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بحران پناهجویان در مرز یونان؛ 
اتحادیه اروپا خواستار همکاری 

ترکیه شد   
 فنلند اخراج پناهجویان رد 
شده افغان را متوقف کرد  

بـا  زودی  بـه  اسـت  قـرار  کـه  اروپـا  کمیسـیون  رئیـس   
رئیـس جمهـوری ترکیـه دیـدار کنـد گفته این کشـور باید 
پناهجویـان را از مـرز یونـان منتقـل کنـد. اورزوال فـون در 
الیـن در نشسـتی بـا خبرنـگاران گفتـه: »یافتـن راه حلـی 

بـرای ایـن وضعیـت، نیازمنـد  ...

 بـا توجـه بـه وخامـت اوضـاع امنیتـی در افغانسـتان، 
متوقـف  عجالتـاً  را  افغـان  پناهجویـان  اخـراج  فنلنـد 
کـرده اسـت. حکومت افغانسـتان از کشـورهای اروپایی 
خواسـته اسـت تـا اخـراج پناهجویـان ایـن کشـور را 

دسـت کـم بـرای سـه ...

 

کشـور  نامـدار  شـاعران  از  محمـدی  سـیدرضا   

او  بـه مـرگ شـده اسـت.  گفتـه اسـت کـه تهدیـد 

امـا مشـخص نکـرده اسـت کـه از سـوی چـه کـس 

یـا گروهـی تهدیـد شـده اسـت.  آقـای محمـدی در 

صفحـه فیسـبوکش نوشـته اسـت: »ایـن روزهـا کـه 

... و   تلفون هـا  مـی گـذرد هـر روز 

وزارت  هـر  و  فرهنـگ  معـاون  حکیمـی  هـارون   

از  مالـی شـاری  از حایـت  فرهنـگ  و  اطالعـات 

هرمنـدان کشـور خـر داده اسـت. معـاون وزارت 

اطالعـات و فرهنـگ در صفحـه رسـمی فیسـبوکش 

نوشـته اسـت کـه قرار اسـت بـه برخـی از هرمندان 

افغانـی ... سـابقه دار 100 هـزار 
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جنگ و ناامنی؛ یک شاعر 
نامدار کشور تهدید به مرگ 

شده است 

 کمک مالی وزارت اطالعات و 
فرهنگ به هنرمندان

هنری

طالبان؛ 
شعار برای صلح و اراده 

برای جنگ 

 ترک ها و افغان ها باید با روحیه 
برادری و پیوند تاریخی شان در برابر 

فتو )FETÖ( مبارزه نمایند

طالبان حمله به اماکن 
عمومی و محاصره اقتصادی 

جاغوری را متوقف سازد 

 بـا تشـدید جنـگ از سـوی طالبـان و شـکل گیـری 
مقاومـت هـای مردمـی علیـه طالبـان آقـای خلیلـزاد 
فرسـتاده خـاص ایـاالت متحـده بـرای صلح افغانسـتان 
سـفر دوره ای خـود را آغـاز کـرده و در قطـر بـا هیـات 
هـای دو طـرف نشسـت هایـی داشـته اسـت. از سـوی 

دیگـر بنـا اسـت بـه زودی یـک هیـات ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

طاهر زهیر والی بامیان و 
مرادعلی مراد والی دایکندی شد 

 

 

خواسـت،  کشـور  جوانـان  از  پیشـین  جمهـور  رئیـس  کـرزی،  حامـد   

رسزمین شـان را تـرک نکننـد. او گفـت روزی خواهـد آمد که یـک زن رئیس 

جمهـوری افغانسـتان شـود و تأکیـد کـرد کـه »مـا آن روز را خواهیـم آورد.«

آقـای کـرزی کـه سـه شـنبه، ۲۲ رسطـان در یـک نشسـت خـری در کابـل 

و  »تعلیـم  از  می خواهنـد  خارجـی  کشـورهای  گفـت  می کـرد،  سـخرانی 

انـرژی« جوانـان افغانسـتان بـرای سـاخنت خاک شـان اسـتفاده کننـد. او 

خطـاب بـه جوانـی کـه می خواهـد از افغانسـتان بیـرون شـوند گفـت در 

خـاک خـود مبانیـد و بـه کشـور خـود خدمـت کنیـد.

بـه گـزارش بـی بـی سـی، رئیـس جمهـور پیشـین از جوانـان خواسـت بـه 

کشـور خودشـان اعتـاد کننـد. زیرا بـه گفته او بـه زودی صلـح خواهد آمد 

و نظـام جمهـوری باقـی خواهـد ماند.

همزمـان بـا خروج نیروهای بین املللی از افغانسـتان و تشـدید خشـونت ها 

در ایـن کشـور، بـه نظـر می رسـد مـوج جدیـدی مهاجـرت جوانـان از ایـن 

کشـور در حـال شـکل گیری اسـت.

مهاجـرت  از  تـازه ای  مـوج  کشـور  در  امنیتـی  وضعیـت  شـدن  بدتـر  بـا 

غیرقانونـی بـه کشـورهای همسـایه و ترکیـه آغـاز شـده اسـت. هرچنـد آمـار 

دقیقـی از شـار ایـن مهاجـران در دسـت نیسـت امـا گفتـه می شـود در 

ماه هـای اخیـر هـزاران تـن از شـهروندان افغانسـتان بـا عبـور از مرزهـای 

ایـن کشـورها شـده اند. بـه گونـه غیرقانونـی وارد  ترکیـه 

در کنـار آنـان شـاری از مرتجـان و پیـان کاران نیروهـای خارجـی در 

ماه هـای گذشـته بـا برگـزاری هایـش مدنی از جامعـه جهانی خواسـته اند 

بـرای انتقـال آنهـا بـه مکانـی امـن کمـک کنند.

آنهـا گفته انـد اگـر زمینـه انتقـال و اسکان شـان پـس از خـروج نیروهـای 

خارجـی از افغانسـتان مهیـا نشـود، جـان شـان در خطـر خواهـد بـود.

دو هفتـه قبـل مجلـس مناینـدگان آمریکا طرحـی را برای ترسیع رسـیدگی 

بـه تقاضانامـه ویـزای مهاجـرت شـهروندان افغانسـتان کـه بـرای نیروهـای 

آمریکایـی کار کرده انـد تصویـب کـرد.

طـرح مجلـس مناینـدگان کـه دو هفتـه قبـل بـا آرای بـاال تصویـب شـد، 

انجـام  لـزوم  از  را  ویـژه هسـتند  متقاضیانـی کـه واجـد رشایـط مهاجـرت 

کشـور  شـهروند  هـزار   ۱۸ حـدود  می کنـد.  معـاف  پزشـکی  معاینـات 

درخواسـت ویـزای ایـاالت متحـده را داده انـد، اما رونـد طوالنی صـدور ویزا 

آنهـا بـا تأخیر مواجه شـده اسـت.قرار اسـت کـه آمریکا ایـن افـراد را قبل از 

مـاه سـپتامر بـه کشـورهای دیگـر منتقـل کنـد تـا مراحـل درخواسـت های 

بایـدن  اداره   کـه  داد  گـزارش  رویـرتز  پیـش  روز  نهایـی شـود. چنـد  آنهـا 

در حـال بررسـی راه رسیـع بـرای اعطـای ویـزا بـه شـهروندان افغانسـتان 

فعـاالن مدنـی و خرنگارانـی  بـه شـمول سیاسـتمداران زن،  آسـیب پذیر 

اسـت کـه ممکـن از سـوی طالبـان هـدف قـرار بگیرنـد.

گـروه طالبـان اعـالم کرده اگـر این مرتجان »صف دشـمن را تـرک کنند و 

بخواهنـد بـه حیـث یـک فرد عـادی در کشـور خـود زندگی  کننـد، تهدیدی 

متوجـه آنها نخواهد شـد.«

در اعالمیـه ای کـه قبـال گـروه طالبـان منتـر کـرده آمـده اسـت مرتجـان 

افغانـی کـه بـا نیروهـای خارجی همـکاری کرده انـد »باید با ابراز پشـیانی 

از گذشته شـان«، در آینـده راهـی را اختیـار نکننـد کـه بـه گفتـه ایـن گـروه 

»خیانـت به اسـالم و کشـور« دانسـته می شـود.

در نشسـت خـری امـروز خرنـگاری از حامد کرزی، رئیس جمهور پیشـین 

افغانسـتان پرسـید اگـر طالبـان بـه کابـل بیاینـد، آیـا حـارض اسـت بـا آنهـا 

کار کنـد؟ آقـای کـرزی در پاسـخ گفـت اگـر صلـح شـود، چـرا نه؟ بـه گفته 

او »طالبـان از ایـن خـاک هسـتند« و آقـای کـرزی حتـاً بـا آنهـا همـکاری 

خواهـد کـرد و »یکجـا بـا آنهـا ایـن وطـن« را خواهند سـاخت.

بـرای گزینـش  انتخابـات رسارسی  برگـزاری  بـه  تلویحـا  امـا  آقـای کـرزی 

»تعییـن زعامـت  افغانسـتان اشـاره کـرد و گفـت  آینـده  رئیـس جمهـوری 

کشـور در تـوان افـراد نیسـت، بلکـه بـه اراده ملـت افغانسـتان تعلـق دارد.« 

حامـد کـرزی گفـت حارض اسـت زعامت هر کسـی را قبول کنـد، به رشطی 

کـه اراده فـرد فـرد افغانسـتان متثیـل شـده باشـد.

آقـای کرزی در نشسـت خـری امروزش از دولت افغانسـتان و گروه طالبان 

برگردنـد.  میـز گفتگوهـای صلـح  بـه  و  پایـان دهنـد  بـه جنـگ  خواسـت 

وی خطـاب بـه طالبـان گفـت جنـگ نکننـد زیـرا بـا گرفـنت ولسـوالی ها 

بـه هیـچ جایـی منی رسـند. رئیـس جمهـوری پیشـین افغانسـتان در ایـن 

نشسـت خـری از آغـاز زودهنـگام »مذاکـرات جـدی صلـح« خـر داد. او از 

طالبـان خواسـت زیرسـاخت های افغانسـتان را ویـران نکننـد و از تخریـب 

پل هـا، سـاختان ها و نهادهـا دسـت بردارنـد. آقـای کـرزی همچنـان از 

حکومـت افغانسـتان خواسـت فرصت هایـی را کـه بـرای صلـح بـه وجـود 

می آیـد، »ضایـع« نکنـد. در ماه هـای اخیـر هیچ نشـانۀ ملموسـی از کاهش 

خشـونت ها و گفتگوهـای موثـر صلـح در افغانسـتان دیـده نشـده اسـت. 

خشـونت ها در افغانسـتان در ایـن دو مـاه افزایـش یافتـه و دو طـرف جنـگ 

همدیگـر را بـه نداشـنت تعهـد در برابـر مذاکـرات صلـح متهـم می کننـد.

 محمـدارشف غنی، رئیس جمهور 

کشـور به منظـور بررسـی وضعیت 

امنیتـی به والیت بلخ رفت و جلسـه امنیتی را در 

ان والیـت برگزار کرد.

ارگ ریاسـت جمهوری روز سه شـنبه 22 رسطان 

بـا نـر خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه ایـن جلسـه 

بـرای بهبود امنیـت والیت بلخ و والیـات همجوار 

آن والیـت برگزار شـده اسـت.

خرنامـه می افزایـد کـه در این جلسـه مسـئوالن 

رئیـس  بـه  شـال  والیت هـای  و  بلـخ  امنیتـی 

جمهـور کشـور اطمینـان دادنـد کـه از میهـن و 

تهاجـم  برابـر  در  انسـانی  و  ملـی  ارزش هـای  و 

تروریسـتان بـا ایثـار و فـداکاری دفـاع می کننـد.

کـه  اسـت  گفتـه  جلسـه  ایـن  در  غنـی  ارشف 

تعهـدات بین املللی برای تجهیـز و متویل قوای 

مسـلح افغانسـتان پا برجاسـت. وی بـه نیروهای 

امنیتـی و دفاعی در شـال کشـور نیـز اطمینان 

داده اسـت کـه ایـن نیروهـا از حایـت کامـل ی 

برخوردارنـد.

در ایـن سـفر، محمـدارشف غنی، رئیـس جمهور 

والـی  نـور  محمـد  عطـا  سـرتجرال  بـا  کشـور 

بلـخ و رهـر یـک جنـاح حـزب  پیشـین والیـت 

کـرد. دیـدار  اسـالمی  جمعیـت 

دیگـری  خرنامـه  در  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

نوشـته اسـت که در این دیدار روی اوضاع جاری 

از  بـه اجـاع ملـی و حایـت  کشـور و رضورت 

نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور، بحث و تبادل 

نظـر صـورت گرفـت.

رئیـس جمهـور در حالـی وارد بلـخ شـده کـه در 

و  بلـخ  امنیتـی  اوضـاع  می خواهـد  خـود  واقـع 

از نزدیـک مشـاهده کنـد.  را  شـال کشـور 

اخیـرا موجـی از جنگ هـای گسـرتده در والیـت 

هـای شـال راه افتـاده اسـت.

جنـگ  شـالی  والیت هـای  متـام  در  اکنـون 

اکرثیـت  والیت هـا  از  برخـی  و  دارد  جریـان 

اسـت. داده  دسـت  از  را  خـود  جغرافیـای 

و  فاریـاب  ولسـوالی های  اکـرث  می شـود  گفتـه 

تخـار هـم اکنـون در کنـرتول جنگجویـان گـروه 

طالبـان قـرار دارد. صبـح امروز نیز گـروه طالبان 

اعـالم کرده اسـت کـه ولسـوالی مالسـتان والیت 

غزنـی را در تـروف خـود آوده اسـت.

همچنـان ولسـوالی کهمرد والیت بامیـان نیز روز 

گذشـته بـه گـروه طالبان واگذار شـده اسـت. در 

عیـن زمـان گفتـه می شـود که ولسـوالی سـیغان 

نیـز در حـال تـرف کامـل به دسـت جنگجویان 

گـروه طالبان قـرار دارد.

حامد کرزی به جوانان:
 کشور را ترک نکنید، روزی یک زن رئیس جمهور خواهد شد 

رئیس جمهور به منظور بررسی وضعیت امنیتی به بلخ رفت  
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تیم کریکت سپین غر تیم بست 
را شکست داد 

 یک باشگاه اسنوکر در والیت فراه 
افتتاح شده است

ورزشی

 ۶ تفـاوت  بـا  را  بسـت  تیـم  سـپین غر  کریکـت  تیـم 

ویکیـت شکسـت داد. تیم هـای زون سـپین غر و بسـت 

معلـول،  بازیکنـان  تورمننـت  ادامـه  در  سه شـنبه  روز 

نجیب اللـه تره کـی در ورزشـگاه والیـت کـر بـه مصـاف 

هـم رفتنـد. قرعـه ایـن بـازی را تیـم بسـت برد و نخسـت 

بـه توپزنـی آغـاز کـرد کـه در بیسـت آور تعیین شـده با از 

داد. انجـام  بازیکـن ۱۴۲ دوش  دسـت دادن ۹ 

عالءالدین ۳۵ دوش،  ...

افغانسـتان  بیلیـارد  و  اسـنوکر  فدراسـیون  سـخنگوی   

جنـگ زده  والیـت  در  اسـنوکر  باشـگاه  یـک  کـه  گفتـه 

فـراه افتتـاح شـده اسـت. مجیب قاریـزاده گفـت که این 

باشـگاه را حسـین محمـدی، سـهراب و عبدالبصیـر بـا 

هزینـه چهـل هـزار دالر تشـکیل داده اند. آقـای قاریزاده 

بـه رادیـو آزادی گفـت کـه ایـن باشـگاه دارای سـه میـز 

اسـنوکر، فضایی مناسـب بـا همه امکانات ورزشـی برای 

ورزشـکاران و مـردم ایـن والیـت  ...
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طاهر زهیر والی بامیان و مرادعلی مراد والی دایکندی شد 

سرمقاله

 با تشـدید جنگ از سـوی طالبان و شـکل گیری مقاومت 

هـای مردمـی علیـه طالبان آقـای خلیلزاد فرسـتاده خاص 

ایـاالت متحـده بـرای صلح افغانسـتان سـفر دوره ای خود 

را آغـاز کـرده و در قطـر بـا هیـات هـای دو طـرف نشسـت 

هایـی داشـته اسـت. از سـوی دیگـر بنـا اسـت بـه زودی 

بـه  افغانسـتان  دولـت  طـرف  از  رتبـه  عالـی  هیـات  یـک 

رهـری داکـر عبداللـه بـرای رشوع جـدی تـر مذاکـرات 

بـا طالبـان بـه دوحـه سـفر کنـد. در روزهـای گذشـته هـم 

چنیـن گفتگوهـا بـه صـورت محـدود و بـی رمـق میـان دو 

طـرف در دوحـه نیز رشوع شـده اسـت. یک نشسـت دیگر 

میـان دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان در سـطح بسـیار 

پاییـن بـه ابتـکار ایـران در تهـران برگـزار شـد. هـم چنین 

طالبـان نیـز در سـایه تشـدید جنگ و افزایـش خون ریزی 

هـا در رسـانه هـا دم از صلـح می زننـد. همه ایـن تحوالت 

نشـان مـی دهـد کـه حداقـل شـعار صلـح خواهـی هنـوز 

داغ اسـت ولی متاسـفانه هیچ نشـانه ای از صلح تا کنون 

دیـده نشـده اسـت و هرچـه شـعار صلـح خواهـی بیشـر 

گردیـده اسـت، بـه مـوازات آن شـعله هـای جنـگ و دود 

خشـونت بلندتـر رفتـه اسـت. بنابرایـن شـعار طالبـان هم 

اکنـون بـر محوریـت صلـح بلنـد اسـت ولـی اراده واقعـی 

ایـن گـروه بـر جنگ اسـتوار اسـت. 

دهـد  مـی  نشـان  کـه  دارد  وجـود  زیـادی  هـای  نشـانه 

نشـانه  نخسـتین  ندارنـد.  بـرای صلـح  ای  اراده  طالبـان 

تشـدید جنگ ها و کشـیدن خشـونت ها به رسارس کشـور 

اسـت. طالبـان طی یک ماه گذشـته متام تـوان خود را بر 

جنـگ گذاشـته انـد و تقریبا متـام افغانسـتان را به صحنه 

جنـگ متـام عیـار تبدیـل کـرده انـد و در ایـن راسـتا تـا 

کنـون از لحـاظ تـرف مناطق دسـتاوردهایی نیز داشـته 

انـد. بدیهـی اسـت کـه طالبـان توانایـی مدیریـت جنـگ 

را ندارنـد و سـازمان هـای اسـتخباراتی منطقـه هسـتند 

کـه یـک جنـگ گسـرده و متـام عیـار را علیـه نیروهـای 

امنیتـی افغانسـتان اکـال، تجهیـز و متویـل مـی کننـد. 

مدیریـت جنگـی بـا این وسـعت هرگز کار طالبان نیسـت. 

مخصوصـا کـه این جنـگ تنها جنبه سـخت افـزاری ندارد 

بلکـه در پشـت ایـن جنـگ در میـدان، هـم دیپلاسـی 

از  بسـیاری  دارد.  وجـود  تبلیغاتـی  جنـگ  هـم  و  قـوی 

ولسـوالی هـا در روزهـای اخیـر بـدون هیـچ مقاومتـی از 

سـوی نیروهـای امنیتـی تسـلیم طالبـان شـده انـد. همـه 

مـی دانیـم کـه اگر خیانـت و معاملـه ای هم در کار باشـد 

بسـیار انـدک بـوده اسـت. امـا آن چـه در پشـت سـقوط 

هـای اخیـر قـرار داشـته جنگ روانی دشـمن بوده اسـت. 

مسـلا هـم جنـگ در میـدان نـرد و هم جنـگ روانی کار 

چنـد طالبـی کـه حتی از دیـدن کمپیوتر شـگفت زده می 

شـوند نیسـت. بلکـه کار سـال هـا برنامـه ریـزی و طراحی 

نهادهـای اسـتخباراتی کشـورهای منطقـه و همسـایگان 

افغانسـتان اسـت. از ایـن رو وقتـی آنـان هنـوز بـر جنـگ 

ارصار دارنـد مسـلا اراده بـرای صلـح بسـیار کـم اسـت و 

هـر آن چـه هسـت اراده بـرای جنـگ اسـت. 

نکتـه دیگـری کـه نشـان مـی دهـد طالبـان هـم چنـان بر 

جنـگ ارصار دارنـد برداشـت هـای مـورد توافـق از دیدگاه 

هـا و نظـرات ایـن گـروه در میزهـای مذاکـره و کنفرانـس 

هـای بیـن املللـی اسـت. همه کسـانی که تا کنـون رو در 

رو بـا طالبـان گفتگـو کـرده انـد اجـاع دارنـد کـه طالبان 

هرگـز تغییـری نکـرده انـد و ماهیـت اصلـی ایـن گـروه هم 

چنـان بـر خشـونت و جنـگ اسـتوار اسـت. هـم اعضـای 

هیـات مذاکـره کننـده دولـت در قطـر و هـم کسـانی قبال 

در مسـکو و اسـالم آبـاد و جاهـای دیگـر با طالبـان گفتگو 

داشـته انـد، همـه متفـق القـول انـد کـه طالبـان تغییـر 

نکـرده انـد و هنـوز پیـروزی خـود را از راه جنـگ جسـتجو 

کنند.  مـی 

در  کننـده  مذاکـره  هیـات  اعضـای  مـورد  تریـن  تـازه  در 

نشسـت تهـران بـه رهـری حکومـت گـزارش داده انـد که 

طالبـان در ظاهـر دم از صلـح مـی زننـد ولـی هرگـز بـه 

صلـح بـاور ندارند و هـم چنین بر پیـروزی از راه جنگ می 

اندیشـند. بر اسـاس گـزارش این هیات که برداشـت خود 

را از دیـدگاه طالبـان بیـان کـرده انـد طالبـان بـه پروسـه 

صلـح بـه عنـوان  رونـدی نـگاه می کننـد کـه مرشوعیت را 

از آن بگیرنـد ولـی پیـروزی در میـدان نـرد را از راه جنـگ 

بدسـت آورنـد. بـه گفتـه آنـان طالبـان هرگـز بـه مشـارکت 

اقـوام و اقلیـت هـا و زنـان در قـدرت بـاور ندارنـد و هرچـه 

در ایـن مـوارد یـاد می شـود، آنـان تاکید می کننـد که در 

ایـن مـوارد بعـدا باید سـخن بگوییم. از جملـه چیزهایی را 

کـه طالبـان هرگـز قبول ندارنـد انتخابـات اسـت. طالبان 

بـه هیـچ میکانیزمـی کـه بـه انتخابـات بینجامـد هنـوز نـه 

لفظـا و نـه عمـال تـن نـداده انـد و هـم چنـان ارصار دارنـد 

کـه شـورای حـل و عقد همه چیـز را بعد از پیـروزی تعیین 

مـی کند. 

دالیـل و نشـانه هـای فراوانـی وجـود دارد کـه حکایـت از 

بـی بـاوری طالبـان بـه صلـح دارند و نشـان مـی دهند که 

طالبـان هیـچ بـاوری به صلـح ندارنـد. اگرچه تغییـرات به 

وجـود آمـده در طالبـان به همین میزان اسـت کـه آموزش 

داده شـده انـد تـا شـعار صلـح رس دهنـد ولـی هرگـز بـاور 

بـدان ندارنـد. بلکـه طالبـان مصمـم بـه جنـگ و بدسـت 

آوردن پیـروزی از راه خشـونت آمیـز هسـتند. 

 

از صفحه1

 د کابـل وايل وایـي چـې دلتـه د ډلـه ییـز پاڅـون اړتیـا نشـته او کـه 

څـوک غـواړي چـې لـه کابلـه دفـاع وکـړي، لـه سـیمه ییـزو پولیسـو 

رسه دې یـو ځـای يش. د کابـل وايل محمـد یعقـوب حیـدری دغـه 

کـې د  مرکـز  رسـنیو  د حکومـت  پـه ۲۲مـه  د چنـګاښ  څرګندونـې 

خـري یـوې غونـډې پـر مهـال وکـړې.

هغـه وویـل، د کابـل والیت ډېـرو خلکو ورتـه ویيل چې لـه خپل والیته 

پـه دفـاع کـې د مخالفینـو پـر وړاندې وسـله اخـيل. خو نومـوړي زیاته 

کـړه، د وسـله والـو طالبانـو پـر وړانـدې ډلـه ییـز پاڅـون ته اړتیا نشـته 

او کـه څـوک غـواړي لـه کابلـه دفاع وکړي، له سـیمه ییزو پولیسـو رسه 

دې یـو ځـای يش. حیـدري وایـي چـې تر اوسـه پورې ۶۰۰ کسـان په 

کابـل کـې لـه سـیمه ییـو پولیسـو رسه یـو ځای شـوي او هرې سـیمې 

تـه د اړتیـا پـر اسـاس بـه دغه شـمېر ۲۰۰۰ کسـانو ته لـوړ کړي.

 ۳۳۶ کـې  کال  پـه  مهـال  پـر  کال  مـايل  روان  د  چـې  وویـل  وايل 

روان دی. کار  پـروژو  او ۴۸۱  تکمیـل شـوې دي  پـروژې  انکشـايف 

نومـوړي زیاتـه کـړه چـې روان مـايل کال لـه ۳۶ چـک بندونـو څخـه 

۱۸ یـې تکمیـل شـوي او پاتـې نـورو بانـدې کار روان دی. دی وایـي، 

۱۶۵۹ جریبـه ځمکـه د کابـل والیـت پـه بېالبېلـو ولسـوالیو کـې لـه 

غاصبینـو خالصـه شـوې ده.

د هغـه پـه وینـا، لـه ۳۰۰۰ هغـو کورنیـو رسه چـې د طبیعـي پېښـو له 

املـه بېځایه شـوي، د خوراکي توکو مرسـته شـوې ده. حیـدري وویل، 

لـه لـس زره هغـو کورنیـو رسه چې لـه بېالبېلو والیتونو د جنـګ له امله 

کابـل ته بېځایه شـوې، مرسـته به وررسه وشـی.

دغـه راز پـه یـاده غونـډه کې د پـروان وايل فضـل الدین عیـار د ویډیو 

لـه الرې وویـل، هغـه خلک چې د وسـله والـو طالبانو پر وړاندې وسـله 

اخیسـتې، پـه یـوه منظم چوکاټ کـې دې ځای پـر ځای يش.

نومـوړي وویـل، هغـه کسـان یـې نیـويل چـې د پـروان والیت پـه ځينو 

ولسـوالیو کـې یـې لـه طالبانـو رسه همکاري کـړې وه.

هغـه زیاتـه کـړه چـې ډېـر ژر بـه په هغو سـیمو کـې عملیـات پیل يش 

چـې د وسـله والـو طالبانـو پـه واک کـې دي. عیـار وایـي چې پـه تېرو 

درېیـو میاشـتو کـې ۵۰۰ کسـان پـه دغـه والیت کـې د خیانـت په تور 

نیـول شـوي دي. د یادونـې ده، پـه دې وروسـتیو کې د افغانسـتان په 

بېالبېلـو والیتونـو کـې خلکـو د وسـله والـو طالبانـو پـر وړانـدې وسـله 

اخیسـتې او پاڅـون یې کـړی دی.

 پـه خوسـت ښـار کـې د ښـځو لپـاره جـوړ شـوی جومـات له شـاوخوا 

۲۵ کلونـو وروسـته د ګټـې اخيسـتنې پـه موخـه پرانيسـتل شـو.

د ښـځو دغـه جومـات د خوسـت د لـوی جامـع جومـات ترڅنـګ د 

طالبانـو د واکمنـۍ پرمهـال جـوړ شـوی، چـې د نامعلومـو داليلـو لـه 

مخـې تراوسـه غريفعـال و. د دغـه جومـات دروازه نـن د »چنـګاښ په 

۲۲مـه« د خوسـت وايل او يـو شـمېر نـورو چارواکـو لـه خـوا د يـو لـړ 

مراسـمو پـه تـرڅ کـې د ښـځو پرمخ پرانيسـتل شـوه. د خوسـت وايل 

مهمنـد کټـوازي د جومـات د پرانيسـتې پرمهـال ونـه ويـل، چـې ولې 

تراوسـه دغـه جومـات غـري فعـال و، خو زياته يـې کړه چـې د دوی په 

هڅـو رسه فعـال او کټـې اخيسـتنې تـه چمتو شـو.

ده وويـل: ” داسـې ده چـې بعـي خلـک يـا عالقـه نـه لـري يـا ورته 

توجـه نشـته، اراده نشـته. هـر کار تـه چـې اراده ويش هغـه پـه رس 

بانـدې رسـيږي. دا څـو کالـه دا دغسـې خـراب او وران پـروت و چـې 

زمـوږ او تاسـې خوينـدې ټولې په تکليـف وې وررسه. د رئيس صاحب 

د حـج او اوقـاف ښـه تصميـم او پاکـه اراده يـې وه چې نـن دا افتتاح 

شـو.” بـل پلـو د خوسـت د حـج او اوقافـو رسپرسـت رئيـس اسـدالله 

حنيـف پـژواک اژانـس تـه وويـل چـې دغـه جومات پـه يـوه وخت کې 

تـر اتيـا پـورې د ښـځو ملونـځ کوونکـو د ځايولـو ظرفيـت لري.

هغـه وويـل، يـاد جومـات د اودسـه او تشـنابونو ترڅنـګ نـور اړيـن 

ملحقـاط لـه ځـان رسه لـري، چې پـه ترميم يـې نهه سـوه زره افغانۍ 

لګښـت کـړی دی. هغـه وايـي: ” دې ته خـو ځکه ډېره اړتيـا وه وروڼو 

دا دلتـه چـې مـوږ او تاسـو والړ يـو پـه دې کـې هيـڅ سيسـتم نـه و، 

نـه تشـناب و، نـه اوبـه وې، نـه د اوداسـه ځـای و، نه د اسـتنجا ځای 

و، نـه ګـروپ و، نـه بـرق و، هيـڅ شـی نـه و. يـوه کنډواله ځـای و چې 

دلتـه بـه ښـځې راتلـې او کېناسـتې. د ملانځـه وخـت بـه چـې پـرې 

راغـی نـو نارينـه خـو هر چېـرې تللـی يش، ښـځې خو نـه يش تللی، 

نـو اړينـه مـو وبللـه چـې دا ځـای فعـال کـړو.” بلخـوا د خوسـت د 

واليتـي شـورا غـړې نعـت يب يب لـه پـژواک اژانـس رسه خـرو کـې د 

يـاد جومـات پرانيسـتل کېـدل پـر ځـای اقـدام وباله.

هغـې زياتـه کـړه، پـه نـورو واليتونـو کـې هـم بايـد دې ورتـه د ښـځو 

لپـاره ځانګـړي جوماتونـه جـوړ يش، ځکـه پـه وينـا يـې چـې دا يـوه 

اسـالمي ټولنـه ده.

یـوه  یـو غـال شـوی موټـر یـې د  پـروان کـې مسـوولین وايـي چـې   

څارنـوال پـه کـور کـې موندلـی، دغـه راز دوه کسـان یـې د موټـرو د 

غـال او درې نـور کسـان یـې د مـيل اردو د یـوه رستېـري د ترورولـو په 

شـک نیـويل دي. د پـروان امنيـې قومانـدان عبدالـرووف اروزګاين 

پـژواک خـري اژانـس تـه  وویـل چې نن سـهار یـې د دغـه والیت په 

بګـرام ولسـوالۍ کـې د یـوه څارنـوال پـه کـور کې یـو غال شـوی موټر 

کشـف او ترالسـه کـړی دی.

هغـه د یـاد څارنـوال د هویـت پـه اړه معلومـات ورنه کـړل او زیاته یې 

کـړه چـې پولیسـو د یـاد موټـر ترڅنـګ دوه نـور غـال شـوي موټـر هم  

پـه یـاده ولسـوالۍ کې ترالسـه کـړي دي.

د بګـرام ولسـوال اللـه شـېرین دروېـش روويف  پرتـه لـه دې چـې د 

نیـول شـوو هویـت په ډاګـه کړي، وویل چـې دوه کسـان د دوو موټرو 

غـال کولـو پـر مهـال  نیول شـوي دي.

د یـوه بـل خـر لـه مخې، پولیسـو د مـيل اردو د یوه رستېـري ترورولو 

پـه شـک د دغـه والیت پـه مرکز کـې درې کسـان نیويل دي.

د پـروان امنیـه قومانـدان وویـل، دغـه درې کسـان د یـاد والیـت د 

مرکـز د عبـدي بـای کيل اوسـېدونکي دي چـې د تـرور پـه موخـه د 

مـيل اردو د یـوه منسـوب پـه تعقیـب کـې وو چـې ونیـول شـول.

هغـه زیاتـه کـړه چـې دغـه درې کسـان د طالبانـو د ډلـې غړیتـوب  

لـري او د هغـوی یـوه تومانچـه هـم د پولیسـو الس تـه ورغلـې  ده.

طالبانو تر اوسـه په دې اړه څه نه دي ویيل.

روابـط خـوب و مثبـت بـا همـه کشـورها هسـتند، نـه در امـور 

کسـی  دخالـت مـی کننـد و نه به کسـی اجازه مـی دهند که 

در امـور افغانسـتان مداخلـه کنـد.

در  ترکیـه  مقامـات  بـا  مدتـی  از  “مـا  اسـت:  افـزوده  منبـع 

متـاس بـوده ایـم، چنـد جلسـه بیـن مـا برگـزار شـد، آنهـا بـه 

مـا اطمینـان داده بودنـد كـه بـدون رضایـت مـا و خودرسانـه، 

چنیـن تصمیمـی نخواهنـد گرفـت. اینکـه اکنون ایـن فیصله 

را کـرده انـد، خـالف تعهـد انجـام شـده اسـت.”

طالبـان هشـدار داده انـد کـه اگـر مقامـات ترکیـه در مـورد 

تجدیدنظـر نکننـد و نیروهـا باقـی مبانـد، پـس طالبـان بـه 

اسـاس مسـئولیت ایانـی، وجدانـی و ملـی، ماننـد خارجـی 

ایسـتادگی خواهنـد کـرد.  آنهـا هـم  برابـر  هایـی دیگـر، در 

امریـکا  و  ترکیـه  بیـن  توافـق  از  افغانسـتان،  دفـاع  وزارت 

اسـت. کـرده  اسـتقبال 

روح اللـه احمـدزی سـخنگوی ایـن وزارت گفتـه اسـت کـه در 

بخـش بلندبـردن امنیـت و ظرفیت، آنها از حایت کشـورهای 

همـکار قدردانی مـی کنند. 

امنیتـی  نیروهـای  و  ملکـی  افـراد  دادن  قـرار  هـدف  بـرای 

جابه جـا شـده بـود، کشـف و خنثـا شـده اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه جنگ هـا در هفته هـای اخیـر بـه شـدت 

گسـرش یافتـه و بیـش از گذشـته شـدت گرفته اسـت.

هـم اکنـون از شـال تـا جنـوب، از رشق تـا غـرب کشـور و 

مسـلح  قـوای  میـان  جنـگ  افغانسـتان  مرکـزی  مناطـق  در 

افغانسـتان، مقاومت هـای مردمی و جنگجویان گـروه طالبان 

امنیتـی  منابـع  شـواهد  براسـاس  دارد.  جریـان  شـدت  بـه 

ازبیکسـتان،  پاکسـتان،  کشـورهای  از  جنگجویانـی  کشـور، 

تاجیکسـتان، چچـن، اویغورهـای چینـی، جنگجویـان گـروه 

نقـاط مختلـف کشـور همراهـی می کننـد. طالبـان در 

هوایـی و نیروهـای ویـژه بایـد یک جـا شـوند.

امـا گـروه طالبـان موفـق نشـده اسـت مراکـز ایـن والیت های 

تـرف کنـد. در تـازه تریـن صحبـت خـود امیرخـان متقـی 

یکـی از قومندانـان برجسـته گروه طالبان گفته اسـت که این 

گروه قرار نیسـت در شـهرهای افغانسـتان بجنگـد، ولی رشط 

ایـن اسـت کـه همـه بـه ایـن گـروه تسـلیم شـوند و زمینه های 

جنـگ را فراهـم نکننـد. در مـورد سـخنان متقـی مقام هـای 

امنیتـی و دفاعـی کشـور هنـوز واکنشـی نشـان نـداده اند. 

بـرای تصفیحـه کامـل شـهر منی فرسـتند.

بادغیـس  بـه  کومانـدو   800 »اگـر  می کنـد:  تریـح  وی 

فرسـتاده شـود مناینـدگان مـردم و مـردم حارض انـد دوبـاره به 

کردنـد.« بـر  خانه هـای خـود 

ایـن درحالیسـت از یـک هفتـه بـه این سـو در مرکـز بادغیس 

درگیـری بیـن نیروهـای امنیتی و طالبـان جریـان دارد. متام 

مـردم شـهر بـه اطـراف و دیگر والیـات مهاجر شـدند.

بیشـر نگرانی هـای مـردم از امـوال و خانه هایشـان می باشـد 

تـاراج  بـه  امنیتـی  نیروهـای  حتـی  یـا  طالبـان  توسـط  کـه 

کشـیده شـده اسـت. 

شـهیدی والی والیـت دایکندی بود.

وزارت  رسپرسـت  در  ایـن  از  پیـش  زهیـر  طاهـر  محمـد 

اطالعـات و فرهنـگ و والی بامیان بوده اسـت و سـرجرنال 

مرادعلـی مـراد نیـز پیـش از ایـن در منصب هـای مختلـف 

و ارشـد نظامـی از جملـه معیـن وزارت امـور داخلـه، معیـن 

وزارت دفـاع و رئیـس گارنیوزیـون کابـل کـرده اسـت.

تبدیـل  درحـال  دایکنـدی  و  بامیـان  والیت هـای  والیـان 

شـدند کـه اخیـرا وضعیـت در ایـن والیـت چنـدان رضایـت 

بخـش نبـوده اسـت. در ولسـوالی پاتـوی والیـت دایکنـدی 

بیـش از یـک ماه اسـت کـه جنگ میـان نیروهـای امنیتی، 

مقاومـت مردمـی و جنگجویـان گـروه طالبان جریـان دارد.

بـا دسـت به دسـت شـدن منطقـه رستـگاب ولسـوالی پاتـو، 

و  از آن منطقـه بیجـا شـدند و صدهـا خانـه  نفـر  هـزاران 

مسـکن توسـط جنگجویـان گـروه طالبـان به آتش کشـیده 

. شد

کـرده انـد، پـس طالبان در برابـر آنها واکنش نشـان داده اند.

روابـط  ترکیـه  بـا  افغانسـتان  کـه  اسـت  آمـده  خرنامـه  در 

تاریخـی، فرهنگـی و مذهبـی دارد و ادامـه حضـور نیروها، به 

روابـط دو جانبـه بـا ترکیـه آسـیب مـی رسـاند.

طالبـان گفتـه انـد: “ایـن تصمیـم مقامـات ترکیـه، اقدامـی 

ناسـنجیده و عمـل خالف اسـتقالل و متامیـت ارضی و منافع 

ملـی مـردم و کشـور مـا اسـت، مـا ایـن تصمیـم را بـه شـدت 

محکـوم مـی کنیم.”

بخاطریکـه چنیـن تصمیـات، بین ترکیـه و مردم افغانسـتان 

مشـکالت ایجـاد مـی کند، مـا از مقامـات ترکی مـی خواهیم 

کـه ایـن تصمیـم را پس بگیرنـد؛ زیرا که به رضر هر دو کشـور 

اسـت. در خرنامـه آمـده اسـت که حضـور نیروهایـی خارجی 

در کشـور، تحـت هـر نامـی کـه باشـد، اشـغال اسـت و طبـق 

فتـوای صـادرۀ یـک و نیـم هـزار علـای افغانسـتان در سـال 

۲۰۰۱، رفتـار خواهـد شـد. بـر اسـاس هـان فتوایـی کـه در 

طول بیسـت سـال گذشـته، مبـارزه ادامه داشـته اسـت.

طالبـان گفتـه انـد کـه بـر اسـاس احـرام متقابـل، خواهـان 

جوزجـان، هلمنـد، بدخشـان، کنـدز، تخـار، کاپیسـا و کابـل 

کشـته، زخمـی و دسـتگیر شـده انـد.

در روزهـای اخیـر شـار از قومانـدان مهـم داخلـی و خارجـی 

جنگجویـان گـروه طالبـان در نقـاط مختلـف کشـور بـه قتـل 

رسیدند.

علی نـگار  در  حذیفـه  بـه  مشـهور  رحـان  عزیـز  قومانـدان 

ولسـوالی  در  افـکار  بـه  مشـهور  پاچـا  قومانـدان  لغـان، 

موسـاخیل در والیـت خوسـت و چندیـن تنی دیگـر در نرد با 

قتـل رسـیدند. بـه  امنیتـی کشـور  نیروهـای 

ایـن وزارت مـی افزایـد کـه، ۱۳ حلقـه مایـن مختلـف النـوع 

کـه توسـط جنگجویـان گروه طالبـان در نقاط مختلف کشـور 

سـاعت جـان داد. او عـالوه کـرده اسـت کـه در ایـن حملـه، 

هفت تروریسـت دیگر نیز کشـته شـدند. این درحالیسـت که 

جنگ در شـال کشـور شـدت گرفته اسـت و هفته هاست که 

والیـت تخـار، بدخشـان، فاریـاب، کنـدز، رسپـل، سـمنگان و 

بلـخ در آتـش جنـگ می سـوزند. رئیس جمهور غنـی اما صبح 

روز سه شـنبه بـه والیـت بلـخ سـفر کـرد و در آن والیت جلسـه 

امنیتـی تشـکیل داد. همچنـان رئیـس جمهـور در جلسـه که 

بـا پیلوتـان قـوای هوایی کشـور داشـت، گفته اسـت که قوای 

مهـات هـم از ایـن گـروه باقـی مانـده اسـت.

والیـت  شـورای  رئیـس  بیـگ  عبدالعزیـز  حـال  همیـن  در 

طالبـان  حمـالت  گذشـته  روز  دو  »در  می گویـد:  بادغیـس 

بـاالی قلعـه نـو کاهـش یافتـه اسـت.« او افـزود طالبـان در 

اطـراف شـهر و نواحـی  و مناطقـی هنـوز هـم حضـور دارنـد.

بـه بیـان وی، شـهر قلعه نـو در بیـن تپه هـا موقعیـت دارد و 

طالبـان می تواننـد در چنـد ناحیه از شـهر در خانه های مردم 

شـوند. پنهان 

بـه گـزارش خرگـزاری جمهـور؛ از ایـن طـرف بیـگ خطـاب 

کـرده چـرا از سـوی مرکز کشـور نیروهـای کوماندی بیشـری 

کشـور  محلـی  ارگان هـای  مسـتقل  اداره   

تائیـد کـرده اسـت کـه محمـد طاهـر زهیـر 

والـی والیـت بامیـان مقـرر شـده اسـت و جـرنال مرادعلـی 

مـراد والـی والیـت دایکنـدی مقـرر شـده اسـت.

این اداره سـه شـنبه 22 رسطان با نرش خرنامه ای تریح 

کـرده اسـت:»به اسـاس پیشـنهاد اداره مسـتقل ارگان های 

محلـی و حکـم رئیـس جمهـوری، محمـد طاهـر زهـري والی 

والیـت باميان مقرر شـد.«

تقـرری  جداگانـه  خرنامـه  نـرش  بـا  اداره  ایـن  همچنیـن 

سـرجرنال مرادعلـی مـراد را نیـز تائیـد کـرده اسـت. در 

خرنامـه آمـده اسـت: »بـه اسـاس پیشـنهاد اداره مسـتقل 

ارگان هـای محلـی و حکـم رئیـس جمهـوری، سـرجرنال 

مرادعلـی مـراد بـا حفظ رتبـه نظامی والی والیـت دایکندی 

مقـرر شـد.«

پیـش از ایـن سـیدانور رحمتی والی والیت بامیان و رشـیده 

طبـق  و  نیسـت  عـادی  چنـدان  وضعیـت  نیـز  بامیـان  در 

ادعـای گـروه طالبـان روز گذشـته ولسـوالی کهمـرد ایـن 

والیـت توسـط جنگجویـان گـروه طالبـان بـدون درگیـری 

و  امنیتـی  نیروهـای  میـان  جنـگ  و  اسـت  شـده  تـرف 

جنگجویـان گـروه طالبـان در ولسـوالی شـیر ایـن والیـت 

دارد. نیـز جریـان 

از یـک هفتـه بـه ایـن طـرف باشـنده مرکـز والیت بامیـان و 

باشـندگان ولسـوالی منـر1 خانه هـای شـان را بـه دلیـل 

هـراس از جنـگ تـرک کـرده انـد.

تعـدادی از ایـن بیجـا شـدگان بـه کابل آمـده انـد، تعدادی 

بـه ولسـوالی های دوردسـت والیـت بامیـان رفتـه و شـاری 

هـم بـه کوه هـا پنـاه بـرده اند.

بـا ایـن وصـف توقـع مـی رود بـا رفـن ایـن دو والـی جدیـد 

بحـران مدیریـت و شـود دسـت کم بـه مسـاله بیجاشـد گی 

رسـیدگی شـود.

 طالبـان مسـلح هشـدار داده انـد کـه در صورت باقـی ماندن 

نیروهـای ترکیه در افغانسـتان، مانند گذشـته بـا آنها درگیری 

خواهنـد کرد.

ایـن درحالـی اسـت کـه اردوغـان رئیس جمهـور ترکیـه، چند 

روز پیـش گفتـه بود کـه در رابطه بـه محافظـت امنیت میدان 

هوایـی کابـل، بـا امریکا بـه یک توافق رسـیده اند. بر اسـاس 

ایـن توافقنامـه، تعـدادی از نیروهای ترکیـه، در میدان هوایی 

کابـل وظیفـه امنیتـی را بـر عهده خواهند داشـت.

در خرنامـه ای کـه بـه تاریـخ ۲۲ رسطان از سـوی طالبان به 

نرش رسـیده، آمده اسـت کـه به اسـاس توافقنامۀ دوحـه، باید 

همـه نیروهای خارجـی افغانسـتان را ترک کنند.

منبـع افـزوده اسـت کـه ایـن فیصلـه از سـوی ملـل متحـد و 

جهانیـان تایید شـده، و به شـمول ترکیه که وزیـر امور خارجۀ 

قـرارداد حضـور داشـت،  ایـن  آن کشـور در مراسـم امضـای 

بیشـر کشـورها ایـن فیصلـه را تاییـد و اسـتقبال کـرده انـد.

و  بـه خواسـت  ترکیـه  مقامـات  اینکـه  از  انـد  گفتـه  طالبـان 

توافـق امریـکا، باقی مانـدن نیروهایی خود در کشـور را اعالم 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه در 

از جنگجویـان  تـن  شـبانه روز گذشـته 267 

گـروه طالبـان در نـرد بـا قـوای مسـلح کشـور در والیت های 

مختلـف بـه هالکـت رسـیدند.

ایـن وزارت روز سـه شـنبه 22 رسطـان بـا نـرش خرنامـه ای 

ایـن  ایـن گـروه در  گفتـه اسـت کـه 119 جنگجـوی دیگـر 

چهـار  دفـاع  وزارت  قـول  بـه  انـد.  برداشـته  زخـم  نردهـا 

جنگجـوی گـروه طالبان به دسـت نیروهای امنیتـی و دفاعی 

کشـور اسـیر شـده انـد.

خرنامـه عـالوه میکنـد کـه ایـن جنگجویـان گـروه طالبـان 

در والیـات ننگرهـار، لغـان، قندهـار، هـرات، بلـخ، فاریـاب، 

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد که والـی نام نهاد 

گـروه طالبـان بـرای والیت تخـار در یک حمله 

هوایـی نیروهای هوایی کشـور به هالکت رسـید.

فـواد امـان معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی روز سه شـنبه 

22 رسطـان بـا انتشـار اعالمیـه خـری گفته اسـت کـه  صبح 

روز سـه شـنبه در یـک حملـه هدفمنـد قـوای هوایـی در قریه 

»نورالدیـن«  مولـوی  تالقـان  شـهر  رسای سـنگ«  »کنجـک 

والـی نـام نهـاد طالبـان نخسـت زخمـی شـد و پـس از چنـد 

 پایـگاه ارتـش در غـرب کشـور گفتـه اسـت سـاحات وسـیع 

از وجـود طالبـان پاکسـازی شـده اسـت. شـهر قلعه نـو 

 پایـگاه ارتـش 207 ظفـر در خرنامـه ای بیان کرده اسـت که 

در نتیجـه عملیـات تصفیـوی در قلعه نـو اکـر سـاحات ایـن 

شـهر از طالبان پاکسـازی شـده اسـت.

در ایـن مـن گفتـه شـده کـه ایـن عملیـات بـه رهـر فرمانـده 

پایـگاه ارتـش »حسـیب الله مسـعود آخنـد زاده« رهـری شـده 

است.

در ایـن اعالمیـه ذکـر شـده در ایـن عملیـات تلفات سـنگینی 

و  سـالح  مقـداری  همچنـان  اسـت.  شـده  وارد  طالبـان  بـر 

بامیـان فـرار کـرده اند.

موصـوف گفـت که اکنـون طالبان در این ولسـوالی جابجا 

شـده انـد، بـا آنکـه با مـردم برخـورد نادرسـت انجـام نداده 

انـد؛ امـا اکـر باشـندگان بامیـان از بدتـر شـدن وضعیـت 

هـراس دارنـد و از محـالت شـان کوچ مـی کنند.

در همیـن حـال، ذبیـح اللـه مجاهـد از سـخنگویان گـروه 

طالبـان؛ از ترف ولسـوالی کهمرد، سـیغان و دره غندک 

ولسـوالی شـیر بـه دسـت افراد شـان سـخن گفتـه و ادعا 

کـرده اسـت کـه مقـدار زیـادی سـالح و مهـات نیروهـای 

امنیتـی نیـز بـه دسـت افراد آنـان افتاده اسـت. از سـقوط 

ولسـوالی الینـگار لغـان بـه دسـت طالبـان نیز خـرداده 

. شد

صفـی اللـه افغانیار سـخنگوی قوماندانی امنیـه لغان، با 

تاییـد ایـن خـر بـه پـژواک گفـت کـه محـل را تغییـر داده 

انـد و عملیـات بـاز پسـگیری ایـن ولسـوالی را آغـاز کـرده 

اند.

درعیـن حـال، طالبـان همچنـان مدعـی اند که ولسـوالی 

الینـگار لغـان را نیـز بـدون کـدام درگیـری تـرف کـرده 

انـد. ایـن، چهارمیـن ولسـوالی لغـان اسـت که به دسـت 

شـهر  تپـه  افغـان  قریـه  در  کنـد.  مـی  سـقوط  طالبـان 

شـرغان، میـان نیروهـای امنیتـی و طالبـان نـرد شـدید 

صـورت گرفتـه اسـت.

یـک منبـع ریاسـت امنیـت ملـی کـه نخواسـت نامـش در 

گـزارش ذکـر گـردد، بـه پـژواک گفـت که از شـب گذشـته 

تـا سـاعت ۹ صبـح روز سه شـنبه، میـان نیروهـای امنیتی 

و طالبـان در قریـه افغـان تپـه شـهر شـرغان، درگیـری 

شـدیدی صـورت گرفـت کـه در نتیجـه ۲۴ طالـب کشـته 

شـده، سـه تـن زخمـی و هفـت تـن بـه اسـارت نیروهـای 

امنیتـی درآمـده انـد.

ازمنسـوبین  تـن  دو  نـرد  ایـن  در  کـه  گفـت  موصـوف 

انـد. برداشـته  جراحـت  نیـز  امنیتـی  نیروهـای 

منبـع افـزود کـه شـاهراه شـرغان – رسپـل، بـه روی تردد 

نیروهـای  کنـرول  زیـر  سـاحه  در  و  اسـت  بـاز  وسـایط 

امنیتـی والیـت جوزجـان، هیـچ مشـکلی برای رفـت و آمد 

مسـافرین وجـود نـدارد.

کـه  گفـت  تپـه  افغـان  قریـه  باشـندگان  از  شـیرمحمد 

وضعیـت، طـی مدت یکـاه در ایـن منطقه دگرگون شـده 

و باشـندگان قـرا و قصبـات در اطـراف قریـه افغـان تپه، با 

چالـش هـای جنگـی رو بـه رو میباشـند.

پـزی  خشـت  هـای  کـوره  منطقـه،  ایـن  در  او  گفتـه  بـه 

فعالیـت داشـت کـه نسـبت جنـگ بیـن دو طـرف، مـردم 

کار وبـار شـانرا رهـا کـرده و ایـن امـر باعـث بیکاری شـار 

زیـادی از جوانـان شـده اسـت . موصـوف عـالوه کـرد کـه 

منـازل مسـکونی کـه در کنـار رسک عمومـی واقـع اسـت، 

خالـی از سـکنه  میباشـد و شـار زیـادی از ایـن خانـه ها 

بـه سـنگرهای طالبـان تبدیـل شـده اسـت .

 منابـع امنیتـی و محلـی مـی گوینـد کـه ولسـوالی هـای 

کهمـرد، سـیغان و بخـش هایـی از ولسـوالی شـیر والیت 

بامیـان و الینـگار لغـان، بـه دسـت طالبان سـقوط کرده 

است.

یـک منبـع امنیتـی در بامیـان کـه نخواسـت نامـش ذکـر 

شـود، گفت که در ۲۴ سـاعت گذشـته، طالبان ولسـوالی 

هـای کهمرد و سـیغان را ترف کرده انـد و متام نیروهای 

امنیتـی مسـتقر در ایـن ولسـوالی هـا، بـه مرکـز بامیـان 

عقـب نشـینی کـرده اند.

را  شـیر  ولسـوالی  طالبـان  اکنـون  کـه  افـزود  موصـوف 

محـارصه منـوده و حمـالت شـان را آغـاز کـرده انـد، که در 

نتیجـه دره غنـدک و بخـش هـای زیـاد ایـن ولسـوالی را 

نیـز تـرف کرده انـد. موصوف سـقوط ولسـوالی را ضعف 

مدیریـت مقـام والیـت عنـوان کـرد.

بـه گـزارش خرگـزاری پـژواک؛ محمـد سـهراب باشـندۀ 

را  آنـان  ولسـوالی  طالبـان  کـه  گفـت  کهمـرد،  ولسـوالی 

کردنـد. تـرف 

وی کـه بـه دلیـل مشـکالت امنیتـی،  بـا خانـواده اش بـه 

طـرف کابـل در حرکـت بـود، گفـت تـا بهرشـدن وضعیت 

امنیتـی در والیـت بامیـان، بـه کابـل مـی رود.

در همیـن حـال، محمـد امیـن باشـنده ولسـوالی سـیغان 

نیـز سـقوط ایـن ولسـوالی به دسـت طالبـان را تاییـد کرد 

و گفـت کـه نیروهـای امنیتـی، بـدون در گیـری بـه مرکـز 

منبع امنیتی: ولسوالی های کهمرد و سیغان بامیان و الینگار لغمان به دست طالبان افتاد
کارتون

والي: خلک دې له کابل څخه د 
دفاع لپاره له سیمه ییزو پولیسو 

سره یوځای شي

په خوست کې د ښځو لپاره جوړ شوی 

ځانګړی جومات پرانیستل شو

یو غال شوی موټر د یوه څارنوال په کور 

کې موندل شوی

طالبان: در صورت باقی ماندن نیروهایی ترکی در افغانستان، با آنها جنگ خواهیم کرد 

وزارت دفاع ملی: در 24 ساعت گذشته 267 جنگجوی طالبان کشته شدند

وزارت دفاع ملی: والی نام نهاد طالبان برای تخار کشته شد

پایگاه ارتش در غرب کشور: طالبان از ساحات وسیع قلعه نو پاکسازی شدند  

طالبان؛ شعار برای صلح 
و اراده برای جنگ

محمد هدایت

استقبال مردم بامیان از طاهر زهیر



 

ایـن هفتـه، ترکیـه پنجمیـن سـالگرد اقـدام کودتـای ۱۵ 

جـوالی ۲۰۱۶ میـادی را کـه توسـط فتـح اللـه گولـن و 

را  اسـت،  گرفتـه  صـورت   )FETÖ( وی  تروریسـتی  گـروه 

گرامـی مـی دارد. حملـه بـه نهادهـای دموکراتیـک ترکیـه 

منجـر بـه جـان باخـن ۲۵۱ تـن و زخمـی شـدن بیـش از 

۲۰۰۰ تـن گردیـده اسـت. 

کودتاگـران خائـن کـه از جانب فتـو در داخـل ارتش ترکیه 

بـه گمراهـی سـوق داده شـده بودنـد، دسـت بـر رسنگـون 

سـازی حکومـت که از طریـق انتخابات مردم سـاالری روی 

کار آمـده بـود، زده و بـدون تردیـد نهـاد هـای دموکراتیـک 

ترکیـه را مـورد هـدف قـرار دادنـد. شـبکه تروریسـتی فتـح 

اللـه چـی )FETÖ( بر کاخ ریاسـت جمهوری یـورش برده و 

پارملـان ترکیـه را زمانی مـورد مببارد قـرار دادند که وکای 

پارملـان در حـال جلسـه بودنـد و همچنـان تـاش منودند 

تـا رئیـس جمهـور را نیز تـرور منایند. تروریسـت ها بشـکل 

خشـونت آمیـز بـاالی مراکز رسـانه هـای آزاد کـه در همچو 

مـردم سـاالری هیچـگاه  از  دفـاع  بـرای  وضعیـت دشـوار 

نـرات زنـده شـان را متوقف ننمـوده بودند، هجـوم بردند. 

ملیـون هـا شـهروند ترکیـه، دیـدگاه هـای سیاسـی شـان 

را کنـار گذاشـته و بـرای ایسـتادگی در برابـر توطئـه گـران 

کـه قانـون اساسـی را زیـر پـا کـرده بـاالی شـهروندان بـی 

گنـاه شـلیک مـی منودنـد، متحـد شـدند. مـردم ترکیـه در 

اتحـاد بـا همدیگـر، اجازه ندادنـد تا یک گروه مسـلح مردم 

سـاالری، آزادی و طـرز زندگـی شـان را بـه غـارت بـرد.

۱۵ جـوالی یـک تهدیـد آشـکار بـر موجودیـت بـوده کـه 

مسـتقیم تأسـیس دولـت ترکیـه را هـدف قـرار داده اسـت. 

تاریـخ  در طـول  تروریسـتی  بدتریـن حملـه  ایـن حملـه، 

جمهـوری ترکیـه مـی باشـد. همچنـان ۱۵ جـوالی یـک 

ترکیـه  کشـور  سـاالری  مـردم  اراده  و  قـوت  از  آزمایشـی 

بـوده اسـت. متامـی احـزاب سیاسـی هـم در قـدرت و هـم 

در اوپوزیسـیون، اعضـای قـوای مسـلح کـه متاثـر نگردیده 

بودنـد، پلیـس و رسـانه ها همه با هـم در مقابل کودتاگران 

ایسـتادگی کردنـد. عـاوه بر ایـن همه، مردم تـرک از همه 

جوانـب اجتامعـی و دارای دیدگاه های سیاسـی مختلف، 

جهت دفاع از حقوق مردم سـاالری شـان ایسـتادگی کرده 

و یـک منـاد تاریخـی از وحـدت را بـه منایـش گذاشـته و با 

ازخودگـذری در مقابـل تانـک هـا قـرار گرفتنـد.

در حقیقـت، حکومـت ترکیـه در برابـر سـاختار هـای فرقـه 

گرایانـه و منابـع مالـی آنهـا قبـل از ۱۵ جـوالی اقداماتـی 

را عملـی منـوده بـود. تصمیـم بسـن کـورس هـای گـروه 

فتـو )FETÖ( کـه مرکـز مهـم رسبازگیـری و منبـع بـزرگ 

عایداتـی بـرای ایـن گـروه محسـوب مـی شـد، یـک رضبـه 

قـوی بـر ایـن سـاختار وارد منود. بـه تعقیـب آن، تحقیقات 

اداری و عدلـی در برابـر جنبـه هـای جنایـی ایـن نهـاد از 

قبیـل، تقلـب در امتحانـات رقابتی دخولـی ادارات ملکی، 

شـنیدن مکاملـات تلفونـی بشـکل غیـر قانونـی، عملیـات 

هـای پـول شـویی و در برابـر چندین جرم دیگـر نیز صورت 

گرفـت. پلیـس و نهـاد عدلـی نیـز بـرای عـزل و برطـرف 

منـودن اعضـای فتـو )FETÖ( کـه در موقـف هـای بلنـد 

دولتـی قـرار داشـتند، اقداماتـی را روی دسـت گرفتـه بود. 

بـه اختصـار، فتـو )FETÖ( در داخل کشـور ترکیـه توانایی 

اش را از دسـت داده بـود. بـه تاریـخ ۱۵ جـوالی ۲۰۱۶ 

میـادی تاش شـان برای بدسـت گرفن دولـت را، آخرین 

فرصـت بـرای نجات مـی دانسـتند.

برخـاف مفکـوره بعضی حلقات، فتـو )FETÖ( یک حرکت 

مدنـی بـی رضر آموزشـی نبـوده و دانسـن گولـن منحیـث 

یـک واعـظ و دانشـمند صلـح گـراء اسـامی، یـک مفکـوره 

بسـی نادرسـتی خواهـد بود. 

مـا بـا یک سـاختار جهانی روبرو بودیم که در صدد بدسـت 

آوردن قـدرت و نفـوذ جهانـی بـود. فتـو )FETÖ( از طریـق 

مکاتـب، انجیـو هـا، البـی هـا، رسـانه هـا و رشکـت هـا، در 

بیشـر از ۱۵۰ کشـور جهان به شـمول افغانستان فعالیت 

داشـت. واقعـٔه کـه دقیقاً پنج سـال قبل از امروز در کشـور 

ترکیـه رخ داد، نشـان دهنـده توانایـی این سـاختار مخفی 

اسـت کـه در کشـور هـای کـه فعالیـت دارد نیـز همچـو 

فعالیـت هـا را انجام خواهـد داد.

)FETÖ( د کودتـا څخـه مخکـي پـه افغانسـتان کـې ۱۲ 

از چنـدی بدینسـو کـه گـروه طالبـان حمـات 

شـان بـر سـه ولسـوالی باقی مانـده والیـت غزنی را 

آغـاز منـوده اند، همزمـان حلقه محـارصه اقتصادی 

را نیـز بـر سـاکنین ایـن ولسـوالی ها تنـگ منـوده 

اسـت، ولسـوالی های جاغـوری، ناهـور و مالسـتان 

از مناطـق امـن والیـت غزنـی بـه حسـاب مـی آینـد 

کـه در ایـن اواخـر مـورد حملـه گـروه طالبـان قـرار 

گونـه ی  بـه  بـازار  رونـق  و  کاسـبی  اسـت.  گرفتـه 

نیمـه تعطیـل در آمـده اسـت، راههـای مواصاتـی 

طالبـان  گـروه  توسـط  غزنـی  مسـیر  بـه  جاغـوری 

در  بـازار،  کاران  کسـبه  اسـت،  گردیـده  مسـدود 

بـا  شـان  روزمـره  فـروش  و  خریـد  و  امـوال  تهیـه 

چالـش هـای جـدی مواجه انـد، مردم از دسرسـی 

بـه امکانـات تغذیـوی و مـواد سـوخت و سـوز نفتـی 

محـروم گردیـده اند، مریض داران به دلیل مسـدود 

بـودن راههـای مواصاتـی منی توانند عزیزان شـان 

را بـه کابـل و غزنـی جهـت مـداوا بفرسـتند. پس از 

حملـه طالبـان در پاییـز سـال 1397 بـر جاغوری، 

بـه  تـا کنـون  زمـان  آن  از  مسـیر گیـان جاغـوری 

روی عابریـن مسـدود بود، کرایه مسـافرین از 400 

افغانـی یکبـاره بـه 800 افغانـی فزونـی یافـت، این 

گـروه تنهـا مسـیر قـره بـاغ – جاغـوری را بـه روی 

مـردم بـاز گذاشـته بودنـد، هـم اکنـون ایـن مسـیر 

نیـز مسـدود گردیـده اسـت و مـردم در مضیقـه ی 

اقتصـادی قـرار گرفتـه انـد.

از  متکـی  منطقـه  بـه  حملـه  از  پـس  طالبـان 

مربوطـات ولسـوالی قـره بـاغ والیـت غزنـی، جنـگ 

ولسـوالی  بـر  مقـر  و  ولسـوالی گیـان  از مسـیر  را 

جاغـوری تحمیـل منـوده انـد، ایـن گـروه تـا هنـوز 

پیـروی  بـه  ولسـوالی  ایـن  در  اسـت  نتوانسـته 

دسـت یابـد، زمانـی کـه حملـه طالبـان از چندیـن 

شکسـت  بـه  جاغـوری  ولسـوالی  بـر  اسـتقامت 

انجامیـد، اکنـون بـا اسـتفاده از سـاح ثقیلـه، بازار 

انگـوری را کـه در مرز با ولسـوالی گیـان قرار دارد 

مـورد حملـه قرار مـی دهد، این بازار یکی از شـلوغ 

بازارهـای تجارتـی اسـت کـه نفـوس عمـده  تریـن 
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ایـن  از  را  شـان  روزمـره  مایحتـاج  ولسـوالی  ایـن 

بـازار تهیـه مـی مناینـد، در حـال حـارض کـه بـازار 

مـورد حملـه سـاح ثقیلـه قـرار گرفته اسـت مردم و 

کسـبه کاران جـرأت منـی کنند بر رس کسـب و کار 

شـان حارض شـوند. در متاسـی کـه با اهالـی محل 

فشـار  از  آنـان  داشـتم،  محلـی  اردوی  نیروهـای  و 

نیروهـای  آوردنـد،  زبـان مـی  بـه  اقتصـادی حـرف 

تـوان  مردمـی  خیـزش  بـا  همـکاری  در  امنیتـی 

مدیریـت الزم جنگـی را در ایـن ولسـوالی دارنـد، 

عـر روزدوشـنبه، طالبـان از اسـتقامت ولسـوالی 

مقـر بر پاسـگاه خیـزش مردمی حمله منـوده بودند 

نشـینی  بـه عقـب  آن طالبـان مجبـور  پـی  در  کـه 

شـده و یـک تـن از نیروهـای خیزش مردمی شـهید 

مـی گـردد، حـر جغرافیایـی ایـن منطقـه، مـردم 

را بـه شـدت در تنگنـا قـرار داده اسـت. خواسـت 

مـردم ایـن ولسـوالی از دولت مرکزی این اسـت که 

یکـی از ایـن راههای مواصاتی بـه روی رفت و آمد 

مـردم گشـوده شـود؛ امـا مـردم محـل مـی گوینـد 

کـه در ایـن راسـتا هیچ اقدامـی از سـوی نهادهای 

مسـئول صـورت نگرفتـه اسـت.

بـه  بـار  ایـن  طالبـان  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 

در  را  مـردم  بـا  دشـمنی  مسـیر  مسـتقیم  صـورت 

حـال پیمـودن اسـت، پیـش از ایـن با وجـود جنگ 

هـای سـختی کـه میـان دولـت و طالبـان در ایـن 

اماکـن  بـود هیچـگاه  پیوسـته  وقـوع  بـه  ولسـوالی 

عمومـی و بازاریـان مـورد حملـه آنـان قـرار نگرفتـه 

بـود، جنـگ بـه صـورت عـادی در حالـت رو در رو 

بـود حتـی کمریـن رضر اقتصـادی متوجـه امـوال 

مردمـی نشـده بـود، بـا توجـه بـه تجمـع دوکان هـا 

و شـدت شـلوغی کـه در بـازار انگـوری وجـود دارد، 

تـداوم فیر سـاح هـای ثقیلـه طالبان ایـن احتامل 

را میدهـد کـه دوکان هـا مـورد آتش سـوزی و غارت 

قـرار گیـرد. وضعیـت در جاغـوری ثابـت مـی سـازد 

کـه طالبـان برخـاف شـعارهای پوپولیسـتی شـان 

کـه مدعـی اند بـه غیر نظامیـان و اهالـی محل کار 

ندارنـد و آنـان مـی تواننـد بـه کار و کاسـبی شـان 

بـه صـورت عـادی ادامـه دهنـد کامـا در تضـاد و 

مغایـر بـا ادعاهـای شـان عمـل می کننـد. در ایـن 

فـاز جنگـی ایـن گروه دشـمنی مسـتقیم بـا مردم را 

برگزیـده اسـت، اگـر آنـان توجیـه منایند کـه مراکز 

نظامـی را در فیر این سـاح هـای ثقیله مورد هدف 

قـرار داده انـد کامـا توجیـه ناپذیـر اسـت؛ زیـرا در 

بـازار انگـوری کـه هـم اکنـون مـورد هـدف طالبـان 

اسـت هیـچ نیـروی امنیتـی و خیـزش مردمی وجود 

نـدارد؛ بلکـه آنـان در کوههـا و سـنگرهای دفاعـی 

قـوای  مراکـز  بـا  بـازار  فاصلـه  می برنـد.  رس  بـه 

اسـت؛  الـی ده کیلومـر  اقـل هفـت  مسـلح، حـد 

بومـی  نیروهـای  از  نیـز  طالبـان  کـه  وجـودی  بـا 

ولسـوالی هـای گیـان، مقـر و همجـوار جاغـوری 

می باشـند بـه خوبـی آگاه انـد کـه نیروهای مسـلح 

در کجـا موقعیـت گرفتـه انـد و محـل تـردد ملکـی 

سـال  گـروه  ایـن  بومـی  اعضـای  کجاسـت  در  هـا 

هـای سـال در ایـن بـازار در رفـت و آمـده بـوده اند 

حتـی بـا سـنگریزه های آن آشـنایی الزم را دارنـد؛ 

بنـا بـر ایـن از ایـن رویکـرد ضـد مردمی آنـان کاما 

در  بـدون  را  ملـت  بـا  جنـگ  کـه  اسـت  مشـهود 

نظرداشـت پیامدهـای آن بـر گزیـده انـد.

مرکـز  بـا  جنـگ  مـرزی  نقطـه  ایـن  فاصلـه 

ولسـوالی جاغـوری حـدود 25 کیلومـر اسـت، بـا 

توجـه بـه کـوه بنـدی و صعب العبـور بـودن مناطق 

جاغـوری، بـه فرض محال اگر این گروه موفق شـود 

ایـن بخـش عمده جاغـوری را به تـرف خویش در 

آورد، راهیابـی آنان به مرکز ولسـوالی کار دشـواری 

اسـت، در سـال 1397 موفق شـدند برای چند روز 

ایـن منطقـه را در کنـرل در آورنـد؛ امـا نتوانسـتند 

و  رسخـورده  مناینـد  بـاز  مرکـز  سـوی  بـه  راهـی 

خجلـت زده بـا تلفـات سـنگینی کـه متقبـل شـدند 

از ایـن ولسـوالی پـا بـه فـرار گذاشـتند، دفعـه قبل 

نیروهـای اردوی ملـی و خیـزش مردمـی در حـد و 

انـدازه هـای کنونـی در ایـن منطقـه جنگـی حضور 

جـرال  بنـام  جهـادی  رهـران  از  یکـی  نداشـت، 

باشـی حبیـب الله خـان در نقطه مـرزی حوتقول با 

تعـدادی معـدود از افـراد تحـت امر اش سـال های 

مسـتحکم  سـد  همچـون  طالبـان  برابـر  در  سـال 

ایسـتادگی مـی منـود، وقتیکـه این گروه سـه سـال 

پیـش بـا تشـدید قوا بر ایـن منطقه حملـه منود وی 

بـا تعـداد از افرادش شـهید شـد؛ پـس از آن اردوی 

ملـی و نیروهـای خیـزش مردمـی با روحیـه و انگیزه 

مضاعـف در مقابـل طالبـان قـرار گرفـت و تـا کنون 

توانسـته انـد بـه خوبـی هرگونـه حملـه ایـن گـروه 

را دفـع مناینـد، مـوج نیروهـای مسـلح در ترکیـب 

اردوی ملـی، محلی و خیزش مردمی سـپر مناسـب 

دفاعـی را در مقابـل طالبـان ایجـاد کـرده اند، این 

گـروه در حمـات هفتـه قبـل تلفات چشـمگیری از 

ایـن نیروهـا متحمـل شـدند؛ امـا اکنـون در جران 

ایـن شکسـت، مـردم را در محـارصه اقتصـادی قرار 

داده انـد. از دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان و 

مقامـات مسـئول انتظـار مـی رود کـه جهـت رهایی 

مـردم از معضـات و تنگنـای اقتصـادی، راههـای 

مواصاتـی بـه سـوی مرکـز غزنـی را بـه روی ایـن 

مـردم بگشـایند، جاغـوری هـا همـواره در حامیـت 

و اشـاعه دموکراسـی نقـش فعـال در ایـن دو دهـه 

داشـته انـد، ایـن ولسـوالی، یکی از ولسـوالی های 

آیـد،  مـی  حسـاب  بـه  غزنـی  والیـت  اسـراتژیک 

حـر و سـقوط آن بـه مثابـه نقطـه پایان گذاشـن 

مـی  محسـوب  والیـت  ایـن  در  دولـت  حاکمیـت 

گـردد. مـردم بیـش از ایـن تحمـل حـر و تحریـم 

هـای مـواد اولیـه زندگـی را نخواهند داشـت، مردم 

همچـون  آن  همجـوار  هـای  ولسـوالی  و  جاغـوری 

ناهـور و مالسـتان کـه به صورت مشـرک در معرض 

تهدیـد قـرار دارنـد در جمـع چند ولسـوالی متمدن 

ایـن  آینـد،  بـه حسـاب مـی  تابـع نظـام مرکـزی  و 

بـه  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  در  هـا  ولسـوالی 

صـورت گسـرده از نظام حامیت منوده و بیشـرین 

ریختنـد؛  غنـی  جمهـور  رئیـس  آدرس  بـه  را  رأی 

رئیـس  از  اقتصـادی،  واماندگـی  ایـن  در  اکنـون 

از  بخشـی  عنـوان  بـه  مسـئول  مقامـات  و  جمهـور 

نفـوس حـوزه جمهوریـت انتظـار دارنـد تـا بـه ندای 

شـان لبیـک گفتـه و زنجیره هـای حـر اقتصـادی 

را از پـای آنـان بـاز مناینـد. طالبـان هـم اگـر واقعـا 

چنانچـه در شـعارهای اعامی شـان جلـوه میدهند 

کـه مـردم را مـورد اذیـت و شـکنجه قـرار منیدهنـد 

بهـر اسـت کـه از ایـن گزینـه رصف نظـر منـوده و 

ایـن مناطـق را وارد جنـگ قومـی نسـازند، نشـان 

گرفـن اماکـن عمومـی و بسـن راهها، چیـزی غیر 

از ایـن تـراژدی را بـه تصویـر منیکشـد.

ښـوونځي او درې د مطالعـې مرکزونـه  اداره کـول. دوی  د 

دهغـی مغرضـئ موخـې  او د خپل کړنو مالـی متویل لپاره 

د دې ښـوونځیو عایـدات پـه غیرقانوين ډول له افغانسـتان 

څخـه بهـر تـه لیږدلـوی دی، او یـو افغانـۍ هـم تـری ندي 

پانګـه شـوې. د افغانسـتان او ترکیـې د پوهنـې وزارتونـو 

ترمینـځ د تـړون السـلیک  )کال ۲۰۱۸  فروري(  وروسـته 

د )FETÖ( تړل شـوي ۱۵ ښـوونځي او د زده کړې مرکزونه 

وروسـته له هغـه د افغان-ترک معارف ښـوونځی ته لیږدول 

زیربنـاوې   تاسیسـات  ښـوونځیو   د  ترکیـې  چـی  شـوي، 

پـه هـرات، جـال آبـاد، شـرغان، مـزار رشیـف، کابـل او 

کندهـار کـې چی السـته راوړی ارزولې دی. مـوږ په کابل، 

کندهـار، مزاررشیـف او هـرات کـې څلور اضايف ښـوونځي 

او درې د مطالعـې مرکزونـه پرانیسـتي دي. یواځی دوی د 

ترکیـې د هیـواد د روزنـې د منل شـوی سیسـتم ریښـتونی 

اسـتازي دي، لـه دوي پرتـه کوم نـور وګړي چـې د »افغان-

تـرک« لـه نـوم څخـه ګټـه پورتـه کـوی د FETÖ د سـازمان 

پاتـې شـوين دي چـې الهـم د افغـان زدکوونکـو زهرجـن 

کولوتـه دوام ورکـوي.

د لرغونـی ورور او د ریښـتیني ملګـري پـه توګـه، مـوږ د 

شـهیدانو ماشـومانو تعلیـم ته ځانګړي اهمیـت  ورکوو چې 

د خپـل هیـواد پـه دفاع کې یـې قرباين ورکـړې. موږ د دې 

ماشـومانو لپـاره بورسـونه هـم چمتـو کـوو. بورسـونه د هغو 

زده کونکـو لپـاره هم شـتون لـري چې د پـام وړ درجې رسه 

فارغیږی.لکـه څنګـه چـې زده کونکـي او د هغـوی مـور او 

پـار د ښـوونې او روزنـې د کیفیـت د لوړیـدو شـاهد دي 

او د هغـوی مثبـت نظرونـه د افغانسـتان چارواکـو او خلکـو 

رسه رشیکـوي، نـو موږ د غوښـتنې ته  د الرسسـی پر موخه 

هڅـی پیـل کـړی ترڅـو د افغانسـتان د ښـوونې او روزنـې 

سـکتور رسه خپلې ښـکېلتیا ته ژوره وده ورکـړو. د پایلې په 

توګـه، مونـږ ژمنـه  وکـړه چې د افغانسـتان د پوهنـې وزارت 

رسه پـه ګـډه کار وکـړو ترڅـو د پوهنـې مـي سـراتیژي 

پیـاوړی يش.  د TMF پوهنـې وزارت لپاره آناین کورسـونه 

لومړیـو ورځـو  لـه  ناروغـۍ    19-COVIDچمتـو کـړي، د

راهیسـې. موږ د )FETÖ( لخوا رامینځته شـوي د زده کړې 

شـبکه د پیرودونکـو اړیکـو پربنسـټ د نـا ځاپـه سـوداګرۍ 

څیـره څخـه د یـوې اوږدمهالـه څیره ته بدله کـړه چې  ټول 

عوایـد بـه د افغانسـتان د پوهنـې سیسـټم پیـاوړي کړي.

پـه کړکیـج محـال کـې لکـه څرنګـه چـی د جوالی پـه ۱۵ 

وشـوه یـو ملګـری د اړتیـا پـه مهـال کـې ریښـتینی ملګری 

ښـکاره شـو. مـوږ د هغـه ورځـې څخـه زمـوږ د ورور و او 

خوینـدو لخـوا د ماتـړ څخـه مننـه کـوو او  ډیره خوشـحاله 

یـو. مـوږ په ګډه د کودتـا هڅې ناکامی کړې. پـه دې اړه د 

افغانسـتان خلـک پیوسـتون د دواړو هیوادونـو په ګډ تاریخ 

کـې یـوه بلـه یادونـه وه. مـوږ ژمـن یـو چـې افغـان خلکو ته 

زمـوږ د ظرفیـت پـه برخـه کـې د هـر ماتـړ پـه ورکولـو رسه 

خپلـه مننـه څرګنـده کـړو. هرڅومـره چـې ورتـه اړتیـا وي. 

مـوږ د )FETÖ( پـه وړانـدې پـدې مبـارزه کـې د افغـان 

چارواکـو لخـوا چمتـو شـوي ماتـړ څخـه هـم مننـه کـوو. 

دا ګـډې هڅـې بـه دوام ولـري. یـو څـو تنـه خلـک چـې 

الرښـوونه کـوي، او پـه افغانسـتان کـې د )FETÖ( عنارصو 

رسه د شـخصی ګټـو لپـاره مرسـته کـوي بایـد پـدې پـوه 

يش چـې د دوی هڅـې بـې ګټـې دي او دوی بـه ونـي 

توانیـديل دا ځـل د دوه ورور هیوادونـو ترمینـځ د ګمـراه 

شـوي اړیکـو آزموینـه مسـموم کـړي.

ترک ها و افغان ها باید با روحیه برادری 
و پیوند تاریخی شان در برابر فتو )FETÖ( مبارزه نمایند
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طالبان حمله به اماکن عمومی و محاصره اقتصادی جاغوری را متوقف سازد

  جیهاد ارگینای، سفیر کبیر کشور ترکیه مقیم افغانستان
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 بازی با اعداد              3320
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3215    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3491
وزیرسفید را در خانه  a1 حرکت دهید. 

3520
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ح
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ت

هنرو

ثور
از اســتعدادهای هنری تان در جامعه قدردانی خواهد شــد. به شما توصیه می 
شــود که کارهای حرفه ای و تجاری تان تکمیل کنید. یکی از بستگان سالمند 

به شما کمک می کند که مشکالت مالی تان را حل کنید. 

جوزا
ممکن اســت روی مود برقراری ارتباط نباشید، بنابراین به شما توصیه می شود 
کــه مالقات های کاری تان را به زمان دیگری موکول کنید. همچنین به شــما 
توصیه می شــود که از گرفتن تصمیمات مالی اجتناب کنید. ســعی کنید که 

بیشتر استراحت کنید.

سرطان
می توانید در تمام تالش های داخلی و اجتماعی موفق شــوید. زمان خوبی 
بــرای برنامه ریزی برای آینده می باشــد. ایده های تان توســط شــریک 
عاطفی و شــریک کاری تان قدردانی می شــود. بایــد از هرگونه حدس و 

کنید. اجتناب  گمان 

اسد
خالقیــت های تان باعث خواهد شــد که پروژه های جدیدی را شــروع کنیدو 
فرصتــی دارید که در بخش های فکری و عاطفی موفق شــوید. زمان مطلوبی 
برای استعدادهای هنری اســت. قوه تخیل تان عالی است. به یاد داشته باشید 

که نیاز به استراحت دارید

سنبله
امروز صبح بیش از حد معمول حســاس هستید، و روابط تان کمی متشنج شده 
اســت. از قول دادن اجتناب کنید زمانی که مطمئن نیستید بر سر عهد و پیمان 

خود هستید. باید زمان آزاد خود را به کارهای خالقانه اختصاص دهید.

حمل
امروز صبح ممکن است در ابرها سیر کنید و مشکالت مهمی که قرار بود با آن 
ها برخورد کنید نادیده می گیرید. زمان خوبی برای شــروع کارهای جدید نمی 

باشد، زیرا که تصمیمات تان بهترین نمیباشد.

میزان
تغییرات مهمــی در زندگی تان رخ خواهد داد، که رضایت خاص اجتماعی 
برای شــما به همراه دارد. فعالیت فکری شــدیدی که دارید باعث موفقیت 

تان در جامعه خواهد شد. 

عقرب
امروز صبح بسیار خوشــبین و خالق هستید. دیگران به شما و استعدادهای 
هنری تان توجه ویژه ای دارند. امروز بعد از ظهر شخص مهمی را مالقات می 
کنید که بعدا در حوزه هنری و حرفه ای تان نقش خاصی را بازی خواهد کرد. 

قوس
امروز بسیار مشغول هستید و خالقیت به شما کمک می کند که به هر چیزی 
که برای خود تعیین کرده اید دست یابید. فرصتی دارید که با مدیریت تان به 

دستاوردهای مالی مهمی دست پیدا کنید. 

جدی
فرصت خوبی دارید که در هر کاری امروز موفق شــوید. زمان مطلوبی برای 
امتحــان دادن و اجرای هنری اســت. روابط با شــریک عاطفی تان خیلی 
خوب پیش می رود. احتماال بخواهید که بیشــتر به نیازهای افراد جوان تر 

خانواده توجه کنید.

دلو
به نظر می رســد که مصمم هستید تا کار و تجارت جدیدی را شروع کنید. اما 
بودجه شــما کافی نیست. اگر خالقیت خود را مدیریت کنید که به خوبی از آن 

استفاده کنید فرصتی دارید که پول زیادی به دست آورید. 

2969

رازـ  زورـ  زودـ  مــرزـ  
مزار ـ رزم ـ رمز ـ مزد ـ 
زرد ـ  وزیر ـ زاید ـ زیاد 

ـ میز ـ مزید ـ میرزا.
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حوت
امروز برای برنامه ریزی آینده و فعالیت های اجتماعی روز خوبی اســت. روابط با 
دوستان و شریک عاطفی تان خیلی خوب پیش می رود. زمان یکه می خواهید 

تصمیمات مهمی بگیرید بدانید که امروز بهترین زمان است

 شطرنج                     3492

ی

آلوچهـ  احسانـ  بوتهـ  پشیمانـ  تمناـ  ثروتـ  چهاردهـ  جمالـ  حویلی 
ـ خرامان ـ دارایی ـ ذلیل ـ رکورد ـ زاید ـ ژاله ـ ســاده دل ـ شکافنده ـ 
صوابدیــدـ  ضراوتـ  طنبورـ  ظلمتـ  عجلهـ  غالمـ  فرخندهـ  قندولـ  

کامل ـ گودال ـ الله ـ مریم ـ نعمت ـ ورزشکار ـ همسر ـ یکدل.

م ف ژ پ ش ک ا ف ن د ه ذ

ط ر ن ع م ت ز د پ د آ ل

و خ ی غ ج ظ د ا ر ا ی ی

گ ن ر م م ل ل ا ی و ج ل

و د ه ا خ ا ه م ث د ک ت

د ه ل ب م چ ح ر ت س م ر

ا غ ا ج و ا و س ا ن س ا

ل ح ل ل ی ت ن د ا م ط ک

و گ آ ژ ا ل ه م ه ن ل ش

د ص و ا ب د ی د ب م ج ز

ن ی ک د ل ش ت و ا ر ض ر

ق آ ث غ پ ض ر ک ح ط آ و

ر

گفته است خودش این جا می ماند با باقی هموطنان و »گل، شگوفه خواهد 

داد بار بار آزادی«! گفتنی است که پیش از این فعاالن مدنی و فرهنگی 

بسیاری از سوی گروه های مختلف و خصوصا طالبان تهدید به مرگ شده و 

بخشی از آن ها هم فراری شده اند. 

محمدی کیست؟

سید رضا محمدی از شاعران نامدار کشور و زاده شهر غزنی است. او چهارساله 

بوده که همراه با خانواده اش به ایران مهاجر شده است. آقای محمدی مکتب 

را در شهر مشهد خوانده و در شهر یزد هم فلسفه و فقه اسالمی فرا گرفته 

است. او ادامه درس فلسفه را در در دانشگاه تهران به پایان برده است. 

آقای محمدی از جوان ترین شاعرانی است که از سوی رییس جمهور 

افغانستان عالی ترین مدال دولتی را دریافت کرده و در دیگر کشورها از جمله 

ایران نیز جایزه های معترب زیادی را به دست آورده است. 

بخشی از آثار این شاعر این ها اند: »روح اندوهگین یک شاعر«، »سه پلک 

مانده به شب، تهران«، بازی با عزراییل«، »گزیده شعر جوان افغانستان«، 

پادشاهی شعر«، »گزیده شعر«، پادشاهی انار«، »معرفی ادبیات معارص 

افغانستان« و »کاغذ باد«.

افغانستان ما: سیدرضا محمدی از شاعران نامدار کشور گفته است که 

تهدید به مرگ شده است. او اما مشخص نکرده است که از سوی چه 

کس یا گروهی تهدید شده است.  آقای محمدی در صفحه فیسبوکش 

نوشته است: »این روزها که می گذرد هر روز تلفون ها و نامه های تهدید 

آمیز به من می رسد، تلفونم، فیس بوک، واتساپم را هک کرده اند که 

از کشورم بروم.« او در ادامه نوشته است: »خوشبختانه بر هکرها غالب 

شدم، و مومنم که بر این وضعیت هم غالب می شویم، مومنم که در 

این جنگ ما با شعر و هرن و کتاب، پیروز می شویم، من کسی نیستم 

که در روزهای بد، بگریزم و مردم و کشورم را ترک کنم، کجا بروم؟ 

اینجا رسزمین من است.«  سیدرضا محمدی اظهار امیدواری کرده و 

گفته است که مطمنئ است هرج و مرج عمومی و سقوط نخواهد شد.  

آقای محمدی جنگ طالبان را جنگ روانی خوانده و یادآور شده است 

که هرچه رسانه های خارجی و نیمه خارجی به نفع پیروزی طالبان 

تبلیغ کنند، حضور نخبگان، سدی است در مقابل جنگ روانی آن ها.  

او هم چنین نوشته است که کسی را برای رفنت از این رسزمین محکوم 

منی کند، هرکس دلیلی دارد و منی توان دیگران را داوری کرد.  او اما 

رویداد

سـینامی  و  تئاتـر  بازیگـر  و  کارگـردان  عبدالقیسـف،  شـیرعلی 

تاجیکسـتان در ۷۰ سـالگی درگذشت. او دو سال اخیر از بیامری 

رسطـان گلـو رنـج می بـرد و آخـر هفته گذشـته در بیامرسـتان قریه 

بـاالی شـهر دوشـنبه، پایتخـت، بسـری شـده بود.

پیکـر او را بـرای خاکسـپاری  بـه زادگاهـش، ناحیـه روشـان والیت 

مختـار کوهسـتان بدخشـان تاجیکسـتان انتقـال دادند.

شـیرعلی عبدالقیسـف در سـال ۱۹۷۳ از بخـش هـرن دانشـکده 

آموزگاری شـهر دوشـنبه فارغ شـد و از آن سـال تا پایان عمرش در 

تئاتـر »ابوالقاسـم الهوتـی« کار کرد.

هـرن  دولتـی  دانشـکده  در  همزمـان  او  اخیـر  سـال   ۲۵ طـی 

مـی داد. درس  بازیگـری  مهـارت  دانشـجویان  بـه  تاجیکسـتان 

هرنمنـد  واحـداف،  محمودجـان  از  بعـد  عبدالقیسـف  شـیرعلی 

هرنپیشـه ای  دومیـن  تاجیکسـتان،  سـینامی  و  تئاتـر  درگذشـته 

اسـت کـه در ژانـر تئاتـر منایـش »حکایـت ازوپ«-را تهیـه و اجـرا 

کـرده اسـت.

و سـینامی  تئاتـر  قـادر، هرنمنـد شـناخته شـده  آرتـق  گفتـه  بـه 

تاجیـک، شـیرعلی عبدالقیسـف در منایشـنامه های تئاتـر الهوتـی 

شـهر دوشـنبه شـخصیت هـای جالبـی را خلـق کـرده اسـت.

منایشـهای  در  را  بااسـتعداد  هرنپیشـه  ایـن  قـادر  بـازی  آقـای 

»کبـک قفـس« بـه کارگردانـی بهـادر میرعلـی بیکـف، »دن خوان« 

بـا  پیرمـرد«-  »افسـانه های  عبیداللـه اف،  دولـت  کارگردانـی  بـه 

کارگـردان  بـه  عشـق«  »فریـاد  و  عبداللـه اف  نور اللـه  کارگردانـی 

خوانـد. توجـه  قابـل  یـف،  میبلـی  خوش نظـر 

دوشـنبه  شـهر  الهوتـی  تئاتـر  صحنـه  در  عبدالقیسـف  شـیرعلی 

منایشـهای »کوسـن« جمعـه قـدوس، »آب و آتـش« منثـور رسوش و 

»عشـق پـری« طاهـر محمدرضـا را کار گردانـی کـرده اسـت.

بدخشـان  اسـتان  مرکـز  خـاروغ-  شـهر  تئاتـر  در  چنیـن  هـم  او 

تاجیکسـتان منایـش »اتلـو« ویلیـام شکسـپیر را روی صحنـه بـرده 

اسـت.

ایـن بازیگـر تئاتـر و سـینامی تاجیـک در یـک مجموعـه تلویزیونی 

سـاخته سـینامگران ایرانـی هـم  بازی کرده اسـت.

بـه   ۱۳۸۶ سـال  محصـول  تلویزیونـی  مجموعـه  یـک  »شـکرانه« 

کارگردانـی سـعید سـلطانی، و نویسـندگی محمدهـادی کریمـی 

و تهیه کنندگـی منصـور سـهراب پور می باشـد کـه در مـاه رمضـان 

۱۳۸۶ از شـبکه پنـج ایـران پخـش شـده بـود.

کلیسـای جامـع شـفیلد در بریتانیـا، ایـن هفتـه یـک بسـته کوچـک 

پسـتی دریافـت کـرد کـه حـاوی یـک کتـاب به امانـت  گرفته شـده بود. 

ایـن کتـاب زمانـی به کلیسـا بازگردانده شـد کـه نه امانت دهنـده زنده 

اسـت، نـه امانت گیرنـده و کتابخانـه هـم دیگـر وجـود نـدارد.

یـک  بـه  ارشـد کلیسـای جامـع شـفیلد  از کشـیش های  فَـرو،  کیـث 

روزنامـه محلـی گفـت ایـن کتـاب بـه نـام »ایـامن و عمـل یـک پیـرو 

کلیسـای انگلسـتان« در سـال ۱۷۰۴ یعنـی ۳۱۷ سـال پیـش چـاپ 

شـده اسـت. بـه همـراه ایـن کتـاب قدیمـی، یک نامه هم پسـت شـده 

که توضیح می دهد کتاب از کجا آمده و چرا به کلیسـا فرسـتاده شـده 

اسـت. آقـای فَـرو گفـت: »خامنـی در ولـز پـس از مـرگ مادربزرگـش، 

ایـن کتـاب را در میـان اشـیا برجای مانـده از او پیدا کرده اسـت. مادر 

بـزرگ در وصیت نامـه اش بـه بازمانـدگان خـود توصیـه کـرده بـود کـه 

کتـاب را بـه کتابخانـه کلیسـای جامـع شـفیلد بازگرداننـد.« همچنین 

در داخـل کتـاب یادداشـت دست نویسـی از سـال ۱۷۰۹ وجـود دارد 

کـه می گویـد این کتاب از سـوی کتابخانه کلیسـای شـفلید بـه امانت 

داده شـده اسـت. کشـیش کیـث فـرو بـه روزنامـه شـفیلد اسـتار گفت 

کتابخانـه کلیسـای جامـع این شـهر تـا اواخر قرن هجدهـم یک مرجع 

محبـوب بـرای امانت گرفـنت کتاب بود و در سـال ۱۸۰۰ تعطیل شـد. 

او بـه شـوخی گفت اگـر جریمه دیرکـرد کتاب پرداخت شـود، می توان 

بـا پـول آن بـرای کلیسـای یـک سـقف نو آبـاد کرد.

رویداد

جنگ و ناامنی؛ یک شاعر نامدار کشور تهدید به مرگ شده است

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

وجود داشته باشد.
 8 کلمه: خوب 

 16 کلمه: متوسط 
 24  کلمه: عالی 

بازگشت یک کتاب 
امانتی پس از 300 سال

رویداد
تئاتر  شیرعلی عبدالقیسف، هنرمند 
تاجیکستانی در ۷0 سالگی در گذشت

هرنمندان در قالب این برنامه کمک مالی خواهد شـد. 

قابل یادآوری اسـت که پیش از این نیز هرنمندان بسـیاری نسـبت به 

بی توجهی و بی مهری دولت شـکوه داشـتند و می گفتند که دولت به 

هرنمندان توجه منی کند. 

یکی از این گالیه ها از اسـتاد گل زمان بود که دو سـال پیش در یک 

مصاحبـه تلویزیونـی از نابسـامانی روزگار گریه کرد و گفت که دولت او را به 

فراموشی سپرده است. 

نرش این مصاحبه باعث واکنش های زیادی میان کاربران شـبکه های 

اجتامعی شـد و کمک های هم از سـوی نهادهای خیریه و مردمی به او 

صورت گرفت. 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ در هـامن زمان گفته بود که آن ها برای حامیت از 

هرنمنـدان سـالخورده برنامه ای ندارنـد، ولی تایید کرده بود که این طبقه از 

هرنمندان با مشـکالت زیادی روبرو هستند.

افغانسـتان ما: هارون حکیمی معاون فرهنگ و هرن وزارت اطالعات 

و فرهنگ از حامیت مالی شـامری از هرنمندان کشـور خرب داده 

است.

معاون وزارت اطالعات و فرهنگ در صفحه رسـمی فیسـبوکش نوشته 

اسـت که قرار اسـت به برخی از هرنمندان سابقه دار 100 هزار 

افغانی پول نقد کمک شـود. 

او گفته اسـت که بر اسـاس پیشـنهاد این وزارت و تایید رییس جمهور 

این کمک ها به هرنمندان توزیع خواهد شـد. 

هارون حکیمی هم چنین گفته اسـت که در دو روز گذشـته 

همکارانش به دیدار اسـتاد سـالم لوگری و استاد ولی رفته اند و 

ضمن شـنیدن مشـکالت این هرنمندان، مقدار پول معین را به آن ها 

مساعدت کرده اند. 

معاون وزارت اطالعات و فرهنگ اما نگفته اسـت که چه تعداد از 

خبر

کمک مالی وزارت اطالعات و فرهنگ به هنرمندان

سینما
جانشین جانی دپ: 

نمی خواهم او را کاپی کنم
قسـمت سـوم چندگانـه »جانـوران شـگفت انگیز« تفـاوت محسوسـی بـا دو 

قسـمت اول خواهـد داشـت. جـدا از اینکه جی.کی. رولینگ پـس از اکران 

قسـمت دوم بـه نویسـنده ای طـرد شـده تبدیـل شـد، جانـی دپ نیـز پـس 

از شکسـت در پرونـده شـکایت از نرشیـه »سـان« کـه او را ضـارب همـر 

سـابقش امـرب هـرد خوانـده بود، جـای خود را بـه مدس میکلسـن در نقش 

گلـرت گریندل والـد داده اسـت. میکلسـن در مصاحبـه جدیدی با سـاندی 

تایمـز از ذات ناخوشـایند جانشـینی در نقشـی می گوید که بـرای بازیگری 

دیگـر طراحـی شـده. او در مـورد جانشـینی بـا دپ در پیش درآمـد هـری 

پاتـر می گویـد: »بدیهـی اسـت کـه بایـد فیلـم را می سـاختند، و بدیهی بود 

کـه ]دپ[ در فیلـم مشـارکتی نکنـد. امـا مـن در ایـن نزاع نقشـی نـدارم. و 

منی دانـم کـه ]در زندگـی خصوصـی  دپ[ چـه اتفاقـی افتـاده، و منی دانم 

کـه منصفانـه بـوده اسـت کـه کارش را از دسـت بدهد یا نه، اما می دانسـتم 

کـه منایـش بایـد ادامـه پیـدا می کـرد، و بسـیار دوسـت داشـتم کـه اگـر 

فرصتـش دسـت مـی داد بـا ]دپ[ در مـوردش حـرف بزنـم، اما به آن شـکل 

او را منی شناسـم.« میکلسـن اضافـه می کنـد: »امـا بـا من متـاس گرفتند و 

طبیعـی بـود کـه عجله داشـته باشـند، و من فیلمنامه را پسـندیدم و پاسـخ 

مثبـت دادم. می دانـم کـه ایـن کار بـه اعتقاد بسـیاری بحث برانگیز اسـت، 

امـا گاهـی از ایـن اتفاقـات می افتـد.« سـتاره رسیـال »هنیبـال« در ادامـه 

ماننـد مصاحبـه پیشـین خـود بـا »وال اسـریت ژورنـال« تقلیـد از دپ را 

خودکشـی هـرنی می دانـد و می گویـد: »منی خواهـم کاری کـه جانـی کرد 

را کپـی کنـم. بـه نظـر من او در بازیگری اسـتاد اسـت، بنابراین تقلیـد از او 

خودکشـی هـرنی خواهـد بـود. باید روشـی پیدا کنـم که کامـالً منحرص به 

خـود مـن و در عین حال پلی باشـد به آنچه که او به جا گذاشـت. برداشـت 

مـن متفـاوت اسـت، و ظاهـر شـخصیت کمـی متفـاوت، امـا بایـد تـا زمـان 

انتشـار فیلـم صـرب کـرد و دید.«

قسـمت سـوم »جانـوران شـگفت انگیز« ۱۵ جـوالی ۲۰۲۲ اکـران خواهـد 

. شد



بتا فستخ قترارداد ژوائتو ماریتو بتا باشتگاه اینتر، 

آزاد  بازیکتن  عنتوان  بته  پرتگالتی  بازیکتن  ایتن 

راهتی بنفیتکا شتد.

کته  قتراردادی  ستاله طبتق  ماریتوی 28  ژوائتو 

بته  از استپورتینگ لیستبون  را  او  ستال 2016 

اینتر انتقتال متی داد، متعهتد شتده بتود کته در 

پایتان قتراردادش بته یتک تیتم پرتگالتی دیگتر 

ملحتق نشتود. ایتن در حالی بتود که او از ستال 

2018 بته بعتد دیگتر هیچ جایتی در برنامه های 

بته صتورت  و  نداشتته  اینتر  مربیتان  تاکتیکتی 

قرضتی بترای تیم هتای دیگتر بتازی کترده استت 

کته آخریتن آنهتا استپورتینگ لیستبون بتود.

بته  رقمتی  بتا  کته  بتود  امیتدوار  لیستبونی  تیتم 

می خواستت  اینتر  آنچته  از  پایین تتر  مراتتب 

او را بته صتورت قطعتی پتس بگیترد امتا اینتر 

پیشتنهادش را نپذیرفتت و ترجیتح داد قترارداد 

ایتن بازیکن را فستخ کند تا او بته عنوان بازیکن 

آزاد بته بنفیتکا بترود. البته گویا اینتر از طریقی 

ایتن  انتقتال  از  را  ختود  مالتی  اهتداف  دیگتر 

رسخیتو رامتوس حتارض نشتد بته قضیه افشتای 

و  رائتول  علیته  رئتال  رئیتس  صوتتی  فایتل 

کنتد. ورود  کاستیاس 

دوران  بته  پیتش  هفتته  دو  رامتوس  رسخیتو 

حضتورش در رئتال پایتان داد و ستپس راهتی 

تیتم  در  کارش  رامتوس  شتد.  جتی  اس  پتی 

از  و  کترد  رشوع  شتنبه  دو  روز  از  را  پاریستی 

فصتل پیتش رو او را بتا پیراهتن شتاره 4 پتی 

دیتد. خواهیتم  جتی  اس 

سته  روز  مصاحبته  در  رئتال  ستابق  کاپیتتان 

شتنبه ختود و در مورد حستش در پتی اس جی 

و رئتال بتدون رامتوس گفتت:» در رئتال دوران 

فتوق العتاده ای داشتتم. ستال هتا بترای رئتال 

بتازی کتردم و تنهتا خاطراتتی ختوش برایتم بته 

یتادگار مانتد. همیشته تترک خانته بترای شتا 

ستخت استت. از باشتگاهی کته بته متن همته 

چیتز داده بتود، جتدا شتدم و ایتن غتم انگیتز 

بازیکتن بته پرتتگال محقتق کترده استت.

ماریتو یکتی از بازیکنتان تأثیرگتذار در قهرمانتی 

گذشتته  فصتل  در  لیستبون  استپورتینگ  تیتم 

لیتگ برتتر پرتتگال بتود. 

ایتن باشتگاه در ابتدا بترای خرید او پیشتنهادی 

و  کترد  ارائته  اینتر  بته  یورویتی  میلیتون   10

حتتی بتا طترف ایتالیایتی بته توافتق هتم رستید 

کترد  اعتام  و  شتد  پشتیان  بعتد  مدتتی  امتا 

کته بیتش از 3 میلیتون یتورو بترای خریتد ایتن 

بنفیتکا  بتا  اینری هتا هتم  بازیکتن منی پتردازد. 

وارد مذاکتره شتدند و بترای همتوار شتدن مستیر 

شتهر  قرمزپتوش  تیتم  بته  بازیکتن  ایتن  انتقتال 

دوجانبته  توافتق  طتی  را  او  قترارداد  لیستبون 

فستخ کردنتد تا او بتدون مانع قانونتی موجود در 

قترارداد قبلتی اش بتوانتد بته رقیب تیم ستابقش 

ملحتق شتود.

ماریتو کته بتا بنفیتکا قتراردادی 5 ستاله بستته 

استت، ستال 2016 در ازای 45 میلیتون یتورو 

از استپورتینگ لیستبون بته اینتر پیوستته بتود.

استت ولتی حتاال وارد خانته ای باشتکوه شتده 

ام و بستیار خوشتحامل. فکتر متی کنتم تصمیتم  

شتجاعانه ای بود. همیشته عاشتق چالش های 

جدیتد هستتم و متی خواهتم بتا پتی اس جتی 

جتام بترم. انگیزه زیتادی برای تاریخ ستازی در 

دارم.« پاریتس 

مربتوط  قدیمتی  صوتتی  فایتل  شتنبه  سته  روز 

یته ستال 2006 از فلورنتینتو پترز رئیتس رئتال 

منتتر شتد کته در آن او بته رائتول و کاستیاس 

توهیتن کترده بتود.

ایتن  واقعیتت  گفتت:»  رابطته  ایتن  در  رامتوس 

استت کته متی خواهتم در متورد ایتن قضیته در 

هتر  در  دخالتت  نکنتم.  ورود  و  باشتم  حاشتیه 

چیتزی کته بته رئتال و فلورنتینو پترز مربوط می 

شتود، باعتث جنجتال خواهتد شتد. متاستفم و 

نتدارم.« پاستخی 

خوشتحالی در صتورت گلزنتی بته رئتال:» هرگتز 

ایتن کار را از متن نخواهیتد دیتد. رئتال در قلب 

متن جتای دارد و شایستته احترام استت. اگتر 

گل بزنتم یتا رئتال را بریتم، آن را جشتن منتی 

گیترم؛ بته خاطر هتواداران و احرامتی که برای 

باشتگاه قائلتم.«

بستیار  برایتم  قطعتا   «:2020 یتورو  در  غیبتت 

غتم انگیتز بتود و دمل بترای حضتور در تیتم ملی 

تنتگ شتده استت. تتاش متی کنتم تتا بته تیتم 

ملتی برگردم و هنتوز انگیزه هتای باالیی دارم.«

انتقال هافبک اینتر به بنفیکا قطعی شد

ورزش
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ترتیتب دهد.

رئیتس جمهتوری ترکیته گفتته کته یونان هتم بایتد مرزهایش 

را بتاز کترده و اجتازه دهتد تتا پناهجویان به دیگر کشتورهای 

اروپا وارد شتوند.

اتحادیته اروپتا در تتاش استت تتا از تکترار بحتران مهاجترت 

در ستال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میتادی جلوگیتری کنتد. در 

ایتن دوره بیتش از یتک میلیون تتن به ویتژه از خاورمیانه و از 

مستیر ترکیته و یونتان بته اروپا وارد شتدند.

ترکیته حتدود ۳ میلیتون و ۷۰۰ هتزار مهاجتر را میزبانتی 

می کنتد.

بویکتو بوریستف، نخستت وزیتر بلغارستتان تتاش کترده تا 

بترای گفت وگو میان مقامات ترکیته و یونان نقش میانجی 

را ایفتا کنتد. بتا ایتن حتال تاش هتای وی بی نتیجته بوده 

استت. نخستت وزیر بلغارستتان که روز دوشتنبه )۲ مارچ( 

در آنتکارا بتا آقتای اردوغتان دیتدار کترده بتود نتوانستت تا 

نشستتی سته جانبته را بترای بررستی موضتوع پناهجویان 

رئیتس کمیستیون اروپتا کته قرار استت بته زودی با رئیتس جمهوری 

ترکیته دیتدار کنتد گفته این کشتور بایتد پناهجویان را از مترز یونان 

منتقتل کند.

اورزوال فتون در الیتن در نشستتی بتا خرنتگاران گفتته: "یافتن راه 

مترز  روی  از  فشتار  برداشتن  نیازمنتد  ایتن وضعیتت،  بترای  حلتی 

حتق  تضمیتن  کته  کترده  تاکیتد  اروپتا  کمیستیون  رئیتس  استت." 

انتقتال  همچنیتن  و  یونتان،  و  ترکیته  از  پشتتیبانی  پناهندگتی، 

پناهنجویتان بته ویتژه کتودکان کته در جزایتر یونتان گیرافتاده اند به 

نیتاز فتوری استت. اروپتا  رسزمین هتای اصلتی 

همزمتان دولتت یونتان هتم خر داده کته اتحادیه اروپتا در نظر دارد 

تتا هتزار و ۵۰۰ کتودک پناهجتو را در این کشتور را بپذیرد.

ازدحتام پناهجویتان در مترز ترکیته بتا یونتان بته بحرانتی بترای اروپا 

تبدیتل شتده استت. رجتب طیتب اردوغتان، رئیتس جمهتوری ترکیه 

بتاز  اروپتا  ستوی  بته  را  مرزهایتش  کته  بتود  کترده  تهدیتد  پیش تتر 

می کنتد تتا ایتن مهاجتران وارد اروپتا شتوند. ایتن در حالتی استت 

کته در جزایتر یونتان شتار قابتل توجهتی از پناهجویتان باتکلیتف 

مانده انتد.

اتحادیته اروپتا، آقتای اردوغتان را متهم کرده کته از پناهجویان برای 

اهتداف سیاستی ختود استتفاده می کند. ایتن اتحادیته تاکید کرده 

کته درهایش به روی پناهجویان "بستته استت".

براستاس توافتق ستال ۲۰۱۶ بیتن ترکیته بتا اتحادیته اروپتا، آنتکارا 

در قبتال کمتک مالتی کته از ایتن اتحادیته متعهد شتده کته از عبور 

پناهجویتان بته ستوی اروپتا جلوگیتری کند.

در پتی جنتگ داخلی در ستوریه، آوارگان ستوری به ترکیته پناه برده 

و در ارودگاه هتای موقتت استکان داده شتده اند. در حتال حتارض 

یک باشگاه اسنوکر  در والیت فراه افتتاح شده است

رسمی؛ کاپیتان جوانان بارسا به رئال پیوست 

فنلند اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرد

ستال را رضوری شتمرد، ولتی گفت که آملان هنتوز از این 

ارقام بستیار دور استت.

ایتن  در  کته  هتم  آملتان  صحتت  وزیتر  اشتپان،  ینتس 

گسترده  امتکان  بته  اشتاره  بتا  داشتت،  حضتور  دیتدار 

واکسیناستیون کته گرفتن وقتت قبلتی و رده بندی ستنی 

را در آملتان باموضتوع کترده از شتهروندان خواستت کته 

از تستهیات موجتود بترای واکستینه کردن ختود و کمتک 

بته ایمنتی شتخصی و اجتاعتی بهتره بجوینتد. او در این 

رابطته ستخن جتو بایتدن، رئیتس جمهتور امریکا کته زدن 

واکستین را یتک "وظیفته مهینی" خوانده درستت و دقیق 

توصیتف کترد.

در حتال حتارض ۵۸ درصتد جمعیتت آملتان یتک دز و ۴۳ 

درصتد آن واکستین کامتل را بترای ایمن شتدن دریافتت 

کترده استت. کاهتش متایتل بته واکسینه شتدن این بحث 

را در آملتان دامتن زده کته بتا چته متهیتدات و اهرم هایتی 

خصتوص  بته  جمعیتت،  باقیانتده  بختش  می تتوان 

جوان ترهتا را بته زدن واکستین ترغیتب کترد.

کته  کردنتد  اعتام  شتنبه  سته  روز  یونتان  و  فرانسته 

واکسیناستیون بترای کادر درمانتی و صحی این کشتورها 

می شتود. اجبتاری 

مترکل در ادامته ستخنان ختود بتا اشتاره بته در راه بتودن 

پاییتز و امتکان خطر بیشتر ابتتا به کرونا، افزایش شتار 

او  ناکافتی دانستت.  ولتی  را مفیتد  واکسینه شتده  افتراد 

تتداوم رعایتت پروتکل هتای صحی، تهویه مکترر فضاهای 

بستته وتستت بیشتر را همچنان رضوری شتمرد. به گفته 

صدراعظتم آملتان رونتد مقابله بتا کرونتا در مجموع مثبت 

استت، ولتی ایتن به معنتای "پایتان پاندمی نیستت".

بتر ختاف فرانسته و یونتان دولتت آملتان اجبتاری کتردن 

واکسیناستیون، حتتی بترای گروه هتای شتغلی ختاص را 

بتر  تکیته  آملتان می گویتد  مفیتد منی دانتد. صدراعظتم 

حتس همبستتگی جامعته و تاکید بر تأثیر واکسیناستیون 

در گشتایش دوبتاره زندگتی، موثرتتر استت.

آنتگا مترکل، صدراعظتم آملتان می گویتد اجباری کتردن 

واکسیناستیون علیته کرونتا حتتی بترای گروه های شتغلی 

بته  و  نیستت  درستت  نیتز  پزشتکی  کادر  ماننتد  معیتن، 

تخریتب اعتتاد میتان دولتت و جامعته می انجامتد.

از  دیتدار  جریتان  در  جتوالی،   ۱۳ سه شتنبه  روز  کته  او 

موسسته روبترت کخ ستخن می گفت بر لتزوم تبلیغ مثبت 

بته نفتع واکسیناستیون بته جتای اجباری کتردن آن تاکید 

کترد. مترکل شتهروندان را فراخوانتد که برای همبستتگی 

اجتاعی به واکسیناستیون روی خوش نشتان دهند و به 

انجتام آن اقتدام کنند.

موسسته معتروف روبترت کتخ مدیریتت مقابلته بتا بحتران 

کرونتا در آملتان را بته عهتده دارد و ستتاد اصلتی رصتد 

روندهتا و مشتاوره   دادن بته دولتت بته شتار متی رود.

مترکل بتا اشتاره به این مستئله محتوری در مقابله بتا کرونا 

کته چته تعتداد از شتهروندان حارضنتد واکستین تزریتق 

کنند، گفت هر چه ستهم این تعداد از شتهروندان در کل 

جمعیت بیشتر شتود جامعته وضعیتت ایمن تتر و آزادتری 

پیتدا می کند و کل شتهروندان زندگتی آزادنه تری خواهند 

داشت.

تا ایمنی الزم راه درازی در پیش است

مترکل بترای ایجاد ایمنتی الزم، واکسیناستیون ۸۵ درصد 

افتراد بیتن ۱۲ تتا ۵۹ ستاله و ۹۰ درصتد افتراد بتاالی ۶۰ 

دریافتت  دایمتی  اقامتت  مجتوز  ختودکار  طتور  بته  مذکتور 

بته  فقتط  پناهجویتان  ایتن  اختراج  بلکته  کترد؛  خواهنتد 

تعویتق افتتاده استت. بتا توجته بته وخامتت اوضتاع امنیتتی 

در افغانستتان، مقامتات حکومتت ایتن کشتور از کشتورهای 

اروپایتی تقاضتا کترده انتد کته بترای سته متاه دیگتر از اخراج 

پناهجویتان بته افغانستتان منترف گردنتد. متوازی بتا روند 

از افغانستتان، افراطگرایتان  ختروج نیروهتای بیتن املللتی 

طالبتان نیتز بتر حمتات ختود در مناطق مختلف این کشتور 

تترف  را  کشتور  ایتن  از  بخش هایتی  و  بخشتیده  افزایتش 

منتوده انتد. بتا وصتف ایتن وضعیتت، حکومتت آملتان فدرال 

بته رونتد اخراج پناهجویان رد شتده افغان ادامه داده استت. 

اشتتیفن زایرت ستخنگوی حکومت در برلین به روز دوشنبه 

از ایتن رونتد دفتاع منتوده و گفتته استت کته تصمیم گیتری 

در متورد اختراج همتواره »بتر مبنتای نظتارت دقیتق و بته روز 

شتده از اوضتاع« گرفتته می شتود. وزارت امتور خارجته آملان 

اعتام کترده استت کته در همین متاه روان میادی گزارشتی 

در متورد وضعیتت افغانستتان ارائته می کند. زایرت با اشتاره 

براستاس  کته  گفتت  خارجته  امتور  وزارت  تصمیتم  ایتن  بته 

همیتن گزارش هتا تصمیتم گرفته می شتود کته در آینده »چه 

اقداماتتی را انجتام خواهیتم داد.«

از روز جمعته، ۹ متاه جتوالی،  اعتام کترده استت کته رس 

اختراج پناهجویتان رد شتده افغتان متوقتف گردیتده استت.

روزنامته   بته  فنلنتد  مهاجترت  امتور  اداره  عضتو  یتک 

اختراج  ستاخن  متوقتف  کته  استت  "Iltalehti"گفتته 

پناهجویتان رد شتده افغتان بته ایتن مفهوم نیستت کته افراد 

افغانستتان، فنلنتد  امنیتتی در  بته وخامتت اوضتاع  بتا توجته 

استت.  کترده  متوقتف  عجالتتاً  را  افغتان  پناهجویتان  اختراج 

حکومتت افغانستتان از کشتورهای اروپایتی خواستته استت تتا 

اختراج پناهجویتان ایتن کشتور را دستت کتم بترای سته متاه 

روز دوشتنبه  بته  فنلنتد  امتور مهاجترت  متوقتف مناینتد.اداره 

زمینته ورزش و بازی های بیشتر در این والیتت ادامه دارد.

دانند.  متی 

طبیعتی نیستت کته بازیکنتی از الماستیا راهی رئال شتود 

و ژاردی از معتدود بازیکنانتی استت کته تصمیتم گرفتته به 

دشتمن بزرگ بارستا ملحق شتود. او فصل پیش رو در تیم 

دوم رئتال و زیتر نظتر رائتول گونزالتس توپ خواهتد زد.

یتا ستعی کنیتد از راه دیگتری کمتک کنید. 

در  و  اتفاقتی  طتور  بته  تقریبتاً  ایتده  ایتن 

افتتاد.  اتفتاق  ترکیته  بتا  بتازی  آستتانه 

متا در حتال تغییتر بودیتم و منتی دانستتیم 

بتا چته چیتزی روبترو خواهیتم شتد.

متن جماتتی را بتا موبایتل نوشتتم و آنهتا را 

ذخیتره کتردم.  و بعتد تصمیتم گرفتتم آنهتا 

را بفرستتم."

ستیریگو در ادامته فتاش کترد کته ایتن پیام 

کترده  ارستال  هایتش  تیمتی  هتم  بترای  را 

استت: " متا از یتک ستال و نیتم پیتش بته 

اینجتا متی آیم کته فوتبال از آن زمتان تغییر 

زیتادی کترده استت. 

وارد  هتواداران  همتراه  بته  اینکته  متا  بترای 

استتادیوم می شتویم یک پیروزی محستوب 

هتر  کته  کنیتم  یتادآوری  بیاییتد  می شتود. 

چقتدر شتا متحدتتر باشتید قتوی تتر نیتز 

بتود.  خواهیتد 

بیایتد از کاری کته انجتام متی دهیتم لتذت 

داشتتند  دوستت  بستیاری  کته  چترا  بریتم 

حتاال جتای متا باشتند."

ستخنگوی فدراستیون استنوکر و بیلیتارد افغانستتان 

گفتته کته یتک باشتگاه استنوکر در والیت جنتگ زده 

گفتت  قاریتزاده  مجیتب  استت.  افتتتاح شتده  فتراه 

و  ستهراب  محمتدی،  حستین  را  باشتگاه  ایتن  کته 

تشتکیل  دالتر  هتزار  چهتل  هزینته  بتا  عبدالبصیتر 

داده انتد. آقتای قاریتزاده به رادیتو آزادی گفت که این 

باشتگاه دارای سته میتز استنوکر، فضایی مناستب با 

همته امکانتات ورزشتی برای ورزشتکاران و متردم این 

والیتت ستاخته شتده استت. او افتزود که ورزشتکاران 

ابتراز  باشتگاه های  چنیتن  افتتتاح  از  فتراه  والیتت 

خوشتی کترده و تاش هتا هتم بترای فراهتم کتردن 

خوامته ژاردی کاپیتتان تیتم جوانان بارستا و محصول 

آکادمتی الماستیا به رئتال مادرید ملحق شتد. 

شتب سته شتبه باشتگاه رئتال مادریتد تاییتد کترد که 

خوامته ژاردی مهاجتم 19 ستاله تیتم جوانتان بارستا 

و کاپیتتان ایتن تیتم را بته عنتوان بازیکتن آزاد جتذب 

کترده استت. ژاردی متولتد شتهر رئتوس کاتالونیتا، 

از ستال 2016 وارد الماستیا شتد و ستال گذشتته 

کاپیتتان تیتم جوانتان بارستلونا بتود. 

فصل گذشته او 9 گل زد و 3 پاس گل داد و بهرین 

عملکتردش مربتوط بته فصتل 20-2019 استت کته 

بهریتن گلزن لیگ جوانان استپانیا شتد. 

ژاردی پتس از عتدم توافتق بتا رسان بارستا در متورد 

متدیتد قترارداد تصمیتم گرفتت کته بته رئتال مادریتد 

بپیونتدد. او را یکتی از ستتاره های آینده دار استپانیا 

دوم  بتان  دروازه  ستیریگو،  ستالواتوره 

تیتم ملتی ایتالیتا در یورو پیام واتستاپی 

کته پیتش از مستابقات بترای هتم تیمی 

هایتش ارستال کترده بتود را فتاش کرد.

دروازه بتان باشتگاه تورینتو گزینته دوم 

روبرتتو مانچینتی بترای دروازه تیتم ملی 

ایتالیتا بعتد از جتان لوئیجتی دونارومتا 

پایتان  در  کته  می آمتد  حستاب  بته 

بازیکتن  بهریتن  عنتوان  بته  مستابقات 

انتختاب شتد.  یتورو 

بتا این حتال مانچینی در ستومین بازی 

مرحلته گروهی آتتزوری تصمیتم جالبی 

اتختاذ کترد و او را در یتک دقیقه پایانی 

به بتازی گرفت.

ستیریگو حتاال در مصاحبه ای با کوریره 

دال رسا از پیامتی واتتس  اپتی کته پیش 

از دیتدار برابتر ترکیته بترای هتم تیمتی 

کترده  رومنایتی  کترده  ارستال  هایتش 

منتی  بتازی  "وقتتی  گفتت:  او  استت. 

یتا  داریتد،  رو  پیتش  گزینته  دو  کنیتد، 

در ستکوت منتظتر نوبتت ختود باشتید 

یونان؛مخالفت مرکل با اجباری شدن واکسیناسیون در آلمان    مرز  در  ــان  پناهجوی ن  بحرا
ــد    ش ترکیه  همکاری  ر  ــتا س خوا وپا  ر ا تحادیه  ا  

محمتد ارشف کپتتان تیم ستپین غر جایتزه بهریتن بازیکن این 

بازی را بدستت آورد.

کته شتعیب محستن، شتفیع الله، حزب اللته و عنایت اللته هرکتدام 

یتک ویکتت به ستود تیم بستت بته دستت آوردند.

تیتم کریکتت ستپین غر تیم بستت را با تفتاوت ۶ ویکیت شکستت 

داد.

تیم هتای زون ستپین غر و بستت روز سه شتنبه در ادامته تورمننتت 

بازیکنتان معلتول، نجیب اللته تره کتی در ورزشتگاه والیتت کتر به 

مصتاف هتم رفتند.

قرعته ایتن بتازی را تیتم بستت بترد و نخستت بته توپزنتی آغتاز کرد 

کته در بیستت آور تعییتن شتده بتا از دستت دادن ۹ بازیکن ۱۴۲ 

دوش انجتام داد.

عاءالدیتن ۳۵ دوش، حزب اللته ۳۲ دوش و نراللته ۳۱ دوش 

بته ستود تیتم بستت انجتام دادنتد، در حالیکه نتور استام امیرزی 

سته ویکیتت، عرفان اللته دو ویکت، محمتد ارشف، برمل و صبور 

اوریاخیتل هتر کتدام یتک ویکتت به ستود تیم ستپین غر به دستت 

آوردند.

تیتم ستپین غر در نیمته دوم بازی بته توپزنی پرداخت که توانستت 

هتدف تعییتن شتده را در ۱۶.۲ آور با از دستت دادن چهار ویکت 

به دستت آرود و بازی را با تفاوت شتش ویکت به ستود خود پایان 

دهد.

محمتد ارشف ۶۴ دوش، حستیب الله کامته وال ۲۰ دوش و نظتام 

احمدزی ۱۷ دوش به ستود تیم ستپین غر انجام دادند، در حالی 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

تیم کریکت سپین غر تیم بست را شکست داد

پی  تس ا وا پیام  فشــای  ا
هم تیمی هایش ــرای  ب لیا  یتا ا گلــر 

راموس: فلورنتینو پرز؟ حرف بزنم جنجال می شود

تاکید اردوغان بر اهمیت مناسبات 
ترکیه و اسرائیل برای صلح و ثبات در منطقه   

اردوغتان در گفت وگتو بتا هرتستوگ هم بر "انتظتار جامعه 

جهانتی در زمینه رضورت شتکل گیری دو کشتور مستتقل 

در کنتار یکدیگر" انگشتت گذاشتت. او عرصه هایی مانند 

انترژی، توریستم و فنتاوری را از جملته زمینه هایتی ذکتر 

کترد کته ترکیته و ارسائیتل می تواننتد همکاری هتای خود 

را در آنهتا گسترش دهند.

استحاق هرتستوگ هفته گذشتته به عنتوان رئیس جمهور 

جدیتد ارسائیتل ستوگند یتاد کترد. ایتن رهر ستابق حزب 

کارگتر ارسائیل از جمله حامیان ایجاد دو کشتور ارسائیل 

و فلستطین در کنتار یکدیگر به شتار می رود.

گرچته از ستال ۲۰۰۹ مناستبات میتان ترکیته و ارسائیتل 

از جملته بتر رس نتوع حایتت آنتکارا از جنبتش حتاس با 

مناقشتاتی تتوام بوده استت، ولی روابط امنیتتی و تجاری 

و حجتم  داشتته  ادامته  دو کشتور کتاکان  توریستتی  و 

مبتادالت تجتاری دو کشتور بعضا به بتاالی ۶ میلیارد دالر 

در ستال رستیده است.

تغییترات در  و  در یکتی دو ستال اخیتر، برختی عوامتل 

معتادالت منطقته دوبتاره ترکیته را بته داشتن مناستبات 

نزدیک شتدن  استت.  داده  ستوق  ارسائیتل  بتا  نزدیکتر 

شتاری از کشتورهای عربتی رقیتب ترکیته بته ارسائیتل، 

و  اقتصتادی  مناستبات  از  استتفاده  بته  آنتکارا  گرایتش 

فنتاوری و امنیتتی بتا ارسائیتل و نیتز بهره گیتری از تاثیتر 

ایتن کشتور در عرصته سیاستت امریتکا بترای مقابلته بتا 

سیاستت احتتاال ستخت گیرانه تر دولتت بایتدن از جمله 

تلقتی می شتوند. ایتن عوامتل 

رئیتس جمهتور ترکیته در گفت وگتو بتا همتتای تتازه خود 

و متایتل  دو کشتور  مناستبات  اهمیتت  از  ارسائیتل  در 

آنتکارا بته دیالتوگ و همتکاری بتا تل آویتو ستخن گفتته 

استت. روابتط دو کشتور بته رغتم برختی مناقشتات رو بته 

گسترش بتوده استت.

رجتب  طیتب اردوغتان، رئیتس جمهتور ترکیته در یتک 

گفت وگتوی تلفنتی کم ستابقه ۴۰ دقیقته ای بتا همتتای 

جدیتد ارسائیلتی ختود بتر "اهمیتت زیتاد مناستبات دو 

کشتور بترای ثبتات و امنیتت منطقته خاورمیانته" تاکیتد 

کترد. بنتا بتر داده  هتای دفتر ریاستت جمهتوری ترکیته 

اردوغتان در گفت وگتوی خود با استحاق هرتستوگ گفته 

استت که به رغتم اختاف نظر میان دو کشتور در پاره ای 

مستائل آنتکارا عاقه مند استت بته دیالوگ و همتکاری با 

تل آویتو ادامته دهد.مناستبات دو کشتور اغلب زیتر تاثیر 

نگاه دو کشتور به مستئله فلستطینی ها و مناقشته میان 

ارسائیتل و حتاس دچار تنش شتده استت. دولت ترکیه 

از حامیتان رسشتناس گتروه استام گرای حتاس در نوار 

غتزه به شتار متی رود. در اردیبهشتت گذشتته که جنگ 

تتازه ای میتان ارسائیتل و حتاس در نتوار غتزه درگرفتت، 

اردوغتان ارسائیتل را بته رفتارهای تروریستتی متهم کرد.

دو روز پیتش از گفت  وگتوی اردوغتان بتا رئیتس جمهتور 

ارسائیل او با محمود عباس، رهر تشتکیات خودمختار 

فلستطین هم دیدار داشتت. اردوغان بته عباس قول داد 

کته با توجته به "رسکتوب فلستطینی ها توستط ارسائیل" 

ستکوتی در ایتن بتاره نخواهد کرد.
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کـه  اسـت  کـرده  اعـام  عدلیـه  وزارت   

منی تواننـد  امـاک  معامـات  بنگاه هـای 

بیشـر از یک درصد کمیشـین بگیرند و در صورت تخلف، 

می شـود. جریمـه  افغانـی  هـزار   10

ایـن وزارت روز سه شـنبه 22 رسطان با انتشـار خربنامه ای 

گفتـه اسـت که بـر بنیاد قانـون رهنامی معامـات، کارمزد 

)حق العمـل( دفاتـر رهنـامی معامـات بـا در نظرداشـت 

قیمـت ملکیـت یـا متـاع مـورد معاملـه توسـط طرفیـن عقد 

از مجمـوع قیمـت طـور باملناصفـه«  »رصف یـک فیصـد 

تعییـن شده اسـت؛ یعنـی نیـم درصـد توسـط یـک طـرف و 

نیـم درصـد توسـط طـرف دیگـر معاملـه بـه دفـر رهنـامی 

معامـات پرداخـت می شـود. 

دفاتـر  قانـون،  ایـن  بنیـاد  »بـر  اسـت:  آمـده  در خربنامـه 

رهنـامی معامـات که بیشـر از مبلـغ تعیین شـده کارمزد 

افغانـی  هـزار   10 معاملـه  هـر  مقابـل  در  کننـد،  اخـذ 

جریمـه شـده و کمیشـن اضافـی نیـز بـه طرفیـن معاملـه 

مسـرد می شـود.« خربنامـه می افزایـد کـه انجـام معاملـه 

بـدون حضـور طرفیـن معاملـه یـا وکیـل قانونـی و یـا بدون 

اسـناد مـدار حکـم صـورت گرفتـه منی توانـد. در صـورت 

انجـام چنیـن معامـات دارنـده جـواز رهنـامی معامـات 

غـرض تعقیـب عدلـی بـه مراجـع عدلـی و قضایـی معرفـی 

تسـلیمی  عـدم  صـورت  در  خربنامـه  قـول  بـه  می شـود. 

سـته ها بـه فروشـنده، مشـری و حـوزه مالیاتـی و گـزارش 

وزارت عدلیـه،  انسـجام  اداره  مربوطـه  بخـش  بـه  سـاالنه 

دارنـده جـواز مبلـغ پنجـاه هـزار افغانـی جریمـه می شـود.

اعـام  مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت   

کـرده اسـت که در جریـان یک سـال اخیر، 

از مـزارع ۲۷ والیـت، مقـدار ۵۴ هـزار و ۶۸  تُـن بامیـه بـه 

 دسـت آمده اسـت.

ایـن وزارت روز سه شـنبه 22 رسطـان بـا نـر خربنامـه ای 

زراعـت،  وزارت  احصائیـه  ریاسـت  آمارهـای  کـه  نوشـته 

حاکـی اسـت که سـال گذشـته شـش  هـزار و ۸۸۱ هکتار 

زمیـن در بیسـت وهفت والیـت کشـور بامیـه کشـت شـده 

بـود. براسـاس ایـن آمارها، والیـت بلخ بـا حاصل دهی ۱۱ 

هـزار و ۸۱۰ تُـن، در صـدر تولیدکنند گان بامیه در سـطح 

کشـور قـرار دارد. 

در ایـن والیـت، سـال قبـل یـک  هـزار و ۱۸۱ هکتـار زمین 

تحت کشـت بامیـه قرار داشـت.

بـه نقـل از خربنامـه، محمدسـامل سـاعی، رئیـس زراعـت، 

امسـال  کـه  می گویـد  بلـخ،  والیـت  مالـداری  و  آبیـاری 

افزایـش  والیـت  ایـن  در  بامیـه  کشـت  تحـت  سـاحات 

زمیـن  و ۹۳۵ هکتـار  یـک  هـزار  بـه  چشـم گیری داشـته 

رسـیده اسـت. بـه گفتـه او، هرهکتـار زمیـن، بیـن هفت تا 

می دهـد. حاصـل  بامیـه  مریک تُـن  هشـت 

در خربنامـه نوشـته شـده، رئیـس اداره زراعـت والیـت بلخ 

والیـات  بـه  ایـن محصـول  قبـاً  کـه  افـزود  عین حـال  در 

همجـوار و مرکـز صادر می شـد امـا امسـال، به دلیل جنگ 

 کمیسـاریای عالی سـازمان ملل متحد در امـور پناهندگان 

هشـدار داد کـه شـامر زیـادی از افغان هـا به دلیـل افزایش 

ایـن  کـرد.  خواهنـد  تـرک  را  خانه هایشـان  خشـونت ها 

سـازمان خواسـتار رسـیدگی فـوری بـه مشـکل افغانسـتان 

شـده اسـت. هم زمـان بـا خـروج نیروهـای خارجـی، طالبان 

مناطـق بیشـری را تحـت کنـرول خـود آورده انـد، میـزان 

خشـونت ها بیشـر شـده و هـزاران تـن عمـده تـا در شـامل 

افغانسـتان مجبـور بـه تـرک خانه هایشـان شـده انـد.

بـه گـزارش دویچـه ولـه، بابـر بلوچ، سـخنگوی کمیسـاریای 

ژنیـو  در   ،)UNHCR( ملـل  سـازمان  پناهنـدگان  عالـی 

گفـت: «افغانسـتان در آسـتانه یـک بحـران انسـانی دیگـر 

از ایـن کار جلوگیـری کـرد و بایـد از  قـرار دارد. می تـوان 

عـاوه  خـربی  نشسـت  ایـن  در  او  شـود.»  جلوگیـری  آن 

کـرده اسـت کـه «ناکامـی بـه دسـتیابی توافق صلـح و مهار 

آوارگـی  بـه  منجـر  افغانسـتان،  در  موجـود  خشـونت های 

بیشـر در داخـل کشـور و همچنیـن کشـورهای همسـایه و 

فراتـر از آن خواهـد شـد.»

کمیسـاریای عالی سـازمان ملـل متحد در امـور پناهندگان 

تاکیـد کـرده کـه براسـاس آمـار تخمینـی ۲۷۰ هـزار افغـان 

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کـرده اسـت کـه در یک 

شـبانه روز گذشـته در رسارس کشـور، 754 فـرد مبتـا بـه 

بیـامری کویـد19 شناسـایی شـده اند.

ایـن وزارت روز  سه شـنبه 22 رسطان با نـر گزارش روزانه 

مبتایـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا نوشـته 

اسـت کـه از 3هـزار و 135 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه 

شـد کـه نتیجـه 754 تـن آنـان مثبـت اعـام شده اسـت.

در گـزارش آمـده اسـت کـه 72 فـرد مبتا به ویـروس کرونا 

نیـز در یـک شـبانه روز گذشـته جـان باخته انـد و مجموعـه 

جـان باختـگان به 5921 تن رسـیده اسـت.

بـر اسـاس آمارهای این وزارت، شـامر مبتایـان به ویروس 

کرونـا در کشـور بـه بیـش از 136 هـزار تن رسـیده اسـت. 

حـدود چهـار درصـد ایـن آمـار جـان باختـه و بقیـه بهبـود 

یافته انـد. اکنـون حـدود 52 هـزار تـن بـه ویـروس کرونـا 

هسـتند. مبتا 

وزارت صحت عامه کشـور در پی شـیوع موج سـوم ویروس 

کرونـا در اوایل ماه جوزا، مرکزهای اموزشـی رسارس کشـور 

محمدحنیـف امتـر، وزیـر امـور خارجـه، دیـروز سه شـنبه 

جهـت  عالی رتبـه  هیـأت  یـک  رأس  در  رسطـان(   ۲۲(

اشـراک در چهارمیـن نشسـت گـروه متـاس افغانسـتان 

در چارچـوب سـازمان همکاری های شـانگهای، به کشـور 

تاجیکسـتان سـفر کـرد.

ایـن نشسـت بـرای دو روز از تاریـخ ۱۳ الـی ۱۴ جـوالی 

کشـور  هشـت  خارجـۀ  امـور  وزرای  سـطح  بـه   ۲۰۲۱

عضـو سـازمان شـانگهای و افغانسـتان در شـهر دوشـنبۀ 

ایـن  در  اسـت  قـرار  می گـردد.  برگـزار  تاجیکسـتان، 

نشسـت روی عضویت افغانسـتان در سـازمان شـانگهای، 

همکاری هـای ایـن سـازمان بـا افغانسـتان در امـر مبارزۀ 

امنیتـی  اوضـاع  افراط گرایـی،  و  تروریـزم  علیـه  مشـرک 

افغانسـتان و تأثیـرات آن بـر ثبـات و رفـاه منطقـه، بحـث 

کـه  اسـت  در حالـی  ایـن  گیـرد.  نظـر صـورت  تبـادل  و 

روز گذشـته، میرویـس نـاب معیـن سیاسـی وزارت امـور 

خارجـۀ  امـور  وزارت  معیـن  ناظـری،  خـرو  بـا  خارجـه 

جمهـوری تاجیکسـتان ماقـات منـود و پیرامـون اوضـاع 

و  بحـث  دوجانبـه،  روابـط  کشـور،  امنیتـی  و  سیاسـی 

در  کـه  اسـت  آمـده  دیگـر  مـوارد  بـر  عـاوه  خربنامـه  در 

صـورت نداشـن دفـر مشـخص و آدرس دقیـق، دارنـده 

می گـردد. جریمـه  افغانـی  هـزار   50 جـواز 

نداشـن لوحـه دولتـی و عـدم نصـب آن در دفـر رهنامی 

معامـات نیـز 50 هـزار افغانـی جریمـه می شـود. خربنامه 

عـاوه می کنـد کـه فعالیت هـای بـدون جـواز از بابـت هـر 

و درگیـری دهقانـان قـادر نیسـتند تـا محصـوالت بامیـه را 

بـه کابل برسـانند.

وزارت زراعـت می گویـد کـه پـس از بلـخ، والیـت هلمند از 

نـگاه تولیـد بامیـه در جایگاه دوم قرار دارد. سـال گذشـته 

از مـاه جنـوری بـه اینطـرف در داخل کشورشـان آواره شـده 

انـد. بنابـر ایـن آمار شـامر همـه افراد بیجاشـده بـه بیش از 

۳.۵ میلیـون نفـر می رسـد.

را قرنتینـه کـرد. ایـن رونـد بـرای بـرای دو بـار به مـدت دو 

هفتـه نیز متدید شـد.

تبـادل نظـر منـود. بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور؛ آقـای 

نـاب از نقـش فعال تاجیکسـتان در حامیـت از روند صلح 

افغانسـتان اسـتقبال منـود. معیـن سیاسـی بـا اشـاره بـه 

مـاه بـه 20 هزارافغانـی نیـز جریمـه می شـود.

در خیلـی از مـوارد دفاتـر رهنـامی معامـات بـدون سـته 

اصلـی بـا اسـناد کاپـی و یـا سـته های خـود سـاخته بـرای 

دور زدن مالیـه، بـه طرفین معامله اسـناد صـادر می کنند. 

در خربنامـه بـه ایـن مـورد نیـز پرداختـه شـده اسـت: »در 

صـورت معاملـه به اسـاس اسـناد کاپـی و یا تزویـری، جواز 

بامیـه  زمیـن  هکتـار   ۶۷۹ و  یـک  هـزار  والیـت،  ایـن  در 

کشـت شـده بـود و از آن ۱۰ هـزار و ۷۴ مریک تُن حاصل 

برداشـت شـده است.

فـراه پـس از والیت های بلخ و هلمند، سـومین تولیدکننده 

بلـوچ گفـت، کسـانی کـه مجبـور بـه فـرار از مناطـق شـان 

گروه هـای  توسـط  اخـاذی  امنیتـی،  وضعیـت  انـد،  شـده 

مسـلح غیرمسـئول و مبـب گذاری هـا و همچنیـن از دسـت 

در اخریـن مـورد روز پنجشـنبه 17 رسطـان وزارت صحـت 

عامـه اعـام کـرد کـه مـوج سـوم کرونا هنـوز هم در کشـور 

افزایـش خشـونت ها توسـط طالبـان، آن را تهدیدی جدی 

نـه تنهـا بـرای افغانسـتان، بلکـه بـرای کشـورهای منطقه 

دانسـته و اظهـار داشـت کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

جهـت  جـواز  دارنـده  و  گردیـده  لغـو  معامـات  رهنـامی 

تعقیـب عدلـی وقضایـی نیـز معرفـی می گـردد.«

خربنامـه مـی افزایـد کـه درصـورت درج قیمـت ملکیت در 

سـته ها خـاف واقعیت، دارنـده جواز جهـت تعقیب عدلی 

بـه مراجـع عدلـی و قضایـی معرفـی می گردد.

تفکیـک  و  تشـخیص  منظـور  بـه  کـه  می افزایـد  خربنامـه 

متامـی  غیررسـمی  از  رسـمی  معامـات  رهنـامی  دفاتـر 

دفاتـر رهنـامی معامـات مکلـف انـد تـا لوحه هـای طبـع 

شـده دولتـی خویـش را در مکان های مناسـب و قابل دید 

عامـه نصـب مناینـد؛ در غیـر آن تابـع جریمـه نقـدی الـی 

50 هـزار افغانـی خواهنـد گردیـد.

در خربنامـه تاکید شـده اسـت کـه وزارت عدلیـه همچنین 

از متامـی هموطنـان عزیـز می خواهـد کـه حیـن معاملـه 

از رسـمی بـودن دفـر رهنـامی معامـات و سـته )سـند 

معاملـه( اطمینـان حاصـل مناینـد و نیـز در صـورت مواجه 

شـدن بـا تخلفاتـی کـه در بـاال ذکـر شـد، ریاسـت عمومی 

انسـجام وزارت عدلیـه را در جریـان قـرار دهنـد.

ایـن درحالیسـت کـه فعالیـت رهنامیی هـای معامـات بـه 

خصـوص در حـوزه زمیـن و مسـکن، چندان شـفاف نبوده، 

مـوارد زیـادی اتفاق افتاده اسـت کـه ایـن رهنامیی ها بعد 

از عقـد قـرار دادهـا و انجـام معاملـه، بـه مشـکات که بعد 

از آن بـرای طرفیـن یـا یـک طـرف ایجاد شـده اسـت طفره 

رفتـه و رسـیدگی الزم نکـرده اسـت. مـورد دیگـری در ایـن 

رهنامیـی هـا قانـون دور زده می شـود، ارائه اسـناد کاپی و 

جعلـی بـه جـای سـته های اصلـی بوده اسـت.

مهـم بامیـه در سـطح کشـور شـناخته می شـود. در ایـن 

والیـت، سـال قبـل یـک  هـزار و ۹۸ هکتـار زمیـن تحـت 

کشـت بامیـه قـرار داشـت و از آن ۹ هـزار و ۸۸۲ مریـک 

حاصـل گرفته شـده اسـت.

در خربنامـه آمـده کـه عبداملنـان متیـن، رئیـس زراعـت، 

امسـال  کـه  می گویـد  فـراه،  والیـت  مالـداری  و  آبیـاری 

وضعیـت کشـتزارهای بامیـه در این والیت بسـیار مناسـب 

بـود و حـدود ده تا پانـزده درصد در میـزان حاصات بامیه 

افزایـش آمـده اسـت.  او گفـت: »امسـال وضعیـت خـوب 

بـود، مارکیـت هـم بسـیار مناسـب بـود و بامیـه فـراه بـه 

والیت هـای هـرات، قندهار، نیمـروز و حتا تـا نزدیکی های 

امسـال  هـم  قیمت هـا  وضعیـت  می شـد.  صـادر  کابـل 

خیلـی خـوب بـود.« در والیـت فـراه بیشـر سـه نـوع بامیه 

خـاردار  ورایتـی  شـامل  کـه  می شـود  برداشـت  و  کشـت 

محلـی و دو ورایتـی اصـاح  شـده می شـود.

متامـی  عاقـه  مـورد  سـبزیجات  مهم تریـن  از  بامیـه 

شـهروندان کشـور اسـت و از بـازار خیلـی خـوب برخـوردار 

می باشـد. سـال گذشـته در مجموع ۶ هزار و ۸۸۱ هکتار 

زمیـن تحـت کشـت بامیه قـرار داشـت. ارزگان، نورسـتان، 

شـامل  کابـل،  و  میـدان وردک  پکتیـا،  خوسـت،  غزنـی، 

سـال  در  بامیـه  تولیـد  و  کشـت  در  کـه  والیت هایی انـد 

نداشـته اند. نقشـی  هیـچ  گذشـته 

دادن درآمـد و قطـع خدمـات اجتامعی، را علـت اصلی این 

می داننـد. کار 

متحـد  ملـل  سـازمان  پناهنـدگان  عالـی  کمیسـاریای 

در  متحـد  ملـل  سـازمان  منایندگـی  آمـار  بـه  اسـتناد  بـا 

روان،  سـال  اول  مـاه  سـه  طـی  در  کـه  گفـت  افغانسـتان 

تعـداد تلفـات غیرنظامیـان نسـبت بـه همین زمان در سـال 

اسـت. یافتـه  افزایـش  درصـد   ۲۹ گذشـته، 

بلـوچ افـزود: »مـا از جامعـه جهانـی می خواهیـم كـه در این 

لحظـه حسـاس حامیت خـود را از دولت و مردم افغانسـتان 

و همسـایگان افزایـش دهند.«

ایـن در حالـی اسـت که روز دوشـنبه اسـکات میلـر فرمانده 

را  ماموریتـش  افغانسـتان  در  امریکایـی  و  ناتـو  نیروهـای 

بـه جـرال فرانـک مکنـزی واگـذار کـرده و بـی رس و صـدا 

بـرای  پایـان منادیـن  یـک  ایـن  کـرد؛  تـرک  را  افغانسـتان 

عنـوان  افغانسـتان  در  امریـکا  درگیـری  طوالنی تریـن 

می شـود. جـو بایـدن، رئیـس جمهـور امریـكا اعـراف كرده 

اسـت كـه آینـده افغانسـتان  نامطمـن اسـت، امـا گفـت 

كـه مـردم افغانسـتان بایـد دربـاره رسنوشـت خـود تصمیـم 

بگیرنـد.

در حـال گسـرش و در اوج به پیـش می رود و کاهش قابل 

ماحظـه در تعـداد واقعـات و وفیـات بـه نظر منی رسـد. 

ایـن وزارت بـا پایـان دو دوم قرنتینـه، اعـام کـرد کـه متام 

بـرای  کـه  کنفرانس هـا  و  عروسـی  و سـالون های  تاالرهـا 

مـدت دو هفتـه تا 18 رسطان 1400 مسـدود شـده بودند 

بـرای دوهفتـه دیگـر الـی تاریـخ 01 اسـد سـال 1400 

شـد.  متدید 

وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه مقابله در برابر شـیوع از 

کنـرل خارج شـده، امراض سـاری تنها بـا اقدامات وزارت 

صحـت عامـه ناممکن اسـت و بر متام شـهروندان کشـور و 

متـام نهادهـای دولتـی و غیردولتـی الزم اسـت در رعایـت 

کاهـش  منظـور  بـه  الصحـوی  حفـظ  مقـررات  تطبیـق  و 

واقعـات و وفیـات ناشـی از کرونـا در ایـن برهـه از زمـان به 

وظایـف خویـش عمـل منـوده وزارت صحـت عامـه را یـاری 

مناینـد. گفتنـی اسـت کـه در کنار شـیوع ویـروس کرونا و 

نـوع دلتـای آن؛ تاکنون حـدود 7 مورد بیامری قارچ سـیاه 

نیز در کشـور شناسـایی شـده اسـت.

تجهیزاتـی  و  اکامالتـی  محدویت هـای  وجـود  بـا  کشـور 

در خـط اول نـربد علیـه تروریـزم می جنگنـد. آقـای نـاب 

همچنـان افـزود کـه مبـارزه بـا تروریـزم نیـاز بـه همـکاری  

طریـق  از  منطقـه  کشـورهای  بیشـر  هامهنگـی  و 

دارد. چندجانبـه  میکانیزم هـای 

فعلـی  اوضـاع  تاجیکسـتان  خارجـۀ  امـور  وزارت  معیـن 

امنیتـی افغانسـتان را بـرای تاجیکسـتان و منطقـه قابـل 

جنـگ  و  غیرنظامیـان  کشـتار  و  دانسـته  نگران کننـده 

و  بـری  حقـوق  قوانیـن  خـاف  را  افغانسـتان  فعلـی 

ارزش هـای اسـام دانسـت. دوطـرف تأکیـد منودنـد کـه 

سـازمان همـکاری شـانگهای که در راسـتای مبـارزه علیه 

می کنـد،  فعالیـت  منطقـه  در  افراط گرایـی  و  تروریـزم 

امنیتـی  اوضـاع  بـه  رسـیدگی  بـرای  خوبـی  میکانیـزم 

بـه  رابطـه  در  همچنـان  دوطـرف  می باشـد.  افغانسـتان 

آمادگـی بـرای برگـزاری چهارمیـن نشسـت گـروه متـاس 

افغانسـتان – سـازمان همکاری شـانگهای صحبت منوده 

و در پیرامـون پـان عمـل بـرای ایـن گـروه بحـث تبـادل 

نظـر منودنـد.

وزارت عدلیه: بنگاه های معامالت بیشتر از یک درصد کمیشین نگیرد 

وزارت زراعت: در یک سال گذشته بیش از ۵۴ هزار تُن بامیه در کشور تولید شده است  

ملل متحد: افغانستان در آستانه بحران انسانی قرار دارد

موج سوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته، 7۵۴ مبتال به کرونا شناسایی و 72 فوتی ثبت شد

اشتراک وزیر خارجه در چهارمین نشست گروه تماس افغانستان - سازمان همکاری های شانگهای

رئیس جمهورغنی:

 تداوم فساد باعث از میان رفنت 

کمک ها می شود   

یک کارمند دادگاه عالی 

در کابل ترور شد

 محمـدارشف غنـی، رئیـس جمهـور در دیدارهـای جداگانه 

بـا اقشـار مختلـف والیت بلخ گفـت که جامعۀ مدنـی، علام، 

زنـان، جوانـان و رسـانه هـا بایـد صـدای رسـای افغانسـتان 

شوند.

ریاسـت  مطبوعاتـی  دفـر  طـرف  از  کـه  خربنامـه  یـک  در 

جمهـور  رئیـس  کـه  اسـت  آمـده  شـده،  منتـر  جمهـوری 

محمـد ارشف غنـی در سـفرش بـه والیـت بلـخ، دیـروز بـا 

مزاررشیـف،  شـهر  در  والیـت  آن  علـامی  شـورای  اعضـای 

کـرد. دیـدار 

منبـع افـزوده اسـت کـه در ایـن دیـدار، مولـوی ذبیـح اللـه 

حقجـو بـه منایندگـی از شـورای علامی بلخ، صحبـت کرد و 

خواسـت ها و پیشـنهادات شـان را در زمینه های مختلف با 

رئیـس جمهـور رشیک سـاخت.

وی حامیـت کامـل شـورای علـامی بلخ را از نظـام جمهوری 

اسـامی افغانسـتان و نیروهـای امنیتـی و دفاعی ابـراز کرد 

و خواسـتهای علـام را در زمینـۀ ایجـاد کتابخانـه در روضـه 

مبـارک و دورۀ ماسـری در پوهنځی رشعیـات پوهنتون بلخ 

بـا رئیـس جمهور رشیـک منود.

رئیـس جمهـور غنی پس از اسـتامع صحبت هـای موصوف، 

از موقـف علـامی کـرام در دفـاع از جمهوریـت و نیروهـای 

امنیتـی و دفاعـی ابـراز امتنـان کرد.

موصـوف، ضمـن تریح دسـتاوردهای حکومت در راسـتای 

اعـامر مسـاجد در متـام ولسـوالی هـای کشـور گفـت کـه تا 

اکنـون بیشـر از یـک هـزار مسـجد در رسارس کشـور اعـامر 

و ترمیـم شـده انـد. وی وعـده سـپرد کـه در قسـمت ایجـاد 

شـد.  خواهـد  اقـدام  نیـز  مبـارک  روضـۀ  بـرای  کتابخانـه 

همچنـان رئیـس جمهـور بـا مناینـدگان جامعه مدنـی، اهل 

رسـانه هـا و مناینـدگان زنـان و جوانـان، دیـدار کـرد.

در ایـن دیـدار کـه در مقـر والیـت بلـخ در شـهر مـزار رشیف 

انجـام شـد، ابتـدا عبدالحمیـد صفـوت و شـها حدیـد بـه 

منایندگـی از آنـان و همچنان مناینـدۀ افراد دارای معلولیت 

را در  پیشـنهادات شـان  و  صحبـت کردنـد و خواسـت هـا 

عرصـه هـای مختلـف بـا رئیـس جمهـور رشیـک سـاختند.

رئیـس جمهـور غنـی پـس از اسـتامع صحبـت هـای آنـان، 

گفـت کـه فـدا کـردن جـان هـا در راه دفـاع از جمهوریـت، 

آزادی و ارزش هـای افغانسـتان، افتخـار مـی باشـد و هیـچ 

قـوت مـرا بـه تـرک وطـن وادار منـی توانـد.

وی خواهـان حامیـت آنـان بخاطـر آوردن اصاحـات بیشـر 

در حکومـت گردیـد و گفـت کـه جامعـه مدنی، علـام، زنان، 

جوانـان و رسـانه هـا بایـد صدای رسـای افغانسـتان شـوند. 

وی افـزود کـه اصاحـات و حکومتـداری، کلیـدی اسـت و 

تـداوم فسـاد باعـث از میـان رفـن کمـک هـا مـی گـردد.

طبـق یـک خـرب دیگـر، رئیـس جمهـور محمـد ارشف غنـی 

در سـفرش بـه والیـت بلـخ، امـروز بـا بیجاشـدگان والیـات 

همجـوار والیـت بلـخ، دیـدار کـرد.

شـهر  در  بلـخ  والیـت  مقـام  تعمیـر  در  کـه  دیـدار  ایـن  در 

مـزار رشیـف انجـام شـد، ابتـدا شـامری از بیجاشـدگان بـه 

منایندگـی از دیگـران صحبـت کردند و مشـکات، خواسـت 

هـا و پیشـنهادات شـان را در عرصـه هـای مختلف بـا رئیس 

جمهـور رشیـک سـاختند.

سـپس وزیـر دولـت در امـور رسـیدگی بـه حـوادث صحبـت 

کـرد و گفـت کـه بنابـر فیصلـۀ کابینـه، عملیـات رسـیدگی 

بـه بیجاشـدگان داخلـی در ۲۵ والیـت کشـور آغـاز شـده 

و تـا اکنـون بـه ۱۰۷۹ خانـوادۀ بیجاشـده در والیـت بلـخ، 

رسـیدگی هـای الزم صـورت گرفتـه اسـت.

همچنـان در ایـن دیـدار، والـی بلـخ و رئیس شـورای والیتی 

آن والیـت صحبـت منـوده گفتند که ریاسـت های مبـارزه با 

حـوادث و عـودت مهاجریـن والیـت بلـخ، کمـک هـای الزم 

را بـه بیجاشـدگان انجـام داده انـد و مـا تـاش داریـم کـه 

بـا تشـخیص مسـتحقین و آوردن شـفافیت، بـه آنـان کمـک 

هـای بیشـر مناییـم. رئیـس جمهـور غنـی، پس از اسـتامع 

بایـد  کـه  بیجاشـدگان، گفـت  هـای  و خواسـت  مشـکات 

تفکیـک واضـح میـان مهاجـرت و بیجاشـدگی وجود داشـته 

باشـد، تـا رسـیدگی هـای الزم بـه آنـان صـورت گیـرد. وی 

افـزود کـه حکومـت حـارض اسـت تـا بـاالی شـهر مزاررشیف 

رسمایـه گـذاری بیشـر انجـام دهـد و مسـئولین حکومتـی، 

بایـد همـواره در کنـار مـردم شـان قـرار داشـته باشـند. 

احسـان  کـه »محمـد  کـرد  تاییـد  عالـی کشـور   دادگاه 

ایـن  اداری  و  مالـی  ریاسـت عمومـی  کارمنـد  همـدرد« 

اسـت. تـرور شـده  کابـل  در  دادگاه 

دادگاه عالـی کشـور، در پیامـی گفتـه کـه ایـن رویـداد 

صبـح دیـروز سه شـنبه )22 رسطـان( زمانـی رخ داد کـه 

آقـای همـدرد از خانـه بـه سـوی وظیفـه اش در حرکـت 

بود.

در ایـن پیـام تسـلیت آمـده:« بـا تأسـف اطـاع بدسـت 

آمـد کـه محمد احسـان همـدرد مدیـر معاشـات کارکنان 

ریاسـت مالـی و حسـابی ریاسـت عمومـی مالـی واداری 

دوم  و  بیسـت  سه شـنبه  امـروز  صبـح  محکمـه  سـره 

رسطـان حینیکـه از خانـه بـه صـوب وظیفـه در حرکـت 

تروریسـتی دشـمنان صلـح وثبـات  اثـر حملـه  بـه  بـود، 

افغانسـتان جـام شـهادت نوشـید«. مـردم 

بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور؛ دادگاه عالـی گفتـه کـه 

متولـد  حسـین  محمـد  فرزنـد  همـدرد  احسـان  محمـد 

سـال 1347 درولسـوالی رسخـرود والیـت ننگرهـار بـود 

تااکنـون در بخـش هـای مختلـف  از سـال 1366  کـه 

معاشـات  مدیـر  از جملـه  محکمـه  واداری سـره  مالـی 

کارکنـان اجـرای وظیفـه منـوده در سـال 1398 بـه رتبه 

مافـوق ترفیـع منـوده ونیـز در جریـان اجـرای وظیفـه بـه 

تقدیـر نامـه هـای درجه دوم و سـوم بنا بر لـزوم دید اداره 

نایـل گردیـده بـود. تاهنوز فرد یـا گروهی مسـئولیت این 

رویـداد را بـه عهـده نگرفتـه اسـت.

ایـن در حالی اسـت کـه فرماندهـی پولیس کابـل نیز در 

خـرب دیگـری گفتـه اسـت کـه صبـح امـروز در تیراندازی 

افـراد مسـلح ناشـناس در سـاحه حسـین خیل ولسـوالی 

امنیتـی کشـته شـده  نیـروی  بگرامـی والیـت کابـل، 3 

است.

مسـئولیت آن رویـداد را نیـز تاکنـون فـرد یـا گروهـی بـه 

عهـده نگرفتـه اسـت. 


