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 کسانی واقعاً به واکسین سوم 
کرونا نیاز دارند؟  

سازمان ملل با تمدید یک ساله 
کمک های بشردوستانه به سوریه 
از طریق ترکیه موافقت کرد    

بایونتیـک  هـای  امریـکا طـرح شـرکت  مقامـات صحـی   
و فایـزر بـرای دور سـوم واکسـین ضـد کرونـا را تـا هنـوز 
غیرضـروری مـی دانند. اما یک واکسـین اضافـی «تقویتی» 

واقعـاً بـرای کـدام اشـخاص مـی توانـد معقول باشـد؟
تا به حال اصاًل گفته نشده  ...

 شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد روز جمعـه بـه 
اتفـاق آرا بـا تحویـل کمک هـای بشردوسـتانه فرامرزی 
بـه شـمال غربـی سـوریه از طریـق ترکیـه بـرای مدت 
یـک سـال موافقـت کـرد. ایرلنـد و نـاروی در پیـش 

نویـس قطعنامـه پیشـنهادی ...

 

روزهـا،  ایـن  در  آمـده  پیـش  بـد  وضعیـت  بـا   

زیـاده شـده  بـه همـه چیـز  نیـز نسـبت  نگرانی هـا 

اسـت. از نگرانـی بخاطـر از دسـت رفـن همـه ای 

دسـت آوردهای بیسـت سـاله گرفتـه تـا آزادی زنـان 

... هم چنیـن   و  بـر  حقـوق  و 

 ایندی وایـر در گزارشـی بـه بررسـی مدعیـان نخـل 

نظـرش  و  پرداخـت   ۲۰۲۱ کـن  جشـنواره  طـای 

در مـورد برنـدگان احتاملـی را منتـر کـرد. اگرچـه 

پاندمـی کرونـا در سـال گذشـته نتوانسـت بـه طـور 

کامـل بـر فصـل جوایـز ۲۰۲۰ غلبـه کنـد، اما جای 

خالـی یکـی از جشـنواره های ...
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طالبان و موسیقی؛ با آمدن 
طالبان دست آوردهای چندین 

ساله از بین خواهد رفت؟ 

 مدعیان نخل طالیی 
جشنواره کن تا امروز

هنری

 فقر روایت حماسی در 
وضعیت جنگ کنونی

 خواست دموکراسی؛ 
نیروی بازدارنده ی استقرار

 مجدد امارت اسالمی

 ساختار نظام بین الملل 
و اولویت سیاست 

خارجی آمریکا

 حماسـه و گفتـار حماسـی در شـرایط جنگـی یکـی 
از ضـرورت هـای اصلـی بـرای بسـیج و تهییـج مـردم و 
نیروهـای جنگـی در برابـر دشـمن اسـت. ایـن ضرورت 
در طـول تاریـخ وجـود داشـته اسـت و گاهـی روایـت و 
حرکـت هـای حماسـی بـه قـدری موثـر بوده اسـت که 

یـک لشـکر را شکسـت داده اسـت. از ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

رئیس جمهور: 
طوالنی شدن جنگ به عهده طالبان است  

 

ارگ ریاسـت جمهـوری در پـی اعـام کشـور ترکیـه  

مبنـی بـر حفاظت از میـدان هوایی کابـل، می گوید 

کـه تامیـن امنیـت متامـی میدان هـای هوایـی کشـور، مسـئولیت 

دولـت افغانسـتان اسـت و همـکاری کشـورهای دوسـت مهم اسـت.

محمـد امیـری، معاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری، روز شـنبه 19 

رسطـان بـدون اینکـه از کشـوری خـاص نـام بـرد، گفـت: »تامیـن 

امنیـت میدان هـای هوایـی کشـور به شـمول میدان هوایی خوسـت 

کـه امـروز افتتـاح شـده اسـت، مسـئولیت دولت اسـت.«

همـکاری  کـه  گفـت  ویدیویـی،  پیـام  یـک  نـر  بـا  امیـری  آقـای 

کشـورهای دوسـت مهـم اسـت، امـا تامیـن امنیـت مسـئولیت اولیـه 

اسـت. دفاعـی کشـور  و  امنیتـی  نیروهـای 

ایـن در حالـی اسـت که رجب طیـب اردوغـان، رئیس جمهـور ترکیه 

تاییـد کـرده کـه نظامیـان ایـن کشـور حفاظـت از میـدان هوایـی 

بین املللـی حامـد کـرزی را پـس از خـروج نیروهـای ناتـو از کشـور 

برعهـده خواهـد گرفـت.

گفـت  گذشـته  روز  اردوغـان  آقـای  ترکیـه،  رسـانه های  گـزارش  بـه 

مـا کـدام  آمریـکا مشـخص شـده کـه  و  ناتـو  بـا  کـه »در گفتگوهـا 

مسـئولیت ها را برعهـده خواهیـم گرفـت، و مـا این گام را بـه بهرتین 

صـورت خواهیـم گرفـت.«

ترکیـه  حفاظـت  برنامـه  از  کشـور  مقام هـای  جـاری  هفتـه  اوایـل 

از میـدان هوایـی کابـل حامیـت کـرده و گفتـه بودنـد کـه حضـور 

ترکیـه در میـدان هوایـی کابـل در برابـر حمـات احتاملـی طالبـان 

بـود. بازدارنـده خواهـد 

سـه روز پیـش، جـو بایـدن، رئیـس جمهـور آمریـکا گفـت کـه تـا آخر 

مـاه آگوسـت نیروهـای آمریکایـی پـس از ۲۰ سـال به طـور کامل از 

افغانسـتان خـارج می شـوند.

بـه این منظـور ترکیه برای ایـن ماموریت پهبادهـا، تجهیزات دفاعی 

و رسبازان بیشـرتی به افغانسـتان می فرستد.

از  اسـت  ممکـن  ترکیـه  کـه  داده انـد  گـزارش  ترکیـه  رسـانه های 

مجارسـتان و پاکسـتان بـرای کمـک بـه ایـن ماموریـت درخواسـت 

کنـد. همـکاری 

یـک مقـام ارشـد ترکیـه بـه رسـانه ها گفتـه کـه »هنوز روشـن نیسـت 

کـه کی هـا به ایـن ماموریت خواهند پیوسـت«. او افـزوده که »برخی 

کشـورهایی کـه در افغانسـتان نیسـتند، عاقمند مشـارکت هسـتند 

افغانسـتان  در  را  ماموریت شـان  می خواهنـد  کـه  کشـورهایی  یـا 

کنند.« متدیـد 

و  سـفارت ها  فعالیـت  تـداوم  بـرای  کابـل  هوایـی  میـدان  امنیـت 

اخیـرا  بیـن املللـی حیاتـی اسـت، در حالـی کـه  منایندگی هـای 

اردوی ملـی در برابـر پیرفت هـای طالبـان، بـدون مقاومـت جـدی 

از بیشـرت از ۱۵۰ ولسـوالی عقـب نشـینی کـرده انـد.

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه 
سـنگینی  تلفـات  گذشـته  روز  شـبانه  در 

کشـور  مختلـف  نقـاط  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  بـر 

وارد شـده و 191 تـن از جنگجویـان ایـن گـروه در نـرد با 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور و مقاومت هـای مردمی 

بـه هاکـت رسـیدند.

ایـن وزارت روز شـنبه 19 رسطـان بـا انتشـار خرنامـه ای 

گفتـه اسـت کـه در ایـن نردهـا 102 تـن از جنگجویـان 

گـروه طالبـان زخمـی شـده و 23 تـن دیگـر شـان توسـط 

نیروهـای امنیتـی و مقاومت هـای مردمـی بازداشـت شـده 

انـد. در خرنامـه عـاوه شـده اسـت کـه ایـن جنگجویـان 

زابـل،  خوسـت،  غزنـی،  والیت هـای  در  طالبـان  گـروه 

بادغیـس، بلـخ، رسپـل، هلمنـد، نیمـروز، کنـدز، تخـار و 

کاپیسـا کشـته و زخمـی و دسـتگیر شـده انـد.

براسـاس گزارش هـای رسـانه ها گفتـه می شـود کـه بیـش 

از 60 تـن از قطعـه الیـزری گـروه طالبـان در والیت رسپل 

شـده  بازداشـت  مردمـی  خیزش هـای  و  مقاومـت  توسـط 

اند.

همچنیـن طبـق برخـی گزارش هـا ولسـوالی یفتـل پایـان 

گـروه  جنگجویـان  کنـرتول  از  نیـز  بدخشـان  والیـت  در 

طالبـان بیرون شـده در تـرف نیروهای دفاعـی و امنیتی 

کشـور در آمـده اسـت. اخیرا شـامری از فرماندهان سـابق 

جهـادی بـه حامیـت از نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور، 

در برابـر یورش هـای گـروه طالبـان سـاح برداشـته و بـه 

مسلح سـازی طرفـداران خـود اقـدام کـرده اسـت.

عطـا محمـد نـور، حـاج محمـد محقـق، مارشـال دوسـتم، 

صفایـی و شـامری از مناینـدگان مجلس به شـمول عباس 

اللـه  حیـات  سـید  و  مـرور  ظاهـر  سـید  ابراهیـم زاده، 

عاملـی اقدام بـه سـازمان دهی مقاومت هـای مردمی علیه 

جنگجویـان گـروه طالبـان کـرده انـد.

ایـن اقدام هـای فرماندهـان جهـادی و مناینـدگان مجلس 

تـا حـدود زیـادی از پیـروی جنگجویـان گـروه طالبـان 

تـرف  از  را  ولسـوالی ها  از  برخـی  و  کـرده  جلوگیـری 

گـروه طالبـان بـاز گرفتـه اسـت. در دو روز اخیر اسـامعیل 

خـان یـک فرمانـده سـابق جهـادی خیـزش مردمـی علیـه 

گـروه طالبـان را در والیـت هـرات سـازمان داده و چندیـن 

ولسـوالی بـه شـمول بنـدر اسـام قلعـه را از تـرف گـروه 

طالبـان آزاد سـاخته اسـت.

ارگ: تامین امنیت تمامی میدان های هوایی کشور، 
مسئولیت دولت است  

وزارت دفاع ملی: 
191 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته شدند
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مسابقات بیست آوره کرکت میان 
معلوالن در سطح زون  برگزار شد 

 تیم فوتبال افغانستان در 
رقابت های جام آسیا ۲۰۲۲ به 

میدان می رود

ورزشی

 د سمیت ونیفیو رشکت)MEA( د منځني ختیځ او افریقا څانګه، د طبي تجهیزاتو تولیدوونکی څو ملیتي بریتانیايي رشکت دی، چې د ټپ، آرتروسکوپي، تروما او 

ارتوپیدي تداوۍ د مدیریت اړوند د طبي توکو نړیوالو تولیدوونکی دی. دا رشکت چې خپل محصوالت له ۱۲۰ څخه په ډېرو هیوادونو کې پلوري، په افغانستان کې هم 

د ویشونکو او د پلور استازولیو په لټه کې دی.  احتاميل توزیع کوونکي باید له اقتصادي/مايل اړخه پیاوړي وي او په بازار کې قوي او فعال حضور ولري، ترڅو وکوالی يش په دې برخه کې د سوداګرۍ د پراختیا په موخه د ډاډ تر السه کولو لپاره اړین تضمینونه 

وړاندې کړي. په همدې ډول، احتاميل ویشونکی باید د درملو او طبي توکو په برخه کې خپله تجربه موږ ته وښيي.

عالقمند رشکتونه دې لطف وکړي د رشکت د پيژندنې او اړیکو جزییاتو ترڅنګ، په افغانستان کې د څو ملیتي طبي توکو او وسایلو په برخه خپل وړاندیزونه د پي ډي ايف په قالب کې د   mncdistributor97@gmail.com ایمیل آدرس ته واستوي.

»په سمیت اند نیفیو رشکت کې د ویشونکي لپاره غوښتنه«
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رئیس جمهور: طوالنی شدن جنگ به عهده طالبان است  

سرمقاله

 حامسـه و گفتار حامسـی در رشایط جنگی یکی از رضورت 

هـای اصلـی بـرای بسـیج و تهییـج مـردم و نیروهـای جنگی 

در برابـر دشـمن اسـت. ایـن رضورت در طـول تاریـخ وجـود 

داشـته اسـت و گاهـی روایـت و حرکـت هـای حامسـی بـه 

قـدری موثـر بـوده اسـت کـه یـک لشـکر را شکسـت داده 

اسـت. از ایـن منونـه هـا در تاریـخ همـه ملـت هـای جهـان 

کـم نداریـم. امـا متاسـفانه بـه نظـر مـی رسـد کـه ما امـروزه 

علـی رغـم مواجهـه بـا یـک جنـگ متـام عیـار کـه عوامـل 

از فقـر تیوریـک و روایـت حامسـی و  آشـکار خارجـی دارد 

گفتارهـای حامسـی رنـج مـی بریـم. بـه همین خاطـر هرچه 

دشـمن در عمـق خـاک مـا رخنه مـی کند و هرچه دسـت به 

کشـتارهای تراژیـک مـی زند ما هـم چنان کرخت هسـتیم و 

هرگـز نتوانسـته ایـم در قبال ایـن جنگ ویرانگر احساسـات 

ملـی را بسـیج کنیـم. واقعا چه رمـزی وجـود دارد که ما منی 

توانیـم گفتـار واحـد ملـی تولیـد کنیـم و بر اسـاس آن عرصه 

را بـرای دشـمن و هـم پیامنـان نفـوذی آن تنـگ کنیـم؟

بـدون شـک در رشایـط کنونـی کـه یک جنـگ متام عیـار بر 

مـردم افغانسـتان تحمیـل گردیـده اسـت در رضورت روایـت 

فراگیـر ملـی و گفتارهـای حامسـی شـک و تردیـدی وجـود 

نـدارد. تـا یـک ملـت در برابـر دشـمن و در حالـت جنگـی 

احسـاس ملـی گرایانـه و گفتارهـا و روایـت هـای  مشـرک 

ملـی نداشـته باشـد بـه سـختی مـی توانـد در جنـگ پیـروز 

شـود. امـا متاسـفانه بـه نظـر مـی رسـد کـه مـا از ایـن ناحیه 

بـه شـدت رنـج مـی بریـم و بـا ضعـف جـدی مواجه هسـتیم. 

ایـن مسـاله دالیـل و عوامـل تاریخـی و فرهنگی بسـیار دارد 

کـه در ایـن مجـال منـی گنجـد. امـا به نظـر می رسـد که در 

رشایـط کنونـی ضعف در دسـتگاه سیاسـت گذاری کشـور و 

هـم چنیـن عمـق نفـوذ دشـمن در مـن بازیگـران سیاسـی 

کشـور مـا از مهـم تریـن دالیـل ایـن مسـاله اسـت. 

در دسـتگاه سیاسـتگذاری  کـه ضعـف  مـی رسـد  نظـر  بـه 

اطالع رسـانی کشـور از آن جا ناشـی می شـود که بر اسـاس 

عـرف شـکل یافتـه در کشـور ما، نهادهـای حکومتـی وظیفه 

نفـر در  بـه عهـده چنـد  تنهـا  را  تبلیغـات  و  اطـالع رسـانی 

قالـب بخـش مطبوعـات و سـخنگویان ادارات گذاشـته انـد 

و بـه همیـن انـدازه کـرده انـد. از همیـن رو از دیگـر عرصـه 

هـای تولیـدات فرهنگـی و هـری کامـال غافـل هسـتند. بـه 

عنـوان مثـال در متـام والیـات در بخـش اطـالع رسـانی تنها 

یـک مدیریـت مطبوعـات وجـود دارد کـه تشـکیل آن معموال 

یـک نفـر یـا دو نفـر هسـتند. دولـت از دیگـر عرصـه هـای 

تولیـدات هـری و فرهنگـی بـه طور کامـل غافل اسـت. این 

شـیوه اطالع رسـانی در دنیایی که همه ارتباطات سیاسـی، 

اقتصـادی، فرهنگـی و حتـی جنـگ روی تبادلـه اطالعات و 

تبلیغـات مـی چرخـد بسـیار ناکارآمـد اسـت. 

عـالوه بـر فقـدان بخـش هـای تبلیغاتـی مسـلکی در ادارات 

دولتـی دسـتگاه اطـالع رسـانی و تبلیغاتـی کشـو از جملـه 

رادیـو و تلویزیـون ملـی و روزنامـه هـای دولتـی نیـز تقریبـا 

فلـج هسـتند. شـیوه هـای کاری ایـن سـامامانه هـای اطالع 

رسـانی چنان درگیر مسـایل حاشـیه ای و غیر رضوری است 

کـه هرگـز توانایـی رقابـت بـا دیگـر رسـانه هـا را در جهـان 

امـروز ندارنـد. مثـال رادیـو و تلویزیـون ملـی بیـش از آن کـه 

منافـع کشـور و ایسـتادگی در برابـر دشـمنان را محـور کار 

خویـش قـرار دهنـد بیشـر روی مسـایل تعصبـات قومـی و 

زبانـی کار مـی کننـد و خـود شـکاف هایـی را تقویـت مـی 

کننـد کـه پیش از دشـمن بـه هویـت و منافع ملی ما آسـیب 

زنند.  مـی 

زندگـی  مـن  در  دشـمنان  عمیـق  نفـوذ  دیگـر  مسـاله 

رسـانه  از  بسـیاری  اسـت. حتـی  مـا  و سیاسـی  اجتامعـی 

هـای کشـور کـه از نعمـت آزادی بیـان بـی انـدازه برخـوردار 

هسـتند و نیـز بسـیاری از جریـان هـا و احـزاب سیاسـی مـا 

بـا بیگانـگان و سـازمان های اسـتخباراتی کشـورهای بیگانه 

مرتبـط هسـتند. متاسـفانه افـراط در برخـورداری از آزادی 

بیـان و ارتباطـات وسـیع و بـی قاعـده کتله های سیاسـی با 

بیگانـگان سـبب شـده اسـت کـه نوعـی معافیـت از جرایمی 

بـا  همـکاری  بیگانـگان،  جاسوسـی  ملـی،  خیانـت  چـون 

دشـمن و انـواع تخطـی هـای دیگـر به وجـود آید. سـفرهای 

شـان  دل  کـه  جایـی  هـر  بـه  سیاسـتمداران  قاعـده  بـی 

بخواهند و اشـراک در جلسـاتی که در خارج از افغانسـتان 

و در تقابـل بـا منافـع ملـی و ارزش هـای منـدرج در قانـون 

اساسـی کشـور برگزار می شـود یکی از بسـرهایی است که 

زمینه هرگونه بندوبسـت با بیگانگان و دشـمنان افغانسـتان 

را فراهـم کـرده اسـت. متاسـفانه در محدودسـازی ارتباطات 

نـه  بیگانـگان  بـا  سیاسـی  هـای  گـروه  سیاسـی  مشـکوک 

و  امنیتـی  دسـتگاه  نـه  و  دارد  وجـود  کافـی  قانونـی  مـواد 

اسـتخباراتی کشـور در پـی کشـف چنیـن مـواردی هسـتند. 

در مجمـوع مـا نتوانسـته ایـم از جنـگ کنونـی یـک روایـت 

یـک دسـت و واحـد بسـازیم کـه ایـن روایـت سـبب بسـیج 

ملـی در حامیـت از ارزش هـای ملـی شـود. همیـن مسـاله 

سـبب شـده اسـت که دشـمن با متام فقر تیوریکـی که دارد 

و جنـگ را بـه لحـاظ اسـتدالل منطقـی حتی بر سـیاق خود 

شـان باختـه اسـت ولـی هـم چنـان قـادر اسـت هـزاران نفـر 

را در پشـت یـک گفتـار خشـونت آمیـز و افراطـی جمـع کند 

. کسـانی کـه بـه لحـاظ مالـی و تسـلیحاتی گـروه طالبان را 

حامیـت مـی کننـد یـد طـوال در روایـت سـازی دارند و سـال 

هـا اسـت که در افغانسـتان کار کرده اند. از ایـن رو ما امروز 

بـا فقـر شـدید روایـت حامسـی در رشایـط جنگـی کنونـی 

مواجـه هسـتیم. امیدواریـم کـه مـا بتوانیـم از ایـن رشایـط 

بگذریـم و بـرای مردمان سـاکن در این رسزمیـن روایت های 

واحـد و یکسـان بسـازیم. 

از صفحه1

 د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزارت د طالبانـو هغـه ادعـا رد کـړې 

چـې ګواکـې د هېـواد ۸۵ سـلنه خـاوره یـې پـه الس کې ده.

د طلبانـو د څلـور کسـیز پـالوي مـر مولـوي شـهاب الدیـن دالور 

چـې روسـیې تـه پـه سـفر تللـی و، پـرون یـې پـه مسـکو کـې یـوې 

خـري غونـډه کـې ادعـا کـړه چـې اوس د افغانسـتان ۸۵ سـلنه 

خـاوره د دوی پـه الس کـې ده. هغـه زیاتـه کـړې چـې تـر ۲۰۰ 

ډېـرې ولسـوالۍ یـې نیولـې، خو نـه غواړي چـې پر لویو ښـارونو او 

والیتونـو بریدونـه وکـړي.

ورځـو  څـو  تېـرو  لـه  طالبانـو  چـې  ده  کـې  حـال  داسـې  پـه  دا 

پـر  راهیسـې د بادغیـس، غـزين، کندهـار او بدخشـان والیتونـو 

دي. کـړي  بریدونـه  مرکزونـو 

د کورنیـو چـارو وزارت ویانـد طـارق اریـن د طالبانـو دا ادعا ردوي، 

خـو وایـي چـې کـه دا خـره یـوه سـلنه هـم رښـتیا وي، نو بیـا ولې 

د طالبانـو مـران او کورنـۍ یـې پـه نـورو هېوادونو کې اوسـېږي.

هغـه زیاتـه کـړې چـې د طالبانـو مـرګ ژوبلـه ورځ تر بلـې زیاتېږي 

او هغـوی خپـل مړي هره ورځ د پاکسـتان په پنجاب او نورو سـیمو 

کـې پـه ډله ییزه ډول خښـوي.

د افغانسـتان حکومـت تـل وايـي چـې پاکسـتان طالبـان سـايت، 

او افغانسـتان تـه یـې د جګـړې لپـاره اسـتوي او دغـه راز  پـايل 

د پاکسـتان پـه روغتونونـو کـې د طالـب ټپیانـو درملنـه کېـږي، 

ټپیانـو  د  او  خښـول  مـړو  د  کورونـه،  طالبانـو  د  هلتـه  پاکسـتان 

درملنـه منـي، خـو د روزنې خـره یـې ردوي. د کورنیو چـارو وزارت 

ویانـد طـارق اریـن طالبانـو تـه پـه خطـاب کـې ویـي: »د سـولې 

فرصـت لـه السـه مـه ورکـوئ او نوکـري بـس کـړئ.«

 د بادغیـس وايل وایـي چـې د طالبانـو بریدونـه پـر شـا متبول شـوي 

او درنـه مـرګ ژوبلـه ور اوښـتې ده، بلخـوا د هـرات وايل ویـي چـې 

د نظامـي عملیاتـو پـه تـررسه کولـو رسه بـه د دغـه والیـت امنیتـي 

وضعیـت ښـه يش.

تـه  اژانـس  پـژواک خـري  الدیـن شـمس  بادغیـس وايل حسـام  د 

وویـل چـې طالبانـو تېره شـپه له څلـورو لورو پـر قلعه نو ښـار بریدونه 

وکـړل او تـر پـرون سـهاره جګـړه روانـه وه چې پـه پای کـې دغه ډلې 

تـه درنـه مـرګ ژوبلـه وراوښـتې او پـه شـاتګ یې کـړی دی.

نومـوړي زیاتـه کـړه چـې پـه یـاده جګـړه کـې ۵۷ طالبان وژل شـوي 

او ۱۳ نـور ټپیـان شـوي دي. هغـه تاییـد کـړه چـې د طالبانـو په دغه 

بریـد کـې پنځـه امنیتـي رستېري هـم ټپیان شـوي دي.

او  تـه مرسـتندوی ځواکونـه رسـېديل  شـمس وویـل چـې بادغیـس 

هوایـي مالتـړ هـم وررسه شـته.

د نومـوړي پـه وینـا، دا د طالبانـو درېېـم ډلـه ییـز بریـد دی چـې پـه 

بادغیـس والیـت کـې د امنیتـي او دفاعـي ځواکونـو لـه لـوري پر شـا 

کېږي. متبـول 

نومـوړي ادعـا وکـړه چـې د بادغیس پـه جګړه کې پـر بهرنیـو ترهګرو 

شـته.  هـم  کسـان  اړونـد  نهضـت  اسـالمي  د  ازبکسـتان  د  رسبېـره 

شـمس د یـاد والیـت والیتـي شـورا د دوو غـړو او د جونـد ولسـوالۍ 

نـه ده  اوسـه  تـر  وویـل چـې  اړه  پـه  تسـلیمېدو  پخـواين ولسـوال د 

معلومـه چـې یـاد درې کسـان لـه طالبانـو رسه څـه ډول یـو ځـای 

شـوي دي. د والیتـي شـورا غـړي فریـد اخیـزی او خـان جـان او د 

جونـد پخـواين ولسـوال محمـد هاشـم عثـامين تېـره ورځ طالبانـو ته 

تسـلیم شـول.

طالبانـو هـم تاییـد کـړې چـې یـاد درې کسـان وررسه یوځـای شـوي 

پـر شـا  بریدونـو  د  د طالبانـو  مهـال  داسـې  وايل  بادغیـس  د  دي. 

متبولـو او هغـوی تـه لـه درنـې مـرګ ژوبلـې ور اوښـتو خـر ورکـوي 

چـې پـه تېـرو څو ورځو کـې د دغـه والیت ټولـې ولسـوالۍ د طالبانو 

لـه لـوري سـقوط شـوې او پـه تېـرو دوو ورځـو کـې یـې د یـاد والیـت 

پـر مرکـز قلعـه نـو ښـار څـو ځلـې بریدونـه تـررسه کـړي دي. د یـوه 

بـل خـره لـه مخـې، د هـرات وايل ویـي چـې د نظامـي عملیاتـو 

پـه تـررسه کولـو رسه بـه ژر د دغـه والیـت امنیتـي وضعیـت ښـه يش.

د هـرات وايل عبدالصبـور قانـع نـن یـوې خـرې ناسـتې تـه وویـل: 

»پـه هـرات کـې د رامنځتـه شـوي وضعیـت د کنټـرول پـه موخـه پوره 

چمتووالـی نیـول شـوی. هراتیانـو تـه ډاډ ورکـوم چـې خپلـو ورځنیـو 

کارونـو تـه دوام ورکـړي او د ښـار امنیتي وضعیت تامین شـوی دی.«

قانـع زیاتـه کـړه چـې د اسـامعیل خان پـه مـرۍ امنیتـي ځواکونه 

او ولـي پاڅونـوال د بسـیج پـه حـال کـې دي او حکومـت د دغـو 

ځواکونـو د تعـريض عملیاتـو پـر ځانګـړي پروګـرام کار کـوي.

امنیتـي  کـې  وروسـتیو  دې  پـه  چـې  ده  کـې  حـال  داسـې  پـه  دا 

ځواکونـو د هـرات لـه ۱۷ ولسـوالیو پـر شـاتګ کـړی او طالبانـو پـر 

دغـو ولسـوالیو رسبېـره د تورغونـډۍ او اسـالم کال بندرونـو کنټـرول 

هـم پـه خپـل الس کـې اخیسـتی دی.

ایـن درحالیسـت بعـد از یـورش جنگجویان گـروه طالبان در 

نقـاط مختلـف کشـور، شـامر از فرماندهـان سـابق جهـادی 

و دفاعـی کشـور، سـالح  امنیتـی  نیروهـای  از  بـه حامیـت 

برداشـته و طرفـداران خـود را نیـز مسـلح سـاخته انـد.

عطـا محمـد نـور فرمانـده جهـادی در شـامل و حـاج محمـد 

اسـلحه  کشـور  شـامل  در  نیـز  جهـادی  فرمانـده  محقـق 

برداشـته و صدهـا تـن از طرفـداران خـود را مسـلح سـاخته 

انـد. برخـی از منایندگان مجلس نیز بـه حامیت از نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی کشـور اقـدام به مسـلح سـازی کـرده اند. 

در آخریـن مـورد محمـد اسـامعیل خـان یکـی از فرماندهان 

جهادی و عضو ارشـد جزب جمعیت اسـالمی افغانسـتان در 

هـرات طرفـداران خـود را مسـلح سـاخته و علیـه یورش هـای 

گـروه طالبـان در هرات ایسـتاد شـده اسـت.

سـه  خـان  اسـامعیل  اقـدام  از  پـس  کـه  می شـود  گفتـه 

ولسـوالی والیـت هـرات بـه شـمول بنـدر اسـالم قلعـه کـه 

بـود،  بـه تـرف جنگجویـان گـروه طالبـان درآمـده  اخیـرا 

اسـت. آمـده  دولـت  کنـرول  بـه  دوبـاره 

خواند. 

در یـک خـر دیگـر، در نتیجـۀ یـک انفجـار مایـن کنـار جاده 

در ولسـوالی دامـان ایـن والیـت، دو غیرنظامـی کشـته و سـه 

تـن دیگـر زخمی شـدند.

در ایـن حـال، وزارت دفـاع ملـی افغانسـتان می گویـد کـه در 

۲۴ سـاعت گذشـته، ۱۹۱ جنگجـوی طالبـان کشـته و ۱۰۲ 

نفـر دیگـر آنـان زخمی شـده اند.

ایـن وزارت افـزود کـه ایـن جنگجویـان طالبـان در والیـات، 

هلمنـد،  رسپـل،  بلـخ،  بادغیـس،  زابـل،  خوسـت،  غزنـی، 

انـد. کاپیسـا کشـته زخمـی شـده  و  تخـار  نیمـروز، کنـدز، 

گروه طالبان تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است.

طالبـان بـا وسـاطت زملـی خلیلـزاد، مناینـده ویـژه ایاالت 

متحـده آمریـکا در امـور صلح افغانسـتان نامـه ای به دولت 

افغانسـتان فرسـتاده اند کـه تـا هنـوز ایـن نامـه بی جـواب 

اسـت. مانده 

ایـن گـروه کـه بـه ریاسـت شـیخ شـهاب الدین دالور بـود، 

گفتـه کـه طالبـان در این نامـه پیشـنهادهایش را در مورد 

رونـد صلـح افغانسـتان بـه دولـت افغانسـتان ارسـال کرده 

است.

او افـزود کـه در مسـکو از عبداللـه عبدالله، رئیس شـورای 

عالـی مصالحـه افغانسـتان پرسـیده کـه آیـا نامـه طالبـان 

را دریافـت کـرده؟ بـه قـول از آقـای دالور، آقـای عبداللـه 

در پاسـخ گفتـه نامـه را دریافـت کـرده، ولـی آنـرا نخوانـده 

است.

شـهاب الدین دالور در مـورد محتـوای نامـه گفـت طالبـان 

زندانیـان  متامـی  بودنـد  خواسـته  افغانسـتان  دولـت  از 

طالبـان و دولـت افغانسـتان از زندان هـای هـر دو جانـب 

آزاد شـوند و نـام رهـران گـروه طالبـان از لیسـت سـیاه 

سـازمان ملـل حـذف شـود.

طالبـان بایـد بـه میـز مذاکـره بنشـیند و بـه دسـتور بیگانه 

بیـش از ایـن وطـن خـود را ویـران نسـازد.

رئیـس جمهـور غنی خطاب به گـروه طالبان افـزود:» برای 

چـه کسـی می جنگیـد، بـرای افغانسـتان می جنگیـد یـا 

می خواهیـد افغانسـتان را بـه دسـت دیگـران بسـپارید؟«

ارشف غنـی تلویحـا بـه گـروه طالبـان گفـت: »اگـر عاشـق 

افغانسـتان هسـتند، تعهـد بسـپارند کـه خـط دیورنـد را به 

رسـمیت منی شناسـند، تعهد بسـپارند که افغانسـتان را از 

چهـارراه دوبـاره بـه یـک راه مبـدل نسـازند، تعهد بسـپارند 

کـه آب افغانسـتان را بـاال مـردم نفروشـند، تعهـد بسـپارند 

کـه نوکـری دیگـران را قبـول ندارند.«

وی گفـت کـه روزانـه تـا 600 افغـان می میرنـد، مفـاد این 

بـه چه کسـی می رسـد. وی عـالوه کـرد کـه گـروه طالبـان 

تاسیسـات ملـی را بخاطـر چـه کسـی ویـران می کننـد.

رئیـس جمهـور از مـردم افغانسـتان خواسـت کـه در برابـر 

گـروه طالبان یک دسـت شـوند، در غیر صورت برای شـش 

بـرای رسکـوب حمـالت طالبـان  مـردم  بسـیج  و  دفاعـی  و 

اعـالم کردنـد. امیـر صاحب اسـامعیل خان از پیشکسـوتان 

جهـاد و مقاومـت بـوده و در مبـارزه علیه افراطیـت و مداخله 

و  بنیانگـذاران  از  و  دارنـد  درخشـانی  پیشـینه  بیگانـگان 

و  قانـون اساسـی کشـور بودنـد  و  حامیـان نظـام سیاسـی 

هسـتند.

در ایـن یادداشـت معـاون رئیـس جمهـور آمـده اسـت: »از 

صمیامنـه  خـان  اسـامعیل  امیـر  حرکـت  و  تصمیـم  ایـن 

و  نیروهـا  همـه  از  هـم  و  می کنـم  سـپاس گزاری  و  تقدیـر 

شـخصیت های سیاسـی و متـام اقشـار و گروه هـای مردمـی 

در سـطح همـه کشـور می خواهـم کـه ایـن حرکـت را الگـو 

قـرار دهنـد و امـروز در دو راهـی بقـا و فنـا، از موجودیـت 

کشـور  اساسـی  قانـون  و  سیاسـی  نظـام  ملـی،  حاکمیـت 

حامیـت کننـد و در مقابل سـپاه جنگ طلب طالبـان مبارزه 

مناینـد. امـروز مسـئولیت ملـی همگـی مـا ایجـاب می کنـد 

کـه در مقابـل بی باکـی و بی رشمی دشـمنان ایـن رسزمین، 

وحـدت صـف و وحـدت عمل را در اولویت خـود قرار دهیم.«

از  خانـواده  صدهـا  شـهر،  اطـراف  بـر  طالبـان  حمـالت 

خانه هـای شـان بیجـا شـده و تالش هـا بـرای کمـک بـه آنـان 

دارد. جریـان 

 ۲۴ در  کـه  می گوینـد  قندهـار  والیـت  صحـی  مقام هـای 

بـه  درگیری هـا  ایـن  محـل  از  جسـد   ۱۶ گذشـته،  سـاعت 

شـفاخانۀ حـوزوی میـروس منتقـل شـده کـه بسـیاری آنـان 

انـد. غیرنظامیـان 

محمـد داوود فرهـاد، رییـس ایـن شـفاخانه به صـدای امریکا 

گفـت در ایـن مـدت، ۵۷ مجروح نیـز به این شـفاخانه منتقل 

شـده کـه ۱۲ تـن آنان کـودکان اند.

آقـای فرهـاد وضعیـت صحـی ۳۰ تـن از مجروحیـن را وخیـم 

همـواره آمـاده گفتگـو بـوده اسـت.

آقـای امیـری اضافه کـرده که وقت آن اسـت تا 

طالبـان از جنـگ، خشـونت و قتـل عـام مـردم 

دسـت برداشـته و صادقانـه در میـز مذاکـرات 

حضـور یابد.

محمـدارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور نیـز 

در سـخرانی در خوسـت گفتـه کـه حکومـت 

افغانسـتان بـرای رسـیدن به صلـح تالش های 

بـه  ولـی گـروه طالبـان  اسـت،  زیـادی کـرده 

جنـگ و خشـونت ادامـه می دهـد. 

او گفـت کـه گـروه طالبـان باید به میـز مذاکره 

بنشـیند و بـه دسـتور بیگانه بیـش از این وطن 

خود را ویران نسـازد.

رئیـس جمهـور غنی خطاب به گـروه طالبان افـزود:» برای 

چـه کسـی می جنگیـد، بـرای افغانسـتان می جنگیـد یـا 

می خواهیـد افغانسـتان را بـه دسـت دیگـران بسـپارید؟«

شـامری از اعضای گروه طالبان در مسـکو در یک نشسـت 

خـری گفتـه بودنـد کـه از حـدود چهـار مـاه پیـش گـروه 

در  جمهـور  رئیـس  غنـی،  محمـدارشف   

والیـت  هوایـی  میـدان  افتتـاح  مراسـم 

شـدت  و  شـدن  طوالنـی  مسـئولیت  کـه  گفـت  خوسـت 

اسـت. طالبـان  گـروه  عهـده  بـه  جنـگ 

افتتـاح  بـرای  شـنبه 19 رسطـان  روز  غنـی صبـح  آقـای 

میـدان هوایـی والیـت خوسـت بـه آن والیـت سـفر کـرده 

بـود. او در ایـن مراسـم گفـت کـه طوالنـی شـدن و شـدت 

جنـگ بـه عهده گروه طالبان اسـت و باید از گـروه طالبان 

پرسـیده شـود کـه بـه نفـع چـه کسـانی می جنگنـد.

رئیـس جمهـور در ایـن مراسـم عـالوه کـرده اسـت کـه اگر 

هـدف گـروه طالبـان از ایـن جنـگ ویرانـی افغانسـتان و 

کشـن افغان هـا اسـت، نفـع ایـن جنـگ بـه چـه کسـی 

می رسـد.

بـه  رسـیدن  بـرای  افغانسـتان  حکومـت  کـه  افـزود  وی 

صلـح تالش هـای زیـادی کـرده اسـت، ولـی گـروه طالبان 

بـه جنـگ و خشـونت ادامـه می دهـد. او گفـت کـه گـروه 

نسـل دیگر مسـئول خواهنـد بود.

رئیـس جمهـور غنـی اضافـه کرد: »کسـانی کـه نظـام را از 

داخـل تخریـب می کننـد، بعـد از ایـن در برابر آنـان صر و 

تحمـل نخواهد شـد.«

اردوی  افـران  بـه  ایـن مراسـم خطـاب  آقـای غنـی، در 

ملـی، در بـدل بازگیـری ولسـوالی های پکتیـا به آنـان رتبه 

جرالـی وعـده شـد.

وی عـالوه کـرد کـه کاری کـه بـرای صلـح در حکومت های 

وی شـده اسـت در تاریـخ جنگ هـای افغانسـتان کسـی 

انجـام نـداده اسـت. او افـزود کـه اولین آتش بـس در زمان 

وی صـورت گرفت.

درخواسـت  بـه  اشـاره  مراسـم  ایـن  در  جمهـور  رئیـس 

کتـاب توسـط والـی خواسـت گفـت کـه بـرای تامیـن ایـن 

درخواسـت والیـت خوسـت ده میلیـون افغانـی از بودجـه 

دولتـی و پنـج میلیـون افغانی از پول شـخصی خود منظور 

می کنـد.

 رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری 

خـان  اسـامعیل  تصمیـم  از  کـه  می گویـد 

می کنـد. حامیـت  و  تقدیـر 

بـا  اخیـرا  جهـادی  فرماندهـان  از  یکـی  خـان  اسـامعیل 

طرفـداران خـود علیـه یـوروش جنگجویـان گـروه طالبان در 

حـوزه غـرب کشـور سـالح برداشـته اسـت.

رسور دانـش گفتـه اسـت کـه از ایـن تصمیـم وی حامیـت و 

اسـتقبال می کنـد. آقـای دانـش شـنبه 19 رسطـان بـا نـر 

یادداشـتی در صفحـه فسـبوکش نوشـته اسـت کـه چنـان 

و تشـدید  ناامنی هـا  افزایـش  بـه خاطـر  کـه اطـالع داریـد 

از سـوی گـروه طالبـان، در  جنگ هـا و تهاجـامت نظامـی 

اکـر مناطـق کشـور حرکـت وسـیع مردمـی در حامیـت از 

نیروهـای قهرمـان امنیتـی و دفاعی کشـور و مقابله با جنگ 

طلبی هـای طالبـان آغـاز شـده اسـت.

وی در ایـن یاداشـت عـالوه کـرده اسـت کـه در ایـن میـان 

اسـامعیل  امیـر  غـرب،  و حـوزه جنـوب  باسـتان  هـرات  در 

خـان آمادگـی کامـل خـود را در حامیت از نیروهـای امنیتی 

شـهر  در  درگیری هـا  ادامـۀ  از  افغـان  نظامـی  مقام هـای   

قندهـار خـر داده و گفتـه انـد کـه در ایـن نردها، دسـت کم 

۷۰ جنگجـوی طالبـان کشـته شـده انـد.

اتـل   ۲۰۵ اردوی  قـول  سـخنگوی  عیسـی،  صـادق  محمـد 

ایـن  کـه  گفـت  امریـکا  صـدای  بـه  رسطـان   ۱۹ شـنبه  روز 

جنگجویـان طالبـان در نتیجـۀ حمـالت هوایـی کشـته شـده 

انـد.

آقـای عیسـی افـزود کـه عملیـات زمینـی و هوایـی نیروهـای 

امنیتـی بـه هـدف رسکوب گـروه طالبـان در بخش های شـهر 

قندهـار بـه شـدت ادامـه دارد.

مقام هـای محلـی والیـت قندهـار گفتـه انـد کـه بـا تشـدید 

ارگ ریاسـت جمهـوری می گویـد کـه حکومت افغانسـتان 

اقدامـات عملـی برای صلح را انجـام داده و همواره در میز 

گفتگوهـا حارض بوده اسـت. 

محمـد امیـری، معـاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری، روز 

بـه  واکنـش  در  ویدیویـی  پیامـی  در  رسطـان   19 شـنبه 

کـه حکومـت  اسـت  گفتـه  گـروه طالبـان  اخیـر  سـخنان 

رئیـس جمهـور خطـاب بـه طالبـان گفـت، ایـن گـروه بایـد 

مشـخص کنـد کـه بـرای افغانسـتان می جنگـد یـا می خواهد 

افغانسـتان دسـت کشـور دیگـری بیافتـد. آنـان بایـد در ابتدا 

تعهـد کننـد کـه نوکـری کسـی دیگـر را منـی پذیرنـد و خـط 

دیورنـد را نیـز نپذیرفته انـد.

بـه گفتـه او، در اراده دولـت و مـردم افغانسـتان هیـچ شـبهه 

وجـود نـدارد کـه صلـح می خواهنـد؛ امـا گـب در کجاسـت؟ 

کـه مردم افغانسـتان باالی دوزخ ایسـتاده انـد و هر روز 200 

تـا 600 افغـان کشـته مـی شـوند. طالبـان بـرای چـه کسـی 

ایـن کارهـا را می کننـد؛ وقتـی کـه فـردا می خواهند بنشـیند 

حـاال چـرا ایـن کارهـا را می کننـد.

او از مـردم افغانسـتان خواسـت کـه هامننـد 

سـوریه،  جملـه  از  دیگـر  کشـورهای  مردمـان 

لبنـان و عـراق متحـد شـوند و از آنـان درس 

بگیرنـد. عـرت 

همچنیـن رئیس جمهـور تاکید کـرد که دولت 

افغانسـتان همـواره بـه طالبـان می گوینـد کـه 

بیاینـد مطابـق رشیعـت صلـح کننـد؛ امـا آنان 

موافقتنامـه خـود بـا امریـکا را از رشیعـت هـم 

بلندتـر می شـامرند؛ بنـاً بـار مالمتـی جنگ بر 

دوش طالبان اسـت.

او تاکیـد کـرد کـه دولـت افغانسـتان، جنـگ 

را در میـدان جنـگ نباختـه اسـت و ایـن آوازه 

بـه دیگـر تلفـون  و شـایعات اسـت کـه یکـی 

می کننـد کـه دولـت در شکسـت اسـت؛ امـا 

همـه مـردم افغانسـتان بایـد بـا افتخـار ایسـتاد شـوند در غیر 

آن نسـل های دیگـر نیـز در جنـگ باقـی خواهنـد مانـد.

به گفته او، گذشـته گذشـته اسـت و هرقدر کوشـش شـود بر 

منی گـردد؛ امـا حـال در دسـت ماسـت و بایـد همـه بخاطـر 

جمهوریـت، صلـح و پذیـرش همدیگـر ایسـتادگی کنند.

نیروهـای  خـروج  اعـالم  از  پـس  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

بـزرگ  علـامی  کـه  وجـودی  بـا  افغانسـتان،  در  امریکایـی 

اسـالمی جنـگ جاری را ناروا و مسـلامن کشـی خوانـده اند؛ 

امـا طالبـان بـه جنـگ هـای خـود در برابـر نیروهـای امنیتی 

شـدت بخشـیده و عمـالً میـز مذاکـره را تـرک کرده انـد. 

در  جمهـور  رئیـس  غنـی،  محمـدارشف   

سـخرانی خـود در جمع شـهروندان والیت 

خوسـت گفـت کـه دیگـر در برابـر مخربیـن 

داخـل نظـام صـر نخواهـد شـد.

آقـای غنـی دیـروز شـنبه )19 رسطـان( در 

جمـع باشـندگان خوسـت گفـت، کسـانی 

همـکاری  دشـمن  بـا  نظـام  داخـل  از  کـه 

می کننـد، دیگـر هیـچ حوصلـه و صـر در 

برابـر آنـان نخواهـد شـد.

او افـزود: »دیگـه مـردم بـا این گونـه افـراد 

برخـورد متفـاوت دارنـد، روی آنـان را سـیاه 

و رسچپـه رس خـر سـوار می کننـد؛  کـرده 

امـا مـا ایـن کار را منـی کنیـم ولـی جـزای 

داده  آنـان  بـه  قانـون(  )مطابـق  سـخت 

شـد.« خواهـد 

از  امریکایـی  نیروهـای  بـه خـروج  اشـاره  بـا  رئیـس جمهـور 

افغانسـتان گفـت کـه او دو سـال پیـش بـا ارسـال نامـه بـه 

دونالـد ترامـپ از امریـکا خواسـت کـه از افغانسـتان خـارج 

شـوند؛ حـاال هم کـدام روز به آنـان گفته ام که بنشـینند؟ اما 

طالبـان از یـک سـو می گوینـد کـه صلـح می خواهنـد ولی از 

سـوی دیگـر بـه میـز مذاکـره حـارض منی شـوند.

آقـای غنـی با اشـاره بـه فتوای علـامی دینی دربـاره نامروع 

خوانـدن جنـگ افغانسـتان گفـت کـه می داننـد، امـر مطلـق 

خداونـد اسـت کـه در برابـر کسـانی کـه صلـح منی خواهنـد 

باید ایسـتادگی شـود.

رئیس جمهور: دیگر در برابر مخربین داخل نظام صبر نمی شود 
کارتون

د کورنیو چارو وزارت: که ۸۵ 
سلنه خاوره طالبانو سره وي، نو 
مشران یې ولې بهر کې اوسېږي

د بادغیس او هرات والیان:
 دښمن پر شا ومتبېد، امنیتي وضعیت 

مخ په ښ کېدو دی
دانش: از تصمیم اسماعیل خان تقدیر و حمایت می کنیم  

ادامۀ جنگ در شهر قندهار؛ ده ها جنگجوی طالبان کشته شدند

ریاست جمهوری: هیات افغانستان همواره بر سر میز گفتگو حاضر بوده 

فقر روایت حماسی در 
وضعیت جنگ کنونی

محمد هدایت



 

 

چین به¬عنوان کشوری که رشد اقتصادی و پیرشفت 

گیج کننده¬ی در عرصه¬های مختلف دارد؛ غرب و خصوصا 

ایاالت متحده آمریکا را برآن داشت تا رییس جمهور ترامپ در 

اولین اسرتاتژی امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا که در سال 

۲۰۱۷ منترششد برای اولین بار )البته در اسرتاتژی که رییس 

جمهور مکلف است مطابق قانون گلد واترنیکلز به کنگره ارایه 

مناید( نه سایر اسرتاتژی¬های آن کشور؛ از کلمه دشمن بعد 

از فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی برای کشوری مثل چین و 

روسیه نام برد.

رخـداد ۱۱ سـپتامرب بـه رغـم آنکه یـک فاجعـه ی متام عیار 

بـود و  آمریـکا و جامعـه ی برشیـت  ایـاالت متحـده  بـرای 

از سـه  بیـش  بـه مـرگ  زیان هـای مالـی منجـر  در کنـار 

هـزار نفـر شـد، در افغانسـتان امـا رسچشـمه ی تحـوالت و 

دگرگونی هـای ژرفـی گردیـده اسـت؛ دگرگونی هایـی کـه 

در تاریـخ ایـن کشـور بی سـابقه اند. ایـن رخـداد رسآغـاز 

پی ریـزی نظـم نویـن سیاسـی بـرای افغانسـتان گردیـد. 

آمریـکای خشـمگین از این رخـداد، سیاسـت »جنگ علیه 

تـرور« را اتخـاذ کـرد  و خواسـت درس مختـری بـه گـروه 

طالبـان بدهـد. لذا تصمیم گرفـت با مجوز شـورای امنیت 

سـازمان ملل متحد به افغانسـتان حمله کـرده و بنیادهای 

امارت اسـامی را ویران کند. زوال امارت اسـامی نقطه ی 

آغـاز ظهـور نظـم نوین سیاسـی در افغانسـتان گردیـد و در 

سـایه ی ایـن نظـم سیاسـی و بـه حامیت جامعـه  ی جهانی 

دسـتاوردهای درخشـانی در متـام عرصه هـا بوجـود آمدند. 

منظـور از دسـتاوردها، هـامن ارزش هایی انـد کـه انسـان 

افغانـی را رصف نظـر از زن یـا مـرد بـودن دسـت کـم در 

سـاحه ی نظـر و در سـاختار حقوقـی قدرت برابر دانسـته و 

متهیـدات حقوقـی دموکراتیک چرخش نخبگان سیاسـی 

مسـاملت آمیز  جمعـی  زیسـت  امـکان  و  کـرده  فراهـم  را 

در یـک محیـط سیاسـی متکـر از لحـاظ قومـی، زبانـی 

و مذهبـی را فراهـم می کننـد. اکنـون امـا بـا گذشـت دو 

دهـه از شـکل گیری نظـم نویـن سیاسـی در افغانسـتان، 

دسـتاوردهای ایـن دو دهـه در معـرض تهدیـد قـرار گرفتـه 

و در صـورت غفلـت و سـهل انگاری مـردم و اصحـاب قدرت 

و فرهنـگ بازگشـت بـه گذشـته و بـه نقطـه  ی عزیمـت و 

نگردیـده  منتفـی  کامـاً  از صفـر  و  نـو  از  آغـاز همه چیـز 

اسـت. خشـونت  و  جنـگ در کشـور  افزایـش چشـمگیر 

داشـته و جـدول زمانی خـروج رسبازان خارجـی به طالبان 

انگیـزه ی بیشـر در امـر فتـح افغانسـتان از راه نظامـی را 

کشـور  سیاسـت  اهـل  و  مـردم  نگرانی هـای  اسـت.  داده 

را بسـیار عریـان می تـوان در اظهـار نظرهای شـان دیـد. 

نظـام سیاسـی ای کـه بنیـاد آن دو دهـه پیـش گذاشـته 

شـد، اکنـون در معـرض تهدیـد جـدی قـرار گرفتـه اسـت 

و در صـورت عـدم کاربسـت خـرد و عقانیـت سیاسـی از 

فروپاشـی  چالـش خطرنـاک  بـا  دولـت،  و  جامعـه  سـوی 

و اضمحـال رو بـه رو خواهـد شـد؛ فروپاشـی ای کـه اگـر 

اتفـاق بیفتـد وطـن تبدیـل به جهنم سـوزانی خواهد شـد. 

آنچـه امـا در میـان ایـن همـه ناامیـدی، نگرانـی، اضطراب 

و تـرس از بازگشـت بـه گذشـته اندکـی مایـه ی امیـدواری 

اسـت، شـکل گیری خواسـت دموکراسـی در طـی ایـن دو 

افغانسـتان اسـت.  دهـه ی گذشـته در میـان شـهروندان 

برخـی شـهروندان کشـور  بـا وجـود فهـم مخدوشـی کـه 

فسـاد  بـا  مـرادف  را  آن  و  دارنـد  دموکراسـی  مفهـوم  از 

اخاقـی و بی بنـد و بـاری و دشـمن درجـه یـک آموزه هـای 

دینـی می داننـد و نهادینه شـدن آن را بـه حـال کشـور و 

مـردم زیانبـار می بیننـد، در طـی ایـن دو دهـه ی گذشـته 

و بـه مـدد و میانجـی گسـرش آمـوزش و پـرورش، افزایـش 

 نهادهـای آموزشـی، پیوندخـوردن افغانسـتان بـا جامعـه ی 

بـرشی و گسـرش ارتباطـات اکریـت شـهروندان کشـور 

طعـم شـیرین میـوه ی آزادی در سـایه ی رسو دموکراسـی 

در باغسـار ارزش هـای جهان شـمول بـرشی را چشـیده اند 

و تحـت هیـچ رشایطـی حـارض بـه تعویـض دموکراسـی بـا 

امـارت اسـامی نیسـتند. دموکراسـی برخـاف برداشـت 

کسـانی کـه آنـرا برای کشـور زیانبـار می بیننـد و معتقد اند 

ایـن دانشـواژه یـک اصطاح وارداتـی از غرب اسـت و برای 

نابـودی ارزش هـای اسـامی بـه افغانسـتان وارد گردیـده 

اسـت، نظـام سیاسـی اسـت کـه توزیـع عقانـی قـدرت، 

ثـروت و دانـش در درون سـازوکارهای آن تعبیـه شـده و 

مردم/دمـوس را در مرکـز ثقـل قـدرت و بـه عنـوان منبـع 

قـرار می دهـد. اکریـت شـهروندان  مرشوعیـت سیاسـی 

افغانسـتان بـه ایـن نکتـه آگاه انـد و رفـاه و آسـایش خویش 

دموکراتیـک  ارزش هـای  نهادینه شـدن  و  اسـتقرار  در  را 

می بیننـد و هیچ گونـه دلبسـتگی  و عاقـه ای نسـبت بـه 

امـارت اسـامی یـا هـر نـوع نظـم سیاسـی دیگـر کـه مردم 

را از مرکـز ثقـل قـدرت و سیاسـت به حاشـیه رانـده و رصف 

بـرای یـک اقلیـت کوچک نخبـگان مایه ی عیـش و عرشت  

انـد ندارند. خواسـت دموکراسـی یک خواسـت قدرمتندی 

اسـت کـه در طـی ایـن دو دهـه در کشـور شـکل گرفتـه و 

بلندرفـن سـطح  و  پـرورش عمومـی  و  آمـوزش  گسـرش 

آگاهـی جامعـه مـردم را نسـبت بـه مزایـای ایـن نـوع  نظم 

سیاسـی آگاه کرده اسـت. رشـد خرد تکنولوژیـک و ابزاری 

انسـان مـدرن و پدیـده ی جهانی شـدن، انسـان افغانـی را 

نیـز در معـرض انـواع و اقسـام گوناگون سـبک های زندگی 

قـرار داده و سـبک زندگی امارت خواهـان اکنون هیچگونه 

جاذبـه ای در مقایسـه بـا سـبک زندگـی دموکراتیـک برای 

مـردم ایـن کشـور نـدارد. زن افغـان کـه به لحـاظ جمعیت 

نیمـی از پیکـر جامعـه را تشـکیل می دهـد هرگـز و به هیچ 

عنـوان خواهـان بازگشـت بـه گذشـته و بـه دوران امـارت 

اسـامی نیسـت؛ چـون ایـن بازگشـت بـرای وی بـه معنای 

ایـاالت  قـدرت)  ابـر  دو  رسد   جنـگ  دوران  در 

متحـده آمریـکا در غـرب و اتحـاد جامهیـر شـوروی در 

رشق( کـه بـا سـاح اتومـی نیـز مجهـز بودنـد در جهان 

خودمنایـی می¬کردنـد؛ هـردو ابر قدرت دشـمن درجه 

یـک هم¬دیگـر بودنـد و متام تـوان نظامـی، اقتصادی، 

سیاسـی و اطاعاتـی خویـش را بـرای نابـودی جانـب 

مقابـل بسـیج کـرده بودنـد.

ایـاالت  شـوروی؛  جامهیـر  اتحـاد  فروپاشـی  بـا 

متحـده آمریـکا به¬عنـوان تـک قـدرت جهانـی رسـالت 

رهـربی و تنظیـم امـور بیـن امللـل را بـرای خـود تعریف 

می¬کـرد، ایـن امـر ایجـاب می-کـرد تـا ایـن هژمونـی 

بامنـازع جهانی سیاسـت خارجـی مـدون در چارچوب 

اسـراتژی امنیـت ملـی خـود تدویـن مناید؛ بـا توجه به 

این¬مطلب دهه ۱۹۹۰ برای آن کشـور دهه رسنوشـت 

سـاز و سـال¬های پرهیجـان و تصمیـم سـاز بـود.

مربهـن اسـت کـه سـاختار نظـام بیـن امللـل در 

پهلـوی تروریـزم و انقـاب سـایربی از عوامـل مهـم در 

اتخـاذ سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده آمریـکا بـوده 

و اکنـون نیـز ایـن عامـل در تدویـن سیاسـت خارجـی  

کشـورها از عنـارص مهـم بـه شـامر مـی¬رود. 

اتحـاد جامهیرشـوروی  اشـاره شـد  کـه  آن¬گونـه 

سـابق یکـی ازعوامـل موثـر در نظـم بیـن امللـل بـوده 

تاثیـر  نیـز  آمریـکا  خارجـی  سیاسـت  تدویـن  در  و 
گذاربـوده اسـت و متعاقبـا بعـد از فروپاشـی آن و نبـود 

یـک ابـر قـدرت رقیـب بـرای ایـاالت متحـده در سـطح 
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بـر  بـه وجـود آورد؛  دنیـا کـه خـای شـدید رقابتـی را 

اتخـاذ سیاسـت خارجـی آمریـکا نیـز موثـر بـود؛ نظمـی 

کـه در دهـه ۱۹۹۰ بـر محیـط بیـن امللـل حاکـم بـود 

تک¬تازی و تصمیم¬های یک جانبه را از سـوی ایاالت 

اولویت¬هـا  جهـت  ایـن  از  می¬شـد  موجـب  متحـده 

و اولیت¬هـای در سیاسـت خارجـی آن کشـور بـدون 

احسـاس قدرتـی بازدارنـده در جهـان اعامل می¬شـد. 

و  آمریـکا  حملـه   و  فـارس  خلیـج  جنـگ  لـذا 

کشـور  اشـغال  به¬دنبـال  کـه  عـراق  بـر  متحدانـش 

کویـت توسـط صـدام حسـین و ایجـاد پـرواز ممنـوع در 

فـراز آسـامن عـراق صـورت گرفت؛ مصـداق بـارز اعامل 

اسـت. نظـر  مـورد  هژمـون  سیاسـت 

ایـاالت  در هنگامی¬کـه اسـراتژی امنیـت ملـی 

متحـده آمریـکا بـرای قرن ۲۱ تدوین شـده بـود؛ اتفاقی 

عجیـب و غیـر قابـل پیشـبینی بـه وقوع پیوسـت؛ حمله 

ربـوده  بـا هواپیامهـای  القاعـده  ۱۱ سـپتامرب ۲۰۰۱ 

شـده  بـر برج¬هـای تجـارت جهانـی در نیـورک و سـایر 

اماکن در آمریکا متام جهان را به لرزه در آورد و دشـمن 

جدیـد؛ نامریـی و خطرناکـی را بـرای جهـان و آمریـکا 

قالـب  در  آمریـکا  دولت¬مـردان  پاسـخ  کـرد؛  معرفـی 

حملـه پیشدسـتانه بـر افغانسـتان بـا شـعار مبـارزه بـا 

تروریـزم و از بین بردن شـبکه القاعـده تحوالت جدیدی 

را در دنیـا رقـم زد.

رسنگـون کـردن حاکمیت طالبـان در افغانسـتان، 

موجـب شـد تـا ایـاالت متحـده آمریـکا به صورت شـتاب 

زده برکشـور عـراق در قالـب حملـه پیشـگیرانه لشـکر 

کشـی و حکومـت صـدام حسـین را نابـود منایـد.

اولویـت  یـک  و  بیسـت  قـرن  اول  دهـه  در  لـذا 

سیاسـت خارجـی آمریـکا تروریـزم و مبارزه بـا مظاهر آن 

میشـد. اعـامل  و  اعـان 

امـا در اواخیـر دهـه اول قـرن ۲۱ و رس و سـامان 

و  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  اطاعاتـی  جامعـه  گرفـن 

تشـخیص رقیـب و باالخـره دشـمن جدیـد؛ تغییراتـی 

وجـود  بـه  کشـور  آن  دوازدگانـه  اسـراتژی¬های  در 

آمـد و هامن¬گونـه کـه تغییـرات در سـاختار؛ اهـداف 

گشـت؛  پدیـدار  کشـور  آن  اطاعاتـی  جامعـه  ابـزار  و 

چرخش¬هـای در سیاسـت خارجـی نیـز به وجـود آمد؛ 

اولیت¬هـا. و  اولویت¬هـا  در  تغییـر 

توجـه اسراتژیسـت¬های ایاالت متحـده که بارک 

اوبامـا و دونالـد ترامـپ نیـز بـا آن¬هـا هم-نظـر بودنـد 

از مجمـوع حـوزه نوهارتلند)رسزمین¬هـای عربسـتان 

و  هارتلندنو)ایـران  و  همجـوار(  عربـی  کشـورهای  و 

پیرامـون(  بـه هارتلنـد علیـا )چیـن( معطـوف شـد.

آسـیا  غـرب  در  آمریـکا  نظامیـان  حضـور  کاهـش 

و  تـات  موشـکی  دفـاع  سـامانه¬های  جمـع¬آوری  و 

پاتریـوت از برخـی کشـورهای عربـی ماننـد عربسـتان؛ 

عـراق کویـت و اردن و نیـز خـروج نظامیـان آن کشـور از 

افغانسـتان در راسـتای مترکـز بر دشـمن اصلـی ایاالت 

متحـده  )چیـن( صـورت گرفتـه اسـت.

چیـن به¬عنـوان کشـوری کـه رشـد اقتصـادی و 

پیرشفـت گیج کننـده¬ی در عرصه¬های مختلف دارد؛ 

غـرب و خصوصـا ایاالت متحـده آمریکا را برآن داشـت تا 

رییـس جمهـور ترامـپ در اولیـن اسـراتژی امنیت ملی 

ایـاالت متحـده آمریـکا کـه در سـال ۲۰۱۷ منترششـد 

بـرای اولیـن بـار )البته در اسـراتژی که رییـس جمهور 

مکلـف اسـت مطابـق قانـون گلـد واترنیکلـز بـه کنگـره 

ارایـه منایـد( نـه سـایر اسـراتژی¬های آن کشـور؛ از 

کلمـه دشـمن بعـد از فروپاشـی اتحاد جامهیر شـوروی 

بـرای کشـوری مثـل چیـن و روسـیه نـام برد.

فعـا کنش¬هـای اعانـی و اعاملی دولـت ایاالت 

متحـده آمریـکا نشـان می¬دهـد کـه اولویـت سیاسـت 

خارجـی آن کشـور مقابلـه و ایجـاد چالـش بـرای رشـد 

فزاینده کشـور چین و ایجاد فشـار بر روسیه می¬باشد. 

ایجـاد  و  ایـران  بـر  سـنگین  تحریم¬هـای  اعـامل 

فشـارهای بی¬سـابقه اقتصادی و سیاسـی برآن کشـور 

کنش¬هـای رفتـاری ایـاالت متحـده اسـت کـه بسـیار 

مربهـن و هویـدا اسـت تـا ایـران را بـه داخـل مرزهایش 

بـه عقب رانده و تسلسـل جبهـه مقاومت علیـه ارساییل 

و غـرب را بشـکند.

هرگونـه کنـش رفتـاری کـه منـدرج در اسـراتژی 

کـه  نباشـد؛   آمریـکا  متحـده  ایـاالت  ملـی  امنیـت 

موجـب جلـب توجـه تحلیل¬گـران و اسراتژیسـت¬ها 

را در هارتلندنـو و نوهارتلنـد گـردد؛ بـه معنـای اولویـت 

اصلـی سیاسـت خارجـی آمریـکا منی¬باشـد؛ عبـور از 

ایـن دو جیوپولتییـک بـه سـمت هارتلندعلیـا تاکتیـک 

راهـربد  اعـامل  چنانچـه  می¬طلبـد،  را  هوشـمندانه 

احالـه مسـولیت و حتا اعامل راهربد موازنـه از راه دور از 

طریق هندوسـتان علیه چین بیانگر تقابل بی سـابقه و 

خطرنـاک ایـاالت متحـده علیـه چیـن اسـت. 

خارجـی  سیاسـت  اصلـی  اولویـت  پهلـوی  در    

آمریـکا اهـداف مهمـی چون سـیطره بر هال نـا موزون 

مسـلمین )به قول برژنسـکی مشاور پشـین امنیت ملی 

ایـاالت متحده آمریـکا (، حوزه انرژی قفقـاز، خاورمیانه، 

اسـلحه کشـتار جمعـی، تروریـزم نویـن جهانـی، امنیت 

ارساییـل و .... 

قابـل بحـث اسـت اما موضـوع فربـه در محیط بین 

امللـل و شـکل و سـاختار نظـام بیـن امللـل کـه کشـور 

چیـن در آن بـه عنـوان غـول بـزرگ اقتصـادی و حتـا 

نظامـی و نیـز کشـور رو به پیرشفت روسـیه خواب¬های 

دولت¬مـردان ایـاالت متحـده آمریـکا را آشـفته منوده و 

مقابلـه و تضعیـف چیـن را بـه اولویت اصلی آن کشـور و 

متحـدان غربـی اش قـرار داده اسـت.

بـاری سـاختار نظـام بیـن امللـل به¬عنـوان یکـی 

از عوامـل اصلـی اتخـاذ سیاسـت خارجـی کشـورها و 

خصوصـا ایـاالت متحـده به¬شـامر مـی¬رود و اکنـون 

موجودیـت کشـورپهناور، صنعتـی و پیرشفتـه چیـن که 

برتـری اقتصادی و سیاسـی آمریکا را به چالش کشـیده 

اسـت رقیـب و دشـمن درجـه اول آمریکا بـوده و اولویت 

سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده را در خود سـوق داده 

و جنـگ رسدی جدیـدی را در جهـان آغاز منوده اسـت. 

او  جمعـی  و  فـردی  تصمیم گیـری  قـدرت  ازکف رفـن 

اسـت و تنهـا دموکراسـی اسـت کـه بـه وی ایـن امـکان را 

می دهـد کـه مسـتقانه و آزاد نسـبت بـه رسنوشـت فـردی 

اکنـون  ایـن موضـوع  بگیـرد.  و جمعـی خویـش تصمیـم 

تبدیـل بـه آگاهـی زن افغان گردیـده و تحت هیچ رشایطی 

وی منی خواهـد کـه مزایـای زندگـی مسـتقانه و قـدرت 

تصمیم گیـری را از دسـت بدهـد. بـه همیـن خاطـر اسـت 

کـه از دموکراسـی حامیـت کرده و خواسـت دموکراسـی از 

تقاضاهای جدی زن افغان اسـت. نسـل جدید این کشـور 

هـم دغدغه هایـش بـا زن افغان مشـرک اسـت. این نسـل 

بـه دنبـال فرصت هـای بیشـر تحصیلـی و آموزشـی اسـت 

تـا بتوانـد بـه میانجـی آن زندگـی آبرومندانـه مثل نسـل نو 

سـایر کشـورهای دنیـا داشـته باشـد. از اینکه این نسـل با 

تجربـه امـارت اسـامی آشـنا اسـت، بـاور دارد که بـا مرکب 

امـارت منی توان به دهکده ی خوشـبختی و رفاه و آسـایش 

رسـید. لـذا بـه دموکراسـی بـه عنـوان تنهـا گذرگاهـی کـه 

می توانـد ایـن نسـل را بـه مسـیر مقصـود و نظـم سیاسـی 

قومـی  گروه هـای  قصـه ی  می نگـرد.  برسـاند  مطلـوب 

گوناگون سـاکن در این کشـور نیز به همین منوال اسـت. 

گروه هـای قومـی بـاور دارنـد کـه نظـم سیاسـی مبتنـی بر 

امـارت اسـامی ظرفیـت مدیریـت تکـر قومـی موجـود در 

کشـور را نـدارد و تنهـا دموکراسـی اسـت کـه از امـکان و 

توانایی فراهم  آوری زیسـت جمعی مسـاملت آمیز در کشـور 

برخـوردار اسـت. ایـن گروه ها امـارت اسـامی را قاتل تکر 

و تنوع کشـور دانسـته و دموکراسـی را شایسـته ترین نظام 

سیاسـی بـرای مدیریـت عقانـی و خردمندانـه جامعـه ی 

سیاسـی  گروه هـای  متـام  می داننـد.  افغانسـتان  متکـر 

و اجتامعـی کـه در کشـور زندگـی می کننـد در خواسـت 

مشـرک  وجـه  اسـامی  امـارت  از  بیـزاری  و  دموکراسـی 

از  یکـی  دموکراسـی  خواسـت  نیـروی  بنابرایـن،  دارنـد. 

عوامـل قدرمتندی اسـت کـه می تواند جلو اسـتقرار مجدد 

امـارت اسـامی را گرفتـه و هرگز برای کسـانی که سـودای 

باطل تأسـیس امارت اسـامی در رس دارند مجال رسـیدن 

دموکراسـی  خواسـت  ندهـد.  را  خواسته های شـان  بـه 

در وضعیـت موجـود بـرای دولـت یـک امتیـاز اسـت و در 

صورتیکـه کارگزاران نظام سیاسـی و حلقه ی تصمیم گیری 

سیاسـی به الزامات عقانیت سیاسـی تن دهند می توانند 

از ایـن خواسـت در جهـت رسکـوب گروه های تروریسـتی و 

شورشـیان اسـتفاده کرده و پایه های نظام سیاسـی کنونی 

را بیشـر تقویـت کننـد. طالبـان اکنـون چنـدان جایـگاه 

و پایـگاه اجتامعـی اسـتواری در میـان توده هـا ندارنـد و 

گروه هـای  اکریـت  اشـراک  وجـه  دموکراسـی  خواسـت 

سیاسـی و اجتامعـی سـاکن در ایـن کشـور اسـت. لـذا به 

تنهـا چیـزی کـه در وضعیـت موجـود می تـوان امیـدوار بود 

و بـرای بقـا و دوام نظـم سیاسـی کنونـی دلخـوش، همین 

و  اسـت  مـردم  توده هـای  میـان  در  خواسـت دموکراسـی 

اکریت شـهروندان کشـور بهروزی افغانسـتان را در تقویت 

بنیادهـای دموکراسـی موجـود می بیننـد.

خواست دموکراسی؛ نیروی بازدارنده ی استقرار مجدد امارت اسالمی
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3212    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3488
وزیرسفید را در خانه  c3 حرکت دهید. 
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یکی از بســتگان ســالمند امروز صبح به شــما کمک مالی می کند، که باعث 
افزایش اعتماد بنفس شــما می شــود. برنامه های تان در ارتباط با ســفرهای 

طوالنی مدت امروز بعد از ظهر تغییر خواهد کرد.

جوزا
امروز ممکن است ایده های عجیب غریب تاثیر بر روی روابط تان بگذارد. نباید 
دیــدگاه تــان را روی دیگران تحمیل کنید. توصیه های افــراد دیگر را در نظر 
بگیرید. امروز بعد از ظهر متوجه خواهید شد که باید به یک سفر کاری بروید.

سرطان
احتماال یک ابتکار عمل داشــته باشــید که موجب موفقیت شما شود. باید 
حمایــت افراد دیگر را بپذیرید. ســعی کنید بیشــتر ارتبــاط برقرار کنید 

باشید. پذیر  انعطاف 

اسد
ایده های اورجینال خوبی دارید که ســودمالی زیادی به همراه دارد. یک خانم 
جوان در اطراف تان به شما پیشنهاد پیوستن به یک مشارکت جدید و یا تغییر 

شغل می دهد. باید توصیه های شرکای کاری تان را در نظر بگیرید.

سنبله
امروز برای امضای قراردادها و ایجاد مشــارکت های جدید و سرمایه گذاری های 
مالی مناسب است. به نظر می رسد که قانع کننده هستید و روابط تان بسیار خوب 
پیش خواهد رفت. می توانید برای آینده زندگی عاطفی تان سرمایه گذاری کنید.

حمل
اعتماد بنفس و ابتکار به شــما کمک می کند که در تجارت موفق شوید. امروز 
بعد از ظهر ســعی خواهید کرد که مشکالت شریک عاطفی تان را حل کنید. به 

یاد داشته باشید که نیاز به استراحت بیشتری دارید.

میزان
امروز می توانید پول زیادی به دســت آورید. احتمــاال بخواهید که درگیر 
کارهای زیادی شــوید. از حدس و گمان اجتناب کنید و توصیه های افراد 
خانواده را نیز در نظر بگیرید. بهتر اســت که نیازتان به استراحت کردن را 

فراموش نکنید.

عقرب
شــور و اشتیاق تان تاثیر مثبتی بر روی شــریک عاطفی تان می گذارد می 
توانید هر دو باهم برنامه ریزی کنید. سعی کنید که جزئیات را از دست ندهید 

و انرژی تان را هدر ندهید.

قوس
دوســتان و شــریک عاطفی تان ممکن اســت به دلیل اینکه زمان زیادی به 
مطالعه کردن اختصاص می دهید ناراحت باشند. پاداش هایی که دریافت می 

کنید باعث خواهد شد که دیگران را نادیده بگیرید.

جدی
امروز صبح به نظر می رســد که سرشــار از انرژی هستید و نیروی محرک 
اطرافیان تان خواهید بود. تالش های مربوط به شغل تان امروز مورد توجه 

خواهد بود. باید از خالقیت خود در پروژه های بلند مدت استفاده کنید.

دلو
احتماال موفق خواهید شد که ایده های تان را در کسب و کار اجرا کنید، اما این 
موضوع باعث حســادت اطرافیان تان خواهد شد. امروز بعد از ظهر یک شخصی 

سالمند در اطراف تان شما را به سمت استدالل سوق می دهد.
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برکت ـ بیمه ـ بیم ـ تبر 
ـ تــبـ  بتـ  برهـ  بیت 
ـ تکبیر ـ تکبر ـ کبیر ـ 
بــه ـ رب ـ بته ـ کتب ـ 
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حوت
به نظر می رسد که از نظر فکری بسیار عالی هستید، و روابط تان مطلوب است. روز 
خوبی برای مالقات با دوستان تان می باشد. باید به ایده های آن ها گوش دهید.
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ا

آهستهـ  اژدهاـ  بغدادـ  پرهیزانهـ  تپانچهـ  ثاقبـ  جلوگیرـ  چهارشانهـ  حسرت 
ـ خدمتگزار ـ دیوان ـ ذرات ـ رونما ـ زرخرید ـ ژاله ـ سردار ـ شهرت ـ صباح ـ 
ضرورت ـ طرفدار ـ ظریف ـ عقیده ـ غنا ـ فلک ـ قایق ـ کعبه ـ گیسو ـ لذیذ ـ 

مستخبر ـ نازی ـ وردک ـ هالل ـ یقین.
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ق م س ت خ ب ر ا د ف ر ط

م

به حساب می آمد، برشمرده بودند. دیدن تلویزیون، گوش دادن رادیو و 

شنیدن موسیقی از بدترین گناهانی بود که یک نفر نباید در آن زمان انجام 

می داد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر به دالیلی در آن زمان به اندازه ای 

قدرمتند شده بود که به گفته ای منابع، وزیر خارجه آن زمان طالبان از ترس 

این وزارت در زیر زمین و پشت درهای بسته تلویزیون نگاه می کرد. 

مال عمر در یکی از توصیه های خود به متام کارمندان ملکی و نظامی امارت، 

به تاریخ ۳/۵/۱۴۲۲ ابالغ منوده بود که: »… متام نظام ما و شام به سبب 

همین وزارت استوار است اگر خدا ناخواسته در کار های این وزارت سستی 

رومنا گردد ما و شام هم مانند سایر حکومت ها فنا خواهیم شد.«

تاریخ نگاران و شاهدان می گویند، طالبان در آن زمان کست ها و ضبط 

صوت ها را در چهار راه ها و مکان های عمومی به دار می آویختند تا به مردم 

بفهامنند که موسیقی حرام است و بینندگان و شنوندگان این آله شیطانی 

هم به این وضعیت رسدچار خواهند شد. آن ها باور داشتند و در تبلیغات شان 

هم مدام به این موضوع اشاره می کردند که روز آخرت در گوش شنوندگان 

موسیقی رسب مذاب ریخته خواهد شد. 

تا ختم دوره طالبان دیگر هیچ موسیقی دان و آوازخوانی در کشور فعالیت 

منی کرد. در رادیوها نیز موسیقی جایش را به نعت رشیف داده بود که 

نعت ها هم بیشرت در توصیف پیروزی های طالبان و عذاب قرب و وصف پیامرب 

و خلفا بود. 

در این مدت جمع بزرگی از خوانندگان و موسیقی دانان مطرح کشور مهاجر 

کشورهای بیرونی شدند. در طول حکومت طالبان در افغانستان، کمرت 

کشوری در اروپا بود که موزیسین های افغان در آن پناهنده نشده باشد. 

پراکنده شدن اهل موسیقی و نبود یک چرت بزرگ حامیتی باعث شد که اهل 

موسیقی افغانستان دیگر نتوانند پرشور به راه شان ادامه دهند. مهم ترین 

آوازخوان های افغانستان مثل استاد ناشناس، ظاهر هویدا، استاد مهوش، 

احمد ولی، جلیل احمد زالند و رحیم مهریار هرگز نتوانستند حتا جایگاه 

گذشته خود را احیا کنند، چه رسد به این که از آن فراتر روند.

طالبان با چنین کارهای و با منع کامل نواخنت و گوش دادن موسیقی 

بزرگرتین رضبه را بر پیکر موسیقی افغانستان وارد ساختند. رضبه ای که 

تابعدها بر پیکر موسیقی این کشور باقی ماند و هیچ کسی نتوانست جای 

خالی بزرگان موسیقی آن زمان را پر کند. 

وضعیت موسیقی پس از طالبان 

گرچند با روی کار آمدن حکومت جدید نیز چندان توجهی به موسیقی 

منی شد و رادیو تلویزیون ملی هم مثل گذشته توجه خاصی به هرنمندان 

با وضعیت بد پیش آمده در این روزها، نگرانی ها نیز نسبت به همه 

چیز زیاده شده است. از نگرانی بخاطر از دست رفنت همه ای 

دست آوردهای بیست ساله گرفته تا آزادی زنان و حقوق برش و 

هم چنین پیرشفت ها در زمینه موسیقی و سینام و دیگر چیزها. من در 

این نوشته تصمیم دارم از وضعیت موسیقی بنویسم. از موسیقی در 

دوران پیش از طالبان، در زمان طالبان و هم چنین پس از طالبان و 

نیز نگرانی های هرنمندان موسیقی بخاطر آمد آمد طالبان در روزهای 

پیش رو. 

وضعیت موسیقی قبل از طالبان

جدای از گروه های محلی و خوانندگان که در محالت شان با سازهای 

محلی و مواد ابتدایی به خواندن می پرداختند اولین گروه موسیقی 

آماتور در سال های 1963 و 1964 در کشور تاسیس شد. به گفته ای 

منابعی که در این زمینه وجود دارد ایده ایجاد این گروه از ظاهر 

هویدا و عزیز آشنا از هرنمندان محبوب کشور بوده است. آقا محمد 

کارگر، احمد شاکر، چرتام سانی، سید حبیب علوی، کبیر هویدا و 

یونس موسیق یار از دیگر کسانی بوده اند که در این گروه فعالیت 

داشته اند.

احمد ظاهر خواننده سبک پاپ نیز یکی از پیشکسوتان موسیقی در 

افغانستان شناخته می شود. او به دلیل این که فرزند نخست وزیر آن 

زمان بوده نیز می توانسته در این راه پیش قدم و یکی از پرچم داران 

این راه باشد. کارهای که احمد ظاهر در این عرصه انجام داده، 

توانسته است درهای بسیاری به روی جوانان عالقمند به موسیقی 

بگشاید. گروه های مانند »باران« و »چهار برادران« بعدتر ایجاد شده 

که آن ها هم نحوی بر موسیقی و پیرشفت آن در کشور موثر بوده 

است. 

البته در این موج بزرگ که هرنمندان بسیاری از آن رسبرآوردند، 

نقش رادیو تلویزیون ملی افغانستان را منی توان نادیده گرفت. رادیو 

تلویزیون ملی یکی از بزرگرتین معرف هرنمندان عرصه موسیقی در 

آن زمان بوده است. گروه های بسیاری در همین مکان تحت نظارت 

بزرگان موسیقی جون استاد زالند به قله های بزرگی از موفقیت صعود 

کرده اند. استاد زالند نیز یکی از کسانی بوده که در انقالب بزرگ 

موسیقی کشور نقش بسیار مهمی داشته است. 

وضعیت موسیقی در زمان طالبان

در واقع با ورود مجاهدین و رشوع جنگ های داخلی وضعیت 

موسیقی در کشور تیره و تار شد. گرچند حکومت مجاهدین عمال 

موسیقی را در کشور حرام و غیر قانونی اعالم نکرده بود، اما زمینه ای 

هم برای پیرشفت موسیقی و نواخنت آن در رادیو تلویزیون ملی 

و دیگر ساحات کشور نگذاشته بود. در همین زمان بسیاری از 

هرنمندان موسیقی به دلیل نبودن زمینه کار در کشور، مهاجرت 

کردند و بخشی بزرگی از آن ها دیگر هیچ وقت به وطن برنگشتند. 

با آمدن طالبان اما وضعیت کال فرق کرد. مبارزه با موسیقی کامال 

سازمان یافته شد و برای نوازندگان و شنوندگان موسیقی جرم انگاری 

شد. 

طالبان با ایجاد کردن وزارت امر به معروف و نهی از منکر یکی از 

اهداف شان را نابود کردن موسیقی که به گفته آن ها از آالت شیطانی 

یادداشت
و موسیقی نداشت، اما با رشوع کار شامر زیادی از رسانه های 

خصوصی کنرتل موسیقی از دست این اداره دولتی رهایی 

یافت. پس از آن رسانه های خصوصی کم و بیش به رشد 

موسیقی کمک کردند و خوانندگان جوان و تازه کارهای 

بسیاری را به مردم معرفی منودند. در این مدت سطح تولید 

موسیقی به شکل بی سابقه ای افزایش یافت و هرکس در کوی و 

برزن خودش به تولید موسیقی پرداخت. 

راک و پاپ از سبک های بود که در این مدت در افغانستان 

جای پا باز کرد. گرچند ورود موسیقی کوچه بازاری و مبتذل 

در این مدت در عرصه موسیقی افغانستان بسیار زیاد شد، اما 

حقیقتا ظهور خواننده های خوب و موسیقی دان ها در بخش های 

مختلف را هم منی توان نادیده گرفت.

در این زمان و باگذشت چندسال هرنمندان بسیاری پس به 

وطن برگشتند. فرهاد دریا از خوانندگان رسشناس افغانستان 

در مقاله ای که در سایت بی بی سی فارسی تحت عنوان » از 

خاموشی تا جیغ، موسیقی افغانستان در یک دهه گذشته« 

نوشته در این باره چنین می نویسد: »سال ۲۰۰۳، آغاز بازگشت 

فرزندان موسیقی از راه های دور، از رسزمین های غربی به سوی 

خانه بود. نخستین قدم را با همه دلنگرانی هایش، من برداشتم. 

به زودی بساط نخستین کنرست را در استدیوم ورزشی کابل که 

تا دیروز قربانگاه بود، چیدیم و بی هیچ حامیتی از هیچ سوی، 

برای اجرای آن از کیسۀ خود هزینه فراهم منودیم. با گشایش 

درهای بازگشت به سوی خانه، هرنمندان صاحب نام و اثر گذار 

دیگر نیز به دنبال هم یگان و دو گان برگشتند و با امکانات 

داشته و نداشته، رشوع به فعالیت منودند. اما هرنمندان بزرگ 

یا افسانه های زنده چون ظاهر هویدا، ناشناس، احمد ولی، 

استاد زالند و تنی چند دیگر هرگز برنگشتند.«

نگرانی موسیقی دانان و آوازخوانان از بازگشت طالبان

بـه هرحـال اکنون کـه حرف از آمد آمـد طالبان اسـت، هرنمندان 

و موسـیقی دانـان نگـران از دسـت رفـنت دسـت آوردهای چندین 

سـاله در زمینـه موسـیقی و رکـود ایـن هرن اند. 

ایـن موسـیقی دانان همیشـه در گفتگـو بـا رسـانه ها ابـراز نگرانی 

کـرده و از دولـت خواسـته انـد کـه در کنـار سـایر مـوارد مهـم و 

اساسـی دیگـری کـه روی میـز مذاکـره بـا طالبـان در مـورد آن هـا 

حـرف می زننـد هرن موسـیقی و آوازخوانی را نبایـد فراموش کنند. 

امـا اکنـون کـه حـرف از مذاکـره نیـز گذشـته اسـت و کشـور در 

پرتگاهـی سـقوط اسـت، نگرانی هـا بسـیار بیشـرت از قبـل شـده 

است. 

آوازخوانـان و موسـیقی دانان در گفتگوی شـان بـا رسـانه ها مـدام 

حکمروایـی  دوران  در  موسـیقی  وضعیـت  آن هـا  کـه  انـد  گفتـه 

طالبـان را بـه  خوبـی به یاد دارنـد و فراموش نکرده انـد. آن ها باور 

دارنـد کـه طالبـان در مـدت چند سـال حکومت داری خود نشـان 

دادنـد کـه هیچ سـازگاری با هـرن موسـیقی و آوازخوانـی ندارند و 

دشـمن رسسـخت موسـیقی و آوازخوانـی انـد.  البتـه بسـیاری ها 

هـم بـه ایـن باور انـد که ذهنیـت طالبان نسـبت به مسـائل تغییر 

کـرده اسـت و ایـن گـروه اکنـون دیدگاهـی نرم تـری نسـبت بـه 

موسـیقی و آوازخوانـی دارنـد. امـا نظـر بـه قانون های وضع شـده 

در جاهـای کـه اکنون در ترصف طالبان اسـت، فهمیده می شـود 

کـه نظـر طالبـان نسـبت بـه ایـن چیزهـا اصـال تغییر نکرده اسـت 

و اگـر وضعیـت بـه گونـه ای دیگـری بچرخـد و ایـن گروه بـار دیگر 

بـدون یـک توافق سیاسـی با دولـت و بدون خط رسخ قـرار دادن 

ایـن موضوعـات بـه قـدرت دسـت یابنـد، شـکی نیسـت کـه بـار 

دیگـر هـرن موسـیقی و آوازخوانـی را متوقـف می کنند و رسنوشـت 

موسـیقی نیـز تاریکـی و نابـودی خواهـد بود. 

ایندی وایـر در گزارشـی بـه بررسـی مدعیـان نخـل طـالی جشـنواره کـن 

۲۰۲۱ پرداخـت و نظـرش در مـورد برنـدگان احتاملـی را منتـرش کـرد.

بـر  کامـل  طـور  بـه  نتوانسـت  گذشـته  سـال  در  کرونـا  پاندمـی  اگرچـه 

فصـل جوایـز ۲۰۲۰ غلبـه کنـد، امـا جـای خالـی یکـی از جشـنواره های 

مهـم احسـاس می شـد. بـرای هـر فلمسـازی نخـل طـالی کـن یکـی از 

کنـد. دریافـت  می توانـد  کـه  اسـت  جوایـزی  برجسـته ترین 

بعـداز آنکـه در سـال ۲۰۱۹ فلـم سـینامیی »انـگل« سـاخته بونـگ جـون 

هـو از کشـور کـره جنوبـی توانسـت جایـزه نخـل طـال را دریافـت کنـد و 

موفقیت هـای تجـاری و بیـن املللـی زیـادی از جملـه بردن جایـزه بهرتین 

فلـم اسـکار را دریافت کند، عده زیادی انتظار داشـتند کـه در دوره بعدی 

هـم کـن بتوانـد یک سـکوی پرتـاب بـرای فلم های بیـن املللی باشـد؛ اما 

این اتفاق در سـال ۲۰۲۰ نیفتاد و فسـتیوال لغو شـد اما در سـال ۲۰۲۱ 

به شـکل قبلـی خود بازگشـت.

در حالـی کـه اسـپایک لـی ریاسـت هیئـت داوران ایـن دوره از جشـنواره 

از  یکـی  همیشـه  کـن  رقابت هـای  می رسـد  نظـر  بـه  دارد،  عهـده  بـر  را 

غیرقابـل پیـش بینی ترین هـا بـوده اسـت. هیئـت داوران امسـال ترکیبـی 

تشـکیل  زنـان  را  آن  بیشـرت  بخـش  کـه  اسـت  بازیگـران  و  فلمسـازها  از 

می دهنـد.

در ایـن لیسـت کـه ایندی وایـر منتـرش کـرده نامـی از »قهرمـان« اصغـر 

فرهـادی کـه هنـوز چند روزی تـا اکران آن باقـی مانده برده شـده، اما این 

سـایت نوشـت کـه لیسـت پیـش بینـی خـود از مدعیـان نخـل طـالی کن 

خـود را طـی برگـزاری جشـنواره بـه روز خواهـد کـرد.

نـام فلـم سـینامیی »لینگویـی« سـاخته محمـد صالـح  اولیـن مـورد،  در 

هـارون از کشـور چـاد آورده شـده که یکـی از معدود سـینامگران آفریقایی 

اسـت کـه چندیـن بـار در رقابت هـای جشـنواره کن حضور داشـته اسـت. 

ایـن فلـم از جهـات مختلفـی می توانـد اثـر محبـوب داوران بـرای جایـزه 

نخـل طالیـی باشـد. قهرمـان اصلـی فلم هـارون یک زن اسـت و داسـتان 

آن در روسـتایی سـنت گـرا روایـت می شـود کـه یـک زن قصـد دارد، فرزند 

دخـرتش را درحالـی کـه عواقـب خطرناکـی خواهـد داشـت سـقط کنـد.

مـورد بعـدی فلـم »بدتریـن انسـان زمین« اسـت که بـه کارگردانـی یواخیم 

تری یـر نـروژی سـاخته شـده اسـت. داسـتان فلـم در مـورد زنـی بـه نـام 

بتوانـد  امـا تـالش می کنـد  جولـی اسـت کـه زندگـی عاشـقانه ای دارد، 

مسـیر شـغلی خـود را از میان آشـفتگی های زندگـی پیدا کنـد. ایندی وایر 

معتقـد اسـت ایـن فلـم احتـامال می توانـد در بخـش فلمنامـه یـا بهرتیـن 

بازیگـر زن مدعـی باشـد.

فلـم سـوم »زانـوی احـد« از نـداف الپیـد اسـت کـه بـرای فلم قبلـی اش به 

نـام »مـرتادف هـا« در سـال ۲۰۱۹ از جشـنواره فلـم برلیـن جایـزه گرفت.

»همـه چیـز خـوب پیش رفـت« فلم بعدی معرفی شـده از سـوی ایندی وایر 

اسـت که توسـط فرانسـوا اوزون کارگردانی شـده اسـت. او یکی از برترین 

کارگردان هـای فرانسـه اسـت کـه آثـار او معمـوالً در بخـش رقابتـی کـن 

مـورد اسـتقبال قـرار می گیرنـد. ایـن فلم در مورد یک پدر مسـن اسـت که 

از دخـرتش می خواهـد بـه زندگـی اش پایـان بدهـد. بیشـرت داسـتان این 

فلـم در بیامرسـتان می گـذرد کـه ممکـن اسـت در سـالی کـه سـوژه های 

ایـن چنینـی مطـرح شـده اند، چنـدان جـذاب به نظر نرسـد.

آخرین فلم هم »آنت« سـاخته لئوس کاراکس اسـت که در شـب افتتاحیه 

منایـش داده شـد. ایـن فلـم نظـرات مختلفـی را از مخاطبانـش دریافـت 

کـرده، امـا بـر اسـاس آخریـن آمـاری هـم کـه سـایت اسـکرین از منتقدان 

منتـرش کـرده نشـان از برتـری نسـبی ایـن فلم نسـبت بـه دیگر آثـار دارد.

جشنواره

طالبان و موسیقی؛ 
با آمدن طالبان دست آوردهای چندین ساله از بین خواهد رفت؟

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

 غضنفر کاظمی

مدعیان نخل طالیی 
جشنواره کن تا امروز



خـوان الپورتـا رئیـس بارسـلونا برای متدید با مسـی 

و ثبت نام او در فهرسـت تیم باید سـقف دستمزدها 

را بـه 300 میلیون یـورو کاهش دهد.

ماجـرای متدیـد قـرارداد بارسـلونا بـا لیونـل مسـی 

بـه درازا کشـیده شـده و 10 روز پیـش قـرارداد ایـن 

فوق سـتاره رسـا به امتام رسـید. مسـی حاال دیگر 

تعهـدی به بارسـا ندارد ولی هدف او ماندنی شـدن 

اسـت هرچنـد در ایـن راه مشـکالت زیـادی وجـود 

دارد.

قـدری  بـه  مسـی  یورویـی  میلیـون   75 دسـتمزد 

باالسـت کـه بارسـلونا بـرای متدیـد بـا او بایـد چند 

دیگـر  دسـتمزد  از  یـا  بفروشـد  را  خـود  بازیکـن 

بازیکنانـش بـه میـزان قابـل توجهـی کـر کنـد. 

دسـتمزدهای  بودجـه  بـرای  شـده  تعییـن  سـقف 

بارسـا از سـوی اللیـگا بسـیار کاهـش یافتـه و در 

صـورت متدیـد بـا مسـی، بارسـا از این سـقف عبور 

کـرد. خواهـد 

مترینـات پیـش فصـل بارسـا در حالـی رشوع شـده 

اسـت کـه ایـن باشـگاه نـه تنهـا نتوانسـته بـا لیونل 

مسـی متدیـد کنـد که حتـی قادر بـه اضافـه کردن 

4 خریـد جدیـد خـود بـه فهرسـت هم نیسـت.

رسخیـو آگوئـرو، اریک گارسـیا، امرسـون و ممفیس 

ولـی  انـد  شـده  ملحـق  بارسـا  بـه  اخیـرا  دیپـای 

مشـکالت مربوط بـه فیرپلی مالی مانـع از ثبت نام 

شـان شـده اسـت.

اونـدا رسو گـزارش داد کـه سـقف  سـاعتی پیـش 

بودجـه بارسـا بـرای فصـل پیـش رو 300 میلیـون 

یـورو اسـت در حالی که بارسـلونا بـه تیم فعلی خود 

در مجمـوع 600 میلیـون یـورو دسـتمزد می دهد. 

رسان باشـگاه بایـد تـا 50 روز آینـده ایـن رقـم را بـه 

300 میلیـون یـورو کاهـش دهند که تنهـا با فروش 

چنـد بازیکـن بـزرگ و نیـز کاهش دسـتمزد متامی 

باشـگاه پونفرادینـا، کـه بـه تازگـی امیـر عابدزاده 

را بـه خدمـت گرفتـه اعـالم کـرد کـه دو بازیکـن 

آنهـا بـه کرونا مبتال شـده انـد. باشـگاه پونفرادینا 

طـی بیانیـه ای تاییـد کـرد کـه دو بازیکـن ایـن 

تیـم بـه کرونـا مبتـال شـده انـد. یـک مـورد از این 

بازیکنـان بـه تیـم اول باشـگاه و دیگـری بـه تیـم 

البتـه  کـه  بازیکنـی  دو  دارد؛  تعلـق  پایـه  هـای 

بالفاصلـه بعـد از مشـخص شـدن ابتـال بـه کرونـا 

وارد قرنطینـه شـده انـد.

البتـه باشـگاه اسـپانیایی اطمینـان داد کـه ایـن 

خطـری  هیـچ  کـه  شـد  نخواهـد  باعـث  موضـوع 

رشایـط  و  کنـد  تهدیـد  را  آنهـا  بازیکنـان  دیگـر 

بازیکنـان مقـدور خواهـد بود.

راه حـل دیگـر ژسـت فداکارانه از سـوی خـود لیونل 

مسـی اسـت. اینکـه او بـرای صـالح باشـگاه حـارض 

شـود قـراردادی بسـیار پاییـن امضـا کنـد و باشـگاه 

نیـز متعهـد شـود کـه در سـال هـای بعـد و بـا بهـر 

شـدن رشایـط مالـی، دسـتمزد او را افزایـش دهـد.

درواقـع بارسـا بـرای کاهـش ایـن رقـم بـزرگ چـاره 

ای جـز فـروش بازیکنانـش و نیـز کاهـش دسـتمزد 

بازیکنـان نـدارد، در غیر این صورت متدید با مسـی 

و ثبـت نـام خریدهای جدید غیرممکـن خواهد بود.

بارسـا بـه همیـن منظـور فرانسیسـکو ترینکائـو را به 

وولـوز قـرض داد. بـه اومتیتـی و میـرامل پیانیچ برگه 

جدایـی داده شـده، آلنیـا و جونیـور فیرپـو به ختافه 

کوتینیـو،  فیلیـپ  و  شـدند  ملحـق  لیدزیونایتـد  و 

نتـو، برایثویـت، عثـان دمبلـه، آنتـوان گریزمان نیز 

بازیکنانـی هسـتند کـه باشـگاه به فروش شـان فکر

کاهـش  بـرای  مذاکراتـی  همچنیـن  کنـد.  مـی 

دسـتمزد کاپیتان های بارسـا رشوع شـده اسـت. با 

جـرارد پیکـه همـه چیـز خـوب پیـش رفتـه ولـی

 مذاکـره بـا جـوردی آلبـا، رسجـی روبرتـو و رسخیـو 

بوسـکتس همچنـان ادامـه دارد.

اسـت.  کنـرل  تحـت  کامـالً 

معضل 300 میلیون یورویی بارسا برای تمدید با مسی

ورزش
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کمبود واکسـین، اصالً روند واکسیناسـیون آغاز نشـده است.

نتایـج یـک تحقیـق، که در هفتـه نامه طبی «لنسـت» به نرش 

رسـیده اسـت، نشـان مـی دهـد کـه غنی تریـن کشـورها، که 

در آنهـا تنهـا حـدود ۱۶ درصـد جمعیـت جهـان زندگـی مـی 

کننـد، حـدود ۷۰ درصـد از پنـج واکسـین موجـود در برابـر 

قـول  بـه  انـد.  بـرای خـود تضمیـن کـرده  را  ویـروس کرونـا 

سـازمان جهانـی صحـت، ایـن رقـم در رابطـه بـا کشـور هـای 

فقیـر تنهـا ۰،۲ درصد اسـت. بـه این ترتیب کشـور های فقیر 

پـس از سـال ۲۰۲۴ میـالدی خواهند توانسـت کـه یک روند 

واکسیناسـیون گروهـی را آغـاز کننـد.

یـک  پاندمـی کرونـا  زیـرا  نیسـت،  از عدالـت  اینجـا سـخن 

مشـکل جهانی باقـی می ماند. اگر به دلیل کمبود واکسـین 

در کشـورهای فقیـر، انـواع جهـش یافتـه ویروس کرونـا با این 

رسعـت رشـد کنند، کشـورهای ثروتنمنـد نیز در آینـده از این 

مشـکل در امـان منـی مانند.

خاطـری اتکا شـده اسـت کـه اکرثیت بـزرگ این کشـور در 

برابـر کرونـا واکسـین شـده اند.

در ایـن اطالعیـه گفته شـده اسـت که به اسـاس داده های 

دسـت داشـته این امـکان وجود دارد که «شـش مـاه تا یک 

سـال بعـد از دریافت واکسیانسـیون کامل، یعنـی دو دوره، 

احتـاالً بـه تطبیـق یک واکسـین سـومی نیاز خواهـد بود. 

هـر دو رشکـت بـه ایـن بـاور اند کـه بـا دوز سـومی باالترین 

سـطح محافظـت در برابـر انـواع مختلـف ویـروس کرونا، به 

شـمول نـوع دلتا، بدسـت خواهـد آمد.

خطر بزرگرت ناشی از تقسیم نابرابر واکسین

یـک  در  سـومی  احتالـی  واکسـین  یـک  رس  بـر  بحـث 

زمـان کامـالً نامناسـب آغـاز شـده اسـت. در حالـی کـه در 

کشـورهای صنعتـی قـرار اسـت تـا پایـان تابسـتان امسـال 

همـه واکسـین کرونـا دریافـت کنند، در بسـیاری از کشـور 

هـای فقیـر در آسـیا، افریقـا و یـا امریـکای التین، بـه دلیل 

مقامـات صحـی امریـکا طـرح رشکـت هـای بایونتیـک و فایـزر بـرای 

دور سـوم واکسـین ضـد کرونـا را تـا هنـوز غیـررضوری می داننـد. اما 

یـک واکسـین اضافی «تقویتی» واقعـاً برای کدام اشـخاص می تواند 

معقول باشـد؟

واکسـین  کـه  کسـانی  کـه  اسـت  نشـده  گفتـه  اصـالً  حـال  بـه  تـا 

بایونتیک-فایـزر را دریافـت کرده اند، به واکسـین سـومی نیـاز دارند.

هرچنـد هـر دو رشکـت دواسـازی بایونتیـک و فایـزر، بـه خاطـر نـوع 

دلتای ویروس کرونا، روی تجدید واکسـین ها یا تهیه یک «واکسـین 

تقویـت کننـده» کار مـی کننـد، امـا در صورتی کـه ویـروس کرونا، در 

نتیجـه جهش هـا، در سـاختار و چگونگی خود تغییر اساسـی نکند، 

آنـگاه احتـاالً تنها افرادی به واکسـین سـوم نیاز خواهند داشـت که 

دارای یـک سیسـتم ضعیـف ایمنـی بـدن انـد، مانند بزرگسـاالن و یا 

بیارانـی کـه سیسـتم ایمنـی بـدن خـود را به وسـیله داروهـا تقویت 

مـی کننـد. ایـن نتیجـه یک تحقیـق ایـاالت متحـده امریـکا در مورد 

تأثیـر دوامدار واکسـین هـای «ام.آر.ان.ای»، که در ماه جون امسـال 

انجـام یافته می باشـد.

مقامـات امـور داروسـازی و صحی ایـاالت متحده امریـکا در برابر این 

اعـالم رشکـت هـای بایونتیـک و فایـزر محتاطانه واکنش نشـان داده 

و در اعالمیـه مشـرکی گفتـه انـد: بـه تأسـی از یافتـه هـای فعلـی، 

امریکایـی هـای کـه بـه صورت کامـل واکسـین دریافت کـرده اند، به 

واکسـین بعـدی نیـازی ندارند. امـا این مقامـات همزمان افـزوده اند 

کـه اگـر پژوهـش های علمی نشـانگر چنین یک رضورتی باشـند، در 

آن صـورت بـرای تطبیـق واکسـین سـومی آمادگـی وجـود دارد. ایـن 

مقامـات در اعالمیـه خـود همچنـان گفتـه انـد کـه روی ایـن مسـأله 

کار مـی کننـد و تنهـا بـا داده هـای ایـن دو رشکـت دواسـازی اکتفـا 

منـی کنند.

»کاهش اثربخشی واکسین«

انـد کـه  بـاور  ایـن  بـه  بایونتیـک و فایـزر  رشکـت هـای داروسـازی 

اثربخشـی واکسـین مشـرک شـان پس از شـش ماه کاهش خواهد 

یافـت. در یـک اطالعیـه مشـرک ایـن دو رشکـت آمـده اسـت: «داده 

هـای جمـع آوری شـده توسـط وزارت صحـت ارسائیـل نشـان مـی 

دهنـد کـه اثربخشـی واکسـین بایونتیک-فایـزر، شـش مـاه پـس از 

تزریـق واکسـین دومـی، کاهش می یابـد.» به داده هـا از ارسائیل به 

امریکا 3۴ شرکت مرتبط با چین، 
ایران و روسیه را به دالیل متفاوت تحریم کرد   

تیم فوتبال افغانستان در رقابت های 
جام آسیا ۲0۲۲ به میدان می رود

ستاره انگلیس دیدار فینال را از دست داد؟

سازمان ملل با تمدید یک ساله کمک های بشردوستانه به سوریه از طریق ترکیه موافقت کرد

داده اسـت.

در ایـن بیانیـه همچنیـن گفتـه شـده اسـت کـه ۸ 

رشکـت بـه تسـهیل صـادرات اقـالم امریکایـی بـه 

بـه مشـارکت در خریـد  و ۶ رشکـت دیگـر  ایـران 

قطعـات الکرونیکـی بـا مبـدا امریکایـی »احتـاالً 

بـرای بخشـی از برنامه های نظامی روسـیه«، متهم 

شـده  اند.

»مـا  اسـت:  گفتـه  بیانیـه  ایـن  در  امریـکا  دولـت 

کنـرل صـادرات  بـه  فعـال  بـه صـورت  همچنـان 

خواهیـم پرداخـت تـا دولت ها، رشکت هـا و افرادی 

را کـه در تـالش برای دسـتیابی به اقـالم امریکایی 

كشـورهایی  در  خرابكارانـه  فعالیت هـای  بـرای 

پاسـخگو  روسـیه هسـتند،  و  ایـران  ماننـد چیـن، 

ملـی  امنیـت  و  منافـع  کـه  کشـورهایی  سـازیم؛ 

مـا  ارزش هـای  بـا  و  می كننـد  تهدیـد  را  امریـکا 

ناسـازگارند.«

كـرد  اعـالم  جمعـه  روز  امریـکا  بازرگانـی  وزارت 

ایـران و روسـیه  بـا چیـن،  ۳۴ رشكـت در پیونـد 

در  مشـاركت  بـه  متهـم  نهادهـای  سـیاهه  بـه  را 

فعالیت هـای مغایـر بـا سیاسـت خارجـی و منافع 

امنیـت ملـی امریـکا اضافـه كـرده اسـت.

در  مشـارکت  دلیـل  بـه  رشکت هـا  ایـن  بیشـر 

سـیاهه  بـه  بـرش  حقـوق  ضـد  فعالیت هـای 

افـزوده  امریـکا  اقتصـادی  همـکاری  ممنوعیـت 

. ند ه ا شـد

 ۹ جمعـه  روز  کـه  بیانیـه ای  در  وزارتخانـه  ایـن 

جـوالی در همیـن زمینـه منترش کرد، اعـالم کرده 

۱۴ تـا از ایـن نهادهـا که در جمهـوری خلق چین 

مسـتقر هسـتند، به دولـت پکن امـکان »رسکوب، 

بازداشـت و نظـارت گسـرده )...( علیـه اویغورها، 

اقلیـت  گروه هـای  دیگـر  اعضـای  و  قزاق هـا 

مسـلان در منطقـه خودمختـار سـین کیانگ« را 

نیروهـای خارجـی بـه هائیتـی بایـد بـه تاییـد ایـن 

نهـاد بین املللـی برسـد.

قتلی مرموز

موئیز روز چهارشـنبه هفتم جون در منزل شـخصی 

خـود به قتل رسـید. گفته می شـود کـه در ارتباط با 

حمله مسـلحانه به اقامتـگاه رئیس جمهور هائیتی، 

عده ای بازداشـت شده اند.

مقامـات هائیتی مدعی شـده اند کـه عامالن اصلی 

ایـن حمله عمدتا شـهروندان کلمبیایی بوده اند. دو 

امریکایـی هائیتی تبـار نیـز در بین دستگیرشـدگان 

هسـتند. افـزون بـر آن، گفتـه می شـود کـه عـده ای 

هائیتـی  نظامـی  نیروهـای  بـا  درگیـری  در  نیـز 

کشـته شـده اند. روز جمعـه نهـم جـوالی، برخـی از 

مناینـدگان مجلـس و احـزاب سیاسـی هائیتـی بـه 

جـوزف المـرت، رئيس مجلس منحل شـده سـنای 

ایـن کشـور اعـالم وفـاداری کـرده و او را بـه عنـوان 

رئیس جمهـور موقـت ایـن کشـور برگزیدنـد.

کلـود جوزف، نسـبت به این اقدام ابراز ناخرسـندی 

کـرده و گفتـه اسـت: »تنهـا یـک راه وجـود دارد کـه 

کسـی در هائیتـی رئیس جمهـور شـود و ایـن راه، 

اسـت.« انتخابات 

 دو روز پیـش از حملـه مرگبـار بـه اقامتـگاه رئیـس 

سـمت  از  را  جـوزف  کلـود  او  هائیتـی،  جمهـور 

بـه  را  هـری  آریـل  و  کـرده  برکنـار  نخسـت وزیری 

بـود. کـرده  منصـوب  او  جـای 

در پـی قتـل جوونـل موئیـز، رئیس جمهـور هائیتی، 

زیرسـاخت های  محافظـت  بـرای  موقـت  دولـت 

ایـن کشـور از امریـکا درخواسـت کمـک کـرد. بـر 

اسـاس گزارش های منترششـده، امریـکا درباره این 

درخواسـت غیرمنتظـره هنـوز رسـا اعـالم موضـع 

نکـرده اسـت.

کلـود جـوزف، نخسـت وزیر دولـت موقـت هائیتی از 

امریـکا در خواسـت کـرده اسـت بـرای حفاظـت از 

زیرسـاخت های هائیتی به آن کشـور نیـروی نظامی 

اعـزام کند.

خرگـزاری آسوشـیتدپرس روز شـنبه ۱۰ جـوالی بـا 

انتشـار گزراشـی از پورتوپرنـس، پایتخـت هائیتـی، 

بـه اظهـارات نخسـت وزیر دولـت موقـت ایـن کشـور 

اسـت. پرداخته 

جـوزف در عیـن حـال از امریـکا درخواسـت کـرده 

اسـت کـه بـا ارسـال نیـروی نظامـی زمینـه را بـرای 

برگـزاری انتخابـات جدیـد در آن کشـور مهیـا کنـد.

جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری امریـکا هنـوز نسـبت 

بـه درخواسـت دولت موقـت هائیتی به طور رسـمی 

واکنشـی نشـان نداده اسـت.

در عیـن حـال گفتـه می شـود کـه پولیـس فـدرال 

امریـکا چنـد مامـور برای رسـیدگی به ماجـرای قتل 

جوونـل موئیـز، رئیـس جمهـور هائیتی به آن کشـور 

اعـزام خواهـد کرد.

سـازمان ملـل متحـده اعـالم کـرده اسـت کـه اعـزام 

فعالیـت هـای برشدوسـتانه بایـد نیازهـای حیاتـی مـردم سـوریه را 
تأمیـن کننـد، متحـد هسـتند. بـر اسـاس گـزارش های خـری، جو 
بایـدن، رئیـس جمهـور امریـکا در دیدار بـا والدیمیر پوتیـن، همتای 
روسـی اش در مـاه جـون بـر اهمیت کمک هـای فرامرزی به سـوریه 
تأکیـد کـرده بـود. دولت بایـدن در آن زمان هشـدار داده بـود كه در 
صـورت قطـع کمک رسـانی ها، هرگونـه همکاری آینده با روسـیه در 
مـورد سـوریه آسـیب خواهـد دیـد. آنتونیو گوتـرش، دبیرکل سـازمان 
ملـل متحـد نیز از شـورای امنیت ایـن نهاد بین املللی خواسـته بود 
تـا عملیـات کمـک رسـانی را بـرای یـک سـال دیگـر متدید کنـد. او 
هشـدار داده بـود کـه در صورتـی که چنیـن موافقتی صـورت نگیرد، 
میلیـون هـا نفـر آسـیب خواهنـد دیـد. شـورای امنیت سـازمان ملل 
بـرای اولیـن بـار در سـال ۲۰۱۴ تصویـب کـرد تـا از طریـق چهـار 
گـذرگاه مـرزی عملیـات کمـک رسـانی فرامـرزی بـه منطقه شـال 
غـرب سـوریه انجـام شـود. امـا ایـن موافقتنامـه در سـال گذشـته 
بـه دلیـل مخالفـت روسـیه و چیـن، شـارگذرگاه هـای مجـاز بـرای 

ارسـال کمک هـا را بـه یـک گـذرگاه کاهـش دادنـد.
روسـیه معتقـد اسـت کـه در حـال حـارض عملیـات کمـک رسـانی، 
حاکمیـت و متامیـت ارضـی سـوریه را نقض می کند. روسـیه و چین 
همچنیـن بـر ایـن نظرند که امریـکا و تحریم های یـک جانبه، عامل 

برخی از مشـکالت سـوریه هسـتند.

توافـق امریـکا و روسـیه صـورت گرفـت، کمک هـای غذایـی و دیگـر 
کمک هـای برشدوسـتانه بـه ۳.۴ میلیـون نفـر در سـوریه خواهـد 
رسـید. روسـیه، متحد سـوریه پس از هفته ها بحث درمورد قطعنامه 
ای که توسـط ایرلند و ناروی تهیه شـده بود، پیشـنهاد متدید شـش 
ماهـه کمـک رسـانی و تنها از طریق یـک گـذرگاه را داده بود. صبح 
روز جمعـه پـس از مذاکـرات سـفیران امریـکا و روسـیه در سـازمان 
ملـل، ۱۵ عضـو شـورای امنیـت بـه اتفـاق آرا موافقـت کردنـد کـه 
کمـک رسـانی ها در دو دوره شـش ماهـه انجـام شـود. آن هـا متدید 
اجـازه شـش مـاه دوم را بـه گـزارش دبیـر کل سـازمان ملـل دربـاره 
چگونگـی کمک رسـانی مرشوط کردنـد. البته به گفتـه دیپلات ها 
بـرای متدیـد شـش مـاه دوم در ۱۰ جنـوری ۲۰۲۲ دیگـر نیـازی به 
رأی گیـری نیسـت. پـس از تصویـب ایـن قطعنامـه، لینـدا تومـاس 
گرینفیلـد، سـفیر امریـکا در سـازمان ملل گفـت: »والدیـن کودکان 
سـوری امشـب می تواننـد بـه راحتـی بخوابنـد زیـرا فرزنـدان آن هـا 
اقـدام  ایـن  کـه  گفـت  او  داشـت.«  خواهنـد  غـذا  مـاه   ۱۲ بـرای 
»برشدوسـتانه« شـورای امنیـت بـه »معنـای واقعـی کلمـه« زندگی را 
نجات خواهد داد. واسـیلی نبنزیا، مناینده دائم روسـیه در سـازمان 
ملـل نیـز رأی موافـق امریکا و روسـیه به قطعنامه پیشـنهادی را یک 
لحظـه تاریخـی در مسـیر حل بحـران سـوریه دانسـت. او همچنین 
گفـت کـه اعضـای شـورای امنیـت در خصـوص ایـن موضـوع کـه 

شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد روز جمعـه به اتفـاق آرا بـا تحویل 
کمک هـای برشدوسـتانه فرامـرزی بـه شـال غربـی سـوریه از طریـق 
ترکیـه بـرای مـدت یـک سـال موافقـت کـرد. ایرلنـد و نـاروی در پیـش 
نویـس قطعنامـه پیشـنهادی خـود بـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل، 
خواسـتار متدید یک سـاله ساز و کار کمک رسـانی فرامرزی به سوریه 
از دهـم جـوالی و از طریـق دو گـذرگاه مـرزی در ترکیـه و عـراق شـده 
بودنـد. عملیـات کمـک رسـانی به سـوریه در صـورت مخالفت شـورای 

امنیـت سـازمان ملـل، روز شـنبه، دهـم جـوالی بـه پایان می رسـید.
سـازمان ملـل معتقـد اسـت کـه بـا تصویـب ایـن قطعنامـه کـه پـس از 

بازیکنـان ایـن تیـم بـه شـکل عـادی متریـن کرده انـد. 

گفتنـی اسـت دیـدار فینـال رقابت هـای یـورو شـب یـک 

شـنبه بیـن دو تیم انگلیـس و ایتالیا در ورزشـگاه ومبلی 

شـهر لنـدن برگـزار  مـی شـود کـه حـاال بـا توجه بـه این 

گـزارش اسـکای بـه نظـر می رسـد که فیـل بـودن غایب 

بزرگ آن خواهد بود.

اضافـی بـرای گفتگـو دور هـم جمـع شـدند و به 

نظـر مـی رسـید کـه داور دنـی ماکلـی بـه دیگـر 

مسـئوالن بـازی گفتـه اسـت کـه از لیـزر در بیـن 

جمعیـت حارض در ورزشـگاه اسـتفاده می شـود.

دوربیـن هـای تلویزیونـی نیز در حالی که کسـپر 

اشـایکل آمـاده رویارویـی بـا پنالتی هـری کین 

می شـد، نـور لیزری را کـه بر روی صـورت دروازه 

بـان دامنارکـی تابانده شـده بود، ثبـت کردند.

بـا وجـود لیـزری که به چشـم اشـایکل انداخته 

بودنـد امـا دروازه بـان دامنـارک موفـق بـه دفـع 

در  کیـن  چنـد  هـر  شـد،  کیـن  پنالتـی  رضبـه 

ریبانـد موفـق شـد هـان تـوپ را گل کنـد.

سـاعتی پیـش یوفـا اتحادیـه فوتبـال انگلیـس را 

بـه خاطـر رفتـار نامناسـب هوادارانـش از جملـه 

اشـایکل  کسـپر  صـورت  روی  لیـزر  انداخـن 

جریمـه  یـورو  هـزار   30 دامنـارک،  دروازه بـان 

نقـدی کـرد.

بـه خاطـر بی احرامـی  ایـن جریمـه همچنیـن 

هـواداران انگلیـس بـه رسود ملی دامنـارک و هو 

کـردن رسود ملـی حریـف و روشـن کـردن مـواد 

آتـش زا توسـط آنهـا در جریـان بـازی بـا دامنارک 

فوتبـال  ملـی  تیـم   اسـت.  شـده  اعـال  نیـز 

انگلیـس در دیـدار فینـال یورو 2020 از سـاعت 

23:30 روز یک شـنبه در ورزشـگاه ومبلی شـهر 

لنـدن بـه مصـاف ایتالیـا مـی رود.

تیـم فوتبـال افغانسـتان در رقابت هـای قهرمانی 

جـام آسـیا ۲۰۲۲ بـا تیم هـای مالدیـف، بحرین 

مرحلـه  رفـت.  خواهـد  میـدان  بـه  عـراق  و 

بـرای  فوتبـال  تیم هـای  گزینـش  قرعه کشـی 

 ۲۰۲۲ سـال  قهرمانـی  رقابت هـای  در  رشکـت 

فوتبـال آسـیا شـب شـنبه برگزار شـد. بر اسـاس 

افغانسـتان،  فوتبـال  تیـم  قرعه کشـی،  ایـن 

مالدیـف، بحریـن و عـراق در گـروه )سـی( قـرار 

دارنـد و در بحریـن بـا هـم بـه میـدان خواهنـد 

رفـت.

فیـل فـودن در متریـن روز شـنبه انگلیـس غایـب 

بـود تـا احتـاالً دیدار فینـال یـورو مقابـل ایتالیا را 

از دسـت داده باشـد. بـه نظـر مـی رسـد کـه اخبـار 

بـدی بـرای تیـم ملـی انگلیـس و گرت سـاوت گیت 

در مـورد فیـل فـودن وجـود دارد چـرا کـه اسـکای 

در  بازیکـن  ایـن  کـه  داده  گـزارش  اسـپورتس 

مترینـات روز شـنبه سـه شـیرها غایـب بوده اسـت. 

هنوز مشـخص نیسـت که سـتاره باشـگاه منچسـر 

سـیتی بـه طـور قطع دیـدار فینال را از دسـت داده 

یـا خیـر امـا گـزارش منترش شـده از سـوی اسـکای 

اسـپورتس حاکـی از آن اسـت که یـک رضبه جزئی 

شـنبه  روز  متریـن  فـودن  فیـل  کـه  شـده  باعـث 

انگلیـس را از دسـت بدهـد. از طرف دیگر اسـکای 

اسـپورتس گـزارش داده که فیل فـودن تنها بازیکن 

مترینـات  در  کـه  بـوده  سـاوت گیت  گـرت  تیـم 

انگلیـس غیبـت داشـته اسـت و سـایر  روز شـنبه 

اتحادیـه فوتبال انگلیس توسـط یوفا جریمه 

شد.

 یوفـا تأییـد کردکـه در پـی پیـروزی انگلیس 

در نیمـه نهایی یورو 2020 مقابل دامنارک، 

بـه دلیـل اسـتفاده یکـی از هـواداران ایـن 

تیـم از لیـزر و ایجـاد مزاحمـت بـرای دروازه 

بـان دامنـارک، پرونـده ای انضباطـی علیـه 

انگلیـس بـاز کرده اسـت.

در بـازی چهارشـنبه شـب گذشـته دامنارک 

میـکل  زیبـای  بسـیار  گل  بـا  شـد  موفـق 

از  ایسـتگاهی  یـک رضبـه  روی  دامسـگارد 

خـودی  بـه  گل  امـا  بیافتـد  جلـو  انگلیـس 

سـیمون کیائر کار را برای دو تیم به تسـاوی 

کشـاند.

پـس از پایـان بـازی بـا نتیجـه 1-1 در 90 

دقیقـه، هری کیـن موفق شـد در وقت های 

اضافـی بـرای انگلیـس گلزنی کنـد و به این 

ترتیب سـه شـیرها راهی فینال یورو شـدند. 

هـری کیـن پشـت رضبـه پنالتـی کـه رحیـم 

اسـرلینگ گرفتـه بـود ایسـتاد و بـا وجودی 

که کسـپر اشـایکل ابتـدا موفق شـد رضبه 

کاپیتـان انگلیـس را دفـع کنـد، امـا کیـن 

در ریبانـد تـوپ را بـه تـور دروازه دامنـارک 

دوخت.

مسـئوالن مسـابقه قبـل از رشوع وقـت های 

دولت موقت هائیتی از امریکا درخواست کمک نظامی کرد    

رند؟ دا ز  نیا کرونا  ــوم  س کسین  وا به  قعاً  وا ــانی  کس چه 

شـانزدهم همیـن مـاه ادامـه می یابـد. ایـن مسـابقات بـه نهـم جـوالی در والیـت کـر آغـاز شـده و تـا 

کرکـت  داخلـی  هیئـت  اداره  رئیـس  عبیـد  احسـان الله 

افغانسـتان گفـت کـه این اداره قصـد دارد یک دوره مسـابقات 

کرکـت ۲۰ آوره معلـوالن را تحتنـام نجیب اللـه تره کـی میـان 

پنـج زون در والیـت کـر راه انـدازی کنـد.

بسـت،  امیـر،  بنـد  شـامل  کـه  تیـم  پنـج  مسـابقات  ایـن  در 

کـه  دارنـد  اشـراک  اسـت،  عینـک  مـس  و  آمـو  سـپین غر، 

بازیکنـان تیـم ملـی معلوالن افغانسـتان نیز در هـر تیم رشکت 

کـرد. خواهنـد 

کرکـت بـورد افغانسـتان می گویـد بهریـن بازی کنـان، بـرای 

عضویـت در تیـم ملـی معلـوالن کشـور برگزیـده خواهنـد شـد 

تـا در آینـده بـه منایندگـی ازمعلوالن افغانسـتان در مسـابقات 

بیرونـی بـازی کنند.

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

مسابقات بیست آوره کرکت میان معلوالن در سطح زون  برگزار شد

فینال نه  آســتا در  یوفا  جریمه  شــد،  داغ  نقره  نگلیــس  ا

دو مورد کرونا مثبت در تیم جدید عابدزاده
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 میـدان هوایی خوسـت با هزینـه 1.8 میلیارد 

افغانـی کـه طـی یـک دهـه گذشـته سـاخته 

و  رئیـس جمهـور  غنـی،  توسـط محمـد ارشف  اسـت،  شـده 

هیـات همـراه اش افتتـاح شـد. 

سـنگ تهـداب ایـن میـدان هوایـی در سـال 1390 گذاشـته 

اکـال رسـیده اسـت.  پایـه  بـه  اکنـون  پنـج مرحلـه  کـه در 

هزینـه این میـدان هوایی یک میلیـارد و 881 میلیون افغانی 

از بودجـه انکشـافی ملـی کشـور پرداختـه شـده اسـت.

ایـن  افتتـاح  از  پـس  جمهـور،  رئیـس  غنـی،  محمـدارشف 

میـدان هوایـی بـه اسـتقبال مسـافران اولیـن پـرواز بـه ایـن 

میـدان هوایـی رفـت و اکـال میـدان هوایـی خوسـت را بـه 

گفـت. شـادباش  آنـان 

فهـد داود مومنـد رئیـس عمومـی اداره هوانـوردی ملکـی در 

حاشـیه افتتـاح ایـن میـدان هوایـی، ضمـن بررسـی وضعیـت 

عمومـی میـدان هوایـی و بازدیـد از سـاحات مختلـف و دادن 

آغـاز  بـا  گفـت:  دولتـی،  عالی رتبـه  مقامـات  بـه  معلومـات 

پروازهـای ملکـی از میـدان هوایـی والیـت خوسـت بـه کابـل 

و سـایر والیـات کشـور، مشـکالتی کـه مسـافرین در مسـیر 

شـاه راه کابل-خوسـت و دیگـر شـاه راه ها دارنـد، حـل شـده 

اسـت.

آن   بین املللـی، مشـکالت  پروازهـای  بـا رشوع  کـه  او گفـت 

عـده باشـندگان خوسـت که در کشـورهای دیگـر؛ به خصوص 

کشـورهای عربـی زندگـی می کنند و درگذشـته مجبـور بودند 

بـه والیـت   خوسـت سـفر  بـه کابـل بیاینـد و بعـد  ابتـدا  کـه 

 یک مسـئول سـازمان جهانی صحت هشـدار داد پیرشوی 

رسیـع طالبـان در افغانسـتان  ایـن بیـم را بوجود مـی آورد، 

کـه دسرتسـی بـه تـداوی بـرای مردمـی کـه طـی دهه هـا 

و  کرونـا  شـیوع  بـا  و  انـد  دیـده  آسـیب  درگیری هـا  از 

خشکسـالی درگیـر هسـتند، دشـوار شـود.

ریـک برنـان مدیـر منطقـه ای سـازمان جهانـی صحـت در 

طریـق  از  کـه  افغانسـتان  در  مسـئول  و  مدیرتانـه  رشق 

ویدیـو کنفرانـس در کنفرانـس خـری سـازمان ملل متحد 

در ژینـو حضـور داشـت، گفـت »اوضـاع بـه شـدت نگـران 

کننـده و بسـیار متغیـر اسـت«.

در حالـی کـه طالبـان مدعـی اسـت کنـرتول ۸۵ درصد از 

افغانسـتان را بـه دسـت دارد و نیرو هـای امریکایـی بـرای 

مسـئول  ایـن  می شـوند ،  آمـاده  افغانسـتان  کامـل  تـرک 

سـازمان جهانـی صحـت ترصیـح کـرد: »مـا یقینـا دربـاره 

بدتـر شـدن دسرتسـی بـه معالجـه بسـیار نگرانیـم«.

او روز جمعه در این نشسـت افزود: بخشـی از کادر صحی 

اخیـر  ماه هـای  ارشـد کشـور می گوینـد کـه در  مقـام  دو 

از  خـارج  کـه  هنگامـی  افغـان  پیلـوت  هفـت  دسـت کم 

پایـگاه محـل فعالیـت خـود بودند، تـرور شـده اند. به گفته 

آنهـا کـه بـه رشط ناشـناس مانـدن بـا خرگـزاری رویـرتز 

بـاالی  در  حـارض  حـال  در  »پیلوتـان  کرده انـد،  صحبـت 

فهرسـت تـرور طالبـان قـرار دارنـد«.

از نظر مقامات آمریکایی آشـنا به منطقه، کشـتار هدفمند 

پیلوتـان افغـان، تـالش عمـدی طالبـان برای از بیـن بردن 

افغانسـتان  نظامـی  دارایی هـای  باارزش تریـن  از  یكـی 

اسـت کـه توسـط آمریـكا و ناتـو آمـوزش دیده اند.

افغانسـتان  و  متحـده  ایـاالت  پیشـین  و  فعلـی  مقامـات 

افغانسـتان  ارتـش  پیلوتـان  کـه  کرده انـد  تاییـد  دو  هـر 

ایـن  هسـتند.  طالبـان  نیروهـای  بـرای  جـدی  خطـری 

پیلوتـان می تواننـد بـه نیروهـای طالبـان کـه بـرای انجـام 

حمـالت بـزرگ در یـک محـل جمع شـده اند، حملـه کنند 

و بـرای نیروهـای زمینـی ارتـش افغانسـتان نیـز پوشـش 

هوایـی خوبـی در جریـان مبـارزات فراهـم کننـد. آنهـا در 

کنـار ایفـای نقـش بـه عنـوان سـتون اسـرتاتژیک دولـت 

توسـط  شـهرها  تـرصف  از  جلوگیـری  بـرای  افغانسـتان 

انتقـال  مجروحـان،  تخلیـه  ماموریت هـای  در  طالبـان، 

محموله هـا و تجهیـزات بـرای ارتـش نیـز فعالنـد. آمـوزش 

پیلوتـان سـال ها طـول مـی کشـد و جایگزینی آنها دشـوار 

اسـت و بـه همیـن دلیـل تـرور آنها رضبـۀ بزرگی بـه قدرت 

اسـت. افغانسـتان  دفاعـی 

بـا ایـن ترورها، طالبان کـه هیچ قدرتی در آسـان ندارند، 

می تواننـد بـا خاطـر آسـوده بـه حمـالت زمینـی گسـرتدۀ 

خـود در افغانسـتان ادامـه دهند.

ذبیـح اللـه مجاهـد، سـخنگوی طالبـان نیـز در پاسـخ بـه 

خرگـزاری رویـرتز تأییـد کـرده اسـت کـه طالبـان برخـی 

طالبـان  او  گفتـه  بـه  کشـته اند.  را  نظامـی  پیوتـان  از 

 وزارت صحت عامه کشـور اعالم کرده اسـت 

در رسارس  روز گذشـته  شـبانه  یـک  در  کـه 

کشـور، 813 فـرد مبتـال بـه بیـاری کویـد19 شناسـایی 

شـده اند. ایـن وزارت روز  شـنبه 19 رسطـان بـا نـرش گزارش 

روزانه مبتالیان و مرگ و میر ناشـی از ویروس کرونا نوشـته 

اسـت که از 2هزار و 855 فرد مشـکوک آزمایش گرفته شـد 

کـه نتیجـه 813 تـن آنـان مثبـت اعالم شده اسـت.

در گـزارش آمـده اسـت کـه 86 فـرد مبتال بـه ویـروس کرونا 

نیـز در یـک شـبانه روز گذشـته جـان باخته انـد و مجموعـه 

جـان باختـگان بـه 5724 تـن رسـیده اسـت.

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـار مبتالیان بـه ویروس 

کرونـا در کشـور بـه بیـش از 133 هـزار تـن رسـیده اسـت. 

بهبـود  بقیـه  و  باختـه  جـان  آمـار  ایـن  درصـد  سـه  حـدود 

ویـروس کرونـا  بـه  تـن  اکنـون حـدود 52 هـزار  یافته انـد. 

مبتـال هسـتند. وزارت صحـت عامـه کشـور در پـی شـیوع 

مـوج سـوم ویـروس کرونـا در اوایـل مـاه جـوزا، مرکزهـای 

 وزیـر خارجـه آملـان می گویـد کـه ایـن کشـور منی خواهد 

دسـتاوردهای بیسـت سـال گذشـته از میان بروند و آملان 

در کنـار مـردم و دولـت افغانسـتان خواهد بود.

امـور خارجـه روز جمعـه )18  وزیـر  محمـد حنیـف امتـر 

رسطـان( بـا همتـای آملانـی اش آقـای هایکـو مـاس روی 

وضعیـت امنیتـی افغانسـتان، ادامـٔه کمک هـای جهانی و 

چشـم انداز صلـح در افغانسـتان گفتگـو کـرد.

آقـای امتـر از کمک هـا و قربانی های آملان در افغانسـتان 

طـی بیسـت سـال گذشـته ابـراز قدردانـی کـرد و ادامـٔه 

کمک هـای رشکای بین املللـی افغانسـتان را در راسـتای 

حفـظ نظام و دسـتاوردهای مشـرتک بیست سـال گذشـته 

مهـم و حیاتـی خواند.

بـه گـزارش خرگـزاری جمهـور؛ وزرای خارجـٔه دو کشـور 

نیروهـای  تقویـت  خشـونت ها،  بی پیشـینٔه  افزایـش  روی 

به ویـژه  منطقـه  کشـورهای  نقـش  افغانسـتان،  هوایـی 

بعـد، می تواننـد  ایـن  از  آنـان  و  نیـز حـل مي شـود  مناینـد، 

مسـتقیم بـه والیتشـان پـرواز داشـته باشـند. 

رئیـس عمومـی اداره هوانـوردی ملکـی افـزود، بـا بین املللـی 

پروازهـای  آغـاز  و  خوسـت  والیـت  هوایـی  میـدان  شـدن 

و  به ویـژه جلغـوزه  والیـت؛  ایـن  تولیـدات  آن،  از  بین املللـی 

درخواسـت کردنـد بـه علـت ناامنـی بـه کابـل بازگردنـد و 

برخـی تصمیـم گرفتنـد در محل مباننـد. هرچند سـازمان 

برنامـه »هـدف گرفـن و حـذف« پیلوتـان نیـروی هوایـی 

آنهـا مـردم خـود را  آغـاز کـرده زیـرا »همـه  افغانسـتان را 

می کننـد«. مببـاران 

او در ایـن مصاحبـه تاکیـد کـرده اسـت کـه »هـدف قـرار 

دادن کسـانی کـه غیرنظامیـان را مببـاران می کننـد یعنی 

غیرنظامـی  خانه هـای  بـه  کـور  مبب هـای  کـه  کسـانی 

می اندازنـد، بـرای مـا یـک وظیفـه اسـت و مـا ایـن کار را 

خواهیـم کـرد.«

ایـن گـروه در حالـی از مـرگ مـردم توسـط پیلوتـان افغان 

سـخن می گویـد کـه بنـا بـر گـزارش سـازمان ملـل متحـد، 

در سـه ماهـه اول سـال ۲۰۲۱ میـالدی دسـت کم ۲۲۹ 

غیرنظامـی توسـط نیروهـای طالبـان کشـته شـده اند و در 

اموزشـی رسارس کشـور را قرنتینـه کرد. این رونـد برای برای 

دو بـار بـه مـدت دو هفتـه نیـز متدیـد شـد.

پاکسـتان در موفقیـت پروسـٔه صلـح و جلوگیـری از خطـر 

بـا جزییـات صحبـت کردنـد. گسـرتش تروریـزم 

چهارمغـز بـه کشـورهای مختلف به آسـانی صادرشـده و عواید 

بیش تـری بـه  خزانـه ی دولـت واریـز خواهـد شـد.

بـر اسـاس اطالعـات منابـع دولتـی میـدان هوایـی خوسـت 

کـه  اسـت  کشـور  هوایـی  میدان هـای  بزرگرتیـن  از  یکـی 

نیـز  بـه میـدان هوایـی بین املللـی را  ظرفیـت مبـدل شـده 

و  نـدارد  طالبـان  بـا  مسـتقیم  متـاس  صحـت  جهانـی 

گفتگویـی بـا طالبان برقرار نکرده اسـت، برنـان تأکید کرد 

همیـن دوره تنهـا ۴۱ غیرنظامـی قربانی حمـالت خلبانان 

افغـان شـده اند.

روی زمین خطرناک تر از آسامن

ایـن  کمیـن  در  جـا  همـه  در  طالبـان  نیروهـای  اکنـون 

پیلوتـان هسـتند؛ در کوچـه و خیابان هـا و حتـی در داخل 

فروشـگاه ها. بطـور مثـال دسـتگیر زمریا، پیلوت ۴۱ سـاله 

نیـروی هوایـی افغانسـتان و پـدر هفـت فرزنـد، زمانـی کـه 

در اوایـل مـاه جـاری برای فـروش خانـه اش در کابل و نقل 

مـکان بـه جایـی امن تر طبق قـرار قبلی به بنـگاه معامالت 

مسـکن رفـت تا خریـداری را مالقـات کند؛ بـه محض ورود 

بـه دفـرت بنـگاه، فـرد مسـلحی را دیـد کـه بـا شـلیک یـک 

گلولـه در دهـان صاحـب بنـگاه، او را کشـته بـود و انتظـار 

در اخریـن مـورد روز پنجشـنبه 17 رسطـان وزارت صحـت 

عامـه اعـالم کـرد کـه مـوج سـوم کرونـا هنـوز هـم در کشـور 

دو طـرف توافـق منودنـد تـا در راسـتای گسـرتش اجـاع 

منطقه یـی بـرای صلـح و همچنـان افزایـش ظرفیت هـای 

دارد. ایـن میـدان، مطابق بـه معیارها و اسـتندردهای موجود 

بـه  کشـور  بین املللـی  هوایـی  میـدان  پنجمیـن  به عنـوان 

شـد. سـپرده  بهره بـرداری 

اداره هوانـوردی ملکـی کشـور می گویـد کـه هـدف از ایجـاد 

ایـن میدان هوایی، ایجاد تسـهیالت در زمینه رشـد اقتصادی 

کارگـو،  طریـق  از  جلغـوزه  مصئـون  تجـارت  به خصـوص 

اتصـال بنـدر غالم خـان بـا مرکـز، فراهم سـازی سـهولت های 

حمل ونقـل هوایـی و تأمیـن روابـط مردم ایـن والیت بـا مرکز، 

سـایر نقـاط کشـور و خـارج کشـور اسـت. 

کار ساخت وسـاز میـدان هوایـی خوسـت پنـج مرحلـه را در 

برگرفـت؛ هزینـۀ مجموعـی آن یـک میلیـارد و ۸۸۱ میلیـون 

هوانـوردی  اداره  انکشـافی  بودجـه  از  کـه  می شـود  افغانـی 

ملکـی بـه مـرصف رسـید. 

ایـن اداره بـا در سـایتش نوشـته کـه اداره هوانـوردی ملکـی 

یکـی از ادارات مهـم اقتصـادی کشـور اسـت کـه در زمینـه ی 

بلندبـردن سـطح عوایـد ملـی نقـش عمـده را ایفـا می مناید و 

تـالش دارد، تـا با اعـار و احداث میدان هـای هوایی معیاری 

و رشـد ترانسـپورت هوایـی باعـث رشـد اقتصاد کشـور شـود. 

متـام تالش هـای اداره هوانـوردی بـر محـور بهبـود خدمـات 

امکانـات  و  سـهولت ها  آوری  فراهـم  و  هوایـی  ترانسـپورت 

اسـتفاده کنندگان  سـایر  و  خوسـت  مـردم  بـرای  بیش تـر 

ترانسـپورت هوایـی می چرخـد؛ تـا در کنـار حصـول پیرشفـت 

و  شـغلی  فرصت هـای  ملکـی،  هوانـوردی  عرصـه ی  در 

شـود.  فراهـم  شـهروندان  بـرای  بیش تـر  اقتصـادی 

از  را  درخواسـت هایی  برعکـس  صحـت  جهانـی  سـازمان 

طـرف برخـی مناطق تحت کنـرتول طالبـان دریافت کرده 

اسـت که در آن از کادر معالجه خواسـته شـده برای تداوم 

کار پایـه هـای صحـی در محـل مباننـد.

وی خاطرنشـان کـرد:» برنامـه واکسیناسـیون فلـج اطفـال 

توانسـت ادامـه پیـدا کنـد و مـن بر ایـن باورم این بسـرتی 

را بـرای ادامـه تـداوی هـا فراهـم کند«.

ایـن مسـئول سـازمان جهانـی صحـت گفـت: امـا اوضـاع 

روز بـه روز تغییـر می کنـد و مـا بسـیار نگرانیـم. حمـالت 

طالبـان در زمـان مـوج سـوم کرونـا و در حالـی کـه عـده 

بسـیار کمـی و حـدود چهار فی صد واکسـینه شـده بودند 

شـد.  آغاز 

براثـر  نفـر   ۵۵۶۱ رسـمی،  آمـار  براسـاس  گفـت:  برنـان 

هـزار   ۱۳۱ و  باختنـد  جـان  افغانسـتان  در   ۱۹ کوویـد 

و ۵۸۶ نفـر مبتـال شـدند. امـا ایـن آمـار بـه شـکل قابـل 

اسـت.  واقعـی  میـزان  از  کمـرت  توجهـی 

او را می کشـید.

زمریـا فرصـت دفـاع از خـود نیافـت و مهاجـم بـا شـلیک 

بـه رس او، بـه زندگیـش پایـان داد. جنـازه زمریـا بـه روی 

می کـرد  همراهـی  را  او  کـه  سـاله اش   ۱۴ پـر  بـدن 

افتـاد و اگرچـه پـر درنهایـت نجـات یافـت امـا بـه گفتـه 

خانـواده زمریـا، اکنـون به سـختی می تواند صحبـت کند. 

دیویـد هیکـس، فرمانـده آمریکایـی کـه مسـئولیت آموزش 

تـا   ۲۰۱۶ سـال های  طـی  را  افغانسـتان  هوایـی  نیـروی 

»زندگـی  می گویـد:  داشـت،  برعهـده  میـالدی   ۲۰۱۷

ایـن پیلوتـان در حالـی کـه روی زمیـن و خـارج از پایـگاه 

هسـتند، خیلـی بیشـرت از زمانـی کـه در حـال پـرواز بـرای 

اسـت.  خطـر  در  هسـتند،  جنگـی  ماموریت هـای  انجـام 

مهاجـان می تواننـد در هـر جایـی پنهـان شـوند و آنهـا را 

هـدف بگیرنـد.« نیـروی هوایـی افغانسـتان بـه شـدت بـه 

آمـوزش، تجهیـزات و خدمـات تعمیـر و نگهـداری ایـاالت 

متحـده همچنیـن مهـات و قطعـات یدکـی نظامـی ایـن 

کشـور وابسـته اسـت و پنتاگـون هنـوز دربـارۀ چگونگـی 

پـرواز هواپیاهـای افغـان پـس از پایـان رسـمی مأموریـت 

ایـاالت متحـده و ناتـو در ایـن کشـور، برنامـه دقیقـی ارائه 

نـداده اسـت. ترور پیلوتـان افغان در حالی انجام می شـود 

کـه این کشـور هم اکنون نیـز از قدرت هوایی گسـرتده ای 

برخـوردار نیسـت. براسـاس اطالعـات ارتـش آمریـكا، کل 

واجـد  پرسـنل   ۳۳۹ شـامل  افغانسـتان  هوایـی  نیـروی 

رشایـط بـه عنـوان خلبـان و کمـک پیلوتـان و ۱۶۰ هلـی 

کوپـرت و هواپیـا می شـود؛ رقمـی کمـرت از یـک چهـارم 

تجـاری »ساوت وسـت  نـاوگان رشکـت هواپیایـی  انـدازه 

نشـان  همچنیـن  داده هـا  متحـده.  ایـاالت  در  ایرالینـز« 

می دهـد کـه نـاوگان »قابـل اسـتفاده« افغانسـتان از ایـن 

تعـداد نیـز کمـرت اسـت و بـا احتسـاب هواپیاهـای تحت 

تعمیـر، کل نـاوگان شـامل حـدود ۱۴۰ هواپیا می شـود. 

در حـال گسـرتش و در اوج بـه پیـش مـی رود و کاهش قابل 

مالحظـه در تعـداد واقعـات و وفیـات بـه نظـر منی رسـد. 

ایـن وزارت بـا پایـان دو دوم قرنتینـه، اعـالم کـرد کـه متـام 

بـرای  کـه  کنفرانس هـا  و  عروسـی  سـالون های  و  تاالرهـا 

مـدت دو هفتـه تـا 18 رسطـان 1400 مسـدود شـده بودند 

 1400 سـال  اسـد   01 تاریـخ  الـی  دیگـر  دوهفتـه  بـرای 

متدیـد شـد.  وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه مقابلـه در 

برابـر شـیوع از کنـرتل خـارج شـده، امـراض سـاری تنهـا 

بـا اقدامـات وزارت صحـت عامـه ناممکـن اسـت و بـر متـام 

غیردولتـی  و  دولتـی  نهادهـای  و متـام  شـهروندان کشـور 

الزم اسـت در رعایـت و تطبیـق مقـررات حفـظ الصحـوی 

بـه منظـور کاهـش واقعـات و وفیـات ناشـی از کرونـا در این 

برهـه از زمـان بـه وظایف خویـش عمل منـوده وزارت صحت 

شـیوع  کنـار  در  کـه  اسـت  یـاری منایند.گفتنـی  را  عامـه 

ویـروس کرونـا و نـوع دلتـای آن؛ تاکنـون حـدود 7 مـورد 

بیـاری قـارچ سـیاه نیـز در کشـور شناسـایی شـده اسـت.

رشکای  سـایر  بـا  همـکاری  در  افغـان  هوایـی  نیروهـای 

مناینـد. کار  مشـرتکاً  افغانسـتان  بین املللـی 

وزیـر خارجـٔه آملـان گفت کـه افغانسـتان بـرای حکومت و 

پارملـان جرمنـی از اهمیـت فـراوان برخوردار اسـت.

وی ترصیـح کـرد که افغانسـتان در وضعیت دشـوار کنونی 

تنهـا نبـوده و جرمنـی در کنـار دولـت و مـردم افغانسـتان 

خواهـد بود. آقـای ماس اطمینان داد کـه در هاهنگی با 

اتحادیـٔه اروپـا و سـایر رشکای جهانـی بـه تالش های شـان 

بـرای ادامـٔه کمک هـا در جهـت حفـظ همه دسـتاوردهای 

بیست سـال گذشـته ادامه خواهنـد داد.

از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  رونـد  کـه  اسـت  گفتنـی 

جامعـه  امـا  اسـت.  شـدن  تکمیـل  حـال  در  افغانسـتان 

جهانـی بـه اعضـای اتحادیـه اروپـا و امریـکا بارهـا تاکیـد 

کرده انـد کـه همـکاری آنـان بـا دولـت افغانسـتان هاننـد 

یافـت.  خواهـد  ادامـه  گذشـته 

میدان هوایی خوست با ارزش 1/8 میلیارد افغانی افتتاح شد   

جنگ طالبان؛ ابراز نگرانی سازمان صحت جهانی از وضعیت صحی در افغانستان   

ترور هدفمند پیلوتان؛ عزم طالبان برای نابودی قدرت دفاعی استراتژیک کشور

موج سوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته، 813 مبتال به کرونا شناسایی و 86 فوتی ثبت شد

وزیر خارجه آلمان: در کنار دولت افغانستان خواهیم بود  

کمیسیون حقوق برش:

 فعالیت نهادهای مددرسان در 

پی افزایش خشونت ها محدود 

شده است  

لوی سارنوالی ۴۵۴ قضیه جنایی 

عسکری را رسیدگی کرده است   

شکست سنگین طالبان در 

قلعه نو بادغیس

 کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش افغانسـتان از محـدود شـدن 

فعالیـت نهادهـای مددرسـان در پـی افزایش نردهـا در رسارس 

افغانسـتان ابـراز نگرانـی می کنـد.

راضیـه صیـاد، کمیشـر امـور کـودکان در کمیسـیون حقـوق 

در  نردهـا  افزایـش  پـی  در  کـه  می گویـد  افغانسـتان،  بـرش 

کشـور بـه ویژه در شـال نیازمنـدی به کمک های برشدوسـتانه 

افزایـش یافتـه اسـت.

صیـاد در ایـن بـاره افـزود:” جنگ هـا سـبب شـده کـه بسـیاری 

نهادهـا نتواننـد کمک هـای برشدوسـتانه را بـه نیازمنـدان بـه 

موقـع برسـانند.”

شـاری از فعاالن در شـال کشـور اوضاع زندگـی غیرنظامیان 

را بحرانـی و دشـوار توصیـف می کنند.

بـاره  ایـن  در  بغـالن  در  مدنـی  فعـال  حیـران،  نصیـر  محمـد 

گفت:”وضیعـت زیـاد بحرانـی شـده اسـت، موسسـات ملـی و 

میکردنـد منی کننـد.” رسـانی  بایـد کمـک  کـه  املللـی  بیـن 

آواره شـدن هـزاران تـن از اثـر نردها در کشـور و قربانی شـدن 

نگرانـی  تریـن  از اصلـی  غیرنظامیـان در جریـان درگیری هـا، 

نهادهـای حقـوق بـرشی اسـت.

علـی محمـد، یـک تـن از آواره جنگ، در ایـن بـاره میگوید: “از 

حکومـت میخواهیـم کـه برای ما رسـیدگی کند، زمینه برگشـت 

دوبـاره مارا بـه خانه فراهم بسـازد.”

ایـن درحالی اسـت کـه در این اواخـر حمالت طالبـان بر مراکز 

ولسـوالی ها افزایـش یافتـه اسـت، بـه تازگـی یـک عضـو هیات 

مذاکراتـی طالبـان در روسـیه گفته کـه این گروه ۲۸ ولسـوالی 

بدخشـان را ترصف کرده اسـت. 

لوی سـارنوالی کشـور اعـالم کـرده اسـت کـه  

طریـق  از   ۱۴۰۰ مالـی  سـال  دوم  ربـع  در 

مرسـتیالی عسـکری، ۴۵۴ قضیه جنایی را ثبت و رسـیدگی 

اسـت. کـرده 

لوی سـارنوالی روز شـنبه، 19رسطـان بـا انتشـار خرنامه ای 

گفتـه اسـت کـه از میـان ایـن قضایـا، ۱۸۸ قضیـه مراحـل 

محاکاتـی آن نهایـی و متهـان ایـن قضایـا بـه حبـس و 

جـزای نقـدی، محکـوم بـه مجـازات شـده اند.

در خرنامـه همچنیـن عـالوه شـده اسـت کـه ۱۸ مـورد بـه 

نسـبت عـدم موجودیـت دالیـل کافـی حفـظ و ۲۶۲ مـورد 

دیگـر آن بـه مرجـع مربـوط مسـرتد و تعییـن مسـیر شـده 

اسـت.

خرنامـه ترصیـح می کنـد کـه ایـن قضایـا شـامل ۲۲ مـورد 

قتـل، ۱۲ مـورد جـرم رسقت، ۲ مـورد جرم اخالقـی، ۴ مورد 

ترافیکـی، ۷ مـورد جـرم  جـرم مـواد مخـدر، ۵ مـورد جـرم 

فسـاد اداری و همچنیـن ۴۰۲ مـورد دیگـر آن سـایر جرایـم 

لت وکـوب،  سـالح،  مفقـودی  وظیفـه ای،  غیابـت  جملـه  از 

فـرار مظنـون و غیـره می باشـد.  در خرنامـه افـزوده شـده 

اسـت کـه پـس از اجـراآت و رسـیدگی بـه ایـن قضایـا، چهار 

میلیـون و ۱۸۷ هـزار و ۲۶۵ افغانـی، بابـت جـزای نقـدی 

از سـوی ایـن مرسـتیالی تثبیـت و بـه حسـاب قطعـی دولت 

واریـز شـده اسـت. بر بنیـاد یافته هـای بخش عسـکری لوی 

والیت هـای  در  جرمـی  رویدادهـای  بیشـرتین  سـارنوالی، 

کابـل، ننگرهـار، کندهـار و پـروان بـه ثبـت رسـیده اسـت.

فـرار از قانـون در سـال های گذشـته باعـث شـده اسـت کـه 

کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  منسـوبان  از  شـاری 

مرتکـب جرایـم جنایـی شـوند.

در روزهـای اخیـر، سـه سـارق توسـط یک منسـوب ریاسـت 

عمومـی امنیتـی کشـته شـدند کـه در بیـن سـارقان، یـک 

منسـوب امنیـت ملـی نیـز وجـود داشـت.

 شـب گذشـته حملـه طالبـان بـاالی مرکـز بادغیس توسـط 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی عقب زده شـد و تلفات سـنگین 

بـه ایـن گـروه وارد شـده اسـت. ایـن حملـه شـب گذشـته 

حـدود از نیمه هـای شـب آغـاز و تـا 5 بامـداد دیـروز صبـح 

ادامـه داشـته اسـت.

گفتـه شـده درگیری هـای بیـن طالبـان و نیروهـای امنیتـی 

تـا کنـون به صـورت پراگنـده ادامـه دارد.

حسـام  الدیـن شـمس والـی بادغیس بـه خرگـزاری جمهور 

گفـت: »حملـه گسـرتده طالبـان از چهـار جهت باالی شـهر 

قلعـه نو راه اندازی شـده اسـت.« او می گویـد مترکز طالبان 

بـاال مراکـز نظامی شـهر بود.

وی افـزود ایـن حملـه طالبـان بـا واکنـش جـدی نیروهـای 

امنیتـی رو بـه رو شـد و تلفـات سـنگین بـر ایـن گـروه وارد 

گردیـد.

شـمس افـزود بـه دلیـل اینکـه اجسـاد طالبـان از چنـد روز 

قبـل و همچنـان از شـب گذشـته باقـی مانـده آمـار درسـت 

والـی  گفتـه  بـه  امـا  نیسـت.  در دسـت  تلفـات طالبـان  از 

بادغیـس تنها از سـمت منطقه »چاکرهـا« 23 تن از طالبان 

کشـته شـدند.

در همیـن حـال طبـق آمار هـای غیـر رسـمی و تاییـد نشـده 

گفتـه شـده حـدود 60 تـن از طالبـان کشـته و 23 تن دیگر 

هم زخـم برداشـته اند.

بـا ایـن وجـود، روز شـنبه نیروهـای کومانـدو هـم بـه مرکـز 

روحیـه  نیروهـای کومانـدو  آمـدن  بـا  بادغیـس رسـیده اند. 

رسبـازان در بادغیـس افزایـش پیـدا کـرده اسـت. بـا ایـن 

همـه، طـی یـک هفتـه اخیـر حمـالت و همچنـان واکنـش 

دولـت مقابـل بـه حمالت طالبـان افزایش چشـم گیری پیدا 

کـرده اسـت.


