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 بیوه جنگجوی داعش در پیوند 
به بردگی دختران ایزدی محکوم 

شد 
ناروی نیز اخراج پناهجویان رد 

شده افغان را متوقف کرد 
 محکمـه ای در هامبـورگ آلمـان بیـوه یـک عضـو گـروه 
ایـزدی  بـه بردگـی کشـاندن دو زن  بـه جـرم  را  داعـش 
بـه حبـس محکـوم کـرد. ایـن زن اعتـراف کرده اسـت که 
ایـزدی پـاک می کـرد. بـه  خانـه اش را توسـط دو دختـر 

... آلمـان ،  گـزارش خبرگـزاری 

 پـس از توقـف اخـراج پناهجویـان رد شـده افغـان از 
فنلنـد و سـویدن، اکنـون نـاروی نیز اعالم کرده اسـت 
کـه اخـراج افغان هـا را موقتـاً متوقـف کرده اسـت. این 
کشـور وخامـت وضعیـت امنیتی در افغانسـتان را دلیل 

ایـن تصمیـم خوانده اسـت...

هواپیماهای امریکایی 
مواضع طالبان را 

بمب باران کردند   
برنامـه  در  برمـک  صدیـق  سـاخته  اسـامه  فلـم   

»پنج شـنبه های غرجسـتان« بـا حضور داکـر قربان 

علـی رضوانـی جامعـه شـناس و اسـتاد دانشـگاه و 

گیسـو یـاری کمیشـر اصالحـات اداری و خدمـات 

ملکـی و فعـال حقـوق بـر برگـزار گردیـد. 

ما در »پنج شنبه های  ...

کـه  گفته انـد  قندهـار  در  محلـی  مقام هـای 

نظرمحمـد مشـهور به »خاشـه جوان« از سـوی افراد 

مسـلح از خانـه اش بیـرون و سـپس تیربـاران شـده 

اسـت. نظرمحمـد از چهره هـای مشـهور پولیـس در 

قندهـار بـود و بـه دلیـل خوش طبعـی کـه داشـت و 

... می گفـت،  کـه  فکاهی هایـی 
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 نمایش و تحلیل فلم اسامه در 
»پنج شنبه های غرجستان«

طالبان »خاشه جوان« 
قندهار را کشتند

هنری

 درس هایی که از 
سپین بولدک باید آموخت

روایت جدید طالبان همان روایت 
دو دهه قبل است 

قصه ی پرغصه ی تغییر طالبان 

 طالبـان طـی روزهـای گذشـته پس از آن که ولسـوالی 
سـپین بولدک را بـه تصـرف خـود در آوردند تا توانسـته 
در  انـد.  زده  غـارت  و  قتـل  ویرانـی،  بـه  دسـت  انـد 
نخسـتین روزهـای اشـغال سـپین بولـدک خانـه هـای 
مـردم بـه شـمول خانـه شـهید عبدالـرازق را بـه تـاراج 

بردنـد و همـه امـوال و دفاتـر دولتـی را بـه...
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سرمقاله

 محمد هدایت

طالبان 400 غیرنظامی را در 
قندهار تیرباران کرده است  
ملل متحد: این موضوع

 را بررسی می کنیم
2

وزارت داخله:



2
www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم    شماره 4262  شنبه    2 اسد  1400   24 جوالی  2021 

طالبان 400 غیرنظامی را در قندهار تیرباران کرده است
ملل متحد: این موضوع را بررسی می کنیم

سرمقاله

 طالبـان طـی روزهـای گذشـته پـس از آن کـه ولسـوالی 

تـا توانسـته  آوردنـد  بـه تـرف خـود در  را  سـپین بولدک 

انـد دسـت بـه ویرانی، قتـل و غـارت زده اند. در نخسـتین 

روزهای اشـغال سـپین بولـدک خانه های مردم به شـمول 

خانـه شـهید عبدالـرازق را بـه تـاراج بردنـد و همـه امـوال 

و دفاتـر دولتـی را بـه آتـش کشـیدند. امـا دیـروز در تـازه 

تریـن گـزارش از ایـن شـهر گفتـه شـده اسـت کـه اجسـاد 

نزدیـک بـه 120 تـن از کسـانی را کـه ظـن مخالفت شـان 

بـا طالبـان مـی رفته پـس از ربودن بـه خانواده های شـان 

تحویـل داده شـده اسـت. هـم چنیـن نزدیک بـه 400 تن 

دیگـر از کسـانی کـه در روزهـای گذشـته از خانـه هـای 

شـان دسـتگیر و توسـط طالبـان ربـوده شـده انـد هنـوز 

مفقوداالثـر هسـتند و از رسنوشـت آنـان خـری در دسـت 

نیسـت. طالبـان نـه تنهـا کارمنـدان دولـت بلکه بـه دنبال 

چهـره هـای مشـهور رسـانه ای و هـری نیـز مـی گردنـد. 

چنـد روز قبـل خرنـگار رویـرز توسـط ایـن گـروه کشـته 

شـد و دیـروز هـم یکـی از هرمنـدان محلـی بـه نـام نظـر 

محمد خاشـه را به شـکل وحشـیانه ای تیرباران کردند. آن 

چـه در روزهـای اخیـر و بـا اشـغال برخی از مناطق کشـور 

توسـط گـروه طالبـان در ایـن مناطـق رخ داده اسـت غیـر 

قابـل توصیـف اسـت. از صحنـه هـای دردآور قتـل و غارت 

گرفتـه تـا صحنـه هـای خنـده دار و مضحک در برخـورد با 

تکنولـوژی و سیسـتم هـای مـدرن زندگـی کـه حتـی افراد 

ایـن گـروه از آن ها شـگفت زده شـده انـد. ایـن وقایع تنها 

در سـپین بولدک نبوده اسـت. بلکه رشق و غرب و شـال 

و جنـوب افغانسـتان تنهـا در یـک مـاه اخیـر گـواه اعـال 

ضـد انسـانی و وحشـیانه ایـن گـروه بـوده اسـت. امـا بـه 

نظـر مـی رسـد کـه هنـوز بـرای خیلـی از کسـانی کـه در 

سـطح بیـن املللـی از این گـروه حایت می کننـد و برای 

کسـانی کـه در داخـل نظـام انتظـار ورود آن را می کشـند 

هنـوز ناشـناخته مانـده اسـت و هنـوز درسـی از طالبـان 

اند.  نیاموختـه 

کشـورهایی کـه در سـطح منطقـه و جهان از گـروه طالبان 

حایـت مـی کننـد سـال ها اسـت کـه بـه دنبـال ویرانی و 

تباهـی افغانسـتان هسـتند. شـاید آن هـا خیلـی بهـر از 

مـا طالبـان را مـی شناسـند. امـا هرگـز نخواسـته انـد وجه 

ویرانگر طالبان را ببینند و حتی سـعی می کنند بر میزان 

خشـونت و توحـش ایـن گروه دسـت سـاخته بیفزاینـد. آن 

چـه در روزهـای گذشـته از سـوی ایـن گـروه در شـهرهای 

اشـغال شـده رخ داده اسـت حتـی عجیـب تـر و وحشـیانه 

تـر از میـراث گذشـته ایـن گـروه بـوده اسـت. کـوچ دادن 

اجبـاری در کنـدز و تخریـب مکاتـب و اماکـن دولتـی و 

امـوال عمومـی در این عر آنقدر شـگفت انگیـز و عجیب 

اسـت که تنها از گروهی مثل طالبان بر می آید. کشـوری 

مثـل پاکسـتان کـه سـال ها اسـت ایـن هیـوالی آدم خوار 

را پـروار کـرده و بـه جـان مـردم افغانسـتان رها کرده اسـت 

چـه باکـی از تخریب و کشـتار دارد؟ در نخسـتین روزهای 

اشـغال سـپین بولـدک بنـا بـود کـه حمـات هوایـی بـرای 

بازپـس گیـری ایـن ولسـوالی صـورت گیـرد کـه با هشـدار 

پاکسـتان مواجـه گردیـد. بنابرایـن حامیـان بیـن املللـی 

طالبـان هیـچ چیـزی از طالبـان منـی خواهند جـز ویرانی 

افغانسـتان کـه طالبـان در این هدف تا کنـون موفق عمل 

کـرده اسـت و چیـزی در بـرآورده سـاخنت ایـن هـدف کـم 

است.  نگذاشـته 

در داخـل افغانسـتان و حتـی در درون نظـام نیـز هسـتند 

کسـانی کـه بـه نظـر می رسـد هنـوز ماهیـت طالبـان را به 

خوبـی نشـناخته انـد. بودنـد کسـانی که در چندین شـهر 

و کشـور در دو سـال گذشـته بـه اسـتقبال طالبـان رفتنـد 

و از سـوی پاکسـتان و دیگـر کشـورهای حامـی ایـن گـروه 

بـا اسـتقبال گـرم مواجـه شـدند. امـا بـه مـرور از میـزان 

عاقمنـدی شـان بـه طالبـان کاسـته شـد. چـون هرچـه 

نزدیـک تـر شـدند بـه ماهیت ایـن گروه بیشـر پـی بردند. 

امـا هنـوز هـم هسـتند کسـانی کـه چشـم بـه راه طالبـان 

دوختـه انـد و مرتـب ذهنیـت عمومی را وسوسـه به تسـلیم 

مـی کننـد. عصـاره منطق و گفتـار این گروه این اسـت که 

طالبـان در هـر صورت آمدنی هسـتند و چه بـا جنگ و چه 

بـا صلـح قـدرت را در افغانسـتان خواهند گرفـت. بنابراین 

بهر آن اسـت که از هم اکنون اسـراتژی تسـلیم شـدن را 

در پیـش گرفـت و مـردم را به کشـنت نباید داد. این شـیوه 

تبلیـغ بـه نفـع طالبـان گاهـی بـه صـورت علنـی و اکـر 

اوقـات بـه صـورت پنهانـی در بین مـردم صورت مـی گیرد. 

بخشـی از رسیال سـقوط مناطق ولسـوالی هـا در یک ماه 

اخیـر بـه همیـن پالیسـی بر مـی گردد. 

اشـغال شـده  در شـهرهای  روزهـای گذشـته  در  چـه  آن 

توسـط طالبـان اتفـاق افتـاده اسـت درس هـای بزرگـی 

بـرای همـه در بـر دارد. هـم بـرای کسـانی کـه از ابتـدا در 

مقابـل طالبـان ایسـتاده بودنـد و تنهـا راه حل را مبـارزه با 

ایـن گـروه وحشـی مـی دانسـتند و چـه بـرای کسـانی کـه 

تـا کنـون از ایـن گـروه حایـت مـی کـرده انـد و چـه برای 

کسـانی که چشـم بـه ماطفت این گـروه دوخته انـد. تنها 

منونـه سـپین بولـدک کافی اسـت تـا بدانیـم و بفهمیم که 

بـا چـه موجوداتـی مواجـه هسـتیم و در مقابله بـا این گروه 

چـه بایـد کـرد؟ بنابرایـن از میـراث به جـا مانـده از طالبان 

بایـد درس آموخـت و بـرای ایـن کار تنهـا سـپین بولـدک 

اسـت.  کافی 

 

از صفحه1

 د ننګرهـار د کليـو بيارغونې او پراختيا رياسـت لـه لوري په روان کال 

کـې ۸۵۸ پـروژې پيـل شـوې چـې تـر اوسـه يـې نـږدې ۳۰۰ پـروژې 

بشـپړې شـوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې، روان کال دوی 

۱۳۳۶ پـروژې پـان کـړې وې چـې يـو شـمېر يـې د ځينو سـتونزو له 

املـه ال هـم نه دي پيل شـوې.

محـب  انجنیـر  امـر  برنامـو  د  رياسـت  پراختيـا  کليـو  د  ننګرهـار  د 

الرحمـن مياخېـل پـژواک اژانـس تـه وويـل چـې دوی پـه روان کال 

کـې د ۸۵۸ پـروژو لـه ډلـې د دغـه واليـت پـه مختلفـو ولسـواليو کـې 

۲۸۵ یـې بشـپړې کـړې دي.

دی زياتـوي بشـپړې شـوې پـروژې چـې پـه کـې د کليوايل سـړکونو، 

اسـتنادي دېوالونـو، ښـوونځيو او جوماتونـو د ودانيو رغولـو ترڅنګ د 

څښـاک د پاکـو اوبـو د شـبکو جـوړول هم شـامل دي، شـاوخوا ۸۰۰ 

ميليونـه افغانـۍ لګښـت پرې شـوی دی.

هغـه زياتـه کـړه چـې پـه دغـو پـروژو کـې سـلګونه کسـانو تـه د کار 

زمينـه برابـره شـوې او دغه راز په بشـپړېدو رسه یې سـلګونه کورنيو ته 

ګټـه رسـېدلې ده. انجنـر مياخېـل وايـي، ۵۷۲ پـروژې ال هـم تر کار 

النـدې دي چـې ټـول ټال به پرې يـو ميليـارد او ۸۰۰ ميليونه افغانۍ 

لګښـت رايش او زرګونـه کورنيـو تـه بـه يې ګټه ورسـېږي.

د هغـه پـه خـره، د همدې پـروژو په ترڅ کـې زرګونو ځوانانـو ته همد 

اوس د کار کولو زمينه برابره شـوې ده.

د ننګرهـار د کليـو بيارغونـې او پراختيـا رياسـت دغـه مسـوول وايـي 

چـې دوی د کال پـه پيـل کې ۱۳۳۶ پروژې پـان کړې وې خو ۴۷۹ 

پـروژې د مختلفـو عواملـو لـه املـه پيل شـوې نـه دي. هغه د پـروژو د 

نـه پيـل د عواملـو په تـړاو ډېر جزئيـات رشيک نه کړل. خـو د ننګرهار 

واليـت اوسـېدونکي وايـي چې د دغه واليـت په لرو پرتو ولسـواليو کې 

د نـا امنيـو لـه امله به يـادې پـروژې ځنډېدلې وي.

د شـېرزادو ولسـوالۍ يـو اوسـېدونکی عبدالرزاق وايي چـې روان کال 

دغـه ولسـوالۍ لـه کلکـو امنيتـي ننګونـو او جګـړو رسه مـخ وه چې تر 

اوسـه پـه کې هيـڅ پروژه نـه ده پلې شـوې.

د ننګرهـار د اچـن ولسـوالۍ اوسـېدونکی لعـل نبـي هـم وايـي چـې 

د دې ولسـوالۍ لـرو پرتـو سـيمو کـې هم لـه دوی رسه د پـروژو ژمنې 

شـوې وې خـو هلتـه د جګـړو لـه املـه پيل شـوې نـه دي.

د يادولـو ده، پـه دې وروسـتيو کـې د ټـول هېـواد پـه څېـر د ننګرهـار 

لـرې پرتـې سـيمې هـم نـا امنـه دي چـې د رغنيـزو پـروژو د نـه پيـل 

ترڅنـګ يـې خلکـو تـه نـور اقتصـادي زيانونـه هـم اوښـتي دي.

 پـه خوسـت والیـت کـې د يـو نيـم ميليـون امريکايـي ډالـرو پـه 

لګښـت د چرګانـو د دانـې د توليـد فابريکې په فعالیـت پيل وکړ.

د چرګانـو د دانـې د توليـد دغـه فابريکه د یاد واليت د اسـاعيل 

خېلـو مندوزيـو ولسـوالۍ اړونـد د ُورزې پـه سـيمه کـې د يـو تـن 

خوسـتي پانګـه وال لـه خـوا جوړه شـوې ده.

د خوسـت وايل مهمنـد کټـوازي د زمـري پـه لومړۍ نېټـه د دغې 

فابريکـې د پرانېسـتې پرمهـال پـژواک خـري اژانـس تـه وويـل 

چـې دغـه فابريکـه پـه یـو سـاعت کـې لـس ټنـه د چرګانـو دانـه 

توليـدوي.

هغـه زیاتـه کـړه، پـه دغـې فابريکـې رسه بـه پـه خوسـت او نـورو 

واليتونـو کـې د چرګانـو او چرګـوړو فـارم لرونکـو تـه پـه ارزانـه بيه 

ښـه کيفيـت لرونکـې دانـه ورسـيږي.

نومـوړي وویـل، لـه دې وروسـته بـه چـا ته اجـازه ور نه کـړي چې 

لـه پاکسـتان يـا لـه نـورو هېوادونـو دغـه واليت تـه د چرګانـو دانه 

پـه قاچاقـي ډول را انتقـال کړي.

کټـوازی وایـي: ))تاسـې تـه اطمنـان درکـوم چـې زه پـه امنيتـي 

بخـش کـې، لـه قومونـو، ځوانانـو، وسـله وال پـوځ او لـه فابريکـې 

والـو رسه د هـر يش کومـک کـوم در رسه والړ يـم. صنعتـي پـارک 

چـې سـموات کـې ده هغـه بـه رسه فعالـوو، جـوړ هـم دی ولې لږ 

کار په کار دی. په هر کار کې چې اراده وي، کار رسته رسـيږي. 

نـو اراده کلکـه موجـوده ده چـې مـوږ تاسـو تـه کار وکړو.((

ورتـه مهـال د دغـې فابريکـې مسـوول حاجـي نادرشـاه پـژواک 

اژانـس تـه وويـل چـې د چرګانو د دانـې د توليد په دغـې فابريکه 

کـې ۱۵۰ کسـان پـه کار بوخـت دي.

پيـدا يش، ښـايي  ورتـه  بـازار  زياتـه کـړه، کـه مناسـب  نومـوړي 

راتلونکـي کـې يـې توليـد پـه يـو سـاعت شـلو ټنـو يـا لـه دې هـم 

يش. زيـات 

هغـه زياتـه کـړه: ))دا پانګونـه مـې پـر هغـو پیسـو کـړې چـې پـه 

عـريب هېوادونـو کـې مـې ګټلـې وې ، دلتـه مـې رسمايـه ګُذاري 

وکـړه. کـه تاسـو صنعتـي پـارک کـې مـا تـه ځمکـه راکولی شـئ، 

همـدا شـان فابريکـه يـا هـر چیرتـه، کولی شـم چـې بله هـم جوړ 

کـړم. خـو مـا تـه تـر اوسـه پـورې ځمکـه نـه ده راکړل شـوې.((

او صنايعـو خونـې د مسـوولينو د  بلـه خـوا د خوسـت د کانونـو 

معلوماتـو لـه مخـې، چـې دا مهـال په دغـه واليت کـې د ۲۳۰ په 

شـاوخوا کـې وړې او متوسـطې فابريکـې فعاليـت لـري.

د هغـوی پـه وينـا، لويه سـتونزه چې د دغـه واليت صنعتـکاران او 

د فابريکـو خاونـدان وررسه مـخ دي، د ځای نـه موجوديت دی.

دوی زياتـوي، کـه صنتعـي پـارک ژر فعـال يش، نـو تـر يـوه بريده 

بـه يـې دغـه سـتونزه حل يش.

همچنیـن در اعامیه وزارت معـارف آمده که اداره های معارف 

والیت هـا بایـد از ایـن مـوارد نظارت کننـد و اقداماتـی را روی 

دسـت بگیرنـد. چنـد ماه پیش بسـیاری از شـهروندان کشـور 

گـان می کردنـد کـه بیـاری کوویـد ۱۹ در ایـن کشـور بـه 

نقطـه پایانـش نزدیک شـده اسـت. بـه همین دلیـل تجمعات 

و آمـد و شـدها در اجتـاع بـه طـور گسـرده جریان داشـت و 

کمـر کسـی در فکر رعایـت فاصله اجتاعی بـرای جلوگیری 

از ویـروس کرونـا بـود، امـا اکنـون در ایـن کشـور مـوج سـوم 

کرونـا آغـاز شـده و انتشـار رسیـع ایـن بیـاری نگرانی هـای 

دسـتگاه بهداشـتی ایـن کشـور را برانگیخته اسـت.

بـر  حقـوق  کمیسـیون  سـخنگوی  فرهنـگ،  اللـه  زبیـح 

کشـتار  ادامـه  میگویـد:”  مـورد  ایـن  در  افغانسـتان، 

کمیسـیون  نگرانـی  مایـهء  نیتجـه جنگ هـا  در  غیرنظامیـان 

اسـت و مـا بـار دیگـر از طـرف هـای درگیـر جنـگ میخواهیم 

تـا قوانیـن جنگـی را مراعـات کننـد و تـاش مناینـد تـا بـه 

غیرنظامیـان آسـیب نرسـد.” در کنـار ایـن هـزاران خانـواده 

در نتیجـه درگیری هـای میـان نیروهـای افغـان و طالبـان در 

انـد. شـده  بیجـا  کشـور  رسارس 

بـودن در کنـار  ویـژه  نیروهـای عملیـات  افـر  محمـدرازق، 

همرزمـان اش را بـرای دفـاع از کشـور بـر هر چیـزی دیگر حتا 

خانـواده برتـری می دهـد. او بـا همکارانش روزهـای عید را در 

سـنگر سـپری کردند.

محمـدرازق، افـر تولـی اول کندک هفتم رضبتـی لوای اول 

کانـدو عملیـات هـای خـاص ابـراز داشـت: »دشـمن سـه بار 

حملـه کردنـد بـه عقـب رانـده شـدند و بـه مـردم اطمینـان 

می دهیـم کـه تـا فعا دفـاع کرده و بعـدا هم دفـاع می کنیم.«

بـرای  بلـخ  والـی  اجتاعـی  امـور  معـاون  میـان،  ایـن  در 

سپاسـگزاری از ایـن نیروهـا در خـط نخسـت نرد آمده اسـت.

ربابـه نایبـی، معاون امـور اجتاعـی والی بلخ اظهار داشـت: 

»واقعـا کـه متاثـر کننـده اسـت رشایـط افغانسـتان امـا شـا 

شـیرمردان اسـتید کـه دفـاع می کنیـد.«

بـا گـرم شـدن تنـور جنـگ در شـال کشـور از جملـه بلـخ، 

غیرنظامیـان هـم آسـیب دیـده انـد. چنانچـه هـزاران خانواده 

از تـرس جنـگ ناگزیـر بـه تـرک خانـه هـای شـان شـده انـد. 

بـا طالبـان فراهـم کـرده اند که بـا خـروج نیروهـای امریکایی 

از افغانسـتان پایـان خواهـد یافـت.

مقام هـای امریکایـی از حکومـت افغانسـتان خواسـته اسـت 

کـه از طیاره هـای جنگـی خـود و همچنیـن نیروهـای زمینـی 

آموزش دیـده توسـط ایـاالت متحـده امریـکا اسـتفاده کنـد.

ایـاالت متحـده  اردوی  لـوی درسـتیز  جـرال مـارک میلـی، 

امریـکا روز چهارشـنبه در یـک کنفرانـس خـری گفـت کـه 

آینـده افغانسـتان در دسـت افغان هاسـت و از آن هـا خواسـت 

کـه اراده خـود را در میـدان جنـگ تبـارز دهنـد.

او گفـت: »نیروهـای امنیتـی افغانسـتان ظرفیـت کافـی برای 

جنـگ و دفـاع از کشـور شـان دارنـد و مـا مطابـق رهنمـود 

رئیـس جمهـور و وزیـر دفـاع در مواقـع رضوری بـه حایـت از 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان ادامـه می دهیـم.« 

متهـم  دولـت  از  بـه حایـت  کـه  می باشـند  اشـخاصی  و 

شـده اند. از سـوی دیگـر یک عضو شـورای والیتـی کندهار 

نیـز ادعـا می کنـد که مردان مسـلح دو پرش را شـب عرفه 

از خانـه بردنـد و بـه قتل رسـانیدند.

کـه  کندهـار  والیتـی  شـورای  عضـو  افغـان،  محمـد  فـدا 

خانـه اش در ولسـوالی سـپین بولـدک اسـت می گویـد کـه 

بودنـد  پوشـانیده  را  کـه چهره های شـان  مسـلحی  مـردان 

فرزندانـش محمـود خـان و شـیر محمـد را سـاعت دوازده 

شـب عرفـه از خانه بردنـد و فردای آن روز جسـدهای آنان را 

در کنـار جـاده پیـدا کردنـد.

نبودنـد،  نظامـی  فرزندانـش  کـه  می گویـد  افغـان  آقـای 

محمود خان مسـئول املپیک منطقه بود و شـیر محمد نیز 

شـغل آزاد داشـت. آقای افغان در این بـاره گفت:«اینها می 

گوینـد کـه افـراد تحریـک نیسـتند، مـن مـی گویم کـه اگر 

مـدارس از تاریـخ ششـم مـاه اسـد »در والیت هـای گرمسـیر 

فاصلـه  رعایـت  و  بهداشـت  توصیه هـای  درنظرداشـت  بـا 

اجتاعـی« برگـزار شـود. وزارت معـارف همچنیـن اعـام کـرد 

بـرای  اسـد   ۵ تـا   ۲ تاریـخ  از  رسدسـیر  والیت هـای  در  کـه 

برگـزاری امتحانـات »چهـار و نیم ماهـه« آمادگـی بگیرند و در 

تاریـخ ۶ اسـد بـا درنظرداشـت تدابیر بهداشـتی برگزار شـود.

ایـن وزارتخانـه همچنیـن تاکیـد کـرده کـه اداره هـای مکاتـب 

پوشـیدن  مثـل  بهداشـتی  توصیه هـای  کـه  هسـتند  مکلـف 

اجتاعـی  فاصلـه  رعایـت  تجمعـات،  از  ماسـک، خـودداری 

رعایـت شـود و امتحانـات در فضـای بـاز برگـزار شـود.

رسخ در افغانسـتان، در ایـن باره گفـت:” کمیته صلیب رسخ 

در شـش مـاه بـا نزدیـک بـه پنجـاه هـزار قربانـی جنـگ کـه 

زخـم برداشـته انـد رسـیده گـی کـرده و آنـان را درمـان کـرده 

اسـت و هـر روز روزانـه تـا دو صـدو هفتـاد تن نیاز بـه درمان و 

رسـیده گی دارنـد.” درهمین حال کمیسـیون مسـتقل حقوق 

بـر افغانسـتان از ادامـه کشـتار غیرنظامیـان ابـراز نگرانـی 

بـرای  تـا  از طرف هـای درگیـر جنـگ می خواهـد  و  می کنـد 

جلوگیـری از تلفـات غیرنظامیـان اقدامـات عملـی مناینـد.

کجا و کدام سـو برود از مرمی خود را نجات داده می توانیم.« 

ذبیح اللـه مجاهـد، سـخنگوی طالبـان اسـتفاده ازخانه هـای 

مـردم را ازسـوی جنگجویـان ایـن گـروه رد می کنـد. نیروهای 

دولتـی نیـز می گوینـد کـه تاش می کننـد تا به غیـر نظامیان 

آسـیب نرسد.

در دو مـاه پسـین نردهـا میـان نیروهای دولتـی و طالبان در 

بلخ شـدت گرفتـه اند.

فرمانـده پاسـگاه امنیتـی پل امام بکـری می گوید کـه طالبان 

در یـک  مـاه بیـش از هفتـاد بـار پاسـگاه آنـان را  آمـاج قـرار 

داده انـد امـا هنگامـی کـه شکسـت خوردنـد برخـی از بزرگان 

قـوم را نـزد آنـان فرسـتاده اند تـا تسـلیم شـوند.

مجنـون، فرمانـده پاسـگاه امنیتـی پل امـام بکـری دهـدادی 

گفـت: »هـرگاه شکسـت خوردنـد مـردم ریـش سـفید را روان 

کردنـد کـه اینجـا را تسـلیم کنیـد و مـا دندان شـکن جـواب 

دادیـم کـه تا زنده اسـتیم از خـاک، وطن خود دفـاع می کنیم 

و هیـچ وقـت بـه دشـمن تسـلیم منی شـویم.«

جـان کیربـی گفـت کـه جزئیـات ایـن حمـات هوایـی را ارائه 

کـرده منی توانـد، امـا اظهـارات لویـد آسـتین، وزیر دفـاع این 

کشـور را تکـرار کـرد کـه ایـاالت متحـده امریـکا »بـه کمک به 

نیروهـای امنیتـی و حکومـت افغانسـتان متعهد اسـت.«

یـک مقـام دفاعـی دیگر ایـاالت متحـده امریکا بـه خرگزاری 

اسوشـیتدپرس گفـت کـه ایـن کشـور در روزهـای سـه شـنبه 

و چهارشـنبه جمعـاً چهـار حملـه هوایـی را بـرای حایـت از 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان انجـام داده انـد. بـه گفتـه او، 

دسـت کـم دو حمله بـه هدف از بیـن بردن تجهیـزات نظامی 

بـه شـمول دسـتگاه توپخانـه و واسـطه نقلیه ای کـه طالبان از 

نیروهـای افغانسـتان گرفتـه انـد، صـورت گرفت.

مـدت طوالنـی  بـرای  امریـکا  متحـده  ایـاالت  هوایـی  قـوای 

امتیـاز تاکتیکـی برای نیروهـای امنیتی افغانسـتان در جنگ 

وزارت امـور داخلـه می گوید کـه جنگجویان 

گـروه طالبـان، بـا تـرف ولسـوالی اسـپین 

بولـدک، حـدود 400 غیرنظامـی را تیربـاران کـرده اسـت.

میرویـس اسـتانکزی، سـخنگوی وزارت داخلـه در صفحـه 

ابتدایـی،  معلومـات  اسـاس  “بـر  اسـت:  نوشـته  تویـرش 

در  از خانه هایشـان  را  نفـر  تقریبـاً ۴۰۰  ]طالبـان[  آن هـا 

اسـپین بولـدک بیـرون کـرده و اجسـاد بیـش از ۱۰۰ تـن 

پیـدا شـده اند. برخـی در خانه هـا بـه شـهادت رسـیده انـد 

و  ریگسـتان ها  در  دیگـر  افـراد  از  تعـدادی  جسـدهای  و 

شـده اند.” پیـدا  چوک هـا 

امراللـه صالـح، معـاون اول ریاسـت جمهـوری افغانسـتان 

در واکنـش تـازه بـه ایـن خرهـا در تویر خـود این اقـدام را 

»قتـل عـام« خوانـده و گفتـه اسـت کـه قربانیـان ایـن اقدام 

اکـر جوانان به شـمول ورزشـکاران، فعـاالن مدنی، تاجران 

از تحریـک نیسـتند هـر کسـی کـه اسـت بایـد گرفتار شـود 

محاکمـه شـود«. منابـع  در والیـت کندهـار می گوینـد کـه 

مـردان مسـلح ده هـا تن غیـر نظامیـان را از خانه های شـان 

بـا خـود برده انـد کـه تاکنـون قتـل در حدود یک صدو سـی 

تن تایید شده اسـت و از رسنوشـت شـاری هم اطاعی در 

دسـت نیسـت.فدا محمد افغـان افزود: »یکی مـی گوید که 

380 تـن را بردنـد دیگری می گوید هر کسـی را که کشـته 

انـد آنجـا افتـاده یکی هـم گپی دیگـری مردم مـی گویند«.

از جانـب دیگـر، دفـر یونامـا ملل متحـده در کابـل در یک 

بیانیه مختر گفته اسـت که کشـته شـدن افراد ملکی در 

والیـت کندهـار را بررسـی می کنند.  این ادعـای مقام های 

افغـان توسـط منابـع مسـتقل تاییـد نشـده امـا ذبیح اللـه 

جنگجویـان  داشـنت  دسـت  طالبـان  سـخنگوی  مجاهـد 

طالبـان در ایـن عمـل را رد می کنـد.

 وزارت معـارف اعـام کـرد کـه مکاتبـی کـه در نتیجـه شـیوع 

مـوج سـوم کرونـا تعطیـل شـده بودنـد، بـه صـورت تدریجـی 

می شـوند. بازگشـایی 

اخیـراً در نتیجـه اوج گیـری دوبـاره کرونـا در کشـور مکاتب در 

والیت هـای غزنـی، هلمنـد، قندهـار، لوگـر، ننگرهـار، پکتیـا، 

پـروان، وردگ، پنجشـیر، بلـخ، لغـان، بدخشـان، کاپیسـا، 

کنـدز، نیمـروز، والیـت کابل و شـهر کابـل از دهم جـوزا برای 

دو هفتـه تعطیـل شـد. پـس از آن در نتیجـه ادامـه وضعیـت، 

مـدت قرنطینـه در متـام والیت هـا متدیـد شـد.

اکنـون وزارت معـارف اعـام کـرده کـه امتحانـات باقی مانـده 

 کمیتـه جهانـی صلیـب رسخ در تـازه ترین گـزارش اش گفته 

کـه ایـن کمیتـه در جریـان شـش مـاه گذشـته، نزدیـک بـه 

۵۰ هـزار تـن را کـه جریـان درگیری هـا در افغانسـتان زخـم 

برداشـته انـد درمـان کـرده اسـت.

ایـن کمیتـه تاکیـد کـرده اسـت کـه افغانسـتان یکـی از مرگ 

بـار تریـن کشـورها اسـت و بیشـر قربانیـان زنـان و کودکانی 

اسـتند کـه در بخش هـای جنگـی زنـده گـی می کننـد.

حمیـد اللـه حسـین زاده، معـاون سـخنگوی کمیتـهء صلیـب 

اسـد(   ۱ )جمعـه،  دیـروز  بلـخ  باشـنده گان  از  شـاری   

بـه  را  دولتـی  نیروهـای  بـا  جنـگ  طالبـان  کـه  می گوینـد 

کشـیده اند. والیـت  ایـن  در  مسـکونی  محله هـای 

آنـان می افزاینـد کـه طالبـان بـا اسـتفاده از خانه هـای مـردم 

بـر نیروهـای دولتـی تیرانـدازی می کننـد کـه بـا واکنـش این 

نیروهـا روبـرو می شـوند.

روسـتای  در  بـرق  و  کـود  کارمنـدان  رهایشـی  خانه هـای 

حسـین خیل ولسـوالی دهـدادی کمر از پنجصـد مر با خط 

نخسـت جنـگ فاصلـه  دارنـد و از تیـررس گلوله هـا گاهی غیر 

نظامیـان نیـز در امـان نیسـتند.

گفـت:  دهـدادی  حسـین خیل  قریـه دار  محمداللـه، 

نیروهـای  رس  طالبـان(  جنگ جویـان  بـه  »می آیند)اشـاره 

را  قریـه  امنیتـی  نیروهـای  بـاز  می کننـد  انداخـت  امنیتـی 

» . می زننـد

داشـت:  ابـراز  دهـدادی  حسـین خیل  باشـنده  غام ربانـی، 

»مـردم ملکـی آسـیب می بیننـد مرمـی میـره می خـوره رسش، 

 پنتاگـون گفتـه کـه اخیـراً حمات هوایـی را بـرای حایت از 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در برابـر تهاجـم طالبـان انجام 

داده اسـت. ایـن حمـات هوایـی در زمانـی صـورت می گیـرد 

آسـتانه  در  افغانسـتان  از  بین املللـی  نیروهـای  خـروج  کـه 

تکمیل شـدن اسـت.

جـان کیربـی، سـخنگوی وزارت دفـاع ایـاالت متحـده امریـکا 

روز پنـج شـنبه گفـت: »در چندیـن روز گذشـته مـا حمـات 

هوایـی را بـرای حایـت از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان راه 

انـدازی کردیم.« سـخنگوی پنتاگـون در یک کنفرانس خری 

گفـت: »مـا به انجـام حمات هوایی برای حایـت از نیروهای 

امنیتـی افغانسـتان ادامـه می دهیـم.« او افـزود کـه جـرال 

ایـاالت  اردوی  مرکـزی  فرماندهـی  رئیـس  مکنـزی،  کنیـت 

متحـده امریـکا )سـنتکام( دسـتور این حمات را داده اسـت.

ایـن نهادهـای دیپلاتیـک، 

ادامـۀ قتل هـای هدفمندانه 

را کـه در رسارس افغانسـتان 

نابودسـازی  دارنـد،  ادامـه 

تهدیدهـا،  زیرسـاخت ها، 

اقدام هـای  و  اعامیه هـا 

دیگـر در برابر دسـتاوردهای 

افغانان در ۲۰ سـال گذشته 

و  می کننـد  محکـوم  را، 

آنچـه  از  کـه  می افزاینـد 

سـال   ۲۰ »ایـن  طـول  در 

به گونـۀ  آمـده،  به دسـت 

می کننـد.« حایـت  جـدی 

منایند گی هـای دیپلاتیـک 

گفته انـد کـه حمله هـای طالبـان، بـا ادعـای آنان کـه از »حل 

و فصـل سیاسـی از طریـق مذاکـره و رونـد صلـح در دوحـه 

حایـت می کننـد، کامـا در تناقـض قـرار دارد.«

از سـویی هم، وزارت خارجـه افغانسـتان در یـک خرنامـه در 

واکنـش به گفته هـای ضمیـر کابلـوف، مناینـدۀ ویـژۀ روسـیه 

بـرای افغانسـتان دربـارۀ آماده گـی طالبـان برای حـل بحران 

آقـای  اگـر  کـه  می گویـد  سیاسـی،  راه هـای  از  افغانسـتان 

کابلـوف در ایـن بـاره بـه اطاعـات قابـل اعتـاد دسرسـی 

وزارت  بسـازد.  رشیـک  افغانسـتان  حکومـت  بـا  را  آن  دارد، 

خارجـه افغانسـتان می گویـد کـه طالبـان بـرای حـل بحـران 

افغانسـتان از راه سیاسـی، باورمنـد نیسـتند.

بـه  آقـای کابلـوف  »اگـر  خرنامـه وزارت خارجـه می افزایـد: 

اطاعـات و دریافت هـای قابل اعتاد و مشـخصی دسرسـی 

مسـاملت آمیز  حـل  بـرای  را  طالبـان  واقعـی  ارادۀ  کـه  دارد 

جنـگ بـه منایـش بگـذارد، بـا مـا رشیـک کند تـا بر بنیـاد آن 

بـه پیرفت هـای بیشـری در رونـد صلـح نایـل آییـم.«

از  امـا  نشده اسـت،  متوقـف  دوحـه  در  مذاکـرات  چنـد  هـر 

همـراه  بـه  نیـز  را  نتایجـی  مذاکـرات  ایـن  بدینسـو  مـاه  ده 

نبوده اسـت. هفتـۀ پیش، دولـت افغانسـتان و طالبان در یک 

سـطح بلنـد در دوحـه گفتگـو کردنـد، امـا ایـن گفتگـو هـا بر 

خـاف انتظـار مـردم نتیجه یـی را بـه همـراه نداشـت.

 سـفارت امریـکا در کابـل از طالبـان می خواسـته کـه هرچـه 

زودتـر خشـونت ها را پایـان دهـد و بـرای تأمین یـک آتش بس 

توافـق  افغانسـتان  حکومـت  بـا  جانبـه،  همـه  و  همیشـگی 

. کنند

در  پیامـی  در  رسطـان(   ۳۱ )پنج شـنبه،  روز  سـفارت  ایـن 

متامـی  و  طالبـان  از  »مـا  اسـت:  نگاشـته  تویـرش  صفحـۀ 

طرف هـا می خواهیـم کـه هر چه زودتـر خشـونت ها را متوقف 

بـه یـک آتش بـس همیشـگی و  بـرای دسـت یابی  و  بسـازند 

همـه شـمول، توافـق کننـد.«

روز دوشـنبه نیـز، بیـش از پانـزده کشـور و سـازمان جهانـی 

در یـک اعامیـۀ مشـرک خواهـان پایان دادن خشـونت ها از 

سـوی طالبـان در افغانسـتان شـدند.

منایند گی هـای دیپلاتیـک کشـورهای خارجـی مقیم کابل، 

از طالبـان می خواهنـد کـه در روزهای عید قربـان، باید برای 

همیشـه جنـگ افزارهای شـان بـر زمین بگذارنـد و تعهد خود 

را نسـبت بـه روند صلح بـه جهانیان نشـان دهند.

جمهـوری  کانـادا،  آسـرالیا،  دیپلاتیـک  منایندگی هـای 

چـک، دمنـارک، مناینـده گان اتحادیۀ اروپا، فناند، فرانسـه، 

دفـر  هالنـد،  جنوبـی،  کوریـای  جاپـان،  ایتالیـا،  آملـان، 

مناینـدۀ ارشـد غیـر نظامی ناتـو، اسـپانیا، سـویدن بریتانیا و 

متریـکا در یک اعامیۀ مشـرک خواسـتار پایـان هرچه زودتر 

حمله هـای طالبـان انـد.

در اعامیـه آمده اسـت کـه عملیـات نظامـی طالبـان، تـاش 

بـرای دسـتیابی بـه یـک راه حـل سیاسـی از طریـق مذاکره را 

نـاکام و مـردم غیـر نظامـی را متـرر و آواره می کنـد.

امریکا: طالبان هرچه زودتر خشونت ها را پایان دهد    کارتون

ننګرهار کې د کلیو پراختیا 
ریاست په روان کال کې نږدې 

۳۰۰ پروژې بشپړې کړې دي

په خوست کې د ۱۲۰ میلیونه افغانیو 
په لګښت د چرګانو د دانې د تولید 

فابریکه جوړه شوه

وزارت معارف بازگشایی تدریجی مکاتب را اعالم کرد   

صلیب سرخ: در شش ماه گذشته ۵۰ هزار زخمی جنگ در افغانستان تداوی شده اند  

نگرانی شهروندان بلخ با گسترش جنگ به بخش های مسکونی    

هواپیماهای امریکایی مواضع طالبان را بمب باران کردند

درس هایی که از سپین بولدک 
باید آموخت

محمد هدایت

وزارت داخله: 



 

 

قصه ی تغییر طالبان اما قصه ی بسیار پرغصه و غم انگیز است. 

رفتـار طالبـان در ولسـوالی هایی کـه آنهـا از کنـرول دولـت خـارج 

کرده انـد حکایِت رساپا متفـاوت از دیدگاه های فـوق دارد. وضعیت 

در ولسـوالی  هایی که تحت تسـلط و کنرول این گروه اند، بیشـر 

با بیان »طالبان وحشـی تر شـده اند« صدق می کند تا بیان »طالبان 

تغییـر کرده انـد«. در لسـوالی هایی کـه ایـن گـروه بـر آنهـا مسـلط 

شـده اند بـه گونه ای عمـل کرده اند کـه هیچ تغییری در رفتارشـان 

نسـبت بـه دو دهـه پیـش مشـاهده منی شـود و  مـردم حتـی رفتار 

خشونت آلود و وحشیانه تر از گذشته از این گروه مشاهده کرده اند.

تغییـر  اندکـی  ظاهـر  و  گفتـار  در  طالبـان  شـاید 

انـدازه ی رس سـوزنی  بـه  امـا در عمـل  و  کرده انـد 

از زشـتی و قباحـت آنان کاسـته نشـده اسـت. آنان 

در نشسـت ها و مجالـس حـرف و حدیـث از حقـوق 

بـر و پابنـدی بـه قوانیـن اسـالمی می زنند. تالش 

دارنـد خـود را در جامـه دیپلامتیـک، سیاسـتمدار 

جلـوه دهنـد و قیـل و قـال سیاسـی و دیپلامتیـک 

عرضـه کننـد. بـه ویـژه بعـد از امضـاء توافق نامـه بـا 

اَمریـکا، بلبـل نغمـه خـوان آنـان رس شـوق آمـده و 

همـه روزه می رسایـد و می پیرایـد. هر چـی برسایند 

و ببافنـد و بـه جامعـه عرضـه کننـد و امـا رسشـت 

هیـچ.  در  و  اسـت  هیـچ  نکنـد،  تغییـر  کـه  آنـان 

طالبـان روایـت جدیـد ندارنـد و بـا برنامـه جدیـدی 

وارد میـدان نشـده اند. طـرز تفکـر، اندیشـه و عمل 

آنـان، هـامن نگـرش خون آشـاِم دو دهـه قبل اسـت 

کـه در عملکردهـای پسـین آنـان در اقصـی نقـاط 

افغانسـتان بـه وضـوح مشـاهده گردیـده اسـت. 

و چلتـاری  هـر جامـه  بـا  ایـن صـورت طالبـان  در 

کـه بیاینـد و هـر کـذب و الف کـه ببافنـد و بـرای 

و  قبـول  قابـل  کننـد،  عرضـه  امـروزی  جامعـه 

نیسـت و هیـچ  آگاه و درد کشـیده  پذیـرش نسـل 

افغانـی کـه تجربـه ظلـم و سـتم طالبـان را داشـته 

باشـد، بـا آنـان همـراه و هم نظـر نخواهـد شـد. بـه 

"بـه هـر رنگـی کـه خواهـی جامـه  قـول شـاعری: 

می پـوش، مـن از طـرز خرامـت می شناسـم". حـال 

طالبـان هـم اگـر هر گونـه صـاف کاری و پاک کاری 

کننـد، چـون طـرز خـرام خـود را منی تواننـد تغییـر 

دهنـد، مـردم افغانسـتان آنـان را می شناسـند و از 

صحنـه تـرد خواهنـد کـرد. 

گذشـته  مـاه  دو  طـی  طالبـان  کـه  را  اعاملـی 

افغانسـتان  تاریـخ  و  مـردم  هرگـز  شـدند،  مرتکـب 

بـر  بدخشـان  در  آنـان  کـرد.  نخواهنـد  فرامـوش 

دخـری تجـاوز کردنـد، در تخـار اعالمیـه ی ازدواج 

اجبـاری بـا دخـران و بیوه هـا را صـادر کردنـد، در 

فاریـاب بـر نیروهـای نظامـی تسـلیم شـده شـلیک 

کردنـد، بـزرگ و مـوی سـفید را بـه جـرم مذهـب و 

زبـان بـه رگبـار بسـتند، جوانـان را بـه جـرم لبـاس 

غربـی پوشـیدن و ریـش تراشـیدن با مرمی بسـتند 

و بـه دار آویخـن، دخـران و زنـان را از مکتـب و 

دانشـگاه رفـن مانـع شـدند. 

محکمه هـای صحرایـی آنـان همچنـان ادامـه دارد 

کـه همـواره جـان شـهرونداِن را می گیرنـد کـه جرم 

مـورد  صدهـا  و  این هـا  اسـت.  نشـده  ثابـت  آنـان 

مرتکـب  طالبـان  روزه  همـه  کـه  دیگـر  جنایـات 

می شـوند. 

کشـن،  چیسـت؟  طالبـان  جدیـد  روایـت  پـس 

تخریـب، تجـاوز، محکمـه صحرایی، بـه دار آویخن 

برداشـت  و  روایـت  اسـالم  دیـن  از  طالبـان  و...؟ 

برداشـت های  هـامن  برمبنـای  و  دارنـد  افراطـی 

از  و  شـده اند  میـدان  وارد  دیـن،  مـن  از  خشـن 

زمـان ظهـور تـا کنـون بـر بنیـاد هـامن برداشـت ها 

مرجـع  بـه  آنـان  می جنگنـد.  و  می کننـد  عمـل 

اصلـی تفسـیر متـون اسـالمی کـه دانشـگاه االزهـر 

و عربسـتان سـعودی اسـت و متـام جهـان اسـالم 

بـدان اعتـامد می کنند، اعتنـا ندارنـد. طالبان باور 

بـه جنـگ دارند، ماهیـت طالبان و همفکران شـان، 

جنگ اسـت و وحشـت، صلح و سـعادت دنیاوی در 

بـاور آنـان منی گنجـد و بـه آن بـاور ندارنـد. 

طالبـان تـا کنـون نوعیـت حکومـت و نظـام خـود را 

مشـخص نکرده انـد. آنـان بـرای حکومـت کـردن و 

برقـراری نظـام، هیچگونـه طـرح و برنامـه ی ندارند. 

کاذب  روایـت  طالبـان،  اسـالمی  حکومـت  روایـت 

اسـت کـه بـر اسـاس آن تعـدادی را فریـب دادنـد 

تـا در صفـوف آنـان بپیوندنـد و در مقابـل حکومـت 

افغانسـتان بجنگنـد. ایـن روایـت، روایـت توخالـی 

ندارنـد.  بسـاط  در  چیـزی  عرضـه  بـرای  و  اسـت 

اینکـه بعـد از بـه قـدرت رسـیدن، طالبـان کشـور و 

ملـت را چگونـه مدیریـت خواهند کرد، مبهم اسـت 

از  را  آنـان  حکومـت داری  شـیوه  می تـوان  امـا  و 

تجربـه دو دهـه قبل حـدس زد که چگونه دسـت ها 

قطـع کردنـد و رسهـا بریدنـد. 

کـه  اسـت  نظامـی  نـام  طالبانـی  اسـالمی  امـارت 

طالبـان طـی سـال های 1996 تـا 2001 حکومت 

خـود را در افغانسـتان بـدان مسـام کـرده بودنـد. 

فـرد  یـک  نظـام، متـام صالحیـت بدسـت  ایـن  در 

بـود؛ مـال عمـر، هـر آنچـه کـه او هدایـت مـی داد، 

قابلیـت تحمیـل داشـت و بایـد فوری اجرا می شـد. 

شـهروند به نـام رعیـت یـاد می شـد کـه حـق نظـر و 

مخالفـت بـا تصامیـم دولـت را نداشـت. هـر آنچـه 

را دولـت مناسـب می دانسـت، گویـا مناسـب حـال 

کـه  اسـت  بیانـی  کرده انـد«  تغییـر  »طالبـان 

از تریبـون رسـانه های  افـراد گوناگـون و  از زبـان  

بین املللـی  و  منطقـه ای  داخلـی،  متعـدد 

گفتگوهـای  مـوازات  بـه  بیـان  ایـن  شـنیده ایم. 

آن  از  پـس  و  طالبـان  بـا  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 

گفتگوهـای صلـح دولـت افغانسـتان بـا ایـن گروه 

صـورت  زیـادی  تالش هـای  و  اسـت  شـده  تکـرار 

ضمیـر  و  ذهـن  در  گـزاره  ایـن  کـه  گرفته انـد 

جهانـی  عمومـی  افـکار  و  افغانسـتان  شـهروندان 

بـه یـک بـاور تبدیـل شـده و گـروه طالبـان از یـک 

گـروه تروریسـتی بـه یـک نیـروی سیاسـی ای کـه 

امـکان زیسـت جمعی با آن وجود دارد بدل شـود. 

دسـتگاه های اسـتخباراتی کشـورهای گوناگـون و 

بـه تبـع آن رسـانه های همسـو با سیاسـت  خارجی 

کرده انـد  زیـادی  کوشـش های  کشـورها  برخـی 

و  کـرده  قباحت زدایـی  طالبـان  گـروه  از  کـه 

افغانسـتان  مـردم  کـه  آنچـه  از  متفـاوت  تصویـر 

ایـن گـروه در ذهـن  از  افـکار عمومـی جهانـی  و 

طالبـان  از  قباحت زدایـی  کننـد.  ترسـیم  دارنـد 

پـروژه ای اسـت کـه مدتـی می شـود کلیـد خـورده 

خارجـی  و  داخلـی  پنهـان  و  پیـدا  دسـت های  و 

چرکیـن  جامـه ی  شستشـوی  صـدد  در  زیـادی 

ایـن گروه انـد؛  و گذشـته ی  کـردار حـال  و  رفتـار 

آرمان هـای  بـا  کامـل  تضـاد  در  کـه  پـروژه ای 

سیاسـی مـردم رنجدیـده ی این رسزمین خسـته از 

جفـا و امنیـت نظـام بین امللـل اسـت و هیچ گونـه 

نـدارد.  سیاسـی  مروعیـت  و  اخالقـی  وجاهـت 

بـه نظـر می رسـد کسـانی و آدرس هایـی کـه بیـان 

»طالبـان تغییـر کرده انـد« را تکـرار می کننـد نیـز 

اطمینـان  آن  غلط بـودن  و  غیرواقعی بـودن  بـه 

دارنـد، امـا از اینکـه منافع  شـان در صـورت تسـلط 
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را  تأمیـن می  شـوند آن  افغانسـتان  بـر  ایـن گـروه 

آرمان هـای  بـه  و  می کننـد  نشـخوار  طوطـی وار 

یـک  بـه  رسـیدن  کـه  افغانسـتان  مـردم  سیاسـی 

باثبـات  و  توسـعه یافته  موکراتیـک،  جامعـه ی 

اسـت پشـت پـا می زننـد و دهن کجـی می کننـد. 

شمشـیرهای جفایـی که این گروه بر تن خسـته ی 

مردم افغانسـتان آخته اند از سـوی شـعاردهندگان 

شـده اند. گرفتـه  نادیـده  طالبـان  تغییـر 

بسـیار  قصـه ی  امـا  طالبـان  تغییـر  قصـه ی 

در  طالبـان  رفتـار  اسـت.  غم انگیـز  و  پرغصـه 

ولسـوالی هایی کـه آنهـا از کنـرول دولـت خـارج 

از دیدگاه هـای  کرده انـد حکایـِت رساپـا متفـاوت 

فـوق دارد. وضعیـت در ولسـوالی  هایی کـه تحـت 

تسـلط و کنـرول ایـن گروه انـد، بیشـر بـا بیـان 

تـا  »طالبـان وحشـی تر شـده اند« صـدق می کنـد 

بیـان »طالبـان تغییـر کرده اند«. در لسـوالی هایی 

کـه ایـن گـروه بـر آنها مسـلط شـده اند بـه گونه ای 

رفتارشـان  در  تغییـری  هیـچ  کـه  کرده انـد  عمـل 

منی شـود  مشـاهده  پیـش  دهـه  دو  بـه  نسـبت 

و  مـردم حتـی رفتـار خشـونت آلود و وحشـیانه تر 

از گذشـته از ایـن گـروه مشـاهده کرده انـد. ایـن 

گـروه در ایـن اواخـر حمـالت خویـش را در رسارس 

افغانسـتان افزایـش داده و سـودای باطـل فتـح و 

پیـروزی در رس دارنـد. از همیـن رو ولسـوالی های 

قابـل مالحظـه ای را از کنـرول دولـت و نیروهـای 

و  و حاکمیـت سـتم  کـرده  امنیتـی کشـور خـارج 

در  طالبـان  منوده انـد.  برپـا  را  خویـش  تباهـی 

ایـن ولسـوالی ها امـا بـه گونـه ای عمـل کرده انـد 

کـه خاطـرات تلـخ گذشـته از ایـن گـروه در ذهـن 

مـردم دوبـاره زنده شـده و وحشـت دوران اسـتقرار 

ایـن  انسـان های  وجـود  دوبـاره  اسـالمی  امـارت 

قلمـرو زخم خـورده را فـرا گرفتـه اسـت. بـر اسـاس 

گزارش هـای رسـانه های معـروف بین املللـی و بـر 

بنیـاد گزارش هـای کسـانی که ولسوالی های شـان 

خـارج  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  کنـرول  از 

شـده و بـه دسـت طالبـان افتاده انـد، ایـن گـروه 

قواعـد بسـیار سـخت گیرانه وضع کـرده و به هامن 

و  نـود  دهـه  ی  در  کـه  کرده انـد  اقتـداء  شـیوه ای 

در زمـان اسـتقرار امـارت اسـالمی شـیوه  و رفتـار 

مسـلط و معمـول بـود. مامنعت از تراشـیدن ریش 

بـرای  اجباری سـاخن پوشـش چـادری  و  مـردان 

جملـه ی  از  مـردان  بـرای  دسـتار  بسـن  و  زنـان 

ایـن قواعدانـد. زنـان در ایـن مناطـق حـق ندارنـد 

رشعـی  محـرم  همراهـی  بـدون  و  چـادری  بـدون 

وارد فضـا و قلمـرو عمومـی شـوند و بـه کار و بـار 

خویـش در جامعه و در نهادهـای دولتی بپردازند. 

همچنـان بـر اسـاس گفته هـای نادر نـادری رئیس 

و خدمـات  اداری  کمیسـیون مسـتقل اصالحـات 

از اعضـای هیئـت مذاکره کننـده دولـت  ملکـی و 

کنـرول  و  تسـلط  تحـت  مناطـق  در  طالبـان،  بـا 

گـروه طالبـان، مـردم از خدمـات ملکـی محروم اند 

ایـن  در  ملکـی  خدمـات  بـه  شـهروندی  هیـچ  و 

مناطـق دسرسـی ندارنـد. 

بـه وفـور می بینیـم  در شـبکه های اجتامعـی 

را  کـه وقتـی گـروه طالبـان کنـرول یـک سـاحه 

تخریـب  اقدام شـان  اولیـن  می گیرنـد،  دسـت  در 

تأسیسـاتی  بین بـردن  از  و  عامـه  ملکیت هـای 

اسـت کـه یـا دولـت و یـا هـم مـردم بـه همـکاری 

دولـت و سـازمان های خیریـه بـا صـد خـون جگـر 

بسـته اند.  امیـد  بـدان  و  منـوده  اعـامر  را  آنهـا 

نـگاه ایـن گـروه نسـبت بـه گروه هـای قومـی نیـز 

هـامن نگاهـی اسـت کـه دو دهـه پیش بـر ذهن و 

ضمیرشـان مسـلط بـود. در شـبکه های اجتامعـی 

ویدیویـی منتـر شـده اسـت کـه نشـان می دهـد 

یکـی از شـهروندان ایـن کشـور که متعلـق به یکی 

یکـی  در  اسـت  کشـور  ایـن  آسـیب پذیر  اقـوام   از 

افـراد  سـوی  از  قومیـت  جـرم  بـه  ولسـوالی ها  از 

وابسـته بـه گـروه طالبـان تیربـاران می شـود. ایـن 

پرسـش کـه آیـا در طـی ایـن دو دهـه ی گذشـته 

دیدگاه شـان نسـبت بـه هزاره هـا تغییر کرده اسـت 

یـا خیـر بارهـا و بـه کـرات از مجراهـای مختلـف از 

اسـت؛  شـده  مطـرح  طالبـان  تصمیم گیـر  رساِن 

امـا ایـن گـروه همیشـه از آن طفـره رفتـه و پاسـخ 

واضـح بـه آن نـداده اسـت. از ویدیـوی فوق الذکـر 

جامعـه ی  بـه  نسـبت  گـروه  ایـن  پاسـخ  می تـوان 

براسـاس  گـروه،  ایـن  نظـر  از  دریافـت.  را  هـزاره 

رفتـاری کـه در طـی ایـن دو دهـه ی گذشـته و در 

اسـت،  داده  نشـان  خـود  از  اخیـر  روزهـای  طـی 

هزاره هـا هنـوز از حـق زیسـن برخـوردار نیسـت و 

بایـد نابـود شـود.

چنیـن رفتارهایـی نشـانه ای از تغییـر ندارنـد 

و ذهنیـت ایـن گـروه هـامن ذهنیـت بـدوِی بسـته 

و منجمـد و منحـط دوران ماقبـل 2001 اسـت. 

را  افغانسـتان  کاروان  منی شـود  ذهنیـت  ایـن  بـا 

کـه فوق العـاده متکـر و متنـوع اسـت بـه مسـیر 

مقصـود هدایـت کـرد و کشـتِی بـه گِل نشسـته ی 

بـه سـاحل سـالمت  را  ایـن رسزمیـن زخم خـورده 

رسـاند. بنابراین، بـا طالبان باید بسـیار محتاطانه 

و  سیاسـی  نخبـگان  و  شـود  برخـورد  عاقالنـه  و 

مـردم نبایـد فریـب شـعارهای دروغیـن تغییـر کـه 

در وصـف ایـن گـروه زمزمـه می شـوند را بخورنـد. 

افسـانه  یـک  واقعـاً  کرده انـد«  تغییـر  »طالبـان 

از  نشـان  افسانه شـدن  ایـن  دام  اسـیر  و  اسـت 

کم هوشـی سیاسـی و نشـان از عـدم توانایی درک 

واقعیت هـای بسـیار سـاده و بدیهـی ایـن جامعـه 

دارد. طالبـان هـامن گـروه تروریسـتی اسـت کـه 

و  بی گنـاه  انسـان های  خـون  ریخـن  از  هنـوز 

رنجدیـده ی ایـن مـرز و بـوم سـیر نشـده اند و بـه 

کشـورهای  اسـتخباراتی  دسـتگاه های  اشـاره ی 

آسـایش  و  رفـاه  و  خوشـی  دشـمن  و  بیگانـه 

افغانسـتان شمشـیر جفای شـان همیشـه آمـاده ی 

از  تغییـر  اسـت.  افغان هـا  رنجـور  تـن  بـر  آخـن 

و  می شـود  آغـاز  انسـان  جهان بینـی  و  ذهنیـت 

تغییـر ذهنیت از مسـیر رفن به مکتب و دانشـگاه 

ممکـن و میـرس اسـت. گروهـی کـه عمرشـان در 

میدان هـای جنـگ و خشـونت سـپری شـده  و در 

شـده اند،  مغـزی  شستشـوی  دینـی  مدرسـه های 

تغییـر کننـد؟ چگونـه ممکـن اسـت 

متـام رعیـت اسـت و بایـد بـه منصـه اجـرا گذاشـته 

می شـد. طالبـان خـود محاکمـه برگـزار می کردنـد 

و خـود قصـاص می منودنـد. شـاید کمـر روزهـای 

والیـات  و  مرکـز  ورزشـی  میدان هـای  در  کـه  بـود 

گلولـه  سـینه ی  بـه  یـا  و  نشـوند  قطـع  دسـت ها 

شـلیک نشـود. این سـنت مانـدگار طالبـان بود که 

قبـل از آغـاز فوتبـال یـا مسـابقه کشـتی، بایـد بـه 

زندگـی چنـد تـن پایـان می دادنـد. 

ایـن روایـت طالبـان، امـروز همچنـان پابرجاسـت. 

بـه جـرم دزدی  را  قبـل، جوانـی  روز  همیـن چنـد 

در والیـت تخـار محاکمـه صحرایـی کردند و دسـت 

بریدنـد. خـدا دانـد که او جـوان مرتکب جرم شـده 

بـود یـا نـه، امـا کسـی جرئـت مخالفـت بـا تصمیـم 

طالبـان را هـم نداشـت و همه سـکوت اختیار کرده 

بودنـد و متاشـای قطـع دسـت جوانـی داشـتند. 

بـود.  برچسـب ها  حکومـت  طالبـان،  حکومـت 

بـه هـر چیـزی کـه بـه سـودش بـود و باعـث بقـای 

شـان می شد/می شـود، برچسـب دینـی می زدنـد. 

از خشـونت تـا جنایـت، از غـارت تـا کشـن و همـه 

و همـه را برچسـب زدنـد و حکومـت کردنـد. آنـان 

از حکومـت و نـوع نظـام تعریفـی ندارنـد. بـه نظـر 

آنـان حکومـت هـامن رفتارهـای قبیلـوی و عرفـی 

از  و مخلوطـی  مانـده  به جـا  بـدوی  از جوامـع  کـه 

برداشـت های افراطی اسـالم است. شـاید تعدادی 

از طالبـان از دیـن و اسـالم، رصف بـا نـام آنها آشـنا 

و  خوانـدن  سـواد  کـه  تعـدادی  هسـتند  باشـند. 

نوشـن بـه رسـم الخط دری را ندارنـد، چـی برسـد 

روایـات  و  حدیـث  قـرآن،  بتواننـد  کـه  عربـی  بـه 

بخواننـد و نقـل کننـد، امـا بـا آنهـم تـالش دارنـد تا 

اسـالم را بـه جـر بـاالی دیگـران بـا کنـرول ریش، 

نـوع لبـاس و رفتـار اجتامعـی تحمیـل کننـد. 

و  روایـت  طالبـان  کـه  گفـت  می تـوان  پایـان  در 

رویکـرد جدیـدی بـرای برقـراری نظـام و حکومـت 

کـردن ندارنـد. آنان دنبالـه رو و فرمان بـردار افرادی 

آگاهـی  دیـن  اصلـی  متـون  از  اکـراً  کـه  هسـتند 

دارنـد  افراطـی  برداشـت های  آن  از  یـا  و  ندارنـد 

متوصـل  جنایـت  و  خشـونت  بـه  آن  برمبنـای  کـه 

می شـوند و آن را برجسـپ دینـی می زننـد. مـردم 

افغانسـتان نیـز بـا روایـت طالبانـی و ظلـم و سـتم 

نظـر  بـه  بعیـد  و  دارنـد  آشـنایی  خوبـی  بـه  آنـان 

را  تاریـخ  مـکاران  فریـب  دیگـر  بـار  کـه  می رسـد 

بخورنـد.

روایت جدید طالبان همان روایت دو دهه قبل است
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قصه ی پرغصه ی تغییر طالبان
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 بازی با اعداد              3323
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3218    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3494
وزیرسفید را در خانه  d6 حرکت دهید. 

3523

جواب هدف         2971
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ثور
احتماال در محیط کاری تان کنترل از دســت تان خارج شــود. اگر آرامش تان 
را حفظ نکنید با همکاران و شــریک عاطفی تان دعوا خواهید کرد. زمان خوبی 

برای گرفتن تصمیمات مهم نیست. 

جوزا
احساس خستگی می کنید و نمیتوانید که امروز برنامه های تان را حفظ کنید. 
ریســک کردن ایده خوبی نیســت. به چیزی اصرار نکنید! امروز موفقیت کنار 
شــما نیســت. از بحث با یک خانم جوان در اطراف تان در ارتباط با موضوعات 

مذهبی اجتناب کنید.

سرطان
امروز صبح ممکن اســت عصبی باشــید و تمایل داشته باشــید که سریعا 
عکس العمل نشــان دهید. شــریک عاطفی تان با رفتن شما به سفر موافق 

نیســت بنابراین در ارتباط با این موضوع دعوا خواهید کرد. 

اسد
امروز صبح تصمیمات مالی الهام بخشــی را خواهید گرفت که برای شــما سود 
زیــادی به همراه دارد. باید احتیاط کنید در برابر شــرکای کاری تان. شــریک 
کاری تان ممکن اســت از وسایل های نامشروع استفاده کند که باعث ناراحتی 

شما شود. 

سنبله
رئیس تان به دلیل اخرین دســتاوردهای تان از شــما تشکر و قدر دانی کند. به 
همین دلیل ممکن است به خارج کشور بروید و یا سود بیشتری را به دست آورید.

حمل
ممکن اســت مود خوبی نداشته باشــید و نتوانید کارهای تان را تکمیل کنید. 
نباید مســئولیت های زیادی را به عهده بگیرید زیــرا که هیچ کدام را به اتمام 
نخواهید رســاند. یک آقای ســالمند به شــما توصیه هایی می کند که مفید و 

سودمند است.

میزان
شــریک عاطفی تان به نظر می رســد که از یکسری چیزها ناراحت هست، 
دیر به خانه امدن شــما، خرج کردن های بی مورد و .. ارام باشــید. احتماال 

بخواهید که بیشتر به خانواده و زندگی عاطفی تان توجه کنید.

عقرب
بهتر اســت که امــروز از رانندگی کــردن اجتناب کنیــد. در خطر اتفاقات 
ناخوشایند هستید. اگر نمی توانید پس حتما احتیاط کنید و با سرعت پایین 

رانندگی کنید. مطمئن شوید که ماشین تان مشکلی ندارد.

قوس
ممکن است مجبور باشید که چندین کار حرفه ای و شخصی را انجام دهید. 
خیلی مواظب باشید زیرا که امروز مستعد خطراتی هستید. امروز صبح ممکن 

است عصبی باشید و زیاده روی کنید. ار هر گونه بحث کردن اجتناب کنید.

جدی
عصبانیتی که در فضا وجود دارد بر شــما اثر خواهد گذاشت، بنابراین حفظ 
کردن آرامش برای شــما دشوار خواهد بود. سعی کنید که از مالقات های 
کاری اجتناب کنید و برنامه های سرمایه گذاری را به زمان دیگری موکول 

کنید.

دلو
ممکن است امروز عصبی باشید و برقرار کردن ارتباط با شرکای کاری و شریک 
عاطفی تان سخت باشد. آرامش خود را حفظ کنید و سعی کنید که اطرافیان تان 

را بیشتر درک کنید. 

2972

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.
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حوت
به نظر می رســد که برای تکمیل وظایفی که مدت ها پیش شــروع کرده اید 
مضطرب هستید. عجله نکنید، نمی خواهید هر چیزی که تا االن به دست آورده 
اید را خراب کنید. وارد بحثی نشوید. به دلیل فضای تنش آمیز امروز ممکن است 

دعوا شود.

 شطرنج                     3495

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
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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

دوربین طالیی جشـنواره کن ) 2003(، جایزه گلدن گلوب بهرتین فلم 

خارجی )۲۰۰۴(، جایزه اصلی جشـنواره »فلم نو و رسـانه نو« در شهر 

مونرتال کانادا )2003(، جایزه سـاترلند جشـنواره فلم لندن سال برای 

بهرتیـن فلـم )2003(، جایزه جریان نـو با تذکر ویژه و جایزه فلم برگزیده 

متاشـاگران از جشـنواره بین املللی فلم بوسان کره  جنوبی )2003(، 

جایـزه بهرتین بازیگر زن از جشـنواره بین املللـی فلم مانیال فیلیپین 

)۲۰۰۴( نام برد. 

اینک پس از گذشـت دو دهه از سـقوط رژیم طالبان، یک سـال می شود 

شـاهد گفتگوهای صلح هسـتیم. طالبان دوباره برگشتند، خشین و 

وحشـی و بی رحم تر از گذشـته. در جریان منایش فلم ترس را می شـد 

در چشـم متام متاشـاچیان دید. ترس عریان از تسلط دوباره این گروه 

وحشی.

صدای سینامی افغانستان

صدیق الله برمک زاده 16 سـنبله  1341 در پگُداره در شـهرِک شـصت 

ولسـوالی ُرخه  والیت پنجشـیر است. برمک بعد از به دست آوردن 

عضویت اتحادیه هرن و سـینام شـامل بورسیه تحصیلی فلم سازی 

دانشـگاه سینامیی مسکو )انسـتیتیوت سینامیی شوروی یا افگیک( شد و 

پس از آن سـند دانش آموختگی خود را از همین دانشـگاه به دسـت آورد. 

صدیق برمک پس از به دسـت آوردن سـند دانش آموختگی مجال زیادی 

برای فلم سـازی و فعالیت سـینامیی نیافت و با ظهور گروه طالبان 

و اسـتقرار امارت طالبان به پاکسـتان کوچید و پس از سقوط امارت 

اسـالمی به کابل برگشـت و فعالیت خود را از افغان فلم آغاز کرد.

این کارگردان با سـاخنت فلم اسـامه با همکاری محسن مخملباف در 

سـال 2003 به شـهرت جهانی رسـید و با ساخنت فلم جنگ تریاک به 

سـبک کمدی سـیاه )کمدی – تراژدی( از تیرت اخبار سـینامیی به حاشیه 

رفت و در سـال های اخیر نامی از برمک در رویدادهای جدی سـینامیی 

برده منی شـود. صدیق برمک قبل از اسـامه بلیارد، دایره و بیگانه را 

ساخته بود.

تعدادی از صدیق برمک به عنوان صدای سـینامی افغانسـتان نام گرفته 

اند و شـاید دلیل این نام گذاری توجه جهانی به فلم اسـامه باشـد، اما 

قبل از فلم اسـامه محسـن مخملباف سـینامگر ایرانی با همین طعم 

روایی و نگاه درباره افغانسـتان فلم های جدی سـاخته بود. در این فلم 

نیز رد پای سـینامی مخملباف به وضوح مشـاهد می شـود. با این تذکر 

می خواسـتم بگویم صدیق برمک با آن که فرصت و امکانات خوبی را در 

آغاز دوره جدید پسـا بن در اختیار داشـت اما کاری موثری برای سـینامی 

افغانسـتان انجام نداد. اندک ترین کار برای افغانسـتان ترسیم چشم  انداز 

و تدوین راهربد سـینامی افغانسـتان بود. سینامی افغانستان در فقدان 

چشـم انداز روشـن و نهاد معیاری سینامیی به بی راهه رفت و حاال پس 

از دو دهه حضور جامعه جهانی دوباره به فراموشـی سـپرده می شود و 

دغدغه آمد آمد طالبان لرزه بر اندام سـینامگران انداخته اسـت. سینام 

در این دو دهه در افغانسـتان جا نیفتاد و هنوز سـینامگران ما از نبود 

اتحادیه سـینامگران که سیاسـت های سینامیی کشور را تدوین کند یا 

دسـت سـینامگران را بگیرد محروم است. این کارهایی بود که برمک 

و همکارانـش در آغاز کار به راحتی می توانسـتند پایه گذاری کنند. از 

طرفی رفنت برمک از افغانسـتان نیز دریغ کردنش از سـینامی افغانستان 

بود. او با رفتنش خود را از سـینام و سـینامگران افغانسـتان دریغ کرد.

فلم اسـامه سـاخته صدیق برمک در برنامه »پنج شنبه های 

غرجسـتان« با حضور داکرت قربان علی رضوانی جامعه شـناس و 

اسـتاد دانشـگاه و گیسو یاری کمیشرن اصالحات اداری و خدمات 

ملکـی و فعال حقوق برش برگزار گردید. 

ما در »پنج شـنبه های غرجسـتان« که از سوی آمریت فرهنگی این 

دانشـگاه برگزار می شـود، منایش فلم، گفتگو با چهره های علمی، 

فرهنگی و سیاسـی را برگزار می کنیم. از آغاز تا هنوز سـه منایش 

فلم برگزار کرده ایم. ژانرهای دادگاهی و سیاسـی در اولویت قرار 

دارد و ژانرهای دیگر هم که رصف جنبه رسگرمی نداشـته و برای 

دانشـجویان مفید واقع شـود را منایش می دهیم. برنامه منایش 

فلم در سـه بخش برگزار می شـود: منایش فلم، تحلیل فلم و 

گفتگوی آزاد درباره فلم.

در این هفته فلم »اسـامه« سـاخته صدیق برمک کارگردان اهل 

افغانسـتان را با حضور داکرت قربان علی رضوانی و گیسـو یاری به 

منایش گذاشتیم. 

درباره فلم اسامه

دوران امارت اسـالمی گروه طالبان را می توان به عنوان دوران 

ظلمـت و تاریکـی نام گرفت. دوره ا ی تاریک، خفقان و توحش. در 

این دوره طالبان زمینه های زندگی را بیشـرت از دوران مجاهدین 

نابود کرد. تاکسـتان های شـاملی را آتش زد. دروازه سینام را گِل 

گرفت. حضور زنان در جامعه ممنوع شـد. زنانی زیادی به پسـتوه 

پنهان شـدند. زندگی های زیادی در این دوره خاک و خاکسـرت 

شـد. مردان زیادی را  که نان آور خانواده های شـان بودند جنگ 

بلعید و زنان زیادی با تسـلط گروه طالبان کارشـان را از دست 

دادند. این فلم بازمنایی زندگی یکی از خانواده های کابل اسـت 

کـه جنگ یگانه مرد و نـان آور خانواده را بلعیده و هم چنین مادر 

خانواده که یک طبیب اسـت کارش را از دسـت داده است.

این فلم زندگی دخرتی به نام اسـامه را روایت می کند. دخرتی 

کـه مادر کالنـش موهایش را کوتاه می کند، مادرش لباس پدرش 

را برابر دخرتش می دوزد و این گونه اسـامه را برای کار و امرار 

معیشـت در هیات پرس در می آورند. اسـامه در لباس پدر نان آور 

خانواده می شـود و پس از رنج و مشـقت بسـیار مالی طالب به راز 

دخرت بودن اسـامه پی می برد و قاضی طالبان در حاشـیه محکمه 

صحرایی، اسـامه ای کودک را برای مولوی نود و چند سـاله عقد و 

نکاح می کند. 

اسـامه به عنوان اولین فلم بلند افغانسـتانی اقبال رشکت در 

جشـنواره های بین املللی فراوانی را پیدا کرد و جوایز زیادی را به 

ارمغان آورد. از جوایزی که این فلم برده اسـت می توان به جایزه 

بازمنایی منطقه ممنوعه سنت فرهنگی جامعه افغانستانگزارش

فلـم اسـامه بـا اعرتاض زنان بـرای کار آغاز می شـود. اعـرتاض زنانی 

کـه جنـگ، نان آورهـای خانه های شـان را از آن هـا گرفته و از سـویی 

طالبـان بـرای زنـان اجـازه کار بیـرون از خانـه را منی دهنـد. زنـان 

بـا شـعار مـا سیاسـی نیسـتیم، مـا بیـوه هسـتیم و کار مـی خواهیم 

مـی خواهنـد طالبـان زمینـه کار را بـرای شـان فراهم کننـد.  به باور 

داکـرت قربـان علـی رضوانـی مفهـوم محوری فلم اسـامه، کار اسـت. 

مـدرن  اسـالمی، متـدن  بـرشی )متـدن  در همـه متدن هـای  کار 

و یـا سـنت هـای اجتامعـی( یـک مفهـوم کلیـدی و منادیـن اسـت. 

برمـک بـا محوریـت و کانویـت مفهـوم کار خیلـی خـوب از عهـده 

بـر  افغانسـتان  روایـت واقعیت هـای اجتامعـی – سیاسـی جامعـه 

آمـده اسـت. مطالبـه کار یـک حـق شـهروندی اسـت امـا در جامعـه 

سـنتی بـه عنـوان یک عمل سیاسـی درک می شـود. کار در فرهنگ 

قبیلـوی و دینـی حـق مردانه اسـت. در فرهنگ دینـی کار مربوط به 

مـردان اسـت و کار زنـان در ایـن فرهنـگ بی غیرتـی اسـت. بـه طـور 

کلـی کار در فرهنـگ مـدرن یـک مفهوم منادیـن و پدیده سیاسـی، 

اجتامعـی و اقتصـادی اسـت. زنـان اگـر کار کننـد بـه معنـای درس 

خوانـدن و حضـور در جامعه و مشـارکت سیاسـی – اجتامعی اسـت 

و بـا ممنوعیـت کار زنـان از ایـن حقـوق و امتیـاز محـروم می شـوند. 

ایـن فلـم منطقـه ممنوعـه سـنت فرهنگـی جامعـه افغانسـتان را بـه 

منایـش گذاشـته اسـت. بـه ایـن معنـا کـه زنـان حـق ندارنـد در این 

منطقـه قـدم بگذارند اال تاوان پس می دهند. »کار انسـانیت انسـان 

را بـه منصـه ظهـور می رسـاند، کار آگاهانـه« و سـنت های فرهنگـی 

طالبـان کار را از زنـان گرفتـه اسـت و این زمینه سـاز غیبـت زنان در 

قلمـرو عمومـی می شـود. گیسـو یـاری بـاور دارد در فلـم اسـامه بعد 

از کشـته شـدن مرد خانـواده، چون دیگـر مردی وجود نـدارد،  نظام 

مـرد سـاالری بـه نظام زن سـاالری گـذار می کند و مـادر کالن جای 

مـرد خانـواده، در بـاره خانـواده تصمیم می گیـرد و از این جهت باید 

مـا بـه دلیل احسـاس و نگاه زنانه و درک مشـرتک دخـرتان خانواده 

شـاهد رفتـار آزادانـه دخـرتان خانـه باشـیم، اما بـا این وجود اسـامه 

قربانـی اسـت. فشـار بیرونـی اسـتقاللیت حـرکات خانواده را سـلب 

می کنـد. اسـامه در ایـن فلم بـا آن کـه در خانواده زن سـاالر زندگی 

می کنـد، امـا بازهـم در پایـان روز قربانـی اسـت. قربانـی فشـارهای 

بیـرون در جامعـه و رژیم سـیاه طالبانی؛ رژیمی کـه در نظام به طور 

کلـی مسـئله قابـل تامـل ایـن اسـت که تـا چه حـدی سیسـتم ها به 

سـمت سـلب اسـتقالل حرکت زنـان و  در پی کنرتول انتخـاب زنان 

حرکـت می کننـد.  فلـم اسـامه پـس از گذشـت 20 سـال از سـقوط 

امـارت طالبـان هنـوز هم تازگـی دارد. در پایان فلم پیـش از این که 

دوره ای تاریکـی را در بخشـی از تاریـخ سیاسـی افغانسـتان بـه یـاد 

بیاوریـم، دلهـره و تـرس تسـلط دوبـاره طالبـان را تجسـم می کنیم و 

جنایـات طالبـان را در چنـد هفته اخیر به یـاد می آوریم. گروهی که 

وحشـی تر و تاریک اندیش تر شـده اسـت و زندگی در قلمرو طالبان 

بـرای زنـان و مـردان بـی شـباهت به زنـدان نیسـت. طالبـان در این 

سـال هـا نـه تنهـا در مقابـل ارزش هـای مـردم افغانسـتان انعطـاف 

پیـدا نکـرده بلکـه بـا مشـارکت گروه هـای مذاهـب دیگـر اسـالمی 

کـه قرائت هـای تندروانه تـر دارنـد؛ خطرناک تـر، وحشـی تر و سـیاه 

اندیش تر شـده اسـت. 

مقام هـای محلـی در قندهـار گفته انـد کـه نظرمحمـد مشـهور بـه 

»خاشـه جـوان« از سـوی افـراد مسـلح از خانـه اش بیـرون و سـپس 

تیرباران شـده اسـت.

نظرمحمـد از چهره هـای مشـهور پولیـس در قندهار بـود و به دلیل 

خوش طبعـی کـه داشـت و فکاهی هایـی کـه می گفـت، در بیـن 

کاربـران شـبکه های اجتامعـی پرطـرف دار بـود.

جسـد ایـن رسبـاز پولیـس در ولسـوالی دنـد والیـت قندهـار در 

حالـی یافـت شـده اسـت کـه دسـتانش بـه پشـت بسـته بـود.

گـروه طالبـان امـا گفتـه اسـت کـه این رسبـاز پولیـس را صبـح روز 

جمعـه، یکـم اسـد، در ناحیـه پانزدهـم شـهر قندهار کشـته  اسـت.

گفتـه شـده اسـت کـه ایـن رسبـاز شـب گذشـته از خانـه اش در 

ولسـوالی دنـد قندهار از سـوی افراد ناشـناس بیرون شـده اسـت.

در  جـوان  خاشـه  نظرمحمـد  فکاهی هـای  از  زیـادی  ویدیوهـای 

اسـت. موجـود  اجتامعـی  شـبکه های 

پـی  در  را  اجتامعـی  شـبکه های  گسـرتده  واکنش هـای  او  مـرگ 

داشـته اسـت.

جشنواره

نمایش و تحلیل فلم اسامه در »پنج شنبه های غرجستان«

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 

 علی محبی 

طالبان »خاشه جوان«
 قندهار را کشتند

سینما

کوئنتیـن تارانتینـو در یـک مصاحبـه، جملـه و اظهـار نظـر جالبـی 

را دربـاره فلـم »انگاشـته« کریسـتوفر نـوالن مطـرح کـرد. بـه گزارش 

فلـم  مخاطبـان  انـدازه  بـه  هـم  تارانتینـو  کوئنتیـن  ایندیپندنـت، 

رسدرگمـی  احسـاس  فلـم  ایـن  دیـدن  از  »انگاشـته«  سـینامیی 

کـرده اسـت. ایـن کارگـردان کـه آخریـن فلمـش »روز و روزگاری در 

هالیـوود« در سـال ۲۰۱۹ منتـرش شـد، معمـوال نظـرش را راجـع به 

آثـاری کـه اخیـرا متاشـا کرده و یا فلم هایـی که از آن هـا الهام گرفته 

اسـت، بیـان می کنـد. تارانتینـو در گذشـته از حامیـان نـوالن بـوده 

و از آثـار او متجیـد کـرده اسـت. بـه خصـوص فلـم »دانکـرک« کـه 

داسـتان آن در جنـگ جهانی دوم می گـذرد و تارانتینو آن را یک اثر 

هرنمندانـه می خوانـد. او همچنیـن ایـن فلـم را محبوب تریـن اثرش 

در دهـه اخیـر سـینام معرفـی کـرد. پس قابـل انتظار اسـت که پس 

از اکـران فلـم سـینامیی »انگاشـته« در آگوسـت ۲۰۲۰، تارانتینـو 

بـه رساغ متاشـای ایـن فلم بـرود. داسـتان و روایتگـری پیچیده فلم 

»انگاشـته« باعـث دو دسـتگی منتقـدان و مخاطبـان شـد و عـده 

زیـادی پـس از دیـدن کامل فلم هنوز منی دانسـتند کـه چه اتفاقی 

افتـاده اسـت. تعداد زیـادی از مخاطبان هم پـس از دیدن چندباره 

فلـم بـاز هـم متوجـه نشـدند کـه در فلم چـه اتفاقـی افتـاده و حتی 

در فضـای مجـازی هـم بـرای خواندن جزئیـات بیشـرتی از این فلم 

و وارونگـی زمـان جسـتجو کـرده انـد. در مصاحبـه بـا ریـل ِبلِند بعد 

از انتشـار رمـان »روز و روزگاری در هالیـوود« از کوئنتیـن تارانتینـو 

می کنـد.  فکـری  چـه  سـینامیی  فلـم  مـورد  در  کـه  شـد  پرسـیده 

تارانتینـو در یـک جملـه و بـا خنـده پاسـخ داد کـه بایـد آن را دوباره 

ببینـد.پ اگرچـه مخاطبـان زیـادی بـه دلیـل طبیعـت گیـج کننده 

فلـم »انگاشـته« نقدهـای منفـی بـه آن کرده انـد، امـا نـوالن بـرای 

ارائـه چنیـن محتـوای جدیـدی در زمانـی که سـینام پـر از فلم های 

دنبالـه ای و بازسـازی شـده اسـت، باید تحسـین شـود.

احساس سردرگمی »کوئنتین تارانتینو« 
بعد از دیدن »انگاشته«



مسـووالن برگـزاری بازی های املپیـک توکیو در 

آسـتانۀ افتتـاح ایـن بازی هـا گفتنـد کـه کنتـارو 

از  افتتاحیـه  مراسـم  مدیـر هـری  کوبویاشـی، 

ِسـمت اش برکنار شـده اسـت.

یـا  هولوکاسـت  بـا  اقـدام، شـوخی  ایـن  دلیـل 

کشـتار گروهـی یهودیـان خوانـده شـده اسـت.

کار  کمیدیـن  به عنـوان  قبـاً  کـه  کوبایاشـی 

در  خـود  طنـز  اجراهـای  از  یکـی  در  می کـرد 

هولوکاسـت شـوخی  موضـوع  بـا  سـال ۱۹۹۸ 

بـود. کـرده 

و مـن  اجـرای کمیـدی  ایـن  ویدیـوی  انتشـار 

کـه  انـد  کـرده  گـزارش  ایتالیایـی  هـای  رسـانه 

رادار  زیـر  هنـوز  اینـر،  سـتاره  لوکاکـو،  روملـو 

چلسـی اسـت و اینر هـم جز در صـورت دریافت 

پیشـنهادی 120 میلیون یورویـی قصد فروش او 

را نـدارد.

چلسی همچنان مشتاق جذب روملو لوکاکو

 اسـت امـا اینـر پـس از اینکـه ارشف حکیمی را 

بـه مبلغ 71 میلیـون یورو بـه PSG فروخت دیگر 

برنامـه ای بـرای فروش یکـی از بازیکنان کلیدی 

خـود در راسـتای سـامان دادن بـه حسـاب هـا 

. نیست

توتـو اسـپورت گـزارش کـرده اسـت کـه در اینـر 

بازیکنانـی مثـل نیکوال بارال، السـاندرو باسـتونی 

غیرقابـل  تقریبـا  تـوان  مـی  را  لوکاکـو  روملـو  و 

فـروش دانسـت. بـه نظـر مـی رسـد کـه جدایـی 

تابسـتان  ایـن  در  نراتـزوری  از  بازیکنـان  ایـن 

نباشـد. امکان پذیـر 

اظهـارات کوبایاشـی در روزهـای اخیـر موجی از 

خشـم و انتقـاد کاربـران شـبکه های اجتامعی را 

بـه همراه داشـت.

بـه سـایمون  نهـاد حقـوق بـری موسـوم  یـک 

ویزنتـال، در بیانیـۀ گفـت کـه حضور کوبایاشـی 

در بازی هـای املپیـک توهیـن بـه خاطره شـش 

میلیـون یهودی اسـت که در هولوکاسـت کشـته 

شدند.

 ۲۰۲۰ توکیـو  املپیـک  بازی هـای  اسـت  قـرار 

پس از یک سـال تاخیـر روز جمعه )۲۳ جوالی( 

در پایتخـت جاپـان رسـامً افتتـاح شـود.

بـا ایـن حـال چلسـی به دنبـال یک مهاجـم نوک 

جدیـد اسـت و اگـر نتوانـد ارلینـگ هاالنـد را از 

بوروسـیا دورمتوند به اسـتمفورد بریج بربد، خرید 

لوکاکـو را در نظـر خواهـد گرفت.

بـه  قرضـی  انتقـال  از  قبـل  بلجیـم  پـوش  ملـی 

اورتـون  در فصـل 12-2011 و در ابتـدای رقابت

 هـای 14-2013 در اسـتمفوردبریج بـازی کـرده 

بود.

اینر منی خواهد او را بفروشـد و لوکاکو هم منی 

خواهـد جوزپـه مه آتـزا را ترک کند، امـا طبق این 

گزارش  قهرمانان رسی آ اگر پیشـنهادی بیش از 

120 میلیـون یـورو دریافـت کننـد، ممکن اسـت 

آینـده ای متفـاوت بـرای مهاجـم خـود در نظـر 

بگیرند.

ایـن بازیکن 28 سـاله اکنـون در تعطیات به رس 

مـی بـرد و انتظار مـی رود در ابتـدای هفته آینده 

به میـان بازگردد.

مدیر هنری مراسم افتتاحیه 
بازی های المپیک از ِسمت اش برکنار شد

ورزش
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عومیمـه اکنـون از داعـش فاصله گرفتـه و در ارتباط به 
اعـامل و »اشـتباهات خـود« ابـراز ندامـت کرده اسـت.

برده هـای  توسـط  سـوریه  در  رقـه  شـهر  در  را  خـود 
اسـت.  می منـوده  متیـز  خـود  دوسـت  یـک  ایـزدی 

محکمـه ای در هامبـورگ آملـان بیـوه یـک عضو گـروه داعش 
را بـه جـرم به بردگی کشـاندن دو زن ایـزدی به حبس محکوم 
کـرد. ایـن زن اعـراف کـرده اسـت که خانـه اش را توسـط دو 

دخـر ایـزدی پـاک می کرد.
بـه گـزارش خربگـزاری آملـان ، عومیمـه کـه اکنـون ۳۷ سـال 
حبـس  سـال  چهـار  بـه  مجموعـاً  پنجشـنبه  روز  دارد،  عمـر 

گردیـد. محکـوم 
محکمـه عالـی منطقـه ای در هامبـورگ گفتـه متقاعـد شـده 
اسـت کـه ایـن زن آملانـی تونسـی تبـار به عنـوان عضـو گروه 
تروریسـتی داعـش در ارتـکاب جرایـم علیـه بریـت از نوع به 

بردگـی کشـاندن انسـان ها دسـت داشـته اسـت.
عومیمـه بیـوه دنیس کسـپرت، رپ خـوان آملانـی و عضو گروه 
داعـش اسـت کـه بـه »دیسـو داگ« شـهرت داشـت. بـاور بـه 
ایـن اسـت کـه کسـپرت در سـال ۲۰۱۸ در کوبانـی کشـته 

است. شـده 
عومیمـه قبـل از ایـن به جـرم عضویت در داعش به سـه و نیم 
سـال زنـدان محکوم شـده بود و اکنون در حکـم کنونی چهار 
سـال زنـدان، سـه و نیـم سـال حبسـی کـه او قبـاً محکـوم 

شـده بـود، نیز محاسـبه می شـود.
ایـن زن تونسـی-آملانی کـه در هامبـورگ متولد شـده اسـت، 
در آغـاز محاکمـه اقـرار کـرده بـود کـه در سـال ۲۰۱۶ منـزل 

راشد خان در پنج سال گذشته ۲۵ روز را 
با خانواده اش سپری کرده است

ناروی نیز اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرد 

خـود در محـل اعـام کـرد کـه در کان شـهر ژنگـژو 

بـا دسـت کـم ۱۰ میلیـون جمعیـت، آتش نشـانان 

و مامـوران امـدادی روز جمعـه همچنـان مشـغول 

تخلیـه آب از دشـت هـا و دیگـر معابـر شـهر بودنـد.

رانـش زمیـن در هنـد بیـش از ۳۰ کشـته بـه جـای 

گذاشـت

از سـوی دیگـر ریـزش باران هـای شـدید موسـمی 

در همسـایگی چیـن نیـز منشـا جاری شـدن سـیل 

و رانـش زمیـن در هنـد شـد کـه طـی آن دسـت کم 

۳۶ نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد.

یـک مقام محلی در مببئـی روز جمعه به خربگزاری 

فرانسـه گفـت کـه رانـش زمیـن در غرب هنـد عاوه 

بـر بـه جـای گذاشـن دسـت کـم ۳۶ کشـته ده هـا 

نفـر را نیـز مفقود کرده اسـت.

منبـع یـاد شـده یـادآور شـد کـه بخـش رایـگاد واقع 

در ایالـت مهاراشـرا کـه مببئـی مرکـز آن اسـت روز 

پنجشـنبه شـاهد سـه رانـش زمیـن بوده اسـت.

بـه گفتـه ایـن مقام محلی دسـت کم ۳۵ تـا ۴۰ نفر 

در پـی ایـن حادثه به دام افتـاده و امدادگران تاش 

دارنـد تـا آنهـا را از مخمصه رها کنند.

ایـن در حالیسـت کـه برخـی منابـع شـامر کشـته 

شـدگان سـیل و رانـش زمیـن در ایالـت مهاراشـر 

باران هـای  و  کـرده  عنـوان  نفـر  کـم ۵۱  را دسـت 

عنـوان  حادثـه  ایـن  منشـا  را  سیل آسـا  موسـمی 

کرده انـد.

باران هـای شـدید همچنیـن سـبب جـاری  بـارش 

شـدن سـیاب در مناطـق کـم ارتفـاع غـرب هنـد 

شـده و ارتبـاط میـان صدهـا روسـتا را قطـع کـرده 

اسـت. از سـوی دیگـر گفتـه می شـود کـه نیـروی 

دریایـی و هوایـی ارتـش در هنـد بـرای کمـک بـه 

هـزاران نفـر از حادثه دیـدگان وارد میدان شـده اند.

ماه هـای  موسـمی طـی  باران هـای شـدید  ریـزش 

غربـی  مناطـق  از  بخشـی  در  سـپتامرب  تـا  جـون 

هنـد معمـول اسـت و ایـن باران هـا اغلب بـا طغیان 

رودخانه هـا، سـیاب و رانش زمین همراه می شـود.

شـامر قربانیـان سـیل و بـارش کم سـابقه بـاران در 

والیـت هنـان واقع در مرکز چیـن روز جمعه به بیش 

از ۵۰ نفـر افزایـش یافت.

شـهر ژنگـژو در والیـت هنـان چیـن از ابتـدای هفته 

در  و  ناگهانـی  تغییـرات جـوی  جـاری دسـتخوش 

معـرض باران هـای شـدید موسـمی قـرار گرفـت کـه 

زمینـه جـاری شـدن سـیابی کـم سـابقه را در ایـن 

شـهر و مناطـق اطـراف آن فراهـم کـرد.

شـدت بارندگـی بـه حـدی بـود کـه گفتـه می شـود 

ایـن شـهر طـی سـه روز شـاهد ریـزش بارانـی بـه 

میـزان یـک سـال بارندگـی بـود. سـیاب در ایـن 

بخـش از مرکـز چیـن کـه گفته می شـود در شـصت 

سـال اخیـر بی سـابقه بـوده همچنیـن بسـیاری از 

شـهروندان را مجبور به تخلیه منازل مسـکونی خود 

کـرده اسـت.

دیگـر بخش هـای مرکـزی چین نیـز از ایـن تغییرات 

مناطـق  برخـی  در  و  مناندنـد  نصیـب  بـی  جـوی 

دیگـر والیـت هنـان حجـم زیـادی از آب و گل و الی 

دشـت ها و معابـر را فـرا گرفـت.

افزایـش  از  جمعـه  روز  حالـی  در  محلـی  مقامـات 

ایـن سـیاب بـه ۵۱ نفـر خـرب دادنـد کـه  تلفـات 

رسـانه های چینی پیشـر شـامر قربانیان را ۳۳ نفر 

اعـام کـرده بودنـد.

ژنگـژو،  بـه شـهر  امـا  گـزارش شـده  تلفـات  اغلـب 

مرکـز والیت هنان، سـومین والیـت پرجمعیت چین 

مربـوط می شـود؛ جایـی کـه غـرق و واژگـون شـدن 

یـک واگـن مـرو در روز سه شـنبه دسـت کـم دوازده 

کشـته برجـای گذاشـت.

ایـن سـیاب کـم سـابقه همچنیـن سـبب شـده تـا 

نزدیـک به ۴۰۰ هـزار تن از سـاکنان مناطق حادثه 

دیـده در مرکـز چیـن مجبـور به تخلیه محـل زندگی 

خـود شـوند و بـر اسـاس تخمین هـای اولیـه حـدود 

۶۵.۵ میلیـارد یـوان، معـادل هشـت و نیـم میلیـارد 

یـورو خسـارت بـه جای گذاشـته اسـت.

فرانس پـرس بـا انتشـار گزارشـی بـه نقـل خربنـگار 

پناهجویـان افغـان را متوقـف می کننـد.
مقامـات هـر دو اداره یـاد شـده گفتـه اند که بـه همین 
دلیـل تصمیـم گرفتـه شـده اسـت کـه پولیـس نـاروی 
بـه  را  رد شـده  پناهجـوی  هیـچ  مـاه سـپتمرب  تـا ۱۵ 
ایـن  نکنـد.  اخـراج  افغانسـتان  جنـگ  درگیـر  کشـور 
تصمیـم شـامل حـال آن افرادی می شـود کـه تقاضای 
پناهندگـی شـان رد شـده، مکلـف بـه تـرک نـاروی اند 
و یـا درخواسـت اجـازه اقامـت شـان رد گردیـده اسـت.
گـروه طالبـان همزمـان بـا رونـد خـروج نیروهـای بیـن 
روان  سـال  مـی  مـاه  آغـاز  در  افغانسـتان  از  املللـی 
میـادی حمـات و عملیـات هـای خـود را در مناطـق 

انـد.  تشـدید بخشـیده  افغانسـتان  مختلـف 
روز  بـه  دیگـر  کشـور  چنـد  و  آملـان  متحـده،  ایـاالت 
اعـام  بـس  آتـش  کـه  طالبـان خواسـتند  از  دوشـنبه 
کننـد، امـا ایـن گـروه تـا حـاال بـه ایـن درخواسـت ها 

اسـت. نگفتـه  مثبـت  پاسـخ 
قبـل از ایـن اداره امـور مهاجـرت فنلند اعـام کرده بود 
کـه رس از روز جمعـه، ۹جـوالی، اخـراج پناهجویـان رد 

شـده افغـان متوقف گردیده اسـت.
همچنـان اداره امـور مهاجرت سـویدن نیز به تاریخ ۱۶ 
جـوالی اعـام کـرد که بـه دلیل قـدرت گرفـن طالبان 
در مناطـق مختلـف افغانسـتان، اخـراج پناهجویـان رد 

شـده افغـان را متوقف کرده اسـت.

اداره  و  ای(  دی  )یـو  نـاروی  مهاجـرت  امـور  اداره 
ایـن  پناهندگـی  پرونده هـای  شـکایات  بـه  رسـیدگی 
کشـور )یـو ان اِ( ضمـن یک اعامیه مشـرک گفته اند 
کـه به دلیـل وخامـت وضعیت امنیتـی افغانسـتان و با 
توجـه بـه وضعیت بری در این کشـور، عجالتـاً اخراج 

از  افغـان  شـده  رد  پناهجویـان  اخـراج  توقـف  از  پـس 
فنلنـد و سـویدن، اکنـون نـاروی نیـز اعـام کـرده اسـت 
کـه اخـراج افغان هـا را موقتـاً متوقـف کـرده اسـت. ایـن 
کشـور وخامـت وضعیـت امنیتـی در افغانسـتان را دلیـل 

ایـن تصمیـم خوانـده اسـت.

تیـم انگلسـتان بتاریـخ ۲۱ام جوالیی آغاز و یک 

مـاه ادامـه می یابد.

راشـد  کـه  می گویـد  گاردیـن  روزنامـه  گـزارش 

در  مختلـف  کشـورهای  بـه  سـفر  بـرای  خـان 

هنـگام کرونـا، ۱۰۸ بـار تسـت یـا معاینـه انجام 

داده و یـک بـار بـرای چندیـن روز قرنتیـن نیـز 

. بود

در تیم مهاجران توکیو شـهروندان افغانسـتان، 

اریـره  و  ایـران  جنوبـی،  سـودان  سـوریه، 

افتتاحیـه  تیـم  از  بزرگـر  کـه  دارنـد  عضویـت 

ایـن بـازی هـا اسـت.

رویرز گزارش کرده اسـت که همه ورزشـکاران 

ایـن بـازی ها بـه توکیو رسـیده تا در ایـن بازی 

کنند. اشراک 

ملـی  ورزشـگاه  در  روزجمعـه  ورزشـکاران  ایـن 

خواهنـد  رقابـت  بـه  بخـش   ۱۲ در  جاپـان 

پرداخـت.

بـاره  ایـن  در  املپیـک  همبسـتگی  رییـس 

ماننـد  انـد،  زده  هیجـان  همـه  افـزود:” 

ورزشـکاران نخبـه  دیگـر کـه تـاش دارند روی 

کننـد.” مترکـز  هـا  بـازی 

وی افـزوده کـه شـش تن از این ورزشـکاران در 

املپیـک »ریـو« رشکت کـرده بودند.

املپیـک  تیـم  میخواهیـم  مـا  وی:”  گفتـه  بـه 

مهاجـران تنهـا بـرای مدال و دسـتاورد نـه بلکه 

از رشکـت در مسـابقات لـذت بربنـد.”

افغانسـتان  کریکـت  سـتارۀ  خـان،  راشـد 

می گویـد کـه در پنـج سـال گذشـته رصف 

کـرده  سـپری  خـود  خانـواده  بـا  روز   ۲۵

اسـت.

او ایـن سـخن را بـه روزنامـه گاردیـن گفتـه 

است.

او می افزایـد کـه بخاطـر مرصوفیـت شـدید 

در مسـابقات کـم فرصت یافتـه تا با اعضای 

خانـواده خـود حضوری ماقـات کند.

 ۲۰ بازی هـای  کیپتـان  خـان،  راشـد 

ایـن  لیگ هـای  سـتارۀ  و  افغانسـتان  اورۀ 

رقابت هـا در سـطح جهـان اکنـون در لندن 

بـر می بـرد. انتظـار مـی رود او در روزهای 

اشـراک  توپـه  صـد  مسـابقات  در  آینـده 

کنـد.

بازی هـای تجارتـی صـد توپـه میـان هشـت 

املپیـک  رقابتهـای  کننـدگان  برگـزار 

توکیـو میگوینـد کـه همـه ی ۲۹ ورزشـکار 

املپیکـی در تیـم مهاجـران  روز )جمعـه، 

۱ اسـد( بـه منایندگـی از ۸۲ میلیون بیجا 

شـدگان در رسارس جهـان در عقـب بیـرق 

کـرد. املپیـک حرکـت خواهنـد 

بیـن  کمیتـه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

تیـم   ۲۰۱۶ سـال  در  املپیـک  املللـی 

مهاجـران را تشـکیل کـرد تـا جهانیـان در 

بـاره آوارگـی معلومـات حاصـل کننـد و در 

باشـند. داشـته  توجهـی  بـاره  ایـن 

همبسـتگی  رییـس  لـود،  مـک  جیمـز 

خـربی  کنفرانـس  یـک  در  املپیـک، 

تیـم  گفـت:”  بـاره  ایـن  در  مجـازی، 

میلیـون   ۸۲،۵ از  املپیـک  پناهنـدگان 

بیجـا شـدگان و مهاجـر در رسارس جهـان 

میکنـد.” منایندگـی 

تـا  دارد  وجـود  هـا  افزود:”امیـدواری  وی 

بدرخشـند.” )ورزشـکاران(  آنهـا 

افزایش آمار تلفات سیل در چین؛ 
پیوندده ها قربانی در هند بر اثر رانش زمین  در  ــش  داع بیوه جنگجوی 

ــد   ش محکوم  یزدی  ا ن  دخترا بردگی  به   

ورزشـگاه،  بـه  ورود  زمـان  می کنـم  "فکـر  گفتـه: 
لحظـه شـادی و آرامـش باشـد. لحظـه ای شـاد بـه 
می دانـم  کـه  ایـن  بـرای  ورزشـکاران  بـرای  ویـژه 
چقـدر آن هـا بـرای ایـن لحظـه انتظار کشـیده اند. 
آن هـا در نهایـت توانسـتند آن جـا باشـند. آن هـا 
می تواننـد از ایـن لحظـه کـه تحـت رشایطـی ویژه 

ایجـاد شـده، لـذت بربنـد."

املپیـک  "شـعله های  کـه  گفتنـد  کننـدگان  برگـزار 
شـود."  تبدیـل  تونـل  انتهـای  چـراغ  بـه  می توانـد 
رسارس  در  هنـوز  کوویـد  همه گیـری  کـه  حالـی  در 
جهـان بیـداد می کنـد، عبـور از آن تونل اسـتعاره ای 
روزجمعـه  افتتاحیـه  مراسـم  امـا  دارد،  ادامـه  هنـوز 

ارائـه می دهـد. را  نـور  آن  از  چشـم اندازی 
تومـاس بـاخ، رئیـس کمیتـه بیـن املللـی املپیـک 

افتتاحیه رسـمی املپیک در توکیو و در اسـتادیومی 
کرونـا  ویـروس  همه گیـری  دلیـل  بـه  خالـی  کامـا 

آغاز شـده اسـت.
ایـن  بـه رشکـت در  از هـزار متاشـاگر مجـاز  کمـر 
مراسـم شـده و امپراتـور ناروهیتـو بازی هـا را به طور 

افتتـاح می کنـد. رسـمی 
برگـزار کننـدگان امیدوارنـد کـه رشوع ایـن بازی هـا 
انتقـادات از برگـزاری بازی هـا را در رشایـط فعلـی 

دهد. کاهـش 
در  املپیک هـا  رستریـن  پـردرد  از  توکیـو،  املپیـک 

ایـن بازی هـا خوانـده شـده اسـت. تاریـخ 
آن  گشـایش  مراسـم  و  توکیـو  املپیـک  بازی هـای 
کـه تحـت تاثیـر همه گیـری کوویـد۱۹ قـرار گرفتـه، 
متفـاوت از هـر دوره املپیکـی برگـزار شـده اسـت.

شـیوع گسـرده کرونـا، برگـزاری این بازی هـا را یک 
سـال بـه تاخیـر انداخـت، امـا بـه هـر حـال امسـال 
بـه رغـم صداهـای مخالف بـرای تعویق مجـدد، این 
بازی هـا تحـت تدابیـری ویـژه کـه سـامت و ایمنـی 
وزرشـکاران، مقامـات و برگـزار کننـدگان را بـه خطر 

نینـدازد، رسانجـام برگـزار می شـود.
 ۲۰۷ از  ورزشـکار   ۱۱۳۰۰ از  بیـش  اسـت  قـرار 
بـه  دسـتیابی  بـرای  آینـده  هفتـه  دو  طـی  کشـور 
مـدال کـه مـدت زیـادی بـرای آن تـاش کرده انـد، 

رقابـت کننـد. بـا هـم 
زمانـی کـه بازی هـا در مارچ ۲۰۲۰ بـه تعویق افتاد، 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

مراسم افتتاحیه رسمی المپیک توکیو در استادیومی خالی از تماشاگر آغاز شد

۲۰۲۰ توکیو  ــک  لمپی ا در  ن  مهاجرا تیم  شــتراک  ا

امریکا مقام های کوبایی را در پی 
سرکوب اعتراضات این کشور تحریم کرد 

از  اقتصـادی  تحریم هـای  و  امریـکا  کوبـا  دولـت 

و  اعراضـات  اصلـی  عامـل  را  کشـور  ایـن  سـوی 

اسـت. خوانـده  کشـور  ایـن  مشـکات 

امریـکا می گویـد حامـی مـردم کوبـا و بهره منـدی 

آنهـا از حقـوق شـان اسـت.

معرضـان می گوینـد از مدیریـت اقتصـاد کشـور، 

بـه  دولـت  واکنـش  نحـوه  و  دوا  و  غـذا  کمبـود 

خشـمگینند. کرونـا  همه گیـری 

تحریم هـای روز پنجشـنبه وزیـر دفـاع و یـگان ویژه 

وزارت کشـور کوبـا را هـدف گرفتـه و مبادلـه مالـی 

بـا آنهـا را ممنـوع می کنـد و دارایی هـای احتاملی 

آنهـا را در خـاک امریـکا توقیـف خواهـد کرد.

جـو بایـدن در بیانیه ای گفته اسـت: " این تازه اول 

راه اسـت. امریـکا بـه تحریـم کسـانی کـه مسـئول 

رسکـوب مـردم کوبـا هسـتند ادامـه می دهد."

را  کوبایـی  مقـام  چنـد  می گویـد  امریـکا  دولـت 

بـه دلیـل نقـض حقـوق بـر در جریـان رسکـوب 

اعراضـات کوبـا تحریـم کـرده اسـت.

ایـن اقـدام دولـت امریـکا درپـی اعـامل فشـار از 

سـوی برخی سیاسـتمداران و شـهروندان کوبایی 

واکنـش  انجـام شـده کـه خواسـتار  امریـکا  تبـار 

دولـت جـو بایـدن بودنـد.

اسـت  راهـی  دنبـال  بـه  حـال  عیـن  در  امریـکا 

آزاد  ایـن کشـور  را در  اینرنـت  بـه  تـا دسرسـی 

نگـه دارد.

یازدهـم و دوازدهـم جـوالی در کوبـا  اعراضـات 

کشـور  ایـن  دولتـی  ضـد  اعراضـات  بزرگریـن 

در چنـد دهـه گذشـته اسـت. در ایـن اعرضـات 

صدهـا نفـر دسـتگیر شـدند و دسـت کم یـک نفر 

کشـته شـده اسـت.

اخطار اینتر به چلسی: از لوکاکو فاصله بگیر!
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 مجلـس مناینـدگان امریـکا روز پنجشـنبه الیحـه ای را بـرای صـدور هشـت هـزار 

ویـزای بیشـر بـه همـکاران افغـان نیروهـای امریکایـی تصویـب کـرد. قـرار اسـت 

بـه ایـن ترتیـب بـه همـه متقاضیـان واجـد رشایـط، ویـزای خـاص مهاجـرت ایـاالت 

متحـده امریـکا داده شـود.

ایـن الیحـه فراحزبـی که بـا ۴۰۷ رای مثبت در برابر ۱۶ رای منفی تایید شـد، باید 

مـورد تاییـد مجلـس سـنا نیـز قرار گیـرد. بر اسـاس این الیحه قرار اسـت که پروسـه 

صـدور ویـزا به همکاران افغـان نیروهای امریکایی ترسیع شـود.

افغان هایـی کـه بـا نیروهـای امریکایی در ۲۰ سـال اخیـر همـکاری کرده اند، ترس 

دارنـد کـه بعـد از خـروج کامـل ایـن نیروهـا در ۳۱ ماه آگسـت، هدف انتقـام گیری 

گـروه طالبان قـرار بگیرند.

جیسـن کـرو، عضـو دموکـرات مجلـس مناینـدگان امریـکا گفت کـه بـا تصویب این 

الیحـه، بـرای همـه متقاضیـان احتاملـی واجـد رشایـط ویـزا فراهـم خواهـد شـد. 

انتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده امریـکا مـاه گذشـته اذعـان کـرد کـه 

تعـداد متقاضیـان احتاملـی بـه حـدود ۱۸ هـزار تـن مـی رسـد.

از برنامـه ویـزای ویـژه مهاجـرت همـه افغان هایـی کـه بـا حکومـت ایـاالت متحـده 

امریـکا یـا اردوی ایـن کشـور همـکاری کـرده انـد، می تواننـد مسـتفید شـوند. از 

مـاه دسـمرب سـال ۲۰۱۴ تـا بـه حـال ایـاالت متحـده امریـکا ۲۶۵۰۰ ویـزای ویـژه 

مهاجـرت را بـه افغان هـا صـادر کـرده اسـت.

جـو بایـدن، رئیـس جمهور ایاالت متحـده امریکا پس از آن که اعـام کرد، ماموریت 

نظامـی کشـورش در افغانسـتان بـه صـورت رسـمی بـه تاریـخ ۳۱ آگسـت پایان می 

یابـد، از طـرف مناینـدگان و سـازمان هـای غیردولتـی تحـت فشـار قـرار گرفـت کـه 

همـکاران افغـان نیروهـای امریکایـی و خانـواده هـای شـان را از افغانسـتان بیرون 

. کند

ایـرل بلومـن آور، عضـو دموکـرات مجلـس مناینـدگان امریـکا گفـت: »بـرای مـدت 

زمـان بیـش از حـد طوالنـی مـا متوجـه نبودیـم کـه وضعیت چقـدر اضطراری اسـت 

و امنیـت اشـخاصی کـه زندگـی شـان را بـرای کمـک بـه امریکایـی هـا بـه خطـر 

انداختـه انـد، در ایـن رشایـط سـخت بایـد تامیـن شـود.«

پـس از ایـن کـه در هفتـه هـای گذشـته، درگیـری هـا بیـن نیروهـای افغـان تحـت 

حامیـت امریـکا و طالبان شـدت گرفته اسـت، نگرانی ها راجع بـه کارمندان محلی 

اردو و حکومـت ایـاالت متحـده امریـکا در افغانسـتان افزایـش یافـت. جنگجویـان 

طالبـان در حـال تـرف مناطـق بیشـری هسـتند و برخـی گـذرگاه های مـرزی را 

نیـز بـه تـرف خـود درآورده اند.

ایـاالت متحـده امریـکا در ایـن مـاه رونـد خـروج متقاضیـان ویـزای مهاجـرت ویـژه 

را از افغانسـتان آغـاز مـی کنـد و نخسـتین گـروه از آن هـا تـا زمـان تکمیـل پروسـه 

رسـیدگی بـه یـک پایـگاه نظامـی در ورجینیـا انتقـال داده خواهنـد شـد.

افغانسـتان  را در  ناتـو، حکومـت طالبـان  و  امریکایـی  نیروهـای  در سـال ۲۰۰۱ 

رسنگـون کردنـد. طالبـان به اسـامه بـن الدن، رهرب القاعـده پنـاه داده بودند که در 

مـاه سـپتمرب سـال ۲۰۰۱ بـه ایـاالت متحـده امریـکا حملـه کـرده بود. 

 اتحادیـه اروپـا کمـک مالـی جدیـدی را بـرای افغانسـتان و کشـورهای 

همسـایه اش در نظـر دارد تـا از فـرار افغـان هـا بـه ایـن بلـوک جلوگیری 

شـود. ایـن پـول قـرار اسـت بـه افغانسـتان، پاکسـتان و دیگر کشـورهای 

همسـایه اش از جملـه ایـران داده شـود.

از  املللـی  بیـن  نیروهـای  خـروج  کـه  داده  گـزارش  رویـرز  خربگـزاری 

افغانسـتان پـس از حـدود دو دهـه جنگ، باعث شـده که طالبـان روحیه 

گرفتـه و پیـروی کننـد و احتـامل ایـن مـی رود کـه ایـن وضعیـت باعث 

فـرار بیشـر مـردم و ایجـاد مـوج جدیـدی از مهاجـرت شـود.

دو تـن از مقامـات اتحادیـه اروپـا و یـک دیپلومـات آگاه از قضیـه بـه ایـن 

خربگـزاری گفتـه انـد که طـرح جدیـد اتحادیه اروپـا در مرحلـه مقدماتی 

و آمادگـی می باشـد. آنهـا گفتـه انـد قـرار اسـت کـه حامیت هـای مالـی 

بیشـری بـه افغانسـتان، پاکسـتان و دیگـر کشـورهای منطقـه به شـمول 

ایـران صـورت گیـرد. ایـن مقـام هـا گفتـه انـد هـدف ایـن اسـت کـه بـه 

مهاجران افغانسـتان در نزدیکی خانه شـان بیشـر کمک شـود تا موجی 

از متقاضیـان پناهندگـی وارد اتحادیـه اروپـا نشـود.

کمیسـیون اتحادیـه اروپـا در ایـن مـورد هنـوز اظهارنظـری نکـرده اسـت. 

امـا انـگا مـرکل صدراعظـم آملـان روز پنجشـنبه بـه یافـن یـک راه حل 

سیاسـی در افغانسـتان تاکیـد کـرد و گفـت کـه آملـان منی توانـد همـه 

مشـکاتی را کـه در افغانسـتان یا دیگر کشـورها وجـود دارد جربان کند: 

»مـا منـی توانیـم همـه مشـکات را بـا پذیرش همه شـهروندان شـان حل 

کنیم.«

وی گفـت کشـورش قبـل از ایـن نیـز شـامر زیـادی از مهاجـران افغـان 

را پذیرفتـه اسـت. افغـان هـا پـس از سـوریایی هـا دومیـن گـروه بـزرگ 

پناهجویـان در اتحادیـه اروپـا مـی باشـند.

ایـن اتحادیـه در سـال ۲۰۲۱ میـادی ۶۷ میلیون دالـر را به کمک های 

بردوسـتانه بـه افغانسـتان اختصـاص داد. بسـته کمکـی سـال پیش رو 

قبـل از خـزان آمـاده نخواهـد شـد؛ چراکـه باید بـه تصویب حکومـت ها و 

قانونگـذاران اتحادیه اروپا برسـد.

یـک دیپلومـات اتحادیـه اروپـا گفتـه اسـت: »ایـن پـول ممکـن اسـت بـه 

افـزوده کـه  امـا وی  ایـران داده شـود.«  افغانسـتان، پاکسـتان و حتـی 

تحویـل ایـن کمـک مالی بـه پیـروی طالبـان بسـتگی دارد؛ چراکه اگر 

آنـان در قـدرت باشـند، دادن ایـن پـول دشـوار مـی شـود.

جـوزف بـورل، دیپلومـات ارشـد اتحادیـه اروپـا هفتـه گذشـته بـا محمـد 

وزیـر  نخسـت  خـان  عمـران  و  افغانسـتان  جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف 

کـرد. تاشـکند ماقـات  در  پاکسـتان 

وی در یـک مقالـه بـه روز چهارشـنبه بـه افغانسـتان و منطقـه پیشـنهاد 

کمـک داده و گفتـه اسـت: »کمـک های آینده بـه افغانسـتان... به حفظ 

و پیرفـت ارزش هـای دموکراتیـک مـروط مـی مانـد.« 

ترکیـه نیـز مـی توانـد در میزبانـی پناهجویـان و مهاجـران افغـان نقـش 

مهمـی داشـته باشـد، امـا هرگونه کمـک مالی بـه خاطر مهاجـران افغان 

جـدا از کمـک مالـی ۳.۵ میلیـارد یورویـی مـی باشـد کـه قـرار اسـت تـا 

سـال ۲۰۲۴ بـه ایـن کشـور داده شـود.

اتحادیـه اروپـا در سـال ۲۰۱۶ بعـد از ورود بیـش از یک میلیـون مهاجر، 

توافقنامـه مهاجـرت را بـا ترکیـه امضـا کـرد. پـس از آن ترکیـه بـه ایـن 

مهاجـران در خاکـش جـای داد و از مـوج مهاجـرت بـه اتحادیـه اروپـا تـا 

حـدود زیـادی جلوگیـری کـرد.  همیـن اکنـون نیـز ۶.۵ میلیـون مهاجـر 

افغـان در ایـران و پاکسـتان زندگـی می کنند. دادن پول بـه ایران بیانگر 

ایـن اسـت کـه اتحادیـه اروپـا احتـامل مـوج جدیـد مهاجـرت را چقـدر 

جـدی مـی دانـد؛ چراکه پـس از بیرون شـدن امریـکا از توافقنامه هسـته 

ای بـا ایـران در زمـان دونالـد ترامپ، تحریـم های جدید علیـه ایران مانع 

برنامـه هـای کمـک مالـی اتحادیـه اروپـا به ایران شـد.

یـک مقـام اتحادیـه اروپـا گفته که کمک هـای مالی جدیـد اتحادیه اروپا 

مختـص بـه مهاجـرت نیسـت، امـا بخـش عمـده ای از آن را تشـکیل مـی 

دهد. 

 همزمـان بـا افزایـش ناامنـی هـا در کشـور، نوسـان جدی 

در ارزش افغانـی در برابـر ارز هـای خارجـی یـک بار دیگر 

زمینـه هـا را بـرای افزایـش دادوسـتد بـا ارز هـای خارجـی 

در بازارهـا فراهـم سـاخته و سـبب کاهش بـه کار گیری از 

پـول افغانی شـده اسـت.

اخیـر  نیـوز می گوینـد کـه در ماه هـای  بـه طلـوع  منابـع 

حتـا بیشـرین سـپرده گـذاران در بانـک هـا تـاش دارنـد 

بـه جـای بـاز کـردن حسـاب هـای افغانـی، حسـاب هـای 

دالـری در بانـک هـا بـاز مناینـد.

بـه گفتـه ایـن منابع، درشـش مـاه اخیر۷۰ درصد حسـاب 

هـای بانکـی در کشـور از افغانـی بـه ارز هـای  خارجـی از 

جملـه بـه حسـاب هـای دالـری، مبدل شـده اند.

سـید مسـعود، یکی از اسـتادان اقتصاد گفـت: »روز تا روز 

ایـن کاهـش پیـدا می کنـد. شـاید چنـد وقـت بعـد بیشـر 

کاهـش بیابـد و زیادتـر وسـایل پولـی خارجـی مثـل پوند، 

یـورو، دالـر و کلـدار داخـل بازار شـود.«

گـر چنـد بانـک مرکـزی از تـاش هـا بـرای ترویـج افغانـی 

در بازارهـا سـخن می گویـد؛ امـا شـامری از آگاهان بخش 

بانکـداری، بـا انتقـاد از سیاسـت هـای بانک مرکـزی برای 

ترویـج پـول افغانـی دربازارهـا، می گوینـد کـه در بیسـت 

سـال گذشـته ایـن بانـک نتوانسـته ایـن پـول را در متـام 

مجلس نمایندگان امریکا 8 هزار ویزای بیشتر برای 
همکاران افغان نیروهای امریکایی را تصویب کرد   

اتحادیه اروپا کمک پولی بیشتری برای جلوگیری از مهاجرت افغان ها را در نظر دارد   

بخـش هـای کشـور ترویـج  کند.

آنـان میافزاینـد کـه در کنـار رُشـد منفـی اقتصـاد کشـور، 

بانـک  ناکارآمـد  هـای  سیاسـت  و  هـا  ناامنـی  بیـکاری، 

مرکـزی بـرای ترویـج افغانـی و تنظیـم بـازار ارز در کشـور 

سـبب شـده انـد تـا مـردم بیشرنسـبت بـه پـول افغانـی 

شـوند. بی بـاور 

بانکـی در لنـدن گفـت:  امـور  سـیر قریشـی، کارشـناس 

تاثیـر کاهـش ارزش پـول  »طبقـه متوسـط بیشـر تحـت 

قـرار می گیرنـد. از نظـر اینکـه چـه چیـزی و چـه مقـداری 

می تواننـد بـه درآمـد خـود خریـداری کننـد.«

بانـک  نـرات  بخـش  مسـووالن  از  یکـن  اللـه،  حسـیب 

مرکـزی اظهار کـرد: »در این اواخـر ارزش مبادلوی افغانی 

در مقابـل دالـر امریکایـی تفـاوت اندکـی منوده کـه عامل 

اقتصـادی نداشـته و متاثـر از وضعیـت موجـود سیاسـی و 

امنیتـی در کشـور می باشـد.«

نشـان  جنـگ  هـای  سـال  از  پـس  شـده  داده  اطاعـات 

می دهـد کـه همـواره از افغانـی کمـر در دادوسـتد هـای 

روزمره اسـتفاده شـده اسـت؛ اما در سـال ۲۰۰۲ میادی 

بـا چـاپ بانـک نـوت هـای جدیـد و روی کار آمـدن دوره 

نویـن بانـک داری در کشـور، تاش ها بـرای ترویج افغانی 

بیشـر شـده اند.

بـا وجـود تـاش هـای زیـاد و عملـی شـدن برنامـه هـای 

بانـک مرکـزی، در حال حـارض در کنار پـول افغانی، دالر، 

یـورو و حتـی کلـدار و تومان نیز در دادوسـتد هـای روزمره 

در کشـور در گـردش اسـتند. 

افزایش داد و ستد با ارزهای خارجی همزمان با افت ارزش افغانی    روسیه به تاجیکستان در ساخت 

یک پسته در مرز با افغانستان 

کمک می کند   

تاجیکستان برای جا دادن به ۱۰۰ 

هزار آواره افغان آمادگی می گیرد

 یـک دیپلومـات ارشـد روسـیه گفتـه اسـت که مسـکو به کشـور 

متحـدش تاجیکسـتان برای سـاخت یک پسـته امنیتـی در مرز 

بـا افغانسـتان کمـک خواهد کـرد. در حالی کـه نیروهای تحت 

رهـربی امریـکا در حـال تـرک افغانسـتان هسـتند، جنـگ در 

این کشـور شـدت گرفته اسـت.

انـدری رودینکـو، معـاون وزیر خارجه روسـیه شـام پنجشـنبه به 

خربگـزاری »ریـا« گفـت: »حاال یـک توافقنامه در مـورد کمک به 

تاجیکسـتان بـرای احـداث یـک پسـته مـرزی در حـال تدویـن 

اسـت تا بـه امضـای دو طرف برسـد«.

حکومـت تاجیکسـتان بـه تازگـی به خاطـر بدتر شـدن وضعیت 

امنیتـی در افغانسـتان اظهـار نگرانـی کـرده اسـت. روسـیه در 

ایـن کشـور یک پایـگاه نظامـی دارد.

در اوائـل مـاه روان، صدهـا رسبـاز افغـان در پـی حملـه طالبان 

بـه تاجیکسـتان فـرار کردنـد. شورشـیان طالبـان بـا اسـتفاده 

از فرصـت ایجـاد شـده در پـی خـروج نیروهـای خارجـی، در 

حـال پیـروی در افغانسـتان هسـتند و تعداد قابـل توجهی از 

ولسـوالی هـا و پسـته هـای مـرزی را تـرف کـرده انـد.

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان کـه بـه تاجیکسـتان فـرار کـرده 

حکومـت  سـوی  از  کـه  ای  ویـژه  پروازهـای  توسـط  بودنـد، 

کشـور  ایـن  بـه  پـس  بـود،  شـده  دهـی  سـازمان  افغانسـتان 

شـدند. برگردانـده 

آینـده  مـاه  در  اسـت  قـرار  ازبکسـتان  و  تاجیکسـتان  روسـیه، 

بـا  مانورهـای نظامـی مشـرک در نزدیکـی مـرز تاجیکسـتان 

افغانسـتان انجـام دهنـد. مسـکو بـرای تقویـت پایـگاه نظامـی 

اش در تاجیکسـتان نیـزی تجهیـزات جدیـدی بـه آن جـا مـی 

فرسـتد. 

 یـک مقـام بلندپایـه تاجیکسـتان روز جمعـه گفـت کـه 

کشـورش بـرای جـا دادن بـه حداکـر ۱۰۰ هـزار مهاجر 

از افغانسـتان آمادگـی می گیـرد. نگرانی از این اسـت که 

بـا پیـروی طالبـان و تشـدید جنـگ افغان ها بـه صورت 

گسـرده بـه کشـورهای همسـایه مهاجـرت کنند.

پیـروی شورشـیان طالبـان ادامـه دارد و آن هـا پیوسـته 

بـرآورد  براسـاس  را تـرف می کننـد.  بیشـری  مناطـق 

پنتاگـون، طالبـان تـا بـه حـال کنـرول بیـش از نیمی از 

مراکـز ولسـوالی های افغانسـتان را بـه دسـت گرفتـه اند.

امـور  کمیتـه  رئیـس  معـاون  زاده،  ابراهیـم  علـی  امـام 

کنفرانـس  یـک  در  روز جمعـه  تاجیکسـتان،  اضطـراری 

انبـار  احـداث دو  خـربی گفـت کـه کشـورش در حـال 

مهاجرانـی  بـه  تـا  اسـت  تـدارکات  ذخیـره  بـرای  بـزرگ 

کـه از افغانسـتانبه والیـت  ختـان و والیـت کوهسـتانی 

بدخشـان تاجیکسـتان فـرار می کننـد، رسـیدگی شـود. 

دو والیـت نامـربده تاجیکسـتان بـا افغانسـتان هـم مـرز 

هسـتند.

در هفته هـای اخیـر بیـش از یـک هـزار تـن از اعضـای 

صدهـا  همچنیـن  و  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 

غیرنظامـی بـه دلیـل حمـات طالبـان بـه تاجیکسـتان 

فـرار کردنـد. امـا حکومـت دوشـنبه می گوید کـه آن ها به 

انـد.  شـده  بازگردانـده  افغانسـتان 


