
 

حشمت اهلل شهیدی به عنوان 
کاپیتان تیم ملی کریکت 

افغانستان انتخاب شد 

 سال پانزدهم    شماره 4229   چهار شنبه   12 جوزا 1400  2 جون 2021  قیمت: 20 افغانی

55

 رسوایی شنود در دانمارک؛ 
مرکل و مکرون خواستار توضیح 

شدند

 رئیس موساد در مراسم 
خداحافظی: تا قلب ایران 

نفوذ کردیم
 ابـراز نارضایتـی عمیـق از همـکاری سـرویس اطالعاتـی 
دانمـارک بـا آژانـس امنیـت ملی امریـکا در ماجرای شـنود 
از سیاسـتمداران ارشـد اروپایـی؛ صدراعظم آلمـان و رئیس 
و  از سـوی دوسـتان  عملکـردی  فرانسـه چنیـن  جمهـور 

متحـدان را »غیرقابـل  ...

 یوسـی کوهن در مراسـم خداحافظی از ریاست موساد، 
سـازمان اطالعاتـی و امنیتـی اسـرائیل، گفـت کـه در 
دوره ریاسـت او بـر ایـن سـازمان اسـرائیل توانسـته تـا 
»قلـب ایـران« نفوذ کنـد. آقـای کوهن در این مراسـم 

و در حضـور بنیامیـن نتانیاهـو، ...

 

 وزارت کار و امـور اجتامعـی بـه مناسـبت روز جهانـی کـودک 

 23 در  افغانسـتان  در  کـودک  میلیـون  شـش  کـه  می گویـد 

کتگـوری در معـرض خطر قـرار دارند که یک میلیـون آن معتاد 

به مـواد مخـدر هسـتند.

غالم حیـدر جیالنـی، معیـن امـور اجتامعـی وزارت کار و امـور 

از  اجتامعـی دیـروز سه شـنبه )11 جـوزا( در مراسـم تجلیـل 

روز جهانـی کـودک در کابـل، از میـزان بـاالی آسـیب پذیری 

کـودکان در افغانسـتان ابـراز نگرانـی کـرد.

آقـای جیالنـی گفـت کـه بـر اسـاس تخمیـن اسـراتیژی ملـی 

کـودکان افغانسـتان؛ شـش میلیون کـودک افغانسـتان در 23 

کتگـوری درمعـرض خطـر قـرار دارند.

یتیـم،  کـودکان  شـامل  کـودکان  تعـداد  ایـن  کـه  افـزود  او 

بی رسپرسـت، قربانـی جنـگ، معتـاد به مـواد مخـدر، کودکان 

از یـک  یـا  بـه والیـت دیگـر و  از یـک والیـت  انتقـال  درحـال 

ولسـوالی بـه ولسـوالی دیگـر، کـودکان برگشـت داده شـده از 

خـارج، کـودکان دارای عقب ماندگـی ذهنـی، کـودکان دارای 

می شـوند. و…  معلولیـت 

آقـای جیالنـی گفـت:« بر اسـاس آمـار معینیـت مبارزه بـا مواد 

مخـدر،  یـک میلیـون کـودک در افغانسـتان معتـاد بـه مـواد 

مخـدر هسـتند و همچنـان به اسـاس آمـار  یونسـیف از هر 10 

طفـل افغانسـتان 7 تـن آن مـورد خشـونت قـرار می گیرنـد«.

معیـن وزارت کار و امـور اجتامعـی بیـان داشـت، 48 درصـد 

ازدواج  درصـد   80 و  سـن  زیـر  ازدواج  افغانسـتان  کـودکان 

اجبـاری دارنـد و همچنـان 77 درصـد کـودکان مـورد لـت و 

درصـد   66 جیالنـی،  آقـای  گفتـه  بـه  می گیرنـد.  قـرار  کـوب 

کـودکان در افغانسـتان رشـد فزیکـی نکـرده و 36 درصد دیگر 

سـو تغـذی انـد؛ 174 هزار کودک افغـان دارایـی معلولیت اند 

و از هـر 3 طفـل یـک تـن آن گدایـی می کننـد.

وی بـا بیـان اینکـه بودجـه حامیـت از اطفـال آسـیب پذیـر در 

افزایـش  میلیـون   50 بـه  افغانـی  میلیـون   22 از  افغانسـتان 

یافتـه اسـت گفـت:« مـا در حال حـارض 490 باب کودکسـتان 

داریـم و سـاالنه 25 الـی 30 هزارکـودک را مـورد حامیـت قرار 

می دهیـم کـه اکنـون 10 هزار طفـل یتیم در 68 پرورشـگاه ما 

زیـر پوشـش حامیتـی قـرار دارند«.

آقـای جیالنـی گفـت:« مـا بیش از20 سـند ملی و بیـن املللی 

و  می کنیـم  آسـیب پذیرتطبیق  اطفـال  از  حامیـت  بـرای  را 

خصوصـی  و  دولتـی  پرورشـگاه  های  ایجـاد  بـا  داریـم  تـالش 

قـرار  خویـش  حامیتـی  پوشـش  زیـر  را  آسـیب پذیر  کـودکان 

دهیـم و میـزان اطفـال در معـرض خطـر را از 23 بخـش بـه 

برسـانیم«. صفـر 

او افـزود:« مـا مراکـز حامیـت از اطفـال را در کابـل، بامیـان 

والیـات  متـام  در  داریـم  تـالش  و  کردیـم  ایجـاد  ننگرهـار  و 

افغانسـتان ایـن مراکـز را ایجـاد کـرده و میـزان آسـیب پذیری 

صیـاد  راضیـه  حـال  همیـن  در  دهیـم«.  کاهـش  را  کـودکان 

میـزان  از  نیـز  افغانسـتان   بـر  حقـوق  کمیسـیون  کمیشـر 

کـرده  نگرانـی  ابـراز  افغانسـتان  کـودکان  آسـیب پذیری  بلنـد 

بـر  حقـوق  کمیسـیون  یافته هـای  برمبنـای  می گویـد، 

افغانسـتان از میـان 8500 تـن کـه در سـال گذشـته کشـته و 

زخمـی شـدند، 2 هـزار و 19 تـن آنها کـودک بودنـد. وی بیان 

داشـت:« از میـان بیـش از 5 هـزار کـودک کـه با آنهـا مصاحبه 

شـده اسـت بیـش از یـک هـزار آن مـورد خشـونت های فزیکی، 

روانـی و اقتصـادی قـرار گرفته انـد«. به اسـاس معلومات اداره 

احصاییـه ملـی از 32.7 میلیـون نفـوس کشـور 18 میلیون آن 

زیرسـن 18 سـال و 5 میلیـون دیگـر زیـر سـن 5 سـال قـرار 

جمهـور  رئیـس  غنـی  محمـدارشف  دیگـر  سـوی  از  دارنـد.  

کشـور نیـز در پیامـی بـه مناسـبت روز کـودک گفتـه اسـت: » 

تجلیـل از روز بیـن املللـی کـودکان ایـن فرصـت را بـرای مـا 

سفیر پاکستان در کابل:روز جهانی کودک؛ شش میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر قرار دارند
 اسالم آباد هرگز از گرفتن قدرت

 از طریق نظامی حمایت نمی کند

5

5

سبقت میالن از اتلتیکو در راه 
جذب هافبک آرجانتاینی 

ورزشی

 جمله ی معروفی منتسـب به یکـی از تهیه کنندگان 

می شـود  مضمونـش  بـه  نقـل  کـه  اسـت  هالیـوود 

روایـت  و  ایـن: »همـه ی خواسـته ی مـن، داسـتان 

اسـت. اگـر می خواهیـد پیـام دهیـد، لطفـاً برویـد 

تلگراف خانـه!« اگـر بـا ایـن  ...

 جشـنواره شـعر »یـک صـدا بـرای صلـح« دیـروز بـه 

را  برندگانـش  و  برگـزار  کابـل  در  جـوزا   11 تاریـخ 

انتخـاب کـرد.  برگزارکننـدگان جشـنواره هـدف از 

برگـزاری ایـن برنامـه را پایان جنـگ و برقراری صلح 

خواندنـد. یکـی از برگزارکننـدگان ...

بزرگترین  بگرام 
به دولت  آمریکا  پایگاه 
داده  افغانستان تحویل 

می شود
2

4

4

در ستایش روایتی ناب؛ با 
نگاهی به فلم »دره ی من 

چه سرسبز بود« 

 جشنواره شعر »یک صدا برای 
صلح« در کابل برگزار شد

هنری

 ضرورت تطبیق طرح 
تامین امنیت غرب کابل

 بازی دوگانه طالبان باکارت 
دین و قومیت در فرایند صلح 

افغانستان

در ایجاد فضای وحشت، 
سهم مضاعف نگیریم 

 پـس از رخـداد فاجعـه بار و غم انگیز حمله تروریسـتی 
بـر مکتـب سیدالشـهدا و شـهادت بیـش از صـد تـن از 
جمهـور  رییـس  مکتـب  ایـن  دختـر  آمـوزان  دانـش 
رییـس  معـاون دوم  توسـط  داد کـه طرحـی  هدایـت 

جمهـور جهـت تامیـن امنیـت ایـن منطقـه ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

کمک های کانادا به دولت 
و مردم افغانستان 

ادامه می یابد

فراهـم مـی کنـد تـا یکبـار دیگـر در زمینه هـای حـل مشـکالت 

کـودکان، فراهـم آوری زمینـه هـای بهـر آمـوزش و تربیـت و 

آینـده درخشـان بـرای آنـان، مترکـز و توجـۀ مناییـم. «

و  مـی سـازند  را  آینـدۀ کشـور  کـودکان  کـه  اسـت  گفتـه  وی 

فـردای روشـن زمانـی ممکـن اسـت که بـه آنـان توجه مناسـب 

صـورت گیـرد.

غنـی مـی افزایـد:» بدبختانـه در نتیجـه جنـگ هـای تحمیلـی 

در کشـور، میلیونهـا کـودک در کنـار درس و تعلیـم از سـایر 

حقـوق اساسـی شـان محـروم مانـده انـد، ولی خرب خـوش این 

اسـت کـه امـروز نسـبت به سـال هـای قبل بیشـر کـودکان به 

مکتـب میرونـد، عرضـه خدمـات صحـی و فرهنگـی بـرای آنـان 

افزایـش یافتـه اسـت. « موصـوف گفته اسـت، دولت بـه منظور 

تامیـن حقـوق کـودکان، برنامـه های مشـخص و مـدون را روی 

دسـت گرفتـه اسـت تـا بیشـر حقـوق کـودکان تامیـن گردد.

رئیـس جمهـور مـی گویـد کـه برنامـه هـای آگاهـی دهـی بـه 

منظـور ایـن کـه بایـد حقـوق کـودکان در جامعـه رعایـت و بـا 

داده شـده  افزایـش  نیـز  گیـرد  مناسـب صـورت  برخـورد  آنهـا 

اسـت. 

 سـفیر پاکسـتان در کابـل تاکیـد می کنـد کـه کشـورش هرگـز 

بلکـه  از طریـق نظامـی حامیـت منی کنـد،  قـدرت  از گرفـن 

خواسـتار رسـیدن راه حـل سیاسـی بـه بحـران در افغانسـتان 

می باشـد. محمـد حنیـف امتـر وزیـر امـور خارجـه کشـور، روز 

دوشـنبه )10 جـوزا( بـا منصـور احمـد خـان، سـفیر جمهـوری 

اسـالمی پاکسـتان مقیـم کابـل مالقـات منـود.

آقای امتر با اشـاره به نتایج سـفر اخیر لوی درسـتیز پاکسـتان 

در  اتخـاذ شـده  تصامیـم  و  تعهـدات  تطبیـق  روی  کابـل،  بـه 

جریـان آن سـفر، تقویـت و گسـرش همکاری هـای دوجانبـه 

بـه منظـور ایجـاد فضـای مسـاعد بـرای از رسگیـری مذاکـرات 

معنـی دار صلـح و موفقیـت آن، بـر اهمیـت همکاری هـا میـان 

دو کشـور صحبـت کـرد. آقـای منصـور احمـد خـان در مـورد 

اهمیـت روابـط دوجانبـه و نقش صلـح و ثبات افغانسـتان برای 

رفـاه و توسـعه اقتصـادی در پاکسـتان صحبـت کـرد.

آقـای خـان بـا اشـاره بـه تحـوالت اخیـر در مذاکـرات صلـح؛ 

از حامیـت همه جانبـه دولـت متبـوع اش از صلـح و ثبـات در 

افغانسـتان بـه وزیـر امـور خارجـه کشـور اطمینـان داد.

سـفیر پاکسـتان تأکیـد منـود کـه پاکسـتان هرگـز از گرفـن 

خواسـتار  بلکـه  منی کنـد،  حامیـت  نظامـی  طریـق  از  قـدرت 

رسـیدن راه حـل سیاسـی بـه بحـران در افغانسـتان می باشـد.

سـفیر  و  خارجـه  امـور  وزیـر  جمهـور؛   خربگـزاری  گـزارش  بـه 

پاکسـتان مقیـم کابـل روی نگرانی هـا و فرصت ها برای توسـعه 

روابـط دوجانبـه نیـز صحبت کردنـد. هردو جانـب روی ادامه و 

تقویـت همکاری هـا میـان مقامـات دو کشـور در چارچوب های 

موجـود همکاری هـای دوجانبـٔه بـه شـمول APAPPS بحـث و 

گفتگـو منودنـد. مالقـات بـا صحبـت روی اجـالس سـه جانبـه 

افغانسـتان، پاکسـتان و چیـن کـه قـرار اسـت به تاریخ سـیزده 

مـاه جـاری )جـوزا( برگـزار شـود، خامتـه یافت.

ایـن در حالـی اسـت که مقام هـای دولـت افغانسـتان و امریکا 

از  پاکسـتان  اسـتخبارات  کـه سـازمان  تاکیـد کرده انـد  بارهـا 

گـروه طالبـان حامیـت می کنـد و رهـربان ایـن گـروه از آی اس 

آی دسـتور می گیرنـد. بـه گفتـه ایـن مقام هـا، اگـر پاکسـتان 

در رونـد صلـح افغانسـتان،  صـادق باشـند، این رونـد بـه زودی 

بـا آغـاز رونـد خـروج  بـه نتیجـه خواهـد رسـید. امـا همزمـان 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، گـروه طالبـان حمـالت شـان 

را در نقـاط مختلـف کشـور افزایـش داده انـد و گفتـه می شـود 

کـه در تـالش انـد تـا از طریق نظامی، قـدرت را در افغانسـتان 

بـه دسـت گیرند. 



 

بگرامبزرگترینپایگاهآمریکابهدولتافغانستانتحویلدادهمیشود

 ارتـش آمریـکا تـا دو هفتـه دیگـر میـدان هوایـی بگـرام، 

بـه  را  کشـور  در  آمریکایـی  نیروهـای  پایـگاه  بزرگرتیـن 

می سـپارد. حکومـت 

منابـع در میـدان هوایـی بگـرام گفتنـد که از روز دوشـنبه، 

بـه  پایـگاه  ایـن  لوژسـتیکی تحویل دهـی  رونـد  ۱۰ جـوزا 

وزارت دفـاع کشـور آغـاز شـده اسـت.

بـه گـزارش بی بی سـی؛ وزارت دفـاع افغانسـتان نیـز تأییـد 

کـرده کـه به زودی پایـگاه هوایی بگـرام به نظامیـان افغان 

گذشـته  سـال   ۲۰ در  بگـرام  شـد.  خواهـد  داده  تحویـل 

بزرگرتیـن و مجهزتریـن پایـگاه نظامـی نیروهـای خارجـی 

در افغانسـتان بـوده اسـت.

ایـن پایـگاه در شـال کابـل، در ولسـوالی بگـرام والیـت 

پـروان موقعیـت دارد.در کنـار دیگـر ظرفیت هـا و امکانات، 

ظرفیـت  کـه  پیرشفتـه ای  هوایـی  میـدان  و  بگـرام  زنـدان 

نشسـت و برخاسـت هـر نـوع هواپیـا را دارد، نیـز در ایـن 
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 د افغانسـتان د مـي دفـاع وزيـر وايـي چـې کـه څـه هـم اوس 

نـږدې ټـول عمليـات افغـان ځواکونـه کوي، خـو د اړتيا پـر مهال 

د بهرنيـو ځواکونـو هوايـي ځـواک ور رسه مرسـته کـوي.

د مـي دفـاع وزيـر اسـدالله خالـد دغـه څرګندونې پـرون مازيګر 

ناوختـه پـه کابـل کـې د کومانډو لـه تقويتي کورس څخـه د فارغ 

شـويو سـلګونو افرسانـو او رستېـرو د فراغـت مراسـمو تـه وکـړي. 

د مـي دفـاع وزارت وايـي چـې لـه دې کـورس څخـه  ۴۳۷ تنـه 

افـرسان، بريدمـان او رستېـري فـارغ شـول.

ترڅنـګ  ورکولـو  مبارکـۍ  فراغـت  د  تـه  کومانډویانـو  نومـوړي 

هغـوی لـه هېـواد څخـه د خپلواکـه دفاع لـوی مسـوولیت ته ځیر 

کـړل . هغـه زياتـه کـړه : ” تاسـو له دښـمن رسه پـه مخامخ جګړه 

کـې ثابتـه کـړه چـې د هېـواد لـه هـرې لوېشـتې خـاورې څخـه 

سـاتنه کـوئ او د جګـړې پـه ډګـر کـې ستاسـو پـه حضـور رسه د 

دښـمن ځـان لړزیـږي.” خالـد وويـل :)) تاسـو پـه داسـې حـال 

کـې فارغېـږئ، چـې مـوږ د هېـواد د دفـاع مسـووليت اخيسـتى، 

لـه ٩٠ سـلنه ډېـر عمليـات مـوږ پـه خپلـه کـوو.(( د نومـوړي پـه 

وينـا، د نړيوالـو ځواکونـو همـکاري نه ده قطع شـوې، تـر ٢٠٢٤ 

کالـه، ستاسـو د روزنـې، لګښـتونو، وسـايلو او وسـايطو پـه برخـه 

کـې امريـکا او نـړۍ ژمنه او تـړون لري او حتى د اړتيـا پر مهال د 

هغـوى هوايـي ځواکونـه هـم لـه مـوږ رسه مرسـته کوي.

د مـي دفـاع وزيـر وويـل : ” تر اوسـه چې څومره عمليات شـوي، 

زمـوږ خپلـو ځواکونـو دا ثابتـه کـړه چـې زمـوږ ځواکونه لـه خپلې 

لـه  ، مـوږ  لوېشـتې لوېشـتې خـاورې څخـه دفـاع کـوىل يش. 

دې خـاورې څخـه د دفـاع او سـاتنې تـوان لـرو، خـو د حکومـت 

سـرتاتېژي د سـولې لپـاره کار کـول دي. ”

هغـه وايـي، حکومـت د سـولې لپـاره خپلـې ټولـې هڅـې کـړې 

دي، خـو دښـمن خپلـې ټولـې هڅـې د جګـړې لپـاره پـه الره 

اچولـې دي. ده زياتـه کـړه : ” پـر طالبانو او ځوانانـو غږ کوم چې 

د بهـرين دښـمن لـه خـوا د دوى د مرشانـو لـه خـوا چـې د خپـل 

شـخيص اهدافـو لپـاره غوليـديل او د وطـن پـه مقابـل کـې یـې 

سـاح اخيسـتې ده، نـور هېـڅ دليل نـه لري چـې د دې وطن په 

مقابـل کـې جنـګ وکـړي.، هيلـه لرم چـې دوى هم پـه دې ټکي 

پـوه يش او نـور د سـولې الره خپلـه کـړي. ”

هیبـت  تورنجـرال  قومانـدان  اردو  قـول  د  عملیاتـو  ځانګـړو  د 

اللـه علیـزي د دغـو کومانډویانـو فراغـت پـه اوسـنیو رشایطو کې 

د ارزښـت وړ وبالـه او ويـې ويـل چـې کومانډویـان او ځانګـړي 

قطعـات پـه هېـواد کـې د سـولې او ټیکاوو لپـاره جنګېـږي او هر 

ډول قربانـۍ تـه چمتـو دي.

د دغـه پروګـرام پـه یـوه برخـه کـې د ځانګـړو عملیاتـو قومانـدان 

بریـد جـرال هیبـت اللـه علیـزي او د ۷۷۷ هوایـي لـوا قوماندان 

تـه د جمهـوري ریاسـت د عـايل  پیلـوټ  بریـد جـرال زیارمـل 

مقـام پـه منطـورۍ د مـي دفـاع وزیـر لـه لـوري د تورنجرالـۍ 

رتبـې تفویـض شـوې. همـداراز د ځانګړنـو عملیاتـو قـول اردو، 

۲۱ قوماندانانـو تـه د زیـار او السـته راوړنـو پـه ویـاړ د “مېړانـې” 

ځانګـړي مډالونـه ورکـړل.

خالد: د اړتيا پر مهال د بهرنيو ځواکونو هوايي ځواک له موږ رسه مرسته کوي کارتون

 

 پـس از رخـداد فاجعه بـار و غم انگیز حمله تروریسـتی 

تـن  صـد  از  بیـش  شـهادت  و  سیدالشـهدا  مکتـب  بـر 

جمهـور  رییـس  مکتـب  ایـن  دخـرت  آمـوزان  دانـش  از 

رییـس  دوم  معـاون  توسـط  طرحـی  کـه  داد  هدایـت 

جمهـور جهـت تامیـن امنیـت ایـن منطقه آمـاده گردد. 

متـام  بـا  مشـوره  از  پـس  جمهـور  رییـس  دوم  معـاون 

نهادهـای مردمـی و دولتـی و پـس از یـک رسوی دقیق 

تهدیدهـای  منابـع  منطقـه،  ایـن  در  نفـوس  میـزان  از 

ایـن سـاحه و  امنیتـی، ظرفیـت نهادهـای امنیتـی در 

دیگـر نیازمنـدی هـای غـرب کابـل، یـک طـرح جامـع 

امنیتـی بـه ریاسـت جمهـوری سـپرده اسـت. امـا هنـوز 

پـس از یـک هفتـه نـه بازخـورد عملـی داشـته و نـه در 

یـا عـدم تطبیـق آن  و  از تطبیـق  عرصـه رسـانه کسـی 

چیـزی نگفتـه اسـت. 

متاسـفانه دیشـب تـا زمانـی کـه مشـغول نـگارش ایـن 

انفجـار تروریسـتی پـی هـم غـرب  رسمقالـه بودیـم دو 

کابـل را بـه لـرزه در آورد. تـا کنـون از میـزان تلفـات و 

خسـارت هـای ناشـی از ایـن دو رویـداد تروریسـتی در 

دسـت نیسـت. از تصاویـری کـه توسـط کاربران شـبکه 

هـای اجتاعـی بـه نـرش رسـیده اسـت احتـال تلفات 

زیـاد وجـود دارد. ایـن دو انفجـار در چهارراهـی شـهید 

تـا گوالیـی دواخانـه در قلب غـرب کابل رخ داده اسـت 

و نشـان مـی دهـد کـه دشـمن هـم چنـان بـه دنبـال 

خلـق فاجعـه در غـرب اسـت و ایـن منطقـه بیـش از هر 

جـای دیگـر دارای جذابیـت بیشـرتی برای تروریسـتان 

اسـت. در طـول دو سـال اخیـر فجایعی در ایـن منطقه 

رخ داده اسـت کـه بسـیار متفـاوت از هـر جـای دیگـر 

اسـت و نـوع حمـات و اهدافـی کـه انتخاب می شـوند 

نشـان مـی دهنـد کـه تروریسـت هـا رصفـا بـه دالیـل 

مذهبـی و قومـی مردمـان ایـن منطقه را رصفـا به دلیل 

قومیـت و مذهـب هـدف مـی دهنـد. از ایـن رو حوادث 

از  انـد  گرفتـه  منطقـه صـورت  ایـن  در  کـه  تروریسـتی 

کشـی  نسـل  و  برشیـت  علیـه  جنایـت  بـارز  مصادیـق 

محسـوب مـی شـود. 

دو تفـاوت عمـده میـان حمـات انتحـاری و تروریسـتی 

در غـرب کابـل و دیگـر مناطق وجـود دارد که همین دو 

تفـاوت ایجـاب مـی کننـد تـا حکومت نـگاه ویـژه به این 

منطقـه داشـته باشـد. تفـاوت اول مـکان هـا و اهدافـی 

اسـت کـه در ایـن منطقـه تـا کنـون مـورد حملـه قـرار 

گرفتـه انـد. اگـر یـاد مـا باشـد مـکان هایـی کـه دارای 

بـوده  نـام هـای مذهبـی هسـتند بیشـرت مـورد هـدف 

انـد. بـه عنـوان مثـال نـام هایـی چـون مسـجد الزهـرا، 

دو مسـجد صاحـب زمـان، مسـجد باقرالعلـوم، کـورس 

موعـود، کوثـر دانـش، مکتـب سیدالشـهدا و... بیشـرت 

هـدف بـوده انـد و ایـن مـکان ها شـاهد حـوادث تلخی 

اند.  بـوده 

تفـاوت عمـده و مهـم دیگـر ایـن بوده اسـت که دشـمن 

تروریسـتی  حمـات  تـا  اسـت  کـرده  تـاش  حتـی 

بیشـرتین تلفـات را در پـی داشـته باشـد ولـو ایـن کـه 

قربانیـان کـودکان تـازه بـه دنیـا آمـده و یـا دانـش آمـوز 

تروریسـتی  حادثـه  و شـهدای  قربانیـان  اکـر  باشـند. 

یـا  و  مـادران  کابـل  زایشـگاه در غـرب  یـک  بـر  حملـه 

نـوزادان آنـان بـوده انـد. نوزادانـی کـه در حیـن تولـد 

مـادران خویـش را از دسـت داده انـد و یـا مادرانـی که 

نـوزادان خویـش را در نخسـتین دقایـق تولـد از دسـت 

داده انـد. در حملـه بـر مکتـب سیدالشـهدا در روزهای 

اخیـر دشـمن بـه قـدری مبـب هـای جاسـازی شـده را 

بیشـرتین  کـه  اسـت  داده  انفجـار  زیرکانـه  و  هـم  پـی 

تلفـات را از میـان کـودکان دانـش آمـوز دخـرت در پـی 

داشـته باشـد. 

هـر دو تفـاوت و ویژگـی که در حمات تروریسـتی غرب 

کابـل دیـده مـی شـوند نشـان مـی دهنـد کـه مردمـان 

در  و  تروریسـتان  هـدف  خـاص  طـور  بـه  منطقـه  ایـن 

معـرض یـک نسـلی کشـی متـام عیـار هسـتند. از ایـن 

رو ایجـاب مـی کنـد کـه حکومـت تدابیـر قـوی و جدی 

را در جهـت تامیـن امنیـت ایـن منطقـه داشـته باشـد. 

امـا متاسـفانه تـا کنـون علی رغـم طرح هـا و پان های 

متعـدد چنـدان توجهـی بـه ایـن منطقـه نشـده اسـت. 

مقامـات امنیتـی وقتـی در جلسـات رهـری حکومـت 

حـارض مـی شـوند همـه چیـز را گل و گلـزار نشـان مـی 

دهنـد و تاکیـد مـی کنند که همـه اقدامـات امنیتی در 

غـرب کابـل انجـام یافتـه اسـت. در حالـی کـه چنـدان 

کاری در ایـن منطقه نشـده اسـت. شـاهد بـر این مدعا 

ایـن اسـت کـه در غـرب کابـل نزدیـک بـه یـک میلیـون 

و ششـصد هـزار نفـوس زندگـی مـی کنند ولـی ظرفیت 

نهادهـای امنیتـی در ایـن منطقـه در حـدود هـزار نفـر 

اسـت. سـاحه ای کـه مـورد هدف خاص دشـمن اسـت 

و حتـی دشـمن از کشـن طفـل تـازه بـه دنیا آمـده این 

منطقـه دریـغ منـی کنـد بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. 

امـا متاسـفانه تـا کنـون آن چنـان کـه ایجـاب مـی کند 

انـد.  نکـرده  عمـل  منطقـه  ایـن  در  امنیتـی  نهادهـای 

امیدواریـم کـه نـوع حمـات و اهدافـی کـه مـورد توجه 

رهـری  جـدی  توجـه  سـبب  گیـرد  مـی  قـرار  دشـمن 

حکومـت گـردد و نهادهـای امنیتـی را در ایـن منطقـه 

کند.  بیـدار 

 

 

 

 

 

امنیتـی افغانسـتان از دیـروز آغاز شـده اسـت.

در همیـن حـال فـاروق نیازی، یک مشـاور افغـان نیروهای 

امریکایـی کـه در پایـگاه بگـرام کار کـرده در مـورد ظرفیت 

بـه  آن،  مسـئولیت  سـپردن  بـرای  تدابیـر  و  پایـگاه  ایـن 

بی بی سـی گفـت: »میـدان هوایـی بگـرام، فکـر کنیـد کـه 

یـک شـهر کوچـک یکـی از مالـک اروپایـی یـا آمریکایـی 

. ست ا

اینجـا  در  سـاخته اند.  مجهـز  سـطح  همیـن  در  را  بگـرام 

و  بنیـادی  بسـیار  زیربناهـای  کـه  اسـت  سـاختان هایی 

محکـم دارد. )نیروهـای خارجـی( سـه میلیـون تجهیزات را 

بـرای دولـت افغانسـتان هدیـه می دهند.«یـک منبـع دیگر 

بـه بی بی سـی گفـت بـه جز سیسـتم دفـع موشـک که یک 

دسـتگاه پـر هزینه اسـت، پایـگاه بگرام با متـام تجهیزاتش 

بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان سـپرده خواهـد شـد.

رونـد  خـر  دفـاع  وزارت  سـخنگویان  از  امـان،  فـواد 

 مسـئوالن امنیتـی و حکومتـی در کابـل و غزنـی مـی گوینـد که 

یـک منسـوب امنیتی و یک متفذ قومی از سـوی افراد ناشـناس 

در مربوطـات حـوزه دوازدهم شـهر کابل و حوزه دوم شـهر غزنی 

کشـته شدند.

فـردوس فرامـرز سـخنگوی قوماندانـی امنیـه کابل ضمـن تایید 

روز  عـر  شـش  سـاعت  رویـداد  ایـن  کـه  گفـت  رویـداد  ایـن 

ارزان قیمـت شـهرکابل رخ داده اسـت. دوشـنبه در سـاحه 

وی مـی گویـد کـه تـا اکنـون در پیونـد بـه ایـن قضیـه کسـی 

را  خویـش  تحقیقـات  پولیـس  امـا  اسـت،  نشـده  بازداشـت 

اسـت. کـرده  آغـاز  رویـداد  ایـن  عاملیـن  گرفتـاری  بخاطـری 

یـک منبـع امنیتـی کـه از گرفـن نامش خـوداری کـرد گفت که 

ایـن فـرد څارمـن عتیـق الله”خوسـتی” افـرس پولیـس مبـارزه با 

جرایـم سـنگین بـود کـه روز گذشـته در مربوطـات حـوزه دوازده 

هـم شـهر کابـل، از طـرف افراد موتر سـایکل سـواران ترور شـده 

است.

ترور یک متنفذ قومی در غزنی 

مسـئولین حکومتـی والیـت غزنـی مـی گوینـد کـه افـراد مسـلح 

ناشـناس  یـک متنفـذ قومـی را در شـهر غزنـی بـه قتـل رسـانده 

اند.

 شـاری از فعاالن مدنی و سیاسـی، مسـئوالن کمیته نفت و گاز و 

اتـاق تجـارت و صنایـع هـرات مـی گوينـد کـه در گمرک ايـن واليت 

فسـاد بـه شـکل روز افـزون افزايـش ميابد بايـد جلو آن گرفته شـود.

شـاری از فعـاالن مدنـی و سیاسـی، مسـئوالن کمیتـه نفـت و گاز 

اتـاق تجـارت و صنایـع، اتحادیه زعفـران کاران و زنان تجارت پیشـه 

امـروز بـه رسـم اعـرتاض از افزایـش فسـاد در گمـرکات کشـور بـه 

ویـژه گمـرک هـرات، در مقابـل دروازه ورودی ایـن گمـرک، نشسـت 

اعرتاضـی را برگـزار کـرده اند.

بـه گفتـۀ آنـان، فاسـدان همـه روزه در آمـد گمـرک را حیـف و میـل 

کـرده و در ایـران، ترکیـه و دبـی رسمایـه گـذاری ميکننـد و رسگـرم 

عیاشـی هسـتند.

سـید مسـعود سـادات معـاون کمیتـه نفـت و گاز و اتـاق تجـارت و 

صنایـع افغانسـتان در ایـن نشسـت از بـاج گیـری و بیـرون شـدن 

روزانـه ده هـا موتـر بـدون محصـول و یـا تغییرامـوال خـر داد.

وى مـی گویـد کـه بیشـرت امـوال گـران بها زیر نـام اموالی بـا قیمت 

پاییـن در گمـرک هـرات محصـول مـی شـود. وی تاکیـد مـی کنـد 

کـه فاسـدان گمـرک بـه حکومـت معلوم اسـت و بایـد حکومـت آنها 

را افشـا کنـد. وی افـزود: “در طـول چندیـن سـال حتـى یـک بوتل 

انـرژی ریدبـول و مانسـرت و یـا انـرژی هـای خارجـی دیگـر و بعضی 

امـوال گـران قیمـت دیگـر در گمـرک اسـام قلعـه محصـول نشـده 

اسـت، درحالیکـه روزانـه کانتیرهـای زیـادی از ايـن انرژى هـا وارد 

میشود.”

نعیـم غیـور فعـال سیاسـی در این نشسـت گفـت که فسادگسـرتده 

در گمـرکات افغانسـتان بـه ویـژه هـرات، کارد را بـه اسـتخوان مردم 

رسـانده است.

غیـور کـه چنـدی پیـش در بخـش هـای کشـفی پولیـس هـرات کار 

میکـرد، می گویـد کـه برخـی از کارمنـدان مافیایـی گمـرک درآمـد 

حکومـت را در محافـل عیاشـی خـود مـرف مـی کننـد.

بشـیراحمد رشـیدی رییـس اتحادیـه زعفـران کاران افغانسـتان در 

هـرات در ایـن نشسـت از کاهش ۵۰ درصدی بهای زعفران امسـال 

و  کمـک  کـه  می گویـد  کانـاد  خارجـه  وزارت  معیـن   

افغانسـتان  مـردم  و  دولـت  بـه  کانـادا  همکاری هـای 

یافـت. خواهـد  ادامـه 

نـرش  بـا  جـوزا(   11( دیـروز سه شـنبه  وزارت خارجـه، 

مارتـا  خانـم  و  نـاب  میرویـس  کـه  گفتـه  خرنامـه ای 

مـورگان معینـان وزارت های امـور خارجه افغانسـتان و 

کانـادا در یـک متـاس تلیفونـی، پیرامـون رونـد صلـح 

افغانسـتان و موضوعـات مـورد عاقه دو طـرف، گفتگو 

و تبـادل نظـر کردنـد.

در ایـن متـاس تلیفونـی، معیـن سیاسـی وزارت امـور 

همکاری هـای  و  کمـک  از  سـپاس  ابـراز  بـا  خارجـه 

سـودمند کانـادا بـرای افغاسـتان در جریـان دو دهـه 

پسـین و اتخـاذ موقـف معقـول و اصولـی آن کشـور در 

رونـد صلح افغانسـتان، تـداوم همکاری هـای کانادا به 

افغانسـتان در بخش هـای مختلـف را مهـم و ارزشـمند 

خواند.

 وزارت امـور داخلـه کشـور تایید کرد که سـه مقـام برحال 

 6٠٠ اختـاس  اتهـام  بـه  سـمنگان  والیـت  پیشـین  و 

شـده اند. بازداشـت  افغانـی  میلیـون 

طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت امـور داخلـه می گویـد کـه 

ایـن افراد دیروز سه شـنبه )11 جوزا( بازداشـت شـده اند.

آقـای آریـن بیـان داشـت کـه این افـراد به اختـاس 6٠٠ 

نـام  از متهـان  امـا وی  افغانـی متهـم هسـتند  میلیـون 

نـرده و محـل بازداشـت آن هـا را نیـز فـاش نکـرد.

شـهردار  تگیـن  فیروزالدیـن  کـه  می شـود  گفتـه  امـا 

ایـن  پیشـین  شـهردار  خرمـی  محمدحیـدر  شـهرایبک، 

شـهر و خیراللـه انـوش والـی اسـبق سـمنگان در جمـع 

بازداشـت شـدگان شـامل هسـتند. به گـزارش خرگزاری 

جمهـور؛  ایـن افـراد از سـوی،  ریاسـت مبـارزه بـا جرایـم 

امـور داخلـه کشـور می گویـد کـه گـروه طالبـان   وزارت 

تنهـا در دو مـاه گذشـته، ٢8٠٠ جنگجـوی خـود را در 

اسـت. داده  دسـت  از  نـرد  میدان هـای 

وزارت امـور داخلـه، دیـروز سه شـنبه )11 جـوزا( بـا نـرش 

خرنامـه ای گفتـه کـه طالبـان مسـلح بـا اسـتفاده از موتر 

فرماندهـی  بـاالی  دوشـنبه،  روز  شـام  شـده،  بم گـذاری 

را  تروریسـتی  حملـه  مرکـزی،  بغـان  ولسـوالی  پولیـس 

انجـام دادنـد و در پـی آن، بـه هدف ترف این ولسـوالی 

حمـات گروهـی را سـازماندهی کردنـد.

در خرنامـه آمـده کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور 

تلفـات  و  منـوده  دفـع  را  ترویسـتان  گروهـی  حمـات 

وارد منودنـد. آنـان  بـه  را  مرگبـاری 

خرنامـه افـزوده کـه در ایـن حملـه تروریسـتی بـر عـاوه 

اینکـه خسـاراتی بـه تعمیـر فرماندهـی پولیـس ولسـوالی 

پایـگاه قـرار دارد.

سـه رئیـس جمهـوری آمریکا پـس از آغاز جنگ افغانسـتان 

بگـرام سـفر کرده اند.جـورج  پایـگاه  بـه  در سـال ۲۰۰۱، 

بوش در ماه دسـامر سـال ۲۰۰۸ در سـفر غیرمنتظره اش 

بـه بگـرام آمد. 

بـاراک اوبامـا، رئیـس جمهـوری پیشـین آمریـکا در جریـان 

مأموریتـش چنـد بـار بـه بگـرام سـفر کـرد و همیـن گونـه، 

دونالـد ترمـپ، رئیـس جمهـوری پیشـین آمریـکا کـه چنـد 

یگانـه  جریـان  در  یافـت،  پایـان  مأموریتـش  پیـش  مـاه 

سـفرش بـه افغانسـتان، بـه پایـگاه بگـرام سـفر کـرد و بـه 

پایـگاه سـخرانی کـرد. ایـن  نظامیـان کشـورش در 

اکنـون قـرار اسـت تا پانـزده روز دیگر ایـن بزرگرتین پایگاه 

نظامـی آمریکایـی بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان واگذار 

شـود. دسـت کم سـه منبع و بعدتر وزارت دفاع افغانسـتان 

نیروهـای  بـه  پایـگاه  ایـن  تحویل دهـی  رونـد  کـه  گفتنـد 

تسـلیم دهی پایـگاه بگـرام به نظامیـان افغانسـتان را تأیید 

امـا در مـورد چگونگـی دسـتگاه دفاعـی آن چیـزی  کـرد 

. نگفـت

بـه گفتـه آقـای امـان: »در ادامـه تحویل دهـی پایگاه هـای 

نیروهـای مأموریـت قاطع بـه وزارت دفاع افغانسـتان دیروز 

برنامـه تحویل دهـی پایـگاه بگـرام آغـاز شـده و بـه زودی 

دفـاع  وزارت  بـه  کامـل  گونـه  بـه  پایـگاه  ایـن  مسـئولیت 

افغانسـتان سـپرده خواهـد شـد.«

زندانیـان  بیشـرت  آن  در  کـه  بگـرام  زنـدان  مسـئولیت 

طالبـان نگهـداری می شـوند، قبـاً بـه دولـت افغانسـتان 

سـپرده شـده اسـت. همزمـان، عتیـق اللـه امرخیـل، افرس 

فرماندهـی  گذشـته  در  کـه  هوایـی  نیروهـای  بازنشسـته 

قوای هوایی کشـور را به عهده داشـت اسـت، پایگاه بگرام 

را در مهـار جنـگ یـک منطقـه اسـرتاتژیک می دانـد.

بـرای  بگـرام  هوایـی  میـدان  اسـرتاتژیک  »موقعیـت 

افغانسـتان بسـیار بـا ارزش اسـت. از همیـن پایـگاه بگـرام 

تـا سـاحه  می توانـد شـال، رشق، جنـوب رشق، مکمـل 

قندهـار زیـر پوشـش باشـد و هیـچ طیـاره دشـمن بـه هیچ 

صـورت در ایـن سـاحه افغانسـتان وارد شـده منی توانـد.«

آقـای امرخیـل همچنـان گفـت: »طـول رنـوی ایـن میـدان 

سـه کیلومـرت اسـت، عرض رنوی ایـن میدان پنجـاه و چهار 

مـرت اسـت. ایـن پایـگاه بهرتیـن محـل فرماندهـی و سـوق 

و اداره دارد.

سـلطنت  زمـان  در  پیـش  سـال  شـصت  بگـرام  »پایـگاه 

ظاهرشـاه سـاخته شـده بـود، امـا گفته می شـود حـاال پنج 

برابر نسـبت به گذشـته گسـرتش یافته و با امکانات مدرن 

اسـت. مجهز 

جـو بایـدن، رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده آمریـکا و ینـس 

)ناتـو(  شـالی  آتانتیـک  پیـان  دبیـرکل  اسـتولتنرگ، 

اعـام کرده انـد کـه نیروهای شـانرا تـا ۱۱ سـپتمر ۲۰۲۱ 

از افغانسـتان خـارج می کننـد.

مقامـات آمریکایـی گفته انـد ممکـن اسـت خـروج نیروهای 

آنـان پیـش از زمان تعیین شـده انجام شـود. پیـش از این، 

والیت هـای  در  خارجـی  نیروهـای  دیگـر  پایـگاه  چندیـن 

قندهـار، هلمنـد، بلـخ، کابل و شـاری از والیت های دیگر 

بـه نظامیان افغان سـپرده شـده اسـت.

بـود  گفتـه  قبـاً  ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب،  حمداللـه 

دالر  میلیـارد  یـک  ارزش  بـه  خارجـی  نیروهـای  کـه 

می گذارنـد. افغانسـتان  نیروهـای  بـه  را  تجهیزات شـان 

وحیداللـه جمعـه زاده سـخنگوی والـی غزنـی گفـت، ناوقت روز 

دوشـنبه افـراد مسـلح ناشـناس در مربوطـات حـوزه دوم شـهر 

غزنـی بـر یـک متنفـذ قومـی محمـد عظیـم مسـلمجار شـلیک 

اند. منـوده 

او مـی گویـد: »مسـلمجار رئیـس پيشـین ابرسـانی والیـت غزنی 

بـود کـه در ایـن رویداد کشـته شـده اسـت.«

رویـداد کسـی  ایـن  اتهـام  بـه  معلومـات موصـوف،  اسـاس  بـه 

مـورد  در  کشـفی  و  امنیتـی  ارگانهـای  امـا  نشـده  دسـتگیر 

انـد. منـوده  اغـاز  را  خـود  تاشـهای  آنـان  گرفتـاری 

او مـی افزایـد: »قبـاً نیـز در غزنـی بعضی از حلقه هـا قتل های 

هدفـی را آنجـام مـی دادنـد کـه از سـوی ارگانهـای امنیتـی و 

کشـفی دسـتگیر شـدند و بـه اعـال جزایشـان رسـیدند.«

بـه گـزارش خرگـزاری پـژواک؛ رحیـم اللـه باشـنده شـهر غزنـی 

گفـت که مسـلم جـار در مقابل منزل اش به قتل رسـیده اسـت.

او مـی گویـد کـه تـا جـای کـه مـا معلومـات داریـم، مسـلمجار 

صاحـب بـا کسـی دشـمنی شـخصی نداشـت. مسـئولیت ایـن 

رویـداد را کسـی بـر عهـده نگرفتـه اسـت.

قابـل یـادوری اسـت کـه در ایـن اواخـر در متـام کشـور سـطح 

ترورهـای هدفـی زیاد شـده که باعث نگرانی مردم شـده اسـت.

نسـبت به سـال پـار خرمیدهد.

وى مـی گویـد درحالیکـه هـر مـاه چنديـن تُـن زعفـران از هـرات به 

خـارج از کشـور صـادر مـی گـردد، امـا قیمـت زعفـران در بـازار این 

والیـت روز بـه روز کاهـش مـی بابـد.

وی دلیـل کاهـش قيمـت زعفـران هـرات در بـازار را واردات غیـر 

قانونـی زعفـران ایـران میدانـد و مـی گویـد کـه نهادهـای امنیتی و 

کشـفی در ایـن راسـتا کوتاهـی مـی کننـد.

برخـی از زنـان تجـارت پیشـه و فعـاالن مدنـی در ایـن نشسـت نیـز 

نبـود  و  گمـرک  ادارۀ  در  پرسـتان  رس  کار  ادامـۀ  کـه  گوینـد  مـی 

سـکرها در ایـن گمـرک سـبب افزایـش فسـاد شـده اسـت.

از سـوى ديگر،عمـر مهمند معاون ادارۀ گمـرکات وزارت مالیه وجود 

فسـاد درگمـرکات کشـور را مـی پذیـرد و مـی گویـد کـه در فسـاد 

گمـرکات اداراتـی کـه بـا گمـرک رس وکار دارنـد نیـز دخیـل اند.

وی از اصاحـات در چنـد مـاه اخیر در گمرکات کشـور خر میدهد 

و مـی گویـد کـه در پـی ایـن اصاحـات درآمـد گمـرکات کشـور در 

پنـج مـاه گذشـته نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال پـار ۲۷ درصـد 

عوایـد افزایـش یافته اسـت.

به گفتۀ مهمند، در پنج ماه گذشـته سـال مالی ۱۳۹۹ خورشـیدی 

۲۲،۴میلیـارد افغانـی بـود، امـا در پنـج مـاه سـال جـاری مالی این 

رقـم به ۲۵،۵میلیـارد افزایش یافته اسـت.

نثاراحمـد نـارصی رسپرسـت گمرک هـرات نیز موجودیت فسـاد در 

ایـن گمـرک را مـی پذیـرد، امـا مـی گویـد کـه درپـی اصاحـات بـه 

وجـود آمـده در دو مـاه گذشـته، نسـبت بـه همین مدت درسـال پار 

۲۴ درصـد در آمـد گمـرک هـرات افزایش داشـته اسـت.

از سـوی هـم سـید عبدالوحیـد قتالـی والی هـرات امروز درنشسـت 

خـری مـی گویـد کـه اصاحـات در حال بـه میان آمـدن در گمرک 

اسـت. انتقادهـا از فسادگسـرتده در گمـرک هـرات درحالیسـت که 

چنـد هفتـه پیـش وزیـر مالیـه درنشسـت مجلـس مناینـدگان گفت 

کـه چـور در گمـرک اسـام قلعـه جریـان دارد و روزانـه میلیـون هـا 

دالـر عوایـد دولـت حیـف ومیل میشـود. 

سـپس، خانـم مورگان، از تداوم کمـک و همکاری های 

نـاب  آقـای  بـه  افغانسـتان  مـردم  و  دولـت  بـه  کانـادا 

از  متبوعـش  کشـور  حایـت  بـر  داده،  اطمینـان 

گفتگوهـای  و  افغانسـتان  دفاعـی  و  ملـی  نیروهـای 

صلـح بـا حفـظ دسـتاوردهای دو دهـه اخیـر و حضـور 

تأکیـد کـرد. مؤثـر زنـان دریـن گفتگوهـا، 

در ادامـه، هـردو جانـب راجـع بـه آخریـن تحـوالت در 

همکاری هـا  گسـرتش  و  تقویـت  و  صلـح  گفتگوهـای 

و  تخنیکـی  موضوعـات  پیرامـون  کشـور،  دو  میـان 

حقوقـی گـروه هآمهنگـی و پاسـخ دهـی بـه قربانیـان 

پـرواز PS75٢، نیـز بـه تفصیـل صحبـت و تبـادل نظـر 

کردنـد.

همـکار  کشـورهای  از  بسـیاری  کـه  اسـت  گفتنـی 

همـکاری  و  کمـک  کـه  کرده انـد  اعـام  افغانسـتان 

آنـان پـس از خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان 

یافـت.  خواهـد  ادامـه  همچنـان 

سـنگین وزارت امـور داخلـه همـراه بـا همـکاران شـان بـه 

اتهـام سـوء اسـتفاده از صاحیت های وظیفـه ای، اجراآت 

غیرقانونـی، غصـب امـاک دولتـی و اختـاس بازداشـت 

شـده اند. گفتـه می شـود کـه داود کلکانی والی سـمنگان 

و صفـت اللـه معـاون او؛ فیروزالدین تگین را در دفرتشـان 

پنـاه داده از او حایـت می کردنـد کـه سـاعت ها عملیات 

دفـرت  محـارصه  از  پـس  باالخـره  شـده  مختـل  گرفتـاری 

والیـت سـمنگان و مداخلـه قـوای پولیـس متهم دسـتگیر 

شـده اسـت. بـر اسـاس گزارش هـا،  متهمیـن یـاد شـده 

از سـمنگان بـه والیـت بلـخ و بعـد بـه کابـل انتقـال داده 

شـده اند. امـا سـخنگوی وزارت امـور داخلـه در ایـن بـاره 

چیـزی نگفتـه اسـت و ایـن ادعاهـا را رد یـا تاییـد نکـرده 

 . ست ا

نزدیکـی  وارد گردیـده اسـت،  ده هـا منـزل مسـکونی در 

محـل انفجـار خسـارمند گردیـده اسـت. در ایـن حادثـه 

یـک تـن از هموطنـان ملکـی مـا بـه شـهادت رسـیده و 

برداشـته اند. جراحـت  دیگـر  تـن  بیسـت ویک 

گـروه  اواخـر،  ایـن  در  کـه  گفتـه  داخلـه  امـور  وزارت 

تروریسـتی طالبـان در میدان هـای نـرد شکسـت خـورده 

مـاه  دو  در  طالبـان  شـدند،  مرگبـار  تلفـات  متحمـل  و 

گذشـته ٢8٠٠ جنگجـوی فریـب خورده خود را از دسـت 

دادنـد و پـان  آنهـا جهـت تـرف بعضـی از ولسـوالی ها 

بـه ناکامـی انجامیـد. ایـن وزارت بیان داشـته که شـواهد 

در  زمانی کـه  تروریسـتی  طالبـان  کـه  می دهـد  نشـان 

میدان هـای نـرد شکسـت می خوردنـد، بـه هـدف تقویـه 

بـه چنیـن جنایـت می زننـد. افرادشـان دسـت  روحیـه 

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اسـت. 
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از  یکـی  افغانسـتان  کـه  اسـت  پرواضـح 

مذهبی تریـن کشـورهای جهـان بـه شـار مـی رود 

امـا طالبـان در سیاسـت اعالمـی خود همـواره روی 

هـرگاه  می کننـد.  تأکیـد  اسـالمی  نظـام  برقـراری 

اسـاس  بـر  را  افغانسـتان  مـردم  دیـن داری  میـزان 

منـاز،  خوانـدن  ماننـد  اسـالم  آموزه هـای  تطبیـق 

گرفـن روزه و رفـن حـج در نظر بگیریـم، به جراات 

کشـورهای  ازجملـه  افغانسـتان  گفـت  می تـوان 

اسـت کـه در آن باالتریـن میـزان آمـوزه هـای دیـن 

تاریـخ  طـول  در  می شـود.  تطبیـق  کشـور  رسـمی 

بارهـا  کـه  اسـت  دیده شـده  افغانسـتان  معـارص 

موضـوع دیـن داری شـدید و عقیـده مذهبـی مـردم 

افغانسـتان موجب شکسـت برنامه های نوسـازی در 

ایـن کشـور شـده اسـت. از سـوی دیگـر افغانسـتان 

)قومی-زبانـی(  هویتـی  چنـد  کشـورهای  ازجملـه 

در جهـان اسـت کـه ایـن مسـاله همیشـه به عنـوان 

یکـی دالیـل نارسـایی سیاسـی ایـن کشـور قلمـداد 

طالبـان  چـرا  کـه  اسـت  اینجـا  پرسـش  می شـود. 

همـواره در رونـد صلـح افغانسـتان از کارت دوگانـه 

)دیـن و قومیـت( اسـتفاده می مناینـد؟ بـرای یافن 

پاسـخ بـه ایـن پرسـش، الزم بـه نظـر می رسـد کـه 

بـه  طالبـان  بـازی  در  را  قومیـت  و  اسـالم  جایـگاه 

دهیـم. قـرار  موردبررسـی  شـکل جداگانـه 

الـف- تأکید روی نظام اسـامی بـرای فریب 

بین املللی جامعـه 

مناینـدگان طالبـان همیشـه روی ایـن مسـأله 

نظـام  برقـراری  خواهـان  مـا  کـه  می کننـد  تأکیـد 

بـه  توجـه  بـا  هسـتیم.  افغانسـتان  در  اسـالمی 

این کـه افغانسـتان یـک کشـور اسـالمی اسـت لـذا 

حـدودی  تـا  بین املللـی  جامعـه  در  آنـان  مطالبـه 

امـر  ظاهـر  در  طالبـان  زیـرا  می یابـد  مقبولیـت 

چیـزی می خواهنـد کـه شایسـته افغانسـتان اسـت 

ترفنـد  ایـن  بـا  تـالش می کننـد  آن هـا  امـا درواقـع 

از  اسـالمی،  ضـد  منـاد  به عنـوان  را  موجـود  نظـام 

صحنـه سیاسـی افغانسـتان خـارج بسـازند. طالبان 

به خوبـی می داننـد کـه نبایـد مـدل نظـام سیاسـی 

زیـرا  مناینـد  ترشیـح  مبسـوط  شـکل  بـه  را  خـود 

بـه دسـت  ایـن صـورت چیـزی چیـزی خاصـی  در 

نخواهـد آورد. طالبـان همواره در نزد افـکار عمومی 

منی تواننـد  زیـرا  می کننـد  بسـنده  گویـی  به کلـی 

ارائـه مناینـد کـه نشـانگر  دالیـل واضـح و مقنعـی 

تفـاوت اساسـی میـان نـوع نظـام اسـالمی طالبـان 

بـا نظـام اسـالمی موجـود باشـد. طالبـان در سـال 

2001 بـه یکـی از منفورتریـن گروه های تروریسـتی 

جهـان مبـدل شـده بـود امـا طـی دو دهـه گذشـته 

رشیعـت  برقـراری  و  اسـالم خواهی  فریـاد  همـواره 

را رس داده انـد کـه ایـن امـر در نـزد افـکار عمومـی 

آن هـا  بـرای  اسـالمی  کشـورهای  در  مخصوصـاً 

مقبولیـت ایجـاد منـوده اسـت در حالـی کـه مـردم 

طالبـان  کـه  دارنـد  یـاد  بـه  به خوبـی  افغانسـتان 

و  جنایـات  نـوع  چـه  حاکمیتشـان  دوران  در 

وحشـیگری های را تحـت نـام اسـالم انجـام دادنـد. 

نظـام  بسـط  و  رشح  بـه  این کـه  بـدون  طالبـان 

بـه  همـواره  بپردازنـد  خـود  موردادعـای  اسـالمی 

دنبـال فریـب اذهـان عمومـی هسـتند و هـر وقـت 

تطبیـق  مـورد  در  کـه  می شـوند  خواسـته  آن هـا  از 

ایـن نظـام اسـالمی و حقـوق اقلیت هـای مذهبـی و 

قومـی وضاحـت بدهنـد آن هـا بازهـم به کلـی گویی 

می پردازنـد و می گوینـد کـه بـر اسـاس آیـات قـرآن 

شـد؛  خواهـد  برخـورد  اسـالم  پیامـر  احادیـث  و 

بنابرایـن نظـام اسـالمی و حکـم رشیعـت، ازجملـه 

مؤلفه هـای کلـی گویانـه ای هسـتند کـه گروه هـای 

اسـالم گرا ماننـد طالبـان می تواننـد در پشـت آن هـا 

پلیـد و شـیطانی خـود را پنهـان مناینـد. نیـات 

ب- ادعـای بـرادر بزرگ تر به عنـوان صاحب 

قبالـه مملکت

سیاسـی ترین  قومیـت  این کـه  بـه  توجـه  بـا 

مسـأله در افغانسـتان بـه شـار مـی رود، تنـوع آن 

موجب مشـکالت در مدیریت سیاسـی کشـور شـده 

اسـت. هرچنـد بـه گـان اغلـب، پدیـده قومیـت در 

عـر اسـتعاری مخصوصـاً در اواخـر قـرن نوزدهم 

و اوایل قرن بیسـتم به مسـأله سیاسـی تبدیل شـده 

اسـت اما میزان سیاسـی بـودن قومیت در کشـورها 

پـای  بریتانیـا  کـه  کشـورهای  در  می کنـد.  فـرق 

اسـتعاری خـود را در آنجـا گذاشـته اسـت، رنـگ 

اسـت.  بـوده  برجسـته  قومیـت  سیاسـی  بـوی  و 

سیاسـت اصلـی بریتانیـا )تفرقـه بینـداز و حکومـت 

ایـن سیاسـت،  سـازی  اجرایـی  بـرای  و  بـود  کـن( 

نفـوذ  و  تحـت  و  کنـرل  تحـت  جوامـع  متامـی  در 

افتـاد.  قومیـت  سـازی  سیاسـی  دنبـال  بـه  خـود 

پـس  اوایـل قـرن بیسـتم مخصوصـاً  افغانسـتان در 

از رسـوخ عثانـی مآبـان در قدرت سیاسـی کشـور، 

دنبـال شـد. محمـود  بـا شـدت متـام  پدیـده  ایـن 

طـرزی از پیشـگامان ناسیونالیسـم افراطـی قومـی 

بـه  زمـان  آن  از  مـی رود.  شـار  بـه  افغانسـتان  در 

سیاسـی  درصحنـه  قومیـت  بـاکارت  بـازی  بعـد، 

اسـت.  تبدیل شـده  معمـول  امـر  بـه  افغانسـتان 

سیاسـت  ادامه دهنـدگان  به عنـوان  طالبـان 

مجـادالت  در  افغانسـتان،  در  قومـی  برتری طلبـی 

قومیـت  عنـر  روی  همـواره  قـدرت  داخلـی 

پشـتون های  را مناینـده متـام  خـود  و  تأکیددارنـد 

کشـور می داننـد و از سـوی دیگـر باورمنـد هسـتند 

کـه آن هـا بایـد به عنـوان بـرادر بزرگ تـر در جامعـه 

چنـد قومـی افغانسـتان پذیرفتـه شـوند کـه متامـی 

نظـم و نسـق لشـکری و کشـوری بـه دسـت آن هـا 

بلندپایـه  مقامـات  اسـامی  بـه  وقتـی  بخـورد.  رقـم 

بخشـی از هیـأت اعزامـی دولـت بـرای گفتگوهای 

صلـح وارد دوحـه شـدند، آنچنـان کـه وزارت دولـت در 

امـور صلـح اظهار داشـته اسـت قرار اسـت کـه آنان طی 

روزهـای آینـده در مورد نحوه صلـح و انگیزه طرف مقابل 

با هیأت طالبان دور یک میز نشسـته و در مورد پیشـرد 

ایـن پروسـه گفتگـو و چانـه زنی کننـد. وقفـه ی بیش از 

یکـاه ایـن پروسـه سـبب گردید کـه ظـن و گان هایی 

مبنـی بـر توقـف آن در میـان نیروهای اجتاعی بیشـر 

شـایع گـردد، طالبـان در ایـن وقفـه، حمـالت شـان را 

بیـش از قبـل تشـدید منودند و بـه صورت پیـدا و پنهان 

موجـی از وحشـت خونریـزی و قتل هـای دسـته جمعی 

را در کابـل و والیـات بـه راه انداختنـد.

ایـن امـر باعـث گردیـد کـه روحیـه عموم به شـدت 

آسـیب دیـده، ذهنیـت و ضمیـر انسـان افغانـی بـه آهن 

ربـای جـذب نگـرش منفـی تبدیـل شـود. از آنجایی که 

ماهیـت جنـگ و کشـتار در هـر جغرافیـای ایـن کـره ی 

خاکـی که صورت بگیـرد، هدفمندانه و توسـط تعدادی 

انگشـت شـار مدیریـت و اعـال می گردد؛ امـا طبیعتا 

بازتـاب آن بـه گونـه ی مهندسـی و بزرگنایـی می گردد 

رسـیدن  مسـیر  آگاه،  خـود  نـا  صـورت  بـه  بتوانـد  کـه 

بـه اهـداف افـراد رشور را از دل ایـن قضایـا بـرای آنـان 

همـوار سـازد. تحمیـل جنـگ و کشـتار در یـک جامعه، 

بخشـی از ایـن قضیه اسـت؛ امـا بازتاب و تحت پوشـش 

بـه صـورت  رسـانه های جمعـی  توسـط  آن  دادن  قـرار 

هدفمندانـه و یـا نـا آگاهانـه روی دیگـر سـکه اسـت که 

بـه مراتـب فاجعه بـار تر از قضیه ی قتل و کشـتار روحیه 

عموم را تخریش می سـازد. رسـانه های افغانسـتان طی 

دو دهـه اخیـر در رشـد و تقویـت بنیه هـای دموکراسـی 

بیشـرین  انـد،  منـوده  ایفـا  انـکار  قابـل  غیـر  نقـش 

رسـانه ها در اصـول نـرشات شـان، حایـت از نظـام را 

بـدون توقـع و بـا بـاور قلبـی پذیرفتـه و در ایـن راسـتا 

عمـال کار می کننـد؛ اما در این میـان دو طیفی دیگر از 

رسـانه ها نیـز موجود اسـت که یـا به صـورت هدفمندانه 

در همراهـی بـا نیروهـای رش و تروریـزم گام برداشـته و 

در خلـق فضای وحشـت و منفی نگـری، چنین جنایات 

را بـی مهابـا تحـت پوشـش قـرار می دهنـد و یـا هـم بنـا 

بـه عـدم تخصـص، و بـه بـاور خود شـان به هـدف ایجاد 

خـوراک خـری مناسـب بـا پخـش اخبـار منفـی، باعث 

آزردن روحیـه عمـوم می گردنـد.

قبـل از اینکـه وارد اصـل مطلـب گردیـم، یـاد آوری 

ایـن نکتـه الزم اسـت کـه هر کلمـه و اظهاراتی کـه ما به 

صـورت کتبـی و یـا شـفاهی بیـان می داریـم دارای بـار 

ارتعاشـی اسـت و بـه روی مخاطبان ما تأثیـر می گذارد. 

ایـن عـده از عزیزانـی کـه جـذب مخاطـب و خـوراک 

خـری مناسـب شـان را در بازتـاب نگرش هـای منفی و 

وحشـت آمیز جسـتجو می کننـد، به مرور زمـان خود نیز 

بیشـر از مخاطبیـن دچـار مرضات می گردنـد و ارتعاش 

ایـن نگـرش و کلـات آنـان را در چنـره ی سـیاه وهـم و 

تصـورات اینچنینـی نگهمیـدارد و زندگـی واقعـی شـان 

نیـز بـه همیـن سـمت سـیاهی و تباهـی سـوق خواهـد 

یافـت. ایـن یـک واقعیـت انـکار ناپذیـر اسـت و هیـچ 

گریـزی از آن نیسـت. بـه هـان میزانـی کـه نیروهـای 

کشـور  ایـن  در  بحـران  و  وحشـت  خلـق  باعـث  رش 

می گردنـد و روزگار ایـن مـردم را هانند قلب های شـان 

آیـا در نقطـه ی مقابـل آن  سـیاه و تاریـک می سـازند، 

دسـتاوردهای مثبـت و انرژی بخش که باعث روشـنایی 

ایـن  در  اصـال  می گـردد  مـردم  و  جامعـه  امیـدواری  و 

کشـور وجود نـدارد؟ تأکید میکنم یک لحظـه زاویه فکر 

مـان را تغییـر دهیـم در جهـت مثبـت و شـکوفایی های 

ایـن کشـور آیـا واقعـا هیـچ نکتـه مثبتـی وجـود نـدارد؟ 

بایـد یـاد آوری کـرد کـه نـکات مثبـت در ایـن کشـور 

آنقـدر زیـاد اسـت کـه رصفـا انسـان های مثبت نگـر آن 

را می بیننـد، اشـخاصی کـه تـار و پـود شـان بـا مسـائل 

منفـی جوشـیده اسـت اگـر هـم ببیننـد متوجـه زیبایی 

هـای آن منی گردنـد؛ زیـرا جهت گرایش شـان از درون، 

مثبـت هـا را بـر منی تابـد. 

بـه هـان میزانی که وحشـت و کشـتار هدفمندانه 

سـازندگی،  آن  مقابـل  نقطـه  در  می خـورد،  رقـم 

دسـتاوردهای معنـوی و شـگوفایی اقتصـادی را دیـده 

می توانیـم؟ دو دهـه قبـل اصال تصـور می توانسـتیم که 

روزی در ایـن کشـور حکومـت و دولـت مردمـی برقـرار 

گـردد کـه در سـایه آن همـه بتوانیـم بـه کار و فعالیـت 

عزمتندانـه در داخـل کشـور خـود دسرسـی یابیـم؟ آیا 

قابـل تصـور بـود کـه روزی برسـد تـا خانـه هـا و اماکـن 

سـوراخ سـوراخ کابـل و دیگـر شـهرها تعمیـر گردیـده و 

کوچه هـای آن نیـز پختـه کاری گـردد تـا بـا حفـظ عزت 

و غـرور ملـی در ایـن جغرافیا سـاکن باشـیم؟ پارک ها و 

فضـای سـبز که در کشـور ایجـاد گردیده اسـت آیا هیچ 

اطالعـی از آن داریـم؟ 

هـم اکنـون در غـرب کابـل واقـع در کـوه » چهـل 

دخـران« فضـای سـبز درخـت کاری شـده و بـا منبـع 

آب لولـه کشـی شـده بـه وسـعت هکتارهـا زمیـن، ایـن 

منطقـه ی خشـک و بـی آب را رس سـبز منـوده اسـت 

و خانواده هـای بـی شـاری از فضـای سـبز آن لـذت 

و... می دانیـم؟  چـه  می برنـد 

ایـن هـا همـه خـوراک خـری مناسـب اسـت که با 

انـدک تأمـل و چرخـش زاویه فکری می تـوان مخاطبین 

بیشـر را بـه سـمت رسـانه جـذب کـرد؛ تنهـا رشط اش 

پیامـد  باشـیم.  آن  پـی جسـتجوی  اسـت کـه در  ایـن 

بعـدی اخبـار و تحلیل هـای منفـی ایـن اسـت کـه خود 

مـا باعـث می گردیـم تـا بـه نیروهـای رش انگیـزه بیشـر 

ببخشـیم و آنـان را در خلـق جنایت فجیع تـر نیرو و قوت 

بدهیـم؛ برعـالوه، وقتیکـه ذهنیـت عمـوم را بـه سـمت 

یکـی  ناخوشـی ها  آنـگاه  کشـاندیم،  منفی هـا  جـذب 

پشـت دیگـری در زندگـی روزمره جا باز منـوده و هانند 

مقناطیـس، زندگـی روزمـره مـا را در خـود می پیچـد. 

در نتیجـه، اسـرس و اضطـراب هـا و بـه تبـع آن 

سـطح  در  روانـی  و  جسـمی  گوناگـون  بیاری هـای 

جامعـه افزایـش یافته و ناگزیریم که بـار رنج طاقت های 

فرسـای یـک جامعه مظطرب و روانـی را روی دوش خود 

حمـل کنیـم؛ زیـرا اسـاس و فلسـفه زندگی برایـن اصل 

بنـا نهـاده شـده اسـت کـه رنج هـا، هانند شـادی ها به 

دیگـران هـم رسایـت منـوده و کیفیت زندگی دیگـران را 

نیـز تحـت الشـعاع قـرار خواهـد داد، مرحـوم سـعدی با 

درک از اهمیـت ایـن موضـوع چـه زیبـا، آن را در یـک 

کـز محنـت  تـو   « اسـت  مـراع شـعر خالصـه منـوده 

دیگـران بـی غمـی – نشـاید کـه نامـت نهنـد آدمـی«.

در واقـع هیـچ انسـانی منی توانـد رنـج و غـم را بـر 

امـان  پیامـد آن در  از  دیگـری تحمیـل منایـد و خـود 

زنجیـره ی  یـک  همچـون  انسـان ها  زندگـی  باشـد، 

الیتناهـی بـا همدیگر ارتبـاط دارد، قانون بده و بسـتان 

طبیعـت بـه همـه معلـوم اسـت و هیـچ فـردی منی تواند 

از ایـن قانـون بگریـزد و یـا آن را انـکار مناید، بـه دیگران 

چـه میدهـی که بایـد منتظر گرفن آن باشـی، خواه رش 

باشـد و یـا خیـر، گرفـن آن از طبیعـت یـک امـر حتمی 

اسـت. حتی قاتالن و آدم کشـانی که خود مسـتقیا در 

کشـتار و خونریزی سـهم دارند از پیامدهای این اعال 

شـان چنـان بـه تباهـی و سـیه روزی کشـانده می شـوند 

کـه تصـور اش بـرای بسـیاری ها سـخت اسـت، اولیـن 

زجـر درونـی آنـان بـه بیـرون رسایـت منـوده و در چهـره 

ظاهـری بـه صـورت وحشـتناک تغییـر منفـی بـه وجـود 

آمـده عملکـرد و رفتـار شـان نیـز رنـگ و بـوی حیوانـات 

اولیـن  در  مـورد  ایـن  و  می گیـرد  خـود  بـه  را  درنـده 

دیـدار بـا چنیـن انسـان ها بـرای هـر فـرد کامـال واضـح 

و محسـوس می گـردد، از ایـن جهـت اسـت کـه محمکه 

از درون  آنـان را  وجـدان مسـتقیا وارد عمـل شـده و 

زجرکـش می کنـد. » خون مقتـول دسـت از دامان قاتل 

برنداشـت – دیـده باشـی لکه هـای دامـن قصـاب را؟«

محـرم  اصحـاب  کـه  مـی رود  انتظـار  برایـن،  بنـا 

رسـانه، بـه نـرشات و گفتـار شـان در این برهـه ی زمانی 

کـه وضعیت افغانسـتان را به صورت مهندسـی شـده به 

سـمت رعـب و وحشـت سـوق می دهنـد، دقـت بیشـر 

بـه خـرج داده و بـه صـورت مسـئوالنه در ایجـاد فضـای 

روحـی مناسـب بـا نـرشات انـرژی بخـش و مثبت شـان 

بـه جامعـه یاری رسـاند، تا سـبب گردد به مـرور زمان در 

جهـت از میـان بردن حـس غالب منفـی از جامعه نقش 

خـود را ادا منـوده و خـود نیـز بـا داشـن جامعـه ی کـه 

از سـالمت روحـی - روانـی مناسـب برخوردارنـد زندگـی 

کـم دغدغه را سـپری مناییـم. در حالتی که گفتگوهای 

صلـح قـرار اسـت جریان یابـد، نـرشات رسـانه ها در این 

بـازه زمانـی از تأثیـرات قابـل توجـه برخـوردار اسـت؛ از 

ایـن رو انتظـار مـی رود کـه هاننـد شـهروند جمهوریت 

کـه در ایـن بسـر رشـد و منـو یافتـه ایـم در کمـک بـه 

افغانسـتان  مـردم  و  بـا محوریـت دولـت  تحقـق صلـح 

سـهم خـود را ادا مناییـم، قـوت رسـانه ها از دیـد هیـچ 

صاحب نظـر پنهـان نیسـت.

حکومـت طالبـان )1995-2001( نگریسـته شـود 

معلـوم می گـردد کـه به غیـراز تعـداد انگشت شـار 

مقامـات  بقیـه  چنـدم،  درجـه  پُسـت  در  آن هـم  و 

رژیـم طالبـان متعلـق بـه یک قـوم بوده انـد و همین 

باالعمـوم  تقریبـاً  آن هـا  مذاکره کننـدگان  اکنـون 

ازآنجایی کـه  می مناینـد.  منایندگـی  قـوم  یـک  از 

طالبـان منی تواننـد درصحنـه سیاسـی افغانسـتان 

دایـره  از  دینـی  آمـوزه  اسـاس  بـر  را  خـود  رقبـای 

اسـالم خـارج مناینـد، آنـگاه بـه کارت قومیت چنگ 

قـدرت،  تقسـیم  و  صلـح  مذاکـرات  در  و  می زننـد 

می کننـد  تأکیـد  جعلـی  اقلیـت  و  اکرثیـت  روی 

زیـرا بـاور دارنـد کـه این گونـه موقـف گیـری آن هـا، 

پشـتوانه قومـی بـه همـراه مـی آورد و از سـوی دیگـر 

کـه  می کننـد  ایجـاد  چالشـی  خـود  رقبـای  بـرای 

پشـتونی  جامعـه  از  جـدای  را  طالبـان  منی تواننـد 

قومیـت  کارت  از  طالبـان  بنابرایـن  کننـد؛  تصـور 

آن هـا  کـه  می مناینـد  اسـتفاده  دلیـل  ایـن  بـه 

منی تواننـد در جامعـه مذهبـی ماننـد افغانسـتان، 

بقیـه را از دایـره دیـن خـارج بسـازند و درصورتی کـه 

ادعـای  باشـند،  شـامل  مشـرک  دایـره  در  همـه 

بن بسـت  بـه  اسـالمی  نظـام  برقـراری  بـرای  آن هـا 

می خـورد زیـرا اکرثیـت مـردم افغانسـتان خواهـان 

سکوالریسـم و الئیسـم نیسـت پـس در ایـن صـورت 

اسـالمی،  نظـام  برقـراری  بـرای  طالبـان  ادعـای 

بـرای آن هـا امتیـاز خاصـی بـه بـار منـی آورد و آن ها 

می شـود  وارد  قومیـت  بـاکارت  داخلـی  درصحنـه 

کـه در آن زبـان و  اسـطوره های تاریخی-جعلـی از 

شـار  بـه  آن  برندگی هـای  و  ویژگی هـا  مهم تریـن 

مـی رود.

بنابرایـن کارت قومیـت کاربـرد چندپهلـو دارد 

بـرای  هـم  و  هـا  تکنوکـرات  برخـی  بـرای  هـم  کـه 

جذبـه  از  طالبـان  ماننـد  تروریسـتی  گروه هـای 

خـاص برخـوردار اسـت. هـردو گـروه با علـم منودن 

مدافعـان  و  به عنـوان مناینـدگان  را  قومیـت، خـود 

بخـش از جامعـه چنـد قومـی افغانسـتان می داننـد 

درحالی کـه درواقـع هـر دو گـروه بـه دنبـال تأمیـن 

حایـت  و  هسـتند  خـود  گروهـی  و  فـردی  منافـع 

مدعـی  آن هـا  کـه  را  قومـی  گروه هـای  کامـل 

توضیحـات  از  نـدارد.  همـراه  بـه  هسـتند،  آن هـا 

طالبـان  کـه  گرفـت  نتیجـه  چنیـن  می تـوان  بـاال 

به صـورت مشـخص در جامعـه بین املللـی و افـکار 

عمومـی جهانیـان از کارت اسـالم )ادعـای برقـراری 

نظـام اسـالمی( به عنـوان ابـزار فریـب و کلی گویـی 

کارت  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  می مناینـد.  اسـتفاده 

مفهـوم  عیـن  افغانسـتان  داخلـی  اسـالم درصحنـه 

خارجـی آن را نـدارد، طالبـان از کارت دیگـری بـه 

نـام قومیـت اسـتفاده می مناینـد و بـرای تحقق این 

هـدف خـود، طالبـان هیـچ گاه حارض نخواهند شـد 

کـه در افغانسـتان بـا یـک هویـت واحـد )جمهـوری 

اسـالمی یـا هـر نـام دیگـری( وارد مذاکـره شـوند و 

طالبـان کوشـش می کننـد بـا ایـن ادعـا کـه آن هـا 

رهـران  بـا  پشـتون هسـتند،  تـام جامعـه  مناینـده 

قومـی و سیاسـی تاجـک، هـزاره و ازبـک به صـورت 

جداگانـه وارد تعامـل شـوند تـا از ایـن طریـق هـم 

آن هـا را بـه نحـوی امتیـاز داده باشـند و هـم خـود 

نقـش بـرادر بزرگ تـر را بـرای رتق وفتـق امـور حفـظ 

مناینـد.

بازی دوگانه طالبان باکارت دین و قومیت در فرایند صلح افغانستان
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 بازی با اعداد              3290
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3185    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3461
وزیرسفید را در خانه  d2 حرکت دهید. 

3490

جواب هدف         2938

  

 
حه

د

ت ر

هنرو

ثور
مشــکالت زیادی برای حل کردن در محیط کاری و خانگی تان وجود دارد. اما 
شما در بهترین وضعیت روحی و جسمی نیستید. احتماال بخواهید عصبی باشید 
و با همه دعوا کنید. سعی کنید که دیدگاه تان بر روی دیگران تحمیل نکنید!

جوزا
به نظر می رسد که سرشار از انرژی هستید و می توانید تمام کارهای مهم خود 
را تکمیل کنید. اگر به شــما پیشــنهاد یک کار نیمه وقت شد ان را پس نزنید! 

باید به هر حال توصیه های افراد باتجربه را نیز گوش دهید.

سرطان
ممکن اســت نتوانید برنامه های خود را حفظ کنیــد، بنابراین همکاران و 
رئیس تان از شــما عصبانی خواهند شــد. به نظر می رسد که فاقد ذوق و 

اشتیاق هستید و در شــرایط های حساس در جامعه قرار خواهید گرفت.

اسد
ممکن است به علت نگرش برخی از افراد ناراحت باشید، و واکنش نشان دهید. 
امروز بعد از ظهر مبلغ عمده ای پول از ســمت یکی از بستگان نزدیک دریافت 
خواهید کرد. شــریک عاطفی تان ممکن است با شما برای خرید یک شی گران 

قیمت راضی نباشد

سنبله
ممکن اســت در محیط کاری کمی عصبی شــوید به دلیل اینکه زمان به اندازه 
کافــی برای تکمیل وظایف تان ندارید. از همکاران تان درخواســت کمک کنید. 
سعی کنید احساسات بیشتری نسبت به شریک عاطفی تان داشته باشید. خودتان 

را سردرگم نکنید.

حمل
یکی از دوســتان نزدیک به شــما کمک می کند که شایعاتی که پخش شده و 
ســوءتفاهماتی را ایجاد کرده است با شــریک عاطفی تان برطرف کنید. صبور 

باشید! همه چیز به زودی به حالت نرمال باز خواهد گشت.

میزان
ســعی کنید که مشــکالت مهم تان را تا قبل از ظهر حل کنید، زمانی که 
شــما بیش از هر زمانی انرژی دارید. امروز بعد از ظهر، احســاس می کنید 
که به آزادی بیشتری نیاز دارید و این قضیه بر روی روابط تان تاثیر خواهد 

گذاشت و حتی منجر به جدایی می شود.

عقرب
تغییرات مهمی در زندگی عاطفی تان ایجاد خواهد شد. تا قبل از ظهر ممکن 
اســت شخص خاصی را مالقات کنید که در اولین نگاه عاشقش شوید. عجله 

نکنید! باید توصیه های دوستان تان را نیز در نظر بگیرید.

قوس
ممکن است به دلیل جوی که همکاران تان ایجاد کرده اند خوشحال نباشید. 
از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید تا به بحث و دعوا ختم نشود. نیاز شما 

به استقالل دوستان تان را از شما دور می کند.

جدی
ممکن است با شــریک عاطفی تان به دلیل یک سوتفاهمی که ایجاد شده 
است بحثی داشته باشید. سعی کنید که ارام باشید. امروز بعد از ظهر ممکن 
اســت مجبور باشید تا به چندین سفر کوتاه مدت بروید و مشکالت تجاری 

تان را حل کنید.

دلو
اگر مجبور هستید که به مسافرتی بروید خوشبین باشید زیرا که همه چیز بر روی 
برنامه پیش خواهد رفت. روابط با دوستان تان بسیار خوب پیش خواهد رفت، اما 
ممکن است با شریک عاطفی تان به دلیل اینکه کمک بستگان را نادیده گرفته 

است بحثی داشته باشید. 

2939

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

وجود داشته باشد.
 5 کلمه: خوب 

 10 کلمه: متوسط 
 15  کلمه: عالی 

کالن ـ کالم ـ کام ـ کل ـ 
تکان ـ نکته ـ تک ـ مکه 
ـ کانـ  کتانـ  تکهـ  مکان 
ـ نمــکـ  کمانـ  ملکـ  
مالکـ  کامهـ  ناکـ  ملکه 

ـ نکاتـ  کمال.
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 حمیدرضا رنجبرزاده

حوت
اگر از دستورات رئیس تان پیروی نکنید دچار مشکالتی خواهید شد. سعی کنید 
که معامله های تجاری و تصمیمات مهم مالی تان را به زمان دیگری موکول کنید. 

بهترین کار این است که ارتباط بیشتری را با شریک عاطفی تان برقرار کنید.

 شطرنج                     3462

ا

آسمانـ  احادیثـ  باورمندـ  پانسمانـ  تاکتیکـ  ثباتـ  جرایدـ  چنانچه 
ـ حذف ـ خرده ـ دغدغه ـ رسام ـ زیرک ـ ژوژه ـ سراج ـ شرق ـ صهبا ـ 
ضربتـ  طراحـ  ظرفیتـ  عالمهـ  غلیطـ  فرهمندـ  قصابـ  کنجـ  گوشه 

ـ الجرم ـ میمون ـ نوساز ـ وصول ـ هیکل ـ یکنواخت.

ش م ع د ا ن ی ف ر ه ا د
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ع ا ا ذ ت ه م خ ر و ط ج
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ا آ غ ه د س ک ه ح ژ ذ ه

ح د ا م ن ه ج ا ق ا ر ه

و ه د ج ه و د ض خ ی ظ ق

ر ا ت ی گ غ ز ل ط آ گ ث

ی

کرده ام کمی خودمنایی کنم« و به مخاطب اثر می گوید »ببین چه قاب های 

زیبایی بسته ام! ببین چه فلمربدارِی سخت و منحرصبه فردی!«. اینجاست 

که کارگردان، روایت را فدای راوی می کند و ارزش این جمله ی روبرتو 

روسلینی، بیشرت مشخص می شود: »اگر به اشتباه منای زیبایی بگیرم، 

خودم در تدوین آن را حذف می کنم.«

مقدمه ای که قرار بود مخترص باشد، تا بدین جا مفصل شد؛ ولی به نظر، 

الزم بود برای رسیدن به ادبیاتی مشرتک که بتوان راجع به »دره ی من چه 

رسسبز بود«، اثر جان فورد، بیشرت سخن بگوییم. در پالن به پالِن این فلم، 

ما در حال متاشای »دره ی من چه رسسبز بود« هستیم و هیچ گاه جان  

فوردی مشاهده منی کنیم که به دنباِل خودمنایی باشد. اصالً انسانی که 

در مصاحبه ای می گوید: »من فلم می سازم تا پوِل اجاره خانه ام را دربیاورم!« 

چه نیازی به خودمنایی دارد؟!

فورد در این فلم تا جای ممکن از به حرکت درآوردن دوربین خودداری 

می کند. دوربینش اگر هم حرکتی دارد، آن چنان در یک هارمونِی مستحکم 

با سایر اجزای فلم است که اصالً آن را حس منی کنیم. مثالی از فلم، اینجا 

کمک خواهد کرد. در یک پالن از فلم، برادرانی که بر پدر خود شوریده اند 

و خود را از کیان خانواده  ی شان جدا کرده اند، پشت به تصویر در حال 

دورشدن هستند. زاویه ی دوربین، قاب، حرکت بازیگران و میزانسِن این 

پالن، هیچ کدام خودمنایی منی کند؛ اما ترکیب و هارمونی آن ها، چنان پالن 

شگفت انگیزی ایجاد کرده است که اگر کلمه ی »رفنت« بخواهد در هیأت 

تصویر در بیاید، همین پالن می شود. برای همین است که در فریم به فریم 

فلم، هیچ گاه راوی/جان فورد را منی بینیم، بلکه متاماً در حال متاشای 

روایتی خالص هستیم.

اما اگر به همین مقدار از گفتار در باب خالص بودن بسنده کنیم، فرصت 

پردازش به ناب بودن هم فراهم می آید. در »دره ی من چه رسسبز بود«، ما با 

خانواده ای روبرو هستیم که اوالً »درآمده« است، یعنی ما پدر، مادر و فرزندان 

خانواده را کامالً باور و حس می کنیم. نه تنها خانواده را بلکه اجزای مرتبط 

به آن را نیز حس می کنیم؛ میز ناهارشان را، مراسم های متعددی که در 

فلم به منایش می آید را، عشق و عالقه های انسانی را که میان شخصیت ها 

در می گیرد و هر جزء دیگر این خانواده ، قابل باور و قابل حس است. ثانیاً 

با خانواده ای روبرو هستیم که از راه کار در معدن امرار معاش می کنند. آیا 

در جهان پیرامونِی ما، خانواده های پرتعدادی وجود ندارند؟ طبیعتاً چرا. آیا 

کارگر معدن در اقوام خود یا معدنی در اطراف شهرمان دیده ایم؟ احتامالً 

آری. پس چه می شود که خانواده و معدن در فلم جان فورد، چنان خاص و 

منحرصبه فرد می شود که به جز این فلم، منی توان آن ها را یافت؟ به نظرم، 

این خاص بودن، نشأت گرفته از این است که یک پای فلم در واقعیت است 

و برخاسته از آن. جان فورد خانواده را فهمیده و اتفاقاً آن را کامالً انسانی 

زیسته است؛ اما آیا جان فورد اسیر واقعیت های دنیای پیرامون خود شده 

است؟ به نظر من ابداً! جان فورد با خیال خود )که قطعاً با وهم و تخیالت 

انتزاعی بسیار متفاوت است( آن قدر این واقعیت را تراش داده و حشو و 

زوائد آن را زدوده است که به واقعیت نابی تبدیل شده که منونه ی آن را در 

جای دیگر منی توان یافت!

چکیده: آیا می توان برای کار تبلیغی، از ابزار هرنی استفاده کرد؟ 

پاسخ، آری است اما آن چیزی که در انتها می ماند هرن است، نه 

پروپاگاندا. وقتی سخن از هرن به میان می آید، هم زمان با آن، سخن 

از فرم به میان خواهد آمد و حس…

جمله ی معروفی منتسب به یکی از تهیه کنندگان هالیوود است که 

نقل به مضمونش می شود این: »همه ی خواسته ی من، داستان و 

روایت است. اگر می خواهید پیام دهید، لطفاً بروید تلگراف خانه!« 

اگر با این جمله موافقید، همین ابتدای کار بیایید تکلیف مان را 

روشن کنیم. اگر به دنبال زدن حرف های فلسفی و معناگرا هستیم، 

اگر دنبال فروکردن انواع و اقسام پیام های اخالقی و ارزشی در 

گوش و ذهن مخاطب هستیم یا بهرت بگویم، اگر آمده ایم تا برای 

حرف ها و شعارهایامن رصفاً مدیومی جدید پیدا کنیم، هرن جاِی 

اشتباهی است. پروپاگاندا برای هر چیزی که باشد، پروپاگانداست. 

آیا می توان برای کار تبلیغی، از ابزار هرنی استفاده کرد؟ پاسخ، 

آری است اما آن چیزی که در انتها می ماند هرن است، نه پروپاگاندا. 

وقتی سخن از هرن به میان می آید، هم زمان با آن، سخن از فرم به 

میان خواهد آمد و حس.

در سینام -به مثابه ی جلوه مندترین شعبه ی هرن- عنرص روایت 

نقشی بسیار مهم دارد که جمله ای بدیهی میان اهالِی سینام  به نظر 

می رسد. اما قضیه ی این نوشتار از جایی رشوع می شود که دوگانه ای 

به نام »روایت-راوی« مطرح می شود. مخاطب یک فلم سینامیی، وارد 

اتاق تاریک سینام می شود و روبروی پرده ی روشن آن می نشیند تا 

چه ببیند؟ روایت یا راوی؟ برای پاسخ به این سؤال بگذارید کمی 

روی اثر هرنی مترکز کنیم. اثر هرنی حاصل چیست؟ گفته اند که 

حاصل کنکاشی عمیق و انسانی در ناخودآگاِه خالق اثر است. 

کنکاشی که برآمده از دغدغه ها، رنج ها و تجربه های زیسته ی هرنمند 

است. خاستگاه فرم نیز به احتامل فراوان در همین تجربه هاست. 

این کنکاش درونی خالق اثر، ناگریز است که به نحوی خود را 

منایان کند و به یک اثر تبدیل شود؛ اما نکته اینجاست که فرم -با 

توجه به تعاریف موجود از آن- لباسی ندارد تا منایان شود. با نگاهی 

به تاریخ ظهور فرم، در می یابیم که لباِس فرم، تکنیک است. پس فرم 

با پوشیدن لباِس تکنیک، ظهور می کند )ظاهر منی شود(. تکنیکی 

که مربوط به یکی از مدیوم های هرنی است که هرنمند، به شدت آن 

را آموخته و در اصل، تکنیک را از آِن خود کرده است.

اما در این میان مشکلی هم وجود دارد! مشکل از جایی رشوع 

می شود که هرنمند -به عنوان بسرتساِز ظهور فرم و استفاده کننده ی 

تکنیک- اسیر و شیفته ی تکنیِک خود می شود. اینجا به جای آن که 

تکنیک در خدمت روایت باشد، روایت پس زده می شود و راوی 

خودمنایی می کند. بهرت بگویم، در لحظاتی که کارگردان یک اثر، 

تکنیک زده می شود و فلمربداری محیرالعقول یا قاب بندی های 

بسیار چشم نواز می کند، در اصل، روایت را مخاطب قرار می دهد 

و می گوید »جناب روایت! لطفاً کنار برو چون مِن کارگردان، هوس 

یادداشت

افغانستان ما: جشنواره شعر »یک صدا برای صلح« دیروز به تاریخ 

11 جوزا در کابل برگزار و برندگانش را انتخاب کرد. 

برگزارکنندگان جشنواره هدف از برگزاری این برنامه را پایان 

جنگ و برقراری صلح خواندند. یکی از برگزارکنندگان برنامه که 

هدف برپایی این جشنواره را رشح می داد گفت، هدف ما این 

است که پیام خود برای صلح را در قالب شعر برای طرف های 

درگیر جنگ بیان کنیم. 

او اذعان کرد که در این وضعیت حساس ما و هم  نسالن ما برای 

صلح واقعی، معنادار و دوام دار تا جان داریم مبارزه خواهیم کرد. 

او هم چنین یادآور شد که ما می خواهیم دروازه های مکتب ما باز 

باشد. ارزش ها و دست آوردهای بیست ساله ما از بین نرود و نیز 

حقوق اطفال، حقوق زنان و حقوق اقلیت ها پایامل نگردد.

در این برنامه شاعران تازه کار به زبان پشتو و فارسی در مورد 

آمدن صلح و دوری از جنگ و بدبختی شعر خوانده و به رقابت 

پرداختند. سه داور این جشنواره پس از بررسی شعرها و طرز بیان 

شاعران تازه کار به ترتیب از یک تا پنج نفر را انتخاب منودند. 

در اخیر هم برای برندگان مقام اول تا پنجم لوح تقدیر و جایزه 

نقدی اهدا و برای کسانی که در این جشنواره اشرتاک و شعر 

خوانده بودند تقدیر نامه داده شد. 

عالقه منـدان فلـم و سـینام در چیـن این هفتـه از ادامه اسـتقبال از فلم 

نهـم »رسیع و خشـمگین« خـودداری کردند.

و  »رسیـع  ترمـز  چیـن  سـینامروهای  ریپورتـر،  هالیـوود  گـزارش  بـه 

از  خشـمگین« را کشـیدند و فلـم پرفـروش یونیورسـال در هفتـه دوم 

اکرانـش در چیـن بـا کاهـش ۸۵ درصـدی مخاطبـان روبـرو شـد و تنهـا 

۲۰.۸ میلیـون دالـر دیگـر فروخـت تـا مجموع فروشـش پـس از ۲ هفته 

بـه ۱۳۶ میلیـون دالـر برسـد. هـر چنـد ایـن رقـم فـروش هنـوز کمـی 

بیشـرت از منایـش »هابـز و شـاو« دیگـر فلـم از مجموعه هـای مرتبـط بـا 

»رسیـع و خشـمگین« در چیـن در همیـن بـازه زمانـی اسـت، امـا خیلی 

کمـرت از رقمـی اسـت کـه فلـم هفتـم ایـن مجموعـه و فلـم »رسنوشـت 

بـه ترتیـب در سـال  ایـن ۲ فلـم  خشـمگین ها« فـروش کـرده  بودنـد. 

۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ فروشـی ۳۹۰.۹ میلیـون دالـری و ۳۹۲.۸ میلیـون 

دالـری را تجربـه کـرده بودنـد. سـایت فـروش بلیـت چیـن پیش بینـی 

می کنـد کـه »F۹« کارش را بـا فروشـی ۲۱۱.۹ میلیـون دالـری به پایان 

بـربد کـه گرچه پایین نیسـت اما به ارقام قبلی منی رسـد. ایـن در حالی 

اسـت کـه بـازار سـینامی چین به سـطح فروش پیـش از کرونا رسـیده و 

فلـم داخلـی »سـالم، مـادر« در مـاه فوریـه توانسـت ۸۲۵ میلیـون دالـر 

بفروشـد. شـاید نتـوان با قاطعیـت گفت اما اظهـارات جان سـینا درباره 

تایـوان می توانـد بـا اقتـدار ایـن فلـم در بازار فـروش چین مرتبط باشـد. 

آنچـه مسـلم اسـت بازار چین چشـم بـه دهان دیگـران دارد و در بیشـرت 

مناطـق آن ایـن امـر بـر فـروش تاثیـر می گـذارد. همچنیـن نقدهـای 

ضعیفـی کـه ایـن فلـم در چیـن دریافـت کـرده می توانـد عاملـی باشـد 

کـه فـروش آن را تـا این حد پایین آورده باشـد. امتیـاز منتقدهای چینی 

بـه ایـن فلـم در مائویـان ۷.۵ و در دوبـان ۵.۵ از ۱۰ بـوده اسـت. هفتـه 

پیـش جـان سـینا در یـک مصاحبـه از تایـوان بـه عنـوان کشـور تایـوان 

یـاد کـرده و گفتـه بـود کشـور تایـوان زودتـر از هـر نقطـه ای به متاشـای 

ایـن فلـم می نشـیند. ایـن جملـه بـاب میـل چینی هایـی کـه معتقدنـد 

تایوان وابسـته آنهاسـت، نبود و ظاهراً عذرخواهی بعـدی این بازیگر نیز 

کارسـاز نیفتـاد. بـا همه اینها فلم نهـم از مجموعه »رسیع و خشـمگین« 

هنـوز در راس باکـس آفیـس چیـن قـرار دارد و در جایـگاه دوم فـروش 

انیمیشـن »کنـار مـن مبـان دورامـون ۲« بـا فـروش ۱۶.۳ میلیـون دالـر 

جـای گرفتـه اسـت. فلـم ترسـناک »یـک جـای سـاکت ۲« سـاخته جان 

کرازینسـکی نیـز کـه همزمـان بـا آمریکا اکـران شـده کارش را بـا فروش 

۱۵ میلیـون دالـری آغـاز کـرده و در جایـگاه سـوم قـرار گرفتـه اسـت.

جـو الرا کـه بـه دلیـل بازی در نقـش تـارزان در فلم هـا و رسیال های 

را  جانـش  هوایـی  سـانحه  یـک  در  می شـود،  شـناخته  تلویزیونـی 

از دسـت داد. بـه گـزارش ورایتـی، جـو الرا بازیگـر فلـم »تـارزان: 

ماجراجویی هـای حامسـی« در سـال ۱۹۹۶، طبق گـزارش مقامات 

محلـی، روز شـنبه بـر اثـر اصابـت هواپیـام با یـک دریاچـه در ایالت 

تنسـی جان خود را از دسـت داده اسـت. او ۵۸ سـاله بود و به همراه 

همـرش و پنـج تـن دیگـر در ایـن هواپیـام حضـور داشـت. ایـن 

حادثـه هیـچ بازمانده ای نداشـته اسـت. کاپیتـان گروه آتش نشـانی 

در کنفرانـس خـربی گفـت: تالش هـای آن هـا از عملیـات نجـات بـه 

عملیـات یافـنت اجسـاد تبدیل شـده چرا کـه امیدی به زنـده ماندن 

هیـچ یک از مسـافران نیسـت. هواپیامی سسـنا که حامـل جو الرا و 

همـرش بـود، حدود یـازده صبح به وقـت محلی، فرودگاه اسـمیرنا 

تنسـی را بـه مقصـد فرودگاهـی در ایالـت فلوریـدا تـرک کـرده بود.

جـو الرا، کـه در سـال ۱۹۶۲ در سـن دیگـو ایالـت کالیفرنیـا متولـد 

شـده بـود، بـرای بـازی نقـش تـارزان در فلـم تلویزیونـی »تـارزان در 

منهـنت« در سـال ۱۹۸۹ و همچنیـن چندیـن رسیال مثـل »تارزان: 

شـناخته   ۱۹۹۷ تـا   ۱۹۹۶ سـال  از  حامسـی«  ماجراجویی هـای 

می شـود. او در فلم هـای اکشـن دیگـری مثل »سـایبورگ آمریکایی: 

مبـارز فـوالدی«، »مـرز پـوالدی«، »آرم اسـرتانگ« و »کالهک جنگی« 

بـازی کـرد. او در اوایـل سـال ۲ هـزار میـالدی از بازیگـری به سـمت 

موسـیقی رفـت و در سـال ۲۰۰۹، آلبـوم »گریـه آزادی« را منتتـر 

کرد.

جشنواره شعر »یک صدا برای صلح« 
در کابل برگزار شد

پایان یکه تازی 
»سریع و خشمگین« در چین

بازیگر »تارزان« 
در یک سانحه هوایی کشته شد

در ستایش روایتی ناب؛ 
با نگاهی به فلم »دره ی من چه سرسبز بود«

سینما

سینما

رویداد

  منبع: مجله نبشت



قـرارداد سـه  بـر رس متدیـد  واسـکز  لـوکاس 
سـاله بـا رئـال بـه توافـق رسـیده اسـت.

تـا بـه امـروز آینـده لـوکاس واسـکز در رئـال 
مادریـد نامشـخص بـود. از قـرارداد او کمـر 
از  خوبـی  اخبـار  و  باقیامنـده  مـاه  یـک  از 
بـه گـوش منـی رسـید.  او  مذاکـرات متدیـد 
مـاه گذشـته گزارشـاتی منتـر شـد مبنـی بر 
توافـق دو طـرف بـرای متدیـد ولی ایـن اتفاق 

نـداد. رخ 
لـوکاس از سـال 2015 بـرای تیـم اول رئـال 
بـازی مـی کند و یکی از مفیـد ترین بازیکنان 
مـی  محسـوب  اخیـر  هـای  سـال  در  رئـال 
شـود. بازیکنـی چنـد پسـته کـه فصـل جاری 
بـه خوبـی جـای دنـی کارواخـال را در دفـاع 
دلیـل  بـه  پیـش  مـاه  دو  او  کـرد.  پـر  راسـت 
مصدومیت در ال کالسـیکو فصل را از دسـت 
داد و رئـال جـای خالـی او را بـه خوبـی حس 

کرد.
در حالـی کـه بـه نظـر مـی رسـید لـوکاس از 
رئـال رفتنـی اسـت، مـارکا دقایقـی پیش خرب 
طبـق  داد.   2024 تـا  او  قـرارداد  متدیـد  از 
ایـن گـزارش، لـوکاس بـا رسان رئـال بـر رس 

متدیـد سـه سـاله بـه توافق رسـیده اسـت. در 
سـوی  از  لـوکاس  دسـتمزد  قبلـی  مذاکـرات 
باشـگاه ثابـت مانـده بـود و پیـش بینـی مـی 
شـود رقـم درخواسـتی او با موافقت مسـئوالن 
باشـگاه روبـرو شـده اسـت. اگر اتفـاق خاصی 
رخ ندهـد، کارلـو آنچلوتـی تا امشـب رسمربی 
رئـال خواهـد شـد و لـوکاس بـرای اولیـن بـار 
تجربـه کار کـردن بـا این مربی را پیـدا خواهد 
رئـال  بـه  زمانـی   2015 تابسـتان  او  کـرد. 
ملحـق شـد کـه کارلتـو از ایـن باشـگاه برکنـار 

بود. شـده 

لوکاس واسکز در آستانه تمدید قرارداد با رئال

ورزش
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کـه شـنود مکاملـات رهـربان کشـورهای اروپایـی از طریـق یـک 

نقطـه تبادل اینرنتی در ایسـتگاه "سـانداگرگاردان" در نزدیکی 

کپنهاگ و کمک سـازمان اطالعات دامنارک میرس شـده اسـت. 

دامنـارک از نزدیک تریـن متحـدان امریـکا در اتحادیـه اروپـا و 

تنهـا کشـور منطقـه اسـکاندیناوی اسـت کـه همزمان عضـو ناتو 

و اتحادیـه اروپـا اسـت. کلـامن بـون، وزیر مشـاور دولت فرانسـه 

در امـور اروپـا نیـز گفته که جاسوسـی امریکا از مقامـات اروپایی 

احتـامل  او  اسـت.  نگران کننـده"  "بسـیار  بـا کمـک دامنـارک 

ایـاالت  بـا  اتحادیـه  بـر همکاری هـای  ایـن ماجـرا  تاثیرگـذاری 

متحـده را رد نکـرده اسـت.

امـکان اسـتفاده از یـک ایسـتگاه شـنود مخفـی در نزدیکـی 

فاصلـه  در  تحقیقـات  ایـن  بـر  بنـا  اسـت.  داده  را  کپنهـاگ 

سـال های ۲۰۱۲ تـا ۲۰۱۴ عـالوه بـر مکاملـات آنـگال مرکل، 

صحبت هـای فرانـک والر اشـتاین مایر، رئیـس جمهور کنونی 

و وزیـر خارجـه وقـت آملـان و پـر اشـتاین بروک، کاندیـدای 

حـزب سوسـیال دمکـرات بـرای مقـام صدراعظـم نیـز شـنود 

شـده اند. در همیـن بـازه زمانـی متاس هـای سیاسـتمداران 

شـده  سـمع  اسـراق  نیـز  سـویدن  و  نـاروی  فرانسـه،  ارشـد 

اسـت. سـویدن و نـاروی هـم خواهـان پاسـخگویی دامنـارک 

شـده  گفتـه  شـده اند.  جاسوسـی  ماجـرای  شفاف سـازی  و 

بـا  از همـکاری رسویـس اطالعاتـی دامنـارک  نارضایتـی عمیـق  ابـراز 

آژانـس امنیـت ملـی امریـکا در ماجـرای شـنود از سیاسـتمداران ارشـد 

اروپایـی؛ صدراعظـم آملـان و رئیس جمهور فرانسـه چنیـن عملکردی از 

سـوی دوسـتان و متحـدان را "غیرقابـل قبـول" خواندنـد.

امریـکا  و  دامنـارک  از  فرانسـه  جمهـوری  رئیـس  و  آملـان  صدراعظـم 

را   امـر  جوانـب  و  دهنـد  توضیـح  شـنود  مسـئله  بـاره  در  خواسـته اند 

شفاف سـازی کننـد. امانوئـل مکـرون پـس از نشسـت مجـازی بـا آنـگال 

مـرکل بـا لحنـی اعراضـی گفـت: »چنیـن چیـزی بیـن رشکا پذیرفتنـی 

نیسـت. انتظـار مـی رود دامنـارک و امریـکا حقایـق امـر را بـه وضـوح 

دهنـد.«  توضیـح 

آنـگال مـرکل نیـز از  آنچـه روی داده، برانگیحتـه اسـت. او در تایید انتقاد 

مکـرون گفـت: »نگـرش دولت آملان نسـبت به شـنود مکاملـات مقامات 

سیاسـی هامن اسـت که قبـال بود.« 

اشـاره مـرکل بـه اکتـرب ۲۰۱۳ اسـت کـه مشـخص شـد، آژانـس امنیـت 

ملـی امریـکا اطالعـات میلیون هـا شـهروند آملانـی را جمع آوری کـرده و 

تلفـن همـراه صدراعظـم را نیـز تحـت کنـرل و شـنود داشـته اسـت. آن 

موقـع نیـز صدراعظـم "جاسوسـی بیـن دوسـتان" را بـه چالـش کشـیده 

بـود. مرکل با اسـتقبال از ایـن که دولت دامنارک اقـدام رسویس مخفی 

را تقبیـح کـرده، گفـت: »ایـن از نظـر مـن نـه تنهـا مبنایـی بـرای روشـن 

کـردن موضـوع اسـت، بلکـه بـه اعتامدآفرینـی نیز کمـک خواهـد کرد.« 

دولـت دامنـارک از ماجـرای شـنود تـربی جسـته اسـت. ترینه برامسـن، 

وزیر دفاع این کشـور گفته اسـت: »شنود سیسـتامتیک متحدان نزدیک 

غیرقابـل قبـول اسـت.« رسویـس اطالعاتـی دامنـارک اما سـکوت پیشـه 

کـرده و پرسـش های رسـانه ها را بی پاسـخ گذاشـته اسـت. طبـق گزارش 

رادیـو دامنـارک و تیـم روزنامه نـگاران تحقیقـی آملانـی از روزنامـه زود 

دویچـه و شـبکه های رادیوتلویزیونـی غـرب و شـامل آملـان )WDR  و 

NDR(، رسویـس اطالعاتـی ارتـش دامنـارک بـه رسویس مخفـی امریکا 

روسیه تولید انبوه »موتر پوتین« را آغاز کرد

سبقت میالن از اتلتیکو 
در راه جذب هافبک آرجانتاینی

رئیس موساد در مراسم خداحافظی: تا قلب ایران نفوذ کردیم

کـرد. توصیـف  موتـر«  »روسـی ترین 

روسـیه قصـد دارد بـا تولیـد انبـوه آئـوروس کـه 

از  دیگـر  بـا مشـارکت چنـد رشکـت  هم اکنـون 

می شـود،  امریـکا سـاخته  فـورد  جملـه رشکـت 

از ایـن پـس بـه تسـخیر بازارهای خارجـی برود. 

تولیـد   ۲۰۲۳ سـال  تـا  می شـود  پیش بینـی 

ایـن موتـر لوکـس روسـی بـه بیـش از ۵ هـزار و 

۵۰۰ دسـتگاه در روز برسـد. سـایت موترسـازی 

هـزار   ۵ مونتـاژ  ظرفیـت  هم اکنـون  تاتارسـتان 

موتـر در سـال را دارد.

مقامـات صنعتـی روسـیه می گوینـد تولیـد ایـن 

موتـر روز بـه روز بـا خودکفایـی بیشـری انجـام 

شـده و تـا سـال ۲۰۲۳، ۸۰ درصـد آن روسـی 

بود. خواهـد 

سـازندگان آئـوروس گفته انـد اولویـت صـادرات 

ایـن موتـر خاورمیانه و شـامل آفریقاسـت، امری 

کـه بـر اسـاس پیش بینـی آنهـا در اواخـر سـال 

اتفـاق  میـالدی  آینـده  سـال  اوایـل  یـا  جـاری 

بـه  روس هـا عمدتـا  آن  از  پـس  افتـاد.  خواهـد 

بـازار چیـن می اندیشـند و بعـد بـه اروپـا و سـایر 

مناطـق دنیـا چشـم دارنـد.

قیمـت پایـه مـدل سـدان آئـوروس، ۱۸ میلیـون 

بـرآورد  یـورو  هـزار   ۲۰۰ از  بیـش  یـا  روبـل 

. می شـود

خـط تولید انبوه موتر روسـی آئـوروس با حضور 

جمهـوری  رئیـس  پوتیـن،  والدیمیـر  مجـازی 

روسـیه راه انـدازی شـد.

مـدل  تولیـد  خـط  کـه  سـنات  آئـوروس  موتـر 

سـدان آن روز دوشـنبه ۳۱ مـی در جمهـوری 

تاتارسـتان روسـیه کلیـد خـورد، نخسـتین موتر 

تولیـدی ایـن کشـور در کالس موترهـای مجلل 

والدیمیـر  کـه  آنجـا  از  اسـت.  گران قیمـت  و 

پوتیـن یـک مدل لیموزین مـارک آئوروس دارد، 

ایـن موتـر را »موتـر پوتیـن« نیـز می نامنـد.

قرار اسـت نخسـتین محصـوالت این سـایت در 

هفتـه آینـده بـه فـروش برسـد. والدیمیـر پوتین 

در سـخرنانی خـود در مراسـم رومنایـی از خـط 

تولیـد آئوروس گفـت: »خریـداران می توانند در 

مـاه جون نخسـتین لیموزین سـاخت روسـیه را 

خریـداری کنند.«

کـه  ایـن  اعـالم  بـا  روسـیه  جمهـوری  رئیـس 

آن  بـا  بـاره  و  اسـتفاده  موتـر  ایـن  از  خـودش 

رانندگـی کـرده، اظهار داشـت: »اطمینان دارم 

سـاخته  آئـوروس  کارخانـه  در  کـه  موترهایـی 

داشـت.« خواهـد  زیـاد  متقاضـی  می شـود، 

تجـارت  و  صنعـت  وزیـر  مانتـوروف،  دنیـس 

روسـیه کـه او نیـز در مراسـم راه انـدازی خـط 

را  موتـر  ایـن  داشـت،  حضـور  آئـوروس  تولیـد 

حامیتـی پیام  هـای  بـا  طـرف  دو  طرفـداران 

 خـود در شـبکه های اجتامعـی حضور وسـیعی 

داشتند.

بسـیاری از پسـت های طرفـداران فلسـطینیان 

از جملـه مـواردی بـود کـه از محتواهـای اصلـی 

دوبـاره بازنـر شـده بـود. ایـن به این معناسـت 

کـه در رونـد فعلـی اینسـتاگرام، این پسـت های 

اصلـی  محتواهـای  از  کمـر  شـده  بازنـر 

می شـوند. دیـده  تولید شـده، 

سـخنگوی اینسـتاگرام بـا تاکید بر اینکـه "روند 

بیشـر دیـده  از  بـه معنـای جلوگیـری  کنونـی 

شـدن دیدگاهـی خـاص نیسـت" گفتـه اسـت: 

"منطـق پشـت الگوریتـم کنونـی ایـن بـود کـه 

رشکـت مـا تصـور می کـرد کـه کاربـران در میان 

عالقـه  بیشـر  اسـتوری ها  از  عظیمـی  حجـم 

دارنـد محتواهـای اصلـی و اورجینـال تولیـدی 

دوسـتان خـود را ببیننـد."

جریـان  در  اینکـه  از  پـس  اینسـتاگرام 

درگیری هـای اخیـر غـزه متهـم شـد کـه جلـوی 

طرفـداران شـده  همرسـانی  پیام هـای 

فلسـطینیان را می گیـرد، اعـالم کـرده اسـت که 

الگوریتـم اپلیکیشـن خـود را بـرای تغییـر نحـوه 

منایـش محتـوا اصـالح می کنـد.

بـه  اپ  ایـن  اینسـتاگرام،  کنونـی  کارکـرد  در 

اسـتوری هایی که خـود کاربران گذاشـته بودند 

نسـبت بـه اسـتوری هایی کـه بازنر پسـت های 

دیگـر بـود اولویـت می دهـد، رونـدی کـه بـا این 

تغییـر یکسان سـازی خواهـد شـد.

"تاثیـر  موجـب  اینسـتاگرام  کنونـی  الگوریتـم 

بیـش از حـد انتظـار" در بعضـی پسـت ها شـده 

بـود. روندی کـه بنابر اعـالم رشکت اینسـتاگرام 

یـک تاثیـر جانبـی ناخواسـته بـوده و نه تالشـی 

بـرای سانسـور کـردن دیدگاهـی خـاص.

غـزه،  در  اخیـر  درگیری هـای  جریـان  در 

تردیدهای دمبله؛ ستاره فرانسوی از بارسا می رود؟

حشمت اهلل شهیدی به عنوان کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان انتخاب شد

فضایـی ایـران و رسقـت اسـناد از آن سـخن گفـت و خسـارات 

انفجـار در تاسیسـات نطنـز را "۱۰ میلیـارد" دالـر اعـالم کـرد.

"یکی از بهرتین روسای موساد"

آقـای نتانیاهـو در مراسـم خداحافظـی یوسـی کوهـن گفـت: 

"مـن قصـد نـدارم و منی توانـم وارد جزئیـات متـام اقدامامتـان 

بـرای مقابلـه بـا رژیـم آیت الله شـوم که مـا را به نابـودی تهدید 

می کند. امشـب هم بسـیاری از ایـن موارد در سـایه می ماند." 

او آقـای کوهـن را "یکـی از بهریـن روسـای موسـاد" در تاریـخ 

ایـن سـازمان توصیف کـرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشـین 

امریـکا و رئیـس سـابق سـیا هـم از جملـه مهامنـان مراسـم 

خداحافظـی یوسـی کوهـن بود. آقـای کوهن پیش از ریاسـت 

موسـاد، مشـاور امنیت ملی آقای نتانیاهو بود و نقشی کلیدی 

در تالش هـای ارسائیـل بـرای جلوگیـری از حضـور امریـکا در 

توافـق هسـته ای ایـران )برجـام( در زمـان ریاسـت جمهـوری 

بـاراک اوبامـا داشـت؛ تالش هایـی کـه در آن زمـان بی نتیجـه 

مانـد. آقـای نتانیاهـو گفـت کـه در آغاز ریاسـت یوسـی کوهن 

بـر موسـاد در سـال ۲۰۱۶ بـه او گفتـه اسـت کـه مهم تریـن 

مسـئولیتش مقابلـه بـا ایـران اسـت. آقـای کوهـن دو روز پیش 

هـم خواهـان افزایـش فعالیت هـای ارسائیـل علیه ایران شـد و 

گفـت جمهـوری اسـالمی باید بدانـد که "عبـور از خطوط قرمز 

بـه بهـای خسـاراتی بـزرگ متـام خواهد شـد."

بـه متـام دنیـا نشـان داد." ایـران را  دروغ هـا و نیرنگ هـای 

رسقـت اسـناد مربـوط بـه سـوابق برنامـه هسـته ای ایـران کـه 

آقـای نتانیاهـو در سـال ۲۰۱۸ از آن پـرده برداشـت، از جملـه 

دوره  در  ایـران  علیـه  ارسائیـل  اطالعاتـی  فعالیت هـای ضـد 

ریاسـت یوسـی کوهن بود. در این دوره پنج سـاله فعالیت های 

مخفـی ارسائیـل علیـه جمهـوری اسـالمی بـه شـدت افزایـش 

یافـت. انفجارهـا در مراکـز هسـته ای ایـران و کشـن محسـن 

فخـری زاده از چهره هـای مهم پشـت پـرده در برنامه هسـته ای 

ایـران از جملـه اقداماتـی بود که به ارسائیل نسـبت داده شـد. 

بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیـر ارسائیـل کـه خـود در والیته 

مراسـم خداحافظـی  در  گرفتـه،  قـرار  قـدرت  از  رفـن  کنـار 

"یکـی  را  هسـته ای  اسـناد  رسقـت  عملیـات  کوهـن  یوسـی 

از پرافتخارتریـن دسـتاوردهای موسـاد در متـام تاریـخ" ایـن 

سـازمان توصیـف کـرد. با وجـود این هیچ یـک از ایـن دو مقام 

دربـاره بقیـه فعالیت هـای منسـوب بـه ارسائیـل علیـه ایـران 

اظهـار نظـر نکردنـد. در روزهـای اخیـر اظهـارات "افشـاگرانه" 

محمـود احمدی نـژاد، رئیـس جمهـور پیشـین و داوطلـب رد 

صالحیت شـده بـرای انتخابات ۱۴۰۰، دربـاره خرابکاری های 

سـال های گذشـته در مراکـز هسـته ای ایـران خربسـاز شـده 

اسـت. آقای احمدی نژاد، عضو مجمع تشـخیص مصلحت، در 

مصاحبـه ای اینرنتـی، درباره "سـوراخ کردن" سـقف سـازمان 

یوسـی کوهن در مراسـم خداحافظی از ریاسـت موساد، سازمان 

اطالعاتـی و امنیتـی ارسائیل، گفت که در دوره ریاسـت او بر این 

سـازمان ارسائیل توانسـته تا "قلب ایران" نفوذ کند.

آقـای کوهـن در ایـن مراسـم و در حضـور بنیامیـن نتانیاهـو، 

بی وقفـه  جمـع آوری  بـرای  "مـا  گفـت:  ارسائیـل  نخسـت وزیر 

اطالعـات )از ایـران( و برمال کردن رازهایشـان و شکسـن اعتامد 

بـه نفـس و غـرور آنهـا عمـل کردیـم."

رسقـت  عملیـات  کـه  گفـت  او  ارسائیـل"  "تایمـز  گـزارش  بـه 

اسـناد سـوابق هسـته ای ایـران "برنامـه هسـته ای نظامـی ایران، 

و  هسـته ای  نظامـی  حـوزه  در  توانایـی  حفـظ  آن،  نقشـه های 

حـارض اسـت 40 میلیـون یـورو بـرای جـذب 

حیـث  ایـن  از  و  کنـد  پرداخـت  پائـول  دی 

قهرمـان  دارد.  برتـری  اتلتیکـو  بـه  نسـبت 

دارد  پائـول قصـد  بـرای جـذب دی  اسـپانیا 

رقـم  از  تـا  بدهـد  پیشـنهاد  را  بازیکـن  یـک 

نهایـی انتقـال کم شـود امـا اودینزه پیشـنهاد 

میـالن را مناسـب تـر مـی داند. طبـق ادعای 

گاتزتـا دلـو اسـپورت، میـالن و دی پائـول بـر 

رس قراردادی سـه سـاله با دسـتمزد 3 میلیون 

یـورو بـه توافق اولیه نیز رسـیده اند. دسـتمزد 

فعلـی ایـن بازیکـن 2.5 میلیـون یـورو اسـت. 

بـه ایـن ترتیـب مـی تـوان گفـت کـه میـالن 

بـرای جـذب هافبـک  باالتـری  فعـال شـانس 

درخواسـتی  گزینـه  او  دارد.  آرجانتاینـی 

بـرای  روسـونری  رسمربـی  پیولـی  اسـتفانو 

تقویـت خـط هافبـک تیـم اسـت.

دارد. دمبلـه از 4 سـال پیـش بـرای بارسـا بـازی می 

کنـد و پـس از سـه سـال کـه درگیـر مصدومیـت هـا 

بـود، فصل گذشـته توانسـت 44 بازی انجـام دهد و 

11 گل نیـز بـه مثر برسـاند. در باشـگاه روی او برای 

فصـول بعـد نیز حسـاب کرده انـد و معتقدنـد دمبله 

بـا 24 سـال سـن و تجربـه باالیـی کـه از 4 سـال 

حضـور در این باشـگاه کسـب کرده، مـی تواند مهره 

ای قابـل اتـکا بـرای سـال هـای بعـد باشـد.

چـه رونالـد کومـان مبانـد و چـه بـرود، هـدف بارسـا 

او  بـه  کـرد.  نخواهـد  تغییـر  دمبلـه  بـا  متدیـد  در 

پیشـنهادی 5 سـاله بـا افزایـش دسـتمزد ارائه شـده 

و رسان باشـگاه منتظر پاسـخ او هسـتند. اگر دمبله 

حـارض به متدید نشـود، باشـگاه چـاره ای جز فروش 

او در تابسـتان نخواهـد داشـت تـا از جدایـی وی بـه 

عنـوان بازیکـن آزاد در تابسـتان 2022 جلوگیـری 

شـود. دمبلـه در دو سـال گذشـته جـزو بازیکنـان 

مـازاد بارسـا قلمـداد مـی شـد ولـی بـا درخشـش در 

فصـل گذشـته، ورق را کامال به سـود خـود برگرداند.

رودریگـو دی پائـول هافبـک اودینـزه بـا 

میـالن بـه توافـق اولیـه دسـت یافـت.

رودریگـو دی پائـول هافبـک آرجانتاینـی 

بـازی  اودینـزه  بـرای   2016 سـال  از 

مـی کنـد و بـه خصـوص فصـل گذشـته 

درخشـش قابـل توجهـی در ترکیـب ایـن 

تیم داشـت. هافبک سـابق والنسـیا حاال 

مـورد توجـه دو باشـگاه بزرگ قـرار دارد و 

در 27 سـالگی مـی تواند قـدم بلندی در 

فوتبـال خـود بـردارد.

اتلتیکـو مادریـد قهرمـان فصـل گذشـته 

او  دنبـال  بـه  سـخت  میـالن  و  اللیـگا 

. هسـتند

تجربـه بـازی در اسـپانیا و ایتالیـا و سـن 

مناسـب او باعـث شـده تا این دو باشـگاه 

در رقابـت بـرای جـذب او باشـند. میـالن 

بارسـا  از  سـاله   5 پیشـنهادی  دمبلـه  عثـامن 

دریافـت کـرده ولـی هنوز پاسـخی بـه آن نداده 

دو  جـذب  بـه  اقـدام  دیـروز  بارسـلونا  اسـت. 

و سـپس  آگوئـرو  ابتـدا رسخیـو  بازیکـن کـرد. 

اریـک گارسـیا هـر دو از منچسرسـیتی جـذب 

باشـگاه کاتـاالن شـدند و گفتـه مـی شـود بـه 

زودی جینـی واینالـدوم و ممفیـس دیپـای نیـز 

راهـی بارسـا خواهنـد شـد. هـر 4 بازیکن تحت 

قـرارداد بـا هیـچ باشـگاهی نیسـتند و جـذب 

شـان هزینـه ای را بـه بارسـا تحمیـل نکـرده و 

نخواهـد کـرد. در کنـار جـذب بازیکـن، بارسـا 

بازیکـن  چنـد  بـا  قـرارداد  متدیـد  دنبـال  بـه 

در صـدر  کـه  مسـی  لیونـل  از  اسـت. جـدای 

فهرسـت متدیدی هاسـت، عثامن دمبله ستاره 

فرانسـوی بارسـا نیز بازیکنی اسـت که باشـگاه 

طبـق  ولـی  کـرده  ارائـه  پیشـنهایدی  وی  بـه 

ادعـای موندودپورتیـوو، دمبله هنوز پاسـخی به 

آن نـداده و تردیدهایـی جـدی بـرای پذیرش آن 

آلگری خواهان ماندگار شدن دو ستاره باتجربه یووه

خواهـان  آلگـری  ماسـیمیلیانو  می شـود  گفتـه 

حفـظ جورجـو کیـه لینـی و لئونـاردو بونوچـی 

شـده اسـت.

اسـپرت  دلـو  گاتزتـا  کـه  گزارشـی  اسـاس  بـر 

منتر کرده ماسـیمیلیانو آلگری روز پنج شـنبه 

یوونتـوس  مسـئوالن  بـا  را  خـود  دیـدار  اولیـن 

برگـزار خواهـد کـرد و قـرار اسـت در آن پیرامون 

مسـائل زیـادی بحـث شـود.

آینـده کریسـتیانو رونالـدو مـی توانـد داغ تریـن 

بحـث باشـد کـه در ایـن جلسـه مـورد بررسـی 

قـرار می گیـرد اما قطعـاً پیرامون مسـائل دفاعی 

یوونتـوس نیـز در آن بحـث خواهـد شـد.

ماسـیمیلیانو  کـه  شـده  ادعـا  گـزارش  ایـن  در 

آلگـری تصمیـم قطعـی خـود را در مـورد حفـظ 

احتـامل  بـه  و  کـرده  اتخـاذ  کیه لینـی  جورجـو 

قریـب بـه یقیـن قـرارداد ایـن مدافـع باتجربـه 

بـرای یـک فصـل دیگـر متدیـد خواهـد شـد.

از سـمت دیگـر گاتزتا دلو اسـپرت ادعـا می کند 

نیـز  بونوچـی  لئونـاردو  بـا  آلگـری  مکـس  کـه 

صحبـت کـرده و قرار اسـت این مدافـع با تجربه 

دو  بنابرایـن  شـود  مانـدگار  بیانکونـری  در  نیـز 

کاپیتـان در یـووه باقـی خواهنـد مانـد و نقـش 

ایفـا  آلگـرو  هدایـت  تحـت  تیـم  در  را  مهمـی 

خواهنـد کـرد.

ایـن جلسـه در مـورد  همچنیـن قـرار اسـت در 

بازیکنـان مدنظـر آلگری و در واقع لیسـت خرید 

او بحـث شـود تـا یونتـوس بتوانـد بـا ایده هـای 

موفـق  آینـده  فصـل  در  خـود  جدیـد  رسمربـی 

. شود

پس از انتقاد هواداران فلسطینیان، 
اینستاگرام الگوریتم خود را تغییر می دهد

نمارک؛  دا در  شنود  یی  رسوا
توضیح شدند مکرون خواســتار  و  مرکل 

تسـت انجـام داد کـه اولی آنرا بـا تفاوت ۱۰ ویکت بـه زیمبابوی 

باخت.

را  زرمتـی  رحمت شـاه  کـه  آمـده  همچنـان  بـورد  اعالمیـه  در 

به عنـوان معـاون حشـمت الله شـهیدی برگزیـده و راشـد خـان 

نیـز به حیـث معـاون کاپیتـان بازی هـای بیسـت اووره برگزیـده 

شده اسـت. کریکـت بـورد افغانسـتان قبـل از آغـاز جـام جهانی 

۲۰۱۹ کریکـت نیـز اصغـر افغـان را برکنـار کـرده بـود، امـا بـا 

واکنش تند شـامری از بازیکنان رسشـناس از جمله راشـد خان 

و محمـد نبـی روبـه رو شـد.

کریکـت بـورد آن زمـان پـس از مـدت کوتاهـی اصغـر افغـان را 

دوبـاره به حیـث کاپیتـان برگزیـد.

اصغـر افغـان از کاپیتانـی تیـم ملـی کریکـت افغانسـتان برکنار 

. شد

کریکت بورد افغانسـتان شـام دوشـنبه در یک اعالمیه گفته که 

حشـمت الله شـهیدی بـه جـای اصغـر افغـان به عنـوان کاپیتان 

تیـم ملـی کریکـت افغانسـتان در بازی هـای یـک روزه و تسـت 

شده اسـت. برگزیده 

اعالمیـه می افزایـد اصغـر افغـان را پـس از آن برکنـار کـرده کـه 

پـس از تحقیـق در مـورد بازی تسـت بـا زیمبابـوی دریافتند که 

شـامری از فیصله هـای او باعـث شـد تیـم افغانسـتان شکسـت 

بخورد.

تیـم ملـی افغانسـتان در مـارچ امسـال بـا زیمبابـوی دو بـازی 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 



 اداره خـط آهـن کشـور اعـام کـرده اسـت کـه  خط آهـن آقینـه، افغانسـتان را به 

شـبکه خـط آهـن بین املللـی کشـور ترکمنسـتان متصـل کـرده و در حـال حارض 

یکـی از مسـیرهای مهـم تجارتـی و ترانزیتـی کشـور با کشـورهای منطقه اسـت.

ایـن اداره روز سه شـنبه 11 جـوزا بـا نـر خربنامـه ای نوشـته اسـت که روزانـه هزاران تُـن اموال 

تجارتـی، مشـمول مـواد غذایـی، نفتـی، سـاختامنی، تولیـدات و محصـوالت زراعتـی، از طریـق 

ایـن خـط آهـن میـان افغانسـتان و کشـورهای مختلـف آسـیایی انتقـال می یابد.

پروژه خط آهن آقینه در سـال ۱۳۹۵ به طول ۶ کیلومرت از سـوی کشـور ترکمنسـتان سـاخته و 

توسـط رئیسـان جمهور افغانسـتان و ترکمنسـتان افتتاح و به بهره برداری سـپرده شـد.

اداره خـط آهـن کشـور می گویـد کـه نظـر بـه اهمیـت اقتصـادی و اتصالـی ایـن پـروژه، طـی 

سـال های اخیـر، ایـن خـط توسـعه داده شـد، به شـمول احـداث ۱۰ کیلومـرت خط آهـن فرعی، 

امکانـات و تأسیسـات تخلیـه و بارگیـری را در ایسـتگاه آقینـه، نیـز فراهـم شـد.

بـه نقـل از خربنامـه، در سـال گذشـته،۳۰ کیلومرت خـط جدید )خط آهـن آقینـه– اندخوی( نیز 

از بودجـه انکشـافی اداره خـط آهـن، در امتـداد ایـن پروژه احداث شـد که بندر آقینه را به شـهر 

اندخـوی والیـت فاریاب وصل کرده اسـت.

هم چنـان، ایسـتگاه خـط آهـن آقینـه در سـال های اخیـر توسـعه داده شـده و ایسـتگاه خـط 

آهـن اندخـوی نیـز در حـال سـاخت اسـت که بـا تکمیـل آن ظرفیـت تخلیه وبارگیـری و امکانات 

انتقـاالت از ایـن مسـیر افزایـش چشـم گیر می یابـد.

اداره خـط آهـن کشـور می گویـد کـه بهره بـرداری از خط آهـن افغانسـتان– ترکمنسـتان، امکان 

حمـل و نقـل منطقـه ای را افزایـش داده و بـرای ایجـاد هامهنگـی در شـبکه های ترانسـپورتی 

منطقـه، اروپـا و آسـیا دارای اهمیت اسـت.

در خربنامـه ایـن اداره آمـده کـه بهره بـرداری معیـاری و مؤثـر از پروژه هـای خـط آهـن که شـامل 

بارگیـری  و  تخلیـه  تاسیسـات  و  انجنیـری  سـاختامن های  ایسـتگاه ها،  زیربنایـی،  تاسیسـات 

اسـت، نیازمنـد حفـظ و مراقبـت دوامـدار و منظم اسـت. از ایـن رو، تیم تخنیکـی اداره خط آهن 

مطابـق پـان ریختـه شـده، از رشوع افتتـاح پروژه، به گونه روزانـه، هفته وار و ماهـوار از این پروژه 

حفـظ و مراقبـت کـرده و زمینـه سـیر و حرکـت مصـون و بـدون سـکتگی قطار های خـط آهن را، 

فراهـم کرده اسـت.

ایـن اداره تـاش دارد کـه همزمـان بـا توسـعه پـروژه اتصالـی و تجارتـی خـط آهـن آقینـه، از 

تأسیسـات موجـود آن به درسـتی نگهـداری منایـد تـا رشایـط اسـتفاده دوامـدار و مصـون آن 

باشـد. مسـاعد 
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اداره خط آهن: روزانه هزاران تُن اموال تجاری از خط 
آهن آقینه منتقل می شود

شورای انسجام ترانسپورت زمینی: 

یک فرد مسلکی باید در راس وزارت ترانسپورت قرار بگیرد

وزارت صحت: در شبانه روز 
گذشته ١٠٤٥ واقعۀ کرونا در 

کشور ثبت شد

فوزیه کوفی در میان یکی از 
پنجاه رهرب بزرگ جهان در مجله 

»فورچون«

موج سوم کرونا؛ 

توزیع پاسپورت نیز در ١6 والیت کشور محدود شد

برای نخستین بار مرکز واحد ملی محصوالت صادراتی در قندهار افتتاح شد

یوناما: در هفت رویداد، 23 غیرنظامی کشته و ٤9 تن دیگر زخمی شده اند

نگرانی کشاورزان و بازرگانان از نبود بازار برای میوه های تازه

 ریاسـت عمومـی پاسـپورت در پـی افزایـش مبتالیـان و مـرگ و میـر 
ناشـی از ویـروس کرونـا اعـالم کرده اسـت کـه توزیـع پاسـپورت برای 
پیش گیـری از گسـترش موج سـوم ویـروس کرونا در ۱۶ والیت کشـور 

محدود شـده اسـت.
ایـن ریاسـت روز سه شـنبه، ۱۱ جـوزا، اعـالم کـرده اسـت کـه رونـد 
توزیـع پاسـپورت در ۱۶ والیـت شـامل کابـل، غزنـی، هلمنـد، قندهار، 
لوگـر، ننگرهـار، پکتیـا، پـروان، میـدان وردک، پنجشـیر، بلـخ، لغمـان، 
بدخشـان، کاپیسـا، قنـدز و نیمـروز بـه جـز مـوارد اسـتثنایی متوقـف 

است. شـده 
پیـش از ایـن وزارت صحـت اعـالم کـرده بـود کـه هـر شـب و روز بـه 
افـزوده می شـود و بـرای جلوگیـری  شـمار مبتالیـان بیمـاری کرونـا 

 وزارت مالیـه کشـور می گویـد کـه برای نخسـتین بـار در والیـت قندهار 
مرکـز واحـد ملی محصـوالت صادراتـی )On Stop Shop( افتتـاح گردید. 
وزارت مالیـه، دیـروز سه شـنبه )۱۱ جـوزا( بـا نشـر خبرنامـه ای گفتـه 
کـه بـرای نخسـتین بـار در والیـت قندهـار مرکـز واحـد ملـی محصوالت 

صادراتـی )On Stop Shop( افتتـاح گردیـد.
در مراسـم افتتـاح ایـن مرکـز نثار احمـد غوریانی، وزیر تجـارت و صنعت، 
عالـم شـاه ابراهمیمـی، معیـن عوایـد و گمـرکات و برخی مسـئولین اتاق 

تجارت و سـرمایه گذاری افغانسـتان اشـتراک داشـتند.
بـا افتتـاح مرکـز واحد ملی محصـوالت صادراتـی، تمام امـوال تجارتی که 

دفتـر نمایندگـی خـاص سرمنشـی سـازمان ملل متحـد برای افغانسـتان 
)یونامـا( می گویـد کـه در یـک هفتـه گذشـته، 23 غیرنظامـی در نقـاط 

مختلـف کشـور کشـته و 49 تـن دیگـر زخمـی  شـده اند.
ایـن اداره روز سه شـنبه ۱۱ جـوزا بـا نشـر خبرنامـه ای نوشـته اسـت کـه 
تنهـا در هفـت حادثـه ثبـت شـده در هفتـه گذشـته در قندهـار، هلمند، 
ارزگان، سـرپل، پـروان و کاپیسـا دسـت کـم 23 فرد غیرنظامی کشـته و 

49 تـن دیگـر زخمی شـده اند.
در خبرنامـه یونامـا آمـده که بسـیاری از غیرنظامیان توسـط شـلیک های 
غیـر مسـتقیم طالبـان و اردوی ملـی کشـته و زخمی می شـوند. حمالت 
هوایـی اردوی ملـی و مواد منفجره تعبیه شـده توسـط عناصـر ضددولتی 

همچنیـن باعـث تلفـات زیادی افـرادی ملکی می شـود. 
دفتـر نمایندگـی خاص سرمنشـی سـازمان ملـل، می گوید کـه یافته های 
خـود را بـا طرف هـای جنـگ در میـان می گـذارد و از آنهـا می خواهـد تا 

همـه اقدامـات را بـرای محافظت از افـرادی ملکی انجـام دهند.
در خبرنامـه ایـن نهـاد نوشـته شـده کـه تلفـات سـنگین غیرنظامیان که 
اخیـراً توسـط یوناما مسـتند شـده اسـت، بر ضـرورت فوری بـرای کاهش 
خشـونت، پیشـرفت در مذاکـرات صلح افغانسـتان و همچنان بـر اقدامات 
بیشـتر از سـوی همـه طرف هـا بـرای محافظـت از غیرنظامیـان در برابـر 

 همزمـان بـا آغـاز فصل برداشـت میوه  هـای تازه بـه ویژه تربـوز و خربوزه 
در کشـور، شـماری از بازرگانـان بـه نبـود بـازار بـرای ایـن فراورده هـا 
ومشـکالت ترانزیتی با پاکسـتان شـاکی اند. ایـن بازرگانـان می گویند که 
افزایـش واردات میوه هـای تازه از کشـورهای همسـایه، از دیگـر چالش ها 
در ایـن بخـش بـوده انـد. از سـویی هـم شـماری از فروشـندگان تربـوز 
دربـازار میـوه فروشـی کابـل می گوینـد کـه درحـال حاضـر بهـای هفـت 
کیلوگـرام تربـوز فـراه در ایـن بازارهـا تـا پنجاه افغانی اسـت. شـماری از 
بازرگانـان بـا درنظرداشـت کم رنـگ بـودن صـادرات از راه دهلیزهوایی و 
چالش هـای ترانزیتـی در شـماری از کشـورهای همسـایه می گوینـد کـه 
احتمـال دارد امسـال هـم بدتریـن سـال بـرای صـادرات میوه هـای تـازه 
کشـور باشـد. محمـد ظاهـر، بـازرگان میـوه های تـازه، گفـت: »وقتی که 
تربـوز جـالل آبـاد مـی برآید، اگر یـک موتر از جـالل آباد می آیـد، به ده 

هـا و صدهـا موتـر از پاکسـتان مـی آید.«
سـهراب، فروشـنده میـوه های تـازه در بازار میـوه های تـازه کابل، گفت: 

از گسـترش ویـروس کرونـا و کنتـرل وضعیـت کشـور تمـام مکاتـب، 
مراکـز آموزشـی و دانشـگاه های کشـور در ۱۶ والیـت تـا دو هفته دیگر 

تعطیـل کـرده اسـت. ایـن تصمیـم روز 8 جـوزا گرفتـه شـده بـود.
چرخـه  کـه  بـود  گفتـه  صحـت  وزارت  سرپرسـت  مجـروح،  وحیـد 
گسـترش ویـروس در تمـام والیـات، بـه ویـژه والیت هایـی کـه مراکـز 

اسـت. یافتـه  سـرعت  شـده اند  مسـدود  آموزشـی 
او افـزوده بـود کـه بـر اثـر بی اعتنایی هایـی کـه شـهروندان کشـور در 
روزهـای عید داشـته اند، آمـار کرونا در افغانسـتان افزایش یافته اسـت. 

پیـش از ایـن وزارت در مـورد روزهـای عید فطـر هشـدار داده بود.
آقـای مجـروح هشـدار داد کـه اگـر مـردم تدابیـر را رعایـت نکننـد، 

افغانسـتان وجـود دارد. امـکان وقـوع هـر خطـری در 

بـه خـارج از کشـور صـادر می گردد و نیـز طی مراحـل امـوال تجارملی و 
سـکتور خصوصـی تحت چتـر واحد صورت مـی گیرد.

همچنـان بـا بهـره بـرداری از ایـن مرکـز تسـهیالت زیـادی بـرای تجـار 
ملـی فراهـم گردیـده و در طـی سـریع امـوال و کاهش بروکراسـی کمک 

زیـادی مـی نماید.
بـه گـزارش خبرگـزاری جمهـور؛  وزارت مالیـه می گویـد کـه حکومـت 
افغانسـتان درنظـر دارد کـه بخاطـر فراهـم آوری تسـهیالت بـرای صـادر 
کنندگان سیسـتم )On Stop Shop( را در زون های بزرگ کشـور ایجاد 

نمایـد، کـه افتتـاح آن از والیـت قندهـار آغـاز گردید.

اسـیب، تاکید کرده اسـت.
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان نیز روز دوشـنبه نیز بـا ابراز 
نگرانـی اعـالم کـرده بـود کـه از تاریـخ ۶ تا 8 مـا جـوزا 24 غیرنظامی در 

نقـاط مختلـف کشـور قربانـی خشـونت ها و جنگ شـدند.
ایـن کمیسـیون نوشـته اسـت کـه یافته های ابتدایی کمیسـیون مسـتقل 
حقـوق بشـر افغانسـتان نشـان می دهـد کـه از تاریـخ ۶ تا 8 مـاه جوزای 
روان، در هفـت رویـداد جداگانـه در والیت هـای سـرپل، هلمنـد، پـروان، 
ننگرهـار و کاپیسـا و هم چنیـن بزرگـراه کابل ـ هـرات، براثر حملـۀ هوایی ، 
فیـر هـاوان و اسـلحۀ سـنگین و ماین هـای کارگذاری شـده در جـاده، 24 

تن غیرنظامی کشـته شـدند.
در اعالمیـه کمیسـیون آمـده بـود که این رقـم پنج زن و هفـت کودک را 
نیـز شـامل می شـود. در اعالمیـه عالوه شـده اسـت کـه در ایـن رویدادها 
43 غیـر نظامـی دیگـر زخمـی شـده انـد کـه در جمـع آنـان ۱۱ کودک 

نیـز شـامل اند.
از  افغانسـتان  مـردم  کـه  بـود  گفتـه  اعالمیـه اش  در  نیـز  کمیسـیون 
این همـه خشـونت، کشـتار و بی رحمـی بـه سـتوه آمده انـد. کمیسـیون 
در ایـن اعالمیـه خبـری از طرف هـای درگیـر خواسـته اسـت حملـه بـر 
غیرنظامیـان، مراکـز آموزشـی و تاسیسـات عامـه بایـد فورا متوقف شـود.

»در والیت هایـی کـه تربـوز کشـت می شـود، بـه شـمول فـراه، دهاقینـی 
کـه در آن جـا اسـتند، ایـن هـا یـک اتحادیـه مشـترک ندارنـد کـه چی 

وقـت تربـوز را جمـع آوری بکنند.«
در همیـن حال، مسـووالن فدراسـیون اتاق هـای افغانسـتان می گویند که 
حکومـت بایـد بـرای حل مشـکالت ترانزیتـی و بهبود صـادرات میوه های 
تـازه از همیـن اکنـون کار کنـد. خانجـان الکـوزی، معـاون فدراسـیون 
اتاق هـای افغانسـتان، گفـت: »مشـکالت ترانزیتـی مـا بـا همسـایه گان ما 
در حـال خـود گذاشـته شـدند. مشـکالت در صـادرات و واردات مـا بـه 
جـای خـود باقـی مانـده انـد. دهلیـز هوایـی هـم با آمـدن ویـروس کرونا 
بـا مشـکالتی روبـه رو شـد.« درایـن بـاره وزارت صنعت و تجـارت چیزی 
نمی گویـد. شـماری از بازرگانـان بـا نگرانـی از چالش هـای کنونـی فراراه 
صـادرات کشـور می گوینـد کـه امسـال ناامن بـودن بخش هایی از کشـور 
کـه در برداشـت میوه هـای تـازه پیشـتاز هسـتند از دیگـر نگرانی های اند 

کـه چالش سـاز خواهنـد بود.

سـاعت   ٢٤ در  کـه  می گويـد  عامـه  صحـت  وزارت   

گذشـته، 1٠٤٥ تـن بـه ويـروس کرونـا مصـاب شـده و 

٣٣ تـن ديگـر جـان باختـه انـد.

روز  شـبانه  یـک  در  وزارت؛  ایـن  مسـئوالن  گفتـۀ  بـه 

گذشـته، آزمایـش کرونـاى ٣٦1٤ تـن انجام شـده، که 

تـن شـان مثبـت می باشـد. آزمايـش 1٠٤٥  نتيجـۀ 

تعـداد  آمـار،  ایـن  ثبـت  بـا  کـه  اسـت  گفتـه  منبـع 

مبتایـان بـه ایـن ویـروس در افغانسـتان، بـه ٧٤٠٢٦ 

اسـت. یافتـه  افزایـش  تـن 

 11 شـنبه  )سـه  دیـروز  کـه  وزارت  ايـن  خربنامـۀ  در 

جـوزا(، منتر شـد آمده اسـت کـه ٢٨٢ تـن در کابل، 

در  تـن   ٦٩ تـن،   11٣ کـدام  هـر  کندهـار  و  بلـخ  در 

پکتيـا، ٦٤ نفـر در میـدان وردک، ٦1 تن در پنجشـر، 

٤٨ تـن در ننگرهـار، در بغـان و بدخشـان هـر والیـت 

٤٤ تـن، ٢٣ در زابـل، ٢1 در پکتيـکا، ٢٠ در غـزىن، 

1٨ در فاريـاب، 1٧ در تخـار، 1٥ در باميـان، 1٢ در 

هلمنـد، ٨ در هـرات، در سـمنگان و کـر هـر والیت ٦ 

تـن، ٥ در غـور، ٤ در فراه، ٣-٣ در خوسـت و جوزجان 

و ٢ در واليـت لغـامن بـه ويـروس کرونـا مصـاب شـده 

ند. ا

بـر اسـاس معلومات منبع، در یک شـبانه روز گذشـته، 

یـاب  صحـت  دوبـاره  کرونایـی،  بیـامران  از  تـن   11٢

شـده و شـامر مجموعی بهبـود یافته هـای اين بيامرى 

نیـز بـه ۵۷٧٤1 تـن می رسـد.

همچنـان وزارت صحـت گفتـه اسـت که در ٢٤ سـاعت 

گذشـته، ٣٣ تـن در اثـر ابتـا بـه )کویـد- ۱۹( فـوت 

در  تاکنـون  کرونـا  ويـروس  شـيوع  آغـاز  از  و  کـرده 

افغانسـتان، شـامر مجموعـی جان باختـگان از اثر این 

بیـامری، بـه ٣٠٠٧ نفـر رسـیده اسـت.

متـام  در  تاکنـون  منتـره؛  گزارشـهای  اسـاس  بـه 

جهـان، بيـش از ۱۷٢ ميليـون تـن بـه ويـروس کرونـا 

مبتـا شـده انـد، کـه باالتـر از ۱٥٠ ميليـون تـن شـان 

دوبـاره صحـت يـاب و بیـش از ۳،۵ ميليـون تـن فـوت 

منـوده انـد.

و  جمهوریـت  کننـده   مذاکـره   هیـات  عضـو  کوفـی،  فوزیـه   

مناینـده  پیشـین بدخشـان در مجلـس مناینده گان از سـوی 

رهـرب  پنجـاه  از  یکـی  به عنـوان  فورچـون  امریکایـی  مجلـه 

بـزرگ جهـان شـناخته شـد.

در فهرسـت پخـش شـده از سـوی مجله فورچـون در نیویارک 

نـام فوزیـه کوفـی در جایـگاه چهلم قرار گرفته اسـت.

در همیـن حـال خانـم کوفـی مـی گویـد کـه زمانـی خـودش 

را رهـرب می دانـد کـه افغانسـتان و مردمـش در صلـح زندگـی 

. کنند

دخـرتان  بـرای  طالبـان  حاکمیـت  زمـان  در  کوفـی  فوزیـه 

محـروم از آمـوزش، مکتـب خانگـی ایجـاد کـرد و اکنـون در 

میـز مذاکـرات بـا طالبـان، از زنان و دخـرتان افغـان مناینده 

گـی مـی کنـد.

مجلـه امریکایـی فورچـون امسـال او را چهلمیـن رهـرب بزرگ 

جهـان اعـام کرده اسـت.

فوزیـه کوفـی، عضـو هیات مذاکـره کننده جمهوری اسـامی 

افغانسـتان، گفـت: »اگـر رشایط قسـمی باشـد که مـا فقط از 

راه مذاکـرات انسـان کشـی و جنـگ را ختـم کنیـم مـن فکـر 

می کنیـم کـه در آن صـورت بـاز مـا بـا همـه سـختی هایـی 

کـه ایـن پروسـه دارد مـن مـی توانـم امیـدوار باشـم کـه بلـی 

شـاید متـام خواسـته هایی که مردم افغانسـتان مـی خواهند 

نتوانیـم بـه او دسرتسـی پیـدا کنیـم ولـی حقـوق اساسـی و 

انسـانی را کـه مـا مسـتحق آن اسـتیم و زنـان افغان مسـتحق 

آن اسـتند در رونـد مذاکـره بتوانیـم تضمیـن کنیـم و تثبیـت 

» . کنیم

فوزیـه کوفـی افزون بـر کار در یونیسـف، در دورهای پانزدهم 

نیـز  و شـانزدهم مناینـده بدخشـان در مجلـس مناینـدگان 

بـود او نخسـتین زن در تاریـخ افغانسـتان اسـت کـه معـاون 

مجلـس مناینـده گان بـوده اسـت.

بـه  را  افغانسـتان«  بانـو کوفـی ریاسـت حـزب »مـوج تحـول 

عهـده دارد و نخسـتین زنـی اسـت کـه در افغانسـتان یـک 

می کنـد. رهـربی  را  سیاسـی  حـزب 

بانـو کوفـی گفـت: »بعضـی هـا مـی گوینـد کـه در بیسـت 

سـال گذشـته بـا حضـور خارجـی هـا زنـان افغـان پیرفـت 

بـا ایـن فشـارهایی کـه هـر  کردنـد مـن فکـر مـی کنـم کـه 

روز زنـان بـا آن مواجـه اسـتند اگـر خودشـان مقاومـت منـی 

داشـتند و اگـر خودشـان بـاور بـه توامننـدی خودشـان منـی 

داشـتند هیـچ گاهـی منـی توانسـتند بـه جایگاهی کـه امروز 

برسـند.« اسـتند 

بانـو کوفـی پیـش از ایـن لقـب »رهـربان نوظهـور جهانـی« را 

از طـرف شـورای اقتصـادی جهـان و همچنین لقـب »۵۰ زن 

بـا فکـر جسـور« را از طـرف شـورای اتانتیک به دسـت آورده 

است.

کـه  کنـم  مـی  فکـر  »مـن  گفـت:  کابـل،  باشـنده  مریـم، 

نیازاسـت در رونـد صلـح به حق و حقوق زنان درسـت رسـیده 

گـی شـود و ایـن حـق تامیـن شـود نبایـد دسـت آوردهـای 

شـوند.« قربانـی 

ایـن سیاسـت گـر پرآوازه کشـور به روز سـه شـنبه بـار دیگر با 

همـکاران خـود بـه دوحـه رفـت تـا بتوانـد نویـدی از صلـح را 

بـرای افغانـان رقـم زند. 

 شـورای انسـجام ترانسـپورت زمینـی در یـک نشسـت اعتراضـی، گفتنـد کـه وزیـر ترانسـپورت 
فـردی مسـلکی نیسـت و بایـد بـه جـای او یـک فـرد مسـلکی قـرار بگیرد.

این شـورا که متشـکل از ده ها شـرکت و اتحادیه های ترانسـپورتی اسـت، روز سه شـنبه ۱۱ جوزا 
در یـک نشسـت اعتراضـی در کابل گفت که مسـئوالن رده باالیـی وزارت ترانسـپورت توجهی به 

بخـش زیربنایـی و ترانسـپورتی ندارند و باید برکنار شـوند.
طـال محمـد اطمانـزی رئیس این شـورا، می گوید کـه قدرت اهلل زکـی، وزیر ترانسـپورت برخالف 
اینکـه انسـانی خـوب و قابـل احترامی اسـت اما مسـلکی نیسـت و باید یک فرد مسـلکی در راس 

این اداره قـرار بگیرد.
آقـای اطمانـزی گفـت کـه وزیـر ترانسـپورت از زمـان احـراز ُکرسـی وزارت تاکنون حتـا یکی از 
مـواد قانـون ترانسـپورت زمینـی را تطبیـق نکـرده اسـت و در راسـتای جلوگیـری از اخـاذی در 

شـاهراه ها نیـز نـاکام بوده اسـت.
او بـا بیان اینکـه آنـان ادامـه کار قـدرت اهلل ذکی و سـایر مسـووالن وزارت ترانسـپورت را مناسـب 
نمی بیننـد، اضافـه کـرد کـه وزیـر ترانسـپورت یـک فـرد غیرمسـلکی اسـت و بـودن او در راس 

وزارت جفـا در حـق شـرکت های ترانسـپورتی و راننـدگان اسـت.
رئیس شـورای انسـجام ترانسـپورت زمینی ُهشـدار داد که در صورت عملی نشـدن خواسـت های 
شـان، آنـان بـه تحصـن و حرکت هـای مدنـی از جمله مسـدود سـازی شـاهراه ها دسـت خواهند 

زد.
اطمانـزی ادامـه داد کـه دولـت بـا نصـب ترازوهـای کنتـرل وزن و اسـکنرها به جـای این کـه 

مشـکالت سـرمایه گذاران را کاهـش دهـد، برعکـس چالشـی ایجـاد کـرده اسـت.
او همچنیـن مدعـی شـد کـه گماشـتگان وزارت ترانسـپورت در شـاهراه ها از راننـدگان اخـاذی 
می کننـد و از سـویی نیـز ۷۰ درصـد از مالیاتـی کـه شـرکت های ترانسـپورتی می پردازنـد، نیز از 

سـوی وزارت ترانسـپورت حیـف و میل می شـود.
او اضافـه کـرد کـه مسـووالن وزارت ترانسـپورت صدهـا هـزار دالـر را بـه بهانـه برنامـه ارتقایـی 

کرده انـد. دزدی  و  اختـالس 
اتهام فساد بر شرکت احمدشاه ابدالی

شـورای انسـجام ترانسـپورت زمینـی در ایـن نشسـت اعتراضـی همچنیـن شـرکت ترانسـپورتی 
احمـد شـاه ابدالـی را بـه قاچـاق مـواد بی کیفیـت، همدسـتی بـا تروریسـتان، اضافه سـتانی از 

مسـافران و قتـل ده هـا مسـافر در اثـر بی احتیاطـی راننـدگان آن متهـم کـرد.
رئیـس شـورای انسـجام ترانسـپورت زمینـی، گفت کـه از مـردم می خواهیـم برای مصـون بودن 

خـود از این شـرکت اسـتفاده نکنند.
او بـا بیان اینکـه هم اکنـون اضافه تـر از 9۰ درصـد شـرکت های ترانسـپورتی زیـر چتـر این شـورا 
جمـع شـده اند، گفـت کـه هرچند شـورا صالحیت ملغی سـاختن جواز شـرکت احمدشـاه ابدالی 

را نـدارد؛ امـا بـه کمـک مردم مانـع فعالیت این شـرکت می شـود.
او احمـد شـاه ابدالـی را لکـه بدنـام بـر روی دامـن شـرکت های ترانسـپورتی خوانـد و اضافه کرد 
کـه ایـن شـرکت در کنار همدسـتی با تروریسـتان، مـواد قاچاقـی، بی کیفیت و بـدون محصول را 

نیـز بـه کابل و سـایر والیت هـا انتقـال می دهد.
او همچنیـن گفـت که شـرکت احمد شـاه ابدالی مسـافرین را در ابتداء سـوار موتر هـای ۵8۰ بنز 
می کنـد؛ امـا در چـوک ارغنـده بـه بهانـه خراب بـودن موتر آنـان را با بس هـای 3۰3 بـه قندهار 

و هـرات انتقـال می دهند.
بربنیـاد گفته هـای اتمانـزی؛ شـرکت ترانسـپورتی احمـد شـاه ابدالـی در حالی چنیـن نیرنگی را 
روی مسـافران عملـی می کنـد کـه قیمـت تکـت بس هـای 3۰3 کمتـر از نیـم همان مبلـغ برای 

وسـایط ۵8۰ بنز اسـت.
امـا احمـد ابدالـی ، رئیـس شـرکت ترانسـپورتی احمدشـاه ابدالـی، ادعاهـای آقـای اطمانـزی را 
بی اسـاس دانسـته و می گویـد کـه تمام فعالیت های شـرکت براسـاس قوانین ترانسـپورتی کشـور 

و تحـت نظـر وزارت ترانسـپورت صـورت می گیـرد.
گفتنـی اسـت که شـرکت احمد شـاه ابدالی بیشـتر در مسـیرهای کابـل - قندهار، کابـل - هرات 

و سـایر والیت های غربـی فعالیت دارد.


