
هزاره ها در معرض یک 
نسل کشی 
قرار دارند

 سال پانزدهم    شماره 4232   دو شنبه   17 جوزا 1400  7 جون 2021  قیمت: 20 افغانی

55

 پدافند امریکا دو پهپاد را روی 
پایگاه عین االسد عراق 

سرنگون کرد

 دولت ایران خواستار زمان 
برای پاسخگویی به ادعاهای 

نامزدهای ریاست جمهوری شد 
 ارتـش عـراق اعالم کـرد که بامـداد روز یکشـنبه دو پهپاد 
اسـتقرار  محـل  عین االسـد،  نظامـی  پایـگاه  آسـمان  در 
نیروهـای امریکایـی، رهگیـری و منهدم شـده اند. بـه گفته 
مرکـز اطالع رسـانی امنیتـی عـراق سیسـتم پدافنـد هوایی 

C-RAM ارتـش امریـکا ...

نامـه ای  در  ایـران  دولـت  سـخنگوی  ربیعـی،  علـی   
خطـاب به رئیس صداوسـیما خواسـتار در نظـر گرفتن 
وقـت بـرای دولـت حسـن روحانـی جهت پاسـخگویی 
بـه »اتهـام زنی هـا« شـد. نامـه آقـای ربیعی کـه دقیقا 

سـاعتی پـس از پایـان ...

امریکا از افغانستان 
حمایت می کند 

 در مـاه جـون سـال ۱۹۴۰ میالدی کـه ارتش نازی 

در آسـتانۀ حملـه بـه پاریـس بـود، والـر بنیامیـن، 

آمـاده می شـد کـه  ایـن آملانـِی یهـودِی تبعیـدی، 

پاریـس را تـرک کنـد. بنیامین که یکـی از مهم ترین 

منی توانسـت  اسـت  بیسـتم  قـرن  روشـنفکران 

مـدارک الزم را  ...

اکـران  زمـان  اعـالم کـرد ۲ سـال دیگـر  پارامونـت 

بـود. مـکان سـاکت« خواهـد  »یـک  قسـمت سـوم 

بـه گـزارش ورایتـی، به دنبـال افتتاحیـه موفق »یک 

مـکان سـاکت ۲« کمپانـی پارامونـت زمـان اکـران 

کـرده  اعـالم  را  مجموعـه  ایـن  از  قسـمت  سـومین 

اسـت...

رئیس جمهور  ــا  ب دیدار زلمی خلیل زاد 
رئیس شورای عالی مصالحه؛  و 
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 چرا این قدر به کتاب هایی که نابود 
یا ناپدید شده اند، عالقه داریم؟

زمان اکران قسمت سوم »یک 
مکان ساکت« اعالم شد

هنری

پیام جدید ایاالت متحده 
برای افغانستان 

 فصل تازه بمب گذاری ها 
بوی نسل کشی می دهد

 گفتگوهای صلح با طالبان؛ به 
مثابۀ افزایش کشتارسیستماتیک 

در افغانستان

 هیـات بیـن الوزارتـی ایـاالت متحـده به ریاسـت زلمی 
امـور صلـح  در  ایـن کشـور  نماینـده خـاص  خلیلـزاد 
افغانسـتان دیـروز بـا رهبـری حکومـت دیـدار و گفتگو 
کـرده اسـت. در ایـن دیدارهـا نشـانه هـای آشـکاری از 

اذعـان اعضـای هیـات بـه ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

کمیسـیون مستقل حقوق بشر: 

 

ارگ ریاسـت جمهـوری اعـالم کـرده اسـت کـه روی طـرح 

امنیتـی و انکشـافی غـرب کابـل در ارگ ریاسـت جمهوری 

بحث شـده اسـت.

ارگ ریاسـت جمهـوری روز یک شـنبه 16 جـوزا بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه 

اسـت کـه در نشسـتی تحـت ریاسـت رئیـس جمهـور ارشف غنی که شـام 

روز شـنبه در ارگ انجـام شـد، روی طـرح امنیتـی و انکشـافی غرب کابل، 

بحـث و تبـادل نظـر صـورت گرفت.

در اعالمیـه ارگ آمـده اسـت کـه در ایـن نشسـت رسور دانش معـاون دوم 

ریاسـت جمهـوری و محمـد محقـق مشـاور ارشـد ریاسـت جمهـوری نیـز 

داشـتند. حضور 

در اعالمیـه اضافـه شـده اسـت کـه در ایـن نشسـت طـرح امنیتـی غـرب 

کابـل مـورد بحـث قـرار داده شـد و فیصلـه صـورت گرفـت تـا ارگان هـای 

امنیتـی کشـور آن را مـورد غـور بیشـر قـرار دهـد و جهت اقدامـات بعدی 

بـه ریاسـت جمهـوری ارائـه کننـد.

پـس از حملـه بـه مکتـب سیدالشـهدا کـه در آن نزدیـک بـه 100 تـن از 

دانشـجویان آن مکتـب کشـته شـدند، رئیـس جمهور غنی بـه رسور دانش 

معـاون دوم خـود وظیفـه داده بـود تا طـرح امنیتی غرب کابل را با مشـوره 

نخبـگان و مـردم غـرب کابل آمـاده کند.

امـا طرح امنیتی دیگری توسـط حاج محمد محقق مشـاور ارشـد ریاسـت 

جمهـوری در امـور امنیتـی نیـز بـه ریاسـت جمهوری فرسـتاده بـود. طرح 

آقـای محقـق که ظاهرا رد شـده اسـت، وی روز جمعه در صفحه فیسـبوک 

خـود از رد طرحـش انتقـاد کـرده و گفتـه بـود کـه رد شـدن طـرح امنیتـی 

غـرب کابـل بـرای مردم سـوال برانگیز شـده اسـت. امـا دفـر معاونت دوم 

گفتـه بـود کـه طـرح امنیتی غـرب کابل رد نشـده و زیر کار اسـت.

در خربنامه ارگ اضافه شـده اسـت که در این نشسـت که مسـئوالن اداره 

زون پایتخـت، اداره عملیاتـی ریاسـت جمهـوری، رشکـت انکشـاف ملی و 

شـهرداری کابـل نیـز حضور داشـتند، روی بخش انکشـافی طـرح امنیتی 

و انکشـافی غـرب کابل صحبت شـد.

در ایـن نشسـت فیصلـه شـده اسـت تـا تیمـی تحت نظـر رشکت انکشـاف 

ملـی بـا عضویـت شـهرداری کابـل و اداره زون پایتخـت، بخـش انکشـافی 

ایـن طـرح را در مـدت یـک هفتـه آمـاده کنـد و جهـت اقدامـات بعـدی به 

ریاسـت جمهـوری ارائـه مناید.

غـرب کابـل تنهـا منطقـه ای در شـهر کابل اسـت کـه از کمریـن خدمات 

بیسـت سـال  مـدت  در  منطقـه  ایـن  و  اسـت  برخـوردار  دولتـی  شـهری 

گذشـته از پروژه هـای انکشـافی کمـری برخـودار بـوده اسـت.

در سـال های اخیـر یکـی دو جـاده دیگـر در منطقه غرب کابل در دسـتور 

کار حکومـت قـرار گرفتـه اسـت کـه گفتـه می شـود پیرفـت کاری خوبی 

دارد.

 کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان 

مـی گویـد کـه رونـد مذاکـرات صلح، تـا هنوز 

نتوانسـته قناعـت مـردم و ایـن کمیسـیون را 

فراهـم مناید و دسـتیابی به صلح، ناروشـن به 

نظـر می رسـد.

ایـن مطلـب در اعالمیۀ مطبوعاتی کمیسـیون 

مناسـبت  بـه  کـه  بـر  حقـوق  مسـتقل 

تاسـیس  سـال  نوزدهمیـن  از  بزرگداشـت 

اسـت. شـده  بیـان  منتـر  کمیسـیون 

منبـع افـزوده اسـت کـه کمیسـیون مسـتقل 

رس  اصلـی  چالـش  را  جنـگ  بـر،  حقـوق 

راه تحکیـم دموکراسـی و تحقـق ارزش هـای 

دموکراتیـک و حقوق بـری در کشـور خوانده 

و بـه ایـن باوراسـت کـه با آغـاز رونـد مذاکرات 

و  جنـگ  پایـان  بـرای  فرصـت  هـا  صلـح، 

تحقـق صلـح فراگیـر، عادالنـه و پایـدار فراهم 

میگـردد.

بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  مسـئوالن 

تـا  صلـح،  مذاکـرات  رونـد  کـه  گوینـد  مـی 

ایـن  و  مـردم  قناعـت  اسـت  نتوانسـته  هنـوز 

کنـد. فراهـم  را  کمیسـیون 

کمیسـیون  مسـئوالن  از  نقـل  بـه  دراعالمیـه 

کاهـش  »خشـونت ها  اسـت:  شـده  نگاشـته  

نیافتـه اسـت، اعتامدسـازی الزم میـان طـرف 

چشـم  اسـت،  نشـده  فراهـم  درگیـر   هـای 

همچنـان  صلـح  دسـت  یابـی   اندازهـای 

ناروشـن بـه نظـر مـی  رسـد و جایـگاه حقـوق 

انتظـارات  بـا  متناسـب  مذاکـرات،  در   بـر 

اسـت«. نبـوده  کمیسـیون 

در بخشـی از ایـن اعالمیـه گفتـه شـده اسـت 

کـه کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر، حفـظ 

دسـت آوردهای  و  ارزش هـا  اساسـی،  قانـون 

دموکراتیـک مردم افغانسـتان، بـه  ویژه حقوق 

زنـان و تأمیـن عدالـت بـرای قربانیـان جنـگ 

مهـم  فراگیـر،  بـه صلـح  بـرای دسـت یابی  را 

میـزان  کـه  منایـد  مـی  پیشـنهاد  و  می دانـد 

مشـارکت زنـان در مذاکـرات صلح ، کم اسـت 

و بایـد از نُـه  درصـد، دسـت کم بـه ۳۰ درصـد 

افزایـش یابـد.

ایـن  کـه  اسـت  آمـده  اعالمیـه  ادامـۀ  در 

کمیسـیون، پیشـنهادهایی را نیـز در سـندی 

و  سیاسـی  مشـارکت  »بررسـی  نـام  زیـر 

خواسـته های  و  نگرانی هـا  زنـان،  اجتامعـی 

دولـت،  بـه  صلـح«  مذاکـرات  رونـد  در  آنـان 

گـروه طالبـان و جامعـه بین املللـی پیش کش 

اسـت. کـرده 

در ایـن سـند، از دولـت افغانسـتان بـه عنوان 

مجـری اصلی خواسـته شـده اسـت تـا حضور 

را  مذاکـرات  در  زنـان  معنـادار  و  سیاسـی 

افزایـش دهـد و زنـان باید بـه عنـوان میانجی 

داشـته  نقـش  مذاکـرات  در  امضا کننـده  و 

باشـند.

ایـن  در  کمیسـیون  منبـع،  معلومـات  بنابـر 

سـند از طالبـان خواسـته تـا بـه حقـوق زنـان، 

آنگونـه که در قانون اساسـی افغانسـتان آمده 

اسـت، احـرام بگذارنـد.

فـوری  توقـف  سـند،  ایـن  دیگـر  بخـش  در 

کشـتار و محاکمـه صحرایـی زنـان، حامیت از 

حقـوق دخـران بـرای تحصیل، ممنـوع اعالم 

کـردن حملـه بـر تأسیسـات آموزشـی از جمله 

خواسـت های  آموزشـی،  کارکنـان  و  مکاتـب 

دیگـر ایـن نهـاد از گـروه طالبـان اسـت.

کمیسـیون  سـند  درایـن  گونـه  همیـن  بـه 

مسـتقل حقـوق بـر، از جامعـه بین املللـی 

خواسـته شـده اسـت که فراتر از  محکوم کردن 

رصف، عمـل کنـد و اصـل مسـئولیت خود که 

بـر  حقـوق  اصلـی  معاهـدات  از  حفاظـت 

اسـت، را در دسـتور کار خـود قـرار دهـد.

طرح امنیتی غرب کابل در ارگ ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت  کمیسیون حقوق بشر:
 روند گفتگوهای صلح قناعت مردم را فراهم نکرده است 
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راجر فدرر: ممکن است 
دیگر نتوانم بازی کنم 

برتری در ال کالسیکو؛ سه گانه 
بارسلونا تکمیل شد 

ورزشی



 

دیدار زلمی خلیل زاد با رئیس جمهور و شورای عالی 
مصالحه؛ امریکا از افغانستان حمایت می کند 

 زملی خلیـل زاد مناینـده ویـژه وزارت امـور خارجه ایاالت 

متحـده امریـکا در راس هیاتـی بـا محمـد ارشف غنـی، 

رئیـس جمهـور و عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالـی 

مصالحـه دیـدار و گفتگـو کـرد.

ارگ  در  جـوزا   16 یک شـنبه،  روز  کـه  دیـدار  ایـن  در 

انجـام شـد، هـر دو جانب در مـورد گسـرش همکاری ها 

و تـداوم روابـط سیاسـی، دیپلوماتیـک، امنیتـی، دفاعی 

و اقتصـادی بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.

ریاسـت جمهـوری بـا نـر خربنامـه ای نوشـته اسـت کـه 

هیـات ایـاالت متحـده امریـکا در این گفتگو، بـا یادآوری 

میلیـارد دالـری حکومـت  تـداوم کمـک سـاالنه ۳،۳  از 
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 لـه تېـرې شـاوخوا يـوې اوونـۍ راهیسـې پـه ننګرهـار کـې د 

بهسـودو د دويـم پلـه قـر ځينـې برخـې درز شـوې وې چـې 

د اړونـدو ادارو لـه لـوري همدغـه درزونه په يـو ډول کيمياوي 

توکـو بند شـوي، خو دغـې چارې خلک اندېښـمن کړي دي.

ځايـي خلـک وايـي، کـه د پول قر رښـتيا هم خـراب وي او يا 

خـراب شـوی وي نـو بيا يې د ميجـک په نوم کيميـاوي توکي 

چـې د خلکـو پـه وينا، د پـول درز شـوو برخو کې وهل شـوي 

هېـڅ ګټـه ورته نه يش رسـولی بايد سـم غم يـې وخوړل يش.

لـه بلـې خـوا نـوی پـول د کار لـه املـه د ترافيکـو پـر مـخ تړل 

د  زياتوالـی  ګوڼـې  ګڼـې  د  خلکـو  د  پلـه  زاړه  پـر  او  شـوی 

دې المـل شـوی چـې خلـک د تـګ راتـګ پرمهـال سـاعتونه 

سـاعتونه انتظـار وکـړي. 

خـو چارواکـي وايـي، د بهسـودو پـه پلـه کـې رامنځتـه شـوې 

سـتونزه ډېـره جـدي نـه ده او يـوازې پر پلـه د قر اچولـو لپاره 

دغـه کار تـررسه شـوی دی.

د ننګرهار د کوټ ولسـوالۍ اوسـېدونکی فضل الريب چې پر 

دغـه پـول پلـی تېرېده وايـي، موټر ټـول پر پخواين پـول روان 

دي او لـه دوه سـاعته انتظـار وروسـته لـه موټـر پلـی شـوی او 

ښـار تـه راغلی دی.

هغـه وايـي، دواړو خـواوو تـه سـلګونه موټـر والړ دي او زرګونـه 

ښـځې، ماشـومان او ناروغان په سـتونزو کې دي، که د دويم 

پلـه سـتونزه حـل نـه يش او خلکو ته پـرې د تګ راتـګ زمينه 

برابـره نـه يش نـو خلک بـه په ډېـرو سـتونزو کې وي.

حامـد احمـدزی چـې د بهسـودو ولسـوالۍ اوسـېدونکی دی 

وايـي، پـر سـړک بانـدې لـه څـه مـودې راهیسـې چاودونـه 

ښـکاره شـوي، خـو يـوه اوونـۍ کېږي چې چـاود ځايونـه د ده 

پـه خـربه د ميجـک پـه نـوم پـه کيميـاوي توکـو ډک شـوي او 

نـور معلومـات نـه کېـږي چـې دا چـاره ولـې شـوې او تـر دې 

وروسـته بـه څـه کېږي.

هـم  رښـتيا  ځايونـه  شـوي  درز  کـه  خـربه،  پـه  نومـوړي  د 

ګواښـوونکي وي، نـو بيـا خو د دغـو کيمياوي توکو په مرسـته 

نـه کلـک کېـږي او که ګواښـوونکي نـه وي نو بيا يـې ولې يوه 

اوونـۍ الر تړلـې ده.

د ننګرهـار د وايل ويانـد عطـاء اللـه خوږياڼـی بيـا وایـي چـې 

دغـه چـاره پـر پـول بانـدې د قـر اچولـو پـه موخه شـوې ده.

هغـه زياتـه کـړه، د پـول لـه جوړونکي رشکـت رسه په قـرارداد 

کـې تـر پنځـو کلونو پـورې د پـول د تخريبېدو په صـورت کې 

د ترميـم پرېکـړه شـوې او دا چـې اوس د سـړک قـر تخريـب 

شـوی، نـو رشکـت اړ دی چـې بيـا يې قـر کړي.

د وايل ويانـد وايـي، دا د قـر اچولـو لومـړۍ پروسـه ده او ډېر 

ژر بـه پـر سـړک بانـدې نـوی قـر واچـول يش چـې د تـګ او 

راتـګ پرمهـال بـه خلکو تـه سـتونزې پیـدا نه يش.

د بهسـودو پـر پـول د ننګرهـار د جـال ابـاد ښـار د امتـې 

نـور  دره  او  ښـېوې  ګوشـتې،  کامـې،  بهسـودو،  د  ناحيـې، 

پـرې تـګ  او نورسـتان واليتونـو خلـک  او د کونـړ  ولسـواليو 

راتـګ کـوي. لـه تېـرو شـپږو کلونـو راهیسـې د پـول جوړېـدو 

او اوس د پـول دواړو خـواوو تـه د سـړک خرابـوايل خلـک لـه 

سـتونزو رسه مـخ کـړي.

کارتون  په جالل اباد کې د بهسودو نوي جوړ شوي دويم پله د ځينو برخو تخريب خلک اندېښمن کړي

 

بـه ریاسـت زملـی  ایـاالت متحـده  الوزارتـی   هیـات بیـن 

صلـح  امـور  در  کشـور  ایـن  خـاص  مناینـده  خلیلـزاد 

گفتگـو  و  دیـدار  حکومـت  رهـربی  بـا  دیـروز  افغانسـتان 

از  آشـکاری  هـای  نشـانه  دیدارهـا  ایـن  در  اسـت.  کـرده 

اذعـان اعضـای هیـات به شـمول آقـای خلیلزاد به اشـتباه 

ایـن کشـور در رفتارهـای گذشـته خـود نسـبت بـه مسـایل 

افغانسـتان و بـه خصـوص مناسـبات این کشـور بـا طالبان 

بـه اثبـات رسـیده اسـت. هیـات ایـاالت متحـده برخـاف 

گذشـته کـه هـر بـار اقـای خلیلـزاد بـرای رهـربی حکومت 

افغانسـتان شـاخ و شـانه مـی کشـید، در ایـن سـفر بسـیار 

مایـم و در عیـن حـال بـی توجـه بـه رونـد صلـح و گـروه 

بیشـر  منابـع  گفتـه  بـه  اسـت.  کـرده  برخـورد  طالبـان 

نحـوه  بـاره  در  حکومـت  رهـربی  بـا  هیـات  گفتگوهـای 

پـروژه  افغانسـتان و توسـعه  امنیتـی  از نیروهـای  حامیـت 

هـای انکشـافی بـوده اسـت و در بـاره رونـد صلـح چنـدان 

خواهـان  متحـده  ایـاالت  هیـات  اسـت.  نداشـته  چیـزی 

گسـرش همـکاری ها میان دو کشـور پس از خـروج کامل 

نیروهای این کشـور از افغانسـتان شـده اسـت و بر حامیت 

همـه جانبـه در بخـش هـای متویـل، تجهیـز و آمـوزش از 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان تاکیـد کرده اسـت. بـه گفته 

دسـتاوردهای  حفـظ  چـون  مسـایلی  آمریکایـی  هیـات 

بیسـت سـاله، حقـوق زنـان، حقوق بـر و حامیـت از نظام 

سیاسـی کشـور از نگرانـی های اساسـی این کشـور بعد از 

خـروج کامـل از افغانسـتان اسـت. هیات هم چنیـن تاکید 

کـرده اسـت کـه سـفارت ایـن کشـور هـم چنـان در کابـل 

بـه فعالیـت هـای خویـش ادامـه خواهـد داد و حضـور این 

کشـور در ایـن بخـش تقویـت خواهـد گردیـد. هیـات هـم 

چنیـن تعهـد کـرده اسـت کـه متـام قراردادهـا و توافقنامـه 

هایـی کـه قبا میان دو کشـور به امضا رسـیده اسـت مدار 

اعتبـار خواهـد بـود و هیـچ تغییـری در سیاسـت هـای این 

کشـور بـه وجـود نخواهـد آمـد. 

متـام مـوارد فـوق نشـان از تغییـر کامـل در سیاسـت هـای 

ایـاالت متحـده دارنـد. در عیـن حـال اذعـان بـه حامیـت 

جـدی از دولـت و نهادهـای امنیتـی افغانسـتان از سـوی 

مناینـدگان ایـاالت متحـده و ترکیـب هیاتـی کـه ایـن بـار 

بـه کابـل آمـده اسـت نشـان مـی دهـد کـه ایـن کشـور کم 

کـم بـه اشـتباهاتی در سـال هـای اخیر نسـبت بـه طالبان 

مرتکـب شـده اسـت پـی بـرده اسـت. بـه خصـوص لحـن 

آقـای خلیلـزاد و نـوع نگرانـی هایـی کـه مطرح کرده اسـت 

ایـن تغییـر را روشـن تـر مـی سـازد. 

متاسـفانه در طـول سـال هـای اخیـر بـه خصـوص در سـه 

سـال اخیـر ایـاالت متحـده یکـره طـرف طالبـان را گرفته 

بـود و ایـن سیاسـت باعـث تقویـت و احیـای طالبـان و در 

مجموع سـبب تقویت تروریسـم در افغانسـتان شـد. ایاالت 

متحـده کـه روزگاری بـا ادعـای رسکـوب تروریسـم و مبارزه 

بـا ایـن پدیـده شـوم جهانـی وارد افغانسـتان شـده بـود و 

در طـی دو دهـه هزینـه سـنگین نیـز در ایـن راه پرداختـه 

بـود بـه یـک بـاره سیاسـت خـود را بـه نفـع طالبـان تغییـر 

داد و ایـن تغییـر سیاسـت سـبب احیـای مجـدد طالبـان 

و تقویـت کامـل ایـن گـروه گردیـد. ایـاالت متحـده از یـک 

سـو از حضـور نظامـی در افغانسـتان خسـته شـده بـود و 

ایـن حضـور کامـا حالـت فرسایشـی بـه خـود گرفتـه بـود. 

بـه  اشـتباه  مشـوره  یـک  خلیلـزاد  آقـای  دیگـر  سـوی  از 

ترامـپ داده بـود کـه گویـا مـی توانـد در انتخابات ریاسـت 

جمهـوری ایـاالت متحـده از قضیـه افغانسـتان بـه عنـوان 

ایـن  ایـن کـه  از  برنـده اسـتفاده کنـد. غافـل  یـک کارت 

بـازی ممکـن اسـت حتـی بـر رضر ترامـپ متـام شـود کـه 

شـد و هـم چنیـن این بـازی سـبب تقویت و احیـای مجدد 

تروریسـم مـی شـود. 

توافقنامـه ای کـه در دوحـه پـس از هیجـده مـاه مذاکـره 

فـرده بـا رهـربان طالبـان بـه امضـا رسـید بـه صـورت یک 

جانبـه منافـع طالبـان را تامیـن کرد ولی دولت افغانسـتان 

را بـه حاشـیه بـرد و حتـی بـدون این کـه دولت افغانسـتان 

در آن یـک طـرف باشـد مکلـف بـه رهایـی بیـش از شـش 

هـزار زندانـی طالـب گردید. خـارج کردن نام هـای رهربان 

طالبـان از لیسـت سـیاه ملل متحـد، مروعیت بخشـیدن 

راه  رس  از  موانـع  همـه  رفـع  تروریسـتی،  گـروه  ایـن  بـه 

رهـربان گـروه طالبـان در همـه جـای جهان از بـزرگ ترین 

اشـتباهاتی بـود کـه ایـاالت متحـده مرتکـب گردیـد. البته 

متـام ایـن اشـتباهات به یمـن ارتباطـات گسـرده و خونی 

تعجـب  گرفـت.  صـورت  طالبـان  گـروه  بـا  خلیلـزاد  آقـای 

بـر ایـن اسـت کـه چطـور کشـوری کـه بـا متـام قضایـای 

افغانسـتان آشـنایی دارد و بیـش از چهـل سـال اسـت کـه 

ارتبـاط دارد  مـا  بـا متـام گـروه هـای سیاسـی در کشـور 

دچـار چنین اشـتباهی شـده اسـت. اکنون که بـه نظر می 

رسـد بـا تغییـر رهربی حکومـت در ایاالت متحـده تغییر در 

سیاسـت های این کشـور نسـبت بـا طالبان به وجـود آمده 

اسـت امیدواریـم کـه ایـن تغییـرات بـه شـناخت ماهیـت 

طالبـان بینجامـد و عواملـی کـه ایـن کشـور را بـا آن طـول 

و عـرض دچـار ایـن خطای اسـراتژیک کـرده اند نیـز مورد 

شناسـایی قـرار گیرنـد. 

 

 

 

بـا هیـات امریکایـی دیـدار و گفتگـو کـرد. ایـن شـورا، 

دیگـر  یکبـار  زملی خلیـل زاد  خربنامـه؛  از  نقـل  بـه 

تاکیـد کـرده کـه ایـاالت متحـده  امریـکا در امـر مبـارزه 

بـا تروریسـم، حامیـت از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی و 

اسـت. متعهـد  افغانسـتان  بـه  اقتصـادی  کمک هـای 

بـا  متحـده  ایـاالت  کـه  داشـت  بیـان  خلیـل زاد  آقـای 

راسـتای  در  و  کـرده  حامیـت  صلـح  رونـد  از  قاطعیـت 

از  حامیـت  در  منطقـه ای  و  جهانـی  اجـامع  ایجـاد 

می کنـد.  کار  صلـح  تاش هـای 

او در ادامـه  صحبت هـای خـود عـاوه کـرد کـه وقـت آن 

اسـت تـا طرف هـای درگیـر خشـونت ها را کاهـش دهنـد 

 ۱۴۰۰ سـال  ثـور  مـاه  در  کشـور  لوی سـارنوالی   

 ۱۴۰ عسـکری،  مرسـتیالی  طریـق  از  خورشـیدی 

قضیـه جنایـی در بخـش عسـکری را ثبـت و رسـیدگی کـرده اسـت.

لوی سـارنوالی روز یکشـنبه 16جـوزا بـا نر خربنامه ای گفته اسـت 

کـه از میـان ایـن قضایـا، ۸۹ قضیـه مراحـل محاکامتـی آن نهایی و 

متهـامن ایـن قضایـا بـه حبـس و جـزای نقـدی محکـوم بـه مجازات 

شـده اند. در خربنامـه ترصیـح شـده اسـت کـه ایـن قضایا شـامل ۶ 

مـورد قتـل، ۳ مـورد جـرم رسقـت، ۱ مـورد جـرم اخاقـی، ۲ مـورد 

جـرم مـواد مخـدر، ۱ مـورد جرم ترافیکـی، ۱ مورد جرم فسـاد اداری 

و همچنـان ۱۲۶ مـورد دیگـر آن سـایر جرایـم اسـت. خربنامه عاوه 

می کنـد کـه ۳ مـورد دیگـر بـه نسـبت عـدم موجودیت دالیـل کافی 

حفـظ  و ۶۷ مـورد دیگـر آن به مرجع مربوط مسـرد و تعیین مسـیر 

شـده اسـت. در خربنامـه آمده اسـت که پـس از اجراآت و رسـیدگی 

بـه  پاکـی سـازمان ملـل متحـده   مسـئوالن دفـر خدمـات مایـن 

مسـئوالن وزارت دولـت در امـور رسـیدگی بـه حـوادث گفته انـد کـه 

مایـن پاکـی، زمینـه سـاز توسـعه پایـدار در افغانسـتان اسـت.

غـام بهاوالدیـن جیانـی، وزیر دولـت در امور رسـیدگی به حوادث 

روز یکشـنبه 16 جـوزا بـا پـاول هزلـوپ، رئیـس دفر خدمـات ماین 

و  دیـدار  افغانسـتان  در    )UNMAS(متحـد ملـل  سـازمان  پاکـی 

گفتگـو کـرد. ایـن وزارت بـا نـر خربنامـه ای نوشـته اسـت کـه در 

ایـن نشسـت وزیـر دولـت در امور رسـیدگی بـه حـوادث، نقش دفر 

خدمـات مایـن پاکـی سـازمان ملـل متحـد را در پاک سـازی اراضی 

ملـوث بـا ماین در کشـور مهم و حیاتی دانسـته و برنامـه ماین روبی 

را یکـی از جملـه اولویت هـای حکومـت عنـوان کـرد.

همچنـان آقـای جیانـی، افزایـش تلفـات غیرنظامیـان بـه خصوص 

کـودکان را از ناحیـه ماین های دسـت سـاخت تاسـف بـار خوانده و 

تاکیـد بـر کار مشـرک بـرای عـاری سـازی اراضـی کشـور از وجـود 

انـواع مختلـف مایـن و مـواد منفجـر ناشـده جهـت کاهـش تلفـات 

کـرد. بـه نقـل از خربنامه؛ پـاول هزلـوپ، رئیس دفر خدمـات ماین 

پاکـی سـازمان ملل متحد در افغانسـتان، روی اهمیـت برنامه ماین 

 در دو انفجـاری ماین هـای کارگذاری شـده در کنار 

جـاده 15 غیـر نظامـی بـه شـمول زنـان و کـودکان 

در والیت هـای بادغیـس و پکتیـا جـان باختند. مسـئوالن در والیت 

بادغیـس یک شـنبه 16 جـوزا تاییـد کـرده انـد کـه در برخـورد یـک 

بـس حامـل غیـر نطامیـان در ولسـوالی آب کمـری والیـت بادغیس 

بـا مایـن کنـار جـاده، 11 غیرنظامی کشـته شـدند. خـدا داد طیب 

ولسـوال آب کمـری تاییـد کـرده اسـت کـه در میـان جـان باختگان 

برخـورد  در  ایـن  بـا  همزمـان  انـد.  شـامل  نیـز  کـودکان  و  زنـان 

موتـری در منطقـه ابراهیم خیـل شـهر گردیـز در والیـت پکتیـا چهار 

غیرنظامـی بـه شـمول دو زن و یـک کـودک بـه جان باختنـد. منابع 

تاییـد کـرده انـد کـه موتـر رساچـه که بـه طرف یـک محفل عروسـی 

در حرکـت بـود، بـا مایـن کنـار جـاده بـر خـورد کـرد و به شـمول دو 

زن و یـک کـودک 12 سـاله، راننـده موتـر نیـز جـان باختـه اسـت. 

در عیـن حـال در انفجـاری در یـک قـرار نیروهای امنیتـی و دفاعی 

کشـور در ولسـوالی شـهرک والیـت غـور 10 نظامـی جـان باختنـد. 

این حادثه شـب گذشـته اتفاق افتاده اسـت.در همیـن حال تانکی 

مملـو از مـواد انفجـاری صبـح روز یک شـنبه 16 جوزا مقابـل دروازه 

قمندانـی امنیـه ولسـوالی بلـخ والیـت بلـخ منفجـر شـد. در ایـن 

حادثـه سـاختامن قوماندانـی امنیـه خسـارت جـدی دیـده اسـت و 

آمـار تلفـات ناشـی از این حمله انفجاری هنوز در دسـرس نیسـت.  

 کمیسـیون مسـتقل حقوق بر افغانستان 

بـا اسـتناد بـه ارزیابی هایش دربـارۀ برخی 

کـه  می گویـد  پایتخـت،  در  هراس افگنانـه  از حمله هـای 

شـهروندان هـزاره در معـرض یـک نسل کشـی قـرار دارند.

ایـن کمیسـیون، خواسـتار تحقیقات گسـرده و عمیق در 

ایـن بـاره از سـوی یـک هیئـت جهانـی اسـت که از سـوی 

سـازمان ملـل برگزیده شـده باشـد.

شـهرزاد اکـرب، رییـس کمیسـیون مسـتقل حقوق بـر روز 

یکشـنبه 16 جـوزا در ایـن بـاره گفـت: »ارزیابـی مـا ایـن 

بـود کـه  جمعیـت شـیعه و هـزاره افغانسـتان در معـرض 

یـک نسل کشـی اسـت و ایـن نیاز بـه تحقیق بیشـر دارد. 

بـرای  کـرد  مـا درخواسـت  اعامیـۀ  هـم  دلیـل  به همیـن 

یـک هئیـت حقیقت یـاب یـا یـک کمیسـیون حقیقت یـاب 

بسـیار  مـا  و هفته هـای گذشـته  روزهـا  در  و  بین املللـی 

شـدید مشـغول دادخواهـی بودیـم به خاطـر این کـه یـک 

هیئـت حقیقت یـاب بین املللـی بـه افغانسـتان بیایـد.«

در پنـج سـال اخیـر بیـش از پانـزده حملـه هدفمندانـه بر 

هزاره هـا در غـرب کابـل انجـام شـده اسـت کـه صدهـا تن 

در ایـن حمـات  کشـته و یـا زخمـی  شـده اند.

حملـه بـه جنبش روشـنایی، ۲ اسـد ۱۳۹۵ با ۸۰ شـهید؛ 

 ۳۲ بـا   ۱۳۹۵ قـوس   ۱ باقرالعلـوم،  مسـجد  بـر  حملـه 

شـهید؛ حملـه بـر مسـجد الزهـرا، ۲۵ جـوزای ۱۳۹۶ بـا 

۴ شـهید؛ حملـه بـر مسـجد امـام زمـان قلعـه نجارهـا، ۳ 

سـنبله ۱۳۹۶ بـا ۲۸ شـهید؛ حملـه بر مسـجد امـام زمان 

دشـت برچـی، ۲۸ میـزان ۱۳۹۶ بـا ۵۶ شـهید؛ حملـه 

بـر مرکـز فرهنگـی- اجتامعـی تبیـان در دشـت برچـی، ۷ 

جـدی ۱۳۹۶ بـا ۵۲ شـهید؛ حملـه بـر زائـران زیارتـگاه 

منسـوب بـه حرضت علـی در کارته سـخی در غـرب کابل، 

توزیـع  مرکـز  بـر  بـا ۳۱ شـهید؛ حملـه  ۱ حمـل ۱۳۹۷ 

بـا ۶۹ شـهید؛  ثـور ۱۳۹۷   ۲ برچـی،  در دشـت  تذکـره 

 ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی و پولیـس 

طـی 5 رشـته عملیـات  27 تن را بـه اتهام 

نیمـروز،  کنـدز،  کابـل،  والیت هـای  در  جنایـی  جرایـم 

ننگرهـار و هـرات دسـتگیر کردنـد. 

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی روز یکشـنبه، 16 جـوزا بـا 

نـر خربنامـه ای اعـام کرده اسـت که نیروهـای عملیاتی 

ایـن ریاسـت، 10 تـن را به اتهـام جرایم جنایـی در والیت 

کنـدز دسـتگیر کـرد. ایـن افـراد در جرایـم مختلـف، قتـل 

تاجـران،  کـودکان،  اختطـاف  غیرنظامیـان،  و  نظامیـان 

رسقت هـای مسـلحانه در والیـت کنـدز دخیـل بوده انـد.

امنیـت ملـی می گویـد کـه ایـن افـراد تحـت نظـر بودنـد و 

در یـک رشـته عملیـات خـاص دسـتگیر شـدند. شـامری 

سـاح نیـز از نـزد آنـان ضبـط شـده اسـت. در خربنامـه ی 

قوماندانـی  پولیـس  منسـوبین  کـه  اسـت  آمـده  دیگـری 

امنیـه والیـت کابل طی ۲۴ سـاعت گذشـته بـا راه اندازی 

را  مظنـون  تـن   ۱۰ تعـداد  اوپراتیفـی  عملیـات  چندیـن 

از نقـاط مختلـف  بـه انجـام جرم هـای جنایـی  در پیونـد 

اسـت  شـده  ذکـر  خربنامـه  در  کردنـد.  بازداشـت  کابـل 

کـه ایـن افـراد در پیونـد بـه جرم هایـی چـون مجروحیـت، 

دزدی پـول و موبایـل، انتقـال اسـلحه غیرقانونـی، دزدی 

مسـلحانه و جنـگ مغلوبـه از مربوطـات نواحـی هشـتم، 

دهـم، سـیزدهم، هفدهـم و هجدهـم شـهر کابـل توسـط 

پولیـس شناسـایی و بازداشـت شـده و از نـزد مظنونیـن 

بازداشـت شـده دو میـل اسـلحه کمـری بـه دسـت پولیس 

آمـده اسـت. همچنیـن وزارت امـور داخلـه کشـور بـا نـر 

افغانسـتان،  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  بـه  کشـور  آن 

حامیـت ایـاالت متحـده امریـکا را از نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی بـه ویـژه قـوای هوایی و بخـش هـای اقتصادی و 

حقـوق بـری، اعـام کرد.

هیـات مذکـور خاطرنشـان کـرد کـه بخاطـر رسـیدن بـه 

هـدف مطلـوب کـه هامنـا افغانسـتان مسـتقل، متحـد، 

بـی طـرف، دموکراتیـک و صلـح آمیـز اسـت، تـاش مـی 

کننـد تـا دسـتآوردهای دو دهـه گذشـته حفـظ و تقویـت 

. شود

نـر  بـا  نیـز  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  همچنـان 

خربنامـه ای نوشـته اسـت کـه عبداللـه عبداللـه، رئیـس 

و گفتگوهـای جـدی و نتیجـه  بخـش را آغـاز کننـد.

امریـکا  کـه  کـرد  تاکیـد  متحـده   ایـاالت  ویـژه   مناینـده  

از اجـامع سیاسـی و وحـدت میـان سیاسـیون و مـردم 

اجـامع  و  می کنـد  اسـتقبال  و  حامیـت  افغانسـتان 

سیاسـی و وحـدت داخلـی سـبب می شـود تا افغانسـتان 

کنـد. کسـب  صلـح  تاش هـای  در  قوی تـری  جایـگاه 

عبداللـه عبداللـه با تشـکر از تاش های آقـای خلیل زاد، 

حامیت هـا و کمک هـای ایـاالت متحـده   امریـکا و جامعه  

جهانـی گفـت کـه در ایـن گفتگـو بـه نـکات اساسـی و 

مهـم در فصـل جدیـد روابط میان دو کشـور اشـاره شـد؛ 

افغانسـتان همیشـه در راسـتای برقـراری صلـح متعهـد 

بـوده اسـت و بایـد از فرصـت پیش آمـده بـرای برقـراری 

صلـح اسـتفاده  درسـت صـورت گیرد.

رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی افزود کـه حامیت 

جامعـه ی جهانـی بـه ویـژه امریـکا از کشـور افغانسـتان 

بـرای  امریـکا  از تاش هـای  اسـت؛  مهـم  رونـد صلـح  و 

نیـز  صلـح  دربـاره   منطقـه ای  و  جهانـی  اجـامع  ایجـاد 

قدردانـی کـرده و در داخل کشـور نیز تاش براین اسـت 

تـا اجـامع ملـی و سیاسـی شـکل گیـرد.

زملـی خلیلـزاد، مناینـده ویژه ایـاالت متحده بـرای صلح 

افغانسـتان در راس یـک هیـات، روز شـنبه کابـل آمـد. 

اعضـای شـورای امنیـت ملـی، وزارت دفـاع و منایندگان 

اداره توسـعه ای ایـاالت متحـده نیـز شـامل ایـن هیـات 

ند. ا

خربنامـه اش  در  امریـکا  متحـده  ایـاالت  خارجـه  وزارت 

نوشـته بـود کـه این هیـات قرار اسـت در جریان سـفرش 

چهره هـای  افغانسـتان،  دولـت  رهـربان  بـا  کابـل  بـه 

سیاسـی، مناینـدگان جامعـه مدنـی و زنـان دیـدار کنند 

تـا دیدگاه هـای آن هـا را در مـورد رونـد صلـح ایـن کشـور 

بشـنوند.

وزارت خارجـه آمریـکا گفتـه کـه ایـن هیـات، پشـتیبانی 

توافـق  یـک  و  افغانسـتان  توسـعه  از  آمریـکا  پایـدار 

سیاسـی کـه بـه جنـگ ایـن کشـور پایـان دهـد، را مـورد 

از  افغانسـتان  صلـح  مذاکـرات  می دهـد.  قـرار  تأکیـد 

چنـدی بـه ایـن سـو بـا کنـدی همـراه بـوده و تـا کنـون 

همزمـان  اسـت.  نداشـته  پـی  در  ملموسـی  نتیجـه ای 

افغانسـتان  در  نیـز  خشـونت ها  صلـح،  تاش هـای  بـا 

اسـت. داشـته  چشـمگیری  افزایـش 

بـه ایـن قضایـا، مبلغ یک میلیـون و ۲۰۵ هـزار و ۴۵۰ افغانی بابت 

جـزای نقـدی از سـوی ایـن مرسـتیالی تثبیـت و بـه حسـاب قطعی 

دولـت واریـز شـده اسـت. لوی سـارنوالی در اوایـل مـاه جـوزا سـال 

بـا نـر گـزارش ربـع اول سـال مالـی 1400خورشـیدی،  جـاری 

گفتـه بـود کـه 14 مقـام بلنـد پایـه دولتـی بـه اتهـام فسـاد اداری 

محاکمـه شـدند.  همچنـان لـوی سـارنوالی ۱۳۵۳ قضیـه ناشـی از 

جرایـم فسـاد اداری را ثبـت و بررسـی کـرده اسـت کـه از ایـن میان 

۱۲۷۶ قضیـه مربوط به مرسـتیالی لوی سـارنوالی در امـور مبارزه با 

جرایـم ناشـی از فسـاد اداری )مشـمول مرکز و والیـات( و ۷۷ قضیه 

دیگـر مربـوط مرکـز عدلـی و قضایی مبارزه با جرایم سـنگین فسـاد 

اداری بـود. افزودنـی اسـت کـه ایـن قضایـا مشـمول ۸۷۹ قضیـه 

جرایم ناشـی از فسـاد اداری ملکی و ۳۹۷ مورد دیگر جرایم ناشـی 

از فسـاد اداری عسـکری می شـود.

روبـی صحبـت کـرده و نشسـت گـروه حامیـت از برنامه مایـن پاکی 

افغانسـتان را رضایـت بخـش توصیـف کـرده گفـت: صحبت ها روی 

جـذب کمک هـای بیشـر بـرای ایـن برنامـه بـا متویـل کننـده گان 

جریـان دارد. آقـای پـاول هزلـوپ بیـان داشـت کـه در سـال آینـده 

بودجـه بیشـر از طریق وزارت مالیه در اختیـار وزارت دولت در امور 

رسـیدگی بـه حـوادث قـرار خواهـد گرفـت. رییـس دفـر خدمـات 

مایـن روبـی سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان)UNMAS(  گفت 

کـه برنامـه رسوی متـام نقـاط افغانسـتان روی دسـت بـوده کـه تـا 

زمـان خـروج نیروهـای ائتـاف یک تصویـر واضح از وضعیت داشـته 

باشـیم. آقـای هزلوپ افـزود که برنامـه ماین پاکی، زمینه سـاز برای 

ارتقـای ظرفیـت کارمنـدان  افغانسـتان اسـت و  پایـدار در  توسـعه 

 UNMAS برنامـه مایـن روبی را در افغانسـتان از اولویـت های دفر

اسـت. در اخیـر وزیـر دولـت در امـور رسـیدگی به حـوادث، در کنار 

قدردانـی از تعهـد دفـر خدمـات مایـن پاکـی سـازمان ملـل متحـد 

درافغانسـتان گفـت کـه افغانسـتان هنوز هم به ادامـه ی کمک های 

جامعـه ی جهانـی در زمینـه ی ماین پاکـی نیـاز دارد و مـا خواهـان 

همـکاری هـای بیشـر جامعـه جهانی می باشـیم.

بـه عنـوان حملـه  از آن  تاییـد کـرده  را  ایـن حملـه  گـروه طالبـان 

استشـهادی یـاد کـرده اسـت. ایـن درحالیسـت کـه شـورای امنیت 

ملـل متحـد روز جمعـه بـا نـر گـزارش تـازه ای از افزایـش حمـات 

آمـده اسـت  ایـن گـزارش  گـروه طالبـان نگرانـی کـرده اسـت. در 

کـه شورشـیان گـروه طالبـان هیـچ نشـانه ای بـرای کاهـش سـطح 

خشـونت در افغانسـتان نشـان منی دهند تا به این وسـیله مذاکرات 

صلـح بـا حکومت آسـان شـود. در این گزارش عاوه شـده اسـت که 

خشـونت ها توسـط گـروه طالبـان درسـت از آغـاز گفتگوهـای دوحه 

افزایـش یافتـه اسـت.  براسـاس گـزارش شـورای امنیت ملـل متحد 

در سـه مـاه جنوری، فـربوری و مارچ 2021 بیـش از 7177 رخداد 

امنیتـی در افغانسـتان اتفـاق افتـاده اسـت کـه یـک افزایـش 61 

درصدی نسـبت به زمان مشـابه در سـال 2020 را نشـان می دهد. 

در گـزارش همچنـان عـاوه شـده کـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان 

از آغـاز گفتگوهـای دوحـه تاکنـون بـه خوبـی حمات گـروه طالبان 

دفـع کـرده انـد ولی متحمـل تلفاتی نیز شـده اند. این درحالیسـت 

کـه نشسـت اسـتانبول کـه بـرای صلـح افغانسـتان رسنوشـت سـاز 

توصیـف می شـد و بـه بعـد عیـد رمضـان موکـول شـده بـود، هنـور 

دایـر نشـده اسـت. در عیـن زمان امـا زملی خلیـل زاد مناینـده ویژه 

ایـاالت متحـده امریـکا دور تازه یـی از سـفرهایش بـه افغانسـتان و 

کشـورهای منطقـه را از رسگرفتـه اسـت.

حملـه بـر آموزشـگاه موعـود در دشـت برچـی، ۲۴ اسـد 

۱۳۹۷ بـا ۴۸ شـهید و  حملـه بـر کلـپ ورزشـی میونـد در 

دشـت برچـی، ۱۴ سـنبله ۱۳۹۷ با بیش از ۲۰ شـهید از 

جملـه حمـات هدفمندانـه اسـت.

همچنیـن در نـوروز سـال 1398 در کارته سـخی در غرب 

کابـل حملـه شـد کـه ۶ شـهید بـر جـای گذاشـت؛ حملـه 

بـر زایشـگاه ۱۰۰ بسـر دشـت برچـی، ۲۳ ثـور ۱۳۹۹، 

بـا ۲۴ شـهید؛ حملـه بـر آموزشـگاه کوثـر دانش در دشـت 

برچـی، ۳ عقـرب ۱۳۹۹ بـا ۲۴ شـهید؛ حملـه بـر مکتـب 

بـا ۸۵  ثـور ۱۴۰۰  برچـی، ۱۸  سیدالشـهداء در دشـت 

شـهید و در آخریـن مـوارد حملـه بـر موترهـای کاسـر و 

 20 از  بیـش   1400 جـوزای   12 در  مسـافربری  تونـس 

کشـته برجـای گذاشـت.

هـر کـدام از ایـن رویدادهـا ده هـا زخمـی نیـز بـر جـای 

گذاشـته اسـت کـه برخـی از آنـان بعدهـا فـوت کرده اند و 

یـا اینکـه معلـول و معیـوب شـده اند.

کارزار/  راه انـدازی  باعـث  اینکـه  کنـار  در  حمـات  ایـن 

و  سیاسـت مداران  از  شـامری  شـد،  توییـری  توفـان 

برانگیخـت. واکنـش  بـه  نیـز  را  بین املللـی  نهادهـای 

رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، بـا مشـوره 

مـردم »طـرح امنیتـی غـرب کابـل« را به ریاسـت جمهوری 

سـپرد تـا تامیـن امنیت غـرب کابل مـورد توجه قـرار گیرد.

از سـوی دیگـر منایندگی سیاسـی اتحادیه  اروپـا در کابل 

نیـز گفتـه اسـت: “کشـتار هزاره هـا بایـد متوقـف و جرایـم 

علیـه آنـان هم بایـد تحقیق شـود.”

منایندگـی سیاسـی ایـن اتحادیـه در کابل ایـن موضوع را 

همزمـان بـا اعـام دیـدار توماس نیکلسـون، مناینـده  ویژه  

دانش آمـوزان دخـر  بـا  افغانسـتان  بـرای  اروپـا  اتحادیـه  

مکتـب سیدالشـهدا کـه در تاریـخ ۱۸ ثـور، مـورد حملـه 

قـرار گرفـت،  مطـرح کرده اسـت.

خربنامـه ای اعـام کـرده اسـت کـه در پـی یـک عملیـات 

ظـن  بـه  را  فـرد  سـه  نیمـروز،  والیـت  پولیـس  هدفمنـد 

وزارت  ایـن  اسـت.  کـرده  بازداشـت  هدفمنـد  ترورهـای 

نوشـته اسـت کـه ایـن افـراد روز شـنبه از شـهر زرنـج مرکز 

والیت نیمروز  بازداشـت شـده و دوسـیه های نسـبتی آنان 

پـس از تحقیقـات ابتدایـی بـه نهـاد مربوطه سـپرده شـده 

اسـت. ترورهـای هدفمنـد در اکـر والیت هـای کشـور بـه 

یـک چالـش جـدی تبدیـل شـده اسـت و روزانـه  چندیـن 

نظامـی و غیرنظامـی کشـته می شـوند. در هفته گذشـته، 

دو کارمنـد دولتـی در شـهر کابـل تـرور شـدند؛ در همیـن 

هفتـه یـک فـرد دیگـر در والیـت غزنـی تـرور شـد.وزارت 

امـور داخلـه در یـک خربنامـه دیگـر اعـام کرده اسـت که 

منسـوبین پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر، روز گذشـته، 

۱۵۵ کیلوگـرام چـرس را از والیت هـای ننگرهـار و هـرات 

کشـف و ضبـط کردنـد. بـه نقـل از خربنامـه، از این میـان، 

۹۵ کیلوگـرام چـرس را که قاچاق بـران در داخل یک موتر 

نـوع فورتیـر جابه جا کـرده  بودنـد، از منطقه  »پـل بارک«، 

والیـت  مرکـز  شـهر جال آبـاد،  نهـم  ناحیـه ی  مربوطـات 

ننگرهـار کشـف و ضبـط و دو تن در پیوند به آن بازداشـت 

کیلوگـرام چـرس  کـه ۶۰  می افزایـد  وزارت  ایـن  شـدند. 

دیگـر را کـه قاچاق بـران داخـل یـک موتـر نـوع فان کـوچ 

جابجـا کـرده    بودند، از منطقـه  »برامان«، مربوطـات ناحیه   

نهـم شـهر هرات کشـف و ضبط و دو تـن را در پیوند به آن 

بازداشـت کردنـد؛ همچنیـن یـک موتـر نوع فان کـوچ نیز 

بـه دسـت پولیـس آمده  اسـت.

لوی سارنوالی ۱۴۰ قضیه جنایی عسکری رسیدگی کرده است

سازمان ملل: برنامه ماین پاکی، زمینه ساز توسعه پایدار در افغانستان است

در دو انفجار در والیت های بادغیس و پکتیا، ۱5 غیرنظامی کشته شدند

کمیسیون مستقل حقوق بشر: هزاره ها در معرض یک نسل کشی قرار دارند

بیست وهفت تن به اتهام جرایم جنایی از 5 والیت دستگیر شدند

محمد هدایت 

سرمقاله

پیام جدید ایاالت متحده 
برای افغانستان



 
بنابراین، همه این دشواری ها در پروسۀ گفتمان استقرارصلح 

با گروه طالبان وجود دارند، اما گذشته از این ها تحقق صلح 
پایدار به بُن بستی سیاسی و واقعی خویش رسیده اند، زیرا گروه 

تروریستی طالبان، اساساً باور و معتقد به تحقق صلح نیستند و 
هیچ گونه الزامات و پای بندی خویش را در قبال مفاد موافقت نامه 

آوردن صلح در افغانستان را رعایت نکرده است.

 

مبب گذاری هـای هدفمندانـه اخیـر کـه مترکز 

آن بیشـر بـر غـرب کابـل اسـت مصادیـق جنایـت 

نسـل کشـی را در ماهیـت بـا خـود دارد، در ایـن 

آن  جمعیـت  بیشـرین  کـه  کابـل  شـهر  ناحیـه 

متشـکل از گـروه قومـی – مذهبـی هزاره هـا و اهـل 

تشـییع اسـت، صفحـه ی سـیاه مصادیـق جنایـات 

نسـل کشـی رخ داده اسـت کـه نظیـر آن در سـائر 

نقـاط کشـور کمر به وقوع پیوسـته اسـت؛ پیش از 

ایـن نیـز طالبـان حمـات گوناگـون را بـر نیروهای 

ایـن  اجتامعـی – ملکـی مختلـف در جـای جـای 

کشـور مرتکـب گردیـده بودنـد؛ امـا بـه میزانـی کـه 

ترکیـب قومـی – مذهبـی خـاص در آن مـورد هدف 

واقـع گردیـده باشـد، متصـور نبـود، ماهیـت حملـه 

ایـن گـروه بـر سـائر گروههـای اجتامعـی، بیشـر 

دادن  قـرار  فشـار  تحـت  و  افگنـی  هـراس  جنبـه 

دولـت را در خـود داشـت؛ امـا در غـرب کابـل، این 

حمـات صفحـه ی دیگـری را در لیسـت جنایـات 

تروریسـتان بـاز کـرده اسـت.

ایـن حمـات از ایـن جهـت مصادیـق واضـح 

جنایـات نسـل کشـی اسـت کـه قربانیـان آن، فارغ 

قـرار  هـدف  مـورد  جنسـیت  و  سـن  گروههـای  از 

بـر شـفاخانه نسـایی والدی در  می گیرنـد، حملـه 

غـرب کابـل که سـال قبل اجـرا شـد، کتگوری های 

مختلف، شـامل زنان، کودکان، نوزادان، پرسـتاران 

و داکـران را بـا اسـتثنا بـه کام مـرگ فرسـتاد کـه 

همـه شـان متشـکل از کتلـه اجتامعـی شـیعیان و 

هزاره هـا بـود. هامننـد ایـن حملـه همچـون حملـه 

بـر صفـوف جامعـت، حملـه بـر کلپ هـای ورزشـی 

و آموزشـگاهها، تداعـی کننده هدفمندی آن اسـت 

کـه زندگـی را بـر ایـن گـروه اجتامعـی بـه طـور بی 

شـائبه ی دچـار مشـقت کـرده اسـت.

در ایـن اواخر، اما حمله بر مکتب سیدالشـهدا 

کـه حـدود صـد تـن از دانـش آمـوزان دخـر را بـه 

کام مـرگ فرسـتاد و بیـش از 180 تـن آنان زخمی 

کم سـابقه ی  واکنـش  باعـث  گردیدنـد  مفقـود  و 

برخـی  شـد،  املللـی  بیـن  سـازمان های  و  جهـان 

نسـل  » جنایـت  را  آن  املللـی  بیـن  از چهره هـای 

کشـی« خواندنـد و برخی دیگر فقط بـه محکومیت 

بسـنده کردنـد؛ امـا چهره های رسـانه ی و سیاسـی 

در داخـل کشـور، ایـن جنابات هدفمنـد را مصداق 

کمپین هـای  در  و  دانسـتند  کشـی  نسـل  واضـح 

مختلـف در قبـال ایـن رویـداد، خواسـتار مجـازات 

عاملیـن آن در دادگاه بیـن املللـی الهـه گردیدند. 

بلکـه  نیافتـه  توقـف  هنـوز  تـا  شـده  یـاد  جنایـات 

شـکل فجیع تـر آن در برنامه هـای تروریسـتان هنوز 

موجـود اسـت، هفتـه ی پیـش حملـه بـر موترهـای 

سـواری داخل شـهری در غرب کابـل صورت گرفت 

کـه ایـن خود، بیانگـر هدفمندانه بـودن آن بر گروه 

قومـی – مذهبـی خـاص در ایـن جغرافیـا اسـت.

بـا توجـه بـه تعریـف جنایـت نسـل کشـی در 

بـه  جـرم  ایـن  املللـی  بیـن  دادگاههـای  اسـناد 

كشـی  نسـل  اسـت،  شـده  تعریـف  ذیـل  گونـه ی 

یعنـی هـر یـك از اعـامل زیـر كـه بـا هـدف نابـود 

كـردن بخـش یـا متامیـت یـك ملـت، قـوم، گـروه 

گیـرد: انجـام  مذهبـی  یـا  نـژادی 

)الـف( كشـن اعضـای گـروه؛ )ب( وارد کردن 

اعضـای  بـه  شـدید  روحـی  یـا  جسـمی  صدمـات 

گـروه؛ )پ( تحمیـل تعمدی نوعـی از رشایط خاص 

زندگـی بـر یـک گـروه بـا هـدف نابـودی فیزیکـی 

اقداماتـی  یـا متامیـت گـروه )ت( تحمیـل  بخـش 

جهـت جلوگیـری از زاد و ولـد در گـروه و ...

بـا توجـه بـه ایـن تعریـف، جنایـات اخیـری که 

در غـرب کابـل بـه وقـوع پیوسـته اسـت ماهیت هر 

چهـار رکـن جنایـات نسـل کشـی را در خـود دارد، 

هرچنـد عنـر روانـی ایـن جرایـم در تعریف اشـاره 

ایـن  تـداوم  از  تأثیرپذیـری  بـا  امـا  اسـت؛  نشـده 

جامعـه  نوجوانـان  و  کـودکان  بیشـرین  جنایـات، 

اهـل تشـییع بـه شـدت دچـار رنـج روحـی روانـی 

گردیـده و تأثیـر پذیـر از ایـن حمـات گردیـده اند، 

آموزشـگاههای  و  مکاتـب  از  بسـیاری  اکنـون  هـم 

و کسـی جـرأت  اسـت  تعطیـل  ناحیـه عمـا  ایـن 

تأمیـن  زمـان  تـا  را  شـان  فرزنـدان  کـه  منی کنـد 

بفرسـتند.  تعلیمـی  مراکـز  ایـن  در  کامـل  امنیـت 

جامعـه افغانسـتان از هـر قـوم و گروه، زبـان و نژاد، 

بـه مثابـه روح واحـد در یـک پیکر انـد، این حمات 

نـه تنهـا کـه مـردم هـزاره و اهـل تشـییع را بلکـه 

عمـوم مـردم را افغانسـتان را دچـار عارضـه روحـی 

روانـی منـوده اسـت، تروریزم بـا نیت و انگیزه شـوم 

بـا  تـا  سیاسـی کـه در رس دارد، تـاش می ورزنـد 

دیکتـه بـه عنـر نفـاق و رش جمعـی بـه اهـداف 

شـان نائـل آینـد؛ امـا چـه خـوب خواهـد بـود کـه 

مـردم افغانسـتان به صورت یکپارچـه متحد گردیده 

بـر عـاوه اینکـه خواهـان محاکمه عامـان جنایات 

در رسارس کشـور گردنـد؛ بلکـه یکصـدا از انگیـزه 

نسـل کشـی تروریسـتان بر گـروه خـاص اجتامعی 

صـدا بلنـد منـوده و از نهادهـای بیـن املللـی بـه 

تـا  بخواهنـد  املللـی الهـه  بیـن  دادگاه  خصـوص 

جلـو ایـن جنایـات را گرفتـه و عامـان آن را بـه پای 

میـز عدالـت بکشـانند.

ایـن  از مـرگ  پیـش  نیـازی،  ایـاز  شـاخه مـا 

گـروه  کـه  بـود  داشـته  اظهـار  وضـوح  بـه  شـخص 

وابسـته بـه آنـان همـه روزه هزاره هـا و اهـل تشـییع 

را در رسارس کشـور بـه نحـوی می کشـند کـه آنـان 

از ایـن قضایـا بویـی منی برنـد. ایـن رصاحـت لحن 

توسـط یکـی از اعضای رهـری طالبـان بیانگر این 

بـا اسـتفاده  آنـان می خواهنـد  واقعیـت اسـت کـه 

از منفـذ نفـاق و پـاک سـازی قومـی بـه مـرام شـوم 

شـان دسـت یابنـد و این جنایـات را تا زمـان تحقق 

آرمـان شـان به کـرات مرتکـب خواهند شـد، انگیزه 

آنـان از اجـرای ایـن حمـات، هـامن حصـار تنـگ 

ایدئولوژیکـی می باشـد کـه دسـت شـان را بـر علیه 

دیگـر اندیشـان عقیدتـی – سیاسـی باز گذاشـته و 

از ایـن جنایـات هولنـاک هیـچ ابایـی ندارنـد. رخ 

میـان  در  نفـرت  و  نفـاق  بـذر  پاشـیدن  آن،  دیگـر 

جامعـه اسـت کـه البتـه بـا توجـه بـه میـزان شـعور 

و آگاهـی مـردم افغانسـتان از ایـن دریچـه، موفـق 

بـه رسـیدن بـه آرمان هـای شـان نخواهـد گردیـد؛ 

هـر چند دیگر شـاخه های گـروه طالبـان هیچگونه 

گفتـار دوم: فقدان همکاری بازیگران منطقه ای 

و بین املللـی؛ خطرجـدی برای دسـتیابی بـه صلـح 

پایدار در افغانسـتان؛

و  دولـت  پایـدار  اسـتقرارصلح  از  کـه  چـه  آن 

نبـود  و  فقـدان  می برنـد،  رنـج  افغانسـتان  مـردم 

مذاکـرات  قبـال  در  منطقـه ای  کشـورهای  همـکاری 

منطقـه ای  قدرت هـای  دسـت  چنـد  سیاسـت های  و 

در افغانسـتان از موانـع اصلـی در برابـر حـل منازعـه 

آوردن  کنارهـم  بنابرایـن،  اسـت.  گفت وگـو  طریـق  از 

مواضـع مختلـف و ایجـاد یـک اجـامع بـر رس مذاکره از 

میـان دولـت و طالبـان صـورت نگرفتـه، بازیگـران بین اسـت. در حالـی که در کذشـته، مذاکرات مسـتقیمی چالش هـای اصلـی فـراراه تحقق پروسـۀ گفتامن صلح 

ارتباطـی  مجراهـای  حداقـل  نتوانسـتند  نیـز  املللـی 

بـه  طرفیـن  بیـن  میانجی گـری  طریـق  از  را  ثابتـی 

بـرای  طرفانـه«  بـی   »دفـر  ایجـاد  در  و  آورنـد  وجـود 

فقـدان  بنابرایـن،  شـدند.  نـاکام  گفت وگوهـا  انجـام 

گام  بـه  مشـخص گام  آجنـدای  و  روشـن  الگـوی  یـک 

بـرای حـل منازعـه کـه متـام طرف هـا روی آن توافـق 

داشـته باشـند و هم چنیـن اختاف بازیگـران داخلی و 

خارجـی، هرگونـه پیرشفتی برای حـل منازعه از طریق 

بـا دولـت  بـه چالـش می کشـد. طالبـان  را  گفت وگـو 

گفـت وگـو نخواهد کرد، مگـر این کـه در میدان جنگ 

تضعیف شـوند و از سوی حامیان منطقه ای شان برای 

حـارض شـدن بـه میـز مذاکـره تحـت فشـار قرارگیرنـد. 

تاش هـا بـرای مذاکـره با طالبـان به موفقیـت نخواهد 

گـروه،  ایـن  منطقـه ای  حامیـان  این کـه  مگـر  رسـید، 

اکـر طرف هـا،  کننـد.  پاکسـتان، همـکاری  ویـژه  بـه 

بـه ویـژه واشـنگن دی سـی، بـر ایـن باورنـد که فشـار 

بیش تـر بـر پاکسـتان بـرای آوردن طالبـان بـر رس میـز 

هـر  خواهدکـرد.  کمـک  اسـتقرارصلح  گفت وگوهـای 

نـوع گفت وگـو در هر سـطح و مکانـی، در مراحل اولیه 

رضوری اسـت تـا راه را بـرای مذاکـرات سـاختارمند و 

رسـمی تـر هموارکنـد، یعنـی پیـش رشط هـا و پیـش 

نیازهـای تحقـق صلـح پایـدار فراهـم گـردد. بنابرایـن، 

تـاش  و  زور  از  اسـتفاده  راهـرد  دو  هـر  از  ترکیبـی 

آوردن طالبـان  بـرای  راهـکار  بهریـن  مذاکـره،  بـرای 

بـر رس میـز مذاکـره اسـت. مذاکـرات موفقانـۀ صلـح با 

نتیجـۀ قابـل قبـول در افغانسـتان، مسـتلزم آن اسـت 

کـه تـا متـام تاش هـا بـرای انجـام مذاکرات، شـفاف و 

آشـکار باشـند. تاش هـای دولـت بـرای مذاکـرات باید 

تأمیـن  خـوب،  حکومـت داری  بهبـود  و  اصاحـات  بـا 

فرصت هـای شـغلی، تأمیـن امنیـت و ترویـج حاکمیت 

قانـون همـراه باشـد تـا عوامـل داخلـی شـورش گری از 

بیـن برده شـود. تاش هـای دولت برای مذاکـرات باید 

بـا دیپلامسـی منطقـه ای فعـال همراه باشـد تـا عوامل 

خارجـی منازعـه را مدیریـت کنـد. بنابرایـن، سیاسـت 

از  کـه  را  همسـایه  کشـورهای  نبایـد  متحـده  ایـاالت 

قبـل در مـورد نفـوذ آمریـکا در افغانسـتان نگران انـد، 

تحریـک کنـد. دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان و 

گـروه طالبـان بـرای اعتامدسـازی، بایـد از خـود ارادۀ 

سیاسـی برای مذاکره نشـان دهند و قابلیت خود را در 

پیـروی از هرگونـه نتیجـه مذاکـرات احتاملی مشـخص 

سـازند. برای تعریف و مشـخص کردن آجندا، جزئیات، 

مراحـل و مکان هـای مذاکـره، در مراحل اولیـۀ مذاکره 

بیایـد.  وجـود  بـه  ثابـت  ارتباطـی  مجـرای  یـک  بایـد 

کنونـی  وضعیـت  در  مسـتقیم  مذاکـرات  این کـه  از 

یـک مجـرای  ایجـاد  بـرای  نظـر می رسـد،  بـه  دشـوار 

ارتباطـی اولیـه میـان طرف هـا، مشـخص کـردن یـک 

میانجـی از سـوی بازیگـران داخلـی و خارجی رضوری 

ایـن  همـه  بنابرایـن،   .)8 )ابراهیمـی،1397،  اسـت. 

دشـواری ها در پروسـۀ گفتـامن اسـتقرارصلح بـا گـروه 

تحقـق  این هـا  از  امـا گذشـته  دارنـد،  طالبـان وجـود 

صلـح پایـدار بـه بُـن بسـتی سیاسـی و واقعـی خویـش 

رسـیده اند، زیـرا گـروه تروریسـتی طالبان، اساسـاً باور 

و معتقـد بـه تحقق صلح نیسـتند و هیچ گونه الزامات و 

پای بنـدی خویـش را در قبال مفـاد موافقت نامه آوردن 

صلـح در افغانسـتان را رعایـت نکـرده اسـت. یکـی از 

در  شـاخصه ها  و  مؤلفه هـا  اساسـی ترین  و  مهم تریـن 

جهـت اسـتقرارصلح پایـدار پرهیـز از هـر نـوع جنـگ، 

منازعـه و خشـونت اسـت کـه گـروه تروریسـتی طالبان 

باورمنـدی به کاهش خشـونت ها و حمات تروریسـتی 

و آتـش بـس را در منظومـه فکری خویـش ندارند و این 

امـر خـود بـه خـود منجـر به قتـل عام هـا و کشـتارهای 

هدف منـد، سیسـتامتیک و نسل کشـی شـده اسـت و 

امـروزه گـروه تروریسـتی طالبـان بـا رصاحـت متـام و 

بـا خشـن ترین وجـه ممکـن ایـن عمـل نسل کشـی را 

ادامـه می دهـد و در قبـال جنایـات جنگـی و جنایـت 

علیـه برشیـت هیچ گونـه مسـؤولیت را هـم منی پذیرند. 

بنابرایـن، بایـد نتیجـه گرفـت کـه پایان همـۀ جنگ ها، 

منازعـات طوالنـی مـدت و رفتارهـای خشـونت آمیـز و 

ضـد انسـانی، گفت وگوهـا و مذاکرات جهت دسـتیابی 

همـۀ  بایـد  روزی  و  اسـت  پایـدار  اسـتقرارصلح  بـه 

جنگ هـا، منازعـات و خشـونت های انسـانی بـه پایـان 

برسـند و زمینه هـا و بسـرهای تحقـق صلـح پایـدار و 

جامعـۀ عـاری از خشـونت بـرای زیسـت مسـاملت آمیز 

انسـانی فراهـم گـردد.

ایـن  جـای  هـر  در  را  ملکـی  نیروهـای  بـر  حملـه 

کشـور بـه عهـده نگرفتـه اند؛ امـا پیـش از این یکی 

از رهـران طالبـان بـه وضـوح گفتـه بـود کـه غیر از 

افـراد ایـن گروه هیـچ جریان دیگری در این کشـور 

مسـلح نیسـت، قرائـن قاطعـه بیانگـر این اسـت که 

می باشـد.  حمـات  ایـن  اساسـی  عامـل  طالبـان 

بـه هـر حـال از هـر زاویـه اگـر بـه قضایـا بنگریـم، 

بازی هـا  ایـن  قابـل توجیـه در پشـت  توطئـه غیـر 

نهفتـه اسـت کـه نبض وحـدت ملی را نشـانه گرفته 

اسـت. در تـداوم ایـن جنایـات، باعث می گـردد که 

افراد و اشـخاص اسـتفاده جو و احساسـاتی بیشر 

تحریـک شـده و احتـامل آن مـی رود که با تشـکیل 

یـک  بـه  مسـلحانه،  خـودرس  هسـته های  و  افـراد 

عنـر عقـده ی و انتقـام جـو تبدیـل شـوند کـه در 

دل کوهپایه هـا و دامنه هـا جغرافیـای خاصـی را به 

هـدف انتقـام جویـی بـرای خـود دسـت و پـا منوده 

و اقـدام بـه جنگ هـای خودرسانـه مناینـد کـه ایـن 

امـر بـه خیـر کشـور و مـردم افغانسـتان نیسـت.

تیـم  کـه  مـی رود  انتظـار  ابتـدا  رو،  ایـن  از 

اسـتخاباراتی دولـت، متام عامان این کشـتارهای 

هدفمند را شناسـایی و دسـتگیر منـوده و از طریق 

تـا  سـازند،  رشیـک  مـردم  بـا  جمعـی  رسـانه های 

ذهنیـت هایـی کـه متأثـر از جنـگ روانـی، دولت را 

در بازدارندگـی ایـن گونـه حمات مقـر می دانند 

در  منفـی  غالـب  و حـس  منـوده  قناعـت حاصـل 

قبـال ایـن نهـاد ملـی فروکـش منایـد، از زمانی که 

ایـن حمات پیچیـده آغاز گردیده اسـت، نهادهای 

دسـتگیر  را  اشـخاص  و  افـراد  تعـدادی  امنیتـی 

بـا مـردم  منـوده  واز طریـق خرنامـه هـای شـان 

رشیـک سـاخته انـد؛ اما آنچنـان که عامان پشـت 

پـرده آن افشـا گردیـده باشـد و در معرض سـئوال و 

جـواب مسـتقیم رسـانه ها قـرار گرفتـه باشـد تحقق 

نیافتـه اسـت، از ایـن جهت ذهنیت عمـوم تا کنون 

بـه قناعـت جمعـی نرسـیده اسـت. 

در قـدم دوم راه حـل توقـف ایـن معضـل بـه 

اعراضـات مـداوم و پی هـم عموم مردم افغانسـتان 

تبلیغاتـی  خـوراک  کـه  آنجایـی  از  دارد.  بسـتگی 

جنگ هـای روانـی، جـان و مـال مـردم افغانسـتان 

بـه  نیـز  معضـل  ایـن  حـل  اسـت،  گرفتـه  قـرار 

ایسـتادگی آنـان تـا زمـان توقـف آن بسـتگی دارد. 

بـا درد و  بـه صـورت واحـد و یکپارچـه  اگـر مـردم 

حـس مشـرک کـه دارنـد بـا اسـتفاده از امکانـات 

دسـت داشـته شـان اعم از فضای مجـازی و واقعی 

عاملیـن  مرکـزی  هسـته های  بـر  فشـار  خواهـان 

حمـات گردنـد در ایـن صـورت هـم نهادهـای بین 

املللی را به واکنش بیشـر واداشـته و هم حامیان 

پشـت پـرده ایـن حمـات بـا تـرس از افشـا شـدن 

دسـت هـای خبیـث پنهانی شـان ارتـکاب جنایات 

بـی  تـا  ایـن معضـل  ورنـه  داد؛  توقـف خواهنـد  را 

نهایـت قربانـی بجـا خواهـد گذاشـت.

فصلتازهبمبگذاریهابوینسلمیدهد
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افغانســتان در    افزایش کشتارسیســتماتیک  به مثابۀ  بــا طالبان؛  گفتگوهای صلح 

 مصطفی شفیق

 سید لطیف سجادی

پایانی  و  بخش    دوم 

 

در این اواخر، اما حمله بر مکتب سیدالشهدا که حدود صد تن از دانش 
آموزان دختر را به کام مرگ فرستاد و بیش از 180 تن آنان زخمی و مفقود 

گردیدند باعث واکنش کم سابقه ی جهان و سازمان های بین المللی شد، 
برخی از چهره های بین المللی آن را » جنایت نسل کشی« خواندند و برخی 
دیگر فقط به محکومیت بسنده کردند؛ اما چهره های رسانه ی و سیاسی در 
داخل کشور، این جنابات هدفمند را مصداق واضح نسل کشی دانستند و در 

کمپین های مختلف در قبال این رویداد، خواستار مجازات عاملین آن در دادگاه 
بین المللی الهه گردیدند. جنایات یاد شده تا هنوز توقف نیافته بلکه شکل 

فجیع تر آن در برنامه های تروریستان هنوز موجود است، هفته ی پیش حمله بر 
موترهای سواری داخل شهری در غرب کابل صورت گرفت که این خود، بیانگر 

هدفمندانه بودن آن بر گروه قومی – مذهبی خاص در این جغرافیا است.
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 بازی با اعداد              3293
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3188    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3464
وزیرسفید را در خانه  a6 حرکت دهید. 
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جواب هدف         2941
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امروز صبح مجبور هســتید که چندین کار را همزمان با هم انجام دهید. ممکن 
اســت با شــریک عاطفی تان بحثی در ارتباط با نحوه خرج کردن اخیر داشته 

باشید. آرام باشید و بهترین کار این است که دعوا نکنید.

جوزا
اخبار ناخوشــایندی دریافت خواهید کرد که زندگی عاطفی تان را دچار مشکل 
خواهــد کرد و فکرتان را درگیر مــی کند. احتیاط کنید و از قول دادن اجتناب 

کنید زمانی که نمی توانید بر سر عهد و پیمان خود بایستید. 

سرطان
رئیــس تان ممکن اســت از نداشــتن نظم در کارهای تان ناراضی باشــد. 
حاضــر جوابی کــردن فقط وضع را بدتــر خواهد کرد. به هــر دلیلی این 
موضوعــات را وارد محیط خانوادگی تان نکنید. امشــب دوســتان تان را 

مالقات خواهید کرد که کمک می کنند حالتان بهتر شــود.

اسد
ممکن است مجبور باشید که به یک سفر تجاری اورژانسی بروید. خانواده تان از 
این تغییرات به وجود آمده راضی نیســتند. امروز بعد از ظهر، با یکی از بستگان 

خانم دعوا خواهید کرد که موجب ناراحتی تان می شود. آرام باشید!

سنبله
ممکن است با مشکالت مالی دچار شوید. این موضوع ممکن است موجب ناراحتی 

دوستان تان در جلسه ای شوید. از بحث و دعوا اجتناب کنید! 

حمل
احتماال مجبور هستید که تصمیمات مهمی در ارتباط با مسائل حساس بگیرید: 
باید یک شــغل با حقوق بهتر را قبول کنید، حتی اگر ساعات ها مجبور به کار 

کردن هستید؟ زمان بگذارید و تصمیم بگیرید! 

میزان
ممکن است با شریک عاطفی تان در ارتباط با دید و بازدید از بستگان بحث 
کنید. از نظر کاری به نظر می رســد که شــرایط تان خوب نیست. باید از 
حدس و گمان اجتناب کنید. ســعی کنیــد که بر روی کارهای روزانه خود 

بمانید و بیشتر مواظب خودتان باشید.

عقرب
تغییراتی در محیط کاری تان ایجاد می شــود که موجب ناراحتی شــما می 
شــود. آرامش خود را حفظ کنید – و فقط مــی توانید موضوعات را کنترل 
کنید. زمانی که با بستگان جوان صحبت میکنید صدای خود را پایین بیاورید! 

قوس
با مشــکالتی در تصمیم گیری مواجه خواهید شــد. اگر مدیریت صحیحی 
نداشته باشید زمانی که با دوستان و خانواده تان هستید ممکن است درگیری 

هایی ایجاد شود که موجب خراب شدن رابطه تان شود. 

جدی
امروز خالقیت و قدرت تخیل تان در سطح باالیی قرار دارد. بهتر است که از 
خالقیت تان در کسب و کار بکار ببرید! یکی از دوستان تان به شما توصیه 
هایی می کند که ارزش دارد از آن استفاده کنید. امروز بعد از ظهر زندگی 

عاطفی تان خیلی هموار نیست.

دلو
فرصتی خواهید داشــت تا پولی را دریافت کنید و یا به شما پیشنهاد یک شغل 

داده خواهد شد. یکی از دوستان تان را مالقات می کنید که سوپرایز می شوید.

2942

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

وجود داشته باشد.
 12 کلمه: خوب 

 16 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

ظلم ـ ظالم ـ ظلمت ـ 
سالمـ  ســالمـ  سلیم 
ـ مسـ  ســیمـ  سیما 
ـ اســم ـ می ـ ما ـ ام 
تمایل  مایل ـ میل ـ  ـ 
ـ تام ـ مات ـ ماست ـ 
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حوت
امروز ممکن است تمایل داشته باشید که از همه در محیط کاری تان انتقاد کنید. 
به نظر می رسد که مصمم هستید که مشکالت را حل کنید. در طول بعد از ظهر 
مودتان بهتر می شود. فرصتی دارید که زمان خوبی را با دوستان تان سپری کنید.

 شطرنج                     3465
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آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی 
ـ خزر ـ دانا ـ ذاکر ـ راســتی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف 
ـ ضمیــرـ  طباخـ  ظاهرـ  عاطفهـ  غلیانـ  فرغانهـ  قارهـ  کادرـ  گاماـ  

لیلیه ـ متیقن ـ نفرت ـ وادی ـ هراس ـ یاسا.
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کتاب های از دست رفته است، اگرچه خود او نیز بر بی فایدگی این کار واقف 

است. او این جست وجو را به تصورات کودکی خود از کاوش شبیه می بیند، به 

اشتیاقش برای اینکه »قهرمانی باشد که معام را حل می کند«.

کتابی که از دست رفته است همچنین فرق دارد با کتابی که هرگز نوشته نشده 

است. کتابی که زمانی وجود داشته است موجب چیزی می شود که ون اسرتاتن 

آن را »خأل« می نامد، خألیی که ما آن را با تصوراتی در مورد اینکه چه می توانست 

باشد پُر می کنیم. آیا پرسشی بی پاسخ را پاسخ داده بود؟ آیا به کامل ادبی 

رسیده بود؟ آیا اثری هرنی بود که ما اینک به خاطر ازدست دادن آن موجوداتی 

حقیرتر هستیم؟

مانند ون اسرتاتن، من نیز به این حفره های کتاب شکل در گنبد اندیشه 

عالقه مند هستم. وقتی دانشجو بودم، بزرگ ترین فانتزی من این بود که کتاب یا 

دست نوشته ای را بیابم که گامن می رفت از دست رفته باشد یا معامیی تاریخی 

را حل کنم. این ایدۀ جست وجو برای چیزی گمشده شبیه آن حس ماجراجویی 

است که در کودکی هر تابستان با یکی از بچه های فامیل تجربه می کردیم وقتی 

ساحل را در جست وجوی گنج دزدان دریایی می گشتیم.

اتفاقاً والرت بنیامین کسی است که می تواند »اصالتی« را توضیح دهد که گامن 

می رود آن آثار ازدست رفته دارند. در یکی از مقاالتش با نام »اثر هرنی در عرص 

بازتولید مکانیکی« می گوید که حضور کاالهای چاپ شده با روش تولید انبوه 

باعث شده است تا وقتی یک کتاب با جلد کاغذی را در دست می گیریم دیگر 

هیبت آن را حس نکنیم. چون اینک همگی می توانیم نسخه ای از یک کتاب 

را داشته باشیم، پس آن کتاب دیگر خیلی هم خاص نیست؟ این هامن حس 

رسخوردگی است که بسیاری از بازدیدکنندگان موزۀ لوور بر آن تأکید دارند: پس 

از اینکه بازتولیدهای بسیاری از تابلوی مونالیزا را دیده ایم، دیدن یک نقاشی 

کوچک که بر دیوار موزه آویزان است چه چیز عایدمان می کند؟

کریستوفر دوآِمل یکی از افرادی است که این هیجان باال را چشیده است: متاس 

با نوشته هایی منحرصبه فرد. کتاب او با نام دیدار با دست نوشته های جالب 

گنجینه ای از دست نوشته ها را ارائه می دهد که او فرصت مطالعۀ آن ها را داشته 

است. تصویرسازی های کتاب کیلز و کتاِب ساعات جین ملکۀ ناوار و چند مورد 

دیگر نفس را در سینه حبس می کنند و دوآمل هم تاریخچۀ این دست نوشته ها را 

ارائه می دهد و هم از احساس و واکنش خودش به این آثار می گوید.

چرا یک دست نوشته بیش از یک کتاب چاپ شده و نهایی برای ما ارزشمند 

است؟ دوآمل می گوید: »به این بستگی دارد که می خواهید چه چیزی را تجربه 

کنید. خواندن نسخه های مدرن اثر چاورس راحت تر است ولی لذت شخصِی 

ملس و ورق زدن نسخۀ اصلی بی همتاست. همۀ ما دوست داریم تاریخ را ملس 

کنیم«.

حال که می توان نسخۀ چاپی کتاب کیلز را از کتاب فروشی رس کوچه خرید، 

آیا از جذابیت این کتاب کاسته شده است؟ دوآمل می گوید نه: »چیزهایی در 

نسخه های دست نویس می بینید که حتی در میکروفیلم کتاب های ازدست رفته 

چیزی دارند که سایر کتاب ها ندارند: امکان خیال پردازی و امکان خلق دوباره و 

داستان رسایی یا نسخۀ دیجیتالی شبیه سازی شده منتقل منی شوند، چیزهایی 

مانند صیقل سوزن کاری، جای پاک شدگی، سوراخ های صحافی، خطوط اولیۀ 

طرح، تغییرات کاغذ پوستی، ظرافت های رنگ، صدمه هایی که به صفحات وارد 

آمده است، فرسودگی ناشی از استفاده از کتاب، حتی بو و صدا و جنس کتاب 

وقتی کاتب آن را ساخت و نخستین خواننده آن را دید، چیزهایی که حتی 

می تواند دانش و فهم آن منت را تغییر دهد«. پس وقتی ما برای دست نوشته های 

ازدست رفته سوگواریم، این سوگواری فقط برای ناپدیدشدن متون نیست، بلکه 

ما فهمی از فرایند این آفرینش را هم از دست می دهیم، بدخطی های نویسنده و 

چیزهایی که باعجله به منت افزوده شده اند و بخش هایی که از رس نگرانی حذف 

شده اند.

کتاب های ازدست رفتۀ بسیاری هستند که دوآمل امیدوار است روزی آن ها را 

ببیند: »کتاب کیلز در قرن هفدهم میالدی تعداد صفحات بیشرتی داشت. 

آیا این صفحات گمشده اکنون در مجموعۀ شخصِی کسی هستند؟ انجیل 

وینچسرت مربوط به قرن دوازدهم میالدی، که شاید بتوان گفت بزرگ ترین اثر 

هرنی انگلیس در قرون وسطاست، حاوی چندین مینیاتور بود که احتامالً همین 

اواخر و در قرن بیستم آن ها را از کتاب جدا کرده اند: حداقل برخی از این ها 

هنوز هم موجود هستند. واقعاً دمل می خواهد پیش از مرگم یکی از این ها را پیدا 

کنم«.

اگرچه فکرکردن به رسنوشت این آثار دردناک است، باز به استدالل ون اسرتاتن 

بازمی گردم که کتاب های گمشده مانند عشق های گمشده هستند. هامن طور 

که آلفرد تنیسون در شعر »به یاِد« می نویسد، بهرت که عاشق باشیم و ببازیم 

تا اینکه هرگز عاشق نباشیم، دانسنت این که این آثار زمانی وجود داشته اند 

به شکلی عجیب آرامش بخش است، حتی اگر هرگز یافته و مرمت نشوند. جای 

آن دانش خالی نیست، خأل است. چنان که ون اسرتاتن می نویسد: »در پایان 

این سفر، دریافته ام که کتاب های ازدست رفته چیزی دارند که سایر کتاب ها 

ندارند: امکان خیال پردازی و امکان خلق دوباره و داستان رسایی برای کسانی 

که هرگز آن را نخوانده اند«. 

چکیده: برای کتاب بازهایی مانند من، دانسنت اینکه این آثار زمانی 

بودند و اینک نیستند دردآور است. ون اسرتاتن می نویسد: »نقل قولی 

از پروست هست که می گوید، برای آزادکردن آن چشمۀ اندوه، آن حس 

خوب نشدنی، آن عذاب ها که راه عشق را می سازد... باید خطر یک 

امر ناممکن وجود داشته باشد«. من نیز فکر می کنم این اشتیاق به 

کتاب های ازدست رفته نیز، مانند عشق به یک انسان دیگر، معموالً از 

ناممکنِی خواندِن آن رسچشمه می گیرد.«

در ماه جون سال ۱۹۴۰ میالدی که ارتش نازی در آستانۀ حمله به 

پاریس بود، والرت بنیامین، این آملانِی یهودِی تبعیدی، آماده می شد که 

پاریس را ترک کند. بنیامین که یکی از مهم ترین روشنفکران قرن بیستم 

است منی توانست مدارک الزم را تهیه کند تا بتواند از بندر مارسی کشور 

را ترک کند. پس او نیز به سایر پناهندگانی پیوست که می خواستند 

با گذشنت از کوهستان ها به اسپانیا برسند و از آنجا به لیسبون بروند 

تا با هواپیام از اروپا خارج شوند. بنیامین یک چمدان بزرگ و سنگیِن 

سیاه رنگ داشت که رسعت او را کم می کرد. این چمدان حاوی 

دست نوشته هایش بود. بنیامین در صحبت با یکی از همسفران گفته بود 

محتوای آن چمدان از جان خودش هم ارزشمندتر است.

در شهر مرزی پرتبو، مقامات اسپانیایی به او گفتند که باید به فرانسه 

برگردد. آن شب، بنیامین سی ویک قرص مورفین خورد که برای بیامری 

قلبی اش به همراه داشت. پس از خودکشی، دیگر اثری از آن چمدان 

سیاه یافت نشد. آن دست نوشته ها هرگز پیدا نشدند.

این داستان و داستان های دیگری از کتاب های از میان رفته، در کتاب 

جدید جورجیو ون اسرتاتن، در جست وجوی کتاب های از دست رفته 

آمده اند. کتاب هایی همچون بخش دوم و سوم نفوس مرده که نیالکی 

گاگول آن ها را سوزاند، رمانی به نام »افشای مضاعف« از سیلویا پالت که 

پس از مرگش ناپدید شد، خاطرات شخصی لرد بایرون که خانواده اش آن 

را سوزاندند تا از شهرت او پاسداری کنند، چمدانی پر از نوشته های اولیۀ 

ارنست همینگوی که در یکی از ایستگاه های راه آهِن پاریس، در قطار به 

رسقت رفت.

برای کتاب بازهایی مانند من، دانسنت اینکه این آثار زمانی بودند و اینک 

نیستند دردآور است. ون اسرتاتن می نویسد: »نقل قولی از پروست هست 

که می گوید، برای آزادکردن آن چشمۀ اندوه، آن حس خوب نشدنی، 

آن عذاب ها که راه عشق را می سازد… باید خطر یک امر ناممکن وجود 

داشته باشد«. من نیز فکر می کنم این اشتیاق به کتاب های ازدست رفته 

نیز، مانند عشق به یک انسان دیگر، معموالً از ناممکنِی خواندِن آن 

رسچشمه می گیرد«.

ون اسرتاتن در کتابش میان آثار از دست  رفته و آثار گمشده فرق 

می گذارد. اگر دست نوشته ای گم شده باشد، هنوز این امید هست که 

جایی در یک بایگانی جای اشتباهی گذاشته شده باشد و روزی پیدا 

شود. ولی برای آثار ازدست رفته، مانند رمانی که مالکوم الوری نُه سال 

رصف نوشنِت آن کرد و در آتش سوزی کلبه اش سوخت، امیدی متصور 

نیست. البته مشخص است که ون اسرتاتن هنوز در جست وجوی 

ادبیات

پارامونت اعالم کرد ۲ سال دیگر زمان اکران قسمت سوم »یک مکان 

ساکت« خواهد بود.

به گزارش ورایتی، به دنبال افتتاحیه موفق »یک مکان ساکت ۲« 

کمپانی پارامونت زمان اکران سومین قسمت از این مجموعه را اعالم 

کرده است. به گفته کمپانی سازنده قسمت سوم این فلم ۳۱ مارس 

سال ۲۰۲۳ راهی سینامها می شود. کارگردانی قسمت سوم از این 

مجموعه فلم های ترسناک را جف نیکولز کارگردان »ماد« که نامزدی 

نخل طالی کن ۲۰۱۲ را کسب کرد، به جای جان کرازینسکی 

کارگردان ۲ قسمت اول، انجام می دهد. فلم سوم بر مبنای داستانی 

از خود کرازینسکی ساخته می شود و بیشرت شبیه داستانی در حال و 

هوای ۲ فلم قبلی است تا اینکه قسمت سوم آنها محسوب شود.

این خرب را چند روز پیش کرازینسکی در گفتگو با راتن تومیتوز اعالم 

کرد. جف نیکولز برنده جایزه هفته منتقدان کن سال ۲۰۱۱ برای فلم 

علمی-تخیلی »پناه بگیر« است که ابتدا در جشنواره فلم ساندنس به 

منایش درآمده بود. فلم علمی-تخیل »نیمه شب ویژه« وی نیز در سال 

۲۰۱۶ داستان پدر و پرسی درحال فرار را روایت می کند. پرس دارای 

قدرت های ویژه است و این دو از سوی نیروهای دولتی و فرقه های 

پنهانی در حال تعقیب هستند.

جان کرازینسکی، امیلی بالنت و میلیسنت سیموندز بازیگران فلم 

دوم »یک مکان ساکت« هستند. این فلم با فروش ۵۸ میلیون دالر در 

هفته اول اکرانش در سینامها، موفقیت خوبی کسب کرد. پیش بینی 

می شود فروش این فلم در هفته دوم اکرانش هم افزون بر ۲۰ میلیون 

دالر باشد. در قسمت دوم بار دیگر خانواده ابوت در مرکز داستان جای 

دارند. آنها در این قسمت متوجه می شوند مخلوقاتی که با صدا جذب 

آنها می شوند تنها یکی از خطراتی هستند که آنها را تهدید می کند.

انتظار می رود این فلم نیز مانند »گودزیال در برابر کونگ« بتواند از مرز 

فروش ۱۰۰ میلیون دالر عبور کند.

قسمت اول این مجموعه که تنها با بودجه ۱۷ میلیون دالری ساخته 

شد، به پرفروش ترین فلم ترسناک در هفته اول اکرانش در سینامها 

بدل شده و درنهایت کارش را با فروش ۳۴۰ میلیون دالر در سطح 

جهان به پایان برد.

سـوفی ترنـر یکـی از سـتارگان رسیـال »بـازی تاج وتخـت« بـه رسیـال 

جنایـی »پلـکان« شـبکه اچ بی او مکس پیوسـته و نقش یکـی از دخرتان 

مـردی بـا بـازی »کالیـن فـرث« برنـده اسـکار را بـازی می کنـد.

»پلـکان« از مسـتندی تحسین شـده بـه همیـن نـام و چندیـن کتـاب و 

گـزارش در مـورد یـک جنایت عجیب الهام گرفته شـده اسـت. داسـتان 

رسیـال در مـورد رمان نویسـی آمریکایـی بـه نـام »مایـکل پیرتسـون« بـا 

بـازی فـرث، خانـواده او در کارولینـای شـاملی، و مـرگ مرموز همرسش 

»کیتلیـن پیرتسـون«، مدیـر یـک رشکـت و مادر/نامـادری پنـج فرزنـد 

است.

»تونـی کولـت« نقـش »کیتلیـن پیرتسـون« را بـازی کـرده اسـت. دیگـر 

بازیگـران فیلـم »ژولیـت بینـوش«، »رزمـاری دویـت«، و »پارکر پـوزی« در 

نقـش دادسـتان »فردا بلـک« خواهند بـود. ترنر نقش »مـارگارت رتلیف« 

یکـی از دخرتخوانـدگان »مایـکل پیرتسـون« را بـازی می کنـد.

»آنتونیو کمپوس« که فیلم »همیشـه شـیطان« را در نت فلیکس داشـته، 

متامـی هشـت اپیـزود ایـن مینی رسیـال را کارگردانی کـرده و فیلمنامه 

دو  ایـن  اسـت.  درآورده  نـگارش  بـه  کان«  »مگـی  همـکاری  بـا  را  آن 

رسپرسـت نویسـندگان و تهیه کننـدگان اجرایـی پروژه نیـز خواهند بود.

کمپـوس بـا انتخـاب ایـن بازیگران ممکن اسـت به سـوی خلـق یکی از 

بهرتیـن رسیال هـای جنایی چند سـال اخیر گام بردارد. شـبکه اچ بی او 

 )Mare of Easttown( ایسـت تون«  از  »مـر  رسیـال  به تازگـی  مکـس 

آن  پایانـی  قسـمت  کـه  کـرده  پخـش  را  وینسـلت«  »کیـت  بـازی  بـا 

پربیننده تریـن اپیـزود تاریـخ شـبکه لقـب گرفتـه اسـت.

پـس از مشـاهده اولیـن منونه هـای ویـروس هنـدی کوویـد ۱۹ در 

چین، دسـتور تعطیل شـدن بخشـی از سینامهای یک اسـتان داده 

. شد

 بـه گـزارش ورایتـی، چین پـس از مشـاهده اولین منونه هـا از کووید 

۱۹ سـویه هندی، دسـتور تعطیلی بخشـی از سـینامها را در استان 

گوانگدونگ داد. 

در خربهـا توضیحـی دربـاره اینکه این دسـتور موجب تعطیل شـدن 

چند سـینام شـده نیامده است.

یکشـنبه و دوشـنبه ۵۰ مـورد ابتـال بـه کرونـا در چیـن مشـاهده و 

اقدامـات پیشـگیرانه دولـت بالفاصلـه رشوع شـده اسـت. ایـن در 

حالـی اسـت کـه تنهـا در روز دوشـنبه بیـش از ۵۶۰۰ مـورد ابتـال 

بـه کوویـد ۱۹ در آمریـکا ثبـت شـده و در همیـن حـال سـینامهای 

اعـالم  و سـینه مارک  رگال  ای ام سـی،  از جملـه  آمریـکا  زنجیـره ای 

کردند دیگر الزم نیسـت مخاطبانی که دوره کامل واکسـن را پشـت 

رس گذاشـته اند در سـینام از ماسک استفاده کنند. از ۵۰ مورد ابتال 

بـه ویـروس کرونـا ۱۹ مـورد آنها از سـفر خارجی وارد کشـور شـده اند 

و ۳۱ مـورد مربـوط بـه اسـتان گواندونـگ بوده انـد. گوانـگ ژو مرکـز 

ایـن اسـتان ۱۵ میلیون شـهروند دارد و شـهر فوشـان کـه نزدیک آن 

واقع شـده نیز محل سـکونت ۷ میلیون نفر اسـت. در واقع دوشـنبه 

دفـرت فرهنـگ، گردشـگری و ورزش شـهرداری گوانگ ژو دسـتور داد 

تـا همـه محیط های بسـته رسگرمی و فرهنگی تعطیل شـوند تا مانع 

گسـرتش بیـامری شـود. همه برنامه هـای حضوری که بـا گردهامیی 

مـردم شـکل می گرفـت نیـز فعـالً تعطیـل شـده اسـت. در مناطـق 

کم خطـر اسـتان ظرفیـت برنامه هـای فرهنگـی تـا ۷۵ درصد کاهش 

یافته اسـت. به این ترتیب منی توان گفت تعطیلی گسـرتده سـینام 

در چیـن ایجـاد شـده و گرچـه گواندونـگ از اسـتان های پرطرفـدار 

سینامسـت امـا ایـن تصمیـامت بـر فـروش گیشـه سـینامهای چین 

تاثیـر چندانـی منی گـذارد.

در اسـتان گواندونـگ از رشوع شـیوع کرونا در مجمـوع ۲۴۶۸ مورد 

ابتـال و تنهـا ۸ مورد مرگ ثبت شـده اسـت.

آمریـکا بیـش از ۳۳ میلیـون ابتـال و نزدیک به ۶۰۰ هـزار مورد مرگ 

بـر اثر کرونـا را تجربه کرده اسـت.

زمان اکران قسمت سوم 
»یک مکان ساکت« اعالم شد

سوفی ترنر سریال جنایی بازی می کند

کرونای هندی سینمای چین 
را به تعطیلی کشاند

چرا این قدر به کتاب هایی که نابود یا ناپدید شده اند، عالقه داریم؟

سریال

رویداد

سینما

منبع: مجله نبشت



بـه نظـر می رسـد که کارهـای انتقـال جورجینیو 

واینالـدوم بـه پاری سـن ژرمن متام شـده اسـت.

تقریبـاً از چنـد مـاه پیش مشـخص شـده بـود که 

جورجینیـو واینالـدوم آخریـن فصـل حضـور خود 

در لیورپـول را پشـت رس مـی گـذارد و قرار اسـت 

در نقل و انتقاالت تابسـتانی به شـکل آزاد راهی 

یـک باشـگاه دیگـر شـود. از طرفـی بـه نظـر مـی 

رسـید اصلـی تریـن گزینـه پیـش روی هافبـک 

هالندی حضور در بارسـلونا باشـد. رونالد کومان 

از سـال گذشـته بـه دنبـال جـذب واینالـدوم بود 

امـا ایـن اتفـاق میـر نشـد. بـا ایـن وجـود گفته 

شـد کـه ایـن بازیکـن باالخـره در ایـن تابسـتان 

راهـی نوکمـپ خواهـد شـد. در ایـن بیـن طـی 

هفتـه هـای اخیـر شـایعاتی در رابطـه بـا توافـق 

کامـل واینالـدوم و بارسـلونا بـه گـوش رسـید امـا 

حـاال بـه نظـر می رسـد کـه رشایـط به طـور کلی 

تغییـر کرده اسـت. 

در یکـی دو روز گذشـته گـزارش هـا در رابطـه 

بـا ورود پـاری سـن ژرمـن بـه رقابـت بـرای جذب 

واینالـدوم اوج گرفـت و حـاال بـه نظـر مـی رسـد 

کـه تیـم فرانسـوی کارهای جـذب ایـن بازیکن را 

نهایـی کـرده اسـت.

بـر ایـن اسـاس فابریتزیـو رومانـو خربنـگار معترب 

اسـکای مدعی شـده که متام توافقـات الزم برای 

شـکل  ژرمـن  سـن  پـاری  در  واینالـدوم  حضـور 

گرفتـه و حضـور او در ایـن تیـم بـه زودی رنـگ و 

بـوی رسـمی خواهد گرفـت. قـرارداد این هافبک 

جنگنـده بـا PSG تا 2024 اعتبار خواهد داشـت 

و او دو برابـر حقـوق پیشـنهادی بارسـلونا در تیـم 

فرانسـوی دسـتمزد دریافـت خواهـد کرد.

حضور هدف تابستانی بارسا در PSG قطعی شد

ورزش
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تولید شـده اسـت.

نیروهـای ائتـاف بـرای مبـارزه بـا گـروه موسـوم بـه دولـت 

اسـامی )داعـش( به عراق اعزام شـدند؛ جنگی کـه عراق در 

سـال ۲۰۱۷ در آن اعـام پیـروزی کـرد.

در  امریکایـی  نظامـی  نیـروی  هنـوز ۲۵۰۰  ایـن  وجـود  بـا 

عـراق هسـتند و تعـداد کل نیروهـای ائتـاف بـه ۳۵۰۰ نفـر 

می رسـد.

گزارشـی از نگرانـی مقام هـای امریکایـی از رونـد فزاینـده 

حمـات گروه هـای مرتبط با ایـران به اهـداف امریکایی در 

عـراق بـا اسـتفاده از سـاح های پیچیده تـر خـرب داد.

مقام هـای امریکایـی بـه ایـن روزنامـه گفته انـد کـه اجزایی 

از پهپادهـای مـورد اسـتفاده در حمـات اخیـر را یافته انـد 

ایـن  کـه  می دهـد  نشـان  آنهـا  روی  اولیـه  بررسـی های  و 

پهپادهـا یـا در ایـران سـاخته شـده یـا بـا کمک فنـی ایران 

ارتـش عـراق اعـام کرد کـه بامـداد روز یکشـنبه دو پهپاد در آسـان 

امریکایـی،  نیروهـای  اسـتقرار  محـل  عین االسـد،  نظامـی  پایـگاه 

رهگیـری و منهـدم شـده اند.

بـه گفتـه مرکـز اطاع رسـانی امنیتـی عـراق سیسـتم پدافنـد هوایی 

C-RAM ارتـش امریـکا در پایـگاه عین االسـد در والیت انبار سـاعت 

سـی دقیقـه بامداد روز یکشـنبه ۶ جون به وقت محلـی این دو پهپاد 

را رسنگـون کرده اسـت.

امریـکا حـدود یـک سـال پیـش ایـن سـامانه دفـاع موشـکی را بـرای 

مقابلـه بـا حمـات راکتـی در پایـگاه عین االسـد و همین طـور اربیل 

مسـتقر کرد.

ویـن ماروتـو، سـخنگوی ائتـاف به رهـربی امریکا در عـراق گفت که 

روز شـنبه هـم یـک راکت بـر فراز فـرودگاه بغداد منهدم شـد.

تـا کنـون هیـچ گروهـی مسـئولیت ایـن حمـات را بـر عهـده نگرفته 

است.

یـک  پیـش هـم هـدف حملـه  مـاه  یـک  پایـگاه عین االسـد حـدود 

هواپیـای بـدون رسنشـین قـرار گرفـت که تلفاتـی به جا نگذاشـت.

از ابتـدای سـال ۲۰۲۱ حـدود ۴۰ حملـه بـه منافـع و پایگاه هـای 

امریکایـی در عـراق صـورت گرفتـه اسـت.

امریـکا غالبـا گروه های وابسـته به ایران را مسـئول حمـات به منافع 

و پایگاه هـای خـود در عـراق معرفی می کند.

در بسـیاری از ایـن حمـات کاروان های نظامی هدف قـرار گرفته اند 

و در ۱۴ مـورد ایـن حمـات با راکت صورت گرفته اسـت.

نیروهـای وابسـته بـه ایران در عراق مسـئولیت بعضـی از این حمات 

را بـر عهـده گرفته اند کـه به گفته آنها با هدف بیـرون راندن نیروهای 

خارجـی انجـام می شـود. روزنامـه نیویـورک تایمـز دو روز پیـش در 

بریتانیا از شبکه های اجتماعی خواست 
ویدئوهای عبور از کانال مانش را حذف کنند

برتری در ال کالسیکو؛ سه گانه بارسلونا تکمیل شد

دولت ایران خواستار زمان برای پاسخگویی 
به ادعاهای نامزدهای ریاست جمهوری شد

آنهـا زندگـی خـود و خانواده هـای خـود را در خطر می 

اندازند."وزیـر کشـور بریتانیا می گوید کـه قاچاقچیان 

انسـان از ایـن ویدئوهـا بـرای تبلیـغ تجـارت مرگبـار 

خـود اسـتفاده می کننـد." در ایـن نامـه آمـده: "آنچـه 

کـه در ایـن ویدئوهـا بـه آن اشـاره منی شـود، کسـانی 

هسـتند کـه در ایـن راه جانشـان را از دسـت دادنـد و 

اینکـه پناهجویـان بایـد دسـتکم ۱۳ سـاعت در قایـق 

نامناسـب دریـا در آب هـای رسد رسگـردان باشـند."

خانـم پاتـل می گویـد کـه شـبکه هـای اجتاعـی در 

زمینـه حذف ایـن ویدئوهـا "پیرشفت زیادی" داشـتند 

امـا بایـد رسیع تـر و موثرتر اقـدام کنند تا مـردان، زنان 

و کـودکان بیشـری در مسـیر عبـور از کانـال جـان 

خـود را از دسـت ندهنـد. کمر از یک سـال پیش یک 

خانـواده پنـج نفـر ایرانی هنـگام عبور از کانـال مانش 

رسـول  باختنـد:  جـان  قایـق  شـدن  واژگـون  اثـر  در 

ایران نـژاد ۳۵ سـاله، همـرش، شـیوا محمدپناهـی 

۳۵ سـاله، آنیتـا ایـران  نـژاد ۹ سـاله و آرمیـن ایران نژاد 

۶ سـاله در این حادثه جان باختند  و جسـد فرزند ۱۵ 

ماهـه آنهـا هرگز پیدا نشـد. مرزبانـی بریتانیا می گوید 

کـه فقـط در روز جمعـه گذشـته، ۴ جـون، ۸۳ نفـر در 

چهـار قایـق بـه بریتانیـا آمدنـد. وزارت کشـور بریتانیـا 

قاچـاق  باندهـای  بـا  مبـارزه  حـال  در  کـه  می گویـد 

انسـان اسـت و موفـق شـده کـه سـال گذشـته مانـع 

سـفر حـدود ۴۰۰۰ پناهجـو بـه بریتانیـا شـود. رئیـس 

دولـت  اقدامـات  کـه  می گویـد  پناهجویـان  شـورای 

"موثـر نیسـت" و در عـوض بایـد "مسـیرهای امـن را 

بیشـر کنـد تـا مـردم جانشـان را بـه خطـر نیاندازند."

بـر اسـاس آمـار وزارت کشـور بریتانیـا از ابتـدای سـال 

جـاری میـادی )شـش مـاه گذشـته( بیـش از ۴۰۰۰ 

و  شـدند  بریتانیـا  خـاک  وارد  دریـا  راه  از  پناهجـو 

احتال داده شـده که آمار امسـال از آمار پارسـال که 

۸۵۰۰ نفـر بـوده، بیشـر شـود.

وزیر کشـور بریتانیا از شـبکه های اجتاعی خواسـت 

ویدئوهایـی کـه عبـور خطرنـاک پناهجویـان از کانال 

مانـش را "جـذاب" نشـان می دهـد و باعـث تشـویق 

آنهـا بـرای عبـور می شـود، حـذف کنند.

پریتـی پاتـل، وزیـر کشـور بریتانیا روز شـنبه ۶ جون، 

در نامـه ای بـه مدیـران شـبکه های اجتاعـی گفـت 

کـه "فیلم هـای" عبـور خطرنـاک پناهجویـان از اروپـا 

بـه بریتانیـا، از مسـیر کانـال مانش، "غیرقابـل قبول" 

اسـت. طـی هفتـه گذشـته صدهـا پناهجـو اقـدام به 

عبـور از کانـال کردنـد؛ پنـج روز پیـش، وزارت کشـور 

بریتانیـا تاییـد کـرد کـه طـی ۴ روز، بیـش از ۵۶۸ 

پناهجـو از کانـال مانـش وارد بریتانیـا شـدند. فقـط 

شـنبه هفتـه گذشـته ۳۳۶ نفـر در ۱۹ قایـق و جمعه 

۱۴۴ نفـر در ۷ قایـق از آب گرفتـه شـدند.

وزارت کشـور بریتانیـا همچنین می گویـد که در حال 

تحقیـق دربـاره گزارش هـا مبنـی بـر درخواسـت ورود 

یـک کشـتی نیروهـای مرزبانـی بریتانیـا بـه آب هـای 

فرانسـه و گرفـن پناهجویـان از یـک قایق که بسـوی 

بریتانیـا در حـال حرکـت بود، اسـت.

نامـه وزیر کشـور بریتانیا در پی انتشـار گسـرده یک 

ویدئـو در شـبکه اجتاعـی هـای اجتاعـی از جمله 

تیـک تـاک بـود که گروهـی از مـردان را در حال عبور 

از کانال مانش نشـان می داد. وزارت کشـور می گوید 

کـه قاچاقچیـان انسـان از ایـن ویدئـو کـه در توییـر، 

اینسـتاگرام و فیسـبوک هـم منتـرش شـده، اسـتفاده 

می کننـد تـا عبـور از کانـال مانـش را بـه پناهجویـان 

مسـتاصل توصیـه و تبلیغ کنند. خانـم پاتل می گوید 

کـه پیام هـای منتـرش شـده در شـبکه های اجتاعی 

کـه "ایـن عبـور مرگبـار را تبلیـغ می کننـد و حتـی 

جـذاب نشـان می دهند، غیرقابل قبول هسـتند. این 

تصاویـر کسـانی را کـه در یـک کشـور امـن اروپایـی 

هسـتند، تشـویق بـه تـرک ایـن کشـورها می کنـد و 

مـادری« )VDP( کـه یـک گـروه ضدجهـاد گرایـان 

حایـت  تحـت  غیرنظامـی  نیروهـای  از  متشـکل 

ارتـش ملـی هسـتند، حملـه کرده انـد و سـپس بـه 

خانه هـای سـاکنان منطقه یـورش برده اند و کشـتار 

آنهـا را آغـاز کرده انـد. گروه VDP در دسـامرب سـال 

۲۰۱۹ میـادی تاسـیس شـد تا به ارتـش نه چندان 

قوی بورکینافاسـو در نربد علیه اسـامگرایان کمک 

کنـد؛ ایـن گـروه تا کنـون در ایـن راه بیـش از ۲۰۰ 

اعضـای  بـه  اسـت.  داده  دسـت  از  را  خـود  عضـو 

نظامـی  آمـوزش  هفتـه  دو  گـروه  ایـن  داوطلـب 

کنـار  در  می تواننـد  آنهـا  سـپس  و  می شـود  داده 

نیروهـای امنیتـی، بـه کارهـای نظارتـی یـا جمـع 

آوری اطاعـات مشـغول شـوند. در پـی ایـن حادثـه 

دولـت بورکینافاسـو سـه روز عـزای ملی اعـام کرد. 

دولـت می گویـد که نیروهای امنیتـی و دفاعی را در 

منطقه مسـتقر کـرده تا آرامش به مناطق مسـکونی 

بازگـردد. »سـولهان« کـه یـک جامعـه کوچـک در 

یاغـا  والیـت  اصلـی  شـهر  کیلومـری   ۱۵ حـدود 

اسـت، در سـال های اخیـر مـورد حمـات زیـادی 

قـرار گرفته اسـت.

گروههای اسـامگرای بورکینافاسـو دسـت کم ۱۱۴ 

غیرنظامـی را در مناطـق شـالی ایـن کشـور، در 

نزدیکـی مـرز مالـی و نیجـر قتـل عـام کردنـد.

در  شـنبه  روز  اولیـه  سـاعات  در  کـه  حادثـه  ایـن 

منطقـه »سـولهان« روی داده، مرگبارتریـن حمـات 

از سـال ۲۰۱۵ میـادی در ایـن کشـور، یعنـی از 

زمـان آغـاز حمـات خشـونت  آمیـز اسـامگرایان در 

غـرب آفریقا محسـوب می شـود. پیش از ایـن نیز در 

ایـن منطقـه بـه کـرات اسـامگرایانی که بـا القاعده 

غیرنظامیـان  هسـتند،  مرتبـط  آفریقـا  داعـش  یـا 

همچنیـن رسبـازان دولت را هدف قـرار داده بودند.

بـه گفته مقامـات منطقه، آمـار اعام شـده از تلفات 

ایـن حادثـه دقیـق نیسـت و احتال افزایش شـار 

قربانیـان وجود دارد. در میان کشـته شـدگان، زنان 

و مردانـی از همـه سـنین دیـده می شـوند و بنـا بـر 

اعـام دولـت »تروریسـت هـای مهاجـم« پـس از این 

قتـل عـام، بـازار اصلی منطقـه و خانه های سـاکنان 

را نیـز آتـش زده انـد. بنـا بـر اعـام مقامـات محلـی، 

مهاجـان حوالـی سـاعت ۲ بامـداد بـه وقت محلی 

ابتـدا بـه مواضع گـروه »داوطلبـان دفـاع از رسزمین 

کنایه مورینیو 
به عملکرد گرت بیل مقابل تیم های بزرگ

راجر فدرر: ممکن است دیگر نتوانم بازی کنم

در ایـن مناظـره نامزدهـا انتقادات گسـرده ای را بـه عملکرد 

اقتصـادی دولت حسـن روحانـی وارد کردند.

از  یکـی  بـه  پاسـخ  در  انتخابـات  نامـزد  رضایـی  محسـن 

هـزار  یـک  و  کـرد  جیـب  در  دسـت  اقتصـادی  سـوال های 

تومانـی بیـرون آورد و گفت هشـت سـال پیـش در واکنش به 

آن "کلیـد بی خاصیـت" گفتـه ارزش پـول پایین آمده اسـت. 

اشـاره او بـه عبـارت تبلیغاتی آقای روحانـی در انتخابات بود 

کـه گفتـه بـود بـا اسـتناد بـه کلیـد مشـکات را حـل خواهد 

کرد.

در بخـش دیگـری هم محسـن رضایـی و علیرضـا زاکانی هر 

دو از نامزدهایـی بودنـد که عبدالنارص همتی، رئیس سـابق 

بانـک مرکـزی و نامزد انتخابات را به انتشـار اسـکناس بدون 

پشـتوانه متهـم و از او انتقـاد تنـد کردنـد. آقـای همتی گفته 

بـود کـه شـش نامـزد دیگـر بـه انـدازه او از اقتصـاد رس در 

منی آورنـد و او می توانـد ایـن وضعیـت را بهبـود دهـد.

محسـن رضایـی، رئیـس سـابق بانک مرکـزی را بـه همراهی 

رئیـس  اگـر  گفـت  و  کـرد  متهـم  امریـکا  تحریم هـای  بـا 

جمهـور شـود دسـتور ممنـوع الخروجـی او و شـاری دیگـر 

از مقام هـای دولـت حسـن روحانـی را صـادر خواهـد کـرد 

و متوسـط رشـد اقتصـادی در دولـت آقـای روحانـی صفـر 

درصـد بـوده اسـت.

مکاتباتـی بـا رئیـس سـازمان صداوسـیای ایـران کـه تحت 

اداره می شـود، داشـته کـه  نظـر رهـرب جمهـوری اسـامی 

"تاکنـون پاسـخی" دریافـت نکـرده اسـت.

آقـای ربیعی نوشـته اسـت کـه "مطابـق قانون فرصتـی برای 

پاسـخ" داده شـود، تـا در خصـوص "اتهـام زنـی هـا و نـرش 

اکاذیـب و طـرح مطالـب ناروا علیـه دولت کـه در برنامه های 

تبلیغاتـی انتخاباتـی" دولـت از خـودش دفـاع کند.

در ایـن نامـه کـه خطـاب بـه علـی عسـگری نوشـته شـده، 

سـخنگوی دولـت حسـن روحانـی آورده "در اولیـن مناظـره 

اتهام زنی هـای متعـدد  انتخابـات ریاسـت جمهوری، شـاهد 

ناشـی از کـم اطاعـی و نیز طـرح افرائات نـاروا علیه دولت 

از سـوی برخـی نامزدهـا بـوده ایـم".

سـخنگوی دولـت حسـن روحانـی خواسـتار اختصـاص یـک 

"برنامـه زنـده تلویزیونـی" بـرای حضـور مناینده دولت شـده 

است.

بـا  جمهـوری  ریاسـت  نامـزد  هفـت  مناظـره  اولیـن  امـروز 

نام هـای سـعید جلیلـی، محسـن رضایـی، ابراهیم رییسـی، 

علیرضـا زاکانـی، امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی، محسـن 

اسـت  قـرار  شـد.  آغـاز  همتـی  عبدالنـارص  و  مهرعلـی زاده 

متمرکـز  اقتصـادی  مسـائل  بـر  مناظـره  ایـن  در  نامزدهـا 

باشـند.

علـی ربیعـی، سـخنگوی دولـت ایـران در نامـه ای خطـاب بـه 

رئیـس صداوسـیا خواسـتار در نظـر گرفـن وقت بـرای دولت 

حسـن روحانـی جهـت پاسـخگویی بـه "اتهـام زنی هـا" شـد.

نامـه آقـای ربیعـی کـه دقیقـا سـاعتی پـس از پایـان اولیـن 

 ۱۴۰۰ جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزد  شـش  مناظـره 

منتـرش شـد، آنچـه کـه در مناظره هـا در خصـوص دولـت آقای 

روحانـی مطـرح شـد را "اتهـام زنـی هـا و نـرش اکاذیـب و طرح 

مطالـب نـاروا" خوانـده اسـت.

نیـز  در گذشـته  کـه  نوشـته  نامـه  ایـن  در  دولـت  سـخنگوی 

و در دقیقـه دوم توسـط برونـا ویامـاال بـه گل 

حمـات  مادریـد  رئـال  یافـت.  دسـت  تسـاوی 

خـود را در ادامـه داد و ایـن اوهالـه بـود کـه در 

دقیقـه 38 موفـق بـه زدن گل دوم هـم شـد تـا 

ایـن تیـم بـا برتـری 1-2 راهـی رختکـن شـود.

امـا بارسـلونا در نیمـه دوم تیمی متفاوت نشـان 

دقیقـه  در  تورخـن  مارتـا  هـای  گل  بـا  و  داده 

63 و پاتـری گیخـارو در دقیقـه 73، دسـت بـه 

بازگشـتی بـزرگ زده و در دیـداری کـه دو بـار 

 3-2 نتیجـه  بـا  نهایـت  در  بـود،  افتـاده  عقـب 

کسـب  بـا  قبـل  چنـدی  بارسـلونا  شـد.  پیـروز 

برتـری مقتدرانـه برابـر چلسـی در فینـال لیـگ 

قهرمانـان اروپا موفق به کسـب عنـوان قهرمانی 

شـده بـود و حـاال بـا کسـب پیـروزی برابـر رئـال 

مادریـد، شـیرینی ایـن فصـل درخشـان را برای 

خـود دو چنـدان کـرد.

تنهـا یـک بـار در مقابـل شـش تیـم بـزرگ لیگ برتـر از 

ابتـدا او را در ترکیـب تاتنهـام قـرار داد.

شـایعات حاکـی از آن بـود کـه گرت بیـل و ژوزه مورینیو 

از رابطـه خوبـی بـا یکدیگـر برخـوردار نیسـتند و حـاال 

مصاحبـه جدیـد آقـای خـاص ایـن موضـوع را تاییـد 

می کنـد. ژوزه مورینیو درباره سـتاره ولـزی گفت: " طی 

سـال های گذشـته ولـز اعتـاد زیـادی بـه آرون رمزی و 

گـرت بیـل داشـته اسـت. امـا وقتی بـه یک فصـل نگاه 

مـی کنـم می بینم که رمـزی به دلیـل مصدومیت های 

زیـاد خیلـی بـازی نکرده اسـت.

وقتـی هـم بـه گرت بیـل، عملکـرد او و اینکه چـه تعداد 

گل مقابـل تیم هـای بزرگ به مثر رسـاند نگاه می کنیم 

متوجـه مـی شـویم که این آمـار زیـاد نبوده یـا میتوانیم 

هیـچ  عملکرد خوبی وجود نداشـته اسـت."

بـزرگ  بازگشـتی  بـا  بارسـلونا  زنـان  تیـم 

حضـور  در  و  کاسـیکو  ال  در  شـد  موفـق 

2739 متاشـاگر، رئـال مادریـد را مغلـوب 

بکنـد.

بـر خاف تیـم مردان، تیم زنان بارسـلونا در 

ایـن فصـل عملکـرد فـوق العاده ای داشـته 

قهرمانـان  لیـگ  فتـح  بـه  موفـق  اخیـرا  و 

اروپـا و البتـه سـه گانـه شـده اسـت. تیـم 

زنـان بارسـلونا امـروز در رشایطـی موفـق به 

کسـب پیـروزی 2-3 برابـر رئال مادرید شـد 

کـه پیـش از ایـن قهرمانی این تیـم در لیگ 

مسـجل شـده بـود و این مسـابقه بـرای آنها 

حکـم ترشیفاتـی داشـت.

رئـال مادریـد بـازی را بهـر آغـاز کـرد و در 

ثانیـه 9 توسـط پریسـیا بـه گل رسـید، اما 

بارسـلونا خیلـی زود در صدد جـربان برآمده 

ژوزه مورینیـو، رسمربی سـابق تاتنهـام، با طعنه در 

رابطـه بـا عملکرد گرت بیل مقابل تیـم های بزرگ 

کرد. صحبت 

گـرت بیـل کـه در تابسـتان گذشـته بـا قـراردادی 

پیوسـت،  تاتنهـام  بـه  مادریـد  رئـال  از  قرضـی 

ژوزه  نظـر  زیـر  پیوسـته  شـکل  بـه  نتوانسـت 

مورینیـو بـه میـدان بـرود و در بسـیاری از بـازی 

هـا نیمکت نشـین بـود. هرچنـد کـه بـا وجـود این 

مسئله نیز او 11 گل و 2 پاس گل را در لیگ برتر 

انگلیـس از خـود بـه ثبـت رسـاند.

امـا ایـن انتقاد نسـبت به گـرت بیل وجود داشـت 

کـه او منی توانـد در مسـابقات مهـم گلزنـی کند و 

اکـر گل هـای او بـرای تاتنهـام در برابـر تیم هـای 

پاییـن جدولـی بـه مثـر رسـید. البتـه ژوزه مورینیو 

کورتوا: ادن هازارد ۱۰۰ درصد در رئال مادرید می ماند
ادن  دوسـت  و  تیمـی  هـم  کورتـوا،  تیبـو 

از  بازیکـن  ایـن  جدایـی  شـایعات  هـازارد، 

کـرد. رد  را  مادریـد  رئـال 

دوفصـل ناامیـد کننـده ادن هـازارد در رئـال 

مادریـد باعـث شـده کـه ایـن بازیکـن نتواند 

قیمـت بـاالی خود را توجیه کنـد و انتقادات 

زیـادی نسـبت به این سـتاره بلجیمی مطرح 

شـود. او دامئـا بـا مصدومیـت هـای پیاپـی 

دسـت و پنجـه نـرم کـرده و در همیـن حـال 

کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  گزارش هـا  برخـی 

امـکان دارد رئـال مادریـد بـرای جلوگیری از 

رضر و زیـان بیشـر هـازارد را در تابسـتان به 

برسـاند. فروش 

بـا ایـن وجـود هـم تیمـی و دوسـت صمیمی 

ادن هـازارد یعنـی تیبو کورتوا متام شـایعات 

رئـال  از  بازیکـن  ایـن  جدایـی  پیرامـون 

مادریـد را رد کـرده و می گویـد: " من ٪100 

مطمـن هسـتم کـه او مـی مانـد. او منـی 

خواهـد جـدا شـود. فقـط مطبوعـات مادرید 

در مـورد ترک رئـال مادرید توسـط او مطلب 

مـی نویسـند. او مـی خواهـد ادامـه دهـد، 

را  بـازی کنـد و عناویـن  بـدون مصدومیـت 

کسـب کنـد."  کورتـوا در ادامـه گفـت: "در 

رئـال مادریـد همیشـه و از همـه انتقـاد مـی 

شـود. گـرت بیـل مورد انتقـاد قـرار گرفت اما 

او قهرمـان لیـگ قهرمانـان شـد و در فینـال 

کیـف یـک گل زد. همـه مـا مـی دانیـم کـه 

در مادریـد از طـرف مطبوعـات و هـواداران 

مـی  ادن  امـا  دارد.  وجـود  انتقـاد  و  فشـار 

توانـد از عهـده ایـن کار برآیـد. مـن او را بـه 

ایـن حـرف  کـه  مـی شناسـم  کافـی  انـدازه 

هـا را مـی زنـم. او هنـوز هـم مـی توانـد همه 

چیـز را تغییـر دهـد. او هنوز هم مـی خواهد 

بازیکـن مهمی بـرای مادرید باشـد و عناوین 

را کسـب کنـد."

مرگ دست کم ۱۱۴ غیرنظامی در مرگبارترین 
حمالت ۵ سال اخیر بورکینافاسو

کرد  ســرنگون  عراق  عین االســد  پایگاه  روی  ا  ر د  پهپا دو  ــکا  مری ا فند  پدا

دوسـت داریـد انجـام دهیـد."

ایـن احسـاس  انـدی،  نوشـت: "متشـکرم  پاسـخ  نیـز  فـدرر 

داری.  دوسـت  کـه  بکـن  را  کاری  هـم  تـو  اسـت.  متقابـل 

ببینیـم." چمـن  روی  دوبـاره  را  تـو  امیـدوارم 

وضعیـت خـودم را دوبـاره ارزیابی کرده و صبـح روز بعد ببینم در 

چـه حالتـی بیـدار شـده ام و وضعیـت زانـوی من چگونه اسـت.

اگـر ورزشـگاه پـر از متاشـاگر بـود شـاید بیشـر عصبـی شـده و 

اسـرس مـی گرفتـم. البتـه اینکـه مـی توانـم سـه سـاعت و 30 

دقیقـه در باالتریـن سـطح مقابل یک بازیکن بسـیار خوب بازی 

کنـم برایـم واقعـا خوشـحال کننـده بـوده و ایـن روند نشـان می 

دهـد کـه من در مسـیر درسـتی قـرار دارم."

انـدی مـوری، برنـده سـه بـار گرنـد اسـلم کـه بارهـا مشـکات 

فراوانـی را بـه علـت آسـیب دیدگـی تجربـه کـرده، مدعـی شـد 

متاشـای بـازی فـدرر الهـام بخـش بـوده و نشـان دهنده عشـق 

ایـن سـتاره سوئیسـی بـه تنیـس اسـت. مـوری در توییـر خـود 

نوشـت: "دیـدن بـازی فـدرر در 39 سـالگی بعـد از دو عمـل 

جراحـی زانـو در سـاعت 12.30 شـب در اسـتادیوم خالی برای 

مـن الهـام بخـش اسـت. ایـن هـان کاری اسـت کـه شـا نیـز 

از  تنیـس  دنیـای  اسـطوره  فـدرر،  راجـر  انـراف  احتـال 

دارد. وجـود  فرانسـه  آزاد  مسـابقات 

راجـر فـدرر پـس از بـازی در سـاعات اولیـه روز یکشـنبه کـه 

بیـش از سـه سـاعت بـه طـول انجامیـد، اعـراف کـرد ممکـن 

اسـت بـه دلیـل محافظت از زانـوی خود به حضور در مسـابقات 

آزاد فرانسـه ادامـه ندهـد. فـدرر 39 سـاله در سـال 2020 دو 

بـار تحـت عمـل جراحـی زانو قـرار گرفتـه و رشایـط دشـواری را 

سـپری مـی کند.

برنـده 20 بـار گرند اسـلم بعد از مسـابقه خود مقابـل کوپفر که 

سـاعت 12:45 صبـح بـه وقـت محلـی بـه پایـان رسـید گفـت: 

"مـن منـی دانـم کـه مـی توانم بـاز هـم در ایـن مسـابقات بازی 

کنـم یـا نـه و بایـد در ایـن خصـوص تصمیم بگیـرم. بایـد ببینم 

آیـا ادامـه ایـن فشـار بـه زانویـم خطرناک اسـت یـا نه؟ آیـا حال 

وقـت اسـراحت فرا رسـیده اسـت؟ من بعـد از هر مسـابقه باید 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 



مصرف  در  تصا  خواسصت  خصوصصی،  سصکتور  مناینصدگان  از  عامصه،  صحصت  وزارت  رسپرسصت   

اکسصیجن در شصفاخانه های خصوصصی، رصفه جویصی منصوده و اکسصیجن اضافصی خویصش را در 

اختیصار ایصن وزارت قصرار دهنصد.

داکصر وحیصد مجصروح رسپرسصت وزارت صحصت عامه، دیصروز ۱۶ جوزا در نشسصتی بصا منایند گان 

خصوصصی،  شصفاخانه های  در  اکسصیجن  مصرف  در  تصا  خواسصت  آنصان  از  خصوصصی،  سصکتور 

مناینصد. رصفه جویصی 

وی، کمبصود اکسصیجن را در شصفاخانه های ویصژه کرونصا، از چالش هصای عمصده برای رسصیدگی به 

بیصاران کرونایصی خوانصده گفصت که طبق اظهصارات رشکت های تولید کنندۀ اکسصیجن در شصهر 

کابصل، شصفاخانه های خصوصی، بیشصرین مرف اکسصیجن را دارند.

داکصر مجصروح، تاکیصد منصود کصه بصا توجصه بصه افزایصش بیصاران در شصفاخانه های کرونصا، وزارت 

صحصت عامصه، نیصاز بصه بالون هصای اکسصیجن بیشصر دارد و شصفاخانه های خصوصصی، مطابصق 

نیصاز شصان اکسصیجن اسصتفاده مناینصد و متباقصی آن را در اختیصار وزارت صحت عامه قصرار دهند.

او هم چنصان  بصه مسصئوالن ادارات مربوطصه هدایصت داد تصا یصک کمیتصۀ مشصرک را متشصکل از 

سصکتور خصوصصی ایجصاد و نیازمندی هصای شصفاخانه های خصوصصی را بصا در نظرداشصت تعصداد 

مریصض، تعصداد بالون های اکسصیجن و توزیع بالون اکسصیجن از سصوی رشکت هصای تولید کننده 

در بازارهصای کشصور را، بررسصی منایند.

افصزون بصر ایصن، رسپرسصت وزارت صحصت عامصه، از متصام شصفاخانه های خصوصصی خواسصت تصا 

اصصول تصداوی بیصاران کرونصا را رعایصت منوده و عملکصرد شصان را مطابق معیصارات وزارت صحت 

عامصه و رعایصت اصصول صحصی در واردهایصی کصه بصرای بیصاران کرونصا اختصصاص داده انصد، اجصرا 

یند. منا

مناینصدگان شصفاخانه های خصوصصی، همچنصان در این نشسصت نظریات و پیشصنهادات شصان را 

در رابطصه بصه رفصع چالصش کمبود اکسصیجن ارایه منصوده و بر همصکاری همه جانبۀ شصان با وزارت 

صحصت عامه تاکیصد منودند.

ایصن درحالیسصت کصه پیصش از ایصن،  وزارت صحت عامه در پصی افزایش واقعات کرونصا، آمار فوتی 

و افزایصش بیصاران در شصفاخانه هصا، از کمبود اکسصیجن اظهار نگرانی کرده اسصت.

در یک شبانه روز گذشته، ۱۳۷۹ تن به ویروس کرونا مصاب و ۵۰ تن وفات کرده اند.

 کمیسصیون مسصتقل اصالحات اداری و خدمات ملکی اعالم کرده اسصت که براسصاس پیشصنهاد 

وزارت صحصت و فیصلصه  رهصری حکومصت، کارمنصدان خدمصات ملکصی قصر آسصیب پذیر رس از 

دیصروز )یک شصنبه، 16 جصوزا( بصه مصدت دو هفتصه رخصصت می باشصند.

بصه گصزارش خرگصزاری جمهور؛  در اعالمیه این کمیسصیون که شصام روز شصنبه )15 جوزا( به نر 

رسصیده آمصده کصه ایصن فیصلصه به منظصور جلوگیصری از گسصرش موج سصوم کرونصا و رعایت بیشصر 

تدابیصر مراقبتصی بصرای کارکنصان دولت صورت گرفته اسصت.

در اعالمیصه آمصده کصه ایصن فیصلصه در متصام وزارت خانه هصا و ادارات دولتصی در کابصل و والیصات به 

اسصتثنای وزارت صحصت عامصه، قابصل اجرا اسصت.

اعالمیصه افصزوده کصه طبصق رهنمصود کمیسصیون اصالحصات اداری و خدمصات ملکصی، کارکنصان 

رده هصای سصنی 55 و باالتصر از آن، کارکنصان مبتصال به امراض شصکر، قلبی و رسطصان و زنان باردار 

کصه کارمنصد دولصت باشصند، می تواننصد از خانصه کار کننصد.

کمیسصیون اصالحصات اداری افصزوده اسصت کصه کارکنصان دارای صالحیصت امضصا حضورشصان در 

اداره حتمصی اسصت. براسصاس ایصن رهنمصود، کارکنصان پایین تصر از 55 سصال بصا رعایصت تدابیصر 

بهداشصتی وظایف شصان را از دفصر پیصش خواهنصد بصرد.

ایصن کمیسصیون در ادامصه توضیصح داده اسصت؛ کسصانی کصه براسصاس ایصن رهنمصود کار می کنند 

از امتیصازات و حقصوق زمصان حضورشصان در اداره اسصتفاده خواهنصد کصرد و به خاطصر نبصود آنان در 

اداره از رخصتصی ساالنه  شصان کاسصته منی شصود.

ایصن درحالصی اسصت کصه اخیصرا میصزان ابتال بصه کرونا و مرگ ناشصی از ایصن ویروس در افغانسصتان 

افزایش یافته اسصت.

پیصش از ایصن براسصاس فیصلصه ی وزارت صحت عامه، دانشصگاه ها، مکاتب و کورس های آموزشصی 

در 16 والیصت بصرای دو هفتصه رخصصت شصده بود. این رخصتصی از 8 جوزا بدینسصو در مرحله  اجرا 

گذاشصته شده است. 
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وزارت صحت عامه:
 شفاخانه های خصوصی در مرصف اکسیجن رصفه 

جویی کنند 

کمیسیون اصالحات اداری:
 کارمندان آسیب پذیر دولت برای دو هفته از خانه کار 

کنند 

نهادهای مدنی: طالبان از 
فرصت به دست آمده استفاده 

کند تا به صلح برسیم

آغاز مذاکره روی هشت پروژه مهم با ترکمنستان 

باالترین آمار مرگ بر اثر ابتال به کرونا؛ 50 تن در شبانه روز گذشته جان باخته اند  

اعـام کـرده اسـت کـه محمـد   وزارت خارجـه کشـور 
حنیـف اتمـر وزیر خارجه کشـور بـا همتای ترکمنسـتانی 
خـود آقای رشـید میـردوف روی هشـت پروژه مهـم و بـزرگ مذاکره را 

آغـاز کـرده و در مـواردی بـه توافـق دسـت یافته اسـت.
همتـای  بـا  دیـدار  منظـور  بـه  کشـور  خارجـه  وزیـر  اتمـر  حنیـف 

اسـت. کـرده  سـفر  هـرات  والیـت  بـه  خـود  ترکمنسـتانی 
ایـن وزارت روز یک شـنبه 16 جـوزا در اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه هر 
دو طـرف روی پروژه هـای انتقـال گاز یـا  TAPI، انتقـال انـرژی بـرق یا  
TAP، خـط آهـن، صـادرات مرمر به ترکمنسـتان، حمل و نقـل تجارتی، 

همکاری هـای فرهنگـی، صلـح افغانسـتان و مبـارزه با کرونـا گفتگوهای 
جـدی انجام داده اسـت.

اعامیـه مـی افزایـد کـه محمـد حنیـف اتمـر وزیر امـور خارجۀ کشـور 
بـا رشـید مـردوف وزیـر امورخارجـۀ ترکمنسـتان بـا حضـور هیات های 
عملـی  کار  آغـاز  پیرامـون چگونگـی  از کشـور،  همراه شـان  سـکتوری 
پـروژۀ انتقـال ۵۰۰ کیلوولـت برق ترکمنسـتان- افغانسـتان- پاکسـتان 

)تـاپ ۵۰۰( بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.
وزیـر امورخارجـه ترکمنسـتان در این نشسـت از ارادۀ قوی کشـورش بر 
پیشـبرد پـروژۀ تـاپ ۵۰۰ و سـایر پروژه هـای انکشـافی میان دو کشـور 
خبـر داده، خواهـان تسـریع رونـد تطبیق پروژه هـای انکشـافی میان دو 

کشـور شد.
در اعامیـه آمـده اسـت کـه دو طـرف، ضمـن ارائـه معلومـات در مورد 
اقدامـات انجام شـده از جانـب دو کشـور، در مـورد پـروژه انتقـال بـرق 
و ظرفیـت ترکمنسـتان بـرای صـادرات بـرق بـه افغانسـتان نیـز گفتگـو 
کـرده و ادامـه ایـن همکاری هـا را عاملـی بـرای رفـاه مردم دو کشـور و 

منطقـه توصیـف کـرده اند.

در  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت 
شـبانه روز گذشـته، ۵۰ بیمـار مبتـا بـه ویـروس کرونـا در 
نقـاط مختلـف کشـور جـان باخته انـد. ایـن باالتریـن آمـار مـرگ و میر از 

کروناسـت. ویـروس  همه گیـری  زمـان 
ایـن وزارت روز یکشـنبه 16 جـوزا بـا نشـر گـزارش روزانـه از مبتایان به 
ویـروس کرونـا نوشـته اسـت که ۵۰ بیمـار کوید19 در شـبانه روز گذشـته 

جـان باخته انـد و شـمار مجموعـی آنـان به 319۵ تن رسـیده اسـت.
وزارت صحـت عامـه همچیـن نوشـته اسـت کـه در ایـن مـدت زمانـی، از 
4۵44 فـرد مشـکوک ویـروس کرونا آزمایش گرفته شـد کـه نتیجه 1379 

تـن آنـان مثبت اعام شـد.
بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـمار مبتایـان بـه ویـروس کرونـا در 
کشـور بـه بیـش از 8۰ هـزار تـن رسـیده اسـت کـه حـدود 78 هـزار تـن 

یافته انـد. آنـان بهبـود 
ایـن وزارت همچنیـن صبـح روز شـنبه اعـام کرد کـه بـرای جلوگیری از 
شـیوع ویـروس کرونـا و تهدیـدات آن، کارمنـدان بـاالی ۵۰ سـال، زنـان 
بـاردار و کارمنـدان بسـت های ۵ و 6 خدمـات ملکـی بـه غیـر از بخـش 

صحـی بـه مـدت دو هفتـه از خانـه کارهایشـان را انجـام دهنـد.
پیـش از ایـن وزارت صحـت عامه برای جلوگیری از شـیوع ویـروس کرونا، 
تمـام مراکـز آموزشـی، مکتب هـا و دانشـگاه هایی 16 والیـت را مسـدود 
کـرد. ایـن وزارت می  گویـد: »بـر اسـاس پـان مبـارزه بـا موج سـوم  کرونا 

آقـای اتمـر و آقـای مـردوف، بـا توجـه بـه نیـاز بـه کار بیشـتر در ایـن 
زمینـه، توافـق کردنـد تـا اسـناد الزم بـه شـمول موافقتنامه ایـن پروژه 
را در جریـان دو هفتـه آمـاده سـاخته و اقدامـات الزم را بـرای تطبیـق 

موفقانـۀ آن الـی یک مـاه آینـده، روی دسـت گیرنـد.
ایـن نشسـت روی  در همیـن حـال وزارت خارجـه می افزایـد کـه در 
تسـریع پـروژه خـط آهـن هـرات- تورغنـدی نیز میـان دو طـرف بحث 
و گفتگـو شـده اسـت. دو وزیـر خارجـه در ایـن نشسـت روی اهمیـت 
عملی شـدن خـط آهـن تورغندی- هـرات در چارچوب دیدگاه مشـترک 

دو کشـور بـرای اتصـال منطقـه ای نیـز صحبـت کردند.
اعامیـه می افزایـد کـه وزرای امـور خارجـه، تطبیـق ایـن پـروژه  را آغاز 
خـوب بـرای عملی شـدن پروژه هـای بعدی خطـوط آهن در افغانسـتان 
توصیـف کـرده و بـر اتخاذ اقدامـات عملی در ایـن زمینه، تاکیـد کردند.

در این نشسـت توافق شـده اسـت که تسـریع کار این پروژه در دسـتور 
کار نهادهای سـکتوری هردو کشـور قـرار گیرد.

صـادرات سـنگ مرمـر افغانسـتان بـه ترکمنسـتان بخـش دیگـری ایـن 
از  افغانسـتان  ایـن نشسـت، هیـات  نشسـت توصیـف شـده اسـت. در 
ارزش حـدود ۲۰۰ بیلیـون دالـری منابـع مختلـف و نـادر سـنگ مرمـر 
کشـور بـه همتایـان ترکمـن شـان معلومـات کافـی داده، بـا توجـه بـه 
بـرای سـنگ  ترکمنسـتان  به ویـژه  منطقـه  کشـورهای  نیازمندی هـای 
مرمـر افغانسـتان، صـادرات آن را در تقویت و گسـترش تبادالت تجارتی 
میـان کابـل و عشـق آباد، بـا اهمیـت خواندنـد. در این نشسـت میان دو 
وزیـر خارجـه بر صـادرات سـنگ مرمر افغانسـتان به ترکمنسـتان توافق 
شـده و طبـق اطاعات اعامیـه خبـری وزارت خارجـه موافقنامه ای هم 
بـه امضا رسـیده اسـت. نشسـت هرات میـان وزیـران خارجه افغانسـتان 

و ترکمنسـتان عصـر یک شـنبه پایـان یافـت.

و بـه منظـور کاهش گسـترش ویـروس و کنتـرول وضعیت موجـوده، تمام 
دانشـگاه ها، مکتب هـا و آموزشـگاه های دولتـی و خصوصـی، در والیت های 
کابـل، غزنـي، هلمنـد، کندهـار، لوگـر، ننگرهـار، پکتیـا، پـروان، وردک، 
پنجشـیر، بلـخ، لغمـان، بدخشـان، کاپیسـا، کنـدز، نیمـروز از هشـتم جوزا 
بـه مـدت دو هفتـه رخصـت شـد تـا از گسـترش بیشـتر ویـروس کرونا در 

کشـور جلوگیری شـود.«
وزارت صحـت عامـه بـا فـرا رسـیدن عیـد سـعید فطـر هشـدار داده بـود 
کـه اگـر فاصلـه اجتماعـی رعایـت نشـود، میـزان مبتایـان و مـرگ و میر 
افزایـش می یابـد. اکنـون نیـز شـمار مبتایـان بـه ویـروس کرونا و شـمار 
جـان باختـگان نسـبت بـه روزهای آغازین ماه رمضان بیشـتر شـده اسـت.

مریضـان  افـزون  روز  »افزایـش  می گویـد:  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت 
کویـد19 نگرانـی جـدی سـکتور صحت و دولـت را در پی دارد، هر شـب و 
روز بـر تعـداد مبتایـان و مریضـان کرونـا افزوده می شـود و ایـن یعنی به 

صـدا در آمـدن زنـگ خطر جـدی در کشـور.«
زمینـه  در  را  گرامـی  هموطنـان  تمـام  »همـکاری  کـرده:  تاکیـد  وزارت 
رعایـت اصـول وقایـه از ویـروس کرونـا چـون حفـظ فاصلـه اجتماعـی، 

خواهانیـم.« ماسـک،  پوشـیدن  و  دسـت ها  شسـتن 
وزارت صحـت همچنیـن در گزارشـی جداگانـه اعـام کـرده اسـت کـه 
نزدیـک بـه 7۰۰ هزار تن در سراسـر کشـور واکسـین کویـد19 را دریافت 

کرده انـد.

ملصی  چر”بسصیج  زیصر  مدنصی  جامعصه  نهادهصای 

افغانسصتان”، از طالبصان خواسصتند تصا از فرصت طالیی 

کصه جامعصه جهانصی و مردم افغانسصتان برای آنهصا فراهم 

کصرده، اسصتفاده منصوده گفتگوهصا بخاطر پایصان جنگ و 

راهیابصی بصه یصک صلصح دایمصی را از رس بگیرنصد.

“بسصیج ملی افغانسصتان”، متشصکل از۲۸۰ نهاد مدنی 

در کشصور مصی باشصد کصه ۶۸ نهصاد یادشصده، در کابصل 

دارند. فعالیصت 

در  رونصد،  ایصن  رئیصس  حصداد  یصار  رحیصم  بصالل  احمصد 

نشسصتی که روز یکشصنبه 16 جوزا در کابل برگزار شصد، 

گفصت کصه تحُقق صلح وختم جنگ در کشصور، خواسصت 

از گلصوی اعضصای  وایصن صصدا همصواره  بصوده  هرافغصان 

جامعصه مدنصی افغانسصتان بلنصد اسصت.

وی بصا ابصراز نگرانصی افصزود کصه امصا گصروه طالبصان کصه 

را  ملصت  همیشصه صصدای  بصوده،  اصلصی جنصگ  عامصل 

نادیصده گرفتصه بصا طرح ریصزی ترورهصای هدفمند شصان، 

خواسصتارحذف ایصن طبقه شصده و با شصیوه هصای جدید 

بصه ادامصه جنایصات شصان، بیشصر از پیصش مرتکصب گناه 

شصده انصد . موصصوف در بخشصی ازسصخنانش گفصت کصه 

اولویصت کاری  هرچنصد پروسصه صلصح درافغانسصتان در 

بصرای  نیصز  جهصان  و  منطقصه  کشصورهای  و  قرارداشصته 

منصوده؛  همصکاری  اعصالم  هرازگاهصی  صلصح  مذاکصرات 

امصا بصا تاسصف کصه گصروه طالبصان بابهانصه هصای مختلف، 

خواهصان بصه تعویصق انداخصن گفتگوهصای صلصح شصده 

و گاهصی هصم جلسصات صلصح را رد مصی کننصد کصه ایصن 

موانصع، خصود بهانصه تراشصی بصرای ادامصه جنگ از سصوی 

مخالفیصن را آشصکار مصی سصازد.

احمصد بصالل خاطرنشصان کصرد کصه اعصالم خصروج کامصل 

نیروهصای خارجصی از کشصور کصه بزرگریصن بهانصه جنگ 

گصروه طالبصان گفتصه شصده بصود نیصز جلصو جنصگ طالبان 

را نگرفصت.

نیروهصای خارجصی  اعصالن خصروج  درپصی  کصه  گفصت  او 

ازافغانسصتان، همصه افغانهصا منتظصر تحقصق آتصش بصس 

در افغانسصتان بودنصد؛ امصا بدبختانصه کصه گصروه طالبصان 

نصه تنهصا خشصونت هصای شصانرا کاهصش ندادنصد،  بلکصه 

حمصالت شصانرا بصاالی والیصات و ولسصوالی هصای کشصور 

بصه هصدف امتیازگیصری در میصز مذاکصرات صلصح افزایش 

داده انصد.

داکرمحمصد زملصی افغانیصار پوپل معاون ائتصالف تفاهم 

باسصتان،  هصرات  شصورای  ومعصاون  ملصی  وهمبسصتگی 

امنیتصی  نیروهصای  جانفشصانی  از  هایصش  درصحبصت 

کشصور درمقابصل مخالفصان دولصت بصه نیکصی یصاد کصرد.

از  ولسصوالی،  و  والیصت  هصر  در  طالبصان   کصه  گفصت  او 

جانصب نیروهصای دفاعصی و امنیتی جواب دندان شصکن 

گرفتصه انصد.

کصف  بصه  رس  امنیتصی  نیروهصای  موصصوف،  گفتصۀ  بصه 

افغانسصتان، بصا متصام قصوت در مقابصل دشصمنان کشصور 

ایسصتادگی کصرده و اجصازه نصداده تصا دشصمن بصه اهداف 

ایصن  دشصمنان  حمصالت  اخیصراً  چنانچصه  برسصد؛  خصود 

و  قندهصار  بغالن،غزنصی،  لغصان،  هلمنصد،  در  کشصور 

دیگصر والیصات، بصدون اشصراک خارجی هصا در عملیات، 

اسصت. مهارشصده 

در قطعنامصه ای کصه از سصوی ایصن رونصد صصادر شصده، 

آمصده اسصت کصه رونصد بسصیج ملصی افغانسصتان و جمصع 

می دهنصد  پیصام  نشسصت،  درایصن  همصکار  هصای  نهصاد 

و  دینصی  افغانسصتان هیچگونصه مروعیصت  کصه جنصگ 

رشعصی نداشصته؛ چنانچصه ایصن موضوع از طصرف علای 

بیصان  بصه رصاحصت  بارهصا  نیصز  منطقصه  و  دینصی کشصور 

شصده اسصت . در ادامه این قطعنامه گفته شصده اسصت: 

»گصروه طالبصان بصا ادامصه جنصگ و خونریصزی بصه هصدف 

امتیازگیصری فقصط خصون ملصت بصی گنصاه را ریختانصده، 

وطصن مصا را ویصران کردنصد، کصه ایصن هیچصگاه خواسصت 

دشصمنان  خواسصت  جصز  نیسصت  واقعصی  افغصان  یصک 

پرسصتان.«  بیگانصه  و  افغانسصتان 

در اخیصر قطعنامصه خطصاب به گصروه طالبان گفته شصده 

اسصت: »دیگصر از جنصگ و خونریصزی دسصت بردار شصوید 

و بصرای تحقصق صلصح ایصن فرصصت طالیصی راکصه جامعصه 

جهانصی و نیصز مصردم وحکومصت افغانسصتان فراهصم کرده 

ندهیصد دیگصر در چنیصن  اجصازه  و  نصداده  از دسصت  را، 

جنصگ هصای طاقصت فرسصا، فرزندان مصا یتیصم، خواهران 

مصا بیصوه و کشصور مصا ویران شصود.« 


