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 چهار مرد در آلمان در قضیه 
سوء استفاده جنسی از کودکان 

به حبس محکوم شدند

نفتالی بنت در تمدید »قانون 
منع شهروندی فلسطینی ها« 

ناکام ماند  
 متهـم اصلـی در بزرگ تریـن قضیه سـوء اسـتفاده جنسـی 
ازکـودکان در آلمـان بـه ۱۴ سـال زنـدان محکـوم شـد. 
درپیونـد بـه ایـن قضیـه 5۰ فـرد مظنـون زیرتحقیـق قرار 
دارنـد. افشـای ایـن قضیه سـوء اسـتفاده جنسـی از اطفال 

درسـال ۲۰۱۹ سرتاسـر آلمـان  ...

شـده،  تصویـب   ۲۰۰۳ سـال  کـه  قانونـی  طبـق   
فلسـطینی ها ولـو در صـورت ازدواج بـا اسـرائیلی های 
عرب تبـار، حق شـهروندی این کشـور را ندارنـد. نفتالی 
بنـت در تمدیـد ایـن مصوبه بـا 5۹ رای منفی، 5۹ رای 

مثبـت و دو رای ممتنـع ...

 

دیـروز  از  و چهارمیـن دوره جشـنواره کـن   هفتـاد 

۱۵ رسطـان آغـاز شـد و در ۲۶ رسطـان بـه پایـان 

می رسـد. هفتـاد و چهارمین دوره جشـنواره فلم کن 

بـا فلـم Annette بـا نقش آفرینـی ماریـون کوتیـار، 

آدام درایـور و سـایمون هلـرگ فلـم افتتاحیـه ایـن 

رویـداد سـینامیی بـه ریاسـت اسـپایک لـی اسـت. 

عـاوه  بـر فلـم Annette لئـوس ...

 محمـد یحیـی حفیظـی جوزجانـی، شـاعری که در 

بیش تر از پنجاه سـال گذشـته از رسآمدان شـعر در 

زبان اوزبیکی در شـامل کشـور بود در شـفاخانه ای 

در هنـد درگذشـت.آقای حفیظـی در هنـگام مـرگ 

۷۹ سـال داشـت و در نزدیـک بـه دو سـال گذشـته 

در دهلـی  ...

۴

۴

 »کن ۲۰۲۱« با نمایش فلم 
»آنت« شروع شد

شاعر مشهور زبان اوزبیکی که 
از چنگ طالبان فرار کرده بود، 

در هند درگذشت 

هنری

روند صلح افغانستان و 
شکل گیری بازی های جدید 

نقش تروریزم بر جامعه اطالعاتی و 
سیاست خارجی آمریکا 

طالبان و شماتت از خروج 
نیروهای امریکایی 

 پـس از خـروج کامل نیروهـای آمریکایی از افغانسـتان 
و کنـار کشـیدن تلویحـی ایـن کشـور از رونـد صلـح 
افغانسـتان، تالش هـای تـازه ای بـرای بـه دسـت گرفتن 
ابتـکار در ایـن رونـد آغـاز گردیـده اسـت. در تازه ترین 
مـورد مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان سـفر دو روزه به 

مسـکو پایتخت روسـیه داشـت ...

۳
۳

۲

سرمقاله

 محمد هدایت

دانش: خشونت طالبان، روند صلح را 
بی اعتبار کرده است

دیدار هیات قطری با معاون ریاست جممهوری؛ 

 

 محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور مـی گویـد اگـر طالبـان 

در  می گیـرد،  تسـلیمی  حکومـت  از  کـه  کنـد  مـی  فکـر 

صـد سـال دیگـر بـه ایـن آرمـان نخواهـد رسـید و مسـئولیت 

خونریـزی و ویرانـی بـه دوش طالبـان و حامیان شـان اسـت.

ریاسـت جمهـوری دیـروز )سه شـنبه 15 رسطـان( خرنامه ای 

منتـر کـرد، کـه آمـده اسـت، جلسـه کابینـه تحـت ریاسـت 

رئیـس جمهـور محمد ارشف غنی، با اشـراک اعضای کابینه 

و والیان کشـور از طریـق ویدیوکنفرانس در ارگ تدویر یافت.

آقـای غنـی در مـورد انکشـافات اخیـر کشـور، احیـای قـوای 

امنیتـی و دفاعـی، جلـب و جـذب در صفـوف قوای مسـلح به 

ویـژه در قطعـات خـاص، کامندو و قطعات صفـردار، معلومات 

مفصـل ارائـه کرد.

غنـی تاکیـد کـرد: “هیـچ گونـه معاملـه و ارادۀ تسـلیم دهـی 

وجـود نـدارد، مـا زندگی باعزت مـی کنیم، اکنـون روز غیرت، 

عـزم و اراده اسـت.”

وی افـزود: “اگـر طالبـان فکـر مـی کننـد کـه از مـا تسـلیمی 

نخواهنـد  آرمـان  ایـن  بـه  دیگـر  در صـد سـال  گیرنـد،  مـی 

و  طالبـان  بـه دوش  ویرانـی  و  مسـئولیت خونریـزی  رسـید. 

امـور  اداره  عمومـی  ریاسـت  بعـداً  اسـت.”  شـان  حامیـان 

ریاسـت جمهـوری، جهـت تدویـر جلسـه خـاص بـه اشـراک 

وزارت دولـت در امـور رسـیدگی بـه حـوادث، ادارات ذیربـط 

و والیـان والیـت بـه خاطـر نیازسـنجی و رسـیدگی بـه بیجـا 

اثـر خشـونت ها و خشکسـالی در مرکـز  از  شـدگان داخلـی 

و والیـات، توظیـف شـد. رئیـس جمهـور، بـه ادارات ذیربـط 

بـه خاطـر توزیـع گنـدم موجـود در ذخایـر جهـت رسـیدگی و 

کمـک بـه بیجاشـدگان داخلـی از اثـر جنـگ و خشکسـالی 

مسـئولین  و  رهـری  از  و  داد  هدایـت  والیـات،  و  مرکـز  در 

وزارت هـای ارشـاد، حـج و اوقـاف، امـور خارجـه و کارمنـدان 

سـفارت افغانسـتان مقیـم عربسـتان بخاطر تاش های شـان 

جهـت تثبیـت جایدادهای افغانسـتان درعربسـتان سـعودی، 

تنظیـم  مقـرره  طـرح  کابینـه،  جلسـه  منـود.  سپاسـگزاری 

وظایـف وزارت کار و امـور اجتامعی را با یک سلسـله تغییرات 

و طـرح مقـرره تنظیـم وظایـف وزارت امـور مهاجریـن و عودت 

کننـده گان، در پرنسـیب مـورد تصویـب قـرار داد.

زمیـن  مـورد   ۱۱ اسـتفادۀ  حـق  انتقـال  کابینـه  همچنـان 

دولتـی  تاسیسـات  ایجـاد  جهـت  والیـات  در  دولتـی  هـای 

اعـامر  کتابخانـه،  و  موزیـم  اعـامر  مشـمول  املنفعـه  عـام  و 

شـفاخانه دولتی، اعـامر تعمیر ادارات دولتی، اعامر مسـجد، 

مدرسـه دینـی، قرسـتان و سـالون مطالعه، اعـامر ذخیرۀ آب 

آشـامیدنی، تطبیـق پـان تفصیلـی ولسـوالی میرامـور والیت 

تخـار  والیـت  مـرزی  مشـرک  بازارچـۀ  ایجـاد  و  دایکنـدی 

تصویـب کـرد. 

حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملـی 

رئیـس جمهـور می گویـد کـه تـا هفتـه 

هوایـی  نیروهـای  بـه  بلک هـاک  بـال  هفـت  آینـده 

کشـور تسـلیم داده می شـود و بـه همیـن ترتیب همه 

ایـن هیلکوپرها به افغانسـتان می رسـد ولـی به زمان 

نیـاز اسـت تـا ایـن رونـد تکمیل شـود.

آقـای محب که سه شـنبه 15 رسطان در یک نشسـت 

خـری صحبـت می کـرد بـه رسـانه ها در مـورد رهـا 

کردن ولسـوالی ها بـه جنگجویان گـروه طالبان گفت 

کـه بخشـی از ایـن سـقوط ها شـایعات گـروه طالبـان 

است. 

بـه گفتـه او در مـواردی رسـیدگی نشـدن بـه نیازهای 

جنگـی رسبـازان موجـب شـده اسـت که ولسـوالی ها 

سـقوط کنـد. او افـزود کـه در برخی موارد پسـته های 

امنیتـی بـه جاهـای مناسـب تری منتقل شـده اسـت 

که این کار به سـقوط ولسـوالی ها تعبیر شـده اسـت.

محـب عـاوه کـرد :»طیاره هـای قـوای هوایـی از دو 

هفتـه به این طرف محـض نیازهـای نیروهای امنیتی 

اسـتفاده می شـوند و اکنون به زخمیان نیز رسـیدگی 

بهـر انجـام می شـود و از نیروهـای امنیتـی در جنگ 

نیـز حامیـت هوایـی انجام می شـود.«

مـوارد رصفـا  برخـی  در  گـروه طالبـان  کـه  افـزود  او 

تعمیرهای ولسـوالی ها را در اختیـار گرفته اند، این به 

معنای سـقوط کل ولسوالی نیسـت و خدمات دولتی 

حاکمیـت  دارد.  ادامـه  ولسـوالی ها  ایـن  اکـر  در 

دولتـی در ایـن ولسـوالی ها همچنـان وجـود دارد.

آقـای محـب در مـورد تسـلیم شـدن و فـرار رسبـازان 

نرسـیدن حامیت هـای  دلیـل  بـه  گاهـی  کـه  افـزود 

نظامـی در وقـت الزم، نیروها زیر فشـار قرار می گیرند 

و مجبـور بـه فـرار می شـوند. وی عـاوه کـرد کـه ایـن 

نیروهـا دوبـاره سـازمان شـده و بـه نیروهـای امنیتـی 

افغانسـتان یک جـا شـده و آمـاده رفـن بـه خطـوط 

اند. نـرد 

بـه قـول محـب خیزش هـای مردمـی در اردو، امنیـت 

ملی و وزارت داخله شـامل سیسـتم می شـوند و هیچ 

تهدیـدی از ایـن جهـت بـرای امنیـت کشـور وجـود 

نشـان  مردمـی  خیزش هـای  وی  گفتـه  بـه  نـدارد. 

می دهـد کـه مـردم افغانسـتان از کشورشـان در برابـر 

گـروه طالبـان دفـاع می کننـد و گـروه طالبـان دچـار 

اشـتباه اسـت که فکر کرده اسـت مردم افغانسـتان به 

آن گـروه تسـلیم خواهنـد شـد.

وی در مـورد صلـح افـزود کـه برنامـه صلـح حکومـت 

افغانسـتان همچنـان باقـی اسـت و گـروه طالبـان اما 

پـان جنـگ دارنـد و صلـح منی خواهنـد.

محـب می گوید که کشـورهای آسـیای میانه و روسـیه 

از افزایـش افراطیـت در افغانسـتان تشـویش دارنـد. 

مشـرک  کشـورها  ایـن  بـا  افغانسـتان  اسـت  قـرار 

کار کنـد. محـب تبلیغـات بـه نفـع گـروه طالبـان را 

گسـرده خوانـد و گفـت کـه در برخـی موارد رئیسـان 

سـتادهای ارتش کشـورها برای گـروه طالبان تبلغات 

راه می اندازنـد و در عقـب ایـن تبلیغـات جنگـی قـرار 

دارند.

رئیس جمهور: 
هیچ گونه معامله و ارادۀ تسلیم دهی وجود ندارد  

محب: هفته آینده هفت بال بلک هاک به کشور می رسد 
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بازگشت هواداران در بوندسلیگا 
هم قطعی شد 

 گاف ناچو؛ جدایی ستاره رئال 
مادرید قطعی شده؟

ورزشی

 رونـد بازگشـت متاشـاگران بـه اسـتادیوم هـا در فوتبال 

آملـان نیـز آغـاز خواهـد شـد. بـه نظـر مـی رسـد کابوس 

برگـزاری  و  هـا  ورزشـگاه  در  فوتبـال  هـواداران  غیبـت 

مسـابقات در سـکوت کامـل کـم کـم رو به پایان اسـت و 

بـه زودی شـاهد حضـور دوباره مردم خواهیـم بود. دولت 

آملـان اعـام کـرد بـا رشوع فصـل بوندسـلیگا، تیـم های 

حـارض در ایـن لیـگ قـادر بـه میزبانـی از حداکـر 25 

هـزار متاشـاگر در ورزشـگاه هـای ...

 بـه نظـر می رسـد باید جدایی ایسـکو، هافبـک باتجربه 

رئـال مادرید بعد از هشـت سـال را قطعی دانسـت.

کارلـو  نظـر  زیـر  مادریـد  رئـال  فصـل جدیـد مترینـات 

بـه غیبـت  بـا توجـه  البتـه  آغـاز شـده اسـت.  آنچلوتـی 

برخـی از بازیکنـان، در حـال حـارض آنتونیـو پینتـوس، 

مربـی بدنسـاز باشـگاه در ایـن جلسـات مترینـی نقـش 

اصلـی را ایفـا کـرده و هـدف بـاال ...
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و  افغانسـتان  از  آمریکایـی  نیروهـای  کامـل  خـروج  از  پـس   

کنـار کشـیدن تلویحـی ایـن کشـور از رونـد صلـح افغانسـتان، 

تالش هـای تـازه ای بـرای بـه دسـت گرفـن ابتـکار در ایـن رونـد 

ملـی  امنیـت  مشـاور  مـورد  تازه تریـن  در  اسـت.  گردیـده  آغـاز 

افغانسـتان سـفر دو روزه بـه مسـکو پایتخـت روسـیه داشـت کـه 

در ایـن رشایـط می توانـد بسـیار موثـر و معنـادار باشـد. روسـیه 

تنهـا قدرتـی اسـت کـه مثل یک گـرگ زخم خـورده سـال منتظر 

شکسـت دشـمن تاریخـی خود بـوده اسـت و اکنون از نـگاه این 

کشـور همیـن اتفـاق در افغانسـتان افتـاده اسـت. 

هم چنیـن در روزهـای گذشـته یـک هیـات بلندپایـه از جمهوری 

اسـالمی ایـران، تنهـا متحـد اسـراتژیک روسـیه در منطقـه، بـا 

مقامـات دولـت افغانسـتان دیدارداشـته و ظاهـرا در مـورد نقـش 

کـرده  گفتگـو  آنـان  بـا  افغانسـتان  مـورد صلـح  در  ایـن کشـور 

اسـت. بـه نظـر می رسـد کـه هـم ترکیـب این هیـات و هـم محور 

گفتگوهـا بـا مقامـات عالـی رتبـه کشـور مـا تـا کنـون از چشـم 

رسـانه ها پنهـان مانـده اسـت. امـا به نظر می رسـد هـدف اصلی 

بیـن  اجـالس  یـک  در  اشـراک  بـرای  افغانسـتان  تشـویق  آن 

املللـی در تهـران بـوده اسـت. ایـران می خواهـد پـس از خـروج 

ایـاالت متحـده از افغانسـتان نقـش جـدی در قضیه افغانسـتان 

داشـته باشـد. 

بـه زعـم مقامـات آن کشـور کـه هم صـدا بـا طالبـان ایـن خـروج 

و  می پندارنـد  متحـده  ایـاالت  بـرای  تاریخـی  شکسـت  یـک  را 

اکنـون میـدان بـازی تقریبـا خالـی اسـت، ایـران و هم پیامنـان 

آن می تواننـد سـهم جـدی در رونـد صلـح افغانسـتان و دیگـر 

قضایـای منطقه ای داشـته باشـند. احتامال تطهیر گـروه طالبان 

از سـوی مقامـات رسـمی و برخـی رسـانه های نزدیـک بـه قدرت 

در جمهـوری اسـالمی همیـن پیـام را در بـر دارد. 

دیـروز یـک یـک هیـات عالـی رتبـه از کشـور قطـر کـه بیـش از 

چندین سـال اسـت میزبان دفر سیاسـی طالبان اسـت و بیش 

از دو سـال اسـت میزبـان گفتگوهـای صلـح افغانسـتان بـوده 

اسـت نیـز بـه کابـل سـفر کـرده و از جمله بـا معاون دوم ریاسـت 

جمهوری دیدار و گفتگو داشـته اسـت. به نظر می رسـد که قطر 

نگـران جایـگاه خـود در روند صلح افغانسـتان اسـت و احسـاس 

می کنـد کـه بـا رفـن ایـاالت متحـده از افغانسـتان عرصـه بـرای 

بازیگـران منطقـه ای و جهانـی دیگـر باز شـده اسـت. ظاهرا این 

کشـور نقـش مهـم در عدم برگـزاری کنفرانس اسـتانبول داشـت 

و طالبـان را تشـویق کـرد تـا بـا بهانه تراشـی های بنـی ارساییلی 

و عـدم اشـراک خـود، ایـن اجـالس مهم بیـن املللی را سـبوتاژ 

کننـد. جالـب این اسـت کـه در روزهـای اخیر مذاکـرات در قطر 

بیـن هیـات طالبـان و هیـات مذاکـره کننـده دولـت جمهـوری 

اسـالمی افغانسـتان نیـز، هرچنـد بـی رمـق، ولـی آغـاز گردیـده 

اسـت کـه منی توانـد بـدون اشـاره دولـت قطـر باشـد. تـا نشـان 

دهنـد کـه در رونـد صلـح مشـکلی پیـش نیامـده اسـت و از ایـن 

سـبوتاژ  نیـز  را  دیگـر  احتاملـی  کنفرانس هـای  برخـی  طریـق 

 . کنند

هـم چنیـن در روزهـای گذشـته یـک هیـات از هندوسـتان بـه 

روسـیه سـفر کـرده اسـت کـه محـور اصلـی گفتگوهـای آن در 

مسـکو رونـد صلـح افغانسـتان خواهـد بـود. هندوسـتان نیـز بـا 

اوج گرفـن خشـونت ها از سـوی طالبـان تحـت رهربی سـازمان 

اسـتخبارات پاکسـتان نگـران موقعیـت خـود در منطقـه اسـت. 

مـورد  در  خـود  دیپلامتیـک  تالش هـای  بـر  خاطـر  همیـن  بـه 

اسـت.  افـزوده  افغانسـتان 

آن چـه گفتـه شـد واقعیت هـای انـدک و در عیـن حـال پیـدای 

رخدادهـای اخیـر در بـاره رونـد صلـح افغانسـتان و تـداوم جنگ 

درکشـور مـا اسـت. طبیعی اسـت که آن چـه در پشـت پرده های 

اسـت  پنهـان  اسـتخباراتی  فعالیت هـای  و  دیپلامسـی  زخیـم 

بسـیار بیشـر از آن چیزی اسـت که تا کنون دیده شـده اسـت. 

امـا در مجمـوع تحوالتـی کـه مـورد اشـاره قـرار گرفـت بـه خوبی 

نشـان می دهـد که بـازی منطقـه ای و جهانی در باره افغانسـتان 

در حـال تغییـر اسـت. ظاهـرا بازیگـران جدیـدی در حـال ظهور 

هسـتند و می خواهنـد نقـش آلرناتیـف را برای حضـور قدرمتند 

ایـاالت متحـده و هـم پیامنـان غربـی آن در میدان افغانسـتان و 

ماحـول آن بـازی کنند. 

در ایـن میـان آن چـه مهـم اسـت نقـش دولت افغانسـتان اسـت 

کـه چگونـه در این میدان پرخطر و سـیال بـازی می کند. رییس 

جمهـور غنـی پـس از تصمیـم ایـاالت متحـده مبنـی بـر خـروج 

کامـل از افغانسـتان بارهـا گفتـه اسـت کـه مـا وارد یـک فضـای 

جدیـدی از مناسـبات میـان دو کشـور شـده ایـم. البتـه نبایـد از 

یـاد بربیـم کـه ایـاالت متحده هنـوز دولـت و به خصوص سـکتور 

کشـور  ایـن  دارد.  خـود  حامیـت  تحـت  را  افغانسـتان  امنیتـی 

بـه همیـن سـادگی کـه خیلی هـا فکـر می کننـد  بـه هیچوجـه 

افغانسـتان را بـه امـان خدا رها منی کنـد. زیرا این کشـور تجربه 

رهـا کـردن افغانسـتان به حال خـود را دارد و متوجـه خطرات آن 

هسـت. امـا ایـن واقعیت را نیز بایـد بپذریم که مـا واقعا وارد یک 

عرصـه جدیـدی از همکاری هـای امنیتـی و اقتصـادی بـا ایاالت 

متحـده شـده ایم. 

برداشـت رییـس جمهـور غنی و سـخنان وی پیام هـای جدی در 

بـر دارد و دسـتگاه سیاسـتگذاری کشـور باید آن را جـدی بگیرد 

و بـه درسـتی تطبیـق کنـد. تنگناهـای جدیـدی کـه طالبـان و 

حامیـان منطقـه ای آن بـرای دولـت افغانسـتان بـه وجـود آورده 

انـد و بـا افزایـش خشـونت و جنـگ برخـی از مناطـق را تـرف 

کـرده انـد می تواننـد فرصت های مهمی بـرای دولت افغانسـتان 

نیـز باشـند. زیرا تشـدید جنگ ماهیـت اصلی طالبـان و اهداف 

پنهانـی کشـورهای همسـایه و منطقـه را بـرای همگان روشـن تر 

از قبـل می سـازد و دولـت بایـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کنـد. 

هیـچ کسـی در دنیا خواهـان برقراری یک حکومـت ایدئولوژیک 

همـه  نیسـت.  افغانسـتان  در  طالبـان  سـبک  بـه  متحجـر  و 

می داننـد کـه چنیـن رویـدادی اگـر بـه واقعیـت مبدل شـود چه 

پیامدهـای ناگـواری نـه تنهـا برای منطقـه بلکه بـرای کل جهان 

خواهـد داشـت. ایـن هـامن چیـزی اسـت کـه دولت افغانسـتان 

سـال ها بـه دنبـال آن بوده اسـت تـا در پرتو اجـامع جهانی علیه 

اقدامـات  افغانسـتان  درامـور  کشـورها  رشمانـه  بـی  مداخـالت 

جـدی خـود را انجـام دهد. 

از صفحه1

لـه  چـې  کـړی  امـر  رحـامن  عـي  امـام  ولسـمرش  تاجکسـتان  د   

پـر ځـای  پـر ګـډه پولـه دې ۲۰زره رستېـري ځـای  افغانسـتان رسه 

يش. د دغـه هېـواد رسـنیو خـرب ورکـړی چـې ولسـمرش رحـامن پـرون 

د وروسـتیو حاالتو په اړه د افغانسـتان او روسـیې ولسـمرشانو ترڅنګ 

د سـیمې د یـو شـمېر نـورو هېوادونـو لـه مرشانـو رسه هم خـربې کړې 

دي. رسچینـې زیاتـه کـړې چې نوموړي لـه دې اړیکو وروسـته د دفاع 

وزارت تـه امـر کـړی چـې لـع افغانسـتان رسه پـر ګـډه پولـه ۲۰زره 

رستېـري ځـای پـر ځـای کـړي.

بلخـوا پـه مسـکو کـې د روسـیې د ولسـمرشۍ ماڼـۍ دفـر ویي چې 

ولسـمرش والدیمیـر پوتیـن د تاجکسـتان ولسـمرش تـه ډاډ ورکړی چې 

د اړتیـا پـه صـورت کـې د پولو د امنیت په سـاتلو کې همـکارۍ ته تیار 

دی. د مرکـزي اسـیا د نـورو هېوادونـو پـه څېـر مسـکو پـه تاجکسـتان 

کـې نظامـي اډه لـري او پـه دغـه هېـواد کـې یـې توپونـه، ټانګونـه او 

جنګـي الوتکـې ځـای پـر ځـای کـړې دي. دا پـه داسـې حـال کې ده 

چـې د افغانسـتان پـه شـامل ختیځـو والیتونـو، پـه ځانګـړې توګـه د 

بدخشـان والیت د ګڼ شـمېر ولسـوالیو له سـقوط وروسته شـاوخوا زر 

افغـان رستېـري د تاجکسـتان خـاورې ته اوښـتي دي.

د افغانسـتان ولسـمرشۍ ماڼـۍ ویـي چې ولسـمرش ارشف غني وړمه 

شـپه د تاجکسـتان لـه ولسـمرش عي رحـامن رسه ټیلېفـوي خربو کې 

دواړو خـواوو د هغـو افغانانـو پـه هکلـه خربې وکړې چې د تاجکسـتان 

لـه پولـې رسه نږدې یې پنـاه وړې ده.

بلخـوا طالبانـو پـه یـوه خربپاڼه کـې ویي چـې ګاونـډي هېوادونه دې 

هیـڅ ډول اندېښـنه نـه لـري، دوی نـه غـواړي هیچا ته زیان ورسـوي.

 د نورسـتان واليـت لسـګونه ځوانانـو او قومـي مرشانـو د دغـه واليـت 

پـه وامـا ولسـوالۍ کـې د وسـله والـو طالبانـو پر ضـد وسـله پورته کړه 

او ګـواښ يـې وکـړ کـه وسـله وال پـر دغـې ولسـوالۍ بريـد وکـړي له 

خپلـو امنيتـي ځواکونـو رسه بـه اوږه په اوږه ودرېږي. پاڅـون کوونکو 

چـې “مـرګ پـر طالبانو” شـعارونه یې ورکول ويـل، اوس د دې وخت 

رارسـېدلی چـې د هېـواد د ثبـات، سـولې او پرمختـګ د دښـمنانو 

پرضـد وسـله راپورته يش.

دغـو پاڅونوالـو د مرشانـو جرګې د غـړي سـناتور عبداللطيف نهضت 

يارپـه مـرشۍ وسـلې راخیسـتي او لـه وسـله والو غواړي چـې نور دې 

جګـړې بنـدې او سـوله وکـړي. پـه مرشانـو جرګـه کـې د نورسـتان 

د خلکـو اسـتازي عبداللطيـف نهضـت يـار وويـل چـې د نـړۍ ټولـو 

اسـالمي هېوادونـو پـه افغانسـتان کـې روانـه جګـړه نـاروا او افغـان 

وژنـه بللـې، نـو د هېـڅ افغـان وژنـه نوره نه شـو منلـی پـر وړاندې یې 

د ولسـونو دریـځ روښـانه دی.

پـه نورسـتان واليـت کـې د سـیمه ییـزو ارګانونـو د ولـي همغـږۍ 

رييـس لطـف اللـه فکـري وويـل چـې طالبـان یـوازې اسـالم پـه نـوم 

پېـژين او پـه اړه یـې نـور هېـڅ معلومـات نـه لـري، ځکـه د بـې ګنـاه 

افغانانـو وینـي تویـوي او د خیـر د کارونـو مخنیـوی کـوي.

د هغـه پـه وينـا، د طالبانو پر وړانـدې د خلکو پاڅـون تر دې وړاندې 

پـکار وو، مګـر اوس هـم وخت دی چـې په کلکه یې مخـه ونيول يش 

او غـاښ ماتوونکی ځواب ورکړل يش.

د وامـا ولسـوالۍ امنیـه قومانـدان عبدالله سـاپي د ولسـونو له مینې 

او مالتـړ مننـه وکـړه او ډاډ یـې ورکـړ چـې هـر رستېـری بـه تـر هغـه 

لـه دښـمن رسه مخامـخ جګـړه کـوي ترڅـو یـې چـې پـه بدن کـې یو 

څاڅکـی وینـه چلیږي.

د وامـا ولسـوالۍ اوسـېدونکی رحـامن اللـه وايـي، پاڅـون يـې ځکـه 

وکـړ چـې پـه ډېـرو ولسـواليو کـې د وسـله والـو طالبانـو تـر بريدونـو 

وروسـته امنيتـي ځواکونـه لـه ولسـواليو وتـي هـم ملکي وګـړي وژل 

شـوي او هـم زيامنـن شـوي، نـو ځکـه دوی پاڅـون وکـړ چـې وژل 

کېـږي خـو هسـې هـم خپلـه سـيمه خـو بـه وسـايت.

بهرنیـو  د  څخـه  افغانسـتان  لـه  او  اقتصـاد  امنیـت،  ییـز  سـیمه  د   

ځواکونـو د وتلـو پـه اړه د افغانسـتان او ترکمنسـتان پـه کوربـه تـوب 

غونـډه جوړیـږي. پـه ترکمنسـتان کـې د افغانسـتان سـفیر خـان ويل 

خـان برشمـل د چنـګاښ پـه ۱۵مـه پـژواک اژانس تـه وویل چـې دغه 

غونـډه سـبا د چنـګاښ پـه ۱۶مـه په انالیـن بڼـه جوړیږي. هغـه زیاته 

کـړه، چـې دغـه غونـډه د ملګـرو ملتونـو د کړکیـچ د مخنیـوي دفـر، 

د  بـه  پـه کـې  لـه خـوا جوړیـږي چـې  ترکمنسـتان  او  افغانسـتان  د 

افغانسـتان او منځنـۍ اسـیا هېوادونـو د بهرنیـو چـارو وزیـران او دغـه 

راز پـه افغانسـتان کـې د ملګرو ملتونـو دفر یوناما اسـتازي هم ګډون 

کوي.

سـفیر وایـي چـې د افغانسـتان سـوله او ثبـات د منځنـۍ او سـوېي 

اسـیا د ثبـات او ودې لپـاره اړیـن او مهـم دی.

برشمـل زیاتـه کـړه : ” زمـوږ د ټولـو یووالـی او سـوله ییـز دریـځ کولـی 

يش چـې سـیمه سـولې تـه ورسـوي.” د افغانسـتان د بهرنیـو چـارو 

وزارت ویانـد ګـران هیوادهـم تاییـد کـړه چې دغه غونډه سـبا تر غرمې 

وروسـته پـه آن الیـن بڼـه جوړیږي.

د یادونـې ده چـې لـه دې مخکـې پـه هـرات والیـت کې د افغانسـتان 

او ترکمنسـتان د بهرنیـو چـارو د وزیرانـو ګډه دوه ورځنـۍ غونډه جوړه 

شـوې وه ، پـه یـاده غونډه کـې په یو شـمېر اقتصادي مسـایلو هوکړې 

هم شـوې وې.

ایجـاد گـردد تـا خربنـگاران متوجـه نـرش محتـوا، حساسـیت 

اوضـاع و تخلفـات قانونـی، در رسـانه هـا باشـند.

او بیـان داشـت کـه در غیـر این صورت دادسـتانی کل کشـور 

پـس از ایـن بـا هرگونه تخلـف رسـانه ی مطابق قانـون برخورد 

خواهـد کرد.

بـه گفتـه او، رسـانه ها در عیـن حالـی کـه از آزادی بیـان نفـع 

و  باشـند  قانونـی خـود  متوجـه مکلفیت هـای  بایـد  می برنـد 

ایـن مسـاله بـه منظور جلوگیری از متسـک به توطئـه و ترویج 

شـفافیت و پاسـخ گویی از اهمیت به سـزای برخوردار اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـراً منابـع حکومتـی بارهـا تاکید 

کـرده انـد کـه نـرش شـایعات و اخبـار غیـر دقیـق، بـه ویـژه 

وضعیـت جنگـی کشـور را پیچیده تر کرده اسـت که رسـانه ها 

بایـد در ایـن خصـوص همـکاری کننـد. 

بـرای مـا ایـن خواهـد بـود کـه وابسـتگی مـا بـه آسـیای میانه 

می بینـد.« آسـیب 

در همیـن حـال، شـیخ رشـید وزیـر داخلـه پاکسـتان هـم از 

بـه  هـم  بیـن  کـه  خواسـته  طالبـان  و  افغانسـتان  حکومـت 

بنشـینند. گفتگـو 

رشـید افـزود: »خواسـت حکومـت عمـران خـان این اسـت که 

طالبـان و جمعیـت اسـالمی کـه در آن ارشف غنـی، کـرزی، 

عبداللـه عبداللـه، وزیـر دفـاع و دیگـران هسـتند آن هـا بیـن 

خوشـحال  مـا  بنشـینند  دوحـه  یـا  و  افغانسـتان  در  خـود 

می شـویم آن هـا هرکسـی را کـه تعیین کنند و مشـکالت خود 

را حـل کننـد پاکسـتان آن را می پذیـرد.«

امـا حکومـت تأکیـد کـرده کـه ایـن کشـور بـه طـرف جنـگ 

داخلـی منـی رود و نیروهـای امنیتـی افغـان می تواننـد کـه از 

مـردم و کشورشـان حفاظـت کننـد.

صلـح  گفتگـوی  هرگونـه  بـه  کـه  گفتـه  همچنیـن  حکومـت 

حـارض اسـت، امـا از طالبـان و حامیان شـان انتقـاد می کنـد 

کـه بجـای گفتگوهای صلـح خشـونت ها را افزایـش داده و به 

جنـگ اولویـت داده اند - چیزی که طالبـان آن را منی پذیرند.

طالبـان در نقـاط مختلـف کشـور بـرای هـدف قـرار دادن 

غیرنطامیـان و نیروهـای امنیتـی کارگذاری شـده بود، نیز 

توسـط تیـم تخنیکـی اردوی کشـور کشـف و خنثـا شـده 

در  اخیـرا  کـه  کلیپ هـای  ویدیـو  زمـان  عیـن  در  اسـت. 

صفحـات نیروهـای امنیتـی کشـور بارگذاری شـده اسـت، 

نشـان می دهـد کـه تلفـات جنگجویـان گـروه طالبـان در 

حمـالت هوایـی نیروهای ملی هوایی کشـور به شـدت باال 

اسـت.  رفته 

زندانیـان طالبـان گرفتـه تـا حضـور مؤثـر هیـأت گفتگـو 

کننـده در قطـر انجـام داد، امـا جانـب مقابـل نـه تنهـا میز 

مذاکره را ترک کرده اسـت که بر افزایش خشـونت و شـعله 

ور شـدن آتـش جنـگ ارصار مـی ورزد.

مذاکـرات صلـح  بـه  طالبـان  اگـر  براینکـه  تأکیـد  بـا  وی 

متکیـن نکنـد و بـه ادامـه خشـونت متوسـل شـود، جنـگ 

و خشـونت بـه گونـه دیگـری ادامـه خواهـد یافـت، گفـت: 

کاهـش خشـونت بـرای اعتـامد سـازی و پذیرفـن راه حل 

سیاسـی قضیـه افغانسـتان از اصـول اولیـه بـرای مذکـرات 

صلـح اسـت و همـه اقوام سـاکن در کشـور خواسـتار صلح 

عادالنـه و پایـدار در افغانسـتان هسـتند.

پیرشفـت  بـرای  کـه  کـرد  تأکیـد  دانـش همچنیـن  آقـای 

مذاکـرات صلـح و شکسـن بن بسـت موجود در ایـن روند، 

دولـت افغانسـتان بـه نقـش میانجیگـری دولـت قطـر و یـا 

سـازمان ملـل متحـد بـرای ادامـه مذاکـرات و گفتگـو های 

معنـا دار احـرام قایـل اسـت و بـه آن تأکیـد دارد. 

وی بـا توجـه بـه اهمیت نقـش دولـت قطر در پروسـه صلح 

افغانسـتان، بـر ادامـه تـالش دولـت آن کشـور بـرای رشوع 

دوبـاره مذاکـرات صلـح و به مثر رسـیدن این پروسـه تأکید 

کرد.

در ایـن دیدار، دکتور مطلق بـن ماجد القحطانی، مناینده 

دولـت افغانسـتان هـم از آن اسـتثنا نیسـت.

فراهـم  سـهولت  کـه  هامنطـوری  قوانیـن  ایـن  او،  گفتـه  بـه 

کـرده، مـی توانـد مسـئولیت جزائـی را نیز بـه بار بیـاورد. نرش 

اکاذب شـایعات بی اسـاس و اخبـار جانبدارانـه کـه حاکمیت 

ملـی را آسـیب برسـاند جـرم پنداشـته می شـود و دادسـتانی 

کل کشـور بـا چنیـن مـواردی برخـورد جـدی خواهـد کـرد.

»مطابـق  کـرد،  تاکیـد  او  جمهـور؛  خربگـزاری  گـزارش  بـه 

قوانیـن  پاسـدار  داریـم  مسـئولیت  قوانیـن  همیـن  دسـاتیر 

باشـیم، مسـئولیت داریـم تکلیـف افـراد حقیقـی و حقوقـی را 

یـاد آوری کنیـم و باید خاطر نشـان گردد کـه هیچ گروهی در 

نـزد مـا فراتـر از قانـون نیسـت.«

آقـای کلیـم پیشـنهاد کـرد کـه بـه منظـور جلوگیـری از بـروز 

جرایـم و پیشـگیری از نـرش محتـوای غیـر مجـاز بـه عنـوان 

مسـئول و نهـاد تطبیـق کننـده قانـون، بایـد میکانیـز روشـن 

اختیـار حکومـت افغانسـتان قـرار می دهـد.

امـا دفر سیاسـی طالبـان در قطر این خرب را رد کرده اسـت. 

محمـد نعیـم، سـخنگوی دفرسیاسـی ایـن گـروه در قطـر در 

وجـود  چیـزی  »چنیـن  اسـت:  نوشـته  رسـانه ها  بـه  پیامـی 

نـدارد.« از مدت هـا پیـش خربهـای امیدوارکننـده در مـورد 

صلـح افغانسـتان وجـود نـدارد، امـا در مـورد گسـرش دامنـه 

جنـگ همـه روزه خربهـای تـازه پخـش می شـود. تـا جـای که 

ایـن مسـاله نگرانـی کشـورهای همسـایه افغانسـتان را نیـز 

برانگیختـه اسـت.

نخسـت وزیـر پاکسـتان، دولـت افغانسـتان که کشـورش را به 

ادامـه جنـگ و حامیـت از طالبـان متهـم می کند، بر رسـیدن 

بـه تفاهـم سیاسـی در افغانسـتان تاکید کرده اسـت.

افغانسـتان  امنیـت  نگرانـی  یگانـه  »حـاال  می گویـد:  خـان 

اسـت. مـن بـا رئیـس جمهـور ایـران هم صحبـت کـردم. حاال 

کـه  اسـت  ایـن  افغانسـتان  و همـه همسـایه های  مـا  تـالش 

اینجـا یـک تفاهـم سیاسـی بـه میـان آیـد. جنـگ طوالنـی و 

بی نظمـی آغـاز نشـود، زیـرا بـه ایـن خاطـر که بـه بـرادران ما 

مهاجـرت  برعـالوه  آن  رضر  می رسـد.  آسـیب  افغانسـتان  در 

جنگجویـان گـروه طالبـان زخمـی شـده اند.

در خربنامـه عـالوه شـده اسـت کـه ایـن جنگجویـان گـروه 

طالبـان در والیت هـای لغـامن، ننگرهـا، پکتیـکا، قندهار، 

زابـل، بادغیـس، بلخ، جوزجـان، هلمند، بدخشـان، کندز 

و کاپیسـا کشـته و زخمـی شـده انـد. بـه قـول خربنامـه 

مقـداری زیـاد تسـلیحات و مهـامت گـروه طالبـان نیـز از 

بیـن رفتـه اسـت. وزارت دفـاع می افزایـد کـه بیـش از ۴۰ 

حلقـه مایـن مختلـف النـوع کـه توسـط جنگجویـان گـروه 

 رسور دانـش، معاون دوم ریاسـت جمهوری 

در دیـداری کـه هیـات قطـری با او داشـت، 

گفـت کـه افزایش خشـونت های گـروه طالبـان، روند صلح 

را بی اعتبـار کرده اسـت.

امـور  وزارت  ویـژه  القحطانـی مناینـده  بـن ماجـد  مطلـق 

خارجـه قطـر در حـل منازعات و فرسـتاده خاص آن کشـور 

برای افغانسـتان، روز سه شـنبه 15 رسطان با رسور دانش، 

معـاون دوم رئیـس جمهور دیدار و در پیوند به پروسـه صلح  

گفتگـو کرد.

آقـای دانـش، ضمـن اظهـار قدردانـی از دولـت قطـر بـرای 

میزبانی از مذاکرات صلح افغانسـتان در دو سـال گذشته، 

تأکیـد کـرد کـه افزایـش خشـونت های ناشـی از حمـالت 

تهاجمـی گـروه طالبـان در مناطق مختلف کشـور، پروسـه 

صلـح را بـی اعتبـار کرده اسـت.

معـاون رئیـس جمهـوری افـزود: مـردم افغانسـتان از جنگ 

و خشـونت خسـته شـده اند و بی صربانـه منتظـر بـه نتیجه 

رسـیدن پروسـه صلـح انـد؛ امـا گـروه طالبـان اگر خواسـته 

باشـد کـه از راه زور بررسنوشـت مـردم مسـلط شـود مـردم 

افغانسـتان هرگـز در برابـر آنـان تسـلیم نخواهند شـد.

آقـای دانـش خاطر نشـان کـرد که دولـت افغانسـتان برای 

پیرشفـت مذکـرات صلـح متامـی اقدامـات الزم را از آزادی 

ویـژه وزارت امـور خارجـه قطـر در حـل منازعات و فرسـتاده 

خـاص ایـن کشـور بـرای افغانسـتان ضمن ترشیـح جریان 

مذاکـرات صلـح در دوحه قطر، به حل قضیه افغانسـتان از 

طـرق مذاکـره و گفتگـو تأکید کرد.

آقـای القحطانی گفـت که دولت قطر و شـخص خودش به 

مناینـدگان طالبـان گفته اسـت که از راه جنگ و خشـونت 

منی توانند به رسنوشـت مردم افغانسـتان مسـلط شـوند و 

قضیه افغانسـتان راه حـل نظامی ندارد.

درایـن دیـدار که عبدالنـارص الحجری شـارژدافیر سـفارت 

قطـر در افغانسـتان نیـز حضـور داشـت، آقـای القحطانـی 

بـا اشـاره بـه اینکه عنـارص سیاسـی و امنیتـی در چگونگی 

بـه مثر رسـیدن پروسـه صلـح افغانسـتان نیز دخیل اسـت 

بـر  ترشیک قدرت سیاسـی برای ختم جنگ درافغانسـتان 

تأکیـد کـرد و گفـت کـه ادامـه جنـگ درافغانسـتان بـرای 

کشـورهای منطقه و همسـایه های افغانسـتان پیامد منفی 

دارد.

ایـن مقـام قطـری همچنیـن تریـح کـرد کـه دولـت آن 

صلـح  مذاکـرات  بـرای  پنهانـی  اجنـدای  هیـچ  کشـور 

افغانسـتان نـدارد بلکـه سـعی می کنـد تـا در ایـن رشایـط 

بـرای ادامـه گفتگـو و مذاکـره  حسـاس، هـردو جانـب را 

رسـاند. یـاری  سـازنده 

رعایـت  بـه  رسـانه ها  کـه  می گویـد  کشـور  لوی سـارنوالی   

قوانیـن رسـانه های جمعـی و دسرسـی بـه اطالعـات مکلـف 

انـد و در صـورت تخطـی مـورد پیگـرد قـرار خواهنـد گرفـت.

دیـروز  کشـور  کل  دادسـتانی  رسپرسـت  کلیـم  ذبیح اللـه 

سه شـنبه )15 رسطـان( در نشسـت مشـورتی که بـرای بهبود 

کابـل  در  رسـانه ها  فعالیـت  قانومننـدی  و  نرشاتـی  کیفیـت 

صحبـت می کـرد گفت کـه دولت افغانسـتان مبتنی بـر قانون 

اساسـی قانـون رسـانه های همه گانـی و نیز قانون دسرسـی 

بـه اطالعـات را طـرح کـرده و از تطبیق آن نظـارت نیز خواهد 

کرد.

آقـای کلیـم خاطـر نشـان کـرد کـه هرکشـور برخـی قواعـد و 

اصـول را بـه منظـور حامیت از رسـانه ها و اشـخاص حقیقی و 

حکمـی، دقـت در نرشات جهت جلویگری از مغشـوش شـدن 

اذهـان عمومـی و حراسـت از منافـع ملـی طـرح می ننـد کـه 

 مناینـده ویـژه سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان گفتـه کـه 

گفتگوهـای صلـح بایـد بـه گونـه واقعـی آغـاز شـود و اولویـت 

بد. یا

افغانسـتان  بـرای  متحـد  ملـل  ویـژه  مناینـده  الینـز،  دیـربا 

دوبـاره  آغـاز  بـرای  خـود  تالش هـای  دوحـه،  بـه  سـفری  در 

اسـت. کـرده  تشـدید  را  صلـح  گفتگوهـای 

دفـر معاونـت سـازمان ملـل متحـد )یوناما( در صفحـه توییر 

و  بـرای صلـح  نیـاز  روی  ایـن مالقـات  در  کـه  نوشـت  خـود 

حامیـت ملـل متحـد از ایـن رونـد بحـث شـده اسـت.

یونامـا افـزوده کـه خانـم الینـز بـا تأکیـد بـر گفتگوهـای صلح 

بـه مناینـدگان طالبـان  پایـان جنـگ،  راه  یگانـه  بـه عنـوان 

گفتـه کـه گفتگوهـای صلـح بایـد به گونـه واقعی آغـاز و به آن 

اولویـت داده شـود.

بـه گـزارش رادیـو آزادی، مناینده خاص رسمنشـی ملل متحد 

در حالـی بـه دوحـه سـفر کرده کـه گفتگوهـای صلـح در آنجا 

متوقف اسـت.

روز گذشـته شـامری از رسـانه ها، خربهـای را منتـرش کردنـد 

کـه گویـا طالبـان طرحـی بـرای صلـح آمـاده کـرده و آن را در 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کرده اسـت که در 

24 سـاعت گذشـته 261 تن از جنگجویان 

گـروه طالبـان در نربد بـا نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور 

رسطـان   15 سه شـنبه  وزارت  ایـن  سـیدند.  هالکـت  بـه 

و  کـه در درگیری هـا  اسـت  اعالمیـه ای گفتـه  انتشـار  بـا 

حمـالت متقابـل نیروهـای دفاعـی و امنیتی کشـور، ۲۶۱ 

تـن از جنگجویـان گـروه طالبان به قتل رسـیدند. خربنامه 

اضافـه می کنـد کـه در ایـن درگیری هـا ۲۰۶ تـن دیگـر از 

رشایـط کنونـی نبایـد اجـازه دهیـم کسـی به ضـد اسـتقاللیت ما 

تبلیـغ کـرده و حاکمیـت کـه از آن مـردم می باشـد را زیـر سـوال 

قـرار بدهـد و اجـازه ندهیـم  کـه وحـدت ملی مـا که رمـز موفقیت 

را از بیـن بربد«.

او خاطـر نشـان منود:« مسـووالن نظام جمهوریت بـه آزادی بیان 

حرمـت دارنـد مـا به گذشـته بـر منی گردیـم آزادی بیـان کامکان 

در قوانیـن افغانسـتان تسـجل یافتـه خواهـد بـود و بـه حفـظ آن 

قانونـی  ارزش  یـک  تنهـا  آزادی  بحـث  کـرد  پافشـاری خواهیـم 

نیسـت بلکـه یـک ارزش مدنـی، تاریخـی، فرهنگـی و رشعـی مـا 

می باشـد«.

آقـای معنـوی بـا بیـان اینکه دشـمن در تالش بر هـم زدن وحدت 

ملـی ما اسـت گفـت:« متاسـفانه یک تعـداد آگاهانه و نـا آگاهانه 

بـه این مـوارد دسـت می زند«.

بـه گفتـه وزیرعدلیـه در متـام قوانیـن و رشع ارسار نظامـی را در 

آزادی بیان مثتثنی قرار داده شـده اسـت این یک اصل اسـت که 

نبایـد افشـا شـود. آقـای معنـوی اطـالع رسـانی را مطابـق قوانین 

کشـور یـک اصـل خوانـده امـا تاکیـد منـود کـه در اطالع رسـانی 

بایـد منافـع ملی به حیث خطوط اساسـی رعایت شـود و نباید از 

آن عبـور کنیـم. او افـزود:« گالیـه کـه از رسـانه های خویش داریم 

ایـن کـه تـا هنوز کلمه شـهید را که در قانون تسـجل شـده اسـت 

بـاالی مدافعیـن کشـور اطـالق شـود، نشـده اسـت در حالیکـه 

رعایـت قانـون تکلیـف اسـت و بایـد ایـن اصـل قانون هـم رعایت 

شـود«. در همیـن حـال قاسـم وفایی زاده رسپرسـت و نامـزد وزیر 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ گفـت:« دو دهـه قبـل کـه صـدای 30 

میلیـون نفـوس افغانسـتان فقـط در یک صـدای رشیعت خالصه 

می شـد امـروز 3 هـزار 577 رسـانه در وزارت اطالعـات و فرهنـگ 

ثبـت داریـم کـه کمیـت امروز رسـانه ای مـا مدیون خون شـهدای 

بیـان  وی  می باشـد«.  رسـانه ای  و  دفاعـی  امنیتـی،  نیروهـای 

داشـت:«امروز رسـانه ها موتـور محـرک تحـول اجتامعی و توسـعه 

سیاسـی در افغانسـتان اسـت و بـدون رسـانه ها تحـول عظیـم که 

در عرصه هـای سیاسـی، فرهنگـی  اجتامهی تجربـه کردیم بدون 

رسـانه ها امـکان پذیـر نبـود و ایـن رسـانه ها بـود کـه تحـول را در 

دو دهـه اخیر رسعت بخشـید«. آقـای وفایی زاده گفت، رسـانه ها 

در نظام مردم سـاالری سـتون چهارم اسـت اما سـتون اول بقایی 

رسـانه ها نظـام جمهوریـت اسـت، بنآ حامیـت و حراسـت از اصل 

کـه باعـث بقایـی آزادی بیـان و رسـانه ها اسـت نبایـد فرامـوش 

شـود. وی بـا بیان اینکـه رعایت توازن و بی طرفی در خربرسـانی 

یـک اصـل اسـت تاکیـد کرده:«مـا نبایـد رسـانه را محـل و صدای 

کنیـم کـه جـز تهدید مـردم و ناامیـدی هیچ پیـام دیگر نـدارد«.

ایـن در حالی اسـت که پس از تشـدید حمـالت طالبان در برخی 

از نقـاط کشـور، شـامری از رسـانه ها آگاهانـه و یـا ناآگاهانـه ایـن 

حمـالت را بـزرگ منایـی کـرده و باعـث تـرس و وحشـت در میان 

شـهروندان شـده اند. 

 فضـل احمـد معنـوی وزیـر عدلیه می گویـد که امروز کشـور مورد 

تعـرض بیگانـگان )طالبـان و حامیـان آنـان( قرار گرفتـه و رشایط 

جهـاد برای دفاع از کشـور فراهم شـده اسـت.

آقـای معنـوی کـه دیـروز سه شـنبه )15 رسطـان( کـه در نشسـت 

فعالیـت  قانومننـدی  و  کیفیـت نرشاتـی  بهبـود  بـرای  مشـورتی 

رسـانه ها در کابـل صحبـت می کـرد، گفـت:« رشایـط امـروز مـا 

و  داریـم  قـرار  کـه  مقامـی  و  درهرجایـی  کـه  می کنـد  ایجـاب 

و حفـظ  نجـات کشـور  بـرای  می کنیـم  ایفـا  کـه  را  نقشـی  هـر 

اسـتقاللیت ارضـی کشـور مسـوولیت خویـش را اهـدا کنیـم کـه 

مهم تریـن رسـالت بـه دوش اصحـاب رسـانه ها کـه تاثیرگـذاری 

می باشـد«. دارد  رشایـط  بـاالی  بیشـر 

او تریـح کـرد:« قانـون اساسـی دفـاع از وطـن را وجیبـه متـام 

قـرار  افغانسـتان می دانـد، هـر کسـی در هـر جایگاهـی  اتبـاع 

دارد از کشـور دفـاع کنـد در صورتیکـه یـک کشـور مـورد تعـرض 

بیگانـگان قـرار گیـرد بـرای همـه جهـاد فـرض می شـود و فکـر 

می کنـم امـروز ایـن رشایـط فراهـم شـده اسـت«.

آقـای معنـوی افـزود:« البتـه این وضعیت بـه معنی آن نیسـت که 

همـه سـالح بدسـت بگیریـم مـا ارتـش و پولیـس منظم  پـا برجا و 

ایسـتاده داریـم امـا نبایـد دفـاع آنهـا را نظارگر باشـیم بلکه تالش 

کنیـم کـه چگونـه آنهـا را کمک کـرده و انگیـزه بدهیم«.

وزیـر عدلیـه افزود:« ترک وطن راه حل نیسـت، ایسـتاده شـدن و 

حفاظـت از وطـن منحیـث یـک مادر خـودش ارزش و عزت اسـت 

و عـزت مـا در کشـور مـا و همـراه مردم ما می باشـد و هیچ کسـی 

قـادر نیسـت که موفق به شکسـت این کشـور شـود«.

آقـای معنـوی بـا بیـان اینکـه قانـون اساسـی بـا یک جملـه حکم 

می کنـد کـه آزادی بیـان از تعرض مئصون اسـت تاکید کـرد:« در 

وزیر عدلیه: ترک کشور راه حل نیست، حال جهاد علیه تعرض بیگانگان بر همه فرض است   
کارتون

تاجکستان له افغانستان سره 
پر پوله ۲0زره سرتېري ځای پر 

ځای کوي

چارواکي: د نورستان سلګونو ځوانانو 

د وسله والو طالبانو پر ضد وسله 

پورته کړه

د افغانستان او منځنۍ اسیا هېوادونو د 

بهرنیو چارو وزیران د سیمه ییز امنیت او 

اقتصاد په اړه خربې کوي

لوی سارنوالی: میکانیزم روشن برای جلوگیری از جرایم رسانه ای ایجاد شود  

سازمان ملل: گفتگوهای صلح به گونه واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود   

وزارت دفاع ملی: در شبانه روز گذشته 261 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند

روند صلح افغانستان و 
شکل گیری بازی های جدید 

محمد هدایت

دیدار هیات قطری با معاون ریاست جممهوری؛ 



 

تروریـزم اساسـا یـک پدیـده سیاسـی اسـت و در تعریـف آن 

هیچ¬گونـه توافقی وجود نـدارد هنگامی¬که می¬خواهیم 

تعریـف تروریـزم را مـرور کنیـم باید به تعریف کننـده تروریزم 

تعریـف می¬کنـد کـی  را  پدیـده  ایـن  آنکـه  بنگریـم؛  نیـز 

اسـت؟ آیـا او مخالـف نظـام سیاسـی در یـک کشوراسـت و 

یـا موافـق نظـام سیاسـی اسـت، معـرف یـک دولت اسـت و 

یـا مخالفیـن دولـت و آنان¬کـه با نظـام حاکم بـر روابط بین 

امللـل رس سـتیز دارنـد یـا ندارند.

تعریفـی کـه وزارت دفـاع ایـاالت متحـده آمریـکا در سـال 

1990م از تروریـزم ارائـه کـرد، عبـارت اسـت از: کاربرد غیر 

قانونـی یـا تهدیـد بـه کاربـرد زور یا خشـونت بر ضد افـراد یا 

امـوال برای مجبـور یا مرعوب سـاخنت حکومت ها یا جوامع 

کـه اغلـب به قصد دسـت یابی بـه اهداف سیاسـی، مذهبی 

بریتانیـکا،  دانش نامـه  می گیـرد.  صـورت  ایدئولوژیـک  یـا 

تروریـزم را چنیـن تعریـف می کنـد: تروریـزم عبارت اسـت از 

»کاربـرد سیسـتامتیک ارعاب یا خشـونت پیش بینـی ناپذیر 

بـر ضد حکومت هـا، مردمان یـا افراد برای دسـتیابی به یک 

هدف سیاسـی اسـت.

به نظر می رسد محورهای اصلی تروریزم عبارت است از: 

  تروریزم کامال یک پدیده سیاسی است.

  تروریزم همراه با خشونت یا تهدید به خشونت است.

  تروریزم دارای عقالنیت سود محور است.

تروریزم نوین؛ تعبیرها و الگوها

در  درسـت  11سـپتامرب  فاجعـه  اسـت؛  معتقـد  مـورگان 

زمانـی روی داد کـه کارشناسـان روابـط بین امللـل در حـال 

تعریـف شـکل جدیـدی از تروریـزم بودنـد که بر نوعـی الهام 

هزاره شـگرا و قربانیـان انبـوه مترکـز داشـت. ایـن جمـالت 

بـال خیـز بـه واقـع تأییـدی برایـن تلقیـب بودنـد و از ایـن رو 

در   القاعـده،  تروریسـت  و شـبکه جهانـی  بـن الدن  اسـامه 

صـدر مثال هـا بـرای تروریزم جدید هسـتند. تصـادم مرگبار 

تجـارت  مرکـز  بـه  شـده  ربـوده  مسـافربری  هواپیامهایـی 

جهانـی بـود که حدود سـه هـزار نفر را به کام مرگ فرسـتاد. 

بـه لحـاظ  دیویسـتین نیـز می¬گویـد: تروریـزم نویـن اوالً 

مرتکبـان، سـازمان دهی فراملـی دارد. ثانیـاً مبتنی بر نوعی 

الهـام وافـراط    گرایـی مذهبـی اسـت؛ ثالثـاً تروریسـت های 

جدید به سـالح کشتار جمعی دسرتسـی دارند و هدف شان 

بر بیشـرتین مردم ممکن اسـت؛ رابعا آن هـا قربانیان خود را 

بـه دقـت انتخـاب و دسـت چین منی کننـد؛ بلکه آن هـا را به 

صـورت فلـه ای و غیـر تبعیـض آمیز بـر می گزینند.

1- الگوی بین املللی؛ تروریزم کالسیک

راپوپـورت می¬گوید: درچارچوب بین املللی شـدن تروریزم 

می تـوان بـه سـه مـوج در تاریـخ روابـط بین امللـل اشـاره 

کـرد کـه ترتیـب تاریخـی آن عبارتنـد از امـواج انارشسـتی، 

ضداسـتعامری و چـپ جدیـد.

 مـوج آنارشسـتی اولین مـوج در عرص تروریزم کالسـیک بود 

کـه در قـرن نوزدهـم بـا ظهـور حـزب اراده مـردم در روسـیه 

آغـاز گردید.

مـوج دوم در سـال 1920 آغـاز شـد و تـا چهـل سـال پس از 

آن ادامـه یافـت و در دهـه 1960 رو بـه افـول نهاد. 

پور سـعید پژوهش¬گر مسـایل اسـرتاتژیک معتقد است: با 

حملـه ایـاالت متحده آمریکا به ویتنام پـس از جنگ جهانی 

سـطح  در  آمریکایـی  ضـد  گرایش هـای  گسـرتش  و  دوم 

اردوگاه  از  برآمـده  ائدولوژی هـای  بـا  ویـژه  بـه  کـه  جهانـی 

رشق در آمیختـه بـود، مـوج سـوم تروریـزم یا چـپ جدید رس 

بـر آورد؛ موجـی کـه در جنـگ ویتنـام سـازماندهی شـد و با 

موفقیـت و تأثیـر گذاری سـالحهای ابتدایـی ویتکنگ ها در 

برابـر تکنالـوژی مدرن ارتـش امریکا، این امیـد را ایجاد کرد 

کـه نظـام معـارص و مسـلط رسمایـه داری غـرب، آسـیب پذیر 

اسـت. ایـن مـوج تقریبـا تـا دهـه 1990 بـه صـورت لجـام 

گسـخته ای ادامـه یافـت و هنـوز هـم در بعضـی کشـورها 

نظیـر نیپـال، اسـپانیا، پیـرو کلمبیـا، گروه هـای از آن فعـال 

می باشـد. تکنیـک غالـب کنـش تروریسـتی در مـوج اول، 

قتـل یـا تـرور شـخصی بـود. مـوج دوم بـا حملـه بـه اهـداف 

بـه گـروگان  را  نظامـی مشـخص می شـد کـه جـای خـود 

گیـری، هواپیامربایـی و آدم ربایی در موج سـوم داد. در سـه 

دهـه اول موج سـوم، بیش از هفت صـد هواپیامربایی  اتفاق 

افتـاد؛ ضمـن آن کـه در غالـب مـوارد گروگان گیـری هـدف 

اصلـی هواپیامربایـی بـه شـامر می رفـت بـه همیـن دلیـل، 

بسـیاری معتقـد اند گروگان گیری مشـخصه یـا تکنیک بارز 

مـوج سـوم بود. 

2- الگوی جهانی؛ برآمدن القاعده

بـا ورود بـه قـرن بیسـت ویکـم کـه همزمـان بود با گسـرتش 

بی¬سـابقه فناوری اطالعات و اسـتفاده از وسـایل پیرشفته 

ارتباطـات و آسـانی مسـافرت و جابجایـی افـراد و مسـاعد 

بـودن بسـرت متـاس و همـکاری گروههـا و افـراد؛ تروریـزم از 

جایـگاه محلـی و جغرافیـای محـدود پافراتـر گذاشـته و بـه 

یـک نیـروی جهانـی تبدیل شـد. 

کاسـتلز  و  راپوپـورت  نظریـات  از  اسـتفاده  بـا  پـور  سـعید 

معتقـد اسـت: مـوج جدیـد یـا الگوی جهانـی، در عیـن آنکه 

ویژگـی  بـا  داشـت،  باخـود  را  پیشـین  امـواج  مؤلفه هایـی 

متامیـز کننـده افـراط  گرایی و فرقه گرایی مذهبی مشـخص 

تروریـزم  و  متدن هـا  رویارویـی  چـون  آیده هـای  می شـد. 

مقـدس. ایـن گونـه از تروریـزم  کـه در مطالعـات غربـی بـا 

می شـود؛  مشـخص  بـن الدن  شـخص  و  القاعـده  سـازمان 

هـم انارشیسـت بـود؛ در عیـن حـال از ملت گرایـی هـم جدا 

نبود؛ چراکه همواره مذهب و ملیت شـامل عنارص مشـرتک 

و هم پوشـان بـوده انـد. از سـوی دیگـر، در شـکل جهانـی 

تروریـزم نیـز مواردی چـون هواپیامربایـی وجود داشـت؛ اما 

هم چـون اهرم فشـار سیاسـی یا وسـیله جلب افـکار عمومی 

بـرای انتقـال پیام هـا یـا اخبـار خـاص مـورد اسـتفاده قـرار 

منی گرفـت؛ بلکـه تروریسـت ها آن را وسـیله ای نظامـی بـه 

شـامر آورده و هامننـد مبب به کار می بردنـد تا از پیامدهای 

روانـی آن در سـطح وسـیع اسـتفاده کننـد. ضمـن آنکـه، 

مشـخصه یـا تکنیـک مـوج جدیـد، عملیـات انتحـاری بـود.

3- داعش و الگوی نوین جهانی – محلی

در پـی تحلیـل و بیـان انـواع الگوهـا و انـواع تروریـزم پس از 

بازخوانـی تحـول الگوی تروریـزم در تاریخ روابـط بین امللل 

الگـوی  بـه  اکنـون می تـوان  برامـدن داعـش،  از  تـا پیـش 

قسـمت نخسـت ایـن یادداشـت بـه بگرونـد سیاسـی – 

نظامـی گـروه طالبـان و مسـبب شـدن این گـروه در راسـتای 

آمدن نیروهای نظامی خارجی در افغانسـتان پرداخته اسـت. 

در ایـن بخـش تـالش مـی شـود بیسـت سـال حضـور نظامی 

سـازمان ناتو و بویژه امریکا را در این کشـور به بررسـی گرفته 

شـود. ورود نیروهـای ناتـو به رهربی ایاالت متحـده امریکا در 

افغانسـتان ظاهـراً بـه این علت صـورت گرفت کـه بنیاد های 

تروریسـتی قدرمتنـد کـه در سـایه حاکمیـت گـروه طالبـان 

شـکل گرفتـه بـود، بایسـت از میـان برده شـود. ایـن رویاروی 

قـدرت هـای نـا برابـر از آن روز تا اکنون بیسـت سـال به طول 

انجامیـد. مطابق اشـاره های مقامات امریـکا، جنگ و مبارزه 

بیسـت سـاله امریکایـی هـا در برابـر تروریسـم در افغانسـتان 

طوالنـی تریـن جنـگ تاریـخ امریـکا در بیـرون از مرزهـای آن 

کشـور اسـت. این جنـگ هزینه هـای هنگفت مالـی و جانی 

را بـرای دولـت و مـردم امریـکا در قبـال داشـت، همچنان که 

ایـن جنـگ باطـل قربانـی غیـر قابل محاسـبه¬ی را بـر مردم 

افغانسـتان متحمـل سـاخته اسـت.  آمریـکا بـرای نابـودی 

تروریسـم در افغانسـتان آمـده بـود؟ اگـر پاسـخ ایـن سـوال 

مثبـت باشـد؛ پـس تروریسـم و گـروه هـای تروریسـتی که هر 

روز بیشـرت از پیـش مـردم افغانسـتان را به خـون می غلطاند، 

تـا هنـوز متـام نشـده اسـت/ نابـود نگردیـده اسـت. پـس، آیا 

ایـن مأموریـت نـاکام بـوده اسـت؟ واقعـاً منـی دانـم. ناکامی 

و کامیابـی ایـن مأموریـت دو وجـه دارد. جنبـه¬ی که مربوط 

بـه امریکاسـت و از زاویـه دیـد امریکایـی هـا نگرسـته شـود، 

شـاید نـاکام نبـوده باشـد و چنانچه کـه رئیس جمهـور بایدن 

گفـت: کشـنت اسـامه بـن الدن هـدف امریکایی هـا از حمله 

بـه افغانسـتان بود که آن کار عملی شـد. امـا جهت دیگر این 

سـوال منـوط اسـت بـه رسنوشـت غمبـار افغانسـتان. در این 

رسزمیـن چـه چیـز تغییـر منـوده اسـت؟ بنیـاد گرایـی دینی 

– مذهبـی کـه در نهایـت منجـر بـه تروریسـم ملـی و جهانـی 

 مهدی بابک 

مـی شـود از میـان رفته اسـت؟ بحـران قـدرت در افغانسـتان 

کـه اساسـی تریـن مسـأله اسـت آیـا در میـدان سیاسـت و 

جغرافیـای افغانسـتان حـل و یا حـد اقل راه حـل برایش پیدا 

شـده اسـت؟ اساسـاً گروه طالبان چـه پروژه¬ی اسـت که در 

هـر رشایـط افغانسـتان بدنبـال اخـذ متامیـت قدرت اسـت؟ 

آیـا افغانسـتان و مسـایل سیاسـی و  داشـنت نظـام سیاسـی 

مطابـق بـه ارزش های انسـان هـای آزاد و برش دوسـتانه مورد 

توجـه قـدرت هـای بـزرگ دنیا اسـت؟ یـا آنچه که مهم اسـت 

ایـن اسـت که با چه نسـخه می توانند در افغانسـتان مسـلط 

باشـند و افغانسـتان میـدان بـرای تضعیـف رقیبان شـان قرار 

گیـرد؟ بـدون تردیـد، برای قـدرت های چون امریـکا، اهمیت 

ندارد چه نوع نظام سیاسـی بر افغانسـتان و با چه شـیوه¬ی 

سیاسـی بـر مـردم ایـن کشـور حکـم مـی رانـد، آنچه مهـم به 

نظـر مـی رسـد بحـث منافـع ملـی خـود آنـان اسـت.  پـس، 

سـواالت زیـادی وجـود دارد که اکرث قاطع آنان پاسـخ روشـن 

نـدارد. زیـرا پالیسـی روشـن و شـفاف بـرای مردم افغانسـتان 

موجود نیسـت. 

افغانسـتان  در  امریـکا  نظامـی  سـاله  بیسـت  حضـور 

فرصـت هـای بـی شـامری را بـرای مـردم افغانسـتان بوجـود 

بـرش  هـای  آزادی  مـردم سـاالر،  نظـام سیاسـی  تقـرر  آورد، 

محورانـه ماننـد رفنت دخرتان بـه مکاتب، آزادی شـغلی برای 

زنـان افغانسـتان، آزادی بیـان، و ... همـه جـز دسـتآورد های 

اسـت کـه در موجودیـت و اسـتقرار بیسـت سـاله نیروهـای 

نظامـی ناتـو در کشـور بدسـت آمـده اسـت. امـا بـا تأسـف 

همـه¬ی ایـن موفقیـت هـای بیسـت سـاله اکنـون در یـک 

بـازی بسـیار پیچیـده و تاریک سیاسـی در معـرض خطر قرار 

گرفته اسـت. پروسـه صلـح و گفتگو های بیـن االفغانی نتایج 

قابـل قبـول و توقع شـده مردم افغانسـتان را تا هنوز نداشـته 

اسـت. همزمـان بـا جریـان مذاکـرات، جنـگ هـا در رسارس 

افغانسـتان تشـدید گردیـده اسـت و هـر روز اولسـوالی هـای 

زیـادی در مناطـق مختلـف افغانسـتان میـان گـروه طالبان و 

دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان دسـت بدسـت می شود 

و باعـث مـی گـردد هـزاران خانـواده در ایـن فصـل حاصـل 

گیـری شـان از خانـه و از رس زمیـن های زراعتی شـان بی جا 

و آواره و طعمـه¬ی آتـش جنـگ قـرار بگیرنـد. 

جنگ افغانسـتان جنگ قدرت برای تصاحب سـکوهای 

قدرت سیاسـی اسـت؛ دیگر هیچ مصداق و توجیهی نداشـته 

و نـدارد. ایـن جنـگ پهلـوی مخوف دیگـری نیـز دارد؛ جنگ 

نیابتی در افغانسـتان میان کشـور های منطقه و کشـور های 

جهـان بـه صـورت واضـح بـوده و اسـت. ایـن امـر هرگـز قابل 

انـکار منـی تواند باشـد و حتی برای اثبـات آن نیز خیلی نیاز 

به تحلیل عمیق و کارشناسـانه نیسـت؛ عادی ترین شـهروند 

افغانسـتان نیـز این را می دانند که جنگ افغانسـتان، جنگ 

بـر رس قـدرت و جنگ نیابتی اسـت. دو دهه حضـور پر زرق و 

بـرق نیروهـای ناتـو این حالـت را نه تنهـا کم رنگ نتوانسـت؛ 

از  ایـن مسـأله گردیـد.  بـرای  بلکـه عوامـل تشـدید کننـده 

طالبـان  گـروه  افغانسـتان،  داخلـی  حـوزه  در  دیگـر  سـوی 

بـا دیـدگاه واضـح سیاسـی بـه قـدرت افغانسـتان نـگاه دارد. 

متامیـت خواهـی قدرت و اختیارات سیاسـی بـه متام معنای 

افغانسـتان جـز الینفـک پالیسـی هـای بـزرگ و اسـرتاتژیک 

گـروه طالبان اسـت. باور طالبان این اسـت که افغانسـتان را 

بایـد افغـان هـا یعنی قـوم واحد بنـام پشـتون هـا اداره مناید 

و دیگـران هـر آنچـه کـه هسـتند جـز تأسـی و پیـروی از آنچـه 

کـه طالبـان در محوریـت قومی خود شـان تعریـف می کنند، 

فراتـر منـی رود. دید سیاسـی طالبـان نـگاه هژمونیک قدرت 

اسـت و احیایی افغانسـتان قرن 19م مرام و مقصد سیاسـی 

آنـان مـی باشـد. ایـن موضـوع را بـا جسـارت و شـفافیت باید 

بیـان منـود کـه گروه طالبـان در تبانـی با بـاداران منطقه¬ی 

و جهانـی شـان افغانسـتان را مـی خواهـد کـه از آدرس واحد 

قومـی معرفـی و وارد معامـالت سیاسـی بـا دنیا قـرار بگیرد. 

دو دهـه حضـور نظامـی امریکا در افغانسـتان رقم خورد 

و ایـن زمـان درازی بـود کـه نیروهـای قدرمتنـد تریـن کشـور 

هـای دنیـا در افغانسـتان پایـگاه نظامـی داشـتند. بیشـرت از 

یـک صـدو سـی ملیـارد دالـر بـرای افغانسـتان هزینـه مالـی 

کردنـد. امـا بعـد از بیسـت سـال، امـروز هـراس ایـن وجـود 

دارد کـه همـه چیـز برگـردد و تاریـخ تکرار شـود. تکـرار تاریخ 

از جهـت ایـن صـورت نخواهد گرفت کـه طالبان قـدرت قوی 

دارد؛ بـل از دریچـه که سیاسـت قدرت های جهانـی در مورد 

افغانسـتان از شـفافیت و مردم محوری بهره نداشـته و ندارد. 

بـی اعتـامدی فوق العاده، امـروز در متامی الیـه های جامعه 

و سیاسـت در افغانسـتان و حامیان افغانسـتان رسـوخ منوده 

اسـت. افغانسـتان در این بیست سال در حوزه سیاست های 

خارجـی امریـکا همـواره در منطقـه حنـوب رشق آسـیا قـرار 

داشـته اسـت. در ایـن حـوزه سیاسـی و جغرافیـای بزرکرتین 

کشـور کـه گامنـه هـای قـوی حامیـت از گـروه طالبـان را در 

کار نامه دارد موجود اسـت. کشـور اسـالمی پاکسـتان زادگاه 

گـروه طالبـان و مهـد رشـد و ترقـی آن گـروه بوده/ اسـت. این 

را همواره مقامات و شـخصیت های بزرگ پاکسـتانی اعرتاف 

منـوده اسـت. بـا ایـن وصـف امریـکاه در سیاسـت خارجـی 

خـود افغانسـتان را در ایـن حـوزه تعریـف مـی کند و همیشـه 

بجـای اینکـه توانسـته باشـد النه هـای اصلـی تروریسـتان را 

هـدف قـرار دهـد متوسـل بـه راهـکار هـای بـوده که تـا هنوز 

سـود برای نابودی تروریسـم نداشـته اسـت. لذا بنیاد های نا 

امنـی افغانسـتان و منطقـه مورد مامشـات امریکا قـرار گرفته 

اسـت و هرگـز اقـدام و پالیسـیی روی دسـت گرفتـه نشـد که 

آن بسـرت ها و چشـمه سـار های تروریسـتی خشـکانده شود.  

فـرض کنیـم ایـن جنگ بیسـت سـاله برای امریـکا ختم 

شـده باشـد، امـا هرگز بـرای افغانسـتان خامته نیافته اسـت. 

شـعله هـای آتـش جنـگ و نـا امن سـازی منطقـه و در نهایت 

جهـان، در حـال زبانـه کشـیدن اسـت. اژدهـای تروریسـم 

در قالـب گـروه طالبـان از وحشـت و خونریـزی هـای مـردم 

افغانسـتان بیـزاری نجسـته و خسـته نشـده انـد. روابط های 

تنگاتنـگ میـان گـروه های تروریسـتی وجـود دارد؛ زیرا بنیاد 

هـای فکـری آنـان ایـن را ایجـاب مـی کند. 

جـدای و تغییـر مسـیر چنیـن گـروه هـا یـک توهمـی 

بیـش نخواهـد بـود. آنچـه که اهمیـت دارد و راه حل اساسـی 

مـی توانـد باشـد ایـن اسـت، متامـی مـردم افغانسـتان که از 

سـتم هـای طالبانـی و متامیـت خواهـی هـای سیاسـی آن 

گـروه، انزجـار دارنـد، بایسـت در صـف واحـد قـرار بگیرنـد 

و از کشـور، خـاک و حیثیـت، تاریـخ و متـدن مـردم خویـش 

پاسـبانی مناید. مـردم افغانسـتان خواهان مانـدن امریکایی 

هـا و یـا هیـچ گـروه خارجـی دیگـری در ُملـک خـود نیسـت، 

بایـد رسنوشـت خـود و مـردم خویـش را بـا دسـتان خـود رقـم 

زد و رنسـانس درخشـان تاریخ خود را در این رسزمین متبلور 

سازد.  

نوینـی پرداخـت کـه داعـش بـا کنـش خـاص تروریسـتی 

خـودآن را پایه گـذاری و بنـا کـرده اسـت. چنانکـه آمـد، ایـن 

الگـو نوعـی الگـوی تلفیقـی اسـت کـه در آن، از یـک سـو 

مزایـای الگوهـای گذشـته جمـع شـده و از سـوی دیگـر از 

معایـب آن ها پرهیز شـده اسـت. براین اسـاس، بـرای تبیین 

ایـن الگـو می بایسـت، پیـش از هرچیـز بـه عنـوان عنـرص 

تلفیقـی پرداخـت. بـر ایـن اسـاس، می تـوان عنـارص مذکور 

را در چهـار مـورد مشـخص خالصـه منـوده.

  عنرصنخسـت بـه انگیـزه داعـش بـاز می گـردد. در ایـن 

خصـوص، بایـد گفـت کـه انگیـزه داعـش در ارتقـاء از مـدل 

القاعـده شـکل گرفته اسـت. بـه بیان دیگر، عـالوه بر هویت 

جویـی و هویـت خواهی،  شـامل منفعت جویی نیز می شـود 

واز همیـن روسـت کـه داعـش، در اولیـن فرصـت در صـدد 

برآمـد، زیـرا  برپایـی »دولـت اسـالمی« و تشـکیل خالفـت 

میدانسـت بـرای جـذب نیـرو و بقا و تـداوم فعالیـت در دوره 

یـا بهره گیـری از روایـات آخرزمانـی  مـدرن، وعـده بهشـت 

منابـع  پـی  در  بـرآن،  عـالوه  می بایسـت  و  نیسـت  کافـی 

و مواهیـب ایـن دینـا نیـز بـود کـه در رأس آن هـا برپایـی 

حکومـت قـرار دارد. 

ایـن  اسـت.  مطابـق  ایـن گـروه  اسـرتاتژی    عنـرصدوم، 

چارچـوب، داعـش در الگـوی خـود از دو راهـربد باج خواهی 

و تحریـک و برانگیخـنت، بـه طـور هم زمـان اسـتفاده و بقای 

خـود را در تلفیـق ایـن دو راهـربد جسـتجو می کنـد و ایـن 

منـادی از درهم آمیـزی هویـت و منفعـت نیـز اسـت.

سـازمان دهی،  نـوع  یعنـی  سـوم  عنـرص  چارچـوب  در    

نوعـی سـازمان دهی  الگوهـای پیشـن،  تلفیـق  بـا  داعـش 

شـبکه ای / سلسـله مراتبـی را بـه منایـش بگـذارد. ایـن نوع 

سـازمان دهی الزمـه ایجـاد دولـت رسزمینـی از یـک سـو) 

اهـل  میـان  در  آن  جایـگاه  و  خلیفـه  مقـام  از  بهره منـدی 

سـنت ( و گسـرتش جهانی سـازمانی از سـوی دیگر ) ایجاد 

شـبکه جهانـی( اسـت. بـه همیـن سـبب داعـش برخـالف 

الگـوی القاعـده کـه مجازی پایـه بـود، زمین پایـه اسـت و در 

نتیجـه، منـاد گـذار از تروریـزم جهانی بـه تروریـزم جهانی – 

محلـی بـه شـامر می رود و ایـن مهم را از طریـق بازرسزمینی 

کـردن تروریـزم در روابـط بین امللـل ممکـن کـرده اسـت. 

در ایـن چارچـوب، گرایـش محلـی، بخشـی از فرایندهـای 

جهانی شـدن یـا در واقـع، محمـل ورود به این فرایند اسـت. 

  در عین حـال، عنـرص چهـارم و کامـالً متامیـز داعـش از 

بـا  اسـت.  آن  تکنیـک  تروریـزم،  پیشـین  امـواج  و  الگوهـا 

مـرور کنش هـای تروریسـتی داعـش؛ می تـوان دریافـت کـه 

تکنیـک خـاص ایـن گـروه در متایـز بـا گونه های پیشـین، » 

کشـنت از راه نزدیـک« اسـت. 

برآیند:

مهمرتیـن عوامـل دیگرگونـی در سیاسـت خارجـی ایـاالت 

متحده آمریکا از آوان قرن ۲۱ و نیز تغییر و تحول در جامعه 

اطالعاتی آن کشـور عبارت اند از تروریزم؛ سـاختارنظام بین 

امللـل و انقالب سـایربی. موجودیت کشـور چیـن به عنوان 

یـک قـدرت بـزرگ اقتصـادی در آسـیا و روسـیه بـه عنـوان 

قـدرت دیگـر نظامـی نیـز از عوامـل تاثیـر گذار در سیاسـت 

خارجـی و حتـا تغییر در اهداف و سـاختار جامعه اطالعاتی 

آمریـکا  تلقـی می¬شـود. از ایـن لحـاظ بـه تاثیـر تروریزم بر 

سیاسـت خارجـی و جامعـه اطالعاتـی آمریکا توامـا پرداخته 

ایـم؛ زیرا جمـع آوری؛ تحلیل و خروجـی اطالعات در آمریکا 

بر سیاسـت خارجی آن کشـور بسـیار موثر اسـت؛ منونه بارز 

آن جنگ پیشدسـتانه آن کشـور علیه کشور عراق و رسنگون 

سـاخنت دولـت صـدام حسـین بـود که بـه دلیـل موجودیت 

اطالعـات مبنـی بـر وجـود اسـلحه کشـتار جمعـی در عراق 

صورت گرفت این یک ام مسـلم اسـت که سیاسـت خارجی 

و کنش¬هـای جامعـه اطالعاتی آمریکا وابسـته هم¬دیگر و 

رابطـه علـی و معلولـی با هـم دارند.

      عوامـل مهمـی همچـون سـاختار نظـام بیـن امللـل، 

انقـالب سـایربی در تغییـرات و تحـوالت  تروریـزم نویـن و 

جامعـه اطالعاتـی آمریـکا در قـرن بیسـت و یک و نیـز اتخاذ 

سیاسـت خارجـی آن کشـور مسـتقیام نقش داشـته اسـت. 

شـاخص¬های تغییـر و تحـول در سـازمان-های اطالعاتـی 

شـامل عرصه¬هـای ذیـل می¬باشـد:

۱( تغییر در ساختار جامعه اطالعاتی

۲( تغییر در اهداف و اولویت¬ها

۳( دگرگونی در ابزارها و روش¬های اطالعاتی

اتحـاد جامهیـر شـوروی و تـک قطبـی  در پـی فروپاشـی 

شـدن قـدرت در جهـان کـه در راس همـه ایـاالت متحـده 

قرارداشـت جامعـه اطالعاتـی و سیاسـت خارجـی آمریکا در 

گـرداب نبـود یـک اسـرتاتژی بسـیار واضـح بـر می¬بـرد 

کـه ایجـاب می¬کـرد تـا دشـمنان؛ رقبـا و دوسـتان ایـاالت 

متحـده مشـخص باشـد. در آوان قـرن بیسـت و یـک هیـچ 

اینمـی یـا دشـمن مشـخص بـرای آن کشـور قابـل تعریـف 

نبـود البتـه برخـی کشـورها ماننـد جمهـوری اسـالمی ایران 

در مخالفـت شـدید با آمریکا قرار داشـت. امـا بال فاصله بعد 

از حملـه القاعـده در ۱۱ سـپتامرب دشـمن جدیـدی بـرای 

تنهاهژمـون جهانـی پدیـد آمـد؛ تروریـزم بعنـوان بزرگرتیـن 

تهدیـد در صـدر توجـه مقامـات آمریـکا قـرار گرفـت کـه این 

حادثـه دیگرگونـی عمیقـی در سیاسـت خارجـی و تحـول 

بـزرگ در جامعـه اطالعاتـی آمریـکا بـه وجـود آورد. 

سـازمان سـیا کـه رهـربی جامعـه اطالعاتـی آن کشـور را بـه 

عهـده داشـت جایگاه رهـربی اش را مدیریت اطالعات ملی 

واگـذار کـرد و تعـداد سـازمان جاسوسـی و اطالعاتـی آن 

کشـور از ۱۴ بـه ۱۷ سـازمان افزایـش یافـت.  

بـه همین¬گونـه عوامل یاد شـده خصوصا تروریـزم نوین در 

تغییـر اهـداف و اولویت¬های سیاسـت خارجی آمریکا موثر 

بـوده اسـت؛ بدنبـال حادثـه ۱۱ سـپتامرب ۲۰۰۱ دشـمن 

اصلـی آن کشـور تعریف و تروریزم نویـن که القاعده مصداق 

بـارز آن بـود در محـور توجه قـرار گرفت.  

موجودیـت تروریـزم بعنـوان بزرگرتیـن خطـر بـرای امنیـت 

ملـی آمریکا حمالت پیشدسـتانه آن کشـور را به افغانسـتان 

در پـی داشـت و تقریبـا )۲( سـال آمریـکا را  در ایـن کشـور 

درگیـر یـک جنـگ طوالنـی و کمرشـکن منـود کـه هـزاران 

نفـر تلفـات جانـی و زخمـی رسبـازان آمریکایـی و بیـش از 

)۸۰۰( ملیـارد دالـر هزینـه مالی روی دسـت ایاالت متحده 

گذاشت. 

امـا دشـمنان اصلـی ایـاالت متحـده آمریـکا در دهـه دوم و 

سـوم قـرن بیسـت ویـک  فراتـر از تروریـزم چیـن و متعاقبـا 

روسـیه می¬باشـد کـه بررسـی آن را بـه گفتار دیگـر موکول 

می-کنیـم.

نقش تروریزم بر جامعه اطالعاتی و سیاست خارجی آمریکا 
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طالبان و شماتت از خروج نیروهای امریکایی
بخش دوم و پایانی

 عزیزاهلل بصیر
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 بازی با اعداد              3315
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3210    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3486
وزیرسفید را در خانه  f8 حرکت دهید. 

3515

جواب هدف         2963
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ثور
به نظر می رســد که مصمم هستید تا شرایط دشواری که در محیط کاری این 
چند روز اخیر مواجه شــدید را پایان دهید. در انتخاب کلمات تان دقت کنید، 

زیرا که بسیار عصبانی هستید و دیگران شما را اشتباه درک خواهند کرد.

جوزا
ممکن اســت اعتماد بنفس زیادی داشته باشــید و همین موضوع باعث خواهد 
شــد که در محیط کاری بسیار عصبانی شــوید. مالقات با دوستان و سفرهای 

شخصی مطلوب است. 

سرطان
مــی توانید در بخش های فکری موفق شــوید و بر تمام ســختی ها غلبه 
کنید. زمان مطلوبی برای امتحان دادن اســت. همه چیز به نظر می رســد 

کــه در زندگی عاطفی تان خوب پیش می رود.

اسد
امروز با مشــکالت مالی مواجه خواهید شد. باید آرام و محتاط باشید و قبل از 
اینکه کاری کنید خوب فکر کنید. امشــب اخبار ناخوشــایندی را در ارتباط با 

تغییرات کاری دریافت می کنید

سنبله
می توانید فرصتی داشته باشید که سود زیادی را طی یک سفر شخصی به دست 
آورید که برای شــما مطلوب است. ریسک زیادی را می توانید انجام دهید. سعی 

کنید که محتاط باشید. توصیه های شریک عاطفی تان را در نظر بگیرید.

حمل
امروز به نظر می رســد که برنامه فشرده ای دارید. در محیط کاری تان وظایف 
زیادی در دســت دارید. دلیلی برای نگرانی وجــود ندارد. باید کارهای تان را با 

موفقیت به اتمام برسانید.

میزان
یک شــخص ســالمند به شما پیشــنهاد یک کار نیمه وقت را می دهد که 
برای شما سود مالی زیادی به همراه دارد. اگر فرصتی داشتید که به سفری 
بروید، باید بدون تامل بپذیرید. شرکای کاری عالی را مالقات خواهید کرد. 

عقرب
ممکن است مجبور باشید که مشکالت مالی بلند مدت را حل کنید. فرصتی 
دارید که وارد یک مشــارکت جدید شــوید، باید بدون تامل این پیشنهاد را 

بپذیرید. زیرا که زندگی شما را تغییر خواهد داد. 

قوس
دیگران به دلیل اطمینانی که به شــما دارند دوست دارند که از شما مشاوره 
بگیرند. می توانید سرمایه گذاری طوالنی مدت را برای خود ایجاد کنید. امروز 

شرایط مطلوب است و می توانید مشکالت مهم را حل کنید.

جدی
برنامه ریزی برای آینده و خرید و فروش امروز مطلوب اســت. ممکن است 
بــه دلیل کاری که اخیرا در محیــط کاری انجام داده اید مبلغی را دریافت 
کنید. ســعی کنید که مواظب خودتان باشــید و به استراحت کردن بیشتر 

توجه کنید.

دلو
بــا مدیریتی که دارید می توانید تغییراتی را در زندگی عاطفی تان ایجاد کنید. 
اکنون اعتماد بنفس کافی برای انجام این کار را دارید. امروز بعد از ظهر جلسه ای 

دلپذیر با دوستان تان خواهید داشت. 

2964

رسم ـ رســام ـ درس ـ 
ـ  ترس  ـ  سرد  ـ  مدرس 
ستار ـ مرتد ـ متر ـ نرم 
ـ مادرـ  مرادـ  درامـ  مار 
ـ امر ـ مدار ـ رند ـ نرس 

ـ مرد.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4254    چهار شنبه   16 سرطان  1400   7  جوالی  2021 
4

حوت
میتوانید در کسب و کارتان بسیار موفق باشید. زمان خوبی برای امضای قراردادهای 
رسمی است. تعامالت با شرکای کاری تان بسیار خوب پیش می رود. باید صبور 

باشید. انتظار نتایج فوری نداشته باشید وگرنه نامید خواهید شد

 شطرنج                     3487

ر
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فلم Titane جولیا دوکورنو

فلم The French Dispatch وس اندرسون

فلم Red Rocket شان بیکر

فلم Petrov›s Flu کیریل رسبرنیکوف

فلم Par un demi-clair matin برونو دومان

فلم Nitram جاستین کورزل

فلم Memoria اپیچاتپونگ ویراستاکول

فلم Lingui محمد صالح هارون

فلم ۱۳th District Paris ژاک اودیار

فلم The Restless یواخیم الفوس

فلم La Fracture کاترین کورسینی

فلم The Worst Person in the World یواخیم تری یر

فلم Hytti nro ۶ یوهو کواسامنن

فلم Casablanca Beats نبیل عیوش

فلم Ahed›s Knee ناداو لیپید

فلم Drive My Car ریوسوکی هاماگوچی

فلم Bergman Island میا هانسن-لووه

فلم Benedetta پل ورهوفن

فلم The Story of My Wife ایلدیکو ایندی

فلم Flag Day شان پن

شهرت او در میان اهل قلم و به ویژه نویسندگان و شاعران در بخش هایی از شامل کشور 

در کنار اهمیتی که به آثار شعری اش داده می شود، بخاطر فعالیت هایی نیز است که 

او در زمینه های فرهنگی انجام داد. حفیظی معلم مکتب بود و دانش آموزان زیادی در 

شهرهای رسپل و شربغان در چهل سال گذشته شاگردان او بوده اند. عهده داری ریاست 

اطالعات فرهنگ جوزجان و ریاست شورای فرهنگی علی شیر نوایی از سمت  های رسمی 

او در سال های اخیر بوده است. این شاعر آثاری نیز در زمینه اشاعه زبان و ادبیات 

اوزبیکی پدید آورده است.گردآوری غزل های نادره بیگم از شاعران اواخر سده ۱۸ میالدی 

و مجموعه اشعار جوهری فاریابی نیز از جمله  کارهای اویند.

فرار از طالبان و افتادن در دام کرونا

 جوزجانی بیشرت سال های عمر خود را در والیت جوزجان گذارند. آن گونه که اعضای 

خانواده اش گفته اند تقریبا دو سال پیش و در پی افزایش فعالیت های طالبان در شامل 

افغانستان، فرد ناشناسی در یک متاس تلفونی به او هشدار داد اگر دست از فعالیت های 

ضد طالبانی برندارد، کشته خواهد شد. به گزارش بی بی سی؛ نظر خانواده اش، 

فعالیت های حفیظی بیشرت در جهت ترویج فرهنگ بود و ممکن است تالش هایش در 

زمینه آموزش دخرتان و زنان و برابری حقوق زن و مرد باعث ناخشنودی شامری شده 

باشد.حفیظی وقتی جان خود را در معرض خطر دید، به هند رفت و در آنجا اقامت اختیار 

کرد. اما گسرتش همه گیری کرونا در ماه های اخیر در هند او را نیز در امان نگذاشت و 

رسانجام به علت ابتال به بیامری کووید۱۹ در روز ۱۵ رسطان از دنیا رفت.

افغانستان ما: هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن از دیروز ۱۵ رسطان آغاز 

شد و در ۲۶ رسطان به پایان می رسد.

هفتاد و چهارمین دوره جشنواره فلم کن با فلم Annette با نقش آفرینی 

ماریون کوتیار، آدام درایور و سایمون هلربگ فلم افتتاحیه این رویداد 

سینامیی به ریاست اسپایک لی است. عالوه  بر فلم Annette لئوس کاراکس 

۲۳ فلم دیگر نیز برای رشکت در رقابت اصلی جشنواره کن سال ۲۰۲۱ 

انتخاب شده اند. فلم »قهرمان« با بازی امیر جدیدی، فرشته صدرعرفایی، 

احسان گودرزی، سارینا فرهادی و محسن تنابنده در رقابت اصلی جشنواره 

کن ۲۰۲۱ رشکت می کند. فلم قهرمان از اصغر فرهادی، فلم Annette به 

کارگردانی لئوس کاراکس و فلم The French Dispatch از وس اندرسون 

در بخش رقابت اصلی جشنواره ۲۰۲۱ به نربد یکدیگر خواهند رفت. وس 

اندرسون، پل ورهوفن، شان پن، نانی مورتی و ژاک اودیار نیز برخی از افراد 

شناخته شده دیگری هستند که با آثار خود به جشنواره فلم کن سال ۲۰۲۱ 

می آیند. قرار است یک فلم بالک باسرت استودیویی در اختتامیه کن به منایش 

دربیاید. هیات داوران سال ۲۰۲۱ یکی از متنوع ترین ها در تاریخ کن است، 

چون اعضای آن از چند کشور از برزیل گرفته تا کره جنوبی هستند.

فهرست فلم های رقابت اصلی جشنواره کن ۲۰۲۱

فلم A Hero اصغر فرهادی

فلم Tout s›est bien passé فرانسوا اوزون

فلم Tre Piani نانی مورتی

محمد یحیی حفیظی جوزجانی، شاعری که در بیش تر از پنجاه سال گذشته 

از رسآمدان شعر در زبان اوزبیکی در شامل کشور بود در شفاخانه ای در هند 

درگذشت. آقای حفیظی در هنگام مرگ ۷۹ سال داشت و در نزدیک به دو 

سال گذشته در دهلی پایتخت هند زندگی می کرد. او در یک ماه اخیر در اوج 

همه گیری کرونا در هند، به کوید۱۹ مبتال شد و از دنیا رفت.

پیکر او به کشور منتقل شد اما به دلیل ادامه  نربدها در مسیر جوزجان- رسپل 

بستگان و دوستان این شاعر نتوانستند او را در زادگاهش در رسپل به خاک 

بسپارند. مراسم خاکسپاری در شهر شربغان انجام شد. 

حفیظی جوزجانی آثار شعری خود را به دو زبان فارسی دری و اوزبیکی خلق 

کرده و مهمرتین شان یک مجموعه اوزبیکی او »محبت نامه دیوانی« و دیگری 

»دیوان انجمن آرا« به زبان فارسی دری است. مجموعه ای از شعرهای او به زبان 

اوزبیکی با عنوان »نوایی گه ساوغه« یعنی »هدیه ای برای نوایی«، نوعی رشح 

احوال مردم روزگار کنونی افغانستان در پیشگاه علی شیر نوایی است که پدر 

ادبیات اوزبیکی محسوب می شود. از او همچنین اشعار زیادی در قالب های 

غزل، مثنوی، رباعی و دوبیتی به زبان های پشتو، ترکمنی و لهجه هزارگی 

منترش شده است. حفیظی در میان مردم عام به خاطر طنزآلود بودن شامری 

از اشعارش و نیز به دلیل ترانه هایی که برای آوازخوان های اوزبیک افغانستان 

ساخته، شهرت دارد.

جشنواره

در اولیـن کنفرانـس مطبوعاتـی جشـنواره فلـم کـن ۲۰۲۱ کـه 
یـک روز پیش از رشوع جشـنواره برگزار شـد مدیـر آن بر ۶ نکته 

رضوری تاکیـد کرد.
بـه گـزارش اسـکرین دیلـی، تیری فرمـو مدیر جشـنواره فلم کن 
روز دوشـنبه و در آسـتانه افتتاحیـه ایـن جشـنواره در نشسـتی 

خـربی بـا رسـانه های جهانـی حضـور یافت.
در ایـن نشسـت که پـس از لغو جشـنواره سـال ۲۰۲۰ به دلیل 
شـیوع کرونـا برگـزار شـد، وی تاکیـد کـرد کـه ایـن جشـنواره نه 
بـرای مـا، که برای سـینام، هرنمنـدان، متخصصـان، مطبوعات 
و شـهر ترتیـب داده می شـود. ایـن جشـنواره اولیـن رویـدادی 
مـاه  در  جشـنواره  کاخ  یافـن  اختصـاص  از  پـس  کـه  اسـت 
مـارچ ۲۰۲۰ بـه مبتالیـان کرونـا، اکنـون دوبـاره در آنجا شـکل 

می گیـرد.
در ایـن نشسـت فرمو درباره مسـایل مختلـف از غیاب نتفلیکس 
در ایـن دوره تـا تنـوع، هیـات داوران جهانـی و جایگزین شـدن 

فـردی دیگـر به جـای خودش صحبـت کرد.
شامر و میزان توجه

در آسـتانه جشـنواره گفتـه شـد امسـال ۲۸ هـزار نفـر مهـامن 
در  کـه  نفـری  هـزار   ۴۰ بـا  مقایسـه  در  کـه  شـده اند  دعـوت 
سـال ۲۰۱۹ حضـور داشـتند کمـرت اسـت و شـامر چهره هـای 

رسـانه ای نیـز حـدود ۳۵ درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
افـراد  کـه  تالش هایـی  همـه  از  کـه  کـرد  تاکیـد  فرمـو  تیـری 
مختلـف بـه عمـل آوردند تـا بتوانند به کـن برسـند، عمیقاً تحت 

تاثیـر قـرار گرفتـه اسـت.
جهانی سازی هیات داوری

رئیـس  اولیـن  عنـوان  بـه  لـی  اسـپایک  تاریخـی  انتخـاب 
سیاه پوسـت جشـنواره فلـم کـن در بخـش رقابـت اصلـی و نیـز 
انتخـاب هیـات داورانی بـا حضور اکرثیـت داوران زن، اقدامات 
مهمـی اسـت که جشـنواره کـن به عمـل آورده تا نشـان دهد به 

جهانـی سـازی و تنـوع در انتخاب هـا توجـه دارد.
فرمـو تاکیـد کرد این اولین باری اسـت که هیـات منصفه را یک 
سیاه پوسـت رهـربی می کنـد و اکرثیـت داوران را چهره های زن 
تشـکیل داده انـد. آخریـن بار در سـال ۲۰۱۸ کیت بالنشـت به 

عنـوان یـک بازیگر زن رئیس هیـات داوران بود.
فرمـو گفـت: اولیـن بـار سـال ۱۹۶۵ کـه یـک زن بـه عنـوان 
رئیـس بخـش رقابتـی انتخـاب شـد- اولیویـا دو هالنـد- متـام 
بودنـد. داده  تشـکیل  مـرد  چهره هـای  را  وی  داوری  اعضـای 

شامر فلم های حارض
فرمـو بـا اشـاره به انتخـاب فلم های بخـش رقابتی اصلـی عنوان 

کـرد کـه تعداد این فلم ها بیشـرت از سـال پیش اسـت.
وی افـزود: عالـی اسـت کـه شـامر فلم ها تقریبـاً برابر با ۲ سـال 
اسـت. خیلـی از فلم هـا تصمیـم گرفتـه بودنـد تـا سـال ۲۰۲۱ 
منتظـر مباننـد و همیـن آمـار امسـال را بـاال بـرد. فلم هایـی هم 
بودنـد کـه آمـاده نبودنـد و همکاران مـن در جشـنواره های ونیز 

و سن سباسـتین هـم همیـن حـرف را می زننـد.
وی عنـوان کـرد: یـک سـال و نیـم اسـت کـه فلـم ندیده ایـم و 
تصمیـم گرفتیـم تـا از ایـن نکتـه بیشـرتین بهـره را بربیم. سـال 
۲۰۱۹ شـامر فلم هـای حـارض ۵۸ فلـم بـود و امسـال ۷۱ فلـم 
داریـم. هـر چند خیلی بیشـرت از قبل نیسـت. در بخش رسـمی 
نـگاه ۲۰ فلـم، در بخـش  رقابتـی ۲۴ فلـم، در بخـش نوعـی 
سـینام بـرای تغییـرات آب و هوایـی ۷ فلم، در بخـش کن پرمیر 
۱۳ فلـم، در بخـش نیمـه شـب ۳ فلم، در بخش خـارج از رقابت 
۷ فلـم، در بخـش اکـران ویـژه ۱۰ فلم و در بخش سـینام پالگ 

۲ فلـم منایـش داده می شـود.
جانشین تیری فرمو کیست؟

فرمـو دربـاره اینکـه چـه زمانـی جـای خـود را بـه عنـوان مدیـر 
بـه فـردی دیگـر می دهـد، گفـت: بـا مذاکراتـی کـه بـه تازگـی 
بـا پی یـر لسـکور رئیـس جشـنواره فلـم کـن داشـته، جانشـین 
وی چهـره ای زن خواهـد بـود کـه سـال ۲۰۲۳ جایگزیـن وی 

می شـود.
وی افـزود: مـا در فرانسـه قـرارداد نداریـم. کارمنـدان حقـوق 
بگیـر هسـتیم. دقیقـاً ۲۰ سـال پیـش ژیل ژاکوب بـا من متاس 
و سـال ۲۰۰۷ کـه مدیـر شـدم  پیوسـتم  او  بـه  و مـن  گرفـت 

منی خواسـتم مـدت زیـادی در ایـن کار مبانـم.
وی متذکـر شـد: بـه جـای جانشـین مـن بهـرت اسـت بـه آینـده 
جشـنواره فکـر کنیـم. به تازگی ۶۰ سـاله شـده ام و ایـن امر مرا 

بـه ایـن فکـر می انـدازد کـه در آینـده چـه خواهد شـد.
آزمایش کووید و پرداخت هزینه های آن توسط دولت

فرمـو بـر رعایت پروتکل های بهداشـتی و انجام آزمایش در طول 
جشـنواره تاکیـد کـرد و گفت: این آزمایش ها بـرای همه به طور 
یکسـان اجـرا می شـود و برخـی از تیم ها با پزشـکان اختصاصی 
خـود در مکان هـای خـاص حضـور دارنـد و آزمایش هـای خـود 
را هـم انجـام می دهنـد و هنـگام ورود بـه کاخ جشـنواره بایـد 
نتیجـه آزمایـش را ارایـه دهنـد. مهامنـان جشـنواره موظـف بـه 
زدن ماسـک روی فـرش قرمـز خواهنـد بـود ولی سـتاره ها اجازه 

دارنـد بـرای گرفـن عکس ماسـک خـود را بردارند.
فرمـو و لسـکور در بـاالی پله هـا از ماسـک اسـتفاده منی کننـد 

امـا فاصلـه خـود را از مهامنـان حفـظ می کننـد.
در حالـی کـه یکشـنبه اعـالم شـد فرانسـه دیگـر تسـت رایـگان 
جشـنواره  منی دهـد،  انجـام  غیرفرانسـوی  اتبـاع  بـرای  کرونـا 

دولـت می گیـرد. از  را  تسـت ها  انجـام  هزینـه 
بـه نظـر مـا پرداخـت هزینـه  بـاره توضیـح داد:  ایـن  فرمـو در 
۵۰ یورویـی بـرای مهامنـان سـنگین اسـت و بـه همیـن دلیـل 
بـا توجـه بـه اینکـه هـر ۴۸ سـاعت بایـد یـک تسـت انجام شـود 

دولـت هزینـه آنهـا را پرداخـت می کنـد.
و باز هم موضوع نتفلیکس...

فرمـو دربـاره نتفلیکـس هـر چنـد بسـیار بـا دیپلامسـی صحبت 
کـرد امـا یـادآور شـد: نتفلیکـس حـارض نبـود فلم هـای خـود را 
خـارج از بخـش رقابتـی اکران کنـد و در بخش رقابتـی هم تنها 

بـا اکـران در سـینامهای فرانسـه امکانش وجـود دارد.
وی افـزود: مـا یک قانـون داریـم؛ اینکه فلم های بخش مسـابقه 
سـختی  قانـون  شـوند.  اکـران  فرانسـه  سـینامهای  در  بایـد 
نیسـت امـا نتفلیکـس منی خواهـد بـا آن همراهـی کنـد. بـا هم 
روزی  امیـدوارم  و  و دوسـت هسـتیم  داریـم  زیـادی  مذاکـرات 

بتوانـم آنهـا را قانـع کنـم.
مدیـر جشـنواره کـن در پایـان عنـوان کـرد: ماموریـت ما کشـف 
نام هـای جدیـد در نقشـه سـینامیی اسـت و مطمـن نیسـتم 
نتفلیکـس یـا هـر کـس دیگـری بتوانـد از جشـنواره فلـم کـن 

بگـذرد.

تیری فرمو در آغاز کنفرانس جشنواره کن 
بر شش نکته تاکید کرد »کن ۲۰۲۱« با نمایش فلم »آنت« شروع شد

جشنواره

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

وجود داشته باشد.
 5 کلمه: خوب 

 10 کلمه: متوسط 
 15  کلمه: عالی 

رویداد

شاعر مشهور زبان اوزبیکی که از چنگ طالبان فرار کرده بود، در هند درگذشت



بـازی یـک مصـدوم  یـورو 2020 متوسـط هـر  در 

بـی  ایـن رقابـت هـا  تاریـخ  ایـم کـه در  را داشـته 

تورمننتـی  بـه  تبدیـل  یـورو 2020  سـابقه اسـت. 

شـده کـه بیشـرین بازیکنـان مصـدوم را بـه خـود 

دیـده اسـت. تاکنـون در هیـچ یـک از رقابـت هـای 

یـورو سـابقه نداشـته که تـا به ایـن انـدازه بازیکنان 

دچار مصدومیت شـوند. از ایسـت قلبی کریسـتین 

اریکسـن گرفته تا مصدومیت شـدید تاندون آشـیل 

لئوناردئـو اسـپیناتزوال و نیـز تا شـدن پای باسـدین 

در بـازی اوکراین و سـوئیس، اتفاقات تلـخ این یورو 

محسـوب مـی شـوند.

در مجمـوع 48 بـازی شـاهد 43 مصدومیـت بـوده 

ایـم و البتـه بایـد توجـه داشـت کـه یوفـا امسـال 

بـوکا،  آرجانتایـن،  ملـی  تیـم  سـابق  مدافـع 

جـام  در  سلسـته  آلبـی  بـا  کـه  رئـال  و  ریـور 

جهانـی 1986 قهرمـان جهـان شـد، یکـی از 

اسـت. نیـار  همیشـگی  منتقدیـن 

نیـار سـتاره برازیلـی پی اس جی همـواره به 

ایـن متهـم می شـود کـه مدافعـان مقابلش را 

تحقیـر مـی کنـد. او زمانـی کـه در بارسـلونا 

بـود و حـاال در پـی اس جـی بارهـا بـا خطـای 

آنهـا  و  شـود  مـی  روبـرو  مدافعـان  شـدید 

برازیلـی  سـتاره  کـه  گوینـد  مـی  توجیـه  در 

هـم  تحقیـر  ایـن  اسـت.  کـرده  تحقیرشـان 

کالمـی اسـت و هـم بـا دریبـل هـای متوالـی 

و اعصـاب خردکـن تـا جایـی کـه هـدف، فقط 

مـروب کـردن نیـار مـی شـود.

پـرو  مقابـل  بـازی  در  گذشـته  شـب  نیـار 

منایشـی درخشـان داشـت و تـک گل تیمـش 

را سـاخت تـا سلسـائو راهـی فینـال کوپـا آمـه 

ریـکا شـود. 

برزایـل و پـرو در دور گروهـی نیـز بـه مصـاف 

هـم رفتنـد و یـاران نیـار 4-0 پیـروز شـدند. 

او در حالـی کـه بـازی در حـال امتام بـود نیز 

مبتالیـان بـه کرونـا را نیـز جـزو مصدومـان حسـاب 

مـی کنـد. بـه ایـن ترتیـب بازیکنانـی چـون رسخیو 

نیـز جـزو مصدومـان  پریشـیچ  ایـوان  و  بوسـکتس 

حسـاب شـده انـد. یـورو 2020 به دلیـل دیر رشوع 

از  دیرتـر  کرونـا  پاندمـی  پـی  در  هـا  لیـگ  شـدن 

همیشـه رشوع شـد و طبـق گزارش نیویـورک تایمز، 

بازیکنـان در طـول فصل گذشـته متوسـط 3.5 روز 

بیـن دو بـازی اسـراحت داشـتند. بـه همیـن دلیل 

ایـن تعـداد باالی مصدومـان منی توانـد چندان نیز 

غیرمعمـول تلقـی شـود.

یوفـا و فیفـا به همین دلیـل به تیم هـای ملی اجازه 

ثبـت نـام 26 بازیکـن و نیـز 5 تعویـض در هـر بازی 

را داده اند.

دسـت از دریبـل زدن و حـرکات منایشـی بـر 

داشـت. منی 

اتفاقـی کـه اسـکار روجـری مدافع سـابق تیم 

کـرد.  واکنـش  بـه  وادار  را  آرجانتایـن  ملـی 

از  دیگـر  بـار  دیشـب  بـازی  از  پـس  روجـری 

نیـار انتقـاد کـرد و او را متهـم کرد کـه تحقیر 

دارد. دوسـت  را  مقابلـش  بازیکنـان 

روجـری کـه کوپـا را بـرای ESPN کارشناسـی 

نیـار  کـه  رود  منـی  گفت:»یـادم  کنـد  مـی 

هـم  بـود  زده  پـرو  بـه  گل   4 برزیـل  وقتـی 

دوسـت داشـت دریبل بزنـد و مدافـع مقابلش 

را تحقیـر کنـد. مـن اگـر برابر نیار بـازی می 

کـردم، حتـا او را بـا لگـد مـی زدم. نیـار از 

هیـچ دسـتورالعمل اخالقـی در زمیـن پیـروی 

منـی کنـد.

بهـر اسـت فوتبالیسـت هـای بزرگـی مثـل او 

حداقـل زمانـی کـه بـازی متـام شـده، دیگـر 

دسـت از به رخ کشـیدن تکنیک خود بردارند. 

متقـاوت  بازیکنـی  نیـار  کـه  اسـت  درسـت 

اسـت ولـی بـه خاطـر همیـن کارهاسـت کـه 

هرگـز مثـل مسـی منـی شـود.«

رکوردی تاریخی که در یورو 2020 ثبت شد

نیمار را باید با لگد زد؛ او هرگز مسی نمی شود

ورزش
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اسـتفاده جنسـی از کـودکان در شـهرهای لوگـده و برگیـش 

گالدبـاخ نیـز از سـال ۲۰۱۹ به اینسـو کشـف و افشـا شـده 

انـد. در جریـان تحقیقـات ایـن قضیـه در مونسـر در کلبـه 

بـاغ متهـم ۲۸ سـاله نشـانی هـای یـک شـبکه بـزرگ سـوء 

اسـتفاده کننـدگان جنسـی از کـودکان بـا شـار زیـادی از 

کـودکان متاثـر شـده بـه دسـت آمد.

تـا اکنـون تحقیقات علیـه ۵۰ فرد مظنون ادامـه دارند که از 

ایـن میـان حـدود ۳۰ تـن در بازداشـت تحقیقی بـه رس می 

برنـد. محکمـه ایالتـی در شـهر مونسـر قبـال علیـه پنـج تن 

از متهـان حکـم صـادر کـرده و آنهـا را از سـه تـا پنـج سـال 

زنـدان محکـوم کـرده اسـت. بررسـی اطالعات کشـف شـده 

هنوز ادامـه دارد.  

سـنگین دیگـر نیـز پرداختـه شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب 

شـهر  از  سـاله   ۴۳ مـرد  یـک  علیـه  اتهامـات  همچنـان 

شـورفهایده نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. او نیـز 

پـر خـودش را و یـک کودک نه سـاله دیگـر از اقارب دور 

خـود را بـه شـدت مـورد سـوء اسـتفاده جنسـی قـرار داده 

اسـت. براسـاس صـورت دعـوا، ایـن مـرد ۴۳ سـاله بـرای 

سـوء اسـتفاده از هـر دو پـر کـودک در ابتـدا بـه آنـان 

داروهـای بیهوشـی داده اسـت.   

حکـم محکمـه علیه این افـراد هنوز قطعـی و مرعی االجرا 

است. نشده 

تحقیقات علیه ۵۰ فرد مظنون

برعالوه این قضیه در شـهر مونسـر، دو قضیه بزرگ سـوء 

متهـم اصلـی در بزرگ ترین قضیه سـوء اسـتفاده جنسـی ازکودکان 

در آملـان بـه ۱۴ سـال زنـدان محکـوم شـد. درپیونـد به ایـن قضیه 

۵۰ فـرد مظنـون زیرتحقیـق قـرار دارنـد. افشـای ایـن قضیـه سـوء 

اسـتفاده جنسـی از اطفـال درسـال ۲۰۱۹ رستـارس آملـان را تکان 

داد. در محاکمـه افـراد متهـم بـه سـوء اسـتفاده شـدید جنسـی از 

اطفـال، متهـم اصلـی در ۲۹ مـورد سـوء اسـتفاده از اطفـال مجـرم 

شـناخته شـده و به ۱۴ سـال زندان محکوم گردید. سـه متهم دیگر 

بـه یـک و نیـم سـال، ده سـال و  ۱۲ سـال زنـدان محکـوم گردیـده 

انـد. بـه گفتـه محکمـه، عامـل اصلـی ایـن قضیـه سـوء اسـتفاده 

جنسـی از کـودکان کـه اکنـون ۲۸ سـال عمـر دارد، فرزنـد دوسـت 

دخـر خـود را کـه حـال ۱۱ سـاله مـی باشـد، بـار بـار مـورد تجـاوز 

جنسـی قـرار داده و یـا هـم بـه مـردان بیـار جنسـی خشـن دیگـر 

بـرای اسـتفاده جنسـی سـپرده اسـت. ویدیوهـا و تصاویـری از ایـن 

اعـال نیـز در اینرنـت منتـر شـده اند. 

یـک مـرد ۳۶ سـاله از شـهر هانوفـر در همیـن ارتبـاط بـه ده سـال 

زندان محکوم شـده اسـت. یک مرد ۴۳ سـاله از شهرک شورفهایده 

ایالـت براندنبـورگ بـه یـک و نیـم سـال زنـدان و یک مرد ۳۱ سـاله 

دیگـر از شـهر اشتوفهاوسـن در ایالـت هیسـن بـه ۱۲ سـال زنـدان 

محکـوم گردیـده اسـت. مـادر متهـم اصلـی که یـک زن ۴۶ سـاله و 

معلـم پیشـین کودکسـتان مـی باشـد، متهـم بـه همدسـتی بـوده و 

بـه ۵ سـال زنـدان محکوم شـده اسـت. او متهـم بود کـه کلبه درون 

بـاغ را در اختیـار پـرش گذاشـته بـود، بـا آنکـه می دانسـت که در 

ایـن خانـه کوچک چوبـی چه اتفاقاتی مـی افتند. ایـن کلبه اکنون 

تخریب شـده اسـت. براسـاس یافته های بازرسـان، مردان متهم به 

سـوء اسـتفاده جنسـی از اطفـال در همیـن کلبه داخل باغ سـاعت 

هـا فرزنـد انـدر متهـم اصلـی و یک پـر ۵ سـاله متهم دومـی را بار 

بـار مورد سـوء اسـتفاده جنسـی قـرار داده اند.

در جریـان محاکمـه کـه بـه دلیـل حفاظـت از قربانیـان در عقـب 

درهـای بسـته برگـزار گردیـد، همچنـان به چندیـن مورد جـرم های 

طیاره روسی سقوط کرد و همه
 2۸ سرنشین آن جان باختند 

گاف ناچو؛ جدایی 
ستاره رئال مادرید قطعی شده؟ 

نفتالی بنت در تمدید "قانون منع شهروندی فلسطینی ها" ناکام ماند  

منابـع  براسـاس  اسـت.  کـرده  سـقوط  مقصـد 

مذکـور یـک چرخبال حامـل افـراد متخصص به 

محـل رسـید و نیروهـای نجات فقـط بقایای این 

هواپیـا را پیـدا کـرده اند. 

بـه دلیـل موقعیـت  ایـن اداره  بـه گفتـه منابـع 

جغرافیایـی ایـن منطقه ، پـاک کاری بقایای این 

هواپیـا دشـوار مـی باشـد. علـت سـقوط ایـن 

هواپیـا مشـخص نیسـت، امـا رسـانه ها گزارش 

بـه دلیـل  ایـن هواپیـا  انـد کـه احتـاالً  داده 

بـا صخـره  هـوا  خرابـی  از  ناشـی  دیـد  مشـکل 

برخـورد کـرده اسـت.

پس از سـقوط مرگبـار چند هواپیاهای روسـی 

در سـال های اخیـر، روسـیه اعـالم کـرده اسـت 

کـه اقدامـات الزم را بـرای بهبـود ایـن وضعیـت 

روی دسـت مـی گیـرد؛ امـا بـه دلیل عـدم حفظ 

همچنیـن  و  هواپیاهـا  از  کافـی  مراقبـت  و 

چنیـن  قواعـد،  رعایـت  در  سـهل انگاری 

قربانـی  کشـور  ایـن  در  همـواره  رویدادهایـی 

می گیرنـد.

یـک طیـاره مسـافربری روسـی در شـبه جزیـره 

کامچاتـکا در رشق روسـیه سـقوط کرده اسـت. 

بنـا بـر گزارش هـا ارتبـاط بـا ایـن هواپیـا کـه 

۲۸ رسنشـین داشـت، بـر فـراز این شـبه جزیره 

دفعتـاً قطع شـده اسـت. 

رسـانه های روسـی بـه نقـل از منابـع نیروهـای 

نجـات گـزارش کـرده انـد کـه در نتیجه سـقوط 

از  یـک  هیـچ   »26-AN  « نـوع  سـبک  طیـاره 

رسنشـینان آن نجـات نیافتـه انـد.

پروپاوالفسـک  شـهر  از  هواپیـا  ایـن 

پاالنـا در شـبه  بـه سـمت شـهر  کامچاتسـکی 

جزیـره کامچاتـکا در پـرواز بـود و دفعتـاً خـط 

گـزارش  بـه  اسـت.  شـده  قطـع  آن  ارتبـاط 

شـهردار  موخیـرووا،  اولـگا  تـاس،  خربگـزاری 

پاالنـا نیـز در جمع قربانیـان ایـن هواپیا بوده 

اسـت.

اداره هوانـوردی ملکـی روسـیه خرب داده اسـت 

کـه محـل ایـن سـانحه شناسـایی شـده اسـت. 

ایـن هواپیا در چهار کیلومـری میدان هوایی 

جنایتکار به شـهرهای نایجریا افزایش یافته اسـت. 

ایـن گـروه ها کـه حکومت نایجریـا آن هـا را »رهزن« 

می خوانـد، بـار بـار به اختطـاف اطفال و شـاگردان 

پـول  آنـان  رهایـی  برابـر  در  و  پرداختـه  مکتـب 

می خواهنـد. مقام هـا گفتـه اند که ایـن باندها تنها 

بـه همیـن اکتفـا نکـرده و مسـئول چـور و چپـاول و 

رسقـت گله هـای حیوانـات نیـز انـد.

ایـن حملـه مهاجان مسـلح بـر مکتـب عالی بیتل 

هاسـپیتل چهارمیـن حملـه از ایـن نـوع در ایالـت 

کادونـای نایجریـا از ماه دسـمرب تا حال می باشـد. 

شـاری از شـاگردان ربـوده شـده هنـوز هـم رهـا 

نشـده انـد. عـالوه بر ایـن چندیـن حمله دیگـر نیز 

در ایـن ایالـت صـورت گرفتـه انـد کـه از ایـن جمله 

تنهـا در سـه روز اخیر سـه حملـه در کادونـا صورت 

گرفتـه انـد. از ایـن میـان در یـک حملـه بـر یکی از 

شـفاخانه هـای ایـن ایالـت بـه روز یکشـنبه بنـا بـر 

منابـع پولیـس هشـت کارمند ایـن شـفاخانه ربوده 

شـده انـد. چنیـن حمالتی در کشـور فقیـر نایجریا 

وضعیـت مکاتـب ایـن کشـور را بـه شـدت وخیـم 

سـاخته اسـت و شـاری از مکاتـب محلـی از ترس 

نایجریـا  در  انـد.  شـده  مسـدود  حمالتـی  چنیـن 

حـدود ۱۳،۲ میلیـون کـودک بـه مکتـب می رونـد.

افـراد مسـلح جمعاً ۱۴۰ شـاگرد یک مکتب شـبانه 

روزی را در شـال غـرب نایجریـا اختطـاف منـوده 

انـد. ایـن چهارمین حمله از این نوع از ماه دسـمرب 

بـه اینسـو در ایالت کادونای این کشـور می باشـد.

روزی  شـبانه  عالـی  مکتـب  معلـان  از  تـن  یـک 

»بیتـل هاسـپیتل« در ایالـت کادونـای نایجریـا بـه 

خربگـزاری فرانسـه گفـت، حیـن حملـه مهاجـان 

مسـلح بـر این مکتـب ۱۶۵ شـاگرد در آنجـا حضور 

داشـته انـد کـه از ایـن جمـع فقط ۲۵ تـن مؤفق به 

فـرار شـده اند.

معلـم مذکور گفته اسـت: »ما هیـچ اطالعی نداریم 

کـه این شـاگردان بـه کجا منتقل شـده اند.«

ایـن معلـم گفتـه اسـت کـه مـردان مهاجـم از دیوار 

مکتـب  صحـن  بـه  را  خـود  و  شـده  بـاال  مکتـب 

رسـانیده انـد: »از قرایـن چنیـن معلوم می شـود که 

احتـاالً آنـان پیـاده آمـده بودنـد.«

سـخنگوی پولیـس نیـز ایـن حملـه را تأییـد کـرده 

اسـت و امـا در ارتبـاط بـه تعـداد شـاگردان ربـوده 

شـده چیـزی نگفته اسـت:  »ما هنوز در حـال انجام 

مأموریـت نجات می باشـیم.« به گفتـه او ۲۶ تن به 

شـمول یـک معلـم بـه جـای امـن منتقل شـده اند.

باندهـای  حمـالت  اینسـو  بـه  سـال  چندیـن  از 

ناگلزمان: با ملحفه قرمز بایرن مونیخ می خوابیدم

ازدواج.« 

ایـن  بـه  شـد؛  داده  قانـون  در  تغییراتـی   ۲۰۰۵ سـال  در 

ترتیـب تنهـا زنـان بـاالی ۲۵ سـال و مـردان باالی ۳۵ سـال 

دایمـی  اقامـت  تقاضـای  می توانسـتند  قانـون،  مشـمول 

بدهنـد. از سـال ۲۰۰۷ نیـز اتبـاع ایرانـی، سـوری، عراقی و 

لبنانـی نیـز که بـا یک ارسائیلی ازدواج کرده باشـند، شـامل 

مقـررات ایـن قانـون شـدند. سـال ۲۰۱۲ نیـز دیوان عالـی 

ارسائیـل شـکایات مربـوط به قانون را رد کـرد و به ماندگاری 

آن رای داد.

مهلـت یـک سـاله این قانون روز سه شـنبه ششـم جـوالی به 

پایـان می رسـید. بـن بسـت متدیـد قانـون در حالـی اسـت 

کـه دولـت نفتالـی بنـت در یـک فراینـد دشـوار و در ائتالفی 

متشـکل از هشـت حـزب چپ و راسـت و عربـی رس کار آمد. 

ایـن ائتـالف بـه بحـران سیاسـی کم سـابقه و چهـار مرتبـه 

انتخابـات ظـرف دو سـال در ارسائیـل پایـان داد.

گفتـه می شـود کـه احـزاب راسـتگرا و وابسـته بـه نتانیاهـو، 

بـه  ایـن قانـون، جلـوی متدیـد آن را  از  بـا وجـود حایـت 

در  گرفته انـد.  تـازه  دولـت  برابـر   در  سـنگ اندازی  قصـد 

زمـان رای گیـری، خانواده هـای زیـادی که مشـمول مقررات 

مربوطـه هسـتند، مقابـل کنسـت تجمـع کـرده بودنـد.

کـرده باشـند، از حـق اقامـت یـا حقـوق شـهروندی در ایـن 

کشـور محرومنـد. بـرای آنهـا جوازی صـادر می شـود که باید 

بـه عبـارت دیگـر  ادارات مربوطـه مهـر بخـورد.  منظـا در 

آنهـا مجبورنـد بـرای همزیسـتی بـا خانـواده  خـود، مـدام از 

مقامـات اجـازه بگیرنـد. ایـن محرومیـت بـه یک بنـد قانونی 

بـاز می گـردد کـه در سـال ۲۰۰۳ تصویـب شـده و هـدف 

آن "حفـظ امنیـت" و یکپارچگـی "هویـت یهـودی" ارسائیـل 

عنـوان می شـود.   احـزاب راسـتگرای ارسائیل کـه هم اینک 

ایـن  بـا  دارنـد  اختیـار  در  را  اکرثیـت کرسـی های کنسـت 

قانـون موافقنـد. دولـت تـازه بـه نخسـت وزیری نفتالـی بنت 

امـا در متدیـد قانون نـاکام مانـد. از ۱۲۰ مناینـده، ۵۹ نفر 

رای مثبـت، ۵۹ نفـر رای منفـی و دو نفـر رای ممتنع دادند.

ایـن قانـون کـه مسـتلزم متدیـد سـاالنه اسـت، بعـد از یـک 

حمله انتحاری در حیفا در مارچ سـال ۲۰۰۲ تصویب شـد. 

در ایـن سـوءقصد ۱۷ نفر کشـته شـدند. عامـل مبب گذاری 

فـردی فلسـطینی معرفـی شـد کـه از طریـق ازدواج اقامـت 

ارسائیـل را کسـب کـرده بود.

 قانـون موسـوم بـه "منـع اتحـاد خانواده هـای فلسـطینی" 

متخاصـم  کشـورهای  »سـاکنان  می گویـد:  رصاحتـا 

منی تواننـد تابعیـت ارسائیل را داشـته باشـند، ولـو از طریق 

طبـق قانونـی کـه سـال ۲۰۰۳ تصویـب شـده، فلسـطینی ها 

حـق  عرب تبـار،  ارسائیلی هـای  بـا  ازدواج  صـورت  در  ولـو 

شـهروندی ایـن کشـور را ندارنـد. نفتالـی بنـت در متدیـد این 

مصوبـه بـا ۵۹ رای منفـی، ۵۹ رای مثبـت و دو رای ممتنـع 

نـاکام مانـد.

زنـان یـا مـردان فلسـطینی کـه بـا یـک عـرب ارسائیلـی ازدواج 

آینـده ایسـکو سـوال کـرده و بـا ایـن پاسـخ مواجـه مـی 

شـود؛ "تکلیـف او کـه قبـال روشـن شـده اسـت." بدیـن 

هافبـک  جدایـی  شـد  مدعـی  مـارکا  نریـه  ترتیـب 

اسـپانیایی رئـال مادرید قطعی شـده و احتـاال به زودی 

تیـم بعـدی ایـن بازیکـن معرفـی خواهـد شـد.

گاتزتـا دالاسـپورت چند روز قبل مدعی شـد میالن قصد 

دارد ایسـکو را به خدمت بگیرد. آنها به دنبال جانشـینی 

ایـن هافبـک خـالق  و  اوغلـو هسـتند  هـاکان چالهـان 

مـورد توجـه روسـونری قـرار گرفتـه اسـت. البتـه میـالن 

در گذشـته نیـز چندیـن بـار سـعی در بـه خدمـت گرفنت 

ایسـکو داشـت، اما از نظـر مالی با رئال مادریـد به توافق 

نرسـیده بـود. امـا امسـال رشایـط مالـی رئـال مادرید نیز 

چنـدان مسـاعد نیسـت و ممکـن اسـت آنهـا ایـن بـار بـا 

پیشـنهاد میـالن بـرای خریـد ایسـکو موافقـت کنند.

ایـن تیـم فعلـی بایـرن تعـداد زیـادی بازیکنان بـزرگ و 

شـخصیت های برجسـته در اختیار دارد. آنهـا در طول 

چند سـال گذشـته و به ویژه سـال گذشـته موفق بوده 

انـد. هـدف مـن نیـز ادامـه ایـن موفقیـت اسـت و مـن 

نیـازی بـه تغییـر همه چیز منـی بینم. وقتـی مربیگری 

را رشوع کـردم هـوادار پـپ گواردیـوال بـوده و نحوه بازی 

تیـم هـای او، موفقیت و جذابیت سـبک آنها از نظر من 

قابـل تحسـین اسـت. هنـگام بازگشـت هـواداران، من 

مـی خواهـم که همـه بگوینـد ارزش داشـت که پـول را 

خـرج کنـی و بـازی بایـرن را ببینـی. مـن مـی خواهـم 

همـه از سـبک بـازی مـا لـذت بربنـد، زیـرا در پایـان 

فوتبـال یک بـازی اسـت و باید برای بازیکنـان، مربیان 

و هـواداران در ورزشـگاه و خانـه رسگـرم کننـده باشـد.

مـن در بچگـی همیشـه بـا ملحفـه قرمـز بایـرن مـی 

خوابیـدم تـا اینکه مادرم مرا مجبور به شسـنت آنها کرد. 

حضـور در ایـن باشـگاه مـرا بـه یـاد کودکی و هـواداری 

بایـرن مـی انـدازد. مـن شـب هـای زیـادی را بـا ملحفه 

قرمـز بایـرن خوابیـدم و مـن احتـاال دوبـاره ایـن کار را 

رشوع خواهـم کـرد. وقتی مدیـران بایرن متاس گرفتند 

می دانسـتم که یک چالش بسـیار وسوسـه انگیز پیش 

رویـم اسـت. تحـوالت در زندگـی حرفـه ای مـن دیوانـه 

وارد بـوده و مـن فقـط 33 سـال دارم. دوران حضـور در 

هوفنهایـم و الیپزیـش بـرای من خـوب پیش رفـت و به 

همیـن دلیلـی خیلـی زود رسمربـی بایرن شـدم."

بـه نظـر مـی رسـد بایـد جدایـی ایسـکو، هافبـک 

باتجربـه رئـال مادریـد بعد از هشـت سـال را قطعی 

دانسـت. فصـل جدیـد مترینـات رئـال مادریـد زیـر 

بـا  البتـه  اسـت.  شـده  آغـاز  آنچلوتـی  کارلـو  نظـر 

توجـه بـه غیبت برخـی از بازیکنـان، در حال حارض 

ایـن  باشـگاه در  بدنسـاز  پینتـوس، مربـی  آنتونیـو 

جلسـات مترینـی نقش اصلـی را ایفا کـرده و هدف 

بـاال بـردن رسعـت بازیکنـان رئـال مادریـد قبـل از 

آغـاز فصـل جدیـد اللیـگا در اواخر تابسـتان اسـت. 

امـا خربنـگاران مکامله ای بین ایـن مربی ایتالیایی 

و ناچـو، مدافـع باتجربـه رئـال مادریـد ضبـط کـرده 

انـد کـه در آن ناچـو اشـاره داشـته کـه ایسـکو در 

هفتـه هـای آینـده برنابئـو را تـرک مـی کنـد.

در ایـن ویدئـو آنتونیـو پینتـوس از ناچـو در مـورد 

یولیـان ناگلزمـان، رسمربـی جدیـد بایـرن مونیـخ 

فـاش کـرد از کودکـی هـوادار ایـن باشـگاه بـوده 

اسـت. بعـد از جدایـی هانسـی فلیـک از بایـرن 

مونیـخ بـود کـه شـایعات بـه حقیقـت پیوسـت و 

یولیـان ناگلزمـان هدایت ایـن باشـگاه را به عهده 

گرفـت. حـاال در اولین روز کاری در پسـت جدید، 

یولیـان ناگلزمـان جـوان و 33 سـاله مدعـی شـد 

هـدف او در فصـل پیش رو کسـب متامی عناوین 

ممکـن روی نیمکـت بایـرن مونیـخ اسـت.

یولیـان ناگلزمـان گفـت: "ما مـی خواهیـم عنوان 

قهرمانـی دهـم لیـگ را بـه دسـت آورده و در لیگ 

قهرمانـان، دی اف بـی پـوکال، سـوپر جـام و همه 

عناویـن پیـش رو بـه موفقیـت برسـیم. ایـن هان 

چیـزی اسـت کـه باشـگاه از مـن انتظـار داشـته و 

تاریخچـه باشـگاه موید آن اسـت، پس مـن و کادر 

ایـن خواسـته را نادیـده  مربیگـری منـی توانیـم 

پـر رس و صدایـی  بگیریـم. مـن همیشـه مربـی 

در لـب خـط بـوده ام و فکـر منـی کنـم در بایـرن 

تغییـری در مـن ایجـاد شـود. البتـه مـن در چنـد 

مـورد خـودم را بـا رشایط جدید تطبیـق می دهم، 

امـا همچنـان فـردی احساسـاتی باقـی خواهـم 

مانـد. سـعی مـی کنـم تیمـی هجومـی و انعطاف 

پذیـر بـرای هـواداران بسـازم و امیـدوارم کـه آنهـا 

بتواننـد بـه زودی بـه اسـتادیوم هـا بازگردنـد.

۱۴0 شاگرد یک مکتب در نایجریا اختطاف شدند 

جنسی  ــتفاده  س ا ــوء  س قضیه  در  لمان  آ در  مرد  ر  چها
ــدند  ش محکوم  به حبس  کودکان  ز  ا

بعـد مـی تواننـد متـام صندلـی های اسـتادیوم هـا را پـر کنند. کرونـا لغـو می شـود و هواداران فوتبـال در لیگ برتـر از رشوع فصل 

رونـد بازگشـت متاشـاگران بـه اسـتادیوم هـا در فوتبـال آملـان نیـز 

آغـاز خواهد شـد. بـه نظر می رسـد کابوس غیبت هـواداران فوتبال 

در ورزشـگاه هـا و برگـزاری مسـابقات در سـکوت کامـل کـم کـم رو 

بـه پایـان اسـت و به زودی شـاهد حضور دوبـاره مـردم خواهیم بود. 

دولـت آملـان اعالم کرد بـا رشوع فصل بوندسـلیگا، تیم های حارض 

در ایـن لیـگ قـادر بـه میزبانـی از حداکـرث 25 هـزار متاشـاگر در 

ورزشـگاه های شـهرهای مختلـف در آملان خواهند بـود. اما رشایط 

بـرای بایـرن مونیـخ متفـاوت اسـت و این باشـگاه پرطرفـدار و بزرگ 

تنهـا مـی توانـد میزبان 20 هزار متاشـاگر در اسـتادیوم آلیانـز آره نا 

باشـد، زیـرا ایالـت بایـرن قصـد دارد بـا احتیـاط بیشـری بازگشـت 

متاشـاگران بـه اسـتادیوم ها را رس و سـامان دهد و بـه همین دلیل 

رشایـط متفاوتـی نسـبت بـه دیگـر شـهرها وضع کـرده اسـت. البته 

احتـاال بـا افزایـش رونـد تزریـق واکسـین در ایالت هـای مختلف، 

ایـن تعـداد در طـول فصـل پیـش رو افزایـش خواهـد یافـت. روز 

دوشـنبه نیـز بوریـس جانسـون، نخسـت وزیـر انگلیـس اعـالم کـرد 

از تاریـخ 29 جـون متـام محدودیـت هـای صحـی در مـورد ویـروس 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

بازگشت هواداران در بوندسلیگا هم قطعی شد
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 منابـع محلـی در جوزجـان، از فعـال سـازی البراتـوار تولیـد 

تخـم سـارق خـر داده و مـی گویند کـه از این طریـق، برای 

صدهـا زن در ایـن والیـت، زمینـۀ کار فراهـم خواهـد شـد.

ایـن البراتـوار، بـا حایـت مالـی دفـر جرمـن اگرواکشـن در 

چـوکات ریاسـت زراعـت والیـت جوزجان، ایجاد شـده اسـت.

شـفیق الله  تالش رسپرسـت ریاسـت زراعت والیت جوزجان، 

ضمـن صحبتـی گفـت که ایـن البراتـوار، بـه زودتریـن فرصت 

فعالیـت تولیـدی اش را در ترکیـب این اداره آغـاز خواهدکرد.

بـه گفتـه منبـع، این البراتوار عـالوه بر آنکه بـرای ۳۸۰ زن که 

در شهرشـرغان، مـروف کار زراعت هسـتند،  تخم سـارق 

کار  سـارق  زنـان  هـای  نیازمنـدی  کـرد،  خواهـد  تولیـد  را 

والیتهـای بلـخ، رسپـل و فاریـاب را نیزمرفوع خواهد سـاخت.

موصـوف گفـت کـه تـا کنـون ظرفیـت تولیـد ایـن البراتـوار در 

یـک شـبانه روز، واضـح نشـده اسـت.

جرمـن  دفـر  مسـئول  سـلطانی  نراللـه   حـال،  درایـن 

اگرواکشـن، ضمـن صحبتـی گفـت کـه درحـال حـارض، سـه 

در  امریکایـی  دالـر  میلیـون  نیـم  و  دو  هزینـه  بـه  البراتـوار 

والیتهـای جوزجـان، هـرات و سـمنگان ایجـاد شـده اسـت.

وی افـزود کـه بـه زودتریـن فرصـت، متخصـص تولیـد تخـم 

ایـن  تـا  اسـتخدام خواهـد شـد  ایـن البراتوارهـا  سـارق در 

متخصـص بتوانـد کارمنـدان ریاسـت زراعـت را درایـن بخـش 

آمـوزش دهـد.

موصـوف گفـت کـه بـا آغـاز کار این البراتـوار، زنانی کـه عالقه 

مند کشـت سـارق اند، به سـهولت تخم سـارق را به دسـت 

افغانسـتان بـه صورت مسـاویانه میـان رشکت هـای مخابراتی 

تقسـیم شـده بـود کـه هر رشکـت در حـدود ۲۶،۸ میـگا هرتز 

را مسـاویانه بـه دسـت مـی آوردنـد.

انصـاری افـزود: »بخاطـری کـه در بـازار رقابت به میـان بیاید، 

مـا در زمینـه پالیسـی را آمـاده و تایید کردیم کـه بعداً از طرف 

شـورای اقتصادی منظور شـد که برای نخسـتین بـار کامیابی 

است.« بزرگی 

 » 5G « وی دربـاره پـالن هـای آینـده شـان گفـت: »خدمـات

در دنیـا در حـال نـر اسـت، افغانسـتان هـم آمادگـی مـی 

گیـرد تـا زمینـه را بـرای اسـتفاده از » 5G « مسـاعد گـردد، 

تجهیـزات را بـا کیفیـت بـاال و قیمـت کـم بـرای انسـان هـا 

مسـاعد مـی کنیـم، شـهر هـای هوشـمند کـه مـردم عالقمند 

کار در آن مـی باشـند، در ارتبـاط با شـاروالی و ادارات ذیربط 

مـی سـازیم، و خدمات موبایـل آپریر را ایجاد مـی کنیم، می 

خواهیـم طیـف هـای منجمنـت را بـا انعطـاف بیشـر ایجـاد 

کنیـم، تجـارت سـپکر یا طیـف را در افغانسـتان ترویـج کرده 

و بـه خاطـر مدیریـت بهـر آن کارمـی کنیـم، تلویزیـون هـا را 

دیجیتالـی مـی سـازیم و خدمـات » 5G « را ارایه مـی کنیم.«

در همیـن حـال، فـواد انورزی رئیـس رشکت مخابراتـی افغان 

 رشکـت مخابراتـی افغـان تیلیـکام کـه برنـدۀ عرضـۀ خدمـات 

آینـده،  مـاه  ده  حـدود  تـا  اسـت،  گردیـده   »4G« انرنیتـی 

خدماتـش را از پنـج شـهر بـزرگ کشـور آغـاز مـی کنـد.

قابل ذکر اسـت که قبل از این در کشـور، نسـل سـوم شـبکه 

تیلیفونـی »3G « اسـتفاده مـی شـد؛ اما امروز به نسـل چهارم  

شـبکه تیلیفونی »4G« رسـیده است.

خدمـات  تنظیـم  اداره  رئیـس  انصـاری  منصـور  عمـر 

مخابراتی)اتـرا(، دیـروز ۱۵ رسطـان دریـک نشسـت خـری 

در کابـل گفـت کـه ایـن اداره بـرای نخسـتین بـار در کشـور، 

آورد.  خواهند 

موصـوف عـالوه کـرد: “قبـل از فعالیت ایـن البراتوارها د رسـه 

والیـت یـاد شـده، زنـان تخـم مـورد نیـاز سـارق شـان را از 

والیـت کابـل و یـا ننگرهـار تهیـه مـی منودنـد کـه ایـن امـر به 

همـه زنـان سـارق کار مقـدور نبـود.”

افتتـاح  ایـن والیـت، حیـن  مقـام  مالیـه  معـاون  عبدالقـادر 

سـایر  در  امـروز  »اگـر  گفـت:  تخـم سـارق  تولیـد  البراتـوار 

اسـت،  خشـونت  و  جنـگ  حـرف  نخسـت،  حـرف  والیـات 

زنـان  مشـارکت  و  ازامورانکشـافی  جوزجـان،  درمرکزوالیـت 

درپروسـه کارحیـات اجتاعـی صحبـت میشـود.« وی افـزود  

کـه اینجـا مـردم بـا روحیـه عالـی زندگـی میکننـد و اشـراک 

زنـان در محافـل و مجامـع مردمـی مـی رسـاند کـه این شـهر، 

شـهر امـن اسـت.

معـاون والیـت، افتتـاح البراتـوار تولیـد تخـم سـارق را بـرای 

اهمیـت  بـا  اجتاعـی  کارحیـات  درپروسـه  زنـان  مشـارکت 

خوانـده گفـت، خرسـند اسـت که ایـن البراتـوار میتوانـد برای 

زنـان سـه والیـت دیگـر نیـز تخـم سـارق تولیـد منایـد.

او در پایـان صحبـت هایـش یکبـار دیگربـه مـردم اطمینـان 

داد کـه وضعیت امنیتی درشهرشـرغان خوب اسـت وافرادی 

کـه بـه گونـه ای برضـد نظـام تبلیـغ میکردنـد، تحـت پیگـرد 

قرارگرفتنـد.

او تریـح کـرد:  “هرفـردی کـه افـکار مـردم را در اوضـاع و 

احـوال کنونی مغشـوش سـازد، تحت پیگرد نیروهای کشـفی 

امنیتـی قـرار خواهـد گرفت.”

تیلیـکام گفـت: » رشکت افغان تیلیـکام در آینده های نزدیک 

خدمـات بـا کیفیت باال و بهـر »4G« را ارایـه خواهد کرد.«

وی اضافـه کـرد: “مـا متهـد اسـتیم کـه نخسـت در ۵ شـهر 

از  بعـد  و  کندهـار(  و  بلـخ  هـرات،  ننگرهـار،  )کابـل،  بـزرگ 

آن در شـهر هـای کوچـک، خدمـات »4G« را ارایـه کنیـم و 

برعـالوه بهبـود خدمات فعلـی، خدمات بی سـیم را نیز عرضه 

بداریـم.«

اداره  دولـت،  امـور  انسـجام  معـاون  طوطاخیـل  عبدالکریـم 

امورریاسـت جمهـوری کـه در نشسـت امـروز رشکـت داشـت، 

بسـیار  اسـت.  افزایـش  »دیجییتـال سـازی در حـال  گفـت: 

باالیـش گـپ زده شـده و بـه مـردم آشـکار خواهـد شـد کـه ما 

بـه طـرف پروفیشـنلیزم)حرفوی شـدن( مـی رویـم.«

طـی  اتـرا،  اداره  منجمنـت  طیـف  رئیـس  فضلـی  میرویـس 

صحبتـی درایـن نشسـت گفـت: »ایـن مزایـده باعـث موثریت 

در رقابـت و افزایـش عوایـد دولـت مـی گـردد.«

وی افـزود ایـن پروسـه بـا شـفافیت و محرمیـت کامـل برگـزار 

شـده اسـت و تـا ۱۸ مـاه آینـده، پنـج شـهر بـزرگ را تحـت 

پوشـش قـرار خواهـد داد و در مـدت دو سـال آینـده، بیشـر 

والیـات کشـور تحت پوشـش این برنامـه قرار خواهنـد گرفت.  

را  فریکونسـی  تخصیـص  مزایـده 

کننـده  ارايـه  هـای  رشکـت  بـرای 

خدمـات موبایـل، برگـزار منـود کـه 

سـال  رسطـان   ۹ در  مزایـده  ایـن 

گردیـد. انـدازی  راه  جـاری 

او افـزود: »در نتیجـه ایـن مزایـده، 

رشکـت مخابراتی افغـان تیلیکام از 

بیـن ۵ رشکـت مخابراتـی، در بدل 

امریکایـی،  دالـر  ۱۷،۲میلیـون 

برنـده ۵×۲ میـگا هرتز فریکونسـی 

دربانـد ۱۸۰۰ میگا هرتـز گردید.«

کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 

سـه  در  شـده  ذکـر  »مزایـده 

بانـد)۱۸۰۰،۲۱۰۰،۲۶۰۰ میـگا هرتـز( صـورت گرفت، ارایه 

دهنـدگان خدمـات مخابراتـی، جهـت ارایـه خدمـات معیاری 

هـای  بانـد  ایـن  بـه  چهـارم  نسـل  و  عریـض  بانـد  پیرفتـه 

دارنـد.« نیـاز  فریکونسـی 

بـه گفتـه منبـع، این مزایده بـه هدف ایجاد فرصـت برای ارایه 

کننـدگان خدمـات مخابراتی در کشـور، جهت اسـتفاده موثر 

از منابـع طبیعـی محـدود و ارایـه کیفیـت بـاالی خدمـات بـا 

اسـتفاده از سـافت ویرهـای پیرفتـه در زمینه برگـزار گردید.

در  فریکونسـی  ایـن،  از  پیـش  کـه  کـرد  اضافـه  موصـوف 

والیـت  زراعـت  ریاسـت  روزگذشـته،  کـه  درحالیسـت  ایـن 

جوزجـان، بـرای ۳۷۰ تـن از زنـان زراعـت پیشـه، وسـایل و 

بـود. منـوده  توزیـع  زراعتـی  کار  تجهیـزات 

والیـت  زنـان  امـور  رئیـس  عطایـی  مسـلمه  حـال،  درایـن 

در  کـه  گفـت  و  سـتود  را  البراتـوار  ایـن  افتتـاح  جوزجـان، 

بـود. خواهـد  موثـر  زنـان  خودکفایـی 

نامـرده تریـح کـرد کـه بـا تولیـد و کشـت سـارق، عـالوه 

برآنکـه برخـی زنـان مـروف کار میشـوند، سـطح خشـونت 

در خانـواده هـا کاهـش مـی یابـد و زنـان میتواننـد در تقویت 

اقتصـاد فامیـل هـای شـان نیـز سـهم بگیرنـد. 

رسمایه گـذاران  و  صنعـت کاران   

کـه  می گوینـد  کابـل  در 

بی برقی هـای اخیـر باعث شـده اسـت کـه روزانـه بین 40 

شـویم.  مـرر  افغانـی  میلیـون   50 تـا 

در دو مـاه اخیـر بـه دلیـل مشـکالت فنـی/ تخنیکی شـهر 

کابـل و حـدود ده والیـت دیگـر، در شـبانه روز کمر از دو 

سـاعت بـرق داشـته اند؛ مشـکلی کـه باعـث اعراض های 

فراوان شـده اسـت.

صنعتگـر  و  کارخانـه   580 اعراض هـا،  ایـن  ادامـه  در 

در کابـل نیـز بـا انتقـاد از توزیـع بـرق و بی برقـی گفتنـد 

متـرر  افغانـی  میلیـون   50 تـا   40 حـدود  روزانـه  کـه 

. یم می شـو

صنعـت کاران  انجمـن  رئیـس  صافـی  عبدالجبـار 

یـک نشسـت  در  روز سه شـنبه ۱۵ رسطـان  افغانسـتان، 

خـری در کابـل گفـت کـه در دو مـاه گذشـته روزانـه بین 

بـه  نظـر  و  متـرر شـده اند  افغانـی  میلیـون  تـا ۵۰   ۴۰

وصـل چنـد مرتبـه ای بـرق، متـام زیان شـان در ایـن مدت 

می رسـد. افغانـی  میلیـارد  یـک  از  بیـش  بـه 

در  کوتاهـی  بـه  را  حکومـت  همچنیـن  صافـی  آقـای 

تامیـن  صنعتـی،  بانـک  ایجـاد  زمیـن،  توزیـع  قسـمت 

و  کـرد  متهـم  مـداوم  برق رسـانی  و  امنیـت صنعـت کاران 

ُهشـدار داد کـه دیگـر تحمل نادیده گرفته شـدن از سـوی 

ندارنـد. را  حکومـت 

او با اشـاره بر اینکه در سـال ۲۰۲۰ رسمایه گذاران افغان 

در رده چهـارم رسمایه گـذاری در ترکیـه قـرار گرفته انـد، 

افـزود کـه در صـورت عـدم تامیـن بـرق کارخانه هـا، آنـان 

کشـور  از  بیـرون  بـه  را  خـود  رسمایـه  تـا  مجبورانـد  نیـز 

انتقـال بدهنـد.

رئیـس انجمـن صنعتـکاران افغانسـتان گفـت که بـا توجه 

بـه رشایـط، مـا حـارض هسـتیم حتـی بـا تامیـن نیـم بـرق 

مـورد نیـاز، بـه کار خـود ادامـه دهیـم. او خاطـر نشـان 

کـرد کـه کارخانه هـای صنعتـی در کابل بـه ۱۴۰ تا ۱۶۰ 

میـگاووات بـرق نیـاز دارنـد.

 ۵۸۰ حـدود  هم اکنـون  کـه  کـرد  تریـح  صافـی  آقـای 

فابریکه تولید تخم سمارق در جوزجان افتتاح شد    

به زودی خدمات انترنیتی »4G« از پنج شهر بزرگ کشور آغاز می شود    

افغانسـتان  انجمـن صنایـع  زیـر چـر  تولیـدی  کارخانـه 

جمـع شـده اند کـه هرکـدام ایـن کارخانه هـا از یـک صـد 

هـزار دالـر تـا میلیون هـا دالـر را رسمایه گـذاری کرده انـد.

او همچنیـن گفـت کـه 5 هـزار تـن بـه صـورت مسـتقیم 

ایـن  در  غیرمسـتقیم  شـکل  بـه  دیگـر  تـن  هـزار   ۲۰ و 

انـد. کار  مشـغول  کارخانه هـا 

صنعـت کاران و رسمایه گـذاران بـه رشکت برشـنا پیشـنهاد 

دادنـد کـه در سـاعاتی کـه شـهروندان کشـور بـرق نیـاز 

دارنـد، بـه آنـان بـرق داده شـود و غیـر آن، بـه کارخانه هـا 

بدهد. بـرق 

انـان همچنیـن پیشـنهاد کردنـد که یک زمان مشـخص را 

بـرای کارخانه هـا اعـالم کننـد تا آنـان در آن زمـان فعالیت 

داده انـد،  آمـوزش  کـه  کارگرانـی  رفـن  مانـع  تـا  کننـد 

شوند.

بـه  برشـنا  رشکـت  اگـر  کـه  دادنـد  هشـدار  صنعتـکاران 

کـردن  مسـدود  بـه  اقـدام  نکننـد،  توجـه  آنـان  خواسـت 

کارخانه هـا و تظاهـرات خواهند کرد و ان زمان مسـئولیت 

بـر دوش رشکـت برشـنا اسـت.

صنعتـکاران  انجمـن  معـاون  صدیقـی  اللـه  نجیـب 

افغانسـتان نیـز گفـت کـه صنعـت کشـور در حـال رکـود 

کشـورهای  داعـش،  و  طالبـان  کنـار  در  و  دارد  قـرار 

کارخانه هـای  کـردن  ورشکسـت  در  سـعی  نیـز  همسـایه 

دارنـد. صنعتـی 

او از حکومـت خواسـت تـا در تامیـن امنیـت پایه های برق 

سـعی کنـد و نگـذارد تـا بیشـر از ایـن خانه هـای مـردم 

تاریـک و کارخانه هـای صنعتـی فلـج باشـد.

رشکـت برشـنا امـا همـواره، می گویـد که بـه دلیـل ناامنی 

و منهـدم شـدن پایه هـای بـرق، بـرق وارداتـی بـه کابـل 

منی رسـد و در نتیجـه کابـل و شـاری از والیت هـا تاریک 

و بی بـرق هسـتند.

برشـنا  رشکـت  عملیاتـی  معـاون  میاخیـل  ننگیالـی 

می گویـد کـه در وضعیـت عـادی همیشـه برق رسـانی بـه 

داده انـد. قـرار  اولویـت  در  را  صنعتـی  کارخانه هـای 

در حـال حـارض  کـه  گفـت  دیگـر  یکبـار  میاخیـل  آقـای 

از  کشـور  بـرق  تولیـد  و متـام  اسـت  غیرعـادی  وضعیـت 

منابـع داخلـی بـه ۱۵۰ میـگاووات می رسـد؛ درحالیکـه 

رشایـط  ایـن  در  اسـت.  میـگاووات   ۶۰۰ حـدود  تقاضـا 

شـفاخانه ها و اداره هـای دولتـی در اولویـت قـرار دارنـد.

برشـنا منی توانـد وزارت دفـاع  او خاطـر نشـان کـرد کـه 

ملـی، شـفاخانه ها و مـردم را نادیـده گرفتـه و متـام برق را 

بـه سـه شـهرک صنعتـی کابـل توزیـع کنـد.

معـاون عملیاتـی رشکـت برشـنا همچنیـن بـا بیـان اینکـه 

منهـدم  کشـور  در  بـرق  پایـه   ۴۱ گذشـته  مـاه  دو  در 

شده اسـت، گفـت کـه برشـنا یک رشکـت خدماتـی بوده و 

نـدارد. را  پایه هـا  امنیـت  تامیـن  مسـئولیت 

او تاکیـد کـرد کـه حکومـت و نهادهای امنیتـی مکلف اند 

تـا جلـو افـرادی کـه بـه تاسیسـات عامه زیـان میرسـاند را 

بگیرد.

رضر یک میلیون دالری برشـنا

رشکـت برشـنا می گویـد کـه از هیجدهـم مـاه ثـور بـه ایـن 

سـو، 41 پایـه بـرق در پـروان و کابـل منهدم شـده اسـت، 

کـه حـدود یـک میلیـون دالـر رشکـت برشـنا مترر شـده 

در  کـه  می گویـد  برشـنا  رشکـت  عملیاتـی  اسـت.معاون 

دو مـاه گذشـته حـدود یـک میلیـون دالـر از بابـت انهدام 

شده اسـت. متـرر  پایه هـا 

آقـای میاخیـل اضافـه کـرد کـه پایه هـا از سـوی افـراد و 

هیـچ  تاکنـون  و  شده اسـت  منهـدم  ناشـناس  گروه هـای 

بـاج  برشـنا  از  بابـت  ایـن  از  افغانـی  یـک  حتـی  فـردی 

اسـت. نخواسـته 

او خاطـر نشـان کـرد کـه هـر چنـد روز گذشـته کار ترمیـم 

پایـه بـرق در جنگل بـاغ پـروان بـه امتـام رسـیده اسـت؛ 

امـا برشـنا اطمینـان نـدارد کـه پایـه  دیگـری فـردا منهـدم 

. نشود

کارمنـدان  از  شـاری  میاخیـل؛  گفته هـای  بنیـاد  بـر 

رشکـت برشـنا نیـز در اثـر برابر شـدن باالی مایـن و یا برق 

گرفته گـی جـان خـود را از دسـت داده انـد.

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی کشـور روز دوشـنبه اعـالم 

انهـدام  )تخریـب کار(  گـروه  رسدسـته  کـه  بـود  کـرده 

از  تـن  سـه  همـراه  پـروان  والیـت  در  بـرق  پایه هـای 

ملـی  امنیـت   01 قطعـه  نیروهـای  توسـط  همکارانـش 

بازداشـت شـده اند. از نزد ایـن افراد مقـداری از مهات و 

اسـت. آمـده  بـه دسـت  نیـز  انفجـاری  مـواد 

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی گفتـه بودنـد کـه ایـن افراد 

عضویـت گـروه تروریسـتی داعـش را دارنـد.

کابل با غرب تاریک و رشق روشـن

و  ناحیـه سـیزدهم  بـه خصـوص  کابـل  غـرب  شـهروندان 

هیجدهـم کابـل، در دو هفتـه گذشـته در یـک شـبانه روز 

ایـن رونـد باعـث  از یـک سـاعت بـرق داشـته اند.  کمـر 

شـده بـود کـه شـهروندان غـرب کابـل، رشکـت برشـنا را 

متهـم بـه »تبعیـض« کنـد.

علـی  حکیمـی کـه در ناحیه سـیزدهم شـهر کابـل زندگی 

می کنـد، می گویـد کـه حـدود دو هفتـه پیـش، بـه صورت 

کامـل در یـک هفتـه بـرق نداشـتیم. در صورتـی کـه دیگر 

نواحـی شـهر کابـل برق داشـتند.

محمـد نیـز چنیـن سـخنی را تاییـد می کنـد و می گویـد، 

رشکـت برشـنا بـه دلیـل اینکـه مـردم غـرب کابـل مدنی تر 

هسـتند و منی تواننـد خطـری را متوجـه رشکـت بکننـد، 

توجهـی بـه خدمات رسـانی نـدارد.

امـا رشکـت برشـنا می گویـد کـه تعصـب و تبعیضـی وجود 

و  سـیزدهم  ناحیه هـای  مـداوم  بی برقـی  علـت  و  نـدارد 

هجدهـم شـهر کابـل و ارغندی، سـاقط شـدن پایه ی برق 

در پغـان بـود. 

ننگیالـی میاخیـل، معـاون عملیاتـی رشکت برشـنا در این 

بـاره گفـت کـه دو پایـه که بـرق سـب استیشـن ارغندی را 

بـه چمتلـه می رسـاند، در منطقـٔه قـول مـال رسـول پغان 

رسنگـون شـده بـود. او افـزود کـه این امـر باعث شـده بود 

کـه شـهروندان غـرب کابـل و ارغنـدی، تـا ترمیـم پایه هـا 

بـرق کمری داشـته باشـند.

رشکـت برشـنا 7 رسطـان اعـالم کـرده بـود کـه دو پایـه ی 

بـرق در ولسـوالی پغـان واژگـون شـده اسـت، همـکاران 

مـا بـه سـاحه رفتنـد و کار را عمـال آغـاز کردنـد تـا ایـن دو 

پایـه را دو بـاره نصـب کننـد.

روزانهحدود50میلیونافغانیمتضررمیشویم

پولیس هند، چهار افغان را با 

هیروئینی به ارزش ۹۰۰ میلیون 

کلدار دستگیر کرده است   

قونسلگری های پاکستان و ترکیه 

در والیت بلخ فعال اند 

کار عمىل ماسرتپالن شهرى 

کندز آغاز گرديد   

 رسـانه هـای هندی گـزارش دادند که پولیـس، چهار افغان 

را در دهلـی نـو پایتخـت، بـا ۱۷ کیلوگرم هیروئین دسـتگیر 

کـرده اند.

پولیـس والیـت پنجاب هندوسـتان، به تاریـخ ۱۵رسطان به 

رسـانه ها گفته اسـت که این افراد، روز گذشـته در قسـمت 

جنوبی دهلی بازداشـت شـده اند.

کیلوگـرام  یادشـده، ۱۷  افـراد  از  کـه  اسـت  افـزوده  منبـع 

هیروئیـن ضبـط شـده کـه ارزش آن در ماکیت بیـن املللی، 

۹۰۰ میلیـون کلـدار مـی باشـد.

دینـکار گوپتـا رئیـس پولیـس پنجـاب گفتـه اسـت کـه ایـن 

عملیـات، بـر اسـاس معلومـات اسـتخباراتی، انجـام شـده و 

افـراد دسـتگیر شـده بـه نام  هـای مجاهـد شـینواری، محمد 

لعـل کاکـر، جنـت گل کاکـر و سـمیع اللـه افغـان انـد کـه 

باشـندگان والیـت کندز هسـتند. وی افزوده اسـت که افراد 

یادشـده، تحـت بررسـی هـا قـرار دارند.

روز گذشـته، در  پولیـس در چنـد  کـه  اسـت  گوپتـا گفتـه 

نخسـت قاچاقچیان کوچک و بعد براسـاس آدرس و نشـانی 

آنهـا، گـروه بـزرگ را هم دسـتگیر کردند. اما رئیس یادشـدۀ 

پولیـس نگفتـه اسـت که افغان هـا چگونه هیروئین یادشـده 

را بـه هندوسـتان قاچـاق کـرده بودند.

از  زیـادی  تعـداد  پولیـس هنـد،  یـادآوری اسـت کـه  قابـل 

افغانهـای دیگـر را هـم  با مواد مخدر بازداشـت کرده اسـت. 

 کشـورهای پاکسـتان و ترکیـه مـی گوینـد کـه قونسـلگری 

هـای شـان در شـهر مزاررشیـف مرکـز والیت بلـخ، فعال می 

باشند.

پیـش از ایـن گفتـه شـده بـود کـه گویـا بـه شـمول ایـن دو 

کشـور، قونسـلگری هـای برخـی کشـورها در والیـت بلـخ، 

بسـته شـده انـد.

در خرنامـۀ قونسـلگری ترکیـه در شـهر مـزار رشیـف آمـده 

بـه شـکل  دیگـر،  و خدمـات  ویـزه  رونـد  توزیـع  کـه  اسـت 

نورمـال  پیـش مـی رود.

منبـع افـزوده اسـت کـه گزارشـات نـر شـده، در ایـن مورد 

است. نادرسـت 

در خرنامـه آمـده اسـت: “فعالیـت قونسـلگری مـا در شـهر 

مـزار رشیـف، بـه شـکل سـابقه جریـان دارد، توزیـع ویـزه، 

ترجمـه و خدمـات دیگـر بـه گونۀ عـادی به پیش مـی رود.” 

از سـوی دیگـر، منصور احمدخان سـفیر پاکسـتان در کابل 

نیـز گزارشـات نـر شـده در ایـن مـورد را رد کرده اسـت.

وی در صفحـۀ تویـرش نگاشـته اسـت کـه قونسـلگری آنهـا 

در شـهر مـزار رشیـف، بـاز و بـه شـکل نورمـال فعالیـت مـی 

کنـد. سـفیر پاکسـتان افـزوده اسـت که آنهـا به روابط شـان 

بـا حکومـت و مـردم افغانسـتان اهمیـت مـی دهد.

مسـئوالن تاییـد مـی کننـد کـه از اثـر افزایـش ناامنـی در 

والیت بلخ، قونسـلگری برخی کشـورها به شـمول پاکستان، 

روسـیه و ازبیکسـتان، رونـد توزیـع ویـزه بـه افغـان هـا را بـه 

تعویـق انداختـه اند. 

 مسـئوالن حکومتـى کنـدز مـی گوينـد کـه کار عملـی بخـش 

ميليـون   ۲۴۹ هزينـۀ  بـا  کنـدز،  شـهری  ماسـرپالن  نخسـت 

افغـاىن آغـاز گرديـد.

در مراسـمی کـه بـه همـن منظور برگزار شـده بـود، نجيب الله 

عمرخيـل رسپرسـت واليـت کنـدز گفـت کـه ایـن پروژه؛ شـامل 

قیرریـزی ۷.۹۷ کیلومـر رسک عمومـی بنـدر کابـل – از چوک 

مرکـزی رشوع الـی دو رسکـه میـدان هوایی می باشـد.

در  پل چـک   ۲۵ رو هـا،  پیـاده   سـاز  و  سـاخت  کـه  افـزود  وى 

نیـز  رسک  طـرف  دو  در  زینتـی  گلدان هـای  و  رسک  امتـداد 

می باشـد. پـروژه  ایـن  شـامل 

عمرخيـل تطبیـق ماسـرپالن شـهری را آرزوی دیرینـه مـردم 

مرکـز  در  جایداد هـا  “مالکیـن  افـزود:  منـوده  عنـوان  کنـدز 

شـهر کندز آمـادۀ پذیـرش تطبیـق ماسـرپالن شـهری اسـتند و 

امـروز کار عملـی آن را آغـاز خواهیـم کـرد.”

رسپرسـت والیـت کندز، جنگ هـای تحمیلی را باعـث ویرانی و 

بربـادی کشـور دانسـته از مـردم خواسـت تـا در راسـتای تامین 

امنیـت ایـن پـروژه بـزرگ، دولـت را همـکاری جـدی مناینـد و 

نگذارنـد تـا افـراد اسـتفاده جـو و  مخـرب، بـه خواسـت افـراد 

بیگانـه دسـت بـه تخریـب رسک و پل هـای شـهر ها بزننـد.

وى از طالبـان خواسـت تـا از جنـگ دسـت بـردار شـده و در 

از پروسـۀ  و  ایـن والیـت، سـهیم شـوند   انکشـافی  برنامه هـای 

صلـح بـا آتـش بـس دایمـی اسـتقبال مناینـد.

آغـاز کار عملـی بخـِش نخسـت  باشـندگان کنـدز،  همچنـان 

در  خـوب  بدیـل  و  اساسـی  گام  یـک  را  شـهری  ماسـرپالن 

مقابـل جنـگ و ویرانـی دانسـته، ضمـن حایـت و پشـتیبانی 

از برنامه هـای رهـری والیـت در راسـتای حفظ و مراقبت سـایر 

پروژه هـا بـه خصـوص تطبیـق ماسـرپالن وعـده سـپردند.

قابـل ذکر اسـت کـه هزینـۀ مجموعی ایـن پروژه بیـش از ۲۴۹ 

ميلیـون افغانـی اسـت کـه از بودجـه انکشـافی حکومـت داده 

مـى شـود و کار آن در ۱۴ مـاه آینـده تکمیل و مـورد بهره  گیری 

قـرار خواهنـد گرفت. 

بیبرقی،
تیغیبرگلوی
صنعتکاران؛

: بل کا ر  د ن  صنعتگرا   

 علی رضا احمدی


