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 واکنش تند چین به اظهارات 
بایدن درباره تضمین امنیت 

جاپان

 گفت وگوهای دیپلماتیک 
ایران و عربستان در بغداد با 

هدف تنش زدایی
 جـو بایـدن اعـام کرده که بـدون هرگونه قید و شـرطی از 
امنیـت جاپـان در برابـر تهدیدهـای خارجی دفـاع می کند. 
جنگ افـزار  از  اسـتفاده  لـزوم  صـورت  در  کـه  گفتـه  او 
هسـته ای را نیـز منتفـی نمی دانـد. ایـن اظهـارات واکنـش 

تنـد چیـن را در ...

مسـتقیم  مذاکـرات  برگـزاری  بـه  مربـوط  خبـر   
ایـران و عربسـتان سـعودی را  نماینـدگان دو کشـور 
روزنامـه فایننشـال تایمـز رسـانه ای کرده اسـت. هدف 
اسـت.  شـده  اعـام  تنش زدایـی  گفت وگوهـا  ایـن  از 

چهـار سـال پیـش ...

از  جلوه هایـی  ادبـی؛  »روزنامه نـگاری  کتـاب   

منیـژه  اثـر  روزنامه نـگاری«  در  ادبـی  آفرینـش 

و  نـگاری  روزنامـه  داران  دوسـت  بـرای  باخـری 

دانشـجویان ایـن رشـته نگاشـته شـده اسـت. ایـن 

کتـاب در سـال 1390 با 365 صفحه توسـط بنیاد 

انتشـارات پرنیـان بـه هـم کاری انتشـارات عـازم در 

اسـت... رسـیده  چـاپ  بـه  کابـل 
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 مروری بر کتاب 
»روزنامه نگاری ادبی«

 »روح« به عنوان موفق ترین 
انیمیشن های سال انتخاب 

شد

هنری

فرصت های خروج نیروهای 
خارجی 

 اجماع ملی و بقای نظام 
جمهوریت

ــر  ــک مذاک ــای ی ــی ه ــژ گ وی
کننــده حرفــه ای 

 دیـروز رییـس جمهورغنـی گفت که اکنـون همه بهانه 
هـا از طالبـان گرفته شـده اسـت و جمهوریـت و امارت 
بـه عنـوان دو گزینـه روشـن پیـش روی همه اسـت. او 
تاکیـد کـرد کسـانی کـه در صـف جمهوریت نیسـتند، 
جایـی در دولـت نخواهنـد داشـت و بـه منزلـه دشـمن 

تلقـی خواهد شـد...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 

 کاخ سـفید اذعـان کـرده اسـت کـه شـواهد اندکـی وجـود 

دارد مبنـی بـر این کـه روسـیه بـه شورشـیان طالبـان بـرای 

کشـن رسبـازان آمریکایـی در افغانسـتان پیشـنهاد پاداش 

اسـت. کرده 

جـو بایـدن، رئیـس جمهور آمریـکا این موضـوع را در جریان 

مبـارزات انتخاباتـی بارهـا در برابر رقیب  اش اسـتفاده کرد.

در  ادعـا  ایـن  کـه  می گویـد  سـفید  کاخ  سـخنگوی  حـاال، 

نهادهـای  اعتـاد روسـای  تـا متوسـط« مـورد  سـطح »کـم 

دارد. قـرار  آمریـکا  اطالعاتـی 

روسـیه پرداخـت پـاداش بـه طالبـان بـرای کشـن رسبازان 

آمریکایـی در ایـن کشـور را انکار کـرده اسـت. در انتخابات 

دونالـد  از  بـه شـدت  بایـدن  آقـای  آمریـکا،  گذشـته  سـال 

ترامـپ انتقـاد کـرد کـه بـا روسـیه در ارتبـاط بـا ایـن ادعـا 

برخـورد نکـرده اسـت.

کـه  اسـت  حالـی  در  سـفید  کاخ  تـازه  نظـر  ابـراز  ایـن 

نیروهـای  و  شـده  وضـع  روسـیه  علیـه  جدیـد  تحریم هـای 

اسـت. افغانسـتان  تـرک  حـال  در  آمریکایـی 

نیویـورک  گذشـته  جـون  در  بـار  اولیـن  را  موضـوع  ایـن 

تایمـز گـزارش داد و از سـوی آقـای بایـدن بارهـا در جریـان 

انتخاباتـی ریاسـت جمهـوری سـال ۲۰۲۰ ذکـر  مبـارزات 

بـه »عـدم  را  تـا دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور وقـت  شـد 

کنـد. متهـم  روسـیه  برابـر  در  ایسـتادگی« 

»یـک  و  جعلـی«  »خـر  را  آن  زمـان  آن  در  ترامـپ  آقـای 

موضـوع جعلـی« خوانـد. وی بعـداً در توئیـر اعـالم کـرد که 

در ایـن مـورد به وی اطالع داده نشـده اسـت، زیـرا مأموران 

معتـر منی دانسـتند. را  آن  آمریـکا  اطالعاتـی 

سـاکی،  جـن  خـری،  نشسـت  یـک  در  پنج شـنبه،  روز 

سـخنگوی کاخ سـفید بـه خرنـگاران گفـت کـه نهادهـای 

اطالعاتـی تشـخیص داده انـد کـه »نسـبت بـه ایـن ادعاهـا« 

دارد. متوسـطی وجـود  و  کـم  اعتـاد 

او گفـت دلیـل آن ایـن اسـت که ایـن اطالعـات از بازجویی 

شـاری بازداشت شـدگان افغـان بدسـت آمده اسـت.

چالـش  داده هـا  و  اطالعـات  ایـن  »جمـع آوری  گفـت:  او 

تـا  کـم  اعتبـار  ارزیابی هـا  حالی کـه  در  اسـت.  برانگیـز 

متوسـط بـه ایـن گزارشـات داده، مـا احسـاس کردیـم کـه 

بـرای جامعـه اطالعاتـی مهم اسـت کـه آن را بررسـی کند.«

سـال گذشـته وقتـی ایـن خـر منتـر شـد، باعـث خشـم 

سیاسـی در کنگـره آمریـکا شـد. آقـای بایـدن بارهـا از ایـن 

گـزارش بـرای انتقاد از رهـری دونالد ترامپ اسـتفاده کرد.

آقـای بایـدن اندکـی پـس از انتشـار ایـن خـر دربـاره رقیب 

جمهـوری  ریاسـت  دوره  »كل  گفـت:  خـود  جمهوری خـواه 

وی هدیـه ای بـه پوتیـن بوده اسـت، امـا این کامـال غیرقابل 

اسـت.« قبول 

او گفت:«ایـن خیانـت بـه مقدس تریـن وظیفـه ای اسـت که 

مـا بـه عنـوان یک کشـور بـرای محافظـت و تجهیـز رسبازان 

خـود داریـم کـه بـه جنـگ فرسـتاده شـده اند. ایـن خیانـت 

بـه تـک تـک خانواده هـای آمریکایـی اسـت کـه عزیزانشـان 

در افغانسـتان یـا هـر جـای دیگـر خـارج از آمریـکا خدمـت 

می کننـد.«

طبـق گـزارش کاخ سـفید در آخریـن متـاس تلفنـی آقـای 

بایـدن در روز سـه شـنبه بـا آقـای پوتیـن، هیچ اشـاره ای به 

ایـن موضـوع نشـده اسـت.

بیانیـه کاخ سـفید در حالـی اسـت کـه ایـاالت متحـده چند 

مـورد تحریـم جدیـد علیه روسـیه را بـه دلیل آنچـه »حمالت 

سـایری و دیگـر اقدامـات خصانـه« توصیـف می کند، آغاز 

می کنـد. 

برخـی اعضـای مرانوجرگـه، ضمـن تاکیـد بر»خـروج 

مسـئوالنۀ« نیروهـای امریـکا از افغانسـتان، گفتند که 

خـروج غیرمسـئوالنۀ ایـن نیروهـا، بـه معنـای شکسـت 

امریـکا در افغانسـتان می باشـد.

عـدم  بـه  ایـن جرگـه،  اعضـای  از  همچنـان شـاری 

تصویـب مسـوده طـرح صلـح از سـوی کمیتـه رهـری 

خواسـتار  و  کردنـد  انتقـاد  مصالحـه  عالـی  شـورای 

تصویـب هـر چـه زودتـر ایـن طـرح شـدند.

قـرار بـود کـه بـه اسـاس توافقنامـه دوحـه – کـه یـک 

طالبـان  و  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  میـان  قبـل  سـال 

در دوحـه امضـا شـده – نیروهـای خارجـی بـه شـمول 

از   ۲۰۲۱ سـال  مـی  مـاه  تـا  امریکایـی،  نیروهـای 

افغانسـتان خـارج شـوند؛ امـا هفتـۀ گذشـته ایـاالت 

متحـدۀ امریـکا و سـازمان ناتـو اعـالم کـرد کـه خـروج 

ایـن نیروهـا در ماه می آغاز و تا یازدهم سـپتمر سـال 

جـاری تکمیـل خواهـد شـد.

موضـوع  ایـن  روی  مرانوجرگـه،  دیـروز  نشسـت  در 

بحـث شـد.

گاللـی اکـری مناینـده مردم بدخشـان در ایـن جرگه 

گفـت: »خـروج غیـر مسـئوالنه و خالف پیـان امنیتی 

و سـراتیژیک امریـکا از افغانسـتان، شکسـت امریـکا 

نتوانسـت در ۲۰ سـال  امریـکا  را نشـان مـی دهـد، 

گذشـته تروریـزم را نابـود کنـد.«

نیروهـای  مسـئوالنه  خـروج  بـر  تاکیـد  ضمـن  وی 

خارجـی از افغانسـتان، از افغـان هـا خواسـت کـه از 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی شـان حایـت مناینـد و 

نخورنـد. را  جهـان  و  منطقـه  کشـورهای  فریـب 

محمـد حنیـف حنفـی مناینـده مـردم ارزگان در ایـن 

جرگـه گفـت: »امریـکا بـه هدفـی کـه در افغانسـتان 

آمـده بـود، نـاکام مانـده و شکسـت خـورده اسـت.«

او نیـز خواهـان خـروج مسـئوالنه نیروهـای خارجـی از 

افغانسـتان شـد و گفـت کـه نباید مـردم نگـران خروج 

نیروهـای خارجـی باشـند؛ زیـرا بـه گفتـۀ او، در حـال 

سـوی  از  امنیـت،  و  هـا  عملیـات  ۹۸درصـد  حـارض 

نیروهـای امنیتـی افغـان تامیـن مـی شـود.

شـاری از اعضـای دیگـر ایـن جرگه نیـز امریـکا را در 

امـر مبـارزه بـا تروریـزم و جلوگیـری از تولیـد و قاچـاق 

مـواد مخـدر در افغانسـتان نـاکام خواندنـد.

محمـد علـم ایزدیـار نایـب اول مرانـو جرگـه گفـت: 

»خـروج از دیـد مـن یـک انکشـاف مثبـت اسـت؛ امـا 

خـروج امریکا مسـئوالنه و ابرومندانه نیسـت، نیروهای 

مـی  بیـرون  کشـور  آن  منافـع  اسـاس  بـه  امریکایـی 

از حضـور  بعـد  و  از حضـور  قبـل  افغانسـتان  شـوند، 

خارجـی هـا وجـود داشـت و دارد، اگـر طالبـان آمـادۀ 

صلـح شـدند خـوب؛ درغیـر آن مـردم آمـاده انـد کـه از 

عـزت و خـاک شـان دفـاع مناینـد.«

نیـز  مرانوجرگـه  رییـس  مسـلمیار  هـادی  فضـل 

برخـروج مسـئوالنه نیروهـای امریکایـی تاکیـد کـرد و 

گفـت کـه امریـکا منحیـث مهان بـه افغانسـتان آمده 

بـود و بایـد یـک روز بـرود.

وی افـزود: »امریـکا بـه خواسـت خـود و بـرای هـدف 

خـود آمـده بـود، و حـاال هـم بـه خاطـر منافـع خـود 

مـی رود؛ امـا بـا دولـت افغانسـتان تعهـد دارد کـه بـه 

میدهـد.« ادامـه  اش  همـکاری 

نیروهـای  کـه  خواسـت  هـا  افغـان  از  نیـز  موصـوف 

داشـته  اعتـاد  آنهـا  بـر  و  کننـد  را حایـت  امنیتـی 

باشـند.

طرح صلح

احـزاب و نهادهـای مختلـف، حـدود ۳۵ طـرح صلح را 

بـه شـورای عالـی مصالحه ارایـه کرده انـد. یک کمیتۀ 

ایـن شـورا حـدود ده روز قبـل اعـالم کـرد کـه مسـوده 

طـرح واحـد را تهیـه منـوده و آن را بـه کمیتـه رهـری 

ایـن شـورا ارایـه کرده اسـت تـا تصویب شـود.

قـرار اسـت ایـن طرح، به نشسـت ترکیه در مـورد صلح 

افغانسـتان، ارایه شـود. برخی رسـانه ها گـزارش داده 

انـد کـه ایـن نشسـت، در ۱۶ اپریـل برگـزار می شـود؛ 

امـا بعـد گزارش هـای دیگری منتر شـد که بـر بنیاد 

آن، قرار اسـت این نشسـت در ۲۴ اپریل تدویر شـود. 

ایـن در حالـی اسـت کـه طالبـان گفتـه انـد تـا خـروج 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، در هیـچ کنفرانسـی 

رشکـت منـی کننـد کـه در مـورد افغانسـتان تصمیـم 

اتخـاذ مـی کند.

محمـد علـم ایزدیـار، در نشسـت امـروز مرانوجرگـه 

عالـی  شـورای  رهـری  کمیتـه  کـه  گفـت  انتقـاد  بـا 

مصالحـه ملـی، تـا حـال در مـورد مسـوده طـرح ارایـه 

تصمیـم  شـورا،  ایـن  موظـف  کمیتـه  سـوی  از  شـده 

اسـت. نکـرده  اتخـاذ 

از  فراگیـر،  و  واحـد  طـرح  تهیـه  موصـوف،  گفتـۀ  بـه 

و  اسـت  مـردم  اصلـی  هـای  نیـاز  و  خواسـت  جملـه 

بایـد هـر چـه عاجـل، ایـن طـرح آمـاده شـود و ارگ و 

بگذارنـد. کنـار  را  شـان  اختالفـات  سـپیدار، 

انارکلـی هرنیـار و فوزیـه سـادات څمکنـی دو عضـو 

دیگـر ایـن جرگـه نیـز خواهـان تصویب هر چـه عاجل 

مسـوده طـرح شـورای عالـی مصالحـه ملـی شـدند و 

گفتنـد کـه بایـد درایـن طـرح، بـه همـه اقشـار جامعه 

توجـه صـورت گیـرد.

گفـت:  مرانوجرگـه  رییـس  مسـلمیار  هـادی  فضـل 

و  ارگ  میـان  اختالفـات  کـه  کنـم  منـی  فکـر  »مـن 

سـپیدار وجـود داشـته باشـد، از میان طرح هـای ارایه 

شـده بـه جانب شـورای عالـی مصالحه ملـی، دو طرح 

کمیتـه  از سـوی  نزدیـک،  آینـدۀ  در  کـه  تهیـه شـده 

رهـری ایـن شـورا تصویـب خواهـد شـد.« 

ابراز تردید نهادهای اطالعاتی آمریکا در مورد ›پاداش روسیه‹ به طالبان سناتوران: خروج غیرمسئوالنۀ نیروهای امریکا از افغانستان به معنای 
شکست امریکا است
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 بارسلونا قهرمان جام حذفی 
اسپانیا شد

 رسمی؛مخالفت بایرن با 
درخواست جدایی هانسی فلیک

ورزشی

حذفـی  جـام  رقابت هـای  نهایـی  دیـدار  در  بارسـلونا   

اسـپانیا، شـنبه شـب )۲۸ حمل( با نتیجۀ چهار بر صفر 

اتلتیـک بیلبائـو را شکسـت داد و برای سـی و یکمین بار 

قهرمـان ایـن رقابت ها شـد. انتونیو گریزمـن، فرنکی دی 

یونـگ و لیونـل مسـی دو بار برای بارسـلونا در این دیدار 

کردند... گول زنـی 

بـا جدایـی رسمربـی خـود   باشـگاه بایرن مونیـخ رسـاً 

یعنـی هانـس فلیـک مخالفـت کـرد.

صحبـت هـای هانسـی فلیـک بعـد از دیدار روز گذشـته 

بایـرن مونیـخ برابـر ولفسـبورگ باعـث شـد ایـن پیـروزی 

بـه کام هـواداران تیـم آملانـی تلـخ شـود؛ جایـی کـه او 

اعـالم کـرد قصـد دارد در پایـان فصـل بـه همـکاری اش 

بـا باواریایـی هـا پایان دهـد ...

در چندین والیت

آنانی که در صف جمهوریت نیستند،

2

در دولت جایی ندارند

تلفات سنگین
جنگجویان طالبان

رئیس جمهور: 



 : رئیس جمهور
رند ندا دولــت جایی  در  نیســتند،  در صف جمهوریت  که  نانی  آ
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کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد   

می گویـد کـه یـک صـف جمهوریت اسـت و صف 

دیگـر دشـمن؛ آنانـی کـه در صـف جمهوریـت نیسـتند، دیگـر 

نیسـت. جـای  دولـت  در  برای شـان 

آقـای غنـی کـه روز یکشـنبه 29 حمـل در در مراسـم اهـدای 

مدال هـای دولتـی به 16 تـن از نیروهای پولیـس و امنیت ملی 

سـخرنانی می کـرد، گفـت: »دیـدگاه مـا حاکمیـت، جمهوریت، 

اگـر  اسـت؛  مسـتقل  و  آزاد  آبـاد،  افغانسـتان  سـاالری،  مـردم 

طالبـان در ایـن چارچـوب صلـح می کننـد، آغـوش مـا بـه روی 

آنـان بـاز اسـت و بـدون آن، انتخـاب جنـگ و دوام آن، بهانـۀ 

طالبـان اسـت. مـا مـردم تـرس نـه، بلکـه دارای اراده محکـم 

هسـتیم.«

دوام  بخاطـر  »طالبـان  کـه  افـزود  همچنـان  جمهـوری  رئیـس 

علـای  اجـاع  ندارنـد،  دینـی  مرشوعیـت  هیچـگاه  جنـگ، 

جهـان اسـام، جنـگ افغانسـتان را نامـرشوع خوانـده اسـت.«

آقـای غنـی بـا اشـاره بـه اعـان خـروج نیروهـای امریکایـی از 

افغانسـتان، گفـت کـه در تاریـخ معـارص، اولیـن بـار اسـت کـه 

بـرای افغانسـتان فرصـت مناسـب فراهـم شـده اسـت. 

او عـاوه کـرد: »مـا از دو سـال بـه این سـو آمادگی کامـل داریم 

و بـه خاطـر رفـن آنان، پـان همه جانبـه را ترتیب منـوده ایم.«

رئیـس جمهـور کشـور گفـت کـه ما بـه خاطـر حفاظـت از خاک 

کـه  اسـت  رسـیده  آن  وقـت  داریـم،  کامـل  آمادگـی  خویـش، 

حاکمیـت ملـی افغانسـتان بـه گونـه کامـل تطبیـق گـردد.

رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه بازنگـری روابـط کشـورهای منطقـه 

مـا  کشـور  اگـر  اسـت،  پاکسـتان  بـرای  تصمیـم  »روز  گفـت: 

ناامـن باشـد، آن کشـور نیـز نـا آرام می باشـد. انتخـاب دوسـتی 

پاکسـتان  کـه  در صورتـی  اسـت،  دسـت شـا  در  دشـمنی  و 

دوسـتی را انتخـاب کنـد، افغانسـتان آماده اسـت که بـا افزایش 

همـکاری کشـورهای منطقـه و جهـان، بـا پاکسـتان همـکاری 

منایـد.«

رئیـس جمهـور غنـی در ایـن مراسـم گفتـه اسـت کـه دیـدگاه 

سـاالری،  مـردم  جمهوریـت،  حاکمیـت  افغانسـتان،  دولـت 

افغانسـتان آباد، آزاد و مسـتقل اسـت، اگر گروه طالبان در این 

چارچـوب صلـح می کنـد، آغـوش افغانسـتان بـه روی آنـان بـاز 

اسـت و بـدون آن، انتخـاب و دوام جنـگ، رصف یـک بهانـه از 

سـوی طالبـان اسـت.

رئیـس جمهـور خاطـر نشـان کـرده اسـت کـه مـردم افغانسـتان 

اراده قـوی دارد و از وضعیـت آینـده نرتسـیده انـد.

گفتگوهـای صلـح دولـت و طالبـان کـه از ماه هـا قبـل در قطـر 

آغـاز شـده تاکنـون دسـتاورد ملمـوس نداشـته اسـت. فقـط دو 

طـرف اعـام کـرده کـه بـر رس دسـتور کار مذاکـره توافـق کـرد  

انـد. قـرار اسـت تـا شـش روز دیگر نشسـت صلـح در اسـتانبول 

ترکیـه برگـزار شـود و طالبـان اعام کرده انـد که تا خـروج کامل 

نیروهـای خارجی از افغانسـتان در نشسـت صلحـی که تصمیم 

نهایـی گرفتـه شـود، رشکـت نخواهـد کرد.

سرمقاله

 دیـروز رییـس جمهورغنـی گفـت که اکنـون همه 
بهانه ها از طالبان گرفته شـده اسـت و جمهوریت 
و امـارت بـه عنـوان دو گزینـه روشـن پیـش روی 
همـه اسـت. او تاکیـد کـرد کسـانی کـه در صـف 
جمهوریـت نیسـتند، جایـی در دولـت نخواهنـد 
داشـت و بـه منزلـه دشـمن تلقـی خواهـد شـد. 
ایـن سـخنان رییـس جمهـور و اشـارات دیگـر وی 
حاکـی از این اسـت کـه علی رغم تشـدید نگرانی 
هـا در پـی تصمیـم رییس جمهـور ایـاالت متحده 
مبنـی بـر خروج کامـل نیروهایـش از افغانسـتان، 
فرصـت هـای تاریخی نیـز برای افغانسـتان فراهم 
گـروه  کـه  دارد  ایـن  بـه  بسـتگی  اسـت.  شـده 
هـای سیاسـی و رسدمـداران جنـگ و صلـح در 
افغانسـتان از ایـن فرصـت چگونه اسـتفاده کنند. 
نخسـتین فرصـت هـان طـور کـه رییـس جمهور 
بنیادهـای  همـه  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  گفتـه 
ایدئولوژیـک جنـگ از میـان رفتـه اسـت و دیگـر 
جایـی بـرای تیـوری جهـاد در افغانسـتان باقـی 
کـه  اسـت  سـال  چهـل  از  بیـش  اسـت.  منانـده 
جنـگ در افغانسـتان بـه بهانـه جهـاد ادامـه دارد 
و کشـورهای خارجـی و همسـایه بـه ایـن آرمـان 
دامـن مـی زننـد. امـا اکنـون دیگـر کسـی تردیـد 
جهـاد  افغانسـتان  در  جنـگ  دیگـر  کـه  نـدارد 
نخواهـد بـود و بـه معنـای واقعـی کلمـه جنـگ بر 
رس قـدرت و برادرکشـی اسـت. یـک بـار در زمـان 
داکـرت نجیـب ایـن فرصت بـرای مجاهدیـن پیش 
آمـد و پـس از خـروج نیروهای شـوروی متـام گروه 
هـای جهـادی باید بـا دولت مسـتقر در کابل وارد 
رونـد آشـتی ملـی مـی شـدند؛ ولـی متاسـفانه در 
آن زمـان ایـن کار صـورت نگرفـت و افغانسـتان به 
تشـویق کشـورهای همسـایه و قدرت های منطقه 
ای در کام جنـگ هـای داخلـی فرورفـت. اکنـون 
بـه نظـر مـی رسـد طالبـان نیز هـان تجربـه تلخ 
را تکـرار مـی کننـد. در آن زمان ایـن تجربه وجود 
اسـت.  روشـن  چیـز  همـه  اکنـون  ولـی  نداشـت 
بنابرایـن خـروج نیروهـای خارجـی از ایـن منظـر 
یـک فرصـت تاریخـی بـرای صلح و آشـتی اسـت. 
فرصـت دیگـری را کـه خـروج نیروهـای خارجـی 
فراهـم کـرده اسـت اتـکا بـه نیروهـای دفاعـی و 
امنیتـی  نیروهـای  اسـت.  افغانسـتان  امنیتـی 
افغانسـتان سـال هـا اسـت ک بـار اصلـی جنـگ 
ایـن  چنـان  هـم  ولـی  کشـند،  مـی  دوش  بـه  را 
توامننـدی در سـایه نیروهـای خارجـی بـه چشـم 
نیروهـای  وامـدار  را  خـود  مـا  همـه  و  آیـد  منـی 
خارجـی مـی دانیـم. اکنـون ترسـی کـه در سـال 
و  نـدارد  وجـود  دیگـر  داشـت  وجـود   2014
بـه  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  بـه  باورمنـدی 
وجـود آمـده اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه اگـر 
نهادهـای امنیتـی افغانسـتان بـه درسـتی رهربی 
گـردد تـوان مقابلـه با هر نیـروی دیگـری را دارند. 
یکـی از مهـم تریـن فرصـت هـای تاریخـی دیگـر 
ایـن اسـت کـه اعتـاد بـه نفـس و اتـکا به خـود و 
ایسـتادن روی پـای خویـش به وجود آمده اسـت. 
کـه  ایـن  بـدون  بـار  نخسـتین  بـرای  افغانسـتان 
ترسـی از سـقوط داشـته باشـد روی پـای خویـش 
مـی ایسـتد و تکیـه بـر هیـچ قدرتـی ندارد. سـال 
هـا اسـت کـه مـردم افغانسـتان بـا بیـم و هـراس 
کننـد  مـی  احسـاس  همـه  و  برنـد  مـی  رس  بـه 
کـه حیـات شـان در دسـت دیگـران اسـت و اگـر 
شـوند  بیـرون  افغانسـتان  از  خارجـی  نیروهـای 
ممکـن اسـت همـه چیـز به هـم بخـورد. در حالی 
کـه اکنـون ایـن فرصـت پیـش آمده اسـت تـا همه 
نظـام  و  رسزمیـن  از  و  بایسـتیم  واحـد  صـف  در 
سیاسـی خویـش دفـاع کنیـم. افغانسـتان نبایـد 
ایـن فرصـت تاریخـی را از دسـت دهـد و بـه یـک 
قـدرت دیگـر تکیـه کنـد. زیـرا هیـچ کسـی غیر از 
نیروهـای خـودی منـی توانـد تکیـه گاه مطمیـن 

بـرای آینـده کشـور باشـد. 
شـدن  بیـرون  دیگـر  فرصـت  خاطـر  همیـن  بـه 
و  متحـده  ایـاالت  منـت  بـار  زیـر  از  افغانسـتان 
هـر قدرتـی دیگـر اسـت. مـا در طـول سـال هـای 
اخیـر شـاهد بـوده ایـم که ایـاالت متحـده همواره 
دیـدگاه ها و نظرات خود را بر افغانسـتان تحمیل 
کـرده اسـت. در طـی دو سـال اخیـر متاسـفانه 
بهـای  افغانسـتان  متحـده  ایـاالت  فشـار  تحـت 
سـنگینی پرداخته اسـت. رفـن به حاشـیه و انزوا 
و تقویـت گـروه طالبان و نیز رهایی بیش از شـش 
هـزار زندانی نشـان از بارمنتی داشـت کـه ایاالت 
متحـده بر دوش افغانسـتان گذاشـته بـود. اکنون 
ایـاالت متحـده هیـچ منتـی بـر افغانسـتان نـدارد 
و دولـت افغانسـتان نبایـد مسـیری را طـی کنـد 
کـه این کشـور برای او گشـوده اسـت. مسـیری را 
کـه اقـای خلیلـزاد در روند صلح افغانسـتان پیش 
روی مـا گذاشـته اسـت چیـزی جز تسـلیم شـدن 
بنابرایـن  نیسـت.  امـارت اسـامی  و  بـه طالبـان 
اکنـون دولـت افغانسـتان باید خـود ابتـکار را هم 
در عرصـه جنـگ و هـم در عرصـه صلـح به دسـت 
گیـرد. درسـت اسـت کـه خروج هـم پیانـان بین 
املللـی افغانسـتان ممکـن اسـت سـنگین متـام 
شـود، ولـی در عیـن حـال فرصـت هایـی را نیـز 
بـه بـار آورده اسـت کـه بایـد مـا از آن ها اسـتفاده 

 . کنیم

د وايل او الريونوالـو ترمنـځ راپورتـه شـوی کړکېـچ بـه په خپل 

منځګړتـوب حـل کـړي او د الريونوالو غوښـتنې بـه له واليتي 

غـړي  د واليتـي شـورا  راز  ادارې رسه رشيکـې کـړي. دغـه 

ګلـزار سـنګروال وويـل، کـه الريونـوال د وايل د فسـاد په تړاو 

کـوم اسـناد لـري لـه دوی رسه دې رشيـک کـړي کـه رښـتيا 

هـم وايل فسـاد کـې ښـکېل وي دوی بـه يـې هم پـر وړاندې 

ودرېـږي. لـه وايل د واليتـي شـورا دا ماتـړ وروسـته لـه هغـه 

دی چـې تېـره ورځ زرګونـه کسـانو د لغـان وايل رحمت الله 

يارمـل پرضـد الريـون وکـړ او هغه یـې لغان کې پـه ناامنۍ، 

غصـب، قومـي اختافاتـو رامنځتـه کولو او فسـاد تـورن کړی 

خپرونـې کـوي. هغـه زياتـوي: ))کـوم مشـخص ځـاى نـه لـري 

چـې مـوږ پـرې اقـدام وکـړو، پـه سـيارو دسـتګاه ګانـو نـرشات 

کـوي، خـو مـوږ هڅـه کـې يو ترڅـو لـه منځه يـې يوسـو.(( بل 

لـور تـه طالبـان هـم دغه موضـوع تاييـدوي.

د دې ډلـې ويانـد ذبيـح اللـه مجاهـد وايـي چـې لـه تېرو لسـو 

ورځـو راهيسـې طالبانـو پـه کنـدوز کـې د رشيعـت غـږ راډيـو 

فعالـه کـړې ده. دى وايـي چـې دغـه راډيـو د کنـدوز ترڅنـګ 

تخار، بغان او سـمنګان واليتونه هم تر پوښـښ الندې راويل. 

د يادونـې ده چـې تـر دې وړانـدې داعـش ډلـې پـه ننګرهـار 

واليـت کـې يـوه راډيو فعاله کـړې وه، چې د داعـش ډلې په اړه 

بـه يـې تبليغـات کول، خـو اوس يې خپرونې بندې شـوې دي.

و. د لغـان وايل رحمـت الله يارمل تر پروين الريون وروسـته 

پـه خپلـه فيسـبوک پاڼـه کـې ليـکيل چـې د دغـه واليـت يـو 

شـمېر خلـک لـه خپلو مـدين حقونو څخـه په اسـتفادې الرو 

او کوڅـو تـه راوتلـل او د ده پـر خـاف يـې الريـون وکـړ او د 

مـرګ په ګـډون يـې یوشـمېر شـعارونه ورکړل.

هغـه زياتـه کـړې : )) زه پـه ولسـواکۍ بـاور لـرم او د لغـان 

وکیـل انجنیـر قـرار او د زابـل وکیـل قاتـوال دواړو ته چيلنج 

ورکـوم چـې زابـل کـې د دوه نيـم کلـن او لغـان کـې د اتـه 

مياشـتني ماموریت وروسـته دې ټاکنـې رارسه وکړي، که يې 

زمـا پـه نيايـي رايـې وګټلـې، نـو زه پـه ناحقه يـم. ((

 د لغـان واليتـي شـورا وايـي چـې د دغه واليـت د وايل او يو 

شـمېر معرتضـو الريـون کوونکو ترمنځ رامنځته شـوې شـخړه 

د منځګړتـوب لـه الرې حلوي.

پـرون د لغـان واليـت ځينـو اوسـېدونکو چـې شـمېر يـې تر 

دوو زرو کسـانو رسـېده د دغـه واليـت د وايل پـر ضـد الريـون 

وکـړ او د نومـوړي د لـرې کېـدو غوښـتنه يـې کوله.

خـو د لغـان د واليتـي شـورا ځينـو غـړو د وري پـه ۲۹مـه 

مهـرتالم ښـار کـې د يـو رسـنيز کنفرانـس پرمهـال وويل چې 

دغـه سـتونزه بـه د منځګړتـوب لـه الرې حـل کـړي.

د واليتـي شـورا رييـس عتيـق اللـه عبدالرحيمـزي وويل چې 

 پـه کنـدوز کې له څو ورځو راهيسـې د وسـله والو طالبانو يوې 

راډيـو د رشيعـت غـږ تـر نامـه النـدې فعاليـت پيـل کـړى دى. 

پـه دې اړه د کنـدوز د اطاعاتـو او فرهنـګ رييس عبدالشـکور 

قـدردان د وري پـه 29مـه پـژواک خـربي اژانـس تـه وويل چې 

د وسـله والـو طالبانـو دغه راډيـو د اف ام پـه ٨9،٥ موج باندې 

خپرونـې کوي.

د  او  مسـوولينو  واليتـي  لـه  يـې  مسـله  دغـه  وايـي چـې  دى 

اطاعاتـو او فرهنـګ وزارت لـه چارواکـو رسه رشيکـه کـړې ده 

ترڅـو د مخنيـوي لپـاره يـې اقـدام وکـړي. دغـه راز د کنـدوز د 

وايل ويانـد عصمـت الله مرادي پژواک تـه وويل چې د طالبانو 

دغـه راډيـو لـه ګرځنده دسـتګاه ګانو پـه ګټې اخيسـتنې رسه 

د لغامن واليتي شورا د وايل او الريون کوونکو ترمنځ منځګړيتوب کوي

کندوز کې طالبانو راډيويي خپرونې پيل کړې دي

کارتون

فرصت های خروج نیروهای 
خـارجـی

محمد هدایت

 

افغانسـتان  در  امریکایـی  عسـکر   ۲۵۰۰ حـارض،  حـال  در 

مسـتقراند، بعـداً جرمنـی بیشـرت رسبـاز را دارد کـه تعـداد آن 

بـه ۱۳۰۰تـن مـی رسـد. کشـور ایتالیـا در حـال حـارض، ۸۹۵ 

در  کـه  اسـت  کشـور  سـومین  و  دارد  افغانسـتان  در  رسبـاز 

افغانسـتان عسـاکر بیشـرت دارد. بعـداً جورجیـا ۸۶۰، بریتانیـا 

۷۵۰، رومانیـا ۶۱۹ و ترکیـه ۶۰۰ رسبـاز در افغانسـتان دارند.

همچنـان پولنـد ۲۹۰، منگولیـا ۲۳۳، پرتـگال ۱۷۴، هالنـد 

۱۶۰، دمنـارک ۱۳۵، ارمینیـا ۱۲۱، آذربایجـان ۱۲۰، بلغاریـا 

۱۱۷، و نـاروی ۱۰۱ رسبـاز در افغانسـتان دارنـد.

همچنـان البانيـا 99، اسـرتاليا ٨0، بلجيـم ٧2، بوسـنيا 66، 

چيـک ٥2، ايسـتونيا 4٥، ليتوانيا 40، سـلواکيه 2٥، اسـپانيه 

24، فنلند 20، اطريش 16، مقدونيه 1٧، سـويدن 16، يونان 

11، اوکرايـن 10، هنگـری ٨، سـلوانيا 6، نيوزيلند 6، لېتويا 2 

و لوگزامبـورگ نیـز 2 رسبـاز در افغانسـتان دارند.

نیروهای خارجی در کجاها مستقر هستند؟

بـه شـمول ترکیـه رسبـازان برخـی کشـورها، در کابـل مسـتقر 

مـی  همـکاری   ۱۱۱ فرقـۀ  و  هوایـی  میـدان  بـا  کـه  هسـتند 

مناینـد. در اینجـا نیروهـای امریـکا، آذربایجـان، البانیا، چک و 

مقدونیـا بـا ترکیـه همـکاری مـی مناینـد.

جرمنـی قومانـدۀ نیروهـای خارجـی در شـال را بر عهـده دارد 

و نیروهـای ایـن کشـور در والیـت بلـخ مسـتقر هسـتند؛ آنهـا با 

قـول اردوی ۲۰۹ شـاهین و قـول اردوی ۲۰۷ پامیـر همـکاری 

مـی مناینـد، همچنـان بـا قوماندانـی پولیـس زون ۷۰۷ نیـز 

همـکاری دارنـد. نیروهـای البانيـا، ارمانيـا، اطريـش، بلجيـم، 

هنگـری،  جورجيـان،  فنلنـد،  ايسـتونيا،  کروشـيا،  بوسـنيا، 

شـالی  جورجيـا،  فيلنـد،  لوگزامبـورگ،  لېتويـا،  لېتوانيـا، 

مسـدونيا، منگوليـا، سـويدن، هالنـد، ترکيـه و امريـکا نیـز در 

شـال افغانسـتان بـا نیروهـای جرمنـی همراهـی مـی منایند.

در رشق و جنوب کشـور، نیروهای امریکایی مسـتقر هسـتند و 

بـا قـول اردوی ۲۰۷ ظفـر و قـول اردوی ۲۰۱ سـیاب کار مـی 

کننـد. در غـرب کشـور، نیروهای ایتالیایی مسـتقر هسـتند. 

می شـود. کشـت  نیـز  ديگـر 

بـه صـورت کل، در سـال ۱۳۹۹ خورشـیدی، در ۶۲هکتـار 

زمیـن در سـطح کشـور تـوت زمینی کشـت شـده بود.

ایـن وزارت گفتـه اسـت کـه آب وهـوای افغانسـتان، بـرای 

پـرورش تـوت زمینـی مسـاعد اسـت و از چنـد سـال بـه این 

ترویـج  مـردم کم کـم  میـان  در  میـوه  ایـن  پـرورش  طـرف، 

از  از جملـه  میوه هـای رسشـار  تـوت زمینـی  شـده اسـت. 

ویتامین هـا و مـواد مغـذی اسـت و هـر کیلـوی آن تـا دوصد 

افغانـی در بـازار بـه فـروش می رسـد. 

رسـیده انـد و قضیه زیر بررسـی قـرار دارد.

عامـان  بازداشـت  بـرای  کـه  اسـت  سـپرده  وعـده  امرخیـل 

ننگرهـار  والیـت  موجـود  ظرفیت هـای  متـام  از  قضیـه  ایـن 

اسـتفاده خواهـد کـرد. ننگرهـار والیتـی در رشق افغانسـتان 

اسـت کـه عمده تریـن باشـندگان ایـن والیـت را پشـتون هـا 

تشـکیل می دهنـد. دعـوا بـر رس زمیـن و ملکیـت در مناطـق 

هولنـاک  کشـتارهای  و  قتـل  بـه  گاهـی  هـراز  پشتون نشـین 

ادامـه  هـا  انتقـام جویـی  آن سلسـله  از  بعـد  کـه  می انجامـد 

میابـد. چنیـن قضایـا بایـد بـر اسـاس رسـم و رواج سـنتی این 

مـردم حـل فصـل گـردد. مداخلـه دولـت تـا کنـون در چنیـن 

مـواردی موثـر نبـوده و دسـت کم از ادامـه جنایـات چیـزی را 

کاهـش نـداده اسـت.

 در حـال حـارض، حـدود ۹۵۰۰ عسـکر خارجـی در افغانسـتان 

مسـتقر هسـتند کـه مطابـق اعـام رئیـس جمهـور امریـکا و ناتو، 

تـا برج سـپتمرب سـال جـاری، از افغانسـتان خارج خواهند شـد.

بـر اسـاس توافـق دوحـه میـان طالبـان و امریـکا، قـرار بـود متام 

رسبـازان خارجـی، قبـل از مـاه مـی سـال ۲۰۲۱، افغانسـتان را 

تـرک مناینـد؛ امـا جوبایـدن رئیـس جمهـور جدیـد امریـکا، پس 

از بررسـی ایـن توافقنامـه، رونـد خـروج نیروها را بـرای مدت پنج 

مـاه بـه تعویـق انداخـت. امریـکا و ناتـو اعـام کـرده اند کـه روند 

خـروج نیروهـا از مـاه مـی آغـاز و تـا بـرج سـپتمرب سـال جـاری 

میـادی، بـه پایان خواهد رسـید. امریکا و ناتو پـس از حملۀ ۱۱ 

سـپتمرب سـال ۲۰۰۱ میـادی بر امریـکا، برای اولین بـار در ماه 

اکتوبر هان سـال، با اجازۀ سـازمان ملل متحد وارد افغانسـتان 

شـدند. بـر اسـاس معلومـات وزارت دفـاع امریـکا و ناتـو، در ابتدا 

کـه  بـود  هـزار  افغانسـتان، ۱۳۰  در  نیروهـای خارجـی  تعـداد 

اکرثیـت شـان عسـاکر امریکایـی بودند.

امـا در سـال ۲۰۱۴ میـادی، ماموریـت نظامـی ناتـو تحـت نـام 

آموزشـی  ماموریـت  و  رسـید  پایـان  بـه  افغانسـتان  در  آیسـاف، 

نیروهـای افغـان را بـه نام ماموریـت قاطع آغاز کـرد؛ اما ماموریت 

نظامـی نیروهـای خـاص امریـکا علیـه تروریـزم، ادامـه داشـت. 

از  امریـکا  و  ناتـو  نیروهـای  از سـال ۲۰۱۴، رونـد خـروج  پـس 

نیروهـای  تعـداد   ۲۰۲۰ سـال  تـا  کـه  شـد،  آغـاز  افغانسـتان 

خارجـی در افغانسـتان، بـه ۱۶ هـزار تقلیـل یافـت.

امـا پـس از توافـق دوحـه میان طالبـان و امریکا کـه در مدت ۱۴ 

مـاه بایـد متام عسـاکر خارجـی از افغانسـتان خارج شـوند، روند 

خـروج ایـن عسـاکر باردیگـر آغـاز شـد و در حـال حـارض، تعـداد 

نیروهـای خارجـی در افغانسـتان بـه ۹۵۰۰ تـن کاهـش یافتـه 

اسـت. بـر اسـاس معلومـات نرش شـده در ویـب سـایت ماموریت 

در  کشـور،  از ۳۶  عسـکر  حـارض9٥92  حـال  در  ناتـو،  قاطـع 

افغانسـتان مسـتقر هسـتند که اکرثیت شـان نیروهای امریکایی 

باشـند. می 

کدام کشور چند عسکر دارد؟

سـال  در  کـه  می دهـد  نشـان  زراعـت  وزارت  آمارهـای   

کُل  در  زمینـی  تـوت  مرتیک  تُـن   ۲۹۹ ۱۳۹۹خورشـیدی، 

اسـت. شـده  تولیـد  کشـور 

ایـن وزارت افـزوده اسـت کـه هرات بـا ۳۱ هکتـار زمین تحت 

کشـت، ۱۵۵ مرتیک تُـن تـوت زمینـی تولیـد داشـته اسـت. 

پـس از هـرات، والیت هـای کنـدز و بلـخ نیـز بیشـرتین تولید 

در سـال گذشـته داشـته است.

فاریـاب،  والیـات  در  زمینـی  تـوت  وزارت  ایـن  گفتـه ی  بـه 

دایکنـدی، رسپـل و میـدان وردک و شـاری والیـت هـای 

ننگرهـار  والیـت  والـی  امرخیـل  ضیاالحـق   

می گویـد کـه هشـت عضـو یـک خانـواده حیـن 

اجـرای منـاز تراویـح در شـهر جال آباد توسـط مردان مسـلح به 

قتل رسـیدند. وی روز یکشـنبه 29 حمل در رشـته توییتی گفته 

اسـت کـه ایـن حادثـه در حـوزه نهم امنیتی شـهر جـال آباد در 

منطقـه علی خـان اتفـاق افتـاده اسـت کـه همه کشـته شـدگان 

اعضـای خانـواده و یـک کان منطقـه بنـام حاجـی عبدالوهـاب 

هسـتند. کشـته شـدگان شـامل پنـج فرزنـد و سـه بـرادر حـاج 

می شـوند. عبدالوهـاب 

امرخیـل علـت ایـن کشـتار بیرحانـه را اختـاف بـر رسزمیـن 

خوانـده و در مـورد قاتـان چیـزی نگفتـه اسـت.

او اضافـه کـرده اسـت کـه نیروهـای امنیتی و کشـفی بـه منطقه 

 معـاون اول مجلـس سـنا مـی گویـد کـه احتـاالً اختافـات 

داخلـی بـر رس طـرح صلح شـورای عالی مصالحـه ملی، جدی 

است. شـده 

محمـد علـم ایزدیـار معـاون اول مجلـس سـنا کـه در نشسـت 

دیـروز یک شـنبه )29 حمـل( ایـن مجلـس صحبـت می کـرد، 

گفـت کـه طـرح صلـح افغانسـتان کـه قـرار بـود بـه نشسـت 

اسـتانبول ارائـه شـود، یـک هفتـه پیـش از سـوی کمیتـه ویـژه 

شـورای مصالحـه ملـی، توحیـد شـده بـود.

آقـای ایزدیـار افـزود، قـرار بـود در دو گزینـه، طرح هـای توحید 

شـده در شـورای عالـی مصالحـه به بحـث گرفته شـده و نهایی 

شـود؛ امـا »متاسـفانه کـه یـک هفتـه از توحیـد ایـن طرح هـا 

مـی گـذرد، ولـی هنـوز از تدویـر نشسـت کمیته شـورای عالی 

مصالحـه در چـوکات جمهوریـت خـربی نیسـت.«

کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

در شـبانه روز گذشـته بیـش از 100 تـن از 

انـد. شـده  زخمـی  و  کشـته  گـروه  ایـن  جنگجویـان 

در  گذشـته  سـاعت   24 در  کـه  می گویـد  وزارت  ایـن 

کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  متعـدد  عملیات هـای 

در چنـد والیـت کشـور 64 تـن از جنگجویـان گـروه طالبان 

بـه قتـل رسـیدند و 44 جنگجـوی دیگـر این گـروه جراحت 

برداشـته انـد.

وزارت دفـاع روز یک شـنبه 29 حمـل بـا نـرش چنـد خربنامه 

چندیـن  پـی  در  گذشـته  سـاعت   24 در  کـه  می افزایـد 

درگیـری میـان نیروهـای دولتی و جنگجویان گـروه طالبان 

قندهـار،  غزنـی،  لغـان،  ننگرهـار،  غـور،  والیت هـای  در 

زابـل، هـرات، فـراه، بلـخ، ارزگان و قندهـار بیـش از صـد از 

جنگجویـان گـروه طالبـان کشـته و زخمـی شـده انـد.

ایـن وزارت عـاوه می کنـد کـه دره ای در ولسـوالی ژیـری 

والیـت قندهـار نیـز در عملیاتـی توسـط نیروهـای امنیتـی 

طالبـان  گـروه  جنگجویـان  وجـود  از  کشـور  دفاعـی  و 

پاک سـازی شـده اسـت. بـه قـول خربنامـه مناطـق تحـت 

نفـوذ گـروه طالبان در شـهر فیـروز کوه در والیت غـور نیز از 

وجـود جنگجویـان ایـن گـروه تصفیـه شـده اسـت.

وزارت دفـاع اضافـه می کنـد کـه در ایـن درگیری هـا مقـدار 

گـروه  جنگجویـان  نظامـی  تجهیـزات  و  مهـات  از  زیـاد 

طالبـان تخریب شـده و ده ها ماین کارگذاری شـده توسـط 

گـروه طالبـان، از سـوی تیـم انجنیـزی اردوی ملی کشـف و 

خنثا شـده اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه قرار اسـت تا یـک هفته دیگر نشسـت 

او بیـان داشـت کـه ایـن مسـاله اسـباب نگرانـی مـردم را به بار 

آورده کـه گویـا در داخـل نظـام اختافـات بـر رس طرح هـای 

ارائـه شـده »جدی« شـده اسـت.

ایزدیـار ابـراز امیـدواری کـرد اختـاف حـل شـده و بـه مسـاله 

توحیـد طـرح رسـیدگی جـدی صـورت گیـرد.

بـه گفتـه او، »خواسـت و نیـاز مـردم اسـت کـه مـا بـا یـک طرح 

قابـل قبـول کـه اراده مـردم را انعـکاس دهـد و بتوانـد آینـده 

ایـن  از  تـا  بـه نشسـت ترکیـه برویـم  افغانسـتان را رقـم بزنـد 

معضلـه جنـگ نجـات یابیـم.« گفتنی اسـت کـه دو هفته پیش 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی اعـام کـرده بـود، کمیتـه ای را 

بـرای توحیـد طرح هـای ارائـه شـده صلـح ایجـاد کـرده اسـت.

امـا گفتـه می شـود اخیـراً رییـس جمهـور غنـی با طـرح توحید 

شـده شـورای عالـی مصالحـه ملـی مخالفت کرده اسـت.

اسـتانبول بـه منظـور آودن صلـح و آتش بـس در افغانسـتان 

اشـرتاک  از  اسـت  امـا گفتـه  برگـزار شـود. گـروه طالبـان 

درایـن نشسـت مهـم خـودداری خواهـد کـرد. پیشـرت ایـن 

بـر آتش بـس در مـاه  افغانسـتان  گـروه تقاضـای حکومـت 

رمضـان را رد کـرده و گفتـه بـود کـه در مـاه رمضـان جنـگ 

ثـواب بیشـرت دارد. با ایـن وصف نیروهـای امنیتی و دفاعی 

افغانسـتان نیـز می گوینـد در صورتی کـه گفتگوهـای صلـح 

بـه جایـی نرسـد این نیروهـا آمادگـی کامل بـرای رسکوب و 

دفـع حمـات تروریسـتی گـروه طالبـان را دارنـد.

بـه  بـه مناسـبت اهـدای مـدال  نیـز  رئیـس جمهـور غنـی 

رسبـازان پولیـس و امنیـت ملـی گفتـه اسـت کـه حکومـت 

هیـچ  طالبـان  گـروه  توسـط  جنـگ  ادامـه  از  افغانسـتان 

هراسـی نـدارد و ایـن نیروهـا بـه تنهایـی قادر اسـت امنیت 

کشـور را تامیـن کننـد و گـروه طالبـان را رسکـوب مناینـد.

نیروهای نظامی کدام کشورها در افغانستان مستقر اند؟

میزان تولید توت زمینی، نزدیک به ۳صد تُن رسید

ایزدیار:امرخیل: هشت عضو یک خانواده در ننگرهار هنگام ادای نماز کشته شدند
 اختالفات داخلی بر سر طرح صلح شورای مصالحه جدی شده است

تلفات سنگین جنگجویان طالبان در چندین والیت



 

تناسـب  در  کـه  طوریسـت  جامعـه  کنونـی  رشایـط 

آن نظـام هـای سیاسـی بایـد شـکل بگیـرد. هـرگاه چنیـن 

مناسـبت مطمـح نظـر نباشـد و خلـق نگـردد، عاقبـت آن 

ناکامیسـت. شـبیه این مسـاله در تاریخ معارص افغانسـتان 

چندیـن بـار تجربـه شـده اسـت، امـا بدبختانـه بـرای تجربه 

آن هزینـه هـای گـزاِف بر کشـور و مردم افغانسـتان تحمیل 

گردیـده اسـت. رشایـط فرهنگی، اوضـاع اقتصـادی، میزان 

رشـد تعلیـم و تربیـه، بیداری سیاسـی مـردم و ده¬ها فکتور 

هـای اسـت کـه امروز بـه صـورت واضـح در سـاختار زندگی 

مـردم افغانسـتان چنـره زده اسـت و هویـت جمعـی را تـا 

حـدی شـکل داده اسـت. ایـن متغییـر هـای تعییـن کننده 

ظرفیـت را برای جامعه افغانسـتان به ارمغان آورده اسـت که 

نظـام سیاسـی دموکراتیـک و قانون محور می تواند بخشـی 

فرهنگـی  و  اجتامعـی  اوضـاع  بگویـد.  پاسـخ  را  هـا  آن  از 

افغانسـتان تفـاوت صـد درصـد بـا دوران اوایـل قرن بیسـت 

میـادی دارد و حتی تفاوت فاحش میان اکنون افغانسـتان 

و روزگار اواخـر قـرن بیسـتم میـادی بوضـوح دیـده مـی 

شـود. بنابرایـن مـردم افغانسـتان در تناسـب اوضـاع زندگی 

شـان خواهان داشـن نظام سیاسی هسـتند که بتوانند در 

رسنوشـت سیاسـی شـان بدون واسـطه و از راه های قانونی 

سـهیم باشـند. ایـن امـکان در نظـام سیاسـی جمهوریـت 

و دموکراتیـک موجـود اسـت، نـه در نظـام هـای فرسـوده 

و بنیـاد گـرا و یـا توتالیرتیسـم بـه بهانـه دیـن و مذهـب. از 

ایـن جهـت اجـامع ملـی در حامیـت از نظـام جمهوریـت و 

سـاختار دموکراتیک سیاسـی در کشـور، وجود دارد و مردم 

افغانسـتان یگانه بسـرت نظام سیاسـی و دولت برآمده از آن، 

نـوع نظـام مـردم سـاالر و جمهوریـت را مناسـب تریـن نظام 

سیاسـی بـرای مدیریـت کشـور مـی داند.

معـارص  تاریـخ  قسـمت  ویـژه  بـه  افغانسـتان  تاریـخ 

تلـخ  بـا  افغانسـتان  مـردم  بـرای  را  ایـن درس  افغانسـتان 

کامـی فراوان داده اسـت کـه نظام های سیاسـی ایدئولوک 

و دیکتاتـوری قبیلـوی نتایـج شـان جـز دربدری افغانسـتان 

چیـزی دیگـری نبـوده اسـت. نظام سیاسـی با رنـگ و لعاب 

بـه ظاهر دینی و مذهبی حامل جنایات سـنگین در کشـور 

بـوده اسـت. تشـدید بحـران هـا و کشـتار هـای بـی مهابای 

مـردم افغانسـتان از عمـده تریـن نشـانه هـای اسـت کـه از 

دیـدگاه تنـگ و خودخواهانـه از آدرس ایـن نوع نظـام ها در 

افغانسـتان متحمـل شـده اسـت. نظـام جمهوری اسـامی 

افغانسـتان کـه بربنیـاد قانـون اساسـی کشـور و توافق نظر 

مردمـان ایـن رسزمیـن در این دو دهه در افغانسـتان شـکل 

مـی  افغانسـتان  مـردم  دسـتآورد  بزرگرتیـن  اسـت؛  یافتـه 

باشـد. ایـن نـوع نظام از پشـتوانه¬ی ملی، منطقـوی و بین 

املللـی برخـوردار اسـت، زیـرا اصـول و قوعـد رفتـاری آن بر 

اسـاس قانون اساسـی و صاح و خیر جمعیسـت. این مدل 

حکومتی احرتام به ارزش های واالی انسـانی دارد و خود را 

مؤظـف و مأمـور اجـرای اموری مـی داند که بـه خیر جمعی 

مـردم افغانسـتان باشـد. میکانیزم رسـیدن به قـدرت در این 

نـوع نظـام سیاسـی واضـح و آشـکار اسـت و از طریـق رأی 

عامـه مـردم افغانسـتان اینـکار صـورت مـی گیرد. 

انتخابـات یـک اصل پنداشـته می شـود و ایـن محرتم 

شـمردن رأی و اراده مردم افغانسـتان اسـت. بر عکس اینکه 

در نظـام هـای دیکتاتـوری بنـام دیـن و مذهـب راه تصاحب 

قـدرت منـوط بـه مـردم افغانسـتان نیسـت و انتصـاب هـای 

سـلیقه-یی و خـود خواهانـه بجای احـرتام به تصمیـم مردم 

کار مـی کنـد. نگرش در ایـن نوع نظام ها، ارباب منشـانه و 

تحکـم اسـت، بر عکـس در نظام جمهوریت بنیش سیاسـی 

و نگـرش عملگرایانه سیاسـی منوط به رضایـت خلق و مردم 

اسـت. حاکـامن در نظـام جمهوریـت بایـد از میـان مـردم 

برخیـزد و بـرای مـردم خدمـت منایـد و بـه مـردم پاسـخ گـو 

باشـد. ایـن هـا بخشـی از ویژه¬گی هـای نظـام جمهوریت 

اسـت کـه در تطابـق بـا خواسـته هـا و رشایـط فرهنگـی و 

ذهنـی افـراد جامعـه قـرار دارد. لـذا جمهوریـت از حامیـت 

ملی برخوردار اسـت و در این قسـمت اجامع ملی و مردمی 

وجـود دارد کـه مناسـب تریـن نظـام سیاسـی بـرای اداره 

کشـور و مدیریت افغانسـتان، نظام جمهوریت اسـت. با این 

وصـف بقـای نظام سیاسـی وابسـته اسـت به اجـامع ملی و 

مطالبـات شـهروندی مردمان افغانسـتان. 

احـرتام بـه حقـوق بـر و حقـوق اساسـی شـهروندان 

افغانسـتانی اعـم از زنـان و مـردان، نکته¬ی دیگریسـت که 

اجـامع ملـی را در پـی دارد. عامـه مردم افغانسـتان خواهان 

تحقـق حقـوق انسـانی شـان از جانـب سـازمان سیاسـی یا 

دولـت مـی باشـد. اینـکار رصف توسـط نظام های سیاسـی 

مردم گرأ قابل تعمیل اسـت. رویکرد های انسـان دوسـتانه، 

در چارچـوب هـای قانون اساسـی و قوانیـن دیگر که مبنای 

نظـام سیاسـی را تشـکیل مـی دهـد مسـبب مـی گـردد که 

متـام مـردم افغانسـتان بـدون درنظرداشـت قومیـت، نـژاد، 

سـمت و مذهـب در برابـر قانـون و اعـامل قانونـی دولـت 

یکسـان باشـد. برابـری و تأمیـن عدالت اجتامعـی در میان 

شـهروندان افغانسـتان یگانـه خواسـت اصلـی تـوده هـای 

مـردم افغانسـتان اسـت، کـه ایـن امر بـا اصـول دموکراتیک 

و در نظـام سیاسـی جمهوریـت مـی گنجـد. توزیـح برابـر 

مـردم  و مسـتفید شـدن متـام  در جامعـه  ملـی  امکانـات 

افغانسـتان از فرصـت هـای عادالنـه در کشـور منـوط اسـت 

بـه چارچوب ها و سـاختار هـای نظام جمهوریـت. به یقین، 

چنیـن فرصـت هـا را نظـام هـای ایدئولوژیـک و توتالیـرت و 

انحصـار طلـب بـاور نـدارد و هرگز بـه آن ها گرایـش نخواهد 

داشـت. برایـن اسـاس اسـت که نظـام جمهوریـت از اجامع 

باالقـوه ملـی برخـوردار می باشـد. 

غیـر از نظـام هـای مردمی و متکـی بـر اراده¬ی مردم، 

سـایر نظـام هـای سیاسـی را مـردم افغانسـتان بـه شـکل 

واضحـش چندیـن بـار آزمـوده اسـت. این هـا قادر نیسـتند 

هضـم  را  افغانسـتان  فرهنگـی  و  اتنیکـی  هـای  واقعیـت 

بـدو  از  انـد,  اجتامعـی  موجـودات  انسـانها 

پیدایـش اجتـامع تقریبـا متـام منافـع انسـانها ارتباط 

دنیـای  بـا  گفتگـو  و  مذاکـره  نحـوه ی  بـا  مسـتقیمی 

معمـوال  مذاکـره  در  فـردی  هـر  دارد.  پیرامـون شـان 

بیـاورد  دسـت  بـه  را  امتیازاتـی  تـا  می کنـد  تـاش 

امتیـاز  بتوانیـد  شـام  کـه  اسـت  موفـق  مذاکـره ای  و 

بیشـرتی بـه  دسـت بیاوریـد و کمرتیـن امتیـاز را بـه 

طـرف مقابـل خـود بدهیـد. شـاید یگانـه راه پیـروزی 

در مذاکـرات ایـن باشـد کـه طرفیـن مذاکـره بـه بُـرد- 

بُـرد فکـر کننـد و طـرف مقابـل را دشـمن نـه, بلکـه 

مسـیر  و  کننـد  تلقـی  خـود  آینـده  و رشیـک  همـکار 

مذاکـرات را از باخـت- باخـت و یـا بُرد- باخـت به بُرد- 

بُـرد سـوق دهنـد. بـا وجود این نـوع نگـرش و تعبیر از 

مذاکـرات, یـک مذاکـره کننده خـوب باید این سـوال 

هـا را از خـود بپرسـند:

با کی مذاکره می کنیم؟  •

چرا مذاکره می کنیم؟  •

بهرتین مکان برای مذاکره کجاسـت؟  •

بهرتین بازه زمانی مذاکره چقدر اسـت؟  •

چگونـه روند مذاکره را مدیریت کنیم؟  •

در  اسـت  ممکـن  خارجـی  عوامـل  چـه   •

باشـند؟ داشـته  نقـش  مذاکـرات  نتیجـه 

پاسـخ قناعـت بخـش و علمـی بـه هـر کـدام از 

ایـن سـؤاالت بـرای یـک مذاکـره کننـده موفـق مهـم 

کوچـک  مـورد  یـک  گاهـی  اسـت.  تعیین کننـده  و 

تحـت  عجیبـی  شـکل  بـه  را  مذاکـره  رونـد  می توانـد 

تأثیـر قـرار دهـد. حـاال اگـر ایـن روند بـرای یـک چیز 

کوچـک بـی ارزش می شـود، نتیجـه کلـی کار تحـت 

تأثیـر قـرار می گیـرد و مذاکـرات را بـه بُـن بسـت مـی 

کشـانند.

پروسـه  هـای  گفتگـو  بهـاری,  روزهـای  ایـن  در 

صلـح افغانسـان رنـگ و بـوی دیگـری بـه خـود گرفتـه 

مـی  کوشـش  مذاکـره  طرفیـن  از  یـک  هـر  و  اسـت 

مناینـد تـا در پشـت میـز مذاکـره خوبرت, مسـتدل تر و 

قـوی تـر جلـوه مناینـد. امـا بازیگـران ایـن پروسـه هر 

از گاهـی رفتـاری از خـود بـه منایـش مـی گـزارد کـه 

شایسـته یـک مذاکـره کننـده خـوب نیسـت.

یـک مذاکـره کننـده خـوب بایـد ایـن اوصـاف را 

داشـته باشـد تـا در میـز مذاکـره شـمع گونـه جلـوه 

بـه  و  بچرخنـد  دوراش  وار  پروانـه  دیگـران  و  منایـد 

دهنـد: فـرا  گـوش  اش  سـخنان 

1- آماده سـازی و برنامه ریزی برای مذاکره

و  سـازی  امـاده  بـدون  مذاکـره,  اطـاق  بـه  ورود 

برنامـه ریـزی, شکسـت را در پـی خواهد داشـت, پس 

بـه ایـن خاطـر حتـی بـرای مذاکـره بسـیار کوتـاه هـم 

بایـد امادگـی کامـل داشـته باشـید.

2- درک رشایط طرف مقابل

هـر چـه قـدر درک مذاکـره کننـده از رشایـط و 

وضعیـت طـرف مقابـل، مشـکاتی کـه بـا آنهـا دسـت 

فشـار  او  بـه  کـه  افـرادی  کنـد،  مـی  نـرم  پنجـه  و 

می¬آورنـد، ویژگـی¬ هـای شـخصیتی او، و مـواردی 

از ایـن قبیـل داشـته باشـید، می¬توانیـد مذاکـره را 

کنیـد. مدیریـت  بهـرت 

3- صر و شکیبایی

بـزرگ  تریـن مزیـت یـک مذاکـره کننـده صبـور 

در  موفقیـت  حل هـای  راه  همیشـه  کـه  اسـت  ایـن 

مذاکـره  می کنـد.  مـرور  خـود  ذهـن  در  را  مذاکـره 

نیـاز  زیـادی  بـه زمـان  و  پیچیـده اسـت  فرآینـد  یـک 

حـدی  بـه  مذاکـره  یـک  در  پیرفـت  گاهـی  نـدارد. 

کـم اسـت کـه حتـی قابـل ملـس هـم نیسـت. معموالً 

مذاکـره کننـدگان عجـول و بی تـاب که فاقد پشـتکار 

و  میـز می گذارنـد  روی  را  احتاملـی  نتایـج  هسـتند، 

می دهنـد. انجـام  گرانقیمـت  اشـتباهات 

4- خاق و مبتکر

موفق تریـن مذاکـره کننـدگان، خاق تریـن آنهـا 

هسـتند. راه حل هایـی کـه ایـن افراد در ذهـن دارند، 

بـه کار می گیرنـد و هـم منتظـر می ماننـد تـا نتیجـه 

دشـوار  بسـیار  مذاکـرات  از  برخـی  ببیننـد.  را  کار 

هسـتند و ماننـد رقابـت دو اسـتقامت می ماننـد. بـه 

بایـد  ای  حرفـه  کننـده  مذاکـره  یـک  دلیـل  همیـن 

صـر بـه خرج دهـد، خاقیت داشـته باشـد و بـه طور 

مـداوم مذاکـره را ادامـه دهـد. یـک مذاکـره کننـده 

خـوب بـه جـای ایـن کـه بـر روی هـدف دلخـواه خـود 

در مذاکـره فکـر کند، بایـد بر روی راه هـای مورد نیاز 

جهـت حـل کردن مسـئله، به شـکلی که هـر دو طرف 

مذاکـره را راضـی نگـه دارد، مترکـز کنـد.

5- مهـارت در گوش دادن فعال

را  بیشـرتی  زمانـی  متبحـر  یـک مذاکـره کننـده 

بـرای گـوش دادن و بررسـی کـردن نظـر طـرف مقابل 

اختصـاص مـی دهنـد. جمـع آوری اطاعات و سـپس 

کـه  هنگامـی  اسـت.  مهـم  بسـیار  آنهـا  کامـل  درک 

بـه  و  بـه حـرف طـرف مقابـل گـوش می دهیـد  شـام 

نوعـی چارچـوب حرکتـی او را درک می کنیـد، خیلـی 

آسـان تر می توانیـد اسـرتاتژی مذاکـره خـود را تعییـن 

کنیـد و بـا توجـه بـه آن گام برداریـد.

6- ُخلـق نیک و قابل اعتامد بودن

کننـده  مذاکـره  هـای  ویژگـی  از  یکـی  اخـاق 

در  کننـده  مذاکـره  اگـر  باشـند.   مـی  مجـرب  هـای 

باشـد، مـی  نیکـو داشـته  و  مذاکـرات اخـاق خـوب 

کننـد.  پیـدا  دسـت  بزرگـی  دسـتاوردهای  بـه  توانـد 

گفتگـو کننـدهء کـه اخـاق خوبـی دارد مـی توانـد به 

انسـانهای  برسـد کـه شـاید  و جالبـی  نـاب  تصامیـم 

کـج خلـق هرگـز حتی بـه آن فکر هـم نکننـد. مباحثه 

کننـدهء بـا خلـق و خـوی نیکـو مثبـت فکـر مـی کنـد 

و مثبـت مـی اندیشـد و همـواره جهـان در زندگـی او 

چیزهـای مثبتـی را وارد مـی کنـد. 

پذيـرش  از  فراتـر  چيـزي  بـودن  اعتـامد  قابـل 

مسـئوليت اسـت. پـس کوشـش مناییـم بـرای طـرف 

مقابـل, قابـل اعتـامد جلـوه مناییـم, چـون بزرگرتیـن 

اسـت. اعتـامد  موفقیـت 

7- پیش بینی جلسات

کننـد  مـی  سـعی  مبتکـر  هـای  کننـده  مذاکـره 

و  کننـد  بینـی  پیـش  را  رو  پیـش  جلسـه  اتفاقـات 

بدتریـن حـاالت و بهرتیـن حـاالت را تصـور کننـد تـا 

در هیـچ حالتـی هیجانـی، شـگفت زده و یـا عصبانـی 

نشـوند.

8- نرتس و رصاحت در ابراز خواسـته ها

کننـده  مذاکـره  یـک  کـه  اسـت  بدیهـی  کامـا 

در یـک جلسـه مهـم مذاکـره اسـرتس و تـرس داشـته 

باشـد. ایـن اسـرتس در زمـان رشوع مذاکـره بـه اوج 

خـود میرسـد, ایـن اسـرتس را بایـد مدیریـت کـرد.

خشـن  رفتـار  بـا  نبایـد  را  قاطعیـت  و  رصاحـت 

بـی چـون و  تابعیـت  و  اگـر سـکوت  اشـتباه گرفـت. 

چـرا از خواسـته دیگـران و نیـز رفتـار خشـن و تحمیل 

خواسـته هـای خـود به دیگـران را دو طـرف یک طیف 

رفتـاری در نظـر بگیریـم، رصاحـت و قاطعیـت در حد 

وسـط ایـن دو شـیوه جـای خواهنـد گرفـت.

9- فهم نشـانه های غیر کامی

تنهـا  نـه  مؤثـر  و  موفـق  کننـده  مذاکـره  یـک 

بلکـه  اسـت،  حسـاس  غیرکامـی  نشـانه های  بـه 

هـم  را  دارد  اهمیـت  آنهـا  در  کـه  مـواردی  می توانـد 

درک کنـد. یـک مذاکـره کننـده حرفه ای باید نسـبت 

العمـل  عکـس  غیرکامـی  و  کامـی  اطاعـات  بـه 

چشـم،  از  کننـدگان  مذاکـره  دهـد.  انجـام  مناسـب 

و  دادن  دسـت  نحـوه  زدن،  حـرف  نحـوه  صـدا،  تُـن 

حتـی وضعیـت عاطفـی بـرای رسـیدن بـه هـدف خود 

اسـتفاده می کننـد. حتـی در برخی موارد نشـانه های 

مذاکـره  کـه  دارنـد  اهمیـت  حـدی  بـه  غیرکامـی 

کننـدگان متـام مترکـز خـود را روی ایـن قسـمت قرار 

. هنـد می د

10- مباحث مذاکره را شـخصی نکنید

اگـر مباحـث مذاکـره را شـخصی کنیـد و از نظـر 

احساسـی واکنـش نشـان دهیـد، عواقـب آن بـه نفـع 

شـام نخواهـد بـود. از نظـر ذهنـی، مذاکـره کنندگان 

و  نگرش هـا  اعتقـادات،  بـا  کـه  آموخته انـد  موفـق 

مسـائل  و  بیاینـد  کنـار  خـود  همتایـان  رفتارهـای 

نتیجـه مذاکـره جـدا کننـد. از  را  عاطفـی 

11- انعطاف پذیری

مذاکـره یـک حرکـت اسـت و بـه نوعـی می تـوان 

نامیـد. هیـچ  انعطـاف پذیـری  را یـک متریـن در  آن 

وقـت پیشـنهاد اولیـه منی توانـد راه حـل نهایـی یـک 

مذاکـره باشـد. هـر کـدام از دو طـرف ممکـن اسـت 

در ابتـدا خودخواهـی خـاص خـود را داشـته باشـند، 

خـود  تـاش  نهایـت  باتجربـه  کننـدگان  مذاکـره   امـا 

مقابـل  بـه کار می گیرنـد کـه خواسـته های طـرف  را 

خودشـان را بـه صـورت گام بـه گام درک کننـد تـا بـه 

مهـم  ویژگـی  یـک  پذیـری  انعطـاف  برسـند.  نتیجـه 

در مذاکـرات اسـت و بـه عنـوان کلیـد سـاز شـناخته 

می شـود. پـس مذاکـره کننـده حرفـه ای یعنی کسـی 

کـه در رشایـط خـاص انعطـاف پذیری خـرج می دهند 

و در بیشـرت مـوارد حافـظ منافـع خـود اسـت.

12- اصول و خطوط رسخ تان مشـخص باشد.

13- بـرای هـر پیشـنهاد چندیـن گزینـه داشـته 

باشـید.

14- به یاد سـپاری قوی داشته باشید.

15- انتظـار طرف مقابل را باال نرید.

16- مذاکـره را در حالت قهر ترک نکنید.

17- مشـارکت فعـال در مدیریـت جلسـه داشـته 

. شید با

18- مذاکـره کننـده بایـد ظاهـر آراسـته داشـته 

باشـد.

19- بـه خاطـر فهـم دیگاه طـرف مقابل سـواالت 

مرتبـط طـرح منایید.

20- سـلیس و روان صحبت کنید.

مـی  خـوب  هـای  ویژگـی  کـه  شـکل  هـامن  بـه 

توانـد یـک مذاکـره کننـده را محـور و محبـوب کنـد؛ 

مـواردء نیـز وجـود دارد کـه مـی توانـد یـک مذاکـره 

کننـده را مطـرود و منفـور منایـد. حاالتـی را کـه یـک 

و  مذاکـره  اطـاق  در  خـود  بـا  نبایـد  کننـده  مذاکـره 

یـا پشـت میـز مذاکـره حمـل کننـد, بیشـامر اسـت. 

دردهـای  گرسـنگی،  خوابـی،  بـی¬  ماننـد  مـواردی 

جسـامنی, مشـکات شـخصی, بـد زبانـی, طعنه زدن, 

شـتاب زدگـی... موجـب تباعـد مذاکره خواهد شـد و 

مـی توانـد مترکـز مذاکـره کننـده را کـم کنـد و نتواند 

در جـای مناسـب واکنـش مناسـب و تصمیم مناسـب 

اتخـاذ مناینـد. 

در صورتیکـه بازیگـران پروسـه صلـح افغانسـتان 

را  سـکه  موفقیـت  روی  کننـد,  تکیـه  فـوق  مـوارد  بـه 

مـا  اسـت کـه  خواهیـد دیـد, چـون موفقیـت چیـزی 

بـه آن مـی اندیشـیم. در ایـن صـورت مذاکـرات صلـح 

زودتـر بـه منـزل مقصـود خواهـد رسـید. در غیـر آن 

ایـن مذاکـرات نـه تنهـا منتـج به نتیجـه نخواهد شـد, 

بکلـه پراگنـده گـی بیشـرت ایجـاد خواهـد کـرد.

منایـد. یکـی از عمـده ترین عامل که سـبب تشـدید بحران 

هـای سیاسـی در افغانسـتان شـده اسـت عـدم درک و یـا 

اغـامض از واقعیـت هـای عینـی در بافـت و سـاخت جامعه 

اسـت. سـاختار های واقعـی جامعه افغانسـتان طالِب نظام 

سیاسـی کـرت گـرأ و دموکراتیـک اسـت، اگـر چین نشـود 

نابسـامانی سیاسـی و بحـران موجـود بـه سـیل عظیمـی 

مبـدل خواهـد گشـت و آنـگاه هیـچ کسـی توانـای مدیریت 

آن را نخواهـد داشـت. لـذا ایـن فرصـت بزرگیسـت کـه در 

موجودیت نظام جمهوری اسـامی افغانستان، به ساز و کار 

هـای نویـن دسـت یازیـده شـود کـه در آن بقای افغانسـتان 

واحد و تهی از بحران تسـجیل گردد. راهکار های سیاسـی 

بـا شـاخص های همه شـمول بـودن و همپذیـری های ملی 

این امر را واقع خواهد سـاخت که افغانسـتان واحد با نظام 

سیاسـی مـورد قبـول همـه خلـق شـود و نقطـه پایان باشـد 

بـر غـم و انـدوه چندیـن دهـه-ی ایـن رسزمیـن. جمهوریـت 

سـینه فراخـی دارد و خصلـت تکر گـرأی بـاالی در آن دیده 

مـی شـود. ایـن چارچـوب مـی تواند تضـاد هـا و تقابل های 

سیاسـی را در کشـور بـه شـکل منطقـی و همه شـمول حل 

منایـد. ایـن در صـورت ممکـن اسـت کـه همـه طـرف هـای 

منازعـه در کشـور اراده قاطـع بـرای تریـک همـگان در 

وطـن  و  صادقانـه  هـای  گام  افغانسـتان  سیاسـی  قـدرت 

دوسـتانه را بـردارد. 

دادن  بـرای مروعیـت  افغانسـتان  مـردم  بـه  رجـوع 

نظـام سیاسـی و حاکمیـت سیاسـی ویژه¬گـی دیگـر نظام 

جمهوریـت اسـت. بـا همیـن خصوصیـت اسـت کـه مـورد 

قبـول همـه مـردم افغانسـتان اسـت و در موضـع دفـاع از آن 

اجـامع ملـی وجـود دارد. مردم در نظام سیاسـی جمهوریت 

اصـل پنداشـته مـی شـود و حکومـت به تأسـی از ایـن اصل 

در اساسـی تریـن مسـایل و موضوعـات ناگزیـر اسـت تـا بـه 

مـردم مراجعـه منایـد. ایـن میکانیـزم گاهـی از طریـق لـوی 

جرگـه تصدیـق مـی پذیـرد و در حالت های عـادی از طریق 

منایندگـی مـردم از آدرس پارملـان کشـور متثیل می شـود. 

لذا عامه مردم در همه¬ی امور خود را سـهیم در رسنوشـت 

سیاسـی خویش مـی بیند و به نحـوی در تصامیم مدیریتی 

و سیاسـی دخیـل اند. این سـامانه امکان ایـن را فراهم می 

سـازد کـه مردم افغانسـتان تصمیـامت خـود را در الیه های 

مختلف سـاختار قـدرت اثرگـزار بداند. از سـوی دیگر دولت 

و سـازمان سیاسـی نیـز خـود را متکـی بـه حامیـت قاطعانه 

بسـرت حکومتـی خویش می دانـد و رضایت مـردم بزرگرتین 

حامی چنین دولت ها و نظام هاسـت. دولت افغانسـتان در 

ایـن رشایط بسـیار حسـاس از همه وقت بیشـرت متوجه این 

نکته باشـد و تاش عملی با پالیسـی های مردم دوسـتانه را 

تعمیـل منایـد، تا این بسـرت اساسـی قـدرت و حامی اصلی 

نظـام سیاسـی کنونـی در کنـار دولـت و نظام سیاسـی قرار 

داشـته باشـد. از میـان بـردن یـا کاهـش فاصله هـای میان 

مـردم و دولـت ایـن فرصـت را مهیـا خواهـد منـود کـه بقـأی 

نظـام را ضامنـت منایـد و از موقـف قـدرت و حامیت مردمی 

در مقابـل دشـمنان حـوزه جمهوریت صـف بیاراید.          

 مهدی بابک

اجماع ملی و بقای نظام جمهوریت
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 بازی با اعداد              3258
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3153    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3429
وزیرسفید را در خانه  e3 حرکت دهید. 

3457

جواب هدف         2906

  

 
لک

ر

س
ی

هنرو

ثور
تالش های کاری تان منجر به ایجاد ســودمالی برای شــما خواهد شد. روابط 
تان توســط جو تنش زا می شود. باید مالقات با دوستان تان را به زمان دیگری 
موکول کنید و از رانندگی کردن بپرهیزید، زیرا که به نظر می رســد که حادثه 

ای برای شما رخ دهد.

جوزا
شــریک عاطفی تان بدون هیچ دلیلی به شــما اعتراض می کند. آرام باشید و 
از بحث کردن بپرهیزید. احتماال بخواهید که بیشــتر به خانواده تان مخصوصا 

شریک عاطفی تان توجه کنید. 

سرطان
ممکــن اســت درگیر یک بحــث در محیط کاری تان شــوید زیرا که یک 
خانم در ارتباط با شــما شایعه پراکنی کرده اســت. دعوا نکنید! همه چیز 
به زودی به حالت نرمال باز خواهد گشــت. امروز بعداز ظهر ممکن اســت 

مبلغ عمده ای پول به صورت ناگهانی به دســت آورید.

اسد
زمانیکــه رانندگی مــی کنید امروز خیلی مواظب باشــید! در خطــر اتفاقات 
ناخوشــایند هستید. اطمینان حاصل کنید قبل از رانندگی وسیله نقلیه خود را 

چک کنید. باید از حدس و گمان مالی بپرهیزید.

سنبله
به نظر می رسد که امروز خیلی مشغول هستید، مشکالت زیادی برای حل کردن 
دارید. همکاران تان ظاهرا از شما حمایت نخواهند کرد. آرامش خود را حفظ کنید 

وگرنه حرفی خواهید زد که بعدا پشیمان خواهید!

حمل
یکی از اعضای خانواده ممکن اســت پولی که به شــما قول داده بود می دهد و 
ندهد. برای ســرزنش کردن او عجله نکنید. حتما دلیلی داشته! سعی کنید که 

بیشتر انعطاف پذیر باشید زمانی در کنار دوستان و خانواده تان هستید.

میزان
ممکن است با رئیس تان دچار ســوتفاهمی شوید. درباره آن چیزی که به 
زبان می آورید مراقب باشــید. بایــد آرامش خود را حفظ کنید زمانی که با 
شــریک عاطفی تان صحبت می کنید، زیرا در خطر از دست دادن سازش و 

هماهنگی در خانه خواهید بود.

عقرب
تا قبل از ظهر اخباری در ارتباط با سفر شخصی تان خواهید گرفت که خیلی 
زود باید به این ســفر بروید. شریک عاطفی تان ممکن است با زمان این سفر 
موافق نباشد. بعد از یک بحث با شریک عاطفی تان این سفر را به زمان دیگری 

موکول خواهید کرد.

قوس
به نظر می رســد عصبی و کالفه هســتید و اســترس دارید. از بحث کردن 
بپرهیزید! مستعد مشکالت سالمتی هستید. احتماال بخواهید که از رفتن به 

سفرهای طوالنی مدت و مالقات های کاری اجتناب کنید.

جدی
امــروز صبح با مشــکالت جدی در محیط کاری با یکی از شــرکای کاری 
تان مواجه خواهید شــد. به نظر می رسد که علت این اختالف یک سرمایه 
گذاری بزرگ است. باید از بحث کردن اجتناب کنید و بهترین کار این است 

که به مصالحه برسید.

دلو
حــوادث غیر منتظره ای رخ خواهد داد که مانع از حفظ برنامه های تان خواهد 
شــد. از یک کسب و کاری که اخیرا شروع کرده اید انتظار زیادی نداشته باشید 

وگرنه نامید خواهید شد.

2907

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 22  کلمه: عالی 

پندـ  پــدرـ  پرـ  پرندهـ  
پرده ـ پینه ـ پیر ـ پری ـ 
پهنـ  پناهـ  پناهیـ  پارهـ  
پاـ  پیادهـ  پدرانـ  پیرانـ  

پایهـ  پاینده.
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 غضنفر کاظمی

حوت
ممکن است یک کار جدیدی را شروع کنید که منجر به سود مالی شود البته اگر از 
اطرافیان بیش از حد انتقاد نکنید. سعی کنید بیشتر انعطاف پذیر باشید و شریک 

عاطفی تان را بیشتر درک کنید. 

 شطرنج                     3430

ا

آزادگی ـ اتومبیــل ـ بهاگیر ـ پهلوان ـ تقویت ـ ثواب ـ جناغ ـ چنین ـ 
حقانیتـ  خنجرـ  دیانتـ  ذریهـ  رموزـ  زعیمـ  ژالهـ  سفارتـ  شقایقـ  
صانعـ  ضمانتـ  طریقتـ  ظنـ  عاقلـ  غایلهـ  فروزانـ  قطعنامهـ  کمین 

ـ گنج ـ لوحه ـ مصروف ـ نیکبین ـ واعظ ـ همگام ـ یورش.

ف ر و ز ا ن ح ذ خ ع ژ چ

چ ث پ ب ی ق ی و ر ش ا غ

ک ج خ ک ا ت و م ب ی ل ا

م ق ب ن ب و پ ژ گ و ه ی

ی ی ی ظ ج ه ث د ح م ح ل

ن ت ت ا ل ر ا ه ا م ض ه

ژ غ ن و ق ز آ گ ی ت ط م

ل ق ا ع آ ش م ع ی ض ت ا

آ ن ی ن چ ه ز و م ر گ ن

ذ گ د ا ج ج ق ا ا آ ژ ع

ف و ر ص م ت ن ف غ ع ث ط

ث ط ر ی ق ت س گ پ ف ظ ق

ب

کتاب نیز است از دیگر بخش های کتاب را شکل می دهد. او با آوردن منونه 

از روزنامه نگاران مطرح بیرون و داخل کشور،  نوشنت یک گزارش داستانی 

خوب را به خواننده می منایاند. پس از این ها الگو منایی در گزارش، داستان 

منای تجربه شخصی، داستان مناهای علمی و فنی دیگر بخش های این 

کتاب نسبتا ضخیم را شکل می دهد. 

نویسنده با رشح دادن طرز نوشنت سفرنامه و آوردن یک از سفرنامه های 

خودش به عنوان منونه کار، تحت عنوان »بوی آشنایی از جوی مولیان« و نیز 

منونه ای از ستون  نویسی که یکی از رکن های اساسی روزنامه نگاری به شامر 

می رود، طریق نوشنت این دو موضوع را به خوانندگان یاد می دهد. منیژه 

باخرتی با آوردن چند یادداشت از خودش، نویسندگان و خربنگاران دیگر در 

ضمیمه این اثر، کتابش را به پایان می برد. 

این کتاب برعالوه  نقاط قوت، نقاط ضعفی بسیار نیز دارد. مشکالت ویرایشی 

شدید و رعایت نکردن نیم فاصله که اکنون در نوشتارهای ادبی تقریبا به یک 

اصل مبدل شده یکی از مشکالت این کتاب است. نقطه ضعف دیگر این 

اثر به باور من پراکندگی موضوعاتش است. هامن گونه که خود نویسنده در 

جایی ذکر می کند موضوعات کتاب بی هیچ معیاری گزینش و بعد چینش 

شده اند که این کار در مرحله اول به ذوق خواننده می زند و به او تلقین 

می کند که با یک اثر تهی مایه و بدردنخور طرف است، در حدی که حتی 

نویسنده اش استعداد چیدن حرفه ای موضوعات را نداشته است. من خودم 

نیز در حین خواندن کتاب و با جدید شدن موضوعات، تا رفته و فهرست 

مطالب و صفحات دیگری کتاب را بررسی منی کردم منی فهمیدم چه به چه 

است و حقیقتا رابطه ی بخشی از موضوعات را هم تا آخر نفهمیدم. باخرتی 

حتی در این کتاب نتوانسته پیوند درستی بین جمالت که خودش استفاده 

کرده و یادداشت های که از دیگران به عنوان منونه آورده برقرار کند.

استفاده  بار بار و به کرات نویسنده از یک کلمه از دیگر چیزهایی  است که 

در این کتاب بسیار فراوان اتفاق افتاده و توجهی بر جایگزین کردنی واژگان 

متفاوت تر نشده است. به عنوان مثال استفاده بی شامر از واژه »نبشنت« 

هامنندی پتکی می ماند که در هر صفحه ی کتاب و حتی هر پاراگراف بر رس 

خواننده کفته می شود. به پندار من یکی از نواقص استفاده از این واژه، این 

است که به اندازه کلمه »نوشنت« خوانا و حاکم بر گفتار مردم نیست. مگر نه 

این است که معیار برای نوشنت و درستی یک کار ادبی همیشه زبان گفتار 

است و نیز کلامتی که روان و خوانا باشد. 

به باور من منیژه باخرتی یکی از نویسندگان زن در افغانستان است که 

تبحری بسیار در نوشنت رمان و داستان دارد و در این زمینه به اندازه کافی 

بین فرهنگیان و طرفدارانش محبوبیت دراد، او اما با نوشنت این کتاب فکر 

می کنم لطمه ی شدیدی بر کتاب های قبل و بعد این اثر وارد کرده است. 

گرچند که هر اثر می تواند از خودش منایندگی کند، اما تاثیر متقابل آثار یک 

نویسنده بر یک دیگر هرگز قابل کتامن نیست.

کتاب »روزنامه نگاری ادبی؛ جلوه هایی از آفرینش ادبی در 

روزنامه نگاری« اثر منیژه باخرتی برای دوست داران روزنامه نگاری و 

دانشجویان این رشته نگاشته شده است. این کتاب در سال 1390 با 

365 صفحه توسط بنیاد انتشارات پرنیان به هم کاری انتشارات عازم 

در کابل به چاپ رسیده است. 

به گفته ای خود نویسنده که در آغاز کتاب به آن اشاره کرده هدفش از 

نوشنت کتاب این است که بیشرت ابهامات »فیچر« که بعدا به تبعیت 

از رهنورد زریاب »داستان منا« معنایش کرده را بیابد و به عالقمندان 

روزنامه نگاری و دانشجویان این رشته پیشکش کند. او گفته است 

منی دانم که کتاب روزنامه نگاری یک پژوهش است یا تالیف، یک 

کار آکادمیک است یا یافته های من از آموزه های ادبی و روزنامه 

نگاری و یا این که تجربه هایی از کار و زندگی من. منیژه باخرتی هم 

چنین یادآور شده است که در چند سال پسین تصمیم داشته است 

که یافته ها و انگاشته های ادبی خود را در راستای داستان منا تنظیم 

منوده و در کار نسبتا آکادمیک بازتاب بدهد که باالخره اتفاق افتاده 

است. این نویسنده گفته امیدوار است که دانشجویان و شیفته گان 

این رشته پس از وی این کار را تکمیل کنند. 

منیژه باخرتی بیشرتین منابعش را در این پژوهش و گردآوری، 

کتاب های انگلیسی گفته و نیز یادآوری کرده است که گاهی رسی هم 

به منابع فارسی زده است. او گفته است که نامه  نگاری با نویسندگان 

افغانستان که با نقل قول های  شان سخنانش را مستند ساخته نیز 

بخش دیگری از کارش بوده است. 

به باور من تالش و هدف نویسنده در کتاب این است که روزنامه 

نگاری ادبی و داستان منایی را به هم پیوند بدهد و با دالیل و 

منونه های که می آورد این موضوع را به خواننده ثابت بسازد. باخرتی 

در صفحات نخست کتابش از گفتگو با الیزابت ایده استاد روزنامه 

نگاری ادبی در دانشگاه اسلو حرف می زند و می گوید این استاد باور 

دارد که روزنامه نگاری ادبی با داستان منایی تفاوت دارد. اما خودش 

در رد حرف این روزنامه نگار می نویسد که من هم سانی های این دو 

موضوع را بیشرت از ناهمسانی هایش یافته ام و داستان منایی را هم 

بخشی از روزنامه نگاری می دانم. 

صاحب اثر در این کتاب، از پیش در آمدی بر روزنامه نگاری رشوع 

کرده است. او در این بخش از تاریخچه ای روزنامه نگاری ادبی می 

نویسد که برای نخستین بار تام ولف »روزنامه نگاری جدید« را در دهه 

شصت هزاره دوم میالدی بنیاد نهاد و یک سلسله گزارش ها و مقاله ها 

را که گرایشی به ادبیات داشت، نوشت. 

باخرتی پس از پرداخنت به این موضوع به تفاوت ها و ارتباط های بین 

ادبیات و روزنامه نگاری می پردازد. او تقریبا متام این موضوعات را با 

آوردن منونه ها از گزارش ها و کتاب های متفاوت به خواننده منایش 

می دهد. نویسنده پس از این به رشح داستان منا، یا فیچر می پردازد. 

زبان و ساختار فیچر، مراحل تهیه و نوشنت داستان منا، تعیین سوژه، 

پژوهش و دریافت و در آخر نوشنت داستان منا از جمله چیزهایی است 

که در این بخش به آن پرداخته می شود. 

در بخش بعدی به معرفی انواع داستان منا می پردازد. از توضیح نرم 

خرب گرفته تا تفاوت میان سخت خرب و نرم خرب و آوردن منونه هایی 

از این دو و رشح نگاره و رابطه ی نگاره با داستان کوتاه و باالخره 

مقایسه شان و رس آخر هم مراحل نبشنت نگاره شامل این بخش است. 

نوشنت در مورد گزارش داستانی که یکی از مهمرتین موضوعات این 

انیمیشن »روح« محصول کمپانی پیکسار با کسب ۷ جایزه در جوایز آنی 

۲۰۲۱ به عنوان یکی از موفق ترین انیمیشـن های سـال انتخاب شد.

آنـی  جوایـز  برنـدگان  معرفـی  بـا  پیـش  ورایتـی، شـب  گـزارش  بـه 

شـدند. معرفـی  و  انتخـاب  پیـش  سـال  انیمیشـن های  بهرتیـن 

انیمیشـن  بهرتیـن  عنـوان  کسـب  بـر  عـالوه  »روح«  انیمیشـن 

شـخصیت،  انیمیشـن  فلمنامـه،  موسـیقی،  بهرتیـن  جایـزه  بلنـد، 

کـرد. خـود  آن  از  هـم  را  تدویـن  و  بـورد  اسـتوری  اف ایکـس، 

از  کـه  آنـی  جوایـز  کـه  بـود  بـاری  هشـتمین  و  چهـل  ایـن 

اهـدا  انیمیشـن  بین املللـی  فلم هـای  انجمـن  سـوی 

کـرد. انتخـاب  را  پیـش  سـال  بهرتین هـای  می شـود، 

کـه  شـد  جایـزه   ۵ کسـب  بـه  موفـق  هـم  »گرگ ران هـا« 

جایـزه  بـود.  آن هـا  جملـه  از  مسـتقل  بلنـد  فلـم  بهرتیـن 

طراحـی  تولیـد،  طراحـی  بلنـد،  انیمیشـن  کارگردانـی  بهرتیـن 

رسـید. فلـم  ایـن  بـه  هـم  صداپیشـگی  بهرتیـن  و  شـخصیت 

»هیلـدا«  رسیـال  برتـر  برنـده  هـم  تلویزیونـی  بخـش  در 

کـرد. خـود  آن  از  را  جایـزه   ۳ کـه  بـود  نتفلیکـس  از 

بـه  نیـز  دبسـتانی  پیـش  کـودکان  بـرای  رسیـال  بهرتیـن  جایـزه 

»ماجراهـای پدینگتـون« اهـدا شـد و رسیـال »مندالوریـن« دیزنـی 

پـالس نیـز بهرتیـن انیمیشـن شـخصیت  محـور الیـو اکشـن شـد.

ایــن کتــاب برعــاوه  نقــاط قــوت، نقــاط ضعفــی بســیار 
نیــز دارد. مشــکات ویرایشــی شــدید و رعایــت نکردن 
نیم فاصلــه کــه اکنــون در نوشــتارهای ادبــی تقریبــا بــه 
یــک اصــل مبــدل شــده یکــی از مشــکات ایــن کتاب 
ــن  ــاور م ــه ب ــر ب ــن اث ــر ای ــف دیگ ــه ضع ــت. نقط اس
ــود  ــه خ ــه ک ــت. همان گون ــش اس ــی موضوعات پراکندگ
ــاب  ــات کت ــد موضوع ــر می کن ــی ذک ــنده در جای نویس
ــد  ــده ان ــش ش ــد چین ــش و بع ــاری گزین ــچ معی بی هی
کــه ایــن کار در مرحلــه اول بــه ذوق خواننــده می زنــد 
ــی  ــر ته ــک اث ــا ی ــه ب ــد ک ــن می کن ــه او تلقی و ب
ــه و بدردنخــور طــرف اســت، در حــدی کــه حتــی  مای
ــات  ــه ای موضوع ــدن حرف ــتعداد چی ــنده اش اس نویس
را نداشــته اســت. مــن خــودم نیــز در حیــن خوانــدن 
کتــاب و بــا جدید شــدن موضوعــات، تا رفته و فهرســت 
مطالــب و صفحــات دیگــری کتــاب را بررســی نمی کردم 
ــه ی  ــا رابط ــت و حقیقت ــه اس ــه چ ــه ب ــدم چ نمی فهمی
بخشــی از موضوعــات را هــم تا آخــر نفهمیــدم. باختری 
ــد درســتی بیــن  حتــی در ایــن کتــاب نتوانســته پیون
جمــات کــه خــودش اســتفاده کــرده و یادداشــت های 
کــه از دیگــران بــه عنــوان نمونــه آورده برقــرار کنــد.

کتاب

بیسـتمین دوره جشـنواره فلـم ترایبـکا کـه بـه صـورت فیزیکـی برگـزار 

کـرد. معرفـی  و  انتخـاب  را  افتتاحیـه اش  فلـم  می شـود 

بـه گـزارش اسـکرین، بیسـتمین دوره جشـنواره فلـم ترایبـکا ۹ جـون بـا 

منایـش »در ارتفاعـات« در نیویـورک کارش را رشوع می کنـد.

ایـن فلـم بـه کارگردانـی جان ام. چو فلمی اقتباسـی از منایـش موزیکال 

لیـن مانوئـل میرانـدا اسـت و همزمـان در پنـج منطقـه نیویـورک منایـش 

داده خواهد شـد.

دوره ۲۰۲۱ جشـنواره فلـم ترایبـکا از ۹ تـا ۲۰ جـون )۱۹ تـا ۳۰ جـوزا( 

برگزار می شـود و اولین جشـنواره مهم فلم آمریکایی اسـت که قرار اسـت 

پـس از دوره پاندمـی بـه صـورت فیزیکی برگزار شـود.

داسـتان فلـم »در ارتفاعـات« در طـول سـه روز در محله التین واشـینگنت 

هایتـس در نیویـورک رخ می دهـد. فلـم بـا مترکـز بـر شـخصیتی بـه نـام 

اوسـناوی با بازی آنتونی راموس سـاخته شـده که به زندگی بهرت امیدوار 

اسـت. وی صاحب یک خواربارفروشـی اسـت که در مورد بسنت مغازه اش 

و بازنشسته شـدن در جمهـوری دومینیکـن بعـد از بـه ارث رسـیدن مـال 

قابل توجهی به او، احساسـات متناقضی دارد. بازیگرانی همچون کوری 

هاکینـز، لسـلی گریس و دافنـه رابیـن-وگا در این فلم حضـور دارند.

کوییـرا آلگریـا هـودز فلـم نامـه اقتباسـی ایـن فلـم را نوشـته و ترانه هـا و 

اشـعارش توسـط میرانـدا خلـق شـده اند. وی سـازنده منایـش موزیـکال 

»همیلتـون« بـود کـه بـا اقبـال زیـادی روبـه رو شـد.

وارنـر بـرادرز پیکچـرز ایـن فلـم را در سـینامها اکـران می کنـد و اچ بـی او 

مکـس نیـز از ۱۱ جـون فلـم را بـه صـورت آنالیـن بـه مـدت یـک مـاه در 

دسـرتس مـی گـذارد.

بیسـتمین دوره جشـنواره فلـم ترایبـکا از مکان هـای شـاخص بیرونـی 

تـا  گیـرد  مـی  بهـره  دوره  ایـن  فلم هـای  منایـش  بـرای  نیویـورک 

رشکت کننـدگان بتواننـد بـه صـورت امـن بـه تجلیـل از سـینام بپردازنـد.

جیـن رزنتـال کـه در کنار رابـرت دنیرو از پایه گذاران این جشـنواره اسـت 

گفـت فلـم »در ارتفاعـات« داسـتان سخت کوشـی، مقاومـت و پیـروزی 

اسـت. نیویورک 

فلم های بعدی و نیز فلم اختتامیه جشنواره در آینده معرفی می شوند.

اولیـن فلـم جاسوسـی تاریخـی ژانـگ ییمـو از ۳۰ اپریـل در چیـن و 

آمریـکا راهـی سـینامها می شـود. بـه گـزارش خربگـزاری مهر بـه نقل از 

آی ام دی بـی، »صخـره نـوردان« یـا »کلیف واکـرز« فلم جدیـد ژانگ ییمو 

که در ژانر جاسوسـی تاریخی سـاخته شـده از ۳۰ اپریل راهی سینامها 

می شـود. ایـن فلـم که پیـش از این با عنـوان »تنگنا« در زبان انگلیسـی 

خوانـده شـده بـود و در زبان چینی با عنوان »روی صخره« نامیده شـده، 

در آمریـکای شـاملی هم زمـان بـا چیـن اکـران خـود را رشوع می کند.

»کلیـف واکـرز« نخسـتین فلـم ژانـگ ییمـو در ژانـر جاسوسـی اسـت و 

بـه قلـم کـوآن یونگ ژیـان سـاخته شـده اسـت.  برمبنـای فلم نامـه ای 

فلـم در چیـن دهـه ۱۹۳۰ و در بخـش پربـرف شـامل رشق ایـن کشـور 

می گـذرد کـه بـه عنـوان ایالت مانچوکو تحـت نفوذ جاپان بود. داسـتان 

فلـم دربـاره چهار مناینده ویژه حزب کمونیسـت اسـت که پـس از اینکه 

در شـوروی آموزش هـای ویـژه می بیننـد بـه چیـن برمی گردنـد و بـه یک 

ماموریـت مخفـی اعـزام می شـوند؛ امـا ماموریـت آنهـا لـو رفتـه و آنهـا 

گرفتـار شـده اند. در ایـن فلـم ژانگ یی از فلـم »عملیات دریـای رسخ«، 

یـو هـوی از فلـم »مـن مـادام بـواری نیسـتم«، کین هیلـو از فلـم »لحظه 

پلوتـو« و ژو یـوون از فلـم »کاپیتـان« بـازی کرده انـد.

۳۰ اپریـل در چیـن نخسـتین روز از یک تعطیالت عمومی به مدت سـه 

روز بـرای گرامی داشـت روز کارگـر در اول ماه می اسـت.

ژانـگ ییمـو از مشـهورترین چهره هـای سـینامی چیـن در دنیاسـت. 

»سـایه« در سـال ۲۰۱۸ بـا مترکـز بـر هرنهـای رزمـی و »دیـوار بـزرگ« 

بـا بـازی مـت دیمـون جدیدتریـن فلم هـای وی بوده انـد که هم زمـان در 

آمریـکا نیـز اکـران شـدند. جدیدتریـن فلـم وی کـه در چیـن اکران شـد 

»یـک ثانیـه« بـود کـه نوامرب پیـش در چین راهی سـینامها شـد و اجازه 

منایـش در جشـنواره فلـم برلیـن را نیـز نیافـت و هنـوز برنامـه ای بـرای 

منایـش در آمریـکا نـدارد. ییمـو اکنـون در حـال سـاخت فلـم جدیدش 

اسـت کـه در جنـگ کره می گذرد و داسـتان یـک تک تیرانـداز چینی را 

روایـت می کنـد. ایـن فلـم احتـامالً اکتـرب اکـران می شـود.

انیمیشن
»روح« به عنوان موفق ترین 

انیمیشن های سال انتخاب شد

جشنواره ترایبکا با فلم 
»در ارتفاعات« شروع می شود

نخستین تجربه ژانگ ییمو در ژانر 
جاسوسی به زودی اکران می شود

مروری بر کتاب »روزنامه نگاری ادبی«

سینما

جشنواره



جـوردی آلبا حارض نشـد پـس از قهرمانـی کوپا دل 

ری بارسـا، در مورد آینده لیونل مسـی نظر شـفافی 

بدهـد. او هـم مطمـن نیسـت مسـی مـی مانـد یـا 

رفتنی اسـت.

بارسـلونا شـب گذشـته کار دشـواری بـرای پیـروزی 

بـر بیلبائـو در فینـال کوپـا دل ری نداشـت. بارسـا 

یـک نیمـه را علـی رغـم موقعیـت هـای زیـادی کـه 

داشـت بـدون گل بـه پایـان بـرد ولـی دقیقـه 60 

آنتـوان گریزمـان توانسـت روی پـاس فرانکـی دی 

یونـگ قفـل دروازه بیلبائـو را بـاز کنـد و سـپس دی 

یونـگ روی پـاس جـوردی آلبـا گل دوم را زد.

گل سـوم بارسـا را لیونـل مسـی بـه مثـر رسـاند و 

همیـن بازیکن روی پاس جـوردی آلبا گل دوم خود 

و چهـارم بارسـا را زد.

آلبـا کـه در فینـال دو پـاس گل داد، در پایـان بازی 

گفـت:» ایـن شـاید بهرتین بـازی تیمی فصـل مان 

بود. 

برابـر حریـف بزرگـی بـازی داشـتیم و افسـوس کـه 

منـی توانیـم قهرمانی را کنـار هواداران مان جشـن 

بگیریـم. ایـن قهرمانـی تقدیـم به همـه آنها.«

آلبا ادامه داد:

» فصـل را خـوب رشوع نکردیـم و امتیازات زیادی از 

دسـت دادیـم. بازیکنـان جـوان و جدیـد زیـادی به 

مـا ملحق شـده انـد و این نخسـتین قهرمانی خیلی 

هـای شـان بـود و مبـارک شـان باشـد. بـرای آنهـا 

شـاید بیشرت از خودم خوشـحامل. فصل 2020-21 

هنـوز مـی توانـد فصـل بهـرتی باشـد اگـر بتوانیـم 

قهرمـان اللیگا شـویم. 

کوپـا دل ری متـام شـد و حـاال همـه مترکـز مـان 

بـود  اللیـگا خواهـد  باقیامنـده  بـازی  روی هشـت 

و امیـدوارم بتوانیـم قهرمـان شـویم. افسـوس مـن 

شکسـت در ال کالسـیکو اسـت، چـرا کـه معتقـدم 

بودیـم.« تسـاوی  شایسـته 

آینـده مسـی:» بارهـا گفتـه ام کـه تصمیـم نهایی را 

خـود لئـو خواهـد گرفـت و زمانـش کـه برسـد، آن را 

اعـالم مـی کنـد. او متعهـد بـه بارسلوناسـت و اینجا 

باشـگاه همـه زندگـی اش اسـت.«

مسی زمانش که برسد، می گوید می ماند یا می رود

ورزش
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به ویـژه تایـوان، امریـکا بر حضـور نظامی خـود در دریای جنوبی 

چیـن افـزوده اسـت. این در حالی اسـت کـه جنگنده های چین 

تقریبـا همـه روز حریـم هوایی تایـوان را نقـض می کنند.

امکانـی و حتـی از سـالح هسـته ای بهـره خواهـد گرفت.

جـو بایـدن جمهـوری خلـق چیـن را بزرگرتین چالـش امنیتی 

امریـکا می دانـد. بـرای دفـاع از امنیـت کشـورهای منطقـه و 

جـو بایـدن اعـالم کـرده که بـدون هرگونه قیـد و رشطـی از امنیت جاپان 

در برابـر تهدیدهـای خارجـی دفـاع می کنـد. او گفته که در صـورت لزوم 

اسـتفاده از جنگ افـزار هسـته ای را نیـز منتفـی منی داند. ایـن اظهارات 

واکنـش تند چین را در پی داشـته اسـت.

تضمیـن امنیـت جاپـان از سـوی ایاالت متحـده امریکا حتی با اسـتفاده 

از جنگ افزارهای هسـته ای ناخشـنودی و واکنش شـدید چین را در پی 

داشـته اسـت. چین از سـخنان جـو بایدن دربـاره دفـاع از امنیت جاپان 

بـه شـدت انتقـاد کـرده و آن را برای صلح جهانی زیانبار دانسـته اسـت.

در ارتبـاط بـا افزایـش تنـش بیـن چیـن و امریـکا، جـو بایـدن، رئیـس 

جمهـور امریـکا روز جمعـه ۱۶ اپریل بر عزم این کشـور در دفاع از امنیت 

جاپـان تاکیـد ورزیـده بود.

سـایت خـری "اشـپیگل آنالیـن" روز یکشـنبه ۱۸ اپریل بـه واکنش تند 

چیـن نسـبت به اظهـارات جو بایـدن پرداخته اسـت.

گفتـه می شـود سـفیر چیـن در واشـنگنت اطالعیـه مشـرتک امریـکا و 

جاپـان را بـرای صلـح و ثبـات منطقـه آسیا-اقیانوسـیه زیانبـار دانسـته 

و آن را مانعـی بـرای حفـظ مناسـبات عـادی دیپلامتیـک بیـن چیـن و 

امریـکا خوانـده اسـت. جو بایدن پس از دیدار خود با یوشـیهیده سـوگا، 

نخسـت وزیر جاپـان از عـزم دو کشـور بـرای مقابلـه مشـرتک بـا "چالـش 

چیـن" سـخن گفتـه بـود. او گفته بود کـه هدف از این اطالعیه مشـرتک 

تضمیـن صلـح و امنیـت منطقـه هنـد و اقیانوسـیه اسـت. امریـکا تاکید 

کـرده اسـت کـه در دفـاع از امنیـت جاپان این کشـور بدون درنـگ از هر 

نیا شد ــپا س ا جام حذفی  قهرمان  ــلونا  بارس

آژانس بین المللی انرژی اتمی 
آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را تایید کرد

رسمی؛مخالفت بایرن
 با درخواست جدایی هانسی فلیک

گفت وگوهای دیپلامتیک 
ایران و عربستان در بغداد با هدف تنش زدایی

اورانیـوم  غنی سـازی  میـزان  نطنـز،  تاسیسـات 

خـود را بـه ۶۰ درصـد خواهـد رسـاند.

جمهوری اسـالمی مسـئولیت حمله روز یکشنبه 

۱۱ اپریـل بـه تاسیسـات هسـته ای یـاد شـده را 

برعهـده ارسائیـل می دانـد. افزایش غنی سـازی 

صـورت  رشایطـی  در  ایـران  توسـط  اورانیـوم 

می گیـرد که گفت وگوهای کمیسـیون مشـرتک 

برجـام در ویـن بر رس بازگشـت امریـکا به توافق 

هسـته ای و لغـو تحریم هـای ایـن کشـور علیـه 

ایـران آغاز شـده اسـت.

بـر اسـاس توافـق هسـته ای سـال ۲۰۱۵، ایران 

متعهـد شـده بـود میـزان غنی سـازی اورانیـوم را 

بـه ۶۷/ ۳ درصـد محـدود کنـد. ایـن در حالـی 

توافـق  از  امریـکا  خـروج  از  پـس  کـه  اسـت 

هسـته ای، ایـران میـزان غنی سـازی خـود را بـه 

۲۰ درصـد افزایـش داده بـود.

بـرای تولیـد جنگ افزارهـای هسـته ای نیـاز بـه 

غنی سـازی ۹۰ درصـدی اورانیـوم وجـود دارد. 

ارسائیـل بارهـا اعـالم کرده اسـت که این کشـور 

بـه  خـود  تجهیـز  از  ایـران  شـدن  مانـع  بـرای 

جنگ افزارهای هسـته ای از انجـام هیچ اقدامی 

چشم پوشـی نخواهـد کـرد.

ایـران در واکنـش بـه حملـه بـه تاسیسـات نطنـز 

تـا غلظـت ۶۰  اورانیـوم  افزایـش غنی سـازی  از 

درصـد خـر داده بـود. آژانـس بین املللـی انرژی 

امتـی تایید کرده که منونه های بررسـی شـده در 

نطنـز از غنی سـازی بـه میزان بیـش از ۵۵ درصد 

حکایـت دارد.

آژانـس بین املللـی انـرژی امتـی روز شـنبه ۱۷ 

از  گزارشـی  انتشـار  بـا  فروردیـن(   ۲۸( اپریـل 

آغـاز رونـد غنی سـازی ۶۰ درصـدی اورانیـوم در 

تاسیسـات هسـته ای نطنـز خـر داده اسـت.

بـه  اپریـل  یکشـنبه ۱۸  روز  فرانسـه  خرگـزاری 

نقـل از مقامـات آژانـس در ویـن اعـالم کـرده کـه 

منونه های بررسـی شـده در تاسیسـات هسته ای 

غنی سـازی  از  حکایـت  حـارض  حـال  در  نطنـز 

اورانیـوم بـه میـزان ۳/ ۵۵ درصـد دارد.

افـزون بـر آن، آژانـس اعـالم کـرده کـه تحقیقـات 

دقیـق  محاسـبه  بـرای  مرکـز  ایـن  کارشناسـان 

ایـران  توسـط  اورانیـوم  غنی سـازی  میـزان 

بـاره  ایـن  در  آن،  از  پـس  آژانـس  و  دارد  ادامـه 

کـرد. خواهـد  اطالع رسـانی 

جمهـوری اسـالمی ایران روز سه شـنبه ۱۳ اپریل 

اعـالم کـرده بـود کـه در واکنـش بـه حملـه بـه 

سـال گذشـته کـه مخالفـان و رهـران غربـی آن 

را همـراه بـا تقلـب نامیده انـد، مدعـی پیـروزی 

شـد. چشـمگیر 

از آن زمـان اعرتاض های گسـرتده ای در بالروس 

جریـان دارد. اتحادیـه اروپـا، بریتانیـا و ایـاالت 

متحـده امریـکا مقامـات عالی رتبه بـالروس را به 

دلیـل تقلـب در انتخابـات و رسکـوب  تظاهـرات 

تحریـم کرده انـد.

سـوتالنا تیخانوفسـکایا، رهر تبعیـدی مخالفان 

بـالروس کـه بـه لیتوانـی پناهنـده شـده اسـت، 

»تحریـک رسویس های امنیتی روسـیه و بالروس 

بـرای بـه دام انداخـنت شـهروندان امریکایـی و 

بالروسـی« را محکـوم کـرد.

تصمیم گیـری  از  اسـت  »الزم  کـرد:  اضافـه  وی 

عجوالنـه کـه می تواند بـه منافع ملـی، حاکمیت 

خـودداری  بزنـد،  آسـیب  بـالروس  اسـتقالل  و 

کـرد.«

تیخانوفسـکایا قـرار اسـت هفتـه آینـده با سـفیر 

امریـکا در بـالروس دیـدار کنـد.

الکسـاندر لوکاشـنکو، رئیـس جمهـوری بالروس 

گفـت کـه تـالش برنامه ریـزی شـده امریـکا برای 

را  و خانـواده اش  علیـه خـود  »تـرور«  و  »کودتـا« 

خنثـی کـرده اسـت.

وی همچنیـن مدعـی شـد کـه در رابطـه بـا ایـن 

امنیتـی  نیروهـای  سـوی  از  نفـر  دو  عملیـات، 

روسـیه در مسـکو بازداشـت شـده اند کـه یکی از 

آن ها الکسـاندر فدوتا، کارشـناس علوم سیاسـی 

معرفـی شـده  اسـت و دیگـری یـوری زنکوویـچ، 

وکیلـی کـه تابعیـت امریکایـی نیـز دارد، اسـت.

رسویـس امنیتـی بـالروس، عـر جمعـه اعـالم 

کـرده بود کـه آن ها در یک عملیـات ویژه گروهی 

بـا »جهت گیـری تروریسـتی« را که قصـد »حذف 

فیزیکـی رئیس جمهـور و خانواده اش« را داشـت 

خنثـی کرده انـد. ایـن نهـاد امنیتـی مدعی شـد 

کـه ایـن گـروه درصـدد بـود تـا بـا یـک شـورش 

مسـلحانه قـدرت را در اختیـار گیـرد.

ریاسـت  دفـرت  کـه  ویدئویـی  در  لوکاشـنکو 

کـه  گفـت  کـرد  منتـر  بـالروس  جمهـوری 

نیروهـای آن هـا اعضـای ایـن گـروه را بازداشـت 

نـد.  کرده ا

وی افـزود: »آن هـا بـه ما نشـان دادند کـه چگونه 

همـه چیـز را برنامه ریـزی کرده انـد.« وی مدعـی 

شـد که رسویس هـای اطالعاتی خارجـی در این 

موضـوع دخالت داشـته اند.

تاکنـون نـه روسـیه و نـه ایـاالت متحـده امریـکا 

دربـاره ادعاهای لوکاشـنکو توضیحـی نداده اند.

قـدرت  بـالروس  در  از سـال ۱۹۹۴  لوکاشـنکو 

در  انتخابـات  آخریـن  در  و  دارد  اختیـار  در  را 

شوکی دیگر به رئال: والورده به قرنطینه رفت

فـده والـورده، سـتاره رئـال مادریـد، پس از متاس با فردی که مشـخص شـد به کرونـا مبتال بوده، 

بـه قرنطینـه رفت و از فهرسـت رئـال مادرید برای بـازی امروز برابر ختافـه خط خورد.

زیـن الدیـن زیـدان ایـن روزهـا بـا مشـکل عجیبـی در رئـال مادریـد رو بـه رو اسـت؛ بـرای لـوس 

بالنکـوس دیگـر بازیکنـی منانـده کـه بـه زمیـن بـرود!

تقویـم فـرده بـازی هـا و حضـور در رقابـت هـای مختلـف بازیکنـان رئـال را بـا مصدومیـت های 

پیاپـی و شـدید مواجـه کـرده اسـت کـه باعث شـده ایـن تیم بسـیاری از سـتاره هـای اصلی خود 

را در ایـن هفتـه هـا در اختیار نداشـته باشـد.

ابتـال بـه کرونـا نیـز مشـکل دیگـری اسـت کـه بازیکنـان رئـال بـا آن دسـت بـه گریباننـد و هـر از 

گاهـی تعـدادی از آنهـا بـه دلیـل مثبـت شـدن تسـت کرونـا و یـا متـاس بـا فـردی مبتال بـه کرونا 

مجبورنـد کـه بـه قرنطینـه بروند.

در حـال حـارض رسخیـو رامـوس و رافائـل واران بـه دلیـل مثبـت شـدن تسـت کرونـا در قرنطینـه 

هسـتند و امـروز و تنهـا سـاعاتی پیـش از بـازی اعـالم شـد کـه فـده والـورده نیـز به دلیـل متاس 

بـا فـردی مبتـال بـه کرونـا مجبـور شـده خـود را قرنطینه کنـد و برابـر ختافه بـرای رئـال مادرید به 

میـدان نخواهـد رفـت. پیـش از ایـن نیـز زیـدان در بـازی امـروز برابـر ختافـه ادن هـازارد، دنـی 

کارواخـال، لـوکاس واسـکز و فرالنـد مندی، را به دلیل مصدومیت و کاسـمیرو و ناچـو را به دلیل 

محرومیـت در اختیار نداشـت.

اسـت. کرده 

بـه  ایـران  و  عربسـتان  دولت هـای  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

درخواسـت خرنـگار رویـرتز بـرای اعـالم موضـع نسـبت بـه ایـن 

نداده انـد. نشـان  واکنشـی  آن  نتایـج  و  دیـدار 

فایننشـال تایمـز حتـی در گزارش خود نوشـته اسـت کـه یکی از 

مقامـات ارشـد عربسـتان خـر هرگونـه گفت وگـو و مذاکـره ای با 

مناینـدگان سیاسـی ایـران را تکذیب کرده اسـت.

مذاکـرات مناینـدگان دو کشـور در رشایطی صـورت می گیرد که 

دولـت امریـکا رسـام خواسـتار پایـان جنگ یمن شـده اسـت. از 

سـوی دیگـر، آغاز گفت وگوهای کمیسـیون مشـرتک برجام برای 

رفـع تحریم هـا و همچنیـن بازگشـت امریـکا بـه توافق هسـته ای 

از  بـرای مقامـات عربسـتان  اسـت کـه  از جملـه مسـائلی  نیـز 

اهمیـت بسـیاری برخوردار اسـت.

عربسـتان و دیگر کشـورهای عربی منطقه خواسـتار مشارکت در 

مذاکـرات مربوط به مناقشـه هسـته ای با ایران شـده و همچنین 

درخواسـت کرده انـد موضـوع فعالیت های موشـکی ایـران نیز در 

ایـن مذاکـرات مد نظر قـرار گیرد.

هیـات  گفت وگـوی  و  دیـدار  بـا  ارتبـاط  در  رویـرتز  خرگـزاری 

مناینـدگان دو کشـور ایـران و عربسـتان بـه سـفر مـاه گذشـته 

مصطفـی کاظمـی، نخسـت وزیر عـراق بـه ریـاض اشـاره کـرده 

اسـت.

یکـی از مسـئوالن وزارت امـور خارجـه عربسـتان هفتـه گذشـته 

بـه خرنـگار رویـرتز گفتـه بـود کـه اقدامـات اعتامدسـاز ایـران 

می توانـد زمینـه را بـرای گسـرتش مذاکـرات و گفت وگوهای این 

کشـور بـا کشـورهای عربـی حـوزه خلیـج فـارس همـوار کند.

اسـت. گفته می شـود مذاکره مسـتقیم منایندگان ارشـد این دو 

کشـور روز نهـم اپریـل صـورت گرفتـه اسـت. این در حالی اسـت 

کـه مناسـبات دیپلامتیـک ایـران و عربسـتان در سـایه جنـگ 

یمـن، چهـار سـال پیـش قطـع شـده بود.

بـرای جنـگ یمـن و  یافـنت راه حلـی  ایـن مذاکـرات  از  هـدف 

تنش زدایی در مناسـبات دو کشـور اعالم شـده اسـت. نخسـتین 

دور ایـن گفت وگوهـا "مثبـت" ارزیابی شـده اسـت. ایـن موضوع 

را فایننشـال تایمـز بـه نقـل از یکـی از مسـئوالن دو کشـور اعالم 

خـر مربـوط بـه برگـزاری مذاکـرات مسـتقیم منایندگان دو کشـور 

ایـران و عربسـتان سـعودی را روزنامـه فایننشـال تایمـز رسـانه ای 

کـرده اسـت. هـدف از ایـن گفت وگوهـا تنش زدایـی اعـالم شـده 

اسـت. چهـار سـال پیـش مناسـبات دیپلامتیـک دو کشـور قطـع 

شـده بـود. منایندگان ارشـد جمهـوری اسـالمی ایران و عربسـتان 

سـعودی بـرای مذاکـره و از جمله بر رس جنگ نیابتی شـان در یمن 

در بغـداد بـا یکدیگـر دیـدار کرده انـد.

روزنامـه فایننشـال تایمـز روز ۱۸ اپریـل ایـن خـر را منتـر کـرده 

زیرا باشـگاه بایرن مونیخ طـی بیانیه ای مخالفت 

فلیـک  جدایـی  درخواسـت  بـا  را  خـود  رسـمی 

اعـالم کـرده اسـت.

در بیانیـه ای کـه بایـرن مونیـخ لحظاتـی پیـش 

منتـر کـرد آمـده اسـت: " روز گذشـته هانسـی 

فلیـک رسمربـی بایرن مونیخ تقاضـای خود برای 

فسـخ قـراردادی کـه تا سـال 2023 اعتبـار دارد 

را اعـالم کـرد. هانسـی فلیـک طـی هفته هـای 

مدیـره  هیئـت  بـه  را  درخواسـت  ایـن  گذشـته 

فلیـک  هانسـی  بـود.  داده  اطـالع  بایرن مونیـخ 

و بایـرن مونیـخ توافـق کـرده بودنـد کـه مترکـز 

خـود را روی دیـدار برابـر ولفسـبورگ و پس از آن 

بایرلورکـوزن وماینـس بگذارنـد تـا مترکز باشـگاه 

بـه خاطـر ایـن اتفـاق از بیـن نـرود.

رد  را  درخواسـت  ایـن  مونیـخ  بایـرن  باشـگاه 

می کنـد و طبـق توافـق از قبـل انجـام شـده بعد 

از دیـدار برابـر ماینـس مذاکـرات ادامـه خواهـد 

یافـت."

جدایـی  بـا  رسـامً  بایرن مونیـخ  باشـگاه 

رسمربـی خـود یعنی هانس فلیـک مخالفت 

کـرد.

صحبـت هـای هانسـی فلیـک بعـد از دیدار 

روز گذشـته بایـرن مونیـخ برابـر ولفسـبورگ 

باعـث شـد ایـن پیـروزی بـه کام هـواداران 

تیـم آملانـی تلـخ شـود؛ جایـی کـه او اعـالم 

کـرد قصـد دارد در پایـان فصل بـه همکاری 

اش بـا باواریایـی هـا پایـان دهـد. در واقـع 

گزارشـات حاکی از آن اسـت که فلیک قصد 

دارد بعـد از یـورو هدایـت تیـم ملـی آملان را 

بگیرد. برعهـده 

بـا ایـن حـال رسمربـی بایـرن مونیـخ هنـوز 

تـا سـال 2023 بـا ایـن تیـم قـرارداد دارد. 

باشـگاه  رسان  کـه  معناسـت  بـدان  ایـن 

هانسـی  جدایـی  بـا  تواننـد  مـی  آملانـی 

فلیـک مخالفـت کننـد؛ اتفاقـی کـه بـه نظر 

می رسـد حداقـل در مقطـع کنونـی رخ داده 

هشدار مینو رایوال به منچستر و رئال در مورد پوگبا

متدیـد قـرارداد بـا پـل پوگبـا یـا جـذب او بـرای 

یونایتـد و باشـگاه هـای خواهـان او بسـیار گـران 

متـام خواهـد شـد.

بـا  پوگبـا  پـل  قـرارداد  از  مـاه   18 تنهـا 

منچسـرتیونایتد باقی مانده و علی رغم شـایعات 

در مـورد توافـق جدید و احتامل متدیـد قرارداد، 

اولدترافـورد  در  فرانسـوی  سـتاره  ایـن  وضعیـت 

تغییـری نکـرده اسـت. چندی پیش فـوت مرکاتو 

مدعـی شـد لئونـاردو مدیر ورزشـی پـی اس جی 

بـرای انجـام مذاکرات اولیه با مینـو رایوال ایجنت 

بازیکـن متـاس گرفتـه و البته خود پـل پوگبا نیز 

عالقـه منـد بـه انتقال به پایتخت فرانسـه اسـت.

منابـع ایتالیایـی امـا معتقدنـد یوونتـوس قصـد 

بـرای  و  دارد  را  یونایتـد  بـا  بازیکـن  معاوضـه 

بازگردانـدن پوگبـا حارض اسـت کولوسفسـکی را 

واگـذار کنـد. بـه شـیاطین رسخ 

در  رایـوال  مینـو  اسـتار،  دیلـی  ادعـای  طبـق 

مذاکـرات اخیـرش بـا رسان یونایتـد بـرای پوگبـا 

پونـدی)577  هـزار   500 دسـتمزد  درخواسـت 

هـزار یـورو( در هفتـه کـرده اسـت. 

اگـر یونایتـد بـا ایـن خواسـته موافـق کنـد، پوگبا 

یکـی از بهرتیـن دسـتمزدها را در میـان هافبـک 

هـای دنیـا دریافـت خواهـد کـرد. طبـق همیـن 

گـزارش، رایـوال بـا مدیـران رئال نیز متـاس گرفته 

و گفتـه اسـت کـه اگر پوگبـا را می خواهنـد، باید 

بـا ایـن دسـتمزد موافقـت کننـد. پوگبا تابسـتان 

2019 چیزی تا پیوسـنت به رئال فاصله نداشـت 

ولـی یونایتـد مقوامـت کـرد و پوگبـا هـم ماندنـی 

شـد. زیـن الدیـن زیـدان رسمربـی رئـال شـیفته 

بـازی پوگباسـت ولی با این دسـتمزد بعید اسـت 

رئـال حـارض بـه جذب سـتاره فرانسـوی شـود.

لوکاشنکو: کودتای برنامه ریزی شده 
مورد حمایت امریکا را خنثی کردم

تند چین  واکنش 
امنیت جاپان تضمیــن  درباره  بایــدن  اظهارات  به 

تنهـا شـش بـازی به پایـان اللیـگا باقـی مانـده و رقابت  

نزدیـک میان این سـه تیم برای قهرمانـی در این فصل، 

دارد. ادامه 

کاپیتـان ایـن باشـگاه، بسـیار ویـژه اسـت، یـک روز 

بسـیار شـاد بـرای ایـن گـروه اسـت."

رونالـد کومان، رسمربی بارسـلونا نیـز گفت که تیمش 

با شایسـتگی فاتح جام حذفی اسـپانیا شده اسـت.

هـواداران  و  بازیکنـان  بـرای  خوبـی  "روز  افـزود:  او 

بارسـلونا اسـت...... ما همیشـه به بردن جـام باورمند 

بودیـم."

بارسـلونا همچنـان در حـال حـارض بـا ۶۵ امتیـاز در 

ردۀ سـوم جدول رده بندی اللیگای اسـپانیا قرار دارد. 

تیـم اتلتیکـو دی مادریـد بـا ۶۷ امتیـازی در جایـگاۀ 

نخسـت و رئـال مادریـد بـا ۶۶ امتیـاز در جایـگاۀ دوم 

لیـگ قـرار دارند.

بارسـلونا در دیـدار نهایـی رقابت هـای جـام حذفـی اسـپانیا، 

شـنبه شـب )۲۸ حمـل( بـا نتیجـۀ چهـار بـر صفـر اتلتیـک 

بیلبائـو را شکسـت داد و بـرای سـی و یکمین بـار قهرمان این 

رقابت هـا شـد.

انتونیـو گریزمـن، فرنکـی دی یونـگ و لیونـل مسـی دو بـار 

بـرای بارسـلونا در ایـن دیـدار گول زنـی کردنـد.

مسـی نیـز با ثبـت دو گـول در ایـن دیـدار، ریـکارد گول های 

تلمـون زارا، بازیکـن پیشـین اتلتیک بیلبائو را شکسـت و "ده 

گولـۀ" دیدارهـای نهایـی در رقابت هـای جـام حذفی شـد.

ورزشـگاۀ کارتوخـای سـویا اسـپانیا، چهارشـنبه میزبـان ایـن 

دیـدار نهایـی بود.

مسـی در پایـان بـازی گفـت: "بلند کـردن این جـام به عنوان 
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بامشـکالت فراوانی مواجه هسـتند.  در مسـیر کابل 

بـه قندهـار، بعـد از والیـت غزنـی تـا والیـت قندهار، 

شـاهراه بـه صورت کامل تخریب شـده اسـت و جای 

تایـر موترهـا روی رسک بـه دلیـل وزن زیـاد گـودی 

ایجـاد کـرده اسـت. 

در ایـن مسـیر، بـه دلیـل نبـود پاسـگاه و نهادهـای 

راننـدگان  طالبـان،  بـودن  تسـلط  تحـت  و  دولتـی 

بـدون هیـچ محدودیتـی بارگیـری و تـردد می کننـد. 

بـر اسـاس قراردادهـای کـه در سـال های گذشـته 

بـه امضـا رسـیده، هزینه یـک کیلومـر رسک، حدود 

بـه آن  یـک میلیـون دالـر می شـود کـه بی توجهـی 

صدماتـی بـه راه هـای کشـور می زنـد.

متـام  در  کـه  می گوینـد  کشـور  دولتـی  نهادهـای 

کشـور 90 هـزار کیلومـر رسک وجـود دارد کـه اکرث 

ایـن رسک ها نیاز به بازسـازی و مرمت دوبـاره دارند.

امـا کاهـش بودجـه توسـعه ای کشـور، ایـن امـکان 

نهادهـای دولتـی  و دیگـر  عامـه  فوایـد  وزارت  از  را 

می گیـرد تـا بتوانـد به راحتـی اقدام به رسک سـازی 

. کنند

چهـار سـال قبـل، بـرادرش بریالی کـه رسبـاز اردوی ملی 

در کاپیسـا بـود، در جنـگ بـا مخالفیـن مسـلح دولـت، در 

ولسـوالی تـگاب ایـن والیـت جـان باخـت.

او از دریافـت مـواد کمکـی اظهـار خرسـندی منـوده؛ امـا 

افـزود: »متـام دنیـا کـه باشـد برایم؛ امـا برادرم نیسـت چه 

کنـم، هیـچ چیزی نباشـد، مگر صلح باشـد، آرامی باشـد، 

جنـگ در کشـور نباشـد؛ از دولـت مـی خواهیـم کـه صلح 

کند.« 

بـوره، مکرونـی، نخـود، لوبیـا، چـای خشـک و کچالـو( در 

مرکـز ایـن والیـت کمـک کـرد.

فضـل الدیـن عیـار والـی پـروان گفـت کـه بنـا بـه توجـه 

نیـز  پـروان  در  امنیتـی،  نیروهـای  بـه  جمهـور،  رییـس 

مشـابه  مـواد  ملـی،  اردوی  قربانیـان  خانـوادۀ   ۶۰۰ بـا 

شـد. مسـاعدت 

اعضـای خانـواده هـای قربانیـان، ضمن اظهار خرسـندی 

از دریافـت ایـن مـواد، ازطرف هـای درگیر جنـگ خواهان 

 وزارت فوایـد عامـه کشـور می گویـد 

کـه بـا راننـدگان و وسـایطی که بیش 

قانونـی  برخـورد  کننـد،  بارگیـری  معیـن  حـد  از 

خواهـد شـد.

نـر  بـا  حمـل،   29 یکشـنبه  روز  وزارت  ایـن 

نوشـته اسـت کـه رسک هـا رسمايـه ی  خربنامـه ای 

مـي  وجيبـه  ان  مراقبـت  و  حفـظ  و  اسـت  مـي 

ماسـت؛ بـا راننـدگان وسـایط باربـری کـه از انـدازه 

معیـن اضافـه بـار کننـد برخـورد قانونـی می شـود.

وزارت فوایدعامـه از متـام راننـدگان وسـایط تقاضـا 

کـرده اسـت که اضافـه تر از انـدازه تعیین شـده بار 

نکننـد و در حفـظ و مراقبـت رسک هـا کـه بـا هزینه 

هنگفـت سـاختامن مـی شـود توجـه جدی داشـته 

باشـند. پیـش از این نیز وزارت فوایـد عامه و وزارت 

داخلـه اعـالم کـرده بودند که وسـایطی کـه بیش از 

حـد معیـن بارگیـری کننـد بـا آنـان برخـورد جـدی 

می شـود، هشـداری کـه جـدی گرفته نشـد.

اکنـون اکـرث شـاهراه های کشـور، بـر اثـر بارگیـری 

راننـدگان  و  اسـت  شـده  خـراب  حـد،  از  بیـش 

صلح شـدند.

پـروان،  بیـوه زن باشـنده ده مـال یوسـف مرکـز  شـفیقه 

کـه شـوهرش رسبـاز اردوی ملـی بـود و حـدود دو سـال 

پیـش در والیـت غزنـی کشـته شـده اسـت، گفـت کـه از 

جنـگ نفـرت دارد؛ زیـرا شـوهرش را از او گرفته اسـت. او 

از جوانـب درگیـر، صلـح خواسـت و افـزود: »جنـگ بـس 

اسـت، خداونـد )ج( یـک صلـح و آرامـی را بیـاورد.«

کـه  گفـت  کاپیسـا  مرکـز  نوآبـاد  باشـنده  قاسـم  محمـد 

بـه ۱۲۰۰ خانـوادۀ  کاپیسـا  و  پـروان  در والیـت هـای   

قربانیـان اردوی ملـی، مـواد خوراکـی مسـاعدت شـد و 

دریافـت کننـدگان مواد، از طـرف های درگیر، خواسـتار 

تامیـن صلـح در کشـور شـدند.

قیـس قـادری سـخنگوی والـی کاپیسـا گفـت کـه وزارت 

مـاه  مناسـبت  بـه  یکشـنبه 29 حمـل  روز  ملـی،  دفـاع 

اردوی  قربانیـان  خانـوادۀ  بـرای ۶۰۰  رمضـان،  مبـارک 

ملـی درکاپیسـا، ۹ قلـم مـواد غذایـی )آرد، روغـن، برنـج، 

 چگونگـی پرداخـت بدهی هـای مالیاتـی بیشـر از دو میلیـارد افغانـی رشکت 

مخابراتـی روشـن بـه حکومـت، سـبب منازعه میان ایـن رشکـت و ادارۀ تنظیم 

خدمـات مخابراتی شده اسـت.

پـس از آن کـه دفـر مرکـزی رشکـت مخابراتـی روشـن در نتیجـه یـک انفجـار 

نیرومنـد سـال ۲۰۱۷میـالدی در چهـار راه زنبـق کابـل به شـدت آسـیب دید 

و ایـن رشکـت نتوانسـت هزینه هـا و مالیاتـش را در زمـان معیـن بـه حکومـت 

بپـردازد، رشکـت روشـن بیـش از دومیلیـارد افغانـی بـه حکومت بدهکار شـد.

مسـؤوالن رشکـت روشـن اکنـون می گوینـد کـه هامیـون قیومـی، رسپرسـت 

وزارت مالیـه در سـال ۲۰۱۸میـالدی بربنیـاد قانـون تحصیل باقیـات، فیصله 

پنـج سـال و به گونـۀ اقسـاط پرداخـت  ایـن رشکـت در  تـا بدهی هـای  کـرد 

شـوند. امـا ادارۀ تنظیـم خدمـات مخابراتـی برخـالف ایـن فیصلـه خواهـان 

بـه یک باره گـی اسـت. پرداخـت بدهی هـای رشکـت روشـن 

سـعید شـینواری، سـخن گوی اداره تنظیـم خدمـات مخابراتـی بیـان داشـت: 

»رییس جمهـور خواسته اسـت کـه دربـارۀ قـروض رشکـت روشـن به گونـۀ جدی 

اقـدام شـود.« رشکـت مخابراتـی روشـن فیصله هـای متضـاد دو نهـاد دولتـی 

را در قبـال بدهی هـای ایـن رشکـت انتقـاد می کنـد و می  گویـد ناگزیـر اسـت 

در برابـر نقـض قانـون تحصیـل باقیـات از سـوی حکومت مشـوره های حقوقی 

را آغـاز کنـد. شـامری از حقوق دانـان می گوینـد کـه حکومـت بایـد بربنیـاد 

توافقاتـش بـا رشکـت روشـن بدهی هـای ایـن رشکـت را بگیـرد.

کـه  دولتـی  ادارۀ  یـک  »زمانی کـه  گفـت:  حقـوق دان  فرزه یـی،  وحیداللـه 

صالحیـت دار جمـع آوری مالیـات اسـت، تصمیـم بـر اقسـاط می گیـرد، هیـچ 

نـدارد.« را  تغییـر آن تصمیـم  ادارۀ دیگـر صالحیـت 

کمیسـیون حـل منازعـات مالـی نیـز بـا فیصله یـی، در منازعـه رشکـت روشـن 

و اداره تنظیـم خدمـات مخابراتـی، رشکـت روشـن را حـق بـه جانـب می داند.

خانجـان الکـوزی، معـاون فدراسـیون اتاق هـای افغانسـتان اظهـار داشـت: 

»دولـت بربنیـاد هـامن فیصلـۀ گذشـته بـرای روشـن زمینـه را فراهـم کنـد بـه 

فعالیـت خـود اداخـه بدهـد.«

در  روشـن  رشکـت  کـه  می گویـد  افغانسـتان  در  بین املللـی  تجـارت  اتـاق 

مالیـه  حکومـت  بـه  دالـر  میلیـون  صـد  هفـت  از  بیـش  گذشـته  سـال های 

پرداختـه اسـت و فیصلـه دوگانـه در برابـر ایـن رشکت بـه زیـان رسمایه گذاری 

کشوراسـت. در 

حجت اللـه فضلـی، رییـس هیئـت عامـل اتـاق تجـارت بین املللـی در کابـل 

بیـان داشـت: »در قـدم اول بایـد حکومـت بـه آن چـه کـه امضـا کـرده اسـت با 

کمپنـی روشـن، پایبنـد مبانـد و در قـدم دوم بایـد کمپنـی روشـن را کمـک 

کنـد.« رشکـت مخابراتی روشـن در ۱۸ سـال گذشـته بـا رسمایه گـذاری بیش 

از۸۰۰ میلیـون دالـر، توانسته اسـت خدمـات مخابراتی را در رسارس کشـور به 

شـش میلیـون مشـری فراهم سـازد.

ایـن رشکـت سـاالنه بیـش از پنجـاه میلیـون دالر به حکومـت مالیـه می پردازد 

و در حـال حـارض بیـش از نُـه صـد تـن در آن کار می کنند.

 درگیری هـای اخیـر در بخشـی از فیـض آباد مرکز بدخشـان صدها غیرنظامی 

را آواره کـرده. ریاسـت امـور مهاجـران و عـودت کننـدگان بدخشـان می گوید، 

در پـی درگیری هـای یـک هفتـۀ اخیـر میـان جنگجویـان طالبـان و نظامیـان 

افغـان، نزدیـک بـه ۳۰۰ خانـواده از ناحیـه نهـم شـهر فیـض آباد مرکـز والیت 

کوهسـتانی بدخشـان آواره شـده اند.

آنـان از قریه هـای چـکا، دهـن آب، بـاغ مبـارک، شـمیره و دشـکت ناحیـه نهم 

شـهر فیـض آبـاد بـه بخش هـای امن ایـن والیـت پنـاه آورده اند.

برخـی از بیجاشـدگان می گوینـد کـه جنگجویـان طالـب از داخـل قریه هـای 

آنـان بـر نیروهـای دولتـی شـلیک می کننـد و نظامیـان افغـان هـم بـه ضـد 

حملـه می پردازنـد. عزیـز محمـد ۶۶ سـاله باشـندۀ قریـۀ چـکا در ناحیـۀ نهـم 

شـهر فیـض آبـاد اسـت. او بـه رادیـو آزادی می گوید کـه از ترس مـرگ، همراه 

بـا پنـج فرزنـد و همـرش بـه بخشـی نسـبتاً امـن در فیـض آبـاد فـرار کرده.

عزیـز محمـد بیشـر مـی گویـد: »جنـگ آغـاز شـد. خانه هـای مـا زیـر مرمـی 

مانـد و هیـچ چیـز بـه مـا منانده اسـت. طالب در پشـت خانـه ما سـنگر گرفته 

اسـت. دولـت هـم خانه هـای مـردم را می زنـد و مـا ناچـار شـدیم و کـودکان را 

گرفتـه و فـرار کردیـم.« نفیسـه هـم باشـندۀ قریـۀ دهـن آب ناحیـه نهم اسـت.

نفیسـه کـه از سـه شـب در خانـه یکـی از اقاربـش بـه رس می بـرد، بـه رادیـو 

آزادی می گویـد کـه تـا اکنـون کسـی بـه آنـان کمـک نکـرده.

او گفـت: »از او طـرف طالـب جـای گرفتـه و از ایـن طـرف دولت می زنـد. تنها 

جـان خـود را گرفتـه و فـرار کردیـم و حتـی یک لباس هـم نگرفتیم. یک شـب 

و یـک روز می شـود کـه گشـنه هسـتیم » قدرت اللـه رئیـس شـورای ناحیۀ نهم 

شـهر فیـض آبـاد اسـت. او می گویـد که باشـندگان هفـت قریۀ که تعدادشـان 

بـه بیـش از ۴۰۰ تـن می رسـد بـه مرکـز و ولسـوالی های امـن پناه بـرده اند.

قدرت اللـه گفـت: »مـردم از هفـت قریـه از ناحیـه نهـم و یـک قریه هـم از قریه 

خانقـاه آواره شـده اند. و هنـوز هـم مـردم در حـال فـرار هسـتند. طالبـان بـا 

متـام امکانـات در خانه هـای مردم سـنگر گرفتـه اند و از جاهـای مختلف آمده 

انـد.« عبدالواحـد طیبـی، آمـر امور مهاجـران و عـودت کنندگان بدخشـان به 

رادیـو آزادی می گویـد کـه تیم هـای کمـک تـالش دارنـد تعـداد بیجاشـدگان 

را مشـخص کنند.

طیبـی گفـت: »بیجاشـدگان مـا نیـاز بـه رسپنـاه، خیمـه، مـواد اولیـۀ صحی و 

آب آشـامیدنی، البسـه و پـول نقـد نیـاز دارند. پس از رسوی از سـوی حکومت 

و نهادهـای کمـک کننـده بـه آنان رسـیدگی خواهد شـد.«

منازعـه شـرکت مخابراتی روشـن و ادارۀ تنظیم 
خدمـات مخابراتی

درگیری هـای اخیر در بدخشـان نزدیک به ۳۰۰ 
خانواده را آواره کرده اسـت

مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت   

کشـور اعـالم کرده اسـت که در سـال 

1399 خورشـیدی بیـش از 13 هـزار تـن سـروس 

در رسارس کشـور تولیـد شـده اسـت.

نـر  بـا  حمـل   29 یکشـنبه  روز  وزارت  ایـن 

ریاسـت  آمارهـای  کـه  اسـت  نوشـته  خربنامـه ای 

و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت  معلومـات  و  احصاییـه 

مالـداری، نشـان می دهـد کـه در سـال ۱۳۹۹، در 

سـطح کشـور ۱۳هـزار و ۲۴۳ تُـن سـروس شـامل 

کینـو، مالتـه، نارنـج و لیمـو حاصـل به دسـت آمـده 

اسـت.

تولیـد  بـا  ننگرهـار  کـه  شـده  نوشـته  خربنامـه  در 

هفت هـزار تُن کینـو، مالته، نارنج و لیمو، بیشـرین 

سـروس تولیـد داشـته اسـت. در ننگرهـار، حـدود 

یک هـزار و پنجـاه ودو هکتـار زمیـن تحـت پوشـش 

باغ هـای سـروس قـرار دارد.

وزارت زراعـت می گویـد کـه کـر در بخـش تولیـد 

سـال  و  اسـت  پیشـگام  والیـات  همـه ی  از  نارنـج، 

گذشـته از ایـن والیـت ۲۰۰۲ تُـن نارنـج به دسـت 

آمده اسـت. سـاحه تحت پوشـش درختـان نارنج در 

سـاعت   2٤ در  کـه  می گويـد  عامـه  صحـت  وزارت 

گذشـته، 10٥ تـن در  11 والیـت کشـور، بـه ويـروس 

کرونـا مبتـال شـده انـد.

روز  شـبانه  یـک  در  وزارت؛  ایـن  مسـئوالن  گفتـۀ  بـه 

گذشـته، آزمایـش کرونـاى 1٨٧٤ تن انجام شـده، که 

نتيجـۀ آزمايـش 10٥ تـن شـان مثبـت می باشـد.

تعـداد  آمـار،  ایـن  ثبـت  بـا  کـه  اسـت  گفتـه  منبـع 

مبتالیـان بـه این ویـروس در افغانسـتان، بـه ۵۷٨9٨ 

اسـت. یافتـه  افزایـش  تـن 

در خربنامـۀ اين وزارت که دیروز )يکشـنبه 29 حمل(، 

منتـر شـده آمده اسـت کـه 33 تـن در ننگرهـار، 30 

در کابـل، 1٥ در کندهـار، 10 در کنـدز، ٨ در هـرات، 

٤ در کاپيسـا و 1-1 در واليـات لوگـر، غزىن، بادغيس، 

خوسـت و فـراه بـه ويـروس کرونا مصاب شـده اند.

 انسـتیتوت طبـی فرانسـه بـرای کـودکان 

دو  توانسـته  بـار  اولیـن  بـرای  مـادران  و 

کـودک را کـه از ناحیـه جگـر به هـم چسـپیده بودند را 

بـه طـور موفقانـه از هـم جـدا کنـد. 

ایـن دو کـودک بـه هـم چسـپیده پانـزده روز پیـش در 

هـرات متولـد شـده بودنـد کـه روز شـنبه 2٨ حمل در 

کابـل تحـت مـداوا و عمـل جراحـی قـرار گرفتنـد کـه 

موفقانـه از همـه جـدا شـدند. 

محمـد طـارق رحیمی، جراح انسـتیتوت طبی فرانسـه 

کـه ایـن عملیـات را انجـام داده اسـت، می گویـد کـه 

انتظـار نتیجـه بخش بـودن ایـن عملیات را نداشـتیم.

را  کـودکان  کـه  خطراتـی  کـه  گفـت  رحیمـی  آقـای 

تهدیـد می کـرد را نیـز بـا پـدر نـوزادان رشیـک کـرده 

بودیـم و رس انجـام بـا یـک تیـم کامـل ایـن عملیـات را 

انجـام دادیـم کـه مثـل »معجـزه« بـود.

او اضافـه کـرد کـه بـه دلیـل اینکـه جگر یـک خاصیت 

دارد کـه بـه آسـانی بخیـه منی شـود و ممکن اسـت در 

اثـر خونریـزی از بیـن برود، بسـیار خطرپذیـر بود.

نتایـج رادیولـوژی شـفاخانه نشـان داده بـود کـه هـر 

دو کـودک جگـر مشـرک دارنـد کـه عملیـات اینها در 

ناامن تریـن  از  یکـی  لوگـر،  والیـت  باشـنده گان   

والیت هـای نزدیـک بـه کابـل، انتظـار دارنـد کـه بیرون 

جنـگ  پایـان  بـه  کشـور  از  خارجـی  نیروهـای  شـدن 

ادامـه  بـرای  اکنـون  کـه  می گوینـد  آنـان  بینجامـد. 

جنـگ از سـوی طالبـان هیـچ بهانه یـی منانده اسـت و 

ایـن گـروه بایـد در میـز گفت وگـو اختالف هایـش را بـا 

حکومـت حـل کند. سـلطان محمد، باشـندۀ ولسـوالی 

محمـد آغـه لوگـر گفـت: »یـک صلـح و امنیـت بیایـد، 

خواهـش می کنـم کـه بیـوه و یتـم زیـاد شـد.«

نیـز  آغـه  محمـد  ولسـوالی  دیگـر  باشـندۀ  ضیااللـه، 

افـزود: »تـا زمانی کـه خـود افغانـان نخواهنـد هیچ کس 

و کسـانی دیگـر  بیـاورد. خارجی هـا  منی توانـد صلـح 

هرگـز منی تواننـد در کشـور مـا امنیـت بیاورنـد.«

امـا، حیات الله حیات، رسپرسـت وزارت امـور داخله که 

بـه والیـت لوگـر رفته اسـت، تأکید مـی ورزد کـه طالبان 

کـر بـه ۲۸۶هکتـار زمیـن می رسـد.

بـه نقـل از خربنامه وزارت زراعـت، آبیاری و مالداری، 

تولیـد  نـگاه  از  نیـز  خوسـت  و  لغـامن  والیت هـای 

سـروس در کشـور، در جایـگاه سـوم و چهـارم قـرار 

دارند.

ایـن وزارت همچنیـن می گویـد کـه کشـت و پـرورش 

در  اخیـر  سـال های  طـی  سـروس  نهال هـای 

رواج  نیـز  رسپـل  و  بلـخ  تخـار،  کابـل،  والیت هـای 

یافتـه اسـت. بر اسـاس آمارهـای وزارت، حدود ٤٥0 

هـزار نهـال سـروس در ننگرهار تولید شـده اسـت و 

قـرار اسـت ایـن نهال هـا در باغ هایـی در والیت هـای 

ننگرهـار، لغـامن و کـر غـرس شـود.

وزارت زراعـت می گویـد کـه بـه صـورت کُل، یک هزار 

و ۹۵۲هکتـار زمیـن در رسارس کشـور تحـت پوشـش 

میـان،  ایـن  از  کـه  دارد  قـرار  سـروس  باغ هـای 

۶۱هکتـار بـاغ کینـو و مالتـه، ۴۱۵ هکتار بـاغ نارنج 

و ۴۴۹ هکتـار آن شـامل بـاغ لیمـو می شـود.

ایـن وزارت همچنیـن در سـال جـاری در شـامری از 

والیت هـا باغ هـای سـروس را احـداث کرده اسـت تا 

کشـور در ایـن عرصـه بـه خودکفایی برسـاند.

بـر اسـاس معلومـات منبع، در یک شـبانه روز گذشـته، 

٥2 تـن از بیـامران کرونایـی، دوباره صحت یاب شـده و 

شـامر مجموعـی بهبـود یافتـه های ايـن بيـامرى نیز به 

۵۲1٦٨ تن می رسـد.

همچنـان وزارت صحـت گفتـه اسـت کـه در 2٤ سـاعت 

 )۱۹ )کویـد-  بـه  ابتـال  اثـر  بـه  تـن  شـش  گذشـته، 

فـوت کـرده و از آغـاز شـيوع ويـروس کرونـا تاکنـون در 

افغانسـتان، شـامر مجموعـی جـان باختـگان از اثر این 

بیـامری، بـه ۲۵٤٥ تـن رسـیده اسـت.

قابـل ذکـر اسـت کـه در متـام جهـان، بيـش از 1٤1 

ميليـون تـن به ويـروس کرونا مبتال شـده اند، کـه باالتر 

از 11٦ ميليـون تـن شـان دوباره صحت يـاب؛ اما بيش 

از سـه ميليـون تـن فـوت منـوده اند. 

جهـان بـا ۷۵ درصـد خطـر مـرگ  مواجـه اسـت.

شـفاخانه بـا یـک تیـم ده نفـری متشـکل از داکـران 

جراحی اطفال، انسـتیزیولوژی، رادیولوژی و پرسـتاران 

ایـن عملیات را انجام دادند که ۶ سـاعت طول کشـید. 

ایـن تیـم باالخره توانسـتند عملیات را بـا موفقیت انجام 

دهنـد. تـا هنوز این نـوزاد نامگذاری نشـده انـد. داکر 

عملیـات،  ایـن  خطـر  بزرگریـن  کـه  می گویـد  جـراح 

خونریـزی داخلـی و کـوک زدن جگـر بـود.

کـه  چسـپیده  هـم  بـه  کـودک  دو  ایـن  پـدر  گلبدیـن 

موفقنامـه  انجـام  از  خرسـندی  ابـراز  بـا  اسـت  کارگـر 

ایـن عملیـات می گویـد که خوشـحال هسـتم در کشـور 

خـودم توانسـتم ایـن جراحـی را انجـام بدهیـم و نیـاز 

کشـورهای دیگـر نشـویم. او گفـت کـه مـن یـک کارگـر 

هسـتم و دیسـک کمر هـم دارم هر چنـد هزینه جراحی 

در اینجـا برایـم نسـبت بـه کشـورهای همسـایه ارزانـر 

متـام شـده اسـت، امـا بـه کمـک هموطنانـم نیـاز دارم.

سـاالنه هزاران کـودک در جهان به هم چسـپیده متولد 

آنـان را از هـم جـدا می کننـد  می شـوند کـه داکـران 

امـا در افغانسـتان بـه دلیـل اینکـه تجهیـزات طبـی و 

داکـران متخصـص نیسـت، کـودکان جـان می دهنـد.

عملیات هـای  همیـن رو  از  و  نیسـتند  صلـح  طـرف دار 

»دشـمن  شـد:  خواهنـد  آغـاز  امنیتـی  نیروهـای  ویـژه 

شـکن  دنـدان  جـواب  می بیینـد  الزم  کـه  هامنگونـه  را 

بدهیـد. لوگـر دروازه کابـل و پایتخت افغانسـتان اسـت. 

امنیـت کابـل و والیت هـای چهـار اطـراف کابل بـرای ما 

اهمیـت مهمـر و از همـه عاجـل تـر اسـت. از همیـن رو 

امـروز قوت  هـای خـاص مـا در لوگـر عملیات خـود را آغاز 

می کننـد.« حشـمت الله، افر نیروهـای ویژۀ پولیس نیز 

بیـان داشـت: »مـا بـه آنـان ثابت کردیـم و اگـر می گویند 

کـه ثابـت نکردیـم بـاز هـم بیایند بـه میـدان. مـا همرای 

شـان می جنگیـم. امـا خوبـر اسـت کـه صلـح شـود.«

امریـکا قـرار اسـت تـا پنـج مـاه دیگـر متامـی نظامیانش 

را از افغانسـتان بیـرون کنـد. درکنـار امریـکا ناتـو نیـز 

گفته اسـت کـه نیروهایـش را در این مدت، از افغانسـتان 

بیـرون خواهـد کرد.

وزارت فواید عامه: با رانندگانی که بیش از حد معین بارگیری کنند، برخورد می شود

بازماندگان قربانیان جنگ حین دریافت کمک، خواستار تامین صلح در کشور شدند

میزان تولید ستروس در کشور به بیش از 1۳ هزار تُن رسید

1۰٥ واقعه مثبت کرونا در کشور ثبت و۶ بیمار کرونایی جان باخته اند

دو کودک به هم چسپیده، موفقانه جدا شد 

امیدواری باشندگان لوگر برای پایان جنگ ها در کشور


