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 راننده الری در کانادا چهار عضو 
یک خانواده مسلمان را کشت

 سارنوالی امریکا بخشی از 
باج پرداخت شده به هکرها را 

برگرداند
 پولیـس کانـادا گفتـه اسـت یـک راننـده الری عامدانـه بـا 
انگیـزه نژادپرسـتانه اعضـای یـک خانـواده مسـلمان را زیر 
گرفـت. چهـار عضو ایـن خانواده کشـته شـدند و تننها یک 
کـودک ۹ سـاله بـا جراحاتـی سـنگین زنـده مانـد. پولیس 

راننـده الری را دسـتگیر  ...

 حملـه هکـری بـه کمپانـی نفتـی کلونیـال بزرگ ترین 
خـط لولـه بنزین، آسـیب پذیری زیرسـاخت های امریکا 
را آشـکار کـرد. پولیـس فـدرال امریـکا اکنـون موفـق 
شـده اسـت بخشـی از بـاج پرداخـت شـده کمپانـی 

امریکایـی کلونیـال بـه هکرهـا را  ...

 وزارت اطاعـات و فرهنـگ اعـام کـرده اسـت کـه 

کار بازسـازی مقـره ابوریحـان البیرونـی در والیـت 

غزنـی عنقریـب آغاز می گـردد. روز شـنبه تاریخ 15 

جـوزا ریاسـت دفـر مقـام ریاسـت جمهـوری نیز در 

خرنامـه ای گفتـه بود کـه ...

دو  در  برق  پایه   19 برشنا: 
اخیر  منهدم شده  ماه 

است   
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طرح مقبره ابوریحان البیرونی 
ترکیبی از سبک معماری غزنویان 

و اسالمی خواهد بود 

»سریع و خشمگین ۹« به 
جشنواره کن می رود 

هنری

 برشنا، مافیا و طالبان 
کدام یک مقصر است؟

سناریوی سقوط ولسوالی ها، 
» وارد کردن هزار زخم بر بدن 

فیل« 

 نگرشی بر موانع اقتصادی 
توسعه سیاسی در افغانستان

 در روزهـای اخیـر همزمـان با تشـدید حمـات طالبان 
در نقـاط مختلف کشـور انهـدام پایه های بـرق وارداتی 
بـه کابـل نیـز سـرعت بیشـتر گرفتـه اسـت. شـرکت 
برشـنا گفتـه اسـت کـه تنها در دو مـاه اخیر تعـداد 1۹ 
پایـه بـرق در بخـش هایـی از شـمالی و شـمال کشـور 

... گردیـده  منهدم 
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سرمقاله

 محمد هدایت

 

بامـداد دیـروز تجمع معرضان در شـهر فیض آباد بدخشـان، در 

شـال افغانسـتان به خشـونت کشـیده شـده و شـاری زخمی 

شـده انـد. افـراد محلـی گفتـه انـد کـه شـاری از معرضـان 

بدخشـان«  والیـت  سـاختان  محافظـان  تیرانـدازی  »براثـر 

شـده اند. زخمـی 

بشـیر صمیـم، رئیـس شـورای والیتـی بدخشـان بـه بی بی سـی 

تأییـد کـرد کـه ۳ تـن از زخمیان این رویـداد در شـفاخانه جان 

دادند.

رئیـس شـورای والیتـی بدخشـان گفـت سـاعت ۹ صبـح دیـروز 

شـهروندی  مطالبـات  »به خاطـر  بدخشـان  مـردم  از  شـاری 

و مدنی شـان« در برابـر سـاختان والیـت بدخشـان در شـهر 

بودنـد. فیض آبـاد تجمـع کـرده 

بنـد  افتتـاح  افتـادن  تعویـق  »بـه  ایـن معرضـان  او  گفتـه  بـه 

آشـامیدنی«  آب  نبـود  و  بـرق  قیمـت  بـودن  گـران  شـورآبک، 

داشـتند. اعـراض 

فیض آبـاد  شـهر  مـردم  کـه  اسـت  پیهـم  روز  چندیـن  گفـت  صمیـم  آقـای 

به خاطـر خـراب شـدن جرناتورهای اداره آبرسـانی بدخشـان، آب آشـامیدنی 

ندارنـد. او همچنـان گفـت مـردم بدخشـان در برابـر هـر کیلو وات بـرق، ۲۴ 

افغانـی می پردازنـد و ایـن قیمـت بـرای آنهـا بسـیار »کمرشـکن« اسـت.

معرضـان خواهـان افتتـاح و بهره بـرداری بند شـورآبک هسـتند تـا بتوانند از 

بـرق ارزان محلی شهرشـان اسـتفاده کنند.

بـا ایـن حـال ذکریـا سـودا، والـی بدخشـان بـه بی بی سـی گفـت: »ایـن یک 

تظاهـرات نبـود. جمعـی بـا سـنگ و چـوب و تفنـگ دسـت بـه آشـوب زدند و 

شیشـه های سـاختان والیـت را شکسـتند.«

از سـوی دیگـر، ویدیوهایـی که در شـبکه های اجتاعی منترش شـده نشـان 

می دهـد کـه سـتونی از دود از یـک سـاختان در عقـب والیـت بدخشـان به 

هوا بلند شـده اسـت.

خشـمگین  معرضـان  نوشـته اند  اجتاعـی  شـبکه های  کاربـران  برخـی 

کشـیده اند. آتـش  بـه  را  والیـت  ایـن  مسـتوفیت  سـاختان 

فوزیـه کوفـی، عضـو هیـات مذاکـرات صلـح بـا طالبـان و مناینـده پیشـین 

بدخشـان در پارملـان بـه برخـورد نیروهای امنیتی بـا معرضـان انتقاد کرده 

اسـت. خانـم کوفـی در فیسـبوک نوشـته کـه »اگر بعضـی از نوع خشـونت ها 

را  امنیتـی  نیروهـای  نـوع برخـورد  ایـن  توجیـه می شـود، چگونـه می  شـود 

توجیـه کـرد؟ مـردم بدخشـان مردمـی قانـون پذیرهسـتند، فرزنـدان زیـاد 

بدخشـانی در صـف نیروهـای امنیتـی در تامیـن حفـظ امنیت و نظم کشـور 

سـهم ارزنـده دارنـد، از هـر ۱۰ شـهید نیروهای امنیتی سـه تن از بدخشـان 

اسـت. چـرا چنیـن برخـورد؟ چرا؟«

سـمیع الله سـیحون، یکـی از معرضـان بـه بی بی سـی گفـت ماه هاسـت کار 

اعـار بنـد شـورآبک بـه پایان رسـیده، اما دولت ایـن بند را افتتـاح منی کند. 

بیـش از سـه مـاه پیـش در ۱۵ حمـل مقام هـا از تکمیـل شـدن سـاخت بنـد 

شـورآبک بدخشـان در شـال رشق افغانسـتان خـر داده بودنـد. احمدسـیر 

زمـان  آن  در  افغانسـتان  انـرژی  تنظیـم خدمـات  اداره  نیکـزاد، سـخنگوی 

بـه بی بی سـی گفتـه بـود ایـن سـد بـه زودی توسـط رئیـس جمهـور افتتـاح 

خواهـد شـد. پس از سـه مـاه، افتتاح نشـدن این سـد برای والیت بدخشـان 

پرسـش برانگیز و جنجال سـاز شـده اسـت.

آقـای سـیحون گفـت افتتـاح و بهره بـرداری ایـن بند بـه تعویق افتاده اسـت، 

بنـد  اطـراف  زمین هـای  از  بخشـی  می خواهـد  دولـت  او  گفتـه  بـه  چـون 

شـورآبک را بـه »کوچی هـا« بسـپارد. او گفـت »براسـاس معلوماتـی کـه بـه 

بیـرون درز کـرده، قـرار اسـت کوچی ها در زمین هـای ولسـوالی های دراییم، 

کشـم و شـهر فیض آبـاد جابجـا شـوند.« پیـش از ایـن در روز ملـی کوچی ها، 

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور افغانسـتان گفتـه بود بـا افتتاح هـر بند، 

ده درصـد از زمین هـای اطـراف بنـد بـه کوچی هـا توزیـع خواهد شـد. با این 

حـال بشـیر صمیم، رئیس شـورای والیتی بدخشـان توزیع زمیـن اطراف بند 

شـورآبک بـه کوچی هـا را یـک شـایعه می دانـد.

بـه گفتـه او پـروژه اعـار بنـد بـرق شـورآبک را آملانی هـا متویـل کرده انـد و 

دفـر »فیـکا« ایـن برنامـه را تطبیـق کـرده اسـت، و دلیـل تأخیـر در افتتـاح 

بنـد بـرق شـورآبک ایـن اسـت کـه پروسـه طـی مراحـل تسـلیم دهی بنـد از 

آملانی هـا بـه رشکـت تطبیق کننـده و از آنهـا بـه دولـت افغانسـتان زمان گیـر 

اسـت. آقـای صمیـم گفـت او بـه عنـوان رئیـس شـورای والیتـی بدخشـان از 

موضـوع جابجایـی کوچی هـا در اطـراف بنـد شـورآبک اطـاع نـدارد.

 منابـع وزارت دفـاع امریـکا گفتـه اند که 

افغانسـتان،  از  نیروهایـش  اخـراج  رونـد 

۵۰ درصـد تکمیـل شـده اسـت.

)ای پـی( آژانـس خـری امریـکا، دیـروز 

بـه نقـل از منابـع وزارت دفاع این کشـور 

رونـد  اسـت  ممکـن  کـه  داده  گـزارش 

بـرج  چهـارم  تـا  نیروهـا،  متـام  اخـراج 

پایـان برسـد. بـه  جـوالی امسـال 

امـا منبـع افـزوده اسـت کـه رونـد انتقال 

مـاه  تـا  دیگـر،  تجهیـزات  و  وسـایل 

سـپتمر تکمیـل خواهد شـد. بر اسـاس 

اعـام جوبایـدن رئیـس جمهـور امریـکا، 

از  امریکایـی  نیروهـای  اخـراج  رونـد 

افغانسـتان، از تاریـخ اول مـاه مـی آغـاز 

شـده و قرار اسـت تـا ۱۱برج سـپتمر به 

برسـد. امتـام 

در  منابـع  برخـی  دیگـر،  سـوی  از 

واشـنگنت گفتـه انـد کـه جـرنال فرانـک 

مسـلح  نیروهـای  قومانـدان  میکنـزی 

در  آینـده  هفتـۀ  جریـان  در  امریـکا، 

در  امریـکا  سـفارت  امنیـت  خصـوص 

دیگـر،  موضوعـات  برخـی  و  افغانسـتان 

بـه جان اسـنت وزیـر دفاع، پشـنهادات و 

داد. خواهـد  مشـوره 

منبـع افزوده اسـت که امریـکا پان دارد 

پـس از اخـراج مکمـل از افغانسـتان، از 

کشـورهای نزدیـک بـر ضـد تروریـزم در 

افغانسـتان نظـارت منایـد. 

اعتراض در بدخشان به خشونت کشیده و 3 تن کشته شدند   روند خروج نیروهای خارجی
 از افغانستان ۵۰ درصد تکمیل شده است 
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 فرزاد منصوری، تکواندو کار 
افغانستان در مسابقات المپیک 

توکیو اشتراک می کند

 اروپا یا امریکایی جنوبی؛ کدام یک 
پیروز می شوند؟

ورزشی



 

برشنا: 19 پایه برق در دو ماه اخیر در منهدم شده است   

 رشکـت برشـنا در پـی منهـدم شـدن یـک 

والیـت  اهنگـران  منطقـه  در  بـرق  پایـه 

پـروان، اعـام کـرده اسـت کـه 19 پایـه بـرق در دو مـاه 

اسـت. شـده  منهـدم  اخیـر 

روز سه شـنبه،  برشـنا،  نیـازی، سـخنگوی رشکـت  سـنگر 

گذشـته  شـب  کـه  گفـت  پیامـی  نـر  بـا  جـوزا   18

سـاحه  در  وارداتـی  بـرق  پایـه  دو  روشـنایی«  »دشـمنان 

حلقـه   6 توسـط  جنوبـی،  سـالنگ  ولسـوالی  آهنگـران 

2
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 پـه افغانسـتان کـې د جګړو له ډېرېدو رسه سـم نړیوالو د سـولې 

هڅـې هـم ګړنـدۍ کـړي او پـه قطـر کـې یـې د افغـان دولـت او 

طالبانـو لـه مرکچـي پـاوو رسه لیدنـې کتنې زیاتې کـړې دي.

د افغانسـتان اسـامي جمهوریـت د مرکچـي پـاوي لـه خـوا د 

غربګـويل پـه ۱۸مـه، پـه یـوه خپـره شـوې خربپاڼـه کـې راغـي 

چـې پـرون د افغانسـتان لپاره د اروپايي ټولنې ځانګړي اسـتازي 

مذاکراټـي  د  افغانسـتان  د  کـې  دوحـه  پـه  نيکاسـن  تومـاس 

ټیـم لـه مـر معصـوم سـتانکزي او يـو شـمېر غـړو رسه ولیـدل. 

رسچینـې زیاتـه کـړې، پـه دغـه کتنـه کـې د سـولې پروسـې، د 

وخـت ضایـع کېـدو د مخنیـوي او د دوحـې د سـولې مذاکراتـو 

ګړنديتـوب او همـدا راز پـه مذاکراتـو کـې د مهمـو مسـايلو په اړه 

بحـث او خـربې وشـوې.

تومـاس نیکاسـن يـو ځـل بيا د افغانسـتان د سـولې له پروسـې 

سـولې  د  او  کـړ  اعـان  ماتـړ  بشـپړ  ټولنـې  اروپایـي  د  څخـه 

پروسـې د پرمختـګ لپـاره یـې د افغان حکومت د سـولې له هڅو 

او چمتـووايل څخـه هرکلـی وکـړ.

پـه  ولسـمر ارشف غنـي  د  وایـي چـې  اداره  لویـه   د چـارو 

مـرۍ د مـي اجـاع عـايل شـورا جوړیـږي چـې ډېـر ژر بـه 

پـه فعالیـت پیل وکـړي. د چـارو ادارې د فرهنګي چـارو رئیس 

محبـوب شـاه محبـوب د غربګـويل پـه ۱۸مـه، پـژواک خـربي 

اژانـس تـه وویـل چـې دغـه شـورا بـه ۷۰ تنـه غـړي ولـري.

هغـه زیاتـه کـړه چـې دغـه اویـا تنـه لـه مشـوريت لویـې جرګې 

جرګـه  لویـه  مشـوريت  یـاده  چـې  ځکـه  انتخابیـږي،  څخـه 

د مذاکـرايت پـاوي مـر معصـوم سـتانکزي دا هـم وویـل چـې 

د افغانسـتان اسـامي جمهـوري دولـت لـه مقابـل لـوري رسه د 

مهمـو مسـايلو پـه اړه د رغنـده، هراړخیـزو او معنـا لرونکو خربو د 

ژر تـر ژره پيـل لپـاره بشـپړ چمتووالـی لـري. بلخوا د افغانسـتان 

لپـاره د ملګـرو ملتونـو د عمومـي رسمنـي ځانګـړې اسـتازې 

دیبـورا الینـز هـم په دوحه کې د افغانسـتان لـه مذاکرايت پاوي 

رسه لیـديل دي. پـه خربپاڼـه کـې راغـي، پـه دغـه کتنـه کـې 

د سـولې روانـو مذاکراتـو د ګړندیتـوب او د پـام وړ پرمختګونـو 

ترالسـه کولـو پـه اړه خـربې وشـوې. د افغانسـتان د مذاکـرايت 

پـاوي مـر د افغانسـتان په سـولې پروسـه کـې د ملګـرو ملتونو 

د رول د سـتاينې ترڅنـګ وویـل چـې دغـه خـربې د نړیوالـې 

ټولنـې ماتـړ تـه اړتیـا لـري. د یونامـا مـرې او د ملګـرو ملتونـو 

د رسمنـي ځانګـړې اسـتازې ديبـورا الینـز بیـا د افغانسـتان د 

سـولې لـه پروسـې څخـه د ملګـرو ملتونـو د دومـداره ماتـړ ډاډ 

ورکـړ. د یـو بـل خـرب له مخـې، د افغانسـتان د مذاکـرايت پاوي 

مـر محمـد معصوم سـتانکزي او يو شـمېر غـړو د قطـر د بهرنيو 

بېابېلـو  د  بـه  دغـه شـورا  وینـا،  پـه  نومـوړي  د  وه.  انتخـايب 

موضوعاتـو او پـه ځانګړې توګه د سـولې په اړه ولسـمر ارشف 

غنـي تـه مشـورې ورکـوي.

ده وویـل چـې دوی بـه د سـولې پـه برخـه کې ولسـمر ته یوه 

واضحـه تـګاره هم وړانـدې کړي.

د محبـوب پـه وینـا، مطـرح سـیايس مـران، لـه هېـواده بهـر 

مېشـت او داخـي متخصصیـن، د خصويص سـکتور اسـتازي، 

چـارو وزارت لـه ترهګـرۍ رسه د مبـارزې، د شـخړو د حـل لپـاره 

منځګړتـوب پـه برخـه کـې ځانګـړي اسـتازي او د افغانسـتان د 

سـولې لپـاره لـه ځانګړي اسـتازي ډاکټـر مطلـق القحطاين رسه 

پـه دوحـه کـې د دغـه وزارت پـه مقـر کـې وکتـل.

پـه دغـه کتنـه کـې، په دوحـه کـې د مذاکراتو پروسـې ترڅنګ د 

مذاکراتـو درېیـم پړاو پرمختـګ په اړه ټینګار وشـو.

د افغانسـتان اسـامي جمهوریـت مرکچـي پـاوي پـه مذاکراتـو 

کـې لـه ګوښـه کېـدو او وخـت ضایـع کېـدو څخـه پـه مخنیـوي 

اسـامي جمهوریـت  افغانسـتان  د  وویـل چـې  ټینـګار رسه  پـه 

هراړخیـزو مذاکراتـو دوام او پـه مهمو مسـايلو د بحث لپاره بشـپړ 

او ملګـرو ملتونـو  اروپایـي ټولنـې  لـري. دغـه راز د  چمتووالـی 

اسـتازو پـه دوحـه کـې د طالبانو له اسـتازو رسه هـم لیديل دي.

د  چـې  شـوي  کـې  حـال  داسـې  پـه  کتنـې  او  لیدنـې  دغـه 

افغانسـتان د سـولې لپاره د امریکا ځانګړی اسـتازی خلیلزاد له 

تېـرو درېیـو ورځو راهیسـې په کابـل کې دی او لـه افغان مرانو 

رسه د سـولې پـه اړه خـربې اتـرې کـوي.

د مدين ټولنې، ښـځو او د هېواد له ۲۸ قرونو څخه اسـتازي 

بـه یـې غړیتـوب ولـري. د چـارو ادارې د فرهنګي چـارو رییس 

وایـي، چـې د مـي اجـاع عايل شـورا بلـه ځانګړنـه داده چې 

دوی بـه پـه ټـول هېـواد کـې د مي اجـاع لپـاره کار کوي.

ده زیاتـه کـړه، د دولـت پـه کچـه دا هغـه عـايل شـورا ده چـې 

هـم بـه قانـوين او حقوقـي حیثیـت لـري او هـم بـه پـه همدې 

چـوکاټ کـې کار کـوي.

اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او قطر د افغان سولې پروسې لپاره هڅې زیاتې کړې دي

د ولسمرش غني په مرشۍ د ميل اجامع عايل شورا جوړيږي

کارتون

 

 در روزهـای اخیـر همزمـان بـا تشـدید حمـات طالبـان در 

نقـاط مختلـف کشـور انهـدام پایـه هـای بـرق وارداتـی بـه 

کابـل نیـز رسعـت بیشـر گرفته اسـت. رشکـت برشـنا گفته 

اسـت کـه تنهـا در دو مـاه اخیـر تعـداد 19 پایـه بـرق در 

بخـش هایـی از شـالی و شـال کشـور منهـدم گردیـده 

ایـن  از  کشـور  اقتصـاد  بـر  هنگفتـی  خسـارات  کـه  اسـت 

طریـق وارد گردیـده اسـت. بـر اسـاس اعـان برشـنا تنهـا 

هزینـه تعمیـر پایـه های برق هـر پایه صد هـزار دالر مرصف 

دارد کـه پـول هنگفتـی اسـت. امـا خسـارت های ناشـی از 

قطـع بـرق در زندگـی مـردم و کارخانـه هـای تولیـدی غیـر 

قابل شـارش اسـت. هـم اکنون کـه این رسمقالـه در حال 

نـگارش اسـت بـرق روزنامـه از جرناتـور تامیـن مـی گـردد و 

کابـل در تاریکـی مطلـق قـرار دارد. برخـی از نقـاط شـهر 

کابـل نزدیـک بـه چهـار روز اسـت کـه بـرق نـدارد. بـا ایـن 

وصـف بـار دیگر هان پرسـش همیشـگی مطـرح می گردد 

کـه مقـرص کیسـت؟ مافیـا، طالبـان یـا برشـنا؟ 

ایـن سـوال از آن جهـت حایز اهمیت اسـت کـه گانه های 

بـرق  پایـه هـای  انهـدام  و عوامـل  مـورد علـل  مختلـف در 

مطـرح شـده اسـت. ایـن گانـه ها دو سـال اسـت کـه تنها 

بـر زبـان مـردم و شـبکه هـای اجتاعـی در گـردش اسـت. 

امـا هیچوقـت مشـخص نگردیـده اسـت کـه واقعـا قضیـه از 

چـه قـرار اسـت. مخصوصـا کـه پایـه هـای بـرق معمـوال در 

مناطقـی منهـدم مـی گـردد کـه طالبـان حضـور آن چنانی 

نـدارد و هیـچ گروهـی در ایـن مناطق به نام طالـب فعالیت 

نـدارد. آخریـن پایـه ای کـه دیـروز منهـدم شـده اسـت در 

ایـن  در  اسـت.  بـوده  جنوبـی  سـالنگ  آهنگـران  منطقـه 

منطقـه تـا کنون سـابقه حضـور طالبان دیده نشـده اسـت. 

یـک احتـال این اسـت که در پشـت انهدام پایـه های برق 

مافیـای نفـت قـرار دارد. کسـانی کـه تجـارت تیـل وارداتی 

را در انحصـار خویـش دارنـد از یـک شـب خاموشـی کابـل 

افغانـی کایـی مـی  و والیـت هـای همجـوار میلیـون هـا 

کننـد. بسـیار طبیعـی اسـت کـه وقتـی بـرق نباشـد مـردم 

مجبـور هسـتند از جرناتورهـای کوچـک و بـزرگ در خانـه 

هـا یـا کارخانه هـای تولیـدی اسـتفاده کننـد. جرناتورها با 

سـوختی روشـن مـی شـوند کـه توسـط تاجـران تیـل عرضه 

مـی شـود. ایـن معادلـه چنـدان بعیـد از ذهـن هم نیسـت. 

دسـتگیر  رابطـه  ایـن  در  کسـانی  هـای گذشـته  سـال  در 

کردنـد.  اعـراف  نحـوی  بـه  موضـوع  ایـن  بـه  کـه  شـدند 

داسـتان ماتـی سـالنگی یـاد همه مـا اسـت و او هرگز یک 

طالـب ایدئولوژیـک و حرفـه ای نبـود. بلکـه عامـل مافیـای 

بود.  نفـت 

احتـال دیگـر کـه در گذشـته هـا بیشـر مطـرح مـی شـد 

جنـاح بنـدی های سیاسـی در درون حکومت بود. کسـانی 

در  را  خویـش  سیاسـی  حیـات  تـداوم  هنـوز  کـه  هسـتند 

بدنامـی حکومـت و نظـام جسـتجو مـی کننـد. از ایـن رو 

گفتـه می شـد کـه کسـانی در درون سـاختار زمینـه انفجار 

پایـه هـای بـرق را فراهـم مـی کننـد تـا از این طریـق هرچه 

بیشـر بـه سـیاه منایـی دسـت بزننـد و رقبای داخلـی خود 

ناکارآمـد و بـی کفایـت جلـوه دهنـد. البتـه ایـن گانـه در 

زمـان حکومـت وحـدت ملـی بیشـر مطـرح بـود و از همین 

رو ماتـی سـالنگ بـه برخـی آدرس هـای سیاسـی نسـبت 

داده مـی شـد. هنـوز این شـایبه وجـود دارد و برخی رقابت 

هـای داخلـی در درون نظـام چنیـن گانـه را تقویـت مـی 

 . کند

برخـی گانـه هـا نیـز حاکـی از نقـش مافیـای درونـی در 

اسـت کـه گویـا کسـانی در داخـل  برشـنا  داخـل رشکـت 

رشکـت برشـنا از قـرارداد و بازسـازی پایـه های بـرق منفعت 

بیشـری  پایـه  هرچـه  خاطـر  همیـن  بـه  برنـد.  مـی  کان 

منهـدم گـردد منفعـت آنـان بیشـر مـی گـردد. ایـن گانـه 

در روزهـای خیـر در برخـی از رسـانه ها و در میـان کاربران 

شـبکه هـای اجتاعـی بیشـر دامـن زده مـی شـود. 

بـا متـام ظـن و گـان هـای فـوق یـک عامـل اصلـی وجـود 

همـه  راس  در  و  تروریسـتی  هـای  گـروه  هـان  کـه  دارد 

تخریـب  در  طوالنـی  پیشـینه  طالبـان  اسـت.  طالبـان 

زیربناهـای اقتصـادی و راه هـای مواصاتـی دارد. طالبـان 

بـرق، جـاده  پایـه هـای  نقـاط کشـور  افتخـار در متـام  بـا 

پلچـک هـای شـاهراه هـا، مکاتـب  و  پـل  هـای اسـفالت، 

را  تاسیسـاتی  منابـع  دیگـر  و  دولتـی  هـای  سـاختان  و 

تخریـب مـی کننـد و اتفاقـا رسـانه هـای نیـز مـی کننـد. 

دیـروز در هـرات یکـی از پایـه های بـرق وارداتـی از ایران را 

در منطقـه کهسـان ایـن والیـت گـروه طالبـان تخریب کرده 

اسـت و رسـا مسـولیت آن را نیز به عهده گرفته اسـت. در 

سـال هـای گذشـته چندیـن بـار در والیـت بغـان طالبـان 

پایـه هـای بـرق را منهـدم کـرده اند و رسـا به عهـده گرفته 

انـد. بـه خصوص در زمسـتان بـه خاطر تاریک کـردن کابل 

تخریـب پایـه هـای بـرق کار هـر روزه طالبـان اسـت. 

در  یادشـد  کـه  مـواردی  همـه  اسـت  ممکـن  مجمـوع  در 

تخریـب و انهـدام پایـه هـای بـرق و در نهایـت در فروبـردن 

کابـل و والیـت هـای همجـوار در تاریکـی همـه عوامل فوق 

بـه خاطـر  گـروه طالبـان  نقـش  امـا  باشـد.  داشـته  نقـش 

مایـوس سـاخنت مـردم از نظـام و رضبـه زدن بـه اقتصـاد و 

زندگـی مـردم منحرصبفـرد اسـت و دیگر عوامل کـم و بیش 

در تکمیـل پـروژه تاریـک سـازی طالـب و حامیـان آن نقش 

دارند. 

 

 

بنـدی مشـرکان و توزیـع عادالنـه بـرق، در حـال تنظیـم 

کـردن شـبکه ی برق اسـت.

بـرق  مـا  گفـت:  اداره  ایـن  سـخنگوی  نیـازی  سـنگر 

بـه  را  و کارخانه هـا  تجارتـی  دولتـی، سـاحات  نهادهـای 

اسـتثنای تولیـد اکسـیجن قطـع خواهیـم کـرد. اولویت را 

بـرای مـردم غریـب، متوسـط، شـفاخانه ها و مراکـز صحی 

خواهیـم داد. بـرق اضافی را به سـایر نهادهـای دولتی به 

شـمول نهادهـای امنیتـی توزیـع خواهیـم کـرد.

و  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  قضایـی  و  عدلـی  مرکـز   

مسـکرات اعام کرده اسـت کـه در جریان یک هفته 

گذشـته 21 تـن در پیونـد بـه 15 قضیـه جرایـم قاچـاق مسـکرات و 

مـواد مخـدر بـه 3 تـا 16 سـال حبـس محکـوم بـه مجـازات شـدند.

ایـن مرکـز روز سه شـنبه، 18جـوزا بـا نـر اعامیـه ای گفتـه اسـت 

کـه از جمـع محکومـان 7 تـن در پیوند بـه 7 قضیه از۳ تا 16 سـال 

حبـس از سـوی محکمـه ابتداییـه مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا 

مـواد مخـدر و مسـکرات محکـوم بـه مجـازات شـدند و همچنان 14 

تـن از سـوی محکمـه اسـتیناف مرکز عدلی و قضایی مبـارزه با مواد 

مخـدر و مسـکرات در پیونـد بـه 8 قضیـه بـه حبس هـای تنفیـذی 

مختلـف محکـوم بـه مجازات شـدند.

در خربنامـه ترصیـح شـده اسـت کـه ارگان هـای کشـفی بـه طـور 

مجموعـی از نـزد محکومـان بـه مقـدار 5‚41 کیلوگـرام مـواد مخدر 

نـوع هیروییـن، 12 کیلوگـرام مورفین، 65 کیلوگـرام تریاک، 66‚4 

مروبـات  لیـر   1234‚55 و  )شیشـه(  متامفتامیـن  کیلوگـرام 

الکولـی را کشـف و ضبـط کردنـد.

در اعامیـه ذکـر شـده اسـت کـه ایـن افـراد غـرض تعقیـب عدلی و 

قضایـی با دوسـیه های نسبتی شـان بـه مرکزعدلی و قضایـی مبارزه 

بـا مـواد مخـدر و مسـکرات فرسـتاده شـدند کـه پـس از تحقیـق و 

اقامـه دعـوی توسـط سـارنواالن موظـف از سـوی محاکم ایـن مرکز، 

درموردشـان حکـم صادر شـد.

در اعامیـه بیـان شـده اسـت کـه در جریـان یـک هفتـه گذشـته، 

ارگان هـای  سـایر  و  مسـکرات  و  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  پولیـس 

کشـفی و امنیتـی کشـور، در پیونـد بـه جرایـم قاچـاق مـواد مخـدر 

23 تـن مظنـون بـه شـمول یـک خانـم و یـک شـهروند کشـور ایران 

 سـفارت آمریـکا در کابـل در واکنـش بـه یافته هـای بی بی سـی در 

مـورد اتهام هـای گسـرده آزار و تجاوز جنسـی در پولیس کشـور از 

مقام هـای حکومتـی خواسـته کـه فـورا در ایـن مورد تحقیـق کند. 

در بیانیـه سـفارت آمریـکا کـه بـه بی بی سـی فرسـتاده شـده، ایـن 

اتهام هـا تکان دهنـده خوانده شـده اسـت.

راس ویلسـون، کاردار سـفارت آمریـکا نیـز یافته هـا در مـورد آزار 

را تکان دهنـده خوانـده و خواسـتار تحقیـق  جنسـی در پولیـس 

فـوری در مـورد آن از سـوی مقام هـای افغانسـتان شـده اسـت.

تصمیـم  افغانسـتان  در  کـه  اسـت:«زنانی  گفتـه  ویلسـون  راس 

خدمـت  خـود  کشـور  بـه  پولیـس  افـران  عنـوان  بـه  گرفته انـد 

محدودیت هـای  بـا  کـه  هسـتند  شـجاعی  میهن پرسـتان  کننـد، 

رو بـه رو  امنیتـی  و  اجتاعـی،  سیاسـی  فرهنگـی،   طاقت فرسـای 

هسـتند، کـه مـا و همـه افغان هـا بایـد بـه خدمـات آن هـا احـرام 

آن حایـت کنیـم.« از  و  بگذاریـم 

اتحادیـه اروپـا نیـز در واکنـش بـه جزییـات ایـن تحقیـق گفتـه در 

برابـر مـواردی مثـل ایـن و سـایر پرونده هـای نقـض حقـوق بـری 

تحملـی نـدارد و بـا دولـت افغانسـتان کار خواهـد کـرد تـا بـه ایـن 

پرونده هـا رسـیدگی شـود.

امنیتـی  و  امـور خارجـی  نبیلـه مرالـی، سـخنگوی کمیسـیون 

اتحادیـه اروپـا گفـت:  »در صورتـی کـه در آینـده نزدیـک پیرفتی 

تدابیـر  آماده ایـم  کمک کننده هـا  سـایر  و  مـا  نشـود،  حاصـل 

کنیـم.« اتخـاذ  شـدیدتری 

وزارت داخلـه افغانسـتان نیـز بـا پخـش خربنامـه ای در واکنـش به 

ایـن تحقیـق بی بی سـی گفتـه اسـت هیـچ تحملـی در مـورد آزار 

جنسـی زنـان در پولیـس نـدارد و معتقـد اسـت کـه عامـان آزار 

جنسـی علیـه زنـان در پولیـس را تحـت پیگـرد قـرار دهـد.

در ایـن خربنامـه همچنیـن آمـده اسـت »حضـور گسـرده زنـان در 

سـال های  در  ملـی  پولیـس  دسـت آوردهای  از  پولیـس  صفـوف 

اخیـر اسـت و وزارت امـور داخلـه خـود را بـه صـورت جـدی متعهد 

بـه حفـظ ایـن دسـت آورد می دانـد.«

بیشـر  می گوینـد  افغانسـتان  در  بـری  حقـوق  نهادهـای 

ریاسـت جمهـوری کشـور می گویـد کـه هیئـت  ارگ   

مقام هـای  بـا  کـرده  سـفر  کابـل  بـه  کـه  امریکایـی 

هوایـی  نیروهـای  تجهیـز  و  تقویـت  روی  افغانسـتان 

می باشـد. گفتگـو   و  رایزنـی  حـال  در  افغـان 

زملـی خلیـل زاد مناینده ویـژه وزارت خارجـه امریکا در 

امـور صلـح افغانسـتان در راس یـک هیـات بلندپایـه 

بـا  و  شـد  کابـل  وارد  جـاری  هفتـه  اوایـل  دولتـی، 

عبداللـه  داکـر  و  رییـس جمهـور  غنـی  محمـدارشف 

کـرد. دیـدار  اجرایـی حکومـت  رییـس  عبداللـه 

وزارت خارجـه امریـکا همزمـان بـا سـفر آقـای خلیلـزاد 

هیـأت  و  کـه زملـی خلیـل زاد  کـرده  اعـام  کابـل  بـه 

همراهـش در جریـان سفرشـان بـه کابـل بر پشـتیبانی 

یـک  و  افغانسـتان  توسـعه  از  متحـده  ایـاالت  پایـدار 

تأکیـد  دهـد،  پایـان  جنـگ  بـه  کـه  سیاسـی  توافـق 

کـرد. خواهـد 

رسور دانـش معاون دوم ریاسـت جمهوری  

در دیـداری تودیعـی/ خداحافظـی کـه بـا 

خانم الیسـن بلیک سـفیر انگلسـتان داشـته، گفته اسـت 

کـه کشـتار متـام افـراد ملکی و بیگنـاه افغانسـتان مطابق 

قواعـد و قوانیـن داخلـی و بین املللـی محکـوم اسـت ولی 

کشـتار مـردم هـزاره بـه عنـوان یک گـروه قومـی و مذهبی 

چند سـالی اسـت کـه به طـور هدفمنـد صـورت می گیرد.

دفـر مطبوعاتـی معاونـت دوم ریاسـت جمهـوری بـا نـر 

اعامیـه ای نوشـته اسـت کـه آقـای دانـش در ایـن دیـدار 

گفـت، انتظـار داریـم که دولت هـا و نهادهـای بین املللی 

ایـن  سیاسـی  و  حقوقـی  لحـاظ  از  بـر  حقـوق  حامـی 

یابـی  حقیقـت  راسـتای  در  و  کننـد  محکـوم  را  جنایـات 

موضـوع همـکاری کننـد.

در خربنامـه نوشـته شـده: معـاون رئیـس جمهـور در ایـن 

ماقـات بـه کشـتار مـردم افغانسـتان بـه خصـوص کشـتار 

مخصوصـا  اخیـر  سـالیان  طـول  در  هزاره هـا  هدفمنـد 

فاجعـه مکتـب سیدالشـهدا در غـرب کابـل اشـاره کـرد و 

در کنـار توجـه نهادهـای عدلـی و قضایی کشـور بـر توجه 

جـدی مراجـع بیـن املللـی بـه ایـن موضـوع،  نیـز تاکیـد 

کرد.

رئیـس  ایـن دیـدار معـاون دوم  از خربنامـه، در  نقـل  بـه 

خانـم  تاش هـای  و  بریتانیـا  همکاری هـای  از  جمهـور 

ابـراز  کابـل،  در  ماموریتـش  دوره  در  بلیـک  الیسـون 

کـرد. قدردانـی 

خربنامـه عـاوه می کنـد کـه خانـم الیسـون بلیـک سـفیر 

بریتانیـا مقیـم کابـل نیـز در صحبت هـای خـود بـر توقـف 

خشـونت ها بـر علیه افراد ملکـی تأکید کـرد و ترصیح کرد 

کـه دولـت و کشـورهای متحـد بریتانیـا از یـک جمهوریت 

متحـد در افغانسـتان حایـت جـدی مـی کند. 

مایـن جاسـازی شـده، منهـدم کردند کـه یک پایـه مکمل 

تخریـب ده و یـک پایـه دیگـر، قسـا تخریب شـده اسـت.

آقـای نیـازی افـزود: »ایـن نوزدهمیـن پایـه بـرق اسـت که 

در دو مـاه اخیـر سـال روان توسـط دشـمنان روشـنایی، 

برشـنا  ریاسـت  بـه  ناحیـه  ایـن  از  می شـود،  منهـدم 

اسـت.« شـده  وارد  زیـان  افغانـی  میلیون هـا 

رشکـت برشـنا می گویـد کـه بـه دنبـال قطـع شـدن بـرق 

وارداتـی، مرکـز ملـی کنرول انرژی افغانسـتان بـا اولویت 

تخنیکـی  فنـی/  کارمنـدان  کـه  کـرد  خاطرنشـان  امـا  او 

رشکـت برشـنا، تـاش خواهنـد کرد تا بـرق وارداتـی را هر 

چـه زودتـر دوبـاره وصـل کننـد.

برشـنا می گویـد کـه در حـال حـارض از دو منبـع تولیـد 

فابریکه هـای  آبـی  منابـع  از  بـرق  مـگاوات   110 بـرق، 

سـه گانه رسوبـی، نغلـو و ماهیپر و 60 مگاوات از دسـتگاه 

 170 مجمـوع  در  کـه  شـده  تولیـد  تره خیـل  حرارتـی 

تنظیـم می شـود.  کابـل  بـه  بـرق  مـگاوات 

رشکـت برشـنا عـرص روز سه شـنبه اعام کرد کـه یک خط/ 

لیـن بـرق وارداتـی بـه گونـه ی »موقـت« وصـل شـده و بـا 

وصـل لیـن متذکـره، حـدود ۱۵۰ میـگاوات بـرق وارداتـی 

بـه شـبکه اضافـه شـد. به گفتـه عبداالحـد بارکـزی رئیس 

ولتـاژ بلنـد و خوشـحال صافـی معـاون ولتـاژ بلنـد رشکت 

برشـنا، رونـد ترمیـم پایه هـای منهـدم شـده بـرق نیـز آغـاز 

شـده و ایـن رونـد حـدود دو هفتـه را در بر خواهـد گرفت.

اعراض هایـی  باعـث  کابـل  شـال  در  پایه هـا  تخریـب 

از  شـاری  اسـت.  شـده  نیـز  اجتاعـی  شـبکه های  در 

امنیـت  تامیـن  در  را  مسـئوالن  اینکـه  کنـار  در  کاربـران 

نـاکام می داننـد، می  گوینـد کـه اگر بـرق از مسـیر بامیان 

منی شـد. تخریـب  می گذشـت، 

آصـف بلخابـی در فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه بـا وجـود 

تخریـب بی شـار پایه هـای بـرق، دولـت بایـد توجه جدی 

بـه عبـور بـرق از مسـیر بامیـان کنـد. او بـر این باور اسـت 

پـروژه ملـی در مناطـق  کـه در سـال های گذشـته هیـچ 

مرکـزی تخریب نشـده اسـت.

شـال  والیت هـای  در  بـرق  پایه هـای  تخریـب  کنـار  در 

کابـل، رشکـت برشـنا در یـک خربنامـه دیگـر گفتـه اسـت 

کـه صبـح روز سه شـنبه، یـک پایه برق وارداتـی خط ۱۳۲ 

کیلوولـت در والیـت هـرات بـا مایـن منفجـر شـده اسـت.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه ایـن پایـه ی بـرق وارداتـی در 

سـاحه کانـه از مربوطات ولسـوالی غوریـان والیت هرات 

منفجـر شـده کـه در نتیجـه بـرق هـرات نیـز قطـع شـده 

است.

را در پیونـد بـه 20 قضیـه بازداشـت و مظنونیـن را بـا دوسـیه های 

نسبتی شـان بـه منظـور تعقیـب عدلـی وقضایـی  بـه مرکـز عدلـی و 

قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات فرسـتادند.

بـه نقـل از اعامیـه ایـن افـراد بـا مقادیـری ازانـواع مـواد مخـدر از 

بدخشـان،  فـراه،  پنجشـیر،  کندهـار،  هـرات،  کابـل،  والیت هـای 

فاریـاب و ننگرهـار بازداشـت شـده که پـس از بررسـی های ابتدایی 

البراتـور  و  بررسـی  تدقیـق،  مدیریـت عمومـی  توسـط  ۷۲ سـاعته 

مرکـز، مظنونـان  بـا دوسـیه های نسبتی شـان  بـه منظـور تحقیقات 

بیشـر بـه ریاسـت عمومـی سـارنوالی اختصاصـی مرکـز عدلـی و 

قضایـی مبـارزه بـا مسـکرات و مـواد مخـدر فرسـتاده شـدند.

در اعامیـه عـاوه شـده اسـت کـه از جملـه بازداشـت شـدگان 1 

تـن آن فـردی اسـت کـه می خواسـت مـواد مخـدر نـوع هیروییـن 

را بـا اسـتفاده از شـیوه های جاسـازی در بطـن از میـدان هوایـی 

بیـن املللـی حامـد کـرزی بـه کشـور هندوسـتان انتقـال دهـد کـه 

مرکـز  و سـارنوال موظـف  امنیتـی  و  ارگان هـای کشـفی  از سـوی 

عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات شناسـایی و 

اخیـر  تعدیـات  براسـاس  کـه  می افزایـد  اعامیـه  شـد.  بازداشـت 

در قانـون مبـارزه بامـواد مخـدر و مسـکرات، مرکزعدلـی و قضایـی 

مطابـق ماده هـای ۱۶ و۱۷ ایـن قانـون صاحیـت رسـیدگی عدلـی 

وقضایـی قضایـای کـه مقـدار آن بیشـر از یـک کیلوگـرام هیرویین، 

بیشـر از یـک کیلوگـرام مورفیـن، بیشـر از ۱۰۰ گـرام مـواد مخدر 

سـنتیتیک، بیشـر از۵۰ لیـر تیـزاب اسـتیک انهایدرایـت، مرتکب 

زرع بیشـر از۵۰ جریـب مـواد مولـد مـواد مخـدر، بیشـر از ۲۰۰ 

لیـر مروبـات الکولـی، بیشـر از ۱۰ کیلوگـرام تریاک و بیشـر از 

۵۰ کیلوگـرام چـرس باشـد از رسارس کشـور را دارد.

پرونده هـای آزار جنسـی در صفـوف پولیـس افغانسـتان گـزارش 

منی شـود و وقـت آن اسـت تـا مقام هـای افغانسـتان در ایـن مـورد 

عمـل شـوند. وارد 

هیـدر بـار از سـازمان دیدبـان حقـوق بـر یافته های ایـن تحقیق 

حکومـت  سیاسـی  اراده  و  خوانـده  غم انگیـز  و  تکان دهنـده  را 

افغانسـتان را بـرای رسـیدگی بـه ایـن پرونده هـا زیـر سـوال بـرده 

اسـت. او گفتـه مـوارد آزار جنسـی مثل یک راز باز ده سـال اسـت 

کـه مطـرح شـده و رهـربی پولیـس ملـی افغانسـتان کاری بـرای 

ایجـاد فضـای مصـوون بـرای زنـان نکـرده اسـت.

سـمیرا حمیـدی، معـاون سـازمان عفـو  بین امللـل در جنوب آسـیا 

هـم در صفحـه توییـر خـود گفتـه اسـت کـه از سـال ۲۰۰۶ بـه 

این سـو تـاش صـورت گرفتـه تـا جلـو گزارش دهـی در ایـن مـورد 

شـود. گرفته 

او گفتـه اسـت: »ایـن ناامیـد کننـده اسـت کـه بـه رغـم مـرصف 

افغانسـتان  پولیـس  در  زنـان  جنسـی  آزار  دالـر،  میلیون هـا 

اسـت.« نشـده   ریشـه یابی 

مجتمـع جامعـه مدنـی افغانسـتان گفتـه اسـت نظـام مرد سـاالر 

و فرهنـگ معافیـت از موانـع اصلـی فـراراه قربانیانـی اسـت کـه 

می خواهنـد صـدا بلنـد کننـد. عزیـز رفیعـی مسـوول ایـن نهـاد 

می گویـد کـه پرونده هـای آزار جنسـی در پولیـس افغانسـتان باید 

تحـت پیگـرد حقـوق قـرار گیـرد و مصوونیـت قربانیـان در جریـان 

رسـیدگی بـه پرونده هـا تضمیـن شـود.

سـفارت آمریـکا می گویـد آنچه بـر این زنان گذشـته اسـت دردآورد 

اسـت و پیـام خوبـی بـه سـایر دخـران در رسارس افغانسـتان کـه 

می خواهنـد در جامعـه نقـش برابـری داشـته باشـند، منی رسـاند. 

سـفارت آمریـکا می گویـد اتهـام قربانیانی کـه در مـورد تجربه  های 

جریـان  در  و  شـود  گرفتـه  جـدی  بایـد  گفته انـد  سـخن  خـود 

دادخواهـی بـرای آن هـا محافظـت مـورد نیـاز فراهـم شـود.

در بیسـت سـال گذشـته تاش هـای فراوانـی بـرای افزایـش زنـان 

در نیروهـای پولیـس صـورت گرفتـه ولـی تعـداد مامـوران زن در 

پولیـس ۱۵۰ هـزار نفـری افغانسـتان کمـر از ۴۰۰۰ نفـر اسـت.

آقـای خلیـل زاد پـس از وردش بـه کابل تاکنـون دو بار 

بـا رییـس جمهور غنـی دیدار کرده اسـت.

ارگ ریاسـت جمهـوری می گویـد کـه تقویـت و تجهیـز 

نیروهای هوایی افغانسـتان از موضوعاتی اسـت که در 

ایـن دیدارها روی آن بحث شـده اسـت.

محمـد امیـری، معاون سـخنگوی ریاسـت جمهوری به 

رادیـو آزادی گفتـه:« عـاوه برکمک هـای دیگـر، تهیـه 

غیـره  و  ماننـد طیاره هـا  بیشـر  امکانـات  و  تجهیـزات 

بـرای نیروهـای هوایـی ایـن کشـور، از موضوعـات مهم 

مـورد بحـث دو طـرف در روزهـای آینـده اسـت.«

گفتـه  امریکایـی  و  ناتـو  مقام هـای  نیـز  ایـن  از  پیـش 

از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  از  پـس  کـه  بودنـد 

افغانسـتان، همـکاری جامعـه جهانـی با افغانسـتان به 

ویـژه در بخـش حایـت از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

یافـت. ادامـه خواهـد  افغـان 

وی گفـت: »هـر گروهـی بخواهـد کـه بـا زور نظامـی بـر 

افغانسـتان مسـلط شـود، هرگـز مـورد شناسـایی مـا قـرار 

نخواهـد گرفـت و با چنین گـروه هایی همـکاری نخواهیم 

کرد.«

وی در خصـوص خشـونت علیـه افـراد ملکـی مخصوصـا 

کشـتار هدفمنـد هـزاره هـا در افغانسـتان گفـت کـه ایـن 

موضـوع در کنـار نهادهـای عدلـی و قضایـی افغانسـتان 

از طریـق نهادهـا و محاکـم بیـن املللـی مطابـق قوانین و 

قواعـد بین املللی باید بررسـی، مسـتند سـازی و حقیقت 

شـود. یابی 

خانـم الیسـون بلیـک سـفیر انگلیسـتان در کابـل در ایـن 

دیـدار گفته اسـت که دولـت بریتانیا و کشـورهای همکار، 

بـه حایـت و کمک هایـش از دولـت و مـردم افغانسـتان و 

حفاظـت از ارزش هـا و دسـت آوردهای دو دهـه اخیـر در 

افغانسـتان، ادامـه خواهند داد.

ایـن دیـدار معـاون  طبـق معلومـات اعامیـه خـربی، در 

دوم رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه تاش هـا در پروسـه صلح 

و تـداوم خشـونت ها و حمـات تروریسـتی در افغانسـتان 

خشـونت ها  افزایـش  بـا  طالبـان  »گـروه  داشـت:  بیـان 

بـه  کـه  داد  نشـان  افغانسـتان،  مـردم  علیـه  حمـات  و 

آسـانی تـن بـه صلـح منی دهـد و الزم اسـت که همـکاران 

بین املللـی بایـد بـر طالبـان و حامیـان آنان فشـار بیشـر 

وارد کننـد تـا آنـان وارد یـک گفتگـوی معنـادار در پروسـه 

صلـح شـوند و ایـن پروسـه بـه ناکامـی منجـر نشـود.« 

آقـای دانـش در ایـن ماقـات بـر حایـت از ارزش هایـی 

و  اقلیت هـا  کـودکان،  زنـان،  حقـوق  دموکراسـی،  چـون 

دسـتآوردهای مشـرک افغانسـتان و جامعـه بیـن املللـی 

در کنـار فراینـد گفتگوهـای صلـح، تاکیـد کـرد.

بیست ویک تن به اتهام قاچاق به 3 تا 16 سال حبس محکوم شدند

رسوایی جنسی پولیس کشور؛
 آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار تحقیق فوری شدند  

امریکا نیرو های هوایی افغانستان را تقویت و تجهیز می کند

دیدار تودیعی با سفیر بریتانیا؛ 
دانش: کشتار هزاره ها هدفمند انجام می شود 

محمد هدایت 

سرمقاله

برشنا، مافیا و طالبان 
کدام یک مقصر است؟ 



 

دسـت کم طی یک ماه اخیر بدینسـو، ولسوالی ها 

در نقـاط مختلـف کشـور یکـی پـی دیگـری بـه تـرف 

فاریـاب،  ارزگان،  والیت هـای  می آیـد،  در  طالبـان 

را  ولسـوالی هایش  سـقوط  بیشـرین  بغـان  و  غزنـی 

در سـطح کشـور طـی ایـن مـدت شـاهد بـوده اسـت. 

کل  در  ولسـوالی  یـک  سـقوط  امـر  ظاهـر  بـه  شـاید 

جغرافیـای کشـور از منظـر نهادهـای امنیتـی چنـدان 

چشـمگیر بـه نظـر نرسـد؛ اما ادامـه این رونـد می تواند 

چالـش جـدی فـرا راه جمهوریـت در کشـور خلق کند، 

در هفتـه ی اخیـر، بـه شـمول ولسـوالی دولـت آبـاد در 

فاریـاب، حـد اقل سـه ولسـوالی در کنـرل طالبان در 

آمـده کـه اگـر دقـت صـورت گیـرد آمـار تـکان دهنـده 

می گـردد.  محسـوب  مـردم  و  جمهوریـت  نظـام  بـه 

همینطـور اگـر بـی پروایـی و غفلـت مقامـات امنیتـی 

در قبـال سـقوط ولسـوالی ها همچنـان پـا برجـا باشـد 

در هـر هفتـه اگـر یک ولسـوالی سـقوط کنـد، مجموعا 

آمـار تکاندهنـده ی را در پایان ماه شـاهد خواهیم بود.

ایـن  بـه  امنیتـی  نهادهـای  پاسـخ  کنـون  تـا 

تاکتیکـی«  نشـینی  عقـب   « پی هـم،  سـقوط های 

عنـوان شـده اسـت؛ امـا دقیقـا منظـور از چنیـن عقـب 

نشـینی در ایـن بـازه زمانـی بـه صـورت درسـت تعریف 

و مفهـوم نگردیـده اسـت. در حالیکـه طالبـان رس شـار 

از غـرور »فتـح« در حـال تـدارک حمـات جدیـد انـد، 

را  جدیـدی  راه  کـدام  تاکتیکـی  نشـینی  عقـب  ایـن 

بـه روی نیروهـای امنیتـی می گشـاید کـه در پـی آن 

بتواننـد سـاحه را از تـرف آنـان بازپس گیرنـد؛ عاوتا 

بـه دسـتاوردهای قابـل توجـه بیشـری دسـت یابنـد، 

عقب نشـینی تاکتیکـی باید این مفهـوم را افاده مناید 

ورنـه بـه کار بـردن ایـن جملـه رصفـا یـک توجیـه در 

جهـت غفلـت وظیفـوی بـه حسـاب می آیـد. نهادهـای 

امنیتـی و مسـئولین نظـام بایـد بداننـد کـه بـا سـقوط 

هـر ولسـوالی، بـه هـان میـزان جغرافیـا و قلمـرو نفوذ 

دولـت کاهـش می یابـد، در هـر ولسـوالی دههـا هـزار 

نفـر سـاکن انـد که هر کـدام پایه هـای اقتـدار نظام به 

حسـاب می آینـد، از دسـت رفـن یـک ولسـوالی باعث 

مـی گـردد کـه ایـن جغرافیـا و این نفـوس مردمـی، در 

کنـرل و اختیـار طالبـان قـرار گیـرد و به هـان میزان 

دولـت نفـوذ اش را از دسـت دهـد، این یـک امر واضح 

اسـت کـه مرشوعیـت هـر دولـت در جهـان کنونـی از 

وقتیکـه  آن می جوشـد  قلمـرو  و محـدوده  دل جامعـه 

قلمروهـا روز بـه روز کمـر گـردد و نفـوس ایـن کشـور 

نیـز از کنـرل دولت خارج گـردد، تنها نظام و سـاختار 

موجـود آن منی توانـد بـه سـان یـک دولـت مقتـدر در 

کشـور باقـی مبانـد.

از  یکـی  هـر  رفـن  دسـت  از  بـا  دیگـر  سـوی  از 

ولسـوالی ها، جنـگ روانی حامیان پشـت پـرده تروریزم 

نیـز وسـعت یافتـه و با نـرش و پخش افواهاتـی همچون 

اینکـه »دولـت ولسـوالی هـا را بـدون درگیـری واگـزار 

مـی کنـد، قرار اسـت فـان والیات بـه طالبـان تحویل 

داده شـود« و ... می توانـد بـه شـدت بـه وجهـه نظـام 

آسـیب زده و آن را در افـکار عامـه تضعیـف منایـد. هـم 

اکنـون بیـش از بیسـت ولسـوالی در تـرف طالبـان 

قـرار گرفتـه اسـت کـه ایـن خـود بـه اثـر گـذر زمـان و 

کـم توجهـی مقامـات امنیتـی به ایـن آمار بلند رسـیده 

اسـت، بیشـر از ایـن اگـر ایـن روال ادامـه یابـد، زنـگ 

خطـر جـدی بـه کل نظـام و دسـتاوردهای موجـود را 

خطـوط  رسبـازان  کـه  وجـودی  بـا  نواخـت.  خواهـد 

نـرد، انگیـزه دفـاع از ایـن جغرافیـا را دارنـد؛ امـا عـدم 

اکـاالت تسـلیحاتی و عـدم حایـت از طریـق سـائر 

قوت هـای همـکار سـبب می گـردد کـه ایـن ولسـوالی 

هـا یکی پشـت دیگری سـقوط منایـد. همه مـی دانیم 

کـه رسبـازان خطـوط نـرد بـه مسـائل سیاسـی جاری 

مبنـی بـر اینکـه پروسـه صلـح بـه کجـا رسـید، دسـت 

هـای مداخلـه گـر در آن چـه میکنـد آیـا توافـق صورت 

میگیـرد یـا خیـر و ... هیـچ اهمیتـی منیدهنـد، آنـان 

تعلیـم یافتـه انـد تا تحـت هر رشایط از ایـن آب و خاک 

دفـاع مناینـد و نیروهـای مزاحـم را در هـر قالبـی کـه 

باشـند از پـا در آورده و امنیـت مـردم را تأمیـن مناینـد، 

در ایـن مـورد هیـچ ماحظـه ی را منـی پذیرنـد؛ اما کم 

آنـان  توجهـی مقامـات امنیتـی در تجهیـر و حایـت 

باعـث می گـردد کـه روز بـه روز جغرافیـای بیشـری از 

برود. دسـت 

بـر  شـان  توجـه  محـور  ایـن،  از  پیـش  طالبـان 

تـرف والیـات متمرکـز بـود، چندیـن حمله بـر والیات 

را در نقـاط مختلـف کشـور بـه راه انداختنـد بـه مـدت 

در  را  والیـات  ایـن  کـه  شـدند  هـم  موفـق  کوتاهـی 

اخیتار داشـته باشـند؛ اما با رشـادت نیروهای قهرمان 

امنیتـی، ایـن سـناریوی شـان نـاکام مانـد و ایـن گروه 

رو سـیاه از مراکـز والیـات متـواری شـدند. چنانچـه از 

هدفمندی سـناریوهای ایجاد شـده متوجه می شـویم، 

بلکـه  ندارنـد؛  ویـژه  نقـش  حمـات  ایـن  در  طالبـان 

منطقـه  و  اسـتخبارات کشـورهای همسـایه  از  برخـی 

توسـط کارکشـته تریـن مقامات نظامی بـرای این گروه 

پیرشفـت  زمینه هـای  تـا  می کشـند  نقشـه  و  کروکـی 

رو، چـون  ایـن  از  فراهـم مناینـد.  را  نظامـی طالبـان 

تغییـر  باشـند،  موفـق  والیـات  تـرف  بـه  نتوانسـتند 

شـیوه داده و مترکـز شـان بـر ولسـوالی ها سـوق یافته 

اسـت. ایـن تاکتیـک در زمـان جنگ هـای مجاهدیـن 

توسـعه  بیـن  پیونـد  مـورد  در  هانتینگتـون  نظریـه 

دموکراسـی و  اقتصـادی 

هانتینگتـون بـا توجـه بـه فـراز و نشـیب های دموکراسـی 

در دهـه 1970 و 1980، پرسیشـی را مطـرح مـی کنـد کـه آیا 

تعـداد کشـورهای دموکراتیـک روبـه افزایـش اسـت؟ در جـواب 

ایـن سـوال، دو دسـته از عوامـل مطرکـه مـی کنـد کـه عبـارت 

بـرای دموکراسـی و دوم  از پیـش رشط هـای مسـاعد  اسـت 

فراینـد هـای سیاسـی کـه توسـعه دموکراسـی را محقـق مـی 

کنـد. در مـورد پیـش رشط هـای تحقـق و تثبیـت دموکراسـی، 

وی تاکیـد مـی کـه اولیـن و مهـم تریـن عامـل تحقـق و تثبیت 

دموکراسـی اقتصـاد اسـت. در مـورد وی چندیـن دلیـل را ذکـر 

از  مرشوعیـت  افزایـش  باعـث  اقتصـاد  اینکـه  اول  کنـد  مـی 

طریـق تقویـه اقتصادی توسـط رهـران نـاکار آمد، دوم توسـعه 

اقتصـادی باعـث دسـت یابی بـه امکانات رفاهی، سـطح باالی 

سـواد و رسـانه هـای جمعـی مـی شـود کـه در نتیجـه باعـث 

افزایـش مهـارت هـا و مشـارکت سیاسـی می شـود. نکته سـوم 

اینکـه توسـعه اقتصـادی باعـث تخفیـف تنـش هـای سیاسـی 

مـی شـود بدلیـل اینکـه بخشـی عظیمـی از تنش ها ریشـه در 

نحـوه تقسـیم و توزیـع منابـع محـدود دارد. نکته چهـارم اینکه 

در اقتصـادی صنعتـی و پیش رفته تصمیم گیـری ها لزوما غیر 

متمرکز و پراکنده اسـت و قواعد نیز بر پایه اجاع کسـانیکه از 

آن متآثر می شـود، اسـتوار است. نکته پنجم اینکه توزیع ثروت 

در کشـورهای ثـروت منـد عادالنه تر از کشـورهای فقیر اسـت و 

باالطبـع میـزان نارضایتـی نیـز کمر.

عـاوه برمـوارد قبـل، هانتینگتـون رسـیدن بـه نوسـازی 

سیاسـی را منوط به سـپری کردن شـش بحران می داند که ان 

شـش بحران عبارت اسـت از بحران هویت، بحـران مرشوعیت، 

بحـران نفـوذ، بحـران مشـارکت، بحـران همبسـتگی اجتاعی 

و بحـران توزیـع. غیـر از مـورد اول، متامـی ایـن بحرانهـا بگونـه 

ی مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـا توسـعه اقتصـادی پیونـد دارد. 

بـرای مثـال، ایـن منابـع کمیـاب و فقـدان توانایـی اقتصـادی 

اسـت کـه مانـع توزیـع برابـر ان در بیـن شـهروندان شـده و 

زمینـه بحـران توزیـع را فراهـم می سـازد.  همچنان ایـن منابع 

کمیاب و فقدان توانایی اقتصادی اسـت که مانع رسـیدگی به 

تقاضاهـای تـوده ها شـده و زمینه بحران مشـارکت، مرشوعیت 

و در نتیجـه بحـران عدم همبسـتگی سیاسـی بوجود مـی آورد.  

ودر نهایـت، ثـروت نه تنها باعث اسـتقال مـردم و عدم پذیرش 

نامـرشوع  نظام سیاسـی شـده بلکـه باعث اسـتقال خارجی و 

عـدم وابسـتگی ان بـه قـدرت هـای بیگانـه نیـز می گـردد. این 

متاسـفانه در حالیسـت کـه چشـم انـداز اقتصادی افغانسـتان 

مطابـق پیـش بنـی هـای بانـک جهانـی بسـیار امیدوارکننـده 

نیسـت و از رشـد 5 درصدی تا سـال 2030 فراتر نخواهد رفت. 

متوسـط نـرخ رشـد نیـروی کار سـاالنه 400 هـزار نفـر تخمیـن 

زده مـی شـود در حالـی کـه جـذب آنهـا در بـازار کار کمـر از 

30٪ اسـت. اگـر چنین چشـم انداز اقتصـادی تاریکی را تغییر 

ندهیـم ، هیـچ قدرتـی توانایـی بوجود آوردن توسـعه سیاسـی و 

صلـح و ثبـات پایـدار را در کشـور نخواهد داشـت.

نظریـه اسـام در مـورد  توسـعه اقتصـادی و نکوهـش 

فقر و تنگدسـتی

از آیات و رایات متعدد چنین برداشـت می شـود که عزت 

و کرامـت و اسـتقال هـر ملتـی و حتی هرد فردی در گرو رشـد 

و توسـعه اقتصـادی ان اسـت. در ایـن راسـتا بـه چنـد دسـته از 

آیات و روایات اشـاره می شـود. یکی از جمات مشـهور حرضت 

علـی )ع( ایـن اسـت کـه می فرمایـد الَْفْقـُر الَْمـْوُت اْلَكْـَرُ. " از 

ایـن جملـه چنین برداشـت می شـود کـه فقر و تنگ دسـتی نه 

تنهـا مایـه بـی عزتی و وابسـتگی انسـان و جامعه اسـامی می 

شـود بلکه مرگ بزرگر نیز تلقی می شـود.  شـاید فلسـفه این 

گفتـه این باشـد کـه درد و رنـج مرگ تبیعی فقط یک بار اسـت 

امـا سـختی هـا و وابسـتگی های اقتصـادی با عث مشـکات و 

سـختیهای پیاپـی و مکرر مـی باشـد.همچنان، ا مـام عيل)ع(

خطـاب بـه فرزندشـان محّمدبن حنفيـه مي فرماينـد: »پرسكم، 

از فقـر بـر تـو ترسـانم. پـس، از آن بـه خدا پنـاه بر، كـه فقر دين 

را نقصـان مي رسـاند و خـرد را رسگـردان كنـد و دشـمني پديـد 

مـی آورد. جملـه معروف دیگر شـبیه به همین مضومـن  از پیام 

اسـام اسـت کـه فرمـوده اسـت »كاد الفقـر يكـون كفـرا« دلیل 

آن شـاید ایـن باشـد کـه فقـر انسـانرا بسـویی رذایـل و رفتـار 

ناشایسـت سـوق می دهد. در قـران کریم آیات زیـادی در مورد 

اهمیـت اقتصـاد به چشـم می خـورد. از جمله خداونـد در قرآن 

کریـم مـی فرمایـد: و أن لیـس لإلنسـان أال مـا سـعی. بـا توجه 

بـه مطلـق بـودن معنـای آیه کریمـه، چنین برداشـت می شـود 

کـه  پـاداش و عـزت منـدی دنیا و آخـرت فرد مسـلان و جامعه 

اسـامی بسـتگی بـه سـعی و تـاش آنهـا دارد. بنـاء، عـزت و 

کرامت و اسـتقال هر ملتی بسـتگی به تاش هـای اقتصادی 

و توسـعه اقتصادی دارد. از طرفی، فرومایگی و زبونی هر ملتی

 از پیامـد هـای تنبلـی و راحـت طلبی و بیکاری ان اسـت 

. در نتیجـه، بایـد گفـت کـه از نظـر اسـام کار و کوشـش در 

راسـتای توسـعه اقتصـادی مطلبـی اسـت کـه در آمـوزه هـای 

دیـن اسـام بـه آن توجـه ویـژه ای شـده اسـت. ایـن امـر از 

مـواردی اسـت کـه توجه بـه آن باعث عـزت، قدرت منـدی و رس 

بلنـدی جامعه اسـامی می شـود امـا عدم توجه بـه آن منجر به 

وابسـتگی و تنگدسـتی شـده کـه در روایـت فـوق از آن به مرگ 

بـزرگ تعبیـر گردیده اسـت.

شاخص های توسعه اقتصادی

در مـورد مفهـوم توسـعه اقتصـادی بایـد گفت که توسـعه 

اقتصـادی هان رشـد اقتصادی به همراه تغییـرات بنیادین در 

اقتصـاد و افزایش ظرفیتهای تولیدی چون فیزیکی، انسـانی و 

اجتاعی اسـت. به عبارت بهر، هنگامی که از رشـد اقتصادی 

سـخن بـه میـان می آید متغیرهـا از نظر کمی مورد بررسـی قرار 

می گیرنـد امـا زمانیکـه سـخن از توسـعه اقتصـادی بـه میـان 

مـی آیـد متغیـر هـا از نظر کیفی مـورد بررسـی قرار می گیـرد از 

ایـن رو توسـعه هـان تغییـرات کیفی و بنیـادی یـک جامعه را 

بیـان می کنـد کـه در ظاهـر می توانـد در رشـد منود پیـدا کند. 

مثـا توسـعه اقتصـادی با تغیـرات بنیـادی چون افزایش سـهم 

صنعت و کاهش سـهم کشـاورزی در تولید ملی، افزایش شار 

شهرنشـینان و کاهش جمعیت روسـتایی، افزایش ثـروت و رفاه 

مردم جامعه و افزایش اشـتغال در اقتصاد کشـور همراه اسـت. 

در ایـن مـورد، برخـی دانشـمندان علـم اقتصـاد نظیـر میـردال 

شـاخص های بنیـادی دیگـری را بـرای ارزیابـی توسـعه بیـان 

منـوده اسـت کـه عبـارت اسـت از: خردگرایـی، توسـعه دانش و 

اجـرای مؤثـر برنامـه هـای توسـعه ای، افزایـش بهـره وری، ارتقا 

سـطح زندگـی، برابـری اقتصـادی و اجتاعـی، بهبـود نهادهـا 

و رفتارهـا و عـادات و رسـوم، اسـتحکام و قـوام ملـی، اسـتقال 

و  جامعـه  در  و گسـرده  ریشـه ای  به طـور  دموکراسـی  ملـی، 

انضبـاط اجتاعی. 

نگاه کلی تاریخی

باتوجـه بـه نکات و شـاخص هـای فوق الذکـر و نگاه کلی 

به وضعیت تاریخ سیاسـی و اجتاعی کشـور، به نظر می رسـد 

کـه افغانسـتان در هیچ مقطع تاریخی افغانسـتان نوین، یعنی 

از دوره احمد شـاه باه باه تا اکنون ، شـاهد رشـد شـاخص های 

بنیـادی چون افزایش سـهم صنعت و کاهش سـهم کشـاورزی 

در تولیـد ملـی، افزایـش شـار شهرنشـینان و کاهش جمعیت 

روسـتایی، افزایـش ثـروت و رفاه مردم جامعه و افزایش اشـتغال 

منظـر  از  اسـت. همچنـان  نبـوده  همـراه  کشـور  اقتصـاد  در 

خردگرایـی، توسـعه دانـش و اجـرای مؤثـر برنامـه هـای توسـعه 

ای، افزایـش بهره وری، ارتقا سـطح زندگـی، برابری اقتصادی و 

اجتاعـی، بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسـوم، اسـتحکام 

و قـوام ملـی، اسـتقال ملـی، دموکراسـی به طـور ریشـه ای و 

گسـرده در جامعه وجود نداشـته اسـت.  افغانسـتان شدیداً به 

کمـک اقتصادی سـایر کشـورها وابسـته بـوده و این وابسـتگی 

تاهنـوز هـم ادامـه دارد. این وابسـتگی فقط به مقامـات دولتی 

از شـهروندا  زیـادی  تعـداد  بـزرگان قومـی محـدود منانـده  و 

افغانسـتان بدلیـل فقـر اقتصـادی مجبـور شـده کـه تقاضـای 

مـرشوع یـا نامرشوع کشـورهای خارجی را بپذیرنـد. حتی امروز 

، وابسـتگی دولـت و طالبـان بـه حامیـان آنهـا مصـداق بـارزی 

بـرای این مسـئله اسـت .

 فقـر اقتصـادی در بخـش فرهنگـی و اجتاعـی نیـز بـه 

عنـوان مانـع اصلـی توسـعه فرهنگـی و اجتاعی عمـل منوده 

اسـت. دلیل آن اینکه توسـعه اقتصادی با ایجاد در آمد بیشـر، 

امنیـت اقتصـادی باالتـر و تحصیات عالیه و وسـیع تر، اساسـا 

شـکل خـاص مبـارزه طبقاتـی را کـه زیـر بنـای دموکراسـی و 

توسـعه سیاسـی محسـوب می گردد تعییـن می کنـد.  بعنوان 

مثـال، معلـم کـه اسـاس گـذار توسـعه فرهنگـی و جتاعـی به 

شـار مـی آید حـدود بیـش 100 دالر معاش نـدارد در حالیکه 

ایـن رقـم در کشـورهای ثرومتنـد بـه بیـش از 7000 هـزار دالر 

مـی رسـد. مثـا در ژاپان معـاش ماهوار معلم در حـدود 7500 

دالر مـی باشـد. بـدون شـک بازخورد ایـن دو معـاش، در هر دو 

کشـور، قابـل مقایسـه نخواهـد بـود زیـرا ژاپـن بـا این پـول می 

توانـد بـا اسـتعدادترین افـراد را بـرای اجـرای وظیفـه معلمـی 

اسـتخدام کنـد در حالـی کـه در افغانسـتان تنها کم اسـتعداد 

تریـن افـراد حارضنـد بـا این معاش بعنـوان معلم ایفـای وظیفه 

مناینـد. ازطرفـی، افغانسـتان به دلیل فقر اقتصادی بیشـرین 

سـطح فـرار مغزهـا را در جهـان داشـته اسـت. اگرچـه تعـدادی 

از مـردم بـه دلیـل ناامنـی کشـور را تـرک کردنـد ، نـه همـه ای 

آنهـا. در حقیقت ، مسـائل مهاجـرت ها کاماً بـا ناامنی ارتباط 

ندارنـد زیـرا میلیون هـا نفر به دلیـل انگیزه هـای اقتصادی که 

مهاجرت اقتصادی نامیده می شـوند ، از کشـورهای نسبتاً امن 

مهاجـرت مـی کنند.

توسـعه  کـه   اشـاره شـد  اجتاعـی، چنانچـه  دربخـش 

صنعتـی و افزایـش تعامـات اقتصـادی باعـث مـی شـود کـه 

بیـن اقشـار و اقـوام مختلـف جامعـه تعامـات مثبـت کاری و 

شـناخت عمیـق تـر نسـبت به هـم پیـدا کـرده و باعـث افزایش 

شـناخت و کاهـش شـکاف هـای اجتاعـی گـردد در حالیکـه 

چنیـن افتاقـی هیـچ وقـت در افغانسـتان رخ نداده اسـت. این 

مسـئله باعث شـده کـه شـهروندان افغانسـتان شـناخت کمر 

و انـس کمـری به همدیگر داشـته باشـند. حتی در شـهرهای 

بزرگـی افغانسـتان ماننـد کابـل و هـرات جغرافیـای قومـی در 

متـام عرصـه زندگـی بوضوح مشـاهده می شـود. بعنـوان مثال 

غـرب کابـل عمدتـا هـزاره نشـین، رشق کابـل عمدتـا پشـتون 

نشـین و شـال کابل عمدا مربوط تاجک ها می باشـد. حتی 

دانشـگاهای خصوصـی و احـزاب سیاسـی تـا حـدی زیـادی 

بـر اسـاس قـوم تقسـیم گردیـده اسـت بدلیـل اینکـه تعامـات 

اجتاعـی و اقتصـادی کمـر وجـود داشـته و ایـن باعـث شـده 

که شـکاف های قومی هنوز هم برجسـته و فعال باشـد. عاوه 

برایـن، توسـعه اقتصـادی باعـث تخفیـف تنـش های سیاسـی 

مـی شـود بدلیـل اینکـه بخشـی عظیمـی از تنش ها ریشـه در 

نحـوه تقسـیم و توزیـع منابع محـدود بسـتگی دارد؛ در حالیکه 

کمبود ثروت باعث می شـود که منابع محدود اقتصادی بگونه 

ناعادالنـه و نا برابر توزیع شـود. براسـاس تازه تریـن رسوی اداره 

احصائیه ملی افغانسـتان که در سـال 1400 خورشـیده انجام 

شـده اسـت، منطقـه دشـت برچـی بـا 54٪ نـرخ فقـر باالتریـن 

سـطح فقـر در شـهر کابل را بخود اختصـاص میدهد.  درنتیجه 

چنیـن توزیع ناعادالنه ثروت ناشـی از کمبـود منابع اقتصادی، 

زمینـه نارضایتـی و شـکاف هـای اجتاعـی نـه تنهـا در زمـان 

حـارض بلکـه در متـام مقاطـع تاریخـی تشـدید گردیده اسـت.

اولیـن و اخریـن رضبـه اقتصادی-تاریخـی بـر پیکری 

توسـعه در افغانسـتان

بـه نظـری مـی رسـد کـه  تاریخی-اقتصـادی،  از منظـر 

بزرگریـن رضبـه و مانـع توسـعه سیاسـی در افغانسـتان زمانی 

بوجـود آمـد کـه در غرب انقـاب فکری و انقـاب صنعتی اتفاق 

افتاد. گرچه تجدید حیات غربی ، زمینه های توسـعه ی فکری 

و فرهنگـی سـایر کشـورها را فراهـم  آورد، امـا بـا وارد منـودن 

بزرگریـن رضبه اقتصـادی باالی اقتصاد ترینزیتی افغانسـتان 

نـه تنهـا چـراغ توسـعه اقتصـادی بلکـه چراغ توسـعه سیاسـی، 

فکری و اجتاعی افغانسـتان را تا اکنون خاموش سـاخت. این 

رضبه تاریخی زمانی بر پیکره توسـعه ی افغانسـتان وارد شد که 

در غـرب قطـب منـا و کشـتی هـای پیش رفتـه اخراع شـد و به 

کمـک آن حمـل و نقـل تجاری کـه قبا از جاده ابریشـم عبور و 

مـرور مـی کرد نـا گهان به طـرف راه هـای دریایی انتقـال منود 

و جـاده ابریشـم کـه شـاه رگ اصلی اقتصـاد افغانسـتان بود به 

طـور کامل تعطیل شـد. 

افغانسـتان کـه مرکـز تجـارت، فرهنـگ و سیاسـت بـود 

ناگهـان در انـزوای کامـل قـرار گرفـت. افغانسـتان نـه تنهـا بـه 

لحـاظ اقتصـادی از جهـان و اقتصـاد جهان جدا و منزوی شـد 

بلکـه بـه لحـاظ فکری و تبادل فرهنگـی نیز از جهـان و نو آوری 

هـای علمـی کـه دوره رونسـانس غربی و بعـد از ان اتفـاق افتاد 

محـروم شـد  و تـا حتـی امـروز بعنـوان یـک کشـور کوهسـتانی 

و محصـور بـه خشـکه )Land-locked( شـناخته مـی شـود. از 

طرفـی، زمینـه هیچگونـه اقتصـاد بدیل نظیر اقتصـاد صنعت و 

زراعـت نیـز آمـاده نبـود و نیسـت. امـروز کـه بیـش از پنـج قرن 

از آن اتفـاق بـرزگ تاریخـی مـی گـذرد، بیـش از 5٪ جغرافیای 

محصـوالت  تولیـد  و  کاشـت  آمـاده  افغانسـتان  کوهسـتانی 

کشـاورزی نیسـت و لـذا افغانسـتان در نـان خـوردن خـود نیـز 

محتـاج و وابسـته بـه کشـورهای خارجی می باشـد چه رسـد به 

اینکـه گامهـای بزرگی در عرصه ای توسـعه سیاسـی، نظامی و 

بـردارد. فرهنگی 

بـه عبـارت واضـح تـر، توسـعه اقتصـادی مقدم بر توسـعه 

سیاسـی مـی باشـد. یعنـی رسـیدن به توسـعه سیاسـی تنها از 

مسـیر توسـعه اقتصـادی ممکـن و میـرس اسـت. بنـاًء، قبـل از 

فایق آمدن بر مشـکات اقتصادی، چنانچه در چارچوب نظری 

مطابـق اندیشـه هـای هنتینگـن و لیپسـت نیز عرض شـد که 

رفن به طرف توسـعه سیاسـی بدون توجه به توسـعه اقتصادی 

ناممکن به نظر می رسـد و اساسـی ترین مانع توسـعه سیاسی 

افغانسـتان عدم توسعه اقتصادی و ویژگی کوهستانی و محاط 

بـه خشـکه ان بـوده و اسـت. امـا در دوره هـای گذشـته مثا در 

دوران متـدن خراسـان از اینکـه موقعیـت ترینزیتی این کشـور 

ایـن خـاء را کامـا جـران مـی کـرد چنـدان قابل حـس نبود. 

در ایـن زمینـه خـوب اسـت کـه نظریـه جغرافیـا دان امریکایی، 

هوتینگـن، را نیـز اضافـه منایـم که معتقد اسـت ظهـور و افول 

متـدن هـای برشی تابع رشایط محیطی اسـت. دلیل ان اینکه 

نواحـی و مناطـق کـه آب و هـوای نا معتـدل دارد و یـا در حصار 

طبیعی قراردارد پیوسـته سـاکنین خویش را به تنگناه قرار می 

دهد. 

در ایـن مناطـق زحمـت زیـاد امـا حاصـل انـدک بدسـت 

مـی آیـد. از ایـن جهـت اسـت کـه ایـن عـده از مـردم نیـاز منـد 

بـوده و حتـی باعـث کـوچ دسـته  محصـوالت مناطـق دیگـر 

جمعـی مـی شـود. 

اگـر دو دهه گذشـته نـگاه کنیم، هجوم نفـوس از مناطق 

انفجـار  و  افغانسـتان  بـزرگ  شـهرهای  طـرف  بـه  روسـتایی 

جمعیـت در شـهرهای بـزرگ افغانسـتان ماننـد کابـل از منونه 

واضـع بـر این مدعا می باشـد.  بنـاًء، برای رفـع این نقیصه نیاز 

اسـت که سیاست توسـعه اقتصادی افغانستان را تقویت منوده 

و در حـوزه توسـعه راه هـای مواصاتـی و زیر بناهای کشـاورزی 

و اقتصـادی توجـه اساسـی صـورت گیرد.
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بـر علیـه حکومـت داکـر نجیـب نیـز اجرایـی می شـد، 

آی اس آی پاکسـتان راهـکار » وارد کـردن هزار زخم بر 

بـدن فیـل« را در دسـتور کار قـرار داده بـود، ایـن مورد 

بـه گونـه ی بـود کـه نظامیـان پاکسـتانی بـا توجـه بـه 

قـدرت نظامـی شـوروی، از رویارویـی در حـد وسـیع با 

آنـان هـراس داشـت؛ زیـرا مجاهدیـن افغـان تـا آن حد 

از توانایی هـای رزمـی برخـوردار نبودنـد کـه بتوانند در 

مقابـل ارتـش قدرمتنـدی همچـون شـوروی بایسـتد، 

پراکنـده  بـه صـورت  افغـان  بـه مجاهدیـن  رو  ایـن  از 

در سـطح کشـور ماموریـت داده بـود کـه متناسـب بـا 

موقعیـت هـر سـاحه می تواننـد رضبـات کـم و در حـدو 

تـوان را بـه عاملیـن حکومـت نجیـب اللـه و نظامیـان 

شـوروی وارد سـازند.

هاننـد حـال حـارض، تاکتیـک اجـرا منـودن آن، 

شـبیه بـه همیـن ترفات خـرد و ریـز کنونی ولسـوالی 

اجـرای  تـوان  کـه  نقطـه  هـر  در  بـود،  جـات  قریـه  و 

عملیـات داشـتند دریـغ منی کردنـد، قطع بـرق نیز زیر 

چـر همیـن نظریـه اجـرا می گردیـد، کابـل مـدام در 

تاریکـی بـود، پـل هـا و معابـر عامـه بـه شـدت تخریـب 

می گردیـد؛ امـا رفتـه رفتـه از هـر سـو بر بـدن فیل یک 

زخـم وارد کردنـد تـا باعـث گردیـد در فراینـد زمانـی نه 

چندان طوالنی، حکومت را با شکسـت مواجه سـاخت 

و خـود زمـام امـور را بـه دسـت گرفتنـد کـه نتیجـه ی 

بعـد از آن را هـم مـا شـاهد بودیـم کـه جنـگ داخلـی 

بدتـر از آن جنـگ در گرفـت و باعـث قتـل و کشـتار و 

آوارگـی صدهـا هـزار نفـر شـد. شـباهت های تاکتیـک 

بـا همدیگـر نشـان می دهـد کـه  جنگـی در مقایسـه 

آی اس آی پاکسـتان در آسـتانه خـروج آمریـکا دقیقـا 

هـان روش سـابق را بـه پیـش گرفتـه اسـت، از ایـن 

جهـت اسـت کـه طالبـان رسمسـت در غـرور فتـح، بـه 

صـورت جنـون آمیز ولسـوالی هـا و قریه جـات را هدف 

قـرار داده انـد و تـا کنـون موفـق هـم بـوده انـد. بنـا بر 

ایـن، دولـت هـم بـه عنـوان یـک نهـاد مـرشوع ملی که 

بـر شـیرازه های ذهـن و باورهـای مـردم مرشوعیت اش 

اسـتوار اسـت باید بـه فکر خانـه تکانی جـدی در رأس 

گونـه ی  بـه  تکانـی  خانـه  ایـن  بیافتـد،  مسـلح  قـوای 

دیگـر  عـده ی  و  برکنـار گردیـده  تعـدادی  کـه  نباشـد 

جاگزیـن گـردد؛ بلکـه در یک بـر آورد جـدی از توانایی 

هـا و انگیزه هـای مقامـات بلند پایه و متوسـط امنیتی، 

سـعی گـاردن آنـان بـه پسـت ها و وظایفـی منایند که 

تـوان اجـرای آن در وجود آنان محسـوس اسـت، این بر 

آورد توانایـی از ابعـاد گوناگـون روحـی – روانـی گرفتـه 

تـا میـزان توانایـی فیزیکی و مسـلکی به صـورت جدی 

ارزیابـی گـردد. در کنـار آن تعهـد بـه نظام کـه اکرثیت 

قاطـع ایـن نیروهـا دارند نیـز باید درجه بنـدی گردیده 

و در هـان چارچـوب بـه آنان مسـئولیت هـای امنیتی 

سـپرده شـود. بـر عـاوه رسـاندن کمک هـا بـه موقـع 

در خطـوط نـرد نیـز بـه صـورت جـدی مـورد بررسـی 

قـرار گیـرد، طالبـان بـا حملـه به یکـی از کروکـی های 

یـاد شـده متـام تـوان نظامـی شـان را از سـطح کشـور 

جمـع منـوده و متوجـه هـدف مـورد نظـر مـی مناینـد 

و در نتیجـه دسـتاورد هـم دارنـد، چنـد فـرد نیروهـای 

امنیتـی در یـک ولسـوالی با کمرین تجهیـزات چگونه 

در برابـر سـیل خروشـان چنیـن تهاجـم هـا مقاومـت 

مناینـد، در نهایـت، قبـل از اینکه سـنارویوها به تحقق 

پیونـدد و اهـرم هـا از چار سـمت کشـور قلمـرو نظام را 

مـورد تهدیـد قـرار دهـد باید به فکـر چاره اندیشـی بود 

کـه راهـکار آن ریشـه در باورهـای رئوس نظـام به حفظ 

همچنـان  معضـل  ایـن  ورنـه  دارد،  قلمـرو  و  جغرافیـا 

ادامـه دارد.

سناریوی سقوط ولسوالی ها، » وارد کردن هزار زخم بر بدن فیل«
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افغانستان در  اقتصادی توسعه سیاســی  بر موانع  نگرشــی 
 محمد ظاهر اکبری

 سید لطیف سجادی

پایانی و  بخش دوم 
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 بازی با اعداد              3295
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3190    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3466
وزیرسفید را در خانه  h5 حرکت دهید. 

3495

جواب هدف         2943
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امروز صبح حس ششم بسیار قوی دارید. بهتر است که از ایده های تان را در کار 
و تجارت به کار ببرید. زندگی عاطفی تان خیلی خوب پیش می رود درصورتی 

که رفتار ناعادالنه ای با شریک عاطفی تان نداشته باشید. 

جوزا
امروز صبح ممکن اســت حالت خوبی نداشته باشــید و رفتار ناعادالنه ای را با 
شریک عاطفی تان دارید. ارامش خود را حفظ کنید وگرنه منجر به دعوا خواهد 

شد! امروز ذهن شما بسیار درخشان است. از آن استفاده کنید.

سرطان
اشــتیاقی در محیط کاری داریــد منجر به بهم ریختــن اعصاب اطرافیان 
خواهد شــد. ممکن است با شــریک عاطفی تان بحث کنید زیرا که به نظر 
می رسد که بیش از حد بر روی حرفه ای که دارید تمرکز می کنید. سعی 

کنید که تمام ســوتفاهم ها را برطرف کنید.

اسد
به دلیل اینکه می خواهید بیشتر یاد بگیرید، تمایل دارید که شریک عاطفی تان 

را نادیده بگیرید، و دقیقا یک دعوا را رهبری خواهید کرد.

سنبله
مجبور هستید که به یک سفر غیر منتظره ای به دلیل مشکالت خانوادگی بروید. 
دریغ نکنید! ممکن است اطالعات مفیدی را یاد بگیرید. باید از این زمان مطلوب 

استفاده کنید. می توانید در بخش های اجتماعی و مالی موفق باشید.

حمل
امروز موفق خواهید شــد که خودتان را در اجتماع ثابت کنید، و مشــارکت ها 
خوب پیش می رود. موفق خواهید شــد و بســیار مصمم هســتید. می توانید 

قراردادهای بلند مدت سودآوری را ببندید. 

میزان
حــوادث غیرمنتظره ای رخ می دهد که شــرایط مطلوبی را برای شــما به 
ارمغان می آورد. واقعا می خواهید که در کارتان موفق شوید به همین دلیل 

بسیار سخت کار می کنید. موفقیت در درک شماست. 

عقرب
یک ســفر کاری نتایج بســیار عالی به ارمغان می آورد. باید از بحث و دعوا 
اجتنــاب کنید. با مدیریتــی که دارید می توانید پول مــورد نیاز برای اتمام 
کارهایی که شــروع کرده اید را فراهم کنید. امروز از هر گونه حدس و گمان 

اجتناب کنید!

قوس
ممکن است در هر دو بخش مالی و عاطفی با سختی هایی مواجه شوید. آرام 
باشید و از گرفتن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنید! می توانید به توصیه های 

دوستان تان اجتناب کنید!

جدی
حــوادث غیر منتظره ای تا قبــل از ظهر رخ می دهد، تمام برنامه هایی که 
بــرای امروز ریخته بودید تغییر خواهد کرد. احتماال مجبور هســتید که به 

یک سفر کاری بروید، و موجب ناراحتی شریک عاطفی تان می شود.

دلو
امروز صبح احساس ذوق و اشتیاق فراوانی می کنید و بسیار مصمم هستید. عاقالنه 
است که از بحث و دعوا اجتناب کنید. امروز بعد از ظهر با جوانان به خوبی همراه 

خواهید شد. زمانی که مطمئن نیستید قولی ندهید.

2944

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

وجود داشته باشد.
 7 کلمه: خوب 

 14 کلمه: متوسط 
 21  کلمه: عالی 

خداـ  خمارـ  خرمـ  خرماـ  
خالـ  شاخـ  خامـ  خرامـ  
مخدر ـ خال ـ خم ـ اخم ـ 
خشمـ  خردـ  خادمـ  رخـ  

شخمـ  خار.
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حوت
یکی از دوستان ممکن است از شما عصبانی باشد به دلیل اینکه بدهی تان را به 
موقع پرداخت نکرده اید. باید آرام باشید و بر اولویت های خودتان تمرکز کنید. 

یکی از بستگان به شما پیشنهاد حمایت می دهد.

 شطرنج                     3467
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آخرین ـ اولین ـ بادبادک ـ پاکت ـ تباشیر ـ ثامن ـ جمهوریت ـ چلچراغ 
ـ حریم ـ خانقاه ـ دامنگیر ـ ذریعه ـ رادیو ـ زمامدار ـ ژنرال ـ ســتاد ـ 
شــکالت ـ صیاد ـ ضحاک ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ 

قیادت ـ کمان ـ گذاره ـ البد ـ ماما ـ نیات ـ وارد ـ هوا ـ یدک.
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ایرانی، بین النهرینی و متام رسزمین های دیگری بود که مسلامنان در 

قرن هفتم و هشتم فتح کردند. 

با گسرتش اسالم به جنوب رشقی آسیا، معامری اسالمی نیز در این نقاط 

تحت تأثیر معامری چینی و هندی قرار گرفت. 

معامری اسالمی بعدها با استفاده از خوشنویسی اسالمی و طرح های 

هندسی خاص، ویژگی های منحرص به فردی در اشکال ساختامن ها و 

تزئینات ایجاد کرد.

در معامری اسالمی، استخوان بندی بنا مهمرتین قسمت و تزئین و 

پرداخت رویه های بنا، گیراترین عنرص آن می باشد. 

معامری غزنویان نیز در زمینه ساخت مناره ها، کاخ ها، مدرسه ها، 

مسجدها، باغ ها و بناهای تدفینی با آرایه های متنوع به کار رفته است و 

این سبک معامری بر اهمیت تزیینات معامری در آراسنت بناهای دورۀ 

مذکور تأکید می کنند؛ از آن  جمله باید به کاربرد گسرتدۀ حجاری هایی 

با مرمر )رُخام(، آجرکاری های متنوع با تکنیک تراش و قالبی، 

کاشی های یک رنگ با نقوش برجسته، دیوارنگاره ها، گچ بری ها و آثار 

چوبی در تزیینات معامری اشاره کرد که از میزان عالقه مندی و تسلط 

هرنمندان این دوره تاریخی نشان دارند.

گفتنی است که این پروژه در ساحه ی به مساحت ۷۲۰۰ مرت مربع 

در شهر تاریخی غزنی اعامر می شود که شامل ساختامن مقربه، محل 

فروش تکت، اتاق محافظین، تشناب های عرصی، پارکینگ، پیاده روها و 

ساحه سبز می باشد.

و گامن ها به این سمت منی رفت که فلم رسیع و خشمگین 9 هامن فلم 

باشد. خربنگاران انتظار داشتند تا فرمو در نشست مطبوعاتی کن که روز 

پنج شنبه برگزار شد این فلم را معرفی کند اما فرمو تنها به آن ها گفت 

این فلم »زمانی برای مردن نیست« و »تل ماسه« و »داستان وست ساید« 

نخواهد بود.

»تل ماسه« ساخته جدید دنی ویلنوو قرار است برای نخستین بار در 

جشنواره فلم ونیز در ماه سپتامرب به منایش در آید.

این خرب پس از آن اعالم شد که بخش موازی »هفته منتقدان« کن که 

امسال شصت ساله می شود، با معرفی فلم های حارض در این بخش 

نشان داد امسال بر استعدادهای فلم سازی فرانسوی مترکز کرده و هیچ 

اثری از کارگردان های آمریکایی در آن نیست. فلم های این بخش شامل 

آثار اول یا دوم فلم سازان فرانسوی است و فلم »مستحکم« به عنوان فلم 

افتتاحیه آن انتخاب شده است.

افغانستان ما: وزارت اطالعات و فرهنگ اعالم کرده است که کار 

بازسازی مقربه ابوریحان البیرونی در والیت غزنی عنقریب آغاز 

می گردد.

روز شنبه تاریخ 15 جوزا ریاست دفرت مقام ریاست جمهوری 

نیز در خربنامه ای گفته بود که از بین طرح پیشنهادی وزارت 

شهرسازی و اطالعات و فرهنگ، طرح وزارت شهرسازی مورد 

تایید ریاست جمهوری قرار گرفته و به زودی مرمت و بازسازی این 

آرامگاه آغاز می شود. 

وزارت اطالعات و فرهنگ هم چنین گفته است، طرح مقربه 

ابوریحان البیرونی ترکیبی از از سبک معامری دوران غزنویان و 

معامری اسالمی خواهد بود. 

در اعالمیه این وزارت آمده است که پالن این مقربه یک ستاره 

هشت ضلعی است که از منار بهرام شاه الگو برداری شده است. 

تزئینات به کار رفته در این طرح از منار سلطان مسعود الهام 

گرفته شده و در قسمت باالیی این طرح سعی شده تا با ترکیب 

قوس ها و کامن ها منایی از معامری مدرن اسالمی ایجاد شود و 

به زیبایی طرح بی افزاید.

معامری اسالمی شامل سبک های معامری ساختامن های مرتبط 

به اسالم است که شامل متام سبک های مذهبی و غیر مذهبی 

معامری از زمان صدر اسالم تا به امروز می شود. 

 معامری اسالمی اولیه تحت تأثیر معامری رومی، بیزانسی، 

افغانستان ما: فلم »رسیع و خشمگین ۹« که جدیدترین 

قسمت از مجموعه »رسیع و خشمگین« است به عنوان یک فلم 

بالک باسرتی راهی جشنواره فلم کن امسال می شود.

به گزارش ورایتی، فلم نهم »رسیع و خشمگین« با بازی وین 

دیزل، جان سینا و میشل رودریگز که تاکنون ۲۵۰ میلیون دالر 

در رسارس جهان فروش کرد و از این میان ۲۰۳ میلیون دالرش را 

از فروش در چین کسب کرده است، از فلم هایی خواهد بود که 

امسال در جشنواره فلم کن به منایش در می آید.

این فلم که از ۲۵ جوالی در آمریکا اکرانش را رشوع می کند 

اولین اکرانش در فرانسه را در جشنواره فلم کن تجربه می کند. 

انتظار می رود بازیگران فلم نیز در جشنواره حضور یابند.

تیری فرمو مدیر کن پیشرت در مصاحبه ای با ورایتی گفته بود که 

امسال کن میزبان یک »بالک باسرت بزرگ« خواهد بود اما حدس 

خبر

استودیو فلم سازی برادران وارنر از نسخه نهایی فلم ابرقهرمانی »بتمن« 

با بازی »رابرت پتینسون« راضی نیست و احتامل تعویق در اکران و 

ضبط مجدد برخی از صحنه ها را بررسی می کند.

طرفداران سینامی ابرقهرمانی ممکن است ناچار شوند برای متاشای 

فلم بتمن )The Batman( روی پرده سینامها کمی بیشرت صرب کنند. 

بنابر یک گزارش غیررسمی، قرار است برای این فلم ابرقهرمانی که 

فلمربداری آن پیش تر چند باری به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود، 

تاریخ اکران جدیدی اعالم شود چون استودیو فلمسازی برادران وارنر 

از فلم ساخته شده راضی نیست.

این شایعه از سوی یکی از کاربران سایت ردیت )Reddit( به نام 

دیکتور ون دومکاک مطرح شد. وی در پستی نوشته است: یکی از 

دوستانم برای استودیو مارول کار می کند هم چنین به تازگی از کسی 

که می گفت جزء عوامل فلم بتمن است، شنیدم این فلم فوق العاده 

است اما دست اندرکاران برادران وارنر به دالیل احمقانه از آن راضی 

نیستند. آنها فکر به تعویق انداخنت اکران این فلم را در رس دارند اما 

هنوز در این باره تصمیم نهایی گرفته نشده است.

دومکاک در ادامه مدعی شد احتامال اکران بتمن به سال ۲۰۲۳ 

میالدی موکول خواهد شد. یک منبع آگاه به او گفته است که 

تهیه کنندگان این فلم تجاری به فکر فلمربداری و ضبط دوباره برخی 

از صحنه ها هستند هرچند این کار به معنای افزایش هزینه های تولید 

است.

فلمربداری بتمن به کارگردانی مت ریوز و بازی رابرت پتینسون، 

دوبار به حال تعلیق درآمد؛ اولین بار شیوع کرونا و تعطیلی پروژه های 

سینامیی ساخت این فلم را متوقف کرد و دومین بار مثبت اعالم شدن 

تست کرونای بازیگر نقش اصلی. اواسط ماه مارچ کارگردان بتمن 

با انتشار پستی در صفحه توییرتی خود از پایان فلمربداری این فلم 

پس از بیش از یک سال در انگلیس خرب داد. این فلم ابرقهرمانی قرار 

بود اول اکترب سال ۲۰۲۱ روی پرده سینامها برود اما جای خود را به 

فلم تل ماسه ساخته دنی ویلنوو داد و تاریخ اکرانش به ۴ مارچ سال 

2022 موکول شد.

همـر جـورج رومـرو کارگـردان مشـهور و فقیـد ژانـر وحشـت قصـد 

دارد اولیـن تجربـه ایـن کارگـردان در سـاخت فلـم را تکمیـل کنـد.

بـه گـزارش ورایتـی، سـوزان درسوچر-رومـرو همـر جـورج رومـروی 

فقیـد کـه خـود تهیه کننده اسـت قصـد دارد اولین تالش فلمسـازی 

همـرش را تکمیـل کند.

ایـن کارگـردان کـه پیشـگام سـاخت فلم هایی بـا مترکز بـر زامبی ها 

بـود و بـه عنـوان پدرخوانـده زامبی هـا شـناخته می شـد، در اولیـن 

تـالش فلمسـازی اش داسـتان یـک پـدر و پـر آفریقایـی آمریکایـی 

را روایـت کـرده اسـت.

 ۱۹۶۱ سـال  کـه  بی عنـوان  و  دقیقـه ای   ۲۱ کوتـاه  فلـم  ایـن 

اسـت. نشـده  تکمیـل  هنـوز  شـده،  انجـام  فلمـربداری اش 

بـه گفتـه همـر وی ایـن فلـم بـه دلیـل مشـغله های زیـاد رومـرو در 

قفسـه باقـی مانـده بود.

را  رومـرو  جـورج  بنیـاد  پیـش  سـال   ۲ کـه  درسوچر-رومـرو  خانـم 

راه انـدازی کـرده تـا از میـراث ایـن کارگـردان حفاظـت کنـد اکنـون 

در حـال تکمیـل رونـد به هـم بافنت شـات های گرفته شـده از فلم با 

نریشـن و موسـیقی مـنت اسـت.

وی قصـد دارد ایـن فلـم را اواخـر امسـال در مسـیر جشـنواره های 

مختلـف سـینامیی قـرار دهـد.

بیـوه رومـرو در ایـن مـدت چنـد فلـم وی را بازسـازی کـرده کـه فلـم 

»شـهربازی« که سـال پیـش در بازار مجـازی کن برای فـروش عرضه 

شـد هـم از جمله آنهاسـت.

چنـدی پیـش هـم اعـالم شـد ششـمین و آخریـن فلـم از مجموعـه 

فلم هـای زامبی هـای رومـرو بـا عنـوان »گـرگ و میـش مـرده« راهـی 

پـرده نقـره ای خواهـد شـد. ایـن فلـم را همـکار رومـرو یعنـی پائولـو 

زالتـی نوشـته اسـت و همـر رومـرو بـه دنبـال یافـنت کارگـردان 

مناسـبی بـرای سـاخت آن اسـت.

»واکیـن فینیکـس« می گویـد فرزند تازه متولد شـده اش »ریـور« را به 

اجبـار گیاه خـوار نخواهـد کـرد. فینیکـس از سـه سـالگی گیاه خـوار 

مـورد  در  را   )Gunda( »گانـدا«  نـام  بـه  مسـتند جدیـدی  و  اسـت 

ادراکات یـک خـوک، دو گاو و یـک مـرغ یـک پـا تهیـه کـرده اسـت.

 Joker( »بـه گـزارش مـووی مـگ بـه نقـل از 30منـا، سـتاره »جوکـر

کـرده  ادعـا  تایمـز«  »سـاندی  بـا  جدیـدی  مصاحبـه  در   )2019

کـه به رغـم اعتقـادش بـه گیاه خـواری، بـه فرزنـدش حـق انتخـاب 

می دهـد: »قطعـاً امیدوارم کـه ]گیاه خوار شـود[، امـا اعتقاداتم را بر 

فرزنـدم تحمیـل منی کنـم. فکـر منی کنـم کار درسـتی باشـد.«

می دهـم.  آمـوزش  واقعیـات  مـورد  در  را  »او  می دهـد:  ادامـه  او 

منی خواهـم بـه او تلقیـن کنـم کـه مک دونالـد ]برگـر[ »هپـی میـل« 

دارد چـون هیـچ چیـز لذت بخشـی در مـوردش وجـود نـدارد. و به او 

نخواهـم گفـت کـه خوانـدن کتاب هایـی در مـورد حیوانـات کوچک 

و شـگفت انگیز مزرعـه کـه صداهـای مختلـف درمی آورنـد، اشـکالی 

نـدارد، و بعـد بـه او نگویـم کـه همربگـر یعنـی همیـن.«

فینیکـس اضافـه می کنـد: »دروغ را در او همیشـگی نخواهـم کـرد، 

او  از  نیـز منی کنـم.  بـه اجبـار گیاه خـوار  او را  از طـرف دیگـر  امـا 

حامیـت خواهـم کـرد. برنامـه ام ایـن اسـت.«

احتمال به تعویق افتادن 
اکران فلم »بتمن«

اولین تجربه فلمسازی 
جورج رومرو تکمیل می شود

واکین فینیکس: هرگز پسرم را به اجبار 
گیاهخوار نمی کنم!

طرح مقبره ابوریحان البیرونی 
ترکیبی از سبک معماری غزنویان و اسالمی خواهد بود

سینما

رویداد

سینما

»ســریع و خشمگین ۹« به جشنواره کن می رود
جشنواره



مدیـر  بـا  قبـل  بارسـا هفتـه  رئیـس  خـوان الپورتـا 

برنامـه های دو بازیکن بزرگ منچسرتسـیتی دیدار 

داشـت.

انتقـاالت  و  نقـل  را در  بارسـلونا روزهـای شـلوغی 

انتقـاالت  پنجـره  هنـوز  گـذارد.  مـی  رس  پشـت 

تابسـتانی رسـا بـاز نشـده ولـی بارسـا تـا همینجـا 

سـه بازیکـن جدیـد جـذب کـرده و مـی توانسـت 

جورجینیـو واینالـدوم را نیـز بـه خدمـت بگیـرد ولی 

ایـن بازیکـن ترجیـح داد راهـی پی اس جی شـود.

طبـق ادعـای ال چیرینگیتـو، خـوان الپورتـا رئیـس 

فوتبالـی  هـای  ایجنـت  بـا  روزهـا  ایـن  بارسـلونا 

مختلفـی مالقـات مـی کنـد و جالـب اینکـه هفتـه 

گذشـته مدیـر برنامه هـای ایلکای گونـدوگان و نیز 

ریـاض محرز دو سـتاره منچسرتسـیتی نیـز در دفرت 

رئیـس بارسـا حضـور داشـتند. گونـدوگان از زمانی 

کـه بـرای دورمتوند بازی می کرد، مورد توجه بارسـا 

قـرار داشـت و ریاض مجرز سـتاره الجزایری که می 

دانـد سـیتی تابسـتان قصـد جـذب جـک گریلیش 

و هـری کیـن را دارد، بـی میـل بـه جدایـی نیسـت 

و ایجنـت او بـه همیـن منظـور بـا الپورتـا مذاکراتـی 

مثبت انجام داده اسـت. بارسـا اخیرا رسخیو آگوئرو 

و اریـک گارسـیا را بـه عنـوان بازیکـن آزاد از سـیتی 

جـذب کـرد ولی محـرز و گوندوگان تحت قـرارداد با 

باشـگاه انگلیسـی هسـتند و از لحـاظ مالی، جذب 

شـان دشـواری هایی خواهد داشـت. بارسا و سیتی 

در ادامـه بـار دیگـر باهـم وارد مذاکـره خواهند شـد 

چـرا کـه پـپ گواردیـوال رسمربـی سـیتی خواهـان 

جـذب رسجـی روبرتـو هافبـک مدافع بارسلوناسـت 

و باشـگاه کاتـاالن نیـز روی جـذب آیمریـک الپورت 

مدافـع اسـپانیایی سـیتی نظر مثبـت دارد.

ایجنت 2 ستاره منچسترسیتی در دفتر رئیس بارسلونا

ورزش
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کـه  کـرد  تاکیـد  کانـادا  نخسـت وزیر  کـرد.  حایـت  کانـادا 

اسالم هراسـی جایی در جامعه ندارد و نفرت علیه مسـلانان 

بایـد متوقف شـود.

خانـواده کشته شـدگان در توییرت خود نوشـت از این اتفاق 

"وحشـت زده" شـده اسـت. 

تـرودو بـه خانـواده  قربانیـان تسـلیت گفـت و از مسـلانان 

انگیـزه  بـا  راننـده الری عامدانـه  پولیـس کانـادا گفتـه اسـت یـک 

نژادپرسـتانه اعضـای یک خانواده مسـلان را زیـر گرفت. چهار عضو 

ایـن خانـواده کشـته شـدند و تننهـا یک کودک ۹ سـاله بـا جراحاتی 

سـنگین زنـده مانـد. پولیـس راننـده الری را دسـتگیر کـرد.

پولیـس شـهر لنـدن در والیـت انتاریـو کانـادا از یـک حمله بـا انگیزه 

نژادپرسـتانه بـه مسـلانان خـر داد. پولیـس گفت حمله بـا الری به 

یـک خانواده مسـلان اقدامی عمـدی بوده و قربانیـان تنها به دلیل 

عقایـد اسـالمی خـود مورد هـدف قـرار گرفته اند.

بـه گفتـه پولیـس شـواهدی وجود دارد که نشـان می دهـد این حمله 

یـک عمـل از پیش برنامه ریزی شـده بوده اسـت.

حادثـه حملـه بـا الری به ایـن خانواده مسـلان عرص روز یکشـنبه ۷ 

جـون در لندن، شـهری نـه چنـدان دور از تورنتو اتفاق افتاده اسـت.

راننـده ۲۰ سـاله الری در پیـاده رو به پنج نفر برخورد کرد و سـپس از 

محـل گریخـت اما بعدا پولیس او را دسـتگیر کرد. 

در ایـن حملـه مادربزرگ ۷۴ سـاله خانـواده، مرد ۴۶ سـاله به همراه 

زن ۴۴ سـاله اش و همچنیـن دخـرت ۱۵ سـاله آنهـا جـان خـود را از 

دسـت دادنـد و تنهـا کـودک ۹ سـاله آنهـا بـا جراحاتـی سـنگین بـه 

شـفاخانه منتقل شـده اسـت.

در گزارش هـا آمـده اسـت کـه راننـده الری هیـچ ارتباطی بـا خانواده 

کشته شـده نداشـته است.

بـا  همـدردی  ابـراز  ضمـن  کانـادا  نخسـت وزیر  تـرودو،  جاسـتین 

یوروپل : ۸۰۰ نفر در ۱۰۰ کشور جهان 
به دلیل جرایم سازمان یافته دستگیر شدند  

اروپا یا امریکایی جنوبی؛ کدام یک پیروز می شوند؟

اتفاق تکراری؛ بازگشت کابوس برای کیلور ناواس؟

سارنوالی امریکا بخشی از باج پرداخت شده به هکرها را برگرداند 

طبـق گفتـه پولیـس سـالح، ۳۰ وسـیله نقلیـه و ۲۵۰ 

هـزار یـورو پـول نقـد نیـز کشـف و توقیف شـده اسـت.

بازرسـان  و  آی(  بـی  )اف  امریـکا  فـدرال  پولیـس 

اسـرتالیایی موفـق بـه نفـوذ در شـبکه ای شـدند کـه 

اسـت. می شـده  اسـتفاده  خالفـکاران  توسـط 

سـایر  و  تلفنـی  متاس هـای  از  مـاه   ۱۸ از  بیـش 

ارتباطـات ۳۰۰ بانـد خالفـکار شـنود می شـده اسـت. 

گفتـه می شـود در مجمـوع بیـش از ۲۷ میلیـون پیـام 

کنـرتل شـده اسـت. 

شـبکه  بـه  خالفـکاران  تلفن هـای  یوروپـل  گفتـه  بـه 

مخابراتـی متصل می شـدند که توسـط پولیـس فدرال 

امریـکا راه انـدازی شـده بـود.

تجـاری  فعالیـت  شـدند  موفـق  بازرسـان  و  پولیـس 

گروه هـای مافیایـی، معامـالت مـواد مخـدر باندهـای 

دنبـال  و  رصـد  را  قتـل  و  پولشـویی  جنایتـکار،  راک 

کننـد.

از  بسـیاری  در  کـه  عملیاتـی  در  داد  خـر  یوروپـل 

خالفـکار   ۸۰۰ گرفتـه  انجـام  جهـان  کشـورهای 

شـدند.  دسـتگیر  سـازمان یافته  جرایـم  دلیـل  بـه 

یوروپـل در ارتبـاط بـا ایـن عملیـات از "بزرگ تریـن و 

کـرده  تاریـخ" صحبـت  ماموریت هـای  پیچیده تریـن 

اسـت.

سـارنوالی و پولیـس جنایی آملان اعـالم کردند که به 

عنوان بخشـی از اقدامات هاهنگ شـده بین املللی 

بیش از ۷۰ نفر در آملان بازداشـت شـدند. 

کوهنـه هرمـان، وزیر عدلیه ایالت هسـن گفته اسـت 

و  مخـدر  مـواد  دلیـل  بـه  دسـتگیری ها  بیشـرت  کـه 

سـالح بـوده اسـت.

کیلوگـرم  از ۱۲۰  بیـش  آملانـی  مقامـات  گفتـه  بـه 

مـاری جوانـا، ۲۵ کیلوگـرم حشـیش و بیـش از شـش 

هـزار گیـاه شـاهدانه و همچنیـن سـایر مـواد مخـدر 

کشـف و ضبـط شـده اسـت.

دولـت اسـت، در پی انتشـار ایـن گزارش، خواسـتار 

"بررسـی فـوری" وضعیـت امنیتـی در فرودگاه هـای 

اسـرتالیا شـده اند. در بیانیـه خانـم کِنیلـی و خانـم 

کینـگ آمده اسـت "دوالیـت ناگفته کوویـد-۱۹ این 

اسـت که باندهای جرایم سـازمان یافته نه تنها خود 

را بـا دوران کوویـد سـازگار کرده انـد بلکـه رشـد هـم 

کرده انـد." ایـن بیانیـه مـی گویـد که دولت اسـکات 

موریسـون، نخست وزیر، از وضعیت امنیتی فرودگاه 

هـا غافـل مانـده اسـت. کانتـاس در بیانیـه ای گفته 

اسـت کـه ایـن ادعاهـا را "نگران كننـده" می دانـد.

گفـت  کانتـاس  امنیـت  رئیـس  برامـا،  لـوک 

هیـچ  کنیـم،  روشـن  را  موضـوع  یـک  "بگذاریـد 

در  قانـون  اجـرای  مسـئول  سـازمان های  از  یـک 

اسـرتالیا درمـورد وجـود چنیـن گزارشـی مبنـی بـر 

جرایـم  بـا  کانتـاس  کارمنـد  احتـاال ۱۵۰  اینکـه 

سـازمان یافته ارتبـاط دارنـد، چیزی به مـا نگفته اند. 

رونـد  درمـورد  نگرانـی  هیچ گونـه  آنهـا  همچنیـن 

سـنجش و بررسی پیشـینه افراد در روند استخدامی 

ابـراز نکرده انـد".  آقای برامـا گفت "اگر نگرانی هایی 

درمـورد هـر یـك از كارمنـدان مـا بـه وجود بیایـد، ما 

بـه صـورت فعـال از تحقیقـات آنها حایـت خواهیم 

انجـام خواهیـم داد".  را  اقدامـات مناسـب  و  كـرد 

کانتاس گفته اسـت که با چندین سـازمان، ازجمله 

اطالعـات  کمیسـیون  و  اسـرتالیا  فـدرال  پولیـس 

جنایـی کشـور، نامه نـگاری کـرده و جزئیـات گزارش 

را جویـا شـده اسـت. ایـن رشکـت همچنیـن گفـت 

کـه کانتـاس تنهـا رشکـت هواپیایی تجاری اسـت 

کـه دارای "اعتبارنامـه معتـر" از طرف نیـروی مرزی 

اسـرتالیا اسـت؛ ایـن یعنـی همـه کارمنـدان بخـش 

حمـل و نقـل هوایی بین املللی باید آزمونـی را برای 

اطمینـان از مناسـب بـودن بـرای شـغل مـورد نظـر 

پشـت رس بگذارنـد. آقـای برامـا گفتـه اسـت "مـا از 

طـرف نیـروی مرزی توصیه ای مبنـی بر این که هیچ 

یـک از کارمنـدان مـا در ایـن آزمون رد شـده باشـند، 

نکرده ایـم". دریافـت 

رشکـت هواپیایی اسـرتالیایی کانتاس گفته اسـت 

کـه بـه دلیـل گـزارش رسـانه های اسـرتالیایی مبنی 

بـر "رخنه" باندهای تبهکار بـه این رشکت و احتال 

جرایـم  در  کارکنانـش  از  بعضـی  داشـن  دسـت 

روزنامه هـای  اسـت.  شـده  "نگـران"  سـازمان یافته، 

متعلـق بـه شـبکه "نایـن" و برنامـه تفسـیری خـری 

"شـصت دقیقـه" گفته انـد که ایـن ادعا را بر اسـاس 

گـزارش  طبقه بندی شـده  اطالعاتـی  عملیـات 

ایـن گزارش هـا سـازمان های  بـر اسـاس  کرده انـد. 

جرایـم  گروه هـای  کـه  معتقدنـد  اطالعاتـی 

سـازمان یافته برای تسـهیل فعالیت هـای غیرقانونی 

در  کانتـاس  کرده انـد.   رخنـه  کانتـاس  در  خـود 

بیانیـه ای گفتـه اسـت کـه مقامات کشـور هیـچ نوع 

نگرانـی در ایـن مـورد را بـه آنهـا اعـالم نکرده انـد. 

کـه  کرده انـد  گـزارش  نایـن  شـبکه  روزنامه هـای 

طبقه بندی شـده  اطالعاتـی  عملیـات  یافته هـای 

نشـان می دهـد ۱۵۰ کارمنـد کانتاس بـا این جرایم 

ارتبـاط داشـته اند. بنـا بـر این گـزارش سـازمان های 

تبهـکاران  فعالیت هـای  کـه  معتقدنـد  اطالعاتـی 

شـامل باندهـای موتورسـیکلت سـوار هـم می شـود 

فعالیت هـا  دیگـر  و  مخـدر  مـواد  واردات  در  کـه 

دسـت داشـته اند. در ایـن گزارش گفته شـده اسـت 

كـه تخلفـات مـورد ادعـا "جـدی اسـت و تهدیـدی 

شـدید بـرای مرزهای اسـرتالیا محسـوب می شـود". 

رسـمی  منابـع  کـه  نوشـته اند  نایـن  روزنامه هـای 

ایـن یافته هـا "بـه دلیـل الزامـات محرمانـه بـودن" 

منی تواننـد بـه طـور علنـی در ایـن مـورد صحبـت 

کننـد. براسـاس این یافته ها، ازجمله فـرد یا گروهی 

وابسـته بـه یـک بانـد موتورسـوار در بخـش اجرایـی 

فـرودگاه سـیدنی كانتـاس دسـت انـدر کار اسـت و 

احتـاال مجرمان را به اسـتخدام رشکـت هواپیایی 

درآورده تـا بـه واردات مـواد مخـدر کمـک کننـد.

درخواست "بررسی فوری"

کریستینا کِنیلی و کاترین کینگ، از سیاستمداران 

مخالـف  کـه حـزب  اسـرتالیا  فـدرال  کارگـر  حـزب 

امباپه: دیدار با آلمان دشوارتر از پرتگال است

فرزاد منصوری، تکواندو کار افغانستان در مسابقات المپیک توکیو اشتراک می کند

است. 

او افـزود کمپانـی نفتـی کلونیـال در مجمـوع ۷۵ بیت کویـن 

کـه در آن زمـان چهـار میلیـون و ۴۰۰ هزار دالر ارزش داشـته 

پرداخـت کـرده و پولیس فدرال ۶۳ بیت کویـن را ضبط کرده 

است.

طبـق گفتـه پولیـس فـدرال بـه دلیـل سـقوط ارز دیجیتالـی 

در چنـد هفتـه گذشـته مبلـغ ضبط شـده دو میلیـون و ۳۰۰ 

هزاردالـر ارزش دارد.

امریـکا بـرای نخسـتین بـار موفـق شـده اسـت جلـوی "بـاج 

بگیـرد.  را  دیجیتالـی" 

مقامـات امریکایـی و کارشناسـان سـایری بـه رشکت هـای 

خصوصـی توصیـه کردنـد بـه هکرهـا بـاج پرداخـت نکننـد و 

موجـب تشـویق آنهـا بـرای حمـالت بعـدی نشـوند. 

کمپانـی تگزاسـی Colonial Pipeline، انتقـال سـوخت بـه 

۵۰ میلیـون  مرصف کننـده را بـه دلیـل رخنـه هکرهـا چندین 

روز معلـق کـرده بود.

خـط لولـه هشـت هـزار کیلومـرتی ایـن کمپانـی در امتـداد 

سـواحل رشقـی ایـاالت متحـده کشـیده شـده اند و روزانـه دو 

میلیـون و ۵۰۰ هـزار بشـکه نفـت، گازوییـل و بنزیـن را بـه 

مرصف کننـدگان ایـاالت رشقـی و جنوبی امریکا می رسـانند. 

هنـوز رسنـخ دقیقـی از منشـا حملـه سـایری یـا شـواهدی 

مبنـی بر دسـت داشـن یک دولـت خارجی موجود نیسـت و 

تحقیقـات پولیـس فـدرال امریـکا )اف بـی آی( ادامـه دارد.

پولیـس فـدرال امریـکا )اف بـی آی( امـا گانه زنـی کـرده کـه  

گـروه هکـری روسـی موسـوم بـه "دارک سـاید" عامـل حملـه 

باشد.

مدیـران کمپانـی کلونیـال گفته انـد که یـک بدافزار سیسـتم 

رایانـه رشکـت را آلـوده کـرده و آنهـا از یـک رشکـت امنیـت 

سـایری مسـتقل نیـز بـرای یافـن رد پـای هکرهـا کمـک 

گرفته انـد امـا ایـن کمپانـی مجبـور بـه پرداخـت بـاج شـده 

اسـت.

پـل ابـات معـاون رئیـس پولیـس فـدرال امریـکا دربـاره نحوه 

بازگردانـدن بـاج پرداخـت شـده توضیـح داد کـه ایـن بـاج 

دیجیتالـی بـوده و بـا ارز دیجیتـال بیت  کوین پرداخت شـده 

و در هنـگام بررسـی معامـالت ارز دیجیتالـی ردیابـی شـده 

حملـه هکـری بـه کمپانی نفتـی کلونیـال بزرگ ترین خـط لوله 

کـرد.  آشـکار  را  امریـکا  زیرسـاخت های  آسـیب پذیری  بنزیـن، 

پولیـس فـدرال امریـکا اکنون موفق شـده اسـت بخشـی از باج 

پرداخـت شـده کمپانـی امریکایـی کلونیـال بـه هکرهـا را پـس 

بگیرد.

لیـزا موناکـو، معـاون وزیر عدلیـه امریکا در واشـنگن اعالم کرد  

بازرسـان سـارنوالی موفق شـدند بخش اعظم باج چهار میلیون 

و ۴۰۰ هـزار دالـری را کـه رشکـت خـط لولـه نفتـی کلونیال در 

مـاه مـه به هکرهـا پرداخت کـرده بود، پـس بگیرد.

بهرتیـن باشـگاه هـای جهـان، بـا یـک ترکیـب رویایـی 

آمـاده ایـن نرد خواهد شـئ. در اختیار داشـن سـتاره 

هایـی مانند کیلیان امباپه، کریسـتیانو رونالـدو، رابرت 

لواندوفسـکی یـا تونـی کـروس در یـک تیـم بـه معنـای 

یـک پیـروزی تقریبـا تضمیـن شـده اسـت. مگـر اینکـه 

بـا بزرگانـی ماننـد لیونل مسـی، نیار، لوییس سـوارز، 

کاسـمیرو یـا آنخـل دی ماریـا روبـرو شـوید.

کاسـتاریکایی تـا سـال 2024 قـراردادش را متدیـد 

کرده اما حاال 34 سـاله اسـت و منی خواهد در سـال 

هـای پایانـی فوتبالـش به یـک نیمکت نشـین محض 

تبدیـل شـود. البتـه شـایعاتی هـم وجـود دارد کـه پی 

اس جـی بـرای فصل آینده، دروازه بـان ایتالیایی را به 

تیمـی دیگـر قرض مـی دهد.

سـاختار واضـح و روشـنی دارنـد و همیـن موضـوع 

آنهـا را بـه یـک باشـگاه بـزرگ تبدیـل می کنـد. بله، 

بایـرن مونیخ همیشـه یکـی از نامزدهای فتـح عنوان 

قهرمانـی اسـت، بنابرایـن اگـر مـی خواهـم قهرمـان 

شـوم، در آینـده همیشـه بایـد مقابـل بایـرن پیـروز 

باشم."

رویارویـی بـا آملـان در یـورو 2020: "بـازی مقابـل 

آملـان از پرتـگال دشـوارتر اسـت، چـون اولیـن دیدار 

ماسـت. تیـم آملـان بازیکنـان جـوان زیـادی دارد که 

بازیکنانـی  خیلـی جـاه طلـب هسـتند. همچنیـن 

ماننـد تومـاس مولـر نیـز به ترکیب بازگشـته انـد و ما 

بایـد در برابـر هـر دو حریـف بـا متـام تـوان در میدان 

شـویم. حارض 

مانوئـل نویـر یکـی از بهرتیـن دروازه بان هـای تاریخ 

اسـت. مـن چنـد بـار مقابـل او بـازی کـرده و نویـر را 

خیلـی خـوب مـی شناسـم. امـا بـی تردیـد قبـل از 

بـازی دوبـاره بـه آن مسـابقات نـگاه کـرده همـه چیـز 

را تجزیـه و تحلیـل مـی کنـم تـا ببینـم نقـاط قـوت و 

ضعـف نویر چیسـت. گلزنـی در برابـر او به من کمک 

کـرد." خواهد 

تـا چنـد روز دیگـر دو تورمننـت مهـم و نفـس گیـر 

دنیـای فوتبـال در اروپا و امریکایـی جنوبی رشوع 

می شـود.

شـارش معکـوس بـرای رشوع کوپـا آمـه ریـکا و 

بـزرگ  تورمننـت  دو  یـورو 2020،  هـای  رقابـت 

جـوالی،  و  جـون  مـاه  دو  در  و  شـده  آغـاز  دنیـا 

هـواداران فوتبال تقریبا در 24 سـاعت شـبانه روز 

ایـن مسـابقات را دنبـال خواهنـد کـرد. در معدود 

تابسـتان هایـی ایـن فرصت وجـود دارد کـه در دو 

نیمـه کـره زمیـن، فرصت لـذت بردن از درخشـش 

بازیکنـان بـزرگ در سـاعات مختلـف شـبانه روز 

از  پایانـی  بـی  کهکشـان  باشـد.  داشـته  وجـود 

وجـود  پسـت  هـر  در  جهـان  بازیکنـان  بهرتیـن 

دارد. اگـر از هـر دو قـاره بـه دنبـال 11 بازیکـن 

ایـده آل باشـیم، دو ترکیـب ترسـناک و درخشـان 

ظاهـر مـی شـود. رویارویی ایـن دو ترکیـب آرزوی 

بـزرگ عاشـقان فوتبـال خواهـد بـود. اروپـا، خانه 

کابـوس یـک رقیب بزرگ بـار دیگر کیلـور ناواس 

را تهدیـد می کند.

هـر چند کـه هنوز به صورت رسـمی اعالم نشـده 

امـا بـه نظر می رسـد کـه جانلوئیجـی دوناروما به 

زودی بـه پـی اس جـی ملحق خواهد شـد.  ملی 

پـوش ایتالیایـی قراردادی پنج سـاله با دسـتمزد 

سـاالنه دوازده میلیـون یورو با تیم پاریسـی امضا 

خواهـد کـرد و برای فیکس شـدن با کیلور ناواس 

رقابـت خواهد کـرد. دروازه بان کاسـتاریکایی در 

رئـال هـم رشایـط مشـابهی را تجربه کـرد و در آن 

زمـان رئالـی هـا با خریـد کورتوا رقیب رسسـختی 

بـرای وی جـذب کردنـد و اکنـون ایـن داسـتان 

شـد.  خواهـد  تکـرار  او  بـرای  هـم  پاریـس  در 

کیلـور قطعـا بـا حضـور دونارومـا در فصـل آینـده 

جایگاهـش را در خطـر خواهـد دیـد. دروازه بـان 

فرانسـوی  و  جـوان  سـتاره  امباپـه،  کیلیـان 

دشـوار  را  نویـر  مانوئـل  و  آملـان  بـا  رویارویـی 

کـرد. توصیـف 

تیـم ملـی فرانسـه در اولیـن گام و در دیـداری 

دشـوار در رقابـت هـای یـورو 2020 بـه مصـاف 

تیـم ملی آملـان خواهد رفت. کیلیـان امباپه که 

در ایـن دو فصـل سـابقه تقابـل بـا بایـرن مونیخ 

و مانوئـل نویـر را در کارنامـه دارد، کاپیتـان تیـم 

ملـی آملـان را یکـی از بهرتیـن دروازه بـان های 

تاریـخ توصیـف کرد.

بیلـد  نرشیـه  بـا  مصاحبـه  در  امباپـه  کیلیـان 

گفـت: "لـوکاس هرنانـدز بـه مـن گفت کـه باید 

بـرای بایـرن مونیـخ بـازی کنـم. بایـرن یکـی از 

پنـج باشـگاه برتـر در جهان اسـت و بایـد به آنها 

تریـک گفـت کـه همـه سـاله کیفیـت خـود را 

حفـظ مـی کننـد، انگار آنهـا می داننـد باید چه 

کار کننـد.

حـاال ژروم بواتنـگ و داویـد آالبـا از بایـرن جـدا 

شـدند، امـا ایـن تیـم دایـوت اوپامکانـو کـه یک 

مدافـع بـزرگ اسـت را بـه خدمت گرفـت. بایرن 

ملی پوش ایتالیایی، درخواست اول آنچلوتی از پرز
مانوئـل لوکاتلـی سـتاره 23 سـاله ساسـوئولو و 

تیـم ملـی ایتالیـا مـورد توجـه رئـال مادریـد قرار 

اسـت. گرفته 

فوتبـال  آکادمـی  محصـول  لوکالتـی  مانوئـل 

میـالن اسـت و در دوران حضـور آلگـری در ایـن 

باشـگاه و از 16 سـالگی توانست نخستین بازی 

خـود بـرای تیـم اول باشـگاه را انجـام دهـد ولی 

رونـد پیرشفـت او مطابـق انتظـار نبـود و سـال 

شـد)یک  ساسـوئولو  راهـی  میـالن  از   2018

فصـل قرضـی و سـپس قطعـی(. همیـن انتقـال 

فوتبـال او را متحـول کـرد و او در 64 بازی برای 

سـبز و سـیاه هـا بـه قـدری خـوش درخشـید که 

حـاال مهـره ثابـت تیم ملـی ایتالیا محسـوب می 

شود.

درخشـش او بـه انـدازه ای بـوده کـه اکنـون دو 

باشـگاه یوونتـوس و سـیتی خواهانـش هسـتند 

و بـه ایـن جمـع حـاال بایـد رئـال مادریـد را نیـز 

اضافـه کـرد.

کارلـو  اسـپورت،  گاتزتادلـو  ادعـای  طبـق 

آنچلوتـی رسمربـی جدیـد رئال از رسان باشـگاه 

درخواسـت کـرده تـا هـر طـور شـده لوکاتلـی را 

کننـد.  جـذب 

او تا 2023 با ساسوئولو قرارداد دارد.

مشـکل رئـال اینجاسـت کـه ابتـدا باید فهرسـت 

خـود را خالـی کنـد. در حال حـارض 30 بازیکن 

بـا رئـال قـرارداد دارنـد و در ابتـدا  بایـد تکلیـف 

چند فوتبالیسـت از جمله مارتیـن اودگارد، دنی 

سـبایوس، گـرت بیـل و تاکـه فوسـا کوبـو و.... 

شود.  مشـخص 

فعـال یوونتـوس دسـت باالتر را نسـبت به سـیتی 

و رئـال دارد ولی مشـخص نیسـت در هفته های 

پیـش رو چه اتفاقاتـی رخ خواهد داد. 

یـورو 2020  لوکاتلـی در  بـی شـک درخشـش 

مـی توانـد در آینـده او نقـش تعییـن کننـده ای 

داشـته باشـد.

'نگرانی' خطوط هوایی کانتاس استرالیا 
از ادعای رخنه باندهای تبهکار 

کشــت  ا  ر مســلمان  ده  نوا خا یک  عضو  ر  چها نادا  کا در  الری  ننــده  ا ر

املپیـک را کسـب کـرده اسـت.

جهانی تکواندو صادقانه تصمیم گرفتند و براسـاس دسـتاوردها 

و فعالیت هـای کـه فـرزاد منصـوری داشـت، بـرای کمیتـه ملـی 

در  اشـرتاک  حـق  منصـوری  فـرزاد  کـه  آمـد  ایمیـل  املپیـک 

مسـابقات املپیـک بین املللـی امسـال را دارد."

آقـای تره کـی گفـت کـه فـرزاد منصـوری از زمانـی کـه عضویـت 

تیـم ملـی تکوانـدوی افغانسـتان را دارد بـه مقام نایـب قهرمانی 

جوانـان آسـیا رسـیده و چندیـن رقابـت مهـم دیگـر را هـم برنـده 

شـده اسـت. تکوانـدو یگانه ورزشـی اسـت کـه در دو دهـه اخیر 

افغانسـتان در آن توسـط روح اللـه نیکپـا دو مـدال بازی هـای 

فـرزاد منصـوری عضـو تیـم ملـی تکوانـدوی افغانسـتان دعـوت 

اشـرتاک در بازی هـای املپیـک امسـال بـه میزبانـی توکیـو را 

دریافـت کـرد.

بشـیر تره کـی مربی تیـم ملی تکواندوی افغانسـتان شـام دیروز 

)۱۷ جـوزا( بـه رادیـو آزادی گفـت کـه فـرزاد منصـوری بـرای 

اشـرتاک در بازی هـای املپیـک آمادگـی کامـل دارد و بـه گفتۀ 

او بر اسـاس دسـتاوردهای فرزاد، کمیته بین املللی املپیک از 

او دعـوت کـرد کـه در این مسـابقات رشکـت کند.

تره  کـی می گویـد: "کمیتـه بین املللـی املپیـک و فدراسـوین 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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کـرده  اعـام  عامـه کشـور  وزارت صحـت   

از  گذشـته،  شـبانه روز  در  کـه  اسـت 

چهارهـزار و 959 فـرد مشـکوک به ویـروس کرونا آزمایش 

گرفتـه شـد کـه نتیجـه 1724 تـن آنـان ثبـت اعام شـد. 

ایـن بلندتریـن رقـم ابتا به ویـروس کرونا از آغـاز تاکنون 

در یـک شـبانه روز اسـت.

ایـن وزارت روز سه شـنبه، هیجدهـم جوزا، بـا نرش گزارش 

روزانـه مبتایـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا، 

نوشـته کـه در مـدت زمانـی، 54 بیـار جـان باخته اند.

کـه مجمـوع  نوشـته شـده  وزارت همچنیـن  گـزارش  در 

مـرگ و میـر ناشـی از بیـاری کوید19 در رسارس کشـور 

بـه 3305 تـن رسـیده اسـت.

بـه  مبتایـان  شـار  وزارت،  ایـن  آمارهـای  اسـاس  بـر 

ویـروس کرونـا در کشـور بـه بیـش از 84 هزار تن رسـیده 

اسـت کـه حـدود 78 هـزار تـن آنـان بهبـود یافته انـد.

کـه  کـرد  اعـام  شـنبه  روز  وزارت همچنیـن صبـح  ایـن 

بـرای جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا و تهدیـدات آن، 

کارمنـدان  و  بـاردار  زنـان  سـال،   50 بـاالی  کارمنـدان 

بسـت های 5 و 6 خدمـات ملکـی به غیـر از بخش صحی 

 فضل هـادی مسـلمیار رئیـس مرشانوجرگه 

ایـن مجلـس  کشـور در جلسـه روز شـنبه 

گـروه  جنگجویـان  به دسـت  ولسـوالی  چنـد  سـقوط  از 

طالبـان ابـراز نگرانـی کـرده و از رسان جهـادی خواسـته 

اسـت که مثل مارشـال دوسـتم در کنار نیروهای امنیتی 

و دفاعـی کشـور قـرار گیرنـد. مسـلمیار روز سه شـنبه 18 

جـوزا بـا نـرش اعامیـه ای در صفحه فسـبوک خود نوشـته 

اسـت که در جلسـه روز سـه شـنبه مجلس سـنای کشور، 

خواسـته  اکیـدا  کشـور  امنیتـی  سـکتورهای  رهـری  از 

شـد کـه بـرای مهـار وضعیـت دشـوار امنیتـی در والیـات 

جـدی  توجـه  ارزگان،  و  فاریـاب  جملـه  از  پذیـر  آسـیب 

مسـلح  قوت هـای  جنگـی  مدیریـت  در  و  گیـرد  صـورت 

و اسـراتیژی امنیتـی، تغییـرات مؤثـر بـه وجـود آیـد. در 

اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه صاحیت هـای الزم بـه 

ارگان هـای امنیتـی داده شـود تـا بتواننـد بادسـت باز در 

برابـر تحـرکات دشـمنان و نحـوه رسـیدگی بـه قوت هـای 

مسـلح در میدان هـای نـرد، تصامیـم و قـرار الزم اتخـاذ 

و  قهرمانی هـا  سـناتوران،  جلسـه  ایـن  در  بتواننـد. 

فداکاری هـای نیروهـای دفاعـی وامنیتـی کشـور در برابر 

حمـات گسـردۀ گروه های تروریسـتی سـتایش کردند و 

از سـقوط و محـارصۀ یک تعـداد ولسـوالی ها و واحدهـای 

اداری بـه دسـت دشـمن ابـراز نگرانـی کردنـد.

در اعامیـه اشـاره بـه جـو تبلیغاتـی ماه هـای اخیـر آمـده 

لـوی سـارنوالی تاییـد کـرده اسـت کـه یک 

سـارنوال در حوزه اول شـهر پـل علم والیت 

لوگـر در یـک حملـه تروریسـتی جان باخته اسـت.

تسـلیت  پیـام  در  جـوزا   18 سه شـنبه  سـارنوالی  لـوی 

جـوزا   ۱۷ دوشـنبه  روز  کـه  اسـت  کـرده  ترصیـح  خـود 

سـال ۱۴۰۰ خورشـیدی، محمـد زمـان سـارنوال تحقیق 

ریاسـت سـارنوالی اسـتیناف والیـت لوگـر در حـوزۀ اول 

شـهر پـل علـم در یـک حملـۀ تروریسـتی، مـورد سـوقصد 

قـرار گرفتـه بـه شـهادت رسـید.

لـوی سـارنوالی  اسـت:»  آمـده  لـوی سـارنوالی  پیـام  در 

دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان یکبـار دیگـر تأکید 

می کنـد که چنیـن اعـال خصانـه، کوچک ترین خللی 

را بـر ارادۀ اسـتوار و انجـام رسـالت مقـدس ایـن اداره در 

راسـتای تأمیـن عدالـت و حاکمیـت قانـون وارد نخواهـد 

کرد.«

لوی سـارنوالی کشـور ایـن ترور هدفمنـد را تقبیح کرده و 

آن را خـاف رشیعـت و ارزش هـای انسـانی توصیف کرده 

اعـام  و معلومـات  اداره ملـی و احصائیـه   

کرده اسـت که کل جمعیت کشـور در سـال 

1400 خورشـیدی حـدود 33.6 میلیـون نفـر بـرآورد شـد.

بـه مـدت دو هفتـه از خانـه کارهایشـان را انجـام دهنـد.

از  جلوگیـری  بـرای  عامـه  صحـت  وزارت  ایـن  از  پیـش 

شـیوع ویـروس کرونـا، متـام مراکـز آموزشـی، مکتب هـا و 

کـرد.  مسـدود  را  والیـت   16 دانشـگاه هایی 

موج سـوم ویـروس کرونـا و افزایش بیـاران باعث اخال 

کشـور  شـهروندان  و  بیـاران  و  شـده  درمـان  رونـد  در 

می گوینـد کـه بـا کمبـود اکسـیجن مواجـه هسـتند.

شـفاخانه های  از  جـاری  هفتـه  اوایـل  صحـت  وزارت 

مـرصف  در  کـه  بـود  خواسـته  کابـل  شـهر  خصوصـی 

کننـد. جویـی  رصفـه  اکسـیجن 

روز سه شـنبه 18  وزارت  ایـن  ایـن رسپرسـت  همچنیـن 

جـوزا در نشسـتی بـا مسـئوالن والیتـی بر اکـاالت ادویه 

در مراکـز صحـی والیـات و رفـع کمبـود آکسـیجن تاکیـد 

کرد.

در  نیـز  محصـول  ایـن  قیمـت  اکسـیجن،  کمبـود  بـا 

یافتـه  بی پیشـینه ای  افزایـش  خصوصـی  شـفاخانه های 

اسـت. بیـاران می گویند کـه در برخی از شـفاخانه های 

می شـود. فروختـه  سـاعت  محصـول  ایـن  خصوصـی 

وزارت صحـت عامـه کشـور در کنـار کمبـود اکسـیجن، 

در  فراوانـی  دسـت آوردهای  امنیتـی  »نیروهـای  اسـت: 

رسکـوب طالبـان دارند، متأسـفانه روحیه مردم ورسـانه ها 

طـوری اسـت که از دسـت آورهای این نیروها، قسـمی که 

الزم اسـت یـاد منی شـود و همـواره از پیرشفت هـای گروه 

طالبـان سـخن گفته می شـود.«

از  شـاری  جلسـه  ایـن  در  اعامیـه  معلومـات  طبـق 

سـناتوران سـفر زملی خلیلزاد مناینده ویژه وزارت خارجه 

امریـکا در رونـد صلـح افغانسـتان را بـی نتیجـه خوانده و 

گفتـه انـد کـه کلیـد صلـح بـه دسـت پاکسـتان اسـت.

خرنامـه می افزایـد که پاکسـتان و گروه طالبـان به صلح 

بـاور ندارنـد، باید ایاالت متحـده امریـکا وجامعه جهانی، 

فشـارهای الزم سیاسـی و اقتصـادی را بـر پاکسـتان وارد 

تـا ازحایت هـای آشـکار و پنهانـی گـروه طالبـان  کنـد 

دسـت برداشـته و ایـن گـروه بـه صلح تـن دهند.

در ایـن جلسـه از انفجـار پی هـم پایه هـای برق در شـال 

کابل ابراز نگرانی شـده و گفته شـده اسـت که قطع برق 

عـاوه بـر رضر اقتصـادی، تـداوی مریضـان کویـد19 را 

نیـز دشـوار می سـازد. رئیـس مجلس سـنا تاکیـد می کند 

کـه بایـد عامـان انفجـار پایه های بـرق مجـازات گردند. 

رییـس مرشانوجرگـه در ایـن اعامیـه ایجاد اجـاع ملی، 

حایـت از نظـام و قـوای مسـلح واسـتفاده ازچهره هـای 

کنونـی  وضعیـت  بهبـود  در  را  مجاهدیـن  تأثیرگـذار 

اثرگـذار توصیـف کرده اسـت. وی اقدامات اخیر مارشـال 

است. 

لـوی سـارنوالی خاطـر نشـان کـرده اسـت کـه هیاتـی را 

بـرای بررسـی جـدی و قانونـی ایـن رویداد تعییـن کرده و 

عامـان ایـن قضیه را شناسـایی و به پنجـه قانون خواهد 

اداره ملـی احصائیـه و معلومـات سـه شـنبه 18 جـوزا بـا 

انتشـار اعامیـه ای گفته اسـت که ایـن اداره بـراوردی کل 

جمعیت کشـور در سـال 1400 را انجام داده اسـت و این 

اعـام کـرده اسـت کـه رونـد واکسـین نیـز بـه دلیـل متام 

شـدن دوزهـای واکسـین کرونـا، متوقـف شـده اسـت.

وزارت صحـت همچنیـن در گزارشـی جداگانه اعام کرده 

دوسـتم را مـورد متجیـد قـرار داده و از بـزرگان سیاسـی 

خواسـته اسـت کـه در چنیـن رشایط حسـاس نبایـد تنها 

مسـئولیت های دفاعـی را بـه دوش حکومـت بگذارنـد.

رئیـس سـنا از رییـس جمهـوری و شـورای امنیـت ملـی 

سپرد.

ایـن در حالیسـت کـه دو روز پیـش قاضـی فیـض محمـد 

فیـاض یـک قاضـی محکمـه ابتدایـی والیـت قندهـار نیز 

توسـط تنفگـداران ناشـناس ترور شـد.

بـراورد را 18 جـوزا رسـا منتـرش کرده اسـت. 

ایـن اداره ترصیـح کـرده اسـت: »بـر اسـاس ایـن بـرآورد، 

 ۳۳,۶ حـدود   ۱۴۰۰ سـال  در  کشـور  نفـوس  مجمـوع 

ميليـون تـن بـرآورد شـده اسـت کـه از جملـه حـدود ۱۷,۱ 

 ۱۶,۵ حـدود  و  مـردان  آن را  درصـد(   ۵۱( تـن  میلیـون 

میلیـون تـن )۴۹ فیصـد( آن را زنـان تشـکیل می دهنـد. 

در سـال ۱۴۰۰ از جملـۀ ۳۳,۶ میلیـون تـن نفوس کشـور 

تـن )۷۰,۸ فیصـد( نفـوس دهاتـی، ۸,۳  ۲۳,۸ میلیـون 

میلیـون تـن )۲۴,۷ فیصـد( نفـوس شـهری و ۱,۵ میلیـون 

تـن )۴,۵ فیصـد( نفـوس کوچـی می باشـد.«

بـرآورد  کـه  می افزایـد  معلومـات  و  احصائیـه  ملـی  اداره 

واحدهـای  تفکیـک  بـه   ۱۴۰۰ سـال  در  کشـور  نفـوس 

نظرداشـت  در  بـا  جنسـیت  و  دهاتـی  شـهری،  اداری، 

موازیـن و تخنیک هـای علمـی دموگرافیکـی بـرآورد شـده 

اسـت کـه در برگیرنـده ۳۴ والیت )۳۶۴ ولسـوالی اصلی، 

۲۴ ولسـوالی موقـت و ۳۴ مرکـز والیـت( اسـت.

در اعامیـه تذکـر رفتـه اسـت کـه در ایـن بـرآورد ۶۶ شـهر 

کشـور نیـز شـامل ۴۲۲ واحـد اداری بـوده و نفـوس سـال 

۱۳۸۳ به حیـث سـال اسـاس در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

اداره احصائیـه می افزایـد کـه بـرآورد نفـوس سـال ۱۴۰۰ 

کشـور دسرسـی آسـان به معلومات نفوس را بـه نهادهای 

ملـی و بین املللـی جهـت سـاخنت پاليسـی ها، پروگرام ها 

اسـت کـه نزدیـک بـه 700 هـزار تـن در رسارس کشـور 

واکسـین کویـد19 را دریافـت کرده انـد.

خواسـته تـا بـرای بهبـود وضعیـت فعلـی کشـور دربسـیج 

مردمـی پرداختـه شـود و نظـر بـه نیازمندی هـای فعلـی 

صـورت  نظـر  تجدیـد  دفاعـی  و  امنیتـی  دراسـراتیژی 

گیـرد.

در یـک سـال اخیـر ترورهـای هدفمنـد در رسارس کشـور 

نیروهـای  رسبـازان  و  افـران  اسـت.  داشـته  افزایـش 

امنیتـی و دفاعی کشـور، کارمندان بخـش قضایی عدلی 

دولـت، خرنـگاران، فعـاالن مدنـی، فعـاالن حقـوق برش، 

مذهبـی  و  قومـی  گروه هـای  حتـا  و  زن  حقـوق  فعـاالن 

اهـداف  جملـه  از  هنـود  اهـل  و  هزاره هـا  چـون  خـاص 

مشـخص ایـن ترورهـا بـوده انـد.

ایـن ترورهـا و حمـات هدفمنـد واکنش هـای محلـی و 

بین املللـی را بـه بدنبـال داشـته اسـت. در پیونـد به این 

ترورهـا و حمـات هدفمنـد دو روز پیـش طوفـان تویـری 

بخـش  در  کنیـد«  متوقـف  را  هـا  هـزاره  کشـی  »نسـل 

فارسـی تویـر ترنـد شـد.

طوریکـه عمده تریـن رویدادهـای ایـن ترورهـا را کسـی یا 

گروهـی تـا کنـون بـه عهـده نگرفتـه اسـت، دادخواهـی و 

واکنش هـای محلـی و بین املللـی هـم هیـچ تاثیـری بـر 

کاهـش ایـن حمات نداشـته اسـت.

و اتخـاذ تصاميـم بـزرگ فراهـم می کند.

ملـی  اداره  کـه  اسـت  شـده  عـاوه  خـری  اعامیـه  در 

احصائیـه و معلومـات در نظـر دارد تـا بـا مسـاعد شـدن 

رشایـط، رسشـاری نفـوس کشـور را انجـام داده و ارقـام 

قـرار  به دسـرس اسـتفاده کننـده گان  را  جدیـد و جامـع  

دهـد.

افغانسـتان در کنـار سـایر کمبودی هـا همیشـه بـا مشـکل 

آمارهـای تخمینـی مواجه اسـت و این آمار سـبب گمراهی 

و ایجـاد مشـکات در برنامـه و پروژه ها شـده اسـت.

اداره ملـی و احصائیـه و معلومـات نگفتـه اسـت کـه بـا چه 

شـیوه ی بـه ایـن آمـار دسـت یافتـه اسـت ولـی بـه شـکل 

تلویحـی در بخـش نخسـت اعامیـه آمـده اسـت کـه ایـن 

رقـم نیـز تخمینـی اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه از میـزان مـرگ و میـر، زاد و ولـد، 

وضعیـت صحی، بیارهای سـاری و کشـنده و مـوارد دیگر 

در گـزارش چیـزی نیامـده اسـت.

مضـاف بـر ایـن افغانسـتان بیـش از چهـار دهـه اسـت که 

ایـن  اسـت.  و خامنـان سـوز  ویرانگـر  درگیـر جنگ هـای 

جنگ هـا در ایـن چهاردهـه گذشـته از مـردم افغانسـتان 

قربانیـان زیـادی گرفته و همچنین ادامـه دارد. در اعامیه 

اداره احصائیـه و معلومـات در ایـن مـورد نیـز چیـزی گفته 

است. نشـده 

بیشترین آمار ابتال به کرونا؛ 1724 فرد مبتال به ویروس کرونا شناسایی شد 

مسلمیار: سران مجاهدان چون مارشال دوستم در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی قرار گیرند

یک سارنوال در لوگر ترور شد

نفوس کشور حدود 33/6 میلیون تن برآورد شد 

 افغانسـتان بـرای بـار نخسـت، ۵۰ تن زردالوی خشـک 

بـه ارزش ۱۵۰ هـزار دالـر را، به قزاقسـتان صـادر کرد.

جـال الدین سـعید مشـاور ارشـد رئیس جمهورکشـور، 

در مراسـمی بـه این مناسـبت گفت که افغانسـتان قبل 

ازایـن نیزمیـوه های خشـک و تازه را به قزاقسـتان صادر 

مـی کـرد؛ امـا ایـن نخسـتین بـار اسـت کـه زردآلـوی 

خشک)شـکرپاره( بـه ایـن کشـور صـادر مـی گردد.

توسـط  خشـک  زردالـوی  تـن   ۵۰ »امـروز  افـزود:  وی 

رشکـت تجارتـی »صدفـی ملتیـد« در هاهنگـی وزارت 

زراعـت، از طریـق بنـدر حیرتـان بـه قزاقسـتان صـادر 

میشـود.«

موصـوف در ادامـه افـزود: »بازارهـای هنـد و پاکسـتان 

و کشـورهای دیگـر آسـیا را داریـم؛ امـا  در تـاش پیـدا 

رشوع  بـار  ایـن  کـه  اسـتیم،  جدیـد  بازارهـای  کـردن 

صـادرات ایـن قلـم، بـه قزاقسـتان اسـت.«

موصـوف همچنـان خاطرنشـان سـاخت کـه بنگلدیـش 

یـک بـازار بـا اهمیت در منطقه اسـت کـه عنقریب به آن 

کشـور نیـز صـادرات آغاز خواهد شـد.

وی افـزود کـه دولـت افغانسـتان، اسـراتیژی خـوب در 

زمـان کرونـا داشـت کـه نـه تنهـا صـادرات ایـن کشـوربا 

چالـش مواجـه نشـد، بلکه میـزان صادارات خـوب بود و 

افزایـش قیمت میوۀ خشـک، خود داللت بـر آن میکند.

طـی  ملیتـد،  صدفـی  رشکـت  رئیـس  قاسـمی  نـوروز 

صحبتـی درایـن نشسـت گفـت: »بایـد انتظـار ایـن را 

داشـته باشـیم کـه روزی نـه تنهـا شـکرپاره، بلکـه متـام 

میوه جات  و سـبزیجات را هم به خارج صادر بسـازیم.«

وی بـه طور منونه یادآور شـد که قیمـت ده کیلو بادرنگ 

در افغانسـتان، پنجـاه افغانـی مـی باشـد؛ درحالیکه در 

خـارج از کشـور، قیمـت یـک کیلوبادرنـگ تـا سـه دالـر 

امریکایـی می باشـد.

پنجاه تُن زردآلوی خشــک افغانستان به قزاقستان صادر شد  مدت زمان قرنتین در کابل و ۱۵ 
والیت برای دو هفتۀ دیگر 

متدید شد  

جلب و جذب بیش از ۱۵۰۰ تن 

برای حفاظت میدان هوایی بگرام 

آغاز شده است 

قرنطیـن  ای  هفتـه   دو  متدیـد  از  عامـه،  صحـت  وزارت   

مراکـز آموزشـی، تعلیمـی و تحصیلـی در ۱۶ والیـت کشـور 

خـرداده؛ امـا میگویـد کـه در ایـن قرنطیـن، سـالون های 

انـد. شـده  شـامل  نیـز  آب بـازی  و حوض هـای  عروسـی 

ایـن در حالـی اسـت کـه وزارت صحـت عامـه، در )۸ جـوزا( 

مـاه  روان، افزایـش واقعـات کرونـا را زنـگ خطـر در کشـور 

عنـوان کرده و پیشـنهاد کرد که به منظـور کنرول وضعیت، 

مراکـز آموزشـی تعلیمـی و تحصیلـی در۱۶ والیت کشـور به 

شـمول کابـل، بـرای دو هفتـه رخصت شـوند.

عامـه،  صحـت  وزارت  سـخنگوی  معـاون  طاهـری  عثـان 

گفـت: »بـه دلیـل کنرول وضعیـت فعلی، رضورت اسـت که 

ایـن رخصتـی هـا متدیـد گـردد و در ایـن قرنطیـن دو هفتـه 

یـی،  سـالون های عروسـی و حوض های آب بازی نیز شـامل 

باشـند.« می 

بـه گفتـۀ موصـوف، ایـن قرنطیـن  دوهفتـه یـی در والیتهای 

پکتیـا،  ننگرهـار،  لوگـر،  کندهـار،  هلمنـد،  غزنـی،  کابـل، 

پـروان، وردک، پنجشـیر، بلـخ، لغـان، بدخشـان، کاپیسـا، 

کنـدز و نیمـروز، از یک شـنبه هفتـۀ آینـده )۲۳ جـوزا( آغـاز 

گـردد. می 

بـودن بخش هـای متذکـره،  افـزود کـه در کنـار بسـته  وی 

آنعـده از کارمندانی کـه باالتـر از ۵۵ سـال سـن دارنـد، کار 

مربوطـۀ شـان را از منـزل بـه پیـش می برنـد.

کرونـا،  مریضـان  روزافـزون  افزایـش  کـه  گفـت  موصـوف 

بـه  را  افغانسـتان  دولـت  و  نگرانـی جـدی سـکتور صحـت 

بـار آورده اسـت و بـه منظـور کاهـش گسـرش ایـن بیـاری 

اسـت. اتخـاذ شـده  تصمیمـی  مهلـک، چنیـن 

تـا در زمینـه  ازهمـه شـهروندان کشـور خواسـت  طاهـری، 

رعایـت اصـول وقایـوی از ویـروس کرونـا چـون رعایت حفظ 

پوشـیدن  و  دسـت ها  مکـرر  شسـنت  اجتاعـی،  فاصلـه 

توجـه جـدی کننـد. ماسـک، 

ویـروس کرونـا؛ نخسـتین  اول  مـوج  کـه  اسـت  قابـل ذکـر 

بـار در قـوس ۱۳۹۸، در اوهـان چیـن و سـپس در سـایر 

کشـورهای جهـان گسـرش یافـت. نخسـتني واقعـۀ مثبـت 

آن، در پنجـم حـوت هـان سـال، در هـرات ثبـت گرديـد.

مجلـس کابینـه بـه تاریـخ )۸ حمـل( سال گذشـته، در پـی 

ثبـت ۹۴واقعـۀ کرونـا در کشـور، فیصلـه منـود که بـه منظور 

جلوگـرى از شـيوع ایـن ويـروس در کابـل، قيـود بـر گشـت 

و گـذار وضـع گـردد و برعـاوۀ ادارات غـررضورى دولتـى، 

بـراى  نیـز  دکان هـا، رسـتورانت ها و مارکیت هـای تجارتـی 

سـه هفتـه رخصـت شـدند که بـا افزایـش شـار مبتایان به 

ویـروس کرونـا در کشـور، قیـود گشـت و گـذار در شـهرکابل 

گردید. متدیـد 

قابـل ذکـر اسـت کـه از آغـاز شـیوع بیـاری کرونـا تاکنون، 

در افغانسـتان بیـش از ۸۲ هـزار و ۳۰۰ تن به ویروس کرونا 

مبتـا شـده و از ایـن میـان ۳۲۵۱ تـن جـان باخته اند.

بـه اسـاس گزارشـهای منتـرشه؛ تاکنـون در متـام جهـان، 

بيـش از ۱۷۴ ميليـون تـن به ويـروس کرونا مبتا شـده اند، 

کـه باالتـر از ۱۵۴ ميليـون تـن شـان، دوبـاره صحـت يـاب؛ 

امـا بيـش از ۳،۷ ميليـون تـن فـوت منـوده انـد. 

 منابـع مسـئول می گویند کـه جلب و جذب بیش از ۱۵۰۰ 

تـن از افـراد ترخیصی نیروهـای اردوی ملـی و جوانان واجد 

رشایـط، بـرای حفاظـت از میـدان هوایـی بگـرام آغـاز شـده 

اسـت. بزرگریـن مرکـز نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان، 

در میـدان هوایـی بگرام والیـت پروان موقعیـت دارد. اکنون 

کـه قـرار اسـت متامـی نیروهـای خارجـی تـا مـاه سـپتمر 

سـال روان میـادی افغانسـتان را تـرک کننـد، مسـئولیت 

ایـن میـدان نیـز تـا بیسـت روز بـه نیروهـای افغـان سـپرده 

می شـود.

دگرمـن عتیـق اللـه تریـن قومانـدان جلـب و جـذب اردوی 

ملـی در والیـت پـروان، به آژانـس خری پـژواک گفت که به 

همیـن دلیـل، جلـب و جـذب ۱۵۰۰ تـا ۱۷۰۰ تـن از افراد 

ترخیصـی اردوی ملـی و جوانـان تحصیل یافته آغاز شـده تا 

در تامیـن امنیـت ایـن میدان توظیف شـوند.

او افـزود کـه رونـد جـذب ایـن افـراد، تـا بیسـت روز تکمیـل 

خواهـد شـد. وی گفت که در قدم نخسـت، افـراد ترخیصی 

اردوی ملـی و در مرحلـه دوم، افـراد تحصیـل یافتـه جـذب 

بـدون  ترخیصـی،  افـراد  کـه  گفـت  موصـوف  شـوند.  مـی 

آمـوزش هـای مسـلکی و جوانـان واجـد رشایط ، پـس از ۱۲ 

هفتـه آمـوزش مسـلکی بـه وظیفـه سـوق خواهـد شـد.

نـارص رحیمـی ۲۸ سـاله باشـنده منطقـه گلبهـار ولسـوالی 

جبـل الـراج پـروان و یـک تـن از ترخیصـی هـای اردوی 

ملـی کـه بـرای ثبـت نام بـه دفر جلـب و جـذب اردوی ملی 

پـروان آمـده بـود، بـه پژواک گفـت که حدود شـش ماه پیش 

بنـا بـر مشـکاتی از وظیفـه منفصـل شـده بـود؛ امـا حـاال 

دوبـاره مـی خواهـد بـه کارش آغـاز کند.

محمـد درویـش رووفـی ولسـوال بگـرام والیـت پـروان گفـت 

کـه نیروهـای خارجـی داخـل میـدان هوایـی بگـرام، برخـی 

وسـایل  هـا،  قـراردادی  و  منـوده  تخریـب  را  شـان  وسـایل 

تخریـب شـده را از میـدان خـارج مـی کننـد. 


