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دو برابر شدن مرگ پناهجویان در مسیر 
دریایی؛ ›دولت های اروپایی در عملیات 

نجات کم کاری می کنند‹ 

 بایدن پایان مأموریت  رزمی 
امریکا در عراق را اعالم کرد 

 تحقیقـات سـازمان بین المللـی مهاجـرت نشـان می دهـد 
مسـیر  از  می کننـد  تـاش  کـه  پناهجویانـی  مـرگ  آمـار 
دریـای مدیترانـه خـود را از آفریقـا بـه اروپـا برسـانند در 
مقایسـه بـا سـال گذشـته دو برابـر شـده اسـت. در ایـن 

... دولت هـای  گـزارش، 

 جـو بایـدن، رئیـس  جمهـوری امریـکا بـا اعـام پایان 
رسـمی »مأموریـت رزمـی« در عـراق در پایـان سـال 
جـاری میادی گفـت، »مرحله  جدیدی« در مناسـبات 
کشـورش بـا بغـداد شـروع می شـود. در حـال حاضـر 

حـدود ۲5۰۰ سـرباز امریکایـی ...

سرور دانش:
 در رویدادهای اخیر عده ای به 
عنوان مار داخل آستین دست 

به خیانت زدند   

 وزارت اطالعات و فرهنگ کشـور از درگذشـت استاد 

ایـوب یکـی از آوازخوان هـای معروف زبان پشـتو خرب 

داده اسـت.  در خربنامـه ای کـه از سـوی ایـن وزارت 

منتـر شـده آمـده اسـت کـه اسـتاد ایـوب از مـدت 

زیـادی بـه ایـن سـو بیـار بـوده و وزارت اطالعـات و 

فرهنـگ هـم به صـورت ...

اعـالم  بوکـر سـال ۲۰۲۱  اولیـه جایـزه  نامزدهـای   

به دسـت آوردن جایـزه  بـرای  نویسـنده  و ۱۳  شـدند 

کازوئـو  می کننـد.  رقابـت  هـم  بـا  پونـدی  ۵۰ هـزار 

برنـده  جاپانی-انگلیسـی،  نویسـنده  ایشـی گورو، 

... برنـده   و  ادبیـات سـال ۲۰۱۷  نوبـل 
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استاد ایوب از خوانندگان معروف 
کشور درگذشت 

 نامزدهای اولیه جایزه بوکر 
۲۰۲۱ معرفی شدند

هنری

طالبان نیاز به زمان دارد، به آنها 
فرصت ندهید 

طالبان پدیده ی ایدئولوژیک و 
دشمن مدنیت 

ستون پنجمی ها و قباحت 
زدایی زهر آگین از طالبان 

 گـروه طالبـان با اسـتفاده از سیاسـت دفاعـی حکومت 
و جریـان مذاکـرات صلـح به نفـع خود سـود بردند و در 
کمتـر از دو مـاه ده هـا ولسـوالی را در کنتـرل خـود در 
آوردنـد.  طالبـان در تصـرف شـهرها و ولسـوالی هـا از 
عوامـل نفـوذی، جنـگ روانـی و مذاکـره و مفاهمـه بـا 

ریـش سـفیدان منطقه نیـز ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

نـاتـو از افـغـانستـان 
حمـایت   می کنیم 

گفتگوی تلفونی رئیس جمهور 
با رسمنشی ناتو؛ 

 رنج و دردی عظیم برای 
این طال

 راشد خان در مسابقه ۱۰۰ توپ 
کریکت به عنوان بهترین بازیکن 

اعالم شد

 شـاری از نهادهـای حامـی رسـانه و خربنـگاران در 

واکنـش بـه دسـتگیری چهـار خربنـگار در قندهـار، 

رسـانه ها  قانـون  طبـق  بایـد  قضایـای خربنـگاری  کـه  می گوینـد 

بررسـی شـود.

کمیتـۀ مصونیـت خربنـگاران و نـی - دفـر حایـت از رسـانه های 

آزاد افغانسـتان روز سه شـنبه 5 رسطـان از حکومـت خواسـته اند 

قضایـای رسـانه ای خربنگاران طبق قانون رسـانه ها بررسـی شـود.

مامـوران ریاسـت امنیـت ملی روز دوشـنبه 4 اسـد، چهـار خربنگار 

عبیـدی  محـب  و  سـلطانی  قـدرت  دوسـت،  وطـن  اللـه  -بسـم 

کارمنـدان رادیـو »ملت غرگ« و ثنـاء الله صیام تصویربـردار آژانس 

خـربی شـینهو- را در منطقـۀ شـور انـدام شـهر کندهـار بازداشـت 

کردند.

کمیتـه مصونیـت خربنـگاران افغـان می گویـد کـه بـر اسـاس مادۀ 

افغانسـتان،  قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی  بیسـت و هفتـم 

هرنـوع بازداشـت شـهروندان کشـور بایـد در مطابقـت بـه قوانیـن 

نافـذه صـورت گیـرد. بر بنیاد تعدیـل مادۀ )۴۴( قانون رسـانه های 

همگانـی، مرجـع نخسـت جهـت رسـیدگی بـه تخلفات رسـانه ای، 

می باشـد.  رسـانه ها  تخلفـات  و  شـکایات  بررسـی  کمیسـیون 

بنابریـن، هرنـوع رسـیدگی ابتدایـی جرایـم و تخلفـات رسـانه ای 

بـا حکـم مرصحـۀ مـادۀ مذبـور  ادارات دیگـر در تضـاد  از سـوی 

تـا  می خواهـد  حکومـت  از  کمیتـه  بنابرایـن  می شـود.  پنداشـته 

خربنـگاران دسـتگیر شـده را هـر چـه عاجل رهـا کنـد و در صورت 

تخلـف، قضیـه بـه کمیسـیون بررسـی شـکایات رسـانه ها محـول 

شود.

کـه  گفتـه  نیـز  افغانسـتان  آزاد  رسـانه های  حایت کننـدۀ  نـی 

بازداشـت ایـن خربنـگاران خـالف قانـون اسـت و خواسـتار رهایـی 

هـر چـه زودتـر انان شـده اسـت و از ادارۀ امنیت ملی خواسـته اگر 

مشـکلی در زمینـه وجـود دارد بایـد از مجـاری قانونـی آن بررسـی 

و پیگیـری شـود.

کشـیدن  بنـد  بـه  و  بازداشـت  کـه  نوشـته  اعالمیـه اش  در  نـی 

خربنـگاران بـه گونـۀ غیرقانونـی سـبب خواهـد شـد تـا خربنـگاران 

در  کسـانی که  وضعیـت  از  و  رفتـه  جنگـی  مناطـق  بـه  نتواننـد 

مناطـق جنگـی گیـر مانده اند گـزارش تهیـه و آن را بازتـاب دهند. 

ایـن مسـئله خـود خـالف اصـول آزادی بیـان و حقـوق بر اسـت.

بـه بـاور نـی؛ هـر گونـه خطـای خربنـگاری بایـد بـر اسـاس مـادۀ 

43 قانـون رسـانه هـای همگانی از سـوی کمیسـیون رسـیدگی به 

شـکایات و تخلفـات رسـانه ای بررسـی شـود.

کمیتـۀ مصونیـت خربنگاران افغانسـتان نیز در اعالمیه اش نوشـته 

کـه باورمنـد بـه رعایـت اصـل حاکمیـت قانـون از سـوی متامـی 

ادارات اسـت و از ادارات امنیتـی می خواهـد تا در خصوص محول 

منـودن دوسـیه های فـوق الذکـر به کمیسـیون بررسـی شـکایات و 

تخلفـات رسـانه ها اقـدام منایند تا باشـد این قضایا مسـیر درسـت 

قانونـی خـود را طـی کنـد.  پیـش از نهادهـای ملـی و بین املللـی 

بـا گسـرش قلمـروی گـروه طالبـان، ابـراز نگرانـی کـرده بودند که 

خربنـگاران و رسـانه ها بـا خطـر مواجه هسـتند. از سـوی دیگر، در 

شـاری از ولسـوالی های کشـور کـه گـروه طالبـان شـهر را ترصف 

کـرده اسـت، نـرات رسـانه ها را متوقـف کـرده و یـا اینکـه نـرات 

بر اسـاس دسـتورات آنان اسـت.

 نیروهـای امنیتـی دو تـن را بـه اتهـام دسـت 

بـر  هدفمندانـه  حمله هـای  در  داشـن 

مختلـف  بخش هـای  در  دولتـی  کارمنـدان 

کشـور، به ویـژه در کابل، بازداشـت کـرده اند. 

ریاسـت  نخسـت  معـاون  دفـر  خربنامـه  در 

جمهـوری آمده اسـت کـه این دو فـرد عضویت 

گـروه طالبـان را نیـز دارنـد.

در خربنامـه آمـده کـه یک تـن از این افـراد آغا 

محمـد نـام دارد. ایـن فـرد در اعرافـش گفتـه 

اسـت کـه از سـال ۱۳۹۶ تـا سـال ۱۳۹۹ بـه 

جـرم اختتـاف در زنـدان بـود و در آن جـا بـا 

قـاری فیـض اللـه یک عضو طالبان آشـنا شـد. 

بـر اسـاس ایـن خربنامـه، ایـن فرد گفته اسـت 

کـه ایـن عضـو طالبـان »پـس از رهایـی اش از 

زنـدان بـا او متـاس گرفت و گفت کـه عضویت 

گـروه طالبـان را گرفتـه اسـت و از او نیز تقاضا 

کارمنـدان  تـرور  در  و  پیوسـته  او  بـه  تـا  کـرد 

دولتـی بـا وی همـکاری کنـد، به ویـژه در ترور 

والیـت  پولیـس  فرمانـدی  افـر  محمـد  تـاج 

تخـار کـه در زندانـی کـردن قاری فیض دسـت 

است.« داشـته 

او گفتـه اسـت کـه پـالن داشـت تـا بـه تخـار 

بـرود و افـر پولیـس و دیگـر افـراد دولتـی را 

تثبیـت و تـرور کنـد امـا کـه پیـش از رسـیدن 

بـه هـدف توسـط امنیـت ملی بازداشـت شـد.

دیگـر  فـرد  کـه  اسـت  آمـده  خربنامـه  در 

بازداشـت شـده سـمیع اللـه نـام دارد و عضـو 

گـروه طالبـان اسـت.  بـر بنیـاد ایـن خربنامـه، 

ایـن فـرد در چهـار حملـه بـر کارمنـدان دولتی 

دارد.  دسـت  کابـل  در 

بـه گفتـۀ او، ایـن حمله ها شـامل انفجـار ماین 

احمدخـان  قلعـه  در  پولیـس  موتـر  یـک  بـر 

کابـل، انفجـار بـر یـک موتـر نیروهـای امنیتی 

در  جـاده  کنـار  مایـن  انفجـار  نـو،  کارتـه  در 

ولسـوالی بگرامـی کابل که دو تـن از نیروهای 

انفجـار  و  گرفتنـد،  قـرار  هـدف  آن  در  ارتـش 

منطقـه  در  امنیتـی  نیروهـای  موتـر  یـک  بـر 

انـد. هیـوادوال،  بالک هـای 

 ایـن دسـت های تـاول زده، مصداق هان مرصع مشـهوری 

اسـت کـه از کودکـی بـه مـا آموخته انـد: نابـرده رنـج، گنـج 

میـر منـی شـود. هیدلیـن دیـاز، همیـن وزنـه بـرداری کـه 

فیلیپیـن را بعـد از یـک قرن و بـرای اولین بـار صاحب طالی 

املپیـک کـرد، یکـی از چهره های ویـژه چهارمیـن روز »توکیو 

۲۰۲۰« بـود. واکنـش احساسـی و گریـه بـی امـان دیـاز بعد 

از مهـار وزنـه و پشـت رس گذاشـن رقیـب چینـی، یکـی از 

پربیننده تریـن ویدئوهـا در شـبکه های اجتاعـی بـود.

دیاز در مجموع با رکورد ... 

 راشـد خـان بازیکـن افغـان در بازی های کریکت در مسـابقه 

۱۰۰ تـوپ بـه عنوان بهرین بازیکن مسـابقه اعالم شـد.

راشـدخان، قوی تریـن بازیکن تیـم ملی کریکت افغانسـتان، 

دو شـنبه شـب تیم روکیتـس را برنده رقابت ها کـرد و بهرین 

بازیکـن شـد. ایـن مسـابقه بیـن تیم هـای سـوپر جارجـرز و 

ترینـت روکیتس برگزار شـده بـود. ناردرن سـوپر چارجز متام 

بازیکنـان خـود را در ۹۹ ویکت ...

ورزش
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نهادهای حامی رسانه و خبرنگاران: 
قضایای خبرنگاری طبق قانون رسانه ها بررسی شود   

بازداشت دو تن به اتهام دست داشتن در حمله بر 
کارمندان دولتی   



  ناتو از افغانستان حمایت می کنیم 
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و  حکومـت  دفاعـی  سیاسـت  از  اسـتفاده  بـا  طالبـان  گـروه   

جریـان مذاکـرات صلـح بـه نفـع خود سـود بردنـد و در کمرت از 

دو مـاه ده هـا ولسـوالی را در کنـرتل خـود در آوردنـد. 

طالبـان در تـرف شـهرها و ولسـوالی هـا از عوامـل نفـوذی، 

جنـگ روانـی و مذاکـره و مفاهمـه با ریش سـفیدان منطقه نیز 

کار گرفتنـد و بـرای مـردم چنیـن وامنـود کردنـد کـه ایـن گروه 

بـه مـردم عـادی و افـراد ملکـی کار ندارنـد و جنگ آنهـا تنها با 

دولـت و نیروهـای امنیتی اسـت.

مـردم نیـز بـه دلیـل تـرس از قتـل عـام و خشـونت طالبـان، راه 

مفاهمـه بـا ایـن گـروه را ترجیـح دادنـد و وعـده سـپردند کـه از 

نیروهـای دولتـی حامیـت منـی کننـد و بـا طالبـان دشـمنی 

ندارنـد. وقتـی گروه طالبـان مناطق را ترف کردنـد و بر مردم 

مسـلط شـدند، فرامیـن خـود را صـادر کردنـد و عـاوه بر جمع 

بـه نوامیـس، قتـل  از تجـاوز  اندازهـای نقـدی،  آوری عـر و 

افـراد ملکـی، تـاراج امـوال و دارایـی هـای مـردم، وادار کـردن 

دخـرتان و بیـوه هـا بـه ازدواج اجبـاری بـا اعضـای ایـن گـروه، 

دریـغ نورزیدنـد.

کسـانی کـه تـا دیـروز از خوبـی هـای طالبـان مـی گفتنـد و 

بـه تغییـر رویکردهـای طالبـان بـاور داشـتند و مـردم را بـه بـی 

طرفـی و حتـا حامیـت از طالبان ترغیب و تشـویق مـی کردند، 

حـاال خودشـان در دامـی کـه بـرای مـردم پهـن کـرده بودنـد 

گیـر مانـده انـد. آنـان حـاال فهمیـده انـد کـه در مناطـق تحت 

حاکمیـت طالبـان هیـچ کس مالک جـان، مـال و ناموس خود 

نیسـت و ملیشـه هـای طالبـان انـد کـه دربـاره زندگـی مـردم 

تصمیـم مـی گیرند. 

رفتـار غیـر انسـانی گـروه طالبـان، مـردم را در مناطـق تحـت 

سـلطه طالبـان بـه سـتوه آورده انـد. اکنـون منتظـر اقدامـات 

کنـرتل  از  دوبـاره  شـان  مناطـق  تـا  اسـت  امنیتـی  نیروهـای 

شـوند. آزاد  طالبـان 

وسـعت حمـات طالبـان در مناطق و والیات کشـور هرچند در 

کوتـاه مـدت پیـروزی هایـی بـرای ایـن گـروه بـه ارمغـان آورد و 

فضـای رسـانه ای را بـه نفـع ایـن گـروه تغییـر داد؛ امـا اکنـون 

طالبـان بـا چنـد چالـش بسـیار عمـده مواجـه مـی باشـند کـه 

مواجهـه بـا هرکـدام مـی توانـد بـرای ایـن گـروه خطرنـاک و 

باشـد. هزینه بـر 

هـا  ولسـوالی  و  والیـات  در متـام  طالبـان  نیـروی  اکنـون   .1

پراکنـده و در حـال جنـگ بـا نیروهـای امنیتـی مـی باشـند. 

حمـات تهاجمـی طالبان و حمـات متقابل نیروهـای امنیتی 

بـرای بازپـس گیـری مناطـق اشـغال شـده و حمـات هوایـی، 

تلفـات ایـن گـروه را بـه شـدت بـاال بـرده و در هـر جنـگ و در 

هـر منطقـه تعداد زیـادی از نیروهای طالبان کشـته شـده اند.

2. جنـگ فرسایشـی و وسـعت دادن جغرافیـای جنـگ، هـم 

اکنـون این گـروه را در بحران مدیریت جنگی قرار داده اسـت. 

ایـن گـروه تـوان مقابلـه بـا نیروهـای امنیتـی را از دسـت داده 

و بـرای حفـظ مناطـق اشـغال شـده نیـرو و امکانـات کافـی در 

ندارند. دسـرتس 

3. گفتـه مـی شـود کـه مـا یعقـوب اکنـون در ارزگان و زابـل 

و پـر حقانـی در ننگرهـار مشـغول جمـع آوری نیـرو هسـتند 

و آنهـا از مناطـق تحـت کنـرتل شـان حتـا بـا زور نیـرو جمـع 

آوری مـی کننـد. طالبـان مـردم را مجبـور می کنند کـه به این 

گـروه نیـروی جنگـی بدهنـد. این وضعیت نشـان مـی دهد که 

طالبـان در رشایـط فعلـی در دشـواری سـخت قـرار دارنـد.

اخیـر  هـای  مـاه  طـی  طالبـان  گـروه  خشـونت   .4

نشـان داد کـه ایـن گـروه هیـچ تغییـری نکـرده اسـت. طالبان 

هـامن طالبـان دهـه نـود اسـت بـا هـامن رویکـرد و بـا هـامن 

ایدئولـوژی. از ایـرو کسـانی که تـا دیروز به حاکمیـت طالبان 

خوشـبین بودنـد، اکنـون بیـش از دیگـران از این گـروه مأیوس 

و نـا امیـد شـده انـد.

5. وضعیـت ناگـوار در مناطـق تحـت کنـرتل طالبـان سـبب 

شـده اسـت که سـایر مناطق از آزادی خود دفاع کنند و تاش 

مـی کننـد که بـه هیچ صورتـی مناطق شـان به دسـت طالبان 

نیفتنـد. شـکل گیـری گـروه هـای مقاومـت مردمـی و حامیـت 

عمومـی از نیروهـای امنیتـی، برآیند بی باوری مردم نسـبت به 

طالبـان و شـناخت و آگاهـی آنهـا از دسیسـه هـای فریبکارانـه 

برابـر طالبـان،  در  مردمـی  مقاومـت  اسـت.  بـوده  گـروه  ایـن 

سـد محکـم و آهنینـی در برابـر پیـروی ایـن گـروه در مناطق 

مختلـف ایجـاد کرده اسـت.

6. شـاید در هفتـه هـای آینـده فرماندهـان نظامـی طالبـان 

تصمیـم بگیرنـد کـه بـرای حفـظ ابهـت نظامـی و جلوگیـری 

از شکسـت هـای پیاپـی، پـس از جمـع آوری نیروهـای تـازه 

نفـس، میـدان جنـگ را محدودتر سـازند. برای طالبان شـامل 

افغانسـتان از اهمیـت اسـرتاتژیک برخوردارنـد. ترف شـامل 

راه پیـروزی ایـن گـروه را بـر سـایر مناطـق کشـور همـوار مـی 

سـازد. بنابرایـن گـروه طالبـان ناچـار اسـت کـه نیروهـای خود 

را از جنـوب بـه شـامل انتقـال دهنـد. بـه ایـن صـورت احتامل 

کاهـش جنـگ در والیـات جنوبـی و شـدت جنـگ در والیـات 

شـاملی در هفتـه هـای آینـده دور از انتظـار نیسـت.

7. متأسـفانه هـم اکنـون چندیـن بنـدرگاه مـرزی در اختیـار 

طالبـان قـرار دارنـد. این گروه مـی خواهند تا چندمـاه دیگر از 

عوایـد اقتصـادی ایـن بندرگاه ها سـود بربند؛ امـا وضعیت این 

گـروه در بخـش هـای نظامـی، تحقـق چنیـن امـری را دشـوار 

کرده اسـت.

8. جامعـه جهانـی کـه ابتـدا بـا خوشـبینی مسـایل صلـح و 

گفتگـو بـا طالبـان را دنبـال مـی کردنـد و بـه صلـح بـا طالبان 

امیـد بسـته بودنـد؛ امـا اکنـون در حامیـت از حکومـت کمـر 

بسـته انـد و باردگـر حامیـت از حکومـت را در برابـر طالبـان 

درپیـش گرفتـه انـد.

لـذا حکومـت و مسـووالن امنیتـی باید ایـن فرصت را از دسـت 

ندهنـد و بـار دگـر بـه نـام دفـاع و یـا بـه نـام مذاکـرات صلـح، 

زمـان در اختیـار گـروه طالبـان قـرار ندهند. اکنون زمان فشـار 

نظامـی بـه طالبـان و بازپـس گیـری مناطـق از دسـت رفتـه 

است. 

 
از صفحه1

 د هلمنـد پـه نادعـي ولسـوالۍ کـې د مـي دفـاع وزارت يـوه چورلکه 

لـه منځـه وړل شـوې، خـو طالبـان وايـي چـې د دوى له لوري ويشـتل 

شـوې ده. پـه هلمنـد کـې د ٢١٥ ميونـد قـول اردو ويانـد عبدالقديـر 

بهـادرزوى د زمـري پـه پنځمـه پـژواک خـربي اژانـس تـه وويـل چـې 

هوايـي ځواکونـو تېـره ورځ پـه نادعـي ولسـوالۍ کـې عمليـات کـړي 

دي. هغـه وايـي چـې د عملياتـو پرمهـال ٣٠ وسـله والـو طالبانـو تـه 

مـرګ ژوبله اوښـتې خـو د مي اردو ځواکونو يـوه ام ١٧ چورلکه بېړنۍ 

ناسـتې اړ کـړل شـوې ده.

دى زياتـوي: “پـه چورلکـه کې سـپاره ځواکونه د نورو هوايـي ځواکونو 

پـه مرسـته له سـيمې ايسـتل شـوي او چورلکه په سـيمه کـې له منځه 

وړل شـوې ده.” خـو بـل لورته د وسـله والو طالبانو وياند قاري يوسـف 

احمـدى وايـي چـې طالبانـو په نادعـي کـې د حکومتـي ځواکونو يوه 

چورلکـه غورځولـې ده. دى وايـي چـې طالبانـو د نادعـي ولسـوالۍ 

مرکـز، امنيـه قوماندانـۍ او نورې سـيمې هـم نيولې دي او ګڼ شـمېر 

وسـلې او مهـامت د طالبانـو الس تـه ورغي دي. د يادونـې ده چې په 

دې وروسـتيو کـې پـه ټول هېـواد کې د حکومتـي ځواکونـو او طالبانو 

ترمنـځ جګـړو زور اخيسـتى چـې پـه تـرڅ کې يـې طالبانو په تېـرو دوو 

مياشـتو کې شـاوخوا ٢٠٠ ولسـوالۍ هـم نيولې دي.

پـه ننګرهـار کـې د مـي اردو د لوا قومانـدان وايي، هیـڅ رستېري ته د 

شـاتګ اجـازه نـه ورکـوي او که هر چا شـاتګ وکړ قانـوين چلند وررسه 

کیـږي. د سـياب قـول اردو د درېيمـې پلې لوا قومانـدان بريد جرال 

نصـر احمـد سـاپی وايـي، جګـړه ييز پـان يې تغيیـر کړی، د شـاتګ 

پرځـای د مختـه تـګ عمليـات کـوي او کـه هـر رستېـری لـه جګـړې 

پـه شـا يش قانـون چلنـد بـه وررسه ويش. نومـوړي لـه پـژواک اژانـس 

رسه د يـوې ځانګـړې مرکـې پرمهـال دغـه څرګندونـې وکـړې او وايي، 

د ننګرهـار حصـارک ولسـوالۍ څخـه هم شـاتګ د ماتې پـه خاطر نه، 

بلکـې د رستېـرو او ملکـي خلکـو د ژونـد خونديتـوب پـه موخـه شـوی 

دی. دی وايـي، د درېيمـې پلـې لـوا پـه ننګرهـار کـې د ټولـې اراضۍ 

د سـاتلو او امنيـت ټينګښـت تـوان لـري او هیـڅ وسـله والـې ډلـې تـه 

اجـازه نـه ورکـوي چې مختـه رايش.

دی زياتـوي چـې همـدا اوس د دغـه واليـت پـه اچـن، سـپن غـر، 

پچـراګام، شـېرزادو او رسه رود ولسـواليو کـې د مخکـې تـګ لپـاره 

د وسـله والـو د ځپلـو پـه موخـه عمليـات روان دي او مومنـدره کـې 

عمليـات پـای تـه رسـېديل دي. هغـه وويل، پاکسـتان د هېـواد د نورو 

واليتونـو پـه څېـر ننګرهار کـې هم په مسـتقيم ډول د وسـله والو ماتړ 

کـوي او لـه ۸۰ سـلنه ډېـر وسـله وال پاکسـتانيان دي چې هـم جګړه 

کـوي او هـم وژل کېـږي. دی وايـي، لـه پاکسـتاين وسـله والـو رسبېره 

چيچنيـاين وسـله وال او يـو شـمېر نـور بهـرين وسـله وال هـم ننګرهار 

کـې د حکومـت ضـد جګـړه کـې برخـه اخـي. سـاپى زياتـوي: ))نـور 

مـې پـه دغـه واليـت کې د شـاتګ اصـل ختم کـړی او که هـر رستېری 

د جګـړې پرمهـال شـاتګ وکـړ قانـوين چلنـد بـه ورسه وکـړم.((

هغـه زياتـه کـړه، څـو ورځـې وړانـدې چـې ولسـمر هـم ننګرهـار تـه 

راغلـی و، دوی تـه يـې پـه ښـکاره ډول امـر وکـړ چـې پـه هیـڅ صـورت 

کـې بـه نـور شـاتګ نـه کـوي. نومـوړي د رستېـرو د دغـې نيوکـې پـه 

ځـواب کـې چـې د وسـله والو د ډلـه ييزو بريدونـو پرمهال مرسـتندویه 

ځواکونـه نـه ورسـېږي وويل: ))لږه حوصلـه غواړي، زما پـه ټولو رستېرو 

دا غـږ دی چـې حوصلـه لـه السـه مـه ورکـوئ، کومـک در رسـيږي، 

درسـېدلی هـم دی خـو کلـه ناکلـه چـې ځنـډ کېـږي سـتونزه دا وي 

چـې کومکـي ځواکونـه هـم الر کـې پـه کمـن کـې بنـد پاتـې وي.((

د درېيمـې پلـې لـوا قومانـدان زياتـوي، کـه څه هـم د بهرنيـو ځواکونو 

لـه وتلـو رسه د امنيـت ټينګښـت په برخه کې فشـارونه ډېر شـوي، خو 

دوی د خپـل وينـې پـه بـدل کې له خپلـو خلکو او خـاورې دفاع کوي. 

جـرال سـاپى داسـې مهـال دغـه څرګندونـې کـوي چـې پـه ډېـرو 

واليتونـو کـې حکومتـي ځواکونـه د شـا تـګ ترڅنـګ لـه وسـله والـو 

طالبانـو رسه هـم يوځـاى شـوي او پـه وروسـتي مـورد کـې لـه 4٠ ډېر 

رستېـري پاکسـتان تـه اوښـتي دي.

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه در ٢4 سـاعت گذشـته 

١8٧ تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان در نقـاط مختلـف کشـور 

شـدند.  کشـته  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  بـا  نـربد  در 

از  دیگـر  تـن   ١١٢ نربدهـا  ایـن  در  کـه  می افزایـد  وزارت  ایـن 

جنگجویـان گـروه طالبـان نیـز زخمـی شـده انـد.

بـا انتشـار خربنامـه ای اضافـه  ایـن وزارت روز سه شـنبه ٥ اسـد 

می کنـد کـه در ایـن نربدهـا دو تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان 

توسـط نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور دسـتگیر شـده انـد.

بـه قـول خربنامـه ایـن جنگجویـان گروه طالبـان در والیـات کر، 

لوگـر، غزنی، خوسـت، قندهـار، ارزگان، فاریاب، بلـخ، جوزجان، 

سـمنگان، هلمنـد، تخـار، کنـدز بغـان و کاپیسـا کشـته، زخمی 

و دسـتگیر شـده اند.

خربنامـه عـاوه می کنـد کـه ۱۴ حلقـه مایـن مختلـف کـه توسـط 

جنگجویـان گـروه طالبـان در نقـاط مختلـف کشـور برای کشـن 

افـراد ملکـی و نیروهـای امنیتـی جابجـا شـده بـود، نیـز کشـف و 

خنثـا شـد. ایـن درحالیسـت کـه بسـم اللـه محمـدی رسپرسـت 

وزارت دفـاع ملـی بـه بلـخ رفـت تـا وضعیت امنیتی شـامل کشـور 

را بررسـی  کنـد. در هفته هـای اخیـر وضعیـت امنیتـی در اکـر 

والیت هـای شـامل کشـور بـه شـمول بلخ به شـدت وخیـم تعریف 

می شـود. قـرار معلومـات امـا در یـک هفتـه اخیـر شـدت جنگ تا 

حـدی در اکـر والیت هـا فروکـش کـرده اسـت.

برخـی از آگاهـان امـور بـاور دارنـد کـه گـروه طالبـان بـا دادن 

تلفـات سـنگین در جنگ هـای اخیـر اکنـون بـه شـدت بـا کمبود 

نیـروی جنگـی مواجـه اسـت. آنچـه در ایـن میـان مایـه نگرانـی 

اسـت، ایـن اسـت کـه بنـدر اسـپین بولـدک اکنـون در اختیـار 

گـروه طالبـان قـرار دارد. رحمـت الله نبیـل رئیس پیشـین امنیت 

ملـی کشـور اخیـرا گفتـه اسـت کـه اگـر حکومـت کنـرتول بنـدر 

اسـپین بولـدک را در اختیـار نگیـرد، بـه زودی هـزاران جنگجوی 

پاکسـتانی و ملیشـه های پاکسـتانی در حامیـت از گـروه طالبـان 

وارد افغانسـتان خواهنـد شـد.

مـردم خـود خیانـت مـی کننـد و منـی داننـد کـه طالبـان در 

صـورت تسـلط بـر یـک منطقـه بر هیـچ کسـی رحـم نخواهند 

کـرد. معـاون دوم ریاسـت جمهـوری گفته، خوشـبختانه مردم 

متوجـه حقایـق و واقعیـت هـا هسـتند و منافـع واقعـی خـود 

را درسـت درک مـی کننـد و بـه همیـن دلیـل بـر هیاهـوی 

آنـان جـواب منفـی  بلندگوهـای طالبـان و زهرپاشـی هـای 

دادنـد و در شـامل و جنـوب و رشق و غرب کشـور و مخصوصا 

در بامیـان و دایکنـدی و غـور و غزنـی و قندهـار و مناطـق 

دیگـر متحدانـه صـدای مقاومـت بلنـد کردنـد و بـه افشـای 

توطئـه هـا و دسـایس طالبـان پرداختنـد و ولسـوالی هـای 

زیـادی را دوبـاره از لـوث وجـود طالبـان آزاد سـاختند.

وی گفتـه کـه رشایـط کنونـی از برخی جهات مشـابه وضعیت 

خـروج  آغـاز  بـا  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت.   ٧٠ دهـه 

نیروهای خارجی از افغانسـتان، طالبان مسـلح حمات شـان 

را در نقـاط مختلـف کشـور افزایش داده و پیـروی هایی نیز 

داشـتند. بسـیاری ایـن پیـروی بی سـابقه طالبـان را سـوال 

برانگیـز خوانده انـد. 

عضو پیشـین مجلـس منایندگان گفته:«کمیـن و حمله دیروز 

بـر موترهـای حامـل پـر کاکایـم سـید داود نـادری کـه ٥ 

شـهید و دو زخمـی بجـا گذاشـت یک حادثه خیلـی دلخراش 

و تـکان دهنـده بـود«.

خانـم نـادری افزوده:«بـرای شـهدای مـا بهشـت بریـن و برای 

زخمیـان مـا شـفای عاجـل اسـتدعا مینامیـم. شـکر خداونـد 

کـه متباقـی ایـن کاروان جـان بسـامت بـرده و پـر کاکایـم 

شـکر سـامل اند«.

وی بیـان داشـته:«امیدوارم کـه نهادهـای امنیتـی مسـئوالنه 

در پهلـوی مـردم جهـت مبـارزه بـرای حفـظ ارزش هـای ملـی 

و مردم سـاالری موقـف قاطـع داشـته باشـند.”

مـی دارد کـه آقـای اندیـش اکنـون هیچ گونـه مسـئولیتی در 

ایـن نهـاد تحصیلـی نـدارد. پـس ارتبـاط دادن ایشـان به یک 

نهـاد تحصیلـی کـه در چارچوب قوانیـن نافذه کشـور فعالیت 

حقوقـی می منایـد، نادرسـت اسـت«.

اندیـش هیـچ گونـه  آقـای جاویـد  در اعامیـه آمده:«اکنـون 

پیونـدی بـا پوهنتـون کاروان نـدارد و یـک شـخصیت حقوقی 

مسـتقل اسـت و بـه حیـث فعـال سیاسـی دیدگاهـی خـاص 

موصـوف  فکـری  طـرز  و  موضع گیـری  هـر  و  دارد  را  خـود 

مسـتقانه بـوده و ترتیـب اثـر بـر چگونگـی اجـراات پوهنتـون 

منی شـود«. داده  کاروان 

سـال گذشـته را محکـوم می کنیـم.« این سـفارت گفته اسـت 

کـه این ها دسـتآوردهای اسـت کـه امریـکا از آن حامیت کرده 

اسـت. ایـن درحالیسـت کـه نظرمحمـد خاشـه یـک کمدیـن 

آن کـه توسـط جنگجویـان گـروه  از  محلـی قندهـاری پـس 

طالبـان دسـتگیر می شـود، بعـد از شـکنجه و تحقیـر دو روز 

پیـش قتل رسـید. قتل خاشـه امـا اکنون به یک سـوژه جالب 

و وسـیع کاربـران فضـای مجـازی مبدل شـده اسـت. هـزاران 

کاربـر فضـای مجـازی قتـل خاشـه به دسـت گـروه طالبـان را 

محکـوم کـرده و گـروه طالبـان را خطری برای دسـت آوردهای 

دو دهـه اخیـر افغانسـتان توصیـف می کننـد.

سـفارت امریـکا اما در این یادداشـت خود از قتـل نظر محمد 

خاشـه چیزی نگفته است.

ایـن در حالـی اسـت که قرار اسـت همه نیروهـای خارجی 

تـا تاریـخ ۳۱ ماه آگسـت افغانسـتان را ترک کنند.

درهمیـن حـال، حمداللـه محـب مشـاور شـورای امنیـت 

را  طالبـان  بدسـت  بخش هـا  از  شـامری  افتـادن  ملـی، 

ناتـو  نیروهـای  خـروج  از  آمـده  میـان  بـه  خـای  نتیجـه 

می دانـد.

محب در این باره می گوید:”چون بسـیاری از ولسـوالی ها 

کـه دور دسـت بـود و نتوانسـتیم مهامت و سـاح برسـانیم 

سـقوط  در  نیـز  تبلیغـات  عیـن  در  انـد.  کـرده  سـقوط 

ولسـوالی ها نقـش داشـتند. بـا ظرفیت هـای کـه مـا داریم 

مناطـق از دسـت رفتـه را دوباره پس خواهیـم گرفت. هنوز 

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری بیـان داشـته، در صورتـی کـه 

باشـند،  هامهنـگ  و  متحـد  خـود  بیـن  منطقـه  یـک  مـردم 

رخنـه  منطقـه  آن  در  منی تواننـد  صـورت  هیـچ  بـه  طالبـان 

ایجـاد کننـد و یـا مسـلط شـوند. مـردم نبایـد اجـازه دهند که 

کسـی و یـا گروهـی بـه هر نـام و عنوانی، باعث نفاق و شـقاق 

شـوند و یـا اختافـات درونـی حزبـی و قومـی و قبیلـه ای را 

دامـن بزننـد و نیروهـای مردمی را مـروف رقابت های محلی 

و کشـمکش هـا و اختافـات فرعـی بسـازند و از هـدف اصلی 

یعنـی مقاومـت در مقابـل مهاجـامن طالـب بـاز دارنـد.

آقـای دانـش افـزوده،  رویدادهـای اخیـر در والیـات مختلـف 

نشـان داد کـه عـده ای بـه عنـوان مـار داخـل آسـتین دسـت 

بـه خیانـت زدنـد و یـا بـه عنـوان جـاده صـاف کن هـای گروه 

بـه  و  دادنـد  مـی  تسـلیم  و  سـکوت  امـر  طالبـان،  مهاجـم 

تضعیـف روحیـه مـردم مـی پرداختنـد و تبلیـغ می کردنـد کـه 

طالبـان حتـام آمدنـی اسـت و دولـت از مـردم حامیـت منـی 

کنـد و هـر نـوع مقاومـت بیهـوده اسـت و بایـد مـردم تسـلیم 

شـوند. ایـن افـراد آگاهانـه یـا ناآگاهانـه بـه رسنوشـت ملـت و 

نکردنـد. ارائـه  بیشـرتی  جزییـات  امـا  کردنـد  تاییـد 

گفتـه می شـود کـه آقای سـید داوود نـادری از کابل به سـوی 

پلخمـری مرکـز والیـت بغـان در حرکـت بـود کـه بـا کمیـن 

طالبـان روبرو شـد.

سـید داوود نـادری،  رئیـس عمومـی شـورای اسـامعیلیه های 

افغانسـتان و عضـو ارشـد حـزب پیوند ملـی و پر برادر سـید 

افغانسـتان  رسشـناس  سیاسـی  رهـربان  از  نـادری  منصـور 

اسـت و پیـش از ایـن مناینـده مـردم قنـدوز در پارملـان بـود.

بـاره  ایـن  در  تاکنـون  بغـان  والیـت  در  امنیتـی  مقام هـای 

انـد. نگفتـه  چیـزی 

بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور؛ امـا، فرخنـده زهـرا نـادری، 

فرماندهـی پولیـس کابـل گفتـه اسـت کـه مسـئولین مبـارزه 

بـا فسـاد و پولیـس ایـن اتهامـات را به گونـه  جـدی بررسـی 

می کننـد.

سـید جاوید اندیش، مؤسـس و بنیانگذار دانشـگاه خصوصی 

کاروان اسـت. او در روزهـای اخیـر در صفحـه  فیس بوک خود 

از عمل کـرد گـروه طالبـان سـتایش و از ایـن گـروه حامیـت 

گفتـه:«  اعامیـه ای  در  کاروان  دانشـگاه  امـا  اسـت.  کـرده 

در روزهـای اخیـر واکنش هـای کاربـران بـه اظهـارات سـید 

جاویـد اندیـش مؤسـس پوهنتـون در شـبکه های اجتامعـی 

اعـام  کاروان  پوهنتـون  رهـربی  هیئـت  اسـت.  گرفتـه  اوج 

ادامـۀ  »مـا  آمـده اسـت:  امریـکا  یادداشـت سـفارت  ایـن  در 

قتل هـای هدفمنـد را کـه در رسارس افغانسـتان ادامـه دارد، 

و  اعامیه هـا  تهدیدهـا،  حیاتـی،  زیرسـاخت های  تخریـب 

بیسـت  طـی  افغان هـا  دسـتاوردهای  علیـه  دیگـر  اقدامـات 

 ینـس سـتولتنربگ، رسمنشـی عمومی ناتـو در یک متاس 

تلفونـی بـا رییس جمهور عنـی از حامیت ناتـو از نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی افغان اطمینان داده اسـت.

آقـای سـتولتنربگ دیـروز )سـه شـنبه، ۵ رسطـان( در ایـن 

گفتگـوی تلفونی وضعیت افغانسـتان را پـر تنش خوانده و 

گفتـه کـه ایـن وضعیت نیازمند یک توافق سیاسـی اسـت.

افغانسـتان  در  امنیتـی  وضعیـت  افـزوده:”  سـتولتنربگ 

عمیقـأ پرچالـش اسـت و نیازمند توافق سیاسـی صلح آمیز 

افغانسـان  حامیـت  بـه  اسـت:”ناتو  گفتـه  وی  اسـت.” 

آموزشـی  و  غیرنظامـی  حضـور  مالـی،  حامیـت  مبشـول 

داد.” خواهـد  ادامـه 

سـاحات زیـادی در دسـت نیروهـای افغنسـتان اسـت.”

ایـن مقـام حکومت سـه سـناریو را بـرای آینده افغانسـتان 

پیش بینـی می کنـد، بـن بسـت در میـدان جنـگ، وقـوع 

جنـگ داخلی و وارد شـدن بـه مذاکرات جـدی و معنادار.

محـب می افزایـد:” بـه نظـر مـن بن بسـت در حـال حارض 

خواهـد  گفتگـو  بـه  انجـام  رس  امـا  اسـت،  شـده  رشوع 

انجامیـد. مـا در طالبـان تغییـری ندیدیم. طالبـان باید به 

گفته هـای شـان عمل کنند و بـه میز مذاکـره از راه گفتگو 

بـه پیـش برونـد”. ایـن درحالی اسـت که بخش هـای زیاد 

نربدهـا  ایـن  در  و  اسـت  شـدید  نربدهـای  گـواه  کشـور 

شـامری از بخش هـا بدسـت طالبـان افتـاده اسـت. 

 رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری کشـور بـا اشـاره 

بـه پیـروی طالبـان در برخـی مناطـق گفته کـه رویدادهای 

اخیـر در والیـات مختلـف نشـان داد که عده ای بـه عنوان مار 

داخل آسـتین دسـت بـه خیانـت زدند.

آقـای دانـش در یادداشـتی در صفحه فیسـبوکش زیـر عنوان 

»رضورت اتحـاد بـرای مقاومـت و پرهیـز از هـر نـوع اختـاف 

از  دفـاع  بـرای  کنونـی،  در رشایـط  دیگـر«  فرعـی  و  درونـی 

رسزمیـن، اولیـن اصـل حیاتـی حفـظ وحـدت می باشـد.

وی گفتـه،  در رشایـط حسـاس کنونـی کـه گـروه طالبـان در 

خیـال تـرف همـه افغانسـتان و تسـلط بـر مناطـق از طریق 

جنـگ و تغلـب اسـت و در کنـار نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

کشـور، مـردم شـجاع مـا هم تصمیـم گرفتـه اند کـه در مقابل 

بـرای دفـاع از رسزمیـن و حریـم  ایـن تهاجـامت وحشـیانه، 

عـزت خـود بـه طـور همـه جانبـه مقاومـت کننـد، اولیـن اصل 

حیاتـی و رسنوشـت سـاز، حفـظ همبسـتگی ملـی در سـطح 

کشـور و حفـظ وحـدت و همدلی مـردم در هر والیـت و در هر 

است. ولسـوالی 

 سـید داوود نـادری،  رئیـس عمومـی شـورای اسـامعیلیه های 

کمیـن  از  مناینـدگان  مجلـس  پیشـین  عضـو  و  افغانسـتان 

طالبـان مسـلح در والیـت بغـان جـان سـامل بـه در بـرد.

سـید داوود نـادری،  قبـل از ظهـر دیروز سه شـنبه )٥ اسـد( با 

مایـن کنـار جـاده و کمیـن طالبـان مسـلح در سـاحه کیلگی 

ولسـوالی دوشـی والیـت بغان روبرو شـد.

بـر اسـاس گزارش هـا، در این رویـداد، به آقای نادری آسـیبی 

نرسـیده اسـت امـا چهار محافظ وی کشـته و شـش تـن دیگر 

آنان زخمی شـده اسـت.

و  بغـان  والیـت  دوشـی  ولسـوال  غفـوری  داد  صاحـب 

سـمیع الدین ناظـر عضـو شـورای والیتـی بغـان ایـن خـرب را 

 فرماندهـی پولیـس کابـل می گویـد که سـید جاویـد اندیش، 

مالـک یکـی از دانشـگاه های خصوصـی کـه متهـم بـه فسـاد 

مالـی، تقلـب، خیانـت ملـی و همصدایـی بـا دشـمن اسـت، 

از کشـور فـرار کـرده اسـت. فرماندهـی پولیـس کابـل دیـروز 

سه شـنبه )٥ اسـد( بـا نـر اعامیـه ای گفتـه کـه ایـن فـرد 

به گونـه   اخیـرا  و  بـود  کـرده  پنهـان  را  خـود  زیـادی  مـدت 

غیرقانونـی بـه خـارج از افغانسـتان فـرار کـرده اسـت.

تأکیـد  بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور؛ در اعامیـه پولیـس 

شـده اسـت کـه بررسـی اتهامـات علیـه سـید جاویـد اندیـش 

تحـت کار مسـئولین مبـارزه بـا فسـاد و پولیـس قـرار دارد.

قتل هـای  کـه  می گویـد  امریـکا  سـفارت   

هدفمنـد و تخریب تاسیسـات عامه را شـدیدا 

می کنـد. محکـوم 

ایـن سـفارت از گـروه یـا فـردی نـام نگرفتـه اسـت. امـا آنچـه 

هویداسـت ایـن اسـت کـه گـروه طالبـان در ماه هـای اخیـر 

ده هـا تـن از فعـاالن مدنـی، رسـانه یی، حقوق بـری و حقوق 

زنـان را بـه شـکل هدفمندانـه بـه قتـل رسـانده و در آخریـن 

مـورد نظـر محمـد خاشـه را در قندهار به قتل رسـانده اسـت.

ایـن سـفارت در یادداشـتی که سه شـنبه ٥ اسـد در صفحـه 

فیسـبوک خـود منتـر کـرده اسـت، گفتـه اسـت کـه ادامـه 

شـدیدا  را  عامـه  تاسیسـات  تخریـب  و  هدفمنـد  قتل هـای 

می کنـد. محکـوم 

قاچـاق، ۶۳ تـن بـه شـمول ۸ خانـم  را 

از رسارس کشـور بازداشـت و محکومـان 

بـه  قضایـی  و  عدلـی  تعقیـب  غـرض 

بـا مـواد  مرکزعدلـی و قضایـی مبـارزه 

مخـدر و مسـکرات فرسـتاده شـدند.

ازجملـه  کـه  می کنـد  عـاوه  خربنامـه 

افـرادی  تـن   ١٠ شـدگان،  بازداشـت 

انـد کـه می خواسـتند مـواد مخـدر نوع 

ازشـیوه های  اسـتفاده  بـا  را  هیروییـن 

و  سـفری  بیـک  و  بطـن  در  جاسـازی 

مـواد مشـبوع شـده در پارچـه اسـفنج 

از میـدان هوایـی بیـن املللـی حامـد 

کـرزی  بـه کشـور هندوسـتان انتقـال 

دهنـد کـه از سـوی پولیـس و سـارنوال 

موظـف مرکـز عدلـی و قضایی مبـارزه با مواد مخدر و مسـکرات 

شـدند. بازداشـت  و  شناسـایی 

قضیه هـای  بـه  ارتبـاط  در  کـه  اسـت  کـرده  اضافـه  خربنامـه 

یـاد شـده، در مجمـوع بـه مقـدار 6١ کیلوگـرام هیروییـن، 64 

کیلوگـرام تریـاک، ٥١6 کیلوگرام چرس، ١٥٣6 لیرت مروبات 

الکولـی، ٣٥ کیلوگـرام مـت امفتامین)شیشـه(، ٥‚١ کیلوگـرام 

تابلیـت روان گـردان)کا(، 44١ کیلوگـرام مـواد کیمیاوی جامد 

و ١٢٥ لیرتمـواد کیمیـاوی مایـع  کشـف و ضبـط شـد.

در خربنامـه ذکـر شـده کـه مدیریت تدقیـق، بررسـی و البراتوار 

مرکـز عدلـی و قضایـی متـام قضیه هـای یـاد شـده را طـی ۷۲ 

سـاعت رسـیدگی کـرده و بـه منظـور تحقیقـات بیشـرت، متـام 

مظنونـان و دوسیه هایشـان را به ریاسـت سـارنوالی اختصاصی 

مسـکرات  و  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  قضایـی  و  عدلـی  مرکـز 

فرسـتاد. در خربنامـه آمـده اسـت کـه والیـت کابـل بـا داشـن 

١٧ قضیـه و ننگرهـار بـا داشـن ١٠ قضیـه قاچـاق در صـدر 

فهرسـت والیت هـای دارای قضایـای بلنـد قاچـاق مسـکرات و 

مـواد مخـدر قرارگرفته انـد. ایـن درحالـی اسـت کـه در جریـان 

تبعـه  بـه شـمول ٥ خانـم و١  تـن  مـاه جـوزا سـال روان، 8٢ 

ایـران در ارتبـاط بـه 6١ قضیـه جرایـم مسـکرات و مـواد مخـدر 

از رسارس کشـور بازداشـت و غـرض تعقیـب عدلـی و قضایـی 

بـه مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات 

فرسـتاده شـده بودنـد.

 مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخدر و 

مسـکرات اعـام کـرده اسـت کـه در جریـان ماه 

رسطـان سـال جـاری )١4٠٠( خورشـیدی، تعـداد ۷۶ تـن در 

ارتبـاط بـه ۵۱ قضیـه جرایـم مـواد مخـدر و مسـکرات، بـه یـک 

سـال و۶ مـاه تـا ۳۰ سـال حبـس تنفیـذی محکوم بـه مجازات 

شدند.

ایـن مرکز روز سه شـنبه، پنجم اسـد با انتشـار خربنامـه ای بیان 

داشـته اسـت کـه در میـان محکومـان ۶ تـن موظفـان خدمـات 

عامـه و ٣ تـن خانم نیز شـامل هسـتند.

خربنامـه می افزایـد کـه بـه تعـداد ١٧عـراده واسـطه نقلیـه، ٣ 

عـراده موترسـایکل، ٣ میـل سـاح مختلـف النـوع و 8٢ سـیت 

موبایـل همـراه مختلـف النـوع از نزد بازداشـت شـدگان کشـف 

و ضبـط شـد.

 همچنیـن، مبلـغ ٥٥8 هـزار و ٣ صـد و ٥١ افغانـی و مبلـغ ٢ 

هـزار و 4 صـد و 4٠ دالـر پـول نقـد از نـزد محکومـان مصادره و 

بـه حسـاب قطعـی  بانک مرکـزی افغانسـتان واریز شـد.

تـن  بـه شـمول ۳  تـن  خربنامـه می افزایـد کـه همچنیـن ۹۱ 

موظفـان خدمـات عامـه و ٢ خانـم در ارتبـاط بـه ۶۲ قضیـه از 

سـوی محکمـه اسـتیناف مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات به 

حبس هـای تنفیـذی مختلـف محکـوم بـه مجـازات شـدند.

در خربنامـه گفتـه شـده کـه پـس از فیصلـه محکمه اسـتیناف، 

بـه قطعیـت ۳۴ قضیـه از سـوی محکمـه دیـوان امنیـت عامـه 

سـرته محکمـه کشـور حکـم صـادر شـد.

مطابـق خربنامـه در جریـان ایـن مـاه، پولیـس مبـارزه بـا مـواد 

مخـدر و سـایر نیروهـای کشـفی در ارتباط بـه ۴۲ قضیه جرایم 

هفتادوشش تن به اتهام قاچاق به 1 تا 30 سال حبس محکوم شدند    
کارتون

میوند قول اردو : په هلمند کې د 
حکومتي ځواکونو یوه چورلکه له منځه 

وړل شوې

جنرال ساپی: د ملي اردو سرتېري نور د 
شاتګ اجازه نه لري

وزارت دفاع ملی: در شبانه روز گذشته 
299 جنگجوی طالبان 

کشته و زخمی شدند

سرور دانش: در رویدادهای اخیر عده ای به عنوان مار داخل آستین دست به خیانت زدند   

رئیس عمومی شورای اسماعیلیه های افغانستان از کمین طالبان جان به سالمت برد  

پولیس کابل: مالک دانشگاه کاروان که متهم به خیانت ملی است از افغانستان فرار کرد    

سفارت امریکا در کابل قتل های هدفمند را محکوم کرد

طالبان نیاز به زمان دارد، به آنها 
فرصت ندهید

حفیظ اهلل زکی

گفتگوی تلفونی رئیس جمهور با رسمنشی ناتو؛ 



 

گـروه موسـوم بـه طالبـان در تاریـخ نابسـامان سیاسـی 

چهـار دهـه ی اخیر افغانسـتان ظهور و تولد یافته اسـت. 

ایـن گـروه در ابتـدأ با شـعاع کوچـک سـاحوی در جنوب 

قندهـار رس از خـاک سـیاه، هامننـد قـارچ سـیاه بیـرون 

پاکسـتان  دینـی  مـدارس  1994م  سـال  اواخـر  شـد. 

طفلک نا میمونی را بدنیای سیاسـت افغانسـتان تحویل 

داد. مدارس دینی در کشـور همسـایه افغانستان همواره 

چنیـن آبسـن هـای داشـته و علـل ایـن زاد و ولـد هـای 

ناشایسـت در تاریـخ سیاسـی – اجتامعـی ایـن رسزمیـن 

ریشـه هـای ژرف فرهنگـی و ایدئولوژیکـی دور و درازی 

دارد. جـزم اندیشـی هـای دینی- مذهبی، قـری نگری 

هـای فقهی کـه در این مـدارس در درازای تاریخ تدریس 

شـده/ مـی شـود؛ پدیده هـای را بـه جامعه بـری عطیه 

مـی کنـد کـه افراطیـت و خونریـزی در میـان انسـان هـا 

رسلوحـه کارِی شـان بوده اسـت. 

گـروه کوچـک طالبـان، افـزون بـر بسـر تنـگ مذهبـی 

شـان در بسـر یـک رنگـی قومـی و بـا دیـدگاه شـدیداً 

نشنلیسـتی در عرصه سیاست در افغانسـتان بروز یافت. 

ایـن گـروه بـا چنیـن بنیاد هـای شـناخته شـده هیوالیی 

دیگـری بـود کـه بـر پیکـر نیـم جـان ملـت افغانسـتان 

وحشـیانه حملـه ور گردیـد. بعد از ظهور شـان، به رسعت 

بـا  و  یافتنـد  تبـاران قومـی شـان رسـوخ  در میـان هـم 

شـعار خیلـی افسـون کننـده ی کـه بـرای جامعـه سـنتی 

و روسـتای افغانسـتان گیرایـی و جذبـه خلـق منـوده بود 

بخشـی عمـده¬ی جنـوب و رشق افغانسـتان را بـدون 

منودنـد.  تصاحـب  مسـلحانه  هـای  درگیـری  و  جنـگ 

حکومـت اسـامی آنوقـت در کابـل نیـز از نفـاق و افراق 

هـای مختلـف و کشـنده ی رنـج مـی بـرد و جنـگ هـای 

داخلـی سـبب رنجـش و تباهـی مـردم افغانسـتان نیـز 

شـده بـود. اوضـاع نابسـامان و هرج و مرج های سیاسـی 

بـه متـام معنـا در آن روزگار افغانسـتان حاکـم بـود. گروه 

طالبـان بـا مخفـی قـرار دادن اهـداف شـوم شـان بعد از 

مناطـق جنـوب و رشق افغانسـتان بـه سـایر مناطـق این 

کشـور بـا زور و جنـگ هـای خونیـن مسـلط شـدند. در 

جریـان تسـلط شـان قسـمتی از اهـداف شـان را بـا قتل 

عـام های مردم، سـوختاندن تاکسـتان ها، بسـته منودن 

متامـی  بـردن  بیـن  از  دخرانـه،  هـای  مکتـب  متامـی 

نشـانه هـای متدنـی و تاریخی ایـن رسزمین، نشـان داد 

کـه در افغانسـتان بدنبـال چـه هسـتند. بـا این حـال در 

ظـرف پنـج سـال، طالبان توانسـتند نـود درصـد از خاک 

و جغرافیـای افغانسـتان را تحـت کنـرول سیاسـی خـود 

درآورد. 

در زایـش گـروه طالبان عوامل های متعدد دخیل اسـت؛ 

کـه از آن جملـه بـه چند عامل آن اشـاره ی کوتـاه خواهد 

شـد. اول: رشایط رقابتی میان قدرت های بزرگ جهانی 

متحـده  ایـاالت  میـان  رقابـت  خصـوص  بـه  منطقـه  در 

امریـکا و روسـیه آن روز. همچنـان رقابـت میـان امریـکا و 

بعضی کشـور های اسـامی در منطقـه. همینطور رقابت 

هژمونیکی قدرت و رهربی دنیای اسـام میان عربسـتان 

سـعودی و کشـور ایـران. اینهـا همه فکتور هـای خارجی 

بودنـد کـه در زایـش ایـن پدیده ی سـیاه سیاسـی کمک 

اساسـی منـود. دوم: دیدگاه کاملن جـزم گرایانه مذهبی 

– دینـی عامـل دیگـری بـود که توانسـت چنیـن پیکره ی 

متنفـر و ضـد مدنیـت بر را خلـق مناید. سـلفی گری و 

نـگاه کاملـن منحـط بـه رشایـط هـای زندگی انسـان ها، 

از مـدارس دینـی کشـور پاکسـتان، اغلـن برای کسـانی 

درس و تلقیـن گردیـد کـه از فقـر جانسـوز در سـاختار 

اجتامعـی شـان مـی سـوختند. بـرای ایـن قـامش آدم 

هـا کافیسـت اندیشـه ی آتشـین جهـان دیگـر و نعـامت 

آن جهانـی را القـأ منایـد کـه دقیقـا چنیـن کردنـد/ مـی 

کننـد. مغـز شـویی هـای کـه در نهایـت بـه زایـل شـدن 

عقانیـت، انسـانیت و باخـن رشف انسـانی منتهـی می 

شـود در ذهـن و کلـه ی بـی مغز چنین افـراد نهادینه می 

گـردد. راه رسـیدن بـه جنت را در کشـتار و جاری منودن 

سـیاب خون در افغانسـتان دیوانه وار می جویند. پشت 

ایـن نـوع سیاسـت گروهـی از مردمان هسـتند کـه از بی 

چارگی و بی شـعوری این انسـان مناها سـؤ استفاده می 

کنند و به مقاصد سیاسـی و اقتصادی شـان می رسـند. 

آنـان کسـانی انـد کـه امـروز نیـز در بهریـن کشـورهای 

دنیـا همـراه بـا خانواده ی شـان مشـغول عیـش و عرت 

هـای شـبانه روزی شـان هسـتند. ایـن مسـأله پوشـیده 

نیسـت، کاش ایـن لشـکر جهـل یکبـار بـا جشـامن بـاز 

رهـربان امـروزی خـود را مـی دیدنـد و آنـگاه مکتـب مـی 

سـوختاندند، شـفاخانه هـا را انفجـار مـی دانـد، مـردم را 

قتـل عـام مـی کردنـد، به کـورس هـای آموزشـی حمات 

وحشـیانه تروریسـتی می منودند، مسـاجد را منفجر می 

کردنـد، بـه مراسـم هـای تشـیع جنـازه مسـلامنان حمله 

مـی کردنـد، بـه دانشـگاه های کشـور انتحـاری روان می 

منودنـد و ...

عامـل سـوم در شـکل گیـری گـروه تروریسـتی طالبـان؛ 

توهـم از دسـت دادن و از دسـت رفـن قـدرت سیاسـی 

سـنت شـده در این فغان آباد می باشـد. بعد از شکسـت 

دولـت دموکراتیـک بـه رهـربی نجیـب، مجاهدیـن روی 

کار آمدنـد و بعـد از چنـد قـرن، در رأس حکومت و قدرت 

در افغانسـتان شـخصی غیـر از تبـار گـروه طالبـان قـرار 

داشـت. ایـن امـر بـرای طالبـان توهمـی  مرگبـار و تبـاه 

کننـده ی را ایجـاد منـود و در پـی ایـن شـدن کـه قـدرت 

دوبـاره  را  شـان  تبـار  سیاسـی  هژمونیـک  و  تاریخـی 

اصطـاح سـتون پنجـم، از دیـر زمـان تـا کنـون 

در بنـا گـوش مـردم افغانسـتان زمزمـه شـده اسـت، 

مقامـات و چهره هـای سیاسـی گاهـی از موجودیـت 

اشـخاصی زیـر چـر نظـام حـرف بـه زبـان آورده انـد 

کـه آنـان بـا اسـتفاده از امکانـات و تجهیـزات نظـام، 

در رشـد و تقویـت گـروه طالبـان بهـره بـرداری کـرده 

دور  اولیـن  تـا  کـرزی  حکومـت  دوم  دور  از  انـد. 

حکومـت رئیـس جمهـور غنـی، سـتون پنجم بـه یکی 

از دغدغه هـای اصلـی شـهروندان کشـور مبدل شـده 

بـود. مـردم افغانسـتان بـا درک از نیـش زهـر آگیـن 

توسـط  مبـادا  کـه  بودنـد  هـراس  در  تروریـزم  افعـی 

اقلیـت خائـن، گروهـی بـر رسنوشـت و زندگـی خـود 

و فرزنـدان شـان مسـلط گـردد کـه رس سـازش ناپذیر 

بـا انسـان و جامعـه مـدرن و مرقـی دارنـد، زهرهایی 

صـورت  بـه  کنـون  تـا  گذشـته  سـال  سـی  طـی  کـه 

انفـرادی بـر روان ایـن مـردم تزریـق گردیـده و آن را 

 – روحـی  چالش هـای  باعـث  انـد،  منـوده  مسـموم 

روانـی جـدی در زندگـی خصوصـی و اجتامعـی آنان 

گردیـده اسـت؛ پادزهـر این سـموم، نظـام جمهوریت 

اسـت کـه پـس از هـر بـار نیـش زدن افعـی تروریـزم، 

مـردم بـه موجودیـت ایـن پادزهـر دلخـوش کـرده و از 

آن در جهـت تسـکین دردهـای ایـن گزنـد اسـتفاده 

منـوده انـد.

نفـس موجودیـت پرچم سـه رنـگ ایـن رسزمین، 

قـوت قلـب هـا و پادزهـر گزنـد هاسـت، ایـن پرچـم 

بارقـه ی امیدبخـش بـه آینـده ی روشـن و دورمنای پر 

از نشـاط اسـت. وقتیکـه مردم مـی بیننـد پرچم عزت 

و نوامیـس ملـی همچنـان بـا قامـت افراشـته در دل 

کوهپایه هـا و محـات ایـن رسزمیـن با نسـیم مایم و 

دل انگیـز هـر روزه مـی جنبـد و بـه آنان سـام دلگرم 

ناپذیـری  وصـف  شـادی  و  نشـاط  میرسـاند  کننـده 

بـه  مـردم  می کنـد.  احاطـه  را  شـان  وجـود  رسارس 

مثـال  منـدی  عاقـه  آن  دسـتاوردهای  و  نظـام  ایـن 

زدنـی دارنـد، آنـان می داننـد کـه در موجودیـت ایـن 

نظـام اسـت کـه آنـان جهـت دسرسـی به دانـش روز 

مرزهـا را در نوردیـده و بـه اقصـی نقاط جهـان در پی 

تحصیـات اکادمیـک و مسـلکی انـد کـه بتواننـد بـه 

آب و خـاک شـان خدمـات درخـور تحسـین و قابـل 

پـاک  افغانسـتان  مـردم  از ذهـن  ارائـه کننـد.  شـأن 

گذشـته  جنگ هـای  ویرانی هـای  کـه  اسـت  نشـده 

تنهـا در قالـب ایـن نظـام ترمیـم و بازسـازی گردیـد و 

اکنـون همـه روزه زیربناهـای جدیدتـر در حال اعامر 

اسـت. مـردم افغانسـتان بـا درس از گذشـته، بـه این 

درک عمیـق دسـت یافتـه انـد که هیچ نظام سیاسـی 

زخم هـای  و  آالم  بـه  منی توانـد  جمهوریـت  از  غیـر 

چندیـن سـاله آنـان مرهـم شـفایاب بگـذارد؛ بـا ایـن 

حـال، سـتون پنجمـی کـه از دوران گذشـته تـا کنون 

بـر زخـم ایـن مـردم منـک پاشـیده اسـت، اکنـون بـه 

 سید لطیف سجادی

گونـه ی عریـان و بـی پرده تر از گذشـته فـاز جدیدی 

حامیـت و همکاری شـان بـا گروه خون آشـام طالبان 

را روی دسـت گرفتـه انـد. از زمـان رشوع مذاکـرات 

تاکنـون، سـتون  بـا طالبـان  امریـکا  متحـده  ایـاالت 

زدایـی  قباحـت  در  شـبکه ی  گونـه ی  بـه  پنجمی هـا 

از طالبـان کمـر بسـته انـد، شـبکه ی سـتون پنجمـی 

پـی  در  منطقـه ای  شـبکه های  همـکاری  بـا  داخلـی 

نشـان دادن چهـره دیگـر از ایـن گـروه هسـتند. آنان 

می خواهنـد بر مـردم افغانسـتان بقبوالننـد که طالب 

میـادی  نـود  دهـه  طالـب  آن  دیگـر  و  کـرده  تغییـر 

نیسـت. ایـن شـبکه ها می خواهنـد توجیـه کننـد کـه 

بیـان، دموکراسـی،  آزادی  بـر،  بـا حقـوق  طالبـان 

و مذهبـی  قومـی  اقلیت هـای  زنـان،  آزادی  برابـری، 

و دیگـر منادهـا و ارزش هـای بـری مشـکلی ندارند. 

چیـزی  آن  خـاف  طالبـان  از  قباحت زدایـی  ایـن 

گـروه  ایـن  سـوی  از  ایـن شـب وروزها  در  کـه  اسـت 

حـال  در  شـب وروزها  ایـن  در  طالبـان  می زنـد.  رس 

در  حداقـل  و  هسـتند  نـود  دهـه  فجایـع  بازتولیـد 

اسـپین بولدک قندهـار و مالسـتان غزنـی ایـن فجایع 

تکـرار کرده انـد. را 

در  و  اخیـر  سـال  بیسـت  در  طالبـان  عمل کـرد 

ایـن شـب وروزها بـه هـامن شـیوه روزهـای نخسـتین 

ایـن  بـه  اسـت.  بـوده  حاکمیت شـان  دوره  و  ظهـور 

معنـا کـه در اغلـب بخش هایـی کـه ایـن گـروه پیـروز 

شـده، آزادی زنـان را سـلب کـرده،  آوازخوانـی را منـع 

قـرار داده و زنـان را بـدون محـرم اجـازه سـفر نـداده 

اسـت. طالبـان مخالفـان خـود را قصابـی کـرده و بـا 

غیرانسـانی ترین شـیوه از آنـان انتقـام گرفته انـد. این 

گـروه در سـطح کان بـا انتخابـات و انتقـال قـدرت 

رفتـار روزهـای  مـردم مخالـف اسـت.  از طریـق رأی 

پـی  در  آنـان  کـه  می دهـد  نشـان  طالبـان  اخیـر 

برقـراری هـامن فاشیسـم مذهبی و قبیلـه ای و روایت 

در  آنـان  اسـام هسـتند.  از  بـه خصـوص خودشـان 

بامیـان  بـودای  مجسـمه های  حاکمیت شـان  دوران 

را منفجـر کردنـد و اکنـون در ولسـوالی کشـم والیـت 

بدخشـان یـک میـدان )چـوک( را بـه دلیـل داشـن 

تندیس هـای چنـد اسـب تخریـب و نابـود کرده انـد. 

مـزار  یکاولنـگ،  فرامـوش  نشـدنی  فجایـع  طالبـان 

رشیـف و شـاملی را پیـش از برقراری حاکمیت شـان، 

در مالسـتان غزنـی و اسـپین بولدک قندهـار، دوبـاره 

کرده انـد. تکـرار 

گـروه طالبـان در مالسـتان غزنـی هـامن رفتاری 

را داشـته کـه در دهـه نـود در یکاولنـگ و مزار رشیف 

داشـته اسـت. جنگ جویـان ایـن گروه مـردم ملکی را 

در ولسـوالی مالسـتان بـه رگ بـار بسـته و دکان هـای 

آنـان  بـه آتـش کشـیده اند.  آنـان را مسـدود کـرده و 

و حتـا  قـرار داده  اذیـت  و  آزار  مـورد  را  مـردم محـل 

مـردم  دلیـل کشـتار  زده انـد.  بـا سـیلی  را  کـودکان 

طالبـان  بـا  همـکاری  عـدم  مالسـتان  در  ملکـی 

قندهـار،  اسـپین بولدک  در  هم چنـان  اسـت؛  بـوده 

از  شـب هنگام  را  خانـواده   ۱۰۰ از  بیـش   طالبـان 

دیده بـان  کشـته اند.  و  کـرده  بیـرون  خانه های شـان 

تأییـد  را  قندهـار  و  غزنـی  رویدادهـای  بـر  حقـوق 

ولسـوالی ها  ایـن  در  طالبـان  گـروه  اسـت.  کـرده 

و  تسلیم شـده   امنیتـی  نیروهـای  غیرنظامیـان، 

کارمنـدان دولـت را از خانه های شـان بیرون و سـپس 

تیربـاران کـرده  اسـت. در ادامـه ایـن جنایت هـا، این 

گـروه در والیـت بغـان دو زن جـوان را کـه همـران 

نیروهـای امنیتـی بـوده بـا اجبـار بـه نـکاح اعضایـش 

اسـت. درآورده 

کـوچ اجبـاری مـردم از محات شـان، آواره گـی و 

دربـه دری ناشـی از جنـگ طالبـان، چیزهایـی اسـت 

کـه نصیـب مـردم افغانسـتان شـده اسـت. در متـام 

بـه  کـه  کـه طالبـان مدعـی هسـتند  ولسـوالی هایی 

کنـرل آنـان در آمـده اسـت، بخـش زیـادی از مـردم 

تـرک محـل  ایجادشـده،  و وحشـت  تـرس  دلیـل  بـه 

کرده انـد؛ از این کـه مبـادا طالـب آنـان را بکشـد، یـا 

آواره گان اکنـون  مـورد تحقیـر و توهیـن قـرار دهـد. 

اولیـه  مایحتـاج  داشـن  بـدون  و  خیمه هـا  زیـر  در 

زنده گـی، روز و شـب می گذراننـد. دخـران و زنـان 

و احتـامل  آواره، بی رسپنـاه هسـتند  و مـردم  جـوان 

هـر فاجعـه در موردشـان قابـل تصـور اسـت. حجـم 

مـردم  بـر  طالبـان  جنـگ  از  کـه  حوادثـی  و  فاجعـه 

آن  از  بیش تـر  و  بزرگ تـر  شـده،  تحمیـل  بی گنـاه 

چیـزی اسـت کـه تصـور می شـود و بـه رسـانه ها درز 

. می کنـد

مختلـف  بخش هـای  در  روزهـا  ایـن  آن چـه 

روزهـای سـیاه  بـا  تفاوتـی  رخ می دهـد،  افغانسـتان 

امـروز  نـدارد.  نـود  دهـه  در  طالبـان  حاکمیـت 

ادای  و  ریـش  امـارت گذاشـن  قلمـرو  هم چنـان در 

جـزء  و  معمـول  امـر  کشـتار  اسـت،  اجبـاری  منـاز، 

حـوادث روزانـه محات اسـت، قتـل عام مـردم ملکی 

در چندیـن محلـی کـه بـه دسـت طالبان افتـاده، رخ 

داده و هـر نـوع آزادی از مـردم سـلب شـده اسـت و 

ظلمـی نیسـت کـه مـردم تجربـه نکرده باشـند. سـیل 

عامـه،  خدمـات  تعطیلـی  و  آواره گان  از  عظیمـی 

بی نظمـی و عـدم موجودیـت یک حاکمیت پاسـخ گو، 

بـرای  می کننـد.  تجربـه  مـردم  کـه  اسـت  چیزهایـی 

همیـن، نهادهـای حامـی دموکراسـی، آزادی بیـان،  

قبـال وضعیـت  در  بایـد  آزاد،  و جهـان  بـر  حقـوق 

پیش آمـده در افغانسـتان احسـاس مسـوولیت کننـد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه طالب هنـوز حاکمیـت را به 

کرامـت  بـه  بی اعتنـا  و چنیـن  اسـت  نگرفتـه  دسـت 

مـی دارد.  روا  سـتم  و  ظلـم  افغانسـتان  شـهروندان 

 ایـن گـروه بـه فـرض محال اگـر حاکمیتـش بر رسارس 

افغانسـتان قطعی شـود، شـدیدتر و تندتر از گذشـته 

بـا مـردم برخـورد خواهـد کـرد. تبلیـغ فرضیـه تغییـر 

تأمیـن  جهـت  در  و  اسـت  فریـب  و  ترفنـد  طالبـان، 

مهندسـی  هـا  پنجمـی  سـتون  و  گـروه  ایـن  منافـع 

اسـت. گردیـده 

بـا  جهـان  و  منطقـه  کشـورهای  حـال  ایـن  بـا 

مسـئولیت  و  افغانسـتان  حسـاس  وضعیـت  از  درک 

پذیـری مـردم ایـن رسزمیـن در امـر مبارزه بـا طالبان 

و  منـوده  حامیـت  بایـد  پـرور  طالـب  شـبکه های  و 

اکنـون  هـم  کـه  خطرنـاک  افعـی  ایـن  کـه  نگذارنـد 

گذاشـته  بـه منایـش  را  خـود  پیلـه  کـرم  در کسـوت 

و  افغانسـتان  مـردم  زندگـی  نـرم  پنبه هـای  اسـت 

جهـان را سـمی مناینـد. ایـن مـوج عظیـم مقاومـت 

را بـه دیـده ی قـدر نگریسـته و در عـوض اینکـه بـه 

کشـورهای همسـایه افغانسـتان متهعـد شـده انـد تـا 

جهـت اسـکان مهاجـران افغـان به آنان پـول پرداخت 

مناینـد، هـامن هزینـه را در جهت مقاومـت مردم این 

رسزمیـن رسمایـه گـزاری منایند که برای همیشـه رش 

تروریـزم از افغانسـتان و جهـان کوتـاه گردیـده و در 

سـیاهچال مفکوره هـای سـیاه خـود مدفـون گردنـد. 

اگـر جهـان بـه صـورت واقـع بینانـه بـه ایـن خطـرات 

ننگرنـد، اقـدام مـا بعـد در رسکوبـی تروریـزم هزینـه 

هـای فراوان انسـانی و مـادی در پی خواهد داشـت، 

بـا اینکـه مـردم افغانسـتان تـا آخریـن رمـق بـه هیـچ 

نیـروی رشوری اجـازه نخواهنـد داد تـا کشـور شـان 

خطـرات  آنجاییکـه  از  امـا  بکشـانند؛  تباهـی  بـه  را 

افغانسـتان  جغرافیـای  بـه  مربـوط  تنهـا  تروریـزم 

منی گـردد همـکاری همه جانبـه کشـورها در این امر 

یـک رضورت اجتنـاب ناپذیـر اسـت.

برگرداننـد. از همیـن لحاظ اسـت که در ابتـدأ و در بنیاد 

شـکل گیـری طالبـان بسـر یـک رنگـی قومـی و تبـاری 

بـه صـورت آشـکارا قابـل ماحظـه اسـت. در ایـن شـکی 

نیسـت که گـروه طالبان داعیه پشتونسـتان سـازی متام 

افغانسـتان را دارد. عامـل چهـارم: خالـی منـودن عقـده 

هـای تاریخـی حکومتگران پاکسـتانی بررس افغانسـتان؛ 

حاکـامن پاکسـتان در پـی ایـن بودنـد که مـزدوران جان 

بـر کفـی پیـدا مناینـد که اینـکار بـدون هزینـه در اختیار 

شـان قـرار گرفتـه بود. بـرای دولت مـردان پاکسـتان این 

فرصـت کاملـن مهیـا شـده بود کـه توسـط گـروه طالبان 

بتواند انتقام تاریخی خود را از کشـور افغانسـتان بگیرد. 

بدرسـتی بـه ایـن کار موفـق گردیـد و گـروه تروریسـتی 

طالبـان مـزدوران حلقـه بـه گـوش حاکـامن و سیاسـت 

گـران پاکسـتانی قـرار گرفتـه اند. 

والدیمیـر کوشـف مقالـه ی تحقیقـی دارد تحـت عنـوان 

طالبـان پدیـده تاریخی؟ این نویسـنده از زوایایی متعدد 

ایـن گـروه را بررسـی مـی کند و در قسـمت شـکل گیری 

آن بـا عوامـل ذکـر شـده در ایـن مقالـه قـرب مفهومـی و 

تحلیلـی مناسـبی دارد. گـروه طالبان گروه تروریسـتی و 

جـزم گرایان مذهبـی، افراطیت طلبان دینـی، ضد ترقی 

و توسـعه و در تضـاد بـا مدنیـت بر و همچنان دشـمنی 

بـا هرکسـی کـه نظـر مخالـف با آنـان داشـته باشـد دارد. 

گـروه طالبـان در بعـد اجتامعی در افغانسـتان بـه کرات 

ثابـت منـوده اسـت کـه قومی می اندیشـند و فاشیسـتی 

عمـل می کننـد. گروه طالبـان در بعد سیاسـی حکومت 

توتالیریسـم و ملیتاریسـم خونخوار را قبول دارد هرگز به 

قانـون و تعامـل بـا مـردم و در نظـر گرفن اراده مـردم نزد 

شـان مطـرح نبوده/ نیسـت. گـروه طالبان به افغانسـتان 

تعلـق خاطـر ندارد و هیچ نوع دلسـوزی به خـاک و مردم 

ایـن کشـور نداشـته/ نـدارد. مـزدور گونه گوش بـه فرمان 

آبـادی و  بـاداران خارجـی شـان هسـتند و در تخریـب 

زیربنـای افغانسـتان نقـش کلیـدی داشـته و دارد. گـروه 

طالبان ثابت منوده اسـت که دشـمن متدن های بری 

و دسـتآورد هـای مدنـی و تاریخـی ایـن رسزمیـن اسـت؛ 

زیـرا آنـان را از خـود منـی دانـد و بـا آن سـنخیتی منـی 

توانـد تعریـف منایـد، لذا همـواره در تـاش از بیـن بردن 

متامـی نشـانه هـا و افتخـارات تاریخـی و متدنـی ایـن 

خطـه بوده و اسـت. 

گـروه طالبـان با دیدگاه تنگ سیاسـی و ایدئولوک، هرکز 

بـه ارزش های انسـانی و حقـوق بری احرام نداشـته و 

منـی کنـد. ایـن امـر دیگر نیـاز بـه اثبات نـدارد، زیـرا در 

دوران حاکمیـت شـان بـه متـام معنـا آن را در عمـل کـرد 

هـای واضـح شـان ثابت سـاخت. گـروه طالبان با کشـور 

هـای منطقـه کـه در تضـاد ایدئولوژیـک قـرار دارد هرگـز 

سـازش و تعامـل سیاسـی بـرد بـرد منـی توانـد همچنـان 

کـه در دوران حاکمیـت شـان ایـن را به صـورت عملی به 

اثبـات رسـاند. گـروه تروریسـتی طالبـان در پـی فرصـت 

النـه سـازی و تحکیـم جغرافیایـی در افغانسـتان اسـت، 

هـرگاه چنیـن مجالـی برایـش میـر گـردد بـه متامـی 

حملـه  جهـان  گوشـه ی  هـر  در  انسـانی  هـای  داشـته 

خواهـد کـرد. طالبـان شـاید بـه صاحبـان و بادرانـش که 

مـرگ و زندگـی سیاسـی شـان بدسـت آنـان اسـت حمله 

نکنـد، بخاطریکه هامن رسـم مزدوری هـم ایجاب اینکار 

را منـی کنـد. بـدون تردیـد طالبـان گـروه آدم کـش، بـی 

رحـم و ضـد مدنیـت و ترقـی و نظـم نویـن بـر اسـت. با 

تأسـف آسـیب اصلـی چنیـن جهالـت و بربریـت متوجـه 

مـردم افغانسـتان بوده و اسـت.  

طالبان پدیده ی ایدئولوژیک و دشمن مدنیت
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 مهدی بابک 

ستون پنجمی ها و قباحت زدایی زهر آگین از طالبان
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 بازی با اعداد              3327
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3222    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3498
وزیرسفید را در خانه  e1 حرکت دهید. 

3527

جواب هدف         2975
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ثور
موسسه خیریه ای که شما از آن حمایت می کنید به شما فرصتی می دهد که 
خودتان را در جامعه اثبات کنید. امروز بری شروع پروژه های تحصیلی، برقراری 

ارتباط با افراد جوان، و مسافرت رفتن روز خوبی است. 

جوزا
مشارکت های سخت فعالیت های فکری تان را مختل می کند. اگر موفق شدید 
تا بر روی وظایف تان تمرکز کنید از ریســک کردن اجتناب کنید، توصیه های 

خانواده و دوستان تان را نادیده نگیرید ارزشمند است.

سرطان
مهارت های برقراری ارتباطی تان به مشــارکت های جدید کمک می کند. 
نتایــج کارهای تان به زودی نمایان می شــود. باید نظرات شــرکای کاری 

تان را قبل از اینکه تصمیمــات مهمی اتخاذ کنید بگیرید

اسد
یکی از دوســتان نزدیک از ایده های خالقانه شما حمایت می کند. امروز بسیار 
کارآمد هســتید و می توانید کــه وظایف تان را با موفقیت به اتمام برســانید. 

مشکالت مالی جزئی برای تان رخ خواهد داد. 

سنبله
موفقیت در کسب و کار به شما کمک می کند که سرمایه گذاری طوالنی مدتی 
را ایجاد کنید. شریک عاطفی تان و یک مرد بزرگ تر در خانواده از شما حمایت 

می کنند. بهتر است که از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید.

حمل
می توانید که پروژه کاری را شــروع کنید که ممکن است مزایای قابل توجهی 
بهم همراه داشته باشــد. امروز بعد از ظهر آشنای قدیمی به شما پیشنهاد یک 

شغل پاره وقت را می دهد. 

میزان
به نظر می رســد که از نظر فکری بسیار در شکل عالی هستید و می توانید 
به دوســتان تان مشــاوره خوبی ارائه دهید. قولی ندهید وقتی که مطمئن 

نیستید. امشب بستگان تان را مالقات خواهید کرد.

عقرب
می توانید مشــکالت حســاس را حل کنید. باید بیشــتر به خانه و وظایف 
خانوادگی تان توجه کنید، مخصوصا ان هایی که اخیرا نســبت به آن ها بی 
توجه بوده اید. اگر درگیر یک کسب و کار خطرناک شدید توصیه های شریک 

عاطفی تان را گوش دهید.

قوس
امروز صبح ممکن است با مشکالت مالی طوالنی مدتی برخورد کنید. یکی از 
بستگان به شما فرصتی برای پیوستن به مشارکت کاری می دهد. باید بیشتر 

از این فرصت استفاده کنید، زیرا که برای شما پرسود و منفعت خواهد بود

جدی
باید بتوانید خودتان را با شــرایط جدید انطباق دهید تا مشــکالت خانگی 
را حل کنید. تفکر و الهامات روشــن به شما کمک می کند که به اطرافیان 
تــان اطمینان دهید. روز خوبی برای برقراری ارتباط با دوســتان و خانواده 

تان می باشد.

دلو
امروز در تمام جوانب برای شما روز عالی است. فرصتی دارید که سود غیر منتظره 
ای به دست آوریدو خودتان را در جامعه اثبات کنید. اخالق شما عالی است و باعث 

تقویت رابطه شما با شریک عاطفی تان می شود. 

2976

خیال ـ تاریــخ ـ بلخ ـ 
تخار ـ تلخ ـ خیار ـ خیر 
لخت  ـ  خال  ـ  خیرات  ـ 
ـ تخیل ـ بخت ـ خبر ـ 
ـ  باختر  ـ  ـ خراب  خبیر 
بیخ ـ یخ ـ  خال ـ خار ـ 

رخ ـ بخار ـ بخیل.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4266  چهار شنبه   6 اسد  1400   28  جوالی  2021 
4

حوت
فرصت خوبی دارید تا در کار و بخش های اجتماعی موفق شوید. امروز بعد از ظهر 
مجبور هستید که به یک سفر غیر منتظره بروید. این سفر برای شما منفعت زیادی 

در بخش های حرفه ای به همراه دارد

 شطرنج                     3499

ر

آریـ  ارگـ  بــاآب وتابـ  تابدارـ  ثالــوثـ  جادوییـ  چاخانـ  حارثـ  
خاطب ـ ذایقه ـ رابع ـ زاغه ـ ساجد ـ شیوخ ـ صورت ـ ضروریه ـ طیب ـ 
ظلمــتـ  عینیـ  غوطهـ  فینالـ  قورقـ  کین توزـ  گیراـ  لیوانـ  مینوـ  

نیم خیز ـ هیجان ـ یونجه.
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ش

این وزارت مرگ این آواز خوان را در عرصه موسـیقی یک خسـارت جربان 

ناپذیز توصیف کرده و هم چنین گفته اسـت که به ریاسـت اطالعات و 

فرهنگ ننگرهار هدایت داده شـده اسـت تا مراسـم تکفین و تدفین مرحوم 

اسـتاد ایوب را به گونۀ مناسـب بر جا آورد و دراین زمینه همکاری فعال 

کند.

اسـتاد ایوب از سـبک  ویژه ای در زمینه موسیقی برخوردار بود. »ای عشقه 

نامـراده تـا څه په غمو رس کړم« و »لیونۍ مینې کړم آشـنا له بیابانه رسه« از 

آهنگ های مشـهور این هرنمند اسـت که بسیار مورد توجه عالقمندانش 

قرار گرفته است.

گفتنی اسـت که هرنمندانی بسـیاری آهنگ های او را دوباره بازخوانی 

کرده اند. 

افغانسـتان ما: وزارت اطالعات و فرهنگ کشـور از درگذشت استاد 

ایوب یکی از آوازخوان های معروف زبان پشـتو خرب داده اسـت. 

در خربنامه ای که از سـوی این وزارت منترش شـده آمده است 

که اسـتاد ایوب از مدت زیادی به این سـو بیامر بوده و وزارت 

اطالعـات و فرهنـگ هم به صورت دوامدار جویایی احوال این 

هرنمند بوده و تا حد ممکن به وی کمک می کرده اسـت. 

وزارت اطالعات و فرهنگ گفته اسـت که اسـتاد ایوب بخشی 

زیـادی از زندگـی اش را از طریق هرن در خدمت به مردمش وقف 

کرده و با آواز شـیرین، دل نشـین و گیرایش آهنگ های حاوی 

پیام های مملو از عشـق، عاطفه و دوسـتی می رساییده و از این 

طریق بر دل های مردم نشـاط می آفریده است. 

رویداد

هفتاد سـال پیش در چنین روزی کارتون آلیس در رسزمین عجایب 

سـاخته رشکـت والـت دیزنـی بـرای اولیـن بـار در لنـدن بـه منایـش 

درآمـد. دو روز بعـد نیویورک میزبان منایش سـینامیی داسـتان های 

اعجاب انگیـز آلیـس شـد، و سـالهای بعـد پـای آلیـس بـه آمریـکای 

جنوبی و سـایر کشـورهای اروپایی رسـید.

کارتـون والت دیزنـی بر اسـاس دو جلـد کتاب »ماجراهـای آلیس در 

رسزمیـن عجایـب« و »آن سـوی آینـه« بـه قلـم لوئیس کارول سـاخته 

شـده است.

»ماجراهـای آلیـس در رسزمیـن عجایـب« بـرای اولیـن بـار بیشـر از 

یـک قـرن و نیـم پیـش، در سـال ۱۸۶۵ منتـرش شـد. در ایـن کتاب 

دخربچـه ای بـه نـام آلیـس دنبـال یـک خرگـوش وارد سـوراخی در 

زمیـن می شـود و ماجراهـای عجیـب و غریـب از همیـن جـا رقـم 

می خـورد.

هفت سـال بعد لوئیس کارول »آن سـوی آینه« را نوشـت که ادامه ای 

اسـت بـر ماجراهـای آلیـس، ایـن بار به شـهری کـه بر اسـاس قانون 

شـطرنج اداره می شود.

ماجراهـای آلیـس بـه قلـم کارول گرچـه بـرای کـودکان خلـق شـد، 

توانسـت بسـیاری از بزرگسـاالن را نیـز بـا خود همراه کنـد و به عامل 

خیـال بـربد. این کتاب ها منبع الهـام در تئاتر و آثار سـینامیی بوده 

اسـت، از جملـه فیلـم »آلیـس در رسزمیـن عجایـب« بـه کارگردانـی 

تیـم برتون در سـال ۲۰۱۰.

رشکـت یونیورسـال با تعیین بودجـه ۴۰۰ میلیون دالـری قصد دارد 

سـه گانـه جدیدی بر فلـم »جن گیر« بسـازد.

یونیورسـال بـا تعییـن بودجـه ۴۰۰ میلیـون دالری قصد دارد تا سـه 

فلـم جدیـد »جن گیـر« را در »پیـکاک« کـه رسویس جدید اسـریم و 

اکـران آنالیـن ایـن رشکت اسـت به منایـش درآورد.

گفتـه شـده الـن برسـتاین بازیگر برنده اسـکار کـه اولین بـار در فلم 

اصلـی ۱۹۷۳ در آن بـازی کـرد، نقـش خـودش را بـه عنـوان کریس 

مک نیـل تکـرار می کنـد.

گـوردون گریـن  دیویـد  توسـط  گانـه در دسـت سـاخت  ایـن سـه 

فلمسـازی کـه سـازنده جدیدتریـن بازسـازی فلـم »هالوویـن« بوده، 

می شـود. سـاخته 

ادامـه رصف هزینه هـای خیلـی  در  پـروژه  پـروژه جدیدتریـن  ایـن 

بـزرگ توسـط رسویس های اسـریم اسـت. پیشـر نتفلیکـس ۴۵۰ 

میلیـون دالر برای سـاخت ادامـه »چاقوها بیرون« پرداخـت و آمازون 

هـم ۱۲۵ میلیـون دالـر تصویـب کـرد تـا بـرای »آمـدن به آمریـکا ۲« 

رصف شـود و ۲۰۰ میلیـون دالـر هـم بـه سـاخت »جنـگ فـردا« بـا 

بـازی کریـس پـرت اختصـاص داد.

در ماه هـای اخیـر رسویس هـای منایـش آنالیـن مانند دیزنـی، وارنر 

میدیـا و ویـاکام رقابت هایشـان را بـرای خلق محتـوای رسگرم کننده 

بـرای رسویس هـای اکـران آنالین افزایـش داده اند.

انتظـار مـی رود اولیـن فلـم از سـه گانـه جدیـد »جن گیـر« ۱۳ اکترب 

۲۰۲۳ اکـران شـود. دربـاره فلم هـای بعـدی توضیحـی ارایـه نشـده 

است.

ویلیـام  کارگردانـی  بـه   ۱۹۷۳ سـال  در  »جن گیـر«  اصلـی  فلـم 

فریدکیـن سـاخته و بـا موفقیـت بـزرگ نزد منتقـدان روبرو شـد و در 

گیشـه ۴۴۱ میلیـون دالـر فروخـت و ۱۰ نامزدی اسـکار هم کسـب 

کـرد و بـه اولیـن فلـم ترسـناکی بدل شـد کـه در بخـش بهرین فلم 

اسـکار نامـزد دریافـت جایـزه می شـد. این فلـم درباره مادری اسـت 

کـه بـرای بیـرون کـردن شـیطان از وجـود دخـر ۱۲ سـاله اش دو 

کشـیش کاتولیـک را بـاالی رس وی مـی آورد.

دیگـر بازیگـر این فلـم لسـلی اودوم جونیـور از »همیلتون« و »شـبی 

در میامـی« خواهنـد بود.

سینما

استاد ایوب از خوانندگان معروف کشور درگذشت

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

وجود داشته باشد.
 5 کلمه: خوب 

 10 کلمه: متوسط 
 15  کلمه: عالی 

»جن گیر« جدید با بودجه عظیم 
۴۰۰ میلیون دالری می آید

جشنواره

جشـنواره فلم تورنتو ۲۰۲۱ امسـال از دنی ویلنوو و یک فلمسـاز بومی 

تجلیـل می کنـد. بـه گـزارش هالیـوود ریپورتر، دنـی ویلنـوو کارگردان 

رسشـناس کانادایی-فرانسـوی و االنیـس اوبومسـاوین فلمسـاز بومـی 

تجلیـل  تورنتـو  فلـم  جشـنواره  دوره  چهارمیـن  و  چهـل  در  کانـادا، 

می شـوند. ویلنـوو قـرار اسـت بـا دریافـت جایـزه کارگـردان ایـربت در 

سـومین سـال اهدای این جایزه تجلیل شـود و از اوبومسـاوین فلمساز 

کهنـه کار مسـتند نیـز بـا اهـدای جایزه جـف اسـکول بـرای دربرگیری 

رسـانه قدردانـی می شـود. »تـل ماسـه« جدیدتریـن فلـم ویلنـوو کـه 

بازسـازی فلم کالسـیک علمی تخیلی مشـهوری به همین نام اسـت و 

بـا بازی تیموتی شـاالمه، زندایا، ربکا فرگوسـن، اسـکار ایـزاک و جاش 

برولیـن سـاخته شـده اولیـن اکـران جهانـی خـود را در جشـنواره فلـم 

ونیـز و در بخـش خـارج رقابتی تجربه می کند و پس از آن در جشـنواره 

فلـم تورنتـو و مونـرال بـه منایـش درمی آیـد و بـه عنـوان یـک رویـداد 

ویـژه در هـر ۲ شـهر در سـینامهای آیمکـس دیـده می شـود.

تورنتـو همچنیـن مـروری بـر فلم هـای سـاخته اوبومسـاوین بـا عنـوان 

»جشـن آالنیـس« در نظـر گرفتـه اسـت. ایـن فلمسـاز پنـج دهه اسـت 

کـه بـرای هیات ملی فلم کانادا فلم مسـتند سـاخته اسـت. ویلنوو هم 

بـرای فلم هـای هالیـوودی و هـم بـرای فلم هـای مسـتقلی که سـاخته 

تحسـین می شـود و »بلید رانر ۲۰۴۹«، »ورود«، »دشـمن«، »زندانیان« 

و »ویران شـده« از جملـه فلم هـای وی هسـتند. امسـال جشـنواره فلـم 

تورنتـو بـه صـورت ترکیبـی از برنامه هـای فیزیکی و مجـازی از ۹ تا ۱۸ 

سـپتامرب برگزار می شـود.

تجلیل دنی ویلنوو و مستندساز 
بومی در جشنواره فلم تورنتو

انیمیشن
کارتون آلیس در سر زمین عجایب 

هفتاد ساله شد

نامزدهای اولیه جایزه بوکر ۲۰۲۱ معرفی شدند
ادبیات

هیئت داوران به کتاب جدید سـالی رونی تحت عنوان »دنیای 

زیبا، کجا هسـتی؟« توجهی نکردند؛ این در حالی اسـت که سالی 

رونی در سـال ۲۰۱۸ با »آدم های معمولی« در میان نامزدها بود 

و بسـیار مورد توجه قرار گرفت. داوران به داسـتان کوتاه جدید دن 

دلیلو تحت عنوان »سـکوت« هم بی توجهی کردند.

نامزدهای اولیه جایزه بوکر سـال ۲۰۲۱

»سـفری به شامل« نوشته آنوک آرودپراگسام

»دومین مکان« نوشـته ریچل کاسک

»عهد« نوشـته دیمون گالگوت

»شـیرینی آب« نوشته نیتان هریس

»کالرا و خورشـید« نوشته کازوئو ایشی گورو

»یک جزیره« نوشـته کارن جنینگز

»شـهری به نام تسکین« نوشته ماری الوسون

»هیچ کس در این باره صحبت منی کند« نوشـته پاتریشـیا الکوود

»مردان خوش شـانس« نوشته نادیفا محمد

»حیرت« نوشته ریچارد پاورز

»اتاق چینی« سـانییو ساهوتا

»چرخه عالی« نوشـته مگی

»جاودان روشـن« نوشته فرانسیس اسپوفورد

جایزه بوکر یکی از مهم ترین جوایز ادبی دنیاسـت که هر سـال 

به بهرین رمان جدید انگلیسـی زبان اعطا می شـود. پیش از این 

نویسـندگانی چون جورج سـندرز، آیریس مرداک، و اِین مک ایوان 

برنده این جایزه معترب شـده اند.

برنده جایزه معترب بوکر در تاریخ سـوم نوامرب به صورت آنالین اعالم 

می شـود. قرار نیسـت مراسم شام و یا گردهامیی برگزار شود و جایزه 

با همکاری شـبکه خربی بی بی سی پخش می شود.

افغانسـتان ما: نامزدهای اولیه جایزه بوکر سـال ۲۰۲۱ اعالم 

شـدند و ۱۳ نویسـنده برای به دست آوردن جایزه ۵۰ هزار پوندی 

با هم رقابت می کنند. کازوئو ایشـی گورو، نویسـنده جاپانی-

انگلیسـی، برنده نوبل ادبیات سـال ۲۰۱۷ و برنده پیشین بوکر 

در میـان نامزدهای اولیه قرار گرفت.

به گزارش ایمنا، فهرسـت نامزدهای اولیه جایزه بوکر اعالم شـد 

و نام نویسـندگانی چون پاتریشـیا الکوود، کازوئو ایشی گورو، و 

ماری الوسـون در آن به چشـم می خورد و به نظر می رسد هیئت 

داوران به سـالی رونی و کتاب جدیدش توجهی نکردند.

ایشـی گورو اولین بار در سـال ۱۹۸۹ پیش با داستان »باقیامنده 

روز« موفق به دریافت جایزه بوکر شـد و حاال سـی و یک سال 

پس از آن جایزه با داسـتان »کالرا و خورشـید« در میان نامزدهای 

اولیه قرار گرفت. »کالرا و خورشـید اولین داسـتان نویسنده 

جاپانی پس از دریافت جایزه نوبل ادبیات اسـت.

داسـتان جدید ایشـی گورو خوانندگان را با تکنولوژی پیرشفته 

در آینده آشـنا می کند که پر از عنارص پاد آرمان شـهری 

اسـت. داسـتان بر حول محور »دوستی مصنوعی« به نام 

کالرا می چرخد. کالرا از دیدگاه خود در یک فروشـگاه جهان 

را مشـاهده می کند. داسـتان جدید ایشی گورو نیز مانند 

داسـتان های پیشـین به پرسش هایی درباره عشق و انسانیت از 

زاویه دیدی خاص پاسـخ می دهد.



توبـی آلدرویرلـد، مدافـع بلجیمـی تاتنهـام، بعـد از کش 

و قوس هـای فـراوان بـه الدحیل پیوسـت. باالخـره توافق 

بـرای حضـور توبـی آلدرویرلـد در فوتبال قطر نهایی شـد 

و ایـن سـتاره بلجیمی بعد از شـش فصـل حضور در لیگ 

برتـر انگلیـس و تاتنهـام، راهـی باشـگاه الدحیـل شـد تـا 

چالـش جدیـد خـود را در فوتبـال آسـیا تجربـه کنـد. این 

گذشـته  فصـل  مسـابقات  اکـر  در  سـاله   32 بازیکـن 

نیمکت نشـین بـود و نهایتـاً ترجیـح داد بـه جـای اینکـه 

پولینـا گوریـوا، وزنـه بـردار زن ترکمنسـتانی، موفـق شـد بـه 

مـدال نقـره املپیـک دسـت پیـدا کنـد. پولینـا گوریـوا، وزنه 

بردار زن ترکمنسـتانی روزسـه شـنبه موفق شـد اولین مدال 

تاریـخ ایـن کشـور در رقابت های املپیک را به دسـت بیاورد؛ 

جایـی کـه او بعـد از وزنـه بـردار تایوانـی یعنی کوو هسـینگ 

چـون که اسـطوره اش نیز محسـوب می شـود، مـدال نقره را 

از آن خـود کـرد. امـا واکنـش گوریوا به کسـب ایـن مدال نیز 

در نـوع خـود جالب بود و او به خربنگاران گفت: " این اولین 

مـدال اسـت و مـن کسـی هسـتم کـه آن را بـه دسـت آوردم. 

مـن فکـر مـی کنـم کـه نـام خـودم را در تاریـخ ترکمنسـتان 

بـه ثبـت رسـاندم و از ایـن اتفـاق شـوکه شـده ام و در عیـن 

کای نیشـیکوری تنیسـور مشـهور جاپانـی با پیـروزی در دور 

دوم تنیس املپیک راهی مرحله بعد شـد. کای نیشـیکوری 

امیدهـای جاپـان بـرای کسـب مـدال در تنیـس املپیـک را 

زنـده نگاه داشـت. نیشـیکوری تنیسـور مشـهور جاپانـی روز 

سـه شـنبه در سـه سـت توانسـت بـر حریـف امریکایـی خود 

مارکـوس جیـرون پیـروز شـود و بـه دور بعـد صعود کنـد. روز 

دوشـنبه مشـعل دار املپیک توکیو و امید اول طالی تنیس 

زنـان یعنـی نائومـی اوسـاکا در عیـن نابـاوری بـا شکسـت از 

حریـف خـود حـذف شـده بـود. نیشـیکوری در املپیـک ریو 

تیمـی  رده  در  توانسـت  روسـیه  املپیـک  کمیتـه  تیـم 

کنـد. کسـب  را  قهرمانـی  عنـوان  زنـان  ژیمنسـاتیک 

تیمـی  رده  در  توانسـت  روسـیه  املپیـک  کمیتـه  تیـم   

ژیمناسـتیک زنـان عنـوان قهرمانـی را کسـب کنـد و بـه 

مـدال طـال برسـد. سـیمون بایلـز ژیمناسـت مشـهور زنان 

امریـکا روز سـه شـنبه بـه دلیـل مصدومیـت از رقابت های 

تیمـی کنـاره گیـری کـرد تـا بـه ایـن ترتیـب روسـیه بتواند 

تـا پایـان قـراردادش یعنـی 2023 در لنـدن باقـی مباند، 

راهـی لیـگ سـتارگان قطر شـود و برای موفقیت در آسـیا 

بجنگـد. آلدرویرلـد همچنیـن در پسـت اینسـتاگرامی از 

هـواداران تاتنهـام خداحافظـی کرد. همچنین در سـمت 

مقابـل باشـگاه تاتنهـام نیـز از ایـن مدافـع بلجیمـی بـه 

خاطـر شـش سـال حضـور در ایـن تیـم تشـکر و ضمـن 

آرزوی  آلدرویرلـد  بـرای  الدحیـل،  بـه  او  انتقـال  تاییـد 

کرد. موفقیـت 

حـال خوشـحال هسـتم." گوریـوا پیـش از ایـن در وزن 64- 

کیلوگـرم حضـور داشـت امـا برای رشکـت کـردن در املپیک 

مجبـور شـد که به یـک وزن پایین تر یعنـی 59- کیلوگرم نقل 

مـکان کنـد. او در واکنـش به این موضوع گفـت: "من از این 

طریـق شـانس حضور در املپیک را پیـدا کردم و خیلی برایم 

سـخت بـود. مـن تالش و متریـن زیادی برای رسـیدن به این 

مهـم انجـام دادم." همچنیـن پیـش بینـی می شـود کـه این 

وزنـه بـردار زن ترکمنسـتانی هنـگام بازگشـت به کشـورش با 

اسـتقبال ویژه ای روبرو شـود و گزارش ها حاکی از آن اسـت 

کـه جشـن بزرگـی در ترکمنسـتان به مناسـبت این مـدال او 

ترتیـب داده خواهد شـد.

2016 توانسـته بـود مـدال برنـز را کسـب کند روزسـه شـنبه 

بـازی سـختی را پشـت رس گذاشـت و بـه خربنـگاران کفـت 

کـه بـازی بـدون حضـور متاشـاگر در حالـی که رقابـت ها در 

جاپـان برگـزار مـی شـود بـرای او کار سـاده ای نیسـت و می 

دانـد کـه توقعات از وی بسـیار باالسـت. نیشـیکوری گفت:» 

حضـور  متاشـاگری  و  شـدم  مسـابقه  برگـزاری  محـل  وارد 

نداشـت. بازی در خانه بدون متاشـاگر حس خوبی نیسـت. 

رشایـط بـازی مقابل هموطنان همیشـه چیز دیگری اسـت و 

دوسـت داشـتم تشـویق های شـان را می شـنیدم.«

شـانس بیشـری بـرای طـال پیـدا کنـد و در نهایـت نیـز به 

ایـن مهـم دسـت یافـت. بایلـز بـه دلیـل مصدومیـت یکـی 

از شـش طالیـی کـه انتظـار مـی رفـت در املپیـک 2020 

کسـب کنـد را از دسـت داد. امـروز مشـخص خواهـد شـد 

کـه او در دیگـر رقابـت هـای ژیمناسـتیک املپیـک چـه 

وضعیتـی خواهـد داشـت و اینکـه داکـران بـه وی اجـازه 

رشکـت خواهنـد داد یـا خیـر.

بزرگترین خرید فصل آسیا رسمی شد

ورزش
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ایـن اتهـام را رد می کنـد.

تصـور مـی شـود که شـار واقعـی جانباختـگان بیـش از آمار 

رسـمی باشد.

سـازمان بین املللـی مهاجـرت صدهـا گـزارش در مـورد غـرق 

کـه  اسـت  کـرده  دریافـت  سـند  فاقـد  کشـتی های  شـدن 

احتـاال تعـداد زیـادی از مهاجـران در آن جـان باخته انـد.

بین املللـی  سـازمان  یـک  مهاجـرت  بین املللـی  سـازمان 

دولتـی اسـت کـه بـرای اسـکان دوبـاره مردمـی کـه در طـی 

ایـن  تأسـیس شـد.  بودنـد،  آواره شـده  جنـگ جهانـی دوم 

سـازمان در ارتبـاط بـا سـازمان ملل متحـد فعالیـت می کند.

لیبـی کـه اغلـب بـا زورگیـری، بازداشـت و شـکنجه روبـرو 

می شـوند. برگردانـده  هسـتند، 

بنابـر آمـار، بیـش از ۱۵۳۰۰ نفـر در شـش مـاه اول سـال 

۲۰۲۱ بـه لیبـی برگردانـده شـدند. ایـن آمـار تقریبـا سـه 

برابـر مـدت مشـابه سـال ۲۰۲۰ اسـت.

اردوگاه هـای شـال  بـه  مهاجـران  بازگردانـدن  بـر  عـالوه 

متهـم  را  یونـان  بـر  حقـوق  حامـی  گروه هـای  آفریقـا، 

می کننـد هـزاران مهاجرانـی را که برای پناهندگـی از اروپا 

بـدون طـی رویه هـای  ایـن کشـور می رسـند،  بـه سـاحل 

قانونـی و بـدون هیـچ فرصتـی بـه ترکیـه می راننـد. یونـان 

تحقیقـات سـازمان بین املللـی مهاجـرت نشـان می دهـد آمـار مرگ 

پناهجویانـی کـه تـالش می کننـد از مسـیر دریـای مدیرانـه خـود را 

از آفریقا به اروپا برسـانند در مقایسـه با سـال گذشـته دو برابر شـده 

اسـت. در ایـن گـزارش، دولت هـای اتحادیـه اروپـا به دلیـل کم کاری 

در نجـات پناهجویـان مقرص شـناخته شـده اند.

تلفـات  افزایـش  مهاجـرت،  بین املللـی  سـازمان  تحقیقـات  بنابـر 

پناهجویـان عمدتـا به دلیـل ناکافی بودن عملیات جسـتجو و نجات 

از سـوی کشـورهای اروپایـی اسـت.

ایـن مهاجـران عمدتـا در مسـیر خـود از دریـای مدیرانـه بـه سـوی 

آفریقـا حرکـت می کننـد.

بنابـر ایـن گزارش تنها در شـش ماه نخسـت امسـال دسـتکم ۱۱۴۶ 

نفـر جـان خـود را از دسـت داده انـد. در نیمـه اول سـال گذشـته 

میـالدی ۵۱۳ مهاجـر در ایـن مسـیر جـان خـود را از دسـت داده 

بودند.

پـروژه مهاجـران ناپدیـد شـده در سـازمان بین املللـی مهاجـرت ایـن 

آمـار را گـردآوری کرده اسـت.

بـر همیـن اسـاس سـازمان بین املللی مهاجرت از کشـورها خواسـته 

بـا افزایـش تجهیـزات، اقداماتـی فـوری بـرای کاهش مـرگ و میر در 

مسـیرهای دریایـی بـه اروپا انجـام دهند.

نجـات  بـرای  دریایـی  گشـت های  اروپـا  اتحادیـه  سـال ۲۰۱۹  در 

مهاجـران در دریـای مدیرانـه را تعلیـق کـرد. این تصمیـم در پی آن 

گرفتـه شـد که دولت هـای اروپایی دچـار اختالف نظر شـدند، بر رس 

اینکـه عملیـات نجـات مهاجـران احتـاال باعـث ترغیب افـراد به تن 

دادن بـه خطـر این سـفر دریایـی، و در نتیجه افزایش قاچاق انسـان 

می شـود.

ناپدیـد شـده  پـروژه مهاجـران  بنابـر مطالعـه اخیـر  در عیـن حـال 

سـازمان بین املللـی مهاجـرت، در حالـی کـه افـراد بیشـری قصـد 

عبـور از ایـن مسـیر را دارنـد، بسـیاری دیگـر بـه کشـورهایی ماننـد 

راشد خان در مسابقه ۱۰۰ توپ کریکت 
به عنوان بهترین بازیکن اعالم شد

تکواندو کار افغان مغلوب حریف کوریای جنوبی اش شد

بایدن پایان مأموریت  رزمی امریکا در عراق را اعالم کرد

هـزار ۴۴۴ مـورد ابتـال بـه کرونـا بلنـد تریـن رقم 

مبتالیـان بـه ایـن ویـروس در ایـران ثبـت شـده 

بـود. اکنـون بـا رقـم جدیـد مبتالیـان بـه ویروس 

کرونـا در ایـران، بیـش از ۳،۷ میلیـون تـن در 

ایـران بـه کرونـا مبتـال گردیـده و تقریبـاً ۸۹ هزار 

تـن در نتیجـه مصاب شـدن بـه کرونا جـان خود 

را از دسـت داده انـد.

ایـران از جمله کشـور هایی اسـت کـه از پاندمی 

کرونـا بـه شـدت متأثر شـده اسـت. همچنـان به 

دلیـل تحریـم هـای ایـاالت متحـده علیـه ایـن 

کشـور کـه واردات واکسـین هـای کرونا بـه ایران 

مبـارزه  منـوده،  مواجـه  موانـع  بـا  شـدت  بـه  را 

بنابرایـن، کار  پاندمـی دشـوار شـده اسـت.  بـا 

از واکسـین در ایـران کـه بیـش از ۸۳ میلیـون 

جمعیـت دارد نیـز خیلـی بطـی پیـش مـی رود.

تـا اکنون فقط  حـدود ۱۳ درصـد جمعیت ایران 

بـا واکسـین کرونـای تولیـد چین واکسـین شـده 

اند.

رقـم مبتالیـان بـه کرونـا در ایـران بـه بلنـد تریـن 

حد رسـیده اسـت. منابع امور صحت این کشـور 

عامـل گسـرش شـدید کرونـا در ایـران را شـیوع 

انـد.  کـرده  عنـوان  »دلتـا«  یافتـه  جهـش  نـوع 

در ایـران فقـط ۱۳درصـد جمعیـت ایـن کشـور 

واکسـین شـده انـد.

بـه گـزارش وزارت صحـت ایـران، در ۲۴ سـاعت 

گذشـته رقـم مبتالیـان بـه کرونـا بـه بلنـد تریـن 

حـد رسـیده اسـت و بـا وجـود ایجـاد محدودیـت 

هـا، تعـداد مبتالیـان جدیـد در یـک شـبانه روز 

گذشـته بـه ۳۱ هـزار ۸۱۴ مـورد رسـیده اسـت. 

همچنـان بنابـر منابـع مذکـور در همیـن فاصلـه 

زمانـی ۳۲۲ تـن در پیونـد به ویـروس کرونا جان 

خـود را از دسـت داده انـد. منابع مذکـور یکی از 

دالیـل هـزاران مـورد جدید ابتال به ویـروس کرونا 

را شـیوع نـوع جهـش یافته »دلتـای« این ویروس 

در ایـران خوانـده اند. 

قبـل از ایـن بـه روز سـه شـنبه گذشـته بـا ۲۷ 

رسـمی پایـان دهد. جو بایـدن، رئیس  جمهوری امریـکا با اعالم 

ایـن مطلـب در دیدارش با مصطفی کاظمی، نخسـت وزیر عراق 

در کاخ سـفید تأکیـد کـرد کـه از این پـس "مرحله جدیـدی" در 

مناسـبات دو کشـور آغاز می شـود. به گفته او، محور این مرحله 

جدیـد همکاری هایـی اسـت کـه بایـد بـر آمـوزش و کمک هـای 

مشـورتی بـه ارتش عـراق متمرکز شـود.

بایـدن گفـت، امریـکا همچنـان از مبـارزه بـا تروریسـم حایـت 

خواهـد کرد. او اما روشـن نسـاخت که در این صـورت چه تعداد 

از نیروهـای امریکایـی در عـراق باقـی خواهند ماند.

و  هـزار   ۲ حـدود  حـارض  حـال  در  رسـمی،  داده هـای  طبـق 

۵۰۰ رسبـاز امریکایـی در عـراق حضـور دارنـد. بخـش بزرگـی 

از نظامیـان امریـکا در هنـگام ریاسـت جمهـوری دونالـد ترامپ 

از عـراق خـارج شـدند. نیروهـای ایـاالت متحـده در زمـان جـرج 

دبلیـو بـوش، رئیس جمهوری سـابق این کشـور در سـال ۲۰۰۳ 

بـه عـراق اعـزام شـدند. اعـزام ایـن نیروهـا پـس از آن آغـاز شـد 

کـه امریـکا رژیـم صـدام حسـین ، رئیس جمهـور وقت عـراق را به 

داشـن سـالح های کشـتار جمعـی متهـم کـرد؛ سـالح هایی که 

بعـد از سـقوط صـدام هرگـز در ایـن کشـور کشـف نشـد.

در حـال حـارض حـدود ۲۵۰۰ رسباز امریکایـی در عراق حضور 

دارنـد. ایـاالت متحـده امریـکا در صـدد اسـت بـه مأموریت های 

رزمـی خـود در عـراق تـا پایـان سـال جـاری میـالدی بـه صورت 

رسـمی  پایـان  اعـالم  بـا  امریـکا  جمهـوری  رئيـس   بایـدن،  جـو 

"مأموریـت رزمـی" در عـراق در پایـان سـال جاری میـالدی گفت، 

"مرحله  جدیدی" در مناسـبات کشـورش با بغداد رشوع می شـود. 

بازیکـن هـدف تعییـن شـده را تکمیـل و پیـروزی را 

ازآن خـود کـرد. راشـد خـان بـا حـذب ۳ بازیکـن از 

میـدان و ۲۵ دوش بهریـن بازیکـن اعـالم شـد.

افغانش را شکسـت دهد. چهار ورزشـکار مرد و یک 

ورزشـکار دخـر بـه منایندگـی از افغانسـتان بـرای 

اشـراک در ایـن مسـابقات بـه جاپـان رفتـه انـد. 

بازی هـای املپیـک بـه روز جمعـه در شـهر توکیوی 

جاپـان آغـاز شـد. قـرار اسـت ۱۱ هـزار ورزشـکار از 

۲۰۴ کشـور در ایـن رقابت هـا اشـراک کننـد.

توکیـو ۲۰۲۰  املپیـک  نشـد.  فینـال  راهـی  آملـان 

اولیـن بازی هـای املپیک تابسـتانی از زمـان زندانی 

شـدن لـری ناسـار، مربـی امریکایی اسـت کـه صدها 

ورزشـکار از جمله سـیمون بیله، فوق ستاره این رشته 

ورزشـی را مـورد آزار جنسـی قـرار داد. ووس گفت که 

آنهـا مـی خواهنـد "الگـو" شـوند و عملکـرد تیـم آنـان 

باعـث تحسـین همـکاران ورزشکارشـان شـد. ژولـی 

اریشسـن، ژیمناسـت نـاروژی گفـت: »مـن فکـر مـی 

کنـم واقعـاً جالـب اسـت کـه آنهـا توانایـی ایسـتادن 

در چنیـن صحنـه عظیمـی را دارنـد و بـه دخـران از 

رسارس جهـان نشـان مـی دهنـد که شـا مـی توانید 

هـر آنچـه را کـه می خواهید بپوشـید.« او افـزود" »من 

آنهـا را بـه خاطـر ایـن کارشـان تحصیـن مـی کنـم.« 

لبـاس هـای پوشـاننده پـا در مسـابقات بیـن املللـی 

مجـاز هسـتند، اما بیشـر بـه دالیل مذهبی پوشـیده 

می شـوند. قبـل از این حتی لباس ورزشـکاران زن از 

کشـورهای مسـلان از جملـه افغانسـتان و ایـران که 

پوشـش کامـل بـدن و پوشـش مـو را شـامل می شـود 

نیـز بارهـا بـا انتقادهـای گسـرده روبرو شـده اسـت.

بازی هـای  در  افغـان  بازیکـن  خـان  راشـد 

عنـوان  بـه  تـوپ   ۱۰۰ مسـابقه  در  کریکـت 

شـد. اعـالم  مسـابقه  بازیکـن  بهریـن 

راشـدخان، قوی ترین بازیکـن تیم ملی کریکت 

را  روکیتـس  تیـم  شـب  شـنبه  دو  افغانسـتان، 

بازیکـن شـد.  برنـده رقابت هـا کـرد و بهریـن 

و  تیم هـای سـوپر جارجـرز  بیـن  ایـن مسـابقه 

ترینـت روکیتس برگزار شـده بود. ناردرن سـوپر 

چارجـز متـام بازیکنـان خـود را در ۹۹ ویکت از 

دسـت داد و ۱۳۲ دوش انجـام داد. تیـم ترینت 

از دسـت دادن ۸  بـا  روکیتـس در ۹۴ ویکـت 

فـرزاد منصـوری تکوانـدو کار افغـان صبـح روز 

املپیـک  رقابت هـای  در  اسـد(   ۵( سه شـنبه 

توکیـو بـه مصـاف حریـف کوریـای جنوبی اش 

رفـت. ایـن مسـابقه کـه سـاعت ۷:۴۵ صبح به 

وقـت کابـل برگـزار شـد، تکوانـدو کار کوریـای 

جنوبـی توانسـت بـا تفاوت یـک امتیـاز حریف 

بـه  اعـراض  در  آملـان  ژیمناسـتیک  تیـم 

رقابـت  در  زنـان"  ورزش  شـدن  زده  "جنسـیت 

هـای املپیک توکیـو لباس "متام بدن" پوشـید. 

ایـن ژیمناسـت هـای زن با پوشـیدن "یونـارد" به 

جـای "بیکینـی"، بـه نقـض حـق انتخـاب لباس 

از سـارا ووس،  کـه  تیـم  ایـن  اعـراض کردنـد. 

بـوی  کیـم  و  الیزابـت سـیتز  پائولیـن شـفربتز، 

تشـکیل شـده، در رقابـت هـای روز یکشـنبه و 

مترینـات روز پنجشـنبه از پوشـش کامـل بـدن 

اسـتفاده کـرد. قبـل از ایـن مسـئوالن املپیـک 

گفتـه  بریتانیـا  از  زن  کاران  ژیمناسـتیک  بـه 

بودنـد کـه شـورت "بیکینـی" آنـان بسـیار کوتـاه 

و بـدن منـا اسـت. ووس ۲۱ سـاله گفـت: »مـی 

همـه  کـه  کنیـم  حاصـل  اطمینـان  خواهیـم 

احسـاس راحتـی مـی کننـد و بـه همـه نشـان 

مـی دهیـم کـه مـی تواننـد هـر آنچـه را کـه مـی 

خواهنـد بپوشـند و شـگفت انگیز به نظر برسـند 

و خودشـان احسـاس شـگفت انگیزی دارند، چه 

در یـک لبـاس بلند یـا کوتاه.« تیم ژیمناسـتیک 

رقم مبتالیان به نوع جهش یافته 
یایی؛ »دلتا« در ایران به ریکارد رسید  در ــیر  مس در  پناهجویان  مرگ  شــدن  بر  برا دو 

می کنند'  ــم کاری  ک نجات  عملیات  در  ــی  ی وپا ر ا دولت های  '

توکیـو تبدیـل بـه طـال کنـد و دسـت بـه یـک تاریخ سـازی 

باورنکردنـی بزنـد. حـاال روزسـه شـنبه ایـن وزنـه بـردار ۳۰ 

سـاله عکسـی از دسـت هـای پینه بسـته و تـاول زده منتر 

کـرده تـا همـه آن هایـی کـه زورآزمایـی طالیـی او را دیـده 

آشـنا شـوند؛  از ورزش حرفـه ای  بـا وجـه جدیـدی  بودنـد، 

تـاول، رنـج و دسـت هایی کـه مرهـم می خواهـد.

او ارسـال کند که در بخشـی از آن آمده اسـت: " متام فیلیپین 

بـه شـا افتخـار مـی کنند."

انگیزتـر  شـگفت  زمانـی  فیلیپینـی  بـردار  وزنـه  ایـن  کار  امـا 

می شـود کـه بدانیـم او بـه دلیـل محدودیـت هـای ناشـی از 

کرونـا مدتـی را هم نتوانسـته بـود مترین کند امـا نهایتاً هرطور 

کـه بـود موفـق شـد مـدال نقـره خـود را در املپیـک ریـو را در 

ایـن دسـت هـای تـاول زده، مصـداق هـان مرصع مشـهوری 

اسـت کـه از کودکی بـه ما آموخته انـد: نابرده رنـج، گنج میرس 

منی شـود.

هیدلیـن دیـاز، همیـن وزنه بـرداری کـه فیلیپین را بعـد از یک 

قـرن و بـرای اولیـن بـار صاحـب طـالی املپیـک کـرد، یکی از 

چهره هـای ویـژه چهارمیـن روز »توکیـو ۲۰۲۰« بـود.

واکنـش احساسـی و گریـه بـی امـان دیـاز بعـد از مهـار وزنـه 

و پشـت رس گذاشـن رقیـب چینـی، یکـی از پربیننده تریـن 

بـود. اجتاعـی  در شـبکه های  ویدئوهـا 

دیـاز در مجمـوع بـا رکـورد 224 کیلوگـرم طـالی مسـابقات 

املپیـک توکیـو را از آن خـود کـرد؛ طالیی که با رکورد شـکنی 

نیـز همـراه بـود و هانطـور کـه گفتـه شـد باعث شـد اشـک از 

چشـان ایـن ورزشـکار زن فیلیپینـی جـاری شـود.  

همچنیـن شـور و اشـتیاق وصـف ناشـدنی دیاز هنگام مراسـم 

اهـدای مـدال یکـی دیگـر از نکات جالـب ایـن روز رقابت های 

وزنه بـرداری زنـان بـه شـار مـی آمـد کـه متـام نـگاه هـا را بـه 

سـمت خـود جلـب کرد. 

فیلیپیـن  او همچنیـن در هنـگام خوانـده شـدن رسود ملـی 

بـا نشـان دادن پرچـم روی پیراهـن خـود حـس وطـن پرسـتی 

باالیـش را هـم بـه رخ کشـید.

کـه  شـد  باعـث  دیـاز  تاریخـی  آفرینـی  افتخـار  ایـن  حتـی 

سـخنگوی ریاسـت جمهـوری فیلیپیـن نیـز پیام تربیکـی برای 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

رنج و دردی عظیم برای این طال

"جنســیت  به  نی  لما آ ن  ا ر ورزشــکا عتراض  ا
توکیو لمپیــک  ا های  رقابت  زدگــی" 

یک کشته و ۱۶ زخمی بر اثر انفجاری 
در مجتمع بزرگ کیمیایی آلمان

"تهدیـد  را  انفجـار  ایـن  آملـان  طبیعـی  حـوادث 

اسـت. کـرده  بنـدی  طبقـه  شـدید" 

بنـا بـر معلومـات مسـئوالنه ایـن کارخانـه، انفجـار 

حـدود سـاعت ۹:۴۰ دقیقـه صبح بـه وقت محلی 

در انبـار مـواد سـوختی مرکـز دفـع پسـاندها رخ 

داد کـه منجـر بـه آتش سـوزی در ایـن انبارشـد.

انفجـار چنـان شـدید بـوده اسـت کـه صـدای آن 

متامـی ایـن منطقـه را بـه لـرزه درآورد و حتـی در 

فاصله هـای دور شـنیده شـده اسـت.

دود  سـتون  یـک  برخاسـن  از  عینـی  شـاهدان 

عظیـم خـرب می دهنـد کـه از محـل رویداد بـه هوا 

بلنـد شـده اسـت. در توییر تصاویر زیـادی از این 

دود منتـر شـده اسـت.

پولیـس شـهر کلـن آملـان در توییـر اعـالم کـرد 

کـه بـه دلیـل "خسـارت بـزرگ" چندیـن شـاهراه 

را بسـته اسـت. نیروهـای آتـش نشـانی و موترهای 

تشـخیص آلودگـی بـه محـل حادثـه اعـزام شـده 

ند. ا

در پـی انفجـاری کـه در یـک کارخانـه کیمیایـی 

در شـهر لورکـوزن آملـان رخ داد، یـک تن کشـته 

و دسـت کـم ۱۶ تـن دیگـر زخـم برداشـته انـد. 

مسـئوالن این کارخانه می گوینـد هنوز چگونگی 

ایـن انفجار مشـخص نشـده اسـت.

صبـح روز سـه شـنبه انفجـار مهیـب و بـه تعقیـب 

آن آتـش سـوزی بزرگـی در پـارک صنعتـی شـهر 

داد.  رخ  آملـان  غـرب  در  "شـمپارک"  لورکـوزن 

در ایـن رویـداد یـک نفـر کشـته و ۱۶ تـن دیگـر 

زخمـی شـده انـد. همچنیـن گفتـه می شـود کـه 

چهـار کارمنـد دیگر این مجتمـع کیمیایی مفقود 

اند. شـده 

ایـن مجتمـع در بیانیه ای گفته اسـت: « ما از این 

حادثـه دلخـراش و مـرگ یـک کارمنـد مـا بسـیار 

متـام  بـا  نجـات  تالش هـای  هسـتیم.  ناراحـت 

رسعـت بـرای پیـدا کـردن کارگـران مفقودشـده 

دارد.» ادامـه 

بـا  مبـارزه  اداره  آملـان،  خربگـزاری  گـزارش  بـه 

اولین مدال تاریخ ترکمنستان در المپیک به دست آمد

امیدهای جاپان برای مدال تنیس المپیک زنده ماند

طالی تیمی ژیمناستیک زنان به روس ها رسید
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کـه  اسـت  کـرده  اعـام  معلومـات  و  احصائیـه  ملـی  اداره   

ارزش 776.7  بـه  در سـال 1399 خورشـیدی  افغانسـتان 

میلیـون دالـر صـادارات داشـته کـه امـوال قاچـاق و دوبـاره 

منی شـود. شـامل  را  شـده  صـادر 

ایـن اداره روز سه شـنبه 5 اسـد درخربنامـه ای گفتـه اسـت 

کـه در سـال ۱۳۹۸ صـادرات اجنـاس به ۸۶۳ میلیـون دالر 

امریكایـی می رسـید کـه تحلیـل ارقام در سـال ۱۳۹۹ میزان 

۱۰.۱ درصـد کاهـش را نشـان می دهـد.

در خربنامه آمده اسـت: »در سـال ۱۳۹۹ صادرات میوه جات 

تـازه بـا ۱۹۰۲۶۹ تـن بـه ارزش ۵۵ میلیـون و ۱۲۸ هـزار 

و صـادرات میـوه خشـک بـا ۱۰۱۵۹۱ تـن بـه ارزش ۳۱۳ 

میلیـون و ۲۶۲ هـزار دالـر امریکایـی بیش تریـن سـهم را در 

ارزش صادرات کشـور داشـته اسـت. صادرات میوه جات تازه 

و خشـک ۴۷,۴ فیصـد مجمـوع صـادرات کشـور را تشـکیل 

می دهـد.«

این اداره می افزاید که در سـال گذشـته خورشـیدی صادرات 

قالیـن بـه ۵۰۳ هـزار مـر مربـع رسـیده بـود کـه ارزش آن به 

۱۶ میلیـون و ۵۸۴ هـزار دالـر امریکایـی می رسـد. ایـن در 

 ریاسـت آبرسـانی هرات از کاهش کم پیشـینۀ سـطح آب های 

زیـر زمینـی در ایـن والیت ابـراز نگرانی می کند.

انجنیـر محمـد نـادر کاکـر رییـس ادارۀ آبرسـانی زون غـرب 

در هـرات دیـروز در يـک نشسـت خـربی هشـدار داد، اگـر 

شـهروندان در مـرف آب هـای زیـر زمینـی ایـن والیت رصفه 

جـوی نکننـد بـا چالـش جـدى اب روبـرو خواهنـد شـد.

حفرچاه هـای  بـاران،  نباریـدن  و  سـالی  خشـک  موصـوف 

عمیـق خـودرس و عـدم رصفه جـوی شـهروندان در مـرف آب  

هـای شـیرین را از علت هـای پاییـن رفـن آب هـای زیرزمینی 

در ایـن والیـت می دانـد.

او بیـان داشـت کـه براسـاس بررسـی هـای ایـن اداره، در دو 

سـال گذشـته سـطح آب هـای زیرزمینـی هـرات دو نیم تا سـه 

مـر در ایـن والیـت پاییـن آمده اسـت.

وی گفـت که بـه خاطر جلوگیری ازکاهـش آب های زیرزمینی 

در داخـل شـهر، قرار اسـت ۱۰ حلقـه چاه عمیق در سـواحل 

دریـای هریـرود در منطقۀ پشـتون پُل حفر شـود.

او افـزود: “اگـر خـود شـهروندان بـا ادارۀ محلـی در قسـمت 

از  جلوگیـری  و  آب  مـرف  در  جویـی  رصفـه  آب،  مدیریـت 

مشـکات  بـا  نکننـد،  همـکاری  آب  حـد  از  بیـش  ضایعـات 

کاهـش   1398 سـال  در  صـادرات  از  درصـد  ده  از  بیـش 

داشـته اسـت و ممکـن در سـال 1400 بـه دلیـل گسـرش 

از سـوی  بنیـادی  کار  راه  و  بررسـی  دقیـق  گونـۀ  بـه  زمنیـه 

شـدن  عملـی  قسـمت  در  مـا  شـود  ارایـه  آبرسـانی  ریاسـت 

آن اقـدام مـی کنیـم.” نگرانـی هـا از پاییـن رفـن ۳ مـری 

 پـس از تـرف هفـت گمـرک مـرزی افغانسـتان از سـوی 

افغانـی  ۷۰۰میلیـون  و  ۲میلیـارد  حکومـت  طالبـان، 

داده اسـت. ازدسـت  را  گمرک هـا  ایـن  از  درآمدهایـش 

نصـف  حـدود  در  دلیـل  ایـن  بـه  و  نـدارد  تسـلط  بنـدر 

درآمدهـای گمرکـی در ایـن مـدت بـه خزانـۀ حکومـت واریز 

نشده اسـت.

رفیـع تابـع، سـخن گوی وزارت مالیـه می گویـد کـه در مـاه 

جـوزای امسـال ایـن وزارت هفت میلیـارد و سـه صد میلیون 

افغانـی درآمدهـای گمرکـی گردآوری کـرده بـود درحالی که 

ایـن رقـم در مـاه رسطـان بـه چهـار میلیـارد و شـش صـد 

میلیـون افغانـی کاهـش یافته اسـت.

بـه گفتـۀ سـخن گوی وزارت مالیـه، در حال حـارض حکومت 

و  شـیوه  چـه  بـا  گمـرک  هفـت  ایـن  درآمدهـای  منی دانـد 

چگونـه گـردآوری می شـود و پول هـای بدسـت آمـده به کجـا 

اسـت؛  بازرگانـی  بـه  وابسـته  گمرک هـا  »عوایـد  مـی رود: 

وقتی کـه در بازرگانـی مشـکل وجود داشـته باشـد بـر عواید 

تأثیـرات منفـی دارد.«

درهمیـن حـال، مسـؤوالن اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری، 

بندرهـای  و  گمرک هـا  در  کنونـی  اوضـاع  نگرانـی  بـا 

در  بازرگانـی  دادوسـتد  کاهـش  بـا  کـه  می گوینـد  کشـور 

تسـلط  آن هـا  بـر  حکومـت  کـه  کشـور  مـرزی  گمرک هـای 

بـه  بازرگانـان  گمرک هـا،  ایـن  در  بی نظمی هـا  و  نـدارد 

نیسـتند. عاقمنـد  گمرک هـا  ایـن  راه  از  کاالهـا  واردات 

حالـی اسـت کـه در سـال ۱۳۹۸ بـا مقـدار ۷۶۵ هـزار مـر 

مربـع، ارزش مجموعـی قالیـن بـه ۲۴ میلیـون و ۲۴۸ هـزار 

می رسـید. خربنامـه عـاوه میکنـد کـه ایـن رقـم بـه میـزان 

۳۱.۶ فیصـد کاهـش را در سـال ۱۳۹۹ نشـان می دهـد.

نباتـات طبـی، نباتـات تیلـی، مصالح جـات،  پوسـت،  پشـم و 

پنبـه،  تخمیانـه، سـبزی جات، حبوبـات،  مواد معدنـی و گلیم 

از جملـه اجناسـی اسـت کـه ارزش قابـل توجـه در صـادرات 

کشـور داشـته و درج سـالنامه  احصائیوی سـال ۱۳۹۹ شـده 

است. 

دالـر  میلیـون   ۴.۸ ارزش  بـه   ۱۳۹۹ سـال  در  هم چنـان 

صـادرات مجـدد اجنـاس از گمـرکات کشـور صـورت گرفتـه 

اسـت.

سـایر  ارقـام  و  آمـار  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  خربنامـه  در 

کاالهـای صادراتـی افغانسـتان کـه در این خربنامه نـام برده 

نشـده اسـت در جدولی به به تفکیک جنس، ارزش، و سـایر 

شـاخص های دیگـر در سـالنامه احصائیـه وی منتـر شـده 

. است

ایـن در حالیسـت کـه صـادرات افغانسـتان در سـال 1399 

روبـرو خواهیـم شـد.” زیـادی 

رییـس ادارۀ آبرسـانی زون غـرب از اداره هـای محلـی هـرات 

بیشـر  آمـدن  پاییـن  از  بخاطـر جلوگیـری  کـه  مـی خواهـد 

آب هـای زیرزمینـی، بایـد از حفـر بیشـر چـاه هـای خـودرس 

عمیـق جلوگیـری شـود. شـاری از شـهروندان هـرات نیـز از 

کاهـش سـطح آب هـای زیـر زمینـی و عـدم رصفـه جویـی از 

سـوی برخـی از سـاکنان ایـن والیـت ابـراز نگرانی مـی کنند.

ایـن شـهروندان از ریاسـت آبرسـانی زون غـرب مـی خواهنـد 

همیـن  از  بایـد  آبـی،  کـم  بحـران  از  جلوگیـری  بخاطـر  کـه 

اکنـون از اسـتفاده آب هـای زیرزمینی در باغچـه های تزیینی 

جلوگیـری صـورت گیـرد.

جیانـی فرهـاد سـخنگوی والـی هـرات مـی گوید کـه بخاطر 

حفـر  بـه  اقـدام  شـهروندان  برخـی  آشـامیدنی،  آب  کمبـود 

چاه هـای عمیـق کـرده انـد.

وی افـزود، اگـر طرحـی بـرای جلوگیـری از حفـر چـاه هـای 

عمیـق از سـوی ریاسـت آبرسـانی روی دسـت گرفتـه شـود، 

آنـان بـا هاهنگـی بـا دیگـر اداره هـا عملـی خواهنـد کـرد.

او گفـت: “حفرچـاه هـای خـودرس بـه دلیـل خشـک سـالی و 

نیـاز شـدید مـردم بـه آب صـورت گرفتـه اسـت و بایـد در ایـن 

جنـگ هـا صادرات کشـور بیـش از 50 درصد کاهش داشـته 

باشد.

آب هـای زیـر زمینـی درشـهر هـرات درحالیسـت کـه بیشـر 

شـهرهای کشـور ایـران هـم مرز با والیـت هـرات در بحران بی 

آبـی بـه رس میربنـد. 

وزارت مالیـه می گویـد کـه حکومـت افغانسـتان از یـک مـاه 

ابونـر  تورغنـدی،  اسـام قلعه،  گمرک هـای  بـر  بدینسـو 

شـیرخان  و  دندپتـان  خانـم،  آی  بولـدک،  سـپین  فراهـی، 

شـفیق الله عطایـی، رسپرسـت هیئـت عامـل اتـاق تجارت و 

رسمایه گـذاری بیـان داشـت: »مارکیـت بـا قلت مـواد اولیه، 

مـواد غذایـی و مـواد مرفـی مـورد نیـاز مواجـه می شـود. 

خـدای نخواسـته اگـر مهـار نشـود از طریـق میکانیزم هـای 

بدیـل متأسـفانه مـا شـاهد اوضـاع نگـران کننـده خواهیـم 

بود.«

از  نگرانـی  بـا  نیـز  کنـدز  والیـت  در  بازرگانـان  از  شـاری 

اوضـاع کنونـی در شـیرخان بنـدر می گوینـد کـه در حـال 

حـارض واردات از شـیرخان بنـدر و گمـرک شـیرخان بنـدر 

بسـیار انـدک اسـت.

اظهـار داشـت:  بـازرگان در کنـدز  محمـد نسـیم رسـولی، 

»کسـانی که از شـیرخان بنـدر واردات می کننـد، آن هـا فعأل 

این جـا نیسـتند و اکـر شـان در کابـل اسـتند.«

افتـادن گمرک هـای مرزی کشـور بدسـت طالبـان و کاهش 

افزایـش  از  را  نگرانی هـا  گمرک هـا  ایـن  از  نقـل  و  حمـل 

افزایـش  ملـی  درآمدهـای  شـدن  میـل  و  حیـف  و  قاچـاق 

بازرگانـان می گوینـد کـه حکومـت  از  داده اسـت. شـاری 

بایـد منابـع درآمـدزای کشـور را بدسـت بگیـرد، درغیـر آن، 

ایـن کار بخـش بزرگـی از درآمدهـا ازدسـت خواهـد رفـت و 

نیـز نظـم بـازار و بازرگانـی آسـیب جـدی خواهـد دیـد. 

افغانستان در سال 1399 حدود 776 میلیون دالر صادرات داشته است   

آبرسانی هرات: در دو سال سه متر سطح آب های زیرزمینی پایین آمده است  

دریک ماه ۲میلیارد و 7۰۰میلیون افغانی درآمد گمرکی ازدست رفته است    

عزیزی بانک، اولین شعبه اش را 

در دایکندی گشود   

کشته شدن دو عضو برجسته 

جنگجویان طالبان

ایجـاد منایندگی هـای  و  ادامـۀ توسـعه  بـه  بانـک   عزیـزی 

خویـش، شـعبه ای را در شـهر نیلـی مرکـز والیـت دایکنـدی 

گشـود.

قربانعلـی  حضـور  بـا  رسطـان   5 سه شـنبه  روز  مرکـز  ایـن 

انصـاری، رسپرسـت والیـت دایکنـدی، رحمـت الله سـیرت، 

رییـس معـارف، توسـلی غرجسـتانی شـهردار نیلـی و دیگـر 

اراکیـن دولتـی افتتـاح کـرد.

 مسـئوالن عزیـزی بانـک می گوینـد کـه ایـن منایندگـی بـا 

امکانـات مـدرن و جدیـد همچـون: سـالون انتظـار وسـیع 

و راحـت، غرفه هـای کافـی بـرای ارایـه بهـر خدمـات بـرای 

مشـریان، مجهـز شـده اسـت.

تـاش  همـواره  کـه  می افزاینـد  بانـک  عزیـزی  مسـئوالن 

می ورزنـد تـا به مشـریان خدمات بهـر ارائه و بـرای اجرای 

معاماتشـان محیـط مطمـن و آرام مهیـا کنـد.

در  تجـاری  بانک هـای  بزرگریـن  از  یکـی  بانـک  عزیـزی 

کشـور اسـت که حدود ۸۰ شـعبه از جمله پیشـخوان توسعه 

و در رسارس  دهنـده و ۱۰۱ دسـتگاه خودپـرداز در کابـل 

کشـور دارد. این بانک در سـال ۲۰۰۶ افتتاح شـده اسـت.

 عبدالحـق عمـری فرزنـد مولـوی محمـد نبـی عمری یـک عضو 

و  امنیتـی  نیروهـای  بـا  نـربد  در  کننـده دوحـه  گفتگـو  ارشـد 

دفاعـی کشـور بـه قتـل رسـیده اسـت.

انـس حقانـی یـک عضـو برجسـته گـروه طالبـان در تویـر خود 

کشـته شـدن عبدالحـق عمری پرس مولـوی محمد نبـی عمری 

تائیـد کـرده اسـت. انـس حقانـی سه شـنبه 5 اسـد در تویـت 

خـود گفتـه اسـت کـه عبدالحـق عمـری فرزنـد کوچـک مولوی 

محمـد نبـی حقانـی در جنـگ رو در رو بـا نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی کشـور بـه قتل رسـیده اسـت.

همزمـان بـا ایـن وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه یـک 

قومانـدان برجسـته قطعـه رسخ گـروه طالبـان نیـر در جنـگ با 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور بـه قتـل رسـیده اسـت. 

دفاعـی  نیروهـای  گذشـته،  روز  کـه  اسـت  گفتـه  وزارت  ایـن 

ولسـوالی  عزیـزان  ده  و  سـبز  سـاحه های  در  امنیتـی  و 

پشـتون کوت والیـت فاریاب، تروریسـتان گروه طالبـان را هدف 

قـرار دادنـد کـه در این حمات هشـت جنگجوی گـروه طالبان 

بـه قتـل رسـیدند. در خربنامـه تریـح شـده اسـت کـه در ایـن 

حمـات قـاری حیـات الله مشـهور به اسـامه قومانـدان کلیدی 

قطعـه رسخ طالبـان و مسـئول عمومـی تاکتیـک و آموزش های  

تروریسـتی بـرای ایـن والیـت کشـته شـده اسـت.

خربنامـه مـی افزایـد که در این نـربد 9 تـن از جنگجویان دیگر 

این گـروه زخمی شـده اند.

در ایـن مـورد نهـاد هـای دفاعی و امنیتی کشـور چیـزی نگفته 

اسـت و همچنیـن در تویـت انـس حقانـی هـم جزئیـات داده 

نشـده اسـت کـه فرزنـد مولـوی عمـری در کـدام والیـت کشـته 

است. شـده 

داشـت، به سـوی او آمـد، از اینکـه بـدون »چـادری« بیـرون 
رفتـه بـود، او را با ضرب های سـنگین شـاق دوباره به سـمت 

خانه فرسـتاد.
جمیلـه کـه تـا هنوز بـه دور از دنیـای کودکانه با چنیـن افراد 
و اوضاعـی مقابل نشـده بـود، می گوید کـه آن روز با عذرهای 
مـادرش به خاطـر نجـات او، جلـوی آن افـراد، بـه حیـرت و 

وحشـت افتـاده بود.
جمیلـه کـه در آن زمان از تعلیـم بازمانده، دیگر نتوانسـته به 
درس هایـش ادامـه بدهـد و در سـن کمـی مجبور بـه ازدواج 
شـده، او بـا حسـرتی در دل و بغضـی در گلویـش گفـت: »ما 
در شـهر پلخمـری زندگـی می کردیم کـه طالبان آنجـا را هم 
گرفـت. طالبـان در زمـان حاکمیـت خود به هیچ کسـی رحم 
نمی کـرد. هیـچ دختر و زنـی حق درس خوانـدن و کار کردن 

در بیرون را نداشـت.«
او اضافـه کـرد کـه جنگجویـان طالبـان بـا دختـران به جبـر 
نـکاح کـرده و آنـان را با خـود می بردند: »این کارشـان باعث 
تـرس بـرای خانواده ما شـده بود و بـا تصمیم فامیلـم مجبور 

بـه ازدواج بـا پسـر خالـه ام شـدم و به کابـل آمدیم.« 
طالبـان کـه زیبایی و خوشـی را از دنیای کـودکان به خصوص 
دختـران گرفتـه بـود، خاطره هـای تلخـی بـرای آنـان برجـا 
گذاشـته و اکنـون کـه زنـی بـزرگ سـال شـده اند، حسـرت 
داشـتن یـک کودکـی پـر از عشـق و هیجـان را در دل دارند.

در زمـان حکومـت طالبان پوشـش زنـان تغییر کـرده بود، از 
جملـه پوشـیدن برقـع جبری شـده بـود و دختران بـه دالیل 
مختلفـی از بیـرون رفتن محروم شـدند، به خصـوص دختران 
باالتـر از سـن 9 سـال؛ بعضـی از دختران برای تهیـه نیازهای 
خـود و خانواده شـان بـا پوشـیدن لباس پسـرانه به بیـرون از 

 زنـان در گذشـته، به خصـوص آنانـی کـه در شـهرها زندگـی 
می کردنـد از وضعیـت نسـبتا ایـده آل برخـوردار بودنـد؛ اما با 
شـروع حاکمیت طالبان در افغانسـتان، مشـکات زیادی سـد 
راه زنـان شـد کـه آنـان را در بسـیاری از عرصه هـای زندگـی 
محـدود سـاخته بـود. هرچنـد کـه اکثر زنـان در روسـتاهای 
دوردسـت کشـور بـا سـنت ها و فرهنگ هـای قبیلـه ای بدون 
هیـچ امکاناتـی زندگـی می کردنـد امـا با ایـن حال، بـا آمدن 

طالبـان بـه محرومیت هـای آنـان افزوده شـد.
حکومـت طالبانـی کـه بـا تحجرگرایـی دینـی و بنیادگرایـی 
همـراه اسـت از تاریک تریـن دوره بـرای زنان بـوده؛ این گروه 
موجودیـت زنـان را کـه قشـری از جامعـه انـد، از موضوعـات 
پیـش پـا افتـاده می دانسـت. زنـان کـه همـواره بـا اندیشـه 
طالبانـی و افراط  گرایـی دینـی ایـن گـروه مقابـل بودنـد، بـا 
تـرس از ضـرب شـاق، سنگسـار و کشـته شـدن، سـرکوب 

می شـدند.
رسـمیت  شـناخته  بـه  زنـان  حقـوق  طالبـان  حکومـت  در 
نشـده و ابتدایی تریـن حقـوق زنـان در ایـن دوره نقض شـده 
بـود؛ ازجملـه حـق تحصیـل و هیچ گونـه حـق مشـارکت در 
جامعـه و در عرصه هـای سیاسـی را نداشـتند و حضـور زنـان 
در فضـای عمومـی بـا قیـودات شـدیدی مواجه بود کـه آنان 
فقـط می توانسـتند در خانـه بماننـد و بـه آرزوهـای ناممکـن  

خـود فکـر کنند.
جمیلـه، زنـی که کودکـی اش را با تـرس از موجودیت طالبان 
سـپری کـرده می گویـد کـه هنوز 12 سـال سـن داشـت که 
طالبـان به شهرشـان آمـده بود. او کـه به خاطر رسـیدن عید؛ 
می خواسـت همـراه مـادرش بـه بـازار تکه فروشـی بـرود، در 
نیمـه  راه یکـی از افـراد طالبـان در حالی که شـاق به دسـت 

جمیلـه، زنـی کـه کودکـی اش را بـا تـرس از موجودیـت طالبـان سـپری کـرده می گویـد کـه 
هنـوز 1۲ سـال سـن داشـت که طالبـان به شهرشـان آمـده بـود. او کـه به خاطر رسـیدن عید؛ 
می خواسـت همـراه مـادرش بـه بـازار تکه فروشـی بـرود، در نیمـه  راه یکـی از افـراد طالبان در 
حالی که شـاق به دسـت داشـت، به سـوی او آمـد، از اینکه بـدون »چـادری« بیرون رفتـه بود، او 

را بـا ضرب هـای سـنگین شـاق دوبـاره به سـمت خانه فرسـتاد.

می رفتند. خانـه 
جمیلـه با چشـمان بسـته و صـدای آرام گفت: »دعـا می کنم 
روزگاری را کـه مـن سـپری کـردم، فرزندانـم آن را تجربـه 

» . نکنند
تمـام مشـکات  بـا  را  تاریـک  دوره  ایـن  یکبـار  کـه  زنـان 
و دشـواری های آن سـپری کردنـد، اکنـون از بازگشـت بـه 

دارنـد. هـراس  گذشـته  وضعیـت 
لیـا، زن کهـن سـالی اسـت کـه بیشـتر زندگـی خـود را بـا 
سـپری  همسـایه  کشـورهای  در  مهاجـرت  در  خانـواده اش 
کـرده، او همچنیـن از اوضـاع دوره طالبـان در گذشـته گفته 
کـه مـردم در آن زمـان در وضعیـت بـد و غیـر قابـل تحمـل 

داشـتند. قرار 
لیـا می گویـد زنـان حـق نداشـتند بـدون محـرم شـرعی و 
سـندی کـه نشـان دهنـده محرمیـت آنـان باشـد در بیـرون 
گشـت و گـذار کننـد او عـاوه کـرد که خـود شـاهد چندین 

مـورد سنگسـار زنـان بوده.
لیـا قصـه می کنـد کـه از یـک طـرف صـدای شـلیک مرمی 
کنـار جسـد  مـردم  دیگـر ضجه هـای  سـوی  از  و  راکـت  و 
عزیزان شـان شـنیده می شـد؛ خانه هـا تخریـب شـده بودند و 

کوچه هـا را خـون و جسـد گرفتـه بـود.
لیـا افـزود: »بـا شـروع و ادامـه یافتـن ایـن وضعیـت، من و 
شـوهرم همـراه بـا سـه فرزنـد، مجبـور به فـرار و تـرک وطن 
شـدیم. اول بـه پاکسـتان رفتـه و از آنجـا بـه ایـران مهاجـر 
شـدیم؛ امـا بعـد از چنـد سـال بـا شـنیدن سـقوط حکومـت 
طالبـان تصمیـم گرفتیـم که دوبـاره به وطـن برگردیم و حاال 
کـه 20 سـال از برگشـتن مـا می گـذرد ولـی دوبـاره شـاهد 

تکـرار وحشـت های آن دوره سـیاه هسـتیم.« 

او در حالـی کـه از وضعیـت حکومـت طالبـان در گذشـته 
روایـت می کنـد، می گویـد اینکـه این بـار وضعیت خانـواده  و 

آینـده فرزندانـش چگونـه خواهـد بـود، نگران اسـت.
بـا وجـود اینکه در یک دوره 20 سـاله، پس از سـقوط طالبان 
در افغانسـتان، حضـور فعـال زنـان در عرصه هـای مختلف در 
سـطح جامعـه وسـیع بـوده اسـت؛ اما حضـور مجـدد طالبان 
در کشـور سـبب نگرانی هـای فراوانی برای زنان شـده اسـت. 
آنـان می گوینـد کـه بازگشـت طالبـان دوباره همـان وضعیت 
گذشـته را بـه همـراه دارد؛ هیچ گونـه تغییـری در اندیشـه 

طالبـان نیامده اسـت. 
طالبـان ادعـا کـرده کـه ایـن گروه بـا حضـور و فعالیـت زنان 
در جامعـه مشـکلی نـدارد امـا رویکـرد و خشـونت طالبان در 
مناطـق تحـت کنترول شـان نشـان می دهـد کـه ایـن گـروه 

هرگـز تغییـر نکرده اسـت.
طـی 20 سـال گذشـته امکانات وسـیعی در زمینـه تحصیل، 
فعالیـت و پیشـرفت دختـران و زنـان فراهـم شـده اسـت؛ 
امـا طالبـان تعـداد زیـادی از مکاتـب را ویـران کـرده ، دانش 
آمـوزان را بـه قتـل رسـانده و بـرای درس خوانـدن دختـران 

محدودیـت ایجـاد کـرده اسـت.
ویـدا احمـد، رئیـس »انجمـن اجتماعـی دادخواهـان افغان« 
در ایـن بـاره گفته اسـت که پس از سـقوط طالبـان، در دوره 
فعلـی هم تغییـرات زیـادی در وضعیت زنان دیده نمی شـود؛ 
چـون زنان هنـوز هـم از ابتدایی تریـن حقوق خـود برخوردار 
نیسـتند، از طـرز پوشـش تـا بزرگتریـن اتفاقات زندگی شـان 

کـه حتـا »زنان با سـگ مقایسـه می شـوند.«
براسـاس گزارش هـا، دولـت تعهـدات زیـادی راجـع بـه زنان 
افغانسـتان در قوانیـن، معاهـدات و موافقتنامه های سیاسـی و 

اسـناد اسـتراتژیک داده اسـت؛ همچنیـن دولت بـر تعهداتش 
بـه نفـع زنـان تاکید کرده اسـت.

امـا خانـم ویـدا عـاوه کـرد نهادهـای کـه در عرصـه تامیـن 
حقـوق زنـان فعالیـت می کننـد، بعضـی از آن هـا بـا امکانـات 
ناچیـز خـود فعالیت هـای را انجـام دادنـد کـه نقـش آنـان 
سـطح  در  فقـط  هـم  برخـی  و  نداشـته  چندانـی  موثریـت 
تطبیـق یـک پـروژه نقـش ناچیـزی در زمینـه تامیـن حقوق 

داشـته اند. زنـان 
او می گویـد: »در طـول عمـر خـودم، به خاطر نـدارم که زنان 
کشـورم قربانـی نشـده باشـند. مـن هـم جـز همیـن جامعـه 
هسـتم کـه با روی کار آمـدن طالبان و امارت اسـامی ، موانع 
زیـادی بـرای فعالیت هـای مـا ایجـاد خواهـد شـد و آسـیب 
پذیـری مـا بـه  عنـوان یـک زن فعال بیشـتر اسـت. بـا اینکه 
تبلیغـات زیـادی بـرای طالبـان می شـود کـه فکرشـان تغییر 

کرده اسـت، امـا ممکن نیسـت.«
او افـزود افـرادی کـه بـا اندیشـه  قـرون وسـطایی و ضـد زن 
ایجـاد  شـاهد  عمـا  »مـا  نمی کنـد؛  تغییـر  هرگـز  باشـد، 
وحشـت  از سـوی ایـن گـروه در این مـدت از حاکمیـت آنان 

بوده  ایـم.« ولسـوالی ها  و  والیت هـا  در 
می دهنـد  نشـان  گزارش هـا  از  برخـی  حـال،  همیـن  در 
تحـت  مناطـق  در  را  برقـع  پوشـیدن  طالبـان  اخیـرا،  کـه 
کنترول شـان اجبـار کرده، نـکاح اجباری و باج گیری جنسـی 
را آغـاز کـرده انـد کـه این گونـه رفتـار و وضـع محدودیت ها 
آسـیب های روحـی و روانـی زیادی بـر زنان وارد کرده اسـت.

اکنـون بایـد دیـد کـه آیـا یک بـار دیگر، زنـان بعد از بیسـت 
سـال فعالیـت اجتماعـی و مدنـی، دوبـاره به پسـتوهای خانه 

فرسـتاده می شـوند یـا خیر؟

حضور دوباره طالبان و تکرار تاریخی وحشناک

منیژه میرزایی؛ و فوبیای طالبان
زنان


