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 کارشناسان اروپایی: اتحادیه اروپا قوانین 
بین المللی در امور پناهجویان را 

تاحدی نقض کرده است

 صدراعظم اتریش: رقم 
پناهجویان افغان افزایش خواهد 

یافت 
 درآسـتانه ۷۰ سـالگی کنوانسـیون پناهجویـان ژنیو، یکتن 
از اعضـای شـورای کارشناسـان بـرای ادغـام و مهاجـرت، 
اتحادیـه اروپـا را بـه نقـض بخش هایـی از این کنوانسـیون 
متهـم کرده اسـت. بـه گفتـه او اتحادیه اروپـا پناهجویان را 

تنهـا می گـذارد ...

پناهجویـان  افزایـش  احتمـال  از  اتریـش   صدراعظـم 
افغـان در اتحادیـه اروپـا هشـدار داد. کورتـس گفتـه 
اسـت که وضعیـت در افغانسـتان وخیم تر خواهد شـد 
وایـن مسـأله سـبب افزایش رقـم مهاجران این کشـور 

بـه اتحادیـه اروپـا می شـود ...

امریکا: در صورت ادامه 
حمالت طالبان، سطح 

حمایت از حمالت هوایی 
را باالتر می بریم   

 امـا هامنطور کـه خواهیم دید، از این جوانی نسـبی 

متـدن می تـوان برای اسـتدالل مخالف نیز اسـتفاده 

کـرد. پرسشـی کـه بدیهی به نظر می رسـد این اسـت 

کـه اگـر ایـن اسـتدالل را بپذیریـم پـس بایـد بگوییم 

کـه دوران نخسـتین انسـان ها بسـیار تعیین کننده تر 

بوده اسـت؟ چند گام اشـتباه  ...

 انتشـارات نـر واژه در کابـل از چـاپ کتـاب »صلـح 

افغانسـتان« نوشـته دکـر محمد امیـن احمدی خرب 

داده اسـت.  قاسـم فرزام مسوول انتشـارات نر واژه 

بـه روزنامـه افغانسـتان مـا گفت کـه این کتـاب تا دو 

هفتـه دیگـر منتر خواهد شـد. ..
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 آیا در »نقطه ی عطف تاریخ« 
زندگی می کنیم؟

 کتاب »صلح افغانستان« به 
زودی منتشر می شود

هنری

 چهره واقعی طالبان در آیینه 
واقعیت های جنگ

 آمریکا و جامعه جهانی تأکید بر 
حمایت از دولت و فصل جدید 

امیدواری در افغانستان

 مقاومت؛ راه رهایی از شر 
امارت اسالمی

 یونامـا یـا هیـات معاونت ملل متحـد در افغانسـتان در 
تازه تریـن گـزارش خـود گفتـه اسـت کـه ایـن اداره تـا 
نیمـه سـال 2۰21 بـه تعداد 5183 تـن قربانی جنگ را 
ثبـت کـرده اسـت که از ایـن رقم 1659 تـن غیرنظامی 
کشـته شـده و 3254 دیگـر زخمی شـده انـد. این نهاد 

اعـام کرده اسـت  ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

گروه طالبان و داعش 
مسئول قربانی شدن 3317 

شهروند افغان هستند 

یوناما:



  گروه طالبان و داعش 
مسئول قربانی شدن 

3317 شهروند
 افغان هستند 
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سرمقاله

 یونامـا یـا هیات معاونت ملل متحد در افغانسـتان در تازه ترین 

گـزارش خـود گفتـه اسـت کـه ایـن اداره تـا نیمـه سـال 2021 

بـه تعـداد 5183 تـن قربانـی جنـگ را ثبت کـرده اسـت که از 

ایـن رقـم 1659 تـن غیرنظامـی کشـته شـده و 3254 دیگـر 

زخمـی شـده انـد. این نهاد اعالم کرده اسـت که گـروه طالبان 

و شـاخه خراسـان داعش مسـئول 64 درصد از قربانیان ملکی 

در افغانسـتان انـد. در گـزارش یونامـا آمده اسـت کـه قربانیان 

ملکی در نیمه اول سـال 2021 نسـبت به عین زمان در سـال 

2020 تـا 47 درصـد افزایش یافته اسـت. 

درگـزارش یونامـا تاکیـد شـده اسـت: مهمرتیـن علـل تلفـات 

افـراد ملکـی در نیمـه اول سـال ۲۰۲۱ اسـتفاده گسـرتده از 

مـواد تعبیـه شـده  انفجـاری توسـط عنـارص مخالـف دولـت، 

درگیری هـای زمینـی بیـن طرفیـن، قتل هـای هدفمند توسـط 

عنـارص مخالـف دولـت و حمـالت هوایـی توسـط قـوای هوایی 

افغـان بـوده اسـت.

یوناما ترصیح کرده اسـت که 80 درصد از تلفات ملکی ناشـی 

از مبب هـای کارگـذاری شـده و حمـالت انفجاری توسـط گروه 

طالبان و شـاخه خراسـان داعش بوده اسـت.

رصیـح  نقـض  را  فشـاری  انفجـاری  مـواد  از  اسـتفاده  یونامـا 

آمـده  گـزارش  در  می دانـد.  برشدوسـتانه  بین املللـی  حقـوق 

اسـت: مـواد تعبیـه شـده فشـاری کـه مـی توانـد حتـا بـا پـا 

گذاشـن کـودک روی آن منفجـر شـود، نقض کننـده نورم های 

حقـوق بیـن املللـی برشدوسـتانه بـوده و یونامـا یکبـار دیگر از 

طالبـان میخواهد که اسـتفاده از این وسـایل را بـه طور دایمی 

منـع قـرار دهند.

یونامـا هشـدار داده اسـت: در صورتیکـه اقـدام فـوری بـرای 

توقـف خشـونت صـورت نگیـرد، تلفـات افـراد ملکـی ممکـن به 

باالتریـن رقـم خـود در سـال ۲۰۲۱ برسـد.

توهـم  ایجـاد  طالبـان،  و  امریـکا  میـان  توافقنامـه  امضـای 

پیـروزی بـرای طالبان در برابـر امریکا و ناتو، خـروج زود هنگام 

نیروهـای خارجی از افغانسـتان و رویکرد ضعیف و خوشـبینانه 

نسـبت بـه مذاکـرات صلـح  در درون نظـام، گسـتاخی رهربان 

ایـن گـروه را افـزوده، طالبـان و حامیـان آنها را بـه غلبه نظامی 

امیـدوار کـرده انـد. حمـالت گسـرتده نظامی در رسارس کشـور 

و راه انـدازی قتـل هـای هدفمنـد و تهدید افراد مؤثـر در درون 

نظـام و... از تاکتیـک هـای جدیـد این گـروه بـرای ایجاد رعب 

و وحشـت بیشـرت در میـان شـهروندان بـه حسـاب مـی آیـد. 

افزایـش بـی رویه تلفـات افراد ملکی نتیجه مسـتقیم سیاسـت 

هـای امریـکا در قبـال افغانسـتان و خـروج نیروهـای خارجی و 

بهـا دادن بـه گـروه طالبان بـه امید کشـانیدن آنها بـه پای میز 

مذاکـره اسـت. مذاکراتـی کـه بیـش از یکسـال اسـت حتا یک 

گام پیرشفـت نداشـته و یـک ذره امیـدواری نسـبت بـه آینـده 

خلـق نکرده اسـت.

سـال گذشـته در همیـن زمـان مـردم بـه صلـح و مذاکـره بـا 

طالبـان مـی اندیشـیدند و آرزوی تأمیـن امنیت دایمـی، ثبات 

سیاسـی و ایجـاد یـک نظـام فراگیـر و مـورد توافق همه اقشـار 

و طیـف هـای اجتامعـی را داشـتند و امـروز پـس از گذشـت 

یکسـال از بـازی صلـح، اینـک مـردم بـه برگشـت بـه دهـه نـود 

میـالدی مـی اندیشـند و از غلبـه نظامـی طالبـان تـرس دارند.

تلفـات بـی رویـه افـراد بی گنـاه ملکـی، تخریب گسـرتده خانه 

هـا در اکـر ولسـوالی هـا، تالشـی شـبانه خانـه هـای مـردم و 

ایجـاد وحشـت در میـان زنـان، کـودکان و اعضـای خانـواده 

هـا، آوارگـی و کـوچ اجبـاری و غارت امـوال و دارایـی و تخریب 

زیربناهـا و تأسیسـات عـام املنفعـه کـه میلیـون هـا دالـر زیان 

وارد کـرده اسـت  همـه و همـه از برکـت سیاسـت هـای منعفت 

جویانـه کشـورهای خارجـی و سیاسـتمداران داخلـی اسـت.

طالبـان همـه روزه یـک منطقـه یـا ولسـوالی را مورد حملـه قرار 

مـی دهنـد؛ طـی ایـن حمـالت عـالوه بـر تلفـات افـراد نظامی 

و ملکـی هـزاران خانـواده از خانـه هـای شـان بیجا می شـوند. 

امـروز سـازمان هـای بیـن املللـی شـاهدند کـه خانـواده های 

بیجاشـده در بدتریـن وضعیـت قـرار دارنـد و هیـچ کمکـی از 

سـوی نهادهـای بیـن املللـی بـرای آنها صـورت نگرفتـه و هیچ 

تدبیـری بـرای زندگـی آینـده آنـان گرفته نشـده اسـت.

در حالـی کـه رونـد مهاجـرت بـه کشـورهای خارجـی در چنـد 

سـال اخیـر رونـد نزولی خـود را می پیمـود؛ اما امـروز مهاجرت 

بـه خـارج از کشـور ماننـد دهـه هفتـاد هجـری رونـد صعـودی 

گرفتـه و بسـیاری از مـردم و حتـا خانـواده هـا متـام زندگـی و 

دارایـی خـود را گذاشـته، راهـی دیـار بیگانـه مـی شـوند.

هـای  سیاسـت  براینـد  هـا  بدبختـی  و  مشـکالت  ایـن  متـام 

ناسـنجیده و عجوالنـه رهـربان سیاسـی امریـکا و خوشـباوری 

و منفعـت طلبـی برخـی رهـربان سیاسـی افغانسـتان اسـت. 

اکنـون امریـکا و کشـورهای اروپایـی بـرای جلوگیـری از مـوج 

مهاجـرت افغـان هـا بـه اروپـا ناچـار شـده انـد کـه کمـک های 

نقـدی در اختیـار کشـورهای همسـایه و منطقـه قـرار دهنـد تا 

جلـوی هجـوم مهاجـران را بـه کشـورهای اروپایـی بگیرنـد.

چیـزی کـه بیشـرت سـبب رنجـش روح و روان مـردم افغانسـتان 

مـی شـود، ایـن اسـت کـه علیرغـم تجربیات دو سـال گذشـته 

در مـورد طالبـان و بـه بـن رسـیدن مذاکـرات صلـح و تشـدید 

جنـگ و خشـونت از سـوی گـروه طالبـان در افغانسـتان بـه 

هـدف رسنگونـی نظـام و غلبـه نظامـی بـر نیروهـای امنیتـی، 

متأسـفانه بازهم سیاسـت های ناروا و بیش از حد متملقانه در 

برابـر طالبـان دوام دارد و ایـن سیاسـت هـا هامنطـوری کـه در 

گذشـته انگیـزه و مـورال نیروهـای امنیتی را کاهـش داده بود، 

اکنون نیز پرسـش های بسـیاری را در ذهن شـهروندان کشـور 

خلـق کرده اسـت. 

صلـح را سیاسـت هـای نرم بـه وجود منی آورد. رسنوشـت صلح 

در افغانسـتان در میـدان هـای جنـگ تعییـن مـی شـود. اگـر 

دولـت در میـدان هـای جنـگ از خـود ضعـف و سسـتی نشـان 

دهـد، بـدون شـک در آینـده هم جنـگ را باخته و هـم صلح را؛ 

ولـی اگـر در میـدان جنگ پیـروزی هایی به دسـت آورد و برای 

مـردم و نیروهـای امنیتـی انگیـزه ایجـاد کنـد و هـدف روشـن 

تعییـن کنـد؛ آنـگاه طالبـان مجبـور مـی شـوند کـه راه مذاکـره 

را ترجیـح دهند.

 
از صفحه1

 د افغانسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت لـه نړیوالـو بنسـټونو غوښـتي چې 

د طالبانـو لـه خـوا د تررسه شـوو بـرشي ضـد جنایتونو رسغړونـو څېړنه 

وکـړي. د بهرنیـو چـارو وزارت لـه خـوا په یـوه خپره شـوې خربپاڼه کې 

راغـي چـې د ملګـرو ملتونـو د امنیـت شـورا لـه تعزیراتـو د څارنې ټیم 

پـه خپـل اته ویشـتم راپور کـې د القاعدې په ګـډون له نړیوالـو ترهګرو 

ډلـو رسه د طالبانـو دوامـداره اړیکې تاییـد کړې دي.

رسچینـې زیاتـه کـړې، د راپـور لـه مخـې، د القاعـدې ترهګـره ډلـه د 

افغانسـتان پـه ختیـځ، سـوېل او سـوېل ختیـځ کـې لـږ تـر لـږه په ۱۵ 

والیتونـو کـې د طالبانـو تر حفاظت الندې شـتون لـري او همدارنګه د 

القاعـده شـبکې د هنـد نیمه قـارې ډله پـه کندهار، هلمنـد او نیمروز 

والیتونـو اړونـد د طالبانـو تـر واک النـدې سـیمو کـې فعاله ده.

د  راغـي چـې طالـب ډلـې  دا هـم  راپـور کـې  پـه  ملتونـو  ملګـرو  د 

افغانسـتان پـه شـامل کـې پـه خپلـو وروسـتیو بریدونـو کـې د مرکـزي 

اسـیا د تروریسـتي ډلـو پـه ګـډون د اسـالمي جهـادي ډلـو غـړي هـم 

وررسه ملګـري کـړي دي.

پـه راپـور کـې راغـي، د ختیـځ ترکسـتان اسـالمي غورځنـګ، چـې له 

القاعـدې رسه تـړاو لـري او د چیـن حکومـت پـر وړانـدې جنګیـږي، 

پـه بدخشـان والیـت کـې فعالیـت لري. پـه خربپاڼـه کې زیاته شـوې، 

د افغانسـتان اسـالمي جمهـوري دولـت تـل لـه سـیمه  ییـزو او نړیوالـو 

ترهګـرو ډلـو رسه د طالبانـو د اړیکـو د دوام او اړیکـو نه پرېکـون په اړه 

معلومـات پـه ډاګه کـړي دي.

نړیوالـو  او  ییـزو  لـه سـیمه  افغانسـتان کـې  پـه  افغانسـتان دولـت  د 

ترهګـرو ډلـو رسه د طالبانـو د اړیکـو د نـه پریکـون او دوام پـه هکلـه د 

ملګـرو ملتونـو امنیـت شـورا د مسـتند راپور سـتاینه کـوي او د طالبانو 

تـر همـکارۍ النـدې د دغـو ترهګـرو ډلـو فعالیتونـه د سـیمې او نـړۍ 

لپـاره جـدي ګـواښ بـويل. رسچینـې ویـي، د افغانسـتان اسـالمي 

جمهـوري دولـت د خپلواکـو او معتـربو نړیوالـو بنسـټونو لـه هلـو ځلـو 

د سـتاینې ترڅنـګ د طالبانـو لـه لـوري د نړیوالو ژمنـو او دوحې تړون 

څخـه د رسغړونـو د تائیـد لپـاره د بـرشي حقونو شـورا له لـوري پر یوې 

فـوق العـاده ناسـتې جوړېـدو او د طالبانو له لوري تررسه شـوي برشي 

ضـد جنایتونـو او رسغړونـو پـه هکلـه د څېړنو لپـاره د څېړنـې پالوي پر 

اسـتولو ټینـګار کوي.

د کورنيـو رسـنیو  ویـي، چـې  لویـې څارنوالـۍ  افغانسـتان  د  بلخـوا 

او نړیوالـو بنسـټونو د خپـرو شـویو راپورونـو پـر اسـاس، لسـګونه عـام 

بولـدک  پـه سـپني  د کندهـار  لـه خـوا  عنـارصو  د برشضـد  افغانـان 

ولسـوالۍ کـې وژل شـوي دي. رسچینې زیاته کـړې، د نړیوالو تړونونو 

پـه رڼـا کـې دغه پېښـه نړیـوال جـرم دی او د افغانسـتان جـزا کوډ هم 

د نسـل وژنـې او جنګـي جنایـت پـه توګـه جرم بللـی دی. پـه خربپاڼه 

کـې راغـي، د افغانسـتان اسـالمي جمهـوري دولت مکلـف دی، چې 

د افغانانـو د ځـان، مـال او حیثیـت دفاع وکـړي او ټول مـي او نړیوال 

جرایـم چـې پـه دې خـاوره کـې پېښـېږي، پـه جـدي توګـه وارزوي.

رسچینـې ویـي، لویې څارنوالۍ امنیتي-کشـفي بنسـټونو تـه هدایت 

ورکـړی چـې لـه نړیوالـو جرمونـو رسه د مبـارزې څارنوالـۍ ریاسـت په 

همغـږۍ دغـه پېښـه د هېـواد د نافذه قوانینـو په رڼا کې پـه هراړخیزه 

توګـه بـرريس کـړي او خپلـې موندنـې د تحقیـق، عـديل تعقیـب او د 

مرتکبینـو د مجازاتـو لپـاره لـه دې ادارې رسه رشیکـې کړي.

پـه خربپاڼـه کـې راغـي، لویـه څارنـوايل د قانـون د مجري بنسـټ په 

توګـه، د هـرې قضيـې پـه دقیقـې، جـدي او هراړخیـزې ارزونـې رسه 

زړورو او رنځېدلـو هېوادوالـو تـه ډاډ ورکـوي، چـې لـه قانونـه د بښـنې 

وخـت پـای تـه رسـېدلی او دغـې ادارې تـه هیـڅ فـرد او ډله لـه قانون 

څخـه لـوړه نـه ده. خـو طالبانـو پـه سـپین بولـدک کـې د عامـو خلکـو 

وژل رد کـړي دي.

نظامیـان  اسـت  داده  افغانسـتان خـرب  قـوای مسـلح  سـخنگوی 

افغـان از حالـت دفاعـی بـه حالـت تهاجمـی در آمـده و اداره ۳۰ 

ولسـوالی را از طالبـان پـس گرفتـه انـد. وی مـی گویـد کـه در 

عملیـات هـای اخیر ایـن نیرو هـا ۱۵۰۰ جنگجوی طالب کشـته 

است. شـده 

و دفاعـی  امنیتـی  نیروهـای  اجمـل عمـر شـینواری، سـخنگوی 

کابـل  در  خـربی  نشسـت  یـک  در  دوشـنبه  دیـروز  افغانسـتان 

از تلفـات سـنگین طالبـان در عملیـات هـای نیروهـای نظامـی 

گفـت. سـخن  افغانسـتان 

 ۱۵۴ امنیتـی  نیروهـای  اخیـر  هفتـه  یـک  در  کـه  افـزود  وی 

عملیـات مختلـف را در افغانسـتان راه انـدازی کـرده انـد کـه در 

آن ۱۵۰۰ جنگجـوی طالـب کشـته، ۸۰۱ تـن زخمـی و ۱۶ تـن 

دیگـر آنـان گرفتـار شـده انـد.

نیـز کشـته  ایـن نربدهـا ۱۴ غیرنظامـی  افزایـد کـه در  وی مـی 

انـد. عـالون برایـن، بـه گفتـه او  و ۳۹ تـن دیگـر زخمـی شـده 

بـه  را  و تاسیسـات ملکـی  از مـکان هـای عامـه  طالبـان برخـی 

انـد. آتـش کشـیده 

را  طالبـان  افغانسـتان  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  سـخنگوی 

متهـم کـرده کـه ۴۰۰ غیرنظامـی را در ولسـوالی سـپین بولـدک 

والیـت قندهـار از خانـه هایشـان بیـرون کـرده و ۱۰۰ نفـر آنان را 

تیـر بـاران کـرده انـد. بـه گفته وی این گـروه همچنان شـامری از 

غیرنظامیـان را در ولسـوالی مالسـتان والیـت غزنـی نیز بـه گلوله 

بسـته انـد. امـا طالبـان بـا نـرش اعالمیـه ای ایـن ادعـا را رد کرده 

ند. ا

مـی  اضافـه  افغانسـتان  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  سـخنگوی 

کنـد کـه در حـال حـارض در ۲۵ والیـت جنـگ و درگیـری ادامـه 

دارد. بـا ایـن حـال اظهـار میـدارد کـه در ایـن اواخـر نیروهـای 

امنیتـی پیرشفـت هـای زیـادی داشـته انـد و تاکنـون اداره ۳۰ 

ولسـوالی را دوبـاره از طالبـان پـس گرفتـه انـد.

ایـن جـرال نظامـی مدعـی اسـت کـه هیـچ تغییـری در رویکـرد 

طالبـان رومنـا نشـده و آنـان همچنـان در میـدان جنگ بـه نقض 

قوانیـن جنگـی و حقـوق بـرشی ادامـه مـی دهنـد.

نیروهـای  سـخنگوی  تـازه  اظهـارات  بـاره  در  تاکنـون  طالبـان   

انـد. نـداده  نشـان  واکنشـی  افغانسـتان  دفاعـی  و  امنیتـی 

نیـز  افغانسـتان  ملـی  دفـاع  وزارت  دوشـنبه  دیـروز  تازگـی  بـه   

از واپـس گیـری ولسـوالی کلـدار والیـت بلـخ خـرب داده اسـت. 

یـک عملیـات  در  کـه  مـی گویـد  وزارت  ایـن  معـاون سـخنگوی 

نیروهـای امنیتـی و بسـیج مردمـی ولسـوالی کلدار والیـت بلخ از 

طالبـان پـس گرفتـه شـد. 

در جریـان مـوج جدیـدی از حمـالت طالبـان، ارتـش امریـکا 

مواضـع طالبـان را در برخـی از والیت ها مبباران کرده اسـت. 

امـا طالبان نسـبت بـه پیامـد این موضـوع هشـدار داده اند.

امریـکا،  دفـاع  وزیـر  آسـتین،  لوویـد  گذشـته  روز  همچنـان 

هنگامـی بازدیـد از شـهر آالسـکا امریـکا در جریـان گفتگـو با 

خربنـگاران، گفتـه اسـت کـه نخسـتین کار نیروهـای امنیتـی 

افغـان ایـن اسـت تـا جلـو پیرشوی  هـای طالبـان را بیگیرنـد.

وی افـزوده کـه قبـل از تـرصف مناطـق سـرتاتیژیک توسـط 

نیروهـای افغـان بایـد رسعـت پیـرشوی طالبـان گرفتـه شـود. 

بـه نقـل از خربگـزاری رویـرتز نیروهـای امنیتـی افغـان قصـد 

دارنـد تـا مناطـق سـرتاتیژیک ماننـد کابـل، شـهرهای دیگـر، 

بندرهـا و زیربناهـای را حفـظ کننـد.

بـه خربنـگاران، گفته  اسـت: “آنها )طالبـان( نیروهـای خود را 

در اطـراف مراکـز اصلـی جمعیـت، جمـع می کنند.”

معافیـت از قانـون بـه رس رسـیده و در پیشـگاه ایـن اداره هیچ 

شـخص و گروهـی فراتـر از قانـون قـرار نـدارد.

ایـن درحالی اسـت کـه روز جمعه گذشـته وزارت داخله اعالم 

کـرد کـه جنگجویـان گـروه طالبـان پـس از تـرصف ولسـوالی 

حـدود  بـرده،  هجـوم  مـردم  خانه هـای  بـه  اسـپین  بولـدک، 

۴۰۰ غیرنظامـی را از خانه هایشـان بیـرون کشـیده و بیـش 

از ۱۰۰ تـن آنـان را تیربـاران کرده انـد.  بـه گفتـه ایـن وزارت، 

کـه  بـوده   »اچکـزی«  قـوم  بـه  متعلـق  کشته شـدگان  بیشـرت 

بعضی هـا در خانه های شـان تیربـاران شـده و اجسـاد برخـی 

از کشته شـدگان در چهارراه ها و ریگسـتان ها پیدا شـده  اسـت.

براسـاس گزارش هـا، ذبیح اللـه مجاهد، سـخنگوی طالبان تنها 

کشـته شـدن دو تـن در اسـپین بولـدک را تاییـد کرده و کشـتار 

شـامر زیـاد غیرنظامیـان از سـوی طالبان را رد کرده اسـت. 

ایـن  اسـت.  رسـیده  خـود  حـد  باالتریـن  بـه   2021 سـال 

شـدن  زخمـی  و  کشـتار  افزایـش  کـه  می کنـد  عـالوه  اداره 

غیرنظامیـان از مـاه مـی کـه خـروج نیروهـای خارجـی آغـاز 

شـده اسـت، بیشـرت شـده اسـت.

در گـزارش آمـده اسـت: »نگرانـی جـدی اینسـت کـه افزایـش 

شـدید در تعـداد افـراد ملکـِی کشـته و زخمـی شـده در ایـن 

دوره از اول مـاه می رشوع شـده اسـت، تقریبـا اکریت تلفات 

افـراد ملکـی در ماهـای می و جـون صورت گرفته و مشـابه به 

تعـداد تلفـات افـرادی ملکی اسـت کـه در مجمـوع در جریان 

چهـار مـاه قبلـی آن ثبـت شـده اسـت. تعـداد تلفـات افـراد 

ملکـی در مـاه مـی و جـون در مجمـوع بـه ۲۳۹۲ نفـر )۷۸۳ 

کشـته و ۱۶۰۹ زخمـی( رسـیده، یعنـی ایـن دو مـاه باالترین 

رقـم تلفـات را از زمانیکـه یونامـا ثبـت سیسـتامتیک آن را در 

سـال ۲۰۰۹ اغـاز منـوده اسـت، نشـان می دهـد. از جنـوری 

تـا اپریـل ۲۰۲۱ تلفـات ۲۷۹۱ فـرد ملکـی )۸۷۶ کشـته و 

۱۹۱۵ زخمـی( ثبـت شـده اسـت.«

بـرای  دیـربا الینـز مناینـده خـاص رسمنشـی سـازمان ملـل 

افغانسـتان در ایـن گـزارش گفتـه اسـت: »مـن از طالبـان و 

رهـربان افغانسـتان التـامس می کنـم کـه رونـد ناخوشـایند و 

وحشـتناک درگیـری و تأثیرات مخرب آن بـر افراد ملکی را در 

نظـر بگیرنـد. ایـن گـزارش هشـدار واضحـی را ارائـه می دهـد 

شـامر  نشـود،  گرفتـه  فزاینـده  خشـونت های  جلـو  اگـر  کـه 

بی سـابقه یی از افـراد ملکـی افغـان در سـال جـاری کشـته و 

می شـوند.« معلـول 

حکومـت  جنـگ،  طرف هـای  از  ملـل  سـازمان  مناینـده 

و گـروه طالبـان خواسـته اسـت کـه تالش هـای  افغانسـتان 

خـود را در میـز مذاکـره تشـدید کننـد و جلـو جنـگ افغان در 

برابـر افغـان را بگیرنـد و از مـردم افغانسـتان محافظت کنید و 

آنهـا را بـرای آینـده بهـرت امیـدوار بسـازید.

گـزارش می افزایـد کـه اکـر اقدامـات در میدانهـای جنگ در 

مرگبارتریـن ماه هـای مـی و جـون در خـارج از شـهرها یعنـی 

در مناطـِق بـا سـطح جمعیـت نسـبتا کـم بـه وقـوع پیوسـته 

اسـت. سـازمان ملـل به شـدت نگران اسـت که اگـر اقدامات 

نظامـی شـدید در مناطـق شـهری بـا تراکـم بـاالی جمعیـت 

انجـام شـود، عواقـب آن بـرای افـراد ملکـی افغـان مـی توانـد 

فاجعـه بار باشـد. 

یونامـا بـا ابـراز نگرانـی می افزایـد کـه به خصوص مـوارد تکان 

دهنـده و نگـران کننـده عمیـق ایـن اسـت کـه زنـان، پـران 

و دخـرتان نزدیـک بـه نیمـی از تلفـات افـرادی ملکـی را در 

نیمـه اول سـال ۲۰۲۱ تشـکیل می دهند کـه در مجموع ۴۶ 

درصـِد تلفـات افـرادی ملکـی را شـامل می شـود.

در گـزارش عـالوه شـده اسـت کـه در ایـن رقـم 32 درصـد 

کودکان شـامل اند. یعنی 468 کودک کشـته شـده و 1214 

کـودک دیگـر زخمـی شـده اند.

عـالوه بـر ایـن 14 درصد زنـان نیز قربانی شـده اند. 219 زن 

کشـته شـده و 508 زن دیگر زخمی شـده اند.

و  زنـان  تعـداد  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  آمـده،  گـزارش  در 

کـودکان کشـته و زخمـی شـده بیشـرت از ارقـام قبلـی اسـت 

کـه توسـط یونامـا بـرای نیمه اول هر سـال ثبت شـده اسـت. 

گـروه داعـش و شـبکه القاعـده را حفـظ خواهـد کـرد.

مک کنـزی می گویـد که:”ترجیـح می دهـم روشـن تر صحبـت 

آزمـون  آینـده تحـت  افغانسـتان طـی روزهـای  کنـم. دولـت 

بسـیار دشـواری قـرار خواهد گرفـت. طالبان تـالش می کنند 

بـه حمـالت خـود ماهیتـی گریـز ناپذیـر ببخشـند امـا آن هـا 

ناپذیـر  اجتنـاب  طالبـان  پیـروزی  زیـرا  می کننـد؛  اشـتباه 

نیسـت.”

ایـن درحالـی اسـت کـه طالبـان در ماه هـای اخیـر حمـالت 

گـروه مدعـی  ایـن  اسـت.  داده  افزایـش  بـه شـدت  را  خـود 

تـرصف نزدیـک بـه ۲۰۰ ولسـوالی و ۹۰ درصـد مناطق مرزی 

اسـت؛ ادعایـی کـه از سـوی نهادهـای امنیتـی تکذیب شـده 

است.

ایـن گـروه بـه رغـم این کـه گفته بـه شـهرها حملـه منی کنند، 

امـا تاکنـون بـه چندین شـهر حمله کرده اسـت.

در خربنامـه نوشـته شـده که دولـت افغانسـتان مکلفیت دارد 

تـا از جـان، مـال و حیثیـت شـهروندان دفـاع کـرده و متـام 

جرایـم ملـی و بین املللـی را کـه در خاک ایـن رسزمین اتفاق 

می افتـد، به گونـه جـدی بررسـی کنـد .

خربنامـه افـزوده کـه لـوی سـارنوالی بـه ارگان هـای امنیتـی-

کشـفی هدایـت صادر کرده اسـت تا در هامهنگی با ریاسـت 

ایـن رویـداد را در  بـا جرایـم بین املللـی،  سـارنوالی مبـارزه 

پرتـو قوانیـن نافذه کشـور بـه گونـه همه جانبه بررسـی کرده و 

یافته هـای خـود را غـرض تحقیـق و تعقیـب عدلـی و مجـازات 

مرتکبـان آن، بـا ایـن اداره رشیک سـازد.

نهـاد  به عنـوان  سـارنوالی  لـوی  خربنامـه،  ایـن  از  نقـل  بـه 

مجـری قانـون، بـا بررسـی دقیـق، جـدی و همه جانبـه ی هـر 

اطمینـان می دهـد کـه دوران  افغانسـتان  مـردم  بـه  قضیـه، 

در  متحـد  ملـل  معاونـت  هیـات  یـا  یونامـا   

افغانسـتان در تازه تریـن گـزارش خـود اعـالم 

داعـش  خراسـان  شـاخه  و  طالبـان  گـروه  کـه  اسـت  کـرده 

انـد. مسـئول 64 درصـد از قربانیـان ملکـی در افغانسـتان 

گفتـه  تـازه ای  گـزارش  نـرش  بـا  اسـد   4 دوشـنبه  روز  یونامـا 

اسـت کـه ایـن اداره تـا نیمـه سـال 2021 بـه تعـداد 5183 

تـن قربانـی جنـگ را ثبـت کرده اسـت کـه از این رقـم 1659 

تـن غیرنظامـی کشـته شـده و 3254 دیگـر زخمی شـده اند.

در گـزارش یونامـا آمده اسـت که قربانیان ملکـی در نیمه اول 

سـال 2021 نسـبت بـه عیـن زمـان در سـال 2020 تـا 47 

درصـد افزایـش یافتـه اسـت. یونامـا مسـئولیت 64 درصـد از 

قربانیـان غیرنظامـی جنـگ را بـه دوش گروه طالبان و شـاخه 

خراسـان داعـش می گـذارد.

گـزارش ترصیـح می کند: »عنـارص مخالف دولت مسـئول ۶۴ 

درصـِد مجمـوع تلفات افراد ملکی هسـتند:۳۹ درصد توسـط 

طالبـان، نزدیـک بـه ۹ درصـد توسـط شـاخه خراسـاِن دولـت 

عنارصنامشـخِص  توسـط  درصـد   ۱۶ و  )داعـش(  اسـالمی 

دولت.« مخالـف 

در گـزارش آمـده اسـت:» نیروهـای طرفـدار دولـت مسـئول 

درصـد   ۲۳ هسـتند:  ملکـی  افـرادی  تلفـات  از  درصـد   ۲۵

توسـط نیروهـای دفاعـی و امنیتـی افغانسـتان و دو درصـد 

توسـط گروهـای مسـلح طرفدار دولـت یا نیروهای نامشـخص 

طرفـدار دولـت صـورت گرفتـه اسـت.«

یونامـا ۱۱ درصـد از کل تلفـات افـراد ملکـی را بـه »درگیـری 

متقابـل« در هنـگام درگیری هـای زمینـی که منـی توان طرف 

دقیـق آن را مشـخص کـرد و سـایر انـواع حادثـات، از جملـه 

مهـامت منفلـق ناشـده / بقایـای مـواد منفجـره جنگ نسـبت 

داده اسـت.

دولـت  مخالـف  عنـارص  بـه  منسـوب  ملکـی  افـرادی  تلفـات 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال ۲۰۲۰، در سـال جـاری 

میـالدی ۶4 درصـد افزایـش یافتـه اسـت، در حالیکـه تلفـات 

افـرادی ملکی منسـوب بـه نیروهای طرفـدار دولت ۳۰ درصد 

افزایـش یافتـه اسـت.

درگـزارش یونامـا تاکیـد شـده اسـت: »مهمرتیـن علـل تلفات 

افـراد ملکـی در نیمـه اول سـال ۲۰۲۱ اسـتفاده گسـرتده از 

مـواد تعبیـه شـده  انفجـاری توسـط عنـارص مخالـف دولـت، 

درگیری هـای زمینـی بیـن طرفیـن، قتل های هدفمند توسـط 

عنـارص مخالـف دولـت و حمـالت هوایی توسـط قـوای هوایی 

افغـان بوده اسـت.«

یونامـا ترصیـح کـرده اسـت کـه 80 درصـد از تلفـات ملکـی 

انفجـاری  حمـالت  و  شـده  کارگـذاری  مبب هـای  از  ناشـی 

توسـط گـروه طالبـان و شـاخه خراسـان داعـش بـوده اسـت.

را نقـض رصیـح  انفجـاری فشـاری  از مـواد  یونامـا اسـتفاده 

حقـوق بین املللـی برشدوسـتانه می دانـد. در گـزارش آمـده 

بـا  حتـا  توانـد  مـی  کـه  فشـاری  تعبیـه شـده  مـواد  اسـت:» 

کننـده  نقـض  شـود،  منفجـر  آن  روی  کـودک  گذاشـن  پـا 

یونامـا  و  بـوده  برشدوسـتانه  املللـی  بیـن  حقـوق  نورم هـای 

یکبـار دیگـر از طالبـان میخواهـد که اسـتفاده از این وسـایل 

را بـه طـور دایمـی منـع قـرار دهنـد.«

یونامـا هشـدار داده اسـت: »در صورتیکـه اقـدام فـوری بـرای 

توقـف خشـونت صـورت نگیـرد، تلفات افـراد ملکـی ممکن به 

باالتریـن رقـم خود در سـال ۲۰۲۱ برسـد.«

یونامـا اضافـه کـرده اسـت کـه قربانیـان ملکـی در نیمـه اول 

یونامـا ایـن رقـم تـکان دهنـده خوانـده اسـت.

در گـزارش ترصیـح شـده اسـت:» ایـن اولیـن گـزارش از زمان 

آغـاز ثبـت سیسـتامتیک تلفـات افـرادی ملکـی توسـط یوناما 

یعنـی از سـال ۲۰۰۹ بـه این طرف اسـت که تلف شـدن حتا 

یـک فـرد ملکـی را بـه نیروهـای نظامـی بیـن املللـی نسـبت 

منـی دهـد.« یعنـی ایـن میـزان قربانی رصفـا در جنـگ میان 

افغان هـا ثبت شـده اسـت.

گـزارش عـالوه میکنـد کـه قتل هـای هدفمنـد توسـط عنارص 

باعـث ۱۴ درصـد  و  عامـِل عمـده  دولـت، سـومین  مخالـف 

تلفـات افـرادی ملکـی شـده اسـت. حمـالت هوایـی منسـوب 

بـه نیروهـای هوایی افغان، هشـت درصـد تلفات افـراد ملکی 

را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در مقایسـه بـا نیمـه اول 

سـال ۲۰۲۰  تعـداد مجموعی کشـته شـده گان و مجروحین 

افـراد ملکـی در حمـالت هوایـی ۳۳ درصـد افزایـش یافتـه 

است.

گـزارش عـالوه می کنـد کـه یونامـا در مـورد ادامـه حمـالت 

عنـارص مخالـف دولـت کـه عمـدا افـراد ملکـی را هـدف قـرار 

داده از جملـه کارمنـدان ملکـی دولت، مدافعـان حقوق برش، 

کارمندان رسـانه ها، بزرگان مذهبی و کارمندان برشدوسـتانه 

و نیـز حمـالت بـا انگیـزه فرقه گرایانـه، نگـران اسـت.

 در گزارش تاکید شـده اسـت:» حداقل در یک مورد کودکان 

بـه شـکل عمدی هدف قـرار گرفت. تـکان دهنده تریـن واقعه 

حملـه ۸ مـی در خـارج از مکتـب سیدالشـهدا در کابـل بـود 

کـه منجـر بـه تلفات بیـش از ۳۰۰ تـن از افراد ملکـی، عمدتا 

دخـرتان مکتـب، از جمله ۸۵ کشـته می باشـد.«

عمـدی  حمـالت  رسگیـری  از  یونامـا  می افزایـد:»  گـزارش 

فرقه گرایانـه علیـه اقلیـت مذهبـی مسـلامن شـیعه کـه اکـر 

آن هـا نیـز بـه اقلیـت قومـی هـزاره تعلـق دارنـد را ثبـت کـرده 

تقریبـا مسـئولیت همـه آنهـا را داعـش یعنی شـاخه خراسـان 

دولـت اسـالمی بـه عهده گرفته اسـت. این موارد شـامل کرده 

اسـت. حداقـل اسـتفاده از هشـت مـورد مـواد تعبیـه شـده 

انفجـاری در مـاه مـی و جـون ثبـت شـده اسـت کـه بس هـا یا 

وسـایل نقلیـه مشـابه حامـل اعضـای جامعـه هـزاره را هـدف 

قـرار داده اسـت. در مجمـوع، بیـن ۱ جنـوری و ۳۰ جـون 

۲۰۲۱، یونامـا ۲۰ حادثـه را کـه مردم شـیعه / هـزاره را هدف 

قـرار داده اسـت و منجـر بـه تلفـات ۵۰۰ فـرد ملکـی )۱۴۳ 

کشـته و ۳۵۷ زخمـی( شـده را ثبـت کـرده اسـت.«

شـده  تائیـد  ارقـام  تنهـا  یونامـا  کـه  اسـت  آمـده  درگـزازش 

قربانیـان ملکـی را ثبـت کرده اسـت که شـواهد و اسـناد قانع 

کننـده در مـورد وجـود داشـته اسـت.

ایـن گـزارش  ناشـده در  تائیـد  یونامـا می افزایـد کـه حـواث 

اسـت. نشـده  گنجانـده 

ایـن گـزارش در حالی منشـرت شـده اسـت که طـی هفته های 

اخیـر جنـگ در نقـاط مختلف کشـور بـه صورت بی سـابقه ای 

شـدت گرفتـه اسـت. گفتنـی اسـت کـه در دومیـن بـاری کـه 

طالبـان  گـروه  بـه دسـت  غزنـی  والیـت  مالسـتان  ولسـوالی 

افتـاده اسـت، نزدیـک بـه 40 غیـر نظامی توسـط جنگجویان 

ایـن گـروه بـه قتـل رسـیده اند.

امریـکا  ارتـش  مرکـزی  سـتاد  فرمانـده  مک کنـزی،  کنـت   

)سـنتکام(، به گروه طالبان هشـدار داده اسـت که در صورت 

ادامـه حمـالت و خشـونت ها، ارتـش امریـکا حمـالت هوایـی 

علیـه ایـن گـروه را بـا شـدت بیش تـر ادامـه می دهـد.

مک کنزی که مسـوول امور نیروهای امریکایی در افغانسـتان 

اسـت، روز )یک شـنبه ۳اسـد(، بـه خربنـگاران در کابـل گفته 

اسـت کـه: “امریـکا در روزهـای اخیـر حمـالت هوایـی خود را 

بـرای حامیـت از نیروهای امنیتـی افغانسـتان افزایش داده و 

مـا آمـاده هسـتیم تـا در صـورت ادامـه حمالت طالبان سـطح 

ایـن حامیـت را در روزهـای آینده باالتـر بربیم.”

ایـن مقـام امریـکا هم چنـان گفتـه اسـت کـه پـس از خـروج، 

نیـز ارتـش امریـکا بـه حامیـت فنـی و لوژسـتیکی از نیروهای 

امریـکا  او،  گفتـه  بـه  می دهـد.  ادامـه  افغانسـتان  امنیتـی 

قابلیـت و گزینـه حملـه هوایـی از خـارج از افغانسـتان علیـه 

عـام شـهروندان  قتـل  لوی سـارنوالی کشـور   

جرایـم  بـارز  مصـداق  را  بولـدک  اسـپین 

بین املللـی خوانـده و گفتـه اسـت که این کشـتار نسل کشـی 

اسـت. لوی سـارنوالی می گویـد کـه بـر مبنـای گزارش هـای 

نهادهـای  و  داخلـی  رسـانه های  سـوی  از  شـده  نـرش 

از سـوی  افغانسـتان،  از شـهروندان  تـن  ده هـا  بین املللـی، 

عنـارص مخرب ضدبرشی، در ولسـوالی اسـپین  بولدک والیت 

کندهـار قتل عـام شـده اند. ایـن اداره، شـامگاه سـوم رسطان 

معاهـدات  پرتـو  »در  کـه  اسـت  نوشـته  خربنامـه ای  نـرش  بـا 

از جرایـم  بـارزی  ناگـوار مصـداق  رویـداد  ایـن  بین املللـی، 

بین املللـی بـوده و در کـد جـزای افغانسـتان نیز بـه رصاحت 

جرم انـگاری  جنایت جنگـی،  و  نسل کشـی  جرایـم  تحـت 

شده اسـت .«

رفتـار جنگجویـان طالبـان نداشـت.

کمیتـه  عضـو  ضیـا،  مجیب الرحـامن 

رسـیدگی به وضعیت بیجاشـدگان تخار 

نیـز گفـت کـه جنگجویـان طالبـان بـر 

شـامری زنـان تجـاوز کـرده اسـت.

آقـای ضیا افـزود، آمار مسـتندی ندارد و 

مـردم نیـز بـه دلیـل عـزت و آبـروی خود 

ایـن گزارش هـا را منتـرش منی کنـد امـا 

بـه بسـیاری از زنـان تجاوز شـده اسـت.

او همچنیـن عـالوه کـرد کـه جنگجویان 

تحـت  مناطـق  و  محـالت  در  طالبـان 

کنـرتول خـود، از مـردم بـه زور خـوراک، 

پوشـاک و جـای خـواب می گیـرد و در 

برخـی مـوارد حـرش و زکات نیـز جمـع 

آوری کرده انـد. او در قسـمتی دیگـر از سـخنان خـود گفـت کـه 

وضعیـت کنونـی تخـار، قابـل تصـور نیسـت، در 15 روز متامـی 

ولسـوالی های تخـار سـقوط کـرده اسـت و جنگجویـان طالبـان 

هـر روزه بـر شـهر حملـه می کننـد. این امـر باعث نگرانـی و بیجا 

شـدن شـهروندان تالقـان شـده اسـت.

بـه گفتـه او، حـدود 15 هـزار خانـواده از والیـت تخار بیجا شـده 

اند.

نیـز  او  بیجـا شـدگان والیـت تخـار اسـت.  از  پویـا یکـی دیگـر 

می گویـد کـه جنگجویـان گـروه طالبـان به دلیـل اینکـه در برابر 

آنـان مقاومـت شـده بـه هیـچ »زنـده جانـی« رحـم نـدارد.

او عـالوه کـرد کـه گـروه طالبـان وقتـی بـر یـک منطقـه مسـلط 

آتـش می زنـد. نیـز  را  می شـود، دکان هـا و منـازل مـردم 

ایـن شـهروند تخـاری نیـز گفـت کـه گـروه طالبـان هیـچ تغییری 

از  شـامری  در  اکنـون  و  اسـت  نیامـده  وجـود  بـه  رفتـارش  در 

ولسـوالی های والیـت تخـار، مکاتـب بسـته اسـت و زنـان حـق 

بیـرون رفـن از خانـه را ندارنـد.

جنگجویـان گـروه طالبـان در یـک مـاه اخیر چندین ولسـوالی را 

در نقـاط مختلـف کشـور ترصف کرده اسـت و صدمـات زیادی را 

بـه شـهروندان و دارای هـای عامه وارد کرده اسـت.

چنـدی پیـش نیـز هنگامـی کـه ولسـوالی مالسـتان دوبـاره بـه 

بـه گـامن  از غیرنظامـی  افتـاد، شـامری  دسـت گـروه طالبـان 

اینکـه کارمنـد دولـت هسـتند، کشـته شـدند.

 43 حـدود  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  گزارش هـا،  اسـاس  بـر 

انـد. دوبـاره کشـته  تـرصف  از  بعـد  را  نظامـی  و  غیرنظامـی 

پیرشوی هـای  و  جنـگ  گسـرتش  بـا  هم زمـان   

جنگجویـان گـروه طالبان، خرب هـا و گزارش های 

فراوانـی از خشـونت و آزار جنگجویـان گـروه طالبـان نیـز منترش 

می شـود.

شـامری از شـهروندان تخـاری کـه بـه دلیـل هجـوم جنگجویـان 

گـروه طالبـان بـه کابـل پنـاه آورده انـد، می گوینـد که شورشـیان 

گـروه طالبـان پایبنـد بـه هیـچ قانونـی نیسـتند و هـر ظاملی که 

بتواننـد می کننـد.

گل جـان سـعیدی، فعـال مدنـی کـه از شـهر تالقـان بـه کابـل 

آمـده اسـت، می گویـد کـه هـر روز فضـا بـرای شـهروندان تالقان 

تنگ تـر می شـود و خانه هـا مـردم آتـش زده می شـود و زیـر باران 

گلولـه قـرار دارند.

خانم سـعیدی گفت: شـب گذشـته همشـیره ام متاس گرفت که 

»دخـرت فالنـی« را که در نزدیکی شـهر تالقان اسـت، جنگجویان 

طالبـان بـا خـود بـرده اسـت. اکنـون مشـخص نیسـت کـه ایـن 

دخـرت را چـه کسـی برده اسـت.

اجبـاری  نـکاح  از  زیـادی  گزارش هـای  کـه  افـزود  او همچنیـن 

دخـرتان بـا جنگجویـان گـروه طالبـان شـنیده  اسـت امـا کسـی 

منی شناسـد. را 

ایـن فعـال مدنـی همچنیـن گفت که یـک زن در ولسـوالی چال 

کـه بـه دلیـل اینکـه هنـگام رفـن بـه مرکـز صحـی، بـدون محرم 

بـوده اسـت، توسـط جنگجویـان گـروه طالبـان تیربـاران شـده 

است.

رهـربان  اسـت.  نکـرده  تغییـر  هیـچ  طالبـان  کـه  داد  ادامـه  او 

طالبـان هیـچ مدیریتی بر رسبـازان ندارند. شـامری از همکاران 

مـا نامـه ای از رهـربان طالبـان داشـتند امـا ایـن نامـه تاثیـری بر 

بیجاشدگان تخاری: جنگجویان طالبان به زور دختران را به نکاح خود در آورده اند  
کارتون

حکومت : نړیوال بنسټونه دې د 
طالبانو بشري ضد جنایتونه وڅېړي

سخنگوی قوای مسلح: ۳۰ ولسوالی از 
نزد طالبان پس گرفته شده است   

امریکا: در صورت ادامه حمالت طالبان، سطح حمایت از حمالت هوایی را باالتر می بریم   

لوی سارنوالی: کشتار مردم در اسپین بولدک، نسل کشی است  

 چهره واقعی طالبان در آیینه 
واقعیت های جنگ

حفیظ اهلل زکی

یوناما:



 

 

اعـام جـدول زمانـی خـروج رسبـازان ایـاالت متحـده آمریـکا از 

افغانستان به گروه طالبان انگیزه ی بیشرت در فتح کامل افغانستان 

داده و ایـن گـروه بـا ترجمـه ی این اعام به نفـع خویش، تاش های 

خویـش را بـه خاطـر فتح رسزمین بیشـرت و اسـتقرار مجـدد امارت 

اسـامی یـا هامن حاکمیـت رش بیش از پیـش افزایش داده اسـت. 

در یـک چنیـن وضعیـت و با توجه به شـدت حمـات این گـروه در 

رسارس کشـور، رضورت مقاومـت در برابـر گـروه طالبـان بـه عنـوان 

یکـی از راه  حل هـای بنیادیـن رهایـی از رش ایـن گـروه و بـه عنـوان 

پادزهری برای اسـتقرار مجدد امارت اسامی مطرح گردیده است.

فصـل جنگ هـای خونیـن همزمـان بـا اقـدام بـه خروج 

نیروهـای آمریکایـی، بیش از هر زمان دیگر شـعله های 

تبادلـه آتـش را در این رسزمین بر افروخـت. در میدان 

معرکـه، تنهـا مـردم افغانسـتان هسـتند کـه رضرهـای 

هنگفـت متقبل شـده اند؛ اما با آن هـم، انگیزه دفاعی 

دارنـد  تأکیـد  و عمومـا  میزنـد  مـوج  میـان جامعـه  در 

کـه تنهـا راه بازدارندگـی از تجـاوزات وسـیع نیروهـای 

و  ملـی  بسـیج  جغرافیـا،  ایـن  بـر  پاکسـتان  نیابتـی 

ایسـتادگی در مقابـل آنـان می باشـد. انگیـزه دفاعـی 

تـوده ی،  بسـیج  روحیـه مضاعـف  و  افغانسـتان  مـردم 

تنهـا در مرزهـای ایـن کشـور محصـور ماند؛ بلکـه آوازه 

آن فراتـر از مرزهـای ایـن رسزمیـن بـه گـوش برجسـته 

جهـان  کشـورهای  نظامـی  و  ملکـی  مقامـات  تریـن 

رسـیده اسـت، در همیـن ارتبـاط جـرال مـارک میلی، 

ارشـدترین مقـام نظامـی آمریـکا پس از پیـروی های 

طالبـان می گویـد زود اسـت کـه دربـاره پایان بـازی در 

افغانسـتان سـخن زد. در حالیکـه طالبـان توانسـت به 

دسـتاوردهای نظامـی در برخـی نقـاط کشـور دسـت 

یابـد و جغرافیـای ایـن آب و خـاک را اشـغال منایـد؛ 

امـا اکنـون دولـت بـر ایسـتادگی در برابـر شورشـیان 

رئیـس  می کنـد.  پافشـاری  پاکسـتان  حامیـت  مـورد 

خـری  نشسـت  در  آمریـکا  نیروهـای  مشـرک  سـتاد 

روز، چهارشـنبه ۲۱ جـوالی، در واشـینگنت گفـت کـه 

هرچنـد گـروه طالبـان بـا پیـروی در مناطـق مختلف 

برخـوردار  اسـراتژیک  حرکـت  از  ظاهـرا  افغانسـتان 

شـده، امـا هیـچ ضامنتـی وجـود نـدارد کـه آنهـا پیـروز 

حرفـه ای  و  نظامـی  توانایـی  بـه  نسـبت  او  شـوند. 

نیروهـای امنیتـی و دفاعی افغانسـتان ابـراز امیدواری 

کـرده اسـت.

گـروه طالبـان بـا اعـام جـدول زمانـی خـروج نیروهای 

آمریکایـی تـا مـاه آینـده، بـر حمـات نظامـی خـود در 

پیـروی  و  افـزوده  کشـور  ولسـوالی های  و  روسـتاها 

مشـرک  سـتاد  رئیـس  اسـت.  داشـته  نیـز  هایـی 

اش  خـری  کنفرانـس  در  آمریکایـی  نیروهـای 

از ۴۰۰  نیمـی  تقریبـا  تاییـد کـرد کـه گـروه طالبـان 

ولسـوالی را در افغانسـتان تـرف کـرده اسـت. امـا بـا 

وجـود ایـن، ایـن گـروه نتوانسـته هیـچ یکـی از مراکـز 

والیت هـای مختلـف را در کنـرل خـود درآورد. بـا ایـن 

حـال بـا افزایـش حمـات طالبـان بـر نیمـی از قلمـرو 

افغانسـتان، قـوای مسـلح کشـور بـر تحکیـم مواضـع 

خـود بـرای دفاع از مراکز شـهرها متمرکز شـده اسـت. 

اسـت  ایـن  مسـلح کشـور  قـوای  رویکـرد  اکنـون  هـم 

از مـردم دفـاع کننـد در حالیکـه بسـیاری مـردم  کـه 

زندگـی می کننـد کـه  پایتخـت  و  در مراکـز والیت هـا 

در صـورت تسـلط طالبـان بـر یکـی از مراکـز والیـات، 

خواهنـد  مـردم  متوجـه  را  توجهـی  قابـل  رضرهـای 

سـاخت و ایـن نیروهـا هیچـگاه چنیـن اجـازه را به این 

گـروه نخواهـد داد. طـی روزهـای اخیـر، گـروه طالبان 

تلفـات فزاینـده ی در مـوج حمات قوای مسـلح کشـور 

تلفـات  آن،  آمـار رسـمی  کـه  اسـت  گردیـده  متحمـل 

تـکان دهنـده را بـرای ایـن گـروه مخابـره مـی کنـد.

بـا ایـن هـم، طالبـان دسـت از حملـه برنداشـته انـد 

را  حماتـی  کشـور  کنـار  گوشـه  در  هرازگاهـی  و 

سـازماندهی و اجـرا می مناینـد که هرچنـد در حمات 

اخیـر دسـتاوردهای نظامـی داشـته انـد، امـا عملیـات 

نیروهـای مسـلح  و  بـه بسـیج و خیـزش مردمـی  آنهـا 

طرفدار دولت در رسارس کشـور انجامیده اسـت. دولت 

مرکـزی از ایـن خیـزش های مسـلحانه حامیـت کرده و 

هشـدار داده اسـت کـه سـه تا شـش مـاه آینـده مرحله 

دفـاع مقدس و ایسـتادگی افغان ها برای تثبیت هویت 

ملی شـان اسـت. ارشف غنـی، رئیـس جمهوری کشـور 

رضورت  بـر  کشـور  مختلـف  والیت هـای  بـه  سـفر  در 

ایسـتادگی در مقابـل حمـات گـروه طالبـان کـه هیچ 

آمادگـی بـرای صلح نـدارد، تاکیـد کرده اسـت. او روز، 

نظامیـان کشـور  میـان  در  قبـل،  چهارشـنبه هفتـه ی 

گفـت که بـا متام توان بـه رسکوب جنگجویـان طالبان 

بپردازنـد و سـه تـا شـش مـاه رسنوشت سـاز را از دسـت 

برعلیـه طالبـان  ملـی  مقاومـت  از  ندهنـد؛ در حالـی 

از پروسـه صلـح  ایـن گـروه  خـر داده مـی شـود کـه 

دوحـه بـه عنـوان پـل عبوری بـه سـمت مروعیت بین 

املللـی و فرصـت چانـه زنـی بـا کشـورهای مـورد نظـر 

شـان اسـتفاده می مناینـد و از سـوی دیگـر، در برخـی 

از ولسـوالی های تـازه ترف شـده، همچون ولسـوالی 

مالسـتان در والیت غزنی و اسـپین بولدک در قندهار، 

آمـار تـکان دهنـده ی از قتـل و کشـتار مـردم بـی گنـاه 

توسـط ایـن گـروه بـه گـوش می رسـد، از ایـن جهـت 

دولـت مصمـم اسـت کـه بـا همـکاری نیروهـای بومی، 

ایـن گـروه نیابتـی پاکسـتان را در باتـاق جنگ هـای 

افغانسـتان زمینگیـر کنـد تـا بیـش از ایـن آتـش را بـر 

خرمـن چنـد سـاله ی ایـن مـردم نیافروزنـد. پیشـر نیز 

جـو بایـدن،  رئیس جمهـوری آمریـکا نسـبت بـه توانایی 

قـوای مسـلح افغـان ابـراز امیـدواری کـرده و گفتـه بود 

کـه حدود ۳۰۰ هزار نیروی مسـلح افغانسـتان توانایی 

دفـاع در برابـر حـدود ۷۰ هـزار جنگجـوی طالبـان را 

در  اسـت.  رش  حاکمیـت  اسـامی،  امـارت 

مواجـه  مطلـق  رش  بـا  مـردم  حاکمیـت،  ایـن  قلمـرو 

مطلـق  محرومیـت  و  قتـل  اسـتبداد،  خفقـان،  انـد. 

منادهـای  شـهروندی  و  اساسـی  حقـوق  از  مـردم 

اسـت.  مطلـق  رش  ایـن  برجسـته ی  و  بـارز  بسـیار 

جامعـه  یـک  شـهروندان  حاکمیتـی،  چنیـن  تحـت 

رأی  اسـتقال  از  برخـوردار  خردمنـِد  موجـودات  از 

و  بی اختیـار  موجـودات  بـه  بـدل  تصمیم گیـری  و 

فاقـد قـدرت تصمیم گیـری می شـوند و چـاره ای جـز 

تبعیـت از تصمیم هـای یک جانبـه و بـدون پشـتوانه ی 

شـان  درک  و  فهـم  کـه  کسـانی  دفـاِع  قابـل  نظـری 

کهنـه  سـطحی،  قـری،  بسـیار  رشیعـت  و  دیـن  از 

تفکـر  در  دیگـر،  سـخن  بـه  ندارنـد.  انـد  منسـوخ  و 

و  انسـانی  کرامـت  حاکمیـت  ایـن  پیـروان  سیاسـی 

اسـتقال در تصمیم گیـری سیاسـی افـراد جایگاهـی 

نـدارد و شـهروندان یـک جامعـه محکـوم به پیـروی از 

تصمیم هـای یک جانبـه ی کسـانی انـد کـه نـه فهـم و 

درک درسـتی از روح و جوهـر آموزه هـای دینـی دارنـد 

و  پیچیـده  واقعیت هـای  تحلیـل  و  درک  تـوان  نـه  و 

بـه تبـع آن واقعیت هـای  الیه الیـه ی جهـان مـدرن و 

درک  و  فهـم  ایـن  را.  افغانسـتان  جامعـه ی  عینـی 

بـر اسـاس تخیـات ذهنـی و  نـه  امـارت اسـامی  از 

توهـامت انتزاعـی کـه مبتنـی بـر تجربـه ای اسـت کـه 

انسـان افغانـی از زمـان شـکل گیری گـروه طالبـان تـا 

دارنـد.  گـروه  ایـن  از  اکنـون  روزگار 

رش  حاکمیـت  ایـن  برپایـی  بـرای  کـه  کسـانی 

و  انطبـاق  ظرفیـت  می کننـد  تـاش  افغانسـتان  در 

سـازگاری بـا رشایط جدیـدی که در افغانسـتان ظهور 

کـرده انـد را ندارنـد و از همیـن رو اسـت کـه پیـروان 

بـر  ایـن حاکمیـت جـز قتـل و کشـتار و ویرانـی کـه 

اسـاس اسـناد حقوقی مـدرن از جملـه ی رشور مطلق 

 ستار سروش 

انـد دسـتاورد دیگـری ندارنـد.

ایـاالت  رسبـازان  خـروج  زمانـی  جـدول  اعـام 

طالبـان  گـروه  بـه  افغانسـتان  از  آمریـکا  متحـده 

و  داده  افغانسـتان  کامـل  فتـح  در  بیشـر  انگیـزه ی 

ایـن گـروه بـا ترجمـه ی ایـن اعـام بـه نفـع خویـش، 

تاش هـای خویـش را بـه خاطـر فتـح رسزمین بیشـر 

و اسـتقرار مجـدد امـارت اسـامی یـا هـامن حاکمیت 

اسـت.  داده  افزایـش  پیـش  از  بیـش  رش 

شـدت  بـه  توجـه  بـا  و  وضعیـت  چنیـن  یـک  در 

حمـات این گـروه در رسارس کشـور، رضورت مقاومت 

در برابـر گـروه طالبـان بـه عنوان یکـی از راه  حل های 

بنیادیـن رهایـی از رش ایـن گروه و بـه عنوان پادزهری 

بـرای اسـتقرار مجـدد امـارت اسـامی مطـرح گردیده 

اسـت. مقاومـت مسـتمر و معنـادار در میـدان عمـل 

و نظـر در برابـر حمـات ایـن گـروه و در برابـر تفکـر 

سیاسـی ای کـه ایـن گـروه مناینـده و حامل آن اسـت 

راهی اسـت که کشـور را در عبور از بن بسـت سیاسـی 

کنونـی یـاری رسـانده و همچـون سـد سـکندری در 

برابـر سـودای باطـل تأسـیس مجـدد امـارت اسـامی 

عمـل خواهـد کرد.

آنچـه کـه در عمل شـاهد هسـتیم، مـردم اراده ی 

مناطـق  در  مـردم  دارنـد.  مقاومـت  بـرای  جـدی 

مختلـف کشـور بـه صـورت حامیـت معنـوی و مـادی 

از نیروهـای شـجاع امنیتـی کشـور و نیـز تحـت نـام 

حمـات  برابـر  در  مردمـی  خیزش هـای  گروه هـای 

گـروه طالبـان از خـود مقاومـت نشـان داده و بـا زبان 

بسـیار عریـان و بی پـرده ی عمـل بـه ایـن گـروه و بـه 

قلبی شـان  آرزوی  و  خواسـت   بین املللـی  جامعـه ی 

کنونـی  سیاسـی  نظـام  بنیادهـای  اسـتحکام  کـه  را 

امـارت  تأسـیس مجـدد  زمینه هـای  رفـنت  میـان  از  و 

درسـتی  بـه  مـردم  انـد.  کـرده  بیـان  اسـت  اسـامی 

بـر  گـروه  ایـن  کـه  صورتـی  در  کـه  انـد  کـرده  درک 

آنهـا مسـلط شـود، دوبـاره هـامن  مناطـق مسـکونی 

عـر ظلمـت دهـه ی نـود بـاز خواهـد گشـت و دیگـر 

خـری از شـهروند ذی حـق و برخـودار از حـق تعییـن 

رسنوشـت نخواهـد بـود. منونـه و شـاهد مثـال عینـی 

آن وضعیـت ولسـوالی مالسـتان در والیـت غزنـی پس 

اسـت.  طالبـان  بـه دسـت  ولسـوالی  ایـن  از سـقوط 

ولسـوالی  کنـرول  نتوانسـت  آنکـه  رغـم  بـه  طالبـان 

مالسـتان را حفـظ کنـد، اما در مدت محـدودی که بر 

آن مسـلط بـود بـا رفتـار و کـردار غیـر انسـانی خویش 

نشـان داد کـه تنهـا ظرفیت و هر این گـروه در قتل و 

کشـتار و ویرانـی و تخریب اسـت. از نظـر مردم، راهی 

جـز مقاومـت مسـتمر بـرای عبـور از وضعیـت دشـوار 

کنونـی و بـرای رهایـی از رش مطلـق امـارت اسـامی 

وجـود نـدارد. 

ایـن درک بسـیار روشـن و بی ابهامـی اسـت کـه 

حـد  تـا  و  دارنـد  کنونـی  سیاسـی  وضعیـت  از  مـردم 

برابـر  در  مقاومت شـان  بـا  انـد  کـرده  تـاش  زیـادی 

امـارت  مجـدد  تأسـیس  از  طالبـان  گـروه  حمـات 

اسـامی جلوگیـری کـرده و از نظام سیاسـی کنونی و 

از ارزش هـا و سـبک زندگـی ای که در طـی دو دهه ی 

گذشـته شـکل گرفتـه و کم کـم بـه امـر عـادی بـدل 

در  امـا  مردمـی  مقاومـت  کننـد.  حامیـت  می شـوند 

صورت غیبت حامیت سیاسـی، تخنیکی، لوژسـتیکی 

و مالـی از سـوی دولت چنـدان راهگشـا نخواهد بود؛ 

چـون بـه دلیـل فقـر گسـرده ای کـه در کشـور وجـود 

دارد، تأمیـن دوام دار هزینـه ی جنـگ از سـوی مـردم 

ممکـن بـه نظر منی رسـد. این نکتـه ی بدیهـی باید از 

سـوی کارگـزاران و حلقـه ی تصمیم گیـری رأس هـرم 

تصمیم گیری هـای  در  و  شـده  درک  قـدرت سیاسـی 

از  دولـت  حامیـت  شـود.  لحـاظ  امنیتـی  و  سیاسـی 

در  مقاومـت  قـدرت  می توانـد  مردمـی  مقاومت هـای 

رس  و  داده  افزایـش  را  طالبـان  گـروه  حمـات  برابـر 

آرزوهـای طالبـان بـرای برپایـی حاکمیـت رششـان را 

بـه سـنگ بزنـد. بـه رغـم آنکـه افغانسـتان در وضعیت 

تـوان  ایـن  امـا  دولـت  دارد،  قـرار  اقتصـادی  دشـوار 

و  کـرده  حامیـت  مردمـی  مقاومـت  از  کـه  دارد  را 

کمک هـای الزم بـه آنهـا فراهـم منایـد. به طـور مثال، 

ادارات  مصـارف  از  مـا  چشـم دیدهای  اسـاس  بـر 

دولتـی افغانسـتان، روزانـه در ادارات دولتـی کشـور 

پـول قابـل توجهـی رصف تـدارک اجنـاس، خدمـات 

و امـور سـاختامنی ای می شـود کـه در صـورت عـدم 

اداره  کار  در  خـأ  و  سـکتگی  هیچگونـه  آن  تـدارک 

بوجـود منی آیـد و می تـوان گفـت مصـارف کامـاً غیر 

اسـت.  رضوری 

دولـت می توانـد با اتخـاذ رویکرد سـخت گیرانه تر 

پـول  کشـور،  ادارات  روزانـه ی  مصـارف  قبـال  در 

در جهـت  آن  از  و  کـرده  توجهـی رصفه جویـی  قابـل 

اسـتحکام سـنگرهای دفاعـی نیروهای امنیتی کشـور 

کنـد.  اسـتفاده  مردمـی  خیزش هـای  نیروهـای  و 

کارگـزاران  کـه  نیسـت  حالتـی  در  کشـور  وضعیـت 

وضعیـت،  ایـن  بـه  بی توجـه  کشـور  دولتـی  ادارات 

کـه  امـوری مناینـد  تـدارک  را رصف  ملـی  بودجـه ی 

اداره  کار  در  سـکتگی  هیچگونـه  آن  تـدارک  عـدم 

و  سـنگر  بـه  رفـنت  تنهـا  مقاومـت  منـی آورد.  بوجـود 

جنـگ در برابـر طالـب نیسـت. وقتـی اراده ای بـرای 

مختلـف  اشـکال  باشـد،  داشـته  وجـود  مقاومـت 

مقاومـت خـود را منایـان می کنـد. کارگـزاری کـه در 

یـک اداره ی دولتـی کار می کنـد، بـا عـدم خریـداری 

اجنـاس، خدمـات و امـور سـاختامنی ِ غیـر رضوری به 

خاطـر وضعیـت دشـوار کنونـی و بـه خاطـر حامیت از 

مقاومـت ملـی در برابـر گـروه طالبان از خـود مقاومت 

نشـان داده اسـت. نویسـنده ای که در دفاع از موضع 

مـردم و نظـام سیاسـی و در محکومیـت اندیشـه های 

را  مقاومـت  از  دیگـری  شـکل  می زنـد  قلـم  طالبانـی 

الـخ. و  می کنـد  متریـن 

بنابرایـن وضعیـت سیاسـی کشـور دشـوار اسـت 

و آینـده نامعلـوم. 

دیـده  دوردسـت ها  در  کـه  روشـنی  افـق  تنهـا 

در  ملـی  مقاومـت  اسـت.  مقاومـت  افـق  می شـود 

و  فـوری  امـر  یـک  بـه  حـارض  حـال  در  طالـب  برابـر 

مقاومـت  ایـن  شکسـت  و  اسـت  شـده  بـدل  حیاتـی 

افغانسـتان  رفـنت  و  همه چیـز  فروریخـنت  معنـای  بـه 

مقاومـت  ابـزار  بـا  تنهـا  اسـت.  تاریکـی  مغـاک  در 

مجـدد  تأسـیس  باطـل  سـودای  می تـوان  کـه  اسـت 

امـارت اسـامی را بـه یـأس مبـدل کـرد و بـه رهایـی 

بـود. امیـدوار  اسـامی  امـارت  رش  از  افغانسـتان 

کـه  خرنـگاری  بـه  پاسـخ  در  ایـن  از  پیـش  او  دارد. 

گفتـه بـود آیا شـام بـه طالبـان بـاور دارید این سـئوال 

را احمقانـه خوانـده و گفتـه بـود کـه وی بـه توانایـی 

نیروهـای امنیتـی افغـان بـاور دارد.

بـه تعـداد  بـا اشـاره  نیـز  ایـن حـال، ژنـرال میلـی  بـا 

نیروهـای امنیتـی می گویـد کـه تنهـا تعـداد رسبـازان 

بـرای پیـروزی در جنـگ کافـی نیسـت. او گفـت: »دو 

عامـل اصلـی در جنـگ در واقـع اراده و رهری اسـت« 

امـا اکنـون بـه نظـر میرسـد کـه اراده ی قاطـع، رهری 

نظـام منـد و تصمیـم بـه رسکـوب طالبـان مطابـق بـه 

پـان های عملی روی دسـت گرفته شـده و بـا اجرایی 

مـردم  بـه  ماحظـه ی  قابـل  دسـتاوردهای  آن،  شـدن 

و قـوای مسـلح کشـور بـه ارمغـان آورده خواهـد شـد. 

هـم اکنـون قـرار اسـت کـه متـام نیروهـای آمریکایـی 

و خارجـی تـا آخـر مـاه آینـده میـادی از افغانسـتان 

خـارج و متـام مسـئولیت های امنیتـی بـه عهـده دولت 

ایـاالت متحـده  امـا  افغانسـتان واگـذار خواهـد شـد. 

آمریـکا اطمینـان داده اسـت کـه بـه حامیـت مالـی و 

تجهیزاتـی از قـوای مسـلح افغـان ادامـه خواهـد داد.

وزارت دفـاع آمریـکا همیـن جمعـه گذشـته بـا اهـدای 

کمک هـا  کـه  کـرد  تاییـد  بلک هـاک  هلیکوپـر  سـه 

لویـد  اسـت.  راه  در  نیـز  نظامـی  بیشـر  تجهیـزات  و 

آمریـکا خـر داد کـه واحدهـای  وزیـر دفـاع  آسـتین، 

ارتـش در قطـر مسـتقر شـده انـد تـا علیـه جهادیسـم 

در  آمریکایـی  نیروهـای  خـروج  از  بعـد  کـه  جهانـی 

بـه  آمریـکا  کننـد.  مبـارزه  می جنگنـد،  افغانسـتان 

خوبـی واقـف اسـت کـه تنهـا گذاشـنت دولـت و مـردم 

مـی  باعـث  تروریـزم،  هیـوالی  برابـر  در  افغانسـتان 

گـردد کـه به مـرور زمـان، تروریـزم مرزهـا را در نوردیده 

در  جهانـی  تجـارت  هـای  بـرج  فروریخـنت  و هامننـد 

نیویـورک، بـار دیگـر فاجعـه ی انسـانی را در جغرافیای 

خـود شـان خلـق خواهنـد کـرد.

تکمیـل  آمریکایـی ۹۵ درصـد  نیروهـای  رونـد خـروج 

شـده اسـت و تجهیـزات ارتـش آمریـکا در هواپیامهای 

سـی ۱۷ در حـال انتقـال اسـت. بـه دنبـال ایـن رونـد 

موجـی از حمـات طالبـان باعـث سـقوط بسـیاری از 

مناطـق بـه دسـت ایـن گـروه شـده اسـت، امـا دولـت 

بـر  و  نـداده  دسـت  از  را  خـود  روحیـه  افغانسـتان 

کـرده  تاکیـد  از شورشـیانی  دفـاع  بـرای  ملـی  بسـیج 

حساسـیت های  اسـت.  پاکسـتان  در  آن  رهـری  کـه 

ضدطالبانـی و پاکسـتانی در کشـور خیلـی بـاال رفتـه 

و امیـدواری بـه تامیـن منابـع مالـی بـرای دفـاع نیـز 

بیشـر شـده اسـت. از ایـن رو سـخت گیری دولـت و 

مناطـق کشـور  بسـیاری  در  احساسـات ضدطالبانـی 

پیامـی بـه آمریـکا داده اسـت کـه نشـان بدهـد هنـوز 

زود اسـت در بـاره پایـان بـازی در ایـن کشـور صحبـت 

کـرد؛ زیـرا تـا ایـن دم، دولـت و مـردم افغانسـتان نیـم 

نگاهـی بـه پروسـه صلـح و تعهـدات طالبـان داشـتند 

کـه در سیاسـت اعامـی شـان همـواره گفتـه انـد آنان 

رسـیدن بـه توافق سیاسـی صلح را حامیـت می کنند؛ 

امـا عمـا در ایـن بـاره هیـچ گام مثبـت و قابـل توجـه 

برنداشـته انـد، اکنـون کـه طشـت رسـوایی ایـن گـروه 

از بـام افتـاده و دیگـر مجالـی جهـت ارائـه بهانـه هـای 

جدیـد را در خـود منـی بینند دولت و مردم افغانسـتان 

مصمـم انـد تـا بـه هـر نحو ممکـن بـا همـکاری مالی و 

تسـلیحاتی جامعـه جهانـی، طالبـان را با شکسـت بی 

پیشـینه مواجـه مناینـد.

آمریکا و جامعه جهانی تأکید بر حمایت 
از دولت و فصل جدید امیدواری در افغانستان
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 سید لطیف سجادی

مقاومت؛ راه رهایی از شر امارت اسالمی
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 بازی با اعداد              3326
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3221    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3497
وزیرسفید را در خانه  a7 حرکت دهید. 

3526

جواب هدف         2974

  

 
ال

ت

ی
ب

هنرو

ثور
به دلیل وضعیت نامناســب مالی تان شرایط تنش زا در خانواده تان زیاد خواهد 
شد. اجازه ندهید که با مشــکالتی روبه رو شوید. برای جلوگیری از رسوایی به 

شما توصیه می شود که در انتخاب کلمات تان دقت کنید. 

جوزا
در خانه و همچنین در جامعه از شما قدردانی می شود. به شما توصیه می کنیم 
که از حس خوبی که دارید در انجام مذاکرات تجاری اســتفاده کنید. به منظور 

اجتناب از تنش ، از افراد خانواده انتقاد نکنید.

سرطان
کســب و کاری که برنامه ریزی کرده بودید را شــروع مــی کنید . بعد از 
ظهر با افراد جوان خانواده به مســافرتی خواهیــد رفت. امروز برای برنامه 
ریز آینده روز خوبی اســت. وقع بین هستید و ایده های خالقانه ای دارید.

اسد
حس ششم به شما کمک می کند که مشکالت کاری تان را حل کنید. اما نیاز 
به اضافه کاری دارید. باید این کار را انجام دهید زیرا که بعدا از شــما قدردانی 

خواهد شد. امشب، به یاد داشته باشید که نیاز به استراحت دارید! 

سنبله
ممکن اســت با مشکالت مالی مواجه شــوید، اما نباید نامید شوید. فرصت های 
غیر منتظره ی خوبی امشب خواهید داشت. یکی از بستگان به شما فرصتی برای 

پیوستن به یک مشارکت طوالنی مدت کاری می دهد.

حمل
تغییرات قابل توجهی در زندگی اجتماعی و حرفه ای تان رخ می دهد. به دلیل 
ســبک و روشی که دارید در محیط کار از شما قدردانی می شود. امشب ممکن 

است با دوستان تان به مهمانی بروید. 

میزان
ممکن اســت با مشکالت حساســی مواجه شوید ، و مجبور خواهید شد که 
تصمیمات مهمی بگیرید. امروز برای یادگیری زمان خوبی است. می توانید 

در اجرای برنامه های تان موفق باشید.

عقرب
فرصت خوبی دارید که مشــکالت حساسی را حل کنید. امروز صبح ، یکی از 
دوستان تان به شما فرصتی برای پیوستن به یک مشارکت جدیدی می دهد. 

به شما توصیه می کنیم که این پیشنهاد را بپذیرید. 

قوس
امروز صبح احساس نارضایتی دارید زیرا که کسب و کارتان با شکست مواجه 
شده است. آرام باشید. زمان خوبی برای انجام کاری نیست. امروز بعد از ظهر 
شــخصی را مالقــات خواهید کرد که همکاری طوالنی مدتی را با او شــروع 

خواهید کرد که برای شما سودآور است.

جدی
تغییرات خوبی در درامدتان ایجاد خواهد شد. یک کار جدید با یک حقوق 
عالی و یا ارتقا مقام. شــریک عاطفی تان احتماال ناراحت است که باید تمام 

مدت کار کنید. 

دلو
امروز صبح شــرایط مالی تان به طرز عالی بهبود می یابد. ممکن اســت ارثی را 
دریافت کنید و یا برای کاری که اخیرا انجام داده اید پول بگیرید. می توانید برای 

آینده برنامه ریزی کنید. به شما توصیه می شود که بیشتر استراحت کنید.

2975

می ـ شیخ ـ خیام ـ خیر 
ـ خیــره ـ خیار ـ رای ـ 
یار ـ ریا ـ ریش ـ شــیر 
ـ شــی ـ ریشه ـ مریخ 
ـ خمیــرـ  مریـ  امیرـ  

ماهی ـ یخ ـ مایه.
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حوت
احساس خوبی دارید و مصمم هستید و می توانید از این شرایط استفاده کنید. 
می توانید در سفرهای کاری تان موفق شوید و مشکالت حساس را حل کنید. در 

کارتان نتایج خیلی خوبی خواهید گرفت و سالمت هستید.

 شطرنج                     3498

ر

آذرـ اکتشــافات ـ بتکده ـ پارک ـ تحمیل ـ ثاقب ـ جویا ـ چابکدست ـ 
حیله گرـ  خیاالتیـ  دل آساـ  ذوزنقهـ  رضایتـ  زانوـ  ژولیدنـ  سربلندـ  
شکافتنـ  صنوبرـ  ضریبـ  طوافـ  ظرافتـ  عقوبتـ  غیاثـ  فریادرسـ  
قصیده ـ کثرت ـ گوسفند ـ الغر ـ مغایرت ـ نفس ـ واژگان ـ هدیه ـ یلدا.
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ه د ی ه ت ر ی ا غ م آ ز

خ

ساده ترین و رسراست ترین استدالل این است که از نظر احتامالت، این فرضیه 

نامحتمل است. اگر بتوانیم از این قرن به سالمت عبور کنیم و به میانگین 

سّنی گونه های پستاندار دست بیابیم، این به آن معناست که برشیت دست کم 

یک میلیون سال عمر خواهد کرد، و در طول این مدت احتامالً خواهیم 

توانست در سیاّرات دیگر سکونت پیدا کنیم. هامنطور که سال پیش در ستون 

BBC Future نوشتم، به شکل بالقوه تعداد بسیاری زیادی از انسان ها پس 

از ما به دنیا خواهند آمد. حتی اگر 50.000 سال آینده را در نظر بگیریم، 

نسل های آتی تعداد چشمگیری خواهد بود. اگر نرخ زاد و ولد در این دوران 

هامنند قرن بیست و یکم باشد، تعداد کسانی که هنوز زاده نشده اند 62 مرتبه 

بیشرت از تعداد کسانی خواهد بود تا کنون زیسته اند.

مک اسکیل می گوید با توجه به تعداد بسیار زیاد انسان هایی که هنوز زاده 

نشده اند، بسیار جای شگفتی خواهد بود که ما به عنوان جزء بسیار کوچکی 

از این جمعیت، تأثیرگذارترین نسل باشیم. این انسان های آینده احتامالً 

)امیدواریم( از نظر اخالقی و علمی پیرشوتر از ما خواهند بود و در نتیجه 

بیشرت می توانند بر آینده تأثیر بگذارند، آن هم به روش هایی که اکنون برای ما 

قابل درک نیست.

مک اسکیل می گوید نه تنها این امر محتمل نیست بلکه »مشکوک« است. 

کسانی که می گویند ما در نقطه ی عطف تاریخ زندگی می کنیم احتامالً 

استدالل نادرستی دارند. برای مثال، ممکن است سوگیری های شناختی 

در میان باشد. نخست، سوگیری شدیدی وجود دارد که باعث می شود 

رخدادهای مشهود و کنونی بااهمیت تر از آنچه که هستند به نظر برسند. 

برای مثال، اگر در دهه ی 1980 زندگی می کردید احتامالً تصورتان این بود 

که نانوفناوری بزرگرتین خطر برای برشیت است اما مشخص شد که نظریه ی 

»ماده ی چسبناک خاکسرتی« که ترس و دلهره ی زیادی ایجاد کرده بود بسیار 

اغراق آمیز بوده است.

دوم این که، احتامل سوگیری تأییدی نیز وجود دارد: اگر باور داشته باشید 

که باید به خطراتی که وجود برشیت را تهدید می کنند توجه بیشرتی نشان 

داد )پژوهشگرانی که در این مقاله نام بردیم چنین برداشتی دارند( احتامال 

ناآگاهانه استدالل هایی در راستای تأیید این نتیجه گیری مطرح خواهید کرد.

مک اسکیل می نویسد: »اگر زنجیره ای از استدالل ها ما را به این نتیجه برساند 

که در دوران سازترین روزگار زندگی می کنیم باید بدانیم که احتامل نادرست 

بودن استدالل هایامن بسیار بیشرت از درست بودن نتیجه گیری ماست.«

بنا بر دالیلی از این دست، مک اسکیل نتیجه می گیرید که احتامالً ما 

در دوران ساز ترین روزگار زندگی منی کنیم. ممکن است استدالل های 

مجاب کننده ای وجود داشته باشند که نشان دهند در مقایسه با سایر دوره ها، 

لحظه ی کنونی نقطه ی عطفی استثنایی است. اما به خاطر آینده ای بس 

طوالنی که احتامالً پیش روی متدن برشی قرار دارد، به احتامل زیاد نقطه ی 

عطف تاریخ هنوز فرا نرسیده است.

 جنبه ی مثبت نقطه ی عطف نبودن

این نتیجه گیری که احتامالً ما مهمرتین انسان ها در مهمرتین دوران نیستیم 

شاید باعث رسخوردگی شود اما جنبه های مثبت آن را نباید نادیده گرفت. 

اگر به دیدگاه »عرص مخاطرات« باور داشته باشید باید بپذیرید که زندگی در 

قرن آینده بسیار خطرناک خواهد بود و برای اطمینان از تداوم نوع برش باید 

فداکاری های قابل مالحظه ای انجام داد. و هامنطور که کِمپ اشاره می کند، 

تاریخ نشان داده است که هنگامی که نسبت به آرمانشهر آینده  احساس 

خطر زیادی وجود داشته باشد، گاه به نام حفاظت از آن انجام کارهایی 

ناخوشایند موّجه جلوه داده می شوند. به گفته ی او »تاریخی بس طوالنی از 

اقدامات سخت گیرانه ی دولت ها در پاسخ به احساس خطر وجود دارد، و هر 

چه خطر بزرگرت باشد قدرت اضطراری با شدیت بیشرت اِعامل می شود.« برای 

مثال، برخی از پژوهشگرانی که می خواهند از ظهور هوش مصنوعی رشارت بار 

یا فناوری های فاجعه بار جلوگیری کنند استدالل می کنند که ما به نظارت 

فراگیر و جهانی بر متام موجودات زنده نیاز داریم. اما اگر الزمه ی زندگی در 

دوران نقطه ی عطف، ازخودگذشتگی باشد این به آن معنا نیست که در سایر 

دوران ها بی دغدغه می توان زیست. ما نسبت به آینده مسئولیت داریم. در این 

قرن می توانیم مسبب آسیب های چشمگیری باشیم. در قرن گذشته، راه های 

بسیار جدیدی یافته ایم تا میراث مهلکی برای اعقاب خود بر جای بگذاریم، 

از از دی اکسید کربن در جّو زمین گرفته تا پالستیک در اقیانوس و ضایعات 

هسته ای در زیر زمین.

در نتیجه هر چند منی دانیم که آیا این دوران تأثیرگذارترین دوران است یا 

خیر اما می توانیم با اطمینان بیشرتی بگوییم که ما روز به روز قدرت بیشرتی 

برای شکل دادن به زندگی و بهروزی میلیاردها انسانی به دست می آوریم که 

در آینده بر روی این کره ی خاکی زندگی خواهند کرد ــ تأثیری که می تواند 

خوب یا بد باشد. تاریخ نگاران آینده قضاوت خواهند کرد که ما از این نیروی 

تأثیرگذاری تا چه اندازه حکیامنه استفاده کردیم.

اما هامنطور که خواهیم دید، از این جوانی نسبی متدن می توان برای 

استدالل مخالف نیز استفاده کرد. پرسشی که بدیهی به نظر می رسد 

این است که اگر این استدالل را بپذیریم پس باید بگوییم که دوران 

نخستین انسان ها بسیار تعیین کننده تر بوده است؟ چند گام اشتباه در 

دور پالئوسن یا در ابتدای انقالب کشاورزی می توانست باعث شود تا 

متدن برشی هیچ گاه به وجود نیاید.

اما مک اسکیل استدالل می کند که هر چند در تاریخ برش لحظات 

مهمی داشته ایم اما آنها رضورتاً تعیین کننده نبوده اند. برای مثال، 

مردم شکارچی-گردآور امکان این که بر لبه ی پرتگاه بنشینند را 

نداشتند زیرا آنها منی دانستند که می توانند آینده ی دور را تغییر دهند 

و حتی اگر دانش آن را داشتند، لوازم و منابع رضوری برای انتخاب 

مسیری متفاوت را در اختیار نداشتند. بنا به تعریف مک اسکیل، 

الزمه ی تأثیرگذاری و تعیین کنندگی، آگاهی و توانایی انتخاب از میان 

مسیرهای متعدد است.

 چرا این موضوع اهمیت دارد

این تعریف خاص از تأثیرگذاری این پرسش را پیش می آورد که 

اصوالً چرا این مسئله برای مک اسکیل و دیگران اهمیت دارد. برای 

مک اسکیل، در مقام فیلسوفی که به آینده ی دور می اندیشد، فرضیه ی 

نقطه ی عطف تاریخ چیزی بیش از یک پرسش نظری است. پاسخ به 

این پرسش تعیین می کند که متدن برشی چه اندازه از منابع و وقت 

خود را باید به جای مسائل جاری رصف مسائل بلندمدت کند.

اگر به باور شام فردا تأثیرگذارترین روز زندگیتان باشد ــ مثالً امتحانی 

مهم دارید یا می خواهید ازدواج کنید ــ وقت و انرژی زیادی به آن 

اختصاص خواهید داد. اما اگر تصور کنید که تأثیرگذارترین روز زندگی 

شام ده ها سال بعد خواهد بود، یا اصالً ندانید که چه زمانی آن روز 

خواهد آمد، احتامالً به اولویت های دیگرتان خواهید پرداخت.

مک اسکیل یکی از بنیانگذاران نوع دوستی مؤثر است و در زندگی 

حرفه ای خود به دنبال یافنت راه هایی است تا بتواند در بلندمدت 

بیشرتین خیر را برساند. اگر یک نوع دوست مؤثر بپذیرد که ما اکنون 

در نقطه ی عطف تاریخ به رس می بریم این به آن معنا خواهد بود که 

بخش عظیمی از وقت و پول خود را رصف کاهش مخاطراتی کند که 

وجود نوع برش را تهدید می کند ــ و در حقیقت بسیاری اکنون همین 

کار را می کنند.

اما اگر این نوع دوست مؤثر باور داشته باشد که با نقطه ی عطف تاریخ 

قرن ها فاصله داریم، ممکن است به دنبال راه هایی دیگری برای خیر 

رساندن در بلند مدت برود، مثالً با رسمایه گذاری مالی به اعقاب خود 

کمک کند. به گفته ی مک اسکیل اگر فرد انسان دوستی پول خود را با 

نرخ بهره ی 5 درصد رسمایه گذاری کند در طول 200 سال رسمایه اش 

1700 برابر خواهد شد.

 در مخالفت با نقطه ی عطف

استدالل  های موافق با فرضیه ی نقطه ی عطف تاریخ و دالیل اهمیت 

آن را بررسی کردیم، حال ببینیم چه استدالل هایی در مخالفت با این 

فرضیه وجود دارد.

یادداشت

افغانسـتان مـا: انتشـارات نـرش واژه در کابـل از چـاپ کتـاب »صلـح 

افغانسـتان« نوشـته دکـرت محمـد امیـن احمـدی خرب داده اسـت. 

قاسـم فـرزام مسـوول انتشـارات نـرش واژه بـه روزنامـه افغانسـتان ما 

گفـت کـه ایـن کتـاب تـا دو هفتـه دیگـر منتـرش خواهد شـد. 

دکـرت محمـد امیـن احمـدی در یادداشـتی رویکرد کلی ایـن کتاب 

را پیـروی از نظریـه »مقاومـت مبتنی بر عدم خشـونت« گفته اسـت.

او گفتـه اسـت بـه همیـن دلیـل محتـوای آن عمدتاً بر تحلیـل و نقد 

خشـونت فرهنگـی و سـاختاری اسـتوار اسـت و در بخـش فعالیـت 

عـدم  بـر  مبتنـی  مبـارزه  آن،  تکنیک هـای  و  عادالنـه  بـرای صلـح 

خشـونت، پیشـنهاد شـده اسـت.

دکـرت احمدی هم چنین نوشـته اسـت کـه از این رو، بر سـازماندهی 

و بسـیج جامعـه در قالـب گروه های ذینفع تأکید شـده اسـت؛ چون 

سـازماندهی،  بـدون  پایـدار  کـه صلـح  می دهـد  نشـان  مطالعـات 

بسـیج اجتامعـی و مقاومـت عـاری از خشـونت، بـه دسـت منی آید. 

دکـرت امیـن احمـدی از نویسـندگان و اندیشـمندان مطـرح کشـور 

اسـت و از او تـا کنـون اثرهـای علمـی، کتـاب و مقـاالت در حـوزه 

فلسـفه، اسـالم، صلـح، حقـوق برش، حقوق و سیاسـت منترش شـده 

است.

از کتاب هـای او می تـوان بـه »انتظـار بـرش از دیـن«، »قلمروهـای 

هسـتی از نـگاه فیلسـوفان تحلیلـی«، »تناقـض منـا یـا غیـب منون؛ 

نگاهـی نـو بـه معجـزه«، ترجمـه کتـاب »حقـوق بـرش در روابـط بین 

امللل« نوشـته دیوید فورسـیت و ده ها مقاله های علمی و تخصصی 

دیگـر اشـاره کرد. 

»پیـر« )Old( جدیدتریـن فلـم ام. نایت شـیاماالن پرفروش ترین فلم 

هفته در آمریکا شـد.

بـه گـزارش ورایتـی، »اولـد« فلـم جدیـد ام. نایت شـیاماالن با فروش 

بیـش از ۱۶ میلیـون دالـر در اولیـن آخـر هفتـه اکرانش گیشـه ها را 

گرفت.

ایـن فلـم کـه در سـه روز اول اکرانـش ۱۶.۵ میلیـون دالـر فروختـه 

محصولـی از کمپانـی یونیورسـال اسـت و بـا بـازی آلکـس وولـف و 

توماسـین مکنزی سـاخته شده اسـت. »پیر« فقط در روز جمعه ۶.۸ 

میلیـون دالـر از اکران در ۳۳۵۵ سـالن سـینام کسـب کـرد. فروش 

تقریبـاً ۱۰ میلیـون دالـر دیگـر در ۲ روز بعدی کافی بـود تا این فلم 

بتوانـد عنـوان پرفروش تریـن فلـم هفتـه را از آن خـود کند.

بـه ایـن ترتیـب »پیـر« چهاردهمین فلـم شـیاماالن خوانده شـده که 

توانسـته بیـش از ۱۵ میلیـون دالـر در اولیـن آخـر هفتـه اکرانـش 

کسـب کنـد و هفتمیـن فلـم وی شـده کـه در صـدر فـروش گیشـه 

جـای گرفتـه اسـت.

»پیـر« دربـاره خانـواده ای در تعطیـالت اسـت کـه در یـک سـاحل 

اقامـت مـی کننـد و بـه رسعت پیـر می شـوند و همه زندگی شـان در 

یـک روز سـپری می شـود.

پیش بینـی شـده بـود کـه ایـن فلـم بتوانـد کارش را بـا فـروش ۱۵ 

میلیـون دالـری آغـاز کند و مانند »بیوه سـیاه« و »هرج و مرج فضایی 

۲« ظاهر شـود.

ایـن در حالـی اسـت کـه شـیوع نـوع دلتـای ویـروس کرونـا بیش از 

پیـش مـورد توجـه قـرار گرفتـه و رضورت اسـتفاده از ماسـک ممکـن 

اسـت برخـی از سـینامروها را از سـالن ها دور کنـد.

»چشـم مـار« با بازی هـری گلدینگ با فاصله نزدیکـی پس از »پیر« 

قـرار گرفتـه و ایـن فلـم کـه محصـول پارامونت اسـت فروشـی ۱۳.۴ 

میلیـون دالـری را ثبـت کـرده اسـت. پیش بینی هـا این بـود که این 

فلـم بتوانـد ۱۴.۲ میلیـون دالر بفروشـد. فـروش این فلـم از منایش 

در ۳۵۲۱ سـالن سـینام تنهـا در روز جمعـه ۵.۴۷ میلیون دالر بود.

»بیـوه سـیاه« و »آشـوب فضایـی ۲« نیـز در مکان های سـوم و چهارم 

باکـس آفیـس قـرار گرفته اند.

»رسیـع و خشـمگین ۹« نیـز هـر چند در مـکان پنجـم باکس آفیس 

جـای گرفتـه امـا این هفته موفق شـد تـا رقم فروشـش را در مجموع 

از مـرز ۶۰۰ میلیـون دالـر فراتر بربد.

سینما

آیادر»نقطهیعطفتاریخ«زندگیمیکنیم؟
-بخشدوموپایانی

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

وجود داشته باشد.
 8 کلمه: خوب 

 16 کلمه: متوسط 
 23  کلمه: عالی 

 ریچارد فیشر

»اولد«پرفروشترین
فلمهفتهدرآمریکاشد

انیمیشن

شـکیل اونیـل اسـطوره سـابق بسـکتبال نویسـنده و تهیه کننـده یـک 

فلـم انیمیشـن کوتاه شـد.

به گزارش ورایتی، شـکیل اونیل افسـانه بازنشسـته بسـکتبال هم بعد 

از تعـدادی از هم بازی هـای سـابقش قصـد کـرد وارد دنیـای فلم هـای 

و  نویسـندگی  بـا  را  اونیـل نخسـتین حضـور خـود  انیمیشـن شـود. 

داخـل  »صـدای  نـام  بـه  کوتـاه  انیمیشـن  فلـم  یـک  تهیه کنندگـی 

رس« آغـاز کـرده و آن را از طریـق رشکـت خـود یعنـی جـرزی لجنـدز 

و  داخلـی  فشـارهای  بررسـی  بـه  فلـم  ایـن  می سـازد.  پروداکشـنز 

خارجـی بـرای موفقیـت از زاویه ۲ دوسـت به نام های راشـان و دیمون 

می پـردازد کـه دوسـتان دوران کودکـی و بازیکنان بسـکتبال اهل یک 

محلـه هسـتند. هـر ۲امیدوارنـد به لیگ حرفـه ای بسـکتبال آمریکا راه 

پیـدا کننـد، امـا راشـان شـانس بیشـرتی میـان اسـتعدادیاب ها دارد.

امـا ایـن در حالـی اسـت کـه راشـان بـه بقیـه نگفتـه عالقـه اصلـی او 

نسـبت بـه مجسمه سـازی اسـت. بـا وجـود اینکـه سـفر او بـرای دنبال 

کـردن رویاهایـش پـر از مشـکالت و محرومیت هـای متعـدد اسـت، او 

متعهـد اسـت نگـذارد صـدای داخـل رسش او را شکسـت دهـد.

کارکشـته  فلمسـاز  حیمنـز  رافائـل  کارگردانـی  بـه  کوتـاه  فلـم  ایـن 

انیمیشـن سـاخته شـده اسـت. اونیـل عـالوه بـر نوشـنت فلمنامـه در 

همراهـی بـا دانـی اف. ویلسـون مسـئولیت روایت داسـتان را بر عهده 

دارد. سـدریک ویلیامـز جونیـور و جاشـوا دیویـد کینـگ صداپیشـگان 

آهنگ هـای  شـامل  فلـم  هسـتند.  دیمـون  و  راشـان  نقش هـای 

اوریجینالـی از تـون که رپـر و تهیه کننده اسـت و همچنین متیو وانگ 

آهنگسـاز خواهـد بـود.

اونیـل گفـت: مـن خیلـی بـه ایـن فلم افتخـار می کنـم. این نخسـتین 

باری اسـت که پروژه خودم را می نویسـم و تهیه می کنم. می خواسـتم 

بـه چیـزی کـه خیلی هـا بـا آن مواجـه می شـوند، مخصوصـاً نوجوانـان 

بزرگسـالی کـه اضطـراب و اسـرتس را تجربـه می کنند، اشـاره کنم.

ایـن پـروژه اکنـون در مراحـل نهایـی تولیـد اسـت و قـرار اسـت سـال 

راهـی جشـنواره ها شـود.  ۲۰۲۲

اسطورهبسکتبالدردنیایانیمیشن

رویداد
کتاب»صلحافغانستان«
بهزودیمنتشرمیشود

   برگردان: هامون نیشابوری

  منبع: آسو



قهرمـان  باورنکردنـی  و  سـنگین  شکسـت 

. ن ی جها تبه ا سـه مر

امتیـاز  در  جنوبـی  کوریـای  از  هـون  دای  لـی 

طالیی شکسـت خـورد و امیدش از کسـب مدال 

طـال قطع شـد.

هـردو تکوانـدو کار ۱۹ مقابـل ۱۹ در سـه دور 

بیـک  اولـوغ  دور طالیـی  در  و  کردنـد  مسـاوی 

رقابـت  قطعـاً  قبـل  هـای  املپیـک  همـه  ماننـد 

هـای دوی رسعـت در توکیـو یکـی از جـذاب ترین 

بـود.  خواهـد  مسـابقات 

بـه شـکل  بولـت  یوسـین  کـه  بـود  پیـش  چنـدی 

رسـمی از دنیـای حرفـه ای ورزش خداحافظی کرد 

و حـاال در املپیـک توکیـو بـرای اولیـن بار از سـال 

2004 شـاهد ایـن خواهیـم بـود کـه دونـده ای به 

ایـن اسـطوره جامائیکایـی بـه مـدال طـالی  جـز 

رقابت هـای دوصـد مـر  دسـت پیـدا کنـد. 

اصلی تریـن  میـل  دیلـی  راسـتا  همیـن  در 

شـانس های کسـب مـدال طـال در رقابت هـای دو 

صـد مـر املپیـک توکیـو را بررسـی کـرده اسـت.

آندره دگراس

ایـن دونـده کانادایـی و 26 سـاله در املپیـک ریـو 

کـه پنـج سـال پیش برگزار شـد پشـت رس یوسـین 

بولـت و جاسـتین گاتلیـن بـه مقـام سـوم و مـدال 

در  او همچنیـن  آن سـال  در  یافـت.  برنـز دسـت 

مسـابقات چهـار در صد مر  برنز گرفـت و در 200 

مـر مـدال نقـره را بـه دسـت آورد. 

در واقـع دگـراس اولین ورزشـکار کانادا شـد که در 

هر سـه مسـابقه دوی رسعت مدال گرفت. دگراس 

همچنیـن بـا بولـت رابطـه بسـیار نزدیکـی دارد و 

اسـطوره جامائیکایی بارها به متجیـد از او پرداخته 

اسـت. در واقـع بـه نظـر می رسـد کـه بـا توجـه بـه 

عـدم حضـور بولـت و گاتلین حـاال دگـراس یکی از 

شـانس های اصلـی کسـب طال در توکیو محسـوب 

می شـود.

آکانی سیمبین

ایـن دونـده اهـل آفریقـای جنوبـی در رقابت هـای 

املپیـک ریو مقام پنجمـی دو صد مر را از آن خود 

کـرد. البتـه فاصلـه او بـا نفـره سـوم تنها سـه صدم 

ثانیـه بـود. سـیمبین همچنیـن در مـاه جـوالی بـا 

ثبـت زمـان 84/9 رکورد دو صد مـر آفریقا را به نام 

خـود ثبـت کـرد. او همچنین اخیـرا تاکیـد کرد که 

بـرای کسـب مـدال طال به توکیو می آیـد و در واقع 

مرحلـۀ  بـه  و  کنـد  کسـب  امتیـاز  کـه  توانسـت 

کوارترفاینـل راه پیـدا کـرد. پیـش از ایـن اولـوغ 

بیک حریف از کشـور مالی را شکسـت داده بود. 

او داشـن قهرمانـی جهـان و هفـده مـدال طال و 

یـک یک نقـره و برونز بازی هـای املپیک قهرمان 

راشـدوف  بیـک  الـوغ  بنـام  جهـان  ارتش هـای 

دارد. درکارنامـه  را  ازبیکسـتانی 

از خـود نه تنهـا به عنوان مناینـده امریکای جنوبی 

بلکـه مناینـده کل قـاره آفریقا یادکرده اسـت.

زارنل هیوز

بـرای  بریتانیـا  بـه جـز رقابتهـای 200 مـر  حـاال 

نیـز شـانس دارد.  مـدال در دو صـد مـر  کسـب 

بهریـن زمـان ثبـت شـده توسـط هیـوز در سـال 

جـاری 10.06 بـوده اسـت امـا در عیـن حـال ایـن 

دونـده بریتانیایی ارصار دارد که برای کسـب مدال 

در توکیـو شـانس دارد. هیـوز از انگیـزه های باالیی 

بـرای موفقیـت در توکیو برخوردار اسـت و اخیراً نیز 

از اشـتیاق بـاالی خود برای به میـدان رفن در این 

مسـابقات مهـم صحبـت کـرده بود.

یوشیهیده کریو

بزرگریـن امیـد جاپـان بـرای درخشـش در رقابـت 

هـای دو صـد مـر یوشـیهیده کریو اسـت کـه برای 

اولیـن بـار در دومیدانـی این کشـور توانسـت 100 

مـر را زیـر 10 ثانیـه بـدود. او در قامـت یکـی از 

در  و  شـده  ظاهـر  آسـیا  دومیدانـی  هـای  پدیـده 

رقابت هـای آسـیایی دوحـه 2019 نیـز موفـق شـد 

مـدال طـال را از آن خـود کند. از طرفـی همه گیری 

ویـروس کرونـا باعـث شـد کـه کریـو بـا یـک رقابـت 

و حـاال  برگـردد  میادیـن  بـه  املپیـک  در  خانگـی 

جاپانی هـا امیـد زیـادی بـه او بـرای کسـب مـدال 

دارند.

ترایون برومل

ایـن دونـده اهـل امریـکا پنـج سـال بسـیار دشـوار 

را بعـد از املپیـک ریـو پشـت رس گذاشـته اسـت. 

او در دو چهـار در صـد مـر املپیـک ریـو از ناحیـه 

مـچ پـا آسـیب دیـد و از آن زمـان بـرای بهبـود ایـن 

آسـیب دیدگـی خـود دو بـار عمـل جراحـی انجـام 

احتـال  مـورد  در  نگرانی هایـی  امـا  اسـت.  داده 

خداحافظـی برومـل از ورزش حرفـه ای نیـز وجـود 

مسـابقات  در  و  گشـته  بـاز  حـاال  او  امـا  داشـت 

املپیـک توکیـو یکـی از شـانس های کسـب مـدال 

طـال محسـوب مـی شـود.

'قهرمان سه مرتبه ای جهان شکست خورد'

ورزش
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قابـل قبـول نیسـت کـه کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا، این 

اصـل را نقـض کنند.«  

او عـالوه کـرد کـه یکـی دیگـر از مـوارد تخلـف در برابـر ایـن 

کنوانسـیون اسـکان پناهجویـان تحـت رشایـط غیرانسـانی 

لیسـبوس  جزیـره  پناهجویـان  اردوگاه  مثـل  هـا،  دراردوگاه 

یونـان مـی باشـد.«

سـاحلی لیبیـا کـه توسـط اتحادیـه اروپا متویل می شـوند، 

را  پناهجویـان  هـای  کشـتی  کـه  اسـت  گردیـده  آور  یـاد 

درمسـیر راه متوقـف کـرده و دوبـاره بـه لیبیـا می فرسـتند.

بـه گفتـه او»یکـی از عنارص اصلـی کنوانسـیون پناهجویان 

ژنیو اینسـت که انسـانها نباید به کشـورهایی برگشـت داده 

شـوند کـه در آنـان تضمین امنیتـی ندارنـد.« و تأکید کرد » 

درآسـتانه ۷۰ سـالگی کنوانسـیون پناهجویان ژنیو، یکن از اعضای 

شـورای کارشناسـان بـرای ادغـام و مهاجـرت، اتحادیـه اروپـا را بـه 

نقـض بخـش هایی از این کنوانسـیون متهم کرده اسـت. بـه گفته او 

اتحادیـه اروپـا پناهجویـان را تنهـا مـی گذارد.

پیـرا بنـدل رئیـس شـورای کارشناسـان بـرای ادغـام و مهاجـرت، 

اتحادیـه اروپـا را بـه کوتاهـی کـردن در برابـر پناهجویان متهـم کرده 

و گفتـه اسـت کـه ایـن اتحادیـه در بخش هایـی قوانین بیـن املللی 

را در قسـمت پناهجویـان نقـض کـرده اسـت. ایـن دانشـمند علـوم 

سیاسـی در دانشـگاه ایرلنگـن شـهر نورنـربگ بـه خربگـزاری آملـان 

گفتـه اسـت »یادبود از هفتاد سـالگی این کنوانسـیون بایـد انگیزه و 

تلنگـری باشـد به زنـان و مردان اروپایـی که آنـان در برابر پناهجویان 

مسـولیت دارند.« او افزوده اسـت: » و باید با رصاحت انگشـت انتقاد 

گذاشـته شـود کـه ایـن مسـئولیت هـا چندیـن بار نقـض شـده اند.«

ایـن کنوانسـیون بـه روز چهارشـنبه هفتـاد سـاله مـی شـود و سـنگ 

بنـای قوانیـن جهانـی پناهجویـان بـه شـار مـی رود. کنوانسـیون 

پناهجویان ژنیو حق پناهندگی و حایت از انسـان هایی را تضمین 

مـی کنـد که در کشـورهای خـود به دلیل مسـایل » نـژادی، مذهبی 

و ملیتـی« و یـا هـم به دلیل تعلقـات به یک گروه مشـخص اجتاعی 

و یـا بـه دلیـل جهـان بینی سیاسـی خود بـا آزار و تعقیـب مواجه اند. 

ایـن کنوانسـیون بـه تاریخ ۲۸ ماه جـوالی ۱۹۵۱ به تصویب رسـیده 

است.

هـای  از کشـتی  پناهجویـان،  وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  بنـدل  خانـم 

پناهجویـان در حومـه جزایـر یونان یاد کرده اسـت که بـا اجبار دوباره 

بـه سـمت ترکیـه برگشـت داده مـی شـوند. همچنـان از محافظـان 

ورزشکاران افغان بر حریفان 
ایرانی خود غلبه کردند

صدراعظم اتریش: رقم پناهجویان افغان افزایش خواهد یافت

مالکیـت در مناطـق مـرزی در تنش هسـتند.

هنـد  در  مخالـف  حـزب  رهـرب  گانـدی،  رائـول 

انتقـاد قـرار داده و  ایـن کشـور را مـورد  دولـت 

گفتـه دولـت مسـتقر توانایـی مدیریـت چیـن را 

نـدارد.   منطقـه لـداخ در ایالـت جامو و کشـمیر 

قـرار دارد و چیـن و هنـد بـر رس ایـن منطقـه در 

شـالی ترین نقطـه هنـد از دهـه ۵۰ میـالدی 

داشـته اند. اختـالف 

هنـد و چیـن پـر جمعیت ترین کشـورهای جهان 

هسـتند و در عیـن حـال طوالنی ترین مـرز مورد 

مناقشـه را در جهـان دارند.

مقام هـای محلـی در ایالـت "لـداخ" در شـال 

هنـد می گوینـد چادرهـای جدیـدی متعلـق بـه 

ارتـش چیـن در منطقـه مورد مناقشـه مـرزی برپا 

است. شـده 

ایـن ادعـا در حالـی مطـرح شـده کـه مذاکـرات 

میـان هند و چیـن برای کاهش میـان تنش های 

مـرزی ایـن دو کشـور به تاخیـر افتاده اسـت.

مقام هـای هنـد می گوینـد ایـن چادرها بـا وجود 

درخواسـت های مکـرر بـرای تـرک ایـن منطقـه 

جمـع نشـده اند.

هنـد و چیـن حـدود ۱۴ مـاه اسـت بـر رس حدود 

جنسـی علیـه زنـان.«

یکـی از نگرانـی هـای دیگـر صدراعظم اتریـش را احتـال ورود 

اسـالم گرایـی افراطـی توسـط این مهاجران تشـکیل مـی دهد. 

»مـن دقیقـاً منـی خواهـم کـه ایـن ایدیولـوژی بیـار وارد اروپـا 

شـود.« صدراعظـم اتریـش در ایـن گفتگـو بـا روزنامـه »بیلـد« 

تأکیـد کـرده اسـت کـه نبایـد همـه پناهجویـان را بـا یک چشـم 

نـگاه کـرد، اکرث این مهاجـران خیلی خوب ادغام شـده اند و اما 

» مـا در سـال هـای اخیـر بـا این مـوج مهاجـرت ها یهودسـتیزی 

زیـادی را نیـز بـه اروپـا وارد کـرده ایم.«

او افـزود: » بـا ایـن مهاجـرت هـا تعـداد زیـادی اینجـا آمـده انـد 

کـه موقـف رصیح مخالـف همجنس گرایـی دارند و کسـانی هم 

هسـتند کـه بـه حقـوق زنـان اهمیتـی منـی دهند.«

و  بلجیـم  در  فرانسـه  حومـه  شـهرهای  وضعیـت  بـه  کورتـس 

کشـورهای دیگـر اروپایـی اشـاره کـرد و از یـک مـورد قتـل در 

پایـان مـاه جـون در ویانـا یادآور شـد: »مـا چندی قبـل دیدم که 

چندیـن مـرد افغـان یـک دخـر ۱۳ سـاله را بـا اسـتفاده از مواد 

مخـدر بیهـوش منـوده و بـه او تجـاوز منودنـد و بعـد او را به قتل 

رسـانیده و مثـل یـک جنـس او را در جایـی رهـا منـوده بودنـد.«

او بـر خواسـت اتریـش تأکیـد کـرد کـه بـرای حـل ایـن معضـل 

بایـد امکاناتـی مهیـا گـردد و گفـت کـه »در صـورت اخـراج، اگر 

بـه کشـورهای خـود مهاجران ممکن نباشـد، آنانرا به یک کشـور 

سـومی اخـراج بتواننـد.« امـا در ارتباط بـه این تقاضـای اتریش 

تـا اکنـون توافقی در سـطح اتحادیـه اروپا صورت نگرفته اسـت.

و اتریـش قـادر نیسـتند کـه  مثـل سـال ۲۰۱۵ تعـداد خیلـی 

زیـادی از مهاجـران را بـه گونـه جمعـی بپذیرنـد. او در ادامـه 

افـزوده اسـت کـه » خیلـی خوشـحال« مـی باشـد کـه اکنـون 

درمقایسـه بـا مهاجرت غیر قابـل کنرول سـال ۲۰۱۵، خطوط 

کشـورها هـم در اروپـا و هم در آملان تغییر کرده اسـت. »ما باید 

بـه عنـوان اتحادیـه اروپـا در همیـن تابسـتان امسـال اقداماتی 

سـال ۲۰۱۵،  بـه  مشـابه  وضعیـت  بـروز  از  تـا  بدهیـم  انجـام 

جلوگیـری کـرده باشـیم.« 

صدراعظـم اتریـش تأکیـد کرده اسـت کـه برنامه های اخـراج از 

ایـن کشـور بـدون هیـچ تأملـی ادامـه خواهـد یافـت، حتـی اگر 

طالبـان بخـش هـای بیشـری از افغانسـتان را تسـخیر منایند. 

»مـا مطمئنـاً رونـد اخـراج بـه افغانسـتان را ادامـه مـی دهیـم.« 

کورتـس گفتـه اسـت که اگـر مـردم مجبور به فـرار شـوند، بدون 

تردید کشـورهای همسـایه افغانسـتان، ترکیه و بخشـهای امنی 

از افغانسـتان مناطـق بهری اند در مقایسـه به اینکـه به آملان، 

اتریـش و یا هـم سـویدن بیایند.

رقـم  افزایـش  بـا  کـه  اسـت  گفتـه  نگرانـی  ابـراز  بـا  کورتـس 

کشـورهای  در  خشـونت  جدیـد  نوعیـت  افغـان  پناهجویـان 

اروپایـی نیـز افزایـش خواهـد یافـت. »شـا تنهـا فقـط بـه آمـار 

جرایـم نـگاه کنید، اکرث جرایم خیلی شـدیدی کـه رخ داده اند، 

در گذشـته هـا مشـابه آن را نداشـتیم. ارقـام چنیـن جرایـم در 

میـان گـروه هـای مشـخصی خیلی بـه وضـوح دیده می شـوند. 

و خشـونت هـای  آمیـز  افزایـش جنایـات خشـونت  مخصوصـاً 

در  افغـان  پناهجویـان  افزایـش  احتـال  از  اتریـش  صدراعظـم 

اتحادیـه اروپـا هشـدار داد. کورتـس گفتـه اسـت کـه وضعیـت در 

افغانسـتان وخیـم تـر خواهـد شـد واین مسـأله سـبب افزایش رقم 

مهاجـران ایـن کشـور بـه اتحادیـه اروپـا مـی شـود.

سباسـتین کورتـس، صدراعظم اتریـش در یک برنامـه گفتگوهای 

سیاسـی که قبالً ضبط شـده بود، و به روز یکشـنبه منترش گردید 

بـه روزنامـه »بیلـد« گفتـه اسـت کـه »پـس از خـروج نیروهـای بین 

املللـی از افغانسـتان وضعیـت در ایـن کشـور بـه طـور دراماتیکی 

مـردم  هـای  مهاجـرت  از  موجـی  سـبب  و  گردیـده  تـر  وخیـم 

افغانسـتان بـه سـمت اروپـا خواهـد شـد.«

کورتـس در ایـن گفتگـو تأکیـد کـرده؛ او معتقـد اسـت کـه آملـان 

بـود  اش  حرفه یـی  نیمـه  مبـارزه  نخسـتین 

رسـید. پایـان  بـه  پیـروزی  بـا  کـه 

برنامه ریزی شـده اسـت.

لواندوفسـکی جدیـداً برنـده مـرد سـال فوتبـال 

بدسـت  بـرای  او  شـانس  همیـن  و  شـد  آملـان 

آوردن تـوپ طالیـی ۲۰۲۱ را هـم کمـی افزایش 

اسـت. داده 

رونالدو کاکان شـانس ۸/۱ برای بدسـت آوردن 

برنـده  شـانس  حالیکـه  در  دارد  را  عنـوان  ایـن 

شـدن لئونل  مسـی با شـانس ۲/۱ بیشر از متام 

حریفانش اسـت. پس از شـیوع ویروس کرونا در 

رسارس جهـان و تعطیلـی بسـیار از مسـابقات و 

وقفـٔه چنـد ماهه، نرشیـه فرانس فوتبـال تصمیم 

گرفـت تـوپ طالیـی در سـال ۲۰۲۰ بـه هیـچ 

بازیکنـی تعلـق نگیرد.

شـکور قـادری در کتگـوری وزن سـبک 

ذبیـح  و  آملـان   GMC سـازمان  در 

وزن  سـبک  کتگـوری  در  مبـارز  اللـه 

NFC آملـان در مسـابقات  در سـازمان 

هرنهـای رزمـی مختلط حریفـان ایرانی 

کردنـد. مغلـوب  را  خـود 

دفـر  عضـو  قـاری زاده  مجیـب 

املپیـک  ملـی  کمیتـه  رسـانه های 

کـه  گفـت  آزادی  رادیـو  بـه  افغانسـتان 

ذبیـح اللـه مبـارز تاکنون چهـار پیروزی 

بـدون شکسـت را در کارنامـه حرفه یـی 

خـود بـه ثبـت رسـانیده؛ اما قـادری این 

نرشیـه فرانـس فوتبال می خواهد امسـال به 

صـورت همزمان، دو تـوپ طالیی اهدا کند.

احتـاالً  خارجـی،  رسـانه های  گـزارش  بـه 

دو  تـوپ طالیـی  دادن  مراسـم  در  امسـال 

عنـوان بـه برنـدگان داده خواهـد شـد، یکی 

مربـوط بـه سـال ۲۰۲۰ و دیگـری مربوط به 

سـال ۲۰۲۱.نرشیـه اکیـپ فرانسـه نوشـته 

کـه روبـرت لواندوفسـکی، مهاجـم پولنـدی 

سـال  طالیـی  تـوپ  برنـده  مونیـخ،  بایـرن 

گذشـته خواهد بود و در مراسـم امسـال این 

عنـوان بـه او داده خواهـد شـد.

گفتـه شـده کـه مراسـم اهدای تـوپ طالیی 

فرانـس فوتبـال، در تاریخ ۵ دسـمرب ۲۰۲۱ 

هند نیروهای نظامی چین را به 
نین خودداری از ترک منطقه 'لداخ' متهم کرد  قوا ــا  وپ ر ا تحادیه  ا روپایی:  ا کارشناســان 

اســت  کرده  نقض  تاحدی  ا  ر پناهجویان  مــور  ا در  لمللی  ا بیــن 

ایـن رقابـت، مـرف  تـوان و نیـروی خـود را در  کـه متـام 

خواهـد کـرد. چالـش کـه فـرزاد بـا آن مواجـه اسـت، چالش 

وزنـی اسـت، فـرزاد بازیکـن این وزن نیسـت و مبـارزه کردن 

در ایـن وزن، برایـش دشـوار خواهـد بـود."

فـرزاد منصـوری در صـورت پیـروزی امـروز در برابـر حریـف 

کوریایـی اش پـس از آن، در برابـر تکوانـدوکاران بـا تجربـه 

جهـان از کشـورهای آملـان و قزاقسـتان، رو بـه رو خواهـد 

. شد

پنج ورزشـکار از چهار رشـتۀ ورزشـی در رقابت های املپیک 

افغانسـتان رشکـت کرده انـد کـه  از  بـه مناینده گـی  توکیـو 

مهـدی یـاوری روز گذشـته در بخـش نشـانه زنـی نتوانسـت 

بـه مرحلـۀ بعـدی، راه یابـد و از ایـن رقابت هـا حـذف شـد.

رنگینـی را نصیبت افغانسـتان ساخته اسـت.

منصـوری می گویـد: "مترینـات مـا بسـیار خـوب و فـرشده در 

جاپـان، جریـان دارد. تاریـخ ۲۷ جـوالی رقابـت مـن اسـت، 

انشـالله تـا آخریـن توان خـود، زحمت می کشـم تـا بتوانم برای 

کشـورم مـدال کسـب کنـم."

آگاهـان ورزش و ملـی پوشـان پیشـین تیـم ملـی تکوانـدوی 

افغانسـتان، کسـب مـدال در چنیـن رویـداد جهانـی را دشـوار 

می داننـد؛ امـا بـا ابـراز خوشـبینی از آماده گی هـای ایـن چهرۀ 

خـالق تکوانـدوی کشـور می گوینـد.

محمـود حیـدری، عضـو تیـم ملـی پیشـین فدراسـیون تکواندو 

ایـن  بـرای  و  اسـت  توامننـدی  ورزشـکار  "فـرزاد،  می گویـد: 

رقابت هـا زحمت هـای زیـادی کشـیده و مـن مطمیـن هسـتم 

تنهـا  فـرزاد منصـوری،  اسـد(  امـروز )سه شـنبه، ۵  قراراسـت 

مناینـدۀ تکوانـدوی کشـور، در بازی هـای املپیـک توکیـو در 

برابـر حریفـش از کوریـا رقابـت کنـد.

ایـن رقابـت سـاعت ۴۵: ۷ دقیقـه صبـح به وقـت کابـل برگزار 

خواهد شـد.

ایـن ورزشـکار از آماده گی هـای اش برای این رقابـت، اطمینان 

می دهد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه روز یـک شـنبه، مهـدی یـاوری ملـی 

پـوش نشـانه  زنی کشـور نتوانسـت نتیجـۀ کسـب کنـد و از دور 

رقابت هـا، حـذف شـد.

یگانـه امیـد افغانسـتان بـرای دسـت یابی بـه مـدال ارزشـمند 

از رویـداد بـزرگ جهـان رقابت هـای املپیـک ۲۰۲۰ توکیـوی 

جاپـان، همیـن ورزشـکار اسـت.

فرزاد منصوری ۱۹ سـاله، یک مر و ۹۵ سـانتی قد دارد و در 

وزن مثبـت ۸۰ کیلوگـرام در برابـر ایـن تکوانـدوکار رسشـناس 

جهـان و اهـل کوریـا کـه قهرمـان دو مرتبه یـی آسـیا اسـت و 

معتـرب تریـن برنـز بین املللـی و قهرمانی دانشـجویان جهان را 

در کارنامـه اش، دیـدار خواهـد کرد. 

محمدبشـیر تره کـی،  رسمربـی تیـم ملـی تکوانـدو می گویـد: 

"آماده گـی صـد در صـد داریـم بـه ایـن رقابت هـا، مـا به خاطـر 

اشـراک،  خاطـر  بـه  نـه  آمدیـم  املپیـک  بـه  مـدال  کسـب 

فـرزاد از روحیـۀ عالـی برخـوردار اسـت، هیـچ مشـکلی و هیـچ 

بهانه جویـی هـم نداریـم و مـا آخریـن تـالش خـود را می کنیـم 

تـا بـه افغانسـتان، مدال کسـب کنیـم و پرچم افغانسـتان را به 

اهتـزاز دربیاوریـم."

فـرزاد منصـوری با عملکرد چشـمگیری از بازی هـای جهانی و 

آسـیایی بـا بـه زانـو درآوردن حریفـان قدرمتنـدش، مدال های 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

فرزادمنصوریباحریفکوریاییاشدیدارمیکند

به صورت  ــال  مس ا فوتبال  نس  فرا
می کند ــدا  ه ا طالیی  توپ  دو  همزمان 

ممنوعیت صدور مجوزهای تدریس خصوصی 
در چین برای 'ترغیب فرزندآوری' 

بـا اعـالم ایـن تغییـرات، از روز جمعه ارزش سـهام 

رشکت هـای خصوصـی آموزشـی چیـن رشوع بـه 

افـت کـرد و روز )دوشـنبه ۴ اسـد( هـم بـا رشوع 

بـه کار بازارهـای بین املللـی بـورس، ارزش ایـن 

سـهام ها بیـن ۳۰ تـا ۴۰ درصـد کاهـش یافـت. 

شـاخص "صنعت آموزشـی چین" امروز شاهد ۱۴ 

درصـد افـت بـود. بـر اسـاس قوانیـن اعـالم شـده 

نظارت هـای  تحـت  فعـال  خصوصـی  موسسـات 

بیشـر خواهنـد بـود و تدریس خصوصـی خارج از 

سـاعت کاری مـدارس در اواخـر هفتـه، تعطیـالت 

عمومـی و همچنیـن در زمـان تعطیـالت مـدارس 

خصوصـی  موسسـات  اسـت.  ممنـوع  کلـی  بـه 

آموزشـی همچنیـن از فعالیت هـای رسمایه گذاری 

منـع شـده اند. هدف دولـت چین از ایـن تغییرات 

کاهـش فشـار بـر روی دانش آمـوزان ایـن کشـور 

خانواده هاییسـت  زندگـی  هزینـه  آوردن  پائیـن  و 

مشـارکت  فرزنـدآوری  نـرخ  آمـدن  پائیـن  در  کـه 

امسـال  مـی  مـاه  در  کشـور  ایـن  داشـته اند. 

)۲۰۲۱( اعـالم کـرد کـه سـه فرزنـد در این کشـور 

مجـاز اسـت؛ پیـش از ایـن داشـن فقـط دو فرزند 

مجـاز بـود. بـر اسـاس آمـار انجمـن تحصیلـی در 

چیـن، بیـش از ۷۵ درصـد دانش آمـوزان بیـن ۶ 

تـا ۱۸ سـاله در ایـن کشـور در اوقـات خـارج از 

خصوصـی  کالس هـای  از  مکتـب،  کار  سـاعات 

آموزشـی اسـتفاده کرده اند؛ این آمار سـال ۲۰۱۶ 

میـالدی را در بـر می گیـرد.

ممنوعیـت صـدور مجوزهای جدید بـرای تدریس 

بـه  در چیـن  مـدارس  اصلـی  خصوصـی دروس 

ارزش سـهام موسسـات  و  زده  دامـن  نگرانی هـا 

بازارهـای  در  کشـور  ایـن  خصوصـی  آموزشـی 

بـورس هنگ کنـگ و نیویـورک بـا افـت شـدیدی 

مواجـه شـده اسـت.

دولـت چیـن اواخـر هفتـه پیـش اعـالم کـرد کـه 

ترغیـب  و  زندگـی"  هزینه هـای  "کاهـش  بـرای 

خصوصـی  آمـوزش  کشـور،  ایـن  در  فرزنـدآوری 

"انتفاعـی" را در ایـن کشـور ممنـوع کرده اسـت.

موسسـات  متامـی  جدیـد،  قوانیـن  اسـاس  بـر 

آموزشـی خصوصـی از ایـن پـس بایـد بـه عنـوان 

سـازمان های "غیرانتفاعـی" ثبـت شـوند و هیـچ 

مجـوز جدیدی برای موسسـات خصوصـی که در 

ایـن زمینـه فعالیـت دارنـد، صـادر نخواهـد شـد. 

آموزشـی  خصوصـی  بخـش  قوانیـن  ایـن  تغییـر 

در ایـن کشـور را شـوکه کـرده و والدیـن چینـی 

منی داننـد این ممنوعیـت چگونه فرزندانشـان را 

در سیسـتم رقابتی تحصیلی در این کشـور تحت 

تاثیـر قـرار خواهـد داد.

افزایـش  پیش بینـی  بـا  و  اخیـر  سـال های  در 

کشـور  در  خصوصـی  آمـوزش  بـرای  تقاضـا 

بزرگـی  رسمایه گذاری هـای  چیـن،  پرجمعیـت 

در  خصوصـی  و  عمومـی  بخش هـای  طریـق  از 

بخـش خصوصـی آموزشـی صـورت گرفـت و حاال 

میلیاردهـا دالـر رسمایـه به مخاطره افتاده اسـت.

۵ نفری که مدعی مهم ترین مدال المپیک هستند

مسابقات المپیک
مسابقات المپیک

مسابقات المپیک
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 اتـاق تجـارت و رسمایـه گـذاری میگویـد کـه بـه دلیـل عـدم 

بـا  کشـور  در  قالیـن  تولیـد  تجـارت  و  صنعـت  وزارت  توجـه 

چالـش رو بـرو شـده اسـت.

ایـن اتـاق تاکیـد مـی ورزد کـه نبـود پـارک صنعتـی و مـکان 

مناسـب بـرای پروسـس قالیـن تولیدگننـدگان را بـا چالش ها 

روبـرو کـرده اند.

بخـش رسمایـه گـذاری خصوصـی می گوید که رونـد صادرات 

قالین افغانسـتان کاهش چشـم گیر داشـته اسـت.

ایـن  در  اتحادیـه صنعـت کاران،  رییـس  عبدالجبـار صافـی، 

بـاره گفـت:” در ایـن برنامه هـا میلیون هـا دالـر مرصف شـده، 

کنفرانس هـا جـور شـد. اداره انکشـافی  امریـکا در ایـن بـاره 

کمـک کـرد، متسـفانه تاکنون یک منره به کسـی داده نشـده 

اسـت. یـک پـارک صنعتـی در اندخـوی، جـال ابـاد و دیگـر 

جاهـا مـا پیـدا نکردیم. “

وزارت دفـاع ملـی اعام کرده اسـت که ولسـوالی کلدار والیت 

بلـخ کـه چنـدی پیش که بـه دسـت جنگجویان گـروه طالبان 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  عملیـات  یـک  در  بـود،  افتـاده 

کشـور و بسـیج مردمـی دوبـاره بـه تـرصف نیروهـای امنیتـی 

کشـور در آمـد.

ایـن وزارت روز دوشـنبه 4 اسـد بـا انتشـار خربنامـه ای گفتـه 

اسـت کـه در ایـن عملیـات در حـدود 20 تـن از جنگجویـان 

گـروه طالبـان کشـته شـدند و ده هـا تـن دیگـر از جنگجویـان 

ایـن گـروه زخـم برداشـته اند.

و  تصفیـه وی  عملیات هـای  کـه  می کنـد  اضافـه  خربنامـه 

تهاجمـی نیروهـای دفاعـی و  امنیتـی و  بسـیج مردمـی ادامـه 

دارد و قـوای مسـلح کشـور در حـال پیـروی انـد.

روز  شـبانه  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  سـنگین  تلفـات 

شـته گذ

ایـن وزارت در یـک خربنامـه دیگـر افـزوده اسـت کـه در ۲۴ 

سـاعت گذشـته ۸۹ تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان در نربد 

اسـت. داعـش  خراسـان 

در گـزارش آمـده اسـت کـه تنهـا 80 درصـد از جمـع قربانیان 

کمبـود  از  شـکایت  بـا  افغانسـتان  اتاق هـای  فدراسـیون   

بـرای  ویـژه  بـه  کشـور  تولیـدی  بخـش  بـه  بـرق  جـدی 

می سـازد.

سـخی احمد پیـان، معـاون ایـن فدراسـیون می گویـد کـه 

از  را  سـال  بدتریـن  کشـور  صنایـع  گذشـته  سـال   ۲۰ در 

کرده اسـت. تجربـه  رسـانی  بـرق  رهگـذر خدمـات 

او افـزود: »بـرای هـر بـار پرچـاوی روزانـه بـه صدهـا هـزار 

بـه صنعـت کاران مـا رضر می رسـد. از سـوی دیگـر، برشـنا 

توانایـی  برشـنا  رهـربی  و  دارد  قـرار  بحـران  حالـت  در 

مدیریـت ایـن بحـران را، نـدارد.« درهمین حال، شـاری از 

انـد. از نبـود بـرق شـاکی  باشـنده گان پایتخـت نیـز 

ایـن باشـند گان می افزاینـد کـه با سـپری شـدن عیـد قربان 

در بسـیاری از بخش هـای کابـل بـرق نیسـت و آنـان در ۲۴ 

سـاعت تنها سـه سـاعت بـرق دارند.

یـک  »بـرق  می گویـد:  چهلسـتون  باشـندۀ  عبدالصمـد، 

مارکیـت را رهـا می کننـد و بـرق یـک الـی یـک و نیـم هـزار 

می کننـد«. قطـع  را،  خانـه 

عبدالخالـق، باشـندۀ منطقـۀ دارالمـان نیـز می گویـد: »سـه 

روز عیـد بـرق داشـتیم و بعـد از آن، هیـچ بـرق نیسـت. بـل 

عمومـی اداره امـور، گفـت کـه در جلسـۀ مشـرک نظـارت و 

انسـجام، متـام ادارات مربـوط گزارش شـان را دربـاره تعقیب 

و تحقـق تعهـدات کنفرانـس جینـوا بـا ملـت، دولـت و جامعه 

جهانـی رشیـک می سـازند.

آقـای غنـی در ایـن نشسـت گفـت کـه ماحـول تغییـر کـرده 

اسـت، بـا هجـوم تروریـزم بیـن املللـی مواجـه هسـتیم، امـا 

مـردم اطمینان داشـته باشـند کـه جمهوریت حفظ می شـود 

و جامعـۀ جهانـی در کنـار افغانسـتان ایسـتاده انـد.

او همچنیـن پـس از شـنیدن گزارشـات و برنامـه هـای اداره 

هـای مختلـف، از آمادگـی ادارات بـرای جلسـه بورد مشـرک 

نظـارت و انسـجام )JCMB( سـتایش منـوده، گفـت: علیرغـم 

اینکـه در سـال جـاری بـا خشکسـالی، کرونـا و جنـگ مواجه 

هسـتیم، اما تورم سـه درصـدی و یک درصد رشـد اقتصادی، 

وزارت صنعـت و تجـارت می گویـد کـه تاش هـا جریـان دارد 

تـا صنعـت تولیـد قالیـن بـه گونـه سـنتی آن پابرجـا مبانـد، 

در غیـر آن ایـن صنعـت از بیـن خواهـد رفـت. بـه گفتـه ایـن 

وزارت، بـرای تولیـد کننـدگان قالیـن برخـی ابـزار را کمـک 

کـرده اسـت.

فـواد احمـدی، سـخنگوی وزارت صنعـت و تجـارت، در ایـن 

بـاره گفـت:” هـان اصیل بـودن قالین افغانـی را به اصطاح 

زیـر سـوال می بـرد. یکـی از خوبی هـا قالیـن در افغانسـتان 

ایـن اسـت کـه  حـدود ۱۰۰هـزار نفـر در کل افغانسـتان کـه 

بیشـر در شـال افغانسـتان اسـتند و بیشـر خانم ها اسـتند 

مشـغول بافندگـی قالین اسـتند.”

آگاهـان اقتصـادی از حکومـت می خواهند تـا چالش های فرا 

راه رونـد تولیـد و صـادرات قالیـن را از میان بـردارد در غیر آن 

تولیـد قالیـن به گونه گسـرده متوقف خواهد شـد. 

بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در نقاط مختلف کشـور 

کشـته شـدند.  خربنامـه می افزاید کـه در این نربدهـا ۸۲ تن 

دیگـر از جنگجویـان ایـن گـروه زخمـی شـده اند.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه ایـن جنگجویـان گـروه طالبـان 

در والیـات کـر، قندهـار، هـرات، فـراه، فاریـاب، سـمنگان، 

هلمنـد، نیمـروز، تخـار، کندز و کاپیسـا کشـته و زخمی شـده 

اند.

در  گذشـته  روز  شـبانه  در  کـه  می کنـد  عـاوه  دفـاع  وزارت 

نقـاط مختلـف کشـور ۱۳ حلقـه مایـن مختلـف کـه توسـط 

جنگجویـان گـروه طالبـان برای هدف قـرار دادن غیرنظامیان 

و نیروهـای امنیتـی کارگذاری شـده بود، کشـف و خنثا شـده 

است.

ایـن در حالیسـت کـه یونامـا یـا هیـات معاونـت ملـل متحـد 

کـه  اسـت  گفتـه  خـود  گـزارش  تازه تریـن  در  افغانسـتان  در 

در  جنـگ  قربانیـان  تـن  نظامـی  غیـر   5183 مجمـوع  از 

شـاخه  و  طالبـان  گـروه  درصـد   64 مسـئول  افغانسـتان 

کـه مسـئولیت آن بـه عهـده گـروه طالبـان و داعـش اسـت، 

توسـط ماین هـا و مـواد انفجـاری فشـاری، قربانـی شـده اند.

بـه  را  برشـنا  رشکـت  کابـل،  در  تولیـدی  کارخانه هـای 

ناتوانـی درعرضـۀ خدمـات الزم بـرق رسـانی به مـردم، متهم 

جمهـور  رئیـس  غنـی  محمـدارشف 

مـردم  کـه  می گویـد  کشـور 

افغانسـتان اطمینان داشـته باشـند 

کـه نظـام جمهوریـت حفـظ خواهـد 

شـد.

گفتـه  جمهـوری  ریاسـت  ارگ   

مشـرک  بـورد  آمادگـی  جلسـه  کـه 

بـه   )JCMB( انسـجام  و  نظـارت 

ریاسـت آقـای غنـی در ارگ انجـام 

ادارات  مسـئولین  آن  در  و  شـد 

مربوطـه گـزارش آمادگی های شـان 

کردنـد. ارائـه  را 

ابتـدا فضـل محمـود فضلـی رئیـس 

بـرق مـا همیشـه بیـن ۲ الـی ۴ هـزار می آیـد.«

نویـد، باشـندۀ دیگـر شـهر  کابـل نیـز می گویـد: »در ۲۴ 

سـاعت دو الـی سـه سـاعت بـرق اسـت؛ امـا وقتـی بل هـای 

بـرق را ببینـی کـه از سـال های گذشـته بیشـر می آینـد.«

پیـش از ایـن، شـاری از آگاهـان بخـش انرژی در کشـور با 

انتقـاد از کارکـرد رشکـت برشـنا گفته انـد که ایـن رشکت در 

سـال های اخیـر بدون سـنجش دقیق از تولیـد برق داخلی، 

و  داده اسـت  توسـعه  چشـمگیری  به گونـۀ  را  بـرق  شـبکۀ 

اکنـون توانایـی بـرق رسـانی را بـه متـام شـبکه، نـدارد. امـا 

نیـازی سـنگر، سـخنگوی رشکـت برشـنا می گویـد: »رشکـت 

برشـنا کوشـش می کنـد کـه بـرای شـهروندان بـرق منظـم 

کند.« تأمیـن 

بـر بنیـاد اطاعـات داده شـده، در حـال حـارض کابـل نیـاز 

بـه ۵۲۰ میـگاوات بـرق دارد. درحالیکـه سـخنگوی رشکـت 

شـبکۀ  در  بـرق  میـگاوات   ۲۶۰ تنهـا  کـه  می گویـد  برشـنا 

بـرق پایتخـت وجـود دارد و ایـن رشکـت ناگذیراسـت تـا ۱۶ 

سـاعت پارچاوی هـای بـرق را، عملـی کنـد. 

بـرای افغانسـتان خـرب خوب اسـت.

وی، اصاحـات در دسـتگاه عدلـی و قضایـی، آغـاز پروسـۀ 

دیجیتـال سـازی افغانسـتان در هفتـۀ آینـده و بدسـت آوردن 

مالکیـت پروسـۀ اصاحـات را برای مبارزه با فسـاد، گام های 

خواند. بـزرگ 

ایـن در حالـی اسـت کـه رونـد خـروج نیروهـای خارجـی از 

افغانسـتان در حـال تکمیـل شـدن اسـت اما اعضـای جامعه 

کـه  کـرده  تاکیـد  بارهـا  امریـکا،  آن  راس  در  بین   املللـی 

گذاشـت. نخواهـد  تنهـا  را  افغانسـتان 

در تازه تریـن مـورد، جـرال مک کینـزی، فرمانـده فرماندهـی 

مرکـزی ارتـش امریـکا گفتـه کـه ایـاالت متحـده بـه حمـات 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  از  حایـت  بـه  خـود  هوایـی 

افغانسـتان در نـربد آنـان علیـه طالبـان ادامـه خواهـد داد. 

صنعت قالین در افغانستان با چالش  روبرو است   

وزارت دفاع ملی: ولسوالی کلدار بلخ از کنترول طالبان آزاد شد   

شکایت کارخانه داران و شهروندان از بی برقی در کابل   

غنی: مردم مطمین باشند که جمهوریت حفظ می شود   

مرکز رایگان مشوره دهی حقوقی 

تلفونی در وزارت عدلیه 

گشایش یافت

فرمانده نیروهای امریکایی در 

افغانستان بر همکاریهای امنیتی 

تاکید کرد    

 وزارت عدلیـه کشـور اعـام کرده اسـت که مرکز 

از  کـه  رایـگان  تلفونـی  حقوقـی  مشـوره دهی 

مدتـی بـه ایـن سـو در ایـن وزارت ایجـاد شـده بـود، گشـایش 

یافتـه اسـت. ایـن وزارت روز دوشـنبه، چهـارم اسـد بـا انتشـار 

خربنامـه ای گفتـه اسـت کـه ایـن مرکـز بـه تازگـی بـه فعالیـت 

بـه  را  رایـگان  حقوقـی  مشـوره دهی  خدمـات  و  کـرده  آغـاز 

می کنـد. ارایـه  شـهروندان 

در خربنامـه وزارت ذکر شـده اسـت کـه در این مرکز، مشـاوران 

موضوعـات  در  تلفونـی  صـورت  بـه  عدلیـه  وزارت  حقوقـی 

حقوقـی، مدنـی و جزایـی در اوقـات رسـمی بـرای شـهروندان 

می دهنـد. حقوقـی  مشـوره 

کشـور  رسارس  از  شـهروندان  کـه  شـده  گفتـه  خربنامـه  در 

می تواننـد در روزهـای رسـمی، از سـاعت 8 صبـح تـا 4 عـرص 

از طریـق متـاس تلفونـی بـه شـاره رایـگان 188، مشـکات 

بـا ایـن مرکـز مطـرح کـرده و مشـوره های  حقوقـی خویـش را 

مرکـز  ایـن  گزارش هـا،  براسـاس  کننـد.  دریافـت  را  مفیـدی 

بـه همـکاری بانـک جهانـی ایجـاد شـده و یـک و نیـم میلیـون 

افغانـی هزینـه برداشـته اسـت. گفتنـی اسـت کـه قبـا مرکـز 

مشـوره دهی رایـگان در کشـور وجـود نداشـته و بخـش بزرگـی 

نداشـته اند. آگاهـی  حقوق شـان  از  شـهروندان  از 

ناآگاهـی شـهروندان کشـور از حقوق شـان، باعـث شـده اسـت 

کـه فسـاد اداری و مالـی در کشـور رشـد چشـمگیری داشـته 

یـا  و  دریافـت  رشـوت  افغانـی  میلیون هـای  سـاالنه  و  باشـد 

شـود. پرداخـت 

در اکـر مواقـع ای کـه شـهروندان مجبـور بـه پرداخـت رشـوت 

از  شـهروندان  کـه  اسـت  بـوده  دلیـل  ایـن  بـه  می شـوند، 

نبوده انـد. آگاه  حقوق شـان 

امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  مرکـزی  فرماندهـی  قومانـدان   

)سـنتکام( مـی گویـد کـه بـه کمـک و همکاری هایـش بـا 

افغانسـتان،  هوایـی  قـوای  و  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای 

می دهـد. ادامـه 

دیـروز  کـه  ملـی  دفـاع  وزارت  دفرمطبوعاتـی  درخربنامـۀ 

سـرجرال  کـه   اسـت  آمـده  شـده،  منتـر  )دوشـنبه( 

بسـم الله محمـدی رسپرسـت وزارت دفـاع ملـی، بـا جـرال 

»مـک کینـزی« قومانـدان فرماندهـی مرکزی ایـاالت متحدۀ 

امریـکا )سـنتکام( دیـدار منـود.

منبـع افـزوده اسـت کـه درین دیـدار، در بارۀ ادامـه  کمک و  

همکاری هـای ایـاالت متحـدۀ امریکا بـه نیروهـای دفاعی و 

امنیتـی و قـوای هوایی گفتگـو کردند.

قومانـدان فرماندهـی مرکـزی ایـاالت متحـده امریـکا تاکید 

کـرد کـه امریـکا بـه کمـک و همـکاری هایـش بـه نیروهـای 

دفاعـی و امنیتـی و قـوای هوایی افغانسـتان ادامه می دهد 

و حمـات هوایـی را نیـز در حایـت از نیروهـای امنیتـی 

ادامـه خواهنـد داد.

هـای   و همـکاری  از کمـک  ملـی،  دفـاع  وزارت  رسپرسـت 

ایـاالت متحـدۀ امریکا بـه نیروهـای دفاعی و امنیتـی اظهار 

امتنـان کـرده و تاکیـد منود کـه ادامه همکاری هـای امریکا 

بـا افغانسـتان، در امـر مبـارزه بـا تروریزم بسـیار موثـر و مهم 

است. 
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