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 هشدار والدیمیر پوتین: ایدئولوژی 
حکومت نازی ها از نو قوت 

گرفته اند

ادامه تنش ها در بیت المقدس؛ 
شورای امنیت تشکیل جلسه 

می دهد 
 والدیمیـر پوتیـن، رئیـس جمهـوری روسـیه روز یکشـنبه 
همزمـان بـا سـالگرد پایـان جنگ جهانـی دوم هشـدار داد 
کـه باورهـای دوران حکومـت نازی هـا همچنـان در عصـر 
معاصـر قـوی اسـت. وی کـه در مراسـم رژه ارتـش روسـیه 

سـخن می گفـت،  ...

 در حالـی مشـاور امنیـت ملـی ایـاالت متحـده امریکا 
»نگرانـی جدی« این کشـور را نسـبت بـه درگیری های 
خشـونت آمیز در بیت المقـدس ابـراز داشـت کـه قـرار 
اسـت امـروز شـورای امنیـت بـه درخواسـت تونس در 

ایـن رابطه تشـکیل ...

 کرکت بورد: امارات میدان 
دیگری را در اختیار بازی کنان 

افغان قرار دهد

احتمال لغو شدن رقابت های 
المپیک جاپان با افزایش موارد 

مثبت کرونا 

ریاسـت  دوم  معـاون  مطبوعاتـی  دفـر   

جلسـه  نخسـتین  کـه  می گویـد  جمهـوری 

بـه  ریاسـت جمهـوری  دوم  معـاون  دانـش  مشـورتی رسور 

اسـاس هدایـت رئیـس جمهـور غنی بـا شـار از منایندگان 

شـد. برگـزار  مردمـی 

دفـر مطبوعاتی معاون دوم ریاسـت جمهوری دوشـنبه 20 

ثـور بـا نـر خربنامـه ای اعـام می کند که جلسـه مشـورتی 

رسور دانـش معـاون رئیـس جمهور بـا مناینـدگان نهادهای 

مردمـی و شـخصیت های با تجربه در زمینه مسـائل امنیتی 

و متنفـذان محلـی، بـه اسـاس هدایـت رئیس جمهـور برای 

جسـتجوی راه هـای تامیـن امنیت غـرب کابل برگزار شـد. 

رئیـس جمهـور غنـی عـر در پیـام ویدیویـی ضمـن اعـام 

عـزای عمومـی در روز سـه شـنبه، بـه رسور دانـش معـاون 

دوم خـود هدایـت داده بـود  تـا راه هـای تامیـن امنیـت بـه 

همـکاری مـردم محـل را ظـرف دو هفتـه تدویـن و بـه وی 

گـزارش دهـد.

در خربنامـه معاونـت دوم ریاسـت جمهـور آمـده اسـت؛ در 

این جلسـه که اعضـای کمیته امنیتی مسـاجد، منایندگان 

شـورای علـا، اعضای شـورای تنظیم امور دینـی و تعدادی 

از شـخصیت های با تجربه در امور امنیتی حضور داشـتند، 

در بـاره راه هـای تامیـن امنیت مـردم و جلوگیری از حوادث 

غمبـار تروریسـتی بحـث و تبادل نظر صـورت گرفت.

بـه قـول خربنامـه در ایـن جلسـه فیصلـه شـد کـه نهادهای 

حـارض ضمـن برگـزاری جلسـات منظـم تـا روزهـای نزدیک 

آینـده بـا اسـتفاده از تجربیـات موفـق گذشـته طرح هـای 

رسور دانـش معـاون رئیـس جمهـور ضمـن اتحـاف دعـا بـه 

روح شـهدای حادثـه اخیـر در مکتـب سیدالشـهدا در غـرب 

کابـل بـا خانواده هـای شـهدا مجـددا ابـراز همـدردی کرد.

 معـاون رییـس جمهور گفـت که مردم افغانسـتان در مقابل 

امـر  ایـن  و  دارنـد  قـرار  خطرنـاک  و  قسـی القلب  دشـمن 

ایجـاب می کنـد تا در کنـار حکومت و نهادهـای امنیتی در 

تامیـن امنیـت و مبـارزه بـا ایـن دشـمن قسـم خورده سـهم 

بگیرند. جـدی 

وی در ایـن نشسـت مشـورتی افـزود:» بـا توجـه بـه اقتضای 

رشایـط موجـود و بر اسـاس هدایت رییس جمهور جلسـات 

منظم مشـورتی با متـام بخش های مردمـی و امنیتی برگزار 

خواهـد شـد و بـر اسـاس دیدگاه هـای مـردم و مشـورت بـا 

نهادهـای مردمـی و امنیتـی در ابتـدا طـرح جامـع تامیـن 

امنیـت مناطـق و نواحـی غرب کابل تهیه شـده و بـا مراجع 

مربوطـه رشیـک خواهد شـد و پس از آن در سـطح کان تر 

مطـرح خواهد شـد.«

خربنامـه می افزایـد کـه اعضای جلسـه بـه تفصیـل در مورد 

مشـکات امنیتـی در غـرب کابـل و طرح هایـی کـه قبـا در 

ایـن مـورد تهیه شـده بـود صحبـت کردنـد و معلومـات ارائه 

کردنـد. آنـان ضمـن ارائه گـزارش ازعـدم تطبیـق پان های 

قبلـی و عـدم تطبیـق طرح هـای پیشـین خود تاکیـد کردند 

کـه ایـن طرح هـا بایـد تعقیـب و پی گیـری گردند.

ایـن  کـه  شـد  فیصلـه  جلسـه  در  کننـد.  توحیـد  را  خـود 

جلسـات و نیز جلسـات مشـورتی دیگر با نهادهـای مربوطه 

بـه صـورت مسـتمر ادامـه یابـد.

 ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی کشـور اعـام 

کـرده اسـت کـه یـک هسـته ی 9 نفـری گـروه 

طالبـان را از داخـل شـهر کابـل دسـتگیر کـرده اسـت.

ایـن ریاسـت روز دوشـنبه 20 ثـور بـا نـر خربنامـه ای گفته 

اسـت کـه ایـن افـراد بـه دسـتور رهـربی گـروه طالبـان در 

»فعالیت هـای تروریسـتی و ترورهـای هدفمنـد علیـه افـراد 

ملکـی، کارمنـدان دولتـی و نیروهای دفاعی- امنیتی دسـت 

داشـتند.«

در خربنامه نوشـته شـده که این افراد در شـش مورد انتقال 

و جاسـازی ماین هـای چسـپکی و پرتـاب مبب هـای دسـتی 

کابـل  و 19 شـهر  نواحـی 12  در  امنیتـی  پوسـته های  بـر 

داشتند. دسـت 

هسـته،  ایـن  کـه  می گویـد  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت 

متـام وسـایل جنگـی و مـواد انفجـاری خـود را نـزد یکـی از 

از مربوطـات والیـت  تروریسـتی طالبـان  قوماندانـان گـروه 

بـه دسـت می آوردنـد. لغـان 

در خربنامـه ایـن افـراد را محمدجمعه، شـیرالله، سـیف الله، 

عبداالحـد، رشافت اللـه، رحمت اللـه، محمد نـارص و عبدالله 

معرفـی می کنـد کـه معـرف بـه چنـد عملیـات علیـه نظام و 

مردم هسـتند.

محمدجمعـه فرزنـد محمـد عثـان در ویدیـوی کـه ریاسـت 

عمومـی امنیـت ملـی منتر کـرد، اعـراف می کنـد که پنج 

یـا شـش عملیـات تروریسـتی را انجام داده اسـت.

اعـام  بامیـان  والیـت  مطبوعاتـی  دفـر   

کـرده اسـت کـه قـاری عبدالجلیـل عمـری 

معـاون اسـتخبارات گـروه طالبـان در والیـت بامیـان بـا 

یـک تـن از افرادش، روز گذشـته 19 ثور 1400، توسـط 

ولسـوالی  از  بامیـان  ملـی  امنیـت  ریاسـت  موظفیـن 

اسـت. بازداشـت شـده  کهمـرد 

ثـور   20 دوشـنبه  روز  بامیـان  والیـت  مطبوعاتـی  دفـر 

قـاری  کـه  اسـت  کـرده  تریـح  اعامیـه ای  نـر  بـا 

عبدالجلیـل عمـری در رسطـان سـال 1399 در جمـع 

بـود.  شـده  آزاد  طالبـان  گـروه  زندانـی  هـزار  پنـج 

رهایـی  از  بعـد  اسـت کـه وی  اضافـه شـده  اعامیـه  در 

در  و  پیوسـته  طالبـان  گـروه  صفـوف  بـه  دوبـاره 

و  بغـان  غـوری  دهنـه  برفـک،  و  تالـه  ولسـوالی های 

و  فعالیت هـای تخریبـی  روی دوآب سـمنگان، مـروف 

بـود. شـده  تروریسـتی 

کـه  می کنـد  اضافـه  بامیـان  والیـت  مطبوعاتـی  دفـر 

قـاری عبدالجلیـل اخیـرا جهـت انجام ماقات بـا حلقات 

رهـربی گـروه طالبـان بـه کشـور پاکسـتان رفتـه بـود و از 

اسـتخبارات  معـاون  به حیـث  گـروه  ایـن  رهـربی  سـوی 

توظیـف  و  تعییـن  بامیـان  والیـت  در  طالبـان  گـروه 

مبـارک  مـاه  اوایـل  در  او  قـول خربنامـه  بـه  بـود.  شـده 

رمضـان وارد ولسـوالی کهمـرد والیـت بامیـان شـده بـود 

او در اعـراف خـود می گویـد که دو و نیم سـال پیش توسـط 

فـردی جـذب گـروه طالبان شـدم، و بعـد از مدتـی یک گروه 

تـرور ایجـاد کردیـم. شـش تـرور را انجـام دادیـم کـه اکنـون 

پشـیان هسـتم. مـا وقتـی می خواهیـم جهـاد کنیـم بایـد 

بدانیـم کـه طـرف مقابـل ما کیسـت. 

متامـی افـرادی کـه ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی دسـتگیر 

کـرده اسـت، اعراف بـه قتل و حملـه بر پوسـته های پولیس 

و نیروهـای دفاعـی کشـور می کننـد.

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی می گویـد کـه ایـن گـروه ترور، 

درصـدد بـود کـه یـک رشـته ترورهـای هدفمنـد را در شـهر 

عمومـی  ریاسـت  کشـفی  نیروهـای  کـه  کننـد  آغـاز  کابـل 

امنیـت ملـی شناسـایی و توسـط نیروهـای قطعـات خـاص 

ایـن ریاسـت دسـتگیر شـدند.

ایـن ریاسـت می گویـد کـه گـروه تروریسـتی در هـر کجایـی 

باشـند، شناسـایی خواهنـد شـد و بـه زودتریـن فرصـت آنان 

میـزان  اخیـر،  مـاه  دو  در  رسـاند.  خواهیـم  هاکـت  بـه  را 

کان شـهرهای  از  و شـاری  کابـل  در  هدفمنـد  قتل هـای 

کشـور افزایـش یافتـه و هـر از گاهـی برخـی از خربنـگاران، 

کشـته  امنیتـی  نیروهـای  منسـوبان  و  مدنـی  فعـاالن 

می شـوند.

حـدود دو هفتـه پیـش نیـز احمدضیـا رساج، رئیـس امنیـت 

ملـی گفتـه بـود کـه یـک گـروه کـه قصـد تـرور رسور دانـش 

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری را داشـت، دسـتگیر شـدند.

و تصمیـم داشـت تـا حمـات پیچیـده تروریسـتی را در 

بامیـان   مرکـز  و  شـیرب  سـیغان،  کهمـرد،  ولسـوالی های 

دهـد. انجـام  و  برنامه ریـزی 

 قـاری عبدالجلیـل روز گذشـته در یـک عملیـات خـاص 

توسـط نیروهـای ریاسـت امنیـت ملـی بامیان بـا یک تن 

از افـرادش بـه نـام قـاری عبدالقادر بازداشـت شـدند.

والیـت بامیـان از جملـه والیت هـای اسـت کـه از امنیـت 

ایـن  ولسـوالی های  اکـر  در  و  اسـت  برخـودار  نسـبی 

والیـت گـروه طالبـان یـا هیچ نفوذ نـدارد و یا اگـر نفوذی 

دارد، در حـد نیسـت کـه وارد اقدام های ترویسـتی و ضد 

امنیـت ملـی شـود. ایـن گروه تروریسـتی زمسـتان سـال 

در  انفجـاری  شـده  سـازماندهی  حملـه  یـک  در   1399

مرکـز والیـت بامیـان، چندیـن تـن نظامـی و غیرنظامـی 

را کشـته و زخمـی کـرد. چنـدی بعـد مسـئول آن حملـه 

توسـط نیروهـای امنیـت ملـی والیـت بامیـان بازداشـت 

از  هـر  بامیـان  والیـت  مـرزی  نـوار  قمسـت  در  شـد. 

انجـام می شـود.  ملـی  امنیـت  گاهـی حرکت هـای ضـد 

ولسـوالی های  از  بخش هـای  در  عمدتـا  حرکت هـا  ایـن 

شـیرب، سـیغان و کهمـرد و در نـواز مرزی بـا والیت بغان 

انجـام می شـود، امـا روی همرفته گـروه طالبـان به دلیل 

شـاخص دیموگرافـی منطقـه هنـوز موفـق نشـده اسـت 

امنیـت ایـن والیـت را اخـال کنـد.

 رئیـس کرکـت بـورد افغانسـتان از امـارات متحـده خواسـته 

اختیـار  در  امـارات  در  را  دیگـری  میـدان  زمیـن  تـا  اسـت 

بازی کنـان افغـان در بخـش کرکـت قـرار دهـد.  فریـد هوتک 

سـخنگوی کرکـت بورد افغانسـتان روز دوشـنبه)۲۰ ثـور ( به 

رادیـو آزادی گفـت کـه دردیدار مسـئوالن ورزشـی دو کشـور، 

میـان دو کشـور  ویـژه کرکـت  بـه  توسـعه ورزش،  زمینـه  در 

اسـت.... گفت وگـو شـده 

 یوشـیهیده سـوگا، نخسـت وزیـر چاپـان روز دوشـنبه )۲۰ 

ثـور( می گویـد کـه او هیچ گاهـی املپیـک را در اولویـت قرار 

نداده اسـت. ایـن گفتـۀ او پـس از آن صـورت گرفـت کـه یـک 

بـه ۶۰  نزدیـک  کـه  داد  نشـان  کشـور  ایـن  در  همه پرسـی 

درصـد مـردم خواهان لغو شـدن رقابت های املپیک اسـتند.

یـک همه پرسـی کـه از سـوی روزنامـۀ یومیـوری شـیمبون در 

جاپـان بـه راه انداختـه شـده بـود، نشـان می دهـد  ...
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جلسه مشورتی معاون دوم رییس جمهور با نمایندگان مردمی برای تامین امنیت

معاون استخبارات گروه طالبان در والیت بامیان بازداشت شدهسته ی ترور گروه طالبان در کابل، دستگیر شد

ورزش

 مردم آتش بس دایمی 
می خواهند

آیا ایاالت متحده امریکا از افغانستان 
بیرون خواهد رفت؟ زهی خیال 

باطل! 

انگیزه قتل و کشتار دانش 
آموزان در قاموس طالبان

 دیـروز گـروه طالبان بـرای دومین بار سـه روز تعطیلی 
عیـد فطـر را آتش بس اعـان کرده و بـه نیروهای خود 
دسـتور داده اسـت که در این سـه روز بـه مناطق تحت 
کنتـرل دولت وارد نشـوند و در صورت ضـرورت از خود 
دفـاع کننـد. در اعامیـه طالبـان ادبیـات جالـب به کار 

رفتـه و در آن بـه طـور ضمنی  ...

3

3

2

سرمقاله

 محمد هدایت

بازگشت تدریجی امید؛ »خشم  
مردانه« گیشه های آمریکا را گرفت

44

بی خانمان ها یا فقط 
آدم های بی خانه

 در جایـی خوانـده بودم کسـی به نـام »ژان روش« 

کـه از او بـه عنـوان فلـم سـاز و اسـتاد سـینایی وریته 

یـاد شـده بـود گفتـه اسـت: »عینیـت زندگـی آن قـدر 

ارزشـمند اسـت کـه نیـازی بـه روایـت اغـراق آمیـز در 

سـینا ندارد. سـینا باید عین حقیقت روزمره باشـد، 

مثـل یـک چشـم مشـاهده گر.« ...

 فلـم سـینمایی »خشـم مردانـه« فلمـی بـا بازی جیسـون اسـتاتهام 

گیشـه های  در  دالـری  میلیـون  فـروش ۸.۱  بـا  را  اکرانـش  کـه  اسـت 

آمریـکا شـروع کرده اسـت. به گـزارش ورایتی، با شـروع فصل تابسـتانی 

سـینماها کـه معمـوالً بـا اولیـن آخـر هفتـه در مـاه مـی شـروع می شـود، 

سـینماداران امیـدوار بودنـد تـا اکـران »بیـوه سـیاه« بتوانـد بـه دادشـان 

برسـد و مـردم را بـه سـینماها بکشـاند، امـا اندکـی پیـش از اکـران ... 

درصفحه2درصفحه2

مشاور پیشین ناتو در افغانستان در پی حمله بر مکتب سیدالشهدا: 

یک نسل کشی خاموش در افغانستان 
جریان دارد



 

ریاسلت جمهلوری در پی اعلام آتش بس  

فطلر،  عیلد  روزهلای  در  طالبلان  گلروه 

افلراد  و کشلتار  قتلل  بله خشلونت،  توسلل  کله  می گویلد 

ملکلی، انهلدام زیربناهلا و اماکلن عامه نه تنهلا در روزهای 

نلدارد. رشعلی  جلواز  روزی  هیلچ  در  بلکله  عیلد، 

ارگ روز دوشلنبه 20 ثلور بلا نرش خربنامه ای نوشلته اسلت 

کله دوللت اعلام آتش بلس سله روزه طالبلان در روزهلای 

ملردم  و  ملا  تاکیلد  وللی  اسلت،  آگاه  فطلر  سلعید  عیلد 

اسلت. دایملی  و  واقعلی  آتش بلس  بلر  افغانسلتان 

در خربنامله نوشلته شلده »اکنون کله نیروهلای بین املللی 

دینلی  معتلرب  مراجلع  و  می شلوند  خلارج  افغانسلتان  از 

را خلاف  افغانسلتان  در  جنلگ  اسلام  جهلان  عللای  و 

2
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 د لغلان واليلت چارواکلي وايلي، دوللت شلاه ولسلوالۍ کلې 

پله څللورو هوايي بريدونو کې ۴۸ وسلله وال وژل شلوي او ۱۸ 

نلور ټپيان شلوي دي.

د لغلان وايل رحملت اللله يارملل د غويلي پله ۲۰مله رسلنيو 

تله وويلل، چلې نن تلر غرملې وړانلدې افغلان هوايلي ځواکونو 

د دوللت شلاه ولسلوالۍ مربوطاتلو کلې د وسلله واللو طالبانلو 

پلر پټنځايونلو، د راټولېلدو ځايونلو او کمينونلو څللور هوايلي 

بريدونله کلړي دي.

دی وايلي، پله دغلو بريدونو کلې ۴۸ طالبان وژل شلوي او ۱۸ 

 د پکتيکا يو شلمېر اوسلېدونکو د دغه واليت امنيه قوماندان 

پله چلارو کلې بريلاىل وبالله او ويلې ويلل چلې د سليمه ييلزو 

ارګانونلو ادارې ملرش د دغله واليلت پله چلارو کلې بلې ځايله 

السلوهنې نله کوي. 

دوى دغله څرګندونلې وروسلته تلر هغله کلوي چې تېلره ورځ 

يلو شلمېر کسلانو ويلي وو چلې د پکتيلکا امنيله قومانلدان 

لطلف اللله کاملران لله دنلدې ګواښله او پرځلاى یلې د پکتيا 

امنيله قومانلدان نجيلب اللله رستېلر ګوملارل شلوى دى.

خلو دوى زياتله کلړې وه چلې د سليمه ييلزو ارګانونلو ادارې 

ملرش شلميم خلان ګټلوازي د دغه ادللون بدلون مخله نيولې 

او ويلي یلې دي چلې لطلف اللله کاملران دې خپللې دندې 

تله ادامله ورکړي.

نلور یي سلخت ټپیان دي.

د لغلان وايل زياتله کلړه چلې دغله راز پله دغلو بريدونلو کلې 

د وسلله واللو یلو شلمېر وسللې هلم لله منځله وړل شلوې دي.

د يارملل پله وينلا، پله دوللت شلاه ولسلوالۍ کلې د ملي اردو 

پله ملرشۍ د وسلله واللو طالبانلو د ځپلو او د شلته ګواښلونو د 

ختمېلدو لپلاره د ګډو ځواکونلو ځمکني او هوایلي عملیات په 

بریالیتلوب رسه روان دي.

بلخلوا پله ختيلځ کلې د سلياب قلول اردو د ويانلد مرسلتيال 

سليد مقصلود صاحبلزاده پلژواک اژانس ته وويل چلې د دولت 

د اړونلدې موضلوع پله اړه د پکتيلکا يلو شلمېر اوسلېدونکو 

نلن اعلرايض غونلډه جلوړه کلړې وه. پله دې غونلډه کلې د 

خريکلوټ ولسلوالۍ شلورا ملرش عبدالحبيلب وويلل چلې د 

پکتيلکا امنيله قومانلدان تر دې مهاله د دغله واليت د امنيت 

پله ټينګښلت کلې بريلاىل ثابلت شلوى دى.

دى زياتلوي: ))شلميم خلان کټوازى د دغه واليت په مسلايلو 

کلې هېلڅ ډول السلوهنې نله کوي، يو شلمېر کسلانو د خپلو 

شلومو اهدافلو لپلاره تېلره ورځ کتلوازى صاحلب تلورن کلړى 

دى.((

د غونلډې يلو بلل ګډونلوال مټاخلان وويلل چلې د پکتيلکا په 

مهملو مسلايلو کلې د دغه واليت اوسلېدونکي په ګلډه پرېکړه 

کلوي، خلو پله دې وروسلتيو کلې د ملي شلورا يو شلمېر غړو 

شلاه ولسلوالۍ ترڅنګ اليشلنګ او الينګار ولسلوالیو کې هم 

د وسلله واللو د ځپللو په موخه د ګلډو افغلان ځواکونو عمليات 

روان دي.

هغله زياتله کلړه، دغه عمليات پر يو شلمېر سليمو د وسلله والو 

تلر بريدونلو او امنيتي ګواښلونو وروسلته پيل شلوي چې ال هم 

پله درېيو برخو کلې دوام لري.

طالبانلو د خپللو وسلله واللو د تلازه ملرګ ژوبللې په تلړاو څه نه 

دي ويلي، خلو پله تېلر کلې يلې په لغلان کلې د خپلو وسلله 

واللو د وژل کېلدو راپورونله رد کلړي دي.

ددغله واليلت پله مهمو چلارو کې السلوهنې پيل کلړې دي.

ده هلم وويلل: ))شلميم خلان کټلوازی د پکتيلکا نله بلکلي د 

هېلواد ځوانه هسلتي ده او هميشله يې د هېلواد او قومونو پر 

جوړښلت کار کړی دى.((

ورتله څرګندونلې  نلورو ګډونواللو هلم  يلو شلمېر  غونلډې  د 

وکلړې او د وللي جرګلې لله غلړو او يلو شلمېر نلورو کسلانو 

يلې وغوښلتل چلې د دغه واليلت په چلارو کې السلوهنې ونه 

کړي.

د يادونلې ده چلې پله دې وروسلتيو کلې د پکتيلکا واليلت د 

يلو شلمېر قومونلو ترمنلځ د ځينلو کسلانو د ګومارنلو پلر رس 

سلتونزې پيلدا شلوې دي.

د لغامن چارواکو د ۴۸ وسله والو د وژلو ادعا وکړه

د پکتيکا يو شمېر اوسېدونکو د یاد والیت امنيه قوماندان په چارو کې برياىل وباله

کارتون

 

 دیلروز گلروه طالبلان بلرای دومیلن بلار سله روز 

تعطیللی عیلد فطلر را آتلش بلس اعلان کلرده و بله 

نیروهلای خلود دسلتور داده اسلت کله در ایلن سله 

و  نشلوند  وارد  دوللت  تحلت کنلرل  مناطلق  بله  روز 

در صلورت رضورت از خلود دفلاع کننلد. در اعامیله 

طالبلان ادبیلات جاللب بله کار رفتله و در آن بله طور 

ضمنلی اعلراف کلرده کله ایلن گلروه امن و آسلایش 

مردم را سللب کرده و زندگی مسلاملت آمیز را بر هم 

زده اسلت. زیلرا در ملن اعامیله طالبان آمده اسلت 

کله بله خاطلر فضلای املن و اعتلاد میان ملردم این 

گلروه روزهلای عیلد را آتلش بلس اعلان ملی کنلد تا 

ملردم در فضلای املن عیلد را تجلیلل کننلد. طالبان 

قبلا نیلز یلک بلار در سلال 1399 در عیلد فطر چند 

روز محلدود را آتلش بلس اعلان کلرده بلود کله ملورد 

پرسلش  املا  گرفلت.  قلرار  دوللت  و  ملردم  اسلتقبال 

اصللی ایلن اسلت کله طالبلان چرا بله میلز مذاکرات 

در  دایملی  بلس  آتلش  یلک  تلا  شلوند  منلی  حلارض 

کشلور برقلرار گلردد و ملردم بلرای همیشله در فضای 

املن و خاللی از هلراس زندگلی نکننلد؟ بلدون شلک 

ملردم افغانسلتان پلس از تحملل چهلار دهله جنگ و 

خشلونت دیگلر تلوان  ایسلتادن ندارنلد و بلرای آتش 

بلس و ختلم دایمی جنگ لحظه شلاری ملی کنند. 

طالبلان تلا کنون بله بهانه جهاد در برابر اشلغال 

خارجلی ملی جنگیدنلد و دو دهه اسلت کله با همین 

شلعار کام ملردم را تللخ و یلک لحظله آراملش را بلر 

چشلم ملردم حلرام کلرده انلد. اگرچله ادعلای جهلاد 

افغانسلتان  در  خارجلی  نیروهلای  حضلور  زملان  در 

نیلز بیهلوده بلود و متلام جنلگ بلر رس کسلب قلدرت 

آن  بلر  علاوه  اسلت.  بلوده  بیگانلگان  دسلتور  بله  و 

جنلگ  اسلام  جهلان  دینلی  مراکلز  و  عللا  متلام 

افغانسلتان را غیلر ملرشوع دانسلته انلد و هیلچ دلیل 

رشعلی بلرای آن نیافتله انلد. املا اکنلون کله طالبان 

بلا ایلاالت متحلده توافقنامله صللح امضلا کلرده انلد 

و نیروهلای خارجلی بلر اسلاس ایلن توافقنامله رونلد 

خلروج کاملل را آغلاز کلرده انلد دیگلر هیلچ دلیللی 

بلرای تلداوم جنگ بله نام جهلاد باقی منانده اسلت.  

گلروه طالبلان عللی رغلم قلدرت یابی بی سلابقه 

هلم در عرصله جنگ و هلم در عرصه سیاسلت در نزد 

افلکار عموملی اکنلون بیلش از هلر زمان دیگلر متهم 

اسلت و بنیلاد ادعلای آن مبنلی بلر جهلاد در برابلر 

اشلغال خارجی زیر سلوال رفته اسلت. گلروه طالبان 

نزدیلک به دو سلال اسلت که بله ملوازات گفتگوهای 

صللح بلا ایلاالت متحلده و توافقلات علنلی و پنهانلی 

در  اسلت.  گردیلده  تقویلت  قطلر  در  ایلن کشلور  بلا 

عرصله جنلگ واضلح اسلت تلوان محاربوی ایلن گروه 

افزایلش یافتله و جنلگ ها در متام نقاط کشلور بیش 

از هلر زملان دیگلر تشلدید گردیلده اسلت. حملات 

انتحلاری و انفجلاری نیلز در شلهرها گسلرش یافتله 

و دو ملور آخلر از ایلن نلوع حملات بلی سلابقه بلوده 

عللم  پلل  شلهر  در  ملکلی  ملردم  بلر  حملله  اسلت. 

لوگلر و نیلز حملله بلی سلابقه تروریسلتی بلر مکتلب 

سیدالشلهدا در غلرب کابلل از بلزرگ تریلن حملات 

تروریسلتی در طلول سلال های گذشلته بوده اسلت. 

از  اکنلون بیلش  نیلز  ایلن گلروه در عرصله سیاسلی 

هلر زملان دیگلر تقویلت شلده و بله عنلوان یلک گروه 

نازدانله ظهلور کرده اسلت. اکنون طالبلان مطالباتی 

را بله میلان ملی آورنلد که در گذشلته حتلی تصور آن 

هلا بلرای ملردم غیلر ممکلن بلود. مثلا رهایلی هفت 

هلزار زندانلی ایلن گلروه و کشلیدن نام هلای رهربان 

رشط  پیلش  عنلوان  بله  سلیاه  لیسلت  از  گلروه  ایلن 

هلای اصللی مذاکلره نشلان از تقویلت ایلن گلروه در 

عرصله سیاسلی دارد. طالبلان اکنلون از یلک گلروه 

بله یلک گلروه سیاسلی و  تروریسلتی تحلت تعقیلب 

دیپلاتیلک تبدیلل شلده اسلت بلدون ایلن کله هیچ 

تغییلری در ماهیت تروریسلتی و خشلونت آفرینی آن 

باشلد.  حاصل شلده 

املا بلا همه پیلروزی هایی کله این گلروه در طی 

دو سلال بله دسلت آورده و هلم در عرصله سیاسلی و 

هلم در عرصه جنلگ تقویت گردیده اسلت، در عرصه 

نظاملی  و  بقلای سیاسلی  بلرای  اسلتدالل  و  منطلق 

اسلت.  خلورده  شکسلت  دیگلر  زملان  هلر  از  بیلش 

اهلداف  و  بله ماهیلت  اکنلون هیلچ کسلی در دنیلا 

ایلن گلروه تردیلد ندارد و همله می دانند کله طالبان 

جنگنلد.  ملی  کسلانی  چله  دسلتور  بلا  و  چله  بلرای 

بنابرایلن حیلات جهلادی و مرشوعیلت هسلتی ایلن 

از همیلن رو  بله شلدت متزللزل شلده اسلت.  گلروه 

بهلر آن اسلت کله طالبلان و حامیلان آن رس بر عقل 

بله یلک رونلد معقلول و منطقلی در پروسله  آملده و 

تلن دهنلد و بلرای ایلن جنلگ احمقانه را علیله مردم 

افغانسلتان خامتله دهنلد. ایلن تنهلا خواسلت همله 

ملردم افغانسلتان از گلروه طالبلان و حامیلان منطقله 

ای آن اسلت. 

 

 

 

والیلات لوگلر، هلمنلد، غزنی، هلرات، بغان، فاجعه دشلت 

برچلی کابلل و حادثله املنلاک )املروز دوشلنبه( در زابلل 

نشلان می دهلد کله اعلال خشلونت و تلاش بلرای ایجلاد 

فضلای رعلب و وحشلت بلر ملردم افغانسلتان برای رسلیدن 

بله اهلداف سیاسلی و اسلتخباراتی تنهلا باعلث انزجلار و 

تنفر بیشلر ملردم افغانسلتان می شلود.«

در خربنامله نوشلته شلده، طالبلان از عملیلات چنلد هفتله 

اخیرشلان ایلن را هلم باید آموخته باشلند که محاسبه شلان 

از پیلروزی در میلدان جنلگ در مقابلل نیروهلای امنیتلی 

و دفاعلی قهرملان افغانسلتان اشلتباه محلض بلوده اسلت.

ارگ نوشلته« بله منایندگلی از مردم افغانسلتان یکبار دیگر 

از طالبلان می خواهیلم تلا بله خواسلت برحلق ملردم بلرای 

ناتلو در  محملد شلفیق هملدم، مشلاور پیشلین 

مکتلب  بلر  حملله  بله  واکنلش  در  افغانسلتان 

سید الشلهدا در ناحیله سلیزدهم شلهر کابلل می گویلد کله یلک 

دارد. جریلان  افغانسلتان  در  خاملوش«  »نسل کشلی 

آقلای هملدم در گفتگویلی بلا تلویزیلون بی بی سلی گفلت کله 

نگرانی هلا وجلود دارد کله در کنلار اینکله حکوملت افغانسلتان 

در قسلمت تامیلن امنیلت کوتاهلی می کند، یک قرش مشلخص 

بله طلور سیسلتاتیک ملورد حملله قلرار می گیلرد کله بله نحوی 

جریلان  خاملوش  نسل کشلی  یلا  »جنوسلاید  بگویلم  می توانلم 

دارد.«

مشلاور پیشلین ناتو در افغانسلتان همچنین گفت که یک حوزه 

و یلک قلرش خلاص از جامعله بلار بار ملورد حملله قلرار می گیرد، 

واقعا متحدان افغانسلتان را نگران سلاخته اسلت.

علر روز شلنبه یلک موتلر ممللو از ملواد انفجلاری و در پلی آن 

دو مایلن جاسلازی شلده مقابلل یلک مکتلب دخرانله در کابلل 

منفجلر شلد کله منجلر بله کشلته شلدن 83 تلن و زخمی شلدن 

بیلش از 150 تلن شلدند. اکلر کشلته و زخمیلان ایلن رویلداد 

دخلران دانش آملوز هسلتند. 

 وزارت دفلاع ملی اعام کرده اسلت که در شلبانه 

روز گذشلته در درگیلری بلا نیروهلای امنیتلی و 

دفاعلی کشلور، 158 جنگجلوی گروه طالبان به هاکت رسلیده 

و 37 جنگجلوی دیگلر ایلن گلروه زخمی شلده اند.

ایلن وزارت دوشلنبه 20 ثلور بلا نلرش خربنامه ای گفته اسلت که 

ایلن جنگجویلان گلروه طالبلان در والیت هلای غزنلی، قندهلار، 

ارزگان، هلرات، فلراه، غلور، جوزجلان، هلمند، تخار، بدخشلان، 

بغلان و کابلل کشلته وزخمی شلده اند.

خربنامله ملی افزایلد کله هم چنلان، ۴۸ حلقله مایلن مختلف که 

توسلط تروریسلتان گلره طالبلان در نقلاط مختللف کشلور جهت 

هلدف قلرار دادن افلراد ملکلی و نیلرو هلای امنیتلی کارگلذاری 

شلده بلود، کشلف و خنثا شلد.

ایلن وزارت در خربنامله ای دیگلری ملی افزایلد کله روزگذشلته، 

والیلت  منگجیلک  ولسلوالی  مرکلز  سلاحه  در  هوایلی،  قلوای 

 مناینلدگان در واکنلش بله حملله تروریسلتی بلر مکتب 

دخرانله سیدالشلهدا و حملات پی هلم دیگلر در غلرب 

کابلل، ایلن حملات را مصداق نسلل کشلی خواندند و 

خواسلتار بررسلی نهادهلای بین املللی شلدند.

ثلور(   20( دوشلنبه  دیلروز  نشسلت  در  مناینلدگان 

را  امنیتلی  نهادهلای  ویلژه  بله  افغانسلتان  حکوملت 

ملردم  از  قلرش  یلک  بلر  پی هلم  بله حملات  پیونلد  در 

افغانسلتان در غلرب کشلور متهلم به بی تفاوتلی کردند.

عبدالقیلوم سلجادی یک عضو مجللس در این خصوص 

گفلت: »اگلر وجلدان یا انصاف و انسلانیتی باشلد؛ آنچه 

افتلاد  اتفلاق  کابلل  غلرب  در  سیدالشلهدا  مکتلب  در 

مصلداق جنایلت جنگلی و جنایلت علیه برشیت اسلت. 

هلم حکوملت و هلم نهادهای عدلی و بیلن املللی همه 

مکلفیلت دارنلد کله در برابلر چنیلن جنایلات برخلورد 

کنند.« انسلانی 

او بلا انتقلاد از نهادهای امنیتلی و نهادهای بین املللی 

افلزود کله بلا کلال تاسلف حلوادث پلی هلم در غلرب 

کابلل بلا سلکوت مرگبلار جامعله جهانلی و ندانلم کاری 

حکوملت بدرقله شلده کله قضلاوت ملردم در قبلال آن 

بلد خواهلد بلود. بله گفتله او، این سلوگ جانکاه بسلیار 

وسلیع تلر از ایلن اسلت؛ نهادهلای امنیتلی مسلوولیت 

دارنلد و نباید با خاموشلی و سلکوت در برابلر این قضایا 

بایلد مشلخص  ایلن نهادهلا  اقلل  برخلورد کننلد؛ حلد 

سلازند کله چله کسلی ملردم غلرب کابلل کله از قلرش 

جامعله هسلتند را می کشلند.

رمضلان برشدوسلت هلم تاکیلد کلرد کله از آنجلای کله 

ملردم افغانسلتان بلاالی حکوملت هیلچ گونله اعتادی 

در خصوص پیداکردن دشلمنان شلان و بررسلی درست 

بین امللللی  هیلات  یلک  بنلاً  نلدارد؛  رویدادهلا  چنیلن 

مسللکی و متخصلص بایلد پلس از تحقیلق جاملع بله 

را  آنلان  اعلام کنلد کله چله کسلی  افغانسلتان  ملردم 

می کشلند.

شلاه گل رضایلی هلم بلا اشلاره به این کله تروریسلتان با 

ایجلاد چنیلن فجایلع فقلط گلروه مشلخص قوملی را در 

کشلور ملورد هلدف قلرار می دهنلد و این در واقع نسلل 

کشلی یلک بخشلی از ملردم افغانسلتان اسلتو مجللس 

بایلد اقداملات الزم را داشلته باشلد.

خانلم رضایلی بیلان داشلت: »مطابلق قانلون اساسلی 

حکوملت وظیفله دارد امنیت شلهروندان را تاماین کند؛ 

املا ملا منلی دانیلم وظیفله نهادهلای امنیتلی چیسلت 

کله موتلر بلم در لوگلر و دشلت برچلی ملردم بی گنلاه را 

ملورد هلدف قلرار ملی دهلد و هیلچ پاسلخگویی وجلود 

نلدارد.« فاطمله کوهسلتانی هلم نهادهلای امنیتلی بله 

ویلژه امنیلت مللی را در ایلن رویدادهلا مقلر دانسلت 

و گفلت کله چلرا عاملان ایلن رویدادهلا شناسلایی و به 

پنجله قانلون سلپرده منی شلوند؟ چلرا امنیلت مللی در 

قسلمت شناسلایی عامان ایلن رویدادهلا تبعیض قایل 

می شلود. آیلا ملردم شلیعه حلق ندارند که از خون شلان 

رهنملودات دینلی می داننلد، طالبلان هیلچ دلیلل رشعلی 

بلرای ادامله کشلتار ملردم افغانسلتان ندارنلد.«

گلروه طالبلان گفتله کله به خاطلری که امسلال بلاز هم در 

شلب و  روزهلای عیلد سلعید فطلر، »فضلای املن و اعتلاد« 

را بله شلهروندان افغلان مسلاعد سلازند و »هموطنلان عیلد 

را بلا آراملی و اطاینلان تجلیلل« کننلد، بله متام افلراد این 

گروه دسلتور داده شلده که از روز اول تا روز سلوم عیدفطر 

»در متلام کشلور در برابلر دشلمن هرگونه عملیلات  تعرضی 

شلان را متوقلف« کنند.

اما ریاسلت جمهوری می  گوید کله »پیام ما به گروه طالبان 

ایلن اسلت کله حمات آنلان بر ملردم و تاسیسلات عامه در 

جریلان ملاه مبلارک رمضلان بله ویژه حملات اخیرشلان در 

آتلش بلس دایملی لبیلک گفته و بله میلز مذاکلره برگردند، 

تلا ملردم ملا بله حلق اساسی شلان کله هانلا زندگلی در 

فضلای صللح عادالنله و پایلدار اسلت، برسلند.

جمهلوری  رئیلس  غنلی،  ارشف  محملد  دیگلر  سلوی  از 

اسلامی افغانسلتان و رسقوماانلدان اعللی قوای مسللح به 

نیروهلای دفاعلی و امنیتی افغانسلتان دسلتور داده اسلت 

تلا بله احلرام روزهلای عیلد، آتش بلس را مراعلات کننلد و 

مانند همیشله در تاماین امنیت مردم افغانسلتان بکوشلند 

و در صلورت تخطی دشلمن در دفاع از ملردم خویش دریغ 

. نکنند

همچنیلن عبداللله عبدالله، رئیس شلورای عاللی مصالحه 

مللی نیلز در بیانیله ای نوشلته اسلت: »بله بلاور ملا راه حلل 

بیلرون رفلت از بحلران کنونلی کشلور ترسیلع مذاکلرات، 

جنلگ  همیشلگی  قطلع  و  دایملی  آتش بلس  اعلان 

می باشلد.«

در ایلن اعامیله آملده کله هرچنلد آتش بلس موقلت فرصت 

املا »راه حلل  بلرای ملردم فراهلم می کنلد  آراملش  کوتلاه 

اساسلی و دایملی بلرای حلل مشلکل کشلور نیسلت«.

کله  می شلود  اعلام  زمانلی  درسلت  آتش بلس  ایلن 

خشلونت ها در روزهلای گذشلته بله شلدت افزایلش یافتله 

و افلراد طالبلان تلاش کردنلد تا بلا حمله بله مناطق تحت 

کنلرول دوللت، آن را تلرف کننلد. در بغلان بله گفتله 

منابلع امنیتلی، جنگجویلان گلروه طالبلان بلا دادن 200 

تلفلات سلنگینی دادنلد. و زخملی  کشلته 

پیلش از ایلن آتش بلس؛ در عیلد فطلر سلال ۱۳۹۷ محملد 

ارشف غنلی، رئیلس جمهلوری افغانسلتان اعلام کلرد کله 

بله حایلت از فتلوای عامللان دیلن ایلن کشلور و بلا قبلول 

پیشلنهاد آنهلا بلرای آتش بلس، از ۲۷ رمضلان تلا روز پنجم 

عیلد فطلر در جنلگ علیه طالبلان آتش بس اعلام می کند. 

املا گلروه طالبلان فقلط سله روز را آتش بلس کردنلد.

روزه  سله  آتش بلس  اعلام  طالبلان  نیلز   ۱۳۹۹ سلال  در 

کلرد کله دوللت از آن اسلتقبال کلرد. البتله دوللت چندیلن 

بلار دیگلر نیلز اعلام آتش بلس کلرده وللی طالبلان آنلرا رد 

کرده انلد.

جنلگ و خشلونت نله تنهلا رضبلات سلنگینی را بله گلروه 

طالبلان و یلا حکوملت وارد می کنلد، بلکله باعلث می شلود 

سلاالنه نزدیلک بله 3 هلزار غیرنظاملی نیلز جلان خلود را از 

دسلت بدهنلد. بلر اسلاس آمارهلای سلازمان مللل، گلروه 

طالبلان مسلئول 61 درصلد تلفلات غیرنظامیلان اسلت.

تاکنلون هیلچ گلروه تروریسلتی مسلئولیت این رویلداد خونین را 

برعهلده نگرفتله اسلت املا حکوملت ایلن کار را بله گلروه طالبان 

نسلبت داده است.

محملدارشف غنلی رئیلس جمهلور کشلور نیلز در پی ایلن حمله 

تروریسلتی گفتله بلود: »طالبلان بلا تشلدید جنلگ ناملرشوع و 

خشونت شلان یکبلار دیگلر نشلان دادنلد کله نله تنهلا بله حلل 

بحلران کنونلی بله گونله صللح آمیلز و اساسلی متایلل ندارنلد، 

بلکله بلا پیچیده سلاخن وضعیلت، فرصت فراهم شلده به خاطر 

صللح را سلبوتاژ می کنلد.«

بلود:  گفتله  نیلز  جمهلوری  ریاسلت  دوم  معلاون  دانلش  رسور 

»بدون شلک در پشلت این قضیله دلخراش طالبان قلرار دارند و 

هیلچ گلروه تروریسلتی جلز طالبان در ایلن منطقه املکان انجام 

عملل تروریسلتی بلا این وسلعت را نلدارد.«

معلاون دوم ریاسلت جمهلوری می گویلد کله انتظار ملا از جامعه 

جهانلی و نهادهلای حقلوق بلرشی ایلن اسلت کله گلروه طالبان 

و حامیلان آن را در برابلر عملل وحشلیانه مجلازات کلرده و متلام 

رسان طالبلان دو بلاره در لیسلت سلیاه و در معلرض تحریم هلای 

سلخت قلرار گیرند.

جوزجلان، دو قلرارگاه تروریسلتان را آماج قلرار داد که در نتیجه، 

و  قلرارگاه  دو  و  شلدند  کشلته  طالبلان  گلروه  جنگجلوی   ۳۴

مقلداری سلاح و مهلات ایلن گلروه تخریلب شلد.

خربنامله دیگلر ایلن وزارت علاوه میکنلد کله در عملیات هلای 

شلب گذشلته نیروهلای دفاعلی و امنیتلی و حملات هوایلی در 

مسلیر راه دندغلوری ۳۷ جنگجلوی گلروه طالبلان تروریسلت به 

شلمول پاکسلتانی ها و چیچینی هلا کشلته شلدند.

در خربنامله اضافله شلده اسلت کله در ایلن عملیات ها سلاحات 

وسلیع در والیلت بغلان از وجلود تروریسلتان پاک سلازی شلد و 

نیروهلای دفاعلی و امنیتلی در پوسلته ها مسلتقر شلدند.

کله  درحالیسلت  ایلن 

طالبلان  گلروه  املروز 

روزه  سله  آتس بلس 

را  فطلر  عیلد  بلرای 

دوللت  و  کلرد  اعلام 

ایلن  افغانسلتان 

پذیرفلت. را  آتش بلس 

دارنلد  بلاور  آگاهلان 

آتش بلس  ایلن  کله 

در  اسلت  واکنشلی 

و  تنفلر  فضلای  برابلر 

کله  عموملی  انزجلار 

اخیلرا در مقابلل گلروه 

شلده  ایجلاد  طالبلان 

دو  پلی  در  اسلت. 

حملله انفجلاری در والیت هلای لوگلر و کابلل، ده هلا دانشلجو و 

دانش آملوز کشلته شلدند و صدهلا تن دیگلر زخمی شلدند. این 

دو حملله کله در فاصلله یلک هفتله انجام شلدند موجلی از تنفر 

اسلت. شلده  موجلب  طالبلان  گلروه  ضلد  در  را  عموملی 

شلود؟ حفاظت 

بله  و  »حکوملت  کله  کلرد  تاکیلد  کوهسلتانی  خانلم 

ویلژه رییلس امنیلت مللی خلود شلان ملی گوینلد کله 

حملله  ملورد  کابلل  غلرب  در  را  اهدافلی  تروریسلتان 

قلرار می دهنلد و در صلورت کله خودشلان ملی داننلد 

جنایلات  ایلن  رشیلک  پلس  منی کننلد،  جلوگیلری  و 

» هسلتند.

علارف رحانلی هلم بلا توجله بله این که ملردم هلزاره در 

دانشلگاه، مکتلب، زایشلگاه، روی جلاده، حسلینیه ها، 

کشلتار  ملورد  آموزشلی  نهادهلای  و  زیارتگاه هلا 

سیسلتاتیک و هدفمنلد قلرار می گیرنلد و امنیلت ملی 

بایلد افشلا کنلد کله عاملان ایلن کشلتارهای رسیاللی 

انلد. بلوده  کی هلا 

همچنیلن، خلان آقلا رضایلی یلک عضلو دیگلر مجللس 

نیلز تاکیلد کلرد کله تروریسلتان قلوم و دیلن و مذهلب 

را منلی شناسلند و هملواره ایلن چنیلن حلوادث بسلیار 

بلزرگ را رقلم می زننلد.

بایلد  حکوملت  کله  گفلت  هلم  نلارصی  حسلین  غلام 

عاملان قتل هلای زنجیلره ای و هدفمنلد کله بله عنلوان 

نسلل کشلی قلملداد ملی شلود را بلا دقت مورد بررسلی 

قلرار داده و عاملان آن را محاکمله و بله جلزای اعلال 

شلان برسلاند. املا نشسلت دیلروز مجلس پلس از آن به 

لوگلر  کله شلاهپور حسلن زوی مناینلده  تنلش گراییلد 

گفلت: »حوادثلی کله در یلک سلال گذشلته در لوگلر 

و  کشلته  نفلر  از صلد  بیلش  هربلاری  و  افتلاده  اتفلاق 

زخملی داده نسلل کشلی نیسلت؛ املا حوادثلی کله در 

دشلت برچلی ملی شلود نسلل کشلی اسلت.« او مدعی 

شلد کله حلوادث غلرب کابلل بله منظلور ایجلاد منازعله 

قوملی توسلط ایلران سلازماندهی و انجلام می شلود. به 

گفته او، برخی جاسوسلان ایلران در مجلس منایندگان 

نیلز نشسلته اسلت و بله نحلوی از عملکلرد ایلران دفلاع 

برخلی  واکنلش  بلا  شلاهپور  اظهلارات  ایلن  می کننلد. 

مناینلدگان مواجله شلد و غلام حسلین نلارصی گفلت، 

کسلانی که در مجلس نشسلته اند و اعال تروریسلتان 

را توجیله می کننلد رشیلک ایلن جنایت هلا انلد.

عبدالقیلوم سلجادی نیلز در پاسلخ شلاهپور گفلت: »ملا 

در ایلن وطلن به بهانه های مختلف توسلط تروریسلتان 

بله خلاک و خون کشلیدن می شلویم ما انتظار تسللیت 

املا  نکلرده؛  مطلرح  را  قوملی  بحلث  کسلی  داشلتیم؛ 

بله جاسوسلی  را  قوملی  یلک مجموعله  این کله کسلی 

بلرای بیگانلگان متهلم می کنلد در واقلع منلک بله زخم 

ملردم می پاشلد و ایلن بله خیلر ایلن خانله نیسلت.«

مجللس  عضلو  دیگلر  کتلوازی  نادرخلان  این حلال،  بلا 

در  کله  تروریسلتی  اعلال  این گونله  کله  گفلت  هلم 

منازعلات  ایجلاد  بخاطلر  داد  رخ  سیدالشلهدا  مکتلب 

قوملی و مذهبلی انجلام می شلود، در حالی که دشلمن 

دشلمن اسلت و هیچ گاهلی هلزاره، تاجیلک و پشلتون 

منی شناسلد. را 

ارگ: خشونت، کشتار و انهدام زیربناها نه تنها در عید
 که در هیچ روزی جواز شرعی ندارد

مشاور پیشین ناتو در افغانستان در پی حمله بر مکتب سیدالشهدا:
 یک نسل کشی خاموش در افغانستان جریان دارد

کشته شدن 158 جنگجوی گروه طالبان در چندین والیت

واکنش نمایندگان مجلس به حمله بر مکتب سیدالشهدا؛ 
نهادهای بین المللی این نسل کشی را بررسی کند

محمد هدایت 

سرمقاله

مردم آتش بس دایمی
 می خواهند



 

)خربنـگار  لِیـِون  آناتـول   ،2001 اکتوبـر   11 در 

تـاون  جـورج  دانشـگاه  در  اسـتاد  اکنـون  بریتانیایـی، 

پشـاور  بـا عبدالحـق در شـهر  و تحلیل¬گـر سیاسـی( 

مصاحبه¬یـی انجـام داد. عبدالحـق، که رهرب بخشـی از 

جنبـش مقاومـت علیـه طالبـان بود، داشـت زیر پوشـش 

حمـات هوایی امریکا آماده¬ی بازگشـت به افغانسـتان 

می¬شـد. او بـا ایـن حـال از اینکه امریـکا تصمیم گرفته 

پاسـخ  }بـه حملـه¬ی 11 سـپتامرب{  راه جنـگ  از  بـود 

بدهـد، خوشـنود نبـود. عبدالحـق به لِِیـون گفت،"کنش 

را  کارهـا  کنونـی  رشایـط  در  خـود  خـودی  بـه  نظامـی 

بـه  ایـن جنـگ  اگـر  ویـژه  بـه   – کـرد  دشـوارتر خواهـد 

درازا بکشـد و غیـر نظامیـان فراوانـی را بـه مـرگ بـربد." 

جنـگ 20 سـال بـه درازا کشـید و 71344 غیـر نظامـی 

جان¬شـان را در ایـن مـدت از دسـت دادنـد. 

افـزود،  لیـون  بـا  گفتگـو  در  همچنیـن  عبدالحـق 

"بهرتیـن گزینـه بـرای امریـکا تـاش بـرای یـک راه¬کار 

سیاسـی با مشـارکت همـه¬ی گروه¬های افغان اسـت. 

وگرنه، با پشـتیبانی کشـورهای گوناگون، اختاف¬های 

ژرفـی میـان گروه¬هـای گوناگـون در افغانسـتان پدیدار 

بـر همـه¬ی منطقـه  ناگـواری  اثـرات  کـه  خواهـد شـد 

بـود،  عبدالحـق  پیش¬بینـی  ایـن  گذاشـت."  خواهـد 

امـا وی می¬دانسـت کـه کسـی بـه گپ¬هایـش گـوش 

فـرا منی¬دهـد. او همچنیـن بـه لیـون گفـت، "احتـاال 

امریـکا برنامـه¬اش را پی¬ریـزی کـرده اسـت و شـنیدن 

پیشـنهادهای مـن دیگـر دیـر شـده باشـد."

پـس از 20 سـال ویرانـی باورنکردنـی در پـی ایـن 

جنـگ، و پـس از شـعله¬ور شـدن آتـش دشـمنی میـان 

"همـه¬ی گروه¬هـای افغـان"، ایـاالت متحـد امریـکا به 

سیاسـتی کـه عبدالحـق سـال¬ها پیـش تجویـز کـرده 

بـود، بازگشـته اسـت: گفتگـوی سیاسـی.

عبدالحـق به افغانسـتان بازگشـت و طالبـان در 26 

اکتوبـر 2001 او را کشـتند. اینـک روزگار پنـد و انـدرز 

او بـه رس آمـده اسـت. در سـپتامرب 2001، بسـیاری از 

آمـاده¬ی  طالبـان  مشـمول  افغانسـتان  در  بازیگـران 

گفتگـو بودنـد. آنهـا ایـن کار را تـا اندازه¬یـی بـدان رو 

هواپیاهـای جنگـی  کـه می¬ترسـیدند  دادنـد  انجـام 

افغانسـتان  روی  بـه  را  دوزخ  دروازه¬هـای  امریکایـی 

و  سـال، شـکاف  از 20  پـس  اکنـون  گشـود.  خواهنـد 

فاصلـه میان طالبان و دیگران گسـرتده¬تر شـده اسـت. 

و میـل بـه گفتگـو رخـت از میـان بربسـته اسـت. 

جنگ داخلی

در 14 اپریل 2021، سـخنگوی پارملان افغانستان 

–میـر رحـان رحانـی- از فـرو رفـن ایـن کشـور در یک 

"جنـگ داخلی" دیگر هشـدار داد. حلقه¬های سیاسـی 

جنـگ  یـک  پیرامـون  را  نگرانی¬های¬شـان  کابـل  در 

 11 در  امریکایـی  نیروهـای  بیرون¬رفـت  بـا  داخلـی 

سـپتامرب سـال روان بیـان کرده-انـد. از ایـن رو، در 15 

اپریـل، رشیـف امیـری، خربنـگار طلوع¬نیـوز، در یـک 

نشسـت خـربی کـه در سـفارت امریـکا در کابـل برگـزار 

امریـکا،  داخلـه¬ی  وزیـر  بلینکـن،  آنتونـی  از  گردیـد، 

پیرامـون احتـال یک جنـگ داخلی پرسـید. بلینکن در 

پاسـخ گفـت، "فکـر منی¬کنـم فـرو رفـن در یـک جنگ 

داخلـی یـا جنـگ درازمـدت دیگـر بـه سـود هیچ¬کـس، 

دسـت کـم بـرای افغانسـتان، باشـد." 

در واقـع افغانسـتان نیـم سـده اسـت دسـت کـم از 

هنـگام پیدایـش مجاهدین – مشـمول عبدالحق -  یعنی 

هنـگام آمادگـی بـرای جنـگ با حـزب دموکراتیـک خلق 

افغانسـتان )1978-1992(، در دامـن جنـگ داخلـی 

از  بـا پشـتیبانی امریـکا  فـرو رفتـه اسـت.  ایـن جنـگ 

یافـت،  محافظه¬کارتریـن و تندروتریـن عنـارص شـدت 

عنـارص و گروه¬هایـی که به بخشـی از القاعـده، طالبان 

و دیگـر دسـته¬های اسـام¬گرایان تبدیـل شـدند. در 

ایـن دوره ایـاالت متحـد امریـکا هرگـز راهـی بـه سـوی 

نکـرد؛ در عـوض، همیشـه در هـر فرصـت  ارائـه  صلـح 

از  اسـتفاده  بـه  اشـتیاق نشـان داده اسـت کـه متایـل 

نیروهـای خـود بـرای کنـرتول برآینـد در کابـل دارد. 

خروج؟

حتـی بـا وجـود ایـن خـروج، کـه در اواخـر اپریـل 

2021 اعـام شـد و از 1 ِمـی آغـاز گردیـد، آن¬چنان که 

گویا روشـن و واضح نیسـت. رئیس جمهور جـو بایدن در 

14 اپریـل 2021 اعـام کـرد "هنـگام بازگشـت رسبازان 

امریکایـی بـه خانـه فـرا رسـیده اسـت." در همیـن روز، 

وزارت دفـاع امریـکا بیان داشـت کـه 2500 رسباز تا 11 

سـپتامرب از افغانسـتان بیـرون خواهنـد رفـت. همزمـان، 

در 14 مـارچ، مقاله¬یـی در نیویـارک تایمـز یـاداور شـد 

کـه امریکا در افغانسـتان 3500 نیـرو دارد، در حالی که 

همگانـی شـده اسـت کـه 2500 رسبـاز در ایـن کشـور 

پنتاگـون،  سـوی  از  کم¬شـاری  ایـن  دارنـد."  حضـور 

دفـرت  گـزارش  ایـن،  بـر  افـزون  اسـت.  پنهـان¬کاری 

دسـت¬یار وزیـر دفـاع امریـکا بـرای پایـداری یادآور شـد 

کـه امریـکا 16000 پیـان-کار در افغانسـتان دارد. این 

پیـان¬کاران خدمـات گوناگونـی بـه دسـت می¬دهند 

نظامـی  پشـتیبانی  شـامل  فـراوان  احتـال  بـه  کـه 

می¬گـردد. هیـچ یک از این پیـان¬کاران یا 1000 تن 

رسبـاز پنهـان شـده، نـه قـرار اسـت کشـور را تـرک کنند 

و نـه حمـات هوایـی )بـه شـمول حمـات هواپیاهـای 

بـدون رسنشـین( پایـان خواهـد یافـت، و نه پایانـی برای 

ماموریت¬هـای نیروهـای ویـژه وجـود خواهـد داشـت. 

در 21 اپریـل، بلینکـن گفـت کـه امریـکا نزدیک به 

300 میلیـون دالـر بـه دولـت ارشف غنـی خواهـد داد. 

غنـی کـه ماننـد همتـای پیشـین خـود، حامـد کـرزی، 

اغلـب ظاهـرا تنهـا حکـم شـهردار کابـل را دارد تـا رئیس 

جمهـور افغانسـتان، توسـط رقبـا کنـار زده می¬شـود. 

پسـا-بیرون¬رفت  بـر رس دولت-هـای  در کابـل گفتگـو 

بـه شـمول پیشـنهاد رهـرب حـزب اسـامی، گل¬بدیـن 

خـود  رهـربش  کـه  دولتـی  تشـکیل  بـرای  حکمت¬یـار 

متـام شـواهد و قرائـن دال بر اینکه جـز طالبان هیچ 

جریـان و گروهـی دیگری در افغانسـتان نیسـت که بتواند 

قتل هـای هدفمنـد را در کشـور سـازماندهی منـوده و بـه 

ایـن پیانـه ی وسـیع در هـر نقطـه ی کشـور کـه خواسـته 

باشـند به اجرا در آورند. شـاید این سـئوال در ذهن ایجاد 

شـود طالبانـی که قرار اسـت در آینده بخشـی از حکومت 

افغانسـتان باشـند و مذاکـرات کنونـی صلـح گویـای ایـن 

واقعیـت در سـطح وسـیع جهانـی اسـت که ایـن مذاکرات 

بانـی و باعـث حکومت اشـرتاکی آینده افغانسـتان خواهد 

بـود، در چنیـن پنـداری طالبـان چـه نیـازی دارنـد کـه 

شـهروندانی را بـه قتـل برسـانند کـه در آینده نزدیـک قرار 

اسـت بـا آنـان زیـر چـرت نظـام واحـد بـه کارزار سیاسـی و 

زندگـی مسـاملت آمیـز شـهروندی رو آورنـد، ایـن سـئوال 

ممکـن اسـت فرضیـه ذهنـی بسـا اشـخاص در وضعیـت 

کنونی باشـد.

امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه این گـروه تا حـال حارض 

صبغـه ی تروریسـتی در پس زمینـه خـود دارنـد و نام شـان 

تـا کنـون از فهرسـت سـیاه سـازمان ملـل متحـد خـارج 

نگردیـده اسـت، بـرای یک گـروه تروریسـتی کـه در جهت 

منایانـدن حضـور شـان در جغرافیـای خـاص بـه جـز راه 

وجـود  دیگـری  گزینـه  هیـچ  تباهـی  و  وحشـت  انـدازی 

نـدارد تـا حضور مثمـر خـود را در منظر جهانیـان و جامعه 

ملـل برجسـته سـازند، تنها گزینـه ی که خـوراک تبلیغاتی 

خوبـی بـه آنـان در قبـال دارد و می توانـد نقـش پـر رنـگ 

شـان را در افغانسـتان بـه تصویـر بکشـد همیـن گزینـه ی 

انتحـار و انفجـار اسـت، میزان و شـدت این عملکـرد زبون 

و سـخیف وابسـته به مقتضیات تأمین منافع آنان متفاوت 

اسـت، در ایـن میـان گاهی قتـل روزنامـه نـگاران میتواند 

بازدهـی خـوب تبلیغاتی به آنان داشـته باشـد و گاهی نیز 

انفجـار در مسـاجد و تکیه خانـه هـا باعث ایجاد وحشـت و 

رس و صـدای بیشـرت می گـردد.

برنـده  بـرگ  یـک  عنـوان  بـه  آمـوزان  دانـش  قتـل 

همیشـه در پـان آنـان قـرار دارد؛ امـا زمـان شناسـی ایـن 

قـرار دادن  دارد؛ هـدف  اهمیـت  آنـان  بـه  قتل هـا  گونـه 

دانـش آموزان اناثیه لیسـه ی سیدالشـهدا دشـت برچی از 

ایـن منظـر بـه ایـن گـروه میتوانسـت رس و صـدای بیشـرت 

و خـوراک تبلیغاتـی ایجـاد کنـد کـه از حیـث محاسـبات 

اهـداف  بـا  تبلیغاتـی  عنـارص  دیگـر  و  مکانـی  زمانـی، 

دهشـت افگنانـه آنان همخوانی بیشـرتی داشـت. پروسـه 

صلـح اسـتانبول گزینـه جربی اسـت که بـه گـروه طالبان 

تحمیـل می گـردد، خـروج نیروهـای بیـن املللـی باعـث 

گردیـده اسـت کـه بـه آنـان غـرور کاذب ایجـاد گـردد و در 

هـر سـمت کشـور عربـده کنان نعـره ی » فتـح « رس دهند، 

در حـال حـارض رهـربان ارشـد ایـن گروه بـاور منـد اند که 

مـی تواننـد از مجـاری تـداوم قتـل، کشـتار و جنـگ کل 

قـدرت را تصاحـب شـوند، از ایـن جهـت بـه پروسـه صلـح 

ترکیـه وقعـی منی گذارنـد، اکنـون کشـورهایی کـه بـر این 

گروه نفوذ دارند هانند پاکسـتان و بخشـی از کشـورهای 

حـوزه خلیـج، می خواهند که توسـط فشـار و اجبـار آنان را 

بـه ترکیـه در میـز مذاکره بکشـانند؛ زیرا اگر چنین نشـود، 

حیثیـت و پرسـتیژ جهانـی آمریـکا در سـطح بیـن امللـل 

بـه خصـوص در نـزد رقبـای جهانـی اش به شـدت آسـیب 

پذیـر خواهـد شـد و آمریـکا با توجـه به نفوذ عمیقـی که بر 

کشـورهای حامـی طالبـان دارد از آنـان بـه صـورت جـدی 

خواسـته اسـت کـه ایـن گـروه را به حضـور در میـز مذاکره 

در کشـور ترکیـه وا دارنـد.

بـا ایـن حـال از چنـد جهـت حملـه بـر مکتـب اناثیـه 

سیدالشـهدا می توانسـت برگ برنده را در دسـتان طالبان 

قـرار دهـد کـه ذیا اشـاره می گـردد.

1- چنـدی قبـل دانـش آمـوزان ایـن مکتـب بـه علت 

کمبـود معلمیـن و کتـب درسـی در فضـای مکتـب مانـور 

دادخواهـی برگـزار کردنـد و بـا حمـل پـاک کارت هایـی 

همچـون » مـا معلـم می خواهیـم« » وزیـر صاحـب کمبـود 

کتـاب را رفـع کنید«، صدای خود را به گوش مقامات طراز 

اول حکومـت رسـانیدند و ایـن حرکـت دانـش آمـوزان در 

سـطح کان نیز بازتاب وسـیعی در پی داشـت، طالبان به 

ایـن علـت ایـن مکتب و دانش آمـوزان را هدف قـرار دادند 

کـه از ایـن منظـر حکومـت و مسـئوالن، مورد مامـت قرار 

گیرنـد کـه نه تنها کتـاب و معلم بـه آنان فراهم نتوانسـت؛ 

بلکـه بـا هـدف قـرار دادن جـان آنـان، صـدای اعرتاضـی 

شـان را بـرای همیشـه خامـوش سـاختند؛ چنانچـه برخی 

از مسـئولین گـروه طالبان پس از انفجـار گفته بودند که » 

داعـش سـاختگی اداره کابل مسـئولیت حملـه را به عهده 

خواهـد گرفـت«؛ بنـا بـر ایـن از ایـن زاویـه به نفـع طالبان 

بـود کـه صـدای مـردم را بـر علیه حکومـت بلند منایـد و از 

پسـتوهای آن اهـداف خـود را تعقیـب منایند برعـاوه، در 

تـاش انـد تا سـطح نـا رضایتـی عمومـی را برعلیـه نظام و 

حکومـت موجـود بـاال بـرده و شـکاف میـان دولـت و ملـت 

بییشـرت از هـر زمـان دیگر مضاعـف گردد.

بـه  بنـا  و  نزدیـک شـدیم  مـاه رمضـان  بـه ختـم   -2

وعـده ی کـه طالبـان به میزبانـان برگـزاری نشسـت ترکیه 

از مـاه رمضـان برگـزار  ایـن نشسـت بعـد  سـپرده بودنـد 

می گـردد. انفجـار بـر مکتـب اناثیـه سـید الشـهدا در ایـن 

رشایـط زمانـی از ایـن جهـت می توانسـت به آنـان بازخورد 

تبیلغاتـی خوبـی ایجـاد کند کـه از پس زمینـه این حمله، 

ضعـف دولـت را در عـدم توانایـی تأمیـن امنیـت برجسـته 

سـازد و بـه جامعـه جهانـی ایـن پیـام را منتقـل منایند که 

در حاکمیـت طالبـان چنیـن بـد امنی هایـی جـا نخواهـد 

داشـت و ایـن گـروه از پس هرگونه تأمیـن امنیت برخواهد 

بـه جامعـه  تلویحـی  بـه صـورت  دیگـر  از جانـب  و  آمـد. 

جهانـی فهانـده باشـند کـه طالبـان در هـر نقطه کشـور 

حتـی پایتخـت کـه در بیـخ گـوش ارگ ریاسـت جمهوری 

تـوان  اسـت  برخـوردار  نفـوذ وسـیع  از  آن حـد  تـا  اسـت 

هیـچ  و  دارنـد  را  حمـات  و  اقـدام  هرنـوع  سـازماندهی 

نیروهـای بازدارنـده در برابـر ایـن گـروه موجـود نیسـت. از 

سـوی دیگـر ایـن انفجـار می توانـد در میـز مذاکـره روحیه 

تغلـب آنـان بـر هیـأت دولـت را برجسـته سـازد و در چانـه 

زنـی هـا بتوانـد بـه حـد اکـر امتیـازات دسـت یابنـد. بـه 

قطـع و یقیـن در میـز مذاکـرات خطـاب بـه هیـأت دولـت 

بـه ایـن نکتـه اشـاره خواهنـد کـرد که شـا از پـس تأمین 

امنیـت مـردم بـر آمـده منی توانیـد، ایـن امـر ظاهـرا بـرگ 

برنـده را در اختیـار طالبـان قـرار خواهـد داد.

3- هـدف حملـه از این جهت سـاکنین دشـت برچی 

و مکتـب این سـاحه انتخـاب گردید که اکریـت این مردم 

بـه فعالیـت مدنی و امور تبیلغاتی و فرهنگی شـهره اند، از 

محاسـبات اسـتخباراتی ایـن گـروه، در بازه زمانـی کنونی 

ایـن بهرتیـن سـوژه اسـت کـه مـردم دشـت برچـی بـه آن 

بازتـاب وسـیع خواهنـد داد و اینطـوری باعـث می گـردد 

که فراتر از مرزهای افغانسـتان و در سـطح جهان وحشـت 

خلـق گـردد کـه چنیـن هـم شـد، از آنجایـی کـه طالبـان 

هیچـگاه منـی توانـد از مجـاری کارهای سـامل و سـتایش 

برانگیـز حضـور خـود را برجسـته سـازند، جـاری سـاخن 

خـون و پیانـه وسـیع کشـتار برتریـن گزینه تبلیغـی آنان 

اسـت، بـه هـر میزانی کـه کشـتار و خونریزی وسـیع گردد 

بقـای آنـان بیشـرت از هر زمـان دیگر تضمین خواهد شـد؛ 

زیـرا حامیانـی کـه ایـن گـروه را مـورد ترغیـب و حایـت 

قـرار مـی دهنـد خواسـتار چنیـن آشـوبی هسـتند. اطـاق 

فکـر اسـتخبارات در خـارج از مرزهـای افغانسـتان که این 

نقشـه هـا را طـرح مـی مناینـد و عملـی سـازی آن را بـه 

مجریـان طالـب در داخـل افغانسـتان می سـپارند از پـس 

زمینـه ایـن حمـات و کشـتار اهـداف بسـا اسـرتاتژیک و 

بلنـد مدتـی را تعقیـب می منایند کـه بعد از گذشـت زمان 

طوالنـی پیامدهـای آن یقـه مـردم افغانسـتان را گرفته و از 

هـر سـو زنجیـر حـر را بـر ابعـاد وسـیع زندگی ایـن مردم 

می گسـرتانند.

لـذا ایـن حملـه از چنیـن مجـاری و چندیـن مـورد 

دیگـر کـه در ایـن مقـال منی گنجـد بـه گـروه طالبـان و 

حامیـان پشـت پـرده شـان بازدهـی و مثـره دلخـواه آنـان 

را در پـی خواهـد داشـت. پیـش از ایـن مولـوی حنفـی، 

یکـن از اعضـای حلقـه رهـربی ایـن گـروه در گفتگـو بـا 

رسـانه ها گفتـه بـود کـه در افغانسـتان هیـچ گروهـی بـه 

جـز طالبـان توانایـی انجـام حمـات مسـلحانه را ندارنـد، 

یـاد آور شـده بـود کـه بـه جـز طالبـان گـروه  همینطـور 

دیگـری در ایـن کشـور مسـلح نیسـت، بنـا بـر ایـن، بـا در 

نظرداشـت مولفه هـای فـوق و اسـتناد بـه سـخنان عضـو 

هیـأت رهـربی گـروه طالبـان، ایـن یـک واقعیت اسـت که 

بـه جـز این گروه هیـچ گروه دیگری در افغانسـتان مسـلح 

نیسـت و تـوان انجـام چنیـن حماتـی را نیـز ندارنـد، هـر 

گـروه و جریـان تروریسـتی دیگری با اسـامی مختلـف و از 

هـر کشـور دیگـری هـم کـه در افغانسـتان فعالیت داشـته 

باشـند مسـتقیا تحـت نظـارت و قیـادت طالبان اسـت و 

در هاهنگـی بـا این گـروه فعالیت های تروریسـتی شـان 

را پیـش می برنـد. 

بـه هـر حال تا زمان برگزاری پروسـه صلـح در ترکیه و 

بـه نتیجه رسـیدن آن، زمـان تلخ و وضعیت ناگـوار امنیتی 

و اقتصـادی مـردم افغانسـتان را در گـرداب خـود خواهـد 

پیچانـد، حوصلـه منـدی تـوأم با اقدامـات مدبرانـه مردم و 

دولـت افغانسـتان مـی توانـد ایـن کشـور و مـردم اش را از 

کام هیوالهـا و افعی هـای تروریـزم محفوظ نگهداشـته و با 

تضمیـن حفـظ سـامتی جسـمی و روانـی سـاکنین ایـن 

مـرز و بـوم گـذر از ایـن مرحلـه حسـاس را مدبرانـه پشـت 

رس بگذاریـم.

وی باشـد و طالبـان در آن شـامل نباشـد، وجـود دارد. 

بایـد  طالبـان  کـه  اسـت  پذیرفتـه  امریـکا  هم¬زمـان، 

حـاال  باشـند؛  داشـته  نقشـی  افغانسـتان  دولـت  در 

آشـکارا گفتـه می¬شـود کـه اداره¬ی بایـدن بـاور دارد 

طالبـان "حکومتـی کمـرت سـخت¬گیرانه" در مقایسـه با 

داشـت.  خواهنـد   2001 تـا   1996 سـال¬های 

ظاهـرا امریکا متایل دارد طالبان بـا آویزه¬ی گوش 

کـردن دو موضـوع اجـازه¬ی بازگشـت دارنـد: نخسـت 

اینکـه حضور امریکا همچنـان در افغانسـتان ادامه یابد؛ 

و دوم اینکـه رقبـای اصلـی امریـکا یعنـی چیـن و روسـیه 

هیـچ نقشـی در کابـل نداشـته باشـند. در سـال 2011، 

شـهر  در  کلینـن،  هیـاری  امریـکا،  خارجـه¬ی  وزیـر 

ِچنـای هنـد طـرح پیشـنهادی "ابتـکار جـاده¬ی جدیـد 

ابریشـم" را ارائـه داد کـه در آسـیای مرکـزی از طریـق 

افغانسـتان و بندرهـای هنـد بـه یکدیگـر متصـل گردند. 

هـدف از ایـن ابتکار قطع روابط روسـیه با آسـیای مرکزی 

و پیش¬گیـری از ایجـاد "کمربنـد و ابتـکار چیـن" بـود، 

ابتـکار و کمربنـدی کـه اکنـون تـا ترکیـه ادامـه دارد. 

قـرار  افغانسـتان  برگ¬هـای  در  ثبـات  گزینـه¬ی 

نـدارد. در مـاه جنـوری، والدیمیـر نـوروف، وزیـر پیشـین 

همکاری¬هـای  سـازمان  کنونـی  رسدبیـر  و  ازبکسـتان 

شـانگهای در یـک وبینـار کـه انسـتیتوت پژوهش¬هـای 

بـود،  کـرده  برگـزار  اسـام¬آباد  سیاسـت¬گذاری 

رشکـت کـرد. نـوروف در ایـن وبینـار گفـت کـه داعـش 

جنگ¬جویانـش را از سـوریه بـه شـال افغانسـتان نقل 

مکان داده اسـت. این حرکت جنگ¬جویـان افراط¬گرا 

نـه تنها برای افغانسـتان کـه برای آسـیای مرکزی و چین 

یک خطر اسـت. در سـال 2020، واشـنگن پست فاش 

کـرد کـه ارتـش امریـکا بـرای داشـن دسـت¬آوردی در 

برابـر جنگ¬جویـان داعـش از طالبـان پشـتیبانی کرده 

اسـت. حتـی اگـر یـک پیان¬نامـه¬ی صلح بـا طالبان 

به امضاء برسـد، داعش کشـور را بی¬ثبـات خواهد کرد. 

احتامالت فراموش شده

همیـن  شـده¬اند؛  فرامـوش  زنـان  نگرانی¬هـای 

نگرانی¬هـا بـه حملـه¬ی امریـکا در مـاه اکتوبـر 2001 

بـر افغانسـتان مرشوعیـت بخشـید. راسـیل باسـو، یـک 

مقـام سـازمان ملـل، از سـال 1986 تا 1988 بـه عنوان 

مشـاور ارشـد رشـد زنـان بـرای دولـت افغانسـتان ایفـای 

وظیفـه می¬کـرد. قانـون اساسـی افغانسـتان )1987( 

بـرای زنـان حقـوق برابـر قائـل بـود، کـه بـه گروه¬هـای 

زنـان امـکان مـی¬داد در برابـر هنجارهـای مردانـه و نیز 

از  باسـو می¬گفـت،  بایسـتند.  و خانـه  کار  برابـری در 

آنجـا کـه شـار فراوانـی از مـردان در جنـگ جان¬شـان 

را از دسـت دادنـد، زنـان بـه چندیـن شـغل روی آوردنـد. 

دسـت¬آوردهای چشـم¬گیری در حقـوق زنان مشـمول 

افزایـش نـرخ سـواد بـه میان آمـد. همه¬ی اینهـا در طی 

دو دهه جنگ امریکا در این کشـور، از میان رفته اسـت. 

حتـی پیـش از بیرون¬رفـت شـوروی از افغانسـتان 

قـدرت  پـی  در  اکنـون  کـه  مردانـی   ،1989 سـال  در 

می¬گفتنـد  حکمت¬یـار،  گل¬بدیـن  ماننـد  هسـتند، 

کـه ایـن دسـت¬آوردها را نادیـده خواهنـد گرفـت. باسـو 

از شـب¬نامه¬ها یـادآوری کـرد، آگهی¬هایـی کـه برای 

زنـان پخـش می¬شـد و آنهـا را بـه پیـروی از هنجارهـای 

مردسـاالرانه گـوش¬زد می¬کـرد )وی هشـدارنامه¬یی 

دربـاره¬ی ایـن فاجعـه بـه نیویـارک تایمـز و واشـنگن 

پسـت و نیز میسـیز مگزین فرسـتاد، ولی همه¬شـان آن 

هشـدار را نادیـده گرفتنـد(. 

افغانسـتان-  کمونیسـت  جمهـور  رئیـس  واپسـین 

محمـد نجیـب اللـه )1987-1992(- یـک "طرح آشـتی 

ملـی" را ترتیـب داد، کـه بـر بنیـاد آن حقـوق زنـان را در 

اسـام¬گرایان  بـود.  قـرار داده  اجنـدای خـود  اولویـت 

– هـان  کردنـد  رد  را  ایـن طـرح  امریـکا  زیـر حایـت 

اسـام¬گرایانی کـه بیشرتشـان امـروز در جایگاه¬هـای 

قـدرت قـرار دارنـد. هیـچ درسـی از ایـن تاریـخ گرفتـه 

نشـده اسـت. امریکا از افغانسـتان "بیرون خواهد رفت"، 

ولـی دارایی¬هـای خـود را بـرای کیـش و مـات کـردن 

چیـن و روسـیه بـه جـا خواهـد گذاشـت. ایـن ماحظات 

جیوپولیتیکـی نگرانی¬هـای مـردم افغانسـتان را تحـت 

شـعاع خویـش قـرار خواهـد داد. 

آیا ایاالت متحده امریکا از افغانستان بیرون خواهد رفت؟ زهی خیال باطل!
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در قاموس طالبان آموزان  ــتار دانش  و کش انگیزه قتل 
 سید لطیف سجادی

 نویسندگان نوآم چامسکی و ویجای پراشاد

برگردان: بصیر بیتا
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 بازی با اعداد              3274
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3169    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3445
وزیرسفید را در خانه  a3 حرکت دهید. 

3473

جواب هدف         2922

  

 
فه

ی

م ر

هنرو

ثور
امروز برای مسافرت رفتن و مزایای مالی روز خوبی نیست. عدم اعتماد بنفس و 
وضعیت مهار شــده ای که دارید ممکن است امروز شکست بخورید و در بخش 

های اجتماعی نامید شوید.

جوزا
امــروز مود خیلی خوبی ندارید، و مهارت های برقراری ارتباطی تان در بهترین 
حالت نمی باشــد. روز خوبی برای بیرون رفتن با دوستان تان نمی باشد، البته 

به جز مالقات با افراد مهم. از خرید وسایل های گران قیمت اجتناب کنید! 

سرطان
امروز صبح در وضعیت بی تفاوتی به ســر می برید، و همکاران و دوســتان 
تان ســعی دارند که به شــما کمک کننــد. مود بدی که داریــد به دلیل 

مشــکالت مالی تان می باشد که مدتی است شما را اذیت کرده است. 

اسد
امروز برای مالقات با دوســتان تان روز خوبی نمی باشــد. به نظر می رسد که 
در حالت مهار قرار دارید و همه چیز مانع شــما هســتند. باید از خرید و فروش 
چیزهای ارزشمند اجتناب کنید. ســعی کنید برای آینده با خانواده تان برنامه 

ریزی کنید و بیرون بروید.

سنبله
احساس نیاز می کنید که تغییراتی ایجاد کنید و یا یک فعالیت جدیدی را شروع 
کنید. زمان مطلوبی برای امور قلبی و فعالیت های داخلی می باشد. ایده های تان 

ممکن است آن چنان که سزاوار هستید قدردانی نشود. 

حمل
امروز روی مود مالقات با دوســتان تان نیســتید. احتیاط کنید و خودتان را از 
دیگران جدا نکنید. بهتر اســت که بیشــتر اجتماعی باشــید. در نهایت متوجه 
خواهید شد مشکلی که شما را ناراحت می کرده به اندازه ای که فکر می کردید 

ناراحت کننده نیست.

میزان
امروز صبح مشکالت زیادی برای حل کردن دارید و سرشار از انرژی هستید 
و مــی توانید همه کارهــای تان را انجام دهید. احتماال با مشــکالت مالی 

برخورد کنید. باید بیشتر به خانواده و زندگی عاطفی تان توجه کنید.

عقرب
زمان آن است که کمتر کار کنید و بیشتر به شریک عاطفی تان توجه کنید. 
احتماال بخواهید که پروژه های کاری تان را به زمان دیگری موکول کنید زیرا 

که در خطر از دست دادن پول می باشید. 

قوس
امروز صبح فرصتی دارید که کســب و کاری را شــروع کنید اما عجله نکنید! 
زمــان بگذارید و برای یک مدت خوب فکر کنیــد. زندگی عاطفی تان امروز 
مطلوب است و فرصت خوبی دارید تا شب رمانتیکی را با شریک عاطفی تان 

سپری کنید.

جدی
مهارت های برقراری ارتباطی تان امروز بهترین شــکل نمی باشــد، و این 
ممکن اســت که بر روابــط اجتماعی و عاطفی تان تاثیر بگذارد. به شــما 
توصیه نمی شــود که درگیر پروژه کاری جدیدی شوید. حتی اگر دوستان 

تان پیشنهاد وسوسه انگیزی به شما ارائه دهند.

دلو
از نظر فکری در بهترین حالت ممکن هستید. می توانید در تمام کارها موفق شوید. 
باید اولویت های خود را تنظیم کنید تا زمان موثر تری را داشته باشید. نیازهای 

شریک عاطفی تان را نادیده نگیرید.

2923

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 19  کلمه: عالی 

فایده ـ مفیــد ـ هدف ـ فدا ـ 
فــرداـ  فریدـ  فرهادـ  هادیـ  
دم ـ مــادر ـ دام ـ دایم ـ دیار 
ـ ردهـ  درهـ  مــادهـ  مهدیـ  

مهدـ  ده.
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 غضنفر کاظمی

حوت
احساس می کنید که نیاز دارید تا با کسی در ارتباط با مشکالت قلبی تان صحبت 
کنید. احتماال احساس نادیده گرفته شدن می کنید. به خودتان اجازه ندهید که 

در این احساسات منفی غرق شوید.

 شطرنج                     3446

ا

آه ـ اتومبیل ـ بابا ـ پاسبز ـ تاریک ـ ثامن ـ جاهلیت ـ چرخاب ـ حالت 
ـ خاصره ـ دالل ـ ذرات ـ روغن ـ زینه ـ ژوژه ـ ســهل ـ شورش ـ صیاد 
ـ ضیافــتـ  طنینـ  ظفرـ  عمیدـ  غوزهـ  فوالدینـ  قوروتـ  کوالـ  گل 

اندام ـ لوبیا ـ مینا ـ نورافکن ـ ویران ـ هیچگاه ـ یخدان.

ک گ پ ث ش ر و غ ن چ ذ ه

ا ی ب و ل ا و ح چ ر ژ چ

ع ض ر ص ب ز ا ط ا و ط ح

د ش ج ا ه ل ی ت ژ ا ن ض

ل ژ ب ر ت خ ظ آ ن م ی ی

ا ه ص ط د و خ ی ه ا ن ا

ل ا س ا ن ا م ن ز د ی ف

خ گ ن ا پ ژ ی ب ذ ن د ت

ا چ ر گ ث ز س ص ی ا ا و

ل ی ف ف ب ا خ ر چ ل ل ر

و ه ظ ق پ ع م ی د گ و و

ک ن ک ف ا ر و ن ث پ ف ق

د

برای مدتی به این جمع می پیوندند و بعد می روند خدا حافظی نکند چون باور 

دارد آن ها را خیلی زود در همین حوالی ها مالقات خواهد کرد. 

بخاطری که او فرصتی برای وداع با فرزندش نداشته و اکنون هم دیگر قصدی 

برای خداحافظی از کسی ندارد. 

فرن در این مدت کم کم یاد می گیرد که لبخند بزند و برای دیگران احرتام 

بگذارد. او متوجه می شود که دوست داشنت و انرژی دادن به کسانی که بر رس 

راهش واقع می شوند مسیر حقیقی اوست، نه اسیر بودن یک نواخت به یک 

کار و زندانی کردن خودش تک و تنها در یک خانه. 

در طول و عرض فلم شخصیت های بسیاری به نوعی داستان های شان را 

تعریف می کنند و یا نشان داده می شود که هرکدام به دالیلی رو به کوچ نشینی 

آورده اند. کسی پس از باخرب شدن از بیامری اش تصمیم گرفته به دل طبیعت 

بزند و رویایش که سفر در دور آمریکاست را به واقعیت مبدل کند. یکی هم 

زندگی را بی ارزش تر از آن می دانسته که خود را تبدیل به ماشین کار کند. 

بخشی هم به اجبار و عده ای هم به خاطر این که بیشرت از زندگی شان لذت 

بربند به این گونه زندگی پناه آورده اند. شخصیت ها در این فلم به حدی خاکی 

و عادی است که هیچ قهرمانی در ذهن بیننده نقش منی بندد که پس از پایان 

فلم بخواهد به یادش آورده و از رشادت هایش پند بگیرد، حتی فرن که تقریبا 

متامی فلم بر حول محور او می چرخد. 

حقیقتا خود من از این فلم آن چنان برداشت هیجان انگیزی نداشته ام که 

اکنون بنویسم این فلم با من چنین و چنان کرد و برای شام هم از خوبی ها و 

تاثیرش بر زندگی افراد بنویسم. این فلم برای من حداقل، فلمی بود هامنند 

بسیاری از فلم های دیگر که همیشه می بینم شان و تنها فقط برای مدتی 

ذهنم را درگیر می کند و به زودی جایش را فکرها و دغدغه های دیگری پر 

می کند. 

شاید هم دلیلش این است که من به عنوان یک بیننده مبتدی نتوانسته ام 

رشایط فرن و کسانی دیگری که در آمریکا زندگی دارند را به درستی درک 

کنم، در صورتی که مخاطبان آمریکایی و کسانی که در چنین وضعیتی 

زیسته اند شاید به درستی بتوانند با فلم و شخصیت هایش احساس 

همذات پنداری کنند. 

حرف اساسی و مهم تر از همه این ست که کلویی ژائو به خوبی توانسته است 

زندگی عادی یک بخشی از مردم را تصویر کند که مردمان دیگر آن ها را غیر 

عادی و بی خامنان فکر می کنند، در حالی که آن ها خودشان فقط انتخاب 

کرده اند که چنین زندگی کنند. به عنوان منونه در جایی از فلم نوجوانی 

فرن را »بی خامنان« خطاب می کند اما فرن به او می گوید: » من بی خامنان 

نیستم، فقط خانه ندارم!« 

به هر روی این فلم با واکنش مثبت منتقدان بسیاری مواجه شده است و 

جایزه های بسیاری را نیز برده است. 

از جمله ی آن  ها می توان به جایزه بهرتین فلم، جایزه بهرتین کارگردانی برای 

کلویی ژائو و جایزه بهرتین بازیگر زن برای فرانسیس مک دورمند از جشنواره 

اسکار امسال یاد کرد و نیز جایزه شیر طالیی ونیز، دو جایزه بهرتین فلم 

درام و بهرتین کارگردانی از گلدن گلوب جایزه هایی است که این فلم در 

کارنامه اش دارد.

در جایی خوانده بودم کسی به نام »ژان روش« که از او به عنوان فلم 

ساز و استاد سینامیی وریته یاد شده بود گفته است: »عینیت زندگی 

آن قدر ارزشمند است که نیازی به روایت اغراق آمیز در سینام ندارد. 

سینام باید عین حقیقت روزمره باشد، مثل یک چشم مشاهده گر.«

به نظر من فلم »رسزمین خانه به دوش ها« فلمی است که در همین 

قالب می گنجد و این فکر می کنم به معنی نقطه قوتش است. 

رسزمین خانه به دوش ها در واقع یک مستند از زندگی مردمان خانه 

به دوش اهل آمریکا است که از خود هیچ خانه و کاشانه ی ندارند. 

فرانسیس مک دورمند در نقش »فرن« تنها کسی است که در نقش یک 

خانه به دوش است، دیگر کسانی در این فلم تقریبا همه در نقش های 

واقعی خودشان هستند و این یعنی مهر تاییدی بر واقعی بودن و تا 

جایی هم مستند ساخنت زندگی یک بخشی از مردم که بعضی به 

دل خواه و بعضی هم به اجبار چنین زندگی را پیشه کرده اند. 

زندگی این جامعت طوری است که گاهی در صحراهایی بی آب و 

علف زندگی می گذرانند و گاهی در رشق و گاهی هم در غربی ترین 

نقطه ی آمریکا و البته این چیزی بدی نیست. 

چون در این فلم به خوبی نشان داده می شود که خانه به دوشی که 

یک نوع انتخاب در زندگی است می تواند چیزهای خوب بسیاری را 

برای آدم به ارمغان بیاورد. 

ژائو در این فلم بیان می کند که در مقابل این همه عظمت هستی، 

اشتباه است که آدم رس در الک خود فرو کرده و از همه ی این 

هیجانات و زیبایی ها به دور مباند. 

او در سکانس های زیادی زیبایی ها و بزرگی هستی در برابر کوچکی 

و حقارت انسان را تصویر می کند. هامنند نشان دادن زیبایی های 

غروب و طلوع آفتاب در آن دشت های دور افتاده، دریایی خروشان و 

خشمگین در برابر فرن آرام، نشان دادن دایناسوری بزرگ در کنار فرن 

کوچک و به تصویر کشیدن کوهستان های عظیم در برابر این موجود 

نحیف. به باور من نشان دادن همه ی این موارد از نظر کلویی ژائوی 

کارگردان، یعنی عظمت دنیا و این که تنها آدم های خانه به دوش 

چون »فرن« می توانند حداقل بخشی از این عظمت و بزرگی هستی را 

ببینند، از نزدیک ملس کنند و گاهی هم تجربه و درک کنند. 

داستان از این قرار است که زنی به نام فرن که یک بیوه شصت ساله 

اهل نوادا است خانه و شوهرش را پس از بسته شدن یک رشکت 

گج که شوهرش در آن مشغول کار است و اتفاقات عجیبی که در 

زندگی اش می افتد، از دست می دهد. 

پس از آن فرن، این زن تنها تصمیم می گیرد که در یک ون سفید 

کوچک زندگی بگذراند. 

او همواره در سفر است و برای مدتی در جاهای مختلف کار می کند. 

بعدا از طریقی متوجه می شود که خانه به دوشانی بسیاری در جایی 

مشخصی همیشه جمع اند و به هم دیگر کمک می کنند. او به هامن جا 

می رود و پس از آن اتفاقات حول محور شخصیت های هامن مکان و 

خود فرن می چرخد. در این جمع پیرمردی رهربی گروه را به عهده دارد 

که پرسش بر اثر خودکشی مرده است و همین باعث کوچ نشینی وی 

شده است. 

این پیرمرد حاال تصمیم گرفته است به مردم کمک کند و با کسانی که 

فلم

فلـم سـینامیی »خشـم مردانـه« فلمـی بـا بـازی جیسـون اسـتاتهام 

اسـت کـه اکرانـش را بـا فـروش ۸.۱ میلیـون دالـری در گیشـه های 

آمریـکا رشوع کـرده اسـت.

بـه گـزارش ورایتی، با رشوع فصل تابسـتانی سـینامها کـه معموالً با 

اولیـن آخـر هفتـه در مـاه مـی رشوع می شـود، سـینامداران امیـدوار 

بودنـد تـا اکـران »بیـوه سـیاه« بتواند به دادشـان برسـد و مـردم را به 

سـینامها بکشـاند، امـا اندکـی پیـش از اکـران ایـن فلـم، کمپانـی 

دیزنـی اکرانـش را از ۷ مـاه مـی تـا ۹ جـوالی بـه تاخیـر انداخت.

دل  در  را  امیـد  می توانـد  مردانـه«  »خشـم  اکـران  حـال  ایـن  بـا 

دارد. نگـه  زنـده  زمـان  آن  تـا  سـینامداران 

تحلیل گـران پیش بینـی می کننـد کـه تـا اکـران »یـک جـای کامـالً 

سـاکت ۲« در ۲۸ مـاه مـی، هنـوز گیشـه تابسـتانی رشوع نخواهـد 

شـد، امـا »خشـم مردانـه« می توانـد متاشـاگران را بـه تدریـج ترغیب 

کنـد تـا بـه سـینامها برگردند.

»خشـم مردانـه« بـه کارگردانـی گای ریچـی بـه صـورت نرمـال اکران 

سـینامیی خـود را رشوع کـرده اسـت. یعنـی برخـالف »گودزیـال در 

برابـر کونـگ« هم زمـان با اکران آنالین راهی سـینامها نشـده اسـت 

و بـه ایـن ترتیـب اگـر متاشـاگران بخواهنـد مبـارزه انتقام جویانـه 

اسـتاتهام را ببیننـد، بایـد راهـی سـینام شـوند. هـر چنـد منتقـدان 

در راتـن تومیتـوز بـه آن امتیـاز ۶۰ درصـد داده انـد امـا در عین حال 

چندیـن منتقـد متاشـای آن را بـر روی صفحـه بزرگ خالـی از لطف 

ندانسـته اند.

در بـازار بین املللـی ایـن فلـم تاکنـون ۱۷.۶ میلیون دالـر فروخته و 

در چین نیز از روز دوشـنبه راهی سـینامها شـده اسـت.

هم زمـان بـا ایـن فلـم، فلـم کمـدی »اینجـا امـروز« بـا بـازی تیفانـی 

هدیـش و بیلـی کریسـتال راهی ۱۲۰۰ سـالن سـینام شـد که تنها 

در طـول آخـر هفتـه ۹۰۰ هـزار دالر بلیت فروخت و جایـگاه هفتم را 

در چـارت فـروش فلـم کسـب کـرد. این فلـم را کریسـتال کارگردانی 

کرده اسـت.

بـا ایـن حـال فلم هـای دیگـری هـم بودند کـه هـم  چنـان مخاطبان 

خـود را حفـظ کردنـد از جملـه »رایـا و آخرین اژدها« محصـول دیزنی 

کـه بـا افزایـش فروش ۲۵ درصدی نسـبت بـه هفته پیـش این هفته 

۱.۸ میلیـون دالـر فروخـت و در جایـگاه پنجـم نشسـت. ایـن فلـم 

تاکنـون در آمریـکا ۴۳.۸ میلیـون دالـر فروش داشـته اسـت.

»دیـو کـش« نیز در سـومین هفته اکرانش در جایـگاه دوم قرار گرفت 

و بـا فـروش ۳ میلیـون دالـری در مجموع فروشـش را بـه ۳۹ میلیون 

دالـر رسـاند. ایـن فلـم در بـازار جهانـی تاکنـون ۴۳۵ میلیـون دالـر 

فروش داشـته اسـت. »مورتال کامبت« اقتباسـی از بازی کامپیوتری 

بـه همیـن نـام نیـز جایـگاه سـوم را اشـغال کـرد و ۲.۳ میلیـون دالر 

فروخـت تـا در مجمـوع فروشـش را بـه ۳۷.۸ میلیون دالـر در آمریکا 

برسـاند. »گودزیـال در برابـر کونگ« نیز در جایگاه چهـارم قرار گرفت 

و بـا فـروش ۱.۹ میلیـون دالر در این هفتـه در مجموع ۴۲۲ میلیون 

دالر فـروش کرد.

فلـم  یـک  بازسـازی  آمریکایی-بریتانیایـی،  فلمـی  مردانـه«  »خشـم 

سـینامیی فرانسـوی بـه نام »کامیـون حمل پول« در سـال ۲۰۰۴ به 

کارگردانی نیکالس بوخریف اسـت و داسـتان مـردی مرموز را دنبال 

می کنـد کـه در یـک رشکـت حمـل پـول کار می کنـد و هـر هفتـه 

وظیفـه دارد صدهـا میلیـون دالـر را بـا یـک کامیـون حمل پـول، در 

سـطح لس آنجلـس جابه جـا کنـد. فلمربداری ایـن فلم از مـاه نوامرب 

۲۰۱۹ در لس آنجلـس و لنـدن آغـاز شـد و ۲۰ جنـوری ۲۰۲۰ و در 

آغـاز شـیوع کرونا بـه امتام رسـید.

صحبت هـای رابـرت دنیـرو بـا مارتیـن اسکورسـیزی زمانـی کـه در 

بیامرسـتان بـه رس می بـرد، زندگـی وی را تغییـر می دهـد.

»گاو  فلـم  سـاخت  بـه  تصمیـم  اسکورسـیزی  مارتیـن  کـه  زمانـی 

خشـمگین« بـا داسـتانی در مـورد یـک بوکسـور بـه نام جیـک الموتا 

گرفـت، فکـرش را هـم منی کـرد کـه در وضعیتـی رو بـه مـرگ قـرار 

بگیـرد.

هامنطـور کـه اسکورسـیزی پیـش از ایـن بـه هالیـوود ریپورتـر گفتـه 

بـود، اعتیـاد او پـس از نقدهایـی کـه بـه فلـم »نیویـورک، نیویـورک« 

شـده بود شـدت بیشـرتی پیـدا کـرد. او در حالی که فقط ۳۵ سـال 

داشـت بـه دلیـل خونریـزی داخلـی ناشـی از مـرف مـواد مخـدر و 

البتـه بیـامری آسـم بـه بیامرسـتان بـرده شـد و طـوری کـه خـودش 

می گویـد وزنـش بـه ۵۰ کیلـو رسـیده بـود.

در کتـاب جدید »سـاخنت گاو خشـمگین«، جی گلنـی می گوید که 

اسکورسـیزی در آن زمـان رشایطـی رو بـه مـرگ داشـته اسـت. دکرت 

اسکورسـیزی بـه وی می گویـد هیـچ کجـا منی تواند برود چـرا که هر 

لحظه ممکن اسـت خونریزی مغزی داشـته باشـد. ماردیک مارتین، 

همـکار او در فلـم سـینامیی »گاو خمشـین« هـم می گویـد که بینی 

و دهان و حتی چشـم های اسکورسـیزی خونریزی داشـته اسـت.

در نهایـت رابـرت دنیـرو کـه نقـش الموتـا را در فلـم سـینامیی »گاو 

همـکار  و  دوسـت  کـه  بـود  کسـی  کـرد،  مـی  بـازی  خشـمگین« 

همیشـگی اش را متقاعـد می کنـد کـه زندگـی اش را تغییـر دهـد. 

و   ۱۹۷۶ سـال  در  تاکسـی«  »راننـده  سـینامیی  فلـم  در  دو  ایـن 

داشـته اند. همـکاری  یکدیگـر  بـا  نیـز  نیویـورک«  »نیویـورک، 

دنیـرو می گویـد: بـه خاطـر دارم کـه به اسکورسـیزی گفتـم می تواند 

»گاو خشـمگین« را بـه یـک فلم خاص تبدیل کند. »گاو خشـمگین« 

اکنـون یکـی از مهمرتیـن آثار این دو نفر محسـوب می شـود.

وقتی رابرت دنیرو زندگی مارتین 
اسکورسیزی را نجات می دهد

بی خانمان ها یا فقط آدم های بی خانه
)نگاهی به فلم »سرزمین خانه به دوش ها« ساخته کلویی ژائو(

رویداد

سینما

بازگشت تدریجی امید؛ »خشم مردانه« 
گیشه های آمریکا را گرفت



پدیتده جتوان رن حتارض نشتد در متورد پیوستن 

بته رئتال مادریتد یتا بایترن مونیتخ شتفاف حترف 

بزنتد. طتی یتک ستال گذشتته بارهتا گفتته شتد 

کته ادواردو کاماوینتگا پدیتده جتوان و 18 ستاله 

باشتگاه رن در تیتررس رئتال مادریتد قترار دارد و 

زیتن الدیتن زیتدان درخواستت کترده او هتر طور 

کته شتده بته ستانتیاگوبرنابئو منتقتل شتود.

کاماوینتگا فصتل قبتل منایشتی خیره کننتده در 

رن داشتت و همیتن باعتث شتد تتا او متورد توجه 

پتاری ستن ژرمتن و رئتال مادریتد قترار گیرد.

پیشتنهادهای  وجتود  بتا  جتوان  هافبتک  ایتن 

او  امتا  مانتد  باقتی  تیمتش  در  انگیتز  وسوسته 

دوستت دارد کته راهتی یتک تیتم بزرگ تر شتود. 

درخشتش کاماوینتگا در فصتل جاری مثل ستال 

قبتل نبتود ولتی گفتته متی شتود بایترن هتم بته 

جمتع تیتم هتای خواهتان او اضافه شتده استت.

بایترن  و  رئتال  پیشتنهاد  متورد  در  کاماوینتگا 

گفتت:» بتا خانتواده ام در متورد آینتده مشتورت 

خواهتم کردولتی فعتا مترکتزم روی رن استت. 

عاقته رئتال و بایترن؟ البته که خوشتحال کننده 

استت و چیتزی غیتر ایتن بگویتم، قطعتا صادقانته 

نیستت. بتا ایتن حال معتقتدم االن وقتت صحبت 

در متورد فصتل بعتد نیستت.«

معمولتی  جتاری  فصتل  داد:»  ادامته  کاماوینتگا 

بتودم و بیشتر مواقع نتوانستتم بتازی خوبی ارائه 

دهتم. بایتد صتادق بتود و پذیرفتت که دچتار افت 

شتدم. منتی خواهتم ستن پاییتن را دلیلتی بترای 

افتتم مطترح کنتم. باید بیشتر کار کنم تتا به اوج 

برگردم.«.

رئال یا بایرن؟ با خانواده ام تصمیم می گیرم

ورزش
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میلیتون تتن در جریان جنگ جهانتی دوم یتا در اثر پیامدهای 

آن در روستیه جتان باخته اند.

رویتداد ستاالنه یتاد رسبتازان و قربانیتان جنتگ جهانتی دوم 

در ایتن کشتور گرامی داشتته می شتود. مطابتق برآوردها ۲۷ 

والدیمیتر پوتیتن، رئیتس جمهتوری روستیه روز یکشتنبه همزمتان بتا 

ستالگرد پایتان جنتگ جهانتی دوم هشتدار داد کته باورهتای دوران 

حکومتت نازی هتا همچنتان در عتر معتارص قتوی استت.

وی کته در مراستم رژٔه ارتتش روستیه ستخن می گفتت، »تتاش بترای 

بازنویستی تاریخ و توجیه رفتار خائنان و جانیانی که خون صدها هزار 

تتن از متردم بتی آزار بر گردن آنهاستت« و نیتز ایجاد »روسیه هراستی« را 

متردود خواند.

ایدئولتوژی  می کوشتند  برختی  کته  افتزود  روستیه  رئیتس جمهتوری 

نازی هایتی را کته »توهم منحربه فرد بودن داشتتند« دیگربتار به اجرا 

بگذارنتد. روابتط روستیه و غرب به ویتژه پس از بحتران اوکراین به تیرگی 

گراییده استت.

آقای پوتین همچنین اعام کرد که کشتورش »مدافع قانون بین امللل 

استت« امتا همزمان »به ستختی از منافع ملتی« دفاع می کنتد و افزود: 

»نیروهای مستلح شتجاع روستیه به عنوان میتراث داران رسبتازان پیروز 

)جنتگ جهانتی دوم(، ضامن مطمنئ این امر هستتند.«

روز شکستت ارتش آملان نازی به وستیلٔه نیروهای روس، که در روستیه 

روز پیروزی نامیده می شتود، مهمرین تعطیلی غیرمذهبی این کشور 

به شتار متی رود. در مراستم رژٔه امستال بیتش از ۱۹۰ نتوع از ادوات 

نظامتی روستیه شتامل تانک هتا، بالگردهتا، جنگنده هتا و جایگاه های 

پرتتاب موشتک قاره پیتا از میتدان رسخ مستکو عبتور کردنتد. در ایتن 

اعالم وضعیت اضطراری 
در بخشی از امریکا در پی یک حمله سایبری

احتمال لغو شدن رقابت های المپیک 
جاپان با افزایش موارد مثبت کرونا

ادامهتنشهادربیتالمقدس؛شورایامنیتتشکیلجلسهمیدهد

استت. افتتاده 

رشکتت کولونیتال کته دفتر مرکتزی آن در ایالتت 

جورجیتا واقتع استت، بزرگ تریتن خط  لولته انتقال 

فعالیت هتای  پوشتش  تحتت  را  امریتکا  در  انترژی 

ختود دارد.

روزانته از طریتق ایتن ختط لولته، بیتش از دو و نیم 

میلیتون بشتکه بنزیتن، دیتزل ستوخت هواپیتا و 

دیگتر فرآورده هتای نفتتی منتقتل می شتود.

ایتن ختط  لولته بتا ۸۸۰۰ کیلومر طول، هوستتون 

در تگتزاس را بته نیویتورک واقع در ستواحل رشقی 

امریتکا وصتل می کنتد و نیتاز حتدود ۵۰ میلیتون 

را  ستوختی  متواد   بته  امریتکا  شتهروندان  از  نفتر 

می کنتد. تامیتن 

بترای  کولونیتال  رشکتت  مستئوالن  تتاش  گرچته 

دفتع ایتن حملته ستایربی در برختی از بخش هتا 

موفقیت آمیتز بتوده، امتا انتقتال فرآورده هتای نفتی 

از ایتن ختط لولته همچنتان قطتع شتده استت.

هکرهتا در ایتن حملته ستایربی از یتک "باج افتزار" 

کاشتن  طریتق  از  هکرهتا  کرده انتد.  استتفاده 

چنیتن بدافزارهایتی عما ستامانه رایانه ای رشکتی 

را مستدود یتا رمزگتذاری می کنند و شکستن قفل 

را  رشکتت  آن  رایانته ای  ستامانه  انستداد  رفتع  یتا 

منتوط بته پرداختت پتول می کننتد.

حملته ستایربی بته شتبکه خطتوط لولته انتقتال 

فرآورده هتای نفتتی در امریتکا واکنتش مستئوالن 

دولتت بایتدن را در پتی داشتته استت. 

انتقتال  ستایربی  حملته  ایتن  از  پتس  روز  چنتد 

بنزیتن، دیتزل و دیگتر متواد ستوختی بته مناطتق 

نیتز مختتل شتده استت. رشقتی امریتکا 

وضعیتت  اعتام  باعتث  هکرهتا  ستایربی  حملته 

امریتکا  ایتاالت متحتده  اضطتراری منطقته ای در 

بته شتبکه خطتوط  شتد. ستامانه اصلتی مربتوط 

انتقتال متواد ستوختی رشکتت کولونیتال امریتکا 

همچنتان فلتج استت و تاش هتا بترای راه انتدازی 

بتوده  ناموفتق  رشکتت  ایتن  رایانه هتای  مجتدد 

استت.  اعتام وضعیتت اضطتراری امتکان حمتل 

ایالت هتای  نیتاز  متورد  انترژی  و  ستوختی  متواد 

رشقتی امریتکا از طریتق حمل ونقتل جتاده ای را 

می ستازد. ممکتن 

وزارت حمتل  و  نقتل امریتکا اعتام کترده، بتا اعام 

ایتن وضعیتت اضطتراری می کوشتد تتا دسرستی 

ایالت هتای رشقتی ایتن کشتور بته متواد ستوختی 

متورد نیتاز را تضمیتن کند.

خطتوط  شتبکه  کل  کته  استت  حالتی  در  ایتن 

انتقتال ستوخت هواپیتا، دیتزل، بنزیتن و دیگتر 

کار  از  کولونیتال  رشکتت  ستوختی  فرآورده هتای 

بته ستمت ریاستت کل ادارٔه صحت ناحیه اُمستک 

منستوب شتد.

الکستی ناوالنتی کمتی بعتد در نتیجته فشتارهای 

بین املللتی بترای ادامته درمتان بته آملتان منتقتل 

شتد و نتایتج آزمایتش سته کشتور اروپایتی نشتان 

مستموم  نوویچتوک  اعصتاب  گاز  بتا  وی  کته  داد 

شتده استت.

رسگئتی ماکسیمیشتین، متخصتص بیهوشتی این 

جتاری  ستال  فتربوری  متاه  در  نیتز  پزشتکی  تیتم 

درگذشتت.  ستالگی   ۵۵ در  ناگهانتی  به طترزی 

وی مستئول بیهتوش کتردن آقتای ناوالنتی پیتش 

منتقتد رسستخت  بتود.  آملتان  بته  وی  انتقتال  از 

والدیمیتر پوتیتن در متاه فتربوری پتس از بهبتودی 

زندانتی  بافاصلته  امتا  بازگشتت  ختود  بته کشتور 

تتاش  هرگونته  پیوستته  کرملیتن  مقامتات  شتد. 

انتکار کرده انتد. را  برداشتن وی  میتان  از  بترای 

پولیتس روستیه اعتام کترد پزشتکی کته الکستی 

ناوالنتی، منتقد برجستتٔه کرملین را ستال گذشتته 

پتس از مسموم شتدن در روستیه مدتتی تحتت نظر 

قترار داد و معالجته کترد، از چنتد روز پیتش ناپدید 

است. شتده 

پولیتس منطقتٔه اُمستک ستیربی اعتام کترد دکتر 

الکستاندر موراخووستکی روز جمعته پتس از آن کته 

شتکارگاهی محلتی را با یک وستیلٔه طبیعت گردی 

اعتام  طبتق  استت.  شتده  ناپدیتد  کترده  تترک 

پولیتس، جستتجو بتا بترای یافتن وی بته کمتک 

پهپتاد و هلیکوپتر و شتاری از داوطلبتان ادامته 

دارد. دکر موراخووستکی رسپرستت تیم پزشکانی 

را  ناوالنتی  الکستی  گذشتته  تابستتان  کته  بتود 

بافاصلته پتس از مستمومیت وی در جریتان ستفر 

روستیه  از هواپیاهتای خطتوط هوایتی  یکتی  بتا 

تحتت نظتر گرفتنتد. آقتای موراخووستکی ستپس 

برادرانی که در اللیگا تاریخ ساز شدند

کرکتبورد:اماراتمیداندیگریرادراختیاربازیکنانافغانقراردهد

پیتدا  ورود  کامتا  بیت املقتدس  در  آرامتش  ایجتاد  بترای  آینتده 

خواهتد کترد. همزمان طبتق گزارش خربگزاری فرانسته بته نقل از 

امدادگتران فلستطینی، صدهتا نفتر روز دوشتنبه در درگیری هتای 

جدیتد بتا پولیس ارسائیتل در بیت املقدس رشقی زخمی شتدند. 

قرار استت جلسته اضطراری شورای امنیت ستازمان ملل متحد به 

درخواستت تونس دربتاره وضعیت بیت املقدس بته طور غیرعلنی 

برگزار شتود. 

بامتداد روز دوشتنبه ۱۰ متی صدها فلستطینی به ستمت ماموران 

ارسائیلتی کته داختل مستاجد حرم رشیف حضور داشتتند ستنگ 

پرتتاب کردند.

هتال احمتر فلستطین در پیتام کوتتاه خود بته خربنتگاران گفت: 

»در درگیری هتا صدهتا نفتر زخمتی شتدند کته حتدود ۵۰ تتن از 

آن هتا در شتفاخانه بستری شتدند.«

پولیتس ارسائیتل در بیانیته ای اعتام کترد در تتاش استت تتا از 

خشتونت های موجتود در حترم رشیتف و همچنین بختش قدیمی 

شتهر بیت املقتدس جلوگیتری کنتد.

پولیتس افتزود: »اقامته منتاز به طتور معمتول ادامته می یابتد امتا 

متا اجتازه نخواهیتم داد کته افراط گرایتان امنیتت متردم را تهدیتد 

کنند.« آسوشتیتدپرس اعام کرد که نیروهای ارسائیلی به ستمت 

معرضتان گاز اشتک آور و مبب هتای صوتتی پرتتاب کردنتد.

عتر جمعته بیتش از ۲۰۰ نفتر کته اغلتب فلستطینی بودنتد در 

درگیری  هتا زخمتی شتدند. بته گفتته هتال احمتر فلستطین، در 

روزهای شتنبه و یکشتنبه آرامش در محوطه مسجد االقصی برقرار 

بتود امتا درگیری هتا در مناطتق دیگتر بیت املقتدس رشقتی ادامه 

داشتت کته در آن هتا بیتش از ۱۰۰ فلستطینی زخمتی شتدند.

کترد. آقای ستالیون همچنیتن نگرانی هتای جدی ایتاالت متحده 

از اختراج احتالتی خانواده هتای فلستطینی از خانه هایشتان در 

محلته شتیخ جتراح را تکترار کترد. ایتن دو مقتام همچنیتن تاکیتد 

کردنتد کته رشوع حمتات موشتکی و ارستال بالن هتای آتتش زا از 

غتزه به ستمت ارسائیتل غیرقابل قبول استت و باید محکوم شتود.

مشتاور امنیتت ملتی امریتکا تعهتد دولتت ایتن کشتور بته امنیتت 

ارسائیتل و حایتت از صلتح و ثبتات در رسارس خاورمیانته را تکترار 

کترد و بته آقتای بتن شتبات اطمینتان داد کته امریتکا در روزهتای 

در حالتی مشتاور امنیت ملتی ایاالت متحده امریتکا »نگرانی جدی« 

این کشتور را نستبت به درگیری های خشتونت آمیز در بیت املقدس 

ابراز داشتت که قرار استت امروز شتورای امنیت به درخواستت تونس 

در این رابطه تشتکیل جلسته دهد. جیک ستالیوان، مشتاور امنیت 

ملتی ایاالت متحده امریکا روز یکشتنبه ۹ متی در یک متاس تلفنی 

بتا مائیتر بن شتبات، همتتای ارسائیلتی ختود، نگرانی جتدی امریکا 

از اوضتاع در بیت املقتدس از جملته برخوردهتای خشتونت آمیتز در 

حترم رشیتف )کتوه معبتد( در آخریتن روزهتای متاه رمضتان را بیتان 

متی ستال روان میتادی در شتهر توکیتو، متدیتد 

کرده استت.

برگتزاری  یتا عتدم  و  برگتزاری  پرستش ها دربتارۀ 

رقابت هتای املپیتک در جاپتان در حالتی مطرح 

شتده اند کته نگرانی ها از گسترش ویتروس کرونا 

در ایتن کشتور، افزایتش یافته انتد.

بهتر  اقتصتاد  بتا  کشتورهای  میتان  در  جاپتان 

در  کرده انتد،  تطبیتق  را  کرونتا  واکستین  کته 

دارد. قترار  رده  پایین تریتن 

جاپتان  املپیتک  کننتدۀ  برگتزار  مقام هتای 

به شتمول نخستت وزیر ستوگا به برگزار بازی های 

املپیتک در ایتن کشتور، بته یتک شتیوۀ مصتوون 

کرده انتد. تأکیتد 

صتورت  در  کته  گفته انتد  جاپانتی  مقام هتای 

متاشتاچیان  املپیتک،  رقابت هتای  برگتزاری 

رشکتت  رقابت هتا  ایتن  در  منی تواننتد  خارجتی 

کننتد و متاشتاچیان داخلتی بتا رشایتط محتدود 

کترد. خواهنتد  اشتراک 

رقابت هتای املپیتک جاپتان در صتورت موافقتت 

مقام هتا، از ۲۳ جتوالی تتا ۸ آگستت ستال روان 

ایتن کشتور، برگتزار  میتادی در شتهر توکیتوی 

خواهتد شتد.

بتازی اوایل جون شتناخته( ستاکن شتدند. ایناکی 

و نیکتو، ایتن دو بترادر در تاریتخ پتس از جونتاس 

رامالتو، بازیکتن بومتی بیلبائتو در ستال 2011، بته 

دومیتن و ستومین بازیکتن ستیاه پوستت تیتم اول 

باشتگاه بیلبائتو تبدیتل شتده انتد، باشتگاهی کته 

منحترا بته استتعدادهای بومتی متکتی استت.

ایناکتی بتا حضتور در رسی اول مستتند اللیتگا و 

آمتازون در ستال 2018، از احستاس غترور خود در 

منایندگتی از گتروه هتای مختلف هنتگام حضور در 

هتر مستابقه بتا لبتاس بیلبائتو صحبتت کترد. کاری 

کته اکنتون او در 190 بازی متوالی در اللیگا انجام 

داده استت.

ایتن جتوان 26 ستاله گفتت: "احستاس غتروی می 

کنتم کته متردم ستیاه پوستت و آفریقایتی بته متن 

افتختار متی کنند. حترف هایی ماننتد "چگونه یک 

بازیکن ستیاه پوستت متی تواند بترای بیلبائتو بازی 

کنتد؟" را متی شتنوید و متی خوانیتد. متن ستیاه 

پوستت هستتم، اما اهل باستک نیز هستتم و اینجا 

متولتد شتده ام. احستاس متی کنتم اهتل باستک 

هستتم و متی خواهتم درهتا را به روی همه کستانی 

کته متی خواهند برای بتازی در بیلبائو مبتارزه کرده 

و ستخت تتاش کننتد، بتاز کنتم."

چاپتان  وزیتر  نخستت  ستوگا،  یوشتیهیده 

او  کته  می گویتد  ثتور(   ۲۰( دوشتنبه  روز 

قترار  اولویتت  در  را  املپیتک  هیچ گاهتی 

نداده استت. ایتن گفتتۀ او پتس از آن صورت 

گرفتت کته یتک همه پرستی در ایتن کشتور 

نشتان داد کته نزدیتک بته ۶۰ درصتد متردم 

املپیتک  رقابت هتای  شتدن  لغتو  خواهتان 

استتند.

روزنامتۀ  ستوی  از  کته  همه پرستی  یتک 

یومیوری شتیمبون در جاپان بته راه انداخته 

شتده بتود، نشتان می دهتد کته ۵۹ درصتد 

و  انتد  رقابت هتا  ایتن  شتدن  لغتو  خواهتان 

تنهتا ۳۹ درصتد می خواهنتد ایتن رقابت ها، 

برگتزار شتوند.

کمیتتۀ  نشستت  در  جاپتان  وزیتر  نخستت 

پارملانتی آن کشتور زمانتی کته از او پرستیده 

رویدادهتای  افزایتش  صتورت  در  کته  شتد 

رقابت هتای  آیتا  کرونتا،  ویتروس  مثبتت 

املپیتک در این کشتور برگزار خواهد شتد یا 

خیر؟ او در پاستخ گفتت که "من هیچ گاهی 

املپیتک را در اولویتت قترار نتداده ام."

او افتزود: اولویتت متن حفاظتت از جتان و 

صحتت نفتوس جاپتان استت. ما در نخستت 

بایتد مانتع گُسترش ویتروس شتویم."

آقتای ستوگا افزوده استت کته تصمیتم نهایی 

کمیتتۀ  را  رقابت هتا  ایتن  برگتزاری  دربتارۀ 

و  کترد  خواهتد  اتختاذ  املپیتک  داخلتی 

وظیفتۀ دولتت ایتن استت کته تتا اقداماتی را 

بترای برگزاری مصتوون این رقابت هتا، انجام 

دهتد.

جاپتان به علتت افزایتش رویدادهتای مثبتت 

ویتروس کرونتا، حالتت اضطترار را تتا آخر ماه 

شتاهد حضتور بترادر جدیتد ویلیامتز در بیلبائو 

هستتیم و بته نظر می رستد او ستتاره ای آینده 

باشد. دار 

در دقیقته 62 تستاوی 2-2 بیلبائتو مقابل رئال 

وایادولیتد در اواختر اپریتل تاریتخ ستازی رقتم 

ختورد.. در ایتن لحظته بتود کته نیکتو ویلیامتز 

18 ستاله پتا بته زمین گذاشتت و بته 627مین 

بازیکنتی تبدیتل شتد کته بترای اولیتن بتار در 

تیتم اصلتی بیلبائتو بتازی متی کنتد. فقتط 10 

دقیقته بعتد، هنگامی که بترادر بزرگر او یعنی 

نیکتو ایاناکتی نیتز وارد زمین شتد، بترش دیگر 

از تاریتخ نیز رقتم خورد. بترادران ویلیامز اولین 

بترادران بعتد از پاتکستی و جولیتو ستالیناس 

در ستال 1986 بودنتد کته در ترکیتب بیلبائتو 

همزمتان بتازی کردند.

داستتان آنهتا یک داستتان الهام بخش استت. 

آنهتا از پتدری غنائتی و متادری لیربیایتی کته 

ماقتات  پناهجویتان  اردوگاه  در  همدیگتر 

کترده و بترای رشوع زندگتی جدیتد بته استپانیا 

فترار کترده بودنتد، متولتد شتدند. آنهتا ابتدا به 

بیلبائتو رستیدند و ستپس در پامپلونتا )شتهری 

گاو  فستتیوال  بترای  جهتان  رسارس  در  کته 

چرا پیشنهاد رئال مادرید و بارسلونا را رد کردم؟
ختاوی مارتینتز، هافبتک استپانیایی بایترن مونیتخ 

انگیتز  شتگفت  را  باشتگاه  ایتن  در  حضتور  دوران 

کترد. توصیتف 

باشتگاه بایرن مونیخ چنتد روز قبل اعام کترد دوران 

حضتور 9 ستاله ختاوی مارتینتز در ایتن باشتگاه بته 

امتتام رستیده و او در پایتان فصتل از جمتع بازیکنان 

ایتن باشتگاه جتدا خواهتد شتد. ختاوی مارتینتز در 

مصاحبته ای از دلیتل قبتول پیشتنهاد بایترن مونیتخ 

در ستال 2012 و رد پیشتنهاد تیم های بزرگی چون 

رئتال مادریتد و بارستلونا ستخن گفت.

ختاوی مارتینتز گفتت: "متن در این فصتل خیلی در 

ترکیتب ثابتت قترار نداشتتم، امتا از نظر متن یک تیم 

نه فقط 11 بازیکن اصلی، بلکه آنهایی هم هستتند 

کته 15، 10 یتا حتتی دو دقیقته بتازی متی کنند نیز 

هستتند. ایتن نقتش متن بتود کته آن را پذیرفتته و 

بهریتن تتاش ختود را ارائه دادم. من همیشته فقط 

متی خواستتم بته تیم کمتک کنم.

زیترا  بتود،  ایتن رشایتط دشتوار  پذیرفتن  ابتتدا  در 

متن در دوران حرفته ایتم بته قترار گرفتن در ترکیتب 

ثابتت عتادت کترده بتودم. اما شتا باید ابتن موضوع 

را بپذیریتد و حتتی اگتر یتک یتا دو دقیقته هتم بتازی 

کنیتد، باید با متتام توان در زمین حارض شتوید، این 

شتعار متن در ایتن فصتل بود.

تقریبتا فقتط خاطترات خوبتی از دوران حضتور در 

البتته لحظتات بتدی مثتل  بایترن خواهتم داشتت. 

مصدومیتت زانتو در ستال 2014 نیتز برایتم وجتود 

داشتت. امتا در کل تجربته بستیار خوبتی بتا بهریتن 

مربیتان و بازیکنتان جهتان داشتتم و فتتح دو بار سته 

گانته بترای اولین بار در تاریخ باشتگاه شتگفت انگیز 

بود.

پیشتنهاد  رد  و  ستال 2012  در  بایترن  بته  انتقتال 

رئتال و بارستلونا؟ یتوپ هاینکتس در ایتن میان نقش 

زیتادی ایفتا کترد، اما متن می خواستتم تجربته بازی 

در ختارج از کشتور را نیتز داشتته باشتم و اطمینتان 

داشتتم که این قدم را برمی دارم. 9 ستال حضور  در 

ایتن باشتگاه بتزرگ دشتوار استت و بازیکنتان زیادی 

موفتق بته انجتام چنیتن کاری نشتده اند. من بستیار 

خوشتحال هستتم و بته ختودم افتختار متی کنم."

پزشک درمانگر الکسی ناوالنی 
در روسیه ناپدید شد

پوتین: والدیمیر  ر     هشــدا
گرفته اند قــوت  نو  ز  ا نازی ها  یدئولــوژی حکومت  ا  

بته ویتژه کرکتت میان دو کشتور گفت وگو شتده استت.
بته گفتته او، فرهتان یوستف زی رئیتس ایتن اداره، در 
دیتدار بتا عبدالغفار حستین رئیتس اداره ورزش امارات 
متحتده عربتی به حل مشتکل ویزای بازی کنتان افغان 

بته ویتژه بازی کنتان کرکتت نیتز تاکید کرده استت.
بته گفتته هوتک،بتازی کنتان افغتان در بختش کرکتت 
بیشتر وقتت با مشتکل ویتزای امتارات روبرو بتوده اند.

متحتده  امتارات  از  افغانستتان  بتورد  کرکتت  رئیتس 
خواستته استت تتا زمیتن میتدان دیگتری را در امتارات 
در اختیتار بازی کنتان افغتان در بختش کرکتت قترار 

دهتد.
 فریتد هوتتک ستخنگوی کرکتت بتورد افغانستتان روز 
دوشتنبه)۲۰ ثتور ( بته رادیتو آزادی گفتت کته دردیدار 
مستئوالن ورزشتی دو کشتور، در زمینه توستعه ورزش، 
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 آیت اللـه سـید علی سیسـتانی، روحانـی عراقی و مرجع 

شـیعیان در واکنـش بـه حمله بـر مکتب سیدالشـهدا در 

ناحیـه سـیزدهم شـهر کابـل، گفتـه اسـت کـه »کشـورهای مسـلامن و 

جامعـه جهانـی نیـز وظیفـه دارنـد ملـت بی پنـاه افغانسـتان را در ایـن 

کـه  را  شـومی  نقشـه  ندهنـد  اجـازه  و  نگذارنـد  تنهـا  سـخت  رشایـط 

بدخواهـان بـرای آینـده ایـن کشـور ترسـیم منوده انـد اجـرا شـود و در 

نتیجـه شـامر بیشـری از مـردم بی گنـاه هـدف حمـات جنایتکارانـه 

گـروه هـای افراطـی قـرار گیرنـد.« 

دفـر آیت اللـه سیسـتانی در عـراق روز دوشـنبه 20 ثـور بـا نـر پیامی 

نوشـته اسـت کـه در رشایـط دشـوار کنونـی افغانسـتان و بـا توجـه بـه 

افراطـی،  و  تنـدرو  از پیـش گروه هـای  بیـش  احتـامل قـدرت گرفـن 

اتحـاد و همبسـتگی ملـی میـان همـه اقـوام و ملیت هـای ایـن کشـور 

و  حکومـت  رود  مـی  انتظـار  اسـت،  رضوری تـر  دیگـر  زمانـی  هـر  از 

رهـران ملـی و دینـی و بـزرگان جامعـه افغانسـتان جهـت حامیـت از 

غیرنظامیـانـ  به خصـوص اقلیت هـای قومـی و مذهبیــ در مقابـل ظلـم 

وجنایـت گروه هـای تروریسـتی چاره ای بیندیشـند و اقدامات مناسـبی 

را در نظـر بگیرنـد.

ایـن واکنـش در حالـی مطـرح می شـود کـه عـر روز شـنبه یـک موتـر 

مملـو از مـواد انفجـاری و در پی آن دو ماین جاسـازی شـده مقابل یک 

مکتـب دخرانـه در کابـل منفجـر شـدند که منجر به کشـته شـدن 83 

تـن و زخمی شـدن بیـش از 150 تن شـدند.

مجمـع جهانـی تقریـب مذاهـب اسـامی نیز با صـدور بیانیـه ای اعام 

کـرد: خـر حمله انتحاری باالی مرکز آموزشـی »سـید الشـهداء)ع(« در 

کابـل و کشـتار اطفال و کـودکان معصوم در ماه مبـارک رمضان، قلوب  

انسـان های آزاده بـا هـر آئین و مسـلکی را جریحـه دار منود.

ایـن مجمـع افـزود: در حالـی کـه انتظـار مـی  رفـت مذاکـرات طوالنـی 

و  آرامـش  برقـراری  و  پایـان جنـگ  بـه  فرسایشـی صلـح، رسانجـام  و 

امنیـت بـرای ملـت رشیـف و بزرگـوار جمهـوری اسـامی افغانسـتان 

بیانجامـد، ایـن تحـرکات وقیحانـه  کـور و باطـل کـه بـا هـدف ناامنـی 

و برافروخـن آتـش اختـاف  هـای قومـی، نـژادی و مذهبـی و بیراهـه 

کشـاندن مذاکـرات رسنوشـت سـاز صلح صـورت گرفت، با هیـچ یک از 

اصـول انسـانی و اخاقـی و موازیـن حقوق بری سـازگاری ندارد. این 

جنایـت  هـا فقـط از دسـت  هـای ناپاک تروریسـت  ها و دسـت نشـانده  

هـای شـیطان بـزرگ و صهیونیـزم در منطقـه بـر مـی  آیـد.                

مجمـع تقریـب مذاهـب اضافه کرد: آیا مشـاهده صحنه  هـای دلخراش 

پیکرهـای غـرق بـه خـون دانش آمـوزان بی گنـاه در کنار دفـر و کتاب 

هـای خـون آلودشـان، نهادهـای مدنـی و مدعیـان حقـوق بـری را 

از خـواب غفلـت بیـدار منـی  کنـد؟ ایـن حادثـه و نیـز انفجـار تاسـف 

بـار چنـد  روز قبـل شـهر »پـل علـم« والیـت لوگـر در جنـوب کابـل چـه 

توجیهـی دارد؟ بـی تردید افغانسـتاِن نا امن و پر آشـوب، تروریسـت  ها 

را بـه اهـداف شـوم خـود نزدیـک تـر خواهد سـاخت.      

پـر تـاش  از دولـت محـرم و مسـئوالن  آمـده اسـت:  بیانیـه  ایـن  در 

نهادهـای امنیتـی کشـور دوسـت و بـرادر افغانسـتان، انتظار مـی  رود، 

در ارسع وقـت، عامـان ایـن حادثـه  ددمنشـانه را کـه زخمـی بـر جـان 

بریـت نهـاده انـد، بـه مجـازات عمـل وقیحانـه خـود برسـانند.  

مجمـع جهانـی تقریـب مذاهـب اسـامی، ضمـن محکـوم کـردن ایـن 

کشـتار بـی رحامنـه و عـرض تسـلیت و ابـراز همـدردی عمیـق بـا ملـت 

رشیـف افغانسـتان به ویـژه خانواده هـای داغدار و معزز این شـهیدان، 

از خداونـد منـان صحـت و شـفای عاجـل مصدومـان را خواسـتار شـد. 

واکنش آیت اهلل سیستانی به حمله بر مکتب سیدالشهدا؛ 
کشورهای مسلمان و جامعه جهانی، در 

این شرایط سخت افغانستان
 را تنها نگذارند

 

 لـوی سـارنوالی کشـور می گویـد کـه ذبیـح 

اللـه کلیـم رسپرسـت لـوی سـارنوالی کشـور 

بـا سـارنوال محکمـه جرایـم بیـن املللـی در هالند دیـدار و 

کرد. گفتگـو 

ایـن اداره دوشـنبه بـا نـر اعامیـه خـری می گویـد کـه 

ذبیح اللـه کلیـم  رسپرسـت لـوی سـارنوالی کشـور بـا خانـم 

فاتو بنسـودا سـارنوال محکمـۀ جرایم بین املللـی در مقر آن 

محکمـه در شـهر الهـه، دیـدار و گفت وگـو کـرد.

مباحـث  بـه  گفتگوهـا  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  خرنامـه  در 

تخنیکـی در راسـتای همکاری متقابل میـان محکمۀ جرایم 

بین املللـی الهـه و نهادهای عدلی و قضایی کشـور متمرکز 

بـود. دوطـرف بـر همکاری هـای متقابـل بـرای رسـیدگی به 

جنایـات بین املللی، جلوگیری از معافیـت و وقوع جرایم در 

آینـده و کمـک در راسـتای ختـم جنگ و تامایـن آتش بس و 

صلـح پایدار در افغانسـتان با تفصیـل بحث و گفتگو کردند.

خرنامـه می افزایـد کـه خانـم فاتـوا بنسـودا سـارنوال دیوان 

جزایـی محکمـه بین املللـی عدالـت، بـا تاکیـد بـر روی کرد 

جرایـم  بـه  مربـوط  پرونده هـای  بررسـی  در  قربانی محـور 

جنگـی و ضدبـری، از تعهـد دولت افغانسـتان در راسـتای 

پیگیـری و رسـیدگی بـه جنایات ضدبـری و تاماین عدالت 

بـرای قربانیـان قدردانـی کرد.

تاییـد  زابـل  والیـت  در  دولتـی  مقام هـای   

بـس  یـک  برخـورد  دلیـل  بـه  کـه  کردنـد 

و  کشـته  نفـر   ۱۱ شـده،  کارگـذاری  مایـن  بـا  مسـافربری 

شـده اند. زخمـی  دیگـر  نفـر   ۲۵ دسـتکم 

ایـن حادثـه حوالـی سـاعت ۱۲ شـب )یکشـنبه ۱۹ ثـور( در 

مسـیر شـاهراه قندهار-کابل در ولسوالی شـهرصفای والیت 

زابـل اتفاق افتاده اسـت.

گفتـه می شـود کـه ایـن بـس مسـافربری زمانی که بـه دلیل 

خـراب بـودن یـک پـل، مجبـور بـه عبـور از جاده خاکی شـد 

کـه با مایـن برخـورد کرد.

نظیرحریپـال، مسـئول شـفاخانه زابـل گفته کـه زخمی های 

ایـن حادثـه بـه شـفاخانه میرویـس والیـت قندهـار منتقـل 

شـده اند. ایـن حادثه در شـبی اتفـاق افتاد که سـاعاتی بعد 

از آن گـروه طالبـان بـرای سـه روز عیـد فطر اعـام آتش بس 

کردند.

بـه  گفـت  داخلـه  وازرت  سـخنگوی  معـاون  روشـن،  حامـد 

دلیـل حمـات گروه طالبان در ۲۴ سـاعت گذشـته ۲۷ غیر 

نظامـی کشـته و ۴۴ نفـر دیگـر مجـروح شـده اند.

وقـوع  دلیـل  بـه  گذشـته  روزهـای  در  غیرنظامیـان  تلفـات 

خشـونت ها در ایـن کشـور افزایـش یافتـه اسـت. در روزهای 

خرنامـه عـاوه می کنـد کـه وی در ایـن نشسـت افزود:»مـن 

شـجاعت و مقاومـت مـردم افغانسـتان را کـه در طـی چندین 

دهـه درگیـری و خشـونت،  در برابر مشـکات عظیم مقاومت 

مـردم  بی گـامن  می دانـم.  تحسـین  سـزاوار  کرده انـد؛ 

افغانسـتان، سـزاوار دسرسـی بـه عدالـت انـد.«

آقـای کلیـم در گفتگـو برآینـد ایـن نشسـت را مفید و سـازنده 

خوانده اذعان داشـت:»ما مشـتاقانه منتظر ادامه گفت وگوها 

و همکاری هـای مثبـت با محکمه جرایم بین املللی هسـتیم، 

تـا تضامیـن کنیـم کـه هیـچ جـرم بین املللـی، از مجـازات 

معافیـت حاصـل نخواهـد کـرد.« محکمـۀ جرایـم بین املللی 

بـر بنیـاد اسـاس نامه روم فعالیت می کند و دولت افغانسـتان 

در سـال ۲۰۰۳ میـادی عضویـت ایـن محکمـه را دریافـت 

کـرد. بـر اسـاس قوانیـن نافـدۀ کشـور، لـوی سـارنوالی در 

تشـکیات خود ریاسـتی را زیر نام سـارنوالی مبـارزه با جرایم 

بین املللـی از چنـد سـال بدینسـو ایجـاد و در ایـن راسـتا 

فعالیـت می کنـد.

آقـای کلیـم روز جمعـه به تاریـخ هفتـم مـاه مـی سـال جـاری 

بلنـد  هیـات  یـک  ترکیـب  در   )۱۴۰۰ ثـور  میـادی)۱۷ 

پایـه دولتـی بـه منظـور گفتگـو بـا سـارنوالی محکمـۀ جرایـم 

بین املللـی و دیـدار با مسـؤوالن عالی رتبۀ دولت وارد کشـور 

شـاهی هالنـد شـده بـود. این دیـدار و گفتگوهـا در حالی در 

کشـور هالند صورت می گیرد که اینجا در افغانسـتان نزدیک 

بـه دو هفتـه اخیـر در دو حملـه مرگبـار در والیت هـای لوگر و 

کابـل، ده هـا دانشـجو و دانش آمـوز کشـته شـدند و ده هـا تن 

دیگـر از ایـن دانشـجویان و دانش آمـوزان زخمـی شـده انـد.

 International Court of دیـوان بین املللـی دادگسـری یـا

justice دادگاه جهانـی رکـن قضائـی اصلـی سـازمان ملـل 

متحـد اسـت کـه سـتاد آن در کاخ صلح شـهر الهه در کشـور 

هالنـد واقع شده اسـت. رسـیدگی به اختافـات قانونی میان 

کشـورها بـه ایـن دادگاه سـپرده می شـود که بـه آن صاحیت 

ترافعی می گویند. در عین زمان ارائه نظر مشـورتی در پاسـخ 

بـه سـواالت حقوقـی سـازمان های بین املللـی، آژانس هـای 

ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع  و  ملـل  سـازمان  تخصصـی 

متحـد از وظایـف اصلـی ایـن دیـوان اسـت کـه از آن به عنوان 

صاحیـت مشـورتی یاد می شـود.

مایـن   ۲ و  یـک خـودرو مبب گـذاری شـده  انفجـار  گذشـته 

کارگـذاری شـده در مقابـل یـک مدرسـه دخرانـه در دشـت 

برچـی در غـرب کابـل، باعـث مرگ بیـش از 83 نفـر و زخمی 

شـدن بیـش از ۱۵۰ نفـر شـد کـه اغلـب آنـان دانـش آمـوزان 

دخـر بودنـد.

طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت داخلـه نیـز گفتـه کـه طالبـان 

بـا کارگـذاری ماین هـا همـواره مـردم را هـدف قـرار داده انـد. 

بـه گفتـه او قربانیـان ایـن کار طالبان، مردم عادی به شـمول 

زنـان، کـودکان و کهن سـاالن هسـتند.

او افـزوده کـه سـاعت ۶:۴۰ دقیقه صبح روز یکشـنبه به وقت 

محلـی نیـز انفجـار در »پـل متـک« در والیت پروان در شـامل 

کابـل یـک موتر نوع کاسـر را هدف قـرار داد.

وزارت داخلـه تاکنـون دربـاره تلفـات ایـن حادثـه ابـراز نظـر 

ایـن  از رسـانه ها گـزارش داده کـه در  ولـی شـامری  نکـرده 

انفجـار نیـز ۲ نفـر کشـته و ۹ نفـر زخمـی شـده اند.

وزارت دفـاع نیـز اعـام کـرده کـه در یـک شـبانه روز گذشـته 

۱۵۸ عضـو گـروه طالبـان در والیت هـای مختلف افغانسـتان 

کشـته و ۳۷ نفـر آنـان زخمـی شـدند. طالبـان ایـن ادعـا را 

رد کـرده و سـخنگوی ایـن گـروه گفتـه کـه در یـک شـبانه روز 

گذشـته افـراد آنـان تلفاتـی نداشـته اند.

برخورد بس مسافربری با ماین در زابل؛ دیدار سرپرست لوی سارنوالی با سارنوال محکمه جرایم بین المللی الهه
۱۱ نفر کشته و دست کم ۲۵ نفر زخمی شدند

کـه محمـد  ریاسـت جمهـوری می گویـد   

ارشف غنـی، رئیـس جمهـور با قمـر جاوید 

لـوی  کارتـر  پاکسـتان و رسنیـک  لـوی درسـتیز  باجـوه، 

درسـتیز بریتانیـا دیـدار و در مـورد صلـح و پایـان جنـگ 

گفتگـو کـرد.

بـه نقـل از خرنامـه، آقـای غنـی بـا تاکید گفـت که نقش 

کشـورهای منطقـه بـه ویـژه پاکسـتان در برقـراری صلح و 

تاثیـر گـذاری این کشـور باالی طالبان بسـیار مهم اسـت 

و دو کشـور همسـایه راهـی به جز احرام متقابل، حسـن 

همجـواری و همکاری اقتصـادی ندارند.

ارگ روز دوشـنبه 20 ثـور بـا نر خرنامه ای نوشـته اسـت 

کـه ایـن دیـدار در کابل انجام شـده و طرف ها در خصوص 

روند صلح، روابط افغانسـتان و پاکسـتان، نقش پاکسـتان 

در پروسـۀ صلـح  و ختـم خشـونت ها در افغانسـتان، بحـث 

و تبادل نظـر کردند.

رئیـس جمهـور افزود که جنـگ افغانسـتان راه حل نظامی 

نـدارد و تاکیـد طالبـان بـر راه حـل نظامـی بـرای مـردم 

افغانسـتان غیـر قابـل پذیـرش اسـت و مـردم افغانسـتان 

خواسـتار صلـح عادالنـه و پایـدار از طریـق بحـث و گفتگـو 

هسـتند.

بـا  را  پاکسـتان(  و  )افغانسـتان  کشـور  دو  هـر  ثبـات  او 

همدیگـر مرتبط دانسـته و خواسـتار نقش موثـر و صادقانه 

در  پایـدار  و  عادالنـه  صلـح  تامایـن  زماینـۀ  در  پاکسـتان 

شـد. افغانسـتان 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی نیـز اعـام کـرده اسـت کـه 

عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی بـا 

لـوی درسـتیز اردوی پاکسـتان دیدار و بـر رشوع مذاکرات 

معنـادار بین االفغانـی تأکیـد کـرد.

بـه نقـل از خرنامـه ی ایـن شـورا، آقـای عبداللـه، در ایـن 

بـرای  آمـده  پیـش  فرصـت  از  طالبـان  کـه  گفـت  دیـدار، 

نکردنـد.  اسـتفاده درسـت  مذاکـره و صلـح 

آقـای عبداللـه افـزود کـه اگـر طالبـان خواهـان تحمیـل 

راه حـل نظامـی باشـند، ایـن رویکـرد باعـث تـدوام جنگ و 

مخالفـت مـردم در برابـر آنـان خواهـد شـد.

او عـاوه کـرد کـه یـک افغانسـتان صلح آمیـز کـه طالبـان 

افغانسـتان،  مـردم  نفـع  بـه  باشـند،  سیسـتم  از  بخشـی 

کشـورهای منطقـه و جهـان اسـت. رییـس شـورای عالـی 

مصالحـه ملـی تأکیـد کـرد کـه راه حـل نظامـی، عملـی و 

قابـل قبـول بـرای مـردم افغانسـتان نیسـت.

در ادامـه، دو طـرف روی آغـاز مذاکـرات معنـی دار میـان 

تأکیـد  طالبـان  گـروه  و  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری 

ورزیدنـد. لـوی درسـتیز پاکسـتان نیـز گفـت که کشـورش 

وجـود  افغانسـتان  در  نظامـی  راه حـل  کـه  اسـت  معتقـد 

نـدارد؛ یگانـه راه حـل دسـت یافن به یک موافقۀ سیاسـی 

از طریـق مذاکـره و گفت وگـو و تفاهـم روی تشـکیل یـک 

می باشـد. انتخابـات  تدویـر  و  همه شـمول  حکومـت 

رئیس جمهور با لوی درستیز 
پاکستان و بریتانیا در مورد پایان 
جنگ و پروسه صلح گفتگو کرد


