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 ائتالف بین المللی مبارزه علیه 
داعش در روم تشکیل جلسه 

می دهد 

 حمله هوایی امریکا بر شبه 
نظامیان طرفدار ایران در مرز 

عراق و سوریه 
 درسـت دو سـال قبـل آخریـن مواضـع گـروه تروریسـتی 
»دولـت اسـامی« یا داعش در سـوریه در هم شکسـت. اما 
هنـوز هـم جنگجویـان این گـروه نه تنهـا در سـوریه، بلکه 
در نقـاط دیگـر جهان به شـمول افغانسـتان فعالیـت دارند.

هایکـو مـاس، وزیر امـور خارجه آلمـان، دیروز دوشـنبه در 
همایـش ائتـاف بیـن المللی  ...

 عـراق و سـوریه روز تـا روز بـه میـدان منازعـه میـان 
ایـاالت متحـده و ایـران مبدل می شـود. بـه تازگی یک 
حملـه هوایـی بـه دسـتور رئیس جمهـور جـو بایدن بر 
مواضـع نیروهـای طرفدار ایـران در مرز عراق و سـوریه 

صـورت گرفته اسـت....

 قبـل از همـه بایـد یـادآوری کنـم که در این نوشـته 

فقـط بـه داسـتان »آشـار« کـه یکـی از داسـتان های 

مجموعـه  در  می پـردازم.  اسـت  آشـار  مجموعـه 

گنجانیـده  کوتـاه  داسـتان  دوازده  آشـار  داسـتان 

شـده کـه آشـار یکـی از آن هاسـت و نـام مجموعه را 

4نیـز از روی همیـن داسـتان ...
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 خان ساالری و فقرپروری

قلم در حمایت از تفنگ؛ 
فرهنگیان بامیان حمایت شان 

را از نیروهای امنیتی اعالم 
کردند 

هنری

حمایت های بی دریغ 
همسایگان از طالبان 

کدام یک خطرناک تر است؟
طالبان و داعش؛ شباهت ها و تفاوت ها

طوفان خشم مردم 
علیه طالبان  

 حمایت هـای بـی دریـغ و تـازه همسـایگان از طالبـان 
در روزهـای گذشـته بـار دیگـر خبرسـاز شـده اسـت. 
تـازه  در  پاکسـتان  داخلـه  وزیـر  احمـد  رشـید  شـیخ 
بـا  پاکسـتان  از روابـط محکـم  اظهـارات خـود  تریـن 
طالبـان خبـر داده و گفته اسـت که طالبـان جنازه ها و 

مجروحـان خـود را بـه پاکسـتان منتقـل  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

وزیر داخله پاکستان:
 اجساد و زخمی های 

طالبان به پاکستان 
منتقل می شوند  

گفتگوهای صلح؛  از  عبــداهلل  ناامیدی 

از مردم  اولویت، دفاع 
نیروهای  از  و حمایت 

امنیتی است   
2



 

 

ناامیدی عبداهلل از گفتگوهای صلح؛ 
اولویت، دفاع از مردم و حمایت از نیروهای امنیتی است

 رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی می گویـد، جنـگ کنونی 

افغانسـتان تحمیـل شـده و در رشایـط کنونـی  بـاالی مـردم 

اولویـت دفـاع از مـردم و حامیـت مـردم از نیروهـای امنیتـی و 

می باشـد. دفاعـی 

در  رسطـان(   7( دوشـنبه  دیـروز  عبداللـه،  عبداللـه  داکـر 

نشسـتی در کابـل گفـت: »چیـزی کـه امـروز ایجـاب می کنـد 
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 د کنـدوز د کډوالـو چـارو رييـس وايـي چې پـه تېره يـوه اوونۍ د 

دغـه واليـت لـه بېالبېلو سـيمو څخـه د جګړو لـه امله څـه باندې 

پنځـه زره کورنـۍ بې ځايه شـوې دي.

د کنـدوز د کډوالـو چـارو رييس غالم رسـول د چنـګاښ په اوومه 

پـژواک خـري اژانـس تـه وويـل چـې پـه تېـره يـوه اوونـۍ کـې د 

دغـه واليـت پـه بېالبېلـو ولسـواليو کـې د حکومتـي ځواکونـو او 

طالبانـو ترمنـځ جګـړې شـوي او لـه املـه يـې پنځـه زره کورنـۍ 

کنـدوز ښـار او نـورو سـيمو تـه کـډه شـوې دي.

ده زياتـه کـړه: ))پـه تېـرو څـو ورځـو کـې د جګـړو لـه املـه مـوږ 

ونـه شـو کـوالى چـې د دغـو خلکـو رسوې وکـړو، خو پـرون مو دا 

 د مـي مصالحـې عـايل شـورا مـر عبداللـه وايـي، طالبـان پـه 

داسـې حـال کـې نه غـواړي پـه مذاکراتـو کـې اصـي بحثونو ته 

داخـل يش چـې د جګـړې لـه الرې واک تـه د رسـېدو هڅـه یـې 

لویـه تېروتنـه ده. هغـه دغـه څرګندونـې نـن پـه کابـل کـې یـوې 

خـرې ناسـتې تـه وکړې.

لـه  مخـې  لـه  هوکـړې  د  دوحـې  د  وویـل،  عبداللـه  عبداللـه 

افغانسـتانه د بهرنیـو ځواکونـو لـه وتلـو رسه سـم بایـد سـولې تـه 

نـږدې شـوي وای، خـو د سـولې مذاکراتـو پـه بهیـر کـې دا پایله 

ترالسـه نـه شـوه. دی وايـي، طالبـان نـه غـواړي پـه مذاکراتو کې 

اصـي بحثونـو تـه داخـل يش او د بهرنیو ځواکونو پـه وتلو رسه د 

طالبانـو ټولـې پلمې د جګـړې غځېدو او د عامه بنسـټونو ورانولو 

ختمیږي. لپـاره 

د ده پـه وینـا، کـه چېـرې »یـو اړخ« فکـر کـوي چـې د جګـړو پـه 

رسوې پيـل کـړې ده.((

د هغـه پـه وينـا، لـه رسوې وروسـته بـه لـه مسـتحقو کورنيـو رسه 

اړينـې مرسـتې ويش. لـه دغـو بـې ځايـه شـوو کورنيـو څخـه يـو 

شـمېر يـې د کنـدوز ښـار د ظريفـي ښـوونځي پـه انګړ کـې ژوند 

کوي. 

د دغو کسـانو له ډلې له دشـت ارچي ولسـوالۍ بې ځايه شـوي 

ديـن محمـد پـژواک ته وويـل چې لـه خپلې ١٢ کسـيزې کورنۍ 

کـډه شـوى  را  تـه  کنـدوز ښـار  راهيسـې  اوونـۍ  يـوې  لـه  رسه 

دى.هغـه وايـي: ))هرڅـه رانـه پاتـې شـول، يواځـې مـو ځـان را 

ايسـتىل دى، سـخت جنګونـه وو، دلتـه هـم پـه سـتونزو کـې يو، 

زیاتولـو واک تـه رسـېدالی يش، نو لویه تېروتنه کـوي. هغه زیاته 

کـړه چـې د مسـئلې د حـل لپاره ښـه الره خرې دي، خـو دا کار 

د یـوې ډلـې پـه نیت نـه يش تررسه کېدلـی، څو چـې مقابل اړخ 

هـم دغـه نیت ونـه لري.

عبداللـه زیاتـوي: “په وروسـتیو کـې امنیتي او دفاعـي ځواکوانه 

د فشـار یـا د ځینـو نـورو الملونـو لـه مخـې ماتـې او شـاتګ رسه 

مخامـخ شـوي، ځینـې سـیمې له السـه ويت، ځینې بیرته السـته 

راغـي، خـو زه انشـاءالله یقیـن لـرم چـې د خـدای پـه مرسـته او 

د خلکـو پـه مالتـړ بـه دغـه بهیـر متوقـف يش، ځکـه دا حالـت د 

قضیـې مناسـب حـل نـه دی.” هغه یـو وار بیا پر سـیايس اجامع 

ټینـګار وکـړ او زیاتـه یـې کړه چـې که افغانان سـولې ته رسـېږي 

او یـا اوسـنی حالـت دوام کـوي، خـو د خلکـو یووالـی مهم دی.

عبداللـه امریـکا تـه د افغـان ولسـمر په مـرۍ د ده پـه ګډون 

تـر اوسـه چـا کومـک هـم رارسه نـه دی کـړى.((

دغـه راز د بـې ځايـه شـوو خلکـو لـه ډلې نيلوفـر پژواک تـه وويل 

چـې لـه امـام صاحب ولسـوالۍ څخه بـې ځايه شـوې ده.

هغـې زياتـه کـړه: ))زمـوږ کور دولـت او طالبانو خـراب کړى دى، 

دلتـه اوس پـه رسه ملر کـې ژوند کوو، د خوراک او څښـاک لپاره 

څـه نه لرو، ماشـومان ټـول ناروغان دي.(( يو شـمېر نورو کسـانو 

هـم ورتـه څرګندونـې وکـړې او لـه حکومـت څخـه يـې د بېړنيـو 

مرسـتو غوښـتنه وکـړه. د يادونـې ده چـې په کنـدوز واليت کې د 

روان کال لـه پيلـه د جګـړو او نـورو سـتونزو لـه املـه لسـګونه زره 

کورنـۍ د کنـدوز مرکـز او نـورو واليتونـو تـه بې ځايه شـوې دي.

د پـالوي تـګ ته په اشـارې وویل چـې د امریکا لوړپـوړو چارواکو 

او سـنا غـړو لـه افغانسـتان رسه د نـوې حـوزې پـه چـوکاټ کـې 

وعـده کـړې چـې پوځـي حضـور بـه نـه لـري خـو مرسـتو تـه بـه 

ورکوي. ادامـه 

دی وايـي: “لـه افغانسـتانه د امریکايي ځواکونو پـه ګډون د ناټو 

ځواکونـو د پوځـي شـتون پای ته رسـېدل، لـه افغانسـتان رسه د 

دوی د عالقـې ختمېـدو پـه معنـا نـه ده، بلکـې پـه اړیکـو کـې د 

یـوې نـوې پاڼـې پرانیسـتلو په معنـا ده او لـه همدې املـه امریکا 

تـه وروسـتی سـفر وشـو.” هغـه د نـوې حـوزې پـه اړه جزئیـات ور 

نـه کـړل. د ده پـه وینـا، افغانانـو تـه د امریکا د ولسـمر عمومي 

پیغـام دا و چـې امریـکا افغانسـتان کـې د سـولې، امنیتـي او 

دفاعـي ځواکونـو مالتـړې ده او لـه افغانسـتان مرسـتو تـه ادمـه 

ورکوي.

په کندوز کې د وروستيو جګړو له امله پنځه زره کورنۍ بې ځايه شوې دي

عبدالله: د جګړې له الرې واک ته د رسېدو هڅه لویه تېروتنه ده

کارتون

 

از طالبـان  تـازه همسـایگان  و  دریـغ  بـی   حامیت هـای 

اسـت.  شـده  خرسـاز  دیگـر  بـار  گذشـته  روزهـای  در 

شـیخ رشـید احمـد وزیـر داخلـه پاکسـتان در تـازه تریـن 

اظهـارات خـود از روابـط محکم پاکسـتان بـا طالبان خر 

داده و گفتـه اسـت کـه طالبـان جنـازه هـا و مجروحـان 

خـود را بـه پاکسـتان منتقـل مـی کننـد و زخمیـان طالب 

در شـفاخانه هـای ایـن کشـور تـداوی می شـوند. این در 

حالـی اسـت کـه نخسـت وزیـر پاکسـتان و وزیـر خارجـه 

ایـن کشـور در روزهـای گذشـته هرگونـه مناسـبات معنی 

دار و سـازمان یافتـه میـان پاکسـتان و طالبـان را رد کرده 

خارجـه  وزیـر  قریشـی  محمـود  شـاه  مصاحبـه  بودنـد. 

پاکسـتان بـا طلـوع نیـوز در روزهـای اخیـر پـر از سـخنان 

دروغ و کـذب بـود. 

از  پـس  بـه خصـوص  اخیـر  روزهـای  در  دیگـر  از سـوی 

تحـوالت جدیـد در عرصـه جنـگ و تـرف بخـش هایـی 

از کشـور بـه دسـت طالبـان حلقاتی در همسـایگی غربی 

مـا نیـز در جهـت تطهیـر طالبـان فعال شـده انـد و مرتب 

از خلـوص دینـی ایـن گـروه تروریسـت و جنایتکار سـخن 

مـی گوینـد. ایـن حرکـت بـه قـدری آشـکار و رصیـح بوده 

اسـت کـه نزدیـک ترین رسـانه هـا و چهـره های سیاسـی 

نزدیـک بـه اصحـاب قـدرت در ایران مسـتقیم بـه حامیت 

از طالبـان و عملکـرد ایـن گـروه برخاسـته انـد. پرسـش 

اساسـی ایـن اسـت کـه همسـایه هـای افغانسـتان چـه 

چیـزی از تقویـت و تطهیـر طالبـان بـه دسـت مـی آورند؟ 

بلندمـدت  و  مـدت  کوتـاه  اهـداف  و  پاکسـتان  موضـع 

ایـن کشـور نسـبت بـه حامیـت همـه جانبـه از طالبـان 

و  حامیـت  اصـل  کـه  انـدازه  هـامن  بـه  اسـت.  روشـن 

پشـتیبانی پاکسـتان از طالبـان روشـن اسـت، اهـداف و 

عمـق اسـراتژی ایـن کشـور از این کار نیز روشـن اسـت. 

کسـی منـی توانـد حامیـت هـای همـه جانبـه اسـالم آباد 

از طالبـان را انـکار کنـد. حتـی باالتریـن مقامـات ایـن 

کشـور وقتـی رو در روی دوربیـن های رسـانه ها دروغ می 

گوینـد بیـش از هـر کـس دیگـر خـود بـه گفته های شـان 

خنـده مـی کنند. بدون حامیـت پاکسـتان، طالبان حتی 

یـک روز قـادر بـه مدیریـت جنـگ و اسـتمرار منازعـه در 

افغانسـتان نیسـتند. بسـیار بدیهـی اسـت کـه پاکسـتان 

طالبـان را بـه وجـود آورده و از آن بـا متـام وجـود حامیـت 

مـی کنـد. مدیریـت یـک جنـگ رسارسی و اسـتمرار یـک 

بـدون  و  کالن  بودجـه  مـرف  بـدون  طوالنـی  منازعـه 

حامیـت هـای بـی دریـغ آی اس آی از طالبـان بـه هـامن 

انـدازه مضحک اسـت که طالبان عملکردهای تروریسـتی 

خـود را انـکار مـی کننـد. 

هـدف پاکسـتان نیـز از ایـن کار واضح اسـت. این کشـور 

تـا کنـون بـر ایـن باور اسـت کـه برقـراری یـک حکومت با 

ثبـات و مقتـدر در افغانسـتان بـه منزلـه احیـای ادعاهای 

مـرزی از سـوی ایـن کشـور اسـت. در مصاحبـه ای کـه 

بـا  اخیـرا شـاه محمـود قریشـی وزیـر خارجـه پاکسـتان 

تاکیـد کـرد و گفـت  ایـن مدعـا  بـر  نیـوز داشـت  طلـوع 

کـه تازمانـی افغانسـتان دسـت از ادعـای تاریخـی بـر آن 

سـوی خـط دیورنـد بـر نـدارد منازعـه در این کشـور ادامه 

مـی یابـد و افغانسـتان هرگـز تـا آن زمـان روی آرامـش را 

نخواهـد دید. بنابرایـن هدف پاکسـتان از تقویت طالبان 

روشـن تـر از آن اسـت کـه در بـاره آن قلمفرسـایی کنیـم. 

ایـران نیـز در هفتـه هـای اخیـر پـا جـای پـای پاکسـتان 

کـه  اسـت  سـال  چندیـن  کشـور  ایـن  اسـت.  گذاشـته 

از طالبـان دارد.  حامیـت هـای نظامـی و لوجیسـتیکی 

ایـن کشـور در تعامـل بـا پاکسـتان برنامـه هـای وسـیعی 

بـرای نـا امن سـازی غـرب افغانسـتان دارد. زیـرا فکر می 

کنـد کـه اگـر یـک حکومـت بـا ثبـات در افغانسـتان بـه 

وجـود آیـد حداقـل در بخـش مدیریـت آب ایـن کشـور بـه 

اهـداف خویـش نخواهد رسـید. به همین خاطر در سـال 

هـای اخیـر حامیـت هـای بـی دریغـی از طالبـان داشـته 

اسـت. ایـران احسـاس مـی کنـد کـه طالبـان بـا توجـه به 

پیـروزی هایـی کـه اخیرا به دسـت آورده اسـت و از سـوی 

دیگـر آمریکایـی هـا نیـز افغانسـتان را تـرک مـی کننـد، 

ممکـن اسـت ایـن گـروه قـدرت را در افغانسـتان بگیـرد. 

بـرای آمادگـی گرفـن بـرای روز مبـادا و توجیـه حامیـت 

هـای چندیـن سـاله اکنون بـه تطهیـر طالبـان روی آورده 

اسـت. از ایـن رو مرتـب از خویـی هـای نداشـته طالبـان 

سـخن گفتـه مـی شـود و عملکردهـای ضـد بـری ایـن 

گـروه بـه تدریج توجیهـات عجیب و غریب پیـدا می کند. 

یـادآوری  بایـد  جنوبـی  و  غربـی  همسـایه  دو  هـر  بـرای 

کـرد کـه هـرد و اشـتباه مـی کننـد. معاملـه بـا طالبـان و 

تقویـت ایـن گـروه ممکـن اسـت ولـی تطهیـر آن امـکان 

نـدارد. گـروه طالبـان طـی نزدیک به سـی سـال گذشـته 

انجـام داده اسـت کـه در میـان همـه  جنایـت هایـی را 

از ایـن حیـث رسآمـد  گـروه هـای تروریسـتی و افراطـی 

اسـت. بـر فـرض محال اگـر طالبان دو بـاره افغانسـتان را 

تـرف کننـد و در ایـن رسزمیـن حکومـت تشـکیل دهند 

نخسـتین قربانی آن همین دو کشـور خواهند بود. زمانی 

کـه طالبان بـه قدرت برسـد افراطیت، ایـن اژدهای خفته 

در زیـر ریگسـتان هـای سیسـتان و بلوچسـتان و مـدارس 

اسـت  ممکـن  زمـان  آن  آورد.  برخواهـد  رس  پاکسـتانی 

خیلـی دیـر شـود. 

 

 

محض اسـت. وی بیان داشـت: »مردم و سیاسـیون افغانسـتان 

امنیتـی  نیروهـای دفاعـی و  از  امـروز یـک صـدا در حامیـت 

قـرار گرفته انـد و حکومـت هـم از ایـن نقـش مردم و سیاسـیون 

رئیـس  جمهـور؛  خرگـزاری  گـزارش  بـه  می کننـد«.  حامیـت 

بـر  مبنـی  افـزود: »وضعیـت موجـود  عالـی مصالحـه  شـورای 

سـقوط برخـی مناطـق بدسـت مخالفیـن و یا دسـت به دسـت 

کـه  می گوینـد  بامیـان  والیـت  محلـی  مقام هـای   

بـر  اسـتقامت  چندیـن  از  یکشـنبه  شـب  طالبـان 

ولسـوالی سـیغان ایـن والیت حمله کردنـد، اما این حمالت از سـوی 

نظامیـان افغـان دفـع شـد.

زبردسـت صافـی، قومانـدان امنیـه ایـن والیـت روز دوشـنبه )هفتـم 

رسطـان( گفـت کـه ایـن درگیری بـرای چندین سـاعت ادامه داشـت 

و نیروهـای افغـان بـا وارد کـردن تلفـات بـه طالبـان، آنـان را از ایـن 

ولسـوالی عقـب زدند.

بـه گـزارش صـدای امریـکا، آقـای صافـی گفـت کـه ایـن جنگجویان 

طالبـان از ولسـوالی تالـه و برفـک والیـت بغالن وارد این والیت شـده 

بودنـد. بامیـان از امن ترین والیات کشـور اسـت که بـه گفتۀ مقام ها، 

 راس ویلسـن کاردار سـفارت امریـکا در کابـل گفته 

اسـت کـه ویرانی هـای که اخیـرا توسـط جنگجویان 

گـروه طالبان انجام شـده اسـت تـکان دهنده اسـت.

آقـای ویلسـن در تویتـی تخریـب دارایـی مـردم و تاسیسـات عامـه 

والیـت  اندخـوی  ولسـوالی  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  توسـط 

فاریـاب را تـکان دهنـده توصیـف کـرده و گفته اسـت، ایـن حرکات 

گـروه طالبـان نشـان می دهـد کـه این گـروه به حقوق بـر و حقوق 

مـردم افغانسـتان بی توجـه اسـت.

منطقـه  از  دهنـده  تـکان  گزارش هـای  »دیـدن  اسـت:  گفتـه  وی 

اندخـوی والیـت فاریاب، آتش زدن دکان ها و سـاختامن های دولتی 

توسـط گـروه طالبـان ، بازداشـت افـراد و تخریـب زیرسـاخت ها و 

شـبکه های ارتباطـی توسـط ایـن گـروه، نشـان دهنـده افراط گرایی 

و بی توجهـی ایـن گـروه بـه حقـوق بـر و حقـوق مـردم افغانسـتان 

است.«

ویدیوهـا و تصاویـری کـه در روزهای اخیر در فضـای مجازی منتر 

شـده اسـت، نشـان می دهـد کـه جنگجویـان گـروه طالبـان بعـد از 

تـرف ولسـوالی اندخـوی، متـام دکان هـای مـردم در بـازار ایـن 

ولسـوالی را آتـش می زننـد و تاسیسـات عامه را نیز ویـران می کنند.

پیشـر از ایـن نیـز جنگجویـان این گروه تعمیر ولسـوالی انـاردره در 

 عطـا محمـد نـور والـی پیشـین والیـت بلـخ و یکـی 

بـار  بـرای دومیـن  از قومندانـان برجسـته جهـادی 

خواهان همبسـتگی شـاخه های حزب جمعیت اسـالمی افغانستان 

بازی هـا مبهـم  شـد. وی گفتـه اسـت کـه در وضعیـت پیش آمـده 

اسـت. آقـای نـور در این اعالمیـه وضعیت را جـدی و پیامدهای این 

وضعیـت را نیـز جـدی توصیـف می کنـد.

آقـای نـور دوشـنبه 7 رسطـان در اعالمیـه ای که در صفحه فسـبوک 

خـود منتـر کـرده اسـت، می گویـد که بـازی ها مبهم اسـت.

وی تریـح می کنـد: »بـا توجـه بـه وضعیـت پیـش آمـده، بازی های 

ملـی  بسـیج  تقویـت  بـه هـدف  آینـده،  آن در  پیامدهـای  و  مبهـم 

بـرای نجـات کشـور و مقابلـه بـا گـروه طالبـان و اندیشـه طالبانـی، 

صمیامنـه تقاضـا دارم کـه متامـی نیروهـای جمعیـت اسـالمی در 

سـطوح مختلـف با کنار گذاشـن مخالفت سیاسـی، رنجش خاطر، 

تفـاوت دیـدگاه، مالحظـات گذشـته و مخالفت هـا ، گردهـم بیاینـد 

و ماننـد پیـروزی جهـاد و مقاومـت، یکبـار دیگـر نقـش برجسـته ی 

جمعیـت اسـالمی را دفـاع از وطـن رقـم بزنیـم.«

او می افزایـد کـه اعضـا و هـواداران ایـن حـزب بیـش از هـر زمـان 

دیگـر نیـاز بـه همبسـتگی، وحـدت و هم دلـی دارنـد. او می افزایـد 

کـه اکنـون زمـان آن فـرا رسـیده اسـت کـه درکنـار هـم از کشـور، 

حاصـل  کـه  کشـور  نظـام  و  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  مـردم، 

مجاهـدت مـردم ایـن رسزمیـن اسـت، دفـاع صـورت گیـرد.

آقـای نـور بـا اذعـان به جنـگ تبلیغاتـی در فضـای مجـازی جوانان 

و کاربـران شـبکه های اجتامعـی و فضـای مجـازی را مخاطـب قـرار 

داده عـالوه می کنـد کـه فرصـت شـکوه و گالیـه از همدیگـر را برای 

داخلـه  وزیـر  احمـد،  رشـید  شـیخ   

و  اجسـاد  کـه  اسـت  گفتـه  پاکسـتان 

منتقـل  پاکسـتان  بـه  افغانسـتان  طالبـان  زخمی هـای 

پاکسـتان  درمانـی  مراکـز  در  آنـان  برخـی  و  می شـوند 

می شـوند. درمـان 

آقـای رشـید احمـد از طالبـان افغانسـتان خواسـته تـا 

علیـه  فعالیـت  اجـازه  پاکسـتان،  طالبـان  تحریـک  بـا 

ندهنـد. را  کشـورش 

نیـوز  جیـو  تلویزیونـی  شـبکه  بـا  مصاحبـه  یـک  در  او 

پاکسـتان گفتـه اسـت کـه خانواده هـای اکـر مقامـات 

ایـن  طالبـان در پاکسـتان زندگـی می کننـد: »مسـئله 

در  اینجـا  در  دیگـران  و  طالبـان  خانـواده  کـه  اسـت 

پاکسـتان بـر می برنـد، آنها در مـروت، لوی بیـر، بارکو 

می کننـد.« زندگـی  ترنـول  و 

پاکسـتان  داخلـه  وزیـر  سـی؛  بـی  بـی  گـزارش  بـه 

افغانسـتان  طالبـان  حامیـت  احتـامل  بـه  پاسـخ  در 

»طالبـان  کـه  گفتـه  پاکسـتان  طالبـان  تحـرکات  از 

افغانسـتان بایـد فیصلـه کننـد کـه بـه تحریـک طالبـان 

پاکسـتانی بفهامننـد، هامنطـوری کـه ما خواهـان صلح 

در افغانسـتان هسـتیم طالبـان افغانسـتان بـه تحریـک 

هیج گونـه  اجـازه  عنـارص  سـایر  و  پاکسـتان  طالبـان 

دخالـت در پاکسـتان را ندهنـد و مـا انشـالله در ظـرف 

و  افغانسـتان  میـان  مـرز  کشـی  حصـار  کار  مـاه  یـک 

می کنیـم.« متـام  را  پاکسـتان 

از  بعـد  کشـور  ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب،  حمداللـه 

»مـن  نوشـت:  تویـرش  صفحـه  در  سـخنان  ایـن  نـر 

وزیـر داخلـه پاکسـتان، شـیخ رشـید را بـه دلیل افشـای 

حامیـت پاکسـتان از طالبـان را تحسـین می کنـم. ما به 

پاکسـتانی های شـجاع بیشـر نیـاز داریـم تـا در برابـر 

حملـه بـه افغانسـتان سـخن بگوینـد.«

بـه  طالبـان  گـروه  سـخنگوی  مجاهـد،  اللـه  ذبیـح 

رشـید  آقـای  هـای  گفتـه  ایـن  کـه  گفـت  بی بی سـی 

احمـد را رد می کنـد. بـه گفتـه او، جنـگ گسـرده در 

و مسـئولین  ایـن کشـور وجـود دارد و حضـور رهـران 

پولیـس کابـل اعالم کرده اسـت که ٢١ تن 

بـه اتهام جرایـم جنایـی در مناطق مختلف 

کابل توسـط نیروهای پولیس بازداشـت شدند.

پولیـس کابـل روز دوشـنبه 7 رسطـان بـا نـر اعالمیـه ای 

گفتـه اسـت که نیروهـای پولیـس قوماندانـی امنیه والیت 

چندیـن  راه انـدازی  بـا  گذشـته  سـاعت   ۴۸ طـی  کابـل 

عملیـات اوپراتیفـی تعـداد ۲۱ تـن را در پیونـد بـه انجـام 

جرم هـای جنایـی از نقـاط مختلـف کابـل بازداشـت کرده 

اند.

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه ایـن افـراد بـه اتهـام 

جرایـم اختطـاف، دزدی موتـر، انتقال اسـلحه غیرقانونی، 

دزدی موبایـل، جنـگ مغلوبـه،  فسـاد اخالقـی و فـروش 

پنجـم،  چهـارم،  سـوم،  اول،  ناحیه هـای  از  مخـدر  مـواد 

هفدهـم،  دوازدهـم،  یازدهـم،  هشـتم،  هفتـم،  ششـم، 

هجدهـم و نزدهـم شـهر کابـل توسـط پولیـس شناسـایی 

و بازداشـت شـده انـد.

شـدگان  بازداشـت  نـزد  از  کـه  می کنـد  عـالوه  خرنامـه 

کمـری  سـالح  چهارمیـل  و  شـده  دزدی  موتـر  عـراده  دو 

اسـت. آمـده  پولیـس  به دسـت 

ایـن درحالیسـت کـه پـس از افزایـش ناامنی هـا و شـدت 

اجـامع مـردم در دفـاع از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی اسـت«.

آقـای عبداللـه عملکـرد نیروهـای امنیتـی و دفاعـی را تضمین 

مذاکـره  و  گفتگـو  کـه  کـرد  تاکیـد  و  خوانـده  صلـح  کننـده 

بهریـن راه بـرای حل مسـاله افغانسـتان اسـت و اگر محاسـبه 

طالبـان ایـن باشـد کـه بـا تعلـل در گفتگو هـا و ادامـه جنـگ و 

خشـونت می تواننـد در افغانسـتان مسـلط شـوند، یک اشـتباه 

شـدن آن یـک چیـزی مقطعـی اسـت و ایـن وضعیـت بـه زودی 

تغییـر کـرده و طـرف مقابـل دوبـاره متوجـه خواهـد شـد کـه 

چیـزی را کـه راه حـل فکـر کـرده اسـت راه حـل نبـوده«.

او خاطـر نشـان کـرد: »چیزی که امـروز ایجـاب می کند اجامع 

مردم افغانسـتان در حامیت از پروسـه صلـح و نیروهای دفاعی 

و خیزش هـای  اسـت  از حقـوق خودشـان  دفـاع  و  امنیتـی  و 

مردمـی در ایـن راسـتا کامـال قابـل قـدر اسـت و هامهنگی که 

میـان رهـری نهادهای امنیتـی بوجود آمده ایـن حرکت باالی 

وضعیـت افغانسـتان تاثـر مثبت خواهد داشـت«.

وی بیان داشـت، امروز عدم مسـوولیت پذیری راه حل نیسـت 

و همـه مـردم درحـد ظرفیـت خـود مسـوولیت دارند تـا در دفاع 

از نظـام و نیروهـای امنیتی قـرار بگیرند.

مـردم  آرزوی  و  خواسـت  را  صلـح  تامیـن  عبداللـه،  آقـای 

مـردم  بـاالی  امـروز  کـه  افـزود:« جنگـی  افغانسـتان خوانـده 

افغانسـتان تحمیـل شـده و تحمیـل می شـود طبعآ مـردم چاره 

جـز دفـاع ندارنـد ولـی ادامه جنـگ قطعـآ راه صلح آمیـز قضیه 

نیسـت امـا در عیـن حال چیزی کـه امروز اولویـت دارد دفاع از 

مـردم و حامیـت مـردم از نیروهای دفاعی و امنیتی می باشـد.«

او افـزود: »اگـر خـدا خواسـته باشـد بـه صلـح برسـیم اجـامع 

مردمـی در دفـاع از نیروهـای دفاعـی و امینتـی یـک رضورت 

اسـت و اگـر خدای ناخواسـته وضعیـت موجود ادامـه پیدا کند 

و گفتگو هـا آغـاز نشـود بـاز هـم اتحـاد مردم راه گشـاه اسـت«.

بـرای  قبـال  طالبـان  گفـت:«  مصالحـه  عالـی  شـورای  رئیـس 

ادامـه جنـگ یـک بهانـه مبنـی بـر حضـور قـوای خارجـی در 

افغانسـتان داشـتند امـا حـاال دیگـر دلیـل بـرای خشـونت و 

جنـگ وجـود نـدارد«. آقـای عبداللـه حامیـت امریـکا از نظـام 

افغانسـتان را دامـدار خوانـده گفـت:« تحلیل هـای کـه گویـا 

معاملـه  و  بـازی  یـک  بدسـت طالبـان  ولسـوالی های  سـقوط 

اسـت حقیقت نـدارد، بلکـه وضعیت موجود حقیقـت جامعه ما 

اسـت«. ایـن گفته های رئیس شـورای عالی مصالحـه در حالی 

مطـرح می شـود کـه گفتگو های صلح افغانسـتان از سـه ماه به 

این سـو متوقف شـده اسـت. گـروه طالبان میز مذاکـره را ترک 

کـرده و جنگجویـان آن همزمـان بـا خـروج نیروهـای خارجی از 

افغانسـتان، حمـالت شـان را در نقـاط مختلـف کشـور افزایش 

داده اند. 

بـا تشـدید ناامنی هـا در والیات همجوار آن، طالبـان در تالش ترف 

برخی سـاحات مـرزی این والیـت اند.

در یـک خـر دیگـر، وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه نظامیـان افغـان 

حمـالت طالبـان را در چهـار ولسـوالی بدخشـان دفـع کـرده اند.

فـواد امـان، معـاون سـخنگوی ایـن وزارت گفـت کـه ایـن حمـالت 

طالبـان دیشـب بر ولسـوالی های جرم، تگاب، کشـم و بهـارک انجام 

شـد. آقـای امـان افزود کـه نیروهای خیـزش مردمـی در دفع حمالت 

طالبـان در ایـن ولسـوالی ها سـهم فعـال داشـته اند.

پولیـس بدخشـان می گویـد کـه در ایـن درگیری هـا، بیـش از ۴۰ 

جنگجـوی طالبـان کشـته و زخمـی شـده انـد.

طالبان تا اکنون در این موارد ابراز نظر نکرده اند.

والیـت فـراه را نیـز بـا کارگـذاری مقـدار زیاد مـواد انفجـاری، ویران 

کردنـد و یـک شـفاخانه و مرکـز تولید آکسـیجن در والیت نورسـتان 

را بـه آتش کشـیدند.

ایـن گـروه در طـول دو دهـه اخیـر بـه صـورت وسـیع دارایی هـای 

عامـه و خصوصـی را در افغانسـتان ویران کرده و هزاران انسـان غیر 

نظامـی بـه قتل رسـانده اسـت.

تخریـب جـاده، حتـا توسـط بیلـدوزر، از بیـن بـردن پـل، پلچـک، 

تاسیسـات عامـه لیسـت  ویـران کـردن شـفاخانه، مکتـب و سـایر 

طویلـی اسـت که بـه طور وسـیع در کارنامـه نظامی وسیاسـی گروه 

طالبـان قـرار دارد. در عیـن زمـان ویدیویی از جنگجویان بازداشـت 

شـده گـروه طالبـان کـه اخیـرا توسـط نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

کشـور در فضـای مجـازی منتـر شـده اسـت، نشـان می دهـد کـه 

تعـداد زیـادی که در صـف گروه طالبـان می جنگند، انگیزه بیشـر 

آنـان چـور و چپـاول اسـت. ایـن بازداشـت شـدگان کـه در والیـت 

کنـدز بـه دسـت نیروهای امنیتـی افتاده انـد می گویند کـه ما برای 

جهـاد نیامـده انـد، فقط قومندانـان گروه طالبـان وعده سـپرده اند 

کـه در جنـگ هرچـه به دسـت رسبـازان بیفتـد از خودشـان اسـت. 

یکـی از آنـان می گویـد کـه انهـا بـرای به دسـت آوردن موتـر و پـول 

بـه کنـدز بـه آمـده اند.

روزهـای دیگـری بگذارنـد. بـه قـول وی در ایـن مرحلـه ی دفـاع از 

کشـور، هرگونـه تقابـل بـه نفـع دشـمن مشـرک متـام می شـود و 

روحیـه مـردم را صدمـه می زنـد.

وی تریـح می کنـد: »از همـه جوانـان و فعـاالن جمعیـت اسـالمی 

تقاضـا می منایـم کـه بـدور از هـر تعلـق و مالحظـه، از درگیری هـا و 

بگـو مگـو هـای زیـان بـار دوری جوینـد و در محور وحـدت جمعیت 

اسـالمی و هم سـویی بـا سـایر احـزاب سیاسـی و نیروهـای مردمـی 

بسـیج ملـی، مسـیر مقابلـه بـا دشـمن را تقویت بخشـند.«

عطـا محمـد نـور حـدود یـک هفتـه پیـش نیـز پـس از آن بـه نـر 

فراخـوان همبسـتگی بـرای متـام اعضـا و هـواداران حـزب جمعیـت 

و سـایر احـزاب جهـادی اقـدام کرد کـه پیش روی هـای جنگجویان 

گـروه طالبـان در شـامل کشـور رسیـع شـد. جنگجویـان ایـن گروه 

در مـدت دو هفتـه اخیر بیش از ٢0 ولسـوالی را عمدتان در شـامل 

کشـور تـرف کردنـد کـه طـی چنـد روز اخیـر دوبـاره بـه کنـرول 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور درآمدنـد.

آقـای نـور هـم اکنـون در والیـت بلخ مدیریـت بخـش از خیزش های 

در  دارد.  عهـده  بـه  را  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  علیـه  مردمـی 

تازه تریـن تصاویـر وی بـا سـه فرزنـدش بـا لبـاس نظامـی و جنـگ 

افـزار در جبهـه جنـگ دیـده می شـود.

نـور در حالـی بـرای دومیـن بار ایـن فراخوان همبسـتگی را منشـر 

کـرده اسـت کـه در اواخـر سـال قبـل خورشـیدی مخالفت هـا بـر 

رهـری حـزب جمعیت میـان وی و صـالح الدین ربانی فرزند ارشـد 

برهـان الدیـن ربانـی رهـر فقیـد این حـزب بـاال گرفـت و در نهایت 

حـزب جمعیـت نیـز به دو شـاخه تقسـیم شـد.

در پاکسـتان حقیقـت نـدارد، زیـرا ایـن جنـگ »کنـرل، 

رهـری و حضور همه مسـئولین را می خواهـد و خانواده 

نیـز از آنهـا نبایـد دور باشـد.«

او افـزود کـه مهاجریـن افغانسـتان در پاکسـتان حضـور 

دارنـد کـه کسـانی از طرفـداران طالبـان نیـز در میـان 

آنـان »شـاید باشـد.«

همچنیـن وزارت خارجـه کشـور در واکنـش بـه سـخنان 

پاکسـتان  طالبـان  تحریـک  کـه  گفتـه  رشـید  شـیخ 

و  نشـده  هسـته گذاری  افغانسـتان  در  وجـه  »به هیـچ 

نـه در خـاک مـا فعالیـت دارد.« ایـن نهـاد افـزوده، ایـن 

تحریـک، بـر اسـاس راهـکار امنیت ملـی افغانسـتان در 

ثبـات  دشـمن صلـح،  تروریسـتی،  کنار«سـایرگروه های 

و رفـاه در افغانسـتان و منطقـه شـناخته شـده و دولـت 

سـایر  ماننـد  تروریسـتی  گـروه  ایـن  علیـه  افغانسـتان 

مبـارزه  تبعیـض  هرنـوع  بـدون  تروریسـتی  گروه هـای 

می کنـد.«

وزارت خارجـه کشـور بـا نـر بیانیـه ای افزوده کـه کابل 

پیوسـته بـر عملی شـدن قطعنامه هـای شـورای امنیـت 

سـازمان ملـل متحـد و توافق نامـه صلـح دوحـه مبنی بر 

قطـع روابـط طالبـان بـا سـایر گروه هـای »تروریسـتی« 

طالبـان  تحریـک  شـمول  بـه  بین املللـی  و  منطقـه ای 

تحریـک  محمـد،  جیـش  طیبـه،  لشـکر  پاکسـتان، 

اسـالمی ازبکسـتان، تحریک اسالمی ترکسـتان رشقی، 

القاعـده و داعـش تأکیـد کـرده اسـت.

کابل خواسـتار مبارزه مشـرک، یکسـان و بدون تبعیض 

همه کشـورهای منطقه با این پدیده شـده اسـت.

در روزهـای اخیـر تنـش لفظـی میـان کابل و اسـالم آباد 

نیز زیاد شـده اسـت. 

رئیـس  معـاون  صالـح،  امراللـه  مـورد  تازه تریـن  در 

فیسـبوک  رسـمی  صفحـه  در  افغانسـتان  جمهـوری 

میزبـان طالبـان  عنـوان  بـه  آبـاد  »اسـالم  نوشـته  خـود 

از روز زایـش تـا امـروز می توانـد نقـش قابـل ملـس در 

صلـح بـازی کنـد و بدینسـان بـه دوسـت قابل بـاور ملت 

گـردد.« تبدیـل  افغانسـتان 

در  چپاول گـری  و  رسقـت  طالبـان،  گـروه  توسـط  جنـگ 

افزایـش  بـه  رو  کابـل  شـهر  جاده هـای  و  پس کوچه هـا 

اسـت. در همیـن حـال پولیـس کابـل صبـح امـروز اعـالم 

کـرده اسـت گشـت و گـذار موترسـایکل ها پـس از ایـن بنا 

بـه دالیـل امنیتـی ممنـوع اسـت.

در ایـن اعالمیـه آمـده اسـت: »تـا امـر ثانـی گشـت وگذار 

موترسـایکل های یک سـواری و دو سـواری در متـام نقـاط 

شـهر و ولسـوالی های کابـل ممنـوع می باشـد.«

شـامر  بـرای  کار  ایـن  بـا  کـه  می کنـد  تریـح  اعالمیـه 

وطنـداران مشـکالت ترانسـپورتی پیـش خواهـد آمـد، امـا 

از شـهریان شـهر کابـل تقاضا شـده اسـت که بـا نیروهای 

امنیتـی کشـور همـکاری کننـد.

 در خرنامـه عـالوه شـده اسـت کـه ایـن محدودیـت باالی 

وضـع  اسـناد  فاقـد  و  اسـناد  دارای  موترسـایکل های 

آگاهـی  ایـن  نادیده گرفـن  صـورت  در  اسـت.  گردیـده 

می شـود. داده  توقـف  پولیـس  سـوی  از  موترسـایکل 

گفتنـی اسـت بیشـرین ترورهـای هدفمنـد، رسقت هـای 

در  بیـگ  و  مبایـل  قاپیـدن  چپاول گـری،  مسـلحانه، 

شـهرکابل و شـهرهای عمـده کشـور توسـط موتـر سـایکل 

می شـود. انجـام 

تشدید جنگ؛ ›حمالت طالبان در بامیان و بدخشان دفع شد‹ 

کاردار سفارت آمریکا ویرانی توسط جنگجویان گروه طالبان را تکان دهنده خواند

عطا محمد نور : در وضعیت پیش آمده، بازی ها مبهم است

وزیر داخله پاکستان:
 اجساد و زخمی های طالبان به پاکستان منتقل می شوند   

پولیس کابل: 21 به اتهام جرایم جنایی بازداشت شدند

محمد هدایت 

سرمقاله

حمایت های بی دریغ 
همسایگان از طالبان



 

مـی  داغ تـر  طالبـان  بـا  مصالحـه  بحـث  چـه  هـر 

شـود، بـه هـامن پیامنـه سـطح نگرانی هـا نیـز بـاال تـر 

مـی رود. پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه تفـاوت  اساسـی 

چیسـت.  داعـش  ماننـد  گروه هایـی  و  طالبـان  میـان 

سـنجش گـروه هـای افراطـی خشـونت طلـب بـا داعـش 

از ایـن جهـت مهم اسـت کـه در باره تروریسـت بودن این 

گـروه در داخـل و خـارج جهـان اسـام اجـامع جهانـی 

از  و  بـا هـم شـباهت ها  و داعـش  وجـود دارد. طالبـان 

هـم تفاوت هایـی دارنـد. شـباهت ها سـبب می شـوند تـا 

نگرانی هـا از عاقبـت ایـن رونـد افزایـش یابـد، و تفاوت ها 

سـبب می شـوند تـا طرف هـای منطقـه ای و بیـن املللـی 

بـا محاسـبات متفـاوت در بـاره هـر یـک، اسـراتژی های 

متفاوتـی در برابـر آنـان در پیـش بگیرنـد.

بـرای کاهـش رسدرگمـی در ایـن بـاره، در زیـر بـه 

مهم تریـن شـباهت ها و تفاوت هـای ایـن دو گـروه اشـاره 

می شـود تـا موضع گیـری در برابـر آنـان آسـان تر شـود.

الف(شباهتها:

۱. تفسـیر اسـام: تفسـیری که طالبـان و داعش از 

اسـام دارنـد از نـوع تفسـیر ظاهـری اسـت کـه در عربی 

بـه آن تفسـیر نصـی و در انگلیسـی )literalistic( تحـت 

اللفظـی یـا منت محـور می گوینـد. در ایـن روش اصالـت 

بـه  لفـظ  تابـع  معنـا  معنـا.  نـه  لفـظ داده می شـود  بـه 

شـامر مـی رود و افـق معنایـی را عبـارات متنـی محـدود 

و مقیـد می کنـد. اولیـن و مشـهورترین گـروه در تاریـخ 

اسـام کـه بـه ایـن شـیوه گرایـش داشـت خـوارج بـود، و 

پسـان تر شـاخه هایی از اهل حدیث، حشـویه، اخباریون 

و بـه درجاتـی خفیف تـر برخی اشـاعره متاخر. بر اسـاس 

ایـن تفسـیر هـر چـه در نصـوص دینـی، کتـاب و سـنت 

یـا سـخنان سـلف صالـح، آمـده باشـد مرشوعیـت دارد و 

آنچـه ریشـه در ایـن نصـوص نداشـته باشـد بی اعتبـار و 

فاقـد مرشوعیـت اسـت. در تقسـیم بندی کان هـر دو به 

خوانـش سـلفی از اسـام تعلـق دارنـد.

۲. الگـوی حکومت داری: برای هر دو گروه رسـیدن 

متـام  هسـت.  و  بـوده  اسـراتژیک  هدفـی  قـدرت  بـه 

گروه هـای اسـام سیاسـی باالترین هدف شـان رسـیدن 

بـه قدرت اسـت کـه در اصطاحـات خاص شـان از آن به 

مرحلـه “متکیـن” یاد می کنند. از نظر آنـان همه اهداف 

مهـم دیگر چـه اصاحات داخلی و چـه تغییرات خارجی 

و بیـن املللـی وابسـته بـه تشـکیل حکومـت مـورد نظـر 

است.

الگـوی مـورد نظـر داعـش و طالبان یکی اسـت. هر 

دو می خواهنـد کسـی بـه نـام امیـر املؤمنیـن در راس 

قـدرت باشـد. امیر املؤمنین در تفکر سـنتی مسـلامنان 

بـه حیـث اولو االمـر و باالتریـن مرجعیت اجرایـی در رتبه 

بعـد از خـدا و پیامـر قـرار می گیـرد و اطاعـت از او بـر 

مسـلامنان واجـب رشعـی اسـت، حتـی اگـر بـا او موافق 

پیامـر  بـه  منسـوب  روایتـی  بـه  آنـان  اتـکای  نباشـند. 

اسـام اسـت کـه بخـاری و مسـلم روایـت کرده انـد مبنی 

بـر اطاعـت از اولـو االمـر در هر حالت، سـختی و آسـانی، 

و  الیـر  و  العـر  فـی  “الطاعـه  بدآینـد:  و  خوشـایند 

املنشـط و املکـره”. در نـگاه هـر دو گـروه، نظام هـای 

انتخـاب شـده بـا رای مردم نظـام غیر رشعی انـد، و مردم 

مکلـف بـه قبول امیـر املؤمنین هسـتند حتی اگـر با زور 

بـر رس شـان حاکـم شـده باشـد. حاکـم شـدن بـا زور را 

ب می گفتنـد کـه در فقـه سـنتی یکـی از  در قدیـم تغلُـّ

تغلـب  راه هـای مرشوعیـت حاکـامن شـمرده می شـود. 

یعنـی غلبـه یافـنت و چیـره شـدن بـه هـر شـکل ممکـن.

۳. سـتیز بـا متـدن معـارص: همـه گروه هـای اسـام 

سیاسـی بـا متـدن معـارص در نـرد هسـتند، و از آن تنها 

می پسـندند.  را  تکنیکـی اش  وسـایل  و  جنگـی  ابـزار 

اسـراتژی آنـان جنگیـدن بـا ایـن متدن بـا ابزار خـود آن 

اسـت. در این میان طالبان و داعش سـتیز آشـکارتری با 

متـدن معارص دارند. بیش ترین دشـمنی آنـان با مفاهیم 

و ارزش هـای متـدن معـارص اسـت ماننـد بهـا دادن بـه 

برابـری مـرد و زن، دموکراسـی،  بـه جـای فقـه،  قانـون 

کرثت گرایـی، حقـوق بـرش، آزادی بیـان، جامعـه مدنـی، 

آزادی هـای فـردی و ماننـد این هـا.

۴. برخـورد خشـن بـا دیگـری: هـر دو گـروه خـود را 

کامـا بـر حـق می داننـد و از آن رو مخالفـت دیگـران بـا 

خـود را مخالفـت بـا خـدا و پیامـر می شـامرند. از نظـر 

آنـان هـر فـرد یـا گروهـی کـه دسـت بـه مخالفـت می زند 

بـا  مـدارا  خشـونت.  بـا  حتـی  اسـت  رسکـوب  سـزاوار 

مخالفـان در نظـر آنـان مداهنـه خوانـده می شـود کـه در 

ردیـف منافقـت قـرار می گیـرد. از نظـر آنـان بـا مخالفـان 

بایـد مطابـق بـا ایـن آیـه رفتـار کـرد: “جاهـد الکفـار و 

املنافقیـن و اغلـظ علیهـم” یعنـی بـا کافـران و منافقان 

جهـاد کـن و درشـتی نشـان ده.

۵. ارعـاب بـه مثابـه اسـراتژی: از نظر هـر دو گروه، 

برخـورد خشـن بـا کسـانی که بالفعـل در صـف مخالفان 

بالقـوه  کـه  بایـد کسـانی  بلکـه  نیسـت  کافـی  هسـتند 

در صـف مخالـف هسـتند چنـان برسـند کـه از خیـال 

مخالفـت هـم دسـت بشـویند. بـرای ایـن کار بایـد مردم 

دچار رعب و وحشـت شـوند تا هر گونه احتامل شـورش، 

متـرد، و دشـمنی کامـا منتفی شـود. آنـان این شـیوه را 

بـه حدیثـی در صحیـح بخـاری می رسـانند کـه از قـول 

پیامر اسـام می گوید: “و نُِصت بالرعب مسـیره شـهر” 

یعنـی پیـروزی ام بـه این اسـت که ترس از من تا مسـافت 

یک  مـاه پیشـاپیش گسـرده می شـود.

۶. توجیـه وسـیله بـه خاطـر هـدف: هـر دو گـروه 

آنـان برپایـی نظـام خالـص  هـدف خـود را کـه از نظـر 

اسـامی و تطبیـق رشیعـت اسـت مقـدس می داننـد، و 

بـرای رسـیدن به آن متوسـل شـدن بـه هـر کاری را مجاز 

می شـامرند. آنـان معتقدنـد کـه در حال نـرد بـا اردوگاه 

کفـار و منافقیـن هسـتند، و در حالت نـرد به کار گرفنت 

نیرنـگ و فریـب جایز اسـت بنـا به این روایـت متفق علیه 

کـه در صحیـح بخـاری و مسـلم آمـده اسـت: “الحـرب 

خدعـه” یعنـی جنـگ هامنـا نیرنـگ اسـت. اگر رسـیدن 

بـه هدف مسـتلزم نیرنگ، سـاخنت دروغ، پخش شـایعه، 

و تهمـت بـه مخالفـان بـود جـواز آن هـا محـرز می شـود.

اسـام  گروه هـای  اکرثیـت  فرامـرزی:  روابـط   .۷

سیاسـی بـه مرزهـای موجـود جهـان بی باورنـد و دنیـا در 

نظر آنان به بیشـر از دو سـه کشـور قابل تقسـیم نیسـت 

یکـی دار االسـام، یکـی دار الکفـر، و یکـی دیگـر دار 

العهـد، یعنـی کشـور غیـر مسـلامنی کـه بـا دار االسـام 

معاهـده امضـا کـرده و بـر رس جنـگ نیسـت. طالبـان و 

داعـش هـر دو بـه مرزهـای کنونـی بی بـاور هسـتند، اما 

شـیوه کارشـان در ایـن زمینـه متفـاوت اسـت. داعش هر 

کشـور اسـامی را یکـی از والیت هـای خـود می شـامرد، 

بخش نخسـت این یادداشـت متمرکـز روی اوضاع 

داخلـی افغانسـتان بـود. در ایـن قسـمت بـا توجـه بـه 

رشایـط و اوضـاع فعلـی افغانسـتان و خشـونت هـای 

روز افـزون گـروه طالبـان بیشـر بـه جبهـه گیـری های 

منطقـوی و جهانی نسـبت به خشـونت هـای جاری در 

افغانسـتان پرداختـه مـی شـود. گـروه طالبـان بعـد از 

مذاکـرات پـی گیـر کـه بـا امریکایی هـا در سـال های 

گذشـته داشـتند و در نهایـت بـه معاهـده¬ی دسـت 

یافتنـد. ایـن پیـامن نامـه کـه در دوحـه مرگـز کشـور 

قطـر بـه امضأ رسـید حـاوی چهـار بخش اساسـی بود. 

خـروج نیروهـای نظامـی خارجـی از افغانسـتان. قطـع 

خشـونت ها و کشـتارها در داخل کشـور از سـوی گروه 

طالبـان و نداشـنت حمات بر امریکایـی ها و نیروهای 

خارجـی. قطـع رابطـه با گـروه های تروریسـتی جهانی 

بیـن  مذاکـرات  بـرای  آمادگـی   ... و  القاعـده  ماننـد 

االفغانـی و یافنت راه حل مسـایل سیاسـی افغانسـتان 

در میـز مذاکـره. ایـن چهـار بخـش عمـده¬ی بـود کـه 

در تعهـد نامـه امریکایـی هـا با گـروه طالبـان در دوحه 

روی آن توافـق صـورت گرفـت. 

گـروه طالبـان بعـد از ایـن پیـامن که بـا امریکایی 

آمـاده¬ی رشکـت در میـز  بایسـت  هـا امضـأ کردنـد، 

مذاکـره بـا جانـب مـردم افغانسـتان و دولـت را اعـان 

منایـد. اینـکار شـد و میـز گفتگو در دوحه آغـاز گردید؛ 

امـا آنگونه کـه انتظار می رفت و مردم افغانسـتان توقع 

داشـت، گـروه طالبـان بـه گفتگـو متایـل جدی نشـان 

نـداد. خواسـت مـردم افغانسـتان از ایـن دور مذاکـره 

ایـن بود که کشـتار هـای مردم در افغانسـتان از جانب 

گـروه طالبـان بـه حد اقـل کاهش یابـد و طالبـان باید 

گـروه  تأسـف  بـا  تـن دهنـد.  بـس رسارسی  آتـش  بـه 

طالبـان اینـکار را نکردنـد، بـل رشایط جنگی و کشـتار 

هـای مردمـی را تشـدید بخشـیدند. حمـات انتحـاری 

را بـه مکاتـب و موتـر هـای مسـافر بری در سـطح شـهر 

هـا و بـه خصـوص کابـل بـه صـورت بـی پیشـینه¬ی 
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تقویـت منودند. به روسـتاهای کشـور و ولسـوالی های 

والیـات مختلـف حمات نظامـی و تهاجمـی خویش را 

قـوی تـر از قبـل آغـاز کردنـد؛ نتیجـه¬ی ایـن حمات 

ویرانگـر کشـتار مـردم بی دفاع روسـتایی و آواره شـدن 

شـد.  شـان  مسـکونی  مناطـق  از  خانـواده  هـزاران 

ولسـوالی های زیاد بویژه در مناطق شـامل کشـور پی 

هـم سـقوط مـی منودنـد. جنـگ تبلیغاتی بسـیار قوی 

را راه انـدازی کردنـد و از فتـح و پیـروزی از راه نظامـی 

و جنـگ را آوازه¬ی دنیـا سـاختند. مـردم افغانسـتان 

برخـاف توقـع شـان از گـروه طالبـان ایـن تعرضـات 

نظامـی و حمـات را تـا حدی صبورانـه تحمل منودند، 

وقتـی دیدنـد کـه ایـن گـروه از حـد مـی گـذرد، صـر 

شـان لریـز و مجبـور گردیدنـد همـه دسـت بـه صـاح 

برنـد و در برابـر مهاجمیـن مسـلح طالـب در متامـی 

مناطـق افغانسـتان برخیزنـد. خیـزش و قیـام عمومـی 

طالبـان  بـرای  اساسـی  پیـام  دو  افغانسـتان  مـردم 

تروریسـت دارد. اول اینکـه مـردم افغانسـتان زیـر بـار 

زور و مـزدوران خـود فروختـه هرکـز نخواهـد رفت. دوم 

دنیـا بداننـد کـه گـروه طالبـان هـامن ایدئولـوک های 

تنـگ نظـر هسـتند که همـه مـردم افغانسـتان و جهان 

را واجـد رشایـط کشـنت مـی داننـد؛ ایـن گـروه بایـد 

شـود.  نابود 

خشـم مردم افغانسـتان در برابر طالبان تروریست 

بعـد از حمـات زیـاد ایـن گـروه بـه جوشـش آمـد و بـه 

کنـار  در  کـه  اسـت  گردیـده  تبدیـل  خروشـان  سـیل 

نیروهـای نظامـی دولـت افغانسـتان بنیاد این گـروه را 

از بیـن خواهـد بـرد. طالبـان بـا غـرور کاذبانـه¬ی کـه 

از امضـأ معاهـده بـا امریکایـی هـا پیـدا منوده بـود، به 

متامیـت حیثیتی مردم افغانسـتان حملـه منودند و در 

نهایـت نتیجـه¬ی ایـن را نیـز بـه زودی مـی نگرنـد که 

مقابلـه بـا مـردم افغانسـتان کنـدن قـر شـان بدسـت 

خـود آنـان اسـت. مـردم آزاده و سلحشـور افغانسـتان 

هرگـز تسـلیم زور و تجـاوزات مـزدوران بیگانـه نشـده 

بـه  مـردم  سـابقه¬ی  بـی  بسـیج  بـا  شـد.  نخواهـد  و 

خصـوص در مناطـق شـامل افغانسـتان در مقابلـه بـا 

طالـب، بـرای منطقـه و جهـان نیـز روشـن گردیـد کـه 

میـان  در  و  افغانسـتان  در  طالبـان  تروریسـتی  گـروه 

مـردم جـای نـدارد. بـه تأسـی از ایـن طوفـان خشـم 

مردمـی علیـه طالبـان، شـورای امنیـت سـازمان ملـل 

در جلسـه¬ی عمومـی خـود بـه ایـن فیصلـه رسـید که 

برگشـت نظام تاریـک طالبانی و امارتی در افغانسـتان 

قابـل قبـول سـازمان ملـل نیسـت. ایـن روشـن تریـن 

پیامـی اسـت کـه بـرای ایـن گـروه و بـاداران شـان در 

کنـار پیامـی واضح کـه از جانب مردم افغانسـتان داده 

است.  شـده 

کشـور هـای همسـایه افغانسـتان بـه خاطـر دارند 

کـه گـروه طالبـان بودنـد کـه بـه هیـچ پروتـوکل بیـن 

املللـی و منطقـوی پایبنـد نبودند و در اقدامـات اولیه 

ایـن گـروه در برابـر دیپلومات های آنـان چه فاجعه¬ی 

دیپلـامت  و  کارمنـد  کشـتار چندیـن  آوردنـد.  ببـار  را 

کشـور دیگـر، نهایـت درجـه¬ی از دشـمنی را نشـان 

مـی دهـد. ایـن کارکـرد هـای طالبـان چـرا از ذهنیـت 

هـای بعضـی کشـور هـای همسـایه پـاک شـده اسـت. 

بـا سـلفیت سیاسـی  دیگـر همیـن طالبـان  از سـوی 

و فکـری کـه دارد بنیـاد هـای فکـر و مذهبـی بعضـی 

کشـور هـای اسـامی را از اسـاس باطـل می شـامرد و 

مردمـان پیرو آن را مسـتحق کشـتار و قتل عمومی می 

دانـد. کشـور های منطقـه و جهان به خوبـی درک می 

کنـد کـه اگـر طالبـان در افغانسـتان موفـق بـه گرفنت 

جغرافیـای مشـخص و دایـره حکومتـی معییـن و قـوی 

شـود، آنـگاه مناطـق تحـت تسـلط گـروه طالبـان محل 

نطفـه گـزاری، تربیه و رشـد تروریسـتان جهانی خواهد 

شـد؛ ایـن موضوع کـه یک بار آزموده شـده اسـت، نیاز 

بـه تجربـه مجدد نیسـت. 

همسـایگان دیگـر افغانسـتان نیـز بـه خوبی درک 

مـی کننـد کـه اگـر در افغانسـتان گـروه طالبـان و یـا 

هامننـد ایـن گـروه بـه قـدرت سیاسـی برسـد، دخالت 

شـدید شـان در امـور آن کشـور هـا بی سـابقه نیسـت. 

ایدئولـوژی  و  دارد  کـه  قومـی  خاسـتگاه  بـا  طالبـان 

سیاسـی را کـه دنبـال مـی کنـد حاکـی از ایـن امـر 

اسـت کـه بعـد از قـدرت گیـری قـوی در افغانسـتان به 

نقاط ضعف و تشـنج آور کشـور چون پاکسـتان دسـت 

بـزرگ  بـا خطـر  پاکسـتان  آن صـورت  زد. در  خواهـد 

تجزیـه طلبی قومـی و اختافات بی سـابقه¬ی ملیتی 

در داخـل رو بـرو خواهـد شـد. طالبـان پاکسـتانی و 

طالبـان افغانسـتانی همـه از قـوم واحـد هسـتند کـه 

تجزیـه  نهایـت  در  و  قومـی  مختـاری  خـود  خواهـان 

کشـور پاکسـتان بـر اسـاس قومیـت مـی باشـد. ایـن 

خطـر بـزرگ در صـورت پاکسـتان را مـورد تهدیـد قـرار 

در  سیاسـی  قـوی  قـدرت  بـا  طالبـان  کـه  دهـد  مـی 

افغانسـتان حیـات دوبـاره پیـدا منایـد. مسـأله تجزیـه 

طلبـی بـر مبنی قـوم و ملیت نه تنهـا در آینده متامیت 

ارضـی پاکسـتان را بـا خطـر بـزرگ سیاسـی و هـرج و 

ایـن  بـا  را  بـل متـام منطقـه  مـرج مواجـه مـی سـازد 

ریسـک و شـکاف رو بـه رو مـی کنـد. 

نیـز  افغانسـتان  شـاملی  همسـایه  هـای  کشـور 

از نابسـامانی در افغانسـتان متـرر خواهـد شـد. در 

افغانسـتان اگـر ثبـات نسـبی سیاسـی برقـرار باشـد، 

ثبـات  افغانسـتان هامننـد یـک محـور، و زمینـه سـاز 

سیاسـی و اقتصـادی در ایـن حـوزه مـی شـود. دولـت 

پروتـوکل  متامـی  بـه  کـه  سیاسـی  هـای  نظـام  و  هـا 

هـای بیـن املللـی و تعهـدات بـزرگ جهانـی کـه خیـر 

همـه برشیـت در آن نهفتـه اسـت، اگـر در افغانسـتان 

تـداوم داشـته باشـد بـه یقیـن بـه سـود همـه جانبـه 

منطقـه و کشـور هـای همسـایه مـی باشـد. لـذا مـردم 

افغانسـنتان از کشـور هـای ایـن منطقـه و همسـایگان 

خـوب خـود ایـن توقـع را دارد کـه در این جنـگ باطل 

و سـیاه جانـب مـردم افغانسـتان را داشـته باشـند. از 

مـردم افغانسـتان حامیـت کننـد تـا دولـت و حاکمیتی 

مـردم  عـزت  آن  در  کـه  آیـد  بوجـود  افغانسـتان  در 

افغانسـتان و عـزت مـردم منطقـه حفـظ باشـد. گـروه 

هـای تروریسـتی چـون طالبـان هرگـز به چنیـن آرزوی 

ایـن کشـور و این منطقـه را نخواهد رسـاند. گروه های 

تروریسـتی جـز وحشـت و فرافگنـی هـای دحشـت زا 

چیـزی دیگـری در کارنامـه سیاسـی خـود نداشـته و 

ندارد. کشـتار های اخیر مردم در افغانسـتان از سـوی 

طالبـان ایـن مسـاله را هـم بـرای مـردم افغانسـتان و 

هـم بـرای متـام مـردم دنیـا ثابـت سـاخت کـه طالبـان 

هامن خشـونت طلبان و خشـونت گرایانی هسـتند که 

جـز خـون و کشـتار و تفرقـه و خرابـی چیـزی دیگـری 

را منـی خواهنـد. خشـونت هـا و تهاجـامت اخیر شـان 

بـر مناطـق مختلـف شـهر و دهـات افغانسـتان منجـر 

بـه سـیل بنیـان بـر کـن و طوفـان خشـم مهار نشـدنی 

مـردم افغانسـتان گردیـد. ایـن طوفان خشـم کـه برای 

نجـات مـردم افغانسـتان از چنـگال خونخـواران تاریـخ 

صـورت گرفتـه اسـت سـیامی کـرِه گـروه طالبـان را بـه 

جهـان آفتابـی منـود. 

ولـی طالبـان اولویت خـود را بر افغانسـتان نهاده اسـت، 

و بـا آن کـه حامیـت از گروه های جهـادی را وظیفه رشعی 

پنهـان  را  ایـن  تاکتیکـی  بـه لحـاظ  امـا  خـود می دانـد 

کـرده از روش خدعـه اسـتفاده می کنـد. قطـع رابطـه بـا 

القاعـده کـه در مذاکـرات مطـرح می کنند از بـاب هامن 

خدعـه اسـت. آنـان قبـا نیـز، زمـان حاکمیـت شـان، در 

نخسـت بـه ترکـی الفیصـل، رئیـس آن زمان اسـتخبارات 

سـعودی، در مـورد اسـامه بـن الدن وعـده داده بودنـد تـا 

تنهـا بـه او پناه بدهند اما در فعالیت های تروریسـتی اش 

از او حامیـت نکننـد، امـا وقتـی بـر اوضاع مسـلط شـدند 

آن وعـده را نـا دیـده گرفتنـد و ایـن موضوع سـبب خشـم 

ترکـی الفیصـل گردیـد. ایـن را پرویـز مـرشف در کتـاب 

خـود، در خـط آتـش، نوشـته اسـت. بـه عکـس آن، روش 

داعـش سـبب مـی شـود که بـا هیـچ گروهی غیـر از خود 

نکند. همـکاری 

ب(تفاوتها:

۱. سـاختار قبیلـه ای: طالبـان از هامن روز نخسـت 

داشـته اند.  مترکـز  قبیلـه ای  عنـص  بـر  خـود  پیدایـش 

اسـت  مناطقـی  در  آنـان  نفـوذ  بیشـرین  رو  همیـن  از 

در  هنـوز  مـردم  و  اسـت  کمرنـگ  شـهری  زندگـی  کـه 

در  خـود  طالبـان  می کننـد.  زندگـی  قبیلـه ای  بافـت 

قبایـل  رسان  و  شـده  داخـل  قبیلـه ای  کشـمکش های 

رقیـب را کشـته اند. ایـن را هم در مناطق حضـور طالبان 

افغانسـتان می تـوان دیـد و هـم در مناطـق  در داخـل 

حضـور آنـان در پاکسـتان. داعـش بـر خاف طالبـان، از 

هـامن آغاز کوشـش داشـته اسـت الگـوی صدر اسـام را 

بـه منایـش بگـذارد و وظایـف و مناصـب دولتـی خـود را 

میـان عنـارصی از نژادهـا و اقـوام مختلـف تقسـیم کنـد. 

در میـان افـران و مسـئوالن داعش از اقـوام عرب، کرد، 

ترکمـن، چچنـی، ازبیـک، قـزاق، تاجیـک و.. بوده انـد. 

رهـران داعـش در بیانیه هـای خـود بـر رهـران القاعـده 

خـرده می گرفتنـد کـه چـرا بـه رویکردهـای قبیلـه ای ما 

عمـر و طالبـان تـن داده و بـا جاهلیـت قدیـم کنـار آمـده 

بودنـد. داعـش به جـای گرایش هـای قبیله ای بـه جامعه 

می اندیشـد. فراقبیلـه ای  ای 

۲. نقـش زن: طالبـان بـه حکـم فرهنـگ قبیلـه ای 

بـه هیـچ قیمتـی  و  بـه شـدت زن سـتیز هسـتند  شـان 

بکشـند.  ایـن خصوصیـت دسـت  از  راضـی منی شـوند 

آنـان در زمـان حاکمیت در افغانسـتان، هیچ گونه توصیه 

از علـامی مسـلامن و هیچ گونـه فشـار از کشـورهای غیر 

مسـلامن را منی پذیرفتند. حساسـیت شان در این قضیه 

بـه حـدی بـود کـه در یک مرحلـه دولـت امریـکا در زمان 

بیـل کلینتـون نزدیـک بـود حکومـت آنـان را بـه رسـمیت 

بشناسـد بـه رشطـی کـه در مـورد زنـان کمـی مایمـت 

نشـان بدهنـد، امـا طالبـان بـه هیـچ قیمتـی تـن بـه این 

کار ندادنـد. ایـن مطلـب را احمـد رشـید نوشـته اسـت. 

می خواسـت  زنـان  از  تنهـا  طالبـان  خـاف  بـر  داعـش 

نقـاب بپوشـند، بعـد از آن اجازه داشـتند اعضـای فعالی 

در سـازمان آنـان باشـند. کارنامـه طالبـان در ایـن زمینـه 

نسـبت بـه داعـش تاریک تـر و ترسـناک تر اسـت.

مـدرن  آمـوزش  بـا  طالبـان  مـدرن:  آمـوزش   .۳

دشـمنی سـختی دارند. در زمان حاکمیت شـان یا متاما 

آن را لغـو کردنـد، و یـا اگـر در برخـی والیـات کشـور بـا 

سـاعت های  کوشـیدند  شـدند  مواجـه  مـردم  مخالفـت 

درسـی مضامینی ماننـد فیزیک، کیمیا، و بیولـوژی را به 

حـد اقـل رسـانده و به جایـش سـاعت های تفسـیر قرآن، 

حدیـث، فقـه، عقایـد اسـامی، میـراث، و سـیره نبـوی را 

زیـاد کننـد تـا عمـا سـهم اندکـی بـه درس هـای جدیـد 

داده شـود. داعـش افزایـش درس هـای دینـی را در نظـر 

گرفـت امـا بـه آمـوزش مـدرن، حـد اقـل در بخـش علـوم 

طبیعـی مخالفتـی نشـان نـداد.

۴. پای بسـت فقهـی: طالبـان در عیـن حالـی کـه 

درگیـر جنگـی ویران گـر هسـتند کـه در آن خون هـای 

نـا حـق بی شـامری بـه نـام دیـن ریختـه می شـود، امـا 

پای بسـت  دادن  نشـان  بـرای  جـدی  تاشـی  هیـچ گاه 

بـر  داعـش  ندادنـد.  خـرج  بـه  خـود  اعـامل  فقهـی 

خـاف طالبـان، کوشـیده اسـت بـرای یکایـک اعـامل 

خـود از زنـده سـوزاندن برخـی اسـیران تـا بقیـه اعـامل 

خشـنی کـه مرتکـب می شـود توجیـه رشعـی پیـدا کنـد. 

مجـات، کتاب هـا و وبسـایت های داعـش پـر اسـت از 

اسـتدالل های فقهـی. البته بـه نحوه اسـتدالل این گروه 

پاسـخ داده شـده اسـت. طالبـان کار چندانـی در ایـن 

زمینـه نکـرده اسـت.

آن کـه  بـا  تئوریـک:  مبانـی  در  ابهـام  و  وضـوح   .۵

طالبـان و داعـش هـر دو یـک رویکـرد اساسـی دارنـد، 

امـا طالبـان از آغـاز ظهـور تـا امروز بـرای مبانـی تئوریک 

کار خـود تـاش چندانـی نکرده انـد. داعـش بـر عکـس 

از نخسـتین روزهـای پیدایشـش تـاش کـرده  طالبـان 

دینـی،  مسـایل  قبـال  در  را  خـود  دیدگاه هـای  اسـت 

اجتامعی، سیاسـی، اقتصـادی و..تدوین کـرده و دعوت 

خـود را در مقیاسـی جهانی گسـرش بخشـد. طالبان از 

نظـر تئوریـک در وضعیتـی مبهـم قرار داشـته و در نتیجه 

هویـت فکـری شـان نیـز بـرای جهانیـان روشـن نیسـت. 

بـرای پـی بـردن بـه مبانـی فکـری طالبـان باید بـه جای 

مراجعـه بـه مطالـب نوشـتاری بـر عملکـرد ایـن گـروه در 

مراحـل مختلـف مترکـز کـرد.

گروه هـای  منطقـه ای:  حامیـان  از  برخـورداری   .۶

محلـی معمـوال بـه صـورت اجتنـاب ناپذیـر در راسـتای 

خدمـت به یکـی از اسـراتژی های بزرگ قـرار می گیرند. 

از ایـن لحـاظ طالبـان و داعـش و بقیه یکسـان  هسـتند. 

امـا اگـر قـرار بـر مقایسـه باشـد تفـاوت آشـکاری بیـن 

آن هـا دیـده می شـود زیـرا داعـش از سـوی هیـچ قـدرت 

منطقـه ای یـا بیـن املللی رسـام حامیـت منی شـود. اگر 

بعضـی دسـتگاه های اسـتخباراتی از آنان بـر ضد رقیبان 

خـود اسـتفاده کـرده باشـند ایـن بـه صـورت پیچیـده، و 

نـه جانـب داری عریـان، بـوده اسـت. طالبـان بـر عکس، 

از هـامن آغـاز یـک گـروه وابسـته بـه پاکسـتان بـوده و تا 

اکنـون نیـز ایـن واقعیت تغییـر نکرده اسـت. این موضوع 

در سـخنان نصیر الله بابر، وزیر داخله اسـبق پاکسـتان، 

اسـد درانی، رئیس اسـبق استخبارات پاکسـتان، و پرویز 

مـرشف، رئیـس جمهـور اسـبق آن کشـور آمده اسـت.

گروه هـای  همـه  بیگانـه:  و  خـودی  مـرز   .۷

ایدئولوژیـک مـرزی برای خـودی و بیگانـه دارند. طالبان 

و داعـش از ایـن نظـر متفـاوت هسـتند. دایره خـودی در 

نـزد داعـش بسـیار محـدود اسـت و تنهـا شـامل اعضـای 

بـه  دیگـر  گروه هـای  همـه  می شـود.  گـروه  ایـن  خـود 

شـمول القاعـده و طالبـان بیگانـه هسـتند و در صـورت 

لـزوم قتل شـان جایز اسـت. از نظر طالبـان دایره خودی 

وسـیع تر اسـت و گروه هـای جهادی دیگر بـه جز داعش، 

در مـرز خـودی قـرار می گیرنـد، از مجاهدیـن چچـن تـا 

فیلیپیـن، تـا بوکـو حـرام و القاعـده و دیگـران.

بـا ایـن حسـاب، شـباهت طالبـان و داعـش در امور 

تاکتیکـی  امـور ظاهـری و  تفـاوت شـان در  بنیـادی، و 

اسـت، و در جاهایـی کـه تفـاوت دارنـد کارنامـه طالبـان 

عملـی  نتیجـه  اگـر  چنان کـه  اسـت،  سـوال برانگیزتر 

را معیـار بدانیـم و شـامر قربانیـان بـه دسـت هـر دو را 

مقایسـه کنیـم، دسـت طالبـان بـه قتـل شـامر بیش تری 

از مـردم آلـوده اسـت.

کدام یک خطرناک تر است؟
طالبان و داعش؛ شباهت ها و تفاوت ها
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 بازی با اعداد              3309
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3204    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3480
وزیرسفید را در خانه  e1 حرکت دهید. 

3509

جواب هدف         2957

  

 
هن

چ

ک
ا

هنرو

ثور
ممکن است که به دلیل برخی اتفاقات ناگهانی تمام برنامه های تان تغییر کند. 
ســعی کنید که از یک کسب و کاری که اخیرا شــروع کرده اید انتظار زیادی 

نداشته باشید وگرنه نامید خواهید شد.

جوزا
ممکن اســت به دلیل حمایت نشدن در محیط کاری ناراحت باشید. دقت کنید 
که به احساســت اطرافیان تان ضربه ای نزنید. امشب اخبار ناخوشایندی را در 

ارتباط با یکی از دوستان تان دریافت می کنید.

سرطان
ممکن اســت در محیط کاری وظایف اضافی را بــه عهده بگیرید و این امر 
برای شــما ناراحت کننده اســت، دقت کنید! رئیــس تان در خلق و خوبی 

بسیار خوبی نمی باشــد. این ناراحتی را وارد جو خانوادگی تان نکنید! 

اسد
به نظر می رســد که مصمم هستید تا به یک سفر کاری بروید که مدت هاست 
آن ســفر را به تعویق انداخته اید. شریک عاطفی تان به دلیل زمان بندی بد با 

این سفر مشکل دارد زیرا که در خانه به شدت به شما احتیاج دارد.

سنبله
شریک عاطفی تان به دلیل اینکه زمان زیادی را صرف چیزهای بیهوده می کنید 
و اقعا ناراحت است. باید از خیال پردازی مالی اجتناب کنید. امروز به سادگی دچار 

مشکل می شوید. با دوستان تان با احتیاط باشید.

حمل
ممکن است به دلیل سوتفاهم با شریک کاری تان عصبی باشید. ارامش خود را 
حفظ کنید و سعی کنید که مصالحه برسید. زمانی که رانندگی می کنید خیلی 

دقت کنید. به نظر می رسد که مستعد تصادف هستید.

میزان
ممکن اســت درگیر مشــکالتی در محیط کاری شــوید زیرا که شایعه ای 
توســط همکاران تان درباره شما پخش شده اســت. آرامش خود را حفظ 

کنید! این سوتفاهمات به زودی حل خواهد شد.

عقرب
امروز در رانندگی کردن خیلی دقت کنید، زیرا در خطر مشــکالتی هستید. 
هرکاری که می خواهید انجام دهید باید آرام باشــید و به حس ششــم تان 

اطمینان کنید!

قوس
امروز برای شروع کارهای خالقانه بسیار موفق خواهید بود و سود زیادی را نیز 
به دســت خواهید آورد. تامل نکنید و از دوستان تان در خواست کمک کنید 
اگر واقعا نیاز دارید! باید آرام باشید و از بحث با شریک کاری تان اجتناب کنید.

جدی
امروز صبح ممکن است به دلیل مشکالت مالی که مانع رفتن شما به سفری 
شده است ناراحت باشید. یکی از بستگان سالمند تمایل ندارد پولی که شما 
نیاز دارید را به شــما قرض دهد. سخت نگیرید. سعی کنید که بیشتر درک 

کنید و دعوا نکنید!

دلو
تالش های شما در محیط کاری باعث خواهد شد که رئیس تان از شما قدردانی 
کند. به دلیل شــرایط نامطلوبی که وجود دارد ممکن است کسب و کارتان لغو 
شده باشد. سعی کنید که از مالقات با دوستان تان اجتناب کنید زیرا که مستعد 

تصادفات هستید.

2958

خواص ـ خاص ـ صیاد ـ 
وادی ـ دوا ـ خدا ـ یاد ـ 
دریا ـ داور ـ دارو ـ رای 
ـ یــارـ  ریاـ  رواـ  راوی 
ـ دیوار ـ خار ـ خواری ـ 
دار ـ دیار ـ خیار ـ اخیر 

ـ رویا ـ وارد.
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 غضنفر کاظمی

حوت
احتماال به لیل خســتگی زیاد ناراحت و عصبی باشــید. از بحث کردن اجتناب 
کنید، زیرا که مســتعد مشکالت سالمتی هستید. باید هر گونه مالقات را امروز 
بــه زمان دیگری موکول کنید. زمان خوبی بــرای اصرار ورزیدن در بخش های 

مالی نمی باشد.

 شطرنج                     3481

ش

آهسته ـ اژدها ـ بغداد ـ پرهیزانه ـ تپانچه ـ ثاقب ـ جلوگیر ـ چهارشانه 
ـ حسرت ـ خدمتگزار ـ دیوان ـ ذرات ـ رونما ـ زرخرید ـ ژاله ـ سردار ـ 
شهرت ـ صباح ـ ضرورت ـ طرفدار ـ ظریف ـ عقیده ـ غنا ـ فلک ـ قایق 

ـ کعبه ـ گیسو ـ لذیذ ـ مستخبر ـ نازی ـ وردک ـ هالل ـ یقین.

ه ل ا ل ذ ی ذ غ ج پ خ و

ژ ظ چ ه ا ر ش ا ن ه ن ر

ز ر خ ر ی د ا ض ر ا و د

ع ی ظ گ د ق ذ ت و ر س ک

ک ف و ت ث ا پ ی ن ا ی ع

ژ ل ر آ ه ا د ی م د گ ب

ج ه ف د ن ت ق غ ا ر ح ه

ش ل ژ چ ح ی س ب ب س ا د

ق ا ه ن ا ز ی ه ر پ ب ی

ی ژ غ ض ر و ر ت آ ث ص ق

ا خ د م ت گ ز ا ر ژ آ ع

ق م س ت خ ب ر ا د ف ر ط

م

نشسنت و پلکیدن به دور خاله کته، مددی شود و کمی گوشت یا شوروا نصیبش 

گردد. 

»دخرتک چنان به دقت به دستان زن که نان بین کاسه ها ریزه می کرد خیره 

شده بود که گفتی با چشم هایش انگشتان خاله کته را می بلعد. در هامن حال 

بی هوشی و هوشیاری پرسید: گوشت پخته کدین؟ خاله کته جواب داد: آره جگر 

جان! آُمو بزغاله لَنگی را که دیده بودی؟« )ص، 21- 22(.

زیبایی داستان، ریزبینی و خالقیت نویسنده در این بخش های از داستان بسیار 

خواندنی است. صغری از ورود خود به خانه خاله کته و نشسنت در پهلوی او 

می دانست که این جا شوروا و گوشت است، اما دخرتک با هرلحظه یادآوری و 

کشاندن حرف به سوی گوشت و شوروا می خواهد به دل خاله کته بیاندازد که او 

به شوروا و حداقل به خوردن تکه ای از گوشت نیاز دارد. 

نویسنده در بخش های از داستان در حدی با جزییات و دقیق وضعیت صغری، 

گرسنگی و طمع او به شوروا را به منایش می گذارد که خواننده انگار احساس 

شدید او را ملس و از نزدیک مشاهده می کند. 

»... راستی خواهر ریزه گکت خوب شد؟ آلی می  چوشه؟ سینه را می گیره؟ 

دخرتک با دهان پر آب جواب داد: خوب تره؛ ِچقه گوشت پخته کدین؟« )ص، 

.)23

صغری تا مدتی که می تواند در پهلوی خاله کته دوام می آورد، اما بعد از مدتی 

آشارواال رس می رسد و او مجبور است که یک کاسه آرد قرضی را گرفته و به خانه 

برگردد. دخرتک متام زورش را زده است که ُسستَک صالیی زده شود و شکمی از 

غذا سیر کند، اما تا اکنون موفق نشده است. در فرجام داستان هم او لب خشک 

به خانه برگشته و امیدش را از دست می دهد.

با صدای از خاله کته یک تار امیدی بر ذهنش می دود اما باز هم بسیار زود به 

ناامیدی و یأس تبدیل می شود که از نظر من این برای داستان آشار بهرتین پایان 

و برای صغری یکی از شخصیت های محوری بدترین پایان به حساب می ِآید. 

»هامن طور می رفت که باز صدای خاله کته را شنید: او صغری جان! صغری 

چابک ایستاد و حتی چند قدم برگشت، به طرف صدا رفت که خاله کته ادامه 

داد: بالی تو به جانم؛ پیشین امو دو خوار ریزه گکته روان کو، کاسه پیله زیاده 

همرای ما بشویه، آی ما صدقه... .« )ص، 26(.

داستان آشار به نظر من نقاط قوت بسیار دارد. یکی از نقاط قوت داستان 

گفتگوی دو شخصیت و پیاده کردن دقیق گویش های شان است. مثال با خواندن 

گفتگوی خاله کته، واقعا یک خانم نسبتا سن گذشته روستایی پیش روی 

خواننده مجسم می شود. 

»دخرتک بعد از آن که قُلپ گلویش را شنید، زٌنگ زُنگ کرد: مادرم گفت یک کاسه 

آرد بیدین، آرد از مو باز خالص شده. خاله کته هامن طور که آب خوردن بین 

جک می انداخت، ناله کرد: خو جگر جان! ِچرا زود نگفتی؟ ما بالی  ُخورتو، آلی از 

یک طرف اونا آمدن، از یک طرف مه قد از تو َمَنک َسَنک کََده بشیٌنم؟«

از نقاط قوت دیگر  داستان به باور من نرث دلکش، بیان شیوا و به کار بردن 

واژه های هزارگی در جاهای مناسب است. از آن جایی که فضای داستان در 

هزاره جات اتفاق افتاده است، گنجانیدن واژه های هزارگی نیز می تواند یکی از 

خوبی های داستان باشد.  قابل یادآوری است که چاپ اول داستان آشار در سال 

1387 توسط خانه ادبیات افغانستان و چاپ دوم این مجموعه در سال 1395 

با ویراستاری محمد حسین محمدی و طرح جلد سید محسن حسینی، در 103 

صفحه توسط انتشارات تاک در کابل منترش شده است. 

قبل از همه باید یادآوری کنم که در این نوشته فقط به داستان »آشار« که 

یکی از داستان های مجموعه آشار است می پردازم. در مجموعه داستان 

آشار دوازده داستان کوتاه گنجانیده شده که آشار یکی از آن هاست و نام 

مجموعه را نیز از روی همین داستان گذاشته اند. 

این کتاب اثری است از عبدالواحد رفیعی یکی از داستان نویسان خربه و 

موفق کشور. من از ایشان سه مجموعه با نام های »تلگ گرگ«، »پیراهن 

سیاه با گل های رسخ« و »آشار« را خوانده ام که هرکدام شان برایم ارزشمند 

بوده است. از این نویسنده به تازگی کتاب »سگ های نامی قریه ی ما« در 

شهر هرات به چاپ رسیده که با تاسف تا حاال در شهر کابل در دسرتس 

نیست. 

هامن گونه که در پاورقی کتاب و در رشح این نام آمده است؛ آشار، به 

معنی حرش است. گروهی از اهالی یک روستا گرد هم می آیند و کار ده 

روزه را در یک روز انجام می دهند و در عوض یک وعده غذا را مهامن 

صاحب کار می شوند. این رواج در روستاهای هزاره جات بدیهی است و 

تقریبا همه ساله مردم در درو کردن علف، برداشت گندم و دیگر کارهای 

سخت و طاقت فرسا از آشار یا هامن حرش استفاده می کنند. 

داستان آشار با روایت بسیار جذاب به گرسنگی، طمع و درماندگی 

دخرتی به نام صغری می پردازد. با روایت های فرعی که در کنار 

شخصیت های اصلی به آن ها اشاره می شود، می توان وضعیت کل مردم 

روستا را نیز حدس زد. این که در قدیم خان ها با کار گرفنت از فقرای 

جامعه چگونه فربه می شدند و این که فقرا با گرسنگی و بیچارگی متام، 

بازهم برای خان ساالران و اربابان زحمت کشیده و حتی از جان شان مایه 

می گذاشتند. موضوع این داستان آشار است، اما شخصیت اصلی و پیام 

مهم گرسنگی، فقر و بدبختی مردمان روستا است. 

در داستان دو شخصیت محوری وجود دارد. یکی خاله کته و دیگری 

هم صغری. تقریبا متام داستان در ماحول همین دو می چرخد. 

شخصیت های که یکی از قرش نسبتا مرفه و ارباب ساالر و دیگری هم از 

قرش فقیر و پایین دست جامعه روستایی است. 

این مسئله را در اول داستان می شود فهمید. چون آغاز داستان هم از 

توصیف خاله کته رشوع می شود؛ زنی چاق با گوشواره های گران قیمت، 

الته های مرینه در رس، قطار قطار انگشرتهای فیروزه و عقیق در دست 

و واسکت چرمه دوزی شده  هم در تن. سوی دیگر داستان اما دخرتی 

باریک اندام و بلند قامت، با صورت استخوانی و رنگ پریده، گویی تازه از 

زیر خاک برآمده، پر چرک و ریم؛ دخرت است اما طوری می مناید که انگار 

مادر چند اوالد است.

در یک طرف، خاله کته آشار دارد. عملی که حداقل یک بزغاله، ده - 

بیست نان تندوری و دیگر مخلفات نیاز دارد. چیزی که هر خانواده ای 

در روستا از پسش بر منی آید. در طرف دیگر صغری با مادر مریض و 

خانواده شدیدا فقیر در خانه خاله کته به دنبال یک کاسه آرد آمده است. 

با رسیدن صغری و نشستنش در دور تنور، ناگهان بویی مطبوع شوروا 

به دماغش می خورد. حاال دخرتک بخاطر گرسنگی و درماندگی که 

دامنگیر او و خانواده اش است و شاید تا ماه ها حتی بوی شوروا در ماحول 

خانه شان به مشام منی رسد، هرلحظه قُلپ قُپ گلویش را می شنود. او در 

این مدت تپش قلبش زیاد می شود و کال فراموش می کند که به دنبال 

چه چیزی آمده. یا اصال خودش را به فراموشی می زند، تا شاید با دیر 

یادداشت

افغانستان ما: شامری از فرهنگیان، نویسندگان، شاعران و هرنمندان 

در هامیشـی پشـتبانی خـود را از نیروهـای امنیتـی اعـالم کردنـد.

بـه  تفنـگ«  از  حامیـت  در  »قلـم  عنـوان  تحـت  کـه  برنامـه  ایـن 

ادبیـات  خانـه  و  بامیـان  فرهنـگ  و  اطالعـات  ریاسـت  ابتـکار 

جـان  و  فـداکاری  از  هرنمنـدان  و  شـاعران  بـود،  شـده  برگـزار 

فشـانی نیروهـای امنیتـی یـاد کـرده و از آن هـا قـدر دانـی کردنـد. 

گفتـه  سـخرنانی اش  در  بامیـان  فرهنـگ  و  اطالعـات  رییـس 

خـود  امنیتـی  نیروهـای  کنـار  در  تـوان  متـام  بـا  مـا  کـه  اسـت 

می کنیـم. دفـاع  خـود  رسزمیـن  و  خـاک  از  و  می ایسـتیم 

اسـت،  حـق  مـا  »جبهـه  اسـت:  گفتـه  هم چنیـن  موحـد  آقـای 

جنـگ  اسـت،  حـق  جبهـه  آن  باشـد  آن  بـا  قلـم  کـه  جبهـه  هـر 

و  نظـام  از  جـدی  قاطعیـت  بـا  مـا  اسـت،  حـق  مـا  دفـاع  و  مـا 

لبـاس  امـروز  کنیـم.  مـی  حامیـت  خویـش  امنیتـی  هـای  نیـرو 

مقـدس بـر تـن کردیـم و ایـن خـودش حامیـت از نظـام اسـت.«

در اخیر، این هامیش با شعر خوانی شاعران جوان در وصف شجاعت  

و دلیری نیروهای امنیتی و نواخنت دمبوره به پایان رسـیده اسـت.

لیلـی کالینـز در فلمـی الیـو اکشـن بـه کارگردانـی لینـا دانـم در 

نقـش یـک عروسـک پرفـروش بـرای بچه هـا، ظاهـر می شـود.

پاکـت  پالـی  نـام  بـه  عروسـکی  شـخصیت  ورایتـی،  گـزارش  بـه 

نخسـتین بـار در اواخـر دهـه هشـتاد میـالدی محبـوب کـودکان 

فلم هـا، رسیال هـا،  باعـث خلـق  بـه حـال  تـا  موقـع  آن  از  و  شـد 

عروسـک ها و مجموعه هـای بسـیاری شـده اسـت. حـاال قرار اسـت 

لینـا دانـم خالـق رسیال »دخرتهـا« یک فلم سـینامیی بـر پایه این 

شـخصیت بنویسـد و کارگردانـی کنـد و لیلی کالینز سـتاره »امیلی 

در پاریـس« نقـش ایـن شـخصیت را بـازی کنـد.

مجموعـه  بـه  اکنـون  پرفـروش  عروسـک  ایـن  سـینامیی  نسـخه 

عظیمـی از فلم هایـی افـزوده شـده که بر پایه عروسـک ها و وسـایل 

بـازی دیگـر از جملـه »ترنسـفورمرز«، »فلـم لگـو« و »مکس اسـتیل« 

سـاخته شـده اند. متـل فلمـز کـه بخـش فلمسـازی یـک رشکـت 

رشکـت  بـا  فلـم  ایـن  سـاخت  در  دارد  اسـت،  اسباب بازی سـازی 

ام جـی ام و رشکـت تهیـه خـود لینـا دانم یعنـی گود تینـگ گوینگ 

می کنـد. همـکاری 

داسـتان فلـم حـول محـور یـک زن جـوان خواهـد بـود کـه بـا یـک 

زن کـه انـدازه اش کوچـک اسـت و در جیـب جـا می شـود دوسـت 

می شـود.

کالینـز گفـت: »بـرای مـن کـه وقتی بچـه بودم عاشـق پالـی پاکت 

بـودم اینکـه بتوانـم در ایـن فلـم بـازی کنـم ماننـد ایـن اسـت کـه 

رویایـی بـه حقیقـت پیوسـته باشـد و خیلـی مشـتاقم بتوانـم ایـن 

عروسـک های کوچـک را بـه صفحـه بـزرگ بیـاورم.«

فلـم نهـم از مجموعـه »رسیـع و خشـمگین« اکرانـش را بـا افتتاحیـه 

۷۰ میلیـون دالـری آغـاز و رکـورد فروش آخر هفتـه در دوران پاندمی 

را بـه نـام خـود کرد. به گـزارش  ورایتـی، »F۹« با فـروش ۷۰ میلیون 

دالـری در سـه روز آخـر هفتـه اکرانش به انتظارها پاسـخ داد و موفق 

شـد تـا بـه راحتـی رکـورد فـروش در اولین آخـر هفتـه اکـران را از آن 

خود کند. این فلم که در ۴۱۷۹ سـالن سـینام در آمریکای شـاملی 

روی پـرده سـینامها رفتـه روز جمعـه نزدیـک بـه ۳۰ میلیـون دالـر 

فـروش کـرد. فـروش افتتاحیـه این فلـم نه تنها بیشـرتین فـروش در 

دوران پاندمی اسـت، بلکه بیشـرتین فروش افتتاحیـه از زمان اکران 

»جنـگ سـتارگان: خیزش اسـکای واکر« در سـال ۲۰۱۹ اسـت.

بـا ایـن فروش انتظـار می رود فلم نهم »رسیع و خشـمگین« محصول 

صـورت  بـه  آن  از  پـس  و  مبانـد  پرده هـا  روی  روز   ۴۵ یونیورسـال 

دیجیتـال در دسـرتس قـرار بگیـرد. در دوران پاندمـی ایـن رکورد در 

اختیـار »یـک مـکان آرام ۲« بـا فـروش ۴۸.۳ میلیـون دالـر بـود.

جیـم اور مدیـر پخـش داخلی یونیورسـال در این بـاره گفت: تصمیم 

مـا مبنـی بر به تعویـق انداخنت اکران فلم نهم »رسیع و خشـمگین« 

کامـالً درسـت بـود و حـاال بـا اکـران در ایـن مقطـع ایـن فلـم فروش 

داخلی را رونق بخشـید و تابسـتانی عالی برای صنعت فلمسـازی را 

رقـم زد. همـه دنیـا دلتنـگ خانـواده »رسیع و خشـمگین« به رهربی 

ویـن دیـزل شـده بودنـد و بـا ایـن نتیجـه بسـیار رضایت بخـش در 

آمریـکای شـاملی، ثابت شـد که مخاطبان مشـتاق هسـتند تـا برای 

تجربـه ای واقعـاً جـذاب بـه سـینامها برگردنـد. از جمعیتـی کـه در 

سـه روز اول اکـران ایـن فلـم به سـینامها رفتنـد ۶۰ درصـد را مردان 

تشـکیل دادنـد و ۵۱ درصـد از متاشـاگران زیـر ۲۵ سـال بودنـد. 

در ایـن میـان ۳۷ درصـد متاشـاگران را اسـپانیایی تبارهـا تشـکیل 

داده بودند و ۱۶ درصد متاشـاگران سیاهپوسـت و ۸ درصد آسـیایی 

بودنـد. اکـران اسـپین-آف »هابـز و شـاو« بـا بـازی دوایـن جانسـون 

و جیسـون اسـتاتهام در سـال ۲۰۱۹ کـه از فلم هـای جانبـی ایـن 

مجموعـه بـود بـا فـروش ۶۰ میلیـون دالـر در افتتاحیـه رشوع شـده 

بـود و در نهایـت بـه فـروش ۱۷۳ میلیـون دالـر در آمریـکا و ۷۵۹ 

میلیـون دالر در سـطح جهان رسـید. فلـم قبلی ایـن مجموعه یعنی 

»رسنوشـت خشـمگین« در سـال ۲۰۱۷ بـا ۹۸ میلیـون دالر در سـه 

روز افتتاحیـه کارش را رشوع کـرده بـود و در نهایـت بـا فـروش ۱.۲ 

میلیـارد دالـری در سـطح جهـان بـه کارش خامتـه داد.

یکعروسکدیگرواردسینمامیشود

ورود»سریعوخشمگین«باافتتاحیه
۷۰میلیوندالریبهسینماها

قلمدرحمایتازتفنگ؛
بامیانحمایتشان فرهنگیان
راازنیروهایامنیتیاعالمکردند

خان ساالری و فقرپروری
)مروری بر داستان کوتاه »آشار« نوشته ی عبدالواحد رفیعی(

سینما

سینما

رویداد

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

وجود داشته باشد.
 7 کلمه: خوب 

 14 کلمه: متوسط 
 22  کلمه: عالی 



کمیتـه ملـی املپیـک افغانسـتان گفتـه کـه پنج 

بـه  ورزشـی  محتلـف  رشـته  چهـار  از  ورزشـکار 

منایندگـی از افغانسـتان در مسـابقات املپیـک 

سـال ۲۰۲۱ جاپان به زودی به این کشـور سـفر 

کرد. خواهنـد 

مجیـب قـاری زاده، عضو دفـر مطبوعاتی کمیته 

آزادی  رادیـو  بـه  ملـی املپیـک دیـروز دوشـنبه 

گفـت کـه این پنـج ورزشـکار از رشـته های شـنا، 

نشـانه زنی، اتلتیـک و تکوانـدو در این مسـابقات 

اشـراک می کننـد.

بـه گفتـه آقای قـاری زاده این مسـابقات از اول تا 

میـان  در  رئـال  رسمربـی  آنچلوتـی  کارلـو  نـام 

متخلفیـن بـزرگ مالیاتـی اسـپانیا دیده می شـود.

بزرگریـن  فهرسـت  امـروز  اسـپانیا  مالیـات  اداره 

متخلفیـن مالیاتـی ایـن کشـور را منتـر کـرد. در 

این فهرسـت نام کسـانی که از 31 دسـامرب 2020 

تـا بـه امـروز، بدهـی بیـش از 1 میلیـون یورویـی 

دارنـد، قـرار داده شـده اسـت.

سـال گذشـته نیـار بـا 34.6 میلیون یـورو بدهی، 

بزرگریـن بدهـکار مالیاتـی تاریـخ اسـپانیا معرفـی 

شـد و نام این سـتاره برازیلی همچنان در فهرسـت 

دیـده مـی شـود. او در مـورد پرئونـده مالیاتـی خود 

در جـدل با باشـگاه سـابقش بارسلوناسـت.

جالـب اینکـه کارلـو آنچلوتـی رسمربـی ایتالیایـی 

رئـال کـه بـه تازگـی جانشـین زیـن الدیـن زیـدان 

بـه نظـر می رسـد کویـن دی بروین می توانـد بلجیم 

را در دیـدار برابـر ایتالیـا همراهـی کنـد امـا حضور 

ادن هـازارد در ایـن مسـابقه دور از انتظـار بـه نظـر 

می رسـد. بلجیم شـب گذشـته در یک بازی بسـیار 

نزدیـک موفـق شـد بـا تـک گل تـورگان هـازارد از 

سـد مدافع عنـوان قهرمانـی رقابت های یـورو یعنی 

پرتـگال عبـور کند و راهی مرحلـه یک چهارم نهایی 

مسـابقات شـود. امـا دو اتفـاق تلخ برای تیـم روبرتو 

مارتینـز در مسـابقه شـب گذشـته رخ داد. اتفـاق 

اول جایـی بـود که کویـن دی برویـن در اوایل نیمه 

دوم دچـار مصدومیـت شـد و زمیـن مسـابقه را ترک 

کـرد. گـزارش هـای اولیـه در رابطـه بـا مصدومیـت 

ایـن هافبک خـاق نگـران کننده به نظر می رسـید 

امـا حـاال De Standaard مدعی شـده که بلجیمی 

هـا امیـدوار هسـتند کـه ایـن بازیکـن تا دیـدار یک 

هفـده اسـد برگزار خواهد شـد.

شـده نیـز بـا 1462562 میلیـون یـورو بدهـی در 

ایـن فهرسـت دیـده مـی شـود.

دنی آلوز سـتاره برازیلی سـابق بارسـا هم 2 میلیون 

یورو بدهـی مالیاتی دارد.

چهـارم نهایـی مقابـل ایتالیـا ریـکاوری کنـد و برای 

آن مسـابقه مشـکلی نداشـته باشد.

البتـه سـتاره باشـگاه منچسـر سـیتی بایـد تـا فردا 

منتظـر مبانـد چرا که بایـد جواب دقیـق آزمایش ها 

در رابطـه بـا مـچ پای او مشـخص شـود.

پنجورزشکارافغاندرمسابقاتالمپیکشرکتمیکنند

آنچلوتیکنارنیماردرلیستسیاهمالیاتیاسپانیا

هازاردودیبروینبهدیداربرابرایتالیامیرسند؟
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متحـده در سـوریه بـه قتل رسـید، احتاالً نفـوذ رهربی این 

گـروه تضعیـف شـده اسـت. در مـورد ابـو ابراهیـم الهاشـمی 

القریشـی رهـرب جدیـد داعـش اطاعـات چندانـی منتـر 

است. نشـده 

بـه گـزارش اسوشـیتدپرس، دومینیک راب وزیـر امور خارجه 

بریتانیـا در نظـر دارد کـه بـا حـدود ۱۴،۷ میلیـون یـوروی 

کنـد.  حایـت  و  متویـل  را  داعـش  علیـه  مبـارزه  بیشـر 

همچنـان انتونی بلینکـن وزیر خارجه ایـاالت متحده امریکا 

نیـز آمادگـی خـود را در ایـن ارتبـاط اعـام منـوده اسـت.

قـرار اسـت در پایـان اجـاس ائتـاف ضـد داعـش در روم، 

هایکـو مـاس وزیـر خارجـه آملـان در یـک حلقـه کوچـک بـا 

عربسـتان  و  اردن  مـر،  فرانسـه،   بریتانیـا،  وزرای خارجـه 

سـعودی در قبـال وضعیـت سـوریه و تنـش ها در این کشـور 

گفتگـو منایـد.

را منتر منودند که در آن ابوحمزه القریشـی، سـخنگوی 

ایـن گـروه جنگجویـان اش را به انجام حمـات فرا خوانده 

است.

ائتـاف ضـد داعـش هنـوز هـم در سـوریه و عـراق فعالیت 

در  رسبـاز   ۲۵۰ حـدود  بـا  آملـان  فـدرال  اردوی  دارد. 

یـک  پیشـربد  عـراق،  نظامـی  نیروهـای  دهـی  آمـوزش 

رادار نظارتـی و سـوخت رسـانی بـرای هواپیاهـا در ایـن 

دارد. سـهم  ماموریـت 

فعالیـت گـروه افراطـی داعـش تنها در دو کشـور سـوریه و 

عـراق محـدود منانـده و تروریسـت هـای داعـش در نقـاط 

دیگر جهان به شـمول افغانسـتان، یمن، سـینای شـالی 

در مـر و همچنـان در غـرب افریقـا فعالیـت دارند.

پـس از مـرگ ابوبکـر البغـدادی رهرب گـروه داعـش که در 

سـال ۲۰۱۹ در نتیجـه عملیـات نیروهـای ویـژه ایـاالت 

»دولـت  تروریسـتی  گـروه  مواضـع  آخریـن  قبـل  سـال  دو  درسـت 

امـا هنـوز هـم  یـا داعـش در سـوریه در هـم شکسـت.  اسـامی« 

جنگجویـان ایـن گـروه نـه تنهـا در سـوریه، بلکـه در نقـاط دیگـر 

دارنـد. فعالیـت  افغانسـتان  شـمول  بـه  جهـان 

هایکـو مـاس، وزیـر امـور خارجـه آملان، دیـروز دوشـنبه در هایش 

ائتـاف بیـن املللـی مبـارزه علیه داعـش در روم اشـراک می کند. 

در ایـن نشسـت قرار اسـت بـر محور مبـارزه علیه داعـش در مناطق 

فعالیـت اصلـی این گروه در سـوریه و عراق، همچنـان فعالیت های 

رو بـه افزایـش ایـن گـروه در افریقـا و افغانسـتان مذاکـره صـورت 

گیرد.

مـاس گفـت:  »گـروه داعـش در عـراق و سـوریه عقـب رانـده شـده 

اسـت، امـا کامـاً تار و مار نشـده اسـت و حتی در مناطـق دیگر نیز 

نفـوذ ایـن گروه محسـوس می باشـد.«  مـاس افزوده اسـت: »در روم 

تریـح مـی کنیـم که مـا به تروریسـت هـا مجـال جای پا گشـودن 

را منـی دهیـم و همچنـان در افریقـا نیـز هیـچ زمینـه ای نخواهنـد 

داشت.«

 گـروه داعـش در تابسـتان سـال ۲۰۱۴ مناطق وسـیعی را در عراق 

و سـوریه تسـخیر منوده و چندی بعد از آن »خافت اسـامی« خود 

خوانـده را اعـام منـود. در هـان زمـان ائتـاف بیـن املللـی بـه 

رهـربی ایـاالت متحـده امریـکا ایجـاد گردیـد کـه اکنون ۸۳ کشـور 

جهـان عضویـت آن را دارنـد.

ایـن ائتـاف بـا حمـات هوایـی از نیروهـای محلـی حایـت منوده 

و ایـن نیروهـا بـه کمـک حمـات هوایی ائتـاف بین املللـی موفق 

بـه پیـروی علیـه داعـش گردیدند. بـه ایـن ترتیب تروریسـت های 

داعـش از آخریـن مواضع شـان در ماه مارچ ۲۰۱۹ در رشق سـوریه 

عقـب رانـده شـدند. امـا با آنهـم این گـروه در هر دو کشـور مواجه با 

بحـران عـراق و سـوریه هنوز هم فعالیـت دارد. 

پایتخـت  بغـداد  در  داعـش  گـروه  یـک حملـه  نتیجـه  در  چنانچـه 

عـراق، در مـاه جنوری سـال روان بیش از ۳۰ تن کشـته شـدند. در 

همیـن سـه شـنبه گذشـته نیـز جنگجویان داعـش یک پیـام صوتی 

شیوعموججدیدکرونادراسترالیا

دیداررییسکرکتبوردافغانستان
بامسووالنشورایکرکتشارجه

حمله هوایی امریکا بر شبه نظامیان طرفدار ایران در مرز عراق و سوریه

را تـرک نکننـد. روز یکشـنبه دولـت محلـی در 

متـام  محدودیت هـا  گسـرش  بـا  نیوسـاوت ولز 

آبـی و  شـهر و حومـه شـهر سـیدنی، کوه هـای 

سـنرال کسـت و ولونگونـگ را تحـت قرنطینـه 

قـرار داد. بسـیاری از کسـب و کارهـا و دوکان 

هـا مجبـور بـه تعطیـل شـدن در رشایـط جدیـد 

شـده اند.

گلدیـس برجیکلیـان، مقـام ارشـد نیوسـاوت ولز 

گفـت کـه تعـداد مبتایـان شناسـایی شـده در 

روز دوشـنبه ۱۸ مـورد بـوده کـه بـه نسـبت ۳۰ 

مبتـا در روز جمعـه کاهـش را نشـان می دهـد 

و حـدود ۵۹ هـزار نفـر در شـبانه روز گذشـته در 

ایـن ایالت تسـت ابتـا به کرونـا داده انـد. خانم 

برجیکلیـان گفـت کـه: "مـا بایـد آمادگـی کامل 

بـرای افزایش احتالی مبتایان داشـته باشـیم 

و مـا مشـاهده می کنیـم کـه مـوارد ابتـا ۱۰۰ 

درصـد در میـان اهالـی خانواده هاسـت".

در حالـی کـه منشـاء دو مـورد از ابتاهـا بـه نوع 

دلتـا در غرب اسـرالیا به سـیدنی بـاز می گردد، 

امـا مبتایـان در کوئینزلنـد و رسزمیـن شـالی 

علی رغـم امتـام قرنطینـه در هتـل، بـه نـوع دلتا 

بیـار شـده اند. بخش شـالی اسـرالیا نیز روز 

یکشـنبه ۴ مـورد ابتـا را ثبـت کـرد کـه موجـب 

شـد تـا قرطینـه دو روزه در پایتخـت و دو شـهر 

این منطقه اعام شـود. گسـرش شـیوع ویروس 

کرونـا موجـب شـده کـه برخـی محدودیت ها در 

مرزهـای محلـی و بین املللـی اسـرالیا لحـاظ 

شـود. نیوزیلنـد اعـام کـرده کـه مقـررات سـفر 

بـدون قرنطینـه از اسـرالیا را لغـو خواهـد کرد.

شـیوع گونـه دلتـا ویـروس کوویـد ۱۹ در شـهر 

سـیدنی بـا ۱۲۸ مـورد، نشـانه ای از آغـاز یـک 

مـوج جدیـد شـیوع ایـن بیـاری در اسـرالیا 

بـرآورده شـده اسـت. تعـدادی مبتا بـه کرونای 

و  کوئینزلنـد  و  شـالی  مناطـق  در  هـم  دلتـا 

اسـرالیای غربـی شناسـایی شـده اسـت.

ایـن بـرای اولیـن بـار در مـاه هـای اخیـر اسـت 

مختلـف  مناطـق  در  مبتایـان  تعـداد  کـه 

می یابـد. افزایـش  اسـرالیا 

نشسـت  یـک  در  دوشـنبه  روز  اسـت  قـرار 

اضطـراری مقامـات محلـی و ایالتـی با اسـکات 

موریسـون، نخسـت وزیر اسـرالیا دیـدار کنند.

جاش فریدنربگ، مسـئول خزانه داری اسـرالیا 

گفتـه اسـت کـه مـا "در یـک موقعیـت زمانـی 

داریـم،  قـرار  کوویـد  بـا  مبـارزه  در  حسـاس" 

ایالت هـای مختلـف مرزهـا را بسـته اند و  زیـرا 

محدودیت هـای جدیـدی را بـرای جلوگیـری از 

اعـال کرده انـد. گسـرش بیشـر ویـروس 

آقـای فریدنـربگ روز دوشـنبه بـه بخـش خـرب 

ای بی سـی گفـت: "مـن فکـر می کنـم با شـیوع 

گونـه مرسی تـر دلتا مـا در حال ورود بـه مرحله 

جدیـدی از ایـن بیـاری همه گیـر هسـتیم".

تـا  شـده  موجـب  کوویـد  شـیوع  گسـرش 

ایالـت  چهـار  و  دارویـن  سـیدنی،  شـهرهای 

و  قرنطینـه  و  اسـرالیا محدودیت هـای جدیـد 

قـرار دهنـد.  را در دسـتور کار خـود  تعطیلـی 

وضعیـت در سـیدنی نگـران کننـده اسـت زیـرا 

ایـن شـهر حـدود ۵ میلیـون نفـر جمعیـت دارد 

و از سـاکنان خواسـته شـده تـا خانه هـای خود 

شـهروندان  از  خریـد،  مراکـز  و  سـیناها  ماننـد 

خواسـته انـد بـرای خنـک نگـه داشـن خود بـه این 

مـکان هـا مراجعـه کننـد.

حداکـر گرمـای هـوا در سـیاتل در ایالت واشـنگن 

هم یکشـنبه به ۳۸ درجه رسـید که باالترین گرمای 

ثبـت شـده در این شـهر در مـاه جون

در بخـش هایـی از ایالـت آیداهـو و کالیفرنیـا هـم 

بـه شـهروندان دربـاره افزایـش شـدید گرمـای هـوا 

هشـدار داده شـده و بعضی از مسـابقات ورزشی لغو 

اند. شـده 

غـرب  بریتیـش کلمبیـا در  هـوا در والیـت  گرمـای 

کانـادا بـه بیشـر از ۴۳ درجـه سـانتیگراد رسـید و 

مقـام هـای محلـی در والیـت هـای ساسـکتچوان، 

آلربتـا و مناطـق شـال غربـی بـه شـهروندان درباره 

افزایـش دمـا هشـدار داده انـد.

موجـی از گرمـای کـم سـابقه مناطـق شـال غربـی 

امریـکا و غـرب کانـادا را فراگرفتـه اسـت.

بـا افزایـش گرمـا به حـدود ۴۰ درجـه سـانتیگراد در 

ایالت های اورگان و واشـنگن، سـازمان هواشناسی 

امریـکا دربـاره رسایـت مـوج گرمـا بـه ایالـت هـای 

همجـوار هشـدار داده اسـت.

مسـووالن محلـی همچنیـن دربـاره خطـرات جانـی 

و  انـد  داده  بـه شـهروندان هشـدار  گرمـای شـدید 

مـکان هـای عمومـی مجهـز بـه رسمایـش بـه روی 

عمـوم بـاز شـده انـد.

گرمـای هـوا در ایـن مناطق معموال در حدی نیسـت 

بـه دسـتگاه هـای رسمایـش  بیشـر خانـه هـا  کـه 

مجهـز باشـند.

علت گرمای شـدید هوا که پیشـبینی شـده دوشـنبه 

هـم ادامـه داشـته باشـد، اسـتقرار یـک تـوده هـوای 

پرفشـار عنوان شـده اسـت.

اورگان، دمـای هـوا در گـرم  ایالـت  در  پورتلنـد  در 

تریـن حالـت در روز یکشـنبه به ۴۳ درجه رسـید. به 

پیشـبینی سـازمان هواشناسـی امریـکا، گرمـای هوا 

در ایـن شـهر دوشـنبه تـا ۴۶ درجـه افزایـش خواهد 

یافت.

در ایـن ایالـت مقـام هـای محلـی بـا لغـو محدودیت 

پذیـرش مشـری در اماکـن بـزرگ دارای رسمایـش 

ایتالیا باعث شد 2 کیلو وزن کم کنم

اسـت کـه بـا اسـتفاده از »حـق دفـاع از خود« ایـن عملیـات را انجام 

داده اسـت. او گفتـه اسـت که ایـن عملیات دفاعی هـم برای مقابله 

بـا تهدیدهـا »رضوری« بـوده و هـم از نظـر حجـم خـود مناسـب بوده 

اسـت. او وضاحت داده اسـت که این حمله هوایی قسـمی طراحی 

شـده بـود کـه هـم خطـر وخامـت اوضـاع را محـدود کنـد و همزمـان 

یـک پیـام »تحذیرکننـده«  را نیز در خود داشـته باشـد.

عملیـات اخیـر ایاالت متحده بر مواضع شـبه نظامیـان در مرز عراق 

و سـوریه در حالـی صـورت مـی گیـرد کـه تـاش هـا بـرای برگشـت 

ایـاالت متحـده بـه قرارداد اتومـی ایران ادامـه دارند. این قـرارداد در 

سـال ۲۰۱۵ میـان ایـران، ایاالت متحـده، آملان، فرانسـه، بریتانیا، 

روسـیه و چیـن بـه امضـا رسـید. هـدف ایـن قـرارداد جلوگیـری از 

سـاخن تسـلیحات اتومی توسـط ایـران می باشـد.

سـال ۲۰۱۸ دونالـد ترامپ رئیس جمهور پیشـین ایـاالت متحده از 

ایـن قـرارداد خـارج شـد و علیه ایـران تحریـم های شـدیدی را وضع 

منـود. پـس از خـروج ایـاالت متحده از این قـرارداد ایـران نیز گام به 

گام از رعایـت تعهـدات خـود از ایـن توافقنامه منرف شـد.

جـان کیربـی، سـخنگوی وزارت دفـاع ایـاالت متحـده بـا توضحیات 

در ایـن زمینـه گفتـه اسـت که شـبه نظامیان مذکـور از ایـن مناطق 

بـا هواپیاهـای بـدون رسنشـین اهداف امریکایـی در عـراق را مورد 

حملـه قـرار مـی دادند. به گفتـه او، رئیـس جمهور جو بایـدن مجوز 

ایـن عملیـات هوایی را به منظور جلوگیـری از چنین حماتی صادر 

کرده اسـت.  پنتاگون گفته اسـت ذخایر تسـلیحاتی که مورد حمله 

هوایـی ایـاالت متحـده امریکا در مرز عراق و سـوریه قـرار گرفته اند، 

توسـط شـاری از گـروه هـای شـبه نظامـی مورد اسـتفاده قـرار می 

گیـرد و از جملـه شـبه نظامیـان »کتائـب حـزب اللـه«  از ایـن ذخیره 

گاه هـا اسـتفاده مـی کردنـد. کتائـب حـزب اللـه یکـی از مهمرین 

گـروه هـای شـبه نظامـی در عـراق اسـت کـه مناسـبات نزدیـک بـا 

ایـران دارد. ایـن شـبه نظامیـان و گـروه هـای دیگـر خواهـان خروج 

نواحـی  ایـن  در  داعـش  علیـه  مبـارزه  از  کـه  امریکایـی  نیروهـای 

حایـت مـی کننـد، می باشـند. 

عملیات »مناسب«  با پیام »تحذیری«

سـخنگوی وزارت دفـاع ایـاالت متحده امریـکا در ادامـه تأکید کرده 

عـراق و سـوریه روز تـا روز بـه میـدان منازعـه میـان ایـاالت متحـده و 

ایـران مبـدل می شـود. بـه تازگـی یک حملـه هوایـی به دسـتور رئیس 

جمهـور جـو بایـدن بـر مواضـع نیروهـای طرفـدار ایـران در مـرز عـراق 

و سـوریه صـورت گرفتـه اسـت. بنـا بـه معلومـات پنتاگـون، نیروهـای 

هوایـی ایـاالت متحـده امریـکا عملیـات دقیقـی را علیـه تاسیسـات 

شـبه نظامیـان هـوادار ایـران در مـرز سـوریه و عـراق انجـام داده انـد. 

در ایـن دیـدار در بـاره گسـرش روابـط و بیشـر 

دو  بیـن  کرکـت  زمینـه  در  همکاری هـا  شـدن 

کشـور صحبـت کردنـد.

ایـن بـورد افـزوده کـه در ایـن دیـدار همچنـان” 

صحبت هایـی در رابطـه بـه در اختیار قـرار دادن 

حـل  و  آینـده  بازی هـای  بـرای  کرکـت  میـدان 

ملـی، صـورت  تیـم  بازیکنـان  ویـزای  مشـکات 

گرفـت.”

مسـووالن کرکـت شـارجه تعهـد کردنـد کـه در 

مهیـا  نیـز  و  بازیکنـان  بـه  ویـزا  تسـهیل  بخـش 

بـورد  کرکـت  بـرای  دایمـی  دفـر  یـک  کـردن 

میکننـد. همـکاری  شـارجه  در  افغانسـتان 

عبدالرحمـن بوخاطر، رسپرسـت کرکت شـارجه، 

در ایـن بـاره گفـت: “مـن خوشـحامل کـه کرکـت 

پیرفـت  گذشـته  سـالهای  در  افغانسـتان 

ملـی  تیـم  بـرای  و  اسـت  داشـته  چشـمگیری 

دارم.” بیشـر  موفقیـت  آرزوی  افغانسـتان 

کرکـت  مسـووالن  از  شـینواری  دیـدار  ایـن  در 

شـارجه دعـوت بـه عمـل آورد تـا بـه کابـل سـفر 

داشـته باشـند که این دعوت از سـوی مسـووالن 

کرکـت شـارجه پذیرفتـه شـد.

می تـوان حـاال آمادگـی ایتالیایی هـا را بیشـر در 

گرفـت. نظـر 

از  متفاوتـی  بـازی  انتظـار  ادامـه داد:»  پیـرو  دل 

ایتالیـا و همچنیـن اتریـش را داشـتم. البتـه مـا 

نیـز خـوش شـانس بودیـم کـه گل اتریـش مـردود 

اعـام شـد.«

در مرحلـه یـک چهـارم نهایـی، ایتالیـا بـه مصـاف 

برنـده دیـدار بلجیـم و پرتغـال مـی رود کـه دیـدار 

دشـواری بـرای آتـزوری اسـت کـه یـک روز بیشـر 

از حریـف خـود اسـراحت خواهـد کـرد.

کرکـت بـورد افغانسـتان میگویـد کـه حامـد 

بـا مسـووالن  نهـاد  ایـن  رییـس  شـینواری، 

شـورای کرکـت شـارجه در امـارات متحـده 

عربـی در بـاره مـوارد مهـم کرکـت صحبت و 

توافـق کردنـد.

ایـن نهـاد در یـک اعامیـه گفتـه اسـت کـه 

بوخاطـر  عبدالرحمـن  بـا  شـینواری  آقـای 

عیسـی  شـارجه،  کرکـت  اعلـی  رسپرسـت 

کرکـت  شـورای  رییـس  الحزمـی،  هـال 

شـارجه و ولیـد بوخاطـر عضـو بـورد کرکـت 

امـارات متحـده عربـی دیـدار کـرده اسـت.

ایتالیـا عنـوان کـرد اسـرس  مهاجـم سـابق 

شـدید در دیـدار برابـر اتریـش باعـث شـد تـا 

او فشـار زیـادی را تحمـل کنـد.

شـنبه شـب از مرحلـه یک هشـتم نهایـی یورو 

2020 تیـم ملـی فوتبـال ایتالیـا  بـه مصـاف 

اتریـش رفـت کـه ایـن دیـدار در 90 دقیقـه 

بـا تسـاوی بـدون گل بـه پایـان رسـید امـا در 

وقت هـای اضافـه ایتالیا دو بـار دروازه اتریش 

را بـاز کـرد و یک بـار شـاهد بـاز شـدن دروازه 

خـودی بـود تـا بـه مرحلـه یک چهـارم نهایـی 

کند. صعـود 

در  آتـزوری  سـابق  سـتاره  پیـرو  دل  الکـس 

گفـت:»  اسـپورت  اسـکای  بـا  گـو  و  گفـت 

بابـت صعـود بـه مرحلـه یـک چهـارم نهایـی 

خوشـحامل. بـه دلیـل تنـش و اسـرس صعود 

نزدیـک بـه 2 کیلوگـرم از وزن مان را از دسـت 

دادم.«

ایتالیـا حـاال بـا بلجیـم در مرحلـه یـک چهارم 

البتـه  پیـرو  دل  می  کنـد.  بـازی  نهایـی 

اعتقـاد دارد تـرس و اسرسـی کـه در بـازی 

مقابـل اتریـش بوجـود آمـد، بـه ایتالیایی هـا 

گفـت  او  می کنـد.  کمـک  بعـد  مرحلـه  در 

بـه دلیـل مواجـه شـدن بـا یـک رشایـط بـد 

گرمایشدیددرشمالغربامریکاوکانادا

لمللی  بین ا ــاف  ئت ا
می دهد ــه  ــکیل جلس تش روم  در  داعش  علیه  رزه  مبا

جدیـدی از عفونـت هـا را در ایـن کشـور گسـرش 
دهـد. رقابـت هـای املپیـک قرار اسـت پـس از یک 
سـال تأخیـر بـه دلیـل همه گیـری ویـروس کرونا، از 

۲۳ جـوالی آغـاز شـود.

از اعضـای تیـم ورزشـی اوگانـدا پـس از ورود بـه ایـن 
نـوع  بـه  و  مثبـت  كرونایـش  ویـروس  آزمایـش  کشـور 
"دلتـا" آغشـته بـوده اسـت. جاپـان نگـران اسـت کـه 
ایـن نـوع جهـش یافتـه ویـروس کرونـا مـی توانـد موج 

جاپـان قصـد دارد بـرای ورزشـکاران افغانسـتان و پنج 
کشـور دیگـر بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـای "دلتا" 
در ایـن کشـورها، محدودیـت هایـی قبل از سـفر برای 

اشـراک در رقابـت هـای املپیـک توکیو وضـع کند.
ایـن  کـرد  اعـام  یکشـنبه  روز  جاپانـی  روزنامـه  یـک 
کشـور قصـد دارد از ورزشـکاران هنـد، افغانسـتان و 
چهـار کشـور دیگـر، که با ویـروس کرونای نـوع "دلتا" 
بسـیار آلـوده شـده و آسـیب دیده انـد، بخواهـد هفت 
روز قبـل از سفرشـان بـرای اشـراک در رقابـت هـای 

املپیـک همـه روزه آزمایـش کرونـا بدهنـد.
در حـال حـارض از همـه ورزشـکاران خارجی خواسـته 
شـده کـه در طـی چهـار روز قبـل از عزیمـت بـه بـازی 
هـای املپیـک توکیـو، آزمایش ویـروس کرونـا را انجام 

داده و نتیجـه منفـی را بـه همـراه داشـته باشـند.
جاپـان  دولـت  کـه  داده  گـزارش  شـیمبون  یومیـوری 
قصـد دارد قانـون جدیـدی را بـرای ورزشـکاران هنـد، 
رسیانـکا  و  نیپـال  مالدیـو،  پاکسـتان،  افغانسـتان، 
مـاروكاوا،  تامایـو  کنـد.  اجرایـی  جـوالی  مـاه  اول  از 
وزیـر املپیـک جاپـان روز جمعـه گفتـه بـود كـه یكـی 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

برای ورزشکاران افغان در المپیک توکیو محدودیت وضع می شود



اداری  و  مالـی  معـاون  انصـاری،  قربان علـی   

حالـت  کمیتـه  جلسـه  در  دایکنـدی،  والیـت 

اضطـرار تاکیـد بر تامیـن نیازمندی های بیجاشـدگان ولسـوالی 

پاتـو کـرد.

ریاسـت  بـه  رسطـان   7 دوشـنبه  روز  اضطـرار،  کمیتـه  جلسـه 

آقـای انصـاری و بـا حضـور حضور غیـرت جواهری عضو شـورای 
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مهاجریـن  وزارت  رسـمی  آمـار  اسـاس  بـر   

 ۳ در  افغانسـتان،  عودت کننـدگان  و 

جنـگ  دلیـل  بـه  تـن  هـزار   ۱۵۰ امسـال  نخسـت  مـاه 

کردنـد.  تـرک  را  خانه های شـان 

در  جنـگ  تشـدید  پـی  در  آزادی،  رادیـو  گـزارش  بـه 

حکومـت  نگرانـی  داخلـی  آوارگان  افزایـش  افغانسـتان، 

اسـت. برانگیختـه  را  این کشـور 

وزارت مهاجریـن و عودت کننـدگان افغانسـتان گفتـه کـه 

در سـه مـاه نخسـت امسـال ۱۵۰ هـزار تن مجبـور به ترک 

خانه هایشـان شـده اند. آوارگـی یکـی از پیامدهـای ناگـوار 

جنـگ در افغانسـتان اسـت. علـی احمد و خانواده  هشـت 

نفـری اش خانه  شـان را در ولسـوالی گیـزاب والیـت ارزگان 

تـرک کرده انـد. جنـگ او را ناگزیـر بـه تـرک خانـه کـرد و 

حـاال بـا دشـواری های تلخـی روبه رو اسـت.

علـی احمـد کـه تنهـا نـان آور خانـواده اش اسـت، می گوید 

کـه فرصت هـای کاری کـم و دولـت هـم تنهـا یک بـار بـه 

او کمـک کـرده اسـت. او می گویـد: »تنهـا از منطقـه  مـا 

به دنبـال  روز  هـر  اینجـا  شـده ایم.  بی جـا  خانـواده  صـد 

کار هسـتم. کار پیـدا منی شـود. کار کـه نباشـد، نـان از 

کجـا پیـدا می شـود؟« مصطفـی باشـنده  ولسـوالی میونـد 

کندهـار اسـت. او می گویـد کـه با تشـدید جنـگ در محل 

زندگـی اش، متـام هسـت و بـودش را رها کـرده و با اعضای 

خانـواده اش بـه شـهر کندهـار آواره شـده اسـت.

او در حـال حـارض در رسایـی کـه کار ساخت  وسـازش هنوز 

تکمیـل نشـده بـا هفـت خانـواده دیگـر بـه سـختی شـب و 

روز خـود را سـپری می کنـد.

بـا  کسـی  نیسـت.  کسـی  هیـچ  آنجـا  »در  می گویـد:  او 

کـه طالبـان شـب  بامیـان می گوینـد  والیـت  مقام هـای محلـی   

یکشـنبه از چندیـن اسـتقامت بـر ولسـوالی سـیغان ایـن والیـت 

حملـه کردنـد، اما ایـن حمالت از سـوی نظامیان افغان دفع شـد.

زبردسـت صافـی، قومانـدان امنیـه این والیـت روز دوشـنبه )هفتم 

ادامـه  بـرای چندیـن سـاعت  ایـن درگیـری  رسطـان( گفـت کـه 

داشـت و نیروهـای افغـان بـا وارد کـردن تلفات بـه طالبـان، آنان را 

از ایـن ولسـوالی عقـب زدنـد.

بـه گـزارش صـدای امریـکا، آقای صافـی گفت که ایـن جنگجویان 

یـک جـوره کاال آمـده، کسـی نیمـی از اموالـش مانـده و 

بیشرتشـان کودکان شـان را نیز رها کرده اند. انسـان ها زیر 

دیـوار ماندنـد. کسـی نبود که بیرون شـان کند. کسـانی را 

کـه توانسـتیم بیـرون کردیـم، دیگرهایشـان ماندنـد.«

امـا مشـکالتی کـه بی جاشـدگان بـا آنهـا دسـت و گریبـان 

اولیـه  نیازهـای  و  نبـود غـذای کافـی و رسپنـاه  هسـتند، 

مرجعـی  هیـچ  حـال  بـه  تـا  کـه  می گوینـد  آنـان  اسـت. 

اسـت. نگرفتـه  را  دست شـان 

وزارت  ایـن  مطبوعاتـی  مشـاور  انصـاری،  عبدالباسـط 

شـاری  بـا  هاهنگـی  در  کـه  گفـت  آزادی  رادیـوی  بـه 

موسسـه های کمک رسـان بـه بیشـرت آوارگان داخلی کمک  

رسـانده شـده و شناسـایی  بی جاشـدگان در برخـی نقـاط 

دیگـر آغـاز شـده اسـت. او گفـت: »در بسـیاری والیت هـا 

تـالش می کنیـم کـه کمـک  رسوی تکمیـل شـده اسـت. 

صـورت گیـرد. موضـوع شـفافیت نیـز در نظـر اسـت. تیـم 

رسوی مـا در متـام والیت هـا اسـت. تاکیـد ما بر این اسـت 

مـا  نظـر  زیـر  کمک رسـان  موسسـه های  کمک هـای  کـه 

صـورت گیرد.« از سـوی دیگر، دفـرت هاهنگی کمک های 

بـری سـازمان ملـل در گـزارش تـازه  خـود گفتـه کـه از 

آغـاز سـال جـاری میـالدی تا بـه حـال ۱۹۱ هزار شـهروند 

افغانسـتان بی جـا شـده اند و بـه کمک هـای بردوسـتانه 

نیـاز دارنـد. آمـار کمیشـری عالی سـازمان ملـل متحد در 

امـور مهاجریـن نشـان می دهد کـه نزدیک بـه ۴.۸ میلیون 

افغـان بـه دلیـل جنـگ، خشکسـالی و برخـی مشـکالت 

دیگـر مجبـور بـه تـرک خانه هایشـان شـده اند.

امـا شـار افغان هایی کـه کشورشـان را تـرک کرده انـد بـه 

۲.۵میلیـون تـن می رسـد.

طالبـان از ولسـوالی تالـه و برفـک والیـت بغـالن وارد ایـن والیـت 

شـده بودنـد. بامیـان از امن ترین والیات کشـور اسـت کـه به گفتۀ 

مقام هـا، بـا تشـدید ناامنی هـا در والیـات همجـوار آن، طالبـان در 

تـالش تـرف برخـی سـاحات مـرزی این والیـت اند.

در یـک خـر دیگـر، وزارت دفاع ملـی می گوید که نظامیـان افغان 

حمـالت طالبان را در چهار ولسـوالی بدخشـان دفـع کرده اند.

فـواد امـان، معـاون سـخنگوی ایـن وزارت گفـت کـه ایـن حمـالت 

طالبـان دیشـب بـر ولسـوالی های جـرم، تـگاب، کشـم و بهـارک 

شـد. انجام 

کـه  افـزود  امـان  آقـای 

مردمـی  خیـزش  نیروهـای 

در دفـع حمـالت طالبـان در 

ایـن ولسـوالی ها سـهم فعـال 

انـد. داشـته 

می گویـد  بدخشـان  پولیـس 

کـه در ایـن درگیری ها، بیش 

طالبـان  جنگجـوی   ۴۰ از 

کشـته و زخمـی شـده انـد.

ایـن  در  اکنـون  تـا  طالبـان 

مـوارد ابـراز نظـر نکـرده انـد.

وزارت مهاجران: 
جنگ باعث بیجاشدگی 150 هزار تن در سه ماه اخیر شده است  

نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، ایران و پاکستان برگزار می شود

والیتـی، اسـدالله رسوری رئیـس مبـارزه بـا حـوادث و رؤسـای 

ادارات دولتی و منایندگان موسسـات در دایکندی برگزار شـد.

آقـای انصـاری در ایـن جلسـه از اقدامـات انجـام شـده ریاسـت 

مبارزه با حوادث در قسـمت رسـیدگی  به موقع به بیجاشـدگان 

جنگ هـای اخیـر  ولسـوالی پاتـو قدردانـی و بـر هاهنگـی و 

همکاری هـای بیشـرت میـان ریاسـت ها و مؤسسـات در قسـمت 

حفاظت و نگهـداری رضورت دارد.”

بـه گفتـۀ وی، زیرۀ سـیاه تولید شـده در والیت هـرات، به مراتب 

بـا کیفیـت تـر از زیـره سـیاه کشـورهای منطقه اسـت و بـه ایـن 

دلیـل، هـر کیلـو زیـرۀ سـیاه همیـن اکنـون در بـازار هـرات، بـه 

۵۰۰ افغانـی بـه فروش میرسـد.

بصیـر احمـد طبیـب مدیر حفاظـه نباتات ریاسـت زراعت هرات 

و مسـوول گـزارش دهـی از صـادرات زیـره سـیاه بـه خـارج از 

کشـور، بـه پـژواک   گفـت کـه در سـال جـارى تاکنـون  ۲۷۵ تُـن 

زیـره سـیاه به کشـورهای هنـد، عراق، ایـران و دبی صادر شـده 

 است.

وی افـزود: “بنابـر راپـوری کـه همیـن حـاال بـه دسـرتس مـن 

قـراردارد، ۲۷۵ تُـن زیـره سـیاه بـه خـارج از کشـور صـادر شـده 

اسـتږ البتـه این گزارش نهایی نیسـت و صـادرات جریان دارد و 

در کنـار آن، زیـره سـبز کـه بـه آن کرابیه می گویند نیز که سـال 

قبـل ۱۰ هـزار و ۶۷۵ تُـن صـادر شـده بـود، امسـال نیـز هان 

مقـدار صـادرات جریـان دارد.”

در همیـن  حـال، دهقانانـی کـه این نبـات را کشـت میکننـد، از 

برداشـت محصـول ابـراز خرسـندی میکنند.

مـال حیدر ۶۲ سـاله یکی از دهقانان ولسـوالی ادرسـکن هرات 

رسطـان گفـت که از میان 19 سـمپل آزمایش شـده 11 واقعه 

نـوع دلتـا در کشـور تشـخیص شـده و 8 واقعـه دیگـر آن نـوع 

انگلیسـی بـوده اسـت که بـا توجه به ایـن آمار معلوم می شـود 

کـه بیشـرت از 50 درصـد افـراد مبتـال بـه ویـروس کرونـا در 

کشـور از نـوع دلتا اسـت.

بـر اسـاس گزارش هـای جهانـی، گونـه جهـش یافتـه دلتـا بـه 

میـزان ۶۰ درصـد بیشـرت از گونـه آلفـا کـه بـرای نخسـتین 

اسـت.  انتقـال  قابـل  شـد،  شناسـایی  انگلیـس  در  بـار 

رسایت پذیـری گونـه آلفـا نیـز ۵۰ درصـد بیـش از منونـه اولیه 

ویـروس کرونـا گـزارش شـده اسـت.

آقـای مجـروح، در رابطـه بـه انتشـار ویـروس کرونـا اشـاره کرد 

و گفـت کـه سـیر انتشـار ویـروس کرونـا نسـبت بـه روزهـای 

گذشـته یـک درصـد کاهـش داشـته ولـی ایـن یـک درصـد به 

معنـی کاهـش واقعات نیسـت و هنوز ویروس در حال انتشـار 

است.

وضـع  و  آموزشـی  مراکـز  کـردن  مسـدود  کـه  کـرد  تاکیـد  او 

انتشـار  سـیر  تجمعـات  از  جلوگیـری  بـرای  محدودیت هـا 

 

 مسـئول ریاسـت زراعـت و شـاری از متخصصـان زراعتـی در 

هـرات، می گوینـد کـه بـا رشـد کشـت و برداشـت زیـرۀ سـیاه، 

معلـوم مـى شـود کـه ایـن نبـات بدیـل مناسـب کشـت کوکنـار 

در کشـور شـده ميتوانـد. به گفتـۀ ایـن  مسـئوالن، اکنـون کشـت 

زیـرۀ سـیاه بـه گونۀ للمـی دربخش هـای از ولسـوالی های رشقی 

هـرات صـورت می گیـرد و اگـر بـه گونـۀ آبـی ایـن نبـات کشـت 

گـردد، دهقانـان عایـد بسـیار خوبـی بـه دسـت می آورنـد. نثـار 

احمـد امینـی مدیـر منابـع طبیعـی ریاسـت زراعـت هـرات، بـه 

پـژواک  گفـت کـه تاکنـون زیـره سـیاه بـه گونـۀ ترویجـی در ایـن 

والیـت، کشـت نشده اسـت و بیشـرت بـه گونـۀ طبیعی، در سـاحۀ 

پنـج هـزار جریـب زمیـن در کـوه  هـای ولسـوالی های ادرسـکن، 

اوبـه، چشـت و پشـتون زرغـون، مـی رویـد. وی زیـرۀ سـیاه را 

جایگزیـن بسـیار خـوب کشـت کوکنـار دانسـت و  گفـت کـه این 

نبـات، نیـاز چندانـی بـه آب، کـود و کار همه سـاله نـدارد و همه 

کشـاورزان می تواننـد بـه گونـۀ آبـی نیـز کشـت کننـد.

وی افـزود: “میتـوان گفـت که زیرۀ سـیاه یک بدیل بسـیار خوب 

کشـت کوکنـار در والیت هرات اسـت؛ بـه دلیل اینکه زیرۀ سـیاه 

بـه آفـات و امـراض زراعتی کم قـرار می گیـرد، رضورت به آبیاری 

نـدارد، رضورت بـه کـود دهـی و کارهمـه سـاله نـدارد، رصف بـه 

وزارت صحـت عامـه کشـور اعـالم کرده اسـت  

تاکنـون  کرونـا  ویـروس  شـیوع  زمـان  از  کـه 

بیـش از 117 هـزار تـن بـه ویـروس کرونـا مبتـال شـده اند و 

اکنـون 42 هـزار تـن مبتـال وجود دارنـد. بیـش از 69 هزار تن 

آنـان بهبـود یافته انـد. ایـن وزارت تاکنـون از بیشـرت از 602 

اسـت. گرفتـه  آزمایـش  مشـکوک  فـرد  هـزار 

روزانـه  گـزارش  نـر  بـا  رسطـان   7 دوشـنبه  روز   وزارت  ایـن 

مبتالیـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا نوشـته اسـت 

کـه از 4هـزار و 514 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـد کـه 

اعـالم شده اسـت. آنـان مثبـت  تـن  نتیجـه 1407 

در گـزارش آمـده اسـت کـه 64 فـرد مبتـال بـه ویـروس کرونـا 

نیـز در یک شـبانه روز گذشـته جـان باخته انـد و مجموعه جان 

باختـگان بـه 4794 تـن رسـیده اسـت.

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـار مبتالیـان بـه ویـروس 

از 117 هـزار تـن رسـیده اسـت.  بـه بیـش  کرونـا در کشـور 

حـدود سـه درصـد ایـن جـان باختـه و بقیـه بهبـود یافته انـد.

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه، روز شـنبه 5 

تامیـن نیازمندی هـای بیجاشـدگان ولسـوالی پاتـو تاکیـد کرد.

از حـدود سـه هفتـه بـه ایـن سـو، گـروه طالبـان بـه ولسـوالی 

پاتـوی والیـت دایکندی حملـه کرده و خسـارات و تلفات زیادی 

را بـر غیرنظامیـان وارد کـرده اسـت. شـهروندان ولسـوالی پاتـو 

می گوینـد کـه جنگجویـان گـروه طالبـان، امـوال آنـان را نیـز 

کـه  اسـت  شـده  باعـث  طالبـان  اقـدام  ایـن  کرده انـد.  غـارت 

در ایـن مـدت کـه جنـگ جریـان داشـته، نزدیـک بـه دو هـزار 

خانـواده از سـاحات مختلـف ایـن ولسـوالی آواره شـده اند و این 

آمـار همچنـان در حـال افزایـش اسـت.

دفـرت والـی دایکنـدی روز دوشـنبه بـا نـر خرنامـه ای نوشـته 

در  دایکنـدی،  والیـت  حـوادث  بـا  مبـارزه  رئیـس  کـه  اسـت 

گزارشـی در جلسـه اضطـرار گفتـه کـه در مجموع بـرای ۱۲۰۰ 

ریاسـت  سـوی  از  یادشـده  نقطـه  سـه  در  بیجاشـده  خانـواده  

مبـارزه بـا حـوادث مـواد غذایـی ۷ قلمـه توزیـع شـده اسـت.

بـه نقـل از خرنامـه، رئیـس حـوادث هم چنـان از آمادگی هـا و 

اقدامـات بعـدی بـرای رسـیدگی بـه بیجاشـدگان ولسـوالی پاتو 

از طریـق موسسـات معلومـات داده اسـت.

وضعیـت  روی  اضطـرار  حالـت  کمیتـه  جلسـه  در  همچنیـن 

فراهم کـردن  پاتـو،  ولسـوالی  رستـگاب  اهالـی  بیجاشـدگان 

ادارات  طریـق  از  پاتـو  ولسـوالی  بیجاشـدگان  بـرای  رسپنـاه 

والیـت  در  کم آبـی  پدیـده ی  بـه  رسـیدگی  پـالن  ذیربـط،  

بـا  مبـارزه  دهـات،  انکشـاف  ریاسـت های  توسـط  دایکنـدی، 

حـوادث و دفـرت UNICEF از طریـق کلسـرت واش به طور عاجل 

نیـز بحـث و گفتگـو شـده اسـت.

اسـت کـه ۱۰  جریـب زمیـن للمـی زیـر کشـت زیـرۀ سـیاه دارد. 

وی افـزود کـه زیـرۀ سـیاه بـه دلیـل نیـاز بـه آب کـم، در مناطـق 

کوهسـتانی یـا بـه گونۀ خـودرو می رویـد و یا هم به شـکل للمی 

کشـت مـی  شـود. او گفـت: “زیـره سـیاه را در مـاه دوم زمسـتان 

اگـر سـال  میکنیـم،  للمـی کشـت  بـه شـکل  میکنیـم،  کشـت 

خوبـی باشـد و بارندگـی شـود خوب حاصـل میدهد؛ اما امسـال 

کـه بارندگـی بـه موقـع نشـد، حاصـل خـوب بـه دسـت نیامـد، 

سـال قبـل خیلـی خوب بـود.”

سـال  کهـن  دهقانـان  از  دیگـر  یکـی  سـاله   ۶۵ عبدالـرووف 

ولسـوالی ادرسـکن هـرات گفـت کـه زیرۀ سـیاه بـه گونـۀ خودرو 

می شـود. کشـت  کوهسـتانی  مناطـق  در  للمـی،  یـا 

او گفـت: “زیـره سـیاه در کوه ها میروید، مردم آنهـا را جمع آوری 

مـی کننـد و بـه بازار به فروش میرسـانند، زیرۀ سـیاه بـه خیلی از 

دردها و مریضی ها شـفا اسـت.”

شـاری دیگـر از دهقانـان، از وزارت زراعـت می خواهنـد کـه در 

مـورد نحـوۀ کشـت و برداشـت آبـی زیـره سـیاه بـرای کشـاورزان 

آگاهی دهـی کنـد. بـر اسـاس گفته هـای متخصصـان زراعتـی، 

زیـره سـیاه می توانـد بـه خوبـی در هـر نـوع خـاک رشـد کنـد و 

بهرتیـن زمـان کشـت آن، مـاه عقـرب اسـت.

اسـت. سـاخته  بطـی  را  کرونـا  ویـروس 

وزارت صحـت عامـه دو هفتـه پیـش بـه منظـور جلوگیـری از 

شـیوع ویـروس کرونـا اعـالم کـرده بـود کـه متـام دانشـگاه ها، 

مکاتـب، مـدارس، کورس هـا، نهادهـای آموزشـی و تاالرهـای 

عروسـی و تاالرهـای نشسـت ها، از تاریـخ 22 جـوزای سـال 

روان بـرای دو هفتـه تعطیل شـد ه اند. این زمان بـرای دو هفته 

دیگـر متدیـد شـده اسـت.

بـر  اشـاره  بـا  شـنبه  روز  عامـه،  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

بازگشـایی مراکـز آموزشـی افـزود کـه مـا در همکاری بـا وزارت 

روی  ذیربـط  نهـاد  دیگـر  و  عالـی  وزارت تحصیـالت  معـارف، 

طـرح بازگشـایی مراکـز آموزشـی کار می کنیـم کـه بـا تطبیـق 

ایـن طـرح اهتامـات الزم بـرای جلوگیـری از شـیوع ویـروس 

کرونـا در مراکـز آموزشـی گرفتـه شـود.

داکـرت مجـروح، از عـدم رعایـت توصیه هـای صحـی از سـوی 

مـردم ابـراز نگرانـی منـوده تریـح کـرد کـه ویـروس هنـوز در 

حـال انتشـار اسـت و تـا دو الـی سـه هفتـه بعـد از عیـد قربان 

مـا در حالـت هشـدار قـرار داریـم.

جنگ در ولسوالی پاتو؛ 
معاون والی دایکندی تاکید بر تامین نیازمندی های بیجا شــدگان ولسوالی کرد   

ریاست زراعت: زیرۀ سیاه بدیل مناسب کشت کوکنار در کشور است  

موج سوم کرونا؛ بیش از 42 هزار تن در کشور مبتال به ویروس کرونا هستند   


