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 عذرخواهی 
وزیر خارجه ایران از مردم

 قرقیزستان و تاجیکستان بر 
سر آتش بس به توافق رسیدند

 سـاعاتی پـس از انتشـار متـن عذرخواهـی وزیـر خارجـه 
ایـران از مـردم ایـران و »عاشـقان سـردار سـلیمانی« بـه 
دلیـل آن چـه کـه او »پخـش برداشـت و تحلیـل تلـخ« 
خـود از »یـک برهـه تاریخی« تعبیـر کـرده، آذر منصوری، 

سـخنگوی جبهـه ...

 رؤسـای کمیته امنیت ملی قرقیزسـتان و تاجیکسـتان 
اعـام کردنـد که بر سـر آتش بـس به توافق رسـیده اند. 
نظامیان قرقیزیسـتان و تاجیکسـتان چنـد روز پیش بر 
سـر کنترل شـبکه توزیـع آب در مرز دو کشـور درگیر 

شـده بودند...

 روز ۲۷ اوت ۱۹۷۰ روزنامـه ی کابـل تایمـز، یـک 

در  مقالـه ای  انگلیسـی زبان،  دولتـی  روزنامـه ی 

کـرد:  منتـر  عنـوان  ایـن  بـا  خـود  اول  صفحـه ی 

»اولیـن فلـم بلنـد افغانسـتان در کابل اکران شـد«. 

نـام روزگاران در حقیقـت سـه فلـم  بـا  فلـم مزبـور 

مجـزا بـا بازیگـران و عوامـل  ...

نیروهای  انتونیک  کمپ 
اردوی ملی   به  امریکایی 

2

سپرده شد

4

4

 سینمای افغانستان چه 
زمانی آغاز شد؟

»رایجینیکانت« بزرگ ترین 
افتخار سینمای هند را کسب 

می کند 

هنری

 آیا القاعده بر می گردد؟

امکان حضور القاعده در 
افغانستان پس از خروج قوای 

بین المللی 

 طلوع خورشید در آسمان 
شرق: تجربه ی توسعه آسیا

 رییـس جمهـور ایـاالت متحـده بـرای توجیـه تصمیـم 
خـود مبنـی بـر خـروج کلیـه نیروهـای ایـاالت متحده 
از افغانسـتان گفته اسـت کـه عدالت در مـورد بن الدن 
تطبیـق شـده و مـا او را تـا دروازه هـای جهنـم دنبـال 
کـرده ایـم. بـه گفتـه جوبایـدن هـدف ایـاالت متحـده 

حفاظـت از منافـع ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

17 اختطاف گر  بازداشت 
و 350 متهم به جنایت

 

 انفجـار مهیـب تانکرهـای سـوخت در ناحیـه ۱۷ شـهر کابـل باعـث 

شـد کـه دسـتکم ۷ نفـر کشـته و ۱۴ نفـر مجروح شـوند. ایـن حادثه 

باعـث قطـع بـرق پایتخت نیز شـد.

فـرودوس فرامـز، سـخنگوی پولیس کابل با اشـاره به اینکـه این آمار 

نهایـی نیسـت، گفتـه کـه اکنـون ترافیـک سـنگین در محـل وجـود 

دارد ولـی مسـیر بـرای تردد مسـدود نیسـت.

عکس هـای کـه کاربـران شـبکه هـای اجتامعـی همرسـانی کـرده 

را  راه  و  تجمـع  محـل  در  خشـمگین  مـردم  کـه  می دهـد  نشـان 

ند. بسـته ا

تابسـتان سـال ۱۳۹۳ صدهـا تانکـر حامـل مـواد سـوخت در غـرب 

کابـل آتـش گرفـت، پولیـس کابـل تعـداد تانکرهـا را ۲۰۰ اعالم کرد 

امـا گزارشـگر بی بی سـی گفتـه بـود کـه حـدود ۴۰۰ تانکـر در ایـن 

حادثـه سـوخته اند. 

 طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت داخلـه گفـت کـه ایـن آتـش سـوزی 

قبـل از سـاعت ۹ شـب گذشـته )۱۱ ثـور( در ورودی شـهر کابـل در 

منطقـه کاریز میر در ولسـوالی شـکردره رخ داده اسـت. او افزوده که 

ایـن حادثـه »تروریسـتی« نبوده اسـت.

در زمسـتان سـال گذشـته صدها کامیون حامل سـوخت در گمرک 

اسـالم قلعـه آتـش گرفـت و مالباختـگان ایـن حادثه شـامر کامیونها 

را یـک هـزار و ۲۵۴ خـودرو بـه ارزش ۵۰ میلیون دالـر  اعالم کردند.

آتش سـوزی  زمـان  در  پولیـس  کـه  گفتـه  داخلـه  وزارت  سـخنگوی 

تـالش کـرد تـا غیرنظامیـان را از محـل خـارج کنـد.

بازرگانـان افغانسـتان، نیـز بـه دولـت هشـدار داده کـه اگـر امنیـت 

امـوال آنـان تامیـن نشـود آنـان واردات سـوخت را متوقـف خواهـد 

کرد.

هنـوز علـت ایـن آتـش سـوزی مشـخص نشـده و پلیـس گفتـه کـه 

تحقیـق در ایـن بـاره ادامـه دارد.

آتـش سـوزی زمانـی رخ داد کـه تانکرهـای حامل سـوخت در ورودی 

شـهر تجمـع کـرده و منتظـر ورود بـه شـهر کابـل بودند.

وزارت داخلـه گفتـه کـه براسـاس مقـررات، موترهـای باربـری قبل از 

سـاعت ۹ شـب اجـازه ورود بـه شـهر را ندارنـد و بعـد بـه نوبـت وارد 

شـهر می شـوند.

رشکـت برشـنا نیـز اعـالم کـرده بـود کـه بـه دلیـل ایـن آتش سـوزی 

خـط انتقـال ۲۲۰ کیلوولـت وارداتـی قطـع و بیشـر قسـمت های 

شـهر کابـل بی بـرق اسـت.

همچنیـن در زمسـتان سـال ۱۳۹۹ دوبـار تانکرها در گـذرگاه مرزی 

ابونـر فراهـی در مـرز ایران و افغانسـتان آتش گرفتنـد که با کمک 

آتـش نشـانان ایرانـی مهـار شـدند. شـامر اندکـی تانکرهـا آسـیب 

دیدنـد. آتش سـوزی ›گسـرده‹ در گمـرک اسـالم قلعـه؛ خودروهـای 

آتش نشـانی ایـران بـه هـرات ›اعـزام شـدند‹ آتش سـوزی اسـالم قلعه 

در مـرز ایـران؛ ›هـزار خـودرو و صدهـا میلیـون دالـر  نابود شـده‹

هرچنـد اکنـون آتش سـوزی مهار شـده، ولـی تاکنون بـرق به صورت 

کامـل وصـل نشـده و بـه گفتـه رشکـت برشـنا کارمنـدان ایـن نهـاد 

تاکنـون فقـط قـادر شـده اند یـک خـط را وصـل کند.

در  نیسـت،  بی سـابقه  در کشـور  تانکرهـای سـوخت  آتـش سـوزی 

زمسـتان سـال گذشـته صدها الری حامل سـوخت در گمرک اسالم 

قلعـه آتـش گرفـت و مـال باختـگان ایـن حادثـه شـامر الری هـا را 

یـک هـزار و ۲۵۴ خـودرو بـه ارزش ۵۰ میلیـون دالـر  اعـالم کردنـد. 

شـامری از اعضـای مجلـس سـنا، آتش  سـوزی های پی در پـی اخیـر 

در کابـل، فـراه و هـرات را  پرسـش برانگیز می داننـد.

آتش سـوزی ها  ایـن  عقـب  در  کـه  می گوینـد  سـناتوران  ایـن 

ببینـد. زیـان  اقتصـاد کشـور  دسـت هایی اسـتند کـه می خواهنـد 

در کمـر از سـه مـاه اخیـر والیت هـای هـرات، فـراه و شـب گذشـته 

کابـل گـواه آتش سـوزی های بزرگـی بوده انـد. در این آتش  سـوزی ها 

بیشـر نفـت کش هـای رشکت هـای خصوصـی آتـش گرفتند.

انجینیـر محمـد خان، عضو مجلس سـنا گفـت: »ایـن رویدادها باید 

جـدی بررسـی شـود تـا دریابیم که آیـا این حمله دشـمن بود؟«

سـناتوران می گوینـد کـه یکـی از علت هـای ایـن آتش سـوزی ها بـی 

پروایـی مسـؤوالن حکومتی در مدیریت درسـت بندرها، وجود فسـاد 

و دسـت داشـن دشـمنان کشـور بـرای صدمـه زدن اقتصـاد کشـور 

می باشـد.

فضل هـادی مسـلمیار، رییـس مجلس سـنا بیان داشـت: »در دروازه 

کابـل کـه آتش سـوزی اتفـاق افتاد، همـه این ها بررسـی جـدی باید 

شوند.«

همگانـی نشـدن گـزارش چگونگـی آتش سـوزی بنـدر اسـالم قلعـه 

در هـرات و نیـز آتش سـوزی در میـان وسـایط نفـت کـش در فـراه بـا 

انتقادهـای جـدی روبـه رو شـده اند.

محمـد علـم ایزدیار، معاون نخسـت مجلس سـنا گفت: »هیچ کسـی 

نیسـت کـه حـاال پاسـخ بدهـد. همیـن فرهنـگ معافیـت متأسـفانه 

اکنون با گذشـت هر روز رایج شـده و نهادینه شـده در افغانسـتان.«

اتـاق تجـارت و رسمایه گذاری، وجود فسـاد در بندرهـا و در وازه های 

کابـل را از علت هـای ایـن آتش سـوزی ها می داند.

کـه  می گوینـد  سـنا  مجلـس  اعضـای  از  شـامری   

طالبـان همزمـان بـا آغاز خـروج نیروهـای خارجی از 

کشـور حمله هـای شـان را افزایـش داده انـد.

خـروج نیروهـای خارجی از افغانسـتان، روز گذشـته 

آغـاز شـد. قرار اسـت تـا یازدهم ماه سـپتامرب متامی 

نیروهـای خارجی افغانسـتان را تـرک کنند.

طالبـان امـا می گوینـد کـه بربنیاد توافـق نامه دوحه 

نیروهـای خارجـی باید تـا اول ماه می )روز گذشـته( 

افغانسـتان را تـرک می کردند.

غـالم محی الدیـن منصـف، عضو مجلس سـنا گفت: 

»اکنـون کـه خـروج این هـا )نیروهـای خارجـی( آغـاز 

از  شده اسـت، مخالفیـن حکومـت می خواهنـد کـه 

طریـق رعب و وحشـت مردم افغانسـتان را در هراس 

اعضـای دیگـر  از  و شـامری  رییـس  بدهنـد.«  قـرار 

مجلـس سـنا طالبان را بـه نداشـن اراده برای صلح 

متهـم می سـازند و می گوینـد بـا شـیوۀ جنگـی کـه 

آمـدن صلـح در کشـور  انـد،  پیـش گرفتـه  طالبـان 

ناممکـن اسـت.

فضـل هـادی مسـلمیار، رییـس مجلـس سـنا بیـان 

نشـان  شـان  کارهـای  بـا  »جنایـت کاران  داشـت: 

دادنـد کـه ایـن جـا صلـح یک خیـال و محال اسـت. 

آن هـا بـه جز از وحشـت و ظلـم چیزی دیگـری را یاد 

ندارنـد.«

بم گـذاری  موتـر  انفجـار  بـه  مسـلم یار  آقـای  اشـاره 

شـده در والیـت لوگـر اسـت. در ایـن رویـداد ۲۶ تن 

جـان باختنـد و ۱۱۰ تـن دیگـر زخمـی شـده اند.

به عهـده  را  انفجـار  ایـن  مسـؤولیت  طالبـان  امـا 

نگرفته انـد. حکومـت گفته اسـت کـه این انفجـار کار 

بوده اسـت. طالبـان 

اظهـار  معـاون دوم مجلـس سـنا  اسـتانکزی،  اکـرب 

قومنـدان  هـم  این هـا  گذشـته،  روز  »بایـد  داشـت: 

امنیـه و هـم رییـس امنیـت ملـی لوگـر بایـد اسـتعفا 

می دانـد امـا در افغانسـتان ایـن فرهنـگ نیسـت.«

همزمـان بـا ایـن، محمـد قاسـم حلیمـی، وزیرحـج و 

اوقـاف، جنـگ طالبـان را در برابـر نیروهـای دولتـی 

امـا  نگهبانـی می کنـد...  را  »کافـر  نـاروا می گویـد: 

می کننـد.  شـهید  رمضـان  مـاه  در  را  مسـلامنان 

لعنـت اسـت بـه آن دینـی کـه تـو از آن مناینده گـی 

می کنـی، لعنـت بـه کـردار و افغانیـت تـو!«

هرچنـد طالبان تاکنـون دراین باره چیـزی نگفته اند 

امـا پیـش از ایـن گفته انـد کـه از شـامر حمله هـای 

شـان در کشـور در مقایسـه بـه سـال های گذشـته 

اند.  کاسـته 

هفت کشته در انفجار تانکرهای سوخت در ورودی کابل سناتوران: 
طالبان با آغاز خروج خارجی ها حمله ها را افزایش داده اند
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 زنان بارسا از پی اس جی 
انتقام گرفتند

 تکان دهنده؛
 پای بازیکن دورتموند تا شد!

ورزشی

 تیـم فوتبـال زنـان بارسـلونا بـا گذر از سـد پـی اس جی 

بـه فینـال لیـگ قهرمانـان راه یافت.

نیمـه  از  پـی اس جـی  و  بارسـا  برگشـت  بـازی  امـروز  

نهایـی لیـگ قهرمانـان فوتبال زنـان در ورزشـگاه یوهان 

کرویـف برگـزار شـد و بـا برتری 2-1 بارسـا خامتـه یافت. 

بـازی رفـت دو تیـم در پاریس با تسـاوی 1-1 متام شـده 

بـود و بارسـا به لطـف پیـروزی ...

 در جریـان بـازی شـب گذشـته بوروسـیا دورمتونـد در 

نیمـه نهایـی جـام حذفـی آملـان اتفـاق دلخراشـی رخ 

پیـروزی 0-5  بـا  بروسـیا دورمتونـد  داد. شـب گذشـته 

مقابـل تیـم کوچـک هولشـتاین کیـل بـه فینـال رقابـت 

هـای DFB صعـود کرد. شـاگردان ادین ترزیـچ در دیدار 

دیشـب کامـال برتـر از حریـف بودنـد و در نهایـت بـا گل 

هـای جیووانـی رینـا ...

در سه ماه گذشته در هرات



 

 

 باشـندگان غـور از کُند بودن روند اسـفالت دو مسـیری 

کابـل– غـور و هـرات – غـور انتقـاد کـرده و می گوینـد 

دولـت در راسـتای تامیـن بودجـه ایـن پروژه هـا کوتاهی 

می کنـد.

غـور  والیتـی  شـورای  رئیـس  احسـان،  فضل االحـق 

می گویـد: »از چنـد سـال بـه این طـرف رونـد کاری این 

دو پـروژه بـا تاخیـر و توقـف زیـاد پیـش مـی رود.«

بـه بیـان وی دلیـل اصلـی این چالـش عـدم پرداخت به 

موقـع بودجـه از سـوی دولـت بـه رشکت هـای قـرارداد 

کننـده کار بـه شـار مـی رود.

او می افزایـد در صـورت کـه دولـت در امـر سـاخت ایـن 

پـروژه هـا صداقـت نداشـته باشـد و بودجـه تخصیـص 

یافتـه را به وقت مناسـب تحویل ندهـد، انتظار پیرشفت 

کار را هـم مـردم نداشـته باشـند.

بـه گـزارش جمهـور؛ وی عـاوه می کنـد »سـال گذشـته 

نسـبت بـه این مسـاله بـا دولت دیـدار داشـته ایم ولی با 

وجـود وعده هـای داده شـده مبنـی بر ترسیـع کار بازهم 

تاخیـر در ایـن روند ادامـه دارد.«

والیـت غـور در سـاحه مرکـز افغانسـتان از والیت هـای 

نسـبتا محـروم و کـم انکشـاف یافتـه اسـت.

گفتـه می شـود مسـیر هـرات - غـور از شـهر فیروزکـوه به 

مقصـد هـرات در حـدود 11.7  کلیومـر خـارج از شـهر 

فیروزکـوه و ده کیلومـر مـر هـم در داخـل شـهر را در 

بـر می گیـرد کـه کار ایـن پـروژه از نزدیـک بـه سـه سـال 

وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه کمـپ  

انتونیـک نیروهای امریکایـی در والیت 

هلمنـد رسـا به قـول اردوی 215 میوند سـپرده شـد.

ایـن وزارت روز یکشـنبه 12 ثـور بـا ارسـال خربنامـه ای 

بـه رسـانه ها گفتـه اسـت کـه کمـپ انتونیـک رسـا به 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور تسـلیم داده شـد.

ایـن وزارت می افزایـد کـه ایـن کمـپ بـا همیـن نـام به 

کشـور  ملـی  اردوی  نیروهـای خـاص  قـرارگاه  عنـوان 

حفـظ می شـود. مراسـم تسـلیمی کمـپ انتونیـک در 

اردوی 215  قـول  رهـربی  بـا حضـور  هملنـد  والیـت 

میونـد و نیروهـای امریکایـی در آن کمـپ برگـزار شـد.

براسـاس توافقـی کـه سـال قبـل میـان ایـاالت متحده 

رسـیده  امضـا  بـه  دوحـه  در  طالبـان  گـروه  و  امریـکا 

بـود، تـا اول مـی 2021 میـادی بایـد متـام نیروهـای 

خارجـی بـه خصـوص نیرهـای امریـکای افغانسـتان را 

تـرک می کردنـد. امـا جـو بایـدن رئیـس جمهـور جدید 

ایـاالت متحـده امریـکا، خـروج نیروهـای امریکایـی از 

افغانسـتان تـا اول مـی را غیـر عملـی توصیـف کـرده 
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 د زابـل والیتـي شـورا رییـس عطاجـان حق بیـان وایـي، 

تېـره شـپه طالبانو د کات ښـار پـر امنیتي پوسـتو بریدونه 

کـړي، چـې پـه پایلـه کـې درې پولیـس وژل شـوي او دوه 

تنـه نـور پولیـس رستېـري بیـا ټپیـان دي.

چارواکـي  پوځـي  کـې  زابـل  پـه  کـې،  حـال  همـدې  پـه 

وایـي، پـه دغـې نښـته کـې ۹ تنـه طالبـان وژل شـوي. د 

دغـې نښـتې ځینـې اخېسـتل شـوي انځورونه ښـیي، چې 

امتیتـي ځواکونو د څو سـاعتونو لپـاره د طالبانو پر وړاندې 

جګـړې تـه دوام ورکـړی.

رسچینـې طلوع نیـوز تـه وایـي، لـه افغانسـتانه د امریکایي 

د عامـې روغتیـا وزارت وایـي د روان کال پـه لومـړۍ میاشـت 

کـې پـه هېواد کـې له ۴۰۰ ډېرې ټرافیکي پېښـې شـوې دي 

چـې ۳۵ تنـه پـه کـې مـړه شـوي او ۱۳۹۸ تنـه په کـې ټپیان 

شـوي دي. دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې د تېـر کال پـه 

ورتـه مـوده کـې ۲۷۶ پېښـې ثبـت شـوې دي، چـې دا د تېـر 

کال پـر تلـه پـه منځنـۍ کچه ۳۰ سـلنه زیاتوالی ښـيي. موټر 

چلوونکـی فهیم پـه دې هکلـه وايي:»چلوونکي بـې احتیاطي 

کـوي. سـړکونه هـم کـم سـوري دي. په سـړکونو کـې کراچۍ 

او موټـر والړ دي لـه همـدې املـه ټرافیکي پېښـې کېږي.« بل 

موټـر چلوونکـی پرویـز هـم وویـل:»الرې ښـې نـه دي. سـړک 

ځواکونـو د وتلـو لـه اعان وروسـته، هـره ورځ د افغانسـتان 

پـه ۲۴ والیتونـو کـې له ۱۱ تـر ۴۸ پورې پوځیـان او وليس 

وګـړي د طالبانـو پـه بریدونو کـې وژل کېږي.

د دغـو مالوماتـو پـر بنسـټ، د روان کال د اپریـل په ۱۵مه 

امریکایـي  د  بایـډن  جـو  ولسـمرش  امریـکا  د  چـې  کلـه 

د  اپریـل  د   ۳۰ تـر   - کـړه  اعـان  نېټـه  وتـو  د  ځواکونـو 

افغانسـتان پـه ۲۴ والیتونـو کـې ۲۲۶ پوځیـان او ولـيس 

دي. شـوي  وژل  وګـړي 

لـه ډې ډلـې نـږدې ۶۹ تنـه یې ولـيس وګـړي دي او ۱۵۷ 

تنـه نور یـې بیا پوځيـان دي.

لویـو الرو  د  موټـر چلوونکـي  بنـد دی. سـړک خـراب دی.« 

خرابوالـی د ټرافیکـي پېښـو د زیاتېـدو یـو المـل ګڼي.

د کابـل کندهـار لویـه الر د ټرافیکـي پېښـو لـه اړخـه تـر ټولـو 

مرګونـې الر ده. د کابـل - کندهار د لویې الرې یو شـمېر موټر 

چلوونکـي وایـي که چېرې حکومـت لویـې الرې بیاورغوي، نو 

د ټرافیکـي پېښـو مخه بـه ونیول يش.

د عامـې روغتیـا وزارت د شـمېرو له مخې پروسـږکال په هېواد 

کـې لـه۳۵۰۰ زیاتې ټرافیکي پېښـې شـوې دي چـې په دغو 

پېښـو کـې شـاوخوا ۲۸۰ تنـه مـړه شـوي او نـږدې ۱۸۰۰ تنه 

ټپیان شـوي وو.

زابل کې د طالبانو په یوه برید کې ۳ تنه پولیس وژل شوي

روغتیا وزارت: یوازې وري میاشت کې ټرافیکي پېښو کې ۳۵ تنه مړه شوي

کارتون

  

محمد هدایت 

 رییـس جمهور ایـاالت متحده برای توجیـه تصمیم خود 

مبنـی بـر خروج کلیـه نیروهـای ایاالت متحـده از افغانسـتان 

گفتـه اسـت کـه عدالـت در مـورد بـن الدن تطبیـق شـده و 

مـا او را تـا دروازه هـای جهنـم دنبـال کـرده ایـم. بـه گفتـه 

جوبایـدن هـدف ایـاالت متحـده حفاظـت از منافـع ایـاالت 

بـوده اسـت کـه هـر دو هـدف  القاعـده  متحـده و شکسـت 

بـرآورده شـده اسـت، بنابراین دیگـر نیازی به حضـور رسبازان 

ایـاالت متحـده در افغانسـتان نیسـت. اکنـون گانـه هـا بـر 

ایـن اسـت و دالیـل قـوی نیز وجـود دارد کـه القاعده نـه تنها 

شکسـت نخـورده اسـت بلکـه بـه احتـال زیـاد قدرمتندتـر 

از گذشـته در صحنـه منازعـات افغانسـتان و کل خاورمیانـه 

برخواهـد گشـت. در روزهـای اخیر و پـس از تصمیم نیروهای 

خارجـی بـرای خـروج کامـل از افغانسـتان بازگشـت القاعـده 

ذهـن بسـیاری از تحلیـل گـران را بـه خـود مشـغول داشـته 

اسـت و بسـیاری از رسـانه های مشـهور جهان بدان پرداخته 

انـد. بنابرایـن تهدیـد تروریسـم بـه سـبک القاعده هـم چنان 

باقـی اسـت و اگـر ایـن بار برگـردد ممکن اسـت ایـن هیوالی 

ویرانگـر دیرپـا و سـازماندهی شـده تـر از قبـل خواهـد بـود. 

پیـش از ایـن کـه بـه نشـانه هـای عینـی حضـور القاعده 

در میـدان منازعـات افغانسـتان و خاورمیانـه مراجعـه کنیـم 

بنیادهـای  القاعـده  بازگشـت  احتـال  بـر  دلیـل  نخسـتین 

محکـم فکـری ایـن سـازمان افراطی و نفـوذ آن در منت حیات 

جمعـی مسـلانان بـه خصوص در کشـورهای عربـی از جمله 

مـر و کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس و سـپس کشـورهایی 

دار  میـراث  القاعـده  اسـت.  افغانسـتان  و  پاکسـتان  چـون 

جنبـش هـای ریشـه دار اسـامی در مر اسـت کـه روزگاری 

و  بودنـد  کـرده  ظهـور  اسـامی  جامعـه  اصـاح  هـدف  بـا 

متاسـفانه بـه تدریـج به سـمت افراط گرایـی گرویدنـد. حلقه 

وصـل القاعـده بـا جنبـش هـای اسـامی مـر و کشـورهای 

پـردازی در زمینـه  تیـوری  بـا  عربـی سـید قطـب اسـت کـه 

جامعـه جاهلـی، مدرنیتـه غربـی و ظهور تجدد در کشـورهای 

مسـلان را جاهلیـت مـدرن نـام گـذاری کـرد. از مـنت نظریه 

سـید قطـب جهـاد در جامعه امـروزی برآمد و با گذشـت زمان 

انـدک متـام رسزمیـن هـای اسـامی تبدیـل بـه دارالحـرب 

گردیـد. بنابرایـن بنیـاد اندیشـه القاعـده مبتنـی بـر جهـاد و 

رفـع فتنـه در جهـان اسـام اسـت. اکنـون متـام ورژن هـای 

جهادیسـم بـه خصـوص ورژن هایـی چـون امـارت طالبانـی 

و خافـت اسـامی داعشـی شکسـت خـورده انـد و حتـی در 

نـزد افراطـی تریـن مسـلان چنـدان مقبولیتـی ندارنـد. امـا 

القاعـده هـم بـه لحـاظ محتـوای فکـری و هـم بـه لحـاظ فـرم 

تشـکیاتی بسـیار متفـاوت تـر از طالبـان و داعـش اسـت. 

اهـداف  لحـاظ  بـه  القاعـده  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 

ایدئولوژیـک و دینـی تفـاوت هـای عمـده ای بـا طالبـان و 

القاعـده تنهـا یـک دشـمن را در جهـان مـی  داعـش دارد. 

شناسـد و آن نظـام جاهلـی و اسـتعاری غـرب اسـت. بـدون 

شـک امـروزه در راس دنیـای غـرب ایـاالت متحـده قـرار دارد 

و بدیـن ترتیـب ایاالت متحده دشـمن شـاره یک مسـلانان 

بـه شـار مـی رود. حتـی از نـگاه القاعـده ارساییل بـه عنوان 

قـرار دارد.  رتبـه دوم  غاصـب رسزمیـن هـای فلسـطینی در 

اسـت.  نهفتـه  دیگـر  جـای  در  دشـمن  اصلـی  ریشـه  زیـرا 

کـه  بـود  شـده  سـبب  القاعـده  اسـراتژیک  دیـدگاه  همیـن 

نزدیکـی خاصـی بـا ایـران به عنـوان یکـی از دشـمنان اصلی 

ایـاالت متحـده داشـته باشـد و القاعـده حتـی زمانـی کـه در 

افغانسـتان حضـور داشـت نیـز هرگـز انـرژی خـود را مروف 

دشـمنی بـا تشـیع نکـرد و کمـر بـه منازعـات مذهبـی توجه 

کـه  کـرد  تفسـیر  گونـه  ایـن  تـوان  مـی  بنابرایـن  کـرد.  مـی 

القاعـده بـه عنـوان یـک نیـروی اصاحگـر در مـنت جامعـه 

بحـران زده مسـلان هرگـز خـود را بـا مسـایلی چـون فرقـه 

گرایـی درون مذهبـی و مرزهـای جغرافیایـی برسـاخته عـر 

اسـتعار درگیـر نکـرد.

سـازمانی  کـه  زشـتی  و  کـره  چهـره  توجـه  بـا  اکنـون 

تروریسـتی و افراطـی دیگـر از جمله طالبـان و داعش از خود 

نشـان داده انـد زمینـه بـرای ظهـور مجـدد القاعـده بیـش از 

هـر زمـان دیگـر فراهم شـده اسـت. زیرا بحـران هـای متوالی 

در کشـورهای مسـلان هـم چنـان بـه قـوت خود باقی اسـت 

و ایـن بحـران هـا و نابسـامانی هـا سـبب نارضایتـی عمیـق 

از  اسـت.  گردیـده  اسـامی  کشـورهای  همـه  در  مسـلان 

تاریـخ  فلسـفه  و  بخـش  رهایـی  هـای  منطـق جنبـش  نـگاه 

مردمـان کشـورهای اسـامی هـم چنان بـه دنبال یـک ناجی 

مـی گردنـد. متاسـفانه مدرنیتـه وارداتـی و دموکراسـی هـای 

هدایـت شـده نتوانسـتند بـه عنـوان منجی هـای قابـل قبول 

ظهـور کننـد و نهادینـه شـوند. فسـاد، فقـر، بیـکاری، عقـب 

ماندگـی و تاخـر فرهنگـی و مهـم تـر از همـه تحقیـر دنیـای 

اسـامی  هـای  رسزمیـن  رسارس  در  غربیـان  توسـط  اسـام 

بیـداد مـی کننـد. بنابرایـن زمینـه اکنـون بـرای ظهـور مجدد 

القاعـده فراهـم شـده اسـت. امـا ایـن کـه رهـربان سیاسـی 

در کشـورهای اسـامی از جملـه افغانسـتان چگونـه بـا ایـن 

پدیـده برخـورد خواهنـد کـرد مهـم اسـت. متاسـفانه تجربـه 

بیسـت سـاله در افغانسـتان نشـان داد کـه حضـور نیروهـای 

خارجـی نـه تنهـا منی تواند جلو رشـد سـازمان هـای افراطی 

و تروریسـتی را بگیـرد بلکـه حضـور و ظهـور تروریسـم را بـه 

طـور غیـر مسـتقیم تقویـت مـی کنـد و بـه آن هـا مرشوعیـت 

از  جلوگیـری  بـرای  ممکـن  راه  تنهـا  بنابرایـن  بخشـد.  مـی 

ظهـور مجدد القاعده و شکسـت تروریسـم مذهبی این اسـت 

کـه رهـربان کشـورهای مسـلان اصاحـات اساسـی در همه 

زمینـه هـا را رسلوحـه کار خویـش قـرار دهنـد و بـا تکیـه بـر 

داشـته هـای خود بـا افراطی گـری مبارزه کنند. بـدون تردید 

ایـن تجربـه بیـش از هر جای دیگر در افغانسـتان وجود دارد. 

بـه رشط ایـن کـه از ایـن تجربـه بـه درسـتی اسـتفاده شـود. 

سرمقاله

آیا القاعده بر می گردد؟ 
پیرم قل ضیایی، فرمانده محلی 

خیزش مردمی در والیت
 تخار کشته شد

کابلوف: طالبان نگران اند که با 
آتش بس، بخش نظامی اش منحل و 
برگ برنده  اش در گفتگوهای صلح از 

دست رود

و فرمانـده محلـی  پارملـان  پیشـین  پیرم قـل ضیایـی، مناینـده   

خیـزش مردمـی در والیـت تخـار در شـال رشق ایـن کشـور براثر 

انفجـار مایـن کشـته شـد. عبداللـه قرلق، والـی تخار، تاییـد کرده 

کـه پیرم قـل ضیایـی در قریـه گـرداب والیـت تخـار کشـته شـده 

است.

بـه گفتـه منابـع محلـی آقـای ضیایـی از دو روز قبـل »عملیـات 

رهـربی  کوکچـه  دریـای  منطقـه  در  را  طالبـان«  علیـه  نظامـی 

می کـرد.

نـذری محمـد نبیـل، رئیـس شـفاخانه ولسـوالی رسـتاق به بشـیر 

پیـان، خربنـگار بی بی سـی گفـت کـه ایـن حادثـه سـاعت ۱۱ 

ظهـر دیـروز، یکشـنبه )۱۲ ثـور( در نزدیکـی »دریـای کوکچـه« بـه 

دلیـل برخـورد موتر حامـل او با یک ماین رخ داد. بـه گفته او، این 

مایـن از »راه دور« کنـرل می شـده اسـت. آقـای نبیـل گفـت کـه 

دو محافـظ و مسـئول امنیـت ولسـوالی رسـتاق نیز در ایـن انفجار 

زخمی شـدند.

پیرم قل ضیایی کیست؟

پیـرم قـل متولـد سـال ۳۴۰ ۱ در قریـه هـزار سـموچ ولسـوالی 

رسـتاق والیـت تخـار بـود. او تا صنف هفتـم درس خوانـده و عاوه 

بـر آن نـزد علـای محـل فقـه و حدیـث آموختـه بـود.

او پس از اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی سـابق به مجاهدین 

پیوسـت و با احمد شـاه مسـعود ارتباط نزدیک داشته و فرماندهی 

مجاهدیـن در منطقـه »مـاورای کوکچـه« به او واگذار شـده بود.

از او بـه عنـوان معـاون نظامـی احمدشـاه مسـعود پـس از سـقوط 

شـهر تالقـان بدسـت طالبـان در مـاورای کوکچـه نیـز یـاد شـده 

است.

بعـد از سـقوط طالبـان او در دور پانزدهـم مجلـس مناینـدگان 

افغانسـتان بـه پارملـان راه یافـت و افـراد بـا نفـوذ در والیـت تخـار 

محسـوب می شـد. کشـته شـدن او با واکنش هایی نیز همراه بود. 

 ضمیـر کابلـوف، مناینـده ویـژه رییـس جمهـوری روسـیه در امـور 

بـا  توافـق  قابـل  بایـد فورمـول  امریـکا  افغانسـتان می گویـد کـه 

طالبـان بـه دسـت بیـاورد تـا ایـن گـروه از آغـاز اقدام هـای جنگی 

گسـرده خـودداری کنـد.

او در گفتگـو بـا شـبکه تلویزیونی روسـی »آر بی سـی« گفته اسـت 

کـه طالبـان بایـد بـه ایـن مسـاله توجه داشـته باشـند کـه یکی از 

طرف هـای امضاکننـده توافق نامـه دوحـه انـد و باید بـه تعهدهای 

خـود عمـل کنند.

ایـن دیپلومـات ارشـد روس در ادامـه گفتـه اسـت کـه طالبـان از 

موافقـت بـه آتش بـس بـه دلیـل قرارگرفـنت در دو راهـی انحـال 

موقـت گروه هـای مسـلح خـود و نیز از ایـن که برگ برنـده قوی در 

گفتگوهـای صلـح بـا کابـل را از دسـت دهنـد، تـرس دارند.

بـه گفتـه ی او، در بیسـت سـال حضـور نیروهـای امریکایـی در 

افغانسـتان وضعیـت در عرصـه قاچـاق مـواد مخدر بهبـود نیافته و 

میـزان آن بـه روسـیه و بازارهـای جهانـی کـم نشـده اسـت.

آقـای کابلـوف اطمینـان داده اسـت کـه مسـکو متـام تاش هـای 

ممکـن را بـکار می گیـرد تـا روند صلـح در افغانسـتان بـه موفقیت 

برسد.

او گفـت: »مبـدل شـدن افغانسـتان بـار دیگـر بـه پناهـگاه امـن 

هراس افگنـان جهانـی بـه نفـع روسـیه نیسـت. مـا هـر تاشـی را 

چـه بـه گونـه انفـرادی و یـا مشـرک با سـایر کشـورهای دخیل در 

موضـوع افغانسـتان بـه شـمول امریـکا بـه کار می گیریـم تـا صلح 

در افغانسـتان موفـق شـود و ایـن کشـور بـه ثبـات و امنیـت پایدار 

برسـد.« دولـت افغانسـتان هرچند در مورد ایـن گفته های کابلوف 

ابـراز نظـر نکـرده، امـا در گذشـته از هـر اقـدام کشـورهای منطقه 

کـه بـه ایجـاد یـک اجـاع قـوی منطقه یـی بیانجامـد و در نتیجـه 

صلـح پایـدار در افغانسـتان تامیـن شـود اسـتقبال کرده اسـت.

مناینـدگان روسـیه، امریـکا، چیـن و پاکسـتان دو روز پیـش بـرای 

بررسـی وضعیـت افغانسـتان در دوحـه رایزنی کردنـد و در اعامیه 

افغانسـتان  در  خشـونت ها  سـطح  کاهـش  خواهـان  مشـرک، 

شدند.

سـپتامرب  مـاه  تـا  امریکایـی  نیروهـای  کـه  گفـت  و 

افغانسـتان را تـرک خواهنـد کـرد.

اولیـن کمـپ نیروهـای امریکایـی بعـد از سـال 2014 

روز دوم مـی در والیـت هلمنـد بـه نیروهـای امنیتـی 

و دفاعـی افغانسـتان سـپرده شـد. پیشـر نیـز منابـع 

امریکایـی گفتـه بود که روند خـروج نیروهای امریکایی 

از افغانسـتان آغـاز شـده اسـت.

این درحالیسـت کـه ارتش ایاالت متحـده امریکا گفته 

اسـت که برای خروج مصئون نیروهایش از افغانسـتان 

در ایـن کشـور موشـک مسـتقر می کنـد. و همچنیـن 

چندیـن جنگنـده بـی52 به منطقـه اعـزام می کند. 

اما خربها حاکی از این اسـت که در یک سـال گذشته 

پایگاه هـای نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان توسـط 

گـروه طالبـان در برابـر سـایر گـروه هـای تروریسـتی و 

افراطی محافظت شـده اسـت.

حـدود 2500 رسبـاز امریکایـی در افغانسـتان باقـی 

مانـده انـد کـه قـرار اسـت تا مـاه سـپتامرب افغانسـتان 

را تـرک کننـد.

مشـرک و مسـتقل در نقـاط مختلـف ایـن والیـت، علیـه 

مخالفـان مسـلح دولت توسـط پولیـس و نیروهـای امنیتی 

کشـور اجرا شـده که در نتیجه ۲۶۰ تن از مخالفان مسـلح 

دولـت کشـته و ۲۰۰ تـن آنـان زخمـی شـده اند. 

در خربنامـه آمـده اسـت کـه در عملیـات هـای مشـرک و 

مسـتقل پولیـس تـا در ایـن مـدت ۲۴ تـن از جنگجویـان 

هـرات  والیـت  مختلـف  نقـاط  در  کـه  طالبـان  گـروه 

فعالیت هـای تروریسـتی داشـتند، نیـز اسـیر شـده  انـد و 

۵۰ نـوع سـاح مختلف النوع جنگجویان افراطی به دسـت 

پولیـس افتـاده اسـت.

خربنامـه می افزایـد کـه در طـی سـه ماه گذشـته بـه تعداد 

۱۵۰ حلقـه مایـن کـه توسـط دشـمنان وطـن کارگـذاری 

شـده بـود از سـوی پولیـس کشـف، خنثا و یـا انفجـار داده 

. شد

براسـاس خربنامـه آقای سـتانکزی گفته اسـت کـه پولیس 

مبـارزه بـا مـواد مخـدر ایـن والیـت، طـی ۸۰ عملیـات در 

سـه ماه گذشـته، ۷۰ کیلوگـرام مواد مخـدر مختلف النوع، 

۳۸۰۰ لیـر مرشوبـات الکلـی و کشـمش تخمـر شـده و 

۵۳۵۰ کیلوگـرام مـواد کیمیـاوی آیودیـن )بـه ارزش ۲۶ 

میلیـون افغانـی(، ۲۹۸۵ کیلوگـرام تابلیـت ترامـادول بـه 

پیـش رشوع شـده و تـا کنـون ادامـه دارد.

همچنیـن رونـد اسـفالت مسـیر کابـل – غور به مسـافت 

10 کیلومر هم از چند سـال به این سـو تکمیل نشـده 

است.

فعـاالن مدنـی غـور ایـن وضعیت را ناشـی از عـدم توجه 

اساسـی دولـت نسـبت بـه ایـن پروژه هـا می دانند.

جمهـور  بـه  غـور  در  مدنـی  فعـال  حکیمـی،  حسـن 

می گویـد: »از  چنـد سـال اسـت کـه رونـد سـاخت ایـن 

دو مسـیر ادامـه دارد. دولـت صداقـت واقعـی در کار را 

نـدارد و بنابـر دالیلـی سـاخت ایـن رسک ها را بـه تاخیر 

اسـت.« اندختـه 

حـاال  کار  توقـف  در  ناامنی هـا،  افزایـش  می گویـد  او 

بیشـر از گذشـته اسـت و معلـوم نیسـت ایـن مسـیرها 

چـه زمـان بـه بهـره بـرداری می رسـند.

مسـیر،  دو  ایـن  کنـار سـاخت  در  می کنـد  اضافـه  وی 

شـاهراه  حلقـوی کـه شـش والیت کشـور را بـه هم وصل 

می کنـد و یـک راه بـزرگ و مهـم برای مردم اسـت از 20 

سـال بـه ایـن طـرف هیچ انگیـزه ی بـرای سـاخت کامل 

آنـان از سـوی دولـت دیده نشـده اسـت.

ایـن  از دولـت  غـور  مـردم  اضافـه می کنـد خواسـت  او 

بـه  کُنـدی  یافتـه  اسـت کـه در بودجه هـای تخصیـص 

خـرج ندهـد و ایـن دو مسـیر حیاتـی بـرای مـردم  ایـن 

والیـت را بـه اکـال برسـاند.

بـا ایـن حـال، مسـئوالن در وزارت فوایـد عامـه کشـور 

 قومندانـی امنیـه هـرات اعـام کرده اسـت 

کـه ایـن اداره در مـدت سـه مـاه گذشـته 

10 تـن را از چنـگ اختطاف گـران رهـا سـاخته و 17 تـن 

را بـه اتهـام آدم ربایـی بـاز داشـت کـرده اسـت. ایـن اداره 

می افزایـد کـه در ایـن مـدت 450 تـن را بـه اتهـام جرایـم 

جنایـی و تروریسـتی نیـز بازداشـت کـرده اسـت.

نـرش  بـا  ثـور   12 یکشـنبه  روز  هـرات  امنیـه  قومندانـی 

بـه  مـاه گذشـته  کـه طـی سـه  اسـت  گفتـه  خربنامـه ای 

تعـداد ۴۵۰ تـن در ارتبـاط بـه وقـوع جرایـم مختلـف کـه 

شـامل قتـل، آدم ربایـی، عضویت در گروه های تروریسـتی، 

رسقـت، فریبـکاری، جعـل و تذویـر، رشـوت و سـایر جرایـم 

می شـود، بازداشـت شـده اند کـه از این میـان ۷۰ تن آنان 

متهـم بـه انجـام عمـل رسقـت هسـتند.

سـتانکزی  سـنایی  غـام  پاسـوال  مـل  خربنامـه  طبـق 

قومنـدان امنیـه هـرات در نشسـت خـربی بـه بـه رسـانه ها 

سـاح  میـل   ۷۰ مـدت  ایـن  در  کـه  اسـت  کـرده  عـاوه 

مختلف النوع، ۲۰ عدد مبب دسـتی، سـه پایـه مخابره، دو 

پایـه دوربیـن، ۵۰ عـراده موتـر و ۶۵ عراده موترسـایکل نیز 

از نزد افراد بازداشـت شـده به دسـت پولیس افتاده اسـت.

پولیـس هـرات می افزایـد کـه در این سـه مـاه ۷۰ عملیات 

امریکایـی حـدود 7هـزار  امنیتـی  نیروهـای  کنـار  در 

نیروهـای ناتـو از کشـورهای اروپایی نیز در افغانسـتان 

مسـتقر هسـتند. هرچنـد سـازمان ناتـو قبا گفتـه بود 

کـه نیروهـای ایـن سـازمان نیـز بـا نیروهـای امریکایی 

افغانسـتان را تـرک می کنند، تا کنون امـا در مورد آغاز 

خـروج ایـن نیروهـا چیـزی گفته نشـده اسـت.

خـروج  افغانسـتان  حکومـت  کـه  درحالیسـت  ایـن 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان را یـک فصـل نـو برای 

افغانسـتان توصیـف می کنـد و باور دارد که این کشـور 

در منطقـه نقـش جدیـد بـازی خواهـد کـرد.

هرچنـد مردم از خـروج نیروهای خارجی از افغانسـتان 

بـه ایـن سـبب نگـران انـد کـه گـروه افراطـی طالبـان 

دوبـاره قـدرت را به دسـت گیرد یا جنگ ها را گسـرش 

و شـدت بخشـد. امـا سـکتور هـای امنیتـی اطمنیـان 

می دهنـد کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان 

توانایـی رویارویـی با گـروه طالبان را دارنـد و می توانند 

ایـن گـروه رسکـوب کنند.

ارزش )۵۰ میلیـون افغانـی( را کشـف و ضبـط منـوده و در 

پیونـد بـه ایـن قضایـا ۱۴۰ تـن را بازداشـت کـرده اسـت.

 خربنامـه عـاوه می کنـد کـه پولیس مبـارزه با مـواد مخدر 

قوماندانـی امنیـه هـرات موفق بـه تخریـب ۶ کارخانه مواد 

مخـدر نیز گردیده اسـت.

قومنـدان امنیـه هـرات بـه مـردم هرات وعده سـپرده اسـت 

کـه تدابیر جـدی امنیتی بـرای تامین امنیـت روزهای عید 

فطـر در والیـت هرات نیز در دسـتور کار پولیس این والیت 

دارد. قرار 

بـه قـول خربنامه وی به دوکانداران نیز هشـدار داده اسـت 

کـه در صـورت پیـدا کـردن پتاقـی از دوکان های شـان بـا 

آنـان برخـورد جـدی و قانونـی می شـود.

ایـن درحالیسـت کـه در طـی روزهـای گذشـته در دو مورد 

پولیـس هـرات موفـق شـده اسـت، باندهـای اختطاف گـر 

شـان  خانه هـای  بـه  را  شـدگان  گیـروگان  و  دسـتگیر  را 

برگرداننـد. دخر ده سـاله ای که در هرات ربوده شـده بعد 

از مدتـی کوتاهی توسـط پولیس هـرات از چنگ ربایندگاه 

رهـا شـد. سـید وحیـد زاهـد قتالـی والـی هـرات نیـز گفته 

اختطاف گـران  تعقیـب  هـای  عملیـات  رهـربی  کـه  بـود 

شـخص خـودش بـه عهـده می گیـرد.

دلیـل تاخیـر در رونـد کاری و پرداخـت بودجه رشکت ها 

را ختـم جـواز رسـمی کاری یکـی از رشکت هـای قرارداد 

کننـده می دانـد.

فوایـد  وزارت  سـخنگوی  معـاون  شـناس،  حـق  ارشف 

عامـه می گویـد: دو بخـش از رسک »گـردن دیـوال« کـه 

شـامل دو بخـش دهلیـز رشق و غـرب می شـود در ایـن 

هـم  چشـم گیری  پیرشفت هـای  و  دارد  جریـان  والیـت 

از  کیلومـر رسک  ده  کار  بیـان وی  بـه  اسـت.  داشـته 

شـهر فیروزکـوه بـه سـمت کابـل بـا ارزش بودجـه 394 

ادامـه دارد و هشـتاد فیصـد پیرشفـت  افغانـی  ملیـون 

کاری داشـته اسـت. او می افزایـد قـرارداد سـاخت ایـن 

مسـیر بـا رشکت هـای »نوید نـوری، فـوالد میـاد وتابش 

امیـد« بـه طـور مشـرک انجـام شـده و دلیـل تاخیـر در 

رونـد پرداخـت بودجـه از سـوی دولـت هـم ختـم جـواز 

رسـمی رشکـت تابـش امیـد بـوده اسـت.

ایـن مسـیر بـه طـول 10 کیلومر بـوده و هشـتاد فیصد 

پیرشفت کاری داشـته اسـت.

ایـن  دیگـری  بخشـی  می دهـد  ادامـه  وی  همچنیـن 

رسک کـه از شـهر فیروزکـوه بـه سـمت هـرات می باشـد 

قـرارداد  احـداث«،  و  صداقـت  »افغـان  رشکت هـای  بـا 

کاری شـده و هزینه سـاخت کامل این مسـیر هم 809 

می باشـد. افغانـی  ملیـون 

اسـت  قـرار  کیلومـر   11.7 طـول  بـه  شـاهراه  ایـن 

شـود. اسـفالت 

کمپ انتونیک نیروهای امریکایی به اردوی ملی سپرده شد

بازداشت 17 اختطاف گر و 350 متهم به جنایت در سه ماه گذشته در هرات

اعتراض غوری ها به پایان نرسیدن کار دو پروژه سرک سازی در غور



 

آمریـکا از هـان آوان بـه ایـن هـدف بـه افغانسـتان 

آمـده بودنـد کـه شـبکه القاعـده را کـه در حـال فربه شـدن 

بـود و مـی رفـت کـه خطـر جـدی بـر رس راه منافـع آنـان در 

سـطح کالن بیـن امللل گـردد از میان بردارد، این کشـور با 

انگیـزه ی رسکوب و برچیدن شـبکه القاعـده چه هزینه های 

گزافـی را که در افغانسـتان نپرداخت، پس از بیسـت سـال 

کـش و قـوس، در گیـری و یـا مـوش و گربـه بـازی، بـه نظـر 

می رسـد کـه نـه القاعـده از بیـن رفتـه اسـت و نه آمریـکا به 

هـدف نهایـی اش کـه نابـودی ایـن شـبکه تروریسـتی را 

اعـالن کـرده بـود دسـت نیافـت. دورانـی کـه اوبامـا رئیـس 

جمهـور آمریـکا و بایـدن معـاون وی بـود، آقـای بایـدن از 

هان زمان موضع اش در قبال تروریسـم را مشـخص کرده 

بـود، وی در سـفرهایی کـه بـه افغانسـتان داشـت، بارهـا به 

حامدکـرزی رئیـس جمهـور قبلـی کشـور گفتـه بـود کـه » 

طالبـان مشـکل شاسـت و القاعـده مشـکل مـا« او تأکیـد 

کـرده بـود کـه مـا در صـدد یافـن راه حـل در مهـار و یا هم 

شکسـت ایـن پدیـده ی مزاحـم هسـتیم از ایـن رو، طالـب 

مشـکل اصلـی مـا نیسـت، شـا می توانیـد از هـر گزینـه ی 

که خواسـته باشـید با طالبـان کنار بیایید. جـان بحث این 

اسـت کـه آیـا پـس از این همـه مدت، آیـا القاعده شکسـت 

خـورده و یـا بیشـر از قبـل جـان تـازه گرفتـه اسـت. ایـن 

خـروج در حالیسـت که دولتمردان آمریـکا هنوز آن رضبه ی 

هولنـاک القاعـده را در سـال 2001 فرامـوش نکـرده انـد و 

جهـت زنـده نگهداشـن و یـاد بـود از آن روز ناگـوار تاریـخ 

تحـوالت آمریـکا، اکنـون برای خـروج از افغانسـتان لحظات 

و روز هـای سـمبولیک را در تاریـخ » 11 سـپتامرب« در نظـر 

گرفته انـد. آنـان دقیقـا در روزی خـروج خود را از این کشـور 

آغـاز خواهنـد کـرد کـه برابر با سـالروز کشـته شـدن اسـامه 

بـن الدن، رهـرب گـروه القاعـده اسـت. آنـان همچنیـن رونـد 

خـروج را دقیقـا بـه حـوادث تروریسـتی یازدهـم سـپتامرب 

۲۰۰۱ در امریـکا ارتبـاط داده انـد؛ روزی کـه جهـان تـاوان 

بی توجهـی بـه گروه هـای خطرنـاک تروریسـتی را بازپـس 

برج هـای  بـه  تروریسـتی  حمـالت  در  نفـر  هـزاران  و  داد 

تجـارت جهانـی هـالک شـدند و وحشـت شـبح تروریسـم، 

جهـان را در پیلـه ی خـود تنیـده بـود. 

دولـت امریـکا می خواهـد با ایـن هم زمانی بـا روز های 

مهـم، نشـان دهـد کـه دیگـر القاعـده یـک خطـر نیسـت و 

کشـته شـدن رهـرب ایـن گـروه بـه معنـی متالشـی شـدن 

هسـته القاعـده نـه تنهـا در افغانسـتان، بلکـه در رسارس 

ویـژه  نیرو هـای   ،۲۰۱۱ سـال  مـه  اول  در  اسـت.  جهـان 

تفنگـداران امریـکا وارد خانـه ای در ابیت آبـاد در نزدیکـی 

اسـالم آباد، پایتخت پاکستان  شـدند. در آن محل توانستند 

اسـامه بـن الدن، رهـرب مخـوف القاعـده را بـه دام اندازنـد و 

بـا شـلیک سـه گلولـه بـه جمجمـه اش، جهـان را از کابوس 

حضـور وی رهـا سـازند. جسـد بـن الدن هرگـز دیده نشـد و 

امریـکا ادعـا کـرد کـه بـرای پیشـگیری از سوء اسـفاده های 

احتالـی آینـده از محـل دفن وی، جسـد او را بـه اقیانوس 

جسـد  منـودن  مخفـی  راز  واقعـا  اینکـه  اسـت.  انداختـه 

آیـا عمـال چنیـن عملیاتـی موفقانـه  بـوده اسـت  وی چـه 

اجـرا گردیـده اسـت و یـا خیـر بـا پنـدار نابـودی بـن الدن 

آیـا  بـه درک واصـل شـد،  او در آن زمـان  می پذیریـم کـه 

بعـد از مـرگ وی تغییـرات چشـمگیر و قابـل توجـه در مهار 

و تضعیـف ایـن شـبکه محسـوس اسـت. مـرگ بـن الدن، 

ایـن ذهنیـت را در افـکار جهانـی بـه وجـود آورد کـه همـراه 

بـا وی القاعـده نیـز بـا سـقوط مواجـه خواهـد شـد. ظواهـر 

نیـز تـا چنـد سـال چنیـن نشـان مـی داد. بـا آن کـه ایمـن 

فعالیت هـای  تـداوم  از  بـن الدن،  جانشـین  الظواهـری، 

القاعـده خـرب مـی داد، امـا در واقعیـت تحـرکات ایـن گـروه 

دیگـر آن بـرش سـابق را نداشـت. فقـط هرازگاهـی پیـروان 

ایـن گـروه در افریقـا حمالتـی را علیـه دولت هـای محلـی، 

و بیشـر علیـه غیرنظامیـان، انجـام می دادنـد؛ امـا تحوالت 

سـه چهـار سـال اخیـر یـک بـار دیگـر ایـن سـوال را مطـرح 

واقعـا  القاعـده  بـن الدن،  مـرگ  از  پـس  آیـا  کـه  می کنـد 

از فعالیـت بـاز مانـده اسـت؟ پاسـخ ایـن پرسـش بـه طـرز 

دردناکـی منفـی اسـت. با آن کـه فعالیت هـای القاعده یک 

دهـه پـس از مـرگ بـن الدن تضعیـف شـده اسـت، امـا این 

گـروه از بیـن نرفتـه اسـت و کـم کـم در حـال جـان گرفـن 

دوبـاره اسـت. قـرار گزارش هـای چند سـال اخیـر نیروهای 

امنیت ملی افغانسـتان، تحرکات و فعالیت های این شـبکه 

در افغانسـتان زیربنایی و اسـراتژیک ارزیابی شـده اسـت؛ 

آنـان حرکـت بـه سـوی شـبه قـاره و مرزهـای جنـوب آسـیا و 

آسـیای مرکـزی را در مخیلـه دارنـد؛ چنانچـه چنـد تـن از 

رهربان بزرگ و موثر این شـبکه طی یکسـال در افغانسـتان 

دسـتگیر گردیـد. از ایـن جهـت بـه نظـر می رسـد کـه بـرای 

بعد از خروج آمریکا از افغانسـتان نیز این شـبکه تروریستی 

برنامـه داشـته باشـد. القاعـده در چنـد سـال گذشـته روی 

تغییـر روش هـای فعالیـت خـود مترکـز کـرده اسـت و حـاال 

بیشـر از ابزارهـای عامه پسـند بـرای رسباز گیـری اسـتفاده 

می کنـد. تهاجـم امریـکا بـه کشـور های مختلـف، نقـش آن 

کشـور در جنگ هـا در میـان مسـلان ها و دسـت اندازی 

در امـور کشـور های مسـلان، دیگـر بـازار آنچنانـی نـدارد. 

حـاال القاعـده از ابـزار تـازه ای که می تواند بـر افکار عمومی 

تاثیـر مضاعـف بگـذارد، اسـتفاده می کنـد. بر فرض، فسـاد 

دسرسـی  و  گرسـنگی  دولتمـداران،  ناکارآمـدی  مالـی، 

نداشـن مـردم بـه امکانـات اولیه زندگـی و مسـایلی از این 

دسـت،  تاثیـر بیشـری بـر افـکار عمومـی دارد و می توانـد 

در حالی کـه همـه گیـری کرونـا در سـال ۲۰۲۰، 

و  فرهنگـی  اقتصـادی،  اجتاعـی،  حیـات  نظـام 

سیاسـی جوامـع بـری را بـه گونـه ی بـی سـابقه ای 

زمیـن گیـر کـرد، رشق در بحبوحـۀ این همـه گیری اما 

شـاهد چند تحول بسـیار چشـم گیر در مسـیر توسـعه 

اقتصـادی و افزایـش اقتدار سیاسـی خود بوده اسـت. 

بر اسـاس گزارشـی که در ۱۸ جنوری ۲۰۲۱ از سـوی 

در سـال  منتـر شـد، چیـن  ملـی چیـن  آمـار  دفـر 

گذشـته کـه همـه گیـری کرونـا چرخـه هـای اقتصادی 

کشـورهای جهان به شـدت کند کرده و از کار انداخته 

بـود، تنهـا قـدرت اقتصـادی جهـان اسـت کـه از رشـد 

اقتصـادی مثبـت برخـوردار بـوده اسـت، هرچنـد ایـن 

میـزان پاییـن ترین نرخ رشـد اقتصادی چیـن در ظرف 

۴۴ سـال اخیـر را نشـان مـی دهـد. حـال آن کـه دیگر 

قـدرت های بزرگ اقتصـادی از جمله آمریـکا، اتحادیه 

اروپـا، بریتانیـا و هنـد، همه در سـال گذشـته زیر تأثیر 

عمیـق ویـروس کرونا دارای نرخ رشـد اقتصـادی منفی 

بـوده انـد. ایـن در حالـی اسـت کـه بنابـر برخـی ادعـا 

هـا منشـا اصلـی ویـروس کرونـا شـهر وهان چیـن بوده 

اسـت، امـا چیـن با نظـام سیاسـی متمرکـز و اقتدارگرا 

و بـا مدیریـت ماهرانـه و البتـه سـخت گیـری شـدید، 

 توانسـت ظـرف چنـد مـاه کرونـا را مهـار و نظم پیشـین 

خـود را بازیابـد. چنانچـه دیدیـم که درسـت یک سـال 

بعـد از شناسـایی اولین منونـه کرونا در وهـان، برپایی 

کـه  شـهر  ایـن  در  میـالدی   ۲۰۲۱ نـو  سـال  جشـن 

مقـارن بـا اولیـن سـالگرد شناسـایی کرونـا در آن نیـز 

شـده بود، برخالف شـهرهای کشـورهای غربی، بسـیار 

بـا شـکوه و در خیابان هـا به صـورت عادی برگزار شـد. 

در واقـع چیـن بـا برپایی این جشـن خواسـت مدیریت 

ماهرانـه و موفقیـت آمیـز خـود را در مهـار کرونـا بـه رخ 

جهانیـان بکشـاند و بـه ایـن ترتیـب پیـام مهمـی را بـه 

رقبـای غربـی خـود مخابـره کرد.

  خـرب خـوش دیگـر در ایـن رابطـه این اسـت کـه 

بر اسـاس گزارش اندیشـکده مرکز تحقیقـات بازرگانی 

دسـامرب   ۲۶ در  کـه   )CEBR( انگلیـس  اقتصـادی  و 

جهانـی  لیـگ  سـاالنه  اجـالس  جریـان  در   ۲۰۲۰

اقتصـاد منتـر گردید، اقتصـاد چین پنج سـال زودتر 

از آن چیـزی کـه انتظـار مـی رفـت از امریـکا سـبقت 

مـی گیـرد و ایـن کشـور در سـال ۲۰۲۸ بـا پشـت رس 

گذاشـن آمریـکا، بـه جایـگاه بزرگرین اقتصـاد جهان 

صعـود خواهـد کـرد. اندیشـکده علـت اصلی ایـن خیز 

بـزرگ اقتصـاد چین و افـت اقتصادی آمریـکا را تفاوت 

مدیریـت همـه گیـری کرونـا از سـوی ایـن دو قـدرت 

ماهرانـه  مدیریـت  و  کـرده  عنـوان  اقتصـادی  بـزرگ 

کرونـا توسـط نظـام حکومتـی چیـن را تحسـین برانگیز 

خوانـده اسـت.

  یکـی دیگـر از مهـم تریـن تحـوالت رشق آسـیا 

همه گیـری  سـنگین  سـایه ی  در  و  گذشـته  سـال  در 

کرونـا، امضـای توافقنامـه مشـارکت اقتصـادی جامـع 

منطقـه ای )RCEP( بـه عنوان بزرگریـن توافق تجارت 

آزاد جهان در ۱۵ نوامرب ۲۰۲۰ میان ۱۵ کشـور آسـیا 

و اقیانوسـیه بـا محوریـت چیـن بـوده اسـت. 

آن  روی  دهـه  یـک  از  بیـش  کـه  توافقنامـه  ایـن 

مذاکـره صـورت گرفتـه اسـت و حـدود یـک سـوم تولید 

اقتصـادی جهـان را در بـر مـی گیرد، از یـک طرف گام 

بسـیار بـزرگ در مسـیر فربه شـدن اقتصاد کشـورهای 

اقتصـادی و همگرایـی منطقـه ای در  منطقـه، ادغـام 

اقیانـوس آرام بـه شـار می رود و از سـویی هـم انعقاد 

آن در غیـاب بـزرگ تریـن اقتصادهـای جهـان غـرب، 

مهمـی  ژئوپلیتیکـی  پیـام  اروپـا،  اتحادیـه  و  آمریـکا 

را بـرای جهـان غـرب مخابـره کـرده اسـت. بـه گفتـه 

کارشناسـان، برنـده اصلـی ایـن توافقنامـه چیـن بـوده 

اسـت کـه با دارا بـودن ذخایر عظیم ارزی، رشـد رسیع 

اقتصـادی، تولیـد انبـوه، بـازار بـزرگ رسمایه گـذاری و 

نیـروی کار ارزان، آینده رسنوشـت اقتصادی،  تجاری و 

بـازار ایـن منطقـه را در کنـرل خواهـد گرفـت. 

و  ملـل رشق  توافقنامـه،  ایـن  امضـای  واقـع،  در 

جنـوب رشق آسـیا و در رأس آن چینی هـا را به موقعیت 

مرکـز ثقـل ژئواکونومیـک و ژئوپلیتیـک جهـان یک گام 

دیگـر نزدیک تـر و بـه هـان انـدازه محـور غربـی را از 

موقعیـت سـابق مرکزیـت ژئواکونومیـک و ژئوپلیتیـک 

خـود دور تـر و منـزوی تـر کـرده اسـت. 

از  تـوان  مـی  مهـم،  توافقنامـه  ایـن  کنـار  در    

و  چیـن  میـان  متقابـل  گـذاری  رسمایـه  توافقنامـه 

از  پـس  طـرف  دو  کـه  کـرد  یـاد  نیـز  اروپـا  اتحادیـه 

هفـت سـال مذاکـره روی آن، باالخـره موفـق شـدند در 

دسـامرب ۲۰۲۰ بـه امضای ایـن توافقنامه نائل شـوند. 

ایـن توافقنامـه میـان چیـن و اتحادیـه اروپـا، دو 

بلـوک اقتصـادی بـزرگ جهـان، در حالـی منعقـد مـی 

شـود کـه آمریـکا بعـد از روی کار آمـدن ترامـپ، رئیس 

جمهـور سـابق، بـا اقداماتـی همچـون خـروج از پیان 

تجـاری  جنـگ  آغـاز  پاسـیفیک،  ترانـس-  اقتصـادی 

بـا چیـن و اعـال تعرفـه هـای ترجیحـی بـر کاالهـای 

اقتصـادی  ناسیونالیسـم  الک  در  اروپایـی،  و  چینـی 

خـود فـرو رفته اسـت؛ هرچند بـا روی کار آمـدن بایدن 

جهانـی  اقتصـاد  بـه  آمریـکا  بازگشـت  بـرای  امیـدی 

بیش تـر شـده اسـت. 

در واقـع، شـاید چیـن با امضـای ایـن توافقنامه ها 

و آن هم به معنی منزوی کردن آمریکا، خواسـته باشـد 

کـه پاسـخ قاطعی بـه جنگ تجاری آمریـکا بدهد.

  بـه هرحـال، یکـی از واقعیت هـای مهـم جهـان 

امـروز، چرخـش ژئوپلیتیک مرکز جاذبه قـدرت جهانی 

از اقیانـوس اطلـس بـه اقیانـوس آرام و سـنگین شـدن 

جهانـی  ژئوپلیتیـک  معـادالت  در  آسـیا  تـرازوی  کفـه 

و اقتصـاد سیاسـی بیـن امللـل بـوده اسـت. ایـن امـر 

سـبب شـده اسـت تـا تعبیر قرن بیسـت و یکـم به »قرن 

آسـیایی« در ادبیـات سیاسـت بیـن امللـل و اقتصـاد 

رشق  کشـورهای  یابـد.  شـهرت  و  رواج  امللـل  بیـن 

و جنـوب رشق آسـیا کـه چهـار دهـه پیـش همـه جـزو 

کشـورهای در حال توسـعه به شـار می رفتند و دارای 

اقتصادهـای عقـب مانـده و مـردم فقیـر بودنـد، امروزه 

اکرثیـت  پیرفتـه،  بسـیار  اقتصادهـای  یمـن  بـه  امـا 

قریب به اتفاق این کشـورها در رده کشـورهای توسـعه 

توسـعه  هـای  در همـه شـاخص  و  گرفتـه  قـرار  یافتـه 

امیـد  بـاالی  تـا سـطح  بـاالی سـواد گرفتـه  از سـطح 

بـه زندگـی بـا کشـورهای پیرفتـه غربـی برابـری مـی 

 . کنند

رشـد رسیع تـر و خیـره کننده این کشـورها و نقش 

مؤثـر و قاطـع دو مؤلفه ی  اخالق و آیین کنفوسـیوس و 

حکومـت هـای اقتدارگـرای ایـن منطقه در ایـن فرایند 

باعث شـده اسـت که ما امروزه از یک سـو شـاهد درهم 

شکسـته شـدن انحصـار غربـی مـدل توسـعه و ظهـور 

مدل توسـعه رشقی در کنار مدل توسـعه غربی باشـیم 

و از سـوی دیگـر هـم شـاهد بـاال رفن اعتـاد به نفس 

رشقـی هـا و بازگشـت آن هـا بـه هویـت اصیـل متدنـی 

خویـش و افتخـار به مؤلفه هـای فرهنگـی و ارزش های 

آسـیایی در مقابلـه بـا نفـوذ فرهنگـی غربـی بـوده ایم. 

چنانکـه در گزارش هـای بـاال آمده اسـت، امـروزه ظهور 

بزرگریـن  بـه  آن  تبدیـل شـدن  اژدهـای زرد و خطـر 

قـدرت اقتصـادی و سیاسـی جهـان و چگونگـی مقابله 

بـا آن، بـه یکی از مهـم ترین دغدغه های اندیشـمندان 

ایـاالت  آن هـا  رأس  در  و  غربـی  گـذاران  سیاسـت  و 

متحـده تبدیـل شـده اسـت کـه جنـگ تجـاری آمریـکا 

بـا ایـن کشـور را نیز می تـوان در همین راسـتا ارزیابی 

کرد.

  در ایـن میـان، آنچـه مهـم بـه نظـر مـی رسـد، 

تجربـه منحـر بـه فـرد توسـعه آسـیایی ها بـرای دیگـر 

ملـل در حـال توسـعه مـی باشـد. کشـورهای آسـیایی 

بـا الهـام گرفـن از اصـول و مؤلفه هـای ثابـت توسـعه 

غربـی و بـا ذوب کـردن آن هـا در کوره هـای فرهنگـی 

بـه  منحـر  مـدل  یـک  بـه خـود،  مختـص  ارزشـی  و 

فـرد توسـعه رشقـی بیـرون دادنـد کـه بـا مـدل توسـعه 

غربـی تفاوت هـای درخور توجهـی دارد. به بـاور برخی 

ویژگـی  تریـن  مهـم  از  یکـی  توسـعه،  کارشناسـان  از 

فرهنگـی  مؤلفه هـای  برجسـتگی  آسـیا،  رشق  توسـعه 

حـال  در  کشـورهای  باشـد.  مـی  آن  در  کنفوسـیوس 

توسـعه جنوب که در مسـیر توسـعه یافتگی گام بر می 

دارنـد، مـی توانند بـا درس گرفن از مدل های توسـعه 

هـای  مؤلفـه  بـا  آن  کـردن  عجیـن  و  و رشقـی  غربـی 

فرهنگـی بومـی خـود، بـه بسـیار زودی بـه ایـن مهـم 

دسـت یابنـد. در زیـر بـه دو مؤلفـه فرهنگی و سیاسـی 

توسـعه رشقـی کـه مهم تـر از دیگـر مؤلفه هـای آن بـه 

چشـم می خـورد، بـه اختصـار مـی پـردازم.

۱. مؤلفه فرهنگی: اخالق و آیین کنفوسیوس: 

یکـی از جدال های همیشـگی میان محققان توسـعه، 

توسـعه  و  اقتصاد محـور  توسـعه  رویکـرد  میـان  جـدال 

فرهنگ محـور بوده اسـت. قبـل از دهـه ۱۹۷۰ رویکرد 

غالـب در توسـعه، رویکـرد اقتصادمحـور بـود کـه بدون 

توسـعه،  انسـانی  و  بومـی  فرهنگـی،  ابعـاد  بـه  توجـه 

اصلـی  معیـار  عنـوان  بـه  را  اقتصـادی  عامـل  تنهـا 

توسـعه کشـورها قلمـداد مـی کرد. بعـد از دهـه هفتاد 

بـود کـه در اثـر حضـور پررنـگ کشـورهای جنـوب در 

سـازمان ملـل و سـازمان های بیـن املللـی و افزایـش 

تصمیم گیری هـا  در  غیردولتـی  سـازمان های  نفـوذ 

فرهنگ محـور  توسـعه  مباحـث  جهانـی،  معـادالت  و 

سـازمان های  و  ملـل  سـازمان  توجهـات  کانـون  در 

توسـعه  ترتیـب  ایـن  بـه  و  گرفتـه  قـرار  غیردولتـی 

فرهنگ محـور جـای توسـعه اقتصاد محـور معیار اصلی 

در تصمیـات و برنامه هـای توسـعه ای ملـل متحـد قـرار 

گرفـت. در ایـن رویکرد جدیـد، بر خـالف رویکرد قبلی 

کـه بـه رصف رشـد اقتصـادی توجـه داشـت، انسـان و 

نیازهـای آن همچـون بهداشـت، آمـوزش،  رفـاه و تنـوع 

فرهنگـی در مـن توجـه قـرار دارد. 

مشـابه  تجـارب  آسـیا،  توسـعه  خصـوص  در    

کشـورهای رشق و جنـوب رشق آسـیا در مسـیر توسـعه 

کنفوسـیوس،  مشـرک  فرهنـگ  بسـر  در  یافتگـی 

اندیشـمندان توسـعه را بیـش از گذشـته بـه مطالعـه 

اهمیـت مؤلفه هـای فرهنگـی توسـعه و کشـف رابطـه 

معنـادار میـان فرهنـگ و توسـعه بـه طـور کلـی و میان 

آسـیا  رشق  توسـعه  و  کنفوسـیوس  اخـالق  و  فرهنـگ 

بـه طـور خـاص ترغیـب منـوده اسـت. چنانکـه تاریـخ 

گواهـی مـی دهـد، بخـش بزرگـی از جمعیـت رشق و 

جنـوب رشق آسـیا، از لحـاظ نـژادی ریشـه ی چینـی 

داشـته و به شـدت تحـت تأثیر فرهنـگ و متدن چینی 

قـرار گرفتـه اند. بـه عنوان مثـال اکرثیت جمعیت سـه 

بـرب اقتصـادی آسـیا ) تایـوان، هنگ کنگ و سـنگاپور( 

چینـی تبـار بـوده و فرهنـگ و متـدن چینـی و آمـوزه 

بـر  حاکـم  روح  عنـوان  بـه  کنفوسـیوس حکیـم  هـای 

فرهنـگ ایـن کشـورها، یکـی از مهـم تریـن مؤلفه های 

تأثیرگـذار بر توسـعه این کشـورها محسـوب می گردد. 

همیـن طـور چاپـان و کـره نیـز بـه اعتقـاد بسـیاری از 

اندیشـمندان، در حـوزه تأثیـر گسـرده فرهنـگ چینی 

حقیقـت،  در  انـد.  گرفتـه  قـرار  کنفوسـیوس  آییـن  و 

آسـیا در فرهنگ هـا،  همـه ملـل رشق و جنـوب رشق 

آیین هـا، سـنن و آداب فرهنگـی خـود بـه شـدت متأثـر 

ایـن  حکیـم،  کنفوسـیوس  تعلیـات  و  اندیشـه ها  از 

پیامـرب بـزرگ رشق بـوده اسـت و امـروزه ایـن همـه ی 

ایـن ملت هـا بـه نوعـی خـود را میـراث دار ایـن معلـم 

رشقـی مـی داننـد.   ادامـه دارد...

زمینـه رسباز گیـری را بـرای القاعـده فراهـم کنـد. اما بیش 

از هـر چیـز، القاعـده و رهـربی آن در انتظـار خـروج امریـکا 

از افغانسـتان هسـتند تـا بتواننـد دوبـاره پایگاه هـای خـود 

را در ایـن کشـور ایجـاد کننـد. بـر خـالف رشوط و تعهدات 

موجـود در توافق نامـه صلـح میان طالبـان و دولـت امریکا، 

طالبـان نـه تنهـا روابـط خـود را با القاعـده قطـع نکرده اند، 

بلکـه گسـرش داده انـد. تنهـا کاری کـه کرده انـد، انتقـال 

آن رابطـه بـه الیه هـای مخفی تـر فعالیت هـای خـود اسـت. 

هیچ کـس در افغانسـتان منکـر رابطـه بسـیار عمیق شـبکه 

حقانـی و گـروه القاعـده نیسـت. القاعـده حـاال نسـبت بـه 

گذشـته در فعالیت هـای جنگـی کمـری بـرای کمـک بـه 

طالبـان رشکـت می کنـد، امـا برعکـس نقـش بیشـری در 

مشـورت دهی و آمـوزش نیرو هـای ویـژه بـرای طالبـان دارد. 

سـال  در  کـه  امریـکا  دارایـی  وزارت  جدیـد  گـزارش  یـک 

۲۰۲۰ منتـر شـد، حکایـت دارد کـه القاعـده رابطـه خود 

را بـا طالبـان بـه صـورت گسـرده ای حفـظ کـرده اسـت. 

هرچنـد طالبـان پس از امضـای توافق نامه مزبـور با آمریکا، 

هیـچ رسبـاز خارجی را در افغانسـتان نکشـته اند، اما زمینه 

را برای رشـد دوبـاره القاعده در افغانسـتان فراهم کرده اند. 

آن  درگیری هـای  و  طالبـان  جنگ افروزی هـای  سـایه  در 

انـدازه  بـه  اسـت  توانسـته  القاعـده  دولتـی،  نیروهـای  بـا 

کافـی نیرو هایـی از کشـور های تاجکسـتان، ازبکسـتان و 

اویغور هـای چیـن، در شـال افغانسـتان جمـع آوری کنـد.

بـه نظـر می رسـد کـه القاعـده و طالبان منتظـر خروج 

کامـل ناتـو از افغانسـتان هسـتند. هرچنـد شـاید نتواننـد 

ماننـد دوره سـلطه طالبان بر افغانسـتان، به صـورت آزادانه 

در گوشـه و کنـار ایـن کشـور پایـگاه نظامـی ایجـاد کننـد، 

بـرای  کافـی  ظرفیت هـای  افغانسـتان  در  هـم  هنـوز  امـا 

رسبازگیـری بـه نفـع القاعـده وجـود دارد. امریـکا و ناتـو در 

حالـی افغانسـتان را تـرک می کننـد کـه بـه لحـاظ امنیتی 

میـان سـال ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ وجـود دارد.  تفاوتـی  کمـر 

طالبـان بـه صـورت گسـرده در افغانسـتان فعالیـت دارند. 

پشـتوانه ایـن حضـور، حایت مـادی و لجسـتیکی القاعده 

از ایـن گـروه اسـت. مردم بـه دلیل ضعـف در حکومت داری 

مقامـات امیـد چنـدان بـه مقاومـت آنـان در دفـاع از نظـام 

و متامیـت ارضـی ندارنـد، فقـر و فسـاد همچـون موریانـه 

شـیرازه های ثبـات اقتصـادی خانواده هـا را می مکد؛ از این 

رو اگـر وضعیـت توسـط مقامـات حکومـت در درون و بیرون 

سـاختار کنـرل و مدیریت نگردد ظرفیـت برای رسبازگیری 

القاعـده بـه انـدازه کافی وجـود دارد. بـار مبارزه بـا القاعده 

و طالبـان و در کنـار آن گـروه داعـش، تنهـا روی شـانه های 

مـردم و نیرو هـای امنیتـی افغـان گذاشـته شـده اسـت، و 

مشـخص نیسـت جامعه جهانی چقـدر دولت افغانسـتان را 

بـرای مبـارزه با تروریسـمی بالقـوه جهانی، حایـت خواهد 

کرد.

امکان حضور القاعده در افغانستان پس از خروج قوای بین المللی 
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 بازی با اعداد              3267
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3162    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3438
وزیرسفید را در خانه  b1 حرکت دهید. 

3466

جواب هدف         2915
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ثور
ممکن است به دلیل اتفاقات غیر منتظره برنامه های تان تغییر کند. سعی کنید 
انتظار زیادی از یک پروژه کاری نداشته باشید وگرنه نامید خواهید شد. گرفتن 

تصمیمات مهم را به زمان دیگری موکول کنید و سعی کنید آرام باشید. 

جوزا
ممکن اســت کمی شرایط تنش زا باشد و حمایتی در محیط کار تجربه نکنید. 
احتیاط کنید که احساسات اطرافیان تان را جریحه دار نکنید. امشب اخبار بدی 

در ارتباط با یکی از دوستان تان خواهید شنید.

سرطان
ممکن است یکســری وظایف اضافی در محیط کار به عهده بگیرید که این 
امــر می تواند ناراحت کننده باشــد. دقت کنید! رئیــس تان خلق و خوی 
خیلــی خوبی امروز ندارد. خانواده تان را با مودی که دارید ناراحت نکنید. 

اسد
به نظر می رســد که مصمم هستید تا به یک سفر کاری بروید که مدت هاست 
او را به تعویق انداخته بودید. شــریک عاطفی تان از زمان این سفر راضی نمی 

باشد. زیرا که به شدت در خانه به شما نیاز دارد. 

سنبله
شــریک عاطفی تان ممکن است به دلیل اینکه زمان زیادی را صرف چیزهای بی 
ارزش می کنید ناراحت باشد. باید از حدس و گمان مالی اجتناب کنید. امروز به 

راحتی دچار مشکل خواهید شد. مراقب دوستان تان باشید.

حمل
ممکن اســت به دلیل سوتفاهمی که میان شما و شــریک کاری تان به وجود 
آمده اســت عصبانی شوید. آرام باشید و ســعی کنید که مصالحه برسید. دقت 
کنیــد زمانی که می خواهید رانندگی کنید زیرا به نظر می رســد که در خطر 

اتفاقات ناگوار هستید.

میزان
ممکن اســت در محیط کاری تان به دلیل شــایعه ای که از سمت یکی از 
همکاران تان پخش شــده است درگیر شوید. آرامش خود را حفظ کنید! به 

زودی تمام این سوتفاهم ها پاک خواهد شد. 

عقرب
امــروز زمانی کــه رانندگی می کنید خیلی احتیاط کنیــد زیرا که در خطر 
تصادف هســتید. هر کاری که می خواهید انجام دهید، آرام باشید و به حس 

ششم تان اطمینان کنید.

قوس
تالش هایی که امروز می کنید به احتمال زیاد به موفقیت ختم خواهد شــد. 
اگر دوستان تان نیاز به کمک دارند دریغ نکنید! باید آرام باشید تا از استدالل 

جلوگیری کنید.

جدی
امروز صبح ممکن اســت که به دلیل مشکالت مالی سفر خانوادگی تان را 
لغو کنید. یکی از بســتگان ســالمند تمایل دارد پولی را که شما به آن نیاز 
دارید را بدهد. این موضوع را ســخت نگیرید. سعی کنید که درک کنید تا 

از دعوا اجتناب کنید.

دلو
تالش های شما در محیط کاری توسط رئیس تان قدردانی خواهد شد. کسب و 

کارتان به دلیل شکست شرایط نامطلوبی را برای شما به ارمغان می آورد. 

2916

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

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 16 کلمه:  خوب
 23  کلمه: عالی 

حیات ـ حیــدر ـ حیه ـ 
ـ  یار ـ  دایره ـ دیار ـ رای 
ـ   ریاـ  تیــرـ  تیارـ  تیره 
حیرتـ  یادـ  هادیـ  دری.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4206   دو شنبه   13 ثور  1400   3  می  2021 
4

 شهاب الخشاب

حوت
احتماال احســاس خستگی می کنید و زود عصبانی می شوید. از بحث اجتناب 
کنید، زیرا مستعد مشکالت سالمتی هستید. باید هر گونه مالقات کاری را امروز 
به زمان دیگری موکول کنید. زمان آن نیست که به چیزی اصرار بورزید مخصوصا 

در بخش های مالی.

 شطرنج                     3439

ا

آتشــپارهـ  اهرامـ  بادکشـ  پالتوـ  تبدیلـ  ثابتـ  جدالـ  چاره ســازـ  
حجله ـ خشکسار ـ دوش ـ ذرات ـ رعیت ـ زیارت ـ ژیان ـ سازش ـ شاه 
گونـ  صوتـ  ضرورتـ  طیبـ  ظلمتـ  علماـ  غمزاتـ  فرسخـ  قیمتیـ  

کمبود ـ گالب ـ الری ـ موقت ـ نگاریدن ـ ولت متر ـ هاضمه ـ یاسا.
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در قرن بیستم ایده ی خلق سینامی ملی افغانستان را در رس می پروراندند. 

این ایده با فلم روزگاران در ۱۹۷۰ رشوع نشد بلکه بخش جدایی ناپذیری از 

گفتامن توسعه ی ملی افغانستان بود، گفتامنی که از زمان استقالل کشور 

در سال ۱۹۱۹ در کابل حال شکل گیری بود. در این بسرت، سینام یکی از 

پروژه های هرنی ای بود که تحت نظارت دولت مرکزی با هدف خلق فرهنگ 

ملی مورد توجه قرار داشت.

تالش برای درک آغاز سینامی افغانستان، ژرفای تاریخی گفتامن توسعه ی 

ملی این کشور را نشان می دهد. توجه به تاریخ سینامی این کشور باعث 

مترکززدایی از روایت هایی می  شود که افغانستان مدرن را رصفاً کشوری 

جنگ زده معرفی می کنند، کشوری که فرایند »بازسازی« اش از سال ۲۰۰۱ 

و توسط ایالت متحده به آن تحمیل شد. چنین روایت هایی تاریخ  های محلی 

و ملی را که تفسیرشان فراتر از چارچوب آمریکا محور می رود محو می کنند. 

بازیابی این تاریخ ها، پیوندی قوی میان تولیدات فرهنگی افغانستانی و 

تالش های متمرکز برای ساخت یک دولت-ملت مدرن در افغانستان در یک 

قرن گذشته را نشان می دهد.

تا سال ۲۰۰۱ قبل از آن که افغانستان به محل فلمربداری پروژه های 

بین املللی و فلم های ارزان قیمت تبدیل شود تنها ۴۵ فلم داستانی در این 

کشور ساخته شده بود.

داستان اولین فلم های افغانستان از بسیاری جهات داستان حاکامن این 

کشور است. شاه امان الله خان که در سال ۱۹۱۹ توانسته بود افغانستان 

را به کشوری مستقل تبدیل کند برای ثبت سفر خارجی بلندمدتش در 

سال های ۱۹۲۷-۱۹۲۸ یک گروه فلمساز استخدام کرد. هر چند او در سال 

۱۹۲۹ از قدرت کناره  گرفت اما فلم های باقی مانده از این دوران احتامالً 

نخستین تولیدات صوتی-تصویری در افغانستان هستند. سی سال بعد، در 

سال ۱۹۵۹، ریاست مستقل مطبوعات )که بعدها در سال ۱۹۶۴ به وزارت 

مطبوعات و در سال ۱۹۶۶ به وزارت اطالعات و فرهنگ تبدیل شد( یک 

واحد تولید فلم تحت نظارت اکرب شالیزی فلمساز ایجاد کرد. کارکرد اصلی 

این واحد، مستندسازی سفرها و دستاوردهای سیاسی محمد ظاهر شاه بود 

که از زمان قتل محمد نادر شاه در سال ۱۹۳۳ تا کودتای نخست وزیرش 

محمد داوود خان در سال ۱۹۷۳ بر مسند قدرت بود.

اگرچه اکرث فلم های تولید شده در افغانستان مستند های خربی هستند اما 

معدودی فلم  داستانی نیز تا قبل از روزگاران ساخته شده بود. سلطان حمید 

هاشم، که در سال ۱۹۷۰ ریاست افغان فلم را برعهده داشت در مصاحبه ای 

مفصل با هفته نامه ی ژوندون در سال ۱۹۷۰ به خربنگار توضیح می دهد که 

ساخت روزگاران به دلیل ناکافی بودن زیرساخت ها و کمبود تکنیسین های 

ماهر بسیار مشکل بوده است. هاشم در آن مصاحبه می گوید هر چند 

مستندهای متعددی در کشور تولید شده اما »مردم مستندها را فلم محسوب 

منی کردند.« او در عین حال به این که روزگاران نخستین فلمی است که متام 

مراحلش از جمله مرحله ی پس از  تولیدش در افغانستان انجام شده افتخار 

می کند و امیدوار است این فلم فصلی جدید در سینامی کشور آغاز کند و 

تغییراتی هم چون افزایش کمک های مالی و فنی وزارت اطالعات و فرهنگ 

در حوزه ی فلمسازی را در پی داشته باشد.

روزگاران اولین فلم بلندی نبود که در افغانستان فلم برداری شد. شش سال 

قبل از آن در ۴ اکترب ۱۹۶۴ روزنامه ی کابل تایمز مقاله ای با این عنوان 

منترش کرده بود: »تولید اولین فلم افغانستان: مانند عقاب«. فلم مانند عقاب، 

داستان بلند ۷۹ دقیقه ای که حال و هوای کارهای تجربی را داشت نتیجه ی 

همکاری میان واحد فلم سازی وزارت مطبوعات )هسته ی مرکزی سازمانی 

که بعدها در وزارت اطالعات و فرهنگ به افغان فلم تبدیل شد( و مؤسسه ی 

هرنهای زیبا بود، مؤسسه ای که رئیس اش فیاض محمد خیرزاده این فلم را 

کارگردانی کرده بود. داستان فلم درباره ی شهال دخرتبچه ای اهل پغامن در 

حومه ی کابل است که رؤیای متاشای جشن استقالل در پایتخت را در رس 

می پروراند.

روز ۲۷ اوت ۱۹۷۰ روزنامه ی کابل تایمز، یک روزنامه ی دولتی 

انگلیسی زبان، مقاله ای در صفحه ی اول خود با این عنوان منترش 

کرد: »اولین فلم بلند افغانستان در کابل اکران شد«. فلم مزبور با نام 

روزگاران در حقیقت سه فلم مجزا با بازیگران و عوامل مستقل بود که 

در قالب یک مجموعه به منایش در آمد. اولین فلم این مجموعه با نام 

طلبکار یک درام ۳۹ دقیقه ای درباره ی مرد فریبکاری است که برای 

رسیدن به معشوقش، خود را به جای خواستگاری خوش نام جا می زند 

غافل از اینکه خانواده ی دخرت متوجه ترفند او می شوند. فلم دوم به 

نام شب جمعه کمدی ۳۱ دقیقه ای است درباره ی مهامنی شامی با 

حضور خواستگار و خانواده ی عروس. سومین فلم با نام قاچاق بران 

یک فلم داستانی اکشن ۵۳ دقیقه ای است که در آن نیروی پلیس 

ملی به شکل قهرمانانه ای عملیات گسرتده  ی یک باند قاچاقچی را 

متوقف می کند.

فلم های مجموعه ی روزگاران اگر چه از نظر محتوا و سبک با هم 

تفاوت داشتند اما نخستین فلم های داستانی  تولید افغان فلم بودند، 

مؤسسه ای که مسئولیت ساخت و توزیع فلم در وزارت اطالعات و 

فرهنگ افغانستان را بر عهده داشت. این فلم ها که در آن زمان به 

عنوان آغازی برای سینامی افغانستان به فال نیک گرفته می شدند، 

در حقیقت اولین فلم های ساخت این کشور نبودند اما نشان از احیای 

پروژه      ی شکل گیری صنعت ملی فلم در کابل داشتند. افغان فلم 

در سال ۱۹۶۸ پس از به مثر نشسنت یک دوره همکاری طوالنی با 

سازمان توسعه ی بین املللی آمریکا )USAID( درهای خود را گشود. 

این همکاری که ایده ی آن به سال ۱۹۶۱ بر می گشت ابتدا هدفش 

ساخت یک البراتوار کوچک فلمسازی در کابل برای ساخت فلم های  

خربی و مستند های کوتاه بود. اکرث این فلم ها جز معدودی که به 

زبان پشتو بودند به فارسی )دری( ساخته می شدند، الگویی که تا به 

امروز در سینامی داستانی و غیرداستانی افغانستان ادامه دارد.

بودجه ی افغان فلم پس از چند تولید مشرتک با کمپانی های محلی 

در دهه ی ۱۹۷۰ از جمله حامسه ی تاریخی رابعهی بلخی )۱۹۷۴( و 

درام روان شناختی مجسمه ها می خندند ) ۱۹۷۶( پس از کودتای ثور 

افزایش چشمگیری یافت. دولت کمونیست که سینام را ابزاری مهم 

برای آموزش توده های بی سواد می دید، تولید فلم های ملی گرایانه 

را که در سطح وسیعی توزیع می شد تشویق می کرد، از جمله صبور 

رسباز ) ۱۹۸۵(، حامسه ی عشق )۱۹۸۹( و بسیاری تولیدات نامتام 

دیگر که مریم غنی در فلم آن چه نامتام گذاشتیم آن ها را مورد کاوش 

قرار داده است. پس از سقوط رژیم کمونیست، در دهه ی ۱۹۹۰ روند 

تولید فلم به دلیل جنگ داخلی و روی کار آمدن رژیم طالبان با مانع 

رو به رو شد. میراث فلم افغانستان که در رشف نابودی بود، در دهه ی 

اول قرن فعلی توسط افرادی که در آرشیو افغان فلم کار می کردند 

نجات داده شد، موضوعی که در فلم  سوسوی حقیقت پیرتا برتکلی 

)۲۰۱۵( و حلقه ی فلم ممنوعه آریل نرص ) ۲۰۱۹( به آن پرداخته 

شده است. صدیق برمک، کارگردان و رئیس پیشین افغان فلم 

می گوید تا سال ۲۰۰۱ قبل از آن که افغانستان به محل فلمربداری 

پروژه های بین املللی و فلم های ارزانقیمت تبدیل شود تنها ۴۵ فلم 

داستانی در این کشور ساخته شده بود.

هر چند افغانستان هیچ وقت صنعت فلم سازی بزرگی نداشت اما 

مسئوالن حکومتی و قرش تحصیل کرده  ی کابل در مقاطع متعددی 

سینما

رایجینیکانـت سوپراسـتار مطـرح بالیـوود جایـزه »داداصاحـب پالکـی« 

به عنـوان یکـی از جوایـز معتـرب سـینامی هنـد را در سـال ۲۰۲۱ از 

پالـی«  »داداصاحـب  جایـزه  ورایتـی،  گـزارش  بـه  می کنـد.  خـود  آن 

کـه بزرگ تریـن افتخـار سـینامی هنـد محسـوب می شـود امسـال بـه 

اهـدا می شـود. رایجینیکانـت سـتاره ۷۰ سـاله 

ایـن جایـزه بـرای یـک عمـر مشـارکت و تاثیرگـذاری بـر سـینامی هنـد 

بـه ایـن بازیگـر اهـدا می شـود. ایـن جایزه بـه یاد پالکـی کارگـردان فلم 

»راجـا هاریسـچاندرا« در سـال ۱۹۱۳ کـه اولیـن فلـم بلنـد داسـتانی 

سـینامی هنـد محسـوب می شـود ایجـاد شـده اسـت. از وی بـه عنـوان 

پـدر سـینامی هنـد یـاد می شـود. ایـن جایـزه شـامل یـک مبلـغ نقدی 

یـک میلیـون روپیـه ای )۱۳ هـزار و ۶۰۰ دالـر( اسـت.

داوران ایـن جایـزه متشـکل از سـوبهاش گای فلـم سـاز و آشـا بونسـل و 

شـانکار مهادوان آهنگسـاز و بازیگران موهانالل و بیسـواجیت چاترجی 

بودنـد. چهره هـای سـینامی هنـد با اعـالم نام برنـده ۲۰۲۱ ایـن جایزه 

از راجینیکانـت بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن بازیگران سـینامی هند و 

نیـز تهیه کننـده و فلـم نامه نویسـی نامدار تجلیـل کردند.

رایجینیکانـت از ۱۹۷۵ فعالیتـش را رشوع کـرد و از آن موقـع تـا کنـون 

در بیـش از ۱۶۰ فلـم بـازی کـرده اسـت. وی از سـتاره های مطـرح هند 

جنوبی اسـت. این بازیگر سـال ۲۰۱۷ به صورت رسـمی پیوسـنت خود 

بـه دنیای سیاسـت را اعـالم کرد اما تاکنون هنوز فعالیتـی در این زمینه 

انجـام نـداده اسـت. جدیدتریـن فلـم وی »آناتـی« اواخـر امسـال اکـران 

می شـود. سـاتیاجیت رای، آدور گوپاالکریشـنان، مرینال سـین، شـیام 

بنـگال و تاپان سـین ها از فلم سـازان برنـده این جایـزه بوده اند. آمیتاب 

باچـان، دیلیـپ کومـار، راجکومار و شاشـی کاپور از بازیگـران برنده این 

جایـزه در سـال های پیـش بوده اند.

بازیگر برنده اسکار برای فلم »ماه زده« در ۸۹ سالگی درگذشت.

بـه گـزارش  ورایتـی، املپیـا دوکاکیس بازیگر تحسین شـده کـه بیش از 

همـه بـرای ایفای نقش در فلم »ماه زده« شـناخته می شـد و بـرای ایفای 

ایـن نقـش برنـده اسـکار بهرتین بازیگـر نقش مکمل شـده بـود، در ۸۹ 

سـالگی درگذشت.

آپولـو بـرادر ایـن بازیگـر نوشـت: املپیـا خواهر عزیـز من امـروز صبح در 

نیویـورک از دنیـا رفـت. پـس از چنـد مـاه بیـامری وی رسانجـام در کنار 

همـرش لویـی به آرامش رسـید. املپیـا دوکاکیس وقتی ۵۶ سـاله بود 

بـه لطـف بـازی در فلـم »مـاه زده« برنـده اسـکار شـد و به شـهرت رسـید. 

در آن فلـم او نقـش یـک شـخصیت فوق العـاده کمیـک را بـازی کـرد که 

»رِش« خواننـده رسشـناس در نقـش دخرت او بازی کـرده بود. هامن زمان 

واشـینگنت پسـت نقش آفرینـی وی در نقـش این شـخصیت را تحسـین 

کـرده و ضمـن متجیـد از بازیگـران مکمـل فلـم از جملـه رِش و نیـکالس 

کیـج، پیش بینـی کـرده بـود که شـخصیت رز به عنوان یک مادر خسـته 

از دنیـا، بتوانـد اسـکار را بـرای دوکاکیـس به ارمغـان بیـاورد. وی بازیگر 

در  فـوالدی«  »ماگنولیاهـای  چـون  دیگـری  شـده  تحسـین  فلم هـای 

سـال ۱۹۸۹، »دخـرت شـاغل« در سـال ۱۹۸۸ و »قطعـه موسـیقی آقای 

هالنـد« در سـال ۱۹۹۵ بـود. این بازیگر در فلـم پرفروش »ماگنولیاهای 

فـوالدی« در کنـار جولیـا رابرتز، سـالی فیلد، رشلی مک لین بـازی کرده 

و در نقـش یـک بیـوه ثرومتنـد ظاهر شـده بود که بـا اقبال زیـادی روبرو 

شـد. وی همچنیـن بازیگـر کمدی رمانتیـک وودی آلن در سـال ۱۹۹۵ 

بـا عنـوان »آفرودیـت توانـا« بـود. دوکاکیـس که بیشـرت در نقـش مادران 

تندخـو بـازی مـی کـرد همیـن نقـش را در مقابل کریسـتی الـی در فلم 

»ببیـن چـه کسـی حـرف می زنـد« در سـال ۱۹۸۹ و »پـدر« در سـال 

۱۹۸۹ ایفـا کـرد. املپیـا دوکاکیس همچنین در تلویزیون نیز از سـابقه 

زیـادی برخـودار بـود و سـه بـار نامـزدی امـی را بـه دسـت آورده بـود کـه 

اولـی بـرای فلم »روز شـانس«، دومی برای »قصه های بیشـرتی از شـهر« 

و سـومی بـرای مینـی رسیـال »ژانـدارک« در سـال ۱۹۹۹ بود.

وی دخـرت یـک مهاجـر یونانـی بود کـه منایش هـای کالسـیک یونانی را 

روی صحنـه می بـرد. دوکاکیس پس از اینکه از رشـته هرنهای منایشـی 

در سـال ۱۹۵۸ فارغ التحصیل شـد راهی نیویورک شـد و نخسـتین بار 

سـال ۱۹۶۲ در رسیـال »پزشـکان و پرسـتاران« جلـوی دوربیـن رفـت و 

هـامن سـال به عنـوان بازیگر مهـامن در رسیال محبـوب »دکرت کیلدر« 

بـازی کـرد. لویـی زوریـک همـر دوکاکیس کـه بازیگـر تئاتر بود سـال 

۲۰۱۸ در ۹۳ سـالگی درگذشت.

امیلیا کالرک، یک بار مادر اژدها و همیشه کتابخوان بوده است.

گفتـه  بی بی سـی،  فرهنگـی  برنامـه  فرانت الیـن،  بـا  گفتگـو  در  او 

اسـت:  »مـن در حالـت عـادی در کتابفروشـی ها زندگـی می کنـم 

و همیشـه در حـال خوانـدن هسـتم. وقتـی در میانـه خوانـدن یـک 

کتـاب نباشـم،  ناراحتـم.«

از بیـن همـه کتاب هایـی کـه سـتاره »بـازی تـاج و تخـت« در دوران 

شـهربندان کوویـد-۱۹ خوانـده اسـت، یـک کتـاب به طـور خاص نه 

تنهـا تفکـر او دربـاره زندگـی، کـه نظـرش دربـاره مـرگ را نیـز تغییـر 

داد: کتـاب »چـرا کاری را کـه از تـو خواسـته بودنـد انجام نـدادی؟« 

بریتانیایـی  فقیـد  مقاله نویـس  و  رمان نویـس  دیسـکی،  جنـی  اثـر 

است.

ایـن کتـاب کـه پـس از مـرگ نویسـنده منتـرش شـده، مجموعـه ای 

از بهرتیـن یادداشـت های دیسـکی بـه انتخـاب ماری-کـی ویلمـر، 

رسدبیـر سـابق النـدن ریویـو آو بوکـز اسـت. جنـی دیسـکی کـه در 

زمـان حیـات، از مقاله نویس هـای ایـن مجلـه بـوده اسـت، در سـال 

۲۰۱۶ در سـن ۶۸ سـالگی درگذشـت.

اثـر غیرداسـتانی کـه مطالعـه ای گسـتاخانه دربـاره طبیعـت  ایـن 

انسـان اسـت و در این مسـیر رولد دال، سـتاره های موسـیقی راک،  

پنگوئن  هـا و ارانگوتان هـا را قال گذاشـته اسـت، خیلـی تصادفی به 

خانـه امیلیا کالرک رسـید.

کالرک می گویـد: »وقتـی دیگـر منی توانسـتم بـه کتابفروشـی بروم، 

مشـرتک یـک رسویـس ارسـال کتـاب شـدم که هر مـاه کتابـی برایم 

می فرسـتد و مـن هیجان زده می شـوم که از قبل منی دانـم آن کتاب 

چیسـت.« کتـاب جنی دیسـکی یکـی از این کتاب هـا بود.

المپیا دوکاکیس بازیگر برنده اسکار 
هالیوود درگذشت

»رایجینیکانت« بزرگ ترین افتخار 
سینمای هند را کسب می کند

کتابی که در سوگواری پدر 
به امیلیا کالرک کمک کرد

سینمای افغانستان چه زمانی آغاز شد؟ - بخش اول
رویداد

کتاب

رویداد
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بازیکلن 19 سلاله فاینلورد هالنلد دیلروز اعلام 

بازنشسلتگی کرد تا به تحصیل پزشلکی بپردازد.

اسلپلینرت دی ملوی بازیکلن 19 سلاله باشلگاه 

فوتبلال  از  غیرمنتظلره  تصمیملی  در  فاینلورد 

خداحافظلی کرد. دی موی سلال 2013 بود که 

وارد آکادملی فوتبلال فاینورد شلد و سلال 2018 

نیلز اولیلن قلرارداد حرفله ای خلود را امضلا کلرد 

املا هافبلک تیلم زیر 23 سلاله هلای فاینلورد در 

نهایلت تصمیلم گرفلت تا رویلای دوم خلود یعنی 

پزشلک شلدن را دنبال کند. دی موی با انتشلار 

بیانیله ای در صفحه اینسلتاگرام خلود تایید کرد 

کله از فوتبلال خداحافظلی کلرده اسلت:» وقتلی 

سلال 2013 توسلط اسلتعدادیاب هلای فاینورد 

جلذب  شلدم و سلپس زمانلی کله اولین قلرارداد 

حرفله ای ام را امضلا کلردم، رویلای اومل یعنلی 

ای  حرفله  فوتبالیسلت  یلک  بله  شلدن  تبدیلل 

محقلق شلد. پلس از 7 سلال حضلور در فاینورد، 

بله اطلاع باشلگاه ملی رسلانم کله تصمیلم بله 

جدایلی گرفتله ام تلا رویلای دوملم یعنی پزشلک 

شلدن محقق شلود. من از سلپتامرب همین سلال 

تحصیلات پزشلکی را رشوع خواهلم کلرد.

ممنلون از باشلگاه فاینلورد و متلام کسلانی کله 

در هفلت سلال گذشلته بله ملن کملک کردنلد. 

همچنیلن از هلم تیملی هایلم کله در ایلن سلال 

هلا باهلم بودیلم و رفاقتلی صمیامنله بیلن ملان 

شلکل گرفلت.« چنلدی پیلش السلاندرو آرلوتلی 

فوتبالیسلت تیلم زیلر 18 سلاله هلای ایتالیلا نیلز 

اعلام بازنشسلتگی کلرد تلا در دانشلگاه هلاروارد 

بله تحصیلل بپلردازد.

خداحافظ فوتبال؛ می خواهم پزشک شوم

ورزش

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4206   دو شنبه   13 ثور  1400   3  می  2021 
5

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

 صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا 0798000331 
 مدیرمسوول: محمد هدایت 0744459575 

 سردبیر: حفیظ اهلل زکی 0799157371  
 دبیر بخش مقاالت: قربانعلی انصاری

 روزنامه »افغانستان ما« از همۀ دانشمندان و 
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید. 

 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز 
دارد.

 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها 
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه 

است.

 آدرس: کابل، ناحیه ششم، روبه روی لیسه حبیبیه
 شماره های تماس: 0777005019 و 0799005019 

 آدرس الکترونیکی: 
thedailyafghanistan@yahoo.com

 ویب سایت:
http://www.dailyafghanistan.com

 کاریکاتوریست: خالق علی زاده
 دیزاین: جواد ماندگار، عبداهلل زمانی

 وب سایت:حسین  انصاری 0792919494

The Daily Afghanistan-e-Ma

اسلامی ۱۴ داوطللب انتخابلات ریاسلت جمهلوری کله از سلوی 

اعضلای مجملع عموملی ایلن نهلاد پیشلنهاد شلده، اعلام کلرد 

کله نلام محملد جلواد ظریف بیلش از سلایر نامزدهلای احتاملی 

پیشلنهاد شلده اسلت. بله گفتله او، نلام آقلای ظریف توسلط ۳۷ 

عضلو مجملع جبهه اصاحلات برای منایندگلی اصاح طلبان در 

انتخابلات پیشلنهاد شلده اسلت. در حاللی کله در ایلن فهرسلت 

اسلحاق جهانگیلری، معلاون اول دوللت آقلای روحانلی از سلوی 

۳۵ عضلو پیشلنهاد شلده اسلت. البتله آقلای ظریف بارهلا اعام 

را  جمهلوری  ریاسلت  انتخابلات  در  ناملزدی  قصلد  کله  کلرده 

نلدارد. بلا ایلن حال، برخلی اصاح طلبلان و میانه روهلا در ایران 

معتقدنلد کله همزملان بلا پیرشفت مذاکلرات با کشلورهای ۴+۱ 

در ملورد بازگشلت ایلران و امریلکا بله برجلام و افزایلش احتلامل 

لغلو تحریم هلای اقتصلادی ایلاالت متحلده، محمدجلواد ظریف 

انتخابلات  در  پیلروزی  بلرای  الزم  عموملی  اقبلال  از  می توانلد 

پیلِش رو برخلوردار باشلد.

مذاکلرات هسلته ای در ویلن منتلرش شلده، خلرب داده اسلت، 

حسلین رشیعتملداری، مناینلده عللی خامنله ای، رهلرب ایلران 

در موسسله کیهان، با انتشلار یادداشلتی نوشت:»فایل صوتی 

یلاد شلده برخاف ادعلا و  های و هلوی آقایلان، محرمانه نبوده 

و از سلوی دوللت و بلا خود سلوزی ظریلف و بلرای انتشلار تهیه 

شلده اسلت.« مدیرمسلئول روزنامله کیهلان همچنیلن ادامله 

داد:» مخاطلب آن)فایلل صوتلی( نیز مردم ایران نیسلتند بلکه 

دوللت آقلای روحانی از این طریق برای دشلمن پیام فرسلتاده 

اسلت.« بله تعبیلر او ایلن پیام »بیانیه پلوزش دوللت از امریکا و 

خداحافظلی در پایلان دوره ۸ سلاله« اسلت.

در حاللی کله برخلی تحلیلگران معتقدند که بخشلی از انگیزه 

منتقدان اصولگرای او ناشلی از رقابت های انتخاباتی و تاش 

بلرای حلذف او بله عنلوان ناملزد احتامللی اصاح طلبلان در 

انتخابلات ریاسلت جمهلوری اسلت، آذر منصوری، سلخنگوی 

فهرسلت  انتشلار  بلا  یکشلنبه  روز  ایلران  اصاحلات  جبهله 

سلاعاتی پلس از انتشلار ملن عذرخواهلی وزیلر خارجله ایلران از ملردم 

ایلران و »عاشلقان رسدار سللیامنی« بله دلیلل آن چله کله او »پخلش 

برداشلت و تحلیلل تللخ« خلود از »یلک برهله تاریخلی« تعبیلر کلرده، آذر 

منصلوری، سلخنگوی جبهله اصاحلات ایلران اعلام کلرد که نلام محمد 

جواد ظریف در صدر اسلامی پیشلنهاد شلده از سلوی اعضای این جبهه 

بلرای ناملزدی در انتخابلات ریاسلت جمهلوری سلال ۱۴۰۰ قلرار دارد.

محمدجلواد ظریلف، وزیلر خارجه ایران یک هفته پس از انتشلار بخشلی 

از فایلل صوتلی گفتگلوی خلود در چارچلوب پلروژه تاریخ شلفاهی دولت 

حسلن روحانلی، در صفحله اینسلتاگرام خلود نوشلت:»اگر می دانسلتم 

جملله ای از آن عرایلض انتشلار عموملی پیلدا می کنلد، حتلام همچلون 

محلرم  را  ملردم  اینکله  بلرای  نله  منلی آوردم.  زبلان  بلر  را  آن  گذشلته 

منی دانلم، بلکله از آن جهلت کله در جهلان بله هلم پیوسلته کنونلی کله 

انتخلاب مخاطلب را ناممکلن سلاخته و در آشلفته بازار سیاسلت، اغیار را 

منی شلامرم.« محلرم 

آقلای ظریلف همچنیلن اضافله کرد:»همه کسلانی را که )به بلاور خودم( 

بله ملن تهملت و افرتا زده بودند، بخشلیدم. امیلدوارم مردم بزرگلوار ایران 

و همله عاشلقان رسدار و بله ویلژه خانلواده بزرگلوار سللیامنی عزیلز نیلز 

بنلده را ببخشلایند.« آقلای ظریلف، در بخش هایی از ایلن فایل صوتی از 

اختلاف نظلر خود بلا فرمانده وقت سلپاه قدس ایلران پرده برداشلته بود 

و تاکیلد کلرده بود که اجرای برخی دسلتورهای قاسلم سللیامنی، که در 

جریلان حملله پهپلادی امریلکا در علراق کشلته شلد، موجلب هزینه کرد 

دیپلامسلی بلرای پیشلربد اهلداف بله تعبیلر او »میلدان« شلد و برخلی 

تصمیم هلای آقلای سللیامنی بله ویلژه در جنلگ سلوریه کله بلا القائلات 

روسلیه صلورت گرفلت، موجلب زمینگیلر شلدن قلوای زمینلی ایلران در 

ایلن کشلور شلد.  انتشلار ایلن بخلش از سلخنان آقلای ظریلف بلا انتقاد 

جریلان  اصولگلرا و گروه هلای حاملی سلپاه پاسلداران در ایلران مواجله 

شلد؛ بله طوری کله خربگلزاری تسلنیم، نزدیک به سلپاه پاسلداران آن را 

»تحریفلات تاریخلی و تحلیل هلای اشلتباه خسلارت بار و مخاللف منافلع 

مللی« توصیلف کلرد و پنلج روز پیلش، از انتشلار اطاعیله عذرخواهلی 

آقلای ظریلف خلرب داد. هلر چنلد کله دوللت فایلل صوتلی آقلای ظریلف 

را محرمانله خوانلده و از آغلاز تاش هلا بلرای شناسلایی عاملان انتشلار 

ایلن فایلل صوتلی کله بله تعبیلر حسلن روحانلی بلا هلدف رضبله زدن به 

بازداشت صدها فعال کارگری در ترکیه 
در تظاهرات اول ماه می

تکان دهنده؛ پای بازیکن دورتموند تا شد!

خوشحالی جالب زیدان پس از گل میلیتائو

قرقیزستان و تاجیکستان بر رس آتش بس به توافق رسیدند

منادیلن تلاج گل بگذارنلد.

"میلدان تقسلیم" کان شلهر اسلتانبول در رابطله با 

مراسلم اول ملاه ملی از جایلگاه ویلژه ای برخلوردار 

بله سلوی  اسلت. در سلال ۱۹۷۷ تک تیرانلدازان 

مناسلبت  بله  کارگلری  نفلری  ۵۰۰هلزار  اجتلامع 

روز جهانلی کارگلر، شللیک کردنلد و ۳۴ نفلر را بله 

قتلل رسلاندند. تلا املروز هویلت عاملان تیراندازی 

مشلخص نشلده اسلت.

بله گلزارش شلبکه تلویزیونلی یلول تلی وی و توییت 

اتحادیله سلندیکاهای کارگلری چلپ، موسلوم بله 

"دیسلک"، پولیس امسلال در آنکارا و دیگر شلهرها 

مانلع از آن شلد کله خربنلگاران از تظاهرات هلای 

اعرتاضلی فیلم هلای گزارشلی تهیه کننلد. در آنکارا 

نیلز تظاهرکنندگانلی دسلتگیر شلده اند.

بلا توجله به شلامر فزاینلده مبتایلان و مرگ ومیر در 

اثلر ویلروس کرونا، ترکیه از روز پنجشلنبه ۲۹ اپریل 

کلرده  برقلرار  سلخت  محدودیت هلای  و  مقلررات 

اسلت. تلا روز ۱۷ ملی شلهروندان اجلازه خلروج از 

خانه هلای خلود را بلدون دلیلل موجله ندارنلد. 

ملواد  فروشلگاه های  از  غیلر  فروشلگاه ها،  متلام 

هسلتند. تعطیلل  رضوری،  و  غذایلی 

رغلم  بله  کله  کارگلری  فعلاالن  از  تلن  صدهلا 

محدودیت هلای کرونایی قصد داشلتند به مناسلبت 

روز جهانی کارگر تجمع هایی برگزار کنند، بازداشت 

شلدند. این در حالی اسلت که پولیس اسلتانبول به 

فعاالن سلندیکایی اجازه تجمع در میدان تقسلیم را 

داده بلود.

نیروهلای امنیتلی ترکیله در اسلتانبول شلامر زیادی 

تظاهرکننلده را بازداشلت کردنلد کله قصلد داشلتند 

در میلدان "تقسلیم" و خیابان "اسلتقال" که به این 

میلدان ختم می شلود، به مناسلبت اول ماه ملی، روز 

جهانلی کارگلر، دسلت به تظاهلرات بزننلد. نیروهای 

امنیتلی کله گاه بلا شلدت متلام بلا تظاهرکننلدگان 

وارد صحنه شلده بلود، این برخورد منجلر به درگیری 

شلد. کانون وکای ترکیه که رویکردی انتقاد نسلبت 

دستگیرشلدگان  شلامر  دارد،  اردوغلان  دوللت  بله 

اسلتانبول را ۲۳۰ نفلر اعلام کرد.

پولیلس  مقاملات  آناتوللی،  خربگلزاری  گلزارش  بله 

پیلش از ایلن بله مناینلدگان سلندیکاهای کارگری و 

سیاسلتمداران اپوزیسلیون اجازه داده بود با داشلن 

ماسلک و پلاکات در میلدان تقسلیم حضلور بله هم 

صلورت  بله  و  بخواننلد  را  خلود  قطعنامله  رسلانند، 

افتضلاح بزرگ" توصیف کلرد. وزارت خارجه کوریای 

شلاملی نوشلت: "بیانیه او به وضوح منعکس کننده 

علیله  خصامنله  سیاسلتی  اعلامل  بلرای  او  قصلد 

جمهلوری خللق کلره اسلت، هلامن سیاسلتی کله 

امریلکا بلرای بیلش از نیلم قلرن دنبلال کلرده." ایلن 

وزارتخانله در بیانیه دیگلری گفت که اظهارات قبلی 

دوللت امریلکا دربلاره وضعیلت حقلوق بلرش کوریای 

شلاملی توهینلی به حیثیت کیلم جونلگ-اون رهرب 

کوریای شلاملی اسلت و نشلان می دهد کله امریکا 

"خلود را بلرای یلک رویلاروی متلام عیلار آملاده ملی 

کنلد."  آقلای بایلدن در سلخرنانی چهارشلنبه شلب 

در کنگلره گفلت کله برنامله امتلی کوریلای شلاملی 

و  امریلکا  امنیلت  بلرای  "تهدیلدی جلدی  ایلران  و 

امنیلت جهلان هسلتند." او افلزود: "ملا بلرای مقابله 

بلا تهدیلد ایلن کشلورها بلا متحلدان خود هملکاری 

نزدیلک خواهیلم داشلت، هم از طریق دیپلامسلی و 

هلم از طریلق بازدارندگلی سلفت و سلخت." روزنامه 

واشلنگن پسلت گزارش ملی دهد که دوللت امریکا 

قصلد انتصلاب یک فرسلتاده ویلژه حقوق بلرش برای 

از  کوریلای شلاملی را دارد. واشلنگن ملی گویلد 

اواسلط ملاه فربوری سلعی داشلته اسلت بلا کوریای 

دوللت  کنلد.  برقلرار  دیپلامتیلک  متلاس  شلاملی 

امریلکا آزمایلش موشلک هلای کوتلاه بلرد کوریلای 

شلاملی را کم اهمیت دانسلت و گفت "یک فعالیت 

علادی نظاملی" اسلت. پیونلگ یانلگ تاکنلون آقای 

بایلدن را بله عنلوان رئیلس جمهلور جدیلد امریکا به 

رسلمیت نشلناخته اسلت. آقلای بایلدن در جریلان 

انتخاباتلی کیلم جونلگ-اون را "اوبلاش"  مبلارزات 

خوانلد و گفلت این کشلور پیلش از رفلع تحریم های 

شلدید امریکا و سلازمان ملل باید سلاح های امتی 

خلود را برچینلد.

رئیلس جمهلور  بایلدن،  دوللت جلو  کله  در حاللی 

مقابلل  در  اسلرتاتژی خلود  بلرای ترشیلح  امریلکا، 

کوریلای شلاملی و برنامله امتلی آن آماده می شلود، 

پیونلگ یانگ به سیاسلت امریکا حمله کرده اسلت.

وزارت خارجله کوریلای شلاملی گفلت کله اظهلارات 

اخیلر مقام های واشلنگن نشلان دهنده علزم دولت 

بایلدن بلرای حفلظ "سیاسلت خصامنله" علیله ایلن 

کشلور اسلت. پیشلرت در هفتله جلاری آقلای بایلدن 

"تهدیلدی  را  شلاملی  کوریلای  ای  هسلته  برنامله 

جلدی" بلرای امنیلت جهانلی توصیلف کلرد.

کاخ سلفید ملی گویلد کله او قصلد دارد یلک رویکرد 

"حسلاب شلده" در مقابل این کشلور در پیش گیرد.

امریلکا روز جمعله  جلن سلاکی سلخنگوی دوللت 

گفلت کله بررسلی سیاسلت امریلکا کاملل شلده و 

گفلت کله آقلای بایلدن از تجربله چهار دوللت قبلی، 

کله برای قانع کردن کوریای شلاملی بله ترک برنامه 

هسلته ای تلاش کلرده املا شکسلت خلورده انلد، 

آموخته اسلت. او گفت "سیاسلت ما بر دسلتیابی به 

یلک معاملله بلزرگ متمرکلز نخواهد بلود، همچنین 

بلر سیاسلت صرب اسلرتاتژیک تکیه نخواهیلم کرد" و 

افلزود کله امریلکا "رویکلردی عملی و حسلاب شلده 

کله دیپلامسلی را ملردود منلی دانلد" و همزملان بلر 

"پیرشفلت هلای عمللی" در زمینله افزایلش امنیلت 

امریلکا و متحدانلش متمرکلز اسلت دنبلال خواهلد 

کلرد. انتظلار ملی رود امریلکا بله زودی بلرای بحلث 

دربلاره اسلرتاتژی خود میزبان مشلاوران امنیت ملی 

جاپلان و کوریلای جنوبلی باشلد.

بیانیله ای کله  وزارت خارجله کوریلای شلاملی در 

روز یکشلنبه از رسلانه دولتلی پخلش شلد اظهلارات 

هفتله پیلش آقلای بایلدن در نطلق کنگلره دربلاره 

برنامله امتلی این کشلور را "غیرقابل تحملل" و "یک 

شاهکار رونالد کومان؛ ابهت نوکمپ از بین رفت!

زنان بارسا از پی اس جی انتقام گرفتند

بلر رس  تاجیکسلتان  قرقیزسلتان  ملرزی  منطقله  روستانشلینان 

مسلائلی چلون زمین هلای کشلاورزی، چراگاه هلا، چاه هلا آب و 

ترددهلای غیرمجلاز بلا یکدیگلر اختلاف دارند؛ مسلائلی کله روز 

چهارشلنبه گذشلته )۲۸ اپریلل( بله بلروز درگیری هلای ملرزی 

انجامیلده بلود. تنش های دو طرف کله در پی نصب دوربین های 

مداربسلته نظارتی در تأسیسلات آب مرزی و سلنگ پرانی متقابل 

ملردم دو سلوی ملرز به سلمت یکدیگر آغاز شلد، پلس از مداخله 

نظامیلان دو کشلور بله درگیری مسللحانه کشلیده شلد.

رسلانه های خلربی بله نقل از مقامات قرقیزسلتان و تاجیکسلتان 

گلزارش داده انلد کله بیش از ۴۰ تلن در جریلان درگیری های دو 

طرف کشلته و شلامر زیلادی زخمی شلده اند.

وزارت صحلت قرقیزسلتان شلامر کشته شلدگان قرقیلزی را ۳۳ 

نفلر و زخمی شلدگان را ۱۶۶ نفلر اعلام کلرده اسلت. مقاملات 

تاجیکسلتان نیلز از کشته شلدن ۱۰ شلهروند تاجیلک و زخملی 

شلدن ۹۰ تلن  در جریلان ایلن درگیری هلا سلخن گفته انلد.

شلایان ذکلر اسلت کله تاجیکسلتان و قرقیزسلتان ۹۷۲ کیلومرت 

ملرز مشلرتَک دارنلد. تا کنون نزدیلک به ۵۲۰ کیلوملرت خط مرز 

تعییلن و عامت  گلذاری شلده و دو طلرف حلال در تلاش تعیین 

ضوابلط حقوقلی و ادامله عامت گذاری ها هسلتند.

بلس میلان دو کشلور خلرب دادند. تاشلییف پلس از این نشسلت 

ضمن اشلاره به اینکه شلهروندان قرقیزسلتان و تاجیکستان دوره 

بحرانی بسلیار سلختی را سلپری می کنند، از اطمینان کامل به 

توافلق آتش بلس و بازگشلت رسبلازان به پادگان ها سلخن گفت. 

یتیملف، رئیلس کمیتله امنیلت مللی تاجیکسلتان نیلز بلا تأکید 

بلر تلاش دو کشلور بلرای یافلن راه حلل بلرای حلل مشلکات و 

اختافات ترصیح کرد، "جلسله ای که به دسلتور رؤسلای جمهور 

دو کشلور برگلزار شلد نتیجه بخش بلود و توافقنامه های اساسلی 

در ملورد برقلراری صللح و ثبلات میان قرقیزسلتان و تاجیکسلتان 

حاصل شلد". او افزود که هر دو کشلور در ارسع وقت مشلکات 

را حلل کلرده و از همزیسلتی دوسلتانه و تفاهم آمیلز شلهروندان 

تاجیکسلتان و قرقیزیسلتان سلخن گفلت. یتمیلف خاطرنشلان 

سلاخت: »چنیلن فاجعله ای دیگلر نبایلد در مناطلق ملرزی ملا 

تکلرار شلود.« در ایلن میلان خربگلزاری ایرنلا بله نقلل از سلعید 

از  اسلامی  جمهلوری  خارجله  وزارت  سلخنگوی  خطیلب زاده، 

آمادگلی ایلران بلرای یاری و همراهی قرقیزسلتان و تاجیکسلتان 

بلر رس پیشلربد مذاکلرات خرب داده اسلت.

نظامیان تاجیکسلتان و قرقیزسلتان چند روز پیش بر رس کنرتل 

شلبکه توزیع آب در مرز دو کشلور درگیر شلده بودند.

رؤسلای کمیته امنیت ملی قرقیزسلتان و تاجیکسلتان اعام کردند 

کله بلر رس آتش بلس بله توافلق رسلیده اند. نظامیان قرقیزیسلتان و 

تاجیکسلتان چنلد روز پیلش بر رس کنرتل شلبکه توزیلع آب در مرز 

دو کشلور درگیلر شلده بودنلد. قمچلی بیک تاشلییف و سلیمومین 

یتیملف رؤسلای کمیتله امنیلت ملی قرقیزسلتان و تاجیکسلتان در 

پی نشسلت روز شلنبه )اول ماه می( در شلهر باتکن از توافق آتش 

رسلیده بلود کله متئلو ملوری بازیکلن اسلپانیایی 

دورمتونلد به شلکل بلدی دچار مصدومیت شلد. 

او دقیقله 62 به جای للوکاس پیژچک وارد زمین 

شلده بلود املا تنهلا ده دقیقله فرصلت حضلور در 

میلدان را پیلدا کرد.

بلازی رئال و اوساسلونا بله دقیقه 76 رسلیده بود 

و رئلال علی رغلم برتری محسلوس بر میهامنش، 

اتلتیکلو  یابلد.  دسلت  گل  بله  بلود  نتوانسلته 

سلاعاتی قبلل تلر توانسلته بلود بلر الچله پیلروز 

شلود و اگلر رئال منی توانسلت از سلد اوساسلونا 

بگذرد، شلانس  قهرمانی اش بسلیار کاهش پیدا 

کلرد. می 

در نهایت روی ارسلال ایسلکو و رضبله رس زیبای 

ادر میلیتائلو رئلال به گل رسلید. مدافلع برازیلی 

نخسلتین گللش در اللیلگا را بلرای رئلال زد؛ در 

حاللی کله دو رضبله رس خلوب او را در نیمله اول 

گللر حریلف بله زیبایی مهلار کلرده بود.

زیلن الدیلن زیلدان پلس از ایلن گل تلا حلدی 

کنرتللش را از دسلت داد و بلا مشلت هایلی گلره 

کلرده و فریلاد زنلان گل را جشلن گرفلت.

و در  از دسلت داده  زیلادی  تلا حلد  را  خانگلی 

نوکملپ امتیازات عجیبلی را واگذار کرده اسلت.

تلا بله اینجلا بارسللونا 14 امتیلاز خانگلی را از 

دسلت داده کله هلر کلدام شلان ملی توانسلتند 

در ایلن مقطلع حسلاس از فصلل بله کار این تیم 

بیاینلد. از 17بلازی خانگلی بارسلا تا بله اینجای 

فصلل، بارسلا توانسلته 11 بلازی را پیلروز شلود، 

در 4 بلازی برابلر سلویا، والنسلیا، ایبلار و کادیلز 

مسلاوی کلرده و بله رئلال و گرانلادا نیلز باختله 

اسلت. بارسلا 37 امتیلاز در نوکملپ گرفتله و 14 

شکسلت  سلوای  اسلت.  داده  دسلت  از  امتیلاز 

باخلت  بله خصلوص  ال کاسلیکو،  خانگلی در 

اخیر به گرانادا و تسلاوی دقیقله 90 برابر کادیز، 

بیلش از همله تللخ بودنلد.

روی  رایلکارد  فرانلک  بلا   2003-04 فصلل  از 

نیمکت سلابقه نداشلت بارسلا در چنین مقطعی 

از فصلل از بلازی هلای خانگی، چنیلن امتیازات 

اندکلی کسلب کلرده باشلد. بارسللونای رایلکارد 

هشلت برد، شلش تساوی و سله شکست خانگی 

را تجربله کلرده بلود)30 امتیلاز(

بوروسلیا  گذشلته  شلب  بلازی  جریلان  در 

دورمتونلد در نیمه نهایی جلام حذفی آملان 

اتفلاق دلخراشلی رخ داد.

شلب گذشلته بروسلیا دورمتونلد بلا پیلروزی 

5-0 مقابلل تیلم کوچک هولشلتاین کیل به 

فینلال رقابلت هلای DFB صعلود کرد.

دیشلب  دیلدار  در  ترزیلچ  ادیلن  شلاگردان 

کاملا برتلر از حریلف بودنلد و در نهایلت بلا 

مارکلو  گل(  )دو  رینلا  جیووانلی  هلای  گل 

رویلس، تلورگان هلازارد و جلود بیلینلگام بله 

رسلیدند. پیلروزی 

دورمتونلد ایلن بلازی را بلرد ولی یلک حادثه 

دلخلراش در نیمله دوم همله چیلز را تحلت 

تاثیلر خلود قلرار داد. بلازی بله دقیقله 72 

زیلن الدیلن زیلدان کله معملوال سلعی دارد 

بله گل هلای تیملش واکنلش خاصی نشلان 

ندهلد، شلب گذشلته نتوانسلت خوشلحالی 

را  اوساسلونا  بله  میلیتائلو  ادر  گل  از  اش 

پنهلان کنلد.

بارسللونا در فصلل جلاری نتوانسلته از بلازی 

هلای خانگلی خلود اسلتفاده الزم را بلربد در 

غیلر ایلن صلورت همیلن حلاال قهرمانی اش 

قطعلی شلده بود.

پنجشلنبه  تلا  موندودپورتیلوو،  از  نقلل  بله 

و  بارسلا  دیلدار  رشوع  از  پیلش  و  گذشلته 

گرانلادا در نوکملپ، همله چیلز برای کسلب 

قهرمانلی اللیلگا در مشلت آبلی انلاری هلا 

بلود. بارسللونا ملی توانسلت بلا کسلب سله 

امتیاز صدرنشلین اللیگا شلود و رسنوشلتش 

را در دسلت بگیرد. بارسلا نیمه اول را با تک 

گل لیونلل مسلی برنده بله رختکن رفت ولی 

در نیمله دوم روی دو غافلگیلری و اشلتباه 

دفاعلی، گرانلادا دو گل زد و بارسلا در عیلن 

نابلاوری شکسلتی خانگلی را تجربله کلرد.

تیمی که می توانسلت صدرنشلین باشد، به 

رتبله سلوم سلقوط کلرد و حلاال بایلد منتظلر 

لغلزش رقبلا باشلد و خلودش نیلز 5 بلازی 

پیلش رو بلا بلرد پشلت رس بگلذارد.

بارسللونا در فصلل جلاری فاکتور مهلم بازی   

حق با پرز بود؛ یک آمار عجیب از بازی منچستر-رم

لیلگ اروپلا بله نیمله نهایلی خلود رسلیده املا 
همچنان بازی هایش چندان پربیننده نیسلت.

فلورنتینلو پرز رئیلس رئال مادریلد چندی پیش 
در مصاحبله خلود بلا ال چیرینگیتلو گفلت کله 
فوتبلال در حلال از دسلت دادن جذابیلت خود 
بیلن جوانلان اسلت و در توجیله شلکل گیلری 
ای  ویلژه  تاکیلد  نکتله  ایلن  روی  سلوپرلیگ، 
داشلت. پلروژه او البتله تنهلا 48 سلاعت دوام 
داشلت و بله خصلوص بلا باالگرفلن اعرتاضات 
هلواداران در انگلیلس، برگلزاری سلوپرلیگ نیز 

شلد. منتفی 
ایلده پلرز ایلن بلود که هلر هفته بلا انجلام بازی 
بیلن قلدرت هلای بلزرگ ملی تلوان مخاطلب 
بیشلرتی جللب کرد و این سلود ماللی باالیی را 

بله باشلگاه هلا تزریلق خواهلد کرد. 
یلک آملار از بلازی اخیلر منچسلرتیونایتد برابلر 
رم در دور رفلت نیمله نهایلی لیلگ اروپلا نشلان 
در  بلازی  حساسلیت  حتلی  کله  دهلد  ملی 
چنیلن مرحلله ای نیلز باعث نشلده تا بلر تعداد 

بیننلدگان تلویزیونلی بلازی افلزوده شلود.
طبلق گلزارش ملارکا، تنهلا 340011 نفلر ایلن 
بلازی را بله صلورت زنده متاشلا کردند که نصف 
بلازی هلای وسلط هفتله  بیننلدگان  متوسلط 

اللیگاسلت. بلازی هلای میلان هفتله در فوتبال 
اسلپانیا بله طلور متوسلط 680448 نفر بیننده 

دارند.
بیلبائلو- دیلدار  از  حتلی  رم  منچسلرت-  بلازی 
لوانتله کله یکشلنبه سلاعت 14 برگلزار شلد و با 
389569 نفلر کمرتیلن آملار بیننلده در ایلن 
مخاطلب  نیلز  داشلت  اسلپانیا  فوتبلال  فصلل 

کملرتی بله خلود جلذب کلرد.
جاللب تلر اینکله دیلدار ساراگوسلا و اوویلدو در 
دسلته دوم فوتبال اسپانیا نیز از بازی منچسرت-
رم بیننلده های بیشلرتی داشلت)358778(.

کوریای شمالی دولت بایدن را به در پیش گرفتن 
سیاست خصمانه متهم کرد

مردم ز  ا یران  ا ــر خارجه  وزی عذرخواهی 

پلی اس جلی گلزنلی کرد تلا پاریسلی ها بلا زدن یک گل 
دیگلر شلانس حلذف بارسلا را پیلدا کننلد املا در دقایلق 
آبلی  تلا  از خلط دروازه هلا عبلور نکلرد  باقیامنلده گللی 
انلاری هلا راهلی فینلال شلوند. حریف بارسلا برنلده بازی 

بایلرن و چلسلی خواهلد بلود.
در لیلگ قهرمانلان فوتبال ملردان، پی اس جی توانسلته 
 2-5 مجملوع  در  نهایلی  هشلتم  یلک  در  را  بارسلا  بلود 
شکسلت دهلد و بله دور بعد صعلود کند و بله نوعی امروز 
تیلم زنلان بارسلا انتقلام تیلم فوتبلال ملردان را از پاریلس 

گرفت.

تیلم فوتبلال زنان بارسللونا با گذر از سلد پلی اس جی به 
فینال لیلگ قهرمانان راه یافت.

املروز  بازی برگشلت بارسلا و پی اس جلی از نیمه نهایی 
لیلگ قهرمانلان فوتبال زنان در ورزشلگاه یوهلان کرویف 
برگلزار شلد و بلا برتلری 2-1 بارسلا خامتله یافلت. بلازی 
رفلت دو تیلم در پاریلس بلا تسلاوی 1-1 متلام شلده بلود 
و بارسلا بله لطلف پیلروزی املروز توانسلت بلرای دومیلن 

سلال متواللی راهلی فینال شلود.
سلتاره بارسلا در ایلن بلازی مارتنلز بلود کله در دقایلق 8 
و 31 هلر دو گل تیملش را زد. کاتوتلو دقیقله 34 بلرای 



 لـوی سـارنوالی کشـور اعـام کـرده اسـت کـه 

ولسـوالی  سـارنوالی  ابتدائیـه  سـارنوال  یـک 

نجـراب والیـت کاپیسـا به اتهام رشوه سـتانی بازداشـت شـد.

لـوی سـارنوالی روز یکشـنبه 12 ثور با نـر خربنامه ای گفته 

مراقبـت، سـارنوال  و  کنـرول  عمومـی  کـه سـارنوال  اسـت 

تحقیـق سـارنوالی ابتدائیـۀ ولسـوالی نجـراب والیت کاپیسـا 

را حیـن اخـذ مبلـغ ۴۰هـزار افغانی رشـوه، بالفعل بازداشـت 

اسـت. کرده 

خربنامـه ترصیـح می کنـد که سـارنوال متهـم در اثر شـکایت 

یک تن از شـهروندان والیت کاپیسـا به شـارۀ ۱۸۰ و عریضۀ 

حضـوری عنوانـی سـارنوالی عمومـی کنـرول و مراقبـت، در 

یـک عملیـات اوپراتیفـی در همـکاری با نیروهـای امنیتی در 

تاریـخ هفتم ثور ۱۴۰۰ خورشـیدی بازداشـت شـد.

در خربنامه اضافه شـده اسـت که شـاکی در متـاس تیلفونی 

سـارنوال  کـه  اسـت  گفتـه  عریضـه اش  و   ۱۸۰ شـارۀ  بـه 

 رشکـت هوایـی آریانـا افغـان می گویـد کـه بـا 

برنامه ریـزی دقیق توانسـته اسـت کـه در دوران 

همه گیـری ویروس کرونا، سـفرها مطمینی را برای شـهروندان 

کشـور مهیـا کنـد و حـدود 400 هـزار تن بـا هواپیاهـای این 

رشکـت پـرواز کنند.

رشکـت  تجارتـی  معاونیـت  رسپرسـت  فراسـت  عمـر  محمـد 

هوایـی آریانـا افغـان بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفـت: »اگرچـه 

همه گیـری کرونـا محدودیت های سـفر را برای خطـوط هوایی 

گذاشـته اسـت، امـا بـا آن هـم مـا توانسـتیم سـفرهای داخلـی 

و خارجـی را بـا مدیریـت دقیـق و ارائـه خدمـات بهداشـتی در 

جریـان همه گیـری کرونا بـرای مشـریان فراهم کنیـم و بدون 

وقفـه متـام سـفرهای ما از آغـاز کرونا تـا این حال ادامـه دارد.«

آقـای فراسـت افـزود کـه آمـار و ارقـام نشـان می دهـد کـه ایـن 

رشکـت در جریـان همه گیـری کرونـا توانسـته اسـت سـهولت 

سـفر را بـرای تعـداد 116 پـرواز ویـژه چارتر و کارگـو، به تعداد 

1002 پـرواز بـرای کارمنـدان و منسـوبان وزارت دفـاع ملـی 

کـه توسـط آن بـه تعـداد 108518 تـن را بـه والیـات متختلف 

انتقـال داده اسـت و هم چنـان بـه تعـداِد 114439 تن را طی 

317 پـرواز را بـه سـکتورهای خارجـی و به تعـداِد 74074 تن 

را طـی 1041 پـرواز داخلـی فراهـم کند.

او عـاوه کـرد کـه بی تردیـد ایـن همـه خدمـات نه تنهـا باعـث 

باعـث  اسـت  توانسـته  بلکـه  بـرای رشکـت  بیشـر  سـودآوری 

بلنـد بـردن عایـد ملـی کشـور نیـز شـود. هم چنـان شـاخص 

اعتادسـازی و اعتبـار ملـی را از طریـق یـک سـکتور دولتی و 

ملـی در سـطح جهـان تقویـت کنـد.

بهداشـتی  سـهولت های  ارائـه  می افزایـد،  فراسـت  آقـای 

بـرای مسـافرین الگـوی خیلـی مناسـب و خـوب بـرای سـایر 

کـه  بـود،  کشـور  از  خـارج  و  داخـل  در  هوایـی  رشکت هـای 

دارد.  رشکـت  آریانـا  هوایـی  رشکـت  را  آن  افتخـار 

بـه باور آقای فراسـت، سـایر رشکت های هوایـی از روش و ارائه 

خدمـات بهداشـتی ایـن رشکـت بـه خوبـی الگوبـرداری کـرده 

و ایـن افتخـار را بـرای اولیـن بـار رشکـت هوایـی آریانـا کسـب 

منـوده اسـت و هم چنـان باعـث اعتبـار و اعتـاد شـهروندان 

خارجـی از رسمایـه ملـی افغانسـتان در بازارهـای بین املللـی 

نیز شـده اسـت.

جریـان  در  مذکـور  رشکـت  شـده،  ارائـه  اراقـام  اسـاس  بـه 

همه گیـری کرونا توانسـته اسـت به سـود قابل ماحظه دسـت 

پیـدا کنـد کـه تاثیـر مثبـت بـر رونـد توسـعه اقتصـادی کشـور 

داشـته و دارد. ایـن رشکـت در جریـان همه گیـری بـا فراهـم 

سـازی خدمـات پرواز داخلـی و خارجی بـه ارزش 3.4 میلیون 

دالـر امریـکای مفـاد خالـص را کسـب کـرده اسـت. 

مدیریت و کنِش مناسب 

از  اگـر  کـه  می گوینـد  مدیریتـی  و  اقتصـادی  کارشناسـان 

شـاخص های مدیریتـی بـه خوبـی اسـتفاده شـود، می توانـد 

چالـش را بـه فرصـت تبدیـل کـرد و از آن بهـره بـرد.
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تحقیـق سـارنوالی ابتدائیـۀ ولسـوالی نجراب والیت کاپیسـا، 

از وی مبلـغ ۱۰۰ هـزار افغانـی درخواسـت کـرده اسـت تـا 

بـرای قاتـل برادرش، از محکمـه اعدام یا حبـس دوام مطالبه 

کنـد. بر بنیـاد گفته های شـاکی، متهـم در متاس های مکرر 

بـا وی، نخسـت ۱۰۰ هـزار افغانی، بار دیگـر ۵۰ هزار افغانی 

و در نهایـت روی ۴۰ هـزار افغانـی موافقـه می کنـد.

معلومـات خربنامـه می رسـاند که سـارنوالی عمومـی کنرول 

و  شـکایت  ارزیابـی  و  تحلیـل  دریافـت،  از  پـس  مراقبـت  و 

هدایـت مقـام لوی سـارنوالی، متهـم را حیـن اخـذ مبلـغ ۴۰ 

هـزار افغانـی از ولسـوالی نجـراب در والیـت کاپیسـا بـه گونۀ 

بالفعـل بازداشـت می کنـد.

خربنامـه عـاوه می کنـد کـه فـرد متهـم اکنـون مـورد پی گرد 

عدلی قـرار دارد.

در خربنامـه تاکیـد شـده اسـت کـه لـوی سـارنوالی دولـت 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان همـواره بـر مبـارزۀ جـدی بـا 

آنـان بـر ایـن باورنـد کـه تحلیـل افزایـش درآمد رشکـت هوایی 

آریانـا افغـان در جریـان همه گیـری کرونـا واضح بیـان می دارد 

کـه انگیـزه کارمنـدان و فراهم سـازی سـهولت های تجارتی در 

انتقـال امـوال تجـاران افغان از هندوسـتان و چیـن در جریان 

همه گیـری کرونـا باعـث افزایش درآمد و سـطح سـودآوری این 

رشکـت در مقابـل سـایر رشکت هـای هوایـی گردیده اسـت.

احمـد جـوادی، اسـتاد دانشـگاه می گوید کـه افزایش مسـافر 

بـه دلیـل  آریانـا  و قطـع نشـدن خدمـات در رشکـت هوایـی 

مدیریـت خـوب انجـام شـده اسـت.

آقـای جـوادی بـا تحلیـل وضعیـت رشکـت هوایـی آریانـا گفت 

کـه آمارهـای منتـر شـده نشـان می دهـد کـه ایـن رشکـت 

توانسـته در رشایـط همه گیـری کرونا با مدیریت درسـت منابع 

و اسـتفاده موثـر از حالـت بحرانی در بهبـود وضعیت داخلی با 

فراهم سـازی خدمـات بـرای مسـافران اسـتفاده کند.

او ترصیـح کـرد کـه مدیریـت منابـع در رشایـط بحرانـی جـز از 

شـاخص های مهم کسـب وکار در بازار اسـت که مدیران ارشـد 

رشکت هـای بـزرگ ملی و فراملـی همواره در پـی اجرا و عملی 

کـردِن چنیـن مـوارد بـرای بهبـود انکشـاف تجـارت از طریـق 

روش  ایـن  از  توسـعوی رشکت هـا  اسـراتژی های  و  پالیسـی 

اسـتفاده می کننـد.

احرتام و پاسخگویی عامل افزایش درآمد 

رسپرسـت معاونیـت تجارتـی رشکـت هوایـی آریانا افغـان بیان 

می کنـد: »رشکـت هوایـی آریانـا افغـان بـه مثابه اعتبـار ملی و 

رشکـت بـا اعتـاد در سـطح ملـی و فـرا ملـی بـا فراهم سـازی 

خدمـات سـفر به متـام شـهروندان کشـور و مخصوصـاً آن عده 

از بیـاران افغـان که جهت تداوی با هاهنـگ و رهنمودهای 

از کشـور سـفر  بیـرون  بـه  داکـران و بخـش صحـی رشکـت 

می کردنـد، مـورد توجـه جـدی کارمنـدان رشکت قـرار گرفته و 

بـرای آن هـا متـام امکانـات الزم جهـت انتقـال شـان بـه بیرون 

از افغانسـتان فراهـم می شـود، بـدون شـک ایـن مـورد باعـث 

افزایـش اعتاد شـهروندان و مسـافران به خدمـات این رشکت 

اسـت.« گردیده 

شـایان ذکـر اسـت گسـرش فعالیت هـای کسـب وکار در بـازار 

بـه مثابـه راهربد پاسـخ گو در افزایـش درآمد و سـودآوری نقش 

در  پالیسی سـازان کسـب وکار  و  ارشـد  مدیـران  دارد.  ارزنـده 

بازارهـا همـواره بـه این اصـل به عنـوان معیار اثرگـذار در بهبود 

کاروبـار بـرای رشکت هـا مطـرح می کنـد. 

رضایت مسافران

رشکـت هوایـی آریانـا افغان می گویـد که با احرام به مسـافر و 

پاسـخگویی توانسـته رضایـت مسـافران جلب کند کـه این امر 

باعث افزایش درامد شـده اسـت.

اکـر  می گویـد  دارد،  کوچـک  تجـارت  کـه  امیـری  فردیـن 

پروازهـای داخلـی خـود را بـه دلیل خدمات بهـر و هزینه های 

کمـر بـا رشکـت هوایـی آریانـا انجـام می دهـد.

او کـه بـه تازگـی هـرات به کابل آمده اسـت، گفت کـه هواپیا 

می گویـد.« دروغ  برده  ایـم  ازبیـن  را  القاعـده 

حکومـت افغانسـتان ادامـه روابـط طالبـان بـا القاعـده را 

یکـی از چالش هـای مهـم در رونـد صلـح می دانـد.

رحمت اللـه انـدر، سـخن گوی دفـر مشـاور امنیـت ملـی 

رییس جمهـور اظهـار داشـت: »هرچنـد طالبـان بـا امریکا 

گروه هـای  دیگـر  و  القاعـده  بـا  کـه  کرده اسـت  توافـق 

هراس افگـن قطـع رابطـه کننـد، اما هنـوز هـم القاعده در 

می جنگنـد.« طالبـان  میـان 

از سـویی دیگـر، عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای عالـی 

مصالحـه ملـی در گفت وگـو بـا خربگـزاری اسوشـیتدپرس 

هشـدار می دهـد کـه رهـربان سیاسـی بایـد در مذاکـرات 

صلـح خـود بـا طالبان متحد شـوند: »یک توافـق صلح آمیز 

ایـن یـک  اعتقـاد دارنـد.  آن  بـه  چیـزی اسـت کـه همـه 

نکتـه اسـت. دوم، اگـر خـدای ناکـرده، مـا صلـح نداشـته 

باشـیم، در آن صـورت قطعـاً هیچ کـس تاریـخ اخیر کشـور 

را فرامـوش نکرده اسـت، بنابرایـن هـرکاری بـرای کاهـش 

عواقـب جـدی خـروج از کشـور بایـد انجـام شـود. پـس، 

آنچـه نیاز اسـت، یک موقـف واحد در حایـت از صلح زیر 

هـر رشایطـی اسـت، زیـرا اگر ایـن فرصـت از دسـت برود، 

بـرای هرکـس زیـان آورخواهد بـود.« همزمان بـا نگرانی ها 

از بیرون شـدن نیروهـای خارجی از افغانسـتان، تلویزیون 

»سـی ان ان« از زبـان یک مسـؤول شـبکه القاعده گزارش 

داده اسـت کـه با خـروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان 

افغانسـتان  در  طالبـان  کمـک  بـه  القاعـده  شـبکه 

آغـاز می کنـد.  را  فعالیت هایـش 

همـکاری بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه برنامه ریـزی 

کنـد تـا مشـکل کمبـود آکسـیجن پیـش نیایـد.

از آغـاز گسـرش ویروس کرونـا در افغانسـتان تا اکنون 

۶۰ هـزار و ۱۲۲ مـورد ابتـا بـه ایـن ویروس ثبت شـده 

و ۲۶۳۷ تـن جـان داده اند.

بخـش  مسـئول  ایـوب،  گاخـان  حـال  همیـن  در 

واکسیناسـیون ایـن وزارت روز یکشـنبه بـه رادیـو آزادی 

تـن  هـزار   ۳۵۰ سـو  ایـن  بـه  مـاه  یـک  از  کـه  گفـت 

شـده اند. کرونـا  واکسـین 

وی همچنیـن گفـت کـه افغانسـتان با کمبود واکسـین 

کرونـا مواجـه نیسـت و ۹۶۸ هـزار دوز واکسـینی کـه 

قبـاً کمـک شـده بـود، حاال بـه مـردم تزریق می شـود: 

»تـا اکنـون ۲۴۰ هـزار دوز واکسـین را ما بـه ارگان های 

امنیتـی داده ایـم. در مرکـز و والیـات مـا ۸۰۰ هزار دوز 

واکسـین توزیـع کردیم. تـا کنون به ۳۵۰ هـزار تن این 

واکسـین تطبیق شـده اسـت. حاال هم ما ۷۴ هزار دوز 

واکسـین ذخیـره داریم.«

افغانسـتان،  عامـه  وزارت صحـت  مقام هـای  گفتـه  بـه 

کشـور  والیـت   ۳۴ در  کرونـا  واکسـین  تطبیـق  مراکـز 

فعـال هسـتند و مردم باید بـه نزدیک تریـن مراکز بروند 

و واکسـین دریافـت کننـد. 

فسـاد اداری تأکیـد داشـته و بـه همیـن دلیـل در سـال های 

مسـلکی  غیـر  و  مسـلکی  کارکنـان  از  تـن  چندیـن  پسـین 

اتهـام  بـه  را  اداره هـا  دیگـر  کارکنـان  و  لوی سـارنوالی 

رشوه سـتانی بازداشـت و مورد تعقیب عدلی قرار داده اسـت.

از  ای  خربنامـه  نـر  بـا  سـارنوالی  لـوی  نیـز  گذشـته  روز 

بازداشـت یـک کارمنـد ریاسـت برشـنا یـا ریاسـت بـرق خـرب 

داده بـود. در خربنامـه گفتـه شـده بـود ایـن کارمنـد بـرق نیز 

بـه اتهـام دریافـت 70 هـزار افغانـی رشـوه بازداشـت شـده 

اسـت.

بازداشـت های کارمنـدان دولتـی توسـط لـوی سـارنوالی کـه 

و  مـردم  وسـیع  اسـتقبال  مـورد  می شـود،  رسـانه یی  اخیـرا 

رسـانه ها قـرار گرفتـه اسـت. شـهروندان امـا می گوینـد کـه 

لـوی سـارنوالی نبایـد رصف در حـد نر اعامیه از بازداشـت 

این افراد فاسـد بسـنده کند و باقی مراحل عدلی و محاکمه 

ایـن افـراد را نیـز بایـد به شـکل علنی بـا مردم رشیک سـازد.

هـان  می کنـد  ارایـه  آریانـا  هوایـی  کـه رشکـت  و خدماتـی 

چیـزی و شـاید بهـر از دیگـر رشکت هـای هوایـی باشـد امـا 

قیمـت تیکـت آن کمـر اسـت.

رشکـت  تجـاری  معاونیـت  رسپرسـت  فراسـت،  عمـر  محمـد 

هوایـی اریانـا نیـز می گویـد کـه هـر چنـد رشکـت مـا رشکتـی 

تجـاری اسـت اما ملی بـودن خود را نیز در نظـر داریم و تاش 

می کنیـم تـا بهریـن و ارزان تریـن خدمـات را ارایـه کنیـم.

بـا  نیـز  آریانـا  جمیلـه فرهمنـد دیگـر مسـافر رشکـت هوایـی 

سـفر  کـه  می گویـد  رشکـت،  ایـن  خدمـات  از  رضایـت  ابـراز 

بـا هواپیاهـای مختلفـی را تجربـه کـرده اسـت امـا ترجیـح 

آریانـا سـفر کنـم. بـا رشکـت هوایـی  کـه  می دهـم 

رشکـت هوایـی آریانـا افغـان بزرگ تریـن و قدیمی ترین رشکت 

هواپیایـی کشـور اسـت کـه مرکـز فعالیتـش میـدان هوایـی 

اسـت  دولتـی  متامـاً  رشکـت  ایـن  اسـت.  کابـل  بین املللـی 

بـه  را  پروازهـای بین املللـی  پروازهـای داخلـی،  بـر  افـزون  و 

مقاصـد چیـن، آملـان، هند، ایران، روسـیه، کویت، پاکسـتان، 

عربسـتان سـعودی، تاجیکسـتان و ترکیـه اجـرا می کنـد.

ابتدایـی  رسمایـه  بـا  میـادی   ۱۹۵۵ سـال  در  رشکـت  ایـن 

رشکـِت  سـهم  درصـد   49 بـا  امریکائـی  دالـر  هـزار  سـیصد 

اندیـار و 51 درصـد سـهم دولـت افغانسـتان بـه مثابـه یـک 

رشکـِت هوایـی ملی در سـطح جهـان و منطقه آغاز بـه کار کرد 

کـه بعـداً در سـال  1996 میـادی، دولـت افغانسـتان سـهم 

اندیـار را بـه رشکـِت پـان امریکـن  به فـروش رسـانده و ایـن 

رشکـت به حیـث همـکار در کنـار رشکـت هوایـی آریانـا افغـان 

بـا سـهم 41 درصـدی آغـاز بـه فعالیـت کـرد. ایـن رشکـت بـا 

همـکاری پـان امریکـن فرصت هـای آمـوزش مسـکلی را بـرای 

کارمنـدان رشکـت در داخـل و خـارج از کشـور فراهـم کرد، که 

هـر کـدام بـر توسـعه مسـکلی کارمنـدان و مدیریـت درسـت 

فعالیت هـای ایـن رشکـِت هوایـی ملـی اثرگـذار بـود.

رشکـت هوایـی آریانـا افغـان در حـال حـارض بـا داشـِن چهـار 

بـال طیـاره فعـال کـه شـامل یـک بـال بوئینـگ 737-500، 

دو بـال بوئینـگ 400-737 و یـک بـال ایربـاس 310  متـام 

بـه  مطابـق  مختلـف  سـکتورهای  بـرای  را  سـفر  خدمـات 

تقسـیم اوقات سـفر بـرای مشـریان فراهـم می کنـد. هم چنان 

خطـوط هوائـی ایـن رشکـت به عنـواِن رسمایـه ملـی در کنـار 

سـایر سـکتورهای داخلی در پروسه اسـتخدام و ایجاد اشتغال 

بـرای شـهروندان کشـور نقـش موثـر داشـته اسـت. اکریـت 

آموزش دیـده  و  مسـلکی  جوانـان  را  رشکـت  ایـن  کارمنـدان 

تشـکیل می دهنـد.  رسپرسـت معاونیـت تجـاری رشکـت آریانا 

می گویـد کـه در حـال حـارض در ایـن رشکـت حـدود 600 تن 

کارمنـد مشـغول کار هسـتند کـه از ایـن جملـه بـه تعـداد 30 

درصـد آن را بانـوان تشـکیل می دهنـد.

آقـای فراسـت گفـت کـه عـاوه بـر ایجـاد شـغل بـرای 600 

کارمنـد، توانسـته یـک هـزار شـغل غیرمسـتقیم را از طریـق 

ایجـاد مراکـز فـروش تیکـت هواپیـا ایجـاد کنـد.

 دیـروز )یک شـنبه، ۱۲ثـور( دهمین سـال روز کشته شـدن 

اسـامه بـن الدن، رهـرب پیشـین شـبکۀ القاعـده بـود. ده 

سـال پیـش در چنیـن روزی، رهـرب شـبکۀ القاعـده در پی 

کشـته  پاکسـتان  در  امریکایـی  نیروهـای  ویـژۀ  عملیـات 

نابـودی  بـرای  کـه  ناتـو  و  امریـکا  متحـده  ایـاالت  شـد. 

القاعـده بـه افغانسـتان آمـده بـود، اکنـون نیروهایـش را 

افغانسـتان  امـا حکومـت  بیـرون می کنـد،  افغانسـتان  از 

القاعـده  شـبکه  ریشـه های  هـم  هنـوز  تـا  کـه  می گویـد 

بـا  تبانـی  ایـن شـبکه در  افغانسـتان نخشـکیده اند و  در 

طالبـان بـرای آینده افغانسـتان و جهان یـک تهدید ایجاد 

کرده اسـت. امـا طالبـان داشـن هرگونه رابطه را با شـبکه 

می کننـد. رد  القاعـده 

در  کشـور  ایـن  کـه  می گویـد  امریـکا  رییس جمهـور  امـا 

رسیده اسـت. هدف هایـش  بـه  افغانسـتان  جنـگ 

احمـد ضیـا رساج، رییـس عمومـی امنیـت ملـی گفـت: 

ایدیولوژیـک  تنهـا بحـث  القاعـده و طالـب  »حـاال میـان 

نیسـت، حـاال فراتـر از آن، اینـان بحث های فامیلـی دارند 

کـه بـا یکـی دیگـر ازدواج هـای انجـام داده انـد.«

اکنـون پرسشـی کـه مطـرح اسـت، ایـن اسـت کـه پـس از 

ده سـال از کشـته شـدن رهـرب شـبکه القاعـده ایـن گـروه 

بـا چـه ظرفیتـی می تواند که به آینـده افغانسـتان و جهان 

باشـد؟ تهدیدی 

عتیق اللـه امرخیـل، نظامـی پیشـین در ایـن بـاره گفـت: 

»القاعـده مربـوط بـه بـن الدن نبـود، القاعـده حـاال هـم 

در افغانسـتان فعـال اسـت و هـر کسـی کـه می گویـد مـا 

 وزارت صحـت عامـه نسـبت بـه گسـرش مـوج سـوم 

اسـت. داده  ایـن کشـور هشـدار  در  ویـروس کرونـا 

میرویـس علیـزی، معـاون سـخنگوی ایـن وزارت گفـت 

گسـرش  حـال  در  غـرب  بـه  رشق  از  مـوج  ایـن  کـه 

اسـت: »واقعـات مثبـت آن بیشـر در والیـات ننگرهـار، 

لغـان، کـر، کندهـار، کابل، هـرات، هلمنـد، نیمروز، 

میـدان وردک و لوگـر ثبت شـده اسـت. ما تـا اکنون در 

مـوج سـوم کرونـا قـرار نداریـم، امـا بـا تهدیـد آن مواجه 

هسـتیم. اگـر به میـزان مثبت آن ببینیـم، دو هفته قبل 

میـزان واقعـات مثبـت میـان ۶ و ۷ بـود و حـاال ارقـام 

مثبـت بـه ۱۰ الـی ۱۲در روز رسـیده اسـت.«

وی دلیـل افزایـش ابتـا بـه ویـروس کرونـا را رفت وآمـد 

مهاجـران از ایـران و پاکسـتان دانسـت.

در  کنـون  تـا  کـه  گفته انـد  وزارت  ایـن  مقام هـای  امـا 

نظـر ندارنـد کـه برنامـه شـهربندی را بـه اجـرا بگذارند، 

ولـی اگـر مـوارد ابتـا بـه ایـن ویـروس افزایـش بیابـد، 

خواسـتار شـهربندی خواهنـد شـد.

رئیـس  غنـی  محمـدارشف  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

جمهـوری کشـور روز شـنبه در نشسـت مدیریتـی مـوج 

سـوم کرونـا گفـت کـه کمبود آکسـیجن باید رفع شـود.

آقـای غنـی بـه وزارت صحـت عامـه دسـتور داد کـه بـا 

سال روز کشته شدن بن الدن؛ 
ریشه القاعده هنوز درافغانستان نخشکیده است

وزارت صحت: موج سوم کرونا از سمت شرق
 به سمت غرب در حال گسترش است

آریانا،  شرکت هوایی 
برای مســافران؛ بال های مطمین 

حدود350هزارتندردورههمهگیریکروناباآریاناسفرکردهاند

لوی سارنوالی: یک سارنوالی ابتدائیه در کاپیسا بازداشت شد


