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 مراسم حج برای دومین بار 
متوالی تحت محدودیت های 

کرونایی برگزار می شود
 سویدن روند خروج پناهجویان 

رد شده افغان را متوقف کرد
 مراسـم حج در عربسـتان سـعودی روز شـنبه )۱۷ جوالی 
۲۰۲۱(، باوجـود شـیوع پاندمـی کرونا، با اشـتراک تنها ۶۰ 
هـزار زایـر آغـاز گردیـد. ایـن دومیـن سـال متوالـی اسـت 
کـه در مراسـم حـج بـه دلیـل پاندمی کرونـا تنها سـاکنان 

عربسـتان سعودی شـرکت  ...

 بـه دلیـل تشـدید حمالت طالبان در کشـور، سـویدن 
اعـالم کـرده اسـت کـه اخـراج پناهجویـان افغـان را 
تـا اطـالع بعـدی متوقـف کـرده اسـت. حـدود ۷۰۰۰ 
پناهجـوی رد شـده افغـان در سـویدن به سـر می برند.

اداره امور مهاجرت سویدن  ...

 طالبان اراده ای برای 
صلح ندارند

کودتای 26 سرطان و گسست 
شیرازه نظام سلطنتی 

 پروسه دوحه؛ ضعف طالبان، 
توان جمهوریت و ضرورت 

به ادغام

 دیـروز نخسـتین نشسـت هیـات جمهـوری اسـالمی 
افغانسـتان بـا گـروه طالبـان در قطـر آغـاز گردیـد. این 
نشسـت کـه پـس از مـاه هـا تعلیـق مذاکرات از سـوی 
طالبـان و در آسـتانه عیـد قربـان صـورت مـی گیـرد، 
فرصـت خوبـی را فراهـم کـرده اسـت تـا یک دسـتاورد 

مهـم داشـته باشـد. امـا بـا توجـه  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت 

 ۱۷ کـه  می گویـد  کشـور  دفـاع  وزارت   

ولسـوالی کـه در یک مـاه اخیر از دسـت رفته 

اسـت. گرفتـه  پـس  طالبـان  از  را  بـود 

همزمـان با تشـدید درگیـری در والیت هـای گوناگون وزارت 

از  شـاری  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  کـه  گفتـه  دفـاع 

ولسـوالی ها را از طالبـان پـس گرفته و ده هـا جنگجوی این 

گروه را کشـته اسـت.

ایـن وزارت گفتـه کـه در دو شـبانه روز گذشـته ۴ ولسـوالی 

از جملـه شـیخ علی در پـروان، سـیغان و کمهـرد در بامیـان 

و چخانسـور در نیمـروز از حضـور طالبان پاکسـازی شـده و 

بـرای پـس گیـری ولسـوالی های از دسـت رفتـه دیگـر نیـز 

تالش هـا جریـان دارد.

امـان معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع روز شـنبه 26  فـواد 

رسطـان بـه رادیـو آزادی گفت که نیروهـای امنیتی، دفاعی 

و خیزش هـای مردمـی در والیت هـای گوناگـون در حـال 

پیـروی هسـتند.

چهارمیـن  گذشـته  سـاعت   ۴۸ »در  گفـت:  امـان  آقـای 

 ۱۷ مجمـوع  در  شـد.  آزاد  طالبـان  کنـرول  از  ولسـوالی 

ولسـوالی تـا حـاال از تـرف طالبـان بیـرون شـده اند. در 

سـایر نقـاط هـم دسـت آوردهای قابـل مالحظه وجـود دارد. 

حومه هـای شـهر تالقـان از حضـور طالبان پاکسـازی شـده 

و همچنیـن در والیت کندز تلفات سـنگینی در حومه شـهر 

بـه طالبـان وارد شـده اسـت.«

ایـن در حالی اسـت کـه در دو مـاه اخیر ده ها ولسـوالی در 

والیت هـای مختلـف افغانسـتان بـه دسـت طالبـان افتاده و 

از حملـه بـر مرکزهای شـار والیت ها مانند تخـار، کندهار، 

بادغیـس و جوزجـان نیـز گزارش های پخش شـده اسـت.

از  امـا گفتـه کـه  افغانسـتان  نهادهـای امنیتـی و دفاعـی 

بـرای  و  کـرده  تاکتیکـی  عقب نشـینی  ولسـوالی ها  برخـی 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  عملیات هـای  آن  پس گیـری 

دارد. جریـان 

مـاه  چنـد  پـس  کانـدو  رسبـاز   ۱۱۸ ایـن،  بـا  همزمـان 

 رسور دانـش، معاون دوم ریاسـت جمهوری 

در پی ترف دو ولسـوالی سـیغان و کهمرد 

توسـط نیروهـای دولتـی و خیزش هـای مردمـی، از طاهـر 

زهیـر و نیروهـای دولتـی و خیزش های مردم سپاسـگزاری 

کرده اسـت.

آقـای دانـش، روز شـنبه 26 رسطـان با نر پیامی نوشـته 

اسـت که »بسـیار جای مرست اسـت که نیروهـای امنیتی 

و دفاعـی و مقاومت گـران بامیـان به رهربی والی شـجاع و 

باتدبیـر بامیـان به زودترین فرصت ولسـوالی های سـیغان 

و کهمـرد بامیـان را از لـوث وجـود لشـکر جور و جهـل آزاد 

و  آزادسـازی ولسـوالی شـیخعلی  کردنـد و همچنیـن در 

رسخ پارسـا نیز سـهم فعـال گرفتند.«

معاون دوم ریاسـت جمهوری در صفحه فیسـبوکش ضمن 

متجیـد عملکرد والی بامیان نوشـته اسـت کـه از نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی قهرمـان و از مجاهـدان و مقاومتگـران 

رسافـراز بامیـان جنـاب علـی یـارزاده وکیـل مـردم بامیـان 

در ولسـی جرگه و سـناتور قیـس خان وکیلـی عضو مرانو 

جرگه و عبدالرحمن شـهیدانی مناینده پیشـین بامیان در 

ولسـی جرگه و جـرال نادر فهیمی و سـایر شـخصیت های 

بامیـان اعـم از علـا، جوانـان، زنـان و نهادهـای مدنـی و 

فرهنگـی که در تشـویق نیروهـای امنیتی و بسـیج مردم و 

همـکاری با اداره محلی نقش بسـیار برجسـته ایفا کردند، 

صمیانـه سپاسـگزاری می کنم.

آقـای دانـش خطـاب بـه گـروه طالبـان نوشـته که دشـمن 

بایـد بدانـد کـه از راه جنـگ و زور و اعـال خشـونت نـه 

اردوی  قـول  ویـژ  نیروهـای  بـه  نظامـی،  ویـژه  آموزشـهای 

پیوسـتند. خـاص  عملیات هـای 

وزارت دفـاع گفتـه کـه بـا یکجـا شـدن ایـن نیروهـا، صـف 

در  بهـری  عملکـرد  و  شـده  تقویـت  خـاص  نیروهـای 

طالبـان  رسکـوب  و  رفتـه  دسـت  از  مناطـق  پس گیـری 

داشـت. خواهنـد 

کـه  گفتـه  طالبـان  سـخنگوی  مجاهـد  ذبیح اللـه  امـا 

جنگجویـان ایـن گـروه تنها از ۴ ولسـوالی کـه در این اواخر 

سـقوط داده بودنـد، عقـب رفته انـد و بقیـه ولسـوالی هایی 

کـه اخیـراً گرفتنـد، همچنـان تحـت کنـرل خـود دارنـد.

آنهـا  اراضـی  و  موقعیـت  کـه  ولسـوالی  »چهـار  گفـت:  او 

بـه جـز  را رهـا کردنـد.  نبـود، طالبـان آن  مناسـب  نسـبتاً 

ایـن ولسـوالی ها، ادعا هـا نادرسـت بـوده و کـدام ولسـوالی 

دیگـری را پـس نگرفته انـد. در حـال حـارض ۱۹۳ ولسـوالی 

تـازه تـرف شـده در کنـرول مـا قـرار دارنـد.«

امـا وزارت دفـاع افغانسـتان ایـن ادعـای طالبـان را رد کرده 

است.

ایـن در حالـی اسـت کـه حمداللـه محـب مشـاور امنیـت 

ملـی رئیـس جمهـوری افغانسـتان اواخـر هفتـه گذشـته در 

مصاحبـه بـا رادیـوی ملی امریـکا گفت که رسعـت پیرفت 

طالبـان به ویـژه در تـرف بندرگاه هـای تجـاری تعجـب آور 

اسـت. بوده 

طالبـان اخیـرا بندرگاه هـای مـرزی اسـالم قلعـه در هـرات، 

را  بولـدک در کندهـار  و سـپین  قنـدز  بنـدر در  شـیرخان 

کرده انـد. تـرف 

محمـدارشف غنـی رئیـس جمهـوری افغانسـتان روز جمعه در 

نشسـتی در تاشـکند در حضـور صدراعظـم پاکسـتان گفـت 

کـه براسـاس اطالعات اسـتخباراتی، حدود ۱۰ هـزار جنگجو 

در یـک مـاه گذشـته از پاکسـتان بـرای جنـگ بـه افغانسـتان 

آمده انـد. امـا عمـران خـان صدراعظـم پاکسـتان ایـن موضوع 

را رد کـرده و گفتـه کـه پاکسـتان بـا رونـد صلـح افغانسـتان 

همـکاری کرده اسـت.

جغرافیـا را تـرف می توانـد و نه در دل مـردم راه می یابد.

معـاون رئیـس جمهـوری می گویـد کـه مـا همگـی از صلح 

طرفـدار  هرگـز  و  می کنیـم  اسـتقبال  پایـدار  و  عادالنـه 

جنـگ و خشـونت نبـوده و نیسـتیم. هزاره جـات درکنـار 

اخیـر  ایـن رسزمیـن، در طـول 20 سـال  مناطـق  سـایر 

از امن تریـن مناطـق کشـور بـوده و در هیـچ خشـونت یـا 

مدنیـت،  عدالـت،  از  همـواره  و  نداشـته  دسـت  ویرانـی 

امنیـت و آرامـش حایـت کـرده اسـت. 

آقـای دانـش در ادامـه نوشـته کـه اما همـه دشـمنان باید 

بداننـد که مردم افغانسـتان بیـش از این برای صلح ترضع 

منی کننـد و در مقابـل تجـاوز و سـلطه گری نامروع هرگز 

تسـلیم منی شـوند. صلـح یـک جـاده دو طرفـه اسـت و مـا 

منی توانیـم بیـش از این یک طرفـه حرکت کنیم، در حالی 

کـه گـروه طالبـان هر روز دسـت به جنگ و کشـتار بیشـر 

می زننـد. معـاون دوم ریاسـت جمهـوری از مـردم خواسـته 

کـه در مقابـل هیاهـوی تبلیغاتی و روانی دشـمنان کشـور 

کـه  هرجایـی  در  و  نکننـد  ضعیـف  را  خـود  اراده  هرگـز 

هسـتند در مقابـل مهاجـان بـه مبـارزه برخیزنـد و آنان را 

از رسزمیـن و منطقـه خـود براننـد و از نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی خـود حایـت کننـد، چنان کـه مـردم در بامیان و 

در سـپین بولـدک قندهـار با شـجاعت بـه میـدان آمدند و 

از قهرمانـان خـود بـه خوبـی اسـتقبال کردنـد.  نیروهـای 

امنیتـی و دفاعـی کشـور در دو روز اخیـر چهـار والسـوالی 

)سـیغان، کهمرد، اسـپین بولدگ، شـیخ علی و چخانسور( 

را از کنـرول گـروه طالبـان خـارج کرده انـد.

شکست طالبان در دو ولسوالی بامیان؛ وزارت دفاع: ۱۷ ولسوالی از دست رفته، از طالبان پس گرفته شد  
معاون دوم ریاست جمهوری از والی و نیروهای مردمی سپاسگزاری کرد   

و  تاثیرگذارتریـن  از  یکـی  مایرِکـه،  فریدریکـه   

دوران  در  آملانـی  زبـان  شـعرای  پرافتخارتریـن 

پـس از جنـگ، در ۹۶سـالگی از میـان مـا رفت. 

گرچـه او را به عنوان شـاعر می شـناختند، طیف 

فعالیت هایش بسـیار وسـیع تر بود و آثار فراوانی 

ژانرهـای  متـام  تقریبـا  کـه  اسـت  کـرده  تولیـد 

ادبـی را شـامل می شـود: رمان، خاطره نویسـی، 

کتـِب کـودکان، درام و منایش هـای رادیویـی، و 

البتـه شـعر. فقـط جزئـی از آثـار او بـه انگلیسـی 

ترجمه شـده اسـت....

از سـوی وزارت اطالعـات و   در فراخوانـی کـه 

فرهنـگ منشـر شـده آمـده اسـت که جشـنواره 

میهـن،  پاسـداران  پـاس  بـه  سـنگر  و  چامـه 

نیروهـای امنیتـی و خیزش هـای مردمـی برگـزار 

عنـوان  زیـر  هـا  چامـه  مجمـوع  و  می شـود 

رسـید.  خواهـد  چـاپ  بـه  خـدا  رسبـازان 

گفتـه  فراخـوان  ایـن  در  هم چنیـن  وزارت  ایـن 

اسـت کـه بـه چامـه رسایـان برتـر جایـزه نقـدی 

... داده خواهـد شـد. 

 فریدریکه مایِرکه: 
زنده ام می نویسم

 وزارت اطالعات و 
فرهنگ جشنواره 
»چامه و سنگر« و 

»جام جمهوریت« را 
برگزار می کند

  عبدالله: پیروزی از راه زور و خشونت به جایی نمی رسد 

 ثبت یک رویداد مثبت کرونا 
در اقامتگاه ورزشکاران

 المپیک توکیو

گروه های جام جهانی 2۰ اووره 
کریکت اعالم شد 

در  تـن  یـک  کـه  اسـت  کـرده  گـزارش  رویـرز   خربگـزاری 

کرونـا  ویـروس  بـه  توکیـو  املپیـک  ورزشـکاران  اقامتـگاه 

مبتـال شـده اسـت. برگزارکننـدگان بازی هـای املپیـک بـه 

رویـرز گفتـه کـه این نخسـتین رویـداد مثبت ویـروس کرونا 

در محـل اقامـت ورزشـکاران املپیـک توکـو در جاپـان مـی 

باشـد. ثبـت ایـن رویـداد ویـروس کرونـا نگرانی هـا را میـان 

بازیکنـان املپیـک بیشـر سـاخته اسـت.

به اساس این گزارش ...

 شـورای جهانـی کریکـت، گروه هـای جـام جهانـی بیسـت 

بـا   A گـروه  در  افغانسـتان  کـرد.  اعـالم  را  کریکـت  اووره 

هـم   B گـروه  در  دارد.  نیوزیلنـد حضـور  و  هنـد  پاکسـتان، 

انگلسـتان، اسـرالیا، افریقـای جنوبـی و ویسـت اندیـز قـرار 

گرفتـه انـد. قـرار بود هند میزبـان جام جهانی کریکت باشـد 

امـا بنابـر همه گیـری ویـروس کرونـا، ایـن رقابت ها بـه خلیج 

فـارس منتقل شـد. قرار اسـت از هفدهم اکتوبـر تا چهاردهم 

نومـرب امسـال جـام بیسـت اووره کریکـت در امـارات متحـده 

عربـی و عـان ...

ورزش
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عبدالله: پیروزی از راه زور و خشونت به جایی نمی رسد 

سرمقاله

اسلامی  جمهلوری  هیلات  نشسلت  نخسلتین  دیلروز   

ایلن  گردیلد.  آغلاز  قطلر  در  طالبلان  گلروه  بلا  افغانسلتان 

سلوی  از  مذاکلرات  تعلیلق  هلا  ملاه  از  پلس  کله  نشسلت 

طالبلان و در آسلتانه عیلد قربلان صلورت می گیلرد، فرصت 

خوبلی را فراهلم کلرده اسلت تلا یلک دسلتاورد مهم داشلته 

باشلد. املا بلا توجله بله ماهیلت طالبلان و خواسلته هلای 

متامیلت خواهانله ایلن گلروه برآینلد یلک نتیجه ململوس از 

ایلن نشسلت هلم بعیلد به نظر ملی رسلد. دلیل اصللی این 

گامنله زنلی ایلن اسلت کله طالبلان اختیلار خلود را ندارنلد 

و حامیلان ایلن گلروه هنلوز بله جنلگ بیلش از صللح ملی 

عرصله  در  اخیلر  روزهلای  در  طالبلان  عملکلرد  اندیشلند. 

جنلگ نیلز مویلد ایلن مدعلا اسلت. 

در روزهلای گذشلته هلم چنیلن گفتگوها به صلورت محدود 

و بلی رملق میلان دو طلرف در دوحه نیز رشوع شلده اسلت. 

یلک نشسلت دیگلر میان دوللت افغانسلتان و گلروه طالبان 

در سلطح بسلیار پاییلن بله ابتلکار ایلران در تهلران برگلزار 

نیلز در سلایه تشلدید جنلگ و  شلد. هلم چنیلن طالبلان 

افزایلش خلون ریلزی ها در رسلانه هلا دم از صلح ملی زنند. 

همله ایلن تحوالت نشلان ملی دهد کله حداقل شلعار صلح 

خواهلی هنلوز داغ اسلت وللی متاسلفانه هیلچ نشلانه ای 

از صللح تلا کنلون دیلده نشلده اسلت و هرچله شلعار صللح 

خواهلی بیشلر گردیلده اسلت، بله ملوازات آن شلعله هلای 

جنلگ و دود خشلونت بلندتلر رفتله اسلت. بنابرایلن شلعار 

طالبلان هلم اکنلون بر محوریلت صلح بلند اسلت ولی اراده 

واقعلی ایلن گلروه بلر جنگ اسلتوار اسلت.

نشلانه هلای زیادی وجلود دارد که نشلان می دهلد طالبان 

اراده ای برای صلح ندارند. نخسلتین نشلانه تشلدید جنگ 

هلا و کشلیدن خشلونت هلا به رسارس کشلور اسلت. طالبان 

طلی یلک ماه گذشلته متلام توان خلود را بر جنگ گذاشلته 

انلد و تقریبلا متلام افغانسلتان را به صحنه جنلگ متام عیار 

تبدیلل کلرده انلد و در ایلن راسلتا تلا کنون از لحلاظ ترصف 

مناطلق دسلتاوردهایی نیلز داشلته انلد. بدیهلی اسلت کله 

طالبلان توانایلی مدیریلت جنلگ را ندارنلد و سلازمان هلای 

و  یلک جنلگ گسلرده  اسلتخباراتی منطقله هسلتند کله 

متلام عیلار را علیله نیروهلای امنیتلی افغانسلتان اکلامل، 

تجهیلز و متویلل ملی کنند. مدیریلت جنگی با این وسلعت 

هرگلز کار طالبلان نیسلت. مخصوصلا کله ایلن جنلگ تنهلا 

جنبله سلخت افلزاری نلدارد بلکله در پشلت ایلن جنلگ در 

میلدان، هلم دیپلامسلی قلوی و هم جنلگ تبلیغاتلی وجود 

دارد. بسلیاری از ولسلوالی هلا در روزهلای اخیلر بدون هیچ 

مقاومتلی از سلوی نیروهلای امنیتلی تسللیم طالبلان شلده 

انلد. همله می دانیم که اگر خیانلت و معامله ای هم در کار 

باشلد بسلیار اندک بوده اسلت. اما آن چه در پشلت سلقوط 

هلای اخیلر قلرار داشلته جنلگ روانلی دشلمن بوده اسلت. 

مسللام هلم جنلگ در میلدان نلرد و هلم جنلگ روانلی کار 

چنلد طالبلی کله حتلی از دیلدن کمپیوتلر شلگفت زده می 

شلوند نیسلت. بلکله کار سلال هلا برنامله ریلزی و طراحلی 

همسلایگان  و  منطقله  کشلورهای  اسلتخباراتی  نهادهلای 

افغانسلتان اسلت. از ایلن رو وقتلی آنلان هنلوز بلر جنلگ 

ارصار دارنلد مسللام اراده بلرای صلح بسلیار کم اسلت و هر 

آن چله هسلت اراده بلرای جنلگ اسلت.

نکتله دیگلری کله نشلان ملی دهلد طالبلان هلم چنلان بلر 

جنلگ ارصار دارنلد برداشلت های مورد توافلق از دیدگاه ها 

و نظلرات ایلن گلروه در میزهلای مذاکلره و کنفرانلس هلای 

بیلن امللللی اسلت. همله کسلانی کله تلا کنلون رو در رو بلا 

طالبلان گفتگلو کلرده انلد اجلامع دارنلد کله طالبلان هرگلز 

تغییلری نکلرده انلد و ماهیلت اصللی ایلن گلروه هلم چنلان 

بلر خشلونت و جنلگ اسلتوار اسلت. هلم اعضلای هیلات 

مذاکلره کننلده دوللت در قطر و هم کسلانی قبا در مسلکو 

و اسلام آبلاد و جاهلای دیگلر با طالبلان گفتگو داشلته اند، 

همله متفلق القلول اند کله طالبان تغییلر نکرده انلد و هنوز 

پیلروزی خلود را از راه جنلگ جسلتجو ملی کننلد.

در تلازه تریلن مورد اعضای هیات مذاکره کننده در نشسلت 

تهلران بله رهری حکوملت گلزارش داده اند کله طالبان در 

ظاهلر دم از صللح ملی زننلد ولی هرگلز به صلح بلاور ندارند 

و هلم چنیلن بلر پیلروزی از راه جنلگ ملی اندیشلند. بلر 

اسلاس گلزارش ایلن هیلات کله برداشلت خلود را از دیدگاه 

طالبلان بیلان کلرده انلد طالبلان بله پروسله صلح بله عنوان  

رونلدی نلگاه ملی کننلد کله مرشوعیلت را از آن بگیرند ولی 

پیلروزی در میلدان نلرد را از راه جنلگ بدسلت آورنلد. بله 

گفتله آنلان طالبلان هرگلز بله مشلارکت اقلوام و اقلیلت هلا 

و زنلان در قلدرت بلاور ندارنلد و هرچله در ایلن ملوارد یلاد 

ملی شلود، آنلان تاکیلد ملی کننلد کله در ایلن ملوارد بعلدا 

بایلد سلخن بگوییلم. از جمله چیزهایی را کله طالبان هرگز 

قبلول ندارنلد انتخابات اسلت. طالبلان به هیلچ میکانیزمی 

کله بله انتخابلات بینجاملد هنلوز نله لفظلا و نله عملا تلن 

نلداده انلد و هلم چنلان ارصار دارنلد که شلورای حلل و عقد 

همله چیلز را بعلد از پیلروزی تعییلن ملی کند.

دالیلل و نشلانه هلای فراوانلی وجلود دارد کله حکایلت از 

بلی بلاوری طالبلان بله صللح دارنلد و نشلان ملی دهنلد که 

طالبلان هیلچ بلاوری بله صللح ندارنلد. اگرچله تغییلرات بله 

وجلود آملده در طالبلان بله همیلن میلزان اسلت کله آموزش 

داده شلده انلد تلا شلعار صللح رس دهنلد وللی هرگلز بلاور 

بلدان ندارنلد. بلکله طالبلان مصملم بله جنلگ و بدسلت 

آوردن پیلروزی از راه خشلونت آمیلز هسلتند.
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 د کندهلار وايل وايلي، د دغله والیلت د اوسلني بلد وضعیلت عاملیلن 

هغله څلوک دي چلې د نظلام پلر ځلای اشلخاصو ته وفلادار وو.

 ده وویلل، کندهلار نظامي نه، بلکې سلیايس سلقوط کلړی او په دې 

کلې د هغلو قوملي مرشانلو الس دی چلې تېلر شلل کلونله یلې وللس 

یرغملل کلړی کلړی و او د هغوی حقوق یلې خوړل. روح اللله خانزاده 

دغله څرګندونلې پله یلوې خلرې غونلډه کلې وکلړې چلې پله کلې د 

کورنیو چارو وزارت سلر امنیتي مرسلتیال سلر پاسلوال عبدالرحمن 

رحملن او د هېلواد د کومانلډو ځواکونلو قومانلدان جلرال هیبت الله 

علیلزي ګلډون کړی و.

د کندهلار وايل وویلل: “خپلل وللس تله چلې تېلر شلل کلونله خپللو 

قوملي مرشانلو پلر رس- رس وهللی، ډاډ ورکوم چې موږ او ټلول امنیتي 

او دفاعلي ځواکونله ستاسلې پله څنلګ کلې یلو او د ژوند تر وروسلتیو 

بله ستاسلې د رس، ملال، ناملوس او خلاورې سلاتنه کوو.”

هغله زیاتله کلړه، ګیلله یلې د کندهلار لله هغلو مرشانلو ده چلې نن په 

کابلل کلې ناسلت دي؛ یلو وايلي، زه ۱۰زره کسلان للرم، بلل وايلي ۸ 

زره کسلان للرم، بلل وايلي ۵زره کسلان للرم، یلو وايلي ملا د قلول اردو 

قومانلدان کلړه، بلل وايلي ملا امنیله قومانلدان کړه.

چلارو  کورنیلو  د  کېلږي چلې  ورځلې  پنځله  څللور-  پله خلره،  ده  د 

وزارت معیلن د ولسلمرش پله ځانګلړې الرښلوونه کندهلار تله راغللی، 

څلو معلومله کلړي چلې دا کسلان د کندهار سلاتنې تله حارضېږي او 

کله نله، خلو لله بلده مرغه یلو هم نله حارضېلږي. خانلزاده زیاتله کړه: 

“اوس هلم د کندهلار هملدا ملرشان پله ارګ کلې زورونله وهلي او د 

وللس لله وینلو او غوښلو تغذیله کېلږي، ملا ځکله تلر اوسله د دوی پله 

اړه وللس، رسلنیو او مرکلز ته شلکایت نله کاوه چې د کندهلار حیثیت 

سلاته.” مې 

خلو دی وايلي، نلن دی مجبلور شلو چې خلکلو ته په ډاګله ووايي چې 

کندهلار نظامي نه، بلکې سلیايس سلقوط کړی دی.

ده ګلواښ وکلړ، لله اخلر وروسلته چلې للږ حاللت ښله يش د کندهار 

د ټوللو قوملي مرشانلو فسلاد بله رسلوا کلړي چلې د وللس میلیونونله 

افغانلۍ یلې وهلي او پلر کندهلار نننلۍ بلده ورځ هم د دوی له السله 

راغللې ده. ده وویلل: “همدغلو قوملي مرشانلو په یلوه ټلیفلوين اړیکه 

امنیتلي ځواکونله اړ کلړي چلې ولسلوالۍ طالبانلو تله پرېږدي.”

د ده پله خلره، لله هملدې امله پله زرګونو پولیسلو دندې پرې ایښلي 

او پلر کلور کښېناسلتي دي. هغله زیاتلوي: “شلواهد او ثبوتونله للرو، 

څللو ورځلې کېلږي چلې پوسلتې پله خپلل رس خوشلې شلوي، خلو 

طالبلان ورغلي هلم نله دي.” د ده پله خلره، ملوږ هملدا ویلل چلې 

امنیتلي ادارې بایلد لله قوملي جوړښلتونو ووځلي، امنیتلي ځواکونله 

بایلد د اشلخاصو پلر ځلای نظام او سیسلټم تله وفلادار وي، نن هامغو 

خلکلو پلر کندهلار بلده ورځ راوسلتلې ده او جګلړه یلې د ښلار دروازو 

تله را ورسلوله.

وايل وویلل: “زملا دې پله خلدای ج قسلم وي چلې للږ له دې اوسلني 

حالتله ووځلو، زه ژمنله کلوم ټلول قوملي ملرشان به یلو په یو رسلوا کړم 

چلې هغلوی تېلر شلل کلونه کوم فسلاد کلړی دی، ما چې د فسلاد پر 

ضلد مبلارزه پیلل کلړه هغوی په سلیايس سلقوط الس پورې کلړ.” ده 

یلو ځلل بیلا ډاډ ورکړ چلې کندهار بله هیڅکله سلقوط تله پرېنږدي.

 د نوملوړي پله وینلا، هملدا اوس پلر دې کار روان دی چلې د کندهار 

اداره بایلد د ولسلمرش تلر املر النلدې وي نله د قوملي ملرش او کلوم 

شلخص، د پولیسلو پله لیکلو کلې بله هغله کسلان راوللو چې نظلام ته 

وفلادار دي نله اشلخاصو ته. د کورنیو چارو وزارت معین سلر پاسلوال 

او  افغانسلتان  پله  اوسلنی جنلګ چلې  وویلل،  عبدالرحملن رحملن 

کندهلار کلې پیلل شلوی د اسلام نله بلکې د اسلام ابلاد جنګ دی.

هغله ډاډ ورکلړ، تلر هغه چې یلو امنیتي رستېری ژونلدی وي، کندهار 

بله ژونلدی وي، ځکله کندهلار د افغانسلتان زړه دی. د ده په خره، د 

کندهلار سلاتنه لله کابل څخله هم ډېر ارزښلت لري.

ده خلر ورکلړ چلې امنیتلي ځواکونله پله پلوره قلوت رسه پله کندهلار 

کلې عملیلات ملخ تله وړي او وسلله یې سلخت ځپلي دي. دی وايي، 

یلوازې پله تېلرو ۲۴ سلاعتونو کلې پله کندهلار ښلار او ولسلوالیو کلې 

۱۴۵ وسلله واللو تله ملرګ ژوبلله اوښلتې ده چلې د دوی ډېلر مهلم 

ملرشان او د رسو قطعلو قوماندانلان په کې شلامل دي. د ده په خره، 

پلر وسلله واللو بله خپللو ځپونکلو عملیاتلو تله دوام ورکلوي. ده دا هلم 

وویلل، هغله څله چلې په کندهلار کې پېښ شلول اوس یې پلر الملونو 

نله غږېلږي خلو ډاډ ورکلوو چلې روان وضعیلت بدلېدونکلی دی.

 د لوګلر اوسلېدونکي وايلي چلې وسلله واللو غللو د کابلل- لوګلر 

لويلې الرې پله اوږدو کلې د سلړک پلر غلاړه د والړو پایلو سلولرونه 

او بېټلرۍ غلا کلړي دي.

د کابلل- لوګلر پلر لويله الر د محملد اغلې ولسلوالۍ د زاهلد ابلاد 

بلازار يلوه هټلۍ وال بلرک شلاه د چنلګاښ پله ٢٦مله پلژواک 

خلري اژانلس تله وويلل چلې دوه کالله مخکې پله دغه بلازار کې 

د حکوملت لله للوري د سلړک او بلازار د روښلانه کوللو لپلاره پایې 

پلر سلولري برېښلنا سلمبال شلوې وې.

او  بټلرۍ  پايلې،  برېښلنا  د ملريلزې  ډېلرې   ٤٠ “تلر  وايلي:  دې 

چراغونله دلتله پله بلازار کلې وو، خو په تېلرو دوو- درېیو شلپو کې 

وسلله وال کسلان راغلي او دا هلر څله يلې وړي دي.”

دغله راز د يلادې الرې پله اوږدو کلې د قندهاريلو پلل بلازار يلوه 

هټلۍ وال احمداللله پلژواک تله وويل چې د دغه بازاره د سلړکونو 

لله پایلو هلم د ملريلزې برېښلنا وسلايل غا شلوي دي.

غلله  خلو  وې،  پايلې  برېښلنا  ملريلزې  د  “لسلګونه  وايلي:  هغله 

پاتلې دي، کله يلې مخله ونله  يلې  للږ  او  راغلي، ډېلر يلې وړي 

نيلول يش، دا نلور هلم وړي.” يلو شلمېر نلورو کسلانو هلم ورتله 

څرګندونلې وکلړې او لله حکومتله يلې غوښلتنه وکلړه چلې د مي 

شلتمنيو پله سلاتلو کلې لله جديلت څخله کار واخلي.

پله دې اړه د لوګلر د وايل ويانلد ديلدار لونلګ پلژواک تله وويلل 

چلې د کابلل- لوګلر پلر لويله الر لله يلو شلمېر سليمو د ملريلزې 

برېښلنا وسلايل غلا شلوي دي.

ده زياتله کلړه: “واليلت مقلام پلر دې مسلئله خلر دى، امنيتلي 

ځواکونله تله هدايلت ورکلړل شلوى چلې دغله غلله پيلدا کلړي.”

 د يادونلې ده، د روان کال پله اوږدو کلې د کابلل- لوګلر لويله الر 

تلر پخلوا ډېلره نلا امنه شلوې او خلک يې په اړه سلخت شلکايتونه 

لري.

کله ولسلوالی های کهملر و سلیغان روز گذشلته در نتیجه یک 

عملیلات مشلرک نیروهای امنیتلی و مقاومت مردملی دوباره 

بله کنلرول دوللت مرکلزی در آمده اسلت.

از ولسلوالی شلیر املا تلا کنلون خلری نیسلت. قبلا منطقله  

گلروه  تلرصف  بله  ولسلوالی  ایلن  در  باغلک  به نلام  کوچلک 

طالبلان درآملده بلود. در ایلن ملورد اما تلا کنون واللی بامیان 

و منابلع محللی چیلزی نگفتله اسلت. املا گفتله میشلود کله 

تلرصف  از  بعلد  امنیتلی  نیروهلای  و  مردملی  هلای  مقاوملت 

ولسلوالی هلای کهملرد و سلیغان بله تامیلن امنیت ولسلوالی 

شلیر توجله کلرده انلد. ولسلوالی شلیر منطقله ای هملرز بلا 

والیلت پلروان اسلت کله شلاهراه کابلل- پلروان و بامیلان از 

طریلق ایلن ولسلوالی به مرکز والیلت بامیان متصل می شلود.

کاملل سلفارتخانه و قونسللگری های افغانسلتان و مصونیلت 

دیپلومات هلای کشلور و اعضلای فامیل شلان بله اجلرا گذارد.

وزارت املور خارجله تاکیلد کرده اسلت که ایلن وزارت موضوع 

را بلا وزارت املور خارجله دوللت پاکسلتان تعقیلب کلرده، از 

حکوملت پاکسلتان خواسلته اسلت تلا مجرملان ایلن قضیله را 

بله زودتریلن فرصلت ممکلن شناسلایی و بله کیفلر برسلاند.

پیلش از ایلن عبدالخاللق فراهلی جلرال قونسلل افغانسلتان 

در شلهر پشلاور پاکسلتان در ملاه میزان سلال 1397 توسلط 

افلراد ناشلناس ربلوده شلده بلود. فراهلی بعلد از دوسلال از 

چنلگ از آدم ربایلان در ملاه عقلرب 1398 رهلا شلد.

معللوم نشلد عواملل اختطلاف آقای فراهلی چه کسلانی بود و 

بله چه شلکلی وی آزاد شلد.

شلدگان گلروه طالبلان شلامر زیلادی از جنگجویلان خارجلی 

ایلن گلروه، اغللب پاکسلتانی دیلده شلده اسلت.

جنلگ در حاللی در والیت هلای مختللف کشلور شلدت گرفته 

اسلت کله جمعله ٢5 رسطلان یلک هیلات بلنلد رتبله بلرای از 

رسگیلری گفتگوهلای صلح از جانب حکومت افغانسلتان وارد 

دوحله شلده اسلت. طبلق آخریلن معلوملات جلسله نخسلت 

ایلن هیلات املروز ٢٦ رسطلان در دوحله آغلاز شلده اسلت. 

گلروه طالبلان پیلش از ایلن انتقاد کلرده بود که هیلات جانب 

حکوملت افغانسلتان صاحیلت الزم بلرای گفتگلو را نلدارد. 

نتیجله ای  بله چله  از نشسلت  ایلن دور  املا کله  دیلده شلود 

می انجاملد.

از طریلق خشلونت و جنگ منایلد، بازنده  اصللی جنگ کنونی 

مردم افغانسلتان هسلتند.«

او گفتله اسلت کله باور بله راه حل نظامی و یلا تاکید به پیروزی 

از راه زور و خشلونت بله جلای منی رسلد. فقلط سلبب ادامله ی 

جنلگ بله انواع و اشلکال متفاوت می شلود.

بله قلول رئیس شلورای عاللی مصالحه مللی، افغانسلتان هنوز 

هلم به بازسلازی و روابط سلازنده بله منطقه و جهان نیلاز دارد. 

اتصلال اقتصلادی منطقله نیازمند صللح و ثبات در افغانسلتان 

اسلت. اجلاس تاشلکند کله در آن همله کشلورهای منطقله و 

جهلان روی نقلش تأمین صلح در افغانسلتان به منظور توسلعه 

منطقلوی تاکیلد کردنلد، یادآور همیلن موضوع اسلت. اگر این 

فرصلت بله هلدر بلرود، همله در برابلر خداونلد، ملردم، تاریلخ و 

جهلان مسلئول اند.

داکلر عبداللله حلق رأی در تعییلن زعیلم مللی و رسنوشلت 

سیاسلی، حقلوق و آزادی هلای زنلان، حقلوق اقلیت هلا، آزادی 

دیگلر  پیرشفت هلای  سلایر  و  قربانیلان جنلگ  بیلان، حقلوق 

جهانلی  جامعله  کملک  بله  افغانسلتان  ملردم  دسلتآوردهای 

توصیلف کلرده اسلت.

بله نقلل از خرنامله، وی خطلاب بله هیلات گروه طالبلان گفته 

اسلت: »هیلات مذاکلره کننلده ی جمهلور اسلامی افغانسلتان 

ایلن صاحیلت و صابلت را بله منایند گلی از مردم افغانسلتان 

دارد تلا روی همله مسلائل از جملله اقداملات بعلدی کله بلرای 

رسلیدن بله یلک فیصلله نهایلی نیلاز اسلت، مذاکلره کنلد. ملا 

آمده ایلم تلا ایلن را برای شلام اطمینان بدهیم تلا از این فرصت 

اسلتفاده موثلر صلورت گیرد.«

داکلر عبداللله ضیلاع وقلت را سلبب مامت شلدن سیاسلیون 

توصیلف کلرده و گفته اسلت کله با هر روزیکه می گلذرد و صلح 

بله تعویق میافتند، ملردم رهران دو طلرف را مامت می کنند.

داکلر عبداللله خطاب بله رهران گروه طالبان گفته اسلت که 

هلر دو طلرف از حاشلیه بله منت برونلد و جلو ایلن خون ریزی را 

ولسلوالی شلیخ کله در منطقه کوهسلتانی و هم ملرز با والیت 

گلروه  جنگجویلان  توسلط  پیلش  هفتله  دارد،  قلرار  بامیلان 

طالبلان بلدون درگیلری بله تلرصف ایلن گلروه در آملده بلود.

بامیلان  والیلت  بلا  ملرز  هلم  منطقله ای  شلیخ علی  ولسلوالی 

اسلت کله اکرثیلت باشلندگان ایلن ولسلوالی راه هزاره هلای 

شلیعه تشلکیل می دهنلد. املا در ایلن ولسلوالی هزاره هلای 

سلنی نیلز از جمعیلت قابلل ماحظله ای برخلورد دار اسلت. 

گفتنلی اسلت کله گلروه طالبلان در میلان هزاره هلای سلنی 

ایلن منطقله از سلال ها پیلش نفلوذ داشلت.

در  کوچلک  قریله  یلک  و  ولسلوالی  دو  گذشلته  هفتله  طلی 

الیلت بامیلان نیلز به تلرصف جنگجویلان محلی گلروه طالبان 

درآملده بلود. منابع حکوملت محلی والیت بامیان گفته اسلت 

خرنامله می افزایلد :» بانلو علی خیلل پلس از رهایلی از بنلد 

رباینلدگان اکنلون تحلت مراقبلت صحلی در شلفاخانه قلرار 

دارد.«

خرنامله ترصیلح ترصیلح می کنلد:» وزارت املور خارجله ایلن 

و  می کنلد  تقبیلح  الفلاظ  شلدیدترین  بله  را  شلنیع  اقلدام 

مراتلب عمیلق نگرانلی خویلش را در ملورد امنیلت و مصونیت 

کارمنلدان  و  شلان  خانواده هلای  اعضلای  دیپلامت هلا، 

منایندگی هلای سیاسلی و قونسللی افغانسلتان در پاکسلتان 

می منایلد.« ابلراز 

حکوملت  از  امورخارجله  وزارت  خرنامله،  معلوملات  طبلق 

پاکسلتان خواسلته اسلت تلا مطابلق بله میثاق هلا و تعهلدات 

امنیلت  تأمیلن  بلرای  را  فلوری  و  الزم  اقلدام  بین امللللی، 

توسلط جنگجویلان گلروه طالبلان در نقلاط مختللف کشلور 

امنیتلی  نیروهلای  و  ملکلی  افلراد  دادن  قلرار  هلدف  بلرای 

جابجلا شلده بلود، توسلط تیلم تخنیکلی اردوی مللی کشلور 

کشلف و خنثلا شلد. ایلن در حالیسلت کله گفتله می شلود در 

جنگ هلای چنلد روز اخیلر تلفلات جنگجویلان گلروه طالبلان 

بله شلدت باال رفته اسلت و در میان جنگجویان گلروه طالبان 

جنگجویلان خارجی بله خصوص جنگجویان پاکسلتانی گروه 

طالبلان متحملل تلفلات زیلادی شلده انلد.

طبلق معلوملات منابلع امنیتلی تنهلا در شلبانه روز گذشلته 

81 تلن از جنگجویلان گلروه طالبلان در جنلگ والیلت تخلار 

بله هاکلت رسلیدند. گفتنلی اسلت کله در میلان این کشلته 

 شلورای عاللی مصالحه ملی اعام کرده اسلت 

کله نشسلت هیلات افغانسلتان و گلروه طالبان 

برگلزار شلده  از رسگیلری گفتگوهلای صللح در دوحله  بلرای 

اسلت. آقلای عبداللله در ایلن نشسلت گفته کله پیلروزی از راه 

زور و خشلونت بله جایلی منی رسلد.

شلورای عاللی مصالحله مللی بلا نلرش خرنامله ای نوشلته کله 

آقلای عبداللله در نشسلت دوحله گفتله اسلت: »قبلل از آملدن 

بله دوحله با متلام بزرگان سیاسلی و رهری جمهوری اسلامی 

افغانسلتان مشلوره های همله جانبه صلورت گرفتله و پیام همه 

یکی اسلت که مشلکل افغانسلتان راه حل نظامی ندارد و باید 

متلام انلرژی و تلوان بلرای رسلیدن بله یلک راه حلل سیاسلی 

بلرای قطلع جنلگ و طلرح یلک آینلده ی مشلرک بلرای ملردم 

افغانسلتان متمرکز شلود.«

آقلای عبداللله در بیانیله خلود در ایلن نشسلت گفته اسلت که 

رسلیدن بله صللح نیازمنلد انعطاف پذیلری هر دو طرف اسلت. 

در رشایلط فعللی فضلای منطقله ای و جهانلی نیز بلرای تامین 

صللح در افغانسلتان مسلاعد اسلت. او تاکیلد کلرده اسلت کله 

از  ادامله ی حامیت هلای جهانلی  افغانسلتان خواهلان  ملردم 

پروسله صلح در کشلور هسلتند. 

رئیلس شلورای عالی مصالحله ملی گفته که حضور شلامری از 

بزرگان سیاسلی افغانسلتان در اینجا به شلمول اعضای هیأت 

مذاکلره کننده  جمهوری اسلامی افغانسلتان کله از همه اقوام 

علزم  پیلام آور  می کننلد،  منایند گلی  اجتامعلی  گروه هلای  و 

راسلخ ملا برای تأمیلن وحدت، مشلارکت ملی معنلی دار جهت 

نجلات کشلور از بحلران فعللی در حامیلت از صللح عادالنله و 

پایدار اسلت.

در بخلش دیگلری از صحبلت آقلای عبدالله آمده اسلت: »همه 

می دانیلم کله ملردم افغانسلتان قربانلی خشلونت های کنونلی 

هسلتند. فلرق منی کنلد کله جمهلوری اسلامی افغانسلتان به 

گزینله زور متوسلل شلود و یا تحریک طالبان تلاش به پیروزی 

بگیرنلد. او گفتله اسلت کله خلون هلر دو طرف خون مسللامن 

اسلت و قابلیلت جران هلم ندارد.

از سلوی دیگلر، تاکیلد هیلات طالبلان بر شلکل گیلری نظامی 

کله بایلد در پرتو ارزش های دینلی، اعتقادات اسلامی و »غرور 

و علاق ملی« برپا شلود، اسلت.

ملا غنلی بلرادر، رئیس هیلات طالبلان گفت: »امارت اسلامی 

افغانسلتان یک تیم مذاکره کننده قوی را تشلکیل داده اسلت 

و مقاملات ارشلد طالبان در این تیم مذاکراتلی حضور دارند.«.

او افلزود: »ملا بایلد نظاملی در پرتلو ارزش  دینلی، اعتقلادات 

اسلامی و غلرور و عایلق مللی خلود تشلکیل بدهیلم. افلکار 

بیگانه هلا نله درد ملا را در گذشلته درملان کلرده و نله در آینلده 

آن را دوا خواهلد کلرد. بلکله مشلکات و سلختی هایی را ایجاد 

آزاد و صللح  افغانسلتان  یلک  اگلر می خواهیلم  کلرده اسلت. 

آمیلز داشلته باشلیم، باید بله ارزش هلا و منافع ملردم اهمیت و 

ارزش دهیلم. ملا پیرشفلت می خواهیم، زندگی خلوب و راحتی 

اسلتقال  اسلامی،  ارزش هلای  قیملت  بله  املا  می خواهیلم، 

و آزادی ملا نله. ایلن صلدای قللب ملردم اسلت کله همله ملا 

می دانیلم.«

شلب شلنبه زمللی  خلیللزاد، فرسلتاده ویلژه دولت آمریلکا برای 

صللح افغانسلتان هم بلا هیات دولت افغانسلتان ماقلات کرد. 

آقلای خلیللزاد در دوحله برس می بلرد، اما در نشسلت دو هیات 

کله هلم اکنون جریلان دارد، حضلور ندارد.

روز جمعله داکلر عبداللله عبداللله رئیلس شلورای مصالحله 

مللی، محملد کریلم خلیللی، عطامحملد نلور، باتلور دوسلتم و 

سلید سلعادت نلادری، بلرای از رسگیلری گفتگوهلای صلح در 

سلطح متفاوتلی بله دوحله رفتنلد.

حاملد کرزی رئیس جمهور پیشلین کشلور نیز عضلو این هیات 

بلود، املا آقلای کلرزی در دقایلق آخلر از رفلنت بله این نشسلت 

خلودداری کلرد و از میلدان هوایی کابل برگشلته اسلت.

کله  انلد  گفتله  پلروان  در  دولتلی  مقام هلای   

روز  صبلح  والیلت  ایلن  شلیخ علی  ولسلوالی 

شلنبه ٢٦ رسطلان در پلی یلک عملیلات نیروهلای امنیتلی و 

دفاعلی کشلور و مقاوملت مردملی به تلرصف نیروهلای دولتی 

درآملد.

فضلل الدیلن عیار واللی والیت پروان به رسلانه ها گفته اسلت 

که روز شلنبه حوالی سلاعت هفت صبح ولسلوالی شلیخ علی 

از کنلرول جنگجویلان گلروه طالبلان آزاد شلد و بله تلرصف 

نیروهلای دولتلی در آمد.

همچنلان گفتله شلده که پرسلونل اداری ولسلوالی شلیخ علی 

نیلز روز شلنبه بله دفاتر خلود مراجعه کلرده و کارهلای خود را 

از رس گرفته اسلت.

 وزارت خارجله افغانسلتان اعلام کلرده اسلت 

که سلسلله علی خیل دخر سلفیر افغانسلتان 

در اسلام آباد پلس از آنکله از چنلگ آدم ربایلان رهایلی یافت، 

بلرای مراقبلت صحلی به شلفاخانه منتقل شلد.

خرنامله ای،  نلرش  بلا  رسطلان   ٢٦ شلنبه  روز  وزارت  ایلن 

اختطلاف دخلر سلفیر افغانسلتان مقیم اسلام آبلاد را تقیبح 

کلرده اسلت.

آملده اسلت کله سلسلله علی خیلل  وزارت  ایلن  در خرنامله 

دخر سلفیر افغانسلتان در اسلام به تاریخ ٢5 رسطان سلال 

روان خورشلیدی آبلاد هنلگام بازگشلت بله خانله توسلط افراد 

ناشلناس ربلوده شلده و ملورد شلکنجه شلدید قلرار گرفلت.

وی اما بعد از یک روز دوباره آزاده شده است.

 وزارت دفلاع مللی اعلام کلرده اسلت کله در 

یلک شلبانه روز ٢8٤ تلن از جنگجویلان گروه 

طالبلان در نلرد بلا نیروهلای امنیتلی و مقاومت هلای مردمی 

در والیت هلای مختللف کشلته شلده اند.

ایلن وزارت روز شلنبه ٢٦ رسطلان بلا نلرش خرنامله ای گفتله 

ایلن درگیلری ٢٠5 جنگجلوی دیگلری گلروه  اسلت کله در 

طالبلان جراحلت برداشلته انلد. خرنامله می افزایلد کله ایلن 

غزنلی،  ننگرهلار،  در والیت هلای  گلروه طالبلان  جنگجویلان 

خوسلت، میدان وردک، قندهار، جوزجان، رسپل، سلمنگان، 

بللخ، هلمنلد، تخلار و کابلل کشلته و زخملی شلده انلد.

کله  مختللف  مایلن  حلقله  کله ۱۵  می کنلد  علاوه  خرنامله 

وی از طرفیلن در گیلر جنلگ در کشلور خواسلت کله بله صللح 

پایلدار بله موافقله برسلند و افغانسلتان را از وضعیلت پیلش آملده 

نجلات بدهنلد.

عاللی  شلورای  معلاون  سللیم  الرحملن  عطلا  حلال  همیلن  در 

گفلت:  داشلت،  حضلور  نشسلت  ایلن  در  کله  مللی  مصالحله 

“قسلمی کله مهلار کلردن جنلگ در دسلت افغلان هلا نیسلت، 

نیسلت.” هلا  افغلان  دراختیلار  نیلز  کلردن  صللح 

وی خطلاب بله طالبلان گفلت: “جنلگ بلس اسلت…… در ایلن 

جنلگ هلر دو طلرف آسلیب ملی بینلد؛ املا ملردم بیگنلاه و بلی 

ایلن  کننلدگان  اشلراک   ” شلوند.  ملی  متلرر  بیشلر  طلرف 

بلا صلدور قطعنامله ای خواسلتار صللح شلدند. نشسلت، 

در قطعنامله آملده اسلت: “ملا جوانلان خواهلان آینلده بهلر از 

از طلرف دوللت  بنیلادی  اقداملات  ملا خواهلان  اسلتیم،  املروز 

بلا  بتوانلد  تلا  بلرای جوانلان هسلتیم؛  نهادهلای غیلر دولتلی  و 

از آن می گلذرد املا تلا کنلون آب زراعتلی نزدیلک بله نیملی از 

اسلت. قطلع  طاللن  سلوی  از  دولت یلار  ولسلوالی  باشلندگان 

ایلن رونلد در حاللی از سلوی طالبلان در پیلش گرفتله می شلود 

کله بله گفتله مسلئوالن ریاسلت زراعت غلور، این والیت در سلال 

جلاری بلا خطرناک تریلن قحطلی طلی چنلد سلال اخیلر مواجله 

شلده اسلت. بله گفته محملد بال امیلری، رئیس زراعلت غور در 

سلال جلاری میلزان خشک سلالی در این والیت به میلزان باالیی 

تنهلا  بله سلال گذشلته احتلامل دارد  یافتله و نسلبت  افزایلش 

بیسلت فیصلد فرآورده هلای زراعتلی محصلول کار دهقانلان ایلن 

والیلت باشلد. زمللی کریمی، سلخنگوی والی غور بله خرگزاری 

را تضمیلن  بهرشلان  آینلدۀ  ارادۀ جوانلان،  و  نیلرو  از  اسلتفاده 

منایلد.”

منبلع در ادامه نوشلته اسلت: “اکرثیت رسبلازان و جنگ جویان 

طرفیلن جنلگ در افغانسلتان، جوانلان انلد کله نیلروی شلان بله 

هلدف جنلگ ملرصف ملی شلود و تلفلات بیشلری را هلم تحمل 

ملی کننلد؛ بنلاًء ما جوانان ملی خواهیم تلا صلح پایلدار و واقعی 

تامیلن ملی شلود و نیلروی ملا فقلط در راه صللح، ثبلات، رفلاه و 

توسلعۀ کشلور ملرصف گلردد نله در راه جنگ.”

هلای  خواسلته  بله  رسلیدگی حکوملت  خواهلان  جوانلان،  ایلن 

شلان شلده و افلزوده اند: “ما بله کار، تحصیل، تفریلح و ورزش و 

رشکلت در متلام پروسله هلای مللی رضورت داریلم. ”

در پایلان قطعنامله آمده اسلت که جوانلان افغلان، میخواهند که 

بله پیلش برونلد و منلی خواهنلد بله عقلب برگردند و نباید کسلی 

مانلع پیرشفلت و ترقی آنلان گردد. 

جمهلور می گویلد: طالبلان با کارگذاری مایلن و قطع آب زراعتی 

صدهلا فامیلل در ولسلوالی دولت یار، آنان را تهدیلد می کنند که 

بله ایلن گلروه تسللیم شلوند. به گفتله کریملی حملات نیروهای 

امنیتلی و خیزش هلای مردملی بلاالی طالبلان و شکسلت ایلن 

گلروه در میلدان جنلگ باعلث شلده از ایلن طریلق بلاالی ملردم 

دولت یلار فشلار آورد و آنلان را وادار بله اطاعلت از خلود کنلد.

کریملی امی افزایلد در حلال حلارض دوللت در تلاش اسلت بلا 

راه انلدازی برنامله منظمی، سلاحه را از وجود طالبان پاک سلازی 

کنلد و آب زراعتی باشلندگان ایلن ولسلوالی را آزاد کند. طالبان 

در ایلن بلاره چیلزی نگفته اند. 

کابلل،  شلهر  در  نشسلت  یلک   در  کننلده  اشلراک  جوانلان   

خواسلتار تامیلن صللح دایملی در کشلور شلده و گفتند کله باید 

در پروسلۀ صللح، حقلوق جوانلان حفلظ گلردد.

بیلش از دو صلد جلوان از مرکز و والیتهای مختلف کشلور، دیروز 

۲۶ رسطلان در نشسلتی زیرعنلوان  “جوانلان محلرک و سلازندۀ 

صللح” کله از سلوی دفلر میدیوتیلک در شلهر کابلل راه اندازی 

پایلدار  صللح  تامیلن  خواسلتار  و  داشلته  اشلراک  بلود،  شلده 

شدند. درکشلور 

ایلن جوانلان، از بدتلر شلدن اوضلاع امنیتلی، علدم پیرشفلت در 

پروسله گفتگوهای صلح و خروج نیروهای خارجی از افغانسلتان 

اظهلار نگرانلی کردند.

ایلن  در  میدیوتیلک  دفلر  مسلئول  زاده  فقیلر  عاطلف  محملد 

نشسلت، خواسلتار نقلش جوانلان در پروسله صللح شلده افلزود 

کله هفتلاد در صلد نفلوس کشلور را جوانان تشلکیل ملی دهند.

بعلد از سلقوط هشلت ولسلوالی از میلان 1٠ ولسلوالی والیلت 

غلور بله دسلت طالبان، حلاال مسلئوالن در این والیلت می گویند 

ایلن گلروه بلا مسلدود سلاخنت آب زراعتلی نزدیلک بله یلک هزار 

تسللیمی  بله  تهدیلد  را  آنلان  دولت یلار،  ولسلوالی  در  خانلواده 

تنهلا  رسجنلگل  و  لعلل  و  دولت یلار  ولسلوالی های  می کننلد. 

دو ولسلوالی باقلی مانلده بله دسلت دوللت اسلت کله بله گفتله 

برخی هلا ایلن دو منطقله مهلم غور بیشلر بلا تاش خود ملردم تا 

کنلون در اختیلار دوللت مانلده اسلت.

رابطله  ایلن  در  را  گزارشلی  قبلل  روز  چنلد  خرگلزاری جمهلور 

بله یلک و نیلم هفتله  املروز نزدیلک  تلا  بلود کله  منتلرش کلرده 

جوانان: نیروی ما در راه صلح، ثبات و توسعۀ کشور مصرف گردد نه راه جنگ   

نزدیک به 10 روز است آب زراعتی »یک هزار فامیل« در دولت یار غور از سوی طالبان بند است

کارتون

والي: د کندهار د اوسني وضعیت 
عاملین هغه دي چې د نظام پر 

ځای اشخاصو ته وفادار وو

خلک: د کابل- لوګر لويې الرې اړوند 
پل قندهاریو بازار د پایو سولرونه او 

بېټرۍ غال شوي ولسوالی شیخ علی پروان آزاد شد

دختر سفیر افغانستان در اسالم آباد پس از رهایی از چنگ آدم ربایان، راهی شفاخانه شد

وزارت دفاع ملی: در یک شبانه روز 284 جنگجوی گروه طالبان کشته شده اند

 طـالبان اراده ای بـرای 
صـلـح
 نـدارنـد

محمد هدایت

نشست منایندگان دولت و طالبان؛



 

کودتای بیسـت و ششـم رسطان سـال 1352 خورشـیدی 

در ظـرف یـک روز بـه پیـروزی رسـید. داوود خـان رهرب این 

کودتـا از طریـق رادیـوی ملـی افغانسـتان پایـان سلسـله 

شـاهی را در افغانسـتان بـرای نخسـتین بـار اعـان منـود. 

عنـوان  ایـن رسزمیـن  مـردم  بـرای  کـه  نظـام جمهوریـت 

تـازه¬ی بـود اعـان گردیـد. داوود خـان در اعامیـه اولـی 

خویش بیان منود که شـیرازه¬ی سـلطنتی در افغانسـتان 

گسـیخته شـده اسـت و کشـور از آن بـه بعـد دارای نظـام 

ملـت  بـه  خطـاب  خـان  داوود  باشـد.  مـی  جمهـوری 

افغانسـتان، اطمئنان می دهد که آرامش و توسـعه کشـور 

در راه اسـت و در راسـتای آبادانـی کشـور غفلـت نخواهـد 

کـرد. وی خـط مشـئ سیاسـی جمهوریـت را بـا ادبیـات و 

در  عـادی سیاسـی  روال  از  متفـاوت  خیلـی  هـای  مـاده 

کشـور بیـان مـی کنـد. نشـانه هـا و شـباهت هـای زیـادی 

میـان مشـئ سیاسـی جمهوریـت و مرامنامـه هـای احزاب 

سیاسـی چـپ گـرأ دیـده مـی شـود. مـردم امیدوارانـه و 

خوشـبینانه بـه حادثـه نـگاه مـی کننـد و آرزو دارنـد که در 

چـر جمهوریت بتوانند عدالت اجتامعی را در افغانسـتان 

بـه صـورت حـد اقلـی تجربـه مناینـد.  

در  جمهوریـت  نظـام  در  را  خـان  داوود  سیاسـی  مشـئ 

حـوزه داخلـی چنـد محـور اساسـی تشـکیل مـی داد. اول 

اصاحـات ارضـی در رسارس کشـور؛ ایـن موضـوع به سـود 

دهقانـان بـی زمیـن و مردمـان بودنـد کـه در روسـتاهای 

افغانسـتان زندگـی مـی کردنـد اما زمیـن از خود نداشـتند 

و یـا اگـر داشـتند که خیلـی کم بـود. دوم توسـعه زراعت و 

باغـداری در کشـور کـه ایـن مسـأله نیـز بـه نفـع مـردم کم 

درآمـد و دهقـان پیشـه¬ی افغانسـتان بـود. سـوم توسـعه 

صنعـت وتجـارت بـود کـه از رونـق پاییـن در افغانسـتان 

برخـوردار بـود. چهـارم تعلیـم و تربیـه و گسـرش آن در 

متامـی مناطـق کشـور. ایـن هـا چنـد نکتـه اساسـی بـود 

کـه در سیاسـت داخلـی داوود خـان در نخسـتین روزهـای 

قـدرت شـان توضیـح داده شـد. ایـن پالیسـی هـا در پان 

موسـوم بـه پـان هفـت سـاله دولـت جمهـوری اسـامی 

افغانسـتان، بـه مـردم روشـن گردیـد. 

در حـوزه سیاسـت خارجـی داوود خـان نزدیکـی سیاسـی 

بـا  را  افغانسـتان  جمهـوری  سیاسـی  روابـط  تقویـت  و 

اتحـاد جامهیـر شـوروی در صـدر دکتورین سیاسـی نظام 

جمهوریـت خویـش اعان کرد. رسدی مناسـبات با کشـور 

هـای همسـایه در پلـه هـای اول سیاسـت گـزاری داوود 

خـان دیـده مـی شـد. همچنـان روابـط نـه چنـدان خـوب 

بـا بلـوک غـرب در ابتـدأی اعـان جمهوریـت بـه نظـر مـی 

رسـید. کشـورهای همسـایه افغانسـتان ماننـد جمهـوری 

حلقـه  در  ایـران  اسـامی  کشـور  و  پاکسـتان  اسـامی 

سیاسـت خارجـی جمهوریـت داوود خـان بـا رنـگ بسـیار 

ضعیـف و حتـی بـی رنـگ دیده مـی شـود. موضـوع آزادی 

پشتونسـتان از جانـب داوود خان به صورت آشـکارا در آغاز 

عمـر جمهوریـت مطمـح نظـر قـرار گرفـت و مشـخصا ابراز 

گردیـد کـه خـود مختـاری پشتونسـتان بـرای افغانسـتان 

یـک امـر اساسـی و بـرای خـود پشتونسـتانی هـا یـک حق 

بنیادیـن محسـوب می گـردد. دامـن زدن به این مسـأله از 

جانـب دولـت جمهـوری افغانسـتان بـه رهـربی داوود خان 

در رشایـط اتفـاق مـی افتـد کـه منطقـه در گیـر یارگیـری 

هـای جنـگ رسد اسـت. پاکسـتان از این فرصت اسـتفاده 

منـوده بـرای اینکـه بتوانـد سیاسـت هـای داوود خـان را 

نسـبت بـه پشتونسـتان، دخالـت در امـور کشورشـان ثابت 

منایـد بـه بلوک غرب و کشـور ایاالت متحـده امریکه روابط 

خویـش را نزدیـک سـاخت. در جهـت دفـع ایـن سیاسـت 

و  اقتصـادی  و  سیاسـی  قـدرت  بـا  افغانسـتان  سـوی  از 

تسـلیحاتی امریـکا وارد میـدان رقابتی گردیـد. داوود خان 

بـه صـورت عملی از ابراز این نوع سیاسـت در قبال مسـأله 

پشتونسـتان بـرای  آن منطقـه و یـا افغانسـتان هیچ چیزی 

را کسـب نتوانسـت، جـز اینکـه دشـمنی و تیرگـی روابـط 

بـا کشـور پاکسـتان را بـرای نظـام جمهوریت و افغانسـتان 

خرید. 

ناراضیـان دو قـوم پشـتون و بلـوچ کـه از خـاک پاکسـتان 

فـراری بودنـد و حکومـت وقـت پاکسـتان بـا آنـان مشـکل 

داشـتند، در خاک افغانسـتان و در قلمرو جمهوریت مکان 

امـن داشـتند. ایـن امـر مسـبب تیره¬گـی روابط سیاسـی 

میـان دو همسـایه گردیـد. کشـور پاکسـتان نیـز در یـک 

عمـل متقابـل، از کسـانیکه در افغانسـتان از جمهوریـت 

رضایت خاطر نداشـتند و مجبور به ترک افغانسـتان شـده 

بودنـد پذیـرای خیلـی گرمـی را تـدارک دیدنـد. عـده¬ی 

از اسـام گرایـان تنـدرو کـه در افغانسـتان تحـت رهـربی 

داوود خـان، زمینـه بـرای زیسـت شـان تنـگ شـده بودند، 

بـه کشـور همسـایه یعنی پاکسـتان پنـاه بردنـد و در آن جا 

ماندنـد. ایـن رونـد ادامه پیدا منود تا زمانـی که جمهوریت 

نیـز به سـقوط مواجه شـد و نظام کمونیسـتی رویـکار آمد. 

پاکسـتان در پـی تافـی بـود و ایـن فرصـت برایش هـر روز 

بهـر مسـاعد مـی گردید. 

داوود خـان در سیاسـت خارجی جمهوریـت، در ادامه 

راه بـا تناقضـات رو بـرو گردیـد، بعـد از سـه سـال اول 

چرخشـی قابـل مالحظه¬ی در سیاسـت خارجی او رو 

مناشـد. رسدی روابـط در دیـدار های سیاسـت مداران 

افغانسـتان و اتحـاد جامهیـر شـوری در نیمـه¬ی راه 

بـه مالحظـه مـی رسـید کـه آن تنـور گـرم مناسـبات 

هـردو کشـور را کـه در اول دیـده مـی شـد، به بنبسـت 

بسـیاری از مـردم افغانسـتان در یـک وضعیت 

بـاور همـگان  پروسـه صلـح می نگرنـد،  بـه  مبهـم 

نسـبت بـه آن کمرنـگ شـده اسـت. توده هـا توجـه 

خاصـی بـه صلـح ندارنـد، طـی مـدت گفتگوهـای 

واقعیـت صلـح  افـت و خیزهـا،  بـا متـام  دوامـدار 

از چشـامن مـردم بـه دور نگهداشـته شـده اسـت، 

آمریـکا بـه عنـوان تنهـا تصمیـم گیرنـده، توانسـت 

کـه جریـان صلـح را بـه گونـه ی غیـر قابـل پیـش 

آن  پـی  در  و  نگهداشـته  مخفـی  دولـت  از  بینـی 

نـه تنهـا کـه دولـت در آن حضـور نداشـت؛ بلکـه 

دیـدگاه مـردم را نیـز نسـبت بـه دولـت خدشـه دار 

منـود، بـا ایـن حـال، پـس از ایـن وقفـه ی طوالنی 

رسیال صلح آغاز شـده اسـت و  داکر عبدالله در 

رأس یـک هیـأت بلندپایـه متشـکل از چهره هـای 

مطـرح سیاسـی کشـور در میـز رو در رو بـا طالبان 

در حـال چانـه زنـی اسـت، چهره های رسشناسـی 

نیـز  نـور  محمـد  عطـا  و  خلیلـی  کریـم  همچـون 

هیـأت  انـد.  گرفتـه  هیـأت جـا  ترکیـب  در  اینبـار 

جمهوریـت از لحـاظ ترکیـب ملـی و جنسـیتی بـه 

ایـن گفتگـو حضـور  در  قبـل  از  متفـاوت  گونـه ی 

یافتـه انـد؛ امـا انتظـار مـردم از هیـأت جمهوریـت 

ایـن اسـت کـه ایـن بـار بـا درنظرداشـت واقعیـت 

رسنوشـت  افغانسـتان،  جامعـه  بـر  حاکـم  هـای 

جنـگ و یـا صلـح را با گـروه طالبان یکـره کنند. 

دوحـه  توافقنامـه  انعقـاد  زمـان  از  کـه  را  آنچـه 

میـان آمریـکا- طالبـان شـاهد بودیـم، بدتر شـدن 

روز افـزون وضعیـت امنیتـی در افغانسـتان بـوده 

اسـت، طالبـان بـه صـورت بسـیار هدفمندانـه بـه 

گونـه ی فـاز حمات شـان را از ترورهـای زنجیره ی 

هدفمنـد بـه جنـگ هـای رو در رو تغییـر دادنـد 

و دسـت حامیتـی  عمیـق  اسـراتژی  گویـای  کـه 

می باشـد.  گـروه  ایـن  پشـت  در  کان  بسـیار 

طـرح  طالبـان  گـروه  گذشـته،  سـال  زمسـتان  از 

حملـه تروریسـتی بـر الیـه هـای مختلـف جامعـه 

روشـنفکری افغانسـتان را آغـاز منود، ایـن گروه به 

صـورت مخفیانـه، روزنامـه نـگاران، فعـاالن مدنی، 

چهره هـای سیاسـی و خلبـان هـای کشـور را مورد 

هـدف تروریسـتی قـرار میـداد/ میدهد بـدون آنکه 

مسـئولیت آن را بـه عهـده بگیرنـد، هـدف از ایجاد 

گـزار  تأثیـر  اقشـار  ایـن  میـان  در  وحشـت  مـوج 

هـای  خواسـته  برابـر  در  آنـان  تسـلیمی  جامعـه، 

ایـن گـروه بـود، طالبـان از جامعـه روشـنفکری و 

روزنامـه نـگاران بـه شـدت در هـراس انـد، بـه باور 

هـا  شـخصیت  ایـن  وجـود  بـا  کابـل  گـروه،  ایـن 

دژ  تأثیرگـزار،  سیاسـی  شـخصیت های  دیگـر  و 

تهاجمـی طالبـان  برابـر حمـات  در  مسـتحکمی 

اسـت و ایـن گـروه در موجودیـت چنین شـخصیت 

هـا راهـی بـه کابـل بـاز نخواهند توانسـت ولـو اگر 

بسـیاری از والیـات کشـور را هـم تـرف مناینـد. 

بـه همیـن علـت از قتـل هـای زنجیـره ی دسـت به 
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کار شـدند و بـا قطع حامیت هـای هوایی نیروهای 

بیـن املللـی، به جنگ رخ جدیدی بخشـید که آن 

حملـه بـه ولسـوالی هـا و قصبـات کشـور بـود در 

ایـن رویکـرد، طالبان دسـتاوردهایی هم داشـتند.

پیـش از اجـرای حمات بر مراکز ولسـوالی ها 

و در زمانـی کـه ادعـای این گروه مبنـی در اختیار 

داشـن بیرشیـن جغرافیـای ایـن کشـور از سـوی 

نهادهـای بیـن املللـی رد می گردیـد، از پذیـرش 

مذاکـره بـا هیـأت دولـت دوری می جسـتند، ایـن 

گـروه چندیـن بار هیـأت دولت را دور زد و در بسـا 

مـوارد، از پشـت درهـای بسـته آنـان را نپذیرفـت 

کـه  اسـت  بـوده  هـم  مـوارد  دیگـر  برخـی  در  و 

آنـان قابـل پذیـرش  پیشـنهاد صلـح دولـت بـرای 

نبـوده اسـت، پیـش از مـاه رمضـان قـرار بـود کـه 

گفتگوهـا بـه صـورت جدی در کشـور ترکیه صورت 

گیـرد؛ امـا طالبـان بـا ایـن بهانـه کـه گفتگوهـا به 

بعـد از مـاه رمضـان آغـاز شـود از آن زمـان تـا حال 

حـارض بـه ایـن پروسـه پشـت کـرده بودنـد. اینبـار 

چـه شـده کـه طالبـان بـه صلـح آری گفتـه انـد و 

بـه صـورت منایشـی هـم که شـده بـا هیـأت دولت 

دور یـک میـز نشسـته انـد؟ از نـگاه اسـراتژیکی 

اگـر بـه مسـئله بنگریـم، طالبـان از دو جهـت ایـن 

پروسـه را در حـال حـارض بـه نفع خـود می بیننند، 

انـد کـه حـدود 200  اول؛ طالبـان مدعـی  نـگاه 

ولسـوالی کشـور را در اختیـار دارنـد و در عمـوم 

ادعـای کنـرل 85% جغرافیـا را در ایـن رسزمیـن 

قوی تـر  روحیـه ی  بـا  اسـاس  همیـن  بـه  دارنـد، 

خواسـته هـای شـان را در میـز مذاکـرات مطـرح 

خواسـته ی  دو  گـروه  ایـن  دوم؛  نـگاه  می سـازند. 

سـنگین شـان را کـه بـرای هیـأت جمهوریـت و در 

عمـوم مـردم افغانسـتان قابـل قبول منی باشـد به 

گونـه ی راحـت تـر مطـرح می سـازند، دو خواسـته 

ایـن گـروه که از گذشـته تـا کنون به آن پا فشـاری 

دارنـد، رهایـی هفت هزار زندانی و خارج شـدن از 

لیسـت سـیاه شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد 

می باشـد. ایـن دو مـورد بـه حـدی بـرای طالبـان 

حایـز اهمیـت اسـت کـه در زمـان مذاکـرات دوحه 

بـر رس عـدم توافـق در این دو مورد، می خواسـتند 

امـا  ببنندنـد؛  را  هـا  امریکایـی  بـا  مذاکـره  بـاب 

در  و  پذیرفـت  را  آنـان  خواسـت  امریـکا  مناینـده 

توافقنامـه دوحـه آن را در غیـاب دولـت جمهـوری 

اسـامی افغانسـتان بـه عنـوان مـوارد قابـل اجـرا 

درج منـوده و امضـا منـود.

می گـردد  مشـاهده  آنچـه  حـارض  حـال  در 

آلودگـی آب از منشـأ آن اسـت، بـه همیـن جهـت 

اسـت کـه این گـروه همـواره توافقنامه دوحـه را به 

عنـوان سـند ابطـال ناپذیـر مبنـای مذاکـرات بین 

بـه  گونـه  ایـن  اگـر  می مناینـد؛  مطـرح  االفغانـی 

پیـش بـرود و آنـان از ایـن دو خواسـته مطابـق بـه 

توافقنامـه دوحـه کوتـاه نیاینـد، صلـح افغانسـتان 

رساب و ضیـاع وقـت بیـش نخواهـد بـود. هیـأت 

جمهوریـت نیـز بـا درک از خطـرات و پیامدهـای 

توافقنامـه دوحـه، کامـا متوجـه قضیـه اسـت. رخ 

دیگـر آن بحـث بر رس قانون اساسـی آینده اسـت. 

را  کنونـی  جمهوریـت  اساسـی  قانـون  طالبـان 

پذیـرا نیسـتند؛ بلکـه هـدف آنـان از تدویـن قانون 

اساسـی، قانونـی اسـت کـه بـدون در نظرداشـت 

نظـام کنونی و دسـتاوردهای آن، بـه گونه ی کاما 

اسـامی مطابـق بـا قرائتی کـه این گروه از اسـام 

دارنـد تدویـن گـردد. در واقـع آنچـه کـه طالبان از 

ایـن قانـون اساسـی و نظـام آینـده شـکل کامـل 

امـارت تحـت عنـوان » نظـام اسـامی« اسـت، این 

گـروه انتخابـات، حقـوق شـهروندی و آزادی بیـان 

نیسـتند؛  پذیـرا  معیارهـای جهانـی  بـا  مطابـق  را 

بلکـه تشـکیل شـورای اهـل حـل و عقد مـی تواند 

در متـام امـور کشـوری و لشـکری تصمیـم گیرنده 

هـای  خواسـته  چنیـن  ارائـه  بـا  طالبـان  باشـد. 

فـردی  بـه حقـوق  بهایـی  و یکجانبـه هیـچ  ثقیـل 

نیسـت،  قائـل  افغانسـتان  مـردم  شـهروندی  و 

طـرح ایـن خواسـته ها کامـا واضـح اسـت کـه در 

تضـاد و مغایـرت بـا خواسـت هیـأت دولـت و مردم 

افغانسـتان قـرار دارد؛ آنچـه کـه ایـن گـروه بـه آن 

بـاور دارد تسـلیمی تاکتیکـی و بـدون قیـد و رشط 

اقشـار سیاسـی و دولـت در برابـر آنـان می باشـد. 

ایـن بسـته ی تسـلیمی نـه تنهـا کـه قابـل بحـث و 

مذاکـره نیسـت؛ بلکه مناینـدگان دولت در صورت 

مواجهـه بـا چنیـن دیـدگاه نبایـد قدمـی در ایـن 

زبـان  بـه  ایـن زمینـه  بردارنـد و حرفـی در  راسـتا 

نیاورنـد؛ چنیـن بسـته ی پیشـنهادی نـه تنهـا کـه 

گفتگـو بـر رس صلـح نیسـت؛ بلکـه توهیـن بسـیار 

کان بـه شـعور جمعـی ایـن مـردم اسـت کـه طـی 

انـد  توانسـته  بیسـت سـال حاکمیـت جمهوریـت 

در  یابنـد،  دسـت  آمـد  روز  و  معیـاری  دانـش  بـه 

واقـع آنچـه کـه از تقاهـای طالبـان و عطـش ایـن 

گـروه در جهـت بـه دسـت گرفن سـهم حداکرثی 

قـدرت پیـدا اسـت آنـان زبـان تفنـگ را نسـبت بـه 

دیپلامسـی ترجیـح میدهنـد و در فرایند مذاکرات 

نیـز بسـته ی تسـلیمی را پیشـکش مـی کننـد کـه 

برگرفتـه از میادیـن جنـگ بـه آنـان روحیـه تزریـق 

مـی کنـد؛ بنا بـر ایـن هیـأت جمهوریت بـه عنوان 

مناینـدگان اکرثیـت مطلـق ایـن رسزمیـن، کامـا 

پیشـنهادی  لیسـت  مضاعـف  و  مثبـت  روحیـه  بـا 

توافـق  آن  بـر  افغانسـتان  مـردم  کـه  را  صلـح 

طالبـان  اقلـی  حـد  گـروه  جانـب  بـه  دارنـد  نظـر 

تحویـل دهنـد؛ آنچـه کـه از خواسـت مـردم واضـح 

اساسـی  قانـون  تعدیـل  راسـتای  در  آنـان  اسـت 

ندارنـد؛ چـون  جمهوریـت کنونـی هیـچ مشـکلی 

هـر قانـون بـا توجـه بـه مقتضیـات عـر و زمـان 

پـس از گذشـت چنـد دهـه بـه تعدیـل و بازنگـری 

رضورت دارد. ادغـام ایـن گـروه در من تشـکیات 

و سـاختار کنونـی نظـام کـه دسـتاورد خـون هـای 

پـاک شـهدای ایـن رسزمیـن مـی باشـد نیـز بـرای 

قابـل پذیـرش اسـت؛ زیرا آنـان هامننـد مجاهدین 

بـا سـاز و کار حکومـت داری و  در دهـه هفتـاد، 

مدیریـت کان ایـن عرصـه کامـا در مشـکات بـه 

مـر می برنـد، طالبـان طـی ایـن دو دهـه هـر چه 

انتحـار و  پـرورش  و  بـر ظرفیـت جنـگ  توانسـتند 

انفجـار و تخریـب تأسیسـات عـام املنفعـه مترکـز 

منودنـد. چنیـن حالـت باعـث گردیـده اسـت کـه 

فهـم  کار  و  مسـلکی  نیروهـای  تربیـت  از  آنـان 

داری  حکومـت  حـال،  ایـن  بـا  مباننـد.  محـروم 

تنهـا از مجـرای تفنـگ و زور نظامـی قابـل اعـامل 

نیسـت؛ بلکـه نیازمنـد خدمـات جمعـی و ارائه کار 

ویـژه هـای مختـص بـه خـود اسـت کـه ایـن نهـاد 

بـه  بتوانـد  پویـا  و  بـه عنـوان یـک موجـود سـیال 

ادغـام  جهـت  ایـن  از  دهـد؛  ادامـه  خـود  حیـات 

آنـان در بدنـه نظـام بـا توجـه بـه عـدم خـردورزی 

از دانـش حکومـت داری یـک  آنـان  و محرومیـت 

رضورت انـکار ناپذیر اسـت. هیـأت جمهوریت می 

توانـد بـا چانـه زنـی در ایـن گونـه مـوارد همـکاری 

شـان بـا مناینـدگان طالبـان را اعام مناینـد؛ ورنه 

ایـن گـروه خودشـان نیـز ایـامن دارند کـه توانایی 

از  امـر  ایـن  و  ندارنـد  را  مسـتقل  داری  حکومـت 

هـر ابعـادی کـه در نظـر گرفتـه شـود بـرای آنـان 

مقـدور نیسـت؛ لـذا در شـعاع روشـنایی کـه رسان 

جمهوریـت از آن برخوردارنـد طالبـان را بـه بدنـه 

نظـام سـوق دهنـد.

نیـز چنیـن شـد،  در آخـر  و خاموشـی سـوق مـی داد. 

ظاهـراً احساسـات فـردی شـخِص داوود خان ایـن امر را به 

شـکل کامـل مهیا منـود. گرچه ایجاد چنین رشایط سـالها 

قبـل در رقابـت بـزرگ هـردو بلـوک در میـدان سیاسـت و 

جغرافیای افغانسـتان نطفه گزاری شـده بود. عدم تعقل و 

دور اندیشـی سیاسـی در نظـام جمهوریـت و تصمیم های 

فـردی ایـن میـدان را بیشـر از پیـش بـرای دیگـران مهیـا 

بود.  منـوده 

احساسـات گـرم و وطـن دوسـتانه¬ی را کـه داوود خـان از 

خـود در نشسـت بـا رهـربان اتحاد جامهیر شـوروی نشـان 

مـی دهـد، یکـی از نشـانه هـای نبود پالیسـی هـای تیمی 

و دور اندیشـانه اسـت. وگرنـه، در آنوقـت حسـاس نبایـد 

همچـو برخـورد و کاری میـان رهربان دو کشـور صورت می 

گرفـت. ناراحتـی داوود خان از ابراز نظـر های تند برژنف و 

ترک جلسـه و در نهایت رسدی روابط میان دو کشـور، کار 

را بدانجا کشـاند کـه رژیم جمهوریـت داوود خان با احزاب 

و شـخصیت هـای که داوودخان را در پیـروزی کودتای 26 

رسطـان کمـک منوده بـود از میان برداشـت. 

رئیـس جمهـور داوود، بـا نـا امیـد شـدن از اتحـاد جامهیر 

شـوری منازعـه و تقابـل دو بلـوک جهانـی را بـا رفـن بـه 

کشـور ایـران و پاکسـتان و ایجـاد روابـط دوسـتانه بـا اکـرث 

کشـور هـای اسـامی کـه گرایش قطـب غربی را داشـتند، 

در افغانسـتان مسـاعد سـاخت. 

سـفر داوود خـان بـه کشـور هـای همسـایه افغانسـتان بـه 

ظاهـر دسـتآورد قابـل تأمـل داشـت. امـا اینکـه ایـن وعده 

هـا چـه وقت به منصـه¬ی عمل می گراییـد، هیچ فرصتی 

نـه بـرای داوود خـان باقی مانـد و نه برای افغانسـتان مهیا 

شـد. سـخرنانی معـروف رئیـس جمهـور داوود خـان بعد از 

برگشـت از ایـران در شـهر هـرات پیـام خیلـی واضـح برای 

شـوروی هـا بـود و شـوروی هـا را بـه صـورت کامـل آمـاده 

تخریـب  در  را  خویـش  اساسـی  هـای  دخالـت  تـا  منـود 

جمهوریـت داوود خـان اجرایـی منایـد و اینـکار را بـدون 

تردیـد بـه انجاد رسـاند.

بازی سیاسـی رئیس جمهور داوود خـان، در حوزه خارجی 

شـباهت هـای زیـادی دارد بـا دو تحـول در دو برُهـه¬ی 

تاریخـی دیگـر در ایـن رسزمیـن. منونه اول دوسـت محمد 

خان اسـت که در سـال 1838م با احساسـات از انگلیس 

قطـع رابطـه مـی منایـد و بـه روسـیه تـزاری رو مـی آورد. 

سـقوط  زمینـه  نهایـت  در  خـان  محمـد  دوسـت  اینـکار 

حکومـت خودش و نخسـتین تهاجم نظامـی انگلیس را در 

خـاک افغانسـتان فراهم کـرد. منونه دیگر؛ شـیرعلی خان 

روابـط نزدیک سیاسـی با روسـیه تـزاری در سـال 1878م 

بـه ناچـار ایجـاد منـود یـا بهـر اسـت بگویـم که نتوانسـت 

تعادل را میان دو ابرقدرت آنروز در افغانسـتان برقرا سـازد؛ 

این امر زمینه اسـقاط پادشـاهی وی و تباهی افغانستان را 

مسـاعد منود و برای بـار دوم انگلیس تهاجم نظامی منود. 

نکتـه¬ی اخیـر اینکه برای داوود خان مسـأله پشتونسـتان 

از جایگاهی ویژه¬ی در حیطه سیاسـت خارجی و داخلی 

ایـن موضـع گیـری  نهایـت  امـا در  بـود.  شـان برخـوردار 

سیاسـی شـان در برابر پاکسـتان به پشـیامنی منجر شـد. 

ولـی ندامـت سیاسـی رئیـس جمهـور داوود خـان زمانـی 

اتفـاق مـی افتـد کـه دیگر سـودی بـرای او و یا افغانسـتان 

نداشـت. سـفر تاریخـی داوود خـان و متقابلـن سـفر بوتـو 

نخسـت وزیر آن وقت پاکسـتان، به افغانسـتان نشانه های 

واضـح ایـن ندامـت هـا اسـت. بـه هرحـال کودتای بیسـت 

و ششـم رسطـان، توسـط رسدار داوود خـان آغـاز دگرگونی 

هـای بیسـار ژرفـی را در کشـور رقم زد.    

کودتای 26 سرطان و گسست شیرازه نظام سلطنتی
-بخش دوم و پایانی 
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پروسه دوحه؛ ضعف طالبان، توان جمهوریت و ضرورت به ادغام
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 بازی با اعداد              3322
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3217    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3493
وزیرسفید را در خانه  b7 حرکت دهید. 

3522

جواب هدف         2970

  

 
ام

ت

ل
ه

هنرو

ثور
امروز صبح مشــکالت مالی ممکن است شما را بدخلق کند. سعی کنی که آرام 
و محتاط باشــید. مخصوصا زمانی که می خواهید کارهای تجاری انجام دهید! 
زیرا که به راحتی دچار اشتباهاتی می شوید که مشکالت قانونی را در بر دارد. 

جوزا
باید دقت کنید و از دعوا کردن با شــریک عاطفی تان اجتناب کنید. به عبارتی 
اگــر می خواهید که از هر گونه دعوا و بحث جلوگیری کنید با یکدیگر به خرید 

بروید.

سرطان
ممکن اســت به دلیل مشــکالت جزئی مالی که دارید عصبانی باشید. باید 
آرام باشــید، در هر کاری که می خواهید انجام دهید. ممکن است بخواهید 

که توصیه های بستگان ســالمند را نیز در نظر بگیرید. 

اسد
امروز صبح بســتگان خارج از شــهر برای شما اخبار ناخوشــایندی می اورند. 
احتمــاال مجبور باشــید که به یک ســفر طوالنی بروید. بــه قوانین راهنمایی 

رانندگی توجه کنید.

سنبله
اخبار خوبی از ســمت یکی از بســتگان در راه است که به مالقات شما می آیند. 
سعی کنید که خیلی پرسرو صدا نباشید و بحث هم نکنید. توصیه های خانواده و 

دوستان تان را نیز توجه کنید.

حمل
اگر قصد سرمایه گذاری دارید باید صبور باشید. امروز خوش شانس نیستید. از 
ریسک کردن اجتناب کنید – به راحتی دچار شکست خواهید شد. عصبانیت بر 

مشارکت های تان تاثیر خواهد گذاشت. 

میزان
به نظر می رســد که بسیار مشغول هســتید، برنامه های زیادی دارید، اما 
ممکن اســت در بهترین حالت نیز نباشید. از شــانس تان استفاده نکنید! 
موفقیت در کنار شــما نیست. باید از بحث با شــریک عاطفی تان اجتناب 

کنید.

عقرب
حوادث غیر منتظره ای رخ خواهد داد که تمام برنامه های شما را امروز تغییر 
می دهد. یکی از دوســتان خانوادگی به شــما فرصتی برای پیوستن به یک 

پروژه کاری میدهد. نباید تصمیمات عجوالنه ای بگیرید – کمی صبر کنید.

قوس
امروز صبح احتماال به یک ســفر کاری می رویــد. ظاهرا حس و حال خوبی 
ندارید و بیش از حد واکنش نشــان می دهید. سعی نکنید که دیدگاه خود را 

به دیگران تحمیل کنید. و از بحث کردن اجتناب کنید. 

جدی
امروز صبح به دلیل ســوتفاهم با یک خانم ســالمند در خانواده تان عصبی 
هســتید. احتماال بخواهید که از مالقات با دوســتان تان و بســتگان تان 

اجتناب کنید، وگرنه مود همه را خراب خواهید کرد. 

دلو
به نظر می رســد که از همه چیز ناراضی هســتید، بنابراین سعی می کنید که 
یکسری چیزها را در زندگی تان را تغییر دهید. ممکن است برای وامی که اخیرا 

تالش کرده اید دریافت نکنید. 

2971

منطــق ـ نطق ـ ناطق ـ 
منطقه ـ قنــد ـ نهاد ـ 
نمد ـ نماد ـ دهان ـ هند 
ـ نام ـ نما ـ امن ـ ندا ـ 
ندام  ناقد ـ  نقد ـ  نادم ـ 

ـ نه.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4261   یک شنبه   27 سرطان  1400   18  جوالی  2021 
4

حوت
ممکن است به دلیل مشکالت مالی ناراحت هستید. صبرتان را از دست ندهید! 
یکی از دوســتان تان تمایل دارد پولی که نیاز دارید را به شما قرض دهد. زمان 

مطلوبی برای کسب و کار نمی باشد. 

 شطرنج                     3494

ر

آهیانه ـ اهتزاز ـ بخیه ـ پرتگاه ـ تخلف ـ ثایر ـ جنگنده ـ چلیپا ـ حادثه 
ـ خزانه ـ درایت ـ ذرات ـ راستگو ـ زرکوب ـ ژاندارم ـ سجاده ـ شاهتوت 
ـ صحــراـ  ضربتـ  طبیبـ  ظریفـ  عوامـ  غصهـ  فلزاتـ  قیامـ  کندوـ  

گلزار ـ لوایح ـ میراب ـ نهفته ـ وقایه ـ هم نمک ـ یاسمن.

ر ا س ت گ و ب ی ب ط ض چ

ا غ ه ک ع و ا م ت ر ب ح

ز ژ ن د ک پ س ر ب خ ل ه

ل ک ا ر ن ج ژ ت ی و ل ت

گ ن ز ذ ا گ ظ ه ا ا گ ف

ش د خ د ز ه ن ی ک ز ث ه

ا و ه ث د ا ح ج م چ ل ن

ه ق ف ر ی گ ز ت ن ل ب ف

ت ا ا ه پ ت ا ت م ی ا ی

و ی آ ص ح ر ا ث ه پ ر ر

ت ه ث غ ذ پ ن م س ا ی ظ

ژ ا ن د ا ر م ق ی ا م آ

س

نازی ها کمک کرد. اوایل دهٔه ۱۹۵۰، مایرکه به جامعٔه ادبِی وین وصل شد که 

در آن زمان، اینگه بورگ باخامن مولف و شاعر فمینیست اتریشی در کانوِن این 

جمع قرار داشت. او همچنین با گروه وین همکاری می کرد که درواقع انجمنی 

تلویحی از مولفان اتریشی بود که به جنبش های آوانگارد مثل دادائیسم، 

سورئالیسم و اکپرسیونیسم عالقٔه مشرتک داشتند، و در کافه گلوری روبه روی 

دانشگاه وین دور هم جمع می شدند.

خودش در مصاحبه ای با روزنامٔه دی ِولت در سال ۲۰۱۳، دربارٔه سال هایی که 

دور و بِر این گروه بود گفت، »موقعِ آزمون و خطای ما بود، و بهرتین روزهای 

من هم بود«. نارشان عالقه ای به کتاب های آن ها نشان منی دادند. او گفت، 

»تا یک دهه ما برای خودمان می نوشتیم«.

سال ۱۹۵۴، مایرِکه و یاندل در یک جشنواره ادبِی جوانان در شهر اینس بروک 

اتریش با هم آشنا شدند. آن ها که در آن زمان خودشان متاهل بودند، از 

همرسان شان طالق گرفتند تا با هم باشند، اما در یک خانه زندگی منی کردند. 

مایرکه در سال ۲۰۱۴ به روزنامٔه کوریه گفت، »اگر می خواهید چیِز خوبی 

بنویسید، منی توانید با کسی زندگی کنید«.

بین او و یاندل رشاکتی ُهرنی شکل گرفت و از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ چهار منایش 

رادیویی به عالؤه کارهای دیگر تولید کردند. اولین منایش رادیویی آن ها 

)Five Man Humanity( جایزٔه رادیویِی کریگس بلینِدن را در ۱۹۶۰ بُرد، 

که باالترین جایزٔه منایش رادیویی است، و ابتدائا کهنه رسبازاِن نابینا در آن 

رأی گیری می کردند.

اولین کتاب قطعات نرث او )Larifari: A Confused Book( در ۱۹۵۶ و 

به عنوان بخشی از مجموعه آثار مولفان جوان اتریش منترش شد؛ اما اولین 

کتاِب شعرش، »Death by Muses« را یک دهه بعد وقتی ۴۲ساله بود چاپ 

کرد. این اثر، او را به صدایی پیشگام در شعر نسل خودش بدل کرد.

مدت کوتاهی بعد، در ۱۹۶۹، بعد از ۲۴ سال تدریس انگلیسی، پیش ازموعد 

بازنشسته شد و بقیٔه زندگی طوالنی خود را وقف نوشنت کرد. این نویسندگْی 

حیرت آور بود. مجموعه اشعار او در ۲۰۰۳، بیش از ۱۰۰۰ قطعه شعر دارد. 

نرثیاِت او بیش از ۲۰ جلد می شود، از جمله مجموعه خاطراتی دربارٔه خودش 

 Raving« و یاندل. جامع ترین گلچین اشعار او به زبان انگلیسی با عنوان

Language«، در ۲۰۰۷ منترش شده است.

مایرِکه یک بار بین نظم و نرث متایزی قائل شد و گفت: »نوشنِت شعر مثل 

نقاشِی آب رنگ است. نوشنت نرث، هرنِ سخت است، مثل مجسمه سازی«. 

 The« اوایل امسال، منتخبی از آثاِر اتوبیوگرافیک او به انگلیسی تحت عنوان

Communicating Vessels« منترش شد. به گفتٔه مایرِکه، کتاب های او، 

که معموال در تیراژ چندهزار نسخه منترش شده اند، او را پولدار نکردند. او 

در مصاحبه با کوریه گفت، »با پوِل جایزه زندگی می کنم«. )او هیچ بازماندٔه 

درجه یکی ندارد.(

جدیدترین کتاب مایرِکه )…as mornings and mossgreen( در ماه جوالی 

در فهرست جایزٔه کتاب الیپزیک قرار گرفت. هیئت داورانی که او را نامزد 

کرد، به شیؤه او »در آمیزش شعر و نرث در قالِب دیباچه هایی مملو از شیفتگی، 

پوچی، خیال پردازی، و رویابافی« اشاره کرد. او در داستاِن »قلبم اتاقم اسمم« 

)۱۹۸۸(، که بدون عالئم نگارشی نوشته شده، خیلی ساده زندگی اش را 

این گونه خالصه می کند: »زنده ام می نویسم«.

او در مصاحبٔه خود با دی ولت در ۲۰۱۳ گفته است که، »مرگ واقعا بی رحم 

است. چون شام منی خواهید بروید، چون او می خواهد شام بروید. هنوز 

همٔه کارهایی را که می خواستید انجام نداده اید. و من هنوز خیلی چیزها 

می خواهم. منی توانم فکرش را هم بکنم که زمانی قبل از مرگم بگویم: حاال 

دیگر نوشنت بس است«.

فریدریکه مایرِکه، یکی از تاثیرگذارترین و پرافتخارترین شعرای زبان 

آملانی در دوران پس از جنگ، در ۹۶سالگی از میان ما رفت. گرچه 

او را به عنوان شاعر می شناختند، طیف فعالیت هایش بسیار وسیع تر 

بود و آثار فراوانی تولید کرده است که تقریبا متام ژانرهای ادبی را 

شامل می شود: رمان، خاطره نویسی، کتِب کودکان، درام و منایش های 

رادیویی، و البته شعر. فقط جزئی از آثار او به انگلیسی ترجمه شده 

است.

آثار او قالِب نوآورانه داشت، که عمدتا از قدرِت خالقٔه زبان در بیان 

جزئیات زندگی روزمره، جهان طبیعت، عشق و اندوه بهره می برد. و 

گرچه اغلب آوانگارد بود، اما عمیقا شخصی هم بود. زبانی رسزنده و 

غلیظ داشت که به قوِل پیرت سیر شاعر ایرلندی، »سیالب مداوِم زباِن 

آزاد و تداعی بخش و پرشور، برای بیاِن دغدغه های خصوصی« بود.

او جوایز فراوانی دریافت کرد، از جمله جایزٔه گئورگ بوشرن که یکی 

از باالترین افتخارات ادبیات آملانی است. چند تن از مولفاِن برندٔه 

جایزٔه نوبل ادبیات، مثل هایرنیش بُل، گونرِت گراس، اِلفریده یلینیک 

و پیرت هانتکه هم این جایزه را برده اند؛ و مایرِکه هم سال ۲۰۰۴ 

نامزد دریافت جایزٔه نوبل ادبیات شد. آکادمی زبان و ادبیات آملانی 

که جایزٔه بوشرن را اهداء می کند، در مورد انتخاب او گفت آثاِر مایرِکه 

کاری کرد که »ادبیات آملانی به شیؤه خودش، با جریاناِت زبانِی 

خودش، و واژگان ابداعی و تداعی های خودش، غنی تر شود«.

رایان روبی، نویسنده و مرتجم، دربارٔه او نوشته است، »او شاعری ست 

که در تقاطعِ شخصی ترین لحظه، که اندیشٔه فانی ست، و 

همگانی ترین لحظه، که اندیشٔه فناست، می نویسد«. مایرکه بعد از 

مرِگ یارش ارنست یاندل نویسندٔه آوانگارد در سال ۲۰۰۰، به ورطٔه 

غم افتاد و »سوگنامٔه ارنست یاندل« را نوشت، که درواقع سوگنامه ای 

به طوِل یک کتاِب کامل بود. در جایی از کتاب، که با حروِف درشِت 

متعددی نوشته شده، می خوانیم:

…محو شو در بیشٔه بی تفاوتی، دیگر شوق متاشا ندارم،

هیچ چیز جز بوته ها و بیشه ها و شاخه های بی تفاوت

و فراخِی بی تفاوِت دهان ها و عابران و واژگاِن بی تفاوِت دوستان

و جیک جیِک بی تفاوِت این جهاِن لربیز از فراوانی  ــ 

هیچ کدام از چیزهای مهم،

چشم و گوشی نداشت برای شیء و واژه و تصویر و

 دسته گل و کتاب و شکوفه…

        فریدریکه مایرکه در دسامرب ۱۹۲۴ در وین متولد شد، و در شهر 

دایزِندورف در اتریِش ُسفلی رشد کرد. پدرش معلم و مادرش کاله دوز 

بود. سال ۱۹۴۲ در ۱۷سالگی، در نیروی هوایی آملان به خدمت 

گرفته شد و در نقِش منشی کار کرد، و در جریان مبباران متفقین در 

وین، در این شهر زندگی می کرد. بعد از ورود به آکادمی تجاری، در 

آزموِن ایالتِی تدریس انگلیسی قبول شد. از ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۹ به عنوان 

معلم انگلیسی در مدارس راهنامیِی وین کار می کرد.

اولین آثار منترششدٔه او شامل اشعار کوتاه برای مجلٔه آوانگارِد پالن 

است که یک مجلٔه مهم نقد ادبی در وین از ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ بود. این 

مجله  ــ  که از مجالِت قبل از جنگ مثل دی فاکِل الهام گرفته بود  ــ  آثار 

نویسندگان جوان را منترش می کرد و به احیای فرهنگ اتریش در دورٔه 

یادداشت

افغانسـتان مـا: وزارت اطالعـات و فرهنگ کشـور جشـنواره های چامه  و 

سـنگر و جشـنواره جـام جمهوریـت را برگـزار می کنـد. ایـن وزارت در دو 

فراخوان جداگانه از شـاعران و هرنمندان آواز و موسـیقی خواسته است 

که آثارهای خودشـان را در این دو جشـنواره بفرسـتند.

جشنواره چامه و سنگر

در فراخوانـی کـه از سـوی وزارت اطالعـات و فرهنگ منشـرت شـده آمده 

اسـت کـه جشـنواره چامه و سـنگر به پـاس پاسـداران میهـن، نیروهای 

امنیتـی و خیزش هـای مردمـی برگـزار می شـود و مجمـوع چامـه ها زیر 

عنـوان رسبـازان خـدا بـه چاپ خواهد رسـید. 

ایـن وزارت هم چنیـن در ایـن فراخـوان گفته اسـت که به چامـه رسایان 

برتـر جایـزه نقـدی داده خواهـد شـد.  وزارت اطالعـات و فرهنگ کشـور 

زمـان ارسـال آثـار در ایـن جشـنواره را از 1 تـا 15 اسـد 1400 اعـالن 

کـرده اسـت. ایـن جشـنواره در 28 اسـد سـال روان برگزار خواهد شـد.

جشنواره جام جمهوریت

در فراخـوان دیگـری کـه تحـت عنـوان جـام جمهوریـت از سـوی وزارت 

و  آواز  آمـده اسـت کـه هرنمنـدان  و فرهنـگ منتـرش شـده  اطالعـات 

و  حامسـی  ملـی  میهنـی،  آهنگ هـای  جشـنواره  ایـن  در  موسـیقی 

حامسـی بفرسـتند. وزارت اطالعـات و فرهنـگ در ایـن فراخـوان نیـز از 

هرنمنـدان خواسـته اسـت کـه در حامیـت از نظـام جمهـوری اسـالمی 

افغانسـتان، نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور و بلنـد بـردن روحیـه 

ملـی، آهنگ هـا و ترانه هـای حامسـی بـه آدرس ایـن جشـنواره ارسـال 

کننـد. ایـن وزارت گفتـه اسـت کـه آثار ارسـالی توسـط هیئـت حرفه ای 

و هـرنی ارزیابـی و بـه ده آهنـگ و رسود برتـر در کنـرست یـک صـد و 

دومیـن سـالروز اسـرتداد و اسـتقالل کشـور تحایـف عالی دولتـی اهدا 

می شـود. زمـان ارسـال آثـار در ایـن جشـنواره تـا 25 اسـد سـال جـاری 

گفتـه شـده اسـت.  

بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر، بخش جنبی نوعـی نگاه جشـنواره کن به 

ریاسـت آنـدرآ آرنولد فلم »باز کردن مشـت ها« سـاخته کایـرا کووالنکو از 

روسـیه را بـه عنـوان برنده اصلی خـود برگزید.

ایـن درام دربـاره زن جوانی اسـت که تالش دارد تا از فشـار خانواده اش 

فـرار کنـد. برنـدگان ایـن جوایز در مراسـمی که شـب پیش در دبوسـی 

تئاتـر برگـزار شـد، معرفـی شـدند. دیگـر برنـدگان ایـن بخـش شـامل 

»آزادی بـزرگ« سـاخته سباسـتین میسـه بـود کـه جایـزه داوران را بـرد 

و »بـره« درام ایسـلندی بـا بـازی نائومـی رپیـس موفـق بـه کسـب جایزه 

اصالـت شـد. ایـن جایزه یکی از چندیـن جوایز جدیدی بود که امسـال 

بـه جشـنواره کن افزوده شـده بـود. در آخرین دوره اهـدای جوایز بخش 

نوعـی نـگاه در سـال ۲۰۱۹ جایـزه اصلـی به کریـم آینوز بـرای »زندگی 

نامرئـی اوریدیـس گوسـمو« اهـدا شـده بـود. امسـال بخش نوعـی نگاه 

کارش را بـا منایـش »اونـودا- ۱۰ هـزار شـب در جنـگل« سـاخته آرتـور 

هاریـرا رشوع کـرده بـود کـه دربـاره رسبازی ژاپنـی بود که پـس از پایان 

جنـگ جهانـی دوم حـارض بـه پذیـرش شکسـت و پایـان جنـگ نشـده 

بـود. در ایـن بخـش در مجمـوع ۲۰ فلم به منایش درآمـد که فلم علمی 

تخیلـی سـاخته کوگونـادا بـا عنـوان »پـس از جوانـی« بـا بـازی کالیـن 

فـارل و جـودی ترنر-اسـمیت و »زنانـی که گریـه می کنند« با بـازی ماریا 

باکالـووا بازیگـر فلـم ادامـه »بـورات« هـم از جمله آنهـا بودند.

امسـال آنـدرآ آرنولـد فلمسـاز بریتانیایـی کـه بـا مسـتند »گاو« در بخش 

خـارج از رقابتـی جشـنواره حضـور داشـت رییـس هیـات داوران ایـن 

بخش بود. مونیا مدور فلمسـاز فرانسـوی –الجزایری، السـا زیبلرشـتاین 

بازیگر برنده سـزار از فرانسـه، دانیل بورمن فلمسـاز آرجانتاینی و میشل 

کووینـو نویسـنده درام »بـاال رفـنت« برنـده جایزه قلب بخـش نوعی نگاه 

سـال ۲۰۱۹ اعضـای گـروه داوری ایـن بخـش بودند.

خبر

فریدریکه مایرکه: زنده ام می نویسم 

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 

 اِی.ِجی گولدمن

رویداد
وزارت اطالعات و فرهنگ 

جشنواره »چامه و سنگر« و »جام 
جمهوریت« را برگزار می کند

»باز کردن مشت ها« برنده اصلی 
بخش نوعی نگاه جشنواره کن شد

 منبع: مجله نبشت

جشنواره

دیـروز غـروب پیـش از منایـش فلـم جدید وس اندرسـون، بازیگـران این 

فلـم پرسـتاره روی فـرش قرمـز رفتنـد و اکـران فلـم نیـز بـا اقبـال همـراه 

شـد. بـه گـزارش ورایتـی، فلـم پرسـتاره »گـزارش فرانسـوی« جدیدترین 

سـاخته وسـن اندرسـون کارگردان آمریکایی که شـب پیش در جشنواره 

فلـم کـن بـه منایـش درآمـد فضایـی شـبیه دوران پیـش از کرونـا ایجـاد 

کـرده بـود. خیابان هـای نزدیـک کاخ جشـنواره بسـته شـد و جمعیت از 

بازیگـران به گرمی اسـتقبال کردند. در مراسـم فـرش قرمز فلم بازیگران 

شـامل تیلـدا سـوینتون، تیموتـی شـاالمه، آدریـن بـرودی، بیـل مـوری، 

اسـتیون پـارک، بنسـیو دل تـورو همـراه کارگـردان در برابـر عکاسـان 

حضـور یافتنـد و بـرای حضـار عکـس امضـا کردنـد. ۲ سـاعت بعـد فلـم 

»گـزارش فرانسـوی« برای اولین بـار در هفتادو چهارمین دوره جشـنواره 

فلـم کـن دیـده شـد و متاشـاگران ۹ دقیقـه ایسـتادند و فلـم را تشـویق 

کردنـد. از میـان بازیگـران فلـم لئـا سـدو نتوانسـت بـه کـن برسـد زیـرا 

تسـت کرونـای وی مثبـت شـده بـود و او در پاریـس بـه قرنطینـه رفت.

ایـن فلـم دربـاره یـک مجلـه هفتگـی اسـت کـه اخبـار سیاسـی جهان، 

فرهنگـی، هـرنی و غـذا را پوشـش می دهـد و بخشـی از انتشـارات یک 

روزنامـه اسـت کـه در کانـزاس منترش می شـود. موری در نقـش رسدبیر 

را  کارشـان  بـه  متعهـد  نویسـندگان  از  مجموعـه ای  نوشـته های  بایـد 

ضبـط و ربـط کنـد. در واقـع فلـم نامـه ایـن فلـم ادای دینـی عاشـقانه 

اندرسـون  کـه خـود  اسـت  در حالـی  ایـن  و  اسـت  روزنامه نـگاری  بـه 

در جشـنواره کـن از حضـور در برابـر خربنـگاران خـودداری کـرده و از 

قبـل اعـالم کـرده اسـت در کنفرانـس مطبوعاتـی بـا بازیگرانش رشکت 

منی کنـد. ایـن خـالف روال معمـول برای فلم هایی اسـت کـه در بخش 

رقابتـی حضـور دارنـد. در تیرتاژ پایانی فلم نیز به فهرسـتی از رسدبیران 

و دبیـران و روزنامه نگارانـی کـه از تـالش آنهـا در زمینـه روزنامه نـگاری 

از  راس  هارولـد  از  جملـه  از  اسـت  شـده  اشـاره  شـده،  گرفتـه  الهـام 

نیویورکـر، ویلیـام شـاون، لیلیـان راس، جانـت فالنـر و جیمـز بالدویـن 

یاد شـده اسـت. وس اندرسـون در پایان منایش فلم در سـخنانی کوتاه 

خطـاب بـه متاشـاگران گفـت: امیـدوارم بـه زودی بازگردیـم. متشـکرم.

»گـزارش فرانسـوی« قـرار بـود سـال پیش در جشـنواره فلم کـن منایش 

داده شـود کـه بـه دلیـل شـیوع کرونـا اصـال برگـزار نشـد. ابتـدا تاریـخ 

اکـران ایـن فلـم بـه اکتـرب ۲۰۲۰ منتقـل شـد و بعـد دوبـاره بـه تعویـق 

افتـاد. اکنـون قرار اسـت فلـم از ۲۲ اکترب در سـینامهای آمریـکا اکران 

شود.

فلم جدید وس اندرسون 
در کن رونمایی شد



مهاجم فرانسـوی چلسـی پس از حرف و حدیث 

هـای بسـیار رسانجام به میالن ملحق شـد.

اولیویـه  کـه  بـود  مشـخص  قبـل  هـا  مـدت  از 

ژیـرو فصـل پایانـی حضـور خـود در چلسـی را 

پشـت رس مـی گـذارد؛ در ایـن بیـن چنـد تیـم 

لیـگ برتـری بـه جـذب ژیـرو عالقمند بودنـد اما 

از هـان ابتـدا گفتـه شـد کـه باشـگاه چلسـی 

ترجیـح مـی دهـد این بازیکـن را بـه رقبای خود 

نفروشـد و همیـن اتفـاق نیـز رخ داد.

مهاجـم فرانسـوی روز جمعـه بـه میـالن رسـید و 

دقایقـی پیش پس از تسـت های پزشـکی رسـاً 

بـه عنـوان خریـد جدیـد روسـونری معرفی شـد. 

قرارداد او دو سـاله اسـت.

یـورو  میلیـون   2 انتقـال  ایـن  از  نیـز  چلسـی 

دریافـت خواهـد کـرد. ژیـرو در انتهـای فصـل 

بازیکـن آزاد بـود ولـی چلسـی مـاه اپریـل بنـد 

عثـان دمبله کـه اخیرا بـه مصدومیتـی طوالنی 

مدت دچار شـده، تحت فشـار متدید با بارسـلونا 

قـرار دارد. عثـان دمبلـه از 4 سـال پیـش بـرای 

بارسـا بـازی مـی کنـد و پـس از سـه سـال کـه 

گذشـته  فصـل  بـود،  هـا  مصدومیـت  درگیـر 

توانسـت

 44 بـازی انجـام دهـد و 11 گل نیـز بـه مثـر 

برسـاند. در باشـگاه روی او بـرای فصـول بعد نیز 

حسـاب کـرده بودنـد ولـی مشـکالت اقتصـادی 

ناشـی از کرونا باعث شـد تا نام سـتاره فرانسـوی 

در   2020 یـورو  هـای  رقابـت  رشوع  از  پیـش 

فهرسـت فـروش قـرار بگیـرد.

بارسـلونا بـا چنـد باشـگاه بـرای واگـذاری دمبلـه 

ولـی  شـد  نیـز  مذاکـره  وارد  او  معاوضـه  نیـز  و 

مصدومیـت این بازیکـن در جریان بازی فرانسـه 

و مجارسـتان همه چیز را منتفی کرد. دمبله 20 

روز پیـش در فنالنـد تحـت جراحـی قـرار گرفـت 

میادیـن  از  دور  بـه  مـاه  داکـران، 4  نظـر  بـا  و 

از  تـا  بـود  کـرده  فعـال  را  او  خـودکار  متدیـد 

جدایـی اش بـه عنـوان بازیکـن آزاد جلوگیـری 

کنـد.

ژیـرو کـه سـال 2018 از آرسـنال راهی چلسـی 

شـد، در بیـش از 250 بـازی در لیـگ برتـر، 90 

گل زد و 32 پـاس گل داد. او بـا چلسـی مـاه 

گذشـته فاتـح لیـگ قهرمانـان شـده بـود.

ژیـرو روز جمعـه در صفحـه اجتاعـی خـود بـه 

شـکل رسـمی بـا هـواداران چلسـی خداحافظی 

کـرده بـود. او در توییـر خـود نوشـت:» از همـه 

آبـی هـا، هـم تیمـی هایـم،  همـه مربیانـم و کل 

باشـگاه بـه خاطـر ایـن لحظـات خـاص بسـیار 

سپاسـگزارم. مـن یـک سـفر جدیـد را بـا قلبـی 

سـبک و شـاد رشوع مـی کنـم. قهرمانـی هـای 

مـا در جـام حذفی، لیـگ اروپا و لیـگ قهرمانان 

بسـیار باشـکوه بـود.«

خواهـد مانـد. طبـق اعـالم اسـپورت، پـس از این 

مصدومیـت، تصمیـم رسان بارسـا عـوض شـده و 

اکنـون قصـد دارند با او کوتاه مـدت متدید کنند 

تـا به این شـکل مانـع جدایی او به شـکل رایگان 

در تابسـتان سـال بعـد شـوند. از قـرارداد دمبلـه

 کمر از یک سال باقیانده و بیم این می رود 

کـه او بـه صـورت آزاد از بارسـا جـدا شـود. بـرای 

جـذب او سـال 2017 رقـم 105 + 40 میلیـون 

یـورو هزینه شـد و بارسـا منی خواهـد او را رایگان 

از دسـت بدهـد. ایـن نرشیـه همچنیـن نوشـته 

اسـت کـه اگر دمبلـه با پیشـنهاد متدید مخالفت 

کنـد، به سـکوها تبعید شـده و بـه وی اجازه بازی 

داده نخواهـد شـد. اتفاقـی کـه قطعـا بـاب میـل 

دمبلـه نیسـت چـرا کـه سـال بعـد جـام جهانـی 

در پیـش اسـت و دمبلـه قصـد دارد در فهرسـت 

فرانسـه بـرای ایـن رقابـت هـا باشـد. بایـد دیـد 

دمبلـه در نهایت چـه تصمیمی دربـاره آینده اش 

گرفت. خواهـد 

رسمی؛ اولیویه ژیرو به میالن پیوست

ورزش
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مراسـم حـج رشکـت کنـد. بایـد حداقـل یـک بـار در طـول زندگـی اش در 

مراسـم حج در عربسـتان سـعودی روز شـنبه )۱۷ جوالی 
۲۰۲۱(، باوجـود شـیوع پاندمـی کرونـا، بـا اشـراک تنها 
۶۰ هـزار زایـر آغـاز گردیـد. ایـن دومیـن سـال متوالـی 
اسـت کـه در مراسـم حـج بـه دلیـل پاندمـی کرونـا تنهـا 

سـاکنان عربسـتان سـعودی رشکـت مـی کننـد.
سـال گذشـته نیـز مراسـم حـج بـه دلیـل شـیوع ویـروس 
کرونـا بـه شـکل بسـیار محـدود انجـام شـد و فقـط حدود 
۱۰ هـزار نفـر اجـازه رشکـت را در این مراسـم را داشـتند. 
را  پادشـاهی عربسـتان سـعودی رقـم رشکـت کننـدگان 
بـه ۶۰ هـزار نفـر محـدود کـرده اسـت. بنابریـن کسـانی 
کـه مـی خواهنـد در مراسـم حـج رشکـت کننـد بایـد بین 
۱۸ تـا ۶۵ سـال سـن داشـته باشـند، نباید مبتـال به یک 
بیاری مزمن باشـند و باید واکسـین شـده باشـند. مانند 
سـال قبل، فقط کسـانی در مراسـم حج سـهم گرفته می 

تواننـد که سـاکن عربسـتان سـعودی باشـند.
مراسـم حـج همچنـان یکـی از منابـع مهـم درآمـد بـرای 
ایـن  رود.  مـی  بـه شـار  عربسـتان سـعودی  پادشـاهی 
ایـن طریـق  از  یـورو  از ده میلیـارد  کشـور سـاالنه بیـش 
بـه دسـت مـی آورد. صدهـا هـزار شـغل در ایـن کشـور بـا 
مراسـم حـج در مکـه بسـتگی دارد. در سـال ۲۰۱۹، دو 
نیـم میلیـون نفـر در مراسـم حـج اشـراک کـرده بودنـد. 
مراسـم پنـج روزه حـج یکـی از پنـج بنـای اساسـی اسـالم 
اسـت. هر مسـلان سـامل، کـه توانایـی مالـی آن را دارد، 

گروه های جام جهانی ۲۰ اووره کریکت اعالم شد

پرونده کالهبرداری و پولشویی مسی بسته شد

سویدن روند خروج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرد 

چهـار نفـر در اواخـر مـاه اپریـل درهائیتـی شـکل 

می گیـرد. پـس از آن، ۲۰ مـزدور کلمبیایـی دیگـر 

نیـز بـه ایـن جمـع می پیوندنـد. ایـن افـراد توسـط 

یـک شـهروند ونزوئالیـی در شـهر میامی اسـتخدام 

چیـزی  خـود  ماموریـت  دربـاره  آن هـا  می شـوند. 

منی داننـد. اکـر ایـن افـراد حتـی تـا زمـان اجـرای 

عملیـات نیز از موضـوع ترور رئیـس جمهور هائیتی 

بـی اطـالع بوده انـد. اعضـای هسـته کوچـک فعال 

در ایـن برنامـه تروریسـتی تـا دو روز پیـش از اجرای 

ایـن عملیـات گـان می کردنـد کـه موضـوع بـر رس 

بازداشـت جوونـل موئیـز اسـت. روز پنجـم جـوالی، 

گفتـه  آن هـا  بـه  عملیـات  اجـرای  از  پیـش  روز  دو 

می شـود کـه هـدف از این اقدام تـرور رئیس جمهور 

هائیتـی اسـت. تا کنـون ۱۸ شـهروند کلمبیایی در 

ارتبـاط بـا تـرور موئیـز دسـتگیر شـده و سـه نفـر از 

بـا  درگیـری  در  کشـور  ایـن  بـه  متعلـق  مـزدوران 

مامـوران پولیـس کشـته شـده اند.

داکـر  یـک  کـه  می شـود  گفتـه  دیگـر  سـوی  از 

هائیتی تبـار سـاکن امریـکا این مـزدوران را با هدف 

تـرور جوونـل موئیز اجیر کـرده اسـت. پولیس اعالم 

کـرده اسـت کـه این پزشـک بـا انگیزه دسـت یافنت 

بـه مقـام ریاسـت جمهـوری هائیتـی ایـن برنامـه را 

طراحـی و اجـرا کـرده اسـت.

پولیـس هائیتـی در همـکاری بـا مامـوران سـازمان 

اطالعـات کلمبیـا از آمـران و عامـالن تـرور رئیـس 

جمهور هائیتی پرده برداشـته اسـت. گفته می شـود 

داکـر  یـک  موئیـز در دسـت  تـرور جوونـل  رسنـخ 

هائیتی تبـار سـاکن امریـکا بـوده اسـت.

موئیـز،  جوونـل  تـرور  پیرامـون  منترششـده  اخبـار 

رئیـس جمهـور هائیتـی، از نقـش یکی از مسـئوالن 

پیشـین قـوه قضائیـه ایـن کشـور در ایـن عملیـات 

حکایـت می کننـد. گفتـه می شـود که این فـرد تنها 

دو روز پیـش از اجـرای عملیات تـرور اطالعات الزمه 

را در اختیـار دو مـزدور کلمبیایـی قـرار داده اسـت. 

گفتـه  کلمبیـا  امنیـه  قومانـدان  وارگاس،  خورخـه 

اسـت اکـر کسـانی کـه در عملیـات تـرور جوونـل 

موئیـز نقـش داشـته اند، تـا اندکـی پیـش از اجـرای 

بوده انـد. بی اطـالع  موضـوع  از  عملیـات  ایـن 

گـزارش خورخـه وارگاس متکـی بـر اطالعاتی اسـت 

کـه از طریـق همـکاری پولیـس و نیروهـای امنیتـی 

هائیتـی بـا نیروهـای امنیتـی کلمبیـا و اینرپـل بـه 

دسـت آمده اسـت. تـا کنـون پرونده هایـی علیه این 

مسـئول پیشـین قـوه قضاییـه، یـک سناتورسـابق و 

همچنیـن یـک شـهروند دیگـری هائیتـی بـه اتهـام 

مشـارکت در قتـل موئیـز تشـکیل شـده  اسـت. بنـا 

بـر اظهـارات خورخـه وارگاس، گروهـی متشـکل از 

امنیتـی  وضعیـت  کـه  اسـت  گفتـه  اداره  ایـن 

بـود،  خـراب  نیـز  ایـن  از  پیـش  کـه  افغانسـتان 

در ایـن اواخـر بـه شـدت وخیـم شـده و در مـدت 

کوتاهـی شـبه نظامیـان طالبـان مناطق وسـیعی را 

انـد. کـرده  تـرف  کشـور  ایـن  در 

اخـراج  کـردن  اجرایـی  سـویدن  دلیـل  همیـن  بـه 

پناهجویـان رد شـده افغـان را متوقـف کرده اسـت. 

معلـوم  فعـالً  کـه  اسـت  داده  توضیـح  اداره  ایـن 

نیسـت کـه ایـن توقـف اخـراج تـا چـه زمانـی مـدار 

اعتبـار مـی باشـد، امـا همیـن کـه وضعیـت باثبات 

دریافـت  اخـراج  دسـتور  کـه  پناهجویانـی  گـردد، 

کـرده انـد بایـد بـه کشـور شـان برگردنـد. 

حدود ۷۰۰۰ پناهجوی رد شـده افغان در سـویدن 

بـه رس مـی برنـد و بـا اخـراج مواجـه انـد. امـا در 

عمـل پاندمـی کرونـا از دیـر زمانی روند اخـراج این 

پناهجویـان بـه افغانسـتان را دشـوار کـرده اسـت.

قبـل از ایـن فنلنـد نیـز اعـالم کـرده بـود کـه رونـد 

متوقـف  عجالتـاً  را  افغـان  پناهجویـان  اخـراج 

. زد می سـا

اعـالم  جمعـه  روز  سـویدن  مهاجـرت  امـور  اداره 

کـرده اسـت که بـه دلیل قـدرت گرفـنت طالبان در 

مناطـق مختلـف افغانسـتان، اخـراج پناهجویان رد 

شـده افغـان را متوقـف کـرده اسـت.

بـه دلیل تشـدید حمالت طالبان در کشـور، سـویدن 

اعـالم کـرده اسـت کـه اخـراج پناهجویـان افغـان را 

تـا اطـالع بعـدی متوقـف کرده اسـت. حـدود ۷۰۰۰ 

پناهجوی رد شـده افغان در سـویدن به رس می برند.

عربـی و عـان برگـزار شـود.

بـار  زیـر  شـکایت،  ایـن  طبـق  ولـی  کنـد  مـی  اداره  را 

اتهاماتـی عجیـب رفتـه بـود. روز شـنبه قاضـی دادگاه 

ملـی "ماریـا تـاردون" اعـالم کـرد کـه پـس از 2 سـال و 

نیـم تحقیقـات مفصـل، نتوانسـتند به هیچگونه شـواهد 

مسـتدل دسـت یابنـد و بـه ایـن ترتیـب از بنیـاد لیونـل 

مسـی رفـع اتهـام شـده اسـت.

طبـق ادعـای آاس، امباپـه بیـش از هـر چیـزی 

منتظـر حرکتـی جـدی از سـوی رئـال مادریـد 

موضعـی  تاکنـون  مادریـدی  باشـگاه  اسـت. 

منفعـل داشـته و تنهـا در مـورد رشایـط امباپـه 

سـوالی مطرح کرده که پاسـخ باشـگاه پاریسی 

ایـن بـود:» کیلیـان فروشـی نیسـت.«

بنزمـا  کریـم  صمیمـی  دوسـت  هنـی  محمـد 

اینسـتاگرامی  اینفلوئنـر  و  یوتیوبـر  یـک  کـه 

معـروف در فرانسـه اسـت، در ویدیـوی جدیـد 

اواخـر  امباپـه  کیلیـان  کـه  داد  خـر  خـود 

انتقـاالت  و  نقـل  آخـر  هفتـه  یعنـی  آگوسـت 

تابسـتانی رسـا بـه رئـال منتقـل مـی شـود. او 

کـرد. صحبـت  مسـاله  ایـن  از  اطمینـان  بـا 

و  دارد  رفاقتـی چندیـن سـاله  بنزمـا  بـا  هنـی 

تاکنـون در چند سـفر، سـتاره رئـال را همراهی 

کـرده اسـت. بنزمـا و کیلیـان امباپـه در یـورو 

منابـع  و  بودنـد  جدانشـدنی  یـار  دو   2020

در  کریـم  معتقدنـد  اسـپانیایی  و  فرانسـوی 

از  بیـش  را  امباپـه  فرانسـه،  ملـی  تیـم  اردوی 

همیشـه بـرای پیوسـنت بـه رئـال ترغیـب کـرده 

اسـت.

شـورای جهانـی کریکـت، گروه هـای جـام جهانـی 

بیسـت اووره کریکـت را اعـالم کـرد.

افغانسـتان در گـروه A با پاکسـتان، هنـد و نیوزیلند 

حضـور دارد. در گـروه B هـم انگلسـتان، اسـرالیا، 

افریقـای جنوبـی و ویسـت اندیـز قـرار گرفتـه اند.

قـرار بـود هند میزبـان جام جهانی کریکت باشـد اما 

بنابـر همه گیـری ویـروس کرونـا، ایـن رقابـت هـا بـه 

خلیـج فـارس منتقل شـد.

قـرار اسـت از هفدهـم اکتوبـر تـا چهاردهـم نومـر 

امسـال جـام بیسـت اووره کریکت در امـارات متحده 

بـرای لیونـل مسـی ایـن روزهـا بـه شـکل متوالـی 

اتفاقـات خـوب رخ مـی دهد. شـنبه هفته گذشـته 

لیونـل مسـی بـا آرجانتایـن فاتـح کوپـا آمـه ریـکا 

شـد. ایـن اولیـن قهرمانـی آلبـی سلسـته در ایـن 

رقابـت هـا پـس از 28 سـال بـود و نخسـتین جـام 

چنـد  شـد.  مـی  محسـوب  نیـز  مسـی  لئـو  ملـی 

روز بعـد اعـالم شـد کـه لیونـل مسـی و بارسـلونا 

بـر رس متدیـد قـرارداد 5 سـاله بـه توافـق رسـیده 

انـد. روز شـنبه نیـز رسـانه هـای اسـپانیایی خـر 

دادنـد کـه پرونـده کالهـرداری بنیاد لیونل مسـی 

بـرای همیشـه بسـته شـده اسـت. سـه سـال پیش 

شـخصی ناشـناس از لیونـل مسـی و خانـواده اش 

بـه اتهـام کالهـرداری و پولشـویی شـکایت کـرد. 

لیونـل مسـی همـراه خانـواده اش بنیـادی خیریـه 

اطمینـان  بـا  فرانسـوی  معـروف  یوتیوبـر 

رئـال  بـه  امباپـه  کیلیـان  انتقـال  از  خـر 

داد. مادریـد 

بـدون  امباپـه  اگـر  معتقدنـد  پاریـس  در 

بـه  اش  آینـده  وضعیـت  شـدن  روشـن 

یـک  یـا  برگـردد،  فصـل  پیـش  مترینـات 

بـازی  قـرارداد  بـدون متدیـد  دیگـر  سـال 

خواهـد کـرد یا در نهایت باشـگاه باید او را 

همیـن تابسـتان بـه رئال واگـذار کند. 10 

روز پیـش رو بـرای پـی اس جـی اهمیـت 

طـور  هـر  بایـد  و  داشـت  خواهـد  زیـادی 

راضـی  قـرارداد  متدیـد  بـرای  را  او  شـده 

کنـد.

بـرای ایـن مهم باشـگاه به امباپه پیشـنهاد 

دسـتمزد 37 میلیـون یورویی مشـابه نیار 

را ارائـه داده اسـت؛ پیشـنهادی کـه هنـوز 

از سـوی امباپـه بـی پاسـخ مانـده و به نظر 

سـتاره فرانسـوی بـرای مانـدن در باشـگاه 

در  او  کنـد.  فکـر منـی  مالـی  مسـائل  بـه 

صـورت انتقـال به رئـال،  25 میلیـون یورو 

دریافـت خواهـد کرد.

نقش یک داکتر ساکن امریکا 
تحت در ماجرای ترور رئیس جمهور هائیتی  لی  متوا ر  بــا دومین  برای  مراســم حج 

شــود  می  ر  برگزا کرونایی  محدودیت هــای 

بـه تاخیـر افتاد. ویـروس کرونـا به بیسـت و سـوم مـاه جوالی امسـال 

خرگـزاری رویـرز گـزارش کـرده اسـت کـه یـک تن 
در اقامتـگاه ورزشـکاران املپیـک توکیـو بـه ویروس 

کرونـا مبتال شـده اسـت.
برگزارکننـدگان بازی هـای املپیـک بـه رویـرز گفته 
کـه ایـن نخسـتین رویـداد مثبـت ویـروس کرونـا در 
محـل اقامـت ورزشـکاران املپیـک توکـو در جاپـان 

باشـد. می 
ثبـت ایـن رویـداد ویـروس کرونـا نگرانی هـا را میـان 

بازیکنـان املپیک بیشـر سـاخته اسـت.
بـه اسـاس ایـن گـزارش تاکنـون در بـاره هویـت این 

فـرد معلومات در دسـت نیسـت.
جـوالی   ۲۳ تاریـخ  بـه  توکیـو  املپیـک  بازی هـای 

ادامـه خواهنـد داشـت. مـاه اگسـت   ۸ تـا  و  آغـاز 
از  باشـندگان جاپـان  از  تـن   ایـن هـزاران  از  قبـل 
حکومـت خواسـته بـود تـا بازی هـای املپیـک توکیو 
لغـو  کرونـا  ویـروس  شـیوع  از  جلوگیـری  بهـر  از  را 

کنـد.
سـال  در  توکیـو  املپیـک  مسـابقات  کـه  بـود  قـرار 
گذشـته میـالدی برگزار شـود، امـا بنابر همـه گیری 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

ثبت یک رویداد مثبت کرونا در اقامتگاه ورزشکاران المپیک توکیو

مباپه ا ــده  ین آ د  مور در  بنزما  ــت صمیمی  دوس دعای  ا

انتقال ده کودک و شش مادر وابسته 
به داعش از اردوگاهی در سوریه به بلجیم

هـدی دی پـاو، از سـازمان غیرانتقاعـی "مترکـز بر 

کـودکان" ایـن تصمیم نخسـت وزیر را سـتود. او به 

خرگـزاری فرانسـه گفت که کـودکان بایـد بتوانند 

"مناطـق جنگـی را تـرک کنند".

آغـاز جنـگ در سـوریه در سـال ۲۰۱۱،  از  پـس 

بیـش از ۴۰۰ شـهروند بلجیـم بـرای پیوسـنت بـه 

داعـش بـه سـوریه رفتنـد کـه ایـن بیشـرین تعداد 

در بیـن کشـورهای اروپایـی بـود.

مناطقـی  توانسـت  قـدرت  اوج  دوران  در  داعـش 

بـه وسـعت ۸۸ هـزار  را  و عـراق  از خـاک سـوریه 

درآورد. خـود  کنـرل  بـه  مربـع  کیلومـر 

امـا پـس از آن که داعش در مارچ ۲۰۱۹ شکسـت 

را پذیرفـت، مـادران و کـودکان بـه همـراه هـزاران 

منتقـل  هایـی  اردوگاه   بـه  آوارگان  از  دیگـر  نفـر 

. ند شد

برخـی از کشـورهای اروپایی به دلیـل نگرانی های 

امنیتـی متایلـی بـه بازگرداندن شـهروندان خود از 

این اردوگاه هـا ندارند.

پرونـده شـمیمه بیگـم، دانـش آمـوز بریتانیایـی که 

سـال ۲۰۱۵ بـه داعـش پیوسـت و بعـدا بـه دالیل 

امنیتـی تابعیـت بریتانیایـی از او گرفتـه شـد، یکی 

از منونه هـای بـارز در ایـن مـورد اسـت.

اسـتدالل  ایـن  بـا  بـرشی  حقـوق  گروه هـای  امـا 

اردوگاه هـا،  در  کـودکان  و  زنـان  کـردن  رهـا  کـه 

آن هـا را در معـرض خطـر بیـاری و افراطی گـری 

کـه  خواسـته اند  دولت هـا  از  می دهـد،  قـرار 

شهروندانشـان را بـه کشـورهای شـان بازگرداننـد.

ده کـودک و شـش مـادر سـاکن در اردوگاه هـای 

پیکارجویـان در سـوریه بـه زادگاهشـان در بلجیم 

شـدند. منتقل 

ایـن   ،۲۰۱۹ سـال  در  داعـش  سـقوط  زمـان  از 

بزرگریـن گـروه از افـراد وابسـته بـه گروه موسـوم 

بـه  کـه  هسـتند  اسـالمی)داعش(  دولـت  بـه 

می شـوند. بازگردانـده  کشورشـان 

صدهـا شـهروند اروپـا شـامل زنـان و کـودکان کـه 

بـرای پیوسـنت بـه داعـش به سـوریه سـفر کردند، 

در حـال حـارض در اردوگاه هـای واقـع در شـال 

سـوریه کـه در کنـرل کردهاسـت، برمی برنـد.

افـراد  ایـن  بـه  اروپایـی  کشـورهای  از  بسـیاری 

امـا  منی دهنـد،  را  کشـور  بـه  بازگشـت  اجـازه 

بلجیـم از معـدود کشـورهایی اسـت کـه خواسـتار 

اسـت. شـده  کـودکان  بازگردانـدن 

و هفـت  مـادر  کـه سـه  اسـت  گزارش هـا حاکـی 

کردنـد. رد  را  بلجیـم  پیشـنهاد  کـودک 

انتظـار مـی رود پـس از بازگشـت آن هـا از اردوگاه 

و  دسـتگیر  مـادران  سـوریه،  شـال  در  "روج" 

و  شـوند  متهـم  تروریسـم  ضـد  مقامـات  توسـط 

بگیرنـد. قـرار  مراقبـت  تحـت  کـودکان 

الکسـاندر دی کـرو، نخسـت وزیـر بلجیـم در مـاه 

مـارچ اعـالم کـرد کـه کشـورش بـرای بازگردانـدن 

اردوگاه هـا  ایـن  در  کـه  سـال   ۱۲ زیـر  کـودکان 

هسـتند، "هـر کاری خواهـد کـرد". او همچنیـن 

گفـت کـه در نظرگرفـنت رفـاه آن هـا بسـیار مهـم 

اسـت.

بارسا و تهدید ستاره فرانسوی به سکونشینی!
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وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کـرده اسـت کـه در یـک شـبانه روز گذشـته  

در رسارس کشـور، 378 فـرد مبتـا بـه بیـاری کویـد19 شناسـایی شـده اند.

ایـن وزارت روز   شـنبه 26 رسطـان بـا نـر گـزارش روزانـه مبتایـان و مـرگ و میـر ناشـی از 

ویـروس کرونـا نوشـته اسـت کـه از یکهـزار و 759 فرد مشـکوک آزمایش گرفته شـد کـه نتیجه 

378 تـن آنـان مثبـت اعـام شده اسـت.

در گـزارش آمـده اسـت کـه 49 فـرد مبتا به ویـروس کرونا نیز در یک شـبانه روز گذشـته جان 

باخته انـد و مجموعـه جـان باختگان به  6147 تن رسـیده اسـت.

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـار مبتایـان بـه ویـروس کرونا در کشـور به بیـش از 140 

هـزار تـن رسـیده اسـت. حـدود چهـار درصد ایـن آمار جـان باختـه و بقیـه بهبـود یافته اند. 

وزارت صحـت عامـه کشـور در پی شـیوع موج سـوم ویروس کرونا در اوایل مـاه جوزا، مرکزهای 

اموزشـی رسارس کشـور را قرنتینـه کـرد. ایـن رونـد بـرای بـرای دو بـار بـه مـدت دو هفتـه نیـز 

متدید شـد.

در اخریـن مـورد روز پنجشـنبه 17 رسطـان وزارت صحـت عامه اعـام کرد که موج سـوم کرونا 

هنـوز هـم در کشـور در حـال گسـرش و در اوج بـه پیـش مـی رود و کاهـش قابـل ماحظه در 

تعـداد واقعـات و وفیـات به نظر منی رسـد. 

ایـن وزارت بـا پایـان دور دوم قرنتینـه، اعـام کـرد کـه متـام تاالرهـا و سـالون های عروسـی 

و کنفرانس هـا کـه بـرای مـدت دو هفتـه تـا 18 رسطـان 1400 مسـدود شـده بودنـد بـرای 

دوهفتـه دیگـر الـی تاریـخ 01 اسـد سـال 1400 متدیـد شـد. 

شـگفتنی اسـت کـه در کنـار شـیوع ویـروس کرونـا و نـوع دلتـای آن؛ تاکنـون حـدود 7 مـورد 

بیـاری قـارچ سـیاه نیـز در کشـور شناسـایی شـده اسـت.

 زملـی خلیلـزاد مناینـدٔه ویـژه امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان می گویـد، امیـدوار اسـت کـه در عید 

قربـان آتـش بـس میـان دولـت افغانسـتان و گروه طالبـان برقرار شـود.

آقـای خلیـل زاد در مصاحبـٔه اختصاصـی با خربگـزاری اسوشـیتدپرس در حاشـیٔه کنفرانس منطقه 

ای آسـیای مرکـزی و جنوبـی در تاشـکند اوزبیکسـتان گفتـه کـه تعبیـر طالبـان از توافقنامـه صلح 

میـان امریـکا و طالبـان ایـن اسـت کـه توافق سیاسـی باید پیش از برقـراری آتش بس باشـد و هردو 

همزمـان اعام شـود.

او امـا گفـت کـه در حـال حـارض در روزهـای عید قربان آتـش بس مؤقـت تأمین شـود. او گفت: »تا 

جایی کـه بـه آتـش بـس مؤقـت ، یعنی کاهش خشـونت یـا کاهش دوامـدار جنگ مربوط می شـود، 

ممکـن ایـن باشـد کـه شـا می دانیـد، در چنـد روز آینـده عیـد قربـان اسـت. امیـدوارم کـه در این 

روزهـا آتش بـس اعـام شـود. انتظـار دارم کـه ایـن کار صـورت بگیـرد و دوم، ممکـن اسـت که آتش 

بـس از روزهـای عیـد هـم فراتـر رود و سـپس در بارٔه کاهش خشـونت موافقه شـود.«

مناینـدٔه ويـژه امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان تاکیـد کـرد کـه طالبـان از راه جنگ منی توانـد که به 

پیـروزی کامـل برسـند. رادیـو آزادی نوشـته کـه خلیلـزاد هشـدار داد کـه اگـر طالبـان بـا حکومـت 

افغانسـتان بـه یـک توافـق صلـح نرسـند، در آن صـورت ایـاالت متحـده دولـت را به رهـربی طالبان 

بـه رسـمیت منی شناسـد کـه از راه نظامـی بـه قدرت برسـد.

زملـی خلیلـزاد همچنـان بـه تـرف مناطـق بیشـر در افغانسـتان توسـط طالبـان اشـاره کـرد. او 

گفـت، ایـن انتظـار را نداشـت که طالبان مناطق محارصه شـده را تـرف کنند.او افزود که تسـلط 

مناطـق بـه این وسـعت را توقع نداشـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه محمـدارشف غنی رئیس جمهور کشـور می گویـد که در ماه گذشـته بیش 

از 10 هزار تروریسـت از پاکسـتان و سـایر کشـورها وارد افغانستان شده اند.

آقـای غنـی کـه روز جمعـه )25 رسطـان( در کنفرانـس بین املللـی آسـیایی مرکـزی و آسـیایی 

جنوبـی تحـت عنـوان »اتصال منطقـوی، چالش هـا و فرصت ها« در تاشـکند، پایتخت اوزبیکسـتان 

صحبـت می کـرد، همچنـان گفـت کـه: برخـی گروه ها در پاکسـتان آشـکارا غـارت در افغانسـتان را 

جشـن می گیرنـد.

وی تریـح کـرد کـه برخـی از شـبکه هـا و سـازمان هـا در پاکسـتان کـه از طالبـان حایـت مـی 

کننـد، آشـکارا غـارت و از بیـن رفـن دارایی هـا و توانایی هـای مـردم و دولـت افغانسـتان را جشـن 

مـی گیرنـد. رئیـس جمهـور گفت: »برخـاف اطمینان مکـرر صدراعظم خان و جـرال هایش مبنی 

بـر اینکـه پاکسـتان تـرف طالبان در افغانسـتان را به نفع پاکسـتان منی داننـد، و از قدرت و نفوذ 

خـود بـرای وادار کـردن طالبـان بـه مذاکـرات جـدی اسـتفاده خواهنـد کـرد، شـبکه هـا و سـازمان 

هـای کـه از طالبـان پشـتیبانی مـی کننـد آشـکارا از بیـن بـردن دارایـی هـا و توانایی هـای مردم و 

دولـت افغانسـتان را جشـن مـی گیرنـد ». آقـای غنـی یکبـار دیگـر از پاکسـتان خواسـت تـا »بـرای 

صلـح و توقـف جنـگ« از نفـوذ خـود بـر طالبـان اسـتفاده کـرده و آنـان را وادار منایـد تـا بـه میـز 

برگردند.  مذاکـره 

کـه  انـد  مدعـی  بولـدک  اسـپین  مـرزی  گـذرگاه  سـاکنان  از   شـاری 

طالبـان بعـد از تـرف بـازار مـرزی ویـش بـه غـارت و تخریـب خانه هـای 

مقام هـای دولتـی پرداختنـد. وزارت داخلـه اعـام کـرده که کنـرول این 

منطقـه مـرزی را از طالبـان پـس گرفتـه اسـت.

باشـندگان محلـی در ولسـوالی اسـپین بولـدک قندهـار بـه خربگـزاری 

بـا  ایـن منطقـه مـرزی  از تـرف  انـد کـه طالبـان پـس  فرانسـه گفتـه 

پاکسـتان خانه هـا را غـارت کردنـد و موترهـای مقام هـای دولتـی را کـه 

فـرار کـرده بودنـد، بـا خـود بردنـد.

بـا  مـرز  امتـداد  در  بولـدک  اسـپین  مـرزی  شـهرک  سـاکن  اللـه،  ثنـا 

پاکسـتان، از طریـق تلفـون به خربگزاری فرانسـه گفت: »طالبـان با موتر 

و موترسـایکل بـه بـازار ریختنـد.» او گفتـه اسـت: »خانه هـای مقامـات 

دولتـی غـارت شـدند ... مثـل اینکـه آنهـا دو دهـه منتظـر انتقـام بـوده 

باشـند.« سـخنگوی طالبـان گفتـه کـه ایـن ادعاهـا صحـت نـدارد.

شورشـیان طالبـان کنـرول بازار ویش در ولسـوالی اسـپین بولدک را که 

دسرسـی مسـتقیم به ایالت بلوچسـتان پاکسـتان را فراهم می کند، روز 

چهارشـنبه بـه دسـت گرفتنـد. وزارت داخلـه روز جمعـه از تـرف دوبـاره 

این گـذرگاه مـرزی خرب داد.

را منتـر کردنـد  طرفـداران طالبـان در روزهـای گذشـته عکس هایـی 

کـه بـه گفتـه آنهـا از بخـش منطقـه مـرزی گرفته شـده اند. ایـن عکس ها 

نشـان می دهنـد که شورشـیان پرچم های خـود را در باالی سـاختان ها 

نشـان  را  مروکـه  خانه هـای  عکس هـا  ایـن  همچیـن  می کننـد.  نصـب 

می دهنـد کـه اجنـاس و امـوال آن هـا بـه هـر طـرف انداختـه شـده انـد؛ 

از جملـه خانـه جـرال عبدالـرازق فرمانـده سـابق پولیس قندهـار که در 

سـال ۲۰۱۸ از سـوی طالبـان کشـته شـد.

خربگـزاری فرانسـه نوشـته کـه تأیید ایـن تصاویر بـه طور مسـتقل امکان 

پذیـر نیسـت. جنگجویـان طالبـان در طـول حمـات خـود در هفته هـای 

گذشـته در نقـاط مختلـف این کشـور به غـارت پایگاه هـای اردو و پولیس 

افغانسـتان متهم شـده اند.

در دیگـر شـهرهای تـرف شـده، سـاکنان گـزارش داده انـد کـه طالبان 

بـه رسعـت تفسـیر شـدید خـود از رشیعت اسـامی را پیـاده کـرده اند که 

 سـفارت امریـکا در کابـل اعـام کـرده کـه روند انتقـال کارمنـدان محلی 

و همـکاران نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان به زودی آغاز خواهد شـد.

سـفارت امریـکا در کابـل، دیـروز شـنبه )26 رسطـان( با نـر خربنامه ای 

و  امریکایـی  نیروهـای  محلـی  همـکاران  از  شـار  آن  کـه  گفتـه 

خانواده های شـان کـه واجـد رشایـط ویـزای خـاص مهاجـرت امریـکا اند، 

می شـوند. منتقـل  افغانسـتان  از 

در اعامیـه آمـده کـه پروازهـای افـرادی کـه درخواسـت های ویـزه خـاص 

مهاجـرت )SIV( شـان از قبـل طی مراحل شـده اسـت، در هفتـه آخر ماه 

جـوالی آغاز می شـود.

بـا ایـن حـال، سـفارت امریـکا گفتـه اسـت کـه بـرای حفـظ امنیـت ایـن 

رونـد، منی توانـد جزییـات بیش تـر ایـن سـفر یـا تعـداد افـرادی را کـه 

ممکـن اسـت، در آن رشکـت کننـد، بـه اشـراک بگـذارد.

راس ویلسـون، رسپرسـت سـفارت امریـکا گفتـه است:«واشـنگن بـرای 

حایـت از رونـد انتقـال کارمنـدان محلـی نیروهـای امریکایـی بـا وزارت 

امـور خارجـه هم آهنگـی خواهـد کـرد. ایـن امـر بـه امریـکا ایـن امـکان 

را می دهـد تـا تعهـد خـود را نسـبت بـه کسـانی کـه در رشایـط دشـوار و 

بـرای تحصیـل دخـران محدودیـت ایجـاد می کنـد و مانـع بیرون شـدن 

زنـان از خانـه می شـود. باشـندگان اسـپین بولـدک گفته اند کـه طالبان 

تقریبـا همـه خانه هـای مقام هـای دولتـی را هـدف قـرار داده اند.

جاویـد، یـک مسـری از اسـپین بولـدک تلفونـی بـه خربگـزاری فرانسـه 

گفتـه اسـت: »جنگجویـان طالبان تقریبـاً متام خانه هـای مقامات دولتی 

را غـارت کـرده انـد و پـس از آن، حتـی برخـی از سـاکنان محـل آمـده و 

بـه غـارت ادامـه دادنـد.» او عـاوه کـرده کـه حتـی «موترهـای زرهـی نیز 

تخریـب شـدند.« بـزرگان و سـاکنان ایـن منطقـه گفتـه انـد کـه بـا رشوع 

هـرج و مـرج، طالبـان مـردم را ترغیـب کردنـد کـه از ایـن منطقـه فـرار 

نکننـد. عبدالولـی، یـک دکانـدار بـه خربگـزاری فرانسـه گفـت: »طالبان 

بـا اسـتفاده از بلندگوهـا بـه مـردم اطمینـان مـی دادنـد که از طـرف آنها 

مشـکلی پیـش نخواهد آمد و نیاز نیسـت خانه های شـان را تـرک کنند.«

»تاجـران  گفـت:  فرانسـه  خربگـزاری  بـه  تاجـر  یـک  رسـول،  محمـد 

می ترسـند کـه اوضـاع وخیم شـود. آنها می ترسـند کـه اموال شـان غارت 

شـود. تعـداد زیـاد افـراد فرصـت طلـب منتظـر هسـتند.«

بعـد از سـقوط ایـن منطقـه مـرزی، مقامـات در جانـب پاکسـتانی مـرز 

بـه رسعـت گـذرگاه چمـن را بسـتند و تعـداد زیـادی الری هـا و صدهـا 

تاجـر افغـان در سـمت پاکسـتانی مـرز گیـر مانـده انـد. یک مقـام مرزی 

پاکسـتان بعـداً گفـت کـه گذرگاه مرزی بازگشـایی شـده اسـت، اما فقط 

بـرای عابـران پیـاده.

حاجـی هسـتی محمـد، تاجـر در جانب افغانسـتان مـرز گفـت: »طالبان 

بـه تاجـران گفتـه انـد كـه بـا مقامـات پاکسـتانی در متـاس هسـتند تا به 

توافـق برسـند و گـذرگاه را بـاز كنند.«

فهمیـه، باشـنده اسـپین بولـدک بـه دویچـه ولـه گفـت کـه اکـر مـردم 

خانه هایشـان را تـرک کردنـد و خانه هـای مـردم تـاراج شـدند. او عـاوه 

مـردم  زیـاد  هسـتند.  طالبـان  بولـدک  اسـپین  در  جاهـا  »متـام  کـرد: 

بی گنـاه کشـته و زخمی شـدند، بیجا شـدند. تلفات بسـیار به مـردم وارد 

شـد. مـرز پاکسـتان هم بند اسـت که ما به پاکسـتان برویـم. راه به طرف 

شـهر قندهـار هم بسـته اسـت و مـردم، زنان و کـودکان حیران و پریشـان 

هسـتند کـه بـه کجـا بروند.« 

خطرنـاک، بـه کشـور مـا خدمـت کرده انـد، انجـام دهـد«.

ویلسـن گفتـه اسـت کـه امریـکا بـا ارایـه کمک هـای امنیتی بـه نیروهای 

دفاعـی و امنیتـی افغانسـتان،کمک های توسـعه ای و بـری و کمـک بـه 

رونـد صلـح افغانسـتان، بـه حایـت خـود از این کشـور ادامـه می دهد.

امریـکا  کـه   اسـت  کـرده  کابـل تریـح  در  امریـکا  رسپرسـت سـفارت 

اطمینـان دارد، نیروهـای نیروهـای افغانسـتان توانایـی دفاع از کشـور را 

دارنـد و آینـده این کشـور در نهایت بایـد از طریق میز مذاکره حل شـود.

سـفارت امریـکا افـزوده اسـت که هـدف واشـنگن جلوگیری از اسـتفاده 

خـاک افغانسـتان بـه عنـوان پناه گاهـی امن بـرای حمات تروریسـتی به 

ایـاالت متحـده و متحـدان آن، رشـد اقتصـادی و خودکفایـی ایـن کشـور 

است.

پیـش از ایـن کاخ سـفید اعـام کـرده بـود کـه بیـش از 20 هـزار نفـر از 

افغانسـتان بـرای دریافـت ویـزای خـاص امریـکا درخواسـت داده انـد.

سـفارت امریـکا در کابـل همچنـان در ایـن عامیه خـود گفته کـه ایاالت 

متحـده بـه حایـت جـدی خـود از مـردم افغانسـتان و نهادهـای ایـن 

کشـور از طریـق کمک هـای امنیتـی، انکشـافی، بری و سیاسـی ادامه 

می دهـد.

در اعامیـه آمـده کـه بـه توانایـی نیروهـای دفاعـی و امنیتـی 

امـا  دارد،  اطمینـان  کشورشـان  از  دفـاع  بـرای  افغانسـتان 

آینـده ی افغانسـتان در نهایـت بایـد از طریـق میـز مذاکره حل 

شـود.

از  جلوگیـری  متحـده  ایـاالت  هـدف  کـه  افـزوده  اعامیـه  در 

اسـتفاده ی خـاک افغانسـتان به عنـوان پناه گاهـی امـن بـرای 

حمـات تروریسـتی بـه ایـاالت متحـده و متحـدان آن اسـت.

رشـد  کـه  اسـت  گفتـه  همچنیـن  ادامـه  در  امریـکا  سـفارت 

ادامـه   و  »حفـظ  افغانسـتان،  خودکفایـی  و  اقتصـادی 

قانـون«،  حاکمیـت  و  صحـی  آموزشـی،  دسـتاوردهای 

»توامنندسـازی و حایـت از حقوق زنـان، دخران و اقلیت ها«، 

تقویـت جامعـه ی مدنی و پاسـخ گویی به نیازهای بردوسـتانه 

اسـت.  افغانسـتان  در  متحـده  ایـاالت  دیگـر  اهـداف  از 

 اداره هوانـوردی ملکـی اعـام کـرده اسـت 

کـه اولیـن محمولـه رادار هـای رسارسی از 

کشـور فرانسـه وارد کشـور شـد.

ایـن اداره روز شـنبه، 26 رسطـان، بـا انتشـار خربنامـه ای 

مسـتقل  رادار هـای  نصـب  قـرارداد  کـه  اسـت  گفتـه 

رشکـت  بـا  ملکـی  هوانـوردی  اداره  طـرف  از  افغانسـتان 

تالـس فرانسـوی بـه ارزش ۱۱۲ میلیـون یـورو امضـا شـده 

اسـت.

موج سوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته، 378 مبتال به کرونا 
شناسایی و 49 فوتی ثبت شد

خلیل زاد خواهان آتش بس میان دولت افغانستان و 
گروه طالبان در روزهای عید قربان شد  

ساکنان سپین بولدک: 
جنگجویان طالبان بعد از تصرف منطقه، دست به »چپاول« زدند  

امریکا روند انتقال کارمندان محلی خود را از افغانستان آغاز می کند   

رادار هـای  کـه  شـده  گفتـه  اداره،  ایـن  خربنامـه  مطابـق 

مسـتقل افغانسـتان در ۱۲ نقطـه کشـور نصـب می شـود. 

امـکان  رادارهـا  ایـن  کـه  اسـت  داشـته  بیـان  اداره  ایـن 

کنـرول حریـم فضایـی کشـور را از نقطـه صفـری تـا ۴۵ 

هـزار فـوت فراهـم می کنـد تـا کنـرول و نظـارت موثـر از 

باشـد. داشـته  افغانسـتان  فضـای 

براسـاس گزارش هـا، پیـش از ایـن حریـم هوایـی کشـور از 

سـوی ماموریـت قاطع کنرول می شـد؛ اما، در سـال های 

رادارهـای هوایـی در کشـور  از  اخیـر، سیسـتم جدیـدی 

بـه کار گرفتـه شـد کـه در ۳۶ منطقه در رسارس افغانسـتان 

نصـب شـده بـود و دولـت افغانسـتان پـس از 26 سـال، 

بـرای اولیـن توانسـت که کنـرول حریم هوایی خـود را در 

بگیرد. دسـت 

همچنیـن گفتـه شـده کـه بـا نصـب ایـن سیسـتم، حریـم 

فضایـی افغانسـتان مصوون تـر شـده و هواپیاهـای غیـر 

مجـاز به شـمول هواپیاهـای بـدون رسنشـین را در حریـم 

فضایـی کشـور ردیابـی و تشـخیص کـرده، همچنیـن قادر 

بـه ایجـاد مانعـت بـرای ورود آنهـا اسـت.

براسـاس آمـار رسـمی روزانـه بـه طـور متوسـط بیشـر از 

270 پـرواز عبـوری از فضـای کشـور انجـام می شـود کـه 

سـاالنه بـه بیشـر از 100 هـزار پـرواز می رسـد و بیشـر از 

70 میلیـون دالـر از بابـت پروازهـای عبـوری درآمد داشـته 

است.

اولین محموله رادارهای هوایی فرانسوی وارد کشور شد    روند توزیع میرتهای جدید برق 

در کابل آغاز شده است  

امریکا، افغانستان، اوزبیکستان 

و پاکستان روی ایجاد بسرت 

دیپلامتیک چهارجانبه 

توافق کردند   

مالبرادر: از عدم پیرشفت در 

روند مذاکرات بین االفغانی 

ناامید نشوید  

رونـد  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  برشـنا  رشکـت   

توزیـع میرهـای جدیـد برق پـس از چندین ماه 

تاخیـر، در مربوطـات کابـل دوبـاره آغـاز شـده اسـت.

خربنامـه ای  انتشـار  بـا  رسطـان   26 شـنبه،  روز  رشکـت  ایـن 

تریـح کـرده اسـت کـه دلیل توقـف توزیـع میرهـا موجودیت 

برخـی مشـکات تخنیکـی در سیسـتم توزیع میـر و جلوگیری 

از گسـرش شـیوع بیـاری کرونا بـوده که این رونـد حدود یک 

سـال متوقـف بود.

در ایـن خربنامـه عـاوه شـده که ریاسـت برشـنا جهت سـهولت 

بیشـر و تامیـن شـفافیت در رونـد توزیـع میرهـای جدیـد یک 

فـاز و سـه فـاز، یـک کمیسـیون را ایجاد کرده اسـت.

گفتنـی اسـت درحالـی کـه قرار بـود رونـد توزیع میـر در اوایل 

دالیـل  بـه  امـا  شـود؛  آغـاز  خورشـیدی   )1400( روان  سـال 

بـرق در  پایه هـای  منهـدم شـدن  از جملـه  تخنیکـی  مختلـف 

ماه هـای اخیـر در والیت هـای گوناگـون به ویـژه کابـل، سـبب 

قطـع بـرق و تاخیـر در آغـاز ایـن رونـد شـده بـود.

افغانسـتان،  امریـکا،  متحـده   ایـاالت  مناینـدگان   

اوزبیکسـتان و پاکسـتان روی ایجـاد یـک بسـر جدیـد 

اتصـال  توسـعه   به منظـور  چهارجانبـه  دیپلاتیـک 

رسـیده اند. توافـق  بـه  اصـول  در  منطقـه ای، 

صلـح  بـرای  امریـکا  ویـژه  مناینـده  خلیـل زاد  زملـی 

افغانسـتان، محمدحنیـف امتر وزیـر خارجه  افغانسـتان، 

و  اوزبیکسـتان  خارجـه ی  وزیـر  کاملـوف،  عبدالعزیـز 

شـاه محمود قریشـی وزیـر خارجـه  پاکسـتان در حاشـیه  

کنفرانـس بین املللـی »آسـیای مرکـزی و جنوبی: اتصال 

منطقـوی، فرصت هـا و چالش هـا« در شـهر تاشـکند روی 

ایجـاد ایـن بسـر بـه توافـق رسـیده اند.

کـه  اسـت  گفتـه  اعامیـه ای  در  کشـور  خارجـه   وزارت 

در  پایـدار  ثبـات  و  صلـح  کشـور،  چهـار  مناینـدگان 

دانسـته  مهـم  منطقـه ای  اتصـال  بـرای  را  افغانسـتان 

به طـور  منطقـه ای  اتصـال  و  صلـح  کـه  دارنـد  توافـق  و 

می کننـد. تقویـت  را  همدیگـر  متقابـل 

بـه نقـل از اعامیـه، کشـورهای یادشـده بـا درک فرصـت 

پیرفـت  مسـیرهای  گشـودن  بـرای  کنونـی  تاریخـی 

گسـرش  راسـتای  در  منطقـه ای،  تجـارت  شـکوفایی  و 

روابـط  تقویـت  و  ترانزیتـی  پیوندهـای  ایجـاد  تجـارت، 

می کننـد. همـکاری  باهـم  تجـاری 

مناینـدگان  کـه  اسـت  گفتـه  ادامـه  در  خارجـه  وزارت 

توافـق  پاکسـتان  و  ازبیکسـتان  افغانسـتان،  امریـکا، 

کرده انـد تـا در ماه هـای آینـده دیدار و با اجـاع متقابل، 

تعییـن کننـد. را  ایـن همـکاری  راهکارهـای 

 مـا عبدالغنـی بـرادر رئیـس دفـر سیاسـی طالبـان در قطـر 

و معـاون طالبـان مـی گویـد کـه مذاکـرات بیـن االفغانـی، از 

حـدود ۱۰ ماه بدینسـو جریـان دارد؛ اما از اثر برخی مشـکات 

قسـمیکه توقـع مـی رفـت، پیرفـت هـا صـورت نگرفتـه اسـت.

نامـربده ایـن اظهـارات را دیـروز )۲۶ رسطـان( در دوحـه مرکـز 

قطـر، در نشسـت خـاص مذاکـرات بیـن االفغانـی بیـان کـرد.

تحـت  افغانسـتان  دولـت  نفـری   ۱۰ هیئـت  نشسـت  ایـن  در 

اسـت. ورزیـده  اشـراک  عبداللـه  عبداللـه  داکـر  ریاسـت 

مـا بـرادر، از کشـور قطـر ابـراز تشـکر کـرد کـه بخاطـر حـل 

و  کـرده  زیـادی  هـای  تـاش  همیشـه  افغانسـتان،  معضـل 

سـهولت هایـی را بـه میـان آورده و مهـان نوازی منوده اسـت.

وی افـزوده اسـت کـه ملـت افغانسـتان، در آسـتانۀ دسـت یابی 

بـه هـدف بـزرگ “نظام اسـامی” در کشـور می باشـد. در این 

بخـش همـه مسـئولیت مشـرک دارنـد کـه قربانی هـای بزرگ 

ملـت بیجـا نـرود. وی گفـت: “ملـت مـا بسـیار رنج دیده اسـت، 

پـس از ایـن بایـد درد نبینـد، متـام اقـوام ملـت در زیـر سـایۀ 

نظـام اسـامی آینـده، زندگـی خـوش و آرام داشـته باشـند؛ مـا 

بایـد تـاش کنیـم کـه کشـور و ملت ما بـا در نظر داشـت ارزش 

هـای اسـامی و منافـع ملـی شـان پیرفـت منایند.

معـاون دفـر سیاسـی طالبـان در قطر افـزود که افغـان ها باید 

از احتیـاج دیگـران نجـات یابـد، کشـور شـان را خودشـان آبـاد 

مناینـد؛ بخاطریکـه دیگـران نـه وطـن را آبـاد مـی کننـد و نـه 

آبـاد کـرده مـی توانـد. بـه گفتـۀ وی، بخاطـر بـه دسـت آوردن 

ایـن همـه؛ نیـاز به نظام اسـامی، مسـتقل، مرکـزی و قوی می 

باشـد. در ایـن خصـوص بایـد از خودخواهـی، منافـع شـخصی 

و اغـراض عقـب نشـینی کننـد. افغانسـتان خانۀ مشـرک همه 

مـی باشـد، مثلی که هر افغان در این کشـور حـق زندگی دارد، 

همیـن طـور در خصوص آن حـق خدمت و مسـئولیت نیز دارد. 

مـا بـرادر گفـت: “مـا کـه بـه اهـداف بـزرگ مـی رسـیم، بایـد 

از جزئیـات بگذریـم، سـینۀ بـزرگ، تحمـل و بردبـاری داشـته 

باشـیم؛ بـی بـاوری و بـی اعتـادی را بایـد بـه پایـان برسـانیم، 

بـه خاطـر وحـدت و اتحـاد ملـت کار کنیم، در برابـر متام تاش 

هایـی کـه متامیـت ارضـی و وحـدت ملـی مـا را تهدیـد مـی 

کنـد، بـه شـدت ایسـتاده شـویم، بـه هیـچ صـورت در کشـور به 

تعصبـات قومـی، سـمتی، زبانـی و غیـره جـای ندهیـم.”

وی گفتـه اسـت کـه طالبـان، بـه هیـچ صـورت بـه تـاش هایی 

اجـازه نخواهـد داد کـه بـه متامیـت ارضـی و وحـدت ملـی رضر 

برسـاند. بـه گفتـۀ وی، مذاکـرات بیـن االفغانـی، از حـدود ۱۰ 

مـاه بدینسـو جریـان دارد؛ امـا بـا تاسـف کـه برخـی مشـکات 

موجـود اسـت، قسـمیکه انتظـار مـی رفـت پیرفـت هـا صورت 

نگرفتـه اسـت؛ امـا بـاز هـم بایـد ناامید نشـویم.

رئیـس دفـر سیاسـی طالبـان در قطـر گفـت کـه آنهـا تـا حـد 

تـوان، تـاش کردنـد کـه مذاکـرات بـه نتیجـۀ مثبـت برسـد؛ به 

همیـن خاطـر، یک هیئت قـوی مذاکراتی و مسـئوالن بلندرتبۀ 

خـود را فرسـتاده اند. 


