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می کنند رها  جنگ  
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 یک هزار  برچسب ویزای 
شینگن از سفارت ایتالیا در 

پاکستان سرقت شد 

مهاجرت به آلمان در جریان 
پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ 

کاهش یافت 
از  شـینگن  ویـزای  برچسـب  هـزار  یـک  آنکـه  از  پـس   
سـفارت ایتالیـا در اسـام آبـاد بـه سـرقت رفـت، مقامـات 
اداره خدمـات مهاجـرات در میدان های هوایی پاکسـتان به 
حالـت آمـاده بـاش درآمده اند. بـا ویزای شـینگن می توان 

بـه ۲۶ کشـور اروپایی سـفر کـرد...

 مهاجـرت بـه آلمـان در سـال ۲۰۲۰ طـی پنجمیـن 
سـال متوالـی کاهـش یافت. آمارشناسـان دلیـل اصلی 
ایـن سـیر نزولـی را محدودیت هـای مرتبـط بـا بحران 
کرونـا عنـوان کردنـد. اداره آمـار آلمان فدرال روز سـه 

شـنبه در شـهر ...

 گفتنان بررسنی حضنور زننان در عرصنه هنر تیاتر 

بنا رویکنرد صلنح و حقنوق بنر روز چهارشننبه 9 

رسطنان در کابنل برگنزار شند. در اینن برنامنه کنه 

از سنوی »موسسنه جواننان افغنان در عنر نوینن« 

برگنزار شنده بنود  ...

وزارت اطاعنات و فرهننگ اعنام کنرده اسنت کنه 

یونسنکو طنرح افغانسنتان مبننی بنر ثبنت هنرات در 

فهرسنت میراث هنای فرهنگنی را تاییند کنرده و بنه 

زودی اینن شنهر شنامل میراث هنای فرهنگی جهان 

... می شنود. 
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گفتمان »بررسی حضور زنان در 
عرصه هنر تیاتر با رویکرد صلح و 
حقوق بشر« در کابل برگزار شد 

شهر هرات ثبت میراث های 
فرهنگی یونسکو می شود 

هنری

 میراث ایاالت متحده 
برای افغانستان چیست؟

متن سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم 
رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه صندوق ملی 

حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه ای و 
معرفی اعضای بورد رهبری صندوق 

خشونت و نظر کوتاه 
به انواع آن 

 دیـروز پایـگاه نظامی بگرام کـه روزگاری نزدیک به صد 
هـزار نیـروی نظامـی آمریکایی در آن حضور داشـتند از 
سـوی ایـن کشـور بـه طـور کامـل تخلیـه گردیـد و به 
افغانسـتان سـپرده شـد. بدیـن ترتیـب آخریـن سـرباز 
آمریکایـی از افغانسـتان خارج شـد و این کشـور پس از 

بیسـت سـال جنگ افغانسـتان ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

امــریـکـا
 پـایگـاه بـگرام 
را تخـلیه کـرد  

۲
 

 فدراسنیون ملی فوتبال کشنور اعام کرده اسنت که 

تیم فوتبال بانوان زیر ۱۷ سنال روز )چهارشننبه، ۹ 

رسطنان( بنرای رشکنت در رقابت هنای مرکنز آسنیا، 

مرکنز  فوتبنال  رقابت هنای  رفنت.  تاجیکسنتان  بنه 

آسنیا از روز چهنار شننبه آغناز شده اسنت و بنرای نُنه 

روز دیگنر در ورزشنگاۀ  ...

 تینم های حارض در یک هشنتم نهاینی یورو 2020 

هر کدام در صورت کسنب عننوان قهرمانی، مبالغی 

متفناوت را بنه عنوان پناداش دریافنت خواهند کرد. 

یورو 2020 به مراحل حذفی حسناس خود رسنیده 

اسنت. دیشنب بنا جندال اسپانیا-سنوئیس و ایتالیا- 

بلجینم دور ینک چهنارم نهاینی رشوع خواهند شند و 

فنردا بنا دو بنازی دیگنر چهره تینم های نیمنه نهایی 

نیز مشنخص می شنود...

ملنی  امنینت  مشناور  محنب  حمداللنه 

جمهنوری اسنامی افغانسنتان در جرینان 

سنفرش بنه مسنکو، با نیکنوالی پاتروشنیف مشناور امنیت 

 11 جمعنه  روز  دیندار  اینن  کنرد.  دیندار  روسنیه  ملنی 

انجنام شند. رسطنان در مسنکو 

هنر دو مشناور امنینت ملنی در منورد چشنم انداز افزاینش 

بنا  مبنارزه  امنینت،  صلنح،  زمینه هنای  در  همنکاری 

تروریسنم و مقابلنه بنا مواد مخندر بین دو دولنت، از جمله 

افزاینش مشنورت ها مینان وزارت های دو کشنور، گفت وگو 

کردند.

شنال  در  ناامننی  افزاینش  کنه  کردنند  تفاهنم  آننان 

کشنورهای  و  روسنیه  افغانسنتان،  می توانند  افغانسنتان، 

کنند.  مواجنه  تهدیند  بنا  می توانند  را  میاننه  آسنیای 

نیناز  بنه  روسنیه  و  افغانسنتان  ملنی  امنینت  مشناوران 

آتش بنس اضطنراری، آغناز مذاکنرات صلنح، پاینان جنگ 

و موجودینت ینک افغانسنتان مسنتقل، حاکنم و خودکفنا 

کردنند. تأکیند 

دو طنرف در اینن نشسنت آماده گنی مشرتک شنان را برای 

حاینت و تقوینت اهنداف مشنرتک امنیتنی در منطقنه 

اعنام کردنند. از سنوی دیگنر، رحمنت اللنه انندر بنا ننر 

پیامنی بنه رسنانه ها گفتنه کنه »توافنق شنده که گسنرتش 

ناامنی هنا در شنال افغانسنتان، برای منافع این کشنور، 

مشناوران  اسنت.  بنار  تهدیند  میاننه  آسنیای  و  روسنیه 

امنینت ملنی افغانسنتان و روسنیه روی آتش بنس، نیناز به 

مذاکنرات، پاینان جننگ و داشنن افغانسنتان مسنتقل، 

حاکنم و مرفنه تاکیند کردنند.« در اینن اواخنر ناامنی هنا، 

ولسنوالی ها،  شندن  دسنت  بنه  دسنت  و  جننگ  شندت 

برخنی کشنورهای آسنیای میاننه را نگنران کنرده.

 ریاسنت عمومنی امنینت ملنی منی گوید کنه از یک حمله تروریسنتی 

را  روینداد  اینن  عامنل  و  گردیند  جلوگینری  کابنل  هنرات-  پنرواز  در 

ریاسنت  مطبوعاتنی  دفنرت  ای  خربنامنه  در  اسنت.  کنرده  بازداشنت 

کنه  اسنت  آمنده  شنده،  منتنر  دینروز  کنه  ملنی  امنینت  عمومنی 

منسنوبین اینن ریاسنت حمله تروریسنتی در یکنی از پروازهای هرات- 

کابنل را خنثنی منودنند. منبنع افنزوده اسنت: “سنید ادرینس فرزنند 

رجنب علنی، ینک تنن تروریسنت کنه در پوشنش هرمنند ینک مبنب 

حناوی منواد انفجناری RDX مبنب دسنتی و منواد کیمیاینی را به طور 

ماهراننه در ینک ربناب جاسنازی کنرده بنود و در صندد بود تنا آن را در 

جرینان پنرواز منفجنر کنند، شناسنایی و خنثنی شنده اسنت.”

در خربنامنه خاطرنشنان شنده کنه حین تفتیش وسنایل سنید ادریس 

در میندان هواینی خواجنه عبداللنه انصناری، نیروهنای امنینت ملی و 

پولینس ملنی مسنتقر در میندان هواینی هرات بنا رسعت عمنل منوده 

دیگنر مسنافرین، مبنب  مینان  در  نگراننی  و  ایجناد هنراس  بندون  و 

جاسنازی شنده درون رباب کشنف و خنثی و این نیروها سنید ادریس 

را بازداشنت منودنند.

منبنع منی گویند کنه هرچنند گنروه هنای تروریسنتی همنواره در پنی 

منی  املنفعنه  عنام  تاسیسنات  و  ملکنی  افنراد  بنه  رسنانیدن  آسنیب 

باشنند، امنا نیروهنای امنیتی و دفاعنی با قاطعیت و توانایی مسنلکی 

برنامنه هنای شنوم دشنمن را خنثنی منی مناینند. ریاسنت عمومنی 

امنینت ملنی در منورد زمنان بازداشنت و پنروازی که قنرار بنود این فرد 

بنه کابنل بیایند، جزئینات اراینه نکنرده اسنت. 

 وزارت امنور خارجنه امرینكا می گویند كنه ایجناد ینک دولنت از 

راه زور در افغانسنتان بنه جامعنه جهاننی و افغاننان قابل پذیرش 

. نیست

افغاننان  مینان  گفت وگوهنای  ناروشنن  رسنوشنت  بنا  همزمنان 

در قطنر و تشندید خشنونت در افغانسنتان، وزارت امنور خارجنه 

در  زور  راه  از  ایجناد شنده  دولنت  کنه  تاکیند می کنند  امرینکا 

افغانسنتان بنرای جامعه جهاننی و افغانان قابل پذیرش نیسنت.

وزارت  اینن  سنخنگوی  پراینس  نند  آزادی،  رادینو  گنزارش  بنه 

کنه چنینن  بنه خربننگاران گفنت  واشننگن  پنجشننبه در  روز 

بنود. خواهند  »غیرقانوننی«  حکومتنی 

تنازه  دولنت  نصنب  بنرای  تناش  »هرگوننه  می گویند:  پراینس 

افغانسنتان بنا زور در سنطح بین املللنی پذیرفتنه نخواهند شند، 

ایناالت متحنده  منورد قبنول منردم افغانسنتان نخواهند بنود و 

وضعینت  کامنل  احتیناط  بنا  جهنان  رسارس  در  منا  رشکای  و 

حقنوق بنر و رشاینط را بنرای منردم افغانسنتان، کنه می دانینم 

از سنال ها جننگ و سنال ها خشنونت رننج برده انند، مشناهده 

می کننند - و منا بنا دقنت بسنیار مراقنب خواهینم بنود تنا همنه 

تناش خنود را بنرای محافظنت دسنتاوردهایی انجنام دهینم که 

منا می دانینم شنکننده انند، به وینژه برای دخنرتان افغانسنتان، 

آن.« اقلیت هنای  آن، همچنینن  زننان 

در همین حنال ذبیح اللنه مجاهند٬ سنخنگوی طالبنان می گوید 

کنه اولوینت آننان یافنن راه حنل برای مشنکل های باقنی مانده 

از راه گفت وگنو و تفاهنم اسنت، و راه حنل نظامنی گزیننه ی آخر 

می باشند. آنان 

جمهنور  رئینس  ملنی  امنینت  مشناور  محنب،  حمداللنه  امنا 

هفتنه گذشنته گفتنه بنود كنه طالبنان بنه صلنح بناور ندارنند و 

گیرنند. دسنت  بنه  را  قندرت  زور  بنا  می خواهنند 

سنفارت  شنارژدافیر  ویلسنون  راس  چهارشننبه  روز  همچنینن 

امرینکا در کابنل از طالبنان خواسنت کنه خشنونت را کاهنش 

مینز گفت وگوهنای صلنح حنارض شنوند. در  و  دهنند 

جنرال سنکات میلنر٬ فرماننده عمومنی نیروهنای امریکاینی و 

ناتنو در افغانسنتان نینز در ینک نشسنت خنربی در هفته جاری 

حمله هنای  از  می خواهنند  اگنر  کنه  داد  هشندار  طالبنان  بنه 

هواینی آننان در امنان مبانند، بایند خشنونت ها را متوقف کنند.

از سنویی هنم انتوننی بلینکنن٬ وزینر امنور خارجنه امرینکا بنا 

وزینران امنور خارجنه ازبیکسنتان و تاجیکسنتان در پیونند بنه 

کرده اسنت. گفت وگنو  و  دیندار  افغانسنتان 

امرینکا کنه می خواهند همنه نیروهاینش را تنا یازدهنم سنپتمرب 

از افغانسنتان بینرون بکشند، بنه اینن هندف دنبنال همنکاری 

متحندان خنود در آسنیای مرکنزی اسنت.

انتوننی بلینکنن در ینک نشسنت خنربی مشنرتک بنا عبدالعزیز 

کاملنوف وزینر امنور خارجنه ازبیکسنتان، گفنت کنه آننان منافع 

مشنرتکی در امنینت منطقنه بنه وینژه افغانسنتان دارند.

در شنال افغانسنتان طالبنان برخنی ولسنوالی های منرزی بنا 

ازبیکسنتان و تاجیکسنتان را تنرف کرده انند که اینن می تواند 

تهدیدهنای امنیتنی بنرای هنر دو کشنور در آسنیای مرکنزی بنه 

مینان آورد. اینن در حالی سنت کنه در اینن اواخنر نربدهنا مینان 

دولنت افغانسنتان و طالبنان افزاینش یافتنه  و طالبنان برخنی از 

ولسنوالی ها را تنرف کرده انند، آن چنه حکومنت افغانسنتان آن 

را عقب نشنینی تاکتیکنی می نامند.

مشاور امنیت ملی با همتای روسی اش دیدار کرد

فردی به اتهام حمل مواد انفجاری 
به هواپیمای مسافربری هرات - کابل دستگیر شد   

امریکا: ایجاد دولت از راه زور در افغانستان غیرقانونی و غیرقابل پذیرش است 
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 فوتبال: تیم بانون زیر۱۷ سال 
برای رقابت های آسیایی به 

تاجیکستان رفت

 پاداش قهرمانی یورو؛ انگلیس 
اول، ایتالیا آخر

ورزشی



 

امریکا پایگاه بگرام را تخلیه کرد  

ایاالت متحده امریکا و ناتو افغانستان را در جنگ رها می کنند

 رسـانه های مختلـف امریکایـی از قـول چنـد مقـام نظامـی 

ایـن کشـور نوشـته اند کـه بعد از نزدیـک به ۲۰ سـال، همه 

رسبـازان امریکایـی و دیگـر نیروهـای ناتـو از پایـگاه هوایی 

بگـرام در شـال کابـل تخلیه شـده اند.

وزارت دفـاع کشـور نیز اعـام کرده که پایگاه بگـرام به گونه 

رسـمی به این نهاد سـپرده شـده است. 

فـواد امـان، معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع نوشـته اسـت: 

»نیروهـای آمریکایـی و قـوای ایتـاف از ایـن پایـگاه به گونه 

کامـل بیـرون شـدند و  پـس از ایـن نیروهـای اردوی ملـی 

بـا تروریـزم  از ایـن پایـگاه در راسـتای مبـارزه  افغانسـتان 

اسـتفاده خواهـد کـرد.«

متحـده  ایـاالت  نظامـی  نیروهـای  طالبـان،  پیـروی  وجـود  بـا   

و ناتـو پـس از ۲۰ سـال مأموریـت افغانسـتان را تـرک می کننـد. 

نیروهـای اردوی فـدرال آملـان کامـاً از افغانسـتان بیـرون شـده 

انـد. دویچـه ولـه بـه مهمرتیـن سـوال های پـس از خـروج پرداخته 

بـه  امریـکا  متحـده  ایـاالت  جمهـور  رئیـس  بایـدن،  جـو  اسـت. 

تاریـخ ۱۴ مـاه اپریـل سـال روان پایـان طوالنی تریـن جنـگ ایـن 

کشـور را اعـام کـرد: »در ایـن میـان مـن چهارمیـن رئیـس جمهور 

هسـتم کـه مسـئولیت حضـور در افغانسـتان را بـه عهـده دارد. دو 

رئیـس جمهـور جمهوریخـواه و دو دموکـرات. مـن ایـن مسـئولیت 

را بـه رئیـس جمهـور پنجـم موکـول نخواهـم کـرد.« بایـدن ایـن 

Treaty Room« در کاخ سـفید   « سـخرنانی خـود را در سـالون 

انجـام داد. درسـت در همیـن سـالون بـود کـه جورج دبلیـو بوش، 

رئیـس جمهـور سـابق ایـاالت متحـده بـه تاریـخ هفتـم مـاه اکتوبر 

۲۰۰۱ رشوع عملیـات نظامـی در افغانسـتان را اعـام کـرد: » بـه 

دسـتور مـن، نظامیـان ایـاالت متحـده امریـکا حمـات خـود را بـر 

اردوگاه هـای تروریسـتان القاعـده و مواضـع نظامـی رژیـم طالبان 

آغـاز کـرده انـد. ایـن عملیـات هدفمندانـه و دقیـق مانع اسـتفاده 

تروریسـتان از افغانسـتان به عنوان پایگاه عملیاتی شـان می شـود 

و قـرار اسـت این عملیـات امکانات نظامی طالبـان را رضبه بزند.«

میـان هـر دو اظهـارات بـوش و بایدن، بـه درازای ۲۰ سـال فاصله 

وجـود دارد، ۲۰ سـال بازسـازی، جنـگ و ترور.

چـرا ایـاالت متحـده و رشکای این کشـور به افغانسـتان حمله 

منودند؟

در ابتـدا انتقـام گیـری مطـرح بـود. ایـاالت متحـده امریـکا اسـامه 

بـن الدن رهـرب سـابق القاعده را مسـئول حمات یازدهم سـپتمرب 

۲۰۰۱ در نیویـارک و واشـنگنت می خوانـد، حماتـی کـه ۲۹۷۷ 

بـر  از سـال ۱۹۹۶  کـه  رژیـم طالبـان  بـه جـا گذاشـت.  کشـته 

افغانسـتان حاکمیـت داشـت، میزبـان بـن الدن و شـبکه القاعـده 

بـود. ناتـو، پیـان دفاعـی کشـورهای غربـی ، فقـط یـک روز پـس 

از حمـات یازدهـم سـپتمرب بـرای نخسـتین بـار بـه دفـاع جمعـی 

براسـاس مـاده پنجـم منشـور ناتـو پرداخـت. براسـاس ایـن مـاده 

منشـور ناتـو، حملـه بـه یـک عضـو ناتـو، بـه مفهـوم حمله بـر متام 

اعضـای ایـن پیـان اسـت. جـو بایـدن، بـه تاریـخ ۱۴ مـاه اپریـل 

سـال روان پایـان طوالنی تریـن جنـگ ایـن کشـور را اعـام کـرد.

شـورای امنیـت سـازمان ملـل نیـز درسـت همیـن روز، یعنـی یـک 

روز پـس از حمـات ۱۱ سـپتمرب، قطعنامـه شـاره ۱۳۶۸ خـود 

را صـادر کـرد. در ایـن قطعنامـه حمـات بـه نیویـارک و واشـنگنت 

دفـاع  یـا  و  انفـرادی  دفـاع  حـق  بـر  همچنـان  و  گردیـد  تقبیـح 

جمعـی مهر تأیید گذاشـته شـد. بـه تاریـخ هفتم اکتوبـر نیروهای 

امریکایـی و بریتانیایـی بـا حمـات هوایـی افغانسـتان را هـدف 

گرفتنـد.

امـا چـرا نیروهـای ناتـو و امریکایـی دو دهـه در افغانسـتان 

ماندنـد؟ باقـی 

پاسـخ به این سـوال سـاده نیسـت. مهمرتیـن هـدف امریکایی ها 

تعقیب و دسـتگیری اسـامه بن الدن و شـبکه القاعده بود. اما یک 

سـناریوی رصیح خـروج در هیچ زمانی دیده نشـد.

 پـس از آغـاز یـک جنـگ دیگِر ایـاالت متحـده در عـراق، نیروهای 

ناتـو به رهربی این کشـور در افغانسـتان باقی ماندنـد. این نیروها 

پـس از قتـل اسـامه بـن الدن به تاریخ ۲ ماه مـی ۲۰۱۱  و آنهم نه 

در افغانسـتان بلکه در کشـور همسـایه اش پاکستان، همچنان در 

افغانسـتان باقی ماندند.

بـن الدن چندیـن سـال در پاکسـتان بـه طـور مخفـی زندگـی 

کـرد؟ می 

اپریـل ۲۰۲۱  تاریـخ ۱۴ مـاه  بـه  بایـدن در سـخرنانی اش  جـو 

گفـت: » مـا یـک دهـه قبـل بـا قتـل بـن الدن عدالـت را تأمیـن 

کردیـم و امـا یـک دهـه دیگـر در افغانسـتان باقـی ماندیـم. دلیـل 

باقـی مانـدن مـا در ایـن یـک دهه روز تـا روز کمرنگ تر می شـد.«  

بایـدن در ایـن سـخرنانی تأکید کرد: »نیروهـای امریکایی نباید به 

عنـوان وسـیله چانـه زنـی در میـان جناح هـای جنگی کشـورهای 

دیگـر اسـتفاده گردند.«

اگرحمـات ۱۱سـپتمرب۲۰۰۱ رخ منـی داد، احتامالً حمله به 

افغانسـتان هم صـورت منی گرفت

خـروج ایـن نیروهـا همچنـان تصدیـق ناکامی محسـوب می شـود. 

ایـاالت متحـده و رشکای ایـن کشـور بـرای غلبـه بـر القاعـده بـه 

رشاکـت بـا جنگسـاالرانی مثـل محمـد قسـیم فهیم و عبدالرشـید 

دوسـتم حـارض شـدند. هر دو معـاون رئیس جمهور در افغانسـتان 

شـدند و آنهـم بـا وصـف آنکـه متهـم بـه جنایـات جنگـی بودنـد. 

زیـرا زمانـی کـه ائتـاف بیـن املللـی بـه رهربی ایـاالت متحـده بر 
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 د افغانسـتان اسـامي جمعیـت ګونـد د جـا شـوې څانګـې 

د رهـربۍ غـړی عطامحمـد نـور د مـي بسـیج نظامي شـورا د 

مـر پـه توګـه انتخاب شـوی شـوی.

هغـه پـه خپلـه فېسـبوک پاڼه کې لیـکي چې د بلـخ والیت د 

وضعیـت ارزونـې پـه موخه پـه مـي او والیتي شـوراګانو کې د 

بلـخ د اسـتازو پـه ګـډون غونـډه شـوړه شـوه او الزم تصمیمونه 

ونیـول شـول. رسچینـې زیاتـه کـړې چـې د سـیايس ګوندونو 

او مسـوولینو پـه دې غونـډه کـې د افغانسـتان د خلکـو مـي 

غورځنـګ ګوند، د افغانسـتان خلکو د وحدت اسـامي ګوند، 

د پکتیـکا  چارواکـي وايـي چـې د دغـه والیـت لپـاره د طالبانـو 

وايل په هوايي بريد کې سـخت ټپي شـوی او لسـګونه نور وسـله 

وال طالبـان وژل شـوي دي. 

د پکتيـکا د وايل ويانـد غـازي دانش د چنګاښ پـه ۱۱مه پژواک 

خـربي اژانـس تـه وويـل چـې نن سـهار نهه بجـې هوايـي ځواک 

په خوشـامند ولسـوالۍ کـې هديف بريدونـه وکړل.

هغـه زیاتـه کـړه چې پـه دغو هوايـي بريدونو کـې د پکتيـکا لپاره 

د وسـله والـو طالبانـو وايل محمـد عيـي قندهاری سـخت ټپې 

شـوی او د هغـه د ويانـد پـه ګـډون ۲۵ طالبـان وژل شـوي او 

پنځـه نـور ټپیـان شـوي دي. هغـه وايـي، پـه يـادو عملیاتـو کـې 

چـې نـن د غرمـې تـر ۱۲ بجـو یـې دوام درلـود دغـه مـرګ ژوبلـه 

اوښـتې ده.

د افغانسـتان ازاد اسـامي حرکـت ګونـد، د وحـدت اسـامي 

نویـن افغانسـتان ګونـد، د حـزب اسـامي د شـوراګانو اتحاد، 

د حرکـت اسـامي، د اقتـدار مـي، د اعتـدال مـي، د ګډونـو 

اسـامي مشـوريت شـورا او د اسـامي جمعیت اسـامی ګوند 

اسـتازو او مسـووالنو ګـډون کـړی و. عطامحمـد نـور لیـکي 

چـې د دې غونـډې ګډونوالـو د مزاررشیـف له ښـاره د دفاع او 

د لـه السـه وتلـو سـیمو د بېرتـه نیولـو لپـاره د چمتـووايل ژمنه 

وکـړه. رسچینـې لیکي چې د مي بسـیج نظامي شـورا غړو د 

رایـو پـه اتفـاق دی د دې شـورا رییـس انتخـاب کړ.

نومـوړي پـه دوام لیـکي چـې د دې غونـډې د پرېکـړې لـه 

مخـې، د مـي شـورا او د سـیايس ګوندونـو صاحیـت لرونکـو 

اسـتازو پـه ګـډون یـو کمېټه وټاکل شـوه چـې پرله پسـې به د 

جګـړې لـه لیکـو او د مي بسـیج نظامي شـورا له طرحه شـوو 

برنامـو بـه څارنـه کـوي. دا پـه داسـې حـال کې ده چـې پرون 

د یـادې غونـډې پـه جریـان کـې د عطامحمـد نـور پـر کـور د 

هـاوان مرمـۍ ولګېـدې چـې د بلـخ د وايل پـه خـربه چـې د 

هغـه څـو سـاتونکي او همـکاران پـه کـې ټپیان شـول خـو نور 

تـه زیـان نـه  دی رسـېدلی.

د هغـه پـه خـربه چـې د طالبانـو وايل د رسې قطعـې لـه يـوه 

ګـروپ رسه يـو ځـای خوشـامند ولسـوالۍ تـه راغلـی و چـې د 

وګرځېـد. هـدف  ځـواک  هوايـي 

د خوشـامند ولسـوالۍ یـو اوسـېدونکی بهـرام وايـي چـې هوايـي 

عمليـات شـوي خـو سـيمه د طالبانـو له لـوري کابنده شـوې او 

څـوک نـږدې نـه ور پرېږدي.

د یادونـې ده، خوشـامند ولسـوالۍ څـو ورځـې مخکـې طالبانـو 

ونیـوه، خـو اوس هـم پـه ياده ولسـوالۍ کـې د اردو کنـډک فعال 

دی او جګـړه کـوي.. وسـله والـو طالبانـو د دې پېښـې پـه اړه تـر 

اوسـه څـه نـه دي ویـي. یـوه بله ځايـي رسچينـه چې نـه غواړي 

نـوم يـي خپـور يش وايـي، چـې دطالبانـو وايل په د ډيسـې توپ 

هـدف ګرځيـديل او سـخت ژوبل شـوي

عطامحمد نور د ميل بسیج نظامي شورا مرش ټاکل شوی

“د پکتیکا لپاره د طالبانو وايل سخت ټپي شوی او لسګونه نور طالبان وژل شوي”

کارتون

 

 دیـروز پایـگاه نظامـی بگـرام کـه روزگاری نزدیـک بـه صـد هزار 

نیـروی نظامـی آمریکایـی در آن حضـور داشـتند از سـوی ایـن 

کشـور بـه طور کامل تخلیه گردید و به افغانسـتان سـپرده شـد. 

بدیـن ترتیـب آخرین رسباز آمریکایی از افغانسـتان خارج شـد و 

ایـن کشـور پس از بیسـت سـال جنگ افغانسـتان را تـرک کرد. 

ایـاالت متحـده طوالنـی تریـن جنـگ ایـن کشـور در خـارج از 

مرزهـای خـود را بـه طـور یـک جانبه و بـدون این که پیـروزی به 

دسـت آورد خامته بخشـید. موارد یادشـده بخشـی از تعبیرهای 

سیاسـی در مـورد خـروج ایاالت متحده از افغانسـتان اسـت. اما 

پرسـش اساسـی بـرای مـردم افغانسـتان ایـن اسـت کـه ایـاالت 

متحـده اکنـون بـرای مـا چـه چیـزی به میراث گذاشـته اسـت؟ 

بـدون شـک حضـور ایـاالت متحـده و رشکای بیـن املللـی آن از 

جملـه نیروهای کشـورهای عضو نـات در افغانسـتان جنبه های 

مثبـت بسـیار داشـته اسـت. سـقوط نظـام سیاسـی طالبـان، از 

بیـن بردن بخشـی از تروریسـم بیـن املللی و القاعده، تاسـیس 

نوپـا،  بـر دموکراسـی، بروکراسـی  یـک نظـام سیاسـی مبتنـی 

رشـد ارزش هـای حقـوق بـری، رسـانه هـای آزاد، حضـور زنان 

در عرصـه هـای مختلـف، رشـد آمـوزش و تحصیـات عالـی و... 

ایـاالت  حضـور  یمـن  بـه  کـه  اسـت  دسـتاوردهایی  از  بخشـی 

متحـده و جامعـه بیـن املللـی در افغانسـتان حاصـل گردیـده 

ایـاالت  میـراث حضـور  تنهـا  را  ایـن همـه  نبایـد  البتـه  اسـت. 

متحـده و همـکاران آن دانسـت. زیـرا مـردم افغانسـتان برای هر 

یـک از دسـتاوردهای سـال هـای اخیـر، مبـارزه دوام کـرده انـد 

و قربانـی هـای بـی شـار پرداختـه انـد. امـا بدون شـک حضور 

جامعـه جهانـی و به خصوص ایـاالت متحده در افغانسـتان پس 

از سـال 2001 تـا کنـون بـه حصـول ایـن همـه دسـتاورد کمک 

شـایانی کـرده اسـت ونبایـد منکـر آن گردیـد. 

از جانـب دیگـر ایاالت متحـده به عنوان تنهـا ابرقدرت در جهان 

بـا شـعارهایی وارد افغانسـتان شـده بـود کـه بـه نظـر مـی رسـد 

بـه هیـچ یـک از آن شـعار نرسـید کـه هیـچ بلکه مسـیر رسـیدن 

بـه هـان آرمـان هـا را سـخت تـر کـرد. اگـر بـه سـخنان جـورج 

بـوش رییـس جمهور پیشـین ایـاالت متحده که فرمـان حمله بر 

افغانسـتان را در سـال 2001 صـادر کـرد بـاز گردیـم و یـک بار 

آن سـخنان را مـرور کنیـم، در خواهیـم یافـت کـه اکنـون چقدر 

از آن اهـداف فاصلـه داریـم. جـورج بـوش گفتـه بـود کـه هـدف 

از حملـه ایـاالت متحـده و جبهـه ضـد تروریسـم بـه افغانسـتان 

نابـودی القاعـده در افغانسـتان و نابـودی تروریسـم در رسارس 

جهـان اسـت. وی تاکیـد کـرده بـود کـه این جنـگ تـا زمانی که 

متامـی گـروه هـای تروریسـتی در سـطح جهـان نابـود شـوند 

ادامـه خواهـد یافت. 

اکنـون بـا توجـه بـه اهدافـی کـه جبهه ضد تروریسـم بـه رهربی 

ایـاالت متحـده بـرای خـودر ترسـیم کـرده بـود اگـر بـه وضعیـت 

جهـان و بـه خصـوص بـه میـزان حضـور تروریسـم در منطقـه و 

جهـان نـگاه کنیـم، یـک میـراث وحشـتناکی از جنـگ ایـاالت 

متحـده علیـه تروریسـم می توان مشـاهده کـرد. ایـاالت متحده 

مصـارف  کـرد  آغـاز  افغانسـتان  میـدان  در  کـه  جنگـی  بـرای 

هنگفـت و قربانیـان بـی شـاری را بـر همـکاران بیـن املللـی 

خـود و مـردم آمریـکا و هـم چنیـن بـر مـردم افغانسـتان تحمیـل 

کـرد. امـا بایـد اذعـان کنیـم کـه ایـن جنـگ نـه تنها بـه اهداف 

خـود دسـت نیافتـه اسـت بلکـه دشـمن را قـوی تـر از قبـل و 

رشورتـر از پیـش سـاخته و جنگ هم چنان در خاک افغانسـتان 

ادامـه دارد. 

ایـاالت متحـده خـود تصمیـم بر خـروج کامـل گرفته اسـت ولی 

و  اسـرتاتژیک  پیـان  ایـن کشـور  بـا  روزگاری  کـه  افغانسـتان 

امنیتـی امضـا کـرده بـود و ایاالت متحـده را بـزرگ ترین رشیک 

و حامـی بیـن املللـی خـود مـی دانسـت در میـدان جنـگ تنها 

مانـده اسـت. ایـاالت متحـده در دو سـال آخـر نـه تنهـا دولـت 

افغانسـتان را تقویـت نکـرده اسـت بلکـه بر عکـس آن را تضعیف 

کـرده و طالبـان را دو بـاره احیـا کـرد و دسـت پاکسـتان را بـه 

عنـوان یـک بازیگـر مهـم در عرصـه افغانسـتان بازتـر از گذشـته 

بـه یـادگار گذاشـته اسـت. ایـاالت متحده حتـی رقبـای جهانی 

رقابـت  میـدان  در  مایشـا  فعـال  اکنـون  را  ای خـود  منطقـه  و 

رهـا کـرده و بـه نظـر مـی رسـد کـه دیگـر نگـران عملکـرد آنـان 

نیـز نیسـت. روسـیه در سـطح جهانـی تنهـا بازیگـری اسـت کـه 

همیشـه منتظـر شکسـت ایـاالت متحـده بـوده اسـت و خـود را 

بـرای یـک بازیگـر جایگزیـن آمـاده کرده اسـت. ایران بـه عنوان 

زمـان  هـر  از  بیـش  اکنـون  متحـده  ایـاالت  تاریخـی  دشـمن 

دیگـر بـه حایـت از طالبـان برخاسـته و بـه تخریـب بنیادهـای 

افغانسـتان همـت  ایـاالت متحـده در  حداقلـی میـراث مثبـت 

گـارده اسـت. 

ایـاالت متحـده نـه تنهـا بـه طـور عریـان در دو سـال اخیـر بـه 

تقویـت طالبـان بـه عنـوان یـک گـروه تروریسـتی همـت گارده 

اسـت بلکـه از نـگاه زیرسـاخت هـای تیوریـک نیـز بـه تقویـت 

سـاله  بسـیت  نظامـی  حضـور  اسـت.  کـرده  کمـک  تروریسـم 

ایـاالت متحـده و همـکاران بین املللی اش در افغانسـتان برای 

آرمـان جهـاد کـه از سـوی گـروه هـای افراطـی مطـرح می شـود 

مروعیـت کامـل فراهـم کـرده اسـت. 

متـام ایـن مـوارد نشـان دهنـده یـک شکسـت تاریخـی بـرای 

ایـاالت متحـده در رقابـت هـای جهانـی ایـن ابرقـدرت اسـت. 

ایـاالت متحـده امـروز باید اذعان کنـد که در مبارزه با تروریسـم 

و رقبای جهانی و منطقه ای خود شکسـت خورده اسـت و برای 

افغانسـتان تنهـا جنـگ و خشـونت بیشـرت را بـه یادگار گذاشـته 

اسـت و همـه آن چـه دسـتاوردهای مشـرتک بیسـت سـال اخیر 

مـردم افغانسـتان و رشکای بیـن املللـی آن بـه حسـاب مـی آید 

در معـرض خطـر قـرار گرفتـه اسـت. از ایـن رو مـی تـوان گفـت 

کـه میـراث ایـاالت متحده بـرای افغانسـتان صلح و رفـاه و ثبات 

سیاسـی مسـلا نبوده اسـت بلکه جنگ بیشـرت و بحران عمیق 

تـر بـوده اسـت. اکنـون افغانسـتان بـه تنهایـی در کام اژدهـای 

مخـوف تروریسـم مبـارزه مـی کنـد و همه دسـتاوردهای بیسـت 

سـاله یـک بـار دیگـر در معـرض خطر جـدی قـرار گرفته اسـت. 

نگرانی هـا از بـاال گرفـنت ناامنـی و خشـونت تشـدید شـده 

اسـت. نیروهـای دولتی افغانسـتان و طالبـان در هفته های 

داشـته اند. متعـددی  درگیری هـای  اخیـر 

خربگـزاری فرانسـه خـرب تخلیـه بگـرام را از قـول یـک مقـام 

نظامـی امریـکا کـه خواسـته نامش فاش نشـود تاییـد کرده 

اسـت. ایـن مقـام نگفتـه اسـت کـه بگـرام کـی رسـا بـه 

نیروهـای افغانسـتان تحویـل داده می شـود.

اسوشـیتدپرس از قـول دو مقـام نظامـی امریکایـی گـزارش 

داده کـه پایـگاه بگـرام به نیروهـای افغانسـتان تحویل داده 

شـده اسـت. ایـن دو مقـام به رشط فاش نشـدن هویتشـان 

صحبـت کرده انـد و گفته انـد اجـازه رسـانه ای کـردن ایـن 

اسـت، یعنـی دو هـزار میلیـارد دالـر امریکایـی.

بـر اسـاس گانـه زنـی هـای دانشـگاه مذکـور حـدود نیم ایـن رقم 

یعنـی ۹۳۳ میلیـارد دالر مصـارف نیروهای نظامی ایـاالت متحده 

در ایـن جنـگ بوده اسـت.

بنـا بـر معلومـات کاخ سـفید، ایـاالت متحـده امریـکا در همیـن 

محـدوده زمانـی ۱۴۴ میلیـارد دالـر در بازسـازی افغانسـتان بـه 

مـرف رسـانیده اسـت که بخـش اعظم این پول هـا یعنی بیش از 

۸۸ میلیـارد دالر در بازسـازی نیروهای امنیتی افغانسـتان مرف 

است. شـده 

از منابـع وزارت خارجـه آملان در برلین شـنیده می شـود که آملان 

در میـان سـال هـای ۲۰۰۲ تـا ۲۰۲۰ بیش از ۱۸ میلیـارد دالر را 

در مأموریـت افغانسـتان مـرف منـوده اسـت. بنا بر منابـع وزارت 

دفـاع فـدرال آملـان قسـمت خیلـی بزرگـی از ایـن مبالـغ یعنـی 

۱۲،۵ میلیـارد یـورو خـرج مأموریـت نظامـی اردوی فـدرال آملـان 

در افغانسـتان شـده است. 

سـخنگوی وزارت خارجـه آملـان بـه دویچـه ولـه گفـت کـه ایـن 

وزارت بعـد از سـال ۲۰۰۱ میـادی ۲،۴ میلیـارد یـورو را در بخش 

غیرنظامـی مـرف منـوده اسـت. ایجـاد سـاختارهای دولتـی در 

افغانسـتان در میـان سـال هـای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ بـا ۹۵۰ میلیون 

یـورو از جانـب آملـان حایـت شـده اسـت.

مداخلـه بین املللی چه دسـتاوردی داشـته و در چـه مواردی 

ناکام مانده اسـت؟

در زمـان رشوع مداخلـه بیـن املللی در افغانسـتان در مـاه اکتوبر 

۲۰۰۱، افغانسـتان کشـوری بـود منزوی، کشـوری کـه در آن زنان 

سنگسـار مـی شـدند و مخالفـان سیاسـی اعـدام مـی گردیدنـد. 

بـه شـمول  فقـط سـه کشـور جهـان  را  افراطـی طالبـان  امـارت 

پاکسـتان، عربسـتان سـعودی و امـارات متحده عربی به رسـمیت 

بودند. شـناخته 

در حال حارض افغانسـتان یک جمهوری اسـامی اسـت، با قانون 

اساسـی دموکـرات و یـک حکومـت بـه رسـمیت شـناخته شـده در 

سـطح بیـن املللـی. زنـان عضویـت پارملـان ایـن کشـور را دارنـد 

و دخـرتان بـه مکتـب مـی رونـد. شـهرزاد اکـرب، رئيس کمیسـیون 

حقـوق بـر افغانسـتان در گفتگـو بـا دویچـه ولـه تأکید کـرد: »در 

بیـن مـردم عـام، فهم باالیـی از حقوق بـر حاکم اسـت و مباحث 

جانـداری در قبـال حقـوق بـر صورت مـی گیرند.«  شـهرزاد اکرب 

چنیـن فضایـی را دسـت آورد بزرگـی مـی خواند. 

یک نسـل جوان و پرعطش برای آموزش، با دلبسـتگی و شـیفتگی 

خاصـی از رفـنت بـه مکاتـب و دانشـگاه هـا سـود مـی برند. رسـانه 

هـای زیـادی فعـال انـد و شـفاخانه هـای جدیـد در افغانسـتان به 

فعالیـت آغـاز کـرده انـد. عاوه بر این جـاده ها، آننت هـای تلفون، 

سـدهای آب، پل ها و شـبکه های برق و آب از دسـتاوردهای دیگر 

ایـن دو دهه محسـوب می شـوند.

بـا آنهـم، ایـن کشـور به صلح نرسـیده اسـت و از وجـه اجتاعی به 

شـدت چنـد پارچـه می باشـد. یک بخـش بزرگی از ایـن کمک ها 

فقـط به دسـرتس نخبـه های شهرنشـین قرار گرفتـه اند.

بیـش از نیـم جمعیت افغانسـتان، به ویژه در مناطـق تحت منازعه 

در جنـوب و رشق ایـن کشـور، بـا فقر تلخی زندگـی می کنند.

دیبـورا الینـز، مناینـده ویـژه سـازمان ملـل در امـور افغانسـتان بـا 

ابـراز نگرانـی از گسـرتش فقـر در افغانسـتان بـه دلیـل افزایـش 

خشـونت و پاندمـی کرونـا، گفتـه اسـت کـه احتـاالً سـطح فقر از 

۵۰ بـه ۷۰ درصـد بیشـرت خواهـد شـد. الینـز بـه تاریـخ ۲۲ مـاه 

جـون در شـورای امنیـت جهانـی گفـت: »مـن قـادر نیسـتم کـه به 

تناسـب وخامـت اوضـاع افغانسـتان نگرانـی خـود را ابـراز منایـم.«

اسـتخبارات ایـاالت متحـده امریـکا نیـز از همیـن حـال هشـدار 

مـی دهـد کـه حکومـت درگیر جنجـال افغانسـتان فقط شـش ماه 

بعـد از خـروج نیروهـای بیـن املللـی با تشـدید فشـارهای طالبان 

سـقوط خواهـد کرد.

الینـز نیـز گفـت: »از برگشـت احتالـی بـه سـمت سـناریوهای 

تاریـک منـی شـود انـکار کـرد.«

آیا شانسی برای صلح وجود دارد؟ 

در ایـن نزدیکـی هـا، نـه! طالبـان پـس از سـقوط در سـال ۲۰۰۱ 

در موقـف ضعیفـی قرار داشـتند، امـا ایاالت متحـده کاً از مذاکره 

زیـرا  اسـت،  انتقـام  زمـان  اکنـون  ورزیـد.  امتنـاع  گـروه  ایـن  بـا 

اسـامگرایان افراطـی طالبـان اکنون خود را برنـده فکر می کنند؛ 

بـه ویـژه پـس از امضـای قـرارداد دوحـه در مـاه فـربوری ۲۰۲۰ بـا 

ایـن پایگاه بزرگرتیـن مقر نیروهای امریکایی در کشـور بود 

و در اوج حضـور آنهـا تـا ۱۰۰ هـزار رسبـاز امریکایـی را در 

خـود جـای داده بود.

خـرب تخلیـه بگـرام نشـانه ای از نزدیـک شـدن خـروج متـام 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان اسـت، روندی کـه امریکا و 

متحدانـش می خواهنـد تـا ۱۱ سـپتامرب به انجام برسـانند.

ذبیح اللـه مجاهـد، سـخنگوی گـروه طالبـان از خـرب خـروج 

نیروهـای امریکایـی و ناتـو از پایـگاه هوایی بگرام اسـتقبال 

کـرده و گفتـه کـه »ایـن هم بـه نفع ایـن کشورهاسـت و هم 

بـه نفـع افغان ها.«

افغانسـتان،  از  خارجـی  نظامیـان  خـروج  بـا  همزمـان 

افغانسـتان حملـه منـود، ایـن کشـور دو دهـه جنـگ را پشـت رس 

گذاشـته بـود؛ یعنـی از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ حین اشـغال افغانسـتان 

توسـط اتحـاد جاهیر شـوروی سـابق و بـه تعقیـب آن جنگ های 

داخلـی در ایـن کشـور کـه تـا هنـوز هـم حـل و فصـل نشـده اند.

جنگسـاالران علیـه اردوی رسخ اتحـاد جاهیـر شـوروی پیشـین 

جنگیدنـد و آنهـم بـا سـاح امریکایـی؛ اما پـس از خـروج نیروهای 

شـوروی از افغانسـتان برای یک آینده مشـرتک به توافق نرسیدند. 

جنـگ هـای خشـونت آمیـز و بـی ماحظـه قـدرت میان آنان شـهر 

کابـل را ویـران کـرد و مسـبب بـه قدرت رسـیدن طالبـان گردید.

آنـان نکردنـد.  بـر گذشـته  کشـورهای غربـی هیـچ ماحظـه ای 

مخالفـان طالبـان بـه رشکای ایـن کشـورها مبـدل شـدند. ایـاالت 

متحـده و ناتـو بـا رسمایـه گـذاری های هنگفتـی تـاش منودند تا 

یـک افغانسـتان جدیـد دموکـرات را ایجـاد مناینـد.

را سـال هـای  بـا اسـامگرایان طالبـان  ایـاالت متحـده مذاکـره 

زیـادی بـا رصاحـت رد منـود و در چنیـن وضعیتـی بـذر خشـونت 

هـای جدیـد، تـرور و فسـاد اداری بـی انتهـا پاشـیده شـد.

ایـن مسـایل ایجـاد کشـوری را کـه جامعـه جهانـی پـس از فـرار 

طالبان در دسـمرب ۲۰۰۱ به آن  تعهد منوده بود، دشـوار سـاخت. 

افراطگرایـان بـه مناطـق مـرزی میـان افغانسـتان و پاکسـتان در 

نواحـی خـاک پاکسـتان عقب نشـینی منودند. از آنجـا به حمات 

خـود رشوع منودنـد. در ابتـدا بـا حمـات انفرادی و بعـد روز تا روز 

ایـن حمـات سیسـتاتیک تر و منسـجم تـر انجـام یافتند.

مأموریـت ناتـو در ادامـه ایـن سـال ها روز تا روز وسـیع تر می شـد 

کـه بـه مـرور زمـان تقریباً ۵۰ کشـور جهـان در این حمات سـهیم 

گردیدنـد. امـا مأموریتی کـه به منظور حفاظت از مردم و بازسـازی 

آغـاز شـده بـود، به یـک مأموریت جنگی مبدل شـد.

ابراهیم باهیس، کارشـناس مسـایل افغانسـتان و مشاور گروه بین 

املللـی بحـران وضعیـت را در یک جمله خاصه مـی کند:  »زمانی 

کـه یک نیروی حاکم سـقوط داده می شـود و افـراد کاماً متفاوت 

از هـم جایگزیـن آن مـی شـوند، افـرادی کـه اولویـت هـا و اهداف 

متناقـض دارنـد، برای محافظت از کشـور در برابر فروپاشـی غیر از 

سـازش بـا آنـان راه دیگری باقـی منی ماند.«

امـا حکومـت ایـاالت متحده امریکا پـس از دو دهـه تصمیم گرفت 

کـه از افغانسـتان، حتـی اگـر فروبپاشـد، تهدیـدی متوجـه ایـاالت 

در  آن کشـور  نیروهـای  مانـدن  باقـی  بـه  کـه  متحـده منی شـود 

افغانسـتان نیـازی باشـد. در حال حارض رقابت بـا چین در اولویت 

عایـق امریکا قـرار دارد.

تعداد قربانیان این دو دهه به چه تعداد می رسد؟

جنـگ افغانسـتان از خونیـن تریـن جنـگ هـای جهـان بـه شـار 

مـی رود. براسـاس اسـناد و مـدارک مأموریـت سـازمان ملـل در 

افغانسـتان کـه از سـال ۲۰۰۹ بـه بعـد ثبـت شـده انـد، تـا پایـان 

سـال ۲۰۲۰ تقریبـاً ۱۱۱ هـزار فـرد غیرنظامی به قتل رسـیده و یا 

زخمـی شـده انـد. مسـئولیت قتـل اکرث این افـراد ملکـی به دوش 

طالبـان و گـروه هـای افراطگـرای دیگـر مـی باشـد. امـا نیروهـای 

بیـن املللـی نیـز در کشـتار افـراد ملکـی سـهیم مـی باشـند، بـه 

ویـژه در نتیجـه مببـاران قریه های این کشـور توسـط هواپیاهای 

جنگـی و هواپیاهـای بـی رسنشـین.

اردوی ایاالت متحده در جنگ افغانسـتان ۲۴۴۲ رسباز خود را از 

دسـت داده و در ایـن جنـگ ۵۹ رسبـاز آملانـی کشـته شـدند. اما 

ایـن کـه چـه تعـداد رسبـاز و پولیس افغـان به قتل رسـیده انـد، تا 

هنوز آماری در دسـت نیسـت.

رقـم رسبـازان و پولیـس افغانسـتان کـه در ایـن جنـگ جـان های 

خـود را از دسـت داده انـد، در چنـد سـال اخیـر بنـا بـر دالیـل 

امنیتـی منتـر نشـده اسـت. امـا در مـاه جنـوری ۲۰۱۹ رئیـس 

جمهـور ارشف غنـی از کشـته شـدن بیـش از  ۴۵ هـزار نیـروی 

امنیتـی افغـان از سـال ۲۰۱۴ بـه بعـد، سـخن گفتـه بـود.

در ارتبـاط بـه آمار کشـته شـده های طالبـان و افراطیـان دیگر نیز 

آمار قابل اطمینانی نر نشـده اسـت. براسـاس محاسـبات »پروژه 

هزینـه هـای جنگـی« دانشـگاه بـراون در ایالـت رود آیلنـد ایـاالت 

متحـده، و همچنیـن بـا اتـکا بـه گـزارش هـای رسـانه ای، شـار 

کشـته هـای ایـن گـروه مـی توانـد بیـش از ۵۰ هزار تن باشـد.

از مصارف مالی این جنگ چه می دانیم؟

براسـاس ارزیابـی هـای پـروژه هزینـه هـای جنـگ در دانشـگاه 

دو  از  بیـش  اپریـل ۲۰۲۱  تـا  اکتوبـر ۲۰۰۱  فاصلـه  در  بـراون، 

تریلیـون دالـر امریکایـی در جنـگ افغانسـتان بـه مـرف رسـیده 

مطلـب را نداشـته اند.

پایـگاه بگـرام بارهـا هـدف حمـات نیروهـای طالبـان قـرار 

بود. گرفتـه 

طالبان به بگرام چشم دوخته اند

خـروج از بگـرام رسدسـته تحـوالت ایـن روزهای افغانسـتان 

پایـگاه  زمانـی  آمریـکا  نظامـی  قـدرت  منـاد  ایـن  اسـت. 

اصلـی نیروهـای شـوروی نیز بـود. اکنون نیروهـای امنیتی 

افغانسـتان بـه زودی بـا چالـش تأمیـن امنیـت ایـن شـهر 

وسـیع در داخـل یـک شـهر دیگـر، مواجـه هسـتند.

نظـر  از  هـم   - اسـت  حیاتـی  بگـرام  نوشـته:  بی بی سـی 

در  کـه  طالبـان  جنگجویـان  اسـرتاتژیک.  هـم  و  منادیـن 

ولسـوالی های ایـن کشـور در حـال پیرفـت هسـتند، بـه 

بگـرام بـه عنـوان یـک جایـزه بـزرگ چشـم دارنـد. حتـی در 

اکترب گذشـته، سـاکنان این شـهر بـه ما گفتند کـه طالبان 

در حـال حـارض در میـان آنهـا هسـتند.

در سـفر اخیـر خـود بـه پایـگاه بگـرام، همزمـان بـا آمـاده 

چگونـه  کـه  شـنیدیم  مـا  آن،  تـرک  بـرای  امریـکا  شـدن 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـه آن بـه عنـوان یـک فرصت 

نـگاه می کننـد. دیوارهـای ایـن پایـگاه مملـو از تجهیزات و 

دارایی هـای نظامـی اسـت. اما ایـن گنج یک هـدف اصلی 

بـرای طالبان اسـت. شـاری از فرماندهان فاسـد نظامی و 

کسـان دیگـری نیـز بـه ایـن ثروت هـا چشـم دوخته انـد.

و معیشـت  زندگـی  مـردم کـه  از  تعـداد بی شـاری  بـرای 

آنهـا مدتهاسـت از ایـن پایـگاه تامیـن شـده اسـت- و اکنون 

احسـاس مـی کنند که رها شـده اند - فصل جدیـد بگرام به 

شـدت نگـران کننده اسـت.

اسوشـیتدپرس می گویـد امریـکا بـه دالیـل امنیتـی حـارض 

نیسـت فـاش کند کـه آخرین نظامـی امریکایـی چه موقعی 

افغانسـتان را تـرک خواهـد کرد.

هوایـی  میـدان  امنیـت  تامیـن  مسـاله  ایـن  بـر  عـاوه 

اسـت. مذاکـره  مـورد  هنـوز  نیـز  کابـل  بین املللـی 

هم اکنـون نظامیـان امریـکا و ترکیـه مسـئول امنیـت ایـن 

میـدان هوایـی هسـتند.

ایـاالت متحـده امریکا.

طالبـان بـا حایت پاکسـتان موفـق گردیدند تا به یکـی از اهداف 

اصلـی خـود برسـند؛ یعنی خروج بـدون قیـد و رشط نیروهای بین 

املللـی از افغانسـتان. آنـان از وجـه نظامـی در موقـف تهاجمـی 

قـرار دارنـد و بـه سـمت مراکـز شـهرها در حـال پیـروی انـد. آنها 

درخواسـت آتـش بـس را نادیـده گرفتـه انـد. آنـان قانـون اساسـی 

افغانسـتان را رد مـی کننـد و چنانچـه سـخنگوی این گـروه بار بار 

تأکیـد کـرده اسـت، مـی خواهنـد یـک »نظـام واقعـی اسـامی« را 

جایگزیـن نظـام کنونی سـازند.

مذاکـرات صلـح بیـن االفغانـی کـه مـاه سـپتمرب ۲۰۲۰ در دوحـه 

پایتخت قطر آغاز گردید، متوقف شـده اسـت. در سـه ماه نخسـت 

سـال روان میـادی آمـار تلفـات غیرنظامیـان در مقایسـه با همین 

دوره زمانـی در سـال گذشـته ۳۰ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. به 

ویـژه در نتیجـه حمـات هدفمنـد، خربنـگاران، وکا و زنـان فعـال 

به قتـل رسـیده اند.

شـهرزاد اکـرب، رئیـس کمیسـیون حقـوق بـر افغانسـتان در ایـن 

ارتبـاط گفـت: »شـدت گیری این خشـونت ها نشـان مـی دهد که 

طالبـان مـی جنگنـد تا برنده شـوند.« او افـزود: »آنان برای کسـب 

قـدرت نظامـی مـی جنگنـد، از هیـچ وسـیله ای کـه آنـان را بـرای 

رسـیدن بـه ایـن هـدف کمک کنـد، دریـغ نخواهنـد کرد.«

در صورتـی کـه اسـامگرایان طالبـان واقعـاً پیروز شـوند، بـه گفته 

بـه  ایـن کشـور  افغانسـتان،  باهیـس، تحلیلگـر مسـایل  ابراهیـم 

انـزوای دهـه ۱۹۹۰ برخواهـد گشـت:  »یک کشـور مطـرود خواهد 

بـود، کشـوری کـه همسـایه هـای آن بـه شـمول چیـن رصف در 

صـورت نیـاز بـا آن تعامـل خواهنـد کـرد. کمـک هـا محـو خواهند 

شد.«

دموکراسی های غربی چه درسی باید بگیرند؟ 

در زمـان ریاسـت جمهـوری بـارک اوبامـا در حوالی سـال ۲۰۱۰، 

ایـاالت متحـده در مـدت کوتـاه و خیلـی رسیع بیـش از ۱۰۰ هزار 

رسبـاز امریکایـی را در افغانسـتان توظیـف منـود. امـا بـه گفتـه 

ابراهیـم باهیـس، »در جنـگ هـا رصف بـا ارسـال نیروهای بیشـرت 

و رسازیـر منـودن پـول منـی توان برنـده شـد.«  به همیـن دلیل در 

نهایـت ایـاالت متحـده در سـال ۲۰۱۸ مذاکرات را بـا طالبان آغاز 

منـود و آنهـم بـدون اشـرتاک حکومـت افغانسـتان و رشکای ناتـو.

جـو بایـدن رئیـس جمهور ایاالت متحـده امریکا در سـخرنانی اش 

بـه تاریـخ ۱۴ جـون ۲۰۲۱ در کاخ سـفید، حین آنکـه پذیرفت که 

بازسـازی یک کشـور با امکانات نظامی ممکن منی باشـد، افزود: 

»مـا ۲۰ سـال قبـل بـه دلیل یـک حمله وحشـتناک به افغانسـتان 

یـورش بردیـم، امـا این منی توانـد توضیح دهد که ما چرا در سـال 

۲۰۲۱ بایـد در ایـن کشـور باقی مبانیم.«

بایـدن در ادامـه گفـت: »جنـگ افغانسـتان هرگـز بـه مفهـوم یـک 

کار چنـد نسـلی نبـود. مـا مـورد حمله قـرار گرفتیـم. ما بـا اهداف 

روشـن وارد جنـگ شـدیم. مـا بـه ایـن اهـداف رسـیدیم. بـن الدن 

کشـته شـد و القاعـده در عـراق و افغانسـتان تـار و مـار گردیـد. 

اکنـون وقـت آن فرارسـیده اسـت کـه بـه ایـن جنـگ همیشـگی 

غربـی  هـای  دموکراسـی  بـه  باهیـس  ابراهیـم  بدهیـم.«  پایـان 

چنیـن مشـوره مـی دهـد: »تاش کنیـد با کمـی فروتنـی جوامعی 

را کـه قصـد تغییـر خـود را داریـد، بشناسـید.« او افـزود کـه مثـال 

افغانسـتان نشـان داد کـه تـا چـه حـد غلـط اسـت کـه »همـه چیز 

یـک مشـکل نظامـی تلقـی شـود.«

شـهرزاداکرب در ایـن گفتگـو بـا دویچـه ولـه از فرهنـگ معافیـت 

انتقـاد کـرد. بـه گفته او غـرب موعظه کـرد، اما ارزش هـای خود را 

الگـو قـرار نـداد: »تنها ایـن واقعیت کـه هرگز یک تحقیـق منظم و 

قابـل اعتـاد در ارتباط به اتهامات سـوء اسـتفاده از قدرت توسـط 

نیروهـای بیـن املللـی صـورت نگرفـت، بـر اعتبـار آنان صدمـه زد. 

همچنـان قدرمتنـد سـاخنت و اختیـار بخشـیدن توسـط رشکای 

بیـن املللـی بـه افـرادی که اتهامـات معتـرب جنایات جنگـی علیه 

آنـان وجـود داشـت، نیـز زیـان آور بود.«

منازعـه افغانسـتان درسـت مثـل جنـگ عـراق بـه رهـربی ایـاالت 

متحـده و نـه کمـرت از آن، مسـبب تـرور بیشـرت گردیـد. ایـن جنگ 

منطقـه ای را بـه شـدت متأثـر سـاخت کـه در آن دو قـدرت اتومـی 

پاکسـتان و هندوسـتان در رقابـت بـا هم قـرار دارند و ایـران، چین 

و روسـیه در تاش کسـب نفوذ بیشـرت می باشـند. در حال حارض 

افغانسـتان از جمـع سـه کشـور جهـان اسـت کـه شـهروندان اش 

بیشـرتین پناهجویـان را در آملـان تشـکیل می دهنـد.

نویسنده: ساندرا پیرتزمن

برگردان: نادیه فضل

دویچه وله

محمد هدایت 

سرمقاله

میراث ایاالت متحده برای 
افغانستان چیست؟ 



 

بسم الله الرحمن الرحيم

جنـاب آقـای طاهـر زهیر وزیـر اطالعات و فرهنـگ، آقای 

وحیـد عمـر رئیـس اداره ارتباطـات عامـه و اسـراتژیک 

کمیتـه  رییـس  رشیفـی  آقـای  جمهـوری،  ریاسـت 

اعضـای  دولتـی،  ادارات  رؤسـای  و  معینـان  مصونیـت، 

کمیتـه مشـرک حکومت و رسـانه ها، مناینـدگان جامعه 

مدنـی و مؤسسـات غیـر دولتـی، اعضـای بـورد رهـری 

صنـدوق ملـی حامیـت از خرنـگاران و کارکنـان رسـانه 

و  دولتـی  هـای  رسـانه  مناینـدگان  و  خرنـگاران  ای، 

خصوصـی، مهامنـان گرامـی، خانم هـا و آقایان! السـالم 

علیکـم و رحمـت اللـه و برکاتـه.

امروز خوشـحال هستیم که در مراسـم افتتاحیه صندوق 

ملی حامیت از خرنگاران و کارکنان رسـانه ای و معرفی 

اعضـای بـورد رهـری ایـن صنـدوق حضـور یافتـه ایـم. 

افتتـاح صنـدوق جدیـد حامیـت از خرنـگاران را به همه 

ژورنالیسـت هـا و رسـانه هـا و اهالـی قلـم و مطبوعـات و 

بـه نهادهـای حامـی خرنگاران و رسـانه هـا مخصوصا به 

فدراسـیون خرنـگاران افغانسـتان و بـه اعضـای کمیتـه 

مشـرک حکومـت و رسـانه هـا و بـه اعضای بـورد رهری 

ایـن صنـدوق صمیامنـه تریک مـی گویـم. امیـدوارم در 

رشایـط خطیـر کنونـی دوره جدید صنـدوق ملی حامیت 

از خرنـگاران بتوانـد زمینـه حـد اقل حامیت هـای مالی 

از خرنـگاران و کارکنـان رسـانه ای را فراهـم سـازد.

حضار گرامی! 

را  امـروز صنـدوق حامیـت از خرنـگاران  مـا در حالـی 

افتتاح می کنیم که در رسارس کشـور حمالت تروریسـت 

هـا و تهاجـامت گـروه طالبـان شـدت یافتـه و ده هـا تـن 

از نیروهـای شـجاع و قهرمـان امنیتـی و دفاعـی و افـراد 

خیزش های مردمی به شـهادت رسـیده اند و ده ها هزار 

خانـواده و افـراد ملکـی از ترس این گروه وحشـی از خانه 

و کاشـانه خـود آواره شـده اند.

مـن در ابتـدا به روان پـاک همه شـهدای قهرمان نظامی 

و ملکـی کشـور و مخصوصـا بـه شـهدای رسـانه ای کـه 

در طـول ایـن سـال هـا در راه تحکیـم آزادی بیـان جـان 

باختنـد، درود می فرسـتم و برای همه مجروحان حوادث 

آرزوی شـفا و صحـت یابـی دارد. به همین مناسـبت الزم 

مـی بینـم کـه در بخـش اول صحبـت هایـم در رابطـه بـه 

ماهیـت جنـگ جـاری و مسـئولیت ملـی مـا توضیحـات 

کوتاهـی خدمـت شـام بـه عرض برسـانم:

جنـگ کنونـی دارای ویژگـی هـا و شـاخصه هایی اسـت 

کـه فهرسـت وار برخـی از آن هـا را بیـان مـی کنم:

و  تجاوزکارانـه  و  نامـروع  کامـال  جنـگ  یـک  ایـن   .1

از نـگاه رشیعـت کامـال حـرام و نـاروا اسـت. بـه همیـن 

جهـت علـامی جهـان اسـالم در طـی کنفرانـس هـای 

متعـدد نامـروع بـودن آن را بـه رصاحـت اعالم داشـتند 

و روشـن اسـت کـه گـروه طالبـان که تشـنه خون انسـان 

و عاشـق قـدرت هسـتند، هیـچ گونـه توجـه بـه فتواهـای 

علـام و هیـچ گونـه پایبنـدی بـه احـکام رشیعـت ندارند و 

بـه رصاحـت آیـه رشیفـه قـرآن باغـی شـمرده می شـوند.

2.  ایـن جنـگ ماهیـت خارجـی دارد و در ایـن روزهـا 

زبـان  از  را  خارجـی  آشـکار  مداخـالت  و  هـا  حامیـت 

مقامات عالی کشـور همسـایه شـنیدیم و این که رهران 

گـروه طالبـان و خانـواده های آنـان در کجا اقامـت دارند 

و از کجـا حامیـت مـی شـوند و گـروپ هـای مسـلح و 

مجروحیـن جنگـی آنـان در کجـا تـداوی مـی شـوند. 

3. از تشـدید جنـگ و خشـونت بـه صـورت بـی پیشـینه 

توسـط گـروه طالبـان روشـن مـی گـردد کـه صلـح مـورد 

ادعـا رسابـی بیـش نیسـت و ایـن گـروه از شـعار صلـح 

سـوء اسـتفاده می کند اما از اسـاس به راه حل سیاسـی 

بـاور نـدارد و حتـی بـه موافقتنامه ای که بـا جانب آمریکا 

امضـا کـرده هیـچ تعهدی نـدارد. زیـرا از مواد آشـکار این 

موافقتنامـه کاهـش خشـونت و آتـش بـس و قطـع رابطـه 

بـا گـروه هـای تروریسـتی دیگـر و آغـاز مذاکـره واقعـی و 

معنـا دار بـود کـه ایـن گـروه به هیچ یـک از ایـن تعهدات 

نـه تنهـا عمـل نکرده بلکـه همه آن هـا را به طـور واضح و 

علنی نقض کرده اسـت. در حقیقت هدف طالب کسـب 

انحصـاری قـدرت از راه جنـگ و زور اسـت و بـه هیچ نوع 

راه حل مسـاملت آمیز سیاسـی و مشـارکت عادالنه همه 

جوانـب در قـدرت سیاسـی باورمنـد نیسـت. در طـول دو 

سـال گذشـته بـه هـر انـدازه کـه مـا شـعار صلـح دادیم و 

حسـن نیـت خود را نشـان دادیم بـه هامن انـدازه و بلکه 

بیشـر از آن گـروه طالبـان خشـونت را تشـدید کردنـد و 

بـا بهانـه های بنـی ارسائیلی از میـز مذاکره فـرار کردند.

4.ایـن جنـگ، تنهـا جنـگ بـا حکومـت نیسـت. طالبان 

دشـمن همـه ملـت افغانسـتان و دشـمن متـام احـزاب 

و متـام اقـوام کشـور اسـت و از هیـچ قـوم ایـن کشـور 

گـروه در طـول 27 سـال  ایـن  کنـد.  منایندگـی منـی 

عمـر خـود بـا همـه اقـوام کشـور و بـا همـه احـزاب در 

همـه 34 والیـت جنگیـده و بـه تخریـب همـه بنیادهـای 

کشـور پرداختـه اسـت. ایـن یـک توجیـه بسـیار ابلهانـه 

اسـت کـه عـده ای مطـرح مـی کننـد مبنـی بـر ایـن کـه 

طالبـان تنهـا بـا حکومـت جنـگ دارد و مـردم نبایـد وارد 

ایـن جنـگ شـوند. واقعـا این یـک ادعـای مزخـرف برای 

توجیـه متاشـاچی بـودن و یـا بـی طـرف بـودن اسـت بـه 

بهانـه ایـن کـه ایـن جنـگ بـه دیگـران ربطـی نـدارد و یا 

بدتـر از آن ایـن کـه برخی می گویند نبایـد در این جنگ 

از حکومـت حامیـت کـرد تـا پروسـه صلـح صدمـه نبیند!

5. ایـن جنـگ جنـگ بـر علیـه همـه ارزش های انسـانی 

و حقـوق بـری اسـت. زیرا اندیشـه متحجرانـه این گروه 

هیـچ تغییـری نیافته اسـت و کسـانی که سـخن از تغییر 

فکـری طالبـان مـی گوینـد در صـدد توجیـه ایـن گـروه 

و تطهیـر آن هسـتند. دموکراسـی، حـق انسـان هـا در 

تعییـن رسنوشـت و انتخابـات، حقوق بر، حقـوق زنان، 

حقـوق اقلیـت هـا و آزادی بیان و رسـانه هـای آزاد از دید 

ایـن گـروه مفاهیـم بیگانه و خـالف رشیعـت و دین تلقی 

مـی شـود. بدیـن جهـت در این جنـگ قبـل از هر چیزی 

دیگـر، مفاهیـم و ارزش هـای مـردم سـاالری و حقـوق 

بـری در معـرض خطـر و نابـودی قـرار دارنـد. 

امـا سـؤال اساسـی ایـن اسـت کـه در چنیـن وضعیتـی 

وظیفـه و مسـئولیت مـا چیسـت؟

بـه طـور خالصـه بایـد گفـت کـه مسـئولیت همـه مـا در 

چنـد اصـل خالصـه مـی شـود:

هـای  عرصـه  در  ملـی  رستـارسی  مقاومـت  رضورت   -1

ای.  رسـانه  و  فرهنگـی  سیاسـی،  نظامـی،  مختلـف 

2-  رضورت حامیـت همـه جانبـه از نیروهـای دفاعـی و 

منیتی. ا

رستـارس  در  مردمـی  هـای  خیـزش  ایجـاد  رضورت    -3

کشـور و حامیـت از آنـان در چـوکات حاکمیـت دولتـی.

4-  حفـظ و تحکیـم وحـدت ملـی و مبـارزه بـا 

همـه ظواهـر نفـاق و شـقاق در میـان اقـوام باهـم بـرادر 

. کشـور

و  دولتمـردان  همـه  بیـن  سیاسـی  اجـامع  رضورت   -5

سیاسـیون و احـزاب سیاسـی و اجتنـاب از گرایـش های 

فـرد محورانـه، قـوم محورانـه و حـزب محورانـه.

مـن بـه سـهم خـود تشـکر مـی کنـم از همـه گـروه هـا و 

چهـره های سیاسـی و جهادی که در ایـن ایام در والیات 

مختلـف در مقابـل حمـالت طالبـان بپـا خاسـتند و از 

نیروهـای دفاعـی و خیـزش های مردمـی حامیت کردند. 

از ارزگان و دایکنـدی و غـور و بادغیـس گرفتـه تا پکتیا و 

لوگـر و تـا جوزجـان و فاریـاب و تخار و بدخشـان و قندوز 

و بلـخ و بغـالن و رسپـل و مناطـق دیگـر. ایـن حرکـت ها 

نشـان دهنـده یک قیام ملـی رستـارسی در مقابل جنگ 

افـروزی هـای گـروه طالبان اسـت.

خوشـبختانه امروز جلسـه شـورای عالی مصالحه ملی در 

ارگ ریاسـت جمهـوری دایـر گردیـد کـه ضمـن بحـث ها 

و پیشـنهادات بسـیار سـازنده از طـرف اعضـای مجلـس، 

یـک نـوع اجـامع قـوی ملـی و سیاسـی در حامیـت از 

نظـام و حامیـت از قـوت های امنیتی و دفاعـی نیز اعالم 

گردید.

در کنـار ایـن خیـزش هـا و مقاومـت هـای مردانـه بایـد 

یـادآوری کـرد کـه برخـی متأسـفانه بـه عنـوان بلندگـوی 

طالبـان بـه توجیـه و تطهیـر آنـان مـی پردازنـد. دیـروز 

از یکـی از افـراد طالبـان نقـل شـده بـود کـه: »امیرخـان 

متقـی رئیس دعوت و ارشـاد طالبان به ولسـوالی کجران 

دایکنـدی رفتـه و در دیـدار بـا مـردم شـیعه آنجـا بـه آنان 

اطمینـان داده کـه امـارت خانـه مشـرک همـه اسـت و 

کسـی نبایـد تشـویش داشـته باشـد. نظـام آینـده نظـام 

همـه شـمول خواهـد بـود و متـام مـردم خـود را در آن 

خواهنـد دیـد«.

ایـن تبلیغات پوچ برای کسـانی ممکن اسـت مؤثر باشـد 

کـه گذشـته سـیاه طالبـان را ندیـده باشـد. هـم اکنـون 

طالبـان در مناطقـی از دایکنـدی خانـه و کاشـانه مـردم 

فقیـر و دهقانـان زحمتکـش آنجـا را هـر روز بـه آتـش می 

کشـند و مـردم را از خانه شـان آواره سـاخته انـد و هر روز 

بـه هـر ولسـوالی اخطـار مـی دهنـد که یا تسـلیم شـوید 

و یـا آمـاده جنـگ باشـید و در طـول سـال هـای گذشـته 

نیـز صدهـا تـن از افـراد ملکـی هـزاره و شـیعه در مسـیر 

راه هـای غـور، غزنـی، دایکنـدی، ارزگان، زابـل، میـدان 

وردگ، سـمنگان و پـروان و مناطـق دیگـر توسـط گـروه 

طالبـان رس بریـده شـدند و یـا تیـر بـاران شـدند. 

مـا در گذشـته یعنـی 26 سـال پیـش هـم دیدیـم کـه 

امـارت چگونـه خانـه مشـرک همـه بـود؟ مگـر همیـن 

انـواع خشـونت در متـام جهـان و در میـان متامـی 

انسـان ها امـکان بـروز دارد. کـودکان و زنـان بیشـر در 

معـرض خشـونت قـرار می گیرنـد. بـرای مقابلـه بـا انواع 

خشـونت نیـاز بـه بررسـی و ارائیـه راهکارهـای اساسـی 

بـه شـکل های  وقـوع خشـونت  امـروزه شـاهد  داریـم. 

مختلـف هسـتیم. اغلب مـردم تنها خشـونت فیزیکی را 

زیـان بـار و آسـیب زننـده می داننـد. در حالـی که دیگر 

انـواع خشـونت ماننـد خشـونت روانـی بـه مراتـب آثـار 

زیانبارتـری می توانـد داشـته باشـد. والدیـن و مـدارس 

بـا اسـتفاده از روش هـای تربیتـی مناسـب و آموزشـی 

انـواع  اینجـا  در  کننـد.  مهـار  را  خشـونت  می تواننـد 

خشونت، علل و آثار آن رشح داده شده است. خشونت 

بـه معنای پاسـخ نادرسـت به ناکامی ها و شکسـت های 

زندگی اسـت. اگر در زندگی تان دچار ناامیدی و یأس 

پـی در پی می شـوید، ممکن اسـت راحت ترین  پاسـخ 

ممکـن را بـروز خشـم بدانیـد کـه در واقـع ایـن بدترین 

نـوع پاسـخ بـه اتفاقـات بـد زندگی محسـوب می شـود. 

بـه زبـان دیگـر خشـونت اساسـا بـه معنـای راهـی برای 

آسـیب رسـاندن بـه دیگـران تعریـف می شود.خشـونت 

بـه دنبـال احسـاس خشـم شـدید بـروز پیـدا می کنـد. 

بـه نحـوی کـه بـا تخلیـه آنـی هیجـان منفـی در درون 

از  غافـل  راحتـی کنیـد.  احسـاس  خـود، می خواهیـد 

اینکـه ایـن عمـل هـم عواقـب بدی بـه دنبـال دارد، هم 

خشـم تـان به طـور صحیـح تخلیه منی شـود. خشـونت 

را  از دالیـل  علـل گوناگونـی دارد کـه طیـف وسـیعی 

شـامل می شـود. در واقع چندین عامل منشـا خشـونت 

هسـتند. شناسـایی و کنـرل ایـن عوامل بـه فرد کمک 

می کنـد تـا در هنـگام مواجهه با مسـائل، خشـم خود را 

مدیریـت کنـد. در ادامـه علـل خشـونت را در دو دسـته 

کرده ایـم.  تقسـیمبندی  روانشـناختی  و  فیزیولـوژی 

اغلـب عوامـل فیزیولوژیکـی در کنـرل و اختیـار فـرد 

پرخاشـگر نیسـتند. در هـر صـورت منی تـوان خشـونت 

را بـا ایـن فرضیـه کـه فـرد کنرلی بـر رفتار خـود ندارد، 

توجیـه کـرد. سـکته مغـزی، آسـیب های مغـزی، سـکته 

قلبـی، کمبـود برخـی ویتامین هـا، کمبـود برخی امالح 

و مـواد معدنـی در بـدن، باعث ایجاد خشـونت و خشـم 

 عزت اهلل اکبری رئیس بخش رسانه های مؤسسۀ دیده بان حقوق بشر و رسانه ها

بیـامر  بـدن  در  فیزیولوژیکـی  علـل  فـرد می شـود.  در 

بررسـی می شـوند.اصلی ترین علـل خشـونت را باید در 

روان فـرد جسـتجو کـرد. گاهـی عوامل روانِی خشـونت 

ریشـه در یـک تعـارض حل نشـده دارنـد. یعنـی فرد در 

مقابل یک مسـئله و یا احسـاس دچار دوگانگی اسـت. 

ایـن دوگانگـی اغلـب خـود را بـه صـورت طغیان هـای 

پرخاشـگرانه در مقابـل دیگـران نشـان می دهـد. یکـی 

کنـرل  در  ناتوانـی  می توانـد  روانـی  علـل  از  دیگـر 

باشـد.  هیجانات 

ایـن دسـته از عوامـل زیـر مجموعـه ی مـوارد بـاال 

بـه صـورت جزئی تـر  را  آن هـا  کـه  محسـوب می شـوند 

از دسـت  بررسـی کرده ایـم، اگـر کسـی را در زندگـی 

داده ایـد، اگـر در زندگـی شـخصی خـود و یـا محیـط 

کاریتـان دچـار شکسـت می شـوید، اگر فردی هسـتید 

کـه زود ناامیـد می شـوید و از هـر موقعیتـی کـه کمـی 

در آن ضعـف داریـد خـود را بازنـده می دانیـد، ممکـن 

اسـت ناخـودآگاه زمینـه ای بـرای ایجـاد خشـم در خود 

ایجـاد کنیـد. البتـه این نـوع خشـم در دراز مـدت بروز 

آن هـا  بـا  منی توانیـد  کـه  طـوری  بـه  می کنـد.  پیـدا 

مقابلـه کنیـد و جلـوی بوجـود آمـدن آن را بگیرید. مثل 

»مـن آدم کارآمـدی نیسـتم، دسـت به هـر کاری می زنم 

اهدافـم  بـه  کاری می کنـم منی توانـم  هـر  ناموفـق ام، 

دسـت پیـدا کنم. دسـت آخر حتـام تنها خواهـم ماند«. 

ایـن افـکار مزاحـم می توانـد در دراز مدت تولید خشـم 

پنهـان کـرده و اثـرات مخربـی بـر زندگی شـام بگـذارد. 

گاهـی عـدم بـروز کینـه و خشـم در مقابل کسـی باعث 

انباشـد و بزرگ شـدن حـس تنفر و خشـم در مقابل آن 

فـرد می شـود. واکنش هـای هـر کـس در مقابـل چنین 

احساسـاتی متفـاوت اسـت. 

طبقـه  مختلـف  صورت هـای  بـه  خشـونت  انـواع 

بنـدی می شـوند. در اینجـا مـا خشـونت را بـه دو نـوع 

از  یکـی  ایـم،  کـرده  تقسـیم  کالمـی  غیـر  و  کالمـی 

رایج تریـن انواع خشـونت در کشـور ما خشـونت کالمی 

می شـود.  انجـام  گوناگونـی  روش هـای  بـه  کـه  اسـت 

دشـنام،  ناسـزا،  شـامل  می توانـد  کالمـی  خشـونت 

بدگویـی پشـت رس افـراد دیگـر، زورگویـی، رفتارهـای 

قلدرمعابانـه، داد و فریـاد بر رس هم و... باشد.خشـونت 

غیرکالمـی، هـر گونـه رفتـاری بـه صـورت غیر مسـتقیم 

و غیـر کالمـی در قالـب خشـونت را شـامل می شـود. از 

جملـه خشـونت های غیـر کالمـی می تـوان به خشـونت 

جنسـی، خشـونت روانـی، خشـونت نوشـتاری )ماننـد 

آمیـز در فضاهـای  توهیـن  و منت هـای  نوشـنت شـعار 

مختلـف مجـازی( اشـاره کرد. راه حل هـای این معضله 

جـدی در جامعـه میتـوان در بلنـد بـردن آگاهـی زنـان 

اولیـه ی  حقـوق  مـورد  در  روستانشـین  و  شهرنشـین 

شـان، بـه کیفـر رسـاندن عامـالن قضایـای خشـونت بر 

زنـان، حامیـت خانواده هـا از زنـان و حـق دسرسـی به 

آمـوزش و پـرورش؛ از راهکارهایـی اسـت کـه می توانـد 

در کاهـش خشـونت علیـه زنـان تأثیـر بگـذارد.

مؤسسـۀ دیـده بـان حقـوق بـر و رسـانه هـا بـه 

ایـن بـاور اسـت کـه بـه هـر انـدازه در کشـور عزیـز مـا 

افغانسـتان مـردم باسـواد شـود و بـرای مـردم در مـوارد 

فـوق آگاهـی عامـه داده شـود، طبعـی اسـت کـه گراف 

خشـونت پاییـن خواهـد آمـد.

طالبـان نبـود که رهـر مردم هزاره و شـیعه اسـتاد مزاری 

را بـا دسـت بسـته و در حالـی کـه ایشـان را بـه اسـارت 

خـود گرفتـه بودنـد بـه شـهادت رسـاندند؟ مگـر همیـن 

گـروه نبـود کـه در مـزار رشیـف و در بامیـان و یکـه ولنگ 

مـردم را قتـل عـام کردنـد؟ مگـر همیـن گـروه کـه اکنون 

مـزار  در  کـه  نبـود  دارد  را  بـودن  شـمول  همـه  ادعـای 

فریـاد مـی کشـید کـه تاجیـک بـه تاجیکسـتان و اوزبک 

بـه اوزبکسـتان و هـزاره بـه قرسـتان بـرود! مـردم هـزاره 

و شـیعیان افغانسـتان فریـب ایـن گونـه تبلیغـات را منی 

خورنـد و از کسـانی که هم شـعارهای طالبان را نشـخوار 

مـی کننـد مـی خواهیـم کـه بیـش از ایـن بـه مـردم خود

خیانت نکنند و بلندگوی طالبان نشوند.

گـروه طالبـان بایـد بدانـد که هرگز بـه خیال خـام امارت 

و نظـام همـه شـمول خـود نباشـد. ایـن گروه هـامن طور 

کـه در طـول 27 سـال گذشـته نتوانسـته در دل مـردم 

افغانسـتان راه پیـدا کنـد، بعـد از ایـن نیـز جـز کینـه و 

نفـرت بیشـر را نصیـب نخواهـد شـد و هرگـز منـی تواند 

از راه جنـگ و تغلـب بـر  افغانسـتان و رسنوشـت مردم ما 

مسـلط شـود. بنـا بر این به نفـع آنان و به نفـع همه مردم 

افغانسـتان اسـت کـه فرصـت صلـح را از دسـت ندهند و 

بـا خامتـه دادن بـه جنـگ و خونریزی و پذیرفـنت راه حل 

سیاسـی، بـه میـز مذاکـره بازگردنـد و بـه حکـم خداونـد 

کـه صلـح عادالنه و مشـارکت عادالنه و احـرام به حقوق 

همدیگـر اسـت تـن دهند.  

حضار گرامی!

بـا توجـه بـه ایـن وضعیـت بایـد بدانیـم کـه هرچـه زمـان 

مـی گـذرد، میـزان خطـرات و تهدیـدات نسـبت بـه نظام 

سیاسـی و قانـون اساسـی و دسـتاوردهای 20 سـاله مـا 

بیشـر مـی شـود و بـه طـور خـاص آزادی بیـان و رسـانه 

آزاد بیـش از هرچیـزی دیگـر در معـرض خطر اسـت. این 

حالـت مـی طلبـد کـه آزادی بیـان و خرنـگاران خـود را 

بیـش از هـر وقـت دیگر بـه طور همه جانبه مـورد حامیت 

قـرار دهیـم و از طرف دیگر رسـانه هـا و خرنگاران ما هم 

مسـئولیت دارنـد کـه در کنار جمهوریت و نظام سیاسـی 

کشـور بـا جرئـت و قاطعیـت بایسـتند و از منافـع ملـی و 

ارزش هـای انسـانی دفـاع کننـد و از هر عملـی که باعث 

تضعیـف روحیـه مردم یـا نیروهـای دفاعـی و امنیتی می 

شـود اجتنـاب منایند. نقش رسـانه هـا در رشایط جنگی 

و امنیتی امروز و با توجه به جنگ روانی دشـمن، بسـیار 

تعییـن کننـده اسـت و از ایـن رو در میزگردها نباید بحث 

هایـی مطـرح شـود کـه بـا منافـع ملـی و مصالـح علیـای 

کشـور در مغایـرت باشـد و یـا ارسار نظامـی و امنیتـی را 

افشـا شود.

خرنـگاران،  از  حامیـت  ملـی  صنـدوق  مجـدد  احیـای 

یـک گام بسـیار مهـم در جهـت حامیـت از خرنـگاران 

و  صنـدوق  ایـن  احیـای  اسـت.  ای  رسـانه  کارکنـان  و 

سـازماندهی مجـدد آن یـک رضورت بـود کـه از دو سـال 

پیـش در جلسـات کمیتـه مشـرک مطرح شـد و اعضای 

ایـن کمیتـه بـا جدیـت این موضـوع را دنبـال کردند. من 

از جاللـت مـآب رئیـس جمهور تشـکر می کنـم  به خاطر 

حامیـت همه جانبه ایشـان از آزادی بیان و از خرنگاران 

و از صنـدوق حامیـت از خرنـگاران و از تشـویق تجـار و 

سـکتور خصوصـی بـرای کمـک بـه ایـن صنـدوق. رئیس 

جمهـور در چندیـن صحبتـی کـه باهـم داشـتیم  چندی 

صنـدوق  ایـن  از  صورتـی  در  کـه  کردنـد  تأکیـد  پیـش 

حامیـت مـی کنـد کـه یک صنـدوق معتـر ایجاد شـود و 

با شـفافیت و پاسـخگویی عمل کنـد. در این جا بجا می 

دانـم کـه از بـرادر گرامـی آقـای وحیـد عمـر و همـکاران 

ایشـان آقـای دواخـان مینه پـال و لطیف محمود و سـایر 

دوسـتان تشـکر کنـم کـه در حل چالـش هـای مربوطه و 

ترسیـع هدایـات رئیـس جمهـور تـالش کردند و امـروز به 

کمـک ایـن دوسـتان شـاهد معرفـی بـورد رهـری جدید 

هسـتیم. صندوق 

همچنیـن الزم می بینـم از هیأت مدیره پیشـین صندوق 

مخصوصـا جنـاب آقـای وردگ و همکاران ایشـان تشـکر 

کنـم که در طول سـالیان گذشـته علی رغـم همه چالش 

هـا نام صندوق را زنده نگهداشـتند و به انـدازه توان خود 

در حامیـت از خرنـگاران تالش کردند. 

حضار گرامی!

در جریـان سـاماندهی مجـدد صندوق تغییرات اساسـی 

و بنیـادی ایجـاد شـده اسـت کـه بـه برخی از نـکات مهم 

آن اشـاره مـی کنم:

اول ایـن کـه هویـت صندوق تعریـف واضح یافتـه و حتی 

نـام آن هـم تغییـر یافتـه اسـت. هویـت ایـن صنـدوق، 

هویـت ملـی اسـت و غیـر حکومتـی و غیـر انتفاعـی بـا 

شـخصیت حقوقـی مسـتقل کـه از نـو در وزارت اطالعات 

و فرهنـگ ثبـت شـده و بـه نـام شـخصیت حقوقـی خـود 

جـواز مـی گیـرد. نقـش حکومـت در ایـن صنـدوق تنهـا 

نقـش حامیتـی و نظارتـی اسـت و متـام فعالیـت هـا و 

تصمیـامت آن مسـتقل اسـت. همچنین در نـام صندوق 

و مـواد آن در کنـار خرنـگاران، کارکنـان رسـانه ای نیـز 

در  تـا  اسـت  تعریـف شـده  روشـنی  بـه  و  اضافـه شـده 

کنـار خرنـگاران متـرر، سـایر کارکنـان رسـانه ای نیـز 

کـه ماننـد خرنـگاران در حـوادث متـرر مـی شـوند، از 

حامیـت هـای صنـدوق مسـتفید شـوند.

دوم ایـن کـه بـرای صنـدوق طرزالعمـل جدیـد کـه در 

حقیقـت اساسـنامه صنـدوق اسـت تهیـه شـد. در ایـن 

طرزالعمـل متـام ابعـاد و رشایـط مربوط بـه فعالیت های 

صنـدوق، منابـع مالـی، طـرز پرداخـت کمـک هـا، نحـوه 

کنـرل و تفتیـش و نظـارت بـه صـورت دقیق پیـش بینی 

رهـری  بـورد  جدیـد  اساسـنامه  مطابـق  اسـت.  شـده 

عبـارت  کـه  اسـت  شـده  ایجـاد  سـال  دو  بـرای  جدیـد 

هسـتند از: مناینـده پوهنحـی ژورنالیزم پوهنتـون کابل، 

مناینـده آکادمـی علـوم، سـه تـن بـه انتخاب فدراسـیون 

هـای خرنـگاران، سـه تن بـه مناایندگـی از رسـانه های 

اداره  مناینـده  مشـرک،  کمیتـه  مناینـده  خصوصـی، 

ارتباطات عامه و اسـراتژیک ریاسـت جمهوری، مناینده 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ، مناینـده کمیتـه مصونیـت 

خرنـگاران، مناینده کمیسـیون دسرسـی بـه اطالعات.

نکته سـوم وظیفه و  مسـئولیت خطیر بورد رهری اسـت. 

ایـن بـورد عالـی تریـن مرجـع تصمیـم گیـری صنـدوق 

بـدون  و  افتخـاری  هـم  آن  اعضـای  فعالیـت  و  اسـت 

امتیـازات مادی اسـت و رئیـس بورد و رئیس داراالنشـای 

صنـدوق هم توسـط خـود اعضـا و از میان اعضـا انتخاب 

مـی شـوند. وظایـف بـورد در منت طـرز العمل بـه صورت 

بسـیار واضـح بیان شـده اسـت.

چهـارم ایـن که مطابق مقـرره کمیته مشـرک حکومت و 

رسـانه ها، صنـدوق ملی حامیت از خرنـگاران در مقابل 

کمیتـه مشـرک پاسـخگو و حسـابده بوده و بـورد رهری 

صنـدوق مکلـف اسـت در هـر ربـع گـزارش خـود را بـه 

کمیتـه مشـرک ارائه منایـد. از این جهت بایـد گفت که 

بعـد از ایـن نقـش و وظیفه کمیته مشـرک نیـز در رابطه 

بـا صندوق بسـیار مهـم و کلیدی اسـت.

در پایـان یکبـار دیگـر رشوع کار صنـدوق ملـی حامیـت 

از خرنـگاران و کارکنـان رسـانه ای را مجـددا تریـک 

مـی گویـم و همچنیـن برای دوسـتان عزیز خـود اعضای 

بـورد رهـری صنـدوق آرزوی توفیـق می کنم. شـخصیت 

هایـی کـه بـه عنـوان اعضـای بـورد از طـرف نهادهـای 

عبـارت  انـد  معرفـی شـده  در طرزالعمـل  تعییـن شـده 

هسـتند از: 1- محمـد آصـف احمـدزی مناینـده محـرم 

مناینـده  انصـاری  احمـد  میرزکـی   -2 علـوم  آکادمـی 

محـرم پوهنحـی ژورنالیـزم پوهنتـون کابـل 3- حجـت 

اللـه مجـددی مناینده کمیته مشـرک حکومت و رسـانه 

اطالعـات  وزارت  مومنـد مناینـده محـرم  هـا 4- صابـر 

و فرهنـگ 5- زهـرا موسـوی مناینـده محـرم کمیسـیون 

دسرسـی به اطالعـات 6- صدیق اللـه توحیدی مناینده 

محـرم کمیته مصونیـت خرنگاران 7- صمصامه سـیرت 

از صـدای آمریـکا 8- حـارث جاملـزاده از تلویزیـون یـک 

9- جاویـد همیـم از آژانـس پـژواک 10- دواخـان مینـه 

پـال رئیـس مرکـز اطالعـات و رسـانه های حکومـت 11- 

عبداملجیب خلوتگر عضو فدراسـیون ژورنالیسـتان 12- 

ضیـا بومیـا عضـو فدراسـیون ژورنالیسـتان و 13- مکیـه 

منیـر عضـو فدراسـیون ژورنالیسـتان.

همـه اعضـای بـورد کـه نـام بـرده شـد شـخصیت هـای 

برجسـته و مسـلکی و با تجربه و دلسـوز به رسانه و رسانه 

گـران هسـتند. از همـه اعضای بورد تقاضـای جدی دارم 

کـه هرچـه زودتر فعالیـت عملی خود را آغـاز منایند تا در 

رشایـط حسـاس کنونـی از خرنـگاران و کارکنان رسـانه 

ای خـود آنچنانکه شایسـته اسـت حامیـت کنیم.

تل دی وی افغانستان 

و بـه امیـد تحکیـم هرچـه بیشـر آزادی بیـان و حامیـت 

همـه جانبـه از خرنـگاران و رسـانه هـا

تشکر از توجه شام  

السالم علیکم و رحمت الله و برکاته.

متن سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه 
صندوق ملی حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه ای و معرفی اعضای بورد 

رهبری صندوق- )کابل- مرکز رسانه های حکومت- 9 سرطان 1400 ش(
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خشونت و نظر کوتاه به انواع آن
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 بازی با اعداد              3311
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3206    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3482
وزیرسفید را در خانه  a6 حرکت دهید. 

3511

جواب هدف         2959
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ثور
به نظر می رســد که در حالت بسیار خوبی هســتید و آماده اید که برای آینده 
برنامه ریزی کنید. زمان خوبی برای ســرمایه گــذاری طوالنی مدت، آغاز یک 

کسب و کار جدید و مسافرت های شخصی است.

جوزا
امروز شــور و ذوق و الهامات به شــما کمک ویژه ای می کند. این اراده به شما 
کمــک خواهد کرد که به چیز های عالی دســت پیدا کنید مخصوصا در بخش 
هــای حرفه ای و فکری تان. به نظر میرســد که دلیلی نــدارد تا نگران زندگی 

عاطفی تان باشید. 

سرطان
ممکن اســت به یک ســفر کوتاه تا قبل از ظهر بروید، در بخش های حرفه 
ای و شخصی این ســفر برای شما جذاب است. به نظر می رسد که اعتماد 
به نفس زیادی دارید و ممکن اســت تمایل داشته باشید که ریسک کنید.

اسد
ســختی های مالی ممکن است باعث بحث با خانواده تان شود. به نظر می رسد 
که سرشار از انرژی هستید و می توانید که پروژه هایی که اخیرا شروع کرده اید 

را به اتمام برسانید. این فرصت را از دست ندهید. 

سنبله
امروز صبح شــور و اشتیاق و اعتماد بنفس زیادی دارید، و همین موضوع شما را 
کارآمد می سازد. کمی مشکالت ارتباطی دارید. احتماال مجبور باشید که به یک 

سفر کاری بروید.

حمل
انرژی و اراده ای که دارید به شما کمک می کند تا پروژه ای که چندین بار آغاز 
کرده اید را به اتمام برسانید. یکی از دوستان خوب به شما پیشنهاد پیوستن به 

یک مشارکت می دهد که برای شما سودآور است.

میزان
ممکن اســت به دلیل برنامه کاری فشرده ای که دارید کمی استرس داشته 
باشــید. با این حــال، نباید این ناراحتی تان را به رئیس تان نشــان دهید. 

اعتماد به نفس داشته باشید و اجازه ندهید که درون خودتان بروید.

عقرب
فرصت خوبی دارید که در تمام پروژه های شــخصی و کارهای حرفه ای تان 
موفق شوید. اراده قوی و اعتماد بنفسی که دارید می توانید بر تمام مشکالت 

و موانع غلبه کنید.

قوس
با توجه مشکالتی که در بخش های مالی دارید، نامید نشوید و اعتماد بنفس 
خود را از دســت ندهید. حتی اگر حس خوبــی دارید، در هر کاری که انجام 

میدهید موفق می شوید.

جدی
یک شخص سالمند به شما پیشنهاد یک فرصت برای پیوستن به یک پروژه 
کاری را می دهد که ســود زیاد مالی را به دست خواهید آورد. امروز بعد از 

ظهر ممکن است مجبور باشید که به یک سفر کاری بروید.

دلو
به نظر می رسد که تا قبل از ظهر مشغول هستید، مجبور هستید تا با مشکالت 
مالی که به تعویق افتاده بودند برخورد کنید. اگر فرصتی برای پیوســتن به یک 

کسب و کار جدید داشتید، باید از آن استفاده کنید.

2960

سیاح ـ سیاحت ـ حاسد 
ـ حسد ـ اسد ـ ساده ـ 
اسید ـ ســید ـ داس ـ 
سی ـ دست ـ سیاه ـ سه 
ـ سایه ـ ساحه ـ دسته ـ 

ست ـ حس.
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حوت
فرصتی دارید که امروز را با رویدادی شــاد شروع کنید. مبلغی عمده پول از یک 

کسب و کاری که اخیرا با دوستان تان شروع کرده اید را به دست خواهید آورد.

 شطرنج                     3483

ر

آزادمرد ـ ایمان ـ برگزیده ـ پیامبر ـ ترقی ـ ثنویت ـ جاللت ـ چگونگی 
ـ حبس ـ خفقان ـ دستبرد ـ ذکریا ـ رهروان ـ زودرس ـ ژورنال ـ سپاه 
ـ شهرســتانـ  صابرـ  ضمیرـ  طنــابـ  ظرفیتـ  علمبردارـ  غمگینـ  
فیض ـ قلم ـ کشکول ـ گوهر ـ لقمه ـ مادر ـ نقیب ـ والی ـ هزار ـ یخنی.
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جمهوری و کاوه آیریک کارگردان تیاتر سخرنانی کردند.

زهرا سپهر در سخرنانی اش که رویکرد هرن تیاتر با حضور زنان و ترویج حقوق 

برش را بررسی می کرد، گفت که با تیاتر می شود وارد خانه ها، ذهن و زندگی 

مردم شد و این گونه می شود راحت تر حقوق برش و آزادی را ترویج کرد. 

او گفت که مردم برداشتی غلطی از حقوق برش دارند. فکر می کنند حقوق برش 

یعنی زنان بلندتر از مردان. در حالی که حقوق برش به معنی برابری حقوق 

متام انسان هاست. او هم چنین یادآوری کرد که گروه دخرتان تیاتریست، 

کسانی هستند که صدای حقوق برش، حقوق شهروندی و حقوق زنان را در 

متام والیات، السوالی ها و شهر ها بلند می کند. 

زهرا سپهر یادآوری کرد که زنان افغانستان سفیران برابری هستند و هرگز این 

خط را رها و معامله منی کنند. او هم چنین گفت که دخرتان و زنان افغانستان 

دیگر به گذشته برمنی گردند.  کاوه آیریک کارگردان تیاتر نیز در مورد تاثیر 

تیاتر و وضعیت آن در افغانستان صحبت کرد. او گفت که تیاتر یکی از 

تاثیرگزارترین چیزها در زندگی برش است. آیریک هم چنین یادآور شد که تیاتر 

چیزی نیست که از بیرون آمده باشد، بلکه یکی از آیین های نیایشی نیاکان 

ما از گذشته تا حال بوده است. او به عنوان منونه از روضه خوانی و سینه زدن 

سخن گفت.  کاوه آیریک اذعان داشت که با وضعیت و خفقان که در کشور 

است، تیاتر متاسفانه روز به روز رو به سقوط است. او گفت،سس تیاتری که 

جامعه خود را نقد نتواند و نتواند خوشی جامعه خود را به تصویر بکشد از بین 

خواهد رفت.  در پایان این برنامه، حارضین در دفرتچه ای که به یادبود از طیبه 

موسوی گذاشته شده بود پیام های شان را نوشتند. 

کرده اسـت که شـهر هرات با داشنت بناهای تاریخی و به ویژه 

بناهای تاریخی دورۀ اسـامی، برای دولت افغانسـتان و جهان مهم 

اسـت و با شامل شـدن آن در فهرست میراث های فرهنگی جهانی، 

توجه جهانیان در زمینۀ حفاظت آن بیشـرت می شـود.

در خربنامه هم چنین آمده اسـت که مسـوول بخش فرهنگی بنیاد 

آغا خان از کار منار پنجم هرات معلومات داده و گفته اسـت که 

دو سـال دیگر تکمیل خواهد شـد. معاون سفارت ازبکستان نیز از 

آمادگی کشـورش به خاطر ترمیم باغ و مقربه امیر علی شـیر نوایی 

اطمینان داده است. 

در هـرات آثـار تاریخی منحرص به فردی وجود دارد. منارهای 

تاریخـی، قلعه اختیارالدین، مسـجد جامع بزرگ هرات، مجموعه 

تاریخی گازرگاه و مزارهای بی شـار مانند زیارت گاه خواجه 

عبدالله انصاری، موالنا حسـین واعظ کاشـفی و موالنا عبدالرحمن 

جامی در شـهر هرات موقعیت دارد.

افغانستان ما: گفتان بررسی حضور زنان در عرصه هرن تیاتر با رویکرد 

صلح و حقوق برش روز چهارشنبه 9 رسطان در کابل برگزار شد.

در این برنامه که از سوی »موسسه جوانان افغان در عرص نوین« برگزار 

شده بود گرامی داشت از طیبه موسوی هرنمند تیاتر و سینا که 

چندی پیش در انفجاری در کابل جان باخت نیز به عمل آمد.

برگزار کنندگان برنامه هدف از برگزاری این گفتان را بررسی حضور 

زنان و نقش  آن ها در عرصه هرن تیاتر و یادبود از کارنامه هرنی طیبه 

موسوی هرنمند تیاتر عنوان کردند. 

طیبه موسوی و فاطمه دو کارمند ریاست افغان فلم بودند که روز 

شنبه 22 جوزا در انفجاری در غرب کابل جان باختند. مرگ این دو با 

واکنش های بسیاری در بین کاربران شبکه های اجتاعی و رسانه ها 

مواجه شد.

طیبه موسوی هم چنان عضو گروه دخرتان تیاتریست، سفیران برابری 

نیز بوده است. به گفته ای اعضای این گروه، طیبه و دیگر هم کارانش 

در بیشرت از 90 تیاتر خیابانی بازی کرده بودند که بیشرتین نقش های 

اصلی و کلیدی را طیبه داشته است. آن ها هدف این گروه را مبارزه 

بخاطر ارزش ها، برابری حقوق زنان، حقوق برش و رس دادن آزادی 

گفتند. 

دخرتان تیاتریست، سفیران برابری، به یاد طیبه موسوی منایشی را 

تحت عنوان »این وطن بی ما وطن کی می شود« نیز اجرا کردند. 

در این برنامه زهرا سپهر، مشاور حقوق برشی معاونت دوم ریاست 

افغانسـتان ما: وزارت اطاعات و فرهنگ اعام کرده اسـت 

که یونسـکو طرح افغانسـتان مبنی بر ثبت هرات در فهرست 

میراث های فرهنگی را تایید کرده و به زودی این شـهر شـامل 

میراث های فرهنگی جهان می شـود. 

در خربنامه ای که از سـوی این وزارت منشـرت شده آمده است 

که طرح وزارت اطاعات و فرهنگ مبنی بر ثبت شـهر هرات در 

فهرسـت میراث های فرهنگی جهان، که قباً به یونسـکو ارسال 

شـده بود، از طرف آن سازمان تایید شده است.

این سـازمان فرهنگی خواهان اسـناد و مدارک الزم در این زمینه 

شـده و رسپرسـت وزارت اطاعات و فرهنگ هم با استقبال از 

تاییدی یونسـکو به منظور پذیرفته شـدن شهر هرات در فهرست 

میراث های فرهنگی جهان، تاکید کرده اسـت که اسـناد الزم در 

این زمینه آماده و به یونسـکو ارسال شود.

در این جلسـه رسپرسـت وزارت اطاعات و فرهنگ، خاطرنشان 

رویداد

را  سـینایی  جدیـد  چهـره   ۳۹۵ اسـکار  آکادمـی 

اسـت. کـرده  دعـوت  و  انتخـاب  عضویـت  بـرای 

می پذیـرد  جدیـد  عضـو   ۳۹۵ امسـال  اسـکار  آکادمـی   

پیـش  سـال  کـه  اسـت  افـرادی  شـار  نصـف  حـدود  کـه 

بودنـد. شـده  دعـوت  مجموعـه  ایـن  در  عضویـت  بـه 

از میـان افـراد امسـال ۴۶ درصـد را زنـان تشـکیل می دهنـد و ۳۹ 

درصـد از اعضـا نیـز از جوامـع نـژادی و قومیتی متفاوت هسـتند. از 

ایـن میـان ۵۳ درصـد را چهره هـای بین املللـی تشـکیل داده اند که 

از ۴۹ کشـور مختلـف وارد آکادمـی می شـوند. از ۳۹۵ عضـو جدیـد 

امسـال ۸۹ تن را افرادی تشـکیل داده اند که پیشـرت نامزدی اسـکار 

را کسـب کرده اند و ۲۵ نفرشـان موفق به دریافت اسکار شده  بودند.

هنیـه  بـن  کوتـر  »پـدر«،  فلـم  نویسـنده  و  کارگـردان  زلـر  فلوریـن 

کارگـردان و نویسـنده »مـردی کـه پوسـتش را فروخـت«، لـی آیـزاک 

بازیگـر  تـودوم  لسـلی  »مینـاری«،  نویسـنده  و  کارگـردان  چانـگ 

نویسـنده »زن  و  فنـل کارگـردان  امرالـد  فلـم »شـبی در میامـی«، 

جـوان امیدبخـش«، شـاکا کینـگ کارگـردان و نویسـنده »یهـودا و 

مسـیح سـیاه« و الکسـاندر نوانئـو کارگـردان و مستندسـاز »جمعی« 

شـاری از چهره هـای مطـرح سـال پیـش هسـتند کـه فلم هایشـان 

موفقیت هـای زیـادی کسـب کـرد و امسـال وارد این جمع شـده اند.

بـاب چاپـاک مدیر عامل کمپانی والت دیزنی، اسـتیو یئـون، یو-ری-

هـان و یو-چونگ یئون بازیگران فلم »مینـاری«، ماریا باکالووا بازیگر 

»بـورات ۲«، هیـو بونویـل بازیگـر »دانتـون ابی«، ونسـا کربـی بازیگر 

»ماموریـت غیـر ممکـن«، رابـرت پتینسـون بازیگر »تنت«، پل راسـی 

بازیگـر »آوای متـال« و جورج سـی.وولف سـازنده »بلک باتم مارینی« 

هسـتند. امسـال  لیسـت  در  حـارض  مشـهور  چهره هـای  دیگـر  از 

فلمـربدار،   ۱۱ بازیگـران،  مدیـر   ۱۰ بازیگـر،   ۳۲ امسـال 

جملـه  از  مستندسـاز   ۳۳ و  کارگـردان   ۲۳ لبـاس،  طـراح   ۱۲

می شـوند.  اسـکار  آکادمـی  وارد  کـه  هسـتند  چهره هایـی 

شـده  انـد. دعـوت  نیـز  اجرایـی  مدیـر   ۲۶ امسـال  اسـکار  در 

هفتـاد و هشـتمین جشـنواره ونیـز با اهدای شـیر طای خـود به جیمی 

لـی کورتیـس از یـک عمر دسـتاورد هـرنی وی تجلیل می کند.

بـه گـزارش ددالیـن، جشـنواره فلـم ونیـز ۲۰۲۱ شـیرطای یـک عمـر 

دسـتاورد هـرنی خـود را بـه بازیگـر آمریکایـی جیمی لی کورتیـس اهدا 

می کنـد. ایـن مراسـم ۸ سـپتامرب در سـاال گرانده برگزار می شـود و پس 

از آن فلـم »هالوویـن می کشـد« سـاخته دیویـد گـوردون گریـن اولیـن 

اکـران خـود را در بخـش خارج از مسـابقه این جشـنواره تجربه می کند.

»هالوویـن می کشـد« دنبالـه ای بـر »هالوویـن« ۲۰۱۸ اسـت کـه در آن 

کورتیـس نقـش شـخصیت خـود لوری اسـتورد را بـار دیگر تکـرار کرده و 

فلـم بـا فـروش ۲۵۰ میلیـون دالر در رسارس جهان بـه پرفروش ترین فلم 

ایـن چندگانـه در تاریـخ چهـار دهه ای آن بدل شـد.

»هالوویـن می کشـد« قـرار اسـت از ۱۴ اکتـرب اکـران جهانـی خـود را 

آغـاز کنـد. تریلـر ایـن فلـم هفتـه پیش منتـرش شـد. کورتیس با انتشـار 

بیانیـه ای دربـاره دریافـت ایـن جایـزه گفـت: فروتنانـه از دریافـت ایـن 

افتخـار در جشـنواره فلـم ونیز تشـکر می کنـم. به نظر ناممکن می رسـد 

کـه آن قـدر در ایـن صنعـت فعالیـت کـرده باشـم کـه شایسـته دریافـت 

جایـزه یـک عمـر دسـتاورد هـرنی باشـم. اینکـه این اتفـاق بـا »هالووین 

در  وی  می یابـد.  خاصـی  معنـای  مـن  بـرای  می دهـد  رخ  می کشـد« 

ادامـه از فلـم »هالوویـن« و همراه شـدنش با شـخصیت »لوری اسـرتود« 

بـه عنـوان رشوع دوران بازیگـری خـود و حفـظ و ادامـه آن یـاد کـرد و 

اسـتقبال متاشـاگران رسارس جهـان از آن را موهبتی بـرای خود خواند. 

آلربتـو باربـرا مدیـر جشـنواره ونیـز نیـز از جیمی لـی کورتیس بـه عنوان 

بازیگـری یـاد کـرد که به گروه نـادری از بازیگران هالیـوود تعلق دارد که 

بـه بهرتیـن شـکل بازتاب دهنـده خصوصیاتـی هسـتند کـه روح صنعت 

فلمسـازی در جهـان و میـراث آن را ارایـه می کند. وی افـزود: وی دخرت 

۲ سـتاره فراموش نشـدنی اسـت: تونی کورتیس و جنت لی. جیمی لی 

کورتیـس تجسـم ذاتـی سـتاره ای اسـت کـه می دانـد چگونـه بـا مهارت 

و احسـاس مسـؤلیت بـه ایفـای نقـش بپـردازد. جیمـی لـی کورتیـس 

بازیگـر فلم هـای متعـددی بوده کـه »چاقوها بیـرون« و فلم هـای کمدی 

کاسـیک »یـک ماهـی به نام وانـدا«، »اماکن تجـاری« و »جمعه عجیب« 

از جملـه آنهـا هسـتند. وی بـرای بـازی در »دروغ هـای حقیقـی« جایـزه 

گلـدن گلـوب بهرتیـن بازیگـر زن فلـم موزیـکال یـا کمـدی را دریافـت 

کرده اسـت. جشـنواره ونیز ۲۰۲۱ از ۱ تا ۱۱ سـپتامرب برگزار می شـود.

اعضای جدید 
آکادمی اسکار معرفی شدند

شیر طالی ونیز به دختر 
تونی کورتیس اهدا می شود

عبیداهلل رجب اوف، کارگردان و بازیگر 
شناخته شده اهل تاجیکستان درگذشت گفتمان »بررسی حضور زنان در عرصه هنر تیاتر 

با رویکرد صلح و حقوق بشر« در کابل برگزار شد

جشنواره

سینما

رویداد

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

وجود داشته باشد.
 8 کلمه: خوب 

 16 کلمه: متوسط 
 24  کلمه: عالی 

شــهر هرات ثبت میراث های فرهنگی یونسکو می شود
رویداد

بازیگـر  و  کارگـردان  رجـب اف،  عبیداللـه  مـا:  افغانسـتان 

درگذشـت. سـالگی   ۸۰ در  تاجیکسـتان  در  تئاتـر  شـناخته 

اسـت.  می بـرده  رنـج  کوویـد-۱۹  بیـاری  از  اخیـرا  او 

معـروف  کمدین هـای  جملـه  از  اف  رجـب  عبیداللـه 

کـرد. فعالیـت  تئاتـر  در  سـال   ۵۰ از  بیـش  و  بـود  تاجیـک 

تئاتـر  بنیادگـذار  رجـب اف  آقـای  سـی  بـی  بـی  گـزارش  بـه 

ریاسـت   ۲۰۰۴ تـا   ۲۰۰۰ سـال  از  و  بـود  »ایینـه«  مینیاتـوری 

داشـت. عهـده  بـر  را  تاجیکسـتان  تلویزیـون  و  رادیـو  کمیتـه 

عنـوان  سـینا  و  تئاتـر  هـرن  رشـد  در  خدمت هایـش  بـرای 

دریافـت  را  تاجیکسـتان  مردمـی  هرنمنـد  افتخـاری 

بخـش  در  رودکـی  دولتـی  جایـزه   ۱۹۹۸ سـال  و  کـرده 

بـود. داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  معـاری  و  هـرن  ادبیـات، 

پیکر عبیدالله رجب اف در گورستان لوچاب، محل دفن بزرگان علم 

و ادب و فرهنگ تاجیک در شهر دوشنبه به خاک سپرده خواهد شد.

داریـوش رجبیـان نویسـنده و روزنامـه نـگار اهـل تاجیکسـتان در 

تاجیکسـتان  »امـروز  اسـت:  نوشـته  چنیـن  فیسـبوکش  صفحـه 

عبیداللـه  گفـت.  بـدرود  خـود  طنزپـرداز  درخشـان ترین  بـا 

در  تاجیکسـتان  سـینای  و  تئاتـر  سـتاره های  از  رجـب، 

هشتادسـالگی درگذشـت. نزدیکانـش می گوینـد کـه دلیـل مـرگ 

او ابتـا بـه کوویـد-۱۹ بـوده. روانـش شـاد بـاد و نامـش گرامـی!«



قـرارداد لیونـل مسـی، سـتاره شـناخته فوتبـال 

جهـان بـا تیـم بارسـلونا بـه پایـان رسـید.

از  کـه مسـی می توانـد  معناسـت  ایـن  بـه  ایـن 

شـود. خریـده  دیگـر  تیم هـای  سـوی 

اللیـگای  در  بارسـلونا  تیـم  بـا  مسـی  قـرارداد 

اسـپانیا اول مـاه جـوالی تکمیـل شـد و تـا حـال 

نشـانه وجـود نـدارد کـه او بـا کـدام تیـم دیگـر 

می کنـد. امضـا  قـرارداد 

بیـن مسـی و تیـم بارسـلونا قـرارداد ۵ سـاله بـه 

ارزش ۵۰۰ میلیـون یـورو امضا شـده بـود، اما به 

باور کارشناسـان امـور ورزش، قـرض یک میلیارد 

تونـی کروس سـتاره تیـم ملی آملان و رئال رسـا از 

بازی هـای ملی اعالم بازنشسـتگی کرد.

سـه روز پیـش در مرحلـه یـک هشـتم نهایـی یـورو 

2020 دو تیم آملان و انگلیس در ورزشـگاه ومبلی 

بـه مصـاف هـم رفتنـد و در نهایت شـب تلخی برای 

فوتبـال آملـان رقـم خورد و این تیم با شکسـت 0-2 

حذف شـد.

طبـق گفتـه بیلـد ایـن بـازی آخریـن مسـابقه تونی 

کـروس بـا پیراهـن تیـم ملـی فوتبـال آملـان بـود و 

همیـن اتفـاق نیز رخ داد و او امروز با انتشـار پیامی 

در اینسـتاگرام خـود تاییـد کـرد کـه از بـازی هـای 

ملـی خداحافظـی کرده اسـت.

کروس در اینسـتاگرام خود نوشـت:» 106 بار برای 

آملـان بـازی کـردم و دیگـر خـری از بـازی بعـدی 

نخواهـد بود. خیلی دوسـت داشـتم و همـه توانم را 

هـم گذاشـتم تا این رقـم به 109 بازی ملی برسـد، 

اینکـه بتوانیـم قهرمـان یـورو 2020 شـویم و یـک 

جـام دیگـر بـه افتخـارات ملـی ام اضافه شـود.

ایـن  از  بعـد  بـودم  بـود تصمیـم گرفتـه  مـدت هـا 

کنـم  ملـی خداحافظـی  هـای  بـازی  از  تورمننـت 

و برایـم مشـخص بـود کـه در جـام جهانـی 2022 

یورویـی بارسـلونا و مشـکالت اقتصادی ناشـی از 

ویـروس کرونـا شـاید مانـع قـرارداد نـو ایـن تیم با 

مسـی شود.

منچسـر  تیم هـای  نـام  بـرای خریـداری مسـی 

سـیتی انگلسـتان و پاریسـنت ژرمن فرانسـه ذکر 

شـده اسـت. ولـی تـا حـال هیـچ جزییـات وجـود 

ندارد.

نفـع  بـه  امریـکا  کوپـا  در  اکنـون  هـم  مسـی 

کشـورش ارجنتایـن بـازی می کند، جایـی که در 

بـازی اخیـر خـود همه را بـه حیرت انداخـت و در 

بـازی بـا بولیویـا دو گـول زد.

بـود. نخواهـم  حـارض 

ابتـدا اینکه می خواهم در سـال هـای پیش رو متام 

مترکـزم روی رسـیدن بـه اهدافـم در رئـال مادریـد 

باشـد. از حاال فرصت بیشـری برای اسـراحت نیز 

خواهم داشـت. فرصتی که در 11 سـال گذشـته به 

دلیـل بازی های ملی نداشـتم. در ضمـن به عنوان 

یـک همـر و پـدر دوسـت دارم زمـان بیشـری را 

کنـار همرم و سـه فرزندم باشـم.

پوشـیدن پیراهـن تیم ملـی در این همه سـال برایم 

افتخـار بزرگـی بود و به آن با همـه وجود افتخار می 

کنـم. ممنـون از متـام هوادارانـی که همـواره حامی 

مـن بودنـد و بـا تشـویق هـای شـان انـرژی دادنـد. 

همچنیـن ممنـون از همـه منتقدانـی کـه بـه مـن 

انگیـزه مضاعـف دادند.

همچنیـن در پایـان بایـد از یوآخیـم لـوو رسمربی ام 

در تیـم ملـی تشـکر کنـم. او مـرا بـه بازیکـن ملـی و 

قهرمـان جهـان تبدیل کـرد و به من همـواره اعتاد 

آملـان  بـرای  را  پرافتخـار  تاریخـی  باهـم  داشـت. 

نوشـتیم. بـازی بـرای تیـم ملـی برایـم افتخـار بود و 

برای هانسـی فلیک رسمربی بعـدی آرزوی موفقیت 

دارم.«

قرارداد لیونل مسی با تیم بارسلونا به پایان رسید

تونی کروس از بازی های ملی خداحافظی کرد

ورزش
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مقـام هـای اداره تحقیقـات فـدرال پاکسـتان گفتـه اند قبل 

از ایـن نیـز رسقت برچسـب های ویزای شـینگن بـه تعدادی 

کـم در پاکسـتان بارها تکرار شـده اسـت، اما ایـن بزرگرین 

میـزان رسقت چنین برچسـب هاسـت.

پردازنـد تـا بتواننـد به اروپـا مهاجـرت کنند.

قاچاقچیـان انسـان معمـوال از ویزاهـای جعلی و یا اسـناد 

بـه  شـان  مسـافران  انتقـال  بـرای  شـده  رسقـت  هویـت 

کشـورهای اروپایـی اسـتفاده مـی کننـد.

پـس از آنکـه یـک هـزار برچسـب ویـزای شـینگن از سـفارت ایتالیـا 

در اسـالم آبـاد بـه رسقت رفت، مقامـات اداره خدمـات مهاجرات در 

میدان هـای هوایـی پاکسـتان بـه حالـت آماده بـاش درآمـده اند. با 

ویـزای شـینگن مـی تـوان بـه ۲۶ کشـور اروپایی سـفر کرد.

آملـان  بـه خرگـزاری  پاکسـتان  فـدرال  تحقیقـات  اداره  مقـام  دو 

گفتـه انـد همـه مسـافرانی کـه عـازم اروپا هسـتند به شـدت نظارت 

خواهنـد شـد تـا ویزاهـای رسقـت شـده ردیابـی و کشـف شـوند. 

ایـن مقامـات گفـت: »مـا شـاره های مسلسـل برچسـب  از  یکـی 

هـای رسقـت شـده را مـی دانیم و اگـر کسـی از آنها اسـتفاده کند، 

اتحادیـه  شـینگن  ویـزای  هـای  برچسـب  شـود.«  مـی  بازداشـت 

اروپـا از بخـش قونسـلی در سـفارت ایتالیـا ناپدیـد شـده انـد کـه 

در داخـل یـک محوطـه دیپلوماتیـک بسـیار مسـتحکم و محافظـت 

شـده موقعیـت دارد. به گفته وزارت امور خارجه پاکسـتان، سـفارت 

ایتالیـا از مقامـات پاکسـتانی خواسـته مسـافرانی را کـه قصـد پرواز 

بـه اروپـا را دارنـد، بـا اسـتفاده از شـاره مسلسـل برچسـب هـای 

رسقـت شـده ردیابـی کننـد.

ادارات پاکسـتانی ایـن قضیـه را نیـز بررسـی مـی کننـد کـه شـاید 

قاچاقچیـان برای رسقت برچسـب هـای ویزای شـینگن، به مقامات 

سـفارت رشـوه داده باشـند. بـا ویـزای شـینگن مـی تـوان بـه ۲۶ 

کشـور اروپایـی حوزه شـینگن سـفر کرد. بسـیاری ها بـرای دریافت 

ایـن سـند باارزش سـفر، به قاچاقچیان انسـان مبالـغ هنگفتی می 

هجوم گرما در کانادا؛ شهر لیتون خاکستر شد 

پاداش قهرمانی یورو؛ انگلیس اول، ایتالیا آخر

مهاجرت به آلمان در جریان پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت 

باز هم اجساد کودکان بومی کانادا از مکتب سابق زیر اداره کلیسا پیدا شدند 

نیـز  لیتـون  اطـراف  شـهرهای  و  روسـتاها  سـکنه 

کرده انـد.  تخلیـه  را  خـود  خانه هـای 

بریتیـش  والیـت  جملـه  از  کانـادا  مناطـق  سـایر  در 

کلمبیـا نیـز گرمای هوا بـه مرز بی سـابقه  و خطرناکی 

آتش سـوزی های  باعـث  صاعقـه  اسـت.  رسـیده 

گسـرده در مناطـق جنگلـی شـده و هواشناسـی و 

ادارات مربوطـه پیوسـته نسـبت به تکـرار این حوادث 

می دهنـد. هشـدار 

در شـهر ونکـوور دسـت کم ۶۹ نفـر، از جملـه شـار 

زیـادی از سـاملندان و افـرادی بـا پیشـینه بیـاری 

دسـت  از  بی سـابقه  گرمـای  مـوج  در  را  خـود  جـان 

داده انـد.

نیـز  کالیفرنیـا  و  امریـکا  متحـده  ایـاالت  در 

آتش نشـان ها درگیـر اطفـای حریـق گسـرده در سـه 

هسـتند. جنگلـی  ناحیـه 

و  صاعقـه  درجـه،   ۵۰ داغ  هـوای  حـرارت،  مـوج 

در  لیتـون  شهرسـتان  کوهپایه هـا  در  آتش سـوزی 

شـال رشق ونکـوور را نابـود کـرد و بـه قطـع بـرق و 

ارتباطـات منطقـه و بی خامنانـی صدهـا نفـر منجـر 

شـد. از تعـداد قربانیـان احتالـی خـری در دسـت 

نیسـت.

شـهر کوچـک لیتـون در شـال رشقـی ونکـوور در 

عـرض ۱۵ دقیقـه بـه تلـی از خاکسـر تبدیـل شـد. 

یـک عضـو پارملـان کانـادا اعـالم کـرده کـه آتـش از 

کوهپایه هـای اطـراف بـه رسعت شـهر را فـرا گرفت و 

هـر چـه رس راه بـود را سـوزاند. 

شـهر لیتـون در ۲۶۰کیلومـری ونکـوور، از سـه روز 

قبـل بـا ثبـت گرمـای ۶/ ۴۹درجـه، رکورددار سـطح 

دمـا در کانـادا بـود. آخریـن رکـورد در ایـن کشـور به 

سـال ۱۹۳۷ و ثبـت دمـای ۴۵درجه باز می گشـت.

تحـت عنـوان مزایـا بـه جیـب زده کـه دلیـل دریافت 

آنهـا روشـن نیسـت و یـک سـنت هـم بـرای آن هـا 

مالیـات نداده اسـت.

در حـال حـارض هیـچ اتهامـی در پرونـده شـکایت 

علیـه دونالـد ترامـپ وجـود نـدارد امـا ممکـن اسـت 

پـای رئیـس جمهور سـابق امریـکا در مراحـل بعدی 

رسـیدگی بـه میـان کشـیده شـود. سـوزان نچلـس، 

انگیـزه  بـا  پرونـده  ایـن  کـه  گفتـه  ترامـپ  وکیـل 

سیاسـی تشـکیل شـده و وکیـل کل و وکیـل منطقه 

در ایـن منظـور بـا یکدیگـر هاهنـگ شـده اند.

وکیـل منتهـن کـه رسـیدگی بـه پرونـده را بـر عهـده 

امریـکا  خارجـه  وزیـر  پـر  و  دمکـرات  یـک  دارد، 

اسـت.  کارتـر  ریاسـت جمهـوری جیمـی  زمـان  در 

سـایروس ونـس از دو سـال قبـل رسگـرم رسـیدگی 

بـه ایـن پرونده اسـت و در دو شـکایت مالیاتی دیگر 

علیـه ترامـپ نیـز بـا موفقیـت از دادگاه بیـرون آمـده 

اسـت. وکیـل کل نیویـورک نیز عضو حـزب دمکرات 

وکیـل  می نویسـد  پسـت  واشـنگنت  امریکاسـت. 

امیدوار اسـت وایسـرگ بـا مقامات همـکاری کند و 

علیـه ترامپ شـهادت دهد. هم زمان سـازمان ترامپ 

در اطالعیـه ای شـدیداللحن گفتـه کـه وکیل هـا از 

پرونده مدیر مالی رشکت، مستمسـکی برای آسـیب 

زدن بـه وجهـه رئیس جمهور سـابق و آینده سیاسـی 

سـاخته اند. او 

جعـل، کالهـرداری و دزدی هـای هنگفـت، محـور 

منتهـن  وکیـل  کـه  هسـتند  پرونـده ای  اتهامـات 

نیویـورک علیـه رشکـت خانوادگـی ترامـپ گشـوده 

می ٰگویـد  نیویـورک  منطقـه ای  وکیـل  اسـت. 

هولدینگ ترامپ ۱۵ سـال از پرداخت مالیات شـانه 

اسـت. کـرده  خالـی 

مسـتغالت  و  امـالک  امپراتـوری  امریـکا  عدلیـه 

خانوادگـی ترامـپ را بـه کالهـرداری مالیاتی متهم 

رسـید ،  ریاسـت جمهـوری  بـه  وقتـی  ترامـپ  کـرد. 

ایـن تشـکیالت اقتصـادی را کـه شـامل زنجیـره ای 

از هتل هـا، زمین هـای گلـف و مراکـز تفریحـی در 

رسارس دنیاسـت، بـه پـران خـود و به مدیـرکل امور 

مالـی رشکـت واگذار کرد. آلن وایسـرگ بـه دریافت 

صدهـا هـزار دالـر هدایـا و مزایـا، جعل و دسـتکاری 

و  امـالک  بـه  مربـوط  مالیاتـی  اظهارنامه هـای  در 

متهـم  دولـت  کاله  برداشـنت  و  رشکـت  مسـتغالت 

شـده اسـت.

بـرای  دهـه  پنـج  نزدیـک  کـه  وایسـرگ ۷۳ سـاله 

رشکـت ترامـپ کار کـرده، پنجشـنبه خـود را تحویل 

مقامـات قضایـی داد اما با گروگذاشـنت گذرنامه اش 

آزاد شـد.

اتهـام اصلـی او  حساب سـازی و فـرار مالیاتـی بـرای 

درآمـدی معـادل یـک میلیـون و چهارصـد هـزار دالر 

طـی ۱۵ سـال گذشـته اسـت. او هم چنیـن مبالغی 

پایان کابوس؛ آنسو فاتی دیگر مصدوم نیست

مهاجـرت کردنـد و ۹۶۶ هـزار تـن ایـن کشـور را تـرک منودنـد. 

بـه ایـن ترتیـب در سـال ۲۰۲۰ میزان افرادی که بـه آملان نقل 

مـکان کردنـد، ۲۴درصـد کمـر شـده و شـار اشـخاصی که از 

ایـن کشـور به بیـرون مهاجـرت کردند، ۲۲ درصـد کاهش یافته 

اسـت. بـه گفتـه اداره آمـار آملـان فـدرال، کاهـش قابـل توجـه 

میـزان مهاجـرت بـه آملـان یـا از ایـن کشـور بیشـر بـه بیـرون 

بیشـر در دوره زمانی مارچ تا دسـمر سـال ۲۰۲۰ بوده اسـت 

کـه طـی ایـن دوران محدودیـت هـای جهانـی بـه خاطـر همـه 

گیـری کرونـا وجـود داشـته اسـت. در سـال ۲۰۲۰ نیـز بیشـر 

اشـخاصی کـه بـه آملـان مهاجـرت یـا نقل مـکان کـرده انـد، از 

کشـورهای اروپایی بوده اند. از کشـورهای غیراروپایی در سـال 

۲۰۲۰ مجموعـا ۱۷۳ هـزار تـن بـه آملـان مهاجـرت کردند. در 

حالـی کـه یـک سـال قبـل شـار آن هـا بـه ۲۱۴ هـزار تـن می 

رسـید. از میـان کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا، بـه خصـوص 

شـار شـهروندان رومانیایـی و پولنـدی کـه در سـال ۲۰۲۰ به 

آملـان مهاجـرت کردنـد، در مقایسـه بـا یـک سـال قبـل از آن 

کاهـش یافـت و بـه ترتیـب ۴۷ هـزار و ۲۷ هـزار کاهـش یافـت.

کـودکان مردمـان بومی کانادا تا اواخر قرن بیسـتم به صـورت اجباری در 

۱۳۹ مکتـب اصالحـی شـبانه روزی شـامل می شـدند. این کـودکان در 

ایـن مکتب هـا از سـوی آمـوزگاران و مدیران از نظر روانـی و فیزیکی مورد 

سـوء رفتـار قـرار می گرفتنـد. آن ها حتـی از حق صحبت به زبـان بومی و 

عمـل کردن به فرهنگ بومی شـان محروم شـده بودند. یک کمیسـیون 

تحقیقـی به این نتیجه رسـید که کانـادا در حق مـردم بومی این منطقه 

مرتکـب »نسل کشـی فرهنگـی« شـده و اعـراف کـرد کـه در جریـان 

همگون سـازی فرهنگـی بومیان کانـادا ۴۰۰۰ تـن جـان داده بودند.

جاسـتین تـرودو، نخسـت وزیـر کانـادا جمعـه گذشـته در ایـن رابطـه 

سـخرنانی کـرد و آن را »پالیسـی مـر حکومـت« عنـوان کـرد.

اشـخاصی بـوده کـه ایـن کشـور را تـرک کـرده انـد. ایـن آمـار 

شـامل همـه کسـانی می شـود کـه بـه دالیـل مختلـف، ماننـد 

زندگـی و کار بـه آملـان نقـل مـکان کـرده انـد.

از آن، شـار  بـا یـک سـال قبـل  ایـن ترتیـب در مقایسـه  بـه 

مهاجـران بـه آملـان بـه وضـوح کاهـش یافتـه اسـت. در سـال 

۲۰۱۹ تعـداد اشـخاصی کـه بـه ایـن کشـور مهاجـرت کردنـد، 

۳۲۷ هزار تن از آن هایی که کشـور را ترک کردند، بیشـر بود. 

آمارشناسـان دلیـل اصلـی ایـن رونـد نزولـی را محدودیت هـای 

مسـافرت می داننـد کـه بـرای جلوگیـری از شـیوع بیشـر کرونا 

اعـال شـده بـود. در سـال ۲۰۲۰ کـه کرونا شـیوع پیـدا کرده 

بـود، میـزان نقـل مـکان یـا کـوچ کشـی در داخـل آملـان نیـز 

کاهـش یافتـه بود. براین اسـاس ۱.۰۳۲ میلیـون نفر در داخل 

خـاک آملـان از یـک جـا بـه جـای دیگـر نقـل مـکان کردنـد که 

۶۶ هـزار مـورد یـا شـش درصـد کمـر از یـک سـال قبـل بـوده 

اسـت.کاهش شـدید میزان مهاجرت در سـطح بیـن املللی در 

سـال ۲۰۲۰ در ارقـام اداره آمـار آملـان فـدرال بازتـاب یافتـه 

اسـت. در سـال ۲۰۲۰ حـدود ۱.۱۸۷ میلیـون تـن بـه آملـان 

ایـن اجسـاد از کـودکان یـک گروه بومـی به نام کوتنـا و دیگـر گروه های 

بومی می باشـند.

سومین کشف

ایـن سـومین مـورد از کشـف اجسـاد کـودکان مـردم بومـی کانـادا در 

مکتب هـای زیـر اداره کلیسـاها در هفته هـای اخیـر اسـت.

در مـورد نخسـت اجسـاد ۲۱۵ کـودک در قرهـای بی نشـان در مکتـب 

شـبانه روزی سـابق بومیان کملوپس در همین والیت یافت شـد. هفته 

گذشـته ۷۵۱ جسـد دیگـر در مکتبـی در ماریـوال، ساسـکاچوان یافت 

گردید.

»نسل کشی فرهنگی« در مکتب های بومیان کانادا

مهاجـرت بـه آملـان در سـال ۲۰۲۰ طـی پنجمیـن سـال متوالی 

را  نزولـی  سـیر  ایـن  اصلـی  دلیـل  آمارشناسـان  یافـت.  کاهـش 

محدودیت هـای مرتبـط بـا بحـران کرونـا عنـوان کردنـد.

اداره آمـار آملـان فـدرال روز سـه شـنبه در شـهر ویسـبادن اعـالم 

بـه آملـان  افـرادی کـه  کـرد کـه در طـول سـال ۲۰۲۰، تعـداد 

از  بیشـر  تـن  هـزار   ۲۲۰ انـد،  کـرده  مـکان  نقـل  و  مهاجـرت 

در کانـادا بـاز هـم اجسـاد کـودکان مـردم بومی ایـن کشـور در یک مکتب 

سـابق زیر اداره کلیسـا یافت شده اند. در این قرها ۱۸۲ جسد یافت شده 

انـد. قبـالً نیز نزدیک به ۱۰۰ جسـد کودکان بومی این کشـور یافت شـده 

بـود. گـروه بومـی »ملت هـای نخسـت« در والیت بریتیش کلمبیـای کانادا 

روز چهارشـنبه اعالم کرد که با اسـتفاده از تجهیزات ردیابی رادار توانسـته 

در نزدیکی یک مکتب شـبانه روزی سـابق بومیان این کشـور ۱۸۲ جسـد 

را دریابـد. ایـن مکتـب شـبانه روزی کـودکان مـردم بومـی کانـادا در شـهر 

کرنروگ از سـال ۱۹۱۲ تا سـال های ۱۹۷۰ زیر اداره کلیسـای کاتولیک 

بود.این گروه گفته اسـت که بقایای این جسـدها در قرهای بدون نشـان 

در عمق ۹۰ یا ۱۲۰ سـانتی مری کشـف شـده اسـت. باور به این است که 

طبـق گزارشـی کـه امـروز گاتزتـا دلـو اسـپورت منترش 

کـرده، انگلیسـی هـا در صـورت قهرمانـی بیشـرین 

اسـاس  ایـن  بـر  کـرد.  خواهنـد  دریافـت  را  پـاداش 

فدراسـیون فوتبـال ایـن کشـور متعهـد شـده تـا 540 

هـزار یـورو بـه هـر بازیکـن پرداخـت کنـد.

پـس از انگلیـس بـه بلجیـم مـی رسـیم کـه در صـورت 

قهرمانـی، هـر بازیکـن 435 هـزار یـورو دریافـت مـی 

کنـد و سـپس اسـپانیا کـه بـه هـر بازیکـن خـود 400 

هـزار یـورو پـاداش خواهد داد. در بین هشـت تیم یک 

چهـارم نهایـی، ایتالیایـی ها با 250 هزار یـورو پاداش 

در رده آخـر قـرار مـی گیرند.

آملـان کـه از دور رقابـت ها حذف شـده، به هر بازیکن 

خـود در صـورت قهرمانـی 400 هـزار یورو پـاداش می 

داد. ایـن رقـم برای پرتگال و فرانسـه 340 هزار یورو و 

بـرای هلند 200 هزار یـورو بود.

در مصدومیـت مینیسـک زانـو، پـس از سـه مـاه 

بازیکـن باید بدون مشـکل بـه کار با تـوپ بپردازد 

ولـی فاتـی پـس از نخسـتین مترینـات بـا تـوپ، 

زانویـش متـورم شـد و مـاه ژانویـه زیـر نظـر دکـر 

کـوگات در بارسـلونا بـرای دومین بار جراحی شـد 

تـا مشـکالت پیـش آمـده برطرف شـود.

فاتـی قـرار بـود بـه ال کالسـیکوی برگشـت برسـد 

ولـی رشایـط زانوی او مسـاعد نشـان نـداد و حتی 

نتوانسـت بـه مترینـات روی چمـن برگردد.

دو مـاه پیـش و پـس از شـور نهایـی بیـن دکـر 

برنـارد  دکـر  و  مائسـرو  آنتونیـو  دکـر  کاگـوت، 

کوتـت تصمیـم بـر ایـن شـد تـا فاتـی بـار دیگـر 

بگیـرد. قـرار  جراحـی  تحـت 

جراحـی بـا موفقیـت انجـام شـد و دوران ریکاوری 

هـم بـدون مشـکل سـپری شـد تـا امـروز رسانجام 

پزشـکان بارسـلونا خـر از بهبـودی قطعـی فاتـی 

بـه مترینـات صـادر  او  بازگشـت  مجـوز  بدهنـد. 

شـده و بـه ایـن ترتیـب فاتـی پـس از مـاه هـا مـی 

تـوپ شـود. مترینـات پیـش فصـل  بـه  پـا  توانـد 

بارسـا بـه زودی رشوع خواهـد شـد و فاتـی حـاال 

حکـم یـک نیـروی کمکـی جدیـد را برای باشـگاه 

کاتـاالن خواهـد داشـت. قـرار اسـت در مـورد او 

فعـال جنبـه احتیاط رعایت شـود و فشـار مترینات 

روی او کمـر از سـایر بازیکنـان خواهد بود. فاتی 

احتـاال در آخرین بازی های دوسـتانه تابسـتانی 

فرصـت حضـور در میـدان را پیـدا خواهـد کـرد تـا 

در رشایـط مسـابقه قـرار بگیـرد.

یـورو  نهایـی  یـک هشـتم  تیـم هـای حـارض در 

عنـوان  کسـب  صـورت  در  کـدام  هـر   2020

قهرمانـی، مبالغـی متفـاوت را بـه عنـوان پـاداش 

کـرد. خواهنـد  دریافـت 

بـه مراحـل حذفـی حسـاس خـود  یـورو 2020 

رسـیده اسـت. دیشـب با جدال اسپانیا-سـوئیس 

و ایتالیـا- بلجیـم دور یـک چهـارم نهایـی رشوع 

خواهـد شـد و فـردا بـا دو بـازی دیگـر چهـره تیـم 

هـای نیمـه نهایـی نیـز مشـخص مـی شـود.

از حـاال منـی تـوان گفـت کـه چـه تیمـی شـانس 

قهرمانی اسـت ولـی خیلی هـا معتقدند انگلیس 

مسـیر بهری تا رسـیدن به فینـال دارد و با توجه 

بـه اینکـه ورزشـگاه ومبلـی محـل برگـزاری بـازی 

نهایـی خواهـد بـود، سـه شـیرها بـرای قهرمانـی 

یـک پلـه باالتـر از تیم هـای دیگـر قـرار دارند.

سـتاره جـوان بارسـا بـا پایـان دوران ریکاوری 

و پـس از 9 مـاه مجـوز حضـور در مترینـات 

پیـش فصـل بارسـا را گرفتـو

فاتـی سـتاره 18  آنسـو  بـود کـه  17 عقـرب 

رئـال  بـا  بـازی  جریـان  در  بارسـلونا  سـاله 

شـد. مصـدوم  بتیـس 

فاتـی یکـی از بهریـن بازیکنـان بارسـلونا در 

فصـل جـاری بـود و در واقـع بعـد از روی کار 

آمـدن رونالـد کومـان بـه یکـی از مهره هـای 

یـک  امـا  شـد؛  تبدیـل  بلوگرانـا  اصلـی 

بدشانسـی بـزرگ باعث شـده که ایـن پدیده 

اسـپانیایی چنـد ماه به دور از میادین باشـد.

آنسـو فاتـی در جریان نیمـه اول بازی بین دو 

تیـم بارسـلونا و رئال بتیس دچـار مصدومیت 

شـد و در بیـن دو نیمه جای خـود را به لیونل 

مسـی داد. پـس از مسـابقه باشـگاه بارسـلونا 

بـه شـکل رسـمی اعـالم کـرد کـه فاتـی دچار 

بایـد  و  شـده  مینیسـک  ناحیـه  از  پارگـی 

تحـت عمـل جراحـی قـرار گیـرد. دو روز بعـد 

را  مـاه   4 پزشـکان دوری  و  او جراحـی شـد 

برایـش پیـش بینـی کردنـد.

در حالـی کـه بـه نظر می رسـید فاتـی بتواند 

خـود را بـه بـازی برگشـت یـک هشـتم نهایی 

لیـگ قهرمانـان برابـر پـی اس جـی برسـاند، 

گذشـته  جنـوری  او  و  نـداد  رخ  اتفـاق  ایـن 

را  زانویـش  مینیسـک  بـار  دومیـن  بـرای 

کـرد. جراحـی 

شکایت قضایی؛ سازمان ترامپ به کالهبرداری متهم شد 

شد   سرقت  پاکســتان  در  لیا  یتا ا ســفارت  ز  ا شــینگن  ویزای  برچســب  ر   هزا یک 

در ایـن رقابت هـا، رشکت نکرده اسـت. تیـم ملـی فوتبال ترکمنسـتان به علت رشایـط کرونایی 

فدراسـیون ملـی فوتبـال کشـور اعـالم کرده اسـت کـه 
تیـم فوتبـال بانـوان زیـر ۱۷ سـال روز )چهارشـنبه، ۹ 
رسطـان( بـرای رشکـت در رقابت هـای مرکـز آسـیا، بـه 

تاجیکسـتان رفـت.
رقابت هـای فوتبـال مرکـز آسـیا از روز چهار شـنبه آغاز 
شده اسـت و بـرای نُـه روز دیگـر در ورزشـگاۀ مرکـزی 
شـهر دوشـنبه، پایتخـت تاجیکسـتان، ادامـه خواهند 

داشت.
ملـی پوشـان کشـور در نخسـتین دیـدار شـان در این 
رقابـت هـا، فـردا در برابـر ایـران، رویارویـی خواهنـد 

کرد.
در ایـن رقابت هـا، تیم های افغانسـتان، تاجیکسـتان، 
ایـران، ازبیکسـتان و قرقیزسـتان، حضـور دارنـد که به 

صـورت لیـگ با هـم بـازی می کنند.

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

فوتبال: تیم بانون زیر۱۷ سال برای رقابت های آسیایی به تاجیکستان رفت



 شـهروندان کابلـی و شـاری دیگـر از 

والیت هـای جنوبـی در دو مـاه اخیـر به 

دلیـل انفجـار پیاپـی پایه هـای بـرق در والیت پـروان، در یک 

شـبانه روز کمرت از یک سـاعت برق داشـته اند که شـهروندان 

کشـور بـه ویـژه پایتخت نشـینان را با مشـکالت فراوانی روبرو 

کرده اسـت.

بنیـاد اطالعـات رشکـت برشـنا، در دو مـاه اخیـر بیـش  بـر 

کابـل،  ویـژه  بـه  گوناگـون  والیت هـای  در  بـرق  پایـه   30 از 

پـروان، بغـالن و هـرات منفجـر شـده اسـت کـه در نتیجه این 

رویدادهـا، در کنـار اینکـه رشکت برشـنا میلیون هـای افغانی 

مترضر شـده اسـت، مشـرتکان رشکت برشـنا نیز با مشـکالت 

و خسـارت های فراوانـی مواجـه بوده انـد.

شـاری از باشـندگان پایتخـت می گوینـد که در نوزده سـال 

جـاری  سـال  در  را  برق رسـانی  خدمـات  بدتریـن  گذشـته 

برقـی  بـی  کـه  می گوینـد  آنـان  کرده انـد.  تجربـه   )۱۴۰۰(

ماه هـای اخیـر بـرای همه مـردم زیان بـار بـوده  و بی برنامگی 

زیـادی را در فعالیت هـای روزمره شـان ایجـاد کـرده اسـت. 

احمـد دانشـجو اسـت و او بایـد روزانـه ویدیوهایـی آموزشـی 

کـه دانشـگاه در سـایت خـود بارگـذاری کرده اسـت را دانلود 

و مطالعـه کنـد. امـا او در شـبانه روز کمـرت از یـک سـاعت 

بـرق دارد. زمانـی کـه حتـی منی توانـد مـواد درسـی خـود را 

کند. دانلـود 

ایـن دانشـجو می گویـد کـه گاهی به ایـن فکر می کنـم که ما 

در کـدام قـرن زندگـی می کنم. آیـا در قرنی زندگـی می کنیم 

کـه دیگـر کشـورهای از دقیقـه ای بی برقـی میلیون هـا دالـر 

رضر می کننـد یـا عـر سـنگ که اثـری از برق نیسـت.

کـه  گفـت  امنیتـی،  ضعـف  و  بی برنامگـی  از  انتقـاد  بـا  او 

ایـن  عامـالن  راحتـی  بـه  بخواهـد، می توانـد  اگـر  حکومـت 

رویدادهـا را شناسـایی کند. هیچ کسـی بـرای تفریح پایه ای 

را منفجـر منی کنـد. پشـت هـر انفجار یـک ایده  نهفته اسـت 

و در صورتـی کـه یـک فـرد را دسـتگیر کننـد، می تواننـد بـه 

ریشـه آن برسـند. امـا مشـخص نیسـت کـه کجـای کار ایـراد 

دارد.

نیروهـای امنیتـی کشـور چنـدی پیش فردی به نـام »ماتی« 

را بـه اتهـام انفجـار پایه هـای برق دسـتگیر کـرد اما ایـن تنها 

بـه محاکمـه این فرد، پرونده بسـته شـد.

هفتـه  پـروان  والیـت  در  محلـی  مسـووالن  دیگـر،  سـوی  از 

گذشـته گفتنـد که سـه تـن به اتهـام انفجار پایه هـای برق در 

پـروان بازداشـت شـده اند. طبـق اعـالم منابـع محلـی، بـرادر 

ماتـی سـالنگ رهـری ایـن گـروه را بر عهده داشـته اسـت.

احمـد بـر ایـن باور اسـت کـه حکومت بایـد ریشـه و علت این 

تخریب هـا را جسـتجو کنـد، بایـد بدانـد کـه فـرد دسـتگیر 

شـده بـه دسـتور و بـا هزینـه چـه کسـی اقـدام بـه تخریـب 
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پاینـده رسپرسـت وزارت مالیـه می گویـد کـه در   محمـد خالـد 

حـدود یـک میلیـارد افغانـی رصفـه جویـی در معاشـات کارکنـان 

قـراردادی NTA صـورت گرفتـه اسـت.

ارگ ریاسـت جمهـوری گفتـه که جلسـۀ شـورای عالـی حاکمیت 

قانـون و حکومتـداری، روز پنجشـنبه )10 رسطـان( بـه ریاسـت 

رئیـس جمهـور محمـد ارشف غنـی در ارگ برگـزار شـد.

در ایـن جلسـه، رسپرسـت وزارت مالیـه، گـزارش خـود را پیرامون 

اسـتخدام کارمنـدان و معاشـات NTA ، بـه جلسـه ارائـه منـود و 

خاطـر نشـان کرد کـه در حدود یـک میلیارد افغانـی رصفه جویی 

در معاشـات کارکنـان قـراردادی NTA صـورت گرفته اسـت.

رئیـس جمهـور غنـی در ایـن خصوص گفت کـه موثریـت و نتیجه 

سیسـتم NTA غـور مجـدد گـردد و قراردادهـا بـه شـکل نتیجـه 

محـور صـورت گیرد.

آقـای غنـی افـزود کـه بهرتیـن انگیـزه بـه منظـور ارتقـای سـطح 

کیفـی امـور در وزارت هـا و ادارات، بلنـد بـردن معـاش بـر اسـاس 

)اوچـا(  متحـد  ملـل  بـری  امـور کمک هـای  دفـرت هاهنگـی   

می گویـد که تشـدید جنگ هـا در نقـاط مختلف افغانسـتان منجر 

از مناطـق اصلـی شـان  نفـر  از 205 هـزار  بیـش  آواره شـدن  بـه 

شـده اسـت. دفـرت هاهنگـی امـور کمک هـای بری ملـل متحد 

در گـزارش تـازه خـود گفتـه کـه برعـالوۀ جنـگ در افغانسـتان، 

خشکسـالی و حـوادث طبیعـی نیـز بیـش از 24 هـزار افغـان را 

مجبـور بـه تـرک خانه هـای شـان کـرده اسـت.

در گـزارش آمـده اسـت کـه تنهـا طـی یک هفتـۀ اخیر بیـش از 56 

هـزار تـن از باشـندگان والیت های قندوز، تخار، بدخشـان و بغالن 

بـه دلیـل شـدت جنگ هـا آواره شـده انـد. اوچـا گفتـه اسـت که از 

مجمـوع آواره گان جنـگ و حـوادث طبیعـی در افغانسـتان، رصف 

 رسپرسـت سـفارت امریـکا در کابـل گزارش هـای نـر شـده از 

حملـۀ طالبـان بـر رسـانه ها در برخـی ولسـوالی ها را نگـران کننده 

خوانـده، مـی گویـد کـه طالبـان می کوشـند بـا خامـوش کـردن 

رسـانه ها، خشـونت های خـود را پنهـان کننـد.

راس ویلسـن رسپرسـت سـفارت امریـکا در کابـل دیـروز جمعـه در 

صفحـه تویـرتش بـه ایـن موضوعات اشـارۀ داشـته اسـت.

تویت هایـش  رشـته  یـک  در  امریکایـی  بلندپایـۀ  دپلومـات  ایـن 

خاطرنشـان کـرده کـه از نـر گزارش هـا در بـاره حملـه طالبـان بر 

اسـت.  توانایی هـا 

بـه گـزارش خرگـزاری جمهـور؛ شـورای عالـی حاکمیـت قانـون 

حـذف  بـر  مبنـی  را  مالیـه  وزارت  پیشـنهادات  حکومتـداری  و 

قراردادهـای NTA کـه فاقـد مؤثریت بـوده، تایید کـرد و وزارت ها 

و ادارات را موظـف منـود تـا در زمینـۀ بررسـی معاشـات NTA بـا 

وزارت مالیـه همـکاری مناینـد.

بـه  رابطـه  در  زنـان  امـور  وزارت  پیشـنهاد  تاییـد  ضمـن  جلسـه 

NTA، بـه وزارت هـا  افزایـش سـطح حضـور زنـان در سیسـتم  

و ادارات وظیفـه سـپرد تـا در همـکاری بـا وزارت مالیـه، نتیجـه 

و مؤثریـت کاری متـام کارمنـدان NTA خویـش را ترتیـب و بـه 

جلسـات آینـدۀ ایـن شـورا، ارائـه مناینـد.

گفتنـی اسـت کـه مجلـس مناینـدگان همزمـان بـا معرفـی طـرح 

بودجـه ملی سـال مالی 1400 از سـوی حکومـت؛ مخالفت خود 

بـا معاش هـای NTA را اعـالم کـرد و خواهـان قطـع ایـن گونـه 

معاش هـای امتیـازی شـد. 

بیـش از 123هـزار نفر کمک هـای فوری بری دریافـت کرده اند.

بـه گزارش خرگـزاری جمهور؛ بر اسـاس گزارش اوچـا، درگیری ها 

سـبب مسدودشـدن مسـیرهای مواصالتـی ولسـوالی ها نیـز شـده 

کـه روند امدارسـانی و عرضۀ خدمات بهداشـتی را برای نیازمندان 

متاثر کرده اسـت.

ایـن در حالی اسـت کـه گروه طالبان بر خالف تعهدشـان همزمان 

با خروج نیروهای خارجی از افغانسـتان، حمالت شـان را در نقاط 

مختلـف کشـور افزایـش داده و برخـی مناطـق را تـرف کرده اند. 

طالبـان پـس از تـرف این مناطق، امـوال مـردم را تخریب و آتش 

زده انـد و بسـیاری از خانواده هـا از تـرس و وحشـت طالبـان مجبور 

بـه تـرک خانه های شـان شـده اند. 

رسـانه های محلـی در شـاری از ولسـوالی هایی کـه در کنـرتول 

آنهـا درآمـده، سـخت نگـران گردیـده اسـت.

موصـوف گفتـه اسـت، این طـور بـه نظر می رسـد کـه گـروه طالبان 

تخریـب  تـا  کننـد  خامـوش  را  رسـانه ها  صـدای  تالش انـد  در 

زیرسـاخت های عامـه، غارت و کشـتار غیر نظامیان در افغانسـتان 

از سـوی ایـن گـروه پنهـان مبانـد.

ایـن درحالیسـت کـه قبـل از ایـن نیز رسپرسـت سـفارت امریکا در 

کابل، خواسـتار کاهش خشـونت ها از سـوی طالبان شـده و گفته 

اسـت که طالبـان باید بـه میز مذاکـره برگردند.

نگرانـی رسپرسـت سـفارت امریـکا از حمله گـروه طالبان بر رسـانه 

هـا در مناطـق تحت کنرتول شـان در حالی صـورت میگیرد که در 

یکـاه اخیـر حمـالت این گـروه در برخـی والیات تشـدید یافته که 

در پـی ان تـا کنـون ده ها ولسـوالی را به ترف خـود در اورده اند.

برخـی گـزارش میرسـاند کـه در یکتعـداد ولسـوالی ها رسـانه های 

محلـی نتوانسـته  انـد بـه نـرات خـود ادامـه دهند.

هم چنـان منابـع محلـی در والیـت بلـخ ادعـا کـرده انـد کـه گـروه 

طالبـان یـک رادیـوی محلی را در ولسـوالی بلـخ اینوالیت ترف و 

از آننت هـای آن بـه نفـع خـود اسـتفاده می کنـد، اما منابع رسـمی 

آنـرا تاییـد ویـا رد نکـرده و طالبـان نیز تا کنـون در مـورد اظهار نظر 

نـه منـوده اند. 
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درمعاشاتکارکنانقراردادیصورتگرفته
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پایه هـا کـرده اسـت.

حسـین صفـدری، دانشـجوی انجنیـری دانشـگاه کابـل نیـز 

می گویـد کـه بـه علـت کمبـود بـرق و گاهـی نبـود انرتنـت بـا 

مشـکالت بزرگـی روبروسـت.

او عـالوه کـرد در جریـان قرنطیـن کـه اسـتادان آنالیـن درس 

می دهنـد موبایـل و کمپیوتـرش چـارج نـدارد تـا درس هـا را 

کند. دریافـت 

حسـین ادامـه داد کـه ابتـدا مشـکالت انرتنت در بسـیاری از 

والیت  هـای دوردسـت کشـور مشـکل  سـاز بـوده اسـت و حاال 

بی  برقی نیز از بزرگرتین مشـکالت برای دانشـجویان اسـت؛ 

درس هـای  بـه  متواتـر  بـه  صـورت  منی تواننـد  آنـان  چـون، 

آنالیـن رسـیدگی کننـد و اکرث دانشـجویان خواسـتار متوقف 

شـدن درس هـای آنالیـن شـده اند.

عزیـزه کـه خانـم خانـه اسـت از مشـکالت بی برقـی در امـور 

خانـه می گویـد: »بـرق نیسـت و شـب ها را در تاریکـی یـا بـا 

روشـن کـردن چنـد شـمع می گذرانیـم.« وی می گویـد که در 

نبـود بـرق بـا مشـکل کـم  آبـی نیـز مواجه اسـت. 

عبداللـه زمانـی نیـز می گویـد کـه وقتـی در دنیـای تاریکـی 

زندگـی کنیـم، از کل دنیـا بی خریـم. وقتـی بـرق نباشـد، نه 

تلفونـی اسـت و نـه تلویزیونـی. مـا در قـرن 21، بی خـر از 

دنیـا هسـتیم. وقتـی ایـن دو نباشـد، انـگار زندگـی جریـان 

ندارد.

او گفـت کـه مـا بـه گـوش دادن خرهـا عـادت کرده ایـم، امـا 

حـاال کـه بـرق نداریم، انـگار چیز مهمـی را از دسـت داده ایم 

و همیشـه نگـران و رسگردان هسـتیم.

داشـت،  کرونایـی  بیـار  یـک  پیـش  چنـدی  کـه  حسـین 

می گویـد کـه نبـود بـرق نفـس کشـیدن را از مـا گرفـت. او 

گفـت کـه بیـاری داشـتیم کـه مبتـال به ویـروس کرونا شـده 

بـود؛ در رشایطـی کـه وضیعـت او وخیـم شـده بـود و نیـاز بـه 

اکسـیجن داشـت، رشکت هـای تولیـد اکسـیجن، بـه دلیـل 

نبـود بـرق، منی توانسـتند اکسـیجن تولید کنند. بیـار ما به 

دلیـل نرسـیدن اکسـیجن جـان باخـت.

بـه  بـا اطمینـان می گویـد کـه ممکـن اسـت صدهـا تـن  او 

دلیـل نبـود بـرق و تولیـد نشـدن اکسـیجن جـان خـود را از 

باشـد.  داده  دسـت 

ازسـویی هـم بی برقـی در بخش بازرگانی و صنعتی درکشـور 

بـا  از صاحبـان صنایـع  اسـت. شـاری  بـوده  چالـش سـاز 

انتقـاد از حکومـت و رشکـت برشـنا هشـدار داده انـد کـه اگر 

بـه کمبـود بـرق رسـیدگی نشـود، دروازه کارخانه هایشـان را 

می بندنـد.

بـرق از جملـه نیازهـای اساسـی زندگـی امـروزی بـر اسـت 

و در عرصه هـای تکنالـوژی، فابریکه هـای صنعتـی و اطـالع 

رسـانی اسـتفاده بسـزایی دارد.

بـرق تـا حـدی بـا زندگی انسـان ادغام شـده اسـت که شـاید 

امـر  یـک  مـردم جهـان  از  بسـیاری  بـرای  برقـی  بـی  تصـور 

محـال باشـد. اثرهـای کمبـود بـرق گذشـته از پایتخـت در 

والیت هـای کـه بـه شـبکه بـرق وارداتـی پیونـد هسـتند نیـز 

اثرهـای ناگـواری داشـته اسـت. 

بـا وجـود ایـن همـه مشـکل، تـا کنـون عامـالن رویدادهـای 

منهـدم کـردن پایه  هـای بـرق در کشـور معلـوم نیسـتند امـا 

بـه مخالفـان مسـلح  را  رویدادهـا  ایـن  مسـئوالن حکومتـی 

دولـت پیونـد می دهنـد؛ امـا، منابـع می گوینـد کـه ایـن کار 

باج گیـران محلـی اسـت کـه سـال ها از رشکـت برشـنا بـرای 

حفـظ و نگهداشـت پایه هـا و سـیم های بـرق پـول دریافـت 

می کردنـد.

انعامبرایشناساییخرابکاران

یـک مناینـدۀ مـردم پـروان در ولسـی جرگه برای شناسـایی و 

بازداشـت عامـالن منهـدم کـردن پایـه هـای بـرق وارداتـی به 

کشـور، پنجصـد هـزار افغانـی انعام تعییـن کرد.

عبدالظاهـر سـالنگی مناینـده مـردم پـروان در ولسـی جرگـه  

در صفحـۀ فیـس بـوک خـود نوشـته اسـت  بـرای کسـانی که 

در شناسـایی و دسـتگیری عامـالن منهـدم کـردن پایه هـای 

بـرق وارداتـی همـکاری کنـد، حـارض اسـت انعـام بدهد.

وی مـی گویـد کـه تـالش هـا بـرای دسـتگیری افـراد تبهـکار 

جریـان دارد و تعـداد از ایـن افـراد بازداشـت نیـز شـده انـد.

موصـوف ادامـه رضر رسـانی ایـن افـراد تبهـکار را کـه هر روز 

مـردم را در تاریکـی مـی گذارنـد، قابل قبول منیدانـد و برای 

شناسـای و دسـتگیری ایـن افراد تاکیـد میکند.

سـالنگی گفتـه اسـت: »از انجـای کـه همـکاری مـردم بـا مـا 

در زمینـه گرفتـاری و شناسـی عامـالن منهـدم سـاخنت پایـه 

هـای بـرق نهایت موثر اسـت، من حـارضم بـرای آنانیکه افراد 

تبهـکاری را کـه پایـه بـرق را منهـدم و منفجر میکننـد گرفتار 

و بـه نهادهـای امنیتـی معرفی کند، دو مـاه از معاش خویش 

را کـه مبلـغ )۵۰۰ صـد هزار افغانی( میشـود، جهت تشـویق 

و همـکاری هـر چـه بیشـرت مردم تحفـه و جایـزه دهم.«

تعییـن انعـام بـرای شناسـایی عامـالن منهـدم سـاخنت پایـه 

هـای بـرق از سـوی سـالنگی بـا اسـتقبال مـردم قـرار گرفتـه 

است.

محمـد بـالل رحیمی باشـنده شـهرک مسـعود شـهر چاریکار 

عبدالظاهـر  ابتـکار  »از  گفـت:  پـژواک  بـه  پـروان  والیـت 

سـالنگی حایـت میکنـم  و بـرای شناسـایی افـراد تبهـکار 

تـالش خواهیـم کـرد.« او مـی گویـد کـه روی دسـت گرفـنت 

چنیـن برنامـه هـا موثـر متـام مـی شـود و بایـد همـه بـرای 

جلوگیـری از بدنـام سـازی مردم پروان تـالش کنند و نگذارند 

کـه دشـمنان مـردم افغانسـتان و تاریـک اندیشـان دسـت به 

تخریـب تاسیسـات عـام املنفعـه بزننـد. 

 پایتختنشینانچهتجربههایی
ازتاریکیوبیبرقیدارند

 منیژهمیرزایی
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