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 تبادل آتش بین ارتش امریکا و 
نیروهای تحت حمایت ایران در 

سوریه 

سازمان ملل: نیروهای اجیر 
روسی حقوق بشر را در افریقا 

نقض می کنند  
عصـر  اسـامی  جمهـوری  حمایـت  تحـت  شـبه نظامیان   
دوشـنبه چنـد راکت بـه سـوی پایـگاه نیروهـای امریکایی 
در شـرق سـوریه شـلیک کردنـد. هیـچ صدمـه جانـی بـه 
هوایـی  نیروهـای  اسـت.  نشـده  وارد  امریکایـی  نیروهـای 

امریـکا اقـدام بـه حملـه متقابـل کرده انـد...

 کارشناسـان سـازمان ملـل متحـد مـی گوینـد کـه 
نیـرو های اجیـر روسـی در جمهوری افریقـای مرکزی 
مسـئول نقـض جـدی حقـوق بشـر انـد. ایـن نیروهـا 
رسـماً بـه عنـوان »مشـاوران نظامـی« بـرای آمـوزش 

سـربازان ایـن کشـور فقیـر ...

 سـال ۱۹۳۹ اسـت. بـازل بـراوِن باستان شـناس بـا 

دوچرخـه اش سـوار بـر قایقـی کوچـک بـه سـافک، 

شهرسـتانی سـاحلی در جنـوب رشقـی انگلسـتان 

مـی رود تـا بـرای خامنـی یـک کار حفـاری انجـام 

دهـد. خانـم پریتـی، بیـوه یـک انگلیسـی متمـول، 

4محوطـه وسـیعی را بـه بـراون ...
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»حفاری«؛ پیوند گذشته و حال 

رونمایی از چهره دیده 
نشده افغانستان در مقر 

ملل متحد 

هنری

 از بسیج عمومی علیه 
طالبان نهراسیم

خیزش های مردمی در صف 
حمایت از جمهوریت است

 تفویض صالحیت به 
حکومت های محلی 

راهگشای چالش های موجود

 در ایـن روزهـا کـه تحـوالت جنگ گویا به نفـع طالبان 
چرخیـده اسـت، بسـیج مردمـی علیـه این گـروه نیز به 
اوج خـود رسـیده اسـت. بـا آن که در سـال هـای اخیر 
شـکاف هایـی میـان حکومـت و مـردم بـه وجـود آمده 
اسـت و نبایـد آن را انـکار کـرد، امـا بسـیج عمومـی و 

خیـزش هـای مردمـی علیه طالبـان  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

ریاســت جمهوری:  معاون 

غرب  امنیتی  طرح 
زودی به  کابل 
می شود تطبیق   
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 جونیـور فیرپـو مدافـع چپ بارسـلونا بـا لیدزیونایتد 

بـه توافـق رسـید و راهی ایـن تیم خواهد شـد.

بتیـس  رئـال  از   2019 تابسـتان  فیرپـو  جونیـور 

بـه بارسـلونا پیوسـت تـا ذخیـره ای مناسـب بـرای 

جـوردی آلبـا باشـد. جونیـور کـه سـابقه بـازی برای 

تیـم هـای  ...

و  ایتالیـا  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  مورینیـو  ژوزه   

انگلیـس فینـال رقابت هـای یـورو را برگـزار کننـد.

بـه  دیگـر  دقایقـی  از  در حالـی  آملـان  و  انگلیـس 

مصـاف یکدیگـر خواهنـد رفـت کـه بسـیاری پیـش 

توانـد  مـی  مسـابقه  ایـن  برنـده  کننـد  مـی  بینـی 

بـه فینـال رقابـت هـای یـورو صعـود کنـد. ایـن در 

حالـی اسـت کـه در سـمت دیگر بـا توجه بـه حذف 

فرانسـه، طبیعتـاً شـانس تیمـی  ...

 وحیـد عمر، مشـاور ارشـد و رییس عمومـی اداره ارتباطات 

پـی سـخنان  عامـه و سـراتیژیک ریاسـت جمهـوری، در 

اخیـر وزیـر امـور داخلـه پاکسـتان گفـت کـه پاکسـتان نـه 

تنهـا بـه گـروه طالبـان پناهـگاه داده اسـت، بلکه دسـتگاه 

تبلیغاتـی و پروپاگانـدای آنـان نیـز در آن کشـور رهـری و 

می شـود. مدیریـت 

نشسـت  یـک  در  رسطـان   8 سه شـنبه  روز  عمـر،  آقـای 

خـری در کابـل گفت که گفته هـای وزیر داخله پاکسـتان 

از طالبـان را واضـح کـرد بهـر اسـت  حامیـت آن کشـور 

پاکسـتان رویکـرد خـود را در قبال افغانسـتان تغییر دهد و 

شـعار و عمـل خـود را یکسـان کنـد. 

او ادامـه داد، پاکسـتان نـه تنها برای طالبـان پناه گاه داده 

اسـت بلکـه دسـتگاه تبلیغاتـی و پروپاگانـدای طالبـان نیز 

از پاکسـتان رهـری و مدیریـت می شـود.

شـیخ رشـید احمد، وزیر داخله پاکسـتان در یـک مصاحبه 

بـا شـبکه تلویزیونـی جیـو نیـوز پاکسـتان گفتـه بـود کـه 

پاکسـتان  بـه  افغانسـتان  طالبـان  زخمی هـای  و  اجسـاد 

منتقـل می شـوند و برخی آنـان در مراکز درمانی پاکسـتان 

می شـوند. درمـان 

آقـای رشـید احمـد افـزوده بـود کـه کـه خانواده هـای اکـر 

مقامـات طالبـان در پاکسـتان زندگـی می کننـد: »مسـئله 

اینجـا در  ایـن اسـت کـه خانـواده طالبـان و دیگـران در 

پاکسـتان بـر می برنـد، آنهـا در مـروت، لـوی بیـر، بارکو و 

ترنـول زندگـی می کننـد.«

وزیـر داخلـه پاکسـتان در حالـی اذعـان به حضـور طالبان 

می کنـد کـه وزیـر خارجه و نخسـت وزیر پاکسـتان هر گونه 

حضـور گـروه طالبان در کشـورش را کتامن کـرده بود.

وحیـد عمـر، در ایـن نشسـت خـری همچنیـن گفـت کـه 

طالبـان بایـد بدانـد کـه افغانسـتان تغییـر کـرده، آنهـا در 

بـه  حاکمیـت  نـدارد،  حاکمیـت  افغانسـتان  نقطـه  هیـچ 

معنـی تطبیـق قانـون و ارایـه خدمـات اسـت.

او ادامـه داد کـه طالبـان بـا تهدیـد و اعامل زور مـردم را به 

گـروگان گرفتـه اسـت، ادامه خشـونت های آنان ملـت را در 

برابرشـان بسـیج تر خواهـد کرد.

آمریکا و ماموریت مشرتک مبارزه با تروریزم

سـراتیژیک  و  عامـه  ارتباطـات  اداره  عمومـی  رییـس 

ریاسـت جمهـوری، همچنیـن گفـت کـه پیام قاطـع ایاالت 

متحـده امریـکا در حامیـت از نیروهـای دفاعـی و امنیتـی 

افغانسـتان ایـن بـود کـه متامـی کمک هـای امریـکا به این 

نیروهـا ادامـه خواهـد یافـت و همچنـان مبـارزه مشـرک با 

تروریـزم بـه عنـوان یـک ماموریـت مشـرک، پـا برجاسـت.

آقـای عمـر، بـا تأکیـد بـر آنکـه درک واضحـی در امریـکا از 

موقف افغانسـتان که اولویتش صلح عادالنه و پایدار اسـت 

وجـود دارد و از آن حامیـت مـی شـود، او افـزود: حکومـت 

ایـاالت متحـده امریـکا آمادگـی اش را بـرای همـکاری در 

زمینـه آغـاز مجـدد گفتگوهـای صلـح، ابـراز کرد.

محمـدارشف غنـی، رئیـس جمهور، اواخر هفته گذشـته در 

رأس یـک هیئـت عالـی رتبـه دولتـی به شـمول چنـد تن از 

اعضـای هیئـت گفتگـو کننده صلح در دوحـه قطر، در یک 

سـفر دو روزه بـه ایـاالت متحده امریکا سـفر کرد.

هیئـت افغانسـتان در ایـن سـفر بـا رهـری مجلـس سـنا 

اسـتخباراتی،  مقام هـای  امریـکا،  مناینـدگان  مجلـس  و 

مشـاور شـورای امنیـت، وزیـر دفـاع و رییـس جمهـور ایـن 

کشـور دیـدار و گفتگـو کـرد.

سـره محکمـه اعـام کـرده کـه پـس از ایـن  

ضامنـت مالـی و اقـام شـخصی در قضایای 

فسـاد و جرایـم سـنگین فسـاد اداری »پذیرفتـه منی شـود.«

بـه گفتـه ایـن نهـاد، افـرادی کـه بـه اتهـام فسـاد اداری و 

جرایـم سـنگین بعد از صـدور حکم محکمـه ابتدایی محکوم 

در  و  بـود  بازداشـت خواهنـد  در  عمـا  شـناخته شـده اند، 

مقابـل هیـچ ضامنتـی آزاد نخواهنـد شـد.

جلوگیـری از فرارمتهـامن و مظنونان فسـاد و مبارزه با فسـاد 

اداری هـدف اصلی این تصمیم خوانده شـده اسـت.

سـخنگوی  قویـم،  فهیـم  احمـد  بی بی سـی؛  گـزارش  بـه 

سـره محکمـه، در ایـن بـاره گفت که براسـاس ایـن تصمیم 

آنـان  پرونده هـای  تـا  باشـند  بازداشـت  در  بایـد  متهـامن 

شـود. بررسـی 

او افـزود، بـرای اینکه متهامن روند تحقیـق، جریان محاکمه 

و رونـد رسـیدگی را بـا عـدم حضورشـان بـا اخـال مواجـه 

نکننـد، شـورای عالـی سـره محکمـه تصمیـم گرفت تـا این 

افـراد در بازداشـت باشـند و پرونده آنان مورد رسـیدگی قرار 

گیرد.

بررسـی  زمـان  در  متهـامن  از  زیـادی  شـامری  کشـور  در 

پرونـده آنـان کشـور را تـرک کرده و حارض نشـده بـرای ادامه 

بررسـی پرونده هـای خـود در دادگاه حضـور یابنـد.

دادگاه عالـی افغانسـتان معتقـد اسـت کـه بـا اتخـاذ ایـن 

تصمیـم جدیـد جلـو فـرار افـراد را خواهـد گرفـت.

شـامری از وکای مدافـع ونهادهـای حقوقـی از این تصمیم 

قـوه قضائیه افغانسـتان اسـتقبال کرده اند.

فساد اداری بزرگرین مشکل کشور

قبـل از ایـن کمیتـه مسـتقل نظـارت و ارزیابـی مبـارزه بـا 

فسـاد اداری در گزارشـی گفتـه بـود که روند مبارزه با فسـاد 

اداری در افغانسـتان شـفاف نیسـت.

ایـن نهـاد کـه در مـورد چگونگـی رسـیدگی بـه پرونده هـای 

فسـاد اداری از زمان »کشـف تا تحقیق و نتیجه« بررسـیهای 

را انجـام داده بـود، در نهایـت اعـام کـرد »ممکـن در رونـد 

مبـارزه بـا فسـاد اداری، فسـاد وجود داشـته باشـد.«

سـال گذشـته لوی سـارنوالی اعام کرده بود که در مجموع 

یـک هـزار و ۸۰۳ قضیه فسـاد اداری را ثبت و بررسـی کرده 

اسـت. در سـالهای گذشـته شـامری زیـادی از کارمنـدان 

دولتـی و مقامهـای ارشـد ایـن کشـور به اتهـام فسـاد اداری 

بـه زنـدان محکـوم شـدند ولـی ایـن افـراد موفـق شـدند کـه 

بدون طی زمان محکومت شـان از افغانسـتان خارج شـوند.

عـاوه بـر آن شـامری از مقامهـای ارشـد دولتـی از جملـه 

وزیـران پیشـین ایـن کشـور به فسـاد اداری متهم شـده ولی 

دولـت فقـط آنـان را غیابـی محاکمـه کـرده اسـت.

وحید عمر: در کنار پناه گاه، دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندا طالبان نیز در پاکستان است  

ستره محکمه: متهمان به فساد اداری و جرایم سنگین
 در بدل ضمانت رها نمی شوند 
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میالن منتفی شد؛ توافق 
بازیکن بارسلونا با لیدز 

پیش بینی جالب ژوزه مورینیو 
درباره فینال یورو 

ورزشی



 

 

معاونریاستجمهوری:طرحامنیتیغربکابلبهزودیتطبیقمیشود

رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری در دیـدار بـا 

شـاری از بـزرگان غرب کابل گفته اسـت که طـرح امنیتی 

غـرب کابـل، بـه زودی تطبیـق می شـود.

شـاری از بـزرگان و متنفذیـن اجتاعـی شـهرک اتفـاق 

در غـرب کابـل، روز سه شـنبه 8 رسطـان در کابـل بـا رسور 

2
www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم    شماره 4249   چهار شنبه    9 سرطان  1400   30 جون  2021 

 د لومړي ځل لپاره د امریکا په نیویارک ښـار کې د ملګرو ملتونو 

سـازمان ودانـۍ کـې د “افغانسـتان نالیـديل واقعیتونـه” تابلـو 

نصـب شـو. دا تابلـو د امید رشیفي په مرشۍ د هرنسـاالر بنسـټ 

لـه خـوا جـوړه شـوې ده. رشیفـي وایـي، شـپږ میاشـتې مخکې د 

ملګـرو ملتونـو پـه سـازمان کـې د افغانسـتان اسـامي جمهـوري 

سـفارت په ماتړ او مرسـته د دې نقاشـۍ طرح او ډیزاین وړاندې 

کـړ او وروسـته لـه دې چـې قانـوين او ډيپلوماتیکې کړنـارې یې 

ومنـل شـوې، د هغـې پـه انځورولو یـې پیل وکـړ. هغه زیاتـه کړه، 

دا تابلو د اوسـني او راتلونکي افغانسـتان د ارزښـتونو، پېژندنې او 

حقیقتونـو ښـکارندویه ده او پـه عـري او تاریخـي ډیزاین طرحه 

او د یـوې میاشـتې پـه بهیـر کـې د هـرن سـاالر موسسـې د ځوانو 

او تجربـه لرونکـو ښـځو او سـړیو انځورګرانـو لـه خوا پـه کابل کې 

انځـور شـوې ده. د رشیفـي پـه وینـا، د دې تابلـو د اسـر پـه کار 

 د لوګـر پـه مرکـز کـې د ٢٠ ميليونـه افغانيو په لګښـت يو رسبند 

جوړ او ګټې اخيسـتنې ته وسـپارل شـو.

اړه پـژواک خـري  د لوګـر د وايل ويانـد ديـدار لونـګ پـه دې 

اژانـس تـه وويل چـې دغه رسبنـد د مرکز اړوند په هوين سـيدانو 

سـيمه کـې د حکومـت پـه بوديجـه جـوړ شـوى دى.

ده وويـل چـې دغـه بنـد د يـوه کال پـه مـوده کـې جـوړ شـوى او 

٢٠ ميليونـه افغانـۍ پـرې لګـول شـوې دي.

د نومـوړي د معلوماتـو له مخې، دغـه رسبند ٤٧٤ مره اوږدوايل 

لـري چـې ٢٢٠٠ جريبه ځمکـه خړوبوي او د اوبـو د ضايع کېدو 

کـې د افغانسـتان د ۳۴ والیتونـو د خـاورې منونـې راټولې شـوې 

لـه  افغانسـتان  د  یـې  رنګونـه  همدارنګـه  دي،  شـوې  کارول  او 

طبیعـي منظـرو، څېـرو او مـي پېژندنـې رسه سـم برابـر او په کار 

وړل شـوي دي. هغـه وایـي چـې یـاده تابلو ۴ مـره اوږدوالی او ۲ 

مـره سـور لـري او دا بـه پـه نیویـارک کـې د ملګـرو ملتونـو دفـر 

مرکـزي ودانـۍ پـه ځانګړي ځای کـې د تل لپـاره نصب يش، څو 

د افغانسـتان مـي پېژندنـه پـه دایمـي توګـه وبـويل. د دې تابلـو 

د پرانیسـته نـن سـهار پـه نیویـارک کې د ملګـرو ملتونو  سـازمان 

د رسمنـي انټـرين ګوتریـش او د افغانسـتان د سـفیرې عادلـه 

راز، مـي او نړیوالـو ډیپلوماتانـو، د هرن سـاالر مؤسسـې د مرش او 

پـه نیویـارک کـې د ځینـو هېوادوالـو پـه حضـور کې وشـوه چې د 

افغانسـتان لپـاره د هغـې ډیپلوماتیکې ټولنې، هـرني او کلتوري 

بنسـټونو لپـاره مهمـې او د ویـاړ وړ دي. پـه ملګـرو ملتونـو کـې د 

مخنيـوی هـم کـوي.د هـوين سـيدانو سـيمې یـوه اوسـېدونکي 

جـال الديـن پـژواک تـه وويـل چې لـه کلونو راهيسـې دغـه بند 

خـام و او د سـيابونو پرمهـال بـه له منځـه تللو.

توګـه جـوړ  پـه اسـايس  بنـد  وايـي: “اوس چـې دغـه  خـو دى 

شـوى، ډېر ښـه کار شـوى دى، د کرنـې برخې د پياوړتيـا لپاره د 

رسبندونـو جـوړول ډېـر مهـم دي.”

داسـې مهـال پـه لوګر کې يـو رسبند ګټې اخيسـتنې ته سـپارل 

کيـږي چـې پـه ډېرو سـيمو کې يـې جګـړې روانـې دي او خلک 

يـې له ګڼـو سـتونزو رسه مخ دي.

افغانسـتان اسـتازې عادلـه راز وايـي، دا نقـايش د افغانسـتان د 

ښـکا او ښایسـت منانځنـه ده. هغـې زیاتـه کـړه چـې لـه ۱۹۶۳ 

کال راهيسـې دا لومـړی ځـل دی چـې افغانسـتان ملګـرو ملتونو 

تـه دا ډول ښـکلې ډالـۍ ورکـړه. د راز پـه وینا، دوی د هرن سـاالر 

لـه بنسـټه غوښـتنه کـړې وه چـې دغـه ډول یـوه تابلو جـوړه کړي 

چـې د نـوي افغانسـتان تصویـر پـه کـې وړاندې شـوی وي.

ملګـرو ملتونـو کـې د افغانسـتان ځانګړې اسـتازې وایـي، په دې 

تابلـو کـې د افغانسـتان غنـي کلتـور، مینـه محبـت او د وروسـتیو 

ملتونـو  ملګـرو  د  دي.  شـوې  منعکـس  راوړنـې  السـته  کلونـو 

جوړونـې  او  ښـکا  د  تابلـو  دې  د  ګوټریـش  انټـوين  رسمنـي 

سـتاینه وکـړه او مننـه یـې هـم وکـړه چـې دوی تـه یې ډالـۍ کړ.

هغـه زیاتـه کـړه چې دا ډالۍ د افغانسـتان او ملګـرو ملتونو د ۷۵ 

کلونـو همکاریو او ملګرتیا اسـتازیتوب کوي.

د ملګرو ملتونو په مرکز کې “د افغانستان نالیدلو واقعیتونو” د نقاشیو مخکتنه وشوه

په لوګر کې يو رسبند ګټې اخيستنې ته وسپارل شو

کارتون

 

 در ایـن روزهـا کـه تحـوالت جنـگ گویـا بـه نفـع طالبـان 

چرخیـده اسـت، بسـیج مردمـی علیـه ایـن گـروه نیـز بـه 

اوج خـود رسـیده اسـت. بـا آن کـه در سـال هـای اخیـر 

شـکاف هایـی میـان حکومت و مـردم به وجود آمده اسـت 

و نبایـد آن را انـکار کـرد، امـا بسـیج عمومـی و خیـزش 

هـای مردمـی علیـه طالبان در رسارس کشـور نشـانه عقبه 

مـردم  مـن  در  آن  مرشوعیـت  و  نظـام  مسـتحکم  هـای 

افغانسـتان اسـت. از ایـن رو بسـیج مردمـی علیـه طالبان 

نـه تنهـا نگـران کننده نیسـت بلکـه تنها راه دفـع حمات 

تهاجمـی طالبـان در رشایـط کنونـی اسـت. در روزهـای 

اخیـر از آدرس هـای مختلف علیه بسـیج مردمـی در برابر 

طالبـان واکنـش هـای منفـی نشـان داده شـده اسـت که 

مـا بایـد ایـن واکنـش هـا را بـا دقـت مـورد ارزیابـی قـرار 

دهیـم و اهـداف شـیطانی در پشـت ایـن واکنـش هـا را 

بـرای مـردم افشـا کنیـم. واقعیـت ایـن اسـت کـه امـروز 

علیـه  عمومـی  بسـیج  و  مردمـی  هـای  از خیـزش  نبایـد 

طالبـان بهراسـیم. بلکـه بایـد از مقاومـت مـردم در برابـر 

تروریسـم حایـت کـرد و ایـن مقاومـت ها را بایـد به دیده 

قـدر نگریسـت. 

تیپولـوژی کسـانی کـه از بسـیج عمومـی علیـه طالبـان 

نگـران هسـتند و یـا مـی خواهنـد نگرانی های سـاختگی 

بـه خیـزش هـای مردمـی خلـق کننـد  و جعلـی نسـبت 

در مجمـوع نشـان مـی دهـد کـه عقبـه هـای سیاسـی 

ایـن آدرس هـا نگـران مـردم و آینـده افغانسـتان نیسـتند 

بلکـه نگـران رسنوشـت طالبـان و مواجهـه مسـتقیم مردم 

صـف  در  اسـت.  تروریسـتی  گـروه  ایـن  بـا  افغانسـتان 

نخسـت سـبوتاژگران مقاومـت مردمـی در برابـر طالبـان 

ایـن گـروه هسـتند. کشـورهای دور و  حامیـان خارجـی 

نزدیـک کـه سـال هـا از طالبان حایـت کرده انـد اکنون 

بـا پیـرشوی هـای اخیـر ایـن گـروه بـه وجـد آمـده انـد و 

خیـال مـی کننـد کـه نهـال دشـمنی با مـردم افغانسـتان 

هـای  رسـانه  اسـت  کافـی  اسـت.  دادن  مثـر  حـال  در 

کشـورهای همسـایه را در روزهـا اخیر رصد کنیـم. آن گاه 

خواهیـم دیـد کـه چه کسـانی نگران بسـیج مردمـی علیه 

طالبـان هسـتند و چگونـه مـی خواهنـد متنیـات ناپاک و 

حایـت هـای بـی دریـغ شـان را از طالبان توجیـه کنند. 

برابـر  در  مردمـی  هـای  از سـبوتاژگران خیـزش  بخشـی 

ایـن گـروه هسـتند. کسـانی  طالبـان، حامیـان داخلـی 

کـه ایـن روزهـا بـه عنـوان کارشناسـان سیاسـی بـه جـای 

سـخنگویان طالبـان ایفـای نقـش مـی کننـد و در برابـر 

ایـن کار شـان مـزد دریافـت مـی کننـد نیـز تـاش مـی 

ورزنـد تـا چهـره طالبـان را نسـبت بـه گذشـته متفـاوت 

نشـان دهنـد و ایـن گـروه تروریسـتی را بـه عنـوان یـک 

واقعیـت در ذهنیـت عمومـی بقبوالنند. کسـانی که سـال 

هـا در خدمـت اهـداف طالبـان و کشـورهای حامـی ایـن 

گـروه بـوده انـد اکنـون بیـش از  هر زمـان دیگـر عریان به 

میـدان آمـده انـد و بـه نفـع طالبـان تبلیـغ و پروپاگندا به 

راه انداختـه انـد. 

البتـه هسـتند کسـانی کـه تنهـا بـه دلیـل دلسـوزی و از 

از برخـی حرکـت هـای  افغانسـتان  آینـده  بـه  تعهـد  رس 

مسـلحانه بـه نـام جبهـه مقاومت ابـراز نگرانی مـی کنند. 

نگرانـی ایـن عـده هم به لحـاظ مصداق مقاومـت و هم به 

لحـاظ سناریوسـازی آینـده بـر حـق اسـت. زیـرا در هفته 

هـای اخیـر به بهانـه مقابله با طالبان گروه های مسـلحی 

بـه وجـود آمـده اند کـه اتفاقا منبـع متویل و تجهیز شـان 

بـا طالبـان واحد اسـت. جالب اسـت کسـانی هسـتند که 

شـعار ضدیـت بـا طالبـان را رس مـی دهنـد و در برخـی 

مناطـق مسـلح سـازی را بـا همین توجیـه بـه راه انداخته 

انـد ولـی عمـا در راسـتای اهـداف طالبـان و حامیـان 

منطقـه ای و بیـن املللـی ایـن گـروه گام بر مـی دارند. از 

همیـن رو تـا کنـون در هیـچ نقطه ای از کشـور ایـن گروه 

هـای مسـلح غیـر قانونـی علیـه طالبـان نجنگیـده انـد و 

تنهـا در برابـر نهادهای امنیتی افغانسـتان ایسـتاده اند و 

امنیـت عمومـی را همـگام بـا طالبـان مختل سـاخته اند. 

نگرانـی ایـن طیـف از سیاسـتمدارن و تحلیل گـران از آن 

جهـت نیـز حایـز اهمیـت اسـت کـه اگـر حکومـت نتوانـد 

کنـد ممکـن  را مدیریـت درسـت  مردمـی  خیـزش هـای 

اسـت در آینـده حداقـل بخشـی از ایـن گروه های مسـلح 

مشـکل ساز شـوند. 

در مجمـوع مـا نبایـد از خیزش های مردمـی علیه طالبان 

در هـراس باشـیم. بلکـه ایـن خیـزش هـا هرچـه بیشـر 

باید تقویت و سـازمان یافته تر شـود. در روزهای گذشـته 

برخـی از چهـره هـای سیاسـی از جلـب و جـذب خیـزش 

هـای مردمـی در قالـب نهادهای امنیتی و رسـمی سـخن 

گفتـه انـد که سـخنان درسـتی اسـت. ولـی در مجموع از 

خیـزش هـای مردمـی نبایـد ترسـید و باید به ایـن خیزش 

هـا بـه دیـده قـدر نگریسـت و از آن هـا بـه عنـوان یـک 

فرصـت تاریخـی اسـتفاده کـرد. مـردم انگیزه کافـی برای 

مبـارزه بـا طالبـان را دارند. چون تجربه اسـتیای طالبان 

را یـک بـار از رس گذرانـده اند و منی خواهنـد بار دیگر به 

نقطـه صفـر برگردنـد و همـه دسـتاوردهای دو دهـه اخیـر 

بـه یـک بـاره دود شـود و به هـوا برود. 

 

 

در ایـن زمینه هـا تاکیـد کردنـد.

در  را  امنیتـی  نهادهـای  توجـه  اتفـاق،  شـهرک  بـزرگان 

راسـتای تامین امنیت مردم، اسـتحکامات امنیتی، افزایش 

نیروهـای امنیتـی در مناطـق آسـیب پذیـر غـرب کابـل یک 

اولویـت اساسـی عنـوان کـرده و نسـبت بـه همـکاری مـردم 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه در شـبانه 

روز گذشـته ٢35 تـن از جنگجویان گـروه طالبان در 

نـرد بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور، در نقـاط مختلف کشـور 

بـه قتل رسـیدند.

ایـن وزارت سه شـنبه 8 رسطـان بـا انتشـار اعامیه ای گفته اسـت که 

در درگیری هـا و حمـات متقابـل نیروهـای دفاعـی و امنیتـی، ۲۳۵ 

تن از جنگجویان گروه طالبان کشـته شـدند و ۱۶۱ تن دیگر از این 

جنگجویـان ایـن گروه زخمی شـده اند.

در خرنامـه اضافه شـده اسـت کـه این جنگجویـان گـروه طالبان در 

والیـات ننگرهـار، لغان، نورسـتان، کـرن، غزنی، قندهـار، زابل، بلخ، 

فاریـاب، هلمنـد، بغـان، بدخشـان، کندز و کاپیسـا کشـته و زخمی 

شـده اند.

در خرنامـه عـاوه شـده اسـت کـه در ایـن درگیری هـا، مقـدار زیـاد 

سـاح و مهات گروه طالبان تخریب شـد و  ۱۹ حلقه ماین مختلف 

النـوع کـه توسـط جنگجویـان گـروه طالبـان در نقاط مختلف کشـور 

بـرای هـدف قـرار دادن غیرنظامیـان و نیـرو هـای امنیتـی کارگذاری 

شـده بود، کشـف و خنثا شـد.

جنـگ  در نقـاط مختلـف کشـور در یـک مـاه گذشـته درحـال شـدت 

گرفتـه اسـت کـه خـری از گفتگوهـای صلـح نیسـت. گـروه طالبـان 

بعـد از اول مـی بـا آغاز خروج نیروهای بیـن املللی حمات تهاجمی 

تاجیکسـتان  دولـت  رسـمی  خرگـزاری  خـاور،   

گـزارش داده اسـت کـه مرزبانـان این کشـور در مرز 

بـه یـک »رژیـم خـاص« منتقـل شـده اند. افغانسـتان  بـا 

دفـاع  وزارت  سـخنگوی  محمدعلـی زاده،  فریـدون  جـرنال 

گرفـن  اوج  بـا  گفتـه  رسطـان   ۸ شـنبه،  سـه  روز  تاجیکسـتان 

خشـونت ها در افغانسـتان، نیروهـای مسـلح تاجیکسـتان بـه همراه 

نیروهـای مرزبانـی از مرزهـای ایـن کشـور محافظـت می کننـد و بـه 

گرفته انـد. قـرار  بـاش  آمـاده  حالـت 

بـه گفتـه آقـای محمد علـی زاده: »این روزهـا اما تجهیـزات یا نیروی 

اضافـی در مـرز بـا افغانسـتان مسـتقر نشـده و فعـاً برنامـه ای برای 

انجام ایـن کار وجـود ندارد.«

بـه گفتـه او اوضـاع ناپایـدار در افغانسـتان، تاجیکسـتان را مجبـور 

کـرده اسـت تـا واحدهـای نظامـی خـود را در خط دوم دفـاع تقویت 

. کند

 وزارت امـور خارجـۀ افغانسـتان مـی گویـد کـه از موضـوع عبور یک 

تعـداد اتبـاع افغانسـتان بـه خـاک اوزبیکسـتان، مطلـع گردیـده و 

آن را بـه صـورت جـدی و همه جانبـه بررسـی و تحقیـق می کنـد.

ایـن در حالیسـت کـه رسـانه هـای تاجیکسـتان و ازبیکسـتان خـر 

داده انـد کـه دریـن اواخر، چند تـن از نیروهای دولتی افغانسـتان، 

در جریـان نردهـا بـا طالبـان به کشـور شـان فرار کـرده اند.

درخرنامـه وزارت امـور خارجـه  کـه امـروز منترش شـده، آمده اسـت 

کـه دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان، از حادثٔه رسحـدی مورخ 

۲۳ جـون، پیرامـون عبـور اتبـاع افغانسـتان بـه خـاک اوزبیکسـتان 

و  بررسـی  همه جانبـه  و  جـدی  صـورت  بـه  آن را  و  گردیـده  مطلـع 

تحقیـق می کنـد تـا دالیـل و ابعـاد ایـن حادثـه را روشـن منایـد.

منبـع افـزوده اسـت کـه در روشـنی ایـن تحقیقـات، اقدامـات الزم 

قانونـی را بـه اجـرا خواهـد گذاشـت.

بـر مناسـبات  بـه قوانیـن حاکـم  وزارت خارجـه گفتـه اسـت: “مـا 

رسحـدی، کامـاً  متعهـد بـوده و تطبیـق آنـرا بـرای تأمیـن امنیـت 

مهـم  همسـایه  کشـورهای  بـا  دوسـتانه  روابـط  حفـظ  و  کشـورها 

پیگیـر  تاش هـای  از  “مـا  اسـت:  آمـده  خرنامـه  در  می دانیـم.” 

جمهـوری اوزبیکسـتان بـرای تأمیـن صلـح پایـدار در افغانسـتان و 

عمیقـاً   و چندجانبـه  دوجانبـه  اقتصـادی  گسـرش همکاری هـای 

سپاسـگزاریم.”

سـخنگوی  شـینواری  اجمـل  جـرنال   

واحـد نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور 

می گویـد کـه چهـار هـزار نیـروی منتظـره در وزارت امور 

ایجـاد  امنیتـی  نیروهـای  از  پشـتیبانی  بـرای  داخلـه 

می شـود.

جـرنال اجمـل شـینواری، دیـروز سه شـنبه )8 رسطـان( 

آریـن سـخنگوی  بـا  مشـرک خـری  نشسـت  یـک  در 

وزارت امـور داخلـه و روح الله احمدزی سـخنگوی وزارت 

دفـاع ملـی وضعیـت امنیتـی در نقـاط مختلف کشـور را 

بـا مـردم و رسـانه هـا رشیـک کرد.

مـورد  در  همچنـان  نشسـت  ایـن  در  شـینواری  آقـای 

مختلـف  والیت هـای  ولسـوالی  چندیـن  پاکسـازی 

کشـور از وجـود تروریسـتان طالبـان سـخن زد و افـزود 

کـه عملیـات نیروهـای امنیتـی و دفاعـی بـا قـوت متـام 

برضـد گـروه شورشـی طالبـان ادامـه دارد و ایـن نیروها، 

در آینـده نزدیـک سـاحات تحت ترف گروه تروریسـتی 

طالبـان را بازپـس گرفته و سـاحه را به ایـن گروه تنگ تر 

خواهنـد کـرد.

اجمـل شـینواری بیـان داشـت کـه نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی عملیات های شـان را را در هاهنگـی کامـل راه 

انـدازی می کننـد و نیـز کوشـش کرده انـد تـا در جریـان 

 سـفیر روسـیه در افغانسـتان گفته اسـت که فعالیت های 

روسـیه  بـرای  مسـتقیم  تهدیـد  افغانسـتان  در  طالبـان 

کابـل،  در  روسـیه  سـفیر  ژیرنـوف،  دیمیـری  نیسـت. 

گفتگـو  یـک  در  رسطـان(   ۷ دوشـنبه،   ( گذشـته  روز 

تهدیـد  اسـت:”  گفتـه  روسـیه  تاس نیـوز  خرگـزاری  بـا 

مسـتقیم از طـرف طالبـان برای روسـیه دیده منی شـود.”

ژیرنـوف افـزوده اسـت کـه طالبـان توانایـی نـدارد تا شـهر 

کابـل و دیگـر شـهرهای بـزرگ را تـرف کننـد.

نگـران  را  کابـل  امنیتـی  وضعیـت  همچمنـان  ژیرنـوف 

اسـت. خوانـده  کننـده 

او در ایـن بـاره گفت:” در اینجـا تهدیدهای هراس افگنان 

افزایش یافته اسـت و این روشـن اسـت که پایتخت کشـور 

 وزارت امـور خارجـه کشـور ضمـن اسـتقبال از نتیجـه ی 

نشسـت جهانـی مبـارزه بـا داعـش، بـه مبـارزه بـا تهدیـد 

تروریـزم جهانـی، متعهـد بـوده و بـار دیگـر بـر مبـارزه ی 

مشـرک و همه جانبه ی منطقه ای و جهانی در این  راسـتا 

می کنـد. تأکیـد 

خارجـه ی  وزیـران  نشسـت  برگـزاری  از  خارجـه،  وزارت 

ائتـاف جهانـی مبـارزه بـا داعـش، اسـتقبال کرده اسـت.

سـوی  از  رسطـان-   ۸- سه شـنبه  روز  کـه  اعامیـه ای  در 

دولـت  کـه  اسـت  آمـده  شـده،  نـرش  خارجـه  وزارت 

افغانسـتان، ضمـن اسـتقبال از نتیجـه ی این نشسـت، به 

مبـارزه بـا تهدیـد متحـول تروریـزم جهانـی، متعهـد بوده و 

بـار دیگـر بـر مبـارزه ی مشـرک و همه جانبـه ی منطقه ای 

ایـن  راسـتا تأکیـد می کنـد. و جهانـی در 

نشسـت وزیـران خارجـه ی ائتـاف جهانـی، روز دوشـنبه 

-۷ رسطـان- در شـهر روم، پایتخـت ایتالیـا برگـزار شـد. 

در اعامیـه ی پایانـی ایـن نشسـت، از تاش هـای دولـت 

دانـش معـاون رئیـس جمهـور دیـدار کردنـد.

در  را  منطقـه  آن  باشـندگان  مطالبـات  کننـدگان  دیـدار 

زمینه هـای مختلـف بـه خصـوص در زمینـه دسرسـی بـه 

خدمـات عمومی، تامیـن امنیت، اعـار رسک و دیگر موارد 

مطـرح کـرده و بر توجه جدی شـخص معـاون رئیس جمهور 

در ایـن مـورد نیـز اطمینـان دادنـد.

رسور دانـش، معـاون ریاسـت جمهـوری، گفـت کـه بـرای 

تامیـن امنیـت غـرب کابـل اخیـرا طرحـی تهیه شـده اسـت 

کـه براسـاس گـزارش ادارات امنیتی، بیـش از هفتاد درصد 

ایـن طـرح مـورد تایید قـرار گرفته و برای تطبیـق آن هدایت 

الزم داده شـده اسـت.

او بـا اشـاره بـه اینکـه روند تطبیق طـرح امنیتی غـرب کابل 

بـه زودی آغـاز خواهـد شـد، بـر همـکاری جـدی مـردم در 

تطبیـق ایـن طـرح تاکیـد کرد.

در پنـج سـال اخیـر، ده هـا حملـه تروریسـتی بـر مکان های 

عمومی، زایشـگاه، ورزشـگاه، زیارتگاه، مسـجد، مرکز توزیع 

تذکـره، مکتـب و ... انجـام شـده کـه بیـش از یـک هـزار 

کشـته و نزدیـک بـه 3 هـزار زخمی برجای گذاشـته اسـت. 

در ماه هـای اخیـر، چندین حمله بر وسـایط مسـافربری نیز 

انجـام شـده کـه ده ها تـن کشـته و زخمی شـدند.

کابـل،  غـرب  شـهروندان  بـر  تروریسـتی  حمـات  پـی  در 

معاون دوم ریاسـت جمهوری با مشـوره مـردم، طرح امنیتی 

غـرب کابـل را آماده و به ریاسـت جمهوری سـپرد. این طرح 

بعـد از بررسـی توسـط رئیـس جمهـور تایید شـد.

متنفذیـن  و  بـزرگان  نشسـت،  ایـن  در  دیگـر؛  سـوی  از 

همچنیـن گفتنـد کـه بودجـه اعـار سـه کیلـو مـر رسک 

بودجـه سـال جـاری  بـه  از سـال گذشـته  اتفـاق  شـهرک 

منتقـل شـده و مـردم آن سـاحه انتظـار دارنـد که ایـن پروژه 

در سـال جـاری تطبیـق شـود.

آنـان تطبیـق پـروژه اعـار رسک شـهرک اتفـاق را کـه بـه 

گفتـه آنهـا پروسـه سـکیچ و رسوی آن سـال گذشـته انجـام 

شـده اسـت، بـا توجه بـه تراکـم جمعیـت در آن منطقه، یک 

رضورت جـدی عنـوان کردنـد.

دیـدار  مطالبـات  دیگـر  مـورد  در  جمهـور  رئیـس  معـاون 

نیـز  اتفـاق  شـهرک  رسک  اعـار  خصـوص  بـه  کننـدگان 

گفـت کـه ایـن مـورد را از طریـق ادارات ذی ربـط پی گیری 

می کنـد.

خـود را در نقاط مختلف افزایش داده اسـت. بـه دنبال پیرشوی های 

جنگجویـان گـروه طالبـان در بخش هـای مختلف کشـور به خصوص 

در شـال کشـور، خیزش هـای مردمـی نیز شـدت گرفته اسـت.

همزمـان بـا این برخی از سیاسـیون و فرماندهان جهـادی نیز د برابر 

تحـرکات جدیـد جنگجویـان گـروه طالبـان، واکنش هـای جـدی از 

خـود نشـان دادند.

هـم اکنـون ایـن فرماندهان جهـادی و برخـی از مناینده های مجلس 

در چندیـن جبهـه خیزش هـای مردمـی را علیـه گـروه طالبـان رهـر 

می کننـد و در حایـت از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی علیـه گـروه 

طالبـان می جنگنـد.

فرماندهـان  حایـت  و  مردمـی  خیزش هـای  ایـن  از  دفـاع  وزارت 

بسـم الله  اسـت.  کـرده  اسـتقبال  نیـز  مجلـس  وکای  و  جهـادی 

از  کـه  بـود  گفتـه  پیشـر  ملـی  دفـاع  وزارت  رسپرسـت  محمـدی 

خیزش هـای مردمـی در برابـر جنگجویـان گـروه طالبـان اسـتقبال 

می کنـد و تجهیـزات جنگـی در اختیـار ایـن داوطالبـان حامـی از 

می دهـد. قـرار  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

بـا شـدت گرفـن خیرش هـای مردمـی بـه صـورت وسـیع در نقـاط 

مختلـف کشـور، وضعیـت به شـدت در حـال تغییر اسـت. در روزهای 

اخیـر ده هـا ولسـوالی از ترف جنگجویـان گروه طالبان پاک سـازی 

شـده و ایـن گـروه متحمل تلفات سـنگین انسـان شـده اسـت.

خرگـزاری خـاور گفته در ۱۰ روز گذشـته درگیری هـا بین نیروهای 

دولتـی و گـروه طالبـان در چهـار منطقـه مـرزی در افغانسـتان رخ 

داده اسـت. بـه گـزارش ایـن خرگزاری هشـت منطقه و دو پاسـگاه 

مـرزی تحـت کنـرل طالبان قـرار گرفته اسـت.

نیروهـای  از  تـن  کـه ۱۷  کـرده  ادعـا  خرگـزاری خـاور همچنیـن 

امنیتـی افغانسـتان دو روز پیـش )روز یکشـنبه، ۶ رسطـان( پـس از 

درگیـری در روسـتای چـک چک والیـت بلخ مجبور شـدند از طریق 

پاسـگاه شـهرتوس وارد خـاک تاجیکسـتان شـوند.

ایـن دومیـن گـروه از نیـرو هـای دولـت افغانسـتان اسـت کـه طـی 

بیـش از یـک هفتـه اخیر در حـال افزایش نردها در مناطق شـال 

آن کشـور بـا طالبـان بـه تاجیکسـتان پنـاه مـی برند.

بـا  تاجیکسـتان  مرزبانـی  نیروهـای  نیـز  پیـش  هفتـه  یـک  حـدود 

نیروهـای  از  نفـر   ۱۳۴ ورود  و  عقب نشـینی  از  بیانیـه ای  انتشـار 

بودنـد. داده   خـر  تاجیکسـتان  قلمـرو  بـه  کشـور  امنیتـی 

وزارت خارجـه گفته اسـت که دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان، 

کشـور دوسـت و همسـایۀ اوزبیکسـتان را رشیک کلیدی خویش در 

راسـتای اتصـال منطقه یـی، تجـارت، ترانزیـت و تطبیـق پروژه هـای 

زیربنایـی به شـمول خطـوط آهن، انتقال انـرژی و توسـعٔه ارتباطات 

می دانـد. در خرنامـه آمـده اسـت: “مـا آرزومندیـم کـه بـا تحکیـم 

صلـح و ثبـات در افغانسـتان، بتوانیـم در فضـای اعتـاد و حسـن 

عرصه هـای  متـام  در  را  خـود  جانبـۀ  دو  مناسـبات  همجـواری، 

سیاسـی، اقتصـادی و امنیتـی، به شـمول امنیـت رسحـدی، هرچـه 

بیشـر گسـرش دهیـم.” از جانـب دیگـر، فرهـاد عظیمـی والـی 

بلـخ، امـروز در یـک کنفرانـس خـری، راپورهایی را رد کـرد که گویا 

نیروهـای ملـی افغانسـتان، در جریـان جنـگ، به خاک ازبیکسـتان 

پنـاه بـرده بودند.

عملیـات هـای ضـد تروریسـتی، بـرای کـودکان، زنـان و 

سـایر افـراد ملکـی در سـاحه جنـگ آسـیبی نرسـیده و 

نیـز تأسیسـات عام املنفعـه تخریب نشـوند از ایـرنو این 

عملیات هـا اندکـی وقـت گیـر می باشـد.

آقـای شـینواری در حالیکـه از بسـیج و حایـت مردمـی 

از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی ابـراز سـپاس و قدردانـی 

بخشـیدن  نظـم  هـدف  بـه  زودی  بـه  کـه  افـزود  منـود 

بـه حرکـت هـای خـود جـوش مردمـی علیـه طالبـان، 

اقداماتـی همچـون مدغم سـازی این نیروهـا در چوکات 

اردوی محلـی روی دسـت گرفتـه خواهـد شـد.

جـرنال اجمـل شـینواری از سـوی هـم یـادآور شـد کـه 

بـا سـوق و اداره جـرناالن  چهـار هـزار نیـروی منتظـره 

متقاعـد و بـا تجربـه بـزودی در وزارت امـور داخلـه ایجاد 

رسیـع  پاسـخگویی  شـان  مأموریـت  کـه  شـد  خواهـد 

افغانسـتان  مـردم  دشـمنان  تروریسـتی  اقدامـات  بـه 

می باشـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه همزمـان بـا افزایـش حمـات 

طالبـان؛ هـزاران تن از شـهروندان کشـور در والیت های 

مختلـف در حایـت از نیروهای امنیتی سـاح برداشـته 

و حایـت شـان را از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی اعـام 

کرده انـد. 

در یـک حالـت جنگـی قرار دارد، بنابر ایـن پس از ماه می 

هیج تغیری جدی بدتر مشـاهده نشـده اسـت.”

سـفیر روسـیه در ایـن بـاره گفتـه:” مناینـده گان روسـیه، 

امریـکا، چیـن و پاکسـتان در چارچـوب میکانیـزم توسـعه 

بـرای  سیاسـی  حـل  راه  تـا  می کننـد  کار  ترویـکا  یافتـه 

وضعیـت افغانسـتان دریابنـد. مـا پالیسـی های را دنبـال 

گفتگوهـای  بـه  را  جنـگ  درگیـر  طرف هـای  تـا  میکنیـم 

نتیجـه بخـش تحـت فشـار قـرار دهیـم کـه باعـث ختـم 

شـود.” داخلـی  جنگ هـای 

ایـن در حالـی اسـت کـه روز یکشـنبه گذشـته ۱۷ تـن از 

نیروهـای امنیتـی افغان هنـگام حمات طالبـان به خاک 

تاجیکسـتان وارد شـده اند. 

افغانسـتان در راسـتای مبـارزه بـا شـاخه ی خراسـان گروه 

داعـش، قدردانـی شـده اسـت.

در اعامیـه ی ایـن نشسـت، بـر ادامه ی تاش هـای جامع 

بـرای رسکـوب گـروه داعش تأکید شـده اسـت.
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 حمـات پیگیـر گـروه طالبـان در مناطق مختلف 

و دسـتیازیدن ایـن گـروه بـه ولسـوالی هـای متعـدد 

را  جنـگ  و  امنـی  نـا  شـعاع  افغانسـتان،  والیـات  در 

در سـطح افغانسـتان گسـرده سـاخته اسـت. روسـتا 

نشـینان افغانسـتان کـه بیشـر زراعـت پیشـه، مالدار 

افغانسـتان زیسـت  انـد در ولسـوالی هـای  باغـدار  و 

شـدت  از  کـه  بضاعـت  بـی  و  فقیـر  مردمـان  دارنـد. 

برداشـت  فصـل  ایـن  در  انـد؛  سـوخته  همـواره  فقـر 

حاصـات زراعتـی شـان آفت دیگـری را گـروه طالبان 

جنـگ  کـه  زیـادی  مناطـق  در  اسـت.  آورده  بوجـود 

تشـدید شـده اسـت و زمینـه سـقوط بعضـی ولسـوالی 

هـا فراهـم گردیـده، بیشـرین آسـیب را کـه متحمـل 

هـای  نشـین  حاشـیه  و  روسـتایی  مـردم  شـوند  مـی 

بـرای  همـواره  کـه  طالبـان  گـروه  اسـت.  افغانسـتان 

اینبـار  بـوده اسـت؛  آفریـن  افغانسـتان بحـران  مـردم 

بـا حمـات شـان مردمـان زیـادی از خانـه هـای شـان 

آواره شـده انـد، و حتـی تلفـات جانـی نیز بر آنـان وارد 

اسـت.  گردیـده 

در  افغانسـتان  در شـال  زیـادی  مناطـق  بخصـوص 

آتـش جنـگ گرفتـار اسـت و هـر روز سـاحات جنگـی 

وسـیع تـر مـی گـردد. بـا توجـه بـه ایـن رشایـط مـردم 

افغانسـتان مجبـور گردیدنـد در کنـار نیروهای دفاعی 

و نظامـی افغانسـتان دسـت بـه خیـزش هـای عمومی 

در برابـر طالبـان بزنـد. ایـن خیـزش هـای مردمـی در 

رسارس افغانسـتان بویـژه در شـال کشـور بـه جریـان 

شـده  تبدیـل  مردمـی  جـوش  خـود  بـزرگ  بسـیار 

اسـت. مردمـان زیـاد بـرای دفـاع از حیثیـت و خـاک 

شـان علیـه متجاوزیـن طالـب مسـلح گردیـده و جبهه 

هـای جنگـی را خلـق منوده اسـت. در رشایـط کنونی 

افغانسـتان کـه نظـام جمهـوری بـه عنوان یـک میراث 

مشـرک همـه مـردم افغانسـتان و همچنـان زندگـی 

مـردم شـدیداً مـورد تهدیـد مسـتقیم تروریسـتان قـرار 

دارد، قیـام مردمـی نجـاب بخـش و کارآ اسـت. ایـن 

نیروهـای مسـلح بایسـت در چـوکات منظـم نظـام و با 

مدیریت و رهربی دولت افغانسـتان در راسـتای حفظ 

متامیـت ارضـی کشـور و صیانـت از نامـوس و ارزش 

هـای انسـانی ایـن مـردم اسـتفاده گـردد. نفـس ایـن 

حرکـت و جریـان بـرای رفـع آفـت طالبانـی و تهاجـم 

گـران کـه ضـد آرامش مردم افغانسـتان هسـتند، قابل 

سـتایش و نیـاز روز جامعـه و مـردم افغانسـتان اسـت. 

ایـن قیـام های مردمی در برابر دشـمن مشـرک مردم 

افغانسـتان صـورت گرفتـه اسـت و در حایـت از نظام 

سیاسـی جمهـوری و ارزش هـای قابـل پذیـرش عامـه 

جفاسـت  اسـت.  گرفتـه  شـکل  افغانسـتان  مـردم  ی 

ایـن حرکـت هـای مردمـی و خالصانـه را لعـاب هـای 

سیاسـی برایش تعریف منود؛ نا بجاسـت این حاسـه 

ی مردمـی را در برابـر تروریسـتان کـه هیـچ منطقی را 

منـی داننـد و جـز خـون و خشـونت چیزی دیگـری در 

قامـوس نـدارد بـه جهـت گیـری هـای تنـگ نظرانه ی 

قومـی و سـمتی محـدود کرد. امـا هراس اساسـی این 

اسـت کـه ایـن جریـان هـای خـود جـوش و درخشـش 

صابـت هـای جمعـی مردم افغانسـتان مورد اسـتفاده 

نظـام  و  دولـت  کنـرول  از  و  نگیـرد  قـرار  سیاسـی 

جمهـوری بیـرون نشـود. در ایـن صـورت خطـر بسـیار 

بـزرگ و صحنـه ی پچیـده ی سیاسـی و نظامـی در 

انتظـار افغانسـتان خواهـد بـود.  

افغانسـتان در دهـه ی نـود میـادی بعـد از فروپاشـی 

زعامـت  بـه  افغانسـتان  نظـام جمهـوری دموکراتیـک 

دکـر نجیـب، رشایـط بسـیار تلخـی را تجربـه منـوده 

اسـت. اینکـه در خلـق آن رشایـط کـدام عوامـل و کی 

هـا نقش کلیدی داشـت بحثی اسـت که مجـال دیگر 

مـی خواهـد، امـا بـه صـورت کلـی انحصـار خواهـی 

و توتالیریسـم قومـی قـدرت زمینـه سـاز اساسـی آن 

بحـران گردیـد. بـا عنایـت بـه تجربه سـوزناک گذشـته 

ایـن فصلـی از تاریـخ کشـور را بایسـت با دقـت متام و 

بـا رویکرد ملـی گرایانـه مدیریت منود. ایـن قیام های 

مردمـی کـه علیـه گـروه تروریسـت طالـب از مناطـق 

مختلـف افغانسـتان و از میـان اقوام متعدد این کشـور 

صـورت گرفتـه اسـت؛ در ابتـدإ از روی نـا چـاری بـوده 

اسـت. بدین معنا که مردم با چشـان شـان دیدند و/ 

مـی بینند کـه گروه طالبـان بدون در نظرداشـت هیچ 

مـرز و احرامـی بـه سـاحات و زندگی مـردم حمله می 

کنـد؛ دولـت و نیروهـای دفاعـی و نظامـی افغانسـتان 

هـم بـا متـام تجهیزات کـه در اختیـار دارنـد در بعضی 

مناطـق دچـار رسدرگمـی مدیریتـی هسـتند، بنابراین 

طالبـان از ایـن خـأ ها اسـتفاده منوده بـه تهاجم بی 

رشمانـه¬ی شـان بر محیط زندگی مـردم ادامه دادند. 

ایـن مجبوریـت بـود که مـردم به صـورت رسارسی قیام 

علیـه طالـب را پیشـه گرفتنـد. اکنـون کـه ایـن قیـام 

هـای مسـلحانه از جـای جـای کشـور و از میـان اقـوام 

مختلـف ایـن رسزمین صـورت گرفته اسـت؛ نیـاز مربم 

و جـدی دارد کـه مدیریـت شـود. زیـرا سـهل انـگاری 

و تعریـف هـای نـا بجـا از حرکـت هـای مردمـی کار را 

بـه جـای خواهـد بـرد کـه در دهـه نـود میـادی ایـن 

کشـور در آن آتـش سـوخت و نابود گردید. لذا وسـعت 

دیـد و مدیریـت قومـی و ملـی محورانـه بـا برداشـت 

نیکخواهانـه از ایـن قیام ها سـبب خواهد شـد، تا این 

ریسـک بـزرگ را مهـار و متامی ایـن نیروها بـه صورت 

باالفعـل در جهـت انسـجام و اتحـاد مـردم افغانسـتان 

واحـد و آزاد اسـتفاده گـردد. 

 ایـن روزهـا، جنـگ در ابعاد جبهـه ی و پارتیزانی 

تقریبـا متـام امـور مملکـت را تحـت تأثیـر قـرار داده 

اسـت، از سـویی حمـات مکـرر طالبـان و از سـوی 

کـه  هایـی  شـبکه  توسـط  آن  خـربی  بازتـاب  دیگـر 

تحـت کنـرل ایـن گـروه اسـت و برخـی رسـانه هـای 

داخلـی و فضـای مجـازی نیـز بـه تبیلغات آنـان جنبه 

دار  خدشـه  را  عمـوم  روان  می بخشـند،  مضاعـف 

منـوده اسـت، طالبان حملـه می کننـد و گاهی موفق 

می شـوند ولسـوالی هـا را تحـت تـرف در آورنـد و از 

ایـن طریـق کـه نگهداشـته هـم منی تواننـد خـوراک 

تبلیغاتـی مناسـبی بـرای خـود آمـاده می سـازند؛ امـا 

در ایـن سـو، دسـت ارتـش و قـوای مسـلح کشـور در 

ایـن جنـگ بـه پیانـه ی طالبـان بـاز نیسـت. قـوای 

دسـتور  منتظـر  شـان  قهریـه  اقدامـات  در  مسـلح 

جنـگ  بوروکراتیکـی  صـورت  می باشـند،  مرکـز  از 

همچـون زنجیری بر دسـت و پای قوای مسـلح کشـور 

پیجانده شـده اسـت که ابتـکار عمـل را در جغرافیای 

وسـیع کشـور از آنـان می گیـرد، طالبـان بـا آگاهـی از 

ایـن نقطـه ضعـف، پـان هـای حملـه شـان را ترتیـب 

داده و بـا چنـد نفـر محـدودی هـم که چنیـن حمات 

کـه  شـان  اصلـی  مقاصـد  بـه  می بیننـد،  تـدارک  را 

هانـا کشـتار و ایجـاد رعـب و وحشـت اسـت دسـت 

می یابنـد، وقتیکـه قـوای مسـلح اقـدام بـه ضـد حمله 

می کننـد آن زمـان دیر شـده اسـت؛ زیرا شـدت جنگ 

و حمله از نیم سـاعت الی سـه سـاعت بیشـر نیسـت 

تـا آن زمـان حسـاب کار یکطرفـه می شـود، در چنیـن 

حالـت کسـی دسـت باالتـر دارد کـه بـا اسـتفاده از 

پیـش  شـده  واگـزار  شـان  خـود  بـه  کـه  صاحیتـی 

دسـتی می مناینـد، واضـح اسـت کـه طالبـان در ایـن 

زمینـه دسـت بـاز دارنـد.

مسـلح  قـوای  صفـوف  در  بوروکراسـی  سیسـتم 

و حکومت هـای محلـی بغرنـج و تبـاه کننـده اسـت، 

زمینـه  ایـن  در  تغییـر  ایجـاد  بـا  می توانـد  دولـت 

گـزارش  و  بودجـه  همچـون  بزرگـی  صاحیت هـای 

سید لطیف سجادی

دهـی از فرماندهـان جنگـی و حاکـان محلـی را در 

سیسـتم پاسـخ دهـی درج منـوده و سـائر صاحیـت 

هایـی کـه مربـوط بـه نحـوه جنـگ و حملـه و دفـاع 

می باشـد بـه والـی هـا و فرماندهـان قـوای مسـلح در 

والیـات و ولسـوالی ها واگـزار کنـد. همـه کاره بـودن 

اسـت  محلـی  ادارات  بـودن  بی صاحیـت  و  مرکـز 

کـه بـا یـک چشـم بـه هـم زدن متوجـه می شـویم کـه 

طالبـان بـر بخشـی از مناطـق مـورد نظـر شـان حمله 

منـوده و آن را بـدون مزاحمـت هـای جـدی تـرف 

می کننـد. در سیسـتم بوروکراسـی کنونـی اداره هـای 

محلـی بـرای کوچک تریـن کار بایـد منتظـر هدایـت 

و فرمـان مرکـز و شـخص رییـس جمهـور باشـند. ایـن 

نقیصـه بـزرگ همیشـه محـات را به چالش می کشـد 

و تصمیم گیری هـا را بـرای متصدیـان امـور والیت هـا 

کارا،  مدیریـت  اصـول  ایـن،  اسـت.  سـاخته  دشـوار 

 پاسـخگو بـودن حکومت محلـی و رس وقت حل کردن 

مشـکات مـردم محل را زیر سـوال برده اسـت. مترکز 

همه صاحیت ها در پایتخت کشـور، سـبب مشـکات 

در زمینه هـای مختلـف می شـود و تـوان فراهـم کردن 

در  و  می گیـرد  را  محلـی  از حکومـت  مـردم  رضایـت 

حکومـت  بـه  شـهروندان  نارضایتـی  مـوج  آن  طـول 

مرکـزی نیـز رسایـت می کنـد.

کـه  داشـت  دور  نظـر  از  نبایـد  را  واقعیـت  ایـن 

پراکنده گـی  در  اکنـون،  هـم  مرکـزی  حکومـت 

می بـرد.  رنـج  شـکننده گی  و  اتحـاد  عـدم  سیاسـی، 

و ایـن هـم یـک واقعیـت انـکار ناپذیـر اسـت کـه هـم 

اکنـون رهـربی حکومـت بـه کمـک نیروهـای محلـی 

جهـت حفـظ کشـور نیازمنـد اسـت. حکومـت مرکزی 

کـه  بزرگـر  مناسـبات  دار  و  گیـر  در  اکنـون  هـم 

چانـه زنـی و مـراودت بـا کشـورهای جهـان و جلـب 

رضایـت خاطـر آنـان از نظـام اسـت به شـدت مروف 

درون  هـای  مقـام  برخـی  حـال،  ایـن  بـا  می باشـد. 

از والیت هـا گرفتـه  را  حکومتـی متـام اختیـار عمـل 

و مسـووالن حکومت هـای محلـی را سـلب صاحیـت 

کـرده اسـت. وقتی که ایـن همه حجـم گرفتاری های 

ملـی و بیـن املللی حکومت را در خـود مروف کرده 

و مقامـات حکومـت  بـرای والیت هـا  اسـت، حداقـل 

محلـی صاحیـت اجرایـی و رسـیده گی بـه مشـکات 

محـل داده شـود تـا حکومت هـای محلـی بتواننـد بـا 

در نظرداشـت واقعیـت هـای حاکـم بـر والیـت هـا و 

ولسـوالی هـای کشـور تصامیـم الزم را اتخـاذ و عملی 

مناینـد.

دروازه هـای  بـه  جنـگ  کـه  کنونـی  رشایـط  در 

کـه  اسـت  نیـاز  رسـیده،  کشـور  بـزرگ  شـهرهای 

و  والیـان  بـرای  والیت هـا  امـور  و  جنـگ  زمینـه  در 

فرماندهـان امنیـه صاحیت بیش تر داده شـود تا آنان 

از پـس مشـکات محـل خودشـان موفق بیـرون آیند. 

در رشایـط کنونـی کـه جنگ هـر روز در حال تشـدید 

و اوضـاع رو بـه وخامـت اسـت، رضورت اسـت که ارگ 

ریاسـت جمهـوری نـه تنهـا کـه صاحیت بیشـری به 

والیـان و فرماندهـان نظامـی محات بسـپارد؛ بلکه با 

در نظرداشـت هرگونـه دسـتاورد شـان در امـور ملکی 

و نظامـی آنـان مـورد مکافـات و تقدیـر قـرار دهـد تـا 

سـیر رسسـام آور جنـگ بـا روحیـه مثبـت مدیریـت و 

کنـرل گـردد سـپردن صاحیـت و اختیـار عمـل نـه 

تنهـا بـرای والیـان که بـرای فرماندهان امنیـه نیز نیاز 

اسـت. بـا اطمینـان کامل می تـوان گفت کـه والیان و 

فرماندهـان امنیـه والیت هـا بـا تجربـه ای کـه از کار با 

مـردم محـل دارنـد، بهـر مـی تواننـد مشـکات مردم 

را درک منـوده و پیشـنهادات و اقدامـات شـان بـرای 

عبـور از مشـکات، موثـر و پردسـتاورد خواهـد بـود.

بسـیاری از کارشناسـان نظامـی معتقـد انـد کـه 

در رشایـط کنونـی بهـر اسـت تـا فیصله هـای نظامی 

غیرمتمرکز شـود؛ چـون غیرمتمرکز بـودن فیصله های 

گـروه طالبـان جواب خـوب داده و موثرتر از کارشـیوه 

جنگ جویـان  اسـت.  بـوده  مـورد  ایـن  در  دولـت 

طالبـان در محـات بـرای عملـی کردن تصامیم شـان 

آنـان  نیسـتند.  گـروه  ایـن  رهـربی  هدایـت  منتظـر 

فیصله های شـان را فـوری عملـی و تطبیـق می کننـد؛ 

زیـرا تصامیـم آنـان در خـود محـات گرفتـه می شـود. 

کـه می کننـد،  فیصلـه ای  هـر  جنگ جویـان طالبـان 

بـدون بوروکراسـی بیهـوده، بـه صـورت فـوری عملـی 

می گـردد. امـا نیروهـای امنیتـی بـرای اقدامـات در 

بـرای  آنـان  ندارنـد.  تـام  و  عـام  صاحیـت  محـات 

عملـی کـردن بیش تـر اقدامـات نظامی شـان نیـاز بـه 

اجـازه و هدایـت مرکـز دارنـد کـه طـی مراحـل ایـن 

شـیوه  ایـن  اسـت.  طوالنـی  زمـان  نیازمنـد  هدایـت 

یـک بوروکراسـی بیهـوده و فرصت سـوز بـرای ارتـش 

در محـات اسـت و وقـت زیـاد آنـان را هـدر می دهد. 

بـرای همیـن، رشایـط جنگـی ایجـاب می کنـد کـه از 

تـا  بگیـرد  صـورت  مترکززدایـی  نظامـی  فیصله هـای 

اقدامـات نظامـی بـه موقـع انجـام شـود.

امنیتـی  نیروهـای  تنهـا در بخـش  ایـن مشـکل 

مشـکل  کوچک تریـن  حـل  بـرای  والیـان  نیسـت. 

رسـمی  مکتـوب  طـی  کـه  هسـتند  مجبـور  والیـت 

بوروکراسـی  ایـن  شـوند.  مرکـز  از  هدایـت  خواهـان 

وقـت  ضیـاع  جـز  مـدت  طوالنـی  ورق بازی هـای  و 

نتیجـه دیگـری نـدارد. والیـان در تعییـن ولسـوال ها، 

بودجـه،   مـرف  ولسـوالی ها،  امنیـه  فرماندهـان 

در  هـای  صاحیـت  دیگـر  امـورات  و  جنـگ  مسـأله 

خـود توجـه ندارنـد. والیـان کـه قاعدتاً رییـس نظامی 

والیت هـا هسـتند، بایـد صاحیـت تصمیم گیـری در 

مـورد جنـگ جـاری در والیات شـان را داشـته باشـند. 

در وضعیتـی کـه در متـام والیت هـای کشـور جنـگ 

جریـان دارد و تهدیـد طالبان در حال افزایش اسـت، 

در  جنـگ  سـطوح  متـام  بـه  منی توانـد  دفـاع  وزارت 

کنـد.  رسـیده گی  والیت هـا  و  قریه هـا،  ولسـوالی ها 

والیـان  و  امنیـه  فرماندهـان  رشایطـی  چنیـن  در 

بایسـتی صاحیـت تنظیـم امـور والیت هـا را داشـته 

باشـند؛ زیـرا چناچـه یـاد آور شـدیم آنـان در مناطـق 

مـورد نظـر، آشـنایی بهـری بـه وضعیـت جغرافیایی و 

روحیـه حاکـم بـر آن دارنـد، اگـر حکومـت مرکـزی در 

ایـن بـازه زمانـی بـه ایـن مهـم توجـه جـدی بـه خـرج 

دهـد، بـدون شـک عقربـه وضعیـت جنگـی در رسارس 

کشـور بـه نفـع دولـت خواهـد چرخیـد؛ زیـرا انگیـزه 

دفاعـی در میـان نیروهای امنیتـی و مردمی همچنان 

در اوج خـود باقـی اسـت و تکمیل و تقویـه این انگیزه 

منـوط بـه درک ایـن واقعیـت اسـت کـه مقامـات بلند 

پایـه مقـداری از خـود گـذری منـوده و تصامیمـی کـه 

مربـوط بـه مدیریـت جنـگ در والیـات و محـات مـی 

شـود بـه خـود آنـان بسـپارد، تـا بیـش از ایـن روحیـه 

جنگـی طالبـان در قبـال نیروهـای امنیتـی و خیـزش 

مردمـی مضاعـف نگـردد.

تاریـخ  کننـده ی  تحـوالت دگرگـون  از  گرفـن  درس 

مربـوط بـه رهربان و مدیـران سیاسـی و اجتاعی این 

کشـور اسـت، نه بـه مردم عـام؛ زیرا توده هـای مردمی 

هـای  راهـربد  از  پیـروی  در  همـواره  کشـور  ایـن  در 

زعیـان و مدیـران سیاسـی قـرار داشـته اسـت. بدون 

تردیـد رشایـط کنونی افغانسـتان خیلی حسـاس و در 

رشف تشـنجات بـزرگ سیاسـی، اجتاعی و سیاسـت 

هـای منطقـوی و جهانی قـرار دارد. رویکرد های تنگ 

نظرانـه و اختـاف زأ هیزومـی خواهـد شـد بـرای ایـن 

آتـش در حـال افروخـن. صـف واحـد سیاسـی بنـام 

جمهوریـت از ظرفیـت باالقـوه خوبـی برخوردار اسـت، 

یعنـی ایـن جبهـه مـی توانـد محور قـوی بـرای متامی 

اقوام و افراد سـاکن در افغانسـتان بشود، در صورتیکه 

رهـربان سیاسـی، نخبه گان سیاسـی، مدیـران، چهره 

هـای علمـی و فرهنگـی ایـن کشـور و در نهایـت قـر 

روشـن ایـن ُملـک بنیـش و منش سیاسـی ملـی محور 

را از خـود تبـارز دهنـد. خلـق محوریـت بـرای مـردم 

افغانسـتان کار خیلـی سـخت اسـت کـه خوشـبختانه 

و  محـور  ایـن  امـا  اسـت.  موجـود  عمـاً  کانـون  ایـن 

محـراق زمانـی مـی توانـد عملکـرد ملی داشـته باشـد 

کـه کار گزاران سیسـتم نظـام سیاسـی و متامی نخبه 

هـای اجتاعـی در ایـن مسـیِر خیـر جمعـی قـول و 

عمل داشـته باشـند. 

مـا در افغانسـتان کنونـی بـه عنـوان محـور بـزرگ کـه 

همـه را بتوانـد در مـدار آن جمـع کـرد نظـام سیاسـی 

بـا  سیاسـی  نظـام  ایـن  هـرگاه  داریـم،  را  جمهـوری 

گرایانـه خویـش  ملـی  هـای  پالیسـی  و  هـا  عملکـرد 

بتوانـد حـد اقـل از خواسـته هـای مـردم را در گوشـه 

گرفتـاری  خطـر  سـازد؛  بـرآورده  رسزمیـن  ایـن  هـای 

کشـور بـه آزمـون تکـرار تاریخ بـه صفر تقرب مـی کند. 

لـذا خیلـی بـا اهمیـت اسـت وقتی قیـام هـای مردمی 

در حایـت از نظـام سیاسـی کـه مـردم فکر مـی کنند 

ارزش جمعیسـت و بـه یقیـن چنین هم هسـت، شـکل 

مـی گیـرد بایـد با سـعه ی صدر و پالیسـی هـای همه 

پذیـر ملـی مدیریـت گـردد. فرصـت را نباید بـه چالش 

تبدیـل منـود، بـل شـاهکاری آن اسـت کـه چالـش ها 

را بـه فرصـت های بزرگ و همه پسـند مبدل سـاخت. 

ایـن انتظـار از نظـام جمهـوری و از کار گـزاران آن، از 

قـر روشـن و فرهنگی جامعه امروز افغانسـتان اسـت 

که در فضای به شـدت شـکننده گامی برداشـته شـود 

کـه در جهـت حفـظ افغانسـتان واحـد و آزاد و نظـام 

جمهـوری بـا منطـق دموکراتیـک باشـد. غیـر از ایـن 

اوضـاع کنونـی افغانسـتان سـخت پریشـان کننـده و 

پیچیـده اسـت، مـردم را در چنیـن رشایـط نباید متهم 

بـه بـازی هـای در میـدان خـودی و بیگانـه کـرد؛ زیـرا 

و  جمهـوری  نظـام  از  حایـت  در  افغانسـتان  مـردم 

مـردم سـاالری، حفـظ ارزش هـای دو دهـه ی اخیـر، 

از  اقـل  بـا حـد  آرامـی و داشـن زندگـی  بـرای  تقـا 

امکانـات زیسـتی و کشـوِر بـدون جنـگ اسـت. مـردم 

گـروه  ایـن  افغانسـتان هرکـز رشارت منـی خواهنـد، 

هـای تروریسـتی هسـتند که مـردم را در زندگی عادی 

و فقیرانه ی شـان منی گزارند. نظام سیاسـی و دولت 

و در  را درک کننـد  ایـن مـردم  قـدر  بایسـت  کنونـی 

مدیریـت حاسـه هـای مردمـی اقدامات ملـی گرایانه 

و دلسـوزانه داشـته باشـد. نظـام سیاسـی جمهوریـت 

قابـل قبـول بـرای همه مردم افغانسـتان اسـت و هرگز 

عامـه ی مردم افغانسـتان دوسـت نـدارد و حتی هزینه 

ی آن را نیـز ندارنـد کـه بـه تکـرار تاریـخ متایل داشـته 

باشـند. صِف جمهوریت صف مردم افغانسـتان اسـت. 

ایـن تروریسـتان هسـتند کـه زندگـی را برای مـردم در 

گوشـه هـای ایـن خـاک تلـخ منـوده اسـت و مـردم را 

مجبـور به برداشـن تفنگ و دفـاع از حیثیت و ناموس 

شـان منـوده اسـت. دفـاع حـق مـروع مردم اسـت.  

خیزش های مردمی در صف حمایت از جمهوریت است
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تفویــض صالحیت بــه حکومت های محلی راهگشــای چالش های موجود
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 بازی با اعداد              3310
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3205    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3481
وزیرسفید را در خانه  b4 حرکت دهید. 

3510

جواب هدف         2958
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ثور
در محیط کاری از شــما بسیار قدردانی خواهد شــد. امروز بعد از ظهر مجبور 
هســتید که تصمیمات مهمی در ارتباط با زندگی عاطفــی تان بگیرید. اگر بر 

حس خودتان اطمینان کنید اشتباه نخواهید کرد

جوزا
امروز برای زندگی عاطفی تان روز مطلوبی اســت. فرصتی دارید که خودتان را 
اثبــات کنید. باید در محیط کاری و تجاری تان احتیاط کنید. ممکن اســت با 
مشــکالت مالی مواجه شوید، اما دوستان تان به شما کمک می کند که راه تان 

را پیدا 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
امروز صبــح خانمی را مالقات می کنید که نقش مهمی را در زندگی تان بازی 
می کند. باید در کارتان احتیاط کنید، زیرا که امروز دچار اشتباهات زیادی می 
شــوید. روابط با شریک عاطفی تان خیلی خوب است و زمان عالی را با یکدیگر 

سپری خواهید کرد.

سنبله
از نظر فکری در حالت بسیار خوبی هستید و این موضوع بر روابط تان تاثیر مثبتی 

می گذارد. فرصتی دارید که در اجتماعی و کسب و کارتان موفق شوید. 

حمل
فرصت خوبی دارید که در کسب و کارتان موفق می شوید. اما مجبور هستید که 
چندین کار را با هم انجام دهید. یک خانم در اطراف شماست که با شما صداقت 

دارد و از شما به خوبی حمایت می کند.

میزان
امروز صبح ممکن اســت وسیله ارزشــمندی را خریداری کنید که شریک 
عاطفی تان بسیار خوشحال شود. مشکالت غیر منتظره ای در محیط کاری 

رخ می دهد، که شما را مجبور می کند تمام وقت کار کنید. 

عقرب
روابط با شــریک عاطفی تان ممکن اســت از بین برود. باید به صورت واضح 
صحبت کنید و آرام باشــید. به عبارتــی از هر گونه درگیری اجتناب کنید و 

سعی کنید که در هنگام صحبت با همسرتان صریح باشید.

قوس
ممکن است در جلســه ای شرکت کنید که در ان به شما توجه زیادی شود. 
فرصتی دارید که قلب شخص خاصی را از آن خود کنید. سعی کنید که بسیار 

محتاط باشید، زیرا به دوستی طوالنی مدت تبدیل خواهد شد. 

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
امروز صبح ممکن است تمایل داشته باشــید که احساسات اطرافیان را نادیده 
بگیرید. زمان خوبی برای امتحان دادن و یا شرکت در جلسات کاری نمی باشد. 

امروز بعد از ظهر زمان زیبایی را با شریک عاطفی تان سپری خواهید کرد.
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 مینو خانی

حوت
احتماال احساســاتی باشید و تصمیمات درســتی نتوانید بگیرید. فرصتی برای 
پیوستن به یک مشــارکت تجاری را دریافت خواهید کرد. دلیلی برای تصمیم 
گرفت آنی وجود ندارد . بیشــتر به زندگی عاطفی تان توجه کنید! ممکن است 

شب رمانتیکی را سپری کنید.
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پیروزی )احتالی( در جنگ و غنائم ناشی از آن را تحت الشعاع قرار می دهد.

برای این پیوند بین تاریخ و زمان حال و اهمیت شناخت تاریخ، کارگردان از ابزار 

دیگری نیز استفاده کرده است: »عکاسی«. لوری، یکی از دستیاران بازل براون، 

در حین خاک برداری و اکتشاف، از متام لحظه ها و صحنه ها عکس می گیرد 

و وقتی به جبهه اعزام می شود، متام آن عکس ها را برای خانم پریتی روی میز 

می چیند و به این ترتیب هم چنان منبعی برای شناخت آن چه گذشته به یادگار 

می گذارد به دست می دهد؛ یادگاری با ابزار دوران مدرن برای آیندگان و شناخت 

گذشته شان.

آنچه »حفاری« را علی رغم ریتم نسبتا کند آن جذاب و دیدنی کرده، همین توجه 

به امر مهم »تاریخ« است که نتیجه آن باعث پربارشدن موزه ها می شود؛ موزه ها که 

بسرتی برای آگاهی و شناخت آیندگان از روزگاران گذشته و اجداشان هستند. 

اشیای تاریخی در موزه ها میراثی از گذشتگان دور را در معرض دید قرار می دهد 

و تاریخ را به امروز زندگی برش پیوند می زند و این پیوند به همراه شناخت، غرور 

ملی را به دنبال دارد؛ شاید به همین دلیل است که به جرات می توان از غرور 

ملی در کشورهای غربی، خصوصا اروپایی ها حرف زد؛ بازدید از موزه ها یکی 

از برنامه های درسی دوران مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی است. گذشته 

همچون شیشه عطری است که بوی خوش آن با شیرینی مطبوع در زمان جاری 

و قابل حس است.

عالوه بر وجه تاریخی فلم، باید به چشم اندازهای زیبا، طراحی دکور و لباس نیز 

اشاره کرد که بر گیرایی و جذابیت تصاویر افزوده است. هم چنین باید به بازی ها 

خصوصا بازی خوب کری مولیگان در نقش خانم پریتی و رالف فاینس در نقش 

بازل براون نیز اشاره کرد که به سهم خود به جذابیت فلم افزوده اند.

وجه مهم دیگر این فلم است که توانسته بر نقش باستان شناس آن، بازل بروان 

و نقش او که سال های زیادی ندیده گرفته شده بود، تاکید کند. بازل براون 

باستان شناسی خودآموز بود که این حرفه را از پدر و پدربزرگش آموخته بود. به 

قول خودش گرچه عضو هیات علمی کمربیج نبود، ولی این کشف نتیجه زحات 

او بود.

 سال ۱۹۳۹ است. بازل براوِن باستان شناس با دوچرخه اش سوار بر 

قایقی کوچک به سافک، شهرستانی ساحلی در جنوب رشقی انگلستان 

می رود تا برای خامنی یک کار حفاری انجام دهد. خانم پریتی، بیوه یک 

انگلیسی متمول، محوطه وسیعی را به براون نشان می دهد و از اشتیاق 

خود و شوهر مرحومش از دالیل خرید و کشف آن می گوید؛ ملکی که 

هرنی هشتم )امپراتور انگلستان و ایرلند در ابتدای سده شانزدهم( در آن 

حفاری می کرده است.

»حفاری« فلمی به کارگردانی سایمون استون، بازیگر، کارگردان و 

فلمنامه نویس اسرتالیایی است که برگرفته از داستانی واقعی به همین 

نام نوشته جان پریستون است. زمان فلم، معارص است اما آن چه در آن 

می گذرد پیوند تاریخ و زمان حال است. در آستانه رشوع جنگ جهانی 

دوم در انگلستان، کشف سایت تاریخی »ساتون هو« و گورتپه های 

باستانی آن بهانه ای برای پرداخنت به گذشته می شود، بدون اینکه هیچ 

فالش بکی به گذشته باستانی باشد. مساله اصلی فلم، نشان دادن 

اهمیت آگاهی و شناخت تاریخ و نقش آن در امروز مردمان از گذشته شان 

است.

در حالی که در لندن، رسبازان مشغول پوشاندن مجسمه های میادین 

با کیسه های شن هستند، گروه باستان شناسی به رسپرستی بازل 

براون و تحت نظارت متخصصان موزه بریتانیا در حال خاک برداری از 

اشیاء گورتپه ای هستند که اشیاء و قطعات مکشوفۀ آن متعلق به دوران 

آنگلوساکسون ها در قرن ششم میالدی است. هواپیاهای جنگی بر فراز 

آسان انگلستان به پرواز درآمده اند و در گوشه ای از خاک انگلیس، هر 

روز پیرشفت قابل توجهی در اکتشافات گروه براون رخ می دهد و اهمیت 

گذشته را پررنگ تر می کند و باعث شعف بیش از پیش گروه می شود. 

ناظر موزه بریتانیا وقتی سکه ای از میان تل خاک پیدا می شود، با 

خوشحالی فریاد می زند: »آن ها فرهنگ داشتند، آن ها هرن داشتند، پول 

داشتند، این سکه ای از دوران آنگلوساکسون هاست.«

چشم ناظر همه این اتفاقات خانم پریتی است، چه در لندن که آماده 

جنگ می شود و چه در سایت تاریخی و اکتشافات آن. برای همین است 

که خانم پریتی در روز اعالم کشفیات، در میان گریه به براون از مردن و 

پوسیدن و فراموش شدن می گوید. اما براون از اولین اثر دست انسان در 

غارها می گوید و تاکید می کند که »ما بخشی از فرایندی بی وقفه ایم و 

منی میریم«. به عبارتی تاکید می کند که انسان ها و جوامع با آنچه از خود 

به جا می گذارند، همیشه زنده خواهند ماند.

این رویکرد فلم نه فقط در تلفیق تصاویر جنگ و خاک برداری در سایت 

»ساتون هو«، که در دیالوگ ها هم بر آن تاکید می شود. مثل وقتی که 

براون از همکاری با ناظران موزه بریتانیا رس باز می زند و به خانه اش 

برمی گردد و همرسش آنچه را که براون همیشه به آن معتقد بوده، یادآوری 

می کند: »همیشه به من می گفتی کار تو دربارۀ گذشته و حال نیست، 

برای آینده است تا نسل های بعدی بفهمند که خاستگاه شان کجاست، 

ریشه ای که آن ها را به اجدادشان وصل می کند، وگرنه وقتی که همه 

کشور برای جنگ آماده می شود، چه معنی دارد که عده ای مثل تو با 

خاک و خل وربروید؟ چون این کارتان هدف دارد، هدفی که ماندگارتر از 

هر چیزی است که این جنگ لعنتی برای مان دارد«. و به این ترتیب، بر 

ماندگاری گذشته و تاثیرش بر حال و آینده ملت ها تاکید می شود و حتی 

یادداشت

 تابلوی بزرگی از چهره افغانستان در مقر سازمان ملل متحد نصب شد

افغانسـتان«،  »واقعیت هـای دیـده نشـده  تابلویـی  مـا:  افغانسـتان 

گرفـت.  قـرار  نیویـارک  در  متحـد  ملـل  سـازمان  مقـر  دیـوار  بـر 

را  تابلـو  ایـن  تویتـی  در  افغانسـتان  دایمـی  مناینـده  راز  عادلـه 

اسـت. کـرده  توصیـف  افغانسـتان  نشـده  دیـده  هـای  واقعیـت 

مـردم  تحفـه  بهرتیـن  کـه  اسـت  کـرده  خرسـندی  ابـراز  راز  خانـم 

افغانسـتان به طور رسـمی به سـازمان ملل متحده اهدا کرده اسـت.

انتونیوگوتـرش  تابلـو  ایـن  رومنایـی  مراسـم  در 

کـرد. سـخرنانی  و  اشـرتاک  متحـد  ملـل  رسمنشـی 

اسـالمی  بـا منایندگـی جمهـوری  همـکاری  در  سـاالر  هـرن  نهـاد 

افغانسـتان در سـازمان ملـل متحـد طـرح و دیزایـن ایـن نقاشـی را 

شـش مـاه قبـل ارائـه کـرده و پـس از تاییـد و طـی مراحـل حقوقی و 

دیپلاتیک، نهاد هرن ساالر در کابل به نقاشی آن اقدام کرده است. 

تابلـوی نصـب شـده در تـاالر سـازمان ملـل متحـد معـرف ارزش هـا، 

عادلـه  اسـت.  افغانسـتان  آینـده  و  حـال  واقعیت هـای  و  هویـت 

در  تویتـی  در  متحـد  ملـل  سـازمان  در  افغانسـتان  مناینـده  راز 

سـازمان  راهروهـای  از  گـذر  »هنـگام  اسـت:  گفتـه  بـاره  ایـن 

همدلـی،  یـاد  بـه  زیبـا  نقاشـی  ایـن  شـاهد  اکنـون  متحـد،  ملـل 

هسـتیم.« افغانسـتان  دگرگونـی  و  فرهنگـی  میـراث  عشـق، 

دخـرت  نقاشـان  توسـط  مـاه  یـک  جریـان  در  تابلـو  ایـن 

اسـت.  شـده  ترسـیم  کابـل  در  سـاالر  هـرن  نهـاد  پـرس  و 

تابلـو  ایـن  مـواد  در  کـه  اسـت  گفتـه  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت 

بـه کار  و  آوری  افغانسـتان جمـع  از خـاک 34 والیـت  منونه هـای 

رفتـه اسـت. رنگ هـای اسـتفاده شـده در نقاشـی هـم متناسـب بـا 

مناظـر طبیعی، چهره ها و هویت ملی افغانسـتان تهیه شـده اسـت. 

ویـژه ای  محـل  در  مـرت  دو  پهنـای  و  درازای هشـت  بـا  تابلـو  ایـن 

در مقـر مرکـزی سـازمان ملـل متحـد در نیویـارک بـرای دایـم بـه 

شـد. خواهـد  نصـب  افغانسـتان  ملـی  هویـت  از  منـادی  عنـوان 

مراسم پرده برداری از این تابلو ۲۸ جون ۲۰۲۱ در نیویارک با حضور 

انتونـی گوتریـش رسمنشـی سـازمان ملل متحـد، عادلـه راز مناینده 

افغانسـتان در سـازمان ملـل متحـد، دیپلاتـان ملـی و بین املللی، 

رییس نهاد هرنسـاالر و برخی از شـهروندان در نیویارک برگزار شـد. 

بـازی  بـا  اکشـن-ماجراجویانه  فلـم  یـک  قرمـز«  »یـک 

می شـود. سـاخته  آمـازون  بـرای  جانسـون  دوایـن 

کـرد  اعـالم  آمـازون  آنالیـن  پخـش  رسویـس  ورایتـی،  گـزارش  بـه 

دارد.  سـاخت  دسـت  در  را  جانسـون  دوایـن  بـازی  بـا  فلمـی 

نویسـنده  مـورگان  کریـس  بـا  دیگـر  بـار  جانسـون  فلـم  ایـن  در 

بـرای  پیشـرت   ۲ ایـن  می شـود.  همـراه  خشـمگین«  و  »رسیـع 

بودنـد. کـرده  همـکاری  نیـز  شـاو«  و  »هابـر  آف  اسـپین  سـاخت 

رقابـت  یـک  از  پـس  کـه  فلـم  ایـن  سـاخت  قـرارداد  بـه  رسـیدن 

نشـانه  می شـود  انجـام  پیشـنهاد  باالتریـن  دادن  بـرای  سـنگین 

بـرای  را  تالشـش  همـه  آمـازون  اینکـه  بـر  مبنـی  اسـت  دیگـری 

اسـت. کـرده  متمرکـز  آنالیـن  مردم پسـند  فلم هـای  سـاخت 

ادامـه  حالـی  در  رسگرم کننـده  فلم هـای  سـاخت  تـداوم 

دیزنـی  و  پـالس  پارامونـت  مکـس،  اچ بـی او  کـه  دارد 

هسـتند. میـدان  ایـن  در  بزرگـی  رقبـای  نیـز  پـالس 

مترکـز  جوایـز  کسـب  بـرای  مدعـی  فلم هـای  بـر  ابتـدا  آمـازون 

بـا  امـا  سـاخت  را  دریـا«  کنـار  »منچسـرت  چـون  فلم هایـی  و  کـرد 

کمپانـی  ایـن  رییـس  عنـوان  بـه  سـالکی  جنیفـر  آمـدن  کار  روی 

»بـورات  چـون  فلم هایـی  سـاخت  کمپانـی  ایـن   ۲۰۱۸ سـال  در 

بـه آمریـکا«  ۲«، »بـدون پشـیانی« مایـکل بـی جـوردن و »آمـدن 

را در دسـتور کار قـرار داد و در دوران پاندمـی موفـق ظاهـر شـد.

اکنـون همکاری با دواین جانسـون به این کمپانـی اجازه می دهد تا 

یکی از پرطرفدارترین بازیگران این روزها را در اختیار داشـته باشـد.

از »یـک قرمـز« بـه عنـوان فلمـی کمـدی اکشـن و ماجراجویـی بـا 

یـک جهان بینـی کامـالً جدیـد بـرای ایام تعطیالت یاد شـده اسـت.

بـا  همـکاری  از  و  خوانـد  هیجان انگیـز  را  پـروژه  ایـن  جانسـون 

حضـور  و  نـوآوری  بـا  رشکـت  یـک  عنـوان  بـه  اسـتودیوز  آمـازون 

پیشـگامان پرانـرژی و مشـتاق یـاد کـرد و گفـت »یـک قرمـز« بـرای 

می شـود. سـاخته  جهـان  رسارس  در  خانواده هـا  بـردن  لـذت 

و  شـود  فلمـربداری   ۲۰۲۲ سـال  اسـت  قـرار  فلـم  ایـن 

شـود. سـیناها  راهـی  تعطیـالت  ایـام  در   ۲۰۲۳ سـال 

 رایـان جانسـون اعـالم کـرد سـاخت فلـم دوم  »چاقوهـا بیـرون« در 

یونـان رشوع شـد.

بـه گـزارش ورایتی، جسـتجوهای کارآگاه »بنوا بالنـک« دوباره رشوع 

شـد و بـه نظـر می رسـد وی از ماساچوسـت راهـی یونـان شـده تا در 

فضایـی آفتابی تـر کارش را انجـام دهد.

رایـان جانسـون نویسـنده و کارگـردان »چاقوهـا بیـرون ۲« دیـروز در 

توییـرت خـود اعـالم کرد که تولیـد این فلم در سـواحل گـرم مدیرتانه 

در یونـان آغاز شـده اسـت.

ایـن  برمبنـای گزارش هـای رسـانه های مختلـف محـل فلم بـرداری 

دنباله در جزیره ای در سـواحل شـال رشقی یونان انجام می شـود. 

انتظـار مـی رود فلمـربداری ایـن فلـم در اواخـر جوالی یا آگوسـت به 

پایان برسـد.

در ایـن فلـم دنیـل کریـگ بـار دیگـر در نقـش اصلـی یعنـی یـک 

کارآگاه خصوصـی ظاهـر می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه در این 

دنبالـه همـه بازیگـران دیگـر تغییـر کرده انـد و دیـو باتیسـتا، ادوارد 

نورتـون، جنـل مونـی، کاتریـن هـان، لسـلی اودوم، کیـت هادسـن، 

مدلیـن کالیـن و جسـیکا هنویـک بازیگـران فلـم خواهنـد بـود.

فلـم اول »چاقوهـا بیـرون« کـه بـا بودجـه ۴۰ میلیون دالری سـاخته 

شـد و ۳۱۱.۵ میلیـون دالـر فـروش کرد موجب شـد تـا نتفلیکس با 

قـراردادی ۴۵۰ میلیـون دالـری امتیـاز پخـش دو دنباله دیگـر آن را 

از آن خـود کند.

دواین جانسون بازیگر 
یک فلم اکشن شد

تولید »چاقوها بیرون ۲« شروع شد

رونمایی از چهره دیده نشده 
افغانستان در مقر ملل متحد »حفاری«؛ پیوند گذشته و حال

سینما

سینما

رویداد

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

آنچـه »حفـاری« را علـی رغـم ریتـم نسـبتا کنـد آن جـذاب 

و دیدنـی کـرده، همیـن توجـه بـه امـر مهـم »تاریـخ« اسـت 

پربارشـدن موزه هـا می شـود؛ موزه هـا  باعـث  نتیجـه آن  کـه 

کـه بسـرتی بـرای آگاهـی و شـناخت آینـدگان از روزگاران 

گذشـته و اجداشـان هسـتند. اشـیای تاریخـی در موزه هـا 

میراثـی از گذشـتگان دور را در معـرض دیـد قـرار می دهـد 

ایـن  و  می زنـد  پیونـد  بـرش  زندگـی  امـروز  بـه  را  تاریـخ  و 

بـه دنبـال دارد؛  را  ملـی  بـه همـراه شـناخت، غـرور  پیونـد 

از  می تـوان  جـرات  بـه  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه  شـاید 

اروپایی هـا  خصوصـا  غربـی،  کشـورهای  در  ملـی  غـرور 

درسـی  برنامه هـای  از  یکـی  موزه هـا  از  بازدیـد  زد؛  حـرف 

اسـت.  تحصیلـی  مختلـف  مقاطـع  در  مدرسـه  دوران 

گذشـته همچـون شیشـه عطـری اسـت کـه بـوی خـوش آن 

بـا شـیرینی مطبـوع در زمـان جـاری و قابـل حـس اسـت.

  منبع: مجله نماوا



 گرانیت ژاکا هافبک ارزشـمند سـوئیس به دلیل 

محرومیـت، بازی یـک چهارم نهایی یـورو 2020 

را از دست داد.

شـب گذشـته تیـم ملـی سـوییس بـا جنگندگـی 

فوق العاده موفق شـد شکسـت 3-1 را با تسـاوی 

3-3 در پایـان 90 عـوض کنـد و پـس از دو وقـت 

اضافـی بـدون گل، در رضبـات پنالتـی فرانسـه 

قهرمـان جهـان را 4-3 شکسـت داد و بـه مرحلـه 

یـک چهـارم نهایـی یـورو 2020 صعـود کرد.

گرانیـت ژاکا، کاپیتـان تیـم ملـی سـوییس، در 

حالـی کـه از ایـن پیـروزی بسـیار خوشـحال بود 

و از شـدت احساسـات منقلـب شـده بـود گفـت 

کـه اولیـن صعـود تیمـش بـه مرحلـه یـک چهارم 

نهایـی یـک تورمننت مهم از سـال 1954 به بعد 

 یورگـن کلینزمـن، اسـطوره فوتبـال آملـان از غیبت 

جیـدون سـانچو در ترکیب اصلـی انگلیس متعجب 

شـده است.

گرچـه تصـور بـر آن بـود که جیـدون سـانچو یکی از 

پدیـده هـای یـورو 2020 لقـب بگیـرد، امـا او هنوز 

فرصتـی بـرای درخشـش در تیم ملـی انگلیس پیدا 

نکـرده و اغلـب نیمکـت نشـین بـوده اسـت. یورگن 

دیـدار  در  کـرد سـانچو  امیـدواری  ابـراز  کلینزمـن 

آملـان برابـر انگلیـس در ترکیـب ثابـت نباشـد، زیرا 

همـه در آملـان از کیفیـت باالی ایـن بازیکن مطلع 

. هستند

یورگـن کلینزمـن گفـت: "همـه در آملـان تعجـب 

کـرده انـد کـه چـرا جیـدون سـانچو در یـورو رقابـت 

ملـی  تیـم  ترکیـب  زیـادی در  زمـان  هـای 2020 

البتـه  اسـت.  نداشـته  بـازی  فرصـت  انگلیـس 

تغییـری  چنیـن  خواهنـد  منـی  آملـان  هـواداران 

را امشـب دیـده و شـاهد حضـور سـانچو در زمیـن 

باشـند.

جیـدون سـانچو بـه دلیل عملکـردی کـه در فصول 

و اولیـن پیروزی آنها برابر فرانسـه، در حکم اعاده 

حیثیـت بـرای ایـن تیـم بود.

بـرای  بـزرگ  لیـدر  و  یـک رهـر  بـی شـک  ژاکا 

سـوئیس در برابـر فرانسـه بـود ولـی او در بـازی 

بعـدی تیمـش برابـر اسـپانیا غایـب خواهـد بـود.

یـورو  نهایـی  چهـارم  یـک  در  آرسـنال  هافبـک 

2020 برابـر اسـپانیا و در شـبی کـه تیمـش بـه 

او بـا متـام وجـود نیـاز دارد، بـه دلیـل محرومیـت 

منـی تواند بازی کند. او دیشـب کارت زرد گرفت 

کـه دومیـن کارت زرد او در تورمننـت بـود و بـه 

ایـن ترتیـب در سـنت پرتزبـورگ برابر اسـپانیا به 

میـدان منـی رود. ژاکا خوشـبین اسـت سـوئیس 

دیگـر  بـار  او  تـا  برسـد  نهایـی  نیمـه  بـه  بتوانـد 

فرصـت حضـور در میـدان را پیـدا کنـد.

آملـان  در  داشـته،  دورمتونـد  ترکیـب  در  اخیـر 

بازیکنـی بـزرگ محسـوب شـده و در بوندسـلیگا به 

عنـوان یـک سـتاره موفـق دیده شـناخته می شـود. 

جیـدون سـانچو فقـط 21 سـال دارد، امـا عملکـرد 

او در دورمتونـد طـی چنـد فصل گذشـته متاشـایی 

بـوده اسـت. البتـه جـود بلینگهـام، دیگـر بازیکـن 

جـوان انگلیـس نیـز در دورمتونـد نیـز بسـیار خـوب 

کار کـرده، امـا سـانچو بازیکـن متفاوتـی اسـت.

ملـی  تیـم  ثابـت  ترکیـب  در  اگـر جیـدون سـانچو 

انگلیـس در دیدار مقابل آملان در اسـتادیوم ومبلی 

قـرار بگیـرد باعث هـراس ژرمن ها خواهد شـد، آنها 

مـی داننـد کـه سـانچو چقـدر خـوب اسـت. آنچـه 

سـانچو را بـه چنین اسـتعداد خاصی تبدیـل کرده، 

بـاالی  بسـیار  رسعـت  و  شـجاعت  فنـی،  توانایـی 

اوسـت. مـن عاشـق متاشـای بـازی سـانچو هسـتم 

و او هـواداران را هیجـان زده مـی کنـد. بـی تردیـد 

در دورمتونـد همـه انتظـار داشـتند کـه او شـانس 

بیشـرتی در ایـن مسـابقات پیـدا کنـد، امـا سـانچو 

فقـط شـش دقیقـه بـه عنـوان بازیکـن تعویضـی در 

مقابـل جمهـوری چـک بـازی کـرده اسـت."

سوئیس با یک غایب بسیار بزرگ برابر اسپانیا

کلینزمن: خدا کند سانچو امشب جلوی آلمان بازی نکند
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آن  از  حمـات روز دوشـنبه )۲۸ جـون( در دیرالـزور پـس 

بـه  یکشـنبه  امریکایـی  کـه جنگنـده هـای  صـورت گرفـت 

دسـتور جـو بایـدن بـه مواضـع شـبه نظامیـان مـورد حامیت 

جمهـوری اسـامی در مـرز عـراق و سـوریه حملـه کردنـد.

توپخانـه سـنگین" بـه شـبه نظامیان تحـت حامیـت ایـران 

داده اند. پاسـخ 

میـدان نفتـی العمـر در رشق در کنـرتل کردهـای سـوریه 

می کننـد.  همـکاری  امریکایـی  نیروهـای  بـا  کـه  اسـت 

 شـبه نظامیان تحـت حامیت جمهوری اسـامی عرص دوشـنبه چند 

راکـت بـه سـوی پایـگاه نیروهـای امریکایی در رشق سـوریه شـلیک 

کردنـد. هیـچ صدمه جانی به نیروهای امریکایی وارد نشـده اسـت. 

نیروهـای هوایـی امریـکا اقدام بـه حمله متقابـل کرده اند.

بـه گـزارش خرگـزاری فرانسـه ویـن ماروتـو، سـخنگوی نیروهـای 

امریکایـی در سـوریه از حملـه بـه نیروهـای ایـن کشـور در عـرص 

دوشـنبه )۲۸ جـون( خـر داده و گفتـه اسـت که آنها هدف شـلیک 

چندیـن راکـت قـرار گرفته انـد.

بـه گفتـه او ایـن حمـات خسـارات جانـی نداشـته اسـت. او ایـن 

خـر را در حسـاب توییـرتی خـود منتـر کـرده و گفتـه اسـت کـه 

خسـارات مالـی در حـال بررسـی اسـت. 

نفتـی  میـدان  در  امریکایـی  نیروهـای  پایـگاه  بـه  حمـات  ایـن 

العمـر در والیـت دیرالـزور سـوریه انجـام گرفتـه اسـت. خرگـزاری 

رسـمی سـوریه، سـانا خـر داده اسـت کـه بـه دنبـال ایـن حمـات 

هواپیامهـای ارتـش ایـاالت متحـده و متحدانـش بـر فـراز منطقه به 

درآمده انـد. پـرواز 

حامیـت  تحـت  شـبه نظامیان  پایـگاه  مببـاران  از  خرگـزاری  ایـن 

العمـر خـر داده اسـت. نفتـی  میـدان  جمهـوری اسـامی در 

رامـی عبدالرحمـن، رئیـس سـازمان دیده بـان حقـوق بـر سـوریه 

نیـز بـه خرگزاری فرانسـه گفته اسـت، نیروهای ائتـاف بین املللی 

ضـد داعـش بـه رهـری امریـکا در حملـه بـه دیرالـزور بـا " آتـش 

بایدن در دیدار با ریولین:
 ایران به سالح هسته ای دست نخواهد یافت  

پیش بینی جالب ژوزه مورینیو درباره فینال یورو

سازمان ملل: نیروهای اجیر روسی حقوق بشر را در افریقا نقض می کنند  

گوترش: خشونت علیه اطفال در مناطق درگیر منازعه تکان دهنده است 

ارتبـاط بـا انجام ایـن دیدار اعـام نکرد.

جدیـد  خارجـه  وزیـر  الپیـد،  یائیـر  و  بنـت  نفتالـی 

ارسائیـل در اواسـط مـاه جـون موفـق بـه ایجـاد یـک 

طیف هـای  از  احزابـی  بـا  جدیـد  ائتافـی  دولـت 

سیاسـی مختلف شـدند و بدین ترتیب دوران نخسـت 

وزیـری نتانیاهـو بـه پایان رسـید. بنـت بافاصله پس 

از روی کار آمـدن اعـام کـرد کـه می خواهـد روابـط 

خـود با اروپـا و دموکرات های امریکا را بهبود بخشـد.

دیـدار  در  ارسائیـل  خارجـه  وزیـر  الپیـد،  یائـر 

همتـای  بلینکـن،  آنتونـی  بـا  خـود  یکشـنبه  روز 

امریکایـی اش ترصیـح کـرد کـه کشـورش نسـبت بـه 

"ماحظـات  برجـام،  بـه  امریـکا  احتاملـی  بازگشـت 

دارد. جـدی" 

دیـدار بایـدن بـا رئیس جمهـور فعلی ارسائیـل که روز 

نهـم جـوالی دفرت خـود را ترک می کنـد، یک روز پس 

از حملـه هوایـی امریـکا بـه پایگاه هـای شـبه نظامیان 

تحـت حامیـت ایران در عراق و سـوریه بـود؛ حمله ای 

کـه از سـوی  کنگـره امریکا مـورد انتقاد قـرار گرفت.

هوایـی  حمـات  دسـتور  از  كنگـره  انتقـاد  بایـدن 

خـود را رد كـرد و گفـت کـه او " ایـن اختیـار" را دارد. 

وزارت دفـاع امریـکا نیـز ایـن حمـات را پاسـخی بـه 

ده هـا حملـه بـه اهـداف امریـکا در عـراق در چند ماه 

گذشـته توصیـف كـرد.

 جـو بایـدن در دیدار بـا رئیس جمهـور ارسائیل به او 

اطمینـان داد کـه ایران در دوره ریاسـت جمهوری او 

به سـاح هسـته ای دسـت نخواهـد یافـت. بایدن به 

زودی بـا نفتالـی بنـت، نخسـت وزیر جدیـد ارسائیل 

نیـز دیدار خواهـد کرد.

جـو بایـدن، رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده در دیدار 

روز دوشـنبه )۲۸ جـون( بـا روویـن ریولیـن، رئیـس 

جمهـور ارسائیـل در کاخ سـفید بـه او اطمینـان داد 

هسـته ای  سـاح  بـه  ایـران  گذاشـت  نخواهـد  کـه 

دسـت یابـد. او در گفت وگـو بـا ریولیـن تاکیـد کـرد: 

» آنچـه می توانـم بـه شـام بگویم این اسـت کـه ایران 

هرگـز تحـت نظـارت مـن بـه سـاح هسـته ی دسـت 

نخواهـد یافـت«. بایـدن گفـت کـه مصمـم اسـت " با 

فعالیت هـای بی ثبات کننـده ایـران و پشـتیبانی این 

کشـور از نیروهـای تروریسـتی در خاورمیانـه مقابلـه 

کند".

ریولیـن پـس از دیـدار با بایـدن به خرنـگاران گفت 

امریـکا در مـورد  از سـخنان رئیـس جمهـوری  کـه  

ایـاالت  و  ارسائیـل  و  اسـت"  راضـی  "بسـیار  ایـران 

متحـده " بایـد بـا یکدیگـر همـکاری کننـد".

بـه گفتـه جـن سـاکی، سـخنگوی کاخ سـفید بایدن 

می خواهـد "بـه زودی" بـا نفتالی بنت، نخسـت وزیر 

جدیـد ارسائیـل ماقات کند. او تاریخ مشـخصی در 

روابـط اتحادیـه اروپـا و همسـایگان( را نیـز به حالت 

تعلیـق درآورد. 

ایـن کشـور اعـام کـرد کـه "منی توانـد بـه تعهـدات 

رشایـط  در  توافق نامـه  ایـن  چارچـوب  در  خـود 

توسـط  اعامل شـده  محدودیت هـای  و  تحریم هـا 

کنـد". عمـل  اروپـا  اتحادیـه 

در  اروپـا  اتحادیـه  جـاری  سـال  جـوزا  مـاه  اواخـر 

مسـافربری  هواپیـامی  اجبـاری  فـرود  بـه  واکنـش 

"رایـان ایـر" در میـدان هوایـی مینسـک، بـاروس را 

دوبـاره تحریـم کـرد. ایـن تحریم هـا شـامل حسـاب 

بانکـی هفـت نفـر از مسـئولین حادثه فـرود اجباری 

هواپیـام و ۷۱ تـن از مقام هـای بـاروس بـه دلیـل 

رسکـوب مخالفـان سیاسـی وضـع شـد.

حکومـت باروس هواپیامی مسـافربری رایـان ایر را 

کـه از آتـن به مقصـد لیتوانـی در پرواز بـود، به بهانه 

احتـامل وجـود مبـب در فـرودگاه مینسـک وادار بـه 

فـرود اجبـاری کـرد. هـدف از ایـن اقدام دسـتگیری 

و  لوکاشـنکو  دولـت  منتقـد  پراتاسـوویچ،  رامـان 

دوسـت او سـوفیا سـاپگا بـود.

عضـو  کشـورهای  بـاروس،  اقـدام  ایـن  از  پـس 

بـر  کشـور  ایـن  هواپیامهـای  پـرواز  اروپـا  اتحادیـه 

فـراز آسـامن همـه کشـورهای عضـو ایـن اتحادیـه را 

ممنـوع کردند و خـود نیز حق فـرود در فرودگاه های 

ایـن کشـوررا از دسـت دادنـد. پیـش از آن هم هفت 

رشکـت دولتـی بـاروس تحریـم شـده بودنـد.

سـوی  از  متعـدد  تحریم هـای  وضـع  دنبـال  بـه   

اتحادیـه اروپـا علیـه باروس، این کشـور سـفیر خود 

را از اتحادیـه اروپـا فراخوانـد و مناینده ایـن اتحادیه 

در بـاروس را بـه اروپا بازگرداند تا پیام دهد، "فشـار 

و تحریـم را منی پذیـرد."

بـه  واكنـش  در  لوکاشـنکو  آلکسـاندر  حکومـت 

سـفیر  بـاروس،  علیـه  اروپـا  اتحادیـه  تحریم هـای 

هم زمـان  و  فراخوانـد  را  اروپـا  اتحادیـه  در  خـود 

دیـرک شـویبله، مناینـده اتحادیـه اروپـا در بـاروس 

را بازگردانـد تـا به رهـران این اتحادیه پیـام را دهد، 

"فشـار و تحریـم بـرای بـاروس قابل قبول نیسـت". 

دیرک شـویبله پیشـرت به وزارت امـور خارجه باروس 

احضـار شـده بـود.

در  خـود  عضویـت  دارد  قصـد  همچنیـن  بـاروس 

توافق نامـه "رشاکـت رشقـی" )توافقی جهـت تقویت 

رسمی؛ فرانک دی بوئر از نیمکت هالند اخراج شد

خـود را بـه اسـتناد اظهـارات شـامر زیـادی از شـاهدان عینـی 

نظامـی  مشـاوران  فعاالنـه  »سـهمگیری  کـه  انـد  داده  انجـام 

روسـی در جنـگ هـا« را در یک عملیات قطعـات حکومت تأیید 

اند.  کـرده 

بـه قـول ایـن شـاهدان، آنهـا )مشـاوران نظامـی روسـی( گویـا 

پیـروی بـه شـهر هـا و دهـات را رهـری مـی کـرده انـد. یـک 

کمیتـه کارشناسـان سـازمان ملـل متحـد قبـاً در بهـار امسـال 

و رشکـت  »واگـر«  روسـی  گـروه خصوصـی  داشـن  از دسـت 

 Lobaye Invest« و »Sewa Security Service« هـای امنیتـی

Sarlu« در خشـونت ها در این کشـور از دسـمر سـال گذشـته 

سـخن گفتـه بود.

همـواره در مـورد فعالیـت نظامیـان اجیر روسـی در کشـور های 

لیبیـا.  در  از جملـه  مـی شـود،  داده  گـزارش  مختلـف جهـان 

والدیمیـر پوتیـن رئیـس جمهـور روسـیه یـک بـار در مـورد لیبیـا 

گفتـه بـود کـه در ایـن کشـور جنگجویـان اجیـر همه کشـور ها 

مأموریـت انجـام مـی دهنـد و اگـر روس هـا هـم در میـان ایـن 

جنگجویـان باشـند، از سـوی دولـت روسـیه توظیف نشـده اند.

مکاتـب و شـفاخانه هـا ابـراز نگرانـی کـرده و گفته اسـت کـه جناح 

هـای درگیـر منازعـه این سـاختامن هـا را مـورد چور و چپـاول قرار 

داده و یـا بـرای مقاصـد نظامـی سـوء اسـتفاده مـی کننـد. گوترش 

یادآور شـده اسـت که سـازمان ملل از ۲۵ سـال به اینسـو وضعیت 

کـودکان در مناطـق درگیـر جنـگ را بررسـی و مسـتند سـازی مـی 

 . کند

شـورای امنیـت سـازمان ملـل بـه ابتـکار کشـور اسـتونیا بـه معضل 

پرداختـه اسـت.  کـودکان در مناطـق درگیـر منازعـات مسـلحانه 

اسـتونیا از آغـاز مـاه جـون ریاسـت ایـن شـورا را بـه عهـده گرفتـه 

. ست ا

بـر انـد. ایـن نیروها رسـامً به عنوان »مشـاوران نظامـی« برای 

آمـوزش رسبـازان این کشـور فقیـر افریقایی فعالیـت می کنند.

بـه اسـاس یک گـزارش به شـورای امنیت سـازمان ملـل متحد، 

کـه بـه دسـرتس خرگـزاری آملانـی دی.پـی.ای قـرار گرفتـه 

اسـت، تخطـی هـای کـه قطعـات حکومـت جمهـوری افریقـای 

مرکـزی در مشـارکت بـا »مشـاوران نظامی روسـی« انجـام داده 

انـد، شـامل »خشـونت هـای شـدید، قتـل هـای بـدون هـدف، 

اشـغال و چپـاول گسـرتده مکاتب و سـازمان هـای خیریه« اند.

جمهـوری افریقـای مرکـزی، پـس از شـورش در سـال ۲۰۱۳، 

تـا کنـون دوبـاره آرامـش نیافتـه اسـت. درگیـری ها میـان گروه 

هـای مسـلح و اردوی حکومـت، کـه از جانـب روس هـا حامیت 

مـی شـود، سـبب گردید کـه در بهار سـال روان بیشـرت از ۱۸۰ 

هـزار نفـر از مناطـق شـان فـرار کنند.

ایـن کشـور درگیـر جنـگ داخلـی، که زمانی مسـتعمره فرانسـه 

بـود، حـدود ۴،۷ میلیـون نفـر جمعیـت دارد و بـا وجـود معادن 

غنـی خـود، یکـی از فقیـر تریـن کشـور های جهان اسـت.

کارشناسـان سـازمان ملـل متحـد مـی گوینـد کـه ایـن ارزیابی 

اطفـال و نوجوانـان را در ۲۱ کشـور جهـان ثبـت کـرده اسـت. بـه 

گفتـه گوتـرش ۱۹ هـزار و ۳۰۰ تـن از ایـن قربانیـان نقـض حقـوق 

بـر را کـودکان زیـر سـن تشـکیل می دهند کـه بسـیاری دخرتان 

و پـران حتـی چندیـن بار از نقـض حقوق بر متأثر شـده اند. به 

گفتـه دبیـرکل سـازمان ملـل از میـان ایـن اطفـال رسبازگیری می 

شـود و در منازعـات مسـلحانه زخمـی گردیـده، بـه قتل می رسـند 

و از کمـک هـای بردوسـتانه محـروم مـی ماننـد. افـزون بـر ایـن، 

بـه گفتـه او مـوارد اختطـاف دخـرتان و پـران روز تـا روز افزایـش 

مـی یابـد. همچنـان خشـونت هـای جنسـی علیـه کودکان بیشـرت 

شـده اسـت.  دبیـر کل سـازمان ملـل در ایـن گـزارش از حملـه بـه 

 کارشناسـان سـازمان ملـل متحـد می گوینـد که نیرو هـای اجیر 

روسـی در جمهـوری افریقای مرکزی مسـئول نقـض جدی حقوق 

دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد خشـونت علیـه کـودکان در منازعـات 

هـا  خشـونت  ایـن  اسـت  گفتـه  و  خوانـده  تکاندهنـده  را  مسـلحانه 

قلـب انسـان را می سـوزاند. گوتـرش همچنـان از حملـه بـه مکاتـب و 

شـفاخانه هـا ابـراز نگرانـی کـرده اسـت.

علیـه  خشـونت  متحـد  ملـل  سـازمان  کل  دبیـر  گوتـرش،  انتونیـو 

کـودکان در مناطـق درگیر منازعات مسـلحانه را محکوم کرده اسـت. 

او در یـک سـخرانی در شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد گفتـه 

اسـت کـه ایـن خشـونت هـا تکان دهنـده اسـت و قلـب انسـان را می 

سـوزاند. دبیـرکل سـازمان ملـل گفتـه اسـت کـه در سـال گذشـته 

ایـن سـازمان در تقریبـاً ۲۴ هـزار مـورد از نقض شـدید حقـوق بری 

بـرای لئونـاردو اسـپینازوال آرزو مـی کنـم کـه بسـیار 

خـوب بـازی کرده اسـت و همچنین برایان کریسـتانته 

کـه بـه عنـوان نیمکـت نشـین بـه زمیـن می آید."

مورینیـو ادامـه داد: "ایتالیـا در برابر انگلیـس فینال و 

سـناریویی عالـی بـرای مـن خواهد بـود. مـن در حال 

حـارض طرفـدار انگلیـس هسـتم و دوسـت دارم هـری 

کیـن ایـن جام را از دسـتان الکسـاندر چفریـن بگیرد. 

انگلیـس مـی تواند آملان را شکسـت دهـد و بعد از آن 

مـن آنهـا را در فینال ومبلـی میبینم."

گفتنـی اسـت برنـده بـازی انگلیـس و آملـان در دیدار 

یـک چهـارم نهایـی بـا بـه مصـاف تیـم پیـروز مسـابقه 

اوکرایـن و سـویدن خواهد رفت. همچنیـن دیگر بازی 

دور یـک چهـارم نهایی این سـمت جدول بیـن دو تیم 

جمهـوری چـک و دامنـارک برگـزار مـی شـود؛ همـه 

مسـائلی کـه شـانس یکـی از دو تیم انگلیـس یا آملان 

را بـرای صعـود بـه فینـال افزایـش داده امـا قطعـاً در 

فوتبـال هیـچ چیـزی قابـل پیـش بینی ننیسـت

دی بوئـر محسـوب مـی شـود.

از  بعـد  و  بوئـر حـدود 10 مـاه قبـل  فرانـک دی 

انتقـال  و  کومـان  رونالـد  کننـده  شـوکه  جدایـی 

او بـه بارسـلونا بـه عنـوان رسمربـی جدیـد هالنـد 

انتخـاب شـد. امـا نتایـج دی بوئـر در ایـن مـدت 

رضایـت فدراسـیون فوتبـال هالنـد را جلـب نکـرد 

و در نهایـت ایـن رسمربـی خیلـی زود شـغل خـود 

را از دسـت داد. فرانـک دی بوئـر بعـد از برکنـاری 

گفـت: "مـن تصمیـم گرفتم که بـه کارم بـه عنوان 

ادامـه ندهـم و مشـخصا مـا  تیـم ملـی  رسمربـی 

نتوانسـتیم بـه هدفـی کـه مـی خواسـتیم دسـت 

یابیـم. وقتـی در سـال 2020 هدایـت تیـم ملـی 

هالنـد را بـه عهـده گرفتـم، تصـور مـی کـردم ایـن 

پسـت برای من یـک افتخار و البته چالش اسـت، 

امـا همچنیـن از فشـاری کـه از لحظـه انتصاب بر 

مـن وارد مـی شـد آگاه بـودم.

ایـن فشـار اکنـون در حـال افزایـش اسـت و ایـن 

بـرای هالنـد کـه مسـیر رسـیدن بـه جـام جهانـی 

منـی  فراهـم  را  خوشـایندی  رشایـط  دارد،  قـرار 

خصـوص  بـه  همـه،  از  خواهـم  مـی  مـن  کنـد. 

از  بازیکنـان تشـکر کنـم. همچنیـن  هـواداران و 

مدیرانـی کـه ایـن فضـای فـوق العـاده ورزشـی را 

کمـپ تیـم ملی فراهم سـاختند نیـز قدردانی می 

کنـم."

 ژوزه مورینیـو ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایتالیـا و 

انگلیـس فینـال رقابت های یـورو را برگـزار کنند.

انگلیـس و آملـان در حالـی از دقایقـی دیگـر بـه 

مصـاف یکدیگـر خواهنـد رفت که بسـیاری پیش 

بینـی مـی کننـد برنـده ایـن مسـابقه مـی توانـد 

بـه فینـال رقابـت هـای یـورو صعـود کنـد. ایـن 

در حالـی اسـت کـه در سـمت دیگـر بـا توجـه به 

حذف فرانسـه، طبیعتاً شـانس تیمی مثل ایتالیا 

یافتـه  افزایـش  فینـال  تـا  آمـدن  بـاال  بـرای  نیـز 

است.

ژوزه مورینیـو، رسمربـی سـابق تاتنهـام و فعلـی 

رم، ابـراز امیـدواری کـرده کـه دو تیـم ایتالیـا و 

انگلیـس فینـال رقابت های یـورو را برگزار کند. او 

در مقالـه ای برای روزنامه تایمز انگلیس نوشـت: 

"بعـد از حـذف پرتغـال مـن حـاال حـس مـی کنم 

کـه بـه ایتالیـا متصل هسـتم زیرا به عنـوان مربی 

رم در ایـن تیـم بازیکـن دارم. مـن بهرتین هـا را 

 فدراسـیون فوتبـال هالنـد اعام کـرد فرانک 

دی بوئـر، رسمربـی نـاکام اللـه هـای نارنجی 

از تیـم ملـی هالنـد اخراج شـده اسـت.

تیـم ملـی هالنـد اولیـن حـذف شـده بـزرگ 

رقابـت هـای یـورو 2020 لقـب گرفتـه و در 

هـامن اولیـن مرحلـه حذفـی ایـن تورمننـت 

کنـار رفتنـد. البتـه تیـم فرانـک دی بوئـر بـا 

عملکـردی فـوق العـاده در مرحلـه گروهی در 

هـر سـه بازی خـود پیـروز شـده و بسـیاری را 

شـگفت زده کـرد.

امـا هالنـد در مرحلـه یـک هشـتم نهایـی بـا 

شکسـت 2-0 مقابـل جمهـوری چـک وداعی 

 2020 یـورو  هـای  رقابـت  بـا  زودهنـگام 

داشـت و در نهایـت فدراسـیون فوتبال هالند 

در فاصلـه یـک سـال و نیـم مانـده بـه جـام 

جهانـی 2022 قطـر، ایـن رسمربـی را برکنار 

کـرد. دی بوئـر تـا پایان جام جهانـی با هالند 

قـرارداد داشـت، امـا نتایـج ضعیـف ایـن تیـم 

باعـث اخـراج او پیـش از امتـام قرارداد شـد. 

رسمربـی سـابق تیم هایی چـون اینرت، آتانتا 

یونایتـد و کریسـتال پـاالس در هیـچ یـک از 

ایـن تیـم هـا بـه موفقیـت خاصـی نرسـید و 

حـاال ناکامـی در تیـم ملی هالنـد جدیدترین 

نکتـه منفـی کارنامه ضعیـف مربیگری فرانک 

بالروس در واکنش 
به تحریم ها سفیر خود را از اتحادیه اروپا فراخواند  

یه   ســور در  ن  یرا ا تحت حمایت  نیروهای  و  ــکا  مری ا ــش  رت ا بین  آتش  تبادل 

حضـور در جـام جهانـی 2022 با اسپانیاسـت و می 
خواهـد بـه تیمـی برود کـه در آن فیکس بـازی کند.

وسـتهام  و  فیورنتینـا  ناپولـی،  اینـرت،  میـان،  از  او 
لیـدز  اش  بعـدی  مقصـد  ولـی  داشـت  پیشـنهاد 

بـود. خواهـد 

رسـمی شـدن ایـن انتقال باشـیم.
جونیـور در متـام تیـم هـای پایـه اسـپانیا سـابقه بـازی 
دارد و بـه تیـم ملـی اسـپانیا نیـز دعـوت مـی شـد ولی 
پیوسـن بـه بارسـا او را از الروخـا دور کـرد. جونیـور 
هدفـش  کـه  گفـت  مصاحبـه  یـک  جریـان  در  اخیـرا 

 جونیـور فیرپـو مدافـع چـپ بارسـلونا بـا لیدزیونایتـد 
بـه توافـق رسـید و راهـی ایـن تیـم خواهـد شـد.

بـه  بتیـس  رئـال  از   2019 تابسـتان  فیرپـو  جونیـور 
بارسـلونا پیوسـت تـا ذخیره ای مناسـب بـرای جوردی 
آلبـا باشـد. جونیـور کـه سـابقه بـازی بـرای تیـم هـای 
پایـه اسـپانیا را دارد، در دو سـال گذشـته بـه نـدرت 

توانسـته بـرای بارسـا بـه میـدان بـرود.
فصـل قبـل او هفـت بـازی در اللیـگا، یـک بـازی در 
سـوپرکاپ اسـپانیا، 4 بـازی در کوپـا دل ری و شـش 
بـازی در لیـگ قهرمانـان انجام داد و با وجـود نیمکت 
نشـینی هـای زیـاد امـا در ایتالیـا و انگلیـس همچنان 
بـا  او  شـد  مـی  گفتـه  کـه  حالـی  در  دارد.  خواهـان 
میـان مذاکراتـی جـدی داشـته و بـه رسی آ خواهـد 
رفـت ولـی طبق ادعـای اسـکای اسـپورتس، بارسـلونا 
بـا لیـدز بـر رس انتقـال او بـه توافـق رسـید و جوینـور 
نیـز از ایـن مسـاله اسـتقبال کـرده اسـت. لیـدز بـرای 
وی 15 میلیـون یـورو پرداخـت می کنـد و از این مبلغ 

15 درصـد بـه بتیـس تعلـق خواهـد گرفـت.
توافـق دو طـرف قطعـی اسـت و بـه زودی بایـد منتظر 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

میالن منتفی شد؛ توافق بازیکن بارسلونا با لیدز



امـور  در  ملـل  سـازمان  منایندگـی  دفـر   

در  کـه  می گویـد  )یونامـا(  افغانسـتان 

درگیری هـای مسـلحانه در افغانسـتان، 3061 مـورد »نقـض 

اسـت. کـرده  ثبـت  را  کـودکان  علیـه  شـدید« 

یوناما روز سه شـنبه هشـتم رسطان با نرش خربنامه ای نوشـته 

اسـت که انتونیو گوتیریش رسمنشـی سـازمان ملل متحد در 

گـزارش سـاالنه خـود گفـت کـه در افغانسـتان  ۳۰۶۱ مـورد 
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گفتـه  مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت   

اسـت کـه باغـداران والیـت نیمـروز بـه احـداث 

انـد.  شـده  عالقمنـد  خرمـا  باغ هـای 

ایـن وزارت روز سه شـنبه، هشـتم رسطـان بـا نـرش خربنامه  ای 

اعـالم کـرده اسـت که  قرار اسـت طی پنج سـال، ۳۰۰ هکتار 

بـاغ تجارتـی خرمـا در نیمروز احداث شـود.

در خربنامـه عـالوه شـده اسـت کـه ایـن وزارت بـرای احـداث 

۳۰۰ هکتـار بـاغ تجارتـی خرمـا در این والیت یـک برنامه پنج  

سـاله را در نظـر دارد.

خربنامـه می افزایـد که براسـاس این برنامه، در سـال ۱۳۹۹، 

۲۵ جریـب زمیـن باغ خرما احداث شـده و در سـال جاری نیز 

۱۲۵ جریـب دیگـر احـداث می شـود کـه ایـن باغ ها به شـکل 

تجارتـی احداث می شـوند.

آب  وهـوای  از  نیمـروز  والیـت  کـه  می افزایـد  وزارت  ایـن 

مناسـب بـرای احـداث باغ هـای جدیـد بـه ویـژه نباتـات مثمر 

 وزارت امـور خارجـه افغانسـتان اعـالم کـرده اسـت 

در  افغانسـتان  پاسـپورت  فاقـد  شـهروندان  کـه 

می کننـد. دریافـت  پاسـپورت  سـعودی،  عربسـتان 

ایـن وزارت روز سه شـنبه، هشـتم رسطـان بـا انتشـار اعالمیـه ای 

بیـان داشـته اسـت کـه آن عده از شـهروندان افغانسـتان کـه بنابر 

ناگزیری با اسـناد سـایر کشورها از جمله پاکسـتان، وارد عربستان 

به شـمول  قانونـی  اسـناد  از  کارنـد،  مشـغول  و  شـده  سـعودی 

پاسـپورت افغانسـتان برخـوردار خواهنـد شـد.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه در نتیجـه تالش هـای سـفارت کشـور 

افغانسـتان مقیـم ریـاض، مقامات عربسـتان سـعودی بنابـر فرمان 

اسـتثنایی خـادم حرمیـن رشیفیـن و ملـک سـلامن بـن عبدالعزیز 

آل سـعود بـه نقـل معلومات شـهروندان افغانسـتان از اسـناد سـایر 

 وزارت صحت عامه کشـور اعالم کرده اسـت که در 

یـک شـبانه روز گذشـته در رسارس کشـور، 1501 

فـرد مبتـال به بیامری کوید19 شناسـایی شـده اسـت.

ایـن وزارت روز  دوشـنبه 7 رسطـان با نـرش گزارش روزانـه مبتالیان 

و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا نوشـته اسـت کـه از 4هزار و 

799 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفته شـد که نتیجـه 1501 تن آنان 

مثبـت اعالم شده اسـت.

در گـزارش آمـده اسـت کـه 64 فـرد مبتـال به ویـروس کرونـا نیز در 

یـک شـبانه روز گذشـته جـان باخته انـد و مجموعـه جـان باختگان 

بـه 4871 تن رسـیده اسـت.

بـر اسـاس آمارهای این وزارت، شـامر مبتالیان بـه ویروس کرونا در 

کشـور بـه بیـش از 117 هـزار تن رسـیده اسـت. حدود سـه درصد 

ایـن جان باختـه و بقیه بهبـود یافته اند.

از زمـان شـیوع ویـروس کرونـا تاکنـون بیـش از 117 هـزار تـن بـه 

ویـروس کرونـا مبتـال شـده اند و اکنون بیـش از 42 هـزار تن مبتال 

وجـود دارنـد. بیـش از 69 هزار تن آنان بهبود یافته انـد. این وزارت 

تاکنون از بیشـر از 605 هزار فرد مشـکوک آزمایش گرفته اسـت.

وحیـد مجروح، رسپرسـت وزارت صحت عامه، روز شـنبه 5 رسطان 

گفـت کـه از میان 19 سـمپل آزمایش شـده 11 واقعه نـوع دلتا در 

کشـور تشـخیص شـده و 8 واقعه دیگر آن نوع انگلیسی بوده است 

کـه بـا توجـه بـه این آمـار معلـوم می شـود کـه بیشـر از 50 درصد 

افـراد مبتـال به ویـروس کرونا در کشـور از نوع دلتا اسـت.

بـر اسـاس گزارش هـای جهانـی، گونه جهـش یافته دلتا بـه میزان 

۶۰ درصـد بیشـر از گونـه آلفـا کـه برای نخسـتین بـار در انگلیس 

ولسـوالی  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  دفـاع  وزارت   

کلـدار والیـت بلـخ کـه در روزهـای اخیر بـه ترصف 

جنگجویـان گـروه طالبـان درآمده بـود، دوباره به کنـرول نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی کشـور در آمـد.

این وزارت سـه شـنبه 8 رسطان با نرش اعالمیه ای گفته اسـت که 

ولسـوالی کـدار والیـت بلـخ از وجـود جنگجویـان گـروه طالبـان به 

گونه کامل پاکسـازی شـده اسـت. در خربنامه ترصیح شـده اسـت 

کـه بـه دبنال عملیـات نیر وهای دفاعی و امنیتی با حامیت وسـیع 

خیـزش هـای مردمـی وقوای هوایی در ولسـوالی کلـدار والیت بلخ 

بـه طالبـان تلفـات سـنگین وارد شـده و جنگجویـان ایـن گـروه از 

متـام سـاحات ولسـوالی فـرار کردنـد. خربنامـه عـالوه می کنـد که 

عملیات هـای تصفیـوی در سـایر ولسـوالی هـای بلـخ نیـز ادامـه 

دارد. ولسـوالی کلـدار کـه در روزهای اخیر به تـرصف گروه طالبان 

درآمـده بـود، بـا حامیـت وسـیع خیزش هـای مردمـی، در عملیاتی 

توسـط نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور دوباره پاکسـازی شـد.

عطامحمـد نـور والی سـابق والیت بلخ و یکـی از فرماندهان پرنفوذ 

جهـادی کـه در ایـن عملیـات رهـربی خیـزش هـای مردمـی را بـه 

عهـده دارد، نیـز در صفحـه فسـبوک خـود از پاکسـازی کامـل این 

ولسـوالی خـربداده اسـت. در اعالمیـه صفحـه فسـبوکی نـور آمده 

اسـت کـه در ایـن عملیـات عطامحمدنـور رهرب جمعیت اسـالمی، 

فرمانـده پولیـس بلـخ، رییـس امنیـت ملـی بلـخ، فرمانـده لـوای 

رسحـدی بلـخ و شـامری از فرماندهـان محلـی حضـور داشـتند.

اشـغال  هـدف  بـه  کـه  طالبـان  گـروه  کـه  افزایـد  مـی  خربنامـه 

ولسـوالی کلدار و شـهر بنـدری حیرتان به این منطقـه هجوم آورده 

»شوره پسـند« از قبیـل خرمـا، عنـاب و ِپسـته برخـوردار اسـت.

شـاه  محمـد، یـک تـن از باغـداران پیش قـدم در منطقـه رباط 

ولسـوالی چهـار برجک اسـت که بیـش از 20هـزار اصله نهال 

خرمـا بـه منظـور ایجـاد بـاغ تجارتی غرس کرده اسـت.

تصمیـم احـداث باغ هـای خرمـا در چندیـن والیت افغانسـتان 

در حالـی گرفتـه شـد کـه ایجـاد نخلسـتان در والیـت ننگرهار 

نتیجـه خوب داشـته اسـت.

پیـش از ایـن نیـز پروژه هـای مشـابه در برخـی از والیت هـای 

کشـور از جملـه ننگرهـار ایجـاد شـده بـود.

ایجـاد یـک  بـا  آبیـاری و مالـداری  مسـووالن وزارت زراعـت، 

پـروژه در ننگرهـار انتظـار داشـتند کـه میـزان تولیـد خرمـا در 

ایـن والیـت بـه شـش تـن برسـد کـه در ایـن نخلسـتان دو تن 

خرمـا تولیـد شـده بـود. براسـاس گزارش هـا سـاالنه هزارهـا 

تـن خرمـا از کشـور  ایـران و کشـورهای عربـی و ده هـا تـن از 

کشـورهای دیگـر بـه افغانسـتان وارد می شـود.

کشـورها بـه پاسـپورت های افغانسـتان موافقـت کرده انـد.

خربنامـه می افزایـد کـه قـرار اسـت ایـن پروسـه در هامهنگـی بـا 

اداره احصاییـه ملـی تنظیـم و مـورد اجـرا قـرار گیـرد.

براسـاس خربنامـه بـا تطبيـق ایـن پروسـه ضمن صـدور پاسـپورت  

بـرای شـهروندان و نقـل معلومـات آنـان در سیسـتم شـهروندان 

خارجـی عربسـتان سـعودی زمینـه مسـافرت کارگـران متذکـره و 

انتقـال پـول آنـان بـه داخـل کشـور تسـهیل خواهـد شـد.

وزارت امـور خارجـه افغانسـتان از فرمـان خـادم حرمیـن رشیفیـن 

و ملـک سـلامن بـن عبدالعزیـز، شـاه عربسـتان سـعودی مبنی بر 

نقـل معلومـات شـهروندان افغانسـتان قدردانی کـرده و تالش های 

کشـور عربستان سـعودی را در راسـتای ایجاد زمینه های کار برای 

شـهروندان افغانسـتان سـتایش می کند.

شناسـایی شـد، قابـل انتقـال اسـت. رسایت پذیـری گونـه آلفـا نیز 

۵۰ درصـد بیـش از منونـه اولیـه ویروس کرونا گزارش شـده اسـت.

آقـای مجـروح، در رابطـه بـه انتشـار ویـروس کرونـا اشـاره کـرد و 

گفـت کـه سـیر انتشـار ویـروس کرونـا نسـبت بـه روزهـای گذشـته 

یـک درصـد کاهـش داشـته ولـی این یـک درصد به معنـی کاهش 

واقعـات نیسـت و هنـوز ویـروس در حـال انتشـار اسـت.

وضـع  و  آموزشـی  مراکـز  کـردن  مسـدود  کـه  کـرد  تاکیـد  او 

محدودیت هـا بـرای جلوگیـری از تجمعـات سـیر انتشـار ویـروس 

اسـت. سـاخته  بطـی  را  کرونـا 

وزارت صحـت عامـه دو هفتـه پیـش بـه منظـور جلوگیری از شـیوع 

ویـروس کرونـا اعـالم کـرده بـود کـه متـام دانشـگاه ها، مکاتـب، 

و  عروسـی  تاالرهـای  و  آموزشـی  نهادهـای  کورس هـا،  مـدارس، 

تاالرهـای نشسـت ها، از تاریـخ 22 جـوزای سـال روان بـرای دو 

هفتـه تعطیـل شـد ه اند. ایـن زمـان بـرای دو هفتـه دیگـر متدیـد 

شـده اسـت.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه، روز شـنبه بـا اشـاره بـر بازگشـایی 

مراکـز آموزشـی افـزود کـه ما در همـکاری بـا وزارت معـارف، وزارت 

تحصیـالت عالـی و دیگـر نهـاد ذیربـط روی طرح بازگشـایی مراکز 

آموزشـی کار می کنیـم کـه بـا تطبیـق ایـن طـرح اهتاممـات الزم 

بـرای جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا در مراکـز آموزشـی گرفته 

شـود. داکـر مجـروح، از عـدم رعایـت توصیه های صحی از سـوی 

مـردم ابـراز نگرانـی منـوده ترصیـح کـرد که ویـروس هنـوز در حال 

انتشـار اسـت و تا دو الی سـه هفتـه بعد از عید قربـان ما در حالت 

هشـدار قـرار داریم.

بودنـد، بـا شکسـت سـنگینی روبـرو و بـه عـالوه تلفـات، از متامـی 

مناطـق ولسـوالی کلـدار عقـب رانـده شـدند.

عملیـات تصفیـوی سـایر مناطـق والیـت بلـخ نیـز همچنـان ادامه 

دارد. هـم اکنـون جنـگ در چندیـن ولسـوالی والیـت بلـخ میـان 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور و جنگجویـان گـروه طالبـان 

جریـان دارد. در برخـی از ایـن ولسـوالی ها خیزش هـای مردمـی 

بـه رهـربی برخـی از فرماندهـان جهـادی و مناینـدگان مجلـس 

نیـز در کنـار نیروهـای امنیتـی در برابـر جنگجویـان گـروه طالبان 

می جنگنـد. سـید ظاهـر مـرور مناینـده والیـت بلـخ در مجلـس، 

عبـاس ابراهیـم زاده مناینـده والیت بلخ در مجلس، سـید عبدالله 

مـرور مناینده شـورای والیتی بلـخ، ذولفقار نظـری و برخی دیگر 

از قومندانـان بـا نفـوذ جهادی نیـز در حامیت از نیروهـای امنیتی 

خیزش هـای مردمـی را رهـربی می کننـد.

عالقمندی باغداران به احداث باغ های خرما؛
 300 هکتار باغ تجارتی خرما در نیمروز احداث می شود  

شهروندان فاقد پاسپورت افغانستان درعربستان، پاسپورت دریافت می کنند  

موج سوم کرونا؛ 
در شبانه روز گذشته، 1501 مبتال به کرونا شناسایی و 77 فوتی ثبت شد  

ولسوالی کلدار والیت بلخ از وجود گروه طالبان پاکسازی شد 

نقـض شـدید علیه ۲۸۶۳ کودک ثبت شـده اسـت.

در خربنامـه نوشـته شـده کـه ایـن مـوارد نقـض شـامل ۷۶۰ 

میـان  از  مـورد  معلـول شـدن ۱۸۵۹  و  مـورد کشـته شـدن 

۲۶۱۹ کـودک و اسـتخدام و اسـتفاده از ۱۹۶ پـر توسـط 

همـه گروه هـای درگیـر در جنـگ اسـت.

رسمنشـی سـازمان ملـل در این گـزارش از حمله بـه مکاتب و 

شـفاخانه ها ابـراز نگرانـی کـرده و گفته اسـت کـه جناح های 

مسـکرات در ارتبـاط بـه 16 قضیـه بـه حبس هـای تنفیـذی 

مجـازات شـدند. بـه  مختلـف محکـوم 

در اعالمیـه ذکـر شـده اسـت کـه ارگان های کشـفی بـه طور 

مجموعـی از نـزد محکومـان بـه مقـدار 22 کیلوگـرام مـواد 

مخـدر نـوع هیرویین، 11 کیلوگرام مورفیـن، 275 کیلوگرام 

تریـاک، 290 کیلوگـرام چرس، 34900 کیلوگـرام بنگدانه، 

56 کیلوگـرام مـت امفتامین)شیشـه( و مقـداری ترمـادول را 

کشـف و ضبـط کردند.

و  عدلـی  تعقیـب  غـرض  افـراد  ایـن  کـه  آمـده  اعالمیـه  در 

قضایـی با دوسـیه های نسبتی شـان به مرکزعدلـی و قضایی 

مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات فرسـتاده شـده کـه پـس 

از تحقیـق و اقامـه دعـوا توسـط سـارنواالن موظـف از سـوی 

محاکـم ایـن مرکـز، در موردشـان حکـم صـادر شـد.

اداره هـای  بـا  کـه  کـرده  مکلـف  را  مالیـه  وزارت  حکومـت 

دهـد. تشـخیص  را  نیازمندی  هـا  مربـوط 

در همیـن حـال محمـدارشف غنـی، رئیـس جمهـور گفتـه 

کـه مشـکالت جنـگ، همه گیـری ویـروس کرونـا بـا تهدیـد 

خشکسـالی همزمـان ایـن کشـور را بـا چالـش  مواجـه کـرده 

. ست ا

بـا  افغانسـتان  مناطـق  درصـد   ۳۰ غنـی،  آقـای  گفتـۀ  بـه 

خشکسـالی شـدید، ۵۰ درصـد مناطق دیگر با خشکسـالی 

جـدی و بقیـه مناطق با خشکسـالی نسـبی روبه رو هسـتند.

رئیـس جمهـوری افغانسـتان از طالبان خواسـته که از جنگ 

دسـت بردارنـد و اجـازه دهند کـه کمک ها به مردم برسـد.

غنـی گفـت: »تـالش مـا ایـن اسـت کـه به متـام ولسـوالی ها 

و مناطقـی کـه تحـت کنـرل طالبان اسـت رسـیدگی شـود. 

می کنـم  صـدا  طالبـان  بـاالی  دیگـر  بـار  یـک  اینجـا  مـن 

کـه خشـونت بی معنـی را متوقـف کنیـد. تخریـب اقتصـاد 

 مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخدر 

و مسـکرات اعـالم کـرده اسـت کـه در جریـان 

یـک هفتـه گذشـته 35 تـن بـه شـمول 2 خانـم در ارتبـاط به 

24 قضیـه جرایـم قاچـاق مواد مخدر و مسـکرات بـه 2 تا 22 

سـال حبـس محکـوم بـه مجازات شـدند.

ایـن مرکز روز سه شـنبه، هشـتم رسطان با انتشـار اعالمیه ای 

ترصیـح کرده اسـت کـه از جمع محکومان 8 تن به شـمول 1 

خانـم در ارتبـاط بـه 8 قضیـه از ۲ سـال و 6 مـاه تا 22 سـال 

و 9 مـاه و 22 روز حبـس از سـوی محکمـه ابتداییـه مرکـز 

عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات محکـوم 

بـه مجازات شـدند. 

محکمـه  سـوی  از  خانـم   1 شـمول  بـه  تـن   27 همچنـان 

اسـتیناف مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و 

 حکومـت افغانسـتان می گویـد کـه تغییـرات اقلیمی بـه ویژه 

خشکسـالی فقـر را در ایـن کشـور افزایـش داده و تاثیـر بدی 

بـر زندگی مردم گذاشـته اسـت.

گفتـه  جمهـوری  ریاسـت  نخسـت  معـاون  صالـح،  امراللـه 

نزدیـک بـه ۵ میلیـون تـن در داخـل افغانسـتان بـه دلیـل 

شـده اند. آواره  خشکسـالی  و  جنـگ 

دفر آقای صلح در صفحۀ فسـبوکش نوشـته که بررسـی های 

»علمـی و واقعـی« نشـان می دهـد کـه ۲۵ والیت افغانسـتان 

با خشکسـالی شـدید و متوسـط روبه رو است.

بـه گـزارش رادیـو آزادی؛ بـر بنیـاد آمـار رسـمی، خشکسـالی 

امسـال میـزان برداشـت گنـدم ۲.۵ میلیون تُـن کاهش داده 

و زندگـی ۳ میلیـون حیـوان خانگـی را بـا خطـر مواجـه کرده 

است.

امـا حکومـت تأکید کـرده که جلـو پیامدهای بد خشکسـالی 

از جملـه آوارگـی داخلـی، قحطـی و دیگر مـوارد را می گیرد.

 وزیـر خارجـۀ ازبکسـتان گفتـه اسـت کـه جنـگ و معضـل 

افغانسـتان، راه حـل نظامـی نـدارد و طالبـان، بایـد به میز 

مذاکـرات بـا حکومـت افغانسـتان حارض شـوند.

امریکایـی  تلویزیـون  یـک  بـا  در مصاحبـه  کاملـوف  عزیـز 

معضـل  خصـوص  در  منطقـه  در  کـه  اسـت  افـزوده 

بـه  امـا  دارد؛  وجـود  مختلـف  هـای  دیـدگاه  افغانسـتان، 

گفتـۀ وی راه نظامـی منـی توانـد معضل افغانسـتان را حل 

منایـد. نامـربده گفتـه اسـت: “مـا در منطقـه دیـدگاه های 

متفـاوت داریـم… مـا بایـد بدانیـم کـه معضـل افغانسـتان، 

نـدارد.” نظامـی  راه حـل 

کاملـوف همچنـان تاکیـد ورزیـده اسـت کـه افغانسـتان، 

بایـد یـک بخـش آسـیای میانـه باشـد و موقـف منطقـوی و 

بیـن املللـی، در خصـوص صلـح افغانسـتان رضور اسـت.

وزیـر امـور خارجـۀ ازبکسـتان گفتـه اسـت کـه کشـورش از 

هـر گونـه مذاکـرات صلـح افغانسـتان؛ در دوحـه، ترکیـه یا 

درگیـر منازعـه ایـن سـاختامن ها را مـورد چـور و چپـاول قرار 

داده و یـا بـرای مقاصد نظامی سـوء اسـتفاده مـی کنند.

در یـک سـال گذشـته چندیـن حملـه تروریسـتی در غـرب 

کابـل کـه عمـدا هـزاره نشـین اسـت انجـام شـده اسـت کـه 

در یـک مـورد بـر یـک زایشـگاه حملـه شـد و در مـوردی دیگر 

مکتـب سیدالشـهدا مـورد حملـه قـرار گرفت و بیـش از 100 

کـودک دخـر کشـته و نزدیـک بـه 300 تـن دیگـر زخمـی 

شـدند. روانشناسـان آمار دانش آمـوزان »روان زخـم« را حدود 

5 هـزار تـن حـدس زده انـد.

آقـای گوتیریـش همچنیـن گفته کـه در سـال ۲۰۲۰ نزدیک 

بـه ۲۴ هـزار مـورد تخلـف شـدید علیـه ۱۹۳۰۰کـودک در 

۲۱ منطقـه تحـت پوشـش ماموریـت سـازمان ملـل در رسارس 

جهـان اسـت انجام شـده اسـت.

رسمنـي ملـل متحـد به شـورای امنیـت گفت: »بـی توجهی 

بـه حقـوق کـودکان در زمان درگیری و آشـفتگی بسـیار تکان 

دهنده و دلخراش اسـت.«

افـزون بـر ایـن، به گفتـه او مـوارد اختطاف دخـران و پران 

روز بـه روز افزایـش می یابـد. همچنان خشـونت های جنسـی 

علیه کودکان بیشـر شـده اسـت.

گوتـرش یـادآور شـده اسـت کـه سـازمان ملـل از ۲۵ سـال به 

اینسـو وضعیـت کـودکان در مناطـق درگیـر جنگ را بررسـی 

و مسـتند سـازی می کنـد.  شـورای امنیـت سـازمان ملـل بـه 

ابتـکار کشـور اسـتونیا بـه معضـل کـودکان در مناطـق درگیر 

منازعـات مسـلحانه پرداخته اسـت. اسـتونیا از آغـاز ماه جون 

ریاسـت ایـن شـورا را به عهـده گرفته اسـت.

در اعالمیـه بیـان شـده کـه در جریـان یـک هفتـه گذشـته، 

پولیـس مبـارزه بـا مواد مخـدر و مسـکرات و سـایر ارگان های 

کشـفی و امنیتـی کشـور، در ارتبـاط بـه جرایـم قاچـاق مـواد 

مخـدر ۱۰ تـن مظنـون را در ارتبـاط بـه ۷ قضیـه بازداشـت 

و مظنونـان را بـا دوسـیه های نسبتی شـان بـه منظـور تعقیـب 

عدلـی و قضایـی بـه مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد 

مخـدر و مسـکرات فرسـتادند.

بـه نقـل از اعالمیـه این افراد بـا مقادیری از انـواع مواد مخدر 

از والیت هـای کابـل، ننگرهـار، تخـار، خوسـت و بدخشـان 

بازداشـت شـدند که پس از بررسـی های ابتدایی ۷۲ سـاعته 

توسـط مدیریـت عمومـی تدقیـق، بررسـی و البراتـوار مرکـز، 

مظنونـان بـا دوسـیه های نسبتی شـان بـه منظـور تحقیقـات 

بیشـر به ریاسـت عمومی سـارنوالی اختصاصـی مرکز عدلی 

و قضایـی مبـارزه بـا مواد مخدر و مسـکرات فرسـتاده شـدند.

آن  تـن   2 بازداشـت شـدگان  از جملـه  اعالمیـه  اسـاس  بـر 

افرادی انـد کـه می خواسـتند مـواد مخـدر از نـوع هیرویین را 

بـا اسـتفاده از شـیوه های جاسـازی در بیک از میـدان هوایی 

بیـن املللـی حامد کرزی به کشـور هندوسـتان انتقال دهند 

کـه از سـوی ارگان هـای کشـفی و امنیتی و سـارنوال موظف 

بـا مـواد مخـدر و مسـکرات  مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه 

شناسـایی و بازداشـت شـدند.

اعالمیـه می افزایـد کـه براسـاس تعدیـالت اخیـر در قانـون 

مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات، مرکـز عدلـی و قضایـی 

مطابـق ماده هـای ۱۶ و ۱۷ ایـن قانـون صالحیـت رسـیدگی 

یـک  از  بیشـر  آن  مقـدار  کـه  قضایـای  قضایـی  و  عدلـی 

کیلوگـرام هیروییـن، بیشـر از یـک کیلوگرام مورفین، بیشـر 

از۱۰۰ گرام مواد مخدر سـنتیتیک، بیشـر از۵۰ لیر تیزاب 

اسـتیک انهایدرایـت، مرتکـب زرع بیشـر از۵۰ جریـب مـواد 

الکولـی،  لیرمرشوبـات  از۲۰۰  بیشـر  مخـدر،  مـواد  مولـد 

کیلوگـرام   ۵۰ از  بیشـر  و  تریـاک  کیلوگـرام   ۱۰ از  بیشـر 

چـرس باشـند از رسارس کشـور را دارنـد.

کشـور را متوقـف کنیـد و بیاییـد در رونـد کاهـش خطرهـای 

خشکسـالی همـکاری کنیـد. در حـال حارض طالبـان هر روز 

بنیادهـای اقتصـادی مـردم را هـدف قـرار می دهنـد و هر روز 

بـه درد و رنـج مـردم اضافـه می کننـد.«

حکومـت تأکید کرده که در مهار خشکسـالی و کمک رسـانی 

به آسـیب دیدگان برخـورد متفاوت و دوگانـه نخواهد کرد.

متحـد  ملـل  سـازمان  بـرشی  کمک هـای  هامهنگـی  ادارۀ 

و  بـه وضعیـت بی جاشـدگان جنـگ  نسـبت  اواخـر  ایـن  در 

خشکسـالی ابـراز نگرانـی کـرده و گفتـه کـه این افـراد هرچه 

زودتـر بـه کمک هـای رضوری و اولیـه نیـاز دارنـد.

گزارش هـای کمیشـری عالـی سـازمان ملـل متحـد در امـور 

مهاجـران نشـان می دهـد کـه نزدیک بـه ۴.۵ میلیـون افغان 

از خانه  هـای خـود آواره شـده اند و همـه  بـه کمک های برشی 

نیـاز دارند.

امـا حکومـت افغانسـتان بـا آن کـه بحرانی بـودن وضعیـت را 

تأییـد می کنـد، امـا تأکیـد دارد کـه بـا موسسـه های همـکار 

برنامه هـای حامیتـی را روی دسـت گرفتـه اسـت.

وزارت دولـت در امـور رسـیدگی بـه حوادث طبیعـی گفته که 

برنامـه ای تهیـه کـرده کـه پـس از تأییـد ریاسـت جمهـوری، 

رونـد کمک بـه آسـیب دیدگان خشکسـالی آغاز خواهد شـد.

عبدالسـمیع رضبـی، معاون سـخنگوی ایـن وزارت به رادیوی 

آزادی گفـت: »از نهادهـای ملـی و بین املللـی و کشـورهایی 

همـکاری  مـا  بـا  برشدوسـتانه  زمینه هـای  در  همیشـه  کـه 

داشـته اند، تقاضـا می شـود کـه کمـک کننـد. همچنیـن بـه 

از رشیک سـازی  وزارت مالیـه هدایـت داده شـده کـه پـس 

شـامر و نیازهـا، در زمینـه جـذب کمـک همـکاری کنـد.«

ایـن در حالی اسـت که سـازمان ملل در گزارش سـاالنه  خود 

نوشـته کـه نزدیـک بـه ۵۰ درصـد مـردم افغانسـتان در زیـر 

خـط فقـر بـه رس می برنـد و نیاز اسـت کـه به آنـان کمک های 

برشی رسـانیده شـود.

در ایـن گـزارش همچنیـن آمـده کـه در سـال ۲۰۲۱ شـامر 

افغانانـی کـه بـه مواد خوراکـی و دیگر کمک هـای برشی نیاز 

دارنـد، افزایـش خواهـد یافت.

کـدام کشـور دیگـر، حامیـت مـی کند.

بـه گفتـۀ موصـوف، ازبکسـتان اولیـن کشـوری بـوده کـه با 

رهـربان طالبـان، روابـط مسـتقیم برقـرار کرده اسـت.

وی افـزوده اسـت: “سـوال ایـن اسـت کـه در افغانسـتان، 

کـرده  تاکیـد  وی  شـد؟”  خواهـد  ایجـاد  نظـام  چطـور 

اسـت کـه ازبکسـتان، حاکمیـت دوبـارۀ نظـام طالبـان در 

خواهـد. منـی  را  افغانسـتان 

توانیـم  منـی  “مـا  اسـت:  گفتـه  مـورد  ایـن  در  کاملـوف 

نظامـی کـه در دهـۀ ۹۰ در افغانسـتان حاکـم بـود )امارت 

اسـالمی( را بپذیریـم؛ امـا در عیـن زمان، مشـکالت کنونی 

بایـد بیـن حکومـت برحـال افغانسـتان و مخالفـان نظـام 

حـل شـود.”

کاملـوف، از جامعـۀ جهانـی خواسـته اسـت کـه طرف های 

درگیـر جنـگ در افغانسـتان، بایـد بـرای رسـیدن بـه صلح 

تشـویق شوند. 

سازمان ملل بیش از 3 هزار مورد
 نقض شــدید علیه کودکان به دلیل جنگ در افغانستان ثبت شده است  

سی وپنج تن به اتهام قاچاق به 2 تا 22 سال حبس محکوم شدند   

نگرانی حکومت از تهدید خشکسالی در 25 والیت افغانستان

ازبکستان: دوباره نظام طالبان در افغانستان را نمی خواهیم


