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 بالروس در اقدامی تالفی جویانه 
راهی جدید برای پناهجویان 

گشود 

بایدن: هر امریکایی برای تزریق 
واکسین ۱۰۰ دالر پاداش بگیرد   

تحریم هـای  علیـه  تالفی جویانـه  گامـی  در  بـالروس   
اقتصـادی اتحادیـه اروپـا راه را بـر هـزاران پناهجو گشـوده 
اسـت. اتحادیـه اروپـا نیـز در واکنـش بـه اقـدام بـالروس 
دسـت بـه اعـزام نیـرو بـرای حفاظـت از مرزهـای خارجی 

اروپـا زده اسـت....

 میانگیـن روزانـه ابتـال بـه کرونـا در امریـکا بـه ۶۰ 
هـزار نفر رسـیده و اسـتقبال عمومی از واکسیناسـیون 
زیـاد نیسـت. جـو بایـدن بـرای ترغیـب شـهروندان به 
نفـر  هـر  بـرای  دالـری  صـد  پاداشـی  واکسیناسـیون 

اسـت.... داده  پیشـنهاد 

طالبان بر دفتر سازمان 
ملل متحد در هرات 

حمله کرده است
نویسـندگان  و  شـاعران  از  رجایـی  رسور  محمـد    

مطـرح کشـور، روز پنـج شـنبه 8 اسـد 1400 در اثـر 

ابتـا بـه کرونـا در شـفاخانه ای در تهران درگذشـت. 

افغانسـتان،  فرهنگـی  فعـال  رجایـی  رسور  محمـد 

عضـو هیئت مدیـره و معاون خانه ادبیات افغانسـتان 

در جمهـوری اسـامی ایـران بـود. ...

 وزارت اطاعـات و فرهنـگ کشـور از ثبت سـه اثر در 

فهرسـت میراث هـای ناملمـوس فرهنگـی جهـان در 

سـال 2022 خـرب داده اسـت.  در خربنامـه ای که از 

سـوی ایـن وزارت منترش شـده آمده اسـت کـه در پی 

سـعی و تـاش وزارت ...
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محمد سرور رجایی از شاعران 
مطرح کشور در ایران درگذشت 

 سه اثر از افغانستان در فهرست 
میراث های فرهنگی یونسکو 

ثبت می شود

هنری

ماموریت ناتمام ناتو 
در افغانستان 

تشابهات ظهور طالبان در دهه نود و 
پس از خروج نیروهای بین المللی 

تامین صلح پایدار با رویکرد 
جامعه شناسانه 

 سـال ۲۰۰۱ ناتـو و متحدانـش بـا اهـداف مشـخص 
وارد افغانسـتان شـد. مبـارزه بـا تروریـزم و حامیان آن، 
بازسـازی افغانسـتان، تاسـیس نهادهای قانونی و تامین 
امنیـت و ایجـاد ثبـات سیاسـی در کشـور.  متاسـفانه 
جنـگ در افغانسـتان دوام پیدا کـرد و این جنگ هزینه 

هـای سـنگینی را بـر کشـورهای  ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

طـالبان مسئول کشتار 
غیـرنظـا   میـان 

در سپین بولدک اند  

یافته های کمیسیون حقوق برش: 

 فعالیت های ورزشی در 
افغانستان آغاز شده است

 معصومه علیزاده در مسابقه 
بایسکل سواری مقام آخر را 

کسب کرد

 محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـو می گویـد کـه او بـه طرح هـای کـه 

بـرای بربـادی و تبدیل شـدن افغانسـتان بـه میدان جنـگ دیگران، از 

بیـرون ریخته شـود، تسـلیم منی شـود.

بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور؛ آقای غنی که روز پنج شـنبه )7 اسـد( 

در مراسـم گرامی داشـت از روز ملـی بیـرق در ارگ ریاسـت جمهـوری 

صحبـت می کـرد گفـت: »بیـرق مـا سـمبول حـب الوطـن مـا اسـت 

افغان هـا همیشـه حـب الوطـن قـوی داشـته واین حـب الوطـن باعث 

شـده کـه مـا را تهدیـد کنـد چـون مبنـای حـب الوطـن نیـت، اراده و 

اسـت«. تعهد 

او افـزود، معنـی حـب الوطـن ایـن اسـت کـه »مـا بـه طرح هـای که در 

آن بربـادی افغانسـتان باشـد واز بیرون کشـور توسـط شـبکه هایی که 

می خواهنـد افغانسـتان را بـه میدان جنگ تبدیل کنند، تسـلیم شـده 

منی توانیـم«.

او بیـرق افغانسـتان را متثـال اسـتواری، عـزم و اراده ملـی خوانـده 

گفـت کـه در زمـان حکومـت داری طالبـان یـک برنامـه و یـا یـک پروژه 

ملـی دررسارس کشـور افتتـاح یـا پیـاده شـد؟ آیـا بـزرگان طالبـان بـه 

مـردم توضیحـات داده انـد کـه چـرا اسـامه بـن الدن را بـه منافع ملی 

ترجیـح داده اسـت؟« آیـا بـه منافـع ملـی افغانسـتان تعهد داریـد؟  یا 

بـه شـبکه های بیرونـی؟.

آقـای غنـی خطاب به طالبـان گفت: »ازعواقب آتشـی کـه افروخته  اید 

خربهسـتید؟ آیـا می خواهیـد افغانسـتان به سـوریه دوم تبدیل شـود؟ 

اگـر فکـر می کنیـد کـه مـردم ایـن کشـور بـه شـا تسـلیم می شـود و 

و هـر  تنهـا می گذارنـد  را  بـدون دخالـت شـا  کشـور های همسـایه 

کاری را کـه می خواهیـد انجـام دهیـد می توانیـد. در ایـن بـاره غـوره 

کنید«. دوبـاره 

رئیـس جمهورغنـی تاسیسـات عام املنفعه که طی 20 سـال گذشـته 

بدسـت آمـده را مـال مـردم خوانده و گفـت که طالبان بـرای نگهداری 

ایـن رسمایه هـای بـزرگ چـه فکـر دارنـد؟ آیـا می خواهنـد کـه جنـگ 

قومـی، مذهبـی و سـمتی در ایـن کشـور بـه شـکل بنیـادی تبدیـل 

شـود؟ بـرای قضیـه اسـپین بولدک والیـت قندهار چه جـواب دارید!؟ 

اتفـاق هسـتید!؟ شـبکه ای کـه  آمـاده  یـا  نفـاق می کاریـد  آیـا تخـم 

بربـادی افغانسـتان را می خواهـد کیسـت؟ لطفـآ جـواب بدهیـد؟.

آقـای غنـی بـا بیـان اینکـه متـام افغان هـا بـه تامیـن صلـح اجتـاع 

دارد گفـت: در صلـح متـام قوت هـای پراگنده افغانسـتان جمع شـده 

می توانـد امـا آن صلـح بایـد عادالنـه و پایـدار باشـد صلحی کـه در آن 

آینـده متـام افغان هـا محفـوظ باشـد.

او یـک بـار دیگـر از طالبـان خواسـت کـه بیایـد ایـن وطـن مقبـول را 

جـور کنیـم بـرای مـردم پیـام وحـدت ملـی بدهیـد الزم که همـه با هم 

یکجـاه شـویم در غیـر آن  یـک چیـز ثابـت شـده اسـت که اگر شـا به 

زور تسـلیم منی شـوید مـا هـم به زور تسـلیم شـده منی توانیـم راه حل 

اتفاق اسـت.

آقـای غنـی افزود: »آرزوی مردم افغانسـتان صلحی اسـت کـه منجر به 

ختـم دایمـی جنـگ و خـون ریـزی شـود و در داخـل یـک نظامـی کـه 

آینـده و حقـوق مـا را تامیـن کـرده بتواننـد بـا هـم زندگـی کنیـم، پیام 

مـردم افغانسـتان پیـام زندگی مشـرک اسـت پیام آبـادی تهداب های 

کـه آمـده و رفـع کمبودی هـا آن اسـت ملـت افغانسـتان یـک دولـت 

قـوی می خواهـد دولتـی کـه بتواننـد از این ملت بـا اقتـدار منایندگی 

کننـد، معنـی دولـت قـوی دولـت زور و خشـن نیسـت بلکـه دولـت 

قانونـی اسـت«. وی بیـان داشـت: دولـت افغانسـتان می خواهـد کـه 

نقـش سـه اکرثیـت ) زنـان، جوانـان و فقـرا( تامیـن شـود ایـن دولت و 

ملـت آروزی زندگـی دارد نـه مـرگ. بنـآ مـا نیـت، اراده، برنامـه و پـان 

عمـل واضـح بـرای تغییـر وضعیـت داریـم، نیـت مـا حفـظ ارزش هـا، 

صلـح پایـدار و نظـم قابـل اعتـاد در داخـل کشـور اسـت.

رئیـس جمهـور بـه طالبان هشـدار داد اگر  معتقد به قضاوت شمشـیر 

هسـتید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانسـتان حارض اسـت که جواب 

شـان را بـا شمشـیر بدهـد بـه همین خاطـر باید یک بن بسـت نظامی 

بیایـد تـا اینهـا) طالبـان( بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه اسـتعال زور 

نتیجـه منی دهـد بـه همیـن خاطر درپـان عمل که روی دسـت داریم  

بـه زودی درعرصـه نظامـی شـاهد تغیـرات خواهیم بود.

ایـن گفته هـای در حالـی مطـرح می شـود کـه از چندیـن مـاه بـه ایـن 

سـو پروسـه صلح افغانسـتان متوقف شـده و جنگ و خشـونت از سوی 

گـروه طالبـان در بیـش از 20 والیـت کشـور افزایش یافته اسـت. 

 سـازمان گزارشـگران بـدون مـرز هشـدار داده 

اسـت کـه افزایـش جنـگ در افغانسـتان منجر 

بـه تعطیلـی رسـانه های بیشـری خواهد شـد.

و  افغانسـتان  بخـش  مسـئول  معینـی،  رضـا 

ایـران ایـن نهاد جمعه ۸ اسـد در یک نشسـت 

از جامعـه جهانـی خواسـت  خـربی در کابـل 

بـرای حایـت خربنـگاران ایـن کشـور اقـدام 

کننـد.

از  می گوینـد  کـه  کشـورهای  گفـت  او 

خربنـگاران دفاع می کنند، باید در افغانسـتان 

باقـی می ماندنـد و از حیات خربنـگاران افغان 

دفـاع می کردنـد. آقـای معینـی کشـته شـدن 

را  کشـور  ایـن  در  را  خربنـگار   ۱۱ هدفمنـد 

»فاجعـه ای بـزرگ« بـرای جامعـه رسـانه ای در 

دانسـت. جهـان  و  افغانسـتان 

بـه گفتـه او، سـازمان خربنگاران بـدون مرز در 

مـاه جـوزا امسـال پرونـده قتـل ۱۱ خربنـگار 

املللـی  بیـن  کیفـری  دیـوان  بـه  را  افغـان 

و  تحقیـق  خواهـان  و  بـرده  الهـه(  )دادگاه 

بررسـی دربـاره کشـتار ایـن ۱۱ خربنگار شـده 

اسـت.

سـال  از  کـه  گفـت  همچنیـن  معینـی  آقـای 

در  خربنـگار   ۷۰ از  بیـش  تاکنـون   ۲۰۰۱

افغانسـتان کشـته شـده کـه در میـان آن ۱۷ 

بودنـد. خارجـی  خربنـگار 

بـه گـزارش بـی بی سـی؛ بـه گفته او، سـازمان 

تجربـه  بـه  توجـه  بـا  مـرز  بـدون  خربنـگاران 

جهانـی اش سـندی را تهیـه کرد تـا تهدیدها را 

شناسـایی و خطرهـا را رفع کند و در اصل یک 

اطمینـان باشـد در مقابـل جنـگ روانی و رسد 

ایدئولوژیـک کـه علیـه حکومـت و خربنـگاران 

افغانسـتان بـه راه افتـاده اسـت.

رسـانه های  کننـده  حایـت  »نهـاد  یـا  »نـی« 

آزاد افغانسـتان« نیـز گفتـه اسـت که براسـاس 

گزارش هـای رسـیده از والیـت ارزگان طالبـان 

والیـت  دهـرارود  ولسـوالی  تـرف  از  پـس 

دهـراود  صـدای  رادیـوی  وسـایل  ارزگان، 

آنـرا  سـاختان  و  تـاراج  را  غـژ(  )دهـرارود 

کرده انـد. تخریـب 

ارزگان  والـی  سـخنگوی  سـاحل،  احمدشـاه 

گفتـه اسـت کـه طالبـان دفـر ایـن رادیـو را 

منهـدم و وسـایل آنـرا با خـود به والیـت هلمند 

برده انـد.

کـرده  اعـام  بارهـا  نـی،  گفتـه  بـه  طالبـان 

و  رسـانه ای  سـازمان های  بـا خربنـگاران،  کـه 

زیرسـاخت ها کاری ندارنـد و در امان هسـتند؛ 

امـا نـی افـزود کـه »دیـده می شـود کـه آن هـا 

کرده انـد«. عمـل  خـود  گفته هـای  خـاف 

میدان هـای  بازگشـایی  از  افغانسـتان  بدنـی  تربیـت  اداره   

بـازی و از رسگیـری مسـابقات آموزشـی و ورزشـی خـرب داده 

اسـت. عـارف پیـان سـخنگوی ایـن اداره بـه رادیـو آزادی 

گفـت کـه فعالیت های ورزشـی بـا رعایـت توصیه های صحی 

وزارت صحـت عامـه آغـاز شـده اسـت.

در  ورزشـی  متریـن  هنـگام  ورزشـکاران  کـه  گفـت  وی 

را  صحـی  توصیه هـای  ورزشـی،  سـالن های  ورزشـگاه ها، 

کننـد.... رعایـت  صحـت  وزارت  هـای  رهنمـود  مطابـق 

در  کـه  فرانسـه  در  افغـان  پناهنـده  علیـزاده،  معصومـه   

روز  می کنـد،  بـازی  املپیـک  پناهنـدگان  بین املللـی  تیـم 

چهارشـنبه )۶ اسـد( در مسـابقه بایسـکل سـواری مقـام آخر 

را کسـب کرد. معصومـه علی زاده فاصلـه۲۲/۱ کیلومر را در 

۴۴ دقیقـه و ۴ ثانیـه پیمـود و در میـان بهریـن ورزشـکاران 

سـوار  دوچرخـه  ولوتـن  وان  رسـید.  آخـر  مقـام  بـه  جهـان 

هالنـدی مـدال طـا گرفـت،  ...

ورزش
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غنی: به طرح های بیرونی تسلیم نمی شوم،
 وضعیت را بزودی تغییر می دهیم   

گزارشگران بدون مرز:
 افزایش خشونت های افغانستان رسانه ها را تعطیل می کند  



طالبان مسئول کشتار غیرنظامیان در سپین بولدک اند  
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 سـال ۲۰۰۱ ناتـو و متحدانـش بـا اهـداف مشـخص 

و حامیـان  تروریـزم  بـا  مبـارزه  افغانسـتان شـد.  وارد 

آن، بازسـازی افغانسـتان، تاسـیس نهادهـای قانونـی 

و تامیـن امنیـت و ایجـاد ثبـات سیاسـی در کشـور. 

و  کـرد  پیـدا  دوام  افغانسـتان  در  جنـگ  متاسـفانه 

بـر کشـورهای  را  ایـن جنـگ هزینـه هـای سـنگینی 

متحـدان  و  ناتـو  کـرد.  تحمیـل  افغانسـتان  حامـی 

خسـته  جنـگ  تـداوم  از  کـم  کـم  آن  املللـی  بیـن 

شـدند. ناتـو احسـاس مـی کـرد کـه در باتـاق جنگ 

بـه  تـا  نیسـت  قـادر  و  اسـت  مانـده  گیـر  افغانسـتان 

جنـگ خامتـه دهـد و امنیـت و صلـح و ثبـات را در 

آورد. بـه وجـود  ایـن کشـور 

از ایـن رو هرچـه زمـان مـی گذشـت، در اهـداف ناتو 

نیـز تغییراتـی رومنـا مـی شـد.  امریـکا کـه رسدمـدار 

مبـارزه بـا تروریـزم در افغانسـتان قلمـداد مـی شـد، 

طالبـان را از صـف گـروه هـای تروریسـتی جـدا کـرد 

دولـت  گـروه شورشـی مخالـف  یـک  در حـد  را  آن  و 

تقلیـل داد. در سـال ۲۰۰۷ رییـس جمهـور امریـکا 

رسـا اعـا کـرد کـه طالبـان دشـمن امریـکا نیسـت. 

جنـگ در افغانسـتان را مسـاله داخلـی خـود افغـان 

هـا عنـوان کـرد. بـه ایـن صـورت جنـگ ایتـاف بیـن 

شـبکه  بـا  مبـارزه  بـه  تنهـا  افغانسـتان  در  املللـی 

القاعـده محـدود شـد.

در سـال هـای پسـین ایجـاد صلـح و تامیـن امنیـت 

در افغانسـتان نیـز از فهرسـت اهداف جامعـه جهانی 

حـذف شـد و امریـکا اعـام کـرد کـه تامیـن صلـح و 

امنیـت در افغانسـتان بـه خـود افغـان هـا مربوط می 

شود.

مسـایل  الشـعاع  تحـت  نیـز  افغانسـتان  بازسـازی 

سیاسـی و امنیتـی قـرار گرفـت و همـه سـاله کمـک 

کـرد. مـی  پیـدا  کاهـش  کشـور  بازسـازی  بـه 

بـه  توجـه  بـدون   ۲۰۱۴ سـال  در  ناتـو  و  امریـکا 

زود  خـروج  ناگـوار  عواقـب  و  افغانسـتان  رشایـط 

نیروهـای  خـروج  جـدول  خارجـی،  نیروهـای  هنـگام 

خـود را روی دسـت گرفـت و ماموریـت جنگـی خـود 

را بـه کمـک هـای تخنیکـی و آموزشـی بـه نیروهـای 

داد. تقلیـل  امنیتـی 

محـدود سـازی اهـداف ناتـو در افغانسـتان در واقـع 

پیـدا کردن راه گریـز از جنگ افغانسـتان بود. امریکا 

و ناتـو منـی خواسـت طـوری در باتاق جنـگ گرفتار 

از آن گـران و دشـوار شـود.  بیـرون رفـن  شـود کـه 

بـه ایـن دلیـل همواره اهـداف خـود را در افغانسـتان 

محـدود و قابـل تحقـق تعریف مـی کردند تا شکسـت 

شـان را در ایـن طوالنـی تریـن جنـگ بپوشـانند.

غیـر  و  یکجانبـه  صـورت  بـه  امریـکا  قبـل  دوسـال 

مسـووالنه مذاکـره بـا طالبـان را آغـاز کـرد و پـس از 

ای توافقنامـه  مذاکـره  یکسـال 

دو جانبـه را بـه امضـا رسـاندند و بـر اسـاس هـان 

را  خطرنـاک  تروریسـت  پنجهـزار  از  بیـش  توافقنامـه 

زدن  دور  بـا  امریـکا  کـرد.  آزاد  افغانسـتان  زنـدان  از 

چنـان  را  طالبـان  گـروه  خواسـت،  مـی  حکومـت 

افغانسـتان در  تـا هـم وزن حکومـت  برجسـته سـازد 

انظـار جامعـه بیـن املللـی جلـوه کنـد. ایـن رویکـرد 

بـه منظـور تحـت فشـار قـراردادن حکومـت بـه منظور 

آغـاز گفتگوهـای صلـح مطابـق برنامـه گـروه طالبـان 

صـورت مـی گرفـت.

امریـکا رونـد صلـح را بـا فشـار سیاسـی و دیپلاتیک 

سـال  سـپتمرب  در  باالخـره  و  بـرد  مـی  پیـش  بـه 

قطـر  در  طالبـان  و  میـان حکومـت  مذاکـره  گذشـته 

آغـاز شـد، امـا ایـن آغـاز بدبختـی، بیچارگـی و رشوع 

جنـگ خشـونت بـار در افغانسـتان هـم بـود. حمات 

انتحـاری و انفجـاری و قتـل هـای هدفمنـد در یـک 

سـال گذشـته، جان بسـیاری از شـهروندان را گرفت.

کـه  انـد  ایـن درک درسـت رسـیده  بـه  اکنـون همـه 

امریـکا در افغانسـتان شکسـت خـورده و بـه اهـداف 

از قبـل تعییـن شـده نرسـیده اسـت.

هـای  براینـد سیاسـت  افغانسـتان  کنونـی  وضعیـت   

امریـکا در افغانسـتان اسـت. ایـن کشـور و حامیانش 

مـردم  قبـال  در  مسـوولیت شـان  بـار  از  توانـد  منـی 

افغانسـتان شـانه خالـی کنـد. 

تروریسـتی  هـای  گـروه  برابـر  در  را  افغانسـتان  ناتـو 

ناتـو نتوانسـته رابطـه طالبـان را  تنهـا مانـده اسـت. 

قطـع  تروریسـتی  هـای  گـروه  بـا  توافقنامـه،  مطابـق 

کننـد. ناتـو و امریـکا نتـو انسـت کشـورهای همسـایه 

هـای  گـروه  از  حایـت  عـدم  بـه  را  افغانسـتان 

سـازند.  وادار  تروریسـتی 

از  بیـرون  در  امنیتـی  نیروهـای  آمـوزش  تـداوم 

تـداوم  و  هـا  مسـوولیت  از  بخـش  یـک  افغانسـتان 

حایـت هایـی اسـت کـه ناتـو و امریـکا مـی تواننـد 

بـرای نجـات افغانسـتان از رش گـروه های تروریسـتی 

دهنـد. انجـام 

 
از صفحه1

 د هنـد د بهرنیـو چـارو وزیر ډاکرت جی شـنکر وایي چـې له امریکا 

رسه یـې موافقـه کـړې چـې پـه افغانسـتان کـې د زور لـه الرې د 

واک ترالسـه کولـو مخالف دي.

هنـدي رسـنیو د زمـري پـه ۷مـه، خـرب ورکـړی چـې نومـوړي دغـه 

څرګندونـې نـن پـه نـوي ډیـي کـې د دغـه هېـواد مرشانـو جرګې 

)راجیـه سـبا( تـه کـړې دي.

هغـه دغـه څرګندنـې پـه داسـې حـال کـې کـړې چـې د امریـکا د 

بهرنیـو چـارو وزیـر انتـوين بلینکـن هند ته په رسـمي سـفر تللی او 

لـه هنـدي چارواکـو رسه یـې د افغان سـولې پروسـې پـه اړه خربې 

دي. کړې 

د هنـد د بهرنیـو چـارو وزیر ویي، له بلینکن رسه یې د افغانسـتان 

د وروسـتیو حاالتـو او سـولې پروسـې پـه اړه په تفصیـل رسه خربې 

کـړې دي. ډاکټـر جـی شـنکر وایـي، ده او بلینکـن پـه افغانسـتان 

کـې د زور لـه الرې د واک لـه ترالسـه کولـو رسه مخالفت وکړ.

د هغـه پـه وینـا، د افغانسـتان قضیه نظامـي حل الره نه لـري او نه 

هـم څـوک پـه زور د واک اخیسـتلو هڅـه وکـړي، هنـد لـه نړیوالې 

ټولنـې رسه پـه ګـډه کار کـوي څـو افغان شـخړې ته سـیايس حل 

الره ومونـدل يش.

د یادونـې ده، چـې پـرون د امریـکا د بهرنیو چـارو وزیر ویي و چې 

کـه طالبـان پـه زور د واک نیولـو هڅـه وکـړي، نـو افغانسـتان به یو 

منـزوي هېواد يش.

 یـوه رسچينـه وايـي چـې پـه لښـکرګاه کـې د ملکـي وګړو پـر موټر 

د مايـن چاودنـه شـوې چـې درې تنـه پـه کـې وژل شـوي او پنځـه 

نور ټپیـان دي.

دغـې بـاوري امنیتـې رسچینـې د نـوم نـه خپرولـو پـه رشط پژواک 

د  بجـه  نيمـه  يـوه  کابـو  ماسپښـن  نـن  چـې  وویـل  تـه  اژانـس 

لښـکرګاه ښـار شـال لـور تـه د لښـکري بـازار ویالـې تـه څېرمه د 

ملکـي کسـانو پـر موټـر د مایـن چاودنـه شـوې ده. هغه زياتـه کړه، 

پـه دې پېښـه کـې درې تنـه وژل شـوي او پنځـه نـور ټپیـان دي.

دهلمنـد د والیتـي شـورا رییـس عطاءاللـه افغـان پورتنـي ارقـام 

تاییـد کـړل او ويـې ويـل چـې ټپيـان د رسه صلیب کمېټـي له خوا 

انتقـال شـوي دي.

کـه څـه هـم تـر اوسـه د دغـې چاودنـې مسـوولیت کومـې وسـله 

والـې ډلـې پـه غـاړه نـه دی اخیسـتی، خـو دا په داسـې حـال کې 

ده چـې لـه تېـرو څو ورځو راهيسـې وسـله والو طالبانو د لښـکرګاه 

ښـار ګېرچاپېـره پـراخ بریدونـه پیـل کـړي او پـر مهـال یـې د ښـار 

ځینـې برخـې پـه خپلـه ولکه کـې راوسـتې دي.

 ناتـو برنامـۀ آموزشـی را بـرای نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغـان 

در ترکیـه راه انـدازی کـرده اسـت.

رسـانه های ترکیـه گـزارش داده انـد کـه نخسـتین گـروه نیروهای 

ویـژه افغـان بـه روز چهارشـنبه)۶ اسـد( به ترکیه رسـید.

را  ترکیـه  در  افغـان  نیروهـای  آمـوزش  افغانسـتان  دفـاع  وزارت 

می کنـد. اسـتقبال 

روح اللـه احمـدزی سـخنگوی ایـن وزارت بـه رادیـو آزادی گفـت 

کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغـان آمـاده انـد کـه در برنامـه 

آموزشـی در ترکیـه اشـرتاک کننـد.

آقـای احمـدزی افـزود: »ایـن کمک هـا و همکاری هـا در بخـش با 

مبـارزه تروریسـم در افغانسـتان بسـیار موثـر بـوده یـک بخـش از 

ایـن همکاری هـا ناتـو اعـام آمادگـی کـرده کـه زمینـه آمـوزش را 

بـرای نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغـان در بیـرون از افغانسـتان 

راه انـدازی می کنـد کـه مـا آنـرا اسـتقبال کـرده و بـرای اشـرتاک 

در آن آمادگـی کامـل داریـم.«

نیروهـای  آمـوزش  رونـد  ناتـو  کـه  می گوینـد  ترکیـه  رسـانه های 

اسـت. آغـاز کـرده  ترکیـه  را در  افغـان  و دفاعـی  امنیتـی 

پـس از خامتـه ماموریـت حایـت قاطـع ناتـو در افغانسـتان، این 

نخسـتین برنامـۀ آموزشـی نیروهـای امنیتـی و دفاعی افغانسـتان 

اسـت کـه از سـوی ناتـو در خارج از افغانسـتان راه اندازی شـده.

حـارض  حـال  در  افغـان  ویـژه  نیروهـای  گزارش هـا،  براسـاس 

مسـئولیت هشـتاد درصـد عملیات هـا در افغانسـتان را بـه عهـده 

دارنـد.

رسـانه های ترکـی بـه نقـل از مقام هـای این کشـور گـزارش داده 

روز  بـه  افغانسـتان  ویـژه  نیروهـای  اعضـای  از  برخـی  کـه  انـد 

رسـیدند. ترکیـه  بـه  چهارشـنبه 

یـک سـخنگوی ناتو در بروکسـل به خربگزاری دی پـی ای جرمنی 

تاییـد کـرده کـه ناتـو برنامـۀ آموزشـی را بـرای نیروهـای امنیتی و 

دفاعـی افغـان در ترکیه راه انـدازی کرده اما او بخاطـر ملحوظات 

امنیتـی محـل مشـخص ایـن برنامۀ آموزشـی را رشیک نسـاخته.

یکـی از سـخنگویان ناتـو کـه نامـش گرفتـه نشـده بـه خربگـزاری 

و  مالـی  حایـت  کنـار  در  کـه  گفتـه  جرمنـی  دی پـی ای 

افغـان  نیروهـای  از  را  حایتـش  همچنـان  ناتـو  دیپلوماتیـک، 

ادامـه خواهـد داد کـه بـه گفتۀ او راه انـدازی این برنامۀ آموزشـی 

اسـت. همیـن حایـت  از  بخشـی  هـم 

او افـزوده کـه تـداوم حایـت از نیروهـای افغـان از سـوی ناتـو 

رهـربان سـی کشـور صـورت می گیـرد. میـان  توافـق  براسـاس 

پیـش از ایـن هـم ترکیـه افـران پولیـس افغـان را در خـاک خود 

آمـوزش داده امـا ایـن بـار اول اسـت کـه ناتـو در قلمـرو ترکیـه 

برنامـۀ آموزشـی نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغـان را راه انـدازی 

کـرده کـه قبـاً در چـوکات ماموریـت حایـت قاطـع در داخـل 

خـاک افغانسـتان راه انـدازی می شـد.

جنـگ ادامـه میدهـد و اگـر ایـن گـروه ادعـای رفن به سـوی 

نظـام اسـامی را دارد، بایـد خواسـت خـود را در میـز مذاکـره 

مطـرح کنـد. در همیـن حـال، وزارت امـور خارجـه  کشـور بـا 

نـرش خربنامـه  ای گفتـه کـه آسـرتالیا از ادامـه  خشـونت ها، 

کشـتار و شـکنجه  غیرنظامیـان بـه ویـژه زنـان و دخـرتان از 

از سـوی دیگـر،  اسـت.  کـرده  نگرانـی  ابـراز  سـوی طالبـان 

کندهـار  در  مهاجـران  امـور  رییـس  نایـاب،  محمـد  دوسـت 

میـان  درگیری هـا  اثـر  از  گذشـته  روز   ۲۰ در  کـه  میگویـد 

نیروهـای افغـان و طالبـان در مربوطات هشـت حـوزه امنیتی 

شـهر کندهـار ۲۲ هـزار خانـواده آواره شـده اند. بـه گفته این 

ریاسـت، جنـگ در کندهـار فاجعـه انسـانی ایجـاد کـرده و 

نیازمنـدی شـدید بـه کمک های برشدوسـتانه بـرای آواره گان 

جنـگ وجـود دارد.

سیدسـلطان،  ولـد  حمیداللـه  سـید  اقبـال،  سـید  ولـد 

سـید  ولـد  یوسـف  سـید  و  سیدشـاه  ولـد  محمدعلـی  سـید 

محمدعلی شـاه اعـام کـرده اسـت. او از سـازمان ملـل متحـد 

و سـازمان حقـوق بـرش خواسـته كـه در ايـن رابطـه تحقيـق 

عليـه  بـرشى  جنايـت  اعـال  بخاطـر  را  طالبـان  و  منـوده 

كننـد.  مجـازات  و  محكـوم  وهـزاره  شـيعه ها 

رونـد صلـح افغانسـتان صادقانه همـکاری کند.

ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از این جـرال پرتیـوس رئیس 

پیشـین اسـتخبارات امریـکا نیـز گفتـه، تازمانـی کـه در برابـر 

پناهـگاه هـای طالبـان در پاکسـتان اقـدام نشـود، ایـن گروه 

بـه صلح تـن نخواهنـد داد. همچنین، پیش از این الکسـاندر 

کریـس سـفیر پیشـین کانـادا در افغانسـتان نیـز بارهـا گفتـه 

کـه تـا زمانـی کـه بـاالی پاکسـتان فشـار الزم آورده نشـود، 

طالبـان بـه صلـح حـارض نخواهند شـد. 

اسـت.  نرسـیده  آسـیب 

 خانـم دیـربا الینـز کـه رئیس یوناما نیز اسـت گفـت: »عامان 

این حمله باید شناسـایی و به پاسـخگویی کشـانده شـوند .«

 حمـات علیـه کارکنـان ملکـی سـازمان ملـل متحـد و دفاتـر 

آنـان بـر اسـاس قوانیـن بیـن املللـی ممنـوع اسـت و ممکـن 

اسـت جنایـت جنگـی پنداشـته شـود. 

 سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان یک نهاد ملکـی بوده  که 

بـر حایـت از تـاش هـای صلـح، ارتقـاء حقـوق همـه افغـان 

هـا و ارائـه کمـک های برشدوسـتانه و انکشـافی مترکـز دارد. 

سـازمان ملـل متحـد از کارمنـدان ریاسـت خدمـات امنیتـی 

افغانسـتان کـه از محوطـه در برابـر مهاجـان دفـاع کردنـد 

قدردانـی مـی کنـد.

تـن آنهـا را شناسـایی کـرده اند.

آقـای فرهنـگ گفـت: »هویـت چهـل تـن از کشـته شـده ها 

هنـوز مشـخص شـده و ممکـن از ایـن بیشـرت باشـد و آنچـه 

در سـپین بولـدک اتفـاق افتـاده جنایـت جنگـی اسـت، افراد 

غیرنظامـی را کشـته اند و امـوال و امکانات خانه شـانرا غازت 

کردنـد کـه کاماً تخطـی از قوانین بین املللی جنگ اسـت.«

بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  یافته هـای  براسـاس 

کشـتار  ضمـن  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  افغانسـتان، 

غیرنظامیـان، امـوال شـاری از باشـنده های محل به شـمول 

امـوال مربـوط به مسـئوالن قبلـی و فعلی اداره هـای دولتی را 

هـم چـور و چپـاول کـرده انـد.

بـه گفتـۀ آقـای فرهنـگ کسـانی که بخاطـر حایـت از تاش 

نیروهـای افغـان بـرای بازپس گیری ولسـوالی سـپین بولدک 

کشـته شـدند، در حقیقـت در جنـگ علیـه طالبـان هیـچ نوع 

نقشـی نداشـتند. پیـش از ایـن دیدبـان حقـوق بـرش هـم از 

کارمنـدان  بـه  نزدیـک  بسـته گان  از  شـاری  شـدن  کشـته 

دولتـی در ولسـوالی سـپین بولـدک والیـت کندهار به دسـت 

طالبـان ابـراز نگرانـی کرد.

پاتریشـیا گاسـمن معـاون بخش آسـیایی دیدبـان حقوق برش 

در اعامیـۀ گفتـه بـود، بـا آنکـه رهـربان طالبـان مسـئولیت 

هرگونـه سـوء اسـتفاده را انـکار کـرده انـد، امـا بـه گفتـۀ او 

مـدارک کافـی در مـورد اخـراج و بازداشـت خـود رسانـه افراد 

سـید عبداللـه هاشـمی، رییس نظـارت بر کاهش خشـونت ها 

و آتـش بـس، در ایـن بـاره گفـت:”  در درگیری هـای پسـین 

افزایـش و میـزان خشـونت سـبب آواره گی ده ها هزار شـهروند 

دولـت  وزارت   “ اسـت.  گردیـده  مختلـف  والیـات  در  کشـور 

در امـور صلـح همچنـان مـی افزایـد کـه طالبـان در چهـار 

مـاه نخسـت سـال جـاری ۲۴۶۰۹ جنگجـوی طالـب کشـته 

و زخمـی شـده شـده انـد. هاشـمی در ایـن بـاره گفـت:” بـه 

صفـوف شـان مـردم را میاورنـد تـا بـه جنـگ به خطـوط مقدم 

جبهـه اعـزام بکننـد تـا ایـن سـبب شـود کـه از ایـن طریـق 

بتواننـد هـان تلفـات اصلـی نیروهـای قطعات رسخ شـان را 

محـدود بسـازند.” 

عطـا الرحـان سـلیم، معـاون شـورای عالـی مصالحـه ملـی، 

بـه  نامـه ای دوحـه  توافـق  بـر خـاف  می گویـد کـه طالبـان 

نظامـى را تـر بـاران می كننـد.«

او افـزوده کـه دوشـب قبـل در ولسـواىل دره صـوف منطقـه 

چهارتـوت در يـك مرغـدارى وارد شـده و چهـار نگهبان ملىك 

ايـن مرغـدارى كه از سـادات كـرام منطقـه تيوه تـاش و نوآمد 

بـوده انـد اسـر و تـر بـاران كردند.

رضـا  محمـد  سـيد  را  قربانیـان  ایـن  اسـامى  محقـق،  آقـای 

حـل سیاسـی دارد؛ امـا طالبـان اخیـراً ثابـت کردنـد کـه آنان 

بـه مذاکـره بـاور ندارند.

بـه گفتـه او، اگـر متـام خواسـتهای طالبـان هاننـد رهایـی 

زندانیان و یا کشـیدن رهربان این گروه از لیسـت سـیاه سـاز 

مـان ملـل پذیرفتـه شـود، بازهـم ایـن گـروه بـه تعهـدات خود 

عمـل نکـرده و بـه جنـگ ادامـه خواهـد داد.

بنـاً او تاکیـد کـرده کـه بـرای ختـم جنـگ در افغانسـتان باید 

بر پاکسـتان فشـارهای بین  املللی وارد شـود تا این کشـور در 

درگیـری بیـن طالبان و نیروهای دولتی بوده اسـت. سـازمان 

ملـل بـه گونـه عاجـل در تـاش ایجـاد یـک تصویـر کامـل از 

ایـن حملـه اسـت و بـه همیـن منظـور بـا طرفهـای درگیـر در 

متـاس اسـت.

دیـربا الینـز، مناینـده خـاص رسمنشـی سـازمان ملـل متحـد 

در افغانسـتان گفـت: » ایـن حملـه علیـه سـازمان ملـل متحد 

اسـفناک اسـت و مـا آن را بـه شـدت محکـوم مـی کنیـم.« 

موصـوف افـزود: » در قـدم نخسـت مـا بـه خانـواده کارمنـد 

مجروحیـن  بـرای  و  میناییـم  عـرض  تسـلیت  شـده  کشـته 

داریـم.« عاجـل  صحتمنـدی  آرزوی 

 در ایـن حادثـه، کـه محـل ورودی بـا فیـر هـاوان و شـلیک 

گلولـه مـورد حملـه قـرار گرفـت، بـه کارکنـان سـازمان ملـل 

افغانسـتان،  بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  یافته هـای   

طالبـان را مسـئول کشـتار غیرنظامیـان در ولسـوالی سـپین 

بولـدک والیـت کندهـار خوانـده اسـت.

کـه  می گویـد  افغانسـتان  بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

سـپین  ولسـوالی  در  جمعـی  کشـتار  مـورد  در  یافته هایـش 

بولـدک کندهـار نشـان می دهد که گـروه طالبان بـدون اعتنا 

و التـزام بـه قواعـد حقـوق برشدوسـتانۀ بین املللـی بـه قتل و 

کشـتار انتقـام جویانـۀ افـراد غیرنظامـی پرداختـه و همچنین 

دسـت بـه غـارت و چپاول امول شـاری از باشـنده های محل 

زده انـد.

پـس از آن کـه طالبـان در ۲۳ رسطان سـال روان خورشـیدی 

ولسـوالی سـپین بولـدک کندهـار را ترصف کردند گزارشـهای 

جسـتجوی  از  پـس  گـروه  ایـن  جنگجویـان  کـه  شـد  نـرش 

خانه هـای باشـندگان محـل حـدود ۴۰۰ تـن را بازداشـت و 

یـا هـم کشـته اند.

براسـاس گزارش کمیسـیون مسـتقل حقـوق برش افغانسـتان 

کـه روزگذشـته نـرش شـد، شـاری زیـادی از غیرنظامیـان در 

سـپین بولـدک زمانـی کشـته شـدند کـه از تـاش نیروهـای 

امنیتـی افغـان بـرای بازپسـگیری ایـن ولسـوالی حایـت و 

اسـتقبال کردنـد.

ذبیح اللـه فرهنـگ رئیـس نـرشات کمیسـیون مسـتقل حقـوق 

بـرش افغانسـتان گفـت کـه از جمع کشـته شـده ها هویت ۴۰ 

در کشـتار در مناطـق تحـت کنـرتول طالبـان وجـود دارد.

در همیـن حـال میرویـس سـتانکزی سـخنگوی وزارت داخله 

در مـورد ادعـای رویـداد سـپین بولـدک بـه رادیـو آزادی گفته 

بـود کـه طالبـان در آنجـا صدهـا تـن را کشـته و یا هـم ناپدید 

کـرده اند.

آقـای سـتانکزی گفـت: »براسـاس اطاعـات ابتدایـی اینهـا 

حـدود ۴۰۰ نفـر را از خانه های شـان در سـپین بولدک بیرون 

کـرده و بیـش از صـد جسـد در آنجـا یافـت شـده کـه برخـی 

را در خانه هایشـان و برخی هـا را در بیـرون از خانه هایشـان 

کشـته انـد و اینهـا همـه افـراد ملکـی و بیگنـاه بودنـد. »

کـه  می گویـد  افغانسـتان  بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

براسـاس یافته هـای ایـن کمیسـیون در کشـتار غیرنظامیـان 

دشـمنی های  و  شـخصی  انگیزه هـای  بولـدک  سـپین  در 

دیرینـه هـم نقـش دارنـد.

ایـن کمیسـیون آوازه هـای را رد می کنـد کـه گویـا این کشـتار 

براسـاس اختافـات قومی صـورت گرفته.

طرف هـای  از  افغانسـتان  بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

درگیـر جنـگ بـه ویژه از طالبان خواسـته که بـه مکلفیت های 

قانونـی خـود بـرای حفاظت از جـان و مـال غیرنظامیان عمل 

کننـد واز حمـات انتقـام جویانـه و تخریب تاسیسـات دولتی 

و عـام املنفعـه و خصوصـی خـودداری کنند.

 وزارت دولـت در امـور صلـح میگویـد که در چهار ماه نخسـت 

 ۲۴۶۰۹ و  نظامـی  غیـر   ۵۵۸۷ خورشـیدی  روان  سـال 

جنگجـوی طالبـان در رویدادهـای جداگانه در رسارس کشـور 

کشـته و زخمـی شـده انـد.

یافتـه هـای وزارت دولـت در امـور صلـح نشـان مـی دهـد کـه 

از ایـن میـان بیـش از  ۲۵۰۰ غیرنظامـی در درگیری هـا جان 

باختـه انـد. بـر بنیـاد یافته هـای وزارت، در درازای چهـار مـاه 

طالبـان ۲۲۰۰۰ حملـه تهاجمی بشـمول حمـات انتحاری، 

انـدازی  راه  کشـور  از  هایـی  بخـش  در  راکتـی  و  انفجـاری 

کـرده اسـت ایـن وزارت افـزوده کـه در نتیجـه ایـن حمـات 

طالبـان۳۰۲۱  غیرنظامـی شـامل ۱۴۴۶ مـرد، ۶۵۰ زن و 

۹۲۵ کـودک زخمـی شـده و  ۲۵۶۶ غیر نظامی دیگر کشـته 

اند. شـده 

 محمـد محقـق رهرب حـزب وحدت مردم افغانسـتان و مشـاور 

امنیتـی ریاسـت جمهـوری می گویـد کـه طالبـان در مناطـق 

هـزاره جـات مرتکیـب جنایـات جنگی شـده اند.

بـه گزارش خربگـزاری جمهور؛ آقـای محقق روز پنج شـنبه )7 

اسـد( در صفحـه فیسـبوک خود نوشـته: »طالبـان در مناطق 

هـزاره نشـن جنايـات حنگـى انجـام می دهنـد و مـردم غـر 

 انـدرو واتکینـز یک پژوهشـگر گـروه بین املللی بحـران گفته 

کـه بـه منظـور تامیـن صلـح در افغانسـتان بایـد بـر پاکسـتان 

فشـار وارد شود.

بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور؛ آقـای واتکینـز در تـازه تریـن 

اظهـار نظـر خـود گفتـه کـه طالبـان هنـوز هـم بـا پاکسـتان 

رابطـه قـوی دارد و بـدون فشـار بـر این کشـور بـه صلح حارض 

شـد. نخواهند 

او خاطـر نشـان کـرد کـه جنـگ کنونـی افغانسـتان فقـط راه 

 سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان خـرب از 

حملـه بـه دفرت سـازمان ملـل متحـد در هرات 

داده و گفتـه اسـت کـه ایـن حملـه منجـر به جـان باخن یک 

نگهبـان پولیـس افغـان و زخمـی شـدن سـایر افـران شـده 

است.

نـرش  بـا  اسـد   8 جمعـه  روز  متحـد  ملـل  سـازمان  دفـرت 

خربنامـه ای نوشـته کـه بخـش ورودی محوطـه سـازمان ملـل 

متحـد، کـه بـه گونـه واضـح به نـام مکان سـازمان ملـل متحد 

عامـه گـذاری شـده بـود، توسـط عنـارص ضـد دولـت مـورد 

هـدف قـرار گرفـت. 

در خربنامـه آمـده کـه  نواحـی اطراف شـهر هرات کـه محوطه 

شـاهد  امـروز  دارد،  موقعیـت  آن  در  متحـد  ملـل  سـازمان 

کـه بـا خربنـگاران، سـازمان های رسـانه ای و زیرسـاخت ها 

می شـود  دیـده  امـا  می باشـند؛  امـان  در  و  ندارنـد  کاری 

افـراد  و  منـوده  عمـل  خـود  گفته هـای  خـاف  آن هـا  کـه 

آنهـا دسـت بـه تـاراج و تخریـب زیرسـاخت هـای رسـانه ای 

می زننـد.

منبع نوشـته اسـت: “نی از حکومت افغانسـتان می خواهد 

کـه در زمینـۀ تحفـظ سـاختارهای رسـانه ای توجـه منایـد، 

در  کـه  کسـانی  به خصـوص  بین املللـی  نهادهـای  از  مـا 

میـز مذاکـره حضـور دارنـد، می خواهیـم تـا مسـئله حفـظ 

زیرسـاخت های رسـانه ای و جـان خربنـگاران را بـه طالبـان 

تفهیـم مناینـد تـا آنـرا مدنظـر داشـته باشـند”

عمـل طالبـان را محکـوم مـی کنیـم و از رهـربان طالبان نیز 

می خواهیـم ایـن عمـل را تقبیـح کنند.«

نـرش ویدیوهـای بازداشـت، سـیلی کاری و محکمه صحرایی 

شـده  مواجـه  کشـور  سـطح  در  واکنش هـا  از  موجـی  بـا  او 

و  فعـاالن  فرهنگیـان،  سیاسـتمداران،  از  بسـیاری  اسـت. 

طالبـان  اعـال  ایـن  بـه  واکنـش  در  شـبکه های  کاربـران 

گفتـه انـد کـه توهیـن و سـیلی کاری خاشـه در واقـع عمـق 

مـردم  برابـر  در  طالبـان  مندانـه  عقـده  برخـورد  و  جهالـت 

افغانسـتان را ثابـت مـی کنـد و این گـروه نباید بر رسنوشـت 

مـردم تحمیـل شـوند.

منبـع اضافـه کـرده اسـت کـه نـی، نگران جـان خربنـگاران 

و سـازمان های رسـانه ای بـوده یک بـار دیگـر و بـا تأکیـد از 

طرف هـای درگیـر می خواهـد رسـاً اطمینـان دهنـد که به 

خربنـگاران و رسـانه ها کاری ندارنـد.

بـر بنیـاد معلومـات خربنامـه، پیـش از ایـن نیـز طالبـان در 

والیـت هـرات پـس از تـرصف ولسـوالی شـیندند، وسـایل 

رادیـو طنیـن را تـاراج و صـدای ایـن رسـانه را برای همیشـه 

خامـوش منودنـد.

رادیویـی  وسـایل  تـاراج  مـورد  در  تاکنـون  طالبـان  امـا 

)دهـرارود غـژ( و تخریـب تعمیـر ایـن رسـانه چیـزی نگفتـه 

انـد.

اللـه محمـدی رسپرسـت  بسـم  میـان، سـرتجرال  ایـن  در 

وزارت دفـاع ملـی بـرای شناسـایی و موقعیـت یابـی قاتـان 

کمیدیـن قندهـاری جایـزه نقـدی تعییـن کـرده اسـت.

در  گذشـته  هفتـه  قندهـای  کمیدیـن  خاشـه  محمـد  نظـر 

ولسـوالی دنـد قندهـار توسـط جنگجویـان طالبـان از خانـه 

بیـرون کشـیده شـده و بـه گونـه بـی رحانـه تیربـاران شـد.

بـر  افغانسـتان  در  را  واکنش هـا  از  موجـی  زمانـی  او  قتـل 

هنـگام  و  قبـل  کوتـاه  ویدیـوی  یـک  کـه  اسـت  انگیختـه 

شـده  منتـرش  اجتاعـی  صفحـات  در  شـدنش  تیربـاران 

اسـت.

 حایـت کننـده رسـانه هـای آزاد در افغانسـتان )نـی(، از 

طرف هـای درگیـر خواسـت تـا اولویـت شـان را حفـظ جـان 

خربنـگاران و سـاختارهای رسـانه ای قـرار دهنـد.

درخربنامـه آمـده اسـت کـه خربهایـی از والیـت ارزگان بـه 

گـوش می رسـد کـه گویـا طالبـان پـس از تـرصف ولسـوالی 

دهـرارود والیـت ارزگان، وسـایل رادیـوی )دهـرارود غـژ( را 

تـاراج و تعمیـر ایـن رسـانه را تخریـب کرده انـد.

منبع به نقل از احمدشـاه سـاحل سـخنگوی والیت ارزگان 

گفتـه اسـت که طالبان، دفـرت این رادیو را منهدم و وسـایل 

آنـرا بـا خود بـه والیت هلمنـد برده اند.

در خربنامـه افزوده شـده اسـت بـا آنکه طالبـان گفته بودند 

 سـفارت امریـکا در کابـل از رهـربان طالبـان خواسـته کـه 

ایـن  جنگجویـان  توسـط  قندهـاری  کمیدیـن  خاشـه  قتـل 

گـروه را محکـوم کننـد. به گـزارش خربگـزاری جمهور؛ راس 

تویـرتش  در  کابـل  در  امریـکا  سـفارت  رسپرسـت  ویلسـن 

نوشـته کـه رهربن طالبـان بایـد عملکـرد جنگجویانش را در 

خصـوص قتـل خاشـه تقبیـح کننـد.

او افـزوده کـه خاشـه کمیدینـی بـود کـه در روزهـای سـخت 

هـم بـه مردم قندهـار خنده می داد؛ امـا جنگجویان طالبان 

او را ربودنـد و کشـتند و بعـد با خوشـحالی ویدیوهای ربوده 

شـدن و قتلـش را منتـرش کردنـد. ویلسـن گفتـه: »مـا ایـن 

نی: جوانب درگیر باید به حفظ جان خبرنگاران و ساختارهای رسانه ای اولویت بدهند   

سفارت امریکا در کابل: رهربان طالبان باید قتل خاشه قندهاری را محکوم کند   

کارتون

شنکر : هند او امریکا په افغانستان کې د 
زور له الرې د واک ترالسه کولو 
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اوج  در  جهـادی  کتله هـای  کـه  زمانـی  نـود  دهـه  در 

اختالفـات بـر رس تقسـیم قـدرت بـه رس می بردنـد مولود 

بنـام  درونـی،  تضادهـای  ایـن  از  برخواسـته  جدیـدی 

طالبـان پدیـد آمـد. در آن زمـان مجاهدین بر رس تقسـیم 

قـدرت عهدهـای گوناگـون منودنـد، از جلسـات پشـاور 

گرفتـه تـا قسـم خـوردن در مکـه عمومـا بـر رس توافـق 

قـدرت و امتیـازات سیاسـی بـود؛ امـا هیچکـدام باعـث 

برقـراری و ثبـات در کشـور نشـد. نیروهـای مجاهدیـن 

مـی  رس  بـه  میزمذاکـره  رس  بـر  هـم  طالبـان،  هامننـد 

بردنـد هـم در ایـن سـو در جنـگ و سـتیز بـا همدیگـر 

قـرار داشـتند، وقتیکـه توافقـات ظاهری هم در آن سـوی 

مرزهـا شـکل مـی گرفـت به محـض ورود شـان بـه کابل، 

آتـش جنـگ چنـان شـعله ور می شـد کـه دود آن چشـم 

آسـیای مرکـزی و قفقـاز را نیـز مـی آزرد. ایـن تضادهـا تا 

زمانـی ادامـه یافـت کـه قـدرت بازدارنـده سـوم در ایـن 

جغرافیـا قامـت راسـت منـود و بـه محـض ترصف قـدرت، 

متـام گروههـای مجاهدیـن را نفـی و به دیگر کشـورهای 

جهـان متـواری سـاخت و خـود بـر اریکـه ی قـدرت تکیـه 

زد. آنچـه کـه باعـث ظهـور طالبـان در ایـن آب و خـاک 

گردیـد، حـرص و ولـع نفسـانی تشـنگان قـدرت بـود کـه 

بـا پـس زمینه ی »جهاد« قداسـت شـان را بـه رخ همدیگر 

می کشـیدند و هـر کـدام سـهمی را مطالبـه داشـتند که 

مبنـای آن بـر محوریـت فعالیت هـای جهـادی در زمـان 

در حکومـت مجاهدیـن چیـزی  بـود،  متمرکـز  روس هـا 

تحت عنوان شایسـته سـاالری و دانش معیار گزینش در 

امـور خدمتگـزاری بـه مـردم نبـود؛ بلکـه با در نظرداشـت 

تقـوی، گزینـش افـراد در پسـت هـای حکومتـی صـورت 

می گرفـت، آن هـم تقوایـی کـه بـر حسـب لـزوم دیـد و 

قیمـت  و  سـنجیده  قـدرت  رئـوس  سـلیقوی  تشـخیص 

گـزاری می شـد، در حالیکـه از الزمه هـای حکومت داری 

سـامل و بـا ثبـات، دانـش مسـلکی در رشـته های مختلف 

اسـت تـا افـراد بـر حسـب آن بتواننـد بـه امـور کشـوری 

رسـیدگی الزم را بنامینـد.

کوتـاه سـخن اینکـه در نتیجـه بـی عدالتـی در حکومـت 

مجاهدیـن و نفـی همدیگرپذیـری، طالبـان از مرزهـای 

پاکسـتان وارد خـاک ایـن رسزمیـن گردید در یک دسـت 

قـرآن و در دسـت دیگر اسـلحه، مردم سـنتی افغانسـتان 

را بـه تبعیـت و فرمانـرداری از خـود دعـوت می منودنـد. 

ظهـور ایـن گـروه دقیقـا زمانـی صـورت گرفت کـه امیدی 

بـه برقـراری ثبات و آرامـش در حکومـت مجاهدین وجود 

نداشـت، مـردم خسـته از جنـگ به گونه ی سـیل آسـا بار 

مهاجرت بسـتند و جهت تأمین نفقه عیال به کشـورهای 

همسـایه و جهـان راه مهاجـرت را در پیـش گرفتند. مردم 

افغانسـتان در آن زمـان انتظـار معجـزه ی را می کشـیدند 

کـه بـر اسـاس آن، تغییـرات در رأس حاکمیـت بـه وجـود 

آمـده و برخواسـته از آن حکومتـی پدیـد آیـد کـه بتوانـد 

آرامـی و ثبـات را در ایـن جغرافیـا حاکـم سـازند، گـروه 

طالبـان با همـکاری اسـتخبارات پاکسـتان و قدرت های 

دخیـل، دقیقـا در چنیـن زمانـی و مطابـق بـه انتظـارات 

مـردم ظهور منودند. چون بسـر پذیـرش اجتامعی برای 

ایـن گـروه در افغانسـتان مهیا بود، آنان بـا توجه به اینکه 

ظاهـرا جهت برقـراری صلح و ثبات و سـازش میان افغان 

هـا سـخن می گفتند؛ اما وقتیکـه موانع مردمـی را فرا راه 

شـان ندیدنـد، بد شـان نیامد که بـا اسـتفاده از این خأل 

در یـک چشـم بـه هـم زدن کل قـدرت را ترصف منـوده و 

تنهـا اسـب حاکمیـت دلخـواه خـود را در ایـن وادی بـی 

در و پیکـر بـه جـوالن در آورنـد. نتیجـه نیـز چنیـن شـد و 

کامـال مطابـق میـل و خواسـته های ایـن گـروه، همـه چه 

بـه صـورت دلخواه پیش رفـت و در کوتاه مدت توانسـتند 

خـود را بـه دروازه هـای کابـل رسـانیده و بـا انـرژی و قوت 

الزم، رویـای خـوش تـرصف قدرت را اینـک عمال در پیش 

چشـامن شـان مـی دیدند.

شـهید احمدشـاه مسـعود کـه در آن زمان زمامـدار قدرت 

در حکومـت مجاهدیـن بـود، با احسـاس نزدیکـی خطر، 

در میـدان وردک بـا طالبان به گفتگـو پرداخت تا توافقی 

میـان آنـان حاصـل گـردد؛ اما این گـروه وقتیکـه به یقین 

رسـیده بودنـد کـه بـه تنهایـی می توانند در ایـن رسزمین 

یکـه تـازی مناینـد لزومـی ندیدنـد بـه گفتگـو و مذاکـره 

تـن داده و خـود را در قـدرت با مجاهدین سـهیم سـازند. 

لـذا فرصـت ایـن گفتگـو و مذاکـره بـرای مجاهدینـی که 

در رأس قـدرت قـرار داشـتند دیـر شـده بـود، در نتیجـه، 

طالبـان شـهر کابـل را کـه مرکزیـت رسـمیت حکومـت 

مجاهدیـن بـود به محـارصه در آورد و نیروهـای جهادی با 

درک از عجـز و ناتوانـی شـان، ناگزیر به سـمت پنجشـیر 

و تخـار مجبور به عقب نشـینی شـدند و کابـل در اختیار 

طالبـان قـرار گرفت.

تنهـا نقاطـی کـه در آن زمـان در اختیـار جبهـه مخالـف 

طالبـان قـرار داشـت پنجشـیر و دره صـوف بـود که یکی 

در کنـرل شـهید مسـعود و دیگـری در اختیـار محمـد 

محقق قرار داشـت، بقیـه جغرافیای ایـن رسزمین عموما 

تحـت زعامـت نیروهـای طالبـان بـود. چنانچـه در ابتـدا 

یـاد آور شـدیم کـه عامـل تسـلط طالبـان در افغانسـتان، 

تضادهـای درونـی بـود، عامـل نفسـانی چنـان بـر ضمیر 

آنان تأثیر گذاشـته بود که بیشـرین شـان جز در اختیار 

داشـن کل قـدرت بـه عنـارص سـازش پذیـر و تکرثگـرا 

متایـل نداشـتند، رس انجـام هیـوالی لجـام گسـیخته ی 

نفـس بـه گونـه ی غیر قابل مهـار آنان را به قعر چاه سـیاه 

هـوا و هـوس انداخت و نیرویی را بر آنان مسـلط سـاخت 

بـه دنبـال امضـای موافقـت نامـه صلح بیـن ایاالت 

متحـده آمریکا و طالبـان و رشوع مذاکرات بین االفغانی 

در دوحـه، امیدهـا و انتظارهـا بـرای رسـیدن بـه صلـح و 

ختم جنگ در افغانسـتان بیشـر شـد و شـور و نشاط را 

بـرای مـردم خسـته از جنگ به همراه داشـت. چشـم ها 

بـه دوحـه دوختـه شـد و مـردم افغانسـتان همـه روزه در 

انتظـار شـنیدن خرهای خـوش از دوحـه بودند. اکنون 

کـه نزدیـک بـه یـک سـال از آغـاز مذاکـرات صلـح بیـن 

االفغانـی میگـذرد، باورهـا و امیدهـا بـه صلـح کمرنـگ 

شـده و مردم افغانسـتان امیدشـان به صلح را از دسـت 

داده انـد؛ زیـرا  طـی ایـن مـدت گفتگوهـای صلح هیچ 

نتیجه و دسـت آوردی نداشـته اسـت. اطاق گفتگوهای 

صلـح، بـه علـت بهانـه تراشـی هـای جانبیـن و رشط 

و  بـوده  خالـی  همچنـان  شـان  دشـوار  هـای  گـذاری 

مذاکـرات توقـف داشـته اسـت. تـالش هـای نفـس گیر 

جهانـی، منطقـه ای و ملـی نیـز تـا بـه حـال نتوانسـته 

اسـت بـن بسـت در مذاکـرات را بشـکند و طالبـان را 

مجـاب سـازد تا بـه گفتگوهـای سـازنده تن دهنـد. این 

در حالـی اسـت کـه، طالبان علـی الرغم خواسـت های 

مکـرر مـردم افغانسـتان و جامعـه جهانی مبنـی بر آتش 

بـس و کاهـش خشـونت، جنـگ هـا را در کشـور به نحو 

بی سـابقه ای شـدت بخشـیده انـد. توقـف در مذاکرات 

صلـح و شـدت یافـن جنـگ ها در کشـور، این پرسـش 

هـا را بـه میـان آورده اسـت کـه آیـا تـالش هـای موجود، 

آیـا مسـیر صلـح  پایـدار مـی رسـاند؟  بـه صلـح  را  مـا 

افغانسـتان از دوحـه میگـذرد؟ آیـا دوحـه آدرس دقیق و 

درسـت بـرای تامین صلـح پایدار در افغانسـتان اسـت؟ 

آیـا مـی شـود بـا کسـانی )رهـری طالبـان( که دشـمن 

آگاهـی انـد، دیـدگاه متامیـت خواهـی و برتـری طلبـی 

دارنـد و باورمنـد بـه کـرثت گرایی نیسـتند، صلـح کرد؟ 

و در نهایـت آیـا بـدون توجـه بـه زمینـه هـای اجتامعـی 

جنـگ و صلـح، میتـوان بـه صلـح پایـدار دسـت یافت؟ 

بـا رویکـرد جامعـه شناسـانه به پرسـش هـای فوق، 

میتـوان گفـت که حکومـت افغانسـتان و جامعه جهانی 

بـرای ختـم جنگ و تامیـن صلح پایـدار در افغانسـتان، 

اشـتباه بزرگـی مرتکـب شـده انـد. آن اشـتباه بـزرگ، 

ایـن اسـت کـه بـدون مطالعـه و تشـخیص دقیـق، بـه 

شـکل کورکورانـه بـه دوحـه مراجعه منـوده و صلـح را در 

وجـود قـر رهـری طالبـان جسـتجو کـرده انـد. غافل 

از اینکـه دوحـه آدرس دقیـق، بـرای تامیـن صلـح پایدار 

در افغانسـتان نیسـت و رهـری طالبان هیـچ باورمندی 

بـه صلـح ندارند. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه رهـری طالبـان )شـورای 

کویتـه، پشـاور، هیئـت سیاسـی قطـر و فرماندهان بلند 

رتبـه نظامـی( بـا واژه صلـح بیگانـه انـد و هیـچ متایلـی 

بـه صلـح ندارنـد. منافـع این گـروه در جنگ و خشـونت 

نهفتـه اسـت و تنهـا جنـگ و خشـونت را عامـل بقـای 

کـرثت  دموکراسـی،  آزادی،  از  آنهـا  میداننـد.  خویـش 
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گرایی، مدنیت، پیرفت و... میرسـند و نسـبت به آنها 

بیـزاری میجوینـد. پـس بـا کسـانی کـه دشـمن آگاهی 

انـد، دیـدگاه متامیـت خواهـی و برتـری طلبـی دارنـد، 

باورمنـد بـه کـرثت گرایـی نیسـتند و رسارس وجود شـان 

کینـه و نفـرت اسـت، چگونه میتـوان صلح کرد؟ روشـن 

اسـت کـه در رونـد صلح افغانسـتان خطای محاسـباتی 

و اشـتباه تشـخیصی صـورت گرفتـه و بـه آدرس غلطـی 

مراجعه شـده اسـت. هرگاه حکومت افغانستان به جای 

وقـت تلفـی در دوحـه، صلـح را در بطـن جامعـه افغانی 

جسـتجو می کرد و در قرا و قصبات افغانسـتان مراجعه 

مـی منـود، موفقیـت بیشـری در رونـد صلـح به دسـت 

مـی آرود و نتایـج بیشـری مـی گرفت. ریشـه یابی علل 

و عوامـل جنـگ و پرداخـن بـه آنهـا، فراهـم آوری زمینه 

بـرای همدیگـر  بسـر سـازی  اجتامعـی صلـح،  هـای 

بـه مسـایل و مشـکالت اجتامعـی  پذیـری، رسـیدگی 

)فقـر و تنگدسـتی، بـی سـوادی، فسـاد، بـی عدالتـی، 

تبعیـض، مـواد مخـدر، اعتیـاد و...( الزمـه تامیـن صلـح 

پایدار اسـت و بـدون توجه به این مسـایل، خامته دادن 

بـه جنـگ و رسـیدن بـه صلـح پایـدار ممکـن نیسـت. با 

توجـه بـه این خطا، میتـوان گفت کـه گفتگوهای دوحه 

محکـوم به شکسـت اسـت و احتـامل به نتیجه رسـیدن 

مذاکـرات و تامیـن صلح پایدار خیلـی اندک می مناید. 

بـر فرض اینکه بـا تقالهای حکومت افغانسـتان و تالش 

هـای جامعـه جهانـی گفتگوهای صلح، به نتیجه برسـد 

و از دل گفتگوهـا، یـک توافقنامـه صلـح بیـرون آیـد؛ 

بازهـم این توافقنامه، افغانسـتان را بـه صلح پایدار منی 

رسـاند. زیـرا هنـوز جامعـه افغانـی آمـاده پذیـرش صلـح 

پایـدار نیسـت و زمینـه هـای اجتامعـی صلـح پایـدار 

فراهـم نشـده اسـت. هنـوز زمینـه رسبازگیـری و ارتـش 

سـازی بـرای گـروه هـای افراطـی در ایـن کشـور وجـود 

دارد و افـکار تندروانـه مـورد پذیرایـی قـرار مـی گیرد. 

صلـح پایـدار ایجـاب می منایـد که به دردهـا و رنج 

هـای اقتصـادی و اجتامعـی رسـیدگی صـورت گیـرد و 

مرهم گذاشـته شـود؛ زیـرا، توجه به دردهـای اقتصادی 

و اجتامعـی مـردم و سـد کـردن زمینه هـای رسبازگیری 

از بطـن جامعـه تنهـا راه بـرای رسـیدن بـه صلـح پایـدار 

اسـت. بـه مسـایل اجتامعـی، سیاسـی، اقتصـادی و... 

در جامعـه بـه گونـه ای باید رسـیدگی شـود کـه هرکس 

نتوانـد بـرای خـود لشـکر جمـع آوری کنـد؛ در غیـر آن 

هرکـس میتوانـد به ارتش سـازی اقـدام منایـد و نظام را 

تهدیـد منایـد. هـرگاه بـی توجـه بـه ایـن مسـایل دنبال 

صلـح بگردیـم، هیچـگاه به صلـح نخواهیم رسـید. 

متآسـفانه ایـن موضـوع فرامـوش شـده اسـت کـه، 

اکرثیـت مطلق جنگجویان گروه طالبان افغان هسـتند 

و در قـرا و قصبـات همیـن کشـور زندگـی میکننـد. در 

همین کشـور زاده شـده اند، پرورش یافتـه اند و تابعیت 

همیـن کشـور را دارنـد. آب و هـوای همیـن کشـور را 

تنفـس کرده انـد و در دل طبیعت همین کشـور پرورش 

یافتـه اند. 

آنهـا کسـانی هسـتند که مـا و شـام هرکـدام آنها را 

می شناسـیم، خویشاوندی و دوسـتی داریم، مشرکات 

داریـم، فرهنـگ مـان یکـی اسـت، دیـن مـان، مذهـب 

مـان، قـوم مـان، زبـان و... همـه یکی اسـت. پس علت 

چیسـت؟ چـرا آنهـا بـر علیـه مـا و نظـام تفنگ برداشـته 

اند؟ چرا می کشـند و کشـته می شـوند؟ تشـخیص این 

چـرا ها و پرداخن به آنها کلید صلح افغانسـتان اسـت. 

شناسـایی جنگجویـان و مهـره هـای طالبـان در قـرا و 

قصبـات، علـل مخالفـت با نظام و پیوسـن بـه طالبان، 

تشـخیص انگیـزه هـا و محرکـه هـای روانـی و اجتامعی 

و... مـواردی اسـت کـه پرداخـن بـه آنهـا در رونـد صلح 

افغانسـتان امـر الزمـی و حتمـی اسـت. آتـش بس های 

موقتـی میـان طالبـان و حکومت افغانسـتان طی سـال 

هـای گذشـته ثابـت سـاخته اسـت کـه قـر جنگجوی 

طالبـان نسـبت بـه قـر رهـری ایـن گـروه بیشـر از 

جنـگ خسـته انـد و بـه صلـح امیـد وار. اسـتقبال گـرم 

ایـن گـروه از آتـش بس با تبسـم و خوشـحالی، گشـت و 

گـذار آزاد شـان در شـهرها و سـلفی گرفـن هـای شـان 

بـا نیروهـای امنیتـی و مـردم افغانسـتان حکایـت از آن 

دارد کـه ایـن گـروه از زندگـی در مغـاره هـا و کـوه هـا 

خسـته شـده انـد و در حـرت یـک زندگـی آرام سـخت 

می سـوزند. 

جبهـات  در  را  آنهـا  هنـوز  تـا  کـه  چیـزی  تنهـا 

نگهداشـته، از یک طرف مسـایل و مشـکالت اجتامعی 

)فقـر و تنگدسـتی، بـی سـوادی، فسـاد، بـی عدالتـی، 

تبعیـض، مـواد مخـدر، اعتیـاد و...( اسـت و از طـرف 

دیگر خدعه و نیرنگ رهری و قر اسـراتیژیک شـان.     

پـس بـرای تامین صلح پایدار در افغانسـتان، توجه 

و پرداخـن بـه دو نکته نهایت مهم اسـت و تـا زمانی که 

بـه ایـن دو رسـیدگی نشـود مـردم افغانسـتان بـه صلـح 

پایـدار نخواهنـد رسـید. اول شکسـن خدعـه و نیرنـگ 

رهـران  قـرص نشـین طالبـان، دوم پرداخـن بـه عوامل 

و دالیـل اجتامعـی و اقتصـادی جنـگ و رسـیدگی بـه 

از  جلوگیـری  منظـور  بـه  جامعـه  اجتامعـی  مشـکالت 

رسبازگیـری و ارتـش سـازی. 

از همیـن رو بـه حکومـت افغانسـتان توصیـه مـی 

شـود تـا به جای جسـتجوی صلـح و رصف منابـع گزاف 

در دوحـه، نقـاط فـوق را بـا اسـتفاده از راهکارهای ذیل 

مـورد توجـه قـرار دهد.  

اول: بسـیج علـامی دینـی بـرای شکسـن خدعـه 

رهـری طالبـان- اثبـات کـذب مولوی های قرص نشـین 

طالبـان از طریـق بسـیج علـامی دینـی در شکسـن 

خدعـه طالبـان نهایـت نقـش مهـم دارد. مولـوی هـای 

در  جنـگ  کـه  هاسـت  سـال  طالبـان،  نشـین  کاخ 

افغانسـتان را بـا دیـن توجیـه مـی مناینـد. از همیـن رو 

اغلـب جنگجویـان طالبان، جنـگ افغانسـتان را، جهاد 

ایـن  اعتقـادی مـی جنگنـد.  بـه دالیـل  و  مـی داننـد 

خدعـه بایـد شکسـته شـود و کـذب چنین ادعـای ثابت 

گردد. نقش علامی دین و بسـیج آنان در شکسـن این 

خدعـه نهایـت موثر بـوده و حکومت افغانسـتان باید در 

ایـن قسـمت گام هـای اساسـی و موثـر بـردارد. هـرگاه 

ایـن خدعه شکسـته شـود، تعداد کثیـری از جنگجویان 

طالبـان سـالح بـر زمیـن خواهنـد گذاشـت و بـه صلـح 

لبیـک خواهنـد گفـت. 

دوم: رسـیدگی بـه مسـایل اجتامعـی و اقتصادی- 

رسـیدگی بـه مشـکالت اقتصـادی و اجتامعـی تامیـن 

صلـح پایـدار در کشـور را تضمیـن مـی منایـد. بخشـی 

و  اقتصـادی  دالیـل  بـه  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  از 

اجتامعـی مـی جنگنـد و تا زمانـی که به مشـکالت آنان 

رسـیدگی نشـود، جنـگ همچنـان ادامه خواهـد یافت. 

سـفرهای  دوحـه،  گفتگوهـای  گـزاف  مصـارف  هـرگاه 

مقامـات و دیـوان سـاالری هـای مرتبط بـه صلح، رصف 

رسـیدگی بـه مشـکالت این جنگجویـان می شـد بدون 

شـک امـروز موفقیـت بیشـری در عرصـه صلـح نصیـب 

مـردم افغانسـتان می شـد.  

رهـران  توانایـی  و  نفـوذ  از  گیـری  بهـره  سـوم: 

سیاسـی و متنفذیـن قومـی- بعضی از رهران سیاسـی 

و متنفذیـن قومـی، در میـان قـر جنگجـوی طالبـان، 

از نفـوذ قابـل مالحظـه ای برخوردارنـد و بایـد از نفـوذ 

آنـان در تقویـت صلـح اسـتفاده صـورت گیـرد. بـه گونـه 

مثـال، مارشـال دوسـتم در میـان طالبـان ازبـک، نفـوذ 

میتوانـد  بـه گفتـه خـودش  و  دارد  ای  قابـل مالحظـه 

طالبان سـمت شـامل را با حرف قناعت دهد. حکومت 

افغانسـتان باید چنین رهران و متنفذینی را تشـخیص 

و از توانایی آنها در نقش سـفرای صلح اسـتفاده مناید. 

کـه کمـر کسـی انتظار داشـتند بتـوان دوبـاره آنـان را از 

رأس قـدرت کنـار زد و ایـن رسزمیـن را از کام هیـوالی 

خـون آشـامی که جهـادی، خلقی و پرچمـی عموما خون 

شـان از منظـر آنـان مبـاح بـود آزاد منایند.

در حـال حارض نیز سـازش ناپذیـری برخی عنارص حزبی 

و غیـر حزبـی کـه زیـر چـر حاکمیـت موجـود اند و سـاز 

حامیـت از طالبـان را می نوازنـد گویـای آن واقعیت هـای 

تراژیـک اسـت کـه افغانسـتان را آگاهانـه و نـا آگاهانه به 

کام هیـوالی تروریـزم فرسـتادند و مـردم ایـن رسزمیـن 

تـا کنـون از نیـش زهـر آگیـن آن زخـم هـای شـان مرهـم 

نشـده کـه بـار دیگر ُدهـل و کرنای حضور آنـان را به صدا 

در مـی آورنـد. آنانـی کـه تحقـق رویـای شـان را در بسـر 

حاکمیـت طالبـان می بیننـد بایـد نـگاه ژرف بـه گذشـته 

بینـی،  واقـع  عینـک  از  و  انداختـه  گـروه  ایـن  حـال  و 

قـرار  مـو شـکافی  و  مداقـه  مـورد  را  آنـان  عملکردهـای 

دهنـد. طلبـان به خـود زحمتـی منی دهند کـه در خوان 

خـود سـفره ی پذیرایـی بـرای ایـن عده افـراد پهـن کنند 

کـه ظاهـرا بـا طمـع دسـتیابی به قـدرت نوای همسـویی 

بـا آنـان رس مـی دهنـد، رهران ایـن گروه خیلـی زیرک و 

مکارتر از آن هسـتند که به پندار چنین اشـخاص، سـاده 

لـوح و قابـل اعتـامد جلـوه کـرده اند.

بـا ایـن حـال، در حال حارض نیـز این گروه با اسـتفاده از 

هـامن مکـر و حیله ی کـه از اول به کار گرفتـه بود میدان 

اعالمیه هـای  و  تبلیغـات  در  طالبـان  می کننـد،  داری 

شـان نظام موجود را نظام کفری و غیر دینی پنداشـته و 

خونریزی هـای موجـود را به خیر و فالح مردم افغانسـتان 

قلمـداد می کننـد. در آن زمـان هـم ایـن گـروه سـازش و 

مذاکـره را راه حـل معضـالت منی پنداشـت، اکنـون نیـز 

چنانچـه شـاهد هسـتیم، جنـگ را بـه گفتگـو و مذاکـره 

ترجیـح می دهنـد. تـن بـه حضـور در میـز مذاکـرات کـه 

هیـچ نتیجـه ی هـم در پـی نداشـته اسـت ناشـی از ایـن 

بـوده کـه طالبـان با اسـتفاده از چنیـن فرصـت، زمینه ی 

برقـراری ارتباطـات بین املللـی را برای خـود مهیا منوده 

قدرت هـای  و  کشـورها  بـا  توانسـتند  طریـق  ایـن  از  و 

مختلـف جهـان دیپلامسـی منـوده و تـا حـدودی دیدگاه 

آنـان را در قبـال خـود تلطیـف مناینـد کـه نتیجـه ی آن، 

قباحـت زدایی در سـطح بین امللل صـورت گرفت و آنان 

ظاهـرا از چهره هـای آدمکـش، بـه چهره هـای سیاسـی و 

قابـل مـراوده تغییـر ماهیـت دادنـد. بـا ایـن حـال، مردم 

افغانسـتان بـه خصـوص چهره هایـی کـه خـود را در آئینه 

طالبـان برجسـته می بیننـد، خاطرات گذشـته و وضعیت 

حال این رسزمین را نباید به فراموشـی بسـپارند. کارنامه 

طالبـان طـی سـی سـال حضـور آنـان در ذهـن بسـیاری 

افـراد حکاکـی گردیـده اسـت لزومـی نـدارد که کسـی از 

ایـن گـروه متجیـد و قباحت زدایـی مناید، با حـرف های 

میـان تهـی که هیچ واقعیـت بیرونی نـدارد منیتوان چند 

میلیـون نفـوس این رسزمیـن را فریفت، با ایـن حال تنها 

تفـاوت زمـان کنونی با دهه نود در این نکته نهفته اسـت 

که مردم افغانسـتان نسـبت بـه آن زمان آگاه تر شـده اند 

و بـه هر سـازی کـه از هوای نفـس تعدادی جـاه طلب به 

صـدا در مـی آیـد منـی رقصنـد، ایـن آمال شـان هیچگاه 

بـه تحقـق منـی پیونـدد کـه تنهـا طالبـان در این کشـور 

بـه عنـوان حاکمیـت بالمنـازع قامت راسـت مناینـد، هم 

اکنـون مـوج داوطلـب خیـزش هـای مردمـی گویـای این 

واقعیـت اسـت کـه مـردم افغانسـتان بـه هـر قیمتـی این 

گـروه را رسکـوب خواهنـد کرد تنهـا راه سـازش، مذاکره و 

دیپلامسـی اسـت و بس.

تشابهات ظهور طالبان در دهه نود 
و پس از خروج نیروهای بین المللی
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 بازی با اعداد              3328
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3223    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3499
وزیرسفید را در خانه  g8 حرکت دهید. 

3528

جواب هدف         2976
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ثور
تکمیل نکردن وظایف تان در زمان خاص باعث ناراحتی تان خواهد شــد. به 
چیزی اصرار نکنید! امروز فاقد حس عملی هســتید. احســاس خستگی می 

کنید و نمی توانید تمرکز کنید.

جوزا

روابط با شــریک عاطفی ان بســیار خوب اســت و فرصتی داریــد که لحظات 
رمانتیکی را با هم ســپری کنید، یک ســفر کوتاه هم ممکن است. ممکن است 

همچنین تصمیم بگیرید که یک چیز با ارزشی را بخرید.

سرطان
امروز صبح ممکن اســت به دلیل حســاس بــودن نتوانید کــه تصمیمات 
مهمی اتخاذ کنید. بهتر اســت که از درگیر شــدن بــا معامالت تجاری و 
کارهای چالش برانگیز اجتنــاب کنید. باید کارهای روزانه را انجام دهید.

اسد
ممکن اســت که در موقعیت بدی باشید زیرا که شرایط مالی تان زیاد خوب 
نیست. زمان خوبی برای گرفتن تصمیمات مهم نمی باشد. احتماال بخواهید 

که از مالقات های کاری و دوستانه اجتناب کنید.

سنبله
امروز صبح ممکن اســت سردرگم باشــید. و این موضوع بر روابط تان تاثیر می 
گذارد. اگر فرصتی داشــتید که وارد یک مشــارکت جدید شوید. برای بله گفتن 

عجله نکنید. بهتر است که نظرات شریک عاطفی تان را جویا شوید.

حمل
امــروز صبــح رسدرگم و حســاس هســتید و همیــن موضوع بــر روابط تان 

مخصوصا با دوســتان تان اثر می گذارد، به همین دلیل باعث می شود که 

دیگران او را به اشتباه درک کنند. 

میزان
امروز ریسک نکنید! به نظر می رسد که در بهترین حالت ممکن نیستید، 
مخصوصــا از نظر جســمی و فکــری . احتماال بخواهید کــه از بحث با 
شخصی ســالمند کســی که می خواهد بر تصمیمات تجاری تان تاثیر 

بگذارد اجتناب کنید.

عقرب
حوادث غیر منتظره ای امــروز صبح رخ خواهد داد که برنامه های تان را در 
سراسر روز تغییر خواهد داد. شخص مهمی را مالقات خواهید کرد که به شما 

کمک می کند تا کسب و کاری را در اینده شروع کنید.

قوس
ممکن اســت به دلیل مشکالت سالمتی که دارید سردرگم باشید. باید کمتر 
کار کنید و بیشــتر استراحت کنید. امشب، یک دوست نزدیک شما را به یک 
مهمانی دعوت می کند. از این فرصت طالیی اســتفاده کنید اما از پر خوری 

اجتناب کنید.

جدی
ممکن است با دوست تان دچار سوتفاهم شوید. بهتر است که آرامش خود 
را حفظ کنید. امروز بعــد از ظهر مودتان بهبود می یابد. فرصتی دارید که 

زمان خیلی رمانتیکی را با شریک عاطفی تان سپری کنید.

دلو
به نظر می رســد که چیزی سر راه شما نیســت. به این معنی است که کارآمد 
نیســتید. نباید به چیزی اصرار کنید. بهترین کار این است که امروز استراحت 
کنید. اگر فرصتی داشتید که به یک ســفر به همراه خانواده تان بروید این کار 

را انجام دهید.

2977

شانس ـ شــاد ـ شهر ـ 
شــاهـ  رشــدـ  داشـ  
راشد ـ  دانش ـ شــر ـ 
شانه ـ شــاهد ـ ارشد ـ 

ناشر ـ نشر ـ دش.
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حوت
برنامه های عالی دارید که تمایل دارید که کارهایی که مدت ها پیش شروع کرده 
اید را به اتمام برسانید. برنامه های تان ناگهان تغییر می کند البته با یک تلفن از 

سمت یکی از بستگان. ممکن است مجبور باشید که به یک سفر بروید.

 شطرنج                     3500

ر

آیین ـ اخاللگر ـ بلندپایه ـ پرستو ـ ترویج ـ ثقلین ـ جذابیت ـ چهارقل ـ 
حکمیت ـ خصلت ـ دودله ـ ذکر ـ رافعه ـ زحمت ـ ژورنالیست ـ سرنگون 
ـ شــکایت ـ صریح ـ ضیافت ـ طلوع ـ ظریف ـ عتیقه ـ غنچه ـ فرزانه ـ 

قناعت ـ کاپیسا ـ گرما ـ الله ـ میوه ـ ناله ـ وارث ـ هادی ـ یحیا.
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ژ ل ا ل ه ش ه ل د و د گ

ک

مشـرک مان از تخت شـفاخانه بلند شـو و بگو که به سفر ابدی نرفته ای! 

بـدون تو ما خیلی تنهاتریم…«

مهتاب سـاحل از دیگر شـاعران شناخته شده کشور مرگ او را تکان 

دهنده عنوان کرده و گفته اسـت: »من با زنده یاد آقای رجایی در 

جشـنواره های قند پارسـی و شعر فجر ایران آشنا شدم و ایشان را 

شـخصیت فرهیخته و پرشـوری یافتم که صادقانه برای معرفی شـعر و 

ادبیات افغانسـتان در جامعه وسـیع تر زبان فارسی تالش می کرد.«

محمدرسور رجایی متولد سـال ۱۳۴۸ در کابل بود. او در سـال ۱۳۷۳ 

به ایران مهاجرت کرد و در هامن جا سـاکن شـد. مدیریت در خانه ادبیات 

افغانسـتان و مدیریت دفر شـعر و داسـتان افغانستان در حوزه هرنی از 

جمله فعالیت های اوست. 

مجتبـی نـوروزی از فرهنگیـان اهل ایران، از محمد رسور رجایی به عنوان 

راوی روایت همدلی یاد کرده و گفته اسـت او بی آالیش به دنبال اعتالی 

دوسـتی ها و محبت ها بود. او هم چنین نوشـته است: »واژگان را ياراي 

توصيف حال خراب دوسـتانت نيست.«

از این شـاعر تا اکنون »گل های باغ کابل« )مجموعه شـعر کودکان(، 

»در آغوش قلب  ها« )مجموعه شـعر و خاطره( و »از دشـت لیلی تا جزیره 

مجنون« )مجموعه خاطرات( منترش شـده است. 

رسـانه های داخلی ایران گزارش داده اسـت که پیکر محمد رسور 

رجایی شـاعر افغانسـتانی سـاکن در ایران روز جمعه 8 اسد با حضور 

فرهنگیان و هرنمندان در بهشـت زهرای تهران به خاک سـپرده شده 

است.

افغانسـتان ما: محمد رسور رجایی از شـاعران و نویسندگان مطرح 

کشـور، روز پنج شـنبه 8 اسد 1400 در اثر ابتال به کرونا در 

شفاخانه ای در تهران درگذشت. 

محمـد رسور رجایی فعال فرهنگی افغانسـتان، عضو هیئت مدیره و 

معاون خانه ادبیات افغانسـتان در جمهوری اسـالمی ایران بود. 

مرگ این شـاعر واکنش های در داخل و خارج از افغانسـتان داشت 

و فرهنگیان و هرنمندان بسـیاری با اظهار تاسـف مرگ او را تسـلیت 

گفته اند.

خانه ادبیات افغانسـتان با نرش خربنامه ای در فیسـبوک، ضمن 

تایید مرگ این شـاعر نوشته اسـت: »یکایک لحظه هایی که از عمر 

کوتـاه این یار دیرین ما در تکاپوی فعالیت های فرهنگی گذشـت، 

خاطره هایی بر جای نهاده که آیینه  ای فراروی راه پر فراز و نشـیب 

زندگی فرهنگی ما در دنیای مهاجرت اسـت.« 

سـید ضیا قاسمی از شـاعران مطرح کشور مقیم سویدن نیز در 

واکنش به مرگ رسور رجایی شـعری از سـمیح القاسم شاعر 

فلسـطینی منترش کرده و ذیل آن چنین نوشـته است: » و با 

دریغ باید این سـطرها را برای تو بنویسـم، رفیق جانم! رجایی 

عزیـزم! به پـاس آن همه همکاری های مان، به پاس متام خاطرات 

رویداد

انیمیشـن جاپانی »زیبا« جایزه افتتاحیه کودکان را از جشـنواره فلم 

لوکارنـو ۲۰۲۱ دریافت می کند.

بـه گـزارش هالیوود ریپورتر، فلم بلند جدید مامورو هوسـودا سـازنده 

»میـراری« امسـال یک جایزه جشـنواره سوییسـی لوکارنـو را دریافت 

می کنـد و در ایـن جشـنواره اکران ویژه می شـود.

»زیبـا« کـه جدیدتریـن انیمیشـن کارگـردان جاپانـی نامـزد جایـزه 

اسـکار اسـت جایـزه افتتاحیه کـودکان را که به فلمی اهدا می شـود 

کـه می توانـد سـینام را بـه مخاطبـان جـوان ارایـه کنـد، دریافـت 

می کنـد.

ایـن فلـم کـه جاپـان مدت ها انتظـار اکرانـش را می کشـید از جمعه 

پیـش در ایـن کشـور راهـی سـینامها شـد و در راس باکـس آفیـس 

قـرار گرفـت و در اولیـن آخـر هفته اکرانش بیـش از ۶۰۰ هزار نفر به 

متاشـایش نشسـتند و بیـش از ۸ میلیـون دالر فـروش کرد.

انیمیشـن »زیبـا« دربـاره دخـر نوجوانی اسـت که با پدرش در شـهر 

کوچک کوهسـتانی زندگی می کند و در دنیای مجازی از منادهای 

رسـانه های  تاثیـر  بـه  فلـم  ایـن  در  می شـود.  محسـوب  موسـیقی 

اجتامعـی بـر زندگـی خیالـی نوجوانان مترکز شـده اسـت.

هوسـودا از موفق تریـن کارگردان هـای انیمیشـن جاپـان اسـت کـه 

بـرای سـاخت انیمیشـن هایی چـون »دیجیمـون« در سـال ۲۰۰۰، 

»دخـری کـه از زمـان پریـد« در سـال ۲۰۰۶، »بچه هـای گـرگ« در 

سـال ۲۰۱۲ و »میراری« در سـال ۲۰۱۸ تحسـین می شـود. آخرین 

انیمیشـن وی نامـزدی اسـکار را در بخـش انیمیشـن بلنـد دریافـت 

کـرده بود.

جایـزه هوسـودا در برنامـه ویـژه ای کـه ۳ آگسـت در لوکارنـو ترتیـب 

داده شـده بـه وی اهـدا می شـود و فلـم »بـل« یـا »زیبـا« در پیـازا 

گرانـده بـه منایـش درمی آیـد.

جاپانـی  کارگـردان  ایـن  بـه  بیشـر  احـرام  ادای  بـرای  لوکارنـو 

»بچه هـای گـرگ« و »پـر و دیـو« محصـول سـال ۲۰۱۵ را نیـز در 

می کنـد. اکـران  لوکارنـو  کـودکان  جنبـی منایـش  بخـش 

ایـن بخـش جنبـی کـه جدیـد اسـت بـر معرفـی فلم های کالسـیک 

نسـل جدیـد بـه کـودکان و نوجوانـان متمرکـز شـده اسـت.

مسـتند »سـیاه گوش« از کارگردان سوییسی-فرانسوی لورن گسلین 

نیز در همین بخش امسـال منایش داده می شـود.

هفتـاد و چهارمیـن دوره جشـنواره بین املللـی لوکارنـو از ۴ تـا ۱۴ 

آگسـت ۲۰۲۱ برگـزار می شـود.

بـرای حضـور در فلـم زندگی نامـه ای برمبنـای  بازیگـران جدیـدی 

زندگـی اسـتیون اسـپیلربگ انتخـاب شـدند.

جـاد هیـرش، جینـی برلیـن، رابیـن بارتلـت و جاناتـان هـاردی گروه 

بازیگـران جدیـدی هسـتند کـه بـه فلـم زندگی نامـه ای اسـپیلربگ 

پیوستند.

فلمـی کـه دارد بـر مبنـای زندگی نامـه اسـتیون اسـپیلربگ سـاخته 

می شـود و اکنـون بـا نـام »آدم هـای افسـانه ای« از آن یـاد می شـود 

بازیگـران نسـل قدیمـی ایـن خانـواده داسـتانی را انتخـاب کـرده 

اسـت. جـاد هیـرش کـه نامـزدی اسـکار را در کارنامـه دارد و بازیگـر 

رابیـن  بازیگـر »جانشـینی«،  برلیـن  بـوده، جینـی  »روز اسـتقالل« 

»داسـتان  بازیگـر  و  تئاتـر  صحنه هـای  کهنـه کار  بازیگـر  بارتلـت 

بازیگـر »ویـپ« در نقـش  آمریکایـی« و جاناتـان هـاردی  ترسـناک 

اشـخاص مسـن تر زندگـی ایـن فلـم سـاز جـوان و مشـتاق جلـوی 

دوربیـن می رونـد. ایـن در حالـی اسـت کـه پیشـر گابریـل البـل 

بـرای ایفـای نقـش اسـپیلربگ انتخاب شـده تـا زندگـی او در آریزونا 

را تصویـر کنـد.

پیـش از آن هـم میشـل ویلیامـز و پـاول دانو بـرای ایفـای نقش مادر 

و پـدر اسـپیلربگ تعییـن شـده بودنـد. سـت روگن نیز نقـش عموی 

محبـوب ایـن کارگردان را ایفـا می کند. جولیا باتـرز در نقش خواهر 

وی و سـم ریچرن، اوکس ِفگلی، کلویی ایسـت و ایزابل کاسـمن نیز 

در نقـش همکالسـی های وی در مدرسـه جلوی دوربیـن می روند.

اسـپیلربگ فلـم نامـه ایـن فلـم را بـا همـکاری تونـی کوشـرن همـراه 

همیشـگی اش کـه بـا هـم در »لینکلـن« و »داسـتان وسـت سـایت« 

همـکاری کـرده بودنـد نوشـته اسـت و بـا هـم از تهیه کننـدگان فلـم 

هسـتند. هم 

قرار است این فلم سال ۲۰۲۲ اکران شود.

سینما

محمد سرور رجایی از شاعران مطرح کشور در ایران درگذشت

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

گروه بازیگران فلم زندگی اسپیلبرگ 
کامل شد

سینما

اسـکارلت جوهانسـون از کمپانـی دیزنـی بـه خاطـر اکـران آنالیـن فلـم 

»بیـوه سـیاه« شـکایت کـرد و دیزنـی در پاسـخی شـدید ایـن کار را غم بـار 

و ناراحت کننـده خوانـد.\ بـه گـزارش ورایتـی، اسـکارلت جوهانسـون کـه 

بیـش از یـک دهه اسـت در نقش »بیوه سـیاه« در دنیای سـینامیی مارول 

جلـوی دوربیـن رفته اسـت، در اقدامی غیرمنتظره از دیزنی شـکایت کرد.

وی ادعـا کـرده که طبق قـراردادش با دیزنی فلم »بیوه سـیاه« باید تنها در 

سـینام اکران می شـد و منایـش هم زمان فلم به صورت آنالیـن در »دیزنی« 

موجـب شـده تـا فـروش فلـم در سـینام کاهـش یابـد و دریافتـی وی نیـز 

کـم شـود. در حالـی کـه وی شـکایت خود را روز پنجشـنبه تسـلیم دادگاه 

کـرده، دیزنـی بالفاصلـه ایـن رفتـار را غمگین کننـده خوانـد و وی را بـرای 

ایـن شـکایت رسزنش کـرد و گفت این رفتـار نشـان دهنده بی توجهی این 

بازیگـر بـه رونـد ترسـناک و طوالنـی مـدت بیـامری کرونا بـر بـازار جهانی 

اسـت. جوهانسـون در شـکایت خـود تاکیـد کـرده کـه دیزنـی بـه عمـد و 

بی دلیـل موجـه موجـب نقـض قـرارداد مارول شـده و افـزوده اسـت با این 

کار وی نتوانسـته سـود کامـل قـراردادش را دریافـت کند.

»بیـوه سـیاه« نهمیـن و آخریـن فلمـی اسـت کـه جوهانسـون بـرای مارول 

بـازی کـرده اسـت و دیزنـی در بیانیه غیرمعمـول خود تاکید کـرده که این 

بازیگـر قبـالً ۲۰ میلیـون دالر برای ایفای این نقش دریافـت کرده و اکران 

فلـم بـه صـورت آنالیـن موجـب شـده وی سـهم دیگـری هـم از ایـن بابـت 

داشـته باشـد. دیزنـی توضیحـی دربـاره اینکـه آیـا درصـدد مذاکـره مجدد 

بـا جوهانسـون اسـت یا خیـر ارایه نکـرده امـا وکالی جوهانسـون گفته اند 

سـعی کرده انـد در مـورد رشایـط قـرارداد دوبـاره مذاکـره کنند.

»بیـوه سـیاه« در آمریـکا ۸۰ میلیـون دالـر، در بازارهـای بین املللـی ۷۸ 

میلیـون دالـر و در دیزنـی 60 میلیـون دالـر فروختـه اسـت.

میزان فروش »بیوه سیاه« در سینماها 
پایین آمد

جشنواره
جشنواره فلم لوکارنو به انیمیشن 

جاپانی جایزه می دهد

سه اثر از افغانستان در فهرست 
میراث های فرهنگی یونسکو ثبت می شود

رویداد

مشـرک میان افغانسـتان و ایران در فهرست یونسکو ثبت شوند.

وزارت اطالعات و فرهنگ کشـور این اقدام یونسـکو را دست آورد 

بزرگ توصیف کرده و ثبت این اثرها را به نام افغانسـتان به مردم 

کشور تربیک گفته است. 

قبل از این بر رس ثبت میراث های فرهنگی در فهرسـت میراث 

جهانی اختالفاتی میان کشـورهای منطقه از جمله افغانسـتان و 

ایران وجود داشت. 

در آخریـن بار، حدود هفت مـاه پیش ثبت هرن مینیاتور به 

عنوان میراث ناملموس کشـورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و 

ازبیکسـتان بدون ذکر نام افغانسـتان، باعث شد که حکومت 

افغانسـتان در سـازمان فرهنگی آموزشی یونسکو رسام شکایت 

درج کند.

افغانسـتان ما: وزارت اطالعات و فرهنگ کشـور از ثبت سه 

اثر در فهرسـت میراث های ناملموس فرهنگی جهان در سـال 

2022 خرب داده است. 

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

که در پی سـعی و تالش وزارت اطالعات و فرهنگ جمهوری 

اسـالمی افغانسـتان درخواست افغانستان را برای ثبت سه 

اثر در فهرسـت میراث هـای ناملموس فرهنگی جهان، پذیرفته 

است.

این وزارت خانه گفته که قرار ا سـت در سـال ۲۰۲۲ سبک بهزاِد 

هرن مینیاتوری به نام افغانسـتان به گونه مسـتقل، صنعت تولید 

ابریشـم به گونه مشـرک میان افغانستان، آذربایجان، ایران، 

ترکیه، ترکمنسـتان و ازبکسـتان و شب یلدا یا چله به گونه 



رسخیـو آگوئـرو مهاجـم آرجانتاینـی روز جمعه بـرای اولین 

بـار در مترینـات بارسـا حارض شـد. بارسـلونا و بازیکنانش 

ایـن روزهـا در اردوی آمـاده سـازی آملـان هسـتند ولـی 

رسخیـو آگوئـرو خرید آرجانتاینی  کاتاالن هـا پس از امتام 

تعطیـات تابسـتانی در کمـپ خـوان گامپـر حارض شـد و 

سـه بسکتبالیسـت اسـپانیا بـه دلیـل متـاس بـا فردی 

کـه تسـت کرونایـش مثبـت شـده بـه قرنطینـه رفتند.

مـارک گَسـول، عثـان گاروبـا و آلربتـو آبالـده تحـت 

قرنطینـه محـدود قـرار گرفتنـد. 9 روز پیـش هـر سـه 

حامـل  هواپیـای  در  پـوش  ملـی  بسکتبالیسـت 

اسـپانیایی هـا بـه توکیـو بـا فـردی در متاس بـوده اند 

کـه منونـه تسـت کرونایـش مثبـت اعام شـده اسـت. 

در روزهـای اخیـر ایـن سـه نفـر، تسـت هـای پی سـی 

آر متعـددی داشـته انـد کـه آخرینـش بـه سـه روز قبل 

مربـوط مـی شـود و همگـی نیـز منفـی بـود. آنهـا در 

کریسـتین رومـرو مورد نظر بارسـا بود ولی ایـن انتقال 

غیرممکـن به نظر می رسـد.

بارسـلونا در بـازار نقـل و انتقاالت به دنبـال جذب یک 

مدافـع اسـت. جدایـی سـاموئل امنیتی قطعی اسـت 

و کلمنـت لنگلـه هم چنـدان مـورد نظر رونالـد کومان 

قـرار نـدارد. با وجود جـذب اریک گارسـیا اما رسمربی 

هالنـدی  معتقـد اسـت تیمـش بـه یـک مدافـع خـوب 

دیگـر هم نیـاز دارد.

بـرای ایـن مهـم بارسـلونا بـه دنبـال جـذب کریسـتین 

رومرو مدافع 23 سـاله ملی پوش آرجانتاینی  باشـگاه 

آتاالنتـا بود.

نیـز  گوهایـی  و  گفـت  موندودپورتیـوو  ادعـای  طبـق 

دونـده اتیوپـی توانسـت بـه مـدال طـای ۱۰ هـزار 

مـر دسـت یابد.

از تلگـراف، سـلمون بـارگا از اتیوپی با کسـب مدال 

از  مـردان، جاشـوا چپتگـی  طـای ۱۰ هـزار مـر 

اوگانـدا قهرمـان و رکـورددار جهان را شکسـت داد. 

ایـن اولیـن طـای دوش بـود کـه روز جمعـه داده 

. شد

دونـده ۲۱ سـاله در دور آخـر توانسـت با درخشـش 

زیـر نظـر جوانجـو برائـو  فیزیوتـراپ بارسـا انفـرادی مترین 

کـرد. او ابتـدا در سـالن بدنسـازی حـارض شـد و سـپس 

بـه زمیـن چمـن تیتـو ویانـوا رفـت و بـه دویـدن پرداخـت. 

آگوئـرو قرار بود سـه روز دیگر متریناتـش را رشوع کند ولی 

تصمیـم گرفـت مترینـات بدنـی را زودتـر اسـتارت بزند.

بـازی روز گذشـته برابـر آرجانتایـن کـه بـا برتـری 81-

71 اسـپانیا همـراه بـود نیـز حضور داشـتند ولـی برای 

احتیـاط در اتـاق خـود در هتـل قرنطینـه شـده انـد، 

هرچند از سـوی فدراسیون بسـکتبال اسپانیا و کمیته 

بـازی هـا مجـوز حضـور در مترینـات را گرفته انـد. این 

سـه باید با ماشـینی مجزا راهی محل مترین شـوند تا 

تسـت بعـدی شـان منفـی اعام شـود.

املپیـک  نهایـی  چهـارم  یـک  بـه  صعـودش  اسـپانیا 

قطعـی شـده و حداقـل تـا 4 آگوسـت در توکیـو حارض 

خواهـد بـود.

انجـام شـد ولـی بـه نتیجه نرسـید چرا کـه بارسـا رومرو 

را تنهـا بـه شـکل قرضـی مـی خواهـد ولـی باشـگاه 

انتقـال  پیشـنهاد  دریافـت  رشط  بـه  تنهـا  ایتالیایـی 

قطعـی و بـا رقـم خوب، حـارض به صدور مجـوز جدایی 

بازیکـن خواهـد بـود.

رومـرو کـه فصـل قبـل در رسی آ خـوش درخشـید و در 

کوپـا آمـه ریـکا نیـز بازیکـن ثابـت آلبـی سلسـته بـود، 

آتاالنتـا  ولـی  دارد  یـورو  میلیـون  معـادل 35  ارزشـی 

اخیـرا حتی حارض نشـد پیشـنهاد 50 میلیـون یورویی 

تاتنهـام را هـم قبول کند. پرداخـت چنین مبلغی برای 

بارسـا غیرممکـن اسـت و بـه ایـن ترتیـب رومـرو را باید 

خـارج از دسـرس باشـگاه کاتـاالن دانسـت.

بـاال از رده پنجـم بـه رده نخسـت راه یابـد و بـا یـک 

شـگفتی بـه مـدال طا دسـت یابـد و اول شـود.

چیتگـی از اوگانـدا در رده دوم ایسـتاد و مـدال نقره 

را بـه دسـت آورد و مـدال برنـز نیـز به دونـده دیگری 

از اوگاندا رسـید.

رقابـت هـای دوومیدانی یکی از رشـته های پرمدال 

روز  از  کـه  شـود  مـی  محسـوب  املپیـک  بازیهـای 

جمعـه مسـابقات آن رشوع شـد.

اولین تمرین سرخیو آگوئرو با بارسلونا 

ورزش
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وجـود مبـب در هواپیـا مجبور به فرود در مینسـک، پایتخت 

ایـن کشـور شـد و پولیـس  بـاروس بافاصلـه پروتاسـویچ را 

ایـن  آزادی فـوری  اروپـا خواسـتار  اتحادیـه  بازداشـت کـرد. 

دولـت  اقـدام  ایـن  اروپـا  مقـام  هـای  و  شـده  روزنامه نـگار 

بـاروس را شـدیدا محکـوم کرده انـد.

ماجـرا از بازداشـت رومان پروتاسـویچ، باگـر مخالف دولت 

بـاروس آغـاز شـد. ایـن روزنامه نگار ۲۶ سـاله بـه هنگامی 

کـه در هواپیـا از آتـن، پایتخـت یونـان عـازم ویلنیـوس، 

پایتخـت لیتوانـی بود بازداشـت شـد.

در ۲۳ مـی سـال جـاری پـرواز او با اخطـار "دروغین" خطر 

بـاروس در گامـی تافی جویانه علیه تحریم های اقتصـادی اتحادیه 

اروپـا راه را بـر هـزاران پناهجـو گشـوده اسـت. اتحادیـه اروپـا نیـز در 

واکنـش بـه اقـدام بـاروس دسـت بـه اعـزام نیـرو بـرای حفاظـت از 

مرزهـای خارجـی اروپـا زده اسـت.

کارل نهامـر، وزیـر کشـور اتریـش پنجشـنبه ۳۰ جـوالی در ویـن از 

اعـزام واحدهـای ویـژه "کـربا  ۱۳" بـه کشـور لیتوانـی خـرب داد.

ایـن نیروهـای یـگان ویـژه عـازم شـده اند تـا در بیـش از هـزار و ۱۰۰ 

کیلومـری شـال رشقـی کشـور خـود از مرزهـای خارجـی اتحادیـه 

اروپـا حفاظـت کـرده و آن را نفـوذ ناپذیـر سـازند.

تعـداد  بـه  تازگـی در  بالتیـک  ایـن کشـور حـوزه دریـای  لیتوانـی، 

کشـور  ایـن  وارد  بـاروس  طریـق  از  کـه  مهاجرانـی  و  پناهجویـان 

اسـت. شکسـته  رکـورد  می شـوند، 

در حالـی کـه شـار آنهـا سـال گذشـته تنهـا ۸۱ نفـر بـود، در سـال 

جـاری شارشـان بـه بیـش از ۳ هـزار نفر رسـیده اسـت. و ایـن برای 

کشـوری کـه جمعیـت آن تنها سـه میلیون نفر اسـت چالشـی واقعی 

محسـوب می شـود.

مأموریـت نیروهـای یـگان ویـژه اتریـش در اول مـاه اگوسـت رشوع 

می شـود و قـرار اسـت هفته هـا ادامه یابـد. زمان پایان ایـن مأموریت 

بسـتگی بـه چگونـی پیرشفت امـور دارد.

حاصـل  تحـوالت  ایـن  "اسـتاندارد"  اتریشـی  روزنامـه  نوشـته  بـه 

سیاسـت های الکسـاندر لوکاشـنکو، رئیس  جمهوری باروس اسـت. 

او مرزهـای کشـور خـود را بـه روی پناهجویان خاورمیانه بـاز کرد تا از 

لیتوانـی بـرای تحریم هـای غـرب انتقـام بگیـرد.

معصومه علیزاده 
در مسابقه بایسکل سواری مقام آخر را کسب کرد

فهیم انوری امروز به نمایندگی از افغانستان 
در بازی های المپیک رقابت می کند

بایدن: هر امریکایی برای تزریق واکسین ۱۰۰ دالر پاداش بگیرد   

وقـوع سـیاب هـا و همچنـان رکـود اقتصـادی 

ناشـی از پاندمـی کوویـد-۱۹ عنـوان کـرده انـد. 

بـه قـول آنها موانـع بیوروکراتیـک و فقدان کمک 

هـای مالـی، فعالیـت مددرسـانان سـازمان ملـل 

متحـد در ایـن مناطـق را دشـوار سـاخته انـد.

هـردو سـازمان قبـاً هشـدار داده بودنـد کـه اگر 

کمـک هـای الزم هرچـه زودتـر در دسـرس قرار 

نگیرنـد، ۴۱ میلیون انسـان دیگر نیـز در رسارس 

جهـان بـا خطـر گرسـنگی روبرو می شـوند.

رئیـس سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملل متحد 

گفتـه اسـت: »مـا بایـد افـزون بـر کمـک هـای 

غذایـی، همـه تـاش های خـود را بـرای حایت 

از تولیـد مـواد غذایـی به خـرج دهیم تـا خانواده 

هـا و جوامـع بتواننـد دوبـاره خودکفـا گردنـد.«

 )FAO( سـازمان خواربار و کشـاورزی ملل متحد

و برنامـه جهانـی غـذا )WFP( از وخامـت بحـران 

مـی  هشـدار  جهـان  منطقـه   ۲۳ در  گرسـنگی 

دهنـد. بـه قـول ایـن سـازمان هـا، بیشـر از ۴۰ 

میلیون انسـان دیگر در جهان با خطر گرسـنگی 

روبـرو خواهند شـد.

در  روز جمعـه  بـه  املللـی  بیـن  نهادهـای  ایـن 

روم پایتخـت ایتالیـا گفتـه انـد که پاندمـی کرونا 

وضعیـت را از جملـه در افغانسـتان، اتوپیا، چاد، 

و همچنـان هائیتـی و کوریای شـالی به شـدت 

وخیـم تر سـاخته اسـت.

ایـن سـازمان هـا دالیـل اصلـی بحـران تأمینـات 

)مـواد اولیـه( را منازعـه هـا، رویدادهـای شـدید 

ناشـی از تغییـر اقلیـم مانند خشکسـالی و یا هم 

واکسیناسـیون در امریـکا اختیـاری اسـت. از چنـد مـاه 

قبـل و پـس از کاهش نـرخ ابتا به کرونـا محدودیت هایی 

پژوهـش  یـک  نتایـج  یافـت.  چـون زدن ماسـک کاهـش 

از  درصـد  کـه  ۴۵  نشـان می دهـد  امریـکا  در  رسارسی 

هـواداران و حامیـان حـزب جمهوریخـواه مخالـف تزریـق 

واکسـین کرونـا هسـتند.

دو میلیـون نفـر در ایاالت متحده، کارمند رسـمی هسـتند 

و دولت بایدن امیدوار اسـت با تشـدید مقررات در ادارات 

دولتـی، رشکت هـای خصوصـی نیـز بـه رعایـت پروتکل ها 

ملـزم شـوند و کارکنـان خود را به تزریق واکسـین تشـویق 

کنند.

تدابیـر دیگـری چـون ارائـه گواهـی واکسیناسـیون بـرای 

همـه کارمنـدان فـدرال نیـز در دسـت بررسـی اسـت.

خـود،  جمهـوری  ریاسـت   دوره  آغـاز  زمـان  از  بایـدن 

بـه  واکسیناسـیون  بـرای  را  مختلفـی  مشـوق های 

شـهروندان ارائـه کـرده اسـت؛ از آبجـوی مجانـی و بلیـت 

بخت آزمایـی گرفتـه تـا کارت ورودی مسـابقات بیسـبال. 

او پیش تـر ابـراز امیـدواری کـرده بـود که تا چهـارم جوالی  

)روز اسـتقال امریـکا( پاندمـی در ایـاالت متحـده مهـار 

شـده باشـد و مردم "تابستانی شـاد و آزاد" را تجربه کنند.

کرده انـد.  دریافـت  را  کرونـا  واکسـین  نوبـت  دو  هـر 

حـدود  شـالی  ایالت هـای  در  واکسیناسـیون  میانگیـن 

۷۰ درصـد اسـت و در ایالت هـای جنوبـی و غربـی زیـر 

۴۰ درصـد. هـم اینـک میانگیـن ابتـای روزانـه بـه سـویه 

دلتـای ویـروس کرونـا بـه ۶۰ هـزار نفـر رسـیده کـه نـرخ 

اسـت. نگران کننـده ای 

 ۲۹ پنجشـنبه  روز  امریـکا  جمهـور  رئیـس  بایـدن،  جـو 

جـوالی رونـد کنونـی را "اپیدمـی واکسـین نزده ها" خواند 

و گفـت: »واقعـا دلیلـی وجـود نـدارد کـه مـردم بـه خاطـر 

کرونـا مبیرنـد.«

اجـازه  مختلـف  ایالت هـای  بایـدن  جـو  دسـتور  طبـق 

خواهنـد داشـت تـا از محـل بودجـه مبـارزه با کرونـا مردم 

را بـه تزریـق واکسـین تشـویق کننـد. ایـن بودجـه هـزار و 

۹۰۰ میلیـارد دالـری را کنگـره امریکا در آغـاز ورود بایدن 

فـدرال  صنـدوق  سـقف  کـرد.  تصویـب  سـفید  کاخ  بـه 

حایـت از طرح هـای مقابلـه بـا کرونـا ۳۵۰ میلیـارد دالـر 

. ست ا

طبـق دسـتور بایـدن، آن دسـته از کارمنـدان دولـت نیـز 

کـه واکسـین نزده انـد، ملـزم خواهنـد بـود ماسـک بزنند و 

پیوسـته تسـت کرونـا بدهند.

میانگیـن روزانـه ابتـا بـه کرونـا در امریـکا بـه ۶۰ هـزار نفـر 

رسـیده و اسـتقبال عمومـی از واکسیناسـیون زیـاد نیسـت. 

واکسیناسـیون  بـه  شـهروندان  ترغیـب  بـرای  بایـدن  جـو 

پاداشـی صـد دالـری بـرای هـر نفـر پیشـنهاد داده اسـت.

حـدود ۴۹ درصـد از جمعیـت ۳۳۰ میلیـون نفـری امریـکا 

معصومـه  املپیـک،  تاریـخ  در  بـار  نخسـتین  بـرای 

علیـزاده فرصتـی پیدا کرده بود تا بـه عنوان پناهنده 

در ایـن رقابـت اشـراک کنـد.

رشـته  در  منصـوری  فـرزاد  کـه  کردنـد  اشـراک 

نشـانه زنی  رشـته  در  یـاوری  مهـدی  و  تکوانـدو 

بیآورنـد. بدسـت  مـدال  نتوانسـتند 

رسـید.

جدایـی  رس  بـر  توافـق  از  بخشـی  عنـوان  بـه 

کونتـه، اینـر بـرای ایـن مربـی رشط گذاشـته 

اسـت کـه تـا پایـان سـال بـا باشـگاه ایتالیایـی 

دیگـری قـرارداد نبنـدد، بنابرایـن انتخاب های 

او از پیـش هـم محدودتـر شـده اسـت.

در  کونتـه  کـه  داده  گـزارش  رسا  دال  کوریـره 

حـال مذاکـره بـا اسـکای اسـپورت ایتالیاسـت 

تـا در فصـل 22-2021 بـه عنـوان کارشـناس 

ایـن شـبکه فعالیـت کنـد. فوتبـال 

بـه نظـر مـی رسـد اسـکای بـه کونتـه پیشـنهاد 

داده اسـت تـا کارشـناس ویـژه مهـان برنامـه 

اسـپورت  اسـکای  باشـد.  شـبکه  ایـن  هـای 

بـازی  جملـه  از  بـزرگ  بازیهـای  بـرای  ایتالیـا 

مسـابقات  و  برتـر  لیـگ  چمپیونزلیـگ،  هـای 

جـام حذفـی  بـه اسـتودیوی تلویزیونی می رود 

واز نظـرات کارشناسـان بهـره منـد مـی شـود.

ایـن روزنامـه ایتالیایـی پیش بینی مـی کند که 

کار بعـدی کونتـه در انگلسـتان باشـد، جایـی 

کـه او از سـال 2016 تـا 2018 در چلسـی از 

موفقیـت هـای بزرگـی برخوردار شـد.

طبـق گزارشـات کونتـه پـس از منایـش ضعیف 

هلنـد  پیشـنهاد  یـورو 2020،  در  هـا  نارنجـی 

بـرای تصـدی مربیگـری ایـن تیـم را رد کـرد و 

همچنـان بـه دنبـال یـک مسـئولیت باشـگاهی 

بود.

معصومه علیزاده، پناهنده افغان در فرانسـه که 

در تیـم بین املللـی پناهنـدگان املپیـک بـازی 

می کنـد، روز چهارشـنبه )۶ اسـد( در مسـابقه 

بایسـکل سـواری مقـام آخر را کسـب کرد.

معصومـه علـی زاده فاصلـه۲۲/۱ کیلومـر را در 

۴۴ دقیقـه و ۴ ثانیـه پیمـود و در میـان بهرین 

ورزشـکاران جهـان بـه مقـام آخر رسـید.

وان ولوتـن دوچرخـه سـوار هالنـدی مـدال طا 

گرفـت، مارلـن روزیـر از سـویس مـدال نقـره و 

ونـدر بریگـن، ورزشـکار دیگـر هالنـدی در ایـن 

مسـابقه مـدال برنـز بـه دسـت آورد.

در ایـن رقابـت ۲۵ ورزشـکار رشکـت کردنـد که 

قراراسـت امـروز فهیـم انوری، ورزشـکار کشـور 

در بازی هـای املپیـک ۲۰۲۰ توکیـو در بخش 

شـنا رقابت کند.

عـارف پیـان سـخنگوی کمیته ملـی املپیک 

بـه رادیـو آزادی گفـت کـه انتظـار دارنـد انوری 

بـه پیـروزی در ایـن رقابـت دسـت یابد.

او گفـت که کیمیا یوسـفی و شـاه محمود نربد 

نیـز در بخـش اتلتیـک یـا دوش ۱۰۰ مـر در 

برابـر حریفان خـود حضـور یابند.

افغانسـتان  از  ورزشـکار   ۵ رقابت هـا  ایـن  در 

اینـر،  پیشـین  رسمربـی  کونتـه،  آنتونیـو 

بـر  را  تیمـی  هدایـت  آینـده  فصـل  در 

بـه جـای آن در  عهـده نخواهـد داشـت و 

تلویزیـون ایتالیـا بـه کارشناسـی بـازی هـا 

پـردازد. مـی 

آنتونیـو کونتـه مشـغول مذاکـره بـا اسـکای 

کـه  مدتـی  در  تـا  اسـت  ایتالیـا  اسـپورت 

اسـت،  دور  فوتبـال  مربیگـری  دنیـای  از 

وظیفـه کارشناسـی بـازی هـا را بـر عهـده 

بگیـرد.

ایـن مربـی 51 سـاله بـه رغـم بـه قهرمانی 

از  پـس  پیـش،  فصـل  در  اینـر  رسـاندن 

پایـان فصـل به دلیـل اینکـه از برنامه های 

نراتـزوری در نقـل و انتقـاالت راضـی نبود، 

ایـن باشـگاه را تـرک کـرد.

باشـگاه  اینـر  از  کونتـه  جدایـی  از  پـس 

بـه  تاتنهـام  و  مادریـد  رئـال  مثـل  هایـی 

و  کردنـد  عاقـه  ابـراز  مربـی  ایـن  جـذب 

اسـپرز حتـی مذاکراتی با او داشـت اما در 

نرسـید. بـه جـای  کـدام  هیـچ  نهایـت 

دلیـل  بـه  را  تاتنهـام  پیشـنهاد  کونتـه 

اهـداف  بـا  رابطـه  در  کـه  هایـی  نگرانـی 

باشـگاه  طلبـی  جـاه  و  آنهـا  بلندمـدت 

داشـت رد کـرد و در نهایـت نونـو اسـپریتو 

سـانتو هدایـت اسـپرز را بـر عهـده گرفـت. 

توافـق  بـه  آنچلوتـی  کارلـو  بـا  هـم  رئـال 

هشدار سازمان ملل از گسترش بحران گرسنگی 
هی ناشی از پاندمی کرونا در ۲۳ منطقه جهان ا ر نه  تالفی جویا ــی  م قدا ا در  بالروس 

ــود   گش پناهجویان  برای  جدید 

اداره تربیـت بدنـی افغانسـتان از باگشـایی میدان های 
بـازی و از رسگیـری مسـابقات آموزشـی و ورزشـی خـرب 

است. داده 
عـارف پیـان سـخنگوی این اداره به رادیـو آزادی گفت 
کـه فعالیت هـای ورزشـی بـا رعایـت توصیه هـای صحی 

وزارت صحـت عامه آغاز شـده اسـت.
در  ورزشـی  هنـگام متریـن  ورزشـکاران  کـه  گفـت  وی 
صحـی  توصیه هـای  ورزشـی،  سـالن های  ورزشـگاه ها، 
را مطابـق رهنمـود هـای وزارت صحـت رعایـت کننـد.

ایـن اداره همچنیـن توصیـه کـرده کـه بازیکنـان بایـد 
منطقـه ای،  و  ملـی  بازی هـای  در  رشکـت  از  پیـش 
واکسـین کرونـا بزننـد و کارت واکسـین داشـته باشـند.

فعالیت هـای ورزشـی در افغانسـتان بـرای جلوگیـری از 
شـیوع ویـروس کرونـا در ۱۹ جـوزا ممنـوع شـده بود.

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

فعالیت های ورزشی در افغانستان آغاز شده است

کونته  ــو  نتونی آ
اسپورت اســکای  با  کره  مذا در 

حمله به یک "نفتکش اسرائیلی" 
در نزدیکی سواحل عمان   

کشـتی در شـال اقیانـوس هنـد از دارالسـام به 

فجیـره در حـال حرکـت بـود و هیـچ محمولـه ای 

منی کـرد". حمـل 

مقام هـای عانـی و نـاوگان پنجـم نیـروی دریایی 

ایـاالت متحـده امریـکا کـه در آن منطقـه حضـور 

دارنـد تاکنـون در ایـن مـورد اظهار نظـر نکرده اند. 

حملـه  ایـن  بـه  نیـز  ارسائیـل  رسـمی  مقام هـای 

واکنشـی نشـان نداده انـد. ایـن اتفـاق در حالـی 

روی داده کـه تنـش هـا بیـن ارسائیـل و جمهوری 

اسـامی افزایـش یافتـه و مذاکـرات قـدرت  هـای 

جهانـی بـا ایـران بـر رس احیـای برجـام متوقـف 

شـده اسـت. 

نیـز در  بـا ارسائیـل  مرتبـط  چنـد کشـتی دیگـر 

ماه هـای اخیـر هـدف حماتـی قـرار گرفته  انـد که 

مقامـات ارسائیلـی، جمهوری اسـامی را مسـئول 

ایـن حمـات می داننـد.

از سـوی دیگـر نفتکش هـای و کشـتی های ایرانی 

خرابکارانـه  حمـات  و  حادثـه  دسـتخوش  نیـز 

شـده اند. ایـران متقابـا ارسائیـل را مسـئول ایـن 

حمـات خوانـده اسـت.

خارجـی،  منابـع  از  نقـل  بـه  ایرانـی  رسـانه های 

بـدون توضیحاتـی بیشـری ایـن حملـه را گزارش 

کرده انـد.

یـک نفتکـش در دریـای عـرب در جنـوب عـان 

مـورد حملـه قـرار گرفتـه اسـت. ایـن کشـتی کـه 

محمولـه ای را حمـل منی کـرده، در اختیـار یـک 

رشکـت متعلـق بـه یـک میلیـارد ارسائیلی اسـت. 

حادثـه  ایـن  احتالـی  خسـارت های  دربـاره 

گزارشـی منتـرش نشـده اسـت.

یـک نفتکـش کـه در خدمـت رشکتـی متعلـق بـه 

یـک میلیـاردر ارسائیلـی اسـت، پنجشـنبه شـب 

هفتـم مـرداد )۲۹ جـوالی ( در سـواحل عـان 

در دریـای عـرب مـورد حملـه قـرار گرفتـه اسـت. 

جزئیـات ایـن حادثـه هنـوز منترش نشـده اسـت.  

یـک رشکـت تجـاری مسـتقر در لندن کـه به یک 

میلیـاردر ارسائیلی تعلـق دارد، با صدور بیانیه ای 

اعـام کـرد مالـک این کشـتی که با پرچـم لیربیا 

حرکـت می کـرد، یـک رشکت جاپانی اسـت. 

در بیانیـه ای اولیـه کـه از سـوی نیـروی دریایـی 

بریتانیا انتشـار یافته، ترصیح شـده که تحقیقات 

اسـت.  انجـام  حـال  در  حادثـه  ایـن  مـورد  در 

توضیح بیشـری در مورد خسـارت های احتالی 

داده نشـده اسـت. 

همچنیـن احتـال ارتبـاط ایـن اتفـاق بـه حملـه 

دزدان دریایـی رد شـده اسـت. 

زمـان حادثـه،  "در  اسـت:  آمـده  بیانیـه  ایـن  در 

3 ستاره بسکتبال اسپانیا قرنطینه شدند

ناکامی بارسلونا در جذب مدافع آرجانتاینی 

اولین طالی دوش به اتیوپی رسید
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 حافـظ عبدالقیـوم، والـی نورسـتان روز جمعـه ۸ اسـد 

گفـت کـه بـه دلیـل جـاری شـدن سـیل در ولسـوالی 

کامدیـش نزدیـک بـه ۱۸۰ نفر ناپدید شـدند که جسـد 

۶۰ نفـر از آنهـا پیـدا شـده اسـت.

او گفته که تیم های هالل احمر به محل رسیده اند.

کـه  شـده  ویـران  جاده هـا  نورسـتان،  والـی  گفتـه  بـه 

و  اسـت  کـرده  روبـرو  بـا مشـکل  را  رسـاندن کمک هـا 

بـه  می تـوان  چطـور  کـه  دارد  جریـان  بررسـی  اکنـون 

کـرد. رسـانی  کمـک  دیـدگان  آسـیب 

او گفـت کـه کمک هـا شـامل خیمـه، لبـاس، وسـایل 

بـه  و  اسـت  غیرنقـدی  و  نقـدی  کمک هـای  آشـپزی، 

مجرد مسـاعد شـدن اوضاع برای سـیل زدگان فرستاده 

خواهـد شـد.

بـه گـزارش بی بی سـی؛ بـه گفتـه والـی، اجسـاد برخـی 

از قربانیـان از رودخانـه کـر در مناطـق ناری، اسـار و 

رسکانـو والیـت کـر در همسـایگی نورسـتان پیدا شـده 

و تـالش بـرای یافـن بقیـه نیز ادامـه دارد.

آقـای عبدالقیـوم گفـت کـه تالش بـرای تحویل اجسـاد 

پاکسـتان  نـرات  و  اطالعـات  وزیـر  چـودری،  فوادحسـین   

گفتـه اسـت کـه چشـم انداز عمـران خـان، نخسـت وزیر ایـن 

کشـور پیونـد منطقـه با آسـیای میانه و اتحادیـه اروپا از طریق 

افغانسـتان صلح آمیـز و باثبـات اسـت.

چـودری این اظهارات را روز چهارشـنبه، ۶ اسـد در کنفرانس 

رسـانه های افغانسـتان و پاکسـتان که در اسـالم آباد، پایتخت 

پاکسـتان برگزار شـده بود، مطرح کرده اسـت..

بـه گفتـه ی سـفارت پاکسـتان در کابـل، آقـای چـودری گفته 

کـه بـرای بهبـود رشایـط اقتصـادی بخش هـای فقیـر منطقه، 

ثبـات سیاسـی افغانسـتان از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت.

بـه نقـل از منبـع، نامـرده گفته اسـت کـه پاکسـتان خواهان 

ایجـاد راه آهـن بیـن گوادر و تاشـکند اسـت و برای رسـیدن به 

ایـن هـدف، صلح در افغانسـتان حیاتی اسـت.

آسـیای  راه آهـن می توانـد  ایجـاد  کـه  اسـت  تأکیـد کـرده  او 

میـان را بـا کوریدور اقتصـادی چین و همچنین آسـیای میانه 

را بـا اتحادیـه اروپـا پیونـد دهـد: »ایـن یـک چشـم انداز بزرگ 

اسـت و عمـران خـان بـرای تحقـق آن تـالش می کنـد.«

وزیـر اطالعـات و نرات پاکسـتان گفته اسـت که افغانسـتان 

فرهنگـی  و  جغرافیایـی  مذهبـی،  روابـط  دارای  پاکسـتان  و 

باعـث  خارجـی  عوامـل  از  برخـی  امـا  بوده انـد،  تاریخـی 

سـوءتفاهم میـان دو کشـور شـده اسـت.

در  سـابق  شـوروی  جاهیـر  اتحـاد  وقتـی  او،  به گفتـه ی 

در  آبـاد  غـازی  ولسـوالی  او، طالبـان جـاده  گفتـه  بـه 

و  کرده انـد  مسـدود  را  کامـدش  بـه  کـر  همسـایگی 

دولـت  یـک  تنهایـی  بـه  منی توانـد  افغانسـتان  در  جناحـی 

باثبـات در کابـل تشـکیل بدهـد.

بـه باور نخسـت وزیر پاکسـتان، متامی طرف ها در افغانسـتان 

از صلـح و پیرفـت  بـرای حایـت  بایـد کنارهـم نشسـته و 

افغانسـتان و منطقـه، یـک حاکمیـت فراگیر تشـکیل بدهند.

بـاور  خـان  عمـران  پاکسـتان،  اطالعـات  وزیـر  به گفتـه ی 

نویسنده: جون راجرز

مرتجم: اسدالله جعفری پژمان

روزنامه سان انگلیس

بـه  دهشـت  و  وحشـت  تروریسـتی  گـروه  کـه  حالـی  در 

ده هـا  می دهـد  ادامـه  قندهـار  در  خـود  وحشـیگری 

پیـش  در  و  کـرده  بـرون  ازخانه هایـش  را  غیر نظامـی 

خانه هایـش اعـدام صحرایـی کردنـد. گـزارش شـده اسـت 

و  مشـهور  »خاشـه«،کمدین  بـه  معـروف  محمـد  نظـر  کـه 

محبـوب افغانسـتان، در میـان ده هـا هـزار مهاجـر کـه از 

سـایر والیت هـا بـه دومیـن شـهر بـزرگ افغانسـتان یعنـی 

اسـت.  شـده  کشـته  بودنـد  کـرده  فـرار  قندهـار 

تـکان  ایـن حادثـه  و حـوادث مشـابه فیلـم و تصاویـِر  از 

دهنـده ی در فضـای مجازی منتر شـده اسـت که نشـان 

غیرنظامیـان  ذبـح  در حـال  می دهـد جنگجویـان طالـب 

هسـتند

یـک روز قبـل فیلـم و تصاویر تـکان دهنده و دلخراشـی از 

»خاشـه« کمدیـن رشیـن زبـان افغانسـتان منتـر شـد که 

وی بـه عنـوان افـر پولیـس در ولسـوالی شـاه ولی کُـوت 

والیـت قندهـار نیـز کار کـرده بـود، طالبـان نظـر محمد را 

اول بـا پشـت بـه درخـت بسـتند بعـد از اینکـه گلویـش را 

آمریکایـی در مـاه آینـده از افغانسـتان، حمـالت سـنگین 

طالبـان  اسـت.  داده  افزایـش  کشـور  رسارس  در  را  خـود 

بـا حمـالت و پیروی هایـش بیـش از ده مرکـز والیـت و 

ولسـوالی های افغانسـتان را محـارصه کـرده اسـت. بـا این 

افغانسـتان تخمیـن می زننـد کـه  اوضـاع مقامـات دولـت 

بیـش از 150،000 غیرنظامـی در جنـوب والیـت قندهـار 

دهـه  در  اسـت  طالـب  شـبه نظامیان  زادگاه  کـه  جایـی 

1990 آواره شـده انـد.

قندهـار  جنوبـی  والیـت  از  کـودک  سـه  مـادر  زینـب، 

و  »جنگ هـا  می گویـد:  انگلیـس  سـان  روزنامـه  بـه 

درگیری هـای اخیـر در والیـت قندهـار ده هـا هـزار نفـر و 

خانـواده را تحـت تأثیـر ناگـوار خـود قـرار داده اسـت. او 

گفـت: »برخـی از مـردم موفـق بـه فرار شـدند اما بسـیاری 

از مـردم هنـوز به جنـگ گیرمانـده اند«. وی افـزود: »ما در 

مرکـز شـهر قندهـار زندگـی می کردیـم امـا به دلیـل جنگ 

اکنـون بـه کابل فـرار کردیـم«. بنابراین، من نه با دوسـتان 

و نـه بـا اقـوام خـود هیـچ ارتباطـی نـدارم منی دانـم کـه آیا 

آن هـا زنـده هسـتند و یـا مردنـد.

گفتـه می شـود کـه جنگ جویـان طالبـان در رسارس والیت 

قندهـار مرتکـب موجـی از ظلـم و قسـاوت های بی رحانـه 

قربانیـان بـه خانواده هـا ادامـه دارد. بـه گفتـه او سـیل 

بـه صدهـا هکتـار زمیـن کشـاورزی نیـز آسـیب رسـانده 

است.

سـعیدالله نورسـتانی، رئیـس شـورای والیتـی نورسـتان 

و یکـی دیگـر از اعضـای شـورا نیـز گفـت کـه ۸۰ خانـه 

در ایـن منطقـه تخریـب و دچـار آب گرفتگـی شـده اند.

ایـن  کـه  نورسـتان می گویـد  والـی  حافـظ عبدالقیـوم 

منطقـه تحـت کنـرل طالبـان اسـت و اگـر ایـن گـروه 

مانعـی بـرای امدادگـران ایجـاد نکنـد، نیروهـای امداد 

بـه محـل خواهنـد رسـید.

سـیل در روسـتای میردیـش در شـش کیلومـری مرکـز 

ولسـوالی کامدیش ناوقت شـب پنجشـنبه ۶ اسـد پس 

از ریـزش شـدید بـاران آغاز شـد.

سـمیع رضب، معـاون سـخنگوی وزیـر دولـت در امـور 

کـه  گفـت  بی بی سـی  بـه  نیـز  حـوادث  بـه  رسـیدگی 

گزارش هـای اولیـه از منطقـه سـیل زده حاکـی از ایـن 

اسـت کـه ۶۰ خانـه و دو پـل در ایـن منطقـه بـه طـور 

شـده اند. ویـران  کامـل 

۱۹۷۹ میـالدی بـه افغانسـتان حملـه کـرد و همچنیـن زمانی 

کـه القاعـده برج هـای دوقلـوی نیویـارک را در سـال ۲۰۰۱ 

میـالدی هـدف قـرار داد، هیچ یک از آنان ]نه شـوروی سـابق 

و نه القاعده[ با پاکسـتان مشـورت نکرده بودند و افغانسـتان 

و پاکسـتان و مـردم ایـن دو کشـور مجبـور بـه تحمـل عواقـب 

آن شـدند.

کـه  اسـت  گفتـه  چـودری  فوادحسـین  حـال،  ایـن  بـا 

افغانسـتان  در  امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  سیاسـت های 

شکسـت خـورده اسـت و پاکسـتان و افغانسـتان هـر دو بهای 

می پردازنـد. آن را 

او تأکیـد کـرده اسـت کـه ابرقدرت هـا بازی های شـان انجـام 

می دهنـد و سـپس منطقـه را تـرک می کننـد.

چـودری افزوده اسـت کـه پاکسـتان نقش یک تسـهیل کننده 

را در مذاکـرات بین االفغانـی ایفـا می کند، امـا تنها طرف های 

افغـان و مـردم این کشـور بایـد درباره ی آینـده ی خود تصمیم 

بگیرند.

به دلیـل مشـرکات  پاکسـتان  اسـتدالل کـرده اسـت کـه  او 

زبانـی و فرهنگـی بـا افغانسـتان، خواهـان صلـح و ثبـات در 

افغانسـتان  ثبـات  او،  به گفتـه ی  زیـرا،  اسـت؛  افغانسـتان 

اسـت. منطقـه  کل  اقتصـادی  پیرفـت  پیـش رشط 

وزیـر اطالعـات و نـرات پاکسـتان در جریـان صحبت هایش 

عـالوه کـرده اسـت کـه عمـران خـان باورمنـد اسـت کـه هیـچ 

امـکان رفـن امدادگـران به این ولسـوالی وجـود ندارد.

دارد کـه پیش رشط هـا بـرای حرکـت بـه جلـو مفیـد نیسـت و 

بدهنـد. نشـان  انعطـاف  بایـد  افغانسـتان  طرف هـای 

ایـن درحالـی اسـت کـه پاکسـتان بارهـا از سـوی مقام هـای 

دولـت افغانسـتان بـه حایـت از طالبـان متهـم شـده اسـت. 

پاکسـتان ایـن ادعـا را رد کـرده اسـت. بـه تازگی نیـز تنش ها 

میـان کابـل و اسـالم آباد اوج گرفتـه اسـت.

بریدنـد او را از درخـت پاییـن بـه روی زمیـن انداختنـد. بـا 

ایـن حـال، طالبـان دسـت داشـن در قتـل او را رد کـرده 

اسـت، امـا خانـواده اش این گـروه تروریسـتی را عامل قتل 

نظـر محمـد خاشـه گفته اسـت.

مـردم محـل در آن مناطـق تخمیـن می زننـد کـه طـی دو 

کشـته  ملکـی  افـراد  از  نفـر   100 حـدود  گذشـته  هفتـه 

شـده و 300 نفـر دیگـر مفقـود شـده اسـت. بـا پیـروی 

شـهر های  و  ولسـوالی ها  در  طالبـان  اخیـر  حمـالت  و 

افغانسـتان هـزاران خانـواده افغـان بطـور وحشـت زده بـه 

فـرار  کابـل  ماننـد  قندهـار  از والیت هـای شـالی  طـرف 

کردنـد و یـا در اردوگاه هـای موقـت مهاجرتـی در داخـل 

یافتنـد.  پنـاه  کشـور 

در حالـی کـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان علیـه نیروهای 

متـام  می جنگنـد ،  افراطـی  طالبـان  و  شـبه نظامی 

بـا کمبـود  روسـتاها  و  در شـهرها  افغانسـتان  شـهروندان 

منابـع غذایـی، آب و دارو مواجه شـده اند. زینب مادر سـه 

فرزنـد از شـهر قندهـار اسـت که بـه روزنامه سـان انگلیس 

و  بسـتگان  دوسـتان،  کـه  می شـود  مـدت  »چنـد  گفـت: 

خانـواده ام گـم شـدند مـن منی دانـم کـه آن هـا مردنـد و یا 

زنـده هسـتند«. طالبان همزمـان با خـروج آخرین رسبازان 

قسـاوت  و  ظلـم  همیـن  انـد.  شـده  ملکـی  مـردم  علیـه 

آن هـا مـردم را دچـار تـرس و دهشـت کـرده اسـت. فیلـم 

و تصاویـری کـه اخیراً منشـر شـده اسـت نشـان می دهد 

را  دولـت  طرفـداران  اجسـاد  طالبـان  جنگجویـان  کـه 

جنـوب  در  قندهـار  والیـت  سـپین بولدک  شـهرک  در 

می کننـد.  تیربـاران  پاکسـتان  بـا  مـرز  هـم  افغانسـتان، 

سـپن بولدک  گـذرگاه  پیـش  روز  ده  طالبـان  نیروهـای 

والیـت قندهـار هـم رسحـد بـا پاکسـتان را تـرف کـرده 

بودنـد. 

در حالـی کـه ایـاالت متحده متعهد شـده اسـت نیروهای 

رسی  یـک  اخیـراً  و  کنـد  بیـرون  افغانسـتان  از  را  خـود 

حمـالت هوایـی را برمواضـع طالبـان آغـاز کـرده اسـت. 

تغییـری  »هیـچ  کـه  می گوینـد  افغانسـتان  مقامـات  امـا 

در سیاسـت« آمریـکا نسـبت بـه افغانسـتان ایجـاد نشـده 

كـه  گفـت  آمریـكا،  دفـاع  وزیـر  آسـتین،  لویـد  اسـت. 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان باید قبل از تـالش برای باز 

پس گیـری مناطـق از دسـت رفتـه، اول از نـكات اصلـی 

مجـدد  پیـروی  از  جلوگیـری  بـرای  راهـی  عنـوان  بـه 

طالبـان تجدیـد سـازمان منـوده و سسـتم دفاعـی خود را 

کننـد.  مسـتحکم 

سیل در والیت نورستان؛ ۱۸۰ نفر کشته و ناپدید شدند   

وزیر اطالعات و نشرات پاکستان: 
چشم انداز عمران خان پیوند منطقه با آسیای میانه و اتحادیه اروپا از طریق افغانستان صلح آمیز و باثبات است

ظلم و قساوت توسط طالبان در قندهار!

کشور سویدن ۱۲۴هزار دوز 

واکسین کرونا به افغانستان 

کمک کرد   

درخواست ۵ ملیارد دالر به 

مکاتب کشورهای نادار به شمول 

افغانستان   

 وزارت صحـت عامـه مـی گویـد کـه کشـور سـویدن، ۱۲۴ 

هـزار دوز واکسـین کرونـا بـه افغانسـتان کمـک کـرده و قرار 

اسـت رونـد تطبیـق آن، روز شـنبه آینـده در مراکـز صحـی 

گـردد. آغاز 

در یـک خرنامـۀ منتـر شـدۀ وزارت صحـت آمده اسـت که 

یـک محمولـه کمکـی واکسـین کرونـا کـه از سـوی کشـور 

سـویدن بـه دولـت افغانسـتان کمـک شـده بـود، عـر روز 

پنـج شـنبه بـه وزارت صحـت عامـه تسـلیم داده شـد.

منبع نوشـته اسـت کـه این محموله، شـامل ۱۲۴ هـزار دوز 

واکسـین آسـرازنکا می باشـد و قـرار اسـت رونـد تطبیق آن، 

روز شـنبه آینـده )۹ اسـد( در مراکـز صحی آغـاز گردد.

در خرنامـه آمـده اسـت کـه داکـر دسـتگیر نظـری رئیـس 

بـه  عامـه،  صحـت  وزارت  سـخنگوی  و  کتلـوی  معافیـت 

منایندگـی از وزارت صحـت عامه و دولت افغانسـتان، از این 

کمک کشـور سـویدن تشـکر منوده و واکسـین کرونا را موثر 

تریـن راه بـرای کاهـش ویـروس کرونـا عنـوان کـرد.

او گفتـه اسـت کـه ایـن مقدار واکسـین، بـه افـرادی تطبیق 

می شـود کـه دوز اول آسـرازنکا را قبـالً دریافت کـرده بودند 

بـاز  بـه دلیـل نبـود واکسـین  آنـان،  و از دریافـت دوز دوم 

بودند. مانـده 

نزدیـک، دو محمولـه  آینـدۀ  قـرار اسـت در  افـزود کـه  وی 

واکسـین دیگـر اسـرازنکا، از کمک هـای نهادکوواکـس بـه 

برسـد. افغانسـتان 

 یـک سـازمان جهانی حامـی آموزش برای فراهم سـازی رشایط 

مکتـب رفـن بـه میلیـون ها دخـر در کشـور های نـادار جهان 

چـون افغانسـتان، خواهان پنج میلیارد دالر شـده اسـت.

ایـن درخواسـت در نشسـت جهانـی نهـاد »مشـارکت جهانـی 

آمـوزش« کـه بـا میزبانـی بریتانیا و کینیا بـه گونه آنالیـن برگزار 

شـده بـود، مطرح شـد.

در ایـن نشسـت مناینـده افغانسـتان اعـالم کـرد کـه حکومـت 

ایـن کشـور ۲۰ درصـد از بودجـه اش را بـه آمـوزش اختصـاص 

معـارف  وزارت  رسپرسـت  حمیـدی،  رنگینـه  داد.  خواهـد 

افغانسـتان گفـت: »مـن اینجا هسـتم تا تعهد كنـم كه حکومت  

افغانسـتان بـه تعهـدات مالـی ۲۰ درصـد )بودجـه( بـه بخـش 

آمـوزش ادامـه خواهـد داد و مـا تا آخریـن نفس بـرای این تعهد 

خواهیـم جنگیـد.«

در این نشسـت مالله یوسـف زی، برنده پاکسـتانی جایزه صلح 

نوبـل و از مدافعـان حقوق دخران و رییس  سـازمان بهداشـت 

جهانـی از رهـران جهـان مـی خواهنـد  تـا آمـوزش  دخـران را 

در اولویـت قـرار دهند.

بینـان  از  یکـی  و  نوبـل  جایـزه صلـح  برنـده  یوسـفزی،  ماللـه 

گـذاران نهـاد  مشـارکت جهانـی آمـوزش ابراز داشـت: »همه ما 

مـی دانیـم کـه جهـان بـا بحـران آمـوزش دخـران روبرو اسـت. 

نزدیـک بـه ۱۳۰ میلیـون دخر قبـل از همه گیـری کووید نزده 

ازمکتـب رفـن محـروم بودند. آمـوزش دخران ، بهبود سـالمت 

عمومـی ، کاهـش تغییـرات آب و هوایـی ، بهبـود صلـح و رشـد 

اقتصـادی را بـه ارمغـان میـاورد.« هـم اکنـون در حـدود ۱۴۰ 

میلیـون دخـر در کشـورهای در حـال توسـعه از مکتـب رفـن 

محـروم انـد. در افغانسـتان هـم ۳.۵ میلیـون کـودک بـه دالیل 

گوناگـون مکتـب رفتـه منی تواننـد و اکرثیت آنـان دخران اند. 


