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 آملـان و اتحادیـه اروپـا دربـاره آغـاز گام سـوم کاهش تعهـدات برجامی به ایران هشـدار 

دادنـد. اتحادیـه اروپـا اعـام کـرد در صـورت پایبنـدی ایران بـه تعهداتش بـر این پیامن 

صـادق خواهنـد مانـد. آملان هـم خواسـتار اجرای کامـل توافقنامه برجام شـد.

سـخنگوی کمیسـیون اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۵ سـنبله )۶ سـپتمرب( به ایران هشـدار 

داد کـه از برداشـن گام جدیـد در کاهـش تعهـدات هسـته ای خـود منرصف شـود. او از 

ایـران خواسـت کـه بـه توافقـات برجام بازگـردد و بـه تعهدات خـود عمل کند.

ماجـا کوچیجانچیـچ، )Maja Kocijancic( سـخنگوی کمیسـیون اتحادیـه اروپـا ضمـن 

اظهـار نگرانـی از اقـدام جدیـد ایـران تاکیـد کـرد کـه اتحادیـه اروپـا زمانی...
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هشدار اتحادیه اروپا و آلمان به ایران درباره کاهش تعهدات اتمی 

 تیم ملی کرکت  نوزده سال کشور  
کویت را نیز با تفاوت هفت ویکت 

شکست داد

33

 نقش داکتر عبداهلل در تغییر 
مسیر لین برق 500 کیلوولت

از بامیان به سالنگ 
بـرق 500  »لیـن  کتـاب  فایـل  اواخـر  ایـن  در   

کیلوولـت روز شـامر تاریخـی و سیاسـی« بـه دسـتم 

رسـید. بـا تـورق در ایـن کتاب متوجه شـدم کـه داکرت 

عبداللـه در حامیـت از تغییـر مسـیر لیـن بـرق 500 

کیلوولـت از مسـیر بامیـان بـه مسـیر سـالنگ ...

 ایـن بـازی، صبـح دیـروز )شـنبه، ۱۶سـنبله( در سـریانکا برگـزار 

شـد. در ایـن دیدار، برای ملی پوشـان کشـور در بخـش توپ زنی فرحان 

زاخیـل خـوب درخشـید و توانسـت ۳۸دوش را بـه سـود تیم خـود انجام 

پوشـان  ملـی  بـرای  توپ انـدازی  بخـش  در  ترتیـب،  بـه همیـن  دهـد. 

افغانسـتان شـفیق الله غفـاری خـوب درخشـید و توانسـت ...

 جایزه فیپرشی جشنواره فلم  ونیز 
به رومن پوالنسکی رسید
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 ترامپ و ابهامات توافقنامه 
صلح

2سرمقاله 

  

کـه  می گویـد  متحـد  ملـل  سـازمان  عمومـی  رسمنشـی   

افغانسـتان بـه حامیـت و همـکاری سـازمان ملل متحـد نیاز 

ایـن سـازمان بـه حامیـت خـود ادامـه می دهـد. دارد و 

آنتونیـو گوتـرش رسمنشـی عمومـی سـازمان ملـل متحـد در 

نشسـت شـورای امنیـت ایـن سـازمان بـا ارائـه گزارشـی از 

وضعیـت جـاری در افغانسـتان گفتـه که وضعیت این کشـور 

هنـوز هـم نگـران کننـده اسـت. 

بـا  هـم  هنـوز  افغانسـتان  کـه  آمـده  نهـاد  ایـن  گـزارش  در 

مشـکات بـی شـامری مواجه اسـت و به همـکاری و حامیت 

سـازمان ملـل متحـد نیـاز دارد.

آقـای گوتریـش در این گزارش گفته کـه وضعیت بد امنیتی، 

افزایـش تلفـات افـراد ملکی، ضعـف اقتصـادی، افزایش فقر 

و بیـکاری و وضعیـت حقوقـی بـری را در افغانسـتان در بـد 

تریـن حالت قرار داده اسـت.

در ایـن گـزارش در مـورد انتخابـات آینـده ریاسـت جمهوری 

افغانسـتان نیـز ابـراز نگرانـی شـده اسـت. گفتـه شـده کـه 

نـا امنـی و فسـاد در انتخابـات نیـز چالـش بزرگـی را ایجـاد 

خواهـد کـرد.

ایـن نگرانـی در حالـی مطـرح شـده کـه بـر اسـاس گـزارش 

وزارت صحـت افغانسـتان در 12 مـاه گذشـته بیـش از 17 

هـزار فـرد ملکـی در جنـگ جـاری در کشـور کشـته و زخمی 

شـده اند.

ایـن وزارت افـزوده کـه در میـان کشـته شـده ها 141 زن، 

2969 مـرد و در میـان زخمی هـا هـم 241 زن و 12270 

مـرد شـامل انـد.

عاملین قتل مسئول کمیسیون 
حقوق بشر غور شناسایی و 

مجازات شوند
کمیسـیون  و  مدنـی  فعـاالن  والیتـی،  شـورای  مناینـدگان 

کميسـيون  مسـئول  قتـل  درغـور،  بـر  حقـوق  مسـتقل 

هـاى  ارزش  خـاف  را  واليـت  ايـن  بـر  حقـوق  مسـتقل 

انسـاىن خوانـده، از حکومـت خواسـتند تـا عاملیـن قتل وی 

کننـد. محاکمـه  و  شناسـایی  را 

رسپرسـت  امیـری  عبدالصمـد  جسـد  پـژواک،  گـزارش  بـه 

کميسـيون مسـتقل حقـوق بـر در واليت غور، بـه تاريخ 14 

سـنبله از مسـر شـاهراه غـور- کابـل يافـت شـده بـود.

حبیـب اللـه رادمنـش معـاون و رسپرسـت والیـت غـور گفتـه 

بـود کـه طالبـان بـه تاريخ 12 سـنبله، امرى را در ولسـواىل 

جلريـز واليـت ميـدان وردک از موتـر پايـن منـوده و بـا خـود 

بودند.  بـرده 

دیـروز  غـور،  والیتـی  شـورای  عضـو  ناطقـی  عبدالحمیـد 

بـا  مشـرتک  نشسـت خـربى  يـک  در  سـنبله(  )شـنبه، 16 

مناينـدگان نهادهـاى مـدىن و کميسـيون مسـتقل حقـوق 

بـر در واليـت غـور، قتـل امـرى را جنايـت نابخشـودىن و 

انسـاىن خوانـد. عمـل ضـد 

وى از حکومـت و کشـورهاى خارجـى خواسـت کـه جلـو اين 

چنـن جنايـات گرفته شـود.

همچنـان محمـد حسـن حکیمـی يـک تـن از فعالیـن مدنی 

والیـت غـور، در ایـن نشسـت خـربى گفـت: »طالبـان خاف 

تعهـدات سـپرده شـده شـان در قبـال افـراد ملکـی، عمـل 

میکننـد.«

بـه گفتـه موصوف؛ امیـری تنها برای حقوق افـراد جامعه کار 

میکـرد و به هیـچ گروه و فرد وابسـته نبود.

وى افـزود: »طالبـان بـا ایـن عمـل شـان نشـان داده انـد که 

بـه هیـچ گروهـی و بـه هیـچ طبقـه و بـه مـردم افغانسـتان و 

بـه افـراد ملکـی کـه اعامیـه داده اند کـه رضر منی رسـانند، 

رضر رسـاندن واقعـاً یـک عمـل خاف انسـانی، خاف بری 

را  مسـئله  ایـن  کـه  می خواهیـم  دولـت  از  جـداً  مـا  اسـت؛ 

کند.« پیگـری 

وى نيـز از حکومـت خواسـت کـه تـا عاملـن قتـل امـرى را 

شناسـايى و مجـازات منايـد.

و  امیـری  عبدالصمـد  همـکار  نـارصی  فریـده  همچنـان 

رسپرسـت کمیسـیون حقـوق بـر ایـن والیـت، بـا اشـاره بـه 

شـخصیت وی گفـت کـه او آرزوهـای فـراوان بـرای خـود و 

داشـت. کشـورش  سـاخن 

موصـوف افـزود کـه امیری، به هیچ گروه وابسـته نبـود و تنها 

مـی خواسـت بـرای افـراد نیازمنـد جامعـه دادخواهـی و کار 

. کند

 آنتونیو گوتریش: 
افغانستان هنوز به حمایت سازمان ملل 

نیاز دارد
 د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزارت وایـي، کـه د شـهید 

اوونـۍ او عاشـورا پـه ورځـو کـې هـر چـا ولـي وګـړو تـه 

مزاحمـت وکـړ، جـدي قانـوين چلنـد بـه وررسه ويش.

پـه کابـل ښـار کې د تېـر کال په څېـر یو وار بیا د شـهید 

اوونـۍ د منانځـې لپـاره چمتووالـی نیـول شـوی دی، د 

دې ښـار پـه یـو شـمېر سـیمو کـې رس لـه اوسـه د برهان 

الدیـن ربـاين د حکومـت درې رنګـه بیرغونه او د ښـار په 

واټونـو کې د احمدشـاه مسـعود عکسـونه لیـدل کېږي.

د کابل ښـار یو شـمېر اوسـېدونکي وايي، د شهید اوونۍ 

د تېـرو کلونـو د منانځنـۍ پـر مهـال پـه دې ښـار کـې د 

هوايـي ډزو او د خلکـو د ځورولـو شـاهدان وو، خـو دوی 

غوښـتنه کـوي چې سـږ کال باید امنیتـي ځواکونه دغې 

چـارې تـه پـوره پاملرنـه وکـړي او پـرې نږدي چـې ځیني 

خلـک د کابـل ښـاریانو عـادي ژوند ګـډوډ کړي. 

محمـد پنـاه چـې د دغه ښـار په بهارسـتان سـیمه کې د 

احمدشـاه مسـعود انځورونه او بیرغونه پلوري، وایي چې 

تېـره ورځ ځینـو ځوانانـو چې ظاهراً د احمدشـاه مسـعود 

پلویـان ښـکارېدل، هڅه يـې وکړه چـې دی وډبوي.

دی وایـي: پـرون یو شـمېر ځوانانو چې پر بایسـکلونو یې 

درې رنګـه )تـور، سـپین او زرغـون( بیرغونـه تـړيل وو، دا 

مخامخ سـړک یې بند کړ، موږ چې غوښـتل له دې کاره 

یـې منعه کړو، شـخړه یـې رارسه وکړه او چاقو یې راپسـې 

راوویسـته، ویـل یـې چې وهـو دې، حتی دا سـړک يې د 

امبوالنسـونو پرمخ وتاړه.

فیـض محمـد هـم پـه همـدې ځـای کـې ورتـه کاروبـار 

کـوي، دی د احمدشـاه مسـعود لـه پلویانـو، د عاشـورا د 

منانځونکـو او نـورو خلکو غوښـتنه کوي چـې عامو خلکو 

تـه دې سـتونزې نـه جـوړوي.

خلکـو  دې  دوی  چـې  ده  دا  غوښـتنه  زمـوږ  وویـل:  ده 

تـه مزاحمـت نـه کـوي، الرې دې نـه بنـدوي، ځکـه د 

افغانسـتان حـاالت نـن سـبا داسـې دي چـې هـره ګړۍ 

پـه کـې امبوالنسـونو تـه اړتیـا وي، نـو کـه دوی داسـې 

کارونـه وکړي، ښـايي هغـه ناروغـان چې په امبوالنسـونو 

کـې وي، تـر روغتونـه نارسـېديل مـړه يش.

دا په داسـې حال کې ده چې اوس مهال په افغانسـتان 

کې د محرم میاشـتې د عاشـورا او د شـهید اوونۍ ورځې 

پیل شوي دي.

ټـاکل شـوې چـې د سـنبلې د میاشـتې پـه اتلسـمه د 

احمد شـاه مسـعود اتلسـم تلین او همداشـان به له دې 

یوه ورځ وروسـته د سـنبلې په نولسـمه د محرم د لسـمې 

یـا عاشـورا مراسـم ومنانځل يش.

پـه تېـرو کلونـو کـې د دغـو ورځـو د منانځنـې پـر مهـال 

ځینـي خلـک د کابل ښـار کوڅو تـه راوتـل، هوايي ډزې 

يـې کولـې او د عامـو خلکو عـادي ژوند يې لـه خطر رسه 

کاوه. مخ 

پـه همـدي حـال کـې د احمـد شـاه مسـعود زوی احمد 

مسـعود پـه خلکـو غـږ کـوي چـې پـه دې ورځو کـې دې 

خلکـو تـه لـه سـتونزو جوړولـو الس واخيل.

نومـوړي زیاتـه کـړه: بـې نظمـي، د امنیـت اختـال او د 

خلکـو د ارامښـت لـه منځـه وړل د احمدشـاه مسـعود د 

ارمانونـو او بـاور خـاف چـاره ده او موږ ته د منلـو نه وه او 

نـه ده او نـه بـه وي.

د کورنیـو چـارو وزارت هـم ګـواښ کـړی چـې هـر هغـه 

کـس چـې د شـهید اوونـۍ یا عاشـورا مراسـمو پـر مهال 

عامـه نظـم خـراب کـړي، د قانـون منګلـو تـه به وسـپارل 

يش.

د دغـه وزارت ویانـد نـرصت رحیمـي وویـل: دا ځلـې بـه 

هـر څـه متفـاوت وي، مـوږ ټولـو امنیتـي برخـو تـه دنـده 

ورکـړې، هـر هغـه څوک چـې د قانون خـاف کړنه تررسه 

کـوي، عامـه نظـم اخالـوي، لـه هغـوی رسه بـه جـدي 

قانـوين چلنـد ويش، وبـه نیـول يش او د قانـون منګلو ته 

بـه وسـپارل يش.

د کابـل ښـار د ګارنیزیون عمومـي قوماندانۍ هم د یوې 

اعامیـې پـه خپرولـو رسه د شـهید اوونۍ او د عاشـورا له 

منانځونکـو غوښـتنه کـړې چې د وسـلو له کارولـو، همدا 

شـان موټـرو تـه د ځانګـړو رنګونـو ورکولـو او لـه دولتـي 

موټـرو اسـتفاده ونـه کړي او په ښـار کـې د ترافیکي نظم 

د ګـډوډۍ المـل نه يش.

دا پـه دايس حـال ده چـې تېر کال د احمدشـاه مسـعود 

لـه  پـه ورځ د هوایـي ډزو  تلیـن د مناځنلـو  اوولسـم  د 

املـه دیارلـس کسـان ټپیـان شـول او پـه همـدې ورځ د 

منانځونکـو پـر کاروان یـوه انتحـاري حملـه هـم وشـوه.

 د شهید اوونۍ او د عاشورا د مراسمو 

د ورځو په تړاو د کورنیو چارو وزارت 

خربداری

خبرونه

 

و   امنیتـی  نیروهـای  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  دفـاع  وزارت 

دفاعـی کشـور، کنـرتول ولسـوالی وردوج والیت بدخشـان 

اسـت. کـرده  خـارج  طالبـان  گـروه  دسـت  از  سـال  پنـج  از  پـس  را، 

ایـن وزارت روز شـنبه 16 سـنبله بـا نـر اعامیـه ای نوشـته اسـت کـه در 

عملیـات آزادسـازی ورودج در حـدود  100 عضـو گـروه طالبـان داخلـی و 

خارجـی کشـته شـدند.

بـه نقـل از اعامیـه، در ایـن عملیـات، قـاری فصیـح الدیـن والـی نـام نهـاد 

بـرای  طالبـان  نظامـی  مسـئول  حافـظ  قـاری  بدخشـان،  بـرای  طالبـان 

بدخشـان و ده هـا قومنـدان کلیـدی و مهم شـان در بیـن کشـته شـدگان 

هسـتند. 

وزارت دفـاع ملـی همچنیـن در اعامیـه خـود نوشـته اسـت کـه بـه نیروهای 

دفاعـی و امنیتـی هیچ آسـیب نرسـیده اسـت.

طـی چنـد مـاه اخیـر نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور، چندین ولسـوالی 

)خواجـه عمـر و ده یـک در والیت غزنی و ولسـوالی بل چـراغ والیت فاریاب( 

از کنـرتول طالبان خارج شـده اسـت. 

ایـن ولسـوالی ها، بیـش  از  بـه نقـل اعامیه هـای وزارت دفـاع، هـر کـدام 

از یـک سـال در کنـرتول شورشـیان گـروه طالبـان بـود. ولسـوالی وردوج 

چهارمیـن ولسـوالی اسـت کـه طـی 5 مـاه اخیـر از کنـرتول طالبـان خـارج 

می شـود.

وزارت دفـاع پیـش از این گفته بود که در مجموع ۹ ولسـوالی در والیت های 

هلمنـد، غزنـی، زابل و بدخشـان از کنرتول حکومت خارج اسـت و مخالفان 

مسـلح بر این ولسـوالی ها حاکم اند. 390 ولسـوالی در کشـور است.

طـی ماه هـای گذشـته عملیـات تهاجمـی علیـه شورشـیان گـروه طالبـان 

شـدت گرفتـه اسـت و ایـن روند باعث شـده که ده هـا عضو کلید آنان کشـته 

شوند.

ایـن وزارت همچنیـن روز پنجشـنبه بـا نر خربنامه ای نوشـته بـود که بر اثر 

حملـه هوایـی، مـا عبیدالله والـی نام نهاد گـروه طالبان برای بغـان همراه 

با 45 تروریسـت دیگر کشـته شد.

شورشـیان وابسـته بـه گـروه طالبان طـی دو هفته اخیر حمات گسـرتده ای 

را در مناطـق از والیت هـای کنـدز، بغان و بدخشـان راه اندازی کرده بودند 

کـه بـه نقـل از مقام هـای امنیتـی، بـا تلفـات سـنگینی، تـن بـه شکسـت 

دادنـد. گفتنـی اسـت کـه شورشـیان گـروه طالبـان همزمـان بـا گفتگوهای 

صلـح در دوحـه قطـر، حمات خود را بیشـرت کرده اسـت و تاکنـون به مراکز 

سـه والیـت حملـه کرده اند.

کارشناسـان ایـن اقـدام گـروه طالبـان را طبیعـی می داننـد و می گوینـد که 

آنـان می خواهنـد از ایـن طریـق در مذاکـرات صلـح امتیاز بیشـرتی بگیرند.

درصفحه2

 وزیر دفاع امریکا: 

حاضر نیستیم به هر معامله ای 
با طالبان تن بدهیم

 ولسوالی وردوج بدخشان بعد از 5 سال
 از کنترول طالبان خارج شد
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آنکـه  بـا  گفتـه  آمریـکا  دفـاع  وزیـر  اسـپر،  مـارک   

کشـورش تـاش دارد بـه یـک توافق سیاسـی بـا گروه 

طالبـان دسـت یابـد ولـی ایـن تاش ها به ایـن معنی 

نیسـت کـه آمریـکا به "هرنـوع معاملـه" بـا طالبان تن 

دهد.

آقای اسـپر در نشسـت خربی با همتای فرانسوی اش 

در پاریـس گفـت: "نظـر ایـاالت متحـده آمریـکا ایـن 

اسـت کـه بهرتیـن راه پیرشو، توافق سیاسـی اسـت و 

مـا بـا حوصله مندی همیـن راه را پی گیـری می کنیم، 

امـا بـه معنی این نیسـت که بـه هرنوع معاملـه ای تن 

بدهیم.

او گفـت: "می خواهیـم مطمیـن شـویم به یـک توافق 

کـم  دسـت  کـه  توافقـی  می یابیـم.  دسـت  مطلـوب 

امنیـت کشـورها و مسـیر روشـن تری را بـرای مـردم 

افغانسـتان تضمیـن کنـد." 

جمهـوری،  ریاسـت  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 

دفـاع  وزیـر  اظهـارات  ازایـن  افغانسـتان  کـه  نوشـته 

حکومـت  کـه  وافـزوده  می کنـد  اسـتقبال  آمریـکا 

افغانسـتان از هرگونـه تاش برای صلـح پایدار و ختم 

می کنـد. حامیـت  جنـگ 

گـروه  در همیـن حـال سـهیل شـاهین، سـخنگوی 

طالبـان در دوحـه در صفحـه توییـرتش نوشـته اسـت 

کـه جمعـه شـب ماعبدالغنـی بـرادر، رئیـس دفـرت 

گـروه طالبـان در قطر با زملی خلیلـزاد، مناینده ویژه 

آمریـکا بـرای صلح افغانسـتان، جرنال اسـکات میلر، 

فرمانـده عمومـی نیروهـای آمریکایی در افغانسـتان و 

وزیـر خارجـه قطـر دیـدار کرده انـد. او گفتـه کـه ایـن 

بـوده و پیرشفت هایـی صـورت گرفتـه  دیـدار مثبـت 

است.

در همیـن حـال زملـی خلیلـزاد، مناینده ویـژه آمریکا 

بـرای صلـح افغانسـتان کـه تـا چنـد روز گذشـته در 

کابـل بـود، طرح نهایـی توافقنامه آمریـکا و طالبان را 

 فرماندهـی پولیـس کابـل ادعاهـای مطـرح شـده در 

رسـانه های اجتامعـی مبنـی بـر کشـته شـدن یـک 

جـوان ۱۸ سـاله از سـوی آمـر حـوزه  هفتـم امنیتـی 

شـهر کابـل را رد کـرده و می گویـد کـه ایـن جـوان 

بـوده و در جریـان درگیـری  فروشـنده  مـواد مخـدر 

فرامـرز،  فـردوس  اسـت.  شـده  کشـته  پولیـس  بـا 

رسـانه ها  بـه  کابـل  پولیـس  فرماندهـی  سـخنگوی 

گفتـه کـه ایـن جـوان فروشـنده  مـواد مخدر باشـنده  

عملیـات  و  بـوده  کابـل  شـهر  واصل آبـاد  منطقـه  

پولیـس بـرای بازداشـت او پـس از آن راه اندازی شـد 

کـه او بـه چندیـن قـرار لـوی سـارنوالی بی اعتنایـی 

کـرده بـود. آقـای فرامـرز گفـت کـه نیروهـای پولیس 

در جریـان عملیـات بـا فـرد کشته شـده و چنـد تن از 

همراهـان وی درگیر شـدند و »به دلیـل این که او در 

بیـن دو طـرف موقعیـت داشـت، بـه احتـامل زیـاد از 

اعـام   جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

لت وکـوب  قضیـه  کـه  انـد  کـرده 

عبدالحکیـم منیب رسپرسـت وزارت حـج و اوقاف 

به صورت جدی پیگیری می شود.

عبدالحکیـم منیب رسپرسـت وزارت حـج و اوقاف 

ادای منـاز جمعـه در  از  پـس  کـه  اسـت  مدعـی 

داخـل ارگ، ماتـره خیل محمـدی و برادرانش به 

وی فحش و ناسـزا دادند و سـپس او را مورد حمله 

فزیکـی قـرار داده انـد. صدیق صدیقی سـخنگوی 

در  سـنبله   16 شـنبه  روز  جمهـوری  ریاسـت 

توییـرتش نوشـت که "موضوع چگونگـي برخورد با 

رسپرسـت وزارت حـج و اوقـاف بـه گونـه اي جدي 

تعقيـب و اقدامـات الزم صـورت مي گـرد." 

عبدالحکیـم منیب رسپرسـت وزارت حـج و اوقاف 

می گویـد کـه "بعـد از منـاز، کاکر صاحـب -رئیس 

دفـرت رئیـس جمهـوری- برایـم گفـت کـه جنـاب 

وزیـر صاحـب مـن و ماترخیـل همـراه شـام کار 

را  کارش  کـه  ایـن  جـای  بـه  ماترخیـل  داریـم، 

بگویـد بـه دشـنام رشوع کـرد، وقتـی می خواسـتم 

کـه تـرک مجلـس کنـم، دسـتم را گرفـت و گفـت 

 رئیـس جمهـور بـه مسـئولین نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی داده داد کـه بـه منظور رسکـوب مخالفني 

در فـراه و حفاظـت مـردم ملکـی تاش های شـان 

را بیشـرت سازند.

گـروه  صبـح روز جمعـه از چندیـن قسـمت بـاالی 

در  را  مناطـق  برخـی  و  کردنـد  حملـه  شـهرفراه 

تـرف خـود در آوردنـد، اما مقامـات وزارت داخله 

مـی گوینـد کـه حمـات طالبـان مسـلح بـر شـهر 

نتیجـه آن، ٥٨  بـه عقـب زده شـده کـه در  فـراه 

طالـب کشـته و ٣٠ تـن دیگر زخمی شـده اسـت. 

از  در خربنامـه اى دیـروز )شـنبه، 16 سـنبله(،  

سـوی ارگ ریاسـت جمهـوری منشـرت شـده، آمده 

اسـت کـه جلسـه ای بـه منظـور بررسـی وضعیـت 

ریاسـت محمـد ارشف  بـه  فـراه،  والیـت  امنیتـی 

غنـی رئیـس جمهـوری اسـامی افغانسـتان دایـر 

گردیـد.

منبـع افـزوده اسـت، در ایـن جلسـه کـه در ارگ 

انجـام شـد و در آن شـامری از مناینـدگان مـردم 

فـراه در ولسـی جرگـه نیـز حضـور داشـتند، ابتـدا 

کشـور،  دفاعـی  و  امنیتـی  سـکتور  مسـئولین 

عمومـی  وضعیـت  چگونگـی  از  را  شـان  گـزارش 

امنیتـی والیـت فـراه و پـان هـای بعـدی بخاطـر 

تامیـن امنیـت ایـن والیـت، ارائـه کردنـد.

منبـع مـى نويسـد کـه رئیـس جمهـور غنـی پـس 

از اسـتامع گـزارش متذکـره، از نیروهـای امنیتـی 

و دفاعـی کشـور کـه حمـات طالبـان را در دو روز 

گذشـته در والیـت فـراه عقـب زدنـد و نگذاشـتند 

بـه رهربان حکومت افغانسـتان نشـان داده اسـت. او 

گفتـه کـه توافقنامـه بـرای اجرایی شـدن باید توسـط 

دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـوری آمریـکا، تایید شـود.

آقـای خلیلـزاد پـس از پایـان دور نهـم مذاکـرات بـا 

بـا  گـروه طالبـان اعـام کـرد کـه در آسـتانه توافـق 

طالبـان اسـت، توافقـی کـه بـه گفتـه او "خشـونت را 

کاهـش داده و راه را بـرای افغان هـا خواهـد گشـود تا 

بـرای مذاکـرات در مـورد یـک صلح با عـزت و پایدار و 

یـک افغانسـتان متحد و بـا اقتدار که ایـاالت متحده، 

متحدینـش و هیـچ کشـور دیگـری را تهدیـد نکند، با 

بنشـینند". هم 

روز جمعـه هم کنگره آمریکا از آقای خلیلزاد خواسـت 

تـا بـا حضـور در جلسـه علنـی کمیتـه روابـط خارجی 

بـا  توافـق  ایـن کشـور جزئیـات  مجلـس مناینـدگان 

طالبـان را در اختیـار کنگره و مـردم آمریکا قرار دهد.

در نامـه ای کـه الیـوت اینـگل، رئیـس کمیتـه روابـط 

خارجـی مجلـس مناینـدگان کنگـره آمریـکا بـه آقـای 

خلیلـزاد فرسـتاده آمـده اسـت کـه: "آقـای اینـگل در 

رصاحتـا  می خواهـم  "مـن  اسـت:  گفتـه  خـود  نامـه 

بگویـم کـه حضـور شـام در ایـن جلسـه را اختیـاری 

منی   دانـم. حضـور شـام در این کمیتـه در یک محیط 

مسـئولیت های  ایفـای  در  مـا  توانایـی  بـرای  آزاد 

نظارتـی خـود الزامـی اسـت."

در ادامـه ایـن نامـه آمـده اسـت: "اگـر این نامـه برای 

اطمینـان از حضـور شـام کافـی نیسـت، گزینه هـای 

دیگـری را در نظـر می گیـرم تـا ایـن جلسـه بـه موقـع 

شـود." برگزار 

در همیـن حـال، قـرار اسـت کـه رئیـس جمهـور غنی 

بـه امریـکا سـفر کنـد و در دیـدار بـا دونالـد ترامـپ، 

رئیـس جمهـور امریـکا، در مـورد تفاهمنامـه امریـکا و 

طالبـان، تـداوم همـکاری و وضعیـت فعلـی جنـگ و 

صلـح در کشـور، گفتگـو کنـد.

سـوی افـراد خـودش کشـته شـده باشـد.« 

او در عیـن حـال گفـت کـه تحقیقات بیشـرت در مورد 

ایـن کـه ایـن فـرد از سـوی پولیـس کشـته شـده یا از 

سـوی افراد خـودش، جریـان دارد.

در همیـن حـال ویدیویـی در رسـانه های اجتامعـی 

شـامری  می دهـد  نشـان  کـه  اسـت  شـده  منتـرش 

از شـهروندان کابـل بـا راه انـدازی اعرتاضـی، ادعـا 

کرده انـد کـه ایـن جـوان بـه دلیـل نصـب بیـرق دوره  

هفتـم  حـوزه   آمـر  سـوی  از  موتـرش  در  مجاهدیـن 

شـده اند. کشـته  کابـل  شـهر  امنیتـی 

سـخنگوی پولیـس کابل امـا می گوید که شـامری از 

افـراد »اسـتفاده جو« از فضـای موجود اسـتفاده کرده 

و می خواهنـد موضـوع را قسـمی دیگـر در رسـانه ها 

بازتـاب بدهنـد. بـه گفتـه  او متامـی ادعاهـای مطرح 

شـده از سـوی معرتضان نادرسـت اسـت.

دروازه  از  وقتـی  کـرد،  انـدازی  دسـت  و  بنشـین 

مسـجد بیـرون شـدم هـر چهـار بـرادرش آمدنـد و 

دشـنام دادنـد و دسـت بـه عمـل فزیکـی زدنـد."

رسپرسـت وزارت حـج و اوقـاف گفتـه کـه نامـه ای 

را بـه رئیـس جمهـوری فرسـتاده و در آن خواهـان 

محاکمـه ماتـره خیـل و برادرانـش شـده  اسـت.

نهادهـای  و  حکومـت  اگـر  افـزود،  منیـب  آقـای 

عدلـی بـه موضـوع لت وکـوب وی رسـیدگی نکند، 

خـودش دسـت بـه کار خواهـد شـد.

هیـچ  خیـل  تـره  مولـوی  بـا  کـه  می گویـد  وی 

خصومـت شـخصی نـدارد امـا در جریـان پروسـه 

حـج ماتـره خیـل خواهـان سـهمیه فـوق العـاده 

بـرای دوسـتان و نزدیکانـش بـود که این خواسـت 

او را نپذیرفتـه بـود.

مـا تـره خیل محمدی، یکی از منایندگان ولسـی 

جرگـه در دور شـانزدهم بـود. او در دور هفدهـم 

پـس از شـکایات مردم از فهرسـت نامزدان توسـط 

کمیسـیون شـکایت انتخاباتی حذف شـد.

امـا دو بـرادر او، شـاه وزیر تره خیـل و حاجی خان 

محمـدی به مجلـس راه یافتند.

آنـان بـه اهـدف شـوم شـان برسـند، تقدیـر منود.

او به مسـئولین نیروهای امنیتی و دفاعی دسـتور 

داد کـه به منظـور رسکوب دشـمن، خنثی منودن 

تهدیـدات و حفاظـت مـردم ملکـی، تـاش هـای 

شـان را بیشـرت سازند.

در روزهـای گذشـته و پـس از پایـان نهمیـن دور 

مذاکـرات امریـکا و طالبان، حمـات گروه طالبان 

امـا  اسـت،  یافتـه  افزایـش  کشـور  شـهرهای  بـر 

آنهـا  حمـات  کـه  می گوینـد  امنیتـی  مقام هـای 

در بخش هـای مختلـف کشـور، با شکسـت مواجه 

شـده و شـامر زیـادی از اعضـای طالبـان در ایـن 

حمـات کشـته و زخمـی شـده اند.

کـه  هسـتند  بـاور  ایـن  بـه  سیاسـی  آگاهـان 

تشـدید حمـات طالبـان در آسـتانه نهایی شـدن 

تفاهمنامـه میـان این گـروه و امریکا، بـرای امتیاز 

بـر  و تحمیـل خواسـت های شـان  بیشـرت  گیـری 

اسـت. هـا  امریکایـی 

در همیـن حـال، شـهروندان کشـور می گوینـد که 

صلـح بـا طالبان بایـد منجر بـه ثبـات و آرامش در 

کشـور شـود و نبایـد زمینـه سـاز یـک جنـگ دیگر 

در کشـور باشد.

طالبـان  و  امریـکا  مذاکـرات  از  انتقـاد  بـا  آنهـا 

می گوینـد کـه در هـر رونـد صلحـی، بایـد دولـت 

افغانسـتان رشیـک باشـد و از متـام جزئیـات آن 

ملـت  مناینـده  عنـوان  بـه  بتوانـد  تـا  باشـد  آگاه 

افغانسـتان، تصمیمـی بگیـرد کـه منجربـه پایـان 

شـود. افغانسـتان  در  خونریـزی  و  جنـگ 

ارگ: 
قضیه لت وکوب سرپرست وزارت حج و اوقاف بررسی می شود 

 جلسۀ امنیتی به منظور بررسی وضعیت امنیتی والیت 
فراه برگزار شد

وزیر دفاع امریکا:
 حاضر نیستیم به هر معامله ای با طالبان تن بدهیم 

 یک فروشنده  مواد مخدر در درگیری با پولیس کشته شد

2
سال چهاردهم  شماره  3827  یک شنبه   17 سنبله  1398 8 سپتمبر 2019

 

 توافقنامـه صلـح میـان امریـکا و طالبان بـا مخالفت های 

زیـادی در داخـل امریـکا مواجـه شـده اسـت. 9 مقـام پیشـین 

امریـکا در افغانسـتان طـی اعامیـه مشـرتکی خـروج نیروهـای 

امریـکا از افغانسـتان را رس آغـاز جنـگ های داخلی دانسـتند. 

رایـان کراکر این توافقنامه را بسـیار خطرنـاک و زیانبار توصیف 

کـرد و جمیـز کننگهـم مناینـده پیشـین ایـاالت متحـده امریکا 

بـرای افغانسـتان گفته مسـوده توافقنامـه رشایط را بـرای صلح 

بـه وجـود منـی آورد. آنـان تأکیـد کردنـد کـه خـروج نیروهـای 

امریـکا از افغانسـتان پیـش از رسـیدن به توافق صلـح واقعی با 

طالبـان، ایـن کشـور را بـا یـک جنـگ داخلی متـام عیـار روبرو 

می سـازد. 

برخـی منابـع هـم نقـل کردند کـه مایـک پمپئـو راضی به 

امضـای توافقنامـه صلـح امریکا با طالبان نیسـت؛ امـا او دیروز 

گفـت کـه امریـکا مـی خواهـد توافقنامـه را امضـا کند؛ امـا این 

کشـور حارض نیسـت پای هر توافقنامه بی اسـاس و مسـخره ای 

را امضـا کنـد. در همیـن حـال مـارک اسـپر، وزیـر دفـاع آمریکا 

گفتـه بـا آنکـه کشـورش تـاش دارد بـه یـک توافـق سیاسـی با 

گـروه طالبـان دسـت یابـد؛ ولـی ایـن تاش هـا بـه ایـن معنـی 

نیسـت کـه آمریـکا بـه "هرنوع معاملـه" بـا طالبان تـن دهد.

توافـق  یـک  بـه  شـویم  مطمیـن  "می خواهیـم  گفـت:  او 

امنیـت  کـم  دسـت  کـه  توافقـی  می یابیـم.  دسـت  مطلـوب 

کشـورها و مسـیر روشـن تری را بـرای مـردم افغانسـتان تضمین 

کنـد." کمیسـیون روابـط خارجـی مجلـس امریـکا نیـز از زملی 

خلیـل زاد خواسـته اسـت کـه بـا حضـور در ایـن مجلس نسـبت 

بـه مـواد توافقنامـه توضیـح دهـد. 

ایـن  بـه پیامدهـای  نیـز نسـبت  ارگ ریاسـت جمهـوری 

توافقنامـه اظهار نگرانی کرده و خواهـان توضیح ایاالت متحده 

رییـس  دوم  معـاون  اسـت.  شـده  توافقنامـه  مـورد  در  امریـکا 

جمهـور نیـز در برابر این توافقنامه واکنش نشـان داده و کاربرد 

امـارت اسـامی بـرای طالبـان را توجیـه ناپذیـر خوانـده اسـت. 

گـروه کاری شـبکه جامعـه مدنـی نیـز از دسـتاوردهای دو دهه 

گذشـته ابـراز نگرانی کـرده و خواهان حفظ این دسـتاوردها در 

افغانسـتان گردیده اسـت. 

ایـن مخالفـت هـا در حالـی صـورت مـی گیـرد کـه زملـی 

خلیـل زاد بـار دگـر در دوحـه رفتـه و بـا مناینـدگان طالبـان و 

مقامـات قطـر در مـورد جزییـات توافقنامه بحـث و گفتگو کرده 

است.

این توافقنامه از چند جهت اشکال دارد:

1- مفـاد توافقنامـه بـه گونـه ای تنظیـم شـده اسـت که در 

آن خواسـت طالبان بیشـرت مدنظر گرفته شـده اسـت. مسـوده 

توافقنامـه ایـن ذهنیـت را بـرای طالبـان بـه وجـود مـی آورد که 

آنهـا از طریـق نظامـی توانسـته، امریـکا و جامعـه جهانـی را 

مجبـور بـه تـرک افغانسـتان کند.

2- تعبیـر "امـارت اسـامی" بـرای گـروه طالبـان در مـن 

توافقنامـه، یـادآور مهمرتیـن خواسـت طالبان اسـت. این تعبیر 

مـی رسـاند کـه امارت اسـامی خـط قرمـز طالبان اسـت و این 

گـروه هرگـز از ایـن خواسـت چشـم پوشـی نخواهـد کرد.

٣- در ایـن مذاکـرات بـه صـورت کلی حکومت افغانسـتان 

بـه حاشـیه رانـده شـده بـود و مـن توافقنامـه نیـز در اختیـار 

حکومـت قـرار داده نشـد. ایـن مسـأله خـود بخـود به احسـاس 

غـرور و برتـری گـروه طالبـان در پشـت میز مذاکـرات صلح بین 

االفغانـی مـی انجامد.

4- در توافقنامـه از ضامنـت امنیتـی طالبان تنهـا در مورد 

امریـکا و متحدانـش نـام بـرده شـده اسـت و هیـچ اشـاره ای بـه 

امنیـت افغانسـتان پـس از خـروج نیروهـای بیـن املللی نشـده 

است.

چیـزی  رسارسی  بـس  آتـش  مـورد  در  توافقنامـه  در   -٥

گفتـه نشـده اسـت. پـس از امضـای توافقنامـه تنهـا آتـش بس 

میـان نیروهـای امریـکا و طالبـان پیش بینی شـده اسـت. پس 

رسنوشـت جنـگ پـس از توافقنامه کاما معلوم اسـت. تشـدید 

جنـگ، خونریـزی، جنایـت و افزایـش حمـات انتحـاری.

در توافقنامـه توضیح داده نشـده کـه بعد از خروج   -6

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، چه حکومتی اداره این کشـور 

را بـه عهـده خواهـد گرفـت؟ حکومـت انتخابـی یـا حکومـت 

انتقالـی یـا... 

بنابرایـن در مـن توافقنامـه تنهـا منافـع امریـکا و خـروج 

نیروهایـش از افغانسـتان لحـاظ گردیـده و کمرتیـن توجهـی 

بـه خواسـت حکومـت و مـردم افغانسـتان نشـده و از پیامدهای 

زیانبـار آن بـرای کشـور بـا سـکوت و اغـامض گذشـته اسـت.

مـردم افغانسـتان از ایـن توافقنامـه رضایـت ندارنـد و از 

امریـکا هـم مـی خواهنـد کـه به دلیـل زمینه سـازی خـروج زود 

هنـگام نیروهایـش از افغانسـتان، آینـده و رسنوشـت ایـن مردم 

را بـه قـامر نزند.

در حـال حـارض متـام امیدهـا بـه تدبیـر و ابتـکار حکومت 

افغانسـتان بـر مـی گـردد. حکومـت بـه عنـوان متثیـل کننـده 

اراده مـردم بایـد از منافـع علیـای کشـور در برابـر تروریسـتان 

و حامیـان شـان حراسـت کـرده و اجـازه ندهـد کـه ایـن کشـور 

باردگـر عرصـه تاخـت و تـاز گـروه هـای دهشـت افگـن گـردد. 

جـای تأسـف اما اینجا اسـت کـه برخی حلقات سیاسـی و 

رهـربان احـزاب و تکـت هـای انتخاباتـی بـدون توجه بـه منافع 

مـردم و پیامدهـای توافقنامـه صلـح، ناخوانـده شـعار صلـح را 

برجسـته کـرده و حکومـت را متهـم مـی کنـد کـه بـا تأکیـد بـر 

انتخابـات رونـد صلـح را آسـیب می رسـاند. 

 

دی، عبدالرحــامن نــد خیــرب پــار وايــي چــې د هغــوی 

پــر کــور یــو توغنــدی ولګېــد او د هغــه چــرې د زوی پــه 

مــا لګېدلــې دي او د خیــرب دواړه الســونه او پښــې یــې 

فلــج کــړې دي.

هغــه زیاتــه کــړه:»زوی مــې پــه لوبــه بوخــت و چې هــاوان 

راغــی، ولګېــد او وروســته یــې چاودنــه وکړه.«

هغــه انځورونــه چــې د طلــوع نیــوز خربیــال رشیــف 

امیــري د پلخمــري ښــار د نننــي وضعیــت پــه اړه اســتويل 

ــړکونو  ــه س ــري پ ــې د پلخم ــوي چ ــودنه ک دي، د دې ښ

ــه  ــوی ل ــرو اور اخیســتی او د هغ ــه موټ ــه امل د جګــړې ل

ســپرلۍ کــوم خــرب نشــته.

ــنبې )د  ــن ش ــار، ن ــري ښ ــز پلخم ــت مرک ــان والی  د بغ

وږي ۱۶مــه( د اومــه ورځ ده چــې پــه پرله پســې توګــه د 

ــه کابنــدۍ کــې دی. ــو پ طالبان

د بغــان والیــت د عامــې روغتیــا ریاســت وايــي چــې پــه 

دغــو اوو ورځــو کــې د ُملکیانــو ۴۳ مــړي او ۱۱۲ ټپیــان د 

دغــه والیــت روغتونونــو تــه لېــږدول شــوي دی.

ــب  ــه حبی ــب الل ــس مح ــا ريی ــې روغتی ــان د عام د بغ

وویل:»هغــه زیامنــن چــې روغتونونــو تــه لېــږدول شــوي؛ 

۱۱۲ ټپيــان دي چــې ډېــری یــې ولــي وګــړي دي، او 

۴۳ شــهیدان دي.« 

لــس کلــن خبیــر د پلخمــري ښــار د جګــړې یــو لــه ټپیانو 

 پلخمري ښار د کالبندۍ اومه ورځ؛ ۴۳ ته وژل شوي او ۱۱۲ تنه ټپيان دي

پــه پلخمــري کــې جګــړو، هټیــو، او د ولــي وګــړو شــتو 

تــه هــم زیــان جــدي زیــان رســولی دی.

حشــمت چــې پــه دغــه ښــار کــې هټــۍ لــري، وايــي چــې 

پــه جګــړو کــې یــې هټــۍ دېــر زیــان لیدلــی او هــر څــه 

ــه وړي دي. ــه له منځ ــې ورت ی

هغــه زیاتوي:»فریــزر ماشــین مــې درلــود، هغــه له منځــه 

تللــی، د فوټوکاپــۍ ماشــین مــې درلــود هغه هــم له منځه 

تللــی او د هټــۍ ښيښــې هــم لــه منځــه تللــې دي.«

طالبانــو د یکشــنبې پــه ورځ )د وږي پــه ۱۰مــه( لــه څــو 

لــورو پــر پلخمــري ښــار بریــد وکــړ.

د پلخمــري اوســېدونکي د طالبانــو لخــوا د دغــه ښــار د 

کابنــدۍ دوام د حکومــت لپــاره د رشم وړ ګڼــي او دغــه 

ــه  ــر ن ــو پ ــي او دفاعــي چارواک ــوړو امنیت ــه د لوړپ ښــار ت

راتــک نیوکــه کــوي.

د پلخمــري اوســېدونکی غــام ربــاين وویــل:»دا د مرکزي 

حکومــت واالو تــه د رشم ځــای دی، د کورنیــو چــارو، دفاع 

وزارتونــو تــه، ایــا بغــان ایــا پلخمــري ښــار د افغانســتان 

ــا د پلخمــري ښــار  ــه شــمېرل کېــږي؟ ای ــه جــز کــې ن پ

اوســېدونکي وینــه نــه تویــوي؟«

ــه  ــو ل ــوي. ی ــرې ک ــان پ ــه ملکی ــه بی ــړې ټول د دې جګ

هغــو ماشــومانو چــې د پلخمــري ښــار پــه شــاوخوا کــې 

ــې  ــاړه ی ــج شــوی او غ ــه فل ــه کبل ــدو ل ــدي د لګې د توغن

ــي،  ــې دی واي ــې ک ــې اووم ټولګ ــوې ده. دی چ ــي ش ټپ

چــې لــه ښــوونځي پاتــې کېــدل یــې لــه هــر درد څخــه 

ــر کــړوي. ډې

حفیظ اهلل زکی 

سرمقاله

 ترامپ و ابهامات توافقنامه
 صلح
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پیشدرآمد

 500 بـرق  »لیـن  کتـاب  فایـل  اواخـر  ایـن  در 

دسـتم  بـه  و سیاسـی«  تاریخـی  روز شـار  کیلوولـت 

رسـید. بـا تـورق در ایـن کتاب متوجه شـدم کـه داکرت 

عبداللـه در حایـت از تغییـر مسـیر لیـن بـرق 500 

بـه مسـیر سـالنگ نقـش  بامیـان  از مسـیر  کیلوولـت 

آب  و  انـرژی  وزیـر   -1 زیـرا؛  اسـت.  داشـته  برجسـته 

سـابق علـی احمـد عثانی که از سـهم داکـرت عبدالله 

بـر ایـن وزارت تکیـه زده بـود، در ارصار بـر تغییر مسـیر 

ایـن لیـن بـرق از هیـچ کوشـش دریـغ نکـرد و سـنگ 

انـدازی زیـادی منـود. 2- خود داکرت عبداللـه یکبار به 

صـورت داوطلبانـه حـل ایـن مشـکل را به عهـده گرفته 

بـود امـا در یـک بـازی پیچیـده علیـه عدالت خواهان و 

هزاره هـا سـنگر گرفـت و از تغییر مسـیر لیـن برق 500 

کیلوولـت علنـاً حایـت کـرد و تعـدادی از هموطنـان 

پروانـی مـا را تحریـک کـرد کـه علیـه خواسـت جنبـش 

روشـنایی تظاهـرات مناینـد. 

 500 بـرق  لیـن  پـروژه  موضـوع  طـرح  از  پـس 

کیلوولـت در کمیسـیون تـدارکات ملـی، ایـن پـروژه بر 

اثـر اعرتاض معاون دوم ریاسـت جمهـوری رسور دانش 

کـه "بنابـود این لیـن برق از مسـیر بامیان بگـذرد نه از 

مسـیر سـالنگ"، از اجنـدای کمیسـیون خـارج  شـد و 

سـپس یـک کمیته تخنیکی تحت ریاسـت وزیـر انرژی 

و آب بـا عضویـت منایندگان رشکت برشـنا، وزارت امور 

خارجـه، دفـرت معـاون دوم ریاسـت جمهـوری و دفـرت 

معـاون دوم ریاسـت اجرائیه تشـکیل شـد. ایـن کمیته 

پـس از چندیـن جلسـه متوالـی نظر خـود را جهت حل 

مشـکل ارائـه کرد. 

تغییـر  در  عبداللـه  داکـرت  نقـش  و  ماجـرا  بقیـه 

مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولـت از بامیـان را از مـن  

ایـن کتـاب بـا خواننـدگان گرامـی رشیـک می شـود.  

»پـس از تکمیـل گـزارش کمیته تخنیکـی، تعیین 

رسنوشـت مسـیر لیـن 500 کیلوولـت در دسـتور کار 

کابینـه بـرای روز 4 شـنبه مـورخ 1394/12/25 قـرار 

به خاطـر  کابینـه،  جلسـه  تشـکیل  از  پـس  گرفـت. 

این کـه زمـان بحث روی هـر موضـوع در کابینه محدود 

اسـت و بحـث تعییـن مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولـت 

ایـن  زمان گیـر،  و  احیانـاً جنجالـی  مهـم،  بحـث  یـک 

موضـوع بنـا بـه تقاضای معـاون دوم ریاسـت جمهوری 

از اجنـدای جلسـه خـارج می شـود تـا در یـک جلسـه 

محدودتـر با حضـور رئیس جمهور، معاون دوم ریاسـت 

اجرائیـه،  ریاسـت  رئیـس  عبداللـه  داکـرت  جمهـوری، 

اسـتاد محقق معاون دوم ریاسـت اجرائیـه، وزیر انرژی 

و آب و رییـس رشکـت برشـنا مـورد بحـث قـرار گیـرد. 

بیـش از سـه هفتـه معطـل  ایـن موضـوع تقریبـاً 

می مانـد تـا این کـه در جلسـه شـورای عالـی اقتصادی 

که روز سـه شـنبه مورخ 1395/1/17 در ارگ ریاسـت 

معـاون  دانـش  اسـتاد  بـود،  برگـزار  شـده  جمهـوری 

تعییـن  جهـت  جلسـه  خواسـتار  جمهـوری  ریاسـت 

رسنوشـت مسـیر لین برق 500 کیلوولت و نظر کمیته 

دانـش  اسـتاد  درخواسـت  طبـق  می شـود.  تخنیکـی 

جلسـه سـاعت 9 روز چهارشـنبه مورخ 1395/1/18 با 

حضـور رییس جمهـور، معـاون دوم ریاسـت جمهوری، 

مناینـدگان  و  آب  و  انـرژی  وزیـر  عبداللـه،  داکـرت 

رشکـت برشـنا برگـزار می شـود. اسـتاد دانـش باتوجـه 

بـه منطـق کار، ادلـه و گـزارش کمیتـۀ تخنیکـی کـه 

در اختیـار داشـت، روی مسـیر بامیـان ارصار مـی ورزد 

و پرسـش های بنیـادی را نسـبت بـه تصمیـم رشکـت 

برشـنا، وزارت انـرژی و آب و در کل رهـری حکومـت 

متوجـه می سـازد کـه بـا ایـن همـه دالیل و اسـتدالل و 

هم چنیـن گـزارش کمیتـۀ تخنیکـی که با ریاسـت وزیر 

انـرژی و آب تشـکیل شـده و گـزارش آن به نفـع بامیان 

اسـت، چـرا بـاز روی مسـیر سـالنگ تأکیـد گـردد؟. 

زمانی کـه بحـث روی ایـن موضـوع شـکل جـدی 

"مـن  می گویـد  عبداللـه  داکـرت  می گیـرد،  خـود  بـه 

یـک جلسـه ترتیـب خواهیـم داد تـا بـه ایـن پرسـش ها 

جـواب داده شـود و مسـأله حل گـردد". فیصلـه چنین 

می شـود کـه یک بـار دیگـر بایـد رشکـت برشـنا و وزارت 

اسـتاد  و  دانـش  اسـتاد  پرسـش های  بـه  آب  و  انـرژی 

محقـق در خصـوص ایـن موضـوع پاسـخ قناعت بخـش 

دهنـد تـا نتیجه نهایـی جهت اتخاذ تصمیـم در اختیار 

اسـتاد  این کـه  به خاطـر  گیـرد.  قـرار  جمهـور  رئیـس 

محقـق در آن زمـان )1395/1/18( در مسـافرت بـود 

)ایشـان جهـت رشکـت در سـفرۀ مشـرتک دانشـجویی 

داکـرت  بـا  جلسـه  می بـرد(،  بـر  ایـران  کرمـان  در 

عبداللـه تقریبـا 12 روز بـه تأخیـر   افتـاد. 

طبـق فیصلـۀ کـه در جلسـه  18 حمـل 1395 

در حضـور رئیـس جمهـور، معـاون دوم رئیـس جمهـور 

داکـرت  بـود، جلسـه  گرفتـه  اجرائیـه صـورت  رئیـس  و 

عبداللـه پیرامـون لیـن بـرق 500 کیلوولـت بـا حضـور 

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری اسـتاد دانـش، اسـتاد 

علی احمـد  اجرائیـه،  ریاسـت  دوم  معـاون  محقـق 

قیومـی  هایـون  داکـرت  آب،  و  انـرژی  وزیـر  عثانـی 

مشـاور رئیـس جمهـور در امـور زیربناهـا، مناینـدگان 

رشکـت برشـنا هـر یـک ننگیالـی میاخیـل، پوپلـزی و 

میرویـس عاملـی و توسـلی غرجسـتانی مشـاور امـور 

اقتصـادی معـاون دوم رییـس جمهـوری سـاعت 2 بعد 

از ظهـر روز دو شـنبه مـورخ 30 حمـل 1395 در قـر 

سـپیدار برگـزار گردیـد. 

ریاسـت  رئیـس  عبداللـه  داکـرت  جلسـه  آغـاز  در 

خوش آمـد  ضمـن  ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرائیـه 

گویـی، موضـوع بحـث و پاسـخ بـه ابهامـات و سـؤاالت 

پاسـخ نـداده شـده را در ایـن زمینه مطرح کـرد و گفت 

کـه امیـدوارم به ایـن ابهامات پاسـخ قناعت بخش داده 

شود.

ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  اسـتاد  سـپس 

جمهـوری بـا توجـه بـه ارشاف کـه بـر موضـوع داشـت 

متـام نکاتـی مـورد رضورت در بحـث را مطـرح منـود. 

 220 بـرق  لیـن  روی  جلسـه  ایـن  "در  گفـت  ایشـان 

کیلوولـت کـه رشکـت برشـنا قـرار اسـت از پشـته رسخ 

بـه بامیـان بکشـد، اصـا بحـث نداریـم بلکـه آن چه در 

ایـن جلسـه موضـوع بحـث اسـت ایـن اسـت کـه یکـی 

از دو مسـیر بامیـان و سـالنگ تعییـن شـود. دالیـل و 

مسـتندات و نظـر رشکـت فیشـر کـه مطالعـه و رسوی 

ایـن لیـن بـرق را انجـام داده، مسـیر بامیـان را ترجیـح 

داده اسـت. هم چنیـن نظـر کمیتـۀ تخنیکـی کـه در 

ایـن مـورد تشـکیل شـده بـود و گـزارش خـود را ارائـه 

کـرده، بیشـرت بـه نفـع مسـیر بامیـان اسـت نـه مسـیر 

سـالنگ. منتهـا تنهـا چیـزی که وجـود دارد این اسـت 

بامیـان  مسـیر  کـه  اسـت  مدعـی  برشـنا  رشکـت  کـه 

الزم  زمـان  مـاه   28 تـا   18 حـدود  در  بیش تـر  زمـان 

دارد و ایـن باعـث وارد شـدن رضر بـه لین هـای کـه بـه 

سـمت والیـات جنوبـی و جنوب غربـی در حـال امتداد 

اسـت، می شـود کـه بـرای ایـن مشـکل در آخـر نظریـه 

کمیتـه تخنیکـی پیشـنهاداتی مطـرح شـده اسـت کـه 

تاحـدودی می توانـد مشـکل را برطرف سـازد و این کار 

از طریـق کمیتـه تـدارکات ملـی قابـل انجـام اسـت. 

عدالـت  و  متـوازن  انکشـاف  بحـث  دیگـر  بحـث 

اجتاعی اسـت که متأسفانه در گذشـته نادیده گرفته 

شـده اسـت در غیـر ایـن صـورت چطـور می شـود کـه 

یـک بخـش بزرگـی از مـردم ایـن کشـور از ماسـرتپان 

بیسـت سـاله بـرق و پروژه هـای ملـی حـذف و نادیـده 

گرفتـه  شـود". 

دوم  معـاون  دانـش  اسـتاد  از صحبت هـای  پـس 

عبداللـه،  داکـرت  هدایـت  طبـق  جمهـوری،  ریاسـت 

مناینـده رشکـت برشـنا رشوع به توضیـح دادن در مورد 

پروژه هـای تحـت کار و پـان رشکـت برشـنا در متـام 

سـاحات کشـور منود. از جمله موضوعاتی مطرح شـده 

در پرزنتیشـن مناینـده رشکـت برشـنا لیـن انتقـال برق 

500 کیلوولـت از شـرغان تـا دشـت الـوان پل خمـری 

و از پل خمـری تـا کابـل بـود. در ایـن قسـمت بـود کـه 

در  شـد.  رشوع  برشـنا  رشکـت  مناینـده  از  پرسـش ها 

صفحـه 10 پرزنتیشـن تحـت عنـوان پروژه هـای پانـی 

د افغانسـتان برشـنا رشکـت چنیـن آمـده بـود: 

"متدیـد لیـن انتقـال 500 کیلوولـت از شـرغان 

الـی دشـت الوان پلخمـری". مناینده رشکت در پاسـخ 

پرسـش این که سـاخت و تکمیـل این لین چقـدر زمان 

می بـرد، چنیـن گفـت: "30 مـاه کار عملـی و 18 تـا 

24 مـاه پروسـه داوطلبـی آن زمـان نیـاز دارد. اسـناد 

داوطلبـی تکمیـل گردیـده و آمـاده اعـان اسـت." 

مشـاور اقتصـادی معـاون دوم ریاسـت جمهـوری 

از مناینـده رشکـت برشـنا سـؤال کـرد کـه اگـر اسـناد 

داوطلبـی تکمیـل و آمـاده اعان اسـت، چـرا به صورت 

رسـمی و طـی مکتوبی کـه از دفرت معاون دوم ریاسـت 

جمهوری این اسـناد از شـا خواسـته شـده است، این 

قسـمت )از شـرغان تا دشـت الوان پلخمـری( را روان 

مناییـد، تاکنـون ارسـال نکردید؟. 

پرسـش  ایـن  پاسـخ  در  برشـنا  رشکـت  مناینـده 

جـواب قانـع کننـده نداشـت و گفـت اسـناد داوطلبـی 

اسـت.  تکمیـل شـدن  در حـال  بلکـه  نشـده  تکمیـل 

اینجـا بـود که داکـرت عبداللـه گفت "به پرسـش ها باید 

جـواب روشـن و قانـع کننـده داده شـود". وی سـپس 

ادامـه داد کـه در موضـوع مسـیر انتقال بـرق از بامیان 

دو چیـز مطـرح اسـت؛ یکـی وقـت و دیگـری هزینـه. 

تـا   18 بامیـان  "مسـیر  انـرژی:  وزیـر  عثانـی 

28 مـاه زمـان بیش تـر الزم دارد کـه سـنجش شـود و 

آن".  بیش تـر  هزینـۀ  هم چنیـن 

نکنیـد  بحـث  اصـا  را  "هزینـه  عبداللـه:  داکـرت 

باشـد،  هزینـه  مشـکل  تنهـا  اگـر  نیسـت  مهـم  اصـا 

دولـت می توانـد منبـع پیـدا کنـد. فقـط بـرای تأخیـر 

باشـیم".  کننـدۀ داشـته  قانـع  دلیـل  بایـد  زمانـی 

ریاسـت  دوم  معـاون  اقتصـادی  امـور  مشـاور 

جمهـوری: "اگـر فاصلـه میان شـرغان تا دشـت الوان 

پل خمـری تاهنـوز بـه مرحلـه تدارکاتی نرفته باشـد، از 

لحـاظ زمانـی میـان سـاخت لین بـرق از مسـیر بامیان 

تـا کابـل و از شـرغان تا دشـت الوان پل خمـری فرق و 

تفاوتـی چندانـی نخواهـد داشـت". 

اسـتاد محقـق: "وقتـی رشکـت متخصـص آملانـی 

فیشـر مسـیر بامیـان را ترجیح داده اسـت چرا رشکت 

برشـنا این مسـیر را تغییر داده اسـت و چرا یک هیئت 

در سـال 2013 از طـرف رشکـت برشـنا و وزارت انرژی 

و آب بـه اشـتوتگارت جرمنـی رفتـه و مسـیر پـروژه را 

تغییـر می دهـد".! 

مناینـده رشکـت برشـنا: "ما تغییـر نداده ایـم بلکه 

در سـال 2013 در جلسـه اشـتوتگارت جرمنی رشکت 

مسـیر  و  داد  انجـام  را  خـود  دوم  مطالعـات  فیشـر 

سـالنگ را ترجیـح داده اسـت". 

اسـتاد محقـق: "چرا دوسـتان مـا از کابـل می رود 

و مسـیر لیـن بـرق را تغییـر می دهد، آیا مفهـوم در نظر 

گرفـن منافـع ملی و وحـدت ملی همین اسـت".! 

حکومـت  در  متأسـفانه  "بلـی  عبداللـه:  داکـرت 

قبلـی چنیـن کارهایی صـورت گرفته و بخشـی از مردم 

مناطـق مرکـزی نادیـده گرفتـه شـده اسـت کـه نبایـد 

ایـن کار صـورت می گرفـت". داکـرت عبداللـه در اینجـا 

تـاش کـرد کـه خـود را دلسـوز مـردم مناطـق مرکـزی 

نشـان دهـد امـا موضع گیری بعـدی ایشـان حکایت از 

چیـز دیگـری داشـت. 

مشـاور اقتصـادی معـاون دوم ریاسـت جمهـوری: 

مسـیر  هـم  خـود  دوم  مطالعـه  در  فیشـر  "رشکـت 

سـالنگ را ترجیـح نـداده بلکـه گفتـه سـاخت لین برق 

500 کیلوولـت در ایـن مسـیر نیـز ممکـن اسـت امـا 

دارد".  هم چنـان  را  خـود  دشـواری های 

 اسـتاد دانش معاون ریاسـت جمهوری: "مسـئول 

تأخیـر چنـد ماهـۀ سـاخت لیـن 500 کیلوولـت خـود 

رشکـت برشـنا و وزارت انـرژی اسـت. یـک و نیـم سـال 

پیـش جنـاب صمدی رئیس رشکت برشـنا را خواسـتیم 

و بـه صـورت جـدی از وی خواسـته شـد کـه لیـن بـرق 

500 کیلوولـت باید از مسـیر اصلی خـود یعنی بامیان 

تطبیـق شـود کـه متأسـفانه رشکـت برشـنا بـدون توجه 

و بـدون اطـاع ما پروسـه اعـام داوطلبـی را ادامه داد 

و رشکـت داوطلـب و برنـده را مشـخص منـوده و ایـن 

پـروژه را بـرای انعقـاد قـرارداد بـه کمیته تـدارکات ملی 

تاهنـوز  آن زمـان  از  مـا  اعـرتاض  اثـر  بـر  فرسـتاد کـه 

از  مرکـزی  مناطـق  متأسـفانه  اسـت.  شـده  متوقـف 

را   2032 تـا   2012 سـال  از  کـه  بـرق  ماسـرتپان 

شـامل می شـود، حـذف شـده اسـت که رئیـس جمهور 

نیـز روی ایـن مسـأله در کابینـه غـور منـوده و دسـتور 

بازبینـی ماسـرتپان بـرق را به وزارت انـرژی و آب داده 

است". 

عثانـی وزیـر انـرژی و آب: "ایـن ماسـرتپان در 

زمـان مـن جور نشـده بلکـه در حکومت پیشـین تهیه و 

تصویب شـده اسـت". 

داکـرت عبداللـه: "رشکـت برشـنا و وزارت پیرامـون 

می شـود  تأخیـر  زمـان  مـاه  چـرا 18  کـه  سـؤال  ایـن 

دهنـد".  توضیـح 

دالیـل مناینـده رشکـت برشـنا: "1- مسـیر بامیان 

96 کیلومـرت طوالنی تـر اسـت. 2- بامیـان صعب العبور 

اسـت و راه دسرتسـی با مشـکل مواجه اسـت. 3- برای 

بامیـان از پشـته رسخ یـک لیـن بـرق 220 کیلوولـت 

بـا ظرفیـت 300 میـگاوات بـرق می کشـیم کـه بانـک 

انکشـاف آسـیایی نیز طی یک مکتوبی هزینۀ سـاخت 

آن را بـه عهـده گرفته اسـت". 

مشـاور اقتصـادی معـاون دوم ریاسـت جمهـوری: 

"1. مسـیر بامیـان بـر مبنـای ارقـام و اسـناد مختلف از 

21 تـا 79.8 کیلومرت طوالنی تر اسـت نه 96 کیلومرت. 

تخنیکـی  کمیتـه  گـزارش  در  کـه  هان گونـه   .2

منعکـس شـده اسـت، مسـیر بامیـان نسـبت به مسـیر 

سـالنگ صعب العبورتـر نیسـت بلکـه بـر عکـس اسـت. 

تـوان تـاش می کنـد کـه  بـا متـام  3. رشکـت برشـنا 

ایـن لیـن بـرق از بامیـان نگـذرد و حتی بـرای این کار، 

دسـت بـه دامـن اسـد علیـم پاکسـتانی مناینـده بانک 

انکشـاف آسـیایی در بخش انرژی در افغانسـتان شـده 

اسـت و ایشـان دو بـار یکـی در اواخـر سـال 1393 در 

جلسـۀ در رشکـت برشـنا پرزنتیشـنی را ارایـه کـرد کـه 

اعـداد و ارقـام را در دو بخـش هزینـه و طـول مسـیر 

بـه گونـه ای غیـر واقعی و دسـت کاری شـده بیـان کرد 

کـه حتـا خـود دوسـتان رشکت برشـنا ایـن آمـار و ارقام 

را قبـول نداشـتند. دومین بـار در اولیـن جلسـه کمیتـه 

تخنیکـی بـا حضـور وزیـر انـرژی و آب در ایـن وزارت 

ارائـه کـرد کـه بـاز اعـداد و ارقـام را به گونـۀ غیـر واقعی 

ذکـر کـرده بـود کـه سـند آن موجـود اسـت و اینـک در 

اختیـار جنـاب داکـرت )داکرت عبداللـه( قـرار می گیرد. 

)کپـی پرزنتیشـن اسـد علیـم را کـه در وزارت انـرژی و 

آب در تاریـخ 1394/10/21 ارائـه کـرده بود، روی میز 

داکـرت عبداللـه قـرار داده شـد(". 

مناینـده رشکـت برشـنا در ادامـه مطالـب قبلـی 

گفـت: "اگر مسـیر بامیـان انتخاب شـود، 6 ماه رسوی 

مقدماتـی، 4 مـاه دیزایـن و در حـدود 9 مـاه تـدارکات 

و اعـام داوطلبـیـ  و لـو سـنگل سـورس )منبـع واحد( 

باشـد ـ را دربـر می گیـرد". 

توسـلی غرجسـتانی: "همیـن مقـدار زمـان بـرای 

سـاخت لیـن بـرق 500 کیلوولت از شـرغان تا دشـت 

الـوان پل خمـری نیـز الزم اسـت. پس تفاوتـی چندانی 

در براینـد زمانـی نخواهد داشـت". 

غزنـی  مـردم  "اآلن  برشـنا:  رشکـت  مناینـده 

پایه هـای بـرق شـان سـاخته شـده و منتظر آمـدن برق 

می خواهنـد".  بـرق  مـا  از  و  اسـت  ترکمنسـتان 

توسـلی غرجسـتانی: "زمانی کـه مسـیر شـرغان 

تـا دشـت الـوان پل خمری سـاخته نشـود، شـا چطور 

می توانیـد بـرای مـردم غزنـی بـرق بدهیـد؟". 

رشکـت برشـنا: "مـا از سـال 2018 بایـد بـرق از 

ترکمنسـتان وارد کنیـم و از طریـق لیـن موجـود بیـن 

مزاررشیـف و پل خمـری 300 میـگاوات بـرق را انتقـال 

می دهیـم و از پل خمـری بـا لیـن 500 کیلوولـت بـه 

کابـل و جنـوب منتقـل می کنیـم". 

اسـتاد دانـش: "مگـر لیـن فعلـی امـکان انتقـال 

دارد.؟"  را  ترکمنسـتان  بـرق 

رشکـت برشـنا: "بلـی چـون لیـن ما در آن قسـمت 

دبـل رسکـت اسـت و می توانیـم انتقـال دهیـم امـا از 

پل خمـری تـا کابـل سـنگل رسکـت اسـت." 

توسـلی غرجسـتانی: "مـا هـم می گوییـم کـه باید 

بـه مـردم خوسـت، پکتیـا، لوگـر، غزنی، زابـل و قندهار 

بـرق برسـد امـا مفهـوم حـرف شـا این اسـت کـه برای 

بامیـان و مناطـق مرکـزی بـرق نخواهیـم کشـید. چـرا 

مـا پروژه هـای ملـی را بـه خاطـر 10 یـا 18 مـاه زمـان 

فکـر  ملـی  اسـت  بهـرت  و  سـازیم؟  منحـرف  بیش تـر 

 . " کنیم

"اصـا  جمهـور:  رییـس  مشـاور  قیومـی  داکـرت 

مـردم  بـرای  بایـد  و  نیسـت  درسـت  چیـزی  چنیـن 

بامیـان بـرق رسـانده شـود و برداشـت شـا از موضـوع 

درسـت نیسـت کـه حکومـت بـرای مـردم بامیـان بـرق 

منی دهـد". 

داکـرت عبداللـه خطـاب بـه توسـلی غرجسـتانی: 

"بـرادر شـا خیلـی ملـی ملـی نکنیـد، )بـا ناراحتـی( 

مـن در زمـان انتخابـات بـه مـردم بامیان وعـده داده ام 

و جاهـای کـه مـن نرفتـه ام اسـتاد محقـق رفتـه و وعده 

داده اسـت کـه مشـکات مـردم را برطـرف می کنیـم. 

ولـی فعـا گـب ایـن اسـت که آیـا بـه خانه هـای ما 18 

مـاه زودتـر بـرق برسـد بهـرت اسـت یـا 18 مـاه دیرتر!". 

اگـر  داکـرت!  "جنـاب  غرجسـتانی:  توسـلی 

قضیـه  جوانـب  گرفـن  نظـر  در  بـدون  و  باشـیم  مـا 

می گوییـم زودتـر خانه های ما روشـن شـود بهرت اسـت 

امـا بایـد گفـت کـه در پروژه هـای کان، دراز مـدت و 

ملـی 18 مـاه زمـان، زمانـی زیـادی نیسـت و تاکنـون 

هیـچ پـروژه ای در زمان و دیتاین مشـخص شـده خود 

اسـت".  نشـده  سـاخته 

مناینـده رشکـت برشـنا: "مـا پـروژه بـرق رسـانی از 

کنـدز تـا تخـار را پیـش از زمـان تعیین شـده سـاختیم 

و ختم شـد". 

اسـتاد دانـش معـاون رئیـس جمهـور: "پـروژه برق 

از مسـیر بامیـان خواسـت مـردم ایـن مناطـق اسـت و 

عـاوه بـر آن مـردم 5 ولسـوالی از دو والیـت بغـان و 

بامیـان بـه دفـرت مـا آمـده بودنـد و بـه صـورت جـدی 

بـه  بایـد  و  شـدند  بامیـان  مسـیر  انتخـاب  خواسـتار 

خواسـت مـردم توجـه شـود. دیگـر این کـه لیـن 220 

نبـوده  از پشـته رسخ اصـا در ماسـرتپان  کیلوولـت 

و نیسـت. رشکـت برشـنا پـس از اعـرتاض مـا بـه فکـر 

آسـیایی  انکشـافی  بانـک  از  نامـه ای  و  افتـاده  آن 

آورده اسـت بـدون این کـه جزئیـات طـرح و دیزایـن و 

هم چنین زمان سـاخت و تعهد مالی آن روشـن باشـد. 

بنابرایـن مسـیر پشـته رسخ فعـا قابـل بحث نیسـت و 

منتفـی اسـت". 

بـرای  برشـنا  "رشکـت  غرجسـتانی:  توسـلی 

غیـر  در  کنـد  ارائـه  اسـناد  بایـد  دارد،  کـه  ادعاهـای 

ایـن صـورت جـای شـک و تردیـد اسـت". بناشـد که تا 

جلسـه بعدی رشکت برشـنا اسـناد خـود را آمـاده کرده 

بـه دفـرت معـاون دوم ریاسـت جمهـوری روان منایـد. 

پـس از ایـن مباحث اسـتاد دانش و اسـتاد محقق 

گفتنـد "کـه فعا در ایـن مورد تصمیم گرفته منی شـود 

بـا مـردم و  و بایـد یـک رأی زنـی و مشـوره دیگـر هـم 

بـزرگان الزم اسـت تـا تصمیـم نهایـی گرفته شـود". 

داکـرت عبداللـه: "مـا که امـروز بیش از دو سـاعت 

وقـت گذاشـتیم و می خواسـتیم قضیه فیصله شـود که 

نشـد، در یـک جلسـه دیگـر کـه برگـزار می کنیـم، بـه 

نتیجـه خواهیم رسـید". 

عنـوان  بـه  عبداللـه  داکـرت  جایـگاه  بـه  باتوجـه 

اجرائیـه،  رئیـس  و  حکومـت  درصـدی   50 رشیـک 

دالیـل  بـه  باتوجـه  راحـت  خیلـی  می توانسـت  وی 

بامیـان  نفـع  بـه  داشـت،  وجـود  کـه  مسـتنداتی  و 

موضع گیـری منـوده و َدیـن خـود را نسـبت بـه مـردم 

مناطـق مرکـزی و بخصـوص بامیـان ادا منایـد. به قول 

 1393 سـال  انتخابـات  دوره  یـاران  از  بهـزاد  احمـد 

داکـرت عبداللـه، "داکـرت عبداللـه خـود می گویـد کـه 

مـن هرچنـد تصمیم مسـتقل گرفته منی توانـم اما جلو 

هـر تصمیمـی را می توانـم بگیـرم". بـه هر حـال داکرت 

عبداللـه بجـای حایـت از خواسـت مـردم هزاره جـات 

و نظـر تخصصـی رشکـت فیشـر کـه مسـیر بامیـان را 

ترجیـح داده بـود، تـاش کـرد کـه بـه نحـوی موضـوع 

بـه نفـع مسـیر سـالنگ متـام شـود حتـی در روزهـای 

را علیـه جنبـش روشـنایی  پـروان  از مـردم  بعـد عـدۀ 

تحریـک و وادار بـه تظاهـرات کـرد کـه بایـد لیـن بـرق 

500 کیلوولـت از مسـیر سـالنگ و پـروان بگـذرد نه از 

بامیـان.  مسـیر 

عبداللـه  داکـرت  بـا  جلسـه  کـه  بـود  این گونـه 

مـورد  در  مشـخص  فیصلـۀ  و  تصمیـم  این کـه  بـدون 

تعییـن یکـی از دو مسـیر گرفتـه شـود، خامتـه یافـت. 

بنـا شـد کـه اسـتاد دانـش و اسـتاد محقـق در مشـوره 

از اسـاتید  بـا وکاء، رهـران احـزاب، مـردم و برخـی 

دانشـگاه ها در خصـوص ایـن موضـوع صحبـت منـوده 

و دیدگاه هـای آنـان را اخـذ و سـپس در جلسـه دوم که 

بنـا بـود بـا داکـرت عبداللـه گرفتـه شـود، ایـن نظـرات 

مطـرح و پـس از توحیـد و جمع بنـدی نهایـی، بـرای 

 500 بـرق  )لیـن  گـردد.«  ارسـال  جمهـوری  ریاسـت 

کیلوولت، روزشـار تاریخی و سیاسـی، صص 43-42 

)  50-45 و 

امـا داکـرت عبداللـه پـس از یـک هفتـه بـه اسـتاد 

دانـش پیـام داد کـه جلسـه مـن و شـا )اسـتاد دانش 

یکـن"  و "کأن مل  برگـزار منی شـود  اسـتاد محقـق(  و 

تلقـی مناییـد. در جلسـه 11 ثـور 95 کابینـه، پـس از 

طـرح موضوع توسـط عثانی وزیر انـرژی و آب و تأکید 

وی بـر تأیید مسـیر سـالنگ در کابینه، داکـرت عبدالله 

حایـت  تغییـر  ایـن  از  کـه  اسـت  کسـی  نخسـتین 

می کنـد و سـپس معـاون اول وی محمـد خـان. 

از وکا و برخـی  بـاال، تعـدادی  بـر مـوارد  عـاوه 

از افـراد متشـخص تـاش کـرد کـه در خصـوص ایـن 

موضـوع یـک دفعـه داکرت عبداللـه را از نزدیـک ببینند 

و خواسـتار حایـت ایشـان از عبـور ایـن لیـن بـرق از 

مسـیر بامیـان شـود. سـعادتی وکیـل سـابق دایکندی 

مسـئول  عبداللـه  داکـرت  فعلـی  معـاون  کاندیـد  و 

هاهنگـی ایـن ماقات بـا داکرت عبدالله شـد و حدود 

35 نفـر جهـت ماقـات لیسـت تهیـه شـد امـا داکـرت 

پاسـخ  سـعادتی  بـه  ماقـات  درخواسـت  بـه  عبداللـه 

مثبـت نـداد و نخواسـت در خصـوص ایـن موضـوع بـا 

مناینـدگان مـردم و برخـی از اسـاتید دانشـگاه گفتگـو 

مسـیر  از  بـرق  لیـن  عبـور  مخالـف  وی  زیـرا  منایـد، 

بامیـان بـود. 

بنابرایـن آیـا داکـرت عبداللـه شایسـته حایـت و 

اعتـاد مجـدد هزاره هـا خواهـد بـود؟ نـه، زیـرا:  

1( داکـرت عبداللـه که با رأی میلیونـی مردم هزاره 

رشیـک 50 درصـد حکومـت و قـدرت شـده بـود، اما از 

ایـن رشاکـت در قـدرت بـه رضر مـردم بامیـان و هـزاره 

اسـتفاده کـرد و از عبـور لیـن بـرق 500 کیلوولـت از 

مسـیر بامیـان حایت نکـرد بلکه بـا آن مخالفت ورزید 

و مـردم پـروان را کـه این لین برق فشـار قوی برای آنان 

سـود کـه نـه بلکـه به خاطـر مسـایل زیسـت محیطی و 

ایمنـی مرض اسـت، وادار به مخالفـت و تظاهرات کرد.

2( عثانـی وزیـر داکـرت عبداللـه در وزارت انرژی 

و آب بـود امـا در ایـن زمینـه تا توانسـت سـنگ اندازی 

و مخالفـت کـرد و ایـن مخالفـت بدون حایت و اشـاره 

داکـرت عبداللـه صـورت منی گرفت.  

ملـی،  تـدارکات  کمیسـیون  جلسـات  در   )3

از  موضـوع،  ایـن  پیرامـون  کوچکـرت  جلسـه  کابینـه، 

خواسـت مـردم حایت نکـرد بلکه گاه با سـکوت و گاه 

کـرد.  کار  سـالنگ  نفـع  بـه  موضع گیـری  بـا 

داکـرت عبداللـه پـس از حادثـه تروریسـتی   )4

و وحشـتناک دهمزنـگ علیـه تظاهـرات مسـاملت آمیز 

جنبـش روشـنایی کـه منجـر به شـهید و مجروح شـدن 

بیـش از 450 جـوان عدالـت طلـب و تحصیـل کـرده 

مـردم مـا شـد، حتـی یـک اطاعیـه همـدردی صـادر 

مـزار  بـر  یکبـار  4 سـال حتـی  ایـن  در طـی  و  نکـرد 

نیافـت. روشـنایی حضـور  شـهدای جنبـش 

سـال  پنـج  ایـن  طـی  در  عبداللـه  داکـرت   )5

کمرتیـن ماقـات را بـا مـردم کـه بـه وی گسـرتده رای 

دادنـد، داشـته و حتـی در ایـن مـدت یـک سـفر هم به 

یکـی از والیـات هـزاره نشـین انجـام نـداد. 

و  متخصصیـن  بـا  عبداللـه  داکـرت  مخالفـت   )6

تحصیـل کـردگان هـزاره در قالـب و شـکل دیگـر ادامه 

دارد و ایشـان از سـهم 50 درصـدی خـود در قـدرت 

بـرای تضعیـف برخـی اقـوام دیگـر در ادارات دولتـی 

ایـن  در  وی  مخالفـت  کـه  چنـان  می کنـد  اسـتفاده 

اواخـر بـا وزیـر شـدن داکـرت طاهـر شـاران بامیانـی و 

سـفیر شـدن انجنیـر عبـاس نویـان ترکمنی و شـاه گل 

رضایـی جاغـوری در ایـن راسـتا صـورت گرفـت.  

 محمد فرهانی 

سال چهاردهم  شماره  3827  یک شنبه   17 سنبله  1398 8 سپتمبر 2019

نقش داکتر عبداهلل در تغییر مسیر لین برق 500 کیلوولت
از بامیان به سالنگ 
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هنرو4
مناینده اسـپانیا برای اسـکار ۲۰۲۰ فلم  »درد و افتخار« 

سـاخته پدرو آملـادورا خواهد بود.

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، سـاعتی پیش اسـپانیا فلم  

»درد و افتخـار« را بـه عنـوان مناینـده خـود بـرای بخـش 

بهرتیـن فلـم  بین املللـی اسـکار نـود و دوم معرفـی کرد.

ایـن فلـم  خودزندگینامـه ای داسـتان زندگـی کارگـردان 

آنتونیـو  و  روایـت می کنـد  را  آملـادوار  پـدرو  آن  نامـدار 

بـازی کـرده  آن  ایـن کارگـردان در  نقـش  بانـدراس در 

بـه  موفـق  امسـال  نقش آفرینـی  ایـن  بـرای  اسـت. وی 

کسـب جایـزه بهرتیـن بازیگـر مـرد جشـنواره فلـم  کـن 

از سـوی  فلـم   ایـن  نـام  اعـام  بیانیـه  انتشـار  بـا  شـد. 

آکادمـی فلـم  اسـپانیا، آملـادوار کـه اکنـون در تورنتـو 

ایـن  از  دارد  تورنتـو حضـور  فلـم   در جشـنواره  و  اسـت 

کـرد. تشـکر  آکادمـی 

فهرسـتی  میـان  از  را  فلـم   ایـن  اسـپانیا  فلـم   آکادمـی 

فهرسـتی شـامل ۳ فلـم  انتخـاب کـرد کـه در آن پـدرو 

آملـادوار و آلخانـدرو آمنابـار بـا فلـم  »دوره ای در جنـگ« 

بـه عنـوان ۲ برنـده پیشـین اسـکار و نیـز فلـم  انیمیشـن 

داشـتند. پشـت ها« جـای  در هزارتـوی الک  »بونوئـل 

فهرسـتی  سـال  هـر   ۲۰۰۱ سـال  از  اسـپانیا  آکادمـی 

مشـتمل بـر ۳ فلـم  معرفـی و از بین آنها نـام فلم  منتخب 

خـود را ۵ سـپتمرب اعـام می کنـد.

آملـادوار بـا فلـم  »همه چیـز درباره مـادرم« جایزه اسـکار 

و بفتـای بهرتیـن فلـم  خارجـی و کارگردانـی را در سـال 

۱۹۹۹ به دسـت آورده بـود.

اسـپانیا ۳ سـال پیش »خولیتا« سـاخته پدرو آملادوار را 

بـه عنـوان مناینـده اسـپانیا در بخـش فلـم  خارجی زبـان 

هشـتاد و نهمیـن دوره جوایـز اسـکار معرفی کـرده بود.

بـه  و  کـرده  کارگردانـی  را  فلـم    ۲۱ تاکنـون  آملـادوار 

تازگـی شـیر طای جشـنواره فلـم  ونیز را بـرای یک عمر 

دسـتاورد هـری دریافـت کـرده اسـت.

اسـپانیا تاکنـون ۱۹ بـار نامـزد دریافت جایزه اسـکار در 

بخـش فلـم  خارجی زبـان شـده و ۴ بـار موفـق بـه بـردن 

ایـن جایزه شـده اسـت.

نـود و دومیـن دوره جوایـز اسـکار ۹ فـربوری برنـدگان 

خـود را خواهـد شـناخت.

»درد و افتخـار« و »پارازیت« بـه عنوان فلم  های افتتاحیه 

و اختتامیه جشـنواره فلم  میامی انتخاب شـدند.

بـه نقـل از ورایتـی، جشـنواره فلـم  میامـی فلـم  »درد و 

افتخـار« پـدرو آملـادوار را کـه یـک فلـم  زندگینامـه ای از 

زندگـی خـود کارگـردان اسـت بـرای افتتاحیه ایـن دوره 

خـود انتخـاب کرد. این فلـم  با بازی آنتونیـو باندراس در 

نقـش آملـادوار و پنه لوپه کـروز در نقش مادرش سـاخته 

افتتاحیـه  شـب  در  اکتـرب   ۱۰ فلـم   ایـن  اسـت.  شـده 

جشـنواره بـه منایـش درمی آیـد.

ایـن جشـنواره سـاالنه کارش را با منایش فلـم  »پارازیت« 

یـا »انـگل« سـاخته بونـگ جون-هـو کـه موفق به کسـب 

نخـل طـای کن امسـال شـد، بـه پایـان می برد.

فلـم  مرکـزی ایـن جشـنواره هـم فلـم  »دو پـاپ« سـاخته 

بـازی  بـا  کـه  اسـت  برازیلـی  فلم سـاز  میرلِـس  فرنانـدو 

آنتونـی هاپکینـز و جاناتـان پرایس سـاخته شـده اسـت.

کورئیـدا  سـاخته  زبـان  فرانسـوی  فلـم   »حقیقـت« 

فلـم ،  بازیگـر  از کاتریـن دونـو  بـرای تجلیـل  هیـروکازو 

»پـر محبـوب« سـاخته آملـا هـارل با بـازی شـیا البوف 

بـر مبنـای تجربیـات کودکـی خـود بازیگـر و نیـز فلـم  

مبنـای  بـر  بی مـادر«  »بروکلیـن  کتـاب  از  اقتباسـی 

فلم نامـه و نیـز کارگردانـی ادوارد نورتـون دیگـر فلم  های 

هسـتند. جشـنواره  ایـن  اصلـی 

گزارشـگر  کی.بـراون  جولـی  از  امسـال  ایـن جشـنواره 

می کنـد  تجلیـل  هرالـد  میامـی  روزنامـه  تحقیقـی 

بـرای مجموعـه  را  بـه تازگـی جایـزه جـورج پولـک  کـه 

مقاله هایـش در سـال ۲۰۱۸ دربـاره عدالـت در پرونـده 

کـرد. منتـر  اپسـتین  جفـری 

عنـوان  بـه  »نارنیـا«  فلـم  سـینامیی  بازیگـر  پولـرت  ویـل 

دومیـن بازیگـر رسیـال »اربـاب حلقه هـا« معرفـی شـد.

بـه نقـل از ورایتـی، »اربـاب حلقه هـا« رسیـال در دسـت 

سـاخت کمپانـی آمـازون، یکی از نقش هـای اصلی خود 

را پیـدا کرد.

ویـل پولـرت بـه تازگـی بـرای ایفای نقـش به عنـوان یکی 

از شـخصیت های اصلـی، بـه ایـن رسیـال اضافـه شـد. 

ویژگی هـای شـخصیتی کـه قـرار اسـت پولـرت در لبـاس 

آن نقـش آفرینـی کنـد، اعـام نشـده اسـت؛ امـا گامنـه 

زنی هـا نشـان می دهد کـه او نقش الروند جـوان را بازی 

خواهـد کـرد. پیـش از ایـن مـارکا کاونـا، بازیگـر گمنام 

اسـرتالیایی، اولیـن بازیگـری بـود کـه بـرای پیوسـن به 

ایـن رسیـال وارد مذاکـره شـد. ایـن نقـش بـرای پولـرت 

یکـی از بزرگرتیـن نقش هـای حرفـه ای اش خواهـد بود. 

او امسـال سـال موفقی را پشت رس گذاشته و در رسیال 

و فلـم  سـینامیی نتفلیکـس بـه نام هـای »آیینـه سـیاه« و 

»بندراسـنچ« و همچنین فلم  ترسـناک »میدسـامر« نقش 

اصلـی را ایفـا کرده اسـت.

پیـش از ایـن او به خاطر ایفـای نقش اصلی در مجموعه 

فلم  هـای »دونـده مارپیـچ« و عاوه بـر آن بـا فلم  های »از 

گـور برخاسـته« و »دترویت« شـناخته می شـد. او سـابقه 

دارد  نیـز  را  »نارنیـا«  سـینامیی  فلـم   در  نقـش  ایفـای 

کـه فضایـی شـبیه بـه رسیـال و دنیـای اربـاب حلقه هـا 

است. داشـته 

ایـن رسیـال توسـط نویسـندگان نامـدار زیـادی نوشـته 

شـده اسـت و برایـان کاگمـن نیـز چنـد قسـمت از آن را 

می کنـد. کارگردانـی 

در  هـا«  حلقـه  »اربـاب  رسیـال  از  زیـادی  اطاعـات 

فلـم   داسـتان  کـه  اسـت  امـا مشـخص  نیسـت،  دسـت 

خـط داسـتانی کتـاب »یـاران حلقـه« نوشـته تالکیـن را 

روایـت می کنـد. صفحـه رسـمی ایـن رسیـال پیـش از 

ایـن تصویـری از یـک نقشـه منتـر کـرده بـود کـه در 

آن اشـاره شـده بـود کـه داسـتان رسیـال، در عـر دوم 

اتفـاق خواهـد افتـاد؛ عـر دوم مطابـق بـا زمانی اسـت 

کـه حلقه هـای قـدرت و همچنیـن حلقـه سـائرون وجـود 

خارجـی پیـدا کردنـد.

اسپانیا فلم  آلمادوار را برای اسکار 
۲۰۲۰ انتخاب کرد

فلم  تازه مت دیمون فصل جوایز ۲۰۲۰ را 
هدف گرفته است

جایزه فیپرشی جشنواره فلم  ونیز 
به رومن پوالنسکی رسید

لخ مایوفسکی جایزه بهترین کارگردانی 
پولند را می گیرد

معرفی فلم  های افتتاحیه و 
اختتامیه جشنواره فلم  میامی

بازیگر »نارنیا« به سریال »ارباب 
حلقه ها« پیوست
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 بازی با اعداد              3346
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3245    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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ژان دوژاردیـن کـه در ایـن فلـم  نقـش پیکـوارت را بـازی می کند، بـه خاطر 

جایـزه اسـکاری کـه در سـال ۲۰۱۲ بـرای فلم  صامـت »آرتیسـت« دریافت 

کـرده بود، شـناخته می شـود. آلفـرد درفیوس نیز نقش این افر جاسـوس 

را دارد کـه بـه خاطـر ایفـای نقش در فلم  »رویا پردازان« شـناخته می شـود.

ایـن فلـم  در حالـی بـرای رقابـت بـرای شـیر طایـی در ونیـز انتخاب شـده 

بـود کـه طبـق انتظـار رومـن پوالنسـکی بـه دلیـل پرونـده ای کـه در آمریکا 

دارد، در ایـن جشـنواره حضـور پیـدا نکـرد.

جایـزه فیپرشـی در بخـش افق هـای ونیـز نیـز به فلم  سـینامیی اسـپانیایی 

»Blanco en Blanco« بـه معنـی سـفید روی سـفید جایـزه داد. فیپرشـی 

ایـن دو جایـزه را روز ششـم سـپتامرب اهـدا کرده اسـت و هیئـت داوران نیز 

از کشـورهای ترکیـه، رصبسـتان، فرانسـه و ایتالیـا بودند.

 

رومـن پوالنسـکی بـا فلـم  سـینامیی »یـک مامـور و یـک جاسـوس« جایـزه 

فیپرشـی جشـنواره ونیـز را دریافـت کـرد.

بـه نقـل از ایندیوایـر، فدراسـیون بین املللـی منتقدان فلم  که بـه اختصار 

بـا نـام قیپرشـی شـناخته می شـود، جایـزه خـود را در هفتـاد و ششـمین 

جشـنواره ونیـز بـه فلـم  جدیـد رومـن پوالنسـکی بـا نـام »یـک مامـور و یـک 

جاسـوس« اهـدا کـرد. ایـن جشـنواره ۷ سـپتمرب )۱۶ سـنبله( بـه کار خود 

پایـان می دهـد. ایـن فلـم  فرانسـوی کـه بـا عنـوان »J'accuse« شـناخته 

می شـود، توسـط پوالنسـکی و رابرت هریس بر اسـاس یک رمان به همین 

نـام نوشـته شـده اسـت. ایـن فلم  داسـتان واقعـی جـرج پیکـوارت را روایت 

می کنـد؛ او افـری بـود که در جدال برای افشـای حقیقـت درباره افری 

فرانسـوی اسـت کـه بـه جاسوسـی در سـال ۱۹۸۴ محکوم شـده اسـت.

 

فلم  جدید مارتین اسکورسیزی به عنوان فلم  اختتامیه جشنواره بین املللی فلم  توکیو ۲۰۱۹ انتخاب شد.

بـه نقـل از اسـکرین دیلـی، سـی و دومیـن دوره جشـنواره بین املللـی فلـم  توکیـو کـه از ۲۸ اکتـرب کارش را رشوع می کند و تـا ۵ نوامـرب ادامه دارد، 

»ایرلنـدی« مارتیـن اسکورسـیزی را بـه عنـوان فلم  اختتامیـه ایـن دوره انتخاب کرد.

ایـن جشـنواره امسـال طیـف وسـیعی از فلم  هـای داخلـی و بین املللـی را بـه منایـش درمـی آورد و بـر موضوع هایـی چـون »نوجوانـان در دیـدار بـا 

سـینام« و »آسـیای جنوب رشقـی فوق العـاده« مترکـز دارد. پیش تـر »ایرلنـدی« بـا بـازی رابـرت دنیـرو، آل پاچینـو و جـو پشـی بـه عنـوان فلـم  پایانی 

جشـنواره فلـم  لنـدن امسـال انتخـاب شـده بـود. به ایـن ترتیـب درام نت فلیکس که همه مـدت زیـادی در انتظارش بودنـد اولین اکـران بین املللی 

خـود را در شـب پایانـی جشـنواره لنـدن در ۱۳ اکتـرب تجربـه می کنـد و دو هفتـه بعـد در توکیـو دیده می شـود.

امـا پیـش از همـه فلـم  قـرار اسـت به عنـوان فلـم  افتتاحیـه پنجـاه و هفتمیـن جشـنواره فلـم  نیویـورک ۲۷ سـپتمرب و پیـش از جشـنواره لنـدن دیده 

شـود. اسکورسـیزی ایـن فلـم  را بـا بودجـه ۱۶۰ میلیـون دالری سـاخته اسـت.

جشـنواره بین املللـی فلـم  توکیـو امسـال کارش را بـا منایـش فلـم  »تورا-سـان، کاش اینجـا بـودی« رشوع می کنـد و جانگ زئـی بازیگـر چینـی را که 

به عنـوان یکـی از ۴ بازیگـر زن اپـرای چیـن شـناخته می شـود، بـه عنـوان رئیـس هیـأت داوران خـود انتخاب کرده اسـت.

جشنوارهفلمتوکیو۲۰۱۹با»ایرلندی«بهپایانمیرسد

تریلـر بی عنـوان مـت دیمـون قـرار اسـت در فصـل جوایـز ۲۰۲۰ راهـی 

سـینامها شـود.

بـه نقـل از ورایتـی، درام هیجان انگیـز مـت دیمـون کـه بـه کارگردانـی تام 

مک کارتـی سـاخته می شـود ۶ نوامـرب ۲۰۲۰ و در فصـل جوایـز سـینامیی 

سـال آینـده راهی سـینامها می شـود.

ایـن پـروژه که فعـاً از آن به عنوان »اسـتیل واتر« یاد می شـود، درباره فردی 

از صنعـت نفـت اوکاهامسـت کـه بـه مارسـی سـفر می کنـد تا دخـرتش را 

کـه آنجـا در زنـدان اسـت ماقـات کنـد. دخـرت او بـه قتلـی متهم شـده که 

معتقـد اسـت نقشـی در آن نـدارد. بـا توجه به مرزهـای زبانـی، تفاوت های 

فرهنگـی و سیسـتم پیچیـده قانونـی، ایـن مـرد تصمیـم می گیـرد تـا بـه 

صـورت فـردی بـرای نجات دخـرتش اقـدام کند.

ابیـگل برسـلین در ایـن فلـم  در نقش دخرت دیـده می شـود و کامیل کاتین 

دیگـر بازیگر فلم  اسـت.

بـا تومـاس بایدگیـن و نوئـی دبـره  مـک کارتـی فلم نامـه را در همـکاری 

اسـت. نوشـته 

پـس از اینکـه دیمـون در ماه می به این پروژه پیوسـت، پارتیسـیپنت میدیا 

امتیـاز این فلم  را کسـب کرد.

ایـن کمپانـی پیشـرت بـا مک کارتـی در فلـم  »اسـپاتایت« محصـول ۲۰۱۵ 

بـرد،  را  اسـکار  اوریجینـال  فلم نامـه  بهرتیـن  و  فلـم   بهرتیـن  جایـزه  کـه 

همـکاری کـرده بـود.

مک کارتـی نامـزدی بهرتیـن کارگردانـی اسـکار را بـرای آن درام بـه دسـت 

آورده بـود.

بـا دریافـت جایـزه »کِمرایمیـج«  پولنـد  نویسـنده رسشـناس  و  کارگـردان 

می شـود. تجلیـل 

بـه نقـل از ورایتـی، لـخ مایوفسـکی کارگـردان و نویسـنده سـینام و تئاتـر 

پولنـد دریافـت کننـده جایـزه بهرتیـن کارگردانـی از جشـنواره بین املللـی 

فلـم  کمرایمیـج خواهـد بود.

این جشنواره از ۹ تا ۱۶ نوامرب در ترونی پولند برگزار می شود.

ایـن کارگـردان کـه بـرای سـاخت فلم  هایـی چـون »آسـیاب و صلیـب« و 

»بـاغ لذت هـای زمینـی« شـناخته می شـود شـهروندی آمریـکا و پولنـد را 

داراسـت. عاوه بـر کارگردانـی، او آهنگسـاز، شـاعر و نقـاش هـم هسـت. 

آثـار اینستالیشـن او تاکنـون در چندیـن منایشـگاه در کشـورهای مختلـف 

بـه منایـش درآمده انـد.

در جدیدتریـن فلـم  وی بـا عنـوان »دره خدایـان« جـاش هارتنـت، جـان 

مالکوویـچ، برنیـس مارلـو، کـر دولئـا و جـان ریس-دیویـس بـازی کرده اند.

فلـم  »آسـیاب و صلیـب« محصـول ۲۰۱۰ را او بـا بازآفرینـی نقاشـی پیـرت 

بـروگل نقـاش هلنـدی در سـال ۱۵۶۴ بـا عنـوان »حرکت دسـته جمعی به 

کالـواری« سـاخت و »بـاغ لذت هـای زمینـی« او کـه سـال ۲۰۰۴ سـاخته 

شـد بـر مبنـای رمانـی از خـودش بـا عنـوان »متافیزیـک« شـکل گرفـت که 

بررسـی ای در زمینـه هـر، عشـق و مـرگ بـود.

لـخ مایوفسـکی که رئیس دوسـاالنه ورشـو و رئیس آکادمـی هرهای زیبای 

پولنـد اسـت، آذرمـاه ۱۳۹۵ مهـامن ایـران بـود و در چنـد جلسـه و کارگاه 

فرهنگـی و هـری رشکـت کرد.

ثور
بعد از یک دوره نامطلوب زندگی عاطفی تان بهبود می یابد. احتماال در یک 
نگاه عاشــق شوید. باید صادق باشید. در طول شب ممکن است دوستان تان 

را مالقات کنید. اجازه دهید دیگران هم صحبت کنند.

جوزا
امروز مود خوبی ندارید زیرا شــرایط مالی تان خوب نیست. می توانید بسیار 
موثر باشید، مخصوصا زمانی که در کارهای فکری همکاری می کنید. باید بر 
روی تحصیالت، پروژه های آینده و قوی تر کردن ارتباط کاری بیشتر تمرکز 

کنید. احتماال فرصت هایی برای ایجاد دوستی های جدید داشته باشید. 

سرطان
تا قبل از ظهر مشکالت زیادی برای حل کردن دارید. احتماال احساس عالی 
داریــد، اما باید هر گونه پیشــنهاد کمک را بپذیرید. در طول شــب ممکن 
اســت هدیه ای خاص دریافت کنید یا مقدار عمده ای پول از یکی از اعضای 

خانواده دریافت کنید.

اسد
احتماال مود خوبــی دارید و می توانید که در فعالیت های اجتماعی و داخلی 
موفق شــوید. ممکن است از شرایط مالی تان رضایت نداشته باشید. امشب به 
یک مهمانی خواهید رفت. ســعی کنید که از گفتن جوک اجتناب کنید زیرا 

قلب اطرافیان را خواهید شکست.

سنبله
احتماال بسیار خالق هستید و می توانید به خوبی کسب و کارتان را مدیریت 
کنید. تمایل به ســرمایه گذاری دارید. بدانید که رضایت بخش است و سود 
خوبی دریافت می کنید. بهترین کار این اســت که نیاز های شریک عاطفی 

تان را جدی بگیرید.

حمل
نتایج تالش هایی که با همکار تان داشــته اید مشــخص خواهد شد. با هم 
می توانید وظایف مهم را انجام دهید و موفق خواهید شــد. در طول بعد از 
ظهر ممکن اســت در ارتباط با زندگی عاطفی تان خوشحال نباشید. یکی از 

دوستان صمیمی تان به شما کمک می کند.

میزان
کاریزما امروز شــما را مورد قدردانــی و توجه قرار می دهد. فرصت خوبی 
دارید تا در فعالیت های تجاری موفق شــوید. سرمایه گذاری داخلی امروز 
مطلوب اســت. ســعی کنید که از بحث و دعوا با یکی از بستگان سالمند 

اجتناب کنید.

عقرب
ممکن اســت فعالیتی را شروع کنید که سود زیادی به همراه داشته باشد. 
به نظر می رسد که حالت خوبی دارید و تمایل دارید که سخت کار کنید. 
احتیــاط کنید و بیرون نروید! اگر بیش از حد حســاس باشــید و خود را 

ارزیابی کنید به مشکل جدی برخورد خواهید کرد.

قوس
احتماال به یک سفر کاری می روید، و این سفر بسیار مهم است. با توجه به 
مشــکالتی که دارد باید به خوبی شرایط را مدیریت کنید. روابط با دیگران 

بسیار مهم است و امروز ممکن است کمی تنش زا شود.

جدی
امــروز به نظر می رســد که حس خیلی خوبی دارید و سرشــار از انرژی 
هستید. اگر به یک سفر کوتاه دعوت شدید، باید این دعوت را بدون تامل 
بپذیرید. هزینه ها را فراموش کنید! ســزاوار این آرامش هســتید. سعی 

کنید که از بحث و دعوا با یکی از بستگان اجتناب کنید.

دلو
فرصتی دارید تا به یک ســفر کوتاه در تعطیالت بروید. یکی از بســتگان 
شریک عاطفی تان ممکن است بخواهد که حس خوب تان را خراب کند، 
اما توصیه هایی که دریافت می کنید بســیار مفید اســت. در طول شب 

دوستان تان را مالقات خواهید کرد.

حوت
امروز صبح ممکن اســت اخبار خوبی دریافت کنید: پول به زودی بر سر 
راه تان خواهد آمد. زمان بســیار خوبی بــرای برنامه ریزی برای آینده و 
مالقات با دوســتان تان می باشــد. مهارت های ارتباطی تان بسیار عالی 

است. سعی کنید که به اعضای جوان خانواده توجه کنید.
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م ن د ح ق غ ت ا ر ژ ت و

ه ا ه ن ح ا د س ی ا م م

د خ ن چ ن ی ز ر ر ر ن ن

ا ل ا س ر ی و ا د ت د ی

ت گ ی خ ت ا ب ث د ق ط ن

س ل ب ن ج خ غ ح د ه ی ا

ر ه ا ظ ت ژ ر ا ا گ ا و

ف م آ س ث س ص ر ن پ س ق

ض غ ا ل ب ق ت ر ت و ب ک

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

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

ن
دحس

ی

ر م

نوح ـ حــوا ـ وحی ـ نو 
ـ روح ـ حور ـ حیوان ـ 
نوید ـ دو ـ دوا ـ وادی ـ 
دیو ـ نود ـ نوا ـ ناو ـ او 
دیوان  ـ  واحد  ـ  وحید  ـ 
ـ رو ـ روا ـ رود ـ داور ـ 
وارد ـ درو ـ ورد ـ نور ـ 
رویـ  روانـ  دورـ  درون 

ـ انور ـ دارو ـ دیوار.

آقازاده ـ استخبارات ـ بیننده ـ پتانسیل ـ تداوی ـ ثبات ـ جن ـ چراغان 
ـ حقوق ـ خریدار ـ دولتمند ـ ذخایر ـ رنگین ـ زودرس ـ ژرف ـ ســرحد 
ـ شــلوغ ـ صادق ـ ضمانت ـ طهارت ـ ظاهر ـ عمود ـ غالب ـ فرستاده ـ 

قوانین ـ کبوتر ـ گلخانه ـ المذهب ـ مومن ـ واهمه ـ نایب ـ هدر ـ یاس.
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ادامـه از ص 1- بـه توافقـات امتـی وفـادار خواهد 

مانـد کـه ایـران هـم بـه تعهـدات برجامـی خـود 

کامـا متعهـد باشـد.

او گفـت کـه آژانس بین املللی انـرژی امتی نقش 

مهمـی در نظـارت و تأییـد اجرای تعهـدات برجام 

توسـط ایـران دارد. او افـزود کـه اتحادیـه اروپـا به 

همـراه آژانـس انـرژی امتـی کـه نقش کلیـدی در 

موضـوع برجـام ایفـا می کند بـه پیگیـری تحوالت 

در ایـن زمینـه ادامـه ادامـه خواهند داد.

سـخنگوی کمیسـیون اتحادیـه اروپـا خاطرنشـان 

کـرد کـه ایـن اتحادیـه برخـی اقدامـات را بـرای 

حفاظـت از برجـام انجـام داده و در ایـن زمینـه 

مبـادالت  از  حامیـت  سـازوکار  یـا  "اینسـتکس" 

تجـاری بـا ایـران را در مقابـل تحریم هـای سـخت 

ممکـن اسـت به اجبـار راه عبـور پناهجویـان را باز کند.

پـس از مدتـی کـه ورود پناهجویان بـه جزایر یونـان کاهش یافته 

بـود ایـن روند دوبـاره رو به افزایش اسـت.  روزنامه آملانی "هندلز 

دولـت آملـان افزایـش روز افـزون شـامر پناهجویانی کـه از ترکیه 

خـود را بـه یکـی از جزایـر یونان می رسـانند نگران کننـده خوانده 

اسـت. اردوغـان بـه تازگی به اتحادیـه اروپا هشـدار داد که ترکیه 

نقـض تحریم هـای اتحادیـه اروپا توقیف شـده بود، از سـه هفته 

بـوده  آزاد شـده در آب هـای بین املللـی رسگـردان  پیـش کـه 

است.

پایـگاه خـری میدل ایسـت آی )Middle East Eye( شـامگاه 

جمعـه بـه نقـل از دو منبـع کـه نامشـان فـاش نشـده گـزارش 

از  نیمـی  آدریـان دریـا ۱ دسـت کم  ابرنفتکـش  بـود کـه  داده 

محمولـه دو میلیـون و ۱۰۰ هـزار بشـکه ای خـود را بـه سـوریه 

منتقـل کـرده اسـت.

ایـن نفتکـش پـس از رفـع توقیـف، ابتدا به سـمت یونـان و پس 

از آن بـه سـوی ترکیـه در حرکـت بـود و گفته می شـود بـه دلیل 

خـودداری ایـن کشـورها از همـکاری با آن باالخـره وارد آب های 

نتیجـه رسـیدن ایـن تاش هـا وجـود دارد.

در صـورت موفقیـت این ماموریـت، هند چهارمین کشـوری بود 

کـه می توانسـت بـر ماه فـرود بیایید.

آقـای مـودی همچنیـن گفته اسـت: "در آینده نتایـج بهرتی در 

برنامـه فضایی مـان خواهیـم داشـت و هند با ماسـت".

سـازمان تحقیقـات فضایـی هنـد )ایـرو( گفـت کـه متـاس بـا 

کاوشـگر چنـد ثانیـه پیـش از فـرود قطـع شـد.

اولیـن ماموریـت این کشـور به ماه بـه نام چاندرایـان-۱ ماهواره 

ای بـود کـه در سـال ۲۰۰۸ اولیـن و دقیـق تریـن تحقیقـات 

دربـاره آب در سـطح مـاه را بـا اسـتفاده از رادارهـا انجـام داد.

بـات" می گویـد هـر روز صدهـا پناهجـو از ترکیـه و بـا قایق خود 

را از مسـیر دریـای اژه بـه یکـی از جزایر یونان می رسـانند.

)روزجمعـه  آملـان  دولـت  سـخنگوی  جانشـین  فیتـس،  مارتینـا 

ایـن  »مـا  گفـت:  خرنـگاران  بـه  سـنبله(   ۱۵ سـپتمر/  ششـم 

می کنیـم.« دنبـال  نگرانـی  بـا  را  تحـوالت 

بـه گـزارش خرگـزاری آملـان، او در عیـن حـال تاکیـد کـرد کـه 

هنـوز تعـداد پناهجویانـی کـه وارد یونـان می شـوند از حـدی کـه 

ترکیـه و اتحادیـه اروپـا مـاه مـارچ ۲۰۱۶ بـر رس آن توافـق کردند 

کمـرت اسـت. بـر پایـه ایـن توافق نامـه اتحادیـه اروپـا مجاز اسـت 

متـام مهاجـران غیرقانونـی به یونـان را که با تقاضـای پناهندگی 

آنهـا موافقـت منی شـود بـه ترکیـه بـاز گرداند.

اغلـب ایـن مهاجـران جنـگ زدگان و آوارگان سـوری هسـتند، اما 

در میـان آنهـا ایرانـی، افغـان و شـهروندان شـامری از کشـورهای 

آسـیایی و آفریقایـی نیـز بـه چشـم می خورند.

هـر  ازای  بـه  شـده  متعهـد  آنـکارا  بـا  توافـق  در  اروپـا  اتحادیـه 

شـهروند سـوریه کـه از یونـان بـه ترکیـه بازگردانـده می شـود بـه 

از  یکـی  بـه  ورود  اجـازه  ترکیـه  سـاکن  سـوری  پناهجـوی  یـک 

شـود. داده  اروپایـی  کشـورهای 

در هفته هـای گذشـته تعـداد پناهجویانـی کـه از ترکیـه خـود را 

بـه یکـی از جزایـر یونـان در دریـای اژه رسـانده اند، بـه نسـبت 

ماه هـای گذشـته بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت.

در خـال نگرانـی هـای جهانـی پیرامـون آتـش 

سـوزی هـای شـدید در بزرگرتیـن جنـگل هـای 

حـاره ای زمیـن، هفت کشـور آمریـکای جنوبی با 

تدابیـری بـرای محافظـت از حوضـه آبریـز آمازون 

موافقـت کـرده اند.

بولیـوی، برازیـل، کلمبیـا، اکـوادور، گویانـا، پـرو 

یـک شـبکه  ایجـاد  بـرای  را  توافقـی  و سـورینام 

واکنـش بـه فاجعـه و نظـارت ماهـواره ای امضـا 

کردنـد.

بـا  همچنیـن  کلمبیـا  در  خـود  اجـاس  در  آنهـا 

موافقـت  آمـازون  در  جنـگل کاری  هـای  برنامـه 

کردنـد.

آتـش سـوزی در سـال  از ۸۰ هـزار مـورد  بیـش 

جـاری در جنگل هـای آمـازون روی داده اسـت.

ایـوان دوکـه رئیـس جمهـور کلمبیـا کـه میزبـان 

ایـن اجـاس بـود گفـت: "این ماقـات بـه عنوان 

یـک مکانیسـم همـکاری میـان روسـای جمهـور 

کشـورهایی که در این گنجینـه - آمازون - رشیک 

هسـتند در یادهـا خواهـد مانـد."

مارتیـن ویـکارا رئیـس جمهـور پرو گفت: "حسـن 

نیـت خالـی دیگـر کافی نیسـت."

ایـن هفت کشـور همچنین موافقـت کردند تاش 

ماریـا  جـوزپ  تاییـد  بـا  پویـول  کارلـس 

بـه  بازگشـت  آسـتانه  در  بارسـا(  بارتومئو)رئیـس 

دارد. قـرار  بارسـلونا 

کارلـس پویـول کاپیتـان سـابق بارسـلونا ممکـن 

بـه عنـوان مدیـر ورزشـی  تـا هفتـه دیگـر  اسـت 

خـر  ایـن  شـود.  کار  بـه  مشـغول  بارسـا  جدیـد 

بـا  مصاحبـه  در  جمعـه  روز  بارتومئـو  جـوزپ  را 

مدیریـت  پسـت  کـرد.  تاییـد  بارسـا  تلویزیـون 

ورزشـی بارسـلونا از زمـان اسـتعفای پـپ سـگورا 

خالـی اسـت و در این مدت اریـک آبیدال و رومن 

پانس به طور مشـرتک مدیریت ورزشـی باشـگاه 

دارد  قصـد  بارتومئـو  ولـی  داشـتند  برعهـده  را 

کارلـس پویـول را بـه ایـن سـمت منصـوب کنـد. 

پایانـی  مراحـل  سـوارز  لوئیـس  و  مسـی  لیونـل 

مـی  رس  پشـت  را  شـان  مصدومیـت  بهبـودی 

گذارنـد و در بـازی شـنبه آینده مقابل والنسـیا به 

میـدان خواهـد رفـت. بـه نقـل از موندودپورتیـوو، 

لیونـل مسـی کـه هنـوز در ایـن فصـل نتوانسـته 

بـرای بارسـا بـه میـدان بـرود، ایـن روزهـا بـه طور 

اختصاصـی متریـن می کنـد و از چهارشـنبه قرار 

اسـت بـه مترینـات گروهی بارسـا اضافه شـود. او 

یـک مـاه پیـش از ناحیه همسـرتینگ پای راسـت 

و در حالـی کـه گـامن مـی رفـت  مصـدوم شـد 

برگـردد،  میادیـن  بـه  بتیـس  برابـر  از هفتـه دوم 

اینطـور نشـد و او غایـب بـزرگ مصـاف بـا بتیـس 

لقـب گرفـت. مسـی بـازی بـا اوساسـونا را هـم از 

دسـت داد ولـی انتظـار مـی رود بـه بـازی هفتـه 

بعـد برابـر والنسـیا برسـد. این احتـامل هم وجود 

آنسـو فاتـی پدیـده 16 سـاله بارسـلونا قصـد دارد 

بـرای نوجوانـان اسـپانیا بـه میـدان بـرود.

آنسـو فاتی که یکشـنبه دو هفته پیش با 16 سـال 

و 298 روز برابـر  بتیـس بـه میـدان رفـت و تبدیـل 

بـه دومیـن بازیکـن جـوان تاریـخ بارسـلونا شـد، 

چشـم هـا را بـه خـود خیـره کـرده اسـت و برخـی 

نویـد ظهـور یـک سـتاره آینـده دار همچون مسـی 

را مـی دهنـد. او هفتـه گذشـته مقابـل اوساسـونا 

هـم یـک نیمـه بـه میـدان رفـت و بـا گلـی کـه بـه 

مثـر رسـاند، تبدیـل بـه جـوان تریـن گلـزن تاریـخ 

از  فاتـی در شـش سـالگی  آنسـو  بارسـلونا شـد. 

گینه بیسـائو به اسـپانیا و سـویل آمد و در مدرسـه 

علیـه تهـران راه انـدازی کـرده اسـت.

آملـان هـم از تصمیـم ایران بـه کاهـش تعهداتش 

در توافـق هسـته ای بـا قدرت هـای بـزرگ انتقـاد 

کـرد. سـخنگوی وزارت خارجـه آملـان گفـت: »مـا 

از ایـران می خواهیـم كـه اوضـاع را بیـش از پیـش 

تشـدید نكنـد. بـا توجـه بـه تـداوم تاش هـا بـرای 

کاهـش تنش هـا، برداشـن چنیـن گامـی نشـانه 

خوبـی نیسـت.«

سـخنگوی وزارت خارجـه آملـان همچنیـن تاکیـد 

کـرد کـه آملـان خواسـتار حفـظ برجـام اسـت امـا 

ایـران هـم بایـد تعهدات امتـی خود را کامـل اجرا 

کنـد. سـخنگوی دولت آملـان همچنیـن گفت كه 

بـرای ایـران زیـاد دیـر نشـده تـا بـه تعهـدات خود 

بازگردد.

بیشـرتی را رصف آمـوزش و افزایـش نقش جوامع 

بومـی کنند.

گـرای  راسـت  جمهـور  رئیـس  بولسـونارو  ژائـر 

برازیـل از طریـق متاس ویدئویی در این نشسـت 

رشکـت کـرد، چون بـرای عمل جراحـی آماده می 

شـد. آمـازون کـه ۶۰ درصـد آن در برازیـل واقـع 

اسـت، از منابـع مهـم جـذب دی اکسـید کربـن 

بـه حسـاب مـی آیـد کـه رونـد گرمایـش زمیـن را 

کنـد مـی کند.

برزیـل  فضایـی  تحقیقـات  سـازمان  گـزارش  بـه 

تـا  جنـوری  فاصلـه  در  هـا  سـوزی  آتـش  شـامر 

اگسـت ۲۰۱۹ در آمـازون نسـبت بـه سـال پیـش 

برابـر شـده اسـت. دو 

آقـای بولسـونارو بـه خاطـر ناکامـی در حفاظـت 

از ایـن منطقـه بـا انتقـاد شـدید داخلـی و بیـن 

املللـی مواجـه شـده اسـت.

فعـاالن محیـط زیسـت مـی گویند سیاسـت های 

او بـه افزایـش آتـش سـوزی هـا در سـال جـاری 

منجـر شـده و او از زمـان پیـروزی در انتخابـات 

اکتـر گذشـته گاوداران را بـه بریـدن بخش های 

تشـویق  مرتـع  ایجـاد  بـرای  جنـگل  از  وسـیعی 

کـرده اسـت.

بازنشسـتگی  اعـام  کـه   2014 سـال  از  پویـول 

کـرد، همـراه بـا ایـوان دال پنیـا بـه عنـوان مدیـر 

بـوده اسـت. برنامـه فوتبالـی مشـغول فعالیـت 

بارتومئـو در مورد احتامل بازگشـت پویول گفت:» 

بـا او در مـورد پسـت مدیریت ورزشـی باشـگاه در 

حـال مذاکـره هسـتیم و امیـدوارم در هفتـه هـای 

پیـش رو بـه یـک توافـق قطعـی برسـیم چـرا کـه 

پویـول هـم شـناخت کافـی از باشـگاه دارد و هـم 

دیـدگاه هـای فوتبالـی او بسـیار خـوب اسـت. او 

پـس از بازنشسـتگی همچنان وابسـته بـه فوتبال 

فعالیـت کـرده و در حـال آماده سـازی خـود برای 

دارم  دوسـت  واقعـا  بـود.  بارسـلونا  بـه  بازگشـت 

کارلـس پویـول بـه خانه خـودش برگـردد.«

دارد کـه ارنسـتو والورده رسمربی بارسـا او را برای 

بـازی 26 شـهریور برابـر دورمتونـد حفـظ کنـد.

لوئیـس سـوارز هم کـه در بازی 25 مـرداد مقابل 

بیلبائـو در نیمـه اول از ناحیـه سـاق پـای راسـت 

مصـدوم شـد، ایـن روزهـا سـخت در تاش اسـت 

برابـر والنسـیا برسـد. مـدت  بـازی شـنبه  بـه  تـا 

زمـان دوری او 4 هفتـه عنـوان شـده کـه دقیقـا 

شـنبه آینـده خواهـد بـود ولی تیم پزشـکی بارسـا 

خوشـبین اسـت کـه سـوارز نیـز از چهارشـنبه در 

مترینـات گروهـی حـارض شـود. عثـامن دمبلـه و 

نتـو دیگـر مصدومان بارسـا حداقل تـا انتهای ماه 

سـپتامر قـادر بـه حضـور در میادیـن نیسـتند.

بارسـا در هفتـه هـای ابتدایـی بـه وضـوح غیبـت 

مسـی و سـوارز را حـس کـرده اسـت. آنهـا از سـه 

بـازی تنهـا 4 امتیـاز کسـب کـرده انـد.

فوتبـال سـویا پذیرفتـه شـد ولـی سـه سـال بعـد 

بارسـلونا بـا او قـرارداد بسـت و مسـیر زندگـی او را 

تغییـر داد. آنسـو مـی توانـد برای سـه کشـور بازی 

کنـد. بـرای گینه بیسـائو، کشـور پرتگال که سـال 

اسـپانیا  نیـز  و  داشـت  اسـتعامر  در  را  گینـه  هـا 

از طریـق  او  اسـپورت،  ادعـای دیاریـو  امـا طبـق 

گیرمـو آمـور مدیـر ارتباطـات بارسـا بـه درخواسـت 

فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا پاسـخ مثبـت داده و 

عنوان داشـته اسـت که برای نوجوانان اسـپانیا به 

میـدان خواهـد رفـت. اسـپانیا قصـد دارد در جـام 

جهانـی زیـر 17 سـاله ها آنسـو فاتـی را در ترکیب 

خـود داشـته باشـد.

هشدار اتحادیه اروپا و آلمان به ایران
 درباره کاهش تعهدات اتمی

موافقت هفت کشور آمریکای جنوبی با طرح حفاظت از آمازون

انتشار "تصویر آدریان دریا ۱ در نزدیکی بندر طرطوس سوریه

تالش هند برای فرود فضاپیما بر ماه ناکام ماند

ورزش
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)شـنبه،  دیـروز  صبـح  بـازی،  ایـن 

شـد. برگـزار  رسیانـکا  در  ۱۶سـنبله( 

در ایـن دیـدار، بـرای ملی پوشـان کشـور 

در بخـش توپ زنـی فرحـان زاخیـل خوب 

درخشـید و توانسـت ۳۸دوش را به سـود 

تیـم خـود انجـام دهد.

بـه همیـن ترتیـب، در بخـش توپ اندازی 

بـرای ملی پوشـان افغانسـتان شـفیق الله 

غفـاری خـوب درخشـید و توانسـت سـه 

بازیکـن حریـف را از میـدان بیـرون کنـد.

قـرار  کشـور،  سـال  نـزده  بـازان  کرکـت 

اسـت در سـومین دیـدار ایـن رقابت هـا، 

به روز دوشـنبه )۱۸سـنبله( در برابر هند 

بخـت آزمایـی کننـد.

تیـم ملـی نوزده سـال کرکت افغانسـتان، 

رقابت  هـای  در  دیـدارش  نُخسـتین  در 

جـام آسـیا، ملی پوشـان کرکت پاکسـتان 

را نیـز بـا تفـاوت ۸۵ دوش شکسـت داده 

بودند.

رونالدو سریع ترین مهاجم ایتالیا 
در 34 سالگی

نیمار شب وینیسیوس را خراب کرد

یـک رشکـت تحقیقـات فضـای آمریکایـی بـا انتشـار دو تصویـر 

ماهـواره ای ادعـا کـرد نفتکش "آدریـا دریا ۱" به بنـدر طرطوس 

می گویـد  "میدل ایسـت آی"  نرشیـه  اسـت.  شـده  نزدیـک 

دسـت کم نیمـی از محمولـه ایـن نفتکـش بـه سـوریه منتقـل 

. شد

فضایـی  تحقیقـات  رشکـت  رویـرتز،  خرگـزاری  گـزارش  بـه 

مکسـار )MAXAR( بامـداد شـنبه هفتـم سـپتمر دو تصویـر 

ماهـواره ای منتـرش کـرده کـه ظاهـرا ابـر نفتکـش "آدریـان دریا 

بنـدر طرطـوس سـوریه نشـان می دهـد. ۱" را در نزدیکـی 

نفتکـش حامـل نفـت خـام ایـران کـه حـدود دو مـاه پیـش در 

آبهـای منطقـه جبل الطـارق، بـه ظـن انتقـال نفـت به سـوریه و 

قـدردان  کـه  می گویـد  هنـد  وزیـر  نخسـت  مـودی،  نارنـدرا 

فعالیت هـای دانشـمندان فضایـی ایـن کشـور با وجـود ناکامی 

بـرای فـرود اولیـن فضاپیـامی هنـد بر روی کـره ماه اسـت و در 

آینـده فرصت هـای دیگـری بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف وجود 

دارد.

براسـاس گزارش هـا چاندرایـان-۲ بـا موفقیـت بـه مـاه نزدیـک 

شـده بـود امـا وقتـی بـه فاصلـه ۲.۱ کیلومرتی از سـطح رسـید 

دچار اشـکال شـد.

هنـوز از رسنوشـت فضاپیـامی هنـدی اطاعاتـی منترش نشـده 

اسـت امـا بـه گفتـه آقـای مـودی در آینـده مجـددا شـانس بـه 

کاپیتان اسطوره ای در آستانه بازگشت به بارسا

خبر خوب به بارسا؛ بازگشت سوارز و مسی برابر والنسیا

پدیده بارسا اسپانیا را به پرتگال ترجیح داد

منطقـه ای غـرب سـوریه در نزدیکی بندر طرطوس شـده اسـت.

چاندرایـان-۲ کـه ۲۲ جـوالی پرتاب شـده بود بیسـتم اوت وارد 

مـدار مـاه شـد و قـرار بـود در سـاعات نخسـت شـنبه بـه وقـت 

هنـد بـه صـورت کنـرتل شـده روی سـطح فـرود آید.

خدمـه اتـاق کنـرتل ماموریـت در مرکـز فضایی هنـد در بنگلور 

بـا رشوع فرآینـد کاهـش ارتفـاع بـه صفحـه کامپیوترهـای خـود 

خیـره شـده بودند.

درحالـی کـه فضاپیـام مرحلـه بـه اصطـاح پردسـت انـداز فرود 

را پشـت رس گذشـته بـود صـدای انفجارآمیز کـف زدن کارکنان 

اتـاق فرمـان بلند شـد. نارندا مودی نخسـت وزیر هند از پشـت 

صفحـه ای شیشـه ای در مرکـز شـاهد این تحـوالت بود.

رونالـدو در دو هفتـه ابتدایـی رسی آ ایتالیـا رسیـع تریـن 

مهاجـم ایـن رقابـت هـا بـوده اسـت.

کریسـتیانو رونالـدو در دو هفتـه نخسـت از فصـل جدیـد 

رسی آ رکـورد باالترین رسعـت را در میان متامی مهاجامن 

شـاغل در لیـگ دسـته اول فوتبـال ایتالیـا به ثبت رسـانده 

است.

باالتریـن رسعتـی کـه رونالدوی 34 سـاله در ایـن فصل به 

ثبـت رسـانده 34.62 کیلومرت بر سـاعت اسـت کـه او را در 

میـان متـام بازیکنـان رسی آ پـس از کاسـتاس مانـوالس، 

مدافـع میانـی جدیـد ناپولـی در رده دوم قـرار می دهـد. 

باالتریـن رسعـت ثبت شـده توسـط مانـوالس 35.41 بوده 

است.

طبـق آمارهـای ارائه شـده توسـط نرشیه گاتزتادلواسـپورت 

بازیکـن  یوونتـوس رسعتی تریـن  تیـم  در  رونالـدو  ایتالیـا، 

اسـت و پس از او داگاس کاسـتا، الکس سـاندرو و دانیلو 

در رده هـای بعـدی قـرار دارند.

آ،  رسی  فصـل  ایـن  بازیکـن  پررسعت تریـن  رده بنـدی  در 

پـس از مانـوالس و رونالـدو، سـیمونه زازا مهاجـم ایتالیایی 

بـر  کیلومـرت   34.56 رسعـت  کـه  دارد  قـرار  تورینـو  تیـم 

سـاعت بـرای او بـه ثبت رسـیده اسـت. جان لـوکا مانچینی 

بـا رسعتـی معـادل 34.46 کیلومـرت بـر سـاعت نفـر بعدی 

اسـت و بـرات جیمسـیتی از تیـم آتاالنتـا هـم بـا رسعـت 

34.26 کیلومـرت پنجمیـن نفـر اسـت.

نگرانی آلمان از افزایش ورود پناهجویان از ترکیه به یونان

 
تیم ملی کرکت

 نوزده سال کشور 
کویت را نیز با تفاوت

 هفت ویکت شکست داد

بامـداد  رئـال  برازیلـی جـوان  وینیسـیوس جونیـور سـتاره 

دیـروز شـانس ایـن را داشـت تـا اولیـن بـازی ملـی خـود را 

تجربـه کنـد ولـی نیـامر بـه نوعـی مانـع ایـن مهـم شـد.

بامـداد دیـروز تیـم ملـی برازیـل در دیـداری دوسـتانه برابر 

کلمبیـا بـا تسـاوی 2-2 متوقف شـد. سـتاره برازیـل در این 

بـازی نیـامر بـود کـه پـس از 93 روز بـه میادیـن برگشـت و 

یـک گل زد و یـک پـاس گل نیـز داد.

خیلـی هـا منتظـر ورود وینیسـیوس بـه زمیـن بودنـد تـا او 

اولیـن بـازی ملـی خـود را بـه ایـن شـکل تجربـه کنـد ولـی 

سـتاره جـوان رئـال فرصـت پیـدا نکرد تـا وارد میدان شـود. 

دلیـل ایـن اتفـاق، درخشـش فـوق تصـور نیـامر بـود. تیته 

بـار قصـد  بـازی گفـت کـه سـه  از  رسمربـی برازیـل پـس 

داشـته نیـامر را تعویـض کـرده و وینیسـیوس را روانـه زمین 

کنـد ولـی هـر بار پشـیامن شـده؛ چون نیـامر آنقـدر خوب 

بـازی مـی کـرد کـه تعویضـش منطقـی جلـوه منـی کرد.

تیتـه در همیـن رابطـه گفـت:» برنامـه ایـن نبـود کـه نیـامر 

90 دقیقـه در زمیـن باشـد. سـه بـار یـا بیشـرت تصمیـم بـه 

تعویـض او گرفتـم ولـی بـا گذشـت زمـان او هـم از لحـاظ 

فنـی و هـم بدنـی بهـرت و بهـرت مـی شـد. در طـول بـازی با 

دکـرت رودریگـو السـامر و نیز فابیـو مارسدخیـان فیزیوتراپ 

مـان صحبـت کـردم و تصمیـم بـر ایـن شـد کـه نیـامر تـا 

انتهـا در زمیـن مبانـد. فکـر مـی کنـم خـودش هـم انتظـار 

نداشـت 90 دقیقـه برابـر کلمبیـا بـازی کنـد و چنـد بـار او 

را دیـدم کـه بـه نیمکـت نـگاه مـی کـرد. اصا حـس نکردم 

که خسـته شـده است و دوسـت هم نداشـت تعویض شود. 

سـطح بـازی خیلـی بـاال بـود و ریتـم تیـم را خیلـی خـوب 

دیـدم. در نهایـت بـه ایـن نتیجه رسـیدیم کـه تعویض های 

زیـادی انجـام ندهیم.«

تیتـه ادامـه داد:» قـرار بـود بـه وینیسـیوس دقایقـی بـازی 

برسـد ولـی رشایـط بـازی بـه گونـه شـد کـه تغییـر عقیـده 

دادم ولـی او فرصـت ایـن را خواهـد داشـت تـا اولیـن بازی 

ملـی اش را تجربـه کنـد. بـازی در تیـم ملی برازیل دشـوار 

اسـت ولـی وینیسـیوس مـی توانـد بـه عنـوان بـال چـپ به 

میـدان بـرود و قصـد دارم او را در پسـت دلخواهـش بـازی 

هـر  بـه  زیـادی  فشـار  برازیـل  ملـی  تیـم  پیراهـن  بدهـم. 

بازیکنـی تحمیـل مـی کنـد و امیـدوارم وینیسـیوس بتواند 

در ایـن لبـاس بدرخشـد.«

سال چهاردهم  شماره  3827  یک شنبه   17 سنبله  1398 8 سپتمبر 2019
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مزارشریف جالل آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

مصطفی احمدی

 مقامـات دولتـی گفتـه انـد که شـش نفر از خربنـگاران در 

رشق کشـور از سـوی گـروه طالبـان ربوده شـده اند.

براسـاس گزارش هـا، ایـن خربنـگاران که برای رسـانه های 

مختلـف داخلـی کار می کننـد، روز جمعـه در مسـیر راه 

میـان والیـات پکتیـکا و پکتیـا ربـوده شـده اند. 

عبداللـه حـرت، یک سـخنگوی والـی پکتیا گفتـه که در 

تـاش انـد تـا بـرای رهایی ایـن افراد با گـروه طالبـان وارد 

گفتگو شـوند.

منابـع گـروه طالبـان نیز ایـن خـرب را تایید کـرده اند. یک 

سـخنگوی گـروه طالبـان به خربگـزاری رویرتز گفته اسـت 

کـه ایـن خربنـگاران "بـه شـکل اشـتباهی" از سـوی افـراد 

آنهـا بازداشـت شـده اند و بـه زودی آزاد خواهند شـد.

ذبیـح اللـه مجاهـد، سـخنگوی طالبـان گفتـه: "در حـال 

امـا  منی کنـد،  کار  بدرسـتی  تلفنـی  شـبکه های  حـارض 

هـر وقتـی کـه بتوانیـم بـا فرمانـده محلـی خـود بـه متاس 

سـومین نشسـت وزیـران خارجـه افغانسـتان، پاکسـتان و 

چیـن در اسـام آبـاد برگـزار شـده اسـت.

حکومـت افغانسـتان می گویـد کـه در ایـن نشسـت روی 

مبـارزه بـا تروریـزم تاکید خواهد کـرد و از پاکسـتان تقاضا 

خواهـد کـرد تـا در این راسـتا اقدامات عملـی انجام دهد.

صبغت اللـه احمـدی، سـخنگوی وزارت خارجـه می گویـد 

زمینـۀ عملـی شـدن  را در  پاکسـتان  بـا  ایـن کشـور  کـه 

بـا  مبـارزه  راسـتای  در  کشـور  آن  ملـی  عمـل  برنامـه 

گروه هـای تروریسـتی پاکسـتانی همـکاری کـرده اسـت و 

انتظـار ایـن اسـت کـه پاکسـتان نیـز در مقابـل بـا جانـب 

کنـد.  همـکاری  افغانسـتان 

اسـامی  جمهـوری  "دولـت  گفـت:  احمـدی  آقـای 

افغانسـتان، پاکسـتان را بخاطر از میان برداشـن تحریک 

همـه  همـکاری  االحـرار  جامعـت  و  پاکسـتانی  طالبـان 

آزاد می شـوند." آن هـا  شـویم، 

کمیتـه حفاظـت از خربنـگاران، افغانسـتان را مرگبارتریـن 

براسـاس  اسـت.  کـرده  توصیـف  خربنـگاران  بـرای  کشـور 

گـزارش ایـن نهـاد، ۱۳ خربنـگار تنهـا در سـال ۲۰۱۸ در 

افغانسـتان کشـته شـدند.

 – خربنـگاران  بین املللـی  فدراسـیون   – دیگـر  نهـاد  یـک 

نفـر  را ۱۶  افغـان در سـال ۲۰۱۸  روزنامه نـگاران  تلفـات 

اعـام کـرده اسـت.

نهادهـای  و  خربنـگاران  بـه  جـون  مـاه  در  طالبـان  گـروه 

خـربی هشـدار دادنـد کـه اگـر از نـر "تبلیغـات دولتـی" 

گرفـت. قـرار خواهنـد  نکشـند، هـدف  دسـت 

دولـت افغانسـتان و سـازمان های بین املللـی ایـن هشـدار 

را محکـوم کردنـد. در سـال ۲۰۱۶، در نتیجـه یـک حملـه 

انتحـاری گـروه طالبـان در کابـل، هفـت کارمنـد تلویزیـون 

طلوع کشـته شـدند.

جانبـه منوده. این بار نوبت پاکسـتان اسـت که افغانسـتان 

را در مبـارزه بـا تروریـزم کمـک و همـکاری کنـد."

نشسـت سـه جانبـه قبلـی میـان افغانسـتان، پاکسـتان و 

چیـن در کابـل برگـزار شـده بـود و در آن یـک یادداشـت 

مشـرتک از سـوی سـه کشـور امضـا شـد.

وزارت خارجـه پاکسـتان گفتـه اسـت کـه تازه ترین نشسـت 

مشـرتک  تاش هـای  رشح  بـرای  را  فرصتـی  کشـور،  سـه 

در راسـتای همکاری هـای سیاسـی و تسـهیل رونـد صلـح 

می کنـد. فراهـم  افغانسـتان 

اسـت:  آمـده  پاکسـتان  خارجـه  وزارت  خربنامـه  در 

"آجنـدای ایـن گفتگـو روی روابـط سیاسـی و پروسـه صلح، 

همکاری هـای امنیتـی و مبـارزه بـا تروریـزم و همکاری های 

دارد." مترکـز  اتصـال  و  توسـعه ای 

با این حال، شـامری از کارشناسـان بـاور دارند که برگزاری 

ایـن نشسـت، تاثیـر چندانـی روی روابط دو کشـور نخواهد 

گذاشـت. علـی امیـری، اسـتاد علـوم سیاسـی بـه صـدای 

امریـکا گفتـه کـه بـرای افغانسـتان فقـط اشـرتاک در ایـن 

گونـه نشسـت ها بـرای نشـان دادن حضـورش مهـم اسـت.

نفـس  فقـط  افغانسـتان  "بـرای  می گویـد:  امیـری  آقـای 

مناسـبات  در  گویـا  کـه  اسـت  ایـن  معنـی  بـه  حضـورش 

برگـزار می کنـد؛  را  ایـن جلسـه  و  اسـت  فعـال  منطقـه ای 

ولـی چـون افغانسـتان هیـچ ابتـکاری نـدارد، ابتـکار جدید 

سیاسـی کـه دولـت پاکسـتان را تشـویق کنـد یـا بـرای آنها 

حرفـی تـازه باشـد، بـه ایـن خاطـر وضعیـت تغییـر منی کند 

و هیـچ تغییـری احتـامال در وضعیـت منی آیـد." قـرار اسـت 

دور بعـدی ایـن نشسـت در چیـن برگـزار شـود.

طالبان شش خبرنگار را در شرق کشور ربودند 

نشست افغانستان، پاکستان و چین در اسالم آباد برگزار شد

 

دولـت و مـردم افغانسـتان را برای رسـیدن به 

صلـح  تـداوم نظـام مردم سـاالر یاری رسـاند.

آمـده  صلـح  و  دموکراسـی  رونـد  بیانیـه  در 

اسـت؛ برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری 

در وقـت معیـن شـده آن، به صورت شـفاف و 

عادالنه، یگانه راه رسـیدن به توسـعه و ثبات 

کـردن  مطـرح  و  اسـت  کشـور  در  سیاسـی 

معنـی  بـه  انتخابـات  بـرای  بدیـل  هرگونـه 

برگشـت به گذشـته بـوده و مورد قبـول مردم 

افغانسـتان نیسـت.

از سـوی دیگـر، محمـد ارشف غنـی رئیـس 

جمهـوری در نظر داشـت کـه در هفته جاری 

بـه منظـور در میـان گذاشـن نگرانـی مـردم 

تفاهمنامـه  مـورد  افغانسـتان در  و حکومـت 

میـان  همـکاری  تـداوم  طالبـان،  و  امریـکا 

مدیریـت  و  افغانسـتان  و  متحـده  ایـاالت 

وضعیـت فعلی جنـگ و صلح در افغانسـتان، 

بـه امریـکا برود و با دونالد ترامـپ دیدار کند.

زملـی خلیـل زاد چنـد روز قبـل گفته بـود که 

اگـر رشایـط مطابـق توافقنامه پیش بـرود، در 

۱۳۵ روز نیروهـای امریکایـی پنـج پایـگاه در 

افغانسـتان را در چنـد مرحلـه تـرک خواهـد 

کـرد. او گفتـه که براسـاس توافق بـا طالبان، 

آمریـکا در مرحلـه اول پنـج هـزار رسبـازش را 

از افغانسـتان خـارج می کنـد. آقـای خلیلـزاد 

توضیـح نـداده اسـت کـه باقیامنـده حـدود 

در  مدتـی  چـه  آمریکایـی  رسبـاز   ۱۴۰۰۰

کـه  هرچنـد  مانـد.  خواهنـد  افغانسـتان 

مقام هـای آمریکایـی همـواره تاکیـد کرده انـد 

کـه خـروج رسبـازان این کشـور از افغانسـتان 

وابسـته بـه رشایـط ایـن کشـور اسـت.

زملـی خلیلـزاد مناینده ایـاالت متحده امریـکا برای صلح 

افغانسـتان کـه بعـد از نهمین دور گفتگوها بـه کابل آمده 

بـود، در مصاحبـه ای که با تلویزیـون خصوصی طلوع نیوز 

داشـت نیـز نتیجه گفتگوهـا را به طور رصیح بیـان نکرد.

دونالـد  موافقـت  از  بعـد  کـه  نتیجـه گفتگوهـا  او گفـت 

ترامـپ رئیـس جمهـور امریـکا رسـانه ای می شـود. ایـن 

و  مدنـی  فعـاالن  سیاسـی،  شـخصیت های  گفته هـای 

اسـت. کـرده  نگـران  را  شـهروندان کشـور 

ریاسـت جمهوری در پـی دیـدار زملـی خلیلزاد بـا رهربان 

حکومـت اعـام کـرد کـه حکومـت در مـورد برخـی مـواد 

موافقتنامـه امریـکا بـا طالبـان نگرانی جـدی دارد.

روز  جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 

بـود  گفتـه  سـنبله(   ۱۳( گذشـته  هفتـه  چهارشـنبه 

"هامنگونـه کـه مقام هـای پیشـین و سـناتوران امریکایـی 

دارنـد،  تفاهمنامـه   ایـن  پیامدهـای  از  نگرانی هایـی 

حکومـت افغانسـتان نیـز نگـران اسـت و از همیـن رو، مـا 

خواهـان وضاحـت در رابطـه بـه ایـن سـند می باشـیم تـا 

خطـرات و پیامدهـای ناگـوار آن را بـا دقـت كامـل تحليل 

كـرده و جلـو خطـرات را بگیریـم."

حکومـت  اصلـی  "نگرانـی  کـه  اسـت  گفتـه  صدیقـی 

افغانسـتان در تفاهمنامـه  امریـکا با طالبان در این اسـت 

کـه از پیامدهـا و خطـرات ناشـی از آن چگونـه جلوگیـری 

بـه عمـل می آیـد".

از سـوی دیگـر، عارفـه پیکار دیگـر عضو روند دموکراسـی 

و توسـعه افغانسـتان نیز گفـت که مردم بایـد تاش کنند 

کـه از حاشـیه رفـن صلـح و گفتگوهـای پشـت پـرده بـا 

گـروه طالبـان جلوگیـری کنند.

خانـم پیـکار اضافـه کـرد کـه اگـر از ایـن رونـد جلوگیـری 

نشـود، شـاید توافقـی صـورت گیـرد کـه صلـح نباشـد.

رونـد دموکراسـی و صلـح افغانسـتان از جامعـه جهانـی، 

تـا  کـه  می خواهـد  منطقـه  و کشـورهای  اروپـا  اتحادیـه 

افغانسـتان   توسـعه  و  دموکراسـی  رونـد 

در پـی گفتگوهـای پشـت درهای بسـته 

صلـح منایندگان ایـاالت متحده آمریکا و طالبـان، با ابراز 

نگرانـی گفـت کـه مـا صلحـی را می خواهیـم کـه ملت در 

متامی مراحل آن سهیم باشند. 

محمد عارف حیدری عضو این روند روز شـنبه 16 سـنبله 

در یـک هامیـش در کابـل؛ گفـت کـه از همـه جوانـب که 

سپاسـگزاری  می کنـد  تـاش  افغانسـتان  صلـح  بـرای 

می کنیـم امـا "پروسـه صلـح زمانی بـه نتیجه می رسـد که 

افغانسـتان در متامـی مراحـل و تصمیم گیری هـا  ملـت 

سـهیم باشـند و خواسـت های اساسی شـان در نظرگرفته 

شـود." آقـای حیـدری افـزود، "یکـی از اصـول اساسـی 

نگرانی هـا  خواسـت ها،  گرفـن  نظـر  در  صلـح،  تامیـن 

قربانیـان  خصـوص  بـه  جامعـه  اقشـار  همـه  نظریـات  و 

جنـگ اسـت. مـردم به عنـوان قربانیـان اصلـی جنگ در 

ایـن کشـور، تـا هنـوز خـود را در رونـد مذاکـرات امریـکا و 

گـروه طالبـان رشیـک منی داننـد و نگـران جـدی نتایـج 

ایـن گفتگوهـا هسـتند. ایـن نگرانـی که در حالـی مطرح 

ایـاالت  مناینـدگان  گفتگوهـای  نهـم  دور  کـه  می شـود 

متحـده امریـکا و طالبـان هفتـه گذشـته بـه پایـان رسـید 

و توافقنامـه ای نهایـی شـد. تاکنـون مـن ایـن توافقنامـه 

ویـژه  رسـانه ای نشـده اسـت. زملـی خلیـل زاد مناینـده 

ایـاالت متحـده امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان بـه منظور 

رشیـک سـازی مفـاد قطعنامـه بـه کابـل سـفر کـرد و بـا 

رسان حکومـت دیـدار و گفتگـو کـرد.

بـدون  کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد  امـا، 

اشـاره بـه مفـاد توافقنامـه بـا نـر اعامیـه ای گفـت کـه 

کـه جامعـه بین املللـی با توجه بـه عملکردهـای طالبان، 

بایـد بداننـد کـه بـا چـه گـروه "جنایت پیشـه و خون خوار" 

در حـال معاملـه هسـتند. در پـی ایـن نگرانی هـای رونـد 

از  بـه منایندگـی  نیـز  افغانسـتان  توسـعه  و  دموکراسـی 

مـردم ابـراز نگرانـی کـرد. ایـن رونـد اعـام کـرد کـه مردم 

و  شـده اند  خسـته  خون ریـزی  و  جنـگ  از  افغانسـتان 

خواهـان برقـراری صلـح و ثبـات دایمی در کشـور اسـت. 

کـه  گفـت  رونـد،  ایـن  عضـو  حیـدری  عـارف  محمـد 

خواسـت اصلـی مـردم، تامیـن صلـح پایـدار و عادالنـه در 

کشـور اسـت، صلحـی کـه مقطعی باشـد و باعـث کاهش 

خشـونت ها در کشـور نشـود، مـورد پذیرش مـردم نخواهد 

بـود. او افـزود: در رشایط فعلی کـه امریکایی ها و طالبان 

مـردم  می کننـد،  تـاش  توافـق  یـک  بـه  رسـیدن  بـرای 

خواسـت ها و نگرانی هایـی دارد کـه همـه اقشـار جامعـه 

بـه خصـوص قربانیـان جنـگ، تاکنـون خـود را در رونـد 

و  نتایـج  نگـران  و  منی داننـد  رشیـک  صلـح،  مذاکـرات 

تصامیمـی هسـتند کـه بـدون مشـوره آنهـا اتخـاذ خواهد 

. شد
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 عـزاداری واژه ای اسـت کـه نشـان دهنـده ی رفتـار و 

مراسـم خاصـی اسـت کـه در مواقعـی ویـژه، توسـط 

اقـوام و ملـل گوناگـون به آییـن و روش خاصی انجام 

می شـود و بـه معنای سـوگواری و اقامه عـزا به خاطر 

مـرگ کسـی اسـت. عـزاداری شـیعیان بـرای اهـل 

بیـت پیامـرب)ص( نیز نوعی ابـراز همدردی بـا آنان و 

بـه یـادآوردن فضیلت هـا، اهـداف و آرمان آنان اسـت 

کـه بـا هـدف کشـانده شـدن بـه سـوی الگوگیـری و 

اصـاح جامعـه بایـد انجام شـود.

هـر سـاله بـا رشوع ایـام محـرم که به شـهادت سـاالر 

شـهیدان حـرت اباعبداللـه الحسـین)ع( و یـاران 

باوفایـش نزدیک می شـویم، شـاهد نظـرات مختلفی 

در رابطـه بـا شـیوه عـزاداری عاشـقان آن امـام هامم 

هسـتیم.  بـا توجه بـه وضعیـت امنیتی امـروز جامعه 

مـا، ایـن اختافـات در بیـن روشـنفکران شـدیدتر از 

هـر زمان دیگری گشـته اسـت. عـده ای معتقدند که 

بایـد عـزاداری کـم هزینه تـر و در خفـا انجـام شـود و 

عـده ای دیگـر اعتقـاد دارند کـه باید عـزاداری مانند 

سـال های قبـل پرشـور برگـزار گـردد. حتـی برخـی 

در دسـته اول اعتقـاد دارنـد، هزینه هایـی کـه بـرای 

از  اعـم  انجـام می شـود،  عـزاداری  و مراسـم  محـرم 

هزینه هـای مالـی و جانی بیهـوده بوده و بهرت اسـت 

کـه ایـن هزینه هـا رصف امـور خیرخواهانـه دیگـری 

بـه  اهـدای خـون  و  بـه بی بضاعتـان  ماننـد کمـک 

نیازمنـدان باشـد. ولـی دسـته دوم اعتقـاد دارنـد که 

چنیـن هزینه هایـی بـرای برگـزاری هرچه باشـکوه تر 

مراسـم عـزاداری امـام حسـین)ع( نیاز بـوده و دارای 

ارزش معنـوی اسـت. در رابطـه بـا ایـن موضـوع باید 

بـه دو نکتـه مهـم توجـه کرد:

جزئیـات  می توانـد  دارد،  قـرار  شـعورمندی  نهایـت 

مسـائل بسـیار ظریـف را بشـکافد و بـه درون هر جزء 

آن راه یابـد و چیسـتی و چگونگـی آن را بـه دسـت 

آورد. قطعـا از موضوعـات مهـم و مطـرح در عـزاداری 

معصومیـن، داشـن هـر دو مورد یعنی شـور و شـعور 

عزاداری اسـت. یعنی کسـی که در مراسـم عزاداری 

امـام حسـین )ع( و اصحابـش رشکـت میکنـد بایـد 

شـور و شـعور، معرفـت و عاطفه را یکجـا در هم آمیزد 

تـا بتوانـد با کمـک آنها اوصـاف اهل بیـت را در خود 

ایجـاد کنـد و اثرات چنین تحوالت درونـی را در خود 

ببیند. از طرفی عزاداری ها با داشـن هر دو فاکتور، 

بایـد بـا هـدف الگوگیـری از امئـه معصومیـن انجـام 

شـود و نـه چیز دیگـری. چنیـن عـزاداری را می توان 

عـزاداری آگاهانـه نـام نهاد. هر فرد عـزادار که به طور 

آگاهانـه آن را انجـام می دهد باید شـناخت و معرفت 

دقیـق، عمیـق، جامع، وسـیع و درسـتی از عـزاداری 

و مبانـی عقانـی، دینـی و مذهبی آن داشـته باشـد 

تنهـا هیـچ  نـه  عـزادار،  و شـعور  آن شـعله شـور  تـا 

وقـت خامـوش نگـردد بلکه آنچنـان پایـدار مباند که 

بتوانـد بـا هرگونه جهل و شـبهه ای مبـارزه مناید. اما 

نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه شـعور عـزاداری بر شـور 

عـزاداری اولویـت دارد. عـزاداری کـه به دور از شـعور 

انجـام شـود هیـچ ارزشـی نـدارد و بـا توجـه بـه اصل 

هزینـه و فایده، فقط رضر اسـت زیـرا به هدف اصلی 

جامعـه  هزینه هـای  و  می رسـاند  آسـیب  عـزاداری 

را بـاال میـربد. بنابرایـن پیـش از شـور عـزاداری بایـد 

شـعور عـزاداری را در خـود تقویـت مناییـم تا شـوری 

شـعورمندانه داشـته باشـیم کـه توجـه به مسـئله زیر 

می توانـد کارسـاز باشـد:

درسـت تری  مسـیر  در  میتوانـد  زمانـی  جامعـه   -1

حرکـت کنـد کـه فرهنگ مشـرتک آن جامعـه از جمله 

آییـن و رسـوم درسـت آن حفـظ گـردد وگرنـه ممکـن 

اسـت نسـل جدیـد بـا نسـل قبلـی خـود هیـچ ارتباط 

نهایـت  در  کـه  باشـد  نداشـته  مناسـبی  فرهنگـی 

مشـکات اجتامعـی دیگـر را بـه بـار خواهـد آورد. از 

آنجایـی کـه عـزاداری در مصیبت هـای وارده بر پیامرب 

و اهـل بیـت ایشـان از سـنت های دیرینـه مسـلامنان 

می باشـد لـذا بایـد ایـن رسـم و آییـن حفـظ گـردد. 

2- از جانـب دیگـر عقانیـت حکـم می کنـد بـرای هر 

مسـئله ای کـه در زندگـی اجتامعـی مـا تاثیـر گـذار 

اسـت بایـد بـا توجه بـه رشایـط موجـود، هزینـه فایده 

مناییـم. یعنـی از خودمـان بپرسـیم مجمـوع منافعـی 

کـه بـه صـورت مسـتقیم یا غیـر مسـتقیم از یـک آیین 

و مراسـم بـه مـا و جامعـه می رسـد در برابـر مجمـوع 

هزینه هایـی کـه بـرای آن انجـام می شـود، چـه میزان 

است؟

نکتـه دیگـری کـه در این بیـن می تواند مغفـول مانده 

باشـد، ایجـاد تناسـب بیـن دو مفهـوم و مقولـه مهـم 

یعنـی شـور و شـعور عـزاداری اسـت. در واقـع ایجـاد 

تناسـب بیـن ایـن دو در آیین هـای مذهبـی و ملـی 

جامعـه می توانـد به نوعـی رضایت مندی هـر دو گروه 

ذکـر شـده را ایجـاد کند.

فریـاد  غوغـا،  اضطـراب،  هیجـان،  معنـای  بـه  شـور 

بـا  میتوانـد  عـزاداری  مراسـم  در  کـه  اسـت  فغـان  و 

گریـه، سـینه زنـی، مهموم بـودن و غمناکـی و هرگونه 

حرکتـی که منـادی از شـور و هیجان عزاداری باشـد، 

نشـان داده شـود. شـعور نیـز بـه معنای حـس کردن، 

در  کـه  فـردی  و  اسـت  آگاهـی  و  ادارک  دریافـن، 

جهل زدایـی و خرافه زدایی. زیـرا اصلی ترین کار انبیاء 

و امامـان معصـوم از بیـن بـردن ریشـه های جهـل در 

فطـرت انسـان ها بـوده اسـت. یعنـی امام حسـین)ع( 

و  زدایـی  جهـل  هـدف  بـا  نیـز  وفایـش  بـا  یـاران  و 

شـعورافزایی جامعـه قیـام کردند. اما امروزه متاسـفانه 

خرافـات و آیین هـای نادرسـت وارداتـی زیـادی وارد 

مراسـامت عـزاداری و حتـی مراسـامت ملـی کشـور 

گردیـده اسـت کـه فقـط هزینه اضافـی را بـدون کدام 

دسـتاورد مشـخص بـه جامعـه تحمیـل می منایـد. از 

جمله آن مراسـامت خرافـی وارداتی می تـوان حرکات 

افراطـی قمه زنـی را نام بـرد. چنین حرکاتـی می تواند 

آسـیب های جـدی را بـه جامعـه وارد کنـد از جملـه 

اینکـه ایـن اعـامل افراطـی در قـدم اول باعـث نوعـی 

دلزدگـی و تنفـر بـرای کسـانی می شـوند کـه از بیرون 

دایـره بـه مسـئله می نگرند و سـبب می شـود کـه مردم 

مذهبـی جامعـه متهـم به رفتارهـای وحشـیانه گردند. 

از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه رشایـط متزلـزل امنیتـی 

کشـور و منطقـه، هزینه هـای جانی و مالـی فراوانی را 

نیـز میتوانـد بـر پیکره زخمـی جامعه کشـور وارد کند. 

لـذا امـروزه جهـل زدایـی ایـن مراسـامت بـه یـک امـر 

مهـم واساسـی تبدیـل شـده اسـت و اگـر ایـن جهـل 

زدایـی توسـط روشـنفکران جامعـه بـه زودتریـن وقـت 

جـربان  زیان هـای  می توانـد  نشـود،  انجـام  ممکـن 

ناپذیـری را در بلنـد مـدت بـرای جامعـه بـه ارمغـان 

داشـته باشـد و جامعـه را از هـدف اصلـی عـزاداری 

دور کنـد. اگـر از عـزاداری، شـناخت، توجیـه و تببین 

نسـل  بـه  را  آن  نتیجـه  و  آوریـم  دسـت  بـه  درسـتی 

بعـدی منتقـل کنیـم، بنیـان باورهای نسـل بعـدی به 

عـزاداری و چرایـی آن مسـتحکم تر خواهـد شـد. امـا 

اگـر از عزاداری هـا و سـایر مراسـامت ملـی و مذهبی، 

فقـط بـا تکیـه بـر شـور، ماحصلـی را بـه نسـل های 

بعـد منتقـل مناییـم، قطعـا در بلنـد مـدت عزاداری ها 

هـدف  نهایـت  در  و  منـود  خواهـد  جلـوه  بی معنـی 

اصلـی آن گـم شـده و این فرهنـگ مهم در بیـن مردم 

از بیـن خواهـد رفـت.

در نتیجـه می تـوان گفـت انجـام مراسـامت مذهبـی 

نگـه  زنـده  و  الحسـین  اباعبداللـه  عـزاداری  ماننـد 

امـری  بـرای جامعـه مسـلامن و شـیعی  داشـن آن 

عزاداری هایـی  در چنیـن  بایـد  ولـی  اسـت  رضوری 

بـا کمـک شـعور و شـور عـزاداری و تقویت شـعور آن، 

بـه اهـداف اصلـی عزاداری هـا کـه هـامن الگوگیری 

آیین هـای  یعنـی  رسـید.  اسـت،  جامعـه  اصـاح  و 

مذهبـی ماننـد عـزاداری را می توانیـم بسـرتی بـرای 

بازسـازی و گسـرتش رسمایـه اجتامعـی قـرار دهیم و 

بـا اعـامل خیرخواهانـه بـرای خـود، نسـل بعـد و کل 

مراسـامتی  چنیـن  کنیـم.  گـذاری  رسمایـه  جامعـه 

می تواننـد بـا تکیه بر شـعور عـزاداری بـه کارگاه های 

تبدیـل شـوند  زندگـی  مهارت هـای  آمـوزش  رایـگان 

کـه در بلنـد مـدت متـام جامعـه از نفـع آن منتفـع 

می گردنـد.

 مسـئوالن قطعـات خـاص امنیـت ملـی در کنـدز می گوینـد که در 

اثـر درگـريى هـا ميـان نريوهـای امنیتـی و مخالفني مسـلح در این 

والیـت، ۱۳ طالـب کشـته شـده و دوتـن دیگـر شـان زخم برداشـته 

اند.

ملـی  امنیـت  خـاص ۰۹  قطعـه  قومانـدان  محمـدی  اللـه  صفـی 

در والیـت کنـدز، بـه  پـژواک گفتـه کـه در عملیـات جمعـه شـب 

قطعـات خـاص وزارت هـای، دفـاع، داخلـه و ریاسـت امنیـت ملـی 

کـه در منطقـه زرخرید وشـورابی قشـاق راه اندازی شـده بـود، این 

سـاحات از وجـود طالبـان پاکسـازی شـد وتلفـات سـنگین بـه ایـن 

گـروه وارد گرديـده اسـت.

محمدی افزوده: »عملیات مشـرتک با قطعات خاص شـب گذشـته 

داشـتیم کـه ۱۰طالـب در زرخریـد کشـته شـد و سـه طالـب در 

شـورابی قشـاق کشـته و دو تن دیگر شـان شـديداً مجروح اسـت و 

وضعیـت فعـاً در ایـن مناطق به حالـت نورمال تغيري کرده اسـت.»

محمـدی افـزوده کـه ایـن عملیـات ادامـه دارد تـا دیگـر طالبـان 

نتواننـد بـه شـهر داخـل شـوند .

فوزیـه یفتلـی وکیل شـورای والیتی کندز نیز گفته کـه وضعیت، روز 

شـنبه نسـبت بـه روز جمعـه خوبرتاسـت؛ امـا از کندی عملیـات در 

مرکز شـهر انتقـاد کرد.

محمـدی همچنـان ترصیـح منـود کـه عمليـات تصفيـوى از سـوى 

نـريو هـاى امنيتـى و دفاعـى بخاطر پاكسـازى كامل شـهر کندز از 

وجـود طالبـان، در حومـه هـاى شـهر جريـان دارد.

خانـم یفتلـی  افـزود: »چنـد روز میشـود کـه در حومـه هـای شـهر 

کنـدز جنـگ بـود، مـردم نهایـت نگران مـى باشـند، امـروز وضعیت 

داخل شـهر خوب اسـت؛ اماعملیات بسـیار به کنـدی پیش میرود، 

امیـد وار هسـتم کـه نیروهـای امنیتـی عملیـات درسـت راه اندازی 

کننـد تـا طالبـان از شـهر بیـرون بروند».

از سـوی دیگـر، باشـندگان والیـت کنـدز، از ادامـۀ جنـگ در داخل 

شـهر سـخت نگـران هسـتند واز دولـت مرکـزی میخواهنـد کـه یک 

عملیـات بـزرگ راه انـدازی شـود؛ تـا طالبـان از شـهر دور گردند.

چهار مسلح غیر مسئول در هرات 
بازداشت شدند

فرماندهـی پولیـس هـرات از بازداشـت چهـار تـن بـه اتهـام حمـل 

سـاح غیرقانونـی در ایـن والیـت خـرب داده اسـت.

عبداالحـد ولـی زاده، سـخنگوی ایـن ارگان گفتـه کـه: روز جمعـه 

پولیـس  توسـط  سـاح،  غیرقانونـی  حمـل  دلیـل  بـه  تـن  چهـار 

شـده اند. زده  دسـت بند  والیـت  ایـن  انجیـل  ولسـوالی 

بازداشت شدگان از هرات هستند. 

بـا همـکاری مسـتقیم مـردم از  ولـی زاده افـزوده افـراد یـاد شـده 

شـدند. دسـتگیر  انجیـل  قلیگرهـای"  "ربـاط  روسـتای 

ایـن چهـار تـن بـه جـرم خـود اعـرتاف کـرده و از نزدشـان یـک میل 

سـاح تفنگچـه نـوع "تی تـی" و یک عراده موتورسـایکل هم بدسـت 

آمده اسـت.

هـرات  در  سـاح  غیرقانونـی  حمـل  اتهـام  بـه  افـرادی  حالـی  در 

دسـتگیر می شـوند که قرار اسـت مراسـم بزرگ تاسـوعا و عاشورای 

حسـینی تـا دو روز دیگـر در نقـاط مختلف ایـن والیت برگزار شـود.

ارگان هـای امنیتـی همه  سـاله با رسـیدن ایـام محرم الحـرام تدابیر 

شـدید امنیتـی را بـه هـدف تأمیـن امنیـت عـزاداران حسـینی در 

نقـاط مختلـف روی دسـت می گیرنـد.

عملیات پاک سازى در حومه هاى شهر 
کندز جريان دارد 


