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مقام اتحادیه اروپا: ایران برای 
از سرگیری مذاکرات وین اعالم 

آمادگی کرده است 

حسن نصراهلل: جنگ نمی خواهیم 
اما به حمله هوایی اسرائیل 
»پاسخ متناسب« خواهیم داد 

 یـک مقـام ارشـد اتحادیـه اروپـا بـه خبرگـزاری فرانسـه 
گفـت کـه ایـران بـرای از سـرگیری مذاکـرات هسـته ای 
ویـن اعـام آمادگـی کـرده اسـت. بـه گفتـه این مقـام که 
نخواسـت نامـش فـاش شـود گفتگوهـای هسـته ای ویـن 

ممکـن اسـت از ابتـدای مـاه ...

 حسـن نصـراهلل، رهبـر حزب اهلل لبنـان، روز شـنبه ۱۶ 
اسـد در یـک سـخنرانی حمـات هوایی هفته گذشـته 
اسـرائیل را »تحولـی بسـیار خطرنـاک« عنـوان کرد، با 
ایـن حـال گفـت که ایـن گـروه خواهان جنگ نیسـت.

آقای نصراهلل که در  ...

مقاومت ملی؛ تنها راه 
مطمین در برابر طالبان 

صرفه جویی در تدارکات عامه؛ 
به مثابه ی شکلی از مقاومت 

 ضرورت به عملی سازی 
اظهارات رئیس جمهور در 

نشست اضطراری

 دیـروز رییـس جمهور ایـاالت متحـده در یک چرخش 
کامـا بـی سـابقه گفته اسـت کـه اکنـون زمـان اراده و 
رهبـری در برابـر خشـونت طالبـان فـرا رسـیده اسـت. 
اگرچـه بایـدن دو روز پیش نیز دسـتور حمـات هوایی 
علیـه طالبـان را داده بـود ولـی واقعیـت ایـن اسـت که 

وضعیـت موجـود نتیجه عملکـرد ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 نخسـتین جشـنواره فلـم هـای تجربـی آوانـگارد 

کـه از سـوی ریاسـت افغـان فلـم برگـزار شـده 

بـود پایـان یافـت. در محفـل پایانـی جشـنواره 

آوانـگارد کـه روز شـنبه 16 اسـد در کابـل برگزار 

فلـم در بخش هـای مختلـف  بـود، چهـار  شـده 

جایـزه گرفتنـد. در مراسـم پایانی این جشـنواره 

صحـرا کریمـی رییـس افغان فلم گفته اسـت که 

در ایـن جشـنواره 131 فلم بـرای دریافت جوایز 

کاندیـد بودنـد کـه از بیـن ...

 وزارت آثـار باسـتانی مـر روز شـنبه 16 اسـد 

گفت که کشـتی دسـت نخـورده فرعـون »خوفو« 

را کـه قدامـت آن بـه ۴۶۰۰ سـال می رسـد بـه 

بزرگرتیـن موزیـم ایـن کشـور منتقـل کـرده اند.

بـه گـزارش صـدای آمریـکا ایـن کشـتی کـه در 

سـال ۱۹۵۴ در یکـی از اتاق هـای هـرم جیـزه 

کشـف شـد، در کنـار جسـد فرعـون خوفـو دفن 

شـده بـود. مریـان وقت به ایـن بـاور بودند که 

ایـن کشـتی فرعـون خوفـو  ...

نخستین جشنواره 
فلم آوانگارد 
پایان یافت 

 کشتی فرعون به 
موزیم بزرگ و جدید 

مصر منتقل شد

 : آمریکا رئیــس جمهور 

 

 

آمریکایـی  روزنامه هـای  سـوی  از  گزارشـی  نـر  از  بعـد   

بـر نقـش منفـی زملـی خلیـل زاد در پروسـه صلـح  مبنـی 

آمریـکا  بـه  او  شـدن  فراخوانـده  رضورت  و  افغانسـتان 

جهـت پاسـخ گویی، حـاال کارشناسـان سیاسـی در هـرات 

می گوینـد تنهـا تـاش خلیـل زاد در بحث صلح افغانسـتان 

حفاظـت از منافـع امریـکا بـوده و بـرای آمدن صلـح واقعی 

نکرده اسـت. صادقانـه  تـاش  کشـور  در 

بـه بـاور آنـان رویکـرد خلیـل زاد کـه در راس تصمیـم دولت 

آمریـکا بـوده بحـران کنونـی افغانسـتان را بـه میـان آورده 

و در حـال حـارض بـودن و نبـودن خلیـل زاد در پیش بـردن 

پروسـه صلـح افغانسـتان هیـچ تاثیری بر کاهـش بحران در 

ندارد. افغانسـتان 

بـه  هـرات  در  دانشـگاه  اسـتاد  افشـار،  هـادی  دکـرت 

زملـی  ماموریـت  طـول  در  می گویـد:  جمهـور  خربگـزاری 

رُشـد  بـرای  او  کـه  شـده  دیـده  افغانسـتان  در  خلیـل زاد، 

طالبـان تـاش کـرده، ایـن گـروه را تقویت کـرده و در صدد 

بوده اسـت. امریـکا  منافـع  تامیـن 

بـه بیـان وی او در تـاش ایـن بـوده تـا بـه یـک صلـح بـا 

طالبـان برسـد کـه در آن منفعـت آمریکا به صورت اساسـی 

از  احتاملـی  خطـرات  از  آنـان  نیروهـای  و  باشـد  تامیـن 

باشـند. مصئـون  طالبـان،  جانـب 

بـه صـورت فـرده ماموریـت  آقـای افشـار می افزایـد اگـر 

صلـح  خلیـل زاد در افغانسـتان بررسـی شـود، دسـت آورد 

او جـز ایجـاد تشـنج در کشـور و قـدرت گرفـن بیـش از حد 

نبوده اسـت. طالبـان  گـروه 

او اضافـه می کنـد رهـربان سیاسـی امریـکا هـم بـه خوبـی 

تامیـن  و  افغانسـتان  بـرای  خلیـل زاد  کـه  می کننـد  درک 

صـورت  هـر  در  ولـی  نکـرده  کاری  کشـور  ایـن  در  صلـح 

بـه  ایـن برنامـه دولـت امریـکا اسـت کـه در تـاش اسـت 

یـک شـکلی نیروهـای شـان را از افغانسـتان خـارج کنـد؛ 

وارد  افغانسـتان  مـردم  بـه  سـنگینی  بهـای  کـه  خروجـی 

ساخته اسـت.

مهـره  یـک  افغانسـتان  در  خلیـل زاد  فعـا  می گویـد  وی 

فـردی  عنـوان  بـه  او  بـه  مـردم  هیـچ گاه  و  سوخته اسـت 

نکرده انـد. اعتـامد  کشـور  صلـح  رونـد  در  صـادق 

از جانبـی هـم بعـد از امضای توافـق نامه صلح بیـن امریکا 

گفتگوهـای  از  دوسـال  بـه  نزدیـک  گذشـن  و  طالبـان  و 

رهـربان سیاسـی، مناینـدگان شـورای  اکـر  بین االفغانـی 

ملـی و فعـاالن مدنـی کشـور نقـش خلیـل زاد را بـه عنـوان 

و  ناعادالنـه  طـرف  دو  بیـن  مذاکـرات  کننـده  تسـهیل 

کرده انـد. توصیـف  یک جانبـه  

بـه بـاور آنـان زملـی خلیـل زاد پـروژه رشـد گـروه طالبـان و 

در نتیجـه بـه قدرت رسـاندن ایـن گروه را در افغانسـتان در 

پیـش گرفته اسـت.

درگیری هـا،  افزایـش  بـا  و  اخیـر  هفته هـای  در  همچنیـن 

نزدیـک بـه سـه شـهر کلیـدی افغانسـتان به دسـت طالبان 

گـروه  محـارصه  در  دیگـر  شـهر  چندیـن  و  کـرده  سـقوط 

قـرار دارد. طالبـان 

تلفـات بلنـد غیرنظامیـان، تخریـب و آتـش گرفـن منـازل 

مـردم  شـده  باعـث  کشـور  از  مـردم  فـرار  و  مسـکونی 

افغانسـتان ایـن روزهـا سـخت ترین روزهـای شـان را بعد از 

بگذراننـد. سـال  بیسـت 

از جانبـی هـم فقـر و رشـد بلنـد قیمت هـا در کشـور خطـر 

یـک فاجعـه دیگـر را در پیـش آورده اسـت. 

 وزارت دفاع کشـور می گوید که شـام روز شـنبه، هواپیامی 

جنگـی بـی- ۵۲ آمریـکای، بـر اهدافـی در والیـت جوزجان 

حمله کرده اسـت.

مجلـس  در  جوزجـان  مناینـده  صـدف  حلیمـه  همچنیـن 

مناینـدگان بـه بی بی سـی گفـت کـه هواپیامی هـای بـی- 

۵۲ شـام روز شـنبه بـر اهـداف طالبـان در شـربغان مرکـز 

والیـت جوزجـان حملـه کـرده انـد.

نیکـول فـِررا یـک سـخنگوی سـنتکام - فرماندهـی مرکـزی 

آمریـکا کـه در خاورمیانـه پایـگاه دارد - در پاسـخ بـه سـوال 

بـی بـی سـی گفـت منـی توانـد دربـاره حمـات مشـخص 

جنگنـده هـای آمریکایی حرف بزند امـا »نیروهای آمریکایی 

در روزهـای اخیـر در دفـاع از رشکای افغـان خـود چندیـن 

حملـه هوایـی انجـام داده انـد.«

مشـغول  کـه  هنگامـی  طالبـان  صـدف،  خانـم  گفتـه  بـه 

جمـع آوری اسـلحه و تجهیـزات در لـوای ارتـش بودند، مورد 

حملـه قـرار گرفتنـد و حـدود ۱۰۰ جنگجـوی طالب کشـته 

است. شـده 

بـه گفتـه ایـن مناینـده مجلـس در حالیکـه حمـات هوایی 

در وقفه هـا ادامـه دارد، عملیـات تعرضـی دولـت هنـوز آغـاز 

نشـده است.

گزارش هایـی هـم وجـود دارد که آمریکا در روزهای گذشـته 

در حامیـت از نیروهـای افغـان، اهـداف طالبـان را در نقاط 

مختلـف افغانسـتان از جملـه هـرات مـورد حملـه قـرار داده 

است.

همزمـان بـا جنـگ در والیـت جوزجان، در جبهـات مختلف 

در رسارس افغانسـتان درگیرهای شـدید میان دولت و گروه 

طالبـان جریان دارد.

 ( بـی-۵۲  نـوع  نظامـی  هواپیـامی  بـا  افغانسـتان  مـردم 

B- ۵۲( آمریکایـی بعـد از حملـه ۱۱ سـپتامرب و بـه دنبـال 

آن مببـاران مواضـع گـروه طالبـان توسـط آمریـکا در سـال 

۲۰۰۱ آشـنا شـدند. از ایـن هواپیامهـا در رسنگونـی صدام 

حسـین، رئیـس جمهـوری پیشـین عـراق و همچنیـن در 

»عملیـات آزادی پایـدار« کـه منجر به سـقوط گـروه طالبان 

در افغانسـتان شـد، نیـز اسـتفاده شـد. 

 در نتیجـۀ جنـگ هـا در والیـت کندهـار، به شـمول زنان و 

کـودکان، ۲۸ غیرنظانـی کشـته و مجروح شـده اند.

از سـویی هـم منابـع امنیتـی مـی گوینـد کـه در جریـان 

عملیـات در شـهر کندهـار، ولسـوالی هـای ژیـری و دنـد، 

۴۷ طالـب مسـلح کشـته و ۲۶تـن دیگر زخمی شـده اند.

داکـرت محمـد داوو فرهـاد آمـر شـفاخانۀ حـوزوی میرویس 

کندهـار، بـه آژانـس خـربی پـژواک گفـت کـه ۲ جسـد و 

۲۶ زخمـی بـه بیامرسـتان انتقال داده شـده کـه همۀ آنها 

افـراد ملکـی می باشـند.

وی افـزود کـه کشـته و زخمـی شـدگان یادشـده؛ از حـوزه 

اول امنیتـی، میرویـس مینـه مربـوط حـوزۀ هفتـم، حـوزۀ  

۱۵، چونـی، حاجـی عـرب، شـین غزی، اصحابـی و برخی 

مناطـق دیگـر شـهر کندهار به این شـفاخانه منتقل شـده 

انـد. وی گفـت کـه هـر دو فـرد کشـته شـده، ملکـی انـد و 

در زخمـی شـدگان؛ پنج کـودک، دو زن و  ۱۹ مرد شـامل 

اند.

بـه گفتـۀ وی، از ایـن جملـه ۱۸تـن بـه اثـر مرمـی و ۸ تـن 

دیگـر بـه دلیـل اصابـت هـاوان زخمـی شـده اند.

فرهـاد گفـت کـه وضعیـت صحـی برخـی زخمی شـدگان، 

قابـل نگرانـی می باشـد.

از طـرف دیگـر، مقامـات اردوی ملـی مـی گوینـد کـه در 

و  دارد  جریـان  عملیـات  ولسـوالی،  دو  و  کندهـار  شـهر 

تعـداد زیـادی از مخالفیـن مسـلح را کشـته و زخمی کرده 

ند. ا

عیسـی  صـادق  جگـرن 

اردوی  قـول  سـخنگوی 

۲۰۵ اتـل، به پـژواک گفت 

و  امنیتـی  نیروهـای  کـه 

دفاعـی، بـا حامیـت نیروی 

کندهـار،  شـهر  در  هوایـی 

و  دنـد  هـای  ولسـوالی 

هـدف  را  طالبـان  ژیـری، 

 ۴۷ کـه  انـد  داده  قـرار 

تـن   ۲۶ و  کشـته  طالـب 

دیگـر از آنهـا زخمـی شـده 

انـد.

جریـات  در  او،  بیـان  بـه 

عملیـات، برخـی وسـایط و یـک تعـداد اسـحلۀ آنهـا نیـز از 

بیـن برده شـده اسـت. امـا طالبان مسـلح، تاکنـون دراین 

مـورد چیـزی نگفتـه انـد.

بعـد از آن کـه بیشـرت ولسـوالی هـای کندهـار، از سـوی 

طالبـان تـرف شـده اسـت، حـدود یک مـاه می شـود که 

در هفـت ناحیـۀ شـهر کندهـار، بیـن نیروهـای امنیتـی و 

طالبـان مسـلح درگیـری جریـان دارد.

بـه دلیـل جنـگ، تاکنون ده هـا فرد ملکی کشـته و زخمی 

شـده و ۳۰ هـزار خانـواده از خانـه هـای خـود بیجـا شـده 

اند.

باشـندگان شـهر کندهـار و پناهنـدگان بیجاشـده کـه بـه 

دلیـل ادامـۀ نربدهـا بسـیار آسـیب دیـده انـد، از حکومـت 

مـی خواهنـد کـه جنـگ را از شـهر کندهـار خـارج کنـد؛ 

تـا بتواننـد نفـس راحـت بکشـند و بـه خانـه هـای خـود 

بازگردنـد. 

کارشنان سیاسی در هرات:
 ماموریت صلح خلیلزاد  تقویت طالبان و حفظ منافع امریکا بود    

حمالت هوایی بی-۵۲ بر مواضع طالبان در والیت جوزجان   

از اثر درگیری ها در کندهار، ۲۸ غیرنظامی کشته و زخمی شدند   
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 امریکا قهرمان المپیک ۲0۲0 
توکیو شد

حمله گواردیوال به یوفا و فیفا پس 
از شکست در سوپرجام انگلیس 

ورزشی

 کسـب سـی و نهمیـن مدال طـا به منزله قطعی شـدن 

پایانـی  روز  بـود.  توکیـو   2020 املپیـک  در  قهرمانـی 

املپیـک توکیـو بـرای امریکایی هـا با یـک ناکامی بزرگ 

در دوی ماراتـن مـردان آغـاز شـد امـا در سـاعات بعـدی 

کسـب سـه پیـروزی در بسـکتبال، دوچرخـه سـواری و 

والیبـال، امریـکا را بـه آنچـه کـه می خواسـت رسـاند. در 

رشایطـی کـه روز گذشـته اختـاف چیـن و امریـکا در 

صـدر جـدول بـه 2 مـدال طـا کاهـش  ...

 پپ گواردیوال رسمربی اسـپانیایی منچسرتسیتی مدعی 

اسـت که یوفـا و فیفا، زمان کافی برای اسـرتاحت کردن 

بـه بازیکنـان و مربیـان منی دهد و همیـن موضوع باعث 

ایجـاد مشـکاتی در طـول فصـل خواهـد شـد.  شـب 

شـنبه دو تیم لسرتسـیتی و منچسرتسـیتی از چهارچوب 

کامیونیتـی شـیلد کاپ در ورزشـگاه ومبلـی بـه مصـاف 

هـم رفتنـد کـه در پایـان روباه ها ...

4
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ــت  اس طالبان  ــونت  و خش تجاوز  بر  برا در  مقابله  زمان  اکنون 

 سـفارت امریـکا در کابـل از قـول جـو 

اعـام  امریـکا  جمهـور  رئیـس  بایـدن 

کـرده اسـت که اکنـون زمـان رهـری و اراده در برابر 

تجـاوز و خشـونت گـروه طالبـان فـرا رسـیده اسـت.

این سـفارت روز یک شـنبه 17 اسد در توییتی نوشته 

اسـت: جـو بایدن رئیـس جمهـور امریکا گفته اسـت 

ایـن  امنیتـی  نیروهـای  و  افغانسـتان  کـه حکومـت 

کشـور از لحـاظ »آمـوزش، امکانـات و شـار نیروهـا« 

امـکان کامیابـی دارند و اکنون »زمـان رهری و اراده 

بـرای رویارویـی بـا تجاوز و خشـونت طالبان اسـت.«

در ایـن توییـت سـفارت امریـکا در کابـل هشـتگی 

کشـور  افغانسـتان  و  افغانسـتان  یـک  ملـت  »یـک 

اسـت.  منتـر شـده  نیـز  قهرمانـان« 

در  جـاری  کابـل خشـونت های  در  امریـکا  سـفارت 

چندین شـهر از سـوی گـروه طالبـان را محکوم کرده 

است.

همزمـان در اعامیـۀ کـه یک شـنبه 17 اسـد توسـط 

سـفارت امریـکا منتـر شـده اسـت، آمـده اسـت که 

جنگجویـان گـروه طالبـان بـا زور نظامـی وارد شـهر 

زرنـج مرکـز والیـت نیمـروز شـدند و حمـات خـود بر 

شـهرهای شـرغان و لشـکرگاه را نیز ادامه داده اند.

گـروه  حاکمیـت  اعـال  کـه  می افزایـد  اعامیـه 

طالبـان از طریـق زور تـوام بـا تجـاوز و خشـونت غیـر 

قابـل قبول اسـت و خـاف ادعای این گـروه که برای 

یـک راه حـل غیـر نظامـی کار می کنـد

اعامیـه می افزایـد کـه ایـن اقدام های گـروه طالبان 

بی احرتامـی به حقـوق بـری غیرنظامیـان اسـت و 

بحـران بـری ایـن کشـور را تشـدید می بخشـد.

از گـروه طالبـان خواسـته شـده اسـت  در اعامیـه 

کـه بـه یـک آتش بـس پایـدار و جامـع توافـق کننـد 

تـا از ایـن طریـق بـه صلحـی دسـت یابند که بـه رنج 

مـردم افغانسـتان پایـان داده شـود. و راه حلـی برای 

سرمقاله

 دیـروز رییـس جمهـور ایـاالت متحـده در یـک چرخش 
کامـا بـی سـابقه گفتـه اسـت کـه اکنـون زمـان اراده و 
رهـری در برابـر خشـونت طالبـان فـرا رسـیده اسـت. 
اگرچـه بایـدن دو روز پیـش نیز دسـتور حمـات هوایی 
علیـه طالبـان را داده بـود ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه 
وضعیـت موجـود نتیجـه عملکرد ایاالت متحـده در برابر 
افغانسـتان اسـت و شـعارهای فعلـی هـم ممکـن اسـت 
روزی دود شـود و بـه هـوا بـرود. دو روز پیـش روزنامـه 
واشـنگنت پسـت نیز در مقاله ای نوشـت که کاخ سفید 
بایـد زملـی خلیلـزاد مناینده خـاص این کشـور در امور 
صلـح افغانسـتان را فـرا بخوانـد و پیرفـت هـای رسیع 
اخیـر طالبـان نتیجـه کارکـرد او در مدت دو سـال اخیر 
اسـت. آن چـه در ایـن روزهـا در مواضـع آمریکایـی هـا 
اتفـاق مـی افتـد امیدوارکننـده اسـت. امـا تجربـه دو 
دهـه اتـکا نیروهـای خارجـی بـه مـا بایـد آموخته باشـد 
گفتـه  بـه  را  آینـده  رسنوشـت  متـام  نبایـد  هرگـز  کـه 
هـای مقامـات آمریکایـی پیونـد زد. درسـت اسـت که از 
حایـت هـای متحدین اسـرتاتژیک و بیـن املللی خود 
باید اسـتقبال و اسـتفاده کـرد ولی تنهـا راه بیرون رفت 
از ایـن وضعیـت اتـکا بـه مـردم اراده مردم افغانسـتان و 
سـاخنت میکانیـزم هایـی بـرای مقاومـت ملـی در برابـر 

اسـت.  طالبان 
طـی دو سـال گذشـته مـا بـه خوبـی میـزان صداقـت و 
تعهـد حامیـان بیـن املللـی خـود را آزمودیـم و بـا متـا 
وجـود حـس کردیـم. متاسـفانه وقتـی گفتگوهـا میـان 
آغـاز گردیـد  ایـاالت متحـده و گـروه طالبـان در قطـر 
دولـت  گرفـت.  صـورت  اسـرتاتژیک  خطـای  چنـد 
افغانسـتان بـه کلـی بـه حاشـیه رانـده شـد و از رونـد 
هـم  طالبـان  گـروه  گردیـد.  حـذف  عامدانـه  موجـود 
بـه صـورت مسـتقیم و هـم بـه صـورت غیـر مسـتقیم از 
جانـب هـای مختلـف تقویـت گردیـد. بـه حـدی کـه از 
یـک گروه تروریسـتی تحـت تعقیب تبدیل بـه یک گروه 
سیاسـی و دیپلاتیـک تبدیـل گردیـد. در حالـی که نه 
در ماهیـت و نـه در عملکرد تروریسـتی آن هیچ تغییری 
حاصـل نشـده بـود. عـاوه بر آن متـام پیان نامـه ها و 
توافقنامـه هـای امنیتی و اسـرتاتژیک میان افغانسـتان 
دیگـر  حتـی  شـد.  گرفتـه  نادیـده  متحـده  ایـاالت  و 
همـکاران بیـن املللـی افغانسـتان مثـل ملـل متحـد و 
اتحادیـه اروپـا و دیگر کشـورهای ذیدخـل نادیده گرفته 
شـدند. تصمیـم یـک جانبـه در خـروج همـه نیروهـا از 
افغانسـتان و نیـز رهـا کـردن پایـگاه بگـرام بـدون ایـن 
کـه بـه دولـت افغانسـتان خـر داده شـود یـک شـوک 
بـزرگ در جبهـه هـای جنـگ و روحیـه عموم مـردم وارد 
کـرد و همـه را بـه حیـرت فـرو برد. ایـن موارد کـه نتیجه 
مسـتقیم عملکـرد رشکای بیـن املللـی افغانسـتان بـود 
سـبب شـد کـه گـروه طالبـان تقویـت گـردد و رشایـط 

فعلـی بـه وجـود آیـد. 
بـا توجـه بـه تجربـه تلخـی کـه ایـاالت متحـده طـی دو 
سـال اخیـر از خـود بـه یـادگار گذاشـته اسـت اکنـون 
زمـان آن فـرا رسـیده اسـت کـه دولـت افغانسـتان یـک 
نیروهـای  همـه  بـا حضـور  را  فراگیـر  و  ملـی  مقاومـت 
سیاسـی و ظرفیـت هـای موجـود در مـنت جامعـه علیـه 
گـروه طالبـان شـکل دهد. بـدون تردید طالبـان نه می 
توانـد قـدرت را به دسـت گیـرد و نه اراده بـرای حکومت 
طالبـان  گـروه  دارد.  آن  بـرای  امیـدی  و  برنامـه  نـه  و 
اکنـون هیـچ منطقـی در اختیار نـدارد تا جنـگ نیابتی 
و تحمیلـی فعلـی را توجیـه کنـد. تنهـا منطـق طالبـان 
اشـغالگران  علیـه  و جهـاد  بـا حضـور خارجـی  مبـارزه 
بـود. اکنـون امـا بیـش از هـر زمـان دیگر منطـق جنگ 
و خشـونت را از دسـت داده اسـت. از همیـن رو حتـی 
کسـانی کـه روزگاری بـه آمدن طالبـان دل خوش کرده 
شـده  ظاهـر  حکـوت  اپوزیسـیون  قامـت  در  و  بودنـد 
بودنـد و حتـی برخـی از حامیـان بیـن املللـی طالبـان 
نیـز اکنـون از عملکردهـای اخیـر ایـن گـروه دهشـت 

افکـن مایـوس شـده انـد.
بـا توجـه بـه پیـروی هـای رسیـع  در روزهـای اخیـر 
طالبـان در برخـی از نقـاط کشـور یـک خیـزش عمومی 
علیـه طالبـان در سـطح افغانسـتان بـه وجود آمـد. قتل 
رفتارهـای  بولـدک،  اسـپین  در  هدفمنـد  هـای  عـام 
وحشـیانه ایـن گـروه در کنـدز، تخار، مالسـتان و سـایر 
نقـاط کشـور سـبب شـد که هـم در بخش خیـزش های 
مردمـی یـک تحرک جدی بـه وجود آید و هـم در بخش 
حایـت های گسـرتده مردمی از نیروهـای امنیتی. رس 
دادن شـعار اللـه اکـر توسـط عامه مـردم علیـه طالبان 
و در حایـت از نیروهـای امنیتـی یـک آزمـون بسـیار 
موفـق و یـک نشـانه آشـکار از تبدیل شـدن یـک تهدید 

جـدی بـه یـک فرصـت ملـی بود. 
در مـاه هـای اخیـر حرکـت های گسـرتده مردمـی علیه 
متجاوزیـن و تروریسـت ها در رسارس افغانسـتان شـکل 
گرفتـه اسـت. اکنـون بـرای همـه واضح شـده اسـت که 
مـردم افغانسـتان هـم پتانسـیل یـک مقاومـت ملـی و 
فراگیـر و هـم اراده و انگیـزه آن را علیـه گـروه طالبـان 
بنابرایـن زمـان آن  بیـن املللـی آن دارنـد.  و حامیـان 
فـرا رسـیده اسـت کـه از ایـن ظرفیـت کان ملـی علیـه 
خشـونت طلبـان اسـتفاده کنیـم و بـا ایجـاد یـک چـرت 
برابـر طالبـان  در  ملـی  مقاومـت  عنـوان  تحـت   کان 
هـای  تجربـه  تکـرار  دیگـر  راهـی  هـر  شـویم.  ایسـتاد 
تلـخ گذشـته اسـت و از فرصـت پیـش آمـده و قـدرت 
مـردم بایـد اسـتفاده کـرد. وضعیـت کنونـی بسـیار تلخ 
و شـکننده اسـت. امـا اگـر درسـت عمـل کنیـم همیـن 
فرصـت  یـک  بـه  تبدیـل  بحرانـی  رشایـط  و  تهدیدهـا 

بـزرگ و تاریخـی خواهنـد شـد. 

یـک توافـق سیاسـی ای پیـدا شـود کـه سـود آن را متـام مـردم 

افغانسـتان برنـد. 

در اعامیـه عـاوه شـده اسـت کـه ایـن تنهـا راهـی اسـت کـه 

تضمیـن می کنـد افغانسـتان بـار دیگـر پنـاه گاه امنـی بـرای 

تروریسـتان نشـود.

ایـن سـفارت در بیانیـه خـود »اقدامـات گـروه طالبـان بـرای 

تحمیـل حکومـت داری خـود« در تضـاد بـا ادعـای حایـت از 

توافـق صلـح دوحـه خوانـده شـده اسـت. طبـق توافـق دوحـه 

مناینـدگان طالبـان وعده داده بودند به شـهرها تعرض نکنند.

سـفارت اعامیـه در حالـی ایـن اعامیه را منشـرت کرده اسـت 

که در دو روز گذشـته شـهرهای شـرغان مرکز والیت جوزجان 

در شـال کشـور و شـهر زرنـج مرکـز والیـت نیمـروز در غـرب 

کشـور به دسـت جنگجویان گروه طالبان سـقوط کرده اسـت.

جنگـی شـدیدی در شـهر قنـدز نیـز جریـان دارد و شـهرهای 

لشـکرگاه و هـرات نیـز دسـتخوش جنگ هـای شـدید اسـت.

کـړي دي. پـه ورتـه وخـت کـې د تخـار يـوې امنيتـي رسچنـې 

ډېـرې  مرکـز  د  واليـت  دغـه  د  طالبانـو  چـې  وويـل  تـه  پـژواک 

دقيـق  اړه  پـه  زنـدان  ))د  کـړه:  زياتـه  ده  دي.  نيولـې  سـيمې 

معلومـات نـه لـرم کېـداى يش نيـوىل يـې وي خـو دا مهـال ټول 

او  رياسـت  امنيـت  مـي  د  مقـام،  واليـت  پـه  امنيتـي ځواکونـه 

امنيـې قوماندانـۍ پـه ودانيـو کـې را ټول شـوي او نورې سـيمې 

رسه بـه ۱۴۰۰ امريکايـي ډالـر مرسـته کېږي. د هغه پـه وينا، که 

دغـه لـړۍ بريالـۍ وه، نـو بـل ګام کـې بـه نـور ښـوونځي هـم تـر 

پوښـښ النـدې ونييس. 

د بلـخ د پوهنـې رييـس عـي اللـه امـري پـژواک تـه وويـل چـې 

د دغـه پروګـرام موخـه لـه هغـو زده کوونکـو رسه مرسـته کول دي 

چـې د بېوزلـۍ لـه املـه لـه زده کـړو څخـه د پاتې کېـدو له خطر 

رسه مـخ دي.

نومـوړي زياتـه کـړه: ))زمـوږ پـه ښـوونځيو کـې د يو شـمېر بېوزله 

کورنيـو زده کوونکـي شـته، چـې حتـی د ښـوونځي د يونيفـورم، 

کتابونـو او نـورو اړتيـاوو د اخيسـتو اقتصـادي توانايي نـه لري، په 

دې برنامـه کـې د دې اړتيـاوو د پـوره کولـو تر څنګ پـان دا دی 

چـې حتـی يو شـمېر زده کوونکو لپاره د ظرفيـت لوړونې ځانګړي 

کورسـونه پيـل کـړو((. هغـه همـدا راز وويـل چـې د اعانـې دغـه 

لـړۍ بلـه موخـه دا ده څـو کورنـۍ وهڅـول يش او خپـل اوالدونه 

پـه ځانګـړي ډول لوڼـې ښـوونځيو کې شـاملې کړي.

مزاررشيـف کـې د سـلطان راضيـې لېسـې مديـره افغـاين رشاف 

د حکومـت د مرسـتې لـه يـادې لـړۍ څخـه هرکلـی کـوي. هغـه 

د طالبانـو پـه کنټـرول کـې دي.(( بل لورته د وسـله والـو طالبانو 

ويانـد ذبيـح اللـه مجاهد وايـي چې طالبانو د تخـار واليت د مرکز 

بېابيلـې سـيمې نيـويل او د ګوتـو پـه شـار څـو دولتـي ودانـۍ 

پاتـې دي. د يادونـې ده چـې تـر دې وړاندې وسـله والـو طالبانو 

د کنـدوز، رسپـل، شـرغان او نيمـروز واليتونـو مرکزونـه او ډېـرې 

سـيمې نيولـې دي.

وايـي، پـه دې رسه بـه ډېـر هغه زده کوونکـي بېرته خپلـو زده کړو 

تـه ور وګرځـي چـې وړاندې تـر دې د بېوزلـۍ له امله له درسـونو 

پاتـې وو. نومـوړې وويـل: ))مـوږ بـه مخکـې هـر کال هغـو بېوزلو 

يونيفـورم  د  ټولولـه چـې د ښـوونځي  لپـاره چنـده  زده کوونکـو 

اخيسـتو پيسـې يـې نـه درلـودې، د حکومـت او نړيـوال بانـک په 

دې مرسـتو رسه بـه يـاد مشـکل حـل يش((. د هغـې پـه وينـا، په 

اوسـني وخـت کـې بايـد تـر ټولـو ډېـره د زده کـړو پـر بهـر ډېـره 

پانګونـه ويش.

مرسـل مزاررشيـف کـې د يوې لېسـې زده کوونکـې ده. هغه وايي 

چـې پـار يې په ښـار کـې الس ګاډی چلوي او يواځـې همدومره 

روپـۍ ګټـي، چـې کـور تـه ډوډۍ وګټـي. د هغـې پـه خـره، هـر 

کال دې تـه حرانـه وي چـې د يونيفورم پيسـې له کومـه کړي او 

يـا هـم کتـاب او کتابچې اخيسـتو لپاره پيسـې له کـوم ځايه پيدا 

کـړي. مرسـل وايـي، لـه بېوزلـو زده کوونکـو رسه د مرسـتې لـړۍ 

دا کومـک کـوي چـې وررسه د زده کوونکـو ظرفيت هـم لوړ يش.

د بلـخ پوهنـې رياسـت وايـي چې دغه ۵۱ ښـوونځي يې سـتونزو 

او اړتيـاوو تـه پـه کتـو د رڼې پروسـې لـه الرې انتخـاب کړي دي.

 د تخـار واليتـي شـورا وايـي چې وسـله والو طالبانـو د دغه واليت 

عمومـي زنـدان نيـوىل او ټول زندانيان يـې ازاد کړي دي.

 د تخـار واليتـي شـورا منـي اعظـم افضـي د زمـري پـه 17 مـه 

پـژواک خـري اژانـس تـه وويل چـې نن له غرمې وروسـته وسـله 

والـو طالبانـو د دغـه واليـت عمومـي زندان نيـوىل دى.

دى وايـي چـې طالبانـو لـه زنـدان څخـه ټـول زندانيـان هـم ازاد 

 د بلـخ واليـت پـه مرکـز مزاررشيف ښـار کې لـه دولتي ښـوونځيو 

رسه د اعانـې پـه نـوم د مرسـتو لـړۍ پيـل شـوه. مسـوولني وايـي 

چـې پـه دغـه پروګـرام کـې بـه ټولټـال د نجونـو ۵۱ ښـوونځي تر 

پوښـښ الندې ونيـول يش.

 د بلـخ د پوهنـې رياسـت د ښـوونځيو د شـوراګانو مديـر روزبـه 

سـعادت د زمـري پـه ۱۷مـه، پـژواک اژانس تـه وويل چـې د دغه 

پروګـرام موخـه لـه هغـو زده کوونکو رسه مرسـته کـول دي چې د 

بـې وزلـۍ لـه املـه زده کـړو تـه دوام نـه يش ورکولی.

ده زياتـه کـړه چـې دغـه برنامـه د پوهنـې وزارت د اقـرا برنامې له 

خـوا پلـې کېـږي چـې د هېـواد پـه ۱۷ واليتونـو کې د ښـوونځيو 

لپـاره ټولټـال ۵ ميليونـه ډالـر ځانګړي شـوي دي.

هغـه وويـل: ))بلـخ واليـت کې پـه لومـړي ګام کې ۵۱ ښـوونځيو 

 ۲۶ او  ښـار  مـزار  پـه  ښـوونځي   ۲۵ چـې  کېـږي،  مرسـته  رسه 

ښـوونځي پـه ولسـواليو کـې ټارګيـټ شـوي دي((.

د سـعادت پـه خـره، پـه دغـه برنامـه کـې بـه د ځانګـړو شـويو 

ښـوونځيو د ډلـې هـرې لېسـې لپـاره ۲۵۰۰ امريکايـي ډالـر، له 

هـر منځنـي ښـوونځي رسه ۱۹۰۰ ډالـر او هـر لومړين ښـوونځي 

افضيل: طالبانو د تخار واليت عمومي زندان نيوىل دى

په بلخ کې له دولتي ښوونځيو رسه د اعانې په نوم د مرستو لړۍ پيل شوه

کارتون

مقاومت ملی؛ تنها راه 
مطمین در برابر طالبان

محمد هدایت
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سـنگین بـه هـرات، ایـن خارجـی هـا را پاکسـازی کنـد.

مقـام هـای محلـی در هـرات نیـز موجودیـت جنگجویـان خارجی 

در هـرات را تاییـد مـی کننـد.

عبدالصبـور قانـع والـی هـرات گفـت کـه بربنیـاد گـزارش هـای 

رسـیده، جنگجویـان خارجـی بـه ویـژه پاکسـتانی هـا در اطـراف 

شـهر هـرات دیـده شـده انـد.

والـی هـرات اطمینـان مـی دهـد کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعی، 

بـه رسکـوب آنـان آماده انـد و عملیـات هـای نیروهـای امنیتی، به 

بخـش هایی از شـهر هـرات جریـان دارد.

در  امنیتـی  نیروهـای  پاکسـازی  عملیـات  در  کنـدی  علـت  وی 

هرات را اسـتفادۀ طالبان از خانه های مسـکونی و سـپر قراردادن 

غیرنظامیـان از سـوی ایـن گـروه مـی دانـد.

نـرد سـنگین کنونـی هـرات، شـار زیـادی از باشـندگان مناطق 

جنوبغـرب شـهر هـرات را آواره کرده اسـت.

بیشـرت باشـندگان ایـن مناطـق، بخاطـر شـدت جنـگ و جـا بـه 

جایـی طالبـان درخانـه هـای مسـکونی، خانـه و کاشـانۀ شـان را 

تـرک کـرده و بـه خانـه هـای نزدیـکان شـان رفتـه انـد.

ایـن باشـندگان از حکومـت میخواهنـد کـه بخاطـر جلوگیـری از 

خسـارات و تلفـات بیشـرت بـه غیرنظامیـان، هرچـه زود تـر بـه ایـن 

جنـگ نقطـۀ پایـان بگـذارد.

از سـوى ديگـر طالبـان تـا هنـوز در مـورد ايـن اظهـارات چيـزى 

نگفتـه انـد؛ امـا قبـل از ايـن ذبيح اللـه مجاهد سـخنگوى طالبان 

وجـود  هـا  اصـا خارجـى  طالبـان،  در خطـوط  کـه  بـود  گفتـه  

ندارنـد. بـر بنیـاد گفتـه هـای مسـئوالن شـفاخانه حـوزوی هرات، 

از هنـگام آغـاز درگیـری ها درشـهر هـرات تاکنون، دسـت کم ۳۰ 

تـن بـه شـمول نظامیـان و غیرنظامیـان در هرات کشـته و بیش از 

۲۰۰ تـن دیگـر مجـروح شـده انـد. 

شـورای والیتـی همـرکاب و غیر مسـلح بودیم، در ولسـوالی خواجه 

دوکـوه باقـی ماندیم.”

ذبیـح اللـه مجاهـد سـخنگوی طالبـان همچنـان گفتـه اسـت کـه 

رئیـس شـورای والیتـی جوزجـان با بیسـت تـن از افرادش بـا مقدار 

تجهیـزات جنگـی تسـلیم افـراد آنان شـده اسـت .

وی در یـک پیامـی گفتـه اسـت کـه رئیـس شـورای والیتـی زمانـی 

خـود را تسـلیم طالبـان منـود کـه نیروهـای آنهـا مـروف تصفیـه 

ولسـوالی خواجـه دوکـوه بودنـد. ایـن درحالیسـت کـه طالبـان در 

دو روز گذشـته شـهرهای زرنـج والیـت نیمـروز و شـرغان والیـت 

جوزجـان را در کنـرتول خـود آوردنـد و در ایـن پیـروی اعامیـه را 

پخـش کردنـد. در اعامیـه گفته شـده اسـت کـه کارمنـدان دولتی 

و حتـی منسـوبین نظامـی از خانـه هـای شـان بیـرون نشـوند؛ زیرا 

ایـن گـروه عفـو عمومـی را اعام منـوده و افـراد آنان به هیچ کسـی 

و هیـچ شـخصی کار ندارنـد. 

سـمونوال محمـد مصطفی مایار، قوماندان امنیٔه میـدان وردک روز 

جمعـه )۱۵ اسـد( گفتـه بـود کـه طالبـان یـک موتـر مسـافربری را 

در سـاحٔه چهاربنـد، مرکـز میـدان شـهر بـا سـاح  ثقیله هـدف قرار 

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

کشـته شـده و سـه نفر دیگـر زخمی شـدند.

آقـای مایـار افـزود کـه این حادثـه در سـاحۀ تحت کنـرتول طالبان 

در مرکـز میدان شـهر صـورت گرفته و مجروحین این رویداد توسـط 

صلیـب رسخ بـه شـفاخانه های مرکـز ایـن والیـت منتقل شـده اند. 

میـدان وردک  اعضـای شـورای والیتـی  از  برخـی  ایـن حـال،  در 

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

گلوله بـاری جنگجویـان طالبـان و ماین گذاری های کنارجـادٔه آنان 

در ایـن والیـت کشـته شـده اند.

 بـر بنیـاد گفتـه هـای منابـع امنیتـی و مردمـی، بیشـرت کسـانیکه 

اکنـون بـا نیروهـای امنیتـی و خیـزش هـای مردمـی در حومـه های 

شـهر هـرات مـی جنگنـد، جنگجویـان خارجـی انـد.

ایـن منابـع مـی گوینـد کـه درحـال حـارض، جنگجویـان خارجـی 

دربیشـرت سـاحات ولسـوالی  های گذره و انجیل که متصل به شـهر 

هـرات انـد، عمـاً حضـور دارند.

جـال عبدالنـارص حبیبـی عضـو شـورای حرکـت مقاومـت مردمی، 

بـه پـژواک گفـت  بربنیـاد گـزارش هایـی کـه به دسـت آنان رسـیده 

اسـت، بیشـرت ایـن جنگجویـان خارجـی حتى زبان پشـتو و فارسـی 

را بلد نیسـتند.

موصـوف بیـان داشـت که بیشـرت ایـن جنگجویـان، در بخـش های 

اطـراف پُـل ماالن مسـتقر هسـتند.

او بیـان داشـت که ایـن جنگجویان خارجی، پس از تلفات سـنگین 

مردمـی،  مقاومـت  حرکـت  و  امنیتـی  نیروهـای  برابـر  در  طالبـان 

اکنـون بـه جمـع طالبـان اضافـه شـده اند.

و  بـا سـاح  قبـل  افـزود کـه حرکـت مقاومـت مردمـی، چنـدی  او 

تجهیـزات مجهـز شـدند و در کنـار نیروهـای امنیتی، اجـازۀ ورود به 

طالبـان را بـه داخـل شـهر نخواهنـد داد.

برخـی منابـع مردمـی در هرات مـی گویند که در چند روز گذشـته، 

جنگجویـان زیـاد خارجـی بـه جمـع طالبـان در ایـن والیـت اضافـه 

شـده اند.

شـاری از باشـندگان قریـه هـای ولسـوالی انجیـل کـه اکنـون در 

جنگجویـان  ایـن  بیشـرت  کـه  گوینـد  مـی  اسـت،  طالبـان  تـرف 

خارجـی، بـه زبـان پشـتو و فارسـی بلدیـت ندارنـد.

از  جـان شـان منـی خواهنـد  بخاطـر حفـظ  کـه  باشـندگان  ایـن 

آنـان نـام گرفتـه شـود، مـی گوینـد کـه دولـت بایـد هرچـه زودتـر با 

راه انـدازی عملیـات گسـرتده و اعـزام نیـرو وجنـگ افـزار سـبک و 

 منابـع محلـی در جوزجان می گویند که بابر ایشـچی رئیس شـورای 

والیتی جوزجان با بیسـت تن از افرادش تسـلیم طالبان شـده اسـت 

.

مولـوی عبدالحـی حیات عضو شـورای والیتی جوزجـان این موضوع 

را بـه آژانـس خری پـژواک تایید میکند.

وی تریـح کـرد: “متـاس هـای کـه بـا برخـی از دوسـتان و رئیـس 

امنیـت ملـی جوزجـان داشـتم، آنهـا برایـم گفتند کـه رئیس شـورای 

والیتـی شـام دیـروز زمانیکـه طالبـان وارد مرکـز ولسـوالی شـدند، بـا 

افـرادش خـود را بـه آنهـا تسـلیم منـوده اسـت.”

در ایـن حـال قمرالدیـن یکـی از افـرادی کـه شـاهد تسـلیمی رئیس 

شـورای والیتـی بـه طالبـان بـوده، میگویـد پـس از آنکه بابر ایشـچی 

تسـلیم طالبان شـد، نیروهای طالبان او را از ولسـوالی خواجه دوکوه 

بـا خـود بـه طرف شـهر شـرغان بردند.

وی درادامـه افـزود: “مـن و دو سـه تـن از افـراد دیگـری کـه بـا رئیس 

 دفـرت والـی پکتیـا اعـام کرده کـه در نتیجـه انفجار یـک حلقه ماین 

جاسازی شـده در کنـار جـاده از سـوی تروریسـتان طالبـان در ایـن 

والیـت، ۱۲ غیرنظامـی بـه شـمول چنـد زن و کـودک کشـته و دو 

کـودک ُخردسـال دیگـر زخمـی شـده اند.

بـه گـزارش خرگزاری کـودک؛ ایـن اداره می گوید که ایـن انفجار در 

قریه »چینو« از مربوطات ولسـوالی سـید کرم به وقوع پیوسـته اسـت. 

دفـرت والـی پکتیـا می افزاید که موتـر حامل این غیرنظامیـان با ماین 

کنار جاده برخورده اسـت.

پیـش از ایـن نیـز مقام های امنیتـی والیت میـدان وردک گفته بودند 

کـه در اثـر اصابـت مرمـی راکـت و گلوله بـاری جنگجویـان طالبان بر 

یـک بـس مسـافربری در این والیت، پنج غیرنظامی کشـته و سـه تن 

دیگـر زخمی شـده اند.

مقام هـای محلـی والیـت قندهـار می گوینـد کـه به دنبـال حمات 

راکتـی طالبـان بـر بخش هـای میـدان هوایـی ایـن والیـت، متامی 

پروازهـای ملکـی بـر ایـن میدان متوقف شـده اسـت.

مسـعود احمـد پشـتون، رییـس میـدان هوایـی احمـد شـاه ابدالی 

دیـروز یکشـنبه )17 اسـد( بـه صـدای امریـکا گفتـه کـه حوالـی 

سـاعت 10 صبـح دیـروز طالبـان چندیـن راکـت را بـر بخش هـای 

ایـن میـدان پرتـاب کـرده انـد، امـا بـه آن آسـیب نرسـیده اسـت.

آقـای پشـتون افـزود: »وقتـی میـدان هوایـی مـورد حمـات راکتی 

قـرار گیـرد، طبیعـی اسـت کـه رشکت هـای هوایـی خطـر را قبـول 

منی کننـد و مسـافرین نیـز جـان شـان را در خطـر منی اندازنـد.«

رییـس میـدان هوایـی احمـد شـاه ابدالی تاکیـد کرد که بـه زودی 

پروازهـای ملکـی از ایـن میـدان از رس گرفتـه خواهـد شـد. گفتـه 

در 24  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

سـاعت گذشـته 572 تن از جنگجویان گروه طالبان 

در نقـاط مختلـف کشـور در نـرد بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

کشـور بـه هاکـت رسـیدند.

ایـن وزارت یکشـنبه 17 اسـد بـا نـر خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه 

در ایـن نردهـا 309 تـن دیگـر از جنگجویـان گـروه طالبان زخمی 

شـده اند.

در خرنامـه تریح شـده اسـت که ایـن جنگجویـان در والیت های 

ننگرهـار، لغـان، غزنـی، پکتیـا، پکتیـکا، قندهـار، ارزگان، هرات، 

فـراه، جوزجـان، رسپـل، فاریـاب، هلمنـد، نیمـروز، تخـار، کنـدز، 

بدخشـان و کاپیسـا کشـته و زخمـی شـده انـد.

وزارت دفـاع اضافـه می کنـد کـه ۱۴ حلقـه مایـن مختلف النـوع که 

اعـام  کشـور  دفـاع  وزارت   

مولـوی  کـه  اسـت  کـرده 

هلمنـد  والیـت  جنـگ  مسـئول  هجـرت 

شـد. کشـته 

بـا  اسـد   17 یک شـنبه  روز  دفـاع  وزارت 

انتشـار خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه شـب 

گذشـته، قـوای هوایـی در مربوطـات شـهر 

لشـکرگاه مرکـز والیـت هلمند، تروریسـتان 

در  کـه  داد  قـرار  آمـاج  را  طالبـان  گـروه 

ایـن حملـه “مولـوی هجـرت” یـک تـن از 

کـه  طالبـان  گـروه  برجسـته  قوماندانـان 

والیـت  در  تهاجمـی  حمـات  مسـئولیت 

بـه دوش داشـت، کشـته شـد. را  هلمنـد 

چهـار روز اسـت کـه جنـگ سـختی در شـهر لشـکرگاه مرکـز والیت 

هلمنـد میـان نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور و جنگجویان گروه 

طالبان جریـان دارد.

گفتنـی اسـت کـه در ایـن جنـگ تلفـات سـنگینی بـر جنگجویـان 

گـروه طالبـان وارد شـده اسـت. همزمـان در چنـد والیـت دیگـر نیز 

جنگ میان قوای مسـلح کشـور و جنگجویان گروه طالبان تشـدید 

یافته اسـت.

هـم اکنـون جنـگ در والیت هـای جوزجـان، قنـدز، هـرات، رسپل، 

تخار و بدخشـان نیز جریان دارد. روز گذشـته شـهر شـرغان میان 

گـروه طالبـان  و جنگجویـان  دفاعـی کشـور  و  امنیتـی  نیروهـای 

چندیـن مرتبـه دسـت به دسـت شـده اسـت و اکنـون بخش هـای 

اصلـی ایـن شـهر در کنـرتول جنگجویـان گـروه طالبـان اسـت.

در شـهر تالقـان مرکـز والیـت تخـار نیـز جنـگ چندیـن روز اسـت 

کـه در داخـل شـهر کشـانده شـده و اکنـون جنـگ کوچه بـه کوچه 

جریـان دارد.

وضعیت برشی در چندین والیت وخیم است

گزارش هـا از والیت هـای جوزجـان، قنـدز، نیمـروز، تخـار، هـرات و 

غزنـی می رسـاند که مـردم در وضعیت بـدی به رس می برند و شـار 

می شـود کـه عـر روز گذشـته نیـز چندیـن راکـت بـر بخش هـای 

ایـن میـدان هوایـی برخـورد کرده اسـت.

در  و  قندهـار  شـهر  کیلومـرتی   30 در  قندهـار  هوایـی  میـدان 

بخش هـای ولسـوالی های دامـان و دند ایـن والیت موقعیـت دارد. 

در بخش هـای ایـن میـدان چندیـن مرکـز مهـم نظامـی به شـمول 

قـول اردوی ۲۰۵ اتـل نیـز وجـود دارد.

گذشـته  روز  افغـان  نظامیـان  کـه  انـد  گفتـه  افغـان  مقام هـای 

بخش هـای ولسـوالی دنـد ایـن والیـت را دوبـاره تـرف کـرده و در 

حـال حـارض، درگیـری میـان دو طـرف در ایـن ولسـوالی جریـان 

دارد.

هوایـی  میـدان  بـر  راکتـی  حمـات  مـورد  در  کنـون  تـا  طالبـان 

انـد.  نکـرده  نظـر  ابـراز  قندهـار 

توسـط گروه طالبان در نقاط مختلف کشـور برای هـدف قرار دادن 

افـراد ملکـی و نیروهـای امنیتـی جابجـا شـده بـود، کشـف و خنثـا 

. شد

وزارت دفـاع ملـی در حالـی از تلفـات سـنگینی جنگجویـان گـروه 

طالبـان خـر می دهـد کـه در حدود 48 سـاعت گذشـته، دو شـهر 

عمـده زرنـج و شـرغان در کنـرتول گـروه طالبـان در آمـده اسـت. 

گفتنـی اسـت کـه همیـن لحظـه جنـگ شـدید در والیت قنـدز نیز 

جریان دارد و شـهر لشـکرگاه چهار روز اسـت که در زیر آتش است.

بـا اینکـه جنـگ در دو مـاه گذشـته در باالتریـن حـد شـدت خـود 

رسـیده اسـت، روز گذشـته نریه انگلیسـی تایمز از قول سـه مقام 

وزارت دفـاع امریـکا از برگشـت مبـب افگـن های بـی 52 در میدان 

نرد افغانسـتان خـر داد.

زیـادی مـردم از ایـن والیت هـا بیجا شـده اند.

کلیپ ویدیویی از شـهر شـرغان در فضای مجازی نشـان می دهد 

کـه طفـل پنـج یـا شـش سـاله کشـته شـده و طفـل کوچکـرتی در 

کنـار جسـدش بـر رس و رویـش می زنـد و گریـه می کنـد.

همچنیـن عکس هایی از شـهر لشـکرگاه نشـان می دهد کـه زنان و 

اطفـال در حـال فـرار اند. در یکـی از این عکس ها زنی نشـان داده 

می شـود کـه خـودش و سـه طفلش خـون آلـود در حال فرار اسـت. 

ایـن زن دو طفـل غـرق در خون در آغـوش دارد و یک طفل و پیر زن 

دیگـر بـا چهره های خـون آلود رساسـیمه در حال فـرار اند.

تازه تریـن کلیـپ ویدیویـی از شـهر قنـدز نشـان می دهـد کـه مـردم 

گـروه گـروه در حـال فـرار اند و آتش جنگ در شـهر شـعله ور اسـت 

و تاسیسـات عامـه و شـخصی آتـش گرفته اسـت.

احتـال مـی رود کـه بیـش از صـد هـزار تـن طـی چنـد روز اخیر از 

نقـاط مختلـف کشـور بیجا شـده باشـند. 

دیـرا الینـز فرسـتاده ویـژه رسمنشـی ملـل متحد بـرای افغانسـتان 

در نشسـت ویـژه ملـل متحـد در مـورد افغانسـتان از سـوریه شـدن 

افغانسـتان هشـدار داد و گفـت کـه جهـان بایـد تـاش کنـد کـه 

جنـگ بـه داخـل شـهرهای بیشـرتی کشـانده نشـود. او در غیـر 

صـورت وضعیـت بـری در افغانسـتان شـبیه سـوریه خواهـد شـد.

منابع: جنگجویان خارجی
 در برابر نیروهای امنیتی در والیت هرات می جنگند    

رئیس شورای والیتی جوزجان با طالبان پیوست

انفجار ماین در پکتیا،
 منجر به کشته شدن ۱۲ غیرنظامی به شمول چند کودک شد

حملۀ راکتی بر میدان هوایی قندهار؛ پروازهای ملکی متوقف شد   

وزارت دفاع: 57۲ جنگجوی گروه طالبان در شبانه روز گذشته کشته شدند

مولوی هجرت، مسئول جنگ هلمند کشته شد



 

بسـیار  وضعیـت  یـک  در  افغانسـتان  این روزهـا        

پیچیـده و دشـواری قـرار دارد و سـخن از مقاومـت در 

اشـکال مختلـف آن در بیـن همـه ی اقشـار سیاسـی و 

اجتامعـی جامعـه بـر رس زبان هـا اسـت. مقاومـت بـه 

عنـوان اسـراتژی مؤثـر در برابر حمالت گـروه طالبان 

مطـرح اسـت و بـه آن بـه عنـوان راه رهایـی از وضعیت 

دشـوار کنونی و رسـیدن به یک وضعیـت مطلوب نگاه 

می شـود. اشـکال مقاومت از حضور فزیکی در میدان 

نـرد تـا مبـارزه ی فکـری علیـه اندیشـه سیاسـی گروه 

طالبـان و برآفتاب کـردن مشـت تهی اندیشـه های این 

گـروه از منطـق و اسـتدالل عقالنـِی قابـل پذیـرش در 

جهـان نـو را شـامل می شـوند. منونه هایـی از مقاومت 

درخشـان مردمـی را ایـن روزهـا در رسارس افغانسـتان 

نشـان  خویـش  مقاومـت  بـا  مـردم  هسـتیم.  شـاهد 

داده انـد کـه احیـای امـارت اسـالمی بـه هیـچ عنوان 

سـایه ی  در  زیسـن  و  نیسـت  قبـول  قابـل  برایشـان 

و فالکـت  چنیـن نظـم سیاسـی ای کـه جـز حقـارت 

بـرای مـردم حاصلـی دیگری نـدارد را در دنیای مدرن 

مایـه ی رشمسـاری و ننـگ می داننـد. مـردم بـه ایـن 

درک رسـیده انـد کـه امـارت اسـالمی توان سـازگاری 

بـا واقعیت هـای عینـی جامعـه ی افغانسـتان را نـدارد 

و در یـک جامعـه ی متکـرِ چندقومِی مثل افغانسـتان 

چنیـن سـنت سیاسـی ِ ره بـه هیـچ دهی نخواهـد برد.

کـه  توجهـی  قابـل  و  مهـم  بسـیار  کارهـای  از  یکـی 

می توانـد بـه مقاومت ملی ای که در برابر اندیشـه  های 

طالبانی شـکل گرفته اسـت کمک کند، رعایت جدی 

اصـل رصفه جویـی در تـدارکات عامـه اسـت. یکـی از 

مؤثـر  کنـرول  افغانسـتان  تـدارکات  قانـون  اهـداف 

وجـوه عامـه اسـت. بخـش قابـل توجهـی از بودجـه ی 

ملـی کشـور سـاالنه از طریـق واحـد تـدارکات ادارات 

دولتـی افغانسـتان بـه مرصف می رسـد. کل نیازمندی 

ادارات افغانسـتان بـه سـه بخـِش اجنـاس، خدمـات 

و امـور سـاختامنی قابـل تقسـیم اسـت. شـعباتی کـه 

واحـد  بـه  را  نیازمندی های شـان  تـدارک  پیشـنهاد 

تدارکاتـی اداره شـان جهـت تدارک می فرسـتند به نام 

شـعبه  نیازمنـد یـاد می شـوند. تفکیـک بیـن نیازهـای 

واقعـی شـعبات ادارات دولتـی کشـور و نیازهایـی کـه 

در ظاهـر نیـاز بـه نظر می رسـند امـا نیازمنـدی واقعی 

ادارات  ایـن  تدارکاتـی  واحـد  مسـئولیت  نیسـتند 

می باشـد و می توانـد در امـر کمـک بـه مقاومـت ملـی 

جـاری در کشـور فوق العـاده سـودمند باشـد.

در افغانسـتان متأسـفانه رویـه ی معمـول ایـن اسـت 

کـه اکـر شـعبات ادارات دولتـی افغانسـتان بی توجه 

بـه وضعیـت دشـوار اقتصـادی کشـور هـر آنچـه که در 

ذهن شـان خطـور کـرد جهـت تـدارک بـه آمـر اعطـای 

عـدم  از  ناشـی  امـر  ایـن  می کننـد.  پیشـنهاد  اداره 

وطن دوسـتی  بـه  مـا  راسـخ  ایـامن  و  عمیـق  تعهـد 

اسـت و نشـان می دهـد کـه مـا بـه رغـم آنکـه واژه ی 

تکـرار  روزانـه  بـه صـورت  را طوطـی وار  وطن دوسـتی 

می کنیـم در دنیـای عمـل چنـدان به این اصـل پابند 

نیسـتیم و سـالمت و بهبـودی کشـور زیـاد دغدغـه ی 

ذهنـی مـا نیسـت. بـه عنـوان شـهروندان ناظـر وضـع 

موجـود می بینیـم کـه بخـش قابـل توجهـی از آنچـه 

کـه ادارات دولتـی کشـور از بودجـه ملـی و از وجـوه 

اداره  واقعـی  نیازمنـدی  می کننـد  تـدارک  عامـه 

نیسـتند؛ یعنـی در صـورت عـدم تـدارک آن هیچگونـه 

سـکتگی و خـأ کاری در اداره بوجـود منی آیـد. اما با 

آن هـم چـون پـول از جیـب شـخصی کسـی پرداخـت 

منی شـود و از خزانـه ی عمومـی قابـل پرداخت اسـت، 

بـه  توجـه  بـا  کـه  می شـوند  تـدارک  نیازمندی هایـی 

وضعیـت دشـوار اقتصـادی کنونـی و مسـأله ی کـر 

بودجـه ی  ملـی کـه وزارت مالیـه بـا آن مواجـه اسـت 

هیچ گونـه توجیـه منطقـی و عقالنـی نـدارد.

کارمنـدان  کلیـدی  نقـش  وضعیـت  چنیـن  یـک  در 

واحـد  نقـش  و  عمـوم  صـورت  بـه  دولتـی  ادارات 

صـورت  بـه  افغانسـتان  دولتـی  ادارات  تـدارکات 

بـروز  را  خـود  عامـه  وجـوه  رصفه جویـی  در  خـاص 

می دهـد. کارگـزاران شـعبات مختلـف ادارات دولتـی 

کشـور می توانـد بـا پیشـنهاد تـدارک نیازمندی هـای 

واقعـی خویـش بـه اصـل رصفه جویـی در وجـوه عامـه 

کمـک کـرده تـا دولـت بتوانـد از وجـوه رصفه جویـی 

و  دفاعـی  سـنگرهای  اسـتحکام  قسـمت  در  شـده 

تقویـت پایه هـای مقاومـت ملـی علیـه گـروه طالبـان 

بپـردازد. واحـد تدارکاتـی ادارات مکلـف اسـت بیـن 

جهـت  برایـش  کـه  غیرواقعـی ای  و  واقعـی  نیازهـای 

تنهـا  و  منـوده  تفکیـک  مـی ورزد  مواصلـت  تـدارک 

نیازمندی هـای واقعـی شـعبات را تـدارک منایـد. در 

وضعیـت دشـوار کنونـی رعایـت اصـل رصفه جویـی به 

معنـای واقعـی کلمـه یـک وظیفه ی فـورِی شـهروندی 

تـدارکات  واحـد  کارگـزاران  بـر شـانه های  کـه  اسـت 

دولتـی  مأموریـن  نیـز سـائر  و  دولتـی کشـور  ادارات 

راسـتای  در  کـه  گامـی  هـر  اسـت.  شـده  گذاشـته 

برداشـته  ایـن وضعیـت  در  عامـه  وجـوه  رصفه جویـی 

می شـود بـه معنـای حامیـت از مقاومـت ملـی علیـه 

از زمـان گسـرش دامنـه جنگ هـا طـی سـه 

بـوده اسـت کـه  بـه گونـه ی  اخیـر، وضعیـت  مـاه 

و  دولـت  میـان  ولسـوالی های  و  مناطـق  برخـی 

برخـی  و  اسـت  شـده  دسـت  بـه  دسـت  طالبـان 

دیگـر نیـز همچنان در کنرل ایـن گروه قرار دارد، 

قـرار  طالبـان  اختیـار  در  کـه  تجارتـی  بندرهـای 

گرفتـه بـود هیچکـدام بـاز پس گرفته نشـده اسـت 

از بندرهـای  ایـن گـروه یکـی دیگـر  تازگـی  بـه  و 

مهـم را در غـرب کشـور بـه تـرصف در آورد، شـهر 

در  اکنـون  هـم  کـه  نیمـروز  والیـت  مرکـز  زرنـج 

کنـرل طالبـان در آمـده اسـت از دو جهـت یـک 

می آیـد،  حسـاب  بـه  اسـراتژیک  و  مهـم  منطقـه 

و  مـرزی  نقطـه  یـک  اینکـه  عـالوه  بـر  شـهر  ایـن 

حسـاب  بـه  تجارتـی  بنـادر  مهمریـن  از  یکـی 

می آیـد، بلکـه اولیـن مرکـز والیـت نیـز بـه حسـاب 

مـی آیـد کـه طالبان نتوانسـته بـود تا کنـون حتی 

یکـی از مراکـز والیـات را بـه تـرصف خـود در آورد. 

اولیـن  والیـت،  ایـن  مرکـز  سـقوط  بـا  همزمـان 

بـار اسـت کـه فـاز خشـونت های طالبـان پـس از 

تـرصف ولسـوالی ها، بـه مراکـز والیـات کشـانیده 

شـده اسـت و ایـن گروه با شـدت بیشـر در تالش 

اسـت تـا والیـات دیگری نیـز به تـرصف در آورد. از 

سـوی دیگـر شـهر شـرغان مرکـز والیـت جوزجان 

در شـامل کشـور نیـز مورد حمـالت بی پیشـینه ی 

طالبـان قـرار گرفتـه اسـت و گزارش هـای ضـد و 

بـه گـوش می رسـد. از آن  نقیضـی 

اللـه  بسـم  خانـه  بـه  حملـه  ایـن  از  پیـش 

گرفـت  صـورت  نیـز  کشـور  دفـاع  وزیـر  محمـدی 

کـه طالبـان آن را حملـه » انتقـام جویانـه« برعلیـه 

کـه  می رسـد  نظـر  بـه  خواندنـد.  کابـل  مقامـات 

دسـت طالبـان در کابـل نیـز نسـبت بـه گذشـته 

را  متعـددی  گـروه حمـالت  ایـن  بازتـر می باشـد، 

در نقـاط مختلـف شـهر، بـر اشـخاص و چهره های 

حکومتـی بـه راحتـی عملـی می سـازند، دواخـان 

رسـانه های  و  اطالعـات  مرکـز  رئیـس  پـال،  مینـه 

حکومـت نیـز در حمله تروریسـتی طالبـان به قتل 

رسـید. طالبـان بـا گسـرش دامنـه نـا امنی هـا و 

انتحـاری و جنگ هـای رو در  بـه حمـالت  توسـل 

تحـت  را  عمومـی  روحیـه  تـا  اسـت  در صـدد  رو، 

را  شـان  پیـروی  زمینه هـای  و  داده  قـرار  تأثیـر 

سـازند.  فراهـم  کمـر  مقاومـت  و  ایسـتادگی  بـا 

طالبـان از خیـزش عمومـی و نعـره هـای اللـه اکر 

کـه چنـدی قبـل بـر علیـه ایـن گـروه توسـط مردم 

انـد،  بـه شـدت در هـراس  افغانسـتان اجـرا شـد 

ایـن گـروه پیـش از ایـن، صفـوف خیـزش مردمـی 

بـود  ایسـتاده  مقاومـت  بـه  علیـه شـان  بـر  کـه  را 

یکـی از موانـع جـدی فـرا راه شـان پنداشـته و از 

آنـان دعـوت کـرده بودنـد کـه در مقابـل مهاجامن 

طالـب قـرار نگیرنـد.

تغییـر ماهیـت حمـالت طالبـان از ولسـوالی 

هـا و قصبـات بـه مراکـز والیـات و تـرور چهره هـای 

حکومتـی پـس از آن تشـدید گردیـد کـه مـردم بـا 

اللـه  فریـاد  گـروه  ایـن  بـه  نسـبت  عمیـق  خشـم 

ایـن  انـدازی  راه  بـا  طالبـان  دادنـد.  رس  اکـر 

تـا روحیـه مقاومـت  انـد  گونـه حمـالت در صـدد 

در  را  آنـان  انگیـزه  و  منـوده  تضعیـف  را  مردمـی 

گـروه  ایـن  تهاجـم  برابـر  در  ایسـتادگی  جهـت 

جمهـور  رئیـس  حـال،  ایـن  بـا  دهنـد.  کاهـش 

غنـی در نشسـت فـوق العـاده بـا اعضـای مجلـس 

مناینـدگان از طـرح » تغییـر وضعیـت جنـگ« خر 

داده بـود کـه مطابـق بـه آن دولـت قـادر اسـت تـا 

را رسکـوب منـوده  آینـده، عقبـه جنگـی  ششـامه 

و ایـن گـروه را بـا شکسـت بدرقـه منایـد. رئیـس 

جنایـات  بـه  اشـاره  بـا  نشسـت  ایـن  در  جمهـور 

طالبـان گفـت: هـر اقدامـی کـه او برای بازسـازی 

و توسـعه کشـور انجـام می دهـد ویـران می شـود و 

بـا لحنـی تنـد افـزود در چنیـن موقعیتـی اغـامض 

منی کنـد و همـه به طـور مشـرک و قاطعانـه بایـد 

عبـور دهنـد.  بقـا«  »آزمـون  ایـن  از  را  افغانسـتان 

وی گفـت: »مـن ۷۲ سـاله ام و بـه هیـچ رسمایـه 

و امتیـازی در زندگـی نیـاز نـدارم بلکـه تنهـا یـک 

مـرام مقـدس دارم و می خواهـم نسـل های کنونی 

زندگـی  آزاد  و  آبـاد  افغانسـتان  یـک  در  آینـده  و 

کننـد.«

طالبـان  جنگـی  رویکـرد  کـه  اکنـون  هـم 

تـرور  و  شـده  والیـات  مراکـز  سـقوط  بـه  متمرکـز 

برنامه هـای  صـدر  در  نیـز  حکومتـی  چهره هـای 

جمهـور  رئیـس  کـه  اسـت  نیـاز  دارد،  قـرار  آنـان 

ماهیـت دفاعـی را ایدئولوژیـک سـازد. ایدئولـوگ 

را  طالبـان  می توانـد  دفاعـی  ماهیـت  سـازی 

رسخـورده  و  مأیـوس  دیگـر  زمـان  هـر  از  بیـش 

در  نیـز  ایدئولوژیکـی  دفـاع  زمینه هـای  سـازد، 

افغانسـتان کامـال مهیـا و آمـاده اسـت، بـه متـام 

کـه  اسـت  واضـح  افغانسـتان  مـردم  و  جهانیـان 

حـل  راه  و  صلـح  تحقـق  در  افغانسـتان  دولـت 

مسـئله از طریـق مسـاملت آمیـز هیـچ فروکاسـتی 

نداشـته اسـت، بارهـا بـر رس میـز مذاکـره حـارض 

پروسـه  پیشـرد  در  نیـت  حسـن  جهـت  و  شـده 

صلـح، پنجهـزار زندانـی خطرنـاک طالبـان را نیـز 

آزاد کـرده اسـت، امـا طالبـان در هـامن فـاز اولی 

کـه قـرار دارنـد یـک قـدم بـه پیـش نگذاشـته اند؛ 

از قبـل خواهـان تسـلیمی دولـت  بلکـه جسـورتر 

و مـردم افغانسـتان می باشـند. عمـوم کشـورهای 

جهـان در دفـاع از جمهوریـت نظـام متفـق انـد و 

بیانیه هایـی مبنـی بـر عـدم رسـمیت یابـی گـروه 

طالبـان صـادر کـرده انـد/ می کنند. علـامی طراز 

دینـی در  مـدارس عمـده ی  و  اسـالم  اول جهـان 

رسارس دنیـای اسـالم ایـن جنگ تحمیلـی را برادر 

انـد  خواسـته  طالبـان  از  بارهـا  و  خوانـده  کشـی 

در یـک رونـد مسـاملت آمیـز از طریـق مذاکـره و 

گفتگـو بـا دولـت و مـردم افغانسـتان راه سـازش را 

در پیـش گیرنـد؛ علـامی داخـل کشـور نیـز بارهـا 

انـد کـه جنـگ کنونـی مروعیـت  اجـامع کـرده 

دینـی نـدارد؛ بلکـه جنـگ بـر رس قدرت اسـت که 

نبایـد آموزه هـای دیـن را در آن دخیل سـاخت؛ اما 

طالبـان گـوش شـان بـه ایـن مالمتـی هـا بدهکار 

ایدئولـوژی  از  اسـتفاده  بـا  کـامکان  و  نیسـت 

طردگرایانـه شـان بـه خشـونت و جنایات بیشـر از 

هـر زمـان دیگـر رو آورده انـد.

یـک  کـه  مقـدس«  »دفـاع  در چنیـن حالـت، 

رویکـرد ایدئولوژیکـی می باشـد در برابـر تیـغ بُرّان 

طالبـان سـخت کارسـاز اسـت، ایـن گـروه بـه قتل 

مسـلامنان از هیـچ امـری دریـغ منی ورزنـد، آنـان 

بـا توجـه بـه باطـل بودن شـان سـخت پا بنـد مرام 

و مقصـود خویـش اسـت و این عملکردهـای باطل 

و شـیطانی شـان را صبغـه ی دینـی و ایدئولوژیـک 

افغانسـتان کـه  می بخشـند؛ پـس دولـت و مـردم 

برجسـته  آفتـاب  شـعاع  هامننـد  شـان  حقانیـت 

ایدئولـوژی  از  اسـتفاده  بـا  نتواننـد  چـرا  اسـت، 

نطفـه  در  را  طالبـان  باطـل  ایدئولـوژی  نـاب، 

خنثـی منـوده و مروعیـت جنگـی آنـان را رضب 

صفـر مناینـد. چنانچـه از فریادهـای شـبانه مـردم 

افغانسـتان کامـال آشـکار اسـت کـه آنـان از تجاوز 

هـر  بـه  و  انـد  آمـده  بـه سـتوه  اشـغال طالبـان  و 

تـا جغرافیـای شـان را از رش  انـد  قیمتـی حـارض 

دولـت  نگهدارنـد.  مصئـون  طالـب  خفاش هـای 

متنفـذان  و  دینـی  علـامی  سیاسـی،  مقامـات  و 

و  درسـت  وقتیکـه  هسـتند  پازل هایـی  قومـی 

راسـتای  در  و  شـوند  چیـده  هـم  کنـار  منظـم 

خطـوط ترسـیم شـده ی منافـع ملی هدایـت یابند 

می تواننـد معضـل کنونـی را بـه فرصت اسـتثنایی 

تبدیـل مناینـد، فرصتـی کـه در آن طالبـان مجبور 

شـوند البـی گـری صلـح را بـا مقامـات افغـان روی 

دسـت گیرنـد و هامننـد شـهروندان ایـن رسزمیـن 

زندگـی  عـادی  روال  بـه  افغان هـا  کنـار سـائر  در 

رو آورنـد. وقتیکـه مروعیـت ایدئولوژیکـی جنـگ 

از طالبـان گرفتـه شـود در جهـت حقانیـت مـردم 

کـه  گیـرد  قـرار  بـرداری  بهـره  مـورد  افغانسـتان 

طالبـان  کـه  اسـت  طبیعـی  می باشـند،  ذی حـق 

انـد راه صلـح  ناگزیـر  و  را ندارنـد  تـوان مقاومـت 

و یـا فـرار را در پیـش گیرنـد. هـم اکنـون وقتـش 

اسـت کـه رئیـس جمهور اظهـارات مطرح شـده در 

نشسـت فـوق العاده مجلس را بـه اجرا در آورد و با 

اسـتفاده از امکانـات بالقـوه ی فـوق الذکـر، جهت 

جنـگ را بـه نفـع دولـت و مـردم افغانسـتان تغییـر 

دهـد، رئیـس جمهـور غنـی پنج سـال قبـل نیز در 

از مـردم  نشسـت فوق العـاده مجلـس مناینـدگان 

خواسـت بـرای دفـاع از »دیـن، وطـن و ارزش های 

متحـد  یک صـدا«  و  یـک  دل  اساسـی،  قانـون 

شـوند. او آن زمان دشـمنان افغانسـتان را»باغیان 

عـرص« خوانـد و گفـت آنـان بـا پشـتیبانی حامیـان 

بیگانه شـان بـر طبـل جنـگ می کوبند و دسـت به 

»کشـتار مـردم بی گنـاه« می زننـد. رئیـس جمهـور 

بـا داعـش و  غنـی آن زمـان نیـز تاکیـد کـرد کـه 

القاعـده گفت وگـو منی کنـد امـا در گفت وگـو بـه 

متعهـد  او گفـت دولـت  اسـت.  بـاز  روی طالبـان 

از  عدلی ـ قضایـی  نهادهـای  تصمیـم  تـا  اسـت 

جملـه »حکـم اعـدام« را بـا قاطعیـت اجـرا کنـد. 

به رغـم تاکیـد آقـای غنـی مبنـی بـر اجـرای حکـم 

 ۵۰۰۰ از  بیـش  گذشـته  سـال  دولـت  اعـدام، 

زندانـی طالبـان شـامل ۴۰۰ زندانـی »خطرنـاک« 

ایـن گـروه را بـرای رشوع مذاکرات صلـح آزاد کرد؛ 

امـا از آنجایـی کـه کشـور در وضعیـت ناگـوار قـرار 

جمهـور  رئیـس  کـه  مـی رود  انتظـار  اینبـار  دارد؛ 

جنگـی  وضعیـت  تغییـر  طـرح  در  آنچـه  متـام 

گنجانـده شـده عملـی سـازد، دولـت و مـردم را از 

تهدیـدات بیشـر نجـات بخشـد.

گـروه طالبان اسـت و تقویت بنیادهای نظام سیاسـی 

دموکراتیـک. ارزش هـای  نهادینه کـردن  و  کنونـی 

بـر اسـاس گفته هـای مسـؤلین وزارت مالیـه بودجه ی 

عوائـد  و  اسـت  شـده  مواجـه  کـر  بـا  کشـور  ملـی 

ملـی بـا توجـه بـه وضعیـت دشـوار امنیتـی بـا کاهش 

موضـوع  ایـن  اسـت.  گردیـده  روبـرو  مالحظـه  قابـل 

نهادهـای  همـه ی  بـه  وزارت  ایـن  مکتـوب  ذریعـه ی 

بودجـوی کشـور ارسـال گردیـده  اسـت و بـه ادارات 

در  را  رصفه جویـی  اصـل  کـه  اسـت  گردیـده  توصیـه 

تـدارک  از  و  بگیـرد  نظـر  در  جـداً  خویـش  مصـارف 

عمـل  بـه  خـودداری  غیـررضوری  نیازمندی هـای 

منی کنـد  ایجـاب  وضعیـت  چنیـن  یـک  در  آورد. 

از  سـخاومتندانه  شـکل  بـه  دولتـی  کارگـزاران  کـه 

نیازمندی هـای  تـدارک  در جهـت  کشـور  بیت املـال 

تجملـی و غیرواقعـی اسـتفاده کـرده و وجـوه عامـه را 

رصف تـدارکات غیـررضوری مناینـد. کارمنـدان واحـد 

مقاومـت در  بـا  افغانسـتان  دولتـی  ادارات  تـدارکات 

برابـر تـدارک نیازمندی هـای غیـر واقعـی می توانـد به 

عنـوان بـازوی توامننـد فرزندان صدیـق و قهرمانی که 

در صفـوف نیروهـای امنیتـی کشـور بـر علیـه لشـکر 

جهـل و نادانـی مبـارزه می کنند عمل منـوده و از این 

رهگـذر بـه مقاومـت و ایسـتادگی عمومـی ای کـه در 

برابـر طالـب شـکل گرفتـه اسـت کمـک مؤثـر منایـد. 

ایـن گام هـای کوچـک ممکـن اسـت زیـاد بـه چشـم 

نشـود،  آن درک  اهمیـت  تنهایـی  بـه  و  نشـود  دیـده 

امـا روی هـم رفتـه می توانـد بـه مصـداق رضب املثـِل 

»قطـره قطـره جمـع گـردد وانگهـی دریا شـود« تبدیل 

شـده و آب رحمـت آن بـر رس و روی افغانسـتان جاری 

شـود.

لـذا رعایـت اصـل رصفه جویی در وضعیـت کنونی یک 

رضورت فـوری و یـک امـر حیاتـی در تقویـت صفـوف 

مقاومـت ملی اسـت و می توانـد به عبور افغانسـتان از 

وضعیـت دشـوار کنونـی یـاری مناید. وضعیـت کنونی 

شـبیه یـک آزمـون بـرای همـه اسـت. از ایـن وضعیـت 

کـرد.  عبـور  مسـئوالنه  عملکـرد  بـا  می تـوان  رصف 

کارمنـدان واحـد تـدارکات ادارات می توانـد بـا رعایت 

بـه تقویـت مقاومـت ملـی کمـک  اصـل رصفه جویـی 

کـرده و نقـش مثبت خویش را در یاری افغانسـتان در 

وضعیـت دشـوار کنونـی بـازی مناینـد. ایـن امـر البته 

تنهـا محـدود و منحـرص بـه کارمنـدان واحد تـدارکات 

ادارات منی شـود بلکـه شـامل حـال همـه ی مأموریـن 

دولتـی می گـردد. بنابرایـن، رعایت اصـل رصفه جویی 

در لحظـه ی اکنـون به شـکلی از مقاومت تبدیل شـده 

و نهادهـای دولتـی کشـور مکلـف انـد آن را بـه صورت 

جـدی رعایـت منایند.

به مثابه ی شکلی از مقاومت
صرفه جویی در تدارکات عامه؛ 
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 بازی با اعداد              3335
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3230    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج 3506
شاه سفید را در خانه  c2 حرکت دهید. 

3535

جواب هدف         2982
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ثور
زندگی عاطفی تان ممکن اســت شــما را به دلیل اینکه خیلی کار می کنید 
ســرزنش کند. می خواهید بیشــتر به خانواده تان توجه کنید. نیازتان را به 
استراحت کردن نادیده نگیرید. زیرا که دچار مشکالت سالمتی خواهید شد.

جوزا
در حقیقت، زمان خوبی برای انجام کارهای تجاری نمی باشد. سردرگم هستید 
و واقع بین نیز نیستید. بنابراین تصمیمات شما نمی تواند بهترین باشد. ممکن 

است بهتر باشد که از سفر کردن اجتناب کنید.

سرطان
ممکن اســت حس و حال خیلی خوبی نداشــته باشید، موفقیت شما امروز 
خیلی کم اســت. ســعی کنید که از ریســک کردن اجتناب کنید، زیرا که 
موفقیت شــدن تان تقریبا بعید اســت. آرامش خــود را حفظ کنید و دقت 

. کنید

اسد
امــروز صبح همکاران تان ممکن اســت به دلیل کارامد نبودن تان از شــما 
ناراحت باشــند. بایــد احتیاط کنید زیرا که به نظر می رســد که ناگهانی و 
ضربتی عمــل خواهید کرد. امروز بعد از ظهر مبلــغ عمده ای پول دریافت 

می کنید.

سنبله
امروز صبح متوجه خواهید شد که یکی از بستگان تان بیمار شده است. نیاز است 
که امــروز چندین کار را با هم انجام دهید. امــروز بعد از ظهر، توصیه های یک 

دوست باتجربه به شما کمک می کند تا احساسات مختلط تان را مرتب کنید.

حمل
تمایل دارید که طبق احساسات تان پیش بروید. مهارت های برقراری ارتباطی 
تان ممکن اســت امروز خیلی خوب نباشد عصبانیتی که دارید باعث می شود 

که دیگران شما را درک نکنند.

میزان
ممکن است مهمان هایی از خارج از شهر داشته باشید. همه برنامه های 
امروز تان تغییر خواهد کرد. اگر مهمان های تان نیاز به کمک دارند باید 
به آن ها کمک کنید. امشب یکی از دوستان خانوادگی تان ممکن است 

اخبار ناخوشایندی را برای شما به همراه داشته باشند.

عقرب
به نظر می رسد که مصمم هستید که مشکالت مالی تان را که مدت ها شما 
را اذیت کرده است حل کنید. اگر فرصتی داشتید که وارد یک مشارکت کاری 

شوید، باید بدون تردید قبول کنید.

قوس
یک مشــکل قلبی دوباره یادآوری می شــود و درباره این موضوع با شــریک 
عاطفی تان بحث خواهید کرد. نباید ضربتی عمل کنید. بهتر است که مواظب 

خودتان باشید و بیشتر استراحت کنید.

جدی
به نظر می رسد که انرژی زیادی دارید و ایده های عالی دارید. دقت کنید! 
در غیر این صورت منجر به شروع بحث خواهد شد. امروز بعد از ظهر ، یک 

مشکل قلبی در گذشته یاد آوری خواهد شد.

دلو
ممکن است نتوانید کار و وظایف تان را انجام دهید و با رئیس تان دچار مشکل 
خواهید شد. نباید امروز معامالتی را انجام دهید. دقت کنید که چگونه با شریک 
عاطفی تان ارتباط برقرار می کنید! احتماال بخواهید که توصیه های افراد با تجربه 

را در نظر بگیرید

2983

خزان ـ میزان ـ خازن ـ 
زینه ـ زن ـ ناز ـ زمین ـ 
مزه ـ میز ـ زمان ـ نماز ـ 
نیاز ـ نیزه ـ نازیه ـ زخم 

ـ مخزن ـ خزانه ـ زنخ.
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حوت
امروز برای برخورد با مشــکالت روز خوبی نیســت زیرا که نمی توانید به خوبی 
تمرکز کنید. به نظر می رسد که هیجان زده هستید و مهم نیست که چقدر می 

توانید قانع کننده باشید زیرا که با بی اعتمادی همکاران تان مواجه خواهید شد.

 شطرنج                     3507

گ

آهســته ـ اژدها ـ بغداد ـ پرهیزانه ـ تپانچه ـ ثاقب ـ جلوگیر ـ چهارشانه 
ـ حســرت ـ خدمتگزار ـ دیوان ـ ذرات ـ رونما ـ زرخرید ـ ژاله ـ سردار ـ 
شهرت ـ صباح ـ ضرورت ـ طرفدار ـ ظریف ـ عقیده ـ غنا ـ فلک ـ قایق ـ 

کعبه ـ گیسو ـ لذیذ ـ مستخبر ـ نازی ـ وردک ـ هالل ـ یقین.

ن

جشنواره

جشنواره فلم بنتونویل اسامی برندگان ۲۰۲۱ خود را اعالم کرد.

بـه گـزارش ددالین، جشـنواره فلم بنتونویل اسـامی برنـدگان جوایز 

داوری را اعـالم کـرد و بـه فلـم »کیلی بیگ« جایزه بهرتین مسـتند و 

بـه »۷ روز« جایـزه بهرتیـن فلم بلند داسـتانی را داد.

عـالوه بـر این برنـدگان ۲ جایزه دیگر هیات داوران و سـه جایزه ویژه 

نیز معرفی شـدند.

این جشـنواره که توسـط رجینا دیویس بازیگر تاسـیس شـده و خود 

وی رییـس آن اسـت بـرای معرفـی فلم هایـی کـه کمرت به آنهـا توجه 

می شـود ایجـاد شـده اسـت و هـر سـال از ۳ تـا ۸ آگوسـت برگـزار 

می شـود.

»کیلـی بیـگ« دربـاره گروهـی از زنـان سـایز بـاال از رسارس جهـان 

اسـت کـه سـعی دارند تا از کـوه کلیامنجارو بـاال بروند. این مسـتند 

را آیـدا جـوگالر کارگردانـی کـرده و بـرای اولین بار در این جشـنواره 

بـه منایـش درآمد.

»۷ روز« دربـاره مـرد جوانـی به نـام »روی« با بازی کاران سـونی و زن 

جوانـی به نـام ریتا با بازی جرالدین ویسـواناتان ۲ هندی-آمریکایی 

اسـت کـه از سـوی والدیـن سنتی شـان، بـرای ازدواج بـا یکدیگـر 

مناسـب تشـخیص داده شـده اند و بـه دلیـل شـیوع کرونـا مجبـور 

می شـوند در یـک مـکان زندگـی کنند و همدیگـر را بشناسـند. این 

کمـدی رمانتیـک را روشـن سـتی کارگردانـی کـرده و فلم نامـه آن را 

خودش با همکاری سـونی نوشـته اسـت. این فلم مستقل نخستین 

بـار در جشـنواره فلـم ترایبـکای امسـال به منایـش درآمد.

عـالوه بـر ایـن جایزه فلـم کوتاه داسـتانی از سـوی هیـات داوران به 

»آمریکایـی شـده« سـاخته اریکا اینگ رسـید و جایزه فلـم اپیزودیک 

بـه »حـاال بـا فیونا« سـاخته فیونا داوسـون اهدا شـد.

سـاخته  »وایکیکـی«  داسـتانی  فلـم  نیـز  ویـژه  تقدیـر  بخـش  در 

کریسـتوفر کاهوناهانا و مسـتند بلند »جوان در برابر دولت« سـاخته 

کریسـتی کوپر و فلم کوتاه »نجوم« سـاخته سباسـتین تورس گرینز 

و مانوئـل دل والـه جایـزه بردنـد.

نخستین جشنواره فلم آوانگارد پایان یافت

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

جشنواره

آکادمی تلویزیونی آمریکا اعالم کرد در مراسـم جوایز امی ۲۰۲۱ برای رعایت 

جدی پروتکل های پاندمی، مراسـم فرش قرمز با محدودیت برگزار می شـود.

بـه گـزارش ورایتـی، امی کـه به بهرتین هـای تلویزیونـی جایزه می دهـد اعالم 

کـرد ۱۹ سـپتامرب تنهـا یـک فرش قرمز بـرای امی پرایـم تایم برگـزار می کند و 

در مراسـم هرنهای خالقه و تعطیالت آخر هفته پیش از آن، مراسـمی نخواهد 

داشـت. عـالوه برایـن فـرش قرمـزی کـه برگـزار می شـود محـدود اسـت و تنها 

حضـور چهره هـای انگشت شـامری در فضـای بـاز را دربرمی گیرد.

بیشـرت رسـانه ها نیـز از خانـه مراسـم امـی را پوشـش می دهنـد و امسـال بـار 

دیگـر مرکـزی بـرای تجمـع رسـانه ها تـدارک دیـده نشـده اسـت.

امـی افـزوده اسـت هفتـادو سـومین دوره اهـدای این جوایـز بـرای حفاظت از 

مهامنان و رسـانه ها و پرسـنل برگـزار کننده همه پروتکل هـا را جدی می گیرد 

و همه حارضان در محل باید تسـت کووید ۱۹ منفی داشـته باشـند و مدارکی 

مبنـی بر واکسـینه بودن خـود ارایه کنند.

بـا افزایش شـیوع سـویه دلتـای کرونا ویـروس، امی رشط واکسـینه بودن همه 

افـراد حـارض را افـزوده اسـت تـا بـا بیشـرت مراسـم هالیـوودی امسـال کـه این 

رشط را اجبـاری کرده انـد، همراهـی کنـد.

آلن دلون بازیگر مشـهور فرانسـوی در سـن ۸۵ سـالگی در پیاده روی مشاهیر 

هالیوود صاحب سـتاره خواهد شـد.

بـه گـزارش فوربـز، بـا اعـالم فیـگارو آلن دلون سـتاره ۸۵ سـاله فرانسـوی پس 

از مدت هـا در پیـاده روی مشـاهیر هالیـوود صاحـب سـتاره خواهد شـد. گفته 

می شـود فراینـد دریافـت سـتاره توسـط او چندین مـاه پیش مطرح شـده، اما 

بـه دلیل مشـکالت شـخصی دلـون و همینطـور پاندمـی کرونا این مسـئله به 

تعویق افتـاده بود.

بـه ایـن ترتیـب نـام آلن دلـون نیز در کنار دیگر سـتارگان سـینام مثـل چارلی 

چاپلین، مارلون براندو، گری کوپر، اینگامر برگامن، اسـتیون اسـپیلربگ، تام 

کروز و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سـلربیتی که نامشـان پیش از این در پیاده روی 

هالیوود ثبت شـده، صاحب سـتاره سـتاره خواهد شـد. عالوه بر دلون، بیست 

شـخصیت فرانسـوی دیگر از جمله سـارا برنارد، موریس ژار و شـارل آزناوور در 

بلوار هالیوود سـتاره دارند.

البته باید بدانید که دریافت این افتخار رایگان نیسـت و سـتارگان باید حدود 

۵۰ هزار دالر پرداخت کنند.

حضور دلون در آمریکا، برای وی یک شکسـت محسـوب می شـود. او در دهه 

۱۹۶۰ و زمانـی کـه در فرانسـه یک سـتاره مهم محسـوب می شـد، تالش کرد 

راه خـود را بـه هالیـوود بـاز کنـد و موفقیـت خـود را در آمریـکا ادامـه دهـد. او 

قـراردادی طوالنـی مـدت با کمپانی فلمسـازی مرتو گلدوین مایر نوشـت و در 

چندیـن فلـم بـازی کـرد کـه بـه سـختی در گیشـه فـروش داشـتند. او سـپس 

قـرارداد خـود را فسـخ می کند و به فرانسـه بـاز می گردد که موفقیتـی دوباره را 

بـرای وی بـه همراه داشـت. مدتی پیش بود که آلن دلون ۸۵ سـاله اعالم کرد 

هنـوز امیـدوار اسـت در یـک اثـر خـوب دیگـر به عنـوان آخرین فلم سـینامیی 

اش بـازی کنـد. گفتنـی اسـت کـه تاکنـون او در بیـش از ۸۰ فلـم سـینامیی 

ایفـای نقش کرده اسـت.
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برندگان جشنواره فلم بنتونویل 
معرفی شدند

مراسم امی »فرش قرمزش«
 را محدود کرد

آلن دلون در پیاده روی مشاهیر 
هالیوود ستاره دار می شود

متفـاوت وجـود دارد کـه بـا سـاخنت فلم هـای تجربـی 

می توانیـم ایـن تنـوع را بـه صـورت بهـرتی انعـکاس 

دهیـم.

پیـش از ایـن صحـرا کریمی رییـس افغان فلـم با نرش 

پسـتی در فیسـبوکش گفتـه بـود آوانـگارد یـا پیـرشو 

بـه آثـاری بـه ویـژه در حیطـه هرن )موسـیقی، سـینام، 

تجربـی،  ماهیتـی  کـه  می شـود  گفتـه  نقاشـی...( 

معیـن،  دوره  یـک  در  و  دارنـد  نوآورانـه  یـا  رادیـکال 

آثارشـان  در  را  مضامیـن  یـا  اسـلوب ها  پیرشوتریـن 

نـو  جنبش هـای  بانـی  اغلـب  و  کرده انـد  اسـتفاده 

بوده انـد.

او هم چنیـن در مراسـم اهـدای جوایـز ایـن جشـنواره 

گفتـه اسـت، کسـانی اسـتند کـه یک بـار، یـک ایـده 

در ذهـن شـان می آیـد و دوسـت دارنـد بـا کمرتیـن 

امکاناتی که در دسـرتس شـان اسـت، فلم را بسـازند. 

کـه مسـئولین  اسـت  اذعـان داشـته  صحـرا کریمـی 

افغـان فلـم بـا برگـزاری ایـن جشـنواره خواسـته اند به 

فلم سـازانی فرصـت دهنـد که اسـتعداد باالیـی دارند 

امـا توانایـی مالـی بـرای انجـام کار ندارنـد.

»دو  فلـم  آوانـگارد،  تجربـی  فلم هـای  جشـنواره  در 

رنـگ« بـا کارگردانـی رساج بیـات در بخـش فلم هـای 

کوتـاه مقـام نخسـت را گرفـت. فلم »طبیبـی از رشق« 

»آن سـوی خـط  فلـم  کارگـردان  پاییـز،  بـه هامیـون 

رسـید. سـکوت« 

گفتنـی اسـت کـه 34 فلـم  برگزیـده شـده بـه صـورت 

آنالیـن بـه مـدت سـه روز از 14 اسـد تا روز شـنبه 16 

اسـد سـاعت 9 صبـح منایـش داده شـده بود.

هـای  فلـم  جشـنواره  نخسـتین 

سـوی  از  کـه  آوانـگارد  تجربـی 

ریاسـت افغـان فلـم برگـزار شـده 

یافـت. پایـان  بـود 

روز  کـه  آوانـگارد  جشـنواره  پایانـی  محفـل  در 

شـنبه 16 اسـد در کابـل برگزار شـده بـود، چهار 

در بخش هـای مختلـف جایـزه گرفتنـد. فلـم 

در مراسـم پایانـی ایـن جشـنواره صحـرا کریمـی 

ایـن  در  کـه  اسـت  گفتـه  فلـم  افغـان  رییـس 

جشـنواره 131 فلـم برای دریافـت جوایز کاندید 

بودنـد کـه از بیـن آن هـا تنهـا 34 فلـم بـه رقابت 

پرداختنـد کـه شـامل فلـم هـای کوتـاه تجربـی، 

انیمیشـن و ویدیـو کلـپ می شـد.

محمـد قاسـم وفایـی زاده نامزد وزیر و رسپرسـت 

اهـدای  فرهنـگ، در محفـل  و  وزارت اطالعـات 

کـه  اسـت  گفتـه  آوانـگارد  جشـنواره  جوایـز 

و  خوشـی  لحظه هـای  تصویرگـران  سـینامگران 

مـردم کشـور هسـتند. انـدوه 

افـزوده  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  رسپرسـت 

وجـود  بـا  افغانسـتان  ماننـد  جوامـع  در  اسـت، 

فرهنگـی در والیت هـا  تنـوع  گرایش هـا، کـرت 

محیطـی  تجربه هـای  کشـور،  گوشـه  گوشـه  و 

بخـش  در  رزمنـده  سـاخته سـید محمدسـیالب 

انیمیشـن بـه عنـوان بهرتیـن فلـم انتخـاب شـد. 

بیـژن  کارگردانـی  بـا  فروشـی«  »دخـرتان  فلـم 

اول  مقـام  کلیـپ«،  »ویدیـو  بخـش  در  سـیامک 

نیـز  را کسـب کـرد و جایـزه بهرتیـن کارگـردان 

رویداد

وزارت آثار باسـتانی مرص روز شـنبه 16 اسـد گفت 

کـه کشـتی دسـت نخـورده فرعـون »خوفـو« را کـه 

قدامـت آن بـه ۴۶۰۰ سـال می رسـد بـه بزرگرتیـن 

موزیـم ایـن کشـور منتقـل کـرده اند.

بـه گـزارش صـدای آمریـکا این کشـتی که در سـال 

کشـف  جیـزه  هـرم  اتاق هـای  از  یکـی  در   ۱۹۵۴

شـد، در کنـار جسـد فرعـون خوفـو دفـن شـده بود. 

مرصیـان وقـت بـه ایـن بـاور بودنـد کـه این کشـتی 

فرعـون خوفـو را بـه زندگـی پـس از مـرگ انتقـال 

داد. خواهـد 

هـرم بـزرگ قاهـره بزرگرتیـن هـرم سـه گانـه جیـزه 

اسـت کـه توسـط فرعـون خوفـو از سلسـله چهـارم 

پادشـاهی کهـن مـرص بنـا شـده و بـه همیـن جهت 

بـه بنـام هـرم خوفـو نیـز یـاد می شـود. قـرب او نیـز 

در همیـن هـرم موقعیـت دارد. گفتـه می شـود شـاه 

کشـتی  ایـن  از  خـود  فرمانروایـی  زمـان  در  خوفـو 

می کـرد. اسـتفاده 

در بیانیـه وزارت آثـار باسـتانی مـرص آمـده اسـت: 

»نخسـتین کشـتی شـاه خوفـو کـه در سـال ۱۹۵۴ 

در گوشـه جنوبـی هـرم بـزرگ کشـف شـد، پـس از 

عبـور از جاده هـای جیـزه توسـط یـک واسـطه نقلیه 

هوشـمند، سـفر طوالنـی خـود را در موزیـم بـزرگ 

مـرص خامتـه داد.«

ایـن وزارت خانـه می گویـد کـه ایـن کشـتی کـه ۴۲ 

مـرت طـول و ۲۰ تـن وزن دارد »بزرگرتیـن و قدیمـی 

تریـن اثـر طبیعـی سـاخته شـده از چـوب در تاریـخ 

اسـت. برشیت« 

 MENA بر اسـاس گـزارش خـرب گـزاری رشق میانه

، سـفر ایـن کشـتی بـا واسـطه نقلیـه ریمـوت دار که 

از بلجیـم وارد شـده بـود ناوقـت روز جمعـه آغاز شـد 

و ۱۰ سـاعت را در بـر گرفـت.

در  کشـور  ایـن  موزیـم  بزرگرتیـن  افتتـاح  از  مـرص 

باسـتانی مـرص  آثـار  پرارزش تریـن  جیـزه کـه خانـه 

خواهـد بـود، بـه حیـث نقطـه عطـف مهـم باسـتانی 

یـاد کـرده اسـت.

ایـن کشـتی در سـفر ۷.۵ کیلومرتی خـود صحیح و 

سـامل حمـل شـد و قرار اسـت هنـگام افتتـاح موزیم 

جدیـد، یکـی از مهـم ترین اثر منایشـی باشـد.

پیـش از ایـن، ایـن کشـتی در نزدیـک اهـرام بـزرگ 

مـرص بـه منایـش گذاشـته شـده بود.

مـرص امیدوار اسـت کـه با اکتشـافات اخیر باسـتان 

همـه  بخاطـر  کـه  را  گردشـگری  صنعـت  شناسـی، 

 ۲۰۱۱ سـال  تظاهـرات  و  کرونـا  ویـروس  گیـری 

یافتـه اسـت، دوبـاره رونـق ببخشـد. کاهـش 

مراسـم  طـی  اپریـل  مـاه  در  مـرصی  مقامـات 

باشـکوهی بقایـای مومیایـی ۲۲ فرعـون را از موزیم 

منادیـن مـرص در قاهـره بـه موزیـم ملی متـدن مرص 

در عیـن شـهر منتقـل کردنـد

کشتی فرعون به موزیم بزرگ و جدید مصر منتقل شد



مقام اتحادیه اروپا: 

ایران برای از سرگیری مذاکرات وین 
اعالم آمادگی کرده است 

بارسـلونا زندگـی بـدون مسـی را در جام خـوان گامپر 

مقابـل یوونتـوس آغـاز خواهـد کـرد. تیـم ایتالیایـی 

قـرار  کاتـاالن  تیـم  مقابـل  تـا  بارسـلونا شـده  راهـی 

بگیـرد.

آلگـری تصمیـم گرفتـه کـه رونالـدو را هـم در لیسـت 

قـرار بدهـد و سـتاره پرتغالـی مـی توانـد اولیـن بـازی 

پیـش فصـل خـود را داشـته باشـد امـا دیبـاال، آرتور و 

ربیـو غایبان لیسـت هسـتند. 

پریـن،  بارسـلونا بدیـن رشح اسـت: شـزنی،  لیسـت 

دنیلـو،  دلیخـت،  کیلینـی،  شـیلیو،  دی  پینوسـلیو، 

خـوان کوادرادو، الکس سـاندرو، پلگرینـی، بونوچی، 

روگانـی، دی وینـر، رمـزی، مـک کنی، برناردسـکی، 

موراتـا،  رونالـدو،  رانوکیـا،  بنتانکـور،  زا،  کیـه 

مارکـس. آلخانـدرو  و  کولوسفسـکی 

بازیکنـان یوونتـوس وارد شـهر بارسـلونا شـده انـد تـا 

یکـی از جـذاب تریـن بازیهـای پیـش فصل را شـاهد 

باشـیم. خیلـی ها دوسـت داشـتند کـه تقابـل دوباره 

رونالـدو و مسـی را ببیننـد کـه از زمان جدایی سـتاره 

تونـی کروس در پادکسـت بـرادرش در مـورد احتامل 

آالبـا  داویـد  نیـز  و  رئـال  امباپهبـه  کیلیـان  انتقـال 

صجبـت کـرد.

رئـال مادریـد در نقـل و انتقـاالت تابسـتانی 2021 

تنهـا داویـد آالبـا را جذب کرده و هیـچ تحرک دیگری 

نداشـته اسـت. باشـگاه مادریدی در سـه هفته پیش 

رو نیـز تنهـا بـه فـروش بازیکـن فکـر خواهد کـرد مگر 

اینکـه کیلیان امباپه در دسـرس قـرار بگیرد و امکان 

جذبـش مهیـا شـود. لیونل مسـی بـه زودی راهی پی 

اس جی خواهد شـد و شـاید این مسـاله باعث شـود 

تـا باشـگاه پاریسـی امباپـه را در فهرسـت خـروج قرار 

را  هـم  بـا  رویارویـی  فرصـت  یوونتـوس  از  پرتغالـی 

نداشـتند امـا در نهایـت ایـن اتفـاق رخ نـداد. رونالدو 

کـه گلهـای زیـادی بـه بارسـلونا زده حـاال در دیـداری 

دوسـتانه مقابـل تیـم کاتـاالن قـرار می گیـرد هر چند 

کـه نبـود رقیـب همیشـگی اش مسـی در ایـن بـازی 

قطعـا برایـش حـس عجیبـی دارد. بـا انتقـال قریـب 

الوقـوع مسـی بـه پـی اس جـی درهـا بـه روی حضـور 

رونالـدو در تیـم پاریسـی بسـته شـده اسـت.

دهـد. از قـرارداد این سـتاره فرانسـوی تنها یک سـال 

باقیامنـده و او متایلـی برای متدیـد ندارد.

تونـی کـروس سـتاره آملانـی رئـال در مـورد احتـامل 

جـذب کیلیـان امباپـه گفـت:» کیلیـان امباپـه جذاب 

ولـی طبعـا  انتقـاالت اسـت  و  نقـل  تریـن گزینـه در 

ارزان قیمـت نیسـت. مـن ترجیـح مـی دهـم در مـورد 

بازیکنانـی حـرف بزنم که انتقال شـان بـه رئال قطعی 

شـده اسـت اما شـایعات پیرامون انتقـال امباپه را هم 

درک مـی کنـم چـون رئال همیشـه بهرین هـای دنیا 

را مـی خواهـد و از این حجم اخبـار در مورد او تعجب 

منـی کنـم.« داویـد آالبـا در رئـال:» داویـد را از دوران 

حضـورش در بایـرن به خوبی می شناسـم و هم تیمی 

بودیـم. زودتـر از همـه می دانسـتم او به رئـال می آید 

هرچنـد ایـن خـر را خـودش بـه مـن نـداده بـود. بـا 

جدایـی رسخیـو رامـوس و رافـا واران کـه در هشـت 

سـال گذشـته زوج دفاعـی رئـال بودنـد، مـا نیـاز بـه 

یـک مدافـع باکیفیـت و بـزرگ داشـتیم و آالبـا هـامن 

مهـره مدنظـر بود.

رامـوس در بیـش از 600 بازی توانسـته بود 100 گل 

بزنـد و بـا رئـال فاتـح 22 جـام شـد. واران و رامـوس 

بـرای رئـال رایـگان بـازی منـی کردنـد. پیـدا کـردن 

مبالـغ  بایـد  و  نیسـت  اینهـا سـاده  بـرای  جانشـینی 

زیـادی هزینـه کـرد ولـی باشـگاه آالبـا را رایـگان در 

اختیـار گرفـت و ایـن ارزش زیـادی دارد. رئـال حتـی 

یـورو  میلیـون   10 هـم  سـالگی   18 در  واران  بـرای 

هزینـه کـرده بـود.«

ورود یوونتوس به شهر بارسلونا با رهبری رونالدو
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حمله گواردیوال به یوفا و فیفا
پس از شکست در سوپرجام انگلیس

چه کسی از کار با بهترین بازیکن دنیا بدش می آید؟

بودنـد. 

آثـار میان مـدت و بلندمـدت کوویـد مزمـن هنـوز 

حاکـی  گزارش هـا  و  شـواهد  امـا  نیسـت  روشـن 

بـا  ایـن عارضـه  بـه  مبتـا  افـراد  کـه  اسـت  آن  از 

کاهـش قابل ماحظـه کیفیـت زندگـی، دشـواری 

در انجـام فعالیت هـای روزانـه یـا بازگشـت کامـل 

بـه کار و همین طـور مشـکات روحـی دسـت بـه 

گریبان انـد.

حـدود  دیگـر،  پژوهشـی  یافته هـای  اسـاس  بـر 

در  کـه  کوویـد ـ ۱۹  بـه  مبتـا  افـراد  یک چهـارم 

پـس  مـاه  بودنـد، شـش  شـفاخانه بسـری شـده 

یـا  اضطـراب  دچـار  همچنـان  عایـم،  آغـاز  از 

بودنـد.  افرسدگـی 

را  مزمـن  کوویـد  بـروز  احتـال  عواملـی  چـه 

می دهنـد؟ افزایـش 

کـه  دریافته انـد  بیرمنـگام  دانشـگاه  پژوهشـگران 

مجموعـه ای از عوامـل در ابتـا بـه کوویـد مزمـن 

دخیل انـد. به عنـوان مثـال، در پژوهشـی گـزارش 

شـد کـه وجـود بیش از پنـج عامت کوویـد ـ ۱۹ در 

هفتـه اول ابتـا، فـارغ از سـن و جنسـیت، نقشـی 

پررنـگ در تبدیـل ایـن بیامری بـه عارضه ای مزمن 

دارد.

عـاوه بـر ایـن، احتـامل ابتـا بـه کوویـد مزمن در 

ابتـا  دوره  در  کـه  و کسـانی  زنـان  افـراد مسـن، 

بیشـر  بـه کرونـا در شـفاخانه بسـری شـده اند، 

داده  نشـان  گوناگـون  پژوهش هـای  امـا  اسـت. 

ابتـای  بـه شـدت  بـه کوویـد مزمـن  ابتـا  اسـت 

نیسـت. بـه کوویـد ـ ۱۹ مرتبـط  اولیـه 

برخـی عایم دوره حـاد ابتا به کرونـا  مانند تنگی 

نفـس، درد قفسـه سـینه و صـدای غیرعـادی قلب 

نیـز ارتباطـی پررنـگ بـا بـروز عایـم مزمـن دارند. 

ابتـا بـه بیامری هـای زمینـه ای به ویـژه آسـم نیـز 

احتـامل بـروز کوویـد مزمـن را افزایـش می دهـد.

مزمـن  کوویـد  عایـم  تغییرپذیـری  و  گسـردگی 

حاکـی از آن اسـت کـه ایـن عارضـه در حقیقـت 

بـا علـل احتـامال متفـاوت  سـندرم های گوناگـون 

بـه  بـرای دسـتیابی  بنابرایـن  را شـامل می شـود. 

بهـر سـازوکارهای  درمان هـای موثرتـر، شـناخت 

مزمـن  کوویـد  ایمنی شـناختی  و  زیست شـناختی 

اسـت. رضوری 

نظـر  بـه  چنیـن  کرونـا،  همه گیـری  اوایـل  در 

تـا  خفیـف  عایمـی  افـراد  بیشـر  کـه  می رسـید 

متوسـط دارنـد و بسـته بـه شـدت بیـامری، معموال 

بیـن دو تـا سـه هفتـه بهبـود پیـدا می کننـد. امـا 

شـدت  از  فـارغ  شـد  مشـخص  زمـان  مـرور  بـه 

بیـامری، برخـی افـراد تـا مدت هـا پـس از بهبـود 

از مرحلـه حـاد بیـامری، همچنـان با عایم دسـت  

بـه گریبان انـد. ایـن پدیـده بـا نـام »کوویـد مزمن« 

شـد. شـناخته 

شـواهد نشـان می دهـد کـه عایـم ایـن دسـته از 

بیـامران ادامـه دارد و بـر کیفیـت زندگی، سـامت 

کار  بـه  بازگشـت  توانایـی  و  روحـی  و  جسـمی 

دارد. قابل ماحظـه ای  تاثیـر  بیـامران 

عایـم گزارش  شـده کوویـد مزمـن بسـیار گوناگون 

عارضـه  ایـن  مشـخص  تعریـف  همیـن  و  اسـت 

پژوهشـگران  از  گروهـی  اسـت.  کـرده  دشـوار  را 

تصویـری  کرده انـد  تـاش  بیرمنـگام  دانشـگاه 

واضح تـر از کوویـد مزمـن و عوامـل موثـر بـر بـروز 

کننـد. ترسـیم  آن 

بررسـی ایـن پژوهشـگران نشـان داده اسـت افـراد 

مبتا به کووید مزمن ممکن اسـت عایم تنفسـی، 

عامـت  ده  و  باشـند  داشـته  گوارشـی  و  عصبـی 

شـایع کوویـد مزمـن عبارت اند از خسـتگی، تنگی 

نفـس، بـدن درد، رسفـه، رسدرد، درد مفصـل، درد 

قفسـه سـینه، تغییـر در حـس بویایـی، اسـهال و 

تغییـر در حـس چشـایی. سـایر عایـم گیجـی و 

خـواب،  در  اختـال  کم حافظگـی،  مغـز،  کنـدی 

تپـش قلـب و گلـودرد را نیـز شـامل می شـود.

در حالـی کـه عایـم بیشـر افـراد مبتا بـه کووید 

مزمـن ادامـه هامن عایمی اسـت که هنـگام ابتا 

بـه کوویـد داشـتند، برخـی از آن هـا بـروز عایمـی 

بیـامران  از  گروهـی  داده انـد.  گـزارش  را  جدیـد 

مبتـا بـه کوویـد مزمـن نیـز از دوره هـای متنـاوب 

عـود و بهبـود عایـم خـر داده انـد.

کوویـد  بـه  مبتـا  افـراد  پژوهش هـا،  از  یکـی  در 

مزمـن بـر اسـاس دو گروه عایم بررسـی شـده اند؛ 

و  رسدرد  خسـتگی،  بـه  عایمشـان  کـه  گروهـی 

مشـکات تنفسـی محـدود می شـد و گروهـی کـه 

مشـکات هم زمـان در چند سیسـتم بـدن از جمله 

تـب ادامـه دار و عایـم گوارشـی را گـزارش کـرده 

اصلی خود را در اختیار نداشـت، زیرا آن ها در مسـابقات 

و  داشـتند  حضـور  امریـکا 2021  کوپـا  و  یـورو 2020 

رسمربـی سـابق بایـرن مونیخ و بارسـلونا معتقد اسـت که 

فیفـا و یوفـا بـه آن هـا فرصـت اسـراحت کافـی نـداده. او 

پـس از پایـان بـازی به خرنـگاران گفـت: "هامنند فصل 

گذشـته، کار را آرام رشوع خواهیـم کـرد، زیـرا فیفـا و یوفا 

بـه مربیان برنامه درسـت و حسـابی نـداده و بازیکنان نیز 

فرصـت اسـراحت کـردن ندارنـد. فـردا هفـت یـا هشـت 

بازیکـن بـه ما اضافه خواهند شـد. رودری تنها دو جلسـه 

بـا مـا متریـن کـرده، الپورتـه در قرنطینـه اسـت و خیلـی 

از بازیکنـان تنهـا یک جلسـه مترینی گذرانده اند. سـعی 

می کنیـم بـازی بـه بـازی بهـر شـویم و بهـر از فصـل 

گذشـته کار کنیم.

رسـیدن مذاکـرات متدید مسـی بـا بارسـلونا، جدایی 

او پنجشـنبه شـب رسـام تاییـد شـد و سـپس پی اس 

جـی بـرای مذاکـره بـا مسـی قـدم پیـش گذاشـت و 

گفتـه می شـود بـه زودی همـه چیز نهایی می شـود.

در  جـی  اس  پـی  رسمربـی  پوچتینـو  مائوریسـیو 

نشسـت خری پـس از بازی دیشـب و در مورد جذب 

مسـی گفـت:» مالکان باشـگاه در مورد انتقال مسـی 

بـا مـن متـاس گرفته انـد؟ هنـوز نه)با خنـده(. جذب 

مسـی یـک امـکان ویـژه اسـت و باشـگاه در تـاش 

بـرای ایـن مهـم اسـت. او بهریـن بازیکن دنیاسـت و 

چـه کسـی از کار کـردن بـا او بـدش مـی آیـد؟«

دیرتر مخالفت خود را رسـام اعام کرد و سـاعاتی بعد 

نیز مشـخص شـد متدید با مسـی به بن بسـت خورده 

و ایـن فـوق سـتاره از بارسـا جدا خواهد شـد.

پریروز در بارسـلونا جلسه ای بین فلورنتینو پرز)رئال(، 

خـوان الپورتا)بارسـا( و آنـدره آ آنیلـی رئیـس یوونتـوس 

برگـزار شـد کـه محوریـت آن در مـورد سـوپرلیگ اروپـا 

بـود امـا طبـق ادعـای آاس، آنیلـی در ایـن نشسـت به 

پـرز و الپورتـا توصیـه کـرده اسـت کـه روی مخالفـت 

خـود بـا بنیـاد CVC مباننـد چـرا کـه این بنیـاد پیش 

از ایـن قصـد خریـد سـهام رسی آ را داشـت ولـی بـا 

مخالفـت یوونتـوس، اینر و میان قضیه منتفی شـد. 

طبـق نظر آنیلـی، این کمک مالی در واقع باشـگاه ها 

را تنهـا در کوتـاه مـدت غنـی مـی کند ولـی در میان و 

دراز مـدت فقیـر خواهـد کرد.

طـرح کمـک مالی CVC قرار اسـت در مجمع باشـگاه 

بـا  هـای اسـپانیایی بررسـی شـود ولـی بعیـد اسـت 

مخالفـت رئـال، بارسـا و نیـز بیلبائـو بـه جایـی برسـد. 

الپورتـا در ایـن مـورد گفتـه بود کـه منی خواهد بارسـا 

را در 50 سـال آینـده تحـت ریسـک مالـی قـرار دهد.

پـپ گواردیـوال رسمربـی اسـپانیایی منچسرسـیتی 

مدعـی اسـت کـه یوفـا و فیفـا، زمـان کافـی بـرای 

اسـراحت کـردن بـه بازیکنـان و مربیـان منی دهـد 

و همیـن موضـوع باعـث ایجـاد مشـکاتی در طـول 

فصـل خواهـد شـد. 

شـب شـنبه دو تیـم لسرسـیتی و منچسرسـیتی 

از چهارچـوب کامیونیتـی شـیلد کاپ در ورزشـگاه 

ومبلـی بـه مصـاف هـم رفتنـد کـه در پایـان روباه ها 

موفـق شـدند بـا تـک گل ایهناچو در دقیقـه 89، به 

پیـروزی 1-0 دسـت پیـدا کننـد و اولیـن جـام فصل 

را بـه دسـت بیاورند. 

بـه نقـل از سـایت منچسـرایونینگ نیـوز، در دیدار 

بازیکنـان  از  بسـیاری  گواردیـوال  پـپ  جمعـه،  روز 

تـاب  بـی  جـی  اس  پـی  آرجانتینـی  رسمربـی 

اسـت. مسـی  لیونـل  انتقـال  شـدن  رسـمی 

پـی اس جـی روز جمعـه توانسـت با برتـری 1-2 

در زمین تروا لوشـامپیونای 22-2021 را با سـه 

امتیـاز رشوع کنـد. در این بـازی ارشف حکیمی 

و مائـورو ایـکاردی گلزنـی کردنـد تـا از شکسـت 

1-0 بـه برتری 2-1 برسـند.

اخبـار  همـه  امـا  جـی  اس  پـی  در  روزهـا  ایـن 

پیرامـون انتقـال احتاملـی لیونـل مسـی اسـت 

و بـه زودی شـاهد حضـور فـوق سـتاره آرژانتینی 

در پاریـس خواهیـم بـود. پـس از بـه بـن بسـت 

از  یکـی  نیـز  یوونتـوس  رئیـس  انیلـی  آنـدره آ 

مخالفـان بنیـاد رسمایـه گـذاری CVC در لیـگ 

اسـت. اروپایـی  هـای 

چهارشـنبه هفتـه گذشـته بـود کـه رسـانه هـای 

اسـپانیایی اعـام کردنـد اللیـگا قصـد دارد 10 

درصـد سـهام خـود را بـرای 50 سـال آینـده بـه 

 "CVC یـک بنیـاد رسمایه گذاری ورزشـی به نـام

واگـذار کنـد و در عوض 2700 میلیـون یورو پول 

بـه ایـن نهـاد تزریـق مـی شـود کـه بیـن باشـگاه 

هـا بـر اسـاس حـق پخـش تلویزیونـی 7 سـال 

اخیرشـان و نیز نتایج ورزشـی آنها در این مقطع، 

تقسـیم خواهد شـد.

بارسـا  بـه  طـرح،  تصویـب  در صـورت  بـود  قـرار 

270 و بـه رئـال 261 میلیـون یـورو تعلـق بگیـرد 

کـه در ایـن صـورت بارسـا مـی توانسـت بـا لیونل 

مسـی متدیـد کند و رئال بـرای جـذب امباپه نیز 

صاحـب بودجـه کافـی می شـد ولی رئـال خیلی 

زود بـر علیـه ایـن طرح ایسـتاد و اعام کـرد که از 

اللیگا شـکایت خواهد کرد. بارسـلونا نیز یک روز 

چه کسانی به کووید مزمن مبتال می شوند؟

دقایقـی بعـد بلنـد قامتـان امریکایـی در فینـال 

والیبـال زنـان بـا نتیجـه 3-0 برزیـل را شکسـت 

دادنـد و بـه سـی و نهمیـن مـدال طـای خـود 

دسـت یافتنـد؛ مدالـی کـه قهرمانـی کاروان این 

کشـور را قطعـی کـرد. چرا که چین فقط شـانس 

کسـب یـک مـدال طـای دیگـر در رشـته بوکس 

را داشـت.

نکتـه جالـب اینکه چیـن نیز بازی فینـال بوکس 

را بـه بریتانیـا واگذار کرد تا حتی شـانس برابری 

در تعـداد مـدال طا را هم از دسـت بدهد.

بـا ایـن حسـاب کاروان ایـاالت متحـده امریـکا با 

کسـب 39 مـدال طـا، 40 نقـره و 33 برنـز بـا 

مجمـوع 112 مدال عنـوان قهرمانی در املپیک 

توکیـو را به دسـت آورد و حـاال این فرصت را دارد 

منزلـه  بـه  طـا  مـدال  نهمیـن  و  سـی  کسـب 

 2020 املپیـک  در  قهرمانـی  شـدن  قطعـی 

بـود. توکیـو 

روز پایانـی املپیـک توکیـو بـرای امریکایی هـا با 

یـک ناکامـی بـزرگ در دوی ماراتـن مـردان آغاز 

شـد اما در سـاعات بعدی کسب سـه پیروزی در 

بسـکتبال، دوچرخـه سـواری و والیبـال، امریـکا 

را بـه آنچـه که می خواسـت رسـاند.

در رشایطـی کـه روز گذشـته اختـاف چیـن و 

امریـکا در صـدر جـدول به 2 مـدال طا کاهش 

یافتـه بـود، پیـروزی در فینـال دوچرخـه سـواری 

ایـاالت متحـده را با تعداد مدال طای مشـرک 

و بـه خاطـر نقـره بیشـر، به صـدر جدول رسـاند 

امـا ایـن پایـان کار نبود.

تـا بـا پیـروزی در فینـال بوکـس، بـا 40 مـدال 

طـا توکیـو را تـرک کند.

املپیـک  بـه  پـای  ورزشـکار   626 بـا  امریـکا 

گذاشـت و اولیـن بـازی خـود را در سـافتبال بـه 

ایتالیـا را شکسـت  انجـام رسـاند و موفـق شـد 

دهـد. آخریـن بـازی ورزشـکاران ایـن کشـور نیز 

در بوکـس و بیـن ریچـارد تـورز و بوکسـور ازبـک 

خواهـد بـود. آنهـا در دو روز پایانـی درخشـش 

ویـژه ای را از خود نشـان دادنـد و اختاف چهار 

مـدال طـا را بـا چیـن از بیـن بردنـد.

ایـن در حالی اسـت کـه ایاالت متحده در سـال 

2016 باالتـر از بریتانیـا قهرمـان املپیک شـده 

بـود و حـاال حریـف رسسـختش چیـن را از پیش 

رو برداشـته است.

آمریکا قهرمان المپیک 2020 توکیو شد

هشدار رئیس یوونتوس به رئال و بارسا
CVC در مورد طرح

تونی کروس:
امباپه گزینه جذابی برای ماست، می دانستم آالبا می آید

مسابقات المپیک

مسابقات المپیک

حملـه کـرده بودنـد.

باعـث  جمعـه  صبـح  در  حزب اللـه  موشـک های  شـلیک 

نیروهـای  نگرانـی  و  شـد  ارسائیـل  متقابـل  گلوله بـاران 

حافـظ صلـح سـازمان ملـل متحـد را دربـاره »وضعیـت بسـیار 

داشـت. پـی  در  خطرنـاک« 

ارتـش ارسائیـل روز جمعـه اعـام کرده بـود کـه جنگنده های 

ایـن کشـور در پـی حملـه موشـکی بـه مواضـع نیروهایـش بـه 

حملـه  لبنـان  جنـوب  در  اللـه  حـزب  کنـرل  تحـت  مناطـق 

کـرده  اسـت. بـا ایـن حـال دولـت ارسائیـل گفت کـه خواهان 

»افزایـش تنـش تـا رسـیدن بـه یـک جنـگ رسارسی« نیسـت.

ایـاالت متحـده پیشـر از دولـت لبنـان خواسـته بـود تـا مانـع 

شـلیک موشـک از سـوی حزب اللـه شـود. حزب اللـه لبنان در 

لیسـت گروه هـای تروریسـتی امریـکا قـرار دارد.

شـدن  کشـته  باعـث   ۲۰۰۶ تابسـتان  در  روزه   ۳۳ جنـگ 

۱۲۰۰ نفـر در لبنـان شـد کـه اکـر آنـان غیرنظامـی بودنـد. 

در پـی پایـان ایـن جنـگ بـود کـه ارتـش لبنـان در مناطـق 

مـرزی مسـتقر شـد.

جملـه امریـکا و بریتانیـا بـه دنبـال حملـه بـه نفتکش مررس اسـریت 

در دریـای عـامن انجام شـد.

در جریـان حملـه بـه ایـن نفتکش کـه متعلق بـه یک تاجـر ارسائیلی 

شـدند.  کشـته  رومانـی  شـهروند  یـک  و  بریتانیـا  تبعـه  یـک  اسـت 

ارسائیـل، بریتانیـا و امریـکا از ایـران بـه عنـوان مسـئول ایـن حملـه 

یـاد کـرده انـد. وزرای خارجه گروه هفت و مسـئول سیاسـت خارجی 

اتحادیـه اروپـا نیـز روز جمعـه ایـران را مسـئول ایـن حمله دانسـتند. 

ایـن در حالـی اسـت کـه تهـران ایـن ادعـا را رد کـرده اسـت.

حزب اللـه پیشـر در روز جمعـه اعـام کـرده بـود کـه مواضـع 

نیروهـای ارسائیلـی را در مـزارع شـبعا بـا ده هـا راکـت ۱۲۲ 

میلیمـری هـدف قـرار داده اسـت. نیـروی هوایـی ارسائیـل 

نیـز بـا تأییـد ایـن خـر گفتـه بـود بیشـر راکـت های شـلیک 

رهگیـری  کشـور  ایـن  هوایـی  دفـاع  سیسـتم  توسـط  شـده 

شـده اند.

رهـر حزب اللـه لبنـان در سـخرنانی خـود اضافـه کـرد: »مـا 

از  هوایـی  حملـه  هرگونـه  بگوییـم  دشـمن  بـه  می خواسـتیم 

خواهـد  داده  پاسـخ  ناگزیـر  ارسائیـل  هوایـی  نیـروی  سـوی 

مـا  زیـرا  متناسـب.  و  مناسـب  شـیوه ای  بـه  چنـد  هـر  شـد 

می خواهیـم در جهـت حفـظ منافـع کشـورمان عمـل کنیـم.«

و  نیسـتیم  جنـگ  دنبـال  بـه  »مـا  گفـت:  نرصاللـه  حسـن 

آمـاده  آن  بـرای  امـا  برویـم،  جنـگ  سـمت  بـه  منی خواهیـم 

» . هسـتیم

آخریـن حمـات هوایـی ارسائیـل بـه لبنـان بـه ۷ سـال پیـش 

در ۲۰۱۴ بازمی گـردد زمانـی کـه هواپیامهـای جنگـی ایـن 

لبنـان در نزدیکـی مـرز سـوریه  از خـاک  نقاطـی  بـه  کشـور 

یـک مقـام ارشـد اتحادیـه اروپا بـه خرگزاری فرانسـه گفت کـه ایران 

بـرای از رسگیـری مذاکـرات هسـته ای ویـن اعـام آمادگـی کـرده 

است.

ایـن مقـام کـه نخواسـت نامـش فـاش شـود گفتگوهـای  بـه گفتـه 

هسـته ای ویـن ممکـن اسـت از ابتـدای مـاه سـپتامر از رس گرفتـه 

شـود. ایـن سـخنان در حالـی بیان می شـود کـه انریکه مـورا، معاون 

مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا دو روز پیـش بـرای رشکـت 

در مراسـم تحلیـف ابراهیـم رئیسـی، رئیـس جمهوری جدیـد ایران به 

تهـران سـفر کـرده بود.

در گـزارش خرگـزاری فرانسـه بـه نقـل از ایـن مقـام ارشـد اتحادیـه 

اروپـا آمـده اسـت کـه ایـران حسـین امیرعبداللهیـان را بـرای مذاکره 

بـا انریکـه مورا در جریان سـفر به تهـران معرفی کرده بود. از حسـین 

امیرعبداللهیـان طـی روزهـای گذشـته به عنوان گزینه اصلی سـمت 

وزارت خارجـه در دولـت ابراهیم رئیسـی یاد شـده اسـت.

مقـام ارشـد اتحادیـه اروپـا بـه خرگـزاری فرانسـه گفت کـه مذاکرات 

انریکـه مـورا در تهران »بسـیار مفیـد« بود. به گفتـه وی مقامات ایران 

در ایـن گفتگوهـا نسـبت بـه از رسگیـری مذاکـرات ویـن »در ارسع 

وقـت« ابـراز متایل کـرده اند.

او افـزود کـه انریکه مورا پس از سـفرش به تهران مسـئوالن امریکایی 

را از نتیجـه گفتگوهـا با مقام هـای ایران آگاه کرد.

سـفر انریکـه مـورا بـه تهـران برای رشکـت در مراسـم تحلیـف ابراهیم 

رئیسـی انتقادهـای زیـادی را در خـارج از ایران برانگیخت. این سـفر 

همزمـان بـا تنـش بیـن ایـران و شـامری از قـدرت هـای جهانـی از 

حسـن نرصاللـه، رهـر حزب اللـه لبنـان، روز شـنبه ۱۶ اسـد 

در یـک سـخرنانی حمـات هوایـی هفتـه گذشـته ارسائیـل را 

»تحولـی بسـیار خطرنـاک« عنـوان کـرد، بـا ایـن حـال گفـت 

کـه ایـن گـروه خواهـان جنگ نیسـت.

آقـای نرصاللـه کـه در یـک سـخرنانی تلویزیونـی بـه مناسـبت 

پایـان جنـگ بـا ارسائیـل در سـال ۲۰۰۶ رشکـت کـرده بود، 

گفـت: »حمـات ارسائیـل بـرای اولیـن بـار بـود کـه در ۱۵ 

سـال گذشـته در لبنـان رخ مـی داد و پاسـخ مـا مربـوط بـه 

ایـن حمـات بـود.«

ورزش

حسن نصراهلل:

جنگ نمی خواهیم اما به حمله هوایی اسرائیل 
             »پاسخ متناسب« خواهیم داد
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 رئیـس کمیسـیون مبـارزه بـا فسـاد اداری می گویـد که دولت 

افغانسـتان مسـیر خوبـی را برای مبـارزه با فسـاد اداری پیش 

گرفته و میزان فسـاد اداری در کشـور در حال کاهش اسـت.

عبدالقیوم نظامی ،دیروز یکشـنبه )17 اسـد( در یک نشسـت 

خـری در کابـل گفـت:« دولـت افغانسـتان مسـیر خوبـی را 

بـرای مبـارزه بـا فسـاد اداری پیـش گرفتـه و تـاش داریـم که 

پدیـده شـوم فسـاد اداری هرچـه زود تـر از کشـور محو شـود«.

بـا بیـان اینکـه میـزان فسـاد اداری در حـال  آقـای نظامـی 

امـر  در  بایـد  دولتـی  نهاد هـای  گفت:«همـه  اسـت  کاهـش 

مناینـد«. اداء  را  فعال شـان  نقـش  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه 

اخیـرآ  گفـت:«  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  کمیسـیون  رئیـس 

بررسـی های  بـا  افغانسـتان  در  ملـل  سـازمان  منایندگـی 

خویـش از رونـد مبـارزه بـا فسـاد در افغانسـتان گزارشـی را به 

نـر رسـانیده اسـت کـه باوجـود متـام چالش هـا، کار مبـارزه 

بـه فسـاد اداری را سـتوده اسـت«.

بـه گفتـه وی، در گـزارش یونامـا به مواری متعدد اشـاره شـده 

کـه بیانگر دسـت آورد های خـوب و ملموس در راسـتای مبازره 

بـا فسـاد اداری اسـت کـه یکـی از مـوارد آن صعـود 8 مرحلـه 

افغانسـتان در رده بنـدی سـازمان بیـن املللـی شـفافیت در 

امـر مبارزه با فسـاد اسـت.

تقویـت   اداری،  فسـاد  بـا  مبـارزه  ایجـاد سـاختار  افـزود:«  او 

سـاختار ها، حامیـت از نهاد هایـی کـه قبـا در امـر مبـارزه بـا 

 بخش هایـی از مرکـز والیـت رسپـل بـه دسـت گـروه طالبـان 

شـورای  اعضـای  رحامنـی،  محمـد  و  خـرم  اسـدالله  افتـاد. 

والیتـی رسپـل ایـن خـر را تاییـد کـرده انـد. بنابـر ایـن در 

تحـت  را  والیـت  مرکـز  روز گذشـته طالبـان سـه  ظـرف سـه 

انـد. درآورده  خـود  کنـرول 

 همچنیـن در شـهر کنـدز طالبـان در حـال پیـروی نظامـی 

انـد. در ایـن والیـت نیـز بین نیـرو هـای دولتـی و جنگجویان 

طالبـان جنگ شـدید جریـان دارد. بـه گفته مقامـات دولتی، 

طالبـان در حـال حـارض سـاختامن هـای مهـم دولتـی را در 

شـهر رسپـل تحـت کنـرول خـود درآورده اند. 

گفتـه شـده اسـت که همه مناینـدگان حکومـت در حدود یک 

کیلومـری شـهر رسپـل در یـک پایـگاه نظامـی عقب نشـینی 

براسـاس  دارنـد.  قـرار  تحـت محـارصه طالبـان  و  انـد  کـرده 

گـزارش هـا طالبـان بـاالی ایـن پایـگاه هـاوان شـلیک کـرده 

انـد. شـهر رسپـل ۱۸۰ هـزار نفـر جمعیـت دارد. ایـن والیـت 

فسـاد اداری کار می کردنـد ، چهارچـوپ قانونـی مبـارزه بـا 

فسـاد و رسـمی شـدن سیسـتم ثبـت قضایـا از مـوارد دیگـری 

اسـت کـه در گـزارش یونامـا آمـده کـه بـه طـور واضـح بیانگـر 

پیرفـت در امـر مبـارزه بـا فسـاد شـمرده می شـود«.

آقـای نظامـی گفـت:« در گـزارش برعـاوه مـوارد کـه مصـداق 

روشـن پیرفـت در امـر مبـارزه بـا فسـاد اسـت یـک سلسـله 

سفارشـات هـم وجـود دارد کـه مـا بـرای درج و اجرایی شـدن 

آن دربرنامه هـای بعـدی خویـش متعهـد هسـتیم«.

جامعـه  گفـت:«  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  کمیسـیون  رئیـس 

بـا  مبـارزه  امـر  در  را  افغانسـتان  دولـت  تاش هـای  جهانـی 

فسـاد اداری تاییـد کـرده و قناعت شـان حاصـل شـده امـا از 

دیـد مـا ایـن تاش هـا باید تـداوم پیـدا کـرده و بیشـر تقویت 

شـود و هـر روز با افتخـار اعام کنیم که فسـاد اداری در حال 

کاهـش اسـت و مـا بـه جـای می رسـیم کـه کمـر از فسـاد و 

بیشـر از شـفافیت در ادارات دولتـی صحبـت شـود«.

کمیسـیون مبارزه با فسـاد اداری در 22عقرب سـال گذشـته 

در فرمانـی از سـوی رییـس جمهـور غنی ایجاد شـد.

تـا  ایـن کمیسـیون  آغـاز کار  از  آقـای نظامـی می گویـد کـه 

هنـوز112 قضیـه فسـاد اداری در ایـن کمیسـیون ثبت شـده 

کـه 32 قضیـه آن بـه دادسـتانی کل ارسـال شـده اسـت.

گفتنـی کـه آقای نظامی در این نشسـت سـند تعهد شـفافیت 

بیـن املللـی را نیز بـه منایندگی از افغانسـتان امضا کرد.

کـه دارای ذخایـر نفت اسـت، در رشق با والیت بلخ در شـامل 

بـا والیـت جوزجـان همسـایه اسـت. اعضـای شـورای والیتـی 

گفتـه انـد کـه حکومـت در حال حـارض تنها ولسـوالی بلخ آب 

را تحـت کنـرول اش دارد.

روز جمعـه طالبـان مرکـز والیـت نیمـروز، زرنـج را عمـاً بدون 

جنگ تحت کنرول شـان درآوردند. روز شـنبه شـهر شـرغان 

دوسـتم،  عبدالرشـید  کـه  والیتـی  جوزجـان،  والیـت  مرکـز 

معـاون سـابق رئیـس جمهـور نفـوذ دارد، بـه دسـت طالبـان 

سـقوط کـرد.

از آغـاز خـروج نیروهـای امریکایـی و ناتـو در اوایـل مـاه مـی، 

طالبـان بـا حمات تهاجمی شـان موفق به پیروی گسـرده 

در مناطـق مختلف افغانسـتان گردیده انـد. طالبان همچنین 

چندیـن گـذرگاه مـرزی را تحت کنـرول خـود درآورده اند.

بـه  افغانسـتان  در  امریکایـی  هـای  نیـرو  نظامـی  ماموریـت 

میابـد.  پایـان  کامـا  امسـال  آگسـت   ۳۱ تاریـخ 

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری:
 فساد اداری در افغانستان درحال کاهش است   

بخش هایی از سرپل و تالقان به دست طالبان افتاد     

 

 

فرانسه ۱۴۴ هزار ُدز واکسین کرونا “استرازنکا” را به افغانستان کمک کرد   

شهریان فراه از دو ماه به اینسو در گرمای طاقت فرسا در بی برقی به سر می برند   

آیا حضور سربازان آلمانی در شهر کندز بیهوده بود؟

نگرانی ها از کاهش درآمدهای حکومت در پی افتادن زرنج به دست طالبان   

 نواحـی شـهر فـراه کـه از بـرق جرناتـوری اسـتفاده مـی کننـد، 

شـکایت دارنـد کـه از حـدود دو ماه بـه این سـو، در حالی در ۲۴ 

سـاعت تنهـا یـک سـاعت بـرق مـی داشـته باشـند کـه گرمـا تا به 

۵۰ درجـه سـانتی گریـد می رسـد.

ولسـوالی هـای ایـن والیـت بـرق نـدارد و در شـهر فـراه نیـز از 

بـرق دیزلـی دارنـد. هشـت ناحیـه، تنهـا شـش ناحیـه 

امـا محمـد ابراهیـم باشـنده ناحیـه پنجـم شـهر فـراه، بـه آژانـس 

خـری پـژواک گفـت کـه از دو مـاه بدینسـو، باشـنده هـای ایـن 

 یـک دهـه ماموریـت جنگـی، چندیـن سـال بـه عنـوان آمـوزگار 

نیـرو هـای افغـان در محـل: تنهـا چنـد مـاه پـس از خـروج نهایی 

در  دوبـاره  والیـت  ایـن  مرکـز  کنـدز،  از  آملـان  اردوی  رسبـازان 

دسـت طالبـان قـرار گرفـت.   

سـال هـای حضـور نظامـی آملـان در والیت کنـدز در مـاه نوامر 

سـال گذشـته در ایـن والیـت بـه پایان رسـید. آخرین گـروه ۱۰۰ 

نفـری رسبـازان آملانـی رسـام »کمـپ پامیـر« را  در سـال ۲۰۲۰ 

تـرک کردنـد. کنـدز بـه مـکان منادین بـرای اردوی آملـان تبدیل 

شـد کـه بـا تعـداد زیادی از رسبازان کشـته شـده و حملـه هوایی 

ویرانگـر ناتـو بـه دسـتور جـرنال آملانـی در سـال ۲۰۰۹ همـراه 

»آمـوزش،  ناتـو  ماموریـت  چارچـوب  در  کنـدز،  شـهر  در  بـود. 

مشـاوره، کمـک »  )TAA( ، رسبـازان آملانـی بـه عنـوان مربـی 

نیروهـای افغـان مسـتقر شـده بودنـد. بین سـال هـای ۲۰۰۳ تا 

۲۰۱۳، نیروهـای مسـلح آملـان بـه عنـوان بخشـی از نیروهـای 

 بـا افتـادن زرنـج، مرکـز والیـت نیمـروز و بنـدر مـرزی ایـن والیت 

حکومـت  درآمدهـای  کاهـش  از  نگرانی هـای  طالبـان،  بدسـت 

یافته اسـت. افزایـش 

برخـی از آمارهـا نشـان می دهنـد کـه بـا افتـادن بنـدر نیمـروز 

بدسـت طالبـان، حکومـت سـاالنه در حـدود ۱۷۵میلیـون دالـر 

درآمدهایـش را ازدسـت می دهـد. بنـدر نیمروز، دهمیـن گذرگاۀ 

اخیـر  مـاه  افغانسـتان اسـت کـه در چنـد  و تجارتـی  بازرگانـی 

افتاده اسـت. گـروه طالبـان  بدسـت 

بنـدر  هـرات،  در  تورغنـدی  گمـرک  و  قلعـه  اسـام  بنـدر 

ابونرصفراهـی در فـراه، سـپین بولـدک کندهـار، شـیرخان بنـدر 

کنـدز، دندپتـان پکتیـا، آی خانـم تخارو گـذرگاه مرزی اشکاشـم  

بدخشـان گذرگاه هایـی اسـتند کـه در چنـد مـاه اخیـر بدسـت 

افتاده انـد. طالبـان 

بـاز محمـد نـارص، رییـس شـورای والیـت نیمـروز گفـت: »دلیـل 

یـک  کـه  بـود  از حکومـت  فسـاد  و  ناکامـی  و  بی توجهـی  زیـاد 

والیـت را مثـل یـک ولسـوالی بـه طالبـان بسـپارند.«

مسـعود فـروغ، رییـس پیشـین نفـت و گاز زون غـرب نیـز افـزود: 

دارد،  قـرار  حـال  این گونـه  در  نیمـروز  والیـت  کـه  »اکنـون 

می بیننـد.« افغـان  بازرگانـان  را  رضبـه  بزرگ تریـن 

را  بولـدک  سـپین  گـذرگاه  جمعـه  روز  طالبـان  میـان،  ایـن  از 

الزامـات  از  پاکسـتان  کـه  شـده اند  مدعـی  طالبـان  بسـتند. 

حکومـت افغانسـتان بـرای افغانـان کـه داشـن پاسـپورت اسـت 

بسـته اند. را  مـرز  ایـن  دلیـل  به همیـن  و  می کنـد  پیـروی 

بسـته شـدن سـپین بولدک سـبب شـده اسـت تا صدها مسافر و 

شـش صـد موتر پـر از کاال در آنسـوی مرز متوقـف مبانند.

فاریـاب،  آقینـه  بنـدر  بـاالی  تنهـا  اکنـون  افغانسـتان  حکومـت 

حیرتـان بلـخ، انگورهـده پکتیـکا، غـام خان خوسـت و تورخم در 

شـش ناحیـه نیـز در ۲۴ سـاعت، تنهـا حـدود یـک سـاعت بـرق 

مـی داشـته باشـند.

بـه گفتـه ای او، نبـود بـرق در گرمای پنجـاه درجه سـانتی گرید، 

مـردم را سـخت دچار مشـکل کرده اسـت.

وی افـزود کـه مقـام هـا و اداره هـای مسـئول، تـا حال بـرای رفع 

این مشـکل اقـدام نکـرده اند.

میراحمـد باشـنده ناحیه دوم شـهر فـراه، ضمن تاییـد گفته های 

محمـد ابراهیـم گفـت کـه آمریـت برشـنا فـراه، یـک سـاعت برقی 

جنگـی  عملیـات  در  کنـدز  در  آیسـاف  املللـی  بیـن  حفاظـت 

رشکـت کردنـد. عـاوه بـر کنـدز، نیروهـای آملانـی در کابـل )از 

سـال ۲۰۰۲( و در شـهرهای شـاملی مزاررشیـف و فیـض آبـاد 

مسـتقر بودنـد. پـس از حمات تروریسـتی ۱۱ سـپتمر ۲۰۰۱، 

هـدف ایـن مأموریـت رسنگونـی حکومـت طالبـان بـود کـه متهم 

بـه ارائـه پنـاگاه بـه جنگجویـان سـازمان هـای تروریسـتی ماننـد 

القاعـده بـود. کنـدز در سـپتمر ۲۰۰۹ کـه ده هـا غیرنظامـی 

در حملـه هوایـی ناتـو بـه دسـتور جـرنال آملانـی کایـن کشـته 

شـدند، در مرکـز توجـه جهانایان قـرار گرفت. پس زمینـه این امر 

ربـودن دو تانکـر توسـط جنگجویـان طالبـان در نزدیکـی پایـگاه 

رسبـازان آملانـی بـود. جـرنال  کایـن می ترسـید کـه تانکرهای 

نفـت بـه عنـوان مبـب هـای حرکی علیـه پایـگاه رسبـازان آملانی 

مـورد اسـتفاده قرار گیرند. به درخواسـت نیروهای مسـلح آملان، 

هواپیامهـای جنگـی امریکایـی بـه تانکرهـای تیل حملـه کردند. 

ننگرهـار حاکمیـت دارد.

محمـد یونـس مومنـد، معـاون فدراسـیون اتاق هـای افغانسـتان 

بیـان داشـت: »اجنـاس را کـه شـام می بینیـد در ایـن اواخـر از 

از طریـق  ایـن طـرف صـادرات هـم  از  طـرف نیمـروز می آمـد و 

طالبـان  بدسـت  حالـی  در  نیمـروز  می شـد.«  انجـام  چابهـار 

می افتـد کـه نگرانی هـا از افزایـش قاچـاق مواد وارداتـی همچون 

و  ایـران  بـا  کـه  ایـن  کنـار  در  نیمـروز  شـده اند.  بیشـر  نفـت 

پاکسـتان مـرز دارد، مرکـز اداره آب دریـای هلمنـد بـه بند کامل 

 یکصـد و چهـل و چهـار هزار ُدز واکسـین کرونا – که از سـوی 

فرانسـه کمک شـده اسـت- دیـروز درحالی به کابل رسـید که 

تـا کنـون نزدیـک بـه دو میلیون تـن در افغانسـتان، واکسـین 

ایـن بیـامری را دریافت منـوده اند.

ایـن ۱۴۴هـزار دوز واکسـین نـوع اسـرازنکا، دیـروز از سـوی 

تومـاس گیـرت نایب سـفیر فرانسـه در کابل، به وژمه سـلیمی 

در  افغانسـتان،  عامـه  صحـت  وزارت  اداری  و  مالـی  معیـن 

میـدان هوایـی حامـد کـرزی در کابـل تسـلیم داده شـد.

وژمـه سـلیمی گفـت کـه در حـال حـارض، بیـامری کوویـد – 

۱۹ در افغانسـتان کاهـش یافتـه اسـت؛ امـا اگر مـردم توصیه 

هـای صحـی را مراعـات نکننـد و واکسـین نگیرنـد، ممکـن با 

مـوج چهـارم ایـن بیـامری رو به رو شـوند.

دسـتگیر نظـری سـخنگوی وزارت صحـت عامـه گفـت کـه بـه 

شـمول ۱۴۴ هـزار ُدز واکسـین یـاد شـده کـه فرانسـه کمـک 

کـرده اسـت؛ هنـد، چیـن و امریـکا نیز واکسـین ایـن بیامری 

را بـا افغانسـتان کمـک کـرده انـد و رقـم مجموعـی واکسـین 

کمـک شـده، بـه پنـج عشـاریه دو میلیـون ُدز مـی رسـد.

او افـزود کـه تا کنون ۱.۸ میلیون تن در افغانسـتان واکسـین 

کرونا را دریافـت کرده اند. 

کـه در ۲۴ سـاعت بـه مـردم مـی دهـد چنـان ضعیـف مـی باشـد 

کـه هیـچ قابل اسـتفاده نیسـت.

ایـن باشـنده والیـت فـراه، اداره محلـی  ایـن والیـت  را در امـر 

ارایـه خدمـات به خصـوص برق، نـاکام خواند و خواهـان رفع این 

مشـکل از حکومـت شـد.

پرویـز رحامنـی آمر رشکت برشـنا در فـراه، این مشـکل را پذیرفت 

و آن را ناشـی از عارضـه تخنیکـی در دو پایـه جرناتـور دیزلـی 

موجـود در ایـن والیـت دانسـت.

او خاطـر نشـان کـرد کـه پرزه هـای مورد نیـاز ایـن جرناتورها، در 

داخـل کشـور یافـت منـی شـود؛ امـا او تهیـه ایـن پـرزه جـات از 

خـارج کشـور را به ریاسـت برشـنا پیشـنهاد منـوده و از آن طریق، 

ایـن موضـوع بـه اداره تدارکات ملی رشیک سـاخته شـده اسـت.

مسـعود بختـور والـی والیـت فـراه، نبـود بـرق در فـراه را در گرمی 

طاقـت فرسـای ایـن والیـت نگـران کننده خوانـد و گفت کـه قرار 

اسـت ریاسـت برشـنا، یـک پایـه جرناتـور دو میـگاوات دیزلـی را 

از والیـت ارزگان بـه فـراه انتقـال دهـد؛ تـا مشـکل باشـنده های 

فـراه حل شـود.

امـا آمـر برشـنا در والیت فـراه  گفت که نبود امکانات و مشـکات 

امنیتـی، مانـع انتقـال جرناتـور یادشـده از ارزگان بـه فـراه شـده 

است.

شـورای  کـه  گفـت  فـراه  والیتـی  شـورای  رئیـس  قانـع  داداللـه 

والیتـی، بـه ریاسـت جمهـوری پیشـنهاد کـرده اسـت کـه تـا رفع 

ایـن مشـکل، از جرناتورهـای کمـک شـده بـه ننگرهـار، یـک پایه 

بـه فـراه انتقـال داده شـود.

در  کـه  غیرنظامیـان  از  زیـادی  تعـداد  ایـن مببـاران  نتیجـه  در 

اطـراف ایـن تانکـر هـا بودند، کشـته شـدند. هنوز هم بـه صورت 

دقیـق مشـخص نیسـت کـه چنـد نفـر در ایـن مببـاران کشـته 

شـده انـد. آمـار رسـمی  از ۹۱ کشـته و ۱۱ زخمـی سـخن مـی 

زنـد. امـا حـدس زده مـی شـود کـه ۱۴۲ نفـر در این حملـه جان 

باختـه بودنـد. ایـن حملـه هوایـی منجـر بـه بحـران حکومتـی در 

برلیـن پایتخـت آملـان شـد. فرانـس جـوزف یونـگ کـه در زمـان 

حملـه وزیـر دفـاع آملـان بـود، در پایـان سـال ۲۰۰۹ از سـمت 

جدیـدش بـه عنـوان وزیـر کار اسـتعفا کـرد. او متهـم بـه پنهـان 

کـردن اطاعـات حسـاس شـده بـود. در سـال ۲۰۱۰، نردهای 

شـدیدی بیـن رسبـازان اردوی آملـان و طالبـان در کنـدز رخ داد 

که در آن سـه رسباز آملانی کشـته شـدند. سـه سـال بعد، پایگاه 

شـد  واگـذار  افغانسـتان  مسـلح  نیروهـای  بـه  آملانـی  رسبـازان 

و تقریبـا ۹۰۰ رسبـاز اردوی آملـان کـه در آنجـا مسـتقر بودنـد، 
خـارج شـدند. رسبـازان اردوی آملـان در سـال ۲۰۱۸ بـه عنـوان 

مربـی بـه کندز بازگشـتند و تـا نومر ۲۰۲۰ آنجـا ماندند. آخرین 

رسبـازان اردوی آملـان مسـتقر در افغانسـتان در مـاه جـون 

امسـال افغانسـتان را تـرک گفتنـد. 

خـان ایـن والیـت، بنـد سـلامی هـرات و زمین هـای کشـاورزی 

می شـود. شـناخته  ایـران 

مجلـس  در  نیمـروز  مـردم  پیشـین  مناینـده  امینـی،  فرشـته 

مناینـده گان بیـان داشـت: »بنـادر دیگـری که در سـمت غرب ما 

و شـام داشـتیم فعـأ از دسـرس حکومـت خـارج اسـت مـن فکر 

می کنـم یـک مشـکل خیلـی اساسـی بـه حکومـت مرکـزی ایجاد 

خواهـد کـرد.« زرنج نخسـتین شـهر اسـت کـه پـس از حمله های 

گسـرده طالبـان بـه دسـت ایـن گـروه می افتـد. 


