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 بستگان قربانیان حمله سپتامبر: 
›نقش عربستان را فاش کنید‹ 

 ایران اسناد دست داشتن در 
حمله به کشتی مرسر استریت را 

›جعلی‹ خواند  
 بسـتگان قربانیـان حملـه سـپتامبر بـه رییـس جمهـوری 
یادبـود  مراسـم  در  صورتـی  در  تنهـا  گفته انـد  آمریـکا 
کشته شـدگان شـرکت کنـد کـه گـزارش تحقیقـی کنگـره 
دربـاره نقـش عربسـتان در ایـن حملـه را از طبقه بنـدی 

محرمانـه خـارج کنـد....

 مجیـد تخـت روانچـی، سـفیر ایـران در سـازمان ملل 
متحـد ادعاهـای مطـرح شـده در مـورد نقـش داشـتن 
ایـن کشـور در حملـه بـه کشـتی مرسـر اسـتریت را 
رد کـرده و اسـناد ارائـه شـده در ایـن مـورد را جعلـی 

خوانـده اسـت....

به جنگ روانی طالبان 
کمک نکنید 

 طالبان عامل اصلی 
تشدید بحران و خونریزی

طالبان؛ دروغ می گویند 
و فریب می دهند 

انتظـار ایـن کـه طالبـان بـه افـراد ملکـی رحـم کنند و 
کارمنـدان دولـت و فعاالن رسـانه ای و حقوق بشـری را 
نکشـند و بـه حقوق اقلیت هـا و زنان احتـرام بگذارند و 
با شـبکه های تروریسـتی منطقه رابطه نداشـته باشـند، 
بیـش از حـد سـاده لوحانه اسـت. اگـر تا چند مـاه قبل 

برخی اشـخاص از تغییـر طالبان  ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

 گاهـی پیـش می آیـد کـه تنهایـی آزار دهنـده 

او حـرف  بـا  تـا  باشـد  یکـی  شـود. می خواهـی 

بزنـی و از حرف زدن خودت احسـاس پیشـانی 

نکنـی، یعنـی کسـی کـه بتوانـد حرف هایـت را 

بفهمـد. امـا مـن تا می خواسـتم به یکـی نزدیک 

شـوم، می دیـدم چقدر دور بـودن از آدم ها خوب 

اسـت. همـه چیـز فقـط از دور زیباتـر بـه نظـر 

می رسـد. اینجاسـت کـه تنهایـی برایـت زیباتـر 

جلـوه می کنـد. آن وقـت ...

فلم هـای جکـی  هفتـه  و  پکـن  فلـم   جشـنواره 

چـان بـه دلیل شـیوع کرونـا در حالی بـه تعویق 

افتـاده کـه چیـن از اکـران یک فلـم پرمخاطب و 

محبـوب هـم مانعـت کرده اسـت.

اکـران فلم محبوب »نـرد در دریاچه چانگجین« 

بودنـد  اکرانـش  انتظـار  در  مدت هـا  مـردم  کـه 

در حالـی بـا تاخیـر روبـه رو شـده کـه جشـنواره 

برپـا  نیـز معلـوم نیسـت چـه زمانـی  فلـم پکـن 

می شـود...

 مروری بر کتاب 
روان درمانی 
اگزیستانسیال

 کرونا نمایش 
فلم های جکی 
چان را به تعویق 

انداخت

بشر:  مســتقل حقوق  کمیســیون 

 

 

وزارت دفـاع ملـی می گوید  

والیـت  نردهـای  در  کـه 

هلمنـد 120 جنگجـوی گـروه طالبـان در 

حمـات پی هـم هوایـی در شـهر لشـکرگاه 

پاکسـتانی  عضـو   30 کـه  شـده اند  کشـته 

می شـود. شـامل  نیـز  را  القاعـده 

نـر  بـا  اسـد   16 شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

کشـته  میـان  در  کـه  گفتـه  خرنامـه ای 

شـدگان 30 عضـو القاعـده برای شـبه قاره 

رسـیدند.  هاکـت  بـه  نیـز  هنـد 

بـه نقـل از خرنامـه، ایـن اعضـای سـازمان 

کشـور  تابعیـت  القاعـده  تروریسـتی 

می افزایـد  داشـتند. خرنامـه  را  پاکسـتان 

کـه بیـش از 30 جنگجـوی دیگـر این گروه 

انـد. زخمـی شـده 

وزارت دفـاع مدعـی اسـت کـه در ایـن حمـات هوایـی مقـدار زیاد 

مهـات و تجهیـزات گـروه طالبـان نیـز از بیـن رفتـه و شـش عـراده 

موتـر جنگجویـان ایـن گـروه منهدم شـده اسـت.

و  امنیتـی  نیروهـای  میـان  سـخت  جنـگ  کـه  درحالیسـت  ایـن 

دفاعـی کشـور و جنگجویـان گـروه طالبان در شـهر لشـکرگاه برای 

دارد.  دوام  روز  سـومین 

از بزرگرتیـن والیت هـا در جنـوب کشـور اسـت کـه  هلمنـد یکـی 

بـا پاکسـتان مـرز مشـرتک دارد. ایـن والیـت در طـول چهـار دهـه 

گذشـته بـه خصـوص در دو دهـه گذشـته نـا آرام بـوده و پیوسـته 

بـرای حکومـت مرکـزی دردرسسـاز بـوده اسـت.

نیروهـای بریتانیایـی کـه در دو دهه گذشـته در این والیت مسـتقر 

برگردانـد.  والیـت  ایـن  در  را  کامـل  امنیـت  نتوانسـتند،  بودنـد، 

ایـن  ولسـوالی های  از  قلعـه  وموسـا  سـنگین  کجکـی،  نادعلـی، 

والیـت اسـت کـه پیوسـته نـا آرام بـوده اسـت.

هلمند مرکز رهربان طالبان خواهد شـد؟

گـروه طالبـان نیـز در تـاش اسـت کـه کنـرتول کامـل ایـن والیـت 

را بـه عهـده بگیـرد، امـا نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور نیـز در 

تـاش عقـب زدن ایـن یورش اسـت. والیـت هلمند به دلیل وسـعت 

جغرافیـا و مـرز طوالنـی بـا پاکسـتان از اهمیـت اسـرتاتیژیک در 

جنـگ میـان حکومـت افغانسـتان و گـروه طالبـان برخوردار اسـت.

سال هاسـت کـه پاکسـتان بـه دلیل پنـاه دادن به رهران سیاسـی  

نظامـی گـروه طالبـان زیـر فشـار افـکار عمومـی جهانی قـرار دارد. 

بـه بـاور آگاهـان اکنـون کـه فصـل جنـگ گـرم شـده اسـت و گـروه 

طالبـان بـه لحـاظ نظامـی بـه دسـت آوردهـای کانـی نایـل آمـده 

اسـت، در تـاش اسـت کنـرتول کامـل ایـن والیـت اسـرتاتیژیک و 

هـم مـرز بـا پاکسـتان در اختیار داشـته باشـد.

ایـن  پیوسـته  از مترکـز روی هلمنـد  هـدف اصلـی گـروه طالبـان 

بـوده اسـت کـه دسـت کم ایـن والیـت را مرکـز برخـی از رهـران 

گـروه طالبـان بسـازد تـا بیـش از ایـن زیـر فشـار افـکار عمومـی در 

جهـان نباشـد. هرچنـد تنهـا با گرفنت یـک والیت هلمند پاکسـتان 

مطمیـن نخواهـد شـد کـه شـورای کویتـه و شـورای پشـاور را بـه 

هلمنـد منتقـل کنـد و همچنیـن اعتـاد نخواهـد توانسـت کـه یک 

دسـته از رهـران سیاسـی گـروه طالبـان را بـه ایـن والیـت منتقـل 

کنـد، ولـی بـه دلیـل مرکـز مشـرتک طوالنـی دسـت کم بهانـه ای 

خوبـی بـرای پاکسـتان شـده می توانـد.

انتقـال آسـان رهـران نظامی گـروه طالبان، حایت سـاده نظامی 

از جنگجویـان ایـن گـروه و حمـل و نقـل کشـته شـدگان و زخمیان 

ایـن گـروه و بـه خصـوص جنگجویـان پاکسـتانی گـروه طالبـان از 

طریـق والیـت هلمنـد کار را بـر حکومـت پاکسـتان آسـان می کند.

گفتـه می شـود کـه در مناطـق رسحـدی پاکسـتان از مـرز چمـن 

گـروه  جنگجویـان  تـداوی  بـرای  شـفاخانه  ده هـا  کویتـه  شـهر  تـا 

فعـال  پاکسـتان  حکومـت  توسـط  اخیـر  سـال های  در  طالبـان 

شـده اسـت. هم اکنـون زخمیـان گـروه طالبـان بـه شـکل علنی در 

می شـوند. تـداوی  درپاکسـتان  شـفاخانه هایی 

 سرتپاسـوال عبدالصبـور قانع، والی هرات، 

ایـن  در  دشـمن  تحـرکات  کـه  می گویـد 

والیـت بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت.

یـک نشسـت خـری  اسـد در  قانـع روز شـنبه 16  آقـای 

مشـرتک بـا قومنـدان امنیـه و رئیـس امنیـت ملـی والیـت 

هـرات گفـت کـه بـر اثـر تـاش مـردم و نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی کشـور، تحـرکات دشـمن بـه شـدت کاهـش یافتـه 

اسـت.

والـی هـرات در ایـن نشسـت از حایت شـهروندان هرات و 

نیروهـای امنيتـی و دفاعی در رسکـوب جنگجویان طالبان 

قدردانـی کـرده و گفت: »در ۷۲ سـاعت گذشـته تحرکات و 

حمـات طالبـان بـه شـدت کاهـش یافتـه و جلـوی تحـرک 

دشـمن گرفته شـده است.«

او افـزود کـه نیروهـای امنیتی، عملیات هـای هدفمند خود 

را به خاطـر از بیـن بـردن عوامـل تروریسـتی آغـاز کـرده و 

ابتـکار عمـل در دسـت نیروهـای امنیتـی و دفاعـی اسـت.

والـی هـرات تاکید کـرده که »روزهای سـخت هرات سـپری 

شـده و روال زندگی شـهروندان عادی شـده اسـت.«

در همیـن حـال، مل پاسـوال سـید معراج الدیـن سـادات، 

قومانـدان امنیـه هرات، اطمینـان داد کـه نیروهای امنیتی 

بـا انگیـزه بلند، دشـمن را رسکـوب و عملیات های تصفیوی 

را ادامـه می دهنـد. آقای سـادات همچنان خطـاب به مردم 

گفـت: »فرزنـدان دلیـر امنیتی تـان از هیچ گونـه قربانـی و 

جان فشـانی در راه دفـاع از آرامـش  جامعـه دریـغ نخواهنـد 

کـرد.« رئیـس امنیـت ملـی هـرات نیـز از تلفـات سـنگین 

کشـته شـد گان  بیـن  در  کـه  افـزود  و  داده  دشـمن خـر 

دشـمن، جنگجویـان خارجـی نیـز دیـده شـده اند.

گفتنـی اسـت کـه نیروهای دفاعـی و امنیتـی، کوماندوها و 

بسـیج مردمـی بـا حایـت قـوای هوایـی، در بخش هـای از 

ولسـوالی ها و مرکـز والیت هرات، جنگجویـان گروه طالبان 

را هـدف قـرار دادنـد کـه در ایـن حمـات، شـار زیـادی از 

جنگجویـان گـروه طالبـان به شـمول برخـی از قومندانـان 

برجسـته ایـن گـروه کشـته و زخمی شـدند.

همچنیـن، بـه دلیـل تشـدید درگیری هـا میـان نیروهـای 

امنیتـی و دفاعـی و جنگجویـان گـروه طالبـان، شـاری از 

زنـان در والیـت هـرات نیز به بسـیج مردمی پیوسـتند؛ آنان 

اسـلحه برداشـته و حایت شـان را از نیروهـای امنیتـی و 

جبهـه مقاومـت مردمـی اعـام کردنـد.

 کاخ سـفید هشـدارمی دهـد که حمله هـای طالبان کمک 

نخواهـد کـرد تـا این گـروه مروعیت بین املللی به دسـت 

بیاورد.

سـخنگوی کاخ سـفید بـا اشـاره بـه حملـه هـای طالبـان 

مرکـز  رییـس  پـال  مینـه  دواخـان  تـرور  نیـز  و  برشـهرها 

اطاعـات و رسـانه های حکومـت گفـت کـه چنیـن اعـال 

طالبـان کمـک منی کند تـا طالبان مروعیـت بین املللی 

بـه دسـت بیاورنـد.

او گفـت کـه اداره بایـدن از حملـه کشـنت انتقـام جویانـه 

غیرنظامیان از سـوی طالبان نگران اسـت و آن را از نزدیک 

تعقیـب می کنـد.

حمله های گسـرتده طالبان بر چندین شـهر در افغانسـتان 

با انتقادهای سـخت جهانی روبه رو شـده اند.

جـن سـاکی، سـخنگوی کاخ سـفید، گفـت: »اگـر طالبـان 

املللـی  بیـن  مروعیـت  خواهـان  کـه  کننـد  مـی  ادعـا 

هسـتند، ایـن اقدامـات مروعیـت مـورد نظـر آنـان را بـه 

دسـت منـی آورد. آنـان مجبـور نیسـتند در این مسـیر باقی 

مباننـد. آنـان مـی تواننـد انـرژی مشـابهی را بـرای پروسـه 

صلـح اختصـاص دهنـد. مـا بـه شـدت از آنهـا مـی خواهیم 

کـه ایـن کار را انجـام دهنـد. ایـن هـان چیـزی اسـت کـه 

مـردم افغانسـتان به شـدت بـه آن احتیاج 

جنـگ  دهـه  چندیـن  از  پـس   ، دارنـد 

مسـتحق آن هسـتند و به نفع همسایگان 

افغانسـتان اسـت کـه انـرژی جدیـدی را 

در یـک رونـد صلـح رسمایـه گـذاری کنند 

کـه یک افغانسـتان صلح آمیـز و منطقه با 

ثبـات را ترویـج مـی کنـد.«

کـه  گویـد  مـی  سـفید  کاخ  سـخنگوی 

تـا  سـت  رسـیده  فـرا  آن  زمـان  اکنـون 

رهری سیاسـی افغانسـتان دربرابر تجاوز 

گـی  ایسـتاده  طالبـان  هـای  وخشـونت 

مناینـد. او ترورهای هدفمندانه طالبان را 

نیـز محکـوم کـرد.

مـن  دهیـد  »اجـازه  گفـت:  سـاکی  بانـو 

بـه منایندگـی از حکومـت، تـرور دواخـان خـان مینـه پـال 

را بـه شـدت محکـوم کنـم. قتـل وی پـس از حملـه حملـه 

انتحـاری در کابـل در اوایـل هفتـه جـاری انجـام شـد کـه 

خانـه رسپرسـت وزارت دفـاع افغانسـتان را هـدف قـرار داد. 

طالبـان مسـئولیت ایـن حمله دیرهنـگام را بر عهـده گرفته 

انـد و هیـچ دلیلـی بـرای تردیـد در گـزارش های مربـوط به 

آنـان وجـود نـدارد.«

کشـورهای  از  شـاری  افغانسـتان  در  جنـگ  گسـرتش 

منطقـه را نیـز نگـران سـاخته اسـت. روسـیه یکـی از ایـن 

کشورهاسـت.

مـی  نشـان  کـه  کـرده  پخـش  را  تصاویـری  روسـیه  ارتـش 

دهـد جت هـای ایـن کشـور بـر فـراز پایـگاه نظامـی ترمز در 

ازبیکسـتان در نزدیکـی مـرز بـا افغانسـتان پـرواز می کنند.

بـه گفتـه وزارت دفـاع روسـیه، جت هـای پیرفتـه روسـیه 

حمله هـای هوایـی مشـرتکی را علیـه پایگاه هـا و انبارهـای 

نظامـی پنهـان دشـمن احتالـی متریـن می کردنـد.

کشـور، در انفجار ماین مقناطیسـی در ولسـوالی چهارآسیاب والیت  منابـع امنیتـی در کابـل می گویند کـه یک پیلـوت نیروهای هوایی 

کابـل، کشـته شـده و  پنـج غیرنظامـی زخمـی شـده اند. یـک منبـع 

معتـر امنیتـی کـه از گرفنت نامـش خوداری کرده، بـه آژانس خری 

پـژواک گفـت کـه ایـن انفجـار، سـاعت ۱۱:۳۰ پیش از چاشـت روز 

شـنبه، در سـاحه چهارسـو از مربوطـات ولسـوالی چهارآسـیاب رخ 

است. داده 

منسـوب  ایـن  شـخصی  موتـر  در  انفجـار  کـه  کـرد  ترصیـح  منبـع 

اسـت. گرفتـه  صـورت  هوایـی  نیروهـای 

در همیـن حـال، گـروه طالبان مسـئولیت کشـته شـدن یـک پیلوت 

نیروهـای هوایـی در کابـل را برعهـده گرفته اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه صبـح روز جمعـه، در اثـر یـک انفجـار در 

زخـم  تـن  یـک  شـهرکابل،  دوازدهـم  حـوزه  قیمـت  ارزان  منطقـه 

اسـت.  برداشـته 

وزارت دفاع: 30 عضو پاکستانی القاعده در هلمند کشته شدند    والی هرات: تحرکات دشمن به شدت کاهش یافته است   

نگرانی کاخ سفید از ادامه خشونت ها از سوی طالبان   

یک پیلوت نیروهای هوایی در کابل کشته شد   

5

5

جلسه مهم فلورنتینو پرز، الپورتا
 و آنیلی در بارسلونا 

عبور آمریکا از ۱00 مدال 
در توکیو 

ورزشی

 روسـای سـه باشـگاه بارسـلونا، رئـال و یوونتـوس دیـروز 

جلسـه مهمی در مورد سوپرلیگ داشـت. موندودپورتیوو 

حضـور  از  خـر  کاتالونیـا  دیگـر  معتـر  منبـع  چنـد  و 

فلورنتینـو پـرز و آندره آ آنیلی در بارسـلونا دادند. روسـای 

پـرات  ال  فـرودگاه  در  دیـروز  صبـح  یوونتـوس  و  رئـال 

مشـاهده شـده انـد و سـاعاتی بعـد بـا خـوان الپورتـا در 

باشـگاه بارسـلونا جلسـه داشـت. این جلسـه قرار اسـت 

در مـورد زنـده کـردن دوبـاره سـوپرلیگ باشـد...

 ایـاالت متحـده در روز پانزدهـم املپیـک توکیـو تعـداد 

مـدال هایـش را سـه رقمـی کـرد. ورزشـکاران آمریکایـی 

در  شـدند  موفـق  و  داشـتند  را  خوبـی  رشوع  امـروز 

رشایطـی کـه هنـوز نیمـی از مسـابقات باقـی مانـده، از 

رکـورد ۱۰۰ مـدال بگذرنـد. صبـح امـروز سـاعت ۶ بـه 

وقـت جاپـان، سـیدل در ماراتـن زنـان یـک برنـز بـرای 

آمریـکا کسـب کـرد. در ایـن  ...
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ند     شــده ا مرتکب جنایت جنگی  مالســتان  لی  ولســوا در  طالبان  جنگجویــان 
بشر  حقشوق  مسشتقل  کمیسشیون   

کشه  اسشت  کشرده  اعشام  افغانسشتان 

جنگجویشان گشروه طالبشان، در ولسشوالی مالسشتان 

ششده اند. جنگشی  جنایشت  مرتکشب  غزنشی  والیشت 

گزارششی،  نشر  بشا  اسشد   16 ششنبه  روز  نهشاد  ایشن 

تشرف  از  پشس  طالبشان،  گشروه  کشه  اسشت  گفتشه 

ولسشوالی مالسشتان، بشه تاششی خانه هشای مشردم در 

سشاحات میرادینشه، ششیرداغ و پششی اقشدام کشرده و 

افشراد غیر نظامشی  را کشه هیشچ نقششی در درگیری هشا 

قتشل رسشانده   بشه  به صورتشی بی رحامنشه  نداششته اند 

اسشت. 

کمیسشیون مسشتقل حقوق بشر می گویشد: »طالبان 

بشا کششتار عمشدی افشراد غیر نظامشی مرتکشب نقشض 

اصشول اساسشی حقوق بشر دوسشتانه و قواعشد ناظشر 

بشر مخاصشامت مسشلحانه ششده اسشت کشه ایشن امشر 

می توانشد در زمشرۀ جنایشت جنگشی محسشوب ششود.« 

به موجشب  کشه  اسشت  آمشده  کمیسشیون  گشزارش  در 

قواعشد حقوق بشر دوسشتانۀ بین املللشی، طرف هشای 

متخاصشم مکلف انشد بشا کسشانی که نقش مسشتقیمی 

در درگیری هشا ندارنشد، رفتشار انسشانی کننشد و نبایشد 

بشه جشان، متامیشت اخاقشی و جسشمی آنشان آسشیب  

برسشانند. امشا چنان که توضیح داده ششد، ایشن گروه، 

پشس از مسشلط ششدن بشر ولسشوالی مالسشتان، قصداً 

افشراد غیر نظامشی را بشه قتشل رسشانده و به ایشن ترتیب 

بشا ایجشاد فضشای رعشب و تشرس، موجشب آواره ششدن 

هشزاران خانشواده، به ششمول زنشان و کشودکان، ششده  

است. 

ششهرزاد اکشر رئیشس کمیسشیون مسشتقل حقوق بر 

بشه  تاکنشون  کمیسشیون  کشه  می گویشد  افغانسشتان 

هویت ۳۷ تن دسشت یافته اسشت که توسشط طالبان 

کششته و زخمشی ششده اند. مطابشق این آمشار، ۲۷ تن، 

به ششمول یشک خانشم، کششته ششده و ۱۰ تشن دیگشر 

زخمشی ششده اند. افشراد یاد ششده، همشه، غیر نظامشی 

بشوده و هیشچ نقششی در درگیری هشا  نداششته اند.

معلومشات  مطابشق  کشه  نوششته  توییشرش  در  او 

به دسشت آمده از منابشع معتشر محلی،  طالبشان حدود 

۲۱ تن از افراد وابسشته به نیروهای امنیتی و خیزش 

مردمشی را نیشز بشه قتشل رسشانده اند که کمیسشیون در 

مشورد این کشه آیشا افشراد یاد ششده ، در جنشِگ رو در رو 

توسشط طالبشان کششته ششده اند یشا پشس از اسشارت، 

تاکنشون بشه معلومشات دقیشق و معتری دسشت نیافته 

است.

ولسشوالی مالسشتان والیشت غزنشی پشس از آن کشه بشه 

گزارش هشای  کشرد،   سشقوط  طالبشان  گشروه  دسشت 

متعشددی از نقشض حقوق بشر و حقوق بر دوسشتانۀ 

سرمقاله

 انتظشار ایشن کشه طالبشان بشه افشراد ملکشی رحشم کننشد و 
کارمنشدان دولشت و فعشاالن رسشانه ای و حقشوق بشری را 
نکششند و بشه حقشوق اقلیت هشا و زنشان احشرام بگذارند و 
با ششبکه های تروریسشتی منطقه رابطه نداششته باششند، 

بیشش از حشد سشاده لوحانه اسشت.
اگشر تشا چنشد مشاه قبشل برخشی اششخاص از تغییشر طالبان 
سشخن مشی گفتنشد و نسشبت بشه پروسشه صلشح و گفتگو با 
ایشن گشروه بسشیار خوششبینانه اظهار نظر مشی  کردند؛ اما 
امشروز بشر هیشچ کسشی پوششیده نیسشت کشه گشروه طالبان 
نشه تنهشا تغییشر نکشرده انشد کشه در بسشا مشوارد رفتارششان 

خششن تر و خونخوار تشر ششده انشد.
دهششت و وحششت ایشن گروه و همدسشتی ششان بشه گروه 
های تروریسشتی منطقه، سشبب ششده کشه دو دهه آرامش 
نسشبی مشردم برهشم خشورده و امیدششان بشه زندگشی آینده 

تشا حدی زیشادی تنشزل کند.
بشا پیشروی هشای ایشن گشروه بشه سشوی مراکشز ولسشوالی 
هشا و والیشت هشا و ورود ملیششه هشای طالشب در ششهرها، 
موجشی از تشرس و وحششت را در میشان مشردم ایجشاد کرده 
اسشت. ملیششه هایی که بشا ابتدایی ترین موازین ششهری 
آششنایی ندارنشد و بشا حقشوق و کرامشت انسشانی بشه کلشی 

بیگانشه می باششند. 
از چشوکات  بیشرون  رفتارهشای  و  و وحششت  تشرس  ایجشاد 
انسشانی بخششی از اسشراتژی جنگشی ایشن گشروه بشرای 
مرعشوب کشردن طشرف مقابشل و نوعشی جنگ روانشی برای 
مششوش سشاخنت افشکار و اذهشان عامشه بشه حسشاب مشی 

ید. آ
برخشی  اششتباه  رویکردهشای  و  هشا  سیاسشت  متأسشفانه 
کششورهای بشزرگ در مشورد افغانسشتان و حشرص و تشاش 
آنهشا بشرای گریشز از مخمصشه جنشگ و ششتاب ششان بشه 
گفتگوهشای صلشح، رشایشط افغانسشتان را طشی دوسشال 

داد.  قشرار  گذششته در رساششیبی سشقوط 
برخشی  و  آمریشکا  کشه  هربشاری  اخیشر  هشای  سشال  در 
متحدانشش در بشاره افغانسشتان تصمیشم مشی گیرنشد، پایه 
هشای ثبشات و امنیشت در کششور متزلزل تشر و ناپایدار تشر 

مشی گشردد. 
ایشن روزهشا بشه دلیل سیاسشت هشای ششتاب آلشود آمریکا، 
صدهشا نفشر در افغانسشتان کششته مشی ششوند و هشزاران 
ششان  هشای  دارایشی  متشام  دادن  دسشت  از  بشا  خانشواده 
آواره مشی ششوند. همیشن اکنشون مشردم در چندیشن ششهر 
گشروگان  طالشب  هشای  ملیششه  دسشت  بشه  افغانسشتان 

 . هسشتند
در رشایط بسشیار حسشاس و ششکننده فعلی، سشفارتخانه 
هشای کششورهای خارجی بخصوص سشفارت هشای امریکا 
و بریتانیشا بشا نشر اعامیه هایی، اذهان مردم را مششوش 

کشرده و بشر تشرس و نگرانی آنها مشی افزاید.
ایشن سشفارت هشا یکشروز اعشام مشی کننشد کشه کارمنشدان 
خشود را از افغانسشتان خشارج مشی کننشد، روز دیگشر مشی 
گوینشد، جشان افغشان هایشی که با سشفارت و یا مؤسسشات 
مربشوط بشه آن کششورها کار کشرده انشد در خطرانشد و آن 
کششورها بشه صشورت عاجشل و فشوری بشه همشکاران افغشان 

خشود ویشزا مشی دهند.
بعشد اعامیشه مشی دهنشد و در آن از ششهروندان خشود می 
خواهنشد کشه هرچشه عاجل تشر افغانسشتان را تشرک کنند. 

برای این کشورها باید گفت که:
1-  مسشوول درجشه یشک وضعیشت فعلشی دولت های ششام 
هسشتند. ششام منشی توانیشد بشه بهانشه هشای گوناگشون از 
رشایشط  کنیشد.  خالشی  ششانه  مسشوولیت  ایشن  بشار  زیشر 
کنونی افغانسشتان نتیجه مسشتقیم سیاسشت هایی اسشت 

کشه ششام در دو دهشه گذششته گرفتشه ایشد.
2-  آیشا بشه لحشاظ انسشانی و حقشوق بشری تنهشا جشان 
ششهروندان ششام و همشکاران افغشان ششام ارزش دارد؟ آیا 
نجشات جشان همشکاران افغان ششام می تواند از ششام رفع 
مسشوولیت کنشد؟ کششته ششدن هشزاران نفر در ششهرهای 
رسپشل،  تخشار،  بدخششان،  نیمشروز،  هلمنشد،  مختلشف 
جوزجشان، غزنی و... از نظر ششام اهمیت نشدارد؟ آوارگی 
و دربشدری هشزاران خانواده حس انسشانی ششام را بر منی 

انگیزد؟
3-  ایشن ششب و روزهشا متشام مشردم افغانسشتان در آتشش 
همشه  ندارنشد،  پناهشی  هیشچ  مشردم  سشوزد.  مشی  جنشگ 
خسشته و درمانشده انتظشار مشی کششند کشه چه به رسششان 
خواهشد آمشد. برای این مشردم در چنین رشایشط، محتوای 
کننشده  ناراحشت  و  کننشده  مأیشوس  اعامیشه هشای ششام 

. ست ا
4-  ششام به صورت غیر مسشتقیم به جنشگ روانی طالبان 
کمشک مشی کنیشد. طالبان همشواره پیشروزی قطعشی خود 
را القشا مشی کند و ششام بشا اعامیه های تشان ادعای گروه 
طالبشان را تقویشت مشی کنیشد. مشردم بشاور مشی کننشد کشه 
وقتشی ششام بشا ایشن عجلشه افغانسشتان را ترک مشی کنید، 
معنایشش این اسشت کشه آتش جنگ در این کششور ششعله 

ورتشر ششده و طالبشان به پایتخشت نزدیکر می ششود.
5- امشروز بسشیج عمومشی بشرای مقابلشه بشا طالبان ششکل 
بشه  تفنشگ  بشه صشورت خودجشوش  مشردم  اسشت.  گرفتشه 
دسشت گرفتشه و در برابشر طالبشان مشی جنگنشد. اعامیشه 
هشای ششام بشدون ششک در کاهشش انگیشزه مشردم بشرای 
دفشاع و پاییشن آوردن مشورال نظامی نیروهشای امنیتی بی 

تأثیشر نخواهشد بشود.
و  خارجشی  کششورهای  هشای  سشفارت  از  مشا  انتظشار 
بخصشوص امریشکا و بریتانیشا ایشن اسشت کشه اگشر امیشدی 
بشه ایشن مشردم بیچشاره داده منشی توانیشد، حشد اقشل بشا 
نشر اعامیشه هشای مأیشوس کننشده، آنهشا را نشا امیشد و نشا 
راحشت نیشز نسشازید. اجشازه دهیشد تشا مشردم با مشورال باال 
از خشاک، حیثیشت و نامشوس ششان دفشاع کننشد و تشا مشی 

تواننشد جلشو پیشروی طالبشان را بشه ششهرها بگیرنشد.

غیر نظامشی  افشراد  عمشدی  کششتار  به خصشوص  بین املللشی، 

توسشط ایشن گشروه، منتشر ششد. 

در گشزارش کمیسشیون نوششته ششده کشه بشر بنیشاد یافته هشای 

پشس  طالبشان،  افغانسشتان،  حقوق بشر  مسشتقل  کمیسشیون 

از تشرف مرکشز و بخش هایشی از ولسشوالی مالسشتان، عشاوه 

امشوال  غشارت  مشردم،  بشا  غیر انسشانی  رفتشار  و  خششونت  بشر 

ششهروندان، تخریشب منشازل مسشکونی و مغازه هشا، دسشت بشه 

قتشل افشراد غیر نظامشی زده و  این گونشه بشا ایجشاد فضشای رعشب 

و تشرس، سشبب بی جشا ششدن هشزاران خانشواده، به ششمول زنان 

و کشودکان، از ایشن ولسشوالی بشه مناطشق دور و نزدیشک دیگشر 

ششده اسشت.

شناسایی کارمندان دولت و غارت اموال مردم

جنگجویشان گشروه طالبشان در تاریشخ ۱۹ رسطان از مسشیرهای 

کوتشل خشارزار، کندالن ش ششیرداغ، مکنشک و زردک بر نیروهای 

امنیتشی ولسشوالی مالسشتان والیشت غزنشی حملشه کردنشد کشه 

پشس از دو روز نشرد، مرکشز و بخش هایشی از ایشن ولسشوالی را 

تشرف کردنشد. هرچنشد سشه روز بعشد از ایشن رویشداد، نیروهای 

امنیتشی بشرای باز پس گیشری ولسشوالی مالسشتان تشاش کردند 

و سشاختامن  پیشروی  تشا مرکشز ولسشوالی  ترتیشب  ایشن  بشه  و 

قوماندانشی امنیشه نیشز را ترف کردنشد، اما رسانجشام مجبور به 

عقب نششینی ششدند و نتوانستند ولسشوالی را از تسلط طالبان 

رهشا کنند. 

حقوق بشر  مسشتقل  کمیسشیون  یافته هشای  بر اسشاس 

افغانسشتان،  گروه طالبان، پس از سشقوط ولسشوالی مالسشتان، 

بشا غیر فعشال کشردن ششبکه های مخابراتشی و تاششی خانه های 

زردک،  قریه هشای  در  جملشه  از  مناطشق،  از  برخشی  در  مشردم 

ششیرداغ،  پششی، میرادینه، نیقشول و آبدانه به منظور شناسشایی 

کارمنشدان دولتشی و افشراد وابسشته به خیشزش مردمی بشه ایجاد 

رعب و وحششت پرداختشه و افراد غیر نظامشی را مورد لت و کوب، 

خششونت و بد رفتشاری قشرار داده  اسشت. 

کمیسشیون می گویشد کشه از سشوی دیگشر، جنگجویشان طالبان 

تعشدادی از منشازل مسشکونی و مغازه هشا را نیشز تخریشب کشرده و 

امشوال متعلشق به افشراد غیر نظامشی را غارت کرده انشد. چنان که 

را  سشام  مخابراتشی  ششبکۀ  مربوط بشه  آنشنت  پایشه  یشک  آن هشا 

تخریشب کشرده و وسشایل آن را بشه ولسشوالی اجرسشتان منتقشل 

کرده انشد و نیشز چندیشن عشراده موتر و موتورسشایکل باششندگان 

ایشن ولسشوالی را بشه زور بشا خشود برده انشد.

روایت قربانیان و شاهدان

یشک تشن از ششاهدان عینشی به کمیسشیون مسشتقل حقوق بر 

افغانسشتان گفته اسشت که پس از سشقوط ولسشوالی مالستان، 

طالبشان بشه دو گشروه تقسشیم ششدند. دسشتۀ اول بشا نیروهشای 

امنیتی می جنگیدند و گروه دوم به منظور شناسشایی و تعقیب 

افشراد منتسشب بشه ارگان هشای امنیتشی و خیزش هشای مردمی، 

خانه هشا را تاششی می کردنشد. ایشن گشروه بشا افشراد غیر نظامشی 

رفتشار غیر انسشانی می کردنشد: آن هشا را از خانه های ششان بیرون 

می آوردنشد و یشا در بیشرون از خانشه گرفتشار می کردنشد و، پشس از 

خششونت و لت و کشوب ششدید، آنشان را تیر بشاران می کردنشد و به 

قتشل می رسشاندند. ایشن ششاهد عینشی می گویشد کشه طالبان ۷ 

تشن از اعضشای خانشواده و بسشتگان او را کشه هیشچ سشهمی در 

درگیری هشا نداششته اند و همشه دهقشان و مشردان زراعت پیششه 

بوده انشد، به صشورت بی رحامنشه بشه قتشل رسشاند ه اند. 

بر اسشاس اظهشارات ایشن ششاهد عینشی، طالبشان ششوهر خالشۀ 

او را کشه ۷۲ سشال عمشر داششته  و دهقشان بشوده اسشت، پشس از 

بیشرون کشردن از خانه اش، با دسشتامل خفه کرده و کششته اند و 

نیشز مبلشغ 25 هشزار افغانی پشول نقد از بابت فشروش درختانش 

را از او گرفتشه و بشا خشود برده انشد.

کشه  اسشت  گفتشه  کمیسشیون  بشه  دیگشر  عینشی  ششاهد  یشک 

جنگجویشان طالبان ششب هنگام به خانۀ یک تن از باششندگان 

ولسشوالی مالسشتان، کشه ششغل آهنگری و موتر فروششی داششته 

اسشت، می رونشد و کلیشد موتشر او را می خواهشد، اما او بشا امتناع 

تیر بشاران  و  می گیشرد  قشرار  طالبشان  مشورد خششم  کار  ایشن  از 

می ششود. فشردای آن ششب، پشر ۱۶  سشالۀ این مشرد، که متعلم 

صنشف نهشم مکتشب نیشز بشوده اسشت، به منظشور دادخواهشی نزد 

طالبشان مشی رود، امشا افشراد مسشلح وابسشته بشه طالبشان نه تنهشا 

مشورد  را  او  بلکشه  منی کننشد،  او  خواسشت های  بشه  اعتنایشی 

بشه  برگششت  و هنشگام  قشرار می دهنشد  و لت و کشوب  خششونت 

تیر بشاران می کننشد. او  خانشه، 

بر اسشاس اظهشارات یک ششاهد عینی دیگر، طالبشان، به منظور 

شناسشایی کارمنشدان دولتشی و افشراد وابسشته بشه خیزش هشای 

همیشن  بشه  و  می پرداخته  انشد  خانه هشا  تاششی  بشه  مردمشی، 

منظشور بشه سشمت خانشۀ یشک تشن از باششندگان محشل می روند 

و مسشتقیامً بشه تیر انشدازی رشوع می کننشد. صاحشب خانشه، بشه 

علشت تشرس از حضشور گشروه طالبشان، بشه تهکشوی پنشاه می برد، 

امشا طالبشان در داخشل تهکشوی نارنجشک می اندازنشد کشه مشرد 

مذکشور از ناحیشۀ پاهشا و دسشت مجشروح می ششود. در هشامن 

لحظشه، فرزنشد ۱۹ سشالۀ ایشن مشرد کشه داخشل خانشه بشوده و 

طالبشان متوجشه او حضشور او می ششوند، او را از خانشه  بیشرون 

آورده و بشه رگبشار گلولشه می بندنشد.

افشراد کشته ششده  طالبشان جنازه هشای  دیگشر،  مشورد  یشک  در 

توسشط خشود را بشا کمشک نگهبشان بشازار میرادینشه بشر موتشر باال 

می کننشد و پشس از آن نگهبشان را بشه قتشل می رسشانند تشا آمشار 

تلفشات آن هشا را افششا نکنشد.

یشک ششاهد عینشی دیگشر بشه کمیسشیون مسشتقل حقوق بشر 

افغانسشتان گفتشه اسشت کشه طالبشان، پشس از ترف ولسشوالی 

مالسشتان، بشه د کان یشک خیشاط مشی رود و از او می خواهشد که 

در مشورد مغازه هشا و ملکیت هشای حکیشم ششجاعی، یشک تشن 

از فرماندهشان خیشزش مردمشی، معلومشات بدهشد، امشا ششخص 

مذکشور از ارائشۀ معلومشات در ایشن مشورد خشود داری می کنشد و 

طالبشان او را تیر بشاران کشرده و بشه قتشل می رسشانند.

یشک باششندۀ قریشۀ زردک ولسشوالی مالسشتان بشه کمیسشیون 

مسشتقل حقوق بشر افغانسشتان گفته اسشت کشه گشروه طالبان 

سشه پشر زیشر ۱۸ سشال را، کشه بشه علشت جنشگ بشه مناطقشی 

امشن پنشاه بشرده بودنشد و زمانشی کشه دوبشاره بشه خانه هشای خشود 

بر می گششتند، گرفتشار کشرده و هر سشه تشن آن هشا را تیر بشاران 

کردند.

هم چنیشن،  زمانشی کشه طالبشان بشه منطقشۀ ششیرداغ ولسشوالی 

مالسشتان حملشه می کننشد، دو زن از خانه هشای خشود بیشرون 

می ششوند تشا ببینند چشه اتفاقی افتاده اسشت کشه هامن لحظه 

طالبشان آن هشا را بشه رگبشار می بندنشد و در نتیجشه یشک تشن از 

آن هشا کششته می ششود و یشک تن دیگشر، که مرمی به چششمش  

اصابشت کشرده اسشت، مجشروح و نا بینشا می گشردد.

بی جا شدگی و محرومیت از خدمات آموزشی و صحی

حقوق بشر  مسشتقل  کمیسشیون  یافته هشای  بر اسشاس 

و  زنشان  به ششمول  خانشواده،   ۲۵۰۰ کنشون  تشا  افغانسشتان 

کشودکان، از بخش هشای مختلشف ولسشوالی مالسشتان، به علت 

فشرار از خششونت طالبشان، بشه کابشل و ولسشوالی های جاغشوری 

و نشاور بی جشا ششده اند. نتایشج نظارت هشای کمیسشیون نششان 

می دهشد کشه خانشواده هشای بی جا ششده در فقشدان امکانشات 

اولیشه و رضوری، در وضعیشت سشخت و دششواری به رس می برند 

و ششامر زیادی از آن ها به مواد غذایی، آب آششامیدنی صحی، 

لبشاس و رسپنشاه دسرسشی ندارنشد.  

صحشی  خدمشات  بشه  مذکشور  خانواده هشای  ایشن،  بشر  عشاوه 

معلومشات  مطابشق  و  ندارنشد  دسرسشی  نیشز  آموزششی  و 

به دسشت آمده از منابشع محلشی، خانواده هشا و افشرادی کشه در 

ولسشوالی مالسشتان بشه رس می برنشد، بشه دلیشل تعطیشل بشودن 

و چالش هشای جشدی  بشا مششکات  و مراکشز صحشی  مکاتشب 

می باششند. مواجشه 

حقوق بشر  مسشتقل  کمیسشیون  یافته هشای  دیگشر،   سشوی  از 

افغانسشتان نششان می دهد که طالبان به باششندگان ولسشوالی 

مالسشتان اعشام کشرده  اسشت کشه پس از ایشن، زنشان و دخشران 

حشق ندارنشد بشدون محشرم و پوششش رشعشی بشه بیشرون از خانشه 

و مکتشب برونشد. طالبشان هم چنیشن تأکیشد کشرده اسشت کشه 

متخلفشان را مجشازات خواهشد کشرد. بشا وجشود ایشن ، وضعیشت 

تسشلط  تحشت  سشاحات  در  کشه  خانواده هایشی  حقوق بشری 

و  بشا چالش هشا  دارنشد،  قشرار  مالسشتان  ولسشوالی  طالبشان در 

نگرانی هشای جشدی مواجشه اسشت.

بنابراین،  کمیسشیون مسشتقل حقوق بشر افغانسشتان در ادامۀ 

به ویشژه  درگیشر،  طرف هشای  از  خشود  مکشرر  درخواسشت های 

حقوق بشر  موازیشن  رعایشت  لشزوم  بشر  مبنشی  طالبشان،  گشروه 

تأکیشد  دیگشر  بشار  یشک  بین املللشی،  دوسشتانۀ  حقوق بشر  و 

می کنشد که ویشران کردن تأسیسشات عام املنفعشه و خصوصی، 

حملشه بشر اهشداف غیر نظامشی و در پشی آن، کششتار افشرادی که 

از مصادیشق جنایشت جنگشی  ندارنشد ،  نقششی در درگیری هشا 

می ششود. محسشوب 

د زرنشج ښشار د لومشړۍ حصشې اوسشېدونکي احمشد فریشد پشژواک 

خشري اژانشس تشه وویل چشې تېشره ورځ دغه ښشار طالبانو سشقوط 

کشړ او ټشول چارواکشي لشه دغشه والیته تښشتېديل دي.

هغشه زیاتشه کړه: ))ټول چارواکي له ښشار تښشتېديل، یشا ترکیې ته 

تلشي یشا ایشران تشه، ښشار کشې څشوک نشه دي پاتشې، خلشک کورونو 

کشې پشټ دي، طالبشان ښشار کشې تګ راتګ کشوي، زموږ ښشار کې 

وحششت دی.(( د نیمشروز اوسشېدونکي بازمحمشد وویشل، تېره ورځ 

زرنشج ښشار لشه جګشړې پرته طالبانشو نیولشی، ټولې سشیمې طالبانو 

نیولشې دي، ټشول دولتشي ځایونه چور ششوي دي.

واليشت او ټشول ختيشځ زون دينشي عاملشان د نظشام او رستېرو ماتړ 

کشوي او کشه اړتيشا پيشدا ششوه نو سشنګر تشه به هشم د رستېشرو ماتړ 

تشه الړ يش.

فاصلشه  ترمنشځ  ممشر  او  ارګ  د  اوس  کشړه چشې  زياتشه  نومشوړي 

هشم لشه منځشه تللشې او پشه تېشرو ششلو کلونشو کشې لومشړی ځل دی 

چشې دينشي عاملشان په رسشمي بسشتونو کې مقرر ششول، سشلګونه 

لشه  امشورو کشې  پشه ټولشو  او  تشه ودانشۍ جشوړې ششوې  جوماتونشو 

عاملانشو مششورې اخيسشتل کېشږي.

د ننګرهشار وايل ضياءالحشق امرخېشل له ديني عاملانشو مننه وکړه 

چشې د نظشام او رستېشرو ماتشړ يې وکشړ رستېرو ته يشې دا ډاډ ورکړ 

چشې جګشړه يشې برحقشه ده او دوی يې تر ششا والړ دي.

هغشه وويشل: ))مخالفشن مشو پشه يشوه نوم هشم نشه پرېشږدي، د دين 

پشه نامشه مشو وژين، جومات کې مشو وژين، په رکوع کشې مو وژين، 

پشه اللشه اکشر ويلشو وژل کېشږو، الله اکر ځشان ته منسشوبوي.((

پاڼشه  پشر خپلشه فېسشبوک  د زرنشج ښشار اوسشېدونکي مشا بششیر 

لیشکي: ))مشوږ نیمروز والیت لشه جګړې پرته طالبانو ته سشپارلی، 

لشه دولتشه مشو وغوښشتل چشې ښشار پرېشږدي چشې امشارت رايش.((

د زرنشج ښشار اوسشېدونکي محمشد ابراهیم وویل، تېره ششپه هوايي 

حکومتشي ځواکونشه د طالبانو پشر تر کنټرول الندې سشیمو هوايي 

بریدونشه کړي دي.

د هغشه پشه خشره، پشه دغشو بریدونشو کشې د طالبانشو نومشول ششوی 

ولسشوال وژل ششوی دی. خو طالبانو د خپل ولسشوال وژل کېدل 

رد کشړي دي.

پشه ولشي جرګشه کشې د ننګرهشار د خلکشو اسشتازي عبدالشروف 

ششپون پشر وسشله والشو طالبانشو د سشولې او اوربند غږ وکشړ چې نور 

بايشد لشه جګشړې الس واخشي او افغشان وژنشه بنشده کشړي.

کشې  افغانسشتان  پشه  توګشه  مسشتقيمه  پشه  پاکسشتان  وايشي،  دی 

السشوهنه پيشل کشړې، خشو نشور دې د افغانسشتان د لشه منځشه تلشو 

خوبونشه نشه وينشي.

پشه ختيشځ کشې د سشېاب قشول اردو د عقيشديت او فرهنګشي چارو 

مديشر ډګشروال مولوي عجب خان سشاپي وويشل، اوس د دې وخت 

را رسشېدلی چشې ولشس او دينشي عاملشان لشه نظشام رسه پشه ماتشړ 

راپورتشه او وسشله والشو طالبانشو پشر خشاف غشږ پورتشه کشړي چشې په 

تېشرو څشو ورځشو کې د اللشه اکر د نشارې زمزمه کشول د دې چارې 

ښشکاره بېلګه ده.

دغشو دينشي عاملانشو ډاډ ورکړ، کشه اړتيا پيدا ششوه نو سشنګرونو ته 

بشه هشم الړ يش او د خپلشو رستېرو ماتشړ به وکړي.

 د زرنشج ښشار سشیمه ییشزې رسچینې وايشي چې دغه ښشار طالبانو 

نیولشی او اوس مهشال ټشول دولتشي چارواکشي لشه ښشار وتشي، خشو 

چارواکشي پشه دې اړه رسشنیو تشه څه نشه وايي.

د طالبانشو ویانشد قشاري یوسشف احمشدي تېشره ورځ ادعشا کشړې وه 

چشې د والیشت مقام ودانشۍ، امنیه قومانداين او په زرنج ښشار کې 

ځينشي نشور تاسیسشات د دې ډلشې تر کنټشرول النشدې راغي او د 

ښشار نورې سشیمې تشر تصفیې النشدې دي.

نشه  تشه ځشواب  رسشنیو  هيشڅ حکومتشي رسچینشه  ده،  یادونشې  د 

دي. کشړي  خامشوش  یشې  ټيلېفونونشه  او  ورکشوي 

 پشه ننګرهشار کشې د ختيشځ زون سشلګونو دينشي عاملانشو پشه يشوه 

غونشډه کشې د نظشام او امنيتشي رستېشرو ماتشړ څرګنشد کشړ او پشر 

وسشله والشو طالبانشو يشې غشږ وکشړ چشې اوربنشد او سشوله وکشړي.

دغشه دينشي عاملشان د زمشري په ۱۶مشه د ننګرهار پشه مرکز جال 

ابشاد ښشار کشې راټشول ششوي وو او ټينشګار يشې درلشود چشې نشور د 

پاکسشتان پشر خشاف د ممشر او سشنګر غشږ رسه يشو ځشای ششوی 

دی.د دينشي عشامل مولشوي غشازي ګل ششينواري وويشل چشې اوس 

د ممشر او سشنګر غشږ يشو ششوی، ولشس يشې هشم ماتشړ دی او ټول 

د نظشام د ماتشړ لپشاره د اللشه اکشر په نارو مسشت دي. هغشه زياته 

کشړه: ))مشا رسه زما د افغانسشتان د مظلوم ملت عاملان ششته، خو 

څشوک مشو اللشه اکشر ويلشو تشه هشم نشه پرېشږدي، پشه اذان کشې خو 

هشم اللشه اکشر ششته، هغشه رسه څنګه کشوې؟((

د ننګرهشار د حشج او اوقافشو رييشس مولشوي محمشد داود مجاهشد 

هشم د امنيتشي رستېشرو د ماتشړ ترڅنشګ وويشل چشې اوس د دغشه 

سیمه ییزې رسچینې: طالبانو د نیمروز مرکز زرنج ښار نیولی

ننګرهار کې سلګونو ديني عاملانو د نظام او رستېرو په مالتړ غونډه وکړه

کارتون

به جنگ روانی طالبان 
کمک نکنید

حفیظ اهلل زکی

  

لششکرگاه،  ششهر  در  کششور  دفاعشی  و  امنیتشی  نیروهشای 

120 تشن از جنگجویشان گشروه طالبان به ششمول 30 عضو 

پاکسشتانی القاعشده نیشز کششته ششدند. سشه روز اسشت کشه 

جنشگ ششدید در شهرلششکرگاه مرکشز والیشت هلمنشد میان 

گشروه  جنگجویشان  کششور  دفاعشی  و  امنیتشی  نیروهشای 

طالبشان جریشان دارد.

جنگجویـان  میـان  در  خارجـی  جنگجویـان  حضـور 

طالبـان

میشان  کشه  انشد  گفتشه  رسشانه ها  بشه  لششکرگاه  باششندگان 

جنگجویشان گشروه طالبشان ششامر زیشادی اتباع پاکسشتانی 

نیشز حضشور دارنشد. قبشا رئیشس جمهشور غنشی نیشز گفتشه 

بشود کشه بیشش از ده هشزار جنگجشو عمدتشا پاکسشتانی در 

ماه هشای اخیشر در صشف جنگجویشان گشروه طالبشان ملحق 

ششده انشد. عمشران خشان نخسشت وزیشر پاکسشتان در یشک 

گفتگشوی تلویزیونشی ایشن ادعشای کابشل را رد نکشرد ولشی 

گفشت کشه بیشش از 3 میلیون پناهنشده افغان در پاکسشتان 

بشه رس می برنشد کشه همه پششتون انشد و آنها هشواداران گروه 

طالبشان انشد. او اضافشه کشرد کشه بشا همشه تراکم رفشت و آمد 

میان دو کششور مششخص نیسشت که چه کسشی پاکسشتانی 

و چشه کسشی غیشر پاکسشتانی اسشت.

حضور جنگجویان بلوچ ایرانی در صف طالبان

ششهر زرنج روز گذششته به دسشت جنگجویان گشروه طالبان 

در غشرب کششور سشقوط کشرد. باششندگان ششهر زرنشج بشه 

رسشانه ها گفتشه اند کشه در میشان جنگجویان گشروه طالبان 

بلوچ هشای ایرانشی و اتبشاع پنجابشی پاکسشتان زیشاد دیشده 

می ششوند. پیششر نیشز منابشع امنیتشی از کششته ششدن و 

والیشت  جنشگ  در  ایرانشی  بلشوچ  ششهروند  پنشج  بازداششت 

فشراه خشر داده بشود. مقام هشای ارششد حکومت افغانسشتان 

بارهشا از حضشور جنگجویشان پاکسشتانی و افشراط گرایشان 

تاجیکسشتانی و ازبیکستانی در صف گروه طالبان شکایت 

کشرده انشد و تاکیشد کشرده اند کشه جنگجویان گشروه طالبان 

پاکسشتان  دینشی  مشدارس  و  حکومشت  توسشط  بی دریشغ 

حامیشت می ششوند. این مقام هشا در مشورد جنگجویان بلوچ 

و حامیشت حلقاتشی در حکومشت ایشران از گشروه طالبشان اما 

تشا کنشون چیزی نگفتشه اند. رئیس جمهوور غنشی به تازگی 

نیشز گفتشه اسشت کشه این کششور تحشت تهاجشم قشرار دارد و 

گشروه طالبشان در یشک ترکیب منسشجم از سشوی تروریسشت 

هشای خارجشی و کششور های حامشی آنان سشوق و اداره می 

شوند.

مردمشی و امنیتشی با متام تشوان مخالفان 

و  می کننشد  رسکشوب  را  دولشت  مسشلح 

داخشل  بشه  را  گشروه  ایشن  فعالیشت  اجشازه 

ششهر منی  دهنشد. آقشای احمشدی تأکیشد 

کشرد طالبشان وحامیشان ششان به فکشر این 

کوچه هشای  پشس  و  ششهر  در  کشه  اسشت 

ششهر هشرات قشدم بزننشد مگشر ایشن چنین 

نخواهشد ششد. سشخنگوی جبهشه مقاومت 

مردمشی حشوزه غشرب در ادامشه هشم افشزود 

روز گذششته ایشن گشروه در منطقشه کارتشه 

و آخشر بکرآبشاد حمشات پراکنشده داششتند 

کشه تحشرکات ششان دفشع گردیشد.

ایشن  قسشمت  در  طالبشان  کنشون  تشا 

تحشرکات ششان در ششهر هشرات اششاره  ای 

نکرده انشد. از یشک هفتشه بشه ایشن طشرف 

حمشات  بشا  دولشت  مسشلح  مخالفشان 

تهاجمشی ششان قصشد ترف ششهر هرات 

را دارنشد و بشا هشر بشار حملشه ششان تلفشات 

ششدند. متحمشل  را  سشنگین 

وزارت دفشاع ملشی اعشام کشرده اسشت کشه  

در 24 سشاعت گذششته در نقشاط مختلشف 

کششور 385 تشن از جنگجویشان گشروه طالبشان در نشرد بشا 

ششدند. هشاک  کششور  دفاعشی  و  امنیتشی  نیروهشای 

ایشن وزارت روز ششنبه 16 اسشد بشا نشر خرنامشه ای گفتشه 

اسشت کشه در ایشن نردهشا 210 تشن دیگشر از جنگجویشان 

گشروه طالبشان زخشم ششده انشد. در خرنامشه آمشده اسشت کشه 

ننگرهشار،  والیت هشای  در  طالبشان  گشروه  جنگجویشان  ایشن 

لوگشر، غزنشی، پکتیشکا، میشدان وردک، قندهار، هشرات، فراه، 

جوزجشان، سشمنگان، هلمند، تخار، بغان و کاپیسشا کششته 

و زخمشی ششده انشد.  خرنامشه می افزایشد کشه همچنشان، ۱۳ 

مایشن مختلشف النشوع کشه توسشط گشرووه طالبشان در نقشاط 

مختلشف کششور بشرای هشدف قشرار دادن افشراد ملکشی و نیشرو 

هشای امنیتشی جابجشا ششده بشود، نیشز کششف و خنثشا ششد.

والی نام نهاد نیمروز کشته شد

ایشن وزارت همچنشان گفتشه اسشت کشه عبدالخالشق مششهور 

بشه عابشد والشی نشام نهشاد گشروه طالبشان بشرای والیشت نیمروز 

نیشز در یشک حمله هوایی کششته ششده اسشت. گشروه طالبان 

امشا در ایشن مشورد چیشزی نگفتشه اسشت. ایشن درحالیسشت 

کشه وزارت دفشاع گفتشه اسشت کشه در نردهشای ششدید میشان 

 مسشئوالن در جهشه مقاومشت مردمشی زون 

غشرب می گویند حمله ششب ششنبه طالبان 

چندیشن  و  انجیشل  ولسشوالی  غشرب  در 

منطقشه دیگشر هشرات عقب زده ششده و این 

گشروه از محشل متشواری ششدند.  

برخشی  مناطشق  ایشن  در  آنشان  گفتشه  بشه 

همشکاری  طالبشان  بشا  محشل  باششنگان 

کرده انشد. عبدالشرازق احمدی، سشخنگوی 

غشرب  حشوزه  مردمشی  مقاومشت  جبهشه 

می گویشد: در ایشن حمله تعشداد از طالبان 

توسشط  و  بشوده  هشم  فراهشی  و  هلمنشدی 

آنشان  بشا  محشل  باششندگان  از  ششامری 

می گرفشت. صشورت  همشکاری 

وی بیشان داششت دلیشل ایشن کشه طالبشان 

بیششر از قسشمت غشرب ولسشوالی انجیشل 

و دیگشر نقشاط دسشت بشه حملشه می زننشد 

کشه  بشوده  افشرادی  از  تعشدادی  همشکاری 

هشم  آنشان  بشا  طشرف  ایشن  بشه  گذششته  از 

فکشر می باششند. او هششدار داد نیروهشای 

کشته شدن 385 جنگجوی طالبان در شبانه روز گذشته
حمالت طالبان در هرات

 و همکاری برخی باشندگان محل با آنان

بشر:  مســتقل حقوق  کمیســیون 



 و 

 

     گـروه طالبـان از بـدو تولـدش به عنـوان یک جریان 

خشـین نظامـی همـواره تأکیـد بـر ابـزار جنـگ و زور 

دهـه  سـالهای  آخریـن  در  گـروه  ایـن  اسـت.  منـوده 

از  اعظـم  قسـمت  بـود  توانسـته  وقتـی  میـادی  نـود 

خـاک افغانسـتان را تصاحـب مناید، وسـیله¬ی شـان 

جنـگ و اعـال زور و نـگاه ملیتاریسـم بـه سیاسـت 

بـود. بـه صـورت آشـکا را ایـن موضـوع را ثابت سـاخت 

کـه طالبـان بـر ضـد متامـی تسـامح و تسـاهل هـای 

طالبـان  دیـدگاه  از  اسـت.  ملـی  سـطح  در  سیاسـی 

فکـر  آنـان  کـه هاننـد  ایـن رسزمیـن  مردمـان  همـه 

تعقیـب  را  ایدئولـوژی  هـان  دقیقـا  و  کننـد  منـی 

منـی مناینـد، خصـم پنداشـته مـی شـود. در دوران 

حاکمیـت گـروه طالبـان حجـم مهاجـران افغانسـتانی 

از ایـن کشـور بـه حـد نهایـی خـود رسـیده بـود. هیـچ 

کسـی منـی توانسـت در فضـای رعـب و وحشـت کـه 

طالبـان در افغانسـتان ایجـاد کرده بـود زندگی مناید؛ 

بـه هـان خاطـر بـود کـه خیلـی عظیمـی از مردمـان 

افغانسـتان کشـور را تـرک منوده و دیـار مهاجرت را در 

پیـش گرفتـه بودنـد. 

دارد  کـه  تروریسـتی  عملکـرد  و  اندیشـه  بـا  طالبـان 

نظـم زندگـی مـردم افغانسـتان را در گذشـته هـم و در 

ایـن چنـد سـال اخیـر نیـز بـه تلخـی مواجـه سـاخته 

اسـت. مـردم افغانسـتان اعم از زنان و مـردان از تداوم 

جنـگ و خونریـزی به شـدت متنفـر اند. هرگز دوسـت 

ندارنـد بحـران افغانسـتان کـه عاملـش گـروه طالبـان 

اسـت بـه آن حـدی برسـد کـه دهـه نـود تکـرار گـردد. 

امـا گـروه تروریسـتی طالـب بـا شـعار دروغیـن جهـاد 

و سـؤ اسـتفاده از بیچاره¬گـی اقتصـادی مـردم و بـی 

خـری یـک عـده جوانـان جاهـل کـه در صوفـه هـای 

مـدارس کشـور های بیرونـی درس و تعلیم تروریسـتی 

مـی بیننـد؛ در تخریـب افغانسـتان و جـاری سـاخنت 

گـروه  منایـد.  مـی  وافـر  سـعی  خـون  هـای  جـوی 

طالبـان تشـنه بـه خـون مـردم افغانسـتان اسـت و در 

پـی ریختانـدن آن از هیـچ نـوع رزالـت و پسـتی دریـغ 

نکـرده و منـی کننـد. ایـن گروه مـزدور و تروریسـت که 

بـرای  افراطیـت دینـی اسـت  زاده شـده بسـر هـای 

بدنـام کـردن اسـام، قـرآن و سـنت پیامـر کمر بسـته 

و در آن راسـتا از آدم کشـی، جنایـت، قتـل عـام هـا و 

تخریـب زیـر بنـا هـای کشـور ماننـد مکتب، شـفاخانه 

و ... اغـاض منـی منایـد. همیـن گروه قدرت دوسـت 

و قـدرت طلـب کـه مدهـوش قـدرت و خـار خونریزی 

افغانسـتان هسـتند، بـی رشمانـه و ذلیانـه  مردمـان 

در پیـش قـدرت هـای منطقـه و جهـان زانـو مـی زننـد 

و قامـت خـم شـده¬ی شـان را بـه زمیـن مـی سـایند، 

تـا شـاید بتواننـد از اربابـان خویـش کریدیـت حاصـل 

بـا  قـرارداد  امضـأ  در  را  ذلـت  ایـن  منونـه¬ی  کنـد. 

آمریـکا کـه حـدود دو سـال قبل نهایـی گردید آشـکارا 

دیـده مـی شـود. بـا خارجـی هـا نشسـتند و بـا صفـت 

مـزدوری شـان سـند امضـإ کردنـد کـه بـر آنهـا حملـه 

منـی کننـد؛ امـا کشـنت و تشـدید حمـات نظامـی بر 

مردم افغانسـتان را به کمک باداران شـان روی دسـت 

گرفتنـد. 

از آن روزی کـه ایـن گـروه بـا ایـاالت متحـده امریکا در 

دوحـه قطـر تعهـد نامـه امضـإ کردنـد ماشـین جنگـی، 

تخریبـی و تروریسـتی شـان فعالـر از قبـل گردیـد و 

گـرگ صفتانـه به جان هزاران انسـان ایـن رسزمین در 

سـطح مملکـت حمـات شـان را آغـاز منودند. بـا آنکه 

امریکایـی هـا بـه طریق آقایـی از آنان خواسـته بود که 

در گفتـان بیـن االفغانـی بنشـینند و با جانـب دولت 

جمهوری اسـامی افغانسـتان مذاکـرات انجام دهند، 

امـا ایـن گـروه از ایـن تعهد شـان نیـز رس پیچی منوده 

و بـه تحریـک اربابـان شـان کـه همـواره بـرای دسـتور 

گرفـنت پیـش درهـای شـان زانـو بـه خـاک مـی سـاید 

و رستعظیـم فـرود مـی کننـد، رفتنـد و پروسـه تشـدید 

جنـگ و جـاری منـودن سـیل خـون مـردم افغانسـتان 

را گسـرده تـر رشوع کـرده اسـت. از پروسـه صلح قطر 

میـان مناینـدگان دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان 

نزدیـک بـه یـک سـال اسـت مـی گـذرد. این داسـتان 

عملـن عقیـم بـوده و بـه یـک شـعبده بـازی مـی مانـد 

کـه عـده¬ی را رسگـرم خـود سـاخته اسـت. از سـوی 

دیگـر جبهـات جنـگ را آنقـدر داغ و فعـال منـوده کـه 

اکنـون در متامـی والیـات افغانسـتان به نحـوی جنگ 

مناطـق  در  جنـگ  سـاخنت  ور  شـعله  اسـت.  جـاری 

هـا  کـه صـد  اسـت  گردیـده  مسـبب  کشـور  مختلـف 

از خانـه و محـل زندگـی شـان مجبـورا  انسـان  هـزار 

آواره شـوند. هـزاران انسـان بـی گنـاه هـر روز کشـته 

مـی شـوند. رسارس کشـور را هـراس و رعـب وحشـت 

افـزای فـرا گرفتـه اسـت. روزانـه ده هـا طفـل و کودک 

ایـن ملـک یتیـم مـی شـود. هـر روز صـد هـا زن بیـوه 

و بـی رس پرسـت مـی شـود. تخریـب امـوال عامـه از 

سـوی ایـن گـروه و توسـط جنگ جویان وحشـی شـان 

ادامـه دارد. عامـل متامـی ایـن بحـران هـا و معضات 

و کشـتار هـای مـردم افغانسـتان گـروه طالبان اسـت. 

گـروه طالبـان به میـز مذاکره میان افغانسـتانی اهانت 

پـس از آنکـه طالبـان، پـا را از قتـل و کشـتار 

مـردم فراتـر گذاشـت و اقـدام بـه ازدواج اجبـاری 

در  را  گسـرده ی  واکنش هـای  منـود  زنـان  بیـوه 

افغانسـتان  برانگیخـت. شـهروندان  سـطح کشـور 

بـا تقبیـح چنیـن اقدامـات ضـد ارزشـی طالبـان، 

و خواهـان  افغانـی خوانـده  فرهنـگ  مغایـر  را  آن 

ایسـتادگی و مقاومـت در برابـر ایـن گـروه شـدند، 

امـر  ایـن  شـبکه های اجتاعـی موضـع فعـال در 

بـی  مـردم  گسـرده  اعراضـات  منودنـد.  اتخـاذ 

جـواب منانـد و دامنه اعراضات تا سـطح سـفارت 

آمریـکا نیـز واکنـش برانگیـز شـد. ایـن سـفارت در 

کابـل بـا صـدور اطاعیـه ای اعام کرد کـه طالبان 

شـاری از زنـان بیـوه افغـان را بـه اجبـار بـه عقـد 

درمـی آورد. جنگجویانـش 

اسـد،   ۱۳ چهارشـنبه  روز  آمریـکا  سـفارت 

ازدواج  و  تسـلیم شـده  از کشـته شـدن رسبـازان 

و  داد  خـر  طالبـان  جنگجویـان  بـا  بیـوه  زنـان 

نوشـت: »گزارش هایـی وجـود دارد کـه طالبـان به 

نیروهـای دفاعـی افغـان وعـده می دهنـد کـه بعـد 

از تسـلیمی بـه آنـان آسـیب منی رسـانند در حالی  

و  می شـوند  مفقـود  شـب هنگام  نیرو هـا  ایـن  کـه 

بیوه هـای آنـان بـه ازدواج اجبـاری بـا جنگجویـان 

طالبـان وادار می شـوند«. سـفارت آمریـکا در کابل 

بـا انتقـاد از مـوارد یـاد شـده، بـه طالبـان هشـدار 

ایـن  در  شـده  منتـر  گزارش هـای  اگـر  کـه  داد 

و  تلقـی  جنگـی  جنایـت  باشـد،  درسـت  زمینـه  

جـرم انگاشـته می شـود. ایـن سـفارت از طالبـان 

وعده هـای  می خواهـد  اگـر  کـه  اسـت  خواسـته 

بـه  نبایـد  شـود،  گرفتـه  جـدی  آنـان  دادن  امـان 

افرادشـان اجـازه دهـد چنیـن اعالـی را مرتکـب 

شـوند.

ایـن هشـدار آمریکا به طالبان و اخبار کشـنت 

رسبازان تسـلیم شـده و ازدواج اجباری زنان شـان 

در حالـی اعـام می شـود که پس از تشـدید جنگ 

در شـال کشـور و تـرف چندیـن قریه به دسـت 

طالبـان، خـر می رسـد کـه ایـن گـروه بـا ارسـال 

نامه هایـی بـه سـاکنان قریه هـای تـرف شـده از 

آنـان خواسـته اند دخـران جـوان و زنان بیـوه را به 

عقـد جنگجویـان آنـان درآورند وگرنه آنـان را به زور 

بـه ازدواج وامی دارنـد و بایـد جوانـان خـود را هـم 

بـه صفـوف طالبان بفرسـتند تـا بـرای آموزش های 

خرهـا  ایـن  شـوند.  اعـزام  پاکسـتان  بـه  نظامـی 

بـه مجلـس مناینـدگان کشـور نیـز رسـیده اسـت و 

چندیـن تـن از وکای شـال هـم ایـن موضـوع را 

تاییـد کرده انـد. پس از خـروج نظامیـان خارجی و 

شـدت یافـنت جنـگ میـان طالبـان و قوای مسـلح 

کشـور و سـاقط شـدن شـاری از ولسـوالی هـا به 

دسـت طالبـان، تعـداد زیـادی از رسبـازان کشـور 

امـا  شـدند؛  تسـلیم  طالبـان  بـه  درگیـری  بـدون 

اینکـه پـس از تسـلیمی بـه چـه رسنوشـتی دچـار 

شـدند هنـوز دقیقـا معلـوم  نیسـت و زمزمه هایـی 

بـه گـوش می رسـد که احتـاال طالبـان آنـان را به 

قتـل رسـانده اند.

قتـال  رسـوایی  تشـت  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 

طالبـان،  توسـط  افغانسـتان  گنـاه  بـی  مـردم 

و  قندهـار  بولـدک  اسـپین  ولسـوالی های  در 

زنی هـا،  گانـه  افتـاد،  بـام  از  غزنـی  مالسـتان 

ایـن فرضیـه را تقویـت می کنـد در ولسـوالی های 

تحقیقـی  نهـاد  هیـچ  کـه  طالبـان  تـرف  تحـت 

از  ناشـی  ندارنـد  دسرسـی  مجـال  رسـانه ی  و 

قتـل هـای وسـیع اسـت کـه ایـن گـروه در صـدد 

پنهـان کـردن آن و چـاره اندیشـی در کتـان آن 

اسـت. بـا توجـه بـه ماهیـت فکـری و ایدئولوژیکی 

طالبـان، از زمـان ظهـور ایـن گـروه تـا ایـن دم کـه 

حـدود سـی سـال از آن می گـذرد، ایـن گـروه بـا 

فرهنـگ تسـاهل و مـدارا بیگانـه بـوده اسـت. قتل 

عـام  قتـل  بامیـان،  والیـت  یکاولنـگ  مـردم  عـام 

مـردم اهـل تشـییع در منطقـه ی »کنـدی پشـت« 

ولسـوالی شـاهجوی و مثـال هـای فـراوان از ایـن 

جنگـی  جنایـات  از  مصادیقـی  جنایـات،  دسـت 

اسـت کـه طالبـان در طـول تاریـخ ایـن رسزمیـن 

مرتکـب شـده انـد. طالبـان در زمانـی کـه بیش از 

نـود فیصـد خـاک این کشـور را در ترف داشـتند 

ایـن رسزمیـن مـی  و خـود را حاکمیـت بامنـازع 

از  را  افغانسـتان  تشـییع  اهـل  مـردم  پنداشـتند، 

مسـیر شـاهراه کابـل قندهـار بـه جرم شـیعه بودن 

بزرگسـال  و  مـرد، طفـل  و  زن  می کردنـد،  پاییـن 

حاکمیـت  زمـان  در  می بسـت.  رگبـار  دم  بـه  را 

طالبـان، مـردم اهـل تشـییع وقتیکـه از مرزهـای 

ایـران و پاکسـتان بـه خـاک شـان باز می گشـتند، 

بازرسـی  ایسـت های  و  طالبـان  سـیار  گزمه هـای 

موترهـای  در  تشـییع  اهـل  جسـتجوی  در  شـان 

مسـافر بـری بودند، آنـان را از موتـر پایین منوده و 

بـه محـات دلخـواه خود شـان هدایـت می دادند، 

در برخـی موارد اشـخاصی را به قتل میرسـاندند و 

برخـی دیگـر را بـه گونـه ی جـری به قاچـاق رفنت 

تـا قندهـار و غزنـی بـا هزینه گزاف وا می داشـتند، 

نگارنـده در آن زمـان موقعـی که همراه با دوسـتان 

خـود از مـرز اسـام قلعـه وارد کشـور شـدیم، در 

بازرسـی  ایسـت  در  هـرات،  شـهر  ورودی  دروازه 

طالبـان متوقـف شـده و بـه جرم شـیعه بـودن ما را 

در محلـی اسـکان اجباری دادنـد که از در و دیوار 

شـب  یـک  می باریـد،  خـون  و  وحشـت  بـوی  آن 

نهایـت  بـا  روز  آن  فـردای  و  نگهداشـتند  آنجـا  در 

در  بودیـم،  شـانس  هـم خـوش  خیلـی  کـه  منـت 

موتـری کـه خودشـان تهیـه منـوده بودند بـا هزینه 

خیلـی گـزاف و چندیـن برابـر کرایـه معمولـی تـا 

شـهر قندهـار بـه صـورت قاچاقـی منتقـل شـدیم، 

وقتیکـه از موتـروان علـت ایـن امـر را جویا شـدیم، 

هـای  ایسـت  طالبـان  راه،  مسـیر  در  کـه  گفـت 

و  منـوده  پاییـن  را  شـیعیان  کـه  دارنـد  بازرسـی 

بـه دم گلولـه بـه رگبـار می بندنـد، اینکـه ادعـای 

موتـروان وابسـته بـه طالبـان تـا چـه حـد صحـت 

داشـت دقیقـا ندانسـتیم کـه آیـا بخاطـر اخـاذی 

چندیـن برابـر پـول از مـردم شـیعه ما را بـه صورت 

قاچاقـی تـا قندهـار انتقـال دادنـد یـا اینکـه واقعا 

در مسـیر هـرات – قندهـار نیـز چنیـن قتـل عـام 

هایـی وجـود داشـت؛ امـا بـه هـر حـال، وحشـت 

هـر  در  و  می باریـد  شـهر  دیـوار  و  در  از  تـرس  و 

مسـیر جـاده، هیـوالی مـرگ پیـش چشـان نقش 

. می بسـت

طالبـان  هدفمنـد  قتل هـای  کـه  آنجایـی  از 

اهـل  جامعـه  خصـوص  بـه  افغانسـتان  مـردم  بـر 

نیـز  دموکراسـی  حاکمیـت  دهـه  دو  در  تشـییع 

می رسـد  نظـر  بـه  بعیـد  دارد،  و  داشـته  جریـان 

کـه کمریـن تغییـر در نگـرش ایـن گـروه پیرامـون 

شـهروندان کشـور بـه وجـود آمـده باشـد. چنانچـه 

مـا ایـاز نیـازی از چهره هـای رهـری طالبـان، در 

ایـن اواخـر از زبـان خـودش اعـراف منـوده بـود 

انـواع و اقسـام مختلـف  بـه  را  کـه » مـردم شـیعه 

بـه قتـل مـی رسـانیم بـدون اینکـه آنـان بویـی از 

قتـل  تبسـم،  شـکریه  هـای  قتـل  برنـد«.  ماجـرا 

امـام  مسـجد  بـر  حملـه  روشـنایی،  جنبـش  عـام 

الزمـان، مکتـب سیدالشـهدا، کـورس موعـود و ... 

مصادیقـی از قتـل عـام مردم اسـت کـه طالبان به 

صـورت هدفمندانـه بر اجرای آن تأکید داشـته اند 

و خانواده هـای فراوانـی را بـه عزا نشـانده اند. این 

همـه مصادیـق جنایـات جنگـی از تاریـخ حضـور 

ایـن گـروه تـا ایـن دم، بیانگـر آن اسـت کـه آنـان 

چیـزی بنـام کرامـت انسـانی و زندگـی شـهروندی 

بـدو ظهـور  از  اگـر  رسـمیت منی شناسـند.  بـه  را 

طالبـان تـا کنـون در برابـر ایـن همـه جنایاتـی که 

ایـن گـروه خلـق کـرده انـد چنـد منونـه و مصـداق 

از توسـعه، بازسـازی و شـهروند پذیـری را بـه یـاد 

داشـته باشـیم می تـوان از آن بـه عنـوان رگه هایی 

امـا  منـود؛  یـاد  گـروه  ایـن  تغییـر  بـه  گرایـش  از 

ایـن واقعیـت از هیـچ افغـان پوشـیده نیسـت کـه 

سـیه روزی،  تباهـی،  جـز  طالبـان،  ظهـور  میـراث 

تخریـب، کشـتار و خلـق تـراژدی چیـزی دیگـری 

نبـوده اسـت، بـا این حـال نهادهـای حقوق بری 

و سـفارت آمریـکا کـه هـم اکنـون خواهـان تحقیق 

و بازجویـی از جنایـات طالبـان شـده انـد، خـوب 

اسـت کـه متـام کارنامه هـای آنـان را حـد اقـل در 

و  مداقـه  مـورد  نظـام جمهـوری  حاکمیـت  دوران 

بـاز پرسـی قـرار دهـد تـا رسنـخ حقایـق بـه دسـت 

آمـده و عاملیـن قتـل عـام مـردم بـا تحمیـل انـواع 

جنایـات دیگـر شناسـایی شـده و از آنـان پرسـیده 

شـود که چـرا محل اسـکان مردم را بـه دخمه های 

اجسـاد بی جـان آنان مبدل سـاخته انـد. چنانچه 

آمریـکا و جهـان واقـف اسـت کـه افغان هـا از هـر 

گونـه تحقیـق در مـورد جنایـات جنگـی حایـت 

از  آمریـکا در حایـت  ایـن حـال،  بـا  می مناینـد، 

انسـانیت بـه ایـن امـر پیشـقدم شـوند و نهادهـای 

تحقیقـی کـه مسـئولیت بررسـی جنایـات جنگـی 

گردنـد  اعـزام  سـلطه  تحـت  مناطـق  بـه  دارنـد  را 

میـان  از  بـر غبـار جنایـات  پرده هـای کشـیده  تـا 

برداشـته شـود و آنچـه کـه واقعیـت اسـت بـه همـه 

رو منـا گـردد.

بـه معاملـه و  را  افغانسـتان  منـوده و رسنوشـت ملـت 

اسـتهزا گرفتـه اسـت. وقـت تلفـی منودنـد تـا تجدیـد 

قـوإ منایـد و بـه مناطـق زیـادی در روسـتاهای کشـور 

حمـات شـان را بـه پیـش بردنـد و از ضعـف و عـدم 

کارآمـدی و عـدم جدیـت دولـت نیـز اسـتفاده منـوده 

یازیـد. جنـگ هـای  بـه تـرف مناطـق زیـاد دسـت 

اخیـر و شـدت بخشـیدن حمـات نظامی بر ولسـوالی 

هـای والیـات و همچنـان بـه محـارصه کشـاندن مرکـز 

چنـد والیـت، رهـران خونخـوار ایـن گـروه را جـری تر 

سـاخت و بـه طبـل جنـگ و ایجـاد بحـران و ناامنـی 

در کشـور بیشـر کوبیـده و مـی کوبد. ماشـات بیش 

بـرای  را  زمینـه  افغانسـتان  اسـامی  دولـت  حـد  از 

مانـور دهـی و قتـل عـام منـودن مـردم توسـط طالبان 

بیشـر مهیـا منـوده اسـت. بـه کـررات ثابـت گردیـده 

اسـت کـه ایـن گـروه منطـق شـان خـون و وحشـت و 

انتحـار اسـت. پـس بایـد بوسـیله¬ی زور بـا ایـن گروه 

برخـورد منـود. ایـن گـروه در یـک فوبیایـی قـدرت بـا 

حـس افراطیـت قومـی و ایدئولوژیـک شـان مسـتغرق 

اسـت. چشـان جنـگ جویـان وحشـی ایـن گـروه را 

خـون حلقـه زده اسـت و جـز خـون چیـزی دیگـری را 

منـی بینـد و نـه مـی خواهد ببینـد. لذا با چنیـن افراد 

و اشـخاص مجبـور اسـت بـا زبـان و منطـق خود شـان 

صحبت و وارد معامله شـود. ماشـات بیشـر از این و 

عـدم بـه کار گیری قـوت نظامی در برابر اینان، سـبب 

کشـتار بیـش از حـد مـردم مظلـوم افغانسـتان شـده و 

بحـران انسـانی در ایـن کشـور بوقـوع خواهـد رسـید؛ 

کـا اینکـه ایـن بحـران عملـن وجـود دارد. 

اگـر گـروه طالبـان بـه کلیت و وحـدت افغانسـتان باور 

دارد؟ کـه بـا تأسـف ندارد، اگـر گروه طالبـان به ارزش 

هـای اسـامی ایـان دارد، اگر قـرآن را می شناسـند، 

اگـر پیامـر و سـنت پیامـر را مـی دانـد و اگـر متامـی 

بـه  چـرا  پـس!  نیسـتند؟  بـازی  شـان  بـرای  هـا  ایـن 

خونریـزی در میـان انسـان هـا و در میـان مسـلانان 

در جامعـه اسـامی تـا ایـن حـد عطـش از خود نشـان 

مـی دهـد؟ قـرآن و شـیوه پیامـر آیـا همیـن اسـت که 

اینـان در پیـش دارد؟ اگـر چنیـن اسـت ایـن اوامر که 

انسـان هـای بـی گنـاه قتـل عام شـود و بـه حیطه¬ی 

زندگـی خصوصـی مردم تجـاوز صورت گیـرد، در کدام 

آیـه و سـوره قـرآن امـده اسـت کـه دیگـران ندیـده و از 

آن بـی خـر انـد؟ در جنـگ هـا، غـزوات و رسیـه های 

پیامـر بـه عنوان رئیـس و بنیانگذار این مکتب انسـان 

سـاز، چند منـوده از تجاوزات و کشـتار هـای مردم که 

در میـدان جنـگ دخیـل نبـوده انـد دیـده مـی شـود؟ 

رهـران ایـن گـروه تروریسـتی و پـروژه¬ی کـه جنـگ 

افغانسـتان را بـه پـروژه هـای مافیایـی مـواد مخـدر و 

تبدیـل  بیگانـگان  اقتصـادی   – پـروژه هـای سیاسـی 

منـوده انـد، اکـرا بـا لبـاس مولـوی و بـه ظاهـر عـامل 

دیـن، ملبس هسـتند. اینهـا در تاریخ غـزوات پیامر و 

جنـگ هـای خلفای راشـیدن یـک منونه را پیـدا کنند 

و جنـگ امـروزی خـود شـان را در افغانسـتان در برابـر 

مـردم مظلـوم افغانسـتان توجیـه سـازند؛ اینـکار هرگز 

ممکـن نیسـت، زیـرا جنـگ اینـان در افغانسـتان نرد 

باطـل و بـرای حـرص و ولع خواسـته هـای غیر مروع 

سیاسـی شـان اسـت. گـروه طالبـان بدنبال تسـلط بر 

بـدوی  و  قبیلـوی  یـک گـروه  افغانسـتان و حاکمیـت 

اندیـش بـر ملت افغانسـتان اسـت.

تاریخـی  بسـیار حسـاس  در رشایـط  افغانسـتان  لـذا 

و  نظامـی  تحـول  هـر  و  اسـت  شـده  نزدیـک  خـود 

سیاسـی در این کشـور با دیـدگاه طالبانی این کشـور 

را بـه پرتـگاه سـقوط و تجزیـه منطقـوی رو بـرو خواهد 

هـای رشیـف  ملیـت  و همـه  افغانسـتان  مـردم  کـرد. 

سـاکن در افغانسـتان دیگـر آن کسـانی نیسـتند کـه 

در دهـه¬ی نـود میـادی بودنـد. همیـن طـور رشایط 

جهانـی و منطقـوی نیز کاملن دگرگون شـده اسـت. با 

ایـن حـال، تکـرار بایـد کـرد عامل بـه بحران کشـاندن 

افغانسـتان گـروه طالبـان اسـت.     

تشدید بحران و خونریزی 
طالبان عامل اصلی 
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 بازی با اعداد              3334
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3229    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج 3505
وزیر سفید را در خانه  c8 حرکت دهید. 

3534

جواب هدف         2981

  

 
ان

ی

ه
م

هنرو

ثور
ممکن است امروز در کارتان کارآمد نباشید زیرا که حس عملی تان بهترین 
نیســت. از اصرار ورزیدن اجتناب کنید و بر روی کارهای روزانه تان بمانید. 
عاقالنه اســت که از رفتن به هر سفری که برنامه ریزی کرده بودید اجتناب 

جوزا
حوادث غیر قابل پیش بینی رخ خواهد داد تا قبل از ظهر که برنامه های تان را 
به طور کامل تغییر می دهد. در طول یک سفر شخصی ممکن است شخصی را 

مالقات کنید که در آینده در کسب و کارتان به شما کمک کند.

سرطان
در شــکل بسیار خوبی نیســتید. بنابراین نباید که از شــانس تان استفاده 
کنید. شــرایط ســردرگمی که دارید ممکن اســت بر روی منابع فکری و 
فیزیکی تان تاثیر بگذارد. یک شــخص ســالمند سعی دارد که نظرات شما 

را نســبت به مشکالت کاری تان تغییر دهد.

اسد
امروز صبح، روابط تان توســط شــرایط گیج کننده ای که دارید تحت تاثیر 
قرار می گیرد و احســاس مختلطی خواهید داشت. اگر به شما فرصتی برای 
پیوســتن به یک مشارکت جدید پیشنهاد شد، بهتر است که گرفتن تصمیم 

در این باره را به زمان دیگری موکول کنید. 

سنبله

ممکن اســت مود خوبی نداشته باشید به دلیل مشــکالت مالی که دارید. زمان 
خوبی برای گرفتن تصمیمات مهم نمی باشد. اگر می توانید سعی کنید که از سفر 
کردن و یا حضور در جلســات اجتناب کنید. باید آرام باشید و ار بحث با بستگان 

بزرگتر پرهیز کنید.

حمل
ممکن است برنامه های عالی برای امروز داشته باشید که با انجام دادن کارهای 
مهمی سود زیادی نصیب شما می شود. با این حال، مجبور هستید که برنامه 
هــای تــان را تغییر دهید و و بعد از دریافت یک خبر به مســافرتی به همراه 

خانواده خواهید رفت.

میزان
احتماال امروز خیلی حســاس و ســردرگم باشــید، و این شرایط مامن 
تصمیم گیری شــما شــود. باید انجام کارهای تجاری را به زمان دیگری 

موکول کنید و درگیر کارهای چالش برانگیز نشوید. 

عقرب
امروز بعد از ظهر ممکن اســت مود خوبی نداشــته باشــید و نمی توانید که 
مشــکالت را حل کنید. اصرار نکنید! احساس خســتگی دارید و نمی توانید 
تمرکز کنید. باید بیشتر استراحت کنید و برخورد با شرایط حساس را به زمان 

دیگری موکول کنید.

قوس
روابط با دوستان تان ممکن است کمی تنش زا شود زیرا که دچار سوتفاهماتی 
هســتید. نباید تصمیمات مهمی در ارتباط با کار و حرفه تان بگیرید. وگرنه 
زمان زیادی را از دست خواهید داد. اگر باید تصمیماتی را بگیرید، بهتر است 

که در ارتباط با این قضیه با مشاوری صحبت کنید.

جدی
امروز به نظر نمی رسد که خیلی مطلوب باشد مخصوصا برای شروع کاری- 
فاقد حس عملی هستید. عالوه بر این؛ تصمیمات مهم در ارتباط با زندگی 

حرفه ای تان را باید به زمان دیگری موکول کنید.

دلو
امروز صبح، مهارت های برقراری ارتباطی تان کمتر رضایت بخش است. باید سعی 
کنید که ایده های خود را مرتب کنید و بتوانید خودتان را به وضوح بیان کنید 
وگرنه دچار ســوتفاهم خواهند شد. امروز چیزهای زیبایی برای خانواده خواهید 

خرید.

2982

فتح ـ فاتح ـ حتا ـ وفات 
ـ تــار ـ صحت ـ صورت 
ـ راحــت ـ حوت ـ تر ـ 

تصرف ـ تو ـ تور.
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حوت
امروز برای مالقات با دوســتان تان و یا ســفرهای کاری تان روز خوبی نیست. 
بیش از حد حساس هستید و این موضوع تاثیر منفی بر روی روابط تان خواهد 
گذاشت. معامالت مالی امروز توصیه نمی شود، زیرا که ممکن است مبلغ زیادی 

را از دست بدهد.

 شطرنج                     3506

خ

آرام بخشـ  اســبابـ  بازداشــتگاهـ  پویانـ  تشریفـ  ثبورـ  جهانگشاـ  
چاپلوس ـ حویج ـ خنــک ـ دکالمه ـ ذخیره ـ رازق ـ زبانزد ـ ژنده پوش ـ 
ساغر ـ شیراز ـ صوفی ـ ضریب ـ طوال ـ ظروف ـ عریض ـ غمخوار ـ فرخار 

ـ قاره ـ کافی ـ گراف ـ لعل ـ مفید ـ نخست ـ ورزش ـ همدرد ـ یتیم.

ز

یادداشت

     جشـنواره فلـم پکـن و هفتـه فلم هـای جکـی چـان بـه دلیـل 

شـیوع کرونـا در حالـی به تعویـق افتاده کـه چین از اکـران یک فلم 

پرمخاطـب و محبـوب هـم مامنعـت کـرده اسـت.

اکـران فلـم محبـوب »نـرد در دریاچـه چانگجین« که مـردم مدت ها 

روبـه رو شـده کـه  تاخیـر  بـا  بودنـد در حالـی  اکرانـش  انتظـار  در 

جشـنواره فلـم پکـن نیـز معلـوم نیسـت چـه زمانـی برپـا می شـود.

مشـاهده مـواردی از ویـروس کرونـا در چیـن موجـب شـده تـا ایـن 

برنامه هـا بـه زمـان نامعلومـی منتقـل شـوند.

فلـم حامسـی دربـاره جنگ کره به نـام »نرد در دریاچـه چانگجین« 

سـاخته چن کایگه، هارک تسـویی و دانته الم قرار بود ۱۲ اگوسـت 

راهی سـینامها شود.

بـه تعویـق انداخـن فلم هـای پرفروش در گیشـه سـینامها به معنی 

تضعیف فروش تابسـتانی اسـت و این در حالی اسـت که تا اینجای 

سـال مجمـوع فروش سـینامهای چین برابر ۴.۶۵ میلیـارد دالر بود 

کـه ۱۷ درصد از سـال ۲۰۱۹ و رشوع پاندمی کمرت اسـت.

اکنـون سال هاسـت کـه چیـن بخشـی از جـوالی و آگوسـت را تنهـا 

بـه فلم هـای چینـی اختصـاص می دهـد و امسـال نیـز بـه مناسـبت 

صدمین سـال تاسـیس حزب کمونیسـت چیـن، فلم هـای تبلیغاتی 

متعـددی بـرای ایـن بـازه انتخاب شـده بود.

دوره  یازدهمیـن  شـد  اعـام  گذشـته  پنج شـنبه  حـال  همیـن  در 

جشـنواره بین املللـی فلـم پکـن و ششـمین دوره هفتـه بین املللـی 

فلم هـای اکشـن جکـی چـان نیـز بـه دلیـل شـیوع کرونـا بـه تعویق 

افتـاده اسـت.

جشـنواره پکـن معمـوالً در اپریـل برگـزار می شـد اما امسـال به نیمه 

ماه آگوسـت منتقل شـده بود و قرار بود از ۱۴ تا ۲۱ آگوسـت برگزار 

شود.

جشـنواره جکـی چـان هـم قـرار بـود از ۶ تـا ۸ آگوسـت در داتونـگ 

برگزار شـود. این جشـنواره ۲۰ روز پیش اسـامی فلم های حارض در 

ایـن دوره را کـه دربرگیرنـده بهرتین صحنه های کونـگ فو بود، برای 

منایـش اعام کـرده بود.

بـه تازگـی گونـه دلتـای ویروس کرونـا در چین نیز مشـاهده شـده و 

شـیوع آن از نانجینـگ در اسـتان جیانـگ سـو رشوع شـده و بـه ۱۵ 

روسـتا و شـهر از جملـه پکـن رسایت کرده اسـت.

میـزان شـیوع کرونـا در چیـن در مقایسـه بـا بسـیاری از کشـورهای 

دیگـر انـدک اسـت امـا بـاز هـم بـه صنعـت سـینامی چیـن لطمـه 

می زنـد.

پنج شـنبه بـا انتشـار ایـن خـر اداره فلم چین بـا انتشـار اطاعیه از 

سـینامهای رسزمیـن اصلـی چین خواسـت تـا اقدامات پیشـگیرانه 

را بـه دقـت اجـرا کننـد و سـینامها در مناطـق خطـر بـاالی شـیوع 

تعطیـل شـوند و در مناطـق کم خطـر نیـز سـینامها بـا ظرفیـت ۷۵ 

درصـد بـه فعالیـت بپردازند.

روز جمعه کمیسـیون ملی بهداشـت چین ۱۲۴ مـورد ابتای جدید 

را تاییـد کرد.

مروری بر کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

جشنواره

سینما

      جشـنواره فلـم کارلـووی واری امسـال کـه با ۷ هفته تاخیر برگزار می شـود، 

روز پیـش فهرسـت فلم های حـارض در ایـن دوره را تکمیل کرد.

بـه گـزارش ددالیـن، »قصیـده گاو سـفید« سـاخته بهتـاش صناعی هـا و مریم 

مقـدم و »جـاده خاکـی« سـاخته پنـاه پناهـی ۲ فلـم سـاخته کارگردان هـای 

ایرانـی هسـتند کـه در بخـش افق هـای جشـنواره فلـم کارلـووی  واری ۲۰۲۱ 

بـه منایـش در می آینـد.

»قصیده گاو سفید« چهار اکران دارد و در روزهای ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۷ آگوست 

بـه منایـش در می آیـد و فلـم »جـاده خاکـی« نیـز روزهـای ۲۰، ۲۲، ۲۶ و ۲۷ 

آگوسـت دیده می شـود.

»بیـن دو دنیـا« از فرانسـه سـاخته امانوئل کریر بـا بازی ژویت بینـوش، »نقطه 

فروپاشـی« سـاخته مایـکل کورتیـز از آمریـکا محصـول ۱۹۵۰، »کفرناحـوم« 

سـاخته نادیـن لبکـی محصـول ۲۰۱۸ از لبنـان و فرانسـه و آمریـکا، »اتاقـک 

شـامره ۶« سـاخته جوهـو کوسـامنن از فنانـد و آملـان محصـول ۲۰۱۱، 

»کنفرانـس« سـاخته ایـوان توردوفسـکی از روسـیه محصـول ۲۰۲۰، »یـک 

کیـارا« سـاخته جونـاس کارپینانـو محصـول ۲۰۲۱ از ایتالیـا، »ماشـین مـن 

را بـران« سـاخته ریوسـوکی هاماگوچـی سـاخته ۲۰۲۱ از ژاپـن، »اسـتخدام 

کننـده و اسـتخدام شـونده« سـاخته انوئـل نیتـو زاس از مجارسـتان محصول 

۲۰۲۱، »پرها« سـاخته عمر الزهیری محصول فرانسـه و مـر ۲۰۲۱، »اولین 

اصـاح شـده« سـاخته پـل رشیـدر بـا بـازی ایـن هـاوک محصـول ۲۰۱۷، 

»ارواح« سـاخته آزرا دنیـس اوکیـاف از ترکیـه محصول ۲۰۲۰، »شـوالیه سـبز« 

سـاخته دیوید الوری محصول ۲۰۲۱ آمریکا، »بره« سـاخته والدمار یوهانسـن 

از فنانـد محصـول ۲۰۲۱، »رسزمیـن پرسهـا« سـاخته کادیـو کوپلینـی از 

ایتالیـا محصـول ۲۰۲۱، »آخریـن و اولین مردان« سـاخته یوهان یوهانسـن از 

فنانـد مصـول ۲۰۲۰، »خاطره« سـاخته آپیچاتپونگ ویراسـتوکول از کامبوج 

محصـول ۲۰۲۱، »آینه هـا در تاریکـی« سـاخته سـیمون هولـی از جمهـوری 

چـک محصـول ۲۰۲۱، »جاده مالهالند« سـاخته دیوید لینچ محصول ۲۰۰۱ 

آمریـکا، »نادیـا، پروانـه« سـاخته پاسـکال پانتـه از کانـادا محصـول ۲۰۲۰ و 

»نـه« سـاخته دیرتیـش بروگه مان از آملـان محصـول ۲۰۲۱ از جمله فلم هایی 

هسـتند کـه ایـن دوره در بخش هـای مختلـف اکـران می شـوند.

در پنجـاه و پنجمیـن دوره جشـنواره فلم کارلـووی واری ۳۲ فلم برای اولین بار 

اکران می شـوند.

ایـن جشـنواره کارش را بـا منایـش »زاتوپـک« سـاخته دیویـد اوندریـک درباره 

امیـل زاتوپـک برنـده ۴ مـدال املپیـک و مهم تریـن چهـره ورزشـی تاریـخ 

جمهـوری چـک رشوع می کنـد کـه ۲۰ آگوسـت بـه منایـش درمی آیـد.

ایـن دوره همچنیـن از بنیاد فلم مارتین اسکورسـیزی کـه بنیادی غیرانتفاعی 

اسـت و ۱۹۹۰ تاسـیس شـده تا از تاریخ تولید فلم و بازیابی آنها حامیت کند 

و تاکنون بازسـازی بیش از ۹۰۰ اثر کاسـیک سـینام را انجام داده با منایش 

۱۰ فلـم از ایـن مجموعه تجلیل می کند.

در بخـش رقابتـی ۱۲ فلـم جـای دارند که اسـامی آنها پیشـرت اعام شـده بود 

و فلم هایـی از جمهـوری چـک، بریتانیـا، آملـان، کانـادا، رصبسـتان، ایتالیا و 

کرواسـی را شـامل می شـود. فلم هـای بخـش رقابتـی رشق تا غرب نیز پیشـرت 

تعیین شـده بودند.

جشـنواره فلـم کارلـووی واری ۲۰۲۱ با ۷ هفته تعویق به دلیل شـیوع کرونا از 

۲۰ تا ۲۸ آگوسـت برگزار می شـود.
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کرونا نمایش فلم های جکی چان
را به تعویق انداخت

فهرست فلم های کارلووی  
واری تکمیل شد

بی دغدغگـی و اضطراب هـای پیش پا افتاده اسـت به 

مرتبـه ای اصیل تـر رهنمون می سـازد. اگـر می خواهی 

زندگـی را تـاب بیـاوری خـود را بـرای مـرگ مهیـا کن.

مـرگ و زندگـی بـه هم گـره خورده اسـت. فکر می کنم 

اگـر اندیشـه مـرگ نباشـد، زندگـی شـور و هیجانـش 

را از دسـت داده و غیـر قابـل تحمـل می شـود. نیچـه 

هـم می گویـد مـا بیشـرت زمانـی از مرگ می ترسـیم که 

زندگـی نکرده باشـیم.

آزادی

 آرویـن د. یالـوم آزادی را شـناخت مسـئولیت و عمـل 

کـردن بـه مسـئولیت تعریـف می کنـد. فـرد بـه طـور 

انتخاب هـا  زندگـی،  الگـوی  و  دنیـا  مسـئول  کامـل 

یافتـه کسـی  رشـد  انسـان  اسـت؛  اعـامل خویـش  و 

هسـت کـه بتوانـد مسـئولیت خـود را بـه عهـده گیـرد، 

نقـل  بـه  دیالـوم  و...  احساسـات  افـکار،  مسـئولیت 

مـرگ  بـا  کـه  هنگامـی  می نویسـد،  توایـن  مـارک  از 

مسـتقیم روبـرو می شـوی، خیلـی از کارهـا پیـش پـا 

افتـاده و کـم اهمیـت می شـود، آن وقـت نیـاز نیسـت 

کارهـای را کـه دوسـت نـداری انجـام بدهـی.

تنهایی

گاهـی فـرد در وضعیتـی قـرار می گیـرد کـه میـان او 

احسـاس  را  عمیـق  فاصلـه ای  اطرافـش  آدم هـای  و 

می کنـد، از همـه چیـز و همه جـا دور می شـود، اشـیا 

نظـر  بـه  ناشـناخته  کامـا  برایـش  اطـراف  محیـط  و 

می رسـد. هایدگـر بـه ایـن حـس اصطـاح در »خانـه 

نبـودن« بـه کار می بـرد. غربـت هـم چیـزی جـز ایـن 

نیسـت. در ایـن هنـگام متـام محیـط و اشـیا معنـای 

خـود را از دسـت می دهـد. ایـن هامن تنهایی هسـت 

تنهایـی  یعنـی  می کنـد؛  تعریـف  را  آن  یالـوم  د.  کـه 

بـه  اولـش  فصـل  بخـش،  ایـن  در  اگزیستانسـیال! 

شـناخت و رویارویـی تنهایـی پرداختـه و در فصل دوم 

بـه درمـان آن. 

یالـوم می گویـد انسـان بی رحامنـه تنهاسـت. تنهایـی 

اسـت،  بخـش  سـه  اگزیستانسـیال  درمانـی  روان  در 

بیـن فـردی، درون فـردی، و تنهایـی اگزیستانسـیال. 

تنهایـی بیـن فـردی بـه معنـای دور افتـادن از دیگران 

اسـت، امـا درون فـردی، اجـزای مختلف وجـود فرد از 

هـم جـدا می افتد، فرد احساسـات و خواسـته هایش را 

خفـه می کنـد، بایدهـا و اجبارها را به جـای آرزوهایش 

مـی پذیـرد، نسـبت بـه قضـاوت خـود بـی اعتـامد می 

شـود، و ویژگی هـای خـوب خـود را فرامـوش می کند. 

ایـن  اسـت.  اگزیستانسـیال  تنهایـی  اصلـی  بحـث 

تنهایـی بنیادی تریـن و ریشـه دارترین تنهایـی اسـت 

کـه بـا وجـود رضایت بخـش  بـودن روابـط بـا دیگـران، 

اسـت. باقـی  هم چنـان 

تنهـا  بـه دنیـا آمده آیـم، در دنیـا  تنهـا  هـر کـدام مـا 

ای قـادر بـه از بیـن بـردن تنهایـی نیسـت، در تنهایی 

نائـل می شـود. بـه درک خویـش  فـرد  اسـت کـه 

پوچی

چـرا زندگـی می کنیـم؟ بـرای چـه زنده ایـم؟ بـر چـه 

اسـاس بایـد زندگـی کنیـم؟ سـوال های کـه در یـک 

مرحلـه از زندگـی فـرد بـه آن روبـرو می شـود، این جـا 

دسـت  از  را  خـود  معنـای  بـودن  زنـده  کـه  هسـت 

رنـج  و  عـذاب  دچـار  بی معنایـی  در  فـرد  و  می دهـد 

می شـود.

وکتـور فرانـکل در کتـاب »انسـان در جسـتجوی معنا« 

مـی آورد  در  پـای  از  را  انسـان ها  آنچـه  می نویسـد، 

رنج هـا و رسنوشـت نامطلوب شـان نیسـت، بلکـه بـی 

معنـا شـدن زندگـی اسـت کـه مصیبت بـار اسـت. 

امـا ارویـن د. یالـوم می گویـد، بایـد راهـی باشـد برای 

عبـور از ایـن رنـج و عذاب. او می نویسـد، تنها حقیقت 

مطلـق ایـن اسـت که هیـچ چیـز مطلقی وجـود ندارد. 

انسـان در صورتـی می توانـد بـه مقـام واقعـی اش نائل 

شـود کـه هنـگام مواجهـه بـا پوچـی بـا شـکوه زندگـی 

کنـد: »راه حـل مسـئله زندگـی در پـاک کردن مسـئله 

است.« 

     گاهـی پیـش می آیـد کـه تنهایـی آزار دهنـده 

حـرف  او  بـا  تـا  باشـد  یکـی  می خواهـی  شـود. 

بزنـی و از حـرف زدن خودت احسـاس پیشـامنی 

را  بتوانـد حرف هایـت  کـه  یعنـی کسـی  نکنـی، 

بفهمـد. امـا مـن تـا می خواسـتم به یکـی نزدیک 

آدم هـا  از  بـودن  دور  چقـدر  می دیـدم  شـوم، 

خـوب اسـت. همـه چیـز فقـط از دور زیباتـر بـه 

برایـت  تنهایـی  کـه  این جاسـت  می رسـد.  نظـر 

زیباتـر جلـوه می کنـد. آن وقـت بـا تنهایی بیشـرت 

احسـاس راحتـی می کنـی؛ بـرای این کـه بتوانی 

بایـد در تکاپویـش برآمـده و آن را  کنـار بیایـی، 

بشناسـی.  بیشـرت 

بـا ایـن پیـش درآمـد مـن قصـد دارم مـروری بـر 

کتاب روان درمانی اگزیستانسـیال داشـته باشـم 

و مشـخصا روی پدیـده تنهایـی کـه یـک بخش از 

کتـاب را شـکل می دهـد بیشـرت متمرکـز باشـم. 

روان درمانی اگزیستانسیال

روان درمانـی اگزیستانسـیال نوشـته دکرت اروین 

د. یالـوم کتاب نسـبتا قطوری اسـت، در حدودی 

692 صفحـه. ایـن کتـاب دارایـی ده فصل و سـه 

بخـش اسـت و محتـوای کتـاب در واقـع بـه چهار 

دلواپسـی غایـی پرداختـه اسـت: مـرگ، آزادی، 

تنهایـی و پوچی. 

مرگ

دارد،  آدم هـا  مـا  زندگـی  در  مهـم  نقـش  مـرگ 

اکنـون وجـود داریـم ولی روزی می رسـد که دیگر 

نیسـتیم. انسـان را گریزی از مرگ نیسـت. مرگ 

فراینـد طبیعـی اسـت، فرمـان طبیعت این اسـت 

کـه هیـچ چیـز ابدی نیسـت!

فکـر کردن بـه مرگ بـرای خیلی از آدم ها دشـوار 

از  کـه  در حـدی  نظـر می رسـد.  بـه  ترسـناک  و 

سـوی هیـچ کسـی پذیرفتـه منی شـود، امـا مرگ 

جـزء از قانون هـای طبیعـت اسـت. هیچ انسـانی 

از زمـان پیدایـش تـا حال عمـر نکرده، چـون این 

کار ماهیـت طبیعـت را تغییـر شـکل می دهـد.

آرویـن د. یالـوم در ایـن کتـاب می گویـد، اگر چه 

نفـس مـرگ نابودمـان می کنـد اما اندیشـه مرگ 

بـه  نجامتـان می دهـد. مـرگ و زندگـی وابسـته 

یک دیگـر انـد. وقتـی مـرگ انـکار شـود زندگـی 

بخشـی از شـور و هیجانش را از دسـت می دهد، 

کوچـک می شـود، نقصـان می یابد. او می پرسـد، 

زندگـی را بـدون اندیشـه مـرگ تصـور کنید؟

شـوق  مـرگ  از  شـناخت  می نویسـد،  دیالـوم 

بـه  نسـبت  انسـان  دیـد  در  مـی آورد،  زندگـی 

زندگـی تغیـر بنیادینـی ایجـاد می کنـد و زندگـی 

فرد را از مرتبه ای که مشـخصه اش وامنودسـازی، 

هسـتیم و باالخره تنها از دنیا می رویم. هیچ کس 

حـارض نیسـت بـا دیگری یا بـرای دیگـری مبیرد. 

بنابرایـن یالـوم می گویـد،  فـرد باید یـاد بگیرد که 

بـا دیگـری ارتبـاط بـر قـرار کنـد. بـدون این کـه 

بـرای فـرار از تنهایـی باشـد و طـرف را بـه منزلـه 

در  بیـاورد.  پاییـن  تنهایـی  برابـر  در  دفـاع  ابـزار 

تنهایـی ایـن رویارویـی بـا تنهایـی اسـت کـه بـه 

فـرد ایـن امـکان را می دهـد تـا رابطه عمیـق و پر 

معنـا بـا دیگـری بـر قـرار کند.

هیـچ رابطـه ای قـادر بـه از میـان بـردن تنهایـی 

نیسـت. هـر یـک از مـا در هسـتی تنهـا هسـتیم، 

رشیـک  یک دیگـر  تنهایـی  در  می توانیـم  ولـی 

شـویم. 

اگـر فـرد می خواهـد رابطـه ای حقیقی بـا دیگری 

بـر قـرار کند بایـد حقیقتأ به دیگـری گوش دهد. 

گفتارهـا و رفتارهـای قالبـی و توقـع از دیگـری را 

کنـار بگـذارد و اجـازه دهـد پاسـخ دیگـری بـه او 

شـکل دهد.

رابطـه خـوب رابطـه ای اسـت کـه عـاری از نیـاز 

باشـد و ایـن رابطـه را یالـوم بـه دو بخش تقسـیم 

و  دارد  رشـد  انگیـزه  کـه  کسـانی  اسـت:  کـرده 

کـه  دارد. کسـانی  انگیـزه کاسـتی  کـه  کسـانی 

انگیـزه رشـد دارد، کمـرت نیازمنـد دیگران اسـت، 

کمـرت محتـاج رضایت مندی هـای فـردی اسـت. 

گاهـی حـس می کنـد دیگران بـار گردن اوسـت. 

بـه همیـن خاطـر خلوت گزینـی دوره ای را ترجیح 

می باشـد.  خودخواهـی  از  عـاری  می دهـد. 

می بخشـد و ایـن نشـانه قـدرت و زنـده بودنـش 

اسـت.

از دیـدگاه  انگیـزه کاسـتی دارد،  و کسـانی کـه 

در  عشـق  می بینـد.  دیگـران  بـه  فایـده  و  سـود 

شـود.  مـی  تبدیـل  دیگـری  چیـزی  بـه  آن هـا 

می کنـد  فکـر  می بخشـد  وقتـی  افـراد  این گونـه 

اسـت. خـورده  فریـب  کـه 

نیـاز  اسـاس  بـر  اکـرا  امـروزی  رابطه هـای  امـا 

کار  ایـن  مـن  مثـا  می شـود.  تعریـف  طرفـه  دو 

را انجـام می دهـم و در مقابـل از تـو ایـن توقـع 

را دارم. دلیـل ناکامـی رابطه هـا را یالـوم همیـن 

او می گویـد  قـرار دادن دیگـری می دانـد.  ابـزار 

بـه همیـن دلیـل اسـت کـه هـر قـدر بـه دیگـری 

می بینیـم. جذاب تـر  غیـر  را  او  شـویم  نزدیـک 

بـرای  می نویسـد:  یالـوم  د.  اوریـن  پـس 

فردیت یابـی الزم اسـت کـه فـرد تنهایـی هولناک 

را تـاب بیـاورد چـون کـه تنهایـی راه حـل نـدارد 

مقابـل  آن  بـا  بایـد  اسـت.  از هسـتی  بخشـی  و 

شـده و شـجاعانه او را تـاب بیاوریـم؛ هیـچ رابطـه 

راضیه سینا



توکیـو  املپیـک  بازی هـای  در  جاپانـی  جودوکاهـای       

رکـوردی اسـتثنایی کسـب کردنـد امـا ایـن برتـری پایـان 

نداشـت. خوشـی 

بخـش مهمـی از موفقیـت جاپان در جدول مدالیسـت های 

املپیـک مربـوط بـه رشـته جـودو اسـت. جایـی کـه زنـان و 

مـردان جاپـان در مسـابقات انفـرادی از 14 وزن 9طـا، 1 

نقـره و 1برنـز بـه خـود اختصـاص دادند کـه از زمـان تبدیل 

شـدن جـودو بـه یـک رشـته املپیکـی از سـال 1964 یـک 

رکـورد بی سـابقه محسـوب می شـود.

حـس برتـری و شـاره یک بـودن در جهان پس از شکسـت 

جودوکاهـای جاپانـی در آخریـن رقابـت مسـابقات املپیک 

ور رشـته فینـال تیمی مقابل فرانسـه با نتیجـه چهار بر یک 

بـه رسعـت از بیـن رفـت. کوسـی اینوئـه رسمربـی تیـم ملی 

جـودوی جاپـان بـه خربنـگاران گفـت: ایـن واقعیتی اسـت 

کـه بایـد بـا آن رو بـه رو شـویم. دنیـای جـودو بـه رسعـت 

در حـال پیرشفـت اسـت. مـن واقعـا مایـوس و ناراحتم چرا 

رتبـه  در  و  کنیـم  بـرآورده  را  انتظـارات  نتوانسـتیم  مـا  کـه 

دوم قـرار گرفتیـم. اگرچـه مـن خوشـبخت تریـن مـرد روی 

زمیـن هسـتم کـه با چنین ورزشـکاران فـوق العـاده ای کار 

می کنـم. 

تیـم ملـی قایقرانـی روسـیه بـرای اولین بـار در تاریـخ موفق 

بـه کسـب مـدال در رشـته های روئینـگ و کانـوی املپیـک 

. نشد

در حالـی کـه قـدرت منایـی تیـم مجارسـتان بـا سـه مـدال 

طـا، دو نقـره و یـک برنـز رقبا را مبهـوت کرده، تیـم نیوزلند 

نیز با کسـب سـه طا از این رشـته رشایط خوبی در جدول 

نهایـی مدال هـای املپیـک بـرای خـود ایجـاد کرده اسـت. 

همچنیـن ورزشـکاران آملـان  در رشـته های روئینـگ و کانـو 

تیـم ملـی برزیـل در دیـدار فینـال فوتبـال توکیـو 2020 
اسـپانیا را شکسـت داد و بـه عنـوان قهرمانـی رسـید.

بـه گـزارش اسـپوتنیک، تیم هـای ملـی اسـپانیا و برزیـل 
دیـدار فینـال فوتبـال المپیـک تابسـتانی توکیـو 2020 را 
برگـزار کردنـد کـه سـرانجام ایـن دیدار بـا حسـاب 2-1 به 

سـود سلسـائو خاتمـه یافـت.
ایـن دیـدار کـه در ورزشـگاه نیسـان انجـام شـد، در زمـان 
90 دقیقـه معمولـی دو تیـم به تسـاوی 1-1 رضایـت دادند 
امـا برزیلی هـا در وقت هـای اضافـه گل زدنـد و بـه عنـوان 

قهرمانـی دسـت یافتند.
ا ایـن حسـاب، اسـپانیا مـدال نقـره را گرفت و مکسـیکو که 

جاپـان را شکسـت داده بـود برنزی شـد.
ایـن در حالیسـت که ایـن برزیل در بجینگ چیـن )2008( 

بـه گفتـه او اگـر جاپانی هـا بخواهنـد در پاریـس درخشـش 

توکیـو را تکـرار کننـد بایـد کار بزرگـی انجـام بدهنـد. 

تدی ریرن جودوکای سـنگین وزن فرانسـوی پس از پیروزی 

پنجمیـن  شـد  موفـق  املپیـک  تیمـی  جـودوی  رشـته  در 

پایـان  در  او  بیاویـزد.  گـردن  بـه  را  املپیکـی خـود  مـدال 

ایـن مسـابقه در حالـی کـه بـه شـدت هیجـان زده بـود بـه 

خربنـگاران گفـت: این سـومین مدال طـای املپیک من و 

پنجمیـن مـدامل در کل املپیـک هاسـت. فکـر می کنم این 

یـک مسـئله بسـیار مهـم اسـت. او سـپس بـا شـوقی تکـرار 

نشـدنی بـه خربنـگار فرانسـوی گفت: ایـن یک رویاسـت ما 

در فینـال تیـم جاپـان را بردیـم، وای!

بـا دو مـدال طـا، یک نقـره و چهار برنـز بهرتین تیـم از نظر 

تعـداد مدال هـا در ایـن مسـابقات بودند.

پـس از منایـش نـه چنـدان جالـب تیم روسـیه در مسـابقات 

ریـو ایـن اولیـن بـار اسـت کـه روس هـا حتـی یک مـدال در 

ایـن مسـابقات)کانو و روئینـگ( بـه دسـت منی آورنـد.

از  طـا   37 کسـب  بـا  چینی هـا  املپیک هـا  تاریـخ  در 

رقابت هـای کانـو و روئینگ در مجموع بهرتیـن نتیجه تاریخ 

ایـن مسـابقات در ایـن رشـته 

سـوم شـده بود و در لنـدن )2012( نقـره گرفته بود.

فرانسه جشن جودوی جاپان را خراب کرد

  سال پانزدهم   شماره  4273   یک شنبه   17  اسد  1400   8  اگست  2021 
www.dailyafghanistan.com

5

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

 صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا 0798000331 
 مدیرمسوول: محمد هدایت 0744459575 

 سردبیر: حفیظ اهلل زکی 0799157371 
 مدیر خبر: علی رضا احمدی

 روزنامه »افغانستان ما« از همۀ دانشمندان و 
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید. 

 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز 
دارد.

 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها 
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه 

است.

 آدرس: کابل، ناحیه ششم، روبه روی لیسه حبیبیه
 شماره های تماس: 0777005019 و 0799005019 

 آدرس الکترونیکی: 
thedailyafghanistan@yahoo.com

 ویب سایت:
http://www.dailyafghanistan.com

 کاریکاتوریست: خالق علی زاده
 دیزاین: علی رضای تحقیق و عبداهلل زمانی
 وب سایت:حسین  انصاری 0792919494

عبور آمریکا از ۱۰۰ مدال در توکیو

چین فاتح فینال تنیس روی میز تیمی المپیک

ایران اسناد دست داشتن در حمله به کشتی
مرسر استریت را جعلی خواند   

راننـده قطـار پـس از شـنیدن صداهایـی از داخـل 

واگن هـا، قطـار را متوقـف کـرد.

بـه گفتـه بازرسـان، مظنـون پـس از زخمـی کـردن 

افـراد روی ریل هـا پریـد و فـرار کـرد. خدمـه قطـار 

مسـافران را به نزدیکرتین ایسـتگاه هدایت کردند.

یکـی از شـاهدان، کـه در قطـار بـود، بـه ان اچ کی 

نیـوز گفـت مردم ناگهـان رشوع به دویـدن کردند و 

از یـک واگـن بـه واگـن دیگر فـرار کردند.

بـه  و  شـد  فروشـگاه  یـک  وارد  سـپس  مظنـون 

کارکنانـش گفـت او "مظنـون حادثـه گزارش شـده 

توسـط رسـانه های خـربی" اسـت و از فـرار خسـته 

شـده اسـت.

کـه  کـرد  تأییـد  شـنبه  روز  اوایـل  توکیـو  پولیـس 

یـک مـرد سـی و چنـد سـاله را دسـتگیر کـرده، اما 

نکـرد. ارائـه  بیشـرتی  جزئیـات 

۹ نفر از ۱۰ زخمی به بیارستان منتقل شدند.

بـا وجـود اینکه جاپان یکی از امن ترین کشـورهای 

جهان اسـت، در سـال های اخیر تعـدادی حمله با 

چاقو صورت گرفته اسـت.

در سـال ۲۰۱۹، مـردی در کاوازاکـی بـه گروهـی 

از دانـش آمـوزان مدرسـه که منتظر اتوبـوس بودند 

حمله کرد. در آن حادثه دو نفر کشـته و دسـت کم 

۱۸ نفـر زخمی شـدند.

"واقعیـت پدیـده تغییـرات آب و هوایی" را نشـان 

می دهـد.

دمـای هـوا در چنـد روز گذشـته درایـن کشـور 

بـوده اسـت. از ۴۰ درجـه سـانتیگراد  بیـش 

درگیـر  هـم  یونـان  همسـایه  کشـور  ترکیـه، 

اسـت. جنگلـی  سـوزی های  آتـش  شـدیدترین 

تاکنـون هشـت نفـر در آتـش سـوزی های ترکیـه 

کشـته و دههـا هـزار نفر هـم در مناطق سـاحلی 

جنوبـی ایـن کشـور مجبـور بـه تخلیـه خانه هـای 

شـدند. خود 

      مـردی جمعـه شـب در قطـار شـهری توکیـو بـا 

چاقـو بـه مسـافران حملـه و ۱۰ نفر را مجـروح کرد.

بـر اسـاس گـزارش رسـانه های محلی، فـرد مظنون 

کـه ۳۶ سـال دارد، گفتـه اسـت بـا دیـدن زنانی که 

"خوشـحال بـه نظـر می رسـیدند" عصبانـی شـده و 

خواسـته آنها را بکشـد.

یکـی از قربانیـان، دانشـجوی زنـی اسـت کـه بـه 

شـدت آسـیب دیـده اسـت. بقیـه جراحـات کمرتی 

دارنـد.

اسـت  نـادر  جاپـان  در  دسـت  ایـن  از  جرایمـی 

میزبـان  کـه  توکیـو،  در  امنیتـی  شـدید  تدابیـر  و 

اسـت. جریـان  در  اسـت،  املپیـک  بازی هـای 

ایـن فـرد سـاعت ۲۰:۴۰ دقیقـه جمعـه )۱۱:۴۰ 

بـه وقـت گرینیـچ( بـه مسـافران قطـار در نزدیکـی 

ایسـتگاه سـیجوگاکوین حملـه کـرد.

     آتـش سـوزی ها در یونـان تاکنـون بـه کشـته 

شـدن دو نفـر منجـر شـده و شـش منطقـه هم به 

دلیـل غیرقابـل کنرتل بـودن آتش به حـال آماده 

بـاش کامـل درآمده انـد.

از مجـروح شـدن شـاری  گزارش هـا همچنیـن 

می دهـد. خـرب 

آتـن،  شـالی  حومـه  دود  از  بزرگـی  ابرهـای 

پایتخـت را پوشـانده و از مـردم خواسـته شـده تـا 

کننـد. تـرک  را  خـود  خانه هـای 

یـک آتش نشـان داوطلـب در پی سـقوط تیر برق 

در حومـه پایتخـت جان خود را از دسـت داد.

آتـش   ۱۵۴ بـا  نشـانان  آتـش  حـارض  حـال  در 

هسـتند. مواجـه  کشـور  رسارس  در  سـوزی 

بدتریـن ایـن آتـش سـوزی ها کـه وزش بـاد آن هـا 

را تشـدید کـرده در نواحـی شـالی آتن بـه وقوع 

پیوسـته اسـت. دامنـه آتـش همچنیـن به سـمت 

بـه  نزدیـک  نواحـی  و  ائوبویـا  جزیـره  نزدیکـی 

املپیـا باسـتانی، زادگاه اولیـه بازی های املپیک 

کشـیده شـده اسـت.

از هـزاران سـکنه حومـه آتـن خواسـته شـده تـا 

کننـد. تـرک  را  خـود  خانه هـای 

در  اروپـا  نقـاط  از  دیگـر  بسـیاری  ماننـد  یونـان 

تابسـتان امسـال بـا گرمـای شـدید روبـرو اسـت.

مـوج شـدید گرمـا در یـک هفتـه گذشـته باعـث 

از مناطـق  آتـش سـوزی هایی در بسـیاری  بـروز 

ایـن کشـور شـده اسـت.

نخسـت وزیـر یونان گفتـه که این آتش سـوزی ها 

مـدال طـا را بـه دسـت آورد تـا ایـاالت متحـده بـا ۱۰۱ 

مـدال، در مجمـوع باالتـر از متـام کشـورها قـرار بگیرد.

ایـن در حالـی اسـت که چین چهـار مدال طـا از آمریکا 

بیشـرت دارد و بـه همیـن خاطـر علـی رغـم تعـداد مـدال 

کمرت صدرنشـین اسـت.

جنوبـی را شکسـت دهـد و به مـدال برنـز تنیس روی 

میـز تیمـی املپیک توکیو برسـد.

مـا لونـگ عضـو تیـم چین پـس از کسـب ایـن طای 

نتایـج  بهرتیـن  می خواهنـد  همـه  گفـت:  ارزشـمند 

خـود را در املپیـک بـرای رسـیدن به رویاهایشـان در 

متـام سـال هایی کـه زحمـت کشـیده انـد، به دسـت 

بـازی  سـه  در  اکنـون  کـه  دو جهـان  آورنـد. شـاره 

شـده  طـا  مـدال  پنـج  کسـب  بـه  موفـق  املپیـک 

اسـت، گفـت: املپیک همیشـه برای مـن خیلی مهم 

بـوده اسـت.

اللیـگا  کـه  داننـد  مـی  همـه  برعکـس،  ولـی  دانـد 

کـه  دارد  کلـی  قانـون  یـک  دسـتمزدها  مـورد  در 

بـرای متـام تیـم هـا یکسـان اسـت. بارسـا مشـکات 

گذشـت  بـا  تنهـا  کـه  دارد  وحشـتناکی  اقتصـادی 

زمـان و طـی سـال ها مـی توانـد از بین برود. مسـی 

نیـز در همـه ایـن مـدت سـکوت کـرده بـود و حتـی 

قـراردادش  راسـتای متدیـد  در  هـم  یـک مصاحبـه 

انجـام نـداد و چـراغ سـبزی از او ندیدیـم.«

مقصـد مسـی:» لئـو یـک سـال بـه جـام جهانـی می 

خواهـد در باالتریـن سـطح باشـد و بعیـد مـی دانـم 

بـه لیـگ آمریـکا بـرود. سـیتی یـا پـی اس جـی تیـم 

بعـدی او خواهنـد بـود و نظـر من روی پـی اس جی 

است.«

     ایـاالت متحـده در روز پانزدهـم املپیـک توکیـو 

تعـداد مـدال هایـش را سـه رقمـی کـرد.

ورزشـکاران آمریکایی امروز رشوع خوبی را داشـتند 

از  نیمـی  هنـوز  کـه  رشایطـی  در  شـدند  موفـق  و 

مـدال   ۱۰۰ رکـورد  از  مانـده،  باقـی  مسـابقات 

بگذرنـد.

صبـح شـنبه سـاعت ۶ بـه وقـت جاپـان، سـیدل در 

ماراتـن زنـان یـک برنز بـرای آمریکا کسـب کـرد. در 

ایـن رشـته دو دونـده کنیایـی مـدال طـا و نقـره را 

بـه دسـت آورد.

سـاعتی بعـد در فینـال بسـکتبال تیـم ملـی آمریکا 

بـا نتیجـه ۸۷-۸۲ فرانسـه را شکسـت داد و بـرای 

سـومین دوره متوالی قهرمان بسـکتبال در املپیک 

گرفت. لقـب 

در گلـف انفـرادی نیز کوردا ورزشـکار آمریکایی یک 

     روز گذشـته تیـم تنیـس روی میـز چین موفق 

شـد آملـان را از پیـش رو بـردارد و بـه قهرمانـی 

برسد.

تیـم تنیـس روی میـز چیـن کـه بـا برتـری قاطـع 

نسـبت بـه فرانسـه و کـره جنوبـی بـه فینـال این 

در  بـود،  رسـیده  توکیـو  املپیـک  در  مسـابقات 

آخریـن بـازی هـم تیـم آملـان را شکسـت دادنـد 

و بـه مـدال طـا رسـیدند.

در دیـدار رده بنـدی ایـن مسـابقات نیـز جاپـان 

میزبـان موفـق شـد با نتیجه سـه بر یـک کوریای 

رئـال  سـابق  آرجانتینـی  بازیکـن  و  مربـی       

از  یکـی  الپورتـا  خـوان  اسـت  معتقـد  مادریـد 

مقـران جدایی لیونل مسـی از بارسلوناسـت.

بـازی  بارسـلونا  بـرای  دیگـر  مسـی  لیونـل 

نخواهـد کـرد. خـربی عجیـب و حیـرت انگیـز 

کـه پنجشـنبه شـب باشـگاه بارسـلونا رسـا آن 

را تاییـد کـرد. پـس از مـاه هـا مذاکـره رسانجام 

بارسـلونا بـه دلیـل مشـکات مالی نتوانسـت با 

مسـی بـه توافق برسـد و فـوق سـتاره آرژانتینی 

اکنـون بایـد بـه دنبـال تیمـی دیگـر بـرای خود 

باشـد.

الپورتـا در کمپیـن هـای انتخاباتـی خـود وعده 

داده بـود کـه هـر طـور شـده بـا مسـی متدیـد 

خواهـد کـرد و در هفتـه هـای اخیـر نیـز روی 

ایـن قضیـه تاکیـد داشـت ولـی در عمـل اتفاق 

دیگـری رخ داد.

خورخـه والدانو در مورد جدایی مسـی از بارسـا 

بـه اونـدا رسو گفـت:» بازیکنی از بارسـا خواهد 

رفـت کـه یـک مرجـع و الگـوی متام عیار اسـت 

بزرگـی  اقتصـادی  و  ورزشـی  تبعـات  قطعـا  و 

ایـن  داشـت.  خواهـد  همـراه  بـه  بارسـا  بـرای 

گـران متـام  بـه خصـوص  الپورتـا  بـرای خـوان 

خواهـد شـد. قضیـه ای کـه قـرار بود همـه چیز 

بـه رضرش  بـه سـود الپورتـا کنـد، در عمـل  را 

متـام شـد و ایـن بزرگرتیـن افتضـاح مدیریتـی 

اوسـت.«

والدانـو ادامـه داد:» اوضـاع بـه گونـه ای شـده 

کـه همـه اللیـگا را مقـر جدایـی مسـی مـی 

ده نفر در حمله با چاقو در توکیو زخمی شدند

آتش سوزی های گسترده در یونان؛
هزاران نفر مجبور به تخلیه خانه های خود شدند  

عمـا برگزاری سـوپرلیگ منتفی شـود. قـرار بود 

یوفـا بـر علیـه سـه باشـگاه فـوق جرایم سـنگینی 

در نظـر بگیـرد ولـی آنهـا در دو دادگاه مختلـف 

توانسـتند بـه پیـروی برسـند و مانـع احـکام یوفـا 

شـوند؛ هرچنـد اتحادیـه فوتبـال اروپـا همچنـان 

اروپـا"  روی رای مثبـت "دیـوان عالـی اتحادیـه 

خوشـبین اسـت.

لیونـل  عـاوه  بـه  یـورو  میلیـون   478 بارسـلونا 

مسـی را بـه دلیـل مشـکات اقتصـادی ناشـی 

از پاندمـی کرونـا از دسـت داده و زنـده کـردن 

دوباره سـوپرلیگ برایش اهمیتـی مضاعف دارد. 

اگـر سـوپرلیگ برگـزار مـی شـد، بارسـا قطعا می 

توانسـت بـا لیونـل مسـی متدیـد کنـد ولـی ایـن 

اتفـاق رخ نـداد.

     روسـای سـه باشگاه بارسلونا، رئال و یوونتوس 

دیروز جلسـه مهمی در مورد سوپرلیگ داشت.

دیگـر  معتـرب  منبـع  چنـد  و  موندودپورتیـوو 

کاتالونیـا خـرب از حضـور فلورنتینـو پـرز و آنـدره آ 

و  رئـال  روسـای  دادنـد.  بارسـلونا  در  آنیلـی 

پـرات  ال  فـرودگاه  در  دیـروز  صبـح  یوونتـوس 

خـوان  بـا  بعـد  سـاعاتی  و  انـد  شـده  مشـاهده 

داشـت. جلسـه  بارسـلونا  باشـگاه  در  الپورتـا 

کـردن  زنـده  مـورد  در  اسـت  قـرار  جلسـه  ایـن 

باشـد. سـوپرلیگ  دوبـاره 

هایـی  باشـگاه  تنهـا  یوونتـوس  و  بارسـا  رئـال، 

هسـتند کـه هنوز روی برگزاری سـوپرلیگ ارصار 

دارنـد در حالـی کـه چنـد مـاه پیـش 9 باشـگاه 

دیگـر انـراف دادنـد تـا بـا پافشـاری هـای یوفا 

جلسه مهم فلورنتینو پرز، الپورتا و آنیلی در بارسلونا

این بزرگترین افتضاح مدیریتی خوان الپورتاست

برای اولین بار روسیه بدون مدال در کانو و روئینگ

برزیل 2 اسپانیا ۱؛ طالیی پوشان طالیی شدند
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امنیـت  و  نیابتـی، صلـح  نیروهـای  از  کنـار حایـت  در  ایـران 

می کنـد." تهدیـد  را  جهـان 

آنتونـی بلینکـن، وزیـر امـور خارجـه آمریـکا پیشـرت گفتـه بـود 

ایـن کشـور در حـال هاهنگـی بـا رشکای خـود و مشـاوره بـا 

آمریـکا  مشـرتک  پاسـخ  بـا  ایـران  و  اسـت  منطقـه  دولت هـای 

ارساییـل، بریتانیـا، رومانـی و سـایر کشـورها در ایـن زمینه روبرو 

خواهـد شـد.

بوریـس جانسـون، نخسـت وزیـر بریتانیـا هـم کـه یک تبعـه این 

کشـور در ایـن حملـه کشـته شـد گفتـه اسـت "ایـران بایـد بـا 

پیامدهـای اقداماتـش روبـرو شـود."

دولـت ایـران در کنـار رد ادعاهـای دسـت داشـن در حملـه بـه 

کشـتی مررس اسـرتیت، متقابا ارسائیل را به دسـت داشـن در 

چنیـن حماتـی متهـم کرده اسـت.

در ماه هـای اخیـر ایـران و ارسائیـل چندیـن بـار یکدیگـر را بـه 

حملـه بـه کشـتی های تجـاری متهـم کرده انـد.

اسـحاق جهانگیـری، معـاون اول رئیـس جمهـوری سـابق ایـران 

روحانـی  حسـن  ریاسـت جمهوری  دوره  یافـن  پایـان  از  پیـش 

گفتـه بـود "ارسائیـل آدم می فرسـتاد داخـل نفتکـش مـا و آن را 

می کـرد." منفجـر 

ایـن  ایفـای نقـش در  ایـن کشـور  امـا  عربسـتان شـکایت کرده انـد 

حملـه را رد می کنـد.

مـاه گذشـته شـکایت ایـن خانواده هـا منجـر بـه شـهادت چنـد مقـام 

سـابق سـعودی در برابر دادگاه شـد. مهر و موم ماندن من شـهادت 

ایـن مقام هـا بر خشـم ایـن خانواده هـا افزوده اسـت.

در نامـه ایـن خانواده ها آمده اسـت از زمان انتشـار گـزارش کنگره در 

سـال ۲۰۰۴، بخـش قابـل توجهـی از شـواهدی که نقـش مقام های 

سـعودی در حایـت از ایـن حملـه فـاش شـده اسـت. دولت هـای 

متعـدد در آمریـکا و وزارت دادگسـرتی و پلیـس فـدرال فعاالنه تاش 

کرده انـد کـه ایـن اطاعـات و متـام حقیقـت را از مردم آمریـکا پنهان 

نگـه دارند."

دولت هـای جـورج بـوش، بـاراک اوبامـا و دونالـد ترامـپ هـر سـه بـا 

ارجـاع بـه "تبعـات امنیـت ملـی" از انتشـار ایـن گـزارش جلوگیـری 

کرده انـد.

در نامـه خانـواده قربانیـان آمـده اسـت "۲۰ سـال بعـد از ایـن حملـه 

هیـچ دلیلـی وجـود نـدارد کـه ایـن اطاعـات محرمانـه مبانـد. چـه 

ادعـای بی بنیـان امنیـت ملـی باشـد یـا چیـز دیگـر. امـا اگـر رییـس 

جمهـوری بایـدن زیـر تعهـد خـود در قبال حملـه یازده سـپتامرب بزند 

و در کنـار دولـت عربسـتان بایسـتد مـا مجبـور خواهیـم شـد کـه در 

برابـر رشکـت او و دولتـش در مراسـم یـازده سـپتامرب بایسـتیم."

باربارا وودوارد سـفیر بریتانیا در سـازمان ملل متحد گفته اسـت 

"مـا می  دانیـم کـه ایـن حملـه هدفمنـد و حساب شـده" بـوده و 

کشـورش، ایـران را عامـل ایـن حملـه می داند.

زهـرا ارشـادی معاون مناینـده دائم ایران در سـازمان ملل متحد 

پهپـاد  بقایـای  دربـاره  توضیحـی  امـا  کـرد  رد  را  اتهام هـا  ایـن 

شـاهد ارائـه نکرد.

بـا  ارسائیلـی  رشکـت  مدیریـت  تحـت  کشـتی  ایـن  بـه  حملـه 

واکنـش بسـیاری مواجه شـده و اخیـرا وزیران امـور خارجه هفت 

کشـور صنعتـی جهـان بـا محکـوم کـردن ایـن حملـه، جمهوری 

اسـامی را "تهدیـدی برای صلـح و ثبات بین املللـی" خواندند.

وزیـران امـور خارجـه گـروه هفـت در بیانیـه خـود گفتنـد "رفتـار 

      بسـتگان قربانیـان حملـه سـپتامرب بـه رییـس جمهـوری آمریـکا 

گفته انـد تنهـا در صورتـی در مراسـم یادبـود کشته شـدگان رشکـت 

کنـد کـه گـزارش تحقیقـی کنگـره دربـاره نقـش عربسـتان در ایـن 

حملـه را از طبقه بنـدی محرمانـه خـارج کنـد.

یـازده  در حملـه  اعضـای کشته شـدگان  از  نفـر  بـه ۱۸۰۰  نزدیـک 

سـپتامرب نامـه ای را خطاب بـه رییس جمهوری آمریـکا امضا کرده  اند 

نقـش  آنهـا  اعتقـاد  بـه  کـه  شـده اند  گزارشـی  انتشـار  خواسـتار  و 

ایـن حملـه افشـا می کنـد. مقام هـای سـعودی را در 

در ایـن نامـه آمـده اگـر آقـای بایـدن بـا ایـن خواسـته مخالفـت کنـد 

نبایـد در بیسـتمین سـالگرد یادبـود قربانیـان رشکـت کنـد.

نزدیـک بـه ۳۰۰۰ نفـر در حمـات یازدهم سـپتامرب در خـاک آمریکا 

کشـته شدند.

شـهروند   ۱۵ توسـط   ۲۰۰۱ سـال  در  سـپتامرب  یـازده  حمـات 

عربسـتان سـعودی از شـبکه القاعـده انجـام شـد. آمریـکا در پی این 

حملـه بـه افغانسـتان حملـه کـرد.

در نامـه خطـاب بـه رییس جمهوری آمریکا آمده اسـت مـا منی توانیم 

بـا وجـدان آگاه و احـرتام بـه آنهـا کـه جانشـان را در ایـن حملـه از 

جمهـوری  رییـس  از  شـده اند،  مجـروح  یـا  بیـار  داد ه انـد،  دسـت 

اسـتقبال کنیـم، مگـر اینکـه بـه تعهـدش عمـل کنـد.

آنهـا از رییـس جمهـوری آمریـکا خواسـته اند که در غیاب انتشـار این 

گـزارش در مراسـم مقـرر در نیویـورک، ویرجینیـا و پنسـیلوانیا رشکت 

. نکند

خانـواده قربانیـان حمـات یـازده سـپتامرب مدتهاسـت کـه می گویند 

آگاه  آمریـکا  بـه  حملـه  برنامـه  از  پیشـاپیش  سـعودی  مقام هـای 

بوده انـد و کاری بـرای جلوگیـری از آن انجـام نداده انـد. آنها از دولت 

     مجیـد تخـت روانچـی، سـفیر ایـران در سـازمان ملـل متحـد 

ادعاهـای مطـرح شـده در مـورد نقـش داشـن ایـن کشـور در 

حملـه بـه کشـتی مـررس اسـرتیت را رد کرده و اسـناد ارائه شـده 

در ایـن مـورد را جعلـی خوانـده اسـت.

آقـای تخـت روانچـی در توییتـی گفته اسـت ارسائیـل و حامیان 

ارائـه  اخیـر  حـوادث  مـورد  در  جعلـی"  "اطاعـات  کشـور،  آن 

کرده انـد.

در جریان حمله به نفتکش مررس اسـرتیت دو نفر کشـته شـدند 

کـه یکـی از آنها تبعـه بریتانیا و دیگری شـهروند رومانی بود.

نفتکـش "مررس اسـرتیت"در نزدیکی سـواحل عـان در آب های 

آزاد هدف قـرار گرفت.

دولـت بریتانیـا گفته اسـت این حمله توسـط پهپاد شـاهد ۱۳۶ 

ایـران سـاخته می شـود. فرماندهـی  تنهـا در  انجـام شـده کـه 

مرکـزی ایـاالت متحده آمریـکا هم با انتشـار نتیجـه تحقیقاتش، 

انگشـت اتهـام را بـه سـوی ایـران گرفته اسـت.

آقـای تخـت روانچـی در توییـت خـود ادعاهـای مطـرح شـده را 

"بـه شـدت" رد کـرده و گفته اسـت شـورای امنیت سـازمان ملل 

متحـد بایـد بـا آنچـه "ماجراجویی" ارسائیـل در منطقـه خوانده، 

کند." "برخـورد 

ورزش

بستگان قربانیان حمله سپتامبر:

نقش عربستان را فاش کنید 
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 در اثـر درگیـری بین طالبان و نیروهـای دولتی در کندز، ۱۱ 

فرد ملکی کشـته شـده و ۴۱ تن دیگر زخم برداشـته اند.

یـک منبـع امنیتـی در ایـن والیـت، بـه آژانـس خـری پـژواک 

گفـت کـه حوالی سـاعت ۲:00 شـب شـنبه، طالبـان از چهار 

سـمت بر شـهر کنـدز حملـه کـرده اند.

وی افـزود کـه در ایـن حمـات، تعـداد زیـادی افـراد ملکـی 

آن  دقیـق  ارقـام  تاهنـوز  امـا  انـد؛  شـده  زخمـی  و  کشـته 

نیسـت. مشـخص 

احسـان اللـه فضلـی رئیـس صحـت عامـۀ کنـدز، بـه آژانـس 

خـری پـژواک گفـت کـه از جنـگ شـب گذشـته، تاهنـوز ۱۱ 

جسـد و ۴۱ زخمـی بـه شـفاخانه انتقـال داده شـده انـد کـه 

 وزارت صحـت عامـه می گويـد کـه در ٢٤ سـاعت گذشـته، 

۲۱۸ تـن بـه ويـروس کرونـا مصاب شـده و ۱۰ تـن ديگر جان 

اند. باختـه 

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

گذشـته، آزمایـش کرونـاى ۲۴۷۳ تن انجام شـده، کـه نتيجۀ 

آزمايـش ۲۱۸ تـن شـان مثبـت می باشـد.

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

ویـروس در افغانسـتان، بـه ۱۵۰ هـزار و ۴۵۸ تـن افزایـش 

یافتـه اسـت.

در جـدول نـر شـده آمـده اسـت کـه ۵۳ تـن در کـر، ۴۹ 

در دایکنـدی، ۲۸ در پکتیـکا، ۲۲ در ننگرهـار، ۱۱-۱۱ در 

بادغیـس و رسپـل، ۹ در کندهـار، ۸ در کابـل، ۷-۷ در تخـار 

و فـراه، ۴ در کنـدز، غـور و ۲-۲- تـن دیگـر در والیت هـای 

یـک  در  کشـور  رشق  حـوزۀ  در  دیـن  عاملـان  از  شـاری   

بـه  ننگرهـار،  والیـت  مرکـز  جال آبـاد  شـهر  در  گردهایـی 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کـه در جنـگ بـا طالبـان زخـم 

کردنـد. اهـدا  خـون  برداشـته اند، 

ایـن عاملـان، روز شـنبه 16 اسـد در یـک گردهایـی، جنگ 

جـاری در کشـور را نکوهـش کـرده و از طالبـان می خواهنـد 

کـه دسـت از جنـگ برداشـته و بـه آتش بـس تـن دهنـد.

نیروهـای  از  پشـتیبانی  اعـام  بـا  گردهایـی  ایـن  در  آنـان 

امنیتـی می گوینـد، در هـر گام در کنار ایـن نیروهای خواهند 

بود.

غـازی گل شـینواری، یکـی از عاملـان رشکت کننـده در ایـن 

کشـورهای  جنـگ  را  کشـور  در  جـاری  جنـگ  گردهایـی 

افغانسـتان  شـهروندان  قربانیانـش  کـه  می خوانـد  بیرونـی 

. هسـتند

او از ایـن کـه بـا دادن خونـش در حفـظ افغانسـتان و حایت 

از نظـام کنونـی نقـش دارد، ابـراز خوشـحالی می کند.

 روزنامـه تایمـز بـه نقـل از منابـع در دولـت امریـکا گـزارش 

داده  اسـت کـه جـو بایـدن، رئیس جمهور این کشـور، دسـتور 

اسـتفاده از مبب افکن هـای بـی۵۲ را بـرای رسکـوب طالبـان 

داده اسـت.

 5٢-  Bدر گـزارش آمـده کـه ایـاالت متحـده، مبب افکن هـای

 امریکایـی و چرخ بال هـای   »اسـپکرت« خـود را بـه افغانسـتان 

کلیـدی  شـهر  سـه  در  طالبـان  پیـش روی  از  تـا  فرسـتاده 

کنـد.  جلوگیـری 

روزنامـه همچنیـن نوشـته اسـت کـه برگشـت مبب افکن هـای 

هشـت موتـوره یB  -5٢  بـه میـدان، نشـانه ی واضحـی از ایـن 

 اسـت که پنتاگون خواسـتار تشـدید حمله هـای روزانه ی خود 

اسـت تـا بـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان  کمـک کند . 

منابـع در ارتـش امریـکا، بـه روزنامـه ی تایمـز، گفتـه انـد کـه 

 جنگنده هـایB  -5٢  از پایـگاه هوایـی العدیـد قطـر بـه سـوی 

افغانسـتان پـرواز کـرده انـد. ایـن جنگنده هـا  کـه تـا ۳۲ تـن 

مبـب را حمـل می کنـد، در کندهـار، هـرات و لشـکرگاه در 

هلمنـد، جنگ جویـان طالـب را  هـدف قـرار خواهنـد داد . 

طالبـان به شـهرهای زرنـج در نیمـروز، شـرغان در جوزجان، 

کنـدز، هلمنـد، هـرات، قندهـار و تالقـان در تخـار یک رشـته 

حمـات گسـرتده را آغـاز کرده انـد. ایـن گـروه مدعـی تـرف 

مراکـز والیت هـای جوزجـان و نیمـروز هسـتند.

بـر اسـاس گـزارش، ایـاالت متحـده، هم چنـان از پهبادهـای 

متـام شـان غیرنظامـی انـد.

امـا محمـد افغـان قومانـدان کنـدک کومانـدو در کنـدز، بـه 

ایـن  در  امنیتـی  کـه وضعیـت  پـژواک گفـت  آژانـس خـری 

اسـت. اطمینـان  قابـل  والیـت، 

را  کنـدز  سـقوط  پـان  طالبـان  شـنبه  “شـب  افـزود:  وی 

داشـتند؛ امـا بـه هـدف شـان نرسـیدند و اکنـون همـه چیـز 

باشـد.” مـی  امنیتـی  نیروهـای  کنـرتول  تحـت 

وی گفـت کـه در درگیـری شـب شـنبه، بـه طالبـان تلفـات 

سـنگین وارد شـده؛ امـا تاهنـوز ارقـام دقیـق آن معلـوم منـی 

باشـد. از سـوی دیگـر، طالبان نیـز درگیری در کنـدز را تایید 

کنند. مـی 

بغـان، هلمنـد و بامیـان، بـه بیـاری کرونا مصاب شـده اند.

بـر اسـاس معلومـات منبـع، در یک شـبانه روز گذشـته، ۶۷۷ 

تـن از بیـاران کرونایـی، دوبـاره صحـت یـاب شـده و شـار 

مجموعـی بهبودیافته هـای ايـن بيـارى نیز به بیـش از ۱۰۲ 

هـزار و ۸۲۷ تـن رسـیده اسـت.

سـاعت   ٢٤ در  کـه  اسـت  گفتـه  صحـت  وزارت  همچنـان 

گذشـته، ۱۰ تـن در اثـر ابتـا بـه )کویـد- ۱۹( فـوت کـرده و 

از آغـاز شـيوع ويـروس کرونـا تاکنـون در افغانسـتان، شـار 

مجموعـی جان باختـگان از اثـر ایـن بیـاری، بـه ۶۹۰۸ نفـر 

رسـیده اسـت.

تاکنـون در متـام جهـان،  اسـاس گزارش هـای منتـره؛  بـه 

بيـش از ۲۰۰،۹ ميليـون تـن بـه ويـروس کرونـا مبتـا شـده و  

بيـش از ۴،۲ ميليـون تـن فـوت منـوده انـد. 

آقـای شـینواری، طالبان را خـوارج می خوانـد و می گوید، این 

گـروه نباید شـهروندان افغانسـتان را به خاطر گفـن الله اکر 

تهدیـد به مـرگ کند.

امـور  مدیـر  سـاپی،  عجـب گل  سـام وطندار؛  از  نقـل  بـه 

پشـتیبانی  از  قـل اردوی ۲۰۱ سـیاب  فرهنگـی  و  عقیدتـی 

عاملـان دیـن از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی قدردانی می کند 

و می گویـد، از متـام عاملانـی کـه علیـه ایـن ظاملـان فتـوای 

را غیرمـروع خواندنـد،  ایـن جنـگ  و  جهـاد صـادر کردنـد 

سـپاس گزارم.

عاملـان در ایـن گردهایـی شـعار مـرگ بـر طالبـان، ایـران 

فشـار  خواهـان  جهانـی  جامعـۀ  از  و  رسدادنـد  پاکسـتان  و 

بیش تـر بـر طالبـان شـدند تـا ایـن گـروه دسـت از خون ریـزی 

بـردارد. افغانسـتان  شـهروندان 

عاملـان دینـی در حالـی بـه نیروهـای امنیتـی و دفاعی خون 

اهـدا می کننـد کـه جنـگ در شـاری از والیت هـای کشـور 

شـدت یافته اسـت.

»اسـپیکرتAC  -13- «    اسـتفاده  چرخ بال هـای  و  »رپیـر« 

هوایـی  جنگنده هـای  از  زمینـی ای  نسـخه ی  کـه  می کنـد 

حمل و نقلـی اسـتند. ایـن جنگنده هـا  بـرای هدف هایـی کـه 

در ارتفـاع پاییـن قـرار دارنـد و پشـتیبانی هوایـی نزدیـک نیاز 

دارنـد و مجهـز بـه تـوپ  هسـتند، طراحـی شـده اسـت . 

منابـع همچنیـن گفتـه انـد کـه بعـد از ۳۱ آگسـت، قصـد بـر 

ایـن اسـت کـه حمله هـای هوایـی  شـدت یابـد؛ هرچنـد، در 

هفته هـا و ماه هـای پیـش  رو، هزینـه ی روی کارآوردن مـداوم 

جنگنده هـای  هوایـی از خلیـج گلـف، رسسـام آور خواهـد بود . 

بـه گـزارش دیلی میـل، این مبـب افکن ها در حـال حارض، در 

نـاو هواپیابـر رونالـد ریـگان در دریـای عـرب در قطر مسـتقر 

است.

در جریـان حمـات طالبـان بـه شـهرهای هلمنـد و قندهـار 

بارهـا گزارش شـد کـه نیروهـای امریکایی مواضـع طالبان در 

ایـن دو شـهر مببـاران کرده انـد.

بـر اسـاس گـزارش، »سـوپر توکانـو« و »کامبـت کاروان«، در 

تعـداد  دارد؛  امـا،  حیاتـی  نقـش  طالبـان  بـا  هوایـی  جنـگ 

اسـتفاده  بـرای  زمینـی،  خدمـه ی  و  پیلوت هـا  از  محـدودی 

پیلوت هـای  کـه  آمـده  اسـت  گـزارش  در  دارد.  وجـود  آن  از 

افغانسـتانی، در سـال ۲۰۱۵ بـه امریـکا فرسـتاده شـدند کـه 

پـرواز سـوپر توکانـو را  بیاموزنـد؛ امـا تنهـا ۳۰ نفـر در ۵ پنـج 

سـال واجـد رشایـط شـدند . 

۵۲ غیرنظامی در کندز کشته و زخمی شدند   

طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ بیمار کرونایی در افغانستان، جان باخته اند    

عالمان دینی حوزۀ شرق کشور به نیروهای امنیتی خون اهدا کردند

روزنامه تایمز:
 بایدن دستور استفاده از بمب افکن بی۵۲ برای سرکوب طالبان را داده است

 

 

 

 

دیدار رئیس جمهور با مارشال دوستم؛ 
دوستم: از مردم و خاک خود قاطعانه دفاع می کنیم    

سه کارمند اداره راه آهن بر اثر انفجار ماین کنار جاده ای  در کابل زخمی شدند   

بیجاشدگان تخار: حلقه محاصرۀ شهر تالقان باید شکستانده شود   

سفارت امریکا در کابل از شهروندانش خواست افغانستان را ترک کنند

 ریاسـت جمهـوری اعـام کرده اسـت که محمـد ارشف غنی، 

رئیـس جمهـور کشـور و مارشـال عبدالرشـید دوسـتم، رهـر 

حـزب جنبـش اسـامی افغانسـتان در کابـل دیـدار کردنـد.

ارگ روز شـنبه 16 اسـد بـا نـر خرنامه ای نوشـته اسـت که 

 اداره راه آهـن کشـور گفتـه اسـت کـه سـه کارمنـد ایـن اداره 

بـر اثـر انفجـار مایـن کنـار جـاده  ای در ناحیـه دوازدهم شـهر 

 بیجاشـدگان تخار، خواهان شکسـتاندن حلقه محارصۀ شـهر 

تالقـان از دسـت طالبـان شـده و می گویند کـه اگر به صدای 

 شـان متکیـن نشـود، دامنۀ اعـرتاض را به دروازه های ریاسـت 

جمهـوری و نهاد هـای دفاعی و امنیتی خواهند کشـانید.

اعـرتاض کننـدگان کـه شـار شـان به صدهـا تن می رسـید، 

دیـروز در پـارک شـهرنو کابل تجمـع کردند.

محمـد زمـان رئیـس مجتمـع جامعـه مدنـی والیـت تخـار، در 

بـه  ایـن گردهایـی گفـت کـه ولسـوالی های والیـت تخـار، 

دسـت طالبـان سـقوط کـرده اسـت و در مرکـز ایـن والیـت، 

جنـگ جریـان دارد؛ امـا مسـئوالن حکومـت با دیـد دوگانه به 

ایـن والیـت نگریسـته وهیچگونـه توجـه بـه مـردم  ایـن والیت 

ندارند.

بـه گفتـه وی، ایـن جنـگ همـه روزه از مـردم تخـار قربانـی 

مـی گیـرد و شـاری از باشـنده هـای ایـن والیـت، مجبـور به 

تـرک مناطـق بودوبـاش شـان شـده انـد؛ امـا حکومـت »هیچ 

گونـه اراده« بـرای بـاز پسـگیری ولسـوالی های ایـن والیـت از 

طالبـان نـدارد.

نـور یحیـی نظـری عضـو کمیتـه فرهنگـی شـهر تالقـان، در 

نشسـت دیـروز گفـت کـه بی تفاوتی هـای دولتمـردان در برابر 

مـردم و نیرو هـای دفاعـی و امنیتـی در تخار، منجـر به یاس و 

ناامیـدی اهالـی و شـهروندان تخار شـده اسـت.

خانـم قمـر یـک تـن دیگـر از بیجـا شـده هـای تخـار گفـت: 

موقعیـت  تخـار«  اول  در» کوچـه چرمگـری حـوزه  مـا  »خانـۀ 

دارد، دوازده روز اسـت کـه در خانـه مـا هاوان خـورده و ویران 

شـده اسـت، سـه اشـتکم کـه ۱۱.۱۲و ۱۳سـاله  انـد، بـا پـدر 

موسـفیدم در خانـه مانـده و خـودم همـراه سـه طفـل خـرد 

سـامل بـه کابـل آمـده ام.«

ایـن خانـم کـه شـوهرش در قوماندانـی امنیـه شـهر ایفـای 

وظیفـه مـی کنـد افـزود کـه اکنـون بـا سـه کـودک خـود، در 

 سـفارت امریـکا در کابـل از شـهروندانش خواسـته اسـت 

کـه افغانسـتان را تـرک کننـد. ایـن سـفارت روز شـنبه 16 

اسـد بـا نـر اعامیـه ای گفتـه اسـت شـهروندان امریکایی 

کـه در افغانسـتان حضـور دارنـد هرچه عاجل این کشـور را 

تـرک کننـد حتـا می تواننـد از گزینـه پروازهـای تجارتی نیز 

کنند. اسـتفاده 

در اعامیـه ایـن سـفارت آمـده اسـت کـه اگـر شـهروندان 

امریکایـی در وضعیـت موجـود تـوان خرید تکـت هوایپای 

تجـاری را ندارنـد، بـه بخش خدمـات شـهروندان امریکایی 

در سـفارت مراجعـه کننـد تـا ایـن مشـکل شـان رفع شـود.

در اعامیـه سـفارت امریـکا بـه شـهروندان آن کشـور یـاد 

آوری شـده اسـت کـه وزارت خارجـه امریـکا دسـتور خـروج 

در  امریـکا  سـفارت  کارمنـدان  کـه  امریکایـی  شـهروندان 

کابـل بودنـد را بـه تاریـخ ٢7 اپریـل ٢0٢1 صـادر کـرده 

 . بود

در خرنامـه عاوه شـده اسـت در این دسـتور بـه کارمندان 

واضـح گفتـه شـده اسـت کـه کابـل را بـه دلیـل افزایـش 

خشـونت ها تـرک کننـد ولـی می تواننـد وظایـف خـود را از 

جاهـای دیگـر انجـام دهنـد.

اعامیـه می افزایـد کـه در آن دسـتور وزارت خارجـه عـاوه 

شـده بـود کـه شـهروندان امریکایـی بـه دلیـل گسـرتش، 

درگیری هـای  اختطـاف،  خشـونت،  جنایـت،  جنـگ، 

نکننـد.  سـفر  افغانسـتان  بـه  کرونـا  و  مسـلحانه 

سـفارت به شـهروندان خـود هشـدار می دهد کـه پروازهای 

داخلـی و مسـیرهای حمـل و نقـل زمینـی خـارج از شـهر 

کابـل بـه شـدت محـدود اسـت و ممکن بسـته شـود.

برنامـه  در  می بایسـت  امریکایـی  شـهروندان  بنابرایـن 

در ایـن دیـدار روی وضعیـت عمومـی امنیتـی کشـور بـه ویـژه 

وضعیـت امنیتـی والیـات شـال، بحـث و تبـادل نظر شـد.

در ایـن دیـدار، آقـای دوسـتم گفتـه کـه مـا در کنـار نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان قـرار داریـم و از مـردم و خـاک 

کابـل زخمی شـدند.

این اداره روز شـنبه، 16 اسـد با نر خرنامه ای بیان داشـته 

خانـه یکـی از دوسـتانش در کابـل زندگـی مـی کنـد. او از 

حکومـت و طالبـان خواسـت کـه مشـکل را روی میـز مذاکـره 

حـل کننـد و جنـگ را متوقـف سـازند.

اعـرتاض کننـدگان در حالیکـه شـعار هـای »تخـار را قتلـگاه 

طفـان نسـازید«، »نفریـن بـه جنـگ«، »حـق زندگـی را از مـا 

نگیریـد« و غیـره را رس مـی دادنـد، از پـارک شـهر نـو تـا بـه 

ایمرجنسـی راهپیایـی کردنـد. شـفاخانه 

اعـرتاض کننـدگان در اعامیه ای، ضمـن حایت از نیروهای 

شـهر  محـارصه  حلقـۀ  کـه  خواسـتند  حکومـت  از  امنیتـی، 

در  تـا  کننـد،  ثبـت  امریـک  سـفارت  در  مصـون  مسـافرت 

و  بگیـرد  متـاس  آنهـا  بـه  بتوانـد  سـفارت  رضوری  مواقـع 

آنـان به وضعیـت امنیتی دسرتسـی داشـته باشـند. سـفارت 

بـه  بتوانـد  سـفارت  تخلیـه  صـورت  در  کـه  اسـت  افـزوده 

شـهروندان ثبـت نـام شـده کمک هـای الزم را انجـام دهـد.

سـفارت امریکا در حالی از شـهروندان خود خواسـته اسـت 

کـه افغانسـتان را تـرک کننـد کـه روز گذشـته شـهر زرنـج 

مرکـز والیـت منیـروز در غرب کشـور به کنـرتول جنگجویان 

خویـش قاطعانـه دفـاع می کنیـم.

فـرا رسـیده اسـت  افـزود: زمـان آن  او  از خرنامـه،  نقـل  بـه 

کـه در کنـار نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در راسـتای بهبـود 

وضعیـت امنیتـی کشـور و دفـاع از ارزش هـا تاش کنیـم و در 

برابـر دشـمن ایسـتادگی کنیـم.

اعام وضعیت نظامی

احسـان نیـرو، سـخنگوی حـزب جنبـش اسـامی افغانسـتان 

مارشـال  کـه  گفـت  دوسـتم،  و  غنـی  آقایـان  دیـدار  پـی  در 

دوسـتم طـرح وضعیـت نظامـی را بـه رئیـس جمهـور داده و 

مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت.

از  دوسـتم  عبدالرشـید  مارشـال  کـه  گفـت  نیـرو  آقـای 

کـه  خواسـته  کشـور  جمهـوری  رییـس  غنـی،  محمـدارشف 

کنـد. اعـام  نظامـی  را  کشـور  وضعیـت 

او احتـال داد کـه در دو روز آینـده ممکـن اسـت ایـن طـرح 

شـود. اجرایی 

ایـن مـورد  تاکنـون در  بـه گونـه ی رسـمی  منابـع حکومتـی 

نگفته اسـت. چیـزی 

روزهـای گذشـته، جنگجویـان گـروه طالبـان حمـات  طـی 

شـدیدی بـر مرکـز والیـت جوزجـان، تخـار، هلمنـد و نیمـروز 

انجـام داده انـد کـه موجـب خسـارات بـه زیربناهـای کشـور و 

تلفـات غیرنظامیـان شـده اسـت.

تصاویـر و ویدیوهـای منتـر شـده در شـبکه های اجتاعـی 

نیـز نشـان می دهـد کـه شـاری افـراد مسـلح در شـهر زرنـج 

مرکـز والیـت نیمـروز، در حـال غـارت امـوال دولتـی هسـتند.

اسـت کـه بامـداد امـروز، موتـر حامـل سـه تـن از کارمنـدان 

اداره راه آهـن کـه راهـی وظیفـه بودنـد، در مربوطـات ناحیـه 

۱۲ شـهر کابـل هـدف مایـن کنـار جـاده قـرار گرفت.

در خرنامـه ایـن اداره آمـده اسـت کـه بـر اثـر این رویـداد، دو 

تـن از کارمنـدان ایـن اداره به شـمول راننـده موتـر جراحـت 

عمیـق و یـک تـن دیگر نیـز جراحت سـطحی برداشـته و موتر 

حامـل آنـان کامـا تخریب شـده اسـت.

اداره خـط آهـن کشـور، هـدف قـرار دادن کارمنـدان ادارات 

بـری،  ضـد  جنایـت  را  عام املنفعـه  تاسیسـات  و  دولتـی 

ارزش هـای  ضـد  عمـل  و  کشـور  پیرفـت  علیـه  دشـمنی 

اسـامی و ملـی دانسـته، ایـن رویداد تروریسـتی و عامان آن 

را بـا شـدیدترین الفـاظ محکـوم کـرد.

مسـئولیت ایـن رویـداد را فـرد یـا گروهـی بـر عهـده نگرفتـه 

اسـت امـا نهادهـای امنیتـی همـواره چنیـن حماتـی را بـه 

می دهنـد. نسـبت  طالبـان  گـروه 

روز جمعـه نیـز دواخـان مینه پـال، رئیـس مرکـز اطاعـات و 

رسـانه های حکومـت از سـوی طالبـان تـرور و بـه قتل رسـید. 

موجـب  هدفمنـد  ترورهـای  رسگیـری  از  کـه  اسـت  گفتنـی 

نگرانـی شـهروندان شـده اسـت کـه پیـش از ایـن، ترورهـای 

پی هـم خرنـگاران در والیت های مختلف کشـور واکنش های 

جـدی را در پـی داشـت. 

تالقـان مرکـز تخار را بشـکند، ولسـوالی های تخـار از کنرتول 

طالبـان خـارج کنـد، نیرو هـای دفاعـی و امنیتـی را تجهیـز 

منایـد و نیرو هـای بیشـرت را بـه تالقـان بفرسـتد. 

آنهـا متکیـن  بـه خواسـت  اگـر  کـه  اسـت  آمـده  اعامیـه  در 

ریاسـت  دروازه هـای  بـه  را  شـان  اعـرتاض  دامنـه  نشـود، 

جمهـوری، وزارت دفـاع، وزارت داخلـه، امنیـت ملی، سـفارت 

امریـکا و سـازمان ملـل متحـد مـی کشـانند و جاده هـا را بـه 

بندنـد.  مـی  و خارجـی  داخلـی  ماموریـن  روی 

گـروه طالبـان افتـاد و گزارش هـای ضـد و نقیـض از والیـت 

جوزجـان نیـز می رسـاند کـه شـهر شـرغان نیـز روز شـنبه 

اسـت.  کـرده  سـقوط  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  توسـط 

هرچنـد منابـع رسـمی این خـر را تائید نکرده اسـت. گفته 

می شـود جنـگ سـختی در ایـن شـهر ادامـه دارد.

همزمـان سـه روز اسـت جنـگ در شـهر لشـکرگاه به شـدت 

ادامـه دارد و جنـگ در اطـراف شـهرهای تالقـان و هـرات 

نیـز دوام دار  شـده اسـت.


