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 مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور ایران برگزار شد

 شیوع سویه دلتا در چین؛ از 
تمام ۱۱ میلیون جمعیت ووهان 

آزمایش کرونا گرفته می شود
 مراسـم تنفیـذ ابراهیـم رئیسـی، رئیـس دولـت سـیزدهم 
جمهوری اسـامی در حالی برگزار شـد که علـی  خامنه ای، 
رهبـر جمهـوری اسـامی ایـران حضـور مـردم در انتخابات 
را »خـوب« توصیـف کـرد و ابراهیـم رئیسـی نیـز بـا وجود 

اینکه اعـام  ...

 مقامـات شـهر ووهـان در مرکـز چیـن، جایـی کـه 
اولین بـار در سـال ۲۰۱۹  بـرای  بیمـاری کوویـد-۱۹ 
یـازده  جمعیـت  کل  کـه  کردنـد  اعـام  شـد،  ظاهـر 
میلیـون نفـری ایـن شـهر بایـد مـورد آزمایـش قـرار 

بگیرنـد....

جمنازیومی در سمنگان به هزینۀ 
پنجاه میلیون افغانی ساخته شد

 مدال های چین در خطر؛ تصویر 
مائو روی سکوی المپیک!

 وزیـر امـور خارجـۀ افغانسـتان بـا ایـن ادعـا کـه گـروه طالبـان بـا 

ضـد  و  جنگـی  »جنایـات  مرتکـب  شـهرها،  بـر  حمـات  تشـدید 

محکمـۀ  و  متحـد  ملـل  از  اسـت،  شـده  کشـور  ایـن  در  بـری« 

بین املللـی جرایـم خواسـته اسـت کـه ایـن جنایـات را تحقیـق و 

کننـد. مستندسـازی 

ویـژه  مناینـده  الینـز،  دیـرا  بـا  دیـدار  در  امتـر  حنیـف  محمـد 

رسمنشـی سـازمان ملـل متحـد بـرای افغانسـتان گفتـه اسـت کـه 

حمـات اخیـر طالبـان و جنایـات ضـد بـری ایـن گـروه، بـرای 

اسـت. تحمـل«  قابـل  »غیـر  افغانسـتان  مـردم  و  دولـت 

بـه گـزارش صـدای امریکا، آقـای امتـر از جامعه جهانـی همچنین 

مکانیزم هـای  و  »سـاختارها  از  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت  خواسـته 

پیگـرد  مـورد  بایـد  ایـن جنایـات جنگـی  بین املللـی«، مرتکبیـن 

قانونـی قـرار گیـرد.

وزیـر خارجـۀ افغانسـتان افـزوده کـه اولویـت مـردم و حکومـت این 

کشـور، تامیـن آتش بـس فـوری و رسـیدن بـه یـک توافـق جامـع 

صلـح اسـت. او تاکیـد کـرده اسـت کـه باید جامعـه جهانـی و ملل 

متحـد بـر طالبـان فشـار وارد کننـد تـا ایـن گـروه از »کشـتار مردم 

افغانسـتان« دسـت بردارنـد.

در یـک خرنامـۀ وزارت خارجـۀ افغانسـتان بـه نقـل از دیـرا الینز، 

مناینـدۀ ویـژه رسمنشـی ملـل متحـد بـرای افغانسـتان آمـده کـه 

خانـم الینـز از تشـدید حمات طالبان بر شـهرهار و »کشـتار مردم 

بی گنـاه« ابـراز نگرانـی کرده اسـت.

در ایـن حـال، سـفارت ایـاالت متحـدۀ امریـکا در کابـل روز سـه 

 ۴۰ از  بیـش  قتـل  بـارۀ  در  کـه  اسـت  گفتـه  اسـد(   ۱۲( شـنبه 

غیرنظامی در ولسـوالی مالسـتان والیت غزنی آگاه اسـت. سـفارت 

امریـکا گفتـه اسـت کـه در صورتیکـه ایـن رویـداد تاییـد شـود، »از 

جملـۀ جرایـم جنگـی محسـوب شـده می توانـد.

سـفارت امریـکا در کابـل همچنیـن گفتـه اسـت کـه هزاره هـا در 

گـروه  حمـات  و  هدفمنـد  ترورهـای  هـدف  همـواره  افغانسـتان 

داعـش و طالبـان در ایـن کشـور قـرار گرفتـه و خواسـتار بررسـی 

ایـن رویدادهـا شـده اسـت.

طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته اند.

پیـش از ایـن کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان بـا نـر 

گزارشـی گفتـه بـود کـه طالبـان پـس از تـرف ولسـوالی سـپین 

بولـدک والیـت قندهـار دسـت بـه کشـتار غیرنظامیـان، غـارت و 

چپـاول امـوال مـردم زده انـد.

در ایـن گـزارش که به تاریخ ۲۹ )هفتم اسـد( نر شـد آمده اسـت 

کـه طالبـان »بـدون اعتنـا و التـزام بـه قواعـد حقـوق بردوسـتانۀ 

بین املللـی« اقـدام بـه کشـتار و غارتگـری کـرده انـد؛ اقدامـی کـه 

بـه بـاور ایـن کمیسـیون »می توانـد جنایـت جنگی« باشـد.

سـفارت های امریـکا و بریتانیـا در افغانسـتان نیـز گـروه طالبـان را 

بـه ارتـکاب قسـاوت هایی در شـهرک سـپین بولدک قندهـار متهم 

کـرده انـد کـه بـه گفتـۀ آنـان می توانـد جرایـم جنگـی محسـوب 

شود.

ایـن سـفارت خانه هـا در صفحات تویرتشـان نگاشـته اند کـه گروه 

طالبـان در اقـدام »انتقام جویانـه دسـت بـه کشـتار گروهـی ده هـا 

غیـر نظامـی زده اند«.

 حامـد کرزی رئیس جمهور پیشـین 

کشـور گفتـه اسـت که جنـگ جاری 

آدرس  از  و  تحمیلـی  جنـگ  یـک  افغانسـتان  در 

بیگانـه گان اسـت. 

انتشـار  بـا  اسـد   12 شـنبه  سـه  کـرزی  آقـای 

اعامیـه ای در صفحـه فسـبوک خـود گفتـه اسـت 

کـه طنیـن بـا صابت صداهـای تکبیر مـردم رشیف 

هـرات را نشـانه آشـکار بیـزاری مـردم افغانسـتان از 

جنـگ تحمیلـی بیگانـه در کشـور و شـکل گرفـن 

یـک قیـام ملـی علیـه آن می دانـد.

او خطـاب بـه گـروه طالبان گفته اسـت کـه این یک 

حرکـت خـود جـوش مردمـی و یـک هوشـدار جدی 

اسـت و گـروه طالبـان بایـد از ادامـه جنگ، کشـتار 

و تخریـب خانـه هـا، قریـه هـا و زیربناهـای مـردم 

افغانسـتان دسـت بـردارد.

آقـای کـرزی از گـروه طالبـان خواسـته اسـت کـه 

رونـد گفتگوهـای صلـح را از رسگیـرد و بـه رنج مردم 

و میهـن شـان نقطـه پایـان بگـذارد.

ایـن در حالیسـت کـه پیـش از ایـن کـرزی بارهـا به 

صـورت تلویحـی از گـروه طالبـان حامیـت کـرده و 

بارهـا آنـان بـرادران ناراضـی خوانـده اسـت. آقـای 

سـطح  در  طالبـان  گـروه  مروعیـت  بـرای  کـرزی 

منطقـه و جهـان در سـال هـای اخیـر تـاش هـای 

زیادی کرده اسـت. او سـال گذشـته یک بـار برخی 

بـا  یـک گفتگـو  از چهـر هـای سیاسـی کشـور در 

رسان ایـن گـروه در مسـکو رشکـت بـود. برخـی از 

کارشناسـان حامـد کـرزی منجـی و احیاگـر مجـدد 

آنـان کـرزی در  بـاور  بـه  گـروه طالبـان می داننـد. 

بـه  زیـادی  تاش هـای  زعامتـش  اخـر  سـال های 

خـرچ داد تـا بتوانـد بـرای گـروه طالبـان در نقـاط 

مختلـف کشـور بسـرتهای فعالیـت نظامـی ایجـاد 

و  دلسـوزانه  لحـن  بـا  بارهـا  کـرزی  حامـد  کنـد. 

طالبـان  گـروه  از  سیاسـی  محافـل  در  حامیانـه 

ولسـوالی  وقتـی  امـا  اخیـرا  اسـت.  کـرده  حامیـت 

اسـپین بولـدک به دسـت جنگجویان گـروه طالبان 

بـرادر  و  پـدر  قرهـای  کـه  می شـود  گفتـه  افتـاد، 

کـرزی را تخریـب کـرده و ده هـا تـن از اقـوام نزدیک 

کـرزی را کشـته انـد.

منایندگـی جدیـد عزیـزی بانـک در مرکـز 

تجارتـی داودزی واقـع در نزدیکـی وزارت 

خارجـه و مرکـز تجارتی گلبهـار آغاز به کار 

کـرد. بـر اسـاس معلومـات مسـووالن ایـن 

بانـک، بـا افتتـاح ایـن منایندگـی، اکنـون 

در  منایندگـی   80 دارای  بانـک  عزیـزی 

پیـش  چنـدی  اسـت.  کشـور  رسارس 

منایندگـی والیتـی ایـن بانـک در والیـت 

دایکنـدی فعـال شـد.

روزنامـه  بـه  کـه  خرنامـه ای  اسـاس  بـر 

ایـن  کـرده،  مواصلـت  مـا  افغانسـتان 

مـدرن   امکانـات  بـا  مجهـز  منایندگـی 

اسـت. بانکـی  سـهولت های  وهمـه 

در خرنامـه هم چنـان آمده اسـت: عزیزی 

بانـک متعهـد اسـت تا بـه متـام هموطنان 

عزیـز خـود سـهولت خدمـات بانکـی مهیا 

محیـط  ایشـان  معامـات  بـرای  و  منایـد 

مصـون ایجـاد مناید.

 کار سـاخت جمنازیـوم ورزشـی در شـهرایبک مرکـز والیـت 

سـمنگان، بـه هزینـۀ پنجـاه میلیـون افغانـی تکمیـل و دیروز 

فیضـی  حمیداللـه  اسـت.  شـده  سـپرده  بـرداری  بهـره  بـه 

ایـن جمنازیـوم  افتتـاح  مراسـم  در  ورزشـی سـمنگان،  آمـر 

– کـه در کارتـه آیینچـۀ شـهر ایبـک مرکـز سـمنگان سـاخته 

شـده – گفـت کـه هزینـه ایـن جمنازیـوم را واحـد عملیاتـی 

ریاسـت جمهـوری پرداخـت کـرده اسـت. او افزود کـه در این 

جمنازیـوم، متامـی محلقـات و نیازهـای ...

 کمیتـه بیـن املللـی املپیـک تحقیقـی دربـاره اسـتفاده از 

نشـان هـای مائـو تسـه تونـگ توسـط دو زن ورزشـکار چینی 

در بازیهـای املپیـک توکیـو را آغـاز کـرده اسـت.

بائـو شـانجو و ژونـگ تیانشـی، دو ورزشـکار چینـی حارض در 

املپیـک، بـا پوشـیدن نشـان مائـو تسـه تونـگ روی سـکوی 

واکنـش  کـه  حرکتـی  ایسـتادند.  تیمـی  سـواری  دوچرخـه 

کمیتـه بیـن املللـی املپیـک را برانگیختـه اسـت...

ورزش
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افغانستان خواهان 
تحقیق و مستند سازی ›جنایات جنگی‹ طالبان شد   

حامد کرزی:
 جنگ افغانستان تحمیلی و از آدرس بیگانه است   

منایندگی جدید عزیزی بانک 

در مرکز تجارتی داودزی آغاز به کار کرد

طـالبـان 
توصیه پذیر نیستند 

منطق مقاومت و سرکوب 
طالبان در میدان جنگ؛ تمهید 

صلح پایدار در افغانستان 

از دست رفتن سرمایه های 
معنوی کشور؛ چه باید کرد؟ 

 از زمـان آغـاز خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، 
شـدت جنـگ در افغانسـتان چنـد برابـر شـده اسـت. 
طالبـان بـا همـکاری سـایر گـروه هـای تروریسـتی بـه 
صـورت منسـجم و سـازمان یافتـه، مناطق اسـتراتژیک 
از  بسـیاری  دادنـد.  قـرار  حملـه  مـورد  را  افغانسـتان 

مناطـق و ولسـوالی ها را تحـت تصـرف خـود ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

زنـده،  نـری  آبـادی،  دولـت  محمـود  نرهـای   

جـذاب، اثرگـذار و با قـدرت انتقالی شـگفت که 

گویـی خواننـده متـام شـخصیت ها و مناظـر و 

پدیده هـای طبیعـت را کـه او توصیـف می کنـد، 

آبـادی  دولـت  مهـارت  می بینـد.  چشـم  بـه 

روحـی  حـاالت  و  چهـره  و  انـدام  توصیـف  در 

قهرمانانـش چنـان اسـت کـه تـا مدت هـا پس از 

مطالعـه ی داسـتان، سـیامی یـک یـک آنـان در 

می مانـد... خواننـده  ذهـن 

 جشـنواره فلم سـیدنی بـرای دومین بـار در این 

سـال بـه دلیل کرونـا به تعویـق افتاد.

فلـم  جشـنواره  مسـئوالن  ورایتـی،  گـزارش  بـه 

جشـنواره  ایـن  کردنـد  اعـام   ۲۰۲۱ سـیدنی 

بـار دیگـر بـه تعویـق می افتـد و بـه جـای همین 

تاخیـر  ایـن  برگـزار می شـود.  نوامـر  مـاه  مـاه، 

بـه دنبـال محدودیت هـای تـردد در سـیدنی بـه 

... دلیـل گسـرتش 

کارنامه ی پربار 
از نویسنده ی

 پرکار 

 جشنواره فلم 
سیدنی ۲۰۲۱ 

باز هم عقب افتاد

شهروندان هزاره، همواره هدفمند کشته شده اند    
کابل:  در  امریکا  ســفارت 
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ند     کشــته شده ا ره هدفمند  ره، هموا هزا شــهروندان    
 سـفارت ایـاالت متحـده امریـکا در کابـل، اعالم 

کـرده اسـت که شـهروندان هزاره، همـواره هدف 

کشـتار هدفمنـد گروه طالبـان و داعـش بوده اند.

این سـفارت، روز سه شـنبه 12 اسـد در توییتی نوشـته اسـت: 

»ما در مورد قتل بیش از ۴۰غیرنظامی در ولسـوالی مالسـتان 

والیـت غزنـی خـر شـنیدیم. در صورتی کـه این رویـداد تایید 

شـود، از جملـه جرایم جنگی محسـوب می شـود. مـوارد نقض 

حقـوق بـر باید مورد بررسـی قـرار گیرد.«

جنگجویـان گـروه طالبـان، بعـد از تـرف دوبـاره ولسـوالی 

ایـن  شـهروندان  از  زیـاد  شـاری  غزنـی،  والیـت  مالسـتان 

کردنـد. آواره  را  تـن  هـزاران  و  را کشـتند  ولسـوالی 

شـاری از بی جـا شـدگان در کابـل، بـه روزنامـه افغانسـتان ما 

گفتـه بودنـد کـه جنگجویـان گـروه طالبـان، بـا تـرف دوباره 

دکان هـا و مـزارع را آتـش زدنـد و ده هـا تـن را کشـتند.

حاجـی نـادر کـه دو فرزنـدش را از دسـت داده اسـت گفـت 

بیـرون شـویم،  مالسـتان  از  کـه می خواسـتیم  هنگامـی  کـه 

خواسـتار  و  گرفـت  را  مـا  جلـوی  طالبـان  گـروه  جنگجویـان 

تذکـره شـد؛ تـا رفتـم از خانـه تذکـره آوردم، هـر دو فرزنـدم را 

تیربـاران کردنـد. از ایـن دو تـن، پنـج فرزند باقی مانده اسـت 

کـه بزرگرتیـن  آنهـا، شـش سـال دارد.

یکـی دیگـر از بیجاشـدگان ولسـوالی مالسـتان نیـز گفـت که 

جنگجویـان طالبان، بـه زور از مردم باج می گیرد و باشـندگان 

محـل مجبور هسـتند بـرای آنان غـذا و آب تهیـه کنند.

ولسـوالی  از دکان هـا  زیـاد  او همچنیـن گفـت کـه شـاری 

توسـط جنگجویـان گـروه طالبـان غـارت شـده اند و شـاری 

دیگـر نیـز بـه آتـش کشـیده شـده اسـت.

سرمقاله

 از زمـان آغـاز خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، 
اسـت.  شـده  برابـر  چنـد  افغانسـتان  در  جنـگ  شـدت 
بـه  تروریسـتی  بـا همـکاری سـایر گـروه هـای  طالبـان 
صـورت منسـجم و سـازمان یافتـه، مناطـق اسـرتاتژیک 
از  بسـیاری  دادنـد.  قـرار  حملـه  مـورد  را  افغانسـتان 
مناطـق و ولسـوالی ها را تحـت تـرف خـود در آوردنـد. 
طبـق گزارش هـا و اظهـارات شـاهدان عینـی، نیروهـای 
طالبـان پـس از تـرف مناطـق جدیـد محدودیـت های 
بسـیاری را بـر مـردم وضـع کردنـد کـه ایـن محدودیت ها 
نـه تنهـا با حقـوق بر و آزادی های اساسـی شـهروندان 
منافـات دارنـد که در بسـا مـوارد جنایت جنگی به شـار 

مـی رود.
از همیـن رو دولـت افغانسـتان از سـازمان ملـل و سـایر 
گـروه هـای حقـوق بـری خواسـته انـد کـه یـک هیـأت 
را  طالبـان  جنایـت  و  بفرسـتند  افغانسـتان  بـه  تحقیـق 
مسـتند سـازی کننـد. در همیـن یـک مـاه اخیـر طالبان 
جنایـت  مرتکـب  غزنـی  والیـت  مالسـتان  ولسـوالی  در 
جنگـی شـدند و بیـش از چهـل نفر مردم بـی گناه ملکی 
بیـش  بولـدک  اسـپین  در  تیربـاران کردنـد. طالبـان  را 
از صـدو سـی نفـر غیـر نظامـی را کشـتند ایـن گـروه در 
جاغـوری بـا فیـر هـاوان و موزاییـل در مناطـق مسـکونی 
تـا هنـوز چندیـن تـن را بـه شـمول کـودکان و پیرمـردان 
بـا  انـد. طالبـان در والیـت هـای شـال  شـهید کـرده 
وضـع مقـررات سـخت، زندگـی را بـر مـردم محـل تلـخ و 

غیـر قابـل تحمـل سـاخته انـد.
طالبـان عـالوه بـر اجبـاری سـاخنت ریـش و لنگـی برای 
مـردان و چـادری بـرای زنـان، از مـردم بـا زور عـر مـی 
گیرنـد و بیـرون رفـنت زنـان را از خانه بـدون محرم رشعی 
ممنـوع اعـالم کـرده انـد. طالبان بـه داکرتان، شـفاخانه 
هـا و دریورهـا هشـدار داده انـد تـا از تـداوی و انتقـال 
زنـان بـه شـفاخانه هـا و یـا جاهای دیگـر اجتنـاب کنند. 
ایـن گـروه مـدارس دخرتانـه را بسـته و زنان بـدون محرم 
آننت هـا  دیـش  و  کـرده  محـروم  صحـی  خدمـات  از  را 
منـاز  و  کـرده  تخریـب  و  آوری  جمـع  را  تلویزیون هـا  و 
جاعـت را در مسـجد اجبـاری کـرده انـد. گزارش هـای 
بـر ازدواج اجبـاری  از تخـار و بدخشـان مبنـی  رسـیده 
 45 از  پایین تـر  بیوه هـای  و  سـال   15 بـاالی  دخـرتان 
سـال و نیـز فرسـتادن مکتوب به مسـاجد کـه خانواده ها 
را مکلـف سـاخته تـا پـران جـوان شـان را بـه صفـوف 
طالبـان بفرسـتند؛ تـرس و نگرانـی هـای عمیقـی را در 

جامعـه حاکـم کـرده اسـت. 
حجـم وسـیعی از آوارگی و گسـرتش فقر و نیـز نارضایتی 
عمومـی از طالبـان در مناطـق دیگر نشـان مـی دهد که 
مـردم از گـروه طالبـان بیزارانـد و منـی خواهنـد تحـت 
حاکمیـت ایـن گـروه زیسـت و زندگـی کننـد. ایـن روزها 
کشـورهای خارجـی افغـان هایـی را که بـا آنهـا کار کرده 
انـد، ویـزه مهاجـرت مـی دهند و بـه صورت فـوری آنان را 
بـه کشـورهای خـود منتقـل مـی کننـد تـا از رش طالبـان 
در امـان مباننـد و تعـدادی زیـادی از مـردم طـی یـک 
مـاه اخیـر متـام دارایی هـای خـود را فروختـه و بـا تحمل 

خطـرات زیـاد، راهـی کشـورهای خـارج می شـوند.
منشـأ همـه ایـن تحـوالت یـک چیـز اسـت و آن تـرس از 
طالبـان اسـت. طالبـان به هیـچ قانونی پایبنـدی ندارند 
زیـرا  کننـد؛  منـی  پیـروی  اصولـی  هیـچ  از  طالبـان  و 
ایـن گـروه ترکیبـی از طلبـه هـای افراطـی و کـم سـواد، 
قاچاقچیـان، سـازمان های جنایـت پیشـه و گـروه هـای 
اسـتخباراتی  هـای  سـازمان  از  کـه  اسـت  تروریسـتی 
منطقـه دسـتور مـی گیرند. پـس اگر یک طیـف در درون 
گـروه طالبـان در برخی موارد رویه بهرتی داشـته باشـد، 
چندیـن گـروه بیرحـم و قسـاوت پیشـه دیگـر آن، بـدون 
کمرتیـن تردیـد مـردم را می کشـند و خانه های شـان را 
تخریـب و یـا بـه آتـش مـی کشـند و امـوال و دارایی های 
شـان را غـارت می کننـد. به همیـن دلیل طالبـان امروز 
اسـت.  گذشـته  از  وحشـی تر  و  خشـن تر  بدتـر،  بسـیار 
طالبـان امـروز بـی مهابـا از مـردم ملکـی بـه عنوان سـپر 
پـس  را  اسـیران جنگـی  کننـد،  مـی  اسـتفاده  انسـانی 
از شـکنجه، بیرحانـه بـه قتـل مـی رسـانند، کارمنـدان 
دولتـی، هرنمنـدان و اصحـاب رسـانه را بـدون تحقیـق و 

محاکمـه از بیـن مـی برنـد.
طـی سـه ماه گذشـته متـام جهـان شـاهد رفتارهای ضد 
مـی  شـان  کنـرتل  تحـت  مناطـق  در  طالبـان  انسـانی 
باشـند. متأسـفانه واکنـش بـه ایـن گونـه مسـایل ضـد 
انسـانی، تنهـا بـه نـر چنـد اعالمیـه و توصیـه اخالقـی 
طالبـان  کـه  داننـد  مـی  اسـت. جهـان  مانـده  محـدود 
تغییـر ناپذیرانـد؛ پـس نـر ایـن اعالمیه هـا چـه تأثیـری 
در واقعیـت موجـود مـی توانـد داشـته باشـد؟ آیـا موجب 
تغییـر رفتـار طالبـان در میـدان جنـگ خواهـد شـد؟ آیـا 
بـر  آیـا  را تشـفی خواهـد داد؟  قربانیـان جنایـت  قلـب 
مصئونیـت انسـان هـای بـی گنـاه از خشـونت طالبـان 

مـی افزایـد. 
همـه مـی دانیـم کـه ایـن اعالمیه هـای هیـچ تأثیـری در 
واقعیت هـای تلـخ افغانسـتان نخواهـد داشـت. امریـکا، 
ایـن  کنـون  تـا  کـه  کشـورهایی  سـایر  و  ملـل  سـازمان 
جنایـت هـا را محکوم کرده اند و خواهان توقف خشـونت 
طالبـان شـده انـد، اگـر مـی خواهنـد از حقـوق بـر در 
بایـد راه هـای دیگـری را  افغانسـتان پاسـداری کننـد؛ 
بـرای مهـار طالبان جسـتجو کننـد و جلو دسرتسـی این 
گـروه را بـر جـان، مـال و خانـه و کاشـانه مـردم بگیرنـد 
و در عمـل مـردم را مـورد حایـت قـرار دهنـد. طالبـان 
توصیـه پذیـر نیسـتند. اگـر توصیـه پذیر می بودند شـا 
همـکاران افغـان خـود را از افغانسـتان بـا عجله و شـتاب 

خـارج منـی کردید.

مالسـتان،  ولسـوالی  فعـاالن مدنـی  و  اسـاس گزارش هـا  بـر 

از  بعـد  گـروه طالبـان  توسـط جنگجویـان  تـن  از 43  بیـش 

شـده اند. کشـته  دوبـاره،  تـرف 

دفـرت منایندگی سـازمان ملل متحد در افغانسـتان نیـز با ابراز 

نگرانـی از افزایـش جنگ هـا، گفتـه اسـت که گسـرتش جنگ 

باعث کشـتار غیرنظامیان خواهد شـد.

برېښـنا درېدلـې ده. هغـه زیاتـه کـړه، د کار پـر مهـال جګـړې 

شـوې او دوی تـه نـږدې د هـاوان مرمـۍ لګېدلـې چـې لـه املـه 

یـې د برېښـنا رییـس امـان اللـه فاروقـي د رس په برخـه کې ټپي 

شـوی، خـو نـور ټیم تـه زیان نـه دی رسـېدلی. نومـوړی دا مهال 

د کندهـار ښـار پـه میرویس روغتـون کې تر درملنـې الندې دی.

د روغتـون ډاکټـران وايـي چـې د هغـه روغتیايـي وضعیـت ښـه 

دی.

امنیتـي چارواکـي او وسـله والـو طالبانـو پـه دې اړه څـه نـه دي 

د  درېیـم ځـل دی چـې  کـې  میاشـت  یـوه  تېـره  پـه  دا  ویـي. 

بریـد النـدې راځـي. تـر  کندهـار برېښـنا حـوزې کار کوونکـي 

ځايـه شـوي نبـي ګل کاکا پـژواک ته وويـل چې د وروسـتيو جګړو 

لـه املـه پـه دغه واليـت کې قيامـت دى. هغه وايي: ))کـور، کايل، 

ځمکـه او نـور هرڅـه راڅخـه پاتـې شـول ډېـر سـخت جنـګ دى، 

هرځـاى کـې مړي پراتـه دي، دلته سـم قيامـت دى.((

دغـه راز د بـې ځايـه شـويو کورنيـو لـه ډلـې څخـه د يـوې کورنـۍ 

غـړې مريـم پـژواک تـه وويـل چـې د جګـړو لـه وېـرې يـې خپـل 

کورونـه پرېیښـي خـو دا مهال هم له سـختو سـتونزو رسه مخ دي.

دې وويـل: ))کومـک تـر اوسـه رارسه نـه دى شـوى، ټـول ځايونـه 

طالبانـو نيـويل دي تـر اوسـه خلکـو مـوږ تـه خپـل خـرات راکاوه 

هغـه بـه مـو خـوړه خو اوس په ښـار کې هـم څوک نـه دي پاتې.((

يـو شـمېر نورو کسـانو هم ورتـه څرګندونې وکړې او لـه حکومت او 

طالبانـو يې د جګړې پرځاى د سـولې غوښـتنه وکړه.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې وسـله والـو طالبانـو د هلمنـد د 

ولسـواليو ترڅنـګ په مرکز کـې يې نږدې ټولې حـوزې نيويل، خو 

يواځـې د دوميـې حـوزې پـه مربوطاتـو کـې د امنيـې قوماندانـۍ 

ودانـۍ او پـه لومـړۍ حـوزې کـې ځينـې نـور دولتـي تاسيسـات 

پاتـې دي.

شـاوخوا دوه اوونـۍ وړانـدې د همـدې ریاسـت یـو کارکوونکـی 

نصیـر احمـد چـې دې ولسـوالۍ تـه د همـدې پایـې د ترمیـم 

لپـاره تللـی و، د جګـړې پـر مهـال ووژل شـو. دغـه راز یـو ځـل د 

برېښـنا ریاسـت د کارکوونکـو پـر موټـر ډزې هـم وشـوې چـې چا 

تـه پـه کـې زیـان و نـه رسـېد. پـه کندهـار کـې د وروسـتیو جګړو 

لـه املـه شـاوخوا یـوه میاشـت کېـږي چـې پـه ژيـړۍ ولسـوالۍ 

کـې د برېښـنا پایـه ویجـاړه شـوې او درې ځلـه یـې د ترمیم هڅه 

شـوې خـو هـر ځـل کارکوونکي له بدو پېښـو رسه مخ شـوي دي. 

کندهـار ښـار ال هـم لـه برېښـنا بـې برخـې دی.

 د کندهـار حـوزې برېښـنا رییـس امـان اللـه فاروقـي د هـاوان 

پـه یـوه بریـد کـې ټپـي شـوی دی. نومـوړی د زمـري پـه ۱۲مـه، 

لـه خپـل کاري ټیـم رسه د برېښـنا د یـوې ویجـاړې شـوې پایـې 

د ترمیـم لپـاره ژیـړۍ ولسـوالۍ تـه تللـی و چـې لـه دې پېښـې 

رسه مـخ شـو.

د کندهـار حـوزې برېښـنا ریاسـت د مطبوعاتـو د برخې مسـوول 

احسـان اللـه امیـن پـژواک خـري اژانـس تـه وویـل، امـان اللـه 

فاروقـي لـه خپـل کاري ټیـم رسه یـو ځـای ژیـړۍ ولسـوالۍ تـه 

تللـی و ، څـو د برېښـنا هغـه ویجـاړه شـوې پایـه ورغـوي چـې 

لـه املـه یـې لـه نـږدې یـوې میاشـتې راهیسـې پـر کندهار ښـار 

 د هلمنـد په مرکز لښـکرګاه کې د وروسـتيو جګړو لـه امله يواځې 

پـه تېـرو څـو ورځـو کې شـاوخوا پنځـه زره کورنـۍ بې ځايه شـوې 

دي. د هلمنـد د کډوالو چارو رييس سـيد محمد رامني ابراهيمي 

د چنـګاښ پـه 12مـه پـژواک خـري اژانس تـه وويل چـې په دغه 

واليـت کـې د وروسـتيو جګـړو لـه املـه 1٨ زره کورنـۍ بـې ځايـه 

شـوې دي. خـو دى وايـي: ))لـه دې شـمېر څخه له اخرت وروسـته 

يواځـې لـه لښـکرګاه ښـار څخـه پنځـه زره کورنۍ بې ځايه شـوې 

دي چـې دا مهـال له سـختو اقتصادي سـتونزو رسه مـخ دي.((

نومـوړى زياتـوي چـې د امنيتـي سـتونزو لـه املـه دوى نـه يش 

يـادو کورنيـو رسوې تـررسه او مرسـتې وررسه وکـړي. کـوالى د 

دى زياتـوي: ))زمـوږ خو مشـکالت لږ ډېر دي که چیرې موسسـې 

دغـه امکانـات ولـري، نـو لـه يـادو کورنيـو رسه دې مرسـتې تـررسه 

کـړي.(( د هلمنـد د درېيمـې حـوزې لـه بـوالن سـيمې څخـه بې 

د کندهار حوزې برېښنا رییس د یوې پایې د ترمیم پر مهال جګړه کې ټپي شو

په لښکرګاه کې د جګړو له امله پنځه زره کورنۍ بې ځايه شوې دي

کارتون

طــالبــان 
توصیه پذیر نیستند

حفیظ اهلل زکی

 

  

 

 

وزیر خارجه کشـور به سـفیران و منایندگان کشـور های همسـایه 

گفتـه اسـت کـه حمـالت طالبـان در تبانـی مسـتقیم بـا بیـش از 

طالبـان  تحریـک  )لشـکر طیبـه،  منطقـه ای  تروریسـت  هـزار  ده 

اسـالمی  جنبـش  القاعـده،  جنداللـه،  انصاراللـه،  پاکسـتان، 

گرفتـه  صـورت  ازبکسـتان(  اسـالمی  جنبـش  رشقـی،  ترکسـتان 

امتـر گفـت کـه  »آقـای  اسـت:  اضافـه شـده  اعالمیـه  اسـت. در 

جنایـات جنگـی طالبـان وصف ناپذیرنـد. او بـه قتـل عـام بیـش از 

سـد تـن در سـپین بولـدک، نـکاح اجباری زنـان، تخریـب بیش از 

۳۰۰ زیربنـای عام املنفعـه، و تعطیـل خدمـات در سـاحات تحت 

کنـرتول طالبـان بـه صـورت منونـه اشـاره کـرد.«

در  دولـت  امنیتـی  پـالن  کـه  اسـت  گفتـه  ایـن جلسـه  در  امتـر 

هاهنگـی و حایـت همـه اقشـار سیاسـی و اجتاعـی جهـت 

کالن شـهر ها  و  اسـرتاتیژیک  نقـاط  در  دولـت  مواضـع  تحکیـم 

پیـاده خواهـد شـد.  بـه زودی  و  ترتیـب 

وی گفتـه اسـت کـه دولـت افغانسـتان و نهادهـای حقـوق بـری 

بـه صـورت مشـرتک جنایات ضـد بـری و جنگی گـروه طالبان را 

مستندسـازی می کنـد و بـه جهـان ارائـه خواهـد کرد.

متحـد  ملـل  سـازمان  و  منطقـه  کشـورهای  دیـدار،  ایـن  در 

حایت شـان را از قطـع فـوری خشـونت ها و تقویـت رونـد صلـح 

داشـتند.  اعـالم 

در خرنامـه افـزوده شـده اسـت کـه دیبـورا الینـز، مناینـده خاص 

رسمنـش ملـل متحـد در ایـن جلسـه گفتـه اسـت کـه حملـه بـر 

هـرات و بـر دفـرت یوناما نشـان داد، کـه آن چه وعده داده می شـود 

بـه آن عمـل منی شـود. او افـزود کـه ایـن تنهـا مبـارزه افغان هـا 

نـه بـل مبارزه یـی اسـت کـه همـه بایـد بـه آن توجـه جـدی کنیـم. 

افزایـش  و  بـری  بـد  وضعیـت  از  یونامـا  کـه  درحالیسـت  ایـن 

قربانیـان غیرنظامـی در شـهر لشـکرگاه هشـدار داده اسـت و از 

کشـته و زخمـی شـدن 170 تـن در شـهر لشـکرگاه خـر داده 

اسـت. یوناما گفته اسـت که اگر جنگ و خشـونت متوقف نشـود، 

شـار بیشـرتی غیـر نظامیـان قربانـی خواهنـد شـد.

دیگـری بـرای خـوردن نداریم.«

نهـاد نجـات کودکان، هشـدار داده که کـودکان آواره نیز در معرض خطر 

بیشـرتی قـرار دارنـد، آنهـا مجبـور بـه ازدواج یـا کار کـودکان یـا جـذب 

گروه هـای مسـلح می شـوند. 

از  افغانسـتان  در  کـودک  هـزار   ۸۰ حـدود  اخیـر  درگیری هـای  براثـر 

ابتـدای مـاه جـوالی خانه هـای خـود را تـرک کـرده انـد و بـه شـدت بـه 

غـذا، رسپنـاه و مراقبتهـای پزشـکی نیـاز دارنـد. بسـیاری از کـودکان بـا 

خانواده هـای خـود زیـر ملحفـه ای کـه بـا چوب نگه داشـته شـده، به رس 

می برنـد، و برخـی از آنهـا بـا نوشـیدنی های انـرژی زا و نـان خشـک زنده 

می ماننـد.

ایـن نهـاد بـه نقـل از سـازمان ملـل گفتـه کـه تنهـا در دو مـاه گذشـته 

حـدود ۱۳ هـزار نفـر مجبـور بـه تـرک خانـه و روسـتاهای خود شـده اند 

کـه ۶۰ درصـد آنهـا کودکان هسـتند. در مجموع بیـش از ۶۱۳ هزار نفر 

از جملـه ۳۶۲هـزار کودک در ۱۲ ماه گذشـته آواره شـده انـد. در والیت 

شـالی قنـدوز، که بیشـرتین تعـداد آوارگان داخلی داخلی کشـور را در 

خـود جـای داده اسـت، بیـش از ۶۰ هـزار و ۳۰۰ نفـر در اردوگاه هـای 

موقـت بـه رس می برنـد.

توسـط جنگجویـان گـروه طالبان در نقاط مختلف کشـور بـه هدف قتل 

افـراد ملکـی و نیـرو هـای امنیتـی جابجـا شـده بـود، نیـز کشـف و خنثا 

شـده اسـت. جنگ در حالی در نقاط مختلف کشـور تشـدید شده است 

کـه به بـاور آگاهان روند گفتگوهای صلح عمال به شکسـت مواجه شـده 

اسـت. دوشـنبه 12 اسـد رئیـس جمهور غنـی در یک برنامه فـوق العاده 

در شـورای ملی کشـور اشـرتاک کرد و سـخرنانی کرد. رئیس جمهور در 

ایـن برنامـه تلویحا گفتگوهای صلـح را کنار گذاشـت و با رصاحت لهجه 

علیـه تهاجـم گـروه طالبـان قیام ملی اعـالم کرد.

رهـران سیاسـی کشـور درسـت بعـد از آن از رونـد گفتگوهـای صلـح 

ناامیـد شـدند کـه در آخریـن مـورد هیات بلنـد پایه ای از سـوی حکومت 

کشـور بـه منظـور تریـع و اثربخشـی گفتگوهـای صلـح بـه قطـر رفت، 

ایـن هیـات امـا بـا دسـت خالی برگشـت.

مـورد چیـزی نگفته اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه روز گذشـته، وزارت دفاع ملی کشـور اعالم کرد 

کـه حملـه گروهـی طالبـان مسـلح بـاالی زنـدان لشـکرگاه مرکـز والیت 

هلمنـد بـه عقب زده شـده اسـت.

کـه شـب  گفـت  نـر خرنامـه ای  بـا  روز گذشـته  ملـی،   دفـاع  وزارت 

گذشـته، تروریسـتان طالـب بـاالی زنـدان شـهر لشـکرگاه مرکـز والیت، 

حملـه کردنـد کـه بـا مقاومـت شـدید نیروهـای امنیتـی و دفاعـی روبـرو 

شـدند.

در خرنامـه آمـده کـه در نتیجـه، درگیـری نیروهـای دفاعـی و امنیتی با 

حایـت قـوای هوایـی، 40 تروريسـت طالـب کشـته و 2 تـن دیگـر  آنان 

زخمی شـدند. 

 وزارت خارجـه کشـور اعـالم کـرده اسـت کـه محمـد 

حنیـف امتـر وزیـر خارجـه کشـور در نشسـتی روی 

مسـائل امنیتـی، حضـور جنگجویـان خارجـی در کنـار جنگجویـان 

گـروه طالبـان، وضعیـت بـری در سـاحات جنگـی و مـوارد مهـم 

دیگـر بحـث و گفتگـو کـرد.

ایـن وزارت سه شـنبه 12 اسـد بـا انتشـار اعالمیـه ای گفتـه اسـت:» 

وضعیـت  اساسـی؛  محـور  شـش  روی  کشـور  خارجـه  امـور  وزیـر 

امنیتـی، حضـور جنگجویـان خارجـی در کنـار طالبـان، وضعیـت 

بـری  حقـوق  گسـرتده  تخطی هـای  و  جنایـات  بـری،  ناگـوار 

طالبـان، برنامـه جدیـد امنیتی دولـت و محورهای مهـم همکاری با 

جامعـه جهانـی بحـث منـوده، معلومـات الزم را ارائـه کـرد.«

در خرنامـه از قـول وزیـر خارجـه کشـور آمـده اسـت کـه گسـرتش 

حمـالت خونبـار طالبـان طـی چنـد مـاه اخیـر سـبب کشته شـدن 

بیـش از سـه هزار انسـان، آواره شـدن بیـش از سـه صدهزار تـن، و 

برهم خـوردن نظـم و ارائـه خدمات در نیمی از ولسـوالی های کشـور 

اسـت.  گردیده 

وی در ایـن جلسـه گفتـه اسـت کـه در حـال حـارض، ۱۸ میلیـون 

انسـان بـا وضعیـت ناگـوار بـری روبـرو انـد.

 نهـاد نجـات کـودکان در بیانیه ایـی هشـدار داده کـه صدهـا هـزار کودک 

افغـان دیگـر بـه دلیـل کمبود غـذا و سـایر نیازهـای اساسـی در اردوگاه ها 

بدتریـن  شـاهد  سـالی  در  دارنـد،  قـرار  شـدید  تغذیـه  سـوء  معـرض  در 

خشکسـالی سـال های اخیـر در ایـن کشـور بـوده اسـت. 

کریـس نیانـدی، مدیـر بخـش افغانسـتان در سـازمان نجـات کـودکان 

می گویـد: هـزاران کـودک کـه در چند ماه اخیـر مجبور به تـرک خانه های 

خـود شـده انـد، واضح ترین نشـانه فاجعـه بار بـودن تشـدید درگیری های 

اخیـر بر کودکان افغانسـتان باشـند.

بـه گـزارش بی بی سـی؛ کریمه، )نام مسـتعار( ۲۱ سـاله، و چهـار فرزندش 

پـس از تشـدید خشـونت در شهرشـان، خانـه  خـود را در روسـتای والیـت 

کنـدز تـرک کردنـد و بـه اردوگاه آوارگان در حومـه شـهر کندز فـرار کردند. 

آنها حدود ۴۰ روز اسـت که در زیر چادر موقت سـاخته شـده از فراشـوتی 

بـه رس می برنـد. ایـن خانـواده مجبـور شـده کـه همـه وسـایل خـود را جـا 

گذاشـته و فقـط نـان خشـک و نوشـیدنی های انـرژی زا خـود را زنـده نگـه 

داشـته اند. 

فرزانـه بـا گریـه می گویـد: »مـن آب بـه یـک بوتـل نوشـابه انـرژی زا اضافـه 

کـردم ]و آن را[ بـه دخـرت سـه سـاله ام دادم که خیلی گرسـنه بـود. ما چیز 

 وزارت دفـاع ملـی کـرده اسـت کـه در شـبانه روز گذشـته 375 تـن از 

جنگجویـان گـروه طالبـان در نـرد با نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور در 

نقـاط مختلـف کشـور کشـته شـدند. 

ایـن وزارت روز سه شـنبه 12 بـا انتشـار خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه ۱۹۳ 

تـن دیگـر از جنگجویـان گـروه طالبـان در نقـاط مختلف کشـور در نرد با 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور و مقاومت هـای مردمـی زخمـی شـده 

انـد. در خرنامـه عـالوه شـده اسـت کـه ایـن جنگجویـان گـروه طالبـان 

در والیت هـای نورسـتان، لوگـر، قندهـار، ارزگان، هـرات، جوزجـان، بلـخ، 

سـمنگان، هلمنـد، کاپیسـا و بغـالن کشـته و زخمـی شـدند.

بـه قـول خرنامـه در این نردها مقـدار زیادی تجهیـزات و مهات نطامی 

گـروه طالبـان نیز از بین رفته اسـت.

وزارت دفـاع می گویـد کـه همچنیـن ۱۱ حلقـه مایـن مختلـف النـوع کـه 

 مسـئوالن محلـی در رسپـل می گوینـد کـه حملـه طالبـان مسـلح بـاالی 

زنـدان مرکـزی این والیت در شـهر رسپـل و کمربندهای دفاعی این شـهر 

دفع شـده اسـت.

نورآغـا فیضـی، سـخنگوی فرماندهی پولیـس رسپل، دیروز سه شـنبه )12 

اسـد( گفت که طالبان این حمله   شـان را شـب گذشـته چند استقامت در 

شـهر رسپل راه اندازی کـرده بودند.

آقـای فیضـی افـزود کـه ایـن حملـه  طالبـان بـا مقاومـت شـدید نیروهـای 

امنیتـی و دفاعـی مواجـه و پـس از چنـد سـاعت درگیـری عقـب زده شـده 

است.

بـه گـزارش خرگـزاری جمهـور؛ بـه گفتـه  او، در جریـان درگیـری، هفـت 

نفـر از جنگ جویـان طالبـان به شـمول یـک فرمانده شـان کشـته و پنـج 

جنگ جـوی دیگـر ایـن گـروه زخمـی شـده اند. گـروه طالبان هنـوز در این 

 وزیـر امـور خارجـه امریـکا به گـروه طالبان 

هشـدار داده کـه اگـر بـه »جنایـات« خـود 

ادامـه دهنـد، هیـچ درخواسـت ایـن گـروه 

پذیرفتـه نخواهـد شـد.

برنامـه  اعـالم  مراسـم  در  بلینکـن،  آنتونـی 

جدیـدی بـرای پناهندگان افغـان، گفت که 

طالبـان خواهان به رسـمیت شناخته شـدن 

از  رهران شـان  نـام  حـذف  بین املللـی، 

رسارس  بـه  آزادانـه  سـفر  و  سـیاه  فهرسـت 

گـروه  ایـن  اگـر  امـا  هسـتند،  جهـان 

خشـونت و جنایـت را کاهـش ندهنـد، ایـن 

منی شـود. پذیرفتـه  خواسـت ها 

بـه گزارش رادیـو آزادی؛ بلینکـن افزود: »ما 

گـواه جنایات در مناطـق مختلفی که تحت 

حملـه طالبـان اسـت، بوده ایـم. ایـن گزارش هـا نگران کننـده و 

غیرقابـل قبـول اسـت. این مسـئله بزرگـی را نشـان می دهد و آن 

ایـن کـه طالبـان بـه دنبـال چیزهای بیشـرتی در آینده هسـتند. 

حایـت  و  بین املللـی  شـناخنت  رسـمیت  بـه  تـالش  در  آنـان 

بین املللـی هسـتند. آن هـا می خواهنـد رهران شـان آزادانـه بـه 

جهـان سـفر کننـد. آن هـا خواهـان پایـان تحریم هـا هسـتند. اما 

اگـر طالبـان عامـالن گرفـنت اجبـاری کشـور یـا جنایـات مرتکب 

شـده باشـند، هیـچ یـک از آن هـا انجـام نخواهد شـد.«

بـا  همـکاری  ادامـه  از  همچنیـن  امریـکا  خارجـه  امـور  وزیـر 

کشـور  ایـن  از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج  از  پـس  افغانسـتان 

اطمينـان داد و افـزود کـه بـه دیپلاسـی خـود بـرای دسـت یابی 

بـه راه حـل سیاسـی میـان حکومـت افغانسـتان و طالبـان ادامه 

 مرکزعدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات اعـالم 

کـرده اسـت کـه در جریـان یـک هفتـه گذشـته ۳۸ تن به شـمول 

۲ تـن خانـم در ارتبـاط به ۱۷ قضیـه جرایم قاچاق مـواد مخدر و 

مسـکرات بـه یـک تا ۲۷ سـال حبس محکـوم به مجازات شـدند.

ایـن مرکـز روز سه  شـنبه، 12 اسـد بـا انتشـار خرنامـه ای گفتـه 

اسـت کـه از جمـع محکومـان ۳ تـن در ارتبـاط بـه ۳ قضیـه از 

یـک تـا ۲۷ سـال حبـس از سـوی محکمـه ابتداییـه مرکـز عدلی 

و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات محکوم بـه مجازات 

شدند.

همچنـان ۳۵ تـن به شـمول ۲ تـن خانـم در ارتباط بـه ۱۴ قضیه 

بـا  از سـوی محکمـه اسـتیناف مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه 

مـواد مخـدر و مسـکرات بـه حبس هـای تنفیذی مختلـف محکوم 

بـه مجـازات شـدند. ایـن خرنامـه افـزوده اسـت کـه ارگان هـای 

کشـفی به طـور مجموعی از نزد محکومـان به مقدار ۱۹ کیلوگرام 

مـواد مخـدر نـوع هیروییـن، ۷۶ کیلوگـرام چـرس، ۴۵۴۰ لیـرت 

مروبـات الکولی و ۸ کیلوگرام مت امفتامین)شیشـه( را کشـف 

و ضبـط کردند. 

در خرنامـه گفتـه شـده کـه ایـن محکومـان غرض تعقیـب عدلی 

و قضایـی بـا دوسـیه های نسبتی شـان بـه مرکزعدلـی و قضایـی 

مبارزه با مواد مخدر و مسـکرات فرسـتاده شـده و پس از تحقیق 

و اقامـه دعـوا، توسـط سـارنواالن موظـف از سـوی محاکـم ایـن 

داد. خواهنـد 

آقـای بلینکـن افـزود کـه امریـکا متعهـد بـه راه حـل سیاسـی در 

افغانسـتان اسـت و بـه همکاری با کشـورهای منطقه کـه از ثبات 

و دموکراسـی در افغانسـتان حایـت می کننـد٬ ادامـه می دهـد.

در همیـن حـال، سـفارت امریـکا در کابـل بـا انتشـار اعالمیـه ای 

ولسـوالی  در  غیرنظامـی   ۴۰ کشـنت  بـه  را  طالبـان  و  داعـش 

مالسـتان غزنـی متهـم کـرد و افـزود اگـر ایـن رویـداد واقعیـت 

تلقـی شـود. باشـد، می توانـد جنایـت جنگـی  داشـته 

ایـاالت متحـده اخیـراً به گونه  علنـی از لحن تنـد در برابر طالبان 

اسـتفاده می کنـد. در همیـن حـال وزارت دفاع افغانسـتان تأیید 

کـرده کـه جنگنده هـای امریکایی بـر مواضع طالبـان در هرات و 

لشـکرگاه حملـه کرده اند.

مرکـز، در موردشـان حکـم صادر شـد.

هفتـه  یـک  در جریـان  کـه  می کنـد  عـالوه  خرنامـه همچنیـن 

سـایر  و  مسـکرات  و  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  پولیـس  گذشـته، 

ارگان هـای کشـفی و امنیتـی کشـور، 6 تن مظنـون را در ارتباط 

بـه 7 قضیـه جرایـم قاچـاق مواد مخدر بازداشـت و مظنونـان را با 

دوسـیه های نسبتی شـان بـه منظـور تعقیـب عدلـی و قضایی  به 

مرکـز عدلـی و قضایـی فرسـتادند.

بازداشـت شـدگان 1 تـن آن فـردی  مطابـق خرنامـه، ازجملـه 

اسـت کـه می خواسـت مواد مخـدر از نوع هیرویین را با اسـتفاده 

از شـیوه مشـبوع شـده در قالینچـه و بکس از میـدان هوایی بین 

املللـی حامـد کـرزی  بـه کشـور هندوسـتان انتقـال دهـد کـه 

از سـوی ارگان هـای کشـفی و امنیتـی و سـارنوال موظـف مرکـز 

عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات شناسـایی و 

شد. بازداشـت 

در خرنامـه آمـده اسـت کـه ایـن افـراد با مقادیـری از انـواع مواد 

مخـدر از والیت هـای کابـل، بلـخ و ننگرهـار بازداشـت شـدند که 

پس از بررسـی های ابتدایی ۷۲ سـاعته توسـط مدیریت عمومی 

دوسـیه های   بـا  مظنونـان   مرکـز،  البراتـوار  و  بررسـی  تدقیـق، 

نسبتی شـان  بـه منظـور تحقیقـات بیشـرت بـه ریاسـت عمومـی 

بـا مـواد  سـارنوالی اختصاصـی مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه 

مخـدر و مسـکرات فرسـتاده شـدند.
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      درآمد

تجربـۀ موفـق زیسـتۀ جوامع بـری نشـان داده اند؛ که 

منطق مقاومت سـخت، ایسـتادگی و رسکـوب اقدامات 

جنگـی و تغییـر اسـراتیژی از حالـت دفاعـی نـرم بـه 

تروریسـتی  گـروه  مقابـل  در  تهاجمـی سـخت  حالـت 

بنیادیـن  حـل  راه  و  انتخابـی   گزینـۀ  تنهـا  طالبـان، 

بـرای دسـتیابی و رسـیدن بـه تحقـق صلـح پایـدار در 

در  پایـدار  اسـتقرارصلح  اسـت. رسنوشـت  افغانسـتان 

افغانسـتان بـا گـروه تروریسـتی طالبـان را فقـط و تنهـا 

کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  حمـات  منطـق 

بـا همـکاری و همدلـی نیروهـای خیـزش مردمـی در 

بـا  از نظـام مسـتقر رابطـه مسـتقیم دارنـد و  حامیـت 

طالبـان  تروریسـتی  گـروه  بـا  سـازی  صلـح  فرهنـگ 

بـه صـورت منطقـی  میـدان جنـگ  و  دارد  همخوانـی 

تعییـن کنندۀ تحقـق صلح پایدار و ختـم همۀ جنگ ها 

و منازعـات طوالنـی مـدت و پایـان بخشـیدن بـه همـۀ 

خشـونت های فیزیکـی و روانـی هسـتند. بنابرایـن، در 

رشایـط کنونی تنهـا گزینه دولت جمهوری اسـامی در 

برابـر گـروه تروریسـتی طالبان کـه به صـورت همزمانی 

جنـگ و صلـح را دنبـال و پیگیـری می کنـد و دولـت و 

مـردم افغانسـتان بـا همـۀ قربانـی هـا و فداکاری هـای 

انجـام  دامئـی  تحقـق صلـح  بـه  دسـتیابی  بـرای  کـه 

داده و اقـدام کـرده انـد و گـروه تروریسـتی طالبـان در 

برابـر حسـن نیـت و از خـود گذشـتگی دولـت و مـردم 

افغانسـتان، هیچ گونـه اراده و تعهد و الزامات حقوقی و 

سیاسـی از خـود نشـان نداده انـد، این نشـان می دهند 

کـه رسنوشـت تحقـق صلـح را میـدان جنـگ و رسکـوب 

واقعـی تعییـن می کنـد، نـه نشسـت ها و گفت وگوهـای 

صلـح بیـن االفغانـی در میـز مذاکـرات صلـح بـا گـروه 

اسـت،  سـال  بیسـت  مـدت  طالبان کـه  تروریسـتی 

بـه صـورت پیـدا و پنهـان و بـا خیانـت آشـکار و علنـی 

ملـی حامدکـرزی رئیـس جمهـور پیشـین افغانسـتان، 

بـا فراینـد اسـتقرارصلح کانـال دو و کانـال یـک و نیـم 

جریـان و اسـتمرار دارنـد؛ می باشـند. دولـت و مـردم 

افغانسـتان بـا تحمل همۀ هزینه های سـنگین انسـانی 

و اقتصـادی و نقض هـای گسـردۀ حقوق بـر و حقوق 

از  کامـل  داری  امانـت  و  صداقـت  بـا  را  بردوسـتانه 

خـود نشـان داده انـد تـا رسنوشـت مـردم خویـش را از 

جنـگ و خشـونت بـه رسنوشـت امنیـت پایـدار، ثبـات 

سیاسـی و اسـتقرارصلح پایـدار تغییـر داده و زندگـی 

مسـاملت آمیز را در رسنوشـت شـهروندان حاکم کنند. 

اینـک زمـان آن فرارسـیده اسـت کـه گـروه تروریسـتی 

پایـدار  تحقـق صلـح  الزامـات  و  تعهـدات  بـر  طالبـان 

و دامئـی اراده واقعـی از خـوش نشـان بدهـد و مهـر 

پایـان بـر همـۀ جنگ هـا و خشـونت ها و رفتارهـای ضد 

انسـانی کـه بـر دولـت و مـردم افغانسـتان بـا حامیـت 

کشـورهای  نظامـی  تجهیـزات  و  مالـی  پشـتوانی  و 

مسـتقیم  دخالـت  و  منطقـه  کشـورهای  همسـایه، 

کشـورهای خارجـی از مجرای گروه تروریسـتی طالبان، 

بـر دولـت و مـردم افغانسـتان تحمیـل کرده انـد، اظهـار 

شـهروندان  و  دولـت  از  و  کـرده  پشـیامنی  و  ندامـت 

مناینـد.  عذرخواهـی  جنـگ  قربانـی  خانواده هـای  و 

زیـرا گـروه تروریسـتی طالبـان کـه بـه صـورت علنـی و 

آشـکار مسـؤولیت مسـتقیم؛ باعـث و بانی قتـل عام ها، 

شـدیدترین  و  هدف منـد  و  سیسـتامتیک  کشـتارهای 

و  دولـت  علیـه  را  انفجـاری  و  انتحـاری  تروریسـتی، 

مـردم بی دفـاع افغانسـتان انجـام داده انـد، بـار دیگـر 

بـرای اسـتقرارصلح پایـدار و به رسـمیت شـناخنت متام 

ارزش هـای انسـانی مردم و احرام گذاشـنت برای ارادۀ 

صلـح خواهی شـهروندان افغانسـتان ترسـیم و فرهنگ 

سـازی کنـد و متـام خشـونت ها را بـه هـر قیمتـی کـه 

در  صلـح  و  جنـگ  بنابرایـن،  بگذارنـد.  کنـار  شـده 

افغانسـتان، منشـأ و خواسـتگاه مذهبی- دینی، تسـلط 

و  اقتصـادی  بـه قـدرت مطلـق سیاسـی،  و دسـتیابی 

منابـع طبیعـی دارنـد، جنگ هـا، کشـتارها و قتل هـای 

شـدیدترین  سیسـتامتیک،  ترورهـای  و  زنجیـره ای 

نقـاط  در  انفجـاری  و  انتحـاری  تروریسـتی،  حمـات 

مختلـف کشـور، دانشـگاه ها، مراکـز آموزشـی، مکاتب، 

سـالن های  و  ورزشـی  باشـگاه های  و  شـفاخانه ها 

کشـنت  عمومـی،  مکان هـای  و  مسـاجد  و  عروسـی 

افـرادی نظامـی و ملکی از سـوی طالبان علیـه دولت و 

مـردم افغانسـتان انجـام داده اسـت. و آن همه جنایات 

جنگـی و جنایـت علیـه بریـت کـه گـروه تروریسـتی 

طالبـان در حق شـهروندان افغانسـتان انجـام داده اند؛ 

بایـد از سـوی جامعـۀ جهانـی، سـازمان ملـل متحـد، 

شـورای حقـوق بـر سـازمان ملـل متحـد و نهادهـای 

حقـوق بـری و دادگاه بین املللی کیفری الهه؛ رسان 

و رهـران و فرماندهان اصلی گروه تروریسـتی طالبان، 

بـه خاطـر جنایت علیه بریت که مرتکب شـده اسـت، 

بایـد بـه دادگاه سـپرده و محاکمـه می شـدند. امـا بـر 

عکـس، گـروه تروریسـتی طالبـان و حامیـان شـان، نـه 

تنهـا اعـامل ضـد انسـانی، جنایـات جنگـی و جنایـت 

علیـه بریـت و نسـل کشـی خویـش را محکـوم نکـرده 

اسـت، بلکـه جهـاد علیـه کفـار و دفـاع از ارزش هـای 

و  خارجـی  متجـاوز  نیروهـای  مقابـل  در  نـاب  اسـام 

بیگانـه مروعیـت دینـی و مروعیت جهادی دانسـته 

اسـت و بـا دیپلامسـی فعـال کـه داشـنت با کشـورهای 

بیـن  جامعـۀ جهانـی مروعیـت  و  منطقـه  همسـایه، 

املللـی بخشـیدن، زیـرا هریـک از کشـورهای حامـی 

طالبـان مقاصـد شـان را بـرای رسکـوب و اهـرم فشـار 

مخالفـان خویـش در جنـگ و نا امنی و ترور و اسـتمرار 

خشـونت در افغانسـتان اسـت، می داند و افغانسـتان را 

بـا حامیـت و تجهیزات مالی و نظامـی تبدیل به میدان 

اسـت. خویش کـرده  نیابتـی  جنگ هـای 

شـناخت  و  عوامـل  مبانـی  تحلیـل  یکـم:  گفتـار 

سـاختار شـورش گری طالبـان؛ مقدمۀ صلح سـازی 

افغانسـتان؛ در  بومـی 

بـه طورکلـی، حـل منازعـه نیازمنـد رسـیدگی بـه علـل 

شـکل گیری  سـبب  کـه  عواملی انـد  و  ریشـه ای  و 

یـک  بیرونـی  و  داخلـی  سـاختارهای  برچایـی  پـا  و 

گـروه شورشـی می شـوند. در ایـن قسـمت، عوامـل و 

سـاختارهای شـورش گری و تروریسـتی گـروه طالبان با 

اسـتفاده از داده هـای تجربـی و تطبیقی، مورد بررسـی 

و راه هـای ممکـن برای از میان برداشـنت عوامل منازعه 

مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. بنابرایـن، ایـن نوشـته 

بـه دنبـال یافتـه هـا و نتایـج برآمـده نشـان مـی دهـد 

کـه گشـایش یـک رونـد صلـح معنـادار در افغانسـتان، 

مسـتلزم از میـان بر داشـنت علل داخلـی و خارجی این 

منازعـه اسـت. در ایـن راسـتا، دولـت در سـطح داخلی 

خـود  ظرفیـت  و  اقتـدار  تقویـت مروعیـت،  بـر  بایـد 

مترکـز کرده و در سـطح منطقـه ای و بیـن املللی، باید 

دیپلامسـی فعـال و پویایی را برای آشـتی دادن مواضع 

متناقـض در مـورد جنـگ و صلـح در افغانسـتان، آغـاز 

کنـد. ایـن یافته هـا بـا داده هـای تاریخـی و تطبیقـی 

مطابقـت دارنـد. هـم یافته های دسـت اول و هـم نتایج 

دسـت  بـرای  کـه  می دهـد  نشـان  تطبیقـی  مطالعـۀ 

یافـنت بـه یک صلـح پایـدار از طریـق مذاکـرات، دولت 

و رشکای آن نیـاز دارنـد تـا در تاش هـای مذاکـره، علل 

ریشـه ای شـورش گری را در سـطوح داخلـی، منطقه ای 

و بیـن املللـی از میـان بـر دارنـد. درحالـی کـه عوامـل 

رسبازگیـری  بـرای  را  مطلـوب  محیـط  یـک  داخلـی 

خارجـی  عوامـل  می کنـد،  مهیـا  طالبـان  عملیـات  و 

آن هـا را تقویـت منـوده و باعـث تـداوم و پیچیده شـدن 

منازعـه می گـردد. داده هـای تاریخی نشـان می دهند 

یکـی از عمـده تریـن پیامدهای منفـی جنگ و نا 

امنـی در کشـور مهاجـرت هـای قانونـی و غیـر قانونی 

هـزاران تـن از افغانهـا بـه خـارج از کشـور اسـت. طی 

مـاه هـای اخیر با گسـرش و شـدت گرفـنت جنگ ها 

و نـا امنـی هـا، ایـن فرآیند رسعـت پیدا منوده و سـیل 

عظیـم از افغانهـا را بـه فـرار و تـرک وطـن وا داشـته 

اسـت. بـه نحوی کـه ایـن روزها، هـم بـازار قاچاقران 

بـه شـدت گـرم شـده و هم صـف هـای اخذ پاسـپورت 

و ویـزا بـه نحـو بـی سـابقه ای طوالنـی شـده اسـت. 

در وسـایط مسـافربری، عمومـا مسـافرینی مشـاهده 

مـی شـود کـه راهـی مرزها هسـتند و به مقصـد ایران، 

مـی  تـرک  را  کشـور  و...،  اروپـا  ترکیـه،  پاکسـتان، 

کننـد. در مقابـل سـفارت خانـه هـا و قونسـل گـری 

افغانهـای مشـاهده مـی  نیـز صـف هـای طویـل  هـا 

شـود کـه پاسـپورت به دسـت شـان، منتظر نوبـت ویزا 

هسـتند. دردآورتریـن و مایـوس کننـده تریـن بخـش 

مسـافرین  اکرثیـت  کـه  اسـت  ایـن  داسـتان،  ایـن 

وسـایط و صـف های ویـزا را جوانان تشـکیل میدهند. 

جوانانـی کـه سـالها در آرزوی ختـم جنـگ و توسـعه 

کشـور بودنـد و بـا مشـکات مبـارزه کردنـد، جوانانـی 

کـه بـرای تامیـن حقـوق شـهروندی، آزادی، برابـری، 

پیرفـت و... از هیـچ نـوع تـاش و کوششـی دریـغ 

را دفـن در گـور  آرزوهـای خـود  اینـک  امـا  نکردنـد؛ 

کـرده و ناامیدانـه رهسـپار مرزهـا شـده انـد. در میـان 

از فعـاالن جامعـه  آشـنای  ایـن جوانـان چهـره هـای 

حقـوق  و  زن  حقـوق  فعـاالن  ای،  رسـانه  و  مدنـی 

و  مرجمیـن  دانشـگاه،  اسـتادان  و  معلـامن  بـر، 

بـه  و...  کارشناسـان  و  متخصصیـن  زبـان شناسـان، 

کـرثت دیـده مـی شـود. چهـره های کـه رسمایـه های 

انـداز  نبـودن شـان چشـم  و  معنـوی کشـور هسـتند 

آینـده کشـور را بـه شـدت خاکسـری مـی منایـد. بـا 

توجـه بـه ایـن مطلـب، اکنـون پرسـش هـای اساسـی 

کـه در زمینـه مطـرح مـی گـردد ایـن اسـت کـه رفـنت 

رسمایـه هـای معنـوی کشـور چـه عواقـب و پیامدهای 

بـه همـراه خواهـد داشـت؟ آیـا از دسـت دادن چنیـن 

رسمایـه هـای زیـان جـران ناپذیر نیسـت؟ اگر پاسـخ 

بلـی باشـد، پس چـه باید کـرد؟ در این نوشـتار تاش 

بـه عمـل آمـده اسـت تـا عواقـب و پیامدهـای منفـی 

و زیانبـار فـرار رسمایـه هـای معنـوی کشـور بررسـی 

جسـتجو  مسـئله  حـل  بـرای  راهکارهـای  و  گردیـده 

گردد.   

شـاید همـه مـا و شـام دقیقـا بـه خاطـر داشـته 

باشـیم کـه دو دهـه قبـل، افغانسـتان بـه شـدت دچار 

کمبـود منابـع انسـانی باسـواد و پـرورش یافتـه بـود و 

از نبـود منابـع انسـانی بـا تجربـه و مسـلکی رنـج مـی 

بـرد. مکاتـب شـدیدا نیـاز بـه معلـم داشـتند و بـرای 

دانشـگاهها مـدرس پیـدا منـی شـد. کلینیـک هـا و 

مراکـز صحـی به شـدت دچار کمبـود متخصص بودند 

و در ادارات دولتـی کمـر کسـانی پیـدا مـی شـد کـه 

و  مدنـی  فعـاالن  باشـد.  داشـته  لیسـانس  تحصیـل 

در  زن  فعـاالن  از حضـور  و  بودنـد  انـدک  ای  رسـانه 

اجتـامع خـری نبـود. نهادهـا و مراکـز خصوصـی بـه 

شـدت از کمبـود منابـع انسـانی کارآزموده و بـا تجربه 

رنـج مـی بردنـد و چرخـه امـور اقتصـادی و اجتامعـی 

بـه دلیـل فقـدان نیـروی انسـانی بـی تجربـه و تربیت 

ناشـده، خیلـی کنـد مچرخیـد. 

هنگفتـی  مبالـغ  گذشـته،  سـال  بیسـت  طـی 

و  تغییـرات  و  شـد  انسـانی  منابـع  پـرورش  رصف 

تحـوالت عظیمـی در حـوزه های سیاسـی، اجتامعی، 

آمـد.  وجـود  بـه  و...  علمـی  فرهنگـی،  اقتصـادی، 

هـزاران تـن از جوانـان در افغانسـتان به مـدارج باالی 

علمـی دسـت یافتنـد و خـای منابـع انسـانی را در 

ادارات پـر منودنـد. هـزاران فعـال مدنـی و رسـانه ای 

پـرورش یافتنـد و حضـور فعـاالن زن در عرصه اجتامع 

پـر رنگ شـد. هـزاران تـن از دخـران و زنـان افغان با 

حضـور پـر رنگ شـان در مکاتب، دانشـگاهها، ادارات 

و... مسـئولیت اجتامعـی خویـش را بـه دوش گرفتند 

و آزادی زنـان را متثیـل کردنـد. و باالخـره طـی ایـن 

مـدت تجربـه هـا شـگوفا شـد، رسمایـه هـای معنـوی 

پـرورش یافـت و یک نیروی انسـانی نسـبتا کار آزموده 

شـکل گرفـت. 

اکنـون کـه دوبـاره جنـگ هـا در کشـور شـدت 

بـه  را  مـردم  طالبانـی،  امـارت  برگشـت  بیـم  و  یافتـه 

فـرار  احتـامل  انداختـه،  وطـن  تـرک  و  فـرار  فکـر 

زمـان  هـر  از  بیـش  کشـور  از  معنـوی  هـای  رسمایـه 

دیگـری محسـوس گردیـده و بیـم خالی شـدن دوباره 

کشـور از نبـوغ هـا را بیشـر کـرده اسـت. بدون شـک 

دوام جنـگ و ادامـه وضعیـت، فرآینـد فـرار و خـروج 

رسمایـه هـای معنـوی را رسعـت مـی بخشـد و سـبب 

مـی گـردد تا کشـور از وجـود نیـروی جـوان، پرتاش، 

تربیـت شـده، بـا تجربـه و خـاق خالـی گـردد. بـرای 

ملتـی کـه بیسـت سـال عمـر خویـش را پـای پـرورش 

نسـل نـو گذاشـته، زحمـت کشـیده، مـرف کـرده و 

آنهـا را بـه مثـر رسـانیده خیلی سـخت اسـت کـه همه 

مـردم  رو  همیـن  از  بدهـد.   دسـت  از  شـبه  یـک  را 

افغانسـتان نیـک مـی داننـد و بایـد بداننـد کـه فـرار 

رسمایـه هـای معنـوی از کشـور عواقـب و پیامدهـای 

منفـی زیانبـار بـه همراه خواهد داشـت  و جلو رشـد و 

انکشـاف آینـده را خواهـد گرفت. یکـی از عمده ترین 

تبعـات از دسـت دادن نیـروی جـوان، ایـن اسـت کـه 

سـاختارها و نهادهـا بـا قلـت نیـروی کار مواجـه مـی 

شـوند و از فعالیـت بـاز مـی ایسـتند. خدمات رسـانی 

متوقـف مـی گـردد و مـردم شـدیدا آسـیب مـی بینند. 

چرخـه فعالیـت هـای اقتصـادی کنـد میگـردد و فقـر 

و بیـکاری بـه شـدت افزایـش پیـدا مـی کنـد. صـدای 

عدالـت خواهـی و حـق طلبـی خامـوش مـی شـود و 

بـی عدالتـی و حـق شـکنی در جامعـه افزایـش مـی 

 . بد یا

سیاسـی  نظـام  آینـده،  در  اسـت  مسـلم  آنچـه 

تغییراتـی خواهـد  و  تحـوالت  افغانسـتان دسـتخوش 

شـد و دولـت جدیدی شـکل خواهد گرفـت؛ ولی نکته 

اساسـی این اسـت کـه در نبود نیروی جـوان و رسمایه 

هـای معنـوی، دولـت جدیـد با کـدام نیرو بـه کار آغاز 

خواهـد منـود؟ و چگونـه ماشـین امـور را بـه گـردش 

متخصصیـن،  وجـود  از  کشـور  وقتـی  آورد؟  خواهـد 

کارشناسـان، مدیران، اسـتادان، فعاالن جامعه مدنی 

و اصحاب رسـانه و... خالی شـده باشـد. مدیری برای 

بـرای  کارشناسـی  باشـد،  نداشـته  وجـود  امـور  اداره 

حـل مشـکات اقتصـادی و اجتامعـی نبـوده باشـد، 

اسـتادی بـرای تدریس و آموزش وجود نداشـته باشـد 

و خرنـگار و گـزارش گـری بـرای اطـاع رسـانی نبوده 

دولـت  کـه  اسـت  محـال  حالتـی  چنیـن  در  باشـد؛ 

جدیـد بتوانـد امـور را مدیریـت کنـد و چرخـه امـور را 

بـه حکومـت  رو هـم  از همیـن  آورد.  بـه چرخـش در 

افغانسـتان و هـم بـه رهـران گـروه طالبـان هشـدار 

منفـی  پیامـد  و  عواقـب  متوجـه  کـه  مـی شـود  داده 

فـرار جوانـان و رسمایـه هـای معنـوی کشـور باشـند و 

نگذارنـد تـا دوباره کشـور از وجود چنیـن رسمایه های 

خالـی گـردد. پـس قبـل از آنکـه دیر شـود بایـد کاری 

انجـام دهنـد، چاره ای بیاندیشـند، راه حلی جسـتجو 

مناینـد و جلـو مهاجـرت های تحمیل شـده بـر مردم و 

جوانـان افغـان را بگیرنـد. در ادامـه بـه طرفیـن جنگ 

)دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان( توصیه می شـود 

کـه بـرای جلوگیـری از فـرار جوانـان و رسمایـه هـای 

معنـوی و مهـار پیامدهای منفـی آن، راهکارهای ذیل 

را مـورد توجـه قـرار دهنـد. 

الـف: اعـام آتـش بـس رسارسی و تامیـن صلـح 

در کشـور- رسعـت بخشـیدن مذاکـرات برای رسـیدن 

بـه یـک توافـق سیاسـی و اعـام آتـش بـس رسارسی 

اثرگذارتریـن و موثرتریـن راهـکار بـرای جلوگیـری از 

فـرار و مهاجـرت اسـت. بـدون شـک هـرگاه طرفیـن 

جنـگ بـه توافـق برسـند و به صلح دسـت یابنـد، روند 

مهاجـرت متوقـف مـی گـردد و از ترافیـک در مقابـل 

قونسـل گـری هـای کشـورهای  و  هـا  سـفارت خانـه 

خارجـی کاسـته مـی شـود. مسـافرت بـه سـوی مرزها 

حـارض  افغـان  جوانـان  دیگـر  و  گـردد  مـی  متوقـف 

قـدم  نامعلـوم  تـا در مسـیر رسنوشـت  بـود  نخواهنـد 

بردارنـد.

و  هدفمنـد  ترورهـای  سـاخنت  متوقـف  ب: 

تهدیدهـا- هـرگاه اعـام آتـش بـس رسارسی و تامیـن 

باشـد،  بـر  زمـان  یـا  و  نامقـدور  میـان طرفیـن  صلـح 

الاقـل ترورهـا و تهدیدهـا را متوقـف سـازند. متوقـف 

فعـاالن  تهدیدهـای  و  هدفمنـد  ترورهـای  سـاخنت 

رسـانه ای و جامعـه مدنـی، علـامی دیـن، کارمنـدان 

ایـن دسـته  و مهاجـرت  فـرار  و... در کاهـش  دولـت 

جنـگ  طرفیـن  دارد.  کننـده  تعییـن  نقـش  اقشـار 

ایـن  قتـل  و  تهدیـد  از  بایـد  طالبـان  گـروه  خاصتـا 

دسـته اشـخاص دسـت بردارنـد و اجازه دهنـد که آنها 

فعالیـت مناینـد. کشـتار و تهدیـد خرنـگاران، فعاالن 

حقـوق بـر و حقـوق زن، علـامی دینـی، کارمنـدان 

دولـت، جامعـه مدنـی، اسـتادان دانشـگاه و... از یک 

طـرف و خلـق مامنعـت فـرا راه فعالیـت آنهـا از طـرف 

دیگـر چنـان عرصـه را  تنـگ سـاخته اسـت کـه بـرای 

آنـان چـاره ای جـز تـرک وطـن باقـی منانـده اسـت. 

ج: جلوگیـری از تشـویق علنی کشـورهای مهاجر 

مهاجریـن  پذیـرش  علنـی  اعـان  میزبـان-  و  پذیـر 

توسـط یـک تعـداد از کشـورها، یکی از عواملی اسـت 

کـه سـبب رشـد مهاجـرت در کشـور گردیـده اسـت. 

همـه روزه خرهـا و گـزارش هـای بـه گـوش می رسـد 

کـه فـان دولـت آمـاده شـده اسـت تـا بـه مهاجـران 

افغـان پنـاه دهـد. ایـن رونـد بایـد تغییـر پیـدا کنـد و 

الزم اسـت تـا دولـت افغانسـتان ایـن رونـد را از طریق 

اتخـاذ دیپلامسـی فعـال تغییـر دهـد. 

در اخیـر مـی خواهـم عنـوان کنـم کـه البته ترک 

وطـن راه معقولـی نیسـت. رسمایه های معنوی کشـور 

نبایـد گـول تشـویق هـای بیگانـگان را بخورنـد و بـا 

و  دوسـتی  وطـن  شـوند.  ترغیـب  بیگانـگان  وسوسـه 

وطـن پرسـتی ایجـاب می مناید کـه جوانـان و فعاالن 

بـا  و  مباننـد  کشـور  در  رشایطـی  هـر  تحـت  مدنـی 

مشـکات مبـارزه کننـد.

کـه پـس از جنـگ جهانـی دوم تقریبـاً نیمـی از متـام 

جنـگ هـای شورشـی دارای عوامـل خارجـی بـوده یـا 

از منابـع خارجـی حامیـت شـده اند. ایـن یافتـه نشـان 

می دهنـد، تـا زمانـی که علـل داخلی و خارجـی منازعه 

بـه طورکامـل از میـان نرفته انـد، تاش ها بـرای مذاکره 

و مصالحـه منجـر بـه صلـح و ثبات پایدار نشـده اسـت. 

صلـح  و  جنـگ  بنابرایـن،   .)27 )ابراهیمـی،1397، 

افغانسـتان ماهیـت بسـیار دشـوار و پیچیـده ای دارنـد، 

زیـرا عوامـل داخلـی و خارجـی بـه صـورت مسـتقیم در 

جنـگ و صلـح افغانسـتان، با گـروه تروریسـتی طالبان 

دخالت و رابطه مسـتقیم و انکار ناپذیری دارند، اساسـاً 

تروریسـتی طالبـان محصـول  و  افراطـی  ایجـاد گـروه 

ناکامـی و اختافـات عمیـق سیاسـت مداران و عوامـل 

ایـن  از  داد  بـرون  و  خروجـی  داخلی دارنـد.  متعـدد 

وضعیـت آشـفتۀ داخلـی، بازیگـران و سیاسـت مداران 

خارجـی و کشـورهای همسـایه، کشـورهای منطقـه ای 

و بازیگـران بیـن املللـی در جنـگ و صلـح افغانسـتان؛ 

همسـایه  کشـورهای  سـایر  و  پاکسـتان  مخصوصـاً 

و  مقاصـد  بـرای  و  کرده انـد  اسـتفاده  فرصـت  ایـن  از 

و  دخالـت  هرگونـه  از  شـان  مـروع  نـا  خواسـته های 

حامیـت مالـی و تجهیـزات نظامـی و دادن پناهگاه هـا 

و مکان هـای امـن بـرای گروه تروریسـتی طالبـان دریغ 

نکـرده اسـت. از این منظر، جنگ هـا، منازعات طوالنی 

مـدت، خشـونت ها، کشـتارها، قتـل عام هـا، حمـات 

مرگبـار تروریسـتی، انتحـاری و انفجـاری علیـه دولت و 

مـردم افغانسـتان را رواداشـته اند، کیـش و قـوس هـای 

سـی سـال نشسـت و مذاکـرات پیـدا و پنهـان بـا گـروه 

تروریسـتی طالبـان ایـن شـدند؛ کـه گـروه تروریسـتی 

خشـونت  و  جنایت کارتریـن  و  شـقی ترین  طالبـان؛ 

پیشـه ترین گروه تروریسـتی در منطقه و جهان شناخته 

و در اقدامـات و اعامل تروریسـتی خویـش از هیچ گونه 

کشـتارها و خشـونت های ضـد انسـانی خویـش علیـه 

دولـت و شـهروندان افغانسـتان دریـغ نکـرده و متامـی 

زیـر سـاخت ها و زیـر بنـا های کشـور را ویـران و نابـود 

کرده اسـت. بنابراین، رضورت شـناخت سناسـی ریشـۀ 

بـروز  و  ظهـور  و  داخلـی  جنگ هـای  عواملـی  و  علـل 

تحلیـل  و   1370 دهـۀ  در  طالبـان  تروریسـتی  گـروه 

کشـورهای  مسـتقیم  دخالـت  مخاطـرات  بررسـی  و 

و  نشسـت ها  در  املللـی  بیـن  بازیگـران  و  خارجـی 

مذاکـرات پشـت پـرده و پنهانـی صلـح در غیبـت دولت 

و مـردم افغانسـتان که قربانی اصلی ایـن گفت وگوهای 

نافرجـام تحقـق صلـح اسـت، بازیگران خارجی بـا گروه 

تروریسـتی طالبـان؛ نـه تنهـا زمینه هـا و پیش رشط هـا 

و پیش نیازهـای اسـتقرارصلح پایـدار را در افغانسـتان 

فراهـم منی کنـد، بلکـه بـه سـی سـال جنـگ و جنایـت 

طالبـان  تروریسـتی  گـروه  وخشـونت  کشـی  نسـل  و 

جهـان  بایـد  و  بخشـیده اند  املللـی  بیـن  مروعیـت 

متوجـه خطرجـدی تروریسـم بیـن املللـی باشـد کـه 

تحقـق صلـح پایـدار در منطقـه و جهـان را بـه مخاطـره 

انداختـه اسـت.

عـدم  و  شـفاف  سیاسـت  فقـدان  دوم:  گفتـار 

شـناخت  ریشـه های منازعـه؛ خطـری  بـرای صلـح 

افغانـی؛ جامعـۀ  در  پایـدار 

منازعـه در افغانسـتان، پیچیـده و متأثـر از عوامـل و 

بازیگـران متعـدد در سـطح داخلـی، منطقـه ای و بیـن 

دادن  سـو  و  سـمت  بـرای  بنابرایـن،  اسـت.  املللـی 

تاش هـای حـل منازعـه در جهـت تحقق صلـح پایدار، 

آن  املللـی  بیـن  رشکای  و  افغانسـتان  دولـت  بـرای 

رضوری اسـت تـا علـل آن را تشـخیص داده و آن هـا را 

حـل مناینـد. از این منظـر، در تاش های حـل منازعه، 

الزم اسـت تاریخچـۀ منازعـه، مواضـع، منافـع و منابـع 

نفـوذ بازیگـران، بسـر خارجـی منازعـه و روزنـه هـای 

احتاملـی رشوع مذاکـره در نظرگرفتـه شـوند. یافتـه ها 

نشـان می دهنـد در مـواردی کـه علـل اصلـی منازعه از 

میـان برداشـته نشـده، منازعه از رسگرفته شـده اسـت. 

تقریبـاً نیـم مذاکراتـی کـه در آن علـل منازعـه در نظـر 

گرفتـه نشـده، منجـر به توافقاتی شـده اسـت کـه کم تر 

از دو مـاه طـول کشـیده اند. ایـن توافقـات کوتـاه مدت 

در ایجـاد فضـای الزم برای توافقی که گذار سیاسـی را 

ممکـن سـازد، ناکام شـده اسـت. بنابرایـن، منازعات از 

رسگرفتـه شـده اسـت. تشـخیص عوامل اصلی شـورش 

طالبان و رسیدگی به آن ها، از الزامات اصلی دستیابی 

بـه توافـق صلـح و فراهـم سـازی فضـای سیاسـی برای 

آغـاز رونـد تحقـق صلـح پایـدار در افغانسـتان اسـت. 

طـوری کـه تذکر رفـت، شـورش طالبـان دارای عواملی 

در هـر سـه سـطح داخلـی، منطقـه ای و بیـن املللـی 

اسـت. در سـطح داخلـی، ایـن نوشـتار نشـان می دهد 

کـه اقتصـاد سیاسـی منازعه عامل قابل توجه اسـت که 

متخصصـان صلـح و حـل منازعـه از آن به عنـوان عامل 

اصلـی شـورش گری گـروه تروریسـتی طالبان یـاد کرده 

اسـت. عوامـل نظیـر نارضایتی مـردم از عملکـرد دولت 

در والیـات، بیـکاری، ضعف حاکمیـت و کمبود ظرفیت 

دولـت در ارائـه خدمات اولیـه، و اقتصاد مـواد مخدر به 

عنـون عوامل تعیین کننده شـورش گری طالبان و دوام 

منازعـه مطرح شـده اسـت. به گونۀ مثال، بـه گفته یک 

مأمـور سیاسـی سـفارت ایـاالت متحده آمریـکا در کابل 

کـه بـه رشط عدم افشـای هویت اش بـه مصاحبه حارض 

شـد، علت هـای داخلی منازعه: »فسـاد، نبود حاکمیت 

قانـون و عـدم توانایـی بـرای ارائه خدمـات اجتامعی به 

مـردم« می باشـد. هم چنـان یـک مأمـور سیاسـی یوناما 

کـه او نیـز بـه رشط عـدم ذکـر نامـش صحبـت کـرد، در 

بـاره عوامـل داخلی شـورش گری طالبـان چنین گفت: 

»یکـی از علل اصلی شـورش گـری نارضایتی اسـت. به 

ویـژه در سـطح محلـی، مقامـات دولتی یـا از صاحیت 

خود سـوء اسـتفاده می کنند یا فاسـدند یا هم از منافع 

واقعـی مـردم در سـطح محـل منایندگـی منی کننـد و 

یـا هـم در رقابت هـای پیشـین در سـطح محـل دسـت 

دارنـد. آن هـا بـه نفـع یـک جنـاح کار کردنـد کـه منجر 

بـه ایجـاد مقاومـت جنـاح دیگـر شـده اسـت. مـن فکـر 

می کنـم ایـن یکـی از علـل بومـی شـورش گری اسـت و 

چیـزی اسـت کـه موجب شـد تا شـورش گری پـس از به 

حاشـیه رفـنت در سـال هـای 2002، 2003و 2004 

جیـو  ابعـاد  کـه  اسـت  بدیهـی  ظهورکنـد.  دیگـر  بـار 

پولیتیکـی نیـز نقش دارد که در مورد آن تحقیق شـده و 

مـورد بحث قرارگرفته اسـت«. )ابراهیمی،1397، 29(. 

بنابرایـن، تحلیـل و ارزیابـی صـورت گرفتـه در جنـگ و 

ختـم  و  سیاسـی  منازعـه  حـل  راه  افغانسـتان،  صلـح 

جنـگ در افغانسـتان و دسـتیابی بـه صلـح پایـدار بـا 

گـروه تروریسـتی طالبان، این اسـت که سـطوح منازعه 

و خارجـی  منازعـه خیـز داخلـی  و عوامـل  شناسـایی 

بـه صـورت دقیـق و کارشناسـی شـده مـورد تحلیـل و 

ارزیابـی قرارگرفتـه و عنارصی کـه مانـع دسـتیابی بـه 

اسـتقرارصلح بـا گـروه طالبـان می شـوند را در صـورت 

ممکـن کنار بگذارد تـا زمینه تحقق صلـح فراهم گردد. 

امـا ایـن مطلـب را بایـد به رصاحـت بگویم؛ کـه به حکم 

عقـل و منطـق تحقـق صلـح پایـدار در افغانسـتان را 

عوامـل دیگـری تعییـن می کننـد و آن عاملـی اصلـی و 

اساسـی فشـار آوردن در میـدان جنـگ اسـت کـه گروه 

بـا فشـار و رسکـوب و حمـات  را  تروریسـتی طالبـان 

تهاجمـی زمینـی و هوایـی وادار کننـد؛ تـا نشسـت ها 

و میـز مذاکـرات تحقـق صلـح را تنهـا گزینـۀ ممکـن و 

تروریسـتی طالبـان  و گـروه  بدانـد.  اساسـی  راه حـل 

بایـد، رسنوشـت آیندۀ حیات سیاسـی خویـش را درگرو 

گفت وگوهـای تحقـق صلـح جسـتجو کنند و نه حمات 

تروریسـتی و رفتارهـای خشـونت آمیـز و دسـتیابی بـه 

قـدرت سیاسـی را از راه غلبـۀ نظامـی بـرای همیشـه از 

رسخویـش بیرون کننـد و چنیـن خیـال باطـل و پنـدار 

واهـی را هیـچ وقـت بـه عنوان اهرم فشـار علیـه دولت و 

مـردم افغانسـتان یدک نکشـد.

منطق مقاومت و سرکوب طالبان در میدان جنگ؛ 
تمهید صلح پایدار در افغانستان
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 مصطفی شفیق

 سید علی اکبر حیدری

از دست رفتن سرمایه های معنوی کشور؛
 چه باید کرد؟ 



     مهارت  در نگارش

نرهـای محمـود دولـت آبـادی، نـری زنـده، 

جـذاب، اثرگـذار و با قـدرت انتقالی شـگفت 

شـخصیت ها  متـام  خواننـده  گویـی  کـه 

او  کـه  را  طبیعـت  پدیده هـای  و  مناظـر  و 

می بینـد. چشـم  بـه  می کنـد،  توصیـف 

و  انـدام  توصیـف  در  آبـادی  دولـت  مهـارت 

چنـان  قهرمانانـش  روحـی  حـاالت  و  چهـره 

مطالعـه ی  از  پـس  مدت هـا  تـا  کـه  اسـت 

داسـتان، سـیامی یـک یـک آنـان در ذهـن 

می مانـد. خواننـده 

بـه  کوچیـده  کـردان  قهرمانـان،  ایـن 

روسـتاهای خراسان و چادرنشـینانی ایلیاتی 

انـد کـه با گلـه داری و کشـاورزی روزگار می 

گذراننـد.

در نـر دولـت آبـادی واژگان محلـی )کـردی 

و خراسـانی( نیـز در کنـار واژه هـای امـروزی 

آورده شـده اند و ایـن موضـوع بـدون این کـه 

بـه  کنـد،  ایجـاد  مـن  معنـی  در  نقصـی 

شـیرینی و زیبایـی زبـان نـر او مـی افزایـد.

کـه  اسـت  سـال  پنجـاه  از  بیشـر  اکنـون 

محمـود دولـت آبـادی یـک نفـس و بـی وقفه 

می نویسـد. اغلـب نوشـته هایش، سـفری بـه 

اعـامق جامعـه ای بـوده کـه از آن برخاسـته و 

خـود آن را تجربـه کـرده اسـت.

مردمـش،  نزدیـک  درک  ایـن  و  تجربـه  ایـن 

در کنـار تسـلط رشـک برانگیـزش بـر زبـان 

و توانایـی کـم نظیـرش در توصیـف مردمـان 

و پیرامـون شـان و روایـت رویدادهـا، باعـث 

بتوانـد  کـه  شـود  دقیـق  چنـان  او  تـا  شـده 

و  روزگارش  از  بکـر  و  دقیـق  تصویـری 

دودمانـش رقـم بزنـد و در جایگاهی بایسـتد 

کـه زمانـه و مردمان به آسـانی و ارزانی هدیه 

منی کننـد. هرنمنـدی  هـر 

خالـی  جـای  مثـل  کارهایـی  بـا  او  آنچـه 

سـلوچ و کلیـدر و روزگار سـپری شـده مـردم 

بلنـد  و  کوتـاه  داسـتان  ده هـا  و  سـالخورده 

کـرده، دسـتاوردی اسـت بـزرگ و بی بدیـل 

بـرای زبـان و ادبیـات فارسـی و گنجینه ی از 

آداب و رسـوم و مردمانـی کـه اکنـون انـدک 

می رونـد. یادهـا  از  انـدک 

محمـود دولـت آبـادی در آثارش، شـاید بیش 

را  مردمـش  رنج هـای  چیـز  هـر  از  پیـش  و 

جاودانـه کرده اسـت. در سـیامی شـامری از 

بیـاد ماندنی تریـن شـخصیت های داسـتانی 

ادبیـات معـارص ایـران: مـرگان، گل محمـد، 

بلقیـس، خـان عمـو، بابـا سـبحان و...«

     نگاهی اجاملی به داستان /رمان ها

اولیـن  نـر  از  پـس  آبـادی  دولـت  محمـود 

همـراه  بـه  را  »ادبـار«  »ته شـب«،  داسـتانش 

گلدسـته  »پـای  »بنـد«،  داسـتان های 

امامـزاده«، »هجـرت سـلیامن« و »سـایه های 

خسـته«، در مجموعـه »الیه هـای بیابانی« در 

سـال ۱۳۴۷ منتـر کـرد. داسـتان بعـدی 

او »هجـرت سـلیامن« و »سـایه های خسـته« 

اسـت کـه از نظـر سـاختار بـا آثـاری کـه تا به 

آن روز منتـر کـرده بسـیار متفـاوت اسـت. 

در ایـن اثـر، دخالـت نویسـنده بسـیار ناچیز 

اسـت، دیالـوگ و عمـل داسـتانی ماجـرا را 

بـه پیـش می بـرد کـه نقـش تأثـر در آن غیـر 

قابـل انـکار اسـت. اثـر بعـدی دولـت  آبـادی 

آثـار  عصیـان  نقطـه  کـه  اسـت  »بیابانـی« 

دولـت  آبـادی نیـز به شـامر می رود، داسـتان 

دیگـری از ناکارآمـدی سـاخت و سـاز نویـن 

اجتامعـی. پـس از آن، دولـت  آبـادی اولیـن 

چـاپ  بـه  »سـفر«  عنـوان  تحـت  را  رمانـش 

رسـاند. ایـن رمـان از طرح داسـتان محکمی 

برخـوردار نبـود. »سـفر« داسـتان یـک گـره، 

یـک بن بسـت اسـت، داسـتان با یـک بحران 

و  مختـار  شـدن  بـی کار  از  می شـود؛  آغـاز 

طلیعـه دنیـای جدیـد و ورود ماشـین که این 

آن  از  پـس  کرده اسـت.  آغـاز  را  گرفتاری هـا 

دولـت  آبـادی رمـان »اوسـنه بابـا سـبحان« را 

منتـر کـرد کـه از سـاخت خوبـی برخـوردار 

اسـت. رمـان، بـا بابا سـبحان آغاز می شـود و 

بعـد عروسـش شـوکت و آن گاه پرسهـا صالح 

و مصیـب و دیگـر شـخصیت ها، در شـبکه ای 

منطقـی از روابـط اجتامعی روسـتا و تعاملی 

بـه صحنـه  پـا  یکی یکـی  ناگزیـر،  و  معقـول 

دولـت  بعـدی  رمـان  می گذارنـد.  داسـتان 

 آبـادی »باشـبیرو« اسـت کـه ایـن اثـر بـا آثـار 

دارد.  فاحشـی  تفـاوت  قبلـی دولـت  آبـادی 

پـرده  کـه  دارد  دولـت  آبـادی داسـتان هایی 

داسـتان به روی یک زن باز می شـود. »جای 

خالـی سـلوچ« و »کلیـدر« و نیز »باشـبیرو« از 

را  »گاواره بـان«  آن  از  پـس  جمله اسـت.  آن 

می نویسـد کـه رمانـی کوتاه تـر از »باشـبیرو« 

و نـه بـه خوبـی »اوسـنه بابا سـبحان« اسـت، 

یـک  بـا  همیشـه  چـون  نیـز  »گاواره بـان« 

بحـران آغاز می شـود. داسـتان بعـدی دولت  

آبـادی، »مرد« اسـت که در سـال ۱۳۵۱ یک 

بـه  ولـی در سـال ۱۳۵۳  نوشـته می شـود، 

دسـت مخاطبـان می رسـد. داسـتان کوتـاه 

نسـبتاً بلنـدی راجـع بـه مـرد شـدن یک پرس 

نوجـوان، ایـن نوشـته مثـل بقیـه آثـار دولـت 

داسـتان  امـا  اسـت،  فقـر  داسـتان   آبـادی 

نکبـت نیسـت و ایـن درسـت در جهت عکس 

نوشـته های نویسـنده ای مثل صـادق چوبک 

اسـت کـه در آن هـا می تـوان بـوی چـرک و 

کثافـت را فهمیـد، ولـی تفـاوت دولـت  آبادی 

بـا چوبـک در ایـن اسـت کـه وقتـی دولـت 

 آبـادی از مـردم عـادی یـا فرودسـت جامعـه 

صحبـت می کنـد، نـگاه او نگاهـی آرمانـی و 

حتـی حامسـی اسـت. اثـر بعـدی او »عقیـل 

بحـران  بـا  دیگـر  اثـر  ایـن  اسـت.  عقیـل« 

فاجعـه  بـا  داسـتان  بلکـه  منی شـود،  رشوع 

آغـاز می شـود؛ زلزلـه! در مرکـز فاجعـه عقیل 

کـه همـه کـس اش مرده انـد جـز  دارد  قـرار 

دخـرش شـهربانو، کـه بـا او بـه صحـرا رفتـه 

بوده اسـت و جـز پـرسش تیمور کـه در گناباد 

عقیـل«  »عقیـل  در  رفته اسـت.  بـه رسبـازی 

ایـن پـدر اسـت کـه پـرس را گـم کرده اسـت، 

امـا در واقـع تیمـور تنهـا پـرس عقیـل نیسـت 

کـه همـه کـس و کار اوسـت؛ پـس بـاز هـم 

عقیـل پـدر گـم کـرده ای بیـش نیسـت. پس 

از آن »از خـم چنـر« را منتـر می کنـد کـه 

بسـیاری معتقدنـد، موضـوع یا ماجـرا در این 

داسـتان اهمیـت نـدارد. اثـری دیگـری کـه 

از دولـت آبـادی منتـر شـده »دیـدار بلـوچ« 

اسـت  سـفری  رشحـی  و  کوتاهـی  سـفرنامه 

حـدود  آن  و  زاهـدان  بـه  آبـادی  دولـت  کـه 

وی  مشـاهدات  از  سـفرنامه  اسـت.  داشـته 

از زاهـدان آغـاز شـده و بعـد همـراه راوی بـه 

میرجـاوه و زابـل هـم رسی می زنیـم. در ایـن 

اثـر برخی افـکار و روحیاتی کـه دولت آبادی 

در جـا به جایـی آثارش به تفکـری محوری در 

داسـتان هایش بـروز داده اسـت، در ایـن اثـر 

بـروز آشـکار و مسـتقیم پیـدا می کنـد. اثـری 

دیگـری او »جـای خالـی سـلوچ« اسـت. این 

داسـتان بـا غیبـت سـلوچ بـا جـای خالـی او 

آغـاز می شـود، پـدر نقطـه اتـکا و اطمینـان 

خانـواده، ناگهـان نیسـت شـده، یـا از بیـن 

جملـه  از  دیگـری  آثارهـای  اسـت.  رفتـه 

»کلیـدر«، »ُسـلوک«، »روزگاری سـپری شـده 

نیـز  و...  »کلُنـل«  سـال خورده«،  مردمـان 

ایـن  از حوصلـه ی  بررسـی آن هـا  اسـت کـه 

نوشـته و عهـده ا ی صاحـب ایـن قلـم خـارج 

اسـت. در یادداشـت های بعـدی اگر فرصتی 

باقـی بـود، به بررسـی و معرفـی کتاب هایش 

بـه صـورت جداگانـه خواهـم پرداخـت.

منابع:

- کلیدر/محمود دولت آبادی

- نوِن نوشن/محمود دولت آبادی

- کارنامه سپنج/محمود دولت آبادی

پدیـا،  ویکـی  آبـادی/  دولـت  محمـود   -

آزاد دانشـنامه 

خرنـگار  بزرگـر  جمشـید  گفتگـوی   -

آبـادی دولـت  محمـود  بـا  بی بی سـی 
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 بازی با اعداد              3332
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3227    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج 3503
اسب سفید را در خانه  f6 حرکت دهید. 

3532
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ثور
به دلیل مشــکالت مالی که دارید کمی عصبی هستید. آرامش خود را حفظ 
کنید و قلب دوســتان خود را نشکنید. امروز برای امتحان، سخنرانی و سفر 

کردن روز مناسبی نمی باشد. 

جوزا
چندین موانع بر سر راه تان وجود دارد. احساس می کنید که انرژی تان را هدر 
می دهید و این ناراحت کننده اســت. اطرافیان از شــما حمایت خواهند کرد و 

شما را درک می کنند. روابط با شریک عاطفی تان به خوبی پیش می رود.

سرطان
ممکن اســت تمایل داشته باشــید که عصبی شــوید و دوستان و شرکای 
کاری تان از شــما دور خواهند شد. باید بیشــتر احتیاط کنید. نیاز دارید 
که مواظب خودتان باشــید و بیشــتر اســتراحت کنید. بیشتر به مشکالت 

کنید. توجه  تان  خانوادگی  اعضای 

اسد
یکی از دوســتان تان قولی به شما می دهد که عمل نمی کند و این موضوع 
شــما را عصبی می کنــد. ارامش خود را حفظ کنید! ممکن اســت توضیح 
منطقی برای این موضوع داشــته باشد. انعطاف پذیر باشید و از بحث کردن 

اجتناب کنید.

سنبله

نباید با مشکالتی که نیاز به دقت دارند روبه رو شوید. احتماال عصبی باشید و کمی 
استرس داشته باشید و نتوانید قانع کننده باشید. از سمت دیگر، روابط با شریک 

عاطفی تان بسیار خوب پیش خواهد رفت.

حمل
ممکن است پولی را از دست بدهید، زیرا برخی از کسب و کارهایی که امیدوار 
کننده به نظر می رسیدند دچار شکست میشوند. مشارکت های تجاری کنس 
تنش زا خواهد شــد زیرا که مهارت های برقراری ارتباطی تان خیلی ضعیف 

است.

میزان
مایل دارید که مســئولیت های زیادی را به عهده بگیرید و ممکن است 
که نتوانید تمام آن ها را به تنهایی تمام کنید. در حقیقت، زمان مطلوبی 
بــرای هر گونه تالش های تجاری نمی باشــد. در خطر از دســت دادن 

مبلغی پول هستید.

عقرب
امروز صبح ممکن است مشکالتی را در برقراری ارتباطی تان دارید. بر روابط 
اجتماعی و شخصی تان تاثیر خواهد گذاشت. زمان خوبی برای تالش بر روی 

پروژه تجاری نمی باشد، اهمیتی ندارد که چقدر وسوسه انگیز است.

قوس
احتماال زمان زیادی را صرف فکر کردن کنید. گرچه که این موضوع می تواند 
دوســتان تان را از شما دور کند اما رضایتی که از خودتان دارید برای شما با 

ارزش تر است. باید تمام مشکالت مهم خانوادگی تان را حل کنید. 

جدی
به نظر می رســد که نامید هســتید و این موضوع مانع بیان کردن خودتان 
به وضوح می شــود. باید مالقات ها را به زمان دیگــری موکول کنید زیرا 

که مهارت های برقراری ارتباطی تان در بهترین حالت ممکن نمی باشد.

دلو
امروز صبح ممکن است مود خوبی نداشته باشید زیرا که دچار مشکالت سالمتی 
و اجتماعی هستید. باید با دوستان و شریک عاطفی تان ارتباط برقرار کنید. امشب 
می توانید بستگان تان را مالقات کنید کسی که به شما کمک می کند که مودتان 

بهبود یابد.
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غیرت ـ غیــر ـ غرب ـ 
غریبـ  غبارـ  صبرـ  صابر 
ـ بصیــرـ  اصغرـ  صغراـ  
بصیرت ـ بصر ـ بصارت ـ 
تبرـ  تیرـ  رغبتـ  براتـ  
یار ـ رای ـ غار ـ غربت ـ 

رایتـ  تبارـ  تیار.
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حوت
امروز روز خوبی برای سفرهای تجاری نمی باشد. سود مالی بسیار کمی را به دست 
خواهید آورد. زندگی عاطفی تان خیلی خوب پیش خواهد به شرطی که بیشتر به 

نیازهای شریک عاطفی تان توجه کنید.

 شطرنج                     3504

ی

آریـ  ارگـ  بــاآب وتابـ  تابدارـ  ثالــوثـ  جادوییـ  چاخانـ  حارثـ  
خاطب ـ ذایقه ـ رابع ـ زاغه ـ ساجد ـ شیوخ ـ صورت ـ ضروریه ـ طیب ـ 
ظلمــتـ  عینیـ  غوطهـ  فینالـ  قورقـ  کین توزـ  گیراـ  لیوانـ  مینوـ  

نیم خیز ـ هیجان ـ یونجه.

ر

یادداشت

     جشـنواره فلـم سـیدنی بـرای دومیـن بـار در ایـن سـال بـه دلیـل 

کرونـا بـه تعویـق افتاد.

بـه گـزارش ورایتـی، مسـئوالن جشـنواره فلـم سـیدنی ۲۰۲۱ اعالم 

کردنـد ایـن جشـنواره بـار دیگـر به تعویـق می افتد و به جـای همین 

مـاه، مـاه نوامـر برگزار می شـود.

ایـن تاخیـر بـه دنبـال محدودیت هـای تـردد در سـیدنی بـه دلیـل 

گسـرش ویـروس کرونـا صـورت گرفتـه اسـت.

شـصت و هشـتمین دوره جشـنواره فلـم سـیدنی اعـالم کرد بـا توجه 

بـه متدیـد زمـان محدودیت هـا، ایـن دوره از ۳ تـا ۱۴ نوامـر برگـزار 

می شـود.

ناسـن مودلـی مدیـر این جشـنواره تاکید کـرده که در مـاه نوامر به 

صـورت فیزیکـی این رویـداد برگزار خواهد شـد.

برمبنـای محدودیت هـای اعـامل شـده همـه مـردم بـه جـز مـوارد 

رضوری بایـد در خانـه مباننـد و ایـن محدودیـت بـه تازگـی تـا ۲۸ 

آگوسـت )یعنـی تقریبـاً به مـدت یک ماه دیگر( متدید شـده اسـت. 

احتـامل مـی رود ایـن محدودیت هـا تـا سـپتامر هـم ادامـه یابـد.

ایـن دومیـن بـاری اسـت کـه جشـنواره سـیدنی امسـال بـه تعویـق 

می افتـد زیـرا ایـن جشـنواره به صورت معمـول در ماه ژوئـن و پس از 

برگـزاری جشـنواره کـن برگزار می شـود و در حالی که هم جشـنواره 

برلیـن و هـم کـن امسـال بـا تاخیـر برگزار شـدند، سـیدنی هـم این 

جشـنواره را بـه ۱۸ تـا ۲۹ آگوسـت منتقـل کـرده بود.

سـال گذشـته نیـز جشـنواره سـیدنی بـه دلیـل شـیوع کرونـا برگزار 

نشـد و بـه جـای آن یـک رویـداد کوچک تـر آنالیـن شـکل گرفـت.

ایـن تاخیـر می توانـد بـر فلم هـای منتخـب جشـنواره تاثیـر بگـذارد 

زیـرا قبـالً در مـاه گذشـته اسـامی فلم های حـارض در این جشـنواره 

یـا تورنتـو  اولیـه در ونیـز  امـا دیگـر اکران هـای  بـود  تعییـن شـده 

می توانـد حضـور آن فلم ها را از فهرسـت اولین منایش های سـیدنی 

کند. حـذف 

کارنامه ی پربار از نویسنده ی پرکار
بخش دوم و پایانی

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 
 17  کلمه: عالی 

سریال

رویداد

جشنواره

     رسیـال »اربـاب حلقه هـا« متعلـق بـه آمـازون بـا انتشـار یـک تصویـر از ایـن 

رسیـال، اعـالم کـرد تقریبـا از یـک سـال دیگـر ایـن مجموعـه در دسـرس 

مخاطبانـش قـرار می گیـرد.

بـه گـزارش ورایتـی، بـا تعییـن زمـان منایش رسـمی رسیـال »اربـاب حلقه ها« 

گفتـه شـده ۲ سـپتامر ۲۰۲۲ اولیـن اپیـزود از ایـن رسیـال در دسـرس 

مخاطبـان قـرار می گیـرد و پـس از آن اپیزودهـای جدید هر هفته در دسـرس 

خواهنـد بود.

روز پیـش فلمـرداری اولیـن فصـل ایـن رسیـال در نیوزیلنـد به پایان رسـید و 

آمـازون اولیـن تصویـر رسـمی از پالنـی از ایـن رسیـال را هم منتـر کرد.

هنـوز اطالعـات کمـی دربـاره ایـن رسیـال وجـود دارد و عنـوان رسـمی آن هم 

اعـالم نشـده اسـت، امـا گفتـه می شـود زمـان وقـوع ایـن داسـتان در دوران 

دوم رسزمیـن میانـه و هـزاران سـال پیـش از رویدادهـای کتاب هـای »اربـاب 

حلقه هـا« و »هابیـت« اسـت.

آمـازون اعـالم کـرده سـفر در ایـن دنیـا از ۲ سـپتامر ۲۰۲۲ در »پرایـم ویدیو« 

رسویـس آنالیـن آمـازون رشوع می شـود.

سـینتیا آدا-رابینسـون، رابـرت آرامایـو، اویـن آرتـور، ماکسـیم بالـدری، نازنیـن 

بنیـادی، مورفایـد کالرک، اسـامعیل کـروز کـوردوا، چارلـز ادواردز، تریسـتان 

گراویـل، رس لنـی هـرنی، امـا هـوروات، مـارکال کاونـا بازیگـران ایـن رسیـال 

. هستند

جی. دی. پاین و پاتریک مک کی تهیه کنندگان اجرایی رسیال هستند.

اولین بار در نوامر ۲۰۱۷ خر ساخت این رسیال اعالم شده بود.

     شـبکه HBO اعالم کرد ناتالی پورمتن از ایفای نقش در یکی از پروژه های 

جدیدش کنار کشیده است.

بـه گـزارش ورایتـی، تولید فلم »روزی که رهایم کردی« از شـبکه HBO با نقش 

آفرینی ناتالی پورمتن، بازیگر برنده اسـکار، متوقف شـده اسـت. روز دوشـنبه 

ایـن شـبکه اعـالم کـرد کـه کـه پورمتـن از حضـور در ایـن فلـم کنار کشـیده و 

اکنـون تولید ایـن پروژه پیـش منی رود.

HBO در بیانیـه ای اعـالم کـرد: بـه دالیـل شـخصی و غیرقابل انتظـار، ناتالی 

پورمتـن از حضـور در فلـم »روزی کـه رهایـم کردی« پیـش از آنکـه در این پروژه 

بـازی کنـد کنـار کشـید و به همین دلیل تولید این پروژه متوقف شـده اسـت. 

ایـن رشکـت همچنین در ادامه بیانیه اش ابراز تاسـف کـرد که دیگر منی تواند 

ایـن داسـتان جـذاب را با کارگردان ها و نویسـنده های با اسـتعدادش بسـازد.

ایـن پـروژه قـرار بـود بـا اقتبـاس از رمانـی بـه همیـن نـام به نوشـته النـا فرانته 

سـاخته شـود و در مـاه اپریـل بـود که خر پیوسـن پورمتـن به این فلـم اعالم 

شـد. دلیلـی بـرای ایـن تصمیـم ناتالـی پورمتـن اعـالم نشـده، امـا قـرار بـود 

سـاخت ایـن فلـم پـس از دریافـت ۳.۴ میلیـون دالـر از مقامـات محلـی در 

سـیدنی آغاز شـود.

داسـتان رمـان »روزی کـه رهایم کردی« که برای سـاخت یک فلم ایتالیایی در 

سـال ۲۰۰۶ از آن اقتباس شـده بود، بر روی زنی به نام تس )ناتالی پورمتن( 

مترکـز دارد کـه رویاهـای خـودش را بـرای زندگـی بـا یک مـرد رهـا می کند در 

عـوض همـرسش او را تـرک می کنـد و او را در دنیای ناامیـدی رها می کند.

»روزی کـه رهایـم کـردی« می توانسـت دومیـن پـروژه تلویزیونـی بـزرگ ناتالی 

پورمتـن باشـد. او قـرار اسـت در کنـار لوپتیـا نیونگـو در رسیالـی کوتـاه به نام 

»زنـی در برکـه« بـازی کنـد. از طرفـی شـبکه HBO هـم سـاخت فصـل سـوم 

رسیـال »دوسـت فـوق العـاده مـن« را تاییـد کرده اسـت.
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 غضنفر کاظمی

جشنواره فلم سیدنی ۲۰۲۱ باز هم 
عقب افتاد

زمان نمایش سریال »ارباب حلقه ها« 
اعالم شد

انصراف »ناتالی پورتمن« از پروژه
 »روزی که رهایم کردی«



     تیـم فوتبـال برزیل موفق شـد با پیـروزی 4-1 بر مکزیک 

در ضیافـت پنالتی ها راهی فینال املپیک توکیو شـود.

نخسـتین دیـدار مرحله نیمـه نهایی فوتبـال املپیک توکیو 

از سـاعاتی پیـش بیـن برزیل و مکزیک برگزار شـد.

برزیـل در دور قبـل توانسـته بـود مکزیـک را بـا یـک گل 

شکسـت دهـد و مکزیـک نیـز با برتـری 6-3 بر کـره جنوبی 

توانسـته بـود راهـی نیمـه نهایـی شـود. جـدال دو تیمـی 

کـه پیـش از ایـن سـابقه فتـح طـای املپیـک را داشـتند، 

جـذاب و هیجـان انگیـز بـود و در نهایـت بـا برتـری برزیلـی 

هـا همراه شـد.

در دیـداری کـه موقعیـت هـای گل زیـادی خلق شـد توپی 

در 120 دقیقـه از خـط دروازه هـا عبـور نکـرد تـا همـه چیز 

بـه ضیافـت پنالتی ها کشـیده شـود.

پنالتـی اول را دنـی آلـوز بـرای برزیـل گل کـرد ولـی آگیـره 

پنالتـی مکزیـک را از دسـت داد و ایـن رضبـه توسـط گلـر 

     کریسـتیانو رونالـدو نظـر خـود را عوض نکـرده و همچنان 

مـی خواهـد تا در ایـن تابسـتان از یوونتوس جدا شـود.

کریسـتیانو رونالـدو، فـوق سـتاره پرتغالـی یـووه، یـک هفتـه 

پیـش بـه توریـن بازگشـت اما آینـده برنده کفش طـای یورو 

2020 در ورزشـگاه آلیانـز هنوز نامشـخص اسـت.

کوریـره دلـو اسـپورت گـزارش کرده کـه رونالدو منـی خواهد 

در یوونتـوس مبانـد، امـا ممکـن اسـت برای یافـن مقصدی 

جدیـد نیز حسـابی بـه دردرس بیافتد.

ایـن گـزارش ادعـا مـی کنـد کـه ژرژ منـدس، مدیـر برنامـه 

هـای رونالـدو، همچنـان بـرای جلـب رضایـت سـتاره سـابق 

منچسـریونایتد و رئـال مادریـد تـاش می کند و پاری سـن 

ژرمـن بـه عنوان یـک مقصد احتاملـی برای کریسـتیانو ذکر 

است. شـده 

از رئـال مادریـد نیـز بـه عنـوان یـک راه فـرار احتاملـی برای 

خـروج از آلیانـز رونالـدو یـاد می شـود، امـا این انتقـال بعید 

بـه نظـر مـی رسـد چـرا کـه رئـال در حـال حـارض چشـم بـه 

      فیروز مشـعوف٬ سـخنگوی فدراسیون ملی فوتبال کشور 

بـه رادیـو آزادی گفـت کـه حسـین  زمانـی پدیـده آینـده دار 

فوتبـال افغانسـتان بـا عقد قرارداد یک سـاله به تیـم زیر ۲۱ 

سـاله های نایمخن پیوسـت.

بـه گفتـه آقـای مشـعوف، زمانـی قـرار اسـت در  رقابت هـای 

لیـگ  برتـر زیـر ۲۱ سـال هالنـد در ترکیـب  تیـم  نایمخـن به 

بـرود. میدان 

حسـین زمانـی پیـش از ایـن در لیـگ دسـته یـک فوتبـال 

و  می کـرد  بـازی  ایـن کشـور  اسـتار  تـل  تیـم  در  و  هالنـد 

پـس از دعـوت تیـم ملی فوتبـال افغانسـتان، برای بـازی در 

برزیـل مهار شـد.

مارتینلی پنالتی دوم برزیل را گل کرد و واسـکز پنالتی دوم 

مکزیـک را بـه تیـر کوبیـد. گیـامرژ بـرای برزیـل و رودریگـز 

بـرای مکزیـک گلزنـی کردنـد و رینیر بـا زدن پنالتـی چهارم 

کار را بـه سـود برزیـل متام کرد و سلسـائو راهی فینال شـد 

تـا از عنـوان قهرمانـی ریـو 2016 دفـاع کند. حریـف برزیل 

برنـده دیـدار اسـپانیا و جاپـان خواهد بود.

کیلیـان امباپـه مهاجـم PSG دارد، انتقالـی که مـی تواند راه 

را بـرای CR7 بـاز کنـد.

رونالـدو هفتـه گذشـته در بـازی دوسـتانه یـووه مقابـل مونـزا 

بـازی نکـرد، زیـرا معتقـد بـود کـه پنـج جلسـه مترینـی برای 

بـازی در اولیـن بـازی دوسـتانه کافـی نبـوده و ترجیـح داد 

مترینـات خـود را در کانتیناسـا ادامـه دهـد.

در حالـی کـه چهـار هفتـه تـا بسـته شـدن پنجـره نقـل و 

انتقـاالت باقـی مانـده اسـت، رونالـدو عجلـه دارد تـا زودتـر 

انتقالـش بـه باشـگاهی دیگـر را بدهـد. ترتیـب 

رقابت هـای انتخابـی جـام جهانـی و جـام ملت هـای آسـیا به 

تیـم ملـی پیوسـت.

فوتبال المپیک؛ صعود دشوار برزیل به فینال
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 روزنامه »افغانستان ما« از همۀ دانشمندان و 
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید. 
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مدال های چین در خطر؛  
تصویر مائو روی سکوی المپیک!

هری کین با این کارها نام خوب خود را خراب می کند

شیوع سویه دلتا در چین؛ 
از تمام ۱۱ میلیون جمعیت ووهان آزمایش کرونا گرفته می شود 

و  راهـکاری "رسعـت  بـه چنیـن  همـکاری جدیـد 

بدهـد. بیشـری"  ابعـاد 

و  رویـرز  خـری  بین املللـی  آژانس هـای 

آسوشـیتدپرس از منابـع اصلـی خر برای بسـیاری 

بی بی سـی  جملـه  از  دنیـا  بـزرگ  رسـانه های  از 

. هسـتند

بنابـر گفتـه سـخنگوی توییـر، ایـن نخسـتین بـار 

اسـت کـه ایـن شـبکه اجتامعـی بـا سـازمان های 

منتـر  اطاعـات  درسـتی  بررسـی  بـرای  خـری 

پلتفـرم همـکاری می کنـد. ایـن  شـده روی 

چنـد مـاه پیـش هـم توییـر بـا راه انـدازی امـکان 

خـود  از  کـرد  تـاش  "ِبـردواچ"  نـام  بـه  جدیـدی 

بـه  زدن  برچسـب  بـرای  داوطلبـان  و  کاربـران 

اسـتفاده  نادرسـت  اطاعـات  حـاوی  توییت هـای 

کنـد.

اکنـون قـرار اسـت ایـن شـبکه اجتامعـی بـه طـور 

مسـتقل بـا هـر کـدام از ایـن دو خرگـزاری بـزرگ 

بـروی  هـم  طـرح  ایـن  مترکـز  و  کنـد  همـکاری 

محتـوای انگلیسـی منتر شـده در توییـر خواهد 

بـود. همزمـان هیزل بیکـر، مدیر بخـش جمع آوری 

مخاطبان-کاربـران  توسـط  تولیدشـده  محتـوای 

در رویـرز گفتـه "صحـت، اطمینـان و بی طرفـی" 

در کانـون فعالیت هـای روزانـه رویـرز قـرار دارد و 

همیـن موضـوع "سـایق و مشـوقی" اسـت کـه ایـن 

آژانـس خـری را بـه مقابلـه با انتشـار اخبـار جعلی 

می کنـد. متعهـد 

تـام جانوسزوسـکی، معـاون بخـش توسـعه جهانی 

گفتـه  بیانیـه ای  انتشـار  بـا  هـم  آسوشـیتدپرس 

ایـن آژانـس خـری "سـابقه طوالنـی در همـکاری 

نزدیـک بـا توییـر و دیگـر پلتفرم هـا بـرای توسـعه 

دارد". واقعیت-محـور  روزنامه نـگاری 

هـر دو آژانـس خـری بـا فیسـبوک هـم در زمینـه 

بررسـی صحت و سـقم محتوای منتر شـده در آن 

دارند. همـکاری 

یـک تحقیـق در سـال ۲۰۲۰ نشـان داد که توییر 

روزانـه حـدود ۱۹۹ میلیـون کاربـر دارد و ۱۵۰۰ 

کارمنـد ایـن رشکت هم تـاش می کننـد از کیفیت 

و صحـت محتـوای منتـر شـده در آن اطمینـان 

یابند.

      توییـر اعـام کـرده برای مقابله با انتشـار اخبار 

جعلـی و اطاعـات نادرسـت از طریـق ایـن شـبکه 

-رسـانه اجتامعـی، بـا دو خرگـزاری مهـم جهـان، 

رویرز و آسوشـیتدپرس، همکاری خواهد کرد. این 

دو آژانـس کـه منبـع بسـیاری از اخبـار رسـانه های 

بـزرگ جهـان هسـتند قـرار اسـت بـه توییـر کمک 

کننـد با مشـخص کـردن زمینه و پیشـینه محتوایی 

انتشـار  از  منتـر می شـود  توییـت   قالـب  در  کـه 

اخبـار جعلـی در ایـن شـبکه اجتامعـی پیشـگیری 

و بـا آن مقابلـه کند.

توییـر امیـدوار اسـت از ایـن طریق بتوانـد در برابر 

انتشـار اطاعـات گمراه کننـده اقـدام کنـد چـرا که 

اخیـرا دوبـاره تقاضاها از این شـبکه اجتامعی برای 

مبـارزه با انتشـار اخبـار جعلی از طریـق این پلتفرم 

باال گرفته اسـت.

کـرد  اعـام  توییـر  اگسـت،  دوم  دوشـنبه،  روز 

و  رویـرز  خـری  آژانـس  دو  بـا  همـکاری  کـه 

آسوشـیتدپرس بـه این شـبکه کمک خواهـد کرد تا 

"دربـاره صحـت و اعتبـار اطاعاتـی کـه بـه رسعـت 

در حال انتشـار اسـت" اما صحت و سـقم اطاعات 

منـدرج در محتـوای آنها مورد تردید و یا غلط اسـت 

اقـدام کنـد.

"بـه جـای ایـن کـه صـر کنیـم چیـزی بـه رسعـت 

فراگیـر و مـورد توجه قرار بگیـرد، توییر با کانتکس 

اطاعـات  مـن  و  زمینـه  کـردن  - مشـخص  دادن 

منتـر شـده- بـا هـامن شـتاب همـراه مکاملـات 

شـکل گیری  حـال  در  مفروضـات  و  عمومـی 

می شـود".

بـا  بـرای مقابلـه  در حـال حـارض، راهـکار توییـر 

اخبـار جعلـی ایـن اسـت کـه بـه هنـگام مواجهـه با 

مکاملـات و مباحثـی کـه روی این شـبکه به رسعت 

در حال انتشـار و گسـرش هسـتند و ممکن اسـت 

از  تیمـی  باشـند،  توجـه  قابـل  و  مناقشـه برانگیز 

کارمنـدان توییر تـاش می کنند محتـوای برگرفته 

از منابـع معتـر را همـراه چنیـن توییت هایی کنند 

اطاعـات  ایـن  شـدن  همـراه  باشـند  امیـدوار  و 

معتـر از انتشـار اخبـار جعلی و اطاعات نادرسـت 

جلوگیـری کنـد.

ایـن  اسـت  امیـدوار  می گویـد  توییـر  اکنـون 

بـا  توکیـو  املپیـک  در  دوشـنبه  روز  فینـال  در  سـوار 

پیـروزی برابـر آملـان عنـوان قهرمانـی رسعـت تیمـی 

را از آن خـود کردنـد. آنهـا بـا پوشـیدن ایـن نشـان در 

بـه  مربـوط  املپیـک  قوانیـن  مـدال،  اهـدای  مراسـم 

انـد. کـرده  نقـض  را  سیاسـی  عائـم  منایـش 

مـارک آدامـز، سـخنگوی کمیته بین املللـی املپیک، 

گفـت: "مـا بـا کمیته املپیک چین متـاس گرفتیم و از 

از آنهـا توضیـح خواسـتیم. ما در حال بررسـی موضوع 

هسـتیم. " مـاه گذشـته کمیتـه قانـون 50 را تسـهیل 

کـرد و اکنـون اجازه مـی دهد حرکاتی ماننـد زانو زدن 

انجـام شـود، بـه رشطـی کـه ورزشـکاران ایـن کار را 

بـدون اختـال و بـا احرام به سـایر رقبا انجـام دهند. 

ورزشـکار  دو  ایـن  همچنـان حرکـت  قانـون  ایـن  امـا 

چینـی روی سـکو را منـع کرده اسـت.

کـه بـه او اجـازه مـی دهـد در ایـن تابسـتان تاتنهـام 

را تـرک کنـد. قـول و قـراری کـه مدیـران تاتنهـام بـه 

آن پایبنـد منانـده انـد. ریـو فردینانـد در حامیـت از 

مهاجـم تیـم ملـی انگلیـس در توییـر خـود نوشـت: 

"مـن منـی گویـم کـه هـری کیـن و تاکتیـک هـای او 

بـرای تـرک اشـتباه اسـت )اگـر بخواهیـم آنچـه گفته 

مـی شـود را بـاور کنیـم(. 

هـری جـام مـی خواهـد و سـن او در حـال بـاال رفـن 

اسـت." بـا ایـن حال مدافـع میانـی سـابق لیورپول ، 

کاراگـر بـا تاکتیـک هـای کاپیتـان تیم ملـی انگلیس 

موافـق نیسـت و مدعی شـد که ایـن کارها مـی تواند 

شـهرت وی را از بیـن بـرد.

پائـو کـه حـارض نشـد در مـورد خداحافظـی قطعـی 

اش از بسـکتبال شـفاف سـازی کنـد، ادامـه داد:» 

هفتـه  چنـد  و  کنـم  اسـراحت  دارم  دوسـت  االن 

گیـری  و سـپس تصمیـم  بگذرانـم  بـا خانـواده  ای 

و  مبانـم  بارسـلونا  در  اسـت  ممکـن  کـرد.  خواهـم 

کنـم.  خداحافظـی  بسـکتبال  از  اسـت  ممکـن 

اسـپانیا  ملـی  تیـم  در  تـا  داشـتم  را  ایـن  شـانس 

دیگـر  ولـی  کنـم  تجربـه  را  باشـکوهی  روزهـای 

شـدیم  حـذف  امـروز  اسـت.  گیـری  کنـاره  زمـان 

نادیـده  را  بازیکنـان  ایـن  کار  و  ارزش  نبایـد  ولـی 

هـا  جـام  متامـی  در  داریـم  دوسـت  همـه  گرفـت. 

برنـده شـویم و مـدال بگیریـم ولـی ایـن غیرممکـن 

اسـت. آمریـکا تیـم بهـری بود و بـه شایسـتگی نیز 

برنـده شـد ولی نسـل جدیـد اسـپانیا مـی تواند در 

شـود.« افتخارآفریـن  آینـده 

     کمیتـه بیـن املللـی املپیـک تحقیقـی درباره 

اسـتفاده از نشـان هـای مائـو تسـه تونگ توسـط 

املپیـک  بازیهـای  در  چینـی  ورزشـکار  زن  دو 

توکیـو را آغـاز کـرده اسـت.

بائو شـانجو و ژونگ تیانشـی، دو ورزشـکار چینی 

حـارض در املپیـک، با پوشـیدن نشـان مائو تسـه 

تیمـی  سـواری  دوچرخـه  سـکوی  روی  تونـگ 

بیـن  کمیتـه  واکنـش  کـه  حرکتـی  ایسـتادند. 

اسـت. برانگیختـه  را  املللـی املپیـک 

چیـن  از  امـروز  املپیـک  املللـی  بیـن  کمیتـه 

خواسـت تـا توضیـح دهـد کـه چـرا بائـو شـانجو 

تصویـر  کـه  هایـی  نشـان  بـا  تیانشـی  ژونـگ  و 

خـود  بـر  را  تونـگ  تسـه  مائـو  سـابق  دیکتاتـور 

دوچرخـه  دو  ایـن  رفتنـد.  سـکو  روی  داشـتند، 

     جیمـی کاراگـر، مدافـع سـابق لیورپـول، از 

هـری کیـن، کاپیتـان انگلیـس و تاتنهـام، بـرای 

حـارض نشـدن در مترینـات اسـپرز انتقـاد کـرد. 

دوشـنبه  روز  مترینـات  در  کیـن  هـری  غیبـت 

تاتنهـام، توفان بزرگی را ایجاد کرد؛ روز گذشـته 

قـرار بود اولیـن روز بازگشـت او از تعطیات پس 

از رقابـت هـای یـورو 2020 باشـد. 

و  تاتنهـام  از  جدایـی  دنبـال  بـه  کیـن  هـری 

پیوسـن بـه منچسرسـیتی اسـت و بـر اسـاس 

گـزارش هـای منتـر شـده عدم حضـور کین در 

مترینـات بـه ایـن دلیـل بـود کـه او اعتقـاد دارد 

قـول و قـرار غیررسـمی بـا مدیـران باشـگاه دارد 

     پائـو گسـول و مـارک گسـول بـرادران ملـی 

پـوش بسـکتبال اسـپانیا بـا رقابـت هـای ملـی 

خداحافظـی کردنـد.

املپیـک  در  اسـپانیا  بسـکتبال  کار  پایـان 

توکیـو در واقـع پایـان کار بـرادران گَسـول در 

بـازی هـای ملـی نیـز بـود.

اسـپانیا دیروز در یـک چهارم نهایـی املپیک، 

بـه  نتوانسـت  و  شـد  آمریـکا  مغلـوب   81-95

بـرای  بـازی  ایـن  سـتاره  برسـد.  نهایـی  نیمـه 

اسـپانیا ریکـی روبیـو بـود کـه بـه تنهایـی 38 

امتیـاز کسـب کـرد ولـی پائـو گسـول کـه امید 

رفـت، درخشـش چندانـی  مـی  او  بـه  زیـادی 

نداشـت.

سـتاره  گسـول  مـارک  ابتـدا  بـازی  پایـان  در 

لیکـرز خـر از خداحافظـی اش از بـازی های 

باشـگاهی  رده  در  کـه  گفـت  ولـی  داد  ملـی 

داد. خواهـد  ادامـه  همچنـان 

کمـی بعـد نوبـت بـه پائـو رسـید تـا در جریـان 

کنـد.  گیـری  کنـاره  اعـام  مصاحبـه،  یـک 

خرنـگاران  بـه  بارسـلونا  سـاله   41 سـتاره 

گفـت:» االن بهریـن زمـان بـرای خداحافظی 

فـوق  و  جـذاب  روزهـای  کـه  اسـت  تیمـی  بـا 

زمـان  بهریـن  داشـتم.  آن  در  را  ای  العـاده 

بـرای سـپردن ایـن چالـش بـه نسـل جدیـدی 

کـه انگیـزه و تـوان بیشـری دارنـد. جوانانـی 

از  تـا  کـرد  پیـدا خواهنـد  را  فرصـت  ایـن  کـه 

حضـور در تیـم ملـی لذت بـرده و بـر تجربیات 

شـان افـزوده شـود.

توییتر برای مبارزه با اخبار جعلی با رویترز و 
آسوشیتدپرس همکاری می کند   

مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برگزار شد 

مشـکات ورزشـکاران شـهر ایبـک در رشـته هایـی چـون 

والیبـال،   فوتسـال، باسـکتبال، پهلوانـی و ورزش هـای 

رزمـی حل شـد.

محمـد داوود کلکانـی والی سـمنگان در مراسـم یادشـده، 

بـرای  بـزرگ  دسـتاوردی  را  یادشـده  جمنازیـوم  سـاخت 

جامعـۀ ورزشـی سـمنگان خوانـد و بـر حفـظ و نگهـداری 

آن تاکیـد کـرد.

ایـن  اعـامر  از  ورزشـکاران،  از  شـامری  حـال،  درهمیـن 

کردنـد. خرسـندی  ابـراز  جمنازیـوم 

عبداالحمـد بازیکـن فوتسـال گفـت: »ایـن تخسـتین بـار 

اسـت کـه سـمنگان، گـواه ایجـاد چنیـن یـک جمنازیـوم 

معیـاری و اسـتندرد مـی باشـد، کـه  متـام رضورت هـا و 

محلقـات یـک جمنازیـوم معیـاری در آن در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت.«

     کار سـاخت جمنازیـوم ورزشـی در شـهرایبک مرکـز 

والیت سـمنگان، بـه هزینۀ پنجـاه میلیـون افغانی تکمیل 

و دیـروز بـه بهـره بـرداری سـپرده شـده اسـت.

حمیدالله فیضی آمر ورزشـی سـمنگان، در مراسـم افتتاح 

ایـن جمنازیـوم – کـه در کارتـه آیینچـۀ شـهر ایبـک مرکـز 

سـمنگان سـاخته شـده – گفـت کـه هزینه ایـن جمنازیوم 

را واحـد عملیاتـی ریاسـت جمهوری پرداخت کرده اسـت.

و  محلقـات  متامـی  جمنازیـوم،  ایـن   در  کـه  افـزود  او 

نظـر گرفتـه  در  معیـاری،  ورزشـی  میـدان  یـک  نیازهـای 

. اسـت  شـده 

بـه گفتـۀ وی ایـن جمنازیـوم در دو جریـب زمیـن ملکیـت 

هـزار  دو  گنجایـش  و  شـده  سـاخته  ورزشـی  آمریـت 

دارد. را  متاشـاچی 

موصـوف خاطـر نشـان کـرد که با سـاخت ایـن جمنازیوم، 

جمنازیومی در سمنگان به هزینۀ ی پنجاه میلیون افغانی ساخته شد

روز سیاه اسطوره؛
رونالدو می خواهد از یوونتوس فرار کند خداحافظی بغض آلود پائو َگسول

حسین زمانی به تیم نایمخن هالند پیوست

مسابقات المپیک

مسابقات المپیک

مسابقات المپیک

را  ایشـان  مبـارک  دسـت  مـن  کـه  بـود  ایـن  احـرام  و  ادب  رشط 

می بوسـیدم امـا بـه دلیـل رشایـط موجـود ایـن توفیـق از مـن سـلب 

شـد.

ابراهیـم رئیسـی در آغـاز سـخنان خـود نیـز ابتـدا از علـی خامنـه ای 

بـرای صحبـت کـردن اجازه گرفـت و گفـت: »رشط ادب و احرام این 

بـود کـه من دسـت مبارک ایشـان را می بوسـیدم اما بـه دلیل رشایط 

موجـود ایـن توفیق از من سـلب شـد.«

عبدالرضـا رحامنـی فضلـی، وزیـر کشـور ایـران در ابتـدای مراسـم 

تنفیـذ گزارشـی از رونـد برگـزاری انتخابـات ۲۸ جـوزا ۱۴۰۰ ارائـه 

کرد.

سـپس مـن حکـم تنفیـذ رئیس جمهـور جدیـد از سـوی رئیس دفر 

علـی خامنـه ای خوانـده و به وی داده شـد.

ابراهیـم رئیسـی در انتخابـات ۲۸ جـوزا طبـق آرای اعـام شـده ۱۸ 

ایـن  باطلـه در  آرای  میلیـون و ۲۱ هـزار و ۹۴۵ رای کسـب کـرد. 

انتخابـات ۳ میلیـون و ۷۴۰ هـزار و ۶۸۸ رای بـود کـه حـدود ۱۳ 

می شـود. آرا  کل  درصـد 

مجلـس  در  اسـد   ۱۴ پنج شـنبه  رئیسـی  ابراهیـم  سـوگند  مراسـم 

می شـود. برگـزار  ایـران  اسـامی  شـورای 

مـاه اخیر محسـوب می شـود. چین سـال گذشـته در کنـرل کرونا تا 

حـد زیـادی موفـق بود.

کرونـای دلتـا ابتـدا در ماه جـون در فـرودگاه نانجینـگ در کارگرانی 

دیـده شـد کـه هواپیامیی را که از روسـیه آمده بود متیـز کرده بودند.

بـه سـویه  ابتـا  نیـز می گوینـد مـوارد  آمریکایـی  همزمـان مقامـات 

دلتـای کرونـا در حـال افزایـش اسـت. بنابـر ایـن گزارش هـا شـامر 

افـرادی کـه بسـری شـدند یـا جـان خـود را از دسـت دادنـد نیـز 

یافتـه اسـت. افزایـش 

بیشـرین نگرانـی را چهـار سـویه کرونـا ایجـاد کرده انـد: آلفـا، بتـا، 

گامـا و دلتـا کـه بـه ترتیب اولیـن بـار در انگلسـتان، آفریقای جنوبی، 

بزریـل و هنـد شناسـایی شـدند.

سـویه دلتـا همه گیری هـای وسـیعر و شـدیدتری از سـه سـویه دیگر 

ایجـاد کـرده و از ایـن رو اکنـون بیشـر محـل توجـه اسـت. دلتـا ۶۰ 

درصـد از آلفـا مرسی تـر اسـت در حالیکـه آلفـا خـودش ۵۰ درصد از 

اولیـن سـویه کرونـا مرسی تـر بود.

سـویه دلتـا در ثـور و جـوزا دومیـن اوج همه گیـری را در هنـد باعـث 

سـویه  هـم  بریتانیـا  در  سـویه  ایـن  بـود.  مرگبـار  بسـیار  کـه  شـد 

غالـب شـده، در بیـش از ۹۰ کشـور دنیـا شناسـایی شـده و باعـث 

شـیوع های تاییـد شـده در آمریـکا، چیـن، آفریقـا، اسـکاندیناوی و 

آرام شـده اسـت. اقیانـوس  منطقـه 

خامنـه ای همچنیـن در سـخرنانی خـود خطـاب بـه ابراهیـم رئیسـی 

گفـت کـه در تشـکیل دولـت رسعـت عمـل داشـته باشـد: »دولـت 

جدیـد بـا همـکاری مجلس محـرم به روند تشـکیل و اسـتقرار دولت 

رسعـت ببخشـند.«

وی بـا اعـام رضایـت از فعالیـت ابراهیـم رئیسـی در سـمت رئیـس 

قـوه قضاییـه گفـت: »ایشـان در مسـئولیت قبلـی حرکـت مبـارزه بـا 

بسـرهای  اینجاسـت.  اصـل قضیـه  لیکـن  را رشوع کردنـد،  فسـاد 

فسـاد در قـوه مجریـه شـکل می گیـرد. اینجـا بایـد بـا فسـاد مبـارزه 

کـرد. قاچـاق، سوءاسـتفاده از ارز و... فسـادهایی اسـت کـه بایـد بـا 

آنهـا مواجـه شـد.«

رئیـس دولـت  روحانـی،  از حسـن  مراسـم  ایـن  در  علـی خامنـه ای 

یازدهـم و دوازدهـم کـه در مراسـم نیـز حضـور داشـت تشـکر کـرد.

ابراهیمرئیسی:سفرهمردمرابهبیگانگانگرهمنیزنم

ابراهیـم رئیسـی، رئیـس جمهـوری ایـران نیـز کـه پیـش از خامنـه ای 

سـخن گفـت، ترصیـح کـرد که بـه دنبـال رفـع تحریم ها خواهـد بود. 

وی بـا ایـن حـال افـزود: »سـفره مـردم را بـه بیگانـگان گـره نخواهـم 

زد.«

وی برنامـه دولـت خـود را »تحـول« نامید و گفت: »این تحول مسـتند 

اسـت به بیانیه گام دوم انقاب اسـامی.«

رئیسـی تاکیـد کـرد کـه ۱۰ موضـوع را به عنـوان مسـائلی کـه نیاز به 

حـل فـوری و آنـی دارند شناسـایی کرده انـد و از امروز در دسـتور کار 

دولت اسـت.

وی با این حال به این موارد اشاره ای نداشت.

ابراهیـم رئیسـی بـا اشـاره بـه انتخابـات ۲۸ جـوزا گفت: »پیـام مردم 

تغییـر وضـع موجـود بـود. مشـکات اقتصـادی و فرهنگـی و بیـکاری 

و مسـکن و مسـائلی کـه مـردم نسـبت بـه آن گلـه منـد هسـتند، باید 

تغییـر کند.«

نگرانـی شـده اسـت. حداقل پانـزده والیت و ولسـوالی درگیر کرونای 

دلتا هسـتند و بیش از ۳۰۰ مبتا ظرف ۱۰ روز شناسـایی شـده اند.

از  و  کـرده  اعـامل  سـفر  بـرای  را  جدیـدی  محدودیت هـای  دولـت 

اسـت. گرفتـه  کرونـا  تسـت  نفـر  میلیون هـا 

مشـخص نیسـت چنـد نفـر در چیـن هـر دو نوبـت واکسـین کرونـا 

را زده انـد امـا دولـت ایـن کشـور می  گویـد بیـش از یـک میلیـارد و 

ششـصد هـزار دوز تاکنـون تزریـق شـده اسـت.

اگرچـه مـوارد ابتـا بـه کرونـای دلتـا در چیـن از دیگـر نقـاط دنیـا 

بسـیار کمـر اسـت، امـا این بزرگرین شـیوع کرونا در چیـن در چند 

       مراسـم تنفیـذ ابراهیـم رئیسـی، رئیـس دولت سـیزدهم جمهوری 

اسـامی در حالـی برگـزار شـد کـه علـی  خامنـه ای، رهـر جمهـوری 

اسـامی ایـران حضـور مـردم در انتخابـات را »خـوب« توصیـف کـرد 

و ابراهیـم رئیسـی نیـز بـا وجـود اینکـه اعـام کـرد بـه دنبـال رفـع 

گـره  بیگانـگان  بـه  را  مـردم  »سـفره  گفـت:  بـود  خواهـد  تحریم هـا 

زد.« نخواهـم 

در  مـردم  حضـور  بـه  خـود  سـخنان  ابتـدای  در  خامنـه ای  علـی 

انتخابـات اشـاره و تشـکر کـرد و گفت: »یـک توطئه تحریـم انتخابات 

از مدتـی قبل در محافل دشـمنان طراحی شـده بـود و در داخل هم 

برخـی آن را دنبـال می کردنـد.«

وی معتقـد بـود کـه مـردم بـه این موضـوع پاسـخ قاطعی دادنـد و در 

انتخابـات رشکـت کردنـد. خامنـه ای حضـور مـردم در انتخابـات را 

»خـوب« توصیـف کـرد و گفت: »با توجـه به اوضاع و احوال مشـارکت 

خوبـی بـود و نشـان دهنـده حضـور مـردم در عرصـه بود.«

ایـن سـخنان در حالـی مطـرح می شـود که طبـق نتایج نهایـی اعام 

شـده از سـوی وزارت کشـور ایـران، پایین تریـن میـزان مشـارکت در 

یـک انتخابـات ریاسـت جمهوری پـس از انقـاب ایـران در انتخابات 

۲۸ جـوزا رقـم خورد.

طبـق آمارهـای رسـمی، ۲۸ میلیـون و ۹۳۳ هـزار و ۴ نفـر در ایـن 

انتخابـات رشکـت کردند و میزان مشـارکت مـردم ۴۸.۸ درصد اعام 

انتخابـات  بـه ششـمین دوره  از آن، مشـارکت حداقلـی  شـد. پـس 

ریاسـت جمهـوری تعلـق دارد کـه میـزان مشـارکت در آن ۵۰.۶۶ 

بود. درصـد 

انتخابـات جنجالـی  دهـم  دوره  بـه  نیـز  مشـارکت  میـزان  باالتریـن 

ریاسـت جمهـوری در سـال ۱۳۸۸ بـر می گـردد کـه ۸۴.۸۳ درصـد 

رشکـت کردنـد.

خامنـهای:دولـتباهمـکاریمجلسبـهاسـتقراردولترسعت

دهد

مقامـات شـهر ووهـان در مرکـز چیـن، جایی کـه بیـامری کووید-۱۹ 

بـرای اولین بـار در سـال ۲۰۱۹ ظاهـر شـد، اعـام کردنـد کـه کل 

جمعیـت یـازده میلیـون نفـری ایـن شـهر بایـد مـورد آزمایـش قـرار 

بگیرنـد.

ایـن اعامیـه یـک روز پـس از آن صادر شـد کـه این شـهر هفت مورد 

از ابتـا بـه ویـروس جهـش یافته کرونـای دلتا را گـزارش کرد.

اولیـن مـورد ابتـا به ویروس کرونـا در ووهان از جـون ۲۰۲۰ در بین 

کارگران مهاجر مشـاهده شـد.

شـیوع کرونـای دلتـا در چیـن و گسـرش آن بـه مناطـق جدید باعث 

ورزش
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 دکانـداران شـهر رسپـل، خواسـتار توقف جنـگ از طرفین 

درگیـر مـی باشـند و بـا ابـراز نگرانـی مـی گوینـد کـه بـا 

رسـیدن خـط جنـگ به اطراف این شـهر، کار و بار شـان با 

رکـود مواجه شـده اسـت.

مسـئوالن حکومـت محلـی در رسپـل، رکـود کار وبـار در 

ایـن والیـت را تاییـد منـوده مـی گویند کـه به خاطـر تغییر 

وضعیـت فعلـی شـهر رسپل، تدابیـری را روی دسـت دارند 

کـه بـا عملـی شـدن آن از چالـش هـای فـرا راه مـردم ایـن 

والیـت کاسـته خواهد شـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه در حـدود دو مـاه اخیـُر از جمـع 

دسـت  بـه  ولسـوالی  پنـج  والیـُت  ایـن  ولسـوالی  شـش 

طالبـان سـقوط کرده اسـت و در برخی نقـاط اطراف مرکز 

رسپـل نیـز طالبـان حضـور دارنـد و برخـی اوقـات در ایـن 

مناطـق نیـز درگیـری هـا میـان دو طـرف مـی باشـد.

غیـب اللـه کـه در شـهر رسپـل لبـاس فروشـی دارد، بـه 

آژانـس خـری پـژواک گفـت دو مـاه اسـت کـه بـه دلیـل 

ناامنـی و جنـگ، بـه بیـرون از رسپـل دنبـال مـال دکان 

اسـت. نتوانسـته  رفتـه 

او افـزود: »در عیـن حـال مشـریان هـم بسـیار کـم شـده 

اسـت و حـدود ۷۰ فیصـد فروشـات مـان را از دسـت داده 

ایـم، هیـچ معلوم نیسـت که حکومـت برای بیـرون رفنت از 

وضعیـت نـا بـه هنجـار فعلـی، چـه برنامـه یـی روی دسـت 

دارد و مـا کامـاً نگـران و نـا آرام اسـتیم.«

حاجـی غـوص الدیـن دکانـدار مواد شـوینده در این شـهر 

نیـز گفـت: »دومـاه اسـت کـه فقـط در دکان مـی آییـم و 

بـدون فـروش بـه خانـه برمـی گردیـم و هـر روز رضر مـی 

کنیـم، کرایـه دکان، مالیـات و بـرق را از جیـب خـود مـی 

پردازیـم، حکومـت هـم مثل ما نظـاره گر اسـت، از طالبان 

از  را  بردارنـد و مـردم  از جنـگ  مـی خواهیـم کـه دسـت 

 بـا گذشـت چنـد روز از حملـه طالبـان بـه شـهر هـرات 

کـه  می گوینـد  محلـی  مسـئوالن  افغانسـتان،  غـرب  در 

جنگجویـان طالبـان را بـه کمـک حمـات هوایـی عقـب 

آغـاز  را  شـهر  حومه هـای  پاکسـازی«  »عملیـات  و  رانـده 

نیروهـای  و  طالبـان  میـان  درگیری هـای  می کننـد. 

عمـده  شـهر  چنـد  حومه هـای  در  مردمـی  و  دولتـی 

همچنـان ادامـه دارد. شـب سه شـنبه، مـردم هـرات برای 

حامیـت از نیروهـای امنیتـی شـعار اللـه اکـر رس دادنـد 

اجتامعـی  شـبکه های  در  افغـان  کاربـران  میـان  در  کـه 

اسـت. شـده  خرسـاز 

بـه گـزارش بـی بـی سـی، عبدالصبـور قانـع، والـی هرات 

بـه رسـانه ها گفته کـه با حامیـت هوایی و مببـاران تجمع 

طالبـان، »تلفـات زیـادی« به آنان وارد شـده اسـت.

افغانسـتان  در  متحـد  ملـل  سـازمان  منایندگـی  دفـر 

می گویـد  شـهرها،  بـه  طالبـان  حملـه  پـی  در  )یونامـا( 

کـه گسـرش جنـگ بـه شـهرها، بیشـرین خسـارت را بـه 

می کنـد. وارد  غیرنظامیـان 

خرنامـه ای  نـر  بـا  اسـد   12 سه شـنبه  روز  نهـاد،  ایـن 

شـهرهای  بـه  نردهـا  شـدن  وارد  »بـا  اسـت:  نوشـته 

افغانسـتان، افـرادی ملکـی بیشـرین خسـارت را متحمـل 

شـوند.« مـی 

در  گذشـته  روز  سـه  در  »تنهـا  اسـت:  امـده  در خرنامـه 

لشـکرگاه حداقـل ۱۰ غیرنظامـی کشـته و ۸۵ تـن دیگـر 

زخمـی شـده انـد و همچنـان در قندهـار ۵ تـن کشـته و 

۴۲  تـن دیگـر  زخمـی و هـزاران تن دیگر آواره شـده اند.«

افغانسـتان  در  متحـد  ملـل  سـازمان  منایندگـی  دفـر 

بیشـرین  زیـاد  احتـامل  بـه  کـه  اسـت  گفتـه  همچنیـن 

می کننـد. زندگـی  تـرس  در  جمعیـت 

ایـن منایندگـی در خرنامه اش نوشـته که حمـات زمینی 

نگرانـی و دلواپسـی رهایـی دهنـد.«

محمـد قایـم کـه در ایـن شـهر خوراکـه فروشـی دارد نیز از 

رکـود کار و بار شـکایت دارد و گفـت: »منی دانیم حکومت 

و طالبـان از جـان مـردم چـه می خواهنـد، ما که به سـتوه 

آمدیـم، کار و بـار مـا بـا رکود برابر اسـت و امکان از دسـت 

دادن رسمایـه خـود را داریـم، شـب هـا خـواب نداریـم کـه 

مرمـی به مـا اصابـت نکند.«

حاجـی ذبیـح الله باشـندۀ منطقـه جنگل باغ شـهر رسپل 

نیـز گفت که هر شـب جنگ اسـت، مـردم زیـاد خانه های 

شـانرا تـرک منـوده و محـات دیگـر پنـاه بـرده اند؛ زیـرا به 

گفتـۀ او هـر شـب بـه خانـه هـا و مسـجدها راکـت و مرمـی 

هـای هـاوان اصابت مـی کند.

خـود  بـه  متعلـق  حویلـی  هفـت  خـودم  »مـن  افـزود:  او 

امـن  بـه مناطـق  را  را نگهـداری مـی کنـم، خانـواده هـا 

فرسـتاده ام کـه کشـته نشـوند و از هـر دوطـرف درگیر می 

خواهـم کـه بـه مـال و جـان مـردم توجـه کننـد و بـر مـردم 

بسـوزاند.« دل 

سـید اسـدالله دانـش معـاون شـورای والیتـی رسپـل، از 

حکومـت خواسـت کـه بـرای بیـرون رفـت از چالـش پیـش 

آمـده، کارهـای عملـی را آغـاز کنـد. 

او گفـت: »مـردم نگـران اسـت کـه کشـته نشـوند و خانـه 

های شـان تخریب نشـود و در عین حال کار و بار شـان از 

دسـت شـان می رود که چالش کان فرا راه مردم اسـت و 

نیـاز جـدی اسـت کـه بـه خاطر رفـع چالـش هـا برنامه یی 

روی دسـت گرفته شـود.«

عبدالحـق شـفق والـی رسپـل، وضعیـت جنگـی را »یـک 

تراژیـدی عمومـی« خوانـد؛ امـا گفـت کـه برنامـه ای بـرای 

رفـع مشـکات دارد کـه در کنـار مسـایل دیگـر، شـامل 

انسـجام متـام اداره هـا و مـردم مـی باشـد.

او گفـت کـه نیروهـای تـازه نفـس کمکـی نیـز بـه هـرات 

اطـراف شـهرآغاز  پاکسـازی  بـرای  و عملیـات  رسـیده اند 

بهـر  تحـول  شـاهد  مـردم  آینـده  روز  چنـد  در  و  شـده 

امنیـت ایـن شـهر خواهنـد بـود. محمـد اسـامعیل خـان 

بـا  همـراه  اخیـر  روزهـای  در  کـه  جهـادی  رهـران  از 

هوادارانـش بـا طالبـان می جنگنـد طالبـان را متهـم کـرد 

شـکل«مزدور«  بـه  و  شـده  پاکسـتان«  جنـگ  »ابـزار  کـه 

می کنـد. عمـل 

۴۱ عضـو  از کشـته شـده  هـرات  والـی  دفـر  همچنیـن 

اسـت. داده  هـرات خـر  در  طالبـان  گـروه 

وزارت دفـاع نیـز در خرنامه ابـی گفتـه کـه در شـبانه روز 

گذشـته در والیت هـای مختلـف »۳۷۵ تـن طالب کشـته، 

۱۹۳ تـن زخمـی« شـده اند.

طالبـان و حمـات هوایـی اردوی ملـی بیشـرین خسـارت 

را بـه دنبـال داشـته اسـت. نگرانـی هـای عمیـق در مـورد 

فیرهـای بی هـدف کـه صدمـات زیـادی را بـه تاسیسـات 

صحـی و خانه هـای غیرنظامیـان ببـار آورده اسـت، وجـود 

دارد. 

نگرانـی در حالـی مطـرح می شـود کـه جنگجویـان  ایـن 

طالبـان بـا تـرف دوبـاره ولسـوالی مالسـتان در غزنـی، 

بیشـر از 43 غیرنظامـی را بـه گـامن اینکـه کارمنـد دولت 

و  خانـه  از  کـه  مالسـتان  باشـندگان  کشـتند.  هسـتند، 

جنگجویـان  کـه  می گوینـد  شـده اند  آواره  کاشانه شـان 

طالبـان تابـع هیـچ قانونـی نیسـت و مدیریـت قـوی نیـز 

ندارنـد. بیجاشـدگان تخـاری نیـز روایـت مشـابهی دارنـد.

کـه  می گویـد  متحـد  ملـل  سـازمان  حـال  همیـن  در 

طرف هـای درگیـر بایـد بـرای حفاظـت از افـرادی ملکـی 

اثـرات آن  ایـن  انجـام دهنـد در غیـر  بیشـری  اقدامـات 

بـود. خواهـد  بـار  فاجعـه 

جنگ و ناامنی کار و بار دکانداران شهر سرپل را با رکود مواجه کرده است    

ادامه درگیری ها؛ شعار اهلل اکبر مردم هرات در حمایت از نیروهای امنیتی   

یوناما: گسترش جنگ به شهرها،
 بیشترین خسارت را به غیرنظامیان می زند    

 

 

 

 

 

غنی به طالبان: این خاک همیشه با شعار اهلل اکبر ایستاده است    

برنامۀ پرداخت معاش کارمندان دولت از طریق سیستم دیجیتال گشایش یافت    

داکتران معترض والیت سمنگان: از ده ماه بدینسو معاشات ما پرداخت نشده است    

اداره ملی استندرد، به اداره تصدیق دهی و اعتباردهی تبدیل خواهد شد   

٣۲ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته، در افغانستان جان باخته اند

رس  بـه  واکنـش  در  جمهـور  رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد   

دادن فریـاد اللـه اکـر باشـندگان شـهر هـرات می گویـد کـه 

هراتی هـا بـه خوبـی نشـان دادنـد کـه، کی هـا از شـعار اللـه 

می کننـد. منایندگـی  اکـر 

معـاش  پرداخـت  برنامـۀ  گشـایش  مراسـم  در  جمهـور  رئیـس   

بـا  کـه  گفـت  دیجیتـال،  سیسـتم  طریـق  از  دولـت  کارمنـدان 

تطبیـق ایـن سیسـتم، شـفافیت در پرداخـت معاشـات تامیـن و 

شـود. مـی  پرداخـت  انـدک  فرصـت  در  معاشـات، 

سیسـتم پرداخـت دیجیتالـی معاشـات کارمنـدان دولـت، دیـروز 

طـی محفلـی کـه در ارگ ریاسـت جمهـوری برگـزار شـده بـود، 

افتتـاح گردیـد.

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور در ایـن نشسـت گفـت 

کارمنـدان دولـت نگـران بودنـد کـه معـاش هـای شـان بـه وقـت 

پرداخـت منـی شـود؛ امـا با افتتـاح این سیسـتم معاشـات آنها به 

وقـت پرداخـت خواهد شـد.

وی افـزود: »نیروهـای امنیتـی و دفاعی بارهـا حین گرفنت معاش 

شـهید شـدند، شـعبات بانـک ها در قـل اردو و لواها وجـود ندارد 

و منـی توانسـتند معـاش شـان را بـه خانـواده هـای شـان انتقال 

بدهنـد؛ امـا بـا ایـن سیسـتم در زمـان انـدک مـی تواننـد در هـر 

نقطـه ای کـه خواسـته باشـند، پـول را دریافـت و انتقـال دهند.«

او گفـت کـه از متـام کارکنـان دولـت، یـک سـند رسـمی گرفتـه 

شـود تـا وارثیـن شـان را انتخاب کننـد و در آینده مشـکلی ایجاد 

در  شـفافیت  سیسـتم،  ایـن  تطبیـق  بـا  کـه  افـزود  وی  نشـود. 

پرداخـت معاشـات تامیـن و معاشـات در فرصـت انـدک پرداخـت 

شـود. می 

غنـی همچنـان گفـت کـه با این سیسـتم، دیگـر هیـچ اداره منی 

توانـد تشـکیات معاشـاتی را کـه بـرای کارمندانـش مـی دهـد 

منایند. پنهـان 

وی افـزود: »بـا ایـن سیسـتم، تعـداد کارکنـان دولـت مشـخص و 

ابهامـات در پرداخـت معاشـات رفـع مـی گـردد و پـس از ایـن، 

 شـامری از داکـران والیـت سـمنگان، در حالـی در اعـراض بـه 

عـدم دریافـت معاشـات ده ماهۀ شـان دسـت بـه تظاهـرات زدند 

کـه رئیـس جمهـور غنـی، بـه موسسـۀ تطبیـق کننده، یـک هفته 

رضب االجـل تعییـن کـرده تـا معاشـات آنـان را پرداخـت کند.

ایـن داکـران و کارمنـدان صحـی کـه تعـداد شـان بـه ده هـا تـن 

می رسـید و دیـروز در یـک گردهامیـی اعراضـی در مقابل وزارت 

صحـت عامـه در کابـل تجمـع کـرده بودنـد، گفتنـد کـه از ده ماه 

بـه این طـرف معـاش نگرفتـه اند.

آن هـا کـه شـعارهای “ده مـاه معـاش دریافـت نکردیـم”، “معاش 

ده ماهـۀ خـود را می خواهیـم” و “گنـاه مـا چیسـت کـه ۱۰ مـاه 

معـاش و ۱۳ مـاه نوکریوالـی مـا پرداخته منی شـود” را در دسـت 

 اداره ملـی سـتندرد مـی گویـد که در تاش اسـت تا ایـن اداره را 

از یـک اداره تصدیق دهـی بـه اداره تصدیـق دهـی و اعتباردهی، 

مبـدل کند.

ذبیـح اللـه زیارمـل، کـه روز سه شـنبه ۱۲ اسـد در یـک نشسـت 

ایـن اداره جزییـات  تـازه  خـری در کابـل در مـورد برنامه هـای 

مـی داد، فعالیت هـای ایـن اداره را در سـه محور ملـی، منطقه ای 

و بیـن املللـی، تریـح کـرد.

آقـای زیارمـل افـزود: اداره ملـی سـتندرد در سـطح ملـی مکلـف 

بـه انکشـاف زیربنـای ملـی اسـت کـه راه انـدازی تصدیـق نامـه 

هـای کیفـی بـرای محصوالت وارداتـی و تولیدات داخلـی، ترویج 

مارکـه کیفیـت و مارکه اسـتندرد ملی و ایجاد سیسـتم رده بندی 

سـتاره ای کیفیـت، از اقدامـات عمـده ایـن اداره در محـور ملـی 

اسـت. رییـس اداره ملـی سـتندرد، تقویـت اسـتندردهای منطقه 

ای را از اولویـت هـای این اداره دانسـت و گفت که در این راسـتا 

صحبـت ها بـا برخی کشـورهای منطقه از جمله ازبیکسـتان آغاز 

شـده است.

آقـای زیارمـل تأکیـد کـرد کـه اداره ملـی اسـتندرد بـرای کسـب 

بیـن  اسـتندردهای  عضویـت  دریافـت  و  املللـی  بیـن  اعتبـار 

 وزارت صحـت عامـه می گويـد کـه در 24 سـاعت گذشـته، 3٦1 

تـن بـه ويـروس کرونـا مصـاب شـده و 32 تـن ديگـر جـان باختـه 

اند.

آقـای غنـی کـه دیـروز سه شـنبه) 12 اسـد( در مراسـم افتتاح 

برنامـه پرداخـت معاشـات کارمنـدان خدمـات ملکـی بصورت 

می کـرد  صحبـت  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  در  الکرونیکـی 

کـی  اینکـه،  واقعیتـی  هـرات  والیـت  مـردم  دیشـب  گفـت:« 

پرداخـت معاشـات بـه صـورت سـلیقوی ممکـن نخواهـد بـود.«

خدمـات  و  اداری  اصاحـات  کمیسـیون  رئیـس  نـادری  نـادر 

انکشـاف  زیرسـاخت  در  مهـم  گام  را  یادشـده  برنامـۀ  ملکـی، 

دیجیتالـی کشـور یـاد کـرد و گفـت کـه پـس از ایـن، کارمنـدان 

داشـت. نخواهـد  وجـود  حکومـت  تشـکیل  در  خیالـی 

وی همچنـان ایجـاد ایـن سیسـتم را بـرای مبـارزه بـا فسـاد موثـر 

یـاد کـرد و گفت کـه رهری این سیسـتم را وزارت مالیـه بر عهده 

اجـرا  مرکـزی  بانـک  از طریـق  دولـت،  کارکنـان  معـاش  و  دارد 

شـد. خواهد 

داشـتند، خواسـتار دریافـت حقوق شـان شـدند.

بـاال والیـت  رئیـس شـفاخانه دره صـوف  الدیـن سـهرابی  نجـم 

مسـئولیت  کـه  گفـت  معرضـان  از  منایندگـی  بـه  سـمنگان 

موسسـهی  را  کارمنـدان  معاشـات  پرداخـت  و  صحـی  خدمـات 

دارد. عهـده  بـه  “اهیـد” 

وی، مسـئوالن دفـر اهیـد را بی کفایـت خوانـد و گفـت کـه ایـن 

نوکریوالـی  مـاه   ۱۳ و  معاشـات  بدینسـو  مـاه  ده  از  موسسـه، 

نکـرده اسـت. پرداخـت  را  کارمنـدان صحـی 

موصـوف گفـت کـه این مشـکل تنها در والیت سـمنگان نیسـت، 

بلکـه در چندیـن والیـت دیگـر نیـز کـه بـا ایـن موسسـه قـرار داد 

صـورت گرفتـه، همچو مشـکات وجـود دارد.

نیـز برداشـته شـده اسـت. اولیـه را  املللـی، گام هـای 

کنـرول کیفیـت کاالهای وارداتـی در گمرکات، کنـرول کیفیت 

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

روز گذشـته، آزمایـش کرونـاى 2٧3٨ تـن انجام شـده، که نتيجۀ 

آزمايـش 3٦1 تـن شـان مثبـت می باشـد.

بـه نقـل از منبـع؛ با ثبت ایـن آمار، تعـداد مبتایان به 

ایـن ویـروس در افغانسـتان، بـه 14٨٩33 تن افزایش 

یافته اسـت.

در  تـن   4٧ کـه  اسـت  آمـده  شـده،  نـر  جـدول  در 

ننگرهـار، 4٠ در دايکنـدى،  3٧ در  هـرات، 41 در 

کابـل، 1٧ در رسپـل، 1٥ در تخـار، غـزىن و خوسـت، 

هـر والیـت 14 در کـر و پکتيـکا، هـر والیـت13 در 

بلـخ  در   12 والیـت  هـر  غـور،  و  بدخشـان  کندهـار، 

و  کنـدز  در   ٨ والیـت  هـر  بادغيـس،  در   ٩ پکتيـا،  و 

منایندگـی از شـعار اللـه اکـر می کنـد و کـی احـکام خداوند 

را متثیـل می کنـد را بـا صدا هـای بلنـد نشـان دادنـد«.

رئیـس جمهـور گفـت:« طالـب بایـد بداننـد کـه ایـن خـاک 

همیشـه بـا شـعار اللـه اکـر ایسـتاده اسـت و هیـچ کسـی بـه 

اللـه اکـر را داده منی تواننـد«. مـردم 

عمـل  افـزود:«  غنـی  جمهور؛آقـای  خرگـزاری  گـزارش  بـه 

طالبـان فتنـه، فسـاد، تباهـی و خـاف متـام احـکام الهـی 

اسـت«.

گفتنی اسـت که باشـندگان والیت هرات شـب گذشـته با رس 

دادن فریـاد اللـه اکـر حامیت شـان را از نیروهـای امنیتـی و 

دفاعی کشـور اعـام کردند.

امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری نیـز در واکنـش 

بـه ایـن اقـدام باشـندگان هراتیـان در صفحـه فیسـبوک خود 

نوشـته اسـت:«هراتیان بـا فرهنـگ و بـا تاریـخ بـا فریاد هـای 

نعـره تکبیـر انزجـار و نفرت خویـش را بر ضد طالـب - حامیان 

طالـب و تزویـر گرایـان دیـن بـه منایـش گذاشـتند. منتظـر 

چنیـن حرکـت و لحظـه ی بـودم.  گلویـم را بغـض بی تعریـف 

گرفتـه اسـت و می خواهـم بـال بکشـم و بـا هراتیـان بپوینـدم 

و همصـدا شـوم«.

قـرار اسـت امشـب فریـاد اللـه اکـر در حامیـت از نیروهـای 

امنیتـی و دفاعـی کشـور در والیـات کابل و ننگرهـار رس داده 

شود. 

محمـد خالـد پاینـده رسپرسـت وزارت مالیه گفت که با اسـتفاده 

از ایـن سیسـتم، کارکنـان ملکـی در سـطح کشـور مشـخص مـی 

شـود و اشـتباهاتی کـه در گذشـته در بخـش پرداخـت معاشـات 

وجـود داشـت حـذف می شـود.

اجمـل احمدی رسپرسـت بانک مرکزی، ایجاد سیسـتم یادشـده 

را یـک خدمـت بـزرگ بـه همـه کارمنـدان دولـت یاد کـرد و گفت 

کـه تاکنـون بـرای سـه هـزار تـن از کارمنـدان، کارت مخصـوص 

ایـن سیسـتم توزیع شـده و تـا دو ماه آینـده، برای متـام کارکنان 

دولـت، ایـن چنیـن کارت هـا توزیع خواهد شـد. 

او درحالیکـه مـی گفـت، از دوسـال بدینسـو در کلینیک هـا، ۵۰ 

درصـد خدمـات وجـود نـدارد، افـزود که مشـکات موسسـه اهید 

از انـدازه زیـاد اسـت؛ امـا منی داننـد کـه کی هـا آن را حامیـت 

می کنـد.

شـان را  معـاش  پرداخـت  عـدم  موضـوع  آنـان  وی،  گفتـه  بـه 

چندین بـار با مسـئوالن  این موسسـه و ریاسـت صحـت عامه این 

والیـت در میـان گذاشـته انـد؛ امـا هیـچ توجـه و اقـدام عملی در 

ایـن خصـوص صـورت نگرفتـه اسـت.

رخشـانه مـرادی که از ماه اسـد ۱۳۹۹ تا ثـور ۱۴۰۰ در کلینیک 

»نیـامن« والیـت سـمنگان بـه حیـث مشـاور ایفـای وظیفـه کـرده 

اسـت ، بـه پژواک گفـت که از آغـاز وظیفه تاکنون، یـک و نیم ماه 

معـاش دریافت کرده اسـت.

وی، از وزارت صحت عامه خواسـت که معاشـات شـان را پرداخت 

کنـد و قـرارداد بـا موسسـه یادشـده را فسـخ منایـد تـا کارمنـدان 

صحـی، در آینـده بـا همچو معضـل رو به رو نشـوند.

موصـوف همچنـان گفت کـه اخیراً بـدون دلیل منفک شـده و به 

جایش شـخص دیگری اسـتخدام گردیده اسـت.

آن هـا  داشـتند. همچنـان  دیـدگاه مشـابه  نیـز  بقیـه معرضـان 

گفتنـد کـه بـه دلیـل عـدم ارائـه خدمـات صحـی در زمسـتان، 

برخـی مریضـان وفـات کـرده انـد.

عامـه،  صحـت  وزارت  سـخنگوی  معـاون  طاهـری  عثـامن 

ایـن  بـه  کلینیک هـای صحـی در والیـت سـمنگان کـه مربـوط 

موسسـه بود، با تاسـف که بنابر مشـکات نتوانسـته که معاشـات 

کنـد. پرداخـت  را  کارمنـدان 

وی افـزود کـه رئیـس جمهـور غنـی، بـه مـدت یـک هفتـه رضب 

االجـل تعییـن کرده اسـت تا معاشـات کارمندان صحـی پرداخت 

شود. 

از  مسـتهلک،  حقـوق  از  یافـنت  اطمینـان  و  داخلـی  تولیـدات 

مکلفیـت هـای عمـده اداره ملـی سـتندرد مـی باشـد.

ارزگان، ٦ در لوگـر، ٥ در پـروان، 4 در فـراه و سـه تـن در واليـت 

میـدان وردک بـه ويـروس کرونـا مصـاب شـده انـد.

بـر اسـاس معلومـات منبـع، در یک شـبانه روز گذشـته، ٨٦٠ تن 

از بیـامران کرونایـی، دوبـاره صحت یاب شـده و شـامر مجموعی 

تـن   1٠٠٨٩٦ از  بیـش  بـه  نیـز  بيـامرى  ايـن  بهبودیافته هـای 

رسـیده اسـت. همچنـان وزارت صحـت گفتـه اسـت کـه در 24 

سـاعت گذشـته، 32 تـن در اثـر ابتا بـه )کوید- ۱۹( فـوت کرده 

افغانسـتان، شـامر  تاکنـون در  ويـروس کرونـا  آغـاز شـيوع  از  و 

نفـر   ٦٨3٦ بـه  بیـامری،  ایـن  اثـر  از  جان باختـگان  مجموعـی 

رسـیده اسـت. بـه اسـاس گزارش های منتـره؛ تاکنـون در متام 

جهـان، بيـش از ۱۹٨ ميليـون تـن به ويـروس کرونا مبتا شـده و  

بيـش از ۴،۲ ميليـون تـن فـوت منـوده انـد. 


