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 تحقیق: دو دوز کامل 
واکسین های فایزر و آسترازنکا 
علیه نوع دلتا موثریت دارند 

 حزب سبزهای آلمان خواستار 
توقف اخراج پناهجویان

 افغان شد
 محققـان مـی گویند کـه دو دوز واکسـین بایونتیک-فایزر 
یـا آسـترازنکا در مقابـل انـواع مختلـف ویـروس کرونـا بـه 
شـمول نـوع دلتـا موثر هسـتند. نوع دلتـای ویـروس کرونا 
فعاًل در بسـیاری کشـورهای جهان در حال گسـترش است.

براساس یک کار تحقیقاتی  ...

 بـا توجـه به وخامـت اوضـاع امنیتی افغانسـتان، حزب 
سـبزهای آلمـان خواهـان توقف فوری اخـراج مهاجران 
رد شـده افغـان گردیده اسـت. ایـن در حالی اسـت که 
در گـزارش جدیـد وزارت خارجـه آلمـان از »مناطـق 

امن« در افغانسـتان  ...

بلینکین: امریکا در 
تالش است جنگ 40 
ساله را در افغانستان 

خاتمه دهد     کتـاب »ناقـص الحقـل؛ تاملـی بر تبعیض جنسـیتی 

در افغانسـتان« نوشـته ای اسـت از خانم یزدان هدیه 

ولـی )صاعقـه(. ایـن اثـر توسـط انتشـارات دانشـگاه 

در کابـل بـه چـاپ رسـیده اسـت. کتـاب را محمـد 

جـواد  محمـد  و  زبانـی  ویراسـتاری  کاظمـی  کاظـم 

سـلطانی ویراسـتاری ...

 آکادمـی زبـان و ادب آملان در شـهر دارمشـتات روز 

سه شـنبه برنـده امسـال جایـزه ادبـی گئورگ بوشـر 

 )Clemens Setzt( را معرفـی کـرد: کلمنـس زتسـت

نویسـنده ۳۸ سـاله اتریشـی. بـه گـزارش دویچه وله، 

جایـزه ادبـی گئورگ بوشـر آملان در سـال جاری به 

کلمنس زِتسـت، نویسـنده ...
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نگاهی به کتاب »ناقص الحقل؛ 
تاملی بر تبعیض جنسیتی در 

افغانستان« 

برنده معتبرترین جایزه ادبی 
آلمان معرفی شد 

هنری

تاکتیک نفاق افگنی 
طالبان                

حمالت طالبان و  ناامنی های 
فزاینده، دیوار همسایه ها را 

می لرزاند 

استراتژی تغییر وضعیت 
جنگی تنها عامل مهار 

بحران کنونی 

 یکـی از اعضـای مذاکـره کننده طالبان بـه تازگی گفته 
اسـت کـه اگـر حکومـت فعلـی نباشـد، صلح در کشـور 
برقـرار مـی شـود. ایـن یـک تاکتیـک سیاسـی اسـت 
کـه حامیـان ایـن گـروه بـرای تفرقـه افگنـی و ایجـاد 
چندپارچگـی و بـه منظـور شکسـتن اجمـاع ملـی در 

دفـاع از جمهوریـت ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

درس های دانشگاهی 
تا دو هفته دیگر 

آغاز می شود

وزارت تحصیالت عالی: 

 

 

 جـو بایـدن، رئیـس جمهـور امریـکا در یـک گفتگـوی 

تلفونـی بـا ارشف غنـی رئیـس جمهـور افغانسـتان بـر 

کمـک و حامیـت دوامـدار از افغانسـتان تاکیـد کـرده 

اسـت. کاخ سـفید گفتـه کـه اختصـاص ۳،۳ میلیـارد 

دالـر بـرای افغانسـتان بیانگـر تعهـد واشـنگنت از کابل 

اسـت.

ارگ ریاسـت جمهـوری افغانسـتان خـر داده اسـت که 

شـام روز جمعـه ارشف غنـی، رئیـس جمهور این کشـور 

بـا جـو بایـدن، رئیـس جمهور ایـاالت متحـده امریکا در 

یـک گفتگـوی تلفونی در بـاره روابط در حـال تحول اما 

دوامـدار میان دو کشـور صحبـت کردند.

صفحـه  در  افغانسـتان  جمهـور  رئیـس  غنـی،  ارشف 

و  از حامیـت  بایـدن  اسـت کـه جـو  نگاشـته  تویـرش 

کمـک دوامـدار کشـورش از افغانسـتان اطمینـان داده 

اسـت. او نگاشـته اسـت: » باور داریم که آنـان )امریکا( 

از افغانسـتان محافظـت و دفـاع خواهنـد کـرد.«

دو طـرف همچنـان در بـاره ترشیـک مسـاعی افغـان ها 

بـرای تامین صلح و امینت، مشـارکت دوامدار و پایدار، 

ادامـه کمک هـای دیپلوماتیک و اقتصـادی از حکومت 

و نیـرو هـای امنیتـی و نیز حفظ دسـتآورد های دو دهه 

گذشـته تاکید ورزیـده اند.

کاخ سـفید نیـز بـا نـرش اعالمیـه ای گفته اسـت که جو 

بایـدن در ایـن متـاس تلفونـی بـا ارشف غنـی بـر ادامه 

کمـک هـای ایـن کشـور بـه افغانسـتان بـه ویـژه کمـک 

اقلیـت هـای  و  زنـان، دخـران  از  و حامیـت دوامـدار 

مذهـی تاکیـد کـرده اسـت.

در اعالمیـه کاخ سـفید آمده اسـت که  بایـدن و غنی از 

شـدت حمـالت اخیـر طالبـان انتقـاد کـرده و بـا توافـق 

نظـر گفتـه اند کـه حمالت اخیـر طالبان بـا ادعای این 

گـروه بـر حـل صلـح آمیـز بحـران افغانسـتان در تناقض 

کامل قـرار دارد.

 ۳،۳ اختصـاص  بـه  اشـاره   بـا  همچنـان  سـفید  کاخ 

میلیـارد دالـر کمک به سـال آینـده به افغانسـتان گفته 

اسـت کـه ایـن کمـک بیانگـر تعهـد آشـکار امریـکا بـه 

اسـت. افغانسـتان 

ایـن  از  کـه  اسـت  آمـده  سـفید  کاخ  اعالمیـه  ایـن  در 

پـول یـک میلیـارد دالر بـه حامیـت از نیروهـای هوایی، 

نیروهـای ویژه و فراهم سـازی چرخبال هـا، یک میلیارد 

دالـر بـرای خریـداری تجهیزات بـرای نیروهـای امنیتی 

و ۷۰۰ میلیـون دالـر بـرای پرداخـت معاشـات نیروهای 

امنیتـی افغـان هزینـه خواهد شـد.

تلفـات  افزایـش  از  ایـن گفتگـو رهـران دو کشـور  در 

غیرنظامیـان، بیجـا شـدگان، غـارت و سـوزاندن مـکان 

هـای عامـه نیـز ابـراز تاسـف کـرده انـد. 

 حمداللـه محمب مشـاور شـورای امنیت ملی می گویـد، گزارش 

هـای اطالعاتـی حکومـت نشـان می دهـد که قـرار اسـت بیش از 

۱۵هـزار جنگجـوی تـازه از مدرسـه هـای پاکسـتان بـرای جنـگ 

وارد کشـور شوند.

آقـای محـب در گفتگویـی بـا اسـکای نیـوز ارتـش پاکسـتان را به 

پشـتیبانی نظامـی، مالـی و عاطفـی از طالبـان متهم می سـازد. 

مشـاور شـورای امنیت ملی میگوید: “امسـال دسـت کم ۱۰هزار 

نفـر از مدرسـه های پاکسـتان بـرای جنگ وارد خاک افغانسـتان 

شـده انـد. گـزارش هـای اطالعاتـی نشـان مـی دهنـد کـه قـرار 

اسـت بیـش از ۱۵هـزار جنگجـوی تازه بـه افغانسـتان بیایند.”

هرچنـد رهـری طالبـان گفتـه کـه بـرای هیـچ گروهـی اجـازه 

اسـتفاده از خـاک افغانسـتان را منـی دهـد؛ امـا مشـاور شـورای 

امنیـت ملـی مـی گویـد، طالبان هیـچ گاهـی راه شـان را از گروه 

هـای هـراس افگـن جـدا نکـرده انـد.

آقـای محـب می گویـد: “تحریـک اسـالمی ازبیکسـتان همـکار 

در  اسـت،  طالبـان 

حالی کـه با داعش 

بیعـت کرده اسـت. 

بـا  گـروه  سـه  ایـن 

ثبـات  بـی  در  هـم 

افغانسـتان  کـردن 

مـی  همـکاری 

منـی  مـا  کننـد. 

گـروه  ایـن  توانیـم 

هـا را از هـم مجـزا 

بدانیـم. عـدم قطع 

بـا  طالبـان  رابطـه 

گـروه هـای هـراس 

افگـن چندیـن بـار 

حکومـت  سـوی  از 

بـا  افغانسـتان 

کـردن  بازداشـت 

اعضـای گـروه القاعده در سـاحات زیـر حاکمیت طالبـان، اثبات 

اسـت.” شـده 

بـا ایـن حـال طالبـان حکومـت افغانسـتان را بـه میلـی در رونـد 

مذاکـرات صلـح متهـم مـی سـازند؛ امـا اکنـون مشـاور شـورای 

امنیـت ملـی نیـت طالبـان را در مذاکـرات نادرسـت مـی خواند.

وی افـزوده اسـت: “مـا شـاهد مذاکـرات جـدی از سـوی طالبان 

نبـوده ایـم. آنهـا مـی خواهنـد از این مذاکـرات به عنوان پیشـرد 

آجنـدای نظامـی و همچـون البـی بـرای اهـداف نظامـی خـود 

کنند.” اسـتفاده 

ایـن در حالـی اسـت کـه طالبـان حمـالت شـان را در مـاه هـای 

پسـین به گونه بی پشـینه شـدت بخشـیدن و ده ها ولسوالی زیر 

اداره ایـن گـروه درآمـد، امـا حکومت یـک عامل درشـت را معرفی 

مـی کنـد؛ خالی بـه میان آمـده در نتیجه خروج نیروهـای هوایی 

خارجـی چـون اکـامالت را در بخـش هـای از کشـور بـه چالـش 

کشاند. 

 وزارت امـور داخلـه در ۳۱ والیـت کشـور قیـود شـب گردی 

وضـع کـرده اسـت.محدودیت گشـت وگذار افـراد از سـاعت 

بـه  والیت هـا  متامـی  در  بامـداد   ۴:۰۰ تـا  شـب   ۱۰:۰۰

می شـود. اجرایـی  ننگرهـار  و  پنجشـیر  کابـل،  اسـتثنای 

داخلـه،  امـور  وزارت  سـخنگوی  معـاون  ضیـا،  احمدضیـا 

دیـروز شـنبه )2 اسـد( بـه روزنامـه هشـت صبـح گفتـه کـه 

ایـن قیـودات به هـدف تأمین امنیـت شـهروندان، جلوگیری 

تلفـات غیرنظامیـان و خنثاسـازی فعالیـت شـبانه گـروه  از 

طالبـان روی دسـت گرفتـه شـده اسـت.

خـود  فعالیت هـای  بیش تریـن  طالبـان  گـروه  او،  گفتـه  بـه 

کـه  اسـت  و تصمیـم گرفتـه شـده  اجـرا می کنـد  را شـبانه 

اجـرا  بـه  کشـور  والیـت   ۳۱ در  گشـت وگذار  محدودیـت 

داخلـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  معـاون  شـود.  گذاشـته 

می گویـد کـه قیـودات شـب گردی بـه صـورت موقت بـه اجرا 

گذاشـته شـده اسـت.وزارت امور داخله از شـهروندان کشـور 

خواسـته اسـت که در اجـرای قیودات گشـت وگذار شـبانه با 

پولیـس همـکاری کنند. پولیس به مردم هشـدار داده اسـت 

کـه بـا متخلفـان قیـود شـب گردی بـه صـورت جـدی مقابلـه 

اعـالم  داخلـه  امـور  وزارت  چنان کـه  تدابیـر  ایـن  می کنـد. 

کـرده اسـت، بـه هـدف جلوگیـری از فعالیـت شـبانه طالبان 

روی دسـت گرفتـه شـده اسـت. طالبـان اخیراً حمـالت خود 

را بـر شـهرها و ولسـوالی های کشـور افزایـش داده انـد.

پیـش از ایـن قیـود شـب گردی در والیـت قندهار وضع شـده 

بود. 

گفتگوی تلفونی بایدن و غنی؛
 امریکا به حمایت دوامدار نیروهای امنیتی تعهد کرد  

هشدار محب از احتمال ورود
 ۱۵هزار جنگجوی دیگر از مدارس پاکستان به کشور 

در ۳۱ والیت کشور قیود شب گردی وضع شد   
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 نخستین بازی افغانستان در 
بازی های المپیک روز سه شنبه 

برگزار می شود

 مسابقات المپیک؛ ورزشکار 
افغانستانی در رشته نشانه زنی وارد 

میدان می شود

ورزشی

 بـه سلسـلۀ بازی هـای تابسـتانی املپیـک، قـرار اسـت 

کـه نخسـتین بازی افغانسـتان به روز سـه شـنبه بیسـت 

منصـوری،  فـرزاد  شـود.  برگـزار  جـوالی  مـاه  هفتـم  و 

تکوانـدوکار افغـان با حریفـش از کوریـای جنوبی مبارزه 

ملـی  کمیتـۀ  سـخنگوی  پیـامن،  عـارف  کـرد.  خواهـد 

املپیـک گفته اسـت که امیـدوار اند منصـوری بتواند در 

ايـن بازيهـا مـدال بگـرد...

مهـدی  اسـد(  )سـوم  یکشـنبه  امـروز  مـی رود  انتظـار   

املپیـک  بازی هـای  در  افغانسـتانی  ورزشـکار  یـاوری، 

۲۰۲۰ توکیـو در رشـته نشـانه زنی وارد میـدان رقابـت 

شـود. بنفشـه فیضـی سـخنگوی کمیتـه ملـی املپیـک 

افغانسـتان روز شـنبه )دوم اسـد( بـه رادیـو آزادی گفـت 

کـه آقـای یـاوری بـا ...
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 یکـی از اعضـای مذاکـره کننـده طالبان به تازگی گفته اسـت 

کـه اگـر حکومـت فعلـی نباشـد، صلـح در کشـور برقـرار مـی 

شـود. ایـن یک تاکتیک سیاسـی اسـت که حامیـان این گروه 

بـرای تفرقـه افگنی و ایجاد چندپارچگی و به منظور شکسـن 

اجـاع ملـی در دفـاع از جمهوریـت، دیکته کرده اسـت.

ایـن گـروه همـواره تـاش کـرده  طالبـان و حامیـان بیرونـی 

اسـت تـا بـا ایجـاد شـقاق و نفـاق در درون نظـام، حکومـت را 

تحـت فشـار قـرار دهنـد. از دوسـال قبـل تـا حـاال تـاش مـی 

کننـد، تـا هانطـوری کـه در مذاکـرات صلـح میـان آمریـکا و 

طالبـان، حکومـت افغانسـتان را دور زدنـد، در مذاکرات صلح 

بیـن االفغانی نیـز حکومت افغانسـتان را دور بزنند و مذاکرات 

را بـا افـراد مسـتقل سیاسـی افغانـی آغـاز کننـد. نـام و عنوان 

مذاکرات بین االفغانی گویای نیت شـوم طالبان و کشـورهای 

حامـی ایـن گـروه در پروسـه صلـح بـود کـه خوشـبختانه بـا 

هوشـیاری مـردم افغانسـتان و اجـاع سیاسـیون بـر محوریت 

جمهوریـت، ایـن دسیسـه تـا حـدودی خنثـا شـد و در نهایـت 

افغانسـتان و  از جانـب حکومـت  هیـأت همـه شـمول صلـح 

بـا مشـارکت همـه گـروه هـا، اقـوام، اصنـاف و اقشـار مـردم 

اعـزام  دوحـه  بـه  سیاسـی  مذاکـرات  آغـاز  بـرای  افغانسـتان 

شدند.

بـا  مسـتقل  صـورت  بـه  خارجـی  کشـورهای  از  بعضـی 

سیاسـتمداران کشـور متـاس مـی گرفتنـد و بـا وعـده هـای 

فـراوان خواهـان همسـویی آنهـا بـا سیاسـت هـای آن کشـور 

مـی گردیـد که متأسـفانه تـا حدودی مؤثـر افتـاده و موضع آن 

اشـخاص را در قبـال گـروه طالبـان و مسـأله جنـگ و صلح در 

کشـور تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.

بـا همـه اینها امروز دو چیز برای مردم افغانسـتان بسـیار حایز 

اهمیـت اسـت کـه دسـت برداشـن از آنهـا از نظـر خـود مردم 

یـک خیانـت بزرگ به حسـاب مـی آید:

1- حایـت از  نظـام و جمهوریـت و نپذیرفن امـارت طالبانی 

جـزؤ اصـول غیـر قابـل انعطـاف و معاملـه بـرای مـردم و اکـر 

سیاسـتمداران کشـور بـه شـار می رود. مـردم امـروز بر محور 

نظـام جمهـوری خـط رسخ  و  انـد  کـرده  اجـاع  جمهوریـت 

بـرای مـردم افغانسـتان اسـت. اجـاع گـروه هـای سیاسـی، 

جامعـه مدنـی و رسـانه ای و اقشـار مختلـف مـردم در دفـاع 

از جمهوریـت، بـرای گـروه طالبـان و حامیانـش یـک امـر غیـر 

منتظـره و یـک واقعیـت بسـیار تلـخ بـود. اکنـون ایـن گـروه نه 

تنهـا بـا حکومـت کـه بـا متـام مـردم افغانسـتان و گـروه هـای 

سیاسـی داخلـی طـرف هسـتند و این مسـأله به وضوح نشـان 

داد کـه طالبـان از مقبولیـت مردمـی برخـوردار نیسـتند و این 

مسـأله مرشوعیـت سیاسـی این گـروه را در انظـار بین املللی 

بـه شـدت کاهـش داد.

2- مسـأله دومی که مردم روی آن اجاع دارد، ایسـتادگی در 

برابـر رشارت هـا و تجاوزهـای طالبـان اسـت. هرچنـد حمات 

ایـن گروه به اشـکال گوناگـون از زمان آغاز مذاکرات سیاسـی 

بیـن ایـن گـروه و امریـکا شـدت گرفـت و بـا رشوع مذاکـرات 

صلـح میـان هیأت دولـت و طالبـان در دوحه ابعـاد جدیدتری 

بـه خـود گرفـت و بـا رشوع رونـد خـروج نیروهـای خارجـی از 

بـه شـکل وحشـتناک  امسـال،  مـاه مـی  اول  افغانسـتان در 

گسـرش یافـت و ایـن گـروه بـه شـکل تهاجمـی بـه اشـغال 

ولسـوالی هـا و والیـت هـا پرداخـت.

طـی این مدت بسـیاری از مناطق تحت کنـرل طالبان درآمد 

و مراکـز بسـیاری از ولسـوالی هـا از کنـرل حکومـت بیـرون 

شـدند و جنـگ تا یـک یا دو کیلومری مراکز والیت ها رسـید. 

در ایـن وضعیـت وقتـی مـردم دیدنـد کـه طالبـان هیـچ تعهـد 

و پایبنـدی بـه صلـح ندارنـد و بـا رشکـت در مذاکـرات صلـح و 

طـرح موضوعـات مبهـم و بی اهمیت، از یک سـو پروسـه صلح 

را به مسـخره می گیرند و از سـوی دیگر برای جهانیان وامنود 

مـی کننـد کـه این گـروه خواهان صلح اسـت؛ امـا در حقیقت 

طالبـان بـا درازا کشـاندن پروسـه صلـح مـی خواهنـد بـرای 

خـود زمـان بخرند و مسـأله افغانسـتان را از راه نظامی و جنگ 

فیصلـه کنند.

بـاز ایـن مـردم و گـروه های سیاسـی بودنـد که در سـنگرهای 

کنـار  در  و شـکوهمندانه  متحدانـه  نظـام،  و  از خـاک  دفـاع 

حکومـت و نیروهای امنیتی ایسـتادند و مـردم را در برابر گروه 

طالبـان بسـیج کردنـد. اکنـون ایـن مـردم انـد کـه بـه  جنـگ 

طالبـان نـه مـی گوینـد و در برابـر آن مقاومـت مـی کننـد.

بسـیج و ایسـتادگی مـردم در برابـر طالبـان ایـن گـروه را در 

جبهـات نظامـی نیـز بـا چالش هـای جـدی مواجه کـرد. روند 

بازپـس گیـری مناطـق و ولسـوالی ها و تلفات بسـیار سـنگین 

طالبـان در والیـات و ولسـوالی های گوناگون، نتیجـه و برایند 

همـکاری جدی مـردم، گروه های سیاسـی و مدنی و حکومت 

افغانسـتان است.

اکنـون گـروه طالبـان درک کـرده انـد کـه سیاسـت تهاجمـی 

و خشـونت طلبانـه ای ایـن گـروه، بـه رضرشـان متـام شـده و 

متـام مـردم افغانسـتان را در کنـار حکومـت قـرار داده و در 

حایـت از نیروهـای امنیتـی بسـیج کـرده اسـت. حـاال مـردم 

در عمـل نـا رضایتـی شـان را از طالبـان اعـام می کننـد و در 

واقعیـت اجتاعـی و سیاسـی افـکار و اندیشـه هـای خرافاتی 

و جعلـی ایـن گـروه را نفـی کـرده انـد و علـای افغانسـتان و 

جهـان اسـام علیـه این گـروه فتوا صـادر کرده انـد. اینک هم 

مـردم افغانسـتان، هـم مردم جهـان فهمیده اند کـه نه طالبان 

تغییـر کـرده انـد و نـه ایـن گـروه در میـان مـردم افغانسـتان 

دارند. جایـگاه 

 اکنـون ایـن گـروه بـا طـرح مسـایل تفرقـه آمیـز مـی خواهنـد 

بـار دیگـر صـف جمهوریـت را تضعیـف کننـد. امـا دیگـر کار 

از ایـن کارهـا گذشـته و مـردم خـود بـه صـورت عینـی طالبان 

را شـناخته انـد. دیگـر مـردم افغانسـتان فریـب ایـن گـروه را 

نخواهنـد خـورد. حایـت از مذاکـرات معنـا دار و نتجـه بخش 

صلـح و مقاومـت در برابـر تجـاوز و خشـونت از رویکردهـای 

فعلـی مـردم افغانسـتان بـه شـار مـی آیـد.

 

از صفحه1

 د اداري فسـاد پـر وړانـدې د مبـارزې کمېسـیون وایـي چـې لـه دې 

وروسـته د رسـنیو لـه خـوا د اداري فسـاد پـه اړه خپرېدونکـي ټـول 

څېړنیـز راپورونـه د دوی لـه خـوا اروزل کیـږي.

دغـه کمېسـیون چـې په دې وروسـتیو کې د ولسـمرش ارشف غني د 

ځانګـړي حکـم پر اسـاس جوړ شـوی، په کـې د اداري فسـاد په تړاو 

یـو شـمېر نـورې ميل ادارې هـم وررسه یو ځای شـوې دي.

د اداري فسـاد پـر وړانـدې د مبـارزې کمېسـیون د مطبوعاتـو رییس 

فیـروز بـرشي د زمـري پـه ۲مـه، له پـژواک خـري اژانـس رسه په یوه 

ځانګـړې مرکـه کـې وویـل چـې د بـاز رس اداره، د شـتمنیو د ثبـت 

اداره، میـک او لـه فسـاد رسه د مبـارزې د ځانګړي سـکرتریت ادارې 

پـه دغه کمېسـیون کـې ضم شـوې دي.

هغـه زیاتـه کـړه، دغـه کمېسـیون پنځـه کمېشـران لـري او د لویـې 

مـرشي  کمېسـیون  د  نظامـي  قیـوم  مرسـتیال  پخوانـی  څارنوالـۍ 

کـوي.

بـرشي وویـل چـې لـه دې وروسـته د رسـنیو لـه خـوا د اداري فسـاد 

پـه اړه خپرېدونکـي څېړنیـز راپورونـه بـه د دوی د کمېسـیون لـه خوا 

کیږي. څېـړل 

د نومـوړي پـه وینـا، د دې لپـاره یـې یـو میکانیـزم جـوړ کـړی چـې 

کـه د رسـنیو د راپورونـو لـه مخـې، پـر چـا فسـاد ثابـت شـو، نـو نیـغ 

پـه نیغـه څارنوالـۍ او محکمـې تـه معريف کیـږي. د اداري فسـاد پر 

وړانـدې د مبـارزې کمېسـیون د مطبوعاتـو رییـس لـه عامـو خلکـو 

څخـه وغوښـتل چـې د اداري فسـاد پـه اړه چـې هـر ډول معلومـات، 

اسـناد او شـواهد لـري، هغـه دې لـه کمېسـیون رسه رشیـک کـړي. 

د هغـه پـه وینـا، د دوی هویـت بـه پـټ سـاتل کیـږي. فیـروز بـرشي 

وایـي چـې له فسـاد رسه مبارزه د حکومـت په لومړیتوبونـو کې ده او 

دا د دوی مـيل دنـده او مکلفیـت دی چـې لـه هېـواد څخـه د فسـاد 

ټغـر ټـول کړي.

ده زیاتـه کـړه : ” پـه ټـول حکومـت کـی فسـاد نـه دی، څـو تنـو 

مفسـدینو د ټـول حکومـت نـوم بـد کـړی دی. ” نومـوړي وویـل چې 

مفسـد پـه هېـواد کـې او لـه هېـواده بهـر خونـدي نـه پاتې کیـږي او 

حتـا بـه یـوه ورځ ځواب ورکـوي. د هغه پـه وینا، د لویو مفسـدینو د 

نیولـو او عـديل او قضایـي ارګانونـو تـه د معـريف کولـو لپـاره له لویې 

څارنوالـۍ رسه خـرې روانـې دي. فیـروز بـرشي زیاتوي، د فسـاد پر 

ضـد مبـارزه بایـد پـر یوه مـيل فرهنګ بدله يش، مفسـد بایـد د قوم، 

سـمت او لـه سـیايس ګوندونـو او چارواکـو رسه د اړیکو پر اسـاس له 

حسـاب کتـاب څخـه پاتـې نه يش.

کـې  ورځـو  څلـورو  پـه  اخـر  د  کـې  کندهـار  پـه  وايـي،   چارواکـي 

جګـړې، ترافیکـي او جنايـي پېښـو د ښـځو او ماشـومانو پـه ګـډون 

اړولـې ده. تـه مـرګ ژوبلـه  ۱۲۳ کسـانو 

پـه کندهـار کـې د میرویس حوزوي روغتـون آمر ډاکټـر محمد داوود 

فرهـاد پـژواک خـري اژانـس تـه وویـل، د لوی اخـر په څلـورو ورځو 

کـې دغـه روغتون ته ۱۶ جسـدونه او ۱۰۷ ټپيان ور وړل شـوي دي. 

هغـه زیاتـه کـړه، دغـه جسـدونه او ټپيـان د کندهـار ښـار لـه بېابېلو 

سـاحو میربـازار، میرویـس مېنـې، لویـې ویالـې، محلـه جـات او یـو 

شـمېر ولسـوالیو ژیـړۍ او ارغنـداب څخـه راوړل شـوي دي. د ده پـه 

خـره، د وژل شـوو ۱۶ تنـو لـه ډلـې، د درېیـو ماشـومانو پـه ګـډون 

۵ ملکـي وګـړي او پاتـې یـې نامعلـوم دي چـې د کندهـار ښـار پـه 

بېابېلـو برخـو کـې د جګـړې لـه املـه وژل شـوي دي. هغـه وویل، د 

۱۰۷ ټپيانـو لـه ډلـې ۳۸ تنـه د جګـړې، ۵۸ تنه د ترافيکي پېښـو او 

۱۱ تنـه د جنايـي پېښـو دي.

پـه  تنـه   ۸ پـه مرمیـو،  لـه ډلـې ۲۵  ټپیانـو  وايـي، د جګـړې د  دی 

ماینونـو، ۲ پـه هوايـي مببار او ۲ په هاوانونو ټپیان شـوي دي. فرهاد 

وايـي، دا چـې پـه کندهـار کـې د جګـړې له املـه د موټرسـایکلونو پر 

ګرځېـدو   بندیـز لګـول شـوی، دا اخـر ترافیکـي پېښـې کمې وې او 

۵۸ تنـه ټپیـان شـوي، پـه داسـې حال کې چـې په نـورو اخرونو کې 

دا شـمېره تـر ۱۵۰ او ۲۰۰ تنـو پورې رسـېدله. 

د کندهـار ښـار ۶، ۷، ۸، ۱۳، ۱۵ حـوزې او یـو شـمېر نـورې هغـه 

سـیمې دي چـې لـه تېـرو څـوو اوونیـو راهیسـې پـه کـې د امنیتـي 

ځواکونـو او طالبانـو تـر منـځ جګـړه روانـه ده.

پـه دې مـوده کـې د جګـړې لـه املـه نـه یـوازې لسـګونو کسـانو تـه 

مـرګ ژوبلـه اوښـتې، بلکـې لـه ۲۲ زره ډېـرې کورنـۍ کـډې کولو ته 

اړې شـوې دي.

لـه همـدې امله سـږنی لـوی اخر د کندهـار د ټولو اوسـېدونکو لپاره 

لـه ویر او خپـګان څخه ډک و. 

د کندهـار ښـار د میرویـس مېنې اوسـېدونکي محمـد ابراهیم پژواک 

خـري اژانـس تـه وویـل، اخـر د چا په یـاد هم نـه و، لسـګونو ملکي 

وګـړي وژل شـوي یـا ټپيـان شـوي، پـه زرګونو کورنـۍ کـډې کولو ته 

اړې شوې دي. 

دی وايـي، د اخـر پـه لومـړۍ ورځ یـې د خپلوانـو لـه ډلـې یـو ځوان 

چـې د مـور یواځنـی زوی و او د جګـړې لـه املـه یـې اوس پـه حاجي 

کیمـپ کـې پنـاه اخیسـتې، د مایـن پـه چاودنه کـې ووژل شـو. هغه 

زیاتـه کـړه، دغـه ځـوان د اخر پـه لومړۍ ورځ غوښـتل د خپـل پاتې 

شـوي کـور احـوال واخـيل، کلـه چـې هلتـه رسـېږي د کور پـه دروازه 

کـې د وسـله والـو ځـای پر ځای شـوی مایـن وربانـدې چاودنـه وکړه 

او ووژل شـو.

د ده پـه خـره، نـور د خلکـو زغم پای ته رسـېدلی او پـه دې مته دي 

چـې حکومـت لـه دغـو سـیمو وسـله وال پـر شـا کـړي او دوی بېرتـه 

خپلـو کورونـو ته سـتانه يش. 

د جګـړې سـیمو تـه د نـژدې سـیمو اوسـېدونکي بیـا وايـي چـې د 

جګـړې د ډزو او مببـار لـه املـه نـه د ورځـې ارام لـري او نـه د شـپې.

وايـي،  نومـوړی  دی،  اوسـېدونکی  ښـار  زاړه  د  کندهـار  د  اسـدالله 

جګـړه اوږده شـوه، ښـځې او ماشـومان مـو د جګـړې لـه امله سـخت 

وېرېـديل دي، حالـت داسـې دی چـې بلـې خـوا تـه کـډه هـم نـه 

يش کـوالی. دی لـه حکومـت څخـه غوښـتنه کـوي چـې هـر څـه ژر 

د کندهـار ښـار څنـډې تصفیـه يش او خلـک د ارام سـاه واخـيل. 

امنیتـي چارواکـي کـه څـه هـم په کندهار ښـار کـې د روانـې جګړې 

پـه  نـه ورکـوي خـو وايـي، د کندهـار ښـار  اړه دقیـق معلومـات  پـه 

بېابېلـو سـیمو کـې د دوی عملیـات روان دي او هڅـه کـوي سـیمې 

ژر لـه وسـله والـو پاکـې کـړي.

بـا ایـن وجـود، وزارت حـج  بـه گـزارش خرگـزاری جمهـور؛ 

و اوقـاف کشـور نیـز ضمـن حایـت از ایـن اعامیـه و بـا در 

نظرداشـت قطعنامـه های علا و مفتیان کشـورهای اسـامی 

که جنگ جاری در افغانسـتان را ناروا و برادرکشـی خواندند، 

یکبـار  دیگـر از جوانـب درگیـر جنـگ تقاضا می کنـد به صلح 

کـه خواسـته برحـق و دیرینـه ملـت افغانسـتان لبیـک گفتـه 

شود.

ایـن وزارت افـزوده کـه دو طـرف جنگ باید بـرای تحقق صلح 

و قطـع جنـگ گام هـای اساسـی را برداشـته بیشـر از ایـن 

مـردم غیـور ایـن کشـور را بـه خـاک خون نکشـند. 

گـروه طالبـان نیـز بـه نام هـای مـا حسـام و آخندزاده کشـته 

دیگـر  جنگجـوی   50 کـه  می کنـد  عـاوه  خرنامـه  شـدند. 

ایـن گـروه زخمـی شـده انـد. منابـع دولتـی مدعـی انـد کـه 

ولسـوالی کـرخ والیـت هـرات روز گذشـته به تـرف نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی کشـور درآمـده از وجـود جنگجویـان گـروه 

گـروه  جنگجویـان  تلفـات  اسـت.  شـده  پاکسـازی  طالبـان 

طالبـان در حالـی بـاال رفتـه اسـت کـه رسـانه ها از قـول حمد 

اللـه محب مشـاور امنیت ملی ریاسـت جمهوری کشـور گفته 

اسـت کـه قرار اسـت بـه زودی 15 هـزار جنگجوی تـازه نفس 

از پاکسـتان وارد افغانسـتان شـوند.

نجـراب شـب گذشـته توسـط قطعـه 01 امنیـت ملی 

از وجـود جنگجویـان گـروه طالبـان پاکسـازی شـده 

اسـت. جنـگ در برخـی ولسـوالی هـای نزدیـک بـه 

کابـل در حـال شـدت گرفتـه اسـت کـه برخـی هـا 

نسـبت بـه دسـت بـه دسـت شـدن ایـن ولسـوالی ها 

ابـراز نگرانـی کـرده انـد.

گفته میشـود بعد از دسـت به دسـت شـدن ولسوالی 

مالسـتان والیت غزنی گروه طالبان به کشـتار وسـیع 

مـورد  آخریـن  در  اسـت.  کـرده  اقـدام  غیرنظامیـان 

گفتـه میشـود کـه یـک فـرد دارای معلولیـت) گنـگ( 

اسـت.  بـاران شـده  تیـر  طالبـان  گـروه  توسـط  نیـز 

همچنیـن گفتـه می شـود کـه بعد از ترف ولسـوالی 

اسـپین بولـدک والیـت قندهـار، گروه طالبان دسـت 

بـه تصفیـه قبیلـه ای زده اسـت. گفتنـی اسـت کـه ایـن گـروه 

اچکزی هـا را در آن ولسـوالی بـه قتـل می رسـاند، دارایی های 

شـان چـور و خانه هـای شـان را بـه آتـش می کشـد.

هیـچ  سـاله(   40 جنـگ  )پایـان  برنامـه  ایـن  در  شـود  مـی 

ندهـد. رخ  اشـتباهی 

امریـکا  رئیـس جمهـور  اسـت کـه جوبایـدن  ایـن در حالـی 

در تـازه تریـن متـاس تلیفونـی خـود بـا رئیـس جمهـور غنـی، 

اطمینـان داده کـه امریـکا رئیـس جمهـور غنـی و افغانسـتان 

را تنهـا منی گـذارد و بـه حایت هـای خـود ادامـه می دهـد. 

بـه کرونـا کمـر از 35 درصـد توسـط وزارت صحـت تثبیت 

از  پـس  دولتـی  هـای  دانشـگاه  درسـهای  اسـت،  شـده 

تکمیـل واکسیناسـیون تـا تاریـخ 16 اسـد آغـاز می شـود.

در اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه نهادهـای خصوصـی 

تحصیـات عالـی چـون خارج از والیت دانشـجو نـدارد، از 

تاریـخ 4 اسـد می تواننـد درس هـای خـود را آغـاز کننـد.

در اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه رونـد واکسیناسـیون 

بـاالی متـام دانشـجویان تا دو هفتـه دیگر تطبیـق خواهد 

شـد، تنهـا دانشـجویانی می تواننـد درسـهای حضـوری را 

آغـاز کننـد کـه کارت تطبیـق واکسـن را بـا خـود داشـته 

. شند با

در عیـن زمـان دانشـگاه های خصوصـی نیـز الـزام دارد که 

تـا مـدت 15 روز دیگـر رونـد واکسیناسـیون را بـاالی متام 

دانشـجویان خـود تطبیـق کنند.

ایـن درحالیسـت کـه دانشـگاه ها و مکاتـب در کشـور در 

بـه  بـرای مـدت دو هفتـه  تاریـخ 8 جـوزا در 16 والیـت 

تعطیلـی رفـت و بعـد از آن برای بـار دوم تعطیلی نهادهای 

تحصیـات عالـی و آموزشـی متدیـد شـد.

و بـزرگان جامعـه افغانسـتان جهـت حایـت از غیـر نظامیان 

ـ به خصـوص اقلیت هـای قومـی و مذهبـی ـ در مقابـل ظلـم 

وجنایـت گروه های تروریسـتی چـاره ای بیندیشـند و اقدامات 

مناسـبی را در نظـر بگیرند.

نیـز  جهانـی  جامعـه  و  مسـلان  هـای  کشـور  او،  گفتـه  بـه 

وظیفـه دارنـد ملـت بی پناه افغانسـتان را در ایـن رشایط تنها 

نگذارنـد و اجـازه ندهند نقشـه شـومی را که بدخواهـان برای 

آینـده ایـن کشورترسـیم منـوده اجـرا شـود و درنتیجـه شـار 

بیشـر از مـردم بـی گنـاه هـدف حمـات جنایتکارانـه گـروه 

افراطـی قـرار گیرنـد.

در خرنامـه عـاوه شـده اسـت کـه ۲۱ مایـن مختلـف النـوع 

کـه توسـط جنگجویـان گروه طالبـان در نقاط مختلف کشـور 

امنیتـی  نیروهـای  و  ملکـی  افـراد  دادن  قـرار  هـدف  بـرای 

جابجـا شـده بـود، کشـف و خنثـا شـده اسـت.

ایـن وزارت در خرنامـه دیگـری گفتـه اسـت کـه مـا حلیـم 

والسـوال نـام نهـاد گـروه طالبـان برای ولسـوالی کـرخ والیت 

هـرات در نـرد با نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور و مقاومت 

مردمـی بـا بیـش از 20 جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه کشـته 

شدند.

خرنامـه می افزایـد کـه در این حمـات دو قومانـدان کلیدی 

از تسـلیحات و تجهیـزات نظامـی گـروه طالبـان نیـز تخریـب 

شـده اسـت.

ولسـوالی  کـه  اسـت  کـرده  گـزارش  نیـز  رسـانه ها  از  برخـی 

خـود  کنـرل  زیـر  را  افغانسـتان  طالبـان  »اگـر  افـزوده:  او 

بیـاورد، ایـن کشـور منزوی خواهد شـد کـه در آن صورت برای 

هیچ کـس قابـل تحمـل نیسـت.«

بـه گفتـه او، امریـکا روی یک راه حلی کار مـی کند که جنگ 

40 سـاله بـه صـورت کامـل خامتـه پیدا کنـد و در این راسـتا 

بـه پیرشفت هـای نیز دسـت یافته اسـت.

بـه گـزارش خرگـزاری جمهـور؛ بلینکیـن تاکیـد کـرد تـاش 

 وزارت تحصیـات عالـی اعـام کرده اسـت 

کـه تـا دوهفتـۀ دیگـر درس هـای حضـوری 

تحصیـات  نهادهـای  و  دانشـگاه ها  دانشـجویان متامـی 

عالـی دولتـی کشـور به گونـۀ تدریجـی آغـاز می شـود.

حامـدی عبیـدی سـخنگوی وزارت تحصیـات عالـی روز 

شـنبه دوم اسـد گفـت: »بـر اسـاس گـزارش وزارت صحـت 

عامـه و فیصلـه شـورای رهـری وزارت تحصیـات عالـی 

نهادهـای  متـام  در  حضـوری  درس هـای  افغانسـتان، 

تحصیـات عالی کشـور به شـکل تدریجی آغاز می شـود.«

درس هـای  کـه  گفـت  تصویـری  پیـام  یـک  نـرش  بـا  او 

دانشـگاهی تـا دو هفتـه دیگـر از والیت های آغاز می شـود 

کـه میـزان ابتـا بـه کرونـا پائین تـر از 35 درصـد اسـت.

وی عـاوه کـرده اسـت کـه در ابتـدا بایـد متـام مسـئوالن 

نهادهـای تحصیـات عالی واکسـین کرونـا دریافت کنند.

در اعامیـه ای کـه توسـط وزارت تحصیـات منتـرش شـده 

اسـت، نیـز تریـح شـده اسـت کـه در والیت هـای کابـل، 

قندهـار،  بادغیـس،  بلـخ،  دایکنـدی،  نیمـروز،  کنـدز، 

نوسـتان، سـمنگان، پنجشـیر و جوزجـان، که میـزان ابتا 

وزارت معـارف اعـام کـرده اسـت کـه مکاتب متـام مناطق 

رسدسـیر و گرم سـیر بخاطـر گرفـن امتحـان وسـط سـال 

بازگشـایی می شـود. ایـن وزارت تاکیـد کـرده اسـت که در 

اخـذ امتحـان فاصلـه اجتاعـی بـه طـور جـدی مراعـات 

شـد. خواهد 

آمـار  وزارت معـارف عـاوه کـرده اسـت کـه کمیتـه فنـی 

مبتـا بـه ویـروس کرونـا در میـان دانـش آموزان را بررسـی 

خواهـد خواهـد کـرد، در صورتیکـه گـراف مبتایـان کمر 

از 35 درصـد باشـد، ایـن وزارت به شـکل مـرشوط مکاتب 

را بـه صـورت حضوری آغـاز خواهد کرد. ایـن زوارت افزوده 

کـه اگـر ارقـام باالتـر از 35 درصـد باشـد، در مـورد متدید 

رخصتـی هـای مکاتـب تصمیـم گرفتـه خواهد شـد.

ایـن درحالیسـت کـه در یـک مـاه گذشـته شـار زیـادی 

از ولسـوالی ها به دسـت جنگجویـان گـروه طالبـان افتـاده 

بـر 200  ایـن گـروه  اسـت. طبـق ادعـای گـروه طالبـان 

ولسـوالی تـرف کامـل دارد. حـاال معلوم نیسـت در مورد 

مکاتـب ایـن ولسـوالی ها وزارت معـارف با گـروه طالبان بر 

چـه توافقـی دسـت یافته اسـت.

 آیـت اللـه سیسـتانی مرجـع تقلیـد شـیعیان و رهـر مذهبـی 

در  افراطـی  و  تنـدرو  گروه هـای  گرفـن  قـدرت  از  عـراق 

افغانسـتان هشـدار داده و خواسـتار همبسـتگی ملی اقوام و 

مذاهـب در افغانسـتان شـده اسـت.

دفـر آیـت اللـه سیسـتانی بـا نـرش یـک اعامیـه ی گفتـه کـه 

در رشایـط دشـوار کنونـی کشـور عزیـز افغانسـتان و بـا توجـه 

بـه احتـال قـدرت گرفـن بیـش از پیـش گروه هـای تنـدرو 

و  اقـوام  همـه  میـان  ملـی  همبسـتگی  و  اتحـاد  افراطـی،  و 

ملیت هـای ایـن کشـور از هـر زمانـی دیگـر رضوری تـر اسـت.

او گفتـه کـه انتظـار مـی رود حکومـت و رهـران ملـی و دینی 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه در 

گـروه  جنگجـوی   262 گذشـته  روز  شـبانه 

در  دفاعـی کشـور  و  امنیتـی  نیروهـای  بـا  نـرد  در  طالبـان 

شـدند. هـاک  کشـور  نقطـه  چندیـن 

ایـن وزارت شـنبه دوم اسـد بـا نـرش خرنامـه ای گفتـه اسـت 

کـه در ایـن نردهـا 176 جنگجـوی دیگـر این گـروه نیز زخم 

برداشـته انـد. خرنامـه می افزایـد کـه ایـن جنگجویـان گـروه 

طالبـان در والیـات لغـان، ننگرهـار، نورسـتان، کـر، غزنـی، 

و  کنـدز  هلمنـد،  جوزجـان،  بلـخ،  هـرات،  قندهـار،  پکتیـا، 

کاپیسـا کشـته و زخمـی شـده انـد.

اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  امنیـت   

گـروه  جنگجویـان  از  تـن   21 کـه 

 01 قطعـه  نیروهـای  عملیـات  یـک  در  طالبـان 

امنیـت ملـی در ولسـوالی نجراب والیت کاپیسـا به 

رسـیدند. هاکـت 

بـا  اسـد  دوم  شـنبه  ملـی  امنیـت  خـاص  قطعـه 

شـب  کـه  اسـت  کـرده  تریـح  خرنامـه ای  نـرش 

در  ملـی  امنیـت   ۰۱ قطعـه  نیروهـای  گذشـته 

بـه  را  عملیاتـی  کاپیسـا  والیـت  نجـراب  ولسـوالی 

گـروه  تروریسـتان  النه هـای  بـردن  بیـن  از  هـدف 

طالبـان راه انـدازی کـرده بـود کـه در نتیجـه ۲۱ 

تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان تروریسـت کشـته 

شـدند. در خرنامـه آمـده اسـت کـه 16 تـن دیگـر 

از جنگجویـان گـروه طالبـان به شـمول حفیـظ اللـه قومنـدان 

جنگـی ایـن گـروه شـدیدا زخمـی شـده انـد.

زیـادی  مقـدار  عملیـات  در جریـان  کـه  خرنامـه می افزایـد 

 وزیـر امـور خارجـه امریـکا در تـازه تریـن اظهارات خـود گفته 

کـه کشـورش منـی گـذارد طالبـان در افغانسـتان بـه قـدرت 

برسـد و نیـز جنـگ 40 سـاله در کشـور خامتـه یابـد.

آنتونیـو بلینکیـن وزیـر خارجـه امریـکا در یـک مصاحبـه تـازه 

خـود بـا شـبکه تلویزیونـی ان بی سـی امریـکا تاکیـد کـرده که 

دولـت امریـکا بـه صـورت پیگیـر کار می کنـد تـا چگونه جنگ 

را در افغانسـتان پایـان دهـد.

بیشـر بـوده اسـت، همچنیـن حمـات از صفـوف خودشـان 

نیـز بیشـر از ۸۰ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. همچنیـن در 

ایـن گـزارش آمده اسـت که در نیمه دوم سـال ۲۰۲۰ بیشـر 

خرنـگاران، مدافعـان حقـوق بـرش و سـایر مـردم کـه علنـاً 

طرفـداری شـانرا از یـک افغانسـتان لیـرال نشـان داده انـد، 

کشـته شـده انـد. بـرای ایـن گـروه از افـراد در اصـل دیگر در 

رسارس کشـور مـکان امنـی وجـود نـدارد.

در ایـن گـزارش در مـورد وضعیـت امنیتـی افغانسـتان آمـده 

اسـت کـه بـه طـور کلی هنـوز هـم ممکـن اسـت غیرنظامیان 

در شـهر هـای بـزرگ مسـکن گزیـن شـوند. بـا ایـن حـال، 

و  انـد  بـزرگ  هـای  شـهر  روانـه  کـه  داخلـی  آورگان  تعـداد 

همچنیـن مهاجرانـی کـه از ایـران برگشـت کـرده انـد، نیـز 

افزایـش یافتـه اسـت. ورود بیجـا شـدگان داخلـی بـه شـهرها 

و تاثیـرات پاندمـی کرونا، منجـر به هزینه های بـاالی زندگی 

بـرای انسـان هـا گردیـده اسـت. امـا اینکـه یـک افغـان در 

کشـور اش در معـرض تهدیـد و خطـر قـرار دارد، فقـط مـی 

توانـد در مـورد هـر فـرد بـا درنظـر داشـت، تعلقـات مذهبـی، 

قومـی و سـایر جنبـه هـای فـردی بـه طـور جداگانـه ارزیابـی 

شـود. براسـاس گزارش وزارت خارجه آملـان اوضاع برشی در 

ایـن کشـور »دشـوار« اسـت.

گـزارش وضعیـت پناهندگـی، کـه از جملـه بـه اداره فـدرال 

در امـور مهاجـرت و پناهندگـی کمـک مـی کنـد تـا در رونـد 

پناهندگـی تصامیـم الزم را اتخـاذ کنـد و همچنـان در رونـد 

اخـراج ئناهجویـان رد شـده نقـش دارد، به طور منظـم به روز 

مـی شـود. امـا تـازه تریـن گـزارش در مـورد وضعیـت امنیتـی 

افغانسـتان متعلـق بـه مـاه مـی امسـال اسـت، یعنـی کمـی 

قبـل از خـروج نیروهـای خارجـی از ایـن کشـور.

اخـراج  کلـی  توقـف  خواسـتار  کـه  آملـان  سـبزهای  حـزب 

را شـدیداً  ایـن گـزارش  افغـان اسـت،  پناهجویـان رد شـده 

مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت. مناینـده فراکسـیون سـبز هـا 

در پارملـان آملـان گفته اسـت کـه این گزارش تحـوالت فعلی 

بعـد از خـروج نیروهـای بین املللـی از جمله خـروج رسبازان 

وضعیـت  ارزیابـی  »بـرای  و  دهـد  منـی  انعـکاس  را  آملانـی 

امنیتـی افغانسـتان کامـاً غیـر مؤثـر اسـت«.

از مدتـی بـه ایـن طـرف آملـان فقط پناهجویـان مرد، بـه ویژه 

اسـام گرایـان و آنهـای را کـه مرتکـب اعال غیـر قانونی می 

شـوند، بـه افغانسـتان باز مـی گرداند.

از آغـاز خـروج نیـرو هـای ناتـو در مـاه مـی امسـال، طالبـان 

چندیـن حملـه تهاجمی را راه اندازی کـرده و کنرول مناطق 

زیـادی را در افغانسـتان بـه دسـت گرفته اند. ده هـا هزار نفر 

بـه دلیـل جنـگ هـا فـرار کـرده و در داخـل کشـور آواره شـده 

انـد. امـا تعـداد افـرادی کـه بـه کشـورهای همسـایه یـا ترکیه 

فـرار مـی کننـد، نیـز افزایـش یافتـه اسـت. افغـان هـا راهـی 

ترکیـه مـی شـوند تـا از ایـن طریق خـود را بـه اروپا برسـانند. 

در گـزارش جدیـد وضعیـت پناهندگـی، از بازگشـت اجبـاری 

مهاجـران افغـان از طریـق ایـران نیـز صحبـت گردیده اسـت. 

 بـه اسـاس ارزیابـی حکومـت آملـان، با پیـرشوی طالبـان در 

از همـه رسبـازان، فعـاالن حقـوق بـرش،  افغانسـتان بیشـر 

خرنـگاران و زنـان شـاغل نسـبت بـه قبـل بیشـر در معـرض 

خطـر انـد. در گـزارش وزارت خارجـه آملان که در اواسـط ماه 

جـوالی امسـال ارائـه کـرد، از یـک خطـر کلی برای بازگشـت 

کننـدگان سـخن گفتـه نشـده اسـت. بـر اسـاس ایـن گزارش 

هرکـس کـه از اروپا )بـه افغانسـتان( بر می گـردد، احتاال با 

آنهـا بـا بـی اعتـادی برخـورد مـی گـردد و از جانـب خانواده 

هـای شـان بـه عنـوان افـراد شکسـت خـورده نگریسـته مـی 

شـوند، امـا تـا حال هیچ مورد شـناخته شـده ای وجـود ندارد 

کـه بازگشـت کننـدگان از اروپـا مـورد خشـونت قـرار گرفتـه 

باشند.

آژانـس مطبوعاتـی آملـان بـه اسـاس اطاعـات تـازه ای کـه 

بدسـت آورده نوشـته اسـت کـه وزارت خارجـه آملـان، رصف 

نظـر از شـدت گرفـن درگیری های مسـلحانه و ایجاد سـدها 

موقتی در جاده ها، مانند گذشـته معتقد اسـت که بازگشـت 

کننـدگان مـی تواننـد بـه شـهر هـای بـزرگ رفتـه و مسـکن 

گزیـن شـوند. بـا ایـن حـال، در گـزارش ایـن وزارت تصدیـق 

شـده اسـت کـه رقـم پوسـته هـای هـای غیـر قانونـی کنرول 

در جـاده هـا و حمـات در بیرون از مناطق مسـکونی، به ویژه 

از جانـب طالبـان، شـدت گرفته اسـت.

امنیتـی دولتـی در سـه مـاه اول امسـال،  تلفـات نیروهـای 

بـر اسـاس ایـن گـزارش، بـه مقایسـه سـال گذشـته بسـیار 

گزارش:»پناهجویانافغانرادربازگشتبهوطنشانخطرکلیتهدیدنمیکند«
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وزارت تحصیالت عالی:



 

جهـاِن امـروز در هـم تنیده گـی بـی سـابقه ی بـر مـی 

بـرد، روابـط میـان کشـور هـا و ملـت هـا در الیـه هـای 

پیچیـده ی تعریـف مـی شـود. ایـن حالـت در روابط بین 

امللـل میـزان تأثیـر گـزاری و تأثیـر پذیـری را شـکل می 

دهـد و ایجـاد پدیـده ی در یـک واحـد سیاسـی جهـان، 

الجـرم اثـرات خـود را بـر اوضـاع کشـور هـای دیگـر نیـز 

دارد. جهـاِن کنونـی بـه یـک سیسـتم ارگانیک شـباهت 

دارد کـه اگـر در یـک بخشـی آن تغییراتـی وارد شـود 

حتـاً قسـمت هـای دیگـری سیسـتم نیـز دچـار تحـول 

مـی شـود. وابسـتگی کشـور هـا در ابعـاد مختلـف بـه 

یکدیگـر یکـی از مصـداق هـای ایـن مسـأله اسـت. در 

حـوزه اقتصـاد و تجـارت، در بخـش انـرژی و صنعـت، در 

حیطـه ی فرهنگـی و تاریخـی همـه نشـان مـی دهـد که 

بـه صـورت مسـتقیم/ غیـر مسـتقیم تابع رشایـط دیگری 

اسـت. نظـم نویـن جهانـی ایـن واقعیـت را دارد و ایـن 

موضـوع پوشـیده و انتزاعـی نیسـت، بلکـه واقعیت های 

و  علمـی  هـای  دسـتآورد  اسـت.  امـروز  جهانـی  نظـام 

صنعتـی و سیاسـت هـای منطقـوی و جهانـی نیـز تأیید 

کننـده ایـن مطلـب مهـم اسـت. بنابرایـن کشـور هـای 

کـه در یـک حـوزه جغرافیـای – سیاسـی زیسـت دارنـد 

بیشـر از همـه روابـط و مناسـبات تنگاتنـگ ملمـوس و 

غیـر ملمـوس را دارد. یعنی تابع رشایط همدیگر اسـت. 

حساسـیت  از  دارد  قـرار  کـه  منطقـه ی  در  افغانسـتان 

بسـیار قابل تأمـل بهره مند اسـت. موقعیت جیوپولتیک 

و اسـراتژیک افغانسـتان و بحث های تروریسـم و امکان 

تنـش هـای منطقـوی همـه فکتـور هـای هسـتند کـه 

مناسـبات متامـی کشـور هـای همسـایه افغانسـتان و 

دولـت هـای منطقه را تحـت تأثیر خود می تواند داشـته 

باشـد، کـا اینکـه ایـن موضـوع در گذشـته هـای تاریخ 

معـارص ایـن منطقـه بـار بـار تجربـه شـده اسـت. 

از سـوی دیگر بسـر های فرهنگی و تاریخی که در این 

حـوزه وجـود داشـته/ دارد، در تأمیـن روابـط های متکی 

بـه هـم یا حـد اقل متأثـر از هم نقـش کلیدی مـی تواند 

داشـته باشـد. ایـن امـر نیـز در گذشـته هـای تاریخـی 

آزمـوده شـده اسـت. اما اینکـه این اثرات مثبـت یا منفی 

مـی توانـد باشـد، بر می گـردد به تحوالت کـه در اینجا و 

یا در یک قسـمتی از این منطقه ی متدنی ُرخ می دهد. 

عـرت هـا و تنگناهای سیاسـی – اجتاعی زمینه های 

دخالـت و نفـوذ کشـور هـا را بـه صورت نـا خـود آگاه و نا 

خواسـته بوجود می آورد. بحران های سیاسـی و ناامنی 

هـا کـه در صـدر ایـن پارامر هـای تأثیـر گذار بـر اوضاع 

و رشایـط هـای همـه جانبـه کشـور هـای منطقـه اسـت. 

بـر ایـن اسـاس افغانسـتان در بسـر فرهنگـی – متدنی 

کـه قـرار دارد و در اوضـاع سیاسـی که بر مـی برد، می 

توانـد در الیـه هـای مختلـف کشـور هـای منطقـه اثرات 

ژرف داشـته باشـد. بخصـوص میـزان این اثر گـذاری در 

بخـش های مختلف کشـور های همسـایه افغانسـتان از 

همـه اولـر دیـده می شـود. چون ایـن روابط هـا همواره 

دو سـویه تعریـف مـی گـردد، از آن جهـت معکـوس آن 

بـرای افغانسـتان نیـز کامـاً هویـدا مـی باشـد. افزایـش 

ناامنـی و بحـران سیاسـی که در افغانسـتان وجـود دارد 

حـد اقـل در چنـد موضـوع ذیل بـرای همسـایگان قابل 

ماحظـه و خطر اسـت. 

در نخسـت، نبـود و یـا ضعف نظام سیاسـی قانـون مدار 

در افغانسـتان و تشـدید بحران و ناامنی منطقه و کشـور 

هـای همسـایه را بـدون تردیـد دچـار بحـران سیاسـی 

و امنیتـی مـی کنـد. ایـن را هـم ایـران مـی دانـد و هـم 

پاکسـتان و هـم کشـور هـای آسـیای مرکزی. اگر شـعله 

های جنگ در تنور افغانسـتان زبانه بکشـد بدون شـک 

بـه چشـان  آن  یـا دود  و  آن  گرمـی و حـرارت سـوزان 

همسـایه و منطقـه خواهـد رفـت. از هـر حیـث کـه نـگاه 

شـود، امنیـت کشـور هـای همسـایه و منطقـه تاحـدی 

تابـع بـود یـا نبـود امنیـت در افغانسـتان اسـت. بحـث 

تروریسـم و اثـرات مخرب آن بر ذهنیـت و نظم اجتاعی 

و  جهـان  در  آور  وحشـت  سیاسـی  هـای  دگرگونـی  و 

منطقـه قابـل انـکار نیسـت. حـدود سـه دهـه اسـت کـه 

بـه صـورت مسـتقیم مـردم افغانسـتان در خـط نخسـت 

ایـن نـرد سـیاه و باطـل قـرار داشـته و دارد. هـرگاه این 

پدیده ی شـوم و منحوس تاریخ برشیت کنرول و ریشـه 

کـن نشـود، همـه بداننـد که در صـورت قـدرت گیری آن 

در افغانسـتان هیـچ دولتـی و هیـچ نظـام سیاسـی در 

منطقـه و جهـان در امـان نخواهد بود. همچنـان که این 

واقعیـت اتفـاق افتاده اسـت و همه ملل هـا طعم تلخ آن 

را چشـیده اسـت. 

بجـای  جـا  و  مهاجـرت  بحـران  موضـوع  دوم  مسـأله ی 

اجبـاری کتلـه هـای بـزرگ مردمی اسـت کـه در رشایط 

نابسـامان اقتصـادی کشـور هـای همسـایه و منطقـه، با 

آن مواجهـه اسـت. اگـر ناامنـی هـا و بحران سیاسـی در 

افغانسـتان تشـدید گـردد، بـه یقیـن ایـن مسـأله اتفـاق 

مـی افتـد و در ابتـدأ ایـن بحـران کشـور هـای همسـایه 

بـرو  رو  جـدی  هـای  خطـر  معـرض  در  را  افغانسـتان 

خواهدکـرد. در نهایـت سـیل مهاجرت نظـم اجتاعی و 

حتـی سیاسـی را در ایـن کشـور هـا بـه بحـران خواهـد 

بُـرد. هـراس از ایـن موضوع بوده اسـت کـه در این اواخر 

صداهـا و نداهـای معجـون از تـرس و خطـر از حنجـره 

کشـور های همسـایه افغانسـتان شنیده می شـود. ابراز 

طالبـان تـا کنـون از موضع انعطـاف پذیر دولت 

اسـتفاده ی  سـوء  هرگونـه  و صلـح  جنـگ  قبـال  در 

الزم را کـه بـه نفـع خـود پنداشـته بـه اجـرا گذاشـته 

اسـت. ایـن گـروه انعطـاف دولـت را به نشـانه ضعف 

تجـاوز  گونـه  هـر  جهـت  در  آن  از  و  منـوده  عنـوان 

مقامـات  منودنـد،  اسـتفاده  کشـور  ایـن  قلمـرو  بـر 

طالبـان  رسکوبـی  در  اکنـون  هـم  کشـور  بلندپایـه 

رئیـس  انـد،  گرفتـه  دسـت  روی  را  هایـی  آمادگـی 

جمهـور غنـی در روز عیـد قربـان در سـخرنانی اش 

تغییـر  برنامه هـای  کـه  گفـت  افغانسـتان  مـردم  بـه 

وضعیـت جنگـی آمـاده شـده و تـا شـش مـاه آینـده 

نتایـج آن آشـکار خواهـد شـد. ایـن در حالیسـت که 

دولـت در ایـن اواخـر و پـس از سـقوط ولسـوالی ها، 

مـورد انتقـاد جـدی جامعـه مدنی و رسـانه ی کشـور 

و جریـان سیاسـی  و هـر شـخص  بـود  قـرار گرفتـه 

فعـال، دولـت را بـه انـواع و اقسـام مختلـف کوتاهی 

متهـم می منودنـد. طالبـان بـه صورت بی پیشـینه ی 

از  پـس  یکـی  را  کشـور  اسـراتژیک  و  مهـم  نقـاط 

دیگـری بـه تـرف در آورد و در بسـا نقـاط کشـور، 

میانجیگـری  بـا  درگیـری  بـدون  امنیتـی  نیروهـای 

مختلـف  ولسـوالی های  و  مناطـق  محلـی  اربابـان 

کشـور را بـه طالبـان واگـزار منودنـد. این امـر باعث 

در  طالبانیـزم  وحشـت  سـنگین  سـایه  کـه  گردیـد 

الیه هـای مختلـف جامعـه افغانـی چـر هـراس خود 

را بگسـراند و باعـث گـردد کـه غـرور کاذب طالبان 

در جهـت فتـح و تـرف بیـش از هـر زمـان مضاعف 

گردد.

تـا ایـن دم، نبود اسـراتژی جنگـی و پان های 

مشـخص جهـت رسکـوب طالبـان باعث گردیـده بود 

کـه قـوای مسـلح کشـور در یـک حالـت باتکلیفـی 

بـه رس بـرده و روز بـه روز از جغرافیـای جمهوریـت 

کاسـته شـود. بـه نظـر می رسـد کـه دو عامـل عمـده 

اسـتفاده  جهـت  در  دولـت  تـا  بـود  گردیـده  باعـث 

وارد  طالبـان  مقابـل  در  مسـلح  قـوای  از  جـدی 

از  پـس  آمادگـی  عـدم  اول،  عامـل  نشـود.  عمـل 

خـروج نظامیـان بیـن املللـی بـود؛ زیـرا دولـت در 

محاسـبات اش بـه ایـن نتیجـه نرسـیده بـود که پس 

از خـروج ایـن نیروهـا، طالبـان بتواند بـه این رسعت 

بـه تـرف نقـاط مـورد نظر شـان دسـت یابنـد، این 

مـورد از اظهـارات برخـی مقامـات دولتـی کـه خروج 

آمریکایـی هـا را غیـر مسـئوالنه و عاجـل عنـوان می 

منودنـد کامـا مشـهود بـود؛ امـا آمریکایی هـا گفته 

زمانـی  جـدول  از  را  افغانسـتان  دولـت  کـه  بودنـد 

دلخوشـی  دوم  عامـل  اسـت.  منـوده  آگاه  خـروج 

 سید لطیف سجادی

حکومتـی  مقامـات  بـود؛  صلـح  پروسـه  بـه  دولـت 

بـه ایـن بـاور بودنـد کـه ایـن پروسـه مطابـق جـدول 

زمانـی بـه پیـش خواهـد رفـت و نتیجـه ی آن ادغـام 

پـس  امـا  بـود؛  خواهـد  دولـت  بدنـه  در  طالبـان 

بـار  آخریـن  بـرای  کننـده  گفتگـو  هیـأت  اینکـه  از 

اعامیـه شـان را بـا عموم رشیـک سـاختند، رصفا از 

تـداوم مذاکرات در سـطح باالتر خـر داده بود، این 

امـر باعـث گردیـد کـه دولـت بـه خـود آیـد و از نیـت 

شـوم طالبـان در قبـال تحقـق صلح دچار سـوء ظن 

بیشـر شـود، بـه همین اسـاس دولت نیـز در مقابل 

عملکردهـای طالبـان وارد اقـدام مشـابه گردیـده و 

گزینـه ی رسکـوب را روی دسـت گرفتـه اسـت.

رئیـس جمهـور غنـی در دیـدار بـا کوماندوهـای 

در  طالبـان  کـه  گفـت  آنـان  بـه  نیـز  مسـلح  قـوای 

را  مقابلـه  تـوان  شـا  رزمـی  توانایی هـای  برابـر 

قـوای  جانـب  از  زور  اعـال  صـورت  در  و  ندارنـد 

مسـلح، ایـن گـروه مجبـور بـه فـرار خواهنـد شـد. با 

ایـن حـال، اسـراتژی شـش ماهـه تغییـر وضعیـت 

اسـت؛  نگردیـده  همگانـی  گونه کامـل  بـه  جنگـی 

امـا برخـی از آگاهـان می گوینـد کـه مطابـق بـه این 

اسـراتژی حفـظ سـلطه دولـت بـر مراکـز والیت هـا، 

تأسیسـات  و  تجارتـی  بنـادر  مهـم،  شـاهراه های 

اجـرای  بـا  اسـت.  برنامـه  ایـن  اولویـت  در  بـزرگ، 

برنامـه تـازه دولـت، انتظـار مـی رود کـه کمربندهای 

تـرف طالبـان  از  تجارتـی  بنـادر  تقویـت،  شـهری 

شـاهراه ها  مسـیر  در  گـروه  ایـن  رسکـوب  و  بیـرون 

شـامل  نیـز  ولسـوالی ها  بازپس گیـری  شـود.  آغـاز 

ایـن کار  برنامـه دولـت اسـت. گـان می شـود کـه 

بـه دنبـال رفـع تهدیـدات در دیگـر بخش هـا انجـام 

خواهـد شـد.

بـا ایـن حـال، جامعـه جهانـی نیز طی نشسـتی 

در شـهر رم پایتخت ایتالیـا، حمات فزاینده طالبان 

اسـت حکومتـی  داده  و هشـدار  محکـوم منـوده  را 

کـه بـا ابـزار زور و رسکـوب در افغانسـتان روی کار 

گرفـت،  نخواهـد  قـرار  آنـان  حایـت  مـورد  بیایـد 

مناینـده گان ویژه کشـورهای امریـکا، اتحادیه اروپا، 

بریتانیـا  و  نـاروی  ناتـو،  ایتالیـا،  آملـان،  فرانسـه، 

اعامیـه  در  بودنـد.  ترتیـب منـوده  را  نشسـت  ایـن 

انتخـاب  حـق  امنیتـی،  نیروهـای  از  کشـورها  ایـن 

و  بـرش، حقـوق شـهروندی  زعیـم سیاسـی، حقـوق 

... حایـت صـورت گرفتـه اسـت ایـن نشسـت نیـز 

بـر  باطـل  و مهـر  بـر رسکوبـی طالبـان  دال واضـح 

اولیـن  ایـن  اسـت،  کوبیـده  گـروه  ایـن  فتـح  پـان 

بـار نیسـت کـه کشـورهای جهـان حمـات طالبـان 

را رسکـوب منـوده انـد؛ بلکـه بـه کـرات ایـن گـروه را 

بـه میـز مذاکـرات دعـوت منـوده و از آنـان خواسـتار 

اشـراک در بدنـه نظـام همـه شـمول گردیـده انـد؛ 

امـا طالبـان بـه هیـچ یکـی از ایـن خواسـته هـا وقع 

نگذاشـته و کـاکان بـه تهاجـم ملیشـوی مبـادرت 

منـوده انـد؛ امـا اکنـون کـه ایـن گـروه بـه مـدارا و 

تسـاهل وقـع منی گـذارد وقت اش فرا رسـیده اسـت 

کـه بـا اسـتفاده از حربـه ی درخـور شـأن در مقابـل 

آنـان اسـتفاده صـورت گیرد. ایـن حربه، اسـتفاده از 

قـوه قهریـه قـوای مسـلح و خیـزش مردمی اسـت که 

مـی توانـد جـواب واضـح بـه طالبـان بدهـد.

مـردم افغانسـتان مـدت زمـان زیـادی اسـت که 

و  تنهـا گزینـه ی تحقـق صلـح  را  رسکوبـی طالبـان 

اعـاده ی ثبـات پنداشـته انـد و بارهـا از کتگورهـای 

مختلـف جامعـه بـه فشـار نظامـی بیشـر بـر طالبان 

بـا  دولـت  کـه  وجـودی  بـا  بودنـد،  کـرده  تأکیـد 

سـقوط ولسـوالی هـا از مـردم کمـک نخواسـته بود، 

نیروهـای بومـی بـه صـورت داوطلـب مسـلح گردیده 

و در کوتـاه مـدت توانسـتند برخـی از این ولسـوالی 

هـا را از چنـگال طالبـان آزاد سـازند، واقعیـت ایـن 

اسـت کـه بافـت اجتاعی در افغانسـتان بـه گونه ی 

قبیلـوی و خـرده فرهنـگ هـا شـکل و بسـط یافتـه 

اسـت. نیروهـای بومـی بـا توجـه بـه اینکه هـر کدام 

در محـات خـود دارای پایـگاه و منزلـت اجتاعـی 

بیرونـی  عنـارص  برابـر  در  می تواننـد  بهـر  اسـت 

زمینگیـر  را  آنـان  و  برخواسـته  مبـارزه  بـه  طالـب 

قصبـات  و  هـا  ولسـوالی  در  آزمـون  ایـن  مناینـد. 

مختلف کشـور نتیجه داده اسـت همـکاری نیروهای 

کـه  اسـت  توانسـته  مسـلح  قـوای  کنـار  در  بومـی 

طالبـان را بسـیار مـورد اذیـت و آزار قـرار دهـد، این 

گـروه در موجودیـت نیروهـای محلـی، دسـت یافنت 

بـه آمـال و آرزوهـای شـان را بـه بـاد فنـا مـی بینند. 

اسـتفاده از نیروهـای محلـی در چارچوبـه نظام مند 

می توانـد  مسـلح،  قـوای  کامـل  مدیریـت  تحـت  و 

کشـور را از گـرداب طوفـان طالبانـی مصئـون و در 

در  جاغـوری  ولسـوالی  آن  منونـه  نگهـدارد.  امـان 

دو  تنهـا  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت،  غزنـی  والیـت 

در  غزنـی  والیـت  در  ناهـور  و  جاغـوری  ولسـوالی 

جمـع جغرافیـای دولـت باقی مانده اسـت، نیروهای 

تلفـات  بـدون  و  عالـی  روحیـه  بـا  آن  در  امنیتـی 

طالبـان را زمینگیـر کـرده اسـت. گـروه طالبـان در 

محاسـبات شـان بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه در 

صـورت اعال فشـار بر ولسـوالی جاغـوری و ترف 

آن، هیـچ نیـازی نیسـت کـه در ولسـوالی ناهـور بـه 

درگیـری بپردازنـد؛ زیـرا مـی داننـد کـه بـا سـقوط 

جاغـوری، ناهـور بـدون کـدام هزینـه به تـرف این 

گـروه در خواهـد آمـد؛ امـا نیروهـای خیـزش مردمی 

در کنـار قـوای مسـلح باعـث گردیـده اسـت که طی 

یکـاه درگیـری، طالبـان نتوانـد در یـک قدمـی کل 

جغرافیـای ایـن ولسـوالی نزدیـک شـوند.

بومـی  نیروهـای  نیـز  کشـور  ایـن  شـال  در 

مـورد  نیروهـا  ایـن  انـد،  داشـته  خوبـی  نتیجـه ی 

حایـت و اعتـاد اهالی محل اسـت و مـردم هرنوع 

حفـظ  را  محلـی  نیروهـای  بـا  ارتبـاط  و  همـکاری 

منـوده و بـه سـان پـازل تکمیـل کننـده دفاعـی از 

هـر ابـزار و وسـیله ی در حایـت از آنـان پیـش قـدم 

می گردنـد. بـا وجـودی کـه طالبـان پـس از تـرف 

واقعـی  ماهیـت  تجارتـی،  بنـادر  و  هـا  ولسـوالی 

از  شـدیدتر  گونـه ی  بـه  را  شـان  آفریـن  خشـونت 

قبـل بـه مـردم افغانسـتان نشـان دادنـد، ایـن گـروه 

هـم اکنـون منفـور تـر از هـر زمـان دیگـر در ضمیـر 

وجـود  بـه  خـأ  ایـن  از  دولـت  دارنـد.  جـا  مـردم 

آمـده میتوانـد بهـره بـرداری الزم را منـوده و جهـت 

تلفـات  تقلیـل  و  جنگـی  اسـراتژی  بهـر  مدیریـت 

نیروهـا بـه صفـر، اسـتفاده از حربـه ی خیـزش هـای 

مردمـی باعـث رسکوبـی بیشـر طالبـان و گسـرش 

در  طالبـان  شـد.  خواهـد  جمهوریـت  جغرافیـای 

سـپین بولـدک قندهـار حـدود 400 نفـر را بـه کام 

مـرگ کشـانده اند و در تخار دسـت یک جـوان را به 

جـرم دزدی که اثبات نشـده اسـت قطـع منوده و در 

بسـیاری از ولسـوالی هـا زنـان را بـه بیـرون رفـنت از 

خانـه منـع منـوده انـد در چنیـن حالـت، ایـن گـروه 

بدتریـن تصویـر ممکـن را از خـود در اذهـان زنـده 

منـوده اسـت و باعـث گردیـده اسـت کـه مـردم در 

رسکـوب آنـان بیـش از هر زمـان دیگر مصمـم گردد؛ 

پـس فرصـت را نبایـد از دسـت داد.

نظـر هـای حاکـی از خطـر بـزرگ کـه منطقـه را تهدیـد 

مـی کنـد و آن آفـت از تشـدید بحران امنیتی و سیاسـی 

افغانسـتان ناشـی مـی گـردد کـه بدبختانـه بخشـی از 

پالیسـی هـای همیـن  ایـن معضـات در  عامـل هـای 

کشـور هـای در حـال خطـر وجـود داشـته و دارد. یعنـی 

اینهـا بودنـد و یـا هسـتند کـه هیـزوم بیـار ایـن معرکـه 

خطرنـاک انـد و امـروز کار بجـای رسـیده اسـت کـه این 

بـای ناامنـی و وحشـت از مـرز هـای افغانسـتان فراتـر 

مـی رود و دامـن پـرورش دهندگانـش را نیز احتـاالً فرا 

گیـرد.  می 

وزیـر  نخسـت  خـان  عمـران  موضـوع،  همیـن  پـی  در 

بـا رئیـس جمهـور  پاکسـتان طـی متـاس تلفونـی کـه 

جدیـد ایران )رئیسـی( داشـته اسـت، از وخامت امنیتی 

در افغانسـتان ابـراز نگرانی منوده و گفته اسـت که بدتر 

شـدن وضعیـت امنیتـی در افغانسـتان موجـب ناامنـی 

و هجـوم مهاجریـن در خـاک آن دو کشـور مـی شـود. 

در عیـن حـال کـه خـان ایـن نگرانـی اش را در قبـال 

اوضـاع امنیتـی افغانسـتان بـه جانـب ایرانی متبـارز می 

سـازد، اشـاره منوده اسـت که راه حل بحران افغانسـتان 

گفتگوهـای صلـح و توافـق سیاسـی اسـت. ایـن مطلب 

واضـح مـی سـازد کـه ایجـاد بحـران و تقویـت ناامنـی 

هـا در افغانسـتان یقینـاً کشـورهای همسـایه را تحـت 

تأثیـر خـود میـآورد و نظـم منطقـوی را از میـان خواهـد 

بـرد. لـذا ایـن گفتـار هـای اگـر بـه صـورت صادقانـه در 

قالـب پالیسـی هـای دوسـتانه و امنیـت محـور در قبـال 

افغانسـتان و در سـطح منطقه تعمیل گـردد، بنیاد های 

بحـران و رسچشـمه هـای ناامنـی از میان خواهـد رفت. 

شـکی نیسـت کـه لـرزه هـای ناامنـی افغانسـتان دیـوار 

هـای بلنـد خانه همسـایه هـا را تـکان دلخـراش خواهد 

داد. لـذا نابـودی دشـمن مشـرک متکـی بـه سیاسـت 

هـای عملی و صادقانه همسـایگان و کشـورهای منطقه 

و جهـان اسـت.  

همچنـان نگرانـی سـخن گوی کرملیـن نیـز از اوضاع بد 

امنیتی در افغانسـتان اینگونه ابراز شـده است؛ دیمری 

پسـکوف، سـخن گوی ریاسـت جمهوری روسـیه، نسـبت 

بـه وضعیـت بـد امنیتـی و بی ثباتـی در افغانسسـتان، 

ابراز نگرانی کرده اسـت. آقای پسـکوف که روز دوشـنبه 

-۱۴ رسطـان- در میـان خرنـگاران در مسـکو صحبـت 

می کـرد، گفـت که روسـیه بـا دقـت وضعیت افغانسـتان 

را زیـر نظـر دارد و وضعیـت در ایـن کشـور نگران کننـده 

از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  بـه  اشـاره  بـا  او،  اسـت. 

افغانسـتان، گفـت: »بـه طـور کلی ما پیـش از ایـن بارها 

تکـرار کردیـم کـه پس از خـروج امریـکا و متحـدان آن از 

افغانسـتان، اوضـاع ایـن کشـور بـه شـدت نگران کننـده 

خواهـد شـد. ایـن مطلب که در روزنامه صبـح کابل آمده 

اسـت؛ نشـان دهنـده واقعیت اسـت کـه اوضـاع بحرانی 

افغانسـتان قطعـاً اثـرات زیـان آوری بـرای کشـور هـای 

همسـایه شـالی افغانسـتان و در نهایـت روسـیه دارد.  

در ادامـه ی چنیـن ابـراز نظـر هـا از جانـب کشـور هـای 

همسـایه افغانسـتان، دولت تاجکسـتان از اسـتقرار اردو 

و نیـروی نظامـی خویـش در مـرز مشـرک با افغانسـتان 

خر داده اسـت. جابجای نیروی های نظامی بیشـر در 

مرز دو کشـور همسـایه نشاندهنده این اسـت که اوضاع 

امنیتـی افغانسـتان در سـطح منطقه و بخصوص کشـور 

هـای همسـایه نقـش مسـتقیم مـی تواند داشـته باشـد. 

بنابرایـن از متامی کشـور های همسـایه افغانسـتان این 

توقـع مـی رود که در پیکار نابودی تروریسـم و گروه های 

مخـل امنیـت منطقوی همـکاری همه جانبـه و عملی را 

با افغانسـتان داشـته باشـند؛ تا توانسـته باشـیم منطقه 

عـاری از تروریسـم را تجربـه منایم.  

حمالت طالبان و  ناامنی های فزاینده، دیوار همسایه ها را می لرزاند
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استراتژی تغییر وضعیت جنگی تنها عامل مهار بحران کنونی
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 بازی با اعداد              3324
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3219    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3495
وزیرسفید را در خانه  g4 حرکت دهید. 

3524

جواب هدف         2972
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ثور
امروز صبح ممکن اســت بخواهید که تغییراتــی را در خانه ایجاد کنید. به نظر 
می رســد که باید چندین کار را انجام دهید و پول زیادی هم خرج کنید. یکی 

از بستگان سالمند به شما پیشنهاد حمایت می دهد.

جوزا
گرچه نگران کارهای تجاری تان هستید، باید بیشتر به وظایف خانگی تان توجه 
کنید. می توانید برای برخورد با مسائل کاری تان به شهود خود اطمینان کنید. 

باید توصیه های همکاران تان را در نظر بگیرید. 

سرطان
افراد جوان خانواده به نظر می رســد از برنامه های شــما در خانه استقبال 
مــی کنند امــا باید توصیه و نیاز شــریک عاطفی تــان را در نظر بگیرید. 
امروز بعد از ظهر ممکن اســت اخبار بدی را در ارتباط با اماده سازی یک 

کنید. دریافت  سفر 

اسد
در عاقبت به نظر می رســد پولی را که برای تعمیرات خانه نیاز داشتید دریافت 
کردید. برای انجام این کار شــما به همراه شریک عاطفی تان مجبور هستید که 

به خرید بروید. تصمیم بگیرید قبل از اینکه از خانه بیرون بروید.

سنبله
فرصت خوبی دارید که تمام کارهای تان را که مدت ها پیش آغاز کرده اید را به 
اتمام برسانید. یکی از بستگان سالمند به شما پیشنهاد حمایت مالی می دهد. اما 

سعی دارد که در کارهای تان دخالت کند. 

حمل
به نظر میرســد که مصمم هستید تا با مشــکالت خانگی برخورد کنید و موفق 
خواهید شــد. حس و حال خیلی خوبی دارید و فرصتی دارید تا هر کاری را که 

برای خود تنظیم کرده اید را به اتمام برسانید. 

میزان
به نظر می رسد که بیشتر به مشکالت خانوادگی تان توجه می کنید. قبل از 
ظهر فرصتی دارید که خانه ای را بخرید و یا مبادله ای ســودمندی را انجام 

دهید. شریک عاطفی تان در سمت شماست.

عقرب
اگــر تمایل دارید که تغییراتی را در خانه ایجاد کنید. زمان خوبی برای انجام 
این کار اســت. می توانید به حمایت دوستان و خانواده تان تکیه کنید. آرام 

باشید اگر دیگران شما را نصیحت می کنند.

قوس
نباید امروز با مشکالتی برخورد کنید زیرا حوادث غیر منتظره ای رخ خواهد 
داد. امروز صبح ممکن اســت مجبور باشید که چندین مشکل خانگی تان را 
حــل کنید. اما در همه کارها امروز موفق خواهید بود. می توانید به حس تان 

اطمینان کنید.

جدی
امروز برای کارهای تجاری و داخلی مطلوب است. به نظر می رسد که زمان 
خوبی برای پیاده ســازی ایده های تان می باشــد. در این زمان می توانید 

روی حمایت خانواده تان حساب کنید. 

دلو
به نظر می رسد که مصمم هستید تا کارهایی را شروع کنید که مدت ها پیش 
برنامه ریزی کرده بودید. به نظر می رسد که زمان خوبی برای ایجاد تغییرات در 

خانه است. 

2973

ســتاره ـ سالم ـ سال ـ 
سوال ـ رســاله ـ سر ـ 
ترسـ  راسـ  رساـ  رسم 
ـ رسام ـ سم ـ مست ـ 
سمت ـ ماست ـ سهم ـ 

راست ـ ستار.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4263  یک شنبه   3  اسد  1400   25  جوالی  2021 
4

حوت
ممکن است با مشکالت احساسی روبه رو شوید. امروز بعد از ظهر مود خوب تان 
در حالی که تمرکز می کنید باز خواهد گشت. زمان خوبی برای تعمیرات، تغییرات 

و … است. باید بیشتر به افراد جوان خانواده توجه کنید.

 شطرنج                     3496

ر

آکنــدهـ  ارمغانـ  باندـ  پروبالـ  ترمیمــگاهـ  ثابتـ  جاهلیتـ  چیرهـ  
حشــرات ـ خودخواه ـ دالیل ـ ذاللت ـ رهبریت ـ زمزمه ـ ژاله ـ سپهر ـ 
شــکرخندـ  صوفیهـ  ضیافتـ  طفولیتـ  ظریفـ  عرفاتـ  غزلـ  فقیرـ  

قبول ـ کنایه ـ گنج ـ لگد ـ مزاحم ـ نوازش ـ واژه ـ هیچگاه ـ یکتا.
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ز ف ف ر ن ر د ا ا ا ف ن

م ا ی گ ش ن ی ب ژ گ ا د

ز ت ه ح ک ل ا ق چ م ی خ

م ل ح آ ق ن ب غ ژ ی ض ه

ه ا و خ د و خ ث م م ث ی

ژ ل ث ژ ل ل ا ب و ر پ ا

ا ذ ف گ ز ب گ ی ک ت ا ن

و آ د غ ت ی ل و ف ط ظ ک

ه

مسئله مهم از رهگذر تاریخی و اجتامعی است، می شد نام جدی تری و 

قابل فهم تری را برگزید. چون به باور من وقتی نویسنده ای روی موضوعی 

تأمل و آن را به صورت رسمی بررسی می کند دیگر از گفنت کنایه و طنز 

گذشته و باید با همه چیزش جدی برخورد کند.

بانو هدیه ولی در این کتاب تالش ورزیده است که عوامل نابرابری و تهی 

دست بودن زنان نسبت به مردان، محرومیت و جنس دوم بودن زنان در 

جامعه افغانستان را نشان بدهد و نیز راه  حل های را برای از بین بردن این 

بحران ها پیشنهاد کند. 

گرچند نویسنده خود در پیشگفتار کتاب بر تخصصی نبودنش در این 

بخش اقرار می کند و مشکالتی که به لحاظ آکادمیک بر این کتاب وارد 

است را هم پیش از پیش قبول می کند، با همه ای این ها اما کتاب پیش 

رو چندان عاری از مسائل مهم نیست و با وجود نداشنت تخصص مسکلی 

نویسنده او توانسته  است تا حدودی مسئله های مهمی را واکاوی و بررسی 

کند. 

مشخص است که دغدغه ها و مشکالت فراوان باعث جرقه ای چنین فکری 

شده تا بانو صاعقه رشوع به نوشنت چنین کتابی بکند. او خود نیز می گوید 

که من بسیار انتظار کشیدم تا آنان که در این زمینه تخصص و رس رشته 

دارند کتاب بنویسند اما ننوشتند و این باعث شد که با وجود نداشنت رس 

رشته، تخصص و تجربه تحقیق مسائل اجتامعی، رصف مشاهدات خود را تا 

آن جا که در توان دارم در قالب کتابی عرضه کنم.  

به باور من نفس این کار خود یکی از نقات قوت بانو هدیه ولی است. او با 

دست زدن به چنین موضوعی مهمی اگر باعث شود که یک بحث سودمند 

و جدی در این مورد شکل بگیرد، در واقع تیرش به هدف خورده و بیشرتین 

کار را برای زنان محروم و مظلوم این رسزمین انجام داده است. 

کتاب ناقص الحقل فصل بندی منظمی ندارد. در نگاه اول به فهرست 

مطالب آدم تصور می کند که با کتاب رس و پا کنده ای رو به رو است که 

نویسنده اش به دل خواه موضوعاتی را انتخاب کرده و در موردش نوشته 

است، اما با خواندان یادداشت های که پشت رسهم می آیند خواننده متوجه 

می شود که موضوعات عمیقا به هم پیوند دارند. در بررسی هر موضوع به 

مشکالتی ساده اما مهمی اشاره می شود که هرکدام خواندنی و قابل تأمل 

اند. به عنوان مثال بانو صاعقه در بخش اول این کتاب به نسبت ادیان 

با حقوق زن می پردازد. او در این بخش می گوید که بسیاری ها مشکل 

فرودستی زنان را دین و خصوصا دین اسالم می دانند. نویسنده با استناد بر 

منابع، مشخص می کند که فرودستی زنان نه از سوی دین ها که بلکه پیش 

از آن وجود داشته است. نگارنده حتی باور دارد که دین تا جایی بر تلطیف 

تبعیض های جنسیتی پرداخته و وضعیت را از آن چه که پیش از این بر زنان 

می گذشته است بهرت کرده است. 

او در بخش دوم درباره رسگذشت غم انگیز تجددخواهی در افغانستان و 

حساسیت برانگیزی در قرش روحانیت می پردازد. 

نویسنده مانع بزرگ تجدد در افغانستان را مالیان می شامرد و راه های را 

هم برای کنار آمدن با این قرش پیشنهاد می کند.

به هر روی کتاب ناقص الحقل حرف  بسیاری برای گفنت دارد و نقاط قوتش 

هم بی شامر است، اما یکی از نقاط ضعف کتاب به نظر من این است که 

نویسنده در بسیاری جاها گفته است که من ثبوتی برای این گپ ندارم، 

یا به هیچ آماری دسرتسی ندارم و از این حرف ها. این خود بر کار بانو 

صاعقه رضبه مهلکی می زند. مشخص است که کسی آمده و بدون ارجاع 

به آمار و اثباتی چنین کتابی من درآوردی را منی خواند و اگر بخواند هم 

جدی اش منی گیرد. بانو صاعقه هرچند که از زیر بار طفره برود و بگوید 

که ادعای مسکلی بودن در این زمینه را ندارد، بازهم مسئول است. او 

حداقلی ترین کاری که در زمینه آمار و اثبات موضوعات می توانست این بود 

که پرسش های را در بخش های مورد نظرش در یک تحقیق میدانی از زنان 

افغانستانی می پرسید. این خود می توانست یک پشتوانه ای محکمی برای 

حرف های نویسنده باشد.

چیزی دیگری که به نظر من می توان یکی از نواقص کتاب برشمرد، بحث 

کردن موضوعات پراکنده و جدا افتاده از هم در زیر یک عنوان است. 

نویسنده در بسیاری از جاها با انتخاب یک عنوان و کمی پرداخنت به آن 

فورا از موضوع اصلی جدا و به موضوعاتی دیگری پرداخته است. این نقیصه 

در حدی است که گاهی حتی موضوع اصلی زیر امواجی از بحث های 

فرعی گم شده است.

کتاب »ناقص الحقل؛ تاملی بر تبعیض جنسیتی در افغانستان« 

نوشته ای است از خانم یزدان هدیه ولی )صاعقه(. این اثر توسط 

انتشارات دانشگاه در کابل به چاپ رسیده است. کتاب را محمد 

کاظم کاظمی ویراستاری زبانی و محمد جواد سلطانی ویراستاری 

محتوایی کرده است. تیراژ این کتاب هزار جلد و قیمتش هم یک 

صد و هشتاد افغانی گفته شده است. 

نویسنده این کتاب خود در باره کارش می گوید: »کتاب ناقص 

الحقل حاصل کار سه سال آخرم است که تجربه، مشاهده و 

یادداشت های متام عمرم را در آن گردآورده ام و نظم بخشیده ام. 

گامن می کنم از زوایه ای که من به مسئله موقعیت زن در جامعه 

افغانستان نگاه کرده ام، تازگی دارد، هرچند مدعی کشفی نیستم.« 

نویسنده خواندن این کتاب  را به این دلیل برای زنان و مردان را 

سودمند تعریف کرده چون باور دارد که همه ای ما به نحوی درگیر 

مسئله موقعیت زن در خانواده، روابط           مان و جامعه هستیم.

بسیاری از خوانندگان با خواندن نام کتاب »ناقص الحقل« شاید 

دچار تردید و یا اشتباه شوند. بیشرت شاید تصور کنند که نویسنده 

در این بخش دچار اشتباهی تایپی شده و یا مشکلی دیگری در 

میان است. 

طوری که وقتی انتشارات دانشگاه با نرش عکسی از پشت جلد این 

کتاب خرب از چاپش داده بود، بسیاری از مخاطبین از این که نام 

کتاب اشتباه نوشته شده انتقاد کرده و بیشرت تعجب کرده بودند که 

چگونه می توان حتی عنوان کتاب را این گونه غلط نوشت. 

باید یادآوری کرد که پیش از خواندن محتوای کامل کتاب منی توان 

در مورد انتخاب نام کتاب حدس زد. با خواندن بخشی از این اثر، 

خواننده تازه می فهمد که نام کتاب در واقع طعنه ای است بر مردان 

افغانستانی که تقریبا همیشه زنان را ناقص الحقل خطاب می کنند. 

منظور از ناقص الحقل این جا هامن ناقص العقل است. 

کسی که عقلش زایل شده است. اما در این جا نویسنده به عمد 

نام کتاب را از روی تلفظ مردان افغانستانی ناقص الحقل گذاشته 

است. شاید واضح تر این مسئله چنین است؛ مردانی که زنان را 

دارای عقل ناقص می دانند حتی تلفظ درست این کلمه را یاد 

ندارند. 

خود نویسنده نیز در یادداشتی که بعدا در صفحه فیسبوکش نوشته 

در مورد نام این کتاب توضیحاتی ارائه کرده است. او گفته که صفت 

ترکیبی ناقص الحقل به نام زن طوری چسپیده است که گاه و بیگاه 

به صورت غیر منتظره حتی در گفتار، رفتار و کردار تحصیلکرده های 

افغانستان نیز ظاهر می شود. نویسنده یادآوری کرده است که در 

این کتاب تالش منوده تا نشان بدهد که آن چه در افغانستان ناقص 

است حق زن است، نه عقل او.

گذاشنت نام ناقص الحقل بر روی این کتاب گرچند نامی زیاد 

نچسپی نیست و تا جایی حتی خالقانه است، اما از نظر من در 

یک کتابی که خواسته یا ناخواسته ادعای تحقیق در باره تبعیض 

جنسیتی در افغانستان را دارد و نیز در پی چیستی  و کشف این 

یادداشت

آکادمـی زبـان و ادب آملان در شـهر دارمشـتات روز سه شـنبه برنده 

امسـال جایـزه ادبـی گئـورگ بوشـر را معرفی کرد: کلمنس زتسـت 

)Clemens Setzt( نویسـنده ۳۸ سـاله اتریشی.

بـه گـزارش دویچه ولـه، جایـزه ادبـی گئـورگ بوشـر آملان در سـال 

جـاری بـه کلمنـس زِتسـت، نویسـنده اتریشـی اهـدا خواهـد شـد. 

هیئـت داوران تخیـل شـاعرانه و شـور پریشـنده ایـن نویسـنده ۳۸ 

ادبـی  جایـزه  معتربتریـن  بوشـر  گئـورگ  اسـت.  سـتوده  را  سـاله 

آملـان اسـت. آکادمـی زبـان و ادب آملـان در شـهر دارمشـتات روز 

سه شـنبه هفتـه قبـل برنـده امسـال جایـزه ادبـی گئـورگ بوشـر را 

 ۳۸ نویسـنده   )Clemens Setzt( زتسـت  کلمنـس  کـرد:  معرفـی 

سـاله اتریشـی. ایـن جایـزه روز ششـم نوامـرب در تـاالر تئاتـر شـهر 

دارمشـتات اهـدا خواهـد شـد. هیئـت داوران در ترشیـح تصمیـم 

خـود اعـالم کـرد: »آکادمـی زبـان و ادب آملـان بـا اهـدای جایـزه 

از هرمنـدی در حـوزه زبـان  بـه کلمنـس زتسـت  گئـورگ بوشـر 

تقدیـر می کنـد کـه بـا رمان هـا و داسـتان های خـود هر بـار مرزهای 

بـرشی را مـی کاود«. به اعتقاد داوران، شـور پریشـنده این نویسـنده 

اتریشـی در قلـب جهـان امـروز ما می نشـیند، چـون تابـع انگیزه ای 

بـه غایـت انسان دوسـتانه اسـت. داوران آثار زتسـت را مملو از تخیل 

شـاعرانه و زبانـی ارزیابـی کرده انـد. کارل گئـورگ بوشـر )۱۸۳۷ - 

۱۸۱۳( منایش نامه نویـس، پزشـک و چهـره ای انقالبـی اهـل آملان 

بـوده اسـت. آکادمـی جایزه بوشـر از سـال ۱۹۵۱ به نویسـندگانی 

کـه بـه زبـان آملانـی می نویسـند، جایـزه ای به نـام او اهـدا می کند. 

هزینـه جایـزه گئـورگ بوشـر را دولـت آملـان، دولـت ایالتی هسـن 

و شـهرداری دارمشـتات تأمیـن می کننـد. ایـن جایـزه از معتربتریـن 

جوایـز ادبـی حوزه آملانی زبان اسـت. بـه برنده آن ۵۰ هـزار یورو هم 

وجـه نقـد پرداخت می شـود. ماکـس فریـش )۱۹۵۸(، گونرت گراس 

)۱۹۶۵(، هایریش بُل )۱۹۶۷( از جمله نویسـندگانی هسـتند که 

ایـن جایـزه بـه آنها تعلـق گرفته اسـت.

جشـنواره فلـم ونیـز 29 رسطـان 1400پوسـرت هفتـادو هشـتمین 

دوره خـود را رومنایـی کـرد. به گـزارش  ورایتی، جشـنواره فلم ونیز 

۲۰۲۱ بـا رومنایی از پوسـرت رسـمی این دوره، فلم پیـش افتتاحیه 

خـود را بـا تـم کرونایـی معرفـی کـرد. ایـن پوسـرت توسـط لورنـزو 

ماتوتـی تصویرگـر و نویسـنده ایتالیایـی طراحـی شـده و فلم پیش 

افتتاحیـه نیـز سـاخته آنـدرآ سـگری فلمسـاز ونیـزی دربـاره رسعت 

انتشـار کرونـا در سـال گذشـته اسـت. ایـن فلـم کـه بـا عنـوان »دو 

سـاالنه ونیـز: سـینام در دوره کوویـد« به عنوان فلم پیـش افتتاحیه 

جشـنواره ۳۱ آگوسـت اکـران می شـود، یـک روزنـگار ویدیویـی در 

بـاره ایـن اسـت کـه چگونـه ونیـز سـال پیـش در دروان کرونـا ایـن 

رویـداد را بـه صـورت فیزیکـی برگـزار کـرد و بـه تنهـا جشـنواره فلم 

بین املللی درجه یک دنیا بدل شـد که کارش را متوقف نسـاخت. 

در شـب پیـش افتتاحیـه خـود، جشـنواره فلـم ونیـز همچنیـن یک 

نسـخه ترمیـم شـده از فلـم کالسـیک ایتالیایـی »بیـن معجزه هـا« 

محصـول ۱۹۷۱ بـه کارگردانـی و بازیگـری نینـو مانفـردی بازیگـر 

وی  تولـد  سـال  صدمیـن  امسـال  کـه  را  ایتالیایـی  فقیـد  بـزرگ 

اسـت، بـه منایـش می گـذارد.  هـامن طـور کـه پیشـرت اعالم شـده 

جشـنواره فلـم ونیـز یکـم سـپتامرب کارش را رشوع می کنـد و فلـم 

جدیـد پـدرو آملـادوار بـا نـام »مـادران مـوازی« بـا بـازی پنه لوپـه 

کـروز فلـم افتتاحیـه آن خواهـد بـود. ایـن فلـم در دوران پاندمـی 

سـاخته شـده اسـت. هفتاد و هشـتمین دوره جشـنواره فلم ونیز از 

یکـم تـا ۱۱ سـپتامرب برگـزار می شـود و اسـامی فلم هـای حارض در 

آن ۲۶ جـوالی اعـالم می شـود.

جشنواره

نگاهی به کتاب »ناقص الحقل؛ تاملی بر تبعیض جنسیتی در افغانستان«

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

 غضنفر کاظمی

پوستر جشنواره فلم ونیز ۲۰۲۱ 
رونمایی شد

سینما

کرونایـی  قوانیـن  بـه خاطـر  گیشـه ها  در  فرانسـه  فـروش سـینامی 

جدیـد ۷۰ درصـد پاییـن آمد. به گـزارش ورایتی، بعـد از اینکه دولت 

فرانسـه از روز بیسـت و یکم جـوالی قوانین بهداشـتی جدیدی وضع 

کـرد کـه از مـردم مـدرک واکسیناسـیون یـا تسـت پی سـی آر منفـی 

بـرای ورود بـه سـالن های فرهنگـی از جملـه سـینامها می خواهـد، 

فـروش سـینامهای فرانسـه رضبـه بزرگـی خـورد و ۷۰ درصـد پاییـن 

آمـد. امانوئل مکـرون رییس جمهوری فرانسـه دوازدهـم جوالی اعالم 

کـرد کـه سـند دیجیتـال کوویـد اتحادیـه اروپـا کـه عمومـاً بـه عنوان 

فرهنگـی  سـالن های  متـام  در  می شـود  شـناخته  سـالمت«  »پـاس 

اجبـاری خواهـد بود.

ایـن حرکـت در رسارس کشـور باعـث شـکل گیری اعرتاض هایـی شـد 

و مـردم مکـرون را یـک دیکتاتور خواندنـد. او هدف از ایـن تصمیم را 

کمـک بـه جلوگیـری از گسـرتش سـویه دلتـای کووید -۱۹ دانسـت. 

ارایه این پاس سـالمت از اول آوگسـت در متام کافه ها، رسـتوران ها، 

مغازه هـا و همچنیـن قطارهـا و هواپیامهـا هـم اجبـاری خواهد شـد. 

در روز بیسـت ویکم جـوالی یعنـی روزی کـه ایـن قانون اجرایی شـد، 

میـزان فـروش بلیت سـینامها با کاهشـی ۶۰ درصدی نسـبت به روز 

قبـل مواجـه و بـه ۲۸۰ هـزار مـورد رسـید. ایـن در حالـی اسـت کـه 

یـک روز قبـل، فلـم »کاملـوت« سـاخته الکسـاندر آسـتیه بـه تنهایـی 

۳۲۰ هـزار بلیـت فروختـه بـود. فلـم »F۹« کـه جدیدترین قسـمت از 

مجموعـه اکشـن »رسیـع و خشـمگین« یونیورسـال بـا نقش آفرینـی 

ویـن دیـزل، جـان سـینا و میشـل رودریگز اسـت هم از چهارشـنبه به 

بعـد بـا کاهـش فـروش ۹۰ درصدی مواجه شـد. چند فلـم مهم دیگر 

کـه در فسـتیوال فلـم کـن بـه منایـش درآمـده بودنـد و اخیـراً اکـران 

شـده بودنـد، از جملـه »آنـت« لئـوس کاراکـس بـا نقش آفرینـی آدام 

درایـور و ماریـون کوتیـار کـه فلـم افتتاحیـه کـن بـود و برنـده جایـزه 

بهرتیـن کارگـردان شـد و همچنیـن »تیتـان« کـه برنـده جایـزه نخـل 

طـال شـد بـه ترتیب بـا افت هـای ۸۰ درصـدی و ۳۳ درصـدی مواجه 

شـدند. فـروش بلیـت بـرای »بندتـا« سـاخته پـل ورهـوون کـه یـک 

عنـوان رقابتـی دیگـر در کـن بـود هـم بـا افـت فـروش ۷۰ درصـدی 

مواجه شـد.

در مواجهـه با این اتفاق، دولـت مصوب کرد که اگر منایش دهندگان 

فلم هـا بتواننـد ظرفیـت منایـش فلـم در هـر پـرده را تـا سـقف ۵۰ 

درصـد حفـظ کننـد دیگـر نیـازی به پـاس سـالمت نخواهد بـود. آنها 

امیدوارنـد ایـن ابتـکار بتوانـد بـه سـالن های کوچک تـر کمـک کند.

کاهش ۷۰ درصدی فروش سینماهای 
فرانسه با اعمال مقررات کرونایی جدید

ادبیات
برنده معتبرترین جایزه ادبی 

آلمان معرفی شد



والـری کارپیـن رسمربـی روسـتوف، هدایـت تیـم 

ملـی روسـیه را برعهـده گرفـت.

2 هفتـه پیـش بـود کـه اعـام شـد پـس از 5 سـال 

ملـی  تیـم  بـا  چرچسـوف  استانیسـاو  همـکاری 

فوتبـال  فدراسـیون  اسـت.  یافتـه  پایـان  روسـیه 

روسـیه طـی بیانیـه ای اعـام کـرد که استانیسـاو 

چرچسـوف از سـمت رسمربیگـری روسـیه برکنـار 

شـده اسـت. بـا کمک هـای او نیـز قطـع همکاری 

شـد. ناکامـی روسـیه در یـورو 2020 و حـذف در 

چرچسـوف  برکنـاری  اصلـی  دلیـل  گروهـی  دور 

مقابـل  شکسـت  بـا  خـود  گـروه  در  روسـیه  بـود. 

یـک  دور  راهـی  نتوانسـت  دامنـارک  و  بلژیـک 

مارکـوس آلونسـو از مدیـران چلسـی خواسـته مجوز 

رفـن او بـه باشـگاه اینـر را صـادر کنند.

نیـز  چلسـی  رختکـن  بـه  توخـل  تومـاس  ورود  بـا 

تفـاوت چندانـی در رشایـط مارکـوس آلونسـو ایجاد 

نشـد و او در مقطـع پایانـی فصل گذشـته نیز اغلب 

بـازی هـای تیمـی را از روی نیمکـت متاشـا کـرد. 

حـاال اخبـاری در مـورد احتـال بازگشـت مارکـوس 

آلونسـو بـه رسی آ و البتـه حضـور او در رختکن اینر 

منترش شـده اسـت. مارکوس آلونسـوی 30 سـاله و 

اسـپانیایی بـا رشایط فوتبال در کشـور ایتالیا غریبه 

نیسـت و از بیـن سـال هـای 2013 تـا 2016 برای 

تیـم فیورنتینـا بـازی کرده اسـت. پس در درخشـش 

در فلورانـس و بـا درخواسـت آنتونیـو کونته، باشـگاه 

مارکـوس  جـذب  بـرای  یـورو  میلیـون  چلسـی 23 

ممکن اسـت در نهایت تاتنهام مقصـد بعدی آنتوان 

گریزمـان، سـتاره فرانسـوی و باتجربه بارسـلونا لقب 

گیـرد. هنـوز هـم شـایعات زیـادی در مـورد احتال 

جدایـی آنتـوان گریزمـان از جمع بازیکنـان بلوگرانا 

شـنیده می شـود. 

خـوان الپورتـا، رئیـس باشـگاه بارسـلونا اخیـرا تایید 

کـرده کـه اگـر پیشـنهاد خوبی بـرای او در تابسـتان 

گریزمـان  آنتـوان  باشـد،  داشـته  وجـود  امسـال 

نیوکمـپ را تـرک مـی کنـد. گزینـه مـورد نظـر خـود 

ایـن بازیکـن بازگشـت بـه اتلتیکـو مادریـد بـود، اما 

بـا توجـه بـه واکنـش هـواداران ایـن باشـگاه نسـبت 

بـه بازگشـت گریزمان و نحوه جدایی او در تابسـتان 

سـال 2019، ایـن انتقـال آسـان نخواهنـد بـود. اما 

نرشیـه دیلـی میل مدعی شـد تاتنهام نیـز می تواند 

مقصـد بعدی گریزمـان لقب بگیرد. منچسرسـیتی 

سـتاره  کیـن،  هـری  جـذب  دنبـال  بـه  شـدت  بـه 

هشـتم نهایـی شـود.

روزیـک شـنبه فدراسـیون فوتبـال روسـیه بعـد از 

پایـان همـکاری بـا چرچسـوف از انتخـاب والـری 

کارپیـن بـه عنـوان رسمربـی جدید خود خـر داد. 

والری کارپین از سـتاره های سـابق فوتبال روسـیه 

و باشـگاه های سـلتاویگو، سوسـیدا و والنسیاسـت 

کـه بـه عنـوان مربـی در روسـتوف عملکـرد خوبـی 

داشـت. او بـه طـور همزمـان بـه فعالیـت خـود در 

تیـم روسـتوف نیـز ادامـه مـی دهد تـا این باشـگاه 

بـا رسمربـی مدنظـر خـود بـه توافق برسـد.

کارپیـن هدایـت روس هـا در دور مقدماتـی جـام 

جهانـی 2022 قطـر را برعهـده خواهـد داشـت.

پرداخـت   2016 سـال  در  فیورنتینـا  از  آلونسـو 

کـرد.   پیـش از ایـن از مارکـوس آلونسـو بـه عنـوان 

بخشـی از قـرارداد پیشـنهادی چلسـی بـرای جـذب 

ارشف حکیمـی از اینـر نـام بـرده شـده بـود. امـا 

ایـن انتقـال هرگـز عملـی نشـد ت در نهایـت مدافع 

مراکشـی اینـر نیز راه پاری سـن ژرمن شـود. گاتزتا 

دالاسـپورت مدعـی شـد چلسـی مشـکلی بـا فروش 

آلونسـو نداشـته و بـا رقمی بین 15 الـی 20 میلیون 

یـورو حارض بـه فروش این بازیکن اسـت، اما مدیران 

اینـر ترجیـح مـی دهنـد ایـن انتقـال قرضـی و بـا 

گزینـه خریـد در تابسـتان سـال بعد باشـد. قـرارداد 

آلونسـو با باشـگاه چلسـی جـون سـال 2023 ادامه 

دارد، امـا ایـن بازیکـن از مدیـران باشـگاه انگلیسـی 

خواسـته اجـازه انتقـال او بـه اینـر را صـادر کننـد.

گلـزن و انگلیسـی اسـپرز بوده و ممکن اسـت رقمی 

هنگفـت بـرای خریـد او هزینـه کنـد. 

در صـورت رخ دادن این اتفـاق، تاتنهام چاره ای جز 

خریـد یـک گزینـه جایگزیـن نـدارد و انتقـال قرضی 

گریزمـان یکـی از گزینـه هـای احتالـی پیـش روی 

رشایـط  نیـز  بارسـلونا  بـود.  خواهـد  لـووی  دنیـل 

مسـاعدی بـرای پرداخت دسـتمزد هنگفت گریزمان 

نـدارد و ترجیـح مـی دهـد ایـن بازیکـن حداقـل بـه 

باشـگاه  بکنـد.  تـرک  را  بارسـلونا  قرضـی  صـورت 

بـرای گریزمـان  پیشـنهادی رسـمی  تاتنهـام هنـوز 

بررسـی وضعیـت  آنهـا در حـال  امـا  و  نـداده  ارائـه 

هسـتند. بـه نظـر می رسـد خـود مدیـران بارسـلونی 

ایـن بازیکـن را به نونو اسـپیریتو پیشـنهاد داده اند، 

امـا اسـپرز در ابتـدا منتظـر روشـن شـدن تکلیـف 

هـری کیـن مانـده و بعد بـرای خرید گریزمـان اقدام 

خواهـد کـرد.

سرمربی جدید تیم ملی روسیه انتخاب شد
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دلتـای ویـروس کرونـا حـاال بـه ۱۲۴ کشـور جهـان رسـیده 

اسـت. در حـال حارض سـه چهـارم موارد ثبت شـده کرونا در 

چندیـن کشـور مختلـف از نـوع دلتـا اسـت.

مـاه هـای آینـده، نـوع دلتـای ویـروس کرونـا کـه ابتـدا در 

هندوسـتان شـیوع یافـت، در جهـان نـوع حاکـم خواهـد 

بـود. بـا ثبـت ۱۳ کشـور دیگـر طـی هفتـه گذشـته، نـوع 

یـا  بایونتیک-فایـزر  واکسـین  دوز  دو  کـه  گوینـد  مـی  محققـان 

آسـرازنکا در مقابـل انـواع مختلـف ویـروس کرونـا بـه شـمول نـوع 

دلتـا موثـر هسـتند. نـوع دلتـای ویـروس کرونـا فعـاً در بسـیاری 

اسـت. گسـرش  حـال  در  جهـان  کشـورهای 

انگلنـد  »نیـو  طبـی  مجلـه  در  کـه  تحقیقاتـی  کار  یـک  براسـاس 

یـا  بایونتیک-فایـزر  واکسـین  دوز  دو  اسـت،  شـده  نـرش  ژورنـال« 

آسـرازنکا علیـه نـوع دلتـای ویـروس کرونـا بسـیار موثـر هسـتند.

بـر ایـن اسـاس دو دوز ایـن واکسـین بایونتیک-فایـزر بـه میزان ۸۸ 

درصـد از بـروز عـوارض بیـاری در نـوع دلتـا جلوگیـری می کنـد. 

میـزان موثریـت ایـن ویـروس در برابـر نـوع الفـا بـه ۹۳.۷ درصـد 

دوز  دو  هـر  دریافـت  اهمیـت  بـر  تحقیقاتـی  کار  ایـن  می رسـد. 

بـرای کسـب مصونیـت صحـه می گـذارد. واکسـین 

در ایـن تحقیـق ثابـت شـده کـه دو دوز واکسـین آسـرازنکا در برابر 

نـوع دلتـا ۶۷ درصـد موثر هسـتند. ایـن میزان موثریـت در آغاز ۶۰ 

درصـد گـزارش شـده بـود. میـزان تاثیـر ایـن واکسـین در برابـر نوع 

الفـا ۷۴.۵ درصـد برآورد شـده اسـت.

محققـان در ایـن کار تحقیقاتـی نوشـتند: »بعـد از تزریـق دو دوز 

واکسـین، موثریـت آن در برابـر نـوع دلتـا در مقایسـه بـا نـوع الفـا  

تفـاوت زیـادی نـدارد.«

دانشـمندان قبـا گفتـه بودنـد کـه یـک دوز از هرکـدام از ایـن نوع 

واکسـین هـا ۳۳ درصـد علیـه نـوع دلتـا تاثیرگذار اسـت.

سـازمان جهانـی صحـت بـه صـورت جداگانـه گفتـه اسـت کـه طی 

مسابقات المپیک؛ ورزشکار افغانستانی 
در رشته نشانه زنی وارد میدان می شود

راشد خان نخستین کاپیتان بالر در بین ۹ 
تیم قدرتمند جهان شناخته شد  

حزب سبزهای آلمان خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان شد

سـمت نیروهـای امنیتـی سـنگ پرتـاب کردنـد 

و در نتیجـه دو رسبـاز ارسائیلـی جراحـت هـای 

انـد. سـطحی برداشـته 

بـا  توافـق  بـه دنبـال  تنـش،  از هفتـه هـا  پـس 

شـهرک  ارسائیـل،  وزیـر  نخسـت  بنـت  نفتالـی 

نشـینان در اوایـل مـاه جـوالی پاسـگاه را تـرک 

بعـد، سـاختان هـای  بـه  آن زمـان  از  کردنـد. 

سـاخته شـده توسـط اردوی ارسائیـل محافظـت 

می شـوند و گفته می شـود که شـهرک نشـینان 

رعایـت  بـا  شـهرک  ایـن  برگردنـد.  تواننـد  مـی 

نکـردن قوانیـن بیـن املللـی و توافـق ارسائیـل 

سـاخته شـده اسـت.

طبـق قوانیـن بیـن املللـی، متـام شـهرک هـای 

ارسائیلـی بـا حـدود ۴۷۵ هـزار نفـر سـکنه در 

کرانـه باخـری، اشـغالی و غیرقانونـی هسـتند. 

مـورد  زمیـن  کننـد  مـی  ادعـا  هـا  فلسـطینی 

مناقشـه اطراف پاسـگاه اویاتار مربوط خودشـان 

ایـن شـهرک  اسـت و خواسـتار تخلیـه دایمـی 

هسـتند.

بیـش از ۱۴۰ فلسـطینی در درگیری با نیروهای 

اردن  رود  باخـری  کرانـه  در  ارسائیـل  امنیتـی 

ارسائیـل،  اردوی  گفتـه  بـه  شـدند.  زخمـی 

امنیتـی  نیروهـای  سـمت  بـه  تظاهرکننـدگان 

رسبـاز  دو  نتیجـه  در  و  کردنـد  پرتـاب  سـنگ 

انـد. برداشـته  جراحـت  نیـز  ارسائیلـی 

یـک خرنـگار خرگـزاری فرانسـه گـزارش داده 

اسـت که صدها فلسـطینی در بیتا علیه پاسـگاه 

اویاتـار کـه شـهرک نشـینان ارسائیلـی در اوایـل 

مـاه مـی تأسـیس کـرده بودنـد، تجمـع کـرده و 

دسـت بـه تظاهـرات زده بودنـد. 

در  فلسـطین،  احمـر  هـال  سـازمان  قـول  بـه 

هـای  درگیـری  در  فلسـطینی   ۱۴۶ مجمـوع 

نزدیـک نابلـوس زخمـی شـده انـد. گفتـه شـده 

اسـت کـه ۹ نفـر از تظاهـر کننـدگان فلسـطینی 

در نتیجـه شـلیک گلولـه، ۳۴ نفـر از اثـر شـلیک 

اثـر  در  دیگـر  نفـر   ۸۷ و  رابـری  هـای  گلولـه 

اسـتفاده از گاز اشـک آور جراحـت برداشـته اند. 

بـه  تظاهرکننـدگان  ارسائیـل،  اردوی  گفتـه  بـه 

املللـی گفتـه اسـت کـه عـاوه بـر وخامـت اوضـاع امنیتـی 

همچنـان پاندمـی کرونـا و پیامدهای خشکسـالی بر معضل 

اسـت.  افـزوده  شـدت  بـه  کشـور  ایـن  در  بیـکاری  و  فقـر 

سیاسـتمداران یـاد شـده بـه گـزارش سـازمان ملـل اسـتناد 

کـرده انـد کـه در آن گفتـه شـده اسـت بیـش از  ۱۸ میلیون 

افغـان بـه شـدت نیـاز بـه کمـک هـای برشدوسـتانه دارنـد.

امسـترگ و نـوری پـور بـا انتقـاد از رونـد اخراج تأکیـد کرده 

اند:  »چشـم پوشـی حکومت فـدرال آملـان از وخامت اوضاع 

امنیتی افغانسـتان، ورشکسـتگی اخاقی حکومت را نشـان 

مـی دهد.«

بـه گـزارش »برلیـر تاگِـس سـایتونک« چـاپ روز جمعـه، در 

گـزارش جدیـد محرمانـه وزارت خارجـه آملـان بـدون هیـچ 

از  افغانسـتان،  در  امنیتـی  جـاری  وضعیـت  بـه  توجهـی 

موجودیـت »مناطـق امـن« بـرای اخـراج پناهجویـان سـخن 

گفتـه شـده اسـت. دلیـل آن شـاید ایـن باشـد کـه در ایـن 

شـده  بررسـی  مـی  مـاه  تـا  افغانسـتان  وضعیـت  گـزارش 

اسـت. عملیـات تهاجمـی طالبـان و بـه تعقیـب آن سـقوط 

بـود. تـازه رشوع شـده  مـاه مـی  اول  ولسـوالی ها در 

در ایـن گـزارش ایـن ادعـای وزارت خارجـه آملـان کـه افـراد 

نقـل  بـزرگ  بـه شـهرهای  تواننـد  »مـی  محافظـت  جویـای 

اسـت،  شـده  خوانـده  برانگیـز  سـوال  نیـز  کننـد«،  مـکان 

چونکـه گـروه طالبـان بسـیاری جاده هـا و شـاهراه ها را زیـر 

دارنـد. کنـرول 

انـد. هـر دو سیاسـتمدار حـزب سـبزها تأکیـد کـرده انـد که 

افغان هـا  اخـراج  بـه  باالخـره  بایـد  آملـان  فـدرال  حکومـت 

بدهد.  پایـان 

افغانسـتان  بـه خواهـش حکومـت  بـا اشـاره  حـزب سـبزها 

مبنـی بـر متوقـف سـاخن اخـراج پناهجویـان افغـان گفتـه 

اسـت کـه حکومت هـای فنلنـد، سـویدن و نـاروی بـه ایـن 

تقاضـای حکومـت افغانسـتان پاسـخ مثبـت داده انـد. ایـن 

اسـت: »حکومـت  گفتـه  آملـان  موقـف  از  انتقـاد  بـا  حـزب 

فـدرال آملـان برعکـس بـدون هیـچ اعتنایـی رونـد اخـراج را 

ادامـه مـی دهد و بـه برآوردهای نادرسـت از وضعیت امنیتی 

می منایـد.« اسـتناد 

وضعیـت  از  ای  تـازه  گـزارش  اخیـراً  آملـان  خارجـه  وزارت 

افغانسـتان تهیـه کـرده و بـه ادارات مسـئول امـور مهاجـرت 

بـا  آملـان  مهاجـرت  ادارات  اسـت.  ایـن کشـور سـپرده  در 

توجـه بـه همین گـزارش در مورد درخواسـت های پناهندگی 

می گیرنـد. تصمیـم  افغان هـا 

امـا براسـاس اظهـارات سیاسـتمداران حزب سـبزها گزارش 

وضعیـت  بـه  رابطـه  در  آملـان  خارجـه  امـور  وزارت  اخیـر 

امنیتـی افغانسـتان زیـاد هم تازگی نـدارد و در ایـن گزارش 

وضعیـت افغانسـتان تـا مـاه می ۲۰۲۱ بررسـی شـده اسـت 

کـه بـا توجـه به تحـول رسیع اوضـاع افغانسـتان، قبـاً کهنه 

شـده اسـت. حـزب سـبزها بـا اشـاره به پیـرشوی هـای اخیر 

طالبـان بـه ویـژه پـس از رشوع خـروج نیروهـای نظامی بین 

بـا توجـه به وخامت اوضاع امنیتی افغانسـتان، حزب سـبزهای 

آملـان خواهـان توقـف فـوری اخـراج مهاجـران رد شـده افغان 

گردیـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در گـزارش جدیـد 

وزارت خارجـه آملـان از »مناطـق امـن« در افغانسـتان سـخن 

گفته شـده اسـت.

لوئیـزه امسـترگ، سـخنگوی امـور مهاجـرت حـزب سـبزها و 

امیـد نـوری پور سیاسـتمدار امـور خارجی این حـزب، خواهان 

توقـف فـوری اخـراج پناهجویان رد شـده افغان از آملان شـده 

املپیک افغانسـتان، در این بازی ها ورزشـکاران ۲۰۷ 

کشـور جهـان، از جملـه افغانسـتان حضور دارنـد و در 

رشـته های مختلـف ورزشـی بـا هـم رقابـت می کننـد.

کریکـت، هـرگاه کاپیتان هر تیم بتوانـد در یک بخش 

توانایـی خوب داشـته باشـد، می تواند بـه اعضای تیم 

خـود نـه تنهـا در یـک بخش خـاص، بلکـه بـرای بازی 

کـردن در بخش هـای مختلـف انگیـزه بدهـد.

مشـکلی  دسـتمزد  بودجـه  لحـاظ سـقف  از  خـود 

نـدارد و مـی توانـد نیازهـای مالـی هافبـک آملانـی 

را بـراورده کنـد امـا طبـق ادعـای بیلـد، در ایـن راه 

مانـع بزرگـی بـه نـام منچسـریونایتد وجـود دارد.

بیلـد نوشـته اسـت باشـگاه انگلیسـی نیـز رشایـط 

گوزتـزکا را زیـر نظـر دارد و ممکـن اسـت مقصـد 

بعـدی او اولدترافـورد باشـد. گورتـزکا همـواره گفته 

اسـت کـه گزینـه اولـش متدید بـا بایرن اسـت ولی 

پیشـنهاد متدیـدی کـه دریافـت کـرده قابـل قبـول 

نبـوده و بـه همین دلیـل ایجنت او در حال بررسـی 

پیشـنهادات دیگـر اسـت. گورتـزکا کـه متوسـط هر 
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ثبـت کـرده، رئـال و منچسـر را بیـش از همه عاقه 

منـد بـه خـود مـی بینـد و اگـر در نهایـت متدیـد 

نکنـد، انتخـاب او بین ایـن دو باشـگاه خواهد بود.

روز اول جـوالی تـا روزیـک شـنبه در دهکـده املپیک 

و در ارتبـاط بـا ایـن رقابت هـا بـه ویـروس کرونـا مبتا 

شـده اند به ۱۲۷ نفر رسـیده است. کمیته بین املللی 

املپیـک از ورزشـکاران، مربیـان و همراهـان تیم های 

کشـورهای حـارض در ایـن رقابت هـا درخواسـت کرده 

اسـت کـه مقـررات پیش بینـی شـده برای مانع شـدن 

از ابتـا بـه ایـن ویـروس را رعایـت کننـد. در مراسـم 

افتتاحیـه رقابت هـای املپیـک، برخـی از ورزشـکاران 

کمیتـه  بوده انـد.  یافتـه  حضـور  ماسـک  بـدون 

بین املللـی املپیـک تهدید کـرده که در صـورت عدم 

رعایـت پروتـکل صحـی بـا ورزشـکاران و افراد وابسـته 

بـه هیات هـای همـراه برخـورد خواهـد شـد.

انتظار می رود امروز یکشـنبه )سـوم اسـد( مهدی 

بازی هـای  در  افغانسـتانی  ورزشـکار  یـاوری، 

املپیـک ۲۰۲۰ توکیـو در رشـته نشـانه زنی وارد 

میـدان رقابـت شـود.

بنفشـه فیضـی سـخنگوی کمیتـه ملـی املپیک 

افغانسـتان روز شـنبه )دوم اسـد( به رادیـو آزادی 

گفـت کـه آقـای یـاوری بـا بازیکنـان ۴۵ کشـور 

دیگـر وارد ایـن رقابـت خواهـد شـد.

رقابت هـای املپیـک توکیـو کـه روز جمعـه )اول 

ادامـه  دیگـر  روز  شـانزده  تـا  شـد،  آغـاز  اسـد( 

ملـی  کمیتـه  سـخنگوی  گفتـه  بـه  می یابـد. 

راشـد خان نخسـتین کاپیتان بالـر در بین ۹ تیم 

قدرمتند جهان شـناخته شـده است.

کاپیتـان  انفـو،  کریـک  وبسـایت  گـزارش  بـه 

رسیانـکا،  پاکسـتان،  هنـد،  کریکـت  تیم هـای 

افریقـای  ویسـت اندیز،  اسـرالیا،  نیوزیلنـد، 

توپ زنـی می کننـد،  انگلسـتان همـه  و  جنوبـی 

امـا راشـد خـان کاپیتـان بازی هـای بیسـت آوره 

کریکت افغانسـتان کسـی اسـت کـه توپ اندازی 

در  جهـان  قدرت منـد  تیم هـای  می کنـد. 

میدان هـای کریکـت بـا کاپیتانی راشـد خـان در 

توپ انـدازی بـه تیـم ملـی کریکـت افغانسـتان با 

هـراس نـگاه می کنند. به باور شـاری از آگاهان 

لئـون  بعـد  فصـل  دارد  قصـد  مادریـد  رئـال 

گورتـزکا را بـه عنـوان بازیکـن آزاد جـذب کنـد 

امـا در ایـن راه بـدون رقیـب نیسـت.داوید آالبا 

حـارض نشـد قـراردادش را با بایـرن متدید کند 

و چنـدی پیـش بـه عنـوان بازیکـن آزاد راهـی 

رئـال شـد. رشایطـی مشـابه نیـز بـرای لئـون 

گورتـزکا هافبک ملی پـوش بایرن وجـود دارد. 

گورتـزکا هـم تنهـا یـک سـال دیگـر بـا بایـرن 

قـرارداد دارد و بـه پیشـنهاد متدیـد پاسـخی 

نـداده اسـت. طبق ادعـای آاس، رئـال مادرید 

سـخت بـه دنبال جـذب گورتزکاسـت و متاس 

هـای اولیـه با ایجنت او نیز برقرار شـده اسـت. 

در مادرید خوشـبین هسـتند که گورتزکا را نیز 

مثـل آالبـا به عنـوان بازیکـن آزاد جـذب کنند. 

رئـال فصـل بعد بـا جدایی چنـد بازیکن بزرگ 

مسـابقات  آغـاز  از  روز  یـک  گذشـت  از  پـس 

املپیـک در جاپـان، اعـام تعـداد مبتایـان بـه 

شـده  مسـئوالن  نگرانـی  باعـث  کرونـا  ویـروس 

اسـت. کمیتـه بین املللـی املپیـک گفتـه علیـه 

ورزشـکارانی کـه پروتکل هـای صحـی را رعایـت 

مبتایـان  شـار  کـرد.  خواهـد  اقـدام  نکننـد، 

رقابت هـای  بـا  ارتبـاط  در  کرونـا  ویـروس  بـه 

افزایـش  حـال  در  توکیـو  تابسـتانی  املپیـک 

اسـت. شـاری از ورزشـکاران و افراد وابسـته به 

هیات هـای همراه کشـورهای خارجـی حارض در 

ایـن رقابت هـا بـه ویـروس کرونـا مبتا شـده اند. 

اکنـون گفتـه می شـود کـه تعداد کسـانی کـه از 

بیش از ۱۴۰ فلسطینی در درگیری ها 
ــین های در کرانه باختری رود اردن زخمی شدند کس وا کامل  دوز  دو  تحقیق: 

ند   ر دا موثریت  ــا  دلت نوع  علیه  زنکا  ــترا آس و  یزر  فا

قـرار  املپیـک،  تابسـتانی  بازی هـای  سلسـلۀ  بـه 
روز سـه  بـه  افغانسـتان  بـازی  نخسـتین  کـه  اسـت 
شـود. برگـزار  جـوالی  مـاه  هفتـم  و  بیسـت  شـنبه 

فـرزاد منصـوری، تکوانـدوکار افغـان بـا حریفـش از 
کوریـای جنوبـی مبـارزه خواهـد کـرد.

املپیـک  ملـی  کمیتـۀ  سـخنگوی  پیـان،  عـارف 
بتوانـد در  انـد منصـوری  امیـدوار  گفتـه اسـت کـه 

بگـرد. مـدال  بازيهـا  ايـن 
در کنار منصوری سـه مرد و یک دخر از افغانسـتان 

در ایـن بازی هـا مناینده گی خواهند کرد.
توکیـوی  شـهر  در  جمعـه  روز  املپیـک  مسـابقات 

شـد. افتتـاح  جاپـان 
قـرار اسـت که ۱۱ هزار ورزشـکار از ۲۰۴ کشـور در 

این مسـابقات اشـراک کنند.
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ناراضی یرنی  با ــذب  ج ه  ا ر در  ئال  ر بزرگ  رقیب  ــتر  منچس

رســید نفر   ۱۲۷ به  یی  کرونا مبتالیان  ر  شــما توکیــو؛  لمپیک  ا مســابقات 

تحریم چند شخصیت 
و موسسه امریکایی از سوی دولت چین  

گفته شـده اسـت که ایـن تحریم ها بـرای مقابله 

سـوی  از  کـه  شـده  پیش بینـی  تحریم هـای  بـا 

قانـون  بـا  ارتبـاط  در  کشـورها  دیگـر  و  امریـکا 

شـده اند. وضـع  هنگ کنـگ  جدیـد  امنیتـی 

اسـرداد  از  پـس  چیـن  کـه  شـد  یـادآور  بایـد 

بریتانیـا در سـال ۱۹۹۷  از سـوی  هنگ کنـگ 

متعهـد شـده بـود بـرای هفـت میلیـون شـهروند 

همچنیـن  و  خودمختـاری  حـق  هنگ کنـگ 

حقـوق ناظـر بـر آزادی هـای فـردی و اجتاعـی 

تامیـن کنـد. را 

ایـن در حالـی اسـت که دولـت چین بـا تصویب 

را  حقـوق  ایـن  از  بسـیاری  عمـا  قانـون  ایـن 

نقـض کـرده و شـاری از منتقدیـن ایـن قانـون 

و از جملـه اعضـای جنبـش دموکراسـی خواهی 

هنگ کنـگ را بـه زنـدان افکنـده اسـت.

و  شـخصیت  هفـت  ایـن  علیـه  تحریم هـا  خـر 

موسسـه امریکایـی در رشایطـی اعـام می شـود 

خارجـه  امـور  وزیـر  معـاون  رشمـن،  ونـدی  کـه 

امریـکا قـرار اسـت بـرای حـل پـاره ای اختافات 

روز یکشـنبه ۲۵ جـوالی راهـی چیـن شـود.

بـه علـت شـیوع ویـروس کرونـا قـرار اسـت کـه 

دیـدار رشمـن بـا وانـگ یـی، وزیـر امـور خارجـه 

امـور  مسـئول  فنـگ،  شـی  همچنیـن  و  چیـن 

امریـکا در وزارت امور خارجه آن کشـور در شـهر 

تیانجیـن، واقـع در ۱۳۰ کیلومری پکن صورت 

گیرد.

چیـن بارهـا امریـکا را از دخالـت در امور داخلی 

خـود منـع کـرده و امریـکا را متهـم کـرده اسـت 

کـه بـا دنبـال کـردن سیاسـت تحریمـی خـود بر 

آن اسـت تـا از رشـد آن کشـور جلوگیـری کرده و 

بـه حیثیـت این کشـور آسـیب برسـاند.

موضـوع بـر رس قانـون مناقشـه برانگیز چین در 

امریـکا  اسـت.  هنگ کنـگ  کنـرل  بـا  ارتبـاط 

کـرده  تحریـم  را  از مسـئوالن چیـن  تـن  چنـد 

اسـت. اکنـون در آسـتانه سـفر ونـدی رشمن به 

چیـن، ایـن کشـور تحریم هایی علیـه چند مقام 

امریکایـی وضـع کـرده اسـت. خرگزاری هـای 

از  چیـن  رسـانه های  از  نقـل  بـه  بین املللـی 

تحریـم چنـد مقـام و موسسـه امریکایی توسـط 

آن کشـور خـر داده انـد. ایـن اقـدام چیـن در 

واکنـش بـه تحریم هایـی صـورت می گیـرد کـه 

اخیـرا توسـط دولـت امریـکا علیـه چنـد مقـام 

چینـی مقـرر شـده بـود. ایـاالت متحـده امریکا 

پـس از تصویـب قانـون امنیتی مناقشـه برانگیز 

چینـی  مقامـات  توسـط  هنگ کنـگ  کنـرل 

سیاسـت اعـال تحریم هـا را در پیـش گرفتـه 

بود. اکنون چین نیز شـاری از سیاسـتمداران 

سـیاه  لیسـت  در  را  امریکایـی  مسـئوالن  و 

تحریم هـا منظـور کـرده اسـت. روز شـنبه ۲۴ 

تحریـم  از  چیـن  دولتـی  رسـانه های  جـوالی 

هفـت فـرد و موسسـه امریکایـی خـر داده انـد. 

گفتـه می شـود یکـی از این افـراد ویلبـور راس، 

وزیـر پیشـین بازرگانـی امریـکا اسـت. از سـوی 

بارتومولیـو،  کارولیـن  همچـون  افـرادی  دیگـر 

رئيـس سـازمان غیردولتی "شـورای دموکراتیک 

از  یکـی  ریچاردسـون،  سـوفی  و  هنگ کنـگ" 

نیـز  بـرش  حقـوق  دیده بـان  سـازمان  فعـاالن 

از جملـه کسـانی هسـتند کـه از سـوی دولـت 

چیـن تحریـم شـده اند. مسـئوالن دولـت چیـن 

مضمـون  و  نـوع  پیرامـون  دقیقـی  اطاعـات 

و  اختیـار رسـانه های چیـن  ایـن تحریم هـا در 

نداده انـد. قـرار  خرگزاری هـا 

لطفا بگذارید به اینتر بروم! 

یک مقصد غیرمنتظره در انتظار ستاره بارسلونا
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 وزارت صحـت عامـه می گويـد کـه در ٢٤ سـاعت گذشـته، ٢٠٣ تـن بـه ويـروس 

کرونـا مصـاب شـده و ٣٢ تـن ديگـر جـان باختـه انـد.

بـه گفتـۀ مسـئوالن این وزارت؛ در یک شـبانه روز گذشـته، آزمایـش کروناى ١٣٤٦ 

تـن انجـام شـده، کـه نتيجۀ آزمايـش ٢٠٣ تن شـان مثبت می باشـد.

ایـن ویـروس در  بـه  آمـار، تعـداد مبتالیـان  ایـن  بـا ثبـت  منبـع گفتـه اسـت کـه 

اسـت. یافتـه  افزایـش  تـن   ١٤٣٨٦٩ بـه  افغانسـتان، 

در خربنامـه  ای کـه در اختیـار پـژواک قـرار گرفته، آمده اسـت که ٢٦ تـن در کابل، 

٢١ در غـزىن، ٢٠ در بغـالن، ١٨ در ننگرهـار، ١٦ در لغـان، ١٥-١٥ در فـراه، 

وردک و پکتيـا، ١٢ در تخـار، ١١ در رسپـل، ٩ در کـر، ٨ در پکتيـا، ٦ در باميـان، 

٤ در کندهـار، ٤ در کنـدز و ٣ تـن در لوگـر، بـه ويـروس کرونـا مصـاب شـده انـد.

بیـاران  از  تـن   ٦٦٥ گذشـته،  روز  شـبانه  یـک  در  منبـع،  معلومـات  اسـاس  بـر 

ايـن  کرونایـی، دوبـاره صحـت یـاب شـده و شـار مجموعـی بهبـود یافتـه هـای 

می رسـد. تـن   ٩١٨٣٥ بـه  نیـز  بيـارى 

همچنـان وزارت صحـت گفته اسـت که در ٢٤ سـاعت گذشـته، ٣٢ تـن در اثر ابتال 

بـه )کویـد- ۱۹( فـوت کـرده و از آغـاز شـيوع ويـروس کرونا تاکنـون در افغانسـتان، 

شـار مجموعـی جـان باختـگان از اثـر این بیـاری، به ٦٤٢٥ نفر رسـیده اسـت.

بـه اسـاس گزارش هـای منتـره؛ تاکنـون در متـام جهـان، بيـش از ١٩٤ ميليـون 

تـن بـه ويـروس کرونـا مبتـال شـده انـد و  بيـش از ٤،١ ميليون تـن فوت منـوده اند. 

انجـام مانورهـای  بـرای  افغانسـتان، روسـیه  ناامنی هـا در شـال  ادامـۀ  بـا   همزمـان 

نظامـی، تجهیـزات و وسـایط جنگـی اش را در مـرز تاجیکسـتان با افغانسـتان فرسـتاد.

رییس جمهـور تاجیکسـتان در مترینـات نظامـی بی پیشـینه ارتـش ایـن کشـور، اوضـاع 

افغانسـتان را نگـران کننـده می دانـد و می گویـد کـه  بـرای تهدیدهـای احتالـی از 

افغانسـتان آماده گـی دارنـد.

امام علی رحان از حکومت، احزاب سیاسـی و سیاسـتگران در افغانسـتان خواسـته تا 

بسـیج شـوند و کشـور شـانرا قربانی منافع شـخصی خود نسازند.

افزایـش روز افـزون خشـونت بـه ویـژه در والیت های شـالی کشـور، نگرانی کشـورهای 

آسـیای میانـه در مـرز با افغانسـتان را برانگیخته اسـت.

چنـان کـه تاجیکسـتان بـه روز پنـج شـنبه بـرای رویارویـی بـا تهدیدهـای احتالـی 

یـک مانـور بـزرگ نظامـی را در مـرز افغانسـتان اجـرا کـرد. رییس جمهـور تاجیکسـتان 

می گویـد کـه دوصـد وسـی هزارتـن از نیروهـای برحـال و احتیـاط در ایـن مترینـات 

حضـور دارنـد.

امـام علـی رحـان، رییس جمهـور تاجیکسـتان گفـت:»در رشایط نهایت اسـاس منطقه 

و جهـان امـروزه، تحکیـم و توسـعه چنیـن  خصلـت هـای نیـک و خلـق مـا، حفـظ کردن 

امنیـت خلـق و دولـت تاجـکان، فضـای آرام سیاسـی و جمیعتـی بـرای دولـت داری مـا 

اهمیـت اولیـن درجـه و رسنوشـت سـاز دارند.«

امـام علـی رحـان بدتر شـدن اوضاع امنیتـی  افغانسـتان را مداخلـه بیرونی ها می داند 

و می گویـد کـه جنگ افغانسـتان راه حـل نظامی ندارد و ابدی نیسـت.

امـام علـی رحـان، رییـس جمهـور تاجیکسـتان گفت:»وطـن دولـت و ملـت خـود را از 

ناآرامـی و پراگنده گـی نجـات دهنـد. مـردم را دیگـر قربانـی کشـمش و نـزاع هـای جـا 

طلبـی کار بهیـوده اسـت.«

همزمـان بـا ایـن انتظـار می رود که روسـیه و ازبیکسـتان نیـز در مرز با افغانسـتان مانور 

هـای نظامی اجـرا کنند.«

همزمـان وزارت دفـاع روسـیه اعـالم کرده اسـت کـه هواپیاهـای ایـن کشـورتجهیزات 

نظامـی از جملـه تانک هـا را  بـرای جـا بـه جایـی در مـرز تاجیکسـتان بـا افغانسـتان 

انتقـال داده انـد.

رحمـت اللـه نبیـل، رییس پیشـین امنیت ملـی می گوید کـه چندین گروه هـراس افگن 

در مرز، همچون تهدید برای کشـورهای آسـیای میانه شـمرده می شـوند.

رحمـت اللـه نبیـل، رییس پیشـن امنیت ملـی گفت:»وضعیتی که اکنون در افغانسـتان 

پیـش آمـده ، ایـن قابـل رسایـت اسـت بـه متـام منطقـه بـه خصـوص آسـیای میانـه، 

بخاطـری کـه یـک تعـداد زیادی گروپ های تروریسـتی کـه به مدت های زیـادی تقریبا 

مـن حیـث بـازوی توانـای القاعـده عمـل کـردن، فعـال در مناطـق شـال افغانسـتان 

اسـتند.« جابجا 

درگیری هـا میـان نیروهـای دولتـی و طالبـان در افغانسـتان پـس از آغـاز رونـد خروجی 

نیروهـای خارجـی افزایـش یافته انـد. چنـان چه طالبان ادعـا کرده اند حـدود نود درصد 

ازمتامـی گـذرگاه های مرزی شـال افغانسـتان به دسـت ایـن گـروه افتاده اند. 

 رئيـس معـارف هـرات، از رشوع مکاتـب و وضعیـت بـد امنیتـی در ایـن 

والیـت ابـراز نگرانـی کـرد و گفـت کـه در وضعیت جنگـی، هیـچ خانواده 

حـارض نيسـت فرزنـدان شـان را بـه مکتـب بفرسـتند.

ذکریـا رحیمـی رئیـس معـارف هـرات، دیروز در نشسـت خـربی، از رشوع 

امتحـان هـای مکاتـب در تاریـخ ششـم اسـد مـاه جـاری خـرب داد؛ امـا 

گفـت کـه وضعیـت جنگـی میتوانـد بـاالی معـارف تاثیـر بـد بگـذارد.

وی افـزود: “در رشایـط جنگـی، هیـچ پـدری اجـازۀ رفـن فرزنـد خـود به 

مکتـب را منیدهـد و مـا فعـالً در دو منطقـۀ هـرات وضعیت جنگـی داریم 

و متباقـی سـاحات فعال آرام اسـت.”

وی گفـت کـه در حـال حـارض، بیـش از ۶۰ درصـد مکاتب هـرات در زیر 

کنـرول طالبـان اسـت؛ امـا تاکنـون طالبـان محدودیتـی در مکاتـب زیر 

حاکمیـت شـان وضع نکـرده اند.

رئیـس معـارف هـرات، همچنـان افـزود که در بیشـر ولسـوالی هـای این 

والیـت، مکاتـب میـان جنـگ دو طـرف قـرار گرفته و قسـاً تخریب شـده 

است.

 مسـئوالن حکومتـى واليـت هـرات می گويند کـه از حملۀ طالبـان بر بند 

سـلا جلوگیری کـرده اند.

جیالنـی فرهـاد سـخنگوی والی هـرات، به پـژواک گفت که روز گذشـته، 

طالبـان قصـد حملـۀ گسـرده ای را بـاالی بنـد سـلا داشـتند، کـه بـا 

مقاومـت نیروهـای امنیتـی مواجـه و از آن جلوگیـری بـه عمـل آمـد .

وی افـزود کـه طالبـان، ابتـدا مسـیر رسک بنـد سـلا را مايـن گـذاری 

منودنـد و بعـد بـاالی پوسـته هـای امنیتـی اطـراف بنـد سـلا، حملـه را 

آغـاز کردنـد کـه بـا مقاومـت نريوهـاى امنيتـى رو بـه رو شـدند.

او همچنـان گفـت کـه نیروهـای امنیتـی در یـک اقـدام پیشـگیرانه، در 

 سـازمان رابطـه عـامل اسـالمي درهاهنگـي بـا وزارت محـرم كار او 

امـور اجتاعـي بـه هفت صد  فاميـل از فاميلهـاي بيوه ويتيـم ، مواد 

غـذايئ توزيـع منـود ، و بـه هـر فاميـل  آرد ، برنـج  ، لوبيـا  ، بـوره ، و 

روغـن(  داده شـد .  

محـرم غـالم حيـدر جيـالين معـن اجتاعـي ، وزارت كار و امـور 

اجتاعـي ، وفيضـان احمـد كاكـړ رئيـس عمومـي پرورشـگاها وزارت 

كار و امـور اجتاعـي در ڀروسـه توزيـع مـواد غذايـي اي كـه از طـرف 

سـازمان مذكـور تهيـه شـده بـود رشكـت منودنـد وبـه خانـواده هـاي 

ایـن درحالیسـت کـه بربنیـاد فیصلـه ی شـورای نظامـی هـرات، از روز 

گذشـته بـه ایـن سـو عملیـات هـای بازپسـگیری ولسـوالی هـای هـرات 

آغاز شـده اسـت و دیروز ولسـوالی کـرخ، پـس از ۱۵ روز از چنگ طالبان 

بیرون کشـيده شـد.

جیالنـی فرهـاد سـخنگوی والـی هـرات، از ادامـه بازپسـگیری ولسـوالی 

هـای ایـن والیـت خـرب میدهـد و امیـدوار اسـت کـه رونـد بازپسـگیری 

ولسـوالی هـا، خللـی بـه رونـد بازگشـایی مکاتـب نداشـته باشـد.

وی افـزود: “دشـمنی بـا معـارف، دشـمنی بـا مـردم افغانسـتان اسـت و 

بـا پسـگیری ولسـوالی هـا رونـد خدمـات رسـانی و بازگشـایی مکاتب، به 

حالـت نورمـال برخواهـد گشـت و امیدواریـم کـه مشـکلی بـرای مکاتـب 

نیاید.” بـار 

براسـاس گفتـه هـای مسـئوالن ریاسـت معـارف هرات، قـرار اسـت از روز 

چهارشـنبه ششـم اسـد، اخـذ امتحـان از متعلمیـن در متـام مکاتـب آغاز 

گـردد و شـاگردان مکلـف انـد بـا رعایـت نکات صحـی، بـه مکاتب حارض 

شوند. 

مسـیر تـردد طالبـان کمیـن گرفتننـد، کـه در نتیجـه ایـن درگیـری، دو 

طالـب کشـته و پنـج طالـب دیگـر زخمـی شـده اند . بنـا به گفتـۀ فرهاد، 

چهـار حلقـه مايـن دسـت سـاز بـا قـدرت تخریبـی بـاال نیـز بـه دسـت 

نیروهـای امنیتـی افتـاده اسـت .

سـخنگوی والـی هـرات همچنـان گفـت: “بنـد سـلا بـه عنـوان هـدف 

نظامـی نیسـت، یک پـروژه عام املنفعه اسـت مربوط به ملت افغانسـتان 

است.”

او اظهـار داشـت کـه قطعات خـاص و کومانـدو، جهت تامیـن امنیت بند 

سـلا در ولسـوالی چشـت هرات مسـتقر اند . 

بيـوه ويتيـم  موادغـذايئ را توزيع منودند ، و از اين كمكهاي موسسـه 

مذكور ، اظهار سـڀاس وامتنان منودند و از سـازمان مذكور  خواستند 

تـا كمكهـاي شـان را همراي وزارت كار و امـور اجتاعي  ادامه دهد .

معـن اجتاعـي وزارت كار و امـور اجتاعـي از سـازمان رابطـه عامل 

اسـالمي خواسـت تـا در راسـتاي إعـار يـك بـاب مسـجد وحفـر يـك 

حلقـه چـاه عميـق در پرورشـگاه عالوالديـن همـكاري منايـد كـه از 

طـرف منسـوبن سـازمان رابطـه عـامل اسـالمي در ايـن مـورد وعـده 

همـكاري داده شـد .

 توسـعه کار رشکـت هوانـوردی باخـر در اوضـاع کنونـی، 

خوشـبینی هـا را برای توسـعه رسمایه گـذاری ها در بخش 

صنعـت هوانـوردی در کشـور بوجود آورده اسـت.

مسـووالن رشکـت باخـر می گوینـد کـه تدابیر بـرای خرید 

هواپیـا هـای جدیـد بـه این رشکـت گرفته شـده انـد و به 

زودی فعالیـت هایشـان را بـه دیگـر میـدان هـای هوایـی 

کشـور نیز توسـعه خواهنـد داد.

پـرواز   ۶۰۰ رشکـت  ایـن  کنـون  تـا  کـه  می گوینـد  آنـان 

داخلـی و خارجـی را انجـام داده اسـت و بـه زودی رونـد 

آغـاز خواهنـد کـرد. نـو را  خریـداری هواپیـا هـای 

مسـووالن ایـن رشکت میافزاینـد که با درنظرداشـت تدابیر 

بیـاری کویـد نـزده در افغانسـتان و جهـان، آنـان تـالش 

دارنـد تـا خدمـات بهـر و معیـاری هوانـوردی را بـه مـردم 

کنند. عرضـه 

گفـت:  باخـر  هوانـوردی  رشکـت  رییـس  خـرم،  مسـلم 

»فوکـس داریـم که طیـاره های نـو را بیآوریم. طیـاره هایی 

کـه باخـر می خواهد خریـداری مناید، از لحـاظ تخنیکی 

رییـس  جاللتـآب  طـرف  از  کـه  هدایتـی  اسـاس  بـر  و 

جمهـور داده شـده بـود، بـه متـام کمیتـه هـای تریحات 

داده شـده کـه طیـاره هایـی کـه انتخـاب شـده بـا اقلیـم 

در ٢۴ ساعت گذشته، ٣٢ بیمار کرونایی در کشور 
جان باخته اند

روسیه تجهیزات نظامی در مرز میان 
افغانستان و تاجیکستان فرستاد   

۶۰ درصد مکاتب هرات تحت کنترول طالبان است   

از حملۀ طالبان بر بند سلما  در هرات جلوگیری شد  

سازمان رابطه عالم اسالمي به هفت صد فامیل 
 بیوه ویتیم  مواد غذایي توزیع نمود 

دارد.« مطابقـت  افغانسـتان 

مسـووالن رشکـت باخـر می گوینـد کـه آنـان تـالش دارند 

تـا هواپیـا های جدیـدی را کـه خریداری می کننـد، برابر 

بـا معیـاری هـا کنونـی بـازار هوانـوردی و تدابیـر بیـاری 

کوویـد نزده باشـند.

اعضـای کمیسـیون مالـی و بودجـه مجلـس می گوینـد که 

حکومـت بایـد از۱۰۰ میلیـون دالر پولی کـه از زائران حج 

گـردآوری شـده و در یـک حسـاب راکـد مانـده اسـت، بـه 

ایـن رشکـت هواپیا هـای معیـاری خریـداری کند.

عظیـم محسـنی، عضـو کمیسـیون مالی و بودجـه مجلس 

نـام  بـه  را  ابـراز داشـت: »حکومـت می خواسـت رشکتـی 

رشکـت هوایـی باخـر را تقویـت بکنـد. اینهـا نـه رشکـت 

را  هـا  ایـن طیـاره  نـه  و  تقویـت کردنـد  را  باخـر  هوایـی 

بـه رشکـت هوایـی آریانـا خریـداری کردنـد. تـا حـال ایـن 

موضـوع الینحـل باقـی مانـده اسـت.«

باخـر یکـی از رشکـت هـای هوانـواردی دولتـی اسـت که 

در سـال ۱۹۶۷ تاسـیس شـده اسـت. ایـن رشکـت پـس 

بـه  از مدتـی توقـف در کار آن، در حـدود ده مـاه پیـش 

فعالیـت دوبـاره آغـاز کـرد. ایـن رشکـت بـا وجـود فعالیـت 

هـای چشـمگیر در بخـش هوانـوردی، تنهـا یـک هواپیـا 

۵۰۰ را در اختیـار دارد. بوینـگ ۷۳۷- 

در  کـه  می گوینـد  اقتصـاد  بخـش  آگاهـان  از  شـاری 

رشایـط کنونـی امنیتـی، نیـاز اسـت کـه رشکـت باخر بی 

درنـگ حایـت مالـی شـود.

خوشبینی ها از توسعه کار شرکت هوایی باختر    کانادا روند انتقال ترجامن ها و 

کارمندان سفارتش در کابل را 

رسعت می بخشد   

داکرت محب با نوازرشیف

 دیدار کرد

نیروهای ارتش پاکستان در مرز با 

افغانستان مستقر شد ه اند

 حکومـت کانـادا گفتـه اسـت کـه رونـد انتقـال ترجانـان 

افغـان، کارمنـدان سـفارتش در افغانسـتان و خانواده هـای 

آنـان بـه کانـادا را رسعـت می بخشـد. کانـادا گفته اسـت که 

ایـن افغانـان هـدف قتل هـای انتقـام جویانـۀ طالبـان قـرار 

می گیرنـد.

بیسـت  دیـروز  کانـادا  مهاجریـن  وزیـر  میندیسـینو،  مارکـو 

می کننـد  حایـت  کسـانی  از  گفـت  جـوالی  مـاه  سـوم  و 

کـه آنـان را حایـت کـرده انـد و هـزاران تـن واجـد رشایـط 

بـود. خواهنـد 

بـه گـزارش مرکـز خـرب رادیـو آزادی، طالبـان در سـال های 

بـرای  کـه  را  شـان  خانواده هـای  و  افغـان  صدهـا  اخیـر 

نیروهـای بین املللـی در افغانسـتان کار کـرده انـد بـه قتـل 

رسـانده انـد.

بـه گـزارش شـبکه خـربی سـی ان ان، طالبـان در مـاه مـی 

یـک ترجـان سـابق نیروهـای امریکایـی را در افغانسـتان 

رسبریدنـد.

افغانانـی کـه در  اگـر  مـاه جـون گفـت کـه  ایـن گـروه در 

گذشـته بـا نیروهـای بین املللـی کار کـرده انـد، بـه خاطـر 

قـرار  هـدف  کننـد،  ندامـت  ابـراز  شـان  گذشـتۀ  اعـال 

گرفـت.  نخواهنـد 

 مشـاور امنیـت ملـی دولـت جمهوری اسـالمی افغانسـتان، 

بـا نوازرشیـف صدراعظـم سـابق پاکسـتان در لنـدن دیـدار 

اسـت. منوده 

در خربنامـۀ مطبوعاتـی دفـر شـورای امنیت ملـی که دیروز 

منتـر شـده آمـده اسـت دریـن دیـدار کـه سـید سـعادت 

منصـور نـادری وزیـر دولـت در امـور صلـح، و داکـر زملـی 

رسـول سـفیر افغانسـتان در لنـدن نیـز حضـور داشـتند، بـا 

نـواز رشیف صدراعظم پیشـین پاکسـتان دربـاره موضوعات 

مـورد عالقـه دوطـرف، بحـث کردند.

منبـع افـزوده اسـت کـه دو طـرف، توافـق نظرشـان را ابـراز 

کردنـد کـه با سیاسـت احـرام متقابـل و مداخله نکـردن در 

امـور داخلـی همدیگـر، منافع هـر دو ملت تأمین می شـود.

در ایـن مالقـات تأكیـد شـد كـه تقویـت دموكراسـی در هـر 

دو كشـور، می توانـد ایـن کشـورها را در مسـیر ثبـات و رفـاه 

قـرار دهـد و باعـث اتصـال منطقـه و توسـعه تجـارت شـود. 

در خربنامـه آمـده اسـت کـه داکـر محـب، حایتـش را از 

مبـارزات دموکراتیـک در پاکسـتان ابـراز داشـت.

بـه همیـن گونـه نخسـت وزیـر پیشـین پاکسـتان گفـت کـه 

افغانسـتان قـوی و باثبـات، بـرای پاکسـتان و منطقـه مفیـد 

است. 

کـه  اسـت  کـرده  گـزارش  اسـالم آباد  چـاپ  »دان«  روزنامـه 

نیروهـای ارتـش ایـن کشـور در مـرز بـا افغانسـتان جابه جـا 

شـده اسـت.

و  افغانسـتان  مـرزی  نقـاط  بـا تشـدید جنـگ در  همزمـان 

رشـید  شـیخ  کـه  اسـت  »دان«نوشـته  روزنامـه  پاکسـتان، 

احمـد، وزیـر داخلـه  پاکسـتان نیروهـای مـرزی کشـورش را 

از خـط مقـدم مـرز فـرا خوانـده و نیروهـای ارتـش را جابه جا 

کـرده اسـت.

دنبـال  بـه  تصمیـم  ایـن  کـه  اسـت  افـزوده  احمـد  رشـید 

افزایـش حمـالت طالبان بر شـاری از گذرگاه هـای تجاری 

او عـالوه کـرده اسـت کـه  روی دسـت گرفتـه شـده اسـت. 

کـه  می کنـد  ایجـاب  افغانسـتان  کنونـی  ناپایـدار  اوضـاع 

نیروهـای نظامـی در مـرز مسـتقر شـوند.

بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور؛  وی بیـان داشـته کـه ایـن 

تصمیـم از ورود مهاجران افغانسـتان به پاکسـتان جلوگیری 

می کنـد و در کنـار آن مانـع ورود شـبه نظامیـان مسـلح بـه 

خـاک ایـن کشـور نیـز می شـود.

وزیـر داخلـه  پاکسـتان همچنـان گفتـه اسـت کـه نیروهـای 

پاسـبانان مرز،«نیروهـای لویـز و رنجر« در مرزهای مشـرک 

و  غیرقانونـی  عبـور  از  جلوگیـری  به خاطـر  افغانسـتان  بـا 

می شـوند. مسـتقر  قاچـاق، 

شـیخ رشـید احمـد در پاسـخ بـه پرسشـی، گفتـه اسـت کـه 

جنـگ در افغانسـتان مسـأله  داخلـی ایـن کشـور اسـت و 

پاکسـتان هیچ عالقـه ای برای حایت از یکـی از طرف های 

درگیـر در جنـگ نـدارد.

ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن شـیخ رشـید احمـد، 

وزیـر داخلـه  پاکسـتان تاییـد کـرد کـه رهـربان طالبـان در 

خـاک ایـن کشـور حضـور دارنـد و زخمی هـای طالبـان در 

می شـوند.  درمـان  پاکسـتان 


