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 بیشتر از ۸۰۰ آتش سوزی در 
ایتالیا خسارت زیادی به وجود 

آورده است
ساکنان شیخ جراح در انتظار 
حکم دیوان عالی اسرائیل 

 در ایتالیـا، نیروهـای اطفائیه روزهای شـنبه و یکشـنبه در 
برابـر بیـش از ۸۰۰ آتش سـوزی که بیشـتر آنهـا در جنوب 
کشـور رخ داده اسـت، مبـارزه کردنـد.  جنـوب ایتالیـا طی 
چنـد روز اخیـر بـا مـوج گرمـای شـدید و درجه حـرارت تا 

۴۰ درجه مواجه شـده اسـت....

سرنوشـت  دربـاره  امـروز  اسـرائیل  عالـی  دادگاه   
المقـدس  بیـت  در  جـراح  شـیخ  محلـه  سـاکنان 
شـرقی تصمیم گیـری می کنـد کـه بـا خطـر اخـراج از 
خانه هایشـان روبـرو هسـتند، این پرونـده توجه جهانی 

اسـت.... را جلـب کـرده گرفتـه 

ناکامی دوباره پاریسن ژرمن مقابل 
لیل؛ سوپرجام فرانسه در دستان 

تیم شگفتی ساز 

ادعای IUSPORT: هیچ کدام از 12 
تیم سوپرلیگی انصراف نداده اند 

 وزارت معـارف مـی گوید کـه در جریان درگیر ی های 

از  افغانسـتان،  مختلـف  والیت هـای  در  اخیـر 

مکتب هـا بـه عنـوان سـنگرهای جنگی اسـتفاده شـده و در نتیجۀ 

ایـن درگیریهـا، ۱۷۶ بـاب مکتـب قسـاً و یـا کامـاَ تخریب شـده 

. ست ا

عطاؤللـه واحدیـار معیـن تعلیـم و تربیـۀ وزارت معـارف، دیـروز ۱۱ 

اسـد در یـک نشسـت خـری در کابـل گفت کـه  نبایـد از مکاتب، 

بـه حیـث سـنگر و مراکـز نظامی اسـتفاده شـود.

قسـمت  در  کـه  خواسـت  کشـور  امنیتـی  نهادهـای  از  موصـوف 

باشـند. جـدی  مکاتـب،  امنیـت  تامیـن 

بـه گفتـۀ او، حکومـت افغانسـتان کنوانسـیون مصئونیـت مکاتـب 

امنیتـی در جریـان  را امضـا کـرده و برهمیـن اسـاس، نیروهـای 

درگیری هـا بـه آن توجـه دارنـد و از مکاتـب بـه عنوان سـنگر جنگ 

منی کننـد. اسـتفاده 

منبـع افـزود کـه بـه دلیـل ناامنی هـا و سـقوط برخی ولسـوالی ها 

بـه دسـت طالبـان، ممکـن برخـی مکاتـب از فعالیـت باز مانـد و یا 

باشـندگان آن، از یـک جـا بـه جـای دیگـر پنـاه برنـد کـه در ایـن 

وضعیـت، شـاگردان متـرر می شـوند.

وی خطـاب بـه مدیـران مکاتـب در مناطـق امـن گفت که شـاری 

از شـاگردان کـه از یـک والیـت بـه والیت دیگـر می رونـد، مکاتبی 

کـه در شـهر و یـا نزدیکـی جـای بـود و بـاش شـان قـرار دارد، فـورا 

کـودکان بیجـا شـده را بـه مکتـب جـذب مناینـد. وزارت معـارف: 

مکاتـب خصوصـی پنجـاه فیصـد فیـس مـاه رسطـان را اخـذ کند

نشسـت  درایـن  صحبت هایـش  از  دیگـری  بخـش  در  واحدیـار، 

خـری، بـه مشـکل پیـش آمـده در مـورد اخـذ فیـس مـاه هـای 

رسطـان و جـوزا از سـوی مکاتـب خصوصـی نیـز اشـاره داشـت.

وی گفـت کـه در صحبـت بـا مسـئوالن مکاتـب خصوصی، بـه این 

نتیجـه رسـیده انـد کـه نیمـی از فیس مـاه رسطـان  را ادارۀ مکتب 

و نیـم دیگـر را والدیـن متقبل شـوند.

موصـوف در ادامـه گفـت کـه عرضـۀ خدمـات تعلیمـی در مکاتـب 

خصوصـی، بـه دلیـل جلوگیری از شـیوع ویـروس کرونـا در جریان 

مـاه جـوزا بـه گونـۀ کامـل متوقـف نبـود و رونـد آمـوزش در ایـن 

مکاتـب در برخـی مناطق کشـور، تـا هفته های آخر ایـن ماه ادامه 

داشـت و بنابـر آن، والدیـن شـاگردان مکاتب خصوصـی، مکلف به 

پرداخـت فیـس ایـن ماه دانسـته شـده اند.

او ترصیـح کـرد کـه عرضـۀ خدمات تعلیمـی در مکاتـب خصوصی، 

بـه دلیـل جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا، تنهـا درجریـان مـاه 

رسطـان، بـه گونـه کامـل متوقـف شـده بود.

واحدیـار گفـت کـه سـکتور معـارف کشـور، چـه خصوصـی و چـه 

دولتـی بـه ویـژه در وضعیـت کنونـی، نیـاز بیشـر به حایـت مردم 

دارد.

هـزار  از ۳  بیـش  در حـال حـارض  معـارف،  وزارت  آمـار  براسـاس 

مکتـب خصوصـی در رسارس کشـور فعالیـت دارنـد و در آن، بـرای 

بیـش از ۶۵۰ هـزار شـاگرد، خدمـات آموزشـی فراهـم مـی شـود.

ایـن درحالـی اسـت کـه پـس از رشوع مکاتـب خصوصـی در مـاه 

خواسـتار  دانش آمـوزان  از  خصوصـی  مکاتـب  روان،  سـال  اسـد 

پرداخـت فیـس ماه هـای جـوزا و رسطان- کـه مکاتب تعطیـل بود- 

است. شـده 

قابـل ذکـر اسـت کـه در جریـان قرنطیـن، کمـر مکاتـب، خدمات 

درس آنایـن را بـه شـاگردان عرضـه کـرده اند. 

اروپـا  اتحادیـۀ  ویـژۀ  فرسـتادۀ   

یـک  در  افغانسـتان  بـرای 

بـا طلوع نیـوز می  گویـد کـه  گفت وگـوی ویـژه 

نشـان  کـه  نـدارد  وجـود  روشـنی  هیچ نشـانۀ 

کرده انـد. مثبـت  تغییـر  طالبـان  دهـد 

از  نگرانـی  ابـراز  ضمـن  نیکلولسـن  تومـاس 

کـه  می افزایـد  افغانسـتان  کنونـی  اوضـاع 

دارنـد،  حضـور  طالبـان  بخش هایی کـه  در 

حقوق بـر به گونـۀ روشـنی نقـض شده اسـت؛ 

امـا طالبـان در ایـن بـاره واکنـش نشـان نداده 

انـد.

واضـح  نشـانۀ  »هیـچ  گفـت:  بـاره  ایـن  در  او 

وجـود نـدارد که طالبـان به گونه بنیـادی تغییر 

کرده انـد. و ایـن نشـانه یی از نگرانـی قـوی را 

بیـان می کنـد و این کـه مـا ایـن نقـض جـدی 

قوانیـن حقوق بـری و حقوق بـر را می بینیم 

و چیـزی را کـه مـا منی بینیـم ایـن اسـت کـه 

طالبـان به گونـۀ واضـح می گوینـد کـه آنـان در 

ایـن دخیل نیسـتند و بـا آن مخالفت دارند. در 

ایـن ولسـوالی ها مـا نقـض دوام دار و گسـردۀ 

حقوق بـر  و  حقوق بـری  جهانـی  قوانیـن 

بـرای آن افغانسـتان متعهـد  را می بینیـم کـه 

اسـت. مـا دخـران را می بینیـم کـه از رفـن 

بـه مکتـب منـع شـده اند، ما گـواه قطع شـدن 

دسـت ها اسـتیم کـه یـک نوعـی از جـزا پـس 

از روندهـای ابتدایـی قضایـی رخ می دهـد، ما 

امـوال عامـه را می بینیـم، مـا تخریـب  غـارت 

می بینیـم.« را  عامـه  دارایی هـای 

رونـد  از  اروپایـی  بلندپایـه  دیپلومـات  ایـن 

نگـران  دوحـه  صلـح  گفت وگوهـای  آهسـته 

اسـت و می گویـد کـه طالبـان به گونـۀ رسـمی 

می گوینـد کـه بـه گفت وگوهـا متعهـد اسـتند، 

راه  از  قـدرت  گرفـن  بـرای  را   تاش هـا  امـا 

نخسـت  »مـا  می دهنـد:  ادامـه  نیـز  نظامـی 

نظامـی  حـل  راه  مـا  بـاور  بـه  کمـه  گفتیـم 

ممکـن نیسـت. مـا حـرف قاطـع خـود را تکرار 

می کنیـم کـه گرفـن قـدرت از طریـق نظامـی 

بـه انـزوای جهانـی خواهـد انجامید و تأسـیس 

خواهـد  انـزوا  بـه  نهـاد  نـام  اسـامی  امـارت 

انجامیـد و گزینـه اکنـون بـرای طالبـان ایـن 

اسـت کـه یـا مذکره کننـد و راه حـل را دریابند 

سـوی  از  کـه  بیانجامـد  افغانسـتانی  بـه  کـه 

و  و همـکاران جهانـی حایـت شـود  منطقـه 

بـه افغانسـتان اجـازه دهـد تـا پیرفـت کند یا 

بـه وضعیتـی برگردند کـه در آن افغانسـتان در 

انـزوا بـود.«

اروپـا  اتحادیـه  اروپایـی،  مقـام  ایـن  به گفتـۀ 

امیـدوار اسـت کـه نیروهـای خیـزش  مردمـی 

در برابـر طالبـان نقـش مثبتـی را بـازی کنند؛ 

امـا او اتـکا بـر نیروهـای خیـزش مردمـی را بـا 

می دانـد.  همـراه  خطرهایـی 

 در دیـدار سـوپرجام فرانسـه، لیـل موفـق شـد بـا نتیجـه یک 

بـر صفـر پاریسـن ژرمـن را شکسـت دهد تـا بدیـن ترتیب پی 

اس جـی بـاز هـم در مقابـل لیـل ناکام باشـد و پـس از اینکه 

در فصـل گذشـته لیـل توانسـته بـود باالتـر از پـی اس جـی 

قهرمـان لیـگ فرانسـه شـود، اکنون سـوپرجام فرانسـه را هم 

از چنـگ پـاری سـن ژرمـن در بیـاورد. البتـه در ایـن بـازی 

رسمربـی پاریسـن ژرمـن سـعی کـرده ...

 IUSPORT نتایـج تحقیقـات و یافتـه های خرنگاران رسـانه 

از دادگاه شـهر مادریـد در بررسـی پرونـده سـوپرلیگ اروپـا 

)دادگاهـی کـه بـه نفع مؤسسـان سـوپرلیگ و علیـه یوفا رأی 

داد(، نشـان مـی  دهـد کـه بـر خـاف گفته هـا، هیـچ  یک از 

دوازده باشـگاهی کـه در ابتـدا حامی طرح سـوپرلیگ بودند، 

هـم اکنـون نیـز از ایـن پـروژه انـرصاف نـداده  انـد. بـه نقل از 

رسـانه IUSPORT، چهـار مـاه ...

ورزش
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وزارت معارف: از مکاتب به حیث سنگر استفاده نشود    اتحادیه اورپا:
 نشانه روشنی دال بر تغییر مثبت طالبان وجود ندارد   

 تبارز همدلی و همصدایی 
دولت و ملت

 اهل تشیع حامی جمهوریت 
هستند نه بی طرف

اجماع ملی در مقابله 
با گروه طالبان 

 همـه شـاهد هسـتیم کـه امـروز افغانسـتان در معرض 
تهاجـم وسـیع و وحشـیانه دشـمنان قرار گرفته اسـت. 
جنگـی کـه آتـش آن بـا عقبـه دیـن، تریـاک، تـرور، 
جنایـت و مقاصد شـوم کشـورهای خارجـی افروخته تر 
می شـود. دشـمن، امروز عـزت، ناموس، خـاک و ارزش 

هـای معنـوی و مادی مـا را مـورد  ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

نویسـنده چیـره دسـت  آبـادی   محمـود دولـت 

فارسـی زبـان، نامـی پـر آوازه و خالـق بلندتریـن 

شـاید  اسـت.  »کلیـدر«  فارسـی  زبـان  رمـان 

همیـن  روی  از  را  آبـادی  دولـت  بیشـری ها 

نیـز  افغانسـتان  در  می شناسـند.  رمانـش 

همین گونـه اسـت. از آن جـای که اثرهـای دولت 

بسـیار  خواننـده  ای  هـم  افغانسـتان  در  آبـادی 

در  پـرکار  نویسـنده های  از  یکـی  خـود  و  دارد 

خطـه زبـان فارسـی شـناخته می شـود، بـر ایـن 

شـدم کـه کـم و بیـش بـه زندگـی و...

شـعر  جشـنواره  چهارمیـن  صلصـال  اتحادیـه 

صلصـال را بـا حضـور شـاعران فارسـی زبـان در 

می کنـد.  برگـزار  سـویدن 

اتحادیـه صلصال در اعامیه ی نوشـته اسـت که 

جشـنواره صلصـال با حضـور مهانان جشـنواره 

بـه  فارسـی  ادبیـات  و  فرهنـگ  عاقمنـدان  و 

آمفـی  سـالن  در  سـمپتامر ۲۰۲۱  تاریـخ ۱۱ 

تئاتـر دانشـگاه اوپسـاال برگـزار خواهـد شـد.

در اعامیه اتحادیه  ...

 کارنامه ی پربار 
از نویسنده ی 

پرکار

 اتحادیه صلصال 
چهارمین 

جشنواره ی شعر 
صلصال را برگزار 

می کند

 بسیـج مـلی
برابر دشمن  در   
ایجـاد کنیـد   

ملی: شــورای  نمایندگان  ز  ا رئیس جمهور  خواســت 
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کنید    ایجاد  دشــمن  بر  برا در  ملی  بســیج   

 محمـد ارشف غنـی، رئیس جمهور کشـور از منایندگان مجلس 

و مرشانوجرگـه خواسـت کـه با همـکاری مردم، بسـیج ملی علیه 

دشـمن ایجاد کنند.

آقـای غنـی کـه روز دوشـنبه 11 اسـد در یک نشسـت اضطراری 

در شـورای ملـی اشـراک کـرد و گفـت: »هـر مناینـده ملـت، هر 

سـناتور صاحـب با هـزاران نفر ارتبـاط دارد، از روابـط قوی تان از 

شـبکه های قوی تـان امـروز اسـتفاده کنیـد کـه یک بسـیج ملی 

انجـام شـود و یـک جـواب قاطـع بـه دشـمنان افغانسـتان داده 

شود.«

آقـای غنـی در قسـمتی دیگـر از سـخنانش افـزود: »واضـح مـی 

گویـم کـه امـروز مردم مـا در معرض یک تجاوز آشـکار قـرار دارند 

کـه مبنـای آن فتنـه و ابـزار آن مکر و خدعه اسـت. ایـن تجاوز بر 

مـا تحمیـل شـده اسـت. ایـن جنـگ بـر ما تحمیل شـده اسـت. 

ایـن فتنـه بر ما تحمیل شـده اسـت. حکم خداوند اسـت که اگر 

کسـی متجاوز اسـت و دسـت از تجاوز بر منی دارد، جنگیدن در 

مقابـل رش و فتنـه آن گـروه وجیبه یک جامعه مسـلامن اسـت.«

صلح، روند وارداتی و شتابزده

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور در ایـن نشسـت همچنیـن 

گفـت کـه متاسـفانه مشـکل از جایـی ایجاد شـد کـه درس های 

افغانـی و بین املللـی صلـح مراعـات نشـدند. جـای یـک رونـد 

گرفـت.  وارداتـی  رونـد شـتابزده ی  یـک  را  واقعبینانـه  و  ملـی 

رونـدی کـه بـر فرضیـه های خام اسـتوار بود و اساسـش را فشـار 

بـر جمهوریـت و تخریـب دموکراسـی می سـاخت. 

آقـای غنـی گفـت که این رونـد نه تنها منجر به صلح نشـد، بلکه 

کوشـش مرشوعیت بخشـی به یک گروه متجاوز و رشیر و تالش 

بـرای مرشوعیـت زدایـی از صـف واحد جمهوریت شـد. این روند 

شـک ایجـاد کرد. ابهام خلـق کرد و محصولـش همین وضعیتی 

اسـت که شـام می بینید.

او ادامـه داد: »در اینجـا مـی خواهـم تکـرار کنـم کـه اولویـت مـا 

در صـف جمهوریـت رسـیدن بـه صلـح عادالنـه و پایـدار اسـت. 

امـا متاسـفانه در نیـت طالبـان و حامیـان شـان فتنـه را مـی 

بینیـم. بـرای کسـانی کـه سـفید منایـی می کننـد و می گوینـد 

کـه طالبـان تغییـر کـرده انـد، دیروز هـم گفتـم و امروز بـاز تکرار 

میکنم. بلی! طالبان تغییر کرده اند. در ظلم و خشـونت شـدید 

تـر شـده انـد. نسـبت به گذشـته مـزدور تر شـده انـد. هامنگونه 

کـه در دوران حاکمیـت خـود تاریخ و جغرافیه و وطن دوسـتی را 

از نصـاب حـذف کـرده بودنـد، اکنـون به حـذف معتقد تر شـده 

انـد. بـاالی تاریـخ و جغرافیـه ایـن وطـن هجـوم آورده اند.«

رئیـس جمهوری گفـت: »در ما فی ضمیر طالبـان هیچ اعتقادی 

بـه صلـح و مذاکـره ندارند، الـی این که ما میـدان جنگ را تغییر 

بدهیـم تا این محاسـبه گمراه کننده شـان تغییر کند.«

سرمقاله

 همه شـاهد هسـتیم که امروز افغانسـتان در معرض تهاجم 

وسـیع و وحشـیانه دشـمنان قـرار گرفتـه اسـت. جنگـی که 

آتـش آن بـا عقبه دیـن، تریاک، ترور، جنایت و مقاصد شـوم 

کشـورهای خارجـی افروخته تر می شـود.

دشـمن، امـروز عـزت، ناموس، خاک و ارزش هـای معنوی و 

مـادی مـا را مـورد حملـه قرار داده اسـت و مـی خواهد متام 

دارایـی هـای تاریخـی، فرهنگـی و سیاسـی مـا را بیرحامنه 

تـاراج کننـد و متام هسـتی مـا را به نابودی بکشـاند.

جنـگ مـا بـا دشـمن در رشایـط فعلـی روی منافـع نیسـت؛ 

بلکـه جنـگ بـرای بقـا اسـت. امـروز کشـور، فرهنـگ، تاریخ 

و ارزش هـای مشـرک ملـی و از همـه مهمـر هسـتی ما در 

خطـر افتـاده و مـا ناچاریـم که از هسـتی خود با متـام توان 

و قـدرت دفـاع مناییم.

افغانسـتان، دامنـه و  از  بـا آغـاز خـروج نیروهـای خارجـی 

گـروه  و همـکاری  بـا همدسـتی  گسـره حمـالت طالبـان 

هـای  دسـتگاه  حامیـت  و  املللـی  بیـن  تروریسـتی  هـای 

اسـتخباراتی خارجی در رسارس کشـور وسـعت یافت. دراین 

مـدت متـام جغرافیای افغانسـتان در آتش جنگ می سـوزد 

و امنیـت و آرامـش مـردم افغانسـتان در متـام نقـاط کشـور 

برهـم ریختـه اسـت.

در ایـن مـدت تعـدادی از ولسـوالی هـا و مناطـق مهـم از 

جملـه تعـدادی از بنـدرگاه هـای تجارتـی به دسـت طالبان 

افتـاد. ملیشـه هـای طالب تـا دروازه شـهرهای بـزرگ پیش 

آمدنـد و در هفتـه هـای اخیـر طالبـان در داخـل شـهرهای 

فاصلـه چنـد صـد  در  هـرات  و  غزنـی  لشـکرگاه،  قندهـار، 

مـری بـا نیروهـای امنیتـی مـی جنگنـد. 

تبلیغـات  طالبـان،  نظامـی  هـای  پیـرشوی  بـا  همزمـان 

منسـجم، برنامـه ریـزی شـده و هدفمنـد ایـن گـروه بـرای 

تضعیـف مـورال نیروهـای امنیتـی و ایجاد  شـک و تردید در 

اذهـان عمومـی نیـز رشوع شـد.

ایـن کـه گـروه طالبـان تغییـر کرده انـد؛ طالبان بـا حکومت 

دشـمنی دارنـد؛ نـه با مـردم ملکـی؛ حکومت انگیـزه واقعی 

و  هـا  ولسـوالی  سـقوط  نـدارد؛  طالبـان  بـا  جنـگ  بـرای 

تعامـل  یـک  نتیجـه  مقاومـت،  و  درگیـری  بـدون  مناطـق 

پنهانـی اسـت؛ بنابرایـن جنـگ و مقاومـت در برابـر طالبان 

یـک کار بیهـوده و عبـث اسـت.

طالبـان مـی خواسـت هامنند دهـه هفتاد با پیـرشوی های 

بـرق آسـا، راه انـدازی تبلیغـات گسـرده و متـاس بـا ریـش 

سـفیدان و متنفـذان محلی و ایجاد فضای رعب و وحشـت، 

مـردم را بـه تسـلیمی در برابـر طالبان وادار سـازند.

ایـن تاکتیـک طالبـان هرچنـد در ابتـدا مؤثـر واقـع شـد و 

تعـدادی از مناطـق و ولسـوالی هـا بـدون مقاومـت سـقوط 

کردنـد؛ امـا مـردم بسـیار زود متوجـه دسیسـه های دشـمن 

شـدند و چـاره را در مقاومـت و ایسـتادگی در برابـر طالبـان 

دیدنـد. مـردم درک کردنـد که طالبـان نه تنهـا تغییر نکرده 

انـد کـه وحشـی تر و درنـده خو تـر از گذشـته بـا مـردم تحت 

کنـرل شـان رفتـار مـی کنند.

گزارشـات تکاندهنـده از رفتارهـای ضـد انسـانی و خـالف 

اصـول و موازیـن بیـن املللی ملیشـه های طالـب در والیت 

های شـامل، سـبب شـد کـه وجـدان عمومـی بیدار شـود و 

مـردم نسـبت بـه وظایـف و مسـوولیت هـای ملـی و انسـانی 

شـان آگاهـی پیـدا کنند.

از یمـن همیـن بیـداری و آگاهی، اکنون ما بـه یک گفتامن 

ملـی در ارتبـاط بـا تروریسـم، طالبـان و نظـام جمهـوری و 

ارزش هـای مشـرک ملـی دسـت یافته ایـم. ایـن اجـامع در 

چهـره مقاومـت مردمـی در والیـت های شـامل و نیـز والیت 

هـای بامیـان، دایکنـدی، غزنـی و هـرات و اجـامع سیاسـی 

و رهـران سیاسـی در ارگ ریاسـت   میـان سیاسـتمداران 

مجلـس  دیـروز  العـاده  فـوق  جلسـه  در  نیـز  و  جمهـوری 

شـورای ملـی تبـارز یافـت.

همصدایـی مـردم در دفاع از جمهوریـت و مقابله با طالبان، 

و هـراس  گرایـی  افـراط   بـا  مبـارزه  در  را  مسـیر جدیـدی 

افگنـی بـاز کرده اسـت. اکنون وظیفه و مسـوولیت حکومت 

اسـت کـه از خیـزش هـا و قیـام هـای مردمـی علیـه طالبان 

پشـتیبانی  و  افگـن حامیـت  هـای دهشـت  گـروه  سـایر  و 

کرده و اشـتباهات سیاسـی گذشـته را که منجـر به تضعیف 

جمهوریـت، ارزش هـای دموکراتیـک و برقـراری عدالـت در 

کشـور گردیـد، جـران کند. 

و  ارضـی  متامیـت  از  دفـاع  در  ملـی  همگرایـی  و  اتحـاد   

ارزش هـای قانـون اساسـی  و مقابلـه با تجاوز و لشکرکشـی 

گـروه هـای تروریسـتی هـم اکنـون بـه عنـوان یـک اصل در 

گفتـامن ملـی مطـرح مـی باشـد. همـه شـهروندان کشـور 

اراده جـدی بـرای مقابلـه بـا تجـاوز سـازمان یافتـه سـازمان 

های اسـتخباراتی کشـورهای همسـایه را دارند. شـهروندان  

جنـگ  میـدان  بـه  باردگـر  افغانسـتان  تـا  خواهنـد  منـی 

اجـامع  ایـن  اکنـون  تبدیـل شـود.  نیابتـی کشـورها  هـای 

شـکل گرفتـه اسـت؛ امـا میـزان بهـره گیـری از ایـن اجـامع 

و چگونگـی مدیریـت آن بـه مسـووالن حکومتـی و رهـران 

سیاسـی مربـوط مـی شـود. اگـر ایـن بار نیـز مانند گذشـته 

از ظرفیـت هـای ملـی بـرای امنیـت، ثبـات و توسـعه کشـور 

درسـت اسـتفاده نشـود، دیگـر فرصت برای جـران آن باقی 

ماند. منـی 

صحبـت هـای واضـح، رصیـح و جامـع رییـس جمهـور در 

پارملـان نشـان مـی دهـد کـه افغانسـتان بـه یـک گفتـامن 

ملـی در مقابلـه تجاوزکاران دسـت یافته اسـت. اکنون زمان 

آن اسـت کـه از ایـن اجـامع بـرای تقویـت نظـام جمهـوری، 

حقـوق  و  عدالـت  برقـراری  دموکراسـی،  هـای  ارزش 

شـهروندی سـود بـرده شـود. اگـر دشـمن، دیـن، تاریـخ و 

جغرافیـای مـا را مـورد هجـوم قرار داده اسـت؛ ما بایـد اراده 

و جدیـت جمعـی خـود را در دفـاع از هویـت ملـی نشـان 

بدهیـم. تغییـر مسـیر جنـگ و بازپس گیری مناطق اشـغال 

شـده مـی توانـد به عنـوان یـک شـاخص در مدیریـت کالن 

امنیتـی بـه حسـاب بیایـد. 

او افـزود: »مـن انسـان واقعبین هسـتم. در گذشـته زندگی منی 

کنـم. مسـئولیتم را احسـاس می کنـم و می دانم کـه اکنون وقت 

اتحاد و همبسـتگی اسـت و فرصت برای جدا سـاخنت مالمت و 

سـالمت نیسـت. قضـاوت در مـورد گذشـته نزدیک را بـه وجدان 

آگاه هـر مـرد و زن افغـان می گـذارم. مترکـز امروز مـن بر وحدت 

ملی و یکپارچگی ماسـت.«

رئیـس جمهـور گفـت کـه امروز در معـرض یک آزمـون کالن ملی 

قـرار داریـم. آیـا مـا بـا متـدن چندهـزار سـاله، مفاخـر و مرکـز 

اعتـدال و روشـنگری دینـی بـود، در مقابـل فتنـه یـک مشـت 

اجیـر و خونخـوار از پـا میافتیـم؟ آیـا بـا همـه ایـن رسمایـه دینی 

و تاریخـی و فرهنگـی اجـازه می دهیـم تا مدرسـه منحـرف اکوره 

ختـک و امثـال آن رسنوشـت مـا را از بیـرون رقـم بزننـد؟ آیـا مـا 

در مقابـل یـک گروهـی کـه هیـچ تفاوتـی با خـوارج صدر اسـالم 

نـدارد، زانـو میزنیـم. نه.«

رئیـس جمهـور در بخشـی دیگـر از سـخنانش گفـت کـه مـا بـا 

یـورش بـی سـابقه تروریـزم روبـرو هسـتیم. ایـن یـورش سـه بعـد 

دارد. طالبـان، طالبـان 24 سـال پیش نیسـت. طالبان متشـدد 

تـر، خونخـوار تـر و جابرتـر بـر مـا هجـوم آورده اسـت. 

ارتباط طالبان با تروریستان بین املللی

رئیـس جمهـور کشـور در این نشسـت همچنین افـزود: »طالبان 

نـه تنهـا ایـن کـه روابـط خـود را بـا تروریسـتان داخلـی و بیـن 

املللـی قطـع نکـرده بلکـه ایـن روابـط قـوی تـر شـده اسـت، 

خشـونت شـان افـزون تـر شـده اسـت.«

و  احـکام  بـه  طالبـان  بی اعتنایـی  داد،  ادامـه  غنـی  آقـای 

ارزش هـای دیـن مبین اسـالم و قوانین بین املللی برشدوسـتانه 

و حمالت شـان بر زنان و فعاالن مدنی و رسـانه ای بیشـر شـده 

اسـت. ایـن بـار مـا بـا یـک حرکـت پراگنـده و بـی تجربـه روبـرو 

نیسـتیم. با یک دسـتگاه منظم سـوق اداره روبرو هسـتیم که در 

عقـب آن ائتـالف نامقـدس تروریزم بین املللـی و حلقات حامی 

شـان قـرار دارند. 

او گفـت کـه بـا یک یورشـی روبرو هسـتیم که عقبـه آن را مفکوره 

روبـرو  یورشـی  یـک  بـا  می کنـد.  پـر  اندیشـی  تاریـک  و  دگـم 

هسـتیم کـه در عقـب آن باجگیران بنادر، کالنریـن قاچاق بران 

مـواد مخـدر به شـمول هیرویین و انواع مواد مخـدر، قاچاقچیان 

معـادن کرومایـت و طـال  و قاچاقیـان چـوب  و رخـام... قـرار 

دارنـد. ایـن جنـگ را مـا در مقابـل ائتـالف نامقـدس گـروه های 

ترورویسـتی، ایدیولوژیـک، قاچاقـران، باجگیـران و رهزنان می 

منایم.

رئیـس جمهـور افـزود، بوجـود آمـدن این عقبـه مغلق طالبـان را 

واداشـته اسـت تا بـه قضاوت شمشـیر رو کنند و پیـروزی خود را 

در میـدان جنـگ ببیننـد. ولـی تکـرار می کنـم که این محاسـبه 

غلط و نادرسـت، طالبان را ذلیل خواهد سـاخت و دفاع مرشوع 

و برحـق مـردم افغانسـتان در مقابـل ایـن یـورش عظیـم باالخـره 

پیـروز خواهد شـد.

در ایـن نشسـت، میررحامن رحامنی، رئیـس مجلس منایندگان 

نیـز گفـت کـه شـامری از مناینـدگان مجلـس در کنـار مـردم بـه 

مبـارزه بـا تروریسـم پرداختـه و مـا از ایـن اقـدام آنـان اسـتقبال 

می کنیـم.

آقـای رحامنـی بـا تاکیـد بر صلح، خطـاب به گـروه طالبان گفت 

کـه جنـگ افغانسـتان یک بـازی باخت باخـت اسـت و بازنده آن 

مردم افغانسـتان است.

گفتنـی اسـت که گـروه طالبان بعـد از توافقنامه صلح بـا ایاالت 

امریـکا و آزادی 5 هـزار زندانـی اش، حمالتـش را افزایـش داد و 

تاکنـون توانسـته چندین ولسـوالی را بـه ترصف خـود درآورد.

کـې بـه د خامـو مـوادو د نشـتون لـه املـه د خصـويص سـکتور 

فابریکـې وتـړل يش.(( هغـه دا هـم وويـل چـې پـه هېـواد کـې د 

نندارتون لپاره دایمي ځای نشـته او باید د صنعت او سـوداګرۍ 

وزارت پـه یـاده برخـه کـې پاملرنـه وکړي. 

د سـوداګرۍ او صنعـت وزرات مرسـتیال فیـاض الدیـن غیـايث 

وویـل چـې په داسـې حاالتو کـې د نندارتونونو جـوړول ډېر ګټور 

دي.

هغـه وویـل چـې د صنعـت او سـوداګرۍ وزارت هـر وخـت لـه 

خصـويص سـکتور رسه مرسـته کـړې او دوی تـه یې پـه راتلونکي 

کـې د همـکاری ډاډ ورکـړ. نومـوړي لـه سـوداګرو او صنعتکارانـو 

څخـه غوښـتنه وکـړه چـې راتلونکـو دوه میاشـتو کـې پـه عـريب 

اماراتـو کـې د 1٩٠ هېوادونـو پـه ګـډون نندارتـون جوړیـږي نـو 

بربنـډه السـوهنه او نظامـي مداخلـه تـورن کـړ.

الریـون کوونکـو پـه پرېکـړه لیـک کـې چـې د کانـاډا، فرانسـې د 

بهرنیـو چـارو وزارتونـو پـه ګـډون ملګـرو ملتونـو او نړیوالـو بـرشي 

ادارو تـه هـم لېـږل کیږي غوښـتنه وکـړه چې د پاکسـتان دولت او 

پـوځ لـه خوا د ترهګـرو د روزنې، پټنځایونو، متویـل او تجهیز خپله 

مـره چوپتیـا ماتـه کړي.

دوی دغـه راز نړیوالـو تـه خـرداری ورکـړ چـې د پاکسـتان له خوا 

د ترهګـرۍ پالنـه نـه یـوازې د افغانسـتان امنیت او ثبـات ته خطر 

رامځتـه کـوي، بلکـې د نـړۍ امنیـت تـه هـم ګـواښ پېښـوي چې 

بایـد مخنیوی یـې ويش.

تـر دې مخکـې هـم د اروپـا او امریـکا په بېالبېلو ښـارونو کـې ورته 

الریونونـه شـوي او پـه نږدې راتلونکـي کې هم په نـاروې، جنیوا او 

نـورو کـې د ورتـه الریونونو تیاری نیـول کیږي.

افغـان سـوداګر هـم بايـد ورتـه نـوم ليکنـه وکـړي.

فابریکـو  ویلـې کولـو  اوسـپنې  د  همدارنګـه عبدالنصیـر رښـتیا 

اوسـپنۍ  د  تـه  هېوادونـو  ګاونډيـو  چـې  وویـل  رییـس  اجرايیـه 

قاچـاق د دوى کارونـه لـه خنـډ او ځنـډ رسه مـخ کـړي دي.

ده زياتـه کـړه: ))هـم ناامنـۍ او هـم قاچـاق مـوږ د خامـو مـوادو 

لـه کمښـت رسه مـخ کـړي يو که دا حـاالت دوام وکړي مشـکالت 

بـه لـه حـده ډېـر يش.(( ټاکل شـوې ده چې دغـه نندارتون درې 

ورځـې دوام وکړي.

د يادونـې ده چـې دا مهـال د هـرات د اسـالم قلعـه، د کنـدوز د 

شـېرخان بنـدر او د کندهـار د سـپني بولدک بندرونـو کنټرول له 

وسـله والو طالبانـو رسه دى.

 د کابـل د صنایعـو او کانونـو خونـه وایـي، کـه حکومـت هرڅه ژر 

د هېـواد بندرونـه پـه خپل کنټرول کـې نه کړي، ډېـرې فابريکې 

بـه د خامـو مـوادو د نشـتون له امله وتـړل يش. دغـه څرګندونې 

د کابـل د صنایعـو او کانونـو خونـې اجرايیـه رییـس محمـد کریم 

عظيمـي د زمـري پـه ۱۱مه د افغانسـتان د سـوداګرو د اتحادیې 

لـه لـوري د ملتونـو ملګرتیـا نندارتـون د پرانیسـتې پـه مراسـمو 

کـې وکړې. 

هغـه وویـل چـې پـه دې وروسـتيو کـې د هېـواد د ډېـرو بندرونـو 

کنټـرول د دولـت لـه وسـله والـو مخالفينـو رسه دى چې لـه امله 

يـې حکومـت هـره ورځ ٣٠ ميليونـه ډالـره عوايد له السـه ورکوي.

نومـوړي زياتـه کـړه: ))حکومـت دې ډېـر ژر خپـل بندرونـه بېرته 

ترالسـه کـړي کـه حالـت همداسـې روان وي پـه درېيـو میاشـتو 

 سـلګونو افغانانـو د کانـاډا او فرانسـې پـه ټورنټو او پاریس ښـارونو 

کـې د پاکسـتان او ایـران د السـوهنو پـر ضد الریونونـه وکړل.

دغـه الریونونـه چې پرون تر غرمې وروسـته تررسه شـوي، ګډونوالو 

یـې د افغانسـتان د مـي امنیتي ځواکونو او جمهـوري نظام څخه 

مالتـړ څرګنـد کـړ او په افغانسـتان کـې یې د پاکسـتان، ایـران او 

نـورو هېوادونـو د نیابتي جګړې د ژر تر ژره بندېدلو غوښـتنه وکړه.

الریـون کوونکو چې د افغانسـتان تور، سـور او زرغـون بیرغونه او د 

پاکسـتان نیابتـي جګړې ضد شـعارونه لـه ځانونو رسه لېـږدول، د 

ژونـدي دې وي مـي امنیتي ځواکونه شـعارونه ورکول.

پـه دواړو الریونونـو کـې ویناوالـو پـه ځانګـړې توګـه پاکسـتان د 

افغانسـتان پـه کورنیـو چـارو کـې د ټولـو نړیوالـو اصولو خـالف په 

“که حکومت ژر بندرونه ونه نیيس ډېرې فابريکې به وتړل يش”

سلګونو افغانانو کاناډا او فرانسه کې د پاکستان او ایران پر ضد الریونونه وکړل

کارتون

تبارز همدلی و همصدایی 
دولت و ملت 

حفیظ اهلل زکی

 

 

 

در پاکسـتان، بتاریـخ ۲۵ رسطـان سـال جـاری در اسـالم آبـاد در 

حالـی اختطـاف گردیـده بـود کـه وی بـه خاطـر خریـداری به یک 

مارکیـت آمـده بـود. امـا  بعـد از پنـج سـاعت، در حالـی پیـدا شـد 

کـه تعذیـب و شـکنجه شـده بود.

حکومـت افغانسـتان پـس از ایـن رویداد، سـفیر و دیگـر دیپلامت 

هـای خـود را از پاکسـتان فراخوانـد و از پاکسـتان تقاضا منود که 

ایـن موضـوع را بـه طور درسـت بررسـی مناید. 

خواهـد داشـت.

بـه قـول وی خیـزش هـای مردمی نیز در کنـار نیروهـای امنیتی و 

دفاعـی کشـور در والیت هـرات در حال پیرشوی هسـتند.

رسبازگیری اجباری در مدارس پاکستانی

مـدارس  در  رسبازگیـری  کـه  می شـود  گفتـه  حـال  عیـن  در 

درخواسـت  از  کسـانیکه  اسـت.  شـده  اجبـاری  نیـز  پاکسـتانی 

رسبـازی بـرای جنـگ در افغانسـتان متـرد کنـد، از امتیـاز آموزش 

می شـود. افگنـده  زنـدان  بـه  و  می شـود  محـروم  مدرسـه  در 

فـواد امـان بـا نـرش کلیـپ ویدیویـی دیگـری کـه شـامری افـراد 

سـخن  اردو  بـه  و  می دهـد  نشـان  را  پـا  بـه  زوالنـه  و  ریـش دار 

می گوینـد، اضافـه داشـته اسـت کـه شـامر زیـادی از شـاگردان 

مـدارس دینـی در پاکسـتان وقتـی از آمـدن بـه جنگ افعانسـتان 

رس بـاز زدنـد، تسـط پولیـس پاکسـتان بـه به زنـدان افگنده شـده 

ند. ا

بـا ایـن حـال شـامر از خانواده هـای پاکسـتانی تحت نظـر مبلغان 

پاکسـتانی گـروه طالبـان، فرزنـدا ن خـود را بـه جنـگ افغانسـتان 

ارسـال می کننـد.

یـک گـزارش دویچـه ولـه کـه حـدود دو هفتـه پیـش منتـرش شـده 

بـود نیـز تائیـد می کنـد کـه اجسـاد کشـته شـدگان جنگجویـان 

خانه های شـان،  بـه  انتقـال  از  پـس  طالبـان،  گـروه  پاکسـتانی 

در میـان قبایـل پاکسـتانی در مناطـق رسحـدی ایـن کشـور، بـا 

می شـود. اسـتقبال  مذهبـی  گسـرده  تبلیغیـات 

هـرات خـر داده اسـت. او گفتـه اسـت تـا پاک سـازی کامـل والیـت 

هـرات عملیـات ادامـه دارد. در همیـن حـال وزارت دفـاع ملـی بـا نـرش 

خرنامـه ای دیگـری گفتـه اسـت کـه 52 جنگجـوی گـروه طالبـان بـه 

شـمول پنـج قومنـدان مهـم ایـن گـروه در نـرد بـا نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی کشـور در والیـت هـرات کشـته شـدند. در خرنانه ترصیح شـده 

اسـت کـه روز گذشـته، نیروهـای دفاعـی، امنیتـی، کوماندوهـا و بسـیج 

مردمـی بـا حامیـت قوای هوایـی، در بخش های از  ولسـوالی های گذره، 

انجیـل، چشـت رشیـف و مرکـز والیت هـرات، تروریسـتان گـروه طالبان 

را هـدف قـرار دادنـد کـه در ایـن حمـالت ۵۲ تروریسـت گـروه طالبـان 

بـه شـمول پنج قومنـدان برجسـته این گروه بـه نام هـای مالعبدالظاهر، 

صـدام، مالنصیـر، مالمجیـد، مالظاهر سـلطان زایی کشـته شـدند و ۶۵ 

تـن دیگـر از جنگجویان این گروه به شـمول ۲ قومانـدان کلیدی آنان به 

نام هـای مالعبدالرحمـن و مالعبدالحی زخمی شـدند. در خرنامه های 

وزارت دفـاع ملـی اضافـه شـده اسـت کـه در ایـن نردهـا مقـدار زیـادی 

از مهـامت و تجهیـزات جنگـی گـروه طالبـان نیـز متخریب شـده اسـت.

 وزارت خارجۀ افغانسـتان می گوید که یک هیات، به خاطربررسـی 

قضیـه اختطـاف سلسـله علـی خیـل دخـر سـفیر افغانسـتان، وارد 

اسـالم آباد شـده است.

گـران هیـواد سـخنگوی وزارت خارجـه، بتاریـخ ۱۱ اسـد بـه آژانـس 

خـری پـژواک گفـت کـه هیـات بـا مقـام هـای پاکسـتانی، قضیـۀ 

یادشـده را مشـرکاً بررسـی مـی کننـد.

سلسـله علـی خیـل دخر نجیـب اللـه علی خیل سـفیر افغانسـتان 

تویتـی  در  افغانسـتان  ملـی  دفـاع  وزارت  سـخنگوی  امـان  فـواد   

نوشـته کـه نیروهای هوایـی امریکا یک مخفـی گاه جنگجویان گروه 

طالبـان را در حومـه شـهر ترینکـوت مرکـز والیـت ارزگان هدف یک 

حملـه هوایـی قـرار داده اند.

بـه گفتـه امـان این حمله صبح روز دوشـنبه )11 اسـد( انجام شـده 

اسـت. وی امـا توضیـح نداده اسـت که چـه تعداد و در چه سـطحی 

از جنگجویـان گـروه طالبـان  در ایـن حملـه هـدف گرفتـه شـده 

اسـت. امـان دوشـنبه 11 اسـد یـک کلیـپ ویدیویـی از یـک حملـه 

هوایـی را ضمیمـه ایـن تویـت نیـز منشـر کرده اسـت.

طـی روزهـای اخیـر حمـالت هوایـی نیروهـای امریکایـی دوبـاره بـر 

برخـی مواضـع جنگجویـان گـروه طالبـان از رسگرفتـه شـده اسـت. 

سـه روز پیـش نیـروی هوایی امریکا بـرای رسکـوب جنگجویان گروه 

طالبـان در والیـت هـرات از مبـب افگـن بـی 52 اسـتفاده کرد.

حمـالت هوایـی نیـروی هوایـی امریـکا در حالـی هراز گاهـی انجام 

می شـود کـه در مـدت دو مـاه گذشـته گـروه طالبـان بیـش از 1٠٠ 

در حـدود  گفتـه می شـود هم اکنـون  کردنـد.  تـرصف  را  ولسـوالی 

2٠٠ ولسـوالی در کنـرول گـروه طالبـان قـرار دارد.

عملیات گسرده در والیت هرات

همچنیـن آقـای امـان در تویتـی دیگـری گفتـه اسـت کـه عملیـات 

گسـرده پاک سـازی نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور بـه منظـور 

امـروز در حومـه هـای شـهر هـرات آغاز شـده اسـت. او اضافـه کرده 

ادامـه  عملیـات  نشـود،  پاکسـازی  هـرات  والیـت  تازمانیکـه  اسـت 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه در شـبانه روز 

گذشـته 455 تـن از جنگجویـان گروه طالبـان در نرد با 

نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور و مقاومت هـای مردمی در نقاط مختلف 

کشـور بـه قتـل رسـیدند. ایـن وزارت دوشـنبه 11 اسـد با نـرش خرنامه ای 

گفتـه اسـت کـه 2٣2 تـن دیگـر از جنگجویـان گـروه طالبـان در نـرد بـا 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور جراحت برداشـته اند. به قـول خرنامه 

ایـن جنگجویـان گـروه طالبـان در والیت هـای ننگرهـار، پکتیـا، پکتیـکا، 

لوگـر، قندهـار، هـرات، فاریـاب، جوزجان، بلخ، سـمنگان، هلمنـد، تخار، 

کنـدز، و بغـالن کاپیسـا کشـته و زخمی شـده انـد. خرنامـه می افزاید که 

۸ حلقـه مایـن مختلف النوع که توسـط جنگجویان گروه طالبـان در نقاط 

مختلـف کشـور بـرای هـدف قـرار دادن افـراد ملکـی و نیـرو هـای امنیتی 

جابجـا شـده بود، کشـف و خنثا شـده اسـت.

تشدید جنگ و کشته شدن قومندان مهم طالبان در هرات

ایـن وزارت تائیـد می کنـد کـه جنـگ در والیت هرات تشـدید یافته اسـت. 

والیـت  در  تصفیـه وی  عملیـات گسـرده  یـک  از  تویتـی  در  امـان  فـواد 

 داکـران بـدون مـرز بـا وخیـم اعـالم کردن 

وضعیـت در لشـکرگاه، می گویـد که زندگی 

رسـیده  بن بسـت  بـه  لشـکرگاه  شـهر  در 

. ست ا

نـرش  بـا  اسـد  دوشـنبه 11  روز  نهـاد  ایـن 

بـه  جنـگ  کـه  اسـت  گفتـه  خرنامـه ای 

محدود شـهر لشـکرگاه رسـیده و  رسـیدگی 

بـه زخمیـان را بـرای ما دشـوار کرده اسـت.

لیهـی،  سـارا  از  نقـل  بـه  خرنامـه  در 

هلمنـد  بخـش  پـروژه  کننـده  هامهنـگ 

داکران بدون مرز نوشـته شـده: »جنگ در 

محدوده ای شـهر کار رسـیدگی بـه زخمیان 

را بـرای مـا دشـوار کـرده اسـت؛ کارمنـدان 

مـا بخـش از ایـن جامعه هسـتند چـون آنها 

از خانه های شـان  زیـاد منی تواننـد  تـرس  از  اکـر مـردم  ماننـد 

را بیـرون شـوند. ایـن وضعیـت بسـیار خطرنـاک اسـت و زندگـی 

بـه بـن بسـت رسـیده اسـت. شـامری از کارمنـدان مـا شـب در 

شـفاخانه باقـی می مانند چون مصوونر اسـت، امـا در پهلوی آن 

می تواننـد بـه تـداوی مریضـان بپردازنـد. ماه هـا وضعیـت وخیـم 

بـود ولـی اکنـون وضعیـت وخیمـر شـده اسـت.« 

او می گویـد: در اکـر مناطـق پرجمعیـت شـلیک های بی وقفـه، 

خانه هـای  اسـت.  گرفتـه  صـورت  راکتـی  و  هوایـی  حمـالت 

مسـکونی مـورد حملـه قـرار گرفتـه و شـامر زیـاد مـردم از اثر این 

حمـالت مجـروح شـده انـد. 

در خرنامـه نوشـته شـده کـه بـا وجـود متـام چالش هـا، فعالیـت 

حامیـت  مـرز  بـدون  داکـران  سـوی  از  کـه  بُسـت  شـفاخانه 

می شـود ادامـه دارد و در یـک هفتـه ی گذشـته شـاهد افزایـش 

بـود. چشـمگیر زخمیـان جنـگ 

سـارا لیهـی می گویـد مـا تنهـا در یـک روز ۱۰ عمـل جراحـی 

بـاالی کسـانی کـه در جنـگ جراحـت برداشـته بودنـد را انجـام 

دادیـم، کـه بـرای داکـران بـدون رسحـد در اینجـا نـادر اسـت 

چـون داکـران بـدون مـرز، خدمـات بخـش مراقبـت ترومـا را در 

منی کنـد.  ارایـه  لشـکرگاه 

در خرنامـه همچنیـن بـه نقـل از سـارا لیهـی نوشـته شـده کـه 

قبـل از هفتـه ی گذشـته مـا روزانـه عملیـات جراحی را بـاالی دو 

مجـروح انجـام می دادیـم. خدمـات بخـش ترومـا در لشـکرگاه از 

سـوی یک ارگان دیگر ارایه می شـود، و این ارگان هم زیر فشـار 

شـدید قـرار دارد و آن عـده از مجروحیـن کـه آنهـا برایشـان بسـر 

ندارنـد بـرای تـداوی و مراقبـت بـه ام.اس.اف انتقـال می یابنـد.

داکـران بـدون مـرز می گویـد کـه تنهـا در سـه روز از ۲۹ - ۳۱ 

مـاه جـوالی، داکـران بـدون رسحـد ۷۰ مریـض کـه از اثر جنگ 

جراحـت برداشـته بودنـد مـورد تـداوی و مراقبـت قـرار داد. در 

مجمـوع از سـوم مـاه مـی تـا ۳۱ مـاه جـوالی، تیـم هـای ام اس 

اف ۴۸۲ مریـض از اثـر جنگ زخم برداشـته بودنـد تقریبا ۹۲ در 

صـد آنهـا از اثـر حمـالت راکتی و گلولـه  جراحت برداشـته بودند 

کـه یـک چهـارم یعنـی ۲۶ در صـد آنها زیـر ۱۸ سـال بودند مورد 

تـداوی قـرار داده اسـت. مریضانـی که از سـوی ام اس اف تحت 

تـداوی قـرار گرفتـه انـد تنها بخشـی از شـامر واقعی کسانیسـت 

کـه از اثـر خشـونت و جنـگ مجروح میشـوند. 

در خرنامـه نوشـته کـه ایـن جنـگ همچنـان نیاز هـای صحی را 

فراتـر از مراقبـت از ترومـا شـدت میبخشـد. بـا توجـه بـه کمبـود 

بـاالی  مـردم  هلمنـد،  در  مناسـب  صحـی  مراکـز  و  امکانـات 

شـفاخانه ای ۳۰۰ بسـر بسـت کـه یگانـه شـفاخانه ارجاعـی در 

ایـن والیـت اسـت حسـاب میکننـد. 

همچنیـن نوشـته شـده: ایـن شـفاخانه خدمات صحـی باکیفیت 

بسـر،  داخـل  مریضـان  اطفـال،  نـوزادان،  هـای  بخـش  در  را 

مراقبـت ویـژه، نسـایی والدی، سـوء تغذیـه و خدمـات جراحـی 

ارایـه می کنـد. از مـاه مـی ، کارمنـدان ام اس اف شـاهد افزایش 

ایـن  در  وخیـم  مریضـان  ورود  دهنـده  هوشـدار  و  چشـمگیر 

شـفاخانه هسـتند. مـردم توضیـح داده انـد کـه چگونـه باوجـود 

نیـاز بـه مراقبـت هـای صحـی مجبـور شـده انـد تـا زمـان پایـان 

جنـگ در خانـه منتظـر مباننـد و یا از مسـیرهای بدیـل خطرناک 

نـه  فاصلـه  در  هـا  درگیـری  کـه  رشایطـی  در  کننـد.  اسـتفاده 

از  چنـدان دور از شـفاخانه بسـت ادامـه دارد، و مـردم بدلیـل 

تـرس زیـاد از خشـونت منیتواننـد خانـه های شـانرا تـرک منایند 

دسرسـی مـردم بـه مراقبت هـای صحی بطـور خطرناکـی پایین 

 . ست ا

یکـی از داکرانیکـه در بخـش اتـاق عاجـل و مراقبـت هـای ویژه 

ام اس اف در شـفاخانه بسـت کار میکنـد میگویـد مـا مریضانـی 

داشـتیم کـه در تیرانـدازی متقابـل گیـر افتـاده بودنـد. برعـالوه 

داشـنت اسـهال شـدید، انهـا نیـز بـا گلولـه کـه در شـانه یـا پـای 

شـان برخـورد کـرده بـود بـه شـفاخانه انتقـال یافتند. 

ایـن داکـر می افزایـد جنـگ مـردم را واداشـته تـا ده بـار قبـل از 

بسـنت رخـت سـفر فکـر کننـد. آنهـا تـا وقتـی سـفر را بـه تعویـق 

میاندازنـد کـه دیگـر نتواننـد منتظـر مباننـد، ایـن زمانیسـت کـه 

بسـتگان شـان دو یـا سـه روز چشـم هـای شـانرا بـاز نکـرده انـد، 

تنفـس سـطحی دارنـد و پاسـخ منیدهنـد. از نظـر طبابـت، برای 

تـداوی بسـیار دیـر و ناوقـت اسـت. 

خرنامـه همچنیـن از یـک زخمـی کـه دو دسـتش زخمـی شـده 

اسـت، نوشـته کـه متـام خانـواده بـاالی مـن وابسـته اسـت، امـا 

طـور کـه مـن إحسـاس میکنـم در آینـده بدلیـل اینکـه مجـروح 

اسـتم منـی توانـم کاری کنـم. بـرای مـن بسـیار دشـوار خواهـد 

بـود کـه بـه خانـواده ام یـک لقمـه نـان پیدا کنـم. من خانـه ام را 

تـرک کـرده و منیتوانـد دوبـاره انجـا برگـردم. 

داکـران بـدون مـرز می گوید که حتـا در میان کارمنـدان ام اس 

اف، اثـرات جنـگ و خشـونت بطـور واضـح هویداسـت. یکـی از 

داکـران میگویـد:  کارمنـدان صحـی خسـته انـد. برعـالوه کار، 

اسـت. در  و سـخت  بسـیار دشـوار  ایـن مریضـان  دیـدن متـام 

ضمـن مـردم بایـد بـا متـام ایـن فشـارها و نگرانـی هـای بیرونـی 

بیایند.  کنـار 

قابـل ذکـر اسـت کـه داکـران بـدون مـرز عـالوه بـر هلمنـد، در 

والیـات چـون هـرات، کندهـار، خوسـت و کنـدز فعالیـت دارد. 

یک هیات برای بررسی قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان،
 وارد اسالم آباد شد   

حمله نیروی هوایی امریکا بر یک مخفی گاه طالبان در ترینکوت    

تلفات سنگین طالبان در میدان های نبرد؛
 455 جنگجوی گروه طالبان در شبانه روز گذشته کشته شدند

داکتران بدون مرز: زندگی در لشکرگاه به بن بست رسیده است   

ملی:  شــورای  نمایندگان  ز  ا رئیس جمهور  خواســت 



در
افغانسـتان ایـن روزهـا در وضعیـت دشـواری قـرار 

رسارس  در  را  خویـش  حمـات  طالبـان  گـروه  دارد. 

کامـل  فتـح  سـودای  و  داده  افزایـش  افغانسـتان 

افغانسـتان را در رس دارد. اعـام جـدول زمانـی خـروج 

نفـس  بـه  اعتـاد  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  رسبـازان 

ایـن  حمـات  شـدت  و  داده  افزایـش  را  گـروه  ایـن 

و  کنونـی  سیاسـی  نظـم  فروپاشـی  هـدف  بـه  گـروه 

جایگزین کـردن آن بـا امـارت اسـامی انجام می شـود. 

جامعـه ی  مالـی  کمک هـای  بـه  هنـوز  تـا  افغانسـتان 

بـه  هنـوز  منظـر  ایـن  از  و  اسـت  متکـی  بین املللـی 

مرحله ی خودکفایی اقتصادی نرسـیده اسـت. بخشـی 

از دشـواری وضعیـت موجـود از آنجـا ناشـی می شـود 

کـه ایـن کشـور نـه بـه مرحلـه ی خودکفایـی اقتصادی 

رسـیده و نـه مواضـع سیاسـی بازیگـران منطقـه ای و 

جهانـی در قبـال جنـگ و صلـح ایـن کشـور چنـدان 

می باشـند. روشـن 

این بازیگران به رغم آنکه در ظاهر مواضع همسـو 

بـا دولـت افغانسـتان دارنـد و اسـتقرار مجـدد امـارت 

اسـامی را یـک امـر ممتنـع می داننـد، نیـت واقعـی 

سیاسـت های  نیسـت.  روشـن  چنـدان  آنهـا  درونـی 

اعامـی ایـن بازیگـران در حایـت از نظـام سیاسـی 

باطـل  تاش هـای  محکومیـت  در  و  انـد  افغانسـتان 

تأسـیس نظـم سیاسـی مبتنـی بر امـارت اسـامی؛ اما 

 

بـزرگ  اسـد، جلسـه  تاریـخ 9  بـه  پیـش  روز      چنـد 

امـروز  و  ریاسـت جمهـوری  ارگ  در  رهـران سیاسـی 

)11 اسـد 1400( نشسـت فوق العاده مشـرک هر دو 

جرگـه شـورای ملـی برگـزار گردیـد و در هـر دو نشسـت 

بـه اتفـاق آرا از نظـام جمهـوری اسـامی و از نیروهـای 

دفاعـی و امنیتـی کشـور حایـت قاطـع بـه عمـل آمـد 

پایـدار، تشـدید  و  از صلـح عادالنـه  و ضمـن حایـت 

محکـوم  طالبـان  گـروه  توسـط  هـا  جنـگ  و  خشـونت 

گردیـد. 

غیـر از ایـن دو جلسـه رسـمی، در ده هـا جلسـه دیگـر 

از همـه  افغانسـتان  مـردم  اخیـر، متـام  هـای  مـاه  در 

اقـوام و از اهـل تشـیع و تسـنن و در 34 والیـت کشـور 

از جمهوریت و دسـتاوردهای 20 سـاله حایت کرده و 

انزجـار شـدید خـود را از جنایـات طالبان اعام داشـته 

انـد. در همـه ایـن جلسـات بـزرگان اهـل تشـیع اعـم 

از رهـران احـزاب سیاسـی، وکای مـردم در شـورای 

ملـی، علـا، زنـان، جوانـان و فعالیـن نهادهـای مدنـی 

و فرهنگـی اشـراک داشـتند و از نظـام حایـت کـرده 

ند. ا

در ایـن میـان کسـی بـه نـام حاجـی سـیروس عـاف 

اقـوام  از  بـه منایندگـی  در یـک جلسـه ای در هـرات 

اهـل تشـیع ادعـا کـرده کـه »جامعه تشـیع هـرات با در 

نظرداشـت همـه جانبـه اوضـاع سیاسـی بـه طـور کامل 

بـی طـرف بـوده و مـی باشـد«. 

آقای عاف را از نزدیک می شناسـم و از نگاه شـخصی 

احـرام دارم. ایشـان از نـگاه شـخصی حـق دارنـد پیرو 

هـر نـوع تفکـری باشـد امـا ایشـان حـق نـدارد چنیـن 

سـخنی را بـه منایندگـی از اهـل تشـیع مطـرح کنـد. 

تـاش داشـت کـه  بـه دروازه  تـا دیـروز دروازه  ایشـان 

در همیـن حکومـت جایگاهـی داشـته باشـد و مـن هم 

شـخصا صادقانـه کوشـش و کمـک کـردم تـا ایـن کـه 

ایشـان بـه عنـوان مشـاور رئیـس جمهـور مقـرر شـد و 

در طـول چند سـال اخیـر به این مشـاورت افتخار هم 

مـی کـرد اما اکنـون در مصاف بین گـروه جنگ طلب 

طالبـان و دولـت جمهـوری اسـامی، ایشـان نـه تنهـا 

از جانـب خـود بلکـه از جانـب جامعه تشـیع اعام بی 

طرفـی مـی کند!

یـا  هـر شـخصی حـق دارد کـه نسـبت بـه حکومـت 

رهـران حکومـت اعـراض و یـا گایـه داشـته باشـد. 

امـا حسـاب حکومـت غیـر از حسـاب نظـام جمهوری 

اسـامی اسـت. هیچ یک از مردم اهل تشـیع نسـبت 

اینکـه در پشـت ایـن زبـان دیپلاتیک چه نیـت واقعی 

وجـود دارد هنـوز در هالـه ی ابهام قـرار دارد. بنابراین، 

ایـن  مالـی  کمک هـای  بـه  افغانسـتان  متکی بـودن 

بازیگـران و مبهم بـودن مواضـع واقعـی آنهـا از جملـه 

عواملـی انـد کـه بر پیچیدگـی وضعیتی موجـود افزوده 

ند. ا

عبور از این وضعیِت سـخت و پشـت  رس گذاشـن 

آن یـک امـر دشـوار اسـت امـا یک امـر ممتنع نیسـت. 

هنـوز امکان هایـی بـرای عبـور از ایـن وضعیـت دشـوار 

و رسـیدن بـه یـک وضعیـت مطلـوب کـه در آن منافـع 

و  ممکـن  گـردد  تأمیـن  سیاسـی  گروه هـای  همـه ی 

برابـر حمـات  بـرای مقاومـت در  اراده  میـر اسـت. 

طالبـان در رشق و غـرب و شـال و جنـوب ایـن کشـور 

وجـود دارد و هنـوز مـردم مشـتاقانه از نظـم سیاسـی 

کنونـی دفـاع کـرده و در محکومیـت امـارت اسـامی 

پیشـتاز و پیش قـدم انـد. ایـن چیـزی اسـت کـه ایـن 

را در چهـار گوشـه ی  آن  روزهـا منونه هـای درخشـان 

همچنـان  مقاومـت  پرچـم  می بینیـم.  افغانسـتان 

درخشـنده و پرفروغ اسـت و گروه هـای مختلف مردمی 

در کنـار نیروهـای شـجاع و دلیر امنیتی افغانسـتان به 

مقاومـت در برابـر طالبـان ادامـه می دهنـد.

یکـی از عنـارص مؤثـری کـه می تواننـد رس امیـد 

طالبـان بـرای اسـتقرار و تأسـیس امارت اسـامی را به 

سـنگ بکوبند انسـجام نخبگان سیاسـی افغانسـتان و 

جمع شـدن آنهـا بـر محـور مشـرِک دفـاع از نهادهـای 

قانونـی و ارزش هـای دموکراتیـِک جهانشـمول بـری 

اسـت کـه در طـی دو دهه ی گذشـته بنیادهـای آن در 

ایـن کشـور پی ریختـه شـده اسـت و امیـد افغانسـتان 

و حکومتـداری  توسـعه ی سیاسـی  بـه  رسـیدن  بـرای 

مـدرن محسـوب می گـردد. انسـجام نخبگان سیاسـی 

از قانـون  آنهـا در دفـاع  و مواضـع همسـو و مشـرک 

اساسـی و نهادهـا و ارزش هـای منبعـث از آن اهمیـت 

فعلـی  نسـبی  سیاسـی  ثبـات  حفـظ  در  فوق العـاده 

رسبـازان  و  مـردم  روحیـه ی  تقویـت  باعـث  و  داشـته 

تضعیـف   سـبب  و  گردیـده  افغانسـتان  ملـی  اردوی 

نقـش  می گـردد.  جنـگ  میادیـن  در  دشـمن  روحیـه  

نخبگان سیاسـی در حفظ ثبات سیاسـی فعلی بسـیار 

جامعـه ی  می توانـد  آنهـا  انسـجام  و  اسـت  رنـگ  پـر 

بین املللـی را اقنـاع منـوده تـا از افغانسـتان و نظـام 

و  منـوده  همه جانبـه  حایـت  آن  مـردم  و  سیاسـی 

گروه هـای تروریسـتی دخیـل در جنـگ افغانسـتان را 

تحـت  فشـارهای دیپلاتیـک قـرار دهـد.

رهـران  میزبـان  اخیـراْ  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

سیاسـی و جهـادی افغانسـتان بـوده اسـت و موضـوع 

بحـث آنهـا وضعیـت جـاری سیاسـی و امنیتـی کشـور 

بـوده اسـت. همـه ی نخبـگان سیاسـی حـارض در ایـن 

مجلـس با اسـتثنا بـه رضوروت دفـاع از نظم سیاسـی 

تأکیـد  گذشـته  دهـه ی  دو  دسـتاوردهای  و  کنونـی 

ملـی  شـورای  در  جمهـور  رییـس  دیـروز  انـد.  کـرده 

از مناینـدگان مجلـس خواسـت کـه در راسـتای  نیـز 

 ستار سروش

اتحـاد و همدلـی و بسـیج مـردم بـرای مقابلـه بـا تجاوز 

یـاری کننـد  امنیتـی را  دشـمن حکومـت و نیروهـای 

کـه مجلـس شـورای ملـی بـا انتشـار اعامیـه مشـرک 

و  ملـی  هـای  ارزش  از  دفـاع  بـرای  را  خـود  آمادگـی 

کردنـد.  اعـام  امنیتـی  نیروهـای  از  را  حایـت خـود 

ایـن نشـان می دهد که انسـجام سیاسـی حـول محور 

مبـارزه بـا طالبـان شـکل گرفته اسـت.  این انسـجام از 

نقطه هـای امیدبخـش ایـن روزهای افغانسـتان اسـت. 

در رسـانه های اجتاعـی نیـز ایـن موضع مشـرک آنها 

شـبکه های  کاربـران  اسـتقبال  مـورد  زیـادی  حـد  تـا 

اجتاعـی قـرار گرفتـه اسـت. تأثیـر نخبـگان سیاسـی 

بـه دلیـل توانایی هایـی کـه آنهـا در امـر بسـیج مردمی 

و اقنـاع جامعـه ی بین املللـی دارند بسـیار زیاد اسـت. 

انسـجام این نخبگان می تواند همچون سـد سـکندری 

در برابـر خیـال باطـل تأسـیس امـارت اسـامی عمـل 

کنـد و نگـذارد کشـور دوبـاره در کام دیـو تروریسـم و 

شورشـگری فـرو بـرود.

نیروهـای سیاسـی  و  نخبـگان سیاسـی  انسـجام 

و  فـوری  امـر  یـک  جـاری  وضعیـت  در  افغانسـتان 

حیاتـی اسـت. کشـور در وضعیتـی نیسـت کـه تـوان 

تحمـل رفتارهـای سـلیقه ای ایـن نخبـگان و نیروهـای 

سیاسـی را داشـته باشـد. اکنـون زمـان کنارگذاشـن 

همـه ی اختاف هـای خـرد و ریز سیاسـی اسـت و باید 

همـه از نخبـگان سیاسـی تـا مـردم، جامعـه ی مدنـی، 

روشـنفکران و روحانیـون بـر محـور مشـرک دفـاع از 

ارزش هـای شـکل گرفته طـی دو دهـه ی گذشـته گـرد 

آمـده و بـا متـام تـوان در حفـظ ثبـات سیاسـی و نظـام 

و  کان  ارزش هـای  وقتـی  بکوشـند.  کشـور  سیاسـی 

کلیـت یـک جامعـه در معـرض فروپاشـی و خطـر قـرار 

بگیـرد، چسـپیدن بـه اختافـات کوچـک سیاسـی ای 

دارنـد  وجـود  سیاسـی  نخبـگان  بیـن  همیشـه  کـه 

چنـدان موجـه و معقـول بـه نظـر منی رسـد.

آنچه روشـن و مرهن اسـت این اسـت که طالبان 

بـدون حایت دسـتگاه های اسـتخباراتی بیرونی توان 

ایـن  کـه  کشـورهایی  ندارنـد.  را  پیـروزی  و  مقاومـت 

روزهـا فکـر می کننـد آینـده از آن طالبـان اسـت و باید 

بـا ایـن گـروه بـه انحـای مختلـف روابـط برقـرار کـرد، 

وقتـی ببیننـد کـه در خـط مقاومـت درز و شکسـتگی 

وجـود نـدارد و همـه ی نخبـگان سیاسـی در امـر دفـاع 

از دسـتاوردها و نظام سیاسـی کنونـی متحد، یکپارچه 

طالبـان  از  حایـت  بـرای  اراده شـان  انـد  منسـجم  و 

سسـت شـده و در خـط دولـت و مـردم افغانسـتان قرار 

خواهنـد گرفت. وحـدِت کم نظیری ایـن روزها در میان 

همـه ی اقشـار جامعـه در امـر دفـاع از نظـام سیاسـی 

شـکل  گذشـته  دهـه ی  دو  دسـتاوردهای  و  کنونـی 

گرفتـه اسـت. دلیلـش هـان تجربیـات تلخـی اسـت 

کـه همـه ی مـردم افغانسـتان از نظـام امـارت اسـامی 

دارنـد و در ایـن تجربـه جـز تلخـی و رنـج، دیگـر هیـچ 

نخبـگان  انسـجام  نـدارد.  وجـود  شـیرینی  خاطـره ی 

سیاسـی خـود بـه انسـجام سـائر گروه هـا و نیروهـای 

تقویـت  سـبب  و  کـرده  کمـک  اجتاعـی  و  سیاسـی 

صف هـای مقاومـت خواهـد شـد.

دوام  بـه  می توانـد  انسـجام  ایـن  دوام  بنابرایـن، 

کـه  نهادهایـی  و  ارزش هـا  و  کنونـی  سیاسـی  نظـام 

طـی دو دهـه ی گذشـته در ایـن وطـن خسـته از جفـا 

شـکل گرفتـه اسـت کمـک کـرده و همچـون پادزهـری 

کنـار  کنـد.  عمـل  طالبـان  گـروه  حمـات  برابـر  در 

گذاشـن اختافـات جزئـی و جمع شـدن بر محـور دفاع 

از افغانسـتان پسـا 2011 از سـوی نخبـگان سیاسـی 

یـک امـر میمـون و مبارکـی اسـت و اگـر ایـن انسـجام 

حفـظ گـردد، بدون هیچ شـک و شـبهه ای طالبان توان 

ایـن انسـجام را نخواهنـد داشـت و  برابـر  مقاومـت در 

رسنوشت شـان شکسـت تلخ و تحقیرآمیـزی خواهد بود.

بـه نظـام سیاسـی کنونـی و قانـون اساسـی فعلـی نـه 

حامیـان  از  بلکـه  نـدارد  مخالفتـی  و  اعـراض  تنهـا 

جـدی و قاطـع نظـام هسـتند.

هزاره ها که اکرثیت شـیعه افغانسـتان را تشـکیل می 

دهنـد و متـام شـیعیان دیگـر اعـم از اقـوام قزلبـاش، 

خلیلـی،  شـیعه،  تاجیـکان  شـیعه،  سـادات  بیـات، 

بلـوچ، پارسـیوان هـا و گـروه هـای شـیعی دیگـر کـه 

عـاوه بـر کابـل و هـرات و بلـخ در 20 والیـت دیگـر 

افغانسـتان هم سـکونت دارنـد، همگی در کنار سـایر 

اقـوام کشـور، در طـول 20 سـال اخیـر هـم در نظـام 

نقـش خـاق داشـته  نظـام،  و دسـتاوردهای  سـازی 

انـد و هـم در ایـن نظام مـورد حایـت قـرار گرفته اند 

و بـه همیـن دلیـل نـه تنهـا بـی طـرف نیسـتند کـه با 

همـه وجـود و تـوان خـود از آن دفـاع مـی کننـد و هم 

اکنـون در عمـل در بسـیاری از مناطـق، مـردم شـیعه 

بـا شـجاعت متـام در مقابـل تهاجـات اخیـر طالبان 

دسـت بـه مقاومـت زده انـد. 

مـن ایـن سـخن را از آن جهـت منـی گویـم کـه خـود 

در حکومـت هسـتم، بلکـه از آن جهـت کـه از دردهـا، 

مواضـع  و  باورهـا  مطالبـات،  هـا،  خواسـته  آرزوهـا، 

فکـری و سیاسـی مـردم شـیعه از نزدیـک اطـاع دارم. 

مـردم شـیعه هـرات نیز از هـر قومی که هسـتند در کنار 

سـایر هراتیـان قهرمـان از نیروهـای دفاعـی و امنیتـی و 

از خیـزش و مقاومـت هـای مردمـی هـرات حایـت مـی 

کننـد و دوشـادوش سـایر بـرادران و خواهـران خـود، در 

مقابـل تهاجـم طالبـان، از حریـم عـزت هـرات دفاع می 

 . کنند

مـردم شـیعه بـا طالبان هیچـگاه دشـمنی ذاتـی ندارند 

و بـه همیـن جهـت طرفـدار صلـح عادالنـه و پایـدار و 

فراگیـر هسـتند و از طالبـان مـی خواهنـد کـه بـه طـور 

معنـا دار صلـح و مشـارکت ملـی را بپذیرنـد و از کشـتار 

و خونریـزی دسـت بردارنـد. امـا از طـرف دیگـر همگـی 

مـی دانیـم کـه گـروه طالبـان در زمـان حاکمیـت سـیاه 

خـود در دهـه 70 بـا شـیعیان چـه کردنـد و حتـی در 

همیـن سـال هـای اخیـر و در همیـن ایـام در مناطـق 

شـیعه نشـین و هـزاره نشـین چـه جنایاتـی را مرتکـب 

شـده انـد! و اکنون هـم بر ایـن باوریم که تفکـر طالبان 

هیـچ تغییـری نکـرده و آنان همچنان بـر تعصب، تحجر، 

انحصـار طلبـی و حاکمیـت مسـتبدانه خـود پافشـاری 

دارنـد و مخالف عدالـت، آزادی، جمهوریـت، انتخابات، 

نقـش مـردم در تعیین رسنوشـت و سـایر اصـول و ارزش 

و  اقـوام  شـهروندی  حقـوق  و  هسـتند  مدنیـت  هـای 

پیـروان همـه مذاهـب را منـی پذیرنـد.

تأکیـد مـی کنیـم کـه همـه  یکبـار دیگـر  ایـن  بـر  بنـا 

شـیعیان و اقوام اهل تشـیع کشـور از نظام جمهوریت و 

قانـون اساسـی و دسـتاوردهای 20 سـاله اخیر حایت 

قاطـع خـود را اعـام مـی دارنـد و هـرگاه فرد یـا افرادی 

دیـدگاه دیگـری داشـته باشـند، نبایـد آب بـه آسـیاب 

دشـمن بریزنـد و جـاده صـاف کـن گـروه ظـامل طالبـان 

شـوند و نبایـد دیـدگاه شـخصی خود را بـه منایندگی از 

دیگـران مطـرح کنند.

حامی جمهوریت هستند نه بی طرف
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 سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور

اجماع ملی 

    مقابله با گروه طالبان

وحدِت کم نظیری
 این روزها در میان همه ی 

اقشار جامعه در امر دفاع از نظام 
سیاسی کنونی و دستاوردهای دو 
دهه ی گذشته شکل گرفته است. 
دلیلش همان تجربیات تلخی 
است که همه ی مردم افغانستان 
از نظام امارت اسالمی دارند و در 

این تجربه جز تلخی و رنج، دیگر 
هیچ خاطره ی شیرینی وجود 
ندارد. انسجام نخبگان سیاسی 
خود به انسجام سائر گروه ها و 
نیروهای سیاسی و اجتماعی 

کمک کرده و سبب تقویت 
صف های مقاومت خواهد شد.

اهل تشیع



     اشـاره: ایـن یادداشـت دو سـال قبـل از 
امـروز در روزنامـه افغانسـتان مـا بـا همیـن 
بـه  هـم  اکنـون  بـود.  گردیـده  نـر  عنـوان 
مناسـبت تولـد محمـود دولـت آبـادی بـرای 
بـار دوم، در دو شـاره منتـر مـی گـردد. 
قابـل یـادآوری اسـت کـه اضافـات و ویرایش 
شـده  تـاش  و  آمـده  نوشـته  ایـن  در  نیـز 
اسـت تـا معلومـات دسـت اول تـر و باورهای 
جدیـد نویسـنده ایـن نوشـته در یادداشـت 

شـود. گنجانیـده 
چیـره  نویسـنده  آبـادی  دولـت  محمـود 

دسـت فارسـی زبـان، نامـی پـر آوازه و خالق 

»کلیـدر«  فارسـی  زبـان  رمـان  بلندتریـن 

آبـادی  دولـت  بیشـری ها  شـاید  اسـت. 

می شناسـند.  رمانـش  همیـن  روی  از  را 

اسـت.  همین گونـه  نیـز  افغانسـتان  در 

در  آبـادی  دولـت  اثرهـای  کـه  آن جـای  از 

و  دارد  بسـیار  خواننـده  ای  هـم  افغانسـتان 

خـود یکـی از نویسـنده های پـرکار در خطـه 

ایـن  بـر  می شـود،  شـناخته  فارسـی  زبـان 

شـدم که کـم و بیش بـه زندگـی و کارنامه ی 

نیـز  و  آبـادی  دولـت  محمـود  درخشـانی 

داسـتان و رمان هـای کـه منتـر کرده اسـت 

کـه  کنـم  یـادآوری  می دانـم  الزم  بپـردازم. 

خـودم حداقل بـه هیچ وجـه منی توانم تاثیر 

پذیـری کتاب هـا و از ایـن طریـق اندیشـه ی 

او را بـر روی زندگـی ام انـکار کنـم. مـن بـا 

کلیـدر و جـای خالـی سـلوچ و داسـتان های 

کارنامـه سـپنج ایـن نویسـنده یـک بخشـی 

از عمـرم را زندگـی کـرده ام. محمـود دولـت 

آبـادی بـرای من حداقـل منبـع و آغازگر کار 

خوانـدن و پـس از آن نوشـن بـوده اسـت.

جالب اسـت تا هنـوز که هنوز اسـت هرچند 

کـه  کنـم  قبـول  منی توانـم  می کنـم  تـاش 

دیگـری  کسـی  عاقـه ام  مـورد  نویسـنده 

در  باشـد.  دولت آبـادی  محمـود  از  غیـر 

حالی کـه پـس از خوانـدن آثـار دولت آبـادی 

بـه  ازشـان  و  خوانـده  زیـادی  کتاب هـای 

شـدت لـذت بـرده ام، امـا »کلیـدر«، »جـای 

خالی سـلوچ«، داسـتان های کوتـاه »کارنامه 

اسـتاد  جنـاب  کتاب هـای  دیگـر  و  سـپنج« 

چیـزی دیگـری بودنـد. چـه می دانـم شـاید 

شـخصیت های  بـا  همذات پنـداری  حـس 

داسـتان و رمـان ایـن نویسـنده باعـث شـده 

کـه چنین حسـی داشـته باشـم. بـه هرحال 

حـاال هـم بـا خود عهـد کـرده ام، یـک زمانی 

متـام آثـار ایشـان را بـرای بـاور دوم بخوانم.

زندگی نامه و بسر رشد دولت آبادی

محمـود دولـت آبـادی در دهـم اسـد سـال 

دولـت  افتـاده ی  دور  روسـتای  در   ،۱۳۱۹

آبـاد، در ناحیـه بیهـق خراسـان، »سـبزه وار« 

خانـواده ای  در  کودکـی اش  آمـد.  دنیـا  بـه 

او  گذشـت.  کار  بـا  همـراه  پرجمعیـت، 

تحصیـل،  بـا  زمـان  هـم  زیـادی  سـال های 

بـه کارهـای گوناگونـی از جملـه کفاشـی و 

سـلانی و کارگـری در کارخانـه پرداخـت. 

دولـت آبـادی در هجـده سـالگی بـه مشـهد 

رفتـه بـود، تـا افـر ارتـش شـود، امـا نشـد 

و بـه کارگـری رفـت و هـان موقـع بـود کـه 

بـا تئاتـر بـه طـور اتفاقـی آشـنا شـد و عـزم 

تئاتـر  درس  تـا  بـرود،  تهـران  بـه  کـه  کـرد 

بخوانـد. در تهـران و در سـال ۱۳۴۰، نـزد 

را  بازیگـری  دوره  اسـکویی«  »مصطفـی 

گذرانـد، آن چنـان کـه در پایـان سـال اول، 

و  شـد  انتخـاب  اول  هرنپیشـه  عنـوان  بـه 

سـال بعدش، در »شـب های سـفید« نوشـته 

بـر روی  بـازی کـرد. حضـور  داستایفسـکی 

پـرده تئاتـر، او را به پرده سـینا هم کشـاند. 

در فلـم »گاو« سـاخته ی »داریوش مهرجوی« 

بـازی کـرد. امـا ایـن کار دوام پیـدا نکـرد و 

بـه زودی سـینا را رهـا کـرد. در مسـتندی 

کـه بی بی سـی از کارنامـه و زندگـی دولـت 

محمـود  از  گوینـده  اسـت،  سـاخته  آبـادی 

بـا  »رابطه تـان  می پرسـد:  آبـادی  دولـت 

دولـت  آن جـا  در  اسـت؟«  چطـور  سـینا 

خـوب  نیسـت،  »خـوب  می گویـد:  آبـادی 

نبـود و خـوب نخواهـد بـود. می دانیـد من با 

صنعـت کـه قاطـی هـرن می شـود، منی توانم 

کنـار بیایـم. تئاتـر را بـه ایـن دلیـل دوسـت 

دارم کـه وقتـی پـرده بـاز می شـود، تـا پـرده 

بسـته می شـود در آن جـا کمریـن دروغـی 

ولـی در سـینا می شـود  منی شـود گفـت. 

در  گفـت،  می شـود  تلویزیـون  در  گفـت، 

مطبوعـات می شـود گفـت، امـا در ادبیات و 

گفـت.« منی شـود  تئاتـر  در 

اسـتاد دولـت آبـادی اولیـن داسـتانش »تـه 

شـب« را در سـال سـیزده چهل و یک منتر 

اصلـی اش  پیشـه ی  کـه  حالـی  در  کـرد. 

بازیگـری بـود، بیشـر و بیشـر بـه نوشـن 

روی آورد. تـا سـال ۱۳۵۳ و قبـل از آن کـه 

توسـط سـاواک و به دالیلی ناگفته بازداشت 

و بـه طـور کامل از تئاتر و سـینا جدا شـود، 

بیـش از ده مجموعـه داسـتان، منایشـنامه و 

رمـان منتـر کرده بـود. اما از کـی و چگونه 

هـان  در  خـودش  شـد؟  آشـنا  ادبیـات  بـا 

داده  انجـام  بی بی سـی  بـا  کـه  مصاحبـه 

اسـت، در ایـن مـورد چنین می گویـد: »توی 

ِده هرچـه کـه بـود خوانـده بـودم و شـهر کـه 

آمـدم، هر چـه مجله که می آمـد، می خواندم 

و شـب ها هـم کتاب اجـاره می کـردم. آن چه 

کـه خوانـده بـودم رمانس هـای ایرانـی بـود. 

کـرات خوانـده  بـه  را  نامـدار  ارسـان  امیـر 

بـودم و... منتهـا فکـر منی کنـم کسـی فقط 

بـا اتـکا بـه زبانـی مـادری اش، بتوانـد رمـان 

بنویسـد. مـن متامـی ادبیاتـی کـه از دنیـا 

کـه  آن جـای  تـا  شـده،  ترجمـه  فارسـی  بـه 

توانسـتم خوانـدم. از شـب تا صبـح، از صبح 

تـا شـب. داخـل اتوبـوس...«

کلیدر؛ بلندترین رمان زبان فارسی

و  آبـادی  دولـت  محمـود  شـاهکار  کلیـدر، 

رمان هـای  بلندتریـن  و  مهم تریـن  از  یکـی 

زبان فارسـی اسـت. او نوشـن ایـن رمان ده 

جلـدی را در سـال ۱۳۴۸ آغـاز کـرد و آن را 

در سـال ۱۳۶۲، بـه پایان بـرد. دولت آبادی 

پـس زمینه مهمرین اثر خود را از زادگاهش 

از  برگزیده هـای  را  روایتـش  و  می گیـرد 

اسـتوار  کودکـی اش  سـال های  وقایـع 

می کنـد. جنـازه گل محمـد، قهرمـان کلیدر 

آبـادی در سـبزه وار  در چهارسـالگی دولـت 

گردانـده می شـود. بـا ایـن همـه کلیـدر یک 

گـزارش تاریخـی نیسـت، روایتـی داسـتانی 

بـر زمینـه از رویدادهای تاریخـی یک منطقه 

و جغرافیایـی مشـخص اسـت کـه در جلوه ی 

ادبـی خـود بـه تاریـخ و جامعـه ایـران تعمیم 

کار،  و  رنـج  قصـه ی  رمـان  ایـن  می یابـد. 

شـادی و عشـق و زندگـی و مرگـی شـاری 

از ماندگارترین شـخصیت های داسـتانی در 

ادبیـات معـارص ایـران اسـت. قهرمانانـی که 

از هـان آغـاز، ذهن و خیـال دولت آبادی را 

بـه خـود می خواندنـد. 

نخسـتین  جلدهـای  انتشـاری  بـا  هم زمـان 

نیـز  سـلوچ«  خالـی  »جـای  رمـان  کلیـدر، 

منتـر شـد. انتشـار ایـن دو اثـر موجـی از 

داشـت.  همـراه  بـه  را  سـتایش  و  تحسـین 

احمـد شـاملو جـای خالـی سـلوچ و کلیـدر 

را بـه قله هـای ماننـد کـرد کـه از ِمـه بیـرون 

اسـت. مهـدی اخـوان ثالـث کلیـدر را هـم 

از نظـر زمانـی و هـم از لحـاظ ثبـت وقایـع 

ارزش  بـا  دوره،  یـک  اجتاعـی  و  تاریخـی 

بـر  را  رمـان  ایـن  علـوی  بـزرگ  و  خوانـد 

قلـه ی ادبیاتـی صدسـاِل اخیـر نشـاند، امـا 

پـی  در  آن.  کـردن  خاصـه  رشط،  یـک  بـا 

از  برخـی  آن  واپسـین  جلدهـای  انتشـاری 

طوالنـی  بـه  هـم  رمـان  ایـن  سـتایش گراِن 

بـودن آن اشـاره کردنـد. امـا محمـود دولـت 

بـودِن  طوالنـی  پیرامونـی  خـود  آبـادی 

کلیـدر چنیـن می گویـد: »بـه نـارشی کـه در 

می کـرد  منتـر  را  کتـاب  داشـت  سـویس 

کتـاب  ایـن  کـه  معتقدنـد  برخـی   گفتـم، 

توصیف هایـش وسـیع اسـت، شـا نظرتـان 

چـه اسـت؟« گفت: »مـن حارض نیسـتم یک 

هـم  ایـن  کنـم!«  کـم  کتـاب  ایـن  از  کلمـه 

نگاهـی نارشی کـه خودش یک کارشناسـی 

اسـت. ادبیـات 

 دیگـر از آن، چـرا »در جسـتجوی زمانـی از 

دسـت رفتـه« ی »مارسـل پروسـت« مشـکلی 

نـدارد؟ ولـی کلیـدر حجمـش زیـاد اسـت؟ 

ایـن حافظـه تاریخی ملـت ایران اسـت. این 

اثـر را مـن اگـر منی نوشـتم، طبـق قوانیـن 

تاریخـی یکـی دیگـر بایـد می نوشـت.«
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 بازی با اعداد              3331
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3226    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3502
وزیر سفید را در خانه  f4 حرکت دهید. 

3531

جواب هدف         2979
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ثور
امروز ممکن اســت شور و اشتیاقی که باید داشته باشید را نداشته باشید. به 
نظر می رســد که حس کارکردن و حتی داشتن سرگرمی نیز ندارید. خلوت 

کردن با خود و روح خود را تقویت کردن به کسی آسیب نمی رساند.

جوزا
به نظر می رســد که خردادماهی های عزیز امروز احســاس خوبی نســبت به 
خودشــان ندارند. ممکن است موانعی ســر راه تان قرار بگیرد. بهترین کار این 
اســت که ارتباط برقرار کنید. به علت نحوه قرار گیری ســتارگان امروز ممکن 

است احساس کنید که مقصر هستید.

سرطان
حساســیت تیرماهی های عزیز امروز در باالترین سطح خود قرار دارد. اگر 
در تمرکز کردن مشــکلی دارید، طبیعی اســت و نباید نگران باشید. ممکن 
اســت همچنین خیلی خســته باشــید. اگر می توانید فقط کارهای روزانه 

انجام دهید را  خود 

اسد
اهی وقت ها مردادماه های عزیز نســبت به خودشان احساس خوبی ندارند. 
ســتاره ها تصمیم گرفتند که امروز یکی از آن روزها برای شــما باشد. از آن 
جایی که زمان برای درخشــیدن در جامعه وجود دارد بهتر است که از زمان 

تان بهترین بهره را ببرید و باتری های خود را شارژ کنید.

سنبله

رای شــهریور ماهی های عزیز گفته شــده که امروز را در خانه سپری نکنید. از 
ســمت دیگر، ممکن است در خطر اشــتباهات در حرفه و کار خود باشید. در هر 
صورت زمان خوبی برای گرفتن تصمیمات ، مذاکرات و امضای مدارک نمی باشد.

حمل
مروز ممکن است شور و اشتیاقی که باید داشته باشید را نداشته باشید. به نظر 
می رسد که حس کارکردن و حتی داشتن سرگرمی نیز ندارید. خلوت کردن 

با خود و روح خود را تقویت کردن به کسی آسیب نمی رساند.

میزان
وز شلوغی برای مهرماهی های عزیز است، به همراه مشکالت زیادی برای 
حل کردن در تمام سطح ها. ممکن است همچنین با مشکالت مالی روبه 
رو شــوید. فرصتی دارید که از انرژی و خالقیتی که دارید استفاده کنید 

و بر تمام موانع غلبه کنید.

عقرب
کســب و کار خود را دنبال کنید. زیرا که نحوه قرار گیری ســتارگان طوری 
اســت که می توانید بر تمام موانع و مشکالت غلبه کنید. در موارد شدیدتر، 
تصمیمات تجاری که امروز می گیرید منجر به صدمه زیادی به شما می شود.

قوس
ممکن اســت وسوسه شــوید که در یک پروژه کاری شرکت کنید و کاری را 
شروع کنید، اما امروز پیکربندی ستارگان به صورتی است که باید مدتی صبر 
کنید و راجع به آن فکر کنید. به نظر می رسد که یک نقطه قابل توجهی وجود 

دارد که می تواند تمام برنامه های تان را خراب کند.

جدی
اگر هم به اندازه کافی درآمد داشــته باشید ولی باز هم به نظر می رسد که 
در حالت مناسبی نیستید که بخواهید به دیگران کمک کنید. بنابراین امروز 
کارهای آسان انجام دهید، کارهای روزانه که چالش برانگیز نباشد. زمان آن 
نیست که تصمیمات مهمی بگیرید و یا پروژه کاری جدیدی را شروع کنید.

دلو
از نظر خالقیت و فکر در بهترین حالت ممکن هستید. زمان عالی است که بر روی 
پروژه های کاری و استراتژی ها کار کنید. از آن جایی که این شرایط طوالنی مدت 

نخواهد بود پس با یک سازماندهی خوب از این لحظات عالی لذت ببرید. 
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حوت
ممکن است در بهترین حس و حال نباشید. احساس می کنید که شریک عاطفی 
تان شما را نادیده می گیرد. اگر فرصتی برای صحبت کردن با دوستان تان دارید 
درمورد آنچه که شما را ناراحت می کند از دست ندهید. به هر حال، بدترین کار 

این است که همیشه در درون خودتان نگه ندارید. 
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آب- مرواریدـ  اثناعشرـ  بوستانـ  پندآمیزـ  تدریجـ  ثبتـ  جهالتـ  چشم 
اندازـ  حکمرانـ  خرافهـ  داکترـ  ذکریاـ  رمضانـ  زرخریدـ  ژندهـ  سازمان 
ـ شکنجهـ  صنوبرـ  ضربتـ  طعمـ  ظهورـ  عصارهـ  غیاثـ  فرمانرواـ  قرص 

ـ گذرگاه ـ کالم ـ لنگر ـ مرز ـ نجیب ـ وعده ـ همراز ـ یکدل.

ر

یادداشت

     افغانستان ما: اتحادیه صلصال چهارمین جشنواره شعر صلصال 

را با حضور شـاعران فارسـی زبان در سویدن برگزار می کند. 

اتحادیـه صلصـال در اعامیه ی نوشـته اسـت که جشـنواره صلصال 

بـا حضور مهانان جشـنواره و عاقمندان فرهنگ و ادبیات فارسـی 

بـه تاریـخ ۱۱ سـمپتامرب ۲۰۲۱ در سـالن آمفـی تئاتـر دانشـگاه 

اوپسـاال برگـزار خواهد شـد.

در اعامیـه اتحادیـه صلصـال آمده اسـت: »ادبیات هـر ملتی آینه ی 

در  اسـت.  ملـت  آن  و غم هـای  رنج هـا، شـادی ها  آرزوهـا،  و  آمـال 

روزهایـی کـه حـوادث و اتفاقـات کشـور فضایـی نگران کننـده ایجاد 

کـرده اسـت، اتحادیـه ی صلصـال افتخـار دارد کـه در »چهارمیـن 

جشـنواره ی شـعر صلصال« میزبـان جمعی از ادیبـان و فرهیختگان 

افغانسـتان و زبـان فارسـی از کشـورهای مختلـف اروپایـی باشـد.«

 ایـن جشـنواره هر سـال مهانانی ویژه از شـاعران هم زبـان ایرانی و 

شـاعران سـویدنی نیز دارد. به عنوان منونه در جشـنواره سـوم ایرج 

علی نـژاد شـاعر ایرانـی مقیـم گوتنـربگ سـویدن و لینـا اوسـرمن 

ویـژه  جشـنواره  دو شـاعر سـویدنی مهـان  دالـه روس  و مگنـوس 

بودند. صلصـال 

مدیـران اتحادیـه صلصـال در سـال های گذشـته هـدف از برگـزاری 

ایـن جشـنواره را تـاش برای حفـظ پیوندهای مهاجریـن مقیم اروپا 

بـا ریشـه های فرهنگـی خوانـده و گفتـه بودنـد کـه بـا ایـن کارشـان 

تـاش دارنـد تا صـدای مـردم افغانسـتان را از طریق ادبیان شـان به 

دیگـر مردم جهـان انتقـال دهند. 

جشـنواره صلصـال بـا عنـوان توضیحی »شـعر معارص افغانسـتان در 

اروپـا« دارد وارد چهارمیـن سـال خـود مـی شـود. ایـن جشـنواره بـه 

صـورت سـاالنه از سـوی اتحادیـه صلصـال کـه یکـی از تشـکل های 

فعـال مهاجریـن افغانسـتانی مقیـم اروپـا اسـت در شـهر اوپسـاالی 

سـویدن برگـزار می شـود. 

کارنامه ی پربار از نویسنده ی پرکار
بخش اول

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

وجود داشته باشد.
 8 کلمه: خوب 

 16 کلمه: متوسط 
 24  کلمه: عالی 

سینما

جشنواره

     »گشـت وگذار در جنـگل« جدیدتریـن فلـم دوایـن جانسـون در صدر فروش 

در گیشه سـیناهای آمریکا نشست.

بـه گـزارش ورایتـی، »گشـت وگذار در جنـگل« فلـم جدیـد دواین جانسـون که 

در آن بـا امیلـی بانـت هم بـازی شـده با فـروش ۳۴.۲ میلیون دالـری خود در 

اولیـن آخـر هفتـه اکرانـش فـروش اول سـیناهای آمریـکا را بـه نام خـود ثبت 

کرد.

ایـن فلـم در عیـن حال به صـورت هم زمان از سـوی دیزنـی در رسویس آناین 

دیزنـی پـاس هـم در دسـرس مخاطبان قرار گرفتـه و ۳۰ میلیـون دالر نیز از 

آن رسویس کسـب کرده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن فلم هم زمـان با گسـرش سـویه دلتـای ویروس 

کرونـا راهـی سـیناها شـده کـه خانواده هـا را از رفـن به سـیناها بازداشـته 

است.

در بـازار بین املللـی هـم »گشـت وگذار در جنـگل« از اکـران در ۴۷ منطقه در 

مجمـوع ۲۷.۶ میلیـون دالـر کسـب کـرد و مجمـوع فـروش جهانی خـود را به 

۶۱.۸ میلیـون دالـر ظـرف ۳ روز اول اکرانش رسـاند.

بـرای فلمـی کـه بـا بودجـه ۲۰۰ میلیون دالری سـاخته شـده چنین فروشـی 

باید بسـیار ناراحت کننده باشـد اما در رشایط کرونا که سـیناها تاش دارند 

تـا دوبـاره روی پای خود بایسـتند، می تواند قابل قبول محسـوب شـود. با این 

حـال منی تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن فلـم بتوانـد حداقـل در سـینا هزینه 

خـودش را دربیـاورد؛ زیـرا فلمـی بـا ایـن هزینه هـا بایـد حداقـل ۵۰۰ میلیون 

دالـر در گیشـه جهانـی بفروشـد تـا بتـوان گفـت هزینه هایـش را تامیـن کرده 

است.

در عیـن حـال دیزنـی از همه امکاناتش بهره گرفته و از رسویس منایش آناین 

خـود هـم کمـک گرفته تا بتواند با ۳۰ دالر این فلـم را در اختیار مخاطب خود 

قـرار دهـد و خانواده هایـی را کـه در خانـه نشسـته اند نیـز با خود همـراه کند. 

ایـن هـان اسـراتژی اسـت کـه دیزنـی بـرای فلم هـای دیگـر دوران کرونایی 

یعنی »کروئا« و »بیوه سـیاه« نیز به کار گرفته اسـت. دیزنی یکشـنبه گذشـته 

اعـام کـرد این فلم ۳۰ میلیـون دالر در رسویس آناین کسـب کرده که نصف 

مبلغـی اسـت که »بیوه سـیاه« در ایـن رسویس به دسـت آورده بود.

کارگردانـی فلـم خانوادگـی »گشـت و گذار در جنـگل« بر عهـده ژاومه کویت-

رسا بـوده کـه آن را برمبنـای پـارک موضوعـی دیزنـی سـاخته اسـت. جسـی 

پلمونز، ادگار رامیرز، جک وایتهال و پل جیامتی دیگر بازیگران فلم هسـتند. 

داسـتان فلـم در اوایـل قـرن بیسـتم و در حـال و هـوای جنـگ جهانـی اول 

می گـذرد و در آن جانسـون در نقـش کاپیتـان یـک قایـق بـه نـام فرانک ظاهر 

شـده اسـت. وی همـراه یـک دانشـمند پـر ابهـت بریتانیایی بـا بـازی بانت و 

بـرادرش بـه ماموریت کشـف درختی شـفابخش در دل جنـگل می روند و باید 

بـا حیوانـات وحشـی و رقیـب آملانی خـود نیز مبـارزه کنند.

دیزنـی امیدوار اسـت بتوانـد با ادامه همین موضوع مجموعه فلم هایی بسـازد 

کـه بتوانند در حـد و اندازه »دزدان دریایی کاراییب« ظاهر شـوند.

منـره ای کـه ایـن فلـم از منتقـدان دریافت کرده A منفـی بوده اسـت ولی آنها 

بـا ظرفیـت تبدیـل شـدن ایـن فلـم در ابعاد یـک فرنچایـز موافق نیسـتند زیرا 

معتقدنـد ایـن روزها فلم کاسـیک اکشـن هالیوودی جای گسـرش چندانی 

چـون فلم های »جومانجـی« و »دنیـای ژوراسـیک« ندارد.

ایـن فلـم در اصـل قرار بـود ۱۱ اکترب ۲۰۱۹ اکران شـود ولی بعد به تابسـتان 

۲۰۲۰ منتقـل شـد و در نهایـت این آخر هفته اکرانـش را آغاز کرد.

فلـم ترسـناک »پیـر« سـاخته جدیـد شـیاماالن کـه در آخـر هفتـه پیـش صدر 

جـدول فـروش را در اختیـار داشـت در ادامـه اکرانـش ۶۰ درصـد از فروشـش 

کاسـته شـد و از منایـش در ۳۳۷۹ سـالن سـینا تنهـا ۶.۷۶ میلیـون دالـر 

کسـب کـرد تـا مجموع فروشـش در هفتـه اول بـه ۳۰ میلیـون دالر برسـد. در 

بـازار بین املللـی نیز منایش در ۴۴ منطقه ۷.۵ میلیـون دالر دیگر فروش کرد 

و در مجمـوع فـروش فلـم در بـازار جهانـی بـه ۴۸ میلیـون دالر رسـید.
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 غضنفر کاظمی

اتحادیه صلصال چهارمین جشنواره ی 
شعر صلصال را برگزار می کند

دواین جانسون با فلم جنگلی اش 
صدرنشین گیشه ها شد



   دادگاه عالـی ارسائیـل امـروز دربـاره رسنوشـت سـاکنان محلـه 

شـیخ جـراح در بیـت املقـدس رشقـی تصمیم گیـری می کنـد که 

بـا خطـر اخـراج از خانه هایشـان روبـرو هسـتند، این پرونـده توجه 

جهانـی را جلـب کـرده گرفته اسـت.

دادگاه روز دوشـنبه بـه اعـراض چهـار خانـواده از ۷۰ خانواده ای 

رسـیدگی می کنـد کـه بـه حکـم دادگاه بـدوی باید خانه هایشـان 

در محلـه شـیخ جـراح را تخلیـه کنند.

چهـار  ایـن   ،۲۰۲۰ نوامـر  در  بـدوی  دادگاه  حکـم  براسـاس 

خانـواده فلسـطینی مجبـور بودند تا مـاه می خانه های خـود را در 

منطقـه شـیخ  جـراح بـرای اسـکان شهرک نشـینان یهـودی تخلیه 

کننـد. ایـن دادگاه زمیـن ایـن خانه هـا را نظـر تاریخـی متعلـق به 

یهودیـان دانسـت.

ایـن مسـئله در مـاه مـه تنـش بیـن ارسائیـل و غـزه را شـعله ورتر 

و  ارسائیـل  پلیـس  میـان  درگیـری  روز  چنـد  از  پـس  و  کـرد 

تظاهرکننـدگان فلسـطینی در اعـراض بـه اخراج سـاکنان شـیخ 

جـراح، گـروه فلسـطینی حـاس کـه نـوار غـزه را در کنـرل دارد، 

بـه تالفـی "ارعـاب در شـیخ جـراح" بـه بیت املقـدس چنـد حمله 

موشـکی کـرد.

در ۱۱ روز درگیـری، بـر اسـاس آمـار سـازمان ملل، دسـتکم ۲۵۶ 

درگیری هـا  ارسائیـل کشـته شـدند.  در  نفـر  و ۱۳  غـزه  در  نفـر 

رسانجـام بـا آتش بـس بـه پایـان رسـید.

از زمـان حکـم دادکاه بدوی در سـال گذشـته، سـاکنان این محله 

بارهـا اعـراض  کرده انـد و از نهاد هـای حقـوق برشی و تشـکیالت 

خود گـردان فلسـطین خواسـته اند از آنهـا حایـت کنند.

میشـل باچلـه، کمیرس عالی حقوق برش سـازمان ملـل از ارسائیل 

خواسـته سـاکنان محلـه شـیخ جـراح را از خانه هایشـان بیـرون 

. نکند

دفـر خانـم باچلـه اعـالم کـرد کـه از خانـه رانـدن فلسـطینی ها و 

اسـکان یهودیـان بـه جـای آنهـا طبـق قوانیـن بین املللـی ممکن 

اسـت جنایـت جنگی محسـوب شـود.

دولـت ارسائیـل می گویـد مسـئله امـالک محلـه شـیخ جـراح بـه 

دولـت مربـوط نیسـت و یـک دعـوای ملکـی خصوصـی اسـت کـه 

تصمیم گیـری دربـاره آن بـر عهـده دادگاه  اسـت.

ارسائیـل در جنـگ سـال ۱۹۶۷، رشق بیت املقـدس را اشـغال 

ارسائیـل  کـرد.  خـود  خـاک  ضمیمـه  را  آن  عمـل  در  بعـد  و 

را  آن  و  اشـغالی منی شناسـد  را رسزمیـن  بیت املقـدس رشقـی 

بخشـی از پایتخـت خـود می داند، اما بیشـر کشـورهای دنیا این 

منی شناسـند. رسـمیت  بـه  را 

اقـدام  یهـودی  نهـاد  دو  رشقـی،  بیت املقـدس  اشـغال  از  پـس 

قانونـی کردنـد تـا زمین هـا را پـس بگیرنـد. زمیـن مـورد مناقشـه، 

در نزدیکـی مقره شـمعون عـادل، یک روحانـی بلندمرتبه یهودی 

می گوینـد  یهـودی  شهرک نشـینان  اسـت.  باسـتان  دوران  در 

فلسـطینی های سـاکن ایـن زمین هـا در عمل سـاکنان غیرقانونی 

. هستند

فلسـطینی ها می گوینـد آنها مالـکان قانونی این زمین ها هسـتند 

چـرا کـه اردن پـس از اینکـه بیت املقـدس رشقـی را سـال ۱۹۴۸ 

اشـغال کـرد، مالکیـت فلسـطینی ها بـر ایـن زمین هـا را تضمیـن 

کـرد و آنهـا را آنجا اسـکان داد.

گسـرده تر  طـرح  از  بخشـی  را  حکـم  ایـن  فلسـطینی ها 

خانه هـای  تـا  می داننـد  یهودیـان  اسـکان  و  شهرک سـازی 

کننـد. تصاحـب  رشقـی  بیت املقـدس  در  را  فلسـطینیان 

پایتخـت  چشـم  بـه  رشقـی  بیت املقـدس  بـه  فلسـطینی ها   

نهـاد  دو   ،۲۰۰۳ سـال  در  می کننـد.  نـگاه  خـود  کشـور  آینـده 

"نهـاالت  بـه کمپانـی  را  زمین هـا  ایـن  بـر  یهـودی حقـوق خـود 

شـیمون" فروختنـد؛ یکـی از چنـد سـازمان مسـتقر در امریـکا که 

بـه  مـکان  نقـل  بـرای  یهـودی  شهرک نشـین های  تالش هـای  از 

می کنـد. حایـت  بیت املقـدس  فلسطینی نشـین  مناطـق 

    گفتـه مـی شـود در صـورت خـروج پل پوگبا از منچسـر 

یونایتـد در تابسـتان امسـال، ایـن باشـگاه سـه جانشـین 

ایـده آل بـرای مـرد فرانسـوی در نظـر گرفتـه اسـت.

بـه نقـل از رسـانه ESPN، پـل پوگبـا، هافبـک فرانسـوی 

منچسـر یونایتد اکنـون وارد ماه های پایانی قـرارداد خود 

در اولدترافـورد شـده اسـت و گفتـه مـی شـود کـه فرصـت 

کـرده  رد  را  در جمـع شـیاطین رسخ  متدیـد حضـورش 

اسـت. پیـش از هـر گونـه اقـدام رسـمی باشـگاه پاریسـن 

ژرمـن فرانسـه بـه منظور جـذب پـل پوگبـا، یونایتد ممکن 

اسـت بـرای فـروش ایـن بازیکن ملـی پـوش در هفته های 

آینـده تحت فشـار قـرار گیرد و در صورت نهایی شـدن این 

انتقـال، یـک جـای خالـی در خـط میانـی ایـن تیـم باقی 

مبانـد و همیـن موضـوع، باعـث ایجـاد اختـالل در افـکار 

تاکتیکـی اولـه گونـر سـولرش شـود. بـرای مقابلـه بـا ایـن 

     یوفا تسـلیم حکم دادگاه مادریدی نخواهد شـد و امیدوار 

اسـت تـا در دیوان عدالـت اتحادیه اروپا بتواند باشـگاه های 

سـوپرلیگی را نقره داغ کند.

بعـد از منتفـی شـدن پـروژه سـوپرلیگ بـود کـه یوفـا تهدیـد 

کـرد تیـم های حـارض در ایـن برنامـه را جریمه خواهـد کرد، 

امـا دو روز پیـش دادگاه شـاره 17 مادریـد از یوفا خواسـت 

تـا اقدامـات قانونـی علیـه باشـگاه های موسـس سـوپرلیگ 

رئـال  و  بارسـلونا  یوونتـوس،  باشـگاه  را متوقـف کنـد. سـه 

مادریـد نیـز بـا صـدور بیانیـه ای قصـد خـود را بـرای ادامـه 

پـروژه سـوپرلیگ اعـالم کـرده و از اینکـه جریمـه منی شـوند 

نیـز ابـراز خرسـندی کـرده اند.

در ایـن بیانیـه آمـده بـود:» مـا وظیفـه داریـم چالـش هـای 

پیـش روی دنیـای فوتبـال را برطـرف کنیـم. یوفـا بـه صورت 

انحصـاری مالـک و مدیـر مسـابقات فوتبـال در اروپـا بـوده 

و هانطـور کـه بارهـا ثابـت شـده، ایـن رشایط انحصـاری با 

منافـع ورزش فوتبـال و حفـظ تعـادل در آن در تضـاد بـوده 

      در رقابـت هـای 4 در 100 مـر مختلـط عینـک شـنای 

لیدیا جاکوبی، قهرمان کرال پشـت آمریکایی، از چشـانش 

جـدا شـد تا زمـان زیـادی را از دسـت بدهد.

یـک بدشانسـی باورنکردنی و جدا شـدن عینک از چشـان 

لیدیـا جاکوبـی 17 سـاله، تیـم آمریـکا را از گرفـن مدال در 

رقابـت هـای 4 در 100 مـر مختلط )مـردان و زنان( محروم 

کـرد.در حالـی کـه تیـم آمریـکا  در رده اول قـرار داشـت، 

جاکوبـی بـرای دومیـن رانـد و شـنای قوریاغـه بـه اسـتخر 

پریـد و درسـت در همیـن لحظـه عینـک از چشـانش جـدا 

شـد؛ حادثـه ای کـه بهـای سـنگینی بـرای آمریکایـی هـا 

مشـکل، رسمربی نـروژی یونایتد یـک راه حل بدین ترتیب 

اندیشـیده اسـت که اگر پوگبا راهی پارک دو پرنس شـود، 

سـولرش مـی خواهـد بـا یکـی از گزینه هایـی ماننـد اداردو 

کاماوینـگا از رن، سـائول نیگس از اتلتیکـو مادرید یا روبن 

نـوس از ولورهمپتـون قـرارداد ببندد.

بـا ایـن حـال، تصـور مـی شـود کـه لیورپـول حـارض اسـت 

بـا پیشـنهادی چهـل و یک میلیـون پونـدی برای سـائول، 

اتلتیکـو را محـک بزنـد؛ ضمـن ایـن کـه منچسـری هـا بر 

ایـن باورنـد کـه کاماوینـگا، انتقـال بـه اللیـگای اسـپانیا را 

ترجیـح خواهـد داد.

البتـه رئـال مادریـد نیـز پیـش از ایـن بـه دنبال جـذب پل 

پوگبـای فرانسـوی بـوده و گفتـه مـی شـود فلورنتینـو پـرز، 

رئیـس کهکشـانی هـا هنـوز امیدوار اسـت کـه بتوانـد این 

بازیکن سـابق یوونتوس را به سـانتیاگو برنابئو منتقل کند.

و آسـیب زننـده اسـت. بخـش کنـرل مالـی بـه طـور دقیـق 

اداره  دارنـد  حـق  اروپایـی  هـای  باشـگاه   و  نشـده  اعـال 

مسـابقات را خـود در دسـت بگیرنـد.«

امـروز امـا نرشیـه تایمز ادعا کـرد که یوفا به ایـن حکم پایبند 

نخواهـد مانـد و پرونـده را بـه دیـوان عدالـت اتحادیـه اروپـا 

در لوکزامبـورگ بـرده و امیـدوار اسـت کـه در نهایـت بتوانـد 

سـوپرلیگی هـا را نقـره داغ کنـد. بـه ایـن ترتیـب خوشـحالی 

رئـال، بارسـا و یوونتـوس دوام زیـادی نداشـت و اکنـون بایـد 

منتظـر حکـم دیـوان عدالـت ماند.

داشـت. جاکوبـی و هـم تیمـی هایـش بـا سـه ثانیـه فاصلـه 

بـا تیـم بریتانیـا کـه رکـورد جدیـدی ثبت کـرد و اول شـد، در 

رده پنجـم بـه کار خود پایـان دادند.آمریکا پـس از پایان راند 

اول در موفعیـت خوبـی بـرای بردن مدال بـود و رایان مورفی 

اسـتارت خوبـی بـا کـرال پشـت داشـت، امـا وقتـی جاکوبی 

کـه بـر خالف همیشـه به جـای دو کاله تنها یـک کاله بر رس 

گذاشـته بود به آب پرید، عینک از روی چشـانش رس خورد 

و مقابـل دهانـش قـرار گرفـت. این شـناگر به دلیل نداشـن 

عینک بر چشـانش نتوانسـت دیـوار را ببیند و زمـان زیادی 

را از دسـت داد تـا بریتانیـا قهرمـان شـود.

گزینه های سولشر برای جانشینی پوگبا
در منچستریونایتد مشخص شد

ورزش
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     در ایتالیـا، نیروهـای اطفائیـه روزهـای شـنبه و یکشـنبه در 

برابر بیش از ۸۰۰ آتش سـوزی که بیشـر آنها در جنوب کشـور 

رخ داده اسـت، مبـارزه کردنـد.  جنـوب ایتالیـا طـی چنـد روز 

اخیـر بـا موج گرمای شـدید و درجه حـرارت تـا ۴۰ درجه مواجه 

شـده است.

انجمن های کشـاورزان مسـئول این آتش سـوزی ها را کسـانی 

مـی داننـد، کـه عمـدا آتـش زده انـد. تنهـا در جزیـره سیسـلی، 

مقامات از ۲۵۰ آتش سـوزی در روز های شـنبه و یکشـنبه خر 

دادنـد. بسـیاری از مناطق آپولیا، کاالبریا، التزیـو و کامپانیا نیز 

آتش گرفتـه اند.

بـه گفته اتحادیه کشـاورزان "کولدریتی"، از آغاز سـال جاری تا 

حـال حـدود ۳۰۰ آتش سـوزی در جنگل ها در جزیره سیسـلی 

و  "گرمـا  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  انجمـن  ایـن  اسـت.  ثبـت شـده 

خشکسـالی" در گسـرش شـعله های آتش گفت: »آتش سوزی 

هـای اخیـر اما نشـان داده اسـت کـه جنایتکاران مسـئول آتش 

سـوزی هـا اند.»

در حالـی کـه در سیسـلی در چنـد روز گذشـته درجـه حـرارت 

۳۹ درجـه سـانتی گریـد و در بـاری در جنـوب ایتالیـا ۴۰ درجه 

انـدازه گیـری شـده اسـت، شـال این کشـور در حـال حارض با 

بارندگـی هـای شـدید تـوأم بـا رعد و برق دسـت و پنجـه نرم می 

کنـد. بـه گفته کولدریتی، طوفان و ژاله در تابسـتان امسـال ده 

هـا میلیـون یورو خسـارت در شـال ایتالیـا ایجاد کرده اسـت.

:IUSPORT ادعای  
 هیچ کدام از 12 تیم سوپرلیگی انصراف نداده اند

فوتبال زنان المپیک؛  
شکست آمریکا از کانادا در نیمه نهایی

ساکنان شیخ جراح در انتظار حکم دیوان عالی اسرائیل 

در  کشـورهای  اختیـار  در  واکسـین  دوز  میلیـون 

حـال توسـعه قـرار داده شـود. او گفـت: »مـا بایـد 

ایـن مقـدار را به تدریـج افزایش بدهیـم، زیرا آملان 

بـه حـد کافـی واکسـین در اختیـار دارد.« وزیر امور 

انکشـافی آملـان افـزود: »ایـن قابـل درک نخواهـد 

بـود کـه در کشـور مـا تاریـخ دوز هـای واکسـین 

منقضـی شـود، در حالـی کـه کشـور هـای دیگر به 

آنهـا اشـد نیـاز داشـته باشـند.«

کشـور  از  برخـی  کـه  اسـت  کـرده  انتقـاد  مولـر 

هـای صنعتـی بـرای هـر شـهروند خـود هشـت دوز 

انـد. کـرده  تأمیـن  را  واکسـین 

 بـه قـول وی ایـن کشـور هـا نیـز مـی تواننـد بدون 

دسـت  هـای  واکسـین  از  بخشـی  مشـکلی  هیـچ 

داشـته خـود را در اختیـار قـرار بدهنـد. مولـر در 

زمینـه مبارزه جهانی در برابر پاندمی کرونا هشـدار 

داد: »جهـان نبایـد بـه دو گـروه تجزیـه شـود، یکی 

کشـور های که با میزان بلند واکسیناسـیون رسیع 

تـر به رشـد اقتصادی برسـند و دیگری کشـور های 

کـه در برابـر ویـروس )کرونـا( آسـیب پذیـر و بـدون 

حایـت باقـی مبانند.«

پانصـد فرصـت شـغلی جدید شـود.

نـام  شـدن  بین املللـی  بـرای  اقـدام  نخسـتین  ایـن 

تجاری اسـتودیوهای سانسـت به عنـوان تولید کننده 

فلم هـای معـروف هالیـوود از جمله الال لنـد، از طریق 

اسـتقرار منایندگـی در خـارج از خـاک ایـاالت متحده 

به شـار مـی رود.

بـه نظـر می رسـد بـا بازگشـایی سـالن های سـینایی 

در امریـکا و اروپـا و ادامـه رقابـت اقتصـادی چیـن و 

ایـاالت متحـده، صنعـت فلم ایـاالت متحـده در تالش 

از  را  سـال ۲۰۲۰  در  خـود  عقب ماندگـی  تـا  اسـت 

صنعت سـینای چیـن بـا توسـعه رسمایه گذاری های 

جهانـی خـود جـران کند.

 ۲۰۲۰ سـال  در  کرونـا  همه گیـری  طـول  در  چیـن 

موفـق شـد تـا باالتریـن رقـم فـروش بلیـط فلم هـای 

بـرای  و  کنـد  خـود  آن  از  را  جهـان  در  سـینایی 

نخسـتین بـار از ایاالت متحده پیشـی بگیـرد. صنعت 

فلـم چیـن همچنیـن پرفروش تریـن فلـم سـال ۲۰۲۰ 

بـه نـام »هشـتصد«)The Eight Hundred( و نام سـه 

فلـم چینـی دیگـر از جملـه »مردمم، میهنـم«، »ژیانگ 

زیـا« و »ایثـار« در میان ۱۰ فلم پرفروش سـال گذشـته 

میـالدی جـای گرفـت.

رونـد  بـه  توجـه  بـا  آملـان،  امورانکشـافی  وزیـر     

بطی واکسیناسـیون در کشـورش، خواسـتار ارسال 

واکسـین هـای اضافی به کشـور های فقیر شـد. او 

گفتـه اسـت کـه نبایـد تاریخ واکسـین هـا در آملان 

منقضـی شـود. هـم اکنـون بسـیاری کشـور هـا بـه 

واکسـین نیـاز دارند.

گـرد مولـر وزیر امور انکشـافی آملان به گروه رسـانه 

یـی اسـن گفتـه اسـت کـه رسیـع تریـن راه بـرای 

مهـار پاندمی کرونا در جهـان، در اختیار قرار دادن 

واکسـین هـای اضافـی به کشـور های فقیر اسـت.

بـه قـول وی در قـاره افریقـا تـا کنـون کمـر از دو 

درصـد مـردم بـه صـورت کامـل واکسـین دریافـت 

کـرده انـد. مولـر تأکیـد کـرده اسـت کـه هـر دوز 

واکسـین بـرای ایـن قـاره پر اهمیت اسـت. بـه قول 

وی کشـور هـای آسـیایی و امریـکای التیـن نیـز بـه 

واکسـین هـای کرونـا نیـاز مـرم دارنـد: »تنهـا یـک 

کمپایـن جهانـی واکسیناسـیون راه بیـرون رفـت از 

بحـران اسـت.«

مولـر از تعهـد حکومـت آملـان فـدرال یـادآوری کرد 

کـه تـا پایـان سـال روان میـالدی دسـت کـم ۳۰ 

   یـک اسـتودیوی فیلسـازی هالیـوود از برنامـه خـود 

بـرای سـاخت یک اسـتودیوی فلـم و تلویزیـون »درجه 

یـک« بـر پایـه رسمایه گـذاری ۷۰۰ میلیـون پوندی در 

بریتانیـا رومنایـی کرد.

اسـتودیوهای  صاحبـان  منظـور،  همیـن  بـه 

سانسـت)Sunset Studios( در لـس انجلـس و یـک 

هکتـاری   ۳۷ ملـک  یـک  رسمایه گـذاری  رشکـت 

پونـد  میلیـون   ۱۲۰ قیمـت  بـه  را  هرتفوردشـایر  در 

کرده انـد. خریـداری 

الیـور داودن، وزیـر ورزش و فرهنـگ بریتانیـا ضمـن 

اعـالم حایـت دولـت، ایـن رسمایه گـذاری را بـه مهـر 

تاییـدی بـر توامنندی صنعـت فلم و تلویزیـون بریتانیا 

تعبیـر کرد.

مالـک   )Hudson Pacific(پاسـیفیک هادسـون 

ایـن  انجلـس  لـوس  در  سانسـت  اسـتودیوهای 

رسمایه گـذاری را بـا همـکاری رشکـت رسمایه گـذاری 

بلک اسـتون)Blackstone( انجـام خواهد داد و هدف 

تولیـدات  بـرای  مرکـزی  بـه  بروکسـبورن  تبدیـل  آن 

اسـت. شـده  عنـوان  بین املللـی  و  بریتانیایـی 

ایـن دو رشیک پیش بینـی کرده اند کـه رسمایه گذاری 

آنهـا سـاالنه ۳۰۰ میلیـون پوند بـرای اقتصـاد بریتانیا 

عایـدی داشـته باشـد و موجـب ایجـاد چهـار هـزار و 

دالرا در دادگاه ویـژه رسـیدگی بـه ایـن پرونـده در شـهر 

مادریـد اسـپانیا تأکیـد کـرد کـه ایـن بیانیـه  هـا فاقـد 

ارزش و اعتبـار قانونـی بـوده و دلیـل موجهـی بـر کناره  

گیـری از ایـن پـروژه نبـوده اسـت.

طبـق بیانیـه سـه باشـگاه مؤسـس یعنـی یوونتـوس و 

بارسـلونا و رئـال مادریـد، ایـن پرونـده در ادامـه رونـد 

بررسـی و رسـیدگی قانونی خود، در دیوان دادگسـری 

کـه  چنـد  هـر  شـد.  خواهـد  پیگیـری   )CJEU( اروپـا 

پـروژه  در  حـارض  انگلیسـی  هـای  باشـگاه   مواضـع 

سـوپرلیگ اروپـا، هنـوز بـه میـزان کافی روشـن نیسـت 

وبـه نظـر مـی رسـد موضـع باشـگاه هـای انگلیسـی در 

خصـوص پـروژه سـوپرلیگ اروپـا، بـه نوعـی سیاسـت 

"یکـی بـه نعـل و یکـی بـه میـخ" اسـت؛ زیـرا از طرفـی 

منـی خواهنـد خدشـه ای بـر روابـط خوبشـان بـا یوفـا 

وارد شـود و از طـرف دیگـر، دوسـت دارند کـه از مزایای 

حضـور در طـرح جامـع سـوپرلیگ اروپـا نیـز بهـره منـد 

باشـند.

رقابـت هـا بـا سـتاره هایـی چـون الکـس مـورگان و مـگان 

راپینـو بزرگریـن ناکامـی ممکـن را تجربـه کـرد.

9 سـال پیـش دو تیـم در املپیـک لنـدن نیـز به مصـاف هم 

رفتنـد کـه با بـرد آمریـکا همراه شـده بـود. کانـادا آخرین بار 

در دیـداری دوسـتانه و سـال 2001 توانسـته بـود آمریـکا را 

مغلـوب کنـد. به این ترتیب کانادا در آسـتانه تاریخ سـازی و 

کسـب نخسـتین طالی فوتبال زنان قرار دارد. حریف کانادا 

فردا از بین اسـرالیا و سـوئد مشـخص خواهد شـد.

جـذب ایـن مدافـع ایتالیایـی متایـل دارد امـا نیـاز 

بـه فـروش لیانکـو، مدافـع برزیلـی 24 سـاله اش 

دارد. ایـوان یوریـچ، رسمربـی جدیـد تورینـو بر این 

بـاور اسـت کـه ماتیا کالـدارا گزینـه مناسـبی برای 

سیسـتم سـه دفاعـه کـه سیسـتم مـورد عالقـه ایـن 

شـود. مـی  محسـوب  اسـت،  رسمربـی 

کالـدارا  تـا  اسـت  حـارض  حتـی  میـالن  واقـع،  در 

را یـک بـار دیگـر بـه باشـگاه دیگـری قـرض دهـد 

امـا موانعـی وجـود دارد. مهـم تـر از همه، بـا توجه 

بـه سـوابق مصدومیـت ایـن بازیکـن، تورینـو قصـد 

بررسـی  دقیقـا  را  او  جسـانی  وضعیـت  تـا  دارد 

کنـد.

خـوش بینـی هایـی وجـود دارد کـه در پایـان ایـن 

ماجـرا، توافقـات نهایـی میـان دو باشـگاه حاصـل 

شـود. میـالن مدافعـان میانـی خوبـی بـرای فصـل 

آینـده دارد و نگـه داشـن کالـدارا منطقـی بـه نظر 

رسـد. منی 

خرنـگاران  هـای  یافتـه  و  تحقیقـات  نتایـج      

در  مادریـد  شـهر  دادگاه  از   IUSPORT رسـانه 

بررسـی پرونـده سـوپرلیگ اروپـا )دادگاهـی که به 

نفـع مؤسسـان سـوپرلیگ و علیـه یوفـا رأی داد(، 

نشـان مـی  دهـد کـه بـر خـالف گفتـه هـا، هیـچ  

یـک از دوازده باشـگاهی کـه در ابتـدا حامی طرح 

سـوپرلیگ بودنـد، هـم اکنـون نیـز از ایـن پـروژه 

انـراف نـداده  انـد.

بـه نقـل از رسـانه IUSPORT، چهـار مـاه قبـل و 

بـه دنبـال انتشـار اخبـار شـکل  گیـری و بالفعـل 

شـدن پروژه پر حاشـیه سـوپرلیگ اروپـا و اعراض 

 ۹ هـواداران،  برخـی  و  یوفـا  مقامـات  گسـرده 

در  حضـور  از  هایـی  بیانیـه   انتشـار  بـا  باشـگاه 

سـوپرلیگ کنـاره  گیری کردند تا تنها سـه باشـگاه 

رئـال مادریـد و بارسـلونا از اسـپانیا و یوونتـوس از 

ایتالیـا در ایـن پـروژه جنجالـی باقـی مباننـد. در 

چنیـن رشایطـی، روز جمعـه قبـل قاضـی لوئیـز 

   تیـم فوتبـال زنان آمریکا شـاره یک دنیا، با شکسـت 

از کانادا نتوانسـت به فینال املپیک برسـد.

تیـم قوتبـال زنـان کانـادا با خلق شـگفتی برابـر آمریکا 

توانسـت راهـی فینـال رقابـت هـای فوتبـال املپیـک 

شـود. در اولیـن بـازی نیمه نهایـی فوتبال زنـان کانادا 

بـا گل دقیقـه 74 جسـی فلمینگ توانسـت آمریکا تیم 

نخسـت رده بنـدی فیفـا در فوتبـال زنـان را شکسـت 

داده و بـه فینـال برسـد. آمریـکا مدعـی شـاره یـک 

     بـه نظـر مـی رسـد کـه ماتیـا کالـدارا پیـش 

از آغـاز رقابـت هـای فصـل جدیـد رسی آ، یک 

بـار دیگـر میـالن را تـرک کـرده و با قـراردادی 

دیگـری  تیـم  بـه  موقـت  صـورت  بـه  و  قرضـی 

برود.

ماتیـا  اسـپورت،  توتـو  نرشیـه  از  نقـل  بـه 

بـازی  در  میـالن  ایتالیایـی  مدافـع  کالـدارا، 

بـا  کـه  تیـم  ایـن  اخیـر  تدارکاتـی  و  دوسـتانه 

نتیجـه تسـاوی یـک بـر یـک بـه پایـان رسـید، 

میـدان  راهـی  جایگزیـن  بازیکـن  عنـوان  بـه 

شـد؛ ولـی بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن بازیکن 

بـا  و  کـرده  تـرک  را  میـالن  دیگـر  بـار  یـک 

قـراردادی قرضـی، بـه صـورت موقـت بـه تیـم 

تورینـو  حـاال  ونتزیـا،  از  پـس  بـرود.  دیگـری 

تـازه  تیـم  ایـن  بـرای  تریـن رقیـب  نیـز جـدی 

بـه رسی آ صعـود کـرده در راه جـذب کالدارا، 

بـه  تورینـو  هاسـت.  میالنـی  مـازاد  مدافـع 

مولر: واکسین اضافی در اختیار کشور های فقیر 
قرار داده شود 

سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیون پوندی هالیوود
در بریتانیا؛ بروکسبورن مرکز تازه سینمای جهان می شود 

بیشتر از ۸۰۰ آتش سوزی در ایتالیا خسارت زیادی به وجود آورده است 

بـازی یـک گل دریافـت کـرد و پی اس جی بـا هان یک 

گل شکسـت خـورد.

گل لیـل در دقیقـه 45 توسـط شـکا روی پـاس بـوراک 

ایلـاز بـه مثر رسـید و جالب اینکـه بازیکنی مثـل ایلاز 

در رقابـت هـای یـورو 2020 بـه همـراه تیـم ملـی ترکیـه 

عملکـرد افتضاحی داشـته اسـت اما اکنون در سـوپرجام 

فرانسـه، مقابـل پـی اس جـی درخشـان ظاهر شـد.

فصـل گذشـته بـرای پاریسـن ژرمـن فصـل جالبـی نبـود 

و آن هـا نتوانسـتند بـه موفقیـت خاصـی دسـت یابنـد و 

تنهـا جـام حذفـی را بردنـد. رشوع ایـن فصـل هـم بـرای 

آن هـا بـا از دسـت رفن سـوپرجام همـراه بـود. باید دید 

کـه پـی اس جـی در فصـل پیـش رو بـه چـه شـکل عمـل 

کرد. خواهـد 

در دیـدار سـوپرجام فرانسـه، لیـل موفـق شـد بـا نتیجـه 

یـک بـر صفـر پاریسـن ژرمـن را شکسـت دهـد تـا بدیـن 

نـاکام  لیـل  مقابـل  در  هـم  بـاز  جـی  اس  پـی  ترتیـب 

باشـد و پـس از اینکـه در فصـل گذشـته لیـل توانسـته 

بـود باالتـر از پـی اس جـی قهرمـان لیگ فرانسـه شـود، 

پـاری سـن  از چنـگ  هـم  را  فرانسـه  سـوپرجام  اکنـون 

ژرمـن در بیـاورد.

البتـه در ایـن بـازی رسمربـی پاریسـن ژرمن سـعی کرده 

بـود کـه از ترکیـب بازیکنـان جـوان تـر خـود و کسـانی 

و  بـازی مـی رسـد اسـتفاده کنـد  بـه آن هـا  کـه کمـر 

بسـیاری از بازیکنـان اصلـی خـود مثل نیـار و امباپه را 

در اختیـار نداشـت امـا در هـر صـورت عملکـرد پاریسـی 

هـا در ایـن بـازی جالـب نبـود و کیلـور نـاواس در ایـن 

ناکامی دوباره پاریسن ژرمن مقابل لیل؛
سوپرجام فرانسه در دستان تیم شگفتی ساز    

مدافع ایتالیایی روسونری بر سر دوراهی؛
 میالن یا تورین؟

یوفا تسلیم نشد؛
     جنگ با سوپرلیگ در دیوان عدالت

فاجعه برای آمریکا؛
مسابقات المپیک         عینک شنایی که طال را از آمریکا گرفت

مسابقات المپیک
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 شـاری از خانوادههـای بیجـا شـده از اثـر ناامنـی هـا در والیت 

نیمـروز، از وضعیـت بـد اقتصـادی شـکایت دارنـد و حکومـت و 

نهادهـای امـداد رسـان خواسـتار کمـک انـد؛ اما منابـع محلی از 

آغـاز توزیـع کمـک هـا بـرای آنـان خربمـی دهند.

پـس از افزایـش ناامنـی ها در کشـور، ده ها خانواده از ولسـوالی 

دل آرام، چخانسـور و خـارشود بـه شـهر زرنـج مرکـز ایـن والیـت  

پنـاه آورده اند.

امـا مسـئوالن ریاسـت امـور مهاجریـن نیمـروز گفتنـد کـه از آغـاز 

سـال رواُن بیـش از دو هـزار خانـواده از ولسـوالی هـای ناامـن 

نیمـروز و والیـات همجـوار بـه ایـن والیـت کـوچ کـرده انـد.

ایـن خانـواده هـا در نواحـی مختلـف شـهر زرنـج زیـر زخیمـه و یا 

خانـه هـای کرایـی زندگـی می کننـد و مـی گویند که همـه دار و 

نـدار شـان را بـه محـات بـود و بـاش شـان مانـده و به شـهر زرنج 

آمـده اند.

عبدالسـتار حسـینی باشـنده ولسـوالی خـارشود کـه در نتیجـه 

سـقوط ایـن ولسـوالی به دسـت طالباُن به شـهر زرنج فـرار کرده، 

ګفـت کـه در نتیجـه جنـگ میان دولت و گـروه طالبـاُن خانه اش 

تخریـب شـد و اکـر وسـایل خانـه اش از بیـن رفتند.

وی در صحبـت بـا آژانـس خـربی پـژواک گفـت: »زندگـی بسـیار 

سـخت داریـم فعـا بـه یـک خانـه کرایـی بـه رس میربیـم صاحـب 

خانـه صبـح و شـام کرایـه خانـه خـود را یـاد مـی کنـد، دولت هم 

بـه قصـأ مـا نیسـت مـا بـی رسپنـاه هسـتیُم کسـی را نداریـم کـه 

غم مـا را بخـورد.«

موصـوف کـه یگانـه نـان آور خانـوادأ ده نفـره اش می باشـد افزود 

کـه در خـارشود مـروف کار دهقانی بود و حاال شـهر زرنج بیکار 

اسـت و با مشـکات زیاُد شـب و روز شـان را سـپری می کند.

حسـینی گفـت کـه در حـال حارض یـک خانـۀ دو اتاقـه را ۱۵۰۰ 

برایـش  نیـز  کرایـه  ایـن  پرداخـت  و  گرفتـه  کرایـه  بـه  افغانـی 

باشـد. دشـوارمی 

وی از حکومـت و نهادهـای امـداد رسـان خواسـت که برای شـان 

کمـک هـای خیریـه را هرچه زودتر برسـانند.

در همیـن حـال، عبدالعزیـز کـه از یکـاه می شـود، از ولسـوالی 

چخانسـور بـه شـهر زرنـج پنـاه آورده اسـت، گفـت کـه اگـر بـه 

وضعیـت زندگـی اش توجـه نشـود، کودکانـش از بیـن خواهنـد 

. رفت

عبدالعزیـز بـا سـه فرزنـد، خانـم و مادرش کـه در ناحیه دوم شـهر 

زرنـج در یـک خرابـه خیمـه زده و زندگی می کند، گفـت: »روزگار 

 وزارت صحـت عامـه می گويـد کـه در ٢٤ سـاعت گذشـته، ٥٨٧ 

تـن در افغانسـتان بـه ويـروس کرونـا مصاب شـده و ٣٠ تـن ديگر 

جـان باختـه اند.

بـر اسـاس آمـار نـر شـدۀ وزارت صحـت عامـه؛ در یـک شـبانه 

روز گذشـته، آزمایـش کرونـاى ٢٦٤٢ تـن انجام شـده، که نتيجۀ 

آزمايـش ٤٨٤ تـن شـان مثبـت می باشـد.

بـه نقـل از منبـع؛ بـا ثبـت ایـن آمـار، تعـداد مبتایـان بـه ایـن 

ویـروس در افغانسـتان، بـه ١٤٨٥٧٢ تـن افزایـش یافتـه اسـت.

در جـدول نـر شـده؛ آمـده اسـت کـه  ١٥٦ تـن در هـرات، ٦٧ 

در ننگرهـار، ٥٤ در لغـان، ٤٣ در کابـل، ٣٥ در بلـخ، ٢٦ در 

بدخشـان، ٢٣ در تخـار، ٢٢ در پکتيـکا، ١٨ در بادغيس، ١٥ در 

ارزگان، ١٤ در خوسـت، ١٣-١٣ در کنـدز، رسپـل و پکتيـا، ١١ 

در نيمـروز، ٩-٩ در دايکنـدى و کـر، ٨-٨ در باميـان و جوزجان، 

خـوب نداریـم، در ولسـوالی خـود دهقـان کار بـودم، حـاال اینجـا 

بیـکار اسـتیم، نـان روز و شـب خـود را نداریـم، بایـد بـه مـا توجـه 

جـدی صـورت بگیـرد و رسپناه داده شـود.«

موصـوف کـه خواسـتار کمک های عاجـل می باشـد، گفت: »اگر 

بـرای مـا کمـک ها نرسـد، ممکـن اوالدهای مـا از گرسـنگی تلف 

شوند.«

نهادهـای  نـورزاد مسـئول شـبکه  اللـه  در همیـن حـال، عتیـق 

مدنـی در نیمـروز، بـه پـژواک گفـت کـه در ایـن اواخـر نـا امنـی 

هایـی کـه در سـطح ولسـوالی هـا وجـود دارد و حملـه هایـی کـه 

در ولسـوالی هـای دالرام، خـارشود و چخانسـور صـورت گرفتـه 

اسـت، شـار زیـادی خانـواده هـا مجبـور بـه تـرک محات شـان 

اند. شـده 

وی ایـن وضعیـت را نگـران کننـده خوانـده افـزود کـه بـرای ایـن 

خانـواده هـا کمـک هـای عاجـل صـورت گیـرد.

بـه گفتـه منبـع، اخیـراً جهـت رسـیدگی بـه ایـن بیجـا شـده هـا، 

کمیته ای متشـکل از منایندگان رسه میاشـت، ریاسـت مبارزه با 

حـوادث طبیعـی و  مناینـده مقـام والیـت تعیـن شـده؛ امـا تاحاال 

بـرای شـان کمـک هـا  صـورت نگرفته اسـت.

همچنـان حاجـی گل احمد احمدی معاون شـورای والیتی شـهر 

زرنـج، بـه پـژواک گفـت: »جنگ در متام افغانسـتان وجـود دارد و 

مـردم در متـام والیـات از ولسـوالی هایـی کـه بـه دسـت طالبـان 

سـقوط مـی کنـد، به محـات امن کـوچ مـی کنند.«

بـه گفتـه او در والیـت نیمـروز نیز ده ها خانواده از ولسـوالی های 

خـارشود و چخانسـور بـه شـهر زرنج کوچ کرده اند کـه از  وضعیت 

اقتصادی خوبی برخوردار نیسـتند.

محمـد احسـان وصـال آمـر مالـی و اداری و رسپرسـت ریاسـت 

امـور مهاجریـن والیـت نیمروز، بـه آژانس خربی پـژواک گفت که 

بـه دلیـل بدترشـدن وضعیـت امنیتی، رقـم بیجا شـدگان داخلی 

در متـام والیـت هـای کشـور درحـال افزایش اسـت.

وی نیـز تاییـد کـرد که وضعیت بیجا شـدگان خوب نیسـت و همه 

آنـان نیازمند کمک ها می باشـند.

موصـوف خاطرنشـان کـرد کـه ایـن ریاسـت، در حال جمـع آوری 

آمـار بیجـا شـده هـا مـی باشـد و بـه زودی بـرای آن برنامـه توزیع 

کمـک هـا آغـاز خواهـد شـد.  وی افـزود از اول سـال جـاری تـا 

اکنـون، ۲۲۰۰ خانـواد از ولسـوالی هـای نـا امـن ایـن والیـت و 

والیـت هـای همجـوار بـه والیـت نیمـروز آمـده انـد کـه بـرای یک 

تعـداد، کمـک هـا توزیـع شـده اسـت.

٧-٧ در غـور و کندهـار، ٦ در میـدان وردک، ٤ در فـراه و ٣-٣ در 

پـروان و کاپيسـا بـه ويـروس کرونـا مصاب شـده اند.

بـر اسـاس معلومـات منبـع، در یک شـبانه روز گذشـته، ٩٤٥ تن 

از بیـاران کرونایـی، دوبـاره صحـت یاب شـده و شـار مجموعی 

تـن   ١٠٠٠٣٦ از  بیـش  بـه  نیـز  بيـارى  ايـن  بهبودیافته هـای 

است. رسـیده 

همچنـان وزارت صحـت گفتـه اسـت کـه در ٢٤ سـاعت گذشـته، 

آغـاز  از  و  کـرده  فـوت   )۱۹ )کویـد-  بـه  ابتـا  اثـر  در  تـن   ٣٠

شـيوع ويـروس کرونـا تاکنـون در افغانسـتان، شـار مجموعـی 

جان باختـگان از اثـر ایـن بیـاری، بـه ۶٨٠٤ نفر رسـیده اسـت.

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

از ۱۹٨ ميليـون تـن بـه ويـروس کرونـا مبتا شـده و  بيش از ۴،۲ 

ميليـون تـن فوت منـوده اند. 

ریاست امور مهاجرین نیمروز:
 به زودی برای بیجا شدگان کمک توزیع می شود   

در ٢٤ ساعت گذشته، ٥٨٧ تن به ویروس کرونا مصاب شده اند

 

 

 وزارت خارجـه ایـاالت متحـده دوشـنبه )۱۱اسـد( اعـام کـرد 

کـه بـه هـزاران شـهروند افغانسـتان که به دلیل وابسـتگی شـان 

بـا ایـاالت متحـده بـا خطـر خشـونت طالبـان مواجـه انـد، تحت 

یـک برنامـه  جدیـد فرصـت اقامـت را منحیـث پناهنـده مسـاعد 

می سـازد.

برنامـه مهاجـرت »اولویـت شـاره دو« بـرای افغان هـای در نظـر 

گرفتـه شـده اسـت که در پروژه هایی که از سـوی ایـاالت متحده 

متویـل شـده یـا موسسـاتی کـه مقـر شـان در امریکا اسـت، کار 

کـرده اند.

اعضـای  کـه  اسـت  گفتـه  متحـده  ایـاالت  خارجـه  وزارت 

ایـن  از  می تواننـد  نیـز  افغـان  شـهروندان  ایـن  خانواده هـای 

برنامه مسـتفید شـوند. )زوج ها و فرزندان شـان - فرزندان مجرد 

متاهـل( و 

کی ها واجد رشایط اند

افغان هایـی کـه بـا قراردادی هـا کار کـرده انـد یـا کار می کننـد 

امـا واجـد رشایط ویـزه خاص مهاجـرت نیسـتند؛ افغان هایی که 

در افغانسـتان بـرای موسسـات کـه توسـط امریـکا متویـل شـده 

ایـاالت  حکومـت  بـرای  کـه  ترجانانـی  می کننـد؛  کار  اسـت، 

ماموریـت  یـا  ایسـاف  نیروهـای  امریکایـی،  نیروهـای  متحـده، 

حایـت قاطـع کار کـرده انـد.

همچنـان، آنعـده افغان هایـی که برای سـازمان های غیـر دولتی 

نیـز  انـد  کـرده  کار  متحـده  ایـاالت  در  مسـتقر  رسـانه های  و 

می تواننـد از ایـن برنامـه مسـتفید شـوند.

بـرای آن عـده از افغان هایـی کـه برای سـازمان های غیـر دولتی 

و رسـانه هایی کـه توسـط حکومت ایـاالت متحده متویل نشـده، 

امـا مقـر آن در ایـاالت متحـده اسـت، بلندرتبـه تریـن شـهروند 

 اتحادیـۀ رشکت هـای نفـت و گاز بـا ظاملانـه خوانـدن بهـای کنونی 

تجـارت  و  صنعـت  وزارت  از  پایتخـت،  بازارهـای  در  گاز  نفـت و 

می خواهـد کـه جلـو اضافـه سـتانی ها وگران فروشـی ها را در ایـن 

بخـش، بگیـرد.

مسـؤوالن ایـن اتحادیـه می گوینـد کـه افزایـش کرایه هـا و ناامنی ها 

امـا   بوده اسـت؛  نفـت  واردات  راه  فـرا  مشـکات  راه هـا،  مسـیر  در 

به بـاور مسـؤوالن ایـن رشکـت، فـروش یک لیرت نفـت بـه ۶۳ افغانی 

در تانک هـای تیـل و یـک کیلـو گـرام گاز مایـع تـا ۶۵ افغانـی در 

پایتخـت، ظاملانـه و غیـر حقیقـی اسـت.

بـه حـوادث طبیعـی  رسـیدگی  امـور  در  دولـت  وزارت   

مترضریـن  بـه  کمک هـا  انتقـال  از  افغانسـتان 

والیـت  کامدیـش  ولسـوالی  در  اخیـر  سـیاب  های 

داد. خـرب  نورسـتان 

امریکایـی آن می توانـد پیشـنهاد کارکنـان را راجـع سـازد.

وزارت خارجـه ایـاالت متحـده گفتـه اسـت کـه ایـاالت متحـده 

خواسـتار یک افغانسـتان امن و صلح آمیز اسـت، اما در روشـنی 

خشـونت  بلنـد گـروه طالبـان، حکومـت ایـاالت متحـده تـاش 

دارد تـا بـه شـار مشـخصی از افغان هـا، بـه شـمول آنانـی کـه 

بـا ایـاالت متحـده کار کـرده انـد، فرصـت اقامـت در ایـن کشـور 

را مسـاعد سـازد.

جـو بایـدن، رییس جمهـور ایاالت متحـده روز جمعه ۳۰ جوالی 

افغانسـتان  گاز  نفـت و  در رشکـت  توزیـع  آمـر  عبدالقهـار صافـی، 

می گویـد: »بسـیار متفـاوت اسـت قیمت هـای شـان ولـی مافیـای 

مـواد نفتـی درافغانسـتان حاکـم اسـت و قیمت هـا را منی گذارنـد 

کاهـش پیـدا کنـد. کنـرتول و نظـارت در بـازار نیسـت بنـا بـر ایـن 

قیمت هـا خـود بـه خـود افزایـش پیـدا می کنـد.«

مسـؤوالن رشکـت نفـت و گاز می گویند که برای کاهـش بهای نفت و 

گاز در بازارها، به زودی وارد بازار خواهند شـد و در نخسـتین اقدام، 

۱۷هـزار تُـن نفـت موجـود در ذخایـر این رشکـت را با بهای مناسـب 

بـه بازارها عرضـه خواهند کرد.

بـر بنیـاد آمارهـای داده شـده، درحـال حـارض بهـای هـر 

لیـرت نفـت در بندرهای کشـور تـا ۴۳ افغانی اسـت، اما در 

بازارهـای پایتخـت هـر لیـرت نفـت تـا ۶۳ افغانی بـه فروش 

می رسـد.

در حـدود دو مـاه اخیـر در بهای هر لیرت نفـت در بازارها تا 

۲۰ افغانـی افزایـش آمده اسـت در حالی کـه رشکـت نفت و 

افزایـش  بازارهـای جهانـی  گاز می گویـد بهـای نفـت در 

نیافته اسـت.

»دولـت  می گویـد:  کابـل  در  تکسـی  راننـدۀ  مرتضـی، 

کنـرتول نـدارد. تجـاران بـه دل خـود تیـل بی کیفیـت وارد 

روسـتای  در  پیـش  روز  چهـار  کـه  سـیاب ها  ایـن  در 

میدریـش ایـن ولسـوالی رسازیر شـد، ده ها نفر کشـته و 

ده هـا منـزل مسـکونی تخریـب شـده اسـت.

روز  وزارت  ایـن  مطبوعاتـی  مشـاور  ولـی زاده،  عبداللـه 

)هشـتم اسـد( قانـون اضطـراری را امضـا کـرد کـه براسـاس آن 

هشـت هـزار ویـزه اضافـی و ۵۰۰ میلیـون دالـر هزینـه بـرای 

انتقـال اضطـراری، مسـکن و سـایر خدمـات رضوری همـکاران 

افغـان نیروهـای امریکایـی فراهـم خواهـد شـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه نخسـتین گـروه ترجانـان و اعضـای 

خانواده  هـای شـان در یـک پـرواز ویـژه روز جمعـه ۳۰ جـوالی 

)هشـتم اسـد( تحت برنامـه »عملیات پناه متحدیـن« وارد ایاالت 

شـدند. متحده 

می کننـد و قیمـت تیـل بی کیفیـت و بـا کیفیـت یک قیمت اسـت.«

فـواد احمـدی، سـخنگوی وزارت صنعـت و تجـارت اظهـار می گوید: 

»وزارت و صنعـت و تجارت با کسـانی که دسـت به احتـکار مواد مورد 

نیـاز و اولیـه به خصـوص مـواد سـوختی جهـت گران فروشـی بزننـد 

به صـورت جـدی در مطابقـت بـا قانـون حایت از مسـتهلک برخورد 

می کنـد و پـس از شناسـایی و هشـدار، جـواز فعالیـت آنهـا لغـو و به 

نهادهـای عدلـی و قضایـی معرفی خواهند شـد.«

در  کـه  می پذیرنـد  گاز  نفـت و  رشکت هـای  اتحادیـۀ  مسـؤوالن 

حـال حـارض بخشـی از نفـت و گاز بـه بازارهـا به گونـۀ قاچـاق، وارد 

می شـوند.

حسـیب رحیمـی، مسـؤول اتحادیـه رشکت هـای وارد کننـده نفـت و 

گاز می گویـد: »بنادر افغانسـتان قبا هم درسـت کنرتول منی شـد، 

قاچـاق مـواد نفتی صـورت می گرفـت. ولی حاال کـه وضعیت امنیت 

به گونه یـی شـده کـه اکریـت بنـادر زیـر کنـرتول مخالفیـن مسـلح 

اسـت، حـاال هیچ کنرتول منی شـود.« ازسـویی هـم، در حال حارض 

بهـای یـک کیلوگـرام گاز مایـع در بازارهـای پایتخـت تـا ۶۵ افغانی 

است.

درحالیکـه به گفتـه مسـؤوالن رشکـت نفـت و گاز، هـر کیلوگـرام گاز 

مایـع در بازارهـای پایتخـت تـا ۳۵ افغانـی، هزینـه متـام می شـود. 

دوشـنبه )۱۱ اسـد( بـه صـدای امریـکا گفـت کـه ایـن 

 ۲۲۳ بـرای  کمپـل  و  ترپـال  خیمـه،  شـامل،  کمک هـا 

خانواده سـیاب زده در این ولسـوالی اسـت که از سـوی 

ایـن وزارت در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

قـرار اسـت ایـن کمک هـا از سـوی سـازمان بین املللـی 

مهاجـرت بـه محـل انتقـال و باشـندگان آن توزیع شـود.

ایـن وزارت می گویـد کـه ایـن منطقـه در اختیـار گـروه 

طالبان اسـت و بـه همین دلیل حکومت و سـازمان های 

خیریـه در روزهـای اخیـر نتوانسـتند، بـه مترضریـن این 

رویـداد طبیعـی کمـک کنند.

امـور  در  دولـت  وزارت  معلومـات  آخریـن  اسـاس  بـر 

رسـیدگی بـه حوادث طبیعـی افغانسـتان، در اثر رسازیر 

شـدن ایـن سـیاب ها، تـا کنـون ۱۱۳ نفر جـان باخته و 

حـدود ۷۰ تـن دیگـر زخمـی شـده انـد.

رونـد  هـم  هنـوز  کـه  گفـت  همچنیـن  ولـی زاده  آقـای 

دارد. جریـان  آوارهـا  زیـر  از  اجسـاد  کشـیدن  بیـرون 

منـزل   ۱۷۳ سـیاب ها،  ایـن  در  کـه  کـرد  اضافـه  او 

اسـت. شـده  تخریـب  کامـل  گونـۀ  بـه  مسـکونی 

امریکا: فرصت پذیرش هزاران شهروند افغانستان را اعالم کرد   

انتقادها از گران فروشی نفت و گاز در بازارهای کشور   

روند انتقال کمک ها به سیالب زدگان نورستان آغاز شد  


