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موج سوم کرونا در اروپا؛ 
مقررات سفر به ایتالیا و آلمان 

سختگیرانه تر شد 

 توافق سازمان صحت 
جهانی با ۲۳ کشور درباره 

مقابله با پاندمی ها
 ایتالیـا و آلمـان بـه دلیـل موج تازه شـیوع کرونـا، مقررات 
سـختگیرانه تری بـرای تـردد مـرزی بـا دیگـر کشـورهای 
عضـو اتحادیـه اروپـا وضـع می کننـد. بنـا بـر اعـام منابـع 
وزارت صحت ایتالیا در روز سـه شـنبه ۳۰ مارچ قرار اسـت 

از ایـن پس ...

از  و  دیگـر  کشـور   ۲۳ بـا  جهانـی  سـازمان صحـت   
بـا پاندمی هـا و  جملـه آلمـان بـر سـر نحـوه مقابلـه 
بیماری هـا در جهـان بـه توافـق رسـید. هـدف از ایـن 
توافـق گسـترش سـطح همکاری هـا در زمینـه مقابلـه 

... بیماری هـای  بـا 
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»چگونه کتاب بخوانیم«
)بخش دوم( 

 اسکار ۲0۲1 و چالش های 
کرونایی فراروی آن

هنری

 در یادداشـت قبلـی بـه صـورت کلی در مـورد کتاب 

»چگونـه کتـاب بخوانیـم« و مشـخصات ظاهـری آن 

بـه  یادداشـت،  ایـن  در  اینـک  شـد.  گفتـه  سـخن 

سـوی محتـوای کتـاب حرکـت می کنیـم. تـاش بـر 

ایـن اسـت کـه موضوعـات اساسـی منت ایـن کتاب 

ارزشـمند، در یادداشـت های حـارض و بعـدی بازگـو 

شـود. ..

 مسابقات وشوو میان ۶۷ 
باشگاِه کابل فردا آغاز می شود

دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان؛ 
بلخ میزبان این رقابت هاست 

 قـرار اسـت امـروز )۱۱ حمـل( مسـابقات وشـوو میـان ۶۷ 

یـورش، رئیـس  آغـاز شـود. سـید رحمـن  باشـگاه در کابـل 

رادیـو  بـه  حمـل(   ۱۰( دیـروز  افغانسـتان  وشـو  فدراسـیون 

آزادی گفـت در ایـن رقابت هـا حـدود ۳۰۰ ورزشـکار از ۶۷ 

افـزود کـه  یـورش  آقـای  باشـگاه کابـل اشـراک می کننـد. 

هـدف از برگـزاری ایـن بازی هـا انتخـاب بهرین ورزشـکاران 

بـرای تیـم منتخـب نوجوانـان اسـت...

 قـرار اسـت رونـد دوم لیـگ رقابت هـای قهرمانـان فوتبـال 

افغانسـتان دیـروز )۱۰ حمـل( در شـهر مـزار رشیـف مرکـز 

والیـت بلـخ آغـاز شـد. فیروز مشـعوف سـخنگوی فدراسـیون 

آزادی شـام روز  رادیـو  بـه  بـاره  ایـن  افغانسـتان در  فوتبـال 

»در  گفـت:  مشـعوف  داد.  جزئیـات  حمـل(   ۹( دوشـنبه 

بلـخ،... والیـت  اسـتدیوم  در  مزاررشیـف 

ورزش
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زن تلویزیـون خصوصـی »انعـکاس« را در مرکـز شـهر جـال 

ایـن  زن  گوینـده  نیـز  گذشـته  سـال  بودنـد.  کشـته  آبـاد 

تلویزیـون در حملـه افـراد مسـلح کشـته شـد.

از  انعـکاس  تلویزیـون  مسـئوالن  شـد  سـبب  ترورهـا  ایـن 

کارمنـدان زن بخواهنـد تـا بهـر شـدن وضعیـت امنیتی کار 

نکننـد. در ماه هـای اخیـر انفجـار میـن و ترورهـای هدفمند 

در شـهرهای بـزرگ افغانسـتان افزایش چشـمگیری داشـته 

کـه مسـئولیت آنهـا را کسـی بـه عهـده نگرفتـه اسـت.

دولـت، طالبـان را مسـئول همـه ایـن رویدادهـا می خوانـد 

امـا ایـن گـروه می گویـد ایـن قضایـا کار کسـانی اسـت کـه 

می خواهنـد رونـد صلـح را مختـل کننـد.

واکنش ها

بـه  حملـه  گفـت  خربنامـه ای  نـر  بـا  جمهـوری  ریاسـت 

پزشـکان، کارمنـدان صحـی و غیرنظامـی کـه بـرای زندگـی 

و سـامت کـودکان کار می کننـد، منی توانـد هیـچ توجیهی 

داشـته باشـد.

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـوری خواهان بررسـی دقیق 

ایـن قتل هـا و مجـازات عامان آنها شـده اسـت.

کشـور و منطقـه گردد.

کـه  کـرد  ترصیـح  غنـی  جمهـور  رئیـس  جمهـور  رئیـس 

افغانسـتان نقـش خـود را منحیـث چهـارراه آسـیا و محـل 

می کنـد. ایفـا  قـاره  ایـن  تاقـی 

او از مشـکات تروریزم، مواد مخدر و تغییرات زیسـت محیط 

یـادآوری کـرد و گفـت کـه مـا بایـد بـه طـور مشـرک تـاش 

کنیـم تا مناسـبات مـردم کشـورهای منطقه بیشـر از پیش، 

تحکیـم یابد.

رئیس جمهور در کنفرانس قلب آسـیا- روند اسـتانبول گفت 

کـه دولـت افغانسـتان آمـاده اسـت تـا در زمینه راه انـدازی و 

 مسـئوالن والیـت ننگرهـار تاییـد کردنـد کـه سـه کارمند زن 

واکسیناسـیون فلـج کـودکان در ایـن والیـت در حملـه افراد 

مسـلح ناشـناس کشته شـده اند.

واکسیناسـیون فلـج کـودکان دیـروز در رسارس کشـور آغـاز 

شـد و قـرار اسـت بیـش از ۹ میلیـون کـودک زیـر پنج سـال 

واکسـینه شـوند.

بـه گفتـه دفـر رسـانه ای والـی ننگرهار، ایـن رویـداد قبل از 

ظهـر دیـروز )سـه شـنبه، دهـم حمـل( در نواحـی چهـارم و 

هفتـم شـهر جـال آبـاد، مرکـز ایـن والیـت، رخ داده اسـت.

شـفاخانه والیـت ننگرهـار نیـز انتقال جسـد سـه زن کارمند 

واکسیناسـیون را تاییـد کرده اسـت.

عـاوه بـر ایـن، یـک منبـع امنیتـی بـه بی بی سـی گفـت در 

نزدیکـی یـک مرکز بهداشـتی در شـهر جال آبـاد یک ماین 

منفجـر شـده کـه تلفاتی نداشـته اما خسـاراتی بـه این مرکز 

وارد کرده اسـت.

تاکنـون کسـی یـا گروهـی مسـئولیت ایـن کارها را بـه عهده 

نگرفته اسـت.

حـدود یـک مـاه پیش نیز افراد مسـلح ناشـناس سـه کارمند 

رئیـس جمهـور غنـی در نهمیـن کنفرانـس قلـب آسـیا- روند 

تاجیکسـتان  پایتخـت کشـور  دوشـنبه  در شـهر  اسـتانبول 

صحبـت کـرد. رئیـس جمهـور در ایـن کنفرانـس گفـت کـه 

یـک  کـه  افغانسـتان  مـردم  خواسـت  یـک  تنهـا  نـه  صلـح 

ماسـت. مـربم  رضورت 

دولـت  گـرم  اسـتقبال  و  نـوازی  مهـان  از  غنـی  ارشف 

تاجیکسـتان؛ از وی و هیـات همراهش سـپاس گزاری کرد و 

افـزود که رسحدات میان افغانسـتان و تاجیکسـتان منحیث 

منونـه همـکاری متتقابله بـه رسحدات باز و همـکاری مبدل 

شـود و طرح هـای مـا بایـد موجب رفـاه و آسـایش مردمان دو 

وزارت صحـت ضمـن محکوم کردن حملـه »ناجوامنردانه« به 

کارمنـدان کمپیـن پولیـو از طرف هـای درگیـر خواسـت تا به 

امنیـت کارمندان آنهـا توجه کنند.

پیـش از ایـن نیـز در سـال ۲۰۱۶ در یـک انفجـار در ناحیـه 

وی  کنـد.  همـکاری  منطقـوی  پروژه هـای  منـودن  عملـی 

افـزود:» بـه یـاری خداونـد بـاالی خشـونت و تروریـزم فایـق 

می آییـم و بـه صلـح و ثبـات باعـزت و پایـدار نایـل خواهیـم 

آمـد.« رئیـس جمهـور غنـی تاش هـای کشـورهای منطقـه، 

رشکای بین املللـی و سـازمان های بین املللـی را بـه خاطـر 

جهـت دادن بـه صلـح افغانسـتان در خـور وصـف توصیـف 

کـرد و گفـت کـه تامین صلـح و ثبات در افغانسـتان به مانند 

آکسـیجن بـرای همـه مـا مهم اسـت.

رئیـس جمهـور غنـی بـا اشـاره بـر اینکـه صلـح نـه تنهـا یـک 

خواسـت، بلکـه نیـاز مربم مردم افغانسـتان اسـت گفت. وی 

عـاوه کـرد کـه مـردم مـا از ۴۲ سـال بدین سـو از نعمـت و 

داشـنت حـق صلـح محـروم شـده اند.

نیروهـای  و  مـردم  رنـج  و  درد  منی توانـم  »مـن  افـزود:  وی 

امنیتـی و دفاعـی خویـش را کـه همـه روزه به خاطـر وطـن 

قربانـی می دهنـد، بـه کلـات بیـان کنـم. ادامـه جنـگ و 

خشـونت برضـد منافـع مـا بـوده و از آن بایـد رهایـی یابیم.«

کـرده  امیـداوری  ابـزار  صحبت هایـش  در  جمهـور  رئیـس 

گفـت کـه مـردم افغانسـتان بـه آینـده خویـش امیـدوار انـد. 

او عـاوه کرد:»مـا امیـد خـود را از دسـت منی دهیـم و بـا 

توجـه بـه اینکـه حکومـت افغانسـتان و رشکای بین املللـی 

در  ثبـات  و  صلـح  دارنـد،  صلـح  زمینـه  در  مشـرک  فهـم 

می گـردد.« تامیـن  افغانسـتان 

سه شـنبه  اسـتانبول  رونـد  آسـیا-  قلـب  کنفرانـس  نهمیـن 

بـرای صلـح  اجاعـی  »تقویـت  عنـوان  تحـت  دهـم حمـل 

رئیـس  رحـان  علـی  امـام  صحبت هـای  بـا  انکشـاف«  و 

جمهـور تاجیکسـتان گشـایش یافت. در این نشسـت شـار 

ششـم شهر کابل شـش کارمند واکسیناسـیون فلج کودکان 

کشـته شـده بودنـد. منایندگـی اتحادیـه اروپـا در کابـل نیز 

رویـداد امـروز در جال آباد را وحشـتناک خواند و خواسـتار 

مجـازات عامان آن شـد.

نهادهـای  مناینـدگان  مختلـف،  کشـورهای  مناینـدگان  از 

بین املللـی، ارشف غنـی ریئـس جمهـور افغانسـتان و امـام 

تاجیکسـتان اشـراک کـرده  علـی رحـان رئیـس جمهـور 

بودنـد.

رئیـس جمهـور امـام علـی رحـان در صحبـت هایـش گفت 

کـه مـا هیشـه طرفـدار صلـح و ثبـات افغانسـتان هسـتیم. 

اسـتقرار صلـح و ثبـات در منطقه به صلح و ثبات افغانسـتان 

است. وابسـته 

رئیـس جمهـور تاجیکسـتان گفـت کـه مـردم افغانسـتان در 

اثـر جنگ و جـدال تحمیلی که عامـل آن مداخاات بیرونی 

اسـت و همـه روزه رنـج می برنـد، مایـه نگرانـی همه ما اسـت 

را  در چالش هـای  افغانسـتان  نبایـد  و کشـورهای منطقـه 

تحمیـل شـده، تنهـا بگـذارد. وی گفـت کـه مـا عـزم قـوی 

عرصه هـای  در  را  خویـش  همـکاری  کیفیـت  کـه  داریـم 

مختلـف بـا افغانسـتان تقویـت بخشـیم.

خاطـر  بـه  را  کشـورش  همـکاری  رحـان،  جمهـور  رئیـس 

رشـد تجـارت و ترانزیـت در افغانسـتان ابـراز کـرد و گفـت 

کـه تاجیکسـتان آمـاده اسـت کـه متخصصـان افغـان را در 

دهـد. آمـوزش  مختلـف  بخش هـای 

وی گفـت کـه تاجیکسـتان و مـردم تاجیـک صلـح، ثبـات 

تاش هـای  مرهـون  را  خـود  کشـور  در  اقتصـادی  رشـد  و 

افغان هـا می دانـد. وی عـاوه کـرد نخسـتین جلسـه آشـتی 

سـال  در  تاجیکسـتان  داخلـی  جنـگ  ختـم  بـرای  ملـی 

1997 در کابـل برگـزار شـد و آخریـن نشسـت کـه موجـب 

ختـم جنگ هـای داخلـی تاجیکسـتان شـد نیز در یـک کوه 

افغانسـتان برگـزار شـد. پایـه ای در شـال 

سه کارمند زن واکسیناسیون در حمله مردان مسلح در ننگرهار کشته شدند 

رئیس جمهور غنی: صلح نه تنها یک خواست، بلکه نیاز مبرم ماست
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استخبارات پاکستان، 
طالبان را آمادۀ 

یک عضو برجسته القاعده 

 گفتگوهای صلح و آمادگی 
طالبان برای حمالت بهاری

 اجماع ملی و صلح با ثبات 
در افغانستان

 امریکا و فرصت برای ارایه 
شفافیت ماموریتش در 

افغانستان

 نزدیـک هفـت ماه اسـت کـه از آغـاز گفتگوهـای صلح 
میـان هیـأت های دولت افغانسـتان و گـروه طالبان می 
گـذرد؛ امـا علیرغـم انعطـاف دولـت، هیـچ تغییـری در 

موضـع گیـری طالبان احسـاس نمی شـود. 
در حالـی کـه در توافقنامـه امریـکا و طالبـان کـه ایـن 

گـروه روی آن ...

۳

۲

سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

۳

۲

امنیت ملی: 

۲

و یک فرمانده طالبان

عملیات بهاری
 می کند

در پکتیکا کشته شدند



 

امنیت ملی: 

پاکستان،  اســتخبارات 
آمادۀ ا  ر طالبان 
بهاری   عملیات 

می کند 

2
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اسـتخبارات  کـه  گویـد  مـی  ملـی،  امنیـت  ریاسـت  معـاون   

امـا  کنـد  مـی  بهـاری  عملیـات  آمـادۀ  را  طالبـان  پاکسـتان، 

باشـند. مـی  آنـان  بـه  پاسـخ سـخت  آمـادۀ  نیروهـای دولتـی 

امنیـت  عمومـی  ریاسـت  والیتـی  معـاون  واحـدی  علـی  نظـر 

ملـی، روز سه شـنبه دهـم حمـل بـا نجیـب اللـه وردک معـاون 

اول وزارت دفـاع ملـی، دگـر جـرال اقبـال علـی نـادری معاون 

لـوی درسـتیز وزارت دفـاع و لـوی پاسـوال محمـد انـور بریپـال 

معیـن وزارت امـور داخلـه، بـه منظـور ارایـه معلومـات در مـورد 

وضعیـت امنیتـی کشـور، بـه نشسـت عمومـی مرشانوجرگـه فرا 

خوانـده شـده بودنـد.

ریاسـت  کـه  اطالعاتـی  اسـاس  بـه  گفـت  واحـدی  نظرعلـی 

امنیـت ملـی در دسـت دارد، برخـی مسـئوالن نظامـی طالبان 

سرمقاله

 نزدیـک هفـت مـاه اسـت کـه از آغـاز گفتگوهـای صلـح میـان 

هیـأت هـای دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان مـی گـذرد؛ 

امـا علیرغـم انعطـاف دولـت، هیـچ تغییـری در موضـع گیـری 

طالبـان احسـاس منـی شـود. 

در حالـی کـه در توافقنامـه امریکا و طالبان کـه این گروه روی 

آن زیـاد مانـور مـی دهـد، موضـوع خـروج نیروهـای خارجـی، 

گفتگوهـای بیـن االفغانـی و تعهـد طالبـان بـر قطـع رابطـه بـا 

جریـان هـای تروریسـتی از جملـه القاعـده مـورد توافـق قـرار 

گرفتـه اسـت. قـرار بـود پـس از ده روز از امضـای توافقنامـه، 

گفتگوهـای بیـن االفغانـی نیـز آغـاز شـود؛ امـا ایـن پروسـه به 

دالیـل مختلـف بـه تعویـق افتـاد و باالخـره پـس از هفـت مـاه 

ایـن گفتگوهـا رشوع شـد. 

مذاکـره امریـکا بـا گـروه طالبـان، فرصـت خوبـی را بـرای ایـن 

گـروه فراهـم کـرد تا در جریـان مذاکرات و اسـتفاده از تکنیک 

هـای دیپلامتیـک هـم مرشوعیـت سیاسـی اش را در عرصـه 

بیـن املللـی بـاال بـرد و هـم امتیـازات الزم را از امریکا نصیب 

شـود. از ایـن رو هیـأت مذاکـره کننـده طالبـان در قطر سـعی 

مـی کردنـد بـا بزرگنامیی طالبان و برجسـته سـازی نقش این 

گـروه در تحـوالت افغانسـتان، امریـکا و جامعـه بیـن املللی را 

متقاعـد کننـد کـه بـدون رضایـت طالبـان هیـچ راه حلـی در 

افغانسـتان بـه مؤفقیـت منی رسـد. 

 گـروه طالبـان بـا اسـتفاده از عالقه منـدی امریـکا بـه ختـم 

جنـگ، خواهـان بیشـرین امتیـاز از دولـت امریـکا شـده بود. 

گـروه طالبـان بـرای رسـیدن بـه ایـن امتیـازات، از یـک طـرف 

قتـل و کشـتار را در افغانسـتان تشـدید مـی کردنـد و بـه ایـن 

صـورت بـه امریـکا پیـام مـی دادنـد کـه اگـر بـه خواسـت ایـن 

گـروه توجـه نشـود، هیـچ یـک از مراکـز نظامـی و غیـر نظامی 

خارجـی در افغانسـتان مصئـون نخواهنـد مانـد.

بـه هر حـال طالبان بهرین بهره را از مذاکـره با امریکا نصیب 

شـد و امریـکا نیـز بـرای راضـی کـردن ایـن گـروه بـه مذاکره و 

صلـح، بـه خواسـت های آن گـروه تـن داد و این نیـاز دوجانبه، 

باالخـره منجـر بـه امضـای توافقنامـه گردیـد که اکنـون بخش 

هـای از آن اجرایی شـده اسـت.

آغـاز گفتگوهـای بیـن االفغانی منوط به تحقـق دو پیش رشط 

بود:

 یـک؛ آزادی 5000 زندانـی طالبـان در قبـال آزادی 1000 

زندانـی نیروهـای امنیتـی. 

دو؛ کاهش خشونت ها. 

آزادی زندانیـان علیرغـم مشـکالت و موانـع حقوقـی و قضایـی 

انجـام شـد؛ امـا خشـونت هـا نـه تنهـا کاهـش پیـدا نکـرد کـه 

ابعاد بیشـری پیدا کرد. مردم افغانسـتان و جامعه شـاهد اند 

کـه ایـن گـروه بر خـالف اصـول و تعهد خودشـان تا توانسـتند 

هیـچ  از  و  افزودنـد  کشـور  در  خشـونت  و  جنـگ  شـدت  بـر 

بیرحمـی دریـغ نکردند.

اصـول مذاکـرات سیاسـی اقتضـاء مـی کرد کـه طالبـان برای 

نشـان دادن حسـن نیـت و اثبـات اراده سـیاس شـان بـرای 

صلـح گام هـای مؤثرتـری در راسـتای صلـح بـر مـی داشـت و 

حـد اقـل بـه تعهـدات شـان عمـل مـی کردنـد. امـا ایـن گـروه 

نـه خشـونت را کاهـش داد و نـه ارتبـاط شـان را بـا گـروه های 

تروریسـتی از جملـه القاعـده قطـع کردنـد و اکنـون نیـز بـرای 

حمـالت بهـاری شـان آمادگی مـی گیرند. امریکا و کشـورهای 

منطقـه کـه برای برقـراری صلح در افغانسـتان تالش می کنند 

بایـد ایـن نکته را در نظر داشـته باشـند کـه انتظـار انعطاف را 

نبایـد تنهـا از دولت افغانسـتان داشـته باشـد. تا هنـوز امریکا 

در هرجـا که با بن بسـت مواجه شـده و گروه طالبـان را راضی 

نتوانسـته اسـت، بـر دولـت افغانسـتان فشـار آورده تـا از خـود 

بپذیرنـد؛  را  طالبـان  هـای  خواسـت  و  داده  نشـان  انعطـاف 

خـود  مـردم  قبـال  در  نیـز  افغانسـتان  دولـت  کـه  حالـی  در 

مسـئولیت دارد و منـی توانـد برخـالف خواسـت مـردم تصمیم 

بگیـرد. اکنـون پـس از هفـت ماه زمان آن فرا رسـیده اسـت که 

جامعـه جهانـی و کشـورهای منطقـه بر طالبـان فشـار بیاورند 

تـا بـا پروسـه صلـح صادقانـه همـکاری کـرده و راه گفتگـو و 

مذاکـره بـا دولت را مطابق خواسـت مردم و رشایط افغانسـتان 

در پیـش بگیرنـد.

طالبان باید به چند اصل پایبند باشند:

1. بـه منظـور فراهـم سـازی زمینـه گفتگوهای مؤثـر و معنادار 

و تسـهیل ایـن رونـد جنـگ و خشـونت را در کشـور کاهـش 

دهند.

2. بـه منظـور نشـان دادن این که طالبان امـروز، طالبان دهه 

نـود میـالدی نیسـت؛ باید ادبیات سیاسـی خـود را تغییر داده 

و از زاویـه جدیدتـر بـه وضعیـت فعلـی و آینده افغانسـتان نگاه 

کنند.

3. نسـبت بـه حفاظـت جـان افـراد غیـر نظامـی و مصئونیـت 

زنـان و کـودکان، مسـئولیت پذیـر باشـند.

طالبـان پـس از توافقنامـه تنهـا در برابـر نیروهـای خارجـی از 

خـود نرمـش نشـان داده و حمالت خود را بـر آنها متوقف کرده 

اسـت؛ امـا نسـبت بـه مـردم افغانسـتان هیـچ انعطافی نشـان 

نداده و با بیرحمی و قسـاوت متام آنها را به قتل می رسـانند. 

طالبـان حتـا جـان خرنـگاران، علامی دیـن و داکـران را نیز 

مـی گیرنـد و بـر واکسـیناتورهایی کـه بـرای نجـات جـان بچـه 

هـا، کـودکان و اطفـال خودشـان از فلـج و بیـامری بـه مناطق 

تحـت کنـرل طالبـان مـی رونـد نیـز رحـم منـی کننـد.  حـاال 

گفتـه مـی شـود کـه طالبـان دوبـاره بـا آغـاز حمـالت بهـاری 

شـان بـه خشـونت وجنـگ بـر مـی گـردد. طالبـان کـی و در 

چـه زمانـی از خشـونت دسـت نکشـیده بودنـد، تا حـاال آهنگ 

برگشـت بـه سـوی خشـونت معنـا پیـدا کنـد؛ امـا بـا توجـه بـه 

خواسـت بیـن املللـی مبنـی بـر کاهـش خشـونت ها، انتظـار 

مـی رفـت کـه این گـروه همزمان بـا گفتگوهای قطر، مسـکو و 

در آسـتانه نشسـت ترکیـه، خشـونت هـا را کاهش دهنـد. ولی 

آمادگـی هـای طالبـان و ادبیـات غیـر منعطـف آنهـا بیانگر آن 

اسـت کـه گـروه طالبان بـه دوام و افزایش خشـونت ها بیشـر 

متایـل دارنـد تـا بـه کاهـش خشـونت ها. رونـد گروگانگیـری، 

اخـاذی از موترها در مسـیر شـاهراه هـا و آزار واذیت مسـافران 

و موتروانـان و... از تاکتیـک هایـی انـد کـه نشـان مـی دهـد، 

ایـن گـروه نـه به صلـح و پایان جنـگ که به تعمیق و گسـرش 

خشـونت هـا در ابعـاد مختلـف می اندیشـند.

بـرای  تـا  انـد  فـرا خوانـده شـده  پشـاور  و  کویتـه  بـه شـورای 

بگیرنـد. آمادگـی  بهـاری  عملیـات 

وی افـزود: »اسـتخبارات پاکسـتان بـه شـدت کار مـی کنـد تـا 

طالبـان را آمـاده عملیـات بهـاری کنـد، پاکسـتان سیاسـت دو 

گانـه را بـازی مـی کنـد و نیتـش در مـورد پروسـه صلـح معلـوم 

را  تامیـن صلـح  و  اختیـار جنـگ  نـوع  اسـت،  طالبـان هیـچ 

ندارنـد.«

او عـالوه کـرد کـه جنـگ روانـی علیـه »جمهوریـت« بـه شـدت 

ادامـه دارد؛ امـا نیروهـای امنیتـی افغـان اجازه منـی دهند که 

جمهوریـت قربانی شـود.

لـوی پاسـوال محمـد انـور بریپـال معیـن وزارت امـور داخله، از 

تهیـه پـالن مشـرک نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور بـرای 

راه انـدازی عملیـات بهاری در برابر دشـمنان مردم افغانسـتان 

نـوع  هـر  جلـو  پـالن،  ایـن  تطبیـق  بـا  کـه  گفـت  و  داد  خـر 

تحـرکات مخالفیـن گرفتـه مـی شـود.

او افـزود کـه ایـن وزارت رونـد توزیـع مهـامت را بـه قوماندانـی 

هـای والیـات آغـاز کرده اسـت و تا حـال ۲۸ میلیـون فیر مرمی 

مختلـف النـوع توزیـع شـده و قـرار اسـت ۲۴میلیون دیگـر نیز 

در آینـدۀ نزدیـک توزیع شـود.

بریپـال گفـت کـه تا چنـد روز آینده، تشـکیالت آن عـده والیات 

و ولسـوالی هایـی کـه زیـر تهدیـد بلنـد امنیتـی قـرار دارنـد، 

بیشـر خواهد شـد.

قـوای  درسـتیز  لـوی  معـاون  نـادری  علـی  اقبـال  دگرجـرال 

مسـلح کشـور نیـز از آمادگی های این وزارت بـرای جلوگیری از 

تحـرکات و راه انـدازی عملیـات بهـاری خـر داد و گفـت که در 

حـال حـارض، نُـه والیـت زیـر تهدید بلنـد قـرار دارد.

او بـدون ارایـه جزییـات افزود کـه این والیـات در جنوب، رشق، 

غرب و شـامل موقعیت دارد.

حفـظ  بـا  باشـد،  هرجانـب  از  کـه  تهدیـدی  »هـر  گفـت:  وی 

احضاراتـی کـه نیروهـای امنیتـی دارنـد، رفـع خواهـد شـد و 

دشـمنان مـردم افغانسـتان بـه اهـداف شـان نخواهند رسـید.«

او افـزود کـه پـالن امنیتـی بهاری، به اسـاس ارزیابی های سـه 

ماهـه نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور تهیه شـده و درصورتی 

کـه طالبـان آمـاده صلح نباشـند، در برابر آنهـا از زور کار گرفته 

خواهـد شـد. طالبـان تـا حـال در پیوند به سـخنان مقـام های 

یادشـده چیـزی نگفته اند. 

اسـتازو ګـډون کـړی دی. شـنکر وويـل چـې اسـيا زړه پروسـه 

دې يواځـې افغانسـتان پـورې نـه محدودېـږي، بلکـې د ټولې 

سـيمې پـه اړه دې بحثونه پـه کې ويش. 

ده زياتـه کـړه، له شـک پرته يو بـا ثبات، خپلواک او سـوله ييز 

افغانسـتان د ټولـې سـيمې هوسـاينې لپـاره ګټـور دى. هغـه 

ټينـګار کـړی چـې افغانسـتان بايد لـه ترهګـرو، تاوتريخوايل، 

نشـه يـي توکو او سـخت دريځـۍ پاک هېـواد وي. 

د هنـد بهرنيـو چـارو وزيـر د افغانسـتان پـر وروسـتيو حاالتـو 

ژوره اندېښـنه وښـوده او پـه ډاګـه يـې کړه چې هلتـه هره ورځ 

د يادونـې ده، د پاکسـتان لومـړی وزيـر عمـران خـان د کرونـا 

پـه ناروغـۍ اخته شـوی دی.

پـه خرپاڼـه کـې راغـي، وروسـته دواړو لـورو د افغانسـتان 

سـولې پروسـې پـه اړه خـرې وکـړې او شـاه محمـود قریـي 

لـه  لپـاره  رسـېدو  د  تـه  پاکسـتان سـولې  وکـړ چـې  ټینـګار 

مطلـوب هدفـه چـې هامغـه خپلـواک، متحـد او ډميوکـرات 

افغانسـتان دی، مالتـړ کـوي. قريـي د دې ترڅنـګ چې په 

افغانسـتان کـې یـې روان تاوتریخوالـی وغانـده، وویـل: “موږ 

پـه افغانسـتان کـې د تاوتریخـوايل کمېـدو او اوربنـد مالتـړ 

کوو.”

د بېګنـاه خلکـو وينـې تويېـږي او هـديف وژنـې زياتـې شـوې 

پـر  والـو  بهرنيـو وسـله  د  افغانسـتان کـې  پـه  نومـوړي  دي. 

شـتون هـم سـخته اندېښـنه وښـوده. 

شـنکر زياتـه کړه چې د اسـيا زړه پروسـې او همـکار هېوادونه 

بايـد پـه افغانسـتان کې د تاوتريخـوايل کمولـو او اوربند لپاره 

زمينه سـازي وکړي. 

هغـه وويـل چـې هندوسـتان د افغـان سـولې پروسـې د ټولـو 

هغـو هڅـو هـرکىل کـوي چـې يـو هـر اړخيـز اوربنـد تـه الره 

هـواروي.

وزيـر  بهرنيـو چـارو  د هندوسـتان  راز  ويـي چـې دغـه  ارګ 

باسـابر امانيـام جايشـنکر هـم لـه ولسـمرش غنـي رسه وليدل 

او دواړو لـورو د افغانسـتان سـولې پروسـې پـه برخـه کـې د 

سـيمه ييـزو همکاریـو پـه اړه بحـث او خـرې وکـړې.

دغـه راز ولسـمرش ارشف غنـي د ترکيـې د بهرنيو چـارو له زير 

مولـود چـاووش اوغلـو رسه هـم پـه ليدنـه کـې  د افغانسـتان 

سـولې پـه اړه د ترکیـې غونـډې جوړېـدو تیاریـو پـه اړه بحـث 

او خـرې وکړې.

رسچينـې زياتـه کـړې چـې دغـه راز پـه دې کتنـه کـې دواړو 

لـورو د تاوتریخـوايل زیاتـوايل پـه اړه اندېښـنه وښـوده.

 د هندوسـتان بهرنيـو چـارو وزارت وايـي چـې هېـواد یـې د 

افغـان سـولې پروسـې د ټولـو هغو هڅـو هرکىل کـوي چې يو 

هـر اړخيـز اوربند تـه الره هـواروي. 

د هندوسـتان بهرنيـو چارو وزير جاى شـنکر دغـه څرګندونې 

نـن )د وري 10مـه( د تاجکسـتان پـه پالزمېنـه دوشـنبه ښـار 

زړه  اسـيا  پروسـې  اسـتانبول  د  تـړاو  پـه  افغانسـتان  د  کـې 

کنفرانـس تـه وکـړې. 

په دغه کنفرانس کې د افغانسـتان او تاجکسـتان ولسمرشان 

او د يـو شـمېر نورو هېوادونـو د بهرنيو چـارو وزيرانو او ځانګړو 

 د پاکسـتان بهرنيـو چـارو وزيـر لـه ولسـمرش غنـي رسه پـه 

ليدنـه کـې پـه افغانسـتان کـې روان تاوتريخـواىل غندلـی او 

پـر اور بنـد يـې ټينـګار کـړی دی.

لـه ارګـه د وري پـه 10مـه پـژواک اژانـس تـه په رالېږل شـوې 

خرپاڼـه کـې راغـي چې د تاجکسـتان پـه پالزمېنه دوشـنبه 

ښـار کـې د اسـيا زړه کنفرانـس پـه څنـډه کـې د پاکسـتان 

بهرنيـو چـارو وزيـر شـاه محمـود قريـي لـه ولسـمرش ارشف 

غنـي رسه وليدل.رسچينـې زياتـه کړې چې پـه دې کتنه کې 

ولسـمرش غني د پاکسـتان د لومـړي وزیـر روغتيايي وضعیت 

وپوښـت او نومـوړي تـه يـې د بشـپړې روغتیـا هیلـه وکړه.

هند په افغانستان کې د بهرنيو وسله والو پر شتون اندېښنه وښوده

پاکستان په افغانستان کې روان تاوتريخواىل غندلی او د اوربند غوښتنه یې کړې ده

کارتون

گفتگوهای صلح و آمادگی 
طالبان برای حمالت بهاری

حفیظ اهلل زکی

 

 

 

تحلیـل، ارزیابـی و مستندسـازی شـکایت، در یـک عملیـات 

اوپراتیفـی یـک تـن از ایـن متهامن را حین اخذ یـک هزار دالر 

امریکایـی از مجمـوع پـول توافـق شـده، در سـاحۀ بهارسـتان  

شـهر کابـل دسـتگیر منـوده که اکنـون تحت توقیـف و تحقیق 

قـرار دارد. شـخص بازداشـت شـده در اظهـارات خـود گفتـه 

بـه  مؤظـف  دیگـری  هدایـت شـخصی  اسـاس  بـر  کـه  اسـت 

دریافـت ایـن پول شـده اسـت.«

قـرار  سـارنوالی  لـوی   کـه  اسـت  شـده  اضافـه  خرنامـه  در 

نهادهـای  عنوانـی  را  قضیـه   ایـن  جرمـی   رشکای  گرفتـاری 

کشـفی و امنیتـی صـادر کـرده اسـت. بـه قـول لوی سـارنوالی 

اکنـون قضیـه تحـت پی گـرد عدلی وقضائـی قـرار دارد و نتایج 

شـهروندان  اطـالع  بـه  بعدتـر  آن هـا،  محاکمـۀ  و  تحقیقـات 

رسـانیده خواهـد شـد.

در خرنامـه تاکیـد شـده اسـت که لوی سـارنوالی کشـور برای 

مبـارزه بـا پدیـدۀ شـوم فسـاد اداری، حاکمیت قانـون و تأمین 

ایـن  در  مجرمـی  هیـچ  و  میکنـد  قاطعانـه  اقدامـات  عدالـت 

راسـتا، معافیـت نخواهـد داشـت. ایـن درحالیسـت کـه گفتـه 

می شـود پدیـده اخـاذی و باج گیـری در افغانسـتان در یکـی 

دوسـال اخیـر در حـال افزایـش اسـت و تـا کنون افـراد زیادی 

قربانـی ایـن اخاذی هـا شـده انـد.

مناییـم کـه برای مـردم مزار فضـای اطمینانی ایجـاد مناییم.”

محمـد افضل حدید رئیس شـورای والیتی بلخ نیز در سـخنان 

خـود، از منسـوبین امنیتـی ابـراز تشـکر منود که مراسـم نوروز 

را بـدون کـدام رویداد امنیتی راه انـدازی کردند.

وی همچنـان بـر حکومـت مرکـزی انتقـاد کـرد کـه امسـال، به 

برگـزاری مراسـم جشـن نـوروز توجـه خاص نداشـته اسـت.

حدیـد از مـردم خواسـت کـه اتحـاد شـان را حفـظ مناینـد و 

از مشـکالت موجـود مصئـون مناینـد. را  کشـور 

ایـن  در  بلـخ  امنیـۀ  قومانـدان  سـادات  الدیـن  معـراج  سـید 

نشسـت گفـت کـه به همـکاری مـردم مزاررشیف، جلـو فعالیت 

گـروه هـای ضـد امنیتـی را در ایـن شـهر گرفتـه اسـت.

وجـود  غیرمسـئول  مسـلح  افـراد  تـرس  قبـالً  کـه  افـزود  وی 

داشـت؛ امـا بـه گفته وی در حـال حارض، وضعیـت تغییر کرده 

و همـه کنـرول در دسـت منسـوبین امنیتـی مـی باشـد.

بـه گفتـۀ قومانـدان امنیـه، آنهـا به همـکاری مردم بـه زودترین 

فرصـت وضعیـت کنونـی را دیگر نیـز بهر خواهنـد کرد. 

وی درارتبـاط بـا اقدامات ایـران در تامین نیازهای افغانسـتان 

در مبـارزه بـا کویـد ۱۹، بـر ادامـه ایـن اقدامـات توسـط ایران 

تاکیـد کـرد و از همـه کشـورها بـرای همـکاری در مبـارزه بـا 

ویـروس کرونـا و جنـگ دعـوت منـود.

ظریـف همچنیـن بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای ارزشـمند مـردم 

تدویـن  ویـژه  بـه  و  قانـون  حکومـت  ایجـاد  در  افغانسـتان 

قانـون اساسـی، تـالش کشـورهای منطقـه ای بـرای تسـهیل 

راه  و  دانسـته  رضوری  را  االفغانـی  بیـن  صلـح  گفتگوهـای 

حلهـای تحمیلـی خارجی برخـی بازیگران فرامنطقـه ای که با 

اهـداف سیاسـی داخلـی ارائه می شـود را غیرسـازنده شـمرد.

وزیـر امـور خارجـه ایـران در پایـان ، ضمن تاکید بـر اینکه تنها 

راه برقـراری ثبـات دامئـی در افغانسـتان ، گفتگوهـای بیـن 

االفغانـی اسـت، بـر ادامـه تالشـهای جمهـوری اسـالمی ایران 

در تسـهیل ایـن گفتگوهـا تاکیـد کـرد.

 لـوی سـارنوالی کشـور اعـالم کـرده اسـت که یک 

تـن بـه اتهـام باج گیـری و اخاذی بـه گونـه بالفعل 

دسـتگیر شـده است.

لـوی سـارنوالی سه شـنبه دهـم حمـل با نـرش خرنامـه ای اعالم 

کرده اسـت که ریاسـت عمومی سـارنوالی کنـرول مراقبت لوی 

سـارنوالی، شـخصی را حیـن اخـاذی یک هـزار دالـر امریکایـی 

به گونـۀ بالفعـل بازداشـت کرده اسـت.  در اعالمیه ترصیح شـده 

اسـت:» شـخص متهـم در اثـر شـکایت یـک تـن از شـهروندان 

کشـور بـه ریاسـت عمومی سـارنوالی کنرول و مراقبـت، در یک 

عملیـات اوپراتیفـی در همـکاری بـا قوماندانـی امنیـۀ کابل، در 

تاریـخ هشـتم حمل ۱۴۰۰ بازداشـت شـد.«

اعالمیـه می افزایـد کـه یـک تـن از شـهروندان کشـور در تاریـخ 

هفتـم حمـل از تهدید و اخاذی فرد ناشـناخته به این سـارنوالی 

شـامرۀ  طریـق  از  اشـخاصی  کـه  بـود  گفـت  و  کـرده  شـکایت 

شـخصی و وتسـپ، او را تهدیـد می کننـد تا در بدل نرش نشـدن  

فیلـم و عکـس او و خانـواده اش، پـول بپـردازد.

بـر اسـاس معلومـات خـر نامـه، آنـان از فـرد شـاکی در ابتـدا 

100 هـزار دالـر و بعـد 50 هـزار دالـر خواسـته بودنـد کـه در 

نهایـت بـه 10 هـزار دالـر بـه توافـق رسـیده بودنـد.

 در خرنامـه آمـده اسـت:» سـارنوالی کنـرول و مراقبـت پـس از 

 محمـد فرهـاد عظیمـی والـی بلـخ می گوید کـه در رونـد تدابیر 

امنیتـی بـرای برگـزاری جشـن نـوروز، ۳۵ عضو گـروه داعش که 

بیشرشـان دانشـجو و شـاگرد بودنـد و قصد حمـالت انتحاری و 

انفجار داشـتند، بازداشـت شـده اند.

والـی ایـن اظهارات را در نشسـت برگزاری جشـن نـوروز در مقام 

والیـت بلـخ بیـان کـرد و افـزود کـه بیشـر ایـن افـراد، محصلین 

پوهنتـون و شـاگردان کـورس هـای تعلیمـی بـوده اند.

وی افـزود کـه داعشـی هـای بازداشـت شـده؛ قصد داشـتند که 

در روزهـای نـوروز، حمـالت انتحـاری و انفجـاری انجـام دهند.

در عیـن حـال، والـی بلـخ گفـت کـه در مـزار جلـو افـراد مسـلح 

غیرمسـئول و حلقـات ضـد امنیتـی نیـز گرفتـه شـده اسـت.

وی افـزود کـه گروه هایی را شناسـایی کرده اسـت کـه در تالش 

برهـم زدن امنیـت مزار رشیف انـد. نامرده گفـت: “برخی افراد 

کـه منافـع نامـرشوع شـان در خطـر قـرار دارد، تـالش دارنـد که 

وضعیـت را برهـم بزننـد؛ امـا مـا بـه مـردم اطمینـان میدهیـم که 

هیـچ کـس توانایـی بینظـم کـردن امنیـت را نـدارد و تعهـد مـی 

اسـالمی  جمهـوری  خارجـه  امـور  وزیـر  ظریـف  جـواد  محمـد   

ایـران در سـخرانی خـود در کانفرانـس قلـب آسـیا بـا اشـاره بـه 

تالشـهای جمهـوری اسـالمی ایران جهـت همگرایـی منطقه ای 

و ورود افغانسـتان بـه تعامـالت منطقه، برقـراری صلح و ثبات در 

افغانسـتان را تنهـا بـا محوریـت گفتگـوی بیـن االفغانـی ممکـن 

دانست.

تسـهیل  بـرای  متحـد  ملـل  سـازمان  از  دعـوت  ضمـن  ظریـف 

مذاکـرات بیـن االفغانی، خاطر نشـان کرد: هر گونـه موافقتنامه 

صلـح در افغانسـتان بایـد تضمیـن کننـده حق تعیین رسنوشـت 

باشـد. مردم 

وزیـر خارجـه ایـران بـا اشـاره بـه اتصـال راه آهـن افغانسـتان بـه 

شـبکه راه آهـن ایـران کـه در سـال ۱۳۹۹ افتتـاح شـد، ایـن 

تحـول را گام مهمـی در تشـکیل شـبکه راه آهـن بیـن املللـی - 

منطقـه ای دانسـت.

اعـالم  کشـور  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت   

گـروه  برجسـته  عضـو  یـک  کـه  اسـت  کـرده 

القاعـده و یـک فرمانـده طالبـان را در والیـت 

شـدند. کشـته  پکتیـکا 

خرنامـه ای  نـرش  بـا  حمـل   10 سه شـنبه  روز  ریاسـت  ایـن 

نوشـته اسـت کـه نیروهـای قطعـات خـاص ریاسـت عمومـی 

برجسـته  عضـو  یـک  هدفمنـد،  عملیاتـی  در  ملـی  امنیـت 

شـبکه ی القاعـده و یـک فرمانـده ی طالبـان را در ولسـوالی 

گیـان والیـت پکتیـکا بـه هالکـت رسـاندند.

بـه  امنیـت ملـی می گویـد: »دولـت بیـگ تاجیکـی مشـهور 

ابومحمـد التاجیکـی عضـو برجسـته ی شـبکه ی القاعـده در 

شـبه قاره ی هنـد و حـرت علـی مشـهور بـه حمـزه مهاجـر 

تروریسـتی  گـروه  فرمانـده ی  وزیرسـتان  اصلـی  باشـنده ی 

طالبـان، از پالن گـذاران اصلـی حمـالت مشـرِک پیچیـده، 

بوده انـد.« القاعـده  و  بـزرگ طالبـان  و  خونیـن 

بـه نقـل از خرنامـه، »ایـن افـراد، اشـخاص ارتباطـی میـان 

شـبکه ی القاعده و گروه تروریسـتی طالبان بوده و مسـئولیت 

تجهیـز و متویـل گـروه تروریسـتی طالبـان را پیـش می بردنـد 

و در واپسـین اقـدام روی حمـالت گسـرده بهاری بـرای گروه 

طالبـان طـرح و مشـوره میدادند.«

ریاسـت امنیت ملـی می گوید که برنامـه ی ابومحمد تاجیکی 

و حمـزه مهاجـر در افغانسـتان فراهـم کـردن سـالح  پیرشفتـه 

امنیتـی  نیروهـای  کـه  می گویـد  کشـور  ملـی  دفـاع  وزارت   

گـروه  اخـاذی  و  تالشـی  محـالت  عملیاتـی،  طـی  دفاعـی  و 

طالبـان را در شـاهراه کابـل- بامیـان موسـوم بـه شـاهراه منـر 

دو پاکسـازی کردنـد. ایـن وزارت می گویـد کـه عملیـات ارتش 

ملـی جهـت پاک سـازی شـاهراه مناطـق مرکزی شـب گذشـته 

از دو جهـت آغـاز شـده و ادامـه دارد.

فـواد امان معاون سـخنگوی وزارت دفاع ملی دیروز سـه شـنبه 

)10 حمـل( بـه خرگـزاری جمهـور، گفـت:« عملیـات ارتـش 

ملـی شـب گذشـته از دو اسـتقامت ) بهسـود و میـدان شـهر( 

جهـت تامیـن امنیـت شـاهراه منـر دو آغـاز شـده بـه شـدت 

جهـت ادامـه دارد«.

ارضـی تحـت  از  بـزرگ  تـا هنـوز بخـش  امـان گفـت:«  آقـای 

کنـرول طالبـان بـه شـمول محـالت تالشـی و اخـاذی آنها در 

مسـیر شـاهراه از وجـود طالبـان پاک سـازی شـده اسـت«.

وی بـا بیـان اینکه دشـمن تـوان مقابـل رو در رو را بـا نیروهای 

ارتـش ملـی ندارد گفـت:« در عملیات جلریز بـه طالبان تلفات 

بـا مـردم  تـا ختـم روز  سـنگین وارد شـده و شـامر دقیـق آن 

و تعلیـامت نظامـی بـه گـروه تروریسـتی طالبـان در والیـات 

غزنـی، لوگـر، زابـل بود. 

نامـرده  افـراد  کـه  نوشـته  خرنامـه اش  در  ریاسـت  ایـن 

وظیفـه ی آمـوزش نظامـی جنگجویـان گـروه طالبـان را پیـش 

دیگـر  در  را  آموزش هـا  ایـن  تـا  بودنـد  درصـدد  و  می بردنـد 

نوشـته  خرنامـه  در  دهنـد.  گسـرش  طالبـان  پایگاه هـای 

ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت  نیروهـای کشـفی  کـه  شـده 

محـل فعالیـت افـراد مذکـور را در والیـت غزنی تثبیـت منوده 

و زمانـی کـه قصـد رفـن بـه والیـت پکتیـکا جهـت متویـل و 

تجهیـز جنگجویـان گـروه تروریسـتی طالبـان را داشـتند، در 

حالـی کـه از محـل عملیـات فـرار می کردنـد، توسـط قطعات 

خـاص ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی بـه هالکـت رسـیدند.

ایـن ریاسـت می گوید که برخـالف ادعاهای گروه تروریسـتی 

طالبـان مبنـی بر قطـع روابط طالبان و القاعده، این سـومین 

عملیـات هدفمند بعـد از امضای توافقنامه ی دوحه می باشـد 

کـه اعضـا و رهـران ارشـد گـروه القاعـده را در پایگاه هـای 

گـروه تروریسـتی طالبـان مـورد هدف قـرار می دهد. ریاسـت 

امنیـت ملـی در عقـرب سـال گذشـته اعـالم کـرده بـود که در 

یـک عملیـات نیروهـای ویـژه ایـن نهـاد در والیـت غزنـی، فرد 

شـامره دوم شـبکه القاعـده کشـته شـده اسـت. ایـن نهـاد از 

ایـن شـخص با نـام ابومحسـن املـرصی، فرمانده ارشـد گروه 

القاعـده در شـبه قاره هنـد، یـاد کـرده بود.

افغانسـتان رشیـک می شـود، خوشـبختانه نیروهـای امنیتـی 

تاهنـوز هیـچ تلفـات ندارند«

معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع گفـت:« مقـدار زیاد از سـالح ها 

و مهـامت بدسـت نیروهـای مـا افتـاده و مواضـع، سـنگر ها و 

ایجـاد  دشـمن  توسـط  شـاهراه  مسـیر  کـه  اخـاذی  محـالت 

شـده بـود بـه تـرصف نیروهـای ارتـش آمـده و تخریب شـده اند 

عملیـات ادامـه دارد و تـا آخـر روز ایـن عملیـات ختـم شـده و 

تصاویـر و ویدیـوی آن بـا مـردم رشیـک سـاخته می شـود«.

آقـای امـان گفـت:« بـه اسـاس برنامـه تـازه وزارت دفـاع پس از 

ایـن هـر نقط کشـور کـه از وجود دشـمن پاک سـازی می شـود 

در انجـا پوسـته های  قـوی ایجاد شـده و دیگـر منی گذاریم که 

دوبـاره دشـمن آنجا را بدسـت بگیرد«.

 او افـزود:«در کل تامیـن امنیت شـاهرا ه ها در سـال 1400 در 

صـدر اولویت هـای وزارت دفاع قـرار دارد«.

مسـیر شـاهراه منر دو در چند سـال اخیر یکی از مسـیر های 

نـا امن کشـور بوده کـه شـهروندان مناطق مرکـزی از آن به نام 

جـاده مرگ یـاد می کنند. 

لوی سارنوالی: یک تن به اتهام باج گیری بالفعل دستگیر شد 

مقامات بلخ: 
در روند تدابیر امنیتی جشن نوروز ۳۵ عضو داعش بازداشت شدند 

وزیر خارجه ایران در کانفرانس قلب آسیا:
 تنها راه ثبات و صلح در افغانستان گفتگوهای بین االفغانی است

یک عضو برجسته القاعده و یک فرمانده طالبان در پکتیکا کشته شدند 

وزارت دفاع:
 محالت تالشی و اخاذی طالبان در شاهراه کابل- بامیان پاکسازی شدند 



 

جنـگ طوالنی در افغانسـتان شـالوده هـای نظام 

سیاسـی را از میـان ربـود و نابسـامانی سیاسـی را بـه 

ارمغـان آورد. کودتـا هـای چندگانـه و تغییـرات نظـام 

سیاسـی در نیـم قرن اخیـر افغانسـتان معضالت بزرگ 

دخالـت  هـای  زمینـه  مشـکالت  ایـن  آورد؛  بوجـود  را 

و  سیاسـی  اوضـاع  سـاخت.  فراهـم  نیـز  را  بیگانـگان 

گردیـده  ملتهـب  بـه شـدن  افغانسـتان  در  اجتامعـی 

بـود و رسـوبات آن تـا اکنـون نیـز در الیه هـای مختلف 

جامعـه در کشـور بـه وفـور دیـده مـی شـود. تضـاد و 

تقابـل هـای گروهـی و حتـی قومـی زاده¬ی تحـوالت 

تاریخیسـت کـه در ایـن رسزمیـن اتفـاق افتاده اسـت. 

جنـگ بـرای قـدرت عمـده تریـن مسـاله¬ی بـود کـه 

تـا در مسـایل هـای  افغانسـتان گردیـد  مانـع اصلـی 

بـزرگ اجـامع ملی شـکل نگیـرد و دیدگاه هـای قومی 

نگـر، بیشـر تعییـن کننـده امـور باشـد.

حکومـت هـای مختلـف و رژیـم هـای متعـدد در 

پایـدار  نظـام  نتوانسـتند  امـا  و شـد؛  آمـد  افغانسـتان 

سیاسـی و تـوأم بـا ثبـات را در کشـور رقـم زند. اساسـا 

در راسـتای اجامع ملی روی مسـایل کالن افغانسـتان 

گزینـه هـای نبـوده اسـت کـه توانسـته باشـد رشاکـت 

عمومـی در رسنوشـت جمعـی را بـا منطـق تجمـع در 

در  افغانسـتان  مـردم  سـازد.  مسـجل  ملـی  گـره¬گاه 

رعیـت  جایـگاه  از  افغانسـتان  گذشـته  هـای  نظـام 

برخـوردار بـوده انـد. مـن قـدرت بـر اسـاس خواسـته 

هـای مـردم هرگـز ترسـیم منـی گردیـد.  ایـن فراینـد 

قـرن  نیمـه دوم  اینکـه در  تـا  و  بسـیار داشـت  تـداوم 

در  کـه  بـا دگرگونـی هـای سیاسـی  میـالدی  بیسـت 

حیطـه¬ی سیاسـت افغانسـتان ُرخ داد، نـه تنهـا مردم 

افغانسـتان در تصمیـم گیـری هـای بزرگ و رسنوشـت 

سـاز سیاسـی سـهیم نگردید؛ بلکه بیشـرین قربانی و 

هزینـه بـدوش مـردم افغانسـتان تحمیـل گردیـد. 

آغـاز قـرن بیسـت و یک میـالدی و بـا ازمیان رفن 

حاکمیـت گـروه طالبـان چرخش قابـل مالحظه در جؤ 

سیاسـی در کشـور شـکل پیـدا منـود. نظـام جدیـد بـا 

اصـل مـردم داری و قانونیـت ایـن حـق را بـرای مـردم 

افغانسـتان قایـل شـد کـه عامـه مـردم در پروسـه های 

ایفـأ  نقـش  بایسـت  ملـی  سـطح  در  سیاسـی  بـزرگ 

مناینـد. راه ورود مـردم بـه تعییـن رسنوشـت سیاسـی 

شـان را قـرارداد هـای بـزرگ ملـی تـا حـدودی مهیـا 

سـاخت. نـوع نظم سیاسـی با اصل شـمردن حاکمیت 

از آن مـردم فضـای سیاسـت را در افغانسـتان پـر کـرد. 

سـاختار هـای سیاسـی بوجـود آمـد و نظـم حاکـم در 

گـزاران سیاسـی  کار  بخشـید.  را سـامان  افغانسـتان 

از آن  بـه رأی مـردم مراجعـه منـوده و  مطابـق قانـون 

طریـق در گلوگاههـای نظـام قـرار مـی گیرنـد. 

بـه نحـوی مـردم بـا یـک اجـامع نظـر در چارچوب 

هـای مشـخص ترشیـک مسـاعی مـی کننـد در نظـم 

مناسـب  نسـبتا  حالـت  ایـن  سـاخته.  خـود  سیاسـی 

بـرای مـردم، تحقـق حقـوق به مسـتحقین شـان اسـت 

کـه هـامن مـردم افغانسـتان باشـد. 

کنونـی  فضـای  اصـل  همیـن  درنظرداشـت  بـا 

تاریـخ  بـا دوره هـای گذشـته  افغانسـتان در مقایسـه 

ایـن رسزمیـن، قرابـت دارد بـا روحیـه تجمـع ملـی در 

رسنوشـت افغانسـتان. امـا رضورت بیشـر دیـده مـی 

شـود که در متامی مسـایل و موضوعات کشـور اجامع 

آیـد.  بـه صـورت عملـی بوجـود  بایـد  ملـی و داخلـی 

جنـگ و ناامنـی در جریـان ایـن دو دهـه¬ی اخیر این 

را واضحـا اثبـات مـی کنـد کـه تـا اجـامع ملـی صـورت 

نگیـرد افغانسـتان شـاهد قطـع جنـگ و صاحـب یـک 

نظـام سیاسـی مقتـدر و ملـی نخواهـد شـد. بنابرایـن، 

اجـامع ملـی در رشایط کنونی افغانسـتان و بویژه برای 

و همچنـان  ثبـات سیاسـی  و  پروسـه صلـح  موفقیـت 

افغانسـتان پسـا صلـح، امـر حتمـی و حیاتـی اسـت.  

 جـای خوشـی اسـت از ایـن بابـت که متـام مردم 

افغانسـتان در ایـن مسـاله اجامع نظر دارنـد که جنگ 

بایسـت  جنـگ  نیسـت؛  افغانسـتان  آینـده  حـل  راه 

بـی درنـگ خامتـه یابـد. جنـگ در چهـل و سـه سـال 

گذشـته ایـن تجربـه آشـکار را بـرای مـردم افغانسـتان 

و بـرای متامـی سیاسـت مـداران، ثابـت منـوده اسـت 

کـه راه حـل افغانسـتان منـی توانـد باشـد. جنـگ بـا 

متـام ابعـاد مخـرب کـه دارد هرچـه بیشـر تـداوم پیدا 

منایـد قربانـی اش افزونـر و شـعاع تخریبـی اش برای 

افغانسـتان بـزرگ و عمیـق تـر خواهـد شـد. در ایـن 

قسـمت تـا حـدودی اجـامع ملـی خلـق شـده اسـت. 

نکتـه دوم کـه روی آن توافـق نظر در میان افغانسـتانی 

هاسـت، رضورت صلـح بـرای افغانسـتان اسـت. یعنـی 

صلـح نیـاز اصلی مردم در کشـور می باشـد. باید صلح 

بیایـد و کشـتار هـای ناشـی از نبـود صلـح پایـان پیـدا 

منایـد. امـا آنچـه مهـم و اساسـی اسـت و راه صلـح را 

در کشـور همـوار مـی سـازد چگونگـی راهـکاری آمدن 

صلـح و توافـق بـر افغانسـتان پسـا صلـح اسـت. ایـن 

موضـوع اصلـی تریـن و ارزنـده تریـن مطلبیسـت کـه 

بایـد مـورد توافـق و اجـامع ملـی قـرار گیـرد. بدبختانه 

بـه صـورت  ملـی  تـا هنـوز در سـطح  چنیـن فرصتـی 

کامـل خلـق نشـده اسـت. 

زیـرا ایـن متغیریسـت کـه وابسـتگی هـای چنـد 

دارد.   بیرونـی  و  جانبـه در سـطح داخلـی 

مردم افغانسـتان حـق دارند، نظام سیاسـی آینده 

و فرصـت  تعییـن کننـده حیـات سیاسـی  کـه  کشـور 

مـی  مهیـا  مـردم  بـرای  را  زندگـی  جانبـه  همـه  هـای 

سـازد مورد نظر شـان باشـد. یعنـی مردم بتوانـد در آن 

فضـا، بـا عـزت و سـالمت و انسـانی زندگـی منایـد و از 

بیـش از یک سـال از امضا توافـق میان امریکا 

و طالبـان در دوهـه مبنی بر کاهش خشـونت های 

طالبـان و حضـور نیروهـای امریکایـی مـی گـذرد، 

امـا گفتگوهـای صلـح میـان دولـت افغانسـتان و 

گـروه طالبـان پیرشفتی نداشـته و وضعیت امنیتی 

نیـز شـکننده تر شـده اسـت. براسـاس ایـن توافق 

نامـه، حضـور نیروهـای امریـکا و بیـن املللـی در 

افغانسـتان بـه تدریـج کاهـش پیـدا کـرده و تاریـخ 

نهایـی خـروج این نیروها اول ماه می سـال 2021 

تعیـن گردیـده بـود. در عـوض، طالبان نیـز متعهد 

شـدند سـطح خشـونت ها را در کشور کاهش داده 

و بـه گفتگوهـای صلـح بین اال فغانی آماده شـوند.

بـا این حـال، طالبـان به حمالت خشـونت بار 

شـان بـر دولـت افغانسـتان ادامـه داده و گفتگوها 

اسـت.  شـده  متوقـف  نیـز  افغانسـتان  دولـت  بـا 

جـرال اسـکات میلـر فرمانـده نیروهـای امریکایی 

بـه رسـانه هـا  ناتـو در افغانسـتان مـاه گذشـته  و 

گفـت:" خشـونت طالبـان بیـش از هـر زمـان دیگر 

افزایـش یافتـه اسـت، ایـن موضوع زمینـه پیرشفت 

را مسـاعد نکـرده اسـت، فرصـت کـه مـی توانسـت 

بـرای صلـح افغانسـتان امیـدواری ایجـاد منایـد."

بـن بسـت  نگـران اسـت کـه  جامعـه جهانـی 

بـه سـمت  را  توانـد همـه چیـز  در گفتگوهـا مـی 

فروپاشـی بـه پیـش بـرد. بـر عکـس ایـن قضیـه 

کاهـش نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان کـه در 

زمـان ترامـپ آغـاز گردیـد، چنیـن اسـت کـه متـام 

خـارج  افغانسـتان  از  امریکایـی  رسبـاز   2500

کـه  را  خویـش  رسبـاز  هـزار   10 ناتـو،  شـوند. 

مـروف آمـوزش نیروهـای افغـان هسـتند در ایـن 

کشـور حفـظ مـی کند. سـوال های که وجـود دارد 

اینکـه آیـا دولـت بایدن بـرای جدول زمـان اول ماه 

مـی پایبنـد خواهـد بـود.

وقـت  ارسع  در  دارد  نیـاز  بایـدن،  دولـت 

اسـراتژی واضـح را روی دسـت گیـرد تـا بـه ایـن 

جنـگ  قبـال  در  خـود  رویکـرد  بتوانـد  ترتیـب 

افغانسـتان را مدیریـت کنـد. ایـن اقـدام در حالی 

کـه گفتگوهـا در لحظـات حسـاس خـود رسـیده 

یـک عمـل نیـک پنداشـته مـی شـود. بـا نزدیـک 

شـدن بـه رضب االجـل تعیـن شـده، بـرای خـروج 

رسبـازان امریکایـی از افغانسـتان، چهـار نکته زیر 

پیشـنهاد مـی گـردد تـا کاخ سـفید آن را مـد نظـر 

گیـرد.

اوالً ، این کشـور باید از نزدیک با ناتو مشـورت 

کنـد متحدیـن ناتـو از سـال 2003 بـه ایـن طـرف 

بـه طـور مسـتقیم در قضایـای افغانسـتان دخیـل 

انـد. آینـده این کشـور از جمله مهـم ترین موضوع 

مـورد بحـث در جلسـه هفته گذشـته وزرای خارجه 

ناتـو در بروکسـل بـود. مهـم اسـت که امریـکا همه 

تصمیـامت را بـا ناتـو هامهنـگ کنـد. هامنطور که 

دبیـرکل ناتـو، ینـس اسـتولتنرگ هفتـه گذشـته 

گفـت: "در کنار هـم، حضور خود را در افغانسـتان 

تنظیـم کنیـم و وقـت و زمـان مناسـب باشـد ، ما با 

هـم این کشـور را تـرک خواهیـم کرد." 

دوم؛ دولـت بایـدن نیـاز دارد اقـدام بهـری را 

روی دسـت گیـرد و آن اینکـه بـرای مـردم امریـکا 

حـارض  حـال  در  کشـور  ایـن  کـه   دهـد  توضیـح 

از  زیـادی  بخـش  کنـد.  مـی  چـه  افغانسـتان  در 

انتقـادات کـه در داخـل امریـکا در مـورد حضـور 

امریـکا در افغانسـتان صـورت مـی گیـرد ناشـی از 

ایـن کشـور مـی  عـدم اطـالع در مـورد ماموریـت 

باشـد. وضعیت امروز افغانسـتان هیچ شـباهتی با 

سـال  2001 نـدارد زمانـی کـه نیروهـای ایتـالف 

بـه رهـری امریـکا بـه افغانسـتان حملـه کـرده و 

طالبـان را سـاقط سـاختند و یـا بـه سـال 2009 

زمانـی کـه ریـس جمهـور اوبامـا اعـالن کرد شـامر 

زمـان   آن  در  کـه  دهـد  مـی  افزایـش  را  هـا  نیـرو 

سـقف ایـن نیروهـا بـه 100 هـزار نفـر مـی رسـید. 

از بسـیاری جهـات، ماموریـت امریـکا در حال 

حـارض بیشـر شـباهت بـه آمـوزش و مشـوره دهـی 

دارد کـه در کشـورهای مختلـف در رسارس جهـان 

اجـرا مـی کنـد. بایـد اعراف کـرد که ایـن موضوع 

بایـد سـال ها قبل بـرای مردم امریـکا ترشیح داده 

مـی شـد، امـا هنـوز فرصـت اسـت و هـر تـالش که 

بتوانـد سـبب آگهـی بـرای مـردم امریـکا در مـورد 

بهـر  شـود  افغانسـتان  در  کشـور  ایـن  ماموریـت 

اسـت همیـن اکنـون صـورت گیـرد تـا دیـر نشـده 

است.

سـوم؛ کاخ سـفید بایـد ایـن موضـوع را درک 

کنـد کـه مذاکـره نکـردن بهـر از مذاکـره بد اسـت 

ریـزی  برنامـه  نکـردن  مذاکـره  سـناریوی  بـرای  و 

منایـد. دولـت جو بایـدن، نباید از اینکـه مذاکرات 

بیـن االفغانـی بـه نتیجـه ای نرسـد هـراس داشـته 

در  امنیتـی مـرشوع  منافـع  دارای  امریـکا  باشـد. 

افغانسـتان و منطقـه اسـت. در صورتـی کـه صلـح 

از راه مذاکـزه تامیـن نشـود، امریـکا و متحدانـش 

اسـراتژی  افغانسـتان  دولـت  و  ناتـو  سـازمان  در 

جدیـدی را روی دسـت گیرنـد. 

بـرای ایـن منظـور، امریـکا هـر درخواسـت را 

برای عسـاکر بیشـر که از جانب دولت افغانسـتان 

در صورتیکـه  گیـرد.  نظـر  مـد  گیـرد  مـی  صـورت 

گفتگـوی هـای صلـح بـه بـن بسـت کامـل برسـد، 

امریـکا متـام در خواسـت کمـک هـای اضافـی و 

ممکـن کـه از سـوی دولت افغانسـتان صـورت می 

گیـرد را مهیـا سـازد.  رس انجـام، ایـن کشـور بایـد 

متقبـل  افغانسـتان  ارتـش  بـه  را  درازمـدت  تعهـد 

شـود. بـدون در نظـر گرفـن آنچـه از گتفگوهـای 

بیـن االفغانـی بیـرون خواهـد شـد، دولـت بایـدن 

آمادگـی رابطـه قـوی دو جانبه با دولت افغانسـتان 

را بگیـرد. در مشـارکت بـا متحدیـن و همـکاران، 

کمـک هـای مالـی را بـرای ارتـش ملی افغانسـتان 

تـا مـدت مشـخص در آینـده ادامـه دهـد.

بـه  نیـاز  امنیتـی  وضعیـت  کـه  صورتـی  در 

را  افغانسـتان  در  امریکایـی  نیروهـای  افزایـش 

داشـته باشـد، در ایـن صـورت هزینـه بیشـری را 

متوجـه مالیـات دهنـدگان امریـکا خواهد کـرد. به 

گونـه مثـال، در میان سـال هـای 2011 و 2012 

سـاالنه  واشـنگن  افغانسـتان  در  جنـگ  اوج  در 

120 میلیـارد دالـر را مـرف می کرد. برای سـال 

2021 ایـن کشـور تصمیـم دارد تنهـا 4 میلیـارد 

دالـر بـرای کمک مالی بـه وزارت دفـاع کمک کند 

رقمـی را کـه این کشـور در سـال 2011 تنها برای 

12 روز مـرف مـی کـرد. 

دولـت بایـدن، وضعیـت پیچیـده ای کنونی را 

در افغانسـتان از دولـت هـای ترامـپ و اوبامـا بـه 

ارث بـرده کـه راه حل های اسـانی نـدارد. در حال 

کـه دولـت ترامـپ بـا نگرانـی هـای داخلـی ایـن 

کشـور مـروف اسـت، بویـژه اینکـه ایـن کشـور از 

بیـامری همـه گیـر ویـروس کرونـا در حـال بهبـود 

بـه  افغانسـتان  بنابرایـن جنـگ در  یافـن اسـت، 

اینکـه  بخصـوص  دارد  نیـاز  کشـور  ایـن  توجـه 

گفتگوهـا وارد مرحلـه حسـاس شـده و مـا به رضب 

العجـل اول مـاه مـی نیـز نزدیـک می شـویم. حال 

ناتـو، دولـت  امریـکا در  امریـکا، متحدیـن  ارتـش 

بایـدن  بـه دولـت  افغانسـتان  مـردم  و  افغانسـتان 

چشـم دوختـه انـد و خواهـان شـفافیت از دولـت 

بایـدن هسـتند تـا ایـن کشـور چگونـه بـه طوالنـی 

تریـن جنـگ امریـکا نقطه پایـان خواهد گذاشـت.

مزایـای دولـت و کارکـرد آن بدرسـتی مسـتفید شـود. 

از  عـاری  کشـور  داشـن  افغانسـتان  مـردم  خواسـت 

جنـگ و همچنـان دارای نظـام سیاسـی دموکراتیـک 

و قانونیسـت کـه بـا موجودیـت آن عزمتندانـه زندگـی 

مناینـد و خـود را در آن آئینه همسـان دیگر شـهروندان 

هـم رسنوشـتش ببیننـد. 

اینجاسـت کـه ایـده مـردم و مطالبـات عامـه مردم 

افغانسـتان باید از همه چیز، در نوع سـاختار سیاسـی 

پسـا صلح افغانسـتان به صورت شـفاف و قاطع مطمح 

نظـر باشـد. جـای خوشیسـت، مـردم افغانسـتان نظام 

همچنـان کـه قطـع بـی درنـگ جنـگ را مـی خواهنـد 

و آمـدن صلـح را لحظـه شـامری می کنند، در قسـمت 

داشـن نظـام مـردم سـاالر و قانونـی اتفـاق و اجـامع 

نظـر دارنـد. اما داشـن نظام سیاسـی مردم سـاالر که 

بخیـر همـه¬ی مـردم افغانسـتان باشـد در حیطـه کار 

نخبـگان جامعـه اسـت و توقـع مـی رود جامعـه جهانی 

نیـز در این مورد خواسـته های مردم افغانسـتان را ارج 

بدهنـد و در همـکاری بـا مدیران سیاسـی افغانسـتان، 

سـاختار و نظام سیاسـی را برای افغانسـتان پسـا صلح 

مـورد توجـه قـرار دهند کـه مـردم افغانسـتان آن را می 

خواهند.  

نظام سیاسـی کـه بتواند چر بزرگ ملی را شـکل 

دهـد و متـام مـردم افغانسـتان را فـارغ از رنـگ و قوم و 

قبیلـه در خـود تعریـف شـهروندی دهـد، بـدون تردیـد 

نظـام سیاسـی مردم سـاالر اسـت. مردم افغانسـتان به 

یقیـن آنقـدر کـه از دشـنه هـای حکومت هـای افراطی 

و قبیلـه گرأ زخم ناسـور دیده اسـت از هیـچ پدیده¬ی 

دیگـر بـه آن تناسـب رنجـور نشـده اسـت. لـذا دنیـا و 

قـدرت هـای بـزرگ تأثیـر گـزار بر سیاسـت افغانسـتان 

بایـد بدانـد که ایـن نـکات در تاریخ افغانسـتان صورت 

و  افغانسـتان  بقـای  آن  تکـرار  و  داشـته  عملـی  هـای 

حتـی ثبـات منطقـه و جهـان را بـرای بـار چنـدم مـورد 

تهدیـد قـرار خواهـد داد. در اینکـه نظام سیاسـی پسـا 

صلـح در افغانسـتان بـا چـه بنیـاد هـای اسـتوار گردد، 

نظـام  همـه  و  دارد  وجـود  ملـی  اجـامع  خوشـبختانه 

سیاسـی قانـون محـور و مـردم سـاالر را بـرای مدیریت 

سیاسـی کشـور و در راسـتای ثبات افغانسـتان تعریف 

مـی مناید. 

امـا تفـاوت نظر در نحوه¬ی سـاختار هـای چنین 

نظـام اسـت که این مسـأله نیـز نیاز منـد گفتامن های 

ملـی اسـت، تـا حالجـی شـده و مـورد قبـول همـه قرار 

گیـرد. داشـن قانون اساسـی و بنیاد قـرار دادن آن به 

عنـوان حـدود و ثغـور اصلـی صالحیـت هـا و مسـؤلیت 

هـای دولـت و مـردم نکته¬ی دیگریسـت که در سـطح 

ملـی اجـامع روی آن اسـت. ایـن نـکات های مشـرک 

مـا را بـه صـوب افغانسـتانی رهنمـون می سـازد که در 

آن همـه مـردم افغانسـتان در آن بـدون دغدغه از تألف 

شـدن حق شـان زندگـی مناید. 

مـردم  نظـام  از  مردمـی  قـوی  هـای  پشـتوانه  بـا 

در  بایسـت  را  اسـتواری  هـای  گام  قانونـی،  و  سـاالر 

راسـتای نشسـت هـای صلـح افغانسـتان در روز هـای 

آینـده برداشـت. اجـامع ملـی روی موضوعات اساسـی 

کشـور و چگونگـی نظـام سیاسـی در افغانسـتان بدون 

جنـگ و پسـا صلـح بسـر قـوی را ایجـاد خواهـد کـرد 

تـا بـر شـالوده هـای آن قـدم هـای اسـتوار و مسـتحکم 

را در جهـت صلـح سـازی و آوردن صلـح در افغانسـتان 

دموکراتیـک،  و  اسـالمی  افغانسـتان  شـود.  برداشـته 

افغانسـتان بـدون جنـگ و خشـونت و افغانسـتان کـه 

در آن همـه شـهروندان آن بـا روحیـه مشـرک ملی زیر 

چـر نظـام سیاسـی شـان زندگـی منایـد از نکتـه های 

اسـت کـه جز اجامع ملـی در رشایط امروزین به شـامر 

مـی رود. داشـن اجـامع ملـی، صلـح بـا ثبـات را در 

افغانسـتاِن فـردا ضامنـت مـی کنـد. 

مهدی بابک

اجماع ملی و صلح با ثبات در افغانستان
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  لکی کوفی
امریکا و فرصت برای ارایه شفافیت ماموریتش در افغانستان

جامعه جهانی نگران اسـت که بن بسـت در گفتگوها 
مـی توانـد همـه چیـز را به سـمت فروپاشـی بـه پیش 
ببـرد. بر عکس ایـن قضیه کاهـش نیروهـای امریکایی 
از افغانسـتان کـه در زمان ترامپ آغاز گردید، چنین اسـت 
کـه تمـام 2500 سـرباز امریکایـی از افغانسـتان خـارج 
شـوند. ناتـو، 10 هـزار سـرباز خویـش را کـه مصـروف 
آموزش نیروهای افغان هسـتند در این کشـور حفظ می 
کند. سـوال های کـه وجـود دارد اینکه آیا دولـت بایدن 
بـرای جدول زمـان اول مـاه مـی پایبند خواهـد بود.

برگردان: ضیا صادق

  ARAB News :منبع
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 بازی با اعداد              3247
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3142    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3417
شاه سفید را در خانه  b5 حرکت دهید. 

3446
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ثور
فرصتی خواهید داشــت تا درآمد تان را بهبود بخشــید. یک شخص سالمند در 
اطراف تان سعی می کند که اعتماد به نفس تان را افزایش دهد. دوستان تان را 
نادیده نگیرید! ارزش ندارد که تمام زمان تان را به کار کردن اختصاص دهید! 

جوزا
امــروز تمایل دارید که حل مشــکالت خانوادگی تان را به زمان دیگری موکول 
کنید. ممکن اســت مجبور باشید که به یک ســفر کوتاهی بروید و برای خانه 
خریــد کنید. امروز بعد از ظهر احتماال با مشــکالت جزئی روبه رو شــوید، اما 

فرصتی برای تکمیل کارهایی که تنظیم کرده بودید را خواهید داشت

سرطان
امروز از هر کاری انتظار نداشــته باشــید. یکی از شرکای کاری تان ممکن 
اســت به عهدش وفــا نکند. زمان خوبی برای کســب و کار و مالقات های 
کاری با افراد مهم نمی باشــد. ســعی نکنید که دیــدگاه تان را به دیگران 

کنید! تحمیل 

اسد
بایــد تمام کارهای تجاری تان را به زمان دیگری موکول کنید، زیرا امروز موفق 
شــدن تان غیر ممکن اســت. عالوه بر این، خطر از دست دادن پول هم وجود 
دارد. بیشتر به زندگی عاطفی تان توجه کنید. هرچند ممکن است امروز با انجام 

کارهای خوب موفقیت کسب کنید.

سنبله
مهــارت های برقــراری ارتباطی تان امروز عالی نیســت و این موضوع بر زندگی 
اجتماعی تان تاثیر خواهد گذاشت. نباید هیچ گونه کارهای مشارکتی انجام دهید 
حتی اگر پیشــنهادات وسوسه انگیزی دریافت کردید. زمان مناسبی برای زندگی 

عاطفی تان می باشد.

حمل
به نظر می رسد که خیلی مشغول هستید، اما انرژی کافی برای انجام هر کاری 
را ندارید. هر چیزی را که شروع کرده اید با موفقیت به اتمام خواهید رساند اگر 
اراده داشته باشــید. موقعیت مالی تان خیلی خوب نیست، اما فرصتی خواهید 

داشت که به زودی بهبود یابد.

میزان
ممکن است احساس نیاز کنید که با شخصی درباره مشکالت احساسی که 
اخیرا داشــتید صحبت کنید. احتماال احســاس می کنید که نادیده گرفته 
شــده اید و نیاز به همدردی دارید. بهتر اســت که بیشتر اجتماعی باشید 

چون اطرافیان شما را درک نخواهند کرد.

عقرب
امروز صبح احتماال ناراحت باشید و روی مود صحبت کردن با کسی نباشید. 
احتیاط کنید، وگرنه خودتان را از بقیه جدا خواهید کرد. شریک عاطفی تان 

مشکالت شما را می فهمد و می خواهد که به شما کمک کند. 

قوس
امروز تمایل ندارید که اجتماعی باشــید و می خواهید خودتان را از بقیه جدا 
کنید. احتماال مجبور خواهید شد که مدت زمانی را به حل مشکالت اختصاص 

دهید. اجازه ندهید که خودتان را در مشکالت غرق کنید.

جدی
امروز صبح احساس می کنید که از سمت شریک عاطفی تان نادیده گرفته 
شــده اید، نیاز به مشاوره و تشــویق دارید. سعی کنید که بیشتر اجتماعی 

باشید وگرنه به ارتباطات تان آسیب خواهید زد.

دلو
امروز صبح احساس خستگی می کنید و نمی توانید با اطرافیان ارتباط برقرار کنید. 
باید از انجام کارهای چالش برانگیز اجتناب کنید. فعال فقط کارهای خودتان را 
انجام دهید و هر گونه گرفتن تصمیمات مهم مخصوصا در بخش های تجاری را 

به زمان دیگری موکول کنید. 

2896

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

وجود داشته باشد.
  5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

ـ  ـ خاطره  ـ خاطر  خطر 
خطا ـ خمار ـ خام ـ اخم 
ـ  ـ شخم  ـ خشم  ـ خم 
شاخ ـ شاخه ـ خار ـ رخ 

ـ خرم.
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محمد باقریان

حوت
فرصت خوبی دارید تا مبلغ عمده ای پول دریافت کنید. زمان خوبی برای سرمایه 
گذاری نیست زیرا که در آخر ضرر خواهید کرد. سعی کنید که اگر می توانید به 
سفر نروید. باید زمان تان را صرف بودن در خانه و کنار خانواده کنید، ودر کارهای 

خانگی کمک کنید

 شطرنج                     3418

ا

آیینـ  انتصابـ  بشارتـ  پروانهـ  تدابیرـ  ثنایاـ  جمعهـ  چگونهـ  حکمیت 
ـ خمیدهـ  دشــوارـ  ذکیـ  رنجیدهـ  زرنگـ  ژنرالـ  سعادتـ  شرمگین 
ـ صداقت ـ ضیافت ـ طایفه ـ ظهور ـ عارفانه ـ غنچه ـ فاطمه ـ قاموس ـ 

کتاب ـ گستاخ ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.
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روی خوانـدن درسـت، سـاختار و اجزای جمله و معنـای واژگان دارد. 

در ایـن سـطح بیشـر تـاش بـرای فهـم معنـای واژگان جملـه اسـت؛ بـه 

عبـارت دیگـر بـه ایـن پرسـش پاسـخ می دهـد کـه »جملـه چـه می گویـد«.

   سـطح دوم، خوانـدن اجاملـی، تندخوانـی یـا پیش خوانـی اسـت کـه کتـاب بـه 

غـرض فهـم و برداشـت کلـی مـرور می شـود. 

هـدف از خوانـدن در این سـطح، کسـب اطاعـات کلی راجع به کتاب و پاسـخ به 

این پرسـش اسـت که »کتاب درباره ی چه موضوعی اسـت«.

    سـطح سـوم، خوانـدن تحلیلـی اسـت کـه خواندن عمیـق و کامـل، خواندنی به 

بهریـن وجـه ممکـن به شـامر مـی رود. خواننـده ی تحلیلـی باید ضمـن خواندن، 

پرسـش های زیـاد و مرتبـط بـا موضـوع در ذهنـش مطـرح کنـد. »در ایـن سـطح، 

خواننـده بایـد بـه عمـق کتـاب  نفـوذ کنـد و آن قـدر روی کتـاب کار کنـد کـه 

مطالبـش جـز وجـودش شـود.«)ص 39( تأکیـد ایـن کتـاب بیشـر روی خوانـدن 

تحلیلـی اسـت. ایـن سـطح، نسـبت به دوسـطح قبلـی پیچیده تـر و نیازمنـد کار و 

فعالیـت بیشـر می باشـد. بـه تعبیـر نویسـندگان کتـاب » خوانـدن تحلیلـی بایـد 

دقیـق و عمیـق باشـد«.  راهکارهـای مشـخص و کاربـردی برای خوانـدن تحلیلی 

در ایـن کتـاب طـرح شـده اسـت کـه در ادامـه ایـن یادداشـت ها بـه آن پرداختـه 

می شـود. هـر خواننـده ای می توانـد از ایـن راهکارهـا بـه راحتـی اسـتفاده کنـد و 

کیفیـت خوانـش خـود را بلنـد بربد. 

    چهارمیـن سـطح، خوانـدن تلفیقـی یـا تطبیقـی اسـت کـه باالتریـن سـطح 

خوانـدن قلمداد می شـود. این سـطح خوانـدن، پیچیده ترین و منظم ترین سـطح 

خوانـدن اسـت. »در ایـن سـطح، خواننـده نـه تنهـا یـک کتـاب، بلکـه کتاب هـای 

زیـادی می خوانـد و آن هـا را کنـار هـم گذاشـته راوبط شـان را با یکدیگـر و باتوجه 

بـه موضـوع آنهـا معیـن می کنـد. ...خواننـده ی تلفیقـی بـا کمـک کتاب هایی که 

می خوانـد، قـادر می شـود از موضـوع مـورد بحث، تحلیلی به دسـت آورد که شـاید 

آن را در هیـچ کتـاب دیگـر نتـوان پیـدا کـرد.«)ص 40(

    یادگیری خواندن در چهار مرحله مشخص گردیده که:

 

در یادداشـت قبلی به صورت کلی در مورد کتاب »چگونه کتاب بخوانیم« 

و مشـخصات ظاهـری آن سـخن گفتـه شـد. اینـک در ایـن یادداشـت، 

بـه سـوی محتـوای کتـاب حرکـت می کنیـم. تـاش بـر ایـن اسـت کـه 

موضوعـات اساسـی مـن ایـن کتـاب ارزشـمند، در یادداشـت های حارض 

و بعـدی بازگـو شـود. 

    هـامن طـور که گفته شـد، کتاب دارای چهار بخش عمده اسـت. اولین 

بخـش آن بـه »ابعـاد خوانـدن« می پـردازد. در آغـاز بخـش اول، مخاطـب 

کتاب مشـخص می شـود. 

بـرای  ایـن کتـاب  کـه:»  یـادآوری می کنـد  نویسـندگان کتـاب  چنانچـه 

کسـانی بـه رشـتۀ تحریـر در آمـده اسـت کـه عاقـه دارنـد اهـل مطالعـه 

باشـند یـا دقیق تـر بگوییـم ایـن کتـاب مخصـوص خوانندگانـی اسـت که 

هـدف اصلـی آنهـا کسـب دانـش بیشـری اسـت«.)ص 21(

   پـس از مقدمه چینـی مختـر در مـورد خوانـدن، تعریفـی خوانـدن را 

اینگونـه ارائـه می کنند:»جریانـی اسـت کـه فکـر بـدون کمـک از منبـع 

خارجـی و بامترکـز روی مطالب نوشـته شـده با اسـتفاده از نیروی خویش 

سـبب ارتقـای خود شـود و فکـر از درک کمر به ادراک بیشـر می رسـد«.

)ص 26(

   اهداف خواندن چیست؟

 در این کتاب، هدف خواندن را در سه نکته خاصه می کند:

 1ـ خواندن برای کسب اطاعات؛

 2ـ خواندن برای فهمیدن؛

 3ـ خواندن برای رسگرمی و لذت بردن.

 نـوع اول خوانـدن، هـامن خوانـدن اسـت که ممکن اسـت اطاعـات ما را 

بـاال بـربد؛ امـا بـه درک و فهم ما کمک نکنـد؛ اما خواندن بـرای فهمیدن، 

خواندنـی اسـت که سـطح فهـم و درک خواننده را باال می بـرد و ذهن او را 

رشـد داده و به سـوی شـکوفا شـدن هدایت می کند. 

خوانـدن بـرای رسگرمـی، خوانش های اند کـه افراد فقط بـرای لذت بردن 

در بخـش مورد عاقـه اش انجام می دهد. 

تأکیـد نویسـندگان کتـاب بـر نـوع »خوانـدن بـرای فهمیـدن« اسـت. در 

مـورد تفـاوت »کسـب اطاعـات« و »فهمیـدن« توضیح می دهد که کسـب 

اطاعـات بـه معنـای دانسـن چیـزی اسـت؛ امـا فهمیـدن یعنی آشـنایی 

و شـناخت بـا متـام جوانـب موضـوع کـه چـرا چنیـن اسـت. اگـر خوانـدن 

آن صـورت خوانـش کسـب  در  کنیـم،  تلقـی  یادگیـری  بـرای  عملـی  را 

اطاعات را می شـود »یادگیری آموزشـی« و خوانش فهمیـدن را »یادگیری 

خوداکتشـافی« نـام گذاشـت. 

در کتـاب از تعبیـر معلـم حضـوری و غیرحضـوری کار گرفتـه شـده اسـت؛ 

نویسـندگان توصیـه می کند که از کتاب ها به مثابـه معلامن غیر حضوری 

اسـتفاده کنیـد؛ بـه ایـن معنـا کـه معلم حارض نیسـت کـه پاسـخ های تان 

بگوید؛  را 

بلکـه شـام بـا تحلیل و تفکـر در الیه های عمیـق من، پاسـخ ها را بیابید و 

مشـکل را خودتـان حـل کنید بـدون اینکه منتظر باشـید تـا معلمی بیاید 

و همـه چیـز را برای تـان توضیح دهد. 

    موضوع دوم که در بخش اول، مطرح گردیده، »سـطوح خواندن« اسـت. 

نویسـندگان کتاب، خواندن را به چهار سـطح بخش بندی می کند: 

سـطح اول، خوانـدن مقدماتـی، ابتدایـی یا اولیه اسـت کـه مترکز و هدف 

»چگونه کتاب بخوانیم«
-بخش دوم

  مرحله اول، آمادگی خواندن؛

 مرحله دوم، یادگیری خواندن مطالب ساده؛

 مرحله سوم، خواندن برای گسرش افق های دید انسانی و 

واحـد  موضـوع  در  دیدگاه هـای مختلـف  مقایسـه  مرحلـه چهـارم، 

اسـت. به دلیل اینکه این مراحل بیشـر در سـطح و سـویه خواندن 

ابتدایـی مطـرح گردیـده از رشح و تفصیـل آن می گذریـم. 

    همـه ی مـن و شـام کـم و بیـش بـا خوانـش سـطح اول یـا ابتدایی 

سـطح  همیـن  در  مـا  خوانـدن  حتـی  ممکـن  و  داریـم  آشـنایی 

قـرار داشـته باشـد. بنابـر ایـن در مـورد خوانـش سـطح اول بیشـر 

منی پردازیـم. خوانـش سـطح دوم، خوانـش اجاملـی، تندخوانـی یا 

پیش خوانـی نقـش مهـم و اساسـی در فهـم و دریافـت مـا از مـن 

و کتـاب دارد؛ از ایـن جهـت بسـیار ارزشـمند و مفیـد اسـت کـه در 

خوانـش مـا ایـن سـطح را بـه کار بگیریـم و بـه آن عـادت کنیـم.

     »خوانـدن اجاملـی، یکـی از سـطح های واقعـی خوانـدن اسـت. 

در ایـن مرحلـه خواننـده بایـد بتوانـد مطالـب را بیـش و کـم بـه طور 

یک نواخـت و بـدون رجـوع زیـاد بـه فرهنـگ لغـات و بـدون اشـکال 

و  آدلـر  نیـز  را  اجاملـی  خوانـدن   )54 بخوانـد.«)ص  دسـتوری 

همـکارش بـه دوبخـش تقسـیم کـرده اسـت:

الـف( خوانـدن اجاملـی1 )رسیـع خوانـی یـا پیش خوانـی(: اصولی 

می باشـد کـه در دو مـورد کاربـرد دارد: 1ـ هنـگام کـه منی فهمیـد 

کتـاب را بخوانیـد یـا خیـر. بـه عبـارت دیگـر اینکـه آیـا کتـاب ارزش 

خوانـدن را دارد یـا خیـر. 2ـ وقتـی کـه زمـان محدود بـرای فهمیدن 

داریم.

 چندپیشنهادبرایرسیعخوانی

»1ـ عنـوان و پیش گفتـار را بخوانیـد. دقـت بـه عنوان هـای اصلـی و 

فرعـی، توجـه بـه هـدف کتـاب، چگونگـی دیـد نویسـنده نسـبت به 

موضـوع اولیـن گام هـای رسیع خوانی به شـامر می رود. 2ـ فهرسـت 

مطالـب را مـرور کنیـد. شـامری از نویسـندگان بـه صـورت دقیـق 

فهرسـت مطالـب را تهیـه و ترتیـب می کننـد؛ بنابـر این در شـناخت 

کلـی آنچـه کـه در کتـاب آمـده، خیلـی کمـک می کنـد وهمچنـان 

تصویـری از سـاختار کتـاب را بـرای مـا روشـن می سـازد. 3ـ مطالعه 

فهرسـت راهنـام یا اعـام: اگر کتاب دارای فهرسـت راهنـام یا اعام 

باشـد، مـرور و مطالعـه کنیـد و نـام اشـخاص و چیزهایـی کـه اشـاره 

شـده، توجـه و دقـت مناییـد.  4ـ خوانـدن تقریـظ کتـاب: گاهی در 

تقریظ هـای کتـاب، لُـب و لبـاب محتـوای کتـاب بیـان می شـود؛ از 

ایـن جهـت خوانـدن آن بسـیار ارزشـمند و کمـک کننـده اسـت. 5ـ 

بـه بخش هـای کـه به نظـر می رسـد محور اساسـی بحث باشـد نگاه 

کنیـد. اگـر دارای جمله هـای کوتـاه یـا خاصـه در آغـاز یـا انتهـای 

بحـث بـود، بـه دقـت بخوانیـد. 6ـ کتـاب را ورق بزنیـد و در جاهـای 

مختلـف تعمـق کنیـد. یـک یـا دو پاراگـراف، حتـی گاهـی چنـد 

صفحـه بخوانیـد. خوانـدن سـه الـی چهـار صفحـه آخـر کتـاب را از 

دسـت ندهیـد؛ بـه دلیـل اینکـه شـامری از نویسـندگان، خاصـه و 

نتیجـه بحـث را در پایـان کتـاب مـی آورد.

 ب( خوانـدن اجاملـی2) خوانـدن سـطحی(: وقتـی کـه یـک کتاب 

مشـکل را مـرور می کنیـد. ایـن خوانـش را بـرای خوانـدن سـطحی ، 

کتـاب پیشـنهاد کرده و در مورد آن گفته اسـت کـه » هنگام خواندن 

کتـاب مشـکل برای اولین بـار، آن را بخوانید، بـدون آنکه هرگز برای 

پیداکـردن لغـات یـا تفکـر بـرای فهمیـدن مطلبـی کـه در آن لحظه 

منی فهمیـد، توقـف کنیـد. بـه آنچـه کـه می فهمیـد توجـه کنیـد و 

بـرای مطالـب کـه فـورا درک منی کنیـد، توقـف نکنیـد. بـه خواندن 

کتـاب ادامـه دهیـد و از نکاتی که منی فهمید، بگذریـد، به زودی به 

نکاتـی خواهید رسـید کـه آن را می فهمیـد«.)59ـ 60(

   بحـث خوانـش اجاملـی بـه صـورت اجاملـی در ایـن جـا توضیـح 

داده شـد. ادامـه بحث کتـاب »چگونه کتاب بخوانیم« در یادداشـت 

بعدی مطـرح می گـردد. 

ــرای  ــدن ب ــوع »خوان ــر ن ــاب ب ــندگان کت ــد نویس تأکی
ــات«  ــب اطالع ــاوت »کس ــورد تف ــت. در م ــدن« اس فهمی
ــات  ــب اطالع ــه کس ــد ک ــح می ده ــدن« توضی و »فهمی
بــه معنــای دانســتن چیــزی اســت؛ امــا فهمیــدن 
ــوع  ــب موض ــام جوان ــا تم ــناخت ب ــنایی و ش ــی آش یعن
ــرای  ــی ب ــدن را عمل ــر خوان ــن اســت. اگ ــرا چنی ــه چ ک
ــب  ــش کس ــورت خوان ــم، در آن ص ــی کنی ــری تلق یادگی
ــش  ــی« و خوان ــری آموزش ــود »یادگی ــات را می ش اطالع
فهمیــدن را »یادگیــری خوداکتشــافی« نــام گذاشــت. 
ــوری کار  ــوری و غیرحض ــم حض ــر معل ــاب از تعبی در کت
ــه از  ــد ک ــه می کن ــندگان توصی ــت؛ نویس ــده اس ــه ش گرفت
ــتفاده  ــوری اس ــر حض ــان غی ــه معلم ــه مثاب ــا ب کتاب ه
ــه  ــت ک ــر نیس ــم حاض ــه معل ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب کنی
پاســخ های تان را بگویــد؛ بلکــه شــما بــا تحلیــل و تفکــر 
ــد و مشــکل  در الیه هــای عمیــق متــن، پاســخ ها را بیابی
ــا  ــدون اینکــه منتظــر باشــید ت ــان حــل کنیــد ب را خودت
ــان توضیــح دهــد.  ــد و همــه چیــز را برای ت معلمــی بیای

کتاب

اسکار 2021 و چالش های 
کرونایی فراروی آن

افغانسـتان ما: تهیه کنندگان اسکار با اسـتفاده از تجربیات گلدن گلوب و 

گرمـی قصـد دارند برنامه ای حضوری را بـا کمرین خطر در پیش بگیرند.

مهامنان مراسـم اهدای جوایز اسـکار امسـال ممکن اسـت نتوانند خیلی 

رس جای شـان راحت بنشینند چون برگزارکنندگان مراسم در حال بررسی 

پیشـنهاد تعویـض چرخشـی نامزدها و اهداکننـدگان به دلیـل کووید -۱۹ 

هستند.

هم چنیـن برگزارکننـدگان در نظـر دارنـد کـه پیـش از اینکـه گـروه بعـدی 

نامزدها و اهداکنندگان روی صندلی های شان بنشینند، صندلی ها و کل 

منطقه ضدعفونی شـود. این ایده مشـابه برنامه جوایز گرمی امسـال است 

کـه گروه هایـی از اجراکننـدگان و نامزدها به طور چرخشـی در قالب چهار 

گـروه تعویـض شـدند. تقریبـاً هـر ۴۵ دقیقـه یـک بـار این تعویـض صورت 

می گرفـت. در مـورد اسـکار هنـوز تصمیـم نهایـی گرفته نشـده اما جسـی 

کالینـز، استیسـی رش و اسـتیون سـودربرگ کـه مسـئولیت تهیه کنندگی 

مراسـم امسـال را بـر عهـده گرفته انـد می خواهنـد برنامـه را بـه صـورت 

حضـوری برگـزار کنند چون گلدن گلوب و دیگر جوایز تجربه خیلی خوبی 

در اجـرای برنامـه از طریـق زوم و بـه صـورت مجازی نداشـتند.

ایـن تصمیم از سـوی تعـدادی از نامزدها از کشـورهای خارجی با مخالفت 

مواجـه شـده کـه می گوینـد سـفر کـردن در دوران قرنطینـه و پاندمـی 

خیلـی سـخت اسـت. ایـن مسـأله همچنین بـرای بازیگـران و فلمسـازانی 

مشـکل خلـق کـرده کـه نامـزد دریافـت جوایـز شـده اند امـا در کشـورهای 

خارجی مشـغول فلمربداری هسـتند و مجبور می شـوند هفته هـا کار خود 

را بـرای قرنطینـه و سـفر کـردن تعطیـل کننـد. آکادمـی امروز جلسـه ای با 

مناینـدگان اسـتودیوها و مدیـر برنامه هـای چهره هـای مختلـف خواهـد 

داشـت تـا برنامه هـای خـود را بـا جزییـات بیشـری مـورد بحث قـرار دهد. 

این ممکن اسـت شـامل حضور نامزدها از راه دور هم بشود. هنوز مشخص 

نیسـت برنامـه گروه هـای چرخشـی اجرایـی می شـود یـا نـه چـون تعـداد 

رشکت کنندگان ممکن اسـت از تعداد افـرادی که از نظر قانونی می توانند 

در دوران پاندمـی گردهـم بیایند بیشـر شـود.

نامزدهـا و اهداکننـدگان اجـازه خواهند داشـت یک مهامن همراه داشـته 

باشـند، اما لیسـت افرادی که مجوز ورود به یونیون استیشـن، یعنی جایی 

کـه جوایـز توزیـع می شـوند، را دارنـد در سـطح حداقل نگه داشـته خواهد 

شـد. نامزدهـای دریافـت جوایـز اسـکار در تاریـخ پانزدهم ماه مـارس اعام 

شـد و از شـواهد معلـوم دو زن کارگـردان در ایـن فهرسـت دیـده می شـوند 

کـه در تاریـخ ایـن صنعـت بی سـابقه اسـت. از جمله ایـن زنان می تـوان به 

کلویـی ژائـو بـرای فلـم »رسزمین عشـایر« و امرالد فنـل کارگردان فلـم »زن 

جـوان خوش آتیـه« نـام بـرد. دیگـر فلم های نامـزد جایزه اسـکار فلـم »پدر« 

بـه کارگردانـی فلوریـن زلر با بازی آنتونی هاپکینز، »یهودا و مسـیح سـیاه« 

بـه کارگردانـی شـاکا کینـگ، »مینـاری« اثـر »لی ایـزاک چونـگ«، »منک« 

اثـر دیود فینچر، »دادگاه شـیکاگو۷« اثر آرون سـورکین و »صـدای متال« از 

دریـس مـاردر هسـتند که برای به دسـت آوردن مقام برتـر با یکدیگر رقابت 

می کنند.  از این میان دو فلم نامه های »رسزمین عشـایر« و »پدر« بر گرفته 

از دو کتاب با همین عناوین در جمع نامزدهای بهرین فلم نامه اقتباسـی 

قـرار گرفته انـد. در بخـش خارجـی هـم فلم هـای »دور دیگـر« از دامنـارک، 

»روزهـای بهـر« از هنـگ کنـگ، »دسـته جمعـی« از رومانـی، »مـردی کـه 

پوسـتش را فروخت« از تونس، »کجا می روی آیدا؟« از بوسـنی برای کسـب 

بهریـن فلـم انتخـاب شـده اند.  بنـا بـه گزارش ها نحـوه اجـرای تلویزیونی 

ایـن مراسـم کـه اعـام نتایج آن بیـش از همیشـه در تاریخ به درازا کشـیده 

اسـت، هنوز در هالـه ای از ابهام اسـت.

جشنواره



پورتـو  و  برگشـت چلسـی  و  رفـت  بـازی  دو  هـر 

از یـک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان در شـهر 

برگـزار خواهـد شـد. سـویل 

قهرمانـان  لیـگ  نهایـی  هشـتم  یـک  در  پورتـو 

توانسـت بـه شـکلی دراماتیـک از سـد یوونتـوس 

عبـور کنـد و چلسـی هـم اتلتیکـو را در دو بـازی 

رفـت و برگشـت شکسـت داد و بـه یـک چهـارم 

نهایـی رسـید.

قـرار بـود بـازی رفـت دو تیـم 18 فروردیـن مـاه 

انجـام  بـه  پورتـو  شـهر  دراگائـوی  ورزشـگاه  در 

در  برگشـت  بـازی  نیـز  بعـد  روز  و شـش  برسـد 

اسـتمفورد بریـج لنـدن امـا بـه دلیـل محدودیت 

هـای کرونایـی و ممنوعیـت سـفر اتبـاع پرتگالی 

بـه خـاک بریتانیـا، امـروز یوفـا اعـام کـرد کـه 

ورزشـگاه سـانچس پیسـخوان سـویا میزبـان هـر 

دو بـازی رفـت و برگشـت دو تیـم خواهـد بـود.

بـازی رفت چلسـی و اتلتیکو نیز بـه جای مادرید 

در بخارسـت رومانـی بـه انجـام رسـید ولـی در 

بـازی برگشـت چلسـی توانسـته بود در ورزشـگاه 

خـود از اتلتیکـو میزبانـی کند.

میزبان 2 بازی رفت و برگشت چلسی و پورتو مشخص شد

ورزش
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طـی ماه هـای اخیـر، رفـت و آمـد آزاد میان کشـورهای 
عضـو منطقه شـنگن را به شـدت تحت تأثیر قـرار داده 
بـه طـوری کـه چندیـن کشـور عضـو ایـن منطقـه در 
صـدد برگرداندن کنرتل هـای مـرزی و محدودیت های 

تـردد برآمده انـد.

سـازمان جهانـی صحت تنها طی ۷ روز گذشـته یک 
میلیـون و ۶۴۸ هـزار و ۳۴۶ مـورد ابتـا بـه ویـروس 
کرونـا و ۲۳ هـزار و ۸۲۰ مـورد مـرگ و میـر ناشـی از 

کوویـد۱۹ در اروپـا گـزارش کرده اسـت.
افزایـش انـواع جهش یافتـه ویـروس کرونـا در اروپـا 

ایتالیـا و آملـان بـه دلیـل مـوج تـازه شـیوع کرونـا، مقـررات 
سـختگیرانه تری بـرای تـردد مـرزی بـا دیگـر کشـورهای عضو 

اتحادیـه اروپـا وضـع می کننـد.
بنـا بـر اعام منابع وزارت صحت ایتالیا در روز سـه شـنبه ۳۰ 
مـارچ قـرار اسـت از ایـن پس متامـی مسـافران ورودی به این 
کشـور از مبـدأ دیگر کشـورهای اتحادیه اروپا، پـس از ورود به 

مدت ۵ روز قرنطینه شـوند.
این دسـته از مسـافران باید قبل از خروج از کشـور مبدأ و نیز 
پـس از پایـان دوره قرنطینـه در ایتالیـا آزمایش کرونـا بدهند. 
ایتالیـا پیـش از ایـن، محدودیـت  مشـابهی را بـرای مسـافران 

کشـورهای خـارج از اتحادیـه اروپـا در نظـر گرفته بود.
کنرتل مرزی در آملان

در همیـن حـال، آملـان نیـز روز سـه شـنبه اعـام کـرد کـه 
کنـرتل مرزهای زمینی با کشـورهای همسـایه خـود را برای ۸ 

تـا ۱۴ روز آینـده تشـدید می کنـد.
هورشت زیهوفر، وزیر کشور آملان در این زمینه گفت: 

لهسـتان،  باشـد،  اهـل کجـا  فـرد مسـافر  »فرقـی منی کنـد 
داشـته  را  انتظـار کنـرتل  بایـد  یـا دامنـارک، همـه  فرانسـه 

باشـند.«
محدودیت هـای جدیـد مسـافرتی در حالـی اعـام شـده کـه 
اروپـا به شـدت درگیر موج سـوم ویـروس کروناسـت و افزایش 
مـوارد ابتا بـه نوع جهش یافتـه آن، یعنی ویـروس بریتانیایی 
کـه بسـیار مرسی تر اسـت، نگرانی هـا از گسـرتدگی فاجعه را 

بـاال برده اسـت.

موج سوم کرونا در اروپا؛  
مقررات سفر به ایتالیا و آلمان سختگیرانه تر شد 

دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان؛ بلخ میزبان این رقابت هاست

سازمان ملل حوثی ها را مسئول 
حمله به فرودگاه عدن می داند

مسابقات وشوو میان ۶۷ باشگاِه کابل امروز آغاز می شود

چهاردهمین دور بازی های 
آی پی ایل هند در نهم اپریل 

آغاز می شود

توافق سازمان صحت جهانی با ۲۳ کشور درباره مقابله با پاندمی ها 

بازرسـان دربـاره حملـه بـه این فـرودگاه اعام 

شـد.

خربنـگار  بـه  شـده  یـاد  مطلـع  منبـع  دو 

منایندگـی  کـه  گفته انـد  رویـرتز  خربگـزاری 

از  مانـع  ملـل  سـازمان  در  روسـیه  سیاسـی 

اسـت. شـده  گـزارش  ایـن  گسـرتده  انتشـار 

منایندگـی سیاسـی روسـیه در سـازمان ملـل 

ایـن  دولـت  مخالفـت  دربـاره  نظـر  اظهـار  از 

کشـور با انتشـار نتایج این گـزارش خودداری 

ورزیـده اسـت.

شورشـیان حوثی هرگونه مداخلـه در حمله به 

فـرودگاه عـدن را تکذیـب می کننـد. گـزارش 

منتـر می شـود  ملـل در رشایطـی  سـازمان 

کـه جـو بایدن، رئیـس جمهور امریـکا و دولت 

ملـل،  سـازمان  بـا  همراهـی  در  تـا  برآننـد  او 

شورشـیان حوثـی را وادار بـه پذیرش آتش بس 

. کنند

جدیـد  دولـت  سـوی  از  کـه  صلحـی  طـرح 

مـورد  شـده،  ارائـه  ملـل  سـازمان  و  امریـکا 

همچنیـن  و  یمـن  مرکـزی  دولـت  اسـتقبال 

ائتـاف نظامـی تحـت فرماندهـی عربسـتان 

اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت.  گرفتـه  قـرار 

کـه شورشـیان حوثـی حـارض بـه پذیـرش آن 

ند. نشـد ه  ا

خربگـزاری رویـرتز در یـک گـزارش اختصاصی 

بـه نتایـج تحقیقات سـازمان ملل متحـد درباره 

پرداختـه  عـدن  فـرودگاه  بـه  خونیـن  حملـه 

 ۳۰ روز  حملـه  کـه  می شـود  گفتـه  اسـت. 

از  عـدن  فـرودگاه  بـه  گذشـته  سـال  دسـامرب 

سـوی شورشـیان حوثـی صـورت گرفتـه اسـت.

هویت شـان  خواسـته اند  کـه  مطلـع  منبـع  دو 

بـه خربگـزاری رویـرتز گفته انـد  فـاش نشـود، 

حکایـت  ملـل  سـازمان  تحقیقـات  نتایـج  کـه 

روز ۳۰ دسـامرب سـال  کـه حملـه  دارد  آن  از 

۲۰۲۰ بـه فـرودگاه عـدن از سـوی شورشـیان 

حوثـی طراحـی و اجـرا شـده اسـت.

در جریـان ایـن حملـه ۲۲ نفـر جان خـود را از 

دسـت دادنـد. افزون بـر آن، گفته می شـود که 

۵۰ نفـر هم مجروح شـدند.

حملـه زمانـی صورت گرفـت که اعضـای دولت 

عـدن  فـرودگاه  محوطـه  وارد  یمـن  مرکـزی 

شـناخته  به رسـمیت  به رغـم  بودنـد.  شـده 

اکـر کشـورهای  از سـوی  دولـت  ایـن  شـدن 

پشـتیبانی  از  کـه  حوثـی  شورشـیان  جهـان، 

غیرقانونـی  را  دولـت  ایـن  برخوردارنـد،  ایـران 

ننـد. می دا

مـارچ   ۲۹ دوشـنبه  روز  غیرعلنـی  جلسـه  در 

تحقیقـات  گـزارش  نتایـج  ملـل،  سـازمان 

ورود گروه هـای مسـلح در ناآرامی هـای میامنـار 

هشـدار داده اند. گفته شـده اسـت که در صورت 

دولـت  بـا  مسـلح  گروه هـای  رویارویـی  وقـوع 

کودتـا، خطـر بروز یک جنـگ داخلـی میامنار را 

می کنـد. تهدیـد 

وزارت امـور خارجـه تایلند نیز با انتشـار بیانیه ای 

اعام کرده اسـت کـه دولت این کشـور برنامه ای 

بـرای بازگردانـدن پناهجویـان میامنـار نـدارد. تا 

کنـون هـزاران نفـر از شـهروندان میامنـار بـرای 

نجـات جـان خود بـه تایلنـد پنـاه برده اند.

بازگردانـدن  از  حاکـی  اخبـاری  ایـن  از  پیـش 

تایلنـد  دولـت  توسـط  پناهجویـان  از  شـاری 

منتر شـده بـود. وزارت امور خارجـه تایلند این 

اخبـار را تکذیـب کـرده اسـت.

به رغـم فشـارهای بین املللـی، ارتـش میامنـار به 

رسکـوب خشـن و خونیـن اعرتاضـات مـردم علیه 

می دهـد.  ادامـه  فوریـه  اول  نظامـی  کودتـای 

پنـاه  تایلنـد  بـه  میامنـار  مـردم  از  نفـر  هـزاران 

را  پناهجویـان  اخـراج  خـرب  تایلنـد  برده انـد. 

اسـت. کـرده  تکذیـب 

رسکـوب اعرتاضـات مـردم میامنـار در واپسـین  

بیشـرتی  شـدت  سپری شـده  هفتـه  روزهـای 

یافـت. تنهـا در "روز ارتـش" )شـنبه ۲۷ مـارچ( 

دسـت  بـه  معرتضـان  از  نفـر   ۱۰۰ دسـت کم 

شـدند. کشـته  امنیتـی  نیروهـای 

بـا  مـارچ  روز سه شـنبه ۳۰  فرانسـه  خربگـزاری 

انتشـار گزارشـی از یانگـون، پایتخـت میامنار، از 

افزایش شـار قربانیان اعرتاضـات اخیر به ۵۱۰ 

نفر خـرب داده اسـت.

در ارتبـاط با خشـونت گسـرتده نیروهای امنیتی 

علیـه معرتضـان میامنار، دولت امریکا مناسـبات 

بازرگانـی خـود بـا آن کشـور را بـه حالـت تعلیـق 

در آورده اسـت.

از سـوی دیگر، سـه گروه مسـلح وابسـته به اقوام 

دولـت  از  بیانیـه ای  انتشـار  بـا  میامنـار  سـاکن 

علیـه  بـه خشـونت  کرده انـد  درخواسـت  کودتـا 

معرتضـان خامتـه دهـد.

در بیانیـه مشـرتک ایـن سـه گـروه آمـده اسـت 

کـه هـرگاه ارتـش بـه رسکـوب خشـن اعرتاضـات 

بـه  آن هـا  ندهـد،  پایـان  میامنـار  در  مردمـی 

کـرد. خواهنـد  اقـدام  مسـلحانه  گونـه ای 

بـه  نسـبت  بـر  حقـوق  مدافـع  سـازمان های 

مسابقه بایرن با زمان؛ لوا به دوئل قهرمانی می رسد؟
رابرت لواندوفسـکی، سـتاره بایرن مونیخ، در بازی در ترکیب تیم ملی لهسـتان مصدوم 

شـد و اکنون ممکن اسـت دو بازی رسنوشت سـاز بایرن را از دسـت داده باشـد.

مرحلـه  در  آنـدورا  برابـر  لهسـتان  بـازی  در  کـردن  دبـل  از  پـس  لواندوفسـکی  رابـرت 

مقدماتـی جـام جهانـی 2022، بـه دلیـل مصدومیـت تعویـض شـد و بـا وجـودی که در 

ابتـدا بـه نظـر مـی رسـید مصدومیـت او مشـکلی جزئـی باشـد، در نهایت مشـخص شـد 

بـه دلیـل آسـیب دیدگـی ربـاط جانبی زانـوی راسـت، باید مدتـی را اسـرتاحت کند. لوا 

نـه تنهـا بـازی روز چهارشـنبه لهسـتان برابـر انگلیـس را از دسـت داد، کـه ممکن اسـت 

در دیـدار رسنوشـت سـاز بایـرن مونیـخ برابـر الیپزیـش، تیم دوم جـدول بوندسـلیگا، نیز 

غایـب باشـد. او حتـی ممکـن اسـت در دیـدار رفـت بایـرن برابـر PSG در چمپیونزلیـگ 

نیـز حضور نداشـته باشـد.

مصدومیـت هایـی مثـل مصدومیـت لواندوفسـکی معمـوال پنج تـا 10 روز بـرای بهبودی 

زمـان مـی برنـد. بـازی رسنوشـت سـاز بایـرن مونیـخ و الیپزیـش کـه یـم توانـد در تعیین 

قهرمان این فصل بوندسـلیگا نقشـی حیاتی داشـته باشـد، روز شـنبه برگزار خواهد شـد 

و تنهـا چهـار روز بعـد باواریایـی هـا بایـد در یک چهـارم نهایـی چمپیونزلیگ بـه مصاف 

بروند.  PSG

مهاجـم لهسـتانی بایـرن فرصـت بسـیار کمـی بـرای بهبـودی در دسـت دارد و اوضـاع 

بـرای او بسـیار سـخت خواهـد بود چرا کـه به ندرت در مسـابقه ای غایب بـوده و در این 

فصـل تنهـا در هفتـه ششـم و در پیـروزی 2-1 بایـرن برابر کلـن به کلـی در زمین حضور 

نداشـته است.

وقتـی لواندوفسـکی پس از شـصت دقیقه بازی برابـر آندورا تعویض شـد، اولی هوینس، 

رییـس سـابق بایـرن مونیـخ، که برای شـبکه RTL بـازی را گزارش می کـرد گفت: "قلبم 

ایسـتاد. بیایـد امیـدوار باشـیم اتفاقـی نیافتـاده باشـد و مصدومیـت جـدی نباشـد." او 

بافاصلـه بـه رساغ تلفـن خـود رفـت و جویـای حال لـوا شـد و در ادامه گفـت: "معاینات 

اولیـه نشـان مـی دهـد که اوضـاع چندان بد نیسـت."

قـرار اسـت رونـد دوم لیـگ رقابت هـای قهرمانـان فوتبال افغانسـتان 

دیـروز )۱۰ حمـل( در شـهر مـزار رشیـف مرکـز والیـت بلخ آغاز شـد.

فیروز مشـعوف سـخنگوی فدراسـیون فوتبال افغانسـتان در این باره 

بـه رادیو آزادی شـام روز دوشـنبه )۹ حمـل( جزئیات داد.

مشـعوف گفـت: "در مزاررشیـف در اسـتدیوم والیـت بلـخ، تیم هـای 

خراسـان فاریـاب، خدیـم رسپـل، جوانـان واحـدی کنـدز و همچنان 

مـوج سـاحل تخـار با هم مسـابقه می کنند و مسـابقات در شـش روز 

پیگیـری خواهد شـد."

در رونـد اول لیـگ فوتبـال رقابت هـای فوتبـال افغانسـتان چهار تیم 

زون هـای مرکـز و جنـوب رشق کشـور اشـرتاک کـرده بودنـد و شـش 

مسـابقه برگزار شـد.

در بـازی نهایـی روز دوشـنبه تیـم کلـوب اتـان خوسـت ۱-۶ جوانان 

لغـان را شکسـت داد.

تیـم  تاحـال  کـه  گفـت  افغانسـتان  فوتبـال  فدراسـیون  سـخنگوی 

لیـگ اسـت. امتیـاز صدرنشـین  بـا ۹  اسـتقال کابـل 

انتظـار مـی رود رونـد سـوم ایـن لیـگ از ۱۸ تـا ۲۳ حمـل در هـرات 

شـود. برگزار 

بیانیه مشـرتکی متعهد شـدند کـه در ارتباط بـا مقابله با 

بیاری هـای واگیـردار و دیگـر بحران هـای پزشـکی در 

آینـده با یکدیگر در سـطحی گسـرتده تر همکاری کنند. 

رهربان و رسان کشـورهای امضا کننده این بیانیه متعهد 

شـدند کـه در ارتبـاط بـا شـیوع بیاری هـا از سیسـتم 

هشـداردهنده بهـرتی بهـره گیرنـد. افـزون بـر آن، توزیع 

عادالنه تـر واکسـین ها، داروهـا و کیت هـای آزمایـش نیـز 

از دیگـر موارد مورد توافق این کشـورها و سـازمان صحت 

جهانـی اعـام شـده اسـت. کشـورهای امضاکننـده ایـن 

بیانیـه در عیـن حـال اعـام کردنـد کـه در صـورت بـروز 

پاندمـی، در زمینـه تبـادل اطاعـات، نتایـج پژوهش ها و 

تجربـه بـا یکدیگر همـکاری گسـرتده تری خواهنـد کرد.

طـرح چنین توافقی ابتدا از سـوی شـارل میشـل، رئیس 

شـورای اتحادیـه اروپـا در نشسـت عالی کشـورهای گروه 

۲۰ در مـاه نوامـرب سـال گذشـته مطرح شـده بود.

سـازمان  رئیـس  ادهانـوم،  تـدروس  جنـوری  مـاه  در 

صحـت جهانـی نیز از پیشـنهاد شـارل میشـل اسـتقبال 

کـرد. توافـق ناظـر بـر مقابلـه بـا پاندمی هـا بـا اسـتقبال 

کشـورهایی همچـون بریتانیـا و فرانسـه نیـز روبه رو شـده 

اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه چیـن و ایـاالت متحـده 

امریـکا حـارض بـه امضـای ایـن توافـق نشـده اند.

الـزام آور سـاخته اسـت. پاندمـی )دنیاگیـری( پدیـده ای 

اسـت کـه در مرزهـای جغرافیایـی یـک کشـور منی ماند 

و بـه همه کشـورها مربـوط می گـردد. در همیـن ارتباط، 

در  مـارچ   ۳۰ سه شـنبه  روز  جهانـی  صحـت  سـازمان 

مشـارکت و همراهـی بـا ۲۳ کشـور جهـان بـه توافقـی 

جامـع دسـت یافـت. امضاکننـدگان این توافق بـا صدور 

سـازمان صحت جهانی با ۲۳ کشـور دیگر و از جمله آملان 

بـر رس نحـوه مقابلـه بـا پاندمی هـا و بیاری هـا در جهـان 

بـه توافـق رسـید. هـدف از ایـن توافـق گسـرتش سـطح 

همکاری هـا در زمینـه مقابلـه بـا بیاری هـای واگیـردار در 

جهـان اعـام شـده اسـت. بحـران برخاسـته از همه گیـری 

را  مختلـف  کشـورهای  همـکاری  سـارس-کوو۲  ویـروس 

چهـره برتر برای تیـم منتخب نوجوانـان انتخاب 

می شـود.

تـا  آغـاز و  اپریـل  آی پی ایـل هنـد در نهـم مـاه 

یابـد. ادامـه  سـی ام مـاه مـی 

ممبـی  تیـم  رقابت هـا  ایـن  بـازی  اولیـن  در 

اندینـز و رویـال چلینجـرز بنگلور بـه مصاف هم 

می رونـد.

و  آرمـان  راشـدخان  عیسـی خیل،  محمدنبـی 

افغانسـتان  نامـدار  بازیکـن  مجیـب زدران سـه 

نیـز بـرای رشکـت در رقابت هـای ای پی ایل هند 

بـه هنـد رسـیده اند.

در کنـار ایـن فضـل حـق فاروقی بازیکـن جوان 

هفتـه  چهارشـنبه  نیـز  افغانسـتان  ملـی  تیـم 

گذشـته بـه هند سـفر کرد تـا باتیـم کینگزالیون 

پنجـاب یکجـا شـود و در رقابت هـای آی پی ایـل 

رشکـت کنـد.

مسـابقات  حمـل(   ۱۱( امـروز  اسـت  قـرار 

وشـوو میان ۶۷ باشـگاه در کابل آغاز شود. 

سـید رحمن یورش، رئیس فدراسـیون وشـو 

رادیـو  بـه  حمـل(   ۱۰( دیـروز  افغانسـتان 

آزادی گفـت در ایـن رقابت هـا حـدود ۳۰۰ 

اشـرتاک  کابـل  باشـگاه   ۶۷ از  ورزشـکار 

می کننـد.

آقـای یـورش افـزود کـه هـدف از برگـزاری 

ایـن بازی هـا انتخـاب بهرتیـن ورزشـکاران 

وی  اسـت.  نوجوانـان  منتخـب  تیـم  بـرای 

افـزود در پایان این مسـابقات پنـج روزه ۲۴ 

بازی هـای  دور  چهاردهمیـن  اسـت  قـرار 

پنج سال زندان در انتظار کریم بنزما؟

سرمربی سویدن: زالتان مصدوم نیست

کریـم بنزمـا که چند سـالی اسـت درگیـر پرونده 

ای در رابطـه بـا اخـاذی از یکـی از هـم تیمـی 

هـای خـود در تیـم ملـی فرانسـه اسـت، ممکـن 

اسـت در صورت گناهکار شـناخته شـدن به پنج 

سـال زنـدان محکوم شـود.

دادگاه رسـیدگی بـه اتهام اخـاذی کریم بنزما در 

مـاه اکتـرب برگـزار خواهد شـد. بنزما متهم اسـت 

کـه قصد داشـته از متئـو والبوئنا اخـاذی کند.

در سـال 2015 گفتـه شـد کـه بنزمـا در تـاش 

بـرای اخـاذی از والبوئنـا بـا توسـل بـه فیلمـی 

خصوصـی از او دسـت داشـته اسـت. بنزمـا در 

اردوی تیـم ملـی فرانسـه از والبوئنـا خواسـته بود 

تـا درباره تهدیداتی که شـده، بـا او صحبت کند.

اکنـون اکیـپ گزارش کـرده که دادگاه رسـیدگی 

یـان اندرسـون، رسمربـی تیـم ملی سـویدن، می 

نشـده  ابراهیموویـچ مصـدوم  گویـد کـه زالتـان 

اسـت و فقـط قـرار نبـوده متریـن کنـد.

غیبـت زالتـان 39 سـاله، کـه بـه تازگـی دوبـاره 

بـه تیـم ملـی سـویدن دعـوت شـده اسـت، در 

مترینـات ایـن تیـم نگرانـی هایـی را رد رابطـه بـا 

وضعیـت سـامت و آمادگـی او برانگیختـه بـود. 

او  کـه حـال  کـرد  تاییـد  امـا  رسمربـی سـویدن 

خـوب اسـت و جـای هیـچ نگرانـی نیسـت.

آخریـن  از  روز  "فقـط دو  اندرسـون گفـت:  یـان 

بـازی ما گذشـته اسـت، یکـی از بازیکنـان امروز 

بـا عجله زمین مترین را ترک کـرد، دیگران کمی 

دیرتـر رفتنـد، امـا اینهـا همـه طبـق برنامـه بود."

بـه اتهـام بنزمـا در تاریـخ 20 تـا 22 اکتـرب در 

ایـن دادگاه  اگـر  ورسـای برگـزای خواهـد شـد. 

مادریـد  رئـال  بشناسـد، سـتاره  مقـر  را  بنزمـا 

ممکـن اسـت بـا حکـم پنـج سـال زنـدان مواجـه 

شـود. بنزمـا در آن زمـان بـا ایـن ادعـا کـه او فقط 

قصـد کمـک کـردن بـه هـم تیمـی اش را داشـته 

گفـت: "فکـر مـی کنـم ایـن فقـط یک سـوتفاهم 

اسـت. در ابتـدا مـن فقـط مـی خواسـتم متئـو از 

ایـن مسـئله باخـرب باشـد و بـه او کمک کنـم چرا 

کـه آنهـا بـا مـن هـم کار مشـابهی کـرده بودنـد. 

او کسـی اسـت کـه مـن در کنـارش در تیـم ملـی 

فرانسـه بـازی کـرده ام و دوسـت مـن اسـت."

از زمانـی کـه ایـن ماجـرا آغـاز شـد بنزمـا دیگر به 

تیـم ملـی فرانسـه دعوت نشـده اسـت.

اندرسـون کـه در کنفرانـس مطبوعاتـی صحبـت 

مـی کـرد، بـا رد شـایعات مصدومیـت گفـت کـه 

زالتـان باید فقط در نخسـتین بخـش از مترینات 

گروهـی سـویدن رشکت مـی کرد و بعـد جداگانه 

بـه متریـن مـی پرداخت. 

او تایید کرد که ایربا قرار بود فقط گرم کند.

اندرسـون افـزود: "زالتـان مصـدوم نیسـت. طبـق 

برنامـه او بایـد فقـط گـرم می کرد و بعـد می رفت 

و بـرای رسد کـردن متریـن مـی کرد.

بقیـه بازیکنانـی کـه روز یکشـنبه بـه میـدان رفته 

بودنـد هـم همین کار را کردند چـرا که معموال دو 

روز بعـد از بـازی شـا در اوج خسـتگی هسـتید. 

ایـربا فـردا در متریـن کنـار ما خواهـد بود."

شمار قربانیان اعتراضات مردمی 
در میانمار به بیش از ۵۱۰ نفر رسید 
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دادستانی کل سه مقام برحال و پیشین حکومت را به اختالس متهم کرد 

 

 شـاری از فعـاالن مدنـی و عاملـان دینـی در کابـل در آسـتانه برگـزاری نشسـت 

اسـتانبول بـرای صلـح افغانسـتان، گفتنـد کـه صلحـی کـه قـرار اسـت در کشـور 

فراگیـر شـود، بایـد عادالنـه باشـد و مشـارکت مـردم در آن در نظـر گرفتـه شـود.

شـورای اجتاعی برای تحکیم صلح که متشـکل از عاملان دینی رسارس کشـور اسـت و مجتمع 

جامعـه مدنـی افغانسـتان، روز سه شـنبه 10 حمـل در یـک نشسـت در کابـل گفتنـد کـه بایـد 

حقـوق و خواسـته های مـروع مـردم در نظـام پسـا صلـح مـد نظر گرفته شـود.

تاج الدیـن نـوری، رئیـس شـورای اجتاعـی بـرای تحکیم صلح در این نشسـت گفـت که صلحی 

کـه عادالنـه نباشـد و خواسـته های مـروع مـردم مدنظر گرفته نشـود، به مثر منی رسـد.

آقـای نـوری تاکیـد کـرد کـه بایـد در جریـان گفتگوهای صلـح، آتش بس صـورت بگیرد و کشـن 

شـهروندان کشـور و خونریـزی متوقف شـود.

او همچنیـن گفـت کـه نبایـد در نظـام پسـاصلح، تبعیـض بیـن مـا و غیـر مـا، زن و مـرد، پیـر و 

جـوان و ... در کشـور وجـود داشـته باشـد. بایـد ایـن موضوع هـا ریشـه کـن شـود.

از  انتقـاد  بـا  نشسـت  ایـن  در  افغانسـتان  مدنـی  جامعـه  مجتمـع  رسپرسـت  شـهریار،  ایـوب 

نشسـت های هیئـت گفتگوکننـده حکومـت و گـروه طالبـان، گفـت کـه آنـان تاکنون در قسـمت 

برخـی از اصطاحـات بـه نتیجـه واحـد نرسـیده اند.

آقـای شـهریار افـزود، هیئت هـا تاکنـون در مـورد حقـوق بـر و حقـوق زنان بـه نتیجـه ای واحد و 

مطلـوب نرسـیده و برداشـت  آنـان از ایـن اصطاحات متفاوت اسـت.

او اضافه کرد که قوانین کشـور نیز برگرفته از رشعیت اسـت و خاف دین اسـام نیسـت، حقوق 

زن در قوانین نیز برگرفته از متون اسـامی اسـت.

از  دیگـر  قسـمتی  در  افغانسـتان  مدنـی  جامعـه  رسپرسـت 

معنـای  بـه  در کشـور  کـه حضـور خارجیـان  گفـت  سـخنانش 

اشـغال نیسـت، بلکـه افغانسـتان بایـد تـاش کند با کشـورهای 

دیگـر تعامـل داشـته باشـد.

عزیـز رفیعـی، رییـس مجتمـع جامعـه  مدنـی افغانسـتان کـه در 

خـارج از کشـور بـود، از طریـق ویدیـو کنفرانـس گفـت کـه گروه 

طالبـان بایـد دیـدگاه خـود را در مـورد حاکمیـت ملـی، حقـوق 

ملـی  حاکمیـت  و  منایـد  مشـخص  زنـان  حقـوق  و  شـهروندی 

اسـت،  آن  خواسـتار  گـروه  ایـن  کـه  الهـی  حاکمیـت  مخالـف 

منی باشـد. سـخرنانان ایـن نشسـت همچنیـن خواسـتار رشوع 

دوبـاره مذاکـرات بین االفغانـی شـده و می گوینـد کـه مشـارکت 

قربانیـان جنگ در پروسـه صلـح می تواند میزان انتقـام جویی را 

میـان طرف هـای درگیـر جنگ کاهـش دهـد و باید آنـان در این 

پروسـه حضـور داشـته باشـند.

سـیا سـمر، وزیـر پیشـین دولـت در امـور حقـوق بـر در ایـن 

نشسـت گفـت کـه بایـد پروسـه صلـح مشـارکتی باشـد، زنـان و 

قربانیـان جنـگ در آن حضـور معنـادار داشـته باشـند. او تاکیـد 

کـرد کـه حضـور قربانیـان جنـگ در پروسـه صلـح میـزان انتقـام 

جویـی را در ایـن پروسـه میـان دو طـرف کاهـش می دهـد.

اسـدالله سـعادتی، معـاون شـورای عالـی مصالحه ملـی در مورد نشسـت ترکیه که قرار اسـت در 

بـاره صلـح و جنـگ افغانسـتان تصمیـم گیری شـود، افـزود که در  نشسـت اسـتانبول انتظار این 

اسـت کـه رهـران دو طـرف جنـگ رشکـت کننـد و در حضـور جامعه جهانـی روی مسـئله دولت 

انتقالـی، نوعیـت نظـام پسـا صلـح و غیر مسـلح سـازی طالبان بـه یک توافق برسـند.

به باور آقای سـعادتی مردم افغانسـتان باید در نشسـت اسـتانبول به عنوان ناظر در این نشسـت 

حضور داشـته باشـند و بدانند که« کدام طرف مانع صلح اسـت و در کشـور صلح منی خواهد«. 

معـاون شـورای عالـی مصالحـه ملـی در مـورد نشسـت مسـکو کـه چنـدی پیـش دایر شـده بود، 

گفـت کـه از گفتگو هـا میـان طرف هـای افغانـی در ایـن نشسـت چنیـن دریافـت شـد کـه عزمی 

قاطـع بـرای پایـان جنـگ وجـود نـدارد؛ امـا شـش کشـور اشـراک کننده در نشسـت مسـکو در 

مـورد صلـح و جنـگ افغانسـتان بـه نتیجه ای مشـخص در مـورد صلح و جنگ افغانسـتان دسـت 

یافتند.

ناهیـد فریـد، عضـو مجلـس منایندگان گفـت که حقوق زنـان از موارد مهم پروسـه اسـت که باید 

تامین شـود و برداشـت گروه طالبان از حقوق زنان متفاوت از برداشـت شـهروندان و زنان اسـت. 

بانـو فریـد تاکیـد کـرد؛ برداشـت زنـان از حقوق شـان مبتنـی بر قانون اساسـی اسـت که اسـاس 

آن اسـامی می باشـد و در حـال حـارض برداشـت گروه طالبـان در مورد حقوق زنـان قابل تطبیق 

نیست. 

بـا این حـال، قـرار اسـت نشسـت اسـتانبول بـا اشـراک طرف هـای درگیـر جنـگ افغانسـتان و 

جامعـه  جهانـی در مـاه آینـده دایـر و در باره صلح و جنگ افغانسـتان تصمیم نهایی گرفته شـود.

 محمدهایـون قیومی رسپرسـت پیشـین وزارت مالیه و عضو 

تدارکات ملی، شـادمحمد رسگند مشـاور ارشـد رییس جمهور 

در امـور زیربنـا و رویـا رحانـی سـفیر افغانسـتان در امریـکا 

از سـوی دادسـتانی ابتدایـی ملکـی مرکـز عدلـی و قضایـی 

مبـارزه علیـه فسـاد اداری بـه اختـاس متهم شـده اند.

در صـورت دعوای دادسـتان دادسـتانی ابتداییـه ملکی مرکز 

بـه دادگاه  اداری کـه  عدلـی و قضایـی مبـارزه علیـه فسـاد 

فرسـتاده  قضایـی  و  عدلـی  مرکـز  سـنگین  جرایـم  ابتداییـه 

شـده، آمـده اسـت کـه ایـن افـراد در قضیـه ی سـاخت یـک 

افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  سـفارت  مـری   ۷۰ دیـوار 

مقیـم واشـنگن به اختـاس ۷۱۹۲۲۰ دالـر امریکایی متهم 

شـناخته شـده اند. طبـق ایـن صـورت دعـوا کـه در دسـرس 

روزنامـه اطاعـات روز نیـز قـرار گرفته، شـش رشکـت داوطلب 

سـاخت دیـوار سـفارت افغانسـتان در واشـنگن بوده انـد.

 CITADEL رشکـت  سـوی  از  پیشـنهادی  نـرخ  پایین تریـن 

مبلـغ ۸۶۰ هـزار دالـر امریکایـی بـوده و باالتریـن نـرخ نیـز با 

مبلـغ پنـج میلیـون و ۶۶۰ هـزار دالـر امریکایی 

از سـوی رشکـت CLARK پیشـنهاد شـده بوده 

اسـت. با این حال، در صورت دعوای دادسـتان 

ایـن پرونـده آمده اسـت کـه قرارداد سـاخت این 

دیـوار درحالـی که به صـورت مجموعـی ۲۲.۸۶ 

 KOCON مـر بـوده، نـه ۷۰ مـر، بـا رشکـت 

دالـر  هـزار   ۶۳۴ و  میلیـون  یـک  مبلـغ  بـه 

امریکایـی امضـا شـده اسـت کـه تفـاوت پولـی 

آن مبلـغ ۷۱۹۲۲۰ دالـر امریکایی بوده اسـت. 

دادسـتان در ایـن صورت دعـوا از هیأت قضایی 

بـه جرایـم سـنگین  ابتداییـه رسـیدگی  دادگاه 

فسـاد اداری خواسـته اسـت تـا افـراد متهـم را 

در پیونـد بـه اختـاس ۷۱۹۲۲۰ دالـر امریکایـی محکـوم بـه 

مجـازات کنـد.

بـا  واشـنگن  در  افغانسـتان  سـفارت  دیـوار  سـاخت  خـر 

هزینـه ی گـزاف در مـاه رسطـان سـال گذشـته ی خورشـیدی 

رسـانه ای شـد. ایـن خـر واکنش هـای گسـرده را در داخـل 

افغانسـتان به دنبال داشـت. سـفارت افغانسـتان در آن زمان 

ادعاهـای اختـاس در سـاخت دیـوار ایـن سـفارت را رد کرده 

بود. 

عالمان دین و فعاالن مدنی: 
ــارکت مردم در نظر گرفته شود در نظام پساصلح باید مش

 مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات مـى گويـد کـه در جريـان سـال گذشـته، 

11٧٩ تـن بـه شـمول ٣٥٦ خانـم و ٢ تبعـۀ خارجـى، بـه ظـن قاچـاق مسـکرات و موادمخـدر، از 

رسارس کشـور توسـط پوليـس بازداشـت شـده انـد.

احمـد مؤحـد سـخنگو و رئیـس نـرات ایـن مرکـز، گفـت کـه ايـن افـراد، غـرض تعقيـب عـدىل و 

قضايـى بـه مرکـز عـدىل و قضايـي مبـارزه عليـه مسـکرات و مـواد مخـدر اعـزام شـده انـد.

وى افـزود کـه مديريـت تدقيـق، بـررىس و البراتوار مرکـز عدىل و قضايـی، متام قضيه هاى يادشـده 

را در طـى ٧٢ سـاعت رسـيدگى الزم منـوده و بـه منظـور تحقيقـات بيشـر، متامـى دوسـيه هـا و 

مظنونـن را بـه رياسـت څارنـواىل اختصـاىص مرکز عدلـی وقضايی مرکـز عليه مسـکرات موادمخدر 

ارسـال داشـته است.

بـه گفتـۀ مؤحـد، از جملـه بازداشـت شـدگان، ٩٩ تـن بـه شـمول 1٥ خانـم کـه ميخواسـتند مـواد 

مخـدر نـوع تريـاک، چـرس و هريوين را با اسـتفاده از شـيوه هاى جاسـازى در بکس هاى سـفرى، 

تيـوپ و لچـر، ميـوه خشـک، سـگريت و بطـن، از ميـدان هوايـی بن امللـى حامد کرزى بـه هند و 

دىب انتقـال دهنـد؛ از سـوى موظفـن پوليـس و څارنـوال موظف مرکـز عدىل و قضايی مبـارزه عليه 

مسـکرات و مـواد مخدر شناسـايی و بازداشـت شـده اند.

سـخنگو و رییس نرات این مرکز به خرگزاری خرى پژواک گفت که به اسـاس پيشـنهاد رياسـت 

څارنـواىل اختصاىص و حکم 

محکمـه ابتدایيـه، بـه تعـداد 

نقليـه،  واسـطه  ٢٨1عـراده 

موترسـايکل،  ٢٤عـراده 

 1٦٥٩ بايسـکل،  ٣عـراده 

سـيت موبايل مختلـف النوع 

مختلـف  اسـلحه  ميـل  و٩٩ 

النـوع کـه از نـزد قاچاقـران  

مصـادره  آمـده،  دسـت  بـه 

اسـت. شـده 

کـه  گفـت  او  بـرآن،  افـزون 

مبلـغ ٨٦٨0٤٨0 افغـاىن و مبلـغ ٧٢٤٥ دالـر امريکايی کـه از نزد قاچاقران توسـط پوليس ضبط 

شـده  بـود نيـز مصـادره و بـه حسـاب قطعـى تحويـل د افغانسـتان بانـک گرديـده اسـت.

سـخنگوی مرکـز عدلـی وقضایـی درادامـه صحبت هایش گفت کـه در همن حال، در جريان سـال 

1٣٩٩ از سـوی محکمـه ابتداييـه مبـارزه عليـه مسـکرات و مواد مخـدر، 1٦٣٢ تن به شـمول 1٤0 

تـن از موظفـن خدمـات عامـه و ٣٤ خانـم، در پيونـد بـه ٩٩٨ قضيـه، از يکسـال و يکـاه اىل ٣0 

سـال حبـس محکـوم به مجـازات شـده اند.

وى افـزود کـه همچنـان از جانـب محکمـه اسـتيناف، 1111 تـن بـه شـمول 10٥ تـن از موظفـن 

خدمـات عامـه و 1٧0 خانـم و يـک خارجـى، در پيونـد بـه ٨0٩ قضيـه بـه حبـس هـاى تنفيـذى 

مختلـف، محکـوم بـه مجـازات شـده انـد.

موحـد گفـت کـه طى سـال 1٣٩٩ خورشـيدى، محاکـم ابتداييه و اسـتيناف  مرکز عـدىل و قضايی 

مبـارزه عليـه مسـکرات ومـواد مخـدر، بنابـر نبـود داليـل الـزام بـراى 1٣٢ نفـر بـه شـمول ٣٣ تن از 

موظفـن خدمـات عامـه و ٢ خانـم برائـت داده اند.

وى افـزود کـه از جانـب دیگـر، طـى ايـن مـدت پـس از فیصلـه محکمـه اسـتيناف مرکـز عـدىل و 

قضايـی مبـارزه عليـه مسـکرات و موادمخـدر، توسـط محکمه ديـوان امنيـت عامه سـره محکمه، به 

قطعيـت ٤٩٥ قضيـه فيصلـه صـادر شـده اسـت.

موصـوف گفـت کـه در پيونـد بـه قضايـای يـاده شـده، پوليـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر، مقاديـری از 

مسـکرات و مـواد مخـدر، مـواد کيميـاوی، جامـد و مايع و تابليت هـاى روانگردان )ک( را نيز کشـف 

و ضبـط منـوده اسـت. بنابـه معلومـات پوليـس دريـن ايـن مـدت 1٦٧٨ کيلوگـرام هريويـن، 1٨0 

کيلـو گـرام مورفـن، 1٤0٣٢٤ کيلوگرام چـرس، 1٢٧1 کيلوگرام شيشـه، ٨٦ کيلوگرام تابليت ک، 

٦٥٥٥ ليـر تيـزاب، 10٤٨0 کيلوگـرام مـواد کيمياوی جامـد، ٣٢٥ کیلوگرام مـواد کيمياوی مايع، 

٥٤010 ليـر مروبـات الکولی، 1٢٤٣٧٤ کيلوگرام بنگدانه، و 1٢0٤٣ کيلوگرام خشـخاش، ٢٣ 

کيلوگـرام مـواد کيمياوی نامشـخص به دسـت آمده اسـت.

خالـد مؤحـد گفـت کـه به همین گونـه، طى سـال 1٣٩٩ واليت کابـل باداشـن 1٤٩ قضيه جرمى 

مسـکرات و مـواد مخـدر؛ و ننگرهـار باداشـن 1٩٢٥ قضيـه جرمـى مسـکرات و مـواد مخـدر، در 

صـدر فهرسـت واليـات قـرار گرفتـه اند. ايـن در حاىل اسـت که در جريان سـال 1٩٩٨ خورشـيدى، 

مجموعـا 10٤٨ قضيـه بـه مظنونيـت 1٥٢٣ تـن بـه شـمول ٣0 خانـم و ٣ تـن خارجـى، ٢٩ تـن 

محصـل و متعلـم و 10٢ تـن از موظفـن خدمـات، در پيونـد بـه جرايـم مسـکرات و موادمخـدر، از 

رسارس کشـور بازداشـت شـده بودنـد. 

مؤحد: سال گذشته ١٤٠ کارمند دولت در پیوند به 
قاچاق موادمخدر محکوم به مجازات شده اند 


