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افزایش بی سابقه بودجه نظامی 
کشورهای جهان به رغم بحران 

کرونا 

 ترکیه در ›روزها و ماه های 
آتی‹ به امریکا پاسخ می دهد

 بـر اسـاس آخریـن آمـار منتشـر شـده، کشـورهای جهان 
در سـال ۲۰۲۰ حـدود ۲۰۰۰ میلیـارد دالـر صـرف بودجه 
نظامـی خـود کرده انـد. اختصـاص چنیـن بودجـه ای بـرای 
امـری  یـک سـال  در  نظامـی کشـورهای جهـان  تجهیـز 

بی سـابقه بـوده اسـت ...

 ابراهیـم کالیـن، سـخنگوی رییس جمهـوری ترکیه با 
»شنیع«دانسـتن نسـل کشی خواندن کشـتار ارامنه در 
جنـگ جهانـی اول از سـوی رییـس جمهـوری امریکا، 
از پاسـخ ترکیـه بـه ایـن اقـدام جـو بایـدن در روزها و 

ماه هـای  ...

نسـبتا  رشایط هـای  بـا  اسـکار  جشـنواره  باالخـره   

سـخت از راه رسـید و برندگانش را شـناخت. مراسم 

امسـال ایـن جشـنواره بـه خاطـر همـه گیـری کرونا 

دو مـاه دیرتـر از معمـول و بـه شـکل متفـاوت برگزار 

شـد. محـل اصلـی مراسـم امسـال ...

اطمینان هیئت پاکستانی 

۲

از شرکت طالبان 

رییس پیشین تصدی مواد نفتی
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»سرزمین خانه به  دوش ها« 
بیشترین اسکار 2021 را به 

خانه برد 

افغان فلم مستند تاریخی 
»فیض محمد کاتب« و »طاهر 

بدخشی« را می سازد 

هنری

هفت ثور و هشت ثور؛
 آیا تاریخ تکرار می شود؟ 

قزاقستان و دستاورد هاي 
اساسي آن پس از  استقالل )به 

مناسبت سي و مین سالگرد استقالل 
جمهوري قزاقستان (  

مناسبات سود محور دو 
همسایه در پایداری نظام

 جمهوریت 

 امـروز هفـت ثـور و فـردا هشـت ثـور علـی رغـم دو 
نـگاه متفـاوت بـه هـر دو حادثـه دو روز بـه یادماندنـی 
در تاریـخ افغانسـتان بـوده اسـت کـه تـا هنـوز آثـار و 
پیامدهـای ویرانگـر آن دو ادامـه دارد. هفـت ثور 1357 
خورشـیدی بـه عنـوان روزی که کودتـای خونین حزب 

دموکراتیـک خلـق علیـه ...
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۲

سرمقاله

 محمد هدایت

به سه سال حبس و بیش 
لر  از 574 هزار دا



 

 

 

 لوی سـارنوالی کشـور اعـام کرده اسـت که 

عبدالولیـد متیـم فرزنـد عبدالرحیـم رئیـس 

پیشـین تصـدی مـواد نفتی به سـه سـال حبـس و پرداخت 

۵۷۴ هـزار و ۲۲۱ دالـر امریکایـی جزایـی نقـدی، محکـوم 

بـه مجازات شـد.

لوی سـارنوالی کشـور روز دوشـنبه 6 ثور با نرش خربنامه ای 

گفتـه اسـت که وی به اتهـام سوءاسـتفاده از صاحیت های 

وظیفـه ای، از سـوی محکمـۀ ابتدایی مرکـز عدلی و قضایی 

مبـارزه بـا جرایم سـنگین فسـاد اداری، روز   یک شـنبه پنجم 

ثور سـال ۱۴۰۰ خورشـیدی، بـه گونه علنی مـورد محاکمه 

قـرار گرفت.

در خربنامـه نوشـته شـده اسـت کـه بربنیـاد صـورت دعوای 

سـارنوال مؤظف قضیه، دولت جمهوری اسامی افغانستان 

بـه مقـداری ۸ هـزار تـن گاز مایـع را بـر اسـاس نیازمنـدی 

توسـط هیات مختلط متشـکل از ادارات حکومتی از کشـور 

ترکمنسـتان خریـداری کرده بود تا ایـن گاز مایع در جریان 

سـالهای ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۱۳۹۶ از طریـق ریاسـت تصـدی 

مـواد نفتـی  بـاالی ادارات نیازمند به فروش برسـد. اما پس 

از بررسـی ها مشـخص شـد که ۱۰۶۶ تن گاز مایع از سوی 

ریاسـت تصـدی در زمـان معیـن آن بـه فـروش نرسـیده و 

بـدون در نظرداشـت ضایعات، کرسات و خطـرات گاز مایع، 

بـه شـکل ثابت نگهداری شـده اسـت.

 هیئتـی ازمقام هـای نظامـی و غیـر نظامـی پاکسـتان 

بـه رهـربی مناینـده ویژه نخسـت وزیر این کشـور برای 

افغانسـتان بـرای دو روز بـا مقام هـا و سیاسـت گـران 

کشـور درکابـل دیـدار کرد.

این هیئت اطمینان داده اسـت که طالبان در نشسـت 

اسـتانبول حضور معنادار خواهند داشت.

محمدعمـر داوودزی، مناینـدۀ ویـژۀ رییس جمهـور در 

امـور پاکسـتان می گوید کـه همتای پاکسـتانی اش در 

ایـن سـفر، همچنـان اطمینـان داده اسـت کـه طالبان 

هم زمـان بـا رشکـت در نشسـت های صلـح، بـه کاهش 

خشـونت ها و آتش بـس تـن خواهنـد داد.

وعـده  پاکسـتان  هیئـت  طلوع نیـوز؛  گـزارش  بـه 

نشسـت  آغـاز  بـا  را  گفته هایـش  ایـن  کـه  داده اسـت 

می سـازد. ثابـت  عمـل  در  اسـتانبول 

ایـن سـفر درسـت هنگامـی انجام می شـود کـه متامی 

نشسـت  در  طالبـان  رشکـت  انتظـار  در  هـا  طـرف 

اسـتانبول هسـتند و هیاتی از طالبان به رهربی شـیخ 

عبدالحکیـم حقانـی از قطر برای مشـوره با رهربی این 
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 پـه هندوسـتان کـې د افغانسـتان سـفري وايـي چـې هلتـه 

يـې  افغانانـو  لـه  او  دى  خـراب  سـخت  وضعيـت  کرونايـي 

غوښـتي چـې پـه دې ورځـو کـې دې دغـه هېـواد ته له سـفره 

وکـړي.  ډډه 

پـه نوي ډييل کې د افغانسـتان لوى سـفري فريـد ماموندزي د 

غويـي پـه 6مه پژواک خـربي اژانس تـه وويل، يواځـې په تېرو 

پنځـو ورځـو کـې پـه هندوسـتان کـې شـاوخوا يونيـم ميليـون 

کسـان پـر کرونـا اختـه او تـر ١٢زره زيـات کسـان مـړه شـوي 

دي.

پـه  تـړل شـوي،  اکـره ښـارونه  کـړه چـې هلتـه  زياتـه  هغـه 

ډېـرو  پـه  او  شـوى  اعـان  حالـت  بېـړىن  کـې  روغتونونـو 

دى. خاصيـدو  پـه  هـم  اکسـېجن  کـې  روغتونونـو 

ماموندزي وويل چې يو شـمېر هېوادونو له هندوسـتان رسه د 

درملو او اکسـېجن بېړنۍ مرسـتې پيل کړې دي.

د نومـوړي پـه وينـا، په هند کـې وضعيت ډېر خـراب او رشايط 

سـفر تـه ښـه نـه دي؛ ځکـه نـو لـه افغانانـو غـواړي چـې لـه 

شـديدې اړتيـا پرتـه دې لـه سـفره ډډه وکـړي.

ده زياتـه کـړه: ))دلتـه پـه روغتونونو کې د کرونـا ناروغانو لپاره 

ځـاى نشـته، د نـورو ناروغيـو درملنـه هـم ډېـره سـتونزمنه ده، 

کـه ناروغـان راغلـل، دلتـه بـه ورتـه د کرونـا ناروغـۍ ترڅنـګ 

نـورې سـتونزې هم پيـدا يش.(( 

د افغانسـتان سـفري د معلوماتـو لـه مخـې، هنـد تـه چـې يـو 

شـمېر ناروغـان ورغـيل، هلتـه پـه کرونـا اختـه شـوي دي. ده 

زياتـه کـړه: ))دا وخـت هنـد تـه د سـفر نـه دى، 

صحـي خدمـات محـدود شـوي، هغـوى د کرونا 

ناروغانـو ته رسـېدګي نـه يش کوىل، نـو  نورو ته 

بـه څه وکـړي، لـوى ښـارونه بنـد دي.((

خـو فريـد مامونـدزی  وايـي، بيـا هـم کـه څـوک 

اعـان  لـه خـوا  بايـد د هنـد حکومـت  راځـي، 

شـوي ټـول احتياطـي او وقايـوي تدابـري په نظر 

کـې ونيـي. 

ده زياتـه کـړه چـې د هندوسـتان او افغانسـتان 

او دى  الوتنـې ٥٠ سـلنه کمـې شـوې  ترمنـځ 

څـو  يش،  کمـې  هـم  نـورې  چـې  کـوي  هڅـه 

د کرونـا ويـروس د انتقـال مخـه ونيـول يش. د 

افغانسـتان سـفري وايـي چې تېـره اوونـۍ د هند 

پـه پونـې ښـار کـې د عبدالسـميع احمـدي پـه 

نـوم يـو افغـان چـې د بغـان واليـت اوسـېدونکى و، د کرونا له 

املـه مـړ شـوى دى. هغـه زياتـه کړې چـې نوموړى پـه ٢٠١٩ 

زېږديـز کال کـې تـر ماسـرۍ پـورې زده کړې کـړې وې او بيا 

همدلتـه پـه هنـد کـې مېشـت و.

د سـفري د معلوماتـو لـه مخـې، نومـوړى د هغـه د کورنـۍ پـه 

مـرشۍ پـرون د پونـې ښـار د اسـاعيليانو پـه يـوه هديـره کې 

خـاورو ته وسـپارل شـو.

مامونـدزي وويـل، پـه هنـد کې مېشـت بهرنيـان چـې د کرونا 

لـه املـه مـړه يش، حکومـت ورتـه اجازه نـه ورکوي چې جسـد 

يـې خپـل هېـواد ته انتقـال يش.

د افغانسـتان سـفري زياتـه کـړه چـې کرونـا په هند کـې د ژوند 

پـر ټولـو چـارو نـاوړه اغېـز کـړى، د افغانسـتان سـفارت هم تر 

اغېـز النـدې دى او فعاليتونـه يـې محدود شـوي دي.

 د هغـه پـه وينـا چـې د دوى اړيکـې لـه دولتـي ادارو او نـورو 

ډيپلوماتيکـو ماموريتونـو رسه محـدودې يا بېخي بندې شـوې 

دي. خـو هغـه وايـي چـې د افغانانو د خدمت لپـاره یې د نوي 

ډيـيل پـه سـفارت، د حيـدر ابـاد او ممبيي قونسـلګريو کې په 

محـدود ډول فعاليتونـو تـه ادامـه ورکړې ده.

د افغانستان سفري: افغانان دې له جدي اړتیا پرته هند ته له سفره ډډه وکړي
کارتون

  

محمد هدایت 

 امـروز هفـت ثور و فردا هشـت ثور علی رغم دو نگاه 

متفـاوت بـه هـر دو حادثه دو روز بـه یادماندنی در تاریخ 

افغانسـتان بـوده اسـت کـه تـا هنـوز آثـار و پیامدهـای 

ویرانگـر آن دو ادامـه دارد. هفـت ثور ١3٥7 خورشـیدی 

بـه عنـوان روزی کـه کودتـای خونیـن حـزب دموکراتیک 

خلـق علیـه رسدار محمـد داودخان در آن صـورت گرفت 

و یکـی از بدتریـن گسسـت های تاریـخ سیاسـی کشـور 

را بنیـان نهـاد. زیـرا ایـن حادثـه سـبب شـد کـه نظـام 

سیاسـی کشـور فـرو بپاشـد و زمینـه اشـغال افغانسـتان 

نیـز  ثـور  گـردد. هشـت  فراهـم  توسـط شـوروی سـابق 

روزی اسـت کـه در سـال ١37١ خورشـیدی حکومـت 

بـه  مجاهدیـن  نیروهـای  و  کـرد  نجیـب سـقوط  داکـر 

عنـوان سـپاهیان فاتـح وارد کابـل گردیدنـد و بـه سـهم 

خـود یـک انقطـاع دیگـر را شـکل دادنـد و جنـگ هـای 

خونیـن داخلـی آغـاز گردیـد. به نظر می رسـد مـا اکنون 

نیـز در رشایـط کم و بیش مشـابه ایـن دو حادثه تاریخی 

قـرار گرفتـه ایـم. بـه همیـن خاطـر پرسـش اساسـی این 

اسـت کـه آیا بـار دیگـر تاریخ تکرار می شـود و ما شـاهد 

یـک گسسـت دیگـر خواهیـم بود؟ 

رشایـط مشـابه مـا بـا گسسـت هـای تاریخـی هفت 

و هشـت ثـور نـه از آن جهـت اسـت کـه طالبـان بسـیار 

قدرمتنـد شـده و احتـاال بـا زور می تواننـد کابـل را بـه 

تـرف خویـش درآورنـد. بلکـه از آن جهـت اسـت که در 

ایـن روزهـا جامعـه جهانـی بـه رهـربی ایـاالت متحـده 

پـس از بیسـت سـال حضـور سـنگین نظامـی بـه خاطـر 

را  خـود  باروبندیـل  افغانسـتان،  در  تروریسـم  رسکـوب 

هسـتند.  افغانسـتان  از  رفـن  حـال  در  و  می بندنـد 

تصمیـم رییـس جمهـور جدیـد ایـاالت متحـده مبنـی بر 

خـروج متامی نیروهای نظامی این کشـور از افغانسـتان 

و سـپس تصمیـم سـازمان ناتـو مبنـی بـر خـروج کامـل، 

گانه زنی هـای بسـیاری را ایجـاد کـرده اسـت کـه گویـا 

افغانسـتان یـک بـار دیگـر بـه نقطـه صفـر بـر می گـردد 

شـاهد  مـا  داخلـی  جنگ هـای  تشـدید  بـا  احتـاال  و 

گسسـت دیگـر در تاریـخ سیاسـی خـود خواهیـم بـود. 

ایـن بیـم و هـراس از ایـن جهت حایز اهمیت اسـت 

و سـبب نگرانی مردم شـده اسـت که احسـاس می شـود 

ایـاالت متحـده پـس از بیسـت سـال حضـور نظامـی در 

افغانسـتان بـدون ایـن کـه دسـتاورد ملمـوس در زمینـه 

مبارزه با تروریسـم داشـته باشد کشـور را ترک می کند و 

پیامـد این خروج ممکن اسـت ویرانی دوباره افغانسـتان 

باشـد. واقعیت این اسـت که متاسـفانه تروریسـم اکنون 

پـس از سـال مبارزه خونیـن علیه آن هم چنـان مقتدرانه 

نـه تنهـا در صحنـه جنـگ بلکـه در صحنـه سیاسـی نیـز 

قـوی تـر از گذشـته حضـور دارد. طـی دو سـال اخیـر 

گـروه طالبـان بـه تدریـج تبدیـل به یـک نیروی سیاسـی 

بامنـازع شـده اسـت. بـدون ایـن کـه کمریـن تغییـری 

در پالیسـی خشـونت ورزی خویش به وجود آورده باشد. 

عرصـه  در  طالبـان  توسـط  روزهـا  ایـن  در  خشـونت ها 

جنـگ و هـم در بخـش حمـات تروریسـتی در شـهرها 

بـه گونـه بـی سـابقه تشـدید گردیـده اسـت. از سـبعیت 

و چهـره خشـن طالبـان و گـروه هـای تروریسـتی همکار 

آن چیـزی کاسـته نشـده اسـت و هنوز افـراد ملکی و بی 

گنـاه اعـم از زن، مـرد و کـودک را بـا بدتریـن وضعیـت 

ممکـن می کشـند. در عین حـال در عرصه سیاسـت نیز 

تبدیـل بـه یـک گـروه سیاسـی و چانـه زن شـده اسـت. 

بنابرایـن بایـد حـق بدهیـم کـه مـردم و افـکار عمومـی 

نگـران بازگشـت بـه گذشـته و تکـرار تاریخ باشـد. 

می رسـد  نظـر  بـه  شـد  گفتـه  چـه  آن  متـام  بـا 

رشایـط نسـبت بـه گذشـته ها بسـیار تغییـر کـرده اسـت 

کـه  دارد  وجـود  مـا  روزگار  در  اساسـی  فاکتورهایـی  و 

بازگشـت بـه نقطـه صفـر و احتـال بازگشـت حاکمیـت 

اگرچـه  ناممکـن می سـازد. طالبـان  را  سـیاه طالبانـی 

خـود  پالیسـی های  و  سیاسـت ها  در  تغییـری  هیـچ 

نیـاورده انـد و هنـوز بـه دنبـال حاکمیـت سیاسـی خـود 

بـا هـان وجهـه متحجرانـه هسـتند ولـی نبایـد از نظـر 

تصـور  حـد  از  بیـش  افغانسـتان  مـردم  کـه  دورداشـت 

طالبـان رشـد کـرده انـد و تغییـرات اساسـی در نـگاه و 

حیـات جمعـی مردم به وجود آمده اسـت. دسـتاوردهای 

آزادی هـای  چـون  زمینه هایـی  در  مـردم  سـاله  بیسـت 

و  بیـان  ازادی  بـرشی،  حقـوق  ارزش هـای  مدنـی، 

رسـانه های آزاد، آزادی زنـان، قانـون اساسـی، نهادهای 

نهادهـای  دموکراتیـک،  روندهـای  دولـت،  اساسـی 

هـر  دیگـر  فاکتـور  هـا  ده  و  مـدرن  و  مقتـدر  امنیتـی 

کـدام بـه تنهایـی بـرای هضـم طالـب و تفکـر متحجرانه 

آن کافـی اسـت. امـروز کاروان هـای طوالنـی پـرسان و 

دخرانی را شـاهد هسـتیم کـه در راه مکتب و دانشـگاه 

صـف می کشـند و بـرای یـک زندگـی مـدرن و همـگام با 

جهـان تـاش می ورزنـد. طالبـان هرگز قـادر نیسـتند تا 

یـک شـبه آن قـدر تغییـر بـه وجـود آورنـد کـه ذهنیـت و 

اراده مـردم بـرای یـک زندگـی انسـانی را از بنیـاد پـاک 

بسـازند. بنابرایـن می تـوان گفـت کـه مـا بـرای رسـیدن 

بـه یـک زندگـی مرفـه و صلـح آمیـز راه طوالنـی در پیش 

داریـم ولـی هرگز به گذشـته بـر نخواهیم گشـت و تاریخ 

تکـرار نخواهـد گردیـد. 

سرمقاله

هفت ثور و هشت ثور؛
 آیا تاریخ تکرار می شود؟ 

کشته شدن 133 جنگجوی گروه 
طالبان در شبانه روز گذشته 

اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

از  تـن   ١33 گذشـته  روز  شـبانه  در  کـه 

بـا  درگیـری  در  والیـت  چنـد  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان 

رسـیدند. هاکـت  بـه  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

ایـن وزارت روز دوشـنبه 6 ثـور بـا نـرش خربنامـه ای گفته اسـت 

و  دفاعـی  نیروهـای  متقابـل  حمـات  و  درگیری هـا  در  کـه 

امنیتـی کشـور ۱۰۶ تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان کشـته 

شـدند و ۴۸ تـن دیگـر از جنگجویـان این گروه زخمی شـدند.

ایـن جنگجویـان گـروه  در خربنامـه تریـح شـده اسـت کـه 

طالبـان در والیت هـای غزنی، میدان وردک، هـرات، غور، بلخ، 

بدخشـان، تخـار، هلمنـد و قندهـار کشـته وزخمـی شـده انـد.

 ١7 کـه  می افزایـد  دیگـر  خربنامـه ای  در  وزارت  ایـن 

بـه شـمول دو رسگـروه جنگجویـان  تروریسـت گـروه طالبـان 

رسـیدند. هاکـت  بـه  بدخشـان  والیـت  در  گـروه  ایـن 

در خربنامه تریح شـده اسـت که شـب گذشـته، قوای هوایی 

در سـاحات بنـد چوب کـش کندریـم بـاال، بندریگـی کندریـم 

بدخشـان  والیـت  راغسـتان  ولسـوالی  تپـه سـیاب  و  میانـه ده 

تجمعـات جنگجویـان گـروه طالبـان را آمـاج رضبـات هدفمنـد 

قـرار دادنـد کـه در این حمات ۱۷ تروریسـت گـروه طالبان به 

شـمول دو رسگـروپ برجسـته ایـن گروه بـه نام های امـام علی 

و قاری احمد کشـته شـدند و سـه تن دیگر آنان زخمی شـدند.

محمـود  سـعید،  احمـد،  قـاری  کـه  اسـت  آمـده  خربنامـه  در 

و  دیـن  امـام  اللـه،  ولـی  عبداملحـب،  عسـکر،  بـه  مشـهور 

گـروه  ایـن  جنگجویـان  برجسـته  افـراد  جملـه  از  علـی  امـام 

رسـیدند. قتـل  بـه  کـه  بودنـد  بدخشـان  مختلـف  نقـاط  در 

وزارت دفـاع می افزایـد کـه در ایـن حمـات سـه میل پیـکا، دو 

پایه دهشـکه، سـه قبضـه راکت، یک رضب هـاوان و مقداری از 

مهـات و تجهیـزات نظامـی گـروه طالبان منهدم شـده اسـت.

عملیـات  دو  در  کـه  کـه  می افزایـد  وزارت  ایـن  همچنیـن 

جداگانـه کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در والیت بلخ 

راه انـدازی کـرده بودنـد، پنج جنگجـوی گروه طالبـان در قریه 

مرگیـن تپـه ولسـوالی بلـخ ایـن والیـت و پنـج جنگجـوی دیگـر 

ایـن گـروه در قریـه دینارخیـل والیـت بلـخ جـان باختنـد. در 

ایـن دو ولسـوالی ١4 جنگجـوی دیگـر گـروه طالبـان جراحـت 

برادشـتند. در خربنامـه آمـده اسـت کـه قریه هـای یـاد شـده 

از وجـود جنگجویـان گـروه طالبـان پاک سـازی شـده اسـت.

کشـته  از  جنـازه  چهـار  کـه  اسـت  آمـده  خربنامـه  در 

اسـت. مانـده  باقـی  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  شـدگان 

بـه قـول خربنامـه دراین عملیـات، دو عـراده موتر، چهـار عراده 

موتـر سـایکل، یـک میـل سـاح بـا دوربیـن بزبـزک، یـک پایـه 

مـواد  گـرام  دهشـکه،۲۰۰کیلو  مرمـی  ۲۰۰فیـر  بـا  دهشـکه 

انفجـاری به دسـت نیروهـای امنیتـی آمـده اسـت. در خربنامـه 

اضافـه شـده اسـت کـه در شـبانه روز گذشـته 3٥ حلقـه مایـن 

جهـت  کشـور  مختلـف  نقـاط  در  طالبـان  گـروه  توسـط  کـه 

هـدف قـرار دادن افـراد ملکـی و نیرو هـای امنیتـی کارگذاری 

شـد. خنثـا  و  کشـف  کشـور  ملـی  اردوی  توسـط  بـود،  شـده 

خربنامـه می افزایـد کـه عملیـات نیروهای دفاعـی جهت تامین 

امنیت هرچه بهر و پاک سازی کامل این ولسوالی ادامه دارد.

مهـات  دیپـوی  یـک  می افزایدکـه  همچنیـن  دفـاع  وزارت 

گـروه طالبـان نیـز در والیـت بلـخ کشـف و صبـط شـده اسـت.

مایـن و  سـاح  مخفیـگاه  دو  کشـف 

وزارت داخلـه کشـور نیـز اعـام کـرده اسـت کـه دو مخفـی گاه 

سـاح و مایـن در والیت هـای بلـخ و لوگـر در پـی عملیات های 

اسـت. شـده  ضبـط  و  کشـف  ملـی  پولـس  خـاص  قطعـات 

نیروهـای  کـه  گفتـه  خربنامـه ای  نـرش  بـا  وزارت  ایـن 

ولسـوالی  در  را  عملیاتـی  پولیـس،  خـاص  قطعـات 

یـک  آن،  پـی  در  کـه  دادنـد  انجـام  بلـخ  والیـت  نهرشـاهی 

آوردنـد. بدسـت  و  کشـف  را  مهـات  و  سـاح  مخفـی گاه 

سـه  ذخیـره گاه،  ایـن  از  کـه  اسـت  شـده  عـاوه  خربنامـه  در 

میـل  یـک  انفجـاری،  مـواد  مقـداری  زیکویـک،  سـاح  میـل 

دسـتی،  بـم  حلقـه  دو  تفنگچـه،  میـل  دو  کاشـینکوف، 

اسـت.  آمـده  بدسـت  نظامـی  وسـایل  و  تجهیـزات  تعـدادی 

بـه  پیونـد  در  کـه  می گویـد  داخلـه  وزارت 

شـده اند. بازداشـت  تـن  دو  قضیـه،  ایـن 

دیگـر  عملیـات  دریـک  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  خربنامـه  در 

کانـدوی  نیروهـای  مسـاعی  ترشیـک  بـا  کـه  نیروهـا  ایـن 

اردوی ملـی در روسـتای آب بـازک ولسـوالی محمـد آغـه والیت 

مایـن  و  مهـات  سـاح،  مخفـی گاه  یـک  شـد،  انجـام  لوگـر 

مربـوط بـه گـروه تروریسـتی طالبـان کشـف و به دسـت آمـد.

ایـن عملیـات  در  داخلـه،  وزارت  اعامیـه  معلومـات  براسـاس 

بـر عـاوه تخریـب یـک کارخانـه سـاخت ماین هـای کنارجاده، 

 ۲۵۰ و  مایـن  حلقـه  شـانزده  مهـات،  سـاح،  مقـداری 

آمـده اسـت. و بدسـت  نیـز کشـف  انفجـاری  مـواد  کیلوگـرام 

گفتـه  خربنامـه ای  نـرش  بـا  نیـز  ملـی  امنیـت  حـال  عیـن  در 

کابـل  و  پـروان  والیت هـای  فاصـل  خـط  از  کـه  اسـت 

امنیـت  نیروهـای  توسـط  ثقلیـه  تسـلیحات  انبـار  یـک 

اسـت. شـده  ضبـط  و  کشـف  پـروان  والیـت  در  ملـی 

امنیـت ملـی جزئیـات بیشـر نـداده اسـت ولـی در عکس های 

که در صفحه فیسـبوک این اداره منشـر شـده اسـت، یک پایه 

زیکویـک نـوع سـاح مسلسـل دروبـرد و قدرمتند روسـی و یک 

پایه بی ام ١٢ نوع راکت های دور برد روسی را نشان می دهد.

این نوع ساح ها از زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جاهیر 

شـوروی سـابق باقی مانده اسـت که هنوز مورد استفاده است.

ایـن درحالیسـت کـه سـال گذشـته شـهر کابـل بارهـا هـدف 

حمـات راکـت پراگنـی قـرار گرفـت و اکر این حمات توسـط 

صالـح  امراللـه  بـود.  شـده  انجـام   ١٢ ام  بـی  سـاح   همیـن 

راکـت  آن  بـه  واکنـش  در  ریاسـت جمهـوری  نخسـت  معـاون 

در  سـاح ها  ایـن  می داندکـه  او  کـه  بـود  گفتـه  پراگنی هـا 

شـالی موجـود اسـت و چه کسـانی از آن اسـتفاده می کننـد.

کـه  اسـت  نشـده  مشـخص  نیـز  ملـی  امنیـت  خربنامـه  در 

و  کشـف  چه گروهـی  یـا  و  چه کسـی  نـزد  از  سـاح ها  ایـن 

اسـت  شـده  گفتـه  خربنامـه  در  فقـط  اسـت.  شـده  ضبـط 

اسـت. آمـده  به دسـت  دشـمن  گاه  مخفـی  یـک  از  کـه 

گـروه بـه پاکسـتان رفته اسـت.

آقـای داوودزی گفـت: »پیـام آوردنـد کـه مـا جـدی کار 

مـی کنیـم بـا همـه امکاناتـی کـه داریـم تـا طالبـان را 

قناعـت بدهیـم کـه بـه یـک آتـش بـس تـن بدهنـد و 

همچنـان طالبـان در آینـده چانـس هـای مذاکـره را از 

دسـت ندهند و اشـاره شان به نشسـت استانبول بود.«

اما هیئت پاکسـتان در این سـفر اش از جزییات سـفر 

هیـات طالبـان از دوحـه بـه اسـام آبـاد بـه حکومـت 

افغانسـتان چیـزی نگفته اسـت.

آقـای داوودزی افـزود: »ایـن هیئـت طالبـان ظاهـراً بـا 

مقام هـای پاکسـتانی دیـدار منی کننـد و هانطـور که 

خـود شـان گفتـه انـد با رهـربی شـان دیدار مـی کنند 

و از همیـن خاطـر در ایـن مـورد چیـزی گفته نشـد.«

درهمیـن حـال وزیرخارجـه پاکسـتان درگفـت وگـو بـا 

خربگـذاری اناتولـی ترکیـه ترکیـه هشـدارمی دهـد که 

هـرگاه یـک توافـق صلح درافغانسـتان به دسـت نیاید، 

ایـن کشـور درجنـگ داخلـی گرفتـار خواهد شـد.

شـاه محمـود قریشـی، وزیرخارجـه پاکسـتان، گفـت: 

جریـان داشـت کـه ۱۶ نفر زخمی شـدند. به گفته او سـه 

نفـر از زخمـی شـدگان محافظـان والـی بودنـد و بقیه نیز 

قاریـان و تنظیـم کننـدگان ایـن مراسـم بودند.

او گفـت هر کسـی که این موشـک را شـلیک کـرده تحت 

پیگـرد قضایی قرار خواهـد گرفت.

مقام هـای بیارسـتانی در اسـعدآباد، مرکـز والیـت کـر 

گفتـه کـه ۱۶ زخمـی بـه ایـن مرکـز درمانـی منتقل شـده 

کـه وضعیـت ۴ نفـر آنـان وخیـم اسـت.

کشـته شـدن مدیـر امنیـت و ولسـوال پیشـین گلران 

هرات

کـه  کرده انـد  تاییـد  هـرات،  والیـت  محلـی  مقام هـای 

مدیـر امنیـت ملی ولسـوالی گلران، ولسـوال پیشـین این 

ولسـوالی و یـک نفـر از همراهان شـان در انفجـار مایـن 

کنـار جـاده در ایـن ولسـوالی کشـته شـده اند.

در ایـن حادثـه پنج تـن از همراهان ایـن مقام های محلی 

هـم زخمـی شـده اند. موتـر حامـل ایـن افـراد بـه سـمت 

شـهر در حرکـت بـود کـه بـه گفتـه مسـئولین بـا مایـن 

برخـورد کـرد.

تاییـد رویدادهـای فـوق  بـا  وحیـد قتالـی، والـی هـرات 

براسـاس معلومـات اعامیه به این دلیل بیـش از ۵۶۹ هزار 

و ۹۵۰ دالر امریکایی به دولت خسـارت وارد شـده اسـت.

مؤظـف  سـارنوال  کـه  می کنـد  عـاوه  سـارنوالی  لـوی 

قضیـه، پـس از تکمیـل تحقیـق و ترتیـب صـورت دعـوا، بـر 

اسـاس اسـناد و مـدارک علیـه عبدالولیـد نعیـم در اتهـام 

سوءاسـتفاده از صاحیت هـای وظیفه ای بـرای مجازات آن، 

از هیـات جلسـۀ قضایی تطبیق فقرۀ دوم مـادۀ ۲۸۵ و فقرۀ 

دوم مـادۀ ششـم قانـون جـزا بـا رعایـت مـادۀ ۱۷ کودجـزا، 

را مطالبـه کـرد. در خربنامـه آمـده اسـت کـه هیـات قضایی 

محکمـۀ ابتدایـی رسـیدگی به جرایم سـنگین فسـاد اداری 

مرکـز عدلی و قضایی، در جلسـۀ علنی پـس از اقامه دعوی 

سـارنوال مؤظـف قضیـه و اسـتاع دفاعیـه وکای مدافـع 

متهـم، عبدالولیـد نعیـم رئیـس پیشـین تصـدی نفتـی را به 

اتهام سوءاسـتفاده از صاحیت هـای وظیفه ای، طبق حکم 

قانـون، بـه سـه سـال حبـس تنفیـذی بـه شـکل غیابـی و 

پرداخـت ۵۷۴ هـزار و ۲۲۱ دالـر امریکایی جربان خسـاره، 

محکـوم بـه مجـازات کرد.

طـی مـاه هـای اخیـر اداره عدلـی و قضایـی کشـور، هـر 

ازگاهـی جریـان محاکمه کارمنـدان دولتی و غیـر دولتی را 

رسـانه ای میکنـد. ایـن کار لـوی سـارنوالی مـورد اسـتقبال 

وسـیع مـردم و رسـانه هـا قـرار گرفتـه اسـت.

در برخـی مـوادر اما ابهاماتـی نیز وجود دارد کـه برای مردم 

بـه  تاییـد کـرده کـه   مقام هـای دولتـی در والیـت کـر 

دلیـل فـرود یـک موشـک در مراسـم مسـابقات قـرآن در 

ایـن والیت ۱۶ نفر زخمی شـدند. این حادثـه در نزدیکی 

دفـر والـی کـر اتفـاق افتـاد. 

اقبـال سـعید، والـی کـر بـه خربنـگاران گفـت کـه یـک 

موشـک به سـالنی فـرود آمده که مسـابقات قـرآن در آنجا 

»مـا همچنـان درک مـی کنیم کـه مخربینـی در داخل 

افغانسـتان وجود دارند. عنارصی اسـتند کـه ازاقتصاد 

جنـگ سـود مـی برنـد ومیلیاردهـا دالربـه دسـت آورده 

اند.عنـارصی بیرونـی نیـز اسـتند کـه مـی خواهنـد تـا 

افغانسـتان بـی ثبات باشـد.«

تـا اکنـون جزییـات رای زنـی هـای شـیخ عبدالحکیـم 

حقانـی همـراه بـا رهـربی طالبان در پاکسـتان روشـن 

نیسـت، امـا نفـوذ پاکسـتان بـر گـروه طالبان برجسـته 

دانسـته می شـود.

شـورای  پیشـین  معـاون  وقـاد،  امیـن  محمـد  قاضـی 

عالـی صلـح، گفـت: »پاکسـتان بـر طالبـان اثـر دارد و 

مـی توانـد کـه ایـن گـروه را تشـویق و ترغیـب کنـد که 

بـه مذاکـرات برگردنـد.« اکنـون همـه چشـم هـا از این 

رو بـه طالبـان و بـه پاکسـتان بـرای برگـزاری معنـا دار 

نشسـت اسـتانبول دوخته شـده اند که طالبان پس از 

اعـام خـروج نیروهـای امریکایی تا یازده سـپتامرب این 

تصمیم واشـنگن را مخالف توافق نامه دوحه دانسـت 

و رشکـت در هـر گونه نشسـت های صلـح را رد کردند. 

می گویـد کـه نیروهـای امنیتی در این مسـیر روز گذشـته 

چهـار مایـن را خنثی کردنـد اما انفجار مایـن پنجم باعث 

این تلفات شـد. این حادثه شـب گذشـته) ۵ ثـور( هنگام 

افطـار اتفـاق افتاد.

کشـته شـدن محافظان معدن مس عینـک و فرمانده 

پولیس در پکتیکا

عـاوه بـر هـرات، مقام هـای محلـی در والیـت لوگـر در 

همسـایگی کابـل نیـز گفته انـد کـه در حمله افراد مسـلح 

بـه محافظـان معـدن مس عینـک نیـز هفت نگهبـان این 

معـدن کشـته شـده اند. گل حیـدر احمـدی، سـخنگوی 

فرمانـده پولیـس لوگـر گفتـه کـه نگهبانـان معـدن مـس 

عینک در مسـیر راه در منطقه سـید آباد ولسـوالی محمد 

آغـه لوگـر در کمیـن افـراد مسـلح گرفتار و کشـته شـدند.

وی گفـت کـه در ایـن حادثـه سـه نگهبـان دیگـر زخمـی 

شـده اند و این حادثه نیز روز گذشـته اتفاق افتاده اسـت.

شـاه محمـد آرین، سـخنگوی فرمانده پولیـس پکتیکا نیز 

تاییـد کـرده کـه عـر روز گذشـته عبدالرحیـم، فرمانـده 

بـا  درگیـری  در  والیـت  ایـن  وازیخـوا  ولسـوالی  پولیـس 

طالبـان کشـته شـده اسـت.

و رسـانه ها تـا حـدی قابـل درک و فهم نیسـت. در این مورد 

نیـز گفته شـده اسـت که رئیس پیشـین تصدی مـواد نفتی 

به شـکل غیابی محکوم به مجازات شـده اسـت.

لوی سـارنوالی تریـح نکرده اسـت که منظـور غیابی بودن 

وی چیسـت؟ شـخص متهـم فـرار کـرده، یـا بیار اسـت ویا 

هـم جلسـه قضایـی را تحریم کرده و حارض نشـده اسـت.

روی هـم رفتـه آگاهـان مسـائل اجتاعـی محاکمـه علنـی 

افـراد را توسـط اداره های عدلی قضایی کشـور، گام به جلو 

توصیـف می کننـد و بـاور دارنـد کـه انکشـاف و ادامـه ایـن 

رونـد بـه تامیـن عدالـت کمـک شـایانی می کند.

اطمینان هیئت پاکستانی 
از شرکت طالبان در نشست استانبول 

افزایش خشونت ها؛ 
پرتاب موشک به مراسم مسابقات قرآن در کنر 1۶ زخمی برجای گذاشت 

رئیس پیشین تصدی مواد نفتی 
به سه سال حبس و بیش از 574 هزار دالر جریمه نقدی محکوم شد 



 

قزاقسـتان وارث متـدن برجسـته عشـایری اسـتپ بـزرگ 

اسـت ، کـه از آن  تشـکل دولتـی متعـددی از سـاکاها و هـون 

هـا ، تـرکان کاگانـات ، اردوی زریـن و خـان  هـای قزاقسـتان ، 

که در سـال 1465 تاسـیس شـد ، ظهـور کردند. پـس از 260 

سـال عضویـت در امپراتـوری تـزاری و اتحاد جامهیر شـوروی ، 

این کشـور در 16 دسـامرب 1991 به اسـتقالل خود بازگشـت 

رئیـس جمهـور  بـه عنـوان نخسـتین  نورسـلطان نظربایـف  و 

جمهـوری قزاقسـتان از طـرف مـردم انتخاب شـد.

طی 30 سـال گذشـته ، قزاقسـتان با 186 کشـور روابط 

دیپلامتیـک برقـرار کـرده اسـت ، بـه یکـی از اقتصادهـای پویـا 

در حـال توسـعه اوراسـیا و صدایی معتـرب در صحنه بین امللل 

تبدیل شـده اسـت.

قزاقسـتان بـه  تاریـخ چنـد صـد سـاله و میـراث فرهنگی 

چنـد وجهـی خـود افتخـار مـی کنـد. بسـیاری از چیزهایی که 

اکنـون بخـش مهمی از زندگی معارص برش اسـت از قزاقسـتان 

نشـأت گرفتـه اسـت. این پدیـده ها عبارتنـد از:

 فرهنـگ اسـب سـواری. اهلـی سـازی اسـبها ابتـدا در 

قلمـرو قزاقسـتان معـارص صورت گرفـت. اجداد قـزاق ها اولین 

کسـانی بودنـد کـه زره محافـظ اسـب و زره  بـرای سـوارکار را 

ساختند.

"مـرد طالیـی". در سـال 1969 ، در فاصله کمی از شـهر 

ایسـیک ، "تـوت آنخامـون قزاقسـتان" یـا "مـرد طالیی" کشـف 

شـد. کاردسـتی ماهرانـه در سـاخت لباس های طـال برای یک 

جنگجـوی قـرن 5 قبل از میالد. اسـطوره ای غنی را نشـان داد 

، کـه انعـکاس دهنـده  قدرت و زیبایی شناسـی متدن اسـتپی 

است.

جاده ابریشـم. موقعیت منحرص به فرد قزاقسـتان از زمان 

هـای بسـیار دور در قلـب اوراسـیا بـه پیدایـش "دهلیـز هـای" 

ترانزیتـی بیـن مناطـق و متـدن هـای مختلـف کمـک کـرده 

اسـت. این مسـیرها به سیسـتم جاده ابریشـم - شـبکه ای بین 

قـاره ای  روابـط تجـاری و فرهنگـی بین رشق و غرب ، شـامل و 

جنـوب قـاره اوراسـیا - تبدیـل شـده اند.

سـیب و الله. دامنه رشـته کوه تین شـان زادگاه  تاریخی 

سـیب و الله اسـت. قدیمی ترین نوع سـیب - سـیب سیورسی  

- از قزاقسـتان اسـت. امـروزه در رسارس جهـان بیـش از 3000 

نـوع گل اللـه وجود دارد که بیشـر آنها از قزاقسـتان هسـتند.

مدل توسعه اقتصادی قزاقستان

تولیـد ناخالـص داخلی قزاقسـتان بیـش از 180 میلیارد 

دالر آمریکا )بانک جهانی( اسـت. از زمان اسـتقالل ، 16 برابر 

شـده اسـت. این بزرگرین اقتصاد در آسـیای مرکزی اسـت که 

بیـش از نیمـی از تولید ناخالص داخلی منطقه را تشـکیل می 

دهد.

قزاقسـتان بـه عنـوان کشـوری بـا بهریـن جـو رسمایـه 

گـذاری در منطقـه رتبـه بنـدی شـده اسـت و براسـاس گزارش 

Doing Business گـروه بانـک جهانـی )2019( در رتبـه 25 

قرار دارد . از زمان اسـتقالل ، این کشـور بیش از 330 میلیارد 

دالـر رسمایـه مسـتقیم خارجـی جـذب کرده اسـت. قزاقسـتان 

70٪ رسمایـه گذاری مسـتقیم خارجی جذب شـده در آسـیای 

میانـه را تشـکیل مـی دهـد.   حـدود 50٪ رسمایـه گـذاری 

مسـتقیم خارجـی در قزاقسـتان از طریـق اتحادیـه اروپـا جلب 

شـده اسـت ، از جملـه 96.6 میلیـارد دالـر از هالنـد ، 16.7 

میلیـارد دالـر از فرانسـه ، 8.7 میلیـارد دالـر از بلژیـک ، 6.8 

میلیـارد دالـر از ایتالیـا و 5 میلیـارد  دالـر از آملـان )2020(. 

دیگـر رسمایه گـذاران بزرگ غبارتند از : روسـیه ، چین ، ایاالت 

متحـده ، ترکیـه ، ژاپـن و کـره جنوبـی  .

قزاقسـتان از نظـر اصالحات اقتصادی ، بـاز بودن تجارت 

بیـن املللـی ، رسمایـه گـذاری و ثبـات سیاسـی در منطقـه 

اصالحـات  قزاقسـتان   ، اخیـر  سـالهای  در  اسـت.  پیشـقدم 

گسـرده ای را برای تقویت حامیت از رسمایه گذاران ، کاهش 

بوروکراسـی / دیـوان سـاالری ، افزایـش شـفافیت مالیاتـی و 

حامیـت از کارآفرینـی انجـام داده اسـت. 

 در سـال 2015 ، قزاقسـتان بـه سـازمان تجـارت جهانی 

پیوسـت. در سـال 2018 ، مرکـز مالـی بیـن املللـی "آسـتانه"  

ایجـاد شـد - پـروژه ای بـا هدف تبدیل نور سـلطان به یک مرکز 

مالـی در منطقه.

ابتکارات بین املللی

قزاقستان رهرب جهانی جنبش ایمنی هسته ای است:

ای  هسـته  آزمایـش  سـایت   1991 اگسـت   29  -

چهارمیـن  از  و  بسـت  را   Semipalatinsk سیمیپالتینسـک  

کـرد. نظـر   رصف  جهـان  ای  هسـته  بـزرگ  زرادخانـه 

- در سـال 2009 در ایجاد منطقه عاری از سـالح هسـته 

ای در آسـیای میانـه رشکت کرد.

- دو دور گفتگـو در مـورد برنامه هسـته ای ایران بین گروه 

بـه تاریـخ روابـط دو همسـایه جمهـوری اسـالمی 

بـا  اگـر  پاکسـتان،  اسـالمی  جمهـوری  و  افغانسـتان 

دقـت نگرسـته شـود، در اکـر مواقـع این روابـط تحت 

تأثیـر تنـش های ناشـی از جهـت گیری های سیاسـی 

اسـت. از سـال 1947م به این سـو که کشور پاکستان 

به اسـتقالل خود رسـیده اسـت و به عنوان یک کشـور 

بـزرگ اسـالمی در همسـایگی افغانسـتان قـرار گرفتـه 

اسـت؛ کش و قوس های فراوان در روابط دو همسـایه 

در بـه دیـوار دیـده مـی شـود. اغلبـاً ایـن مناسـبات در 

ایـن نوشـته در سـطح دو دولـت بررسـی می گـردد، نه 

در بسـر جامعـه و مـردم دو کشـور. سیاسـت گـزاری 

هـای گاهـی تنـد و حتـی خصامنـه در خاطـرات ایـن 

دو همسـایه در تاریخ روابط شـان مشـاهده می شـود. 

امـا بـه صـورت تاریخـی وقتـی نیکخواهانـه نـگاه 

گـردد، مسـایل خیلـی حـاد و بـزرگ نیسـت کـه میـان 

گهگاهـی  لـذا  باشـد.  بـوده  الینحـل  کشـور  دو  ایـن 

تیرگـی مناسـبات دو کشـور معلول رشایط هـای بزرگ 

در ذات مسـأله  کـه  اسـت  بـوده  و جهانـی  منطقـوی 

اسـت.  نداشـته  اساسـی  نقـش  خیلـی  کشـور  هـردو 

جامهیـر  اتحـاد  تهاجـم  دوران  بحـث  ایـن  مصـداق 

اسـت.  افغانسـتان  در  شـوروی 

در طـول مـدت که پاکسـتان به عنوان یک کشـور 

مسـتقل اسـالمی در جنـوب آسـیا عـرض انـدام منـوده 

اسـت، روابـط بسـیار نیـک میـان دو ملت پاکسـتانی و 

افغانسـتانی بـوده اسـت. ایـن روابـط خـوب در عرصـه 

هـای مختلـف زندگـی شـکل گرفتـه اسـت. تعامـالت 

اجتامعـی و فرهنگـی میـان این دو ملت همـواره برقرار 

بـوده و نشـانه هـای ارزشـمند نیـز هـم اکنـون موجـود 

ایـن دو کشـور  میـان  مـرز  مشـرک طوالنـی  اسـت. 

سـبب گردیـده اسـت مردمـان هـردو کشـور معامـالت 

وداد و گرفـت هـای اقتصـادی زیـادی را بـا همدیگـر 

داشـته باشـند. 

در  آن  از  بعـد  و  افغانسـتان  جهـاد  دوران  در 

دوران جنـگ هـای داخلـی افغانسـتان کشـور و ملـت 

و  بـاش  و  بـود  زمینـه  همسـایه  عنـوان  بـه  پاکسـتان 

زندگـی مهاجـران افغانسـتانی را فراهـم سـاخت، کـه 

جمهـوری  مـردم  از  افغانسـتان  مـردم  جهـت  ایـن  از 

اسـالمی پاکسـتان تشـکر مـی کنـد. از هـر حیـث، بـه 

روابـط دو ملـت و مـردم وقتـی نـگاه مـی شـود، نـکات 

منفـی کمـری دیده می شـود؛ امـا با تأسـف در روابط 

و مناسـبات رسـمی دو دولت چنین حسـنیت ها کمر 

و بجـای آن چالـش هـای افزونـر بـه خاطـر می رسـد. 

و  افغانسـتان  دولـت  روابـط  کنونـی،  فصـل  در 

دولـت پاکسـتان در حـد تعـادل قـرار دارد به ایـن معنا 

کـه نـه چنـدان بد و نـه آنچه کـه توقع مـی رود که باید 

خـوب باشـد، نیسـت. 

امـا ایـن حالـت بـا هیـچ دلیل و اسـتدالِل بـه نفع 

هردو کشـور منی تواند باشـد. داشـن مناسـبات نیک 

همسـایه داری و همـکاری هـای دو جانبـه در پیونـد 

بـه ریشـه کن منـودن تروریسـم و بحران هـای موجود، 

یقینـاً نفـع هـردو طـرف و هـردو کشـور اسـت. منطقـه 

نـا امـن و تروریسـت زده هـم منافـع بـزرگ سیاسـی- 

اقتصـادی کشـور پاکسـتان را شـدیداً تهدیـد مـی کند 

و هـم بحـران نـا امنـی را در افغانسـتان بیشـر دامـن 

مـی زنـد. بـرای داشـن منطقـه امـن و توسـعه یافته ما 

بـه افغانسـتان آرام و صلـح آمیز و همچنان پاکسـتان و 

سـایر کشـور هـای منطقـه که بـه آرامی و بـدون بحران 

نیـاز داریـم. هـر کشـور کـه در منطقـه و در  باشـند، 

همسـایگی همدیگـر از نـا آرامـی و جنـگ رنـج بـربد به 

صـورت قاطع همسـایه آن و در عمـوم منطقه از فرصت 

هـای زیـاد سیاسـی و اقتصادی بـی بهره خواهد شـد. 

ایـن مسـأله را همـه مـی دانـد و هـر ذی عقـِل تأییـد 

کند.  مـی 

بـه سـود  آرام  و  آمیـز  افغانسـتان صلـح  بنابرایـن 

کشـور همسـایه پاکسـتان اسـت و همیـن قسـم بـودن 

نظـام های سیاسـی متعـادل در افغانسـتان نیز به نفع 

افغانسـتان  همسـایه  هـای  کشـور  سـایر  و  پاکسـتان 

اسـت. زیـرا هـر کشـور در داخل خودش بـا یک¬رسی 

مشـکالت داخلـی مواجـه اسـت. 

بـی  رشایـط  در  سیاسـی  لحـاظ  بـه  افغانسـتان 

بـه  اگـر  اوضـاع  ایـن  اسـت،  گرفتـه  قـرار  پشـینه¬ی 

گام  در  یقیـن  بـه  گـردد  مدیریـت  درسـت  صـورت 

نخسـت بـه سـود مـردم افغانسـتان و دولت افغانسـتان 

و در گام دوم بـه نفـع پاکسـتان و کشـور هـای منطقـه 

خواهـد بـود. حـل بحـران افغانسـتان از طریـق گفتگو 

و  آرام  فـردای  نویـد  افغانسـتان  در  جنـگ  ختـم  و 

مرقـی منطقـه را مـی دهـد. اینـکار در صـورت ممکن 

و  و کشـور هـای منطقـه  پاکسـتان  کـه کشـور  اسـت 

در  دموکراتیـک  و  متعـادل  سیاسـی  نظـام  از  جهـان 

افغانسـتان حامیـت و پشـتبانی منایـد. زیـرا تنها نظام 

سیاسـی کـه بتوانـد مشـکالت و بحـران های نیـم قرنه 

افغانسـتان را در آینـده خامتـه بخشـد و زمینـه صلـح 

پایـدار را در افغانسـتان و منطقـه فراهـم سـازد منـوط 

و  بـودن  شـمول  همـه  کـه  اسـت  سیاسـی  نظـام  بـه 

شـده  تضمیـن  کامـل  صـورت  بـه  آن  بـودن  مردمـی 

باشـد. نظـام سیاسـی کـه در سیاسـت گـزاری هـای 

داخلـی و خارجـی از افراطیـت بدور باشـد و راه تعادل 

و تعامـل منطقـوی و جهانـی را اصـل اساسـی بدانـد. 

ایـن نـوع نظام سیاسـی مـی توانـد مؤثریت خـودش را 

در افغانسـتان تثبیت مناید. در این قسـمت پاکسـتان 

بـه عنـوان همسـایه کـه از نـا امنـی افغانسـتان مترضر 

و از صلـح در افغانسـتان بـه صـورت قطـع نفـع خواهد 

بُـرد، نقـش کلیـدی را می توانـد بازی منایـد. زیرا گروه 

طالبـان یگانـه گروه که امنیـت افغانسـتان را با چالش 

تأثیـر  تحـت  همـه  از  بیشـر  اسـت،  سـاخته  مواجـه 

پاکسـتان  اسـالمی  جمهـوری  کشـور  هـای  سیاسـت 

اسـت. کشـور پاکسـتان مـی توانـد در ایـن قسـمت بـر 

طالبـان فشـار اعظمـی را وارد سـازد و آنـان را در میـز 

مذاکـره و گفتگوهای سـازنده بـا رویکرد نظـام متعادل 

افغانسـتان وادار منایـد.  سیاسـی در 

حکومـت های متعـادل و نظام سیاسـی مبتنی بر 

اراده مـردم نـه تنها خواسـت اساسـی مردم افغانسـتان 

اسـت؛ بلکـه وجـود چنیـن حکومـت ها به سـود کشـور 

همسـایه پاکسـتان خواهـد بـود. ایـن موضـوع در دو 

بخـش بسـیار کوتـاه بـه تحلیل گرفتـه می شـود. نظام 

سیاسـی قانـون گـرأ و متعـادل در افغانسـتان آرامـش 

منطقـه و زمینـه سـاز توسـعه مناسـبات در بخـش های 

ایـن میـان  مختلـف را در پـی خواهـد داشـت،که در 

پاکسـتان بیشـرین سـود نصیبش خواهد شد. در بعد 

سیاسـی، پاکسـتان کشوریسـت دارای اقـوام مختلـف 

کـه در ایالـت هـای مشـخص زندگـی مـی کننـد. اگـر 

در افغانسـتان یـک نظام سیاسـی متعـادل بوجود آید، 

ایـن حکومـت و دولـت هرگـز بـه خـود اجـازه نخواهـد 

داد، در مشـکالت موجـود پاکسـتان دخالـت منایـد.  

امـا حکومـت ها و گـروه های افراطی بـدون تردید 

افراطیـت صـادر مـی کنـد و نظـم شـکننده¬ی کشـور 

خطرنـاک  بسـیار  هـای  چالـش  بـا  را  همسـایه  هـای 

مواجـه خواهـد سـاخت. حکومـت هـای ایدئولوژیـک 

و انحصـار گـرأ بـه هـامن تناسـب که بـرای افغانسـتان 

آینـده و مـردم ایـن کشـور کشـنده اسـت، برای کشـور 

افغانسـتان  بـا  بـزرگ  مـراودات  و  مـرز  کـه  پاکسـتان 

دارد سـخت و چالـش برانگیـز اسـت. لـذا ایـن مسـأله 

بـه سـود هـردو کشـور اسـت که از نظـام های سیاسـی 

قانـون گـرأ و دموکراتیـک حامیـت منایـد و دسـت از 

پشـتبانی گـروه هـای تنـدرو و انحصـار طلـب گروهـی 

و قـرشی بـردارد. 

نکتـه دیگـر جهـت اقتصـادی ایـن قضیـه اسـت، 

منابـع  کمبـود  بـا  شـدیداً  کـه  کشوریسـت  پاکسـتان 

و  پاکسـتان  نیـاز  مـورد  انـرژی  بروسـت.  رو  انـرژی 

حتـی کشـور هـای دیگـر حـوزه حنـوب آسـیا به شـکل 

بـزرگ  منابـع  از  افغانسـتان  طریـق  از  ارزانـرش 

آسـیای میانـه تأمیـن خواهـد شـد؛ بـه ایـن رشطیکـه 

در افغانسـتان نظـام سیاسـی مـردم سـاالر و دولـت بـا 

ثبـات بوجـود آیـد و ایـن زمینـه را مسـاعد سـازد. کوتاه 

تریـن راه کـه پاکسـتان می توانـد از طـرق آن گاز مورد 

نیـاز و بـرق مـورد رضورتـش را مهیـا سـازد، افغانسـتان 

هـای  بحـران  از  تهـی  کـه  افغانسـتان  البتـه  اسـت، 

جنـگ باشـد. افغانسـتان دموکراتیـک کـه دارای نظام 

سیاسـی منعطـف باشـد، بدون شـک مناسـبات منافع 

محـور را بـرای هـردو کشـور تنظیـم خواهـد کـرد.  از 

سـوی دیگر پاکسـتان کشـوری اسـت زراعتی که برای 

بـازار فـروش محصوالت زراعتـی خویش نیاز منـد بازار 

بـا ثبات اسـت. این بـازار که بتواند محصـوالت زراعتی 

پاکسـتان را به شـکل متداوم و اطمئنانـی بخرد، بدون 

شـک آسـیای مرکـزی اسـت. کـم هزینـه تریـن راه کـه 

ایـن دو مـکان عرضـه کننـده و تقاضـا را بـا هـم وصـل 

منایـد رسارس خـاک افغانسـتان اسـت. ایـن مهـم هـم 

آنگاهی شـکل پیدا خواهد منود که روابط دو همسـایه 

پاکسـتان و افغانسـتان از نوع مناسـبات تعامل محور و 

دوسـتانه بـر خوردار باشـد. بر این اسـاس، افغانسـتان 

بـا ثبـات، صلـح آمیـز، بـا صلـح پایـدار و دارای نظـام 

سیاسـی مـردم سـاالر و قانونـی هرگـز بـه رضر کشـور 

همسـایه پاکسـتان نخواهـد بود؛ بلکه این سـود اسـت 

کـه بـرای همـه در منطقـه و بخصوص برای افغانسـتان 

و پاکسـتان بـه صـورت عملـی متصـور اسـت. 

1 + 5 و ایـران انجام داد.

- یـک بانـک اورانیـوم بـا  غنـای کـم در خـاک قزاقسـتان 

تحـت نظـارت آژانـس بیـن املللـی انـرژی امتی سـاخته شـد.

را   آسـیا  اعتامدسـازی  و  تعامـل  کنفرانـس  قزاقسـتان  

تشـکیل داد کـه امـروز 27 کشـور عضـو آن هسـتند. و بـه طـور 

فعـال در پـروژه هـای همـکاری منطقـه ای، از جملـه بـه عنوان 

یکـی از بنیانگـذاران سـازمان همـکاری شـانگهای و شـورای 

همـکاری کشـورهای تـرک زبـان  رشکـت مـی کنـد .

در سـال 2010 بـه عنـوان اولیـن کشـور پـس از اتحـاد 

جامهیـر شـوروی و اولیـن کشـور اکریت مسـلامن به ریاسـت 

سـازمان امنیـت و همکاری در اروپا تبدیل شـد و میزبان اولین 

اجـالس سـازمان امنیـت و همکاری اروپا در 11 سـال گذشـته 

بـود کـه " اعالمیـه  یادبـود آسـتانه: بـه سـوی یک جامعـه امن"  

را تصویـب کرد .

 ریاسـت سـازمان همـکاری اسـالمی را بـا موفقیـت در 

سالهای 2011 - 2012 بر عهده گرفت. و یکی از بنیانگذاران 

اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا اسـت کـه در سـال 2014 ایجـاد 

شـد.   اولیـن کشـور آسـیای میانـه  بـود کـه بـه عنـوان عضـوی 

غیر دائم شـورای امنیت سـازمان ملل برای سـال های 2017-

2018 انتخـاب شـد. قزاقسـتان از طریـق رونـد آسـتانه ، کـه 

بسـر را بـرای مذاکـرات بین دولت سـوریه ، مخالفان مسـلح و 

کشـورهای تضمین کننده  )روسـیه ، ترکیه و ایران( فراهم می 

منـود ، بـه حـل بحـران سـوریه کمک مـی کرد.

-EXPO" قزاقسـتان منایشـگاه تخصصـی بیـن املللـی  

2017" را بـا موضـوع "انرژی آینده" در نور سـلطان برگزار کرد.

کمک به بازسـازی افغانسـتان یکی از اولویت های اصلی 

قزاقسـتان اسـت. این کشـور کمک های برشدوسـتانه و توسعه 

، بورسـیه هـای دانشـجویی بـا مترکـز ویـژه بـر بانـوان جـوان و 

همچنـان برنامـه هـای آموزشـی پولیـس را ارائه می دهـد. الزم 

بـه ذکـر اسـت کـه در رشایـط شـیوع ویـروس کرونـا در رسارس 

جهـان ، حجـم معامـالت / گـردش تجـارت بیـن قزاقسـتان و 

افغانسـتان در سـال 2020 بـه 623.5 میلیـون دالر آمریکایی 

)ازآن جملـه  صـادرات قزاقسـتان - 621.9 میلیـون دالـر( بوده 

اسـت که 55٪ بیشـر از مدت مشابه در سـال 2019 )402.1 

میلیون دالر( میباشـد.

در طـی سـال 2021 ، جمهـوری قزاقسـتان قصـد دارد 

چندین رویداد به مناسـبت سـی امین سـالگرد اعالم استقالل 

برگـزار مناید.

در 7 اپریـل ، میزگـردی همزمـان بـا جشـن سـی امیـن 

سـالگرد اسـتقالل قزاقسـتان در دانشـگاه کابـل برگـزار شـد.

دانشـجویان  و  علمـی  هیئـت  اعضـای  مراسـم  ایـن  در 

بزرگریـن نهاد  تحصیالت عالی افغانسـتان و همچنین رئیس 

دانشـگاه کابـل - محمـد عثامن بابری ، مشـاور وزیر تحصیالت 

عالـی - گل رحیـم صافـی و رئیـس روابـط بیـن امللـل  وزارت 

تحصیـالت عالـی- عبداللـه سـعید حضور داشـتند.

 بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت ، هیئـت تحریـر... ایـن واقعه 

مهم را به همه قزاقسـتانی ها تربیک گفته و آرزوی رفاه ، صلح 

و رفاه سـعادت دارد.

قزاقستان و دستاورد های اساسی آن پس از  استقالل  
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پایداری نظام جمهوریت در  دو     همســایه  مناســبات سود محور       
 مهدی بابک

)به مناسبت سی و مین سالگرد استقالل جمهوری قزاقستان (  
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 بازی با اعداد              3264
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3159    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3435
وزیرسفید را در خانه  g8 حرکت دهید. 

3463

جواب هدف         2912

  

 
ت

ش
خ
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ثور
سعی نکنید که مســئولیت های زیادی را به عهده بگیرید! امروز موفقیت برای 
شــما تقریبا بعید اســت. خوشــبختانه از جایی که اصال انتظار ندارید حمایت 
خواهید شد. امشب دوستان تان را مالقات میکنید و از نگرانی های روزانه خود 

دور خواهید شد.

جوزا
امروز صبح سردرگم هستید و در برقراری ارتباط دچار مشکل خواهید شد. نمی 
توانید به حس ششــم تان همچنین اعتماد کنید، بنابراین نباید ریســک کنید. 
بهتر اســت که نیازتان را به اســتراحت کردن نادیده نگیرید! واقعا نیاز دارید تا 

باتری تان را شارژ کنید.

سرطان
امــروز برای خریــد و فروش و برنامه ریــزی برای آینده مطلوب نیســت. 
از طــرف دیگر، زندگی عاطفــی تان رضایت خاصی برای شــما به ارمغان 
می آورد. از ریســک کــردن امروز اجتناب کنید زیرا که به ســادگی دچار 

شد. خواهید  قانونی  مشکالتی 

اسد
زمان خوبی برای انجام کارهای چالش برانگیز نمی باشــد، زیرا به نظر می رسد 
که فاقد حس عملی هستید. امروز نباید ابتکار عملی در محیط کار و یا تجارت 

داشته باشید. ممکن است دچار شکست شوید.

سنبله
امروز صبح ســردرگم هســتید و نمی توانید پیام های اطرافیــان تان را دریافت 
کنید. ایده های تان را مرتب کنید. سعی نکنید که برای شریک عاطفی تان چیز 

گرانقیمتی بخرید و او را سوپرایز کنید بهتر است که با یکدیگر تصمیم بگیرید.

حمل
زمان خوبی برای مالقات با دوســتان تان و انجام قراردادهای مالی نمی باشــد. 
ممکن اســت تمایل داشته باشید با کســی صحبت کنید و مود خوبی ندارید. 

خرید و فروش و سرمایه گذاری را به زمان دیگری موکول کنید!

میزان
گرچه احساس خیلی خوبی دارید، ممکن است زیاد کارآمد نباشید. به نظر 
می رســد که امروز واقع بین نیستید. نباید به چیزی اصرار بورزید وگرنه به 

دعوا منجر می شود.

عقرب
ممکن اســت مبلغ عمده ای پول از ســمت یکی از اعضای سالمند خانواده 
دریافــت کنید و برای آینده برنامه ریزی کنید. از گرفتن تصمیمات عجوالنه 
امروز اجتناب کنید وگرنه شکســت خواهید خورد. باید توصیه های شریک 

عاطفی تان را گوش دهید.

قوس
امروز صبح با سختی هایی در محیط کار مواجه خواهید شد زیرا که به اندازه 
کافی تمرکز ندارید. باید شایعه های اطراف تان را نادیده بگیرید زیرا که شما 

را به دردسر خواهد انداخت.

جدی
امروز صبح ســردرگم هســتید و مود خوبی ندارید. باید از هرگونه ریسک 
کردن اجتناب کنید. زیرا که فرصت های شــما محدود است. از هر فرصتی 

برای آرامش داشتن استفاده کنید. بیشتر مواظب خودتان باشید

دلو
به نظر می رسد که برنامه های عالی دارید مخصوصا در بخش های مالی، اما نمی 
توانید هیچ نشانه امید بخشی را پیدا کنید. صبور باشید و سعی کنید که زمان 

تان را مدیریت کنید. 

2913

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 

تنبلـ  بــاـ  بالـ  نابـ  
جالــبـ  جلبـ  جنوبـ  
جــوابـ  بوـ  بوتـ  بوتل 
ـ بانــوـ  جبلـ  تبـ  بت 
ـ نوبت ـ بتول ـ بن ـ بنا ـ 

تابـ  جناب.
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 غضنفر کاظمی 

حوت
امروز صبح بیش از حد حساس هستید. سعی کنید که در اسرع وقت این مشکل 
را حل کنید وگرنه بر روی روابط تان تاثیر خواهد گذاشت. نباید دیدگاه خود را 

به دیگران تحمیل کنید. 

 شطرنج                     3436

ا

آرزوانگیز ـ ادراک ـ بعثت ـ پیمان ـ تاســیس ـ ثبات ـ جواهر ـ چاشنی 
ـ حاکمیت ـ خشنود ـ دایم ـ ذلیل ـ رنگین ـ زبرمرد ـ ژاله ـ سرشماری 
ـ شاهزاده ـ صراحت ـ ضایع ـ طریق ـ ظریف ـ عذاب ـ غنیمت ـ فاضل 
ـ قاتل ـ کثرت ـ گردنه ـ الله ـ مضطرب ـ ناجی ـ وحی ـ هجرت ـ یاسا.

ل م ل ژ ض آ د ر م ر ب ز

ا ض ت ع ذ ا ب ن ا ج ی و

ل ط ا چ ذ خ ی پ ل ز ژ ج

ه ر ق ف ا گ ژ ع ی ا ج ت

د ب د و ن ش خ گ ل م و م

ا ه ت ر ک ت ن ه ذ ح ا ی

ز ج ر چ ی ا ث ی ن ض ه ن

ه ر ث م و س ر ع ث د ر غ

ا ت ک ز ا ی ظ د ب ظ ر ط

ش ا ر ف ح س ل گ ا ر ر گ

ح آ ق و ص ر ا ح ت ی غ ث

س ر ش م ا ر ی ی ق ف م آ

ر

پیدا کرد. به آنها آموزش داد، مراقبت رایگان پزشکی انجام داد و در برابر همه 

مشکالت این کارها را کرد. او به من راه را نشان داد، به من آموخت، همه 

بچه های حزب پلنگ سیاه به من نشان دادند چطور خودم را دوست داشته 

باشم و آنها عشق را به جامعه سیاه و دیگر جوامع رسریز کردند.« فلم یهودا و 

مسیح سیاه نامزد اسکار بهرتین فلم هم بود، اما نتوانست این جایزه را از آن 

خود کند.

یون یا-جانگ برای ایفای نقش مکمل زن در فلم میناری، برنده جایزه اسکار 

شد. یون یا-جونگ یئون برای بازی در »میناری« به عنوان اولین بازیگر زن 

کره ای برنده اسکار تاریخ ساز شد. وی دومین بازیگر آسیایی است که جایزه 

بازیگری اسکار را دریافت کرده است. 

این بازیگر هم چنین به تجلیل از دیگر رقبایش پرداخت و گفت همه نامزدها، 

ما پنج نفر برنده ۵ فلم بودیم. امشب که من اینجا هستم فقط کمی شانس 

بیشرت داشتم. شاید هم این به معنی مهامن نوازی آمریکایی برای یک کره ای 

باشد. وی سخنانش را با تشکر از پرسانش به پایان برد و گفت: آنها مرا وادار 

کردند بیرون بروم و کار کنم. وی با بلند کردن مجسمه اسکارش گفت: این 

هم نتیجه اش است، چون مادر خیلی سخت کار کرد.

فلم میناری محصول سینامی کره جنوبی است و داستان یک خانواده کره ای 

باالخره جشنواره اسکار با رشایط های نسبتا سخت از راه رسید و 

برندگانش را شناخت. مراسم امسال این جشنواره به خاطر همه گیری 

کرونا دو ماه دیرتر از معمول و به شکل متفاوت برگزار شد. محل اصلی 

مراسم امسال هم مثل همیشه شهر لس آنجلس بود. مهامن ها اما 

در دو محل مختلف در همین شهر حارض شدند. نامزدها هم همه با 

حفظ فاصله اجتامعی و ماسک در سالن حارض شدند. بر خالف دیگر 

سال ها مراسم در سالن های متفاوت و بدون حضور صدها مهامن اجرا 

شد.

فلم »منک« ساخته »دیوید فینچر« که روایتی از پشت پرده ساخت فلم 

»همشهری کین« است، با نامزدی در ۱۰ شاخه و فلم های »رسزمین 

خانه به دوش ها«، »پدر«، »یهودا و مسیح سیاه«، »میناری«، »ماراینیز 

بلک باتم« و »دادگاه شیکاگو ۷« نیز هر کدام با نامزدی در شش 

شاخه نامزدی مدعیان اصلی این رویداد بودند.

در جشنواره امسال »رسزمین خانه به  دوش ها« جایزه بهرتین فلم 

اسکار ۲۰۲۱، کلویی ژائو کارگردان این فلم جایزه بهرتین کارگردانی 

و فرانسیس مک دورمند هرنپیشه این فلم، جایزه بهرتین بازیگر زن 

این جشنواره را به دست آوردند. کلویی ژائو نخستین زن رنگین پوست 

است که جایزه اسکار دریافت می کند و دومین زن کارگردان تاریخ 

اسکار است که این مجسمه طالیی را در دست می گیرد و نیز 

کارگردانی است که برای دومین سال پیاپی به عنوان یک کارگردان 

آسیایی برنده این جایزه می شود. 

فلم رسزمین خانه به دوش ها داستان زنی به نام ِفرن با بازی فرانسیس 

مک دورمند است که خانه به دوش در غرب آمریکا سفر می کند، 

برای پول در آوردن کارهای موقت می گیرد و در طول سفر با خانه 

به دوش ها دیگر روبرو می شود. بازیگران دیگر این فلم کولی ها و 

بی خامنان های واقعی هستند و تجربه حرفه ای در بازیگری ندارند.

بردن جایزه اسکار از سوی این فلم با آن حجم از موفقیت در 

جشنواره های مهم قبل از اسکار، چندان جای تردید برای برنده 

شدنش در اسکار نگذاشته بود. این فلم چندی پیش برنده جایزه 

شیر طالیی جشنواره فلم ونیز شد. رسزمین خانه به دوش ها در جوایز 

گلدن گلوب سال ۲۰۲۱ در چهار رشته بهرتین فلم درام، بهرتین 

کارگردانی، بهرتین فلم نامه و بهرتین بازیگر نقش اول زن نامزد شد 

که از این بین توانست دو جایزه بهرتین فلم درام و بهرتین کارگردانی 

را بربد. این فلم هم چنین برنده جایزه بهرتین فلم بفتا و بهرتین بازیگر 

نقش اول زن بفتا برای فرانسیس مک دورمند نیز شد.

نقش مکمل مرد امسال اسکار را دنیل کالویا هرنپیشه آفریقایی تبار 

بریتانیایی برای ایفا در نقش یهودا و مسیح سیاه کسب کرد. 

او نقش فرد همپنت، رهرب شاخه شیکاگوی گروه پلنگ سیاه در دهه 

۶۰ امریکا را بازی می کند و در مصاحبه ای گفته بود، همه می دانند 

که فرد همپنت ترور شد اما منی دانند او که بود. من در این نقش به 

یک قهرمان شناخته شده چهره انسانی دادم. کالویا در سخنانش از 

فرد همپتون رییس حزب پلنگ سیاه تشکر کرد. وی در این فلم در 

نقش این شخصیت بازی کرده است.

وی گفت: »چه مردی. ما چقدر خوشبختیم که در عرصی زندگی 

کردیم که او حضور داشت. برای نوری که او پراکند از وی متشکرم. او 

۲۱ سال روی زمین زندگی کرد و راهی برای صبحانه دادن به بچه ها 

ــا  ــم ب ــن فل ــوی ای ــکار از س ــزه اس ــردن جای ب
آن حجــم از موفقیــت در جشــنواره های مهــم 
ــرای  ــد ب ــای تردی ــدان ج ــکار، چن ــل از اس قب
ــن  ــود. ای ــته ب ــکار نگذاش ــدنش در اس ــده ش برن
ــی  ــیر طای ــزه ش ــده جای ــش برن ــدی پی ــم چن فل
ــه  ــه ب ــرزمین خان ــد. س ــز ش ــم ونی ــنواره فل جش
دوش هــا در جوایــز گلــدن گلــوب ســال 2021 
در چهــار رشــته بهتریــن فلــم درام، بهتریــن 
ــر  ــن بازیگ ــه و بهتری ــن فلم نام ــی، بهتری کارگردان
نقــش اول زن نامــزد شــد کــه از ایــن بین توانســت 
دو جایــزه بهتریــن فلــم درام و بهتریــن کارگردانــی 
را ببــرد. ایــن فلــم هم چنیــن برنــده جایــزه 
ــش اول  ــر نق ــن بازیگ ــا و بهتری ــم بفت ــن فل بهتری
ــرای فرانســیس مک دورمنــد نیــز شــد. زن بفتــا ب

جشنواره

را روایت می کند که در آمریکای دهه ۸۰ در حومه یک شهر 

ساکن می شوند. این فلم نامزد دریافت ۶ جایزه اسکار بود و تنها 

یک جایزه را برد. 

آنتونی هاپکینز برای بازی در فلم پدر، اسکار بهرتین بازیگر مرد 

را گرفت. آنتونی هاپکینز در این فلم برای ایفای نقش پدری که 

دچار زوال عقل و فراموشی شده، بارها مورد ستایش منتقدان 

قرار گرفته بود. این بازیگر ۸۳ ساله امشب برای دریافت جایزه 

خود در سالن حارض نبود. او با کسب اسکار امشب، مسن ترین 

هرنپیشه تاریخ اسکار شد که این جایزه را به نام خود ثبت کرد.

برندگان جوایز اسکار در بخش های دیگر را می توانید در زیر 

بخوانید: 

بهرتین فلم: »رس زمین خانه به دوش ها«

بهرتین بازیگر مرد: آنتونی هاپکینز برای فلم »پدر«

بهرتیـن بازیگـر زن: فرانسـیس مک دورمانـد بـرای فلـم »رس زمیـن 

خانـه بـه دوش هـا«

بهرتیـن بازیگـر نقـش مکمـل مـرد: دنیـل کالویا بـرای فلم »یهـودا و 

مسـیح سیاه«

فلـم  بـرای  یئـون  یو-جونـگ  مکمـل:  نقـش  زن  بازیگـر  بهرتیـن 

»مینـاری«

بـه  خانـه  زمیـن  فلـم »رس  بـرای  ژائـو  کلویـی  کارگـردان:  بهرتیـن 

دوش هـا«

بهرتیـن فلم نامـه اقتباسـی: »پـدر« - کریسـتوفر همپتـون و فلوریـان 

زلر

بهرتین فلم نامه اوریجینال: »زن جوان نویدبخش« - امرالد فنل

بهرتین طراحی لباس: »بلک باتم ما رینی« - آن راث

بهرتین موسیقی: »روح« - ترنت رزنور، آتیکوس راس، جان باتیست

از  دارم«  دوسـتت  بیفتـد  اتفاقـی  »هـر  کوتـاه:  انیمیشـن  بهرتیـن 

نتفلیکـس

بهرتیـن فلـم کوتـاه: »دو غریبـه دور« سـاخته کوین دورانـت و مایک 

نلی کا

بهرتیـن مسـتند بلنـد: »معلـم اختاپـوس مـن« سـاخته پیپـا ارلیش، 

جیمـز ریـد و کریگ فاسـرت

بهرتیـن مسـتند کوتـاه: »کولـت« سـاخته آنتونـی جیاچینـو و آلیـس 

دویارد

بهرتیـن فلم بین املللـی: »یک دور دیگر« سـاخته توماس وینرتبرگ 

از دامنارک

بهرتیـن صـدا: »آوای متـال« - نیکالس بکر، جیمی بکشـت، میشـل 

کوتولنـس، کارلـوس کوتـرز و فیلیپ بلد

بهرتیـن طراحـی تولیـد: »منک« - دونالـد گراهام برت بـرای طراحی 

تولیـد و جان پاسـکال بـرای طراحی صحنه

بهرتین تدوین: »آوای متال« - میکل ای. جی. نیلسن

بهرتین فلم برداری: »منک« - اریک ِمرِساشمیت

بهرتیـن جلوه هـای ویژه: »تنـت« - اندرو جکسـون، دیوید لـی، اندرو 

الکلی و اسـکات فیرش

بهرتین انیمیشن بلند: »روح« از پیکسار

بهرتیـن چهره پـردازی و مـو: »بلـک باتـم مـا رینـی« - رسجیـو لوپـز-

ریـورا، میـا نیـل، جامیکا ویلسـون

بهرتیـن ترانـه: »یهـودا و مسـیح سـیاه« - »مبـارزه برای تو« موسـیقی 

ساخته اچ. ای. آر و درنست امیل - ترانه از اچ. ای. آر و تیارا توماس

افغانسـتان ما: افغان فلم در نظر دارد دو فلم مسـتند تاریخی فیض 

محمد کاتب هزاره و طاهر بدخشـی را بسـازد.

در اعالمیـه ای کـه از سـوی افغـان فلـم منتـرش شـده آمده اسـت که 

ایـن نهـاد در ایـن زمینـه نیـاز به تحقیـق دارد.

صحـرا کریمـی رییـس افغـان فلـم در ایـن اعالمیـه از محقیقیـن، 

تاریخ دان هـا و اشـخاصی کـه در ایـن مـورد اطالعـات موثـق دارنـد 

بـا  خواهـان همـکاری شـده اسـت. او هم چنیـن گفتـه اسـت کـه 

محقیقیـن و تاریخ دان هـای کـه خواهـان همـکاری باشـند قـرارداد 

می شـود.  امضـا  کاری 

فیـض محمـد کاتب هـزاره نویسـنده و تاریخ نگار معارص افغانسـتان 

بـود. آثـار او از جملـه معتربتریـن منابـع تاریـخ معـارص افغانسـتان 

شـناخته می شـود. معروف تریـن اثر وی کتـاب رساج التواریخ اسـت 

کـه در پنـج جلـد نوشـته شـده اسـت. درهشتادوهشـتمین سـالگرد 

ایـن تاریـخ نـگار رییـس جمهور محمـد ارشف غنـی از افزوده شـدن 

مـدال رسـمی بـه نـام وی خـرب داد. گفتنـی اسـت کـه فیـض محمد 

کاتـب هـزاره بـه عنـوان پـدر تاریـخ نـگاری افغانسـتان نیز شـناخته 

می شـود. 

طاهـر بدخشـی از نخسـتین چهره هـای چپ در افغانسـتان اسـت و 

جز کسـانی به شـامر مـی رود که اولیـن کنگره جمعیـت دموکراتیک 

خلـق در شـهر کابل را تاسـیس منودند.

فانتـزی »مورتـال کمبـت« بـا بیـش از ۲۲ میلیـون دالـر فـروش در 

اولیـن هفتـه اکـران، در صـدر پرفروش تریـن فلم هـای گیشـه آمریکا 

سـاخته   )Mortal Kombat( کمبـت  مورتـال  فلـم  گرفـت.  قـرار 

سـایمون مک کویـد، در اولیـن هفته اکـران ۲۲ میلیـون و ۵۰۰ هزار 

دالـر فـروش کـرد و با سـبقت گرفـنت از رقبـای محبوبی چـون انیمه 

سـینامیی شـیطان کش )Demon Slayer(، گودزیـال علیـه کونـگ 

آخریـن  و  رایـا  و   )Nobody( هیچکـس   ،)Godzilla vs Kong(

دراگـون )Raya and the Last Dragon(، فهرسـت پرفروش تریـن 

از  آمریـکا را فتـح کـرد. فلـم مورتـال کمبـت کـه  فلم هـای گیشـه 

روی یـک مجموعـه بـازی رایانـه ای پرطرفـدار بـه همیـن نام سـاخته 

شـده اسـت، بـه شـخصیت های محبوبـی چـون سـاب زیـرو، سـونیا 

بلیـد، کانـو، جکـس و یـک کاراکـرت جدیـد بـه نـام کـول یانـگ جان 

می بخشـد. یانـگ یک مبـارز هرنهای رزمی ترکیبی اسـت که با یک 

نشـان اژدها روی سـینه اش متولد می شـود، به این معنا که انتخاب 

شـده تـا در یـک تورمننت جهانـی پا به پـای مبارزان فرابـرشی برای 

دفـاع از سـیاره زمین بجنگد. این فلم سـه روز پیـش در آمریکا اکران 

شـد، امـا سـه هفتـه از اکـران بین املللـی آن می گـذرد و تاکنون ۲۷ 

میلیـون و ۷۰۰ میلیـون دالـر نیـز در جهـان فـروش کـرده اسـت.   

بـا بازگشـایی ۵۷ درصـد سـینامهای آمریـکا، گیشـه ایـن کشـور بـا 

وجـود تـداوم شـیوع کرونـا در حـال احیاسـت. براسـاس برآوردهـای 

موسسـه کام اسـکور، سـینامهای آمریکای شـاملی این هفته با ۵۴ 

هـزار و ۲۰۰ میلیـون دالـر درآمـد، پرفروش ترین آخر هفته سـینام از 

زمـان شـیوع کرونـا تاکنون را پشـت رس گذاشـتند.

افغان فلم مستند تاریخی »فیض محمد 
کاتب« و »طاهر بدخشی« را می سازد 

پرفروش ترین فلم  سینما در آمریکا

»سرزمین خانه به  دوش ها« بیشترین اسکار 2021 را به خانه برد

خبر

سینما



نهایـی  نیمـه  بـازی رفـت  بـرای  امباپـه  کیلیـان 

لیـگ قهرمانـان مقابـل سـیتی مشـکلی نخواهد 

داشـت.

از  یکـی  شـب  چهارشـنبه  ژرمـن  سـن  پـاری 

حسـاس تریـن بـازی هـای ایـن فصـل خـود را 

رفـت  دور  چارچـوب  در  و  کـرد  خواهـد  برگـزار 

مرحلـه نیمـه نهایی لیـگ قهرمانان اروپـا میزبان 

بـود. خواهـد  منچسرتسـیتی 

لیـگ  رقابت هـای  در  پوچتینـو  مائوریسـیو  تیـم 

یـک فرانسـه نیـز رقابـت پرفشـاری را پشـت رس 

مـی گـذارد. آنهـا در حالـی شـنبه با نتیجـه 1-3 

از سـد متـز عبور کردنـد که یک اتفـاق در دقایق 

پایانـی همـه جیـز را تلخ کـرد؛ جایی کـه کیلیان 

امباپـه در دقیقـه 87 بـازی بـه دلیـل مصدومیت 

از ناحیـه ران پـا زمیـن مسـابقه را تـرک کـرد و 

جـای خـود را بـه یولیـان دراکسـلر داد.

گامنـه زنـی هایی وجـود داشـت که امباپـه بازی 

بـا سـیتی را از دسـت خواهـد داد ولـی سـتاره 

بـازی خواهـد رسـید.  ایـن  بـه  فرانسـوی قطعـا 

طبـق ادعـای لوپاریزین و اکیـپ دو نرشیه معترب 

چـاپ پاریـس، نتیجـه اولیـن معاینـات پزشـکی 

نشـان داده اسـت کـه مصدومیـت امباپـه جـدی 

نیسـت و برای بازی چهارشـنبه شـب در دسرتس 

بـه  رسـیدن  بـرای  جـی  اس  پـی  بـود.  خواهـد 

دومیـن فینـال متوالـی خـود بیـش از همیشـه به 

درخشـش امباپـه نیاز دارد و خوشـحال اسـت که 

او بـدون مشـکل بـه بـازی بـا سـیتی مـی رسـد.

خطر از بیخ گوش ستاره پی اس جی گذشت

ورزش
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هزینه هـای تسـلیحاتی عربسـتان، ایـن کشـور بـا رصف 
۵۷ میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون دالر در رده ششـم قرار دارد.
بـه ایـن ترتیـب، بودجه نظامی این شـش کشـور مجموعا 
بـه  را  ۶۵ درصـد کل هزینه هـای نظامـی سـال ۲۰۲۰ 

خـود اختصـاص داده اسـت.

دارد.  قـرار  دوم  رده  در  نظامـی  بودجـه  دالـر  میلیـارد 
پـس از آن هنـد با رصف حدود ۷۳ میلیـارد دالر در رده 
سـوم قـرار گرفتـه اسـت. روسـیه بـا حـدود ۶۲ میلیـارد 
دالـر و بریتانیـا با بیـش از ۵۹ میلیارد دالـر در رده های 
بعـدی قـرار دارنـد. بایـد یـادآور شـد کـه به رغـم کاهش 

بـر اسـاس آخریـن آمار منترش شـده، کشـورهای جهان در سـال 
۲۰۲۰ حـدود ۲۰۰۰ میلیـارد دالـر رصف بودجـه نظامـی خـود 
نظامـی  تجهیـز  بـرای  بودجـه ای  چنیـن  اختصـاص  کرده انـد. 

کشـورهای جهـان در یـک سـال امـری بی سـابقه بـوده اسـت.
انسـتیتوت بین املللـی پژوهش هـای صلـح اسـتکهلم )سـیپری( 
دفاعـی  و  نظامـی  بودجـه  دربـاره  را  خـود  سـاالنه  گـزارش 

اسـت. کـرده  منتـرش  جهـان  مختلـف  کشـورهای 
بـر اسـاس گـزارش سـیپری، کشـورهای جهـان در سـال ۲۰۲۰ 
مجموعـا بودجـه ای معـادل ۱۹۸۱ میلیـارد دالـر رصف خریـد 
کرونـا  ویـروس  شـیوع  ترتیـب،  ایـن  بـه  کرده انـد.  تسـلیحات 
هزینه هـای  بـر  تاثیـری  آن  از  برخاسـته  اقتصـادی  بحـران  و 

اسـت. نداشـته  جهـان  کشـورهای  تسـلیحاتی 
اختصـاص چنیـن بودجـه ای بـرای تقویـت توان نظامی از سـوی 
کشـورهای جهـان از زمـان تهیه گزارش های انسـتیتوت سـیپری 

در سـال ۱۹۸۸ تـا کنون بی سـابقه بوده اسـت.
همیـن گـزارش حکایـت از آن دارد که بودجه نظامی کشـورهای 
جهـان در سـال گذشـته میـادی حـدود دو و نیـم درصـد کل 

تولیـد ناخالـص اجتامعـی جهـان بوده اسـت.
هند در رده سوم، عربستان در رده ششم

ایـاالت متحـده امریکا بـا اختصاص ۷۷۸ میلیارد دالر بیشـرتین 
 ۳۹ ترتیـب  ایـن  بـه  اسـت.  داشـته  را  نظامـی  بودجـه  میـزان 
درصـد کل هزینه هـای نظامـی سـال ۲۰۲۰ مربـوط بـه خریـد 
 ۲۵۲ اختصـاص  بـا  نیـز  می شـود.چین  امریـکا  تسـلیحاتی 

بگیرد ر  ا قــر ید  مادر ئال  ر ترکیب  در  د  ر ا ز هــا رم  ا میدو ا

کرونا؛ آزمایش پادتنی جدید 
چگونه به مقابله با همه گیری کمک می کند؟

مقصد بعدی ساری مشخص شد؟

ترکیه در 'روزها و ماه های آتی' به امریکا پاسخ می دهد

ایـن  احتـامال  می شـود،  مبتـا  کرونـا  بـه  کسـی 

از  را  او  و  ایجـاد می شـوند  او  در خـون  پادتن هـا 

ابتـای مجـدد محافظـت می کننـد. بـا ایـن حـال 

متخصصـان می گوینـد بـرای تاییـد ایـن موضـوع 

بـه تحقیـق بیشـرتی نیـاز اسـت چـرا کـه سیسـتم 

ایمنـی مـا پیچیـده اسـت و عوامـل دیگـری مثـل 

سـلول های )لنفوسـیت ها( تـی هـم در مصونیـت 

نقـش دارنـد.

چگونـه  آکسـفورد  دانشـگاه  پادتـن  آزمایـش 

می کنـد؟ عمـل 

ایـن آزمایـش به یک قطـره خون از رسانگشـت نیاز 

دارد کـه اسـتفاده از آن را رسیـع و آسـان می کنـد. 

اسـاس آزمایـش متصـل شـدن بخشـی از پروتئین 

شـاخکی ویـروس کرونا به سـطح گلبول هـای قرمز 

اسـت. در صورت وجـود، پادتن هـای ضدکرونا این 

ایـن  می چسـبانند.  هـم  بـه  را  قرمـز  گلبول هـای 

توده هـای گلبـول قرمـز آن قدر بزرگند که با چشـم 

غیـر مسـلح دیده می شـوند.

بخـش  پژوهشـگر  تاونسـند  آلـن  پروفسـور 

بـه  آکسـفورد  دانشـگاه  انسـانی  ایمنی شناسـی 

بی بی سـی می گویـد: "ایـن آزمایـش بسـیار سـاده 

اسـت و یـک تکنیسـین یـا پیراپزشـک می تواند آن 

را انجـام دهـد". از نتیجـه ایـن آزمایـش می تـوان 

عکـس گرفـت و آن را بـرای متخصصـان فرسـتاد.

پژوهشـگران ایـن تسـت را روی بیـامران مبتـا بـه 

کرونـا آزمایـش کردنـد ولی اکنـون امیدوارنـد از آن 

بـرای شناسـایی افرادی اسـتفاده کنند کـه پس از 

واکسـین پادتـن کافی تولیـد کرده انـد و همینطور 

کسـانی کـه ممکـن اسـت بـه واکسـین یـادآور نیاز 

داشـته باشند.

یـک  می گویـد  بین املللـی  تحقیقاتـی  گـروه  یـک 

آزمایـش ارزان، رسیـع، قابـل حمل و با تولید آسـان 

ابـداع کرده اسـت کـه پادتن هـای )آنتی  بادی های( 

ضدویـروس کرونـا را شناسـایی می کنـد و می توانـد 

ابـزاری تـازه در مقابلـه بـا ایـن همه گیـری جهانـی 

باشد.

دانشـگاه  دانشـمندان  بـا  پژوهـش  ایـن  هدایـت 

آکسـفورد بـوده و پروفسـور آلیسـون سـیمونز مدیـر 

ایمنی شناسـی انسـانی این دانشـگاه می گوید: "با 

ابـداع آزمایش هـای بهـرت بـرای اندازه گیـری پادتـن 

و درک بیشـرت از دفـاع ایمنـی فـردی و جمعـی، مـا 

در ایـن جهـت حرکـت می کنیـم کـه هر چه بیشـرت 

مـردم دنیـا را از کرونـا محافظـت و شـیوع آن را مهار 

کنیم."

اکنـون پژوهشـگران قصـد دارنـد در کارآزمایی هـای 

آتـی از ایـن آزمایـش بسـیار سـاده اسـتفاده کنند تا 

ببیننـد آیـا می تواننـد افـراد ایمـن در مقابـل کرونـا 

را از کسـانی کـه بـه واکسـین یـادآوری نیـاز دارنـد 

دهند. تشـخیص 

ایـن تسـت هنـوز تکمیـل نشـده و تاییدیـه نگرفتـه 

اسـت و فعـا جـز در کارآزمایی هـا از آن اسـتفاده 

منی شـود ولـی دانشـگاه آکسـفورد قصـد دارد در 

این باره با اداره سـامت همگانی انگلسـتان گفتگو 

. کند

پادتن چیست؟

کـه  هسـتند  خـون  در  پروتئین هایـی  پادتن هـا 

عفونت هـا را شناسـایی و بـا آنهـا مقابلـه می کننـد و 

بـدن را آمـاده مواجهـه مجـدد بـا عفونت هـای قبلی 

نگـه می دارند. واکسـین روشـی بی رضر بـرای تولید 

پادتـن بـدون ابتـا بـه خـود بیـامری اسـت. وقتـی 

بـود امـا آنهـا اطمینـان دارنـد کـه در این مسـیر پیروز 

خواهنـد شـد. در همیـن زمینـه پولیـس روسـیه روز 

پنجشـنبه هـزار و ۷۰۰ نفر از طرفـداران ناوالنی را که 

در اعـرتاض بـه بازداشـت او بـه خیابان هـای چندیـن 

شـهر مختلف روسـیه آمده بودند، دسـتگیر و بازداشت 

کرد. الکسـی ناوالنی، مخالف سیاسـی دولت روسـیه 

روز ۱۷ جنـوری هنـگام بازگشـت از آملـان بـه روسـیه 

بازداشـت شـد. او پـس از مسـمومیت بـا گاز اعصـاب 

نوویچـوک، بـه مـدت ۵ مـاه بـرای درومـان در آملـان 

حضـور داشـت. ناوالنی اما پس از بازگشـت به کشـور 

بافاصلـه دسـتگیر و بـرای اجرای حکم ۲ سـال و نیم 

حبـس، راهـی زندان شـد.

سـانوال  هـای دولتـی روسـیه، روز دوشـنبه ۲۶ اپریـل 

طـی حکمـی بنیاد مبـارزه با فسـاد آلکسـی ناوالنی را 

بـه حالت تعلیـق در آورد.

مدیـران ایـن مجموعـه گفته انـد کـه مسـئوالن دولتی 

دسـتور تعطیلـی متـام فعالیت های این بنیـاد را صادر 

نخسـتین  در  دوشـنبه  روز  مسـکو  دادگاه  کرده انـد. 

درخواسـت   )FBK( اف بی کـی  بنیـاد  بـرای  جلسـه 

لیسـت  بـه  سـازمان  ایـن  افـزودن  بـرای  سـانوال 

بررسـی  مـورد  را  افراطـی  و  تروریسـتی  سـازمان های 

قرار داد. سـازمان عفو بین امللل پیشـرت هشـدار داده 

بـود کـه ایـن اقـدام دولـت روسـیه شـدیدا خطرنـاک و 

اسـت. نگران کننـده 

ایـوان ژدانـوف، مدیـر اف بی کـی روز دوشـنبه اعـام 

کـرد کـه بعـد از برگـزاری دادگاه، فعالیت هـای دفـرت 

ناوالنـی و کلیـه مراکـز ایـن بنیاد متوقف شـده اسـت.

دفـرت ناوالنـی در مسـکو در بیانیـه ای کـه در کانـال 

تلگرامـی ایـن مرکـز منتـرش شـده تاییـد کرده کـه این 

مجموعـه دیگـر قـادر بـه ادامـه فعالیـت  نخواهـد بود.

در ایـن بیانیـه البتـه تاکیـد شـده اسـت کـه افـراد بـه 

صـورت شـخصی همچنان بـه مبارزه با فسـاد در حزب 

آقـای  طرفـداران  داد.  خواهـد  ادامـه  روسـیه  حاکـم 

ناوالنـی می گوینـد هرچنـد جنگیـدن آسـان نخواهـد 

توخل: زمان خوبی به رئال مادرید خوردیم

اسـت ایـن هفتـه در ایـن بـاره بیانیـه ای صـادر کنـد.

بـه  شـنبه  متحـده  ایـاالت  جمهـوری  رییـس  بایـدن،  جـو 

مناسـبت یکصد و ششـمین سـالروز یادبود قربانیان کشـتار 

ارامنـه در جنـگ جهانـی اول به وسـیله امپراتـوری عثامنی، 

ایـن واقعـه را ''نسـل کشـی '' نامیـد.

در پـی ایـن اقـدام، وزارت امـور خارجـه ترکیـه بـا فراخواندن 

سـفیر امریـکا اعـرتاض خـود را اعام کـرده بود.

پیـش از ایـن حـدود سـی کشـور جهـان، از جملـه آملـان و 

فرانسـه از کـوچ اجبـاری و کشـتار صدهـا هـزار ارمنـی در 

خـاک عثامنـی حیـن جنـگ جهانـی اول بـه عنـوان نسـل 

کشـی نـام بـرده انـد.

ترکیـه بـا رد نسـل کشـی، مـی گویـد ایـن افـراد قربانیـان 

جنـگ داخلـی بـوده انـد و تعـداد بیشـرتی از مسـلامنان بـه 

دسـت شـبه نظامیـان ارمنی که متحد روسـیه تـزاری بودند، 

کشـته شـده اند. به کارگیری واژه نسـل کشـی از سـوی جو 

بایـدن در حالـی رخ داده کـه روابـط آنکارا و واشـنگنت دچار 

تنـش اسـت. بـه گفتـه ابراهیـم کالیـن، آقـای اردوغـان در 

متـاس تلفنـی روز جمعـه بـا جو بایـدن، به رییـس جمهوری 

امریـکا گفتـه اسـت کـه به رسـمیت شـناخنت نسـل کشـی، 

اشـتباه بزرگـی بـرای امریـکا خواهـد بود.

تـرک هـا،  ''ایـن کـه گفتـه شـود کـه  آقـای کالیـن گفـت: 

انـد،  داشـته  دسـت  کشـی  نسـل  در  مـا،  عثامنـی  اجـداد 

'' اسـت.  شـنیع 

مـاه هـای آینـده در اشـکال مختلـف واکنش هایـی خواهیم 

داشـت. '' 

رییـس  اردوغـان،  طیـب  رجـب  کالیـن،  آقـای  گفتـه  بـه 

جمهـوری ترکیـه قرار اسـت دوشـنبه دربـاره ایـن موضوع در 

وزیـران صحبـت کنـد. نشسـت هیـات 

قـرار  ترکیـه هـم  ابراهیـم کالیـن همچنیـن گفـت مجلـس 

ابراهیـم کالیـن، سـخنگوی رییس جمهوری ترکیه با ''شـنیع '' 

دانسـنت نسـل کشـی خواندن کشـتار ارامنه در جنگ جهانی 

اول از سـوی رییـس جمهـوری امریـکا، از پاسـخ ترکیـه به این 

اقـدام جـو بایـدن ''در روزهـا و ماه های آتـی '' خرب داد.

آقـای کالیـن یکشـنبه در مصاحبـه بـا خربگزاری رویـرتز بدون 

و  ''در روزهـا  اقدامـات احتاملـی کشـورش گفـت:  بـه  اشـاره 

فصـل بعـد تغییـرات بزرگـی در رختکـن باشـگاه 

ایجـاد بکنـد. سـایت فوتبـال ایتالیـا مدعی شـد 

توانـد فصـل  سـاری متقاعـد شـده کـه رم مـی 

بعـد در بیـن مدعیـان قـرار بگیرد و فقـط به چند 

مـورد اصاحـی نیـاز دارد کـه تیاگو پینتـو، مدیر 

ایـن  نیازهـای  رفـع  بـرای  بافاصلـه  رم  ورزشـی 

رسمربـی 62 سـاله وارد عمـل خواهـد شـد.

کنـاری  مدافـع  یـک  جـذب  خواهـان  سـاری 

جدیـد شـده و برایـان رینولدز رضایـت او را جلب 

نکـرده اسـت. جذب هافبکـی ماننـد جورجینیو، 

سـتاره سـابق ناپولـی در دسـتور کار جالوروسـی 

قـرار داشـته و تیاگـو پینتـو همـه تـاش خـود را 

بـرای یافـنت بهرتیـن گزینـه بـرای یافـنت چنیـن 

بازیکنـی انجـام خواهـد داد. همچنیـن بـه نظـر 

مـی رسـد ادیـن ژکـو قصـد دارد رم را تـرک کنـد 

مهاجـم  والهویـچ،  دوسـان  چـون  هایـی  نـام  و 

فیورنتینـا یا آنـدره بلوتی، کاپیتـان تورینو مدنظر 

رم قـرار دارنـد.

بهرتیـن بـازی خـود را انجـام دهیـم، اجـازه منـی 

دهیـم حریفـان نیـز بهرتین منایـش خـود را ارائه 

دهنـد. اخیـرا بـازی های سـخت و مهمی داشـته 

ایـم، بنابرایـن احسـاس مـی کنیـم حـاال زمـان 

خوبـی بـرای رویارویـی با رئـال مادرید اسـت و ما 

تشـنه موفقیـت هسـتیم. بایـد خودمان باشـیم و 

این چلسـی اسـرتاتژی اسـت. باید بـه نقاط قوت 

خـود اعتـامد کـرده و کارهایی را انجـام دهیم که 

باعـث افزایـش اعتـامد به نفس مان می شـود. ما 

بـرای دیدار نیمه نهایی فردا شـب بسـیار هیجان 

زده هسـتیم. مـا لیاقـت حضـور در نیمـه نهایی را 

داشـتیم و البتـه رئـال مادریـد نیز حضـور در این 

مرحلـه شایسـته اسـت. ما راهـی طوالنـی را طی 

در سـطح سیاسـی-  اگـر مشـکات  ایـم.  کـرده 

ورزشـی ادامه داشـته باشـد، باید در هامن سطح 

حـل شـوند، نـه در زمیـن فوتبـال. مـا بـه شـکل 

فوتبالـی راهـی نیمـه نهایـی شـده ایـم و الیـق 

حضـور در ایـن مرحلـه بـوده ایـم. حـاال هـدف و 

مرحلـه بعـدی بـرای ما حفظ همین سـطح اسـت 

و مـن کامـا بـه بازیکنـان تیمـم بـاور دارم."

بعـد  فصـل  ندهـد  رخ  خاصـی  اتفـاق  اگـر 

روی  سـاری  مائوریتزیـو  حضـور  شـاهد 

بـود. خواهیـم  رم  آ.اس  نیمکـت 

مائوریتزیو سـاری، رسمربی سـابق یوونتوس 

و ناپولـی آمـاده پذیـرش هدایـت رم اسـت و 

طرفیـن در روزهـای آینـده بـرای دسـتیابی 

مـی  دیـدار  یکدیگـر  بـا  نهایـی  توافـق  بـه 

کننـد. البتـه در ایـن میـان مشـکلی وجـود 

دارد و سـاری تـا جـون 2022 همچنـان بـا 

یوونتـوس قـرارداد دارد. البتـه مدیـران امـا 

بیانکونـری مـی تواننـد یک سـال زودتـر و با 

پرداخـت غرامتی بـه ارزش 2.5 میلیون یورو 

قـرارداد خـود را فسـخ کننـد و بـه نظـر مـی 

رسـد در صـورت حـل ایـن مشـکل، سـاری 

فصـل بعـد روی نیمکـت رم حضـور خواهـد 

داشـت.

عملکـرد پائولـو فونسـکا در مـاه هـای اخیـر 

رضایـت بخـش نبـوده و رم قصـد دارد بـرای 

چلسـی  آملانـی  رسمربـی  توخـل،  تومـاس 

تیمـش را الیـق حضـور در نیمـه نهایی لیگ 

قهرمانـان توصیـف کـرد.

نیمکـت  روی  فصـل  ایـن  توخـل  تومـاس 

چلسـی بـه نیمـه نهایـی لیـگ قهرمانـان راه 

رئـال  ماننـد  رقیـب دشـواری  و حـاال  یافتـه 

مادریـد را بـرای صعـود بـه فینال پیـش روی 

خـود مـی بینـد. تومـاس توخـل در نشسـت 

خربی قبل از مسـابقه ردا شب حارض شده و 

تاکیـد کرد احرتام زیـادی بـرای ادن هازارد، 

سـتاره سـابق چلسـی و فعلـی رئـال مادریـد 

قائل اسـت. رشایط بازیکنان چلسـی: "فقط 

متئـو کواچیـچ در دیـدار مقابل رئـال مادرید 

غایـب اسـت و باقی بازیکنان قـادر به حضور 

در ترکیـب خواهنـد بـود. الزم نیسـت کـه بـه 

عنـوان رسمربـی بـا بازیکنـان صحبـت کرده 

یـا آنهـا را متقاعـد کنیم کـه اعتـامد به نفس 

داشـته باشـند." تقابـل برابـر رئـال مادریـد: 

ارائـه  قـادر  خـود  دیدارهـای  هـر  در  "مـا 

منایـش سـطح باالیـی هسـتیم. اگـر نتوانیم 

به دنبال شکست رئال مادرید هستیم

تیمـو ورنـر، سـتاره آملانی چلسـی ابراز امیـدواری 

کـرد ایـن تیـم قـادر بـه غلبـه بـر رئـال مادریـد و 

صعـود بـه فینـال لیـگ قهرمانـان باشـد.

تیمـو ورنـر کـه از زمـان پیوسـنت بـه چلسـی در 9 

بـازی در لیـگ قهرمانـان، سـه گل و دو پـاس گل 

بـه نـام خود ثبـت کرده و آمـار قابل قبولی داشـته 

اسـت. در آسـتانه تقابـل دشـوار بـا رئـال مادریـد، 

تیمـو ورنـر مدعـی شـد دیـدار دشـواری در انتظار 

چلسـی اسـت، اما هـدف این تیم صعود بـه دیدار 

نهایـی لیـگ قهرمانان خواهـد بود.

تیمـو ورنـر گفـت: "همه مـا می خواهیـم به فینال 

لیـگ قهرمانـان اروپـا صعـود کنیـم و در نهایـت 

قهرمانـی در ایـن رقابـت هـا آرزوی هـر کودکـی 

اسـت. سـال گذشـته مـن بـه دلیـل انتقـال بـه 

چلسـی و شـیوع ویـروس کرونـا در مرحلـه یـک 

بـازی  بـرای الیپزیـش  نتوانسـتم  نهایـی  چهـارم 

کنـم. در آملـان بـه ایـن دلیـل از مـن بـه شـدت 

انتقاد شـد، زیرا همیشـه شانسـی برای حضور در 

یـک چهـارم نهایی یا نیمـه نهایی لیـگ قهرمانان 

نداریـد.

حـاال یک سـال بعد و با باشـگاه جدیـدم دوباره به 

نیمـه نهایی رسـیدم. مـی خواهیم نشـان دهم نه 

تنهـا بـا یـک تیم بلکه بـا دو تیم و دو سـال پشـت 

رس هـم مـی توانـم بـه چنین هدفـی دسـت یابم. 

تشـنه رسـیدن بـه فینـال هسـتم و شـاید در پایان 

قهرمـان لیگ قهرمانان شـدیم.

بـازی بسـیار فـرشده ای در انتظار چلسـی خواهد 

بـود. مـا مـی خواهیـم در دو بـازی بـا متـام تـوان 

زمیـن  در  را  خـود  انـرژی  همـه  و  شـده  ظاهـر 

بگذاریـم. رشایـط در طول هفته ها بسـیار دشـوار 

اسـت، زیـرا مـا باید بـازی هـای خود در لیـگ برتر 

را نیز زیر نظر داشـته باشـیم و آنجا نیز مقابل تیم 

هـای بـزرگ باید به میدان برویـم. هامنطور که در 

مقابل پورتو، اتلتیکو و وسـتهام پیروز شـدیم، برابر 

رئـال مادریـد نیـز به دنبـال همین هـدف خواهیم 

بود."

دستگاه قضایی روسیه فعالیت  
بنیاد ضد فساد ناوالنی را متوقف کرد

نظامی  بودجه  ــابقه  بی س فزایش  ا
کرونا بحران  به رغم  ــورهای جهان  کش

کنـد. اگـر مـی خواهیـد قهرمـان شـوید، بایـد در برابـر 

بهرتیـن هـا بازی کنید و هـازارد یکی از بهرتین هاسـت. 

از نظـر مـن ادن هـازارد یکـی از بهرتین بازیکنـان جهان 

فوتبـال اسـت. مصدومیـت هـای متوالـی ادن هـازارد؟ 

بـاره  ایـن  در  توانـم  منـی  پـس  نیسـتم،  پزشـک  مـن 

اظهارنظـر کنـم.

دیـدار برابـر رئـال مادرید یک مسـابقه بسـیار مهم اسـت 

نیمـه  بایـد در  نـدارد.  رابطـه وجـود  ایـن  در  تردیـدی  و 

نهایـی بـه میـدان برویـم و همـه مـا مـی خواهیـم بـه آن 

فینـال برسـیم، امـا رونـد آمـاده سـازی بازیکنـان چلسـی 

بـرای ایـن دیـدار ماننـد بقیـه مسـابقات خواهـد بـود."

آنتونـی رودیگـر، مدافـع آملانی چلسـی ابراز امیـدواری کرد ادن 

هـازارد در ترکیـب ثابـت رئـال مادرید قـرار بگیرد.

بـه نظـر مـی رسـد در هفتـه هـای پایانـی فصـل باالخـره رونـد 

مصدومیـت هـای متوالـی ادن هـازارد بـه امتـام رسـیده و اگـر 

اتفـاق خاصـی رخ ندهـد شـاهد حضـور ایـن سـتاره بلژیکـی در 

ترکیـب ثابـت رئـال مادریـد بـرای دیـدار با چلسـی خواهیـم بود. 

بـه  اسـتفوردبریج  در  هـازارد  سـابق  همبـازی  رودیگـر،  آنتونـی 

متجیـد از ایـن سـتاره تکنیکـی پرداختـه و ادن هـازارد را یکی از 

بهرتیـن بازیکنـان دنیـای فوتبـال توصیـف کـرد.

آنتونـی رودیگـر گفـت: "مـن اینجـا و در رختکـن چلسـی رابطـه 

خوبـی بـا هـازارد داشـتم و صادقانـه امیـدوارم کـه او بتواند بازی 



وزارت کار و امـور اجتامعـی بـا همـکاری مالـی 

کشـور کوریـا و یونسـکو پـروژه »مرکز ملـی برتر« 

را بـا هزینـه 10 میلیـون دالـر افتتـاح کرد.

امـور  و  کار  وزیـر  حضـور  بـا  ثـور   6 دوشـنبه  روز  پـروژه  ایـن 

اجتامعـی، سـفیر کوریـا در کابـل، مناینـده کویـکا، یونسـکو، 

یافـت. گشـایش  خصوصـی،  بخـش 

بشـیر احمـد ته ینـج، وزیـر کار و امـور اجتامعـی، در مراسـم 

گشـایش گفـت کـه نبـود کارگـر ماهـر یکـی از چالش هـای 

اصلـی فـرا روی جوانان و کشـور اسـت. امیـدوارم بـا راه اندازی 

ایـن پـروژه از ایـن مشـکل کاسـته شـود.

آقـای ته  ینـج افـزود کـه نصـاب درسـی و آمورشـی مـا بایـد بـا 

دانـش روز مطابـق باشـد تـا شـاگردانی کـه آمـوزش می بینند، 

بتواننـد وارد بـازار کار شـوند. ظرفیت هـای آمـوزگاران نیـز بـا 

بـه روز باشـد.

در ایـن پـروژه قـرار اسـت در چهـار بخـش: ایجـاد اعتباردهی، 

تصدیـق دهـی با توجـه به معیارهـای جهانی، بازنگـری نصاب 

درسـی، تـازه کـردن تجهیـزات و وسـایل انسـتیتوت و خدمات 

کاریابـی کار کند.

چوی تـی هـو، سـفیر کوریـا نیـز گفـت کـه بـا توجـه بـه تاریـخ 
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مشـرکی کـه کوریا با افغانسـتان  دارد، تجـارب کوریا می تواند 

بـرای بهبـود وضعیت افغانسـتان مهم باشـد.

آقـای هـو افـزود، کوریـا بعـد از جنگ هـا، مترکـز فراوانـی بـر 

نیازمنـد  نیـز  افغانسـتان  اکنـون  داشـت؛  آمـوزش  و  دانـش 

و تحصیـل کـرده اسـت. بـا دانـش  جوانانـی 

او عـاوه کرد، کوریا در 20 سـال گذشـته بیـش از 10 میلیارد 

دالـر بـه افغانسـتان کمـک کرده اسـت که بیشـرین مترکز آن 

روی آمـوزش بوده اسـت.

سـفیر کوریـا همچنیـن گفـت: این مرکـز مطالعـات بـازار کار، 

فـارغ  بـرای  را  اعتباربخشـی  و  گواهینامـه  صـدور  سیسـتم 

و  فنـی  آمـوزش  درسـی  برنامـه  ارتقـا  حرفـه ای،  التحصیـان 

حرفـه ای، ارتقـای ظرفیـت معلـم، سـاخت و سـاز و تجهیـزات 

ارائـه می دهـد. و کاریابـی  افغـان- کوریـا 

 مدیـرکل یونسـکو نیـز در مراسـم افتتـاح مرکـز عالـی ملـی 

و مسـلکی در  فنـی  آمـوزش  نقـش مهـم  بـه  و  صحبـت کـرد 

و  کـرد  اشـاره  افغانسـتان  دولـت  اولویت هـای  بـه  دسـتیابی 

متعهد شـد کـه با وزارت کار و امـور اجتامعی همکاری خواهد 

کرد.

میرجـال الدین هشـام، مسـئول انسـتیتوت افغـان- کوریا نیز 
هـرات،  بلـخ،  غزنـی،  جوزجـان،  کنـدز،  فاریـاب،  شـامل 

تخـار و پنـج حـوزه والیـت بدخشـان )فیـض آبـاد، بهارک، 

درواز، خواهـان و شـغنان( برگـزار میگردد. او خاطر نشـان 

کـرد  کـه امتحـان دور دوم، از سـی یا سـی و یک ثـور آغاز 

مـی شـود. بـه همیـن ترتیـب، او افـزود کـه در دور سـوم، 

ولسـوالی هـا و مرکـز والیـت کابـل شـامل می شـود.

بـه گفتـه منبـع؛ امتحـان کانکـور در کابـل، در چهاردهـم 

جـوزا اخـذ خواهـد شـد. بـه اسـاس معلومـات ادارۀ ملـی 

امتحانات، قرار اسـت از جمع اشـراک کننـدگان امتحان 

موسسـات  بـه  تـن  هـزار  از ۱۴۳  بیـش  کل  در  کانکـور، 

تحصیـات عالـی و نیمـه عالـی جـذب شـوند.

منبـع گفـت کـه از ایـن جمـع، بیـش از ۷۲ هـزار تـن بـه 

بـه  تـن  هـزار  از ۳۰  بیـش  عالـی،  تحصیـات  نهادهـای 

انسـتیتوت هـا، حـدود ۶۸۰۰ تـن بـه بخـش اختصاصی، 

بیـش از ۲۲۰۰ تـن بـه دارالعلوم ها و بیـش از ده هزار تن 

بـه بخـش شـبانه نهادهـای تحصیـات عالـی جـذب مـی 

شوند. 

گفـت کـه در حـال حارض کشـور بـه کارگر فنـی رضورت جدی 

دارد و بایـد بـه این قسـمت توجه شـود.

آقـای هشـام در مـورد ایـن پـروژه نیـز گفـت کـه ایـن دومیـن 

فـاز کاری انسـتیتوت افغـان- کوریا اسـت. بـا این پـروژه عاوه 

بـر تجهیـز انسـتیتوت، در قسـمت ارتقـای ظرفیت آمـوزگاران، 

کار  نیـز  کاریابـی  و خدمـات  تدریـس  نصـاب  کـردن  روز  بـه 

می شـود.

او بـا اشـاره بـه بـه روز کـردن نصـاب تعلیمـی گفـت: نصـاب 

درسـی در متامـی جهـان هـر سـه سـال تغییـر می  کنـد امـا 

در افغانسـتان بـه دلیـل جنـگ و ناامنـی بایـد حداقـل هـر 5 

سـال ایـن نصـاب تغییـر کنـد. هامنطـوری کـه علـم پیرشفـت 

می کنـد، نصـاب درسـی نیـز بایـد همـگام بـا علـم باشـد. 

رئیـس انسـتیتوت افغـان- کوریـا همچنیـن اشـاره کـرد کـه بـه 

دلیـل اینکـه کارگـر فنـی نداریـم، شـامر زیـاد کارگـر خارجـی 

در بخش هـای مختلـف کشـور کار می کننـد. او گفـت که باید 

بخش هـای بـرق صنعتـی، سـنگ و ... بخش هـای آموزشـی 

ایجـاد شـود تـا بر اسـاس تقاضـای مارکـت کار، امـوزش انجام 

شـود. رحیـم الله سـمندر ، مدیر اجرایی اتـاق صنایع و معادن 

نیـز بـه منایندگـی از بخـش خصوصـی صحبـت کرد و بـر لزوم 

آمـوزش کارگـران فنـی و حرفـه ای متناسـب با نیازهـای بخش 

خصوصـی و بـازار کار تأکیـد کرد.

بیـن  قبـاً  مرکـز  ایـن  توافقنامـه سـاخت  کـه  اسـت  گفتنـی 

بیـن  امـور اجتامعـی و دفـر همـکاری  و  رهـری وزارت کار 

املللـی کوریـای جنوبـی منعقد شـده بود که به دلیـل ویروس 

کورنـا متوقـف شـده بـود. 

ایـن پـروژه در اواسـط سـال 2020 میـادی راه انـدازی شـده 

بـود و قـرار اسـت تـا پایـان سـال 2024 میـادی ادامـه یابـد.

انسـتیتوت افغان-کوریا در هفت دیپارمتنت )زبان انگلیسـی، 

کمپیوتـر، نـل دوانـی، خیاطـی، ولدنـگ کاری، بـرق و ترمیـم 

موتـر( فعالیـت می کنـد کـه 4 دیپارمتنـت آن بـرای یک سـال 

و سـه دیپارمتنـت انگلیسـی، کمپیوتـر و خیاطـی بـرای شـش 

ماه اسـت.

اسـت  شـده  تاسـیس  کـه   2004 سـال  از  انسـتیتوت  ایـن 

تاکنـون بیـش از 8 هـزار تـن را در رشـته های مختلـف آمـوزش 

بوده انـد. آنـان دخـران  داده اسـت. حـدود 30 درصـد 

 ادارۀ ملـی امتحانـات اعـام کـرده اسـت کـه امتحانـات 

کانکـور سـال ۱۴۰۰، در هشـت ثـور آغـاز و در سـه مرحله 

تـا اواسـط مـاه جـوزا ادامـه پيـدا مـی کند.

عبدالقدیرخموش رسپرسـت این اداره، روز دوشـنبه 6 ثور 

در یـک نشسـت خـری در کابل گفت که شـامر اشـراک 

کننـدگان ایـن امتحـان، در کُل تـا ۲۱۰ هـزار تـن پیـش 

بینی شـده اسـت.

وی افـزود کـه امتحانـات عمومـی، متفرقـه، مـدارس علوم 

دینـی، اختصاصـی و شـبانۀ سـال ۱۴۰۰، در سـه دوره 

تنظیـم شـده اسـت.

والیـت   ۲۵ در  امتحانـات؛  ایـن  اول  دور  او،  گفتـۀ  بـه 

شـامل سـمنگان، رسپـل، غـور، نیمـروز، بادغیـس، فـراه، 

هلمنـد،  ارزگان،  زابـل،  دایکنـدی،  پکتیـکا،  نورسـتان، 

کندهـار، بامیـان، میـدان وردک، لوگـر، پکتیـا، خوسـت، 

کاپیسـا، پنجشـیر، لغامن، کـر، پروان، ننگرهـار و بغان، 

بـه تاریـخ ۸ ثـور آغـاز و در سـه روز تکمیـل مـی شـود.

بـر اسـاس معلومـات منبـع در دور دوم؛ در هشـت والیـت 

امتحانات کانکور سال ۱۴۰۰، 
در ۸ ثور آغاز و تا اواسط جوزا ادامه می یابد 

پروژه »مرکز ملی برتر« افغان- کوریا با ارزش 10 میلیون دالر گشایش یافت 


