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 بلینکن: باید از رویارویی 
نظامی میان امریکا و چین 

اجتناب شود

آزادی و جان خبرنگاران در 
سراسر جهان در خطر است 

امریـکا،  خارجـه  امـور  وزیـر  بلینکـن،  آنتونـی  بـاور  بـه   
درگیـری نظامـی با چیـن به رغـم اقدامـات تحریک آمیز آن 
کشـور بـه سـود هیـچ کس نیسـت. سیاسـت دولـت جدید 
امریـکا در قبـال چیـن و همچنیـن جنـگ تجـاری بـا آن 

کشـور هنـوز  ...

 در روز آزادی مطبوعـات سـازمان گزارشـگران بـدون 
مـرز تصویـری تلـخ از وضعیـت خبرنـگاران در جهـان 
نشـان می دهـد؛ افزایـش کنتـرل، ارعاب، دسـتگیری و 
تـرور آنهـا. بسـیاری از خبرنـگاران در فضایـی از تـرس 

فعالیـت می کننـد....

توضیـح  و  عروسـکش  بـا  گفتگـو  از  پـس  شـهال   

هدف سـفرش بـه او در ابتـدای فلم، راهـی جاده  ی 

آسـفالتی می شـود کـه بـه کابـل می رسـد. او یـک 

روز کامـل را رصف متاشـای جشـن ها در پایتخـت 

در  مـادرش  گفتـه ی  بـه  کـه  حالـی  در  و  می کنـد 

صحنـه ی آخـر »دخـر بزرگـی«  ...

با  باید متناســب  روند صلح 
واقعیت های جدید 
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سینمای افغانستان چه زمانی 
آغاز شد؟ )بخش دوم و پایانی( 

برگزاری نمایشگاه »سیمای 
قرآن« در آرشیف ملی 

هنری

آزادی در سایه جنگ 

خروج آمریکا و سناریوهای 
پس از پیروزی 

عدم باورمندی مردم به روند 
صلح در افغانستان 

 روز سـوم مـاه مـی را بـه نـام روز جهانـی مطبوعـات 
نامگـذاری کـرده انـد. نقـش و تأثیرگـذاری مطبوعات و 
رسـانه هـا در تغییـر افـکار، فرهنگ ها و آداب و رسـوم 
اجتماعـی و نیـز توسـعه و آبادانـی کشـورها بـر کسـی 
پوشـیده نیسـت. از همیـن جهت مطبوعات و رسـانه ها 

را رکـن چهـارم دموکراسـی ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

رهبران سیاسی متحد 
شوند در غیر آن منتظر یک 

 

 رسور دانـش معـاون دوم رئیـس جمهور 

می گویـد کـه طالبـان بـه ایـن دلیـل به 

انتخابـات بـاور نـدارد کـه در انتخابـات خـود را بازنـده 

هیچ کسـی  افغانسـتان  در  چـون  می کنـد،  احسـاس 

بـه نظـام طالبانـی رای منی دهـد. او افـزود کـه نظـام 

قربسـتان  یـا  زنـدان  طالبـان  گـروه  مدنظـر  سیاسـی 

انسـان قـرن 21 اسـت.

اسـتاد دانـش کـه دوشـنبه 13 ثـور بـه مناسـبت سـوم 

مـی روز بیـن املللـی آزادی مطبوعـات سـخن می رانـد 

در خصـوص گفتگوهـای صلـح گفـت کـه طـرح صلـح 

یـک  ایجـاد  بـر  اسـت  مبتنـی  افغانسـتان  حکومـت 

حکومـت صلـح مشـارکتی بـا توافـق هـر دو جانـب، اما 

بـا حفـظ قانـون اساسـی و قبـول تعدیـل آن بـا تـداوم 

مرشوعیـت نظـام و انتقـال بـه مرحلـه بعـدی از طریـق 

انتخابـات عمومـی ای کـه هرچنـد به صـورت زودهنگام 

برگـزار گـردد. 

جمهـور  رئیـس  کـه  افـزود  جمهـور  رئیـس  معـاون 

ریاسـت  دوره  اکـال  بـر  ارصاری  هیـچ  افغانسـتان 

جمهـوری خـود نـدارد امـا تأکیـد دارد کـه نبایـد افغانسـتان دچار فروپاشـی و 

انقطـاع و تکـرار حـوادث دهـه هفتاد خورشـیدی شـود و قدرت بایـد به صورت 

یابـد.  انتقـال  قانونـی  و  مسـاملت آمیز 

او افـزود:» امـا گـروه طالبـان بـه غلـط خـود را فاتـح میـدان تصور می کنـد، از 

یک سـو بـه انتخابـات بـاور نـدارد و از سـوی دیگـر در انتخابـات خـود را بازنده 

و نـاکام مـی دانـد زیـرا در افغانسـتان هیچ کسـی بـه نظـام طالبانـی رأی منی 

دهـد. از ایـن رو مـا امیدواریـم همـه جوانب داخلـی و منطقـه ای و بین املللی 

بـر محـور طـرح صلـح حکومـت افغانسـتان به یـک اجاع نسـبی دسـت یابند 

و گـروه طالبـان را وادار بسـازند کـه راه حـل سیاسـی و توافقنامـه صلـح را 

بپذیرند.«

معـاون رئیـس جمهـور افـزود کـه گروه طالبـان ادعـای اسـالمیت می کند ولی 

ارزش هـای اسـالمی را زیـر پـا می کنـد، زیـرا همـه روز مرتکب قتل مسـلانان 

می شـود. بـه بـاور آقـای دانـش اندیشـه دینـی طالبـان بسـیار ضعیف اسـت و 

جـز عـده ای انگشـت شـاری از آنـان کـه معلوماتـی از فقـه و حدیـث دارنـد، 

اکرثیـت نیروهـای آنـان بی سـواد و یـا کم سـواد هسـتند و در امـور دینـی از 

سـواد کافـی برخوردار نیسـتند. 

او می افزایـد کـه با سـه یا چهار سـال درس در مدرسـه دینی کسـی منی تواند 

ادعای اسـالم شناسی کند.

بـه عقیـده معـاون رئیـس جمهـور نظـام سیاسـی ای را کـه طالبـان دنبـال آن 

هسـتند، در حقیقـت منی تـوان نـام آن را نظـام دینـی و اسـالمی گذاشـت، 

نظـام طالبانـی یـک زنـدان و یـا قربسـتان بـرای انسـان هـای قرن 21 اسـت.

وی انتخابـات را در واقـع هـان بیعتـی توصیف می کند که در منابع اسـالمی 

از جایگاه بلندی برخوردار اسـت.

آقـای دانـش بـا اشـاره بـه صحبت های جوبایـدن رئیـس جمهور امریـکا، گفت 

کـه ملـت سـازی یـک رونـدی نیسـت کـه بـا قـوه و زور و بـا نیروهـای خارجـی 

سـاخته شـود. دولـت- ملـت سـازی یـک رونـد داخلـی اسـت کـه بـه همـت 

شـهروندان یـک کشـور سـاخته مـی شـود.

وی عـالوه کرد:»دموکراسـی و آزادی بیـان اصـوال چیـزی نیسـت کـه از خـارج 

مرزهـا بـه ملتی هدیه داده شـود. بایـد در راه آن مبارزه کرد و فشـارها و رنج ها 

را تحمـل کـرد و زمینه هـای تحقـق و تـداوم آن را فراهم سـاخت.«

معـاون رئیـس جمهـور خروج نیروهـای خارجی از کشـور را بـرای افغان ها یک 

فرصـت توصیـف کـرده افـزود که اگـر نیروهای خارجـی به اهداف خود دسـت 

یافتـه انـد و دیگـر دلیلـی بـرای حضور ندارند، مـا هم از آن اسـتقبال می کنیم 

و بـه تصمیم شـان احـرام داریـم ولـی مـا هنوز بـه اهداف خـود به طـور کامل 

دسـت نیافته ایـم و بایـد راه مبـارزه و مقاومـت خـود را ادامه بدهیم.

بـه قـول او آزادی بیـان و عقیـده در منابع اسـالمی یک ارزش اسـت و در قرآن 

بـه رصاحـت بـه این موضوع پرداخته شـده اسـت.

معـاون رئیـس جمهـور اضافـه کـرد کـه امـروز بـا خـروج نیروهـای خارجـی از 

افغانسـتان گـروه طالبـان کامـال خلع سـالح شـده اسـت. متام اسـتدالل این 

گـروه بـرای ادامـه جنگ حضـور قوای خارجی و به اصطالح خودشـان اشـغال 

افغانسـتان بـود و اکنـون هیچ دلیلـی دیگر بـرای مرشوعیت جنـگ و تداوم آن 

ندارنـد. نـه مـردم افغانسـتان کافـر و مرتـد شـده اند و نـه حکومت افغانسـتان 

حکومـت غیـر اسـالمی و ضـد اسـالمی اسـت. قوانین ما اسـالمی اسـت.

وی عـالوه کـرد:» جوانانـی کـه امروز در صفـوف اردو و پولیس ملـی ما خدمت 

می کننـد بـه مراتـب مسـلان تر و مؤمن تـر از جنگجویـان طالـب هسـتند. در 

دوره اخیـر حکومـت بیش از یک هزار مسـجد در رستارس افغانسـتان از بودجه 

حکومت سـاخته شـده که در افغانسـتان پیشـینه ندارد.«

معـاون رئیـس جمهـور خطاب بـه خربنـگاران گفت که افغانسـتان ایـن مبارزه 

را بـه خاطـر خارجی هـا و یـا بـه خواسـته آنـان نکـرده اسـت تـا امـروز بـا خروج 

افغانسـتان  حکومـت  شـود.  کاسـته  اراده اش  و  عـزم  از  خارجـی  نیروهـای 

همچنـان بـه دموکراسـی و آزادی بیان و تأمیـن امنیت و مصونیـت خربنگاران 

و رسـانه ها متعهـد اسـت. وی عـالوه کـرد کـه بعـد از تشـکیل کمیته مشـرک 

حکومـت و رسـانه ها متـام قضایـای خشـونت علیه خربنـگاران از سـال 1381 

بـه بعـد بـه شـمول 575 قضیـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت و فعـال تـا همیـن 

لحظـه هیـچ قضیـه ای بـدون رسـیدگی باقـی منانده اسـت. 

او ترصیـح کـرد:» بـه عنـوان مثـال در قضایـای مهـم اخیـر خشـونت، قاتـل 

الیـاس داعـی گرفتـار شـد و همچنیـن قاتـل رحمـت اللـه نیکـزاد، قاتل بسـم 

قاتلیـن  میونـد،  ماللـی  قاتلیـن  رشـید،  یوسـف  قاتلیـن  ایـاق،  عـادل  اللـه 

عبداملنـان ارغنـد در قندهـار، قاتلین 9 تـن خربنگاران در شـش درک کابل، 

قاتلیـن صمیـم فرامـرز و رامـز احمـدی در انفجـار کلیـپ میونـد غـرب کابـل، 

قاتلیـن احمـد شـاه خربنـگار بـی بـی سـی در خوسـت و مـوارد زیـاد دیگـر 

همگـی دسـتگیر شـده و دوسـیه های آنـان یـا در سـارنوالی تحت تحقیـق قرار 

دارد و یـا حتـی فیصلـه محکمـه نیـز صـادر شـده اسـت.«

خربنـگاران  جـان  حفـظ  بـرای  حکومـت  تالش هـای  رغـم  بـه  کـه  افـزود  او 

چالش هـای نیز وجود داشـته اسـت ولـی حکومت برای مصئونیـت خربنگاران 

مکلـف اسـت کـه بیشـر تـالش کنـد. اسـتاد دانـش عـالوه کـرد کـه اکـرث 

خربنگارانـی کـه بـه دلیـل ناامنـی کشـور را تـرک کـرده بودنـد دوبـاره به وطن 

بـاز گشـته اند.

کانـادا،  اسـرالیا،  ماموریـت   

اروپـا،  اتحادیـه  دمنـارک، 

هالنـد،  ایتالیـا،  جرمنـی،  فرانسـه،  فنلنـد، 

و  انگلسـتان  امریـکا،  سـویدن،  نـاروی، 

یونامـا در بیانیـه مشـرکی گفتـه اسـت کـه 

افغانسـتان  از خربنـگاران  کشـورها  ایـن  از 

حایـت می کننـد. ایـن کشـور هـا و نهـاد 

هـا دوشـنبه 13 ثور بـا نرش بیانیۀ مشـرکی 

بـه عنـوان دوسـتان و رشکای  انـد:»  گفتـه 

تعهـدات  بـر  مـا  افغانسـتان،  بین املللـی 

خـود بـر پیشـتیبانی از خربنـگاران و عرصـۀ 

رسـانه یی تاکیـد می کنیـم. مـا همچنـان از 

خربنـگاران افغـان حایـت و  بـرای حقـوق 

آنهـا ایسـتادگی و بـا اعـال محدودیت های 

مخالفـت  آنهـا  کار  در  غیرموجـه  و  بیجـا 

دفـر  کشـورها،  ایـن  بیانیـۀ  می کنیـم.«در 

هیـات معاونـت ملـل متحـد در افغانسـتان 

یونامـا و هیـات اتحادیه اورپا آمده اسـت که 

کارهـای زیـاد مانـده اسـت کـه بایـد انجـام 

بایـد محافظـت شـود  از خربنـگاران  شـود، 

و کسـانی مرتکـب اعـال خشـونت و قتـل 

علیـه کارمنـدان عرصۀ رسـانه یی می شـوند، 

در  شـوند.  کشـانده  عدالـت  میـز  بـه  بایـد 

بیانیـه اضافـه شـده اسـت کـه این کشـورها 

کـه  می کننـد  درک  درسـتی  بـه  نهادهـا  و 

رسـانه یی  فعالیـت  حـوزه  و  خربنـگار  زنـان 

افغانسـتان  در  رسـانه یی  متخصصـان  و 

و  دارنـد، محافظـت  قـرار  در معـرض خطـر 

خربنـگاران  علیـه  جرایـم  عوامـل  معافیـت 

یـک چالش اسـت، این وضعیـت یک فضای 

تـرس را ایجـاد و فعالیت رسـانه ها را محدود 

آزادانـه  رسـانه ها  منی گـذارد  و  می سـازد 

فعالیـت کننـد. در بیانیه اضافه شـده اسـت 

که رسـانه های آزاد و مسـتقل در افغانسـتان 

بـا دشـواری به دسـت آمده اسـت و شـاری 

از افغان هـا بـرای ایـن کار نیـرو، وقـت و حتا 

ایـن  بـه  انـد،  کـرده  ایثـار  خـود  جان هـای 

اسـاس ایـن کشـورها و نهادهـا بـه حایـت 

دوامـدار و پشـیبانی خود از رسـانه های آزاد 

افغانسـتان متعهـد هسـتند.  و مسـتقل 

در ایـن بیانیـه رسـانه های آزاد و مسـتقل از 

دسـت آوردهای مهـم افغانسـتان در دو دهه 

اخیر توصیف شـده اسـت. این درحالیسـت 

از  تـن  چندیـن  گذشـته  سـال  طـی  کـه 

در  خربنـگار  زنـان  بخصـوص  خربنـگاران، 

نقـاط مختلـف کشـور جان هـای خـود را از 

دسـت دادنـد، شـاری دیگـر از خربنـگاران 

بـه دلیـل عـدم مصئونیـت جانـی کشـور را 

تـرک کردنـد و شـاری هم در تـالش اند که 

کشـور را تـرک کننـد.

سرور دانش: در افغانستان هیچ کسی به نظام طالبانی رای نمی دهد اتحادیه اروپا و امریکا: 
ما از خبرنگاران افغانستان حمایت می کنیم
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پدیده فصل فیورنتینا و سری آ 
در راه رئال مادرید 

غیبت هافبک چلسی برابر رئال 
قطعی شد 

ورزشی

 دوشـان والهوویـچ سـتاره ایـن فصـل رسی آ ایتالیا مورد 

توجـه رئـال مادریـد قرار گرفته اسـت. دوشـان والهوویچ 

سـال 2018 از پارتیـزان بلگـراد بـود کـه بـه فیورنتینـا 

پیوسـت و فصـل جـاری چشـم ها را بـه خود خیـره کرده 

اسـت. او تنهـا بـا 21 سـال سـن در فصلی کـه فیورنتینا 

اصـال خـوب کار نکـرده و در رده 14 قـرار دارد، یـک تنه 

بـار خـط حمله تیمـش را ...

 متئـو کوواچیـچ به بازی برگشـت برابر رئـال هم نخواهد 

رسید.

را  رئـال  توانسـت  چلسـی  مادریـد  در  گذشـته  هفتـه 

بـا تسـاوی 1-1 متوقـف کنـد و در 25 دقیقـه نخسـت 

بدشـانس هـم بـود کـه نتوانسـت بیـش از یـک گل بـه 

میزبانـش بزنـد. چهارشـنبه شـب در اسـتمفورد بریـج، 

... بـازی برگشـت برگـزار  

جنگ »تلخ« باشند

اشرف غنی: 

داکتر عبداهلل:



 

 

 

 از اول مـاه مـی، خـروج نیروهـای خارجی از افغانسـتان 

آغـاز شـد، امـا در کنـار آن اظهـارات مقام هـای خارجـی 

بـه  شده اسـت.  گـرم  نیـز  افغانسـتان  آینـده  دربـاره 

افغانسـتان  دربـاره  امریـکا  خارجـه  امـور  وزیـر  تاز گـی 

 ۶۰ برنامـه  در  بلینکـن  آنتونـی  کرده اسـت .  صحبـت 

دقیقـه تلویزیـون سـی بی اس گفتـه کـه خـروج نیروها از 

نیسـت. ایـن  کشـور  تـرک  به معنـای  افغانسـتان 

بلینکـن می گویـد: »مـا بایـد بـرای هـر سـناریویی آماده 

باشـیم و از روی هر رهنمودی وضعیت را بررسـی کنیم. 

ما در ۲۰ سـالی که مشـغول ]جنگ[ افغانسـتان بودیم 

گاهـی ایـن را فراموش می کنیم که چرا مـا آن جا رفتیم. 

هـدف مـا از ایـن کار اقـدام در برابـر حمله کننده هـای 

یازدهـم سـپتمرب بود و مـا آن را انجام دادیـم. اما اکنون 

برمی گردنـد،  بـه خانه ی شـان  مـا دوبـاره  کـه رسبـازان 

ایـن به معنـای تـرک افغانسـتان نبود و نیسـت.«

بـه  امریـکا  کمـک  کـه  داده  اطمینـان  بلینکـن  آقـای 

افغانسـتان در بخش های اقتصادی، برشی و توسـعه ای 

می یابـد. ادامـه 

در همین حـال جرنال مـارک میلی لوی درسـتیز امریکا 

کـرده  اعـام  جمهـوری  ریاسـت  ارگ   

اسـت کـه رئیس جمهـور غنی بـا داکرت 

زملـی خلیـل زاد مناینـده ویـژه وزارت خارجـه امریـکا 

بـرای صلـح افغانسـتان دیـدار کـرده اسـت.

ارگ ریاسـت جمهـوری بـا نـرش خربنامـه ای دوشـنبه 

13 ثـور می گویـد کـه در ایـن دیـدار داکـرت خلیـل زاد 

در مـورد فعالیت هـای خویـش بـه ارتبـاط رونـد صلـح 

افغانسـتان، بـه رئیـس جمهـور گـزارش داد.

رئیـس جمهـور  اضافـه شـده اسـت کـه  در خربنامـه 

غنـی بـا توجـه بـه آغـاز فصـل نـو روابـط بعـد از اعـام 

خـروج نیروهای بیـن املللی از افغانسـتان، روی عیار 
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 د امریـکا ولسـمرش جـو بایـډن د القاعـده شـبکې مـرش 

اسـامه بـن الدن په لسـم تلین کې ویيل: » هامغسـې چې 

مـوږ د امریـکا اوږده جګـړه پای تـه رسـوو او خپـل وروسـتي 

رستېـري هـم لـه افغانسـتانه باسـو، القاعـده ډله پـه پراخه 

توګـه مـخ په ځـوړ ده.«

هغـه زیاتـه کـړې: » امریـکا د ترهګـرو ډلـو پر وړانـدې چې 

ټولـې نـړۍ کې یې رېښـې کـړې دي، د یـوې څارونکې په 

توګـه بـه پاتـې يش. موږ د ځان پـر وړاندې له افغاسـتانه د 

هـر ډول ګـواښ څارنې ته دوام ورکـوو او له منځه یې وړو.«

د امریـکا ولسـمرش وایـي، چـې لـس کالـه وړانـدې د دغـه 

هېـواد پخـواين ولسـمرش بـاراک اوبامـا او د مـيل امنیـت 

ډلـې رسه یـو ځـای په پاکسـتان کې د بـن الدن وژل کېدو 

رسه د عدالـت بریـايل کېـدو شـاهد و.

هغـه د خپلـو خـربو پـه دوام وایـي: » دا هغـه شـېبه ده، 

چـې هېڅکلـه بـه یـې هېـره نـه کـړم - زمـوږ اسـتخبارايت 

متخصصـان چـې پـه ډېـر زیـار رسه یـې تعقیبـول، او پـه 

دې برخـه کـې د ولسـمرش اوبامـا قاطعیـت، شـهامت او د 

عملیـايت ټیمونـو مهارتونـه .«

هغـه پـه دغه پیغام کې وایي: » د سـپټمرب د ۱۱ له پېښـې 

، چـې زمـوږ پـر خلکـو بریـد و او مـوږ د القاعـدې د مرشانـو 

د تعقیب لپاره د افغانسـتان تر جګړې راورسـېدو، شـاوخوا 

لـس کالـه تېرېږي. موږ بـن الدن د دوزخ تـر دروازو تعقیب 

کـړ او هغـه مـو ونیـوو. مـوږ خپلـې ژمنـې تـه لـه هغـو رسه 

چـې د سـپټمرب ۱۱ پېښـه کـې یې خپـل خپلوان له السـه 

ورکـړي وو، وفـا وکړه.« په افغانسـتان کې الهـم د القاعدې 

رېښـې نه دي وچې شـوې.

د القاعـده شـبکې مـرش اسـامه بـن الدن د ۲۰۱۱ کال 

د مـې پـه دویمـې نېټـه د پاکسـتان د خېـرب پښـتونخوا پـه 

ایبـت ابـاد سـیمه کـې د امریکایـي ځانګـړو ځواکونـو پـه 

عملیاتـو کـې ووژل شـو.

وړلـو  له منځـه  د  ډلـې  القاعـدې  د  ناټـو، چـې  او  امریـکا 

لپـاره افغانسـتان تـه راغـيل وو، اوس لـه افغانسـتانه خپـل 

ځواکونـه بـايس، خـو د افغانسـتان حکومـت وایـي، چـې 

الهـم پـه افغانسـتان کـې د القاعـدې ډلـې رېښـې نـه دي 

وچـې شـوې او دغـې شـبکې د طالبانـو ډلـې رسه یوځـای 

د افغانسـتان او نـړۍ راتلونکـي لپـاره یو ګـواښ جوړ کړی. 

خـو طالبـان بیـا د القاعـدې شـبکې رسه خپلـه هـر ډول 

اړیکـه رد کـړې.

د امریـکا ولسـمرش وایـي، چـې هېواد یـې د افغانسـتان په 

جګـړه کـې خپلـو موخو ته رسـېدلی.

د افغانسـتان حکومـت د القاعـده شـبکې رسه د طالبانـو 

اړیکـې، د سـولې بهیـر پر وړانـدې یو له لویـو ننګونو ګڼي.

د ميل امنیت عمومي رییس احمدضیا رساج وايي: » اوس 

مهـال د طالبانـو او القاعـدې ترمنـځ یـوازې ایډیولوژیـک 

بحـث نـه دی، اوس دوی پـه خپلـو کې خپلـوي لري.«

اللـه  رحمـت  ویانـد  سـاکار  امنیـت  مـيل  د  ولسـمرش  د 

انـدړ وایـي: » کـه څـه هـم طالبانـو لـه امریـکا رسه هوکـړه 

کـړې، چـې د القاعـدې او نـورو ترهګـرو ډلـو رسه اړېکـې 

پـرې کـوي؛ خـو الهـم القاعـده د طالبانـو پـه منـځ کـې 

جنګېـږي.«

لـه افغانسـتانه د بهرنیـو ځواکونـو د وتـو اندېښـنو رسه هـم 

مهالـه » يس اېن اېـن« ټلوېزیـون د القاعـده شـبکې د یـو 

مسـوول لـه خولـې راپـور ورکـړی، چـې لـه افغانسـتانه د 

بهرنیو ځواکونو وتو رسه به سـم د القاعده شـبکه د طالبانو 

په مرسـته افغانسـتان کې خپلـو فعالیتونو تـه دوام ورکړي. 

بایډن: په افغانستان کې به هر ډول ګواښ له منځه یوسو کارتون

  

حفیظ اهلل زکی 

مطبوعـات  جهانـی  روز  نـام  بـه  را  مـی  مـاه  سـوم  روز   

نامگـذاری کـرده انـد. نقـش و تأثیرگـذاری مطبوعـات و رسـانه 

هـا در تغییـر افـکار، فرهنگ هـا و آداب و رسـوم اجتامعی و نیز 

توسـعه و آبادانـی کشـورها بر کسـی پوشـیده نیسـت. از همین 

جهـت مطبوعـات و رسـانه هـا را رکـن چهـارم دموکراسـی مـی 

داننـد، چـون نظـام دموکراسـی بدون حضـور و آزادی رسـانه ها 

بـی معنـا و مفهـوم خواهـد بـود. 

دموکراسـی بـا آزادی بیـان منـود عینـی مـی یابـد و آزادی 

بیـان در  آزادی  مطبوعـات و رسـانه هـا متثیـل کننـده اصـل 

توسـعه  در  مطبوعـات  نقـش  باشـد.  مـی  مختلـف  کشـورهای 

کشـورها چنـان برجسـته اسـت کـه امـروزه آزادی بیان و رسـانه 

یکـی از شـاخص هـای توسـعه بـه شـامر مـی رود.

فکـری  اسـتبداد  آن  در  کـه  اسـت  کشـوری  افغانسـتان 

و  آزادی  تجربـه  فرصـت  هیچـگاه  و  بـوده  حاکـم  سیاسـی  و 

آزادیخواهـان  اسـت. جـای  نداشـته  را  بیـان  آزادی  بخصـوص 

و فرهنگیـان آزادمنـش همـواره در کنـج زنـدان بـوده و بخـش 

مهـم زندگـی آنان در انزوا و گوشـه نشـینی و تقیه سـپری شـده 

اسـت. کـم نیسـتند کسـانی که حتا جـان شـان را در راه آزادی 

از دسـت داده انـد.

روی کار آمـدن نظـام جدیـد بر مبنای دموکراسـی، فرصت 

مناسـبی را بـرای متریـن آزادی های فکری، سیاسـی، مذهبی 

و مدنـی در افغانسـتان فراهـم کرد. در دو دهـه اخیر مطبوعات 

چشـمگیری  رشـد  تصویـری  و  صوتـی  چاپـی،  هـای  رسـانه  و 

افغانسـتان  رسارس  در  رسـانه  هـزار  از  بیـش  اسـت.  داشـته 

فعالیـت کـرده و بیـش از صـد حـزب سیاسـی جـواز فعالیـت 

دریافـت کـرده اسـت.

آزادی بیـان و مطبوعـات بـه لحاظ رشـد کمـی و کیفی که 

داشـته اسـت، بـه عنـوان بزرگرتیـن دسـتاورد حکومـت طی دو 

دهـه گذشـته یـاد مـی شـود. حکومـت هرچنـد کمـک چندانی 

در رشـد کمـی و کیفـی رسـانه هـا نکـرده اسـت؛ امـا همین که 

زمینـه را بـرای فعالیـت آزاد رسـانه هـا آمـاده کـرده و جلـو رشـد 

و فعالیـت هـای قانونـی آنهـا را نگرفتـه، درخور سـتایش اسـت. 

میانـه  هـا  رسـانه  و  بیـان  آزادی  بـا  کل  در  هـا  حکومـت 

خوبـی ندارنـد. حکومت های اسـتبدادی که هرگـز منی توانند 

آزادی رسـانه هـا را تحمـل کننـد. چیزی که ایـن حکومت ها از 

رسـانه هـا انتظـار دارنـد، نـرش گـزارش هـای دروغ و غیرواقعـی 

و  آمیـز  مبالغـه  متجیـد  و  تعریـف  و  حکومـت  کارکردهـای  از 

چاپلوسـانه از رسان حکومـت اسـت. نقـد و انتقـاد از مسـؤوالن 

حکومتـی بـدون شـک جـرم نابخشـودنی بـه حسـاب مـی آیـد.  

افغانسـتان با آن گذشـته سیاه و تاریک از نظر آزادی های 

سیاسـی، گام هـای مثبـت و رسیعـی را بـه سـوی دموکراسـی 

برداشـته اسـت. احـرتام بـه ارزش هـای دموکراسـی و از جملـه 

آزادی بیـان بـه عنـوان یـک اصـل خدشـه ناپذیـر در مناسـبات 

درون حکومتـی و بیـرون حکومتی پذیرفته شـده و تخطی از آن 

بـه عنـوان یـک پاینـت منفـی بـرای ادارات حکومتـی بـه شـامر 

مـی آیـد. امـا این آزادی متأسـفانه همـواره در سـایه جنگ بوده 

و تهدیدهـا و ناشـکیبایی هـا در برابـر خربنـگاران و اصحـاب 

رسـانه هـم از سـوی مقامات حکومتـی و هم از سـوی زورمندان 

و مخالفـان حکومـت همـواره وجود داشـته اسـت.

معـرض  در  را  خربنـگاران  امنیـت  طـرف  یـک  از  جنـگ 

تهدیـد جـدی قـرار مـی دهـد و کار مسـلکی خربنـگاری را بـا 

خطـر جـدی مواجـه مـی سـازد و از سـوی دیگـر بـه دسرتسـی 

شـهروندان بـه اطاعـات لطمه مـی زند. هرچند حق دسرتسـی 

بـه اطاعـات در قانـون پذیرفتـه شـده اسـت و حکومـت تعهـد 

جـدی بـه عملـی سـاخنت قانـون دسرتسـی بـه اطاعـات داده 

اسـت؛ امـا در عمـل ایـن قانـون و تعهـد چنـدان کارسـاز نبوده 

اسـت. هنـوز خربنـگاران و روزنامـه نـگاران بـرای دسرتسـی بـه 

اطاعـات بـا چالـش های زیـادی مواجه مـی باشـند. نهادهای 

بـه امـورات اداره  دولتـی کار رسـانه هـا را یـک نـوع مداخلـه 

مـی داننـد و از دادن اطاعـات و همـکاری بـا مطبوعـات در 

ایـن زمینـه رسبـاز مـی زننـد. بسـیاری از مسـؤوالت دولتـی از 

مصاحبـه و اظهـار نظـر در مطبوعـات خـود داری مـی کننـد و 

تـاش دارنـد تـا مسـایل اداره و کاسـتی هـا، نابسـامانی هـا و 

تبعیـض و فسـاد همچنـان ناگفتـه و رسپوشـیده باقـی مباننـد. 

جنـگ، سـبب گسـرتش فسـاد در ادارات دولتـی گردیـده 

اسـت و افشـای فسـاد در اداره بدون شـک به زیان مسؤوالن آن 

اداره متـام مـی شـود و ممکـن اسـت پـای مسـؤوالن مربوطه را 

بـه سـارنوالی بکشـاند؛ از ایـرنو مقامـات دولتـی به خاطر افشـا 

نشـدن فسـاد بـا برخوردهـای تنـد، زننده و خاف اخاق سـعی 

مـی کننـد کـه خربنـگاران را از دور و اطراف اداره دور سـازند.

امنیـت شـغلی خربنـگاران و روزنامـه نـگاران موضـوع مهم 

و قابـل بحثـی اسـت کـه متأسـفانه چنـدان مـورد توجـه قـرار 

نگرفتـه اسـت. اصحـاب رسـانه هیچگاه امنیت شـغلی نداشـته 

انـد و مسـؤوالن رسـانه هـرگاه خواسـته بـه شـکل سـلیقه ای و 

خـارج از چـوکات قانـون کار، کارمندان رسـانه هـا را اخراج و یا 

مـاه هـا از حقـوق شـان محـروم کـرده اند.

جنـگ و ناامنـی و عـدم دلبسـتگی بـه کار رسـانه، خـود 

خربنـگاران  میـان  در  خودسانسـوری  گسـرتش  سـبب  بخـود 

گردیـده و آنهـا را از تهیـه اخبـار و گزارشـات بـی طرفانـه و مهـم 

بازداشـته اسـت. خربنـگاران هم بـه دلیل عدم امنیت شـغلی و 

هـم بـه دلیـل خطـرات جانـی کـه او را تهدیـد می کنـد، حارض 

جنجالـی،  هـای  گـزارش  تهیـه  بـا  و  کننـد  ریسـک  نیسـتند، 

جـان شـان در معـرض خطـر قـرار دهنـد. خودسانسـوری در 

تهیـه مقـاالت و گزارشـات رسـانه ای کار رسـانه ها را با کاسـتی 

هـای زیـادی روبـرو کـرده و آنهـا را از رشـد بـاز داشـته اسـت. 

عـاوه بـر مشـکات فـوق، در یـک سـال اخیـر روزنامـه نـگاران 

و خربنـگاران بـه صـورت مسـتقیم در معـرض تهدیـد گـروه های 

تروریسـتی قـرار گرفتـه اند. ترورهـای هدفمند خربنـگاران، کار 

در رسـانه هـا را بـرای روزنامـه نـگاران دشـوار کـرده و رسـانه ها 

را در انجـام وظایف مسـلکی شـان بـا چالش روبرو کرده اسـت.

سرمقاله

آزادی در سایه جنگ
کشته شدن 92 جنگجوی گروه 

طالبان در چند والیت

داکتر عبداهلل: رهبران سیاسی متحد 
شوند در غیر آن منتظر یک جنگ 

»تلخ« باشند

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه در شـبانه روز گذشـته 

در درگیـری میـان جنگجویـان گـروه طالبـان و نیروهـای امنیتـی 

و دفاعـی کشـور، 92 تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان به هاکت 

رسیدند.

ایـن وزارت دوشـنبه 13 ثـور بـا نرش خربنامه ای اضافـه می کند که 

در شـبانه روز گذشـته نزدیک به 100 تن از جنگجویان این گروه 

جراحت برداشـته اند.

حمـات  و  درگیری هـا  در  کـه  اسـت  کـرده  ترصیـح  وزارت  ایـن 

متقابـل نیروهـای دفاعـی و امنیتـی، ۶۲ تـن از جنگجویـان گروه 

طالبـان در والیـات لغـامن، غزنی، زابل، بلخ، هـرات، فاریاب، فراه 

و بدخشـان کشـته شـدند، ۵۸ تـن زخمـی و مقـدار زیـاد سـاح و 

مهـامت ایـن گـروه تروریسـتی تخریب شـده اسـت.

وزارت دفـاع عـاوه می کنـد کـه روز گذشـته، نیروهـای دفاعـی و 

امنیتـی بـا حامیـت قـوای هوایـی، دربخش هـای ولسـوالی های 

عملیات هـای  غزنـی،  والیـت  مرکـز  و  قره بـاغ  ده یـک،  انـدر، 

راه انـدازی کردنـد کـه در نتیجـه، ۹ جنگجـوی گـروه طالبـان بـه 

شـمول دوتـن ماین گذار این گروه کشـته شـدند و ۱۸ تـن دیگر از 

جنگجویـان ایـن گـروه زخـم برداشـته انـد.

در  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  کـه  عـاوه می کنـد  وزارت  ایـن 

ولسـوالی نهررساج والیت هلمند روز گذشـته عملیاتـی راه اندازی 

کردنـد کـه در آن ۱۱ تروریسـت بـه شـمول سـه رسگـروپ گـروه 

طالبـان بـه نام هـای حافـظ، عثـامن، حکمـت و دو عضو سـازمان 

تروریسـتی القاعـده بـرای شـبه قـاره هنـد کشـته شـدند.

همچنیـن وزارت دفـاع در خربنامـه دیگـری می گویـد که شـش تن 

در والیـت بدخشـان، هفت تـن در والیت لغـامن و چهارتن دیگر از 

جنگجویـان گـروه طالبـان در والیـت بلـخ در درگیری بـا نیروهای 

امنیتی و دفاعی کشـور کشـته شـدند.

خربنامـه اضافـه می کنـد کـه پنج تـن در بدخشـان، 12 تـن در 

لغـامن و پنـج تـن دیگر از جنگجویان گروه طالبـان در بلخ زخمی 

شدند.

ایـن در حالیسـت کـه گزارش ها می رسـاند جنـگ در والیت غزنی 

از چنـد روز بـه ایـن طـرف شـدت گرفته اسـت و جنگجویـان گروه 

طالبـان تـاش دارنـد، بخش هـای از ایـن والیت را سـقوط دهند، 

امـا منابـع دولتـی می گوینـد کـه رسبـازان تـازه نفـس اردوی ملی 

وارد غزنـی شـده انـد بـه زودی حمـات جنگجویـان گـروه طالبان 

دفـع خواهـد شـد و گـروه طالبان متحمـل تلفات سـنگین خواهد 

. شد

 داکـرت عبداللـه عبداللـه رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی 

می گویـد کـه رهـربان سیاسـی افغـان بایـد بـه منظـور حامیـت از 

مذاکـرات صلـح در برابـر طالبـان متحـد شـوند و یـا هـم پـس از 

خـروح نظامیـان خارجـی از افغانسـتان منتظـر یـک جنـگ »تلخ« 

باشند.

داکـرت عبداللـه عبداللـه روز شـنبه )11 ثـور( در مصاحبـه ای بـا 

آژانـس خـربی اسوشـیتد پـرس گفت کـه اکنون وقت متحدشـدن 

رهـربان سیاسـی در مسـاله صلـح فرارسـیده اسـت.

صلـح  از  حامیـت  بـرای  اگـر  کـه  اسـت  گفتـه  گونـه  تهدیـد  او 

سیاسـت گران افغـان متحـد نشـوند، تاریـخ در مـورد وضعیـت و 

کـرد. خواهـد  قضـاوت  سـختی  بـه  نفـر  میلیون هـا  ناامیـدی 

صـدای امریـکا نوشـت که همچنـان عبداللـه عبدالله گفته اسـت 

کـه بیرون شـدن رسبـازان خارجـی از افغانسـتان مشـکاتی به بار 

خواهـد آورد، امـا تاکیـد کـرده اسـت که متـام توجه باید بـه تامین 

صلح معطوف شـود.

او مترکـز حکومـت افغانسـتان و طالبـان را بـر صلـح مفیـد عنوان 

کـرده و یـک بـار دیگـر خطـاب بـه ایـن گـروه گفـت کـه متامـی 

خواسـت ها و توقعـات شـان را در میـز مذاکـره مطـرح کنـد: »مـا 

)حکومـت افغانسـتان( بـرای بحـث در مـورد آن آمـاده ایـم.«

رییـس شـورای مصالحۀ ملـی همچنان گفته اسـت کـه طالبان با 

زور و جنـگ منی تواننـد موفـق شـوند چـون به گفتۀ او کشـورهای 

همسـایه نیز رسـیدن به قـدرت از طریـق زور را حامیت منی کنند.

او اضافـه کـرد: »یـک توافـق گسـرتده و همه جانبـۀ صلـح چیـزی 

اسـت کـه همـه بـر آن بـاور دارند...خـدا ناخواسـته اگـر بـه صلـح 

نرسـیم، البته هیچ کسـی تاریخ معارص کشـور را فراموش نخواهد 

کرد.«

این در حالی اسـت که روز گذشـته بیرون شـدن رسبازان خارجی 

از افغانسـتان به گونۀ رسـمی آغاز شـد.

از سـویی هـم محمـدارشف غنـی، رییـس جمهـور افغانسـتان بـه 

منظـور تقویـت اجـامع ملـی و سیاسـی بـرای رسـیدن به صلـح، با 

محمـد محقـق، عزیزاللـه دین محمـد، رسان سیاسـی و جهادی و 

محمـد اسـامعیل غضنفـر، تاجـر ملی دیـدار کرده اسـت. 

سـاخنت پروسـۀ صلـح بـا واقعیت هـای جدیـد، تاکید 

اسـت  افـزوده  دیـدار  ایـن  در  جمهـور  رئیـس  کـرد. 

یـک  افغانسـتان  حکومـت  و  مـردم  بـرای  صلـح  کـه 

اسـتعجالیت اسـت، امـا ایـن رونـد بایـد متناسـب بـه 

باشـد. افغانسـتان  جدیـد  واقعیت هـای 

امراللـه صالـح معـاون نخسـت  ایـن نشسـت کـه  در 

ریاسـت جمهـوری، رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت 

ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب  اللـه  حمـد  جمهـوری، 

ریاسـت جمهـوری و حنیـف امتـر ویـز خرتجـه کشـور 

نیـز حضـور داشـتند، زملـی خلیـل زاد را راس ویلسـن 

سـفیر امریـکا در کابـل و شـامر دیگـر از دیپلوماتـان 

را آزاد کـرد، از جملـه هفـت رسبـاز که دو نفـر آنها زخمی 

انـد و در زمـان حملـه طالبان بـه پاسـگاه های امنیتی در 

غزنـی به اسـارت درآمـده بودند.

پنج هـزار  از  بیـش  افغانسـتان  دولـت  گذشـته،  سـال 

زندانـی طالبـان را براسـاس توافقنامه دوحـه میان آمریکا 

بـا طالبـان رها کرد، طالبـان نیز یک هـزار زندانی مربوط 

بـه دولـت را آزاد کـرد.

قبـا طالبـان بـه بی بی سـی گفتـه بـود کـه حـدود سـه 

هـزار زندانـی کـه بیشـرت شـامل رسبـازان ارتـش، پلیـس 

و کارمنـدان دولتـی هسـتند، در بنـد ایـن گروه هسـتند.

از طرف دیگر، دولت افغانسـتان نیز به مناسـبت سـالگرد 

ورود مجاهدیـن بـه کابـل رهایـی شـامری از زندانیـان را 

آغـاز کـرده اسـت که شـامل زندانیـان طالبان منی شـود.

رویدادهـای مثبـت در هنـد در حال افزایش انـد. تاکنون 

نزدیـک بـه ۲۰ میلیـون تـن بـه بیـامری کوویـد نـزده در 

هنـد مبتـا شـده اند و بیـش از ۲۰۰ هزار تـن دیگر، جان 

باخته انـد. 

ایـن در حالی سـت کـه مقام هـای محلـی در ایالـت سـند 

پاکسـتان بـا هشـدار از تشـخیص گونه هـای برازیلـی و 

افریقای-جنوبـی ویـروس کرونـا در ایـن کشـور، هشـدار 

داده انـد کـه اگـر تدابیر بهداشـتی به گونۀ جـدی مراعات 

روبـه رو  همسـایه اش  رسنوشـت  بـه  کشـور  ایـن  نشـوند، 

خواهـد شـد.

در حـال حـارض هند بـا بدترین بحـران همه گیری ویروس 

کرونـا روبـه رو اسـت کـه در ۲۴ سـاعت گذشـته، بیـش از 

نیروهـای  خـروج  از  پـس  احتاملـی  پیامـد  دو  دربـاره 

افغانسـتان صحبـت کرده اسـت. از  خارجـی 

سـی ان ان  خربنـگاران  بـا  گفت وگـو  در  میلـی  آقـای 

مجهـز،  را  افغـان  نیروهـای  اگرچـه  اسوشـیتدپرس،  و 

آمـوزش  دیـده و قـوی خوانده امـا افزوده که امـکان دارد 

بـا پیامد هـای ناگـوار روبـه رو شـوند. در برابـر طالبـان 

او گفتـه: »یـك احتـامل ایـن اسـت كـه مـا ممكن اسـت 

باشـیم،  داشـته  ناگـواری  بسـیار  پیامد هـای  واقـع  در 

امـا همچنیـن ایـن احتـامل نیـز دور نیسـت كـه نیـروی 

افغانسـتان بـه همـراه دولـت خـود بتواننـد بـه خوبـی از 

پـس همـه ایـن مشـكل ها برآینـد.«

بـا این حـال، جـرنال میلـی گفت وگوهـای صلـح میـان 

دولـت افغانسـتان و طالبـان را مهـم دانسـته اسـت. بـه 

گفتـه ای او، در صـورت موفقیـت، ایـن امـر می توانـد از 

یـک جنـگ داخلی دیگـر در این کشـور جلوگیری کند.

از سـویی دیگـر، شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان بـاور 

دارد کـه نیروهـای افغـان می تواند از مـردم و خاک خود 

حفاظـت کند .

دو شـنبه  روز  ایـن شـورا  انـدر سـخن گوی  رحمت اللـه 

در  را  دولتـی  زندانـی  ده هـا  کـه  کـرده  اعـام  طالبـان   

مـاه رمضـان آزاد می کنـد. دولـت افغانسـتان نیـز رهایـی 

صدهـا زندانـی را آغـاز کـرده اسـت.

در همیـن خصـوص محمد ارشف غنـی، رئیس جمهوری 

افغانسـتان فرمـان عفـو و تخفیـف مجـازات شـامری از 

پیـروزی  ثـور، سـالروز  بـه مناسـبت هشـتم  را  زندانیـان 

از  مشـخصا  فرمـان  ایـن  در  اسـت.  داده  مجاهدیـن 

زندانیـان طالبـان نـام بـرده نشـده اسـت.

ذبیـح اللـه مجاهـد، سـخنگوی طالبـان بـه بی بی سـی 

گفـت کـه ایـن گـروه در نظـر دارد شـامری از زندانیـان را 

در والیت هـای مختلـف رهـا کنـد، اما او شـامر دقیق آنها 

را ذکـر نکرد.

روز گذشـته طالبـان ۲۲ زندانـی شـامل نیروهـای دولتی 

ویـروس  بیشـرت  گُسـرتش  از  بـرای جلوگیـری  پاکسـتان 

کرونـا، گذرگاه هایـش با افغانسـتان و ایـران را به روی رفت 

و آمـد مسـافران، می بنـدد.

دولـت پاکسـتان اعـام کرده اسـت کـه از ۵ تـا ۲۰ مـاه 

مـی سـال روان میـادی، گذرگاه هـای مـرزی ایـن کشـور 

تنهـا بـه روی رفـت و آمـد مسـافران مسـدود خواهـد بـود، 

امـا کارهـای بازرگانـی و ترانزیتـی ماننـد گذشـته ادامـه 

خواهنـد داشـت.

ثبـت  نیـز  و  پاکسـتان  در  کرونـا  ویـروس  گُسـرتش 

ایـن  در  ویـروس  ایـن  یافتـه  جهـش  انـواع  رویدادهـای 

کشـور، نگرانی هایـی را به وجود آورده اسـت که این کشـور 

نشـود. روبـه رو  هنـد  بـه وضعیـت هامننـد 

می کردنـد. همراهـی  کابـل  در  امریکایـی 

ایـن درحالیسـت کـه روز گذشـته کمـپ انتونیـک در 

والیـت هلمنـد رسـام بـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان 

سـپرده شـد و خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان 

آغاز شـده اسـت. 

نشسـت اسـتانبول کـه بـه تعویـق افتـاده بـود، قـرار 

اسـت بعـد از عیـد فطر یعنـی تـا دوهفتۀ دیگـر برگزار 

شـود. بـا ایـن همه نشسـت مشـرتک ترویکای توسـعه 

یافتـه نیـز بـا انتشـار بیانیـه مشـرتک از هـر دوطـرف 

خواسـته اسـت بـرای رسـیدن بـه صلـح تـاش کنند و 

از خشـونت ها پرهیـز کننـد.

شـامر زندانیانـی کـه قـرار اسـت دولـت رهـا کنـد نیـز در 

فرمـان آقـای غنـی نیامـده ولـی قیـد شـده چـه کسـانی 

شـامل  می رسـد  نظـر  بـه  کـه  انـد،  رهایـی   مسـتحق 

هسـتند. جنایـی  جرایـم  محکومـان 

طالبـان  ›خطرنـاک‹  زندانـی   ۴۰۰ آزادی  فرمـان  غنـی 

در دسـرتس  آنهـا  از  تـن  فهرسـت ۱۵۳  کـرد؛  امضـا  را 

گرفتـه قـرار  بی بی سـی 

و  مسـلحانه  رسقـت  و  راهزنـی  جـرم  بـه  کـه  زندانیانـی 

آدم ربایـی و قتـل عمـد محکـوم شـده انـد، شـامل ایـن 

فرمـان عفـو و تخفیف مجـازات رئیس جمهور افغانسـتان 

منی شـوند. بـه گفتـه مسـئوالن، ۵۰۰ زندانـی از زنـدان 

هـرات در غـرب و ۶۰ زندانـی از زنـدان بغـان در شـامل 

افغانسـتان براسـاس ایـن فرمـان آزاد شـده اند. 

۳۶۰ هزارتـن بـه ایـن بیامری مبتـا شـده اند و بیش از ۳ 

هـزار و ۴۰۰ تـن دیگـر، جـان باخته اند. 

گونه هـای تـازۀ این ویـروس در پاکسـتان در شـفاخانه یی 

در شـهر کراچـی تشـخیص شـده اند؛ شـهر ۱۷ میلیونـی 

یـی که بیشـرتین آمار قربانیـان بیامران کووید نـزده را در 

این کشـور داشته اسـت.

روز شـنبه، حکومـت پاکسـتان اعـام کـرد کـه این کشـور 

۸۰ درصـد پروازهـای بین املللی در این کشـور را، کاهش 

می دهـد. 

پاکسـتان در ۲۴ سـاعت گذشـته ۴ هـزار و ۶۹۶ رویـداد 

تـازۀ ویـروس کرونـا را گـزارش کرده اسـت و از مـرگ ۱۴۶ 

تـن در نتیجـۀ ایـن بیـامری، خرب داده اسـت.

)۱۳ ثـور( بـه رادیـو آزادی گفـت: »نیروهـای امنیتـی و 

بـا  و  دارنـد  مختلـف  توانایی هـای  افغانسـتان  دفاعـی 

جغرافیـا بلد هسـتند و در این اواخـر ۹۶ درصد عملیات 

را خودشـان انجـام داده انـد. تجهیـزات و سـایل عالـی 

دارنـد و از کشـور، وطـن و مـردم خـود دفـاع می کننـد.«

سیاسـی  تاش هـای  نظامـی،  آمادگـی  بـر  افـزون  امـا 

بـرای حـل بحـران طوالنـی مـدت افغانسـتان و تقویـت 

اجـامع بـرای دسـتیابی بـه صلـح ادامـه دارد.

بـر  افـزون  گذشـته،  روز  دو  در  غنـی  جمهـور  رئیـس 

مقام هـای شـورای ملـی بـا برخـی از رهـربان جهـادی 

و حزب هـای مختلـف دیـدار کرده اسـت، هـدف از ایـن 

دیدارهـا تقویـت اجـامع بـرای صلـح بـود.

صلـح  بـرای  امریـکا  ویـژه  مناینـده  دیگـر،  سـویی  از 

بـه  منطقـه  ای اش  سـفرهای  ادامـه   در  افغانسـتان 

ازبیکسـتان رفتـه و در آن جا با عبدالعزیـز کاملوف، وزیر 

کرده اسـت. دیـدار  آن کشـور  خارجـه  امـور 

کـه همـه  دیـدار، گفتـه  ایـن  از  پـس  زملـی خلیـل زاد 

حـل  بـرای  جـاری  پیش رفت هـای  از  بایـد  طرف هـا 

سیاسـی جنگ ۴۰ سـاله ای افغانسـتان حامیـت کنند. 

روند صلح باید متناسب با واقعیت های جدید افغانستان باشد 

دولت و طالبان شماری از زندانیان را آزاد می کنند

ویروس کرونا؛ پاکستان گذرگاه هایش با افغانستان و ایران را می بندد

انتونی بلینکن: خروج نیروهای امریکایی به معنی ترک افغانستان نیست

اشرف غنی:



 

جـو بایدن بـدون هیـچ پیش رشطی، اعالن کـرد که تا 

پنـج مـاه دیگر و دیرتـر از تاریخ خروج درج شـده در معاهده 

صلحـی کـه با طالبـان امضا کرده بـود، نیروهـای آمریکایی 

را از افغانسـتان خـارج خواهـد کرد. به دنبـال این تصمیم، 

ناتـو هـم اعـالن کـرد کـه بـه تبعیـت از آمریـکا اقـدام بـه 

بیـرون کـردن نیروهایـش از افغانسـتان می کند. ایـن اقدام 

آمریـکا بـدون اینکـه وضعیـت روشـنی از آینـده افغانسـتان 

طـرح  و  افغانسـتان  مـردم  تعجـب  بـا  باشـد،  ترسیم شـده 

سـؤاالت زیـادی در ایـن مـورد منجـر شـده اسـت. ازجملـه 

بـه خـود  را  افغانسـتان  سـؤاالتی کـه ذهـن هـر شـهروند 

مشـغول کـرده اسـت این اسـت که چـرا آمریکا بـدون اینکه 

خـروج نیروهایـش را مـروط به آمـدن صلح در کشـور کند 

بـال رشط اعـالم کـرد و یـا اینکه انـگار گروههای تروریسـتی 

را تـا حـدی رسکـوب منوده و با شکسـت بدرقه منوده اسـت 

کـه دیگر آنان یارای برخواسـن و رویارویـی دوباره با دنیای 

مـدرن و مظاهـر مدنیـت را ندارنـد، آیـا آمریـکا و کشـورهای 

جهـان پـس از خـروج، حامیت هـای مالـی و لوجسـتیکی 

اش را به قوای مسـلح افغانسـتان ادامه خواهـد داد. ظاهرا 

چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه آنـان بـدون چنین محاسـبات 

نیروهـای شـان را از افغانسـتان خـارج خواهنـد کرد. 

سـئوال مزبـور و چندیـن سـئوال دیگـر، ذهن هـر فرد 

را بـه خـود مشـغول منـوده اسـت، آمریـکا و ناتـو در حالـی 

افغانسـتان را تـرک می کنـد کـه خطـرات تروریـزم هامننـد 

سـال 2001 پـا برجاسـت، هرچنـد مثل سـال 2001 متام 

جغرافیـای افغانسـتان در اختیـار تـام آنـان نیسـت؛ امـا بـر 

بیشـرت قصبات افغانسـتان کنرتل و مدیریت دارند. اهداف 

اعالمـی آمریـکا از جنـگ افغانسـتان برچیـدن تروریسـم و 

حلقـات پیچ در پیچ این شـبکه های مخوف بـود، اکنون که 

بیسـت سـال از آن زمـان می گـذرد و میلیاردهـا دالـر هزینه 

ایـن جنگ شـده اسـت، هـزاران انسـان افغانـی و آمریکایی 

در این جنگ کشـته شـده اسـت و هزاران فرد دیگر مجبور 

بـه تحمـل بار آوارگی و مجبور به ترک خانه و کاشـانه شـان 

گردیده اسـت، در چنین وضعیت اسـت که سـخن از خروج 

نیروهـای بیـن املللـی بـه میـان می آیـد، چنانچـه قرائـن و 

شـواهد موجود دال بر این مدعی اسـت که طالبان نسـبت 

بـه هـر زمـان دیگـر جـان تـازه ی گرفته اسـت و القاعـده نیز 

تحـت پوشـش جغرافیایـی این گـروه در حال اسـتحکامات 

نظامـی و ایجـاد مراکـز اسـرتاتژیک می باشـد، در چنیـن 

نیم نگاهـی بـه قضایـای افغانسـتان، هـر فـرد را بـه شـک و 

تردیـد مواجـه می سـازد در حالـی ایـن نـا هنجاری هـا و بـد 

امنی هـا بیشـرت از هـر زمـان دیگـر قـوت یافته اسـت، علت 

خـروج نیروهـای آمریکایـی چـه می توانـد باشـد؛ زیـرا ختـم 

هـر اقـدام نظامـی منـوط بـه شکسـت طـرف مقابل اسـت، 

اکنـون با این محاسـبه بایـد آمریکا در جنگ پیـروز گردیده 

باشـند کـه بـه ایـن عجلـه بـوق و کرنـای خـروج عاجـل را 

نواختـه اسـت؛ لـذا در ایـن نوشـته تـالش گردیـده اسـت تا 

بـه ایـن موضوع بـه صورت واقعبینانـه پرداخته شـود. با این 

حـال شکسـت و پیـروزی در جنگ، بسـتگی به دسـت یابی 

بـه اهـداف تعیین شـده دارد. اگـر در جنگ یـا در هر برنامه 

و اقـدام دیگـر، اهـداف مورد نظر به دسـت بیایـد، آن برنامه 

موفـق و کامیـاب شـمرده می شـود، امـا اگـر اهـداف مـورد 

نظر به دسـت نیاید؛ برنامه ناکام و شکسـت خورده حسـاب 

می شـود. سـوال این اسـت که آیـا ایاالت متحـده و رشکای 

بین املللـی اش در صحنـۀ افغانسـتان بـه پیـروزی رسـیدند 

یـا شکسـت خوردنـد؟ این سـوال هامن گونه که گفته شـد، 

بسـتگی بـه اهـداف مـورد نظـر دارد، امـا اهـداف و مقاصـد 

امریـکا از حملـه به افغانسـتان چه بـود؟ به تعـدادی از این 

اهـداف و مقاصد اشـاره می شـود.

از بین بردن شبکۀ القاعده

بعـد از حمله به مرکز تجارتی جهانی در ۱۱سـپتامرب، 

از  و  دانسـت  حادثـه  مسـوول  را  القاعـده  شـبکۀ  امریـکا 

طالبـان خواسـت تـا رهـربان القاعـده را بـه امریـکا تسـلیم 

دهـد یا از کشـور بیـرون کند. رژیـم طالبان این خواسـته را 

نپذیرفـت و امریـکا به افغانسـتان لشـکر کشـید. در جریان 

ایـن لشکر کشـی، شـبکۀ القاعـده در افغانسـتان متالشـی 

شـد و رهـربان آن بـه پاکسـتان و جاهـای دیگـر متـواری 

شـدند. رسانجـام اسـامه بـن الدن رهـرب القاعـده نیـز در 

پاکسـتان کشـته شـد و شـبکۀ القاعـده در افغانسـتان در 

ظاهـر نابـود شـد. امریـکا از ایـن نظـر، بـه هدف مـورد نظر 

خـود دسـت پیـدا کـرد. ایـن سـوال کـه آیـا هـدف امریـکا 

واقعـا نابـودی شـبکۀ القاعده بـود و یا اهـداف دیگری برای 

ورود بـه منطقـه نیـز داشـت، هنـوز برای ما روشـن نیسـت. 

اینکـه امـروزه شـبکۀ القاعـده در افغانسـتان چـه قدرتـی 

دارد و بـا طالبـان چقـدر همـکاری می کنـد، بـاز هـم واضح 

نیسـت؛ امـا امریکا در ظاهـر اعالم کرده که شـبکۀ القاعده 

نابـود شـده اسـت. سـخنی کـه دولت مـداران افغانسـتان، 

چنـدان موافـق آن به نظـر منی رسـند، قدرت هـای رشقـی 

و کشـورهای همسـایه افغانسـتان نیـز همـواره از رشـد روز 

افـزون ایـن شـبکه تروریسـتی هشـدار می دهنـد.

نابودی رژیم طالبان

امریکا توانسـت رژیـم طالبان را به عنـوان گروه حاکم، 

از قـدرت برکنـار کنـد و الاقـل بیسـت سـال اسـت کـه آنهـا 

بـه عنـوان قـدرت دولتـی، دیگر وجـود ندارند، اما بـه عنوان 

نیروهـای مخالف دولـت، روز به روز تقویت شـده اند و به جز 

از شـهرهای بـزرگ و مراکـز والیـات و ولسـوالی ها بسـیاری 

مناطـق کشـور را در کنـرتول دارند. امریـکا در از بین بردن 

دولـت طالبـان موفـق شـد، امـا در امـر جلوگیـری از دوباره 

برخاسـن آنهـا، آشـکارا نـاکام شـناخته می شـود. چیـزی 

کـه در ایـن عرصـه مهـم اسـت اینکـه؛ جـان گرفـِن دوبـارۀ 

طالبـان بـا چراغ سـبز امریکا بـوده یا برخالف میـل امریکا؟

حتـا در زمـان بـارک اوبامـا، دولـت امریـکا اعـالم کـرد 

منی شناسـد.  دشـمن  عنـوان  بـه  دیگـر  را  طالبـان  کـه 

دولـت ترمـپ امتیازات سیاسـی بیشـرتی بـه طالبـان اهدا 

کـرد و امـروز طالبـان بـه عنـوان یکـی از طرف هـای مهـم 

قضیـۀ افغانسـتان شـناخته می شـود. ایـن گـروه چنـان در 

افغانسـتان جوالنـه قتـل و کشـتار مـردم بـی گنـاه را بـه راه 

انداختـه اسـت کـه بـا موتر مبـب در دل شـلوغ تریـن نقاط 

شـهر حملـه منـوده و صدها انسـان غیـر نظامی و بـی گناه 

را بـه خـاک و خون یکسـان می منایـد؛ اما هیچ قـدرت بین 

املللـی » حقـوق بـری « نیسـت کـه به آنـان بگویـد باالی 

چشـم ات ابـرو. آیـا قدرت یابـی دوبـارۀ طالبـان، براسـاس 

خواسـت و برنامـۀ امریکاسـت یـا مخالـف خواسـت آن؟ این 

سـوال بـرای مـردم روشـن نیسـت و تـا زمانـی کـه پاسـخ 

سـوال را ندانیـم، در مـورد شکسـت و ناکامـی امریـکا در 

ایـن عرصـه نیـز منی توانیـم داوری دقیقـی داشـته باشـیم. 

در  امریـکا  دوسـت  و  متحـد  بهرتیـن  به عنـوان  پاکسـتان 

صلـح بـه معنـای ختـم جنگ،عـدم وحشـت، نبود 

انتحـار و انفجـار مـردم افغانسـتان از جنـگ طوالنـی 

درکشـور متنفـر و خسـته شـده انـد و خواهـان صلـح 

وآرامـش درکشـور انـد. 

در دو دهــه اخیـر ایـاالت متحـده امریـکا در کنار 

بـه  دهشـت افکن  گروه هـای  بـا  افغانسـتان  حکومـت 

خصـوص القاعـده و طالبـان جنگیـده اسـت و تاکنـون 

هـم ایـن مبـارزه ا دامـه دارد؛ امـا متآسـفانه  بـا وجـود 

نتوانسـتند  بی پایـان،  مبـارزات  و  تالش هـا  همـه ی 

النه هـای ایـن دهشـت افکنان را بـرای همیشـه نابـود 

. کنند

بعـد از امضـای توافـق نامه بیـن امریـکا و طالبان 

و اغـاز مذاکـرات بیـن االفغانـی در میان مردم خوشـی 

بینـی هـای بـه وجـود آمـده بـود کـه ایـن مذاکـرات بـه 

نتیجـه مـی رسـد، امـا بعـد از گذشـت چندین نشسـت 

مذاکـرات صلـح فعـال بـا بـن بسـت مواجه شـده اسـت 

مـردم  نسـبت بـه رونـد صـلــح بی باور شـده اسـت. 

از  مهم تـر  اسـت.  یافتـه  افزایـش  مـردم  نـزد 

امریـکا  ایـاالت متحـده  این کـه مناینـده خـاص  همـه 

هیچ گاهـی در مـورد حقوق و موقف زنـان، آزادی بیان، 

و عقایـد صبحـت نکـرده اسـت. در آغـاز مـردم از رونـد 

صـلــح اسـتقبال کردنـد، گویـی فـصــلی جدیـد برای 

تأمیـن عدالـت و برابـری در جامعـه آغاز می شـودانیکه 

صـلــح بـرای افغانسـتان یـک امـر رضوری و اساسـی 

اسـت، اما این رضورت با شـعار  رفع منی شـود. صـلــح 

نـوع  چندیـن  کـه  افغانسـتان  هم چـون  کشـوری  بـه 

جنـگ را تجربـه کـرده و در حالـت جنـگ باشـد، نیـاز 

اسـت. صـلــح در جهان یک هــدف انسـانی، زنده گی 

بـهـتـــر، خـتـــم جــنگ و خــشــونـــت است. صـلــح 

بـه معنـای رفـاه و آسایــش اسـت. اگـر نگاهـی ژرف به 

کلمه صـلــح داشـته باشـیم، صـلــح به معنـای آرامش 

و ســـرزنده گی  اسـت.

طوری کـه مردم شـاهد اند، در روند صـلــح ایاالت 

دادنـد  نشـان  طالبـان  طالبـان،  بـا  امریـکا   متحـده 

کـه خواهـان صـلــح نیسـتند. آن هـا هیـچ گاه ارزشـی 

بـه بریـت و انسـانیت قایـل نیسـتند؛ چراکـه آن هـا 

فعالیت هـای  بـه  در جریـان بحث هـای صـلــح عمـالً 

وحشـیانه خـود ادامـه دادنـد. خـون هــزاران انسـان 

بی گنـاه را ریختاندنـد، مـردم را قتـل عـام کردنـد و بـه 

خـاک و خـون کشـاندند. چون صـلــح برای مـردم این 

رسزمیـن یـک امـر مهـم و حیاتـی اسـت، بــنــا بـر این 

عمل کرد هـای شـوم طالبان،مـردم را نسـبت بـه رونـد 

صـلــح و طالبـان بی بـاور کـرده اسـت

اگر چه مـردم خواهان صـلــح اند، اما ذهنیت های 

متفاوتـی وجـود دارد. رونـد صـلــح کـه توسـط مناینده 

خـاص ایـاالت متحـده امریـکا راه انـدازی شـد، اذهـان 

مردم را نسـبت به صـلــح مغشوش سـاخت؛ زیرا متایل 

نگرانـی  هم چنـان  نـدارد.  وجـود  صـلــح  بـه  واقعـی 

مذهبـی قومـی نـژادی و حقـوق زن هـا از طـرف دیگـر 

نسـبی  آزادی  جامعـه منی خواهنـد  از  قـر  ایـن  کـه 

کـه دارنـد را از دسـت بدهنـد. نگرانـی دیگر زنـان این 

اسـت کـه در رونـد صـلــح رسنوشت شـان مـورد معامله 

قـرار گیـرد. زنـان بیش تـر خواهـان مشـارکت مسـاوی 

سیاسـی و اجتامعی انـد. بـرای مردم روشــن اسـت که 

طالبـان هرگـز بـه حقـوق زنـان و حقـوق بـر ارزش و 

احـتــرام  منی گذارند. در مـذاکــرات صـلــح باید روی 

مسـایل رشـد اقتصـادی و انکشـافی صحبـت کننـد و 

مانـع مهاجرت نیروی انسـانی و جوانان گــردند. امروز 

افغانسـتان وابــسته بـه واردات از کشـور های همسـایه 

اسـت. افغانسـتان مشـکالت جـدی دیگـری هـم دارد 

کـه بایـد روی آن هـا بـحــث و غـــور بـیـش تــر صــورت 

دو  هـر  کـه  اسـت  رضوری  بسـیار  بنابرایـن  گـیــرد.  

طـرف روی موضوعـات حیاتـی ماننـد کاهــش فـقــر 

طالبـان  کنند.طـرف  بحـث  وارداتـی  فعالیت هـای  و 

در مـذاکــرات صـلــح بایـد روی مـوارد غـیـر اخـالقــی 

بـه  بیش تـری  توجـه  و  کننـد  صحبـت  غـیــر قانونی  و 

آن هـا داشـته باشـند؛ مـثــالً اسـتفاده از مـواد مخدر و 

مسکرات در اسالم حــرام قــطعی  است. باید در مقابل 

واردات و تـرویـــج مـواد مـخـدر جــدی برخورد کنند و 

آن را مـمـنــوع قــرار دهند. در حال حارض در ساحات 

تحت پوشـش طالبـان بزرگ تریـن حامیت کننـده مواد 

مخـدر طالب هـا هسـتند. اگر طالبـان خود را مدافـــع 

حقیقـی اسـالم می داننـد، باید این موضوعـات را درک 

کنند که روزبه روز تعداد مـعـتــادان افـزایــش یافـتــه 

اسـت. روند صـلــح درافغانسـتان یک روند مــلی است 

بـه  و سیاسـت مداران می کوشـند  فـعــاالن  کـه متـام 

یـک نـوع شـامل ایـن رونـد باشـند. در رونـد صـلــح 

بـحـث هــا و توافـق نــامه هایی بیـن گروه هـای در گیـر 

صـلــح صـورت می گیـرد. مـردم همـه می کوشـند در 

ایـن رونـد دخـیــل باشـند تا وضعیـت و موقــف خود را 

از دسـت ندهند. لذا زن هــا کسـانی اند کـه بیش ترین 

را در  نقــش خـود  و  مـتـقــبــل شـده اند  را  آسـیب ها 

رونـد صـلــح خیلـی اساسـی و مهـم می داننـد. رونـد 

بـا ارزش  و  حیاتـی  مهـم،  خیلـی  زنـان  بـرای  صـلــح 

اسـت. بدون اشـرتاک زنان در روند صـلــح، ناباوری ها 

و  موقــف  منی خواهنـد  زن هـا  و  می شـود  بیش تـر 

هم چنـان  دهنـد.  دسـت  از  را  خـود  دسـت آورد های 

رییـس جمهـور غنـی دسـت آورد های ۱۸ سـال اخیر را 

رضوری دانسـته و بـدون اشـرتاک زنـان در بحث هـای 

صـلــح، روند صـلــح را ناقــص خوانده است. صـلـح با 

حامیـت از دسـت آورد های ۱۸ سـاله حیاتـی و بـدون 

قواعـد طالبـان قابـل قبـول اسـت.

و  آزاد  رقابـت  طریـق  از  بی شـامری  زنـان  امـروز 

انتخابـات بـه کرسـی های بلنـد پارملـان و شـورا های 

والیتـی راه یافته انـد و در سـطح رهـربی قـرار دارنـد. 

برخوردارنـد  موقـف خاصـی  از  زنـان در جامعـه خـود 

و  افغانسـتان  دولـت  بنـاًء  دارنـد.  مهمـی  جایـگاه  و 

و  دانسـته  با اهمیـت  را  زنـان  موقـف  جهانـی  جامعـه 

می خواهنـد  زن هـا  دارنـد.  آن هـا  بـه  ویـژه ای  توجـه 

باشـند  داشـته  طالبـان  از  مسـتقیمی  پرسـش های 

کـه تـا امـروز مطـرح نشـده اسـت. بـا اینکـه اعضـای 

درگیـر صلـح کـدام تعریـف خـاص از صلح ارائـه نکرده 

اسـت و بنابـر پیچیدهگـی و مبهـم بـودن رونـد صلـح 

ناباوری هـای زیـادی میان مـردم وجـود دارد، صلح نزد 

مـردم یعنـی ختم جنـگ و آمدن رفاه و آسـایش اسـت.

صلـح می توانـد زنده گـی بهـرتی را بـه مـردم ببخشـد، 

دارنـد.  فقرزنده گـی  زیـر  نفـوس کشـور  بیشـرت  چـون 

صلـح فرصـت خـوب بـرای جوانـان اسـت تـا بتواننـد 

بیشـرت  حـارض   حـال  در  باشـند.  خوبـی  آینده نگـر 

جوانـان بعـد از فراغـت از دانشـگاه، بـرای زنده گـی و 

آینـده بهـرت بـه کشـور هایغربی مهاجـرت می کننـد. تـا 

جایـی کـه همـه می داننـد، دو طـرف گفت وگو کننـده 

بـه  ندارنـد،  خاصـی  برنامـه  هیـچ  طالبـان  بخصـوص 

بازهـم  قدرت طلبـی.  و  شـخصی  جزخواسـت های 

فعـاالن مدنـی و مدافعـان حقـوق زن، خطـوط رسخ را 

بـرای خـود و جامعـه تعییـن کرده انـد و صـدای خـود 

را از طریـق رسـانه ها و گردهامیی هـای صلح آمیـز بـه 

رسـانیده اند. جهانیـان  و  صلح جویـان  گـوش 

صـلــح شــرط اساسی برای امـنـیــت، اعــتدال و 

برابری است. از نگاه انسان دوستی و عــصــر جـدیــد، 

حـفـــظ تـوازن، انکشاف بــشــری قابل قدر و ستایش 

اسـت. در رونـد صـلــح خواسـته های جانبیـن با حفظ 

کرامـت انسـانی قابـل درک اسـت و باید چیـزی داد تا 

چیـزی را به دسـت آورد. 

خطوط رسخ:

و  گذشـته  سـال   ۱۸ دسـت آورد های  حفـظ   •

اساسـی؛ قانـون 

• مشـارکت فعـال سیاسـی و مسـاویانه زنـان در 

نظـام و سیسـتم حکومـت داری بعـد از رونـد صلـح؛

و  اقتصـادی  فعالیت هـای  انکشـاف  و  رشـد   •

زنـان؛ اجتامعـی 

• حفـظ حقـوق بـر، عدالـت و برابـری زنـان در 

مختلـف؛ عرصه هـای 

• حفظ و رشد فعالیت های رسانه ها.

مـردم  و  فراگیـر  بایـد  صلـح،  گفت وگو هـای 

بایـداز  باشـند.  دخیـل  آن  در  جوانـان  و   محورباشـد 

سـطوح مختلف اقوام و زنان در کنفرانس ها و جلسـات 

صلـح، دعـوت شـود؛ چرا کـه  نظریات آسـیب دیده گان 

مهـم اسـت. از ایـرو مکانیزمـی بـه کار گرفته شـود که 

بیشـرتمردم سـاکن در ایـن کشـور دخیـل باشـند 

را در  از طالبـان حامیـت می کنـد. رهربان شـان  منطقـه، 

را  غـذا می دهـد. جنگ جویان شـان  و  کشـور خـود جـای 

آمـوزش می دهـد، امـا امریـکا هیـچ مخالفتـی منی کنـد و 

فشـاری منـی آورد. ایـن مسـاله خـود سـوال بـزرگ دیگـری 

اسـت کـه بـدون درک آن منی تـوان از شکسـت و پیـروزی 

امریـکا دم زد.

اهداف منطقه یی

امریـکا در ورود بـه افغانسـتان طبعـا عـالوه از مسـالۀ 

مـا هنـوز  پنهـان دیگـری هـم داشـت.  اهـداف  القاعـده، 

منی دانیـم امریـکا بـه آن اهـداف خـود دسـت یافتـه اسـت 

چـه  منطقـه  در  امریـکا  منافـع  منی دانیـم  مـا  خیـر.  یـا 

اقدامـات و برنامه هـای را ایجـاب می کنـد. بنابرایـن تـا مـا 

اهـداف منطقه یـی امریـکا را در ماحول افغانسـتان ندانیم، 

پیـرزوی و شکسـِت ورود و خـروج امریـکا را نیـز منی توانیـم 

تحلیـل کنیـم. مسـالۀ اویغورهـا در چیـن، مسـالۀ تنـدروان 

مذهبـی در آسـیای میانـه در مرزهای روسـیه، مسـالۀ ایران 

در  کشـورها  آن  کـه  دارد  وجـود  دیگـر  متعـدد  مسـایل  و 

ظاهـر از ناحیـۀ طالبـان و داعـش و القاعـده خودشـان را 

مـورد تهدیـد احسـاس می کننـد. حـاال اگـر حضـور امریـکا 

باعـث تضعیـف دشـمنان چیـن، روسـیه و ایـران در منطقه 

شـود، حضـور امریـکا بـه رضر امریکاسـت و امریکا نـه برای 

منافـع خـود کـه بـرای منافـع دشـمنان خـود می جنگـد. 

اگـر طالبـان و تنـدروان مذهبـی، دشـمن چیـن و روسـیه و 

ایـران باشـند، تقویت آنها بیشـرت بـا منافع امریـکا مطابقت 

دارد تـا تضعیـف آنهـا. بنابرایـن، تقویـت اینهـا در منطقـه 

اگرچـه ناکامی امریکا شـمرده می شـود، اما اگـر این گامنه 

درسـت باشـد، ناکامـی امریـکا در واقـع پیـروزی امریـکا یـا 

الاقـل مطابـق منافـع امریـکا اسـت.

دولت سازی در افغانستان

در  دولت سـازی  بـه  متعهـد  امـر  ظاهـر  در  امریـکا 

افغانسـتان بـود و ناکامـی در دولت سـازی در افغانسـتان، 

در واقـع شکسـت امریـکا نیـز شـمرده می شـود امـا امریـکا 

تقویـت  را  افغانسـتان  هوایـی  نیـروی  مثـال  نیـز  ابتـدا  از 

نکـرد. امریـکا روی راه سـازی و بندهـای برق و آب و مسـایل 

زیربنایـی دیگـر بـه شـمول اسـتخراج معـادن، کار چندانی 

انجـام نـداد. آیـا این مسـایل نشـان می دهـد کـه امریکا به 

خاطـر مالحظـات دوسـت دیرینـۀ خـود پاکسـتان از هامن 

احتـامال  نبـود.  افغانسـتان  در  دولت سـازی  درصـدد  اول 

دولـت  یـک  سـاخِن  درصـدد  واقعـا  هـم  اول  از  امریـکا 

قدرت منـد در افغانسـتان نبـوده و اگـر امـروز افغانسـتان 

یـک دولـت مقتـدر نـدارد، ایـن را نبایـد شکسـت امریـکا 

تلقـی کرد. ظاهـرا قضیه، مطابق سـناریوی دلخـواه امریکا 

و  افغانسـتان  اردوی  امریـکا  هرچنـد  اسـت.  رفتـه  پیـش 

پولیـس و امنیـت را تاحـدودی تقویـت و حامیـت کـرد. در 

عرصه هـای دیگـر دولـت داری نیـز اقداماتی انجـام داد، اما 

ایـن اقدامـات، اقدامـات حداقلـی و ناکافـی بود. شکسـت 

بـه  کـه  مقـدار  البتـه هـامن  افغانسـتان،  در  دولت سـازی 

امریـکا برمی گـردد بـه نخبـگان و دولت مـداران مـا نیـز بـر 

می گـردد. ناکامـی در دولت سـازی، بیـش از آن کـه ناکامی 

امریـکا باشـد، ناکامـی سیاسـیون افغانسـتان اسـت.

نتیجه

قضـاوت و داوری دربـارۀ شکسـت و پیـروزی امریکا در 

افغانسـتان، بسـتگی بـه اهـداف امریـکا دارد. اگـر امریـکا 

بـه اهـداف مـورد نظـر خود دسـت یافتـه باشـد، منی توانیم 

خـروج امریکا را از افغانسـتان شکسـت تلقی کنیـم، اما اگر 

امریـکا بـه اهداف مورد نظر خود دسـت نیافته باشـد در آن 

صورت طبعا که آشـکارا شکسـت شـمرده می شـود. مسـالۀ 

اساسـی امـا ایـن اسـت کـه مـا اهـداف واقعـی و باطنـی 

امریـکا را منی دانیـم. 

ندانیـم در  را  اهـداف  تـا آن  بـه هیچ وجـه  ایـن رو  از 

مـورد شکسـت و پیـروزی امریـکا داوری منی توانیـم. رفتـار 

و سیاسـت های  پاکسـتان  و  طالبـان  بـا  امریـکا  سیاسـی 

فعلی پاکسـتان نسـبت به طالبان و حامیت چین و روسـیه 

از موجودیـت امریـکا در افغانسـتان، نشـان می دهـد، کـه 

همـه چیـز مطابق خواسـت امریکا در جریان اسـت و خروج 

امریـکا از افغانسـتان نـه یـک شکسـت نظامـی، بـل پایـان 

یـک ماموریـت و آغـاز ماموریـت دیگـر اسـت.

واضح اسـت کـه امریکا نیامـده بود تا بـرای ابد، اینجا 

حضـور داشـته باشـد. اگـر کسـی در ایـن میـان شکسـت 

افغانسـتان هسـتند  مـردم  ایـن   واقـع  در  باشـد،  خـورده 

کـه شکسـت خورده  انـد. مردمـی کـه جنـگ در کشورشـان 

پیـش  از  بیشـرت  ویرانـه،  و مملکـِت  ادامـه دارد  همچنـان 

مـی رود.  پیـش  بی اتفاقـی  و  کشـتار  و  ویرانـی  سـوی  بـه 

شکسـت و پیـروزی یـک ملـت را نـه ورود و خـروج نیروهـای 

بین املللـی، بـل تامیـن منافـع آن کشـور تعییـن می کنـد. 

خروج آمریکا و سناریوهای پس از پیروزی
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 بازی با اعداد              3268
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3163    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3439
وزیرسفید را در خانه  D7 حرکت دهید. 

3467

جواب هدف         2916
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ثور
ممکن اســت با شریک عاطفی تان در ارتباط با نحوه برنامه ریزی روز بعد بحث 
کنیــد. باید در رانندگی خیلی احتیاط کنید – به نظر می رســد که مســتعد 

حوادثی هستید.

جوزا
به نظر می رسد که قادر هستید به خوبی تمرکز کنید که در کارتان بسیار مفید 
می باشــد. امروز بعد از ظهر می توانید اســندالل های خود را کنترل کنید در 
غیر این صورت به دعوای شدیدی تبدیل خواهد شد. باید بیشتر به یک شخص 

سالمند توجه کنید.

سرطان
در هنگام رانندگی احتیاط کنید! امروز ممکن اســت اتفاقات ناخوشایندی 
برای شــما رخ دهد. روابط تان با یک شــخص نزدیک بهتر خواهد شد به 
شــرط اینکه به افراد جوان خانواده بیشــتر توجه کنیــد. امروز روز خوبی 

برای مالقات و برقراری ارتباط نمی باشــد.

اسد
امروز صبح ســردرگم هستید. باید از بحث با شریک عاطفی تان اجتناب کنید. 
همه چیز به حالت نرمال امروز بعد از ظهر باز خواهد گشــت. شــب زیبایی را 
با دوســتان تان سپری خواهید کرد. به یاد داشــته باشید که نیاز به استراحت 

بیشتری دارید.

سنبله
کارهای زیادی در دست دارید و باید با چندین مشکل هم برخورد کنید. باید در 

کارهای تان احتیاط کنید. بهتر است که از حدس و گمان اجتناب کنید.

حمل
به نظر می رسد که در بخش های حرفه ای می توانید خودتان را به وضوح بیان 
کنید، و برای این موضوع ســخت کار می کنید. زیاد به خودتان سخت نگیرید 
زیــرا که در بهترین حس و حال نیتســید! زمان خوبی برای هر گونه ریســک 

کردن نمی باشد.

میزان
تنــش های خانوادگی امروز در ارتباط با مشــکالت مالــی منجر به دعوای 
شدیدی با بســتگان سالمند خواهد شــد. باید آرامش خود را حفظ کنید. 
استرس ممکن است باعث بیماری شما شود. امروز اگر به مسافرت می روید 

احتیاط کنید. به استراحت بیشتری نیاز دارید.

عقرب
به نظر می رسد که امروز انرژی و صبر الزم را ندارید. زمان خوبی برای گرفتن 
مسئولیت های جدید نمی باشد. حتی امروز بعد از ظهر تا حدودی غم انگیز 
است. آرامش خود را حغظ کنید و توصیه های دوستان تان را در نظر بگیرید.

قوس
احتماال در بخش های حرفه ای خیلی موفق باشید البته به شرطی که اضافه 
کاری کنید. اگر با یکی از همکاران تان به دلیل اینکه فقط با شما موافق نیست 

می خواهید بحث کنید بی فایده است. 

جدی
امروز صبح ممکن اســت چندین کار برای انجام دادن داشــته باشید و نیاز 
باشد که یک چیز ضروری را خریداری کنید. از دوستان خود کمک بگیرید 
که کمبود زمان نداشته باشید و محتاط باشید زمانی که رانندگی می کنید. 

احتمال رخ دادن اتفاقات ناخوشایند است.

دلو
ممکن است بسیار عصانی باشید و صبر هم نداشته باشید زیرا که باید چندین کار 
را که به تعویق انداخته بودبد به اتمام برسانید. در هیچ چیز عجله نکنید، وگرنه 

هرچیزی را که به دست آورده اید خراب خواهید کرد. 

2917

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

ـ دوست  ـ دست  دستیار 
ـ دور ـ داور ـ وارد ـ دارو 
ـ دیار ـ رادیو ـ درست ـ 
یادـ  رودـ  ســردـ  سرود 
ـ اســیدـ  سیدـ  دوایرـ  
درایت ـ دیو ـ دیوار ـ اسد 

ـ دارـ  دستار.
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 شهاب الخشاب

حوت
امروز صبح یکی از دوســتان تان به دلیل مشکل اورژانســی که دارد از شما در 
خواست کمک می کند. به او کمک کنید. مهم نیست چقدر مشغول باشید. امشب 

بحثی با شریک عاطفی تان در ارتباط با هزینه ها خواهید داشت. آرام باشید.

 شطرنج                     3440

ز

آریا ـ احزاب ـ باور ـ پایدان ـ توانــا ـ ثامن ـ جنگل ـ چینی ـ حضار ـ 
خالق ـ دبســتان ـ ذرات ـ ریاضت ـ زیبنده ـ ژنرال ـ ساختار ـ شاخه ـ 
صراحی ـ ضایع ـ طرح ـ ظالم ـ عریضه ـ غیابت ـ فراعنه ـ قصد ـ کاروان 

ـ گواه ـ لبریز ـ مسیر ـ نوبت ـ ورید ـ هیات ـ یواش.

ز ه ی ا ت آ ژ ر ی س م آ

ذ پ د ب س ت ا ن ج ح پ گ

ع ی و ا ش ض ث ن ر آ ش ث

ر ن ی ب ح ب گ ط ا ا گ ه

ی ظ ح خ ا ل ق ی خ و ل ن

ض ذ ا و س ز ر ه ا ش ت ع

ه ن ر ل ی آ ح ه پ ر ی ا

د ا ص ا م ن و ا آ ا ل ر

ن و ن ض ت ر ی ا ض ت ب ف

ب ر ح م ی د ل چ گ خ ر ط

ی ا پ د ا ژ ص ت ب ا ی غ

ز ک آ ن پ ث ط ق ف س ز غ

ش

نیمی از صحنه های فلم به داستان می پردازد و نیمی دیگر صحنه های 

موزیکال به سبک موسیقی و رقص فلم های هندی اما با ترانه های فارسی 

است.

به نظر می رسد که عشق و دوستی در منایش عمومی فلم موفقی بوده 

است. یکی از گزارشگران روزنامه ی انیس درباره ی اولین اکران این فلم در 

جشن های ملی استقالل در سال ۱۹۴۶ می نویسد که جمعیت زیادی برای 

متاشای آن صف بسته بودند. مریم غنی به پیوند نزدیک سینام و جشن های 

ملی استقالل در فلم مانند عقاب اشاره می کند اما ظاهراً این پیوند از نظر 

تاریخی قدمت بیشرتی دارد تا آنجایی که عشق و دوستی و روزگاران نیز در 

نخستین روز جشن های استقالل ملی اکران شدند. به نظر می رسد که هر 

»آغاز« جدیدی در سینامی افغانستان در مراسم باشکوه جشن های استقالل 

کشور گنجانده می شد. منایش نخستین تولیدات سینامیی افغانستان در 

چنین مناسبت هایی در کنار رژه های ارتش، رقص های محلی و برنامه های 

ورزشی، نشان دیگری از اصالت و مدرنیته  در عرصه ی ملی بود.

عشق و دوستی مدت زیادی بر پرده ی سینام مناند. عبدل غفور قیومی، 

یکی از متاشاگران ناامید در نامه ای به روزنامه ی انیس می نویسد که بارها 

برای متاشای مجدد فلم به سینام مراجعه کرده اما متوجه شده فلم تنها 

یک ماه پس از اولین اکران از پرده ی سینام برداشته شده است. قیومی و 

بسیاری از دیگر خوانندگان روزنامه ی انیس این فلم را »فلم فارسی« خطاب 

می کنند. هر چند در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برخی از فلم های ایرانی در 

کابل به منایش در می آمد اما این امر در سال ۱۹۴۶ رایج نبود. آن چه عشق 

و دوستی را برای مخاطبان روزنامه ی انیس منحرصبه فرد ساخته بود زبان و 

اهمیت ملی این فلم در مقابل فلم های آمریکایی و هندی  متداول آن زمان 

بود. آن »فلم فارسی« که آن روزها در روزنامه ها صحبتش بود در حقیقت یک 

فلم افغانستانی بود، فلمی که خوانندگان انیس امیدوار بودند رشوع صنعت 

نوپای فلمسازی در کشورشان باشد.

این امید اما هرگز به مثر ننشست. هجده سال طول کشید تا مخاطبان 

عشق و دوستی بتوانند یک فلم بلند افغانستانی دیگر را متاشا کنند. در 

فاصله ی ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۰ سینامی افغانستان با سه »نخستین« مواجه بود، 

سه رشوع و سه توقف در جهان فلم  سازی داستانی که هیچ گاه قابل قیاس 

با صنعت فلم سازی در مببئی، الهور یا تهران نشد. موانع فنی و مالِی بیش 

از حدی وجود داشت و تعداد فلمسازان و مخاطبان سینام در کابل کم تر 

از آن بود که صنعت فلم سازی بتواند در مقیاسی مشابه شهرهای همسایه 

مسیر توسعه را طی کند. با وجود این، در هر بار اعالم رشوع جدیدی برای 

سینامی افغانستان، می شد چشم اندازی از توسعه ی ملی را در کشور دید، 

چشم اندازی که در آن شکل گیری صنعت فلمسازی نشانه ی حرکت به سمت 

مدرنیته بود. در برخی از موارد از جمله در مانند عقاب پیوند نزدیک سینام و 

مدرنیته با تار و پود فلم آمیخته بود.

»آغازها«ی متفاوت در سینامی افغانستان یکدیگر را به رسمیت 

منی شناختند، گویی هر بار داستان به خانه ی اول باز می گشت. آیا این 

نشانه ای از فراموشی تاریخی بود؟ یا معنای فلمی که »حقیقتاً« افغانستانی 

باشد پیوسته تغییر می کرد؟ یا این که تالشی عامدانه در میان بود تا تولد 

دوبار  ه ی سینامی افغانستان هر بار بر لوحی سپید ترسیم شود؟ دلیل آن 

هر چه باشد این اشتیاق همیشگی برای خلق سینامی ملی در افغانستان 

نشان می دهد که فلمسازی ــ حتی زمانی که پروژه ای نامتام ماند ــ بخشی 

جدانشدنی از ر   ؤیای ملت سازی افغانستان بوده است.

شهال پس از گفتگو با عروسکش و توضیح هدف سفرش به او در 

ابتدای فلم، راهی جاده  ی آسفالتی می شود که به کابل می رسد. 

او یک روز کامل را رصف متاشای جشن ها در پایتخت می کند و در 

حالی که به گفته ی مادرش در صحنه ی آخر »دخرت بزرگی« شده به 

روستای خود برمی گردد. این فلم تصاویر واقعی از جشن های استقالل 

سال ۱۹۶۳ را با صحنه های قدم زدن شهال در کابل و متاشای 

کنرست  موسیقی دانان برجسته ی افغانستان از جمله استاد رسآهنگ، 

استاد جلیل زالند و استاد هامهنگ تلفیق می کند. صحنه های واقعی 

فلم تصاویری از رژه های نظامی، رقص های محلی، ورزش های ملی 

و واکنش ظاهرشاه را نشان می دهد که با دقت در حال متاشای 

مراسم است. حضور پررنگ او و نگاه  خیره اش به مراسم در صحنه های 

واقعی فلم، در تضاد با نگاه  های کنجکاوانه و شیطنت آمیز شهال در 

صحنه های ساختگی فلم قرار می گیرد.

بر خالف روزگاران، که دو هفته پس از انتشار اولیه اش در ۱۹۷۰، 

عالقه مندان سینام را به صف کشیدن مقابل گیشه ها واداشت، مانند 

عقاب محبوبیتی در پی نداشت. منتقد فلم روزنامه ی کابل تایمز از 

این ناراضی بود که »برخی از قسمت ها و صحنه های فلم گیج کننده 

و در حقیقت غیرقابل فهم هستند.« شاید صحنه های تأمل برانگیز و 

تدوین ناموزون میان قسمت های داستانی و واقعی فلم، به مذاق او که 

احتامالً عادت به متاشای تولیدات آمریکایی، هندی، روسی و ایرانی 

در سینامهای ۱۹۶۰ در کابل داشته خوش نیامده بود. با وجود این، 

این فلم برداشتی هرنمندانه و جذاب از گفتامن توسعه ی حاکمیت 

افغانستان از دریچه ی نگاه یک دخرتبچه ارائه می دهد.

مانند عقاب شاید اولین فلمی باشد که تقریباً متام صحنه های آن 

در افغانستان و توسط یک تیم افغانستانی فلمربداری شده اما اولین 

فلم داستانی  فلمربداری شده در کابل نیست. سلطان حمید هاشم 

در مصاحبه ی خود با ژوندون )Zhwandoon( به فلم دیگری اشاره 

می  کند که پیش تر »قسمت هایی از آن در هند« تهیه شده بود. اما این 

فلم در زمان خودش اولین فلم افغانستان محسوب می شد. فردی به 

نام محمد رحیم خان شیدا در نامه ای به روزنامه ی دولتی فارسی زبان 

»انیس« در ۹ سپتامرب ۱۹۴۶ این فلم را »اولین فلم ما« نامیده است. 

او فلم را »مخترص و مفید« توصیف می کند و از اینکه به رغم کمبود 

امکانات مالی و فنی در مدتی کوتاه در افغانستان یک فلم فارسی 

ساخته شده ابراز شگفتی می کند. این نامه در حالی منترش شد که 

نقد و گفتگو درباره ی این فلم حدود یک ماه در صفحات روزنامه ی 

انیس ادامه داشت.

فلم مزبور به نام عشق و دوستی، یک فلم داستانی موزیکال ۴۳ 

دقیقه ای است که نویسنده ی آن رشید لطیفی از پیشگامان تئاتر در 

افغانستان است. بیشرت قسمت های فلم در استودیوی معروف شوری 

در الهور فلمربداری شده و کارگردان آن هرولد لوئیس، بازیگری است 

که در آن زمان مخاطبان سینامی جنوب آسیا او را با نام »مجنون« 

می شناختند. عشق و دوستی داستانی منادین درباره ی یک شاعر 

و یک کاپیتان مسن است که برای به دست آوردن عشق مریم با 

هم در رقابت اند. کاپیتان که از عشق شاعر به دخرت خرب ندارد از 

او می خواهد که از جانب او از مریم خواستگاری کند. شاعر میان 

دوستی خود با کاپیتان و عشق اش به مریم مردد مانده است تا آن که 

فلم با پایانی خوش خامته می یابد. 

سینما

و  وزارت اطالعـات  مـا: محمـد طاهـر زهیـر رسپرسـت  افغانسـتان 

فرهنـگ عـرص روز یـک شـنبه منایشـگاه نسـخه های خطـی قـرآن 

کریـم، تفاسـیر و احادیـث را زیر نام »سـیامی قرآن« در آرشـیف ملی 

افتتـاح کـرده اسـت.

در مراسـم گشـایش ایـن منایشـگاه عبداملنـان شـیوای رشق معین 

امـور نـرشات وزارت اطالعات و فرهنگ، رییسـان ایـن وزارت، رییس 

روابـط فرهنگـی وزارت امور خارجـه، منایندۀ فرهنگی سـفارت ایران 

در کابـل و شـامری از فرهنگیـان کشـور رشکت داشـته اند.

محمـد طاهـر زهیـر، رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ هنـگام 

گشـایش ایـن منایشـگاه از مردم خواسـته اسـت کـه با جمـع آوری و 

اهـدای آثـار و نسـخ خطـی و تاریخـی، در تقویـت آرشـیف ملـی کـه 

یـک نهـاد ملی اسـت، وزارت اطالعـات و فرهنگ را همـکاری کنند. 

او افـزوده اسـت، امیدواریـم قانـون آرشـیف ملـی بـه زودی تصویب و 

نافـذ شـود. آقـای زهیـر هم چنین اذعـان کرده کـه این قانـون زمینۀ 

بسـیج همگانـی را بـه خاطـر جمـع آوری نسـخه های خطـی و سـایر 

آثـار تاریخـی فراهم خواهـد کرد.

محمـد افـرس رهبیـن، رییـس آرشـیف ملـی نیـز در برنامـه گشـایش 

ایـن منایشـگاه صحبـت کـرده و یـادآوری کـرده اسـت کـه در میـان 

آثـار بـه منایش گذاشـته شـده، یـک جلد قرآن قلمی اسـت کـه آن را 

شـاه نارصالدیـن محمـود، در سـدۀ هفتـم نوشـته و یک اثـر منحرص 

بـه فرد اسـت.

در ایـن  منایشـگاه چهارصـد اثـر خطـی کـه بیشـرت مرتبـط بـه متون 

اسـالمی اسـت، بـه منایش گذاشـته شـده اسـت. 

روی  بـه  ثـور  مـاه  نوزدهـم  تـا  منایشـگاه  ایـن  کـه  اسـت  گفتنـی 

اسـت. بـاز  عالقه منـدان 

تریلـر جاسوسـی ژانـگ ییمو در تعطیالت آخـر هفتـه و روز کارگر، با 

فـروش ۳۷.۷ میلیـون دالر کارش را رشوع کرد.

»کیلـف واکـرز« یـا »صخـره نـوردان« اولیـن فلـم ژانـگ ییمـو در ژانـر 

جاسوسـی هـر چنـد بـا اقبـال زیـادی روبـه رو شـد امـا حریـف یـک 

داسـتان محلـی عاشـقانه نشـد و فلـم »عشـق مـن« که داسـتان یک 

عشـق جـوان را بـا بازی بازیگـران تایوانی گرگ هسـو و ژانـگ رونان 

روایـت می کنـد و جمعـه کارش را رشوع کـرد، در سـه روز بـه فـروش 

۶۵.۱ میلیـون دالری رسـید.

ایـن فلـم سـاخته هـان تیـان اسـت و بازیگر آن هسـو در ماه مـارچ با 

حامیـت از تحریـم مارک هـای مـد خارجـی، نـام خـود را رس زبان هـا 

انداخـت تـا بـا کارزار نسل کشـی اویغورهـا توسـط چین که از سـوی 

آمریـکا طـرح شـده، مقابله کرده باشـد.

پیـش بینـی می شـود فـروش ایـن فلـم تـا ۱۳۷ میلیـون دالر پیـش 

برود.

در همیـن حـال »کلیـف واکـرز« در مـکان دوم پرفروش هـا نشسـت. 

داسـتان ایـن فلـم کـه یـک روز پـس از اکرانـش در چیـن در آمریـکا 

نیز راهی سـینامها شـده اسـت، در دهه ۱۹۳۰ می گذرد و داسـتان 

چهـار چینـی را روایـت می کنـد که در شـوروی آمـوزش دیده اند تا به 

کشورشـان برگردنـد اما وقت برگشـت بـا چرت نجات در بخشـی فرود 

می آینـد کـه در کنـرتل ارتش جاپان اسـت.

برداشـت ها از ایـن فلـم متفـاوت بـود و در مجمـوع از متاشـاگران 

امتیـاز ۹.۱ از ۱۰ را گرفـت اما سـایت سـینامیی چینی بـه آن امتیاز 

۷.۷ داده و فـروش ۱۲۳ میلیـون دالـری را بـرای آن پیش بینی کرده 

است.

از  بالـدار« جایـزه خالقانه تریـن فلـم را  فلـم کوتـاه »اسـب سـفید 

کـرد. دریافـت  کانـادا  ریـل«  »ریل تـو  جشـنواره 

پـس از حضـور فلـم کوتـاه »اسـب سـفید بالـدار« بـه کارگردانـی 

مهیـار مانـدگار و تهیه کنندگـی حمیـد رضـا زبیر در جشـنواره های 

»برلیـن«، »تیرانـا«، »ازمیـر« و »کمـرا ایمـج«، ایـن فلـم از ۲۳میـن 

دوره جشـنواره »ریل تـو ریـل« کانـادا جایـزه خالقانه تریـن فلـم را از 

بخـش داوران جـوان ارشـد دریافـت کـرد.

ایـن جشـنواره بـا مترکـز بر فلم هـای کـودکان و نوجوانان هر سـاله 

به صـورت فیزیکـی برگـزار می شـود امـا امسـال بخاطر رشایـط ویژه 

کویـد۱۹ به صـورت آنالین برگزار شـد.

در خالصـه داسـتان ایـن اثـر آمـده اسـت: طاهـا در جسـت وجوی 

عشـق دوران کودکـی بـه زادگاه جنگ زده اش بـاز می گردد؛ جایی 

که دخرتک، بیسـت سـال پیش از او خواسـته بود که اسـب سـفید 

بالدار بشـود.

سـپهر طهرانچـی، حسـن نجاریـان، عسـل شـاکری، محمد بشـیر، 

مهـری آل آقـا، آرش وزیرنظامـی، هژیـر مـرادی بازیگرانـی هسـتند 

کـه در ایـن فلـم بـه ایفـای نقـش پرداختند.

فلم »صخره نوردان« سینماهای چین 
را تسخیر کرد

برگزاری نمایشگاه »سیمای قرآن« 
در آرشیف ملی

»اسب سفید بالدار« خالقانه ترین فلم 
جشنواره کانادایی شد

سینمای افغانستان چه زمانی آغاز شد؟ - بخش دوم و پایانی
خبر

جشنواره

سینما

مترجم: آیدا حق طلب

منبع: آسو



رافائـل واران مدافـع رئـال مادریـد منـی تواند در 

بـازی چهارشـنبه شـب برابـر چلسـی بـه میـدان 

برود.

خـر بـدی کـه رئالی هـا منتظـرش بودنـد، تایید 

شـد و رافـا واران بـازی حسـاس برگشـت نیمـه 

نهایـی لیـگ قهرمانـان برابـر چلسـی را از دسـت 

داد. مدافـع فرانسـوی رئال در جریـان بازی برابر 

اوساسـونا بـود کـه مصـدوم شـد و بیـن دو نیمـه، 

زیـدان دسـتور تعویـض او را داد.

پـای  همسـرینگ  مصدومیـت  واران  مشـکل 

راسـت اسـت و دو هفتـه قـادر بـه همراهـی رئال 

نخواهد بود. او قطعا بازی برابر چلسـی و سـپس 

سـویا و گرانـادا را از دسـت مـی دهـد و احتـاال 

مـی توانـد در بـازی بـا بیلبائـو یـا ویارئال)هفتـه 

پایانـی اللیـگا( بـه میادیـن برگـردد.

البتـه رئـال اگـر بتوانـد به فینـال لیـگ قهرمانان 

در اسـتانبول برسـد، می تواند واران را در اختیار 

رسخیـو  رئـال،  خـوب  بخـت  از  باشـد.  داشـته 

رامـوس آمـاده بازگشـت بـه میادیـن شـده ولی با 

وجـود درخشـش ناچـو و ادر میلیتائـو در یک ماه 

اخیـر، غیبـت واران خـر بـدی بـرای کادر فنـی 

رئـال محسـوب می شـود. بازیکنی کـه حضورش 

برابر چلسـی می توانسـت اطمینان بخش باشد.

قطعی؛ واران بازی با چلسی را از دست داد

ورزش
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نویسندگان دعوت به همکاری می نماید. 
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در پیـش خواهـد گرفـت. ایـن در حالـی اسـت کـه دولـت جدید 

امریـکا از تصمیـم خود در زمینه گسـرش مناسـبات این کشـور 

بـا تایـوان سـخن گفتـه اسـت.  چین همچنـان تایوان را بخشـی 

از اراضـی خـود می دانـد و مخالف مناسـبات کشـورهای دیگر با 

تایـوان اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه امریـکا مهم ترین رشیک 

جهانـی تایـوان بـه شـار می آید.

سـایت خـری هفته نامـه آملانی "دی سـایت" در گزارشـی که 

پیرامـون مصاحبـه بلینکن با شـبکه سـی بی اس نوشـته تاکید 

کـرده اسـت کـه سیاسـت دولت جدیـد امریـکا در قبـال چین 

هنـوز بـه طـور کامـل نهایـی نشـده اسـت. بـه عنـوان منونـه 

روشـن نیسـت کـه دولـت بایـدن در ارتبـاط بـا جنـگ تجـاری 

کـه دونالـد ترامـپ بـا چیـن آغـاز کـرده بـود، چـه رویکـردی را 

بـه بـاور آنتونـی بلینکـن، وزیـر امـور خارجـه امریـکا، درگیـری نظامـی با 

چیـن به رغـم اقدامات تحریک آمیز آن کشـور به سـود هیچ کس نیسـت. 

سیاسـت دولـت جدیـد امریـکا در قبال چیـن و همچنین جنـگ تجاری 

بـا آن کشـور هنـوز شـکل نهایی نیافته اسـت.

آنتونـی بلینکـن، وزیـر امور خارجـه امریـکا در مصاحبه خود با فرسـتنده 

خـری "سـی بی اس" امریـکا اقـدام بـه ترشیح سیاسـت و مواضـع دولت 

جدیـد ایـن کشـور در قبال جمهـوری خلق چیـن منود.

بلینکـن از رفتـار تحریک آمیـز چیـن ابـراز ناخشـنودی کـرد، امـا تاکیـد 

منـود کـه رویارویـی نظامـی بیـن دو کشـور بـه سـود هیـچ یـک از آن دو 

نیسـت و در حـال حـارض موضوعیـت نـدارد.

ایـن در حالـی اسـت کـه تنـش در مناسـبات دو کشـور امریـکا و چیـن 

ظـرف سـالیان گذشـته افزایش یافته اسـت. به رغم آن، وزیـر امور خارجه 

امریـکا اجتنـاب از وقـوع یک رویارویی نظامی بین دو کشـور را همچنان 

ممکـن و رضوری می دانـد.

بلینکـن گفته اسـت: »وقوع یـک رویارویی نظامی یا حتی گام برداشـن 

به سـوی آن، عمیقا با منافع و مصالح چین و همچنین امریکا ناسـازگار 

است.«

وزیـر امـور خارجـه امریـکا دربـاره عملکـرد چیـن چنیـن گفته اسـت: »ما 

امـا در سـال های اخیـر شـاهد آن بوده ایـم کـه چیـن در داخـل کشـور 

خـود رویکـردی رسکوبگرانـه در پیـش گرفتـه و در عرصـه خارجـی نیـز 

رفتـاری تهاجمـی و خشـن داشـته اسـت.«

بلینکـن همچنیـن از افزایـش راهـکار "کپـی کاری" و رسقـت ایده هـای 

ابتـکاری و مالکیـت حقوقـی در فعالیت هـای تولیدی چین انتقـاد کرده 

و چنیـن اقداماتـی را تـاش آن کشـور بـرای بهره گرفـن غیرقانونـی و 

ناعادالنـه از امکانـات در رقابت هـای اقتصـادی دانسـته اسـت.

'تبادل زندانی بین ایران و امریکا'؛ 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا تکذیب کرد

غیبت هافبک چلسی برابر رئال قطعی شد

اجازه دهید راموس در رئال از فوتبال خداحافظی کند

آزادی و جان خربنگاران در رسارس جهان در خطر است

گـزارش را تاییـد کند.

جیـک سـالیوان مشـاور امنیـت ملـی امریـکا نیـز 

روز یکشـنبه بـه شـبکه ای .بی.سـی گفـت: "هنـوز 

ایـن  و  دارد  وجـود  دو طـرف  بیـن  زیـادی  فاصلـه 

فواصـل بـر رس ایـن اسـت کـه امریـکا و کشـورهای 

ایـران  و  می کننـد  لغـو  را  تحریم هـا  کـدام  دیگـر 

هسـته ایش  برنامـه  دربـاره  را  محدودیت هـا  کـدام 

می پذیـرد." براسـاس ایـن گـزارش همچنیـن گفته 

شـده که مذاکرات مشـابهی بین طرف هـای ایرانی 

در  زاغـری  نازنیـن  آزادی  بـرای  هـم  بریتانیایـی  و 

مقابـل آزاد شـدن ۴۰۰ میلیـون پونـد دارایـی ایران 

انجام شـده اسـت. وزارت امور خارجه بریتانیا گفته 

برغـم ادعاهـای مطـرح شـده از سـوی رسـانه های 

ایـران "بحث هـای حقوقـی ادامـه دارد."

پیشـر دومینیـک راب وزیر خارجه بریتانیـا به رادیو 

تایمـز گفتـه بـود کشـورش متوجه اسـت کـه بدهی 

مربـوط بـه قـرارداد تسـلیحاتی لنـدن و تهـران باید 

زمانـی پرداخت شـو و مـا درحال بررسـی راهکاریی 

بـرای اطمینـان از ایـن موضوع هسـتیم.

گفتـه شـده کـه موضع دولـت بریتانیـا در آخر هفته 

تغییر نکرده و ایران قبل از آزاد شـدن نازنین زاغری 

چنیـن ادعایی کرده اسـت.

همزمـان ریچـارد رادکلیـف، همـر نازنیـن زاغـری 

هـم گفتـه کـه "درایـن بـاره چیزی نشـنیده اسـت."

خانـم زاغـری کـه بـه تازگـی دوره پنـج سـاله زنـدان 

بـه اتهـام جاسوسـی را در ایـران بـه پایـان رسـانده، 

در پرونـده ای دیگـر به یک سـال حبس و یک سـال 

ممنوعیـت خـروج از ایـران محکـوم شـده اسـت. او 

یکـی از شناخته شـده ترین افـراد دوتابعیتـی اسـت 

کـه در ایـران بـه دالیـل امنیتـی بازداشـت و زندانی 

است. شـده 

املیادین از "تبادل" زندانی بین ایران و امریکا و آزاد 

شـدن "۷ میلیـارد دالـر دارایـی های مسـدود شـده" 

ایران خر داده اسـت اما ند پرایس سـخنگوی وزارت 

خارجـه امریکا ایـن گزارش را تکذیب کرده اسـت.

آقـای پرایس گفته اسـت توافقی برای تبـادل زندانی 

با ایران انجام نشـده اسـت.

براسـاس خر املیادیـن که همزمان برخی از رسـانه 

هـای ایـران از جملـه کانال تلگـرام روزنامـه ایران هم 

منتـرش کـرده، قـرار اسـت ۴ امریکایـی کـه بـه جـرم 

مقابـل  در  هسـتند،  زندانـی  درایـران  "جاسوسـی" 

آزادی ۴ ایرانـی زندانـی در امریـکا آزاد شـوند.

خرگـزاری صـدا و سـیا بـه نقـل از یـک مقـام آگاه 

گفتـه: "بـا فشـار کنگـره بـه تیـم بایـدن و نیـاز فوری 

ایـران،  پرونـده  در  پیرشفـت  دادن  نشـان  بـرای  او 

امریکایی ها حارض شـدند ضمن پرداخت ۷ میلیارد 

دالـر، چهـار ایرانـی فعـال در دور زدن تحریم هـا را با 

چهـار امریکایـی مبادلـه کننـد."  گفته شـده که این 

چهـار امریکایـی در حـال گذرانـدن دوره محکومیت 

خـود در ایـران بودند. این منابع جزییاتـی از افرادی 

کـه قرار اسـت از سـوی دو کشـور آزاد شـوند، منترش 

نکرده انـد. خرگـزاری رویـرز بـه نقـل از دو منبـع 

دیگـر از جملـه ران کایـن رییس دفر کاخ سـفید و 

مجیـد تخت روانچـی مناینده ایـران در سـازمان ملل 

متحـد ایـن خـر را تکذیب کـرده اسـت.آقای کاین 

به شـبکه خری سـی بی اس گفته اسـت " متاسفانه 

خر آزادی زندانیان امریکایی درسـت نیسـت اگرچه 

امریـکا مرتبـا خواسـته خـود را بـرای آزاد شـدن ایـن 

عـده مطـرح می کنـد."

بـه گـزارش ایـن خرگـزاری مجیـد تخت روانچـی نیز 

گفتـه اسـت اگرچـه ایـران همیشـه خواسـتار تبـادل 

کامـل زندانیـان ایـران و امریـکا بـوده، منی تواند این 

گفتـه می شـود کـه حمله موشـکی یاد شـده تلفات 

یا خسـارتی در پی نداشـته اسـت.

ایـاالت متحـده امریـکا در مـوارد حمله بـه نیروهای 

نظامـی و دیپلات هـای خـود در عـراق، انگشـت 

اتهـام را متوجه نیروهای مورد پشـتیبانی جمهوری 

اسـامی اسـامی در عـراق می کننـد.

عـراق  خـاک  در  رسبـاز  همچنـان ۲۵۰۰  امریـکا 

بخـش  بـه  موشـکی  حملـه  گذشـته  هفتـه  دارد. 

دیگـری از فـرودگاه بغـداد منجـر بـه مجروح شـدن 

یـک رسبـاز عراقـی شـده بـود.

از زمـان رشوع زمامـداری جـو بایـدن در امریـکا تـا 

ایـن  کنـون مواضـع نیروهـای سیاسـی و نظامـی 

کشـور در عـراق هـدف ۳۰ حمله موشـکی یـا وقوع 

انفجـار قـرار گرفته اسـت.

در اثـر ایـن حمـات یک پیانـکار عراقی و هشـت 

شـهروند غیرنظامـی ایـن کشـور کشـته شـده اند. 

همزمانـی ایـن حمـات بـا گفت وگوهـا و مذاکـرات 

ناظـر بـر احیای برجـام در ویـن تامل برانگیـز اعام 

دیـدار  میزبـان  گذشـته  مـاه  عـراق  اسـت.  شـده 

مناینـدگان ارشـد دو کشـور ایران و عربسـتان بوده 

است.

ارتـش عـراق اعـام کـرده اسـت کـه دو موشـک بـه 

سـوی یـک پایـگاه نظامـی عـراق واقـع در فـرودگاه 

بغـداد پرتـاب شـده اسـت. 

رسبـازان امریکایـی در این پایگاه مسـتقر هسـتند. 

ایـن دومیـن حملـه موشـکی بـه مواضـع امریـکا در 

عـراق طـی ۱۰ روز گذشـته اسـت.

موشـکی  حملـه  از  خـر  عـراق  ارتـش  مسـئوالن 

جدیـد به پایـگاه نظامی ایـن کشـور داده اند. گفته 

می شـود روز یکشـنبه دوم مـاه مـی دو موشـک بـه 

سـوی فـرودگاه بغـداد شـلیک شـده اسـت.

خرگـزاری فرانسـه روز دوشـنبه سـوم مـاه مـی بـا 

انتشـار گزارشـی از بغـداد دربـاره حملـه موشـکی 

جدیـد به مواضـع امریکا در عراق خررسـانی کرده 

است.

سـامانه پدافنـد هوایی عراق که در اطـراف فرودگاه 

بغـداد نصـب شـده اسـت، موفق بـه رهگیـری یکی 

از دو موشـک شـده است. 

ایـن سـامانه بـرای حفاظـت از نیروهـای امریکایـی 

در پیرامون این پایگاه نظامی مسـتقر شـده اسـت.

هنـوز هیچ گروهی مسـئولیت این حملـه را برعهده 

است.  نگرفته 

پاننکا؛ زیباترین و شجاعانه ترین پنالتی تاریخ 

پدیده فصل فیورنتینا و سری آ در راه رئال مادرید

مانعـت از دسرسـی آنهـا بـه اطاعـات الزم از طریـق ابزارهایی 

ماننـد اینرنـت اسـت، اقداماتی کـه امکانات جامعه مدنـی را به 

گونـه ای فزاینـده محـدود می کنـد. 

تهدید فزاینده علیه آزادی مطبوعات در جهان

 )RSF( بر اسـاس آخرین گزارش سـازمان گزارشـگران بدون مرز 

بـر میـزان نظـارت، دسـتگیری و حتـی تـرور خرنـگاران افـزوده 

شـده اسـت. در گـزارش آمـده اسـت کـه فضـای روزنامه نـگاری 

مسـتقل در ۷۳ کشـور از ۱۸۰ كشـور بـه میـزان قابـل توجهی یا 

كاما مسـدود شـده اسـت.

در ۵۹ كشـور جهـان موانـع جـدی بـر رس راه خرنـگاران وجـود 

دارد.حداقـل ۴۶ روزنامـه نـگار و همچنیـن پنـج فعـال رسـانه و 

وبـاگ نویـس در جهـان در جریـان کارشـان کشـته و ۴۰۰ نفـر 

شدند. دسـتگیر 

گـزارش نتیجـه می گیـرد کـه آزادی مطبوعـات حداقـل در تقریبا 

سـه چهـارم کشـورهای جهـان بـه شـدت محـدود شـده اسـت. 

و  ترکمنسـتان  اریـره، کوریـای شـالی،  بدتریـن وضعیـت در 

چیـن اسـت.

دولت هـای رسکوبگـر از بیـاری کرونـا نیـز نهایـت اسـتفاده را 

کرده انـد تـا جریـان آزاد خرنـگاری را مسـدود کننـد. گـزارش 

تامیـن  نیـز  می گویـد کـه حتـی در دموکراسـی های جاافتـاده 

امنیـت روزنامـه نـگاران حیـن کار دشـوار شـده اسـت. رهـران 

برخـی دولت هـا دسـت بـه تحریـک مـردم علیـه رسـانه ها زده و 

فضـای پرخاشـگری و بی اعتـادی را نسـبت بـه آنها ایجـاد کرده 

انـد؛ منونـه دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور سـابق امریـکا.

اپریـل، همزمـان بـا روز آزادی مطبوعـات بـر اهمیت رسـانه های 

مسـتقل تأکیـد کـرد. او گفـت: »مردم بـه جریان اطاعـات آزاد و 

مسـتقل نیـاز دارند. بدون آن دموكراسـی منی توانـد عمل كند.« 

مـاس بـه ویـژه به وضع خرنـگاران در بحران کرونا اشـاره کرد که 

"مهـم تـر و بسـیار دشـوارتر" شـده اسـت.

مـاس از ۵۰ خرنـگاری یـاد کـرد کـه سـال گذشـته در رسارس 

جهـان بـه هنـگام انجـام کار خود کشـته شـدند و نیـز صدها نفر 

دیگـری کـه بازداشـت شـده اند و مـورد آزار و شـکنجه و حبـس 

قـرار گرفته انـد.

بـه گفتـه مـاس خرنـگاران »در بسـیاری از کشـورهای جهان در 

معـرض رسکـوب گسـرده قـرار دارنـد«، کار آنهـا »تحـت عنـوان 

مبـارزه بـا همه گیـری کرونـا محـدود می شـود، بحث هـا رسکـوب 

می شـود و اطاعـات نادرسـت منتـرش می شـود.«

ژوزب بـورل، هاهنگ کننده سیاسـت خارجـی اتحادیه اروپا نیز 

از سـوی ۲۷ کشـور عضو این اتحادیه آزادی مطبوعات را سـتون 

اصلـی جامعـه دمکراتیـک توصیـف کـرد. بـه گفتـه او  زمانـی 

دمکراسـی ها می تواننـد پایـدار و کارا مباننـد کـه شـهروندان بـه 

اطاعـات و داده هـای موثـق دسرسـی داشـته باشـند و بتوانند 

تصمیـات مبتنـی بـر اطاعـات و آگاهی اخـذ کنند.

بـورل  گفـت کـه در دوره ای کـه نقـش خررسـانی آزاد از هـر 

زمـان دیگـری بیشرشـده اسـت، آزادی مطبوعـات در معـرض 

انـواع تهدیدهاسـت. یکـی از ایـن تهدیدهـا بنـا بـر داده هـای 

سـازمان عفـو بین امللل سوءاسـتفاده هـر چه بیشـر دولت ها از 

فناوری هـای جدیـد برای کنرل و جاسوسـی علیه شـهروندان یا 

در روز آزادی مطبوعـات سـازمان گزارشـگران بـدون مـرز تصویـری 

تلـخ از وضعیـت خرنـگاران در جهـان نشـان می دهـد؛ افزایـش 

کنـرل، ارعـاب، دسـتگیری و تـرور آنها. بسـیاری از خرنـگاران در 

فضایـی از تـرس فعالیـت می کننـد.

روز سـوم مـی، روز جهانـی آزادی مطبوعـات اسـت و سـازمان ملـل 

امسـال ایـن روز را زیـر شـعار "اطاعـات همچون رسمایـه عمومی" 

برگـزار می کنـد. بنـا  بـر داده هـای گروه هـا و نهادهـای غیردولتـی 

دسـتکم ۴۶  سـال گذشـته  در  مـرز  بـدون  همچـون خرنـگاران 

و باگرهـا در رسارس  از کارکنـان رسـانه ها  نفـر  و ۵  روزنامه نـگار 

قـرار  بازداشـت  تحـت  نیـز  نفـر   ۴۰۰ و  شـده اند  کشـته  جهـان 

گرفته انـد. هایکـو مـاس، وزیـر خارجـه آملـان روز دوشـنبه سـوم 

قـرار بگیـرد.  طبـق ادعای دیلـی میـل، کواچیچ به 

بـازی برگشـت هـم نخواهـد رسـید و چلسـی ایـن 

هافبـک اررشـمند را در اختیـار نخواهـد داشـت. 

دیگـر مصـدوم چلسـی یعنـی آنتونیـو رودریگـر کـه 

بـازی بـا فـوالم را از دسـت داد، ولی با ماسـک ویژه 

مـی توانـد چلسـی را برابـر رئـال مادریـد همراهـی 

کنـد. بـه این ترتیـب کواچیچ تـا به ایـن لحظه تنها 

غایـب قطعـی آبـی هـا محسـوب می شـود.

تـا کاپیتـان لـوس بانکـوس فصـل آینـده را نیـز در 

سـانتیاگوبرنابئو تـوپ بزنـد.

فرنانـدو هیـه رو گفـت: " مـن دوسـت دارم او ادامـه 

دهـد؛ بـه خاطـر همـه آن چیـزی کـه در مـورد او 

رامـوس  اجـازه دهیـد دوران ورزشـی  وجـود دارد. 

در ایـن جـا بـه پایـان برسـد. او بـه عنـوان بازیکـن 

مادریـد و کاپیتـان تیـم ملـی اسـپانیا کمک هـای 

قـدرت  از  او  می کنـد.  خـود  تیم هـای  بـه  زیـادی 

رهـری باالیـی برخوردار اسـت کـه برای هـر تیمی 

دارد. رضورت 

این یک سـال بسـیار خاص برای راموس محسـوب 

می شـود. او یـک الگـو بـه حسـاب مـی آیـد و قـرار 

بازیکـن  اروپا)یـورو(  بعـدی  مسـابقات  در  اسـت 

بسـیار مهمـی باشـد."

و جـو هـارت بـه مثـر رسـاند و یـا پنالتـی چیـپ 

فرانچسـکو توتـی بـه هلنـد در نیمـه نهایـی یـورو 

2000 اشـاره کـرد.

ایـن رضبـات پنالتـی کـه بـه پنالتـی پاننکایـی 

 1976 سـال  بـه  اش  ریشـه  هسـتند،  معـروف 

بازمیگـردد. در تاریـخ 20 جـون، دیـدار فینـال 

قـوس  و  کـش  از  پـس   1976 یـورو  مسـابقات 

هـای فـراوان مابیـن تیـم هـای آملـان غربـی و 

چکسـلواکی کار بـه رضبـات پنالتـی کشـید. در 

آن دیـدار آنتونیـن پاننـکا رضبـه ای را تبدیـل بـه 

گل کـرد کـه شـگفتی سـاز شـد.

بـازی فینـال در وقـت قانونی با تسـاوی بـه پایان 

رسـید و کار بـه رضبـات تعییـن کننـده پنالتـی 

کشـید. آخریـن رضبه پنالتـی فینـال را پاننکا به 

طـرز حیـرت آوری درون دروازه سـپ مایـر  جـای 

داد و حکـم قهرمانـی تیـم چکسـلواکی را امضـا 

نـام رضبـه  بـا  کـرد. آن شـوت در حـال حـارض 

چیـپ رایج اسـت.

متئـو کوواچیـچ به بازی برگشـت برابر رئال هم 

نخواهد رسید.

توانسـت  چلسـی  مادریـد  در  گذشـته  هفتـه 

رئـال را بـا تسـاوی 1-1 متوقـف کنـد و در 25 

دقیقه نخسـت بدشـانس هم بود که نتوانسـت 

بیـش از یـک گل به میزبانش بزند. چهارشـنبه 

شـب در اسـتمفورد بریج، بازی برگشـت برگزار 

مـی شـود و بایـد دیـد در نهایـت کـدام تیـم به 

فینـال لیـگ قهرمانـان خواهـد رفت.

متئـو  از  نتوانسـت  رفـت  بـازی  در  چلسـی 

کواچیـچ هافبک کروات خود اسـتفاده کند. او 

کـه بین 2015 تـا 2018 بازیکن رئال مادرید 

بـود، بسـیار دوسـت داشـت برابر تیم سـابقش 

بـه میـدان بـرود، ولـی مصدومیت اجـازه نداد. 

کواچیـچ بـه خصـوص بـا آمـدن تومـاس توخل 

بـه چلسـی نقبـش مهمـری در ایـن تیـم ایفـا 

مکرده و بدشـانس بود که نتوانسـت برابر رئال 

فرناندو هیه رو، اسـطوره باشـگاه رئـال مادرید، 

ابـراز امیـدواری کرد که رسخیـو راموس در این 

تیـم به فوتبـال خود پایـان دهد.

رسخیـو رامـوس یکـی از مهـم تریـن بازیکنـان 

تاریخ باشـگاه رئال مادرید محسـوب می شـود 

را  زیـادی  موفقیت هـای  توانسـته  او  کـه  چـرا 

طـی دوران حضـور خـود در ایـن تیم به دسـت 

آورد. بـا ایـن حـال ال کاپیتانو به پایـان قرارداد 

شـده  نزدیـک  بسـیار  مادریـد  رئـال  بـا  خـود 

است.

رئـال مادریـد و رسخیـو رامـوس هنـوز بـر رس 

متدیـد قـرارداد بـا یکدیگـر بـه توافـق نرسـیده 

انـد امـا فرنانـدو هیـه رو از باشـگاه درخواسـت 

کـرده کـه مذاکـرات را جـدی تـر دنبـال کننـد 

تاکنـون رضبـات پنالتـی به اشـکال مختلف 

ولـی  انـد  شـده  هـا  دروازه  وارد  عجیبـی  و 

پنالتـی چیپ اریک بوتیاک تفاوت فاحشـی 

بـا سـایر پنالتی هـا دارد.

زدن رضبـات پنالتی در دیدارهای حسـاس، 

جـرأت زیادی مـی طلبد و بازیکنـان معموال 

تصمیـم مـی گیرنـد تـا رضبـات خـود را بـا 

باالتریـن میـزان رسعت و قدرت روانـه دروازه 

کننـد تـا توپ بـه دور از دسـتان دروازه بانان 

وارد دروازه شـود.

در ایـن میـان بازیکنـان زیـادی نیز هسـتند 

کـه قصـد دارنـد پنالتـی خـود را بـه شـکل 

کـه  کننـد  دروازه  وارد  زیباتـری  و  متفـاوت 

زدن پنالتـی هـای چیـپ اولین گزینـه برای 

مـی  میـان  ایـن  در  و  هاسـت  فوتبالیسـت 

توانـد بـه پنالتـی های چیپـی که زیـدان در 

فینـال جام جهانـی 2006 یا پنالتی چیپی 

کـه پیرلـو در یـورو 2012 مقابـل انگلیـس   

دستمزد جانشین راموس در رئال لو رفت
دیویـد آالبا بـه احتال فراوان جانشـین رسخیو 
رامـوس در رئـال خواهـد بود و دسـتمزدی برابر 

با دسـتمزد فعلـی او دریافـت خواهد کرد.
بـه نظـر مـی رسـد کـه آینـده دیویـد آالبا سـتاره 
اتریشـی بایـرن را باید در رئال مادرید دانسـت.

آالبـا کـه چنـدی پیـش در یـک نشسـت خری 
خـر از جدایـی قطعـی خـود از بایـرن مونیـخ 
باشـگاهی  بـا  رسـمی  صـورت  بـه  هنـوز  داد، 
دیگـر بـه توافـق نرسـیده؛ هرچنـد که زمسـتان 
گذشـته نرشیه مـارکا از حتمی بـودن انتقال او 
بـه رئـال مادرید نوشـت و تیر یک چند شـاره 
ایـن نرشیـه معتر نیز بـه این قضیـه اختصاص 

داشت.
در حالـی کـه گفتـه مـی شـود او مـورد توجـه 
دارد، هفتـه  قـرار  پـی اس جـی هـم  و  بارسـا 
گذشـته اسـکای آملـان خـر از توافـق 5 سـاله 
آالبـا بـا رئـال مادریـد داد. مدافـع چنـد پسـته 
بایـرن تـا 2026 بـا رئال قرارداد خواهد بسـت و 
تـا چنـد هفته دیگر این خر رسـمی می شـود.

آالبـای 28 سـاله در رئـال مادریـد دسـتمزدی 
معـادل رسخیـو رامـوس دریافـت خواهـد کـرد، 
یعنـی دسـتمزد 12 میلیـون یورویـی در سـال.

در سـوی دیگـر رامـوس 34 سـاله هـم کـه در 
پایـان فصـل جـاری بازیکـن آزاد خواهـد شـد، 
هنـوز بـا رئـال مادریـد بـر رس متدیـد قـرارداد 
بـه توافـق نرسـیده اسـت. فلورنتینـو پـرز رئیس 

رئـال بـه رامـوس گفته اسـت اگر بـا کاهش 10 
قـرارداد  کنـد،  موافقـت  درصـدی دسـتمزدش 
او بـرای دو سـال متدیـد خواهـد شـد، در غیـر 
ایـن صـورت باشـگاه قـرارداد یـک سـاله ای بـه 
او پیشـنهاد خواهـد داد کـه ایـن مـورد موافقـت 

رامـوس قـرار نگرفتـه اسـت.
آالبـا که از سـال 2008 در باشـگاه بایرن مونیخ 
عضویـت دارد و در سـال 2010 بـه تیـم اصلـی 
این باشـگاه آملانـی راه یافت، تاکنـون در 428 
بـازی از رقابت هـای مختلـف بـرای باواریایی هـا 
بـه میـدان رفته و موفق شـده اسـت 33 گل هم 
بـه مثـر برسـاند. او بـا رسخپوشـان مونیخـی به 
25 قهرمانـی مختلـف از جملـه 9 قهرمانـی در 
بوندس لیـگا، شـش قهرمانـی در جـام حذفـی 
آملـان و دو قهرمانـی در لیـگ قهرمانـان اروپـا 

دسـت یافته اسـت.

حمله موشکی به پایگاه محل استقرار سربازان 
امریکایی در بغداد

شــود اجتناب  و چین  امریکا  میان  نظامــی  رویارویی  ز  ا بایــد  بلینکن: 

نیـز قـرار گرفته اسـت و این شـاید همه معـادالت را به هـم بزند. 

رئـال بـرای فصـل بعد به دنبـال یک مهاجم گلزن اسـت تا کریم 

بنزمـا بتواند اسـراحت بیشـری داشـته باشـد. هرچنـد کیلیان 

امباپـه گزینـه شـاره یـک کهکشـانی هاسـت ولی بعیـد به نظر 

مـی رسـد انتقـال او تابسـتان امسـال مقـدور باشـد و والهوویـچ 

مـی توانـد گزینه ای در دسـرس تر باشـد. 

فیورنتینـا روی ایـن بازیکـن 60 میلیـون یـورو قیمت گذاشـته و 

البتـه با پیشـنهاد دسـتمزد 4 میلیـون یورویی، بـه دنبال متدید 

با اوسـت.

بایـد دیـد در نهایـت والهوویـچ در فیورنتینـا می ماند یـا به یکی 

از پیشـنهادات بزرگش پاسـخ مثبـت خواهد داد.

دوشـان والهوویـچ سـتاره ایـن فصـل رسی آ ایتالیـا مـورد توجـه 

رئـال مادریـد قـرار گرفته اسـت.

دوشـان والهوویـچ سـال 2018 از پارتیـزان بلگـراد بـود کـه بـه 

فیورنتینـا پیوسـت و فصـل جـاری چشـم هـا را بـه خـود خیـره 

کـرده اسـت. او تنهـا بـا 21 سـال سـن در فصلـی کـه فیورنتینا 

اصـا خـوب کار نکـرده و در رده 14 قـرار دارد، یـک تنه بار خط 

حملـه تیمـش را بـه دوش کشـیده اسـت. 

پـس از 35 بـازی، والهوویـچ توانسـته 17 گل بـرای بنفـش هـا 

بزنـد و بعیـد بـه نظر می رسـد فصل بعد نیز در ایـن تیم ماندنی 

شـود. طبـق ادعـای منابـع ایتالیایـی، والوویـچ کـه رم و میـان 

را عاقـه منـد بـه خـود می دیـد، حـاال مورد توجـه رئـال مادرید 



 اداره ملـی احصائیـه و معلومـات و دفـر یو.ان.او.دی.سـی 

کشـت  کـه  دریافته انـد  تـازه  تحقیـق  یـک  در   )UNODC(

درصـد   37 خورشـیدی   1399 سـال  در  کشـور  در  کوکنـار 

اسـت. داشـته  افزایـش 

احمـد جاویـد رسـولی، رئیـس عمومـی اداره ملـی احصائیـه و 

معلومـات می گویـد که بر اسـاس تحقیق انجام شـده در سـال 

۱۳۹۹ حـدود ۲۲۴ هـزار هکتـار زمین در کشـور تحت کشـت 

 دفـر مطبوعاتـی والیـت بامیـان می گویـد کـه 

طـرح رسسـبزی پـارک ملـی بنـد امیـر بـا والـی 

بامیـان سـید انـور رحمتـی رشیـک شـد.

نـر  بـا  ثـور   13 دوشـنبه  بامیـان  والـی  مطبوعاتـی  دفـر 

اعزامـی  هیـات  امـروز،  صبـح  کـه  اسـت  گفتـه  خربنامـه ای 

وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری، طرح رسسـبزی پـارک ملی 

بامیـان رشیـک کـرد. اداره محلـی  بـا  را  بندامیـر 

در خربنامـه آمده اسـت که سـید انـور رحمتی والـی بامیان، از 

طـرح وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری در راسـتای رسسـبزی 

پـارک ملـی بندامیـر اسـتقبال کـرده گفـت کـه اداره محلـی 

بامیـان بـا متـام تـوان در تطبیـق ایـن طـرح مهـم و حیاتـی 

تـاش مـی کند.

هیـات اعزامی طرح رسسـبزی پـارک ملی بندامیر گفته اسـت 

کـه بـا عملـی شـدن ایـن طـرح، در 7 هزار هکتـار زمیـن نهال 

مثمـر و در 7 هـزار هکتار زمین دیگر جنـگات زودرس، دیرس 

و چـوب صنعتـی غرس می شـود.
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کوکنـار قـرار گرفتـه اسـت کـه ایـن رقـم ۳۷ درصـد افزایـش را 

نسـبت به سـال ۱۳۹۸ نشـان می دهد.  آقای رسـولی در یک 

پیـام ویدیویـی بـه رسـانه ها گفـت کـه تولیـد کوکنـار در ایـن 

سـال ۶۳۰۰ تُـن بـوده و ایـن رقـم نشـان می دهـد کـه کشـت 

کوکنـار در بیش تـر زون هـای کشـور افزایش داشـته اسـت.

او امـا اضافـه کـرد کـه ایـن تحفیـق بـا اسـتفاده از تکنالـوژی 

احصائیـوی  مودل هـای  معارصتریـن  و  سینسـینگ  ریمـوت 

انجـام شـده اسـت کـه نتایـج 

دقـت  از  آن  آمـدٔه  به دسـت 

بـاالی برخـوردار بـوده و ارقـام 

ارایـه  تخمینـی  گونـٔه  بـه  آن 

ایـن  اسـاس  بـر  شـده اسـت. 

مـزارع  درصـد   ۶۸ رسوی، 

بـه  )نزدیـک  کوکنـار  کشـت 

۱۵۳هـزار هکتـار( در جنـوب 

و جنوب غـرب کشـور موقعیـت 

سـال  در  همچنـان  دارد. 

هیـچ  خورشـیدی،   ۱۳۹۹

کمپایـن محـو کشـت کوکنـار 

اسـت.  نشـده  انـدازی  راه 

دلیـل آن شـیوع کروناویـروس 

اسـت. شـده  خوانـده 

در خربنامـه عـاوه شـده اسـت کـه تنظیـم آبریزه هـا و حفاظت 

آب و خـاک در سـاحه 4 هـزار هکتـار زمیـن از طریـق کشـت 

علوفـه، بتـه و درختچـه صـورت خواهـد گرفـت کـه در مجمـوع 

قابـل  زمیـن  بـه  بایـر  زمیـن  هکتـار  هـزار   18 مسـاحت  بـه 

بهره بـرداری و مولـد تبدیـل خواهـد شـد.

براسـاس معلومات خربنامه، مطالعات امکان سـنجی و رسوی 

توپوگرافـی ایـن طـرح آغـاز شـده و قـرار اسـت با هزینـه 30.5 

میلیـون دالـر امریکایـی در مـدت هشـت سـال توسـط وزارت 

زراعـت، آبیـاری و مالـداری در پـارک ملـی بندامیـر تطبیـق 

گردد.

پرجاذبه تریـن  و  زیباتریـن  از  یکـی  کـه  بندامیـر  ملـی  پـارک 

منظـره طبیعـی در سـطح کشـور اسـت، در مـاه ثـور 1388 

توسـط اداره حفاظـت از محیط زیسـت کشـور به عنـوان اولین 

پـارک ملـی کشـور اعـام شـد. ایـن پـارک اکنـون پـس از 12 

کمبودی هـای  و  مشـکات  دچـار  هنـوز  ایجـادش  از  سـال 

اسـت. بی شـاری 

در  بین املللـی  نیـروی  هیـچ  گذشـته،  سـال  در 

بـه  طالبـان حمـات  امـا  نشـده،  کشـته  افغانسـتان 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان را افزایش داده و شـار 

اسـت. یافتـه  افزایـش  نیـز  غیرنظامیـان  تلفـات 

طالبـان روز شـنبه )۱۱ ثـور( در بیانیـه هشـدارآمیزی 

گفتـه کـه مانـدن نیروهـای خارجـی پـس از مهلـت 

را  مناسـب  اقـدام  راه هرگونـه  »اصـوال  مـی  مـاه  اول 

بـرای مجاهدیـن امـارت اسـامی در برابـر نیروهـای 

اشـغالگر« بـاز کـرده و در مـورد رفتـار جنگجویـان این 

گـروه رهـربی طالبـان »تصمیـم می گیـرد«.

جـرال  مـارک میلی به خربنگاران گفته اسـت دسـت 

کـم هنـوز احتـال رسـیدن بـه یـک راه حل سیاسـی 

بـا مذاکـره میـان طالبـان و دولـت کابـل وجـود دارد 

کـه می توانـد جلـوی »یـک جنـگ داخلـی عظیـم« را 

بگیرد.

فرمانـده سـتاد مشـرک ارتـش آمریـکا بـه خربنـگاران 

از  آمریـکا  نظامـی  نیروهـای  خـروج  اسـت  گفتـه 

انتقـال  بـا  ایـن  از  پیـش  مدت هـا  افغانسـتان 

آغـاز  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  بـه  مسـئولیت ها 

اسـت.« آخـر  مرحلـه  رصفـا  »ایـن  و  اسـت  شـده 

کامـل  خـروج  احتـال  اسـت  گفتـه  میلـی  جـرال  

نیروهـای آمریکایـی پیـش از مـاه سـپتامرب نیـز وجود 

رضب االجلـی  سـپتامرب  مـاه  زمانـی  جـدول   « دارد: 

اسـت کـه خـروج بایـد تـا آن زمـان کامـل شـود. بـه 

مـا  رفـت.  منی تـوان  زودتـر  کـه  نیسـت  معنـی  ایـن 

از  دفـاع  بـرای  و همزمـان  عملیـات خـود هاهنـگ 

نیروهایـان پیـش خواهیـم بـرد. این کار را مسـئوالنه 

و در رسیع تریـن شـکل ممکـن انجـام می دهیـم امـا 

ایـن رسعـت بـا هاهنگـی و مسـئولیت خواهـد بود.«

آقـای میلـی افـزود متغیرهایـی هسـت کـه در تاریـخ 

امتـام خـروج نقـش دارد و منی خواهـم تاریـخ دقیقی 

بدهـم امـا مطمئنـم در مهلـت تعییـن شـده از سـوی 

رییـس جمهـوری ایـن کار انجـام می شـود. 

چنـدی پیـش واحـد تحقیـق و ارزیابـی افغانسـتان اعـام کرد 

کـه در بحث هـای جاری صلح و مصالحه در افغانسـتان، تولید 

مـواد مخـدر و  تاثیـرات آن بـه گونـه کامـل نادیده گرفته شـده 

اسـت. تولیـد مـواد مخـدر یکـی از منابـع مهـم عایداتـی برای 

طالبـان به شـار مـی رود. آنـان سـاالنه میلیون هـا دالرعاید از 

کشـت کوکنـار و تولیـد مـواد مخـدر در ایـن کشـور بـه دسـت 

می آورنـد. در آغـاز همیـن هفتـه رسپرسـت وزارت امـور داخلـه 

افزایـش خشـونت های طالبـان را بـه فصـل کشـت کوکنـار در 

ایـن کشـور نسـبت داد و گفـت طالبـان بـرای زمینـه سـازی 

کشـت کوکنـار در فصـل بهـار حمـات شـان را افزایـش مـی 

دهنـد. بـازرس ویژه دولت آمریکا در امور بازسـازی افغانسـتان 

)سـیگار( پیـش از ایـن گفتـه بـود که درآمـد طالبـان از تولید و 

تجـارت مـواد مخـدر بـه ۴۰۰ میلیـون دالر در سـال می رسـد.

در گزارش این اداره که به درخواسـت شـورای امنیت سـازمان 

ملـل متحـد تهیـه شـده بـود، آمـده کـه ۶۰ درصـد از درآمـد 

طالبـان از طریـق مدیریـت و قاچـاق مـواد مخـدر بـه دسـت 

می آیـد. سـیگار گفتـه اسـت کـه گـروه طالبـان کنـرل کامـل 

بـا ترغیـب  تولیـد و قاچـاق مـواد مخـدر را در دسـت دارد و 

کشـاورزان بـه کشـت خشـخاش، زمینـه افزایـش درآمدهـای 

بیشـرین  کـه  آمـده  گـزارش  آن  در  مهیـا می کننـد.  را  خـود 

کشـت مـواد مخـدر در مناطـق تحـت کنـرول طالبـان صورت 

می گیـرد.

پـارک ملـی بندامیـر بـا هفـت فیروزه یـی طبیعـی خود سـاالنه 

جـذب  تابسـتان  فصـل  در  را  داخلـی  گردشـگر  هـزار  ده هـا 

می کنـد، امـا از هیچ گونه خدمات درسـت و درخور شـان خود 

برخـوردار نیسـت.

ایـن پـارک هنـوز هیـچ جـادۀ اسـفالت نـدارد و حتـا بـه میزان 

انـدک از پیـاده روهـای ایـن پـارک سـنگ کاری شـده اسـت. 

و  نـدارد  وجـود  سـاحه  ایـن  در  اصـا  هوتـل داری  خدمـات 

گردشـگران بـا مشـکات جـدی بـود وبـاش مواجـه انـد. ایـن 

تفریـح گاه زیبـا از خدمـات ترانسـپورنی منظـم در خـور شـان 

خـود بی بهـره اسـت و عراده جـات کـه بـه بنـد امیـر می رونـد، 

می شـوند.  پـارک  مختلـف  جاهـای  در  معیـار  و  نظـم  بـدون 

گردشـگری کـه سـال گذشـته از هـرات بـه بنـد امیـر رفتـه بود 

گفـت کـه آنچـه در این پارک خیلـی زیاد بود، خـاک و خاکباد 

ناشـی از حرکـت صدهـا موتـری بود کـه از جاهـای دور به این 

پـارک آمـده بودنـد.

 جـرال  مـارک میلـی رییـس سـتاد مشـرک ارتـش 

آمریـکا در گفتگـو بـا خربنگاران آمریکایی گفته اسـت 

ارتـش ۳۰۰ هـزار نفـری افغانسـتان »که سال هاسـت 

جنـگ در افغانسـتان را رهربی می کنـد عامل حیاتی 

در تعییـن آینـده افغانسـتان اسـت. ایـن ارتش نسـبتا 

بـه خوبـی مجهـز و آموزش دیده اسـت.«

آمریکایـی  مقـام  ایـن  از  خربنـگاران  از  یکـی  وقتـی 

نیروهـای  غیـاب  در  افغانسـتان  ارتـش  پرسـید 

غربـی موفـق می شـود یـا متاشـی، وی پاسـخ داد: 

دارد.« وجـود  زیـادی  »احتـاالت 

بـه گفتـه ایـن فرمانـده آمریکایـی کـه خـود در جنـگ 

افغنسـتان رشکـت داشـته اسـت، از یـک سـو ممکـن 

اسـت دولـت و ارتشـی متحـد در افغانسـتان مسـتقر 

شـود و از طـرف دیگـر ممکـن اسـت تبعـات بسـیار 

بـدی پدیـدار شـود. »مشـخص نیسـت کـدام یـک از 

ایـن گزینه هـا بـه واقعیـت افغانسـتان تبدیـل خواهـد 

تابسـتان  ایـن  وببینیـم  باشـیم  منتظـر  بایـد  شـد. 

چگونـه پیـش مـی رود.«

آقـای میلـی گفته اسـت متغیرهای زیـادی وجود دارد 

و »آینـده قابل پیش بینی نیسـت.«

روز شـنبه همزمـان بـا آغـاز رسـمی خـروج نیروهـای 

طالبـان  سـخنگوی  افغانسـتان،  از  ناتـو  و  آمریـکا 

از  پـس  گـروه،  ایـن  جنگجویـان  دادهکـه  هشـدار 

در  خارجـی  رسبـازان  بـه  کـه  نیسـتند  متعهـد  ایـن 

نکننـد. حملـه  افغانسـتان 

در توافقنامـه دوحـه میـان آمریـکا و طالبـان که سـال 

گذشـته بـه امضا رسـید، طالبـان متعهد بـه آتش بس 

بـا نیروهـای ائتـاف بین املللـی تـا زمـان خـروج ایـن 

نیروهـا تـا اول مـاه می شـده بود.

روز شـنبه نیروهـای آمریکایی و ناتو رسـا روند خروج 

نیروهایشـان از افغانسـتان را آغاز کردند که براسـاس 

تصمیـم جدیـد جـو بایدن، رئیـس جمهـوری آمریکا تا 

یازدهـم ماه سـپتامرب تکمیل می شـود.

هشدار فرمانده ارشد ارتش آمریکا: 
آینده افغانستان قابل پیش بینی نیست

با والی بامیان شریک شد امیر  ــبزی پارک ملی بند  طرح سرس

اداره احصاییه: کشت کوکنار 37 درصد افزایش یافته است


