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 مذاکرات محرمانه ی حکومت 
آلمان با نمایندگان طالبان 

در قطر

 پاکستان جامعه جهانی را به 
واکنش علیه هند درباره جامو و 

کشمیر فراخواند
 براسـاس گـزارش ها حکومت آلمـان فدرال هفته گذشـته 
بـا نماینـدگان طالبـان مذاکـرات محرمانـه ای را در قطـر 
انجـام داده اسـت. گفته شـده اسـت که طالبـان وعده کرده 
انـد کـه از کارمنـدان محلـی سـابق اردوی ایـن کشـور در 

افغانسـتان حفاظـت مـی کنند....

 عمـران خـان، نخسـت وزیـر پاکسـتان طـی پیامی در 
دومیـن سـالگرد لغـو وضعیـت ویـژه جامـو و کشـمیر 
توسـط هنـد تاکیـد کـرد: دهلـی نـو در شکسـت اراده 
مـردم کشـمیر نـاکام شـده اسـت. خـان تصریـح کرد: 

سـالروز اقدامـات »غیرقانونـی  ...

طالبان و خرید فرصت در 
سایه ی گفتگوهای صلح 

 شعار اهلل اکبر مردم؛ 
نه به طالبان

طالبان و تروریزم، ملعبه ی 
بازی های آمریکا و انگلیس 

 گـروه طالبـان با اسـتفاده از سیاسـت دفاعـی حکومت 
و جریـان مذاکـرات صلـح بـه نفع خود سـود بـرده و در 
کمتـر از دو مـاه ده هـا ولسـوالی را در کنتـرل خـود در 
آورده اسـت.  طالبـان در تصـرف شـهرها و ولسـوالی ها 
از عوامـل نفـوذی، جنـگ روانـی و مذاکـره و مفاهمه با 

ریـش سـفیدان منطقه نیـز کار ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

 مقام هـای محلـی در ارزگان تاییـد کـرده اند که 

عبداللـه عاطفـی، شـاعر و تاریـخ نویـس کشـور 

در ولسـوالی چوره والیت ارزگان توسـط طالبان 

شـیرزاد،  محمدعمـر  اسـت.   رسـیده  قتـل  بـه 

والـی ارزگان بـه رسـانه ها گفتـه اسـت کـه ایـن 

اسـد،  سـیزدهم  چهارشنبه شـب،  تاریخ نویـس 

در ولسـوالی »چـوره« والیـت ارزگان از خانـه اش 

توسـط طالبان بیرون کشـیده شـده و سـپس به 

قتل رسـیده اسـت...

فلـم  جشـنواره  نخسـتین  فلـم  افغـان  ریاسـت   

کنـد. مـی  برگـزار  را  آوانـگارد  تجربـی  هـای 

صفحـه  در  فلـم  افغـان  رییـس  کریمـی  صحـرا 

فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه آوانـگارد یـا پیرشو 

بـه آثـاری بـه ویـژه در حیطـه هـر ) موسـیقی، 

سـینام، نقاشـی... ( گفته می شـود کـه ماهیتی 

یـا نوآورانـه دارنـد و در یـک  تجربـی، رادیـکال 

دوره معیـن، پیرشوتریـن اسـلوب ها یـا مضامیـن 

را در آثارشـان  ...

 عبداهلل عاطفی 
شاعر و تاریخ نویس 

کشور توسط 
طالبان کشته شد

افغان فلم 
نخستین جشنواره 

فلم آوانگارد را 
برگزار می کند 

رئیسی: ایران آماده کمک به صلح افغانستان است    
یران؛  ا و  فغانســتان  ا رئیســان جمهور  ر  دیدا
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است     فغانســتان  ا به صلح  آماده کمک  یران  ا رئیســی: 
 محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهور کشـور در تهران 

بـا ابراهیم رئیسـی، رئیس جمهـور ایران دیـدار کرده 

اسـت. آقـای رئیسـی گفتـه که ایـران آمـاده کمک به 

صلح افغانسـتان است.

مـاه گذشـته، یـک هیـأت بلندرتبه طالبان بـه دعوت 

رسـمی ایـران بـه تهـران سـفر کـرد، و وزارت خارجـه 

حضـور  بـا  »بین االفغانـی«  نشسـت  میزبـان  ایـران 

سیاسـی  هیـأت  و  افغانسـتان،  دولـت  مناینـدگان 

طالبـان بـود.

دیـدار آقـای غنی از تهران در حالـی صورت می گیرد 

کـه طالبـان بیشـر مناطـق مرزی بـا ایـران را ترصف 

از  کاالهـا  عبـور  »عادی سـازی«  خواهـان  و  کـرده 

گذرگاه هـای مـرزی بـا ایـران شـده اسـت.

بـه گـزارش سـایت اطـاع رسـانی ریاسـت جمهوری 

ایـران، سـید ابراهیـم رئیسـی در این دیـدار با ارشف 

غنـی گفتـه کـه »ایـران آمادگـی دارد ظرفیت هـای 

خـود را در مسـیر ایجـاد صلـح پایـدار و جلوگیـری از 

خونریـزی در افغانسـتان بـکار بگیـرد.«

بـه گـزارش بی بی سـی؛ وی در ایـن نشسـت عـاوه 

کـرده اسـت: »امنیـت افغانسـتان بایـد توسـط خـود 

افغان هـا تامیـن شـود و ایـران آمادگـی دارد در ایـن 

زمینـه، مسـاعدت و همـکاری داشـته باشـد تـا صلح 

پایـدار و عادالنـه برقـرار شـود.«

آقـای رئیسـی در ایـن دیـدار گفتـه کـه »بـا کاهـش 

هـم،  افغانسـتان  در  آمریکایـی  نیروهـای  حضـور 

روش هـای  بـه  آنـان  فتنه افکنی هـای  و  تحریـکات 

سرمقاله

 گـروه طالبـان بـا اسـتفاده از سیاسـت دفاعـی حکومـت و 

جریـان مذاکـرات صلـح بـه نفع خـود سـود بـرده و در کمر 

از دو مـاه ده هـا ولسـوالی را در کنرل خود در آورده اسـت. 

طالبـان در تـرصف شـهرها و ولسـوالی ها از عوامـل نفوذی، 

جنـگ روانـی و مذاکـره و مفاهمـه بـا ریش سـفیدان منطقه 

نیـز کار گرفتنـد و بـرای مـردم چنیـن وامنود کردنـد که این 

گـروه بـه مردم عـادی و افراد ملکـی کار ندارنـد و جنگ آنها 

تنهـا بـا دولـت و نیروهای امنیتی اسـت.

مـردم نیـز به دلیل تـرس از قتل عام و خشـونت طالبان، راه 

مفاهمـه بـا این گـروه را ترجیح دادند و وعده سـپردند که از 

نیروهـای دولتـی حامیـت منـی کنند و بـا طالبان دشـمنی 

ندارنـد. وقتـی جنگجویـان گـروه طالبـان مناطـق را تـرصف 

کردنـد و بـر مـردم مسـلط شـدند، فرامیـن خـود را صـادر 

کردنـد و عـاوه بـر جمـع آوری عـر و اندازهـای نقـدی، از 

تجـاوز بـه نوامیس، قتل افـراد ملکی، تاراج امـوال و دارایی 

ازدواج  بـه  هـا  بیـوه  و  دخـران  کـردن  وادار  مـردم،  هـای 

اجبـاری بـا اعضـای ایـن گـروه، دریـغ نورزیدند.

کسـانی کـه تـا دیـروز از خوبـی هـای طالبـان مـی گفتنـد 

بـاور داشـتند و مـردم را  بـه تغییـر رویکردهـای طالبـان  و 

بـه بـی طرفـی و حتـا حامیـت از طالبـان ترغیـب و تشـویق 

مـی کردنـد، حـاال خودشـان در دامـی کـه بـرای مـردم پهن 

کـرده بودنـد گیـر مانـده انـد. آنـان حـاال فهمیده انـد که در 

مناطـق تحـت حاکمیـت طالبـان هیـچ کـس مالـک جـان، 

مـال و نامـوس خـود نیسـت و ملیشـه هـای طالبـان انـد که 

دربـاره زندگـی مـردم تصمیـم مـی گیرنـد. 

رفتـار غیرانسـانی گـروه طالبـان، مـردم را در مناطـق تحـت 

سـلطه طالبـان بـه سـتوه آورده انـد. اکنون منتظـر اقدامات 

نیروهـای امنیتـی اسـت تـا مناطـق شـان دوبـاره از کنـرل 

طالبـان آزاد شـوند.

وسـعت حمـات طالبـان در مناطق و والیات کشـور هرچند 

در کوتـاه مـدت پیـروزی هایـی بـرای ایـن گـروه بـه ارمغـان 

آورد و فضـای رسـانه ای را بـه نفـع ایـن گـروه تغییـر داد؛ اما 

اکنـون طالبـان بـا چنـد چالـش بسـیار عمـده مواجـه مـی 

باشـند کـه مواجهـه بـا هرکـدام مـی توانـد بـرای ایـن گـروه 

خطرنـاک و هزینه بـر باشـد.

1. اکنـون نیـروی طالبـان در متـام والیـات و ولسـوالی هـا 

پراکنـده و در حـال جنـگ بـا نیروهـای امنیتی می باشـند. 

نیروهـای  متقابـل  حمـات  و  طالبـان  تهاجمـی  حمـات 

امنیتـی بـرای بازپس گیری مناطق اشـغال شـده و حمات 

هوایـی، تلفـات ایـن گـروه را بـه شـدت بـاال بـرده و در هـر 

جنـگ و در هـر منطقـه تعـداد زیـادی از نیروهـای طالبـان 

کشـته شـده اند.

جنـگ،  جغرافیـای  دادن  وسـعت  و  فرسایشـی  جنـگ   .2

هـم اکنـون ایـن گـروه را در بحـران مدیریـت جنگـی قـرار 

داده اسـت. ایـن گـروه تـوان مقابلـه بـا نیروهـای امنیتـی را 

از دسـت داده و بـرای حفـظ مناطـق اشـغال شـده نیـرو و 

امکانـات کافـی در دسـرس ندارنـد.

3. گفتـه مـی شـود که ما یعقـوب اکنـون در ارزگان و زابل 

و پـر حقانـی در ننگرهار مشـغول جمع آوری نیرو هسـتند 

و آنهـا از مناطـق تحـت کنـرل شـان حتـا بـا زور نیـرو جمع 

آوری مـی کننـد. طالبـان مـردم را مجبـور مـی کننـد کـه به 

ایـن گـروه نیـروی جنگـی بدهنـد. ایـن وضعیـت نشـان می 

دهـد کـه طالبـان در رشایـط فعلی در دشـواری سـخت قرار 

دارند.

4. خشـونت گـروه طالبـان طـی مـاه هـای اخیـر نشـان داد 

کـه ایـن گـروه هیـچ تغییـری نکـرده اسـت. طالبـان هـامن 

هـامن  بـا  و  رویکـرد  هـامن  بـا  اسـت  نـود  دهـه  طالبـان 

بـه حاکمیـت  دیـروز  تـا  کـه  ایـرو کسـانی  از  ایدئولـوژی. 

طالبـان خوشـبین بودنـد، اکنـون بیـش از دیگـران از ایـن 

گـروه مأیـوس و نـا امیـد شـده انـد.

5. وضعیـت ناگـوار در مناطـق تحـت کنـرل طالبان سـبب 

شـده اسـت کـه سـایر مناطـق از آزادی خـود دفـاع کننـد 

و تـاش مـی کننـد کـه بـه هیـچ صورتـی مناطـق شـان بـه 

دسـت طالبـان نیفتنـد. شـکل گیـری گـروه هـای مقاومـت 

مردمـی و حامیـت عمومـی از نیروهـای امنیتـی، برآینـد بی 

بـاوری مـردم نسـبت بـه طالبـان و شـناخت و آگاهـی آنها از 

دسیسـه هـای فریبکارانـه ایـن گـروه بـوده اسـت. مقاومـت 

مردمـی در برابـر طالبـان، سـد محکـم و آهنینـی در برابـر 

پیـروی ایـن گـروه در مناطـق مختلـف ایجاد کرده اسـت.

6. شـاید در هفتـه هـای آینـده فرماندهـان نظامـی طالبان 

تصمیـم بگیرنـد کـه بـرای حفـظ ابهـت نظامـی و جلوگیری 

از شکسـت هـای پیاپـی، پـس از جمـع آوری نیروهـای تـازه 

بـرای طالبـان  را محدودتـر سـازند.  نفـس، میـدان جنـگ 

برخوردارنـد.  اسـراتژیک  اهمیـت  از  افغانسـتان  شـامل 

تـرصف شـامل راه پیـروزی ایـن گـروه را بـر سـایر مناطـق 

کشـور همـوار می سـازد. بنابرایـن گروه طالبان ناچار اسـت 

کـه نیروهـای خـود را از جنـوب بـه شـامل انتقـال دهند. به 

ایـن صـورت احتـامل کاهـش جنـگ در والیـات جنوبـی و 

شـدت جنـگ در والیـات شـاملی در هفتـه هـای آینـده دور 

از انتظـار نیسـت.

7. متأسـفانه هـم اکنـون چندین بنـدرگاه مـرزی در اختیار 

طالبـان قـرار دارنـد. ایـن گـروه مـی خواهنـد تـا چندمـاه 

دیگـر از عوایـد اقتصـادی ایـن بنـدرگاه هـا سـود بربنـد؛ اما 

وضعیـت ایـن گـروه در بخـش هـای نظامـی، تحقـق چنیـن 

امـری را دشـوار کـرده اسـت.

8. جامعـه جهانـی کـه ابتـدا بـا خوشـبینی مسـایل صلـح و 

گفتگـو بـا طالبـان را دنبال مـی کردند و به صلـح با طالبان 

امیـد بسـته بودنـد؛ امـا اکنـون در حامیـت از حکومـت کمر 

بسـته انـد و باردگـر حامیـت از حکومـت را در برابـر طالبـان 

درپیـش گرفتـه اند.

ایـن فرصـت را از  بایـد  لـذا حکومـت و مسـووالن امنیتـی 

دسـت ندهنـد و بـار دگـر بـه نام دفـاع و یا بـه نـام مذاکرات 

صلـح، زمـان در اختیـار گـروه طالبـان قـرار ندهنـد. اکنـون 

زمـان فشـار نظامـی بـه طالبـان و بازپـس گیـری مناطـق از 

دسـت رفته اسـت. 

ریاسـت  ارگ  خربنامـه  در  یافـت.«  خواهـد  ادامـه  مختلـف 

جمهـوری آمـده کـه آقـای غنـی نیـز در ایـن دیـدار از کمـک 

و همـکاری ایـران بـه ویـژه میزبانـی از مهاجریـن افغـان مقیـم 

آن کشـور، ابـراز امتنـان کـرده و بـر همکاری هـای مشـرک 

اقتصـادی و گسـرش مناسـبات میان دو کشـور تاکیـد منوده 

اسـت.

او  کانټیـر  تـش  پـه سـلګونو  بـازاره 

موټـر والړ دي او الر یـې پـر مـخ تړل 

پـر  چـې  عکسـونه  هغـه  ده.  شـوې 

ټولنیـزو رسـنیو خپاره شـوي، په کې 

ښـکاري چـې وسـله وال طالبـان د 

سـپین بولـدک- چمـن الر د امنیتي 

موانعـو پـه وسـیله بنـدوي.

یاده شـوې رسچینه وايـي، د امنیتي 

بنـدول  الرې  د  وسـیله  پـه  موانعـو 

دې  تـر  کنـه  لـري،  معنـا  همـدا 

د  الر  دغـه  ځلونـو  پـه  هـم  وړانـدې 

تـګ راتګ او سـوداګرۍ پـر مخ بنده 

شـوې خـو کله هـم د امنیتـي موانعو 

پـه وسـیله نـه ده تـړل شـوې.

خـو وسـله والـو طالبانـو پـه دې اړه 

کـوم تبـرصه نـه ده کـړې، بلکې وايـي چې دغه الر یـې د خلکو او 

سـوداګرو د سـتونزو د حـل پـه موخـه تړلـې ده. بـل خوا سـوداګر 

هـم وايـي چـې د سـپین بولـدک- چمـن الرې ناڅاپـي تـړل بـه 

هغـوی یـو ځـل بیـا لـه سـختو زیانونـو رسه مـخ کـړي. د حاجـي 

پـژواک  یـوه سـوداګر  توکـو  ټرانزیټـي  د  نـوم  پـه  الدیـن  جـامل 

خـربي اژانـس تـه وویـل، طالبانـو دغـه الر پـه داسـې حـال کـې 

پـه ناڅاپـي توګـه تړلـې چـې د کرښـې دې غـاړې تـه په سـلګونو 

تـش کانټیـر او موټـر والړ دي او د توکـو تـر راوړلـو وروسـته بیرته 

د تـګ پـه حـال کـې وو.

هغـه زیاتـه کـړه، طالبانـو بایـد سـوداګرو تـه درې یا څلـور ورځې 

وخـت ورکـړی وای او ورسـته یـې بیـا دغه الر تړلـې وای.

د ده پـه خـربه، سـوداګرو کانټیر او نور موټر پـه کرایه نیويل دي 

او اړ دي پـر هـر تـش موټر د ورځې ۱۵۰ ډالـره کرایه ورکړي.

دغـه راز ده دا هـم وویـل چـې د پاکسـتان لـه بېابېلـو ښـارونو 

پـه خوراکـي او غیـر خوراکـي توکـو بـار موټـر پـر الرې دي او کـه 

الر تړلـې پاتـې يش نـه یـوازې دغـه توکـي بـه خـراب يش، بلکې 

د ډیمـرچ، کرایـې او پـه نـورو برخـو کـې بـه سـوداګرو تـه درانـه 

واوړي. زیانونـه 

نومـوړی د کرښـې پـه دواړو غـاړو کـې لـه سـوداګرۍ خونـو او 

سـوداګرو لـه ټولنـو غوښـتنه کـوي چـې د دې سـتونزې د حل په 

موخـه لـه طالبانـو رسه خـربې وکـړي.

د کندهار چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویيل.

 د سـپین بولـدک- چمـن الر لـه نـن سـهار راهیسـې د هـر ډول 

پـيل تـګ راتـګ او سـوداګرۍ پـر مـخ تـړل شـوې ده. سـپین 

بولـدک ولسـوايل څـو اوونـۍ وړانـدې د وسـله والـو طالبانـو لـه 

خـوا نیـول شـوې او د ډیورنډ فريض کرښـې په صفـري برخه کې 

د دروازې کنټـرول هـم لـه دوی رسه دی.

د دې الرې پـه ناڅاپـي بندېـدو سـوداګرو او خلکـو خواشـیني 

ښـودلې او وايـي دغـه چـاره بـه یو ځل بیـا هغوی سـخت زیامنن 

کړي.

څـو اوونـۍ وړانـدې چـې دغـه ولسـوايل د وسـله والـو طالبانو له 

خـوا ونیول شـوه، د سـپین بولـدک- چمن الر د پاکسـتاين لوري 

لـه خـوا د ۱۲ ورځـو لپـاره تړلې وه.

تـر  لـه غرمـې مخکـې د سـهار لـه ۸:۰۰  بـه  وروسـته دغـه الر 

۱۱:۰۰ بجـو د پـيل تـګ راتـګ او لـه غرمې وروسـته لـه ۱۲:۰۰ 

بیـا د مازدیګـر تر ۵:۰۰ بجو د سـوداګرۍ لپاره پرانیسـتل شـوه.

خـو لـه نن سـهار څخه دغه الر وسـله والـو طالبانو ظاهـراً په دې 

بهانـه چـې ګواکـې پاکسـتاين لـوری بایـد د دروازې د خاصولـو 

مـوده ډېـره کـړي، افغانانـو تـه پـه تذکـره او مهاجـر کارټ د تـګ 

راتـګ اجـازه ورکـړي، د دواړو لـورو اوسـېدونکو تـه د کار زمینـه 

برابـره کـړي او د سـوداګرو سـتونزې حـل کـړي، تړلـې ده.

خـو یـوې بـاوري رسچینـې د نـوم نـه ښـودلو پـه رشط پـژواک 

خـربي اژانـس تـه وویل، وسـله والو طالبانو دغـه الر د عملیاتو له 

وېـرې تړلـې، څـو دې غاړې ته له را اوښـتو سـلګونو کانټیرونو او 

ګاډو- چـې د سـوداګریزو توکـو لـه را لېږدولـو وروسـته بایـد بیرته 

هغـې غـاړې تـه اوښـتي وای- د سـپر کار واخـيل او عملیـات لـه 

خنـډ رسه مـخ کړي.

د دغـې رسچینـې پـه خـربه، لـه دروازې بیـا د سـپین بولـدک تر 

د سپین بولدک- چمن الر د پيل تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ تړل شوې ده کارتون

طالبان و خرید فرصت در 
سایه ی گفتگوهای صلح

حفیظ اهلل زکی

 

  

 

 

شـده اند. نگـران  خاطـر  بـه  افغان هـا  از  بسـیاری  و  می سـوزد 

خانـم اکـرب افـزود که بیـش از 40 تن در سـپین بولـدک قندهار و 

27 غیرنظامی در مالسـتان در غزنی کشـته شـدند که آمار تلفات 

غیرنظامیـان را هـر روز افزایـش می دهد.

شـهرزاد اکـرب در ایـن نشسـت گفتـه اسـت کـه حقـوق زنـان در 

مناطـق زیـر نظـر طالبـان محـدود شـده اسـت.

مناینـده هنـد در شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد که ریاسـت 

دوره ی ایـن شـورا را بـه عهـده دارد، میگویـد افغانسـتان نیـاز بـه 

صلـح دو مرحلـه ی دارد.

رییـس شـورای امنیـت سـازمان ملـل گفـت کـه بـرای ختـم جنگ 

و رسـیدن بـه صلـح دایمـی، افغانسـتان نیـاز دارد کـه نخسـت بـا 

طرف هـای درگیـر در داخـل افغانسـتان گفتگو کنـد و در گام دوم 

بـه صلح منطقـه ای نیـاز دارد.

مناینـده دایمـی چیـن در سـازمان ملـل نیـز گفـت کـه پـس از 

خـروج نیروهـای امریـکا و ناتـو، خشـونت ها و تلفـات غیرنظامیـان 

در افغانسـتان افزایـش یافتـه اسـت.

در  آینـده  حکومـت  کـه  می کنـد  تاکیـد  چیـن  دایمـی  مناینـده 

افغانسـتان از راه زور بـه قـدرت رسـیده منی توانـد، بـل بایـد از راه 

گفتگـو و تـاش هـای سیاسـی بـه صلـح برسـد.

عضوهـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد در یـک نشسـت 

ویـژه بحـران امنیتـی افغانسـتان بررسـی کردنـد.

آقـای بلینکـن بـا رییـس جمهـور غنـی متـاس تلیفونـی داشـت.

رییس جمهور غنی روز دوشـنبه گذشـته در نشست مشرک هر دو 

مجلـس شـورای ملی افغانسـتان، رونـد صلح افغانسـتان را که پس 

از امضـای توافقنامـۀ صلـح امریکا-طالبـان روی دسـت گرفته شـد، 

»یـک رونـد شـتابزدۀ وارداتـی« و روند اسـتوار بر »فرضیـه های خام« 

خوانـد کـه بـه گفتـۀ آقای غنـی، اسـاس آن »فشـار بـر جمهوریت و 

تخریب دموکراسـی« بود.

خـروج قـوای خارجـی از افغانسـتان کـه قـرار اسـت تـا چنـد هفتـۀ 

دیگـر تکمیـل شـود یکـی از رشایـط اساسـی توافقنامـۀ امریـکا-

طالبـان اسـت، امـا گـروه طالبـان در ایـن توافقنامـه تعهـد کـرده 

بودنـد کـه بـرای تامین صلـح در افغانسـتان وارد مذاکـرات صلح با 

حکومـت افغانسـتان خواهنـد شـد.

افغانسـتان، طالبـان  از  قـوای خارجـی  رونـد خـروج  آغـاز  بـا  امـا 

حمـات شـان را تشـدید بخشـیده و بـه گفتـۀ مقام هـای نظامـی 

امریـکا، اکنـون ایـن گروه بر مراکز نصف ولسـوالی های افغانسـتان 

تسـلط داشـته و نیـز مراکـز سـه والیـت عمـده –قندهـار، هـرات و 

هلمنـد- را محـارصه کـرده انـد.

بـرای حامیـت از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغان از کشـور قطر و 

سـاختار دفـر مدیریـت همکاری های امنیتی – دفاعی افغانسـتان 

را طـرح کرده اسـت.

براسـاس اعـام بـازرس ویـژه  امریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان،  

ایـن دفـر مسـئول خواهـد بـود تـا بـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

امنیتـی  انجـام حمـات علیـه طالبـان، همـکاری  افغانسـتان در 

کننـد.

همچنیـن ایـن دفـر، جنگنده ها و هواپیامهـای نیروهـای افغان را 

ترمیـم و از آن هـا حفـظ مراقبـت می کند.

ایـن در حالـی اسـت که رونـد خروج نیروهـای خارجـی و امریکایی 

از افغانسـتان در حال تکمیل شـدن اسـت. مقام های دولت امریکا 

بارهـا تاکیـد کرده انـد کـه بـا وجـود خـروج رسبـازان ایـن کشـور از 

افغانسـتان؛ امریـکا بـه حامیـت خـود از مـردم، دولـت و نیروهـای 

امنیتـی افغانسـتان ادامه خواهـد داد. 

در ایـن حـال، برخـی از اعضـای شـورای والیتـی میـدان وردک 

مدعـی انـد کـه در ۲۰ روز اخیـر، دسـت کم ۱۵ غیر نظامـی در اثر 

گلوله بـاری جنگجویان طالبـان و ماین گذاری هـای کنارجادٔه آنان 

در ایـن والیـت کشـته شـده اند.

ابـراز  بـا  وردک  والیتـی  شـورای  عضـو  بختیـاری،  رسدار  محمـد 

نگرانـی از طرف هـای درگیر خواسـت کـه بایـد از وارد کردن تلفات 

بـه غیرنظامیـان در ایـن والیـت خـودداری کننـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـراً کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر 

افغانسـتان با نر گزارشـی گفت که در شـش ماه نخست امسال، 

پنج هزار و ۳۲۱ غیرنظامی در این کشـور قربانی جنگ شـدند که 

ایـن آمـار در مقایسـه با سـال گذشـته، ۸۰ درصد افزایش را نشـان 

می دهـد.

پایـان  تـا  مـاه جنـوری  اول  از  کـه  اسـت  گفتـه  ایـن کمیسـیون 

مـاه جـون سـال ۲۰۲۱ میـادی، ۱۶۷۷ غیرنظامـی در جریـان 

درگیری هـای مسـلحانه و انفجارهـا، جان باخته و سـه هزار و ۶۴۴ 

غیرنظامـی دیگـر در ایـن مـدت زخـم برداشـته انـد.

شـورای امنیت سـازمان ملـل متحده جلسـه ای ویژه 

بـرای افغانسـتان برگـزار کـرد. دیـربا الینـز، مناینده 

ایـن  در  افغانسـتان  بـرای  متحـد  ملـل  خـاص رسمنشـی سـازمان 

نشسـت گفـت که شـورای امنیت باید بـا صدور بیانیـه ای از طالبان 

بخواهـد تـا حمـات بـر شـهرها را متوقـف کند.

ایـن نشسـت عـرص روز جمعـه 15 اسـد در نیویـورک امریـکا برگـزار 

افزایـش  از  نگرانـی  ابـراز  بـا  نشسـت  ایـن  در  الینـز  خانـم  شـد. 

بـا  امریـکا  متحـده  ایـاالت  توافـق  از  بعـد  کـه  گفـت  خشـونت ها 

گـروه طالبـان و رشط خـروج نیروهـای خارجـی، برعکـس انتظـار 

اسـت. یافتـه  افزایـش  خشـونت ها 

خانـم دیبـورا لیونز گفـت که طالبان تـاش می کند مراکـز والیت ها 

را در افغانسـتان بـا توسـل بـه سـاح، در دسـت بگیرد. او افـزود که 

شـورای امنیـت ملـل متحـد بایـد تاکیـد کنـد کـه حکومتـی کـه از 

طریـق زور بـه میـان بیایـد، به رسـمیت منی شناسـد.

خانـم الینـز هشـدار می دهـد کـه بـدون اقـدام فـوری بین املللـی 

و از رسگیـری مذاکـرات واقعـی صلـح افغانسـتان بـا درگیری هـای 

وحشـیانه، بحـران بـری حاد و نقـض روز افزون حقـوق بر مواجه 

است.

او بـا اشـاره بـه حمـات اخیر جنگجویان گـروه طالبان در ولسـوالی 

مالسـتان و اسـپین بولدک، گفت که ده ها تن در این ولسـوالی های 

کشـته اند و در حـال بـروز یـک فاجعـه انسـانی هسـتیم. او هشـدار 

داد فاجعـه ای کـه افغانسـتان شـاهد آن اسـت پیامدهایـی فراتـر از 

مرزهـای ایـن کشـور خواهد داشـت. حمـات راکتی طالبـان باعث 

کشـته شـدن شـامر زیادی از غیرنظامیان شـده اسـت.

ایـن نشسـت  در  متحـد  ملـل  مناینـده خـاص رسمنشـی سـازمان 

همچنیـن گفـت کـه کشـورهایی کـه بـا هیـات گـروه طالبـان دیدار 

می کننـد بایـد بـر آتش بـس تاکیـد کننـد.

شـهرزاد اکـرب رئیـس کمیسـیون حقـوق بـر افغانسـتان در ایـن 

جنـگ  آتـش  از  افغانسـتان  شـهرهای  کـه  گفـت  ویـژه  نشسـت 

امریـکا در متـاس  ایـاالت متحـدۀ  وزیـر خارجـۀ  بلینکـن،  انتونـی   

تلفونـی بـا عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای عالی مصالحـۀ ملی در 

مـورد رونـد مصالحـۀ افغانسـتان صحبـت کـرد.

روز  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  خارجـۀ  وزارت  سـخنگوی  پرایـس،  نـد 

پنجشـنبه )۱۴ اسـد( بـا نـر خربنامـه ای گفتـه اسـت کـه در ایـن 

متـاس »بـه تعهد ایـاالت متحده بـرای یافـن تفاهم عادالنـۀ و پایدار 

سیاسـی بـه هـدف پایـان بخشـیدن جنـگ در افغانسـتان« صحبـت 

کردنـد.

شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی نیـز بـا نـر خربنامـه ای گفتـه اسـت: 

»دو طـرف در ایـن صحبـت در بـارۀ راه هـای تریـع مذاکـرات بـرای 

دسـت یابی بـه یـک توافـق همه شـمول کـه بـه حقـوق افغان هـا بـه 

شـمول زنـان و اقلیت هـا احـرام بگذارد، بـرای مردم افغانسـتان حق 

بدهـد تـا در تعییـن رهـربان خود نقش داشـته باشـند و بـه گروه های 

هـراس افگـن اجـازه فعالیـت و تهدیـد علیـه کشـورهای بیرونـی از 

خـاک افغانسـتان را ندهـد، بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.«

درسـت دو روز پیشـر از ایـن و در پـی انتقـاد محمـد ارشف غنـی، 

رییـس جمهـور افغانسـتان از رونـد صلـح بـه رهـربی ایـاالت متحده، 

 بـازرس ویـژه  امریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان )سـیگار( می گویـد 

کـه امریـکا بـه حامیـت از نیروهـای دفاعـی و امنیتـی افغـان »دفـر 

مدیریـت همکاری هـای امنیتـی – دفاعـی افغانسـتان« را در کشـور 

قطـر ایجـاد می کنـد.

را  برنامـه ا ی  امریـکا  کـه  اسـت  گفتـه  رشـته تویتی  در  اداره سـیگار 

اثـر  در  کـه  می گوینـد  وردک  میـدان  والیـت  امنیتـی  مقام هـای   

اصابـت مرمـی راکـت و گلوله بـاری جنگجویـان طالبـان بـر یک بس 

مسـافربری در ایـن والیـت، پنـج غیرنظامـی کشـته و سـه تـن دیگـر 

زخمـی شـده انـد.

مقام هـای پولیـس میـدان وردک می گوینـد که قربانیان ایـن رویداد 

باشـندگان والیت بامیان اند که از مسـیر شـاهراه منـرب۲ این والیت 

به طـرف کابـل می رفتند.

سـمونوال محمـد مصطفـی مایـار، قومانـدان امنیـه میـدان وردک 

روز جمعـه )۱۵ اسـد( گفـت کـه طالبـان یک موتـر مسـافربری را در 

سـاحه چهاربند، مرکز میدان شـهر با سـاح  ثقیله هدف قـرار دادند 

کـه در نتیجـه آن، پنـج نفـر، بـه شـمول زنـان و یـک کـودک کشـته 

شـده و سـه نفـر دیگـر زخمی شـدند.

بـه گـزارش صـدای آمریـکا؛ آقـای مایـار افـزود کـه ایـن حادثـه در 

سـاحۀ تحـت کنـرول طالبـان در مرکز میدان شـهر صـورت گرفته و 

مجروحیـن ایـن رویـداد توسـط صلیـب رسخ بـه شـفاخانه های مرکز 

ایـن والیـت منتقـل شـده اند.

 در اوج درگیرهـا در افغانسـتان سـفارت امریـکا در کابـل گفتـه 

کـه طالبـان از صلـح می ترسـند و تنهـا راه جنـگ و خشـونت را 

می داننـد.

راس ویلسـن شـارژدافیر و رسپرسـت سـفارت امریـکا در کابـل روز 

جمعـه )۱۵ اسـد( در صفحـه توییر خـود این مطلـب را بیان کرده 

است.

بـه گـزارش رادیـو آزادی، او گفتـه »خشـونت و نفـرت طالبـان هرگز 

شـکل پایـداری حکومـت داری نبـوده، رسبریدن هـای قبلـی ایـن 

گـروه و کشـتارهای تهاجمـی و و هدفمندانه کنونی طالبان نشـان 

می دهـد کـه آنهـا تنهـا خشـونت را می شناسـند و از صلـح تـرس 

دارنـد. مـا از ایـن گـروه مـی خواهیـم کـه صلـح را برگزینند.«

در همیـن حـال بار بارا وودوارد مناینده دایمی بریتانیا در سـازمان 

ملـل متحـد گفتـه کـه هنـوز دلیلـی بـرای حـذف نام هـای رهربان 

طالبان از فهرسـت سـیاه سـازمان ملـل متحد وجـود ندارد.

خانـم وودوارد در مصاحبـه با روزنامـه »دی هندو« گفته که وضعیت 

افغانسـتان را دنبـال می کننـد، حملـه هـای طالبان باالی شـهرها 

و رسپیچـی از حقـوق انسـانی دیگـران، یـک نگرانـی جـدی بـرای 

بریتانیـا، هنـد و دیگـر کشـورها بـه ویـژه همسـایه های افغانسـتان 

اسـت: »مـا آمـاده نیسـتیم کـه حکومـت طالبـان را کـه از راه زور به 

قـدرت برسـد و متعهـد بـه ترویـزم باشـد، به رسـمیت بشناسـیم. ما 

بـا همـه طرف هـا کار می کنیـم کـه مطمئیـن شـویم کـه می توانیم 

بـرای امنیـت و شـگوفایی افغانسـتان یـک راه بیرون رفـت دریابیم 

وزارت امـور داخلـه می گویـد کـه دواخـان مینه پـال، 

در  حکومـت  رسـانه های  و  اطاعـات  مرکـز  رییـس 

اسـتانکزی،  میرویـس  اسـت.  تـرور شـده  کابـل  در  ناحیـه هفتـم 

مینه پـال  آقـای  کـه  اسـت  گفتـه  داخلـه،  امـور  وزارت  سـخنگوی 

چاشـت روز جمعـه 15 اسـد در مربوطـات ناحیـه هفتم شـهر کابل 

کشته شـده اسـت. دولـت افغانسـتان تـرور آقـای مینـه پـال را یـک 

بزدالنـه خوانـده اسـت. رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت  عمـل 

جمهـوری در پیونـد بـه تـرور آقـای مینه پـال نوشـته اسـت کـه »بـا 

کـامل تاسـف افغانسـتان یکـی دیگـر از فرزنـدان صـادق و متعهـد 

ریاسـت  معاونـت دوم  داد.«  دفـر مطبوعاتـی  از دسـت  را  خـود 

رسـانه های  مرکـز  رئیـس  مینه پـال  دواخـان  نوشـته:  جمهـوری 

حکومـت چهره ای آشـنا برای خانواده بزرگ رسـانه های افغانسـتان 

و یکـی از همـکاران خوب ما در بخش مطبوعات ریاسـت جمهوری 

بـود.  در اعامیـه نوشـته شـده: آقـای مینه پـال در حالـی کـه او از 

مسـجد و عبادت به خانه بر می گشـت توسـط گروه طالبان به طرز 

فجیع و وحشـیانه به شـهادت رسـید و بدین ترتیب اعضای خانواده 

و مطبوعـات افغانسـتان را در سـوگ خویـش نشـاند.

در اعامیـه نوشـته شـده: »شـهادت مینه پـال کـه گـروه طالبـان 

رسـام مسـئولیت آن را بـه عهده گرفته اسـت یک جنایـت متام عیار 

علیـه انسـانیت و ارزش هـای انسـانی و آزادی بیـان اسـت.« گـروه 

طالبـان بـا ایـن عمل ننگین نشـان داد کـه به هیچ اصلـی از اصول 

انسـانی و اسـامی پـای بنـد نیسـت و با متام اقشـار مختلـف مردم 

افغانسـتان دشـمنی دیرینـه دارد.

گـروه طالبـان بـا انتشـار پیامـی مسـئولیت ایـن تـرور را بـه عهـده 

گرفتـه  اسـت و نوشـته اسـت »او بـه کیفـر اعـامل خـود رسـید«.

و پیرفت هـای ۲۰ سـال اخیـر به ویـژه در بخش حقوق زنـان را از 

دسـت ندهیـم.« ایـن در حالـی اسـت کـه طالبـان تاکید کـرده اند 

کـه براسـاس توافق نامه صلـح با امریـکا نام های رهربان شـان باید 

از فهرسـت سـیاه سـازمان ملل حذف شـود و زندانیان این گروه از 

زنـدان حکومت افغانسـتان آزاد شـوند.

امـا حکومـت افغانسـتان بـرای عملی شـدن ایـن خواسـت طالبان 

بـر کاهـش خشـونت و برقـراری آتش بـس تاکیـد دارد آنچـه هنـوز 

طالبـان آن را نپذیرفتـه انـد.

ذبیح اللـه مجاهـد سـخنگوی طالبـان بـه رادیـو آزادی امـا گفـت 

امـا  هسـتند  امریـکا  بـا  صلـح  توافق نامـه  بـه  متعهـد  آن هـا  کـه 

»امـارت  اسـت:  کـرده  نقـض  را  توافق نامـه  ایـن  متحـده  ایـاالت 

اسـامی تـا حـد تـوان خـود تـاش کـرده کـه صلـح بـه افغانسـتان 

برگـردد امـا امریـکا نتوانسـت کـه تعهـدات خـود را عملی کنـد و از 

جنـگ طرفـداری می کنـد. هنـوز نیروهـای خارجی در افغانسـتان 

حضـور دارنـد. مـا مجبـور هسـتیم از کشـور خـود دفاع کنیـم چون 

امریکایی هـا بـرای جنـگ زمینـه را مسـاعد کـرده انـد.«

ایـن در حالـی اسـت که خشـونت ها و درگیری نسـبت بـه هر زمان 

دیگـر در افغانسـتان افزایـش یافتـه و طالبـان بـاالی مرکـز چندین 

والیـت از جملـه هـرات، هلمنـد، قندهـار، شـربغان، تخـار و غیـره 

حملـه کـرده انـد. گزارش هـای تـازه می رسـانند کـه شـب گذشـته 

طالبـان بـاالی زرنـج مرکز والیـت نیمروز نیـز حمله هـای تهاجمی 

را انجـام داده انـد.

آقـای مینه پـال، چنـد مـاه پیـش کار خـود را در مرکـز اطاعـات و 

به عنـوان  پیش ازایـن  مینه پـال  کـرد.  آغـاز  حکومـت  رسـانه های 

معـاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری، رئیـس اطاعـات و فرهنـگ 

والیـت قندهـار و نیـز  بـه صفـت  خربنـگار بـا رسـانه های متعـدد 

کارکـرده بـود. نـی حامیت کننـدۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان ایـن 

عمـل تروریسـتی را کـه منجـر به از بین رفـن آقای مینه پال شـد را 

تقبیـح منـوده از نهادهـای امنیتـی می خواهـد عامان ایـن رویداد 

را شناسـایی و بـه پنجـه عدالـت بکشـاند.

نی می گویـد کـه تـرور آقـای مینـه پـال زنـگ خطـر و هشـدار دوباره 

بـرای کارمنـدان رسـانه ها و خربنـگاران بـوده می توانـد، پیش ازایـن 

و  زنجیـره ای  قتل هـای  راه انـدازی  بـا  تروریسـتی  گروه هـای  نیـز 

هدفمنـد شـامر زیـادی از خربنـگاران و کارمندان رسـانه ها را هدف 

قـرار داده و از بیـن بردنـد.

دواخـان  تـرور  نیـز  افغانسـتان  حقوق بـر  مسـتقل  کمیسـیون 

مینه پـال را نقـض اصـول و قواعـد حاکـم بـر منازعـات مسـلحانه و 

می کنـد. نکوهـش  به شـدت  و  می دانـد  جنگـی  جنایـت 

بـر  حملـه  از  کـه  می خواهـد  مجدانـه  گـروه  ایـن  از  کمیسـیون 

کارمنـدان ملکـی دولـت، فعـاالن رسـانه ای و مدنی جداً خـودداری 

کنـد. ایـن کمیسـیون در اعامیـه ای نوشـته اسـت کـه براسـاس 

قوانیـن ملـی و بین املللـی طراحـان، دسـتوردهندگان و مجریـان 

چنین جرایمی، مشـمول گذر زمان نخواهند شـد و در هر رشایطی 

دربرابـر اعـامل خـود پاسـخگو خواهنـد بـود.

بـه دنبـال انتشـار خـرب کشـته شـدن آقـای مینه پـال شـامر زیـادی 

شـبکه های  در  نیـز  دولتـی  کارمنـدان  و  خربنـگاران  فعـاالن،  از 

اجتامعـی از او سـتایش کـرده و تـرور او را تقبیـح کرده انـد.

جلسه ویژه شورای امنیت برای افغانستان؛
 الینز: حمالت به شهرها باید متوقف شود

بلینکن به عبداهلل: امریکا به پایان بخشیدن جنگ در افغانستان متعهد است   

اصابت راکت طالبان در میدان وردک جان پنج غیرنظامی را گرفت   سیگار: امریکا نیروهای امنیتی افغانستان را از قطر حمایت می کند   

راس ویلسن: طالبان تنها خشونت را می شناسند و از صلح ترس دارند   

رئیس مرکز اطالعات و رسانه های حکومت توسط طالبان ترور شد    

یران؛  ا و  فغانســتان  ا رئیســان جمهور  ر  دیدا



 

چو فردا برآید بُلند آفتاب

من و گرز و میداِن افراسیاب

چنان اش بکوبم به گرِز گران

که پوالد کوبند آهنگران...

فریـاد  و  گرفـت  جـان  دیشـب  جـان،  کابـل  کابـل، 

پایـداری را بیشـر از هـر زمـان دیگـر پایه گـذاری کـرد. 

دیشـب، مـردم شـهر کابـل، همـه یـک فریـاد شـدند: 

الله اکـر. فریـاد کوبنـده ای کـه یـک منـاد بـود. منـاد 

»نـه« بـه گروه طالبان. ایـن فریاد، تنها یک شـعار نبود، 

بلکـه برخاسـته از شـعور بـود و شـعر همدلـی و یکدلـی 

متـام مـردم افغانسـتان. فریـاد شـعار الله اکر دیشـب، 

منـاد پایـداری در برابـر دشـمنان ددمنشـی اسـت کـه 

و  واپس گرایـی  تباهـی،  کشـتار،  ویرانـی،  نهادشـان 

مـزدوری کشـورهای بیگانـه اسـت.

دیشـب، مـردم کابل و برخی از شـهرها بر گـروه طالبان 

تاختنـد و همگـی یـک حنجـره شـدند و بـا پوالدتنـان 

دفاعـی و امنیتـی بـه تروریسـتان یـورش بردنـد تـا مغـز 

چند تروریسـت را بکوبند. مردم، به نشـانۀ اسطوره های 

تاریخـی کـه از زبـان حکیم ابوالقاسـم فردوسـی جاری 

شـده اسـت، غریو برکشـیدند:

چو فردا برآید بُلند آفتاب

من و گرز و میداِن افراسیاب

چنان اش بکوبم به گرِز گران

که پوالد کوبند آهنگران...*

همچنیـن، دیشـب، مـردم کابـل همگـی یـک حنجـره 

شـدند و طوفـان گشـتند و از زبـان نیروهـای دفاعـی و 

امنیتـی چنیـن فریـاد کشـیدند:

چو فردا برآید خور خاوری

من و گرز و میدان کین آوری**

و  خانه هایشـان  بـام  روی  از  پایتخـت  مـردم  دیشـب، 

خیابان هـا، فریادهایشـان را بـا هـم گـره زدند تـا گلوی 

را  آدمکشـان  دسـت های  و  برنـد  را  کشـور  دشـمنان 

اره کننـد. ایـن فریادهـا و شـعارهای هامهنـگ مـردم 

برابـر  در  را  پایـداری  تاریـخ  عطـف  نقطـه  پایتخـت، 

دشـمنان کشـور و ملـت نشـانه رفتنـد.

از شـهرهای کشـور، دیشـب  پایتخـت و برخـی  مـردم 

فریادهایشـان را گـره زدند و »بازوبنـد« نیروهای دفاعی 

بـا  تـا  شـدند  مردمـی  خیـزش  نیروهـای  و  امنیتـی  و 

دل پـر و ارادۀ اسـتوار در برابـر تروریسـتان بایسـتند و 

دندان هـای دشـمنان ایـن مـرز و بـوم را بشـکنند.

در فریـاد همدلـی مـردم پایتخـت و برخـی از شـهرهای 

کشـور، فقـط یک رنگ داشـت: ملت افغانسـتان، بدون 

فقـط  قومـی.  و  اجتامعـی  وابسـتگی سیاسـی،  هیـچ 

یـک آهنـگ داشـت: نـه بـه طالبـان. مـردم پایتخـت و 

برخـی از شـهرهای دیگـر گوشـۀ چشـمی بـود بـه همه 

کـس: کشـورهایی کـه پشـتیبان تروریسـتان هسـتند و 

کشـورهای که دسـتی بر پرورش و گسـرش تروریستان 

در افغانسـتان دارنـد.

در فریـاد همدلـی و پایـداری مـردم پایتخـت و برخی از 

شـهرها نـه قـوم مطرح بود نـه قبیله نـه جغرافیا؛ همگی 

آهنـگ پایـداری برای پشـتیبانی نیروهای جـان بر کف 

دفاعـی و امنیتـی و خیزش هـای مردمـی رس دادند تا با 

ارادۀ پوالدیـن پـوز ددمنشـان و دشـمنان ملت و کشـور 

را به خـاک مبالند.

مـردم پایتخـت بـا شـعار همدالنـۀ خـود نشـان دادنـد 

کـه مـا ایسـتاده ایم و مـا توانایـی »نـه« گفـن بـه هرچه 

کـه در پـی خـواری و خـرد شـدن مـا باشـد، داریـم و ما 

ایسـتاده هسـتیم تـا پـای گـروه تروریسـتی طالبـان را 

در رسزمیـن خـود بشـکنیم تـا آفتـاب بتابـد و آزادی و 

ارزش هـای حقـوق بـر و حقـوق شـهروندی بـه مـاه و 

آفتـاب سـام بگویـد.

روشـن  رنـگ  گرفـت:  دیگـر  رنـگ  کابـل  دیشـب، 

بـا  مبـارزه  آمادگـی  و  نفـس  بـه  اعتـامد  و  خودبـاوری 

ارزش هایـی  متـام   نابـودی  پـی  در  کـه  تروریسـتانی 

اسـت کـه تاکنـون در افغانسـتان شـکل گرفتـه اسـت. 

شـهرهای  از  برخـی  و  کابـل  مـردم  کـه  اسـت  چنیـن 

دیگـر چنیـن خـروش و غریـوی بـه راه انداختنـد تـا تار 

و پـود تروریسـتان را برچیننـد و پنبـۀ دشـمنان را بزنند 

و اسـتخوان های ددمنشـان و اهریمنـان طالـب را خـرد 

و نـرم کننـد.

نوجـوان  و  پیـر، کـودک  و  و زن، جـوان  دیشـب، مـرد 

همگـی یـک آهنگ را رسودند و بر تـارک تاریخ پایداری 

یـادگار  بـه  و خون خـواران  اهریمنـان  برابـر  کشـور در 

تروریسـتی  گـروه  کـه  شـعاری  الله اکـر؛  گذاشـتند: 

طالبـان از آن خـود کـرده بودنـد و در هـر کـوی و برزن، 

هـر جنایتـی را کـه مرتکب می شـدند، با شـعار الله اکر 

از زمـان  ایـن اسـت کـه دولـت آمریـکا  واقعیـت 

حضور شـوروی در افغانسـتان به صورت غیر مسـتقیم 

نیـروی رشور طالبـان سـهم  رشـد  و  بنیانگـذاری  در 

داشـت. در آن زمـان هرچـه بـود، ظاهـر امـر چنیـن 

و  آمریـکا  ابرقـدرت  دو  میـان  رقابـت  کـه  می منـود 

شـوروی پای آمریکا را در مسـائل افغانستان کشانیده 

اسـت، بخشـی از واقعیـت همین اسـت؛ چـون میدان 

افغانسـتان همـواره بـرای تاخـت و تـاز ایـن قدرت هـا 

انـد جهـت مهـار  ناگزیـر  آنـان  و  بـوده اسـت  همـوار 

بـه نفـع خـود، اسـراتژی طوالنـی  منـودن وضعیـت 

مجاهدیـن،  جنـگ  زمـان  در  مناینـد.  طـرح  مـدت 

آمریـکا تسـهیات و امکانات در اختیار پاکسـتان قرار 

مـی داد و ایـن کشـور بـا توجـه بـه تعـدد گروههـای 

ایـن  از  هریـک  تأثیرگـزاری  بـه  نسـبت  مجاهدیـن، 

گروههـا، میـزان کمک هـای آمریـکا را بـه آنـان واگـزار 

می منـود. مشـوره های انگلیـس جهـت دامـن زدن بـه 

اختافـات بیشـر نیـز در این زمینه قابل توجه اسـت، 

انگلیس با تقسـیم هند بریتانوی که از آن کشـورهای 

شـکل  بنگادیـش  و  پاکسـتان  همچـون  مسـتقلی 

گرفـت، نفـاق و درگیـری دایمی را در ایـن حوزه خلق 

منود. از سـویی مسـئله کشـمیر میان هند و پاکستان 

بـه یـک معضـل رسگـرم کننـده مبـدل شـد، از سـوی 

دیگـر مسـئله دیورنـد بـرای افغانسـتان بـه سـان یـک 

غـده ی رسطانـی در نقطـه جنوبـی کشـور بـه عنـوان 

عامـل اختـاف طویـل املـدت هسـته گـزاری شـد، 

اینکـه انگلیـس و آمریـکا در اسـراتژی شـان از ایـن 

خلـق اختافـات کدام اسـراتژی را تعقیـب می کنند 

اسـت  ایـن  واقعیـت  امـا  مقـال منی گنجـد؛  ایـن  در 

کـه ایـن کشـورها بـا خلـق طالبـان و مسـئله تروریزم، 

افغانسـتان را در یـک بحـران طوالنی مدت قـرار داده 

بـه کـدام فجایـع  آن  نهایـت  انـد کـه معلـوم نیسـت 

منجـر خواهـد شـد.

بـا ایـن حـال، زمینـه ورود آمریـکا بـه افغانسـتان 

تجـارت  خراش هـای  آسـامن  ریخـن  فـرو  از  پـس 

جهانـی در نیویـورک کـه باعـث مـرگ بیـش از سـه 

هـزار انسـان گردیـد فراهم شـد که در پی ایـن حادثه 

املنـاک وجـدان و ضمیـر جامعـه انسـانیت به شـدت 

خدشـه دار گردیـد، از آن زمـان آمریـکا بـا همـکاری 

از  اسـتفاده  بـا  عجوالنـه  تصمیـم  یـک  پـی  در  ناتـو 

گزینـه دفـاع مـروع بـه افغانسـتان حملـه منـود کـه 

در آن زمـان مقـر خطرنـاک تریـن تروریسـتان جهانـی 

همچـون القاعـده، زیـر چـر حاکمیـت سـیاه طالبان 

در ایـن رسزمیـن النـه دوانیـده بـود. مسـئله حملـه به 

املللـی  بیـن  قوانیـن  و  اصـول  منظـر  از  افغانسـتان 

هنوز به تصویب شـورای امنیت این سـازمان نرسـیده 

و در حـال بررسـی بـود که آمریکا بدون در نظرداشـت 

آن حملـه اش را آغـاز کـرد، نیروهـای ائتـاف شـامل 

کـه جبهـه ضد طالبـان را در آن زمان تشـکیل می داد 

در هامهنگـی بـا آمریـکا و ناتـو، از زمیـن بـر مواضـع 

طالبـان تاختنـد و بـا رسعت برق آسـا و فراتـر از تصور 

توانسـتند ایـن گـروه را در مـدت زمـان کوتـاه خلـع 

قـدرت منـوده و بـه کشـور پاکسـتان متـواری مناینـد.

فصـل  تریـن  طایـی  بعـد  بـه   2001 سـال  از 

تاریخـی مـردم افغانسـتان بـود، آنـان از یـوغ مظـامل 

و رفتارهـای غیـر انسـانی طالبـان آزاد شـدند، درب 

مکاتـب و دانشـگاههای بـه روی فرزنـدان ایـن مـرز 

وارد  معیـاری  تحصیـات  و  شـد  بازگشـایی  بـوم  و 

سیسـتم معـارف و نظـام تحصیات عالی کشـور شـد، 

بازسـازی زیربناهـای تخریـب شـده، افغانسـتان را در 

کوتـاه مـدت به کشـور هـا آرزوهـا تبدیل منـود، دیری 

نگذشـت کـه به جـای مخروبه های جنـگ در پایتخت 

و کان شـهرها، آسـامن خراش هـا و قرصهـای مجلـل 

زده ی  جنـگ  چهـره ی  و  افراشـت  بـر  قـد  شیشـه ی 

ایـن رسزمیـن بـه محـل قابـل اسـکان تبدیـل شـد که 

افغانسـتان منتظـر چنیـن  سـال هـای سـال، مـردم 

رویایـی بودنـد، ایـن واقعیـت را نبایـد فرامـوش کـرد 

کـه مـردم افغانسـتان در ایـن فراینـد زمانـی، مدیـون 

نـوع دوسـتی مـردم آمریـکا و جهـان اسـت، در ایـن 

میـان اشـاره بـه مـردم آمریـکا اسـت، آنـان بـا پنـدار 

اینکـه دولت شـان در تحقق دموکراسـی و ارزش های 

هـای  پـول  انـد  گذاشـته  قـدم  افغانسـتان  در  نویـن 

مالیاتی شـان را جهت باز سـازی افغانسـتان و اشـاعه 

دموکراسـی بسـیار سـخاوت مندانه بـه ایـن رسزمیـن 

خواسـت  آمریـکا  مـردم  از  بسـیاری  کردنـد،  رسازیـر 

شـان ایـن بـود که بـه هامن میزانـی که آنها در کشـور 

شـان از آزادی هـای فـردی بهـره منـد هسـتند و لذت 

هـای آن را می چشـند، مـردم افغانسـتان نیـز از ایـن 

آزادی مسـتفید شـوند و به عنوان همنوع، یوغ ظلم و 

بیدادگـری گروههـای افراطـی برای همیشـه از گردن 

شـان برداشـته شـود؛ چـه بسـا رسبـازان آمریکایـی و 

ناتـو کـه در واقع فرزندان همین مردم هسـتند در این 

بـازی بنـام جنگ جـان شـان را از دسـت دادند، همه 

سـاله دخـران و پـران آمریکایـی در چارچوبه ارتش 

ایـن کشـور، از افغانسـتان تابوت های شـان به سـمت 

ایـاالت متحـده فرسـتاده می شـد؛ امـا خانواده هـای 

انسـانی  برابـری  و  آزادی  بـه  باورمنـد  کـه  قربانیـان 

ایـن قبـال نداشـتند؛  بودنـد کمریـن اعراضـی در 

راه  قربانی هـای  عنـوان  بـه  را  شـان  فرزنـدان  آنـان 

انسـانیت و آزادی خطـاب می کردنـد و مصمـم بودنـد 

کـه در پـی ایـن هـدف از هیـچ نـوع همکاری بـا مردم 

افغانسـتان دریـغ نخواهنـد کـرد.

امـا در این سـو، در میـان افغان هـا، چـه تعـداد 

جوانـان و نوجوانانـی کـه در ایـن جنگ بیسـت سـاله 

جـان هـای شـان را از دسـت دادند، مردم افغانسـتان 

بـاوری که به ایـن نظام و همکاری اسـراتژیک آمریکا 

و نیروهای بین املللی داشـتند، در دوران حضور این 

کشـور در افغانسـتان حتـی بـه دشـمنی های میـان 

قبیلـوی کشـانیده شـدند، ایـن مـردم باورمنـد بودنـد 

کـه افغانسـتان، آمریـکا و جهـان بـه نوبـه ی خـود هـر 

کـدام قربانـی افراطیـون و تروریـزم اند کـه در نابودی 

انـد، بـا همیـن پنـدار، تـرس و  بریـت کمـر بسـته 

و منـال و خطـرات  از قربانـی شـدن مـال  واهمـه ی 

را تهدیـد می کـرد  آنـان  یقینـا حیـات  احتاملـی کـه 

ابـا نداشـتند و دو شـادوش رسبـازان آمریکایـی و پس 

از 2014 بیشـر از آنـان سـهم امنیتـی ایفـا منودنـد؛ 

امـا مـردم افغانسـتان و آمریـکا این مسـئله را در ذهن 

نداشـتند که انسـان برعلیه انسـان با اهداف مشرک 

طوالنـی مدتـی کـه دارنـد بتوانـد بـه همیـن راحتـی 

برنامه هـای  و  اهـداف  تحقـق  جهـت  در  را  دیگـری 

بکشـد.  بیـرون  پـا  معضـل  از  خـود  و  فروختـه  شـان 

آمریـکا در قبـال مـردم افغانسـتان جوابـی نـدارد؛ آیـا 

در قبـال مـردم خـود کـه سـال هـا آنـان را در مسـئله 

افغانسـتان فریـب داد پاسـخی خواهند داشـت؟ فرار 

شـبانه آمریـکا از میـدان هوایی بگرام چـه پیامی را به 

مـردم و دولـت افغانسـتان مخابـره می کنـد؟ آیـا ایـن 

فـرار یـک فـرار تاکتیکـی در جهـت بزرگنامیی بیشـر 

طالبـان و رس نـخ دادن بـه دسـت ایـن گـروه نبـود؟

بـا وجـودی کـه ایـن کشـور پیـامن اسـراتژیک 

اش را بـا دولـت حامدکـرزی در سـال 2012 امضـا 

منـود، چـرا تعهـد بـه آن را فرامـوش کـرده اسـت؟ این 

پیـامن اسـراتژیک، دقیقـا بـه ایـن هدف امضا شـده 

بـود که در حـاالت اضطراری و فورس مـاژور که دولت 

افغانسـتان در معـرض تهدیـد جـدی قـرار می گیـرد، 

افغانسـتان  اسـراتژیک  متحـد  عنـوان  بـه  آمریـکا 

مکلـف اسـت بـه دفـاع از ایـن کشـور برخواسـته و از 

هرگونـه امکانـات در دفـع خطـرات برعلیـه دشـمنان 

نظـام اسـتفاده منایـد. آمریـکا بـدون اینکـه در قبـال 

تعهـدات اش خـود را ملزم به اجرایـی کردن آن بداند، 

توافقنامـه پشـت توافقنامـه بـا دولت افغانسـتان امضا 

منـوده اسـت؛ امـا عما بـه هیچکـدام پا بندی نشـان 

امنیتـی  پیـامن  نیـز  در سـال 2014  اسـت،  نـداده 

میـان افغانسـتان و آمریـکا امضـا گردیـد کـه بـر عاوه 

یـک رسی مولفـه های جدید، مسـئله تأمیـن امنیت و 

دفـاع از متامیـت ارضی افغانسـتان در برابر دشـمنان 

اش در آن نیـز گنجانـده شـده اسـت، ایـن پیـامن تـا 

سـال 2022 مهلـت دارد و ذکـر گردیـده اسـت کـه 

در صـورت تفاهـم دو جانـب قابـل متدیـد می باشـد؛ 

بیـکاره در الی  اوراق  بـه سـان  نیـز  ایـن پیـامن  امـا 

اسـت.  مانـده  باقـی  ریاسـت جمهـوری  دوسـیه های 

چـه  شـکنی  تعهـد  همـه  ایـن  قبـال  در  کشـور  ایـن 

پاسـخی دارد و بـا کـدام وجهـه دور تازه سـفرهایش را 

در قبـال تسـلیمی دولـت افغانسـتان بـه طالبـان آغاز 

می کنـد؟

خلیلـزاد بـه عنـوان مناینـده صلـح آمریکا بسـیار 

می کنـد،  مداخلـه  افغانسـتان  مسـائل  در  وقیحانـه 

آنچـه کـه از سـفرهای او تحت عنوان حرکت به سـوی 

صلـح یـاد می گـردد بـه نظـر چنـدان منطقـی منـی 

رسـد؛ پـس از پایـان توافقنامه دوحـه، او تاش منوده 

اسـت کـه دولـت افغانسـتان را مجبـور بـه خواسـته ی 

منایـد کـه آنـان بـا طالبـان در دوحـه امضا کـرده اند؛ 

این خواسـته ها شـامل رهایـی زندانیان طالبـان و لغو 

تحریـم هـای چهره هـای سیاسـی طالبـان و نهادهای 

مرتبـط بـه ایـن گـروه از لیسـت سـیاه سـازمان ملـل 

می باشـد. او در دور اول موفـق شـد کـه بـا وعده های 

بـه  وادار  را  افغانسـتان  دولـت  مقامـات  دروغیـن، 

هـدف  منایـد،  گـروه  ایـن  زندانـی  پنجهـزار  رهایـی 

از ایـن رهایـی، حـارض شـدن طالبـان بـه پـای میـز 

مذاکـره گفتـه شـده بـود؛ امـا وقتیکـه زندانیـان آزاد 

شـد؛ چنانچـه مـی بینیـم طالبـان هیچـگاه به مسـیر 

جامعـه  نهادهـای  هشـدارهای  نگشـت،  بـاز  صلـح 

مدنـی مبنـی بـر اینکـه پـس از رهایـی، آنـان مجـددا 

بـه میادیـن جنـگ برگشـته و فشـار بر دولت را بیشـر 

می سـازند صـورت واقعـی بـه خـود گرفـت و ایـن آزاد 

را  میـدان جنـگ  اکنـون  آمریـکا،  الطـاف  شـده های 

گرم نگهداشـته و نیروهای کار سـاز در میادین جنگ 

بـه گـروه طالبـان بـه حسـاب می آیند. سـفر ایـن دور 

خلیلـزاد نیـز در همین راسـتا صـورت گرفته اسـت، او 

تـاش مـی ورزد کـه تنهـا جانـب دولـت افغانسـتان را 

بـه اجـرا کـردن تعهداتـی ملـزم سـازد کـه ایـن کشـور 

در دوحـه بـه طالبـان وعـده سـپرده اسـت، از مـوارد 

مهـم آن کـه بـرای طالبـان حیاتی پنداشـته می شـود 

همیـن دو مقوله یاد شـده ی رهایـی زندانیان و حذف 

خلیلـزاد  اسـت،  امنیـت  شـورای  لیسـت  از  تحریـم 

تـاش خواهـد کـرد تـا از ابتـدا دولـت افغانسـتان را 

بـه رهایـی زندانیـان باقـی مانـده وادار سـازد؛ آنـگاه 

کشـیدن رسان این گروه از لیسـت سـیاه کار دشواری 

نخواهـد بـود؛ بنـا بر ایـن انتظار می رود کـه اگر دولت 

بـه  ملـی  کان  مصالـح  درنظرداشـت  بـا  افغانسـتان 

ایـن مهـم راضـی شـد، بـدون اخـذ ضامنـت معتـر از 

نهادهـای معتـر بین املللـی نباید به چنیـن اقدامی 

تـن دهنـد؛ رهایـی آنان بـدون ضامنـت به مثابـه موج 

بیشـر رشارت هـا اسـت که دولـت و مردم افغانسـتان 

را در تنگنـای بیشـر قـرار خواهـد داد.

می شـدند. مرتکـب 

شـعار هامهنگ دیشـب مردم کابل و برخی از شـهرها، 

گـروه طالبـان را خلـع سـاح کردند و دهانشـان را قفل 

زدنـد تـا خواسته هایشـان را از ره باورهـا و دیـن داری 

در میـدان نیاورنـد، بلکـه از راه گفتگـو جسـتجو کننـد. 

مـردم در ایـن هامیـش بـزرگ مردمـی و پایـداری اعام 

کردنـد که افغانسـتان به گذشـته تاریـک دورۀ طالبانی 

برمنی گـردد.

مـردم بـا ایـن هامیـش همدلـی و فریـاد مشرکشـان 

بـا  همـگام  افغانسـتان  مـردم  کـه  دادنـد  نشـان 

و  بـا خواسـته ها  نویـن جامعـه و همـراه  سـتندردهای 

نیازهـای جامعـۀ نوسـازی شـدۀ امـروزی افغانسـتان ره 

خواهـد پیمـود؛ جامعه ای کـه در آن ارزش های پذیرفته 

شـده در قانـون اساسـی و اسـناد و وثایق پذیرفته شـدۀ 

بـه  بـری  حقـوق  امتیـازات  از  بخشـی  بین املللـی، 

شـامر می رونـد؛ بنابرایـن ایـن جامعـه هرگـز خـود را به 

نخواهـد سـپرد. واپس گـرای طالبـان  گـروه  دامـان 

واهـی  بنیادهـای  شـعار،  ایـن  بـا  افغانسـتان  مـردم 

گروهـی کـه خـود را مجاهـد می داننـد، ویـران کردنـد 

و خـاک ریشـۀ دین داری شـان را بـر توبـرۀ تباهـی آنـان 

انباشـتند. از ایـن پـس، گـروه طالبـان، بـا بهانـه قـرار 

و  کـودکان  ملکـی،  مـردم  گلـوی  کـه  الله اکـر  دادن 

زنـان و پیـران را می بریدنـد، خـط بطـان خـورد. فریاد 

بنیادبرانـداز دیشـب، کوبنده تریـن فریـادی اسـت کـه 

لـرزه بـر انـدام بـاداران و متام دسـتگاه های پشـتیبانی 

آنـان انداخـت تـا از ایـن گـروه رش دسـت بردارنـد.

خیـزش همگانـی مـردم افغانسـتان بـرای نابـودی گروه 

و  توانایـی  بـا  وی  هم قطـاران  و  طالبـان  تروریسـتی 

اسـتواری بـه پیـش خواهـد رفـت و ایـن شـعارها شـعور 

ملتـی را اسـتوارتر خواهـد سـاخت. این خیـزش، خیلی 

چیزهـا را برما سـاخت و خط و مشـی مـردم آزاده ای را 

کرد. آشـکار 

ایـن خیزش تنها شـعار نبـود و نخواهد بـود؛ بلکه رسود 

و آهنـگ مردمـی اسـت که چـون سـونامی بندرگاه های 

بی بنیـاد خواهـد  را  پـروران  تروریسـت  و  تروریسـت ها 

سـاخت. امـا در البه الی رسود همدلی الله اکر دیشـب 

مـردم کابـل، الیه هـای گمشـده ای نیـز پیـدا بـود و آن 

الیه هـای گمشـده، گنـگ بـودن ماهـای مسـجدهای 

کابـل بـود. گـم بـودن فریـاد بلندگوهـای مسـجدها، 

نشـانۀ خوبـی نیسـت. ایـن گنـگ بـودن، کج بغلـی بـا 

مردمـی اسـت کـه خـواب تروریسـتان طالـب را آشـفته 

سـاختند و هریـک از آنـان را در غارهایشـان لرزاندنـد. 

ایـن لـرزش، نشـانۀ آشـکار و روایـت روشـن از نـه گفن 

بـه امـارت اسـامی و طالبـان اسـت.

ایـن روایـت، به روشـنی اعـام کرد کـه مردم افغانسـتان 

منی خواهنـد.  را  طالبـان  گـروه  و  اسـامی  امـارت 

شـعار  بـر  حملـه ای  ضـد  روایـت،  ایـن  همچنیـن 

الله اکرهـای تروریسـتانی اسـت کـه در هنـگام تـرور و 

برآینـد. مـی  الله اکـر  دهانشـان  از  ویرانـی  و  کشـتار 

شـعار الله اکـر برآمـده از شـعور دیشـب مـردم کابـل و 

برخـی از شـهرها، خیـزش مردمـی در رسارس را تثبیـت 

بـرای  را  مردمـی  بسـیج  گره هـای  و  اسـتوارتر  و  کـرد 

برانـدازی گـروه تروریسـتی طالبـان اسـتوارتر سـاخت. 

خیـزش مردمـی ای کـه در سـنگرهای پایـداری در برابر 

گـروه اهریمـن طالبان و تروریسـتان همـگام و همراه با 

نیروهـای جـان بـر کـف دفاعـی و امنیتـی می جنگنـد، 

بـا فریادهـای کوبنـدۀ الله اکـر جـان تـازه به اسـتواری 

باشـد  بخشـید.  خواهـد  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای 

جغرافیـای  ایـن  رسارس  در  کشـور  مـردم  متـام  تـا 

ستم کشـیده دسـت در دسـت بدهند تا ماشـین جنگی 

گـروه تروریسـتی طالبـان را پنچـر کننـد و اعـام کنند:

گـروه طالبـان یا ماننـد هر شـهروند آگاه بـرای در میان 

آوردن خواسـته های شـهروندی خـود در میـز مذاکـره 

تـاوان  یـا  برگزیننـد  را  گفت وگـو  راه  و  شـوند  حـارض 

بـا  مـردم  زیـرا  بپردازنـد؛  را  تروریسـتی خـود  کارهـای 

کمـک نیروهـای دفاعـی و امنیتـی و سـنگرهای مبارزه 

در خـاک  را  تکشـان  تـک  پـوز  میدان هـای جنـگ،  و 

خواهـد مالیـد.

شـعارهای الله اکـر دیشـب، نشـانۀ ارادۀ پوالدیـن ملت 

اسـت تـا ایـن کشـور از تباهـی، تـرور، ویرانـی و ناامنی 

و تروریسـت پـروری رهایـی یافتـه و راه آبـادی، گفتگـو، 

توسـعه، بردبـاری سیاسـی و آبـادی همـوار گردد.

...

* شعری از شاهنامه فردوسی

**مرصعی از شعر سیف هروی، قرن هشتم.

 نه به طالبان
شعار اهلل اکبر مردم؛
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 علی پیام

 سید لطیف سجادی

طالبان و تروریزم،
 ملعبه ی بازی های آمریکا و انگلیس
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 بازی با اعداد              3333
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3228    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج 3504
اسب سفید را در خانه  g5 حرکت دهید. 

3533

جواب هدف         2980
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ثور
ممکن است کسی را مالقات کنید کسی که رازهای کاریش را با شما درمیان 
می گذارد که یک پروژه کاری را شــروع کنید. مصمم هستید تا در کارهای 

تان موفق شوید، ولی باید صبور باشید و برای گرفتن نتایج صبر کنید.

جوزا
احتماال میخواهید که قدم مهمی در زندگی تان بردارید دوستان و بستگان تان 
از شما حمایت خواهند کرد. در ارتباط با مشکالت مالی تان نگران نباشید! یک 
خانم مسن در خانواده به شما کمک می کند که بر تمام سختی ها غلبه کنید.

سرطان
به نظر می رســد که مصمم هســتید تا زندگی جدید و کســب و کارتان را 
شروع کنید. در طول بعد از ظهر راه حل های خوبی را برای مشکالت پیدا 
خواهید کرد. بهتر اســت که نیازتان را به اســتراحت کردن نادیده نگیرید!

اسد
به نظر می رســد که زمان مناسبی برای ســرمایه گذاری طوالنی مدت می 
باشد. عالرغم ریسک های زیادی که می کنید به نظر می رسد که خوشبین 
هســتید زیرا که مطمئن هستید که می توانید به حمایت دوستان تان تکیه 

کنید.

سنبله

به نظر می رسد که حس و حال خیلی خوبی دارید و می توانید در زندگی عاطفی 
و تجاری تان موفق شوید. دلیلی برای نگرانی در ارتباط با سالمتی تان وجود ندارد. 

روحیات شما بسیار عالی است.

حمل
امروز صبح ممکن اســت مبلغ عمده ای غیر منتظره پول دریافت کنید که به 
شما کمک می کند که کار جدید تان را شروع کنید. از حدس و گمان اجتناب 

کنید، زیرا که در خطر از دست دادن هستید. باالتر از همه نباید عجله کنید!

میزان
ممکن اســت فرصتی داشته باشید که مشــکالت مالی تان را حل کنید 
مخصوصا مشــکالت مالی که اخیرا تجربه کرده اید. در حقیقت، فرصتی 
دارید که به یک پروژه کاری بپیوندید. زمان خوبی برای مستحکم کردن 

روابط و ایجاد دوستی های جدید می باشد.

عقرب
به نظر می رسد که در حس و حال خیلی خوبی هستید. زمان شروع فعالیت 
در خانه است. شریک عاطفی تان درست در کنار شماست، و بستگان سالمند 
به نظر می رســد که تمایل دارد که از نظر مالی پولی که نیاز دارید را از شما 

حمایت کند.

قوس
به نظر میرســد که مصمم هستید تا با مشکالت داخلی برخورد کنید. یکی از 
اعضای سالمند خانواده ممکن است به شما پیشنهاد کمک دهد. اما سعی می 

کند که بر نظرات شما تاثیر بگذارد. از بحث کردن اجتناب کنید.

جدی
تمایل دارید که خانه جدیدی بخرید و یا اموالی را مبادله کنید. از هر گونه 
گرفتن تصمیمات عجوالنــه اجتناب کنید! باید نظرات خانواده تان را جویا 
شوید. از سمت دیگر، احتماال بخواهید که منابع مالی که در دسترس دارید 

را بررسی کنید.

دلو
یک پروژه کاری که اخیرا شروع کرده اید سود زیادی برای شما به همراه دارد. باید 
امروز از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید اگر بخواهید که دچار مشکل نشوید. 

از گرفتن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنید، مخصوصا امروز بعد از ظهر.
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حوت
خالقیت و توانایی به شــما کمک می کند که کســب و کار جدیدی را شــروع 
کنید. احتماال با مشکالت مالی مواجه می شوید، سعی کنید که از نزدیکان تان 
درخواست وام کنید. اهمیتی ندارد که چقدر در کار مشغول باشید، نظرات شریک 

عاطفی تان را نادیده نگیرید.

 شطرنج                     3505

ی

آماس ـ ارشــد ـ بانگ ـ پافشاری ـ تأسف ـ ثامن ـ جدل ـ چیستان ـ حافظ 
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صورت ـ ظابطه ـ طبابت ـ ظهور ـ عمران ـ غایله ـ فهرست ـ قضیه ـ کنسول 

ـ گزارش ـ لبنیات ـ میکروب ـ نوازش ـ وعده ـ هویت ـ یگانگی.

ر

رویداد

یـک ریاضیـدان اسـرالیایی موفـق شـده اسـت قدیمی تریـن منونه 

یـک قضیـه هندسـه کاربـردی را کـه روی لوحـی سـفالی متعلـق به 

۳۷۰۰ سـال پیـش حـک شـده بـود، کشـف کند.

بـه گـزارش یورونیـوز فارسـی ایـن لـوح کـه »سـی ۴۲۷« نامگـذاری 

شـده نقشـه ی یـک ملـک زمیـن را روی خـود دارد و متعلـق بـه دوره 

بابـل باسـتان در سـال های حـد فاصـل ۱۹۰۰ تـا ۱۶۰۰ قبـل از 

میالد اسـت. این لوح در اواخر قرن ۱۹ در عراق کنونی کشـف شـد 

و پیـش از آن کـه دکر دانیل منسـفیلد از دانشـگاه نیو سـاوت ولز آن 

را در دسـت مطالعـه قـرار دهـد، در موزه باستان شناسـی اسـتانبول 

نگهـداری می شـد.

دانیـل منسـفیلد و نورمـن وایلدبرگـر، اسـاتید ریاضـی در دانشـگاه 

عنـوان  بـه  را  بابـل  از  دیگـری  لـوح  ایـن  از  پیـش  نیو سـاوت ولز، 

قدیمی تریـن و دقیق تریـن جـدول مثلثاتـی جهـان شناسـایی کرده 

بودنـد. بـر روی آن لـوح کـه »پلیمپـن ۳۲۲« نامیـده می شـود اصل 

سـه گانه فیثاغورثـی رشح داده شـده بـود.

بـه گفتـه آقـای منسـفیلد، لـوح گلـی باسـتانی جدید و خـط میخی 

و اشـکال هندسـی رویـش یـک قطعـه زمیـن را نشـان می دهنـد که 

بـرای فروش گذاشـته شـده اسـت. در خـط میخی بـا تورفتگی های 

و  شـده اند  مشـخص  باتالقـی  مناطـق  مشـخص  شـکل  گـوه ای 

هم چنیـن یـک خرمن کـوب و یـک بـرج نیـز در مجـاور زمین ترسـیم 

شـد ه اند.

بـه گفتـه آقـای منسـفیلد: »مثـل امـروز کـه اگـر بخواهیـد مرزهـای 

جی پـی اس  امکانـات  بـا  نقشـه بردار  کنیـد  مشـخص  را  ملک تـان 

از سـه گانه فیثاغورثـی  )GPS( می آیـد، در آن زمـان نقشـه بردارها 

می کردنـد.« اسـتفاده 

قبلـی  لـوح  هم چنیـن  و   »۴۲۷ »سـی  شـده   بررسـی  لـوح  گرچـه 

»پلیمپـن ۳۲۲« هـر دو از سـه گانـه فیثاغورثـی اسـتفاده می کنند، 

بـا ایـن حـال قدمـت آنـان بـه بیـش از ۱۰۰۰ سـال قبـل از حیـات 

یونانـی می رسـد. فیثاغـورث ریاضیـدان 

دانیـل منسـفیلد می گویـد: »وقتـی شـا بـه مرحلـه ای رسـیده اید 

کـه سـه گانه فیثاغـورث را درک کرده ایـد، یعنـی جامعه ای کـه در آن 

زندگـی می کرده ایـد بـه سـطح خاصـی از پیچیدگـی ریاضی دسـت 

یافته اسـت.«

سـه گانه  عـدد   ۳ گرفتـه،  قـرار  مطالعـه  مـورد  گلـی  لـوح  روی 

فیثاغورثـی وجـود دارد کـه طبـق قضیه فیاغـورث در معادله مشـهور 

c=2^b+2^a^2 صـدق می کننـد. ایـن اعداد عبارت انـد از ۳، ۴ و 

۵ ؛ همین طـور ۸، ۱۵ و ۱۷ و در نهایـت ۵، ۱۲ و ۱۳.

بـه گفتـه باستان شناسـان ایـن لـوح مربـوط بـه دوره ای اسـت کـه 

مالکیـت زمیـن  خصوصـی افزایـش یافته اسـت و ریاضیـات در حال 

توسـعه بـوده تـا نیازهـای زمانـه را برطـرف کند.

دانشـمندان بـا ایـن حـال دقیقـا منی داننـد که مـوارد اسـتفاده این 

لـوح گلـی تنهـا بـه اندازه گیـری محدود می شـده یا مصـارف دیگری 

نیز داشـته است.

 Foundations of( نتایـج تحقیقـات تـازه در نرشیه بنیان هـای علـم

Science( منترش شـده اسـت.

عبداهلل عاطفی شاعر و تاریخ نویس کشور توسط طالبان کشته شد

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

وجود داشته باشد.
 4 کلمه: خوب 

 8 کلمه: متوسط 
 13  کلمه: عالی 

جشنواره

جشنواره

رویداد

     جشـنواره کارلـووی واری ۲۰۲۱ بـا اهـدای جایـزه خـود بـه »این هـاوک« از 

وی تجلیـل می کند.

بـه گـزارش ددالین، جشـنواره کارلـووی واری جمهوری چک امسـال با اهدای 

جایـزه پرزیدنـت جشـنواره در پنجـاه و پنجمیـن دوره خـود از ای تـن هـاوک 

بازیگـر فلم هایـی چـون »روز متریـن« و »پیش از نیمه شـب« تجلیـل می کند.

ایـن جشـنواره کـه امسـال از ۲۰ تا ۲۸ آگوسـت برگزار می شـود با اهـدای این 

جایـزه از بازیگـران، کارگردان هـا و تهیه کنندگانـی کـه مشـارکتی بنیـادی در 

گسـرش جهانی سـینای معـارص دارنـد، قدردانـی می کند.

هـاوک کـه ۴ بـار نامزدی اسـکار را در کارنامـه دارد در این جشـنواره به معرفی 

فیـم »اولیـن اصالح شـده« پل رشیـدر می پـردازد. وی در این فلم در نقش یک 

کشـیش ظاهر شـده که در حال تجربه بحران ایان اسـت.

هـاوک کـه هـم بازیگـر و هـم کارگـردان اسـت بـه تازگـی اولیـن رمانـش را در 

۲۰ سـال اخیـر منتـرش کـرده و یک رمان گرافیکی نیز در دسـت انتشـار دارد.

  شـصت و پنجمین دوره جشـنواره فلـم لنـدن بـا منایـش فلمـی وسـرن از 

می کنـد. رشوع  را  کارش  نتفلیکـس 

بـه گـزارش ددالیـن، جشـنواره فلـم لنـدن ۲۰۲۱ که از ۶ تـا ۱۷ اکتـر برگزار 

می شـود، بـا فلـم وسـرن »هرچـه سـخت تر زمیـن می خورنـد« افتتـاخ خواهد 

. شد

ایـن فلـم کـه از محصـوالت نتفلیکـس اسـت بـه کارگردانـی جیمـز سـاموئل، 

اولیـن اکـران جهانـی اش را در جشـنواره لنـدن تجربـه می کنـد.

بازیگـران این فلم شـامل جاناتان میجـرز، زازی بیتس، دلـروی لیندو، الکیت 

اسـتنفیلد، دانیله ددویلر، رجینا کینگ و ادریس البا هسـتند.

»هرچـه سـخت تر زمیـن می خورنـد« کـه سـاخته یک رپـر و ترانه نویـس لندنی 

اسـت برای اولین بار ۶ اکتر در جشـن افتتاحیه جشـنواره در رویال فستیوال 

هـال بـه منایـش در می آیـد. انتظار می رود سـاموئل بـا بازیگران اصلـی اش از 

جملـه میجـرز، بیتس، کینـگ و البا در جشـنواره حضور یابد.

ایـن فلـم هم زمـان در سـیناهای بریتانیا نیز منایش خـود را آغـاز خواهد کرد 

و از ۳ نوامـر توسـط نتفلیکـس در دسـرس مخاطبـان بریتانیایـی خـود قرار 

می گیـرد.

فلـم منتخب جشـنواره لنـدن درباره یک یاغی بـه نام »نت الو« بـا بازی میجرز 

اسـت که متوجه می شـود دشـمنش با بازی البا از زندان آزاد شـده اسـت. وی 

گروهـش را جمـع می کند تـا »روفوس« را گیر بینـدازد و انتقام بگیرد.

فوق العـاده  عنـوان وسـرنی  بـه  فلـم  ایـن  از  دبیـر جشـنواره  تاتِـل،  تریشـا 

رسگرم کننـده و شـوخ طبعانه یـاد کـرد و افـزود ایـن فلمسـاز در ژانـری فلـم 

می سـازد کـه هـم بی رحانـه اسـت و هـم بامـزه… گاهـی مخاطـب را بـا یـک 

حرکـت می خندانـد و گاهـی نفـس او را حبـس می کنـد و بـا فلمنامـه ای 

هوشـمندانه از سـاموئل و بـوآز یاکیـن حتـی در تاریک تریـن لحظه هایـش نیز 

دارد. لطافـت 

ل ب ن ی ا ت ب ا ب ط ز آ

ژ ص ا ر و ه ظ ض د ر ب ت

و و ت ح ع ج پ س ن آ و س

ل ر س خ د م ت گ ز ا ر ر

ی ت ی و ه ب س ن آ ث ک ه

د ف چ ر ر ت ل ا ل ذ ی ف

ه ع ژ د ا ه ر ب م ض م س

ط م ذ س ل ش ل ظ ق آ ش ی

ب ر ف و د ز ف ی ث ر ه ا

ا ا س چ ج ا ط ا ا ق ن س

ض ن پ آ ح و م ز پ غ ا ی

ک ث ی گ ا ن گ ی ر ا ز ی

راز قضیه هندسی
حک  شده روی لوح سفالی ۳۷۰۰ ساله کشف شد

»ایتن هاوک« 
در جشنواره کارلووی واری تجلیل می شود

جشنواره لندن فلم وسترن »روزی که رهایم کردی« را 
برای افتتاحیه انتخاب کرد

شـخصیت علمـی و خدمتـگار تاریـخ و ادب کشـور را 

تقبیـح مـی کنـد و آن را منونـه ای از وحشـت این گروه 

می داند و شـهادت وی را در عرصه علمی و فرهنگی، 

بـرای کشـور یـک ضایعـه مـی داند.«

ایـن در حالـی اسـت کـه طالبـان دسـت داشـن در 

ذبیح اللـه  کرده انـد.  رد  را  عاطفـی  عبداللـه  قتـل 

مجاهـد، سـخنگوی طالبـان در توییتـی گفتـه اسـت 

کـه او یـک نویسـنده و شـاعر بی طـرف بـود و قضیـه 

مجاهـد  دارد.  شـخصی  انگیـزه  شـاعر  ایـن  قتـل 

هم چنیـن نوشـته اسـت: »بـه  طورخفک کشـته شـده، 

را  قاتلیـن  داریـم  تـالش  مـا جریـان دارد،  تحقیقـات 

مناییـم.« مجـازات  و  پیـدا 

بـه نقـل از وزارت اطالعـات و فرهنـگ عبدالله عاطفی 

اثرهـای مهـم و قابـل توجهـی در عرصه تاریخ، شـعر و 

ادبیـات نوشـته اسـت و از جملـه ایـن اثرهایش، کتاب 

رشق السـلطان لرغونـی پشـتانه عریـان و مجموعـه 

شـعری یـون از اثرهـای چاپ شـده وی اسـت.

ایـن نویسـنده و تاریـخ نـگار نهـاد چاپـی رسـانه ای به 

نـام عـرت را نیـز بنـا نهـاده بوده اسـت. 

راه یافتـه کـه همه شـان فلم های کوتـاه در بخش 

تجربـی و آوانـگارد اسـت.

بـه  آوانـگارد  فلـم  جشـنواره  برگزیـده  فلم هـای 

اسـت. درآمـده  منایـش  بـه  آنالیـن  صـورت 

صحـرا کریمی گفته اسـت که دوسـتان عالقه مند 

مـی تواننـد تنهـا از طریـق لینـک هایـی کـه در 

صفحـه فیـس بـوک جشـنواره آوانـگارد پخش می 

شـود، فلـم مـورد نظرشـان را متاشـا کنند.

او گفتـه اسـت کـه فلم هـا قابلیت دانلـود را ندارد 

و فقـط بـه مـدت سـه روز، از امروز تا ختم مراسـم 

اهـدای جوایز قابل دسـرس اسـت.

بـه  آنالیـن  صـورت  بـه  شـده  برگزیـده  فلم هـای 

مـدت سـه روز از 14 اسـد تـا روز شـنبه 16 اسـد 

سـاعت 9 صبـح منایـش داده مـی شـود.

      افغانسـتان مـا: مقام هـای محلـی در ارزگان 

تاییـد کـرده انـد کـه عبداللـه عاطفـی، شـاعر و 

تاریـخ نویـس کشـور در ولسـوالی چـوره والیـت 

ارزگان توسـط طالبـان بـه قتـل رسـیده اسـت. 

رسـانه ها  بـه  ارزگان  والـی  شـیرزاد،  محمدعمـر 

گفته اسـت که ایـن تاریخ نویس چهارشنبه شـب، 

والیـت  »چـوره«  ولسـوالی  در  اسـد،  سـیزدهم 

ارزگان از خانه اش توسـط طالبان بیرون کشـیده 

شـده و سـپس بـه قتـل رسـیده اسـت.

بـه گفته ی آقای شـیرزاد، جنگ جویـان این گروه 

خانـه اش  از  را  تاریخ نویـس  و  شـاعر  ایـن  ابتـدا 

بیـرون و سـپس با »شـکنجه« به قتل رسـانده اند.

والی ارزگان هم چنین افزوده اسـت که شـاعران، 

نویسـندگان و برخـی از افـراد تاثیرگـذار در ایـن 

والیـت، با تهدیـد گـروه طالبـان روبه رواند.

و  اطالعـات  وزارت  سـوی  از  کـه  اعالمیـه ای  در 

فرهنـگ بـه همیـن مناسـبت منتـرش شـده آمـده 

گونـه  ایـن  فرهنـگ  و  اطالعـات  »وزارت  اسـت: 

برخورد زشـت و غیر انسـانی طالبان در برابر این 

افغانسـتان مـا: ریاسـت افغـان فلم نخسـتین 

جشـنواره فلم هـای تجربی آوانـگارد را برگزار 

مـی کند.

صحـرا کریمـی رییـس افغـان فلـم در صفحه 

یـا  آوانـگارد  کـه  اسـت  نوشـته  فیسـبوکش 

پیـرشو بـه آثـاری بـه ویـژه در حیطـه هـر ) 

) نقاشـی...  سـینا،  موسـیقی، 

گفته می شـود کـه ماهیتی تجربـی، رادیکال 

معیـن،  دوره  یـک  در  و  دارنـد  نوآورانـه  یـا 

در  را  مضامیـن  یـا  اسـلوب ها  پیرشوتریـن 

بانـی  اغلـب  و  کرده انـد  اسـتفاده  آثارشـان 

انـد. بـوده   نـو  جنبش هـای 

صفحـه  در  شـده  منتـرش  لیسـتی  براسـاس 

فلـم  ایـن جشـنواره 31  صحـرا کریمـی، در 

افغان فلم نخستین جشنواره فلم آوانگارد را برگزار می کند
جشنواره



     باشـگاه بارسـلونا در بیانیـه ای کوتـاه اعالم کرد که 

قـراردادی جدیـد بـا لیونـل مسـی بـه امضـا نخواهـد 

پـس  آرژانتینـی  فـوق سـتاره  ترتیـب  بدیـن  و  رسـید 

از سـال هـا حضـور در جمـع آبـی و انـاری پوشـان، 

اکنـون بایـد از ایـن باشـگاه جـدا شـده و روانـه تیـم 

دیگـری شـود.

امـا جدایی مسـی از بارسـلونا عـالوه بر اینکـه به طور 

مسـتقیم بـه سـود رئـال مادریـد اسـت چـرا کـه باعث 

تضعیـف بارسـلونا مـی شـود، بـه طـور غیـر مسـتقیم 

هـم مـی توانـد بـرای رئـال مادریـد مفید باشـد.

یکـی از مقاصـد احتاملـی لیونـل مسـی کـه بیشـر 

رسـانه هـا از جملـه اسـپورت کاتالونیـا معتقدنـد کـه 

مسـی بـه آنجـا خواهـد رفـت، پاریسـن ژرمـن اسـت. 

پـی اس جـی بـا ریاسـت نـارص الخلیفـی اگـر بتوانـد 

مسـی را جذب کند، برای اینکه بتواند دسـتمزد او را 

بپـردازد مجبـور می شـود کـه یکـی از سـتارگان خود 

را کنـار بگـذارد چـرا که پـی اس جی در حـال حارض 

هـم بازیکنانـی دارد کـه دسـتمزد باالیی مـی گیرند؛ 

آن هـا بـه طـور همزمـان نیـامر و امباپـه را در ترکیـب 

دارند. خـود 

     مارتیـن شـوتس، مدیـر برنامـه های کریسـتین اریکسـن، 

بازگشـت ایـن بازیکـن بـه میادیـن ظـرف چهـار یـا پنـج مـاه 

آینـده را تکذیـب کـرد.

مارتیـن شـوتس، مدیـر برنامـه هـای کریسـتین اریکسـن، 

بازگشـت هافبـک دامنارکـی اینـر، را طـی چهار یـا پنج ماه 

آینـده تکذیـب کـرد و گفـت: "هیـچ برنامـه و فشـاری در این 

رابطـه وجـود نـدارد."

کریسـتین اریکسـن در نخسـتین بـازی دامنـارک در رقابـت 

هـای یورو 2020 دچار ایسـت قلبی شـد و پس از بازگشـت 

بـه زندگـی بـا عملیـات احیـا در کنـار زمیـن، در بیامرسـتان 

یـک دسـتگاه رضبـان سـاز در سـینه اش کاشـته شـد تـا از 

وقـوع مجـدد چنیـن حادثـه ای جلوگیـری کند.

سـتاره دامنارکـی اوایـل ایـن هفتـه بـه زمیـن متریـن اینـر 

بازگشـت و طبـق گـزارش کوریـره دلـو اسـپورت، او بـه هـم 

تیمـی هـای خـود گفتـه کـه چهـار یـا پنـج مـاه دیگـر بـه 

میادیـن بـاز مـی گـردد.

بـا ایـن حـال مدیـر برنامـه هـای اریکسـن ایـن گـزارش را 

تکذیـب کـرد و گفـت برنامـه مشـخصی در مورد بازگشـت او 

بـه میادیـن وجـود نـدارد.

شـوتس گفـت: "مـن شـخصاً هرگـز نشـنیده ام کـه او این را 

بگویـد. اینـر خوشـحال شـد کـه دیـد کریسـتین در رشایط 

خوبـی قـرار دارد.

ماننـد هـر کس دیگـری در این رشایط، کریسـتین فقط می 

خواهـد بـه بهریـن شـکل ممکن پـدر، همـرس، پرس، بـرادر 

و دوسـت باشد.

رئـال مادریـد بـه طـور جـدی مشـری امباپـه اسـت و 

خربنـگاران نزدیـک به پرز اعـالم کرده اند که باشـگاه 

رئـال مادریـد در ایـن مـاه تـالش خـود را بـرای جذب 

امباپـه بـه کار خواهـد بسـت. اگـر مسـی راهـی پـی 

اس جـی شـود، بـا توجـه بـه اوضـاع مالـی کـه بـرای 

تیـم فرانسـوی پیـش می آیـد، در آن صـورت کار برای 

رئـال مادریـد بسـیار سـاده تـر خواهـد شـد و پی اس 

جـی مجبـور به فـروش امباپه می شـود و مسـی بدین 

ترتیـب مـی توانـد بـا جدایـی از بارسـا و رفـن بـه پـی 

اس جـی موجـب انتقـال امباپـه بـه رئـال مادریـد هم 

بشود.

هیـچ برنامه ای وجود ندارد. هیچ فشـاری وجـود ندارد. هیچ 

چیزی."

بازیکـن 29 سـاله دیگـر اجـازه بـازی در رسی آ را نخواهـد 

داشـت مگـر اینکـه دسـتگاه رضبـان سـاز را از خـود جـدا 

کنـد. اریکسـن در هفتـه های آینـده تحت معاینات پزشـکی 

بیشـری قـرار خواهـد گرفـت.

اینـر بـا هاکان چالهـان اوغلو به عنـوان بازیکـن آزاد قرارداد 

امضـا کـرد تـا موقتا جـای خالی اریکسـن را پر کنـد و منتظر 

پیرشفـت هـای بیشـر در مـورد آمادگـی جسـامنی سـتاره 

سـابق تاتنهام باشـد.

جدایی مسی 
از بارسلونا موجب انتقال امباپه به رئال مادرید می شود؟
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ورزشکاران استرالیا آبروریزی کردند

روزهای تعیین کننده برای لوکاکو 
در میان ادعاهای ضد و نقیض رسانه ها

پاکستان؛ جامعه جهانی را به واکنش علیه هند
درباره جامو و کشمیر فراخواند 

گرفت.

مراسـم تحلیـف رییسـی در حضور علـی خامنه ای، 

رهرب مذهبی این کشـور برگذار شـد و قدرت رسـامً 

از حسـن روحانی به او سـپرده شـد.

به دنبـال  "مـا  مراسـم می گویـد:  ایـن  در  رییسـی 

رفـع تحریم هـا خواهیـم بـود ولـی سـفرۀ مـردم را به 

بی گانـه گان، گـره نخواهیـم زد."

او تأکیـد کـرد کـه برای رسـید گی به مشـکالت یک 

برنامـه کوتـاه مـدت و یـک برنامـۀ چهـار سـاله روی 

دارد. دست 

مذهبـی  رهـرب  خامنـه ای،  علـی  حـال،  درهمیـن 

ایـران می گوید کـه انتخابات ریاسـت جمهوری این 

کشـور "پرمعنا" و نشـانۀ "مردم سـاالری" دینی بود 

و توطیـه بـرای تحریـم ایـن انتخابـات، ناکام شـد.

محافـل  در  انتخابـات  تحریـم  "توطئـه  افـزود:  او 

دشـمنان طراحـی شـده بـود و در داخـل بعضـی از 

روی غفلـت یـا غـرض دنبـال می کردنـد، اما رشکت 

مـردم در انتخابـات رشکـت خوبـی بـود و از مـردم 

می کنیـم." تشـکر 

رییس جمهـور تازۀ ایـران از چهره هـای محافظه کار 

شـناخته  خامنـه ای،  علـی  بـه  نزدیـک  افـراد  و 

می شـود.

بینیـد کـه فانـوس هـای چوبـی دردسـت دارند و 

بـه رسعـت متوجـه مـی شـود کـه آنـان بـا صدای 

خشـمگینی جادوگـر صـدا مـی کننـد. دفعتـاً به 

مـادرش حملـه مـی کننـد و او را بـه تیـر بسـته، 

بعـد لبـاس هایـش راپـاره مـی کننـد و بـا کارد و 

آهـن های داغ اوراشـکنجه می کننـد. این اتفاق 

آگسـت سـال ۲۰۱۲ درکشـور  تاریـخ دهـم  بـه 

پاپواگینـه نـو اتفـاق افتاده اسـت. این رویـداد را 

صـد ها تـن حتی پولیـس فقط نظـارت می کرده 

اند و هیچکسـی دسـت کمک دراز نکرده اسـت. 

آنـان حتـی کـودک اش ر اتهدیـد مـی کـرده و 

مـی گفتنـد: «گـم شـو، اگر نـه تـرا هم بـه عنوان 

جادوگـر آتـش مـی زنیـم.» ایـن زن کـه کرسـتینا 

پاکومـا نام داشـت، از ایـن حمله زنـده ماند و اما 

چنـدی قبـل درپـی بیـامری رسطان درگذشـت.

رییسـی،  ابراهیـم  بـه  قـدرت  انتقـال  مراسـم 

شـد. برگـزار  دیـروز  ایـران  رییس جمهـور 

در  ایـران  تـازۀ  رییس جمهـور  رییسـی،  ابراهیـم 

سـخرنانی اش دیـروز اعالم کرد کـه رفع تحریم های 

غـرب در اولویـت کاریـش قـرار خواهـد داشـت.

او افـزود کـه برنامـۀ کوتـاه مـدت را بـرای رفع هرچه 

زودتـر مشـکالت چـون کـرس بودجـه، مسـألۀ ثبات 

بـازار بـورس، افزایـش بهـای کاالهـا و تـورم، مسـألۀ 

ویروس کرونا و مسـائل دیگری، روی دسـت خواهد 

      در افسـانه هـای کهـن قصـه هـای زیـادی 

درمـورد سـاحران معمـول بـوده اسـت. در قدیـم 

هـا بـاور بـه جادوگـر نیـز در میـان عـوام خیلـی 

مذهبـی  اتحادیـه  اکنـون  امـا  بـود،  گسـرده 

توهـم  هنـوز  کـه  دهـد  مـی  هشـدار  «مسـیو» 

وجـود  هـا  کشـور  از  شـامری  در  سـاحرپنداری 

دارد.

جاناتـان شـش سـاله از رویدادی که خـود تجربه 

کـرده اسـت بـه صفحـه انرنتـی سـازمان خیریـه 

کاتولیکـی مسـیو از یـک رویـداد تکاندهنـده ای 

حکایـت کرده اسـت. 

بـه گفتـه جاناتـان او از پنجـره اتـاق رس و صـدای 

جمعیتـی از افـرادی را مـی شـنود کـه بـه سـمت 

خانـه آنـان مـی آینـد. او در ابتـداء فکـر مـی کند 

کـه شـاید میلـه یـا جشـنی باشـد. مردانـی را می 

شـوند. او در یـک کنفرانـس خـربی گفت: "مـن فکر می 

کنـم پیامی که من همیشـه آن را تبلیـغ می کردم احرام 

متقابـل اسـت. مـا بـرای ورزشـکاران احرام زیـادی قائل 

هسـتیم. مـا همچنیـن معتقدیـم کـه ورزشـکاران بایـد به 

اعضـای کلـی تیـم نیـز احـرام بگذارنـد و ایـن مسـئله 

دوطرفـه باشـد. مـا واقعـاً سـخت کار کرده ایـم تا مطمنئ 

شـویم کـه آنهـا همه چیـز مـورد نیـاز خـود را دارند.

گروهـی از افـراد اشـتباه کردنـد و بـه وضـوح ایـن را مـی 

داننـد. مـا بـه کار خـود بـا تیـم خـود ادامـه مـی دهیـم و 

تعهـد کلی گروه املپیک اسـرالیا را بـه تیم خود یادآوری 

مـی کنیم و بسـیار خوشـحامل که می گویم تـا اینجا همه 

آن را درک کـرده انـد. عضویـت در ایـن تیـم مایـه افتخـار 

اسـت و آنها بسـیار مفتخر هسـتند که بخشـی از این تیم 

محسـوب می شـوند. مـا مـی خواهیـم این بـازی هـا را به 

خوبی بـه پایان برسـانیم.

همچنان در جریان اسـت. اسـکای اسـپورتس بریتانیا گزارش 

داد کـه اینـر و چلسـی در چنـد سـاعت گذشـته، مذاکـرات 

مثبتـی را در مـورد توافـق بـر رس مهاجـم بلژیکـی انجـام داده 

انـد. باشـگاه اینـر پیشـنهاد 100 میلیـون یورویـی چلسـی را 

کـه شـامل مالکیـت مارکوس آلونسـو می شـد، رد کرد. رسـانه 

اسـپورت ایتالیـا ادعـا مـی کنـد کـه اینر کمـر از مبلـغ 130 

میلیـون یـورو بـرای لوکاکو را منی پذیرد، در حالی که اسـکای 

اسـپورتس بریتانیـا ایـن رقـم را کمـی کمـر از ایـن هـا عنـوان 

مـی کنـد؛ شـاید پیشـنهاد حـدود 120 میلیـون یورویـی آبـی 

هـای لندنـی بـرای جـذب مهاجـم سـابق خـود کافی باشـد.

امتیـاز و 12 ریبانـد بـه سـمت پیـروزی هدایت 

کـرد. آمریکایـی هـا منتظـر برنده دیـدار ژاپن و 

فرانسـه هسـتند کـه امـروز بـه مصـاف هـم می 

روند.

بانـوان آمریـکا  در صورتـی کـه تیـم بسـکتبال 

بـه کسـب عنـوان قهرمانـی شـود، سـو  موفـق 

بـرد 40 سـاله و همچنیـن دیانـا تاوراسـی 39 

نخسـتین  بـه  سـیاتل  تیـم  بازیکـن  دو  سـاله 

یـک  در  کـه  شـوند  مـی  تبدیـل  ورزشـکارانی 

بـه  موفـق  املپیـک،  تاریـخ  در  تیمـی  ورزش 

کسـب 5 مـدال طال شـده اند. ایـن دو بازیکن 

از املپیـک 2004 آتـن تاکنـون عضـو تیم ملی 

هسـتند. آمریـکا  بسـکتبال 

     یـان چسـرمن، رئیـس کمیته املپیک اسـرالیا، 

برخـی  مـورد  در  کـه  اخیـر  هـای  جنجـال  بـه 

ورزشـکاران ایـن اتفـاق افتـاد واکنـش نشـان داد.

ورزشـکاران  از  گروهـی  هفتـه،  ایـن  اوایـل  در 

اسـرالیایی بـه دلیـل "مـرف بیـش از حـد الـکل" 

انتقـاد  مـورد  هنجارشـکن  رفتارهـای  برخـی  و 

از  بعضـی  کـه  گفتـه شـد  واقـع  در  گرفتنـد.  قـرار 

ورزشـکاران تخـت و وسـایل اتـاق هـای خـود را قبل 

از تـرک دهکـده املپیـک شکسـته و برخـی از آنهـا 

هم موقع برگشـت به سـیدنی در هواپیـام رفتارهای 

از خـود نشـان دادنـد. و عجیبـی  نامناسـب 

در همیـن راسـتا یان چسـرمن، رئیـس کمیته ملی 

املپیـک اسـرالیا، بـه ایـن موضـوع واکنـش نشـان 

داده و معتقـد اسـت کـه املپیـن هـای ایـن کشـور 

بایـد احـرام بیشـری بـرای خـود و مسـابقات قائل 

     مذاکـرات بیـن چلسـی و اینـر بـر رس روملـو لوکاکـو 

ادامـه دارد و اسـکای اسـپورت ایتالیـا گـزارش مـی دهد 

کـه آبـی هـا مـی تواننـد آخرین پیشـنهاد خـود را تـا آخر 

هفتـه ارائـه دهنـد. بـه نقـل از رسـانه هـای ایتالیایـی، 

روملـو لوکاکـو قبـالً همـه جزئیـات را بـرای انتقـال بـه 

اسـتمفوردبریج متوجـه شـده اسـت؛ جایی که او سـاالنه 

12 میلیـون یـورو به عالوه حـدود 3 میلیون یـورو پاداش 

لیـگ  ایـن حـال، قهرمانـان  بـا  دریافـت خواهـد کـرد. 

قهرمانـان اروپـا هنـوز بـر رس قیمت ایـن بازیکن بـا اینر 

به توافق نرسـیده اند، بنابراین مذاکرات بین دو باشـگاه 

بـرای  آمریـکا  زنـان  بسـکتبال  تیـم    

هفتمیـن دوره متوالـی، بـه فینـال رقابـت 

کـرد. پیـدا  راه  املپیـک  هـای 

مرحلـه  حسـاس  دیدارهـای  از  یکـی  در 

املپیـک،  بانـوان  بسـکتبال  نهایـی  نیمـه 

بـه  رصبسـتان  و  آمریـکا  ملـی  هـای  تیـم 

مصـاف هـم رفتنـد کـه این بـازی بـا نتیجه 

79 بـر 59 بـه سـود آمریـکا به پایان رسـید 

راهـی  طـال،  مـدال  کسـب  بـرای  آنهـا  و 

شـدند. فینـال  دیـدار 

ملـی  تیـم  متوالـی  حضـور  هفتمیـن  ایـن 

فینـال  در  آمریـکا  بانـوان  بسـکتبال 

املپیـک اسـت. آنهـا پـس از کسـب مـدال 

 54 در  آتاالنتـا،   1996 املپیـک  در  برنـز 

بـازی متوالـی در رقابـت هـای املپیـک به 

را  رنـگ شکسـت  و  یافتـه  پیـروزی دسـت 

انـد. ندیـده 

تیـم بسـکتبال بانـوان آمریـکا در املپیـک 

 ،2008  ،2004  ،2000  ،1996 هـای 

2012 و 2016 موفـق شـدند مـدال طـال 

را بـه خـود اختصـاص دهنـد و حـال بـرای 

شـده  فینـال  دیـدار  راهـی  بـار  هفتمیـن 

انـد. آنهـا همچنیـن در دو املپیک 1984 

و 1988 نیـز قهرمـان شـده انـد و تنهـا در 

بـه  از رسـیدن  املپیـک 1996 دستشـان 

مقـام قهرمانـی کوتـاه مانـد.

فینیکـس  تیـم  )سـتاره  گریـرن  بریتنـی 

مرکـوری در WNBA( تیـم آمریکا را با 15 

رفع تحریم های غرب در اولویت کاری
رییس جمهور تازۀ ایران

دست کم در۴۱ کشور جهان
هنوز هم انسان ها به اتهام ساحری شکنجه می شوند 

مذاکرات محرمانه ی حکومت آلمان با نمایندگان طالبان در قطر 

اخبـار توسـط خربنـگاران معتـرب تاییـد شـد و 

اکنـون باشـگاه بارسـلونا بـه طور رسـمی اعالم 

بارسـا  در  لئـو مسـی  دوران  کـه  اسـت  کـرده 

متـام شـده اسـت و خـربی از متدیـد قـرارداد 

نخواهـد بـود و در ایـن رابطـه مشـکلی بـزرگ 

پیـش آمـده اسـت.

باشـگاه بارسـلونا ایـن خـرب را در شـبکه هـای 

اجتامعـی خـود بـه طـور رسـمی اعـالم کـرد و 

بدیـن ترتیـب بـا بیانیـه ای کـه منتـرش کـرد، 

اعـالم کـرد کـه مسـی دیگر بـا بارسـلونا متدید 

نخواهـد کـرد و باشـگاه بارسـلونا و مسـی روی 

ایـن قضیـه بـه توافـق نرسـیده انـد.

لیونـل  بعـدی  مقصـد  کـه  دیـد  بایـد  اکنـون 

بـود. خواهـد  باشـگاه  کـدام  مسـی 

خـط  آخـر  بـه  مسـی  لیونـل  و  بارسـلونا       

بـا مشـکلی کـه در  ترتیـب  بدیـن  و  رسـیدند 

متدیـد قـرارداد پیـش آمـد، دوران مسـی در 

بارسـلونا متـام شـد و ایـن بازیکـن دیگـر قـرار 

نیسـت بـرای فصل آینده هم در بارسـا باشـد.

در حالـی کـه در روز هـای اخیـر بـه نظـر مـی 

رسـید کـه متدیـد قـرارداد مسـی و بارسـلونا 

در مسـیر مثبتـی قـرار دارد و ایـن اتفـاق رخ 

خواهـد داد، امـا اکنـون ورق بـه طـور کامـل 

کـرد  اعـالم  مـارکا  ابتـدا  در  اسـت.  برگشـته 

کـه مسـی و بارسـلونا بـه مشـکل خـورده انـد 

و متدیـد قـرارداد بـه بن بسـت رسـیده اسـت. 

پـس از آن رادیـو کاتالونیـا گفـت که مسـی به 

بارسـا گفتـه کـه متدیـد نخواهـد کـرد و ایـن 

فوتبال در شوک؛ پایان کار لیونل مسی در بارسا

هفتمین فینال متوالی بسکتبال زنان آمریکا

هیچ فشاری برای بازگشت اریکسن به میادین وجود ندارد

مسابقات المپیک مسابقات المپیک

تلفن هـای  و  متوقـف  آموزشـی  موسسـات  دیگـر  و  دانشـگاه ها 

همـراه در رسارس کشـمیر بـا اختـالل مواجـه شـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه در پـی تشـدید تنـش میـان اسـالم آباد 

و دهلی نـو در خـط کنـرل کشـمیر، عمـران خـان نخسـت وزیـر 

را  هنـد  سـوی  از  خوشـه ای  مبب هـای  از  اسـتفاده  پاکسـتان 

محکـوم کـرده و گفـت: ایـن اقـدام نقـض قوانیـن بیـن املللـی 

برشدوسـتانه اسـت.

گفتنـی اسـت تنـش بیـن اسـالم آبـاد و دهلـی نـو بـا حملـه بـه 

کاروان نظامـی هنـد در کشـمیر در تاریـخ 14 فوریـه 2019 و 

کشـته شـدن 44 نظامی و زخمی شـدن 20 تن دیگر آغاز شـد. 

روز 26 فوریـه جنگنـده هـای هنـدی در پاسـخ بـه ایـن حملـه 

یـک اردوگاه گـروه »جیـش محمـد« را در خـط کنـرل کشـمیر 

کـه تحـت کنـرل پاکسـتان قـرار دارد، هـدف قرار دادنـد. تنش 

بیـن دو کشـور صبـح چهارشـنبه 27 فوریـه بـا سـاقط شـدن دو 

جنگنـده هنـدی توسـط پاکسـتان به اوج خود رسـید. پاکسـتان 

ایـن  وارد حریـم هوایـی  اعـالم کـرد کـه جنگنده هـای هنـدی 

کشـور شـده اند.

از سـوی دیگـر دولـت هنـد از ورود سـه جنگنـده پاکسـتان بـه 

حریـم هوایـی ایـن کشـور خـرب داد. رسـانه هـای هنـدی نیـز 

 16-F مدعـی شـده اند کـه نیروهـای ایـن کشـور یـک جنگنـده

پاکسـتان را سـاقط کـرده انـد اما مقامات پاکسـتان ایـن ادعا را 

تاییـد نکـرده انـد.

کشـور،  دو  جنگنده هـای  رسنگونـی  پـی  در  پاکسـتان  و  هنـد 

فرودگاه هـای بسـیاری از شـهرها را بـه دالیـل امنیتـی بـه روی 

پروازهـا بسـتند. اسـالم آبـاد همچنین حریم هوایی خـود را برای 

هـر نـوع پروازی بسـت. رشکت فرودگاه هـا و ناوبـری هوایی هند 

فـرودگاه چاندیگـر،  نیـز کلیـه مسـافرت های هوایـی در چهـار 

آمریسـتار، رسینگـر و جامـو در شـامل ایـن کشـور را بـه دالیـل 

امنیتـی لغـو کرد.

پاکسـتان و هنـد از سـال 1947 تاکنـون بـر رس منطقه کشـمیر 

بـا یکدیگـر اختـالف دارنـد و بیـش از 70 هـزار نفـر در حـوادث 

خشـونت  بـار ایـن منطقـه جـان باختـه انـد. گروه هـای مقاومـت 

در منطقـه جامـو و کشـمیر از سـال 1989 بـا هـدف دسـتیابی 

بـه اسـتقالل یا الحاق به پاکسـتان دسـت به مقاومـت می زنند.

انـد. بنابـر گزارش این رسـانه هـای آملانی، هیئت طالبـان به رهربی 

عبدالحـق واثـق بوده اسـت. طالبـان از این زندانی سـابق گوانتانامو 

بـه عنـوان "رئیـس بخش اروپایی امارت اسـالمی افغانسـتان" سـخن 

مـی گوینـد. هیئـت آملانـی توسـط یاسـپر ویـک، کمیسـار حکومـت 

آملان برای افغانسـتان رهربی شـده اسـت.

آملـان  خارجـه  وزارت  اف(  دی  )زیـد  تلوزیـون  گـزارش  براسـاس 

مالقـات بـا طالبـان را تأییـد کرده، امـا جزئیات بیشـری در مورد این 

دیـدار ارائـه نکـرده اسـت.

آخریـن رسبـازان اردوی آملـان در پایـان مـاه جـون از افغانسـتان بـه 

آملـان بازگشـته انـد. ایـن ماموریـت پـس از حمـالت تروریسـتی ۱۱ 

سـپتمرب ۲۰۰۱ در ایـاالت متحـده آغـاز شـد.

سـازمان ملـل و قوانیـن بین املللـی هویـت مـردم کشـمیر را از 

بیـن بربد.

مـودی،  نارنـدرا  رهـربی  بـه  اگسـت 2019   5 در  هنـد  دولـت 

نخسـت وزیـر هنـد و رئیـس حـزب خلق این کشـور با لغـو قانون 

370 قانـون اساسـی در مـورد وضعیـت ویژه جامو و کشـمیر، به 

ایـن وضعیـت خامتـه دادند.

بـه موجـب ایـن قانون کـه از اسـتقالل کشـور هند از انگلسـتان 

در سـال 1947 همچنـان در قانـون اساسـی ایـن کشـور وجـود 

داشـت، جامو وکشـمیر بـه عنوان یکـی از ایالت هـای هند قادر 

بـه تصویـب قانـون هـای مجـزا به شـکل خـود مختـار بـود. یکی 

از ویژگـی هـای ایـن وضعیت، عدم صـدور مجوز اقامـت و خرید 

ملـک بـرای اتباع خارجـی بود.

درهمیـن راسـتا، در پـی لغو این وضعیت عمـر عبدالله و محبوبه 

مفتی از نخسـت وزیران اسـبق این منطقه دسـتگیر شدند.

اقدامـات امنیتـی در رسینگـر تشـدید شـد. همچنیـن فعالیـت 

بـا  گذشـته  هفتـه  فـدرال  آملـان  حکومـت  هـا  گـزارش  براسـاس 

مناینـدگان طالبـان مذاکـرات محرمانـه ای را در قطـر انجـام داده 

اسـت. گفته شـده اسـت کـه طالبان وعده کـرده اند کـه از کارمندان 

محلـی سـابق اردوی ایـن کشـور در افغانسـتان حفاظـت مـی کنند.

بـر اسـاس گـزارش هـای تلویزیـون )زیـد دی اف( و روزنامـه آملانـی 

بـا مناینـدگان طالبـان  "بیلـد"، حکومـت آملـان در هفتـه گذشـته 

انجـام داده اسـت.  پایتخـت قطـر  را در دوحـه  مذاکـرات محرمانـه 

براسـاس گـزارس ایـن رسـانه هـای آملانـی، طالبـان اطمینـان داده 

انـد کـه مـی خواهند از کارمنـدان محلی اردوی آملان در افغانسـتان 

حامیـت کننـد.

بـا ایـن حـال، دیپلامت های آملانـی قبال تعهدات طالبان مشـکوک 

     عمـران خـان، نخسـت وزیـر پاکسـتان طی پیامـی در دومین 

سـالگرد لغـو وضعیـت ویـژه جامـو و کشـمیر توسـط هنـد تاکیـد 

کـرد: دهلـی نـو در شکسـت اراده مـردم کشـمیر نـاکام شـده 

است.

خـان تریـح کـرد: سـالروز اقدامـات "غیرقانونـی و یکجانبـه" 

هنـد در 5 اوت 2019 اسـت. اقدامـات دولـت هنـد "اشـغال 

نظامـی و محـدود کـردن حقـوق بـرش" را دنبـال داشـت.

وی از جامعـه بین املللـی از جمله سـازمان ملل متحد، سـازمان 

هـای حقـوق برش و رسـانه های جهانی خواسـت تا هنـد در قبال 

جنایات خود علیه مردم جامو و کشـمیر مسـئول شـناخته شـود.

عـارف علـوی، رئيـس جمهـور پاکسـتان نیـز بـا تاکیـد بـه نقـض 

حقـوق بـرش در منطقه جامو و کشـمیر اظهار داشـت: پاکسـتان 

همچنـان در کنـار مـردم کشـمیر خواهـد بود.

وزارت امـور خارجـه پاکسـتان نیز با انتشـار بیانیـه ای تاکید کرد 

کـه هنـد در تـالش اسـت با نقـض قطعنامه هـای شـورای امنیت 

ورزش
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 هـم زمـان بـا تشـدید حملـه هـای طالبـان بـر شـهر هـرات، 

محمـد اسـاعیل خـان، رهـر جبهـه مقاومـت مردمـی مـی 

گویـد کـه شـاری از عاملـان دین و مـا امامان مسـجد های 

شـهر هـرات از بهـر پشـتیبانی از طالبان از او خواسـته اند که 

از دفـاع شـهر هـرات دسـت بـردارد.

بـه گفتـه محمـد اسـاعیل خـان، ایـن عاملـان دیـن بـرای 

صلـح و پایـان جنـگ در شـهر هـرات نـه بلکـه بـرای رسـیدن 

طالبـان بـه ایـن شـهر تـاش کـرده انـد.

محمـد اسـاعیل خـان، رییـس جبهـه مقاومـت مردمـی ابراز 

داشـت: »علایی که آماده بودند بیشـر شـان طرفـدار طالب 

بودنـد. خواسـته هـای شـان را نـه مـا و نـه هـم والـی صاحـب 

قبـول کردنـد. گـپ ایـن مولـوی صاحبان بـه خاطـر مصلحت 

و بهبـود اوضـاع نبود.«

شـاری از باشـند گان هـرات کـه در برابر طالبـان جنگ افزار 

بـه دسـت گرفتـه انـد، مـی گوینـد کـه مـا امام مسـجد شـان 

بـا رسـیدن طالبـان بـه شـهر هـرات، بـه ایـن گـروه پیوسـت و 

در برابـر نیروهـای امنیتـی و مردمـی جنـگ افـزار بـه دسـت 

گرفـت؛ امـا ایـن مـا امـام از سـوی نیروهـای جبهـه مقاومـت 

مردمی کشـته شـد.

یکـی از باشـندهگان هـرات بیـان کـرد: »از نام مـا و نام عامل 

دیـن اسـتفاده مـی کننـد و بر خـاف مجاهدین، مـردم هرات 

طالبـان  مرگبـار  تهدیـدات  بـر  بریتانیـا  خارجـه  امـور  وزیـر   

»رسـانه های  بـا  کـه  افغانسـتان  رسـانه های  کارمنـدان  علیـه 

بریتانیایـی« همـکاری داشـته انـد تأکیـد کـرده و گفتـه اسـت 

کـه کشـورش بـه ایـن افـراد پنـاه مـی دهـد.

جمعـه  دیـروز  بریتانیـا  خارجـه  امـور  وزیـر  راب،  دومینیـک 

همـکاران  بـه  کشـورش  کـه  اسـت  گفتـه  آگسـت(   )ششـم 

رسـانه ای افغـان خـود پنـاه مـی دهـد. راب در پاسـخ بـه یـک 

نامـه رسگشـاده کـه در روزنامـه تایمـز و رسـانه هـای معتـر 

دیگـر بریتانیـا منتـر شـده اسـت و در ایـن نامـه از بریتانیـا 

تقاضـا شـده کـه همـکاران افغـان خـود را پنـاه دهـد؛ 

کـه  آنهایـی  و  افغـان  نـگاران  روزنامـه  شـجاعت  »مـا  گفـت: 

بـه طـور خسـتگی ناپذیـر از رسـانه هـای آزاد و حقـوق بـر 

انـد تحسـین مـی کنیـم.« حایـت کـرده 

او افـزود: «انتشـار ایـن نامـه تهدید هـای شـدید طالبـان بـه 

شـمول خطـر قصـاص این افراد کـه بـا بریتانیا ارتباط داشـته 

انـد را توسـط طالبـان بـه وضاحـت نشـان مـی دهد.»

شـار زیادی از رسـانه های بریتانیایی به شـمول شـبکه های 

و حکومـت سـاح بر مـی دارند. آنـان مطمیین باشـند که این 

کار شـان بی پاسـخ منـی ماند.«

شـهریار، یکـی از نظامیـان در هـرات اظهـار داشـت: »بیشـر 

دوسـتان مـا از طـرف ایـن مـا زخمـی و شـهید شـده انـد. 

کسـی بـود کـه مـای مسـجد مـا بـود و هـزاران نفـر دنبالـش 

هـزاران رکعـت منـاز خوانـده انـد.«

در یک شـبانه روز گذشـته درگیری ها میـان نیروهای امنیتی 

و مردمـی بـا طالبـان در شـهر هـرات و روسـتاهای جنوب این 

شـهر کاهـش یافته اند.

محمـد، یکـی از اعضـای جبهـه مقاومـت مردمـی گفـت: »مـا 

عقـب نشـینی منـی کنیـم و به مبـارزه خـود ادامه مـی دهیم. 

یـا وطـن خـودرا می سـازیم یا مگـر طالبان مـا را نابـود کنند. 

تسـلیم شـدن و گریخـن را منـی پذیریم.«

کـرد:  بیـان  مردمـی  مقاومـت  جبهـه  دیگـر  عضـو  الیـاس، 

»وضعیـت بهر شـده اسـت. چند طالب مسـلح فیـر می کنند 

و دوباره فرار می کنند. تا قطره خون داشـته باشـیم از کشـور 

و مـردم خـود دفـاع مـی کنیـم.«

بـا ایـن کـه در پنـج بخـش شـهر هـرات و روسـتاهای جنـوب 

میـان  پراکنـده  هـای  نـرد  نخسـت  هـای  خـط  شـهر  ایـن 

نیروهـای امنیتـی و مردمـی بـا طالبـان پابرجـا اسـتند؛ اما دو 

طـرف پیـروی و درگیـری ندارنـد. 

تلویزیونـی »اسـکای نیـوز« و »آی تـی ان« بـه روز پنجشـنبه 

نامـه ای را عنوانـی حکومـت بریتانیـا امضـاء منودنـد کـه در 

آن تأکیـد گردیـده اسـت کـه خـروج نیروهـای بیـن املللـی به 

رهـری ایـاالت متحـده ازافغانسـتان کارمنـدان رسـانه هـای 

افغانسـتان را بـا تهدیـد هـای شـدید مواجـه سـاخته اسـت. 

تعـداد بیشـر همکاران افغـان نیروهای بریتانیایـی به بریتانیا 

انتقـال می یابنـد

افـزون خشـونت علیـه  بـر تشـدید روز  بریتانیـا  رسـانه هـای 

خرنـگاران در افغانسـتان تأکیـد منوده و از ایـن میان از قتل 

محمـد الیـاس داعـی خرنـگار افغـان در مـاه نوامـر پارسـال 

یـادآور شـده انـد و همچنـان از کشـته شـدن دانـش صدیقـی 

خرنـگار تصویـر بـردار هندوسـتانی نیـز گفتـه انـد. الیـاس 

داعـی بـا خرنـگاران بریتانیایـی همـکاری داشـت و صدیقـی 

همـکار خرگـزاری رویـرز بـود. 

حکومـت بریتانیـا بـه روز چهارشـنبه اعـام کرد کـه قصد دارد 

تـا صـد ها تن از همـکاران نیروهـای بریتانیایی درافغانسـتان 

را همـراه بـا خانـواده های آنان از افغانسـتان بیـرون می کند. 

اسماعیل خان: شماری از مالها به حمایت طالبان در برابرم برخاسته اند   

بریتانیا به همکاران محلی افغان رسانه های این کشور پناه می دهد   

 

 

 

بیشتر شدن واردات کاال ها از راه آهن حیرتان-مزار شریف   

دروس حضوری دانشگاه ها در ۱۱ والیت کشور آغاز شد   

اتحادیه اروپا خواستار آتش بس دایمی در افغانستان شد

 با بیشـر شـدن واردات کاالها از راه آهـن حیرتان-مزاررشیف 

در کمـر از یـک هفته گذشـته، بهای شـاری از مواد در بازار 

های کشـور کاهـش یافته اند.

آهـن  راه  مسـیر  از  واردات  کـه  گویـد  مـی  آهـن  خـط  اداره 

حیرتان-مزاررشیـف در مـاه رسطـان بگونـه میانگیـن به حدود 

۵ هـزار تُـن در روز کاهـش یافتـه بـود؛ امـا در حـال حـارض 

 وزارت تحصیـات عالـی می گویـد کـه امـروز )شـنبه 16 اسـد( 

یـازده والیـت کشـور  دروس حضـوری دانشـگاه های دولتـی در 

شـود. آغاز 

حامـد عبیدی، سـخنگوی این وزارت روز جمعه )۱۵ اسـد( گفت 

کـه ایـن دانشـگاه ها در والیات کابل، کنـدز، منیـروز، دایکندی، 

و  پنجشـیر  سـمنگان،  نورسـتان،  قندهـار،  بادغیـس،  بلـخ، 

جوزجـان بـه روی دانشـجویان بـاز خواهـد شـد.

آقـای عبیـدی همچنیـن گفـت در متباقـی والیات نیز اگر سـطح 

مبتایـان کروناویـروس کاهـش یابـد، اجازه آغـاز دروس حضوری 

داده خواهد شـد.

او افـزود: »پـس از ایـن کـه مـا گـزارش نهایـی را از وزارت صحـت 

ویـروس  بـه  آمـار مبتایـان  عامـۀ دریافـت کنیـم، در صورتیکـه 

کرونـا در ایـن ۲۳ والیـت پاین تـر از ۳۵ درصـد باشـد، درهـای 

نهادهـای تحصیـات عالـی افغانسـتان در ایـن والیـات به شـکل 

تدریجـی بـاز خواهـد شـد.«

بـر اسـاس معلومـات وزارت تحصیـات عالـی، همزمـان بـا آغـاز 

روی  بـه  نیـز  لیلیه هـا  کشـور،  ایـن  تحصیلـی  نهادهـای  دروس 

بـاز می شـود. دانشـجویان در کابـل و ۱۰ والیـت دیگـر 

بـه گـزارش صـدای امریکا؛ سـخنگوی ایـن وزارت از دانشـجویان 

خواسـت کـه باید تدابیر جـدی را به هدف جلوگیری از گسـرش 

کروناویـروس روی دسـت گرفتـه و توصیه هـای وزارت صحـت را 

 اتحادیـه اروپـا حمـات اخیراسـامگرایان طالبـان درافغانسـتان 

را محکـوم کـرد و خواسـتار آتـش بـس دایمـی دراین کشـور شـد. 

روزانـه در حـدود ده هـزار تُن کاالهـای رضوری از این راه وارد 

کشـور مـی شـود.

داشـت:  ابـراز  آهـن  خـط  اداره  فرهنـگ، سـخنگوی  محمـد 

»ناامنـی هـای اخیـر یـک مقـداری روی انتقـاالت از طریـق 

خـط آهـن تاثیـر گذاشـته بـود کـه خوشـبختانه در روز هـای 

اخیـر انتقـاالت از طریـق مسـیر هـای خـط آهن افزایـش پیدا 

رعایـت کنند.

ایـن در حالـی اسـت کـه حکومت به هـدف آغـاز دروس حضوری 

دانشـگاه ها، کمپایـن تطبیـق واکسـین کروناویـروس را بـه تاریخ 

)ششـم اسـد( در نهادهـای تحصیلـی این کشـور آغـاز کرد.

عبـاس بصیـر، وزیـر تحصیـات عالـی ایـن کشـور در آغـاز ایـن 

ایـن اتحادیـه طالبـان را متهـم بـه نقـض حقـوق بر منـوده و در 

ایـن ارتبـاط از اعـدام های صحرایی و شـاق زدن زنـان یاد کرده 

است.

بـا افزایش جنگ های شـدید، 

مجبـور  ملکـی  مـردم  هـزاران 

شـان  خانه هـای  از  فـرار  بـه 

شـده اند

امـور  مسـئول  بـورل،  جـوزپ 

و  اروپـا  اتحادیـه  خارجـی 

کمیسـار  لنارچیـچ،   یانتـس 

امـور  در  اتحادیـه  ایـن 

کمک هـای بـری و حفاظـت 

از بحـران هـا، در یـک اعامیه 

ای کـه روز پنج شـنبه منتـر 

کـرده اسـت.«

در پـی افزایـش واردات کاالهـا از راه بنـدر حیرتـان، بهای آرد 

و روغـن در بازارهـای کابـل دوبـاره رو به کاهش نهاده اسـت، 

امـا فروشـنده گان مـواد نفتـی و گاز مایـع بهای نفـت و گاز را 

کاهـش نـداده اند.

بـا افزایـش واردات در چهـار روز گذشـته، بهـای هر بـوری آرد 

اینجـا در منـده یـی بگرامـی کابـل ۴۰ افغانـی و بهـای هـر 

بشـکه روغن شـانزده کیلویی ۵۰ افغانی کاهش یافته اسـت.

سـید فریـد کال سـاپی، رییـس اتحادیه فروشـنده گان مواد 

اولیـه گفـت: »از تاریـخ هشـتم و نهـم بـه اینسـو در واگـون ها 

تفـاوت آمـده دیده شـده اسـت و هان علت اسـت که مال در 

بـازار زیـاد شـده و نـرخ ها خـم خوب شـده اند.«

کاالهـای  کـه  گویـد  مـی  گـذاری  رسمایـه  و  تجـارت  اتـاق 

وارداتـی دوبـار محصول می شـوند، از همیـن رو تغییر زیادی 

در بهـای کاالهـا بـا افزایـش واردات بـه میـان نیامـده اسـت.

اتـاق تجـارت و رسمایـه  بازرگانـی  خیرالدیـن مایـل، معـاون 

گـذاری بیـان کـرد: »هـم دولـت و هـم طالـب، هـر دوی اینها 

تکـس مـی گیرنـد. چـه در بنـادر و چه در بیـرون از بنـادر و یا 

هـم در مسـیر هـای راه، تکـس مـی گیرنـد. متـام اینهـا همـه 

روی قیمـت هـا افـزود مـی شـوند.«

در مـاه رسطـان همزمـان بـا گسـرش جنـگ هـا تـا نزدیکـی 

هـای بنـدر حیرتـان، واردات کاالهـا از ایـن راه بـا  ۵۲ هـزار 

تـن کاهـش در مقایسـه بـا مـاه جـوزا، بـه پاییـن تریـن انـدازه 

آن در مـاه هـای پسـین رسـیده بـود، آنچـه کـه افزایـش بهای 

کاالهـای گونـه گـون را در پـی داشـت.

همزمـان بـا ایـن، گزارش هـا می رسـانند کـه واردات کاالها از 

راه آهـن آقینـه در والیـت فاریـاب نیـز از رس گرفته شـده اند. 

کمپایـن گفـت کـه ایـن رونـد بـرای ایجـاد »معافیـت کتلـوی« در 

متامـی نهادهـای تحصیلـی دولتـی و خصوصـی راه اندازی شـده 

و تـا ۱۶ مـاه اسـد ادامـه می یابـد. آقـای بصیـر بـه محصانی که 

از گرفـن واکسـین کووید۱۹ خـودداری کنند، هشـدار داده بود 

کـه اجـازه داخل شـدن بـه دانشـگاه و لیلیـه را نخواهند داشـت.

گردیـده اسـت، نوشـته انـد: »تهاجـم نظامـی طالبـان در تضـاد 

مسـتقیم بـا تاش هـا بـرای حـل اختافـات از طریـق مذاکـرات 

باشـد.« مـی 

ایـن دو مناینـده اتحادیـه اروپـا بـه یـک »آتـش بس همـه جانبه و 

دوامـدار« فـرا خوانـده افـزوده انـد کـه »خشـونت بی معنـا، باعـث 

رنـج بـی انـدازه شـهروندان افغانسـتان مـی شـود« و فـزون بـرآن 

شـار بیجـا شـدگان داخلـی را افزایـش مـی دهـد.

آن هـا از طالبـان انتقـاد کرده انـد کـه حقـوق بین امللـل و حقوق 

بـر را بـا »کشـتار هـای خودرسانـه و بـدون محکمه قضایـی و با 

اجـرای )محکمـه هـای صحرایـی( ای مـردم ملکـی، شـاق زدن 

علنـی زنـان و نابـودی زیـر سـاخت هـا نقض مـی کنند.«

بـورل و  لنارچیـچ در ایـن مورد خواهان بررسـی اعالی شـده اند 

کـه احتـاالً  بـه عنـوان جنایـت هـای جنگـی دسـته بنـدی مـی 

شوند. 


