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 برگشت ترامپ به صحنه سیاست 
 بوسه ای که منجر به استعفای 

وزیر صحت بریتانیا شد 

 دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور پیشـین ایـاالت متحـده 
امریـکا، پنـج مـاه بعد از پایـان دوره ریاسـت جمهوری اش، 
بـا نخسـتین راه انـدازی یک گردهـم آیی بـزرگ، دوباره به 
صحنه سیاسـت برگشـته اسـت. ترامـپ با شـعار »امریکا را 
نجـات دهیـد!«، در ولینگتـون ایالت اوهایـو در برابر هزاران 

طرفـدارش ظاهر شـد...

در  بریتانیـا  صحـت  وزیـر  هنـکاک،  مـت  از  انتقـاد   
ارتبـاط بـا مقابلـه بـا همه گیـری کرونا پدیـده جدیدی 
تصاویـری  انتشـار  نیسـت.  کشـور  آن  رسـانه های  در 
به رغـم  همکارانـش  از  یکـی  بوسـیدن  حـال  در  او  از 

... کرونایـی   محدودیت هـای 

 کالس درس گاهـی اوقـات کامالً یک طرفه و شـبیه 

می شـود  نـه  می شـود.  کسـل کننده  سـخرنانی ای 

اسـتاد سـلول های  نـه حرف هـای  راحـت خوابیـد، 

خاکسـری مان را قلقلـک می دهـد. نتیجـۀ چنیـن 

کالسـی می شـود ذهنـی کالفـه و بدنـی کـه از فرط 

نشسـن خشـک شـده.  ...

 کوئنتیـن تارانتینـو در مصاحبـه ای جدیـدش گفته 

اسـت پـس از سـاخت فلـم دهـم خـود بازنشسـته 

خواهد شـد. بـه گزارش ورایتـی، کوئنتیـن تارانتینو 

کارگـردان رسشـناس سـینام در مصاحبـه ای با بیل 

مایـر گفتـه اسـت »می دانـد ...

می گویـد  افغانسـتان  وزنه بـرداری  فدراسـیون   

کار  مانـع  قرنطیـن  ویـژه  بـه  فعلـی  وضعیـت  کـه 

شده اسـت. ورزشـی  رشـته  ایـن  ورزشـکاران 

محمداعظـم کوهـی رئیس این فدراسـیون بـه رادیو 

آزادی گفـت کـه بـا این کـه قرنطیـن کارهـای آنان را 

با مشـکل روبه رو کـرده ...

 کرکـت بـورد افغانسـتان از راه انـدازی یـک برنامـه 

افغانـان  بـرای  کرکـت  بهـر  درک  بـرای  آموزشـی 

خـر داده اسـت. فریـد هوتـک سـخنگوی ایـن بورد 

بـه رادیـو آزادی گفـت کـه ایـن برنامـه در پنجشـیر 

راه انـدازی شـد و بـا گذشـت زمـان بـه سـایر والیات 

افـزود  آقـای هوتـک  یافـت.  نیـز گسـرش خواهـد 

کـه ایـن برنامـه راهنامیـی و معلوماتـی را در مـورد 

بازیکنـان، تاریخچـه کرکـت،  ...
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چگونه حواس پرتی به یادگیری 
عمیق تر کمک می کند؟ 

کارگردان معروف کوئنتین 
تارانتینو بازنشسته می شود 

هنری

تاریکی در کـابـل
 ارمغان کیست؟ 

طالبانیسم؛ ایده حکومت داری 
با شالق و اعدام

سیاهچالی که طالبان 
در آن غرق شدند

 دیـروز پـس از آن کـه برشـنا اعـان کـرد کـه پـس از 
چندیـن روز پایه های تخریب شـده بـرق را در مناطقی 
از ولسـوالی سـالنگ ترمیـم کرده و برق بـه یازده والیت 
کشـور بـه شـمول کابـل وصـل شـده اسـت، بافاصلـه 
پایـه هـای دیگری در منطقـه بگرامی تخریـب گردید و 

بـرق کابـل و ده والیت  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

  

 لوی سـارنوالی کشـور اعـالم کـرده اسـت کـه 

دو تـن از منسـوبان ریاسـت امنیـت ملـی بـه 

اتهـام گرفـن ۳۰ هـزار دالـر امریکایی رشـوت، بـه پنج و ده 

سـال زنـدان، محکـوم بـه مجـازات شـدند.

ایـن اداره روز یکشـنبه ششـم رسطـان بـا نـر خرنامـه ای 

نوشـته اسـت کـه بریـد جـرنال سـید محمـد عظیـم کارمنـد 

احتیـاط فعـال ریاسـت ۰۲۰ و دگـروال محمـد ناظـم مدیـر 

ابتدایـی  از سـوی محکمـۀ  امنیـت ملـی،  تحقیـق ریاسـت 

فسـاد  سـنگین  جرایـم  بـا  مبـارزه  قضایـی  و  عدلـی  مرکـز 

اداری، بـه گونـه علنـی مـورد محاکمـه شـدند.

هیـأت قضایـی این جلسـه، برید جرنال سـید محمد عظیم، 

را در ایـن قضیـه بـه پنـج سـال و یـک مـاه و دگـروال محمـد 

ناظـم را بـه ده سـال و یـک ماه حبـس تنفیـذی و انفصال از 

وظیفـه، محکـوم به مجـازات کرد.

ایـن محکمـه هـر یـک را بـه پرداخـت مبلـغ ۳۰ هـزار دالـر 

امریکایـی معـادل وجـه رشـوت و ۱۰۴ هـزار و ۳۵۵ افغانـی 

تضامـن،  طـور  پرومکـس   ۱۱ آیفـون  سـیت  یـک  قیمـت 

محکـوم بـه مجـازات کـرد.

دعـوای  صـورت  اسـاس  بـر  کـه  می گویـد  لوی سـارنوالی 

سـارنوال مؤظـف ایـن افـراد بـا تبانـی هـم در بـدل رهایـی 

یـک مظنـون بـه ظـن همـکاری بـا گـروه طالبـان بـرای ترور 

کارمنـدان دولتـی، مبلـغ ۳۰ هـزار دالر امریکایـی را مطالبه 

بالفعـل  کشـفی  نیروهـای  سـوی  از  آن  گرفـن  هنـگام  و 

دسـتگیر و قضیـۀ آن بـرای تحقیقـات، جهـت تأمیـن عدالت 

بـه لوی سـارنوالی، محـول شـده بـود.

سـارنوال مؤظـف قضیـه، پـس از تکمیـل تحقیـق و ترتیـب 

صـورت دعـوا، بـر اسـاس اسـناد و مـدارک علیـه متهـامن 

در اتهـام اخـذ رشـوت؛ بـرای مجـازات آنهـا از هیـأت جلسـۀ 

قضایـی تطبیـق فقـرۀ چهارم مـادۀ ۳۷۰، فقرۀ ششـم ۳۷۱، 

را  ۳۷۵کودجـزا،  مـادۀ  دوم  فقـرۀ  ۳۷۰و  مـادۀ  اول  فقـرۀ 

مطالبـه کـرد.

امنیـت ملـی مـی گویـد کـه   داکـر حمداللـه محـب مشـاور 

طالبـان پـس از توافـق دوحـه، نتوانسـتند بـه جهانیـان نشـان 

دهنـد کـه آنهـا اصالح شـده اند؛ به عـوض کاهش خشـونت، به 

درگیـری هـا شـدت داده انـد.

محـب ایـن اظهـارات را در مصاحبـۀ اختصاصـی در خصـوص 

سـفر رئیـس جمهـور بـه امریـکا، بـا تلویزیـون ملـی بیـان کـرده 

اسـت کـه شـب یکشـنبه نـر شـده اسـت. وی افـزوده اسـت 

کـه در ایـن سـفر واضـح شـد کـه حامیـت نظامـی، سیاسـی و 

اقتصـادی امریـکا بـا افغانسـتان ادامـه دارد.

بـه گفتـۀ محـب، امریکا وعدۀ همـکاری های مداوم بـا نیروهای 

افغـان سـپرده و سـاالنه ۳،۳ میلیـارد دالـر کمـک خواهـد کرد، 

و در ضمـن آمـوزش نیروهـای افغـان در داخل و خارج از کشـور 

نیـز ادامه خواهد داشـت.

نیروهـای  و  دارد  قـوی  نیـروی  یـک  “افغانسـتان  افـزود:  وی 

مبـارزه  تروریـزم  ضـد  بـر  میتواننـد  افغـان  دفاعـی  و  امنیتـی 

مناینـد. نیـاز نیسـت کـه خـارج از افغانسـتان مراکـز نظامـی 

سـاخته شـود. نیروهـای افغان که قوی باشـند مـا میتوانیم این 

انجـام دهیـم.” را  کار 

مشـاور امنیـت ملـی در خصـوص وضعیـت کنونـی گفـت کـه 

مـردم هیـچ نگرانـی نداشـته باشـند، امریـکا و دیگر کشـورهای 

جهـان، در کنـار حکومـت افغانسـتان ایسـتاده انـد.

وی در پاسـخ یـک سـوال گفـت: “معنـی توافـق اسـراتیژیک 

ایـن اسـت کـه امریـکا بـا افغانسـتان کمـک کنـد و کمـک مـی 

کنـد. از ابتـدای برنامـه ایـن بود کـه نیروهای امنیتـی و دفاعی 

افغانسـتان، آنقـدر قـوی شـوند کـه خودشـان امنیـت خـود را 

تامیـن مناینـد و بـه دیگـران رضورت نداشـته باشـند. در حـال 

حـارض نیـز آن کمـک بـا افغـان هـا جریـان دارد، تنهـا زمـان آن 

شـد.” پیش 

محـب افـزود کـه جهانیـان ایـن پیـام را داده انـد که آنهـا دوباره 

آمـدن امـارت طالبـان را منـی خواهند.

بـه گفتـۀ وی بـر اسـاس توافـق دوحـه طالبـان بایـد آتـش بـس 

اعـالم مـی کردنـد؛ امـا آنهـا خشـونت و درگیـری هـا را افزایـش 

داده انـد، آنهـا بـه جهان نشـان ندادند کـه گویا اصالح شـدند، 

آنهـا  از طریـق زور قـدرت میخواهنـد.  آنهـا نشـان دادنـد کـه 

قدرتـی را میخواهنـد کـه هیـچ دارایی افغانسـتان باقـی مناند.

مشـاور امنیـت ملـی گفت کـه طالبان بـا این عمل شـان ضمن 

کشـور، خودشـان را نیز بیشـر مترضر کردند.

وی در پاسـخ یک سـوال در رابطه به سـقوط ولسـوالی ها گفت 

کـه در جریـان جنـگ، بعضـی وقـت از دسـت دادن مناطـق و 

دوبـاره بـه دسـت آوردن آن صـورت میگیـرد؛ امـا به ایـن خالء به 

زودی رسـیدگی خواهد شـد.

وی افـزود: “طالبـان ضمن محاسـبات دیگر، سـقوط ولسـوالی 

هـا را نیـز بـه شـکل نادرسـت محاسـبه کـرده اسـت، شـام کـه 

ولسـوالی مـی گیریـد، تنها چور نیسـت. در آنجا مـردم حکومت 

داری و خدمـات میخواهنـد.”

بـه گفتـۀ وی، طالبـان خـود را بـاالی مـردم تحمیـل مـی کنند، 

هـر جایـی کـه میرونـد، نـان خـود را نیـز باالی مـردم تـاوان می 

کننـد. مـردم افغانسـتان غریـب هسـتند، تـوان شـان بـه آنهـا 

رسـد. منی 

مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان، در پاسـخ بـه یـک سـوال در 

مـورد امنیـت میـدان هوایـی کابـل گفـت کـه بـه جـای امنیت، 

موضـوع تخنیکـی بیشـر اسـت، اکنـون هـم  امـور امنیتـی و 

تخنیکـی میـدان هوایـی کابـل، بـا خارجـی هـا اسـت.

محـب گفـت کـه موضـوع اصلـی، امنیـت تجهیـزات تخنیکی و 

وسـایط اسـت کـه ناتـو تاکنـون فراهـم کـرده بـود، و بـه شـکل 

تدریجـی بـه افغانهـا سـپرده خواهـد شـد.

بـه گفتـۀ وی، ترکیـه بـه منایندگـی از ناتـو، ایـن امـر را به پیش 

مـی بـرد و امنیت سـاحات خارجی آن از سـوی افغـان ها تامین 

مـی گـردد. وی از طالبـان تقاضـا کـرد کـه خواسـت افغانهـا را 

بپذیرنـد، جنـگ را متوقـف و صلح کننـد، همه جهان بـرای آنها 

مـی گویـد کـه جنگ تـان مروعیت نـدارد. فقط آنها بـه دنبال 

ایـن هسـتند که قـدرت را بـه زور بگیرند.

محـب گفـت: “اگـر طالبـان بـه صلـح اراده مـی داشـتند، پـس 

تیـم مذاکـره کننـده در آنجـا نشسـته اسـت؛ چـرا صلـح منـی 

کننـد؟ چـرا مـی جنگنـد؟ هـر روز کـه فرزنـدان افغانهـا شـهید 

مـی شـوند، مسـئولیت از چـه کسـی اسـت؟ افرادیکـه از سـوی 

آنهـا کشـته مـی شـوند، ایـن کشـور خـو از آنهـا اسـت و بـازوی 

شکسـته بـه گـردن مـی افتـد. اگـر طالـب دسـت نشـانده منـی 

بـود، ایـن جنـگ را منـی کـرد.”

بـه بیـان موصـوف، هیـچ نشـانه ای از صلـح، از سـوی طالبـان 

منـی بینـد. تیـم مذاکره کننـده دولت افغانسـتان، با یـک امید 

در قطـر منتظـر اسـت، افغانهـا خواهـان صلـح هسـتند و هیئت 

بـرای ایـن در آنجا اسـت که اگر اعصـاب طالبـان کار آغاز کند.

وی افـزود: “اولیـن انتخـاب مـا صلـح اسـت. اگـر صلـح برقـرار 

منـی شـود و طالبـان بـه جنـگ خـود ادامـه مـی دهنـد، دفـاع 

حـق مسـلم مـردم اسـت. نیروهـای امنیتـی و دفاعـی خـود را 

بیشـر تقویـت خواهیـم کـرد تـا آنهـا دیگـر اینچنیـن کارهـا را 

انجـام ندهنـد، ایـن قسـمت بسـیار مهمـی از سـفر مـا بـود.”

مشـاور امنیـت ملـی گفـت کـه هـر کسـی کـه در داخـل نظـام، 

علیـه طالبـان اسـلحه برداشـته اسـت، تاهنـوز در کنـرل مـی 

باشـد. وی افـزود: “مـن ایـن هشـدار را یـک و نیـم سـال پیـش 

هـم بـه طالبـان داده بـودم، کـه اگـر شـام بـا زور حکومـت مـی 

کنیـد، جامعـه بـا شـام مخالفـت مـی کنـد. ایـن جامعه از شـام 

بزرگـر اسـت و شـام قسـمت بسـیار کوچکـی از آن هسـتید. 

هیـچ کـس شـام را بـه زور قبـول منـی کنـد “.

مشـاور امنیـت ملـی در مـورد روابـط بـا پاکسـتان، گفـت که در 

تعامـل بـا پاکسـتان مشـکلی ندارنـد، هـدف ایـن اسـت کـه بـه 

دخالـت آنهـا در افغانسـتان  پایـان دهـد. پاکسـتان وعـده داده 

بـود کـه طالبـان را به صلح تشـویق می کند؛ امـا اکنون رشایط 

برعکس شـده اسـت.

بـه گفتـۀ وی، طالبـان کـه بعـد مـی خواهنـد بـا رهـران خـود 

صحبـت کننـد، بـه پاکسـتان مـی رونـد؛ یعنـی کسـانی کـه در 

دوحـه هسـتند منـی تواننـد تصمیـم بگیرنـد؟ این یـک موضوع 

بسـیار سـوال برانگیـز اسـت. 

منسـوبان  کـه  می گویـد  کابـل  پولیـس   

پولیـس مبـارزه با جرايم جنايـی وزارت امور 

داخلـه يـک تروریسـت را حیـن انتقـال ماين مقناطيسـی 

از مربوطـات ناحیـه هشـتم شـهر كابل باالفعل بازداشـت 

کردند.

در خرنامـه  آمـده اسـت که از نزد فرد بازداشـت شـده دو 

حلقـه مايـن مقناطيـي كـه هـر دو بـا موبايل عيار شـده 

بودنـد، بـه دسـت پولیس آفتاده اسـت.

پولیـس کابـل می گویـد کـه تروريسـتان می خواسـتند بـا 

جابه جايـی و انفجـار ايـن ماين هـا در بس هـای شـهری 

میـان مـردم ملکی در شـهر كابـل فاجعه انسـانی را خلق 

. کنند

دستگیری دو تن در لوگر و ننگرهار

وزارت امـور داخلـه همچنیـن در خرنامـه دیگـر گفته که 

پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخدر بـا انجام دو رشـته عملیات 

جداگانـه در مربوطـات والیت هـای لوگـر و ننگرهـار، دو 

تـن را در پیونـد بـه قاچـاق مهـامت سـالح و مـواد مخـدر 

کردند. بازداشـت 

براسـاس خرنامـه، یـک فـرد که می خواسـت با اسـتفاده 

فیـر   ۱۰۳۰۰ زرنـج،  نـوع  سـایکل  موتـر  عـراده  یـک  از 

مرمـی کالشـینکوف، تعـداد ۷۸۰ فیـر مرمـی ام شـانزده، 

شـاژور  عـدد   ۵ و  ام شـانزده  سـالح  شـاژور  عـدد   ۱۲۶

تفنگچـه را بـه کابـل قاچـاق کنـد از مربوطـات شـهر پـل 

علـم مرکـز والیـت لوگـر دسـتگیر شـد.

در خرنامـه وزارت داخلـه همچنیـن نوشـته شـده که یک 

تـن دیگـر در پیونـد بـه قاچـاق بیـش از شـش کیلوگـرام 

هیروییـن، از والیـت ننگرهـار بازداشـت شـد.

قاچـاق  بـازار  کـه  اسـت  شـده  باعـث  ناامنـی  و  جنـگ 

و  باشـد  مـواد مخـدر در کشـور گـرم  و  سـالح، مهـامت 

قاچاقـران سـودهای هنگفتی از این راه به دسـت آورند.

دو کارمند امنیت ملی، به جرم فساد به 5 و 10 سال زندان محکوم شد   

محب:
 جهانیان امارت 

طالبان را نمی پذیرند   

یک تروریست با دو حلقه ماین در شهر کابل دستگیر شد 

5

5

 وضعیت فعلی به ویژه قرنطین 
مانع کار ورزشکاران وزنه برداری 

شده است

یک برنامه آموزشی کرکت در
 پنجشیر برگزار شد 

ورزشی

وزارت دفاع: یک ماین ساز 
پاکستانی و 3 عضو طالبان 
در ننگرهار کشته شدند   

خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر از سازمان ملل:

جنایت علیه غیرنظامیان   
و کشتارهای هدفمند 

بررسی شود  
2



 

 

خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر از سازمان ملل: 
جنایت علیه غیرنظامیان و کشتارهای هدفمند بررسی شود   

 کمیسـیون مسـتقل حقـوق برش افغانسـتان از 

سـازمان ملـل متحـد خواسـته اسـت بـا تعییـن 

غیرنظامیـان،  علیـه  جنایـت  کـه  حقیقت یـاب  هیـات  یـک 

و  مذهبـی  اقلیت هـای  بـر  حمـات  و  هدفمنـد  کشـتارهای 

نهادهـای آموزشـی را بررسـی کنـد.

ایـن کمیسـیون روز یکشـنبه ششـم رسطان با نـرش خربنامه ای 

خواسـتار حضـور هیئـت حقیقت یـاب بین املللـی تعیین شـده 

2
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 د بلـخ د سـوداګرۍ خونـې مسـوولني وايـي چـې پـه دغـه واليت 

کـې د وروسـتيو نـا امنيـو او لويو الرو پـه اوږدو کـې د روانو جګړو 

لـه امله سـوداګريزې چـارې زيامننې شـوې دي.

د بلـخ واليتـي شـورا هـم تاييـدوي چـې د نـا امنيـو لـه ويـرې يـو 

شـمېر کسـان هڅـه کـوي چـې خپلـې پانګـې لـه هيـواده بهـر 

کـړي. پـه تېـرو دوو اوونيـو کـې د مـزار- شـربغان لويـې الرې پـه 

اوږدو کـې پرتـې ولسـوالۍ يـوه پـه بلـه پسـې د طالبانـو لـه خـوا 

سـقوط شـوې چـې دمګـړۍ د مسـوولينو پـه وينـا، د دې لويـې 

الرې شـاوخوا ۹۰ سـلنه کنټـرول د طالبانـو پـه الس کـې دی.

د دې ترڅنـګ جګـړه پـه بلـخ کې د حريتـان سـوداګريز بندر څو 

کيلومـرۍ تـه رسـېدلې چې لـه همدې ويرې پـر دې لويې الرې 

هـم تـګ راتګ د اندېښـنې وړ ګرځېدلی دی.

د بلـخ د سـوداګرۍ او پانګونـې خونې اجرايـوي مدير نصرياحمد 

قاسـمي وايـي چـې روانـو جګـړو او ناامنيـو پـر سـوداګريزو چـارو 

نـاوړه اغېـزه کـړې ده. د هغـه پـه خربه، پـه بلخ واليت کـې د لويو 

پانګونـو کچـه راکمه شـوې او موجـود نامعلوم حالت سـوداګرو ته 

ګڼې سـتونزې پيـدا کړې دي.

نومـوړي پـژواک اژانـس تـه وویـل چـې د ولسـواليو پـر لـه پسـې 

اړه  پـه  راتلونکـي  او د جګـړو شـدت ډېـری سـوداګر د  سـقوط 

اندېښـمن کـړي دي. قاسـمي وويـل: ))زمـوږ ډېـری واردات او 

صـادرات پـر لويـو الرو ځـي او راځـي؛ خـو پـه وروسـتيو کـې د 

شـال زون مهمـې لويـې الرې يـا پـه بشـپړ ډول نـا امنـه شـوې 

او يـا هـم سـختې جګـړې په کـې روانـې دي؛ نو ښـکاره خربه ده 

چـې زمـوږ پـه تجـارت او اقتصـادي راکـړو ورکـړو يـې ډېـر منفـي 

اغېـز کـړی.(( د بلـخ د سـوداګرۍ خونـې دغـه مسـوول ګـواښ 

کـوي، کـه نـا امنـي او جګـړې د مزاررشيـف پـه څېر لويو ښـارونو 

کـې پیـل يش نـو بـه خـربه يـې چـې زيـات شـمېر سـوداګر بـه 

خپلـې پانګـې لـه هېـواده بهـر کـړي. هغـه وايـي، که د لويـو الرو 

پـه اوږدو کـې سـوداګرو تـه زيـان ورسـېږي او يـا يې هم شـتمني 

لـوټ يش؛ نـو دا کار بـه د ورداتـو او صادراتـو پر بهري نـاوړه اغېزه 

وکـړي. د قاسـمي پـه وينـا، حکومتـي ځواکونـه او طالبـان بايـد 

د جګـړو پـر مهـال د سـوداګريزو مرکزونـو امنيـت او خونديتـوب 

تـه ډېـره پاملرنـه وکـړي. د هغـه پـه وينـا، زيـات شـمېر سـوداګرو 

دمګـړۍ منتظـر دي چـې وضعيـت بـه کـوم لـور تـه الړ يش.

پـه ورتـه مهـال د بلـخ د واليتـي شـورا رييـس محـم افضـل حديد 

هـم وايـي چـې د وروسـتيو جګـړو لـه املـه د سـواګرو پـه ګـډون 

زيـات شـمېر کسـان هڅـه کـوي چـې لـه هېـواده بـريون ووځي.

نومـوړي پـژواک رسه خـربو کې وويـل چې د نامعلومـې راتلونکې 

لـه املـه يو شـمېر لويو فابريکـو خپل توليـد درولی دی.

حديـد زياتـه کـړه: ))يـو شـمېر هغـو کسـانو چـې پـه بلـخ واليـت 

کـې يـې پانګونـه کـړې وه او پر سـوداګريزو چـارو بوخـت وو، د نا 

امنـۍ لـه وېرې لـه هېـواده وتـي دي.((

د هغـه پـه خـربه، له همـدې امله د بېـکارۍ کچه هم لوړه شـوې 

چـې خلـک يې لـه جدي اقتصادي سـتونزو رسه مـخ کړي دي.

نومـوړی هيلـه مـن دی چـې حکومـت به سـوداګرو تـه د خوندي 

فضـا پـه رامنځتـه کولـو رسه بېرتـه لويـو پانګونـو تـه زمينـه برابـره 

کـړي. د بلـخ د واليتـي شـورا رييـس لـه سـوداګرو هـم وغوښـتل 

چـې پـه شـته نـازک وضعيـت کـې د خپلـو خلکـو ترڅنـګ پاتـې 

مديـر  خونـې  اصنافـو  او  کارانـو  کسـب  د  کـې  بلـخ  پـه  يش. 

مريویـس احمـدي پـژواک تـه وويل چـې د جګړو پـه زياتېدو رسه 

خصـويص سـکټور تـه ګڼـې اندېښـنې پيـدا شـوې دي.

هغـه وايـي چـې روان ګونـګ وضعيـت د دې المـل شـوی چې يو 

شـمېر سـوداګر خپـل ځـان او خپلـه پانګه لـه هېواده بهـر کړي.

د ده پـه خـربه، د جګـړې پـه دوام رسه بـه د خلکـو اقتصـادي 

وضعيـت نـور هـم لـه کړکېـچ رسه مـخ يش.

امنيـو شـته  نـا  د  کـې  برخـه  پـه  وارداتـو  د  زياتـوي چـې  هغـه 

سـتونزې د دې المـل کېـږي چـې پـه بازارونـو کـې د توکـو بيـې 

لـوړې يش. نومـوړي لـه حکومـت او طالبانـو وغوښـتل چـې د 

جګـړې پـر ځـای دې سـولې تـه لومړيتـوب ورکـړي.

پـه مزاررشیـف کـې مېشـت سـوداګر امرالديـن هـم وايـي چې په 

بلـخ او شـايل واليتونـو کې د جګړو په زياتېدو رسه سـوداګريزې 

چارې ټکنۍ شـوې دي.

هغـه وويـل چـې پـر لويـو الرو د نفتـي مـوادو موټـر د تـګ راتـګ 

کچـه لـه دې املـه راټيټـه شـوې چـې د جګـړې پـر مهـال زيـان 

ور ونـه رسـېږي. نومـوړی زياتـوي چې د شـايل واليتونـو مهمې 

لويـې الرې يـا د طالبانـو الس کـې دي او يـا هـم د جګـړې پـر 

دګرونـو بدلـې شـوې دي.

هغـه وويـل: ))د بلـخ حريتـان بنـدر هـم تـر تهديد النـدې دی، د 

شـايل واليتونـو ترمنـځ او بيـا د شـال او کابل ترمنـځ الره ډېره 

ناامنـه شـوې، پـه دغسـې حالـت کـې سـوداګر زړه نـه ښـه کوي 

چـې واردات وکـړي.(( هغـه لـه حکومـت او طالبانـو غـواړي چې 

سـوداګرو تـه دې ډاډمنـه فضـا رامنځتـه کړي.

د بلـخ سـوداګر پـه داسـې مهـال روانـو نـا امنيـو اندېښـمن کړي 

چـې نـن سـهار حیرتـان بنـدر او سـوداګريز ښـارګوټي تـه څېرمه 

شـورتېپه ولسـوالۍ هـم د طالبانـو لـه خوا سـقوط شـوه.

د بلـخ وايل چـې خپلـه د نظامـي عملياتـو لپـاره له نـورو امنيتي 

ځواکونـو رسه شـورتېپې ولسـوالۍ تـه تللی، تېـره ورځ يې يي وو 

چـې لـه السـه تللې سـيمې بـه بېرته لـه طالبانـو ونييس.

وروستيو نا امنيو او جګړو په بلخ کې سوداګريزې او اقتصادي چارې اغېزمنې کړې دي کارتون

 

از  پـس  کـه  کـرد  اعـان  برشـنا  کـه  آن  از  پـس  دیـروز   

چندیـن روز پایـه هـای تخریـب شـده بـرق را در مناطقی 

از ولسـوالی سـالنگ ترمیـم کـرده و بـرق بـه یـازده والیت 

کشـور بـه شـمول کابل وصل شـده اسـت، بافاصلـه پایه 

هـای دیگـری در منطقـه بگرامـی تخریـب گردیـد و بـرق 

کابـل و ده والیـت دیگـر دو بـاره قطـع شـد. در روزهـای 

گذشـته پایتخت و ده والیت دیگـر در تاریکی مطلق قرار 

داشـت و ایـن مسـاله سـبب شـد کـه صـدای اعراضـات 

مـردم بیـش از هـر زمان دیگـر بلند تر گـردد. مردم هان 

پرسـش تکـراری را البتـه ایـن بـار با صـدای رسـاتر تکرار 

مـی کننـد کـه تاریکـی ارمغـان چـه کسـی اسـت؟ چـرا 

رشکـت برشـنا و نهادهـای امنیتـی کشـور نـه تنهـا قـادر 

نیسـتند از تخریـب پایـه هـای بـرق وارداتـی جلوگیـری 

کننـد بلکـه حتی از شناسـایی عامان ایـن جنایت عاجز 

برآمـده انـد؟ مـردم وقتی این همـه بی کفایتـی و ناتوانی 

را آن هـم در مناطقـی کـه طالبـان حضـور علنـی ندارنـد 

و هـر کـدام از این مناطـق زادگاه یکی از سیاسـتمداران 

پرمدعـا اسـت مـی بیننـد، چگونـه بایـد قضـاوت کننـد و 

چـه امیـدی بـرای آینده داشـته باشـند؟ 

در  بـرق  هـای  پایـه  تخریـب  کـه  روزهایـی  نخسـتین  از 

ماتـی  نـام  بـه  کسـی  گردیـد  آغـاز  شـالی  مناطـق 

سـالنگ بـه عنـوان مسـبب ایـن کار دسـتگیر گردیـد و 

بـه جـرم خویـش اعـراف کرد ایـن مسـاله در هالـه ای از 

ابهـام قـرار داشـت.  از آن پـس هـر از چنـدی ایـن اتفاق 

مـی افتد و رشکت برشـنا بـا نهادهای امنیتی و مسـولین 

محلـی تنهـا ایـن تخریـب هـا را بـه نظـاره مـی نشـینند و 

بـا زبـان بـی زبانـی اظهار عجز مـی کنند. اکنـون ماتی 

هـای شـالی تکثیـر گردیـده و لحظـه کـه بخواهنـد پایه 

هـای بـرق را تخریـب مـی کننـد و بـه طـرز معاگونـه ای 

ناپدیـد مـی شـوند. 

در سـال هـای گذشـته همـواره یکـی از عامـان تخریـب 

طالبـان  تاریکـی  پدیدآورنـدگان  از  و  بـرق  هـای  پایـه 

در  بـرق  هـای  پایـه  وقتـی  البتـه  اسـت.  شـده  دانسـته 

مناطقـی از دنـد غـوری و بغـان و آن طـرف کـوه هـای 

طالبـان  تردیـد  بـدون  شـوند،  مـی  تخریـب  سـالنگ 

مسـولیت اصلـی را بـه عهـده دارنـد. زیـرا یا مسـتقیا در 

تخریـب پایـه ها دسـت دارنـد و یا زمینه تخریـب را فراهم 

مـی کننـد. بگذریـم از ایـن کـه گفته مـی شـود حتی در 

هـان مناطـق کسـانی هسـتند کـه به نـام طالب دسـت 

بـه ایـن جنایـت می زننـد ولی در قبـال ایـن کار از دولت 

و رشکـت برشـنا بـاج مـی گیرند. امـا به نظر می رسـد که 

در ایـن طـرف کـوه هـای سـالنگ قضیـه بسـیار متفـاوت 

اسـت و طالبـان منـی تواننـد در ایـن مناطـق دسـت بـه 

تخریـب پایـه هـا و قطـع بـرق بزننـد. 

اکنـون بیـش از هـر زمـان دیگـر ایـن داسـتان سـاختگی 

کـه گویـا طالبـان در پشـت تخریـب پایـه هـای بـرق در 

هـای  نشـانه  اسـت.  شـده  مفـت  دارنـد  قـرار  شـالی 

واضحی حاکی از دسـت داشـن مافیای ثـروت و تجارت 

در پشـت ایـن تخریـب هـا وجـود دارد. چگونـه ممکـن 

اسـت کـه در مناطقی کـه طالبـان حضور نظامـی ندارند 

و هیـچ منطقـه ای در آن جاهـا در دسـت طالبان نیسـت 

امـا پایـه هـای بـرق هـر لحظـه منهدم مـی شـوند و یازده 

والیـت کشـور بـه شـمول پایتخـت در تاریکـی فـرور مـی 

روند. 

بـه نظـر مـی رسـد کـه یـک گـروه مافیایـی و جنایتـکار 

در پشـت ایـن تخریـب هـا قـرار دارنـد کـه هـم در دورن 

نهادهـای امنیتـی و هـم در داخـل برشـنا و هـم در میان 

مقامـات محلـی نفـوذ قابـل ماحظـه ای دارنـد. هـدف 

از  بیشـر  سـود  آوردن  دسـت  بـه  مافیایـی  شـبکه  ایـن 

طریـق فـروش نفت برای روشـن نگه داشـن جرناتورها و 

هـم چنیـن سـاخن دو بـاره پایه های برق بـا قیمت های 

گـزاف اسـت. اگـر آنـان نفـوذ در سـطوح بـاالی امنیتی و 

دولتـی نداشـته باشـند هرگـز منـی توانند به ایـن راحتی 

دسـت بـه جنایـت و تخریـب بزنند و این گونه مـردم یازده 

والیـت را از نعمـت روشـنایی محـروم کننـد. 

نهادهـای  درون  در  روشـنایی  دشـمنان  و  مافیـا  نفـوذ 

امنیتـی و حکومـت و نیـز نفـوذ در داخـل رشکـت برشـنا 

بـه هـان انـدازه کـه حکایتگـر عمـق فسـاد در نهادهای 

رسـمی اسـت، نشـان دهنده ضعف و ناتوانی نیز هسـت. 

متاسـفانه همیـن ضعـف سـبب شـده اسـت کـه اعتاد و 

اطمینـان مـردم نسـبت بـه نهادهـای کشـفی و امنیتـی 

کشـور بـه تدریـج از بین بـرود. وقتی نهادهای رسـمی ما 

منـی تواننـد حتـی نامـی از تخریـب کننـدگان به دسـت 

بیاورنـد و بـرای مـردم اعـان کننـد، چـه امیـدی بـرای 

تامیـن امنیـت و کشـف توطیـه هـای دشـمنان را از ایـن 

نهادهـا مـی تـوان داشـت؟ متاسـفانه ایـن گونـه ناتوانـی 

هـا هـم دشـمنان را جـری تـر سـاخته و هـم کسـانی را 

کـه بـه امـوال عمومـی آسـیب می زننـد و در پی آن سـود 

بیشـر بـه دسـت مـی آورنـد. بنابرایـن تاریکـی در کابـل 

برشـنا  کفایتـی رشکـت  بـی  ارمغـان  دیگـر  والیـت  ده  و 

بـا عوامـل  و نهادهـای امنیتـی اسـت کـه منـی تواننـد 

داشـته  برخـورد جـدی  مافیـا  پیشـه  و جنایـت  سـودجو 

 . شند با

 

 

نشـدن بـه دادخواسـت های دیگـر دربـاره قتل هـای هدفمنـد 

سـوی  از  حقوق بـرش  مدافعـان  و  مدنـی  رسـانه ای،  فعـاالن 

نهادهای مسـئول متأسـف اسـت. حکومت باید پاسـخگو باشد 

و بـا رویـه معافیـت از مجـازات مبـارزه نتیجه بخـش کنـد تـا از 

حقـوق بـرشی و شـهروندی همـه حفاظـت همه جانبـه شـود.

کمیسـیون ایـن درخواسـت را بـه مناسـبت نخسـتین سـالروز 

دو  فـوالد،  احمدجاویـد  و  خلیـل  نتاشـا  فاطمـه  کشته شـدن 

یـک  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

تروریسـت پاکسـتانی وابسـته به گـروه طالبـان بر اثر 

ننگرهـار کشـته شـد. مایـن در والیـت  انفجـار 

ایـن وزارت روز یکشـنبه شـش رسطـان بـا نـرش خربنامـه ای، نوشـته 

اسـت در اثـر انفجـار یـک مایـن حین سـاخت و سـاز در قریه ” سـوار 

بنـدر دره عبدالخیل” ولسـوالی اچین والیت ننگرهار، یک  ماین سـاز 

ماهـر پاکسـتانی بـه نام “خلوت” کشـته شـد.

در خربنامـه همچنیـن نوشـته کـه شـب گذشـته، نیروهـای دفاعـی 

و امنیتـی، تروریسـتان طالبـان را در مربوطـات ولسـوالی حصـارک 

والیـت ننگرهـار، هـدف قـرار دادنـد که در نتیجـه، ۳ تروریسـت گروه 

و  اطاعـات  مرکـز  رییـس  پـال،  مینـه  دواخـان   

محمـدارشف  روزه  دو  سـفر  حکومـت،  رسـانه های 

غنـی، رئیـس جمهـور و هیات همراهـش به ایاالت متحـده امریکا را 

کـرد. عنـوان  پردسـتاورد  و  آمیـز  موفقیـت 

آقـای مینه پـال روز یکشـنبه ششـم رسطـان در یـک نشسـت خربی 

در کابـل گفـت کـه ایـاالت متحـده گفتـه اسـت کـه بعـد از خـروج 

ادامـه می دهـد. را  نیروهایـش، همکاری هایـش 

او افـزود کـه رئیـس جمهور امریـکا در دیدار با رئیس جمهور کشـور 

و هیـات همراهـش تاکیـد کرده اسـت که بـه دنبال خـروج نیروهای 

ایـاالت  همکاری هـای  از  تـازه ای  فصـل  افغانسـتان،  از  امریکایـی 

متحـده بـا افغانسـتان در بخش هـای مختلـف آغـاز خواهد شـد.

آقـای مینه پـال ادامـه داد کـه رئیـس جمهـور امریـکا همچنـان بـر 

و  انکشـافی  اقتصـادی،  دوام همکاری هـا در بخش هـای نظامـی، 

اجتاعـی بـا افغانسـتان تعهد کـرده و به مردم افغانسـتان اطمینان 

داده اسـت کـه یـک دوسـت در قـر سـفید دارند.

رئیـس مرکـز اطاعـات و رسـانه های حکومـت تریح کـرد که بحث 

روی ۳.۳ میلیـارد دالـر کمـک ایـاالت متحـده امریـکا بـه نهادهـای 

دفاعـی و امنیتـی افغانسـتان از موضوعـات مهـم در سـفر هیـات 

افغانسـتان بوده اسـت.

وی در ادامـه افـزود کـه قـر سـفید و کانگـرس امریـکا اطمینـان 

داده انـد کـه کار روی نهایی سـازی و اجرای ایـن کمک جریان دارد 

 اعضـای شـورای والیتـی بادغیـس گفته انـد طالبـان شـاهراه های 

مهـم را مسـدود سـاخته اند و مشـکل اساسـی این والیـت راه قادس 

قلعـه نـو و همچنـان راه هـرات – بادغیـس می باشـد. گفتـه شـده 

حـدود دو هفتـه راه قـادس – قلعـه نو توسـط طالبان مسـدود و این 

ولسـوالی بـه محـارصه اقتصـادی ایـن گـروه در آمده اسـت.

عبدالعزیـز بیـگ رئیس شـورای والیتـی بادغیس گفت: »قرار اسـت 

معضـل ولسـوالی قـادس از طریق بـزرگان والیتی حل شـود و امروز 

لیسـت از وکای شـورای والیتی بزرگان و موی سـفیدان تهیه شـده 

کـه بـا طالبـان نشسـتی داشـته باشـند تـا دسـت از محـارصه ایـن 

ولسـوالی بردارنـد.« بـه گفتـه او، یـک دسـته از بـزرگان ولسـوالی 

قـادس بـا طالبـان نشسـته اند امـا ایـن گـروه گفته هـای آنهـا را رد 

کرد ه انـد.

و  بـرزگان  حـاال  می افزایـد  بیـگ  گـزارش خربگـزاری جمهـور؛  بـه 

متنفذیـن متـام والیـت بادغیـس هـم دیـدار بـا ایـن گـروه خواهنـد 

داشـت و اگـر بـاز هـم آنـان قبـول نکرده انـد بایـد از طریـق نظامـی 

بـرای ولسـوالی قـادس راه حلـی ایجـاد شـود.

بـا  مرکـز کشـور  و  اداره محلـی  والیتـی می افزایـد  رئیـس شـورای 

یـک برنامـه درسـت نظامـی تـوان ایـن را دارد که محارصه ولسـوالی 

قـادس را شکسـت دهنـد و همچنـان راه هـرات – بادغیـس را امـن 

سـازند. در همیـن حـال حسـام الدیـن شـمس هـم در ایـن بـاره 

بیـان کـرد: »برنامـه عملیاتـی برای ولسـوالی قادس طـرح آن نهایی 

 امـر اللـه صالـح معـاون رئیـس جمهـور غنـی مـی گویـد 

کـه اسـام آبـاد بـه عنـوان میزبـان طالبـان، از روز زایش 

تـا امـروز، میتوانـد نقش قابـل ملس در صلح افغانسـتان 

بـازی کنـد؛ امـا قیمـت همسـویی پاکسـتان بـا طالـب، 

بسـیار سـنگین خواهـد بود.

صفحـه  در  کـه  ای  مقالـه  در  را  مطالـب  ایـن   صالـح، 

فیسـبوکش روز یکشـنبه ششـم رسطان نرش کـرده، بیان 

منـوده اسـت.

موصـوف درین نوشـته در مورد سـفر رییـس جمهور غنی 

بـه امریـکا معلومـات ارايـه کـرده، ایـن سـفر را در تاریـخ 

سـفر هـای خارجـی، یکـی از پـر دسـتاورد ترین سـفر ها 

یـاد کرده اسـت.

هـدف  کـه  اسـت   گفتـه  جمهـور  رییـس  اول  معـاون 

اساسـی و پایـه ای سـفر یـک و نیـم روزه رییـس جمهـور 

از  بـود  عبـارت  امریـکا،  متحـده  ایـاالت  بـه  افغانسـتان 

تحکیـم مناسـبات پـس از خروج قوای آن کشـور  و ایجاد 

وضاحـت بیشـر در مـورد پهنای همکاری هـای دوجانبه 

.

وی افـزوده اسـت بحـث و مترکـز روی طـرق تطبیـق و 

اسـتفاده موثر از کمک های دفاعی امنیتی – انکشـافی 

و بـرش دوسـتانه امریـکا، نیـاز بـود پس از کاهـش حضور 

تطبیـق  در  کـه  هایـی  نهـاد  و  هـا  امریکایـی  مسـتقیم 

برنامـه ها همـکار و رشیک افغانسـتان بودند، روش های 

نـو مـورد بحـث قـرار گیـرد تـا هـر دو دولـت هـم خـط و 

هـم نظـر باشـند. اطمینـان از حسـابدهی و شـفافیت به 

اسـاس روش هـای مورد توافـق دو طرف، جـزء این بحث 

بود. هـا 

پیچیدگـی  ترشیـح  و  توضیـح  موصـوف،  گفتـۀ  بـه 

هـای رونـد صلـح و مذاکـره از دیـد جمهـوری اسـامی 

و  مذاکـره  بـرای  تعهـدش  از  کنـون  تـا  کـه  افغانسـتان 

دسـتیابی بـه راه حـل صلـح آمیـز بیـرون نشـده اسـت، 

توضیـح و ارایـه معلومـات راجـع بـه اسـراتیژی طالبـان 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه 

جنگجـوی   193 گذشـته  سـاعت   24 در 

گـروه طالبـان در درگیـری و حمـات متقابـل بـا نیروهای 

کشـته  کشـور  مختلـف  نقـاط  در  امنیتـی،  و  دفاعـی 

شـده اند. ایـن وزارت روز یکشـنبه ششـم رسطـان بـا نـرش 

درگیری هـا، ۱۱۰  ایـن  در  کـه  اسـت  گفتـه  خربنامـه ای 

مقـدار  و  زخمـی  نیـز  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  از  تـن 

وزارت  اسـت.  تخریـب شـده  و مهات شـان  زیـاد سـاح 

دفـاع در خربنامـه اش نوشـته که ایـن جنگجویـان طالبان 

ارزگان،  میـدان وردک، غزنـی،  ننگرهـار،  در والیت هـای 

قندهـار، زابـل، هـرات، فـراه، سـمنگان، هلمنـد، کنـدز، 

بغـان، تخـار، پـروان و کاپیسـا کشـته و زخمـی شـده اند. 

مختلـف  مایـن  حلقـه   20 کـه  می کنـد  عـاوه  خربنامـه 

النـوع کـه توسـط طالبـان در نقـاط مختلـف کشـور جهت 

هـدف قـرار دادن افراد ملکـی و نیروهـای امنیتی جابه جا 

شـده بـود، نیـز کشـف و خنثـی شـد. کمیسـیون مسـتقل 

حقـوق بـرش افغانسـتان پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه بـا 

تلفـات  کشـور،  مختلـف  نقـاط  در  نربدهـا  شـدت گرفن 

غیرنظامیـان افزایـش یافتـه اسـت. ایـن کمیسـیون، روز 

پنجشـنبه )3 رسطان( گفته که از هفتم تا بیسـت و ششـم 

جـوزا بـه تعـداد 457 غیرنظامـی در رویدادهـای مختلـف 

علیـه  جنایـات  دربـاره  تحقیـق  بـرای  متحـد  ملـل  سـوی  از 

بـر  حمـات  هدفمنـد،  قتل هـای  جملـه  از  غیرنظامیـان، 

اقلیت هـای قومـی و مذهبی و نهادهای آموزشـی شـده اسـت. 

در خربنامـه کمیسـیون همچنیـن نوشـته شـده کـه حکومـت 

بایـد از ایـن خواسـت حایـت و در زمینـه ایجـاد ایـن هیئـت و 

تحقیقـش همـکاری کنـد.

دلیـل رسـیدگی  بـه  آمـده: کمیسـیون هم زمـان  در خربنامـه 

نهادهـای  توجـه  عـدم  از  و  کـرده  کارمنـد کمیسـیون مطـرح 

حکومتـی بـرای شناسـایی و پیگـرد متهـان قتـل آنـان انتقـاد 

کـرده اسـت.

از سـوی دیگر این درخواسـت در حالی مطرح می شـود که در 

ماه هـای اخیـر، حمـات هدفمنـد بر قوم هـزاره در غـرب کابل 

شـدت گرفته است.

گـروه قومی هزاره  در شـش سـال گذشـته در کنـار اینکه هدف 

ده هـا حمله تروریسـتی کوچک بوده، قربانی حـدود 30 حمله 

بزرگ تروریسـتی نیز شـده اسـت که در این حمات بر اسـاس 

گزارش هـا، حـدود یـک هـزار تن کشـته و بیشـر از دو هزار تن 

دیگر زخمی شـده اند.

را  کابـل  در  هـزاره  قومـی  گـروه  بـر  تروریسـتی  حمله هـای 

می تـوان از حملـه بر مرکز آموزشـی کوثر دانش، کلپ ورزشـی، 

مسـجدها، زیارتگاه، مراسـم های مذهبی، زایشـگاه ۱۰۰بسر 

در دشـت برچی، حملـه بـر مکتـب سیدالشـهدا و حمله هـای 

پی هـم روزهـای پسـین کـه موترهـای مسـافربری شـهری غرب 

کابـل را هـدف قـرار می دهنـد، نـام بـرد. 

در پی این حمات شـاری زیاد از شـهروندان کشور، کارزاری 

راه انـدازی کردنـد تـا این حمات بـه عنوان »نسل کشـی« ثبت 

شـود و دوسـیه آن باز شود. 

کمیسـیون مسـتقل حقوق برش افغانسـتان، پیش از این گفته 

بـود کـه هزاره هـا در معـرض پاکسـازی قومی و جنایـت جنگی 

قـرار دارنـد و از دولـت خواسـته بـود کـه فـورا طـرح حایتـی 

چنـد جانبـه را روی دسـت گیـرد: »حکومـت افغانسـتان بایـد 

بـه تعهـدات خـود طبـق میثـاق بین املللـی حقـوق مدنـی و 

سیاسـی عمـل کنـد و بـه کشـتار هدفمندانـه هزاره هـا اذعـان 

کنـد. دولـت افغانسـتان بایـد فـورا طـرح حایتـی  را مبتنی بر 

حقـوق بـرش بـرای دشـت  برچـی و مناطـق غـرب کابـل تهیـه و 

کند.«  ابـاغ 

بـود  نیـز گفتـه  رسور دانـش ، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری 

کـه کشـتار غیرنظامیـان و بیگنـاه به ویـژه کـودکان در مکاتـب، 

در  و  برشیـت  علیـه  جنایـت  جنگـی،  جرایـم  بـارز  مصـداق 

مـواردی هـم مصداق نسـل کشـی اسـت. او خواسـتار بررسـی 

ایـن حمـات توسـط سـازمان های بین املللی شـده اسـت. اما 

برخـاف ایـن درخواسـت ها و کارزار شـهروندان، تاکنون دولت 

اقدامـی نکـرده اسـت.

طالبـان کشـته شـده، ۲ تـن دیگـر آنـان زخمـی شـدند.

 در روزهـای گذشـته بـه میزانـی کـه حمـات گـروه طالبـان افزایـش 

یافتـه اسـت، میـزان تلفات این گروه نیـز افزایش یافته اسـت و روزانه 

بـر اسـاس گزارش هـای وزارت دفـاع، بیـن 100 تـا 150 جنگجـوی 

گـروه طالبان کشـته می شـوند.

وزارت دفـاع می گویـد کـه اکنـون در حـدود ده والیـت کشـور -غزنی، 

لوگـر، قندهـار، فاریـاب، بلـخ، هلمنـد، کنـدز، بغـان، بدخشـان و 

کابـل- درگیـری جریـان دارد. نیروهـای دفاعـی و امنیتی کشـور، در 

روزهـای گذشـته توانسـته اسـت بیـش از ده ولسـوالی را از کنـرول 

گـروه طالبـان خـارج کنـد و رضبـات سـنگینی نیز بـه آنـان وارد کند.

و بـه زودی انجـام خواهد شـد.

آقـای مینـه پـال همچنیـن عـاوه کـرد کـه دو رئیـس جمهـور در 

ماقات شـان، تروریـزم را دشـمن مشـرک تلقـی کـرده و بـر مبـارزه 

جـدی بـا ایـن تهدیـد تعهـد کـرده انـد.

بـه نقـل او؛ رئیـس جمهور کشـور اطمینان داده اسـت کـه حکومت 

و مـردم افغانسـتان هیچـگاه بـه تروریسـتان اجـازه منی دهنـد کـه 

خـاک افغانسـتان را بـار دیگـر بـه النـه تروریـزم بـدل کنند.

و  حکومـت  خواسـت  از  امریـکا  متحـده  ایـاالت  مقام هـای 

بـر حفـظ  و  کـرده  تامیـن صلـح حایـت  بـرای  افغانسـتان  مـردم 

دسـتاوردهای بیسـت سـال اخیـر در افغانسـتان و تقویـت آن تاکید 

کـرده انـد. محمـدارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور در راس یـک 

هیـات بلنـد رتبـه شـام روز پنجشـنبه )3 رسطـان( بـه امریـکا رفـت. 

در ایـن سـفر عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالی مصالحـه ملی، 

امراللـه صالـح معاون اول ریاسـت جمهوری، حمدالله محب مشـاور 

شـورای امنیـت ملـی، محمد حنیف امتـر وزیر خارجه کشـور، وحید 

عمـر رئیـس ادارۀ ارتباطـات عامه و اسـراتیژیک ریاسـت جمهوری، 

عبداملتیـن بیـگ، داکـر حبیبـه رسابـی و فاطمـه گیانـی اعضای 

تیـم مذاکـره کننـده دولـت جمهوری اسـامی افغانسـتان، شـهرزاد 

اکـرب رئیـس کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش و تعـدادی دیگـری از 

اراکیـن دولتـی او را همراهـی می کردنـد. ایـن هیـات شـام شـنبه 

بـه کابل بازگشـت.

شـده و تنهـا ایـن اداره بنـا بر درخواسـت بـزرگان بادغیـس عملیات 

تصوفـوی را بـه عقـب انداختـه   اسـت.«

بـزرگان معضـل قـادس حـل نکـردد  از سـوی  اگـر  بـه گفتـه وی، 

بافاصله عملیات پاکسـازی راه اندازی خواهد شـد. والی بادغیس 

افـزود از تجربـه ی کـه از ولسـوالی جونـد گرفته ایم ولسـوالی قادس 

را بـه دسـت طالبـان رهـا نخواهیـم کرد.

همچنـان آقـای شـمس گفـت طـرح عملیـات راه هـرات – بادغیـس 

هـم کامـل شـده اسـت و در آینـده عملیـات در جریـان ایـن راه هـم 

انجـام خواهد شـد.

اسـتخبارتی  اوضـاع  بـه طـور کل  افـزود  بادغیـس  والـی  اخیـر  در 

افغانسـتان برهـم خـورده می باشـد و در همیـن برهـه بادغیـس هـم 

از ایـن وضـع درگیـر می باشـد امـا ایـن وضعیـت آرام و اوضـاع تحت 

کنـرول خواهـد آمـد.

بـا ایـن همـه گفتـه شـده اگـر ولسـوالی قـادس بـه همیـن وضـع 

پیـش بـرود در آینـده نزدیـک رسنوشـت ایـن ولسـوالی هـم هاننـد 

ولسـوالی هـای دیگـر خواهـد شـد.

بـه گفتـه آنـان اگـر قـادس بـه دسـت طالبـان بیافتـد و راه هـرات – 

بادغیـس هـم را مسـدود بسـازند شـهر قلعه نـو در محـارصه طالبان 

بود. خواهـد 

امـا بـا ایـن وجـود بـا صحبت هـای والـی بادغیـس برنامه هـای برای 

مقابلـه بـر طالبان وجـود دارد. 

کـه در وضعیـت کنونـی حیثیـت آلـه را دارنـد و حامـی 

طالبـان کـه حیثیت مغـز را دارند و دسـتگاه برنامه ریزی 

را مدیریـت مـی مناینـد.

جـاری  عملیـات  گـی  “گسـرده  اسـت:  گفتـه  صالـح 

نظامـی از جانـب طالبان نشـان میدهد که یک دسـتگاه 

را  هاهنگـی  و  اسـت  کار  بـه  دسـت  نظامـی،  منظـم 

بـدوش دارد. وسـایل ارتباطـی سـوق و اداره از راه دور 

را سـهل سـاخته اسـت. قرایـن منطقـی – ثبـوت مادی و 

معنـوی بـرای اثبـات موقـف و اسـتنباط مـا ارایـه گردید. 

” بـه گفتـه وی توضیـح نقـش منطقه در افغانسـتان پسـا 

خـروج نیروهـای خارجـی، یکـی دیگـر از بحث هـای این 

سـفربود.

مـا  “نظـر  اسـت:  افـزوده  جمهـور  رییـس  اول  معـاون 

داشـت.  وضاحـت  نیـز  پاکسـتان  نقـش  بـه  ارتبـاط  در 

اسـام آبـاد بـه عنـوان میزبـان طالبـان از روز زایـش تـا 

امـروز، میتوانـد نقـش قابـل ملـس در صلـح بـازی کند و 

بدینسـان بـه دوسـت قابـل بـاور ملـت افغانسـتان تبدیل 

گـردد. ”

بـه گفتـه وی؛ گزینـه دیگـر کـه بـرای ابـد در دور صفـر و 

هیـچ خواهـد چرخیـد، ایـن اسـت کـه آنهـا بـه سیاسـت 

کنونـی خویـش ادامـه دهنـد و ادامـه سیاسـت کنونـی 

یعنـی در حـرف بـا جمهوریـت، در عمـل بـا طالبـان هـم 

بـرای افغانسـتان وهـم بـرای خودشـان چیـزی بـه جـز از 

دسـت و پـا زدن در لجـن زار بـی اعتـادی نخواهـد بود. 

سیاسـت انـکار و بـازی بـا الفـاظ قناعـت سـاز نیسـت.

وی گفتـه اسـت: “گـروه طالـب هیـچ امـکان نـدارد بـر 

قیمـت  نـدارد.  امـکان  هیـچ  گـردد.  چیـره  افغانسـتان 

همسـویی با طالب بسـیار سـنگین خواهد بـود. وضعیت 

وجـدان  بلکـه  مـا  تنهـا  نـه  امـروز  اسـت.  کـرده  فـرق 

هـای بیـدار در پارملـان پاکسـتان، سیاسـت کشـتار در 

افغانسـتان را توسـط گـروه آلـه صفـت طالبـان، محکـوم 

مـی مناینـد.

امنیتـی کشـته و زخمـی شـده اند. بـر اسـاس معلومـات 

منبـع، در مـدت ایـن سـه هفتـه، 144 غیرنظامـی کشـته 

و 313 تـن دیگـر زخمی شـده اند. کمیسـیون حقوق برش 

افغانسـتان ضمـن ابـراز نگرانـی از کشـته و زخمـی شـدن 

غیرنظامیـان در رویدادهـای امنیتـی گفتـه کـه مذاکـرات 

تنهـا راه سـازنده بـرای حـل و فصـل اختافـات موجود در 

افغانسـتان اسـت. پیش از این، میشـل بچلیت، کمیشـرن 

عالـی ملـل متحـد در امـور حقـوق بـرش نیـز از افزایـش 

افغـان  غیرنظامیـان  بـه  شـدید  آسـیب های  و  خشـونت 

نگرانـی کـرده اسـت. خانـم بچلیـت گفتـه اسـت کـه طـی 

شـش مـاه از آغـاز گفتگوهـا میـان حکومـت افغانسـتان و 

طالبـان، تلفـات غیرنظامیـان در مقایسـه بـا مدت مشـابه 

یـک سـال قبـل، 41 درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

وزارت دفاع: یک ماین ساز پاکستانی و 3 عضو طالبان در ننگرهار کشته شدند   

مینه پال: امریکا بعد از خروج نیروهایش،
 بر همکاری هایش با افغانستان ادامه می دهد

مسدود شدن شاهراه های بادغیس؛ والی: برنامه برای بازگشایی همه راه ها داریم

صالح: 
قمیت همسویی پاکستان با طالبان بسیار سنگین خواهد بود   

جنگ بر سر ولسوالی ها؛
 در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹3 جنگجوی گروه طالبان کشته شده اند

محمد هدایت 

سرمقاله

تاریکی در کـابـل
 ارمغان کیست؟



 

اسلام گرا  تروریسلتی  گروه هلای  درمجملوع 

همگلون و یکپارچله بله نظلر منی رسلد اما ایلن گروه ها 

از برخلی ویژگی هلای مشلرک برخوردار هسلتند. این 

خاورمیانله  آفریقلا،  رشق  تلا  گرفتله  مغلرب  از  گروه هلا 

طریلق  از  گیلری  قلدرت  دنبلال  بله  آسلیا  جنلوب  و 

خشلونت و حکومت داری با اسلتفاده از شلاق و اعدام 

هسلتند. پرسلش اینجا اسلت که چرا طالبلان علی رغم 

ادعایشلان مبنلی بلر این کله افغانسلتان از محبوبیلت 

برخوردارنلد، تلاش می کنند از طریق خشلونت محض 

بله دنبلال کسلب قلدرت و فرمانروایلی شلاق و اعلدام 

هسلتند؟

برسلی  مسلتلزم  پرسلش  ایلن  بله  پاسلخ  یافلن 

خلود  خریلداران  بلرای  طالبلان  کله  اسلت  کاالهلای 

عرضله می کننلد. بلرای توضیلح بیشلر الزم اسلت کله 

ابتلدا دلیلل بقلا و قلدرت گیلری طالبلان و پیلش روی 

آن هلا را در جبه هلای جنلگ به گونه ملوردی ذکر کنیم 

و سلپس خشلونت طالبانلی را در عرصله حکومتلی و 

تبییلن مناییلم؛ اجتامعلی 

این یلک  طالبلان:  اجتامعلی  پایلگاه  اللف- 

واقعیلت اسلت کله هنلوز هلم در افغانسلتان فرهنلگ 

کرثت گرایلی به خوبلی جلا نیفتاده اسلت. هنلوز هم در 

بخلش هلای افغانسلتان ایلن ذهنیلت وجلود دارد کله 

حکوملت بایلد یکدسلت متعللق بله یلک گلروه قوملی، 

زبانلی و مذهبلی باشلد. کسلانی کله بله ایلن عقیلده 

هسلتند از وجلود دوللت متکلرث کله در آن همله ملردم 

و  هسلتند  ناراحلت  باشلند  حضورداشلته  افغانسلتان 

بلادی  مایله  بلر  تکلرث  ایلن  گویلا  کله  نگران انلد  قلبلا 

افغانسلتان به طلور علام و منافلع گروهلی آن هلا به طلور 

خلاص اسلت. ایلن طیلف از ملردم هلم تلا حلدودی در 

بدنله حکوملت حضلور دارنلد و تعلداد زیلاد این هلا بنلا 

بلر دالیلل مختلف از کشلور آواره شلده اند و از راه دور و 

بلا اسلتفاده از امکانات که کشلورهای میزبلان در اروپا 

و آمریلکای شلاملی در اختیلار آن هلا گذاشلته اند برای 

افغانسلتان و تقویلت طالبلان نسلخه پیچی می کننلد. 

هرچنلد کله خلود این هلا بله خاطلر تهدیلدات طالبلان 

منی تواننلد بله قریله و روسلتای اجلدادی خلود سلفر 

مناینلد.

بحلران  و  اداری  گسلرده  فسلاد  وجلود  ب- 

و  طالبلان  سلقوط  دوران  بله  وقتلی  مرشوعیلت: 

سلال های اولیله نظلام جدیلد نلگاه کنیلم طالبلان در 

بسلیاری بخش هلای کشلور حضلور نداشلتند و رصفلاً 

فعالیلت  بله  کشلور  رشق  و  جنلوب  بخش هلای  در 

سلپری  بلا  املا  می دادنلد  ادامله  خلود  خرابکارانله ای 

جدیلد  نظلام  تاسلیس  از  بیشلر  هلای  سلال  شلدن 

و  وحشلت  طالبلان  شلمول  بله  تروریسلتی  گروه هلای 

بخلش  کله  دادنلد  گسلرش  را  خلود  خشلونت ورزی 

عملده ایلن قلدرت گیری ایلن گروه هلا از علدم کارایی 

دوللت مرکزی افغانسلتان، وجود فسلاد اداری و بحران 

وقتلی  به عنوان مثلال  می شلود.  ناشلی  مرشوعیلت 

جوانلان یلک ناحیله دورافتاده کشلور ماننلد والیت غور 

بنا بر دالیل قومی، جغرافیایی و فسلاد گسلرده اداری 

منی تواننلد در دوللت صاحلب وظیفله و شلغل شلوند 

آن هلا رسخلورده می شلوند. هرچنلد برخی از ایلن افراد 

بارهلا و بارهلا بخلت خلود را می آزماینلد تلا بلار دیگر به 

فرصت هلای شلغلی دسلت پیدا کننلد اما وقتلی نتیجه 

نگرفتنلد دو راه در پیلش دارنلد تلا شلکم خانواده هلای 

خلود را سلیر کننلد. یلا راه مهاجرت در پیلش بگیرند یا 

بله تشلکیل گروه هلای تبهلکار و خرابلکار دسلت بزننلد 

یلا وارد جریلان بدیلل دوللت )طالبلان( شلوند کله وارد 

افغانسلتان  دوللت  از  آسلان تر  به مراتلب  آن  در  شلدن 

اسلت. وقتلی حکام محللی برخاف اراده ملردم بر آنان 

حکوملت کنلد یلا فاقلد توانایی هلای الزم باشلد آنلگاه 

نه تنهلا آن شلخص و مقام از چشلم ملردم می افتد بلکه 

نلزد عامله  نظلام سیاسلی  و محبوبیلت  کلیلت دوللت 

ملردم زیلر سلؤال ملی رود.

ج- سیاسلت مامشلات و ترضع در برابر تروریسلم: 

در  طالبلان  گیلری  قلدرت  مهلم  دالیلل  از  یکلی 

پیش گیلری سیاسلت  در  از 2001،  پلس  افغانسلتان 

تلرضع از جانلب دوللت افغانسلتان اسلت. بارهلا اتفاق 

افتلاده اسلت کله تروریسلت ها پلس از دسلتگیری در 

میدان هلای جنلگ یلا مبب گلذاری زندانی شلده اند اما 

باگذشلت چنلد مدتلی آن هلا از زندان هلا آزادشلده اند 

و بارهلا دیده شلده اسلت کله آن هلا از جانلب حکوملت 

وقتلی جنگجویلان  قرارگرفته انلد.  تفقلد  و  موردتقدیلر 

تروریسلتی بله ایلن بلاور باشلند کله آن ها حتلی پس از 

زندانلی شلدن می تواننلد صحیلح و سلامل ازآنجلا خارج 

شلوند، زنلدان بلرای آن هلا نه تنهلا علرت گاه نخواهلد 

شلد بلکله میلزان خشلونت ورزی و انتقام جویلی و حتی 

مهارت هلای تروریسلتی آن هلا بلا توجله بله هم سللولی 

بلودن بلا تروریسلت های دیگلر، افزایش خواهلد یافت.

 1990 دهله  در  طالبلان  بیرونلی:  حامیلت  د- 

عربسلتان  پاکسلتان،  مسلتقیم  حامیلت  بلا  میلادی 

سلعودی و املارات و حامیت هلای غیرمسلتقیم برخلی 

کشلورهای دیگلر از طریق خشلونت بلر گروه های دیگر 

بیلن  نیروهلای  خلروج  بلا  کله  می رفلت  انتظلار 

امللللی، گلروه طالبلان بله جلای اینکله آن را یلک خأل 

بلر  شلان  حملات  بله  و  بپندارنلد  نظاملی  و  امنیتلی 

سلاحات خلرد و ریلز شلدت بخشلند، بایلد بلا چشلامن 

واقع بیلن، ظرفیلت هلای بالقلوه و بالفعلل نظامیلان و 

ملردم افغانسلتان را بلر می شلمرد و در یک محاسلبه ی 

درسلت، مجلاری گفتگلو و تفاهم را در دسلتور کار قرار 

می دادنلد، همینکله رونلد خلروج آغلاز گردیلد، طالبان 

نیلز دیوانله وار بله سلوراخ سلنبه های ایلن وطلن دسلت 

زنبلور  النله ی  در  کله  کسلانی  هامننلد  و  کردنلد  دراز 

دسلت انلدازی می کنلد، می خواسلتند مناطلق بیشلر 

را در تلرف شلان در آورده و بعلد از کوتلاه مدت، تار و 

پلود ایلن ملردم را از امکانلات رفاهلی گرفته تا سیسلتم 

معلارف و تحصیلات عاللی بله یغلام بلرد؛ املا بیداری 

ملردم و شلناخت عمیلق آنلان از طالبلان و طلرز تفکلر 

شلان باعلث گردیلد تلا بله صلورت خودجلوش اسللحه 

بله دسلت گرفتله و ایلن گلروه را از سلاحات جغرافیایی 

شلان متلواری سلازند.طالبان پلس از تلرف مناطلق 

مختللف و اسلتقرار در آن، اولیلن کاری کله می کننلد 

وضلع محدودیلت بر نصاب درسلی دانش آموزان اسلت 

تلا آنلان را مطابلق به روحیه خود شلان به بلار آورند، در 

برخلی از ولسلوالی ها و قریله جلات رسحلدی که تحت 

تلرف طالبلان قلرار گرفتله اسلت بارهلا گلزارش شلده 

اسلت که نصاب درسلی پاکسلتان در مکاتب تطبیق و 

عمللی می گلردد، در ولسلوالی هایی کله از همجلواری 

بلا ایلن کشلور فاصلله وجلود دارد، برخلی مضامینلی 

باعلث صیقلل دادن و خاقیلت ذهلن دانلش آملوزان 

می گلردد آن را از سیسلتم درسلی حلذف منلوده و در 

علوض باورهلای افلراط گرایلی را جلا گزین می سلازند؛ 

چنانچله حسلام الدیلن شلمس واللی بادغیلس بلا نرش 

خرنامله ی اظهلار داشلت کله طالبان در متلام مناطق 

تحلت کنلرل شلان مضامیلن » وطن دوسلتی و مهارت 

آملوزان حلذف  از سیسلتم درسلی دانلش  را  زندگلی« 

منلوده اسلت، وقتیکه دانش آملوزان به عنلوان آینده ی 

ایلن رسزمیلن در خلأل علرق مللی و وطلن دوسلتی بله 

بللوغ برسلند، طبیعلی اسلت کله نسلبت به این کشلور 

احسلاس تعللق کملری خواهنلد داشلت و در چنیلن 

بلی  ملی رود  آنلان  از  کله  انتظلاری  اقلل  حلد  حاللت 

 سید لطیف سجادی

پروایلی در قبلال رسنوشلت خلود و وطلن شلان اسلت 

و در بدتریلن حاللت، هامننلد طالبلان بلا انلدک اشلاره 

دسلت بله تفنلگ بلرده و ویرانلی را بلر ایلن رسزمیلن 

تحمیلل خواهنلد کلرد؛ چنانچله ذهلن پلاک کلودکان 

فلارغ از هلر نلوع آالیندگی اسلت و هرگونله داده ها که 

در ایلن سلنین به خلورد ذهنی آنان داده شلود هامنند 

ابلد مانلدگاری دارد؛ مگلر اینکله  تلا  نقلوش حکاکلی 

برنامله و فرهنگ سلازی حسلاب شلده ی طوالنی مدت 

صلورت گیلرد تلا آنلان را دوباره جهلت خدمت بله مردم 

و حلس وطلن دوسلتی آماده سلازد که ایلن کار نیازمند 

زملان طوالنلی مدت اسلت.

نیروهایلی کله در صفوف طالبلان در فقدان هدف 

و برنامله ی خلاص می جنگنلد دچلار همیلن خلأل بلوده 

انلد، آنلان از مهلارت زندگلی و وطلن دوسلتی چیلزی 

منی داننلد کله با ایلن همه تخریلب و کشلتار، هیچگاه 

فقلدان  آیلد،  تلکان منلی  بله  و وجلدان شلان  ضمیلر 

وطلن دوسلتی و مهلارت زندگلی اسلت کله ایلن گلروه 

هرگونله  تخریلب  می مناینلد،  ویلران  را  پلچلک  و  پلل 

تأسیسلات علام املنفعله از سلاختامن ها گرفتله تا پایه 

هلای بلرق و غلارت معلادن، زرع و قاچاق ملواد مخدر و 

باجگیلری از موترهلای باربلری بله املر معملول و بدون 

محکمله وجدانلی در ضمیلر آنلان بله سلان یلک ارزش 

جلا بلاز کلرده اسلت، فقلدان مهلارت زندگلی اسلت که 

افلراد ایلن گلروه از کل مهلارت هلا در زندگلی، رصفلا 

کارگلزاری  و  سیسلتامتیک  کشلتار  و  اسللحه  شللیک 

مایلن در محافلل جمعلی و جلاده هلا را آموختله انلد، 

مهلارت هایلی هم اگر به آن دسرسلی داشلته باشلند، 

چیلزی جلز ترسیلع کشلتار و جلاری منلودن خلون را 

نیاموختله انلد، طالبلان می خواهنلد کله بلا حلذف این 

مضامیلن، نسلل نلو مناطلق تحت ترف شلان را نیز با 

همیلن روحیله بله بلار آورنلد؛ چنانچله آنان نیلز هامنند 

هلر فلرد دیگر، کودک خردسلال با ضمیر پلاک و بدون 

آالیلش بلوده انلد؛ اما نوع تعلیم و تربیلت و زاویه جهان 

بینلی شلان بله گونله ی مهندسلی گردیلده اسلت کله 

متلام املور خیلر را در جنلگ، کشلتار و تخریلب ببینند 

و بلرای انجلام ایلن املر، پاداش جنلت الفلردوس را نیز 

توقلع دارنلد، ایلن طملع به خلودی خود در آنلان جوانه 

بلوده  گونله ی  بله  تعلیلامت  نحلوه  بلکله  اسلت؛  نلزده 

اسلت تلا آنلان را اینگونله مسلخ وعده هلای دروغینلی 

سلازد کله نله مبنلای وحیانلی دارد و نله خلرد انسلانی 

آن را می پذیلرد، از ایلن رو، ملردم افغانسلتان بلا درک 

از ایلن واقعیلت و دههلا ملورد ضد انسلانی دیگر که در 

قاملوس طالبلان هامنند ارزش هلای بنیادیلن نهادینه 

گردیلده اسلت بله خوبلی واقلف انلد و هرگونله اقلدام 

ایلن گلروه را کله منجلر به تسللط شلان بر ایلن جغرافیا 

گلردد رسکلوب منلوده و تلا آخریلن رملق حیات بله پای 

ایلن وطلن ایسلتاده و آینده فرزندان شلان را در دسلت 

یلک گلروه تنلدرو و بی برنامله ی که لطیلف ترین هدف 

شلان ذهلن شلویی کلودکان در جهلت تخریلب وطلن 

اسلت نخواهند سلپرد.

ایلن گلروه پیلش از ایلن تا ایلن پیامنه، خلود را در 

مواجهله مسلتقیم بلا ملردم قلرار نلداده بلود تلا شلانس 

شلان را در برابلر » قهلر مللت« نیلز بیازماینلد؛ املا بله 

تلرف  و  هلا  ولسلوالی  بله  حملله  کله  می رسلد  نظلر 

رسیلع السلیر، سلیاهچالی بلود کله نیروهلای امنیتلی 

بلرای طالبلان حفلر منلوده بلود، اگلر بله یلاد داشلته 

باشلیم قلوای مسللح کشلور، از کاربلرد »عقلب نشلینی 

می گفلت،  سلخن  ولسلوالی ها  سلقوط  در  تاکتیکلی« 

را  آنلان  تلا  بلوده  نیروهلا چنیلن  ایلن  تاکتیلک  شلاید 

یکبلار بله صورت عمللی در ترازوی افلکار عامه انداخته 

و شلانس مقبولیلت یلا طلرد شلدن شلان را در گیلر و 

دار مواجهله بیازماینلد؛ املا عطلش »فتلح« این گلروه را 

چنلان تشلنه منلوده بلود که بلی مهابا به هر سلو چنگ 

و در کمریلن مقاوملت سلاحات  انداختنلد  و دنلدان 

مختللف را یکلی پشلت دیگلری تلرف منودنلد، ایلن 

جملله در میلان افغلان هلا معمول اسلت » بله تنگ آمد 

بله جنلگ آملد« ملردم زمانلی کله متوجله شلدند از هلر 

سلو در مضیقله بله رس می برنلد، بله صلورت خودجوش 

تجهیلزات  کمریلن  بلا  و  گرفتنلد  دسلت  بله  تفنلگ 

توانسلتند در فاصلله زمانلی چنلد روز ایلن گلروه را از 

مناطلق شلان متلواری مناینلد. 

اکنلون از ایلن گیلر و دار بله ایلن نتیجله می تلوان 

رسلید وقتیکله نیروهلای مردملی بلا کمریلن امکانلات 

تلوان شکسلت طالبلان را دارنلد، قلوای مسللح کشلور 

بلا اینهمله دسلتگاه عریض و طویلل امنیتلی، تعلیامت 

اوللی  طریلق  بله  پیرشفته تلر  تسللیحات  و  ویلژه 

می تواننلد هلر نیلروی مخل امنیلت را به سلزای اعامل 

شلان رسلانیده و علرت تاریخلی بدهنلد؛ املا آنلان در 

یلک محدودیتلی هلم قلرار دارند کله به مثابله نیروهای 

مسللح مردملی دسلت بلاز در املر واکنلش بله طالبلان 

ندارنلد، ایلن ملورد باعلث گردیلده اسلت تلا ایلن گلروه 

آزادانله بله اقداملات ضلد امنیتلی رو بیاورنلد. بله یلاد 

داریلم در بحبوحله تعطیلی مذاکرات صللح و آوازه دایر 

شلدن آن در ترکیله، سلخنگوی طالبلان در مصاحبله 

بلا رسلانه هلا گفتله بلود کله ایلن گلروه خواهلان نظلام 

اسلامی اسلت؛ 

زیلرا ملردم افغانسلتان ایلن نظلام را می خواهنلد، 

در ایلن گفتگلو طالبان می خواسلتند ظاهلرا خود را در 

منظلر کشلورهای جهلان یلک نیلروی مردملی و دارای 

پایلگاه اجتامعلی جللوه بدهنلد؛ املا در حلال حلارض 

طلرد منلودن آنلان از ولسلوالی های شلاملی، ایلن پیام 

را بلا صلدای رسلا تر بله جهان مخابلره کرد کله طالبان 

از منظلر ملردم افغانسلتان نله تنهلا نیروهلای مردملی 

نیسلت؛ بلکله افلراد مسللحی اسلت کله جلز سلودای 

تخریلب و کشلتار بله گزینله ی دیگلری منی اندیشلند. 

طالبلان بلا اقلدام حملله بله ولسلوالی هلا خلود را 

رسلوای افغانسلتان و جهلان سلاخت، پیلش از اینکله 

اگلر اظهلارات مردملی بلودن می منودند، شلاید خیلی 

محلرز و برجسلته نبلود؛ 

بلام  از  آنلان  رسلوایی  طشلت  اکنلون  هلم  املا 

منظلر  در  را  خلود  منی تواننلد  دیگلر  و  اسلت  افتلاده 

جامعله جهانلی مردملی جللوه بدهنلد؛ از ایلن جهلت 

سلیاهچالی کله بلرای ایلن گلروه حفلاری گردیلده بلود 

دقیلق و حسلاب شلده بلود، برعلاوه تلفلات سلنگینی 

کله بلا شکسلت شلان بلر نیروهلای ایلن گلروه تحمیلل 

هلای  دروغ  بله  منی تواننلد  بعلد  بله  ایلن  از  گردیلد، 

شلوند. متوسلل  اینچنینلی 

پیلروز شلدند.  افغانسلتان  در 

رژیلم طالبلان در اثلر حملات آمریلکا و متحلدان 

داخللی و بین امللللی آن، از صحنله قلدرت در کشلور 

بله  بلار دیگلر  املا باگذشلت چنلد سلال  کنلار رفتنلد 

در  منودنلد.  رشوع  گیلری  قلدرت  بله  خزنلده  شلکل 

کنلار دالیلل کله در فلوق مطلرح شلد، عاملل بیرونلی 

مهلم  نقلش  نیلز  طالبلان  از  خارجلی  حامیلت  یلا 

پاکسلتان  ازجملله  منطقله  اسلت. کشلورهای  داشلته 

بنلا بلر دالیلل ژئوپلیتیکلی و ضدیلت بانفلوذ هنلد در 

اسلت  گروهلی  گیلری  قلدرت  دنبلال  بله  افغانسلتان، 

رویکلرد  و  اسلام آباد  بلا  دوسلتانه  رابطله  کله حداقلل 

خصامنله بلا دهللی جدیلد داشلته باشلد. دیپلامسلی 

سیاسلت  در  احساسلی  موضع گیری هلای  و  ضعیلف 

خارجلی کشلور باعلث شلده اسلت کله برخی کشلورها 

باشلند.  تروریسلتی طالبلان  تقویلت گلروه  بله دنبلال 

بله  چله  و  سیاسلی  لحلاظ  بله  چله  بیرونلی  حامیلت 

لحلاظ تسللیحاتی بلرای طالبلان بسلیار مهلم اسلت. 

قطلر و روسلیه ازجمله کشلورهای هسلتند کله در حوزه 

دیپلامسلی برای طالبلان جان دوباره بخشلیدند. حال 

کله دالیلل تقویت طالبان توضیح داده شلد الزم اسلت 

مهم تریلن ابزار طالبانیسلم در حکومت داری )شلاق و 

زنلدان( توضیلح و تبییلن گلردد.

اللف- علدم اعتقلاد بله حاکمیلت شلهروند محلور: 

طالبلان مانند سلایر گروه های تروریسلتی و بنیادگرای 

اسلامی بلر ایلن هسلتند کله ملردم در نظلام اسلامی 

)به زعلم آنلان( هیلچ نقشلی در تعییلن حلکام و شلیوه 

حکوملت داری ندارنلد. 

آن هلا برای توجیه این دیدگاه خلود از نظریه غلبه 

و زور اسلتفاده می کننلد که گویا نفلس قدرت گیری از 

طریلق زور موجلب خللق مرشوعیت می شلود. بنابراین 

دلیلل طالبلان هلم در شلیوه بله قلدرت رسلیدن و هلم 

در شلیوه حکوملت داری خشلونت ورزی را اصلی تریلن 

می دانند. مکانیسلم 

ب- شلاق و اعدام راه حل همه مشلکات: طالبان 

بارهلا مدعی انلد کله خواهلان برپایلی نظلام اسلامی 

هسلتند. برای مدلی که آنان خواهان تطبیق آن اسلت 

در جهلان معلارص بلا ایلن پیچیدگی هلای اقتصلادی، 

آن  بله  فرهنگلی  وابسلتگی  و  تکناللوژی  ارتباطلات، 

سلادگی نیسلت کله آنلان می خواهنلد. افغانسلتان در 

زملان رژیلم طالبلان بله یلک زنلدان کاملل تبدیل شلده 

بلود کله اکرثیلت مطلق ملردم در فقلر بله رس می بردند 

و کسلانی کله سله دهله از عمرشلان گذشلته باشلد بله 

یلاد دارنلد کله در آن زملان چله سلختی های اقتصادی 

را تحملل کردنلد. طالبلان بلر ایلن باورند که مشلکات 

اقتصلادی، نارسلایی اجتامعلی، فرهنگلی و سیاسلی 

محلض  خشلونت  به کارگیلری  بلا  می تلوان  را  کشلور 

مشلکات  خاطلر  بله  افلراد  هلرگاه  منلود.  مدیریلت 

اقتصلادی یلا اجتامعلی اعلراض کنند، پاسلخ طالبان 

حداقلل بله شلاق بسلن معرضلان یلا اعلدام فلوری 

بلود.  خواهلد  عادالنله  محکمله  برگلزاری  بلدون  آنلان 

می کننلد  حکوملت  طالبلان  کله  مناطقلی  در  املروزه 

اسلت  واضلح  ایلن  املا  می رسلد  نظلر  بله  آرام  اوضلاع 

کله در آنجلا نله از خدملات صحلی خلری اسلت، نله 

آزادی بیلان وجلود دارد و نله از رفلاه اقتصلادی خلری 

چلون  چلرا؟  منی کننلد،  اعلراض  ملردم  املا  اسلت 

حلل  مشکاتشلان  ایلن  نه تنهلا  کله  می داننلد  ملردم 

نخواهلد شلد بلکله رسخلود را نیلز از دسلت می دهنلد. 

طالبلان قابلیلت حکوملت داری جامعه متنلوع و متکرث 

افغانسلتان را ندارنلد و آن هلا به دنبلال نابودی کرثت و 

برقلراری وحلدت خونیلن اسلت.

طالبانیسم؛ 
ایده حکومت داری با شالق و اعدام
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آن غرق شدند در  ســیاهچالی که طالبان 

  محمد سالم ناجی 
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 بازی با اعداد              3308
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3203    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3479
وزیرسفید را در خانه  e2 حرکت دهید. 

3508

جواب هدف         2956

  

 
وی

م
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ثور
در محیط کاری از شــما بسیار قدردانی خواهد شــد. امروز بعد از ظهر مجبور 
هســتید که تصمیمات مهمی در ارتباط با زندگی عاطفــی تان بگیرید. اگر بر 

حس خودتان اطمینان کنید اشتباه نخواهید کرد

جوزا
امروز برای زندگی عاطفی تان روز مطلوبی اســت. فرصتی دارید که خودتان را 
اثبــات کنید. باید در محیط کاری و تجاری تان احتیاط کنید. ممکن اســت با 
مشــکالت مالی مواجه شوید، اما دوستان تان به شما کمک می کند که راه تان 

را پیدا کنید. 

سرطان
احتماال به دلیل مشــکالت مالی مود خوبی نداریــد. نباید در فعالیت های 
جدید شــرکت کنید. فرصتی دارید که در کســب و کارتان موفق شوید اما 
این فرصت خیلی محدود اســت. زندگی عاطفی تان همه چیز مرتب اســت 

و روحیه خوبی دارید

اسد
امروز صبــح خانمی را مالقات می کنید که نقش مهمی را در زندگی تان بازی 
می کند. باید در کارتان احتیاط کنید، زیرا که امروز دچار اشتباهات زیادی می 
شــوید. روابط با شریک عاطفی تان خیلی خوب است و زمان عالی را با یکدیگر 

سپری خواهید کرد.

سنبله
از نظر فکری در حالت بسیار خوبی هستید و این موضوع بر روابط تان تاثیر مثبتی 

می گذارد. فرصتی دارید که در اجتماعی و کسب و کارتان موفق شوید. 

حمل
فرصت خوبی دارید که در کسب و کارتان موفق می شوید. اما مجبور هستید که 
چندین کار را با هم انجام دهید. یک خانم در اطراف شماست که با شما صداقت 

دارد و از شما به خوبی حمایت می کند.

میزان
امروز صبح ممکن اســت وسیله ارزشــمندی را خریداری کنید که شریک 
عاطفی تان بسیار خوشحال شود. مشکالت غیر منتظره ای در محیط کاری 

رخ می دهد، که شما را مجبور می کند تمام وقت کار کنید. 

عقرب
روابط با شــریک عاطفی تان ممکن اســت از بین برود. باید به صورت واضح 
صحبت کنید و آرام باشــید. به عبارتــی از هر گونه درگیری اجتناب کنید و 

سعی کنید که در هنگام صحبت با همسرتان صریح باشید.

قوس
ممکن است در جلســه ای شرکت کنید که در ان به شما توجه زیادی شود. 
فرصتی دارید که قلب شخص خاصی را از آن خود کنید. سعی کنید که بسیار 

محتاط باشید، زیرا به دوستی طوالنی مدت تبدیل خواهد شد. 

جدی
امروز برای مالقات با دوستان تان روز خوبی است. خانواده تان از هماهنگی 
خاصی برخوردار هستند. اما شما ممکن است کمی مریض حال باشید. یکی 
از بستگان سالمند به شما پولی را که قبال خواسته بودید قرض خواهد داد.

دلو
امروز صبح ممکن است تمایل داشته باشــید که احساسات اطرافیان را نادیده 
بگیرید. زمان خوبی برای امتحان دادن و یا شرکت در جلسات کاری نمی باشد. 

امروز بعد از ظهر زمان زیبایی را با شریک عاطفی تان سپری خواهید کرد. 

2957

رحم  ـ  رحمان  ـ  رحمت 
ـ حرم ـ نرم ـ مار ـ امر 
ـ حرمت ـ ماهر ـ هرم ـ 
مهر ـ راه ـ هنر ـ متر ـ 
تار ـ نهــار ـ رمه ـ نهر 
ـ نمــره ـ نمرات ـ رام ـ 

راحت.
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 لیلی مایر

   منبع: ترجمان

  ترجمه: فاطمه زلیکانی

حوت
احتماال احساســاتی باشید و تصمیمات درســتی نتوانید بگیرید. فرصتی برای 
پیوستن به یک مشــارکت تجاری را دریافت خواهید کرد. دلیلی برای تصمیم 
گرفت آنی وجود ندارد . بیشــتر به زندگی عاطفی تان توجه کنید! ممکن است 

شب رمانتیکی را سپری کنید.

 شطرنج                     3480

ر

آموزگار ـ االهه ـ بهانه ـ پایسنگ ـ تک بعدی ـ ثبات ـ جلسه ـ چاپلوس 
ـ حاصلخیزـ  خســروـ  دانشــکدهـ  ذایقهـ  رگبارـ  زاهدانـ  ژنراتورـ  
سجادیه ـ شکیبا ـ صیانت ـ ضامن ـ طراوت ـ ظاهر ـ عمید ـ غرق ـ فیل 
ـ قوانین ـ کانون ـ گیاهی ـ لذت ـ مشوره ـ نصاب ـ وازر ـ هیات ـ یکدل.
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ق

و نفس گیر شده است. در زوم، پذیرندگی به سختی به دست می آید. آموزش 

مجازی از ما می خواهد سخرنانی های علوم انسانی را ابزاری آموزشی تصور کنیم 

که حتی، و به ویژه، برای شنوندۀ حواس پرت کارآمد است. کاِپلو نیز همین را از 

ما می خواهد. در حقیقت، به اعتقاد کاِپلو، حواس پرتی مسئلۀ اصلی سخرنانی 

است. وی معتقد است سخرنانی ابزاری برای انتقال اطالعات نیست؛ بلکه جرقۀ 

اندیشه را در ذهن مخاطب ایجاد می کند )به نظر می رسد، وی برخی حوزه های 

به شدت انضاممی را از این قاعده مستثنا می کند: شک دارم واژۀ سخرنانی برای 

اساتید حوزۀ پزشکی هم صدق کند( کاپلو بر این باور است که نقش سخرنان 

فعال کردن ذهن شنونده است. و اگر در ضمن سخرنانی، برخی مخاطبان به 

خیال پردازی یا نشخوار ذهنی بیفتند، سخرنانی، موفق بوده است.

کاپلو طرفدار اندکی بی توجهی است. او مقالۀ خطابه را قبل از همه گیری 

این بیامری نوشت؛ اما شک دارم منظورش این بود که دانش آموزان صدای 

معلم را در زوم ببندند یا در کالس، انیامل کراسینگ بازی کنند. در واقع، او 

معتقد است هر طنین صدای سخرنان کمکامن می کند در افکارمان غوطه ور 

مبانیم. وی به یاد می آورد در سخرنانِی زیست شناس تکاملِی تأثیر گذاری به 

نام استفان ِجی گُلد رشکت کرده بود. در نیمۀ سخرنانی، نکته ای  کاپلو را در 

افکارش فرو برد: »استخوان کوچکی که به آبشش  ماهیان کمک می کرد، در گذر 

زمان در گوش داخلی پستانداران ظاهر شود«. او از باقی سخرنانی گُلد چیزی 

نفهمید؛ اما به »صدای سخرنان« نیاز داشت تا به جای نگرانی های شخصی 

و کسل کننده همچنان به آن استخوان کوچک فکر کند. به اعتقاد کاِپلو، این 

وضعیِت نیمه حواس پرتی که فرد به چیزی »گوش منی دهد« آرامش بخش است. 

روان شناسی نیز آن را عملی سامل تلقی می کند. این کار، مانند مدیتیشن، 

»کمک می کند، درحالی که یک قسمت از مغز بیدار است، همزمان قسمت های 

دیگر به خواب روند.«

کاِپلو توجه عمیق اما پراکنده را ترجیح می دهد. این اعتقاد، او را به لحاظ فکری 

به جنی اوِدل نزدیک می کند؛ هرنمند و نویسنده ای که در سال ۲۰۱۹ کتابش 

را با عنوان چگونه کاری نکنیم؟ منترش کرد. وی در این کتاب، »مترکز شدید« را 

رد می کند؛ »مترکز شدید« الزمۀ زندگی »در دنیایی است که ارزشامن را میزان 

بهره وری مان معین می کند.« اودل به دنبال »رسچشمه های ناپیدای ابهام و 

ناکارآمدی« در دنیای معارص است. کاپلو معتقد است سخرنانی ها می توانند 

دقیقاً این امر را به دست دهند؛ البته فقط در صورتی که سخرنانان خود را 

موظف ندانند بیشرتین حجم دانش را در کمرتین زمان ممکن به مخاطب انتقال 

دهند. در حقیقت، کاپلو از سخرنانان می خواهد مسئولیت انتقال دانش را 

آن قدر ها هم جدی نگیرند.

اودل برای تأکید بر ناکارآمدی از مفهومی استفاده می کند که کاپلو »راه های 

پرسه زدن« می نامد. این دو معتقدند پرسه های ذهنی کلید یادگیری حقیقی 

است و توانایی منحرف شدن از مسیر مهارتی است که بسیاری از ما باید آگاهانه 

آن را در خود بپرورانیم. کاپلو توضیح می دهد »در آمریکای قرن ۲۱، امور 

بسیاری توجه ما را به خود جلب می کنند یا توجه ما را طلب می کنند، بدون آنکه 

به توجه ما نیاز داشته باشند یا توجه ما را تغییر دهند«. اگر سخرنان تالش کرد 

نقطه توجه ما را تغییر دهد، چه؟ اگر هدف اولیۀ استاد دانشگاه این باشد که 

هر یک از دانشجویان به جای توجه به محتوای واحدهای درسی، مواد درسی را 

پنجره ای ببینند که به روی تجربیات، کنجکاوی ها و نیازهایشان باز می شود، آن 

وقت چه؟

کالس درس گاهی اوقات کامالً یک طرفه و شبیه سخرنانی ای 

کسل کننده می شود. نه می شود راحت خوابید، نه حرف های استاد 

سلول های خاکسرتی مان را قلقلک می دهد. نتیجۀ چنین کالسی 

می شود ذهنی کالفه و بدنی که از فرط نشسنت خشک شده. اما شاید 

همچنان یک راه فرار باقی باشد: اینکه بگذاری ذهنت برای خودش 

پرسه بزند. کتابی جدید می گوید این موقعیِت نیمه حواس پرت، اینکه 

هم گوشت به استاد باشد و هم نباشد، به ذهن کمک می کند تا بهرت 

فکر کند، و از این می گوید که چگونه پرسه های ذهنی می توانند برای 

یادگیری مفید باشند.

دانشجو که بودم درسی دربارۀ تاریخ روشنفکری اروپا گذراندم که در 

سه ترم متوالی تدریس می شد. استاد این درس، ماری گاِلک، سال ها 

کرسی استادی این درس را در انحصار خودش داشت. او متام کالس را 

یک نفس درس می داد و معموالً پنج دقیقۀ آخر را به سؤاالت دانشجویان 

اختصاص می داد. برای برخی دانشجویان، این شیوۀ تدریس بیشرت به 

کابوس شباهت داشت، من اما عاشق این شیوه بودم. او با چنان مهارت 

و تسلطی دربارۀ طراحی های شهری اوسامن و تعریف هگل از تاریخ 

صحبت می کرد که احساس می کردم رسم را باز کرده و دانشش را آنجا 

امانت می گذارد. واحد های درسی چالش برانگیز بودند؛ اما یادگرفنت از 

دکرت گِالک، کار ساده ای بود. او همۀ دانشش را به من داده بود، و من، 

دانشجویی خوش شانس، بخت آن را داشتم که دانشش را به خانه بربم.

با این حال، ماری کاِپلو، نویسندۀ کتاب های غیرداستانی و استاد زبان 

انگلیسی، در مقالۀ جدید و فوق العاده   اش با عنوان خطابه، نشان 

می دهد در تعبیرم از نقش فکری ام به خطا رفته ام. کاِپلو، جایی در 

نیمۀ این مقاله که -به اندازۀ یک کتاب- طوالنی است، در عین آنکه 

از سخرنانی کردن دفاع می کند، بر رضورت ایجاد تغییرات کل نگرانه و 

خالقانه در ساختار ارائۀ سخرنانی تأکید می کند و می نویسد: »وقتی 

در سالن سخرنانی محکم به صندلی هایامن چسبیده ایم، رِس گشاد 

قیف نیستیم که سخرنان دانشش را درون آن بریزد«. اول بار که این 

تعبیر را خواندم، برآشفته شدم: مگر من رِس گشاد قیف نبودم؟ اما االن 

می فهمم موقعیت حساسم موجب شد یادگیری به این شیوه این قدر 

برایم راحت باشد. من دانشجوی متام وقتی بودم که در پردیس دانشگاه 

زندگی می کرد؛ آدم کامل گرایی بودم که احساس ناامنی می کرد و از 

صحبت در کالس وحشت داشت؛ درعین حال خودش را ملزم به یاد گیری 

می دانست. 

وقتی به سالن سخرنانی می رسیدم، کامالً یک پذیرنده بودم: 

حارض و آماده، حواس جمع و مشتاق تعلیم دیدن.

ده سال گذشته و حاال کاندیدای دورۀ دکرتا هستم و در میانۀ این 

بیامری همه گیر، واحد های درسی ام را آنالین می گذارنم و به تدریس 

واحد های آنالین هم مشغومل. به خوبی می دانم نه دانشجویانم در این 

رشایط رس کالس حارض می شوند و نه من. آموزش مجازی، حضور 

در کالس را به امری انتزاعی تبدیل کرده است، حواس افراد ناگزیر 

پرت می شود و یادگیری، مانند باال رفنت از یک جادۀ رسباالیی سخت 

یادداشت
بـرای  کـه  بیاوریـد  نظـر  در  را  اخیـرم  سـخرنانی  مثـال،  بـرای 
از  مـن  دادم.  ارائـه  نـگارش  کالس  در  سـال اولی ام  دانشـجویان 
جلوه هـای  از  می کـردم،  صحبـت  زن سـتیزی  پنهـان  جلوه هـای 
بـه  منتقـدان  و  خواننـدگان  واکنش هـای  در  زن سـتیزی  پنهـان 
کتاب هایـی کـه زنان نوشـته اند. این سـخرنانی مناسـب حال همۀ 
۲۳ دانشـجویم بـود؛ امـا احیاناً مناسـب بـه ۲۳ روش متفاوت. الزم 
نبـود تک تـک دانشـجویان بـه همـۀ درس توجـه کننـد. احتـامالً 
بهـرت بـود برخـی از آن هـا بـه واکنششـان بـه رمان هایـی فکـر کنند 
کـه قبـالً خوانـده بودنـد، یـا فکر کننـد این اتفـاق چگونـه می تواند 
دربـارۀ سـلیقۀ موسـیقی آن ها هـم بیفتد، یا از این پـس دقت کنند 
چطـور می تواننـد خودشـان رویکـرد متفاوتـی بـه نقد اتخـاذ کنند.

کاپلـو معتقـد اسـت سـخرنانان بایـد ایـن حقیقـت را بپذیرنـد کـه 
یادگیـری واقعـی در درجۀ نخسـت از درون آغاز می شـود: یادگیری 
از اندیشـه هایی آغـاز منی شـود که مـدرس به خوبی ارائـه می دهد، 
بلکـه از پیوند هایـی آغـاز می شـود کـه مغزتـان میان این اندیشـه ها 
ایجـاد می کنـد. کاپلـو معتقـد اسـت، اگـر سـخرنانان ایـن حقیقت 
را نپذیرنـد، تـالش می کننـد راه پرسـه های ذهنـی را ببندنـد تـا هر 
کـس متناسـب بـا ویژگی هایـش، تعبیـری از سـخرنانی در ذهنـش 
ایجـاد نکنـد. ایـن امـر تـا انـدازه ای معقـول اسـت: می دانـم کـه 
صحبت هایـم دربـارۀ زن سـتیزی ادبـی بـه یـک انـدازه بـه کار هـر 
۲۳ دانشـجویم منی آیـد. هـر کـدام از آن هـا عالیـق مخصـوص بـه 
خودشـان و عقبـۀ متفاوتـی دارنـد. کاپلـو پیشـنهاد می دهـد ایـن 
بارگیری هـای  از  مجموعـه ای  را  سـخرنانی  و  بپذیـرم  را  حقیقـت 
ذهنـی بدانـم کـه در نهایـت بـه اندیشـیدن منجـر می شـود. مـِن 
سـخرنان، به جـای آنکـه اسـتداللی منسـجم ارائـه دهـم کـه همـۀ 
کنجکاوی شـان  کنـم  تـالش  بایـد  کننـد،  جذبـش  دانشـجویان 
بـه  را  آن هـا  سـپس،  کنـم؛  بیـدار  مختلـف  حوزه هـای  در  را 
»آرامشـی« هدایـت کنـم »کـه اندیشـه در آنجـا شـکل می گیـرد.«

وقتـی تدریـس کار هـر روزتـان اسـت، رسـیدن بـه این هـدف کمی 
دشـوار می شـود. کاپلـو هـم راهـکاری عملـی ارائـه منی دهـد. در 
سـخرنانی ام در بـاب زن سـتیزی ادبـی تـالش کـردم از مـدل پرسـۀ 
ذهنـی الگـو بگیـرم و بـا نقـل حکایت هـا و پرت شـدن از موضوع آن 
نقطـۀ آرامـش را ایجـاد کنـم، بـه ایـن امیـد کـه دانشـجویانم کمـی 
تکنیـک چقـدر  ایـن  بزننـد. منی تـوان گفـت  پرسـه  در ذهنشـان 
از بحث هایـی  بـه  نظـر می رسـید دانشـجویانم  امـا  بـود؛  اثر گـذار 
کـه مطـرح می شـد، بـه وجـد می آمدنـد. در کالس هـای مجـازی، 
اشـتیاق بحـث و گفت وگـو، به خودی خـود یـک موفقیـت محسـوب 
عجیبـی  به طـرز  کاپلـو  اسـتدالل  می دهـد  نشـان  و  می شـود 
سـودمند اسـت. تدریـس در دوران ایـن بیـامری همه گیـر مسـتلزم 
آن اسـت کـه در متامـی جوانـب انعطاف پذیـر باشـیم: حضـور در 
و  درسـی،  موضوعـات  انتخـاب  درسـی،  برنامـۀ  طراحـی  کالس، 
واکنش هـای مورد انتظـار دانشـجویان. بایـد انعطاف پذیـر باشـیم، 
دانش آمـوزان  بـه  می توانیـم  به سـختی  حـارض  حـال  در  چراکـه 
کـه  نیسـت  مانیتـور  صفحـۀ  فقـط  باشـیم.  داشـته  دسرتسـی 
بیـن  دانشـجویانم  امسـال  پاییـز  می انـدازد.  فاصلـه  بینـامن 
اضطراب هـای  خانوادگـی،  مسـئولیت های  کار،  دانشـکده، 
بـود.  از کرونـا رسگـردان خواهنـد  ناشـی  و ترس هـای  انتخاباتـی 
شـده اند. بیـامر  برخـی  می برنـد؛  رس  بـه  قرنطینـه  در  برخـی 
در ایـن رشایـط، زندگـی تحصیلـی کار آسـانی نیسـت. آسـان تر آن 
اسـت سـبکی از بـودن را برگزینیـم کـه کاپلـو توصیـف می کنـد: 
خـودکار  کـه  دسـتی  آن  و  تکـراری  فعالیت هـای  از  »مجموعـه ای 
به سـمت تلفـن همـراه دراز می شـود«. اگـر سـخرنانی ام می توانـد 
تکانـی بـه دانشـجویانم دهـد و موقتـاً بـه آن هـا انـرژی دهـد و از 
آن حالـت خارجشـان کنـد، بـه پیـروزی کوچکـی دسـت یافتـه ام. 
به سـمت  را  دانشـجویانم  ذهـن  معنـاداری  به صـورت  بتوانـم  اگـر 
اسـتاندارد های  اسـاس  بـر  دهـم،  سـوق  جدیـد  امکان هـای 
داده ام،  انجـام  آن هـا  حـق  در  ارزشـمندی  خدمـت  کاپلـو، 
بـه  دانشـجویانم  از  نیمـی  نـگارش  کالِس  پایـان  در  اگـر  حتـی 
-در  آنچـه  نـدارد.  نوشـنت  بـه  ارتباطـی  کـه  بیندیشـند  امـوری 
سـخرنانی، و در آمـوزش- اهمیـت دارد، اندیشـیدن اسـت و بـس.

مصاحبـه ای  در  تارانتینـو  کوئنتیـن  مـا:  افغانسـتان 

خـود  دهـم  فلـم  سـاخت  از  پـس  اسـت  گفتـه  جدیـدش 

شـد. خواهـد  بازنشسـته 

کارگـردان  تارانتینـو  کوئنتیـن  ورایتـی،  گـزارش  بـه 

رسشـناس سـینام در مصاحبـه ای بـا بیـل مایر گفته اسـت 

»می دانـد وقتـی بـه اوج رسـیدی تنهـا انتخاب متـام کردن 

اسـت.«

وی کـه بـرای معرفی رمـان »روزی روزگاری در هالیوود« در 

برنامـه شـوی شـبانه »بیـل مایـر« حضـور یافتـه بـود، تاییـد 

کـرد کـه قصد دارد پس از سـاخنت فلم دهمش بازنشسـته 

شود.

بـرای  کـه  می پرسـد  وی  از  برنامـه  مجـری  کـه  حالـی  در 

بازنشسـته شـدن آن هـم در اوج دوران کاری خـود خیلـی 

جـوان اسـت، تارانتینـو پاسـخ داد: 

بـرای همیـن می خواهـم کارگردانـی را کنـار بگـذارم؛ زیـرا 

تـا  ایـن نقطـه  از  تاریـخ سـینام را می شناسـم و می دانـم 

پایـان، کارگردان هـا دیگـر کار بهـرتی خلـق منی کننـد.

مایـر در پاسـخ بـه وی گفـت کـه هـر دوی آنهـا کارشـان 

در ایـن صنعـت را حـدودا در یـک زمـان رشوع کردنـد و او 

قصـد نـدارد کارش را وقتـی در اوجـش اسـت، رهـا کنـد. 

»روزی  اسـت  معتقـد  گفـت  تارانتینـو  بـه  چنیـن  هـم  وی 

کـه  فلمـی  اوسـت؛  فلـم  بهرتیـن  هالیـوود«  در  روزگاری 

نامـزدی   ۱۰ و  کـرده  تصویـر  را  هالیـوود  طالیـی  دوران 

اسـکار کسـب کـرده و گلدن گلـوب بهرتین فلـم را دریافت 

کـرده اسـت.

تارانتینـو نیـز پاسـخ داد کـه دلیـل نـدارد، بخواهـد تاکیـد 

کنـد برنـده ایـن بحـث خواهـد بود.

تعـداد  ایـن  سـاخنت  و  کـردن  کار  سـال   ۳۰ گفـت:  وی 

انجـام  خیلی هـا  کـه  نیسـت  کاری  سـاخته ام  کـه  فلمـی 

دهنـد امـا ایـن یـک مسـیر طوالنـی کاری اسـت و مـن هر 

آن گذاشـتم. چـه داشـتم در 

وقتـی مایـر در اسـتدالل خـود عنـوان کـرد وقتـی تجربـه 

بیشـرت داشـته باشـی مهارت هـای بیشـرتی هـم بـه دسـت 

مـی آوری از پاسـخ تارانتینـو بـه تعجـب افتاد کـه گفت اگر 

»سـگ های انبـاری« را بازسـازی می کـرد می توانسـت بـه 

فلمـی بهـرت از آنچـه سـال ۱۹۹۲ سـاخت برسـد.

ایـن کارگـردان همچنیـن تاکیـد کـرد کـه بـه انجـام چنین 

کاری فکـر هـم کـرده امـا به رسعـت بـر هیجان انجـام این 

کار فائـق آمـده و قصـد انجـام چنیـن کاری را نـدارد.

کارگردان معروف کوئنتین 
بازنشسته می شود تارانتینو 

چگونه حواس پرتی 
به یادگیری عمیق تر کمک می کند؟

رویداد

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 
 28  کلمه: عالی 



در بازی هـای جـام ملت هـای اروپـا، دمنـارک و 

ایتالیـا توانسـتند بـه دور یـک چهـارم نهایـی راه 

یابنـد. در بـازی نخسـت روز شـنبه )۲۶ جـون( 

دمنـارک توانسـت ویلـز را بـا نتیجه چهـار – صفر 

شکسـت دهـد. همچنـان تیـم ایتالیـا بـا نتیجـه 

۲– ۱ اتریـش را شکسـت داد و بـه دور بعـدی راه 

یافـت. شـب یک شـنبه هم بـه وقت افغانسـتان، 

دو بـازی برگـزار خواهـد شـد. سـاعت ۸:۳۰ تیم 

بـه میـدان مـی رود.  بـا جمهـوری چـک  هالنـد 

ایـن بـازی در ورزشـگاه مرکـزی شـهر بوداپسـت 

پایتخـت هنگـری برگـزار می شـود.

سـاعت ۱۱:۳۰شـب یکشـنبه هم بلجیم در برابر 

پرتـگال بازی خواهد کرد. شـهر سـیویل اسـپانیا 

کریسـتیانو رونالـدو بـا ۱۰۹ گـول ملـی توانسـت با 

علـی دایـی اسـطوره فوتبـال ایـران برابـری کند. 

ایـن اسـطوره فوتبـال پرتگالـی هفتـه گذشـته در 

بـازی های یـورو ۲۰۲۰ بـا دو گول در برابر فرانسـه 

توانسـت در کنـار علـی دایـی بـه عنـوان بهرتیـن 

گلـزن ملـی جهـان قـرار بگیـرد.

صفحـه  در  دایـی  علـی  اتفـاق،  ایـن  از  پـس 

بابـت  رونالـدو  کریسـتیانو  بـه  اش  انسـتاگرامش 

گفـت. تربیـک  دسـتاورد  ایـن  بـه  رسـیدن 

آقـای دایـی نوشـت: “ایـن باعـث افتخار من اسـت 

کـه ایـن موفقیـت قابل توجه بـه رونالـدو اختصاص 

دارد – قهرمـان بـزرگ فوتبـال و یـک انسان دوسـت 

یوفـا دنـی ماکلـی را قاضـی دیـدار سـنتی انگلیس 

و آملـان در یـک هشـتم نهایـی یـورو 2020 اعـام 

کرد. سـه شـنبه شـب و از مرحله یک هشـتم نهایی 

یـورو 2020 شـاهد یکـی از جذاب ترین مسـابقات 

تورمننـت خواهیـم بود؛ جایـی که دو رقیـب دیرینه 

یعنـی انگلیس و آملـان به مصـاف یکدیگر خواهند 

رفـت. انگلیـس در دور گروهـی عملکـرد پرفـراز و 

نشـیبی داشـت امـا در نهایت موفق شـد بـه عنوان 

تیـم اول راهـی مرحلـه یـک هشـتم نهایـی شـود. 

امـا در سـمت مقابـل آملـان بـه زحمت و با تسـاوی 

دقایـق پایانـی مقابل مجارسـتان راهـی این مرحله 

تـوان  مـی  نوعـی  بـه  و  اسـت  شـده  مسـابقات  از 

گفـت کـه دو تیـم حداقـل در دور گروهـی بهرتیـن 

فـرم خـود را تجربـه نکردند. بـا اعام کمیتـه داوران 

اتحادیـه فوتبـال اروپا)یوفـا( مشـخص شـد که دنی 

میزبـان این بازی اسـت.

جـام ملت هـای اروپـا از ۱۱ جـون آغـاز شـده و تا 

۱۱ جـوالی امسـال ادامـه خواهـد یافت.

دغدغه منـد کـه الهام بخـش افراد زیـادی در رسارس 

دنیا شـده و روی زندگی شـان تاثیر گذاشته است.”

ماکلـی از هالنـد دیدار تیم های انگلیـس و آملان را 

سـوت خواهـد زد. ماکلـی بـازی افتتاحیه جـام بین 

ایتالیـا و ترکیـه را قضـاوت کرده بـود و در بازی رفت 

نیمـه نهایـی لیگ قهرمانان فصل گذشـته بین رئال 

و چلسـی نیـز قاضـی میـدان بود.

دنمارک و ایتالیا به دور یک چهارم 
نهایی جام ملت های اروپا راه یافتند

رونالدو به رکورد علی دایی رسید

داور هالند برای دیدار حساس آلمان و انگلیس

ورزش
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پولیـس از حـدود ۲۰ هـزار رشکـت کننـده در گردهـم آیـی 

کنونـی سـخن گفتـه اسـت. در جریـان هفته آینـده، گردهم 

آیـی هـای مشـابه در تکـزاس و فلوریـدا برنامه ریـزی شـده 

شکسـت  از  بعـد  ترامـپ  جمهـوری  ریاسـت  دوره  اسـت. 

انتخاباتـی اش در ۲۰ جنـوری، پایـان یافـت. ایـن مـرد ۷۵ 

سـاله تـا امـروز  بـه شکسـت اش در انتخابات سـال گذشـته 

میـادی اعـرتاف نکـرده اسـت.

ترامـپ  بعـد از پایـان ریاسـت جمهـوری اش، تـا بـه حـال 

فقط در مراسـم درون حزبی جمهوری خواهان سـخرنانی 

کـرده بود.

در  طرفدارانـش  برابـر  در  اش  کنونـی  سـخرنانی 

اوهایـو، نخسـن گردهـم آیـی بـوده اسـت کـه او ماننـد 

سـخرنانی هایش در مبـارزات انتخاباتـی و زمـان ریاسـت 

بـود. کـرده  ایـراد  اش  جمهـوری 

دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور پیشـین ایـاالت متحده امریـکا، پنج 

راه  نخسـتین  بـا  اش،  ریاسـت جمهـوری  دوره  پایـان  از  بعـد  مـاه 

انـدازی یـک گردهم آیی بـزرگ، دوباره به صحنه سیاسـت برگشـته 

است.

ترامـپ بـا شـعار »امریـکا را نجـات دهیـد!«، در ولینگتـون ایالـت 

اوهایـو در برابـر هـزاران طرفـدارش ظاهـر شـد.

ترامـپ از آن هـا خواسـت که بار دیگـر اکرثیـت را در کانگرس ایجاد 

کننـد. در انتخابـات میـان دوره یـی سـال ۲۰۲۲، اکرثیـت قلیـل 

دموکـرات هـا، در هـردو مجلـس سـنا و مناینـدگان کانگـرس، بـا 

خطـر مواجه اسـت.

ترامـپ در ایـن سـخرنانی بـار دیگـر تکـرار کـرد کـه در انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری مـاه نوامـرب، تقلـب صـورت گرفتـه اسـت. افـزون 

بـرآن او از سیاسـت مهاجـرت جـو بایـدن انتقـاد کـرد.

ترامـپ همچنـان بـار دیگـر انتقـادش را از آملـان بـه دلیـل لولـه 

انتقـال گاز روسـیه »نـورد اسـرتیم ۲«  تکـرار کـرد.

آیا ترامپ باردیگر خود را نامزد می کند؟

ترامـپ در ایـن سـخرنانی ۹۰ دقیقه یی، در باره آینده سیاسـی اش 

بـه صـورت آشـکار چیـزی نگفـت. تـا هنـوز فقـط اشـاره هـای در 

مـورد نامـزد شـدن احتاملـی وی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

سـال ۲۰۲۴ وجـود داشـته اسـت. ترامـپ بـرای تحکیم نفـوذش بر 

جمهـوری خواهـان، از دوسـتان حزبـی وفـادارش حامیـت می کنـد 

کـه بـه طور منونـه در انتخابات میان دوره یـی پیش رو در کانگرس، 

علیـه رقبـای سیاسـی اش در درون حـزب جمهـوری خواهـان ظاهر 

می شـوند.

مذاکرات برجام و احتمال 
رفع تحریم های خامنه ای توسط امریکا

یک برنامه آموزشی کرکت در پنجشیر برگزار شد

سوپرلیگ پاکستان با پیروزی 
تیم ملتان سلطانز به پایان رسید

بوسه ای که منجر به استعفای وزیر صحت بریتانیا شد

ایـن تحریم  هـا شـامل منع سـفر بـه امریـکا و انجام 

تراکنش هـای مالـی بـا رشکت هـای امریکایـی بود. 

ایـن در حالـی اسـت کـه تقریبـا همه ایـن تحریم ها 

جنبـه سـمبلیک و منادیـن داشـتند. بدیهی اسـت 

امریـکا  بـه  سـفر  بـرای  برنامـه ای  خامنـه ای  کـه 

نداشـته و او و نزدیکانش در بیـت رهربی دارایی در 

امریـکا ندارنـد کـه مشـمول تحریم هـا گـردد.

دو منبـع مطلـع بـه خربنـگار فرسـتنده یـاد شـده 

گفته انـد کـه به رغـم آنکـه رفـع ایـن تحریم هـا تاثیـر 

مشـخصی بـر اوضـاع اقتصـادی ایـران نـدارد، امـا 

ایـران تعییـن چنین مجازات هایی علیـه خامنه ای و 

بیـت او را ناعادالنـه و تحریـک آمیـز می دانـد.

اندیشـکده  همـکاران  از  یکـی  واعـظ،  علـی 

بحران هـای بین املللـی بـر ایـن باور اسـت کـه رفع 

ایـن تحریم هـا می توانـد بـه دولـت بایـدن در وادار 

سـاخن ایران به پذیرش برخی از مسـائل حسـاس 

در مذاکـرات غیرمسـتقیم برجـام یـاری رسـاند.

تحریم هـا  ایـن  رفـع  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

آن  و  انتقـاد جمهوریخواهـان  دامنـه  بـر  می توانـد 

دسـته از نیروهـای وابسـته بـه حـزب دموکـرات در 

امریـکا کـه مخالـف توافـق هسـته ای سـال ۲۰۱۵ 

بیافزایـد. هسـتند، 

مخالفـان برجـام در امریـکا چنیـن اقدامـی را عما 

نشـانه ضعـف دولـت این کشـور و تسـلیم شـدن در 

برابـر حکومـت ایـران تفسـیر خواهنـد کرد.

بایـد یـادآور شـد کـه محمـود واعظـی، رئیـس دفـرت 

حسـن روحانی اخیـرا گفته بود که امریـکا برای لغو 

تحریم هـای برخـی از افـراد بیـت خامنـه ای اعـام 

آمادگـی کرده اسـت. موضوعی که مسـئوالن دولت 

امریـکا آن را تکذیـب کردند.

دسـتور  در  خامنـه ای  تحریم هـای  رفـع  موضـوع 

بـر  تحریم هـا  ایـن  رفـع  دارد.  قـرار  بایـدن  کار 

اکـرث  افـزود.  خواهـد  او  دولـت  از  انتقـاد  دامنـه 

ایـن تحریم هـا جنبـه منادیـن دارنـد. به رغـم آن، 

جمهـوری اسـامی این تحریم هـا را اهانت به خود 

می کنـد. تلقـی 

فرسـتنده خربی "ان بی سـی" با انتشار گزارشی به 

احتـامل رفـع تحریم هـای رهرب جمهوری اسـامی 

ایـران پرداختـه اسـت. هـدف از این اقـدام، هموار 

کـردن راه کسـب توافـق بر رس احیـای برجام اعام 

شـده است.

ایـن فرسـتنده گفته انـد کـه  بـه  دو منبـع مطلـع 

از  او بخشـی  بیـت  و  رفـع تحریم هـای خامنـه ای 

خواسـت های جمهـوری اسـامی در گفت وگوهای 

کمیسـیون مشـرتک برجـام در ویـن اسـت.

نـر،  ولـی  از  نقـل  بـه  "ان بی سـی"  فرسـتنده 

پروفسـور مسـائل بین امللل و مطالعـات خاورمیانه 

بـه  در دانشـگاه جانـز هاپکینـز گفتـه اسـت کـه 

بـاور او ایـن یکـی از خواسـت های اصلـی هیـات 

بـر  ناظـر  گفت وگوهـای  در  ایـران  منایندگـی 

هـر دو  از سـوی  برجامـی  تعهـدات  بـه  بازگشـت 

اسـت. امریـکا  و  ایـران  کشـور 

ایـن پژوهشـگر مسـائل بین امللـل در عیـن حـال 

افـزوده اسـت کـه بـه بـاور او دولـت امریـکا نیـز بـا 

رفـع ایـن تحریم هـا مشـکل چندانـی نـدارد.

تحریـم خامنـه ای و بیـت او، دو سـال پیـش، در 

جـون سـال ۲۰۱۹ پیش بینـی شـد. دولـت ترامپ 

در واکنـش بـه حملـه ایـران بـه پهپـاد آن کشـور 

اقـدام بـه تحریـم خامنـه ای و همچنین شـامری از 

مسـئوالن ایـران منـود.

بارهـا گروه هـای وابسـته بـه ایـران را مسـئول حمـات 

موشـکی، پهپـادی و غیـره دانسـته اسـت. از ابتـدای 

سـال جـاری تـا کنـون ۴۳ حملـه علیـه منافـع امریـکا 

در عـراق صـورت گرفتـه اسـت. در حـال حـارض ۲۵۰۰ 

نیـروی امریکایـی در چارچوب یک ائتـاف بین املللی 

ضـد داعـش در عـراق حضور دارنـد. اکرث ایـن حمات 

بـا مبب گذاری هایـی در مسـیر کاروان هـای تدارکاتـی 

امریـکا انجـام شـده اسـت. ۱۴ حملـه نیـز بـا موشـک 

انجـام شـده که مسـئولیت برخـی از آن هـا را گروه های 

مـورد حامیـت ایران بر عهـده گرفته اند و هدفشـان هم 

وادار کـردن نیروهـای امریکایـی به خـروج از عراق بوده 

اسـت. آخریـن بـار پایـگاه نظامـی امریـکا در فـرودگاه 

بـر  در  جانـی  تلفـات  کـه  گرفـت  قـرار  هـدف  اربیـل 

نداشـت. رسـانه های عراق هـدف حمات پهپـادی روز 

شـنبه ۲۶ جون به نزدیکی اربیل را کنسـولگری امریکا 

خوانده انـد. منابـع آگاه بـه رسـانه  های محلـی گفته  اند 

اقلیـم  "صاح الدیـن"  تفریحـگاه  حملـه  ایـن  در  کـه 

کردسـتان هـدف قـرار گرفته اسـت. شـاهدان عینی از 

سـقوط یک موشـک حوالی سـاعت سـه بامداد به وقت 

محلـی در نزدیکـی "هتـل خانـزاد" اربیـل در روسـتای 

"بـراغ" خـرب داده انـد. هنـوز هیـچ گروهـی مسـئولیت 

ایـن حمـات را بـر عهـده نگرفتـه اسـت.

مقام هـای اقلیـم کردسـتان عـراق از حمـات پهپـادی 

اربیـل خـرب داده انـد. رسـانه های  نزدیکـی والیـت  در 

عـراق کنسـولگری امریکا کـه در نزدیکـی محل اصابت 

ایـن حمـات  احتاملـی  را هـدف  دارد  قـرار  پهپادهـا 

دانسـته اند. بـه گفته مقام هـای اقلیم کردسـتان عراق، 

کنسـولگری  و  اربیـل  والیـت  نزدیکـی  در  منطقـه ای 

امریـکا در روز شـنبه ۲۶ جـون بـا سـه پهپـاد انفجـاری 

هـدف حملـه قـرار گرفته اسـت. بـه گـزارش خربگزاری 

گـروه  نظامـی  رژه  بـا  همزمـان  حملـه  ایـن  فرانسـه، 

نزدیکـی  در  ایـران  حامیـت  مـورد  "حشد الشـعبی" 

شـبه نظامیان  ایـن  رژه  اسـت.  گرفتـه  صـورت  بغـداد 

مخالـف حضـور نظامـی امریـکا در عـراق بـه مناسـبت 

حضـور  در  و  گـروه  ایـن  تأسـیس  سـالگرد  هفتمیـن 

مصطفـی کاظمـی، نخسـت وزیر عـراق صـورت گرفتـه 

اسـت. واحـد ضـد تـرور در کردسـتان عـراق می گویـد، 

حمـات پهپـادی نیمه شـب رخ داد. دو پهپـاد بـه یـک 

آورد و  بـار  بـه  خانـه اصابـت کـرد و خسـاراتی مـادی 

توییتـی  در  امریـکا  نکـرد. کنسـولگری  سـومی عمـل 

ایـن حملـه را محکـوم کـرده و آن را "نقـض آشـکار حـق 

حاکمیـت عراق" خوانده اسـت. منافع امریـکا در عراق 

پهپـادی  حمـات  هـدف  بارهـا  گذشـته  ماه هـای  در 

قـرار گرفتـه کـه نسـبتا تکنیکـی جدیـد اسـت. امریـکا 

پیوستن به سیتی؟ سریال می بینم و پینگ پنگ!

واکنش واران به تغییرات در سیستم دفاعی فرانسه

تاکیـد ورزیـده بـود. محدودیت هایـی که ظاهرا شـامل حال 

خـود وزیـر و همـکارش نشـده بود.

آشـنایی و دوسـتی مت هنکاک و جینـا کوالدانجلو به دوران 

از  پـس  بازمی گـردد.  آکسـفورد  دانشـگاه  در  تحصیل شـان 

انتخـاب هنـکاک بـه عنـوان وزیـر صحـت در دولـت بوریـس 

جانسـون، او اقـدام بـه اسـتخدام کوالدانجلـو منود.

اکنـون منتقـدان دولـت بریتانیـا خواسـتار پیگیـری موضوع 

شـده اند. ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه آیـا رابطـه پیشـین 

ایـن دو علـت اسـتخدام جینـا کلودانجلـو در وزارت صحـت 

بـوده یـا پـس از اسـتخدام بیـن آن چنیـن رابطـه ای شـکل 

گرفتـه اسـت.

هنـکاک بـا انتشـار ویدیویـی در ارتبـاط بـا اسـتعفای خـود 

تاکیـد  و  خواسـته  پـوزش  خانـواده اش  و  بریتانیـا  مـردم  از 

کـرده اسـت کـه هـرگاه مسـئولی قانـون و مقرراتـی را وضـع 

می کنـد، خـود بایـد بـه آن پایبنـد باشـد و بـه آن عمـل کند.

انتقادهـای دیگـری نیـز بـه عملکـرد مـت هنـکاک در مقـام 

ریاسـت وزارت صحـت در رسـانه های بریتانیـا مطـرح اسـت. 

از آن جملـه گفتـه می شـود کـه یکـی از دوسـتان او بـی آنکه 

تخصصـی در عرصـه مقابلـه بـا بیامری هـای عفونـی داشـته 

باشـد، مسـئول خریـد کان و چنـد میلیـون پونـدی وسـائل 

صحتـی مقابلـه بـا کرونا شـده اسـت.

وزیـر صحـت بریتانیـا و جینـا کوالدانجلـو، یکی از مسـئوالن 

ارشـد ایـن وزارتخانـه در روزنامه "سـان" آغاز شـد. تصاویری 

کـه ایـن دو را در حـال بوسـیدن نشـان می دادنـد.

تصویرهـا مربـوط بـه ماه مـی می شـوند. یعنی هـامن ایامی 

کـه هنـکاک بـرای مقابلـه بـا کرونـا بـر رعایـت محدودیت ها 

انتقـاد از مـت هنـکاک، وزیـر صحـت بریتانیـا در ارتبـاط بـا 

رسـانه های  در  پدیـده جدیـدی  کرونـا  بـا همه گیـری  مقابلـه 

آن کشـور نیسـت. انتشـار تصاویـری از او در حـال بوسـیدن 

یکـی از همکارانـش به رغـم محدودیت هـای کرونایـی منجر به 

اسـتعفای او شـد. ماجـرا از انتشـار تصاویـری از مـت هنکاک، 

برنامـه را بـه ایـن دلیـل روی دسـت گرفتـه کـه 

عاقه منـدی مـردم به کرکـت روز بـه روز بیش تر 

می شـود.

داد. شکسـت  را 

در ایـن بـازی همچنیـن بازیکنـان پیشـتازی که 

بـازی خوبـی را انجـام داده بودنـد نیـز شـخص 

. شد

بازی هـا،  ایـن  دونـده  بهرتیـن  اعظـم  بابـر 

رشجیـل خـان بـه عنوان شـخصی که بیشـرتین 

زازی  حرضت اللـه  کـرده،  کسـب  را  منـره ای   ۶

عنـوان  بـه  دنـی  شـهنواز  مهاجـم،  بهرتیـن 

شـخصی کـه بیشـرتین ویکـت را گرفته و راشـد 

خـان بـه عنـوان بهتیـرن توپ انـدار ایـن لیـگ 

شـد. شـناخته 

ایـن لیگ ماه گذشـته میادی بـه دلیل ویروس 

کرونـا بـه تأخیـر افتـاد و در هفتـه اول مـاه روان 

میـادی در امـارات متحـده عربی برگزار شـد.

هـری کیـن در مـورد رشایـط خود بـه خربنگاران 

گفـت:» بـه هیچ وجه نگران حواشـی و شـایعات 

نیسـتم. وقتـی در اردوی انگلیـس هسـتم، فقط 

روی همیـن تیـم مترکـز دارم. بـرادرم وکیـل من 

اسـت امـا تنهـا باری کـه در چنـد هفتـه اخیر با 

هـم صحبـت کردیـم، برایـم آرزوی موفقیـت کرد 

و گفـت کـه امیـدوار اسـت بـا انگلیـس موفـق 

شوم.

صحبـت  بـرادرم  بـا  بیرونـی  حواشـی  مـورد  در 

نکـردم. در کنـار بچـه هـای تیـم ملـی هسـتم و 

تنهـا دغدغـه ام عملکـرد تیـم ملـی انگلیـس در 

یـورو اسـت. مـن فقـط روی کار خـودم مترکـز 

دارم. رسیـال متاشـا مـی کنـم. در کنـارش بـا 

بچـه هـا بـه اسـتخر مـی رویـم و پینـگ پنـگ 

بـازی مـی کنیـم.«

رافائـل واران مدافـع تیم ملی فرانسـه پیش از این 

مسـابقه گفـت: " مربـی در مترینـات فضای بحث 

را بـاز گذاشـته و دوسـت دارد بازخـورد بازیکنـان 

را متوجـه شـود تـا وقتـی کـه بـه روز مسـابقه مـی 

داشـته  رو  پیـش  را  راحت تـری  رشایـط  رسـیم 

باشـیم." رافائـل واران در رابطـه بـا تغییر سیسـتم 

هـای خـط دفاعـی تیـم ملـی فرانسـه نیـز گفـت: 

مربـوط  بازیکنـان  هامهنگـی  بـه  مسـئله  ایـن   "

می شـود. مـا می دانیـم کـه می توانیـم بـا سیسـتم 

هـای مختلـف بـازی کنیـم. مـا پیـش از ایـن نیـز 

بـا سیسـتم سـه دفاعه بـازی کـرده بودیـم. چنین 

حسـاب  بـه  مـا  بـرای  احتـامل  یـک  سیسـتمی 

شـود.  اسـتفاده  آن  از  اسـت  ممکـن  و  می آیـد 

ترکیبـی کـه در اختیـار داریـم امکانـات زیـادی را 

بـرای مـا ایجـاد مـی کنـد."

کرکـت بـورد افغانسـتان از راه انـدازی یـک 

کرکـت  بهـرت  درک  بـرای  آموزشـی  برنامـه 

بـرای افغانـان خـرب داده اسـت.

فریـد هوتـک سـخنگوی این بـورد بـه رادیو 

پنجشـیر  در  برنامـه  ایـن  کـه  گفـت  آزادی 

راه انـدازی شـد و بـا گذشـت زمان به سـایر 

والیـات نیـز گسـرتش خواهـد یافـت.

آقـای هوتک افزود که ایـن برنامه راهنامیی 

و معلوماتـی را در مـورد بازیکنـان، تاریخچه 

راه یابـی  نحـوه  و  کرکـت  بـازی  کرکـت، 

جوانـان بـه ایـن بـازی را در بر گرفته اسـت.

بـه گفتـه او، کرکـت بـورد افغانسـتان ایـن 

بـا  پاکسـتان  سـوپرلیگ  ششـم  مرحلـه 

پایـان  بـه  سـلطانز  ملتـان  تیـم  پیـروزی 

بـا  اختتامیـه  بـازی  در  تیـم  ایـن  رسـید، 

تفـاوت ۴۷ دوش بازیکنـان پیشـاور زملـی 

سـتاره تیـم ملـی انگلیـس سـعی دارد ایـن 

روزهـا مترکـزش روی یورو 2020 باشـد، نه 

شـایعات جدایـی اش از تاتنهـام.

بـه نظـر مـی رسـد دوران حضور هـری کین 

فابریزیتـو  بـه امتـام اسـت.  رو  تاتنهـام  در 

اعـام  اخیـرا  ایتالیایـی  خربنـگار  رومانـو 

کـرد کـه باشـگاه منچسرتسـیتی پیشـنهاد 

رسـمی خـود بـه ارزش 100 میلیـون پونـد 

بـه عـاوه انتقـال یـک بازیکـن بـه اسـپرز را 

بـرای جـذب هـری کیـن بـه تاتنهـام ارائـه 

کرده اسـت. پاسـخ اولیـه دنیل لـوی مالک 

باشـگاه تاتنهـام منفـی بـوده و او متایلی به 

فـروش بهرتیـن گلـزن تیـم خـود نـدارد.

کیـن البته مذاکـره و انتخاب تیم را تکذیب 

و آن را بـه بعـد از یورو موکول کرده اسـت.

فرانسـه،  ملـی  تیـم  مدافـع  واران،  رافائـل 

مـی گویـد بـا توجـه بـه بازیکنـان حـارض در 

ترکیـب ایـن تیم آنهـا می تواننـد از روش های 

مختلفـی در خـط دفاعـی اسـتفاده کننـد.

بسـیاری معتقد هسـتند که تیم ملی فرانسـه 

در  قهرمانـی  بـرای  شـانس  بیشـرتین  از 

رقابت هـای یـورو برخـوردار اسـت. هامنطـور 

در  دیدیـه دشـان  تیـم  انتظـار می رفـت  کـه 

مرحلـه گروهـی باالتـر از آملـان و پرتـگال بـه 

یـک  مرحلـه  راهـی  صدرنشـین  تیـم  عنـوان 

هشـتم نهایـی مسـابقات شـد.

فرانسـه امشـب در بـازی مرحلـه یـک هشـتم 

نهایـی خـود به مصـاف سـوئیس خواهد رفت 

و قطعـاً آنهـا در این مسـابقه کار آسـانی برای 

صعـود بیـرون خواهند داشـت. 

کنسولگری امریکا در اربیل 
"هدف احتمالی" حمالت پهپادی

سیاســت به صحنه  ترامپ  برگشــت 

آمـاده  آینـده  مسـابقات  بـرای  را  خـود  حـارض  حـال 
 . می کننـد

وی جزئیاتـی از بازی هـای آینـده ارائـه نکـرد امـا گفت 
کـه آنهـا طبـق یـک برنامه منظـم پـس از قرنطین بازی 

آغـاز می کنند.  را 
بازی هـا  قرنطیـن،  از  پـس  کوهـی  آقـای  گفتـه   بـه 
ملـی  تیـم  بـرای  و  ظرفیـت  افزایـش  برنامه هـای  و 
بازی هـای گزیشـنی و برنامه هـای دیگر آغاز می شـود.

کـه  می گویـد  افغانسـتان  وزنه بـرداری  فدراسـیون 
وضعیـت فعلـی به ویـژه قرنطیـن مانع کار ورزشـکاران 

ورزشـی شده اسـت. رشـته  ایـن 
محمداعظـم کوهـی رئیـس ایـن فدراسـیون بـه رادیـو 
آزادی گفـت کـه بـا این کـه قرنطیـن کارهای آنـان را با 
مشـکل روبـه رو کـرده امـا بازیکنـان همچنـان در حال 

هسـتند. مترین 
در  افغانسـتان  وزنه بـرداران  کوهـی  آقـای  گفتـه  بـه 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

وضعیتفعلیبهویژهقرنطینمانعکارورزشکارانوزنهبرداریشدهاست



 رشکـت برشـنا اعـام کـرد که اندکـی بعـد از ترمیـم دو پایه برق 

در منطقـه سـالنگ و وصـل بـرق وارداتـی کابـل و ۱۱ والیـت 

دیگـر، پایـه دیگـری در والیت پـروان منهدم و بـرق این والیت ها 

دوبـاره قطع شـد.

ایـن نهـاد افـزوده کـه انهـدام دکل بـرق دیگـری زمانـی اتفـاق 

می افتـد کـه تیم هاى فنی برشـنا بعد از سـه ماه تاش توانسـته 

بودنـد کـه پایه هـای منهـدم شـده بـرق وارداتـی را ترمیـم کنند.

رشکت برشـنا گفته که این پایه حوالی سـاعت ۹ شـب گذشـته 

) پنجـم رسطـان( بـه وقـت محلـی در منطقـه ربـاط ولسـواىل 

بگـرام والیـت پـروان منهدم شـده اسـت.

چنـدی قبـل کـه دو پایـه بـرق وارداتـی در منطقـه سـالنگ در 

شـال کابـل منهـدم شـدند و بـه گفتـه رشکـت برشـنا بـه دلیل 

صعب العبـور بـودن مسـیری که ایـن دکل ها در آن قرار داشـتند 

بـه دلیـل درگیری هـا در ولسـوالی  بـرق  انتقـال  و قطـع خـط 

خنجـان والیـت بغـان، بیشـر قسـمت های شـهر کابـل بـرای 

چنـد هفتـه روزانـه کمـر از چنـد سـاعت بـرق داشـت.  شـب 

گذشـته تـازه رشکـت برشـنا در صفحه رسـمی فیسـبوک خود از 

وصـل شـدن بـرق وارداتـی بـه کابـل و سـایر والیت هـا خـرداد 

امـا بافاصلـه خـر انهـدام پایـه دیگـری در مسـیر انتقـال بـرق 

از راه رسـید.

قطـع بـرق در ماه هـای اخیـر باعـث چالـش زیـادی بـرای مـردم 

عـادی و بازرگانـان افغـان شـده اسـت. نبـود برق زندگـی عادی 

را مختـل کـرده و عـاوه بـر آن قبـل از این اتاق صنایـع و معادن 

کابـل گفتـه بـود کـه بـا کاهـش واردات بـرق از ازبکسـتان بـه 

افغانسـتان، حـدود ۸۰ درصـد کارخانه های پارک هـای صنعتی 

کابـل تعطیـل و ۱۵ هـزار نفـر نیـز بی کار شـده اند.
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 وزارت صحـت عامه کشـور اعام کرده اسـت 

در  تـن   1531 گذشـته،  شـبانه روز  در  کـه 

نقـاط مختلـف کشـور کـه بـه بیـاری کوید19 مبتا شـده 

بودنـد، شناسـایی شـده اند. در ایـن مـدت همچنیـن 80 

تـن بـر اثـر ابتـا بـه کویـد19 جـان باخته انـد.

ایـن وزارت روز  یکشـنبه 6 رسطـان بـا نـر گـزارش روزانـه 

مبتایـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا نوشـته 

اسـت کـه از 4هـزار و 994 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه 

شـد کـه نتیجـه 1531 تـن آنـان مثبـت اعـام شده اسـت.

در گـزارش آمـده اسـت کـه 80 فرد مبتـا به ویـروس کرونا 

نیـز در یـک شـبانه روز گذشـته جـان باخته انـد و مجموعـه 

جـان باختـگان بـه 4730 تن رسـیده اسـت.

بـر اسـاس آمارهـای این وزارت، شـار مبتایـان به ویروس 

کرونـا در کشـور بـه بیـش از 114 هـزار تـن رسـیده اسـت. 

حـدود سـه درصـد این جـان باخته و بقیـه بهبـود یافته اند.

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه، روز شـنبه 

5 رسطـان گفـت کـه از میـان 19 سـمپل آزمایـش شـده 

11 واقعـه نـوع دلتـا در کشـور تشـخیص شـده و 8 واقعـه 

دیگـر آن نـوع انگلیسـی بـوده اسـت کـه بـا توجـه بـه ایـن 

آمـار معلـوم می شـود کـه بیشـر از 50 درصـد افـراد مبتـا 

بـه ویـروس کرونـا در کشـور از نـوع دلتـا اسـت.

بـر اسـاس گزارش هـای جهانـی، گونه جهش یافتـه دلتا به 

میـزان ۶۰ درصـد بیشـر از گونـه آلفـا کـه بـرای نخسـتین 

اسـت.  انتقـال  قابـل  شـد،  شناسـایی  انگلیـس  در  بـار 

آلفـا نیـز ۵۰ درصـد بیـش از منونـه  رسایت پذیـری گونـه 

 بـه اسـاس گـزارش بی بی سـی اسـناد محـرم طبقـه بنـدی 

یـک  در  افغانسـتان  دربـاره  بریتانیـا  دفـاع  وزارت  شـده 

ایسـتگاه بـس در شـهرک کنـت آن کشـور پیدا شـده اسـت.

بـر بنیـاد ایـن گـزارش در یـک بخـش ایـن اسـناد واکنـش 

احتالـی روسـیه در بـاره عبـور کشـتی در باره شـبه جزیریه 

کریمیـه در اوکرایـن بحث شـده اسـت در حالیکـه در بخش 

دیگـر ایـن اسـناد حضـور احتالـی بریتانیـا در افغانسـتان 

پـس از خـروج رسبـازان خارجـی بـه رهـری امریـکا بحـث 

شـده اسـت. حکومـت بریتانیـا می گویـد کـه در ایـن بـاره 

بررسـی را آغـاز کـرده اسـت.

یـک سـخنگوی وزارت دفـاع بریتانیـا گفتـه کـه یـک مامـور 

نظامی در باره از دسـت دادن اسـناد نظامـی به آنها گزارش 

کـرده بـود، امـا افزود که در ایـن باره “دادن جزییات بیشـر 

اقدام مناسـب نیسـت.”

بـه اسـاس گـزارش بی بی سـی ایـن اسـناد کـه حـدود ۵۰ 

صفحـه اسـت در شـهرک کنـت آن کشـور بـه روز سـه شـنبه 

گذشـته در عقـب یـک ایسـتگاه بـس دریافـت شـده اسـت.

بی بی سـی افـزوده کـه ایـن اسـناد که شـامل ایمیـل و فایل 

پـاور پاینـت میباشـد کـه مربـوط بـه یـک مقـام ارشـد وزارت 

دفـاع بریتانیا اسـت.

اولیـه ویـروس کرونـا گـزارش شـده اسـت.

آقـای مجـروح، در رابطـه بـه انتشـار ویـروس کرونـا اشـاره 

بـه  انتشـار ویـروس کرونـا نسـبت  کـرد و گفـت کـه سـیر 

روزهـای گذشـته یـک درصـد کاهش داشـته ولـی این یک 

درصـد بـه معنـی کاهش واقعات نیسـت و هنـوز ویروس در 

حـال انتشـار اسـت.

او تاکیـد کـرد کـه مسـدود کـردن مراکـز آموزشـی و وضـع 

انتشـار  سـیر  تجمعـات  از  جلوگیـری  بـرای  محدودیت هـا 

ویـروس کرونـا را بطـی سـاخته اسـت.

وزارت صحـت عامـه دو هفتـه پیـش به منظـور جلوگیری از 

شـیوع ویـروس کرونا اعام کـرده بود که متام دانشـگاه ها، 

مکاتـب، مـدارس، کورس ها، نهادهای آموزشـی و تاالرهای 

عروسـی و تاالرهـای نشسـت ها، از تاریخ 22 جوزای سـال 

روان بـرای دو هفتـه تعطیـل شـد ه اند. ایـن زمـان بـرای دو 

هفتـه دیگر متدید شـده اسـت.

بـر  اشـاره  بـا  شـنبه  روز  عامـه،  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

بازگشـایی مراکـز آموزشـی افـزود کـه مـا در همـکاری بـا 

وزارت معـارف، وزارت تحصیـات عالـی و دیگر نهاد ذیربط 

روی طـرح بازگشـایی مراکـز آموزشـی کار می کنیـم کـه بـا 

تطبیـق ایـن طرح اهتامـات الزم برای جلوگیری از شـیوع 

ویـروس کرونـا در مراکـز آموزشـی گرفتـه شـود.

داکـر مجـروح، از عـدم رعایت توصیه های صحی از سـوی 

مـردم ابـراز نگرانـی منـوده ترصیـح کـرد کـه ویـروس هنـوز 

در حـال انتشـار اسـت و تـا دو الـی سـه هفتـه بعـد از عیـد 

قربـان مـا در حالـت هشـدار قـرار داریم.

حساسـیت  اسـناد  ایـن  اکرثیـت  کـه  افـزوده  رسـانه  ایـن 

برانگیـز نشـانه شـده و همچنـان از طبقه بندی سـاده در آن 

کار گرفتـه شـده کـه نیـاز بـه دانسـن دارد.

بـاره  در  اسـناد  ایـن  در  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  در 

خواسـت امریـکا در مـورد همـکاری بریتانیـا در بخش هـای 

مشـخص و همچنـان از حضـور نیروهـای ویـژه بریتانیایـی 

پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانسـتان سـوال شـده 

. ست ا

ایـن در حالـی اسـت کـه قبـل از این رسـانه ها گـزارش داده 

بـود کـه بریتانیـا می خواهـد تعـداد از رسبـازان خـود را در 

اسـاس  بـه  کـه  گفتـه  بی بی سـی  کنـد.  افغانسـتان حفـظ 

محرمیـت ایـن اسـناد نخواسـته آن را بـا رسـانه های دیگـر 

رشیـک کنـد.

در ایـن گـزارش آمـده کـه:” رد پـای بریتانیـا در افغانسـتان 

آسـیب پذیـر ارزیابـی شـده اسـت و گفتـه شـده کـه توسـط 

شـبکه ها مختلـف هـدف قـرار داده خواهند شـد و همچنان 

گزینـه حضـور دایمـی باقـی نـه مانده اسـت.”

بـه اسـاس ایـن اسـناد وضعیـت افغانسـتان خطرنـاک تلقی 

است.  شـده 

موج سوم کرونا؛ 
در 24 ساعت گذشته 1531 مبتال و 80 جان باخته ثبت شد    

پیدا شدن اسناد محرم وزارت دفاع بریتانیا درباره افغانستان
 در یک ایستگاه بس   

تخریـب  کسـانی  چـه  سـوی  از  پایه هـا  ایـن   نیسـت  مشـخص 

می شـود امـا برخـی گفته اند، افرادی بـرای باج گیـری از رشکت 

برشـنا ایـن کار را می کننـد. چالش دیگر این اسـت کـه در کنار 

اینکـه پایه هـای بـرق در مسـیر منهـدم می شـود، بعضـی اوقات 

کشـورهای صـادر کننـده برق هانند تاجیکسـتان و ازبکسـتان 

کاهـش  را  افغانسـتان  بـه  خـود  بـرق  صـادرات  میـزان  نیـز 

مشـکات  دلیـل  بـه  گذشـته  سـال  زمسـتان  در  می دهنـد. 

فنـی، ازبکسـتان میـزان صـادرات برق بـه افغانسـتان را از ۴۵۰ 

به صـورت مشـرک، یکسـان و بـدون تبعیض برخـورد منوده، 

نگذارنـد ایـن گروه هـا که باهم پیونـد نزدیک و سـازمان یافته 

دارنـد، در تبانـی باهمدیگـر امنیـت و ثبـات کشـورهای ما را 

بـه مخاطـره افگننـد.

در منطقـه آهنگـران سـالنگ والیت پروان ترمیـم و لین قطع 

شـده در ولسـوالی خنجـان بغـان وصل شـد؛ اما سـاعت نه 

شـب دوبـاره ایـن رشکـت اعـام کـرد کـه یـک پایـه بـرق در 

منطقـه ربـاط پـروان انفجـار داده شـده و جریـان بـرق قطـع 

گردیـده اسـت. دیـروز در نشسـت عمومـی مرانوجرگـه در 

مـورد بحث شـد.

شناسـایی  بـر  جرگـه،  ایـن  عضـو  یـک  هرنیـار  کلـی  انـار 

افـرادی کـه پایـه هـای بـرق را منهـدم مـی کنند تاکیـد کرد 

و گفـت کـه ایـن چنیـن افـراد بایـد مجـازات شـوند. او افزود 

کـه رشکـت برشـنا و حکومـت، بایـد بـرای حفاظـت از پایـه 

هـای بـرق پانـی را تهیـه کننـد. فیصـل سـیمع منشـی این 

جرگـه نظـر مشـابه داشـت و گفـت کـه بـرای تامیـن امنیـت 

پایـه هـای بـرق، باید پانی تهیه شـود کـه از این پایـه ها در 

»نجـات کنـدز و حفـظ آن، باالتریـن اولویت های ما اسـت.«

طالبـان بـا آغـاز رونـد خروج رسبـازان ایـاالت متحـده امریکا 

و ناتـو از افغانسـتان، در حـال پیـروی انـد. آن هـا از آغـاز 

 وزارت خارجـۀ افغانسـتان گفتـه اسـت کـه تحریـک طالبـان 

پاکسـتان)TTP( ، به هیـچ وجـه در افغانسـتان هسـته گذاری 

نشـده و نـه اینجا فعالیـت دارد.

در یـک خرنامـۀ وزارت امـور خارجـه کـه دیروز منتر شـده، 

آمـده اسـت که ایـن تحریک، بر اسـاس پالیسـی امنیت ملی 

گروه هـای  سـایر  کنـار  در  افغانسـتان،  اسـامی  جمهـوری 

و  افغانسـتان  در  رفـاه  و  ثبـات  صلـح،  دشـمن  تروریسـتی، 

منطقـه شـناخته شـده و دولـت افغانسـتان، علیـه ایـن گـروه 

تروریسـتی، ماننـد سـایر گروه هـای تروریسـتی بـدون هرنـوع 

تبعیـض مبـارزه می کنـد.

منبـع افـزوده اسـت که دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان، 

امنیـت  شـورای  قطعنامه هـای  عملی شـدن  بـر  پیوسـته 

سـازمان ملـل متحـد و توافق نامـه صلـح دوحه مبنـی بر قطع 

روابـط طالبـان بـا سـایر گروه هـای تروریسـتی منطقه یـی و 

لشـکر  پاکسـتان،  تحریـک طالبـان  بـه شـمول  بین املللـی 

اوزبیکسـتان،  اسـامی  تحریـک  محمـد،  جیـش  طیبـه، 

تحریـک اسـامی ترکسـتان رشقـی، القاعده و داعـش تأکید 

کـرده اسـت.

وزارت خارجـه افغانسـتان گفتـه اسـت کـه به منظـور تأمیـن 

در  رفـاه  و  ثبـات  تضمیـن  و  افغانسـتان  در  پایـدار  صلـح 

کشـورها  همـه  از  افغانسـتان،  اسـامی  جمهـوری  منطقـه، 

به ویـژه پاکسـتان می خواهـد تـا علیـه گروه هـای تروریسـتی 

 برخـی اعضـای مرانوجرگـه مـی گوینـد کـه حکومـت بایـد 

در همـکاری بـا مـردم، بـرای جلوگیـری از منهـدم کـردن پایه 

هـای بـرق، اقـدام و کسـانی را مجـازات کنـد کـه دسـت بـه 

چنیـن عملـی مـی زنند.

از ۱۲  بـه اسـاس گـزارش هـا در یـک مـاه گذشـته، بیـش 

پایـه بـرق وارداتـی در شـال کابـل، از سـوی افراد ناشـناس 

منهـدم؛ امـا دوبـاره بازسـازی و بـرق قطع شـدۀ کابـل و چند 

والیـت دیگـر وصـل گردیـده اسـت.

دو پایـۀ بـرق، هفتـه گذشـته از سـوی افـراد ناشـناس منهدم 

شـد و بـرق کابـل و ده والیت کشـور قطع شـد. رشکت برشـنا 

پنجشـنبه گذشـته اعـام کـرد که ایـن پایه ها در ۷۲ سـاعت 

ترمیـم و بـرق قطـع شـده نیـز وصل می شـود.

رشکت برشـنا شـام دیروز، اعام کرد که دو پایۀ منهدم شـده 

 غـام سـخی رسـولی، رئیـس امـور مهاجـرت والیـت کنـدز 

بـه روز شـنبه بـه خرگـزاری فرانسـه گفـت که حـدود ۲۰۰۰ 

خانـواده بـه کابـل پایتخـت و یـا در دیگـر والیـات فـرار کـرده 

ند. ا

او عـاوه کـرد کـه افزون برآن شـار زیـاد مردم کنـدز از ترس 

پیـروی جنگجویـان طالبـان، در محوطـه یـک مکتـب در 

شـهر کنـدز، پنـاه بـرده اند.

رسـولی گفـت کـه پیـش از آن بـر اثـر نـرد ها، حـدود ۸۰۰۰ 

خانـواده مجبـور به ترک خانه های شـان در این والیت شـدند 

تـا از آن هـا مراقبـت کننـد.  و ادارات در وضعیتـی نیسـتند 

در والیـت کنـدز اردوی آملـان فـدرال کـه در حـال خـروج 

رسبازانـش مـی باشـد، مسـئول تأمیـن ثبـات بـود. بـا وجـود 

حضـور آن هـا در ایـن والیـت، طالبـان در سـال های ۲۰۱۵ 

و ۲۰۱۶، مـدت کوتاهـی آن را تـرصف کـرده بودنـد. حـاال از 

روزهـا بـه ایـن سـو، میـان رسبـازان حکومـت و جنگجویـان 

طالبـان، نـرد هـای شـدید در ایـن والیـت ادامـه دارد.

بـه روز پنجشـنبه، عبدالسـتار میـر زکـوال، رسپرسـت وزارت 

داخلـه افغانسـتان، از ایـن والیت دیدار کـرد و اطمینان داد: 

بـه  نیـز  تاجیکسـتان  بـه ۳۸۰ مـگاوات کاهـش داد.  مـگاوات 

دلیـل کمبـود آب میـزان صـادارت بـرق خـود بـه افغانسـتان را 

کاهـش داد. رشکـت برشـنا نیـز گفتـه که حـدود ۲۰۶ مـگاوات 

نیـز تولیـد داخلی این کشـور اسـت که بر اسـاس بررسـی انجام 

شـده تنهـا کابـل بـه ۵۵۰ مـگاوات بـرق نیـاز دارد.

مـردم  از  درصـد   ۳۵ کـه  بـود  کـرده  اعـام  قبـا  رشکـت  ایـن 

افغانسـتان بـه بـرق دسرسـی دارنـد و حـدود ۷۵ درصـد بـرق 

اسـت.  وارداتـی  نیـز  مرصفـی کشـور 

ایـن در حالیسـت کـه شـیخ رشـید احمـد وزیـر امـور داخلـه 

پاکسـتان، دریـک کنفرانـس خـری از طالبـان افغانسـتان 

خواسـته بـود تـا به طالبان پاکسـتان اجـازه ندهد کـه بر ضد 

پاکسـتان فعالیـت کننـد. 

همـکاری بـا مـردم محـل حفاظـت شـود.

بـه  اشـاره  فضـل هـادی مسـلمیار رییـس مرانوجرگـه، در 

را منهـدم مـی کننـد، گفـت:  بـرق  پایـه هـای  کسـانی کـه 

»کسـانی کـه دسـت بـه چنیـن کار مـی زننـد، بـا طالـب و 

از حکومـت و رشکـت  نیـز  او  ندارنـد.«  فرقـی  داعـش هیـچ 

برشـنا خواسـت کـه در همـکاری بـا مـردم محل، بـرای تامین 

امنیـت پایـه هـای بـرق تـاش کنـد.

وی افـزود: »کسـانی کـه در پیونـد بازداشـت شـده انـد، بایـد 

هـر چـه عاجـل مجـازات شـوند و عامـان دیگر آن شناسـایی 

و مـورد پیگـرد قـرار گیرنـد.« بـه گفتـۀ او بـا توجه بـه وضعیت 

کنونـی کشـور کـه مـوج سـوم کرونـا در حال گسـرش اسـت 

و در اکـرث خانـواده هـا مریضـان وجـود دارد، قطع بـرق، ظلم 

در حـق مـردم می باشـد.

مـاه مـی به این سـو، بـه حمات متعـدد بزرگ تهاجمـی آغاز 

کرده انـد و حـاال در نقـاط مختلـف کشـور، میـان ایـن گـروه و 

نیروهـای حکومـت برخـورد های شـدید ادامـه دارد. 

شــرکت برشنا: پایه های تخریب شده را درست کردیم؛ 
بالفاصله یکی دیگر را تخریب کردند   

حکومت: برضد تحریک طالبان پاکستان مانند گروه های تروریستی مبارزه می کنیم   

مشرانوجرگه: کسانیکه جریان برق را قطع می کنند باید مجازات شوند  

هزاران خانواده در کندز بر اثر نبرد ها مجبور به ترک شهر شده اند


