
   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2312   سه    شنبه       23ا  سد /   مرد ا  د     y    1397  2 ذوالحجةالحرام   y 1439  14آ   ُگست      2018

صفحه 6

صفحه 3

کشته و زخمی شدن هفده 
پولیس در بندر آی خانم

پایتـخت فرهنـگی

 جهـان اسـالم  در آتـش

با بسته شدن راه کابل-کندهار 
تاجران مترضر شده اند
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اگر می خواهید خوشبخت باشید
 زندگی را به یک هدف گره  بزنید نه به آدم ها و اشیاء...

انیشتین

جنـگ  از  روز  چهـار  گذشـت  از  پـس 
خونیـن غزنـی، شـماری از دختـران جـوان 
بـا پارچه هـای سـفیدی کـه در تـن داشـتند، 
در چهارارهـی ده مزنـگ شـهر کابل به رسـم 

اعتـراض در وسـط جـاده نشسـتند. 
دختـران معتـرض کـه دیـروز )22 اسـد( بـا 
پوشـیدن جامه هـای سـفید )کفـن( به خاطـر 
رسـم  بـه  می گـذرد  غزنـی  در  کـه  آن چـه 
ده مزنـگ  شـلوغ  چهاراهـی  در  اعتـراض 
کـه جسـد  داشـتند  اظهـار  بودنـد،  نشسـته 
از چندیـن  امنیتـی و غیرنظامیـان  نیروهـای 
روز بـه این طـرف در جاده هـای شـهر غزنی 
و در آفتـاب سـوزان افتـاده اسـت؛ اما کسـی 
نیسـت کـه نعش هـای برزمین افتیـدۀ آنـان را 

جمـع و دفـن کنـد.
از  کشـور  امنیتـی  مقامـات  کـه  حالـی  در 
تصفیـه شـهر غزنی خبـر  می دهند؛ امـا منابع 
در  درگیری هـا  کـه  کردنـد  اعـام  خبـری 

مرکـز و ولسـوالی های این والیـت ادامه دارد 
و تاکنـون بیش رت از سـیصد تـن از نظامیان 

و غیـر نظامیـا کشـته شـده اند. 
اسـد(   22( دیـروز  کشـور  داخلـه  وزارت 
اعـام کرد که تاکنـون هفتاد تـن از نیروهای 
کشـته  روز  چهـار  ایـن  طـول  در  نظامـی 

شـده اند.

طـارق شـاه بهرامـی، وزیـر دفـاع ملـی کـه 
همـراه بـا ویـس احمـد برمـک، وزیـر امور 
یـک  در  دیـروز  چاشـت  از  پـس  داخلـه 
نشسـت خبـری در بـارۀ وضعیـت جنگ در 
شـهر غزنی سـخن می گفتند، تصریـح کردند 
کـه وضعیـت این شـهر در کنتـرول نیروهای 

ادامـه صفحـه 3
امنیتـی اسـت...              

تلفات چهار روز جنگ در غزنی؛ ۱۰۰ 
نظامی و ۳۰ غیرنظامی کشته شدند

یـر دفـاع افغانسـتان کم کاری هـای امنیتی را بـرای وضعیت 
ایـن روزهـای غزنـی تایید کرد

طـارق شـاه بهرامی، وزیر دفـاع افغانسـتان می گوید تاکنون 
در دو مرحلـه، یـک هـزار نیـروی تازه نفـس به شـهر غزنی 

فرستاده شـده است.
او کـه امروز دوشـنبه 22 اسـد در نشسـت خبری مشـترک 
بـا ویـس احمـد برمک، وزیـر داخلۀ کشـور اشـتراک کرده 
بـود، گفـت در چهار روز جنگ در شـهر غزنی 100 نظامی 

و بیـن 20 تا ۳0 غیرنظامی کشـته شـدند.
وزیـر دفـاع اما آمـار تلفات طالبان را بیشـتر از ایـن خواند. 
بـه گفتـۀ او، در ایـن درگیری هـا 1۹۴ مخالـف مسـلح از 
جملـه دوازده فرمانـدۀ آن هـا کشـته و 1۴۷ جنگجوی دیگر 

زخمی شـدند.
آقـای بهرامـی گفـت تنهـا در حمـات هوایـی امـروز ۹۵ 
مخالف مسـلح در شـهر غزنی کشـته شـدند. به گفتۀ او در 
بیـن جنگجویـان طالبان اتباع پاکسـتان، چچـن و عرب نیز 

دیده شـده اسـت.
وزیـر داخلـه افغانسـتان نیـز گفت در بیـن تلفـات نظامیان 

۷0 نفـر آن هـا پولیس هسـتند.
در روزهـای گذشـته هیـچ آمـار دقیـق و تاییـد شـده  یی از 
تلفـات جنـگ غزنـی وجـود نداشـت. امـا گزارش هایی از 
باقی مانـدن اجسـاد در خیابان هـا و بی سرنوشـتی زخمیـان 

بـه دلیـل کمبـود امکانـات صحی منتشـر شـده بود.
آقـای برمـک گفت انتقـال اجسـاد و زخمیان نیـز از طریق 
هوا و زمین آغاز شـده اسـت. در شـهر غزنی از چهار روز 

بـه این سـو جریان د
سـه طرف  از  دسـت کم  1۹اسـد   جمعـه  شـب  طالبـان 
حمـات گسـترده  یی را بـه شـهر غزنـی آغـاز کردنـد و 

ایـن شـهر را...        ادامـه صفحـه 6 از  بخش هایـی 

افغانستان؛ 
خودشیفته گی های غنی و ناکامی راهبرد امریکا

است؟ امریکا  شکست  خورده   یا    آ
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اعتراض دختران با کفن برای نعش های بی کفن غزنی

نهادهای ناظر برانتخابات:
چالش ها برای برگزار نشدن انتخابات وجود دارد

کمیسیون مستقل انتخابات:
تاریخ برگزاری انتخابات خط سرخ ماست و تغییر نخواهد کرد

ــد  ــدار می دهن ــده هش ــزدان حذف ش نام
ــا  ــی ب ــکایات انتخابات ــیون ش ــه کمیس ک
ــت  ــرده اس ــی ک ــورد سیاس ــان برخ آن
آنــان  خواســت  بــه  صورتی کــه  در  و 
ــای وارد  ــا اتهام ه ــود و ی ــیده گی نش رس
بــر آنــان ثابــت نشــود، نمی گذارنــد، 
ــود. ــاز ش ــات ب ــیون انتخاب دروازۀ کمیس
قابــل یادکــرد اســت کــه کمیســیون 
ــام  ــل ن ــه روز قب ــی س ــکایات انتخابات ش
ــه  ــرد ک ــر ک ــانی را منتش ــن از کس 35 ت
از فهرســت نامــزدان انتخابــات پارلمانــی 

ــد. ــده بودن ــذف ش ح
ــه  ــات ب ــر انتخاب ــا نهادهــای ناظــر ب و ام
ــی  ــن وضعیت ــه چنی ــد ک ــاور ان ــن ب ای
ــن  ــخ معی ــات را در تاری ــزاری انتخاب برگ

شــدۀ آن ناممکــن می ســازد.
یوســف رشــید، رییــس اجرایــی فیفــا بــه 
ــش  ــه چال ــت: »س ــدگار گف ــه مان روزنام
ــزاری  ــورد عــدم برگ عمــده و مهــم در م
ــت  ــش نخس ــود دارد، چال ــات وج انتخاب
ــیون  ــر دو کمیس ــت  ه ــه ظرفی ــوط ب مرب

ــت ــی اس انتخابات
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در هفتـۀ گذشـته هیاتـی از دفتـر قطـر کـه در راس 
آن شـیرمحمد اسـتانکزی قـرار داشـته، بـرای چهار 
روز بـه ازبکسـتان سـفر کرده اسـت. گفته می شـود 
اوضـاع  مـورد  در  گفت وگـو  سـفر،  ایـن  هـدف 
بـا  صلـح  مـورد  در  رسـیدن به توافق  و  افغانسـتان 
می گویـد  افغانسـتان  دولـت  اسـت.  بـوده  دولـت 
داشـته و هیـات  قـرار  ایـن سـفر  کـه در جریـان 
طالبـان بـا پاسـپورت های افغانسـتان بـه ازبکسـتان 
پاسـپورت های  بـا  طالبـان  این کـه  کرده انـد.  سـفر 
افغانسـتان سـفر می کننـد و یـا دولـت افغانسـتان از 
سـفرهای شـان اطـاع دارد، فقـط می توانـد بـرای 
اغفـال افـکار عمومـی کارگـر واقـع شـود، در غیـر 
حکومـت  رهبـران  داشـتن  اطـاع  صـورت  ایـن 
افغانسـتان از سـفر هـای طالبـان هیـچ دردی را دوا 
نمی کنـد. طالبـان در دفتـر قطـر همـه روزه مشـغول 
دیـد و بازدیـد بـا مقام هـای سیاسـی و دیپلوماتیک 
کشـورهای مختلف انـد و حتـا گفتـه می شـود که از 
طریـق دفتـر قطـر برای خـود منابـع مالی به دسـت 
می آورنـد. دیـد و بازدیدهایـی در ایـن سـطح برای 
کـه  هرازگاهـی  آن هـا  و  نبـوده  بی پیشـینه  طالبـان 
خواسـته اند بـه کشـورهای مختلـف سـفر کرده اند. 
طالبـان در حالـی بـه سـفرهای خـود می پردازند که 
جنـگ سـنگین و پرتلفاتـی را در افغانسـتان ادامـه 
می دهنـد. شـهرغزنی اگر نگوییم در تصـرف طالبان 
قـرار دارد، ولـی در بیشـتر قسـمت های ایـن شـهر 
آن هـا حضـور سـنگین دارنـد و در عیـن زمـان در 
چنـد والیـت دیگر نیـز مصـروف نبرد بـا نیروهای 
دولتـی اسـتند. در همیـن حـاال اشـرف غنـی رییس 
پی ریـزی  حـال  در  نیـز  ملـی  وحـدت  حکومـت 
برنامـۀ آتش بـس بـا طالبـان در روزهای عید سـعید 
خبرهـای  متاسـفانه  همـه  این هـا  اسـت.  اضحـی 
خـوش و خوبـی نیسـتند. نتیجـۀ ایـن همـه به جای 
این کـه بـه نفـع رونـد صلـح و یـا دولـت فعلـی 
افغانسـتان و متحـدان خارجـی آن تمـام شـود، بـه 
نفـع گروه هـای تمامیت خـواه و جنایـت کار تمـام 
از  امریکایی هـا عمـا کاری کردنـد کـه  می شـود. 
طالبـان مـرده در سـال 2001 طالبانـی را بـه وجـود 
آوردنـد کـه حـاال بایـد پشـت میـز مذاکره بـا آن ها 
بنشـینند و چانه زنـی کنند. بحث بر سـر این نیسـت 
کـه طالبـان را امریکایی هـا و یـا دیگـر کشـورهای 
غربـی کـه در افغانسـتان حضـور نظامـی داشـتند، 
تمویـل کرده انـد. ایـن خـود بـه نوعـی توطیـه و 
توهم اسـت، اما سیاسـت های نادرسـت کشـورهای 
افغانسـتان و در راس آن هـا  امریـکا و  غربـی در 
برابـر  در  نتواننـد  کـه  دولت هـای ضعیـف  ایجـاد 
شـان واکنش نشـان دهنـد و مطیع حرف های شـان 
باشـند، کار را بـه این جا کشـاند. حاال دیگـر طالبان 

متاسـفانه نیـروی شکسـت ناپذیراسـت. نیرویی که 
هفده سـال را در برابـر چهل کشـور جهـان به جنگ 
خـود ادامـه داده و هـر روز هـم بـر توانایی های آن 
افـزوده گشـته اسـت. کـی در ایـن میدان شکسـت 
خـورده اسـت؟ کـی داغ ننـگ جنـگ افغانسـتان را 
در پیشـانی دارد؟ شـاید گفته شـود که در سیاسـت 
چنیـن مسـایلی مطرح نیسـت زیرا سیاسـت عرصۀ 
منافـع اسـت و هـر جـا و هـر چیـز کـه منافـع یک 
کشـور را بتوانـد تامیـن کنـد، همـان اقـدام عاقانه 
پنداشـته می شـود.این ها کامـا درسـت اسـت ولـی 
پذیرفتـن شکسـت در برابر یک گروه دهشـت افکن 
و تروریسـت عاقانه و منطقی اسـت و منافع غرب 
را در افغانسـتان تامیـن می کنـد؟ این روزهـا یادآور 
سـال های پایانـی دولـت تحـت حمایـت شـووری 
سـابق در افغانسـتان اسـت. دولت های دست نشاندۀ 
مجاهدیـن  نیروهـای  بـه  آغـاز  در  نیـز  شـوروی 
اشـرار خطـاب  برابـر شـان می جنگیدنـد،  در  کـه 
می کردنـد و مدعـی بودنـد کـه بـه زودی بـا زور 
نیروهـای شـوروی آن هـا را از صحنـه برمی اندازند. 
امـا یـک دهـه بعـد شـوروی و دولت هـای تحـت 
حمایـت اش در افغانسـتان یک صد و هشـتاد درجه 
تغییـر سیاسـت دادنـد، سـران مجاهدیـن را به کاخ 
کرملیـن دعـوت کردنـد و توافقـات ژنیـو را میـان 
پاکسـتان و دولـت افغانسـتان به امضا رسـاندند. در 
آن سـال ها نیـز رهبـران مجاهدیـن حاضـر نشـدند 
کـه بـا دولـت افغانسـتان بـه دلیـل این کـه می گفتند 
دولت دست نشـانده اسـت، بـه میز مذاکره بنشـینند. 
تنهـا تفـاوت این سـال ها با آن سـال ها در آن اسـت 
کـه بخش اعظمـی از مجاهدین در آن سـال ها واقعا 
بـرای اهـداف نیـک و انسـانی می جنگیدنـد و مردم 
امـا  می کردنـد،  آن هـا حمایـت  از  هـم  افغانسـتان 
امـروز چـه؟ آیـا گروه هـای تروریسـت هدف هـای 
پـاک و انسـانی دارنـد و مـردم از آن هـا حمایـت 
می کننـد؟ راسـت گفته انـد کـه تاریـخ دوبـار تکرار 
می شـود، یک بـار بـه صـورت تراژیدی و بـار دیگر 
بـه صـورت کمیـدی. آن دفعـه کـه مجاهدیـن در 
می جنگیدنـد،  دست نشـانده  حکومت هـای  برابـر 
کـه  این بـار  و  بـود  افغانسـتان  تراژیـد  تاریـخ 
گروه هـای تروریسـت در برابـر دولـت افغانسـتان 
می جنگنـد، تاریـخ کمیـدی افغانسـتان اسـت. حاال 
دیگـر نمی تـوان بـه حـذف گروه هـای تروریسـت 
اندیشـید، چـون ایـن گروه هـا بـه انـدازۀ کافـی از 
سـوی کشـورهای غربی یـا آگاهانـه و یـا ناآگاهانه 
فربـه شـده اند کـه نتـوان بـا نیـروی نظامـی آن ها را 
از صحنـه بیرون کرد. در جنگ افغانسـتان متاسـفانه 
این بـار پیـروزی از آن طالبـان اسـت. زیـرا آن هـا 
هسـتند کـه شـرایط تعییـن می کننـد، به کشـورهای 

مختلـف دعـوت می شـوند و در عیـن حـال جنگی 
مدهـش و خونیـن را نیـز در افغانسـتان مدیریـت 
می کننـد. امریـکا واقعـا بایـد به شکسـت خـود در 
ایـن جنـگ اعتـراف کنـد. دیگـر زمـان حرف هـای 
دپیلوماسـی و گفتـن ایـن کـه جنـگ بـه هـر حـال 
بـه نفـع هیچ یک از طرفین نیسـت، گذشـته اسـت. 
دولت هـای  و  امریـکا  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
ضعیـف و بی پشـتوانۀ مردمـی در افغانسـتان وضـع 
را بـه این جا کشـاندند و الـی طالبان نیـروی نبودند 
کـه در برابـر مردم افغانسـتان تـاب مقاومت داشـته 
باشـند. در زمـان مقاومـت یـک مـرد، یـک قهرمان 
نیروهـای طالبـان و  برابـر کل  بـود کـه در  کافـی 
از  ایسـتاده گی کنـد و کشـورش را  حامیـان شـان 
امـا  دهـد،  نجـات  تروریسـم  کام  در  بلعیده شـدن 
امـروز چهل کشـور با سـازو برگ نظامـی آن چنانی 
از عهـدۀ ایـن کار بیرون شـده نمی تواننـد. چرا این 
اتفـاق افتـاد و آیـا غربی هـا بعـد از ایـن بـه خود و 
نیروهـای شـان افتخـار خواهند کـرد که افغانسـتان 
متاسـفانه  داده انـد؟  نجـات  تروریسـم  بـای  از  را 
همـان طـور کـه غربی ها چـه بگویند و چـه نگویند 
در ایـن جنـگ شکسـت خورده انـد، امـا شکسـت 
اصلـی را مـردم افغانسـتان می خورند کـه مجبوراند 
یک بـار دیگـر حضـور گروهـی را تحمـل کننـد که 
بزرگتریـن جفاهـارا در حق شـان انجام داده اسـت.
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ــکا در  ــتراتیژی آمری ــره اس ــه باالخ ــت ک ــن اس ــوال ای س
مــورد جنــگ افغانســتان، سرنوشــت ایــن کشــور را بــه کجــا 
خواهــد بــرد؟ بــا توجــه بــه بازتــاب شــکلی کــه اســتراتیژی 
ترامــب  در مــورد افغانســتان داشــت، انتظــار می رفــت 
ــت و  ــر راه حکوم ــود را از س ــای موج ــی از چالش ه خیل
ــود  ــده می ش ــفانه دی ــا متاس ــردارد. ام ــتان ب ــردم افغانس م
ــر  ــش بدت ــر از از پی ــت را بیش ت ــن اســترایژی وضعی ــه ای ک

ســاخته اســت.
دونالــد ترامــپ رییــس جمهــور امریــکا چنــدی قبــل گفتــه 
ــی  ــه بخش ــتان ک ــورد افغانس ــتراتیژی  اش در م ــه اس ــود ک ب
ــوده  ــر ب ــود، غیرموث ــتان ب ــاالی پاکس ــار ب ــال فش از آن  اِعم
و از اســتراتیژی جدیــدی خبــر داده اســت. بعــد از آن 
ــی افغانســتان از  ــای امنیت ــا از عقب نشــینی نیروه امریکایی ه
ــت  ــی نگذش ــد و اندک ــر دادن ــت خب ــاط دور و کم جمعی نق
کــه یــک مقــام وزارت خارجــه امریــکا بــا دفتــر طالبــان در 

ــرد. ــره ک قطــر مذاک
ــگ  ــورد جن ــپ در م ــد ترام ــت جدی ــک سیاس ــدون ش  ب
ــای  ــب رقب ــان و هــم از جان افغانســتان، هــم از ســوی طالب
ــی  ــه معن ــران ب ــیه و ای ــآ  روس ــکا مخصوص ــی امری منطقه ی
شکســت امریکایی هــا در ایــن جنــگ تلقــی گردیــد. ســفیر 
ــا  ــنگتن ب ــرۀ واش ــم مذاک ــتان ه ــکا در افغانس ــین امری پیش
ــت  ــروعیت دول ــف مش ــل را، تضعی ــاب کاب ــان در غی طالب

ــد. ــتان خوان افغانس
ــه ناکاره گــی  هرچنــد ضعــف حکومــت افغانســتان بیشــتر ب
و فســاد درونــی خــود نظــام و رهبــران آن مربــوط می شــود 
ــن  ــون، تامی ــت قان ــت حاکمی ــاش در جه ــای ت ــه به ج ک
عدالــت و توســعه، در توطئه چینی هــا و دسیسه ســازی ها 
ــد  ــرد جدی ــت و عمل ک ــا سیاس ــغول اند. ام ــم مش ــه ه علی
ــا را  ــی امریکایی ه ــان منطقه ی ــان و رقیب ــا، طالب امریکایی ه

بــه تشــدید جنــگ، تشــویق و ترغیــب نمــوده اســت. 
ایــن وضعیــت شــرم آور و شــکننده، ریشــه در  تمــام 
بیکاره گــی و ناتوانــی نهادهــای اســتخباراتی و کشــفی  
ــک  ــت ی ــان در موجودی ــه طالب ــتان دارد ک ــت افغانس دول
حکومــت و حامیــان خارجــی اش، بی هیچ گونــه تــرس 
ــِی  ــای دین ــن از علم ــۀ نشســت چهارهزارت ــی، زمین و نگران
ــازند  ــم می س ــتان فراه ــل افغانس ــود را در داخ ــوادار خ ه
ــه  ــود برنام ــت افگانۀ خ ــال دهش ــروعیت اعم ــرای مش و ب
ــهر  ــه ش ــو ب ــم از چهارس ــکر منظ ــا لش ــد ب ــد و بع می چینن
غزنــی حملــه می کننــد و بیشــترین بخش هــای از ایــن 
شــهر را در زمــان اندکــی اشــغال می کننــد. ســه روز اســت 
کــه ایــن جنــگ ادامــه دارد. جالــب ایــن اســت کــه در حیــن 
ــتان  ــت ازبکس ــکند پایتخ ــه تاش ــود را ب ــأت خ ــان هی زم
فرســتادند کــه مــورد اســتقبال وزارت خارجــه ایــن کشــور 
نیــز قــرار گرفــت. امــا ایــن طــرف رییــس حکومــت 
ــی،  ــای نظام ــر مســوولین نهاده ــاد ب ــی از اعتم وحــدت مل

امنیتــی و اســتخباراتی افغانســتان ســخن می گویــد. 
ایــن خــود شــیفته گی و اعتمادبه نفــس جنــاب ســرقوماندان 
اعلــی قــوای مســلح جــز خــاک بــه چشــم مــردم زدن، چــه 
ــاف  ــردم ص ــه م ــرا ب ــد؟ چ ــته باش ــد داش ــی می توان مفهوم
و ســاده نمی گویــد کــه مــا در تمــام برنامه هــای خــود 
شکســت خورده ایــم و در متــن قصــۀ جنــگ و صلــح 

ــم؟  ــی نداری ــوع دخل ــچ  ن افغانســتان هی
از جــو وضعیــت چنیــن برمی آیــد کــه تاکنــون تمــام 
ــی اش چــه  ــت افغانســتان و شــرکای بین الملل ــات دول اقدام
ــراری  ــت و چــه در برق در راســتای ســرکوب مخالفــان دول
ــدون ســنجش  ــوده و ب ــر ب ــدای موث ــد یــک آجن صلــح، فاق
بــه پیــش رفتــه، جبهــۀ جنــگ را در چندکیلومتــری پایتخــت 
ــا و  ــت برنامه ه ــدم موثری ــه از ع ــت  ک ــانده و زود اس رس
ــال  ــکا در قب ــرد امری ــی راهب ــت و ناکاره گ ــات حکوم اقدام
افغانســتان یک بــار دیگــر سرنوشــت ایــن کشــور بــه پرتــگاه 
ــردم افغانســتان  ــع م ــرود. چنان چــه توق ــی ب ســقوط و تباه
از حکومــت و جامعــه جهانــی کــه همــواره تامیــن صلــح و 
ــوده در  ــین ب ــال پس ــد هفده س ــتاورد های نیم بن ــظ دس حف
ــور در  ــردم و کش ــود، م ــه ش ــده گرفت ــر نادی ــات اخی تعام
وضعیــت بســیار بدتــر از گذشــته در موجودیــت جهــان گیــر 

خواهنــد کــرد. 

افغانستان؛ خودشیفته گی های غنی 
و ناکامی راهبرد امریکا

دولت های دست نشاندۀ شوروی نیز 
در آغاز به نیروهای مجاهدین که 
در برابر شان می جنگیدند، اشرار 
خطاب می کردند و مدعی بودند که 
به زودی با زور نیروهای شوروی 
آن ها را از صحنه برمی اندازند. اما 
یک دهه بعد شوروی و دولت های 
تحت حمایت اش در افغانستان یک 
صد و هشتاد درجه تغییر سیاست 
دادند، سران مجاهدین را به کاخ 
کرملین دعوت کردند و توافقات 
ژنیو را میان پاکستان و دولت 
افغانستان به امضا رساندند. در 
آن سال ها نیز رهبران مجاهدین 
حاضر نشدند که با دولت افغانستان 
به دلیل این که می گفتند دولت 
دست نشانده است، به میز مذاکره 
بنشینند. تنها تفاوت این سال ها با 
آن سال ها در آن است که بخش 
اعظمی از مجاهدین در آن سال ها 
واقعا برای اهداف نیک و انسانی 
می جنگیدند و مردم افغانستان هم 
از آن ها حمایت می کردند

امـریکا شکـست 
خـورده است؟

احمدعمران

ACKU
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ــل- ــاهراه کاب ــدن ش ــدود ش مس
کندهــار روزانــه یــک میلیــون دالر 
ســکتور خصوصــی را متضــرر 

می ســازد.
ــاق  ــاون ات ــوزی مع ــان الک خانج
تجــارت و صنایــع بــا ابــراز ایــن 
ــاهراه  ــت، ش ــروز گف ــب ام مطل
کابل-کندهــار یــک راه عمومــی و 
ترانزیتــی اســت و امــوال تجارتی 

ــن راه  ــق همی ــی از طری از کراچ
می شــود.  افغانســتان  داخــل 
ــن  ــدن ای ــا بسته ش ــه وی ب به گفت
ــری مملــو  ــر بارب راه هــزاران موت
ــی  ــواد مصرف ــی، م ــواد غذای از م
متوقــف  ســاختمانی  مــواد  و 

شــده اند.
در  می گویــد،  الکــوزی  آقــای 
ــواد  ــا م ــن موتر ه ــیاری از ای بس

مــورد نیــاز عیــد بــار شــده و اگــر 
تــا عیــد ایــن مــواد انتقــال نیابــد 

ــد. ــن می رون ــه از بی هم
ــرح  ــی مط ــخنان در حال ــن س ای
بــه  روز   ۴ از  کــه  می گــردد 
درگیــری  به خاطــر  این طــرف 
میــان طالبــان مســلح و نیروهــای 
ــی  ــت غزن ــان در والی ــی افغ امنیت
در  کابل-کندهــار  شــاهراه 
ــدود  ــی مس ــهر غزن ــدودۀ ش مح

ســت. گردیده ا
ــان  ــد، آن ــوزی می گوی ــای الک آق
ــن  ــدودبودن ای ــه مس ــه ب در رابط
ــی  ــات حکومت ــا مقام ــاهراه ب ش
ــر  ــان به خاط ــرده و آن ــت ک صحب
وعــده  مشــکل  ایــن  حــل 

ند. ســپرده ا
رادیوی آزادی

انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  در  مســووالن 
زمــان  در  انتخابــات  برگــزاری  کــه  می گوینــد 
تعیین شــدۀ آن یــک امــر مهــم و سرنوشت ســاز 
ــبب  ــد س ــی نمی توان ــچ موانع ــن هی ــت. بنابرای اس
انتخابــات به موقــع در کشــور شــود. برگــزاری 
ــه  ــد ک ــات می گوین ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
ــن  ــه ای ــی ب ــان راه منته ــد( معترض ــروز )22 اس دی
ــای  ــردن خیمه ه ــا ک ــا برپ ــتند و ب ــیون را بس کمیس
تحســن در نزدیکــی ســاختمان کمیســیون انتخابــات، 
دســت بــه اعتــراض زدنــد و بــه کارمندان کمیســیون 

اجــازه ندادنــد تــا بــه  دفتــر کاری  شــان برونــد.
عزیــز ابراهیمــی، معــاون ســخن گوی کمیســیون 
انتخابــات در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه کــه اگــر 
ــه  ــد و ب ــه دهن ــه اعتراضــات شــان ادام معترضــان ب
ــد،  ــات را ندهن ــزاری انتخاب ــازه برگ ــیون اج کمیس
ــد  ــزار خواه ــات را برگ ــه انتخاب ــیون چه گون کمیس
کــرد؟ گفــت: »تاریــخ برگــزاری انتخابــات بــرای مــا 

ــرد.« ــر نخواهــد ک خــط ســرخ اســت و تغیی
ــا  ــو ب ــات در گفت وگ ــیون انتخاب ــخن گوی کمیس س
ــزان  ــات در 28 می ــت: »انتخاب ــدگار گف ــه مان روزنام
ســال روان برگــزار خواهــد شــد و ایــن تاریــخ غیــر 
قابــل تغییــر اســت، هیــچ اعتــراض و اعتصابــی مانــع 

ــد.« ــی شــده نمی توان ــات پارلمان برگــزاری انتخاب
ایــن در حالی ســت کــه پنــح تــن از کســانی که 
نام  هــای شــان توســط کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
ــذف  ــی ح ــات پارلمان ــزدان انتخاب ــت نام از فهرس
ــماری  ــی ش ــه همراه ــروز ب ــح دی ــود، صب ــده ب ش
برابــر ســاختمان کمیســیون  از هواداران شــان در 
ــن  ــده و دروازۀ ای ــم آم ــرد ه ــات گ ــتقل انتخاب مس

ــد. ــته کردن ــیون را بس کمیس
محمــدی،  ماتره خیــل  قیس حســن،  محمــد 
حاجــی شــیرعلی احمــدزی، محمداکبــر اســتانکزی، 
جملــه  از  فریــادی  زرداد  و  امرخیــل  ضیاالحــق 
کمیســیون  دروازۀ  بســتن  بــا  کــه  کســانی اند 
انتخابــات می گوینــد کــه آنــان بــه دالیــل نامعلومــی 

از فهرســت نامــزدان حــذف شــده اند.
کــه  می دهنــد  هشــدار  حذف شــده  نامــزدان 
ــورد  ــان برخ ــا آن ــی ب ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
سیاســی کــرده اســت و در صورتی کــه بــه خواســت 
ــر  ــای وارد ب ــا اتهام ه ــود و ی ــیده گی نش ــان رس آن
ــد، دروازۀ کمیســیون  ــت نشــود، نمی گذارن ــان ثاب آن

ــود. ــاز ش ــات ب انتخاب
قابــل یادکــرد اســت کــه کمیســیون شــکایات 
ــانی  ــن از کس ــام ۳۵ ت ــل ن ــه روز قب ــی س انتخابات
ــات  ــزدان انتخاب ــه از فهرســت نام ــرد ک را منتشــر ک

ــد. ــده بودن ــذف ش ــی ح پارلمان
ــاور  ــن ب ــه ای ــات ب ــر انتخاب ــا نهادهــای ناظــر ب و ام
انــد کــه چنیــن وضعیتــی برگــزاری انتخابــات را در 

ــازد. ــن می س ــدۀ آن ناممک ــن ش ــخ معی تاری
ــه  ــه روزنام ــا ب ــی فیف یوســف رشــید، رییــس اجرای
ــم در  ــده و مه ــش عم ــه چال ــت: »س ــدگار گف مان
دارد،  انتخابــات وجــود  برگــزاری  مــورد عــدم 
چالــش نخســت مربــوط بــه ظرفیــت  هــر دو 
ــدم  ــت ع ــت، بادرنظرداش ــی اس ــیون انتخابات کمیس

تخصص گرایــی کــه در میــان اعضــای ایــن کمیســون 
ــه  ــه این ک ــر روز نســبت ب ــا ه ــاور م وجــود دارد، ب
ــه دارد  ــی ک ــت فعل ــا ظرفی ــات ب ــیون انتخاب کمیس
ــر  ــم و کم ت ــد، ک ــزار کن ــات را برگ ــد انتخاب می توان
ــده گان اســت،  ــورد دوم لیســت رای دهن می  شــود. م
ــه  ــادی مواج ــای زی ــر و مگره ــا اگ ــه ب ــوردی ک م

بــوده، احــزاب و حکومــت در مــورد چه گونــه  
برگــزار شــدن انتخابــات اختــاف نظــر دارنــد؛ 
احــزاب روی خواســت های خــود کــه برگــزای 
انتخابــات توســط پروســه بایومتریــک اســت، تاکیــد 
ــت داده  ــورد وق ــن م ــت در ای ــه حکوم ــد و ب دارن
انــد کــه اگــر بــه خواســت های شــان توجــه نشــود، 
ــع  ــه مان ــد، بل ک ــم می کنن ــه را تحری ــا پروس ــه تنه ن
ــش  ــوند. چال ــز می ش ــات نی ــزاری انتخاب ــد برگ رون
ــه  ــت ک ــات اس ــزدان انتخاب ــام نام ــذف ن ــوم ح س
ــد  ــوارد می توان ــن م ــد و ای ــراض پرداخته ان ــه اعت ب
ــازد.« ــر س ــات را نفس گی ــزاری انتخاب ــه برگ پروس
آقــای رشــید اضافــه کــرد: در چنیــن وضعیتــی کــه 
از یــک طــرف وقــت کــم اســت و از طــرف دیگــر 
چالش هــای زیــادی فــرا راه پروســۀ انتخابــات 
ــود  ــت های خ ــه خواس ــم ب ــزاب ه ــرار دارد و اح ق
ــات  ــزاری انتخاب ــن برگ ــد، بنابرای ــاری می کنن پافش
در زمــان تعییــن شــده دچــار شــک و تردیــد اســت. 

نامزدان حذف شده از فهرست:
ــام  ــذف ن ــی درح ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
ــرده  ــلیقه یی ک ــی و س ــورد سیاس ــزدان، برخ نام

اســت
در همیــن حــال و به دنبــال حــذف نام هــای ۳۵ 
تــن از فهرســت نهایــی انتخابــات پارلمانــی از 
ــام  ــک مق ــی، ی ــکایات انتخابات ــیون ش ــوی کمیس س

ــه  ــت ک ــه اس ــات گفت ــتقل انتخاب ــیون مس در کمیس
افــرادی نیــز در میــان آنــان وجــود دارنــد کــه بــدون 
ــان از  ــای  ش ــان، نام ه ــه  ش ــکایتی علی ــه ش هیچ گون

فهرســت حــذف شده اســت.
منبــع گفتــه اســت کــه کمیســیون شــکایات انتخاباتی 
ــه  ــکایتی علی ــه ش ــدون  این ک ــن را ب ــای 10 ت نام ه
ــه  ــم اســنادی ک ــا ه ــان وجــود داشــته باشــد و ی آن
ــا  ــان را در قاچــاق مــواد مخــدر ی دســت داشــتن آن
ــود  ــد، وج ــان ده ــری  نش ــد بش ــای ض فعالیت ه

ــت. ــذف کرده اس ــد، ح ــته باش داش
او افــزوده اســت: »در جمــع 10 نفــر حــذف شــده، 
ــت  ــل از والی ــادری و ضیاالحــق امرخی ــید داود ن س
کابــل، معصومــه خــاوری و رییــس خیــراهلل از 
والیــت ســمنگان، اکبــر ســتانکزی از والیــت لوگــر، 
لیاقــت بابکرخیــل از والیــت خوســت و فوزیــه 
کوفــی از والیــت بدخشــان قــرار دارنــد کــه بــدون 
ــی  ــت نهای ــه فهرس ــکایتی، ب ــچ ش ــت هی موجودی

نامــزدان انتخابــات پارلمانــی راه  نیافته انــد.«
در حیــن حــال، فوزیــه کوفــی، نماینــده  مــردم 
روز  نماینــده گان  مجلــس  در  بدخشــان  والیــت 
گذشــته در یــک نشســت خبــری، ایــن اقــدام 
ــودش را  ــه خ ــی علی ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس

یــک دسیســۀ سیاســی و ســلیقه یی خوانــد.
خانــم کوفــی گفــت: »کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
فهرســت نهایی  بــه  او  نــام  دوبــارۀ  درج  بــرای 

ــود.« ــرده ب ــول ک ــت پ ــزدان، درخواس نام

ــد کــرد کــه هــر نهــادی کــه دســت داشــتن  او تاکی
ــت  ــوول ثاب ــلح غیرمس ــراد مس ــتن اف وی را در داش
کنــد، حاضــر اســت کــه از عرصــۀ سیاســت خــارج 

شــود.
در همیــن حــال، معصومــه خــاوری، نماینــده مــردم 
ــه  ــن نشســت گفــت ک ــی در ای ســمنگان در پارلمان
ــا هیــچ گــروه  او قربانــی مســایل سیاســی شــده و ب
مســلح غیــر مســوول ارتباطــی نــدارد و بــرای اثبــات 
ادعایــش بــه کمیســیون نیــز اســناد ارایــه کرده اســت.
ــا دارد  ــز ادع ــل نی ــق امرخی ــال ضیاءالح ــن ح ــا ای ب
ــه و او  ــورت نگرفت ــکایتی ص ــچ ش ــه او هی ــه علی ک
هیــچ جرمــی را مرتکــب نشــده کــه براســاس آن از 

ــزدان حــذف شــده اســت. لیســت نام
فــرد  مظلوم تریــن  »مــن  می گویــد:  امرخیــل 
درافغانســتان هســتم. درحــق مــن چنــان ظلــم شــده 
ــورت  ــی ص ــن ظلم ــس چنی ــچ ک ــق هی ــه در ح ک

ــت.« ــه اس نگرفت
ــروز  ــه دی ــی ک ــت، در اعتراض ــرد اس ــاد ک ــل ی قاب
ــکایات  ــیون ش ــر کمیس ــده در براب ــزدان حذف ش نام
ــدۀ  ــه کنن ــک حمل ــد، ی ــرده بودن ــا ک ــی برپ انتخابات
بیــن  در  را  خــود  می خواســت  کــه  انتخــاری 
معترضــان برســاند، پییــش از هــدف خــود را منفجــر 
کــرد. فرماندهــی پولیــس کابــل گفــت کــه در نتیجــۀ 
ایــن انفجــار یــک پولیــس کشــته شــده و یــک تــن 

دیگــر زخمــی شــده اســت. 

اعتراض دختران با کفن...
 و بـرای مدیریـت بهتر جنگ، شـریف یفتلی، رییس سـتاد 

ارتـش بـه این والیت رفته اسـت.
آقـای بهرامـی، افـزود کـه در چهـار روز نبـرد در غزنـی، 
1۹۴ تـن از جنگجویـان طالب کشـته شـده اند. بـه گفتۀ او 
تنهـا در نُـه حملـۀ هوایـی دیـروز ۹۵ تـن از طالبان کشـته 

. شدند
طالبـان بامـداد روز جمعـه بـر شـهر غزنی حملـه کردند و 
تاکنـون بـا نیروهـای امنیتـی در ایـن شـهر در نبرد اسـتند. 
آنـان، دفتـر کمیسـیون انتخابات و تلویزیـون ملی در غزنی 

را آتـش زده اند.
بـا ایـن حـال گزارش ها می رسـانند که دسـت کـم صدتن 
از نیروهـای کمانـدو از ولسـوالی اجرسـتان والیـت غزنی 
ناپدیـد شـده اند؛ امـا وزیـر داخلـه گفـت کـه تعـداد ایـن 
کماندوهـا ۵0  تـن اسـتند کـه ۳۵ تـن آنـان بـه ولسـوالی 

میرامـور والیـت دایکنـدی رسـیده اند.
هرچنـد وضعیـت امنیتـی در کابـل نیـز تعریفی نـدارد، اما 
ایـن معترضانـی کـه پارچه هـای سـفید بـر تـن دارنـد در 
وسـط جاده بـدون هیـچ تدابیر امنیتـی نشسـتند و تصریح 
کردنـد کـه حاضـر انـد جان هـای  شـان را به خاطـر نجات 

شـهرغزنی از ایـن وضعیـت قربانـی کنند. 

در همیـن حال شـمار زیادی از باشـنده گان غزنی در پیوند 
بـه وضـع جـاری در آن والیـت و آن چـه کـه خودشـان 
»بی مسـئولیتی حکومـت« در قبـال ایـن وضـع می خواننـد، 
پیـش از چاشـت دیروز در سـرک عیـدگاه کابل دسـت به 

زدند. اعتـراض 
ایـن معترضـان گفتند کـه در غزنی یک »فاجعـۀ تمام عیار« 
جریـان دارد و حکومـت نشسـته فاجعـه را نظـاره می کند. 
خون ریـزی  و  کشـتار  نه تنهـا  معترضـان،  ایـن  گفتـۀ  بـه 
مسـتقیم، کـه فقـدان مـواد خوراکـی و امکان هـای درمانی 
نیـز از باشـنده گان غزنـی در ایـن شـب  و روزهـا قربانـی 
می گیـرد و هیچ کسـی هـم نیسـت کـه بـه داد آن ها برسـد.
دو تـن از معترضـان در گفت وگـو بـا رسـانه ها گفتنـد که 
بـا دوام ایـن وضـع بعیـد نیسـت کـه شـهروندان در برابـر 
حکومـت احساسـی جـز نفـرت نداشـته باشـند زیـرا تـا 
امـروز همـه از حکومت مطابق مسـوولیتش انتظار داشـتند 
کـه بـه زندگی و امنیت آن هـا احترام بگـزارد و توجه کند، 

امـا چنین نشـد.
اعتراض هـا و برپایـی خیمه های تحسـن در نقـاط مختلف 
شـهر کابـل جریـان دارد و اگر وضعیـت نگران کنندۀ غزنی 
بـه حالت عـادی برنگردد ممکـن دامنۀ ایـن اعتراض ها در 

سراسـر کشور رسیده و گسـترده شود. 

الکوزی: 
شده اند متضرر  تاجران  کابل-کندهار  راه  شدن  بسته  با 
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هنــد، هفتمیــن کشــور بــزرگ جهــان، از 
ــبزی  ــا سرس ــا ت ــای هیمالی ــات کوه ه ارتفاع
تــا  مقــدس  َگنــگ  از  و  کِــراال  اســتوایی 
دارد.  امتــداد  تــار  صحــرای  شــن های 
ــه دو  ــاردی آن ب ــک میلی ــش از ی ــت بی جمعی
هــزار گــروه عقیدتــی تقســیم شــده و بــه 200 

زبــان متفــاوت ســخن می گوینــد.
ســاختمان های  باســتانی،  مخروبه هــای   از 
خــاص  شــهرهای  مذهبــی،  حیرت انگیــز 
مجموعه  یــی  هنــد  در  متنــوع،  مناظــر  و 
وجــود  توریســتی  جاذبه هــای  از  بی انتهــا 
دارنــد کــه همیشــه تحیــر بازدیدکننــده گان را 

نــد. نگیز برمی ا

)Kerala( ۱۰ - مرداب های کِراال
مرداب هــای کِــراال زنجیره یــی از مــرداب 
ــراال  ــت کِ ــه در ایال ــت ک ــی اس و دریاچه های
ــد.  ــرار دارن ــرب ق ــای ع ــوازات دری ــه م و ب
از  بســیاری  خانــۀ  کــراال  مرداب هــای 
گونه هــای منحصربه فــرد آبزیــان از جملــه 
و  آبــی  پرنــده گان  قورباغــه،  خرچنــگ، 
حیواناتــی ماننــد ســمور دریایــی و الک پشــت 
ــتفاده  ــا اس ــواری، ب ــق س ــروزه، قای اســت. ام
از کِتــوواالم )قایقــی ســنتی کــه از برنــج 
ســاخته می شــود کــه امــروزه تبدیــل بــه 
هتل هــای معلــق شــده( به عــاوۀ امــواج 
ــتی در  ــت توریس ــن فعالی آب، پرطرف دارتری

مــی رود. به شــمار  ایــن مرداب هــا 

۹- قصر دریاچه
ــوال  ــۀ پیچ ــع در دریاچ ــه واق ــر دریاچ  قص
ــلطنتی  ــر س ــوان قص ــور به عن ــهر اودایپ در ش
ــروزه  ــرن 18 ســاخته شــد. ام تابســتانی در ق
ایــن قصــر بــه یــک هتــل ۵ ســتاره بــدل شــده 
کــه تحــت نــام “مناطــق تفریحــی و قصرهــای 
ــه  ــر دریاچ ــل قص ــد. هت ــت می کن راج” فعالی

ــک  ــان را از ی ــه مهمان ــی اســت ک دارای قایق
ــاحل  ــع در س ــهری واق ــر ش ــکله در قص اس
ــد.  ــل می کن ــل منتق ــه هت ــوال ب ــرقی پیچ ش
ایــن قصــر در ســال 1۹8۳ و بــا فیلم بــرداری 

ــه شــهرت رســید. ــد در آن ب ــم جیمزبان فیل

)Virupaksha( ۸ - معبد ویروپاکشا
ــی  ــهر هامپ ــع در ش ــا واق ــد ویروپاکش  معب
بــه عنــوان یــک مقبــرۀ کوچــک ســاخته شــد 
و تحــت ســلطۀ ویجایانــاگارا تبدیــل بــه 
ــر آن اســت  ــزرگ شــد. اعتقــاد ب مجتمعــی ب
کــه ایــن معبــد از زمــان ســاخت مقبــرۀ 
کوچــک در قــرن ۷ پیــش از میــاد تــا کنــون 
ــوده کــه  ــه طــور بی وقفــه مــورد اســتفاده ب ب
ــد  ــدو در هن ــد هن ــن معب ــه قدیمی تری آن را ب

بــدل می کنــد.

)Palolem( ۷ - پالولِم
ــن  ــن جنوبی تری ــن و هم چنی ــم زیباتری ِ پالول
ســاحل توســعه یافتۀ گــوآ اســت. بنــدری 
طبیعــی احاطه شــده بــا پرتگاه هــای بلنــد 
ــی آرام  ــه دریای ــه ب ــت ک ــرف اس ــر ط در ه
آرام  شــیب  بــا  بســتری  دارای  ســاکن  و 
منتهــی شــده  اســت. بــرای کســانی کــه 
معتقدنــد کــه ســاحل بــدون مجموعه یــی 
ــای  ــت و هتل ه ــتورانت های ارزان قیم از رس
ــی  ــی محل ــبانه و اهال ــی ش ــب، زنده گ مناس
بهتریــن  پالولِــم  نــدارد،  معنــا  خون گــرم 

ــت. ــکان اس م

)Kanha( 6- پارک ملی کانها
 پــارک ملــی کان هــا در زمــرۀ زیباتریــن 
ــی از  ــیا و یک ــت در آس ــط زیس ــق محی مناط
ــد  ــر در هن ــدن بب ــرای دی ــا ب ــن مکان ه بهتری
ــال،  ــو و س ــکوه بامب ــای باش ــت. جنگل ه اس
ــا  ــای کان ه ــن و دره ه ــر از چم دشــت های پ
ــگارش  ــگ در ن ــارد کیپلین ــش رودی الهام بخ
اولیــن رمانــش “کتــاب جنــگل” بــوده و 
برتریــن  از  یکــی  بــه  تبدیــل  را  این جــا 

ــت. ــرده  اس ــد ک ــای هن جاذبه ه
Harmandir Sa�( ــر صاحــب -۵ هارماندی

)hib
 هارماندیــر صاحــب، کــه بیشــتر بــه نــام معبد 
ــۀ  ــن جاذب ــده، اصلی تری ــناخته ش ــی ش طای
ــکان  ــن م توریســتی اَمریتســار و پراهمیت تری
بــرای ســیخ ها اســت. ســاخت معبــد توســط 
اســتاد رامــاداس جــی در قــرن 1۶ آغــاز شــد. 
در قــرن 1۹، ماهاراجــه رانجیت ســینگ تمــام 
ــاند.  ــا پوش ــا ط ــد را ب ــی معب ــۀ فوقان طبق
همیشــه  و  حیرت انگیــز  معبــدی  این جــا 
مملــو از زائرانــی از سرتاســر هنــد اســت کــه 
بــرای دیــدن مکانــی هیجــان زده هســتند کــه 
تــا پیــش از آن ماننــدش را تنهــا در تلویزیــون 

دیــده بودنــد.

)Jaisalmer( ۴- جایسالِمر
 واقــع در غربی تریــن نقطــۀ راجاســتان و 
نزدیــک مــرز پاکســتان، جایســالِمر شــهر 
صحرایــی بزرگــی اســت. ماسه ســنگ های 

ــد  ــی” از صحــرا مانن ــای “شــهر طای دیواره
ــته اند  ــی برخاس ــب های عرب ــی از ش صحنه  ی
ــر  ــی ب ــد تاج ــالِمر مانن ــه در آن کاخ جایس ک
شــهر قــرار دارد. تجارت گرایــی خــارج از 
ــالِمر را از آن  ــک جایس ــد رمانتی ــرل، دی کنت
ــا تمــام ســروصدا  ــی ب ــا حت ــرده، ام ــغ ک دری
ــام  ــهر مق ــن ش ــای توریســتی، ای و اتوبوس ه
مشــهورترین  از  یکــی  به عنــوان  را  خــود 
جاذبه هــای توریســتی هنــد حفــظ کــرده  

ــت. اس

)Ajanta( 3- غارهای آژانتا
ــار تاریخــی حجاری شــدۀ   غارهــای آژانتــا آث
ــش  ــرن دوم پی ــه ق ــوط ب ــنگ و مرب درون س
ــا  ــکوه آژانت ــای باش ــتند. غاره ــاد هس از می
ــا و  ــاد ره ــش از می ــال ۶۵0 پی ــدود س ح
ــه  ــا این ک ــدند ت ــوش ش ــال 181۹ فرام ــا س ت
ــا  ــه آن ه ــی ب ــکارچیان انگلیس ــی از ش گروه
غارهــا  ایــن  انــزوای  کردنــد.  برخــورد 
ــان شــرایط محافظــت شــده  یی  زمینه ســاز چن
ــن  ــی های درون ای ــی از نقاش ــه برخ ــد ک ش
مانده انــد.  باقــی  امــروز  بــه  تــا  غارهــا 
محافظت شــده  دیــواری  نقاشــی های 
ــگ  ــدان جن ــز از می ــه چی ــدۀ هم نمایش دهن
ــای  ــای شــهر و جنگل ه ــا کشــتی، خیابان ه ت
کوه هــای  تــا  پرتکاپــو  حیوانــات  از  پــر 
پوشــیده از بــرف اســت. شــهر آئورانــگ آبــاد 
ــای  ــن غاره ــا و هم چنی ــای آژانت دروازۀ غاره

شــگفت انگیز اِلــورا اســت.

)Varanasi( ۲ واراناسی-
 واراناســی کــه در ســواحل رود َگنــگ واقــع 
ــا  ــا و جین ه ــا، بودایی ه ــرای هندوه ــده، ب ش
مقــدس و هم چنیــن یکــی از قدیمی تریــن 
شــهرهای مــداوم مســکونی دنیــا اســت. 
واراناســی از خیلــی جهــات متجلــی بهتریــن 
ــد  ــوده و می توان ــد ب ــن جنبه هــای هن و بدتری
کمــی خســته کننده باشــد. شــاید صحنــۀ ادای 
قربانــی زائــران در رود َگنــگ در هنــگام طلوع 
چندصدســاله  معابــد  پس زمینــۀ  کنــار  در 

ــا باشــد. ــۀ دنی ــن صحن تاثیرگذارتری

۱-تاج محل
 تــاج محــل در آگــرا آرامــگاه بســیار عظیمــی 
ــال های 1۶۳2 و  ــن س ــه بی ــفید ک ــر س از مرم
1۶۵۳ بــه فرمــان امپراتــور مغــل، شــاه جهــان 
و بــه یادبــود همســر مــورد عاقــه اش ســاخته 
ــکی  ــره اش ــه “قط ــا ک ــن بن ــت. ای ــده اس ش
ــی  ــود، یک ــده می ش ــت” نامی ــۀ ابدی ــر گون ب
از شــاهکارهای معمــاری مغــل و یکــی از 
ــه  ــد ب ــتی هن ــای توریس ــن جاذبه ه بزرگتری
ــدی  ــگاه گنب ــر آرام شــمار مــی رود. عــاوه ب
ــن  ــامل چندی ــل ش ــاج مح ــفید، ت ــر س مرم
حوض هــای  دیگــر،  زیبــای  ســاختمان 
بــزرگ و باغ هــای وســیع زینتــی بــا درختــان 

و بوته هــای گل دار اســت.  

درسـت مثـل سـکته مغـزی، در یـک لحظـه اتفـاق می افتـد. درسـت 
در یـک چشـم به هـم زدن؛ جریان خون در شـبکیه چشـم تان مسـدود 
می شـود و تاریکـی  دیـد یـا کـوری چشـم، بدون هیـچ هشـدار قبلی 
سـکته چشـمی،  رخ دادن  زمـان  در  می کنـد.  خـود  درگیـر  را  شـما 
شـریان هایی کـه خـون را بـه بافـت  می برنـد و وریدهایی کـه خون را 
از بافـت برمی گرداننـد، مسدودشـده و توانایـی انجـام وظیفـه خود را 

از دسـت می دهنـد.
بـه نقـل از هفتـه نامـه آتیـه نـو، وقتی سـلول های شـبکیه چشـم  تان، 
اکسـیژن مـورد نیـاز خـود را دریافـت نمی کننـد، زمینـه بـرای سـکته 
چشـمی فراهـم می شـود. در چنیـن شـرایطی، تنهـا چنـد دقیقـه زمان 
کافـی اسـت تـا آسـیبی جـدی و غیرقابل درمان به چشـم وارد شـود. 

چرا این اتفاق می افتد؟
معمـوال انسـداد در شـریان ها از لخته شـدن خـون حاصـل می شـود 
و وقتـی لختـه خـون بـه شـبکیه می رسـد، می توانـد از آن جـا بـه بقیه 
اندام هـای بـدن انتقـال پیـدا کند و حتـی زمینـه را برای سـکته مغزی 

کند. فراهـم 
افـرادی که دچار سـکته چشـم می شـوند معموال عایم هشـداردهنده 
کمـی را تجربـه می کننـد. اغلب آن ها بـه محض بیدارشـدن از خواب 
صبح گاهـی، بـدون هیچ احسـاس دردی، دچار کاهـش بینایی در یک 
چشـم می شـوند؛ برخـی دیگـر هـم یـک ناحیه تاریـک یا سـایه  یی را 

در نیمـه باالیـی یـا پایین میـدان بینایی خـود می بینند.
در معرض این مشکل قرار دارید اگر ...

۴0 سال یا بیشتر سن دارید
مرد هستید

سیگار می کشید
رادیوتراپی کرده اید

کلیه هایتان بیمار است
اختال لخته شدن خون دارید

به خاطر دیابت دارو مصرف می کنید
به مشکات قلبی مثل فیبریاسیون دهلیزی دچار هستید

دیواره عروق خونی تان التهاب دارد
بار دارید

آب سیاه دارید
چشمتان سکته کرده اگر ...

ناگهان تغییری در دیدتان رخ داده
به نور حساس شده اید

تنها یکی از چشم هایتان درگیر این موضوع شده
احساس درد نمی کنید

بخشی از دیدتان تار شده
احسـاس می کنیـد یـک لکـه روی چشـمتان بـر بینایـی شـما تاثیـر 

گذاشـته
چه باید کرد؟

بررسـی  بـرای  کامـل  آزمایش هـای  یـا  چشـمی  معاینـات  انجـام 
لخته شـدن خـون در بدنتـان، اولین اقدام بعد از باخبرشـدن از مشـکل 

اسـت. اصلی 
اگر لخته یی که روی چشـم تان اسـت، بزرگ و در موقعیت نامناسـب 
نباشـد، احتمـال این کـه بتوانیـد مشـکل را به طور کامل برطـرف کنید، 
زیـاد اسـت. امـا در صورت تاخیـر در پیگیری موضوع یا شـدید بودن 

آن، ممکن اسـت برای همیشـه بینایی تان را از دسـت دهید.
اگـر تـا امـروز بـه ایـن مشـکل دچـار نشـده اید، امـا نگـران ابتـا به 
آن هسـتید، سـعی کنیـد فشـارخون و قنـد خونتـان را کنتـرل کنیـد. 
متخصصـان می گوینـد دیابـت، فشـارخون و کلسـترول بـاال، زمینه را 

بـرای ابتـا بـه ایـن مشـکل فراهـم می کنند.

 ۱۰
مورد 

از بهترین
 جاذبه  های 
توریستی هند

مینا داودی 

ACKU
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کالسیک
ســه گانی  جزئــی  بیرونــی-  فرم هــای 

از: عبارت انــد  کاســیک 
1. کاسیک با طرح قافیۀ یک- سه:

این اوِج یک تاقِی زیباست:
ساحل، همیشه اّوِل دریا،

دریا، همیشه آخِر دنیاست.
2. کاسیک با طرح قافیۀ دو- سه:

جا به جا آتشی برقرار است،
تا سیاوش چه اندیشه دارد؛
مرگ در ذهن ما ریشه دارد.

۳. کاسیک با طرح قافیۀ یک- دو- سه:
در کار تو آمدن جدایی ست،
آن گونه که رفتن آشنایی ست؛

ماهیّت ماه، خودنمایی ست.
۴. کاسیک با طرح قافیۀ یک- دو:

زندگی، پیر می کند ما را، 
مرگ، تحقیر می کند ما را؛ 

وای اگر شوکران عشق نبود!
۵. کاسیک بی قافیه:

بیم از مرگ، عاشقم کرده ست؛   
وای! اما تو آن چنان خوبی 
کز برایت سه سوته می میرم!

 
نیمایی

ــی  ــه گانی نیمای ــی س ــی- جزئ ــای بیرون فرم ه
عبارت انــد از:

1. نیمایی با طرح قافیۀ یک- سه:
برای او همین دو بال بس بود؛

دو بال ِ میله میله؛
پرنده  یک قفس بود.

2. نیمایی با طرح قافیۀ دو- سه:
از خدایان پر،

وز خدا خالی ست؛
قلب ما سرزمین اشغالی ست.

۳. نیمایی با طرح قافیۀ یک- دو- سه:
از بس که َگردآلودِ هر خاکیم،

هرچند بر خاکیم،
انگار در خاکیم.

۴. نیمایی با طرح قافیۀ یک- دو:
گرمِ گفتگو، 

با زباِن بوسه بوسه بو...، 
ماهیان.

۵. نیمایی بی قافیه:
از کجا معلوم 

آن درختی که عاشقش شده ام، 
عاقبت، دارِ من نخواهد شد؟

 
سپید

ــپید  ــه گانی س ــی س ــی- جزئ ــای بیرون فرم ه
از: عبارت انــد 

1. سپید با طرح قافیۀ یک- سه:
زخم هایم را بستی، 
خود به سان تیری 

در قلبم نشستی.
2. سپید با طرح قافیۀ دو- سه:

چه کودکانه جار زدیم عشق را!
غافل

که به کمین نشسته اند دزدان دل.
۳. سپید با طرح قافیۀ یک- دو- سه:

در واپسین چشم انداز 
صدای تو به گوش می رسد باز، 

ای زیباترین آغاز!
۴. سپید با طرح قافیۀ یک- دو:

خوشبخت است یا بدبخت، 
تک درخت، 

در حیاط زندان؟
۵. سپید بی قافیه:

عطر الزم نیست؛ 
دروغ نگویی، 
معّطر می شوی.

بــا آن چــه گذشــت، هــر کــدام از ســه  شــاخۀ 
ــج  ــه گانی، پن ــپید س ــی و س ــیک و نیمای کاس
فــرم بیرونــی- جزئــی دارد کــه در همــۀ ایــن 
فرم هــای  براین پایــه  مشــترکند.  شــاخه ها 
بیرونــی- جزئــی ســه گانی در ســه شــاخۀ 
ــزده  ــآ پان ــپید، جمع ــی و س ــیک، نیمای کاس

ــد. ــکیل می دهن ــرم را تش ف

فرم های درونی- جزئی سه گانی
ــاط  ــی جــز ارتب ــاه، چاره  ی ــک شــعر کوت در ی

ــی آن  ــرم درون ــۀ اجــزای ف ــان هم نحــوی می
ــا  نیســت، ولــی چگونه گــی برخــورد شــاعر ب
ــای  ــا لَخت ه ــود ت ــث می ش ــزام، باع ــن ال ای
ــوف  ــا موق ــزا ی ــبتًا مج ــعر، نس ــوع ش ــن ن ای
جلــوه کننــد و ایــن امــر، ســاختارهای نحــوی 
ــای  ــی آورد. فرم ه ــد م ــرای آن پدی ــدی ب چن
درونــی- جزئــی ســه گانی بــر پایــۀ ایــن 
چنیــن  اســتوارند.  معــدود  ســاختارهای 
ســاختارهایی در هــر ســه  شــاخۀ کاســیک و 

نیمایــی و ســپید ســه گانی عبارت انــد از:
1. فرم یک و یک و یک:

ــا ســطر، نســبتًا  ــر مصــراع ی ــرم، ه ــن ف در ای
ــت: مجزاس

فصلها جاده های خسته گی اند؛ 
بی  نگاهت رسیده ام به خزان؛ 

برسانم به دور برگردان!
زهرا حیدری

2. فرم یک و دو:
ــبتا  ــطر اول، نس ــا س ــراع ی ــرم، مص ــن ف در ای
ــطر دوم و  ــا دو س ــراع ی ــت و دو مص مجزاس

ــد . ــوم، موقوفن س
اوضاع، محشر است، 

وقتی که مارمولک 
میراث دارِ دایناسورِ کوه پیکر است.

بهادر باقری
۳. فرم دو و یک:

ــا دو ســطر اول و  در ایــن فــرم، دو مصــراع ی
دوم موقوفنــد و مصــراع یــا ســطر ســوم نســبتآ 

مجزاســت .
عنکبوت، سال هاست

تار می تند به پای طعمه اش؛
طعمه اش هزارپاست.

میثم داودی
۴. فرم تمام یک:

ــطر،  ــا س ــراع ی ــه مص ــر س ــرم، ه ــن ف در ای
موقوفنــد.

گلواژۀ بهار
شاید برای عشق 
نامی ست مستعار.

 سعید سلیمان پور ارومی

اصول سه گانی
ــه گانی  ــی س ــرم درون ــّوم ف ــول، مق ــن اص ای
اســت. پیــش از توضیــح چنیــن اصولــی ایــن 
ــا  ــب آن ه ــه اوالً ترکی ــم ک ــه را بگویی دو نکت
مهــم اســت، نــه کاربــرد یکــی از آن هــا و ثانیــًا 

ــری. ــی و نظ ــه کل ــد، ن ــی و عملی  ان جزئ
1. کشف و اتفاق شاعرانه

یک نهنگ پیر 
می کند شنا 

روی ماسه ها.
ــاوی  ــر، ح ــراع زی ــه گانی، دو مص ــن س در ای

یــک کشــف شــاعرانه اســت:
...

می کند شنا 
روی ماسه ها 

ــر، حــاوی اتفاقــی  و هم چنیــن دو مصــراع زی
شــاعرانه:

یک نهنگ پیر 
 ...

روی ماسه ها 
»کشــف« بــودن مــورد اول بــه دلیــل  کاربــرد 
تعبیــر »شــنا« بــرای قــرار گرفتــن نهنــگ 
روی ماســه ها و »اتفــاق« بــودن مــورد دوم 
ــگ روی  ــن نهن ــرار گرفت ــان »ق ــل هم ــه دلی ب
دنیــای  ســه گانی  دنیــای  ماسه ها«ســت. 
ــه  ــت. البت ــفه ها و حادثه هاس ــه مکاش این گون
ــورد  ــن دو م ــه گانی یکــی از ای ــر س گاه در ه
ــرد  ــورد کارب ــر دو م ــد و گاه ه ــرد می یاب کارب
می پذیرنــد. ضمنــا گاه در هــر ســه گانی یکــی 
از ایــن دو مــورد، دو بــار یــا حتــی بیشــتر بــه 
کار مــی رود. بــرای نمونــه، ســه گانی زیــر 
ــای  ــاعرانه در مصراع ه ــف ش ــاوی دو کش ح

ــت: ــوم اس دوم و س
حرفهایت قشنگ است؛ 

آری، اما تو رنگین کمانی، 
حرِف رنگین کمان، هفت رنگ است.

به هرحــال، در ایــن میــان، گاه ســه گانی از 
داســتان کوتــاه کوتــاه کوتــاه ســر برمــی آورد:

پیچکی با نخ پوسیده ی خود گفت:
برنیاید به هوس، عشق؛

اعتماد است و سپس، عشق.
2. برخورد میان عاطفه و تفکر

ســه گانی فضــای احساســی دارد، امــا در درون 
ایــن فضــا، حرفهــای اندیشــگی می زنــد. 
روشــن اســت کــه احســاس بــا زبــان و 
ــان می شــود،  ــن بی ــر و تزئی ــیقی و تصوی موس
ــه  ــه ب ــه گانی، هم ــر در س ــن عناص ــی ای ول
ســوی بیــان اندیشــه حرکــت می کننــد و ایــن 
ــه  ــب نیســت، ک ــرای ســه گانی عی ــا ب ــه تنه ن
در دنیــای آشــفتۀ مــا، امتیــاز بزرگــی اســت. در 
هایکــو تنهــا تصویــر طبیعــت، آن نیــز بــر پایــۀ 

ــت دارد: ــم، اهمی ــش ذن بودیس بین
برکه ی کهن، آه!
جهیدن غوکی.-
صدای آب.]۶[

باشو
 

ــر،  ــت تصوی ــوع محوری ــن ن ــه ای ــال آن ک ح
ــی مربــوط بــه  ــعر فارس ــانی ش ــبک خراس س

ــوده اســت: ب
فرو بارید بارانی ز گردون

چنان چون برگ گل بارد به گلشن]۷[
منوچهری

ــته ایم  ــت از آن برگذش ــون قرن هاس ــا اکن و م
ژرف تــری  شــاعرانه ی  مرزهــای  بــه  و 
تابــع همیــن  رســیده ایم و ســه گانی هــم 
ــو،  ــکوت هایک ــاف س ــت و برخ ــل اس تکام
ــو  ــر هایک ــی، اگ ــه عبارت ــد. ب ــرف می زن ح
ــه  ــن آن ب ــوش انداخت ــت گ ــا پش ــی را ب معن
ماننــد  را  معنــی  ســه گانی  می کشــد،  رخ 
ــکوفاند  ــان می ش ــاخه ی زب ــر ش ــکوفه ای ب ش
تــا همــه گان تازه گــی و زیبایــی آن را دریابنــد.
تفکــر،  و  عاطفــه  میــان  برخــورد  ایجــاد 
بــدل  جرقــه وار  شــعری  بــه  را  ســه گانی 
می ســازد؛ دقیقــًا ماننــد ایــن بیــت حافــظ کــه 
مصــراع آن اول بیــان احســاس و مصــراع دوم 

آن بیــان اندیشــه را در بــر دارد:
اال یا ایّهاالّساقی أدر کأسًا و ناولها

کــه عشــق آســان نمــود اّول ولــی افتــاد 
مشــکلها

كشف« بودن مورد اول به دلیل  
كاربرد تعبیر »شنا« برای قرار 
گرفتن نهنگ روی ماسه ها و 
»اتفاق« بودن مورد دوم به دلیل 
همان »قرار گرفتن نهنگ روی 
ماسه ها«ست. دنیای سه گانی 
دنیای این گونه مکاشفه ها و 
حادثه هاست. البته گاه در هر 
سه گانی یکی از این دو مورد 
كاربرد می یابد و گاه هر دو مورد 
كاربرد می پذیرند. ضمنا گاه در هر 
سه گانی یکی از این دو مورد، دو 
بار یا حتی بیشتر به كار می رود. 
برای نمونه، سه گانی زیر حاوی دو 
كشف شاعرانه در مصراع های دوم 
و سوم است:

حرفهایت قشنگ است؛ 
آری، اما تو رنگین كمانی، 
حرِف رنگین كمان، هفت رنگ 
است.

به هرحال، در این میان، گاه 
سه گانی از داستان كوتاه كوتاه 
كوتاه سر برمی آورد:
پیچکی با نخ پوسیده ی خود گفت:
برنیاید به هوس، عشق؛
اعتماد است و سپس، عشق.
2. برخورد میان عاطفه و تفکر
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بــا گذشــت چهــار روز از درگیــری در والیــت 
غزنــی اکثــر مناطــق شــهر تــا هنــوز در دســت 
ــی  ــای کمک ــرار دارد و نیروه ــان ق ــروه طالب گ
ــدان وردک  ــات می ــت در مربوط ــن والی ــه ای ب
بــا  کمیــن طالبــان برخــورد کــرده اســت. 
کــه جنــگ در والیــت  اســت  چهــار روز 
غزنــی در جنــوب پایتخــت جریــان دارد و 
مقامــات امنیتــی  حکومــت افغانســتان از تصفیــه 
شــهرغزنی خبرداده انــد. امــا منابــع خبــری 
ــز  ــوز در مرک ــری هن ــه درگی ــد ک ــان کره ان اع
ــان دارد و  ــام جری ــدت تم ــا ش ــهر ب ــن ش ای
ــر  ــر دیگ ــته و 1۴0 نف ــر کش ــش از 11۳ نف بی
ــر  ــده اند. نصی ــی ش ــی زخم ــای امنیت از نیروه
ــی  ــی غزن ــری عضــو شــورای والیت ــد فقی احم
ــه  ــن شــهر ب ــا در ای ــۀ درگیری ه ــد ادام ــا تایی ب
ــت  ــرول دول ــهرغزنی از کنت ــانه ها گفت:»ش رس
ــد ســاختمان و  خــارج شــده اســت و تنهــا چن
پایــگاه نظامــی باقــی  مانــده کــه آن نیــز تحــت 

ــرار دارد« ــان ق ــرۀ طالب محاص

ــی  ــت غزن ــده گان والی ــر نماین ــوی دیگ از س
ــاع  ــدگار، اوض ــه مان ــا روزنام ــو ب در گفت وگ
ایــن شــهر را وخیــم توصیــف کــرده و از ادامــۀ 
درگیری هــا میــان نیروهــای امنیتــی کشــور 
و طالبــان خبرداده انــد. علــی اکبــر قاســمی 
ــت  ــان وضعی ــی در پارلم ــردم غزن ــدۀ م نماین
ــف  ــامان توصی ــهر را نابس ــن ش ــی در ای امنیت
عمل کــرد  از  شــدید  انتقــاد  بــا  و  کــرده 
حکومــت گفــت: تــا کنــون نیروی هــای امنیتــی 
ــن شــهر  ــی ای ــت امنیت ــری در وضعی ــچ تغیی هی
ــردم  ــۀ م ــش هم ــد. پرس ــود نیاورده ان ــه وج ب
ــر  ــی در براب ــای امنیت ــه چــرا نیروه این ســت ک
ــا  ــی ت ــهر غزن ــان در ش ــروه تروریســتی طالب گ
کنــون کــدام دســتاوردی ندارنــد؟ مــردم غزنــی 
ــد و  ــتوه آمده ان ــه س ــت ب ــن وضعی ــداوم ای از ت
ــیده  ــش کش ــه آت ــردم را ب ــای م ــان خانه ه طالب
ــازل ســوختانده  ــۀ شــخصی مــن جــز من و خان
شــده اســت؛ در واقــع همــان »سیاســت زمیــن 
ــود. ــرار می ش ــهر دارد تک ــن ش ــوخته« در ای س

محمــد علــی اخاقی یکــی دیگــر از نماینده گان 
ــۀ  ــد ادام ــی در پارلمــان، ضمــن تایی ــردم غزن م
درگیــری و تســلط طالبــان برعکــس در مناطــق 
شــهر گفــت: بســیاری از مناطــق شــهر تاکنــون 
ــت و  ــان اس ــتی طالب ــروه تروریس ــت گ در دس
به غیــر از مراکــز قوماندانــی امنیــه، والیــت، 
ریاســت امنیــت ملــی کــه در دســت نیروهــای 
امنیتــی قــرار دارد، ســایر مناطــق شــهر توســط 
طالبــان کنتــرول می شــود. اجســاد شــهدای 
ــا  ــت ت ــده و دول ــی مان ــا باق ــگ در جاده ه جن
ــوی را آغــاز نکــرده  ــون عملیات هــای تصفی کن
اســت. عــدم جدیــت دولــت بــرای پس گیــری 
ــک و  ــت و ش ــوال برانگیزاس ــود س ــهر، خ ش
ــرده  ــاد ک ــردم ایج ــان م ــی را  در می تردیدهای
اســت. آقــای اخاقــی عــاوه کــرد: از مدت هــا 
ــد  ــی را تهدی ــهر غزن ــان ش ــۀ طالب ــر حمل خط
ــهر  ــان وارد ش ــه طالب ــل از این ک ــرد و قب می ک
ــردم  ــده گان م ــی از نماین ــا جمع ــا ب ــوند م ش
ــتیم  ــای داش ــه صحبت ه ــر داخل ــا وزی ــی ب غزن
و تاکیــد کردیــم کــه طالبــان ممکــن اســت بــه 
ــد  ــد و شــما بای ــه نماین ــن شــهر حمل ــز ای مرک
تدابیــر پیش گیرانــه داشــته باشــید کــه متاســفانه 
از ســوی مقامــات حکومتــی جــدی گرفتــه 

ــاد. ــاق افت ــه اتف ــن فاجع نشــد و ای
ــورت  ــی ص ــی در حال ــه غزن ــان ب ــۀ طالب حمل
می گیــرد کــه مذاکــرات میــان امریــکا و طالبــان 
باورانــد  ایــن  بــر  کارشناســان  دارد،  ادامــه 
ــروه  ــن گ ــوی ای ــات از س ــدید حم ــه تش ک
ــتر  ــازات بیش ــب امتی ــور کس ــتی به منظ تروریس
در مذاکــرات صلــح اســت و بــا راه انــدازی 
ــد اقتدارشــان  عملیات هــای گســترده، می خواهن
ــای  ــد و در گفت وگوه ــش بگذارن ــه نمای را ب
صلــح بــه امتیــازات بزرگتری دســت پیــدا کنند. 
تعلــل و کــم کاری حکومــت بــرای بیرون رانــدن 
زیــاد  به احتمــال  غزنــی  شــهر  از  طالبــان 
ــدان  ــروه در می ــن گ ــش ای ــاختن نق برجسته س
جنــگ اســت  کــه بــه عقیــدۀ کارشناســان ایــن 
ــا گــروه  ــی ب خــود نشــان دهنده نوعــی هم گرای
ــان  ــری طالب ــه امتیازگی ــردن ب ــان و کمک ک طالب

ــت. ــح اس ــرات صل در مذاک
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پایتـخت فرهنـگی
 جهـان اسـالم  در آتـش

کشته و زخمی شدن هفده پولیس در بندر آی خانم

نگرانی جدی مسووالن کمیسیون 
انتخابات از نبود امنیت

www.mandegardaily.com

ایـن  کارمنـدان  جانـی  امنیـت  از  انتخابـات  کمیسـیون  رییـس 
کمیسـیون در مرکـز و والیـات ابـراز نگرانی کـرده و از حکومت 

می خواهـد کـه امنیـت کارمنـدان کمیسـیون را تامیـن کنـد.
عبدالبدیـع صیـاد رییـس کمیسـیون انتخابات، بعـد از ظهر امروز 
دوشـنبه )22 اسـد( در یـک نشسـت خبـری در کابـل گفـت: 
»نگرانـی مـا عـدم امنیت اسـت که خلـل در امور کاری مـا ایجاد 

می کنـد.«
شـماری از هـواداران برخـی از نامـزدان مجلـس نماینـده گان که 
نـام آنـان از فهرسـت نهایـی حـذف شـده اند، امـروز در مقابـل 
دروازه کمیسـیون انتخابـات تجمـع کرده و برای سـاعاتی دروازه 

بستند. را  کمیسـیون 
همزمـان بـا تجمـع معترضـان، یـک حمله کننـدۀ انتحـاری مـواد 

همراهـش را در نزدیکـی دروازۀ کمیسـیون انفجـار داد.
ایـن رویـداد،  باعث نگرانی جدی مسـووالن کمیسـیون انتخابات 
شـده اسـت و آنـان از حکومت می خواهنـد که امنیـت کارمندان 

کمیسـیون را در نظر بگیرند.
آقـای صیـاد گفت:«نبـود امنیـت باعـث خواهد شـد تـا خلل در 

امـور کاری کمیسـیون ایجاد شـود.«
آقـای صیـاد خطـاب بـه معترضـان گفـت:« تظاهـرات شـما در 
چـوکات قانـون حق تـان اسـت ولـی این کـه مانـع بـرای کار مـا 

ایجـاد می کنیـد قابـل قبـول نیسـت.«
صیـاد افزود:«بررسـی مشـکات شـما از صاحیـت کمیسـیون 
شـکایات  کمیسـیون  وظیفـه  بلکـه  نیسـت  انتخابـات  مسـتقل 

انتخاباتـی اسـت مشـکل تان را بـا آن هـا حـل کنیـد«.
رییـس کمیسـیون انتخابات گفـت:« لیسـت نامـزدان انتخاباتی با 
نشـان های انتخاباتـی آن هـا به شـکل شـفاف به گونۀ قرعه کشـی 

نهایی شـده اسـت و تـا پایان امروز نشـر می شـود.«
آقـای صیـاد بـه مـردم افغانسـتان اطمینـان داده گفـت:« مـا تعهد 
داریـم کـه مطابـق قانـون و تقسـیم اوقـات کاری خویـش پیـش 
برویـم امـا اگر کسـی برای کار مـا مانع ایجاد کنـد در آن صورت  

مسـوول ما نیسـتیم.«
نیـز  انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنر  هاشـمی  اهلل  حفیـظ  سـید 
گفت:«متاسـفانه امـروز تعـدادی از معترضیـن دروازه هـای دفتـر 
مرکـزی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات و چنـد دفتر والیتـی ما را 
بسـته کرده انـد ایـن کار خـاف قوانیـن نافـذۀ کشـور اسـت.«

کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی پـس از بررسـی شـکایات علیـه 
نامـزدان مجلـس نماینـدگان، ۳۵ نامـزد مجلس نماینـده گان را از 

فهرسـت نهایـی حـذف کرده اسـت. 
خبرگزاری جمهور- کابل

مسـووالن امنیتـی در تخـار از کشـته و زخمی شـدن 
هفـده پولیـس سـرحدی در اثـر حملۀ طالبان مسـلح 
بـاالی ولسـوالی دشـت قلعـۀ ایـن والیت خبـر داده 

ند. ا
تخـار،  امنیـه  قوماندانـی  اسیر،سـخن گوی  خلیـل 
دیـروز )22 اسـد( بـه آژانـس خبـری پـژواک گفتـه 
اسـت که حوالی سـاعت 1:۳0 شـب گذشـته، طالبان 
بـر بنـدر آی خانـم کـه مربوط ولسـوالی دشـت قلعه 

می شـود، حملـه گروهـی انجـام داده انـد.
او افـزوده کـه درایـن حملـه 12پولیـس سـرحدی 
کشـته شـده و۵ تن دیگرشـان مجـروح گردیـده اند.

اسـیرعاوه کـرد کـه حملـه طالبـان بـه عقـب زده 
شـده، تلفـات وجراحات نیـز به آن ها وارد شـده؛ اما 

رقـم دقیـق شـان تاکنـون معلوم نیسـت.
ازجانـب دیگـر طالبان مسـلح نیز این حملـه را تایید 

اند. کرده 
بـه  طالبـان،  گـروه  سـخن گوی  مجاهـد،  اهلل  ذبیـح 
رسـان ها گفت کـه طالبان، دیشـب بر بنـدر آی خانم 

حملـه کـرده اند.

 او افـزود کـه درایـن حملـه 18پولیـس کشـته، 10 
تـن مجـروح شـده اند و تعـدادی اسـلحه و مقداری 

مهمـات  بـه تصـرف طالبـان درآمده اسـت.

قابـل یادکـر   د اسـت کـه طالبـان پیـش ازایـن نیز، 
چهـار بـار بـر بنـدر آی خانم حمـات گروهـی انجام 

اند. داده 

برنـده گان دهمیـن جشـن وارۀ...
بــه  کوچــک«  »معدن چیــان  فیلــم  بــه  مســتند 

رســید. علی دوســت  عــزت اهلل  کارگردانــی 
هیــات داوران، فیلمــی را در بخــش آثــار بلنــد 

ســینمایی مســتحق جایــزه ندانســتند.
بخش بین الملل

تندیــس بلوریــن و لــوح تقدیــر  به تریــن فیلــم 
ــه  ــب« ب ــم »مکع ــه فیل ــی ب ــتانی خارج ــاه داس کوت
ــادروف از کشــور قزاقســتان  ــی ماکســیم ق کارگردان

ــت. ــق گرف تعل
تندیــس بلوریــن و لــوح تقدیــر  به تریــن فیلــم 
ــه  ــی« ب ــان واقع ــم »قهرمان ــه فیل ــتند خارجــی ب مس

کارگردانــی نیــکاس شــنک و رونیــا ورمــب از 
ــت. ــق گرف ــان تعل ــور آلم کش

تندیــس بلوریــن و لــوح تقدیــر  به تریــن فیلــم بلنــد 
ــرد  ــم »گ ــه فیل ــل ب ــن المل ــش بی ــینمایی در بخ س
ــورال از  ــوزده ک ــم گ ــی خان ــه کارگردان ــار« ب و غب

ــد. ــه اهــدا گردی کشــور ترکی
جوایز ویژه  جشن واره

ــتایش  ــن را در س ــژه بلوری ــس وی ــن واره، تندی  جش
ــو خاطــره  ــه بان از شــجاعت و شــهامت یــک زن، ب
اهــدا کــرد کــه رنج هــای زنده  گــی او در فیلــم 
مســتند »هــزار و یــک زن چــون مــن« بــه کارگردانی 

ــر شــده اســت. ــی، تصوی صحــرا مان
تندیــس ویــژه بلوریــن در بزرگ داشــت از یــک 

ــه محمــد جــان گــورن، بازی گــر  هنرمنــد ســینما، ب
ــه اهــدا شــد. ســینمای افغانســتان و ترکی

جایزه  به ترین فیلم به انتخاب تماشاگران
ــه  ــتانی ب ــد داس ــم بلن ــن فیل ــن  به تری ــس بلوری تندی
ــن  ــه رامی ــا« ب ــم »لین ــه فیل ــاگران، ب ــاب تماش انتخ

ــدا شــد. رســولی اه
ــه  ــد ب ــتند بلن ــم مس ــن فیل ــن  به تری ــس بلوری تندی
ــک زن  ــزار و ی ــم »ه ــه فیل ــاگران ب ــاب تماش انتخ

ــد. ــدا ش ــی اه ــرا مان ــه صح ــن« ب ــون م چ
ــار ســینمایی  ــن آث ــن جشــنوار به تری ــان در ای همچن
آن هــا  کارگردانــان  بــا  و  شــد  داده  نمایــش 

گرفــت. صــورت  هــم  گفت وشــنیدهایی 

داود مکارم  

تلفات چهار روز جنگ در غزنی؛ ۱۰۰...
 بـه تصـرف خـود درآوردنـد. از آن روز تـا کنـون جنـگ به گونۀ 

شـدید در این شـهر ادامـه دارد.
امنیتـی افغانسـتان بـا اشـاره بـه فرسـتادن نیروهـای  مقام هـای 
حمایتـی بـه شـهر غزنـی، اظهـار امیـدواری کردنـد کـه تـا 2۴ 

سـاعت آینـده، تغییـرات زیـادی در وضعیـت غزنـی بیایـد.
بـرای  شـهر  ایـن  در  آن هـا  عملیـات  می گویـد  داخلـه  وزیـر 
مـی رود. پیـش  احتیـاط  بـا  غیرنظامیـان  تلفـات  از  جلوگیـری 
وزیـر دفـاع افغانسـتان نیـز تاییـد کـرد کـه ممکـن در پیش آمدن 
وضعیـت فعلـی در غزنـی کمبودی هـا و کم کاری هایـی در بیـن 
نیروهـای امنیتـی وجـود داشـته امـا از ممانعـت از سـقوط شـهر 
غزنـی به دسـت مخالفـان مسـلح بـه عنـوان یـک دسـتاورد یـاد 

. د کر
وزیـر داخلـه افغانسـتان نیـز اظهـارات طالبـان در مـورد تصرف 
مراکـز امنیتـی و دولتـی در غزنـی را شـدیدآ رد کـرد و آن را 

دروغ خوانـد.
  تازه نفس به غزنی خبر داده بود

را  غزنـی  شـهر  باشـنده گان  گذشـته  روز  چنـد  جنگ هـای 
خانه نشـین کـرده اسـت. شـماری نیـز مجبـور شـده اند از شـهر 
بـه سـختی فـرار کنند. بـرق بسـیاری مناطـق قطع شـده، فعالیت 
شـرکت های مخابراتـی متوقـف اسـت. از ایـن رو اطاعات کمی 

در بـارۀ وضعیـت فعلـی ایـن شـهر در دسـت اسـت.
شـماری از اهالـی ایـن شـهر در گفت وگو بـا رسـانه ها از تلفات 
افزایـش قیمت هـا خبـر  غیرنظامیـان، کمبـود مـواد خوراکـه و 
دادنـد. وزیـر داخلـه امـروز گفت بـا نهادهـای خیریـه در تماس 
شـدند و بـه زودی کمک هـای بشردوسـتانه را نیـز بـه این شـهر 

فرسـتاد. خواهند 
بـا وجـود اظهارات مقام هـای امنیتـی، طالبان هنوز هـم مدعی اند 
که شـهر غزنـی در کنترل آن هاسـت و راه های ارتباطی این شـهر 

را بسـته  و پیشـروی آن ها در این شـهر ادامه دارد.
والیـت غزنی با 1۹ ولسـوالی حـدود یک میلیـون جمعیت دارد. 
از ایـن میـان پنـج ولسـوالی امـن و چهـار ولسـوالی دیگـر نیز تا 
حـدودی امـن هسـتند امـا بقیـه ولسـوالی ها یـا در کنتـرل گروه 
طالبـان اسـت یـا جنگجویان این گـروه در آن ها حضور گسـترده 

دارند.
بـا حملـه تـازۀ طالبـان بـه شـهر غزنـی، ایـن چهارمیـن بـار در 
سـال های اخیـر اسـت کـه ایـن گـروه قـادر بـه ورود بـه مراکـز 

می شـود. افغانسـتان  شـهرهای 
                                           منبع: بی بی سی
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ورزش
تهماسبی خراسانی

عروس شهرها در حجلۀ دیو
مدت هاســـت خـــودم را قانـــع کـــرده ام کـــه از 
ـــار  ـــه ای اظه ـــچ فاجع ـــم، از هی ـــه ای ننویس ـــچ حادث هی
تاســـف نکنـــم و دردم را بـــه تنهایـــی بخـــورم. چـــون در ایـــن 
ـــر  ـــه اگ ـــت ک ـــه اس ـــدر فاجع ـــت، آن ق ـــت اس ـــدر جنای ـــور آن ق کش
ــف نامه  ــلیت نامه و تاسـ ــینی و تسـ ــرف بنشـ ــد صـ ــرار باشـ قـ
ـــر کان  ـــه خ ـــی آوری. بی آن ک ـــم م ـــت ک ـــم وق ـــاز ه ـــی، ب بنویس
ـــات آدم  ـــی اوق ـــگار گاه ـــا ان ـــد. ام ـــکان بده ـــش را ت ـــی گوش حت
در مجادلـــه بـــا خویـــش کـــم مـــی آورد. نمی شـــود ننوشـــت، 

حتـــی اگـــر بی تاثیـــر باشـــد.
فاجعـــه  ی غزنـــی فاجعـــه ی تـــازه ای نیســـت، ده هـــا مـــوردش 
ــد.  ــد شـ ــرار خواهـ ــز تکـ ــن نیـ ــس از ایـ ــده و پـ ــرار شـ تکـ
بـــه  قبیلـــه  پیـــش طرح شـــده ی حاکمـــان  از  برنامه هـــای 
ایـــن  شدنی ســـت.  عملـــی  بـــزرگ  شـــیطان  پشـــتیبانی 
ــز  ــرد. جـ ــی را نمی گیـ ــم جایـ ــی هـ ــای رخنامه یـ دادوبیدادهـ
این کـــه بســـیج عمومـــی صـــورت گرفتـــه و مـــردم در برابـــر 
ــود  ــه خـ ــد و بـ ــزدور برخیزنـ ــه و مـ ــردان خودفروختـ دولت مـ

بیاینـــد. 
ـــون  ـــی. چ ـــگ قوم ـــت و جن ـــات اس ـــگ انتخاب ـــی، جن ـــگ غزن جن
ـــری از  ـــرای جلوگی ـــر ب ـــی دیگ ـــچ راه قانون ـــوی هی ـــت قبیل دول
ـــت،  ـــس نداش ـــش در مجل ـــه ی خوی ـــر قبیل ـــدگاِن غی ـــور نماین حض
ــز  ــی نیـ ــع بین المللـ ــا در مجامـ ــت، تـ ــن ریخـ ــه را چنیـ برنامـ

ـــد. ـــخگو نباش پاس
ــروس  ــرای عـ ــفم، بـ ــامی متاسـ ــت اسـ ــت ثقافـ ــرای پایتخـ بـ

ــفم. ــوم غزنـــی متاسـ ــردم مظلـ ــرای مـ ــفم، بـ ــهرها متاسـ شـ
نهایتش همین تاسف است، پس ننوشتنم بهتر است.

امراهلل صالح
ــتاوردهای  ــتراتیژیک دسـ ــزرگ واسـ ــد بـ از دیـ
نظامـــی طالبـــان بـــرای پاکســـتان موقـــف 
ــاال در مذاکـــرات جهانـــی  قویتـــر و دســـت بـ
و بخصـــوص بـــا امریـــکا ایجـــاد مـــی نمایـــد 
ـــتر  ـــی بیش ـــه زن ـــان چان ـــوی خودش ـــف منطق ـــرای موق ـــا ب ت
ـــام  ـــب انج ـــتان طال ـــه تروریس ـــی ک ـــتار و خراب ـــد. کش نماین
ـــرای افغانســـتان هیـــچ پیامـــد جـــز بدبختـــی بیشـــتر  میدهنـــد ب
نـــدارد. طالبـــان وســـیله کشـــتار و تخریـــب در افغانســـتان 
ـــازی  ـــت س ـــه دول ـــف پروس ـــت وتضعی ـــا شکس ـــا ب ـــد ت ان
ـــتان  ـــا پاکس ـــزرگ ب ـــتد ب ـــه داد و س ـــکا وادار ب ـــا امری درینج
شـــود. مـــردم ســـال های امـــارت طالبـــان را بیـــاد دارنـــد 
ـــادی،  ـــق اقتص ـــود مطل ـــان، رک ـــاق زدن زن ـــر از ش ـــه غی ک
ـــی،  ـــب و قومگرای ـــی، تعص ـــی و اجتماع ـــیده گی فرهنگ پوس
ـــر  ـــتایش از فق ـــاد، س ـــام آب ـــه اس ـــام ب ـــام و ت ـــتگی ع وابس
زیرنـــام اراده خـــدا، گســـترش روحیـــه شکســـته و عقـــب 
مانده گـــی و تاســـیس اداره اندیـــواالن قبیلـــه و شـــاخه 
ـــچ  ـــان هی ـــری طالب ـــان رهب ـــود. در می ـــر نب ـــز دیگ ـــه چی قبیل
ـــدارد و  ـــود ن ـــتان وج ـــه افغانس ـــد ب ـــه باورمن ـــل یافت تحصی
ــی اســـت  ــار ما هایـ ــر صاحیـــت در اختیـ ــر امـ در ظاهـ
کـــه در مدرســـه های پاکســـتان درس خوانـــده انـــد و بـــا 
ــف  ــاد مخالـ ــعه از بنیـ ــی و توسـ ــده ترقـ ــوع پدیـ ــر نـ هـ
ــا  ــه بـ ــوند کـ ــر شـ ــر روزی حاضـ ــتانی ها اگـ ــد. پاکسـ انـ
ــبه تجزیـــه غیـــر  ــتان صلـــح کننـــد آن صلـــح شـ افغانسـ
ـــد و  ـــت واح ـــی دول ـــود یعن ـــد ب ـــتان خواه ـــمی افغانس رس
ـــل  ـــر کاب ـــر ام ـــد زی ـــی واح ـــروی امنیت ـــک نی ـــات و ی ـــا ثب ب
ـــدن در  ـــرو جنگی ـــد. ازین ـــی بینن ـــود م ـــع خ ـــاف مناف را خ
ـــت.  ـــتان اس ـــزت افغانس ـــتقال و ع ـــگ اس ـــب جن ـــر طال براب
طالبانـــی کـــه ســـاح بدســـت دارنـــد چـــوب ســـوخت و 
وســـایل مصرفـــی انـــد. طالبانـــی کـــه در شـــورای کویتـــه 
ـــد  ـــرکوب رون ـــرای س ـــزدور ب ـــت م ـــک مش ـــد ی ـــع ان جم
ـــل  ـــد کـــه اردوی پاکســـتان آن هـــا را تموی ـــه ان ـــی و مدرنت ترق
ــه  ــد کـ ــر کننـ ــا فکـ ــاید بعضی هـ ــد. شـ ــز می کنـ و تجهیـ
ـــر  ـــان تغیی ـــی از طالب ـــاید بعض ـــد. ش ـــرده ان ـــر ک ـــان تغیی طالب
ـــتان در  ـــتعاری پاکس ـــر اس ـــتان و فک ـــی پاکس ـــد ول ـــرده ان ک
قبـــال مـــا تغییـــر نکـــرده اســـت. بـــا هـــر وســـیله یی کـــه 
ـــیله  ـــن وس ـــانیم. ای ـــه برس ـــب ضرب ـــه طال ـــد ب ـــم بای می توانی
ــد،  ــلح باشـ ــوای مسـ ــوف قـ ــه صفـ ــتن بـ ــد پیوسـ میتوانـ
اطـــاع رســـانی باشـــد، نوشـــتن و آگاهـــی دهـــی باشـــد 
ــمن  ــده دشـ ــته های خوابیـ ــازی هسـ ــم خنثاسـ ــا هـ و یـ
ـــت  ـــف اس ـــای مختل ـــد. راه ه ـــا باش ـــت م ـــاحات زیس درس
ـــارزه  ـــه مب ـــم و ب ـــارزه کنی ـــر مب ـــد س ـــار چن ـــن م ـــا ای ـــه ب ک

خویـــش فخـــر نماییـــم.

آماده گی ورزش کاران تیم پهلوانی 
برای حضور در المپیک آسیایی

کشته شدن ۱2 هوادار 
بارسلونا در سانحه راننده گی

فیـسبـوک نـــامــه

ورزش کاران تیـــم ملـــی پهلوانـــی افغانســـتان، بـــرای حضـــور در 
رقابت هـــای المپیـــک 2018 آســـیایی آماده گـــی می گیرنـــد.

ـــر  ـــار روز دیگ ـــا چه ـــیایی ت ـــک آس ـــای المپی ـــت رقابت ه ـــرار اس ق
ـــزار شـــود. ـــا برگ ـــا پایتخـــت اندونیزی در شـــهر جاکارت

ـــت  ـــرار اس ـــی ق ـــی پهلوان ـــم مل ـــو تی ـــدی، عض ـــد احم ـــور احم ن
در وزن ۹۷ کیلوگـــرام در ایـــن رقابت هـــا بـــه نماینده گـــی از 
افغانســـتان شـــرکت کنـــد. او در گفت وگـــو بـــا رســـانه ها 
گفـــت کـــه از شـــش مـــاه بـــه این ســـو بـــرای ایـــن رقابت هـــا 
آماده گـــی گرفتـــه اســـت: »مـــدت شـــش مـــاه اســـت کـــه مـــا 
ـــاه  ـــک م ـــدت ی ـــه م ـــم ک ـــی گرفتی ـــابقات آماده گ ـــن مس ـــرای ای ب
اســـت کـــه در المپیـــک قرنطیـــن اســـتم مـــن در وزن ۹۷ کیلـــو 

ــم.« ــابقه می دهـ ــرام مسـ گـ
ـــت  ـــی اس ـــی پهلوان ـــم مل ـــر تی ـــو دیگ ـــدید، عض ـــان س ـــک ج مل
ـــدت  ـــت: »م ـــرد، گف ـــد ک ـــرکت خواه ـــا ش ـــن رقابت ه ـــه در ای ک
شـــش مـــاه می شـــود کـــه آماده  گـــی گرفتیـــم امیدواریـــم یـــک 

ـــم.« ـــوب بگیری ـــه خ نتیج
در رقابت هـــای المپیـــک آســـیایی قـــرار اســـت از افغانســـتان 80 
ورزش کار شـــرکت کننـــد. از ایـــن میـــان دو نماینـــده از رشـــته 

ـــود. ـــد ب ـــی خواه پهلوان
شـــیرجان احمـــدی، مربـــی تیـــم ملـــی پهلوانـــی می گویـــد کـــه 
ایـــن ورزش کاران از آماده گـــی خوبـــی برخوردارنـــد و امیـــدوار 
اســـت کـــه از ایـــن رقابت هـــا دســـت آوردهای خوبـــی داشـــته 
باشـــند: »مـــا مـــدت یـــک مـــاه مـــی شـــود کـــه در المپیـــک 
ـــن  ـــت تمری ـــا خـــوب اســـت در دو وق ـــات م ـــتیم امکان ـــن اس قرنطی

می کنیـــم.«

ــکا ســبب کشــته شــدن  ــوادور امری ــی در اک ــانحه راننده گ ــک س ی
ــال بارســلونا شــد. 12 هــوادار تیــم فوتب

بــه نقــل از خبرگــزاری فرانســه )AFP( در یــک ســانحه راننده گــی 
در اکــوادور کــه باعــث واژگونــی اتوبوســی شــد، حامــل هــواداران 

تیــم فوتبــال بارســلونای اکــوادور بــود.
ــر ایــن ســانحه 12 تــن جــان خــود را از دســت دادنــد و ۳0  در اث

نفــر دیگــر نیــز در ایــن حادثــه زخمــی شــدند.
بارســلونا اس ســی، معروف تریــن باشــگاه فوتبــال اکــوادور اســت و 
اتوبــوس موردنظــر هــوادران ایــن تیــم را پــس از انجــام یــک بــازی 
ــهر  ــد ش ــه مقص ــکا ب ــی گوئن ــهر جنوب ــی از ش ــت محل در تورنمن
ــل، مقــر باشــگاه بارســلونا حمــل می کــرد کــه  ســاحلی گوئایاکوئی

از جــاده منحــرف و دچــار ایــن ســانحه شــد.    
ــوو  ــه دپورتی ــود در خان ــازی خ ــن ب ــی در آخری ــلونا اس س بارس

ــت. ــت یاف ــک دس ــر ی ــک ب ــاوی ی ــه تس ــکا ب گوئن
ــی  ــکای جنوب ــی امری اکــوادور کشــوری اســت کــه در شــمال غرب
موقعیــت دارد و پایتخــت آن کیتــو و بزرگ تریــن شــهر ایــن کشــور 

گوایاکیــول نــام دارد.

نگرانی اروپا از عواقب تشدید 
جنگ تجاری ترکیه و امریکا

یــک روزنامــه آلمانــی از نگرانــی عرصــه اقتصــادی اروپــا و 
آلمــان دربــاره عواقــب تشــدید جنــگ تجــاری بیــن ترکیــه 

و  امریــکا بــرای ایــن اتحادیــه خبــر داد.
بــه نقــل از روزنامــه »هندلزبــات« آلمــان در گزارشــی 
ــاره  ــکا اش ــه و  امری ــن ترکی ــاری بی ــگ تج ــدید جن ــه تش ب
ــد ترامــپ،  کــرده و نوشــت: »ایــن دنیایــی اســت کــه دونال
ــه  ــد از این ک ــت دارد. بع ــکا آن را دوس ــور  امری رییس جمه
کــه  کــرد  اعــام  جمعــه  روز  رییس جمهــور  امریــکا 
تعرفه هــای گمرکــی بــر تولیــدات الومینیــوم و فــوالد ترکیــه 
ــود را حــدود  ــه ارزش خ ــره ترکی ــد لی ــی کن ــر م را دو براب
ــی  ــأله و نگران ــن مس ــت داد. ای ــارم دالر از دس ــک چه ی
ــه  ــاال عرص ــا ح ــه اروپ ــا ب ــن تنش ه ــرایت ای ــاره س درب

ــت. ــه اس ــر گرفت ــه را در ب ــن اتحادی ــادی ای اقتص
کلمنــز فوئســت، رییــس انســتیتوت اقتصــادی ایفــوی آلمــان 
ــات«  ــه »هندلزب ــا روزنام ــه ای ب ــاره در مصاحب ــن ب در ای
آلمــان گفتــه اســت کــه مــا درشــرایط حملــه قــرار 
ــرمایه های  ــد، س ــی کنن ــاش م ــرمایه گذاران ت ــم. س گرفته ای
خــود را هــر چــه ســریع تــر از ایــن کشــور بیــرون بکشــند 
چــرا کــه می داننــد ســرمایه گذاران دیگــر هــم همیــن کار را 
ــرار  ــد ف ــرار کن ــد ف ــد. هــر کــس کــه می توان انجــام می دهن

ــد. ــر باش ــر آخ ــد نف ــس نمی خواه ــچ ک ــد و هی می کن
ــن  ــروج از ای ــرای خ ــی ب ــدرت راه چاره ی ــه ن ــت ب فوئس
بحــران را دیــده و تاکیــد کــرد کــه رجــب طیــب اردوغــان، 
ــه  ــرار گرفت ــواری ق ــرایط دش ــه در ش ــور ترکی رییس جمه

ــد. ــود می چرخ ــت و دور خ اس
آلمــان همزمــان  اقتصــادی  ایفــوی  انســتیتوت  رییــس 

ــن  ــرای حــل ای ــی خــود ب ــدام شــرکای اروپای خواســتار اق
ــه از  ــا اســت ک ــع اروپ ــه نف ــن ب مســأله شــده و گفــت: »ای
ســقوط اقتصــادی ترکیــه جلوگیــری شــود. ترکیــه شــریک 
ــده در  ــدار کنن ــور پای ــو و فاکت ــو نات ــم، عض ــاری مه تج

ــت.« ــه اس ــه خاورمیان منطق
از اوایــل ســال جــاری میــادی لیــره ترکیــه بیــش از نیمــی 
از ارزش خــود را در برابــر دالر از دســت داده اســت. از 
ــدا  ــش پی ــر افزای ــن خط ــزون ای ــود روزاف ــن رک ــق ای طری
نتواننــد  شــرکت ها  و  ترکیــه  بانک هــای  کــه  می کنــد 
بدهی هــای خــود را پرداخــت کننــد و ایــن مســأله عواقــب 
ســازمان های  دارد.  اروپایــی  بانک هــای  بــرای  منفــی 
ــوند.  ــرر می ش ــرایط متض ــن ش ــوص در ای ــپانیایی بخص اس
ــدود  ــی ح ــای بین الملل ــای بانک ه ــاس آماره ــر اس ــا ب آن ه
ــد.  ــرض داده ان ــی ق ــات ترک ــه موسس ــورو ب ــارد ی 82 میلی
ــی  ــای آلمان ــای بانک ه ــارد دالر از دارایی ه ــدود 1۷ میلی ح

ــرار دارد. ــر ق ــرض خط ــات در مع ــن مناقش ــم در ای ه
فوئســت همزمــان از افزایــش فشــارها بر شــهروندان ترک در 
چنیــن رکــودی خبــر داده و گفــت: »وقتــی شــهروندان یــک 
ــر  ــرض خط ــی خــود را در مع ــتانداردهای زندگ کشــور اس
ــود.  ــی می ش ــی بحران ــر دولت ــرای ه ــاع ب ــد اوض ــی بینن م
ــام  ــن مق ــه قیمــت از دســت رفت ــد ب ــی توان ــن بحــران م ای

ــه تمــام شــود.« ریاســت جمهــوری اردوغــان در ترکی
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کاوشگر پارکر رهسپار خورشید شد.
ــی  ــگاه فضای ــه از پای ــیدی ک ــگر خورش ــن کاوش  ای
ــد،  ــاب ش ــا پرت ــه فض ــدا ب ــاورال فلوری ــپ کان کی
ســریع ترین وســیله متحرکــی اســت کــه بشــر تــا بــه 

حــال ســاخته اســت.
ــه  ــر داد ک ــا خب ــاب ناس ــس از پرت ــاعت پ ــک س ی
کاوشــگر بــا موفقیــت از موشــک »دلتــای ســنگین ۴« 

جــدا و وارد فضــا شــده اســت.
ــت  ــل عام ــه دلی ــروز ب ــک دی ــن موش ــاب ای پرت
هشــدار، درســت پیــش از پرتــاب متوقــف شــد چــرا 
ــاب  ــرای پرت ــوی ب ــرایط ج ــه ش ــط ۶۵ دقیق ــه فق ک

ــت. ــت رف ــت از دس ــن فرص ــود و ای ــب ب مناس
ــک  ــام ی ــه ن ــه ب ــت ک ــگری اس ــن کاوش ــن اولی ای
ــر  ــن پارک ــده نام گــذاری شــده اســت؛ یوجی ــرد زن ف
بادهــای  پدیــده  کــه  آمریکایــی  اختر فیزیکــدان 
ــون  ــح داد و اکن خورشــیدی را در ســال 1۹۵8 توضی
۹1 ســال دارد. او از نزدیــک شــاهد پرتــاب موشــکی 
ــرد و  ــه فضــا می ب ــش را ب ــه کاوشــگر هم نام ــود ک ب

ــش نشــان داد: ــور واکن ــن ط ای
آینــده  ســال  چنــد  در  می رویــم،  داریــم  »وای، 
چیزهایــی یــاد می گیریــم.« اســتاد دانشــگاه شــیکاگو 
ــش را  ــان ناخن های ــاب از هیج ــش از پرت ــت پی گف

می جویــده اســت.
ــی  ــو خارج ــه ج ــیدن ب ــگر رس ــن کاوش ــدف ای ه
ــش  ــت. ش ــید اس ــاج خورش ــان ت ــا هم ــید ی خورش
ــا  ــد ب ــار ناهی ــر از کن ــگر پارک ــر کاوش ــه دیگ هفت
ســرعت زیــاد خواهــد گذشــت و شــش هفتــه بعــد از 
آن بــرای اولیــن بــار خورشــید را »ماقــات« می کنــد.

ــید را  ــار خورش ــر 2۴ ب ــده پارک ــال آین ــت س در هف
دور می زنــد تــا هــر چــه بیشــتر تــاج ایــن ســتاره را 

ــد. بررســی و اطاعــات جمــع آوری کن
ــر  ــید ب ــرات خورش ــتر تاثی ــد بیش ــر می رس ــه نظ ب

زمیــن از تــاج آن نشــات می گیــرد.
ــطح  ــری س ــون کیلومت ــه ۶.۶1 میلی ــه فاصل ــر ب پارک
ــی  ــر نیک ــه دکت ــه گفت ــید و ب ــد رس ــید خواه خورش
فاکــس اســتاد آزمایشــگاه فیزیــک کاربــردی دانشــگاه 
جانــز هاپکینــز، »ایــن فاصلــه ممکــن اســت نزدیــک 

بــه نظــر نرســد امــا اگــر فــرض کنیــم فاصلــه زمیــن 
ــه  ــگر ب ــن کاوش ــد، ای ــر باش ــک مت ــید ی ــا خورش ت

چهــار ســانتی متری خورشــید می رســد.«
»ایــن  گفــت:  بی بی ســی  بــه  فاکــس  خانــم 
ســریع ترین وســیله ای اســت کــه تــا بــه حــال بشــر 
ــا ســرعت ۶۹0  ســاخته اســت. پارکــر خورشــید را ب
هــزار کیلومتــر در ســاعت دور خواهــد زد، ایــن 
یعنــی نیویــورک تــا توکیــو در کمتــر از یــک دقیقــه.«

ــزار  ــویدن برگ ــتکهلم س ــتان در اس ــم افغانس ــی فیل ــن واره بین الملل ــن  جش دهمی
ــدند. ــی ش ــل( معرف ــتان و بین المل ــش )افغانس ــده گان آن در دو بخ ــه برن ــد ک ش

ــتان،  ــویدن، تاجیکس ــران، س ــه، ای ــتان، ترکی ــی از افغانس ــن دوره فیلم  های در ای
ــد. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــه ب ــان و فرانس ــادا، آلم ــتان، کان ــتان، قزاقس قیرقیزس

ــار ذیــل را به عنــوان  ــه  جشــن واره، آث ــه ب ــان 2۶ فیلــم راه یافت هیــات داوران از می
ــد. ــاب کردن ــا انتخ ــن فیلم ه  به تری

سینمای افغانستان
از ســینمای افغانســتان، دو فیلــم در بخــش فیلم هــای کوتــاه داســتانی و یــک فیلــم 

مســتند گزیده شــد:
تندیــس بلوریــن و لــوح تقدیــر  به تریــن فیلــم کوتــاه داســتانی بــه فیلــم »مصطفی« 

بــه کارگردانــی علی رضــا تیمــوری تعلــق گرفــت.
ــادر  ــه فیلــم »م ــاه داســتانی ب ــن فیلــم کوت ــر  به تری ــوح تقدی تندیــس بلوریــن و ل

ــت. ــق گرف ــد تعل ــه فره من ــی عاقل ــه کارگردان مجــرد« ب
تندیس بلورین و لوح تقدیر  به ترین فیلم...                         ادامه صفحه 6

اعتصـاب غذایـی زندانیـان در زنـدان پل چرخـی کابل 
وارد نه میـن  روز خود شـد. دلیل دوام ایـن اعتصاب ها، 
نبـود امکانـات و عـدم رسـیده گی بـه شـکایت  زندانیان 

توسـط نهادهای قضایی خوانده شـده اسـت. 
در  کشـور  زندان هـای  رییـس  کوهسـتانی،  عبدالعلیـم 
گفت وگـو بـا رسـانه ها  گفـت کـه شـمار زندانیانـی که 
دسـت بـه اعتصـاب غـذا زده انـد بیـش از چهـار هـزار 

اسـت.  نفر 
امـا گزارش هایـی کـه از داخـل زنـدان پـل چرخـی بـه 
دسـت رسـانه ها افتیـده اسـت، نشـان می دهد که شـمار 
اعتصـاب کننـده گان ایـن زنـدان بالـغ بـر هشـت هـزار 

اند. نفـر 
پیـش از ایـن نیـز بارهـا گزارش هایـی مبنـی بـر نبـود 
امکانـات رفاهـی، عـدم رسـید ه گی نهادهـای قضایی به 
پرونـده زندانیـان و سرنوشـت نامعلـوم زندانیانـی که با 
وجـود پایـان دوره محکومیـت، هنـوز آزاد نشـده اند در 

رسـانه های کشـور منتشـر شـده بود.
یـک منبعـی کـه دیـروز از داخـل زنـدان بـه رسـانه ها 
گـزارش مـی داد اظهـار داشـت کـه اعتصـاب زندانیـان 

وارد هشـت مین روز خـود شـده اسـت.
منبـع افـزود کـه اعتصـاب کنندهـ     گان در وضعیـت بـد 

جسـمی و روانـی قـرار دارنـد.
قابـل یادکـرد اسـت که اشـرف غنـی، رییـس حکومت 
تخفیـف  طـرح  اجـرای  افغانسـتان  ملـی  وحـدت 
مجـازات و عفـو زندانیـان را کـه در زمـان حامد کرزی 
رییس جمهـور پیشـین کشـور وجـود داشـت، متوقـف 

کـرده اسـت.
شـماری از زندانیـان پـل چرخـی گفته اند کـه با وجود 
آزاد  زنـدان  از  هنـوز  شـان  محکومیـت  دوره  پایـان 

نشـده اند. 
آنان فسـاد اداری گسـترده در سیسـتم قضایی کشـور و 
عـدم مدیریـت موثـر در اداره زندان هـا را مانـع آزادی 

کرده اند. عنـوان  خـود 
سـال پـار نیـز شـماری از زندانیـان پل چرخـی به خاطر 
عـدم توجه به قضایای شـان دسـت به اعتصـاب غذایی 

بودند. زده 

ابوبکرال بغــدادی بعــد از زخمــی شــدنش در حملــه 
هوایــی در ســوریه دچــار مــرگ بالینــی شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه اختاف هــا در میــان 
داعشــیان بــر ســر جان شــینی او بــاال گرفتــه اســت.
ــراق  ــی ع ــع اطاعات ــومریه، مناب ــل از ال س ــه نق ب
ســرکرده  ابوبکرال بغــدادی  کــه  کردنــد  اعــام 
گروه هــای تروریســتی داعــش در اثــر بمبــاران 
ــه  ــاده و ب ــی ارتــش عــراق در بســتر مــرگ افت هوای

ــت. ــده اس ــار ش ــی دچ ــرگ بالین م
ــی  ــای هوای ــت: نیرو ه ــرده اس ــاره ک ــع اش ــن منب ای
عــراق در جــون گذشــته بــر اســاس اطاعــات دقیقی 
ــروه  ــان گ ــه در دســت داشــتند، نشســت فرمانده ک
ــوع در  ــتی ممن ــازمان تروریس ــتی داعش)س تروریس
ــرار  ــدف ق ــورد ه ــیه( را در اراضــی ســوریه م روس
ــدن  ــروح ش ــت و مج ــه هاک ــر ب ــه منج ــد ک دادن

ــن شــد.  ــد ت چن
ــاران  ــن بمب ــد از ای ــت: بع ــزوده اس ــع اف ــن منب ای
ــروح  ــدت مج ــه ش ــدادی ب ــه بغ ــد ک ــخص ش مش
ــه  ــدارد و ب ــچ کاری را ن ــی انجــام هی شــده و توانای

ــت. ــده اس ــار ش ــی دچ ــرگ بالین م
ــه  ــن حادث ــی ای ــه در پ ــان این ک ــا بی ــع ب ــن منب ای
ــد  ــم گرفتن ــش تصمی ــی داع ــر عراق ــان غی فرمانده
»ابــو عثمــان ال تونســی« را به عنــوان جان شــین 
ــی  ــرد: معرف ــح ک ــد، تصری ــی کنن ــدادی معرف ال بغ
ال تونســی به عنــوان جان شــین بغــدادی موجــب 
ــابقه در  ــی س ــکاف ب ــدید و ش ــاف ش ــروز اخت ب
ــت  ــه مخالف ــن در نتیج ــد و ای ــی ها ش ــان داعش می
رهبــران عراقــی داعــش بــا معرفــی ال تونســی بــود.

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز چندیــن 
ــرکرده  ــت س ــاره سرنوش ــی درب ــار مختلف ــار اخب ب

ــود. داعــش منتشــر شــده ب

چرخی پل  نیان  ندا ز یی  غذا عتصاب  ا مۀ  دا ا  

جانشین ابوبکر ال بغدادی 
کی خواهد شد؟

پیش به سوی خورشید با سریع ترین وسیلۀ ساخت بشر
موشک »دلتای سنگین 4« کاوشگر پارکر را به فضا برد

برنـده گان دهمیـن جشـن وارۀ 
بین المللی فیلـم افغـانستان
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