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 دسترسی به پیام رسان واتس اپ 
بدون نیاز به تلفون همراه 

امکان پذیر می شود  

مذاکره کاظمی با فرستاده کاخ 
سفید درباره خروج نظامیان 

امریکایی از عراق 
 پیام رسـان واتـس اپ، متعلـق بـه فیسـبوک، از راه انـدازی 
سرویسـی آزمایشـی بـا هـدف اسـتقالل کاربـران خـود از 
تلفون هـای هوشـمند خبـر داده اسـت. واتـس اپ می گویـد 
ویژگـی جدید بـه کاربران امـکان می دهد حتـی در صورت 

تمـام شـدن شـارژ باتـری موبایل ...

 مصطفـی کاظمـی، نخسـت وزیـر عـراق در بغـداد بـا 
دربـاره  امریـکا  دولـت  فرسـتاده  گـورک،  مـک  بـرت 
خـروج نظامیـان ایـاالت متحـده از ایـن کشـور گفتگو 
کـرده اسـت. نخسـت وزیـر عـراق بـا صـدور بیانیه ای 

اعـالم کـرد آقـای کاظمـی  ...

زخم هـای  هـری   – ادبـی  جشـنواره  نخسـتین   

جنـگ بـا موضـوع »قربانیـان، عدالـت و صلـح« روز 

چهارشـنبه بـه تاریـخ 23 رسطـان 1400 در تـاالر 

بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  کنفرانس هـای 

... برگـزار   کابـل  در  افغانسـتان، 

یک هیات عالی رتبه 
برای گفتگو با طالبان 

به دوحه رفت   
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 نخستین جشنواره ادبی - هنری 
زخم های جنگ در کابل 

برگزار شد

بخشی از برندگان جشنواره 
کن امسال 

هنری

 هنوز جنگ سرنوشت 
صلح را تعیین می کند

 کودتای 26 سرطان و گسست 
شیرازه نظام سلطنتی

 نگاهی به اوضاع ترینکوت 
مرکز ارزگان

 دیـروز یـک هیات متشـکل از شـخصیت های سیاسـی 
و بـه ریاسـت رییـس شـورای عالـی مصالحه ملـی برای 
گفتگـو بـا گـروه طالبان عـازم قطـر گردید. ایـن هیات 
روحیـه  بـا  و  متفاوت تـر  ترکیـب  بـا  و  قبـال  بـود  بنـا 
جدی تـر بـه قطـر سـفر کند امـا بـه دالیلـی از جمله به 

دلیـل گسـترش جنگ توسـط طالبـان ...
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یک هیات عالی رتبه برای گفتگو با طالبان به دوحه رفت   

سرمقاله

بـه  و  از شـخصیت های سیاسـی  یـک هیـات متشـکل   دیـروز 

ریاسـت رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی بـرای گفتگـو بـا 

گـروه طالبـان عـازم قطـر گردیـد. ایـن هیـات بنـا بـود قبـا و بـا 

ترکیـب متفاوت تـر و بـا روحیـه جدی تـر بـه قطـر سـفر کنـد امـا 

بـه دالیلـی از جملـه بـه دلیـل گسـرش جنـگ توسـط طالبـان 

ایـن سـفر تا اکنـون به تاخیـر افتاد. پشـت پرده هدف سـفر این 

هیات، انگلیسـی ها قرار دارند و بنا اسـت که این بار انگلسـتان 

میـان افغانسـتان از یـک طـرف و پاکسـتان و گـروه طالبـان از 

سـوی دیگـر میانجی گـری کنـد. در سـفری کـه چنـدی قبـل 

لـوی درسـتیز انگلسـتان و پاکسـتان بـه کابل داشـتند از سـوی 

انگلسـتان پیشـنهاد گردیـده بـود کـه یـک هیـات عالـی رتبـه از 

افغانسـتان بـه پاکسـتان سـفر کنـد و در آن جا به طـور محرمانه 

بـا رهـری طالبـان نیـز گفتگـو داشـته باشـد. ولـی بـه دلیـل 

گسـرش جنگ این سـفر از سـوی افغانسـتان به پاکسـتان لغو 

گردیـد و دولـت افغانسـتان قبـول کرد کـه این گفتگوهـا در قطر 

صـورت گیـرد. اکنـون پـس از مدت هـا ایـن سـفر عملـی شـده 

اسـت و دیـده شـود کـه چـه دسـتاوردی خواهـد داشـت. 

واقعیـت تلـخ ایـن اسـت کـه بـه نظـر می رسـد میزهـای مذاکـره 

در  هنـوز  افغانسـتان  صلـح  رسنوشـت  و  منی کننـد  معجـزه 

جبهه هـای جنـگ رقـم می خـورد. بیـش از سـه سـال اسـت کـه 

همـه بـه نحـوی از بردن نـام جنگ طفـره می رونـد و می خواهند 

تاکیـد کننـد کـه جنـگ راه حـل نیسـت. امـا حـاال میدان هـای 

نـرد مشـخص کرده اسـت کـه آن چه راه حل اسـت جنگ اسـت 

و جلسـات فرمایشـی و منایشـی هرگز به صلح منجر منی گردد. 

آن چـه در ایـن روزها در پایتخت های کشـورهای منطقه در حال 

شـکل گیـری اسـت نوعی منایـش سیاسـی و دیپلامتیک اسـت 

و همـه در حـال تـدارک منافـع خویـش از راه جنـگ هسـتند. 

در هفته هـای گذشـته بخش هـای زیـادی از مناطق افغانسـتان 

بـه دسـت گـروه طالبـان سـقوط کـرد. همـه ایـن مـوارد قبـل از 

رشوع مذاکـرات در دوحـه در کشـورهای همسـایه برنامـه ریـزی 

شـده بـود. چـون تصـور کشـورهای همسـایه بـر ایـن بود کـه در 

ابتـدا بایـد مناطـق زیـادی را از طریق جنگ به طالبان بسـپارند 

و آن گاه ایـن گـروه را بـر رس میـز مذاکـره حـارض کننـد. چـون 

تنهـا در آن صـورت اسـت کـه می تواننـد ایـن گـروه نازپـرورده 

سـازمان های اسـتخباراتی را جهـت تحقـق منافـع بعـدی خـود 

در گلوگاه هـای قـدرت در افغانسـتان مسـتقر کننـد. طالبـان تـا 

زمانـی کـه مناطـق مشـخصی را در دسـت نداشـته باشـند در 

میـز مذاکـره هـم جـدی گرفتـه نخواهـد شـد. بـه همیـن منظور 

دیدیـم کـه بـه یک بـاره پان هـای از قبـل تعیین شـده به تحقق 

پیوسـت و مناطـق زیـادی با حامیت هـای همه جانبه کشـورهای 

منطقـه و حامیـان بیـن املللـی ایـن گـروه در اختیـار آن قـرار 

گرفـت. ایـن موضـوع نشـان می دهد که هنـوز اسـراتژی اصلی 

جنـگ اسـت و تحقـق صلـح از طریـق مذاکـره تنهـا یـک شـعار 

میان تهـی اسـت. 

از طرف دیگر دولت افغانسـتان در هفته های گذشـته به شـدت 

تحـت تاثیـر قـرار گرفـت و روحیـه مـردم نیـز بـه شـدت تضعیـف 

گردیـد. بسـیاری از مناطـق بـدون هیچگونه جنگی سـقوط کرد 

و به دسـت طالبان افتاد. سـقوط ولسـوالی تنها سقوط رسزمین 

بـه دسـت طالبـان نبـود بلکـه سـقوط روحیـه جنگی رسبـازان و 

نیـز سـقوط امیـد مـردم بـه یـک زندگـی آزادانـه و بدور از شـاق 

طالـب نیـز بـود. فتـح ولسـوالی ها و سـپس فتـح روحیـه مـردم 

نتیجـه سـال ها تـاش سـازمان های اسـتخباراتی و کار شـبانه 

روزی تبلیغاتـی از سـوی دسـتگاه هـای پروپاگندای کشـورهای 

حامـی طالبـان بـود. این ادعا کـه هفتاد فیصد جنـگ تبلیغاتی 

اسـت و تنهـا سـی فیصـد جنـگ نظامی اسـت واقعیـت دارد. 

و  متحـده  ایـاالت  میـان  توافقنامـه  امضـای  از  پـس  متاسـفانه 

طالبـان اکـر رسـانه های غربـی و هم چنیـن رسـانه های دولتی 

کشـورهای همسـایه بـه طـور بی سـابقه ای حامیـت از طالبـان 

و تطهیـر ایـن گـروه تروریسـتی را آغـاز کردنـد. محـور اساسـی 

هم چنیـن  و  طالبـان  تغییـر  و  تطهیـر  پروپاگنداهـا  ایـن  همـه 

قباحت زدایـی از ایـن گـروه در نـزد افکار عامه بـود. این تاش ها 

در  افغانسـتان  از  بخش هایـی  و  نشسـت  مثـر  بـه  رسانجـام 

هفته هـای اخیـر به دسـت این گروه افتـاد. امـا در روزهای اخیر 

و مشـخصا از دیـروز تـا کنـون ورق برگشـته اسـت و وضعیـت بـه 

نفـع نیروهـای امنیتـی افغانسـتان رقـم خـورده اسـت. 

والـی  رهـری  بـه  امنیتـی  نیروهـای  دیـروز  بـه طـور مشـخص 

گذشـته  روزهـای  در  کـه  را  والیـت  ایـن  ولسـوالی  دو  بامیـان 

بـه تـرف طالبـان در آمـده بـود در ظـرف دو سـاعت از وجـود 

طالبـان پـاک کردنـد. ایـن رسآغاز شکسـت طالبان در بسـیاری 

زا نقـاط کشـور بود. از شـامل تا جنوب نوعی قیـام عمومی علیه 

طالبـان صـورت گرفـت و پیروزی هـای چشـمگیری در اسـپین 

بولـدک، تخـار و شـرغم بـه نفـع نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 

رقـم خـورده اسـت. امیـد مـی رود ایـن رونـد هم چنـان دوام پیدا 

کند و مناطق اشـغال شـده توسـط طالبان دو بـاره تحت کنرل 

دولـت در آیـد. چـون زندگـی مـردم در ایـن مناطق مختل شـده 

اسـت و همـه زیربناها در این مناطق تخریـب گردیده و خدمات 

اولیـه بـه مـردم در حالـت تعطیلـی در آمـده اسـت. 

در کل تحـوالت اخیـر نشـان می دهـد کـه طالبـان و حامیـان 

آن برخـاف ادعـای صلـح خواهانـه هنـوز اسـراتژی جنـگ را 

بـه پیـش می برنـد. طبیعـی اسـت کـه در برابـر اسـراتژی جنگ 

بایـد جنـگ را رسلوحـه عمل خویـش قرار دهیم. طالبـان اکنون 

پیشـنهاد آتـش بـس سـه ماهـه را داده اسـت و بنـا اسـت کـه در 

مذاکـرت بعـدی روی آن بحـث شـود ولـی بایـد توجـه داشـته 

باشـیم کـه ما از رهایی شـش هـزار طالب خاطرات تلـخ و تجربه 

بـدی داریـم. از همیـن رو بایـد دریابیـم کـه طالبـان فقـط بـه 

جنـگ مـی اندیشـند و هنـوز اسـراتژی جنگـی این گـروه تغییر 

نکـرده اسـت. پـس تنهـا راه حـل ایسـتادگی در برابـر ایـن گروه 

اسـت  اسـت. طبیعـی  آن  املللـی  بیـن  و حامیـان  تروریسـتی 

کـه در میـز مذاکـره اگـر دسـتاوردی حاصـل گـردد هرگز کسـی 

مخالـف آن نخواهـد بـود ولـی اصـل مسـاله ایسـتادگی اسـت و 

رسنوشـت صلـح تنهـا در سـنگرهای داغ علیـه دشـمن تعییـن 

می گـردد. 

 

از صفحه1

او خـوړو خونديتـوب  بانـک د کرنـې  نړيـوال  وايـي،   د کرنـې وزارت 

بېړنـۍ پـروژې ) EATS ( رسه ۵۷.۵ ميليـون ډالر نوره مرسـته هم وکړه.

دغـه مطلـب پـه هغـې خرپاڼـه کـې راغلـی چـې لـه يـاد شـوي وزارت 

څخـه پـژواک اژانـس تـه رالېـږل شـوې ده او ويلـې يـې دي چـې د 

جـوالی لـه ۱۲مـې تـر ۱۵مـې نېټـې پـورې د نړيـوال بانـک لـه خوا د 

EATS پـروژې د فعاليتونـو ارزونـه وشـوه چـې پـه پایلـه کې يـې د دې 

پـروژې فعاليتونـه مثبـت وارزول.

رسچينـه کاږي، پـه هغـې انايـن غونـډه کـې چـې د کرنـې وزارت د 

اوبولګولـو او طبيعـي رسچينـو مرسـتيال هـم  ګـډون درلـود، د دې 

ارزونـې پايلـه د چارواکـو لـه خـوا ګډونوالـو رسه رشيکـه شـوه.

د کرنـې وزارت د اوبولګولـو او طبيعـي رسچينو مرسـتيال حشـمت الله 

غفـوري، د دې پـروژې چارواکـو او د کرنـې وزارت اړونـدو برخـو تـه 

هدايـت ورکـړ چـې د نړيـوال بانـک له خـوا پر ټاکلـې نېټـه دې خپلې 

چـارې بشـپړې کړي.

د نړيـول بانـک د دې ارزونـې د ماموريـت غړي وويـل، د کرنې او خوړو 

خونديتـوب بېړنـۍ پـروژې EATS د اغېزمنو فعاليتونو پـه پار ياد بانک 

د دې پـروژې د فعاليتونـو د الښـه پـر مـخ وړلـو پـه پـار د يـادې پروژې 

پـه بوديجـه کـې ۵۷.۵ ميليونـه ډالـر نـور هـم ور اضافه کـوي، چې له 

دې پيسـو څخـه بـه ۲۰ ميليـون ډالـره يـې د کابـل، هـرات، بغـان او 

کندهـار پـه واليتونـو کـې د څلـورو سـيلوګانو جوړولـو او بيارغونـې پـه 

خاطـر لګـول کېږي.

يـاد ماموريـت د غـړو پـه ټکـو  د خرپاڼـې د معلوماتـو لـه مخـې، د 

۳۷.۵ ميليـون ډالـر نـورې پيسـې يـې د هېـواد پـه ۳۴ واليتونـو کې د 

اوبولګولـو شـبکو پـه بيارغونـه، د اصـاح شـويو تخمونـو وېـش، د صفر 

انـرژۍ سـړو خونـو جـوړول او د مراکمـو بڼونـو د رغولـو پـه برخـه کې 

لګـول کېـږي. رسچينـه وايـي، د کرنـې او خـوړو خونديتـوب بېړنـۍ 

پـروژه د ۱۰۰ميليونـه ډالـرو په ارزښـت د ۲۰۲۰ کال په سـپټمر کې 

پيـل شـوه چـې بوديجـه يـې پـه ګـډه د افغانسـتان دولـت او نړيـوال 

بانـک لـه خـوا ورکـول کېـږي. د نړيـوال بانـک لـه خـوا د دې پـروژې 

پـه بوديجـه کـې اوس ۵۷.۵ میلیونـه نـور ډالـر هـم ور زياته شـوې ده.

 د ازبکسـتان ولسـمرش وايـي، هېـواد یـې د افغانسـتان د حکومـت 

او خلکـو ترڅنـګ والړ دی او پـه بېابېلـو برخـو کـې خپلـو دوامـدارو 

همکاریـو تـه ژمـن دی.

لـه ارګ څخـه پـژواک خـري اژانـس تـه پـه رالېـږل شـوې خرپاڼـه 

کـې راغـي چـې جمهـور رئیـس محمـد ارشف غنـي ازبکسـتان ته د 

خپـل سـفر پـه لومړۍ ورځ نـن له غرمـې مخکې د ازبکسـتان جمهور 

رئیـس شـوکت میرضیایـف رسه وکتـل.

رسای  کـوک  ریاسـت  جمهـوري  د  ازبکسـتان  د  زياتـوي،  رسچينـه 

ماڼـۍ کـې د یـاد هېـواد جمهـور رئیـس شـوکت میرضیایـف جمهـور 

رئیـس محمـدارشف غنـي او وررسه پـاوي تـه تـود هرکلـی ووایـه.

افغانسـتان  او  ازبکسـتان  د  رئیسـانو  رسچينـه کاږي، دواړو جمهـور 

همکاریـو،  اقتصـادي  ټینګښـت،  ال  د  امنیـت  د  پولـې  ګـډې  د 

افغـان  پټلـۍ،  اورګاډي  او  لېـږد  برېښـنا  د  ترانزیـټ،  سـوداګرۍ، 

وکـړې. او خـرې  بحـث  اړه  پـه  اجـامع  ییـزې  سـیمه  او  سـولې 

پـه دغـه کتنـه کـې پـر دې هـم ټینـګار وشـو چـې پازمېنـه تاشـکند 

سـباين جوړېدونکـي د منځنـۍ او سـوېي اسـیا، سـیمه ییـز اتصال، 

فرصتونـو او ننګونـو بیـن امللـي کنفرانـس کې باید ټول پـه ځانګړي 

ډول ګـډون کوونکـي هېوادونه د افغانسـتان د سـولې پروسـې، نظام 

او خلکـو ماتـړ تـه وهڅول يش.

د ازبکسـتان جمهـور رئیـس شـوکت میرضیایـف وویـل، هېـواد یـې د 

افغانسـتان د حکومـت او خلکـو ترڅنـګ والړ دی او پـه بېابېلو برخو 

کـې خپلـو دوامـدارو همکاریـو تـه ژمـن دی. پـه پـای کـې جمهـور 

د  نیـت،  ښـه  لـه  میرضیایـف  شـوکت  جمهوررئیـس  د  غنـي  رئیـس 

همکاریـو د ژمنتیـا او مېلمـه پالنـې څخـه قـدرداين وکـړه.

د ننګرهـار واليـت د نازيانـو ولسـوالۍ ولـي پاڅـون کوونکـي وايي، 

د وسـله والـو د ځپلـو لپـاره يـې پـه خپـل شـخيص لګښـت د ليـزر 

وسـلو لرونکـو يـوه قطعـه جـوړه کـړې ده. دوی وايـي، لکـه څرنګـه 

چـې داعـش وسـله وال پـه دې سـيمه کـې د ولـي پاڅونوالـو پـه 

همـکارۍ مـات شـول، همداسـې بـه لـه وسـله والـو طالبانـو رسه هم 

جګـړه کـوي.

کـې  افغانسـتان  پـه  بهـرين ځواکونـه  کـه  زیاتـوي،  پاڅونـوال  دغـه 

موجـود وي او کـه نـه دوی د وسـله والـو د ځپلـو او وررسه د مقابلـې 

لپـاره پـوره وړتيـا لـري. د نازيانو ولسـوالۍ د ولي پاڅـون کوونکو د 

ليـزري قطعـې قومانـدان زرقـاب پـژواک اژانـس تـه وويـل چې دوی 

د وسـله والـو د ځپلـو لپـاره ځانګـړې قطعـه رامنځتـه کـړې او هيـڅ 

وسـله والـو مخالـف تـه اجـازه نـه ورکـوي چـې پـه دې ولسـوالۍ کې 

حکومـت او ولـس پـر وړانـدې خنډونـه رامنځتـه کـړي. دی وايـي: 

“دلتـه مـوږ هيچـا تـه حاجت نه لـرو، دولت تـه هـم دا ډاډ ورکوو، که 

امريکايـان دلتـه وي او کـه نـه وي، مـوږ حـارض يو چـې د خپل رس په 

بدلـه لـه خپلـې خـاورې دفـاع او سـاتنه وکړو.”

د دې قطعـې يـوه رستېـري سـازنور وويـل چې دوی د داعش د نښـتو 

او بريدونـو پـر مهـال هـم لـه خپلـې ولسـوالۍ او خپلـو خلکـو خپلـه 

سـاتنه کولـه، لـه هغـوی رسه يـې جګـړې کـړې او اوس لـه طالبانـو 

رسه پـه جګـړو بوخـت دي او اجـازه نـه ورکـوي چې په دې ولسـوالۍ 

کـې طالبـان حضـور پيـدا کړي.

پـه ورتـه وخـت کـې دوی لـه وسـله والـو طالبانـو غـواړي چـې سـوله 

دې وکـړي او لـه جګـړو دې الس واخـي کـه نـه نـو د افغـان رستېـرو 

لـه کلـک غرګـون او بريدونـو رسه بـه مـخ يش.

است.

بـه گـزارش رویـرز صدیقـی اوایـل امـروز هنـگام 

اصابـت  توسـط  درگیری هـا  از  گـزارش  تهیـه 

ترکـش )چـره( از ناحیـه بـازو مجـروح شـده بـود 

اسـپین  مرکـز  از  طالبـان  افـراد  حالی کـه  در  و 

تحـت  وی  می کردنـد،  عقب نشـینی  بولـدک 

بـود. بهبـود  در حـال  و  معالجـه 

محلـی  مقامـات  از  نقـل  بـه  خرگـزاری  ایـن 

دوبـاره  حادثـه  ایـن  از  پـس  صدیقـی  گفتـه 

مشـغول گـزارش دادن شـد و در حـال صحبـت 

بـا مغـازه داران بـوده کـه طالبـان دوبـاره حملـه 

کنـون چگونگـی  تـا  مسـتقلی  منبـع  می کننـد. 

حادثـه کشـته شـدن ایـن روزنامه نـگار را تاییـد نکـرده اسـت.

صدیقی بخشـی از تیم عکاسـی رویرز بود و در سـال ۲۰۱۸ 

بـرای فیلمـرداری ویـژه و مستندسـازی بحـران پناهنـدگان 

روهینگیـا برنـده جایـزه پولیتزر شـد.

عبداللـه عبداللـه، رئيـس شـورای مصالحه ملی افغانسـتان با 

نـرش اعامیـه ای از کشـته شـدن این خرنـگار ابـراز تاثر کرده 

اسـت. او گفتـه اسـت که »حملـه به خرنـگاران و غیرنظامیان 

جنایـت جنگـی و خـاف موازین برشی و اسـامی اسـت.«

کـه  اسـت  خواسـته  افغانسـتان  حکومـت  از  »نـی«  موسسـه 

و  داده  قـرار  بررسـی  مـورد  را  ایـن خرنـگار  قتـل  چگونگـی 

سـازد. همگانـی  را  آن  نتایـج 

گـروه طالبـان بـا مـردم خشـونت نکردنـد، اما خـرج و مصارف 

خـود را از مـردم می گرفتنـد.

یـک دکانـدار در بـازار کهمرد که نخواسـت نامـش در گزارش 

ذکـر شـود، بـه دویچه وله گفت کـه بیش از ۱۰۰ نفـر از گروه 

طالبـان در ایـن ولسـوالی حضـور داشـتند کـه متـام خـرج و 

غـذای شـان بـدوش مـردم بـود و مـردم را بـه زور وادار به تهیه 

می کردند. نـان 

بـا سـقوط ایـن دو ولسـوالی بـه دسـت گـروه طالبان،  هـزاران 

فامیـل خانه هـای شـان را تـرک کـرده و در وضعیـت بسـیار 

بـدی بـه رس می برنـد و بـه دلیـل رسدی هـوا و نبـود جـای، 

شـامری از اطفـال آن هـا مریـض شـده انـد.

اقبـال جـوادی، رئیس اداره مبـارزه با حـوادث طبیعی بامیان 

می گویـد کـه از روز گذشـته بـه ایـن طـرف برگشـت دوبـاره 

بیجـا شـده ها آغـاز شـده اسـت و اداره محلـی بـا همـکاری 

و  بررسـی  از  بعـد  مسـتحقین  و  مترضریـن  بـرای  موسسـات 

آغـاز می منایـد.  اولیـه را  ارائـه کمک هـای  شناسـایی، 

کـه  بـود  گفتـه  بی بی سـی  بـه  منابـع  جـوزا،  مـاه  اواخـر 

چهره هـای سیاسـی از جملـه حامد کـرزی، یونـس قانونی، 

کریـم خلیلـی، عنایـت فرهمنـد و اکـرم خپلواک قرار اسـت 

بـرای گفتگـو بـا طالبان بـه دوحه برونـد. این سـفر به دلیل 

سـفر آقـای غنـی و عبداللـه بـه آمریـکا بـه تعویـق افتاد.

طالبـان بـه هیأت افغانسـتان گفته بودند کـه باید با حضور 

نهایـت  در  و  بحـث  افغانسـتان  سیاسـی  شـخصیت های 

تصمیـم نهایـی گرفته شـود. امـا تاکنـون بحث هـای درباره 

میـزان صاحیـت ایـن هیـأت مطـرح بـوده اسـت.

آتش بس در بدل آزادی هفت هزار زندانی طالبان

افغانسـتان طـرح صلـح خـود را اعـام کـرده و طالبـان نیـز 

اعـام کـرده کـه طـرح صلح خـود را بـه زودی اعـام خواهد 

کـرد. آقـای نـادری گفـت که طالبـان در میز مذاکـره مطرح 

کـرده طـرح صلـح آنـان، ایـن اسـت کـه سـه مـاه آتـش بس 

اعـام شـود، هفت هـزار زندانـی ایـن گـروه آزاد و همچنین 

رهـران آنـان از فهرسـت سـیاه سـازمان ملـل خارج شـود.

براسـاس موافقتنامـه آمریـکا و طالبان نیز پنج هـزار زندانی 

طالبـان رهـا شـدند ولی دولت افغانسـتان مدعی اسـت که 

آنـان دوبـاره بـه خـط مقـدم جنـگ برگشـتند. آقـای نـادری 

نیـز تصمیـم بـه رهایـی هفـت هـزار زندانـی و خـارج شـدن 

آنان را از فهرسـت سـیاه سازمان ملل »سـنگین« اعام کرد.

او گفـت کـه بعـد از رهایـی پنـج هـزار زندانی جنگ شـدت 

یافـت، زیـر سـاخت ها نابـود و مشـکات ادامـه یافـت. بـه 

گفتـه او، رهایـی زندانیـان راه حل نیسـت و باید بـه یک راه 

حل اساسـی رسـید.

در کنـار آن دعوتنامـه ای که از سـوی وزیر خارجه پاکسـتان 

بـه شـامری از مقام هـای افغـان فرسـتاده شـده اسـت. یک 

رسـیده،  بی بی سـی  بـه  کـه  نامـه  دعـوت  ایـن  از  نسـخه 

نشـان میدهـد کـه این نشسـت بـه تاریخ هفـده تـا نوزدهم 

روزنامه نـگار بـا نیروهـای ویـژه ارتـش بـه سـپین بولـدک رفتـه 

بـود و از جنـگ بین کامندوهـای افغان و جنگجویـان طالبان 

گـزارش مـی داد.

مایـکل فریدنـرگ، رئیـس و السـاندرا گالونی، مدیر مسـئول 

اطاعـات  دنبـال  بـه  فـوراً  گفتند:«مـا  بیانیـه ای  در  رویـرز 

بیشـر هسـتیم و بـا مقامـات در منطقـه همـکاری می کنیم.«

آنهـا گفتند:«دانـش یـک روزنامه نـگار برجسـته، یـک شـوهر و 

پـدر فـداکار و یـک همـکار بسـیار دوسـت داشـتنی بـود. در 

ایـن لحظـه دشـوار در مورد خانـواده صدیقی فکـر می کنیم.«

فریـد مامونـدزای، سـفیر افغانسـتان در هنـد نیز بـا تایید این 

حادثـه گفـت کـه او از خر »قتل یک دوسـت« بسـیار ناراحت 

از  امـا بخشـی  امنیتـی می باشـد،  نیروهـای  تحـت کنـرول 

دره شـکاری ولسـوالی شـیر والیـت بامیـان تحـت کنـرول 

گـروه طالبـان اسـت کـه بـه زودی عملیـات تصفیـوی در ایـن 

سـاحات نیـز آغـاز مـی  ردد.

بـه گفتـه  زهیـر، بـه نیروهـای امنیتـی و خیزش هـای مردمـی 

در ایـن درگیـری تلفاتـی وارد نشـده اسـت. او مدعی شـد که 

طالبـان در ایـن جنـگ تلفـات داده انـد، امـا آمـار مشـخصی 

را ذکـر نکرد.

روزهـای  بامیـان  والیـت  سـیغان  و  کهمـرد  ولسـوالی های 

دوشـنبه و سه شـنبه هفتـه گذشـته بـدون درگیـری بـه ترف 

گـروه طالبـان درآمده بود. سـقوط این ولسـوالی ها در والیتی 

کـه در ۲۰ سـال اخیـراً تقریبـاً همـه سـاحاتش زیـر کنـرول 

بـوده  نـادر  امنیتـی در آن بسـیار  بـوده و حـوادث  حکومـت 

اسـت، رضبـه بزرگـی بـه حکومـت در آسـتانه خـروج نیروهای 

می شـد. عنـوان  بین املللـی 

باشـندگان محـل می گوینـد کـه در مـدت پنـج روز گذشـته، 

 یـک هیـات ده نفـری شـامل محمدکریـم خلیلـی، رهـر 

حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان، عطا محمد نـور، رئیس 

شـاخه انشـعابی حـزب جمعیـت اسـامی، محمـد معصـوم 

دوسـتم،  باتـور  مذاکره کننـده،  هیـات  رئیـس  اسـتانکزی، 

فاطمـه گیانـی، سـام رحیمـی و سـعادت نـادری، وزیـر 

دولـت در امـور صلح بـرای گفتگو با طالبان بـه دوحه رفت. 

ریاسـت این هیات را عبدالله عبدالله، رئیس شـورای عالی 

مصالحـه ملی بـر عهـده دارد.

حامـد کـرزی، رئیـس جمهـوری پیشـین نیـز »بـرای ابـراز 

حامیـت از ایـن هیـات« تا میـدان هوایـی کابـل آن را بدرقه 

اسـت. کرده 

آقایـان عبداللـه و کـرزی پیـش از عزیمـت ایـن هیـات بـه 

جانـب دوحـه، در صحبـت کوتـاه خـری در میـدان هوایـی 

بـه رسـانه ها گفتنـد کـه امیدوارنـد این سـفر بتوانـد »نتیجه 

خوبـی بـرای آوردن صلـح در افغانسـتان« بـه دنبال داشـته 

باشـد. آقـای عبداللـه گفـت کـه می دانـد کـه نردهـا در 

افغانسـتان در حـال حـارض در اوج خـود قـرار دارد و دقیقـا 

به همین دلیل اسـت که نیاز شـدید به مذاکرات در سـطح 

بـاال وجـود دارد و تاکیـد کـرد کـه ایـن هیـات »از صاحیت 

کامـل« برخوردار اسـت.

کننـده  مذاکـره  هیـأت  اعضـای  از  نـادری،  نـادر  احمـد 

افغانسـتان در دوحه روز چهارشـنبه )۲۴ رسطان( گفت که 

گفتگوهـا بـرای سـفر ایـن هیأت به دوحـه ادامـه دارد و قرار 

اسـت کـه بـه زودی ایـن هیـأت عـازم دوحـه شـود.

صلـح  مذاکره کننـده  هیـات  عضـو  نـادری،  نـادر  احمـد 

افغانسـتان نیـز دیـروز در نشسـت خـری در کابـل گفـت 

سـفر ایـن هیـات از اهمیـت بسـیار ویـژه برخـوردار اسـت، 

زیـر بـه گفتـه او طالبـان نیز بر حضـور شـخصیت های مهم 

افغانسـتان در ایـن هیـات تاکیـد داشـته.

جـوالی یعنـی تـا دو روز دیگـر برنامـه ریـزی شـده اسـت. 

هنـوز مشـخص نشـده کـه چـه کسـانی در ایـن نشسـت از 

افغانسـتان منایندگـی خواهنـد کـرد.

گزارش هـای هـم وجـود دارد که تاریخ برگزاری این نشسـت 

احتامال تغییـر خواهد کرد.

در روزهـای اخیـر سـفیر پاکسـتان در کابـل نیـز بـا بیش از 

ده تـن از مقام هـا و سیاسـیون افغـان دیـدار داشـته اسـت. 

طالبان از نشسـتی که قرار اسـت در پاکسـتان برگزار شـود 

اظهـار بی اطاعـی کرده اسـت.

از طـرف دیگـر محمـد محقـق، رهـر حـزب وحـدت مـردم 

افغانسـتان اعـام کـرد کـه پاکسـتان نیـز از رسان دولـت 

در  شـاید  کـه  کـرده  دعـوت  سیاسـی  شـخصیت های  و 

آینده هـای نزدیـک این نشسـت اتفاق افتد. به گفتـه او اگر 

کار طالبـان بـه تفاهـم رسـید همـه روی ثبـات و خوبـی را 

خواهـد دیـد و اگـر بـه نتیجـه نرسـید راه جنـگ را در پیـش 

خواهـد گرفـت.

او تصمیـم بـه جنـگ را قـرار گرفـن بـر لبـه پرتگاه دانسـت 

و گفـت کـه در آن صـورت نـه طالبـان خیـر خواهـد دیـد و 

باطـل  دور  یـک  بـا  و  افغانسـتان  سیاسـیون  و  دولـت  نـه 

جنـگ داخلـی و تلفاتـی که در دنیا سـابقه نداشـته باشـد، 

افغانسـتان روبـرو خواهـد شـد.

کشـورهای  افغانسـتان  در  خشـونتها  افزایـش  طرفـی  از 

در  آمـار  براسـاس  اسـت.  کـرده  نگـران  نیـز  را  همسـایه 

انـد. شـده  آواره  نفـر  هـزار   ۲۷۰ اخیـر  خشـونهای 

شـاه محمود قریشـی که از دوشـنبه، پایتخت تاجیکسـتان 

دیـدار مـی کنـد گفتـه کـه پاکسـتان بـا منابـع اندکـی کـه 

دارد منـی توانـد بیشـر از ایـن کاری بکنـد. او افـزده کـه 

»پاکسـتان تـوان ایـن را ندارد که شـاهد هجـوم پناهندگان 

باشـد در صورتیکـه وضعیـت در افغانسـتان بـد شـود.« 

 کمیتـه مصونیـت خرنگاران افغـان خر داده 

اسـت کـه یـک خرنـگار و عـکاس خرگـزاری 

رویـرز، در جنـگ قندهار کشـته شـده اسـت.

 25 جمعـه  روز  قندهـار  والـی  سـخنگوی  احمـدی،  بهیـر 

رسطـان گفـت کـه دانـش صدیقی حوالی هشـت صبـح امروز 

افـراد  تیرانـدازی«  نتیجـه  »در  مرکـز شـهر سـپین بولدک  در 

گـروه طالبـان کشـته شـده اسـت.

خرنامـه ای  نـرش  بـا  افغـان  خرنـگاران  مصونیـت  کمیتـه 

گفتـه آقـای دانـش کـه شـهروند کشـور هنـد اسـت و از چنـد 

روز بدیـن سـو در والیـت قندهـار، جنـگ را پوشـش مـی داد، 

هنـگام اجـرای وظیفـه در منطقه سـپین بولدک جـان باخت. 

کمیتـه مصونیـت در خرنامـه اش نوشـته کـه هنـوز در مـورد 

ایـن کـه وی چگونه به قتل رسـیده، معلومات موثق در دسـت 

نیسـت. کمیتـه از حکومـت مـی خواهـد تـا ایـن قضیـه را بـه 

صـورت جـدی، شـفاف و رسیع بررسـی مناید و نتایـج آن را با 

مـردم و رسـانه هـا رشیـک کند.

رویـرز نیـز بـه نقـل از مقامـات محلـی قندهـار گـزارش داده 

کـه نیروهـای ویـژه در حال جنگ بـرای بازپس گیـری منطقه 

اصلـی بـازار سـپین بولـدک بودنـد که دانـش صدیقـی و یک 

افـر ارشـد در آنچـه کـه آنهـا بـه عنـوان آتش بـاری متقابـل 

طالبـان توصیـف کردنـد، کشـته شـدند.

عنـوان  بـه  ایـن هفتـه  اوایـل  از  کـه صدیقـی  نوشـته  ویـرز 

دو  بازپس گیـری  از  بامیـان  والیـت  در  محلـی  مقام هـای   

ولسـوالی ایـن والیـت از نـزد طالبـان خـر داده انـد. آن هـا 

گفتـه انـد کـه در ولسـوالی سـیغان دو سـاعت جنـگ صـورت 

رهـا  درگیـری  بـدون  را  کهمـرد  ولسـوالی  طالبـان  و  گرفـت 

کردنـد.

گفـت  بامیـان  والیـت  جدیـد  والـی  زهیـر،  طاهـر  محمـد 

و  شـد  آغـاز  جمعـه  دیـروز  صبـح  تصفیـوی  عملیـات  کـه 

کنـرول  از  والیـت  ایـن  کهمـرد  و  سـیغان  ولسـوالی های 

جنگجویـان طالبـان خارج شـده و به تـرف نیروهای امنیتی 

اسـت. درآمـده 

آقـای زهیـر گفـت کـه در ولسـوالی سـیغان دو سـاعت جنـگ 

و  گرفـت  صـورت  طالبـان  گـروه  و  امنیتـی  نیروهـای  بیـن 

»بعـداً  افـزود:  او  خوردنـد.  شکسـت  طالبـان  جنگجویـان 

نیروهـای امنیتـی ولسـوالی کهمـرد را بـدون درگیـری ترف 

کردنـد.«

ولسـوالی  دو  ایـن  سـاحات  همـه  کـه  گفـت  بامیـان  والـی 

منـوده و نتایـج آن  را بـه ملـت رشیف 

رشیک منایـد. افغانسـتان، 

لوی سـارنوالی تاکیـد کـرده کـه ایـن 

اداره بـا درنظرداشـت این که فرهنگ 

جرایـم،  در  مجـازات  از  معافیـت 

مخصوصـاً جرایـم بین املللـی وجـود 

را  جنایـات  ایـن  عاملیـن  نداشـته، 

مـورد مجـازات قـرار خواهـد داد.

خـری  شـبکه  کـه  اسـت  گفتنـی 

ویدیویـی  تازگـی  بـه  ان«  ان  »سـی 

نـرش کـرده کـه جنگجویـان طالبـان 

در فاریـاب، دسـتکم 22 کامنـدوی ارتـش افغانسـتان کـه بـه 

می کننـد. تیربـاران  را  شـده اند  تسـلیم  آنـان 

ویدیـوی 45 ثانیـه ای کـه روز سه شـنبه )22 رسطان( توسـط 

شـبکه سـی ان ان منتـرش شـده مربـوط بـه اتفاقـات روز 26 

جـوزای سـال جـاری در ولسـوالی دولـت آبـاد فاریاب اسـت، 

زمانـی کـه ایـن ولسـوالی بعـد از درگیری هـای سـنگین بـا 

نیروهـای امنیتـی بـه دسـت طالبـان می افتـد.

در ایـن فلـم دیـده می شـود کـه تعـدادی از افـران نیروهای 

ویـژه ارتـش بدون اسـلحه خود را بـه نیروهای طالبان تسـلیم 

آنـان را بـه  می کننـد و طالبـان بی اعتنـا بـه قواعـد جنگـی 

رگبـار می بندنـد. در همیـن حـال سـازمان عفـو بین امللـل 

ایـن اقـدام وحشـیانه طالبان را جنایت جنگی خوانده اسـت.

ایـن سـازمان بـا نـرش اعامیـه ای گفتـه ایـن رویـداد نشـان 

می هـد کـه ادعـای طالبـان در مورد اینکه نسـبت به گذشـته 

تغییـر روش داده انـد، کامـا دروغ اسـت.

در اعامیـه ایـن اقـدام طالبـان وحشـتناک خوانـده و تأکیـد 

شـده اسـت کـه کشـتار نظامیـان تسلیم شـده توسـط طالبان 

همچنیـن ادعـای ایـن گـروه مبنـی بـر احرام گذاشـن بـه 

حقـوق بـرش در مذاکـرات صلـح را تضعیـف می کنـد.

سـازمان عفـو بین امللـل از دولـت افغانسـتان خواسـته اسـت 

کـه دربـاره  ایـن کشـتار منزجرکننـده تحقیـق و عامـان آن را 

محاکمـه کنـد. ایـن سـازمان امـا تأکیـد کـرده اسـت کـه در 

غیـر ایـن صـورت، بایـد جامعـه  جهانـی و دادگاه بین املللـی 

کیفری وارد عمل شـوند. کاخ سـفید نیز این اقدام وحشـیانه 

طالبـان را یـک عمـل »فجیـع« خوانـده و آن را محکـوم کـرده 

است. 

 لوی سـارنوالی می گویـد کـه بـه ارگان های امنیتی و کشـفی 

در  ارتـش  کامندوهـای  تیربـاران  رویـداد  تـا  داده  هدایـت 

فاریـاب را در روشـنایی قوانیـن بـه گونـۀ همه جانبـه بررسـی 

کـرده و یافته های شـان را غـرض تحقیـق و تعقیـب عدلـی و 

مجـازات مرتکبیـن آن؛ بـا ایـن اداره رشیـک سـازند.

لوی سـارنوالی بـا نـرش اعامیه ای گفتـه: »قـرار اطاعات نرش 

شـده از طریـق رسـانه های همگانـی، تعـدادی از منسـوبین 

قهرمـان وزارت دفـاع ملـی در والیـت فاریـاب کـه در حالـت 

بـا  ضد برشیـت  عنـارص  توسـط  داشـتند،  قـرار  بی دفاعـی 

رضبـات گلولـه بـه گونـۀ بی رحامنـه بـه شـهادت رسـیده اند«.

اسـامی،  و  غیرانسـانی  عمل کـرد  »ایـن  آمـده:  اعامیـه  در 

مطابـق اسـناد بین املللـی از جملـۀ جرایـم بین املللـی بوده 

و در کـود جـزای افغانسـتان نیز، جرم انگاری گردیده اسـت«.

ارگان هـای  بـه  ج.ا.ا  سـارنوالی  »لـوی  افـزوده:  اعامیـه 

امنیتی-کشـفی هدایـت صـادر منوده اسـت تـا در هآمهنگی 

ایـن  بین املللـی،  جرایـم  بـا  مبـارزه  سـارنوالی  ریاسـت  بـا 

رویـداد را در روشـنایی قوانیـن بـه گونـۀ همه جانبـه بررسـی 

منـوده و یافته هـای خویـش را غـرض تحقیـق و تعقیب عدلی 

بـا لـوی څارنوالـی کشـور رشیـک  و مجـازات مرتکبیـن آن؛ 

سـازد.

بـرای  افغانسـتان  لوی سـارنوالی  کـه  آمـده  اعامیـه  در 

جرایـم  متـام  متعهدانـه  عدالـت  تامیـن  و  قانـون  حاکمیـت 

خویـش  رسـالت  و  منـوده  بررسـی  و  تحقیـق  بـرشی را  ضـد 

می دانـد کـه ایـن حادثـه را نیـز، تحقیـق و پی گیـری جـدی 

لوی سارنوالی رویداد تیرباران کماندوهای ارتش در فاریاب را بررسی می کند   
کارتون

د کرنې او خوړو خوندیتوب 
بېړنۍ پروژې سره ۵۷.۵ میلیون 

ډالر نوره مرسته هم وشوه

د ازبکستان ولسمرش: موږ د افغانستان 
حکومت او خلکو ترڅنګ والړ یو

د ننګرهار په نازيانو کې پاڅون 
کوونکو د وسله والو ضد ليزري قطعه 

جوړه کړې ده

یک خبرنگار و عکاس خبرگزاری رویترز در جنگ قندهار کشته شد   

نیروهای دولتی دو ولسوالی بامیان را تصرف کردند   

هنوز جنگ سرنوشت 
صـلـح 

را تعیین می کند
محمد هدایت



 

سـلطنتی  خانـواده  درون  از  عصیانگریسـت  خـان  داوود 

افغانسـتان، وی دوسـیه نظام سـلطنتی خانواد¬ی محمد 

زایـی را بعـد از یـک و نیـم قـرن بسـته مـی کنـد و بـا رنـگ 

جدیـد و شـعار نویـن نظاِم بنام جمهـوری را در افغانسـتان 

بوسـیله¬ی کودتـا بنیـاد مـی گـزارد. داوود خـان در کابل 

تولـد شـد و دوران ابتدأیـی مکتـب و تعلیـم را نیـز در کابل 

گزرانـد، در سـال 1921م بـا جمعـی از جوانـان از طـرف 

دولـت امـان اللـه خـان بـه فرانسـته اعزام شـدند، تـا درس 

و تعلیـات اساسـی شـان را در آن جـا ادامـه دهـد. داوود 

خـان و پـر کاکایـش محمدظاهرشـاه در فرانسـه درس 

خوانـد و بـا اکـال دوره تحصیلـی اش بـه وطـن برگشـت 

را  نظامـی  هـای  آمـوزش  گردیـد.  نظامـی  مکتـب  وارد  و 

نیـز فـرا گرفـت و در سـال 1932م وارد عرصـه¬ی کار در 

دسـتگاه دولـت شـد. ایام کـه داوود خـان به عنـوان مأمور، 

کارش را در وزارت خارجـه کشـور آغـاز منـود کاکایـش نادر 

دیگـرش  کاکای  و  رانـد  مـی  افغانسـتان حکـم  در  خـان 

هاشـم خـان صدراعظـم دولـت وقـت بـود. داوود خـان بعد 

از مدتـی کوتـاه از وزارت خارجـه بیـرون شـد و بـا تغییـر 

مسـلک در بخـش نظامـی رفـت و بـا رتبـه فرقـه مـری در 

پُسـت قومندانـی نظامـی حـوزه مرقـی مقرر گردیـد. بعد 

از یـک سـال خدمـت به حکومت اعلـی حوزه متذکـره ارتقأ 

یافـت. داوود خـان در بخـش هـای مهـم کشـور و در مقـام 

هـای مهم عسـکری و لشـکری کار منود، تا اینکـه در مقام 

وزارت دفـاع بـرای دو مرتبـه خدمـت به وطن منوده اسـت. 

همچنان تجربه کار در سـفارت افغانسـتان در کشـور مهم 

چـون فرانسـه را نیز داشـته اسـت. 

دوران صدراعظمـی داوود خـان در مدت ده سـال از سـال 

1953 تـا سـال 1963م حسـاس تریـن و بـا اهمیت ترین 

بُرهـه¬ی اسـت کـه در کارنامـه سیاسـی این شـخص درج 

مـی باشـد. داوود خـان بعـد از اسـتعفای کاکایـش شـاه 

تصاحـب  را  افغانسـتان  عظـای  مقـام صـدارت  محمـود 

منـود و در کنـار محمدظاهـر شـاه پرکاکایـش و در عیـن 

حـال ُخربـره اش، اختیـارات بسـیار مهـم سیاسـی را در 

افغانسـتان بـه عهـده گرفـت. داوود خـان نظـر بـه خصلت 

جـدی کـه داشـت، سیاسـت را بـه شـکل دیکتاتـوری بـه 

پیـش میراند. وی مدیر قاطع و رسسـختی بـود و در تعیین 

خـط مشـأ سیاسـی و تعمیـل آن بـا جدیـت متـام کار مـی 

منود. دوران نسـبتا بازی که در زمان صدارت شـاه محمود 

در افغانسـتان ایجـاد شـده بود بـا رویکار آمـدن داوود خان 

دچـار تغییـرات فاحـش گردیـد. آزادی هـای سیاسـی کـه 

بـرای احزاب و تشـکل های سیاسـی در زمان شـاه محمود 

در افغانسـتان و بـه خصـوص در شـهر کابـل خلـق شـده 

بـود، در زمـان صـدارت داوود خـان تحـت کنـرول شـدید 

حکومـت قـرار گرفـت. جریـان سیاسـی و یـا حزبـی کـه بـا 

سیاسـت هـای حکومـت همسـو منـی بـود هرگـز فرصـت 

بـرای فعالیـت و حتـی ماندن را منی توانسـت پیـدا مناید. 

سیاسـت داخلـی داوود خـان بیشـر حکومـت محـور و در 

سـیطره صدراعظم و شـاه بود، اجازه دخالـت و انتقاد های 

حتـی اصـاح گرأ نیـز داده منی شـد. حکومت از پالیسـی 

و عملـی سـاخنت آن بـه شـدت کامـل حایـت مـی منـود. 

در تعییـن خطـوط کلی سیاسـت خارجی نیز همیـن روال 

حاکـم بـود. داوود خـان تقـای وافـر منـود تـا مسـأله¬ی 

حکومـت  سیاسـی  آرمـان  یـک  بـه  را  آزاد  پشتونسـتان 

افغانسـتان تبدیل منایـد و به اینکار خویـش موفق گردید. 

نگاه غیر سازشـکارانه با دولت تازه تأسـیس پاکسـتان روی 

مسـایل زیـاد از جملـه موضوع مهـم پشتونسـتان آزاد را در 

دکتوریـن هـای بنیادیـن سیاسـت خارجی خویـش تعریف 

منـوده بـود. ایـن مسـأله بعـداً به حساسـیت هـای تاریخی 

میـان ایـن دو کشـور مبـدل گردید. 

ده سـال دوری از سیاسـت و نبـود داوود خـان در چـوکات 

حکومـت آنـروز، معـری گردیـد بـرای تحـوالت جدیـد بـه 

دنیایـی سیاسـت در افغانسـتان. مطابـق روایـت هـای کـه 

منابـع تاریخـی از زندگـی داوود خـان نشـان مـی دهـد، 

رسدار داوود خـان در جریـان ده سـال فاصلـه از حکومـت 

و نداشـنت منصب رسـمی حکومتـی در کشـور این فرصت 

را داشـت و پیـدا منـود کـه تشـکل قدرمتنـد و هدفمنـد 

سیاسـی را مدیریـت بکنـد. ویـش ذملیان یا جوانـان بیدار 

کـه قبلـن در زمـان صـدارت شـاه محمـد خـان تأسـیس 

شـده بـود بـا مشـوره هـا و زعامـت غیـر رسـمی داوود خـان 

اهـداف اسـراتژیک سیاسـی را در افغانسـتان دنبـال مـی 

منـود. افـزون بـرآن داوود خـان توانسـت جریـان سیاسـی 

تأثیـر گـزار دیگـری را تحـت عنـوان اتحادیـه پشتونسـتان 

آزاد بوجـود آورد و بـه سـوی اهـداف سیاسـی تعریـف شـده 

در محـور آرمـان هـای سیاسـی کـه داشـت سـوق منایـد. 

دوره دوازد سـاله¬ی که داوود خان در بیرون از تشـکیات 

رسـمی دولـت قـرار دارد بـه آرامـش پیـش از طوفـان مـی 

مانـد. ایـن آرامش ده سـاله و فعالیت های عمیق سیاسـی 

ایـن فرصـت را فراهم آورد که داوود خان توانسـت به آرزوی 

دیرینـه اش کـه رسـیدن بـه رأس قـدرت افغانسـتان بـود، 

برسـد. داوود خـان همچنان که شـخصیت خیلـی جدی و 

کارکن داشـت، آرزو ها و امیال سیاسـی بلندپروازانه¬ی را 

نیـز در رس مـی پرورانـد. از همین لحاظ اسـت که رسـیدن 

بـه صـدر قـدرت و اختیـارات منحـر به فـرد خـودش را در 

افغانسـتان خواسـتار بود. 

پادشـاهی  دهـه¬ی  آخریـن  دموکراسـی/  دهـه¬ی 

محمدظاهرشـاه در نبـود سـایه داوود خـان در چارچـوب 

والیـت ارزگان از جملـه والیـات مرکـزی افغانسـتان 

زابـل  و  دایکنـدی  غزنـی،  قندهـار،  والیـات  بـا  و  اسـت، 

متامـی  بـر  طالبـان  اکنـون  دارد.  مشـرک  مرزهـای 

اسـتثنای  بـه  یافتـه  ایـن والیـت تسـلط  ولسـوالی¬های 

چنـد پایـگاه نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی دهـراوود کـه 

در محـارصه طالبـان بـوده و شـدیدا تحـت فشـار حمات 

نظامـی طالبـان قـرار دارد امـا مقاومـت نیروهـای امنیتی 

در پایـگاه دهـراوود تحسـین برانگیـز اسـت. از این¬کـه 

ایـن مقالـه به عنوان یک پروپوزل و پیشـنهاد منی¬باشـد 

لـذا راه بیـرون رفـت و پیشـنهادی را ارایـه منـی کند فقط 

مـورد،  در  انـدرکاران  دسـت  تـا  دارد  اوضـاع  بـر  گـذری 

مطابـق امکانـات و رشایـط موجـود تصمیـم بگیرنـد. 

ارزگان  وضعیـت  بـر  گـذرا  نگاهـی  مقـال  ایـن  در 

می-پردازیـم: آن  بـه  ذیـا  و  شـده  انداختـه 

1. و ضعیت فرهنگی و آموزشی

بـه دلیـل جنگ¬های دوامدار و خشـونت¬ها، رشـد 

بـه چشـم منی¬خـورد  والیـت  ایـن  در  چندانـی  علمـی 

دیـده  هـم  آمـوزش  حـوزه  در  قبولـی  قابـل  پیرفـت 

منی¬شـود؛ کیفیـت آموزشـی و تحصیلـی پاییـن اسـت 

و بجـز یـک پوهنتـون دولتـی هیـچ موسسـه و پوهنتـون 

پژوهشـی  و  علمـی  گفتـان  نـدارد.  فعالیـت  خصوصـی 

رونقـی و حتـا رمقـی در آنجـا نـدارد. صدای چنـد رادیو از 

امـواج رادیویی شـنیده می¬شـود که از آن¬هـا متعلق به 

طالبـان اسـت و موضوعـات ومطالـب مورد نظـر خویش را 

پخـش و نـر مـی مناینـد. تلویزیـون دولتـی و یـک رادیو 

تلویزیـون محلـی نیـز فعالیـت دارد اما بیشـرین مـردم از 

ماهـواره اسـتفاده مـی مناینـد.

2. وضعیت اجتامعی

مـردم ارزگان مـردم شـجاع، بـا همت و قانع هسـتند 

در ارزگان اقـوام و مذاهـب مختلـف زندگـی می¬کننـد؛ 

قومیـت  هـزاره،  قـوم  اکرثیـت،  به¬صـورت  پشـتون  قـوم 

سـیک در ایـن والیـت بود و باش داشـته و مذاهب سـنی، 

شـیعه و سـیک¬ها کـه آن¬هـا را اهـل هنـود می¬نامنـد 

بـه شـکل مسـاملت¬آمیز زندگـی داشـته و دارنـد. روابـط 

اقـوام و تیره¬هـا بـر مبنـای احـرام و تسـاهل بـوده و از 

سـوی دیگـر حاکمیـت قبیلـه و رسان قبیلـه در این والیت 

بـه وضـوع قابل ملـس اسـت، به¬گونه¬ی که اگـر ملوک 

و رسان قبیله در مورد منازعه و مسـئله¬ی تصمیم بگیرند 

قابل قبول برای اشـخاص می¬باشـد. مناسـک و مراسـم 

مذهبـی خویـش را بـه صـورت آزادانـه انجـام می¬دهند. 

سـن ازدواج نسـبت بـه شـهرها پاییـن اسـت امـا مصـارف 

شـهر  در  صحـی  وضعیـت  اسـت.  بـاال  همچنـان  ازدواج 

ترینکـوت خیلـی مناسـب نیسـت بـه اسـتثنای شـفاخانه 

والیتـی هیـچ شـفاخانه خصوصـی فعالیت نداشـته و حتا 

کلینیک شـخصی معیـاری نیز موجود منی باشـد. معاینه 

خانـه هـای نسـایی والدی به صـورت شـخصی دیده منی 

شـود و لزومـا تـداوی و رسـیدگی به مسـایل صحـی خانم 

هـا یـک چالـش بـوده و قابـل نگرانی اسـت.

3. وضعیت اقتصادی

تعریـف  قابـل  اقتصـادی وضعیـت خیلـی  از لحـاظ 

ترینکـوت  در  خصوصـا  و  ارزگان  کل  در  مـردم  نیسـت، 

کـه متاثـر از جنگ¬هـای متـداوم می¬باشـند بـه خـط 

فقـر نگهداشـته شـده انـد به¬جز از مسـیر زراعت سـنتی 

فعـا کـدام در آمـدی بزرگـی در حـوزه تجـارت و صنعـت 

ندارنـد؛ کارخانـه تولیـدی وجود ندارد  و تشـبثات تجارتی 

رونقـی خاصـی نـدارد؛  در خیلـی از مغـازه هـا و دکان ها 

حتـا بـه مبلغ بیسـت هـزار جنس موجـود منی باشـد؛ لذا 

قـدرت خریـد مردم بـه شـکل دردآوری پایین اسـت منابع 

کاریابـی خیلـی کم اسـت و وضعیـت اقتصـادی همچنان 

کـه گفتـه شـد خوب نیسـت.

4. وضعیت نظامی

هان¬گونـه که یـاد آورشـدیم متام ولسـوالی¬های 

امنیتـی در  نیروهـای  پایـگاه  بـه اسـتثنای چنـد  ارزگان 

ولسـوالی دهـراوود، فعـا در سـیطره طالبـان قـرار دارد 

امـا شـهر ترینکـوت مرکز والیـت ارزگان با حضور سـنگین 

نیروهـای امنیتـی در اختیـار دولـت می باشـد، یـک لوای 

اردوی ملـی، قوماندانـی امنیـه، ریاسـت امنیـت ملـی در 

مرکـز والیـت موقعیـت داشـته و فعالیـت دارنـد. تجهیزات 

 سید لطیف سجادی
و اسـلحه سـنگین در اختیـار نیروهـای دفاعـی وامنیتـی 

موجـود مـی باشـد و روحیـه مقاومـت و دفـاع بسـیار بـاال 

اسـت؛ در کنـار اینکـه متـام ادارات ملکـی در مرکز والیت 

فعـال اسـت مراکـز یـاد شـده نیروهـای امنیتـی بـا یـک 

سـوق و اداره و هاهنگـی الزم آمادگـی رسکـوب هرگونـه 

حملـه و تهاجـم را دارنـد، آنچـه نگارنـده نیروهـای رزمـی 

و پرسـونل را کـم وبیـش دیـده اسـت روحیـه مقاومـت و 

رسکـوب دشـمن خیلـی بـاال و از بسـیاری از مناطق دیگر 

نیروهـای  قالـب  افـراد در  فـرق دارد.  مثبـت  بـه صـورت 

و  بندهـا  کمـر  در  ملـی  امنیـت  و  ملـی  اردوی  پولیـس، 

قطعـات و پایگاههـا بـا مـورال و روحیـه خیلـی قـوی برای 

دفـاع از ترینکـوت آمادگـی دارنـد. از ایـن لحـاظ اسـت 

کـه طالبـان بـا اینکـه در سـایر سـاحات حضـور دارنـد و 

بـا سـاحه وسـیعی با نیروهـای طالـب در ضمن ولسـوالی 

هـای یـاد شـده ارزگان با طالبـان قندهار، زابل در مسـیر 

زمینـی متصـل هسـتند نتوانسـته انـد تاکنون باالی شـهر 

ترینکـوت حملـه بـزرگ نظامـی انجـام دهنـد. از هـزاران 

نفـر پرسـونل نظامـی کـه در قالـب نیروهـای امنیتـی در 

ترینکـوت و پایگاههـای مسـتقر در دهـراوود ایفای وظیفه 

مـی مناینـد تعـدادی زیـادی از آنهـا مربوط مـردم ارزگان 

. هستند

ترینکـوت دارای دو میـدان هوایـی می¬باشـد یکـی 

اسـت کـه هـم  بـزرک ملکـی  و  میـدان هوایـی معیـاری 

اکنـون پروازهـای کام ایـر بـا طیـاره هـای بـزرگ انجـام 

می¬شـود و دیگـری میـدان هوایـی نظامی کـه در داخل 

محوطـه لـوای سـوم مسـتقر در ترینکوت موقعیت داشـته 

کـه چرخبـال هـا در آن نشسـت و پـرواز مـی مناینـد.ه 

آنچـه در رسارس کشـور بـه وضـوح دیـده مـی شـود و 

مایـه نگرانـی اسـت شـکل گیری اقتصـاد جنگ اسـت، با 

نبـود رشکـت هـای تولیـدی و کارخانـه هـای بـزرگ و یـا 

تعطیل شـدن آنها در رسارس کشـور و نیز نبود منابع کار؛ 

گـروه طالبـان توانسـته اسـت بـه راحتـی از میـان جوانان 

بیـکار و گـروه هـای آسـیب پذیـر رسبـاز گیـری منـوده و 

صفـوف جنگجویـان خویـش را تیره تـر مناینـد. در برخی 

از مناطـق کشـور گزارش شـده اسـت کـه حتا افـرادی که 

از دانشـگاهها هسـتند بدلیـل  دارای مـدارک لیسـانس 

نیـز  و  طوالنـی  هـای  زمـان  منـودن  سـپری  و  کار  نبـود 

تبلیغـات طالبـان بـه صفـوف آنهـا پیوسـته اند.

بـه  اقتصـاد جنگـی در هـر کشـور  موجودیـت یـک 

رضر حاکمیـت قانـون و ثبـات در آن کشـور اسـت، لـذا 

شـدیدا ابـراز نگرانـی می گردد کـه هـر روز اقتصاد جنگ 

در کشـور فربـه تـر شـده و افـراد بیشـری را بـه جبهات و 

سـاحات جنگـی مـی کشـاند.

والیـت ارزگان بـه تبـع رشایـط حاکـم در خیلـی از 

نقـاط کشـور و بـه لحـاظ موقعیـت خاصـی کـه آن والیـت 

و  شـده  کشـانیده  جنگـی  آمدهـای  در  سـوی  بـه  دارد 

وضعیـت نظامـی و امنیتـی را نیـز بـا خـود متاثـر سـاخته 

اسـت.

بـاری  والیـت ارزگان بـا داشـنت موقعیـت خـاص از 

زوایـای مختلـف بایـد بیشـر مـورد توجـه مسـئولین قـرار 

گرفتـه و بـه نیازهـای فـوری آن سـامان رسـیدگی صـورت 

گیرد.

تاوتریخـوايل  پـر دې چـه د ښـځو د  رسبیـره 

قانـون شـتون لري خو هـره ورځ پـه مظلومانه ډول 

ښـځه د دغـه غیـرې انسـاين کړنـو قربـاين ده چې 

د دوی پـه ذهنونـو بـده اغیـزه لـري. قتـل، جنيس 

تیـری، وهـل ټکـول او ښـځو تـه له مهـر پرته طاق 

ورکـول پـدې هېـواد کـې تـر رسه کیـږي. ظاهـراٌ 

تاوتریخـوايل  د  ښـځه  چـې  نشـته  ځـای  داسـې 

څخـه هلتـه پنـاه یـويس تـر څـو قربـا ين نـه يش. 

کـه څـه هـم ځینـې ځایونه د امـن په نامه د ښـځو 

لپـاره جـوړ شـويدي خو بیـا هم هلته ښـځې ډیرې 

مصؤنـې نـه دي کلـه کلـه د امـن پـه کورونـو تـور 

لګـول کیـږي چـې یـو ډول نه یـو ډول هلتـه هم د 

تاوتریخـوايل بیـا بیـل الملونـه شـتون لـري. 

او  حقونـو  بـري  د  کـی  ن  افغانسـتا  پـه 

رسـنیو د څـار مؤسسـه د نـورو بنسـټونو او عدالـت 

عدالـت  خپلـې  ځـای  یـو  رسه  ادارو  غوښـتونکو 

غوښـتنې تـه ادامـه ورکـوي تـر څـو د تاوتریخوايل 

وسـپارل  تـه  منګولـو  قانـون  د  مرتکبیـن  پیښـو  د 

يش او پـر ښـځو د تاوتریخـوايل او د بـر د حقونو 

لیسـت کـې وشـمیرل يش، د  پـه  تیـري کوونکـو 

ښـځو پـر وړانـدی کورنـی تاوتریخوالـی یـو جنایت 

دی مرتکبیـن یـې بایـد مجـازات يش کـه څـه هـم 

هغـه هرڅـوک وي. کلـه کلـه خلـک داسـې فکـر 

کـوي چـې یـوازې نارینـه دي چـې پـه ښـځه ظلم 

کـوي او کورنـی تاوتریخوالـی را منځ ته کوي، چې 

دا خـره هـم تـر ډیـره بریده سـمه ده، خـو باید دا 

هـم پـه ډاګـه يش چـې داسـې هـم پیښـیږي چې 

نارینـه یـوازې د تاوتریخـوايل یـوه وسـیله وي تـر 

ډیـره بریـده ښـځې پـر ښـځو تاوتریخوالـی کـوي، 

پـه ځانګـړي ډول کورنـی تاوتریخوالـی، زمونـږ او 

ستاسـو د کورنیـو جوړښـت پـه افغـاين ټولنـه کـې 

یـو څـه پیچلـی او د نـورو ملکونو په پرتلـه د کورنیو 

جمعیـت ډیـر وي، داسـې باورونـه دي چـې بایـد 

وروڼـه یـو لـه بل نه ژر ځـان ځان ته ژونـد و نکړي، 

یـو ځـای و اويس او د کـور ټـول واک مـور یـا پـار 

پـه الس کـې واخـي، چـې دلتـه بیـا خواښـې او 

همـدا شـان د وروڼـو ښـځې د دې المـل کیـږي 

بـل  یـو  د  او  کـړي  و  زیاتـی  زور  بـل  یـو  پـه  چـې 

حقونـه تـر پښـو النـدې کـړي؛ کلـه مور خپـل زوی 

رسه  میرمنـې  خپلـې  لـه  چـې  وي  مجبـوره  دیتـه 

یـو ډول نـه یـو ډول تاوتریخوالـی و کـړې خـو کلـه 

کلـه دا کار برعکـس هـم کیـږي چـې یـوه انګور په 

خپلـه خواښـې د تاوتریخـوايل المـل يش. تـر ډیره 

مـرګ  د  د ښـځو  آن  تاوتریخوالـی  دا ډول  بریـده 

المـل او د هغـو کورنیـو د نظـم د ملنځـه تللو المل 

کیـږي. د دغـو تاوتریخـوايل د را منـځ تـه کیـدو 

بیـا بیـل الملونـه شـتون لـري چـې یـو المـل یـې 

نـو  وي  نالوسـتی  نارینـه  چیرتـه  کـه  ناپوهیـده، 

ډیـر ژر یـا د خپلـې مـور او یـا هـم د میرمنـې تـر 

مسـتقیمې اغیزې الندې راځي او د دوی ناسـمې 

خـرې هـم ورتـه سـمې ښـکاري چـې نارینـه باید 

د دوی خـرې ښـې تحلیـل کـړي او بیـا یـو سـم 

تصمیـم و نیـيس  کـه سـم تصمیـم و نـه نیـيس نـو 

بیـا بـه یا پـه میرمـن او یاهـم پـه مـور تاوتریخوالی 

کـوي؛ کیـدای يش دا تاوتریخوالـی رواين وي او 

یـا هـم فزیکـي وهل او ډبـول وي، کله کلـه د میړه 

خپلـه  چـې  وي  جـوړه  پانونـه  داسـې  خورګانـې 

ورینـداره تـر رواين فشـارونو النـدې را ويل او کلـه 

هـم بیـا د دوی ورینـداره پـه دوی رواين فشـارونه 

را وړي چـې د کـور نظم او دسـپلین لـه منځ وړي. 

فقـر، کلـه چـې په یـوه کور کـې نارینـه بېکاره 

وي نـو بیـا پـه ډیـره آسـانی رسه د ښـځو لپـاره د 

ورڅخـه  وسـیله جوړیـږي چـې  تاوتریخـوايل ښـه 

نـاوړه ګټـه پورتـه کـړي خـو کـه چیرتـه نارینـه کار 

او بـار ولـري نـو د ښـځو خـرو تـه لـږ وخـت لـري 

او پـه ښـځو تاوتریخوالـی کمیـږي او بـل دا چـې 

کـه د کورنـۍ نارینـه کار او بـار و لـري نـو بیـا د 

هغـه کورنـۍ اقتصـاد هـم پیـاوړی وي او د ښـځو 

اقتصـادي غوښـتنې منـل کیـږي او تاوتریخوالـی 

را کمـوي. 

پـه پایلـه کـې ویای شـو چـې د حـل الره یې 

ډیـره ښـکاره او مالومـداره ده چـې کـه چیرتـه پـه 

یـوه کورنـۍ کـې د پوهـې کچـه لـوړه وي نـو هلتـه 

د هرچـا ځـای ځایګـی مالـوم وي، ټـول یـو بـل ته 

احـرا کـوي او د یـو بـل د حقونـو درنـاوی کـوي. 

همداشـان کـه چیرتـه پـه یـوه کورنـۍ کـې د ټولـو 

اقتصـادي سـتونزې حـل وي نـو بیـا دوی کـوالی 

يش چـې پـه ډیـره ښـه توګـه خپـل ورځنـی ژونـد 

سـمبال کـړي او تـر ډیره بریـده کله چې د انسـان 

اړتیـا وې پـوره وي نـو بیـا تـر روحـي فشـار النـدې 

نـه وي او پـه کورنـۍ کـې مثبـت بدلـون را تـای 

پـه  يش. د بـري حقونـو او رسـنیو د څـار اداره 

دې آنـد ده چـې د انسـان کلمـه لـه انـس څخـه 

اخسـتل شـوېده نـو د انسـان پـه جوړښـت کې هم 

انـس او الفـت څرګندیـږي؛ نـو نـه باید داسـې یوه 

کړنـه تـر رسه کـړي چـې هغـه یـې خپـل همنـوع 

تـه زیـان ورسـوي که هغـه زیـان فزیکـي وي او که 

رواين، مونـږ ټـول انسـانان بایـد یـو بـل تـه الس 

ورکـړو او پـه سـختو رشایطـو کـې لـه نـورو و ګـړو 

رسه مرسـته و کـړو نـه دا چـې هغـوی تـه نـور هـم 

زیـان ورسـوو، پـه آګاهانـه او نـا آګاهانـه ډول پـه 

دوی تاوتریخوالـی تـر رسه کـړو چـې دا بـه هـم د 

بـري حقونـو تر پښـو الندې کـول وي او هم به د 

لـوی څښـنت تعلـی لـه اوامـرو څخـه رسغړونه وي.

حکومـت، در نظـام سیاسـی افغانسـتان اتفـاق افتـاد. این 

و مورخیـن کشـور،  نویسـندگان  از  بـاور خیلـی  بـه  دهـه 

تحـول بـی نظیـری را در کشـور بوجـود آورد. بیـرون شـدن 

یـک  کشـور،  در  خانـواده شـاهی  انحصـار  از  صدراعظـم 

شـورای  ایجـاد  گـردد.  مـی  محسـوب  عظیـم  دگرگونـی 

ملـی متشـکل از مناینـدگان انتخابـی مـردم و مناینـدگان 

حکومـت، منتصـِب شـاه، در کنـار دسـتگاه حکومـت بـه 

رهـری شـاه و صـدر اعظـم تحـول نسـبتاً جدیدی بـود که 

در تاریـخ معـارص افغانسـتان بـه تازه¬گی تجربه می شـد. 

آزادی احـزاب و جریان های سیاسـی – اجتاعی سـمبول 

هـای از متثیـل دموکراسـی در کشـور ماننـد افغانسـتان 

بـود. عقبـه¬ی تاریخی و سیاسـی افغانسـتان تـا آن زمان، 

بـود.  نیازمـوده  هرگـز  خـود  در  را  تحـوالت  ایـن  هاننـد 

محمدظاهرشـاه ایـن سـعه¬ی صـدر سیاسـی را از خـود 

متبارز سـاخت و با خلق دهه¬ی دموکراسـی در کشور، به 

شـکل عملـی تثبیت منـود. متامـی این قضایـای دهه¬ی 

قانـون اساسـی/ دهه¬ی دموکراسـی را داوودخـان با متام 

وجـود مرصـد بود و به همه موارد ارشاف سیاسـی داشـت. 

تغییـر اوضـاع در حوزه همسـایگی و در الیه های منطقوی 

و جهانـی نیـز پارامـر هـای دیگـری بـود کـه داوود خـان 

متوجـه همـه شـان بـود. داوود خـان در ایـن دوران نسـبتاً 

طوالنـی، بـا آرامـش و برنامـه هـای اسـراتژیک سیاسـی و 

ایجـاد روابط های سیاسـی با کشـور های بـزرگ و کوچک 

دنیـا، اوضـاع را تعریـف و بـه صـوب در حرکت قـرار می داد 

کـه در نهایـت بـه خواسـته اش برسـاند، کـه دقیقـاً چنیـن 

شـد.  هم 

همزمـان بـا مهجوریت سیاسـی داوود خان در افغانسـتان، 

دنیـا بـه شـکل دو بلـوک در تقابـل هم قـرار داشـت. گرچه 

سـهم  جهـان  بـزرگ  هـای  گیـرودار  ایـن  در  افغانسـتان 

مسـتقیم نداشـت و حالـت بـی طرفـی را در پیـش گرفتـه 

بـود. امـا جنـگ رسد تأثیـرات عمیـق خـود را در مناطـق 

حایـل و کشـور هـای بـی طـرف نیـز در پـی داشـت. داوود 

خـان از ایـن سـپهر بوجـود آمـده در ایـن رقابـت بزرگـی 

خویـش  سیاسـی  مناسـبات  ایجـاد  بـرای  نیـز  جهانـی 

اسـتفاده هـای منـود. روابـط گـرم داوود خـان با شـوروی و 

در داخـل افغانسـتان با احـزاب که گرایش سوسیالیسـتی 

– کمونیسـتی را مشـأ سیاسـی خویـش قلمداد مـی منود، 

مصـداق بـارز بـازی هـای سیاسـی داوود خـان می باشـد. 

رسـوخ داوود خـان در اردوی افغانسـتان و نیروهای نظامی 

افغانسـتان بیشـر از طریـق افـران نظامـی تنظیم شـده 

بـود کـه متایل چپی و در نهایت پیرو ایدئولوژی کمونیسـم 

بـود. ایـن مدعـا در عملـی شـدن کودتای بیسـت و ششـم 

رسطـان سـال 1352ه¬خ کاملـن هویداسـت. 

داوود خـان بـا پـان منظـم و برنامـه ریـزی شـده از قبـل 

در الیـه هـای مختلـف نظـام، آمادگـی ایـن را داشـت کـه 

در وقـت مناسـب بتوانـد منظور سیاسـی خویـش را تحقق 

بخشـد. محمد ظاهرشـاه در یک سـفر رسـمی کشـور را به 

قصـد اروپـا و کشـور ایتالیـا ترک منـوده بود و نظام شـاهی 

مروطـه¬ی شـان بـا سـاز وکار نظـم سـنتی کـه داشـت 

بـر قـرار بـود و صـدر اعظـم وقـت محمـد موسـی شـفیق 

نیـز زعامـت کابینـه حکومـت را بـه عهده داشـت. شـبهای 

گـرم تابسـتاِن کابـل نیـز آرامشـی را در سـایه آن حکومـت 

بـه مردمـان کابـل هدیـه مـی داد؛ امـا ناگهانـی شـب 26 

رسطـان سـال 1352 ایـن آرامـش بـه صـورت کوتـاه مدت 

از میـان مـی رود و کودتـای بـه رهـری داوود خـان صورت 

گرفـت کـه نطفـه هـای خیلـی از دگرگونـی هـای بعـدی 

تاریـخ ایـن رسزمیـن را بـا خـود بـه ارمغـان آورد.      

کودتای 26 سرطان و گسست شیرازه نظام سلطنتی
-بخش اول
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نگاهی به اوضاع ترینکوت مرکز ارزگان

  مهدی بابک 

د ښځو پر وړاندی 
هر ډول تاوتریخوالی 

یو جنایت دی
 عزت الله اکبري د بشري حقونو او رسنیو د څار مؤسسې د رسنیو رئیس
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 بازی با اعداد              3321
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3216    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3492
وزیرسفید را در خانه  c3 حرکت دهید. 

3521

جواب هدف         2969

  

 
ام

ح
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ت

هنرو

ثور
حوادث غیر منتظره ای رخ می دهد که برنامه هایتان را بهم می ریزد. بنابراین 
برای امروز برنامه ی فشــرده ای نریزید. مجبور هســتید که چندین کا را امروز 

انجام دهید که باعث ناراحتی شریک عاطفی تان خواهد شد. 

جوزا
احتمــاال به دلیل اینکه از لحاظ جســمانی حس و حال خیلــی خوبی ندارید 
ناراحت باشــید. امروز از ریســک کردن اجتناب کنید! فرصت موفق شدن تان 

امروز خیلی کم است. باید آرامش خود را حفظ کنید و خونسرد باشید

سرطان
امــروز برای مســافرت رفتن و انجــام کارهای تجاری روز خوبی نیســت. 
شــرایط تان کمی گیج کننده اســت و ریسک نکنید و زیرا حس عملی تان 

می شود.  به شکست  منجر 

اسد
امروز صبح ممکن است سرشار از انرژی و ایده باشید. می توانید در تمام کارهای 
تجاری موفق شــوید. اطمینان حاصل کنید که از ذوق و شــور خود فراتر نمی 

روید وگرنه دچار حوادث می شوید.

سنبله
امروز صبح مود خوبی ندارید و عصبی هســتید. باید از انجام کارهایی که نیاز به 
صبر و تمرکز دارند اجتناب کنید. عالرغم تالش هایی که دارید تا متقاعد کننده 

باشید هم کالسی های تان نمی توانند به شما اعتماد کنند.

حمل
امروز بیش از حد حساس هستید و مود خوبی ندارید. باید از گرفتن تصمیمات 
مهم، امضای اسناد یا برنامه ریزی اجتناب کنید. از بحث و دعوا اجتناب کنید.

میزان
ممکن اســت تمایل داشــته باشید که در احساســات خود غرق شوید. در 
نتیجه، ممکن اســت حس اینکه با دیگران هم صحبت باشــید را نداشــته 
باشید. می توانید عصبی باشید و احساس کنید که نادیده گرفته شده اید. 

عقرب
ممکن است کمی به دلیل سختی هایی که در محیط کاری وجود دارد عصبی 
باشید و تمایل داشته باشید که با افرادی که در اطراف تان هستند دعوا کنید. 

احتماال همچنین به دلیل مشکالت احساسی، احساسات خود را مهار کنید.

قوس
امروز صبح ممکن است به دلیل مشکالت با یکی از همکاران تان و یا شرکای 
کاری تان استرس داشته باشید. از هر گون بحث و دعوا اجتناب کنید. شرایط 
تان امشــب به حالت نرمال باز خواهد گشت.بر روی زندگی عاطفی تان نباید 

تاثیر بگذارد.

جدی
امــروز صبح احتماال شــرایط تــان کمی گیج کنندس که بــر روی روابط 
اجتماعی و عاطفی تان تاثیر می گذارد. باید از شروع کارهای تجاری جدید 

اجتناب کنید، اهمیتی ندارد که چقدر وسوسه انگیز باشد. 

دلو
احتماال با برخی تنش ها در زندگی عاطفی تان به دلیل بحث با دیگران برخورد 
کنید. باید گرفتن هر گونه تصمیم های مهم را به زمان دیگری موکول کنید زیرا 

که شرایط تان گیج کنندست و نمی توانید تمرکز کنید.

2970

رحمت ـ راحت ـ تحریم 
ـ حرام ـ حرم ـ حریم ـ 
امیر  حراست ـ ریاست ـ 
ـ مسرت ـ سر ـ راس ـ 
رسا ـ سرایت ـ ساری ـ 
حریــتـ  حرـ  حارسـ  
اسیر ـ مسیر ـ تیر ـ تیار 

ـ متر ـ حمیرا.
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حوت
ممکن است تمایل داشته باشید که از اطرافیان تان انتقاد کنید. باید خودتان را 
کنترل کنید، و خلق و خوی دیگران را خراب نکنید. احتماال بخواهید که قراردادی 

را امضا نکنید. بیشتر به نیازهای شریک عاطفی تان توجه کنید

 شطرنج                     3493

ی

آالیش ـ ادامه ـ بددماغ ـ پالیدن ـ ترجمه ـ ثبات ـ جداگانه ـ چنگلوک ـ 
حکایت ـ خفته ـ درخشنده ـ ذخیره ـ رضوان ـ زردالو ـ ژنده ـ ساده لوح 
ـ شدید ـ صنعت ـ ضامن ـ طامع ـ ظریف ـ عفت ـ غنومند ـ فرض ـ قطره 

ـ کلیه ـ گلوکز ـ لجاجت ـ منحرف ـ نکته ـ ویرگول ـ هیکل ـ یکرنگی.
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ع ح ق آ ظ ی ن ا و ض ر ر

ه د ن ش خ ر د ت ث ح ی ض

گ ل و ک ز ج چ ن ن آ ف پ

و ی ر گ و ل ع م ا ط آ ژ

ر

سخرنانان این جشنواره بود. او ضمن تقدیر و تشکر از متامی عوامل درگیر 

این جشنواره گفت: »این گونه برنامه ها عالوه بر این که صدای قربانیان است، 

زمینه ساز نبود ریشه های جنگ در افغانستان می شود و از این لحاظ، این 

برنامه بی نهایت ارزشمند و قابل قدر است.« او هم چنین یادآوری کرد که این 

برنامه می تواند یک گام مهم برای نهادینه  شدن ارزش های حقوق برش در 

افغانستان محسوب شود.

دکرت حمیرا قادری از داوران بخش ادبیات داستانی جشنواره زخم های جنگ 

یکی دیگر از سخرنانان برنامه بود. او در سخرنانی با موضوع »چه کسی راوی 

جنگ است، زنان یا مردان؟« حضور زنان در جنگ و تفاوت روایت شان را مورد 

بررسی قرار داد. او گفت که وقتی زنی دارد جنگ را روایت می کند احساساتی 

را بیان می کند که فراتر از بیان جرنال های مرد در جنگ است. زنان در جنگ 

تاریخ و ساعت منی گوید، احساساتی را می گوید که از منت جنگ برخاسته 

است. او یادآور شد که به همین خاطر در افغانستان روایت جنگ به وسیله 

زنان خیلی روایت قوی تر می تواند باشد. 

دکرت کاوه جربان از دیگر داوران و سخرنانان این جشنواره خطاب به شاعران 

و نویسندگان جوان گفت که »در حال حارض نزدیک به صد و هفتاد یا شصت 

ولسوالی در آتش جنگ می سوزد. یک نیروی کامال متهجر تا دندان مسلح 

رس هر زنده ای را می برد، هر قامت ایستاده را به خاک می اندازد. با قلم خود 

از ارزش های انسانی در برابر طالبان دفاع کنید. این به معنای این نیست 

که مثل طالبان ترانه  هایی مهیج و هیجان انگیز آدم کشی برسایید. شام این 

جنایت را نشان بدهید. این شناعت را که در عرص حارض اتفاق می افتد، نشان 

بدهید.«

یکی دیگر از اعضای هیات داوران و سخرنانان این جشنواره دکرت رسو رسا 

رفیع زاده بود. او در سخرنانی اش آثار ادبی معارص را به دو بخش جنگ و ضد 

جنگ دسته بندی کرد و گفت: »این جشنواره برای شاعران و نویسندگان در 

دو بخش شعر و داستان فراخوان داده بود که آثار زیادی از جانب آنان در هر 

دو بخش به دبیرخانه ی جشنواره مواصلت ورزید. در اکرث قریب به اتفاق، در 

این آثار نگاه ضدجنگ حاکم است. روزگار جنگ، حال و هوای جنگ، تبعات 

ناشی از جنگ، زخم های پس از جنگ، مویه بر مصیبت های جنگ، آرزوی 

صلح، و رویابافی برای رسیدن به زندگی بدون جنگ از موضوعات پربسامد آثار 

رسیده به دبیرخانه است.«

محمدرشیف سعیدی از شاعران معروف و نامدار کشور و از دیگر داوران این 

جشنواره در پیام ویدیویی که برای جشنواره ارسال کرده بود بر اهمیت چنین 

جشنواره هایی با محوریت قربانیان و صلح اذعان کرد که قربانیان جنگ بسیار 

وسیع تر و گسرتده تر از آن چیزی است که ما تصور می کنیم. او گفت: »امروز 

جنگ از همه انسان ها و حتی از حیوانات، از طبیعت و محیط زیست قربانی 

می گیرد و به نحوی امروز قربانیان جنگ فراتر از انسان ها؛ حیوانات، گیاهان، 

دریاچه ها، چاه ها، آب ها، و رودخانه ها هستند. این ها همه قربانیان جنگ 

هستند.« 

برگزارکنندگان جشنواره زخم های جنگ اهداف این جشنوراه را یادآوری 

رنج های قربانیان، مبارزه با فراموشی و معافیت و حامیت از حقیقت یابی، 

گفتگو و التیام  فرهنگی؛ تأمل دربارۀ جنگ ها و خشونت های مداوم در 

افغانستان و تقویت فرهنگ رواداری، خشونت پرهیزی و دیگرپذیری؛ ایجاد 

انگیزه برای تولید آثار ادبی و هرنی در رابطه به جنگ و خشونت و قربانیان 

آن و کمک به رشد و ترویج »ادبیات ضد جنگ« و »ادبیات قربانی محور« و 

در نهایت تالش در راستای خلق »روایت قربانی محور« در مورد جنگ های 

افغانستان؛ کمک به شکل گیری گفتامن قربانی محور در فرایند صلح 

افغانستان از طریق خلق و نرش آثار ادبی و هرنی گفته اند. 

نخستین جشنواره ادبی – هرنی زخم های جنگ با موضوع »قربانیان، 

عدالت و صلح« روز چهارشنبه به تاریخ 23 رسطان 1400 در تاالر 

کنفرانس های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، در کابل برگزار 

گردید.

در این جشنواره که از سوی موسسه ا ی حقوق برش و دموکراسی 

افغانستان برگزار شده بود اثرهای بیشرت از 160 داستان نویس و 

شاعر مورد ارزیابی هیات داوران قرار گرفته است و نیز آثار برگزیده ای 

اشرتاک کنندگان این جشنواره در دو مجموعه تحت عنوان 

»منی خواهم او هم خاکسرت شود« و »میان دو انفجار« به چاپ رسیده 

است. 

در جشنواره ادبی – هرنی زخم های جنگ که شامل دو بخش از جمله 

شعر و داستان کوتاه می شد به سه تن از برگزیدگان هر دو بخش جایزه 

تعیین کرده بودند.

به ترتیب رامین مظهر، حکمت نظری و جالل نظری به ترتیب سه 

شاعری بودند که جایگاه نخست، دوم و سوم را به دست آوردند. در 

قسمت ادبیات داستانی، امید حق بین با داستان »مرگ خواسنت« 

برگزیده ا ی مقام نخست، عصت الله کهزاد با داستان »اتاق ۱۱۵« و 

معصومه امیری با داستان »تو چی فکر می کنی رضا؟« برگزیدگان 

مقام دوم مشرتک و نورمحمد علی چوپانی با داستان »تایرهای کراچی 

چهارتایره« و رضا آغاز با داستان »دنیای مرده ها« برگزیدگان مقام سوم 

مشرتک جشنواره ادبی ـ هرنی زخم های جنگ شدند.

مجموعه شعرهای برگزیده این جشنواره در یک کتاب جمع آوری و 

تحت عنوان »میان دو انفجار« به چاپ رسیده است که در برگیرنده ا ی 

رسوده های ۱۶ شاعر است. داوران این بخش از جشنواره محمدرشیف 

سعیدی، دکرت رسورسا رفیع زاده و مهتاب ساحل بوده اند. 

مجموعه داستان های برگزیده ی جشنواره ادبی – هرنی زخم های 

جنگ هم با عنوان »منی خواهم او هم خاکسرت شود« چاپ شده 

و شامل ۱۴ داستان کوتاه است. مسئولیت داوری بخش داستان 

این جشنواره را تقی واحدی، حمیرا قادری و یعقوب یسنا به عهده 

داشته اند.

مسئوالن موسسه ای حقوق برش و دموکراسی افغانستان می گویند 

اشرتاک کنندگان این جشنواره دارایی سند لیسانس و ماسرتی بودند 

و در این جشنواره اشرتاک زنان نسبت به مردان در هر دو بخش شعر و 

داستان بیشرت بوده است.

این موسسه گفته است که آثار دریافت  شده برای این جشنواره در 

ابتدا توسط دبیرخانه جشنواره با مدیریت هادی مروج مورد ارزیابی 

مقدماتی قرار گرفته و آثار واجد رشایط در هر دو بخش تفکیک و 

دسته بندی گردیده است. سپس برای ارزیابی نهایی به داوران هر 

بخش فرستاده شده و داوران هم براساس شاخص های پختگی ادبی 

و زبانی نوشته ها، تازگی نگاه و ابتکار ادبی، پرداخت هرنمندانه و 

قدرت محتوایی آن ها، آثار را بررسی و ارزیابی کرده اند و رسانجام در هر 

بخش آثار سه تن را به ترتیب به عنوان برندگان مقام اول، دوم و سوم 

جشنواره و آثار دیگر را به عنوان »آثار قابل تقدیر« انتخاب و به دبیرخانه 

معرفی منوده اند. 

نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان یکی از 

جشنواره

افغانسـتان مـا: جشـنواره کن امسـال بـر خالف سـال پار که 
اصـال برگـزار نشـد، بـا وجـود شـیوع پاندمـی کرونـا در کـن 
فرانسـه برگـزار شـد. جشـنواره امسـال از تاریـخ 15 رسطـان 
رشوع و تـا امـروز 26 رسطـان ادامـه پیـدا خواهـد کـرد. تـا 
و  شـناخته  جشـنواره  ایـن  برنـدگان  از  بخش هـای  اکنـون 
از  بخـش  سـه  بـه  یادداشـت  ایـن  در  اسـت.  شـده  اعـالن 
برنـدگان جشـنواره کـن از جملـه بخش دو هفتـه کارگردانان 
کـن کـه از مهم تریـن بخش های این جشـنواره اسـت، بخش 
کارگردان هـا  دوم  و  اول  فلم هـای  بـه  کـه  منتقـدان  هفتـه 
مختـص  کـه  فونداسـیون  سـینه  بخـش  و  دارد  اختصـاص 
فلم هـای دانشـجویان مـدارس فلـم سـازی اسـت پرداختـه 

خواهـد شـد.
فلم »کیارا« برنده بخش دو هفته کارگردانان کن 

جونـاس کارپینانـو بـا فلم »کیـارا« به عنـوان برنـده بخش دو 
هفتـه کارگردانـان جشـنواره فلم کن ۲۰۲۱ شـناخته شـد.

جونـاس کارپینانـو نویسـنده-کارگردان ایتالیایـی بـرای فلـم 
»کیـارا« بـه عنـوان برنـده جایـزه بهرتیـن فلـم اروپایـی کـن 
انتخـاب شـد. وی سـال ۲۰۱۷ نیـز بـرای فلـم قبلـی اش بـا 
نـام »چامـربا« کـه مارتیـن اسکورسـیزی تهیه کننـده اش بـود 

همیـن جایـزه را بـرده بـود.
بخـش دو هفتـه کارگردان هـای کـن کـه مهم تریـن بخـش 
جنبـی ایـن جشـنواره اسـت دومین جایـزه خود را به ونسـان 
مائـل کاردونـا برای اولیـن فلم بلندش »رضبان مغناطیسـی« 
داد. ایـن جایـزه از سـوی انجمـن نویسـندگان فرانسـه اهـدا 
می شـود. این فلم سـاز سـال ۲۰۱۰ بـا فلم کوتـاه »هرجایی 
بیـرون از جهـان« در بخـش سینه فونداسـیون حضـور یافتـه 

بود.
»کیـارا« بـا مترکـز بـر دخـرت ۱۶ سـاله یـک خانـواده سـاخته 
شـده کـه متوجه می شـود پـدر عزیزش ممکن اسـت بخشـی 

از سـازمان جنایـی محلی باشـد.
امسـال بخـش دو هفتـه کارگردان های کن میزبـان فلم های 
گروهـی کارگـردان جـوان بـود و ۱۰ فلـم از ۲۳ فلمـی که در 
ایـن بخـش به منایـش درآمـد اولین فلـم بلند سازندگانشـان 

بود.
فلم »پرها« برنده بخش هفته منتقدان کن

عمـر الزهیـری بـا کمـدی درام »پرها« بـه عنوان برنـده جایزه 
بـزرگ نسپرسـو در هفتـه منتقدان کن شـناخته شـد.

بخـش هفتـه منتقدان که به فلم هـای اول و دوم کارگردان ها 
اختصـاص دارد جایـزه بـزرگ نسپرسـو را بـه فلـم کارگـردان 

مرصی اهـدا کرد.
»پرهـا« کـه در مـرص معـارص می گـذرد دربـاره سـفر یـک زن 
بـا سـه فرزنـدش اسـت. همـرس ایده الیسـت این مرد توسـط 

یـک جادوگـر بـه یـک مـرغ بدل شـده اسـت.
فلـم  ایـن  تولیـد  در  واقعـی  مـرغ  از ۳۰  بیـش  از  الزهیـری 
اسـتفاده کـرده و از یـک مربـی حیوانـات در ایـن راه بهـره 
گرفتـه اسـت. ایـن فلـم را کمپانـی اسـتیل موویـک فرانسـه 
بـا همـکاری فلـم کلینیـک مـرص سـاخته اند. یـک کمپانـی 
هلنـدی و یونانـی نیـز از دیگـر رسمایه گـذاران فلـم بوده انـد.

ملیسـا  سـاندرا  بـه  نیـز  بخـش  ایـن  نوظهـور  سـتاره  جایـزه 
تـورس بـرای نقش آفرینـی اش در »آمپـارو« سـاخته سـیمون 
مسـا سـوتو رسـید که درباره مادری از طبقه کارگر اسـت که 
سـعی دارد پـرسش را از رسبـازی اجبـاری در کلمبیـا نجـات 

دهد.
ایـن دو جایـزه توسـط هیـات داوران بـه ریاسـت کریسـتین 
مونجیـو کارگـردان رومانیایـی کـه بـرای فلم »۴ مـاه، ۳ هفته 
و ۲ روز« برنـده نخـل طـالی کن شـده بود، به برنـدگان اهدا 

شدند.
در عیـن حـال »اولـگا« نیز جایـزه »اس ای سـی دی« را برد که 
رافائلـه  و  الـی گریـپ  تعلـق می گیـرد.  بـه فلمنامه نویسـان 
دسـپلچین ایـن جایـزه را بـرای تصویـری کـه از دنیـای یـک 
ژیمناسـتیک رقابتـی در اوکرایـن ارایه کـرده دریافت کردند.

امسـال شـصتمین دوره ایـن بخـش جنبـی کن با اکـران ۱۳ 
فلـم بـرای اولیـن بـار صـورت گرفـت. از ایـن میـان ۷ فلم در 
بخـش رقابتـی حضـور داشـتند و فلم هـا از میـان نزدیـک بـه 
هزار فلم ارسـال شـده توسـط چارلز تسـون کارگردان هرنی 
شـده  انتخـاب  می کردنـد،  همراهـی  را  وی  کـه  گروهـی  و 

بودند.
ایـن بخـش جنبـی کـن کارش را بـا منایش »داسـتان عشـق 
و اشـتیاق« سـاخته لیـال بوزیـد بـه امتـام می بـرد. ایـن فلـم 
دربـاره جوانـی ۱۸ سـاله از منطقـه الجزایری نشـین فرانسـه 
و  می کنـد  رشـد  پاریـس  حاشـیه ای  نواحـی  در  کـه  اسـت 
بـا یـک دخـرت جـوان تونسـی در کالـج آشـنا می شـود. ایـن 

آشـنایی زندگـی او را تغییـر می دهـد.
فلم »بچه سمندر« برنده بخش سینه فونداسیون کن

بـه  بلژیکـی  کارگـردان  دگـن  تئـو  سـاخته  سـمندر«  »بچـه 
عنـوان برنـده اصلـی بخش سـینه  فونداسـیون جشـنواره کن 

هفتـادو چهـارم شـناخته شـد.
هنیـه  بـن  کوتـر  از  متشـکل  بخـش  ایـن  داوران  هیـات 
نویسـنده تونسـی، تـووا نووتنـی نویسـنده –بازیگـر سـوئدی، 
سـامح  فرانسـویی،  نویسـنده-کارگردان  وینوکـور  آلیـس 
عـال نویسـنده و کارگـردان مـرصی، کارلـوس موگوئیـرو فلـم 
و  کارگـردان  پریـزر  نیـکالس  و  اسـپانیایی  آمـوزگار  و  سـاز 
فلـم نامه نویـس فرانسـوی از ایـن فلـم بـه عنـوان یـک فلـم 

کردنـد. یـاد  جادویـی  و  ارویجینـال  شـخصی، 
امسـال در بیسـت و چهارمین دوره بخش سـینه فونداسـیون 
کـه مختـص فلم هـای دانشـجویان مدارس فلم سـازی اسـت 
۱۷ فلـم بـه منایـش درآمـد کـه از میـان ۱۸۳۵ فلـم ارسـال 
شـده برگزیـده شـده بودنـد و ۴ انیمیشـن در میـان آن هـا 

داشـت. جای 
جایـزه دوم ایـن بخـش بـه یـون دیـوون از دانشـگاه ملی هرن 
کـره جنوبـی برای »جیرجیرک« اهدا شـد. هیـات داوران این 
فلـم را تحولـی شـگفت انگیز و ظریـف خوانـد کـه از سـوی 
یـک کارگـردان آینـده دار کـه آن هـا را تحـت تاثیر قـرار داده 

سـاخته شـده است.
جایزه سـوم هم به دو فلم اهدا شـد که شـامل »داسـتان های 
داسـاوونو  کارینا-گابریـال  در حـال حرکـت« سـاخته  عشـق 
از رومانـی و »کانتاریـرا« سـاخته رودریگـو ریبیـرو از برزیـل 

بودند.
برنـده اول ۱۵ هـزار یـورو، برنـده دوم ۱۱ هـزار و ۲۵۰ یورو و 
برنـدگان سـوم ۷۵۰۰ یـورو به عنـوان جایزه دریافـت کردند.

نخستین جشنواره ادبی – هنری زخم های جنگ در کابل برگزار شد

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 19  کلمه: عالی 

 غضنفر کاظمی

جشنواره
بخشی از برندگان جشنواره کن امسال



قـرار اسـت رقابت هـای املپیـک تابسـتانی، ۲۳ 

جـوالی جمعـه هفتـه آینـده در جاپـان افتتـاح 

شـود بازی هـای کـه تـا هشـت اگسـت مـاه بعـد 

ادامـه پیـدا خواهـد کـرد.

مقام هـا و مـردم جاپـان بـه دلیل شـیوع ویروس 

و هـراس دارنـد کـه  انـد  نگـران  کرونـا شـدیداً 

مبـادا مـوج جدیـد ویـروس کرونا، در این کشـور 

حضـور  دلیـل  همیـن  بـه  کنـد.  پیـدا  شـیوع 

متاشـاگران بومـی و خارجـی در ایـن رقابت هـا 

ممنـوع اسـت و ایـن رقابت ها در نبـود هواداران 

برگـزار خواهـد شـد.

گزارش هـای نیـز پیـش از ایـن وجود داشـت که 

مراسـم افتتـاح ایـن رقابت هـا ماننـد گذشـته پُر 

شـور نخواهـد بـود و مقام هـای رسـمی جاپـان 

جهانـی  جـام  میزبانـی  دارد  قصـد  عربسـتان 

و  کنـد  برگـزار  ایتالیـا  بـا  مشـرک  را   2030

در حـال برنامـه ریـزی بـرای ایـن اتفـاق بـزرگ 

اسـت.

جـام  میزبانـی  بـرای  سـعودی  عربسـتان 

دارد  قصـد  و  برداشـته  خیـز   2030 جهانـی 

ایـن میزبانـی را بـه طـور مشـرک بـا ایتالیـا به 

دسـت بیـاورد. دو کشـوری که بیـش از 2000 

دارنـد. فاصلـه  یکدیگـر  بـا  مایـل 

تـاش هـا بـرای گرفـن میزبانـی جـام جهانـی 

بـرای  و  شـده  رشوع  پیـش  مدتـی  از   2030

وزیـر  نخسـت  جانسـون  بوریـس  اخیـرا  مثـال 

مشـرک  میزبانـی  احتـال  از  خـر  انگلیـس 

رقابـت هـا داد.  ایـن  بـرای  ایرلنـد  و  انگلیـس 

در  را  ای  ایـده  چنیـن  نیـز  پرتـگال  و  اسـپانیا 

نظـر دارنـد و میزبانـی مشـرک را تقاضـا کـرده 

. ند ا

تیـم   48 بـا  احتـاال   2030 جهانـی  جـام 

برگـزار خواهد شـد و شـاهد انجام 80 مسـابقه 

ایـده  فیفـا  دلیـل  همیـن  بـه  و  بـود  خواهیـم 

نیـز تصمیـم ندارنـد تـا در ایـن مراسـم اشـراک 

. کنند

امـروز امـا خرگـزاری کیـودوی جاپـان بـه نقـل 

از یـک مقـام بلنـد پایـه حکومـت کـه از او نامـی 

افتتـاح  مراسـم  کـه  گفتـه  اسـت،  نشـده  بـرده 

رقابت هـای املپیـک بـا حضـور مقام هـای ایـن 

کشـور برگـزار خواهـد شـد و ناروهیتـو امپراطـور 

پیـدا  حضـور  مراسـم  ایـن  در  نیـز  کشـور  ایـن 

خواهـد کـرد.

املپیـک در  گـزارش، مسـووالن  ایـن  بنیـاد  بـر 

مشـورت بـا مقام هـای جاپانـی در حـال انجـام 

و  انـد  کشـور  ایـن  امپراطـور  حضـور  مقدمـات 

متامـی تدابیـر قبل از ۲۳ جـوالی گرفته خواهد 

. شد

مـورد  بیشـر  را  کشـور  دو  مشـرک  میزبانـی 

داد. خواهـد  قـرار  توجـه 

طبـق گـزارش منتـرش شـده در نرشیـه اتلتیک، 

عربسـتان سـعودی در حال همـکاری با رشکت 

 Boston Consultancy" جهانـی  مشـاوره 

Group" مسـتقر در ایـاالت متحـده بـرای پیـدا 

کـردن کشـوری برای میزبانی مشـرک اسـت و 

فعـا ایتالیـا بیشـرین شـانس را دارد.

دو  بـا  مشـرک  میزبانـی  عربسـتان  همچنیـن 

کشـور عرب زبان شـال آفریقـا و خاورمیانه ای 

مـر و مراکـش را نیز در نظر دارد ولی مشـکل 

اینجاسـت کـه این دو کشـور از لحـاظ بودجه و 

نیـز زیرسـاخت، کمبودهایـی جـدی دارند.

ورزش  در  کـه  اسـت  سـالی  چنـد  عربسـتان 

کـرده  جـدی  هـای  گـذاری  رسمایـه  بـه  رشوع 

اسـت و بـه خصـوص پـس از رسـیدن میزبانـی 

جـام جهانـی 2022 بـه کشـور همسـایه قطـر، 

حـاال بـه طـور جـدی کسـب میزبانـی بزرگرین 

گـذاری  هـدف  را  جهـان  فوتبالـی  تورمننـت 

کـرده اسـت.

رقابتهایالمپیکهفتهآیندهدرتوکیوبرگزارمیشود

ورزش
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جدیـد  ویژگـی  عمومـی  عرضـه  بـرای  دقیقـی  زمـان  هنـوز 

اسـت. نشـده  مشـخص  واتـس اپ 

واتـس اپ کـه از زمـان راه انـدازی خـود در سـال ۲۰۰۹ بـه 

یکـی از غول هـای دنیـای اپلیکیشـن های پیام رسـان تبدیـل 

شـده اسـت در سـال ۲۰۱۴ به قیمت ۱۹ میلیارد دالر توسط 

فیسـبوک خریداری شـد.

ایـن اپلیکیشـن در حـال حارض بیـش از دو میلیـارد کاربر در 

رسارس جهـان دارد.

بـرای حفـظ سـطح  بودنـد کـه  فیسـبوک اطمینـان داده 

ایمنـی سـابق، معـاری داخلی واتـس اپ را تغییـر داده اند 

بـه نحـوی کـه هـر یـک از پیام هـا بـه صـورت جداگانـه و بـا 

اسـتفاده از روشـی منحربه فـرد رمزنـگاری شـده و پس از 

ارسـال هرگـز در رسورهـای ایـن رشکـت ذخیـره نخواهنـد 

شـد. بـه ایـن ترتیـب چهـار دسـتگاه الکرونیکـی و تلفـون 

هوشـمند هر کـدام به صورت مسـتقل می تواننـد به پلتفرم 

واتـس اپ متصل شـوند.

پیام رسـان واتـس اپ، متعلـق بـه فیسـبوک، از راه انـدازی رسویسـی 

آزمایشـی بـا هـدف اسـتقال کاربـران خـود از تلفون هـای هوشـمند 

خـر داده اسـت.

واتـس اپ می گویـد ویژگـی جدید بـه کاربـران امـکان می دهد حتی 

در صـورت متـام شـدن شـارژ باتـری موبایـل و یـا خامـوش شـدن آن 

بتواننـد از ایـن پیام رسـان بـر روی دسـتگاه های الکرونیکـی دیگـر 

خودشـان نظیـر کمپیوتر یا لوح هـای کمپیوتر ی مانند آیپد اسـتفاده 

. کند

بدیـن ترتیـب بـا قابلیـت جدیـد کاربـران می تواننـد عاوه بر گوشـی 

تلفـون همـراه خـود، از واتـس اپ بـر روی حداکـر چهـار دسـتگاه 

الکرونیکـی دیگـر اسـتفاده کننـد.

بـر روی کمپیوتر هـای  واتـس اپ  از  امـکان اسـتفاده  ایـن  از  پیـش 

شـخصی وجـود داشـت، بـا ایـن حال شـخص نیاز داشـت کـه تلفون 

همراهـش دامئا روشـن و متصل به اینرنت باشـد و کاربـر در صورت 

خاموش شـدن یا متام شـدن باتری گوشـی خود دیگر منی توانسـت 

از نسـخه کمپیوتـر ی واتـس اپ اسـتفاده کند.

واتـس اپ گفته اسـت سـاختار جدید نرم افـزاری این موانـع را برطرف 

بـه یـک گوشـی  نیـازی  پیـام  یـا دریافـت  ارسـال  بـرای  و  می کنـد 

همیشـه روشـن و متصـل بـه اینرنـت نیسـت.

ایـن رشکـت افـزوده اسـت کـه تدابیـر امنیتـی واتـس اپ، همچـون 

ارسـال رستـارسی و رمزگذاری شـده پیام هـا، همچنان تحت سیسـتم 

جدیـد کار خواهنـد کرد و در این خصـوص جای نگرانی وجود ندارد. 

پیشـر از سـوی کارشناسـان نگرانی هایـی دربـاره امنیـت پیام هـای 

دسرسـی  شـدن  اضافـه  صـورت  در  کاربـران  دریافتـی  و  ارسـالی 

آفایـن بـه اپلیکیشـن واتـس اپ ابراز شـده بود. بـا این حـال مدیران 

تیمبستبهمرحلهنهاییبازیهای
تورنمنتنجیباهللترهکیدرکنرراهیافت

مردشمارهیکتِنیسجهان
دربازیهایالمپیکتوکیوشرکتمیکند

مذاکرهکاظمیبافرستادهکاخسفیددربارهخروجنظامیانامریکاییازعراق

مـی کننـد از اصـول دمکراتیـک دفـاع مـی کنیم."

برلیـن متحـد تجاری پکن به حسـاب می آید بـا این حال 

در مـواردی از کارنامـه حقـوق بـرش چین انتقـاد می کند. 

آقـای بایـدن همچنین به خرنگاران گفت کـه امریکا "در 

ایـن مقطـع" برنامه ای بـرای اعزام نیرو بـه هائیتی ندارد، 

کشـوری کـه در پـی ترور رئیـس جمهورش شـاهد ناآرامی 

هـای فزاینـده اسـت. آقـای بایـدن در پاسـخ بـه سـوالی 

دربـاره اعراضـات جـاری در کوبا گفت کـه هاوانا "دولتی 

نـاکام" اسـت که شـهروندان خـود را رسکـوب می کند.

او گفت: "نظام کمونیسـتی شکسـت خـورده، در همه جا 

شکسـت خـورده. و مـن سوسیالیسـم را جایگزیـن خیلی 

مفیـدی بـرای آن منـی دانـم." دو رهر در ایـن کنفرانس 

بـر فضـای گـرم و دوسـتانه در جریـان دیـدار یـک سـاعته 

خـود تاکیـد کردند و خانـم مرکل بیش از یک بـار میزبان 

خـود را "جـو عزیـز" خطاب کـرد. آقای بایـدن هم خطاب 

بـه او گفـت: "جـای شـا در اجـاس هـای مشـرک مـا 

خالـی خواهـد بود."

رهـر آملـان روابط رسدی بـا دونالد ترامـپ رئیس جمهور 

سـابق امریـکا داشـت و مناسـبات او با جـورج دبلیو بوش 

و بـاراک اوبامـا هم گاهی متشـنج می شـد.

مـاه  در  و  شـد  آملـان  اعظـم  صـدر  سـال ۲۰۰۵  در  او 

انتخابـات رشکـت نخواهـد کـرد. در حـال  سـپتامر در 

حـارض حـزب دمکراتیـک مسـیحی تحـت رهـری او در 

پیشـتاز اسـت. نظرسـنجی هـا 

جـو بایـدن رئیـس جمهـور امریـکا در جریـان اسـتقبال از 

آنـگا مـرکل صـدر اعظم آملـان به واشـنگن گفته اسـت 

کـه دو کشـور "در برابـر تعرضـات روسـیه متحـد خواهنـد 

بود."

آقـای بایـدن گفت کـه نگرانی خود در مورد خـط لوله گاز 

روسـیه بـه آملـان را بـا خانم مرکل مطـرح کرده اسـت، اما 

آنهـا توافـق نظـر دارنـد کـه نبایـد بـه روسـیه اجـازه داد از 

انـرژی بـه عنـوان یک سـاح اسـتفاده کند.

رئیـس جمهـور امریـکا گفـت کـه دو متحـد همچنیـن بـا 

اقدامـات ضددمکراتیـک چیـن مخالـف هسـتند.

خانـم مـرکل کـه بـا چهـار رئیـس جمهـور مختلـف امریکا 

کار کـرده بـه زودی قـدرت را تـرک خواهـد کـرد.

آقـای بایـدن در جریـان یـک کنفرانـس مشـرک خـری 

بـا خانـم مـرکل گفـت: "ما بـرای دفـاع از متحـدان رشقی 

خـود در ناتـو در برابـر تعرض روسـیه کنار هم می ایسـتیم 

و خواهیـم ایسـتاد." او اذعـان کـرد کـه ایـن دو در مـورد 

پـروژه ۱۱ میلیـارد دالـری خـط لولـه گاز نـورد اسـریم ۲ 

اختـاف نظـر دارنـد. کاخ سـفید گفتـه اسـت کـه روسـیه 

از ایـن خـط لوله بـه عنوان اهرم فشـاری بـر رس اوکراین و 

سـایر همسـایگان اسـتفاده خواهـد کـرد. آقـای بایدن که 

اخیـرا تحریـم هـا علیـه نـورد اسـریم ۲ را لغو کـرد گفت: 

"دوسـتان خـوب می توانند اختاف نظر داشـته باشـند." 

رئیـس جمهـور امریـکا گفـت: "وقتـی مـی بینیـم چین یا 

هـر کشـور دیگـری در جهـت تضعیـف جوامـع آزاد تـاش 

خـروج از افغانسـتان "يـك مرتبـه" نخواهـد بود.

دیـدار روز پنجشـنبه مصطفـی کاظمـی با مقام ارشـد کاخ 

سـفید در حالـی رخ داد کـه روز قبـل از آن، محمود علوی، 

اسـدی،  عبدالغنـی  بـا  بغـداد  در  ایـران  اطاعـات  وزیـر 

رییـس آژانـس امنیـت ملـی عـراق دیـدار کـرده بود.

بـه گفتـه مقـام هـای عراقـی، آقـای علـوی در ایـن دیـدار 

دربـاره ''حایـت ایـران از امنیـت و ثبـات عـراق '' تاکیـد 

کـرده اسـت.

رویارویـی  عرصـه  بـه  عـراق  گذشـته  هـای  سـال  در 

اسـت. شـده  تبدیـل  امریـکا  و  ایـران  غیرمسـتقیم 

هـای  سـاختان  و  هـا  پایـگاه  گذشـته  هـای  هفتـه  در 

و  راکتـی  حمـات  هـدف  عـراق  در  امریـکا  دیپلاتیـک 

انـد. گرفتـه  قـرار  پهپـادی 

امریـکا شـبه نظامیـان مـورد حایـت ایـران را عامـل ایـن 

حمـات مـی دانـد.

نیـروی هوایـی امریـکا مـاه گذشـته بـه تافی ایـن حمات 

بـه پایـگاه هـای شـبه نظامیان مـورد حایت ایـران در مرز 

عـراق و سـوربه حملـه کرد.

خـروج نظامیـان امریکایـی و مرحلـه تـازه همـکاری هـای 

راهـردی بیـن بغـداد و واشـنگن '' صحبـت کـرده اسـت.

امـور  کننـده  هاهنـگ  مسـوول  گـورک،  مـک  بـرت 

ملـی  امنیـت  شـورای  در  آفریقـا  شـال  و  خاورمیانـه 

. سـت یکا مر ا

و  دوهـزار  جملـه  از  خارجـی  نظامـی  پنجصـد  هـزار  سـه 

ایـن  بـه  تـا  عـراق هسـتند  در  امریکایـی  پنجصـد رسبـاز 

کننـد. کمـک  داعـش  بـا  مبـارزه  در  کشـور 

از واشـنگن دیـدن  بـه زودی  آقـای کاظمـی قـرار اسـت 

از  امریـکا  رزمـی  نیروهـای  تـا دربـاره خـروج کامـل  کنـد 

کنـد. مذاکـره  عـراق 

منابع رسـمى در عراق به نفیسـه کوهنورد، خرنگار ارشـد 

مـك  بـرت  كـه  گفتنـد  خاورمیانـه  در  فارسـی  بی بی سـی 

گـورك در ديـدار بـا مصطفـى كاظمى، نخسـت وزيـر عراق 

گفتـه اسـت كـه نريوهـاى امریکایـی مرحلـه بـه مرحلـه از 

عـراق خـارج خواهند شـد.

بـر ایـن اسـاس، ابتـدا نريوهاى رزمـى و بعد بقيـه رسبازان 

امریکایـی عـراق را تـرك خواهنـد كـرد امـا ايـن كار ماننـد 

بـا بـرت  مصطفـی کاظمـی، نخسـت وزیـر عـراق در بغـداد 

مـک گـورک، فرسـتاده دولـت امریکا دربـاره خـروج نظامیان 

ایـاالت متحـده از ایـن کشـور گفتگـو کـرده اسـت.

نخسـت وزیـر عـراق بـا صـدور بیانیـه ای اعـام کـرد آقـای 

کاظمـی در دیـدار بـا آقـای مـک گـورک، ''درباره سـاز و کار 

تیـم حریـف واگـذار کـرد. عنایت اللـه بازیکـن تیـم بسـت 

جایـزه بهریـن بازیکن این بـازی را بدسـت آورد.

قـرار اسـت بـازی نهایـی ایـن تورمننـت بـه روز جمعـه بین 

تیم هـای زون آمـو و بسـت در ورزشـگاه کرکـت والیـت کرن 

برگزار شـود.

جوکویچ در حسـاب توییرش نوشـته که خرسـند است، 

بـار دیگـر در بازی هـای املپیک اشـراک می کند.

انتظـار مـی رود کـه بازی هـای املپیـک امسـال در ۲۳ 

مـاه جـوالی آغـاز و تـا ۸ مـاه اگسـت دوام کنـد.

بازی هـای امسـال در توکیـو پایتخت جاپـان، بازی های 

خاطـر  بـه  کـه  بـوده  میـادی   ۲۰۲۰ سـال  املپیـک 

همـه گیـری ویـروس کرونـا بـا یـک سـال تأخیـر برگـزار 

می شـود.

بـه رقابـت بپردازند.”

املپیـک  بـازی  درحالیکـه  افـزوده:”  وی 

امـا  بـود،  خواهـد  متفـاوت  توکیـو  امسـال 

ظرفیتـی کـه آنهـا بـرای برابـری جنسـیتی 

اسـت.” مهـم  میکنـد  ایجـاد  ورزش  در 

به اسـاس ایـن گـزارش بازی هـای املپیک 

جهـان  سـطح  در  بازی هـا  مشـهورترین 

اسـت کـه باشـندگان ۱۵ کشـور ثرومتنـد 

بـه آنهـا عاقـه منـدی نشـان داده اسـت.

کمیتـه بین املللـی املپیـک بـرای برابـری 

لحـاظ  ایـن  از  میکنـد  تـاش  جنسـیتی 

زن  ورزشـکاران  بـه  مدال هـا  بیشـرین 

اسـت. داده  اختصـاص 

ایـن کمیتـه مسـابقات مختلـط دیگـری را 

زنـان  آن  در  کـه  اسـت  کـرده  معرفـی  نیـز 

کننـد. کسـب  مـدال  می تواننـد  بیشـری 

کمیتـه  در  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 

بین املللـی املپیـک بـرای مـردان از ۵۳۹ 

مـدال ۱۶۵ آن مـدال طـا و بـرای زنـان از 

اختصـاص  طـا  مـدال   ۱۵۶ مـدال   ۴۹۴

اسـت. شـده  داده 

تیـم بسـت با شکسـت دادن تیم سـپین غر به مرحله 

نهایـی رقابت هـای بازی کرکـت راه یافت.

افغانسـتان  بـورد  فریـد هوتـک٬ سـخنگوی کرکـت 

بـه رادیـو آزادی گفـت کـه تیم هـای زون سـپین غر 

ادامـه  در  رسطـان(   ۲۴( شـنبه  پنـج  روز  بسـت  و 

بازی هـای تورمننـت نجیب اللـه تره کی، در ورزشـگاه 

کرکـت والیـت کرن به مصاف هم رفتنـد که در نهایت 

بـازی بـه سـود تیـم بسـت پایـان یافت.

قرعـه بازی را تیم بسـت برد و نخسـت بـه توپزنی آغاز 

کـرد کـه در ۲۰ آور تعییـن شـده بـا ازدسـت دادن ۹ 

ویکـت، ۱۴۳ دوش انجـام داد.

تیـم سـپین غر در نیمـه دوم بازی بـه توپزنی پرداخت 

که در ۲۰ آور تعیین با ازدسـت دادن ۹ ویکت٬ ۱۳۹ 

دوش انجـام داد و بـازی را بـا تفـاوت چهـار دوش بـه 

نـواک جوکوویـچ بازیکن شـاره یـک تِنیس جهان 

گفتـه کـه به توکیوی جاپان مـی رود و در بازی های 

املپیک سـال ۲۰۲۰ اشـراک می کند.

آزاد  رقابـت  در  جهانـی  قهرمانـی  سـه  امسـال  او 

فرانسـه، اوپـن آسـرالیا و ویمبلـدون انگلسـتان را 

برنـده شـد و اگـر مـدال طـا املپیـک را بدسـت 

بـازی  چهـار  برنـده  بین املللـی  سـطح  بـه  آورد، 

می کنـد. قایـم  ریـکارد  و  شـده  جهانـی 

یـک  از  نقـل  بـه  رویـرز  خرگـزاری 

رسوی گـزارش کـرده اسـت کـه عاقـه 

منـدی زنـان بـه بازی هـای املپیـک در 

اسـت. افزایـش  حـال 

نیلسـن  وزرشـی  کمپینـی  رسوی  یـک 

اسـت  شـده  نـرش  جمعـه  روز  کـه 

زنـان  درصـد   ۴۵ کـه  اسـت  گفتـه 

بـه  جهـان  اقتصـادی  کشـورهای  در 

تاریـخ  از  جهـان  املپیـک  بازی هـای 

انـدازی  راه  اگسـت   ۸ تـا  جـوالی   ۲۳

داده  نشـان  منـدی  عاقـه  می شـود 

انـد.

درایـن گـزارش آمـده اسـت کـه از بهـر 

کرونـا  ویـروس  شـیوع  از  جلوگیـری 

حضـور  متاشـاچیان  بازی هـا  ایـن  در 

داشـت. نخواهنـد 

کمپنـی  رییـس  داگاس،  لینسـی 

گفـت: بـاره  درایـن  نیلسـن، 

” املپیـک زمینـه وحـدت آمیـز را بـرای 

کشـورها و ورزشـکاران فراهـم می کنـد 

تـا در بزرگریـن رویـداد ورزشـی جهان 

بایدندرجریاندیداربامرکل:
تس اپ 'دربرابرتعرضاتروسیهمتحدیم'  وا پیام رسان  به  ــی  دسترس

ــود می ش مکان پذیر  ا ه  همرا تلفون  ــه  ب ز  نیا بدون 

نظـر نکرده انـد. ایـن مسـووالن امـا دربـاره ایـن انتقادهـا تا کنـون اظهار 

شـاری از فوتبالیسـتان دایکنـدی با شـعار "محرومیت 
حـق دایمـی فوتبالیسـتان دایکنـدی نیسـت" از عـدم 
عـدم  و  کشـور  مرکـز  در  فوتبـال  فدراسـیون  همـکاری 
توجه مسـووالن محلی به این رشـته ی ورزشـی شـکایت 

دارند.
خواسـته  ورزش  ایـن  مسـووالن  از  فوتبالیسـت ها  ایـن 
انـد کـه بـه وضعیت بـازی کنـان فوتبـال در ایـن والیت 

توجـه کننـد.
نهایـی  مرحلـه  رسطـان(   ۲۳( شـنبه  چهـار  روز 
رقابت هـای برتـر فوتبـال دایکنـدی در میـدان خاکـی و 
زیـر آفتـاب سـوزان برگـزار شـد، فوتبالیسـتان دایکندی 
ازمسـووالن امـور تقاضـا کردنـد کـه فوتبالیسـتان ایـن 
والیـت را بـا گـرد و خـاک مجـازات نکننـد و بـرای آنـان 

کننـد. تهیـه  مناسـب  مـکان 
فوتبـال  فدراسـیون  رسپرسـت  مظفـری٬  احمـد  گل 
گونـه  هیـچ  اکنـون  کـه  گفـت  رسـانه ها  بـه  دایکنـدی 
در  دایکنـدی  ورزش  محلـی  اداره  سـوی  از  همـکاری 
تشـویق  چنـان  هـم  و  فوتبـال  رقابت هـای  برگـزاری 

اسـت. نداشـته  وجـود  فوتبالیسـتان 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

انتقادها از عدم توجه فدراسیون فوتبال افغانستان به این رشته ورزشی در دایکندی

لمپیک  ا بازی هــای  به  زنان  مندی  عالقــه 
ــت اس یافته  یش  فزا ا درجهان 

الیحهسناتورجمهوریخواهامریکا
برایتحریمآیتاهللخامنهایوابراهیمرئیسی

نفـر رشوع خوبـی بـرای ایـن کار اسـت".

سـناتور کویـن کرمـر هـم گفتـه اسـت: "طـرح مـا باعـث 

می شـود تـا جـو بایـدن نتوانـد تحریم هـای ایـن اعضـای 

از  دیگـر  برخـی  کنـد".  لغـو  را  ایـران  حکومـت  فاسـد 

سـناتورها و چهره هـای حـزب جمهوری خـواه امریکا نیز از 

ایـن الیحه دفـاع کرده اند. تـام کاتن، جان باراسـو، کوین 

کرمـر، ران جانسـون، تام تیلیس، راجر مارشـال، لیندزی 

گراهـام، ریـک اسـکات، مایـک راونـدز، مایک بـران، بیل 

هایـد  سـیندی  کورنیـن،  جـان  هـاون،  جـان  هگرتـی، 

اسـمیت، تـاد یانـگ و مارکـو روبیـو دیگر امضـا کنندگان 

ایـن الیحه هسـتند. این الیحه در زمانـی به کنگره امریکا 

ویـن،  در  برجـام  احیـای  مذاکـرات  کـه  می شـود  ارائـه 

پایتخـت اتریـش پـس از شـش دور مذاکـره هنـوز منجـر 

بـه توافقـی نشـده و احتـال ایـن وجـود دارد کـه ادامـه 

مذاکـرات بـه پـس از روی کار آمـدن دولـت جدیـد ایـران 

بـه ریاسـت ابراهیـم رئیسـی موکـول شـود. دو روز پیـش 

وزارت امـور خارجـه امریـکا کنگـره ایـن کشـور را مطلـع 

کـرد کـه معافیت هـای تـازه ای در مـورد تحریم هـای ایران 

در نظـر گرفتـه اسـت. بـر اسـاس ایـن معافیـت، پرداخت 

کوریـای  و  جاپـان  در  ایـران  شـده  مسـدود  پول هـای 

جنوبـی فقـط بـه منظـور پرداخت بـه صادرکننـدگان این 

دو کشـور مجـاز شـناخته شـده اسـت. ایـن نامـه کـه بـه 

امضـای آنتونی بلینکـن، وزیر امور خارجه امریکا رسـیده، 

پرداخـت بـه صادرکنندگانـی را شـامل می شـود کـه قبـا 

اقـام غیرتحریمـی به ایران ارسـال کرده بودنـد؛ از این رو 

معافیـت جدیـد بـه لحـاظ قانونی بـا ماهیـت تحریم های 

امریـکا در تضـاد نیسـت.

تـد کـروز، سـناتور جمهوری خـواه ایالـت تگـزاس همـراه 

بـا ۱۵ سـناتور دیگـر ایـن حزب یـک الیحه بـرای تحریم 

آیت اللـه خامنـه ای، رهر ایران و ابراهیم رئیسـی، رئیس 

جمهـور منتخـب به کنگره ایـاالت متحده ارائـه کرده اند.

بـه  پنجشـنبه  روز  ایـن الیحـه کـه  در صـورت تصویـب 

کنگـره ارائـه شـد، رهـر و رئیـس جمهـور منتخـب ایران 

می گیرنـد. قـرار  حقوق بـرشی  تحریم هـای  تحـت 

تـد کـروز در مـورد ایـن الیحـه گفتـه اسـت: "دولـت جـو 

بایـدن بـرای برداشـن تحریم هـای ایـران عجلـه کـرده 

و در حـال برداشـن اهرم هـای فشـار امریـکا بـر ایـران 

اسـت". بـه گفتـه آقـای کـروز، دولـت بایـدن "متعهـد به 

لغـو تحریم هـای وضع شـده در زمان دونالـد ترامپ علیه 

رهـر ایـران" شـده اسـت. ایـن سـناتور جمهوری خـواه 

همچنیـن گفته اسـت: "رئیسـی، رئیس جمهـور منتخب 

مسـئول قتل عـام ده هـا هـزار بیگنـاه اسـت و بـه همـراه 

سـختگیرانه  تحریم هـای  تحـت  بایسـتی  ایـران  رهـر 

کـه  اسـت  گفتـه  کـروز  آقـای  بگیرنـد".  قـرار  امریـکا 

"فعالیت هـای  جلـوی  وی  پیشـنهادی  تحریم هـای 

جـان  گرفـت.  خواهـد  را  اسـامی  جمهـوری  بدخیـم" 

باروسـو، سـناتور جمهوری خـواه ایالـت وایومینـگ هـم 

گفتـه اسـت کـه رهـر ایـران و ابراهیـم رئیسـی "سـوابق 

فجیـع حقـوق بـرش" دارنـد و مسـئول "اعـدام هـزاران 

و  وکا  روزنامه نـگاران،  دسـتگیری  و  سیاسـی  زندانـی 

شـهروندان امریکایـی" هسـتند. بـه گفتـه آقـای باروسـو 

"ایـاالت متحـده بـه جـای بررسـی برداشـن تحریم هـا 

علیـه ایـن ناقضـان حقـوق بـرش، بایـد در برابـر حکومت 

فاسـد و خطرنـاک ایـران موضع بگیـرد" و "تحریم این دو 

عربستان-ایتالیا؛میزبانانمشترکجامجهانی2030!



 هـر کـس تصـور کنـد کـه طالبـان تغییر 

یـا  فریـب می دهـد  را  یـا خـود  کرده انـد 

دیگـران را. طالبـان در اندیشـه و باورهـای شـان هـان گـروه 

متحجـر و واپسگراسـت کـه در دوران حاکمیـت شـان بودنـد. 

فریبـکاری و خدعه گـری شـان  تغییـری کـه کرده انـد در  تنهـا 

اسـت کـه نسـبت بـه آن زمـان چاالک تـر شـده اند.

بـرای سـنجش تغییـر در طالبـان معیارهـای روشـن و بی ابهامی 

وجـود دارد کـه اینـک به آن هـا اشـاره می کنم:

و  خشـن ترین  بدوی تریـن،  اسـام  از  طالبـان  تفسـیر   .1

عقل سـتیزترین تفسـیر ممکـن از دیـن اسـت. ایـن را در زمـان 

حاکمیـت شـان با چشـم رس دیدیـم. آنان هنوز به هان تفسـیر 

از دیـن می نازنـد و حتـی ادعـای زبانـی هم ندارند که به تفسـیر 

مراکـز  از  بسـیاری  نظـر  از  آنـان  تفسـیر  رسـیده اند.  متفاوتـی 

معتـر دینـی جهـان اسـام مـردود اسـت.

2. بـه حقـوق اساسـی شـهروندان بـاور نداشـتند، و هنـوز هـم 

حـق  مثـل  شـهروندان  اساسـی  حقـوق  ندارنـد.  بـاوری  هیـچ 

انتخـاب دیـن، حـق آزادی بیـان، حق انتخاب سـبک زندگی و..

بـاوری  هیـچ  هـم  هنـوز  و  نداشـتند  بـاور  زنـان  بـه حقـوق   .3

ندارنـد. آنـان اجـازه نخواهنـد داد زنـان ادامـه تحصیـل بدهند، 

بـه رشـته های دلخـواه خـود درس بخواننـد، بـه مشـاغل دلخواه 

خـود بپردازنـد، و بـر بـدن و بـر رسنوشـت خـود مالکیـت داشـته 

باشـند.

بـاوری  بـاور نداشـتند و هنـوز هـم هیـچ  اقـوام  برابـری  بـه   .4

ندارنـد. از نظـر آنـان، بـر خـاف ادعاهای دروغین شـان، سـایر 

اقـوام سـاکن در ایـن کشـور رعایـای درجـه دوم انـد و همـه ی 

رفتارهـای شـان این رویکرد فاشیسـتی شـان را آشـکار می کند.

5. بـه حقـوق اقلیت هـا بـاور نداشـتند و تـا هنـوز هیـچ بـاوری 

اقلیت هـای  تـا  مذهبـی  و  دینـی  اقلیت هـای  از  اعـم  ندارنـد، 

جنسـیتی. و  فرهنگـی  اجتاعـی، 

6. بـه تکـر و تنـوع باور نداشـتند و تـا هنوز هیچ بـاوری ندارند. 

آنـان جامعـه را ماننـد گلـه ی حیوانـات یکدسـت می خواهنـد تـا 

هیـچ نشـانی از تفـاوت در آن منانـد و همـه ی هویت هـای دیگـر 

محو شـود.

7. بـه منافـع ملـی بـاور نداشـتند و تا هنـوز هیچ بـاوری ندارند. 

مثـل گذشـته، تـا همیـن اکنـون هـر چـه از امکانـات نظامـی و 

لوجیسـتیکی در جنگ به چنگ می آورند به دو کشـور همسـایه 

انتقـال داده و نوکـری خـود را بـرای شـان بـه ثبوت می رسـانند. 

همیـن اکنـون وعـده داده انـد کـه آب هـای افغانسـتان را از کام 

مـردم خـود زده و بـه همسـایه ها اهـدا کننـد، و بـرای ایـن کار 

بندهـای آبگـردان را هـدف قـرار داده انـد تـا ویـران کنند.

8. بـه آبادانـی بـاور نداشـتند و هنـوز هـم هیـچ بـاوری ندارنـد. 

اساسـا در تفکـر طالبـان منطـق آبادسـازی وجـود نـدارد. نـه در 

دوران حاکمیـت شـان طرحـی بـرای آبـادی کشـور داشـتند و 

نـه امـروز طرحـی دارنـد. ذهنیـت بـدوی درکـی از ارزش آبـادی 

نـدارد، نـه بـرای آن زحمتی کشـیده، نه بـرای آن مهارتی حاصل 

کـرده، و نـه بـرای آن تعهـدی احسـاس می کنـد. از بیـن بـردن 

زیرسـاخت ها و تاسیسـات عـام املنفعه بخشـی از رویکـرد ثابت 

ایـن گـروه اسـت و همـه هـر ایـن گـروه در ویرانـی و ویران گری 

است.

9. بـه میثاق هـا و کنوانسـیون های بیـن املللـی کـه مکانیسـم 

بـاوری  هیـچ  هـم  هنـوز  و  نداشـتند  بـاور  دنیاسـت  بـا  تعامـل 

ندارنـد. اگـر کسـی شـعور دولتـداری داشـته باشـد می دانـد که 

شکسـن ایـن میثاق هـا دشـمنی بـا منافـع ملـی مـردم خـود، 

سـبب انـزوای کشـور، و پـس افتـادن از سـیر زمـان اسـت. برای 

ایـن گـروه ایـن موضوع هیچ اهمیتی نداشـته و هنـوز هم ندارد.

10. بـه اخـاق، معنویـت و فضیلـت بـاور نداشـتند و هنـوز هـم 

هیـچ بـاوری ندارنـد. رسبریـدن انسـان ها، آتـش زدن مکتب ها، 

زمیـن سـوخته اعان کردن رسزمین ها، خشـونت بـه خرج دادن 

در ارعـاب شـهروندان، بـه رسـمیت نشـناخن غیر خـود، همه از 

رذایلـی اسـت کـه کارنامـه این گروه انباشـته از آن اسـت.

اگـر کسـی ادعـا دارد کـه طالبـان تغییـر کرده انـد، یا خودشـان 

چنیـن ادعایـی دارنـد، بفرماینـد دالیـل و شـواهدی مبنـی بـر 

تغییـر در ایـن مـوارد کـه گفتـه شـد نشـان بدهنـد.

اگـر گروهـی، هـر گروهـی کـه باشـد، بـا چنیـن رِوش و مِنشـی 

خـود را بـر اکریـت جامعـه تحمیـل کنـد، و بـه هیـچ تغییـری 

در ایـن زمینـه تـن ندهـد، بـرای بقیـه مـردم چـاره ای جـز نـرد 

رسنوشت سـاز باقـی منی مانـد، حتـی اگـر رشایـط ادامـه نـرد 

چنـدان مسـاعد هـم نباشـد.

همـه مـا صلح می خواهیـم به رشط اینکـه طالبان نشـان دهند، 

در مـواردی کـه ذکر شـد، خود را اصـاح کرده اند.
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 وزیـر امـور خارجـۀ قطـر مـی گویـد کـه کشـورهای خلیج، 

دارنـد  افغانسـتان  در  رسمایه گـذاری  بـرای  کافـی  ثـروت 

بـه پـل  افغانسـتان می توانـد  تأمیـن صلـح،  و در صـورت 

اتصـال منطقـه ای بـدل شـود.

در خرنامـه منترششـده وزارت امـور خارجـه کشـور آمـده 

اسـت کـه محمد حنیـف امتر، وزیر امور خارجه در حاشـیٔه 

اتصـال  جنوبـی  و  مرکـزی  »آسـیای  بین املللـی  نشسـت 

منطقه یـی، فرصت هـا و چالش هـا« دیـروز بـا سـلطان بـن 

سـعد املریخـی وزیـر دولـت قطـر در امـور خارجـه، دیـدار 

منـوده روی موفقیـت پروسـٔه صلـح و نقـش افغانسـتان در 

تأمیـن اتصـال منطقـه ای گفتگـو کرده اسـت.

در خرنامـه آمـده اسـت کـه محمـد حنیـف امتر، با اشـاره 

بـه تشـدید خشـونت ها از سـوی طالبان و کشـتار بـی  رویٔه 

تأمیـن  مـردم، اظهـار داشـت کـه فرصـت  تاریخـی بـرای 

سـوی  بـه  افغانسـتان  رفـن  و  پایـدار  و  رسارسی  صلـح 

خطـر  بـا  طالبـان  سـوی  از  اقتصـادی،  رفـاه  و  پیرشفـت 

جـدی مواجـه شـده اسـت.

ضمـن  خارجـه  امـور  وزیـر  منبـع،  معلومـات  اسـاس  بـه 

پیرشفـت  و  میزبانـی  بـرای  قطـر  تاش هـای  از  سـتایش 

 رشکـت هوایـی باخـر افغـان، سـه خلبـان جـوان را کـه 

تـازه از اکادمی هـای هوایـی امـارات، اردن و نـاروی فارغ 

همـکاری  سـازمان  عضـو  کشـور های  خارجـه  وزیـران   

شـانگهای، بـا نگرنـی از افزایـش ناامنـی هـا در شـال 

پایـان فـوری درگیـری هـا شـدند. افغانسـتان خواهـان 

ایـن کشـورها در پایـان نشسـت دو روزه در تاجیکسـتان 

از همـه طـرف هـای درگیـر مـی خواهنـد کـه از هرگونـه 

بـی ثباتـی کـه منجر بـه عواقب غیـر قابل پیـش بینی در 

مـرز با کشـورهای آسـیای میانه گـردد، خـودداری کنند.

در اعامیـه ایـن نشسـت از حکومت افغانسـتان خواسـته 

شـده کـه موضـع اش را برای ثبـات در این کشـور قوی تر 

سازد. 

تاجیکسـتان  خارجـه  وزیـر  مهرالدیـن   الدیـن  رساج 

میگویـد: “مـا نگرانـی عمیـق خـود را از افزایـش تنش ها 

در والیـات شـالی افغانسـتان در نتیجـه افزایش شـدید 

مترکـز گـروه هـای مختلـف هـراس افگـن، جدایـی طلب 

و افراطـی ابـراز مـی کنیـم تـا بتوانیـم بـا هـراس افگنـی، 

تجزیـه طلبـی و افـراط گرایـی مقابلـه کنیـم. مـا از همـه 

طـرف هـای درگیـر در افغانسـتان مـی خواهیـم کـه  بـا 

اسـتفاده از زور و اقداماتـی کـه منجـر به بی ثبات سـازی 

مرزهـای  نزدیکـی  در  بینـی  پیـش  غیرقابـل  عواقـب  و 

بـا کشـورهای سـازمان همـکاری شـانگهای  افغانسـتان 

مـی شـود خـودداری کننـد.”

از سـوی هـم وزیـر خارجـه پاکسـتان، مـی گویـد کـه اگر 

پروسـٔه صلـح، اظهـار داشـت کـه بـرای موفقیـت پروسـٔه 

صلـح، الزم اسـت تـا پناهگاه ها و راه هـای متویل، تجهیز و 

اکـال طالبـان بسـته شـود؛ در غیر آن این گـروه به جنگ 

و خونریـزی ادامـه خواهـد داد.

امـور  در  قطـر  دولـت  وزیـر  کـه  اسـت  آمـده  در خرنامـه 

پیرشفـت  از  قطـر  همیشـگی  حایـت  ابـراز  بـا  خارجـه، 

رونـد صلـح، اظهار داشـت کـه در صـورت تأمیـن صلح، نه 

 تنهـا افغانسـتان بـه رفـاه دسـت خواهـد یافـت، بلکه نقش 

اساسـی را در توسـعٔه اقتصـادی سـایر کشـورهای منطقـه 

نیـز ایفـا خواهـد کـرد.

او گفتـه اسـت کـه کشـورهای خلیـج، همـه ثـروت کافـی 

صـورت  در  و  دارنـد  افغانسـتان  در  رسمایه گـذاری  بـرای 

اتصـال  پـل  بـه  می توانـد  افغانسـتان  صلـح،  تأمیـن 

شـود.  بـدل  منطقه یـی 

در خرنامـه آمده اسـت که در ادامـه، دو طرف روی تبعات 

چالش هـای  بـه  پرداخـن  جـاری،  خشـونت های  مخـرب 

موجـود در گفتگوهـای صلـح و نقـش کشـورهای منطقـه  

در حـل صلح آمیـز مسـألٔه افغانسـتان، بـه بحـث و گفتگـو 

پرداختند. 

پیلوتـان جـوان در  ایـن  شـده اند اسـتخدام کرده اسـت. 

هفـت ماهـی که از احیـای این رشکت هوایـی می گذرد، 

بـه دنبـال خـروج کامـل نیروهای خارجـی از افغانسـتان، 

طـرف هـای افغان بـه یک توافـق صلح دسـت نیابند، بی 

ثباتـی جـدی در داخـل افغانسـتان به میـان خواهد آمد.

شـاه محمـود قریشـی وزیـر خارجـه پاکسـتان میگویـد: 

“وضعیـت پیـش آمـده در پـی خـروج نیروهـای امریکایی 

بگونـه جـدی   ، توافـق صلـح  عـدم  در صـورت  و  ناتـو  و 

نگـران کننـده اسـت. افزایش خشـونت هـا در هفته های 

اخیـر وضعیـت بـی ثباتـی را تشـدید کـرده اسـت. مـا از 

همـه احـزاب افغانسـتان مـی خواهیم که به طور سـازنده 

و بـرای یـک راه حـل سیاسـی بـا طالبـان وارد مذاکـره 

شـوند”.

افغانسـتان  بـرای  روسـیه  ویـژه  فرسـتاده  میـان  ایـن  در 

در حاشـیه ایـن نشسـت در گفتگـو بـا رسـانه هـا گفتـه، 

کشـورهای  کـه  انـد  داده  اطمینـان  مسـکو  بـه  طالبـان 

متحـد روسـیه در شـال افغانسـتان را مـورد تهدیـد قـرار 

منـی دهنـد. ضمیـر کابلـوف از حکومـت افغانسـتان می 

خواهـد کـه پیـش از آنکـه دیر شـود مذاکرات جـدی را با 

طالبـان آغـاز کنـد.

آقـای کابلـوف گفتـه اسـت: “جنـگ تـا چنـد مـاه دیگـر 

قبـل از برقـراری تـوازن نظامـی و سیاسـی جدیـد ادامـه 

خواهـد یافـت. روسـیه با همـه طرف هـای درگیر صحبت 

کـرده اسـت تـا آنهـا را بـه مذاکـره در مـورد یـک توافـق 

پیلوتـان  ایـن  داده انـد.  انجـام  پـرواز  پنـج  و  بیسـت  تـا 

همـکار بـا یگانـه هواپیای بویینـگ رشکت باخـر روزانه 

تـا چهـار پـرواز را بـه والیت هـا انجـام می دهنـد.

سـه  زازی  احسـان الله  و  نـورزاده  عمـر  حبیـب،  رشـاد 

آمـوزش  فراگیـری  از  پـس  کـه  هسـتند  جوانـی  پیلـوت 

خلبانـی از نـاروی، امـارات و اردن بـه کشـور برگشـته اند 

و اکنـون همچـون کمـک خلبـان با رشکت هوایـی دولتی 

می کننـد. کار  افغـان  باخـر 

رشـاد حبیـب  کمـک خلبـان رشکـت هوایی باخـر افغان 

گفـت: »اکنـون خـودم در باخـر افـر اول هسـتم. زمان 

تریننـگ مـا اسـت در پروازهـا بـا کپیتان ها مـی روم که با 

تجربـه هسـتند و اکنـون تنهـا پروازهـای مـا در والیت هـا 

است.«

خلبانـان و پیلوماتـان همـکار ایـن رشکـت تنهـا بـا ایـن 

یگانـه بویینـگ ۷۳۷ ایـن رشکت دولتی روزانـه بین چهار 

تـا شـش پـرواز را بـه والیت هـا انجـام می دهـد.

احسـان اللـه زازی، کمـک خلبـان رشکـت هوایـی باخـر 

سیاسـی تشـویق کنـد.”

متامـی  کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان  خارجـه  وزارت 

افزایـش  نشسـت  ایـن  در  شـانگهای  عضـو  کشـورهای 

انـد. کـرده  محکـوم  را  طالبـان  سـوی  از  هـا  خشـونت 

باشـد  جمـع  شـان  دل  بایـد  »مسـافران  گفـت:  افغـان 

کـه طالبـان یـا هرکسـی دیگـری کـه هسـتند همـرای مـا 

کاری ندارنـد و از ایـن کـه مـا مـردم ملکـی هسـتند نیـاز 

نیسـت برسـیم.« عمرنـورزاده اکنـون آماده انجام بیسـت 

و پنجمیـن پـروازش اسـت.

تجربـه  و  اسـت  خوانـده  درس  امـارات  کشـور  در  عمـر 

هشـت سـاعت پـرواز را بـه اروپـا دارد. اکنـون قـرار اسـت 

کـه بـا یـک کپیتـان دریـک پـرواز یک سـاعته بـه کندهار 

برود.

عمـر نـورزاده، کمـک خلبان رشکـت هوایی باخـر افغان 

نسـل  بـرای  کاری  زمینـه  اکنـون  »خوشـبختانه  گفـت: 

جوان در عرصه پیلوتی زیاد مسـیر شـده اسـت. دولت ها 

زمینـه  ایـن  در  خصوصـی  رشکت هـای  و  کشـورها  و 

خدمـات خوبـی را فراهـم مـی  سـازند.«

توقـف  از ۲۸ سـال  پـس  افغـان  باخـر  هوایـی  رشکـت 

فعالیـت در مـاه عقـرب سـال گذشـته هجری خورشـیدی 

بـا یـک تیم جوان احیا شـد و پروازهایـش را از رس گرفت. 

بـه دنبـال افزایـش خشـونت ها در افغانسـتان، برخـی از 

کشـور های منطقـه به شـمول چیـن و تاجیکسـتان اخیرا 

بـه خاطر وضعیـت امنیتی افغانسـتان ابـراز نگرانی کرده 

اند. 

قطر: در صورت تامین صلح، افغانستان می تواند به پل اتصال منطقه ای بدل شود    

سه خلبان جوان افغان از سوی شرکت هوایی باختر استخدام شدند   

ابراز نگرانی کشور های منطقه از افزایش خشونت ها در افغانستان

آیاطالبانتغییرکردهاند؟

 محمد محق


