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 روسیه به واکسین تک ُدزی 
اسپوتنیک مجوز داد

 کرونا در هند؛ بیش از ۲۳۰ هزار 
نفر جان باختند، تعداد مبتالیان 

از ۲۱ میلیون فراتر رفت
 مقـام هـای صحـی روسـیه بـرای یک نمونـه تـک ُدزی از 
واکسـین اسـپوتنیک وی به نـام »اسـپوتنیک الیت« مجوز 
صـادر کـرده اند. همزمـان والدیمیـر پوتین رئیـس جمهور 
روسـیه مـی گویـد کـه واکسـین روسـی کرونـا »بـه اندازه 

های... مسلسـل 

 وزارت صحـت هنـد با اشـاره بـه این کـه کل مبتالیان 
بـه کرونـا در ایـن کشـور از ۲۱ میلیـون فراتـر رفتـه، 
گفتـه اسـت کـه مـوج دوم همـه گیـری در هنـد بـه 
بدتریـن حالـت در جهـان تبدیـل شـده اسـت. تاکنون 

بیـش از ۲۳۰ هـزار ...

 جـی اف ک »J F K « فلمـی در ژانـر مهیج تاریخی، 

دربـاره بازخوانـی پرونـده ترور جـان اف کندی یکی 

از رییـس جمهورهـای پیشـین امریـکا اسـت. ایـن 

فلـم سـاخته  الیـور اسـتون، کارگـردان رسشـناس 

و سـازنده فلم هایـی »جوخـه«، »جـان اف کنـدی« و 

»وال اسـریت« و برنـده ۴  ...

  مرمت این پایه ها 20 
روز طول می کشد 

۲

4

4

 قدرت، پادشاهی در حال 
مرگ را فراموش می کند

 کشف بقایای ۷۸ هزار ساله از 
تشریفات تدفین انسان

هنری

 افغانستان چگونه می تواند از 
لحظه خطر بگذرد؟

بقای افغانستان واحد در 
صلح و تداوم جمهوریت 

اقتصاد افغانستان در 
سال   ۱4۰۰ 

 رییـس جمهـور غنـی طی روزهـای گذشـته طرحی را 
بـرای عبـور از وضعیـت فعلـی تهیه کرده اسـت که قبال 
در سـفر وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده بـه کابـل به وی 
سـپرده شـده اسـت و ایـن طـرح طـی یـک مقالـه بلند 
در روزهـای گذشـته در نشـریه فارین افیرز نیز به نشـر 

رسـید. ایـن طرح کـه قبال تهیـه  ...

۳

۳

۲

سرمقاله

 محمد هدایت

 نیروهای امنیتی در بغالن 
در حال پیشروی اند 

انفجار دو پایه برق بلند ولتاژ در کابل:

وزارت دفاع ملی:

اسطوره رئال؛ سرمربی فصل 
بعد آینتراخت فرانکفورت؟ 

نیمار درون زمین واقعا غیر قابل 
تحمل است 

اروپایـی اش  هم پیامنـان  و  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت   

مخالفت شـان را بـا ایجـاد یـک حکومتـی کـه از راه زور در 

کردنـد. اعـام  بگیـرد،  شـکل  افغانسـتان 

مناینـدگان ویـژه و فرسـتادگان ویژۀ اتحادیه اروپا، فرانسـه، 

آملـان، ایتالیـا، ناتو، ناروی، انگلسـتان و ایـاالت متحده در 

یـک بیانیـه مشـرک بیسـت مـاده ای، می گوینـد کـه ایـن 

کشـورها بـا اسـتقرار هـر حکومتی بـه زور در افغانسـتان که 

تهدیـدی بـرای ثبـات منطقه باشـد، مخالف هسـتند.

در ایـن بیانیـه آمـده  اسـت کـه ایـن کشـورها، ایـن موقف را 

پـس از رأی زنـی دربـارۀ افغانسـتان گرفته انـد.

عادالنـه  صلـح  برقـراری  کـه  آمـده  اسـت  بیانیـه  ایـن  در 

توافـق سیاسـی  راه یـک  از  تنهـا  افغانسـتان،  پایـدار در  و 

اسـت. ممکـن 

اروپایـی اش،  هم پیـامن  و  امریـکا  مشـرک  اعامیـۀ  در 

به سـود  سیاسـی   سـازش  و  توافـق  کـه  شده اسـت  تأکیـد 

همـه افغانـان اسـت و ثبـات منطقه یـی و امنیـت جهانـی را 

می کنـد. کمـک 

امـا شـامری از مناینـده گان مجلـس بـه ایـن بـاور هسـتند 

کـه خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان زمینـه را بـرای 

رشـد گروه هـای هراس افگـن در افغانسـتان فراهـم می کنـد 

و امریـکا و کشـورهای اروپایـی بایـد در ایـن بـاره حسـاس 

. شند با

ناهیـد فریـد، منایندۀ مردم هرات در مجلس اظهار داشـت: 

»خطـر قابـل توجهـی از ایجاد دوبـارۀ پناهگاه هـای طالبان 

در قلمـرو افغانسـتان پـس از خروج نیروهـای خارجی وجود 

شـد. گفتگـو  ناتـو  عضـو  کشـورهای 

آقـای اسـتولتنربگ دربـاره گفـت: »پایـان مأموریـت حامیت 

قاطـع بـه معنـای ختـم مشـارکت مـا بـا افغانسـتان نیسـت، 

ایـن در حقیقـت فصـل جدیـد را بـاز می کنـد و اکنـون مـا 

بیشـر  به خشـونت های  را  افغانسـتان  اوضـاع،  اگـر  دارد. 

بکشـاند و طالبـان، القاعـده و گروه هـای هراس افگـن دیگر 

ایـن گروه هـا در کنـار منافـع ملـی افغانسـتان، منافـع ملی 

ایـاالت متحـده را نیـز تهدید خواهنـد کرد.«

افـزود:  نیـز  مجلـس مناینـدگان  کروخیـل، عضـو  شـینکی 

از  برخـی  شـود.  وارد  پاکسـتان  بـر  بایـد  بیشـر  »فشـار 

زیـرا  شـوند؛  گرفتـه  آنـان  از  بایـد  منطقـه ای  تضمین هـای 

پاکسـتان  و  می کننـد  زند گـی  پاکسـتان  در  طالبـان 

می توانـد در ظـرف بیسـت وچهـار سـاعت آنـان را زیر فشـار 

قـرار دهـد کـه یـا بـه مذاکـرات صلـح برونـد یـا هـم از آن 

شـوند.« بیـرون  کشـور 

در  خشـونت ها  بیشـر  مسـؤول  را  طالبـان  کشـورها  ایـن 

کـه  می خواهنـد  همـه طرف هـا  از  و  می داننـد  افغانسـتان 

هرچـه زودتـر برای کاهش خشـونت ها دسـت به  کار شـوند.

می خواهنـد  طالبـان  از  هم چنیـن  متحدانـش  و  امریـکا 

بـر  از حملـه  و  نکننـد  راه انـدازی  را  عملیاتـی  بهـار  در  تـا 

بـه  و  بردارنـد  دسـت  خربنـگاران  به شـمول  غیرنظامیـان 

تعهـدات شـان بـرای مبـارزه بـا هراس افگنـی عمـل کننـد.

تأکید ناتو بر پشـتیبانی مداوم از نیروهای افغان

وزیـران  نشسـت  در  ناتـو،  کل  دبیـر  اسـتولتنربگ،  ینـس 

مأموریـت  چنـد  هـر  کـه  گفـت  نیـز  اروپـا  اتحادیـۀ  دفـاع 

آموزشـی ناتـو در افغانسـتان رو بـه پایـان اسـت اما بـه گفتۀ 

افغـان  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  از  ناتـو  پشـتیبانی  او، 

بـود. دوامـدار خواهـد 

میـان  همکاری هـا  و  افغانسـتان  دربـاره  نشسـت  ایـن  در 

راه هایـی را بـرای فراهـم سـازی پشـتیبانی  مالـی، آمـوزش 

و پشـتیبانی جامعـۀ جهانـی از افغانسـتان مد نظـر داریم.«

افغانسـتان  صلـح  رونـد  از   ناتـو  کـه  گفـت  همچنـان  او 

می کنـد. پشـتیبانی  نیرومندانـه 

کاهـش  کـه  کـرد  اعـام  بـر  حقـوق  دیده بـان  سـازمان   

کمک هـای جامعـه جهانـی بـه  دسرسـی زنـان افغـان را بـه 

خدمـات بهداشـتی کاهـش داده اسـت و ادامـه ایـن وضعیـت 

ایـن کشـور خواهـد شـد. در  بیشـری  زنـان  مـرگ  باعـث 

در تازه تریـن گـزارش ایـن نهـاد کـه روز پنجشـنبه، )۱۶ ثـور( 

بهداشـتی  بـه خدمـات  زنـان  منتـر شـد، میـزان دسرسـی 

»تکان دهنده« توصیف شـده و از جامعه جهانی خواسـته شـده 

تـا کمک هـای خـود را بـه بخـش بهداشـت »بـه دور از مسـایل 

سیاسـی و امنیتـی« بررسـی  کنـد.

ایـن نهـاد کمک هـای مالـی بـه نظـام بهداشـت افغانسـتان را 

ایـن  اگـر  داده  هشـدار  و  خوانـده  زندگـی«  و  مـرگ  »مسـئله 

ٌمـرد.« بیشـری خواهنـد  »زنـان  یابـد،  کاهـش  کمک هـا 

بهداشـت  نظـام  اصـاح  خواسـتار  بـر  حقـوق  دیده بـان 

افغانسـتان شـده، از دولـت نیـز خواسـته کـه کار در ایـن زمینه 

را در اولویـت قـرار دهـد و از طالبـان نیـز خواسـته کـه اجـازه 

دهنـد زنـان و دخران به خدمات بهداشـتی دسرسـی داشـته 

باشـند.

در ایـن گـزارش اشـاره شـده کـه کمک هـای بین املللـی بـرای 

بخـش بهداشـت ایـن کشـور سـال بـه سـال کمر می شـود.

هیـر بـار، مسـئول، بخـش حقـوق زنـان ایـن سـازمان گفته که 

 ۲۰۱۹ تـا   ۲۰۱۳ از  سـال،  پنـج  در  کـه  افـزوده  بـار  خانـم 

کمک هـای بین املللـی در بخـش بهداشـت بـه افغانسـتان ۳۶ 

درصـد کاهـش یافتـه اسـت.

او گفـت: »مـا تاثیـر ایـن کاهـش را در مراکـز صحـی می بینیم. 

رئیـس یـک شـفاخانه دولتـی بـه مـا گفـت کـه از هفـت سـال 

مـدت  همیـن  در  و  شـده  کـم  بودجـه اش  سـاالنه  بدین سـو 

مجمـوع ایـن کاهـش بـه ۳۰درصد رسـیده اسـت. تنها امسـال 

ایـن  بـا  مقابلـه  بـرای  و  یافتـه  کاهـش  آن ۱۵درصـد  بودجـه  

وضعیـت او کارمندانـش را از کار اخـراج کـرده و سـایر مصـارف 

را کاهـش داده اسـت.«

دیده بـان حقـوق بـر در ایـن گـزارش گفته کـه مراکـز درمانی 

در  کـه  اولیـه  خدمـات  بـرای  باشـند،  نداشـته  هزینـه  وقتـی 

گذشـته رایـگان بـود، دیگـر رایـگان نباشـد.

ایـن نهـاد بـا خـروج کامـل نیروهـای خارجی از کشـور بـه تاثیر 

ناگـوار کاهـش کمک هـای بیـن املللـی هشـدار می دهـد.

خانـم هیـر بـار گفتـه که ایـن کاهش کمک هـا از همیـن حاال 

اثـرات زیانبـار و تهدیـد آمیز بر زندگی بسـیاری زنـان و دخران 

داشـته، دسرسـی و کیفیت خدمات را متاثر سـاخته اسـت.

او افـزوده کـه براسـاس آمـار »شـامر زنانـی کـه به خدمـات قبل 

از والدت و افـراد آموزش دیـده درهنگام والدت دسرسـی دارند، 

یافته هـای آنـان نشـان می دهـد کـه سیسـتم بهداشـت بـرای 

زنـان بـه ویژه بـرای زنان فقیر مشـکات زیادی بار آورده اسـت.

در حـال اُفـت اسـت. در افغانسـتان بـرای هر ده هـزار نفر ۴.۶ 

پزشـک، پرسـتار و قابلـه وجـود دارد. امـا بـر اسـاس اطاعـات 

سـازمان بهداشـت جهانـی، کشـوری کـه بـرای هر ده هـزار نفر 

کمـر از ۲۳ کارمنـد بهداشـت وجـود داشـته باشـد، بـا کمبـود 

شـدید نیرو مواجه اسـت و این رقم در افغانسـتان تکان دهنده 

است.«

بـرای تهیـه ایـن گـزارش بـا ۵۶ نفـر از جملـه ۳۴ زن صحبـت 

شـده و همچنیـن بـا ۱۸ کارمنـد بهداشـت از جملـه بـا وزیـر 

صحـت کشـور مصاحبـه شـده اسـت.

ایـن سـازمان گفتـه کـه افغانسـتان در کوتـاه مـدت قـادر بـه 

رسـیدن بـه خودکفایـی نیسـت. هنـوز ۷۵ درصـد بودجـه ایـن 

کشـور از کمک هـای خارجـی تامیـن می شـود. بـا ایـن همـه 

بودجـه وزارت صحـت حـدود بیسـت میلیـارد افغانـی )معـادل 

۲۶۰ میلیـون دالـر( اسـت.

از هـر صـد هـزار زن در هنـگام  آمـار وزارت صحـت  بـه  نظـر 

والدت، ۶۹۵ تـن شـان جـان خـود را از دسـت می دهنـد، ایـن 

رقـم تـا چنـد سـال پیـش بـه حـدود ۳۰۰ نفـر می رسـید.

دیده بـان حقـوق بـر از کشـورهای کمک کننـده خواسـته کـه 

نیازمندی هـای افغان هـا، از جملـه خدمـات بهداشـتی بـرای 

زنـان و دخـران را در اولویـت قـرار دهنـد.

رائـول گونزالـس کـه از او به عنوان گزینه نخسـت جانشـینی 

زیـدان نـام برده می شـود شـاید بـه فوتبال آملـان برود.

سـایت گل با انتشـار خربی مدعی شـد که باشگاه آینراخت 

فرانکفـورت آملـان قصـد دارد رائـول گونزالـس اسـطوره رئال 

مادریـد را بـه عنـوان رسمربـی جدید خود منصـوب کند.

رائـول فعـا هدایـت کاسـتیا تیـم دوم رئـال  بـر عهـده دارد 

و سـال گذشـته بـا جوانـان رئـال بـرای اولیـن بـار در تاریـخ 

چمپیونزلیـگ جوانـان اروپـا قهرمـان شـد....

 مدافع راسـت سـابق اتلتیکـو مادریـد در دوران حضور نیامر 

در بارسـا اغلـب بـا او در زمیـن دچار تنش می شـد.

نیـامر سـتاره برازیلـی پـی اس جی همـواره به ایـن متهم می 

شـود کـه مدافعـان مقابلـش را تحقیـر مـی کنـد. او زمانـی 

کـه در بارسـلونا بـود و حـاال در پـی اس جـی بارها بـا خطای 

شـدید مدافعـان روبـرو می شـود و آنهـا در توجیه مـی گویند 

کـه سـتاره برازیلـی تحقیرشـان کرده اسـت ...
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آمریکا و اتحادیه اروپا مخالفت شان را با تشکیل حکومت از راه زور اعالم کردند 

دیده بان حقوق بشر: با کاهش کمک ها به افغانستان، دسترسی زنان به خدمات صحی کم شده است 

ورزش

برشنا:



 

 

 

پایـه  دو  کـه  می گویـد  برشـنا  رشکـت   

میـرزا خیـل  بلندولتـاژ در سـاحه  بـرق 

کابـل  شـهر  کیلومـری  چهـل  در  کلـکان  ولسـوالی 

منفجر شـده اسـت که مرمـت آن 20 روز طول خواهد 

کشـید. ایـن رویـداد حوالـی سـاعت 4.5 صبـح روز 

جمعـه بـه وقـوع پیوسـت.

سـنگر نیـازی، سـخنگوی رشکـت برشـنا برشـنا عـر 

روز جمعـه 17 بـه رسـانه ها گفـت کـه کارمنـدان فنی 

رشکت برشـنا بعـد از رویداد توانسـته اند 70 میگاوات 

را بـه کابـل وصـل کنند.

آقـای نیـاز افـزود که مرمـت جریـان دارد و ایـن مقدار 

میـگاوات خواهـد  بـه 150  ثـور(   18( روز شـنبه  تـا 

دیگـر  روز   20 میـگاوات   300 کـردن  وصـل  رسـید. 

می کشـد. طـول 

سـخنگوی رشکـت برشـنا همچنیـن گفـت کـه انفجار 

ایـن دو پایـه بـرق ولتـاژ بلنـد، حـدود 200 تـا 300 
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د  روان  نعمـت  د  کـې  اعالمیـې  یـوې  پـه  ماڼـۍ  ولسـمرشۍ   

تـرور پـه غندنـې رسه دغـه بریـد یـو ترهګریـز بریـد بللـی دی. د 

نعمـت روان د تـرور مسـوولیت ال تـر اوسـه هېـڅ یـوې ډلـې نـه 

بایـد دا درک  دی منلـی؛ خـو ولسـمرش ماڼـۍ وايـي، طالبـان 

کـړي چـې د ولـس پـر وړانـدې د جګـړې دوام او تاوتریخوالی د 

وضعیـت د ال پېچلتیـا المـل کېږي او وررسه د سـولې لپاره برابره 

شـوې موکـه ضایـع کېـږي. 

طالبانـو پـه دې پېښـه کې خپل الس لـرل رد کړي دي. خربیال 

حامـد مایـار پـه دې هکلـه وايـي:»زه همدا وایم چـې دواړه لوري 

بایـد خپـل مسـوولیت ادا کـړي او پـه دې وروسـتیو کـې د دواړو 

 د مـي روغـې جـوړې عـايل وايـي چـې د افغـان سـولې لپاره 

د امریـکا ځانګـړي اسـتازي زملـي خلیـل زاد افغـان حکومـت 

تـه ویـي دي چـې طالبـان پـه اصولـو کـې د اسـتانبول پـه 

غونـډه کـې د ګـډون لپـاره سـتونزه نـه لـري. د مـي روغـې 

جـوړې عـايل شـورا مرسـتیال اسـدالله سـعاديت وايـي د دې 

لپـاره چـې د اسـتانبول غوڼـده مطلوبـه پایله ولـري، طالبان د 

دغـې غونـډې لـه تررساوي مخکـې د یوې مقدمـايت غونډې د 

جوړېـدو غوښـتونکي دي؛ خـو طالبانو په دې هکله په رسـمي 

توګـه څـه نـه دي ویـي. ښـاغلی سـعاديت زیاتوي:»بحـث یي 

لـه غونـډې  پرانسـیب کـې د اسـتانبول  پـه  دا وو چـي مـوږ 

رسه سـتونزه نـه لـرو او لـه پیـل کـې د اسـتانبول لـه رسـمي 

غونـډې مخکـې یـوه مقدمـايت ناسـته ويش ښـه بـه وي چـې 

لوریـو لـه خـوا رسـنیو تـه ګـواښ کېـږي چـې لـه دغـې تشـې 

نـورې ډلـې اسـتفاده کـوي.« د خربیاالنـو د خوندیتـوب کمېټې 

هـم لـه ملګـرو ملتونـو او حکومتـه غوښـتي، داسـې کړنـالره دې 

غـوره کـړي چـې، وررسه خربیـاالن او د بیـان ازادۍ تـه زیـان 

رسـېږي.  ونه 

د خربیاالنـو د خوندیتـوب کمېټـې د پروګرامونو مسـوول صدیق 

اللـه توحیـدي وايي:»خربیـاالن ُملکـي کسـان دي پـر خربیاالنو 

بریـد پـر ولـي وګړو بریـد او جنګي جنایت دی.« خربیال سـید 

احمـد ابرابـر هـم زیاتـه کړه:»هـم افغـان حکومـت او هـم طالـب 

ډلـه پـه مسـتقیمه او غیـر مسـتقیمه توګه رسـنۍ وګواښـلې چې 

زمـوږ لـه نظـره د بیـان ازادۍ پـر سـتوين عمـالً وروسـتۍ ګام 

دی.« لـه دې رسه سـم، یـو شـمېر خربیـاالن وايـي، دغـه ډول 

پېښـې نـي کولـی چې د بیـان آزادۍ مخه ډب کـړي. خربیال 

عصمـت اللـه احمـدزی هـم څرګنـدوي:»د ترهګـرو ډلـو بریدګـر 

تـل پـه دې هڅـه کـې وي چـې د رسـنیو ټولنـې نخبـه ګان پـه 

رسـونې  خـرب  د  او  روحیـه  خربیاالنـو  د  باالخـره  او  کـړي  نښـه 

روحیـه کمـزورې کړي.«

نعمـت روان د افغانسـتان د رسـنیو برخـې لومړنـی قربـاين نـه 

دی او د خربیاالنـو پـر وړانـدې تـل ګواښـونو وو او کلـه ناکلـه د 

دغـو ګواښـونو کچـه ډېـره لـوړه شـوې هـم ده.

د اسـتانبول غونـډه مطلوبـه پایلـه ولـري.« خـو د طالبانـو د 

بریدونـو پـه ډېرېدو رسه د سـولې خـربو د نه بریا پـه برخه کې 

هـم اندېښـنې مـخ پـه ډېرېـدو دي. د افغانسـتان د ژغورنـې 

ډېـر  وايي:»خلـک  مجـددي  اللـه  ذبیـح  مـرش  جبهـې  مـي 

ځورېـږي، ډېـر عـذاب وینـي او پـه دغـو جګـړو کـې لـه دواړو 

لوریـو یـوازې بـې ګنـاه خلـک زیـان وینـي او قربـاين کېږي.« 

د افغانسـتان د ژغورنـې او سـولې شـورا رییـس ګل رحـان 

قـايض هـم څرګندوي:»زمـوږ سـوله هـم نـور خلـک اخـي او 

زمـوږ د جګـړې پرېکـړه هـم نـور کسـان کـوي، راځـې چـې په 

خپلـه پـه عمـل کـې رسه یوځـای شـوو.«

د دواړو خـواوو لـه لـوري د جګړې د ادبیاتـو کارول د جګړې د 

زور اخیسـتو المـل ګڼـل کېـږي. د طالبانـو پخـواين قومنـدان 

سـید اکـرب آغـا پـه دې هلکـه وویل:»مـوږ وینـو چـې حکومـت 

شـپه او ورځ وايـي چـې مـوږ مقابلـې ته حارض یـوو او د جګړې 

شـعار ورکـوي، راځـې چـې د سـولې غـږ پورتـه کـړو.« لـه دې 

ټولـو رسه رسه، لـه افغانسـتانه د بهرنیـو ځواکونـو د وتلـو پـر 

څرنګـوايل ال هـم نیوکـې کېـږي. د حـزب اسـالمي مرشتابـه 

غـړی فضـل الهـادي وزیـن وايـي:»د بهرنیـو ځواکونـو د تللـو 

تابیـاوې دې داسـې ونیـول يش چـې د هغـوی له وتو وروسـته 

افغانسـتان د کورنـۍ جګـړې شـاهد نـه يش.« تـر دې مخکې 

د ترکیې د بهرینو چارو وزارت ویي، ټاکل شـوې د اسـتانبول 

غونـډه لـه کوچنـي اخر وروسـته جوړه يش؛ خـو د مي روغې 

جـوړې عـايل شـورا بیا پر دې بـاور ده چې، ښـايي دغه غونډه 

د روانې زیږېزې میاشـتې په وروسـتۍ اوونۍ کې جوړه شـوه.

د طلوع نیوز پخواين خربیال ترور له بېالبېلو غربګونو رسه مخ شوی

›طالبان د استانبول غونډې د ګډون لپاره په اصولو کې ستونزه نه لري‹

کارتون

  

محمد هدایت 

 رییـس جمهـور غنـی طـی روزهـای گذشـته طرحـی را 

بـرای عبـور از وضعیـت فعلـی تهیـه کـرده اسـت کـه قبـال در 

سـفر وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده بـه کابـل بـه وی سـپرده 

شـده اسـت و ایـن طـرح طـی یـک مقالـه بلنـد در روزهـای 

گذشـته در نرشیـه فاریـن افیـرز نیـز به نرش رسـید. این طرح 

کـه قبال تهیه شـده بـود در روزهای گذشـته وقتـی در نرشیه 

فاریـن افیـرز بخـش هایـی از آن تحت عنـوان »لحظه خطر و 

فرصـت بـرای افغانسـتان« همگانـی گردیـد مـورد بحث های 

زیـادر در سـطح ملـی و بیـن املللـی قـرار گرفت. گذشـته از 

هـر فاکتـور دیگـر این طـرح فرصت هـا و تهدیدهـای موجود 

را بـه خوبـی شناسـایی کـرده و راه هـای رفـن بـه سـمت 

ریسـک هـا و فرصـت هـا را نیـز معرفـی کـرده اسـت. اکنـون 

مهـم ایـن اسـت کـه دولـت افغانسـتان و رهـربی حکومـت تا 

چـه انـدازه مـی تواند در مسـیری گام بـر دارد که ریسـک ها 

و تهدیـدات را بـه فرصـت تبدیـل کنـد. مهم عملکرد و مشـی 

سیاسـی و نظامـی در برابـر دشـمن اسـت کـه بـا توجـه بـه 

رهـربی یـک دسـت حکومـت و فرصـت هایـی کـه در اختیـار 

دارد مـی توانـد از لحظـه خطـر عبـور کنـد. 

در اصـل طـرح رییس جمهور خروج نیروهـای آمریکایی 

و ناتـو بـه عنـوان رویـدادی ذکـر گردیـده اسـت کـه سـبب 

تغییـر بـازی مـی شـود و ایـن رخداد نوعـی عـدم اطمینان را 

بـه وجـود آورده اسـت. در چنیـن وضعیتـی چهـار فاکتـور در 

کنـار هـم وجـود دارد کـه عبارتنـد از: فرصت ها، ریسـک ها، 

آشـفتگی هـا و تهدیدهـا. هر یک از ایـن فاکتورها دارای پنج 

گزینـه اسـت. تقویت حاکمیـت ملی، مشـارکت بین املللی، 

همـکاری منطقـوی، ایتـالف مبارزه بـا تروریسـم و روند صلح 

افغانسـتان  اختیـار  در  کـه  هسـتند  فرصت هـای  زمـره  در 

قـرار دارنـد. ریسـک اسـراتژیک، ریسـک سیاسـی، ریسـک 

اقتصادی، ریسـک عملیاتی و شـیوع بیاری کرونا و ریسـک 

جابجایـی مـردم مجموع خطراتی که اسـت که فـراری دولت 

قـرار دارنـد. روایـت خـروج نیروهـای حایـت قاطـع، انتقـال 

رسمایـه هـاز از کشـور، میکانیـزم هـای حایـت از نیروهـای 

دفاعـی و امنیتـی و چارچـوب حسـابدهی مواردی اسـت که 

بـه آشـفتگی و نوعـی تالطـم و بـی ثباتـی دامـن مـی زننـد. 

پاکسـتان،  املللـی،  بیـن  تروریسـتی  شـبکه های  طالبـان، 

دخالت هـای منطقـوی و اختـالل در بازار مهم تریـن مواردی 

هسـتند کـه هرکـدام تهدیـد بـه حسـاب می آیند. 

همـه  جمهـور  رییـس  طـرح  در  می بینیـم  چنان کـه 

و  منطقـی  طـور  بـه  فرصت آفریـن  و  خطـرزا  فاکتورهـای 

واقع بینانه در کنار هم آمده اند و مورد شناسـایی واقع شـده 

انـد. در واقـع فرصت هـا تنهـا یـک سـوم سـناریوهای آینـده 

را تشـکیل می دهنـد و سـه قسـمت دیگـر یعنـی ریسـک ها، 

آشـفتگی ها و تهدیـدات همـه در زمـره سـناریوهای مخالـف 

قـرار دارنـد. از ایـن رو آن چـه در میـدان واقعیـت سیاسـی و 

امنیتـی افغانسـتان دیده شـده اسـت بـه نحوی مسـیر آینده 

پـر از خطـر و تهدیـد اسـت. 

فرصت هـا  عنـوان  بـه  کـه  مـواردی  همـه  میـان  از 

شناسـایی شـده اسـت، تنهـا یـک مـورد یعنـی »حاکمیـت 

وضعیـت  از  عبـور  بـرای  اصلـی  بنیـاد  اصالحـات«  و  ملـی 

آشـفته کنونـی و حفاظـت از قانـون اساسـی و دسـتاوردهای 

در  اصالحـات  رونـد  بتوانـد  دولـت  اگـر  افغانسـتان.  مـردم 

همـه سـکتورهای دولتـی و حاکمیـت ملـی را تقویـت کنـد 

هیـچ نیرویـی منی توانـد بحـران موجـود را بـه نفـع خویـش 

رقـم بزنـد. بـه عنـوان مثـال حرکت هـای نظامـی اخیـر مثـل 

مقاومـت 2 در گوشـه و کنـار افغانسـتان و اسـتفاده از رسود 

بیـرق ملـی نشـان داد  بـه جـای رسود و  بیـرق تنظیمـی  و 

کـه مـردم افغانسـتان بـه منادهـا و ارزش هـای ملـی سـخت 

وفادارنـد. واکنش هـای تنـد اقشـار مختلـف مـردم در برابـر 

ایـن گونـه حرکت هـای تجزیـه طلبانه نشـان از عمـق آگاهی 

و  ملـی  درک  دارد.  ملـی  حاکمیـت  بـه  مـردم  وفـاداری  و 

همگانـی و همزمـان حایـت عمومـی از نیرهـای امنیتـی و 

حفـظ نهادهـای دولـت کـه در روزهـای گذشـته بـه درسـتی 

نشـان داده شـد نشـانه عالقمندی مردم بـه حاکمیت ملی و 

ارزش هـای ملـی اسـت. بـه رشط این که مـا بتوانیـم عملکرد 

ملـی داشـته باشـیم. 

متاسـفانه بایـد اذعـان کـرد که ممکن اسـت کمـی دیر 

شـده باشـد و ما در سـال های گذشته به درسـتی نتوانستیم 

از فرصت هـا و امکاناتـی کـه بـه افغانسـتان رسآزیـر شـد بـه 

بـه  از تقصیـرات  درسـتی اسـتفاده کنیـم. بخـش عظیمـی 

ماقبـل 2014 بـر می گـردد. زمانـی کـه توانایـی و ظرفیـت 

کافـی بـرای نابـودی تروریسـم و طالب وجود داشـت ما همه 

دشـمن  نابـودی  و  رسکـوب  پالیسـی  برخـالف  را  امکانـات 

بسـیج کردیـم و دشـمن را بـرادر خواندیـم. اکنون ایـن برادر 

حایت هـای  یمـن  بـه  را  حکومـت  تنهـا  نـه  و  شـده  قـوی 

بیـن املللـی خـود نادیـده می گیـرد بلکـه مدعـی متامیـت 

قـدرت حکومـت اسـت. البتـه پـس از 2014 نیـز کوتاهی ها 

بخـش  در  نیـز  اکنـون  هـم  اسـت.  نبـوده  کـم  تقصیـرات  و 

حکومتـداری هنـوز یک دسـت عمل منی شـود و مـا هنوز در 

درون پاردایـم قومـی و جناحی عمـل می کنیم. گفتان های 

سیاسـی هم چنـان بـر محوریـت قـوم و تسـهیم قومـی قدرت 

بـر شایسـتگی ها  ناشایسـتی ها  ترتیـب  بدیـن  و  می چرخـد 

هسـتند.  مقدم 

در مجمـوع امیـد بـه عبـور از بحـران کنونی وجـود دارد 

و فرصت هـای خوبـی نیـز در اختیـار اسـت. امیدواریـم کـه 

از ایـن فرصت هـا بـه خوبـی اسـتفاده گـردد و ما از بازگشـت 

بـه گذشـته تاریـک و انقطـاع تاریخـی نجـاب پیـدا کنیـم. 

تنهـا فرصتـی کـه باقی مانـده اسـت تقویت ارزش هـای ملی 

و بـه خصـوص حاکمیـت ملـی و آوردن اصالحـات در همـه 

سـکتورها بـه خصـوص سـکتور امنیتـی اسـت. 

سرمقاله

افغانستان چگونه می تواند از 
لحظه خطر بگذرد؟ 

وزارت دفاع ملی:
 نیروهای امنیتی در بغالن در حال 

پیشروی اند 

سیالب های اخیر؛ 69 کشته و 30 
ناپدید بر جای گذاشت

بـر  طالبـان  حمله هـای  دفـع  از  بغـالن  در  امنیتـی  مقام هـای   

ولسـوالی بغـالن مرکـزی و منطقـه دهنـه غـوری خـرب می دهنـد و 

ادعـا دارنـد کـه در ایـن نربدهـا بـه طالبـان تلفاتـی سـنگینی نیـز 

وارد شـده اسـت.

وزارت دفـاع ملـی در یـک خربنامـه می گویـد کـه شـاری زیـادی 

از نیروهـای تـازه نفـس کاندو شـب گذشـته به والیت بغـالن، در 

شـهر پلخمری مسـتقر شدند و عملیات پاکسـازی را در این والیت 

آغاز کـرده اند.

ایـن وزارت می گویـد کـه نیروهـای امنیتـی در والیـت بغـالن در 

حـال پیـرشوی انـد. طالبـان تاکنـون در بـاره ایـن ادعـا چیـزی 

نگفتـه انـد.

صفـی اللـه محمـدی، فرمانـده نیروهای کاندو درشـال کشـور، 

گفت: »دشـمن در ۴۸ سـاعت گذشـته بیشـر از ۱۰۰ نفر تلفات 

داده، بـا جنـگ رویارویـی بـا پولیـس ملـی، امنیـت ملـی و اردوی 

ملـی و بـا آمـدن نیروهـای کومانـدو کـه دیشـب رسـیدند، تلفـات 

دشـمن بیشـر شـده و این عملیـات ادامـه دارد.«

او افـزود: »مـن بـرای مـردم افغانسـتان خصوصا برای مـردم بغالن 

اطمینـان مـی دهم که نیروهای امنیتی همراه شـان هسـتند و در 

هـر حالـت از آنان دفاع مـی کنند.«

بـا شـدت گرفـن جنـگ در بغـالن، شـاهراه اصلـی بغالن-بلـخ و 

بغالن-کنـدز و تخـار نیز به علـت حضور طالبان در چندین مسـیر 

بـه روی رفت و آمد بسـته اسـت و موترهای غیرنظامیـان از راه های 

فرعـی زیـر اداره طالبـان عبـور می کنند.

در همیـن حـال، شـاری از باشـنده گان بغـالن می گوینـد کـه 

طالبـان شـب گذشـته بـر ولسـوالی دهنـه غـوری حملـه کردنـد و 

بـازار ایـن ولسـوالی آتش گرفته اسـت؛ اما به گفتۀ آنـان، نیروهای 

دولتـی نگذاشـته انـد تـا ایـن ولسـوالی سـقوط کند.

در کنـار ایـن، بـه گفتـۀ مقام هـا، پـس از درگیری هـا درولسـوالی 

بغـالن مرکزی و حومه های شـهر پلخمـری ادامه دارنـد و نیروهای 

کمکـی از جملـه کاندوهـا بـه پلخمری رسـیده اند تـا حمله های 

طالبـان را مهـار کنند.

ایـن در حالـی اسـت که شـاری از مناینـدگان بغـالن در مجلس 

روز پنجشـنبه گفتنـد کـه شـاری از نیروهـای امنیتـی در پنـج 

پایـگاه ارتـش در شـهر کهنـه ولسـوالی بغـالن مرکـزی بـا متـام 

تجهیـزات شـان بـه طالبـان تسـلیم شـده انـد.

انـان و منابـع محلـی گفته انـد کـه نزدیـک بـه ۵۰ تـن از نیروهای 

مسـتقر در ایـن پایگاه هـا، تـا شـهر جدیـد بغـالن عقـب نشـینی 

کـرده انـد و طالبـان بـه بـازار شـهر کهنـه بغـالن رسـیده انـد.

وزارت دفـاع ملـی تسـلیم شـدن نیروهـای ارتـش را رد کـرد امـا 

طالبـان ادعـا کـرده انـد کـه نزدیـک به ۲۰۰ رسبـاز با تجهیـزات و 

جنـگ افزارهـای شـان بـه ایـن گـروه تسـلیم شـده انـد. 

حـوادث   بـه  رسـیدگی  امـور  در  دولـت  وزارت 

کشـته  باعـث  اخیـر  سـیالب های  کـه  می گویـد 

شـدن 69 تن و ناپدید شـدن 30 تن شـده اسـت. بر اسـاس این 

شـده اند. زخمـی  دیگـر  تـن   25 حـدود  آمـار، 

احمدمتیم عظیمی، سـخنگوی وزارت دولت در امور رسـید گی به 

حـوادث روز جمعـه، 17 ثـور گفت که در روزهای گذشـته در چند 

والیـت کشـور سـیل جـاری شـد کـه باعـث جـان باخـن 69 تن و 

ناپدید شـدن 30 تن شـده اسـت. 

آقـای عظیمـی افـزود کـه بر اثر جـاری شـدن سـیل، همچنین دو 

هـزار و 600 خانـه مسـکونی نیـز به صـورت کلی یا قسـمی خراب 

شـده است.

والیت های هرات، غور، بادغیس، پنجشـیر، بغـالن، میدان وردک، 

تخار، بدخشـان، دایکندی، سـمنگان، خوسـت، ارزگان، رسپل و 

فـراه از یازدهـم تـا شـانزدهم ثـور شـاهد بارندگی هـای موسـمی و 

جاری شـدن سـیل بوده اسـت.

ایـن سـیالب ها در والیـت هـرات و غـور تلفـات سـنگین برجـای 

گذاشـته شـده اسـت. به ایـن ترتیب، بیـش از هزار خانـه و هزاران 

جریـب زمیـن نیـز تخریب شـده اسـت.

وزارت دولـت در امـور رسـید گی به حوادث همچنیـن می گوید که 

بیـش از سـه هـزار حیوان نیز در نتیجه سـیالب ها تلف شـده اند.

سـخنگوی ایـن اداره می گویـد کـه روند بررسـی و شناسـایی افراد 

آسـیب دیـده آغاز شـده اسـت تـا کمک بـه آنان انجام شـود.

سـال گذشـته نیـز باران هـای موسـمی و جـاری شـدن سـیالب 

باعـث شـده بـود که بیش از صـد تن در نقاط مختلف کشـور جان 

بدهنـد و صدهـا تـن دیگـر زخمـی و بی خامنان شـوند. پـروان اما 

بیشـرین میزان آسـیب را دیده بود. در سـیلی که در سـنبله سال 

گذشـته در پـروان جـاری شـده بـود، دسـت کم ۱۰۰ نفـر کشـته و 

بیـش از 250 تـن دیگـر زخمی شـدند.

سـال گذشـته در والیت هـای پـروان، کاپیسـا، پنجشـیر، میـدان 

وردک، لوگـر، پکتیـا، پکتیـکا، نورسـتان و ننگرهـار سـیالب جاری 

و تلفـات و خسـاراتی وارد کـرده بـود. 

هـزار دالـر امریکایـی بـه رشکـت برشـنا خسـارت وارد 

شـده اسـت.

دو  برشـنا،  رشکـت  مسـئوالن  گفته هـای  اسـاس  بـر 

مایـن دیگـر کـه در سـاحه جاسـازی شـده بـود، نیـز 

خنثـی شـده اسـت.

بـرق مـورد نیاز کابـل و چند والیت دیگر از ازبکسـتان 

مسـیر  از  بـرق  ایـن  و  می شـود  وارد  تاجیکسـتان  و 

والیـات شـالی به پایتخـت و بخش های دیگر کشـور 

می رسـد.

زیرسـاخت های بـرق کشـور یکـی از محل هایی اسـت 

برخـوردار  بین املللـی  کمک هـای  از  همیشـه  کـه 

ایـن  شـبه نظامی  گروه هـای  اغلـب  و  اسـت  بـوده 

داده انـد. قـرار  خـود  مرکـز حمـالت  را  زیرسـاخت ها 

در  بـرق  انتقـال  مسـیر  در  بـرق  پایه هـای  بارهـا 

والیت هـای پـروان، بغـالن و قنـدوز هـدف قـرار گرفته 

بـرای  گاهـی  و  روزهـای  بـرای  را  کشـور  پایتخـت  و 

»ایـن  بیـان داشـت:  فعـال حقـوق زن  فاطمـه مسـعود، 

دسـت آورد تنهـا از مـن نیسـت؛ از متـام زنـان افغـان در 

طول این بیسـت سـال اسـت. کسـانی هسـتند که بیشر 

از مـن تالش کرده  اند، کسـانی باشـند که دسـت آوردهای 

خیلـی بـزرگ دارنـد و تـا امروز مـا ایـن دسـت آوردها را در 

حـال خطـر می بینیـم.«

شـگونه نـورزی، مناینـدۀ مـردم هلمنـد در مجلـس نیـز 

اظهـار داشـت: »مـا می بینیـم کـه طالـب تاهنـوز تغییـر 

نکـرده تـا هنـوز در گپ هـای خـود تغییـر نکـرده. تـا هنوز 

در عمـل خـود تغییـر نکـرده. ما می بینیـم که دربـارۀ زنان 

و جوانـان اصـأ منی خواهنـد سـخن بزننـد.«

گفتـه  امریـکا  ملـی  اسـتخبارات  سـازمان  گـزارش  در 

شده اسـت کـه برخـی از رهـربان طالبـان می گوینـد اگـر 

آنـان بـه قـدرت برسـند بـه حقـوق زنـان حرمـت خواهنـد 

گذاشـت؛ امـا بربنیـاد ایـن گـزارش، طالبـان حقـوق زنان 

را بربنیـاد تفسـیر خودشـان از اسـالم محـدود می سـازند.

داشتند.«

ایـن در حالـی اسـت کـه یـک مقـام امریکایی بـه صدای 

امریـکا تاییـد کـرد کـه اردوی ایـاالت متحـده بـر مواضع 

طالبـان در هلمنـد حمـالت هوایـی انجام داده اسـت.

ایـن مقـام امریکایـی کـه نخواسـت از وی نام برده شـود، 

روز چهارشـنبه بـه صـدای امریـکا گفـت که ایـن حمالت 

هوایـی بـه حایـت از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغان 

انجـام شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه دیـروز مقام هـای 

محلـی در قندهـار از تـرف بند دهلۀ این والیت توسـط 

در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  ملـی  اسـتخبارات  سـازمان   

گزارشـی که بـه کانگـرس ایـن کشـور نگاشـته  و هشـدار 

داده اسـت کـه خـروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان و 

احتـال بازگشـت طالبـان به قـدرت، دسـتاوردهای زنان 

افغـان را نابـود خواهنـد سـاخت.

دیدگاه هـای  طالبـان  کـه  آمده اسـت  گـزارش  ایـن  در 

سـخت گیرانه و محـدود کننـدۀ شـان را دربـارۀ زنـان نگـه 

از  بـه قـدرت برسـند، بسـیاری  اگـر دوبـاره  و  داشـته اند 

خواهنـد  آنـان  از  را  زنـان  اخیـر  دهـه  دو  دسـتاوردهای 

گرفـت.

سـازمان اسـتخبارات ملـی امریـکا تأکیـد کرده اسـت کـه 

رهـربی طالبان تغییر چندانی نکرده اسـت و  دیدگاه های 

آنـان در مذاکـرات صلـح انعطاف پذیر نیسـتند. 

امـا شـاری از زنـان کـه در دو دهه اخیر آمـوزش دیده اند 

اعـال  بوده انـد،  اجتاعـی  فعالیت هـای  مشـغول  و 

زنـان پذیرفتنـی منی داننـد. بـر  را  محدودیت هـا 

 لـوی درسـتیز عمومـی قـوای مسـلح امریـکا بـا افزایـش 

و  طالبـان  گـروه  میـان  درگیری هـا  گرفـن  شـدت  و 

نیروهـای امنیتـی افغـان، می گویـد کـه خـروج نیروهـای 

بیـن املللـی از افغانسـتان به این معنی نیسـت که گروه 

طالبـان بی درنـگ پیـروز شـوند.

جـرال مارک میلی روز پنجشـنبه )۱۶ ثـور( در پنتاگون 

مسـلکی  تخمیـن  »براسـاس  کـه  گفـت  خربنـگاران  بـه 

نظامـی مـن« چنیـن نیسـت کـه گویـا طالبـان خـود بـه 

خـود برنـده خواهنـد شـد و کابـل سـقوط خواهـد کـرد.

او افـزود: »مـن خـودم شـاهدم... کـه نیروهـای امنیتـی 

افغـان توانایـی مبـارزه را دارنـد. مـا مطمینـاً کـه آنـان را 

حایـت کرده ایـم، امـا رهـربی جنـگ را آنـان در دسـت 

اند.« داشـته 

گـروه  و  افغـان  امنیتـی  نیروهـای  میـان  درگیری هـا 

طالبـان در چندیـن والیـت، بـه ویـژه والیت هـای جنوبی 

شـدت گرفتـه اسـت و هر دو جانـب از وارد کـردن تلفات 

سـنگین بـه همدیگـر خـرب داده انـد.

بـه نقـل از گـزارش صـدای آمریـکا؛ لویـد آسـن، وزیـر 

دفـاع امریـکا گفـت کـه امیـدوار اسـت نیروهـای امنیتی 

حمـالت  از  جلوگیـری  در  را  عمـده ای  نقـش  افغـان 

کننـد. ایفـا  طالبـان 

او افـزود: »مـا مثالـی از آن )مبارزه نیروهـای افغان( را در 

لشـکرگاه دیـده ایـم کـه نیروهـای امنیتـی افغـان حملـٔه 

انـدازی کردنـد و اجـراات نسـبتاً خوبـی  متقابـل را راه 

اسـت. بـرده  فـرو  تاریکـی  در  هفته هـا 

تاکنـون مسـئولیت انفجـار این دو پایه بـرق بلند ولتاژ 

را فـرد یـا گروهـی بـر عهده نگرفته اسـت امـا حکومت 

همـواره گـروه طالبـان را عامـل اصلـی تخریـب پایه ها 

در کشـور می دانـد.

محمد ارشف غنی، حدود سـه هفته پیش، در مراسـم 

هفتـه منابـع بـرشی و حکومـت داری خـوب گفـت که 

فعالیت هـای نظامـی و تخریبـی گروه طالبـان موجب 

شـده اسـت کـه تاسیسـات عامـه کشـور یـک میلیـارد 

سـال های  در  طالبـان  گـروه  ببینـد.  خسـارت  دالـر 

بارهـا  حکومـت،  بـه  رضبـه  کـردن  وارد  بـرای  اخیـر 

پایه هـای بـرق را انفجـار داده و پلچک هـا و پل هـای 

کالن را ویـران کرده اسـت.  در آخریـن مورد این گروه 

قندهـار  را در والیـت  پلچـک  یـک  و  پـل کالن  یـک 

انفجـار داده بـود کـه بعـد از چنـد روز توسـط بخـش 

انجنیـری و بازسـازی اردوی ملی اعار مجدد شـدند.

شـاری از عاملـان دیـن می گوینـد کـه نبایـد از اسـالم 

شـود. افراطـی  برداشـت های 

سـید صالح الدیـن هاشـمی، خطیـب مسـجد گفـت: »باز 

هـم بـه این طور یـک حالتی آن هـا داخل کابـل بیایند که 

یکـه تـازی بکننـد و دیگـر مجاهدیـن را نادیـده بگیرنـد و 

ملـت افغانسـتان را نادیـده بگیرند باز به هان رسنوشـت 

مـا و شـا دوبـارۀ بـر می گردیم.«

سـازمان اسـتخبارات ملی ایاالت متحد امریکا می نویسـد 

کـه اگـر طالبـان بـه قـدرت برسـند در روزهـای نخسـت 

خواهنـد کوشـید کـه اصـول خودشـان را عملـی کنند اما 

بـا گذشـت زمـان، بـرای دریافـت کمک هـای بین املللـی 

میانـه رو  اندکـی  گـروه  ایـن  دیدگاه هـای  مرشوعیـت،  و 

شـد. خواهند 

خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان در اول مـاه مـی 

آغـاز شـد. قـرار اسـت متامـی نیروهـای خارجـی تـا مـاه 

سـپتامرب افغانسـتان را تـرک کننـد. 

گـروه طالبـان خـرب دادند.  مقامـات اردوی ملـی در این 

والیـت گفتـه انـد کـه بـه زودی عملیاتـی بازپـس گیـری 

ایـن بنـد را راه انـدازی خواهنـد کرد.

رونـد  کـه  گفـت  متحـده  ایـاالت  دفـاع  وزارت  آنهـم،  بـا 

اسـاس  بـر  افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج 

برنامـه قبلـی بـه پیش  مـی رود؛ رونـدی که بـه تاریخ اول 

مـی آغـاز شـده و قـرار اسـت تا ۱۱ سـپتمرب سـال جاری 

تکمیـل شـود.

برشنا: مرمت این پایه ها 20 روز طول می کشد 

هشدار سازمان استخبارات ملی امریکا از نابودشدن دستاوردهای زنان 

رییس ستاد ارتش امریکا: خروج نیروهای امریکایی به معنای پیروزی طالبان نیست 

در کابل:  ولتاژ  بلند  ــرق  ب پایه  انفجار دو 



 

افغانسـتان رشایـط هـای بسـیار ناگـوار سیاسـی را 

در کارنامـه تاریـخ سیاسـی خویـش دارد. گسسـت نظام 

سیاسـی و فروپاشـی دولـت هـا در گذشـته هـای ایـن 

رسزمیـن آزمـوده شـده اسـت. فصل هـای تاریک و سـیاه 

از چنیـن اوضاع بر افغانسـتان و مردم آن تحمیل گردیده 

اسـت. کودتا های نا پخته سیاسـی در تاریخ افغانسـتان 

تسـهیل کننـده رشایـط های تلـخ بوده اسـت. 

همچنـان جنـگ هـای داخلـی و هـرج و مـرج هـای 

ناشـی از نبود نظام سیاسـی در کشـور درد و رنج دیگری 

جنـگ  اسـت.  شـده  تجربـه  جغرافیـا  ایـن  در  کـه  بـود 

چهـل و سـه سـاله افغانسـتان را دقیقـا همیـن نکتـه هـا 

در  را  عمومـی  سیاسـی  نظـم  انقطـاع  و  گردیـد  سـبب 

کشـور زمینـه سـازی منـود. اوضـاع خونبـار و بـه شـدت 

ملتهـب افغانسـتان سالهاسـت کـه زندگـی را بـر متامـی 

مـردم تنـگ و تلـخ سـاخته اسـت. امـا مجـال مثبـت کـه 

تـا کنـون در افغانسـتان دیـده مـی شـود، وابسـتگی بـه 

کشـور افغانسـتان و روحیـه قـوی وطـن دوسـتی در نهاد 

مـردم این کشـور وجـود دارد. در بدترین رشایط سیاسـی 

و امنیتـی افغانسـتان تـا هنـوز اینگونـه نشـده اسـت کـه 

جسـته  بیـزاری  یکپارچـه  و  واحـد  افغانسـتان  از  مـردم 

باشـند و نداهای مخالف را بلند کرده باشـند. این ژانس 

بزرگیسـت کـه مـردم و سیاسـیون افغانسـتان از آن بهـره 

اند.  بـرده 

امـروز وضعیـت سیاسـی در افغانسـتان طوریسـت 

کـه همـه مـردم از نبـود امنیـت شـاکی انـد. از نبـود کار 

شـکایت دارنـد. فقـر فزاینـده بـر شـانه هـای اکـر مـردم 

افغانسـتان خیلـی سـنگینی مـی کنـد. 

جنـگ هـا و کشـتار هـای فـراوان در گوشـه و کنـار 

تـا هنـوز هـم روحیـه وطـن  امـا  افغانسـتان جاریسـت. 

مـردم  نـزد  واحـد  افغانسـتان  بـه  دوسـتی  و  مشـرک 

افغانسـتان مشـاهده مـی شـود. جنـگ های چهـار دهه 

قربانـی هـای بـی شـاری از مـردم افغانسـتان گرفتـه 

اسـت. تـداوم ایـن جنـگ و خونریـزی افغانسـتان را بـه 

حالتـی مواجـه خواهـد سـاخت کـه آن را منـی تـوان بـه 

کـه  آنچـه  بنابرایـن  منـود.  بینـی  پیـش  واضـح  صـورت 

امـروز از چـر زندگـی مردم افغانسـتان غیبـت دارد صلح 

و آرامـش و امنیـت اسـت. مـردم منـی تواننـد بـه آرامـی 

زندگـی داشـته باشـند. هـر روز جنـگ ها جـان آدم های 

ایـن سـزمین را به بـی رحمی و قصاوت متام می سـتاند. 

صلـح آرزوی هـر افغانسـتانی شـده اسـت. امـا ایـن امید 

چـه وقـت بـه واقعیت نزدیک خواهد شـد، معلوم نیسـت. 

گـروه طالبـان بـا دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان 

جنگ و دسـت به کشـتار هـای مـردم در مناطق مختلف 

مـی زنـد. بـا آنکـه حـدود یک سـال اسـت کـه بـه صورت 

جـدی تـر از گفتـان صلـح نیـز صحبت می شـود و همه 

صلـح را بـرای افغانسـتان چیـزی بـا اهمیـت مـی دانـد. 

اتفـاق را  تـا حـال چنیـن  بـه صـورت عملـی  ولـی 

ایـم.  ننمـوده  مشـاهده 

صلـح خواسـت و خواهـش متـام مـردم افغانسـتان 

اسـت، همـه صلح مـی خواهند و از آمدن صلح اسـتقبال 

مـی کنـد. صـد البتـه کـه بقـای افغانسـتان واحـد نیـز 

متکـی بـه صلـح پایـدار و باثبـات اسـت. چشـم انـداز که 

تازه در راسـتای آوردن صلح برای افغانسـتان خلق شـده 

اسـت از بـی نظیـر تریـن فرصـت هایسـت کـه تـا کنـون 

در تاریـخ افغانسـتان دیـده شـده اسـت. لـذا بحث صلح 

منـودن و دسـت کشـیدن از جنگ یک امـر کاما حیاتی 

بـرای مردم و رسنوشـت افغانسـتان آینده اسـت. مـردم از 

جنـگ بیـزار انـد و خواهـان زمینه سـازی صلح در کشـور 

انـد. پروسـه صلـح افغانسـتان بـرای مـردم در رسارس این 

خـاک امیـد بخـش اسـت و گروهـای کـه در حـال جنگ 

بـا دولـت افغانسـتان و مردم افغانسـتان قـرار دارند نباید 

ایـن امیـد مـردم را بـه نـا امیـدی تبدیـل سـازند. صلـح و 

چگونگـی صلـح یکـی از پیچیـده تریـن و اساسـی تریـن 

مسـایل اسـت کـه در ایـن فصـل مطـرح اسـت. برقـراری 

صلـح گام نخسـت و نگهـداری آن و آوردن نظـم سیاسـی 

در روشـنی صلـح گام هـای بعـدی اسـت کـه مدیـران 

سیاسـی و رهـران سیاسـی افغانسـتان و جهـان را بـا 

چالـش مواجـه سـاخته اسـت. چگونگـی تطبیـق پروسـه 

موفقیـت آمیـز صلـح در افغانسـتان جنـگ زده بزرگرین 

اراده هـای سیاسـی را مـی طلبـد و خـود گـذری هـای 

کان را نیـاز دارد. 

خوشـبختانه این اراده قاطـع از جانب دولت و مردم 

افغانسـتان به صورت قاطعانه وجود دارد و آماده هسـتند 

که در راسـتای آوردن صلح قربانی های را متقبل شـود. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه پروسـه صلـح موضـوع یـک 

صلـح  جهانـی  و  منطقـوی  حامیـان  و  نیسـت  طـرف 

افغانسـتان بایسـت این نکتـه را به خوبـی درک کنند که 

گـروه طالبـان را مجـاب سـازند تـا از زیـاده خواهـی های 

انحصـار گرایانـه خویـش بگذرنـد و بـرای آمـدن صلـح در 

کشـور به خواسـت های مردم افغانسـتان متکین منایند. 

یکی از اساسـی ترین خواسـت مردم از پروسـه صلح این 

اسـت کـه بـه صـورت فـوری آتـش بـس دایمـی و فضـای 

اینـکار  تـا  ایجـاد شـود.  افغانسـتان  در  سـازی  اعتـاد 

صـورت نگیـرد هرگـز منـی تـوان اعتـاد کـرد بـر اینکـه 

صلـح بـه صـوب موفقیـت خـود بـه پیـش مـی رود یـا نـه. 

تشـدید جنـگ هـا و ازدیـاد کشـتار هـای مـردم صلـح را 

بـه شـدت صدمـه مـی زنـد و ایـن مجـال تاریخـی را بـی 

مهابـا و بـی رحانـه از مـردم افغانسـتان مـی ربایـد. در 

رشایط کنونی افغانسـتان، صلح نخسـتین و اصلی ترین 

بسـر اسـت برای مانـدن و بقای افغانسـتان واحـد. خدا 

اقتصـاد سـنتی افغانسـتان بسـیار وابسـته بـه 

هرچنـد  وابسـتگی  ایـن  اسـت.  اجتاعـی  اوضـاع 

افغانسـتان  در  امـا  دارد  وجـود  کشـورها  همـه  در 

برخـوردار  بیشـری  بسـیار  شـدت  از  عزیزمـان 

اسـت. نابسـامانی هـای سیاسـی، کشـمکش های 

اجتاعـی و ... همـه باعـث هدر رفـن منابع مالی 

فراوانـی در اقتصـاد افغانسـتان مـی شـود. اقتصاد 

دارد  ای  شـکننده  سـاختارهای  عزیزمـان  کشـور 

مـی  بهـم  اجتاعـی  تغییـرات  کوچکریـن  بـا  کـه 

خـورد. دلیـل اصلـی آن هم نبـود زیر سـاخت های 

بسـته  فضـای  اسـت.  کشـور  در  توسـعه  اساسـی 

کسـب و کار و مشـکات بخـش تجـارت همه و همه 

باعـث شـده تـا اقتصادی که توانایی شـکوفا شـدن 

را دارد، نتوانـد شـکوفا شـود و همچنـان از کاروان 

توسـعه عقـب مبانـد.

افغانسـتان عزیزمـان بـا چالـش هـای فراوانـی 

در سـال جدیـد رو به رو اسـت. چالـش هایی مانند 

بیـکاری،  بودجـه،  ملـی،  امنیـت  صلـح،  مسـأله 

شـاخص هـای منفـی صـادرات و ... .

رشـد اقتصادی افغانستان در سال 1400

گذشـته  سـال  در  عزیزمـان  کشـور  اقتصـاد 

دو  طـی  در  کـه  اسـت  کـرده  سـپری  را  رشایطـی 

دهـه بـی سـابقه بـوده اسـت. رشـد منفـی بـه علت 

و  کسـب  شـدن  تعطیـل  بازارهـا،  تعطیلـی  کرونـا، 

کارهـای خـرد، اتـش گرفـن گمـرکات و رسحـدات 

مـرزی ترانزیتـی و... همـه  و همه بایـای طبیعی و 

حـوادث گذشـته در اقتصـاد افغانسـتان مـی باشـد 

کـه صدمـات جـران ناپذیـری را برجـای گذاشـته 

اسـت.

توجه به بودجه 1400

مالـی  سـال  بـرای  ملـی  بودجـه  مجمـوع 

تخمیـن  افغانـی  میلیـارد   ۴۵۲،۶ مبلـغ   ۱۴۰۰

شـده اسـت کـه از ایـن میـان مبلـغ ۲۹۶ میلیـارد 

افغانـی بودجـه عـادی و مبلغ ۱۵۶ میلیـارد افغانی 

بودجـه انکشـافی مـی باشـد. بـه عبارتـی تنها 1/4 

کل بودجـه از نـوع انکشـافی اسـت. 3/4 بودجـه 

اسـت  ممکـن  کـه  منانـد  ناگفتـه  اسـت.  مرصفـی 

ماننـد سـال گذشـته 1399 بودجـه انکشـافی هـم 

در امـور مرصفـی خـرج شـود. کـه در نهایـت نتیجه 

افغانسـتان رصف  بودجـه  کـه کل  مـی شـود  ایـن 

مـرصف شـده اسـت.

را  خطرناکـی  بسـیار  آینـده  رونـد  ایـن  تـداوم 

آینـده  سـالهای  در  دارد.  همـراه  کشـورمان  بـرای 

شـاهد بیـکاری بیشـر، تـورم بیشـر و ... خواهیـم 

بـود. ایـن یعنـی رکـود اقتصـادی در آینـده. رکـود 

اقتصـادی یـک شـب و یک سـال ایجاد منی شـود. 

زمینـه رکـود طـی سـالهای قبـل ایجـاد و در نهایت 

بعـد از مدتـی کـه اقتصـاد گـره خـورد، ظهـور مـی 
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رکـود اقتصـادی بدتریـن رشایـط اقتصـادی و 

اجتاعـی یـک کشـور اسـت کـه بـه آسـانی قابـل 

حـل نیسـت و سـالیان طوالنـی زمـان الزم دارد تـا 

بـر طـرف شـود.

توسعه بدون حامیت دولت

توسـعه  کـه  اسـت  ایـن  اساسـی  ای  مسـئله 

نیازمنـد  بلکـه  افتـد  منـی  اتفـاق  خـود  بـه  خـود 

عامـل و محـرک مـی باشـد. در کشـور هـای غربـی 

ایـن عامـل و محـرک بخـش خصوصـی بـوده اسـت 

امـا در کشـور هـای جهـان سـوم عامـل و محـرک 

بـه عنـوان یـک  باشـد. دولـت  توسـعه دولـت مـی 

نهـاد دارای مرشوعیـت بـاال مهمریـن عامـل بـرای 

تحقـق توسـعه مـی باشـد. توسـعه همـراه اسـت بـا 

تغییـر اقتصـادی، تغییـر جمعیـت، شهرنشـینی بـه 

مثابـه شـیوه زندگـی، تغییـر محـل کار از خانـه بـه 

کارخانـه، بـه وجود آمدن سـاختار جدیـد اجتاعی 

و ... مـی باشـد.

هـا  دولـت  امـا  سـوم  جهـان  هـای  کشـور  در 

مـی  اقتصـادی  رشـد  و  تغییـر  بـر  تاکیـد  بیشـر 

کنـد تـا تحـوالت و تغییـرات دیگـر کـه ممکـن بـر 

اثـر توسـعه اتفـاق افتـد. تاکیـدی کـه دولـت هـا بر 

مسـئله توسـعه اقتصـادی مـی کنـد ممکـن توسـعه 

نباشـد بلکـه به جای توسـعه رشـد اقتصـادی اتفاق 

کـه  باشـیم  داشـته  نظـر  در  بایـد  بنابرایـن  افتـد. 

مفهـوم توسـعه اقتصـادی بـا مفهوم رشـد اقتصادی 

تفـاوت هـای دارد.

کـه  اسـت  کشـوری  افغانسـتان  متاسـفانه 

بودجـه،  تکمیـل  شورشـیان،  بـه  مقابلـه  بـرای 

بـه مناطـق محـروم،  معـاش کارمنـدان، رسـیدگی 

بازسـازی کشـور و آبادانـی زیرسـاختهای اقتصادی 

بـه شـدت بـه کمـک هـای خارجـی و جامعـه ملـل 

نیازمنـد اسـت و تنهـا درصـد کمـی از ایـن مصارف 

از تولیـدات و محصـوالت داخلی تامین می شـود و 

از سـکتور زراعـت.  آن هـم بیشـر 

بـرای  افغانسـتان  حکومـت  دیگـر  عبـارت  بـه 

اینکـه دچـار بحـران نشـود و امـور روزمـره مـردم بـه 

کمـک  بـه  بـرود،  پیـش  طبیعـی  و  نرمـال  صـورت 

کشـورهای خارجـی نیازمند اسـت چنانچـه با آمدن 

زمسـتان و رشوع فصـل بـرف و یخبنـدان، حکومـت 

بـرای رفـع نیازهـای اولیـه و رضوری بـرای زندگـی، 

نگهداشـن رسک هـا  بـاز  و  نیازمنـدان  بـه  کمـک 

از  کشـور،  رسدسـیر  مناطـق  در  ترافیـک  روی  بـر 

مسـاعدت  و  کمـک  طلـب  خارجـی  کشـورهای 

منـوده اسـت.

کمـک هـای بیـن املللـی بـه افغانسـتان در 

سـال 1400

بانک_جهانـی در سـال  و  مالیـه  وزارت  البتـه 

تشـویقی  وجـه  دالـر  میلیـون   ۶۰۰ مبلـغ  جـاری 

و  افغانسـتان  بازسـازی  وجهـی  صنـدوق  وجـوه  از 

انجمـن توسـعه بیـن املللـی را بـه امضـا رسـانیده 

اسـت کـه تاکنـون ۴۰۰ میلیـون دالـر آن بـه خزانه 

را  میلیـون   ۲۰۰ الباقـی  و  یافتـه  انتقـال  دولـت 

پرداخـت  مذکـور  هـای  شـاخص  تکمیـل  جهـت 

شـد. خواهـد 

همچنیـن در چهارچـوب حسـاب دهـی جینـوا 

شـامل ۶۳ تعهـد میـان دولـت و رشکای انکشـافی 

بیـن املللـی مـی باشـد کـه ۸۵ درصـد آن تکمیـل 

گردیـده و متباقـی آن الـی ختم سـال مالـی جاری 

تکمیـل خواهد شـد.

شـیوع  وجـود  بـا  کـه  بـود  رشایطـی  در  ایـن 

ویـروس کرونـا از ابتـدای سـال مالـی جـاری، مبلغ 

شـده  آوری  جمـع  عوایـد  افغانـی  میلیـارد   ۱۴۱

درصـد   ۵۵ بـه  تـا  را  انکشـافی  بودجـه  مـرصف  و 

اسـت. رسـیده 

بحـران اقتصادی، مهم ترین تهدید 

ادامـه  صلـح  پروسـه  هنـوز  جدیـد  سـال  در 

دارد. هرچنـد مهمریـن چالش افغانسـتان پروسـه 

تکلیفـش مشـخص  پروسـه  ایـن  تـا  و  اسـت  صلـح 

نشـود، نظـام اقتصـادی افغانسـتان روی خـوش را 

نخواهـد دیـد. متام رسمایـه گذاری هـای داخلی و 

خارجـی، توسـعه رشکـت هـا، پـان های انکشـافی 

مراکـز  اعتبـاری،  مالـی  سـازمانهای  و  موسسـات 

خدماتـی و ...  همـه متوقـف مـی شـود. 

شـاید  اقتصـاد  بـه  توجـه  حـال،  ایـن  بـا  امـا 

زودتـر  صلـح  بحـث  کـه  باشـد  دلیلـی  بهریـن 

تکلیفـش مشـخص شـود. بحـث توسـعه و انکشـاف 

بـا  افغانسـتان  اقتصـاد  مخلتـف  هـای  قسـمت 

اسـت. خـورده  گـره  سیاسـی  مسـایل 

بـرای افغانسـتان که تازه در وادی توسـعه قدم 

گذاشـته اسـت خـوب اسـت کـه مسـائل فـوق را در 

نظـر بگیـرد و در کنـار توسـعه اقتصـادی به توسـعه 

سیاسـی نیـز توجـه جـدی منایـد. در نظـر گرفـن 

ایـن مسـائل بـه دولـت افغانسـتان کمـک مـی کند 

تـا در سـال جدیـد بـه مباحـث اساسـی اقتصـادی 

بپـردازد. نـا گفتـه پیدا اسـت کـه توسـعه اقتصادی 

در کنـار توسـعه سیاسـی سـبب مـی شـود کـه یک 

توسـعه متـوازن در کشـور داشـته باشـیم و و تنهـا 

بـا توسـعه متـوازن اسـت کـه مـی توانیـم بـه ثبـات 

سیاسـی، اقتصـادی و اجتاعـی دسـت یابیـم. 

در سـال جدیـد امیـد اسـت تـا دولـت مـردان 

توجـه  اقتصـاد  اصلـی  مسـایل  بـه  مـردم  کنـار  در 

و  سـازمانها  دولـت،  کنـار  در  منایـد.  بیشـری 

موسسـات اقتصـادی بایـد به کسـب و کارهای خرد 

توجـه بیشـری منایـد. رمـز موفقیت افغانسـتان در 

سـال جدیـد توجـه به کسـب و کارهای خرد اسـت. 

تنهـا از ایـن طریـق اسـت کـه مـردم مـی تواننـد به 

حیـات اقتصـادی و زندگـی خـود ادامـه دهنـد. 

سـال  تـوان  مـی  را   ،1400 سـال  پایـان،  در 

بـود  شـاهد  را  افغانسـتان  درصـدی   3 پیرشفـت 

توجـه  کارهـای خـرد  و  بـه کسـب  کـه  بـه رشطـی 

پالیسـی  اعـال  از طریـق  بیشـری شـود. دولـت 

هـای مالـی انبسـاطی مـی تواند بـه رونـد پیرشفت 

کنـد. توسـعه کمـک  و 

امیـد اسـت که در سـال جدیـد، با وجـود متام 

چالـش هـای فضـای اقتصـاد سیاسـی، همچنـان 

ادامـه  خـود  خزنـده  رشـد  بـه  افغانسـتان  اقتصـاد 
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نخواسـته باشـد؛ اگـر ایـن بـار انقطـاع نظام سیاسـی در 

کشـور رخ دهـد، افغانسـتان بـه بحـران ژگرفـی و مخوف 

رو بـرو خواهـد شـد. احتال اینکـه افغانسـتان بر خاف 

و  بـه سـوی تجزیـه شـدن  تاریخـی اش  گذشـته هـای 

معضـات قـوی تر سـوق خواهد یافـت. زیرا ایـن دو دهه 

اخیر تاریخ افغانسـتان نسـل نسـبتا آگاه و بیدار را تربیه 

منـوده اسـت و ایـن نسـل ارزش هـای نویـن و انسـان 

محـور و اسـامی پسـند را هرگـز از حـوزه زندگـی شـان 

بـدور نخواهـد کـرد. پس! صلح افغانسـتان نـه تنها قطع 

جنـگ و خونریـزی را در افغانسـتان سـبب مـی گـردد، 

بلکـه افغانسـتان واحـد و مرقـی را کـه خانـه مشـرک 

همـه¬ی مـردم افغانسـتان اسـت تضمین خواهـد منود. 

نکتـه دوم بعـد از عملی شـدن صلح و آمـدن آرامش 

ایـن  اسـت.  مدیریـت سیاسـی کشـور  نـوع  در کشـور؛ 

مسـأله از اهمیـت بسـیار بـاالی برخـوردار اسـت. زیـرا 

نظـم همـه جانبـه را بـه عنـوان یک کشـور در افغانسـتان 

قاطعانـه در قبـال دارد. مـردم افغانسـتان از درس هـای 

تاریـخ سیاسـی خویـش تـا حـدی درس های عـرت آموز 

اخـذ منـوده اسـت. 

ایـن نشـانه هـای تاریخـی راهـکار هـای مطمـن 

سیاسـی را بـرای زیسـت بهـر و عادالنـه تـر در کشـور 

اسـت.  سـاخته  فراهـم 

از سـوی دیگـر رشایـط جهانـی و منطقـوی نیـز در 

مـردم  تاریخـی  تجربیـات  هـان  همیـاری  و  همـکاری 

افغانسـتان قرار دارد. نسـل نو و در حال رشـد افغانستان 

نیـز بـه تأسـی از هـردو گزینه، خواهان افغانسـتان اسـت 

کـه دارای نظـام سیاسـی مـردم سـاالر و متعـادل باشـد. 

روحیـه افـراط گرایـی دینـی و تعمیـل آن در قالـب نظـام 

کنونـی  رشایـط  بـا  مفلـوک  و  منحـط  سیاسـی  هـای 

افغانسـتان، منطقـه و جهـان هرگـز تطابـق نـدارد. فصل 

از  انحصـار گرایـی هـای خـود خواهانـه و دیگـر سـتیز 

فضـای واقعـی و کنونـی افغانسـتان عبـور نخواهـد کـرد 

و اگـر بـر چنیـن دیـدگاه هـا و پالیسـی هـای غلـط و بـه 

بنبسـت کشـیده شـده ارصار ورزیـده شـود، بـه یقیـن بـه 

پیکـر واحـد افغانسـتان رضبـه هـای سـهمناک خواهـد 

رسـید و آنـگاه مقرص و عامـل آن گروه های خواهد بود که 

در پـی اعـال دیـدگاه هـای تنـگ سیاسـی می باشـند. 

نظـام سیاسـی جمهوریـت بـا سـاز و کار دموکراتیـک آن 

که از پشـتبانی اکریت قاطع مردم افغانسـتان و منطقه 

و جهـان برخـوردار اسـت راه نجـات افغانسـتان از بحران 

هـای تـازه و غیـر قابـل پیـش بینـی اسـت. 

بـرای اینکـه افغانسـتان واحـد را ابقـأ و بـه عنـوان 

خانه مشـرک متام سـاکنان آن داشـته باشـیم؛ نیاز مند 

اسـت که نظام سیاسـی و ساختار سیاسـی دموکراتیک، 

قانونـی و منعطـف بـر افغانسـتان پـس از توافـق صلـح و 

آتـش بـس دایمـی حاکمیـت منایـد. نظـام جمهـوری بـا 

توجـه به اصاحـات منطقی و قانونـی و مطابق نیاز های 

جامعـه، در کشـور ایـن فرصت را مهیا خواهد سـاخت که 

افغانسـتان واحد و توسـعه محور را شـالوده سازی مناید. 

در رشایـط کنونـی افغانسـتان صلـح و توافـق بـر آمـدن 

صلـح و همچنـان آتـش بـس و قطـع کشـتار هـای رایـج، 

بـرای تـداوم و بقـای افغانسـتان واحـد اهمیـت فـراوان 

دارد؛ بـه همیـن پیانـه داشـن نظـام سیاسـی مردمـی 

و قانونـی کـه جمهوریـت الگـوی بـارز آن اسـت، ضانت 

کننـده فـردای افغانسـتان واحـد و بـا ثبـات اسـت. بدون 

تردیـد تحقـق ایـن موضوع در حـوزه داخلی بـه نفع متام 

مردم افغانسـتان اسـت. 

بقای افغانستان واحد در صلح و تداوم جمهوریت
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 بازی با اعداد              3271
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3166    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3442
وزیرسفید را در خانه  h6 حرکت دهید. 

3470

جواب هدف         2919

  

 
رل

د

م ش

هنرو

ثور
احتمــاال برنامه ریزی کرده بودید که در خانه خــود تغییراتی را ایجاد کنید و 
امروز پولی که برای این کار نیاز داشتید را خواهید داشت. باید به همراه شریک 
عاطفــی تان به خرید برویــد و قبل از بیرون رفتن از خانــه با یکدیگر تصمیم 

بگیرید که چه چیزی نیاز دارید.

جوزا
ممکن اســت هدیه ای بــا ارزش برای خانه خود دریافت کنیــد. امروز به نظر 
می رسد که بسیار مشــغول هستید ولی در اخر روز از تمام کارهای تان راضی 

خواهید بود. 

سرطان
به نظر می رســد که مصمم هســتید تا تغییراتی را در خانــه ایجاد کنید. 
یکی از اعضای ســالمند خانواده به شــما کمک خواهد کــرد، اما همچنین 
ســعی دارد که دیدگاهش را به شما تحمیل کند. بهترین کار این است که 

اجتناب کنید. و دعوا  از بحث 

اسد
به نظر می رسد که در ارتباط با مشکالت خانگی ناراحت هستید. فرصتی دارید 
که ملکی را بخرید. شــریک عاطفی تان از شما حمایت خواهد کرد. از هر گونه 

حدس و گمان اجتناب کنید! به حس ششم تان اطمینان کنید.

سنبله
تــا قبل از ظهــر مبلغ عمده ای پول دریافت می کنیــد و برنامه های خود را در 
ارتبــاط با تغییرات در خانه اجرا خواهید کرد. زمان خوبی برای تعمیرات و تغییر 
دکوراســیون در خانه اســت. از بحث با شریک عاطفی تان در ارتباط با هزینه ها 

اجتناب کنید.

حمل
می توانید تغییراتی را در خانه ایجاد کنید. باید نظرات شریک عاطفی تان را نیز 
در نظر بگیرید. زمان خوبی برای برنامه ریزی آینده می باشــد. از درگیر شدن 
بــا چندین کار همزمان اجتناب کنید وگرنه هیچ کــدام را با موفقیت به اتمام 

نخواهید رساند. 

میزان
احتمــاال مالقات های کاری را به زمان دیگــری موکول کنید زیرا امروز در 
بهترین حــس و حال نخواهید بود. همچنین باید گرفتن تصمیمات مهم را 

به زمان دیگری موکول کنید. 

عقرب
به نظر می رســد که مصمم هســتید تا بر روی خانه و خانواده تمرکز کنید. 
تمایل دارید که یک چیز با ارزشی را برای خانه بخرید. یکی از بستگان نزدیک 
ممکن اســت به شما مشاوره ای مفیدی بدهد که به شما کمک کند تا مبلغ 

عمده ای پول جمع کنید.

قوس
برای تغییراتی در خانه برنامه ریزی کرده اید زمان درستی برای انجام این کار 
اســت. می توانید به دوستان و بستگان تان اطمینان کنید. زمان خوبی برای 

بازسازی، تغییرات دکوراسیون و تعمیرات می باشد.

جدی
گرچه مشــکالت زیادی برای حل کردن دارید، باید خودتان را نیز در نظر 
بگیرید. بیشــتر استراحت کنید. ممکن است تصمیم بگیرید که تغییراتی را 

در خانه ایجاد کنید که برای زندگی عاطفی تان مفید است. 

دلو
اگر فرصتی برای رفتن به یک ســفر به همراه شریک عاطفی تان داشتید تامل 
نکنید! این به شما کمک می کند که به یکدیگر نزدیک شوید. ایده های تان توسط 

اطرافیان قدردانی خواهد شد.

2920

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 

جمــع ـ جماعــت ـ معراج ـ 
عجبـ  بــرجـ  رجبـ  جابرـ  
جبار ـ تجــارب ـ باج ـ عاج ـ 
جرمـ  ارجـ  جبرـ  تاجرـ  اجرـ  

جامعـ  مجرب.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4210    شنبه   18 ثور  1400   8  می  2021 
4

 علی محبی 

حوت
زمان عالی برای زندگی عاطفی تان است. امروز صبح ممکن است مجبور باشید 
تا ســفر تجاری تان را لغو کنید. این کار خوبی است. به عبارتی دیگر می توانید 
برنامه های بیشتری برای خانه خود داشته باشید. امشب دوستان تان را مالقات 

خواهید کرد.

 شطرنج                     3443

ا

آبـ  ابرکـ  بختیارـ  پیســهـ  تیشــهـ  ثریاـ  جهانیـ  چیدهـ  حوزهـ  
خیره ـ دیندار ـ ذلیل ـ ریل ـ زیتون ـ ژورنال ـ سیما ـ شیلنگ ـ صیانت 
ـ ضربه ـ طومار ـ ظرفیت ـ عودت ـ غوری ـ فیوز ـ قول ـ کدر ـ گونیا ـ 

لوله ـ میمنت ـ نیم خیز ـ ویژه ـ هیچکس ـ یمن.
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س ز ث و ا ح د ک ک ل ح گ

ه ژ غ ع ل ی ر ز چ ح و ن

ت ف ل ا گ م ن ذ د ی ز ل

ن ی م خ ی ز ژ و ژ ک ه ی

ا و ذ م ض ر ب ه گ پ ر ش

ی ز ن د ی ن د ا ر آ ی ث

ص ت ی ف ر ظ ر ا ی ت خ ب

خ

۷ بعد از ظهر هامن روز به جرم قتل یک مأمور پلیس داالسی مجرم شناخته شد 

و در ساعت ۱۱:۳۰ شب به  عنوان قاتل رئیس جمهور معرفی شد. اسوالد تنها 

دو روز بعد در ایستگاه پلیس داالس توسط »جک روبی« به قتل رسید. تهاجم 

ناموفق به خلیج خوک ها، بحران موشکی کوبا، ساخته شدن دیوار برلین، آغاز 

مسابقه فضایی، اولین اتفاقات جنگ ویتنام و جنبش حقوق مدنی آمریکا را می 

توان به عنوان مهم ترین اتفاقات دوره ریاست جمهوری او قلمداد کرد.

بازیگران

کوین کاسترن در نقش جیم گریسون،کوین بیکن، تامی لی جونز در نقش کلی 

شاو، الری میت کالف، گری اولدمن در نقش لی هاروی اسوالد، برایان دویل-

موری در نقش جک روبی، مایکل روکر، جی او. ساندرس، سیسی اسپیسک، 

جو پشی در نقش دیوید فری از بازیگران اصلی فلم هستند. کوین مایکل کاسرت 

هرنپیشه و کارگردان امریکایی است و دو بار برنده جایزه اسکار شد است. او هم  

چنان سه بار جایزه گلدن گلوب را بدست آورده و یک بار نامزد جایزه بفتا شده 

است. الیوت نس در تسخیرناپذیران، کرش دیویس در بول دورهام، ری کینزال 

در رسزمین رؤیاها، ستوان جان جی دانرب در رقصنده با گرگ ها، جیم گریسون 

در جی اف کی، رابین هود در رابین هود را می توان از نقش های برجسته و 

بازی های درخشان کاسترن شمرد. کاسترن در جی اف ک نقش درخشان و قابل 

قبول را بازی کرده است. دیالوگ های او در این فلم از ماندگارترین دیالوگ های 

سینامی سیاسی است. دیالوگ های طوالنی با جذابیت فوق العاده. 

جنگ بزرگ ترین تجارت در امریکاست

الیور در فلم »j f k« جنگ های امریکا را تجارت پر درآمد معرفی می کند. کوین 

کاسترن در نقش جیم گریسون در محمکه ایالتی خطاب به حضار می گوید: 

»جنگ بزرگ ترین تجارت در امریکاست و ساالنه 180 میلیارد دالر ارزش دارد.« 

او قتل مارتین لوتر کینک و دیگر مبارزین آزادی  خواهی را نیز به گردانندگان 

جنگ نسبت می دهد. این فلم سوال های جدی را در زمینه جنگ های امریکا در 

جهان از جمله ویتنام مطرح می کند.  البته این موضوع را می توان درباره جنگ 

افغانستان و عراق نیز تعمیم داد. با استناد به طرح مسئله این فلم جنگ ویتنام 

را می توان رس آغاز جنگ صنعتی دانست که بعد از ویتنام دامن گیر کشورهای 

زیادی شد. در جنگ صنعتی جنگ را کارخانه داران تولید اسلحه مدیریت 

می کنند. گروه کوچکی مالیه دهندگان ایاالت متحده را به نام رویا و ارزش های 

امریکایی دور زده با جنگ به درآمدی میلیاردی دست می یابند. هم چنان این 

فلم را می توان فلمی علیه جنگ های صنعتی و بدست گرفنت قدرت سیاسی 

و تصمیم گیری گروه محدود در دولت امریکا و در کل دولت ها دانست. فلمی 

که دعوت می کند از کشورهای مان در برابر دولت دفاع کنیم. دولت های که 

برخالف مفاد »قرارداد اجتامعی« قدرت را از مردم سلب کرده و برای افراد جامعه 

سعادت به بار نیاورده است.

جی اف ک »J F K « فلمی در ژانر مهیج تاریخی، درباره بازخوانی پرونده 

ترور جان اف کندی یکی از رییس جمهورهای پیشین امریکا است. 

این فلم ساخته  الیور استون، کارگردان رسشناس و سازنده فلم هایی 

»جوخه«، »جان اف کندی« و »وال اسرتیت« و برنده ۴ جایزه اسکار است. 

الیور در 19 سالگی رمان رویای یک کودک را نوشت و این کتاب در 

سال 1997 منترش شد. الیور از کودکی به تشویق پدرش دم خور 

نوشنت و ادبیات بار آمد. او به صورت داوطلبانه به ارتش امریکا در ویتنام 

پیوست و جنگ ویتنام بر زندگی الیور تاثیر بسیار جدی گذاشت و نگاه 

او را به سیاست، قدرت و دولت امریکا تغییر داد. الیور در گفتگویی با بی 

بی سی می گوید: »دولت آمریکا به ما می گفت که داریم در جنگ پیروز 

می شویم. در تعداد کشته های دشمن اغراق می کرد. دروغ می گفت. به 

شکل گسرتده دروغ می گفت. دروغ هایی واقعا عظیم. در آن موقع متوجه 

نبودم که دروغ است. به مرور متوجه واقعیت وضع شدم.« فلم »جوخه« و 

»متولد چهارم ژوئیه« الهام گرفته و تحت تاثیر همین جنگ بود.

استون پس از برگشت از جنگ ویتنام درباره آسیب روانی جنگ می 

گوید: »موقع برگشت هیچ حسی ندارید؛ از خود بیگانه می شوید. در 

خیابان وقتی بنزین نسوخته در اگزوز ماشینی منفجر می شد خودم را 

کف پیاده رو پهن می کردم. تا این حد مضطرب بودم.«

الیور استون در متام فلم هایش درباره دولت امریکا و قدرت دولت نگاه 

متفاوت دارد. نگاه او به دولت امریکا و نهاد های مهم سیاسی و رسانه ای 

ایالت متحده توام با بدگامنی است. این بد گامنی را از زبان جیم 

گریسون شخصیت اول فلم جی اف ک بیان و استدالل می کند. نگاه 

الیور این است که اگر دولت قدیمی از مسیر اصلی خود منحرف شد، 

دست به تاسیس دولت جدید بزنید، چون قدرت نباید از مردم سلب 

شود. کارگردان در این فلم می خواهد بگوید دولت فدرال از مسیر اصلی 

خود منحرف شده و قدرت تصمیم گیری را از مردم سلب کرده است. 

الیور در این فلم می خواهد به اصل های قرار داد اجتامعی تلنگر بزند. 

در نظریه قرارداد اجتامعی دولت دستگاهی است که آدمیان برای تامین 

سعادت خود می سازند. الیور می خواهد در این فلم تاکید کند که دولت 

بر آمده از قرار داد اجتامعی در امریکا نتوانسته سعادت افراد جامعه را 

تامین کند؛ بنابراین دولت از فلسفه وجودی خود دور شده و وضعیت 

فعلی به نحوی به »وضعیت طبیعی« بازگشت کرده و هیچ کس امنیت 

ندارد. این نگاه در فلم جی اف ک به بهرتین شکل خود مطرح می شود. 

الیور در این فلم به این باور است که یک میهن پرست واقعی باید همیشه 

از کشورش دفاع کند؛ دفاع در برابر دولت. هامن طور که در باال نیز گفته 

آمدیم این فلم بر اساس داستان واقعی ترور جان اف کندی، ساخته شده 

است و نقش اول را کوین کاسترن بازی می کند. پیامد این فلم تشکیل 

کمیته بررسی و رده بندی اسناد فوق رسی ایالت متحده است. این 

کمیته بعد از بررسی تصمیم به قابل دسرتس کردن بخشی از اطالعات 

رسی دولت می گیرد. جان فیتزجرالد کندی سی وپنجمین رئیس جمهور 

ایاالت متحده آمریکا از ۱۹۶۱ تا زمان به قتل رسیدنش در ۱۹۶۳ 

ریاست جمهوری آمریکا را به عهده داشت. کندی هنگام آغاز ریاست 

جمهوری ۴۳ سال داشت و از این رو جوان ترین رئیس جمهور تاریخ 

آمریکاست. کندی در روز جمعه ۲۲ نوامرب ۱۹۶۳ در ساعت ۱۲:۳۰ بعد 

از ظهر در داالس، تگزاس به قتل رسید. »لی هاروی اسوالد« در ساعت 

فلم

باستان شناسـان بقایـای کودکـی ۷۸ هزار سـاله را در کنیـا یافته اند که 

قدیمی تریـن شـاهد بر دفـن با ترشیفات انسـان در قاره آفریقا به شـامر 

می رود.

نحـوه قـرار گرفـنت اسـتخوان ها و جمجمـه کشـف شـده نشـان می دهد 

کـه رس کـودک بـر روی یـک يش نرم شـبیه بالش قرار گرفته بـوده که به 

مـرور زمـان تجزیه شـده و از بین رفته اسـت.

محققـان می گوینـد اسـتخوان های مفصلـی ایـن جسـد، ماننـد سـتون 

فقـرات کـه در قرب از هم نپاشـیده بودند، نشـان می دهد که جسـد قبل 

از دفـن محکـم در یـک کفن پیچیده شـده بوده اسـت.

باستان شناسـان بقایـای ایـن جسـد ۷۸ هزار سـاله را به هنـگام حفاری 

در دهانـه غـار پانـگا یـا سـیدی در ارتفاعـات گرمسـیری دشـت کنیا در 

۱۵ کیلومـرتی سـاحل کشـف کرده انـد. مایـکل پرتاگلیـا، اسـتاد علـم 

ماقبـل تاریـخ و تکامـل در موسسـه علـوم تاریـخ بـرش ماکـس پالنک در 

آملـان، در ایـن بـاره می گویـد: »این واقعا متاشـایی اسـت. قـرب کودک، 

قدیمی ترین نشـانه دفن انسـان در آفریقا اسـت و به ما مطالب بسـیاری 

در مـورد زندگـی اجتامعـی و رفتارهـای بـرش می گویـد. چیزهایـی کـه 

امـروز بـرای مـا بسـیار آشـنا هسـتند.« این  اسـتخوان ها بـرای اولیـن بار 

در سـال ۲۰۱۳ مشـاهده شـده بودنـد امـا بـه حـدی ظریـف بودنـد کـه 

اسـتخراج آن هـا سـال ها طـول کشـید. تیـم کاوشـگران زمانـی کـه ایـن 

بقایـا را یافتنـد تـالش کردنـد آن هـا را بردارنـد، امـا ایـن اسـتخوان ها به 

دلیـل شـکننده بـودن بـه محض دسـت زدن به خاک تبدیل می شـدند. 

در نتیجه ۴ سـال زمان رصف شـد تا محققان قرب را از باال حفاری کنند 

و بـرای محافظـت مـواد شـیمیایی رزین بـه کار بربند، با ایـن حال هنوز 

این اسـتخوان بسـیار ضعیف بود. به همین دلیل رسانجام پژوهشـگران 

اطـراف گـودال مـدور را بـه عـرض ۴۰ سـانتی مرت حفر کردنـد و کل قرب 

را گـچ گرفتنـد. سـپس ایـن بلـوک گچـی بـه مـوزه ملـی نایروبـی و پس 

از آن بـه آزمایشـگاه تخصصـی بـه اسـپانیا منتقـل شـد تا کارشناسـان با 

تجهیزات اشـعه ایکس بتوانند از بقایای جسـد تصویربرداری سـه بعدی 

کننـد. دو دنـدان کوچـک کـه در قـرب پیـدا شـده اسـت بـا دندان هـای 

»انسـان خردمند« تطابق داشـته و سـن کودک را ۲.۵ تا ۳ سـال معین 

می کنـد. ابزارهـای سـنگی بـرای تـراش و حکاکـی نیـز در اطـراف قـرب 

پیـدا شـده اسـت. پروفیسـور نیکـول بوین، پژوهشـگر ارشـد این پـروژه، 

می گویـد: »انسـان ها، برخـالف شـامپانزه ها، رشوع بـه ایجـاد نظام های 

فکـری پیچیـده حول مرگ کردند. این مسـئله باعث شـده اسـت از نظر 

فرهنگی و همچنین روش های رفتار با مردگان اختالفات بسـیاری را در 

جوامـع شـاهد باشـیم.« هرچند خاسـتگاه انسـان امروزی آفریقا اسـت، 

بـا ایـن حـال یافـت قـرب انسـان های نخسـتین در ایـن قـاره پدیـده ای 

بسـیار نـادر به شـامر مـی رود. پیشـرت باستان شناسـان مکان هـای دفن 

انسـان های قدیمـی را در خـارج از آفریقـا بـه دسـت آورده انـد. در ایـن 

مکان هـا نظیـر غـار اسـخول در دامنـه کـوه کارمـل در ارسائیـل و غـار 

قافـزه در نزدیکـی نـارصه بقایـای اجسـاد دفن شـده انسـانی بـه دسـت 

آمـده کـه ۹۰ تـا ۱۳۰ هزار سـال قدمت دارد. پروفسـور بویـن می گوید: 

»داشـنت تصویـری از زمـان دفن یک انسـان نخسـتین مـا را به لحظه ای 

بسـیار غم انگیـز بازمی گردانـد. لحظـه ای کـه هرچند با ما بسـیار فاصله 

دارد، بـا ایـن حـال آن را می توانیـم بـه عنـوان یـک انسـان درک کنیم.«

جوایـز دیویـد دی دوناتلـو کـه به عنوان اسـکار سـینامی ایتالیا شـناخته 

می شـود، ایـن هفتـه برنـدگان خـود را معرفـی می کند.

بـه گـزارش ورایتـی، مراسـم اهـدای جوایـز دیویـد دی دوناتلـو ۲۰۲۱ که 

احتامالً نگاهی خالقانه به سـینامی سـال پیش خواهد داشـت، هم زمان 

بـا رشوع بـه کار دوبـاره سـینامهای ایتالیـا ۱۱ می در رم برگزار می شـود.

در میـان نامزدهـای امسـال فلـم زندگینامـه ای »مـی خواسـتم پنهـان 

شـوم« سـاخته جورجیـو دریتـی دربـاره آنتونیو لیگابـو نقـاش ایتالیایی با 

۱۵ نامـزدی، »هاممـت« سـاخته جیانی آملیو بـا ۱۴ نامـزدی، »فاوالچی« 

سـاخته دامیانـو و فابیـو دینوسـنزو با ۱۳ نامـزدی و »داسـتان باورنکردنی 

جزیـره رزهـا« سـاخته سـیدنی سـیبیال و »خانـم مارکس« سـاخته سـوزانا 

نیچیارلـی بـا ۱۱ نامـزدی بیشـرتین امیـد بـه دریافـت جوایـز را دارند.

در ایـن میـان فلـم »خانـم مارکـس« کـه دربـاره زندگـی النور دخـرت کارل 

مارکـس اسـت و »خواهـران ماکالـوزو« سـاخته امـا دانتـه کـه ۶ نامـزدی 

کسـب کـرده و داسـتانش در سیسـیل می گـذرد، فلم هایـی هسـتند کـه 

توسـط کارگردان های زن سـاخته شـده اند و در بخش بهرتین کارگردانی 

امیـد دریافـت جایـزه دارنـد. بـا ایـن حـال تاکنـون هیـچ کارگـردان زنـی 

موفـق بـه کسـب جایـزه بهرتیـن کارگردانـی این جوایز نشـده اسـت.

در میـان بهرتیـن کارگردان هـای اول نیـز امسـال ۲ کارگـردان زن جیِنورا 

اِلـکان بـرای درامـی دربـاره جدایـی با عنـوان »اگر فقـط« و آلیس فیلیپی 

بـرای »خـارج از لیـگ من« نامزد دریافت جایزه شـده اند. در میان ۵ نامزد 

بهرتیـن فلم مسـتند نیـز ۲ فلم سـاخته کارگردان های زن جـای دارند.

در بخـش بهرتیـن فلـم نیز تاکنون تنهـا ۲ فلم که سـاخته کارگردان های 

بـه کسـب جایـزه  و ۱۹۹۳ موفـق  بوده انـد در سـال هـای ۱۹۹۱  زن 

شـده اند و انتظار می رود امسـال در این بخش نیز شـانس بیشـرتی برای 

کارگردان هـای زن وجـود داشـته باشـد.

امسـال فلـم »زندگـی پیش رو« با بازی سـوفیا لورن بـه کارگردانی پرسش 

ادواردو پونتـی در بخـش بهرتیـن آهنـگ نامـزد کسـب جایـزه اسـت. در 

بخـش بهرتیـن بازیگـر زن نیـز سـوفیا لـورن در میـان نامزدها جـای دارد 

امـا رقبایـی چـون آلبـا رورواچر بـرای »پیوندهـا« در فیلمی بـه کارگردانی 

دانیلـه لوچتـی کـه فلـم افتتـاح کننـده جشـنواره فلـم ونیـز ۲۰۲۰ بـود، 

حضـور دارد.

سـاندرا میلـو بازیگـر بزرگ هم نسـل لورن که برخالف لورن هرگز شـهرت 

بین املللـی زیـادی کسـب نکـرد نیـز امسـال بـا دریافـت جایـزه یک عمر 

دسـتاورد هرنی دیویـد دی دوناتلو تجلیل می شـود. وی بازیگر فلم هایی 

چـون »هشـت و نیم« فلینی بـود و با کارگردان های رسشناسـی چون ژان 

رنوار و روبرتو روسـلینی کار کرده و در میان جوان ترها از سـابقه همکاری 

با گابریله سـالواتورس و گابریله موچینو برخوردار اسـت.

امسـال یک جایزه ویژه از اسـکار ایتالیا نیز برای تجلیل از فعالیت هرنی 

مونیـکا بلوچـی بـه وی اهـدا می شـود تـا قـدرت نـادر وی بـه عنـوان یـک 

منـاد جهانـی که همواره به دنبال خالقیـت در کار خود و تعامل با جامعه 

هـرنی بـوده و در عیـن حـال عمیقـاً ایتالیایی باقـی مانده اسـت، گرامی 

داشـته شود.

شـصت و ششـمین دوره اهـدای جوایـز اسـکار ایتالیـا به صـورت فیزیکی 

هم زمـان در ۲ مـکان یعنـی مـکان اسـتودیوهای تلویزیونـی فابریتسـیو 

فریـزی رم و اپـرای کاپیتـال ایتالیـا برگـزار می شـود و همـه نامزدهـا در 

 RAIمراسـم حضور خواهند داشـت و مراسـم به صورت زنده از شـبکه یک

پخـش می شـود.

اسکار ایتالیا این هفته 
فیزیکی برگزار می شود

قدرت، پادشاهی در حال مرگ را فراموش می کند 
)نگاهی به فلم تاریخی J F K ساخته الیور استون(-بخش اول

جشنواره

رویداد

کشف بقایای ۷۸ هزار ساله 
از تشریفات تدفین انسان



کیلیـان امباپـه منتظر پاسـخ مثبت نـارص الخلیفی 

رئـال  بـه  پیوسـن  و  اش  جدایـی  درخواسـت  بـه 

اسـت و البتـه قصد نـدارد رسان باشـگاه را عصبانی 

کنـد. کیلیـان امباپـه همچنـان روی عالقـه خـود 

بـرای پیوسـن بـه رئـال مادریـد باقـی مانـده ولـی 

قصـد نـدارد وارد جنـگ بـا پـی اس جی شـود. این 

خـری اسـت که نریـه معتـر اکیپ منتـر کرده 

و تاکیـد دارد کـه سـتاره فرانسـوی با رسان باشـگاه 

وارد کشـمکش نخواهـد شـد. از قـرارداد امباپـه بـا 

پـی اس جـی تنها یک سـال دیگـر باقی اسـت و او 

هیـچ متایلـی برای متدید از خود نشـان نـداده؛ در 

حالـی کـه مسـئوالن باشـگاه در تالشـند تـا باالخره 

او را بـرای متدیـد متقاعـد کننـد. حـذف از لیـگ 

قهرمانـان در نیمـه نهایـی و ادامـه ناکامـی هـا در 

فتـح ایـن جـام باعـث ناامیدی بیشـر امباپه شـده 

تصمیـم خـود  روی  ایـن سـتاره 22 سـاله  اسـت. 

مبنـی بـر خـودداری از جنـگ با مسـئوالن باشـگاه 

بـرای گرفـن مجـوز جدایـی مانـده ولـی امیـدوار 

اسـت در نهایـت بـا درخواسـت او موافقـت شـود. 

بـرای  او مشـکلی  اتفاقـی رخ ندهـد،  اگـر چنیـن 

مانـدن تـا پایـان قـراردادش نخواهد داشـت. رسان 

رئـال نیـز قصـد ندارنـد پـی اس جـی را بـه چالـش 

الخلیفـی  نـارص  و  پـرز  فلورنتینـو  بیـن  بکشـند.  

مدیـران دو باشـگاه، همـواره بهریـن ارتباط ممکن 

وجـود داشـته و تـا زمانـی کـه پـی اس جـی خـود 

متایـل به مذاکره برای فروش امباپه نداشـته باشـد، 

رئـال اقدامـی نخواهد کرد. از سـوی دیگـر لئوناردو 

مدیـر ورزشـی پی اس جی که تردیـد دارد امباپه در 

نهایـت متدیـد کنـد، بـه دنبال بررسـی گزینـه های 

جانشـینی اوسـت و روی محمـد صـالح نظـر مثبـت 

دارد. او بـه خوبـی مـی دانـد که مخالفـت با جدایی 

امباپـه مـی توانـد منجـر بـه جدایـی او در تابسـتان 

2022 بـه عنـوان بازیکـن آزاد شـود. در نهایت باید 

دیـد بـا جدایـی امباپه موافقـت خواهد شـد یا خیر.

امباپه دعوا ندارد؛ در انتظار چراغ سبز ناصر

ورزش
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مـدت زمانـی کوتـاه تـر را فراهم مـی کند، که نـرد علیه همه 

گیـری در جریـان مرحلـه حـاد آن را تقویـت مـی کنـد."

ایـن مجـوز درحالـی صـادر مـی شـود کـه هـم اکنـون نزاعـی 

بیـن املللـی در مـورد لغـو پروانـه مالکیـت انحصـاری تولیـد 

واکسـین های کرونـا برای افزایش تولید آن در جریان اسـت.

سـازندگان ایـن واکسـین در بیانیـه ای خـری گفتنـد کـه 

بررسـی هـا در جریـان اجـرای واکسیناسـیون در روسـیه 

نشـان داده اسـت که یک ُدز از این واکسـین ۷۹.۴ درصد 

ایمنـی ایجـاد مـی کنـد. در ایـن بیانیه آمـده اسـت: "رژیم 

تـک دزی اجـازه ایمنـی سـازی در سـطح وسـیع تـر و در 

مقـام هـای صحـی روسـیه بـرای یـک منونـه تـک ُدزی از واکسـین 

اسـپوتنیک وی بـه نـام "اسـپوتنیک الیـت" مجـوز صـادر کـرده انـد.

کـه  گویـد  مـی  روسـیه  جمهـور  رئیـس  پوتیـن  والدیمیـر  همزمـان 

واکسـین روسـی کرونـا "بـه انـدازه مسلسـل هـای کالشـنیکف قابـل 

اسـت." اعتـاد 

او روز پنجشـنبه در جریـان یک کنفرانس ویدئویـی با تاتیانا گلیکووا 

معـاون نخسـت وزیر روسـیه اظهار نظـر می کرد.

آقـای پوتیـن بـه سـالح دوران اتحـاد جاهیر شـوروی اشـاره داشـت 

که هنوز پرطرفدار اسـت و از آن در سـطح وسـیع اسـتفاده می شـود.

او سـخنان یـک پزشـک اتریشـی کـه پیشـر در سـال جـاری دربـاره 

کارآمـدی ایـن واکسـین صحبـت کـرده بـود را نقـل قـول مـی کـرد.

واکسـین اسـپوتنیک وی کارکـردی شـبیه بـه واکسـین آکسـفورد/

اسـرازنکا و جانسـون اند جانسـون دارد. این واکسین از یک ویروس 

رسماخوردگـی کـه بـی اثر شـده اسـتفاده مـی کند تا قطعـه کوچکی 

از ویـروس کرونـا را بـه بدن برسـاند.

دولـت روسـیه سـال پیـش بـا رسعـت به سـازنده ایـن واکسـین مجوز 

داد کـه بـرای منتقـدان آقـای پوتین سـوال برانگیـز بود. بـا این حال 

کارآزمایـی هـای مراحـل نهایی نشـان دهنده مصونیت باالیی اسـت 

کـه ایـن واکسـین در مقابل کوویـد-۱۹ ایجـاد می کند.

منونـه دو نوبتـی این واکسـین اکنون در ده ها کشـور دیگر هم مجوز 

گرفته است.

منونـه تـک ُدزی ایـن واکسـین - اسـپوتنیک الیـت - کـه در آن فقـط 

دز اول تزریق می شـود رسـا روز پنجشـنبه در روسـیه مجوز گرفت.

تنش در بیت املقدس رشقی؛ 
اروپا خواهان توقف شهرک  سازی شد

نیمار درون زمین واقعا غیر قابل تحمل است

کرونا در هند؛ 
بیش از ۲۳۰ هزار نفر جان باختند، تعداد مبتالیان از ۲۱ میلیون فراتر رفت 

خانواده های فلسـطینی و جلوگیری از رانده شـدن 

آنهـا، مدارکـی قدیمـی را ارائـه داد. بـر اسـاس ایـن 

اسـناد، خانه هـا در اصـل بـه مقامـات اردنـی تعلـق 

داشـته و به آوارگان شـناخته شـده فلسطینی اجاره 

داده  شـده است.

دادگاه عالـی ارسائیـل بـه هـر دو طرف مهلـت داده  

بـود کـه تـا روز پنجشـنبه ششـم مـی بـه مصالحـه 

اینصـورت رأسـا تصمیـم خواهـد  برسـند، در غیـر 

گرفـت کـه حـق با کیسـت. اینک مشـخص نیسـت 

کـه دادگاه چه تصمیمی می گیـرد و آن را چه زمانی 

ایـن  کـه  معتقدنـد  فلسـطینی ها  اعـالم می  کنـد. 

موضـوع بخشـی از یک برنامه گسـرده بـرای راندن 

آنهـا از بیت املقـدس رشقی اسـت. در این قسـمت 

۳۰۰هـزار  و  شهرک نشـین  یهـودی  هـزار   ۲۱۰

فلسـطینی زندگـی می کننـد.

ارسائيـل  نخسـت وزیر  نتانیاهـو،  بنیامیـن  دولـت 

تقسـیم"  "غیرقابـل  پایتخـت  را  رشقـی  اورشـلیم 

کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  نامیـده  کشـور  ایـن 

پایتخـت  را  رشقـی  بیت املقـدس  فلسـطینی ها 

می داننـد. خـود  مسـتقل  کشـور 

در ایـن میـان، آملان و چهار کشـور اروپایی دیگر از 

ارسائیل خواسـته اند جلوی گسـرش شهرک سازی 

بـه  فراخـوان  ایـن  بگیـرد.  را  غربـی  کرانـه  در 

واحـد   ۴۵۰ سـاز  و  سـاخت  بـه  مشـخص  طـور 

بیت املقـدس  بیـن  در محـدوده ای  یهودی نشـین 

می  شـود. مربـوط  بیت لحـم  و  رشقـی 

در بیانیـه آملان، فرانسـه، ایتالیا، اسـپانیا و بریتانیا 

بـا  یهودی نشـین  آبادی هـای  گسـرش  کـه  آمـده 

حقـوق ملـل مغایـرت دارد و بـه چشـم انداز صلح در 

مناقشـات طرفیـن آسـیب می زنـد.

از  اجبـاری  کـوچ  علیـه  فلسـطینی ها  مقاومـت 

تازه تریـن  در  دارد.  ادامـه  رشقـی  بیت املقـدس 

درگیـری پولیـس و معرضـان ۲۲ تـن زخمـی و ۱۱ 

نفر دسـتگیر شدند. چهار کشـور اروپایی از ارسائیل 

را  یهودی نشـین  آبادی هـای  گسـرش  خواسـته اند 

متوقـف کنـد.

اعـراض فلسـطینی ها بـه رای دادگاه عالی ارسائیل 

مبنـی بـر تخلیـه اجبـاری سـاکنان خانه هـای ناحیه 

"شـیخ جـراح" در بیت املقـدس رشقـی ادامـه دارد. 

تظاهـرات فلسـطینی ها بـا شـعارهای تنـد جوانـان 

افراطـی ارسائیلـی و درگیـری طرفیـن همـراه اسـت. 

هـالل احمـر فلسـطین می گویـد در تازه تریـن تنش 

دسـتکم ۱۱ نفر دسـتگیر و ۲۲ تن مجروح شـده اند.

ناحیه شـیخ جراح که در جنگ شـش روزه ۱۹۶۷ به 

اشـغال در آمد،  سـال ۱۹۸۰ جزو ارسائیل محسـوب 

شـد امـا جامعه بین املللـی این الحاق را به رسـمیت 

منی شناسد.

اوایـل سـال ۲۰۲۱ دادگاه محلـی اورشـلیم حکمـی 

صـادر کـرد مبنـی بـر آن کـه خانه هـای مسـکونی 

فلسـطینی ها در شـیخ جراح به خانواده های یهودی 

تعلق دارد. این تصمیم، بیش از ۳۰ فلسطینی را در 

معـرض بی خامنانـی قـرار داد.

کشـور  ایـن  یهودیـان  ارسائیـل،  قوانیـن  طبـق 

می تواننـد در صـورت اثبات این کـه زمین های محله 

شـیخ جراح قبل از سـال ۱۹۴۹ به اجـداد آنها تعلق 

داشـته، نسـبت بـه آنهـا ادعـای مالکیـت کننـد. امـا 

متقابـال برای فلسـطینی هایی کـه اراضی خـود را در 

جنـگ از دسـت داده انـد، هیـچ قانونی وجـود ندارد.

تـا سـال ۱۹۶۷  را  اردن کـه بیت املقـدس رشقـی 

تحـت کنرل داشـت، در ماه اپریـل برای احقاق حق 

بـه توافق پیش از انتخابات ریاسـت جمهـوری ایران 

اسـت. امکان پذیر 

هـدف گفتگوهـا رفع تحریم هـای آمریکا علیـه ایران 

و بازگشـت ایران به محدودیت های هسـته ای برجام 

اسـت. محدودیت هایـی کـه ایـران در واکنـش بـه 

خـروج دونالـد ترامـپ از توافق هسـته ای نقض کرده 

است.

یکـی از اقداماتـی کـه ایـران در واکنـش بـه بـرآورده 

نشـدن منافعـش در قالب برجام انجـام داده محدود 

کـردن دسرسـی های بازرسـان آژانـس بین املللـی 

انـرژی امتی اسـت.

ایـران و آژانـس ترتیبات موقت سـه ماهـه ای داده اند 

تـا همچنـان کمرهـای آژانـس در تاسیسـات ایـران 

رفـع  صـورت  در  تنهـا  آژانـس  امـا  باشـند،  فعـال 

تحریم هـا بـه محتـوای آن دسرسـی خواهد داشـت 

وگرنـه ایـران ویدئوهـای ضبط شـده را پـاک خواهـد 

کرد.

رافائـل گروسـی، مدیـرکل آژانس، دربـاره پیامدهای 

به نتیجه نرسـیدن مذاکـرات وین ابـراز نگرانی کرده 

و گفتـه در صورتـی که مهلت توافق سـه ماهه آژانس 

و ایران پیش از احیای برجام منقضی شـود، شـخصا 

دوبـاره به تهران مـی رود تا تدبیری اتخاذ شـود.

و ۴+۱  ایـران  مذاکـرات  چهـارم  دور  از  روز  اولیـن 

در ویـن، کـه بـا حضـور غیرمسـتقیم آمریـکا انجـام 

می شـود، به پایان رسـیده و همـه طرف ها می گویند 

زمـان  کوتاهریـن  "در  کـه  هسـتند  آن  دنبـال  بـه 

ممکـن" گفتگوهـا را بـه نتیجـه برسـانند.

ایـن  در  روسـیه  مناینـده  اولیانـوف،  میخائیـل 

کـه  کرده انـد  توافـق  طرفیـن  می گویـد  مذاکـرات، 

شـود. تشـدید  توافـق  بـه  رسـیدن  بـرای  تالش هـا 

آقـای اولیانـوف گفتـه: "به نظـر می رسـد هیات های 

دیپلاتیـک آماده هسـتند کـه هر قدر الزم اسـت در 

ویـن مباننـد تا به نتیجه برسـیم."

یـک منبع دیپلاتیک هم در مصاحبـه با خرگزاری 

فرانسـه ابراز امیـدواری کرده کـه گفتگوهای کنونی 

آخریـن دور مذاکـرات برای احیای برجام باشـد.

ایـن منبع گفته هرچند هنوز دسـتیابی بـه توافق در 

مذاکـرات روز جمعـه "تضمینی نـدارد" اما گفتگوها 

"در مسـیر صحیح" پیـش می رود.

در آسـتانه مذاکـرات روز جمعـه منابـع دیپلاتیـک 

اظهارنظرهـای مختلفـی دربـاره رضورت و امـکان به 

نتیجـه رسـیدن مذاکـرات احیـای برجـام داشـتند.

از جملـه یـک دیپلـات ارشـد آمریکایـی حـارض در 

وین، که خواسـت نامش فاش نشـود، گفت رسـیدن 

نتیجه بارسلونا-اتلتیکو قهرمان را تعیین نمی کند

اسطوره رئال؛ سرمربی فصل بعد آینتراخت فرانکفورت؟

پیـش از ایـن منونه هـای جهـش یافته سـویه "کنـت"، " آفریقای 

جنوبـی" و "برازیـل " ویـروس کرونـا بـه عنوان "سـویه های نگران 

کننده" شـناخته شـده بودند.

در متامـی ایـن سـویه ها، جهش باعث تغییـر در بخش پروتئینی 

ویـروس کـه بـه سـلول انسـان متصـل می شـود، صـورت گرفتـه 

است.

اسـرالیا پروازهـا بـه هند را بـرای بازگرداندن شـهروندانش از رس 

می گیـرد. ممنوعیت پـرواز از هند و به مقصد این کشـور در )۱۵ 

مـی- یک هفتـه دیگر( پایـان می یابد.

از اسـکات موریسـون، نخسـت وزیـر اسـرالیا بـه دلیـل کمـک 

نکـردن بـه شـهروندانی کـه در پی مـوج جدیـد کرونـا در هند در 

ایـن کشـور گیـر افتادنـد، انتقاد شـده اسـت.

پـس از آن کـه دولـت اعـالم کـرد اسـرالیایی هایـی کـه قصـد 

بازگشـت از هنـد را دارنـد بـا زنـدان و یـا جریمـه روبـرو خواهنـد 

شـد، ممنوعیت پروازها باعث خشـم بیشر شـد. آقای موریسون 

بعـدا از ایـن تهدیـد رصفنظـر کرد.

او امـروز اعـالم کـرد که عملیـات بازگرداندن شـهروندان "آسـیب 

پذیـر" از هنـد رشوع می شـود.

حـدود ۹۰۰ اسـرالیایی بـرای بازگشـت ثبـت نـام کرده انـد. اما 

دسـت کـم ۹۰۰۰ اسـرالیایی در هند هسـتند.

دولـت هفته آینده در مـورد رشوع مجدد پروازهای تجاری از هند 

برای بازگرداندن شـار بیشـری از شـهروندان اسـرالیا تصمیم 

گیـری خواهد کرد.

اسـت. همزمان دادگاه عالی هند به دولت مرکزی هشـدار داده 

کـه بایـد روزانـه هفتصـد تـن اکسـیجن بـرای بخـش درمـان در 

دهلـی، پایتخـت فراهـم کنـد. ایـن شـهر بـه شـدت درگیـر همه 

گیـری کووید اسـت.

قضـات تهدیـد کرده انـد در صـورت عملـی نشـدن درخواسـت 

شـان، علیـه دولـت وارد عمـل می شـوند.

واکسیناسـیون در هند پس از تزریق حدود ۱۵۷ میلیون دوز به 

نحو چشـمگیری کاهش یافته است.

هنـد کـه از بزرگرین تولید کنندگان واکسـین جهان اسـت، در 

حـال حـارض در تالش اسـت تـا بتواند با تولید کافی واکسـین با 

مـوج جدید کرونـا مقابله کند.

بریتانیـا ویـروس جهش یافته هند را "سـویه نگران کننده" 

خواند

در همیـن حـال بنـا بـه توصیـه متخصصـان صحـت عمومـی در 

بریتانیـا، نسـخه جهـش یافتـه ویـروس کرونـا کـه از هنـد منشـا 

گرفتـه "سـویه ای نگـران کننده" اسـت به این دلیل کـه ظاهرا از 

رسعـت انتقـال باالیـی برخوردار اسـت.

دانشـمندان بـر ایـن باورنـد که سـویه هنـدی، حداقل بـه اندازه 

سـویه کنت که در سـال گذشـته میالدی شناسایی شد، قابلیت 

انتقال داشـته باشد.

یـک منبـع صحـت عمومـی به بـی بی سـی گفت که هیـچ گونه 

شـواهدی کـه نشـان دهـد ایـن سـویه جدیـد ویـروس کرونـا در 

مقابـل واکسـین ها مقـاوم باشـد، دیده نشـده اسـت.

وزارت صحـت هنـد بـا اشـاره بـه ایـن که کل مبتالیـان بـه کرونا در 

این کشـور از ۲۱ میلیون فراتر رفته، گفته اسـت که موج دوم همه 

گیـری در هنـد بـه بدترین حالت در جهان تبدیل شـده اسـت.

تاکنـون بیـش از ۲۳۰ هـزار نفـر هم جان خـود را به دلیـل ابتال به 

کووید از دسـت داده اند.

بـه  از شـهرها  ایـن ویـروس حـاال  بـه گفتـه کارشناسـان صحـی 

روسـتاها کـه از تجهیزات پزشـکی کافـی محرومند، گسـرش پیدا 

کـرده اسـت.

کمبـود اکسـیجن در بسـیاری از مناطـق ایـن کشـور گزارش شـده 

و راهـی سـائوپائولوی برزیـل شـد، در آسـتانه بـازی 

فردای اتلتیکو و بارسـا به ذکر خاطرات تنش هایش 

بـا نیـار پرداخـت و گفت:» بلـه؛ نیـار بازیکنی بود 

کـه بیـش از همـه در زمیـن عصبانـی ام مـی کـرد. 

درگیـری بـا او دیگـر عـادی شـده بود. 

مـی گوینـد نیـار بیـرون زمیـن پـر خوبـی اسـت 

ولـی درون میـدان واقعـا غیـر قابـل تحمل بـود. او با 

تـوپ و بـدون تـوپ، بازیکـن مقابـل را تحریـک مـی 

کـن؛د هرچنـد کـه خـودم هـم درون زمیـن قدیـس 

نبـودم.« خـوان فـران در مورد نرد قهرمانـی اللیگا و 

بـازی فردای اتلتیکو-بارسـا در نوکمپ گفت:» سـال 

2014 در نوکمـپ بارسـا را متوقـف کردیم و قهرمان 

اللیـگا شـدیم. مـا اطمینان داشـتیم کـه در نوکمپ 

جام را از دسـت نخواهیـم داد. اللیگایی باورنکردنی 

را داشـتیم و بـه فینـال لیـگ قهرمانـان نیـز رسـیده 

بودیم. 

حـس مـی کردیـم کـه هـر دو جـام را مـی بریـم ولی 

در نهایـت به اللیگا رسـیدیم. بازیکنـان اتلتیکو فردا 

بایـد بـا ایان بـه پیـروزی وارد بازی شـوند.«

انریکـه رسزو رئیـس اتلتیکـو امـا معتقـد اسـت 

نتیجـه بـازی فـردا تعییـن کننـده نخواهـد بـود. 

بـه کوپـه گفـت:» فکـر منـی  رابطـه  ایـن  او در 

کنـم بـازی برابـر بارسـا تعییـن کننـده قهرمـان 

اللیـگا باشـد چـون همچنـان سـه بـازی دیگـر 

باقـی خواهـد مانـد که هر کـدام حسـاس و مثل 

یـک فینـال هسـتند. بلـه؛ مـا امتیـازات زیـادی 

از دسـت دادیـم ولـی اسرسـی نـدارم چـون در 

هـر صـورت در طـول یـک فصـل، هـر تیم فـراز و 

نشـیب خـود را دارد.«

از  خالـی  نوکمـپ  در  بـازی  داد:»  ادامـه  رسزو 

متاشـاگر یک امتیاز اسـت؟ طبعـا چنین خواهد 

بـود چون حضـور هـواداران همیشـه تاثیر مثبت 

بـرای تیـم میزبـان دارد. در هـر صـورت چـه فردا 

متاشـاگر در ورزشـگاه حارض می شـد و چه االن 

کـه بـازی بدون متاشـاگر اسـت، ما بـا یک هدف 

بـه میـدان مـی رفتیـم و آن کسـب سـه امتیـاز 

است.«

مدافع راسـت سـابق اتلتیکـو مادریـد در دوران 

حضـور نیـار در بارسـا اغلـب بـا او در زمیـن 

دچـار تنـش مـی شـد. 

نیـار سـتاره برازیلـی پـی اس جـی همـواره بـه 

ایـن متهـم مـی شـود کـه مدافعـان مقابلـش را 

تحقیـر مـی کند. 

او زمانـی کـه در بارسـلونا بود و حـاال در پی اس 

جـی بارهـا با خطای شـدید مدافعـان روبرو می 

شـود و آنهـا در توجیـه مـی گوینـد کـه سـتاره 

برازیلـی تحقیرشـان کـرده اسـت. ایـن تحقیـر 

هـم کالمی اسـت و هم بـا دریبل هـای متوالی 

و اعصـاب خردکـن تـا جایـی کـه هـدف، فقـط 

مـروب کـردن نیـار می شـود. شـاید یکی از 

معـروف تریـن بـازی هایـی کـه نیار بـه تحقیر 

مدافعـان متهـم شـد، بـازی جـام حذفـی بیـن 

کـه  فصـل 2014-15  بـود.  اتلتیکـو  و  بارسـا 

نیـار با خـوان فـران و دیگـر بازیکنـان اتلتیکو 

درگیـری شـدیدی پیـدا کـرد. 

خـوان فـران کـه سـال 2019 از اتلتیکـو جـدا 

بـه فاصلـه یـک روز تـا دیدار حسـاس بارسـا 

و اتلتیکـو در نوکمـپ، انریکـه رسزو رئیـس 

اتلتیکـو در مـورد ایـن بـازی صحبـت کـرد.

حاشـیه  بـا  هـا  هفتـه  تـا  مادریـد  اتلتیکـو 

امنیتـی خـوب، صدرنشـین اللیـگا بـود ولی 

چندیـن نتیجه بـد متوالی باعث شـد رئال و 

بارسـا اسـتفاده کرده و فاصله را به دو امتیاز 

تـا  کاهـش دهنـد. در حالـی کـه 4 هفتـه 

پایـان اللیـگا باقیانده، رسنوشـت قهرمانی 

اللیـگا مبهـم تـر از هـر زمانـی بـه نظـر مـی 

میهـان  اتلتیکـو  نوکمـپ  در  فـردا  رسـد. 

بارسلوناسـت و در صورتـی کـه نتوانـد ایـن 

تیـم را شکسـت دهد، ممکن اسـت صـدر را 

از دسـت بدهـد. در واقـع هر نتیجـه ای غیر 

از برتـری اتلتیکـو بـر بارسـا اگـر بـا پیـروزی 

رئـال بـر سـویا در روز یکشـنبه همراه باشـد، 

بـه  جـدول  نخسـت  رتبـه  واگـذاری  باعـث 

کهکشـانی هـا خواهـد شـد.

توخل: بازی فردا با سیتی قابل قیاس با فینال نیست
تومـاس توخـل رسمربـی چلسـی در نشسـت خـری 

بـازی بـا سـیتی بـه سـواالت مختلـف پاسـخ داد.

چلسـی که چهارشـنبه شـب توانست با شکسـت رئال 

مادریـد راهـی فینـال لیـگ قهرمانان شـود، فـردا باید 

در هفتـه 35 لیـگ برتـر انگلیس برابر منچسرسـیتی 

صدرنشین لیگ و دیگر تیم فینالیست لیگ قهرمانان 

قـرار بگیـرد. هـر دو تیـم روحیـه مضاعفی گرفتـه اند و 

اهـداف متفاوتـی را دنبال می کنند. سـیتی می تواند 

قهرمانـی اش را در ایـن بـازی قطعـی کنـد و چلسـی 

هـم رتبه سـوم و کسـب سـهمیه لیگ قهرمانـان فصل 

بعد را مدنظر دارد. توماس توخل رسمربی چلسـی در 

نشسـت خـری این بازی و در مـورد مصدومان تیمش 

گفـت:» در ایـن مورد چیـز خاصی تغییر نکرده اسـت. 

متئـو کوواچیـچ را یـک مـاه اسـت در اختیـار نداریـم و 

بـرای بـازی فـردا تقریبـا همـه در دسـرس هسـتند به 

غیـر از او. متئـو متاسـفانه همچنـان بـه دور از رشایـط 

بـازی اسـت ولـی امیدوارم به بازی با آرسـنال و سـپس 

فینال جام حذفی برابر لسـر برسـد. فردا قطعا غایب 

اسـت و بـرای بازی با آرسـنال هم کمی تصور رسـیدن 

او دشـوار بـه نظر می رسـد.« ترکیب احتالـی:» هنوز 

به جمع بندی نهایی نرسـیده ام. ما نسـبت به سـیتی 

یـک روز فرصـت کمـر بـرای اسـراحت داشـته ایـم 

و بایـد توجـه داشـت کـه ایـن یـک بـازی دور از خانـه 

نیـز محسـوب مـی شـود. ما بایـد بـه منچسـر برویم و 

در چنیـن مقطـع حساسـی از فصـل، عامل خسـتگی 

مـی توانـد تاثیرگـذار باشـد.« رسـیدن بـه فینـال لیگ 

قهرمانـان:» فـوق العـاده اسـت و بسـیار از ایـن اتفـاق 

خوشـحامل. نیاز به بازیکنانی داریـم که از لحاظ بدنی 

و ذهنی در بهرین رشایط باشـند. کسـانی که الیق و 

شایسـته حضـور در چنین بـازی های بزرگی هسـتند.

در مقایسـه بـا بـازی فردا و فینـال لیگ قهرمانـان برابر 

سـیتی، ممکـن اسـت تاکتیـک هـا متفـاوت باشـند. 

بـرای بـازی فـردا بایـد ببینم چـه بازیکنانـی در رشایط 

بدنـی بهـری قـرار دارنـد و بـر اسـاس آن سیسـتم تیم 

مشـخص مـی شـود. قطعـا نسـبت بـه بـازی بـا رئـال 

تغییراتـی خواهیـم داشـت.«

مذاکرات وین برای احیای برجام؛ 
'تالش ها تشدید می شود' 

د  دا اســپوتنیک مجوز  ُدزی  تک  واکسین  به  روســیه 

می شـود. از سـوی دیگـر  و پـس از اعـالم ایـن خـر کـه "آدی 

هوتـر"، فصل بعد هدایت مونشـن گالدباخ را بـر عهده می گیرد 

و دیگـر همـراه فرانکفورت نخواهد بود، باشـگاه آملانی به دنبال 

جانشـین مناسـب بـرای ایـن مربـی اسـت و یکـی از گزینـه هـا 

رائـول گونزالس اسـت.

آینراخـت حـدود یک سـال عملکرد رائول گونزالـس را به عنوان 

رسمربـی تحـت نظـر داشـته و پـروژه خـود را نیـز بـرای وی رشح 

داده اسـت. طرفیـن در پایـان فصـل، جلسـات بیشـری بـا هـم 

خواهند داشـت.

رائـول با فضای بوندسـلیگا غریبه نیسـت و یک دهـه پیش برای 

شـالکه بازی می کرد.

رائـول گونزالـس کـه از او بـه عنـوان گزینـه نخسـت جانشـینی 

زیـدان نـام بـرده مـی شـود شـاید بـه فوتبـال آملان بـرود.

سـایت گل بـا انتشـار خری مدعی شـد کـه باشـگاه آینراخت 

فرانکفـورت آملـان قصـد دارد رائـول گونزالـس اسـطوره رئـال 

مادریـد را بـه عنـوان رسمربـی جدیـد خـود منصـوب کنـد.

رائـول فعال هدایت کاسـتیا تیـم دوم رئال  بر عهده دارد و سـال 

گذشـته بـا جوانـان رئال بـرای اولین بار در تاریـخ چمپیونزلیگ 

جوانـان اروپا قهرمان شـد.

ایـن خـر در حالـی منتر می شـود که در حال حـارض جایگاه 

زیـن الدیـن زیـدان بـه عنـوان رسمربـی رئـال در هالـه ای ابهام 

قـرار دارد و از رائـول به عنوان گزینه نخسـت جانشـینی وی یاد 



 بانک انکشـاف آسیایی، به سـازمان مدیریت آب، از پشتیبانی 

خـود بـرای تقویـت منابـع آب زیرزمینـی، پایـپ لیـن کابـل - 

پنجشـیر و تطبیـق چندیـن پروژه آبیـاری دیگر اطمینـان داده 

از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج  آغـاز  از  پـس  هفتـه  یـک   

افغانسـتان، وزیردفـاع ایـن کشـور می گوید که ایـاالت متحده 

بـا افغانسـتان آغـاز می کنـد. فصـل تـازۀ همکاری هایـش را 

امریـکا کـه دیـروز جمعـه در یـک  لیـود آسـن، وزیـر دفـاع 

نشسـت خـری مشـرک با جرنال مـارک میلی، رییس سـتاد 

مشـرک ارتـش امریـکا سـخن مـی زد، گفـت هرچنـد بربنیـاد 

دسـتور جوبایـدن، رییس جمهـور ایـاالت متحـده رونـد بیـرون 

امـا  دارد  ادامـه  افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای  شـدن 

واشـنگن بـه دنبـال یـک رابطـه تـازه بـا افغانسـتان اسـت.

درگیـری  بـه  گرفته اسـت  تصمیـم  »رییس جمهـور  افـزود:  او 

نیـز  مـا  و  دهـد  پایـان  مـا  جنـگ  طوالنی تریـن  در  امریـکا 

ایـن کار را خواهیـم کـرد و در کمـر از یـک هفتـه بعـد، رونـد 

در  مـا  همزمـان  مـی رود.  پیـش  برنامـه  طبـق  عقب نشـینی 

حـال تغییـر رابطـۀ مان بـه یک رابطـۀ دوجانبه تـازه با رشکای 

امنیتـی افغـان خـود هسـتیم؛ رابطه ای کـه براسـاس آن ما در 

جهـت اهـداف مشـرک خـود بـه روش هـای جدیـد و متفاوت 

کار خواهیـم کـرد.«

درهمیـن حـال، رییـس سـتاد مشـرک ارتـش ایـاالت متحده 

می گویـد کـه این کشـور پـس از بیـرون شـدن از افغانسـتان، 

کشـورهای  از  افغـان  نیروهـای  از  را  حامیتـش  از  بخشـی 

و  افغانسـتان  امنیتـی  »نیروهـای  داد:  خواهـد  ادامـه  دیگـر 
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است.

ایـن مطلـب در خرنامه ای که از سـوی سـازمان ملی مدیریت 

آب صادر شـده، اظهار گردیده اسـت.

حکومـت ایـن کشـور در ایـن زمـان منسـجم هسـتند. هـدف 

رییس جمهـور ایـاالت متحـده ادامـه دادن به حامیـت خود از 

نیروهـا و حکومـت افغانسـتان اسـت.«

رییـس سـتاد مشـرک ارتـش امریـکا در بخش سـخنان دیگر 

خـود گفـت کـه حمله هـای طالبـان در برابـر نیروهـای افغـان 

خشـونت آمیز اسـت: »مـا پـس از بیـرون شـدن، بـا بودجهـۀ 

بیـش از حـد به حامیـت از آنان ادامه خواهیـم داد. با حکومت 

و ارتش افغانسـتان همکار خواهیـم ماند. و مطمئناً امیدواریم 

کـه پشـتیبانی مـداوم از نیروهـای امنیتی افغـان موثر خواهد 

بـود. ایـن نیروهـا توانایی بسـیار چشـم گیری دارند.«

امـا دیویـد پرائـوس، فرمانـدۀ پیشـین نیروهـای خارجـی در 

افغانسـتان، می گویـد کـه با بیرون شـدن نیروهـای امریکایی 

و  تجهیـزات  از  اسـتفاده  در  افغـان  نیروهـای  پیامنـکاران  و 

چرخ بال هـا بـا چالـش روبـه رو خواهنـد شـد.

پرائـوس می افزایـد: »اگـر اوضـاع بـد امنیتـی ادامـه یابـد و 

بنـاً طالبـان بایـد مسـئوالنه در مـورد صلـح فکـر کننـد!«

ایـن درحالـی اسـت که همزمان بـا آغاز عملـی روند خروج 

نظامیـان خارجـی از افغانسـتان، در روزهـای اخیـر جنگ 

در والیـات مختلـف از جمله بغالن، غزنـی، هلمند و… نیز 

شـدت گرفتـه و گفت وگوهـای صلـح در دوحـه نیـز عمـال 

متوقـف اسـت و از ماه هـا بـه این طـرف هیـچ پیرشفتی در 

رونـد مذاکرات حاصل نشـده اسـت.

در روزهـای گذشـته افـزون بـر سـقوط ولسـوالی بُرکـه ی 

بغـالن  و  غزنـی  در  نیـز  دیگـر  پاسـگاه  چندیـن  بغـالن، 

نیروهـای  از  شـامری  و  کـرده  سـقوط  طالبـان  به دسـت 

شـده اند. زخمـی  و  کشـته  دفاعـی  و  امنیتـی 

همین طـور، وزارت دفـاع افغانسـتان گفتـه اسـت کـه در 

نتیجـه ی درگیـری جنگ جویـان گـروه طالبان بـا نیروهای 

ده هـا  اخیـر  روز  چنـد  در  کشـور،  دفاعـی  و  امنیتـی 

زخمـی شـده اند.  و  نیـز کشـته  گـروه  ایـن  جنگ جـوی 

میدهنـد. تشـکیل  انـاث  قـرش  را  آنـان  از 

معاذاللـه یکـی از زندانیـان رهـا شـده گفـت کـه بـه اتهـام 

یـک قتـل کـه اصـالً از او آگاه نبـود، بـه ۲۰ سـال حبـس 

محکـوم گردیـده بـود کـه ده سـال و سـه مـاه را در زنـدان 

سـپری منـوده و بـه اسـاس فرمـان عفـو و تخفیـف رئیـس 

جمهـور، امـروز رهـا گردیـد.

نامـرده زنـدان را جـای خاطره هـا، درس و عـرت خوانده 

دولـت  از سـوی  هـا  نیازمنـدی  همـه  کـه هرچنـد  گفـت 

فراهـم بـود و پرسـنل محبـس برخـورد نیـک داشـتند؛ امـا 

اینکـه بیـش از ده سـال عمـرش بیهـوده در زنـدان سـپری 

شـد، جـران ناپذیـر اسـت.

وی عـالوه کـرد کـه قبـالً معـامر بـود، پـس از ایـن شـغل 

قبلـی اش را دوبـاره آغـاز مـی کنـد؛ هر چند کـه در زندان 

کسـب سـلامنی را نیـز فرا گرفته اسـت و روزانـه حداقل  تا 

۳۰ افغانـی کار مـی کرد. 

در بیانیـه آمـده اسـت کـه خـان محمد تـکل رئیس ایـن بانک، 

در یـک نشسـت آنالین با مقامات بانک انکشـاف آسـیایی، در 

مـورد تطبیـق پـروژه های توسـعه مدیریت آب در کشـور گفتگو 

کـرده و پیرامـون پالنهـای انکشـافی این بانک از سـال 2021 

تـا 2024 معلومـات همـه جانبه ارائه منوده اسـت.

منبـع افـزوده اسـت کـه در ایـن نشسـت، مناینـدگان ادارات 

مختلـف )آژانس ملـی مدیریت آب، وزارت صحـت عامه، وزارت 

زراعـت، وزارت انکشـاف دهـات، و وزارت  ترانسـپورت( حضـور 

داشـتند و در مـورد پالنهـای انکشـافی ایـن بانـک، از سـال 

2021 تـا 2024 در افغانسـتان بحـث و تبـادل نظـر بـه عمـل 

آمد.

منبـع نوشـته اسـت کـه رهـری اداره ملـی مدیریـت آب، از 

مقامـات بانک انکشـاف آسـیایی؛ تقویت منابـع آب زیرزمینی، 

پایـپ لیـن کابل-پنجشـیر و تطبیـق هرچـه زودتـر تعـدادی از 

پـروژه هـای آبیـاری را تقاضا منودنـد، که این درخواسـت ها از 

سـوی بانـک انکشـاف آسـیایی، بـا رشایط خـاص پذیرفتـه و از 

همـکاری در ایـن زمینـه اطمینـان داده شـده اسـت.

بـه گفتـه ایـن منبـع ، بحـث مهـم در این نشسـت این بـود که 

از سـوی بانک توسـعه آسـیایی و وزارت مالیه افغانسـتان گفته 

شـد: »هر اداره ای که در امور خود خوب بدرخشـد و کار خود 

را بـا کیفیـت و بـه موقـع انجـام دهد، فنـد اداره هـای دیگر به 

هـامن اداره تعلـق مـی گیـرد. خوشـبختانه رهـری اداره ملـی 

مدیریـت آب، توانسـته اسـت در تطبیـق پـروژه هـای گذشـته، 

نقـش بـارزی داشـته و پـروژه هـا را بـا کیفیت خوب و بـه موقع 

تطبیـق کند.« 

درحالـی که شـام کاهش شـامر دیپلوماتان را نیز شـنیده اید، 

پـس نتیجـه ایـن خواهـد بـود کـه طالبـان بـی آن کـه چیـزی 

ازدسـت بدهنـد  آن چـه را کـه می خواهنـد بـه دسـت خواهند 

هلمنـد  مرکـز  اطـراف  در  جملـه  از  جنـوب  در  آنـان  آورد. 

دیگـر  بخش هـای  در  امنیـت  و  دارنـد  تهاجمـی  حمله هـای 

هـم خـراب شده اسـت. و اگر مـا پایگاه هایـی در آنجا نداشـته 

باشـیم، پشـتیبانی از رشکای افغان مان در جنگ با فرستادن 

هواپیامهـا از خلیـج کار ُدشـوار خواهـد بـود.«

بیـرون  رونـد  کـه  می گویـد  )پنتاگـون(  امریـکا  دفـاع  وزارت 

از  امریـکا  نیروهـای  تجهیـزات  سـاخن  نابـود  و  کشـیدن 

افغانسـتان ادامـه دارد و تـا کنـون ۱۳۰۰ قطعـه تجهیـزات 

نابـود شـده اند و یاهـم بـه نیروهـای افغـان سـپرده شـده اند.

خـروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان در اول ماه می سـال 

جـاری میـالدی آغـاز شـد. قـرار اسـت تا مـاه سـپتامر متامی 

۲۵۰۰رسبـاز امریکا از افغانسـتان بیرون شـوند. 

 محمدمعصـوم اسـتانکزی، رییـس هیـأت مذاکره کننده ی 

جمهـوری اسـالمی افغانسـتان می گویـد که گـروه طالبان 

بایـد مسـئوالنه در مـورد صلح فکـر کنند.

آقـای اسـتانکزی دیـروز )جمعـه، ۱۷ ثـور( در رشـته تویتی 

نوشـته اسـت کـه توقـع می رفـت طالبـان بـه احـرام مـاه 

مبـارک رمضـان و اعـالم خروج کامـل نیروهـای خارجی از 

افغانسـتان، راه صلـح را بـا جدیـت دنبـال کننـد، امـا این 

گـروه خـالف توقـع مـردم، »بـه قتل و کشـتار بیشـر مردم 

شـدند«. متوسل 

نجـات  راه  یگانـه  صلـح  کـه  اسـت  نوشـته  همچنـان  او 

افغانسـتان اسـت. به گفتـه ی او، »فتـح مبیـن در قتـل و 

آرامـش مـردم اسـت«. و  بلکـه در صلـح  نـه،  قتـال 

اسـالمی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیـأت  رییـس 

افغانسـتان در ادامـه نوشـته اسـت: »این جنگ به دسـتور 

کـی و بـرای چیسـت؟ در جنـگ خیر دنیا و آخرت نیسـت. 

 مسـئوالن در والیـت فاریـاب مـی گوینـد کـه ۴۲ تـن از 

زندانیـان، بـر اسـاس فرمـان رئیـس جمهـور بـه مناسـبت 

تـن دیگـر  و میعـاد حبـس ۵۴  بنـد رهـا  از  ثـور،  هشـتم 

یافتـه اسـت. کاهـش 

عبداملقیـم راسـخ معـاون والیـت فاریـاب، روز پنجشـنبه 

گفـت بـر اسـاس فرمـان رئیـس جمهـور کـه بـه مناسـبت 

هشـتم  ثـور روز پیـروزی جهـاد مـردم افغانسـتان صـادر 

شـده اسـت، ۴۲  زندانـی از محبـس عمومـی فاریـاب، از 

بنـد رهـا گردیـده و بـه میعاد حبـس ۵۴ تن دیگـر تخفیف 

بـه وجـود آمده اسـت.

موصـوف از زندانیـان رها شـده خواسـت که بایـد از اعامل 

بازهـم مرتکـب  آینـده   پنـد گرفتـه، در  و کـردار گذشـته 

اشـتباه نشـوند، که بار دیگـر قانون شـدیدتر از قبل باالی 

شـان تطبیـق خواهد شـد.

گل امیـن مدیـر محبـس فاریـاب گفـت کسـانی کـه امروز 

در  انـد،  شـده  رهـا 

مخلـف  قضایـای 

قتـل، جـرح، رسقت، 

مخـدر  مـواد  فـروش 

از  دیگـر،  جرایـم  و 

شـش  الی ۳۰ سـال 

محکـوم  حبـس  بـه 

بودنـد.

دو  کـه  گفـت  وی 

تـن از رهـا شـدگان، 

مـی  انـاث  قـرش  از 

گفتـه  بـه  باشـند. 

مدیـر محبـس، فعـالً 

فاریـاب،  در محبـس 

زندانـی  تـن   ۴۶۵

هسـتند کـه ۱۴ تـن 

کنند  فکر  ــح  مورد صل در  مســئوالنه  باید  طالبان  اســتانکزی:  معصوم 

۴۲ تن از زندان فاریاب رها و در حبس ۵۴ تن دیگر کاهش آمد  

وزیر دفاع امریکا: 
فصل تازه 

همکاری ها با 
افغانستان
 آغاز می شود 

بانک انکشاف آسیایی از همکاری در اجرای چندین پروژه آب اطمینان داده است 


