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 ابراهیم رئیسی: 
با بایدن دیدار نمی کنم، ایرانیان 

خارج از کشور، بازگردند

 برای اولین بار یک وزیر خارجه 
اسرائیل به امارات سفر می کند

از  ابراهیـم رئیسـی، در نخسـتین نشسـت خبـری پـس   
پیـروزی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری ایـران گفـت کـه 
حاضـر بـه مالقـات بـا رئیـس جمهـوری امریکا نیسـت و از 
واشـنگتن خواسـت که بـه برجـام برگـردد. وی تاکید کرد: 

»دنیـا بایـد بدانـد وضعیـت بـا ایـن  ...

بـرای  اسـرائیل  جدیـد  خارجـه  وزیـر  الپیـد،  یائیـر   
نخسـتین دیـدار به امـارات متحـده عربی مـی رود. این 
سـفر دو روزه بـرای هفتـه آینـده برنامه ریـزی شـده و 
شـامل مراسـم رسـمی افتتـاح سـفارت و کنسـولگری 

اسـرائیل در دوبـی  ...

 

2

 محـب اللـه صمیـم، وزیـر امور رسحـدات و قبایل، 

اظهـارات اخیـر شـاه محمود قریشـی، وزیر خارجه 

پاکسـتان در مـورد خـط دیورنـد را محکوم کرد.

آقـای صمیـم که روز دوشـنبه، 31 جوزا در یـک کنفرانس خربی 

مداخلـه  را  دیورنـد  مـورد خـط  در  قریشـی  کابـل، سـخنان  در 

آشـکار در امـور افغانسـتان دانسـت.

او افـزود از اظهـارات شـاه محمـود قریشـی در مـورد خـط دیورند 

بـر می آیـد کـه پاکسـتان هنـوز هـم عمـق اسـراتیژیک خـود در 

افغانسـتان را تعقیـب می کنـد و هیـچ تغییـری در موضـع ایـن 

کشـور در قبـال افغانسـتان رومنـا نشـده اسـت.

وزیـر امـور رسحـدات و قبایـل، از حکومـت پاکسـتان درخواسـت 

کـرد کـه اصـل همسـایگی خـوب مـورد احـرام قـرار گیـرد و از 

اظهـارات مغرضانـه در مـورد افغانسـتان جلوگیـری شـود.

شـاه محمود قریشـی، وزیـر امـور خارجـه پاکسـتان در گفتگویـی 

بـا طلوع نیـوز گفتـه بـود کـه بـرای جلوگیـری از ورود تروریسـتان 

او  را حصارکشـی می کنـد.  دیورنـد  پاکسـتان، خـط  بـه خـاک 

ایـن خـط را مـرز بین املللـی خوانـده اسـت. افغانسـتان اما خط 

دیورنـد را بـه عنـوان مـرز منی شناسـد.

وزیـر امـور رسحـدات و قبایـل همچنیـن ادعـای شـاه محمـود 

قریشـی در مـورد حضـور رهربی طالبـان در افغانسـتان را نیز رد 

کـرد و ترصیـح کرد شـورای کویته در پاکسـتان کـه در آن رهربان 

طالبـان قـرار دارنـد، مثـال واضحـی از حضـور رهـربی ایـن گروه 

در پاکسـتان اسـت و در ایـن مـورد هـم مـردم افغانسـتان و هـم 

جهـان اطـاع دارنـد. او همچنـان ترصیـح کـرد کـه پاکسـتان از 

یـک افغانسـتان قـوی هـراس دارد.

سـه عضوهیـات اداری مرشانوجرگـه نیز روز یکشـنبه در گفتگو با 

مک کـری معـاون سـفارت ایـاالت متحـده در کابـل نگرانی شـان 

ابـراز کردنـد.  از تشـدید جنـگ  در مناطـق مختلـف کشـور،  را 

شـدت  در  کویتـه  و  پیشـاور  شـورای  کـه  گفتنـد  سـناتوران 

دارنـد. نقـش  اخیـر  جنگ هـای 

عـاوه بـر وزیر رسحـدات و قبایل، دو روز پیـش، حمدالله محب، 

مشـاور امنیـت ملـی و محمدحنیـف امتر، وزیر خارجه کشـور نیز 

بـه سـخنان وزیر خارجه پاکسـتان واکنش نشـان دادند.

حمداللـه محب، مشـاور امنیت ملی رییس جمهوری افغانسـتان 

در واکنشـی تنـد بـه اظهـارات اخیـر شـاه محمـود قریشـی وزیـر 

امـور خارجـه پاکسـتان در مـورد طالبـان، او را همدسـت طالبان 

خواند.

حمداللـه محب، مشـاور امنیت ملی رییس جمهوری افغانسـتان 

در واکنشـی تنـد بـه اظهـارات اخیـر شـاه محمـود قریشـی وزیـر 

امـور خارجـه پاکسـتان در مـورد طالبـان، او را همدسـت طالبان 

خواند.

خشـونت بار  عملیات هـای  »طالبـان  نوشـته:  تویتـی  در  آقـای 

خویـش را علیـه مـردم افغـان در رسارس ایـن کشـور راه انـدازی 

می کنـد. مـا می دانیـم کـه چگونـه و چـرا آنـان بـه گونـٔه متـداوم 

قـادر بـه انجـام ایـن می شـوند.«

یـا  نـادان  یـا  بی خـرب،  یـا  »قریشـی  بـود:  نوشـته  ادامـه  در  او 

همدسـت )طالبـان( اسـت. ممکن او ایـن موضوع را نیـز رد کند 

کـه اسـامه )بـن الدن( در نزدیکی یـک پایگاه نظامی پاکسـتانی 

پیدا شـده بـود.«

وزارت خارجـه نیـز نوشـته اسـت کـه پاکسـتان بایـد بـا اظهـارات 

خـود بـه روابـط دو کشـور صدمـه نزند.

در  پاکسـتان  خارجـه  امـور  وزیـر  قریشـی،  محمـود  شـاه 

مصاحبـه اش گفتـه بـود کـه نسـبت دادن افزایش خشـونت ها به 

اسـت. مبالغـه  یـک  طالبـان  گـروه 

و  جمهـور  رئیـس  غنـی  محمـدارشف   

عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالـی 

مصالحـه کشـور ایـن هفتـه عـازم واشـنگنت می شـوند. 

خـروج  کـه  می گیـرد  صـورت  زمانـی  در  دیـدار  ایـن 

و  دارد  قـرار  نهایـی  مراحـل  در  امریکایـی  نیروهـای 

اسـت. گرفتـه  اوج  خشـونت ها 

محمـد امیـری، معـاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری، 

روز دوشـنبه 31 جـوزا بـه روزنامـه  افغانسـتان ما گفـت 

کـه محمـدارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور در راس 

یـک هیـات بـه امریـکا سـفر کنـد و با جـو بایـدن رئیس 

جمهـور امریـکا دیـدار کنـد.

در  اسـت  قـرار  ایـن سـفر  در  کـه  افـزود  امیـری  آقـای 

تـداوم  و  کشـور  دو  روابـط  تقویـت  و  تـداوم  راسـتای 

شـود. نظـر  تبـادل  و  بحـث  همکاری هـا 

جمهـور  رئیـس  بایـدن  جـو  سـخنگوی  سـاکی،  جـن 

ایـاالت متحـده امریـکا روز یکشـنبه  اظهـار داشـت کـه 

بایـدن بـه روز جمعـه از ایـن دو سیاسـتمدار افغـان در 

کاخ سـفید پذیرایـی می کنـد. بـه قـول وی ایـن دیـدار 

تأکیـدی بـر همـکاری میـان دو کشـور اسـت.

کشـیدن  بیـرون  وجـود  بـا  کـه  اسـت  افـزوده  سـاکی 

»کمـک  واشـنگنت  افغانسـتان،  از  امریکایـی  قطعـات 

هـای دیپلوماتیـک، اقتصادی و برشی خـود را به منظور 

حامیـت از مـردم افغانسـتان، از جملـه زنـان، دخران و 

اقلیـت هـا، ادامـه خواهـد داد.«

گفتگوهـای صلـح میان طالبـان و حکومت افغانسـتان، 

کـه در سـپتمرب سـال گذشـته در دوحـه پایتخـت قطـر 

آغـاز شـد، از چندیـن مـاه بـه ایـن طـرف متوقـف مانـده 

اسـت. از زمانیکـه کـه ایـاالت متحـده امریـکا در آغـاز 

مـاه می امسـال بیرون کشـیدن قطعاتش از افغانسـتان 

اوج  دوبـاره  ایـن کشـور  در  کـرد، خشـونت ها  را رشوع 

گرفتـه اسـت. در هفتـه هـای گذشـته، پـس از حمـات 

از  افغانسـتان  هدفمندانـه طالبـان، قطعـات حکومـت 

برخـی مناطق روسـتایی عقب رفتـه و آن مناطق را برای 

جنگجویـان طالبـان رهـا کـرده اند.

حکومـت دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـور پیشـین ایـاالت 

متحـده امریـکا، به منظـور پایان دادن بـه طوالنی ترین 

در   ۲۰۲۰ فـربوری  در  کشـور،  ایـن  تاریـخ  در  جنـگ 

دوحـه توافقنامـه ای را بـا طالبـان بـه امضـاء رسـاند.

بـه گـزارش دویچـه ولـه، حکومـت جـو بایـدن در نظـر 

دارد کـه خـروج قطعـات کشـورش از افغانسـتان تـا ۱۱ 

سـپتمرب سـال روان به پایان برسـد. ایـن تاریخ مصادف 

بـر  تروریسـتی  حمـات  سـالروز  بیسـتمین  بـا  اسـت 

نیویـارک و واشـنگنت، کـه منجـر بـه عملیـات نظامـی 

امریـکا در افغانسـتان شـد.

مقام هـای  سـفر  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  طالبـان  گـروه 

افغانسـتان بـه واشـنگنت »بی فایـده« اسـت. ذبیح اللـه 

مجاهـد، سـخنگوی گـروه طالبـان گفتـه اسـت که غنی 

و عبداللـه در ایـن دیـدار در پـی حفـظ قـدرت و منافـع 

شـخصی خـود انـد و ایـن سـفر نفعـی بـه افغانسـتان 

نـدارد.

وزیر سرحدات: 
پاکستان به اصل همسایگی خوب با افغانستان احترام قایل باشد  

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصاحله به آمریکا می روند   

4

4

5

5

 جنون کتاب: تاریِخ عجیِب 
اعتیاد به خریدِن کتاب

تکواندوکاران افغانستان از 
مسابقات لبنان مدال های طال و 

برونز گرفتند 

کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان 
به تیم ال حاله بحرین پیوست

کتاب خاطرات ویل اسمیت
 از پرفروش ترین های

 آمازون شد 

هنری

ورزشی

هـامن  از  کتـاب،  بـا  تعامـل  در  آدم هـا  تفـاوت   

بعضی هـا  می شـود.  معلـوم  مدرسـه  سـال های 

می کننـد،  مراقبـت  کتاب هایشـان  از  وسـواس  بـا 

رس  کـه  نیسـت  بایـی  خیلی هـا  کـه  حالـی  در 

کتاب هایشـان نیاورنـد. امـا آدم هایـی هسـتند کـه 

بـه معنـی دقیـق کلمـه، بـه کتاب خریـدن معتادند. 

و  عشـق زندگـی آن هـا کتـاب جمـع کـردن اسـت 

... خانـه ای   آن هـا  ایـدآل  خانـۀ 

 در رقابت هـای قهرمانـی تکوانـدوکاران قاره آسـیا که در 

لبنـان در حـال برگـزاری اسـت، ورزشـکاران افغانسـتان 

تـا کنـون ۲ مـدال طـا و ۶ مـدال برنـز کسـب کرده اند.

تکوانـدی  فدراسـیون  سـخنگوی  پیـامن،  عـارف 

افغانسـتان بـه رادیـو آزادی گفـت کـه در نخسـتین روز 

کیلوگـرام   ۵۸ وزن  در  رضایـی  محسـن  رقابت هـا  ایـن 

... حکمت اللـه  و  گرفـت  طـا  مـدال 

بـا  افغانسـتان  فوتبـال  ملـی  تیـم  کپتـان  نـور،  فرشـاد 

قـرارداد یـک سـاله بـه تیـم ال حالـۀ بحریـن پیوسـت.

بر اسـاس معلومات صفحۀ فیسـبوک فدراسـیون فوتبال 

افغانسـتان، نـور ایـن تیـم را در فصـل جدیـد رقابت های 

بـازی  در  نـور  کـرد.  خواهـد  همراهـی  بحریـن  لیـگ 

... اخیـر  رسنوشت سـاز 

 بسیج عمومی تنها راه 
مقابله با طالبان

افسانه ی تغییر ذهنیت طالبان 

گفتمان ملی در بستر 
جمهوریت 

 در روزهـای گذشـته جنـگ طالبـان سـمت و سـوی 
از  برخـی  سـقوط  و  اسـت  گرفتـه  خـود  بـه  دیگـری 
مراکـز نظامـی و حکومتـی در سراسـر کشـور نگرانـی 
هـای عمیـق مـردم را برانگیختـه اسـت. متاسـفانه باید 
اذعـان کرد که بسـیاری از تحوالت در روزهای گذشـته 

پرابهـام و مشـکوک بـوده اسـت. ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

ارگ نشستی مشورتی با رهبران
 سیاسی و جهادی کشور برگزار کرد

در آستانه سفر رئیس جمهور به امریکا؛ 



 

 

در آستانه سفر رئیس جمهور به امریکا؛ 
ارگ نشستی مشورتی با رهبران سیاسی و جهادی کشور برگزار کرد

 ارگ ریاسـت جمهـوری اعـام کـرده اسـت 

بـا  مشـورتی  نشسـت های  ادامـه  بـه  کـه 

رهـران سیاسـی و جهادی کشـور، نشسـتی تحت ریاسـت 

محمـدارشف غنـی، رئیس جمهـور در قـر چهارچنار ارگ 

برگـزار شـد.

در ایـن جلسـه بـر رونـد صلـح بـه عنـوان اولویـت حکومـت 

افغانسـتان تاکیـد شـده و تریـح شـده اسـت کـه در ایـن 

رونـد اجـاع و تفاهـم میـان رهـران سیاسـی و طرف هـای 

مهـم کشـور در برابـر گـروه طالبـان الزمـی اسـت.

انتشـار  بـا  جـوزا   31 دوشـنبه  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه در جلسـه تاکیـد شـد که صف 

واحـد و اجـاع قـوی سیاسـی بـرای تحکیـم صلـح و ثبات، 

اسـتحکام نظـام جمهـوری و حایـت از نیروهـای قهرمـان 

ملـی و دفاعـی کشـور امـر حتمـی و رضوری اسـت.

طـی روزهـای اخیـر در نقـاط مختلـف کشـور شـهروندان 

شـور به حایـت از نیروهای امنیتی سـاح برداشـته و روانه 

میدان هـای نـرد بـا جنگجویان گـروه طالبان شـده اند. در 

ایـن جلسـه بـر رهـری و اسـتفاده درسـت از حایت هـای 

مردمـی بـرای تحکیـم نظـام سیاسـی جمهـوری نیـز تاکیـد 

است.  شـده 

در ایـن مجلـس در بـاره سـفر رییـس رئیـس جمهـور غنـی 

و داکـر عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی بـه 

ایـاالت متحـده امریـکا مشـوره صـورت گرفته و این سـفر پر 

اهمیـت خوانـده شـده اسـت.

قـرار اسـت بـه روز جمعـه آینـده 25 جـون، ارشف غنـی و 

داکـر عبداللـه بـا جوبایـدن رئیس جمهـور امریـکا ماقات 

کنـد. گفتـه میشـود کـه گفتگـو در مـورد صلـح نیـز جـزو 

آجندای این سـفر ارشف غنی و عبدالله اسـت. پیشـر شاه 

محمـود قریشـی وزیـر خارجـه پاکسـتان نیـز ابـراز نگرانـی 

کـرده بـود کـه مبـادا ارشف غنـی بازهـم در مـورد مداخلـه 

پاکسـتان در امـور داخلـی افغانسـتان بـه ایـاالت متحـده 
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 د کندهـار پـه ارغنـداب او ژېـړۍ ولسـوالیو کـې سـلګونو وګـړو 

د وسـله والـو پـر خـاف پاڅـون کـړی، وسـلې یـې اخیسـتي او 

ولسـوالیو  شـوو  یـادو  د  سـايت.  امنیـت  سـیمو  خپلـو  د  وايـي، 

اوسـېدونکي دغـه ګام تـر هغـه وروسـته اخـي چې وسـله والو پر 

دغـو ولسـوالیو بریدونـه وکـړل او تېـرې شـاوخوا شـپږ میاشـتې د 

سـختو جګـړو شـاهدې وې.

دغـو جګـړو د مـرګ ژوبلـې تـر څنـګ د خلکـو کورونـو، باغونـو، 

ټولګټـو ځایونـو تـه درانـه زیانونـه واړول. ولـي پاڅـون کوونکـو 

لـه پـژواک خـري اژانـس رسه پـه خـرو کـې وویـل چـې جګـړو، 

ناامنیـو او د ټولګټو تاسیسـاتو ورانولـو اړ کړل چې پاڅون وکړي.

د دې ولسـوالۍ یـوه اوسـېدونکي عبدالرحمـن پـژواک خـري 

اژانـس تـه وویـل، باالخـره خلـک اړ شـول چـې پاڅـون وکـړي، 

وسـلې واخلـې او د خپلـو سـیمو امنیـت خونـدي کـړي.

هغـه زیاتـه کـړه، وسـله والـو تـر شـپږ میاشـتو ډېـر پـه ارغنـداب 

ولسـوالۍ کـې جګـړه وکـړه، زرګونه خلـک کورونو پرېښـودو ته اړ 

شـول، مـرګ ژوبله ور واوښـته، کورونـه، باغونه، سـړکونه، پلونه او 

نور تاسیسـات یې ویجاړ شـول، موږ پورته شـوي یو چې د وسـله 

والـو د دغـو کړنـو مخنیـوی وکـړو. هغـه زیاتـه کـړه: ))نـور وسـله 

والـو تـه اجـازه نـه ورکوو چې زموږ سـیمې تـه جنـګ راوړي، زموږ 

کورونـه، باغونـه، پلونـه او عامـه شـتمنۍ ورانـې کړي.((

پـه  اوسـېدونکي  سـلګونه  ولسـوالۍ  ارغنـداب  د  وايـي،  دی 

خپلـه خوښـه چمتـو شـوي چـې وسـله واخـي او د خپلـو سـیمو 

امنیـت خونـدي کـړي. د ژېـړۍ ولسـوالۍ د سـنځري سـیمې 

خپلـو  لـه  چـې  دی  کسـانو  هغـو  لـه  عبدالغنـي  اوسـېدونکی 

لسـګونو نـورو کلیوالـو رسه یو ځای یې وسـله اخیسـتې او پاڅون 

یـې کـړی دی. هغـه پـژواک تـه وویـل: ))وسـله مـو د دې لپـاره 

واخیسـته او پاڅـون مـو وکـړ چـې تېرې څو میاشـتې چې وسـله 

وال ارغنـداب، ژېـړۍ او پنجوايـي ولسـوالیو تـه راغلـل، هـر څـه 

یـې وران کـړل، دلتـه یـې پـه زرګونـو ماینونـه وکرل چې تر اوسـه 

خلـک وژين او ټپيـان کـوي یـې.(( د ده په خره، خلک اړ شـول 

چـې د دغـو جنایتونـو پـر وړاندې پاڅـون وکړي او د خپلو سـیمو 

امنیـت خونـدي کـړي. دی وايـي، همـدا یـې هېـواد او نظام دی 

چـې د سـاتنې لپـاره یـې هـر راز قربـاين ورکـوي.

د ده پـه خـره، پـه ژېـړۍ ولسـوالۍ کـې دمګـړۍ ۱۰۰ پاڅـون 

کوونکـی چمتـو شـوي چـې تـر راتلونکـو څـو ورځـو به یې شـمېر 

۳۰۰ تنـو تـه ورسـېږي.

د ارغنـداب ولسـوال انجنیـر محمـد رشیف پژواک خـري اژانس 

کوونکـو  پاڅـون  ولـي  د  کـې  ولسـوالۍ  دغـې  پـه  وویـل،  تـه 

۱۰۰ کسـیزه قطعـه د امنیـت پـه سـاتلو کـې لـه خپلـو امنیتـي 

ځواکونـو رسه مرسـته کـوي. هغـه زیاته کـړه، دغو خلکـو په خپله 

خوښـه پاڅـون کـړی چـې د مـي امنیـت ریاسـت له خوا وسـلې 

ورکـړل شـوې دي. د ده پـه خـره، د ولـي پاڅـون کوونکو دغه 

قطعـه بـه د دې ولسـوالۍ پـه ۵ سـیمو کـې پوسـتې ولـري او د 

امنیـت سـاتنې دنـده بـه مـخ تـه وړي. د کندهـار د مـي امنیت 

ریاسـت مرسـتیال عبدالتـواب پـژواک خري اژانس تـه وویل، په 

ارغنـداب او ژېـړۍ ولسـوالیو کې تر سـختو جګړو وروسـته د دغو 

سـیمو اوسـېدونکو په خپله خوښـه د وسـله والو پر خاف پاڅون 

کـړی دی. هغـه زیاتـه کـړه، د دوی دنده دا ده چـې د دغو خلکو 

حایـه او مرسـته وکـړي. دی وايي، تـر دې مهاله پـه ارغنداب او 

ژېـړۍ ولسـوالیو کـې د پاڅون کوونکو شـمېر تـر ۲۰۰ اوړي، خو 

تـر راتلونکـو ورځـو بـه دغـه شـمېر په هـره ولسـوايل کې تـر درې 

سـوه تنـو ورسـېږي چـې د امنیـت سـاتنې دنـده به مخ تـه وړي.

دغـه راز ده خـر ورکـړ چـې پـه شـاولیکوټ ولسـوالۍ کـې هـم 

خلـک چمتـو شـوي چـې پاڅـون وکـړي او د خپلو سـیمو امنیت 

خونـدي کـړي. د یادونـې ده چـې د کندهـار ارغنـداب، ژېړۍ او 

پنجوايـي هغه ولسـوالۍ دي چې تېرې څو میاشـتې د سـختو او 

پـر لـه پسـې جګـړو شـاهدې وې. پـه ورته توګـه په دې وروسـتیو 

کـې شـاولیکوټ ولسـوايل هم له ورتـه برخلیـک رسه مخامخ ده.

ولسـوالۍ  ارغنـداب  د  یواځـې  والـو  وسـله  وايـي،  چارواکـي 

پلونـه،   ۲۰۰ شـاوخوا  الرې،  کورونـه،  سـلګونه  اوسـېدونکو  د 

روغتیايـي مرکزونـه او ښـوونځي ویجـاړ کـړي چې مرکـزي ادارې 

ژمنـه کـړې ده. بیارغونـې  د  یـې 

“د کندهار په ارغنداب او ژېړۍ ولسوالیو کې خلکو د وسله والو پر ضد پاڅون کړی”
کارتون

 

 در روزهـای گذشـته جنـگ طالبان سـمت و سـوی دیگری 

بـه خـود گرفتـه اسـت و سـقوط برخـی از مراکـز نظامـی و 

حکومتـی در رسارس کشـور نگرانـی هـای عمیـق مـردم را 

برانگیختـه اسـت. متاسـفانه بایـد اذعـان کـرد که بسـیاری 

از تحـوالت در روزهـای گذشـته پرابهـام و مشـکوک بـوده 

اسـت. بـه خاطـر ایـن که اکـر ولسـوالی هـا ومراکـز بدون 

طالبـان  دسـت  بـه  شـدید  و  حـاد  بسـیار  هـای  درگیـری 

سـقوط کـرده و همیـن موضـوع بدگانـی هـای بسـیاری 

را نیـز دامـن زده اسـت. در حالـی کـه رهـری حکومـت و 

در راس همـه رییـس جمهـور بـا قاطعیـت متـام در برابـر 

متامیـت خواهـی طالبان ایسـتاده اند و تنهـا راه نیز همین 

اسـت. اما متاسـفانه تحوالت روزهای گذشـته سـبب شـده 

اسـت کـه افـکار عمومـی بیـش از هـر زمـان دیگـر مسـموم 

شـود و شـایعات علیـه نیروهـای امنیتی و رهـری حکومت 

بـه اوج خـود برسـد. طبیعـی اسـت کـه بخشـی از تبلیغات 

بـه نفـع طالبـان از رس ناآگاهـی و بـه صـورت ناخواسـته 

مـی  نظـر  بـه  هـا  آن  از  بخشـی  امـا  گیـرد.  مـی  صـورت 

رسـد کـه پـان شـده اسـت و تنهـا اسـتخبارات منطقـه و 

کشـورهای همسـایه توان چنین حجمـی از تبلیغات منفی 

علیـه حکومـت و نهادهـای امنیتـی مـا را دارا هسـتند. نـه 

طالبـان تـوان سـازماندهی یک جنگ متـام عیار در رسارس 

افغانسـتان را دارند و نه کدام گروه و دسـته سیاسـی دیگر 

تـوان سـازماندهی تبلیغـات علیـه حکومـت را دارد. اکنـون 

تنهـا راه مقابلـه بـا طالبـان و حامیـان منطقـه ای آن هـم 

علیـه  منفـی  تبلیغـات  و هـم در عرصـه  در عرصـه جنـگ 

نهادهـای رسـمی دولـت افغانسـتان بسـیج عمومی اسـت. 

گذشـته  هـای  سـال  طـول  در  جنـگ  هـای  جبهـه  در 

نیروهـای خیـزش های مردمـی در قالب نهادهـای مختلف 

نهادهـای امنیتـی چـون اردو، امنیـت ملـی و پلیـس ملـی 

تجربـه هـای خوبـی در مقابلـه بـا دشـمن از خـود بـر جای 

گذاشـته انـد. خیـزش هـای مردمـی، نیروهـای اربکـی و 

بـا طالبـان کارآمـدی  بـرای جنـگ  تنهـا  اردوی منطقـوی 

نداشـته بلکـه در تامیـن اعتـاد میـان دولـت و مـردم نیـز 

امنیتـی در  انـد. وقتـی نهادهـای  نقـش اساسـی داشـته 

کنـار خـود نیروهـای مردمـی را داشـته باشـند هـم روحیـه 

مـی گیرنـد و هـم بخشـی از سـنگینی جنـگ از دوش آن 

هـا برداشـته مـی شـود. زیـرا نیروهـای مردمـی در محـات 

آنـان  هـای  تاکتیـک  بـا  هـم  و  طالبـان  افـراد  بـا  کامـا 

آشـنایی دارنـد. ایـن آشـنایی در بسـیاری از مناطق سـبب 

شـده اسـت کـه ماشـین جنگـی طالبـان زمین گیر شـود و 

یـا بـا شکسـت سـختی مواجـه شـود.  البتـه در ایـن زمینـه 

مشـکاتی نیـز وجـود دارد کـه دولـت بایـد متـام اقدامـات 

الزم را بـرای رفـع ایـن مشـکات انجـام دهـد. 

نخسـتین مشـکل تجهیـز و فراهـم سـازی اعاشـه و اباتـه 

نیروهـای مردمـی اسـت کـه بـه نظـر می رسـد امنیـت ملی 

در ایـن زمینـه در روزهـای اخیـر گام هـای خوبی برداشـته 

اسـت و بایـد ایـن بخش تقویت شـود. در بسـیاری از جبهه 

هایـی کـه طالبـان تـا کنـون ده هـا بـار حملـه کـرده انـد و 

شکسـت خـورده انـد دلیـل آن هاهنگـی میـان نیروهـای 

مردمـی و دولتـی بـوده اسـت. مـردم اگـر مطمیـن شـوند 

کـه حکومـت پشـت رس آنها ایسـتاده اسـت سـهم جدی در 

جنـگ خواهنـد گرفـت و انگیـزه کافـی نیـز وجـود دارد. 

دولـت  مـردم  میـان  کامـل  اعتـاد  فقـدان  دوم  مشـکل 

اسـت کـه در طـی سـال هـای گذشـته بـه دلیـل برخـی 

عملکردهـای نادرسـت و هـم چنیـن اوج تبلیغـات منفـی 

سـازماندهی شـده علیـه حکومت شـکل گرفته اسـت. باید 

اذعـان کنیـم کـه کشـور مـا عـاوه بـر بحـران هایـی چـون 

جنـگ، خشـونت، فقر، شـکاف هـای اجتاعی، بیـکاری و 

ماننـد آن هـا بـا بحـران عـدم اعتـاد میـان دولـت و مـردم 

نیـز مواجـه اسـت. از همیـن رو بایـد رهـری حکومـت در 

روزهـای سـختی کـه بـر مـا تحمیـل شـده اسـت و ممکـن 

اسـت در آینـده بیشـر نیـز شـود بـه ترمیـم شـکاف میـان 

از  اعتـاد  و  بیندیشـد  بـه گونـه جـدی  مـردم و حکومـت 

دسـت رفتـه را بـاز گردانـد. 

در عرصـه تبلیغـات و مدیریت شـایعات بی اسـاس نیز باید 

پـان هـای جـدی روی دسـت گرفتـه شـود. طبیعی اسـت 

کـه دشـمن در ایـن زمینـه از حکومـت پیـش اسـت. زیـرا 

توقعـات و انتظـارات از حکومـت بسـیار بـاال و پاسـخدهی 

بسـیار کـم اسـت. وقتـی یـک رخـداد امنیتـی و یـک حمله 

تروریسـتی در هـر جـای ایـن رسزمیـن رخ مـی دهـد همـه 

دسـتگاه تبلیغاتـی حکومـت را تحـت تاثیر قرار مـی دهد و 

از کار مـی انـدازد. کافـی اسـت کـه یـک ولسـوالی سـقوط 

کنـد و یـا یـک حملـه انتحـاری بـا تلفات بـاال صـورت گیرد 

در ایـن صـورت متـام انتقادهـا بـه آدرس حکومـت رسآزیـر 

مـی شـود. در ایـن زمینـه نیز تنهـا راه ممکـن آگاهی دهی 

بـه مـردم و یک بسـیج عمومی علیـه بیگانگان و دشـمنانی 

اسـت کـه بیـش از چهـار دهـه بـرای مـا تباهـی بـه ارمغـان 

آورده انـد. همـه کسـانی کـه در شـبکه هـای اجتاعـی و 

نیروهـای  از  بایـد  هسـتند  فعـال  همگانـی  هـای  رسـانه 

امنیتـی و مدافعـان رسزمیـن خـود دفـاع کننـد. بایـد همه 

هـم  بـاز  شـوند  موفـق  کشـور  دشـمنان  اگـر  کـه  بداننـد 

افغانسـتان را بـه دهه هـای گذشـته برگردانند، رسـیدن به 

مرحلـه فعلـی سـال ها طـول خواهد کشـید. بنابرایـن تنها 

راه مقابلـه بـا طالبـان فعـا بسـیج عمومـی هـم در عرصـه 

جنـگ و هـم در عرصـه تبلیغـات اسـت. 

 

بـه بـاور آگاهـان، اکنـون بیـش از هـر زمـان دیگـر برخـی از 

کشـورهای منطقه یـی کـه بـر حایـت گـروه طالبـان کمـر 

بسـته اند و جنگ ها را در بیش از 89 نقطه کشـور پراگنده 

کـرده انـد، اجـاع سیاسـی تنها نسـخه موثر بـرای رفع این 

مشـکل است.

 وزارت داخله اعام کرده اسـت که سـه کارمند ارشـد 

وزارت کار و امـور اجتاعـی بـه دلیـل سواسـتفاده از 

صاحیـت در وظیفـه، توسـط ریاسـت مبـارزه بـا جرایـم سـنگین این 

وزارت بازداشـت شدند.

اسـت:  گفتـه  تویتـی  در  داخلـه  وزارت  سـخنگوی  آریـن  طـارق 

»رییـس منابـع بـری، رئیـس مالـی و آمـر اسـتخدام وزارت کار و 

امـور اجتاعـی بـه اتهـام سـو اسـتفاده از صاحیت هـای وظیفـوی و 

اجـراآت غیرقانونـی  از سـوی ریاسـت مبارزه بـا جرایم سـنگین وزارت 

امـور داخلـه بازداشـت شـدند.«

در تویـت آقـای آریـن هویـت ایـن افراد افشـا نشـده و همچنین گفته 

نشـده اسـت کـه مـورد اتهـام دقیـق این افـراد چه بوده اسـت.

بازداشـت  و  دسـتگیری  میـزان  اخیـر  ماه هـای  طـی  چنـد  هـر 

مامـوران ارشـد حکومتـی بـه دلیل مختلف فسـاد و سـوء اسـتفاده از 

صاحیت هـای وظیفـوی بیش از گذشـته بوده اسـت، ولی چیزی که 

قابـل دقـت این اسـت کـه از فسـاد گسـرده در دسـتگاه های دولتی 

وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه جنگجویـان گـروه  

نیروهـای  بـا  نـرد  در  مختلـف  نقـاط  در  طالبـان 

امنیتـی و دفاعـی کشـور، تلفـات سـنگینی را متحمـل شـده انـد. 

این وزارت مدعی اسـت که در 24 سـاعت گذشـته 172 جنگجوی 

گـروه طالبـان در نـرد بـا نیروهای دفاعی کشـور به هاکت رسـیده 

انـد. برداشـته  جراحـت  گـروه  ایـن  جنگجویـان  از  تـن   53 و 

ایـن وزارت دوشـنبه 31 جـوزا بـا انتشـار اعامیـه ای تریـح کـرده 

ننگرهـار،  والیـات  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  ایـن  کـه  اسـت 

لغـان، ارزگان، قندهـار، زابـل، فاریـاب، بلـخ، هلمنـد، نیمـروز و 

کنـدز کشـته و زخمـی شـده انـد.

در خرنامـه آمـده اسـت کـه بیـش از ۵۶ حلقـه مایـن مختلف النوع 

کـه توسـط گـروه طالبـان در نقاط مختلف کشـور جهت هـدف قرار 

دادن افـراد ملکـی و نیروهـای امنیتی کارگذاری شـده بود، توسـط 

تیم هـای تخینکـی اردوی ملی کشـف و خنثا شـده اسـت.

ایـن وزارت در یـک اعامیـه دیگـری می گویـد کـه در یـک حملـه 

مجلـس  داخلـی  امنیـت  کمیسـیون  رئیـس  رضایـی،  آقـا  خـان   

مناینـدگان گفـت زکریـا سـودا، والـی بدخشـان بایـد هـر چـه زودتر، 

وظیفـه اش تعلیـق و بـرای پاسـخگویی بـه نهادهـای عدلـی معرفـی 

شـود. هیـأت مجلس منایندگان که برای بررسـی عوامل به خشـونت 

کشـیده شـدن راهپیایی در شـهر فیض آباد بدخشـان به این والیت 

سـفر کـرده بـود، نتایـج تحقیقاتـش را در نشسـت عمومـی مجلـس 

مناینـدگان علنـی کـرد.

بـه گـزارش بـی بی سـی؛ خان آقـا رضایـی، رئیس کمیسـیون امنیت 

داخلـی مجلـس مناینـدگان در نشسـت عمومـی روز ۳ جـوزا مجلس 

گفـت زکریـا سـودا، والـی بدخشـان بایـد هرچـه زودتـر وظیفـه اش 

تعلیـق و بـرای پاسـخگویی بـه نهادهـای عدلـی معرفی شـود.

هیـأت مجلـس مناینـدگان والـی بدخشـان را بـه »غفلـت وظیفـوی، 

سـوء مدیریـت، بی کفایتی و بـه بی پروایی در برابر مسـئولیت هایش« 

متهـم کـرده اسـت. در گـزارش مجلـس مناینـدگان جـرال خلیـل 

»غفلـت  بـه  نیـز  بدخشـان  پولیـس والیـت  فرمانـده  رحمـن جـواد، 

وظیفـوی و بی توجهـی در راسـتای تأمیـن امنیـت معرضـان« متهـم 

شـده اسـت. در مـن گزارش آمـده که آقای جـواد باید مـورد بازپرس 

جـدی قـرار گیرد تا در آینده در پیش بـرد وظیفه و تأمین امنیت مردم 

کوتاهـی نکند. هیـأت مجلس همچنـان خواهان تعلیـق وظیفه های 

آمریـن حوزه هـای امنیتـی اول، دوم و سـوم شـهر فیض آبـاد و فرمانده 

»قطعـه ریـزرف« پولیـس و معرفـی آنهـا بـه دادسـتانی شـده اسـت. 

در گـزارش مجلـس آمـده کـه ایـن افـراد از سـوی معرضـان متهم به 

اجـرای دسـتور شـلیک بـر روی معرضان هسـتند.

بـر اسـاس ایـن گـزارش در بـه خشـونت کشـیدن اعراض کسـانی از 

جمـع معرضـان نیـز مقـر هسـتند. هیـأت مجلـس از امنیـت ملی 

افغانسـتان خواسـته آنهـا را شناسـایی و بـه نهادهـای عدلـی معرفی 

. کند

افغانسـتان،  پیشـین  جمهـور  رئیـس  کـرزی،  حامـد 

گفتـه اسـت کـه ایـاالت متحـده امریـکا بـرای مبـارزه بـا 

بـود،  آمـده  افغانسـتان  بـه  ثبـات  آوردن  و  افراط گرایـی 

امـا حـاال بیسـت سـال بعـد در حالـی افغانسـتان را تـرک 

اسـت. شـده  نـاکام  هـدف  دو  هـر  در  کـه  می کنـد 

حامـد کرزی در مصاحبه ای با خرگزاری اسوشـیتدپریس 

گفتـه اسـت که افـراط گرایـی در افغانسـتان در »باالترین 

حـد« قـرار دارد و نیروهـای بین املللـی با ترک افغانسـتان 

را  ایـن سـخنان  او  بـه جـا می گذارنـد.  را  »فاجعـه«  یـک 

چنـد هفتـه پیـش از تکمیـل شـدن رونـد خـروج نیروهـای 

امریکایـی و ناتـو ابراز مـی دارد.

»جامعـه  گفتـه:  مصاحبـه  ایـن  در  یکشـنبه  روز  کـرزی 

بین املللـی ۲۰ سـال پیـش بـا این هـدف واضح بـه اینجا 

آمـد کـه بـا افـراط گرایـی مبـارزه کـرده و ثبـات بیـاورد... 

امـا امـروز افـراط گرایـی در باالتریـن حـد خود قـرار دارد. 

بنابرایـن ، آن هـا نـاکام شـده انـد.«

جمهـور  رئيـس  آملـان؛  صـدای  ولـه  دویچـه  گـزارش  بـه 

نیروهـای  میـراث  کـه  اسـت  افـزوده  افغانسـتان  پیشـین 

بین املللـی در کشـور جنـگ زده افغانسـتان »کامـاً یـک 

اسـت.« فاجعـه  و  رسـوایی 

بـا وجـود ایـن، حامـد کـرزی کـه در اواخـر حکومـت ۱۳ 

امریـکا  متحـده  ایـاالت  بـا  پرتشـنج  روابـط  اش  سـاله 

و  اسـت  بین املللـی  نیروهـای  خـروج  خواسـتار  داشـت، 

گفتـه کـه افغان هـا در آرزوی شـان بـه صلـح متحدانـد و 

بـه دسـت بگیرنـد. آینـده کشـور را  بایـد مسـئولیت 

کـرزی گفتـه اسـت: »مـا بـدون حضـور نظامـی آن هـا در 

وضعیـت بهـر خواهیـم بـود. مـن فکـر می کنـم مـا بایـد 

خـود از کشـور خـود دفـاع کنیـم و مراقبت جان هـای مان 

باشـیم... ایـن حضـور نظامـی )چیـزی بـه مـا بـه ارمغـان 

آورده اسـت( کـه حـاال هسـتیم.... مـا منی خواهیـم ایـن 

فاکـت و بی عزتـی کـه بـا آن مواجـه هسـتیم، ادامـه یابد. 

تـرک  را  اینجـا  آن هـا  کـه  اسـت  بهـر  افغانسـتان  بـرای 

کننـد.«

سـقوط  از  بعـد  کـه  کـرزی  حامـد  حکومـت  جریـان  در 

طالبـان در نتیجـه عملیات نظامی نیروهـای امریکایی در 

سـال ۲۰۰۱ رشوع شـد، زنـان دوبـاره به عرصه هـای عامه 

راه یافتنـد، دخـران وارد مکتـب شـدند، جامعـه مدنـی 

جـوان شـکل گرفـت، در کابـل بلندمنزل هـا سـاخته شـد 

و جاده هـا و زیرسـاخت ها سـاخته یـا بازسـازی شـدند. اما 

جریـان حاکمیـت او همـواره بـا اتهام های فسـاد گسـرده 

همـراه بـود و تجـارت مـواد مخـدر گسـرش یافـت. او در 

ایـاالت  بـا  پرتنـش  روابـط  اخیـر حکومـت اش  سـال های 

متحـده امریـکا داشـت کـه هنـوز هـم ادامـه دارد.

»کمپایـن  اسـت:  گفتـه  کشـور  پیشـین  جمهـور  رئيـس 

)نظامـی امریـکا و ناتـو( علیـه افـراط گرایـی یـا تروریسـم 

قریه هـای  و  آرزوهـا  علیـه  کمپاینـی  )بلکـه(  نبـود، 

زندان هـا  بـه  را  افغانسـتان  مـردم  بـود؛  افغانسـتان 

انداختنـد، در داخـل کشـور مـا زندان هایی سـاختند... و 

امریـکا شـکایت کنـد.

بـرای  را  مجالـس  همچـون  تدویـر  غنـی  جمهـور  رئیـس 

بیشـر اجـاع  و تحکیـم هـر چـه  واحـد  اسـتحکام صـف 

سیاسـی بـا اهمیـت توصیـف کـرده و فیصلـه شـد تـا ایـن 

یابنـد. ادامـه  مجالـس 

رسان سیاسـی افغانسـتان تنهـا بـا توافـق نظـر می توانند با 

کمـک و حایت هـای بـی دریـغ مـردم افغانسـتان از پـس 

ایـن مشـکل بـدر آینـد، امـا ایـن کار بـدون تـاش و اراده 

صادقانـه ارگ ریاسـت جمهـوری ممکـن نیسـت.

چیـزی کاسـته نشـده اسـت.

معافیـت از قانـون، واسـطه گرایی توسـط مقام های بلند پایـه دولتی، 

زورمنـد، فسـاد در خـود دسـتگاه های  اشـخاص  و  پارملـان  وکای 

عدلـی قضایـی کشـور و مروفیـت بیـش از حـد حکومت به مسـائل 

کان امنیتـی و سیاسـی، موجب شـده اسـت که افراد به خـود اجازه 

دهنـد تـا در رده های مختلف دسـتگاه های دولتی دسـت به فسـاد و 

سواسـتفاده از صاحیت هـای وظیفـه وی بزننـد.

چنـد روز پیـش یـک منسـوب امنیـت ملـی در همـکاری با یـک گروه 

سـارق شـهری در چهـار راه ده مزنـگ درسـت در عمـق شـهر کابل در 

برابـر چشـان مـردم و پاسـگاه پولیـس، زمانـی بـه قتـل رسـید کـه 

می خواسـت امـوال و مبایـل یـک منسـوب امنیـت ملی دیگـر را مورد 

رسقـت قـرار دهد.

ایـن مـوارد نشـان دهنـده این اسـت کـه فسـاد و جرایم در شـهرکابل 

خیلـی پیچیـده اسـت و در یـک مـورد فسـاد وجـرم، دسـتگاه های 

مختلـف در اداره هـای مختلـف در آن ربـط دارد.

هوایـی در ولسـوالی چهـار بولـک والیت بلخ، مسـئول اسـتخباراتی 

گـروه طالبـان بـرای زون شـال بـا پنـج جنگجـوی تحـت امـرش به 

هاکـت رسـیدند.

جنـگ در حالـی در کشـور شـدت گرفتـه اسـت کـه گفتـه می شـود 

رونـد مذاکـره صلـح به احتال زیاد به شکسـت مواجه خواهد شـد.

قـرار بـود یک نشسـت مهم در اسـتانبول بعـد از عید رمضـان برگزار 

شـود، ولـی گـروه طالبـان به آن نشسـت هیـچ اهمیتی نـداد و متام 

تاش هـای امریـکا برای سـازمان دهی آن نشسـت نقش بر آب شـد.

در تازه تریـن انکشـاف در حـوزه صلـح، قـرار اسـت عبداللـه رئیـس 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی، حامـد کـرزی رئیـس جمهـور سـابق 

کشـور، یونـس قانونـی و محمـد کریـم خلیلـی اواخـر همیـن هفتـه 

بـرای ترسیـع گفتگوهـای صلـح بـه دوحـه برونـد.

گـروه طالبـان همیشـه انتقـاد کـرده اسـت که هیـات گفتگـو کننده 

دولـت افغانسـتان صاحیـت الزم بـرای گفتگـو نـدارد، دیـده شـود 

گـروه طالبـان ایـن مـورد چـه بهانـه ای پیـش می کشـد.

همچنیـن از دولـت افغانسـتان خواسـته شـده که هرچـه عاجل والی 

جدیدی را برای رسـیدگی به مشـکات امنیتی بدخشـان و رسیدگی 

بـه امـور اداری آن والیـت تعییـن کنـد. حـدود دو هفتـه پیـش )۱ 

جـوزا( شـهروندان شـهر فیض آبـاد، مرکز بدخشـان در شـال کشـور 

در ایـن شـهر راهپیایی اعراضـی را راه انداختنـد. رشکت کنندگان 

اعـراض  بدخشـان«  در  امنیـت  و  بـرق  »آب،  نبـود  بـر  راهپیایـی 

داشتند. 

در سـاعات نخسـتین روز تظاهرات، این حرکت به خشـونت کشـیده 

شـد. در گـزارش مجلـس مناینـدگان آمـده کـه در نتیجـه شـلیک ها 

دسـت کـم ۸ تـن جان باختنـد و حـدود ۴۲ تن دیگر زخمی شـدند. 

آقـای خـان آقـا رضایـی گفت قبل از آنکـه معرضان بـه والیت نزدیک 

شـوند یـا کار خافـی از آنهـا رس بزنـد، بـه آنهـا شـلیک شـده اسـت. 

بـه گفتـه او معرضـان هیـچ نـوع سـاح گـرم حمـل منی کردنـد. در 

در  تحصـن  خیمـه  بدخشـانی  معرضـان  تظاهـرات،  روز  دومیـن 

نزدیکـی ورودی دفـر والـی بدخشـان برپا کـرده و خواهـان برکناری 

زکریـا سـودا، والـی ایـن والیـت و معرفـی او بـه دادسـتانی شـدند. 

واکنش هـای  زمـان  آن  در  تظاهـرات  شـدن  کشـیده  خشـونت  بـه 

گسـرده ای را در سـطح کاربـران شـبکه های اجتاعـی و سیاسـیون 

افغانسـتان بـه همراه داشـت.

میـر رحـان رحانـی، رئیـس مجلـس مناینـدگان افغانسـتان گفـت 

تیربـاران  کـردن راهپیایان در بدخشـان توسـط مسـئوالن آن والیت 

و شـخص والـی بدخشـان غیرقابل قبول اسـت و ارزش هـای مدنی را 

در آن والیت شـدیدا آسـیب زده اسـت.

هیـأت اداری مجلـس منایندگان آن روز به کمیسـیون امنیت داخلی 

مجلـس وظیفـه سـپرد تـا در مـورد عوامل به خشـونت کشـیده شـدن 

تظاهـرات در بدخشـان تحقیـق کنـد و نتایجـش را بـا ایـن مجلـس 

رشیک سـازد.

همـه قریه هـا را مببـاران کردنـد. این بسـیار اشـتباه بود.«

جـو بایـدن، رئیـس جمهـور ایاالت متحـده امریـکا، در ماه 

اپریـل بـا اعـام تاریـخ خـروج نیروهـای امریکایـی گفـت 

کـه امریـکا بـه اهـداف خـود رسـیده و افغانسـتان را تـرک 

بـه صـورت گسـرده تضعیـف شـده و  القاعـده  می کنـد. 

بـن الدن رهـر پیشـین ایـن گـروه کشـته شـده اسـت. او 

گفتـه بـود که امریـکا دیگر نیازی نـدارد برای مبـارزه علیه 

افغانسـتان  از  اسـت  ممکـن  کـه  تروریسـتی  تهدیدهـای 

نشـئت بگیـرد، در آنجـا حضـور نظامـی داشـته باشـد.

بـه  امریـکا  متحـده  ایـاالت  تاش هـای  ایـن،  وجـود  بـا 

ختـم جنـگ افغانسـتان از طریـق یـک راه حـل سیاسـی 

تاهنـوز نتایـج مثربخشـی نداشـته اسـت. ایـن کشـور در 

مـاه فـروری سـال ۲۰۲۰ توافقنامه ای را بـا طالبان امضا 

کـرد. در ایـن توافقنامـه، طالبـان تعهد کردند کـه در برابر 

خـروج نیروهـای امریکایی، مناسـبات خود را بـا گروه های 

از  تروریسـت ها  منی گذارنـد  و  کـرده  قطـع  تروریسـتی 

خـاک افغانسـتان علیـه امریکا حماتی راه انـدازی کنند.

امـا شـواهد اندکـی در مـورد عملی سـاخن ایـن تعهدات 

از سـوی طالبـان وجود دارد. ایـاالت متحده امریکا مدعی 

اسـت کـه طالبـان و القاعده هنـوز هم رابطـه دارند. زملی 

خلیـل زاد، معـار توافقنامـه امریکا و طالبان، گفته اسـت 

امـا جزئیـات  آمـده اسـت،  بـه دسـت  کـه پیرفت هایـی 

نداده اسـت.

کـرزی از تاکتیک هـای جنگـی ایـاالت متحـده امریـکا بـا 

کـرده  انتقـاد  انعطاف ناپذیـری  بـه صـورت  و  تنـد  الفـاظ 

از حامیـان اصلـی تاش هـای  او  ایـن،  بـا وجـود  اسـت. 

بـرای متحـد  بریتانیـا  امریـکا و  ایـاالت متحـده  مشـرک 

سـاخن رهـری پرمناقشـه افغانسـتان بـرای مذاکـره بـا 

طالبـان بـوده اسـت. گـروه طالبـان عاقمنـدی کمـی بـه 

صلـح نشـان داده و در عـوض بـه حمـات خود بـر مواضع 

دولتـی شـدت بخشـیده اسـت.

کـرزی کـه بعـد از تـرک قـدرت نیـز نفـوذ سیاسـی خـود 

را حفـظ کـرده و غالبـاً در محـراق محافـل سیاسـی قـرار 

دارد، گفتـه اسـت: »آرزوی همـه مـردم افغانسـتان، قویـاً و 

در رسارس کشـور، صلـح اسـت.« دیپلومات هـا، مقام هـای 

غربـی، جـراالن، متنفـذان محلـی و چهره هـای سیاسـی 

از اقشـار مختلـف سیاسـی ایـن کشـور بـه صورت مکـرر با 

حامـد کـرزی در کابـل دیـدار می کننـد.

کـرزی پیامـی به هـر دو جانب جنـگ دارد: »هیچ کدام از 

دو جانـب افغـان نبایـد جنـگ کنـد.« کـرزی در حالی که 

هـم از پاکسـتان، جایی که رهری طالبـان موقعیت دارد، 

و هـم از ایـاالت متحـده امریکا به دلیل شـعله ور سـاخن 

جنـگ انتقـاد کـرده، تاکیـد کرده اسـت کـه ایـن افغان ها 

هسـتند کـه بایـد بـه جنگ چند دهـه ای پایـان بدهند.

رئیـس جمهـور پیشـین افغانسـتان افـزوده اسـت: »تنهـا 

پاسـخ )بـه منازعـه( ایـن اسـت کـه افغان هـا در کنـار هـم 

بیاینـد... مـا بایـد قبـول کنیـم کـه ایـن کشـور ماسـت و 

بایـد کشـتار یک دیگـر را توقـف دهیـم.«

سه کارمند ارشد وزارت کار و امور اجتماعی به اتهام فساد بازداشت شدند   

تلفات سنگین گروه طالبان در شبانه روز؛ 172 کشته و 53 زخمی

نتیجه تحقیق مجلس نمایندگان؛ والی بدخشان به دادستانی معرفی شود   

کرزی: امریکا در افغانستان ناکام شده است

محمد هدایت 

سرمقاله

بسیج عمومی تنها راه 
مقابله با طالبان



 

این روزهتا جنتگ در رسارس کشتور گسترش یافته 

و بته نظتر می رستد گتروه طالبتان در صتدد واژگونتی 

بتر  استامی  امتارت  احیتای  و  موجتود  نظتم سیاستی 

و  خشتونت  قلمترو  گسترش  استت.  آن  ویرانه هتای 

خون ریتزی و ستقوط پی هتم ولستوالی ها و نیتز تلفتات 

تشتدید  نشتانگر  منازعته  طترف  دو  ماحظته ی  قابتل 

میتان  و گفتگوهتای صلتح  استت  کم ستابقه ی جنتگ 

آغتاز شتده در هالته ی  را کته مدتتی استت  دو طترف 

گتروه حمتات  خویتش  ایتن  استت.  داده  قترار  ابهتام 

و  داده  ستازمان  کشتور  از  وستیعی  بخش هتای  بتر  را 

و  ملتی  اردوی  رسبتازان  علیته  گوناگتون  جبهتات  در 

نیروهتای خیتزش مردمتی می جنگنتد. ایتن امتر ستبب 

بخش هتای  بی دفتاِع  و  ملکتی  متردم  استت  گردیتده 

زیتادی از کشتور از خانته و کاشانه شتان آواره شتده و 

طعتم تلتخ بی خامنانتی و آوارگتی را بچشتند. حاصتل 

ایتن تشتدید قربانی هتای زیادی استت که افتراد ملکی 

متقبتل می شتوند. عتادی کشتور  و 

و  کشتور  رسارس  در  خشتونت  و  جنتگ  فزایتش 

گسترش حمتات گتروه طالبتان بتر اهتداف نظامتی و 

غیرنظامتی گفتگوهتای صلح را تحت الشتعاع قرار داده 

و امیدهایتی را کته بتا آغتاز گفتگوهتای صلتح میتان دو 

طترف جوانته زده بودنتد کتم رمتق کترده استت. افتکار 

را  امیدشتان  کتم  کتم  بین املللتی  و  ملتی  عمومتی 

نستبت بته صلتح بتا طالبتان از دستت داده و هتر روزی 

کته می گتذرد بی اعتتادی نستبت بته اراده ی طالبتان 

بترای صلتح بیشتر می شتود.

تشتدید جنتگ و منازعته اگتر هیتچ چیتز دیگتری 

را هتم بته اثبتات نرستاند، بطتان ایتن فرضیته را کته 

»طالبتان تغییتر کترده استت« بته اثبتات می رستاند. در 

ستالهای اخیتر و بویتژه از آغتاز گفتگوهتای صلتح بیتن 

افغانستتان و گتروه طالبتان بدینستو، عتده ای  دولتت 

کته منافع شتان را در همستویی بتا ایتن گتروه می بینند 

باربتار تکترار کترده اند کته ذهنیت طالبتان تغییر کرده 

و طالبتان زمتان حتال با طالبتان دهه ی نود فترق کرده 

استت. از نظتر ایتن عتده، طالبتان بتا مظاهتر دنیتای 

متدرن آشتنا شتده و واقعیت هتای افغانستتان نویتن را 

نیتز می پذیرنتد. بنابرایتن، طبتق ایتن دیتدگاه، طالبان 

دیگتر یتک گتروه امارت محور نیستت که ستودای باطل 

و  قلتع  بته  و  استامی در رس داشتته  امتارت  تأستیس 

قمتع تکرث موجتود در این کشتور بپردازنتد، بل گروهی 

استت کته می شتود بتا آن صلح آمیتز زندگی کترد و برای 

آبادانتی و شتادابی وطتن کار و تتاش منتود.

»طالبتان  فرضیته ی  ختاف  و  تلتخ  امتا  واقعیتت 

تغییتر کترده استت« می باشتد. تغییتر ذهنیتت طالبتان 

یتک افستانه استت و ایتن گتروه هنتوز بتر هتان طبتل 

قدیمتی خشتونت و کشتتار و ایجتاد رعتب و وحشتت 

می کوبتد. تفکتر ایتن گروه هنتوز هم تفکتر امارت محور 

استت و اعضتای آن تتاش می کننتد بتا استتفاده از زور 

و خشتونت و روش هتای خشتن و غیردموکراتیتک نظتم 

سیاستی کنونتی را ستاقط منتوده و ستامان سیاستی 

دشمنی شتان  مناینتد.  تأستیس  را  خویتش  دلختواه  

بته  نیتاز  کته  استت  آن  از  روشتن تر  بستیار  مکتتب  بتا 

توضیتح داشتته باشتد. در ستاحاتی کته تحتت کنرول 

ایتن گتروه قترار دارنتد، دروازه مکاتتب بته روی فرزندان 

ایتن رسزمیتن بستته استت و کتودکان از حتق تحصیتل 

محتروم  می باشتد  اساسی شتان  حقتوق  از  یکتی  کته 

انتد. زنتان در تفکتر ایتن گتروه هنتوز جایتگاه بایستته 

و شایستته کته درختور شأن شتان باشتد نتدارد. از نظتر 

طالبتان قلمترو عمومتی یک قلمترو کاماً مردانه استت 

و حضتور زنتان تنهتا در قلمترو خانته و در تدبیتر منتزل 

محتدود و منحتر می شتود. در اندیشته سیاستی ایتن 

گتروه جایگاهتی بترای زنتان در امر مشتارکت سیاستی 

وجتود نتدارد. امتر سیاستی در تفکتر ایتن گتروه متعلق 

تعریتف  مردانته  شتغل  سیاستت  و  استت  متردان  بته 

حتوزه ی  و  قلمترو  بته  ورود  ویتزای  زنتان  می گتردد. 

عمومتی را ندارنتد. تصمیم گیتری سیاستی از آن مردان 

سیاستی  تصمیم هتای  تابعتان  رصفتاً  زنتان  و  استت 

متردان انتد. مهمتر از همته، این گتروه هنتوز در خیال 

ختام احیای امارت استامی استت و ستخنگویان آن به 

رصاحتت ایتن موضتع را بیان می کنند. امارت استامی 

ردای تنگتی استت کته بتر تتن واقعیت هتای فغانستتان 

نویتن و دستتاوردهای دو دهه ی گذشتته ی این کشتور 

بته  سیاستی  ستامان  نتوع  ایتن  استت.  تنتگ  بستیار 

تقاضاهتای  کته منی توانتد  استت  داده  نشتان  تجربته 

متکترث و متنتوع انستان دنیتای جدید را بترآورده مناید. 

امتارت استامی نظتم سیاستی ای استت کته منطبتق و 

متناستب بتا بافتار قومی و فرهنگی افغانستتان نیستت 

و منی تتوان جامعته ی متکترثِ مثتل افغانستتان را با این 

شتیوه مدیریتت و رهتری کترد. در ایتن نتوع نظتام، نته 

از برگتزاری انتخابتات آزاد خری استت و نته به اراده ی 

متردم کته مالتک اصلتی رسزمیتن و نظتام انتد و منشتأ 

مرشوعیتت سیاستی بته شتار می روند توجه می شتود. 

پاستخگو  متردم  برابتر  در  کته  امیتری  توستط  کشتور 

نیستت رهتری می شتود.

عنتوان  تحتت  یادداشتت  ایتن  نخستت  قستمت 

گفتتان ملتی در بستر جمهوریتت استت کته در روزنامته 

افغانستتان¬ما به چاپ رستیده استت. اینک تداوم هان 

بحتث از ایتن جتا پتی گرفتته متی شتود.

گفتتان ملی در رشایط پر تشتنج خلتق منی گردد؛ 

بلکته، در اوضتاع متشتنج بتا تأستف واگرایتی هتای از نوع 

ستمتی، قومی، نژادی، مذهبی، گروهی، قرشی و حزبی 

مبیتان خواهد آمد. ریشته های خلق تشتنجات اجتاعی 

در رویکترد سیاستی، جهتت گیتری معنتادار قتوم محورانه 

و کارکترد غلتط نظتام هتای سیاستی نهفتته استت. گتروه 

طالبتان در زمتان حاکمیتت شتان متامی این تضتاد ها را 

در قالتب سیاستت گتزاری و سیاستت ورزی شتان آشتکارا 

ترویتج و تعمیتل متی کرد. خاستتگاه قومتی تعریف کردن 

قدرت سیاستی و برختورد نابخردانه¬ی بتا گروهای قومی 

دیگتر و رفتارهتای حذفی در ستاحت فرهنگتی که میراث 

چنتد هزارستاله¬ی ایتن خطته تاریختی بتود همته نشتان 

دهنتده ایتن مستأله استت کته در موجودیت همچتو رفتار 

هتا و کنش های سیاستی فضتای بترای موفقیت گفتان 

ملتی در کشتور شتکل نخواهتد گرفتت. ایتن را تجربته¬ی 

تاریختی در خیلتی از کشتور هتای دیگتر دنیتا نیتز ثابتت 

ستاخته استت که سیاستت های حذفتی و دیگر ستتیزانه 

هرگتز موفقیتت هتای را حاصل ننموده استت.

افغانستتان حتارض گفتتان ملتی محتور را می طلبد 

و در کانتون ایتن گفتتان بایتد بترای متامتی مستایل هتا 

و بحتران هتای سیاستی افغانستتان راه حتل سیاستی و 

مستاملت آمیز جستتجو شتود. گفتان ملی در محور یک 

دیتدگاه سیاستی خلتق منی شتود، بلکته وفاق نظتر های 

سیاستی را نیتاز دارد. زمتان متردم افغانستتان متی توانتد 

بته آرامتش، ثبتات، صلتح و زندگتی مستاملت آمیتز برستد 

که نخبه¬گان سیاستی در این کشتور توانستته باشند در 

بستر سیاستی مشتخص، تقارب دیدگاه های سیاستی را 

بوجتود آورنتد. بته لحتاظ سیاستی، جمهوریتت متی توانتد 

ایتن بستر را فراهم منایتد در صورتیکته اراده¬ی قوی در 

میتان کنشتگران سیاستی در افغانستتان صادقانته بجتود 

آیتد. گفتتان ملتی با چته مؤلفات قابل شناستایی استت 

کته در جهتت حایتت آن ستعی صتورت گیترد؟ نوشتته 

حتارض ایتن ستوال را بررستی و تبییتن خواهتد منود. 

گفتتان ملتی در عرصته سیاستی؛ زمتان گفتتان 

ملتی در افغانستتان شتکل پیتدا متی کنتد کته روی بنیاد 

هتای نظتام سیاستی بتر مبنتای واقعیتت هتای موجتود 

   مهدی بابک

اجتاعتی در افغانستتان اتفتاق نظتر بوجتود آیتد. یعنتی 

روی نظتام سیاستی بحتث گردد کته انعتکاس دهنده¬ی 

خواستت هتای اکرثیتت قاطتع متردم افغانستتان باشتد. 

ماننتد  انستانی  واالی  هتای  ارزش  کته  سیاستی  نظتام 

آزادی، تأمیتن عدالتت اجتاعی، قانون محتوری و نظم را 

در جامعته بته صورت یک رنگ مهیا ستازد. نظام سیاستی 

کته منشتأ آن اراده¬ی آزادانته مردم باشتد. نظام سیاستی 

کته بر شتالوده¬ی قانتون و برآمتده از میکانیتزم انتخابات 

در کشتور بته میتان آیتد، زمینه ستاز گفتان ملتی خواهد 

شتد. امتا اشتاره بته نظتام هتای سیاستی کته مرشوعیت و 

مقبولیتت خویتش را در نظترات گتروه ختاص و یتا بیترون 

مدیریتت  بنیتاد  پالتد  متی  جامعته  موجتود  واقعیتت  از 

سیاستی و نهتاد قتدرت را در افغانستتان متزلتزل خواهتد 

منتود و در آن صتورت گفتتان ملتی جایتش را بته تضتاد 

هتای مختلتف در ستطح کشتور می دهتد. نظام سیاستی 

جمهتوری چتون پایه های مردمی داشتته/ دارد؛ در ضمن 

بتر ستنگ بنتای قانتون اساستی کته وثیقته ملتی تعریتف 

متی شتود، بنا می گتردد، به لحاظ سیاستی ایتن زمینه را 

مهیتا متی کند که گفتان ملی در شتعاع بزرگ آن شتکل 

بگیترد. بنابرایتن احترام بته حقتوق متامتی شتهروندان 

بتدون تفکیتک هتا و توصیتف ها به عنوان انستان ستاکن 

در افغانستتان از جانتب نظتام سیاستی و دولتت یکتی از 

شتاخص هتای گفتتان ملیستت. متردم ستاالری، احرام 

کامتل بته آرأی آزادانه¬ی مردم، اصل شتمردن انتخابات، 

توزیتع امکانتات ملتی در ابعتاد مختلف به شتکل عادالنه، 

تأمیتن عدالتت اجتاعی در رسارس کشتور و ترویج روحیه 

و بنیتش سیاستی ملی گرأ همه از شتاخص های گفتان 

ملتی استت کته از وجته سیاستی وابستته به داشتن نظام 

سیاستی جمهتوری می باشتد. 

گفتـان ملـی در عرصـه فرهنگـی؛ وقتتی متا بته 

گفتتان ملتی می رستیم کته در دایتره کان ملتی متامی 

ختورده فرهنتگ هتای کشتور مورد احترام و اکترام متامی 

شتهروندان ستاکن در این ملُک قرار داشتته باشد. تسلط 

و تقتا بترای ستلطه جتوی فرهنگتی شتقاق و دلتردی 

هتای بتزرگ را در ستطح ملتی خلتق متی کنتد؛ اینتکار 

افغانستتان  متردود منتودن کترثت گرأیتی فرهنگیستت. 

متشتکل از ختورده فرهنگ های متعدد استت و این حوزه 

هتای کوچک فرهنگتی ویژه-گتی های زبانتی/ لحجه¬ی 

متفتاوت را بته میتان آورده استت؛ لتذا احرام بته همه این 

شتاخص های و واقعیت های فرهنگی جامعه افغانستتان 

ستبب خواهتد شتد تتا گفتان ملتی تقویتت شتود. ارصار 

و ستلطه جتوی فرهنگتی و زبانتی ختاص بته عنتوان تتز 

انتتی تیتز تولیتد متی کنتد و در نهایتت بته شتکاف هتای 

نتا جورآمتد فرهنگتی تبدیتل متی شتود کته در آن صتورت 

گفتتان ملتی در ایتن عرصته صدمته متی بینتد. منونته 

هتای چنیتن سیاستت هتای فرهنگتی در گذشتته هتای 

تاریتخ ایتن رسزمیتن زیتاد دیتده شتده استت، آن واقعیتت 

و  امتروز  بترای  استت  خوبتی  تجربته¬ی  تاریختی  هتای 

فتردای افغانستتان که در آن گفتان ملی با پشتتوانه¬ی 

خصوصیتات فرهنگتی نیتز همستو باشتد. 

گفتـان ملی در عرصـه اقتصادی؛ افغانستتان به 

شتکل باالقتوه کشتور فقیتر نبتوده و نیستت. عتدم کارکرد 

درستت نظتام هتای سیاستی و حتتی نبتود نظتام هتای 

افغانستتان  بترای  را  معضتل  ایتن  محتور  ملتی  سیاستی 

بوجتود آورده استت. فقتر فزاینتده¬ی کته امتروز دستت 

از فکتتور  ناشتی  تُهتی منتوده استت  را  افغانستتانی هتا 

های استت کته بدان اشتاره شتد. توزیع عادالنته امکانات 

ملتی، توجته بته بهبتود زندگتی متردم بتدون درنظرداشتت 

کته از کدام ستمت استت، در نظام های غیتر دموکراتیک 

کمتر دیده شتده استت. بته خصوص نظام های سیاستی 

انحصتار گترأ ماننتد طالبتان که منونته های واضتح هان 

واقعیتت هتای تاریخیستت. گفتتان ملتی تحتت تأثیتر 

فکتتور های ملموس و غیر ملموس استت کته در جامعه و 

کشتور از جانتب دولت و نظام سیاستی تعمیتل می گردد. 

در افغانستتان آنگاهتی از گفتان ملتی می توان صحبت 

کترد کته فرصت هتا و امکانات ملتی به صتورت عادالنه در 

مناطق مختلف کشتور از جانب ستازمان سیاستِی کشتور 

بترای متردم داده شتود. 

امتکان  زراعتتی،  هتای  فرصتت  صنعتت،  بحتث 

بترای تولیتد انترژی، زیرستاخت هتای ترانستپورتی، کار و 

استتخراج معتادن و ثتروت هتای زیتر زمینتی؛ همته فکتور 

هتای ملمتوس استت کته دولتت متی توانتد بته صتورت 

عادالنته و مبتنتی بتر قانتون اساستی در متتام مناطتق و 

حتوزه هتای جمعیتتی کشتور فعاالنته رسمایته گتزاری یتا 

زمینته رسمایته گتزاری را فراهتم منایتد. ایتن هتا شتاخص 

رفتاه  ستاز  زمینته  اقتصتادی  بعتد  در  کته  استت  هتای 

اجتاعتی و در غایتت گفتان ملتی را در میتان می آورد. 

گفتتان ملتی در عرصته اجتاعی؛ تردیدی نیستت 

که افغانستتان کشتور اقلیت هاستت. گروه هتای مختلف 

قومتی بتا مشتخصات فرهنگتی و زبانتی در نقتاط مختلف 

کشتور زیستت دارنتد. واقعیتت کته هرگز منتی تتوان آن را 

انتکار کترد. پتس! ایجادگفتتان ملتی تحت تأثیتر همین 

واقعیت هاستت. اگتر این واقعیت های عینی به رستمیت 

بتدآن احترام نگتردد، دیگتر معیتاری  و  شتناخته نشتود 

وجتود نتدارد کته بربنیتاد آن گفتتان ملتی شتکل بگیرد. 

جامعته متکرث افغانستتان یک واقعیت اجتاعیستت، این 

واقعیت بستری را شتکل داده استت که بایستت آن را در 

نظتام ستازی سیاستی، و اعطتأ حقتوق اساستی متردم در 

نظتر گرفتت وگر نه امتکان خلق گفتان ملی را در کشتور 

از دستت خواهیتم داد.   

بتا توجته بته این چهتار حتوزه کته در ارتباط بته خلق 

گفتتان ملتی در افغانستتان بررستی گردید، افغانستتان 

کنونتی نیتاز بته بستر سیاستی دارد کته در آن گفتتان 

ملتی شتکل بگیرد. 

در ایتن میتان توافتق روی نظتام سیاستی متعتادل 

و همته شتمول و در عیتن حتال تکیته بتر آرای مردمتی/ 

دموکراتیتک، جتز اساستی استت در ایتن جهتت. نظتام 

سیاستی جمهوری استامی که اکنون، خوشتبختانه آن را 

داریتم یتک فرصت بزرگیستت بترای ایجاد گفتتان ملی. 

غیتر از نظتام سیاستی جمهتوری متردم ستاالر، سیاستت 

هتای تجربته شتده¬ی که زباله هتای تاریخ شتده اند درد 

ایتن ملُتک را درمتان نخواهد کترد و حتی افغانستتان را به 

شتقاق هتای خطیتری در آینتده مواجته خواهتد کترد. 

افتزون برایتن یتک گفتتان وقتتی مستلط و کارآیتی 

خواهتد داشتت کته بتواند برداشتت و نگاه سیاستی شتان 

را از واقعیتت هتای اجتاعتی و سیاستی بته تصور جمعی 

تبدیتل مناید. 

ایتن توقتع از محتوای جمهوریت متی رود، که بتواند 

مطابتق واقعیت هتای اجتاعی افغانستتان گفتان ملی 

را خلتق و آن را به پخته¬گی الزم برستاند. 

مخالتف  جهتت  در  کته  انتد  واقعیت هایتی  اینهتا 

می باشتد.  استت«  کترده  تغییتر  »طالبتان  فرضیته ی 

طالبتان در دهته ی نود هم بتا مکتب و آموزش و پرورش 

مدرن مشتکل داشتت و هنتوز هم دشمنی شتان پابرجا 

استت. در دهته ی نتود هتم بتا حضتور و فعالیتت زنتان 

در حتوزه ی عمومتی و در امتر مشتارکت سیاستی زنتان 

مشتکل داشتت و هنتوز هتم بر هتان باور استت. هنوز 

هتم ایتن گروه بتا شتنیدن نتام انتخابتات آزاد و عادالنه 

خواب شتان پریشتان می شتوند و آن را غیتر قابل قبول 

می داننتد. واقعیت هتا هیتچ نشتانه ای از تغییتر ذهنیت 

طالبتان را حمتل منی کننتد. دیدگاه شتان نستبت بته 

تکترث مذهبتی موجتود در افغانستتان هتم قابتل نقتد 

استت و در صتورت تستلط ایتن گروه بتر کشتور، مایه ی 

نگرانتی بترای کستانی کته بته لحتاظ مذهبتی بتا ایتن 

بنیادگترای  گتروه  یتک  طالبتان  دارنتد.  تفتاوت  گتروه 

دینتی استت کته بتا تفستیر قرشی گرایانه و ستطحی از 

آموزه هتا و دکریتن استامی می خواهنتد فهتم خویتش 

از دیتن جتا زده و ستامان  بته عنتوان فهتم مستلط  را 

سیاستی کشتور را بتا آن مدیریتت کننتد.

کستانی کته بتاور دارنتد ایتن گتروه از نظتر ذهنتی 

تغییتر کترده استت و طالبتان ماقبتل ۲۰۰۱ بتا طالبان 

زیتاد  احتتال  بته  انتد،  کترده  فترق   ۲۰۰۱ مابعتد 

آجنداهتای سیاستی را دنبتال می کننتد و منافع شتان 

در قدرمتندشتدن ایتن گتروه ختورده استت، ورنته آنچه 

کته در واقتع شتاهد آنیتم فقتدان تغییتر در ذهنیتت و 

سیاستی،  پدیده هتای  بته  نستبت  طالبتان  دیتدگاه 

اجتاعتی و فرهنگتی استت و خیتال ختام و ستودای 

تفکتر  در  هتم  هنتوز  استامی  امتارت  تأستیس  باطتل 

ایتن گتروه یتک ایتده ی مرکتزی و یتک آرمتان سیاستی 

مطلتوب استت. »طالبان تغییر کرده استت« افستانه ای 

ریشته  امتا  استت  کترده  فستون  را  عتده ای  کته  استت 

در زمیتن واقعیتت نتدارد. بهتای رکتود فکتری در ایتن 

 گتروه را همته روز متردم ملکتی و بی گنتاه افغانستتان 

می پردازنتد. اکنتون کته ایتن گروه بته راه حل سیاستی 

بحتران افغانستتان توجهتی نتدارد و در صتدد تستخیر 

کشتور از راه نظامتی و بتا استتفاده از زور و خشتونت 

رأس  در  کته  کستانی  تتا  می منایتد  ایجتاب  استت، 

هترم قتدرت قترار دارنتد و جتزء حلقته ی تصمیم گیتری 

سیاستی اند دستتور رسکوب شتدید این گتروه را صادر 

مناینتد. طالبتان تنهتا زبانتی کته می فهمنتد زبتان زور 

استت و نبایتد در استتفاده از ایتن زبتان بیتش از ایتن 

تعلتل منتود.

افسانه ی تغییر ذهنیت طالبان
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ــتر جمهوریت  در بس گفتمان ملی 
پایانی  و                                                                  بخش دوم  

   ستار سروش 
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 بازی با اعداد              3304
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3199    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3475
وزیرسفید را در خانه  d5 حرکت دهید. 

3504

جواب هدف         2952
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ثور
حــوادث غیر منتظره ای تا قبل از ظهر رخ خواهد داد، که تمام برنامه های تان 
را تغییر خواهید داد، نباید از یک کســب و کار انتظار زیادی داشته باشید. آرام 

باشید و از گرفتن تصمیمات مهم امروز اجتناب کنید.

جوزا
به دلیل اینکه همکاران تان با شــما همکاری نمیکنند احتماال باعث عصبانیت 
شــما می شود. آرامش خود را حفظ کنید، وگرنه بعدا از کلماتی که بکار بردید 

پشیمان خواهید شد. 

سرطان
به نظر می رســد که با رئیــس تان امروز خوب برخــورد نمی کنید. دقت 
کنید! امروز فرصت های شــما بسیار محدود اســت. باید بیشتر به نیازهای 

شــریک عاطفی تان توجه کنید. نیاز به استراحت بیشتری دارید.

اسد
تا قبل از ظهر متوجه می شــوید که باید به یک ســفر تجــاری کوتاهی بروید. 
شــریک عاطفی تان از این موضوع خوشــحال نیســت. و به همین دلیل شما 

تصمیم می گیرید که این سفر را لغو کنید. 

سنبله
امروز صبح در تمام تالش های خود موفق خواهید شــد، اما شــریک عاطفی تان 
ممکن اســت از شما ناراضی باشد به دلیل پول زیادی که خرج کرده اید. آرامش 

خود را حفظ کنید وگرنه وضع را بدتر خواهید کرد.

حمل
امروز صبح ممکن است در برابر یکی از شرکای کاری تان صبر خود را از دست 
بدهید. اختالفات را متوقف کنید تا بتوانید به صلح و ســازش برســید. مراقب 
باشــید و این موضوع را وارد حیطه خانواده نکنید. احتماال بخواهید که بیشــتر 

استراحت کنید.

میزان
امروز صبح خودتان را در میان یک شایعه که توسط یک خانم منتشر شده 
اســت پیدا خواهید کرد. آرام باشید! خشــم نمی تواند به شما کمکی کند. 
باید در برابر اطرافیان تان صبور باشید. امشب مبلغ عمده ای پول به صورت 

غیر منتظره دریافت می کنید.

عقرب
باید امروز به دقت رانندگــی کنید. احتیاط کنید! از هر گونه حدس و گمان 
اجتناب کنید وگرنه پول زیادی را از دســت خواهید داد. احتماال بخواهید که 

توصیه های اشخاص باتجربه را در نظر بگیرید.

قوس
در نهایت موفق می شوید که کسب و کار جدیدی را برای خود ایجاد کنید. به 
منظور دستیابی به اهداف خود نباید از دیگران انتقاد کنید. در برابر همکاران 

تان در محیط کاری به آرامی صحبت کنید، و از دعوا کردن اجتناب کنید.

جدی
ممکن اســت به دلیل اینکه یکی از دوستان تان به عهدش وفا نکرده است 
عصبی باشد. او را ســرزنش نکنید. ممکن است به دلیل شرایطی باشد که 
او در حال حاضر دارد. باید بیشــتر صبور باشــید و درک کنید. سعی کنید 

کمی منطقی باشید.

دلو
نتایج تالش های تان شروع به نمایان شدن می کند. فرصتی دارید که خودتان 
را اثبات کنید. اما شرایط و فضای اطراف به نفع شما کار نمی کند. باید از مالقات 

با دوستان تان اجتناب کنید چون امروز به راحتی دچار بحث و دعوا می شوید.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 4 کلمه: خوب 

 14 کلمه: متوسط 
 21  کلمه: عالی 

نوا ـ  نو ـ  پناه ـ پیوند ـ 
دهان ـ نهاد ـ نی ـ نواده 
ـ پند ـ پینه ـ پهن ـ ندا 
ـ نــادی ـ دین ـ داین ـ 

دنیا ـ دنی ـ هند.
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 لورن بری

حوت
بحث با رئیس تان ممکن است دچار لغو سفر کاری تان شود. همچنین با یکی از 
همکاران تان درگیر خواهید شد. به دلیل خستگی زیاد سریع عصبانی می شوید. 

باید آرام باشید زیرا که به سالمتی خود آسیب خواهید زد.

 شطرنج                     3476

ا

آفتاب نشــینان ـ امواج ـ برادرخوانده ـ پیام ـ تعقیب ـ ثانی ـ چگونه ـ 
جنایت ـ حلیمه ـ خالصه ـ دریغ ـ ذروی ـ رضوان ـ زلف ـ ژیان ـ سراج 
ـ شــفافیتـ  صفدرـ  ضمیرـ  طنینـ  ظلمتـ  عجیبـ  غزالـ  فرشتهـ  

قفسه ـ کاتب ـ گزمه ـ لحظه ـ مهران ـ نواسه ـ وقفه ـ هوا ـ یاور.
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که نسخه هایی را که مشرتک شده بودند برای کمک به تکمیل مجموعۀ 

شامره هایی با عنوان کتاب شناسی دکامرون گرد هم بیاورند: مجموعه ای 

زیباتر از هر چه که فکرش را بکنند. »من بیزارم از این که قولی بدهم که 

احتامل عملی شدنش نیست، یا به دلیل غرور یا تعصب آماج رسزنش شوم، اما 

می گویم که اقالم و نسخه های تاکنون گردآوری شده در این بخِش کاری، تا 

آن جا که من می دانم پرشامرتر، زیباتر و اصیل تر از هر نسخۀ دیگری هستند 

که به رؤیت عموم رسیده است.«

در حالی که دیبدن می خواست اقالم جدیدی را برای فرونشاندِن عطِش 

جویندگان کتاب خلق کند، حراج های نسخه های موجود قیمت های 

رسسام آوری داشت. با پایان خون بار بسیاری از نجیب زادگان و ارشاف 

فرانسوی در فرایند انقالب فرانسه، کتابخانه های شخصی شان پس از مرگ 

آن ها تخلیه شد تا آثاِر کلکسیونی به بازار هجوم آورد. به گفتۀ مایکل رابینسون 

که در دانشگاه ماساچوست-دارمتوت تدریس می کند حراجی که کتابخانۀ 

جان کر-سومین دوک رکسربگ- را در سال ۱۸۱۲، به فروش گذاشت، 

منایانگر یک نقطۀ عطف بود.

رابینسون در کتاب آمادۀ انتشار خود، رسوران زینتی، می گوید اقبالی که به 

حراج رکسربگ شد،  افزون بر تبلیغاْت ناشی از کمبود کتاب در دوران جنگ 

بود. بسیاری از انگلیسی های ثرومتند -و یکی از منایندگان ناپلئون- در این 

حراج رشکت کردند که ۴۲ روز به طول انجامید و شامل منتخب فوق العاده ای 

از کتاب های نوپا، )کتاب هایی که پیش از ۱۵۰۰ میالدی چاپ شده اند( 

بود. یک نسخه از کتاب های بوکاچیو به قیمت ۲۲۶۰ پوند )حدود ۱۹۰۰۰۰ 

دالر امروزی امریکا( فروخته شد؛ بیشرتین قیمت ممکن برای یک کتاب تا آن 

زمان. دیبدن که خود شاهد حراج بوده است از این حراج چنین یاد می کند: 

رسشار از »بی پروایی، کشتار، ویرانی و                                   دیوانگی.«

با این همه،  پیگیری وسواس گونۀ کتاب ها چیزی جدا از فرهنگ در 

سطح وسیع تر آن نبود. مطالعات اخیر همبستگی هایی را میان بریتانیای 

جمهوری خواه نوپدید و این شیدایی برای کتاب خریدن آشکار کرده 

است. حتی توماس دو کنسی، نویسندۀ خاطرات اعتیاد اعرتافات یک 

انگلیسِی افیون خوار، معتادان ادبیات را که در حراج رکسربگ دیده بود، 

افرادی غیرمنطقی توصیف می کند که به جای استدالل مغلوب »هوس« و 

»احساس« هستند. دوکنسی ترکیب »قیمت موهوم« را برای توصیف چگونگی 

تصمیم گیری دربارۀ قیمت کتاب ها به کار می برد، روشی که یک مجموعه دار 

کتاب را به یک فوکولِی مطیعِ احساسات تبدیل می کرد.

درحالی که ممکن است سخن گفنت از خرده فرهنگ »همجنس گرایی« برای 

آن زمان هنوز زود بوده باشد، رابینسون می نویسد که در »بازمنایی های 

کلیشه ای، عّشاق کتاب قرن نوزدهمی به طرز غیرطبیعی ای دگرباش« 

بودند. مردانی که کتاب جمع می کردند، اغلب »زن منا« تصویر می شدند. 

در سال ۱۸۳۴، مجله ادبی بریتانیایی اتنیوم حمله ای را به قلِم نویسنده ای 

ناشناس منترش کرد که تلویحاً می گفت یکی از اعضای اصلی باشگاه دیبدن 

هم جنس گراست.

زبان دیبدن که از آن با ویژگی هوس پرستانه یاد می شود، پر از ترکیب های 

دوپهلو و توصیفاتی جنسی از کتاب بازی است؛  یک گفت وگوی منونه از 

کتاب شناسی دکامرون نوشتۀ دیبدن:

می شود ما را با جرعه ای از این شیر کیفور کنی؟

خوشبختانه توانش را دارم که شام را با طعم خوب اش به لذت برسانم.

آن طور که رابینسون به من گفت: »گفتاِر حامسی-مضحک دیبدن دربارۀ 

کتاب ها و کتاب بازها شامل زبانی است که به سختی می توان به جز کنایه های 

جنسی خوانش دیگری از آن داشت. جنسی محور بودِن این منت ها،  حقیقتاً 

حیرت آور است تا جایی که منی توان آن را کنایه نامید. این وجوه خرده فرهنگی 

حاکی از این احتامل است که شاید مردانی که امروز هم جنس گرا یا دگرباش 

شناخته می شوند،  گرفتار کتاب بازی بوده اند.«

یکی از دغدغه های آغاز سدۀ نوزدهم برای خریداراِن کتاب باز ترس از این 

بود که نکند با احتکار کتاب، در واقع میراِث هموطناِن بعدِی خودشان را از 

آن ها دریغ کنند. تصویِر ثرومتنِد هرندوست، تصویِر یکی از مرصف کنندگاِن 

انگشت منای کتاب هایی بود که احتامالً هرگز خوانده منی شدند -هامن 

تّل کتاب های »باید بخوانِم« قدیمی- بنابراین، آن ها با این کار، کتاب ها را 

خارج از حوزۀ دارایی های فکری همگانی نگهداری می کردند. گردآورندۀ 

کتاب اغلب در قامِت فردی مبتال به نوعی بیامری ضد اجتامعی تصویر 

می شد که بیامری اش مانع از اثرگذاری او در یک خیر همگانی از طریق 

به اشرتاک گذاشنت ثروت های چاپی اش می شود. اما رسچمشۀ بسیاری از 

گلچین های ادبْی در کتابخانه های همین گردآورندگان شخصی نهفته است؛ 

که به شیوۀ خود، یک میراث ادبی ملّی را بنا نهادند. همچون جست وجوگران 

عرص استعامر که گنجینه های باستانی یا هرنِی دیگر کشورها را می دزدیدند، 

گردآورندگان کتاب نیز مسلامً به دزدی فرهنگی مشابهی متهم بودند. 

تفاوت آدم ها در تعامل با کتاب، از هامن سال های مدرسه معلوم 

می شود. بعضی ها با وسواس از کتاب هایشان مراقبت می کنند، در 

حالی که خیلی ها بالیی نیست که رس کتاب هایشان نیاورند. اما 

آدم هایی هستند که به معنی دقیق کلمه، به کتاب خریدن معتادند. 

عشق زندگی آن ها کتاب جمع کردن است و خانۀ ایدآل آن ها خانه ای 

است که ستون هایش زیر سنگینی کتاب خم شده باشد. »جنون 

کتاب« اثر جدیدی است که تاریخ این کتاب بازان را دنبال کرده است.

زمانی که زن جوانی بودم، از این که یک یا دو وعدۀ غذا را فدای هزینۀ 

خرید کتاب کنم، احساس نوعی غرور کاذب می کردم. چیزی نگذشت 

که با رواج کارت های اعتباری در همۀ بخش های دانشگاه، می توانستم 

هم کتاب و هم غذا بخرم. بعدها در توجیِه بدهِی اعتباری رو به 

فزونی ام می گفتم که این کارها برای تحصیلم الزم است، و با دوستان 

به شوخی می گفتم: دیگران پولشان را رصف ماشین و لباس های گران 

می کنند، اما تنها دارایی با ارزش من در کتابخانه ام است.

حاال می فهمم که آن شوخی ها در واقع به قصد توجه طلبی بود. من 

حّقاً عاشق کتاب بودم، همیشه بودم، اّما از داشنت آن همه کتاب 

نیز لّذت پرنخوتی می بردم. همین موضوع درباره نخستین فهرسِت 

پایان ناپذیِر »باید بخوانم«هایم نیز صادق بود؛ یعنی هامن نسخه هایی 

را که به قصد خواندن خریده بودم. بااین حال، سال ها بعد، زمانی 

که رصفه جویی دورۀ بزرگسالی موجب شد دیگر هر بار که پا به 

کتابفروشی می گذاشتم کتاب نخرم، به دلیل شغل ام به عنواِن منتقد 

هر هفته به طور میانگین ۵ کتاب به دستم می رسد. تّل کتاب های 

»باید بخوانم« به سقف رسیده و با این که دیگر بدهکار منی شوم، لّذت 

درونی ام از احاطه شدن با کتاب ها همچنان است که بود.

در قرن ۱۹، جمع آوری کتاب بین نجبا، و بیشرت در بریتانیا مرسوم 

شد و به وسواسی تبدیل شد که یکی از گرفتارانش آن را »جنون 

کتاب« نامید. کشیش و کتاب شناس انگلیسی، توماس فرگنال دیبِدن 

جنون کتاب یا دیوانگی برای کتاب: یک رمانس کتابشناسانه، را 

نوشت که هجویۀ ظریفی دربارۀ آدم هایی بود که به زعم او درگیر این 

روان نژندی اند. دیبدن برای این عارضه وجه پزشکی و طبی قائل 

شد، و تا ارائۀ فهرستی از دردنشان ها پیش رفت که در جست وجوی 

وسواس گونۀ افراد برای انواع خاصی از کتاب ها بروز می کرد: 

»نسخه های چاپ اّول، اصلی، چاپ حروف گوتیک و قطع بزرگ؛ 

کتاب هایی که لبۀ کاغذ آن ها با ابزارهای برش و صفحه بندی چیده 

نشده؛ منونه های مصّور؛ منونه های نایاب با صّحافی مراکشی یا آسرت 

ابریشمی؛ و منونه هایی که روی پوست گوساله چاپ شده اند.«

اّما خود دیبدن نیز روی جنبه های فیزیکی کتاب وسواس داشت، و 

در توصیفات خود به جزئیات صحافی و چاپ کتاب ها )و نه محتوای 

آن ها( توجه شدیدی دارد که عشق او را فاش می کند. او در نامه ای 

که سال ۱۸۱۵ در یک مجله منترش شد، از مشرتکانش طلب کرد 

یادداشت

اما نتیجۀ تحقیقاِت تصویِر ثرومتنِد هرندوست، تصویِر یکی از 

مرصف کنندگاِن انگشت منای کتاب هایی بود که احتامالً هرگز 

خوانده منی شدند

دانشگاهی دربارۀ جنون کتاب در اثبات چنین اتهاماتی شکست 

می خورد. از طرفی، من یک بررسی کتاب کمیاب مربوط به سال 

۱۹۸۵ یافتم که به »غلبۀ عرب« بر اسپانیا پیش از بازپس گیری 

آندلس می پردازد.

در این بررسی، نقدی بر جنون کتاب مسلامنان مطرح می شود: 

با وجود تحسین حفاظت مورها از فرهنگ غربی طی دوره ای 

که تلویحاً دوران تاریک نامیده می شود، »تعداد کمی از آن آثار، 

برای محققان مدرن دارای ارزش است.« گردآورندگان کتاب ها در 

جهان اسالم با زبانی کامالً مسترشقانه ]اما[ با هامن عبارت هایی 

تحقیر می شوند که برای نقد گردآورندگان بریتانیایی به کار 

می رفت: »ما منی توانیم با تخیالت نشئه وار آن ها دربارۀ عشق 

همدردی کنیم، یا استعداد چندانی را در تصویرها و توصیفات 

فوق شخصی آن ها و تعابیر پرگو و پرآب وتاب آنها کشف کنیم«. 

به نظر می رسد از نظر ویکتوریایی ها نگهداری و حفظ آثار ارسطو 

و ریاضی دان ها توسط عرب ها پذیرفتنی است، اما اقدام برای 

نگهداری از کتاب های حاوی زباِن پرحرارِت عاشقانه ناراحتشان 

می کند.

در سدۀ بعد از آن، به گواه مقاله ای از موزۀ هرن مرتوپولینت 

در سال ۱۹۰۶، جمع آوری کتاْب دیگر خوار شمرده منی شد. 

جداکردن طال از ناخالصی نیازمند مهارت بود؛ در این سده، دیگر 

جمع آوری کتاب »به متامی علم« به شامر می رفت و به خوانندگان 

گفته می شد که آن ها نیز می توانند به کتابی که تازه یافته شده 

امتیاز بدهند، به رشط آن که »داوری مشتاقانه، سلیقۀ بی خطا 

و صرب بی انتها داشته باشند و به استهزا بی توجهی کنند«. 

هامن طور که نویسنده اشاره می کند، دانش ویژه ای نیاز است تا 

کسی بداند داستان یک مست اثر فرانکلین ایوانز، یعنی کتابی 

که ممکن است خیلی ها دور بیاندازندش،  در واقع نخستین اثر 

منترششدۀ والت ویتمن، و کمیاب و ارزشمند است«. 

حاال دیگر جنون کتاب مایۀ مباهات بود. من دانشگاِه تحصیالِت 

تکمیلی ام را بر اساس مجموعۀ کتابخانه هایش برگزیدم: کرنل 

در ایتاکا، نیویورک، که با مشارکت دیکسون وایت،  مورخ و 

مجنون کتاب، پایه گذاری شده بود،  کسی که عمر خود را به 

سفر در دنیا و جمع آوری کتاب گذرانده بود و بیش از ۳۴۰۰۰ 

جلد کتاب کمیاب برای تأسیس کتابخانه کرنل هدیه کرد. به 

این ترتیب، جنون او با وجود ترس منتقدان پیش از او، برای یک 

هدف همگانی مفید بود: تا امروز، پژوهشگران برای استفاده 

از آن چه که روزگاری در طبقه های کتابخانه شخصی وایت 

ستایش می شد، به ایتاکا سفر می کنند. نخستین باری که من 

در این کتابخانه نشستم در حالی که یک کتاب چاپ پیش از 

۱۵۰۰ را در دست داشتم، احساس می کردم در ساحل اقیانوس 

نشسته ام: کوچک و در نسبت درستی با جهان. در دست گرفنت 

کتاب های مربوط به سده ها پیش از امروز، یادآور تلخی از این 

است که نه تنها انسان ها از زمانی که وجود داشته اند عاشق کتاب 

بوده اند، بلکه در آینده نیز چنین خواهند بود. شاید امروز جنون 

کتاب رفتاری غیرمنطقی به نظر نیاید، بااین حال، کتاب ها دیگر 

حرمت چندانی ندارند و کتابخانه های شخصی انگشت شامرند. 

در عوض، هامن طور که برای دیگران، پیش از ما هم چنین بوده 

است، جنون کتاب کنشی مدقانه برای حفظ و نگهداری چیزی 

برای آیندگان است.

افغانسـتان مـا: ویـل اسـمیت بازیگـر معـروف عنـوان و پشـت جلـد کتـاب 

خاطراتـش را رومنایـی و از هوادارنـش تشـکر کـرد. 

بـه گـزارش ددالیـن، ویـل اسـمیت روی جلـد و عنـوان کتـاب زندگینامه ای 

خودنوشـتش را رومنایـی کـرد. ایـن کتـاب بـا عنـوان »اسـمیت« ۹ نوامـرب 

اکنـون در میـان پرفروش هـای  و  پـرس منتـرش می شـود  توسـط پنگوئـن 

آمـازون در بخـش بیوگرافی هـا در ردیـف اول فـروش ایسـتاده اسـت.

اسـمیت بـا یک پسـت اینسـتاگرامی از هوادارانی که کتابـش را پیش خرید 

کرده انـد تشـکر کـرده اسـت. وی ایـن کتـاب را بـا همـکاری مارک منسـون 

نوشـته و طراحـی جلد کتاب را برنـدان اودوم هرنمنـدی از نیواورلئانز انجام 

داده اسـت. اسـمیت که در ۲ سـال اخیر وقتش را رصف نوشـنت این کتاب 

کـرده از آن بـه عنـوان »کار عشـق« یاد کرد.

ایـن بازیگـر در صفحـه آمـازون بـرای معرفـی کتـاب از آن به عنوان داسـتان 

چگونگـی تسـلط بـر احساسـات یـک شـخص بـه گونـه ای کـه بتوانـد بـه 

دیگـران هـم کمـک کنـد تـا بتواننـد همیـن کار را بکننـد یـاد کـرده اسـت. 

ویـل اسـمیت نوشـته اسـت: »وقتـی ذهـن خـودت را بـه تـرصف درآوری آن 

گاه آسـان اسـت در دنیـای مـادی مانـوور بدهـی. بـه ایـن بـاور دارم. وقتـی 

ذهـن خـودت را شـناختی، هـر تجربـه، هر احسـاس، هر نتیجـه؛ چه مثبت 

چـه منفـی، بـه راحتـی بـه جلـو می بـردت تا تجربه و رشـد بیشـرتی داشـته 

باشـی. ایـن اراده )Will( واقعـی اسـت. بـه جلـو رفـنت بـا وجود همـه چیز و 

جلـو رفـنت در راهـی کـه دیگـران را بـا تو همـراه کند؛ بـه جای این کـه آن ها 

را پشـت رس بگـذاری. گفتنـی اسـت کـه ویـل اسـمیت ۳ سـال پیـش خـرب 

داده بـود کـه قصـد دارد ایـن کتـاب را بنویسـد.

بـا ایجـاد یـک بخـش جنبـی جدیـد در جشـنواره فیلـم کـن، در ایـن بخـش 

فیلم هایـی بـا مترکـز بـر تغییـرات آب و هوایـی بـه منایـش درمی آیـد بـه گزارش 

هالیوود ریپورتر، هفتاد و چهارمین دوره جشـنواره فیلم کن بخشـی را به منایش 

مسـتندها و فیلم های بلندی درباره تغییرات و آب و هوایی اختصاص می دهد. 

ایـن فیلم هـا در یـک بخش جنبی جدید منایش داده می شـوند و یک درام بلند 

داسـتانی و ۶ مسـتند با مترکز بر مسایل زیسـت محیطی را دربرمی گیرند. فیلم 

»جنـگ صلیبـی« سـاخته لوییـس گارل درامی دربـاره چند بچه اسـت که با هم 

تصمیـم دارنـد بـه محافظـت از زمیـن بپردازند. این فیلم بـرای اولین بـار در این 

بخـش جنبـی کـن دیده می شـود. خـود گارل نیز در ایـن فیلم در کنار لتیسـیا 

کاسـتا و جـوزف انـگل نقش آفرینی کرده اسـت. یکی از مسـتندهای این بخش 

جدیـد با عنوان »باالی آب« سـاخته آیسـا مایگا درباره گرمـای جهانی و تاثیر آن 

بر نیجر یکی از مناطق صحرا در آفریقاسـت. رائول جین با »شـیاطین نامریی« 

کـه دربـاره آلودگـی در دهلـی نو اسـت بـه آلودگـی هـوا از ذرات نادیدنی مترکز 

دارد. »خیلـی متاسـفم« سـاخته ژائو لیانـگ از چین نیز به خطـرات انرژی امتی 

پراخته اسـت. »حیوان« سـاخته سـیریل دیون کارگردان فرانسـوی نیز به فاجعه 

تغییـرات آب و هوایـی در رسارس جهـان پرداختـه و اولیـن بـار در همیـن بخـش 

جانبـی کـن دیـده خواهـد شـد. دیگر مسـتندهای این بخـش شـامل »بزرگ تر 

از مـا« سـاخته فلـور وارس نگاهـی بـر فعاالن جـوان تغییـرات آب و هوایـی دارد و 

»پلنـگ برفـی« سـاخته ماری آمیگوت تالش ونسـان مونیر عـکاس حیات وحش 

و سـیلوین تسـون نویسـنده مسـایل ماجراجویانه در صحرای تبت برای گرفنت 

تصاویـری از یکـی از منزوی تریـن گربه هـای بـزرگ را دربرمی گیرد.

هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن از ۶ تا ۱۷ جوالی برگزار می شود.

کتاب خاطرات ویل اسمیت 
از پرفروش ترین های آمازون شد

جشنواره کن بر تغییرات آب و هوایی 
متمرکز می شود

جنون کتاب: تاریخ عجیب اعتیاد به خریدن کتاب

جشنواره

  ترجمه: مینا فراهانی

  منبع: مجله نبشت

کتاب



زنـان ورزشـکار در بلـخ از افزایـش ناامنـی و ترس از 

برگشـت دوبـاره طالبان نگـران اند.

اداره ورزش بلـخ نیـز گفتـه کـه افزایـش بی پیشـینه 

ناامنـی در ایـن والیت و تهدیدهـای پی هم طالبان 

سـبب کاهـش حضـور زنـان در مکان هـای ورزشـی 

دولتـی و خصوصـی شده اسـت.

سـویتا افغـان، مسـوول تیـم فوتبـال بانـوان در بلـخ 

است.

این سـو  بـه  سـال  سـه  از  دارد،  سـال   ۲۸ کـه  او 

مسـوولیت رهـری تیم زنـان فوتبالیسـت در بلخ به 

عهـده اوسـت.

سـویتا یکـی از صدها ورزشـکار در شـهر مزاررشیف 

اسـت که تـازه افزایـش ناامنـی و تهدیدها از سـوی 

طالبـان فعالیـت ورزشـی اش را کم رنـگ کرده.

او بـه رادیـو آزادی می گویـد کـه مسـوولیت رهـری 

هشـت تیم فوتیال زنـان را دارد که تعداد مجموعی 

ایـن ورزشـکاران بـه ۱۵۰ تن می رسـد.

بانـو افغـان می گویـد کـه از یـک مـاه بـه این سـو 

ورزشـگاه  در  مانـع حضـور وی  بارهـا  خانـواده اش 

شده اسـت.

فامیـل اش  مامنعـت  اصلـی  علـت  کـه  گفـت  وی 

شـدت یافـن ناامنـی و بیشـر شـدن حمله هـای 

بلـخ اسـت. انفجـاری در والیـت 

سـویتا افزود: "ناامنی ها روز به روز بیشـر می شود. 

مـا نگران امنیت هسـتیم. حضـور ورزشـکاران واقعاً 

خیلی کم رنگ شـده."

محمـد ابراهیـم عثامنـی، رئیـس اداره تربیت بدنی 

از برگشـت  نیـز می گویـد کـه تـرس  بلـخ  و ورزش 

در  گـروه  ایـن  حمله هـای  گسـرش  و  طالبـان 

ولسـوالی های مختلـف ایـن والیـت عامـل اصلـی 

مکان هـای  در  ورزشـکار  زنـان  حضـور  کاهـش 

اسـت. ورزشـی 

شـازیه عتیقی، مسـوول ارتقای ظرفیت ورزشـکاران 

و  رسـمی  گونـه  بـه  کـه  گفتـه  هـم  بلـخ  در  زن 

غیررسـمی چهـار هـزار ورزشـکار زن در رشـته های 

مختلـف در مزاررشیـف مـروف مترینـات بودنـد.

درصـد   ۵۰ رقـم  ایـن  اکنـون  اکـه  افـزوده  او  امـا 

اسـت. یافتـه  کاهـش 

او نیـز مامنعـت خانواده ها به دلیـل ناامنی را عامل 

اساسـی نرفن دخـران به ورزشـگاه ها عنوان کرد.

امـا بانـو عتیقی افـزود که شـیوع موج سـوم ویروس 

ورزشـگاه ها  در  زنـان  حضـور  عـدم  بـر  نیـز  کرونـا 

بوده اسـت. تاثیرگـذار 

شـازیه می گویـد کـه بـا توجـه بـه شـدت ناامنی هـا 

در رستـارس کشـور اکـراَ ورزشـکاران زن بـه شـمول 

خـودش نگـران برگشـت زنـان بـه دوران مشـابه بـه 

حاکمیـت طالبـان اند.

بانـو عتیقـی بیشـر گفـت: "مـا همـه ما می ترسـیم 

کـه دوبـاره طالبـان حاکم نشـوند. اگر چنین شـود، 

مـا خانه نشـین می شـویم حتـا تصـور ایـن عمل هم 

برایم دشـوار اسـت."

بانـو عتیقـی می گوید کـه حکومت باید در راسـتای 

اقدام هـای  بلـخ  زنـان ورزشـکار در  امنیـت  تامیـن 

بـردارد. عملی 

عـادل شـاه عادل، سـخنگوی پولیـس بلخ بـه رادیو 

امنیـت  تامیـن  تـاش  در  کـه  اسـت  گفتـه  آزادی 

مکان هـای ورزشـی زنـان در بلـخ اسـت.

او همچنیـن گفتـه اگـر تهدیـد خاصـی علیـه کـدام 

ورزشـکار زن در بلـخ متوجـه باشـد، آن هـا بایـد بـه 

موقـع تهدیـد را بـا اداره مبـارزه بـا تروریـزم رشیـک 

. کنند

عـادل افـزود: "مـا مسـوولیت تامین امنیت فـرد فرد 

ایـن وطـن را داریـم. اگـر تهدیـد خاصـی متوجـه 

کـدام ورزشـکار باشـد، بایـد بـه زودی بـا مـا رشیک 

شود."

در ایـن حـال، کمیسـیون حقـوق بـر افغانسـتان 

نیـز از کـم شـدن حضـور زنـان در ورزشـگاه ها ابـراز 

کرده اسـت. نگرانـی 

سـید محمـد سـامع، مسـوول دفـر سـاحوی ایـن 

ناامنـی در کنـار  کمیسـیون در شـامل گفتـه کـه 

صدمـه زدن بـر کار و فعالیت تجارتـی، عرصه ورزش 

در  زنـان  حضـور  و  کـرده  زیامننـد  نیـز  را  بلـخ  در 

داده. کاهـش  را  ورزشـگاه ها 

رادیـو  بـه  طالبـان  سـخنگوی  مجاهـد،  ذبیح اللـه 

آزادی گفتـه اسـت کـه تاکنون تـرور ورزشـکاران و یا 

ایجـاد تهدیـد بـرای آن هـا در برنامه هـای ایـن گـروه 

نـدارد. جا 

هرچنـد طالبـان گفته انـد که به تامین حقـوق زنان 

متعهـد هسـتند، امـا در زمـان حکمرانـی ایـن گـروه 

در دهـه ۹۰ در افغانسـتان، دروازه هـای مکتـب بـه 

روی زنـان مسـدود بـود و آن هـا بیـرون از منـزل حق 

کار را نداشـتند.

نگرانی زنان ورزشکار از افزایش 
ناامنی و برگشت دوباره طالبان در بلخ

ورزش

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4243   سه شنبه   1  سرطان  1400   22  جون  2021 
5

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

 صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا 0798000331 
 مدیرمسوول: محمد هدایت 0744459575 

 سردبیر: حفیظ اهلل زکی 0799157371  
 دبیر بخش مقاالت: قربانعلی انصاری

 روزنامه »افغانستان ما« از همۀ دانشمندان و 
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید. 

 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز 
دارد.

 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها 
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه 

است.

 آدرس: کابل، ناحیه ششم، روبه روی لیسه حبیبیه
 شماره های تماس: 0777005019 و 0799005019 

 آدرس الکترونیکی: 
thedailyafghanistan@yahoo.com

 ویب سایت:
http://www.dailyafghanistan.com

 کاریکاتوریست: خالق علی زاده
 دیزاین: جواد ماندگار، عبداهلل زمانی

 وب سایت:حسین  انصاری 0792919494

The Daily Afghanistan-e-Ma

کار آن هـا اسـت.«

و  امریـکا  بازگشـت  و  برجـام  احیـای  بـر رس  مذاکـرات هسـته ای 

ایـران بـه توافـق هسـته ای از مـاه اپریـل در ویـن اتریش آغاز شـده 

و تاکنـون ۶ دور از ایـن گفتگوهـا انجـام شـده اسـت. روز گذشـته 

آخریـن روز از دور ششـم بـه پایـان رسـید و مذاکوریای کننـدگان 

بـرای مشـورت و بررسـی آخریـن تحـوالت بـه پایتخت هـای خـود 

بازگشـتند.

باشـد در راسـتای آورده ای بـرای مـردم و رفـع محدودیـت هـا و 

تحریـم هـا و راسـتی آزمایـی مسـأله ارتباطـات را ادامـه خواهیم 

داد.«

رئیسـی در پاسـخ بـه سـوال خرنـگار شـبکه ام بـی سـی امریکا 

را  تیـم مذاکوریـای هسـته ای  دارد  آیـا قصـد  اینکـه  بـر  مبنـی 

حفـظ کنـد؟ گفـت: »تیـم مذاکوریای کننـده هسـته ای کار خود 

را دنبـال می کنـد. تیـم سیاسـت خارجی ما نیز در حال بررسـی 

ابراهیم رئیسـی، در نخسـتین نشسـت خـری پس از پیـروزی در انتخابات 

ریاسـت جمهـوری ایـران گفـت کـه حـارض بـه ماقـات بـا رئیـس جمهوری 

امریـکا نیسـت و از واشـنگن خواسـت که بـه برجـام برگردد.

وی تاکیـد کـرد: »دنیـا باید بدانـد وضعیت با این حضور مـردم در انتخابات 

تغییـر کـرده اسـت. بایـد دنیا بداند که در سیاسـت خارجی تا امروز، فشـار 

حداکـری کارسـاز نشـده اسـت و باید روی ایـن موضوع تجدیـد نظر کند. 

بایـد بدانـد سیاسـت خارجـی دولـت مـا از برجـام رشوع منی شـود و بـه 

برجـام هـم منتهی نخواهد شـد.«

وی در عیـن حـال گفـت کـه دولـت وی »تعامـل بـا همـه کشـورهای دنیا را 

بـه عنـوان یک اصـل تعاملی گسـرده و متوازن در سیاسـت خارجی دنبال 

خواهـد کـرد« آقـای رئیسـی افزود:»هـر مذاکوریـای ای کـه منافـع ملـی در 

آن تضمیـن شـود، ایـن مذاکوریـای حتـام مـورد حامیـت خواهد بـود اما ما 

وضعیـت اقتصـادی و رشایـط مـردم را بـه این مذاکـرات گـره نخواهیم زد.«

از تاریـخ ۱۳ اسـد فعالیـت خـود  ایـران کـه  هشـتمین رئیـس جمهـوری 

اعزامـی  بورجـس، خرنـگار  آنلیـز  سـوال  بـه  پاسـخ  در  می کنـد،  آغـاز  را 

یورونیـوز دربـاره رسنوشـت برجـام و پیـام بـه امریکایی هـا گفـت: »برجـام 

را امریکایی هـا نقـض کردنـد، پیـام مـن ایـن اسـت کـه طبـق برجـام شـام 

و  برگردیـد  برجـام  بـه  نکردیـد.  امـا  بـود  تحریم هـا  رفـع همـه  بـه  متعهـد 

تعهـدات خـود را عمـل کنیـد.« وی خطـاب بـه اروپـا هـم گفـت کـه تحـت 

فشـارهای امریـکا قـرار نگیـرد و آنچـه متعهـد شـده  اسـت عمـل کنـد.

وی دربـاره ادامـه مذاکـرات برجـام گفـت: »اجـازه نخواهیـم داد بـه نحـوی 

مذاکـرات  داد  نخواهیـم  اجـازه  باشـد،  مذاکوریـای  بـرای  مذاکوریـای 

فرسایشـی باشـد بلکـه بایـد هـر نشسـتی همـراه بـا نتیجـه باشـد، نتیجـه 

محـوری موضـوع ماسـت و بایـد آورده ای بـرای ملـت بـزرگ ایـران داشـته 

نیروگاه هسته ای بوشهر ایران 
به دلیل »نقص فنی« خاموش شد 

کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان 
به تیم ال حالۀ بحرین پیوست

مجیب زدران در لیگ داخلی کریکت انگلستان بازی می کند

برای اولین بار یک وزیر خارجه اسرائیل به امارات سفر می کند 

در جریـان ترمیم نیـروگاه بوشـهر«، در مواقع خاص 

شـبانه روز اسـتفاده از انـرژی بـرق را بـه حـد اقـل 

کاهـش بدهند.

نیـروگاه بوشـهر تنهـا نیـروگاه هسـته ای تولیـد برق 

ایران می باشـد که در شـهر بوشـهر در حومه خلیج 

فـارس موقعیـت دارد. ایـن نیروگاه به کمک روسـیه 

اعـامر شـده و سـال ۲۰۱۱ فعـال گردیـد؛ امـا در 

سـال ۲۰۱۳ پـس از چنـد سـال تأخیـر رسـامً بـه 

فعالیـت رشوع منـوده اسـت.

سـال ۲۰۱۶ رشکـت های روسـی و ایرانـی به اعامر 

دو رِاَکتـور دیگـر در همیـن نیـروگاه آغـاز منودنـد. 

اعـامر کامـل ایـن دو رآکتـو عجالتـاً ده سـال دوام 

کرد. خواهـد 

مقام هـای سـازمان انـرژی اتومـی ایـران گفتـه انـد 

کـه نیـروگاه هسـته ای بوشـهر بـه دلیـل »نقـص 

فنـی« خامـوش گردیـده و »به طور موقت از شـبکه 

امـا جزئیـات  بـرق خـارج شـده اسـت«.  رسارسی 

دقیـق در مـورد چگونگـی ایـن نقـص فنـی ارائـه 

نشـده اسـت.

در توضحیاتـی کـه اداره انـرژی اتومـی ایـران ارائه 

کـرده، آمـده اسـت کـه »با رفـع ایـن نقیصـه، طبعاً 

ایـن نیـروگاه به شـبکه بـرق وصـل می شـود«. این 

اداره گفتـه اسـت که احتامالً تا چنـد روز دیگر این 

نقـص فنی رفـع خواهد شـد.

رشکـت بـرق ایران به روز یکشـنبه از مردم خواسـته 

اسـت کـه »بـه دلیـل محدودیـت هـا در تولیـد برق 

اسـت که ۱۰ سـال پیش توسـط شـورای اروپا تنظیم 

شـد. بـر اسـاس ایـن کنوانسـیون بایـد یـک چارچوب 

قانونـی در رسارس اروپـا بـرای جلوگیـری و مبـارزه بـا 

خشـونت علیـه زنـان ایجاد شـود.

بـر اسـاس آمـار گروه هـای مدافـع حقـوق زنـان، در 

سـال های اخیـر شـامر قربانیـان خشـونت علیـه زنان 

در ترکیـه افزایـش یافتـه اسـت. تنهـا در سـه مـاه اول 

اثـر  بـر  زن   ۵۰ بـه  نزدیـک  میـادی  جـاری  سـال 

خشـونت مـردان در ایـن کشـور جـان باخته انـد.

طبـق نظرسـنجی سـازمان "مـا زن کشـی را متوقـف 

خواهیـم کـرد" در سـال گذشـته میـادی در ترکیـه 

۳۰۰ زن بـه دسـت شـوهر یـا رشیـک زندگی پیشـین 

خـود کشـته شـده اند.

زمینـه پاسـخ مثبت دهـد: »ما همچنـان امیدواریم که 

جمهـوری دموکراتیک خلـق کوریا دربـاره ارتباط با ما 

و پیشـنهاد مـا بـرای دیـدار در هـر مـکان و هـر زمـان 

بـدون پیش رشط پاسـخ مثبـت دهد.«

در همیـن حـال، مناینـده ویـژه ایـاالت متحـده تاکید 

کـرد کـه امریـکا بـه اجـرای قطعنامـه شـورای امنیـت 

سـازمان ملـل کـه کوریـای شـاملی را به دلیـل برنامه 

تسـلیحات هسـته ای تحریم کرده و سایر کشورهای را 

بـه ایـن کار ترغیـب می کنـد، ادامـه خواهـد داد.

سـونگ کیـم همچنیـن با آقـای نو بـه همـراه تاکهیرو 

فوناکوشـی، فرسـتاده جاپان در امور هسـته ای درباره 

حـل اختافـات هسـته ای با کوریای شـاملی صحبت 

کـرد. سـونگ کیـم بـه خرنـگاران گفـت: »کوریـای 

جنوبـی و ایـاالت متحـده همـکاری نزدیکـی را بـرای 

حفـظ ثبات در شـبه جزیـره کوریا و یافـن راهی برای 

از رسگیـری گفت وگوهـا بـا کوریـای شـاملی در ارسع 

وقـت انجـام می دهـد.«

با این حال کیم جونگ اون در آخرین سـخرنانی های 

سیاسـی خـود گفتـه اسـت که رسنوشـت دیپلامسـی 

و روابـط دوجانبـه بـا امریـکا بـه ایـن بسـتگی دارد که 

واشـنگن از »سیاسـت های خصامنـه« خـود دسـت 

بردارد.

بیـش از هـزار تـن علیـه خـروج ترکیـه از کنوانسـیون 

تظاهـرات  زنـان  علیـه  خشـونت  ضـد  بـر  اسـتانبول 

بـه  ترکیـه  نقطـه مختلـف  از ۷۰  زنـان  ایـن  کردنـد. 

اسـتانبول آمدنـد تـا اعـراض خـود را نسـبت بـه ایـن 

اردوغـان نشـان دهنـد. اقـدام رجـب طیـب 

بیـش از هـزار نفـر از زنـان ترکیـه از بیـش از ۷۰ نقطه 

این کشـور بـرای تظاهـرات بـه اسـتانبول آمدند.

بـه گـزارش خرگـزاری فرانسـه، ایـن زنان بـا تظاهرات 

در اسـتانبول تـاش کردنـد صدای اعراض خـود را به 

گـوش رجـب طیـب اردوغـان، رئیـس جمهـوری ترکیه 

برسـانند و او را وادار سـازند تا اعامیه خود را مبنی بر 

عقب نشـینی از کنوانسـیون اسـتانبول را پس بگیرد.

بین املللـی  توافق نامـه  یـک  اسـتانبول  کنوانسـیون 

مناینـده ویژه رئیـس جمهوری امریـکا در امور کوریای 

شـاملی روز دوشـنبه ۲۱ جـون گفـت امیـدوار اسـت 

پس از اینکه رهر کوریای  شـاملی به مقامات دسـتور 

آمـاده  رویارویـی  هـم  و  گفت وگـو  بـرای  هـم  تـا  داد 

شـوند، بـه زودی شـاهد واکنـش مثبـت پیونگ یانـک 

از پیشـنهادات ایـاالت متحـده برای گفت وگو باشـیم.

سـونگ کیـم، مناینـده ویـژه بایـدن در امـور کوریـای  

شـاملی، هـم اکنـون بـرای یـک دیـدار پنـج روزه در 

سـئول اسـت تا بـا مقامـات کوریـای  جنوبـی و جاپان 

متحـده  ایـاالت  شـده  متوقـف  دیپلامسـی  دربـاره 

علیـه  تحریم هـا  و  هسـته ای  برنامـه  رس  بـر  امریـکا 

کنـد. صحبـت  کوریای شـاملی 

این گفت وگوهای سـه جانبه پس از نشسـت سیاسـی 

هفتـه گذشـته کوریای شـاملی برگـزار شـد جایـی که 

خواسـتار  کوریای شـاملی  رهـر  اون،  جونـگ  کیـم 

تـاش بیشـر بـرای بهبـود اقتصـاد کشـورش شـد که 

سـال گذشـته با بسـته شـدن مرزها بـه دلیـل کرونا با 

کمبـود شـدید مـواد غذایـی روبرو شـده اسـت.

سـونگ کیـم، مناینـده ایـاالت متحـده امریکا پـس از 

دیـدار با نو کیـو-دوک دیپلامت ارشـد کوریای جنوبی 

گفـت که متحـدان اظهـارات رهـر کوریای شـاملی را 

در نظـر گرفته انـد و امیدوارند که پیونـگ یانگ در این 

هری کین، ستاره پی اس جی را به رئال می فرستد

تکواندوکاران افغانستان از مسابقات لبنان مدال های طال و برونز گرفتند

ارسائیـل متقابـا قبـول کـرده کـه الحـاق مناطـق کرانـه 
باخـری بـه آبادی هـای یهودی نشـین را متوقـف کنـد. 
طرفیـن امیدوارنـد کـه ایـن توافق هـا منافـع اقتصـادی 
بـه همـراه بیـاورد و در عیـن حـال جبهـه مشـرکی علیه 

جمهـوری اسـامی ایجـاد کنـد.
نخسـت وزیـر ارسائیـل، روی کار آمـدن ابراهیـم رئیسـی 
را مایـه نگرانـی جامعـه بین املللـی دانسـته و یائیر الپید 
وزارت  سـخنگوی  اسـت.  خوانـده  تهـران"  "جـاد  را  او 
"تندروتریـن  رئیسـی  کـه  گفتـه  نیـز  ارسائیـل  خارجـه 

رئیـس جمهـور" تاریـخ جمهـوری اسـامی اسـت. 
امـارات متحـده عربـی پس از توافـق با ارسائیـل، مقصد 
محبـوب گردشـگران ارسائیلـی شـد، امـا پاندمـی کرونـا 
بـر رفـت و آمدهـا سـایه انداخـت. امـارات بـر آن اسـت 
در  دالـری  میلیـارد   ۱۰ صنـدوق  یـک  گشـایش  بـا  تـا 
در  جملـه  از  ارسائیـل  کلیـدی  و  مختلـف  بخش هـای 
حـوزه تولیـد انـرژی، آب، صحـت و درمـان و کشـاورزی 

کنـد.  رسمایه گـذاری 
بـه  سـودان  و  مراکـش  بحریـن،  امـارات،  صلـح  توافـق 
"پیـامن صلـح ابراهیـم" شـهرت دارد. سـه مـاه قبـل قرار 
بـود بنیامیـن نتانیاهـو بـه امـارات بـرود اما این سـفر در 

آخریـن سـاعات لغـو شـد.

ابوظبـی خواهـد بود.
رهـر حـزب "یـش عتیـد" سه شـنبه آینـده مهـامن وزیـر 

خارجـه امـارات خواهـد بـود. 
دفـر یائیـر الپیـد اعـام کـرد کـه ایـن سـفر در روزهـای 
۲۸ و ۲۹ جون انجام می شـود و افتتاح رسـمی سـفارت 
و کنسـولگری ارسائیـل در دوبـی و ابوظبـی در دسـتور 

کار آن قـرار دارد.
در بیانیـه وزارت خارجـه ارسائیل آمده اسـت: »گسـرش 
روابـط امـارات و تل آویـو از اهمیتی باال برخوردار اسـت؛ 
امـری کـه نـه تنها بـه نفع شـهروندان دو کشـور، بلکه به 

سـود کل خاورمیانـه خواهد بود.«
بـا  توافق نامه هایـی   ۲۰۲۰ سـپتامر  در  ارسائیـل  
و  دیپلامتیـک  مناسـبات  آغـاز  بـرای  بحریـن  و  امـارات 

کـرد. امضـا  منایندگـی  بازگشـایی 
نخسـتین کشـورهای حاشـیه خلیـج  بحریـن  و  امـارات 
برقـرار  آویـو  تـل  بـا  رسـمی  روابـط  کـه  بودنـد  فـارس 
کردنـد. ایـن یـک سنت شـکنی در بین کشـورهای عربی 
بـود کـه دهه هـا هـر گونـه مناسـبات بـا ارسائیـل را بـه 
حـل مسـئله فلسـطین منـوط می سـاختند. تنهـا مـر و 
اردن در ایـن سـال ها بـا ارسائیـل مناسـبات دیپلامتیک 

داشـتند.

یائیـر الپیـد، وزیـر خارجـه جدیـد ارسائیـل برای نخسـتین 
ایـن سـفر دو  امـارات متحـده عربـی مـی رود.  بـه  دیـدار 
روزه بـرای هفتـه آینـده برنامه ریـزی شـده و شـامل مراسـم 
رسـمی افتتـاح سـفارت و کنسـولگری ارسائیـل در دوبی و 

رقابت هـای  بعـدی  دور  در  را  حضـورش 

راه یابـی بـه جـام ملت های آسـیا قطعـی کرد.

بلسـت بـه انگلسـتان سـفر کـرده بـود.
کرونـا  ویـروس  همه گیـری  دلیـل  بـه  امـا 
در آن کشـور قرنطینـه شـد. مجیـب زدران 
اخیـراً در توییـر خـود نوشـت کـه قرنطینـه 

متـام شـده اسـت.

اگـر انتقـال هـری کیـن به پـی اس جـی نهایی 

پیوسـن  راه  در  تسـهیل  معنـای  بـه  شـود، 

رئـال  بـود.  خواهـد  رئـال  بـه  امباپـه  کیلیـان 

سـخت بـه دنبـال امباپـه اسـت و پـی اس جـی 

هـم مـی داند کـه سـتاره جـوان فرانسـوی قصد 

نـدارد. متدیـد 

تنها یک سـال از قـرارداد امباپه باقیامنده و اگر 

متدیـد نکنـد، فصـل بعـد بازیکـن آزاد خواهـد 

بـود. در پـی اس جـی بـه ایـن مسـاله واقفنـد 

و بـا درخواسـت مائوریسـیو پوچتینو)رسمربـی( 

قصـد جـذب هـری کیـن را دارنـد تـا در صـورت 

جدایـی امباپـه، یک سـتاره باکیفیـت و بزرگ را 

جانشـین وی کـرده باشـند.

اکسـپرس نوشـته اسـت که تاتنهام بـرای فروش 

کیـن 175 میلیـون یـورو مـی خواهـد. در ایـن 

در  تـازه  تحوالتـی  منتظـر  مادریـد  رئـال  بیـن 

پروسـه انتقـال کیـن بـه پاریس اسـت. رئال می 

دانـد کـه قطعـی شـدن انتقـال کین درهـا برای 

بـاز خواهـد  را  پـی اس جـی  از  امباپـه  خـروج 

کـرد. ایـن بهریـن خـر ممکـن بـرای باشـگاه 

مادریـدی اسـت.

فوتبـال  ملـی  تیـم  کپتـان  نـور،  فرشـاد 

افغانسـتان بـا قـرارداد یـک سـاله بـه تیم 

پیوسـت. بحریـن  حالـۀ  ال 

فیسـبوک  صفحـۀ  معلومـات  اسـاس  بـر 

نـور  افغانسـتان،  فوتبـال  فدراسـیون 

ایـن تیـم را در فصـل جدیـد رقابت هـای 

کـرد.  خواهـد  همراهـی  بحریـن  لیـگ 

اخیـر  رسنوشت سـاز  بـازی  در  نـور 

شـد.  مصـدوم  هنـد  و  افغانسـتان  میـان 

پنجـم  و  بیسـت  مسـابقۀ  در  افغانسـتان 

مـاه جـوزا بـا تسـاوی در برابـر تیـم هنـد، 

مجیـب زدران بازیکـن افغـان بـه زودی 
بـازی  انگلسـتان  داخلـی  لیـگ  در 

کـرد. خواهـد 
مجیـب زدران یکـی از اعضـای نامـدار 
کـه در  افغانسـتان  ملـی کریکـت  تیـم 
مسابقات ویتالیتی بلست در انگلستان 
انتخـاب شـد، گـزارش می شـود کـه روز 
پیوسـته  میلیسـکس  تیـم  بـه  دوشـنبه 

. ست ا
بعـدی  دیـدار  پنجشـنبه  روز  تیـم  ایـن 
خـود در لیـگ برتـر انگلسـتان را برگزار 
ایـن  نیـز در  می کنـد و مجیـب زادران 

می کنـد. بـازی رشکـت 
بـر اسـاس گزارش هـا او چنـد روز پیش 
ویتالیتـی  مسـابقات  در  بـازی  بـرای 

قـرارداد  متدیـد  از  کـه  ژرمـن  سـن  پـاری 

کیلیـان امباپـه مطمـن نیسـت بـه دنبـال 

اوسـت. بـرای  جانشـین  بهریـن  جـذب 

فصـل  کـه  تاتنهـام  کاپیتـان  کیـن  هـری 

گذشـته آقـای گل و پـاس گل رقابت هـای 

را  زیـادی  تیم هـای  شـد،  برتـر  لیـگ 

خواهـان خـود می بینـد و احتـامال از جمـع 

البتـه  او  شـد.  خواهـد  جـدا  تاتنهامی هـا 

مذاکـره و انتخـاب تیـم را تکذیـب و آن را به 

یـورو موکـول کـرده اسـت. از  بعـد 

بـه  سـیتی  منچسـر  از  جـدی  شـکل  بـه 

عنـوان مقصـد بعـدی کیـن نـام بـرده مـی 

خـر  اسـتار  دیلـی  گذشـته  روز  شـود. 

داد کـه سـیتی حـارض اسـت پـس از یـورو 

2020 پیشـنهادی 116 میلیـون یورویـی 

بـرای ایـن بازیکن ارائـه دهد. امـروز نریه 

اکسـپرس نیـز ادعـا کـرد کـه پـی اس جـی 

بـه بزرگریـن رقیـب سـیتی در راه جـذب 

کیـن بـدل شـده اسـت. دو باشـگاهی کـه 

تحـت مالکیـت دولـت هـای قطـر و امـارات 

قـرار دارنـد.

تظاهرات زنان در ترکیه علیه خروج از کنوانسیون استانبول  

امریکا: امیدواریم کوریای  شمالی 
درباره پیشنهاد گفت وگو پاسخ مثبت دهد

رئیســی:  براهیم  ا
بازگردند   ، کشــور ز  ا خارج  نیان  یرا ا نمی کنــم،  ر  دیدا یــدن  با با 

یافت.آقـای پیـامن گفت در بخش پومسـه نیز رسـتم اکری 

و جلیـل احمدسـالک هـر دو مـدال برنز به دسـت آورده اند.

گفتـه می شـود مسـابقات اوپـن یا )جـی۲( از روز یک شـنبه 

آغـاز شـده دو ورزشـکار دیگـر افغانسـتان، فـرزاد منصوری و 

حسـین لطفـی بـه دو مدال برنـز دسـت یافته اند.

بـا ایـن حـال افغانسـتان در ایـن دور از بازی هـای آسـیایی 

تکوانـدو، مفتخـر بـه کسـب دو مـدال طـا و ۶ مـدال برنـز 

است. شـده 

در ایـن رقابت هـا از افغانسـتان ۱۴ ورزشـکار در سـه بخـش 

رشکـت کـرده بودند.

در  کـه  آسـیا  قـاره  تکوانـدوکاران  قهرمانـی  رقابت هـای  در 

لبنـان در حـال برگـزاری اسـت، ورزشـکاران افغانسـتان تـا 

کنـون ۲ مـدال طـا و ۶ مـدال برنـز کسـب کرده انـد.

عـارف پیـامن، سـخنگوی فدراسـیون تکوانـدی افغانسـتان 

بـه رادیـو آزادی گفـت کـه در نخسـتین روز ایـن رقابت هـا 

محسـن رضایـی در وزن ۵۸ کیلوگـرام مـدال طـا گرفـت 

و حکمت اللـه زیـن در وزن ۶۳کیلـو مـدال برنـز بـه دسـت 

آورد.

همچنیـن در بخـش پاراتکوانـدو متیـن هوتـک مـدال طـا 

برنـز دسـت  مـدال  بـه  همـراز  علـی سـجاد  و  کـرد  کسـب 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

افغانستان برندۀ دو مدال برنز 
از رقابت های تکواندو در لبنان شد

وزن ۶۸ کیلوگـرام بـه ایـن مدال ها، دسـت 
یافتنـد.

ایـن پیکارها بـا ارشاک ۲۶۹ تکواندو کار از 
۴۴ کشـور جهـان بـا میزبانی بیـروت لبنان 

راه، انـدازی شـده بود.
ایـن رقابت هـای سـه روزه، روز یـک شـنبه 

پایـان یافـت.

فـرزاد منصـوی و حسـین لطیفـی، دو 
ملـی پـوش تکوانـدوی کشـور موفـق به 
رقابت هـای  از  برنـز  مـدال  دو  کسـب 
بین املللـی آزاد بیـروت لبنـان شـدند.

برابـر  در  پیـروز  بـا  منصـوری  فـرزاد 
حریفـان از فلسـطین و ازبیکسـتان در 
وزن ۷۴ کیلوگـرام و حسـین لطفـی در 
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بـرآورد   کشـور  معلومـات  و  احصائیـه  ملـی  اداره 

در سـال 1400  کابـل  والیـت  کـه  اسـت  کـرده 

دارد. جمعیـت  میلیـون  نیـم  و  پنـج  بـه  نزدیـک  خورشـیدی 

ایـن اداره روز دوشـنبه 31 جـوزا بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه اسـت 

کـه بـر اسـاس آخریـن بـرآورد، مجمـوع نفـوس والیـت کابـل در 

سـال ۱۴۰۰ بـه تعـداد ۵ میلیـون ۳۸۵ هـزار و ۵۲۶ تـن اسـت.

در اعالمیـه اضافـه شـده اسـت: »از جملـه بـه تعـداد ۲ میلیـون و 

۷۳۹ هـزار و ۳۴۰ تـن آن را مـردان و بـه تعـداد ۲ میلیـون و ۶۴۶ 

هـزار و ۱۸۶ تـن آن را زنـان تشـکیل می دهنـد.«

همچنیـن اعالمیـه می افزایـد: »در سـال ۱۴۰۰ از مجموع نفوس 

تـن در شـهر  تعـداد ۴ میلیـون و ۶۲۷ هـزار و ۳۰۴  بـه  کابـل 

)۲,۳۵۱,۴۳۴ مـرد و  ۲,۲۷۵,۸۷۰ زن( و بـه تعـداد ۷۵۸ هزار و 

۲۲۲ تـن )۳۸۷,۹۰۶ مـرد و  ۳۷۰,۳۱۶ زن( در دهـات زندگـی 

می کننـد.«

ایـن اداره عـالوه می کنـد کـه ناحیـه هفتـم در میـان ناحیه هـای 

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـالم کـرده اسـت 

کـه در شـبانه روز گذشـته، 1847 تـن در نقاط 

مختلـف کشـور کـه بـه بیـاری کویـد19 مبتـال شـده بودنـد، 

شناسـایی شـده اند. در ایـن مـدت همچنیـن 78 تـن بـر اثـر 

ابتـال بـه کوید19 جان باخته انـد. این وزارت روز  دوشـنبه 31 

جـوزا بـا نـر گـزارش روزانـه مبتالیان و مـرگ و میر ناشـی از 

ویـروس کرونا نوشـته اسـت کـه از 4هزار و 629 فرد مشـکوک 

آزمایـش گرفتـه شـد کـه نتیجـه 1847 تـن آنـان مثبـت اعالم 

بـه  مبتـال  فـرد   78 کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  در  شده اسـت. 

ویـروس کرونـا نیـز در یک شـبانه روز گذشـته جـان باخته اند و 

مجموعـه جـان باختـگان بـه 4293 تن رسـیده اسـت.

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـار مبتالیـان بـه ویـروس 

کرونـا در کشـور بـه بیـش از 104 هـزار تـن رسـیده اسـت. از 

مجمـوع مبتالیـان 620 تـن بهبـود یافتـه اسـت.  

وزارت صحـت کشـور روز یکشـنبه اعـالم کرد که ویـروس کرونا 

بـه متامـی والیت های کشـور رسایت کـرده و قربانـی می گیرد 

و سـیر صعودی نیز دارد.

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه با ابـراز نگرانی 

از بـی اعتنایـی مـردم در عیـد پیرو یاد آور شـد کـه اگر مردم 

شـهر کابـل بیش تریـن نفـوس را دارد. بربنیاد ایـن اعالمیه تعداد 

جمعیـت ایـن ناحیـه بـه ۴۶۸,۷۹۶ نفـر میرسـد. طبق آمـار اداره 

ملـی احصائیـه و معلومات در میان ولسـوالی های کابل ولسـوالی 

پغـان بیش تریـن نفـوس را داشـته کـه تعـداد آن بـه ۱۴۱,۰۹۳ 

می رسـد. تن 

دوهفتـه پیـش اداره ملـی احصائیـه اعـالم کـرده بود کـه جمعیت 

کل کشـور در سـال 1400 خورشـیدی 33.6 میلیـون جمعیـت 

برآورد شـده اسـت.

در اعالمیـه اداره ملـی احصائیـه خـری از میـزان رشـد جمعیـت، 

میـزان مـرگ و میر در سـنین مختلف نیسـت و سـایر مـوارد دیگر 

کـه جـز، اساسـی چنین آمارهاسـت در ایـن اعالمیـه از آن چیزی 

نیامده اسـت.

ارقـام درسـت در کشـور، در  و  آمـار  نبـود  ایـن درحالیسـت کـه 

بـا  را  محلـی  و  ملـی  برنامه هـای  و  پروژه هـا  مـوارد  از  خیلـی 

اسـت. کـرده  مواجـه  عدیـده ای  مشـکالت 

ماننـد عیـد سـعید فطـر توصیه هـای صحـی را رعایـت نکنـد 

ایـن ویـروس بیشـر از قبـل گسـرش خواهـد یافت.

منظـور  بـه  گذشـته  هفتـه  جمعـه  روز  عامـه  صحـت  وزارت 

جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا اعـالم کـرده بـود کـه متـام 

دانشـگاه ها، مکاتـب، مـدارس، کورس هـا، نهادهای آموزشـی 

 22 تاریـخ  از  نشسـت ها،  تاالرهـای  و  عروسـی  تاالرهـای  و 

جـوزای سـال روان بـرای دو هفتـه تعطیـل شـد ه اند.

ایـن وزارت ترصیـح کـرده بـود کـه مـوج سـوم کرونـا در کشـور 

در حـال گسـرش اسـت و روز بـه روز به تعداد واقعـات افزوده 

می شـود. در خرنامـه آمـده اسـت که شـیوع کرونـا از کنرول 

وزارت صحـت و نهادهـای صحـی کشـور خـارج شـده و نیـاز 

اسـت کـه متـام نهادهای دولتـی و غیردولتـی در ایـن مبارزه، 

وزارت صحـت و نهادهـای صحـی کشـور را کمـک کننـد.

در اعالمیـه از متـام شـهروندان کشـور خواسـته شـده اسـت 

کـه بـه محـالت مزدحـم نرونـد و در صـورت رضورت از ماسـک 

اسـتفاده کننـد. اعالمیـه عـالوه می کنـد کـه متـام اداره هـای 

ازدحـام  دارنـد،  زیـاد  مراجعـان  کـه  غیردولتـی  و  دولتـی 

مراجعـان را بـا رعایـت فاصلـه اجتاعـی مدیریـت کننـد. این 

فاصلـه کمـر از یـک مـر و نیـم نباشـد.

اداره احصائیه: کابل بیش از پنج میلیون جمعیت دارد   

موج سوم کرونا؛
 در 24 ساعت گذشته 1847 مبتال و 78 جان باخته ثبت شد  

امنیتـی را ندارنـد و ایـن گـروه بیشـر به یک جنـگ تبلیغاتی 

در برابـر مـردم رو آورده انـد.

رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ در صحبت هـای خـود 

بـا رییسـان اطالعـات و فرهنـگ والیت هـا به سـه نکته اشـاره 

کرد.

وی در نخسـت گفـت کـه بـا تحـوالت تـازه امنیتـی در کشـور 

میراث هـای  بـه  نسـبت  فرهنـگ  و  اطالعـات  رییسـان  بایـد 

توجـه  آثـار  ایـن  بـرای حفـظ  و  تاریخـی  آبـدات  و  فرهنگـی 

جدی داشـته باشـند تـا این داشـته های مردم افغانسـتان در 

نبیننـد. آسـیب  ناامنی هـا  و  جنگ هـا 

مسـاله دیگـری را کـه محمدطاهـر زهیـر بـه آن اشـاره کـرد، 

در  کـه  اسـت  طالبـان  دسـت  بـه  ولسـوالی  چنـد  سـقوط 

ایـن اواخـر طالبـان یـا بـا اسـتفاده از غفلـت وظیفـوی و یـا 

خـود دفـاع منایند.

رسپرسـت وزارت امـور داخلـه بـر اصـل مکافـات و مجـازات 

تاکیـد کـرده و بـه قوماندانـان پولیـس هشـدار داده اسـت 

کـه انـدک غفلـت و بی توجهی در راسـتای دفـاع از خاک و 

مـردم، برایـش قابـل قبـول نیسـت و بـا کسـانی کـه در این 

زمینـه بی توجهـی مناینـد، برخـورد جـدی صـورت خواهـد 

گرفت.

در اعالمیـه آمـده اسـت: »در این ویدیـو کنفرانس همچنان 

موقـع  بـه  رسـیدگی  روی  داخلـه  امـور  وزارت  رسپرسـت 

و  تسـلیحاتی  تجهیزاتـی،  اعاشـوی،  نیازمندی هـای  بـه 

وزارت  رسپرسـت  زهیـر،  طاهـر  محمـد   

اطالعـات و فرهنـگ در یـک نشسـت مجـازی 

کـرد.  تاکیـد  طالبـان  برابـر  در  ملـی  تبلیغاتـی  بسـیج  بـر 

آقـای زهیـر در ایـن نشسـت کـه روز دوشـنبه، 31 جـوزا بـا 

رییسـان اطالعـات و فرهنـگ والیت هـای کشـور برگزار شـد، 

از آنـان خواسـت کـه یـک بسـیج تبلیغاتـی ملـی را در برابـر 

طالبـان راه انـدازی کننـد.

از  شـاری  کـه  شـد  مطـرح  زمانـی  درسـت  فراخـوان  ایـن 

رسـانه ها اخباری را مبنی بر سـقوط چند ولسـوالی به دسـت 

طالبـان را منتـر کرده انـد و حلقه هـای بـه نفـع طالبان یک 

جنـگ روانـی را در برابر مردم افغانسـتان بـه راه انداخته اند.

محمدطاهـر زهیـر گفـت کـه عملکـرد طالبـان کاذب اسـت 

و آنـان تـوان ایسـتادگی در برابـر مـردم و نیروهـای دفاعـی و 

کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  داخلـه  وزارت 

عبدالسـتار میرزکـوال رسپرسـت وزارت امـور 

داخلـه در یـک ویدیـو کنفرانـس کـه بـا قوماندانـان امنیـه 

والیات کشـور داشـت، دسـتور داده اسـت که برای حراست 

و دفـاع از مـردم و وطـن، بعد از این با تغییـر و رویکرد جدید 

کننـد. کار 

ایـن وزارت دوشـنبه 31 جـوزا بـا انتشـار اعالمیـه ای گفتـه 

اسـت کـه متـام قومندانـان پولیـس در کشـور پـس از ایـن 

بایـد عمل کـرد شـان را در جهـت مهـار و رسکـوب دشـمنان 

مـردم افغانسـتان تغییـر داده و بـا قاطعیـت از خـاک و مردم 

شـاری  مراکـز  کـه  توانسـتند  ناهاهنگـی  از  اسـتفاده  بـا 

کـرد:  عـالوه  او همچنیـن  را سـقوط دهنـد؛  ولسـوالی ها  از 

»طالبـان اگـر فکـر کنـد کـه می تواننـد افغانسـتان را بـه دهه 

اسـت.« اشـتباه  در  برنـد،  هفتـاد خورشـیدی 

جنایتـکار  گروه هـای  عملکـرد  کـه  کـرد  خاطرنشـان  نیـز  او 

شـده  تعبیـر  بـودن  یـا  و  مانـدن  وجـه  هیـچ  بـه  متـواری  و 

منی توانـد، طالبـان در آن حـد و ظرفیت نیسـتند کـه بتوانند 

اداره کننـد. را  یـک ولسـوالی 

آقـای زهیـر در ادامـه گفـت کـه طالبـان بـا تسـلط بـر مراکـز 

منفجـر می کننـد،  را  ولسـوالی ها، سـاختان ها  از  شـاری 

از  نشـانه  همـه  دیگـر،  فجایـع  و  می گیرنـد  نشـانه  را  مـردم 

کوتـاه  تسلط  شـان  می داننـد  کـه  ایـن  و  اسـت  ضعف شـان 

کـه  باشـند  مطمیـن  مـردم  افـزود  وی  اسـت.  زودگـذر  و 

دسـت  بـه  دوبـاره  زودی  بـه  کـرده  سـقوط  ولسـوالی های 

نیروهـای امنیتـی خواهـد افتـاد، او بـه مـردم مـژده داد کـه 

ظـرف سـه یـا چهـار روز آینـده تحوالتـی زیـادی رخ خواهـد 

داد. مسـاله دیگـری را کـه آقـای زهیـر بـه آن اشـاره کـرد، راه 

انـداری جنـگ روانـی از سـوی گروه طالبـان در برابـر نظام و 

اسـت. جمهوریـت 

او در ادامـه اضافـه کـرد کـه ایـن گـروه بـا تسـلط موقـت بـه 

زمینـه  کـه  کرده انـد  تـالش  ولسـوالی ها  از  شـاری  مراکـز 

جنـگ تبلیغاتـی را بـرای خـود مسـاعد کنـد.

او بـا اشـاره بـه یکـی از جنایت هـای طالبـان در تخـار گفـت 

کـه یـک بـزرگ قومـی، سـفارش این گـروه بـرای میان جگری 

بـرای تسـلیمی نیروهـای امنیتـی را نپذیرفـت و طالبـان در 

برابـر خانـواده او، چشـانش را کشـیدند.

این گونـه  از  بایـد  مـردم  کـه  کـرد  تاکیـد  زهیـر  آقـای 

جنایت های طالبان آگاه شـوند؛ رسـانه ها باید در سـتایش از 

جانفشـانی های نیروهـای دفاعـی و نکوهـش طالبان بیشـر 

صـدا بلنـد کننـد. رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ بـه 

رییسـان والیتـی این وزارت وظیفه سـپرد که بسـیج تبلیغاتی 

ملـی را راه انـداری کننـد تا مردم بیشـر و بهـر از واقعیت ها 

در کشـور آگاه شـوند.

در  پولیـس  نیروهـای  پوسـته های  و  پایگاه هـا  تحکمیـات 

سـطح کشـور، و همچنـان بهبـود در مدیریـت هاهنگـی با 

سـایر نیروهـای امنیتـی و دفاعـی، و موثریـت فعالیت هـا و 

سـوق اداره بهـر تاکیـد منـود.«

ایـن وزارت می افزایـد کـه قوماندانـان پولیـس نیـز در ایـن 

راسـتای  در  شـان  بیشـر  تالش هـای  از  کنفرانـس  ویدیـو 

مبـارزه بـا تروریـزم و تنفیـذ قانون، بـه رسپرسـت وزارت امور 

داخلـه اطمینـان دادنـد.

ایـن درحالیسـت کـه دلیـل واگـذاری شـار از ولسـوالی ها 

انجـام  گـروه طالبـان  بـه جنگجویـان  اخیـر  روزهـا  در  کـه 

سـایر  و  اعاشـه  نظامـی،  تجهیـزات  کمبـود  اسـت،  شـده 

اسـت. شـده  عنـوان  جنگـی  نیازمندی هـای 

رسپرسـت وزارت داخلـه امـا در یـک جلسـه دیگـر کـه شـب 

بـر اکـاالت و لوژیسـتیک بـه  بـود،  گذشـته برگـزار شـده 

و  کـرده  تاکیـد  پولیـس در رسارس کشـور  نیروهـای  موقـع 

عاجـل  هرچـه  مشـکالت  ایـن  بـه  کـه  اسـت  داده  دسـتور 

شـود. رسـیدگی 

حـال  در  داخلـه  و  دفـاع  وزارت هـای  رهـری  در  تغییـرات 

انجام شـده اسـت کـه جنگ در یـک ماه اخیر تشـدید یافته 

و جنگجویـان گـروه طالبـان بیش از پیش مهاجم شـده اند.

ایـن وضعیـت موجـب نگرانـی مـردم شـده اسـت و بـه ایـن 

دلیـل خیزش هـای مردمـی در نقـاط مختلـف کشـور بـرای 

حایـت مسـتقیم نظامی از نیروهـای امنیتی نیز آغاز شـده 

اسـت. امـا بـا این وجـود تا زمانی که در شـیوه جنگ توسـط 

بـدون  مـردم  نگیـرد،  نظـر صـورت  تجدیـد  مدیـران جنـگ 

امکانـات کافـی جنگـی و بـدون هم آهنگـی و سـازمان دهی 

دقیـق نظامی، از عهـده جنگجویان خارجـی و داخلی گروه 

طالبـان بیـرون نخواهنـد آمد.

وزارت اطالعات و فرهنگ بر بســیج تبلیغاتی در برابر طالبان تاکید کرد  

سرپرست وزارت داخله: تمام قوماندانان پولیس با قاطعیت در برابر دشمن بجنگند  


