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 روسیه رئیس پارلمان اروپا و ۷ 
مقام ارشد دیگر اروپا را تحریم 

کرد

 کرونا در هند؛ آغاز برنامه 
گسترده واکسیناسیون

دیویـد  ورود  کـرد  اعـام  اپریـل  روز جمعـه ۳۰   مسـکو 
ساسـولی رئیـس پارلمـان اروپـا و هفـت مقـام ارشـد دیگر 
اروپایـی را بـه روسـیه ممنـوع کـرده اسـت. کرملیـن گفته 
اسـت ایـن اقـدام تافی جویانـه در پاسـخ بـه تحریم هایـی 

انجـام گرفتـه اسـت ...

 هنـد برنامـه واکسیناسـیون گسـترده ای را همزمـان با 
بحـران همه گیـری ویـروس کرونـا درایـن کشـور آغـاز 
کـرده اسـت. از امـروز تمامـی افـراد بـاالی ۱۸ سـال، 
واجـد شـرایط دریافـت واکسـین هسـتند. اما شـماری 

از ایالت هـا گفته انـد کـه بـه ...

بـا بـردن جایـزه اسـکار بهرتیـن   کلویـی ژائـو کـه 

کارگـردان بـرای فلـم »رسزمیـن خانـه بـه دوش هـا« 

شـهرت جهانـی پیـدا کـرد، او در ایـن گفتگـو از این 

صبـح  اسـت.  گفتـه  سـینام  از  انتظاراتـش  و  فلـم 

جوایـز  اهـدای  شـب  از  پـس  روز  یـک  دوشـنبه، 

... ژائـو« فلـم سـازی  اسـکار، »کلویـی 

نیروهای  ازپایگاه های  طالبــان 
امریکایی درکشور 

2
محافظت کرده اند

رویرتز: 

4

4

گفتگو با فلم ساز چینی
 برنده اسکار 

دی کاپریو مشتاق بازی در 
نسخه هالیوودی »یک دور 

دیگر« 

هنری

 انفجار خونین پل علم 
نشانه شکست تروریسم نیست

چتر بزرگ ملی با جمهوریت 

در فقدان یک راهبرد سازش 
برانگیز هر جنگی بیهوده 

است 

 جمعـه شـب هنـگام افطـاری در شـهر پـل علـم مرکز 
والیـت لوگـر یـک موتـر مملـو از بمـب های جاسـازی 
شـده منفجـر گردیـد کـه در آن نزدیـک به ۳۰ کشـته 
و ۱۱۰ نفـر نیـز مجـروح شـدند. این انفجـار در نزدیکی 
مسـافرین  بودوبـاش  محـل  و  ملکـی  شـفاخانه  یـک 

صـورت گرفـت و  ...

۳

۳

2

سرمقاله

 محمد هدایت

گروه طالبان بیش از ده ها 
میلیون دالر

به تاسیسات عامه ارغنداب

 

 محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهور کشـور بـه انفجار 

مهیـب شـهر پل علـم مرکز والیت لوگر واکنش نشـان 

داد و گفـت کـه طالبـان بـا ادامـۀ جنـگ نامـروع و خشونت شـان 

علیـه مـردم، یکبـار دیگـر نشـان داد کـه نـه تنهـا بـه حـل بحـران 

کنونـی بـه گونـه صلـح آمیز و اساسـی اراده ندارنـد، بلکه بـا پیچیده 

سـاخنت وضعیـت، فرصـت فراهـم شـده بـه خاطـر صلـح را ضایـع 

می کنـد.

شـام گاه روز جمعـه 10 ثـور، یـک موتـر مملـو از مـواد انفجـاری در 

نزدیکـی یـک مهامنخانـه منفجـر شـد که دسـت کم 24 تن کشـته و 

بیـش از 110 تـن دیگـر زخمـی شـدند. وزارت امور داخلـه می گوید 

کـه اکـر قربانیـان غیرنظامی هسـتند.

ارگ روز شـنبه 11 ثـور بـا نـر خربنامه ای بـه نقل از رئیـس جمهور 

کشـور نوشـته اسـت که »گـروه طالبـان با انفجـار موتر مبـب گذاری 

شـده  در شـهر پل علم مرکـز والیت لوگر، تعداد زیـادی از هموطنان 

بی گنـاه مـا را بـه شـمول جوانانـی کـه بـرای اشـرتاک در امتحـان 

کانکـور در مهامنخانـه بـر می بردنـد، در هنـگام افطـار، شـهید و 

کردند .« زخمـی 

رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری نیـز در واکنـش بـه ایـن 

رویـداد نوشـته اسـت کـه حادثـه خونیـن پـل علـم ماهیـت طالبان و 

دشـمنان مـردم افغانسـتان را یـک بـار دیگـر آشـکار کـرد و پـرده از 

چهـره ضـد انسـانی آنـان بر داشـت. 

آقـای دانـش گفتـه کـه ایـن جنایـت ضد بـری نشـان داد کـه گروه 

طالبـان و حامیـان آن اراده ای بـرای صلـح و آشـتی ندارنـد و از هـر 

فرصتـی بـرای کشـتار و جنایـت اسـتفاده می کننـد. 

آقـای دانـش نیـز گفتـه کـه دشـمنی کـه در مـاه مبـارک رمضـان 

انسـان هـای بی گنـاه و جوانـان داوطلـب امتحـان کانکـور را ایـن 

گونـه وحشـیانه بـه شـهادت می رسـاند فقـط فرصت هـای بـه دسـت 

آمـده بـرای صلـح را خنثـی می کنـد و بـر تـداوم خشـونت و جنـگ 

مـی ورزد. ارصار 

او افـزوده کـه اکنـون راه مـا بیـش از هـر زمـان دیگـر روشـن اسـت 

و هیـچ چیـزی جـز رسکـوب تروریسـت ها و انتقـام از دشـمن مـردم 

را آرام منی کنـد. نیروهـای امنیتـی کشـور بـا متـام تـوان در مقابـل 

تروریسـم هم چنـان ایسـتاده انـد و مبـارزه خواهنـد کـرد.

عبداللـه عبداللـه، رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی، ایـن حملـه 

را در مـاه رمضـان »وحشـیانه و ناجوامنردانـه« خوانـده و گفتـه در 

حالـی کـه تالش هـای ملـی و بیـن املللـی بـرای صلـح شـدت یافته 

و امیدهـا را افزایـش داده، چنیـن حمـالت می توانـد ایـن مذاکـرات 

را بـا خطـر روبـرو کند.

امراللـه صالـح، معـاون اول رئیـس جمهـور نیـز بـا نـر پیامـی در 

صفحـه فیسـبوکش نوشـت: »این نوع جنایت نشـانه  واضـح از ضعف 

گـروه جهـل و وحشـت طالبـان را نشـان می دهـد که هیـچ گزینه  ای 

غیـر از خشـونت را تصـور کـرده منی تواننـد.«

شـامری از نهادهـای بین املللـی و مناینـدگان سیاسـی کشـورهای 

ترکیـه،  خارجـه  وزارت  اروپـا،  اتحادیـه  جملـه  از  جهـان  و  منطقـه 

سـفارتخانه های بریتانیـا، فرانسـه و ایـران و چنـد منایندگـی دیگـر 

کشـورها ایـن حملـه را محکـوم کرده انـد.

دفـرت اتحادیـه اروپا در افغانسـتان ضمن محکوم کـردن، این رویداد 

را »هولنـاک« خوانـده و گفتـه اسـت که این خشـونت بـی معنی باید 

شود. متوقف 

سـفارت بریتانیـا در کابـل نیـز این حملـه را محکوم کرده و خواسـتار 

پایـان »خشـونت بی معنی« علیه غیرنظامیان شـده اسـت.

ایـن حملـه را  بـا نـر خربنامـه ای  نیـز  وزارت امـور خارجـه ترکیـه 

»تروریسـتی« خوانـده و محکـوم کـرده اسـت. ابـراز امیـدواری کـرده 

کـه عامـالن آن در برابـر عدالـت پاسـخگو باشـند.

سـفارت جمهوری ایران در افغانسـتان نیز این رویداد را »تروریستی« 

جنایتـکاران،  کـه  اسـت  تاسـف  بسـی  جـای  کـه  گفتـه  و  خوانـده 

روزه دارانـی را کـه در محله های مسـکونی، خوابگاه های دانشـجویی 

و مراکـز درمانـی در حـال افطـار و یـا اسـرتاحت بودنـد را مظلومانـه 

هـدف قـرار دادند. این گونه اقدامات وحشـیانه و غیر قابل بخشـش 

مطلقـا بـا اصـول اسـالمی و انسـانی سـازگاری ندارد.

آن  نتیجـه  در  کـه  را  حملـه  ایـن  نیـز  کابـل  در  فرانسـه  سـفارت 

ایـن  بـه شـدت محکـوم کـرده اسـت.  قربانـی شـده،  غیرنظامیـان 

سـفارت در توییـرتش نوشـت: چنیـن خشـونت های تروریسـتی بـی 

معنـی بایـد پایـان یابـد، مـردم افغانسـتان سـزاوار صلـح هسـتند.

برخـی از کاربـران افغان در شـبکه  های اجتامعی نیـز تصاویری این 

حملـه را همرسـانی کـرده و با خانواده هـای قربانیان ابـراز همدردی 

کرده اند.

منایندگـی سـازمان ملـل در افغانسـتان یـا یونامـا حـدود دو هفتـه 

پیـش اعـالم کـرده بـود که طی سـه مـاه اخیر سـال جـاری میالدی، 

 ۱۲۱۰ و  کشـته  مسـلحانه  درگیری هـا  اثـر  بـر  غیرنظامـی   ۵۷۳

زخمـی  شـده اند. ایـن آمار در مقایسـه با سـال گذشـته، افزایش ۲۹ 

درصـدی را نشـان می دهـد.

یونامـا گفتـه کـه افزایـش کلـی تلفـات افـراد غیرنظامـی در ربع اول 

سـال ۲۰۲۱ عمدتـاً بـر اسـاس تاکتیک هـای جنـگ هـای زمینـی، 

مـواد منفجـره تعبیه شـده و قتل هـای هدفمند صورت گرفته اسـت.

منایندگی سـازمان ملل در افغانسـتان در گزارش خود نوشـته اسـت 

کـه عنـارص ضـد دولـت ]گروه هـای تروریسـتی[ مسـئول اکریـت 

یعنـی ۶۱ درصـد از مجمـوع تلفـات افـراد غیرنظامیـان در سـه مـاه 

اول سـال ۲۰۲۱ هسـتند. گـروه طالبـان امـا همـواره گزارش هـای 

بین املللـی و ادعاهـای مقام هـای دولتـی را رد می کنـد و می گویند 

کـه هیـچ غیرنظامـی توسـط آنان کشـته نشـده اسـت.

از  را  نیروهایـش  خـروج  امریـکا،  متحـده  ایـاالت   

افغانسـتان، بـر اسـاس جـدول زمانـی آغـاز کـرده امـا 

نیافتـه. پایـان  ظاهـراً  القاعـده  تهدیدهـای 

نیروهـای  خـروج  بـا  کـه  داده  هشـدار  شـبکه  ایـن 

امریکایـی، بـه کمک طالبان در افغانسـتان بـه فعالیت 

می کنـد. آغـاز 

در حالـی کـه نیروهای امریکایی خروج را از افغانسـتان 

آغـاز کرده انـد و آن سـو دقیقـاً ده سـال از کشـته شـده 

اسـامه بن الدن رهرب پیشـین شـبکه القاعده می گذرد، 

فعالیت هـای ایـن شـبکه بـاز هـم نگرانی هـا را افزایـش 

است. داده 

رسـانه های امریکایی گـزارش می دهند کـه تهدیدهای 

تـازه شـبکه القاعده از مرزها فراتر گذشـته.

تلویزیـون سـی ان ان بـه نقـل از یـک مسـوول القاعـده 

نوشـته کـه بـا اشـاره بـه خـروج نیروهـای امریکایـی از 

افغانسـتان گفتـه اسـت، ایـن کافـی نیسـت و نظامیان 

تـرک  را  اسـالمی  کشـورهای  متامـی  بایـد  امریکایـی 

کننـد.

بـه گـزارش سـی ان ان، القاعـده در برابـر امریـکا در هـر 

جـا هشـدار جدی جنـگ داده اسـت.

امریکایـی  رسـانه  ایـن  بـه  القاعـده  شـبکه  عضـو  دو 

گفتـه انـد کـه بـا خـروج نیروهای این کشـور، بـه کمک 

آغـاز می کننـد. فعالیـت  بـه  افغانسـتان  در  طالبـان 

ایـن کـه تهدیدهـا تـا چـی حـد جـدی انـد، پیش بینـی 

آن در حـال حـارض دشـوار اسـت امـا در واشـنگنت و 

پایتخت هـای کشـورهای غربـی، بـه آن توجه می شـود.

شـامری از آگاهـان، تهدیدهـای تروریسـتی را جـدی 

می داننـد امـا بـه توانایـی شـبکه القاعـده بـرای اقـدام 

زود هنـگام تردیـد دارنـد.

سـمیع یوسـفزی خربنـگار و آگاه امـور سیاسـی بـه این 

بـاور اسـت کـه در حـال حـارض ایمن الظواهـری رهـرب 

فعلـی شـبکۀ القاعـده شـاید در مناطـق مـرزی میـان 

افغانسـتان و پاکسـتان پنهـان باشـد.

فعلـی  تهدیدهـای  کـه  گفـت  آزادی  رادیـو  بـه  امـا  او 

نیسـت. جـدی  هـم  خیلـی  القاعـده 

القاعـده در  » فکـر منی کنـم کـه  یوسـفزی می گویـد: 

غـرب  یـا  و  امریـکا  بـرای  جـدی  تهدیـد  حـارض  حـال 

باشـد. امـا القاعـده تنظیمی اسـت که ایدیولـوژی دارد 

و افـرادش در عـراق، سـوریه و یمـن فعـال اسـتند.«

در عیـن حـال، احتاملـی کـه گویـا بـا خـروج نیروهـای 

بـه  بـاره  دو  القاعـده  افغانسـتان، شـبکه  از  امریکایـی 

فکـر احیـای خودش خواهد شـد، شـامری از مقام های 

ایـاالت متحـده را نگـران کـرده.

نامـزد  و  خارجـه  امـور  پیشـین  وزیـر  کلنـنت  هیـالری 

ریاسـت جمهـوری امریـکا، بـا اشـاره بـه همیـن نکتـه 

گفتـه کـه شـاید برای رسکـوب چنیـن تهدیدهـا، نیازی 

بـرای اعـزام دوبـاره نیروهـا بـه افغانسـتان باشـد.

او همـراه بـا کاندولیزا رایس مشـاور امنیـت ملی امریکا 

در اداره جـورج دبلیـو بـوش، روز پنجشـنبه در کمیتـه 

سـخن  امریـکا  مناینـدگان  مجلـس  خارجـی  روابـط 

گفـت.  امریـکا پـس از ۱۸ مـاه گفتگـو بـا مناینده های 

از  نیروهایـش  کامـل  خـروج  روی  قطـر،  در  طالبـان 

افغانسـتان توافـق کـرد امـا بـه رشطـی کـه طالبـان بـه 

هیـچ گروهـی بـه شـمول القاعـده اجـازه ندهنـد کـه از 

خـاک ایـن کشـور بـرای حملـه بـر امریـکا و کشـوری 

دیگـری اسـتفاده کنـد.

امـا اکنـون شـبکۀ القاعـده کـه رهـرب پیشـینش در دوم 

مـاه مـی سـال ۲۰۱۱ در ایبـت آبـاد پاکسـتان کشـته 

شـد، خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان را بـرای 

خـودش پیـروزی می دانـد.

رییس جمهور: طالبان، فرصت مهیا شده برای صلح را ضایع می کند
هشدار القاعده به امریکا:

 به کمک طالبان در افغانستان به فعالیت آغاز می کنیم
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 نخستین دور رقابت های جام 
رمضانی بسکتبال در بلخ 

آغاز شد

 مسابقات جام رمضانی ورزشکاران 
معلول افغانستان به تعویق افتاد 

ورزشی

 نخسـتین دور رقابت هـای جـام رمضانـی بسـکتبال کود 

و بـرق والیـت بلخ آغـاز گردیـد. مجیب قاریزاده مسـئول 

مطبوعاتـی کمیتـه ملـی املپیـک افغانسـتان می گویـد 

کـه ایـن رقابـت هـا بیـن شـش تیـم بسـکتبال )مـردان( 

انجـام می شـود....

 مسـئوالن پارااملپیـک افغانسـتان از بـه تعویـق افتـادن 

مسـابقات جـام رمضانـی ورزشـکاران معلـول بـه هفتـه 

آینـده خـرب داده انـد.

کبیـر خوشـبین، مسـئول نـرات پارااملپیـک امـروز بـه 

امـروز  ایـن رقابت هـا  بـود  آزادی گفـت کـه قـرار  رادیـو 

میـان تیم هـای پرتـاب گلولـه، نشـان زنی و پینگ پانـگ 

معلولیـن راه انـدازی شـود...

خسارت وارد کرده است

وزارت داخله:



 

 

 

 وزارت دفـاع جرمنـی گفتـه کـه بـه مأموریت آموزشـی اش 

در افغانسـتان رس از روز جمعـه سـی ام مـاه اپریـل پایـان 

می دهـد.

جرمنـی پـس از ایـاالت متحده دومین کشـوری اسـت که 

در افغانسـتان بیشـرین رسباز دارد.

افغانسـتان  در  آملانـی  حـال حـارض ۱،۱۰۰ رسبـاز  در 

تـرک  را  ایـن کشـور  مـاه جـوالی  اول  تـا  و  انـد  مسـتقر 

کـرد. خواهنـد 

برلیـن طـی دو دهـۀ اخیـر بیـش از ۱۰۰ هزار رسبـاز را به 

طور دوره یی به افغانسـتان فرسـتاده اسـت.

 وزیـر کار وامـور اجتامعـی میگویـد کـه رونـد فرسـتادن 

کارگـران افغـان بـه شـامری از کشـورهای خلیـج نهایی 

شـده اسـت و قـرار اسـت کـه امسـال نخسـتین کاروان 

کارگـران افغـان بـا ویـزه کار، بـه خارج فرسـتاده شـوند.

او می افزایـد کـه کشـور هـای امـارات متحـده عربـی و 

عربسـتان سـعودی عالقمنـد پذیرفـن کارگـران افغـان 

هسـتند.

در  کار  بـرای  افغـان  کارگـران  فرسـتادن  رونـد  آغـاز 

کشـورهای خلیـج، برنامه یی اسـت کـه وزارت کار و امور 

اجتامعـی از سـال هـای گذشـته بـه ایـن سـو روی آن 

می کنـد. کار 

وزیـر کار و امـور اجتامعـی می گوید که ایـن روند نهایی 

شـده اسـت و بـزودی ۱۰ هـزار کارگـر افغـان بـه امارات 

متحـده عربـی وحـدود ۱۰۰ هـزار کارگـر بـه عربسـتان 

سـعودی فرسـتاده خواهند شـد.

 طالبـان بربنیـاد یـک ضمیمـه رسی توافـق بـا امریکا، 

افغانسـتان  در  امریکایـی  نیروهـای  هـای  پایـگاه  از 

محافظـت کـرده انـد؛ امـا افغـان هـا را کشـته انـد. 

خربگـزاری رویـرز بـه نقـل از سـه مقـام غربـی گزارش 

می دهد که طالبان از بیشـر از یک سـال به این سـو، 

بربنیـاد یـک ضمیمـه رسی در توافـق خـروج نیروهـای 

امریکایـی، از حمله هـای گروه هـای مخالـف و یـا گروه 

هـای شورشـی دیگر بـر پایـگاه امریکا محافظـت کرده 

ایـن گـزارش رویـرز  بـه  امریـکا  انـد.  وزارت خارجـه 

از هنـگام امضـای  امـا  نـداده اسـت؛  واکنـش نشـان 

توافقنامـه دوحـه میان طالبان و امریـکا، بر هیچ رسباز 

امریکایی در جنگ کشـته و یا زخمی نشـده اسـت و از 

حملـه بزرگـی بر پایـگاه های این نیروها گزارش نشـده 

است. 
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 د ولسـمرش د مـي امنیـت سـالکار وايـي؛ لـه افغانسـتان 

څخـه د بهرنیـو ځواکونـو د وتلو بهیر پیل شـوی خو د دوی 

د معلوماتـو لـه مخـې طالبـان ال هـم خپلـو جګـړو تـه دوام 

ورکوي.

حمداللـه محـب زیاتـوي چـې د پاکسـتان د اسـتخباراتو 

اداره طالبانـو تـه جنګـي امکانـات او چاودېدونکـي توکـي 

برابـروي. د القاعـدې ډلـې د مـرش اسـامه بن النـد له وژل 

کېـدو څخـه لـس کالـه وروسـته حمداللـه محـب وايـي، د 

افغانسـتان جګـړه کـې القاعـده ال هـم فعاله ونـډه لري خو 

پـه خـربه یې افغـان امنيتـي او دفاعـي ځواکونـه د طالبانو 

او نـورو ترهګـرو ډلـو د ځپلـو چمتووالـی لـري.

لپـاره  رسـېدو  د  تـه  واک  وویل:»طالبانـو  محـب  ښـاغي 

نـه ده  یـې  او د سـولې الر  ده  غـوره کـړې  د جګـړې الر 

غـوره کـړې. او فکـر کـوي چـې د جګـړې لـه الرې واک تـه 

زیاتـوي.« بریدونـه  رسـېږي، حتـام خپـل 

رسه لـه دې چـې طالبانـو په ځلونو لـه القاعدې رسه خپلې 

اړیکـې رد کـړې دي؛ خو ښـاغلی محب وایـي چې القاعده 

شـبکه او څـو نـورې ترهګـرې ډلـې پـه هېـواد کـې د روانې 

جګړې مالتـړ کوي.

حمداللـه محـب طالبان د پاکسـتان د آی اېس آی اجیران 

بـويل. طالبانـو تر اوسـه دغـو څرګندونو ته غربګـون نه دی 

ښودلی.

د  یـې  افغانسـتان  وايي:»القاعـدې  نومـوړی 

خپلـې جګـړې ډګـر ګرځولـی، پـه نـورو ځایونـو 

کـې یـې زور بـر نـه دی، د افغانسـتان د خلکـو 

وضعیـت یـې دې حـال تـه رسـولی دی.« 

اللـه  حیـات  وزارت رسپرسـت  چـارو  کورنیـو  د 

شـا  تـر  بریدونـو  ټولـو  زیاتـوي:»د  هـم  حیـات 

طالبـان دي او هـره ډلـه چـې دا کار کـوي د 

طالبانـو لـه همـکارۍ پرتـه هېـڅ کار نـه يش 

کـوالی.«

پـه رسـمي  توګـه د بهرنیـو ځواکونـو وتـل پـه 

داسـې حـال کې پېل شـوي دي چې پـه هېواد 

کـې جګـړه دوام لـري او هغـه هـم پـه داسـې 

وضعیـت کـې چـې د غـزين د خلکو اسـتازي د 

غـزين ښـار پـه آرزو کي کـې د یـوې پوسـتې د 

سـقوط او د هېـواد د ۳۰ پوځيانـو د الردرکـه کېدو په هکله 

اندېښـنه څرګنـدوي؛ خـو مـي دفـاع وزارت رسپرسـت دا 

پېښـه کومـه لویـه پېښـه نـه ګڼـې او زیاتـوي چـې پـه دې 

پوسـته کـې یـوازې ۱۷ پوځيـان وو. دی د دوو اوونیـو لپاره 

پـه کالبنـدۍ کـې د دغـو پوځيانـو پاتـې کېـدل ردوي.

          د مـي دفـاع وزارت رسپرسـت محمـد یاسـین ضیا په 

دې هکلـه وویل:»پوسـته پرځېدلـې ده او پر هغـه کار روان 

دی چـې دلیـل یـې پيدا کـړو. هلته ټـول ځواکونه مېشـت 

دي او کومـه جـدي سـتونزه نه ده.«

لـه دې ټولـو رسه رسه مـي دفـاع وزارت لـه طالبانـو او نورو 

ترهګـرو ډلـو رسه د مبـارزې لپـاره د هېـواد د پوځیانونـو د 

پیاوړتیـا ډاډ ورکـوي.

حکومـت هـم د امنیتـي ځواکونـو پر مالتـړ ټينـګار کوي او 

لـه امنیتـي ځواکونـو د مالتـړ د هڅـو پـه لـړ کې ولسـمرش 

غنـي د شـنبې پـه ورځ د یـو شـمېر امنیتـي رستېـرو لـه 

کورنیـو رسه ټېلفـوين خـربې وکـړې.

محب: د پاکستان استخبارايت اداره طالبانو ته جنګي امکانات برابروي
کارتون

  

محمد هدایت 

 جمعـه شـب هنـگام افطـاری در شـهر پـل علـم مرکـز 

والیـت لوگـر یـک موتـر مملـو از مبـب هـای جاسـازی شـده 

منفجـر گردیـد کـه در آن نزدیـک بـه 30 کشـته و 110 نفـر 

نیـز مجـروح شـدند. ایـن انفجـار در نزدیکـی یـک شـفاخانه 

و همـه  بودوبـاش مسـافرین صـورت گرفـت  و محـل  ملکـی 

انـد.  بـوده  از مـردم ملکـی  کشـته شـدگان و مجروحـان آن 

گفتـه شـده اسـت تنهـا بیسـت تـن از کشـته شـدگان دانـش 

آموزنـان متعلـق بـه یک ولسـوالی و یـک منطقـه و کتله قومی 

بـوده انـد کـه بـرای گذرانـدن امتحانـات کانکـور بـه مرکز پل 

علـم آمـده بـوده اند. بخش زیادی از آسـیب دیـدگان بیامران 

بـدون  حادثـه  ایـن  انـد.  بـوده  ملکـی  شـفاخانه  در  سـاکن 

شـک از مصادیـق بـارز جنایـت علیـه برشیـت و در عین حال 

نشـانه روشـن از حضـور قدرمتنـد تروریسـم بیـن املللـی در 

افغانسـتان اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه ایـاالت متحـده و 

رشکای بیـن املللی افغانسـتان پس از بیسـت سـال جنگ با 

تروریسـم دیـروز رسـام خـروج نیروهـای خـود را از افغانسـتان 

آغـاز کـرده اند و گفته اند که القاعده در افغانسـتان شکسـت 

خـورده اسـت و ماموریت شـان بـه عنوان جبهه ضد تروریسـم 

در  متحـده  ایـاالت  جمهـور  رییـس  اسـت.  یافتـه  خامتـه 

نخسـتین سـخرنانی خـود در کنگـره گفـت کـه این کشـور در 

افغانسـتان بـه اهـداف خـود دسـت یافتـه اسـت و دیگـر نیـاز 

بـه حضـور نظامـی در این کشـور نداریـم. اکنون این پرسـش 

در ذهـن هـر انسـان این رسزمیـن خلجان می کنـد که بدون 

شـک نـه تروریسـم شکسـت خـورده اسـت و نـه پیـروزی بـه 

دسـت آمده اسـت، پـس ایاالت متحـده و جامعه بیـن املللی 

بـرای کـدام ماموریـت در افغانسـتان هجـوم آورده بودنـد؟ 

همـه بـه یـاد می آوریم کـه در آغـاز حمله ایـاالت متحده 

بـه افغانسـتان و سـقوط دادن نظـام طالبـان امیـدواری های 

نظـام  یـک  برقـراری  و  نویـن  افغانسـتان  یـک  بـرای  بسـیار 

سیاسـی دموکراتیـک و بـا ثبـات بـه وجـود آمـد. زیـرا ایـاالت 

ضـد  جبهـه  قالـب  در  آن  املللـی  بیـن  رشکای  و  متحـده 

تروریسـم و بـا هـدف رسکـوب تروریسـم در افغانسـتان حضور 

یافتـه بودنـد. بـه همین خاطـر امید می رفت که تروریسـم در 

افغانسـتان نابـود شـود جهـان از رش افراط گرایی و تروریسـم 

بیـن املللـی نفـس آرام بکشـد. امـا متاسـفانه اینـک پـس از 

بیسـت تـداوم جنـگ و خشـونت در افغانسـتان تنهـا بن الدن 

و مـال عمـر از بیـن رفته انـد و دیگر هیچ تغییری نـه در باورها 

و اهداف تروریسـم و نه در تشـکیالت تروریسـتی و مخوف آن 

هـا بـه وجـود نیامده اسـت. 

ایـاالت متحـده  از دو سـال پیـش کـه گفتگوهـا میـان 

و طالبـان شـتاب گرفـت و ایـن گفتگوهـا منجـر بـه امضـای 

گـروه طالبـان  در دوحـه گردیـد  دو طـرف  میـان  توافقنامـه 

بـه تدریـج هـم در عرصـه نظامـی و جنـگ و هـم در عرصـه 

سیاسـی تقویت گردیده اسـت. گروه طالبان در این دو سـال 

از یـک گـروه تحـت تعقیـب تروریسـتی بـه یک گروه سیاسـی 

و دیپلامتیـک و بـه عنـوان یـک طـرف قضیـه تبدیـل گردیـده 

اسـت. البتـه ایـن تغییـر تنهـا در میـزان قـدرت و مرشوعیـت 

طالبـان بـوده اسـت. وگرنـه در ماهیـت تفکـر و عمـل طالبان 

نـه تنهـا تغییـری حاصـل نشـده اسـت بلکـه بسـی وحشـیانه 

تـر از گذشـته دسـت بـه کشـتار و قتـل عـام مـردم ملکـی و 

بـی دفـاع مـی زننـد. منونه روشـن ایـن چهـره طالبـان انفجار 

مـرگ بـار در پـل علم والیت لوگر اسـت. همه کشـته شـدگان 

ان  آن  از  زیـادی  بخـش  و  ملکـی  مـردم  دیـدگان  آسـیب  و 

متعلمینـی بـوده انـد کـه بـرای رشکـت در کانکـور رسارسی 

از مناطـق دوردسـت بـه مرکـز والیـت آمـده بودنـد. یـک روز 

قبـل تـر از آن هفـت نفـر از منازگـزاران کـه از منـاز تراویـح بر 

مـی گشـتند بـه شـکل فجیـع در بغـالن قتل عـام شـدند. در 

روزهـای گذشـته نحوه رفتـار طالبان را در ولسـوالی ارغنداب 

قندهـار شـاهد بودیـم کـه چگونـه زیربناهـای افغانسـتان را 

تخریـب کـرده انـد. 

مبنـی  متحـده  ایـاالت  جمهـور  رییـس  ادعـای  اکنـون 

متحـده  ایـاالت  و  خـورده  شکسـت  تروریسـم  کـه  ایـن  بـر 

از هـر  بیـش  یافتـه  اهـداف خـود دسـت  بـه  افغانسـتان  در 

زمـان دیگـر خنـده دار و مضحـک بـه نظـر مـی رسـد. زیـرا 

در افغانسـتان تروریسـم شکسـت نخـورده اسـت بلکـه قـوی 

تـر از گذشـته در صحنـه حضـور دارد. منونـه روشـن آن اوج 

خشـونت هایـی اسـت که در ایـن روزها در رسارس افغانسـتان 

مـی بینیـم. البتـه بایـد یـادآوری کنیم که تروریسـم شکسـت 

نخـورده اسـت ولـی پیـروز نیـز نشـده اسـت. جالب اسـت که 

ایـاالت متحـده ادعـای شکسـت تروریسـم را دارد و طالبـان 

ادعـای فتـح و پیـروزی بـر کفـار را رس مـی دهنـد. امـا بایـد 

نـه  زیـرا  اسـت.  دار  خنـده  مدعـا  دو  هـر  کـه  کنیـم  تاکیـد 

تروریسـم شکسـته خـورده اسـت و نـه طالبـان فاتـح میـدان 

هسـتند. 

داشـته  پیـروزی  و  فتـح  ادعـای  تواننـد  منـی  طالبـان 

پایـگاه  از  و حفاظـت  گنـاه  بـی  مـردم  زیـرا کشـتار  باشـند. 

ای ایـاالت متحـده هرگـز بـه معنـای پیـروزی و فتـح نیسـت. 

طالبـان بـه لحـاظ عمـل خشـونت آمیـز و کشـتار بـی رحامنه 

مـردم بـی گنـاه افغانسـتان بیـش از هـر زمـان دیگـر قـوی تر 

ظاهـر شـده انـد. ولـی بـه لحـاظ منطـق جنـگ و خشـونت 

بیـش از هـر وقـت دیگـر تضعیـف گردیـده انـد. طالبـان پـس 

از توافقنامـه دوحـه بـه طـور واضـح از پایـگاه هـای نظامیـان 

بـه  و در طـرف دیگـر دسـت  انـد  کـرده  خارجـی محافظـت 

کشـتار مـردم بـی گنـاه افغانسـتان زده انـد. بـدون تردید این 

تغییـر جهـت منی تواند فتح و پیروزی قلمداد شـود. از سـوی 

دیگـر ادعـای ایـاالت متحـده مبنی بر شکسـت تروریسـم نیز 

خنـده دار اسـت و کشـتارهای اخیـر و قتـل عـام مـردم بـی 

و تقویـت تروریسـم در  از حضـور  گنـاه نشـانه هـای روشـن 

افغانسـتان اسـت. بنابراین تروریسـم شکسـت نخورده است و 

قـوی تـر از گذشـته در صحنـه حضـور دارد. 

سرمقاله

انفجار خونین پل علم 
نشانه شکست تروریسم 

نیست

بازداشت دو تن به اتهام همکاری با 
گروه طالبان در کابل و یک ماین گذار 

در ننگرهار

تأکید سیاسیون بر اجماع داخلی 
پس از خروج نیروهای خارجی

 وزارت داخلـه اعـالم کـرده اسـت کـه دو تـن را بـه 

اتهـام همـکاری با گـروه طالبان در کابل بازداشـت 

اسـت. کرده 

می افزایـد  خربنامـه ای  نـرش  بـا  ثـور   11 شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

کـه نیروهـای قوماندانـی قطعـات خـاص پولیـس، بـا راه انـدازی 

عملیاتـی، دو تـن را در پیونـد بـه همـکاری بـا گـروه تروریسـتی 

کردنـد. بازداشـت  کابـل  والیـت  قره بـاغ  ولسـوالی  در  طالبـان 

در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه از نـزد تروریسـتان بازداشـت 

شـده، دو میـل سـالح کالشـینکوف، سـه میل تفنگچـه، مهامت و 

تجهیـزات نظامـی به دسـت پولیـس آمـده اسـت.

ایـن وزارت در خربنامه ای دیگر نوشـته اسـت کـه نیروهای پولیس 

امـن عامـه، یـک ماین گـذار را بـا پنـج حلقـه مایـن از مربوطـات 

سـاحه ی حـوزه اول شـهر ننگرهـار بازداشـت کردند. 

در خربنامـه نوشـته شـده کـه ایـن فـرد پنـج حلقـه مایـن و مـواد 

انفجـاری را در یـک عـراده واسـطه نقلیه »ریکشـا« جاسـازی کرده 

بـود و می خواسـت حملـه تروریسـتی را در پـارک رساج العـامرت 

شـهر جالل آبـاد سـازماندهی کنـد.

شورشـیان گـروه طالبـان در ماه هـای اخیـر حمـالت تروریسـتی 

خـود را افزایـش داده  اسـت؛ شـام روز جمعـه نیـز یـک موتـر مملو 

از مـواد انفجـاری در شـهر پل علـم مرکـز والیـت لوگـر منفجر شـد 

کـه 24 تـن غیرنظامـی کشـته شـدند و بیـش از 100 غیرنظامـی 

دیگـر زخم برداشـتند.

ارگ ریاسـت جمهوری، شـورای عالی مصالحه ملـی، معاونت دوم 

ریاسـت جمهـوری و نهادهـای مختلـف دولتـی وغیـر دولتـی ایـن 

حملـه تروریسـتی را محکـوم کـرده انـد. حکومـت افغانسـتان این 

حملـه را کار طالبـان خوانـده اسـت اما گـروه طالبان واکنشـی به 

ایـن رویداد نشـان نداده اسـت.

ایـن حملـه تروریسـتی بر غیر نطامیـان امروز در فضـای مجازی با 

واکنش گسـرده مردم و رسـانه ها نیز مواجه شـده اسـت. کاربران 

عـالوه بـر ایـن که ایـن رویـداد را تقبیح کـرده اند، از گـروه طالبان 

خواسـته اسـت کـه بـه خـون ریـزی پایـان دهـد و بـه رونـد صلـح 

اعتـامد کند.

نیروهـای  بـود کـه  نیـز وزارت داخلـه اعـالم کـرده  دو روز پیـش 

امنیتـی یـک کـودک را حیـن کارگذاری یـک ماین بر یک واسـطه 

نظامـی در پـل علـم والیـت لوگـر بازداشـت کـرد.

در خربنامـه وزارت داخلـه آمـده بـود کـه ایـن کـودک توسـط گروه 

طالبـان وادار بـه انجـام ایـن عمـل تروریسـتی شـده بود.

ایـن در حالیسـت کـه مقدمات خروج خارجی از کشـور آغاز شـده 

و قرار اسـت بعد از عید فطر نشسـت اسـتانبول برگزار شـود، گروه 

طالبـان امـا نه تنهـا در ماه رمضـان حمالت خـود را علیه نظامیان 

و غیـر نظامیـان کاهـش نداده اسـت که افزایش نیز داده اسـت.

نیروهـای  خـروج  از  پـس  کـه  می گوینـد  افغـان  سیاسـت گران   

امریکایـی و ناتـو از افغانسـتان، کشـور وارد فصـل جدیدی خواهد 

شـد کـه نیـاز اسـت در آن حکومـت و متـام جناح هـای سیاسـی 

بـرای آوردن صلـح و ثبـات بکوشـند.

پیشـین جهـادی  ایـن میـان، محمـد اسـامعیل خـان، رهـرب  از 

می گویـد کـه تاکنـون ایـاالت متحـده، حکومـت و شـورای عالـی 

مصالحـه ملـی به گونۀ واقعی برای رسـیدن به صلـح کار نکرده اند.

او در ایـن بـاره گفـت: »حکومـت افغانسـتان مجموعـأ بایـد قـدم 

ثبـات  و  صلـح  آوردن  و  جدیـد  فصـل  یـک  به سـوی  متین تـری 

بـردارد.«

خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان امروز)شـنبه، ۱۰ثـور(  

به گونۀ رسـمی آغاز شـد. قرار اسـت متامـی ۲۵۰۰ نظامی امریکا 

و همین طـور متامـی نیروهـای ناتـو تـا یازدهم ماه سـپتامرب سـال 

جـاری میـالدی افغانسـتان را تـرک کنند.

سیاسـت گران افغـان اجـامع داخلـی را تنهـا گزینـه افغانـان برای 

بـه وجـود آوردن یـک افغانسـتان بـا ثبـات پـس از خـروج نیروهای 

خارجـی می داننـد.

میرویس یاسـینی، عضو مجلس مناینده گان بیان داشـت: »کابل 

بایـد در یـک صف باشـد. به ایـن معنی که شـورای عالی مصالحۀ 

ملـی، رییس جمهـور و قوت هـای سیاسـی دیگر باید بـه یک صف 

بگیرند.« قرار 

بابـر فرهمنـد، معـاون شـورای عالـی مصالحـه ملـی می گویـد کـه 

نشسـت ترکیـه رسنوشـت افغانسـتان را روشـن خواهـد کـرد؛ امـا 

اسـت:  نیـاز  بـه سـازش سیاسـت گران  بـه صلـح  رسـیدن  بـرای 

»رییس جمهـور به عنـوان شـخص اول دولـت افغانسـتان و مـردم 

افغانسـتان مسـؤولیت بسـیار زیـاد دارد و باید ظرافت هـا را درنظر 

داشـته باشـد.« 

نشسـت ترکیه دربارۀ صلح افغانسـتان تاکنون بدلیل حارضنشدن 

طالبان در این نشسـت، دوبار به تعویق افتاده اسـت.

اخیـرأ وزیـر خارجـۀ ترکیـه اعـالم کـرد که برگـزاری این نشسـت به 

پـس از مـاه رمضـان بـه تعویق افتاده اسـت.

امـا طالبـان با وجـود محافظـت از پایگاه هـای امریکا، 

و  افغانسـتان  حکومـت  برابـر  در  را  شـان  حمله هـای 

نیروهـای امنیتـی افزایـش داده انـد و در جریـان ایـن 

خشـونت هـا بـه غیرنظامیان نیز آسـیب رسـیده اسـت. 

سـخنگوی طالبـان دربـاره ایـن گـزارش چیـزی نگفتـه 

اسـت؛ امـا گفتـه اسـت کـه پـس از اول مـاه مـی، بـه 

امریکاییـان تضمینـی داده نشـده اسـت کـه بـر آنـان 

حملـه نخواهد شـد؛ امـا بحث ها میان رهـربی طالبان 

و مقـام هـای امریکایـی ادامـه دارنـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه امـروز شـنبه اول مـی، روزی 

اسـت کـه حکومـت امریکا همچـون آغاز رسـمی خروج 

نیروهایـش از افغانسـتان اعـالم کرده اسـت.

بـر بنیـاد گفتـه هـای رییـس جمهـور امریـکا، خـروج 

رسـمی نیروهـای ایـن کشـور از افغانسـتان امـروز آغـاز 

ایـن  وزارت داخلـه عـالوه می کنـد کـه گـروه طالبـان در 

بـه 29 قریـه خسـارت وارد کـرده اسـت. ولسـوالی 

نیـز  انـد،  ارغنـداب  ولسـوالی  باشـندگان  کـه  شـاهدان 

بـه  مایـن  کارگـذاری  بـا  طالبـان  گـروه  کـه  می گوینـد 

باشـندگان محلی خسـاراتی زیاد وارد کرده اسـت و صدها 

خانـواده از مناطـق که قبال تحت تسـلط گـروه طالبان قرار 

داشـت بی جا شـده انـد. در این اعالمیـه وزارت داخله آمده 

اسـت کـه تا کنـون ایـن گروه بیـش از صد تـن غیرنظامی را 

کشـته اسـت و بیش از 150 تن غیرنظامی دیگر را زخمی 

کـرده اسـت. در ایـن کلیپ شـاهد عینیـی می گویـد که از 

اول مـاه رمضـان تاکنـون بیـش از 30 غیرنظامـی توسـط 

ماین هـای گـروه طالبـان کشـته شـدند.

بـه قـول وزارت داخلـه گـروه طالبـان در ایـن والیـت بیـش 

از ده هـا هـزار مایـن را کارگـذاری کـرده اسـت. نیروهـای 

امنیتـی امـا تاکنـون بیـش از 2هـزار مایـن را از سـاحات 

حسـاس کشـف و خنثـا کـرده اسـت.

ولسـوالی  پاک  سـازی  اعالمیـه در جریـان  ایـن  بنیـاد  بـر 

ارغنـداب توسـط نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور، صدها 

جنگجـوی ایـن گـروه کشـته و زخمـی شـده انـد.

بـه گـزارش رویـرز، ۵۹ تـن از نیروهـای جرمنـی در ایـن 

مـدت در افغانسـتان جـان باختـه انـد. از ایـن میـان ۳۵ 

تن شـان در نتیجۀ حمله های شورشـیان کشـته شده اند.

کمـپ نیروهـای بین املللـی بـه رهـربی جرمنـی در شـهر 

مـزار رشیـف بـا جـا بـه جایـی نیروهـا و وسـایل جنگـی 

تقویـت شـده اسـت، تـا امنیـت پروسـۀ خـروج رسبـازان را 

تامیـن کننـد.

از  اپریـل(  هایکـو مـاس وزیـر خارجـۀ جرمنـی روز )۲۹ 

ایـن کمـپ دیـدن کـرد. او از خدمـات نظامیان کشـورش 

سپاسـگزاری کـرد و گفـت کـه آن هـا دسـتاوردهای زیـاد 

بشـیر احمـد تهینـج، وزیـر کار وامـور اجتامعـی گفـت: 

»تـالش مـا ایـن اسـت کـه در سـال ۱۴۰۰ اولیـن پـرواز 

کارگـران افغانسـتان را انشـا اللـه شـکل دهیـم کـه ایـن 

در حقیقـت تحولـی اسـت در بـازار کار افغانسـتان.«

امـا شـامری از جوانـان بـه ایـن وعـده وزارت کار و امـور 

اجتامعـی هـم بـه دیـده شـک می نگرنـد.

حقمـل مسـعود زی،  یـک تـن از باشـنده والیـت پکتیـا 

بیـان کـرد: »افغـان هایـی کـه بـه کشـور هـای خلیجی، 

عربسـتان سـعودی و دیگـر کشـور هـای عربـی می روند 

بـه این دلیل اسـت کـه در افغانسـتان برای شـان زمینه 

کار فراهـم نیسـت.«

احمـد اللـه احمـدی، یکـی دیگـر از باشـنده گان پکتیـا 

اظهـار داشـت: »ایـن وعـده تـا هنـوز عملـی نشـده. این 

مشـکل هـر روز بیشـر می شـود. زمانـی که کارگـران ما 

کار ندارنـد وضعیـت اقتصـادی آنـان بدتـر می شـود.«

 وزارت داخلـه کشـور اعـالم کـرده اسـت که 

گـروه طالبان تاسیسـات عامـه و خصوصی 

را در ولسـوالی ارغنـداب ویـران و خسـاراتی هنگفتـی را به 

ایـن ولسـوالی وارد کرده اسـت.

ایـن وزارت روز شـنبه 11 ثـور بـا نـرش کلیـپ ویدیویـی از 

ویرانی ها و اظهار نظرهای شـاهدان در ولسـوالی ارغنداب 

والیـت قندهـار؛ گفتـه که این گـروه بـه ارزش ده ها میلیون 

ارغنـداب والیـت  تاسیسـات عامـه در ولسـوالی  بـه  دالـر 

قندهـار آسـیب زده اسـت.

در کلیـپ آمـده اسـت کـه گـروه طالبـان دو پـل بـزرگ بـه 

ارزش 32 میلیـون دالـر، 200 پلچک به ارزش 20 میلیون 

دالـر و 12 مکتـب بـه ارزش 140 میلیـون افغانـی را در 

ولسـوالی ارغنـداب والیـت قندهـار ویـران کـرده اسـت. در 

ایـن کلیـپ نیز مسـجدی نشـان داده می شـود که بخشـی 

از آن بـه طـور کامـل ویـران شـده اسـت.

وزارت داخلـه می افزایـد کـه گـروه طالبـان در زمـان حضور 

نظامـی اش در ولسـوالی ارغنـداب بیـش از هفـت مسـجد 

را ویـران کـرده اسـت. ایـن وزارت می افزایـد کـه ایـن گـروه 

1100 خانـه افـراد غیرنظامـی را نیـز ویـران کرده اسـت.

مـی شـود و تـا یازدهـم سـپتمرب سـال ۲۰۲۱ میـالدی 

بـه پایـان خواهـد رسـید.

هـر چنـد بـه گفته منابـع، خـروج نیروهـای امریکایی و 

ناتـو مـدت هـا پیـش بـه گونه غیـر رسـمی آغاز شـده و 

ممکـن اسـت پیـش از ماه سـپتمرب بـه پایان برسـد.

امـا در توافقنامـه دوحـه، اول مـی، روز خـروج متامـی 

اسـت؛  افغانسـتان گفتـه شـده  از  نیروهـای خارجـی 

هـر چنـد رویـرز بـه نقـل از مقـام هـای غربی گـزارش 

داده اسـت کـه امـروز هـم، تـا ۲ هـزار تـن از نیروهـای 

امریکایـی در افغانسـتان حضـور دارنـد.

طالبـان از خـروج نیروهـای امریکایـی اسـتقبال مـی 

کننـد؛ امـا مـی گوینـد کـه مانـدن نیروهـای امریکایی 

در افغانسـتان پـس از اول مـاه مـی، نقـض توافقنامـه 

دوحـه اسـت. 

وزارت داخلـه می گویـد کـه در عملیات هـای پاک سـازی 

ولسـوالی ارغنـداب حـدود 123  میـل سـالح ایـن گـروه 

نابـوده شـده اسـت، 43 عـراده وسایط شـان از بیـن بـرده 

شـده اسـت، 57 میـل سـالح به دسـت نیروهـای امنیتـی 

افتـاده اسـت و142 عـراوه وسـایط و موتـر گـروه طالبان به 

دسـت نیروهـای امنیتـی افتـاده اسـت. 

در در اعالمیـه وزارت داخلـه آمده اسـت: »جنگجویان گروه 

طالبـان450 جریـب زمین گنـدم، 150 جریب بـاغ انگور، 

50 جریـب بـاغ انـار، 30 فـارم مرغـداری، 20 فـارم ماهی، 

400 راس مواشـی، 1000 تختـه سـولر و 1100 خانـه 

افـراد غیـر ملکـی را ویران کـرده اسـت.« جنگجویـان گروه 

طالبـان در والیت هـای مختلـف کشـور ده هـا پـل  و صدهـا 

پلچـک  را بـا انفجـار مایـن ویـران کـرده اسـت. در شـاهراه 

کابـل بامیـان در متـام طول جاده در والیت میـدان وردک، 

متامـی پلچک هـای شـاهراه توسـط جنگجویـان ایـن گروه 

ویـران شـده اسـت. همچنین ایـن گروه در سـال های اخیر 

در چندیـن مـورد اقدام به تخریب جاده هـای عمومی کرده 

و کیلومرهـا جـاده اسـفالت شـده را بـا تراکتـور تخریـب 

کرده اسـت.

داشـته انـد. وزیـر خارجـۀ جرمنی روز پنج شـنبه بـا رئیس 

جمهـور محمـد ارشف غنـی و عبداللـه عبداللـه رئیـس 

شـورای عالـی مصالحۀ ملـی افغانسـتان در کابل مالقات 

کـرد و اطمینـان داد کـه کمـک کشـورش بـا افغانسـتان 

پـس از خـروج نیروهـا هـم ادامـه خواهـد یافـت.

جرمنـی و دیگـر کشـورهای عضـو ناتـو پـس از آن دربـارۀ 

خـروج نیروهای شـان از افغانسـتان ابـراز آمادگـی کردنـد 

کـه جـو بایـدن رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده در ۱۴ ماه 

اپریـل اعـالم کـرد کـه نیروهـای امریکایـی تـا یازدهـم ماه 

سـپتمرب امسـال از افغانسـتان بیـرون خواهنـد شـد. 

ایـن درحالـی اسـت کـه بـر بنیـاد آمـار هـای داده شـده 

از سـوی شـامری از نهـاد هـای بیـن املللـی، در سـال 

هـای اخیـر بیـکاری و کار ناکافـی در کشـور بـه گونـهء 

علـت  همیـن  بـه  و  اسـت  یافتـه  افزایـش  چشـمگیری 

شـامری از جوانـان تـالش دارنـد تا برای جسـتجوی کار 

از راه هـای غیـر قانونـی بـه کشـورهای خلیجـی برونـد.

زملـی، یکـی از باشـندگان پکتیـا اظهـار داشـت: »یـک 

طـرف مشـکل ویـزه اسـت. وقتـی کـه ویـزه می گیرنـد و 

خـارج می رونـد، کار پیـدا منی شـود. اگـر پیدا هم شـود 

بـا مشـکالت روبـرو می باشـد.«

بربنیـاد آمـار هـای داده شـده، درحال حارض بـه صد ها 

هـزار کارگر افغانی در کشـورهای خلیجـی کار می کنند 

امـا بیشـرین ایـن کارگران بـا گذرنامه های کشـورهای 

همسـایه به این کشـورها رفتـه اند. 

رویترز: 
طالبان ازپایگاه های نیروهای امریکایی درکشور محافظت کرده اند

وزارت داخله: گروه طالبان بیش از ده ها میلیون دالر به تاسیسات عامه ارغنداب خسارت وارد کرده است

جرمنی به ماموریت آموزشی اش در افغانستان پایان داد

نهایی شدن روند فرستادن کارگران افغان به عربستان و امارات



 

هـر جامعـه واقعیـت هـای دارد و ایـن واقعیت ها اساسـی 

تریـن رکـن اسـت برای پذیـرش و موثریـت نظام های سیاسـی 

موجـود در آن جامعـه. افغانسـتان یکی از منونه هایسـت که در 

گذشـته هـای تاریـخ سیاسـی و اجتامعـی خویـش از تناسـب 

میـان واقعیـت هـای اجتامعـی و نظـام سیاسـی محـروم بـوده 

اسـت. این محرومیت اکرثاً مشـکالت و معضالت بزرگ را برای 

این کشـور بوجود آورده اسـت. تاریخ معارص افغانسـتان شـاهد 

اصلی این مسـأله اسـت. 

و گهگاهـی  انحصـاری  و  هـای سیاسـی مطلقـه  نظـام 

ایدولـوک بـا واقعیـت هـای متکـرث جامعـه بـه لحـاظ بافـت و 

سـاخت اجتامعـی همسـانی را خلـق نکـرده اسـت. لـذا نهـاد 

سیاسـت و قـدرت در افغانسـتان همـواره با چالش هـای رو برو 

بـوده اسـت. 

هـرگاه تناسـب منطقـی و همسـانی میـان جامعـه و چرت 

سیاسـی موجود نباشـد، بحران های سیاسـی تولد می گردد و 

بزرگ می شـود. با تأسـف این امر در تاریخ معارص افغانسـتان 

واقـع شـده اسـت. مناسـبت میـان نهـاد قـدرت و بسـرت جامعه 

اصلـی تریـن  حالتـی اسـت بـرای بـا ثبـات منـودن جامعـه، 

برعکسـش نیـز کاملـن دقیـق اسـت. زیـرا شـواهد تاریخـی در 

خیلـی از جوامـع ایـن را بـه اثبات رسـانده اسـت. 

افغانسـتان بـدون شـک کشوریسـت بـا اکرثیـت قاطـع 

مسـلامن. از سـوی دیگـر ایـن شـهروندان بـه اقـوام مختلـف و 

فرهنـگ هـای متفـاوت وابسـتگی دارد. ایـن واقعیت اسـت که 

منـی تـوان انـکار کـرد. در تناسـب بـا ایـن واقعیت آیا مـا موفق 

شـده ایـم نظام سیاسـی مورد توافـق همه و همه شـمول بودن 

آن را شـکل دهیـم؟ پاسـخ این سـوال در قسـمت هـای زیادی 

از تاریـخ افغانسـتان جـواب منـی گیـرد و یـا منفـی اسـت. امـا 

در مقاطـع تاریخـی هـم بـوده اسـت کـه افغانسـتان بـه صـوب 

تـوازن کـردن میـان آنچـه واقعیـت اجتامعـی نامیـده می شـود 

و آنچـه نظـام سیاسـی آن را مدیریـت مـی کنـد در تقـال بـوده 

اسـت. تالش در راسـتای ملـی منودن قدرت از طریق سـاختار 

هـا و نظـام هـای سیاسـی کـه خصلـت همـه شـمول بـودن را 

داشـته باشـد، بیشـرت در این دو دهه اخیر مالحظه می شـود. 

قبـول نظـام جمهوریـت و رونـد هـای دموکراتیـک بـرای تعیین 

رسنوشـت سیاسـی در کشـور مسـتحکم تریـن گامیسـت در 

جهـت همسـانی نهـاد قـدرت بـا واقعیـت هـای اجتامعـی در 

کشـور. ایـن منونـه فرصـت را مهیـا خواهـد کـرد تـا از هر حیث 

تـوازن و تناسـب میـان قدرت و واقعیت های جامعه برقرار شـود 

و زمینـه ثبـات سیاسـی فراهم گـردد. 

مردم افغانسـتان خواسـت اساسـی شـان این است که در 

رسنوشـت سیاسـی شان سـهیم و دخیلی باشند. چنین فضا را 

نظـام جمهوریـت می تواند خلـق کند، زیـرا جمهوریت به همه 

مـردم تعلـق خاطـر ایجاد می کنـد و آرزوی اکرثیت را در بسـرت 

جامعـه فراهم مـی کند. جمهوریـت از دو خصلت عمده پیروی 

می کند. اول قانونیت، دوم روش مردم سـاالری. قانون قرارداد 

جمعیسـت کـه میـان مـردم دولـت بـه امضـا مـی رسـد و حدود 

و ثغـور اصلـی حکومـت گـران را در یـک سـاختار منظم تعریف 

مـی منایـد. قانـون بـه نفـع همـه اسـت و اجـرای آن در جامعـه 

سـود همـه را بـر می تابانـد. قانون اسـتثناأت نـدارد و از روحیه 

کلـی مردم دوسـتی و انسـان دوسـتی برخـوردار می باشـد. در 

موجودیـت قانـون و قانون گرایی، همه اقشـار مختلـف مردم به 

حقوق شـان، حـد اقل می رسـند. 

قانـون بـه متامـی شـهروندان مملکـت احـرتام و ارزش 

انسـانی قایـل مـی گـردد. قانـون اسـت کـه از احقـاق حقـوق 

متامـی مردمان کشـور گپ مـی زند و در راسـتای تحقق یافنت 

آن نهـاد حکومـت و قـدرت را مجـاب مـی سـازد. در قانـون، 

گرایـش سـلیقوی افـراد نقش نـدارد و فرآیند عمومـی را تعریف 

و توصیـف مـی کنـد تـا در آن رشایـط همـه بتوانـد از امکانـات 

و فرصـت هـای زندگـی در موجودیت نظام سیاسـی و سـازمان 

سیاسـی کار و فعالیـت منایـد. قانـون کسـی را از کسـی برتر و 

پاینـرت ترسـیم منـی کنـد و ایـن حق را نیـز در جامعه به کسـی 

منـی دهـد کـه چنیـن روال را بـه صـورت تیوریـک و عملـی در 

میـان افـراد و سـاکنان یـک کشـور ترویـج و نهادینـه سـازد. 

قانـون وثیقـه ملی اسـت این قـرارداد کلی در افغانسـتان 

توانسـته اسـت سـاختار سیاسـی و سـاز وکار سیاسـی را شکل 

دهـد کـه در آن همـه افغانسـتانی هـا بـه صـورت مسـاوی و 

قانـون  یابنـد.  حضـور  جامعـه  در  ابعـاد  متامـی  در  عادالنـه 

جمهوریـت را حـد و مـرز برایـش تعییـن مـی کنـد و همچنـان 

ایـن قوانیـن اسـت کـه تسـجیل مـی کنـد کـه چـه کسـی بـه 

کار گـزاران نظـام سیاسـی در کشـور مبـدل گـردد. ایـن کار 

گـزاران بـا چـه خصوصیـات باشـد، زمـان کار کـرد شـان چقدر 

باشـد. چـه مسـؤلیت هـا دارد و چـه صالحیـت هـا را مـی تواند 

اعـامل کنـد... همـه مـوارد که یک نظـام سیاسـی را مردمی تر 

سـازد در بنیـاد تیوریـک قانون نهفته شـده اسـت و بـر بنیاد آن 

کار هـا صـورت و تعمیـل مـی گـردد. قانـون از ایـن جهـت پایه 

اصلـی نظـام جمهوریـت مـی باشـد، حتی مـی تـوان گفت که 

جمهوریـت بـر شـالوده قانـون اسـتوار اسـت. 

لـذا جمهوریت مردمیسـت و می توانـد از مردم منایندگی 

مناینـد و در سـاختار سیاسـی از حاکمیـت سیاسـی برخـوردار 

باشـد. بنابرایـن جمهوریـت چـرت بـزرگ ملـی تقویـت و تعمیـر 

می سـازد. جمهوریت یگانه نظام سیاسـی اسـت که با واقعیت 

هـای اجتامعـی در جامعـه بـه ایـن لحاظـات نزدیکـی خـاص 

دارد. هیـچ نظـام سیاسـی دیگـری اینگونـه بـر خواسـته هـای 

عمـوم مـردم بـا میکانیسـم واضـح قانونـی در تاریخ افغانسـتان 

تجربـه نشـده اسـت. بـرای بیـرون رفـت از معضـالت و بحـران 

هـای افغانسـتان یگانـه راه حل تقویت صف جمهوریت اسـت. 

جمهوریـت غیـر از قانـون، پایه با ثبـات دیگری نیـز دارد، 

آن مردم ساالریسـت. 

همزمـان بـا آغـاز رونـد خـروج نیروهای بیـن املللی 

از افغانسـتان بیـم و امیدهایی در میان مردم افغانسـتان 

نقش بسـته اسـت. در صورتیکه این نیروها افغانسـتان را 

تـرک منـوده و هزینـه ی میلیـون دالـری جنگ هـا، قوای 

مسـلح افغانسـتان را یاری نکند بیم آن می رود که کشـور 

یکبـار دیگـر بسـرت و مأمـن نیروهـای تروریسـم گـردد. 

بیسـت سـال همـکاری جامعـه جهانی بـا قـوای امنیتی 

افغـان، ایـن نیروهـا را بـه رزمنـدگان مسـلکی و قابـل 

اعتـامد مبـدل کرده اسـت که از تـوان مقابلـه و رویارویی 

بـا هرگونـه عنارص ضـد امنیتی برخـوردار اسـت، در نبود 

قـوای  ناتوانی هـای  از  نگرانـی  املللـی  بیـن  نیروهـای 

مسـلح افغانسـتان بـه چشـم منی خـورد؛ آنچه کـه باعث 

نگرانـی اسـت کمـک هزینـه ی جنـگ اسـت کـه سـاالنه 

میلیاردهـا دالـر را بر دولت تحمیل می کند. طی بیسـت 

سـال اخیـر افغانسـتان نتوانسـت در راسـتای تأمیـن و 

خـود کفایـی قـوای مسـلح کشـور برنامه هـای انکشـاف 

اقتصـادی را طـرح و عملی سـازی مناید تـا قوای امنیتی 

از وابسـتگی اقتصادی به کشـورهای جهـان رهایی یابد، 

بـا وجودی که این کشـور رسشـار از منابع طبیعی اسـت 

کـه در صـورت اسـتخراج و بهـره بـرداری آن، نیـازی بـه 

کمک هـای جهانـی محسـوس نیسـت؛ امـا دولتمـردان 

نتوانسـتند از فرصت بـه وجود آمده تهداب هـای دریافت 

هزینـه را از ایـن فرصت هـا و امکانـات مـورد بهـر بـرداری 

و اسـتفاده قـرار دهنـد، بـا ایـن حال قوای مسـلح کشـور 

پـس از بیسـت سـال هنـوز متکی بـه کمک هـای جامعه 

جهانی اسـت.

خارجـی  نیروهـای  کـه  اسـت  واقعیـت  یـک  ایـن 

در بـازه زمانـی نـا محـدود در کشـور مانـدگار نیسـت، 

خـروج ایـن نیروهـا سـبب امیدواری هایـی نیـز در کشـور 

گردیـده اسـت، امیـد به اینکـه مقام های مسـئول و مردم 

افغانسـتان بـه ایـن درک رسـیده باشـند کـه سـاکنان 

اصلـی ایـن رسزمین افغان هاسـت و در هـر گونه تحوالت 

مثبـت و منفـی، تبعـات آن مسـتقیام متوجـه سـاکنان 

ایـن خطـه جغرافیایـی می باشـد، حس عدم وابسـتگی و 

عـدم اتکا بـه نیروهای بیرون مـرزی، غرور خـود اتکایی و 

اسـتقاللیت بـه معنـی واقعـی را در نهـاد هـر افغـان زنده 

می سـازد. از سـوی دیگـر گـروه طالبـان کـه تاکنـون بـا 

توجیـه » جهـاد « و » فتـح « در برابـر نیروهـای امنیتـی 

افغـان و مـردم ایـن مرز و بوم می جنگیدنـد کامال در خأل 

مرشوعیـت قـرار می گیرند. مردم افغانسـتان نیـز با درک 

از ایـن مهـم کـه اکنـون هیـچ قـوای خارجـی در کشـور 

وجـود نـدارد، چرا جنگ های خامنان سـوز گـروه طالبان 

بـر علیـه آنـان عمال ادامـه یابد به خـود آمده و چـاره ی در 

جهت بازدارندگی در این جهت که کشـور یکبار دیگر به 

قهقرا نرود خواهند اندیشـید؛ زیـرا از قرائن موجود واضح 

اسـت کـه پـس از خـروج نیروهای بیـن املللـی، طالبان 

چنـگ و دنـدان تیـز منـوده انـد تـا بـا تشـدید اعـامل 

خشـونت، تصاحب قدرت را در رویاهای شـان بپرورانند.

گـروه طالبـان تـا ناوقـت دیـروز )جمعـه( تصامیـم 

احتاملـی تـازه  خـود در پیونـد بـه دو قضیـه مهـم )خروج 

نیروهـای خارجـی و مذاکـرات صلح( را اعالم نکـرده بود. 

تصامیـم قبلی این گروه در پیوند به این دو قضیه روشـن 

بـود. گروه طالبـان گفته بود که حمالت این گـروه از اول 

مـاه مـی علیـه نیروهـای خارجـی از رس گرفته می شـود. 

ایـن گـروه هم چنـان گفتـه بـود تـا زمانـی کـه نیروهـای 

خارجـی در افغانسـتان حضـور داشـته باشـند، در هیـچ 

نشسـت مرتبـط بـه صلـح رشکـت نخواهـد کـرد. بـا ایـن 

وصـف، اگـر در پی فشـارهای اخیـر بین املللـی تغییری 

در ایـن تصامیـم به میان نیامده باشـد، باید چشـم به راه 

فـاز تـازه  جنـگ در کشـور بود.

از  خارجـی  باقی مانـده  نیروهـای  خـروج  رونـد 

افغانسـتان سـه روز پیـش رسـامً آغاز شـد. این رونـد قرار 

اسـت تـا یازدهـم سـپتامرب تکمیـل شـود. 

طبـق توافق نامـه دوحـه، برنامـه خـروج بایـد تـا اول 

مـاه مـی کـه دیـروز بـود، تکمیـل می شـد. ایـن کار بـه 

دلیـل مشـکالت فنـی و بن بسـت مذاکرات صلـح عملی 

نشـد. در نتیجـه، برنامـه اعالمـی گـروه طالبان تـا ناوقت 

روز جمعـه از رسگیـری حمـالت ایـن گروه علیـه نیروهای 

خارجـی بـه دلیل نقض همیـن بند از توافق نامـه دوحه و 

خـودداری از رشکـت در مذاکـرات صلـح بـود. 

کشـورهای عضـو ترویـکای توسـعه یافته، هم زمان با 

رشوع رسـمی برنامـه خروج، نشسـتی را برای پیش گیری 

گـروه  تشـویق  و  افغانسـتان  در  تشـدید خشـونت ها  از 

طالبـان بـه بازگشـت به میز مذاکـره تدارک دیـده بودند. 

نتایـج ایـن نشسـت و تأثیـر آن روی تصامیـم قبلـی گروه 

طالبـان تـا ناوقـت روز جمعه )دهم ثور( مشـخص نشـده 

بـود. بـا این وصف، انتظـار می رفت که نشسـت ترویکای 

توسـعه یافته بتواند گـروه طالبان را برای بازگشـت به میز 

مذاکـره تشـویق و این گـروه را از تصمیم جنگ با دولت و 

تشـدید خشـونت ها منرصف کند.

قبلـی گـروه طالبـان،  افغانسـتان، طبـق تصمیـم 

روزهـای بسـیار تاریـک، خونیـن و مرگ بـاری را پیـش  رو 

دارد. اگـر طالبـان به میز مذاکره برنگـردد، فاز تازه  جنگ 

در ایـن کشـور آغـاز خواهـد شـد. ایـن جنـگ تنهـا بیـن 

دولـت و گـروه طالبـان اسـت؛ دولتی که از سـوی جامعه 

جهانـی پشـتیبانی سیاسـی و مالـی می شـود و گروهـی 

کـه در سـطح جهانـی منـزوی اسـت. در فـاز تـازه  جنگ، 

»اشـغال« و »اسـتقالل« دیگـر بهانـه و انگیـزه ای بـرای 

ایـن جنـگ نیسـت. »طمـع قـدرت« و »انحصـار قـدرت«، 

تنهـا دلیـل گـروه طالبـان بـرای این جنـگ خواهـد بود. 

از ایـن جهـت، »مرشوعیـت دینـی« مـورد ادعـای گـروه 

طالبـان بـرای جنـگ ایـن گـروه بـا دولـت، در ایـن فـاز 

تـازه بـه صـورت خـودکار زایـل خواهـد شـد. هرچند قبل 

از ایـن نیـز بارهـا »مرشوعیت دینـی« جنگ این گـروه در 

افغانسـتان زیر سـوال رفته بـود. در نتیجه، گـروه طالبان 

منی توانـد دیـن را ابـزاری بـرای جنگـی قـرار بدهـد کـه 

غایـت آن تنهـا »قبضـه قـدرت« و »انحصار قدرت« اسـت.

بـا توجـه بـه این کـه دولـت آمـاده مذاکـره بـا گـروه 

طالبـان بـر رس تقسـیم قـدرت و آینـده سیاسـی کشـور 

اسـت، روی آوردن این گروه به گزینه نظامی قابل توجیه 

نیسـت. بـه  ویـژه در رشایطـی کـه نیروهای خارجـی بار و 

بسـاط خـود را جمع کرده انـد و در حال ترک افغانسـتان 

هسـتند. گـروه طالبـان باید بـه پیامدهـای تصمیم خود 

در رشایـط کنونی عمیقاً فکر کنـد. تصمیم گروه طالبان 

بـرای جنـگ در رشایطـی که دولـت آماده مذاکره اسـت، 

از هیـچ حیـث قابـل توجیـه نیسـت. ایـن تصمیـم باعث 

می شـود کـه دولـت در موضـع دفاعـی قـرار بگیـرد و بـه 

مقاومـت و رسکـوب روی بیـاورد. 

ویرانـی،  مـرگ،  تقابـل،  ایـن  پیامـد  بدیهی تریـن 

اسـت. فاجعـه  و  فقـر  آواره گـی، 

جنـگ گـروه طالبان بـا دولت در رشایـط جدید یک 

جنـگ بیهـوده خواهـد بـود. از این جنگ، همسـایه های 

افغانستان، قدرت های منطقه ای و جهانی و سازمان های 

بین املللـی حامیـت نخواهند کرد. در داخل افغانسـتان 

نیـز جنـگ گـروه طالبـان با دولـت طرفـدار نـدارد. با این 

وصـف، بـه نظـر منی رسـد که گـروه طالبـان بتوانـد از راه 

جنـگ بـه مقاصـد و مطامـع سیاسـی خـود برسـد. بهـرت 

اسـت کـه گـروه طالبـان سـطح مخالفت هـا با ادامـه این 

جنـگ را ارزیابـی کنـد. تنهـا بـا ارزیابـی واقع بینانـه و 

مسـووالنه از ایـن جنـگ و پیامدهـای آن متوجـه خواهـد 

شـد که در پایان چیزی به دسـت نخواهد آورد. از این رو، 

تصمیـم گرفـنت بـرای ادامـه جنگی کـه نتایـج آن چیزی 

غیـر از مـرگ، تباهـی، ویرانـی و آواره گـی نیسـت، یـک 

تصمیم کامـالً بیهوده اسـت.

گـروه طالبـان بـا تصـور »پیـروزی« نباید افغانسـتان 

را وارد یـک جنـگ بی پایـان دیگـر کنـد. خـروج نیروهای 

خارجـی از افغانسـتان در کنـار آن کـه خواسـت امریـکا 

و ناتـو بـود، تصمیـم افغان هـا نیـز بـود. ایـن تصمیـم در 

لویه جرگـه و هم زمـان بـا مذاکـرات امریـکا و طالبـان در 

دوحـه برای پایان این جنگ ویران گر اتخاذ و اعالم شـده 

بـود. بنابراین، گـروه طالبان، تصمیم خروج را نباید »فتح 

و پیـروزی« تصـور کند و با همین تصور، جنـگ را وارد فاز 

تازه ای بسـازد. طبیعی اسـت که مردم افغانسـتان در فاز 

تـازه  جنـگ در کنـار دولت به مقاومـت روی خواهند آورد؛ 

زیـرا مـردم افغانسـتان هرگـز آمـاده بازگشـت به گذشـته 

نیسـتند و پاسـخ آن هـا بـه »امـارت« منفی اسـت. همین 

کـه مـردم بـه مذاکـره بـا گـروه طالبـان راضـی شـده اند، 

خـود یـک غنیمـت بـزرگ و یک فرصـت عظیم بـرای این 

گـروه اسـت. گـروه طالبـان بهـرت اسـت قـدر ایـن فرصت 

را بدانـد و بـا پرهیـز از تشـدید خشـونت ها وارد مذاکره با 

دولـت شـود. ایـن تنهـا راه حل قضیه افغانسـتان اسـت. 

جنـگ دیگـر راه حل نیسـت. 

بـه فـرض محـال، اگـر ایـن گـروه تـرصف و انحصـار 

یـک خـواب  باشـند  پـرورده  را در مخیلـه شـان  قـدرت 

و رویایـی بیـش نیسـت، در جامعـه متکـرثی کـه اقـوام 

مختلف با عقاید و ایدئولوژی های گوناگون در جغرافیای 

واحـد بـه رس می برنـد، حاکمیـت یـک گـروه اقلیـت بـه 

صـورت انحصـاری ممکـن نیسـت؛ نه تنهـا که توسـل به 

خشـونت و مجـرای نظامـی راه حل رسـیدن به حاکمیت 

انحصـاری نیسـت بلکـه عمـال چنیـن چیـزی نـا ممکـن 

اسـت، در جوامـع متکرث، رصفا نظام جمهـوی آئینه متام 

منـای اقـوام و عقایـد مختلـف اسـت، هرگونـه انحصـار و 

مفکـوره انحصـار گرایـی نه تنها کـه انحصارگرایـان را هم 

منی تواند به سـکوی قدرت برسـاند؛ بلکـه اندک فرصتی 

هـم کـه در راسـتای همپذیـری وجـود دارد از بیـن رفته و 

زمینـه ی جنـگ طوالنـی مـدت را همـوار می سـازد که در 

ایـن صـورت هیـچ قـوم و گروهـی منی توانـد بـه آرامـش 

دسـت یافتـه و تنـور داغ جنـگ و خشـونت هامنند چهار 

دهـه ی جـاری مـردم افغانسـتان را هیـزم سـوخت ایـن 

جنگ هـای بـی هـدف قـرار داده و جنـگ بـرای هیـچ را 

یکبـار دیگر در صفحات تاریخ کشـور ثبـت خواهد منود.

روحیـه دموکراتیـک در بطـن نظـام جمهوریـت از ویژگـی 

هـای متبـارز ایـن نظام سیاسـی اسـت. مراجعـه به عامـه مردم 

در بسـرت جامعـه و اصل قرار دادن نظریـات مردمی در تصامیم 

قالـب جمهوریـت گنجایـش دارد.  ملـی در  و  بـزرگ دولتـی 

مـردم اراده آزاد مـردم بدنـه جمهوریـت را مـی سـازد. انتخابات 

شـیوه عقالنـی و قابـل پذیـرش بـرای همـه مـردم اسـت، کـه 

خـوش بختانـه یـک اصـل انـکار نـا پذیـر جمهوریـت اسـت. 

نظـام جمهـوری دموکراتیـک اسـالمی افغانسـتان انتخابـات و 

راه رسـیدن بـه قـدرت سیاسـی را از طریق انتخابات مـی داند. 

ایـن راه مـرشوع تریـن و مردمـی تریـن راه اسـت بـرای حصـول 

قـدرت سیاسـی، جمهوریـت برایـن مبنا اسـتوار اسـت و از این 

رسچشـمه سـیراب مـی گـردد. 

و  سیاسـی  نظـام  از  قانونـی  و  زیـاد  مطالبـات  مـردم 

سـازمان سیاسـی دارد، ایـن حـق مـردم اسـت کـه بـه تأسـی 

از قوانیـن موضوعـه کـه بنیـاد نظـام سیاسـی جمهـوری را می 

سـازد، خواسـت هـای خویـش را بـه عنـوان حـق شـان مطـرح 

منایـد. انتخـاب منـودن و انتخـاب شـدن در نظـام جمهوریـت 

اصـل اسـت بـر بنیـاد همین حق اسـت کـه مـردم در انتخابات 

رشکـت مـی کنند و بر اسـاس اراده خویش به کسـانی رأی می 

دهنـد. ایـن رأی مردم هسـتند که قـدرت می آفرینـد و در واقع 

امـر حاکمیـت از آن مـردم بـودن ایـن جـا تسـجیل مـی گـردد. 

مـردم افغانسـتان مطابـق اصـول قانونـی از سـازمان سیاسـی 

یـا حکومـت خواسـتار ارایـه خدمـات اسـت و این مسـأله جز از 

حقـوق اساسـی مردم به حسـاب مـی رود. در نظـام جمهوریت 

مدیـران ارشـد دولـت و کار گزاران سیاسـت خادمـان ملت اند؛ 

بـر خـالف دیدگاه های دیگـری که در نظام های سیاسـی غیر 

از جمهوریـت مطـرح و قالب های باداری را می سـازد. در نظام 

سیاسـی جمهوریـت مـردم و رضایـت مردم اصل اسـت؛ کسـی 

منتـی بر مـردم نـدارد. 

نظام سیاسـی جمهوریت حقوق اساسـی انسـان ها را به 

رسـمیت می شناسـد و به آن ارزش و احرتام قایل اسـت. تأمین 

حقـوق اساسـی مردم، اساسـاً کار دولـت و مدیـران و کارگزران 

در نظـام سیاسـی جمهوریـت اسـت. مطابـق نیـاز و خواسـت 

مـردم، ارایـه خدمـات در بخـش هـای مختلـف زندگـی، ماننـد 

صحت، تعلیم و تربیه، ایجاد فضای کاری، تأمین امنیت بدون 

در نظرداشـت وصـف های متعارف در میـان مردم، توجه به رفاه 

در زندگـی تـوده های مردم ... همه از زمره¬ی کار هایسـت که 

در نظـام جمهوریت بـه عهده دولت و حکومت اسـت. حکومت 

در نظـام سیاسـی جمهوریـت حق نـدارد مطابق میـل خودش 

بـه کار و فعالیـت های تبعیض آلود دسـت بزند. جمهوریت این 

ارزش هـا را بـرای متامـی انسـان هـا و متامـی شـهروندان یک 

کشـور و یـک ملت مـی خواهد. نظـام سیاسـی جمهوریت این 

ظرفیـت را در جامعـه مـی تواند ایجاد کند کـه دولت برای همه 

و از همـه مـردم باشـد. جمهوریـت ایـن توانـای را دارد کـه چرت 

بـزرگ ملـی را در افغانسـتان بـا قوت متـام تقویت مناید.  

چتر بزرگ ملی با جمهوریت
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 بازی با اعداد              3266
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3161    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3437
وزیرسفید را در خانه  g4 حرکت دهید. 

3465

جواب هدف         2914
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ثور
امروز اگر به دنبال شغلی می گردید، شغل جدیدی را پیدا خواهید کرد. کاریزما 
به شما کمک می کند که در شرایط ظریف با سیاست برخورد کنید. باید زمان 

تان را مدیریت کنید تا از به هدر رفتن انرژی تان جلوگیری کنید.

جوزا
تــا زمانی که بیش از حد از اطرافیان تان انتقــاد نکنید می توانید مزایای زیاد 
مالی دریافت کنید. آرامش خود را حفظ کنید تا از درگیری ها جلوگیری کنید. 

امشب، یکی از بستگان سالمند برای شما اخبار خوبی می آورد.

سرطان
مشــکالت مالی به نظر می رسد که بر روی مود خوبی که دارید تاثیر نمی 
گذارد.و همینطور در محیط کاری مصمم هســتید. دستاوردهای حرفه ای 

تان به زودی مزایای خوبی را برای شــما به ارمغان می آورد. 

اسد
مســافرت های تجاری امروز برای شما مطلوب است. فرصتی دارید تا مشکالت 
عاطفی که مدت ها شما را اذیت کرده است را حل کنید. این روزها درامد کمی 

دارید مثبت فکر کنید و خوشبینی تان را از دست ندهید.

سنبله
امروز صبح یک کار نیمه وقت برای شــما سودآور خواهد شد و از سمت همکاران 
تان قدردانی خواهید شد. احتماال فرصتی برای سرمایه گذاری داشته باشید. نباید 

سفری که برای امروز برنامه ریزی کرده بودید را به زمان دیگری موکول کنید.

حمل
به نظر می رسد که سرشار از انرژی و ایده های عالی هستید. در تجارت و سفر 
موفق خواهید شــد. امتحانات و روابط اجتماعی بسیار مطلوب است. از گرفتن 
تصمیمات عجوالنه اجتناب کنیــد وگرنه هماهنگی که در حال حاضر در خانه 

وجود دارد را از دست خواهید داد. 

میزان
زمــان صحیحی برای اجرای برنامه های می باشــد و به مرحله باالتر صعود 
خواهیــد کرد. فرصتی دارید تا کارهایی که در بخش های اجتماعی و مالی 
دارید به بهترین نحو به انجام برســانید. روابط با همکاران تجاری تان بسیار 

عالی پیش خواهد رفت. 

عقرب
امروز فرصتی دارید مشکالت کاری تان را حل کنید. تمام کارهایی که مدت 
ها پیش شروع کرده بودید با مدیریت خوب به پایان خواهید رساند. مشکالت 

مالی تان به نظر می رسد که امروز ساده تر حل می شوند. 

قوس
فرصتــی دارید که در جامعه ســود مالی زیادی را به دســت آورید. رئیس و 
همکاران تان از این مدیریت و خالقیت در کار قدردانی خواهند کرد. شایعاتی 

که توسط یک خانم در اطراف تان شکل گرفته است را نادیده بگیرید.

جدی
امروز صبح ممکن است مجبور باشید که به یک سفر کاری بروید. به همین 
دلیل تمام برنامه های تان تغییر خواهد کرد. اما نباید که شــما را ناراحت 
کند. این ســفر تغییرات عمده ای را در بخش های عاطفی برای شــما به 

ارمغان می اورد.

دلو
امروز درامد اضافی از یک کار نیمه وقت دریافت خواهید کرد. تمام کارهای سخت 
تان را می توانید با کمی مدیریت به انجام برسانید. بهتر است که از هر گونه حدس 

و گمان اجتناب کنید. تا از به هدر رفتن زمان تان جلوگیری کنید.

2915

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

وجود داشته باشد.
  5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

کالن ـ کالم ـ کام ـ کل ـ 
تکان ـ نکته ـ تک ـ مکه 
ـ کانـ  کتانـ  تکهـ  مکان 
ـ نمــکـ  کمانـ  ملکـ  
مالکـ  کامهـ  ناکـ  ملکه 

ـ نکاتـ  کمال.
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حوت
اگر به شما پیشنهاد یک کار جدید داده شد جواب منفی ندهید شانس باشماست. 
جواب های مثبت و منفی را کامال در نظر بگیرید. چشم انداز جالبی را پیدا خواهید 

کرد. شریک عاطفی تان به شما توصیه های مفیدی خواهد کرد.

 شطرنج                     3438

ا

آتشــگاهـ  احمقانـ  بتخانهـ  پرتوـ  تصویبـ  ثابتـ  جنسیتـ  چاره جو 
ـ حیاتبخشـ  خاکســتریـ  دامنهـ  ذلــتـ  روحانیتـ  زنده دلـ  ژالهـ  
ســرزندهـ  شمعدانیـ  صحابهـ  ضربـ  طیرهـ  ظریفـ  عاشقانهـ  غزلـ  
فرهادـ  قارهـ  کیسهـ  گیتارـ  لذتـ  مخروطـ  نهالـ  وجودـ  هجدهـ  یاسا.
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شخصیت ها و جهانی کردن داستان آن ها، می توان امید داشت که مخاطبان 

با آن ها اول از نظر احساسی ارتباط برقرار کنند و بعد این سوال را بپرسند 

که چرا آن ها در این وضعیت قرار دارند. این که آدم فقط از نظر منطقی به 

آن فکر نکند و رسمایه گذاری احساسی داشته باشد. مسلامً در اقتصادی 

کاپیتالیست، شام در این وضعیت به بقای اقتصاد کمک منی کنید و می توان 

شام را کنار گذاشت.

-  گفته می شود برنامه اصلی این بود که »ابدی ها« اول متام شود و بعد 

»رسزمین خانه به دوش ها « بیرون بیاید اما به خاطر کووید -۱۹ این 

اتفاق نیفتاد. یعنی اگر پاندمی پیش نیامده بود مسیر تاریخ عوض 

می شد.

من در مسیر حرفه ای کاری نسبتاً کوتاهم، فراز و فرودهای بسیاری داشته ام. 

یک چیزی که یاد گرفته ام کمی کلیشه ای است، اما این است که هر اتفاقی 

به خاطر دلیلی پیش می آید. ما هرگز انتظار نداشتیم این فلم تا این حد با 

مردم ارتباط برقرار کند، اما همه چیز جور درآمد.

-  چقدر طول کشید که به عنوان زنی آسیایی در هالیوود مسیرتان را 

پیدا کنید؟ موانعی را هم تجربه کردید؟

مسلامً. یک چیز که خیلی زود فهمیدم این بود که باید اطراف تان آدم های 

درست باشند. چون منی توان نحوه تفکر مردم را تغییر داد، منی توان فکر 

و رفتار آن ها را کنرتل کرد. اما کاری که می توان کرد این است که مطمنئ 

شوید افراد اطراف تان نه تنها از شام محافظت می کنند بلکه می خواهند 

به عنوان آنچه خودتان هستید کنارتان باشند. من تا این  جا در کارم خیلی 

خوش شانس بوده ام. هر فلمی که ساخته ام اطرافم چنین افرادی بوده اند. 

بنابراین حتی با وجود این که خیلی چیزها را حس کرده ام و دیده ام که 

همتایان من با چه وضعیت های بدی مواجه شده اند، من خوش شانس بوده ام 

که محافظت شده ام.

-  این سال که پر از خشونت و جرایم ناشی از نفرت علیه آسیایی ها 

بوده چه حسی برای شام داشته است؟

باید هوای همدیگر را داشته باشیم. و من خیلی از متاس های تلفنی، پیغام ها 

و متاس های زوم خوشحامل. به نظرم تایلر پری خیلی خوب این مسئله را بیان 

کرد که بعضی مواقع داشنت این مکامله ها سخت است، اما فقط اگر متاسی 

بگیری و بپرسی که حالت خوب هست و من چه کاری می توانم بکنم خیلی 

کار مهمی کرده ای. در خیابان که راه می روی اگر به یک غریبه لبخند بزنی، 

شاید روزش را شکل بدهی. به نظرم ما باید با خودمان رشوع کنیم، با جامعه 

محلی و حلقه ای که در آن حضور داریم. و اگر این کار را بکنیم می توانیم 

تغییر ایجاد کنیم.

-  درباره پروژه »دراکوال« برای یونیورسال که به عنوان یک وسرتن 

علمی تخیلی توصیف شده چه چیزی می توانید بگویید؟

درست مثل نگاه کردن به کتاب جسیکا برودر می ماند. اینکه واقعاً پشت 

صفحه ها را ببینید و معنای پشت هر صفحه را کشف کنید و به عصاره آن 

برسید. من خیلی از کتابش خوشم می آید و می خواستم ببینم چه چیزی 

می توانم در دراکوال پیدا کنم و بعد بازخلقی از این شخصیت داشته باشم که 

خیلی دوستش دارم. کتاب خیلی مهمی برایم بود. ابدیت چیزی است که در 

»ابدی ها« )با بازی آنجلینا جولی( به اکتشاف در آن پرداختم اما چیزی است 

که می خواهم درباره اش سوال کنم و درکش کنم.

-  شام مسلامً مسیر خودتان را ساخته اید. اما آیا کارگردان های دیگری 

هم هستند که از نظر مقیاس به کارشان نگاه می کنید و فکر می کنید 

که می خواهید خودتان هم آن کار را بکنید؟

وقتی درباره مقیاس کار صحبت کنیم، آلفونسو کوارون و آنگ لی به ذهنم 

می آید که توانستند هم فلم های کوچک و صمیمی و هم فلم های بزرگ 

بسازند، اما در عین حال می توان دید که آن ها توانسته اند آن دنیاها را طوری 

کنار هم قرار دهند که هنوز با نوع فلمسازی شان همخوانی داشته باشد. 

خیلی این را دوست دارم و امیدوارم بتوانم این کار را بکنم. منبع: خربگزاری 

مهر

کلویی ژائو که با بردن جایزه اسکار بهرتین کارگردان برای فلم 

»رسزمین خانه به دوش ها« شهرت جهانی پیدا کرد، او در این گفتگو 

از این فلم و انتظاراتش از سینام گفته است. 

صبح دوشنبه، یک روز پس از شب اهدای جوایز اسکار، »کلویی 

ژائو« فلم سازی که با دریافت ۲ جایزه اسکار نامش را به عنوان 

دومین کارگردان زن برنده جایزه اسکار و اولین کارگردان زن رنگین 

پوست برنده جایزه کارگردانی در تاریخ ثبت و جایزه بهرتین فلم را 

هم دریافت کرد، این گفتگو را با ورایتی انجام داد. کلویی ژائو که 

۳۹ ساله و متولد چین است و سال هاست در آمریکا زندگی می کند، 

تاکنون ۴ فلم ساخته است.

-  در سخرنانی دریافت جایزه بهرتین کارگردان با استناد به منت 

چینی »کالسیک سه شخصیتی« نقل قول کردید که »انسان ها 

در زمان تولد به طور ذاتی خوب هستند«. چطور تصمیم گرفتید 

در این مراسم چه بگویید؟

ساعت ۲ صبح در اتاق تنها بودم که این به فکرم رسید. فصل جوایز 

برای مان خیلی خوب بود و توانستم در این مسیر از خیلی ها تشکر 

کنم. با خودم فکر کردم که اگر به اندازه ای خوش بخت باشم که برنده 

اسکار شوم، می خواهم به این فکر کنم که همه چیز از کجا آغاز شد. 

مسلامً حسی است که خیلی برایم اهمیت دارد و وقتی بچه بودم رویم 

اثر گذاشت و این مفهوم را همیشه با خودم حمل می کنم.

-  یک مسئله کوچک دیگر، خیلی ها عاشق کفش )کتانی سفید( 

شام شدند.

خیلی از فرنسیس مک دورمند الهام گرفتم. در این سفر خیلی چیزها 

از او یاد گرفتم. شبی طوالنی بود و کلی راه رفنت در پیش بود و من 

شهامت پاشنه بلند پوشیدن را نداشتم.

-  همکاری خالقانه شام با او چطور بود؟

به نظرم خیلی نقاط اشرتاک داریم. هر دو از کفش راحت خوش مان 

می آید و واقعاً کار کردن را دوست داریم. خیلی صحبت منی کنیم، 

بیشرت انجام می دهیم. و از طریق این پروسه، من خیلی چیزها از او 

یاد گرفتم. به عنوان یک مرشد و یک انسان و این که او چطور در این 

صنعت خودش را پیش می برد.

-  لیندا می )زنی که یکی از شخصیت های کتاب است و در فلم 

در نقش خودش بازی کرد( گفت پولی که از »رسزمین خانه به 

دوش ها« گرفت زندگی اش را تغییر داد که فوق العاده بود، اما 

وضع زنی ۷۰ ساله که متام عمرش کار کرده نباید این طور باشد. 

می توانید درباره این صحبت کنید که داستان های واقعی این 

افراد چه نکاتی داشت که خواستید فلم آن ها را بیان کنید؟

وقتی کتاب زیبای جسیکا برودر را خواندم، خیلی چیزها بود که او 

در آن به آن ها اشاره کرده بود. تقریباً ورای هر صفحه یک احساس 

جهانی که او به تصویر کشیده بود را حس کردم؛ حس جمعی فقدان 

و از دست رفنت یک نوع زندگی بود. این چیزی بود که می خواستم 

رویش مترکز کنم. با توجه به این که سه فلم ساخته بودم که فقط 

روی داستان های انسانی مترکز می کردند، دیدم که مخاطب چیزی 

که نیاز دارد را از این حس می گیرد. مکامله هایی مانند این هایی 

که برای خودم خیلی عزیز است: این که ما چطور با افراد مسن خود 

در جامعه رفتار می کنیم. وقتی وارد هر صحنه می شویم، این چیزی 

نیست که به آن فکر می کنم. اما به نظرم از نظر انسانی کردن این 

اندکـی پـس از اعالم نام فلم »یک دور دیگر« به عنوان برنده اسـکار، 

هالیـوود اعـالم کـرد نسـخه انگلیسـی ایـن فلـم سـاخته می شـود و 

لئونـاردو دی کاپریـو نیـز امیـدوار اسـت بتوانـد در ایـن بازسـازی در 

نقـش اصلـی ظاهر شـود.

در حالـی کـه فلم »یک دور دیگـر« به عنوان بهرتین فلم بین املللی، 

اسـکار ۲۰۲۱ را بـه دامنـارک بـرد تـالش بـرای سـاخت ایـن فلم در 

هالیـوود باال گرفته اسـت.

طبـق اعـالم ورایتـی گفتـه می شـود لئونـاردو دی کاپریو نیـز امیدوار 

نسـخه  در  کـه  اصلـی  نقـش  در  بازسـازی  ایـن  در  بتوانـد  اسـت 

دامنارکـی مـدس میکلسـن در آن بـازی کـرده بـود، ظاهـر شـود و 

کمپانـی فلمسـازی »اپیـان وی« متعلـق بـه دی کاپریـو در رقابتـی 

جـدی بـا کمپانـی جیـک جیلنهـال و الیزابـت بنکـس موفـق شـده 

اسـت حقـوق ایـن فلـم را خریـداری کنـد.

تومـاس وینرتبـرگ کـه بـرای کارگردانـی »دور دیگر« نامزدی اسـکار 

در بخـش کارگردانـی را هـم کسـب کـرد، در فلـم جدیـد تهیه کننده 

لیندهـومل  توبیـاس  کنـار  در  همچنیـن  او  بـود.  خواهـد  اجرایـی 

نویسـنده فلمنامـه »یـک دور دیگـر« هـم بـود. هنـوز کارگـردان و 

نویسـنده فلـم بازسـازی معرفـی نشـده اند.

وینرتبـرگ گفـت: »می خواسـتیم فلمـی بسـازیم کـه در سـتایش از 

زندگـی باشـد و در نهایـت فلم را بـرای او ادامه دادیم. بـه یاد او. این 

فلـم یادمانـی از دخرتم اسـت. تو هم بخشـی از این معجزه هسـتی. 

شـاید جایـی بـه نوعی در ایـن موفقیت تاثیر گذاشـتی.«

مـارک لطفـی فلمسـاز مـری بـا همراهـی اکسـل پرتسـن کارگـردان 

سـوئدی مسـتندی دربـاره زندگـی عمـر رشیـف سـاختند.

بـه گـزارش  ورایتـی، مسـتند جدیـد »زندگـی و دوران عمـر رشیـف« 

تعمقی در زندگی بازیگر افسـانه ای مری و تاثیر رویدادهای سیاسـی 

دهه ۱۹۵۰ بر شـکل دادن به شـخصیت پیچیده این شـخصیت اسـت.

چگونـه  کـه  می دهنـد  نشـان  مسـتند  ایـن  در  پرتسـن  و  لطفـی 

سیاسـت های جـامل عبدالنـارص رییـس جمهـوری وقت مـر و فضای 

سیاسـی آن دوره، موجـب شـد تـا وی نامـش را تغییـر دهـد و سـپس بـه 

دیـن اسـالم گرویـد و در نهایـت فـردی جهان وطن شـد کـه هامن اندازه 

کـه در قاهـره زندگـی می کـرد، لس آنجلـس و پاریـس را نیـز خانـه اش 

می دانسـت.

این پروژه که به صورت مشـرتک توسـط یک رشکت سـوئدی مسـتقر در 

اسـتکهلم و رشکت لطفی مسـتقر در اسـکندریه سـاخته شـده از جمله 

پروژه هایی اسـت در جشـنواره مسـتند دامنارک جای داشـت.

پرتسـن دربـاره ایـن پـروژه گفتـه اسـت از ابتـدا او و لطفـی دو دیـدگاه 

کامـالً متفـاوت درباره عمر رشیف داشـتند. وی گفت: مـن او را مناینده 

غـرب می دیـدم، بـه عنـوان یـک سـتاره برجسـته هالیـوودی، مـردی پـر 

زرق و بـرق و مشـهور در حالـی کـه از نظر لطفـی او مناینده رشق و مر 

بـود و برداشـتی کامـالً متفـاوت از وی داشـت. او وی را یـک یهـودای 

مـری می دانسـت. و مـا منی فهمیدیـم چطـور دیدگاه هایـامن دربـاره 

یـک نفـر اینقـدر متفاوت اسـت.

وی تاکیـد می کنـد کـه زندگـی رشیـف بیشـرت در دل تحوالت سیاسـی 

می گذشـت و گاهـی او مسـتقیم در دل آنهـا جـای داشـت.

لطفـی نیـز معتقـد اسـت عمـر رشیـف مـر را تـرک کـرد زیـرا در دوران 

حکومت نارص احسـاس می کرد تحت فشـار اسـت. همین فشـار موجب 

شـد تـا او نامـش را که در خانواده ای کاتولیک با ریشـه ای لبنانی متولد 

شـده بـود تغییـر داد. وی سـال ۱۹۵۵ وقتـی بـا فاتـن حاممـه بازیگـر 

مـری ازدواج کـرد بـه دین اسـالم گروید.

در ایـن مسـتند همچنیـن فعالیت هـای سـینامیی عمـر رشیـف مـورد 

»الرنـس  از  وی  فلم هـای  یادماندنی تریـن  بـه  و  گرفتـه  قـرار  بررسـی 

عربسـتان«، »دکـرت ژیواگـو«، »دخـرت بامـزه« و »مسـیو ابراهیـم« بررسـی 

می شـوند.

سـازندگان فلم هنوز در حال تکمیل آن هسـتند و در مراحل نهایی کار 

بـه رس می برنـد و تـا اینجـا یـک تدویـن ابتدایی از فلـم دارنـد. در حالی 

که فلم از سـندهای آرشـیوی اسـتفاده کرده همچنین شـامل شامری از 

مصاحبه هایـی اسـت کـه در مر، اسـتکهلم و برلین گرفته شـده اند. از 

جملـه ایـن مصاحبه هـا صحنه هایـی بـا طـارق رشیـف پرس عمـر رشیف 

هـم جـای دارد. همچنیـن با نوه وی نیز مصاحبه شـده اسـت. 

فلـم درخشـش بـه کارگردانی اسـتنلی کوبریـک که معمـوال از آن به 

عنـوان یکـی از بزرگرتین فلم های ترسـناک تاریخ یاد می شـود، یک 

صحنـه معـروف دارد کـه در آن جـک نیکلسـون، بازیگـر نقـش جک 

تورنـس، سـعی می کنـد با تـرب یک در را بشـکند.  

اگرچـه در فلمـربداری صحنـه اصلـی از یـک تـرب چوبـی اسـتفاده 

شـده اسـت امـا در فلمـربداری مناهـای النـگ شـات و بـرای حفـظ 

ایمنـی در جایـی کـه دو یـا چند شـخصیت در قـاب دوربیـن بودند، 

یـک نسـخه فومـی جایگزیـن تـرب اصلـی می شـد. یـک عـدد از ایـن 

تربهـای جایگزیـن بـه تازگی در یک حراجی به فروش گذاشـته شـد 

و بـا قیمـت اسـتثنایی ۴۵ هزار پونـد )۶۲ هـزار و ۴۵۳ دالر( چکش 

خـورد. ایـن تـرب کـه از فـوم سـخت سـاخته شـده، ۸۹ سـانتی مرت 

طـول دارد و بـه گونـه ای رنگ آمیـزی شـده کـه شـبیه بـه چـوب بـه 

نظـر برسـد. همزمـان روی تیغـه ایـن تـرب هـم نـوار نقـره ای کشـیده 

شـده اسـت تـا رنـگ آن سـطح فلـز را تداعـی کنـد. ایـن تـرب داخـل 

یـک محفظـه شیشـه ای ضدانعـکاس و اشـعه ماوراءبنفش بـه همراه 

بـه  فلـم،  نیکلسـون رس صحنـه  از جـک  امضـا شـده  یـک عکـس 

فـروش گذاشـته شـده بود. بـه گفته متولیـان این حراجی، اسـتودیو 

فلمسـازی بـرادران وانـر برای فلم درخشـش چند ترب سـاخته بود که 

امـروزه از نسـخه های فومـی آن تنهـا چنـد منونـه باقی مانده اسـت. 

یکـی از ایـن تربهـا در سـال ۲۰۱۹ بـه قیمـت ۵۷ هـزار و ۶۰۰ دالر 

چکـش خـورد. از تربهـای چوبـی اورجینـال ایـن فلـم هـم تنهـا یک 

عـدد هنـوز موجـود اسـت که آن هم در سـال ۲۰۱۹ بـه قیمت ۲۱۱ 

هـزار دالر فروخته شـد.

زندگی عمر شریف در قاب یک مستند

دی کاپریو مشتاق بازی در نسخه 
هالیوودی »یک دور دیگر«

فروش استثنایی تبر جک  نیکلسون
 در فلم »درخشش«

گفتگو با فلم ساز چینی برنده اسکار
سینما

رویداد

مستند



سـتاره هالنـدی یوونتـوس شـایعات جدایـی اش 

را تکذیـب کـرد.

ماتایـس دی لیخـت کـه در دو سـه هفتـه اخیـر 

گانه زنی هایـی مبنـی بـر احتـال رفتنـش بـه 

بارسـلونا شـنیده می شـود، در اظهارنظـر جدیـد 

خیـال هـواداران یوونتـوس را از بابـت مانـدن در 

ایـن تیـم آسـوده کرد.

مدافع میانی سـابق آژاکس به اسـکای اسـپورت 

ایتالیـا گفـت:» برای مـن بـازی در یوونتوس مایه 

افتخـار اسـت و دوسـت دارم فکـر کنـم کـه روزی 

کاپیتـان ایـن تیـم خواهـم بـود. االن رسـیدن بـه 

چنیـن چیـزی برایـم مهـم نیسـت چـون می دانم 

کـه ایـن تیـم 4 کاپیتـان دارد کـه سال هاسـت 

بـرای یوونتـوس بـازی کرده انـد. در حـال حـارض 

خـوب بـازی کـردن و کمـک بـه تیـم مهم اسـت. 

تصمیـم  کـه  اسـت  رسمربـی  ایـن  نهایـت  در 

می گیـرد چـه کسـی کاپیتـان تیـم باشـد و ایـن 

هـدف فعلـی من نیسـت.«

یوونتـوس بعـد از 9 قهرمانـی متوالـی، امسـال 

در آسـتانه تقدیـم ایـن عنـوان بـه اینـر اسـت و 

بـه جـای آن بـرای بـرای سـهمیه لیـگ قهرمانان 

مـی جنگـد. سـتاره هالنـدی بانـوی پیر افـزود:» 

بایـد بیشـر از اینهـا زحمـت بکشـیم تـا بتوانیـم 

ایـن  در  خصـوص  بـه  بربیـم  را  بازی های مـان 

شـدن  تـوپ  صاحـب  هنـگام  فصـل.  از  مقطـع 

بایـد شـهامت بیشـری بـه خـرج دهیم. ایـن تیم 

بـه ذهنیتـی قویر و عملکـرد دفاعی بهـری نیاز 

دارد. مـن هـم ناراحتـم کـه در ایـن فصـل فقـط 

یـک گل زده ام چـون می خواهـم عملکـردم را در 

حـوزه هجومـی ارتقـا دهـم. همـه مـا بایـد سـطح 

بازی مـان را ارتقـا دهیـم. بـه عنـوان مثـال روی 

کرنرهـا، آنهایـی که مسـیر حرکـت بازیکن حریف 

را مسـدود می کننـد و آنهایـی که باید بلند شـوند 

تـا رس بزننـد بایـد حواس شـان را بیشـر جمـع 

کننـد.« دی لیخـت 21 سـاله که تابسـتان سـال 

2019 بـه یوونتـوس پیوسـت تـا سـال 2024 بـا 

ایـن تیـم قـرارداد دارد.

از یوونتوس نمی روم، می خواهم کاپیتان شوم

ورزش
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اسـت. این در رشایطی اسـت که طی هفته های گذشـته 
جمهـوری چـک و روسـیه متقابـا دیپلات هـای یکدیگر 
را بـر رس یـک پرونده آتش سـوزی، که پـراگ رسویس های 
امنیتـی روسـی را عامـل آن می دانـد، اخـراج کرده انـد. 
امـری کـه باعـث باال رفـن تنش ها میـان اتحادیـه اروپا و 

روسـیه شـده است.

پیشـر جوزپ بورل، مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیه 
کـردن  مطـرح  بـرای  مسـکو  از  بازدیـد  از  پـس  اروپـا، 
پرونـده ناوالنـی گفته بود روسـیه »به سـمت یک کشـور 

اقتدارگـرا مـی رود و از اروپـا دور می شـود.«
روابـط روسـیه و اتحادیـه اروپـا از زمـان الحـاق کریمه و 
بحـران اوکرایـن در سـال ۲۰۱۴ رو بـه تیرگی گذاشـته 

مسـکو روز جمعـه ۳۰ اپریـل اعـام کـرد ورود دیویـد ساسـولی 
رئیـس پارملـان اروپـا و هفـت مقـام ارشـد دیگـر اروپایـی را بـه 

روسـیه ممنـوع کـرده اسـت.
بـه  پاسـخ  در  تافی جویانـه  اقـدام  ایـن  اسـت  گفتـه  کرملیـن 
تحریم هایـی انجـام گرفتـه اسـت کـه پیشـر از سـوی اتحادیـه 

اروپـا علیـه شـاری از مقامـات روسـی وضـع شـده بودنـد.
اتحادیـه اروپـا در مـاه مـارچ چهـار مقـام عالی رتبـه روسـیه را بـه 
دلیـل مشـارکت در رونـد قضایـی منجـر بـه محکومیـت الکسـی 

ناوالنـی و رسکـوب معرضـان هـوادار وی، تحریـم کـره بـود.
الکسـاندر  زندان هـا،  سـازمان  مدیـر  کاالشـنیکوف،  الکسـاندر 
کراسـنوف،  ایگـور  تحقیقـات،  کمیتـه  مسـئول  بسـریکین، 
دادسـتان عمومـی و ویکتـور زولوتـوف، رئیس گارد ملی روسـیه، 
چهـار مقـام روسـی بودنـد که نامشـان در لیسـت سـیاه سـفر به 

اتحادیـه اروپـا آمـده بـود.
در لیسـتی کـه امـروز از افراد تحریم شـده توسـط روسـیه منترش 
ژوروا  ورا  نـام  اروپـا،  پارملـان  رئیـس  بـر  عـاوه  اسـت،  شـده 
سیاسـتمدار اهـل چـک و معاون رئیس کمیسـیون اروپـا در امور 
ارزش هـای اروپایـی، جـورگ راوپـاچ رئیـس سـارنوالی برلیـن و 
ژاک مایـر عضـو هیئـت منایندگـی فرانسـه در مجمـع پارملانـی 

شـورای اروپـا دیـده می شـود.
کـرده  منتـرش  مناسـبت  همیـن  بـه  کـه  بیانیـه ای  در  کرملیـن 
گفتـه اسـت: »اتحادیـه اروپـا بـه سیاسـت اقدامـات یکجانبـه و 
روسـی  نهادهـای  و  شـهروندان  علیـه  محدودیـت زا  غیرقانونـی 

می دهـد.« ادامـه 

نخســتین دوررقابت هــای جام رمضانی بســکتبال در بلخ آغاز شــد

تالش نخست وزیر پاکستان برای تحمیل تصویب 
قانون منع کفرگویی به اروپا

مسابقات جام رمضانی 
ورزشکاران معلول افغانستان به تعویق افتاد  

احتمال می رود رقابت های جام بین المللی آینده 
هند به امارات منتقل شود

کرونا در هند؛ آغاز برنامه گسرتده واکسیناسیون

شـیوه ای عمـل کننـد کـه در رویکردشـان نسـبت بـه 

یهودیـان از خـود نشـان می دهند.« گفته می شـود که 

محمـود قریشـی، وزیـر امـور خارجـه دولـت پاکسـتان 

در همیـن ارتبـاط بـا وزیـران امـور خارجه چهار کشـور 

اسـامی متـاس گرفتـه اسـت.

عمران خان و اسالم گرایان

زیـر  گذشـته  روزهـای  ظـرف  پاکسـتان  نخسـت وزیر 

فشـار نیروهای افراطی و اسـام گرا قرار داشـته اسـت. 

آن هـا از عمـران خـان خواسـته بودند تا سـفیر فرانسـه 

در پاکسـتان را از ایـن کشـور اخـراج کنـد. علـت ایـن 

اسـام در  پیامـرب  انتشـار کاریکاتورهـای  درخواسـت 

نرشیـه فکاهـی شـارلی ابـدو در فرانسـه بـوده اسـت. 

حـزب "تحریـک لبیـک پاکسـتان" بعـد از دسـتگیری 

سـعد حسـین رضـوی، رهـرب ایـن حـزب چندیـن روز 

بـا ایجـاد موانـع در خیابان هـا علیـه دولـت پاکسـتان 

و عملکـرد عمـران خـان دسـت به اعـراض زده اسـت. 

در جریـان درگیـری افراط گرایان مسـلان با نیروهای 

انتظامـی صدهـا نفرمجـروح شـده اند. گفتـه می شـود 

کـه نیروهـای هـوادار این حزب حتـی شـاری از افراد 

را بـه گـروگان گرفته انـد.

مذاکره با اسالم گرایان

و  بـه گسـرش خشـونت  توجـه  بـا  پاکسـتان  دولـت 

ناآرامی هـا هرگونـه اعراض افراد وابسـته بـه این حزب 

را ممنـوع اعـام کرده اسـت. بـا این همه عمـران خان 

از متـاس و گفت وگـو بـا اسـام گرایان اسـتقبال کـرده 

است.

حـزب یادشـده از عمـران خان درخواسـت کرده اسـت 

کـه اخـراج سـفیر فرانسـه از پاکسـتان را بـه رای گیری 

بگـذارد. قـرار اسـت پارملـان پاکسـتان در ایـن بـاره 

تصمیـم بگیرد. آشـوبگرانی کـه در رابطه بـا اعراضات 

شـده اند.  آزاد  مجـددا  بودنـد،  شـده  دسـتگیر  اخیـر 

محاکمـه ایـن آشـوبگران نیـز از دسـتور کار دسـتگاه 

قضایـی پاکسـتان خـارج شـده اسـت.

فشـار  پاکسـتان  پارملـان  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

سیاسـی دولـت را برنتابیـده و بـا آن مخالفـت ورزیـده 

کشـور  ایـن  مجلـس  مناینـدگان  از  برخـی  اسـت. 

گفته انـد حـارض نیسـتند در ایـن ارتباط در برابر فشـار 

شـوند. تسـلیم  افراط گـرا  گروه هـای  و  دولـت 

پرونـده نـرش کاریکاتورهـای پیامرب اسـام همچنـان باز 

ایـن  پاکسـتان در  اسـت. عمـران خـان، نخسـت وزیر 

عرصـه پا بـه میدان نهاده اسـت. هدف او این اسـت که 

در همراهـی با کشـورهای اسـامی تصویـب قانون منع 

کفرگویـی را بـه اروپـا تحمیـل کند.

نرش کاریکاتورهای پیامرب اسـام اعراضات گسرده ای 

را در کشـورهای اسـامی در پی داشـته اسـت. اکنون، 

عمـران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان بـر آن اسـت تـا با 

بهـره گرفـن از حربـه تحریم کشـورهای اتحادیـه اروپا، 

تصویـب قانـون منع کفرگویـی را به آن هـا تحمیل کند.

اسـت  خواسـته  اسـامی  کشـورهای  از  خـان  عمـران 

کننـد.  پشـتیبانی  کارزار  ایـن  از  متحـد  طـور  بـه  تـا 

کشـورهای  تـا  بـوده  آن  بـر  پاکسـتان  نخسـت وزیر 

اروپایـی را وادار بـه مجـازات کسـانی کننـد کـه علیـه 

خواسـتار  او  می کننـد.  "کفرگویـی"  بـه  اقـدام  اسـام 

وحـدت همـه کشـورهای اسـامی در عرصـه مبـارزه بـا 

"توهیـن بـه پیامـرب اسـام" شـده اسـت. عمـران خـان 

کـه یکـی از چهره هـای رسشـناس ورزش پاکسـتان و از 

نخبگان ورزش کریکت این کشـور اسـت، از کشـورهای 

اروپایـی درخواسـت کـرده اسـت تـا کفرگویـی را ممنوع 

اعـام کننـد. ایـن سیاسـتمدار ۶۸ سـاله از کشـورهای 

اسـامی درخواسـت کـرده اسـت تـا در صـورت عـدم 

همراهـی کشـورهای اروپایی، اقدام بـه تحریم بازرگانی 

آن کشـورها بکننـد. عمـران خـان گفتـه اسـت کـه افزار 

تحریـم بازرگانی کشـورهای اروپایی می توانـد به عنوان 

یـک عامـل فشـار در عرصـه تحمیـل ایـن قانـون موثـر 

واقـع شـود. او از کشـورهای اسـامی خواسـته اسـت تا 

کشـورهای اروپایی را وادار به پذیرش ممنوعیت آسـیب 

رسـاندن بـه احسـاس مسـلانان کننـد.

کفرگویی و انکار هولوکاست

عمـران خـان در اظهـارات خـود گفتـه اسـت کـه قائـل 

شـدن ممنوعیـت کفرگویـی و توهیـن بـه پیامرب اسـام 

باید همسـان با انکار هولوکاسـت تلقی شـده و ارتکاب 

بـه آن بایـد بـه هـان گونـه مشـمول مجازات شـود.

او گفتـه اسـت: »مـا بایـد بـه طـور هاهنـگ و متحـد، 

اروپـا، اتحادیـه اروپـا و سـازمان ملـل را وادار سـازیم کـه 

از جریحـه دار کـردن احساسـات یـک میلیـارد و ۲۵۰ 

میلیـون نفر مسـلان جهـان دسـت بردارنـد و به هان 

رسـیدگی پزشـکی بـه بازیکـن شـاره ۱۰ سـابق تیم ملی 

فوتبـال ایـن کشـور را آغاز کرده بـود. دیگـو مارادونا که در 

سـال ۱۹۸۶ بـا تیـم ملی آرجانتایـن قهرمان جـام جهانی 

فوتبـال شـده بـود روز ۲۵ نوامـرب سـال گذشـته بـر اثـر 

»عارضـه قلبی« در سـن ۶۰ سـالگی درگذشـت. او هنگام 

مـرگ در منزلـش در بوئنـوس آیـرس تنهـا بـود. مارادونـا، 

نابغـه ای کـه »بـدون جنـگ و خونریـزی قلـب جهانیـان را 

فتـح کـرد« تحقیـق قضایـی دربـاره مـرگ دیگـو مارادونـا 

بـه دنبـال اظهـارات دو تـن از دخـران او آغـاز شـد. دو 

دخـر بازیکن سـابق تیـم ملی آرجانتاین در سـخنان خود 

جـراح مغـز و اعصـاب پدرشـان را مسـئول وخامـت حال او 

دانسـته بودند. کمیسـیون تحقیق پزشکی متشکل از ۲۰ 

کارشـناس در گـزارش خـود نتیجـه گرفتـه اسـت کـه اگـر 

دیگـو مارادونـا در مرکـزی »مناسـب« بسـری شـده بـود 

بخت بیشـری برای نجات از مرگ می داشـت. سـارنوالی 

آرجانتایـن هفـت نفـر از تیـم پزشـکی رسـیدگی بـه حـال 

دیگـو مارادونـا را تحـت پیگـرد قضایـی قـرار داده اسـت.

گزارش گروهی از کارشناسـان درباره مـرگ دیگو مارادونا، 

بازیکـن و مربی پیشـین تیم ملی فوتبال آرجانتاین نشـان 

مـی دهـد کـه رسـیدگی پزشـکی بـه او »نامناسـب« بـوده 

اسـت. در ایـن گـزارش کـه روز جمعـه منتـرش شـد آمـده 

اسـت کـه دیگـو مارادونـا از سـوی تیـم پزشـکی اش »بـه 

حـال خـود رهـا شـده بـود«. کارشناسـان در ادامـه افـزوده 

انـد کـه دیگـو مارادونـا بـا رسـیدگی پزشـکی »نامناسـب، 

را  »طوالنـی«  احتضـاری  دوره  غیرمحتاطانـه«  و  ناقـص 

تجربـه کـرد. اعضـای کمیسـیون تحقیـق پزشـکی دربـاره 

قضایـی  دسـتگاه  درخواسـت  بـه  فوتبـال  اسـطوره  ایـن 

آرجانتایـن ایـن گـزارش ۷۰ صفحـه ای را تهیـه کـرده اند. 

آنهـا در گـزارش خود نتیجـه گرفته اند که رونـد مرگ دیگو 

آرماندو مارادونا »دسـتکم ۱۲ سـاعت« پیش از آنکه جسـد 

او کشـف شـود آغاز شـده بود. در این گزارش تیم پزشـکی 

دیگـو مارادونـا متهم شـده اسـت که »نشـانه هایـی دال بر 

خطـر مـرگ« او را نادیـده گرفته بـود. سـارنوالی آرجانتاین 

پیـش از ایـن تحقیـق دربـاره احتـال سـهل انـگاری در 

نفس راحت پیولی؛ بازگشت زالتان به لیست میالن

شـفاخانه مخصـوص مداوای بیـاران مبتا بـه کووید اتفاق 

می افتـد.

شـهروندان اسـرالیا در صـورت بازگشـت از هنـد مجـازات 

می شـوند

هنـد  از  را  بازگشـت شـهروندانش  موقتـا  اسـرالیا  پیشـر، 

غیرقانونـی اعـام کـرد و گفـت کـه در صـورت بازگشـت بـه 

یـا جریمـه ۶۶ هـزار  و  زنـدان  بـا مجـازات ۵ سـال  کشـور 

دالـری روبـرو خواهنـد شـد. دولـت اسـرالیا در پـی افزایش 

شـار مبتایـان بـه کوویـد در هند دسـت به چنیـن اقدامی 

زده اسـت.

از روز دوشـنبه )۳ مـی( هرکسـی کـه در دو هفتـه اخیـر در 

هنـد بـوده منی تواند به اسـرالیا بازگـردد و در صورت نقض 

ایـن قانـون مجازات می شـود.

اسـرالیا پیـش از ایـن متامـی پروازهـای مسـتقیم از هنـد را 

به حـال تعلیـق درآورد.

اسـرالیا   ،۲۰۲۰ فوریـه  در  کرونـا  گیـری  همـه  زمـان  از 

مجموعـه اقدامـات سـختگیرانه ای را بـرای مقابلـه بـا کرونـا 

بـه اجـرا گذاشـت.

گفتـه شـده در حـال حـارض ۹ هـزار اسـرالیایی در هنـد 

. هسـتند

بـه گـزارش رسـانه هـای اسـرالیا ایـن اولیـن باری اسـت که 

شـهروندان اسـرالیا به خاطر بازگشـت به کشـور خود مجرم 

شـناخته می شوند.

گیری کوویـد قرار دارد.

در ایـن کشـور تاکنـون بیـش از ۱۵۰ میلیـون دوز واکسـین 

تزریـق شـده اسـت. بـه گفتـه کارشناسـان، بعیـد اسـت کـه 

هنـد تـا مـاه جـون ) دو مـاه دیگـر( بتوانـد به هـدف از پیش 

تعییـن شـده مبنـی بـر واکسـینه کـردن ۲۵۰ میلیـون نفـر 

برسـد، بـه ِویـژه آن که موارد ابتا به شـدت در حـال افزایش 

است.

ایـن کشـور رکـورد بیـش از ۴۰۰ هـزار مـورد ابتـا را در یک 

روز ثبـت کـرده کـه باالتریـن رقـم مبتایـان در یـک روز در 

میـان کشـورهای جهـان اسـت. آمـار روزانـه مـرگ و میر هم 

بیـش از ۳۰۰۰ نفـر گـزارش شـده اسـت.

در  سـوزی  آتـش  در  کرونـا  بـه  مبتـا  بیـار   ۱۳ مـرگ 

هنـد در  شـفاخانهی 

آتش سوزی در شفاخانه مبتایان به کووید

در همیـن حـال در آتـش سـوزی در شـفاخانه ی در ایالـت 

گجـرات کـه در اوایـل صبـح امـروز اتفـاق افتـاد، دسـت کم 

۱۲ نفـر کشـته شـدند. ایـن بیـاران بـرای درمـان کرونـا در 

این شـفاخانه بسـری بودند. در بین کشـته شـدگان دو نفر 

از کارکنـان بخـش درمانـی هـم دیـده می شـود.

حـدود ۵۰ بیـاری هـم کـه از ایـن حادثـه جان سـامل به در 

بردنـد بـه شـفاخانه هـای دیگر منتقل شـدند.

تحقیق درباره علت وقوع این حادثه درجریان است. 

در  کـه  اسـت  هفتـه  یـک  در  سـوزی  آتـش  سـومین  ایـن 

هنـد برنامـه واکسیناسـیون گسـرده ای را همزمـان بـا بحـران 

همه گیـری ویـروس کرونـا درایـن کشـور آغـاز کـرده اسـت.

از امـروز متامـی افـراد بـاالی ۱۸ سـال، واجد رشایـط دریافت 

واکسـین هسـتند. امـا شـاری از ایالت هـا گفته انـد کـه بـه 

دلیـل کمبـود واکسـین قـادر بـه تزریـق آن نیسـتند.

سیسـتم واکسیناسـیون هند در رشایط بحرانی اسـت و بخش 

پزشـکی این کشـور هم به شـدت تحـت تاثیر مـوج جدید همه 

تاریـخ ۱۹ مـاه  بـه  ایـن رقابت هـا  از راه انـدازی 

رمضـان میان تیم هـای معلولین کابـل خرب داده 

و هـدف ایـن رقابت هـا را انتخـاب چهره های برتر 

بودند. خوانـده 

امـارات  بـه  آوره  بیسـت  رقابت هـای  آینـده 

متحـده عربـی انتقـال داده شـود.

هفتـم  مرحلـه  رقابت هـای  مـی رود  انتظـار 

جـام بیسـت آورده بین املللـی کرکـت امسـال 

شـود. برگـزار  درهندوسـتان 

ایـن رقابت هـا در مـاه اکتوبر آغاز می شـود و تا 

۱۴ مـاه نومـرب ادامه می یابد.

آوره  بیسـت  مسـابقات  بین املللـی  درجـام 

کرکـت برعـاوه افغانسـتان شـامل شـش تیـم 

اسـت. شـامل 

ایـن  قهرمانـی  اندیـز  ویسـت  ایـن  از  پیـش 

بـود. کـرده  خـود  آن  از  را  مسـابقات 

نیـز توسـط میـان در هالـه ای از ابهـام قـرار 

گیـرد. امـا یکـی از مهـم تریـن دالیـل افـت 

میـان طـی هفتـه هـای اخیـر غیبـت هـای 

پـی در پـی زالتـان ابراهیموویـچ بـوده اسـت. 

فـوق سـتاره سـویدنی در مقطعـی بـه کرونـا 

مبتـا شـد و از طـرف دیگـر مصدومیـت بـه او 

اجـازه نـداد کـه بـه رونـد فـوق العـاده ابتدای 

فصـل خـود ادامـه دهـد. با ایـن وجـود زالتان 

در مقطعـی بسـیار مهم دوباره آماده بازگشـت 

بـه میادیـن شـده اسـت چـرا کـه بـا توجـه بـه 

بـازی  بـرای  میـان  لیسـت  شـدن  منتـرش 

امشـب برابـر بنونتـو، نام سـتاره سـویدنی نیز 

در آن دیـده مـی شـود. ایـن در حالـی اسـت 

کـه ماریـو مانژوکیچ این بازی میـان را هم از 

دسـت داده اسـت.

بـه  از  افغانسـتان  پارااملپیـک  مسـئوالن 

رمضانـی  جـام  مسـابقات  افتـادن  تعویـق 

خـرب  آینـده  هفتـه  بـه  معلـول  ورزشـکاران 

داده انـد.

کبیر خوشبین، مسـئول نرشات پارااملپیک 

امـروز بـه رادیـو آزادی گفت که قـرار بود این 

رقابت هـا امـروز میان تیم هـای پرتاب گلوله، 

نشـان زنی و پینگ پانگ معلولیـن راه اندازی 

شـود. امـا بـه گفتـه آقـای خوشـبین، ایـن 

رقابت هـا بـه دلیـل برخـی مسـایل فنـی و 

نبـود آمادگـی کامـل از سـوی ورزشـکاران تا 

هفتـه آینـده بـه تعویـق افتـاده اسـت. پیش 

)معلولیـن(  پاردااملپیـک  مسـوالن  ایـن  از 

کرکـت بـورد هنـد می گوید که بـا توجه به 

گسـرش رسیـع ویـروس کرونـا، احتـال 

بین املللـی  جـام  رقابت هـای  مـی رود 

رس  پشـت  از  بعـد  ابراهیموویـچ  زالتـان 

لیسـت  در  خـود  مصدومیـت  گذاشـن 

میـان برای مسـابقه امشـب برابـر بنونتو 

قـرار گرفتـه اسـت.

میـان فصـل جـاری رقابت هـای رسی آ را 

فوق العـاده آغـاز کـرد و حتـی یـک مقطع 

نسـبتا طوالنی صدرنشـین مسـابقات بود 

امـا چنـد تـا نتیجـه ناامیـد کننـده باعـث 

شـد اینـر بـه رده اول صعـود کند.

ایـن امـا پایـان کار نبـود و نتایـج ضعیـف 

شـاگردان اسـتفانو پیولی همچنان ادامه 

داشـت تا اینکه آنها بعد از شکسـت هفته 

گذشـته برابـر التزیـو به رده پنجـم جدول 

سـقوط کردنـد؛ موضوعی که باعث شـده 

حاال کسـب سـهمیه لیگ قهرمانـان اروپا   

 PSG طعنه عجیب ریاض محرز به بازیکن هالندی
ریـاض محرز سـتاره سـیتی در بـازی رفت نیمه 
نهایـی لیـگ قهرمانـان برابر پی اس جـی بود و 
گل برتـری تیمـش را زد. واکنـش او بـه میشـل 
باکـر بازیکـن هالنـدی پـی اس جـی نیـز مـورد 

توجـه قـرار گرفت.
دقیقـه 77 بـازی بیـن سـیتی و پـی اس جـی 
بـود کـه ادریس گئیـه با تکلی خشـن روی پای 
ایلـکای گونـدوگان، او را مصـدوم کـرد تا جایی 
کـه پـپ گواردیـوال مجبـور شـد فرناندینیـو را به 
زمیـن بفرسـتد. گئیـه نیـز چنـد ثانیـه بعـد بـا 

کارت قرمـز داور اخـراج شـد.
در ایـن صحنـه و در حالی که گونـدوگان از درد 
بـه خـود می پیچیـد و محرز نیز از گئیه شـاکی 
به نظر می رسـید، میشـل باکر مدافع چپ 21 
سـاله هالنـدی پـی اس جـی مشـغول اعراض 
بـه ریـاض محـرز شـد. سـتاره الجزایری سـیتی 
بـا دیـدن اعـراض باکـر بـه او واکنـش عجیبی 
نشـان داد و گفت:» شـا بـرو اونطرف؛ شـا...

این دیگـه کیه؟«
باکـر کـه بازیکنـی کمر شـناخته شـده در پی 

اس جـی محسـوب مـی شـود، شـانس ایـن را 
پیـدا کـرده بـود تـا در غیـاب کـورزاوا در ترکیـب 
ثابـت تیمـش قـرار بگیـرد. بازیکنـی کـه بـرای 
چنیـن  شـد  باعـث  و  بـود  ناآشـنا  نیـز  محـرز 

واکنشـی نشـان دهـد.
باکـر محصـول آکادمـی فوتبـال آژاکـس اسـت 
ولـی از سـال 2019 در عضویـت پـی اس جـی 

قـرار دارد.

گزارش کارشناسان پزشکی از مرگ مارادونا: 
او را به حال خود رها کرده بودند

کرد تحریم  ا  ر روپا  ا دیگر  ــد  رش ا مقام   ۷ و  روپا  ا پارلمان  رئیس  ــیه  روس

کـود  بسـکتبال  رمضانـی  جـام  رقابت هـای  دور  نخسـتین 
و بـرق والیـت بلـخ آغـاز گردیـد. مجیـب قاریـزاده مسـئول 
مطبوعاتـی کمیتـه ملـی املپیـک افغانسـتان می گویـد کـه 
ایـن رقابـت هـا بیـن شـش تیـم بسـکتبال )مـردان( انجـام 
می شـود. بـه گفتـه وی ایـن رقابت هـا بـرای مـدت سـه روز 
بلـخ درمیـدان  بـه همـکاری فدراسـیون بسـکتبال والیـت 

ورزشـی کـود و بـرق راه انـدازی شـده اسـت.
آقـای قاریـزاده هـدف از راه انـدازی این رقابت ها را رشـد و 
توسـعه بسـکتبال، بلنـد رفـن سـطح مهارت هـای تیم های 
رشکـت کننـده و شناسـایی چهره هـای برتر خوانده اسـت.



 

 

 عبداللـه عبداللـه رئیس شـورای عالی مصالحه ملـی از بیانیه 

خواهـان  و  کـرد  اسـتقبال  توسـعه یافته  ترویـکای  مشـرک 

ترسیـع گفتگوهـای صلـح شـد.

نـر  بـا  ثـور   11 شـنبه  روز  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای 

مصالحـه  عالـی  شـورای  کـه  اسـت  گفتـه  خـری  اعالمیـۀ 

ملـی، از بیانیـۀ مشـرک ترویـکای توسـعه یافته؛ مناینـدگان 

کشـورهای امریـکا، چیـن، روسـیه و جمـع پاکسـتان دربـارۀ 

ترسیـع  آتش بـس،  خشـونت ها،  کاهـش  افغانسـتان،  صلـح 

خـروج  و  سیاسـی  موافقـه  یـک  بـه  دسـت یابی  مذاکـرات، 

می کنـد. اسـتقبال  بین املللـی  نیروهـای  مسـووالنۀ 

قطـر  در  افغانسـتان  صلـح  دربـاره  توسـعه یافته  ترویـکای 

حکومـت  از  نشسـت  ایـن  در  و  کردنـد  برگـزار  نشسـتی 

افغانسـتان خواسـته اسـت کـه بـا گـروه طالبـان بـه صـورت 

 لوی سـارنوالی کشـور می گویـد کـه یـک کارمند رشکت برشـنا 

هنگام دریافت 70 هزار افغانی رشـوت بازداشـت شـده اسـت.

این اداره روز شـنبه 11 ثور با نر خرنامه ای نوشـته اسـت که 

ریاسـت عمومـی سـارنوالی کنـرول و مراقبـت لوی سـارنوالی، 

را حیـن دریافـت ۷۰ هـزار  از کارکنـان رشکـت برشـنا  یکـی 

افغانـی رشـوت بازداشـت کرد. 

در خرنامـه نوشـته شـده کـه شـخص متهـم پـس از اطـالع و 

شـکایت یکـی از شـهریان کابـل به ریاسـت عمومی سـارنوالی 

کنـرول و مراقبـت، در یـک عملیـات اوپراتیفـی بـا همـکاری 

نیروهـای کشـفی و امنیتـی، در هفتـم ثـور ۱۴۰۰ از مربوطات 

حـوزۀ سـوم امنیتـی شـهر کابل بازداشـت شـد.

کـه  اسـت  گفتـه  شـاکی  فـرد  کـه  می گویـد  سـارنوالی  لـوی 

بـرادرش در آزمـون رقابتـی یکـی از بسـت های رشکـت برشـنا 

بـود. شـخص شـاکی  بامیـان اشـراک کـرده  مربـوط والیـت 

 وزارت صحـت عامـه افغانسـتان از دیـروز واکسیناسـیون کرونا 

را در کابـل بـرای همـه افـراد بـاالی هجده سـال همگانی کرد.

وزارت صحـت عامـه افغانسـتان بـرای جلوگیـری از مـوج سـوم 

ویـروس کرونـا در ۳۴ والیـت کشـور مراکـز تطبیـق واکسـین 

کرونـا را بـرای افـراد باالتـر از ۱۸سـال بـاز کـرده اسـت.

ایـن وزارت روز شـنبه در  میـروس علیـزی معـاون سـخنگوی 

صحبـت بـا رادیـو آزادی از مـردم خواسـت تـا در نزدیک تریـن 

مراکز واکسـین مراجعه کرده و واکسـین کرونا را تطبیق کنند.

او می گویـد: »واکسـین کرونـا در ۱۲مرکـز شـهر کابـل فعالیت 

می کنـد: اسـتقالل، جمهوریـت، صحـت طفل، احمد شـاه بابا 

 وزارت دفـاع افغانسـتان گفتـه کـه نیروهـای خارجی براسـاس 

تصمیـم جـو یایـدن رئیس جمهـوری امریکا امـروز اول ماه می، 

رونـد خـروج از این کشـور را آغـاز کردند.

یاسـین ضیـا، رسپرسـت ایـن وزارت روز شـنبه )۱۱ ثـور( در 

نشسـت خری مشـرک بـا حمدالله محب مشـاور امنیت ملی 

ایـن کشـور گفـت که پایـگاه شـورابک در قندهار شـاید فردا به 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغان سـپرده شـود.

او گفـت: »کار خـروج عمـالً آغـاز شـده و ممکـن اسـت تـا آخـر 

هفتـه سـاحاتی را تسـلیم کننـد - البتـه نیروهـای امریکایـی 

و ناتـو. مـا در حـال تسـلیم گیری سـاحات هسـتیم. یکـی پـی 

اصلی شـان،  پایـگاه  در  می کننـد.  تخلیـه  را  سـاحات  دیگـر 

یعنـی بگـرام، تجمـع کـرده و پـس از آن بـه کشـورهای خـود بر 

می گردنـد.«

در همین حال حمدالله محب، مشـاور امنیت ملی افغانسـتان 

در ایـن نشسـت در پاسـخ به سـوالی در باره محافظـت طالبان 

از پایـگاه هـای نیروهای خارجی گفت که حکومت افغانسـتان 

از ایـن موضـوع اطـالع نـدارد، امـا افـزود کـه اگـر ایـن خـر 

درسـت باشـد، طالبـان از آن در راسـتای رسـیدن بـه قـدرت 

اسـتفاده می کننـد.

پیشـر خرگـزاری رویـرز بـه نقـل از سـه مقـام غربـی گـزارش 

داده بـود کـه براسـاس یـک ضمیمـه رسی توافق نامـه صلـح 

امریـکا و طالبـان، ایـن گـروه در یـک سـال اخیـر از پایگاه های 

می کرده انـد. محافظـت  امریکایـی 

طالبان هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته اند.

امـا محمـد نعیم سـخنگوی دفـر سیاسـی طالبـان در قطر در 

پیامـی بـه رادیو آزادی نوشـته کـه به تعویق افتـادن خروج متام 

نیروهـای خارجـی از اول مـاه مـی، تخلـف رصیـح از توافق نامه 

صلـح میـان امریکا و طالبان اسـت.

آقـای نعیـم نوشـته کـه ایـن تخلـف اصـوآل راه را بـرای هرگونـه 

اقـدام علیـه امریـکا بـرای طالبـان بـاز کـرده، امـا آنهـا در ایـن 

مـورد منتظـر دسـتور رهری خود هسـتند. به گفتـه او، طالبان 
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کنـد. گفتگـو  آزادانـه 

ترویـکای توسـعه یافته کـه بیانیـه مشـرکی کـه منتـر کـرده 

اسـت، گفتـه اسـت دولت افغانسـتان به صورت واضـح با گروه 

طالبـان وارد گفتگو شـود.

بیانیـه ترویـکای توسـعه یافته کـه در وبسـایت وزارت خارجـه 

روسـیه منشـر شـده اسـت در آن آمـده اسـت: »مـا از دولـت 

جمهـوری اسـالمی و شـورای عالی مصالحه ملـی می خواهیم 

کـه بـه صـورت آزادانـه دربـاره یـک توافـق سیاسـی بـا جنبش 

طالبـان گفتگـو کننـد. مـا از ایجـاد هیـچ حکومـت تحمیـل 

شـده بـه زور در افغانسـتان حامیـت منی کنیـم.«

اعضـای ترویـکا توسـعه یافته در ایـن بیانیـه از گـروه طالبـان 

بـه تعهـدات خـود پای بنـد باشـد و  نیـز خواسـته اسـت کـه 

اجـازه ندهـد گروه هـای تروریسـتی دیگـر از خاک افغانسـتان 

پیامـی از کارمنـد رشکـت برشـنا دریافـت می کنـد. او بـه فـرد 

شـاکی می گویـد کـه بـرادرش در فهرسـت ریزرفـی ایـن بسـت 

قـرار دارد و بـرای احـراز ایـن بسـت بایـد ۱۰۰ هـزار افغانـی 

بپـردازد. او همچنان گفته اسـت که در صورت پرداخت نشـدن 

ایـن مبلـغ شـخص دیگـری را برای این بسـت معرفـی می کند.

سـارنوالی عمومـی کنـرول و مراقبت پـس از دریافت و تحلیل 

شـکایت در همکاری با منسـوبان قطعۀ ۰۶۲ ریاسـت عمومی 

امنیـت ملـی، در یک اقـدام اوپراتیفی مبلغ ۷۰ هـزار افغانی را 

کـه قبـالً روی آن توافـق شـده بود، بـه منظور پرداخـت به متهم 

ایـن قضیـه، بـه شـاکی می دهنـد. شـخص متهـم پـس از اخـذ 

ایـن مبلـغ به گونۀ بالفعل بازداشـت و اکنون تحـت توقیف قرار 

دارد. قضیـه تحـت پیگرد عدلی قـرار دارد.

اداری،  فسـاد  بـا  مبـارزۀ  بـرای  کـه  می گویـد  لوی سـارنوالی 

حاکمیـت قانـون و تأمیـن عدالـت، اقدامـات جـدی و عملـی 

،۱۰۲ بسـر خیرخانـه و برخـی مراکـز دیگـر در بخـش تطبیق 

واکسـین کرونـا در کابل فعالیت می کنند. این مراکز از هشـت 

صبـح الی سـاعت یـک واکسـین را تطبیـق می کنند«.

وزارت صحـت عامـه افغانسـتان نخسـت واکسـین کرونـا را بـر 

رسـانه ها،  کارمنـدان  امنیتـی،  ارگانهـای  صحـی،  کارمنـدان 

معلـامن و بیجاشـده های داخلـی تزریـق می کـرد، امـا حـاال 

هـر فـرد باالتـر از ۱۸ سـال می تواننـد از این واکسـین بهره مند 

شود.

امـا بـه اسـاس تصمیم سـازمان صحـی جهان بـرای افراد سـن 

پاییـن ۱۸ سـال ایـن واکسـین تطبیق منی شـود.

در ایـن مـورد براسـاس منافـع افغانسـتان تصمیـم می گیـرد.

در همیـن حال، متیم عاصی رئیس انسـتیتوت مطالعات صلح 

و جنـگ افغانسـتان می گویـد که اوضاع جاری بیانگر آن اسـت 

کـه بـا آغـاز بیـرون شـدن نیروهـای خارجـی، احتـامل افزایش 

خشـونت وجـود دارد: »مـا نشـانه هایی را می بینیـم کـه طالبان 

و دولـت افغانسـتان بـرای فصـل جنـگ و زورآزمایـی آمادگـی 

می گیرنـد کـه متاسـفانه باعـث خونریـزی بیشـر خواهد شـد. 

صلـح عقـب زده خواهد شـد و جنـگ به عنوان اصل سیاسـت و 

اسـراتژی دو طـرف باقـی خواهـد ماند.«

بیـرون شـدن متـام  رونـد  آغـاز  بـا  کـه  اسـت  در حالـی  ایـن 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، شـبکه القاعـده تهدیـد کرده 

کـه جنـگ در برابـر امریـکا را ادامـه خواهـد داد.

ایـن کشـور منتقـل نکننـد.«

ایـن اداره از متامـی کسـانی کـه بـه افغانسـتان سـفر 

کرونـا  آزمایـش  از سـفر،  پیـش  تـا  می کننـد، خواسـته 

انجـام دهنـد. در همین حـال وزارت صحت افغانسـتان 

هنـد،  در  کرونـا  بدتـر شـدن شـیوع  پـی  در  می گویـد 

ایـن وزارت روی طرحـی کار می کنـد کـه پروازهـا میـان 

هنـد و افغانسـتان بـرای مدتـی »متوقـف یـا دسـت کـم 

محـدود« شـود.میرویس علیـزی، سـخنگوی ایـن وزارت 

بـه  بـه بی بی سـی گفـت کـه اعـامل محدودیـت سـفر 

ایـران و پاکسـتان هـم شـامل ایـن طـرح اسـت کـه تـا 

دو روز دیگـر بـرای تاییـد به ریاسـت جمهوری فرسـتاده 

می شـود. وزارت صحـت عامـه گفتـه کـه در ایـن کشـور 

تاکنـون ۲۵۶ نفـر بـه نـوع جهش یافتـه کرونـا مصـاب 

شـده کـه همـه ای افـراد مبتـال قبـال بـه پاکسـتان سـفر 

کـرده بودنـد. 

افغانـی، بابـت جـزای نقـدی از سـوی ایـن مرسـتیالی 

تثبیـت و بـه حسـاب قطعـی دولـت واریز شـده اسـت.

در خرنامـه لوی سـارنوالی نوشـته شـده کـه بیشـرین 

کابـل،  والیـات  در  ترتیـب  بـه  جرمـی  رویدادهـای 

اسـت. رسـیده  ثبـت  بـه  هـرات  و  کندهـار  ننگرهـار، 

ایـن قضایـا  کـه  کـه  لـوی سـارنوالی کشـور می گویـد 

بـه ماه هـای جـدی، دلـو و حـوت سـال روان  مربـوط 

اسـت و توسـط مرسـتیالی عسـکری ثبـت و رسـیدگی 

شـده اسـت.

 ۲۵۰۰ بـه  نزدیـک  لوی سـارنوالی  کـه  اسـت  گفتنـی 

گذشـته،  مالـی  سـال  در  عسـکری  جرایـم  قضیـه 

رسـیدگی کـرده بـود. ایـن جرایـم شـامل ده هـا قضیـه 

قتـل، رسقـت، فسـاد اخالقـی و سـایر جرایـم جنایـی 

نیروهـای  بیـن  در  سـواد  و  دانـش  پاییـن  بود.سـطح 

دسـت  آنـان  از  برخـی  کـه  می شـود  باعـث  امنیتـی 

از وظایـف خـود سوءاسـتفاده کننـد و دسـت بـه جـرم 

بزننـد.

اسـت کـه ظرفیـت دفع تهدیـدات را نـدارد«.

ایـن عضـو شـورای والیتـی غزنـی وضعیـت امنیتـی را 

اگـر  افـزود:«  خوانـده  کننـده  نگرانـی  والیـت  ایـن  در 

در رهـری اداره محلـی والیـت غزنـی تغییـرات نیایـد 

و همچنـان دولـت مرکـزی دسـت بـکار نشـود ما شـاید 

سـقوط والیـت غزنـی خواهیـم بـود«.

در همیـن حـال ذبیـح اللـه مجاهـد سـخنگوی گـروه 

طالبـان گفته اسـت کـه در منطقـه ارزو مربوطات مرکز 

والیـت غزنـی یـک قـرارگاه بـزرگ ارتـش کـه بـه دسـت 

جنگجویـان ایـن گـروه افتـاده اسـت.

وی گفتـه اسـت کـه 20 تن رسبـازان نیز زنده دسـتگیر 

شـده اند.

مسـووالن در وزارت دفـاع ملـی ایـن خـر را رد نکـرده 

بررسـی می کننـد. را  ایـن خـر  می گوینـد 

بـه  ملـی  دفـاع  وزارت  سـخنگوی  معـاون  امـان  فـواد 

بررسـی  را  خـر  ایـن  مـا  گفـت:«  جمهـور  خرگـزاری 

می کنیـم درسـت و نادرسـت بـودن آنرا به زودی با شـام 

می سـازیم«. رشیـک 

ملـی در خـر  دفـاع  وزارت  کـه  اسـت  ایـن در حالـی 

دیگـری از کشـته و زخمـی شـدن 165 طالـب مسـلح 

در درگیـری بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در نقـاط 

مختلـف کشـور خـر داده اسـت.

اسـتفاده کننـد. در ایـن بیانیـه از هـردو طـرف خواسـته شـده 

اسـت کـه خشـونت ها را کاهـش دهـد و از گـروه طالبـان نیـز 

خواسـته انـد کـه حمـالت بهـاری خـود را تطبیـق نکنـد.

شـورای عالـی مصالحـه ملـی گفتـه اسـت:  »مـا از تالش های 

و سـازمان  ترکیـه  قطـر،  و کشـورهای  توسـعه یافته  ترویـکای 

ملـل متحـد بـرای میزبانـی و تسـهیل گفت وگوهـای صلـح و 

کنفرانـس  برگـزاری  و  مذاکـرات  راسـتای ترسیـع  در  کمـک 

می کنیـم.« قدردانـی  اسـتانبول 

کـه  اسـت  آمـده  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  اعالمیـه  در 

امیدواریـم بـه کمک کشـورهای دوسـت و همکار افغانسـتان، 

گفتگوهـا بـه منظـور ختـم جنـگ و رسـیدن هـر چـه زودتـر به 

یـک موافقـه سیاسـی، بـه نتایـج قناعت بخـش و قابـل قبـول 

بـرای متـام طرف هـا برسـد.

اعالمیـه می افزایـد کـه شـورای عالـی مصالحـه ملـی معتقـد 

اسـت بحـران جـاری راه حـل نظامی و مسـلحانه نـدارد. ادامۀ 

خشـونت، خون ریـزی و کشـتار مردمـان بی گنـاه توجیه ناپذیر 

می باشـد و بـه غیـر از تباهـی رسمایه های مـادی و بری این 

کشورسـودی ندارد. 

در اعالمیـه شـورای عالـی مصالحه ملـی آغاز خـروج نیروهای 

بین املللـی یـک فرصـت بـرای تفاهـم سیاسـی دانسـته شـده 

اسـت. شـورای عالـی مصلحـه ملـی گفته اسـت که این شـورا 

تـالش جـدی می کنـد تـا در هآمهنگـی بـا طرف هـای مطـرح 

سیاسـی از ایـن فرصت مسـووالنه اسـتفاده شـود.

از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج  رونـد  کـه  حالیسـت  در  ایـن 

نیـز حمـالت  طالبـان  گـروه  و  اسـت  اغـاز شـده  افغانسـتان 

تروریسـتی خـود را شـدت بخشـیده اسـت. ذبیح اللـه مجاهد 

کسـی کـه خـود سـخنگوی گـروه طالبـان می  خوانـد، تعویـق 

نقـض  افغانسـتان،  از  امریکایـی  نیروهـای  کامـل  خـروج 

توافقنامـه خوانـده و گفتـه اسـت کـه جنگجویـان ایـن گـروه 

انـد. مـال هبت اللـه  منتظـر دسـتور 

را انجـام و همـواره تأکیـد کـرده اسـت کـه هیـچ کسـی فراتر از 

قانـون نیسـت و هیـچ مجرمـی معافیـت نخواهـد داشـت.

وزارت صحـت تأکیـد کـرده کـه ایـن وزارت بـا کمبـود واکسـین 

مواجـه نبـوده و ۹۶۸ هـزارو دوز واکسـین کـه بـه کشـور انتقال 

شـده از هـامن اسـتفاده می شـود و بـا ختـم شـدن واکسـین 

کرونـا وزارت تـالش می کنـد واکسـین بیشـر وارد کنـد.

بـه گفتـه مقام هـای ایـن وزارت از یـک مـاه بدینسـو ۲۷۰ هزار 

تـن در افغانسـتان واکسـین شـده اند.

از آغـاز گسـرش ویـروس کرونـا در افغانسـتان تـا کنـون ۵۹ 

هـزارو ۹ صـدو ۳۹ تـن بـه کرونا مبتـال شـده و ۲۶۳۱ تن دیگر 

جـان باختـه اند.

مقام هـای وزارت صحـت عامـه می گوینـد بخاطـر وارد کـردن 

واکسـین تعهـد کمک هـای جامعـه جهانـی را با خـود دارد و در 

مجمـوع بانـک جهانی بـرای تطیبیق این واکسـین ۱۳میلیون 

دالـر تعهـد کرده اسـت.

بانـک توسـعه آسـیایی هـم  ایـن وزارت  بـه اسـاس معلومـات 

کمـک ۵۰ میلیـون دالـر را کرده اسـت که ۲۰ در صـد آن برای 

تطبیـق واکسـین اختصـاص داده شـده اسـت.

امـا بـا ایـن همـه وزارت صحـت عامه هشـدار می دهد کـه موج 

سـوم کرونـا یـک تهدیـد جـدی بـرای افغانسـتان اسـت و مردم 

بایـد بـا راعایـت توصیه هـای صحـی و صحبت هـای عاملـان 

دیـن از مبتـال شـدن ایـن ویـروس جلوگیـری کننـد.

افغانسـتان شـامری  ایـن در حالـی اسـت کـه هنـوز هـم در 

نیسـتند. را  کرونـا  واکسـین  تطبیـق  عالقمنـد  مـردم  زیـادی 

در عیـن حـال علـامی دیـن در مسـاجد نیـز به گونـه مکـرر از 

مـردم می خواهنـد تـا خـود را در برابـر ویـروس کرونـا واکسـین 

. کنند

مولـوی حنفـی، عـامل دینـی بـه رادیـو آزادی گفـت تنهـا راه 

جلوگیـری از مبتـال شـدن بـه ایـن ویـروس تطبیـق واکسـین 

کرونـا اسـت. 

از سـویی هم نشسـت امریکا، روسـیه، چین و پاکستان موسوم 

بـه ترویـکای توسـعه یافته دیـروز در قطـر برگـزار شـد و آنهـا بـا 

مناینـدگان دولـت افغانسـتان و طالبـان هم دیـدار کردند.

مناینـدگان ویـژه این چهـار کشـور در اعالمیه مشـرکی ضمن 

بـرای رشکـت در  و طالبـان  افغانسـتان  از دولـت  درخواسـت 

گفت وگوهـای صلـح، یـادآور شـدند کـه تحریم هـای سـازمان 

ملـل علیـه طالبـان بررسـی می شـود. 

در ایـن اعالمیـه همچنیـن بـر ترسیـع رونـد برگـزاری نشسـت 

ترکیـه تاکیـد شـده و از طرف هـای اصلـی مذاکـرات خواسـته 

شـده کـه بـه سـوی یـک توافـق سیاسـی فراگیـر و آتش بـس 

گسـرده و دایمـی حرکـت کننـد. 

رشکت هـای  متـام  از  کشـور  ملکـی  هوانـوردی  اداره   

دارنـد، خواسـته  پـرواز  افغانسـتان  بـه  کـه  هواپیامیـی 

تـا پـس از ایـن هیـچ مسـافری را بـدون داشـن سـند 

نکننـد. ایـن کشـور منتقـل  بـه  آزمایـش کرونـا 

ایـن اداره بـا نـر خرنامـه ای گفته »بر اسـاس بررسـی 

و وزارت صحـت  ویـروس کرونـا  مرکـز حـاالت اضطـرار 

نـوع جهش یافتـۀ کرونـا، در رسارس  مـوج سـوم  عامـه، 

تهدیـد  را  کشـور  شـهروندان  و  شـده  خرسـاز  جهـان 

می کنـد.«

در ادامـه ایـن خرنامـه آمـده کـه »مطابـق بـه توصیـه 

وزارت صحـت و فیصلـه کابینـه افغانسـتان بـه منظـور 

جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونا، به متـام رشکت های 

هوایـی داخلـی و خارجـی کـه در افغانسـتان فعالیـت 

دارنـد، ابـالغ می شـود کـه بعـد از ایـن هیـچ مسـافری 

را بـدون داشـن سـند آزمایـش منفـی کرونـا )PCR( به 

 لوی سـارنوالی کشـور می گویـد کـه ۶۰۴ قضیۀ جنایی 

را در بخـش عسـکری/ رسبـازی در ربع اول سـال مالی 

۱۴۰۰، رسـیدگی کرده است

لوی سـارنوالی روز شـنبه 11 ثـور بـا نـر خرنامـه ای 

گفتـه اسـت کـه ایـن قضایـا شـامل ۲۶ مـورد قتـل، ۸ 

مـورد جـرم رسقـت، ۱ مـورد جـرم اخالقی، ۷ مـورد جرم 

مـواد مخـدر، ۲ مـورد جـرم ترافیکـی، ۲۴ مـورد جـرم 

سـایر  آن  دیگـر  مـورد  و همچنـان ۵۳۶  اداری  فسـاد 

جرایـم اسـت. در خرنامه آمده کـه از میان 604 قضیه 

جنایـی، ۲۴۷ قضیـه مراحـل محاکامتـی آن نهایـی و 

متهـامن ایـن قضایا، از سـه مـاه الی ۳۰ سـال زندان و 

جـزای نقـدی، محکـوم بـه مجـازات شـده اند.

بـه نقـل از خرنامه، ۱۱ مورد به نسـبت عدم موجودیت 

دالیـل الـزام حفـظ  و ۴۶۲ مـورد دیگـر آن بـه مرجـع 

مربـوط مسـرد و تعین مسـیر شـده اسـت.

لوی سـارنوالی می گویـد کـه از اثـر اجـراآت و رسـیدگی 

بـه ایـن قضایا، مبلـغ پنج میلیـون و ۴۱۳ هـزار و ۷۹۴ 

 یـک عضـو شـورای والیتـی غزنـی تاییـد کـرد کـه یـک 

پایـگاه ارتـش در حومه شـهر غزنی سـقوط کرده اسـت.

بـه  غزنـی  والیتـی  شـورای  عضـو  جامـع،  عبدالجامـع 

خرگـزاری جمهـور گفـت که این رویداد شـب گذشـته 

)جمعـه 10 ثـور( رخ داده اسـت.

آقـای جامـع بیـان داشـت:« از یـک هفتـه بـه ایـن سـو 

چهـار پایـگاه دولتـی در والیـت غزنـی بدسـت طالبـان 

سـقوط کـرده اسـت و بدبختانـه شـب گذشـته هـم یک 

آرزو در حومـۀ  امنیتـی در روسـتایی  پایـگاه نیروهـای 

شـهرغزنی بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرده اسـت«.

نیروهـای  پایـگاه  ایـن  نتیجـه سـقوط  در  افـزود:«  وی 

امنیتـی و دفاعـی 25 تـن از رسبـازان ارتـش ناپدیـده 

شـده اند کـه هنـوز معلومـات  دقیـق از رسنوشـت آنهـا 

خـر نیسـت برخـی می گویند ایـن رسبازان بـه طالبان 

تسـلیم شـده و ادعـای دیگـر وجـود دارد کـه آنهـا همـه 

شـهید شـده انـد«.

بـه گفته وی، سـاحه تحـت کنرول طالبان اسـت هنوز 

از جزئیـات حادثه معلومات کاملی در دسـت نیسـت.

وی بـا بیـان اینکه سـقوط پـی هم پایگاه هـای نیروهای 

امنیتـی بدسـت طالبـان نگرانی هـای مبنـی برسـقوط 

والیـت غزنـی را افزایـش داده اسـت گفـت:« فرماندهی 

پولیـس والیـت غزنـی یـک فـرد غیـر مسـلکی و نا آشـنا 

آزمایش کرونا برای سفر به افغانستان الزامی شد

لوی سارنوالی: 604 قضیه جنایی سربازان رسیدگی شده است

سقوط یک پایگاه ارتش در غزنی؛ 25 سرباز ناپدید شدند

عبداهلل از بیانیه ترویکای توسعه یافته استقبال کرد

یک کارمند شرکت برشنا به اتهام 70 هزار افغانی رشوت بازداشت شد

وزارت صحت: به نزدیک ترین مرکز بروید، واکسین کرونا تطبیق کنید

وزارت دفاع: خروج نیروهای خارجی آغاز شده ما در حال تسلیم گیری ساحات هستیم


