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 پولیس فدرال امریکا اسناد 
محرمانه ۱۱ سپتامبر را به منظور 

افشای آنها بررسی می کند  

 سفر رئیس سیا به اسرائیل همزمان 
با تنش ها در منطقه بر سر حمله به 

»مرسر استریت« 
 مقامـات ایـاالت متحـده اعـام کردنـد اسـناد محرمانـه 
مربـوط به وقایع یازده سـپتامبر ۲۰۰۱ را بررسـی می کنند 
تـا در صـورت امـکان، مطابق درخواسـت مکـرر بازماندگان 

قربانیـان، بخش هایـی از ایـن اسـناد را علنـی کننـد.
اف بی آی، پولیس فدرال امریکا  ...

 خبرگـزاری فرانسـه به نقل از سـخنگوی نخسـت وزیر 
اسـرائیل گـزارش داد کـه ویلیـام برنـز، رئیـس آژانـس 
مرکـزی اطاعـات امریکا )سـیا( روز سه شـنبه و در پی 
افزایـش تنش هـا میـان تهـران و تل آویـو بـه اسـرائیل 

می کند.... سـفر 

 از اجالس قطر صلح می برآید 
یا جنگ؟

جمهوریت از مردم و مردم
 با جمهوریت است 

پروژه ی ناکام مشروعیت بخشی 
به طالبان 

حامـی  اصطـاح  بـه  کشـورهای  روزه  سـه  اجـاس   
صلـح افغانسـتان در قطـر شـروع شـده اسـت. در ایـن 
اجـاس از افغانسـتان رییـس شـورای عالـی مصالحـه 
ملـی و اعضـای هیـات مذاکـره کننـده اشـتراک کـرده 
انـد. میزبانـی اجـاس نیـز با دولـت قطر، ملـل متحد و 

ایـاالت متحـده اسـت.  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 در افغانسـتان پسـاطالبان زمینـه فـوق العـاده 

جنبش هـای  و  تشـکالت  شـکل گیری  بـرای 

هیـچ  متاسـفانه  امـا  شـد،  فراهـم  دانشـجویی 

جریـان و تشـکالت جـدی کـه راه حـل یـا مانـع 

ایجـاد بتوانـد شـکل نگرفـت. عوامـل متعـدد را 

مـی تـوان برای ایـن فقره شـمرد از جمله انقطاع 

ایـن  بـه  و گسسـت جریـان هـای دانشـجویی. 

معنـا که بـی ثباتی سیاسـی و سـال های جنگ 

و جهـاد جریـان هـای ...

چهـره  و  نویسـنده  شـاعر،  خمـوش،  یاسـین   

درگذشـت. کشـور  فرهنگـی  شـده  شـناخته 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ کشـور بـا تاییـد ایـن 

خرب نوشـته اسـت کـه یاسـین خموش مـردی از 

تبـار اندیشـه، قلـم، فرهنـگ، انسـان دوسـت و 

شـخصیت عالـی و صـادق فرهنگـی بـود. 

ایـن  کـه  اسـت  آمـده  وزارت  ایـن  اعالمیـه  در 

فرهنگـی فرهیخته در طول سـالهای گذشـته در 

... اداره هـای گوناگـون  

 انجمن های 
دانشجویی؛ امکانی 

برای دست یابی 
به پویایی و نشاط 

دانشجویی

 یاسین خموش از 
چهره های سرشناس 

فرهنگی کشور 
درگذشت

 ، تشــدید جنگ ها و  گسترش  یوناما: 

 

بـه حـوادث   امـور رسـیدگی  وزارت دولـت در 

هم زمـان بـا افزایـش حمـالت گـروه طالبان بر 

شـهرها، اعـالم کـرده اسـت که قرار اسـت تا یـک کمپ برای 

ایجـاد  شـود. کابـل  در  شـدگان  بیجـا  موقـت  اسـکان 

ایـن وزارت روز سه شـنبه، 19 اسـد گفتـه اسـت کـه کمیتـه 

بـه  رسـیدگی  امـور  در  دولـت  وزارت  از  متشـکل  اضطـرار 

حـوادث، وزارت امـور مهاجریـن وعـودت کننـدگان و والیـت 

کابـل، کار را روی ایجـاد ایـن کمـپ در یکـی از نقـاط شـهر 

کابـل آغـاز کرده انـد و قـرار اسـت تـا یـک هفتـه دیگـر آماده 

بهـره بـرداری شـود.

غـالم بهاوالدیـن جیالنـی، وزیـر دولـت در امور رسـیدگی به 

حـوادث، در یـک نشسـت خـربی در کابـل گفـت کـه رونـد 

سـاحه  در  عمدتـا  کـه  خانواده هایـی  بـه  عاجـل  رسـیدگی 

رسای شـالی و پـارک شـهر نـو کابـل تجمـع کرده انـد، از 

روز گذشـته آغـاز و تـا نیمه هـای شـب گذشـته ادامـه یافتـه 

. ست ا

تـا ۵ هـزار   ۳ توزیـع  او، درحـال حـارض ظرفیـت  بـه گفتـه 

خیمـه بـرای خانواده هـای بیجا شـده واجد رشایـط در کمپ 

مـورد نظـر وجـود خواهـد داشـت.

از  بیـش  اخیـر،  دومـاه  جریـان  »در  گفـت:  جیالنـی  آقـای 

۶۰ هـزار خانـواده در والیت هـا از اثـر تشـدید جنـگ بیجـا 

شـده اند کـه برای ۵۳ هـزار خانـواده، کمک هـای اضطراری 

توزیـع شـده اسـت.«

وی همچنـان گفـت کـه شـار خانواده هایی که اخیـرا از اثر 

»جنگ هـای خامنان سـوز دشـمنان افغانسـتان« به خصوص 

در شـال کشـور، از خانه های شـان آواره شـده و بـه کابـل 

پنـاه آورده انـد تـا اکنـون به ۱۷ هزار رسـیده اسـت.

دو  بیجـا شـدگان  بـه  مـورد رسـیدگی ها  در  آقـای جیالنـی 

مـاه اخیـر در رسارس کشـور، ابـراز نگرانـی کـرده و گفـت که 

»ممکـن اسـت رقـم خانواده هـای بیجا شـده اخیـر در کابل، 

بـه ۳۰ هزار برسـد.«

وزیـر دولـت در امـور رسـیدگی بـه حـوادث در همیـن حـال 

ضمـن  کـه  کـرد  درخواسـت  املللـی  بیـن  سـازمان های  از 

همـکاری بـا دولـت افغانسـتان بـرای رسـیدگی بـه نیازهـای 

بـرای  تـا  بخواهنـد  طالبـان  از  داخلـی،  شـدگان  بیجـا 

جلوگیـری از بیجاشـدگی گسـرده خانواده هـا، مظامل شـان 

را بـر مـردم در نقـاط زیـر تـرف خـود کاهـش دهنـد.

در همیـن حـال امراللـه صالـح، معـاون اول رئیـس  جمهـور 

می گویـد: »بخاطـر رسـیدگی بـه درد و رنـج هموطنـان آواره 

و بیجـا شـده ی مـا کـه از ظلـم، وحشـت، قتـل عـام، تجـاوز 

خصوصـی،  حریـم  بـه  حرمـت  عـدم  نامـوس،  و  عفـت  بـه 

و  شـهر ها  بـه  طالبـان  توسـط  کتلـوی  انتقـام  و  باج گیـری 

اسـتیم.« بـه کار  آورده انـد، دسـت  پنـاه  به خصـوص کابـل 

آقـای صالـح افـزوده کـه از متـام امکانـات دولتـی و بسـیج 

بـه  اساسـی   و  بهـر  رسـیدگی  بخاطـر  بین املللـی،  منابـع 

اسـتفاده خواهنـد کـرد. بیجـا شـدگان 

ده هـا  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  سـو،  ایـن  بـه  مـاه  دو  از 

والیـت  از  برخـی  مرکـز  بـه  و  کرده انـد  تـرف  را  ولسـوالی 

گفتـه  بـه  ولسـوالی  تـرف  بـا  گـروه  ایـن  رسـیده اند؛  نیـز 

کمیسـیون حقـوق بـر افغانسـتان، مرتکـب جنایـت جنگی 

نیـز شـده اسـت. در اخریـن مورد کمیسـیون مسـتقل حقوق 

بـر گفتـه اسـت کـه جنگجویـان گـروه طالبـان بـا کشـن 

حـدود 37 غیرنظامـی در ولسـوالی مالسـتان والیـت غزنـی، 

شـده اند. جنگـی  جنایـت  مرتکـب 

از  شـاری  کـه  می گوینـد  دولتـی  مقام هـای 

خربنـگاران خارجـی بـدون جـواز در کشـور بـه نفـع 

می کننـد. فعالیـت  طالبـان  گـروه 

جمهـوری  ریاسـت  دوم  معاونـت  مطبوعاتـی  دفـر 

اعـالم کـرده اسـت کـه در جلسـه کمیتـه مشـرک 

حکومت و رسـانه ها مطرح شـده اسـت که  شـاری 

در  قانونـی  جـواز  بـدون  خارجـی  خربنـگاران  از 

افغانسـتان بـه نفـع گـروه طالبـان فعالیـت دارنـد. 

ایـن جلسـه کـه روز سه شـنبه 19 اسـد برگـزار  در 

وزارت  بـه  مـورد  ایـن  در  کمیتـه  رئیـس  شـده؛ 

اطالعـات و فرهنـگ هدایـت داده تا مطابـق احکام 

کنـد. جـدی  اجـراآت  قانـون 

رسور دانـش، معاون دوم ریاسـت جمهوری و رئیس 

کمیتـه مشـرک، در ایـن جلسـه همچنیـن گفته که 

از  بیـان  آزادی  در رشایـط حـارض وضعیـت تهدیـد 

جانـب گـروه طالبـان و دیگر گـروه های تروریسـتی 

کـه  می طلبـد  ایـن  و  اسـت  رسـیده  خـود  اوج  بـه 

و  هـا  رسـانه  افغانسـتان متـام  بـر حکومـت  عـالوه 

نهادهـای مدنـی و مـردم افغانسـتان بـا متـام تـوان 

در دفـاع از آزادی بیـان و حفـظ ارزش هـای مدنـی 

در کشـور تـالش و کوشـش جـدی کننـد.

و  ژورنالیسـتان  فدراسـیون  جلسـه؛  ایـن  در 

تهدیـد  موضـوع  نیـز  افغانسـتان  رسـانه های 

و  طالبـان  کنـرل  تحـت  مناطـق  در  خربنـگاران 

امـن مطـرح  بـه جـا هـای  را  آنـان  انتقـال  رضورت 

کـرد. رسانجـام در زمینـه چگونگـی تأمیـن امنیـت 

خربنـگاران در معرض تهدیـد مخصوصا خربنگارانی 

مناطـق تحـت کنـرل طالبـان و چگونگـی انتقال و 

کمـک بـه آنـان در مناطق امـن، تصمیـم الزم اتخاذ 

داده  هـای مسـئول هدایـات الزم  نهـاد  بـه  و  شـد 

شـد.

کـه  شـد  فیصلـه  همچنیـن  خربنامـه؛  از  نقـل  بـه 

تهدیـد  مـورد  در  شـده  یـاد  نهادهـای  گزارشـات 

تحـت  مناطـق  در  مخصوصـا  خربنـگاران  اذیـت  و 

بـا  توحیـد  و  تنظیـم  از  پـس  طالبـان،  کنـرل 

نهادهـای بیـن املللـی مدافـع حقوق بـر و آزادی 

شـود. گذاشـته  میـان  در  بیـان 

بـرای رسـیدگی بـه موقـع بـه خربنـگاران نیازمنـد و 

تحـت تهدیـد، موضـوع ثبـت و نهـای سـازی جـواز 

در  خربنـگاران  از  حایـت  صنـدوق  اساسـنامه  و 

جلسـه مطرح شـد. پـس از ارائه نظرات و گزارشـات 

مربوطـه، فیصلـه  شـد کـه مطابـق رویـه گذشـته، 

و  ثبـت  موضـوع  بایـد  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت 

بـه  را  صنـدوق  اساسـنامه  و  جـواز  سـازی  نهـای 

صـورت جـدی و عاجـل اجـرا منایـد.

در جلسـه امـروز کمیتـه مشـرک حکومـت و رسـانه 

هـا، موضـوع بازداشـت چهارتـن از خربنگارانـی کـه 

بـا  همدسـتی  اتهـام  بـه  قندهـار  والیـت  در  اخیـرا 

تروریسـتان بازداشـت شـده انـد، بـه بررسـی گرفتـه 

شـد. در ایـن خصـوص فیصلـه شـد کـه پرونـده این 

خربنـگاران متهـم هرچـه زودتـر از طریـق نهادهـای 

عدلـی و قضایـی کشـور مـورد پیگیـری قـرار گیـرد.

شدت جنگ و افزایش بیجاشدگان؛
 یک کمپ برای اسکان موقت بیجاشدگان در کابل ایجاد  می شود   

شماری از خبرنگاران خارجی بدون جواز،
 به نفع طالبان فعالیت می کنند   
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 مسی از بارسلونا 
خارج و راهی پاریس شد 

 آدم نجم به اِدمونتون پیوست 

ورزشی

 لیونـل مسـی سـتاره آرجانتینـی سـابق بارسـلونا پس از 

توافـق بـا پـی اس جـی راهـی پاریـس شـد و قرار اسـت 

کـه بـا قـراردادی دو سـاله راهـی تیم فرانسـوی شـود.

زودتـر  آرجانتینـی  سـتاره  وکیـل  و  پـدر  مسـی  خورخـه 

از همـه بـه فـرودگاه بارسـلونا رسـید و کمـی بعـد نوبـت 

سـتاره آرجانتینـی بـه همراه همـر و فرزندانـش بود که 

وارد فـرودگاه شـود تـا همـه با هم بـا پـروازی اختصاصی 

راهـی پاریـس شـوند. مسـی پـس از پشـت رسگذاشـن 

تسـت پزشـکی روز چهارشـنبه ...

تیـم  بـه  رسـا  کشـور  پـوش  ملـی  هافبـک  نجـم  آدم   

نجـم  آدم  پیوسـت.  کانـادا  برتـر  لیـگ  در  ادمونتـون 

هافبـک تیـم ملـی فوتبـال کشـور طـی قـراردادی رسـا 

بـه باشـگاه اِدومونتـون کانـادا پیوسـت. ایـن بازیکن 26 

سـاله کـه تجربـه بـازی در تیم هـای فالدلفیا )لیـگ برتر 

آمریـکا(، متپـا راودیـس و ممفیـس )لیـگ دسـته یـک 

... اسـواکی  و همچنـان  آمریـکا( 
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گسترشوتشدیدجنگها،
سببنقضحقوقبشروجرایمجنگی

شدهاست

در  متحـد  ملـل  معـاون  هیـات  یونامـا/   

افغانسـتان خواهـان توقـف فـوری جنـگ 

در شـهرها شـده و گفتـه اسـت کـه گسـرش و تشـدید 

جنگ هـا در شـهرهای بـزرگ سـبب نقـض وسـیع حقـوق 

بـر، محدودیـت زنان و فعـاالن مدنی، قتـل غیرنظامیان 

بـه شـمول زنـان و کـودکان و جرایـم جنگی شـده اسـت.

از  گزارشـی  انتشـار  بـا  اسـد   19 شـنبه  سـه  روز  یونامـا 

قـول خانـم میشـل پاچلیـت کمیشـر عالـی حقـوق بـر 

سـازمان ملـل متحـد هشـدار داده اسـت کـه ناکامـی در 

جلوگیـری از افزایـش خشـونت ها و ارتـکاب نقـض حقوق 

بـر پیامدهای فاجعه بـاری برای مردم افغانسـتان دارد. 

یونامـا تاکیـد می کنـد کـه تلفـات افـراد ملکـی همچنـان 

در حـال افزایـش اسـت و گزارش هـای نقـض حقـوق بر 

کـه ممکـن اسـت بـه جرایم جنگـی و جرایم علیـه بریت 

محسـوب شـود، در روزهـای اخیـر افزایـش یافته اسـت.

در گـزارش از قـول خانـم پاچلیـت افزوده شـده که جنگ 

شـهری منجر به کشـته شـدن تعداد زیادی از افرادملکی 

می شـود. در ایـن اعالمیـه یونامـا آمـده اسـت کـه تنهـا 

قنـدوز   و  هـرات  قندهـار،  گاه،  لشـکر  شـهر   چهـار  در 

 ۱۱۸۱ و  کشـته  ملکـی  افـراد  از  نفـر   ۱۸۳ دسـت کم 

نفـر از جملـه اطفـال زخمـی شـده انـد. ایـن تنهـا تلفات 

اسـت.  افرادملکـی 

یونامـا خواهـان این شـده اسـت کـه طرفیـن منازعـه باید 

بـرای جلوگیـری از خونریـزی بیشـر، جنـگ را متوقـف 

کننـد. طالبـان بایـد عملیـات نظامـی خـود را در شـهرها 

کند.  متوقـف 

همـه  کـه  می دهـد  هشـدار  املللـی  بیـن  نهـاد  ایـن 

طرف هـا بایـد بـه پـای میـز مذاکـره برگردنـد و به یـک راه 

حـل مسـاملت آمیز دسـت یابنـد، در غیر صـورت وضعیت 

وحشـتناک حـارض بـرای بسـیاری از افغان ها بسـیار بدتر 

خواهـد شـد.

خانـم باچلیـت از همه کشـورها خواسـته اسـت تـا از نفوذ 

خـود؛ بشـکل دوجانبـه و چندجانبـه بـرای پایـان دادن 

بـه خصومت هـا در افغانسـتان اسـتفاده کننـد. وی گفتـه 

اسـت: »دولت هـا موظفنـد از هرگونـه اهـرم فشـار بـرای 

کاهـش تنـش و تقویـت رونـد صلـح اسـتفاده کننـد.«

کمیشـر عالـی با اشـاره به جلسـات ایـن هفتـه در دوحه 

بـرای صلـح برگـزار مـی شـود، تاکیـد کـرده و گفته اسـت 

کـه جنـگ بایـد پایان داده شـود.

بـر اسـاس گزارش هـای مسـتند هیـات معاونـت سـازمان 

ملـل متحـد در افغانسـتان )یونامـا( و دفـر حقـوق بـر 

آسـیب  بیشـرین  ، در درگیری هـا  سـازمان ملـل متحـد 

بـه افـراد ملکـی می رسـد. حمـالت هوایـی نیـز منجـر بـه 

تلفـات افرادملکـی شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، از آغـاز 

حملـه مـاه مـی طالبـان تـا کنـون، دسـت کم ۲۴۱۰۰۰ 

نفـر بیجـا شـده و درگیری هـای طوالنـی مدت در شـهرها 

منجر به آسـیب زیرسـاخت های اساسـی ماننـد رسک ها و 

پل هـا و دیگـر تسـهیالت ملکـی شـده اسـت.

جنـوب  در  وضعیـت  اسـت:»  آمـده  یونامـا  گـزارش  در 

شـهر لشـکرگاه ، مرکـز والیـت هلمنـد ، بـه وضـوح نشـان 

میدهـد کـه جنـگ تأثیـر وحشـتناکی را بـر افـراد ملکـی 

بـار آورده اسـت. تنهـا در ۱۳ روز از ۲۸ جـوالی بـه ایـن 

طـرف، هنگامـی کـه جنـگ در شـهر آغـاز شـد، سـازمان 

سرمقاله

حامـی  اصطـالح  بـه  کشـورهای  روزه  سـه  اجـالس   
صلـح افغانسـتان در قطـر رشوع شـده اسـت. در ایـن 
اجـالس از افغانسـتان رییـس شـورای عالـی مصالحـه 
ملـی و اعضـای هیـات مذاکـره کننـده اشـراک کـرده 
انـد. میزبانـی اجـالس نیز بـا دولت قطر، ملـل متحد و 
ایـاالت متحـده اسـت. با توجه بـه وضعیتی کـه در این 
روزها افغانسـتان شـاهد اسـت و در رسارس کشور جوی 
خون جاری اسـت پرسـش اساسـی مردم این اسـت که 
از ایـن اجـالس چـه چیزی بیـرون خواهـد آمـد؟ برآیند 
ایـن اجـالس هـم مثـل گذشـته هـم چنـان جنـگ و 
خشـونت خواهـد بـود یـا ایـن بـار صلـح و حداقـل یک 
سـازش سیاسـی از ایـن اجـالس متولـد خواهـد شـد؟ 
واقعیـت مسـاله ایـن اسـت کـه از آغـاز مذاکـرات میان 
گـروه طالبـان و ایـاالت متحـده تـا کنـون نزدیـک بـه 
سـه سـال مـی گـذرد. هرچـه ایـن مذاکـرات جـدی تـر 
شـد و مخصوصـا پـس از این کـه توافقنامـه صلح میان 
دو طـرف در دوحـه بـه امضـا رسـید بـر میـزان شـدت 
خشـونت هـا و جنگ نیـز افزوده شـد. هرچـه زمان می 
گـذرد شـعله هـای آتش جنـگ فراگیرتـر و سـوزناک تر 
مـی شـود. بنابرایـن از قطـر بـرای مـردم افغانسـتان تـا 
کنـون چیـزی جـز دود و آتـش و خـون نصیـب نشـده 
اسـت. دولـت افغانسـتان تضعیـف گردیـد و به حاشـیه 
بـرده شـد و از رونـد صلـح کنـار زده شـد. هـر روز بـر 
نقـاط تحـت ترصف طالبان افزوده گشـت. خـون ریزی 
از چنـد نقطـه بـه رسارس کشـور رسایـت کـرده اسـت. 
حـاال از سـقوط ولسـوالی هـا بـه سـقوط پی هـم مراکز 
والیـات رسـیده ایـم. ایـن هـا بخشـی از ارمغـان رونـد 
صلـح تـا کنـون بـرای مـردم افغانسـتان بـوده اسـت. 
و  طالبـان  طـرف  دو  کـه  کـرد  فرامـوش  نبایـد  البتـه 
ایـاالت متحـده هر کـدام منافع خـود را به دسـت آورد. 
امـا بـدون شـک منافعـی کـه طالبـان بـه دسـت آورد 
تاریخـی و بسـیار بـزرگ تـر از آن چیزی بود کـه ایاالت 

متحـده از ایـن رونـد کامیـی کـرد. 
طالبـان از یـک گـروه تروریسـتی تحـت تعقیـب به یک 
گـروه سیاسـی و دیپلامتیـک تبدیل گردید. ایـن تغییر 
بـرای طالبـان بدون تغییر در ماهیـت و اهداف آن بود. 
بـه ایـن معنـی کـه طالبان هـم در میدان جنگ خشـن 
تـر شـد و کشـتارهای بیشـر بـه راه انداخـت و هـم در 
اکنـون  کـرد.  پیـدا  را  خـود  جایـگاه  سیاسـت  عرصـه 
سـوی  از  افغانسـتان  از  مهمـی  هـای  بخـش  تـرصف 
طالبـان شـاید چیـزی اسـت کـه آن ها گامنـش را منی 
کردنـد. امـا بخواهیـم یـا نخواهیـم بخـش هـای بزرگی 
از افغانسـتان در اختیـار ایـن گـروه اسـت. ایـن کـه در 
فعـاالن  زنـان، خربنـگاران،  بـرای  اکنـون  نقـاط  ایـن  
مدنـی، کارمنـدان دولـت و دیگـر اقشـار مختلـف چـه 
مـی گـذرد و چـه خدماتی بـرای مردم ارایه می شـود از 

روز روشـن و البتـه مسـاله دیگـر اسـت. 
ایـاالت متحـده نیـز از ایـن مذاکـرات بـرای خـود یـک 
در  را  خـود  نیروهـای  و  کـرد  درسـت  خمیـری  بینـی 
آخرین سـال حضور در افغانسـتان به خوبی حفظ کرد 
و در آخـر نیـز بـه گونه سـامل و بدون تحمل خسـارت از 
افغانسـتان خـارج گردیـد. در آن زمـان فلسـفه اصلـی 
مذاکـرات بـا طالبـان و فشـار بـر دولـت افغانسـتان بـه 
ریاسـت  انتخابـات  صلـح  معیـوب  رونـد  قبـول  خاطـر 
جمهـوری ایـن کشـور بـود. آقای خلیلـزاد بـه همکاران 
حزبـی خـود گفتـه بـود کـه حتـی یـک صلـح تحمیلـی 
در افغانسـتان و خـروج آبرومندانـه از افغانسـتان مـی 
توانـد یـک بـرگ برنـده در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
بـه نفـع دونالـد ترامـپ باشـد. البتـه کـه رونـد صلـح 
افغانسـتان نتوانسـت از شکسـت تاریخـی او جلوگیری 
کنـد؛ ولـی برنامـه ریـزی اصلـی فجایعـی کـه اکنـون 
مـی بینیـم به خاطـر انتخابات ایـاالت متحده بـر مردم 
متحـده  ایـاالت  اگرچـه  گردیـد.  تحمیـل  افغانسـتان 
بعـدا متوجـه خواهـد شـد کـه چـه اشـتباه بزرگـی را 
مرتکـب شـده اسـت و چـه آسـیب سـنگینی بـر منافـع 
ملـی کشـور خـود زده اسـت. اعرافـات تلخ ایـن روزها 
از سـوی مقامـات نظامـی ایـاالت متحـده و کشـورهای 
غربـی نشـانه واضـح بـر ایـن اشـتباه اسـت. ولـی آبـی 
اسـت کـه بـر زمیـن ریختـه اسـت و جربانـش هـم کار 

سـختی اسـت. 
اجـالس فعلـی کمـی تفـاوت بـا اجـالس هـای قبلـی 
دارد و روزنـه هـای ضعیفـی را این تفاوت ها سـبب می 
شـود. در ایـن دور کشـورهای منطقـه و ذینفع درقضیه 
افغانسـتان تقریبـا به طـور کامل در قطر حضـور دارند. 
کسـانی کـه پس از خروج ایـاالت متحده از افغانسـتان 
بـرای حضـور در کشـور مـا دنـدان تیـز کـرده انـد نیـز 
حـارض هسـتند. رونـدی کـه بنـا بـود مـاه قبـل و هـم 
چنیـن در کنفرانـس اسـتانبول به پیش بـرود و نتایجی 
کـه مـدت هـا پیـش قابل پیـش بینی بـود اکنـون کم و 
بیـش احتـامل مـی رود کـه در اجـالس فعلی بـه پیش 
گرفتـه شـود. تـا دیـده شـود کـه ایـاالت متحـده آیا می 
توانـد گـروه طالبـان را متقاعد کنـد یا خیر؟ متاسـفانه 
مشـکل اصلـی ایـن اسـت کـه طالبـان فعـال خـود را 
پیـروز میدان احسـاس مـی کنند. از همیـن رو بر هیچ 
چیـزی جـز دسـتیابی کامـل بـه قـدرت فکـر منـی کند 
و قناعـت منـی دهنـد. وگرنـه در ایـن اجـالس نشـانه 
هـای خوبـی از اجـامع جهانـی و منطقـه ای در مـورد 
صلـح افانسـتان دیـده مـی شـود. اما بـه نظر می رسـد 
کـه طالبـان بـار دیگـر در ایـن اجـالس هـم کارشـکنی 
خواهنـد کـرد و بـر هیـچ سازشـی تـن نخواهنـد داد. 
بنابرایـن بایـد اذعـان کـرد کـه متاسـفانه انتظـار صلـح 
از اجـالس فعلـی هـم بسـیار بعیـد بـه نظـر می رسـد. 

ملـل متحـد گـزارش هایـی مبنـی بر کشـته شـدن دسـت کـم ۱۳۹ 

فردملکـی و زخمـی شـدن ۴۸۱ نفـر را دریافـت کـرده اسـت. تعداد 

واقعـی بیشـر خواهـد بـود.«

و  یونامـا  ارتباطـات  کـه  درحالیسـت  ایـن  اسـت  گفتـه  یونامـا 

بخش هـای بـری بـا شـهرهای درگیـر جنگ به طـور متنـاوب قطع 

شـده و بسـیاری از افـراد ملکـی کـه در اثـر نـربد زخمـی شـده انـد، 

قـادر بـه رسـیدن بـه شـفاخانه ها نبـوده انـد.

در ایـن گـزارش اضافـه شـده اسـت کـه منابـع غذایـی موجـود در 

شـهرهای درگیـر جنـگ بـه رسعـت در حـال کاهـش اسـت و کمبود 

تجهیـزات طبـی نیـز گزارش شـده اسـت. بـرق و آب در بیشـر نقاط 

شـهر قطع شـده اسـت.

در ایـن گـزارش عـالوه شـده اسـت:» تـرصف گسـرده تقریبـا ۱۹۲ 

مراکـز اداری ولسـوالی ها توسـط طالبـان ، حمالت بـه مراکز والیات 

از جملـه قلعـه نـو، قندهـار ، لشـکرگاه ، هـرات، فیض آبـاد، غزنـی، 

میمنـه، گردیـز، فیض آبـاد ، پلخمـری و مزاررشیـف و تـرصف حداقل 

شـش مرکـز والیـت بـه شـمول زرنـج در والیـت نیمـروز، شـربغان در 

والیـت جوزجـان، شـهر قنـدوز در والیـت قنـدوز، تالقـان در والیـت 

تخـار، رسپـل در رسپـل و ایبـک در سـمنگان تـرس و وحشـت را در 

بیـن مـردم ایجـاد کرده اسـت.« 

کمیشـر عالـی ملـل متحـد از افزایـش ملیشه سـازی حامـی دولـت 

نیز هشـدار داده و گفته اسـت که ممکن اسـت این ملیشـه ها افراد 

ملکـی بیشـری را در معـرض خطر قـرار دهند.

از قـول خانـم پاچلیـت می افـزای کـه مناطقـی کـه قبـال  گـزارش 

توسـط طالبـان تـرصف شـده اسـت و مناطقـی کـه دسـت به دسـت 

صحرایـی،  هـای  اعـدام  از  وحشـتناکی  گزارش هـای  می شـوند، 

حمـالت علیـه مقامـات فعلـی و اسـبق دولتـی و اعضـای خانـواده 

آنهـا، اسـتفاده نظامـی و تخریـب خانه هـا، مکاتـب، مراکـز صحـی و 

همیـن گونـه از جابجا سـازی مهامت منفجره تعبیه شـده )IED(  به 

شـمول مبـب هـای فشـاری کـه بـه عنـوان ماین هـای ضد پرسـونل 

عمـل مینامیـد، دریافـت شـده اسـت.

در ایـن گـزارش آمـده اسـت :» سـازمان ملـل متحـد گزارش هـای 

بسـیار نگـران کننـده دیگـری در مـورد نقـض جـدی حقـوق بیـن 

املللـی بردوسـتانه ماننـد کشـن نیروهـای دولتـی کـه از جنـگ 

دسـت کشـیده انـد توسـط طالبـان دریافـت کـرده اسـت. 

در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه حقـوق بری اعضای تسـلیم شـده 

گـروه طالبـان بـه دسـت پولیـس محلی نیز نقض شـده اسـت.

خانـم باچلیـت گفتـه اسـت کـه هدایـت حمـالت علیـه افـراد ملکی 

نقـض جـدی قوانیـن بیـن املللـی بردوسـتانه اسـت و  جنایـت 

جنگـی پنداشـته می شـود. وی تاکیـد کرده اسـت کـه عامالن نقض 

حقوق بر بین املللی و حقوق بردوسـتانه باید پاسـخگو باشـند.

در ایـن گـزارش کمیشـر عالـی در مـورد اعـامل محدودیـت شـدید 

طالبـان بـر حقـوق بـر در مناطـق تحـت کنـرول خـود نگرانـی 

خـاص خـود را ابـراز کـرده و گفته اسـت:» مـردم هراس دارنـد که به 

دسـت گرفن قدرت توسـط طالبان دسـتاوردهای حقـوق بری دو 

دهـه گذشـته را محـوه خواهـد کرد.«

دریافـت  را  گزارش هـای  متحـد  ملـل  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  در 

خانه های شـان  از  و دخـران  زنـان  رفـن  بیـرون  کـه  اسـت  کـرده 

در ولسـوالی های مختلـف تحـت کنـرل طالبـان بـدون محـرم یـا 

ایـن  کـه  مـی دارد  عـالوه  گـزارش  اسـت.  ممنـوع  مـرد  رسپرسـت 

محدودیـت هـا بـر حقـوق زنـان تاثیـر جـدی دارد، از جملـه حـق 

دسرسـی بـه خدمـات صحـی، خصوصـا در جریان جنگ رسـیدگی 

بـه مراقبت هـای عاجـل صحی بـرای آنها و خانواده هایشـان مسـاله 

مـرگ و زندگـی اسـت. 

گـزارش می افزایـد:» طالبـان در چندیـن منطقـه تهدیـد کـرده انـد 

کـه نقـض ایـن قوانیـن مجازات سـختی را در پی خواهد داشـت. در 

حـال حـارض گزارش هایـی از شـالق و رضب و شـتم زنـان در محـر 

عـام بـه دلیـل نقض قوانین وضع شـده وجـود دارد. در یـک مورد در 

والیـت بلـخ  بـه تاریخ سـوم آگسـت یـک فعال حقـوق زنان بـه دلیل 

نقـض قوانیـن مـورد اصابـت گلوله قرار گرفت و کشـته شـد.«

کمیشـر عالـی ملـل متحـد گفتـه اسـت کـه محدودیت هـای جدی 

بـر آزادی بیـان و روزنامه نـگاران در انجام کارهای مهم شـان توسـط 

هـر دو طـرف نیـز در ایـن دور ابهـام و هـرج و مـرج بسـیار نگـران 

اسـت. کننده 

خانـم پاچلیـت گفته اسـت:» زنـان، اقلیت ها، مدافعـان حقوق بر، 

روزنامه نـگاران و دیگـران کـه بـه گونـه خـاص آسـیب پذیـر هسـتند 

نیـاز بـه حامیـت ویژه دارنـد. خطرهـای واقعـی جنایات دوبـاره علیه 

اقلیت هـای قومـی و مذهبـی وجـود دارد.«

خانـم پاچلیـت گفتـه اسـت کـه بـا وجـود مشـکالت امنیتـی و سـایر 

چالش هـا، بـه نظـارت بـر وضعیـت حقـوق بـر ادامـه می دهـد و از 

جامعـه بیـن املللـی می خواهـد کـه از طریـق شـورای حقـوق بر و 

شـورای امنیـت،  اقدامات فـوری برای جلوگیـری از افزایش جنایات 

انجـام دهند.

تـل ټينـګار کـوي چـې د افغانسـتان د امنيتـي ځواکونو پـه ليکو 

کـې بايـد کـم عمـره کسـان ونـه ګومـارل يش، ځکـه لـه هغـوى 

څخـه نـاوړه ګټـه پورته کيـږي.((

معنـوي وايـي چـې ځینې خلک په مدرسـو کې د زده کـړو په نوم 

يـو شـمېر ماشـومان لـه هېـواده بهر د زده کـړو لپاره اسـتوي، خو 

بيـا وروسـته یـې د جګړو ليکو تـه داخلوي.

امنیتـي  کـې  کال  روان  پـه  مخـې،  لـه  معلوماتـو  د  معنـوي  د 

او  راګرځـويل  فعالیتونـو  ترهګریـزو  لـه  ماشـومان   ۱۳ ځواکونـو 

خپلـو کورنیـو تـه یـې سـپاريل دي. د عدلیـې وزیر وویـل: ))کوم 

راپـور او شـمېرې چـې مـوږ د انسـاين قاچـاق او مهاجرتونـو پـه 

برخـه کـې وړانـدې کـړي، پـه ځینـو برخـو کـې د نړيوالـو قناعت 

يـې حاصـل کـړی، خـو پـه ځينـو نـورو برخـو کې مشـکالت شـته 

دي.(( هغـه وویـل چـې سـږکال هـم د ناامنیو له امله له انسـاين 

قاچـاق رسه مبـارزه پـه ښـه توګـه روانـه نـه ده چـې لـه املـه يـې 

همغـږي  روغتیايـي  ادارې  ایمرجنـي  د  کـې  کابـل  پـه 

کوونکـي البیرټـو زانیـن ویـي، پـه داسـې حاالتـو کـې چـې 

لښـکرګاه کـې جګـړه روانـه ده او دا ډول بریدونو رسه د فشـار 

واردول چـې څـو روغتـون وتـړل يش، لـه ملکـي خلکـو رسه 

ظلـم دی. خـو رسچینـې زیاته کـړې چې اوسـمهال د دوی د 

خلکـو د خدمـت او د ټپیانـو لـه درملنـې پرته بلـه الره نه لري. 

پـه خربپاڼـه کـې راغـي چـې روغتونونـه پـه جګـړو کـې بایـد 

هـدف ونـه ګرځـول يش. دغه نړیوال سـازمان پر ټولـو اړخونو 

غـږ کـړی چـې د روغتیایـي ادارو او ودانیـو امنیـت تـه پاملرنه 

افغانسـتان د درېيمـې درجـې هېوادونـو په کتار کـې راغىل دى. 

دی وایـي، لـه انسـاين قاچـاق رسه مبـارزه يواځې پـه حکومت نه 

کیـږي، خلـک هـم بايـد پـه دغـه برخه کـې جـدي ونـډه واخي. 

د  رسه  قاچـاق  انسـاين  لـه  وزارت  چـارو  کورنيـو  د  همدارنګـه 

مبـارزې مديریـت غـړي عبدالظاهـر فراهـي پژواک تـه وویل چې 

پـه روان کال کـې د انسـاين قاچـاق او غريقانـوين مهاجـرت ۲۹ 

قضیـې ثبـت شـوې دي. هغـه وویـل چې په یـادو قضیـو کې ۶۳ 

نارینه، ۳ ماشـومان او ۶ ښـځې شـاملې دي چې له هېواد څخه 

بهـر تـه قاچـاق کېدل.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې دوه کالـه وړاندې په افغانسـتان 

کې د حکومت په ګډون بېالبېلو موسسـو او بنسـټونو له انسـاين 

قاچـاق رسه جـدي مبـارزه وکـړه چـې لـه املـه يـې افغانسـتان د 

نړيوالـو پـه درجـه بندۍ کـې د هغـو هېوادونو په کتـار راغى چې 

پـه دوميـه درجه کې یـې قـرار درلود.

وکـړي. تـر اوسـه دا نـه ده پـه ډاګه شـوې چې دغـه راکټونه د 

چـا لـه خـوا توغول شـوي او هم د بـې پولې ډاکټرانو سـازمان 

پـه دې اړه معلومـات ورکـړي دي.

 د یادونـې ده چـې د لښـکرګاه پـه مرکـزي سـیمو کـې لـه څو 

ورځـو راهیسـې سـختې جګـړې روانـې دي او لسـګونو ملکي 

وګـړو تـه مـرګ ژوبله اوښـتې ده.

بهرنیـو ځواکونـو  کـړې چـې  ادعـا  هـم  طالبانـو  والـو  وسـله 

لېسـه مببـار کـړي، خـو  یـوه  او  یـو روغتـون  لښـکرګاه کـې 

ویـي. نـه دي  څـه  اړه  دې  پـه  تراوسـه  حکومـت 

 د عدلیـې وزیـر وایـي چې د روان کال په لومـړۍ ربع کې د بچه 

بـازۍ ۴۰ قضیـې ثبت شـوي چې دا مهال تـر څېړنو الندې دي. 

دغـه څرګندونـې د عدلیـې وزیـر فضـل احمـد معنـوي د زمـري 

پـه ۱۹مـه پـه کابـل کـې د خـربي غونـډې پرمهـال خربیاالنو ته 

وکـړې. هغـه وویـل چـې نړیوالـو تـه د بچـه بـازۍ موضـوع ډېـره 

مهمـه ده، نـو هغـه کـه پـه ملکـي او يا هـم پوځي برخـه کې وي، 

بایـد مخنیوی یـې ويش. دی وایي، نړیوال غواړي په افغانسـتان 

کـې او پـه ځانګـړي ډول د امنيتـي ځواکونـو په ليکو کـې د بچه 

بـازۍ ریښـې له منځـه یويس.

معنـوي وویـل: ))د روان کال پـه لومـړی ربـع کـې د بچـه بـازۍ 

۴۰ قضیـې ثبـت شـوي او دا مهـال تـر څېړنـو النـدې دي.((

هغـه د جزئیاتـو لـه ورکولـو پرتـه وویـل، هغـه کسـان ډېر پـه بچه 

بـازۍ کـې ښـکېل دي چې اقتصـادي وضعيت یې ښـه دى او يا 

هـم په ښـه دولتي پوسـت کـې کار کـوي. دى زياتـوي: ))نړيوال 

 د بـې پولـې ډاکټرانـو نړیـوال سـازمان ویـي چـې پـه هلمند 

والیـت کـې د روانـو جګـړو پـر مهـال د راکـټ یـوه مرمـۍ پـه 

لښـکرګاه کې د دوی پر روغتون لګېدلې ده. د دغه سـازمان 

لـه خـوا پـر ټویټـر پـه یـوه لنـډه خپـره شـوې خربپاڼـه کـې 

راغـي چـې دغه راز بلـه د راکټ مرمۍ هلته د بسـت روغتون 

دروازې مخـې تـه هـم لګېدلـې ده. رسچینې زیاتـه کړې چې 

پـر ایمرجنـي روغتون توغول شـوې د راکـټ مرمۍ د بېړنۍ 

څانګـې ترڅنـګ لګېدلـې، خو لـه نېکه مرغـه په دواړو پېښـو 

کـې چاته مـرګ ژوبلنـه نه ده اوښـتې.

د عدليې وزير: په تېرو درېيو مياشتو کې د بچه بازۍ ٤٠ قضيې ثبت شوې دي

د لښکرګاه پر ایمرجنيس روغتون د راکټ مرمۍ لګېدلې ده

کارتون

ازاجالسقطرصلح
میبرآیدیاجنگ؟
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بلنـد خشـونت در  و میـزان  بیان گـر ماهیـت »وحشـیانه« جنـگ 

باشـد. مـی  افغانسـتان 

بـا  متحـد  ملـل  کـودکان سـازمان  از  اداره حامیـت  یـا  یونیسـف 

اشـاره بـا آمـار نر شـده از تلفـات کودکان نوشـته اسـت: »این ها 

تنهـا ارقـام نیسـتند، هرکـدام ایـن کشـته و یـا زخمی شـده ها یک 

افـزوده  اداره  ایـن  بیانیـه  دربخشـی  اسـت.«  تراژیـدی شـخصی 

شـده اسـت: »همـه آن هـا کودکانـی هسـتند کـه تحـت حامیـت 

حقـوق بردوسـتانه بین املللـی بـوده و حق حامیت آن ها توسـط 

طرف هـای متخاصـم نادیـده گرفتـه شـده اسـت.«

کـودکان سـازمان  از  اداره حامیـت  یـا  یونیسـف  هـم،  از سـویی 

ملـل متحـد نسـبت بـه گزارش هایی کـه نشـان دهنده اسـتفاده از 

کـودکان در جنگ هـا اسـت، ابـراز نگرانـی کـرده اسـت.

یونیسـف بـا تأکیـد بـر پایـان کامـل خشـونت ها بـرای حفاظـت از 

کـودکان در افغانسـتان گفتـه اسـت کـه بـا افزایـش درگیری هـا، 

حـق پیش رفـت کـودکان بـه خطر می افتـد و آینـده آنان بـا تهدید 

حامیـت  اداره  یـا  یونیسـف  گونـه  همیـن  بـه  می شـود.  روبـه رو 

املللـی  بیـن  میانجی هـای  از  متحـد  ملـل  سـازمان  کـودکان  از 

خواسـت تـا طرف هـای درگیـر جنـگ در افغانسـتان را مجبـور بـه 

حفـظ حقـوق کـودکان کننـد.

کـرده اسـت.

 در اعالمیـه ترصیـح شـده اسـت کـه گفتگـو هـای صلـح تنهـا راه 

بـه  ایـاالت متحـده امریـکا  پایـان جنـگ در افغانسـتان اسـت و 

گفتگـو میـان طـرف های به ویژه اجـامع منطقه یـی و بین املللی 

بـرای تقویـت رونـد صلـح و توافـق سیاسـی ادامـه خواهـد داد.

مصالحـه  عالـی  شـورای  رئیـس  عبداللـه،  عبداللـه  اسـت  قـرار 

افغانسـتان نیـز بـا شـامری از چهـره هـای سیاسـی این کشـور در 

ایـن نشسـت رشکـت کـرده اسـت.

ایـن نشسـت همزمـان بـا تشـدید جنـگ و پیـروی طالبـان برای 

تـرصف مراکـز والیـت هـا برگـزار مـی گردد.

 در ایـن جنـگ صدهـا غیـر نظامـی کشـته و زخمـی شـده انـد و 

هـزاران خانـواده حتـی بـه پـارک هـای پایتخـت آواره شـده انـد. 

 یونیسـف یـا اداره حامیت ازکودکان سـازمان ملل متحـد درحالیکه 

طالبـان ودولـت را بـه نادیـده گرفـن حقوق کـودکان درافغانسـتان 

متهم کرد، گفته اسـت که در جریان ۷۲ سـاعت در سـه والیت ۲۷ 

کـودک کشـته و ۱۳۶ کـودک دیگر زخمی شـده اند.

تعـداد  ایـن  افغانسـتان،  در  یونیسـف  بیانیـۀ مناینـده  از  نقـل  بـه 

کـودکان در والیت هـای قندهـار، خوسـت و پکتیـا کشـته شـده اند.

هـرو لودویـک دی لیـس، مناینـده یونیسـف درافغانسـتان بـا نـر 

والیت هـای  در  گذشـته  سـاعت  در۷۲  کـه  کـرد  اعـالم  بیانیـه ای 

در  دیگـر  کـودک   ۱۳۶ دسـت کم  پکتیـا،  و  خوسـت  قندهـار، 

امنیتـی زخـم  نیروهـای  و  میـان طالبـان  پـی تشـدید درگیری هـا 

برداشـته اند.

برمبنـای معلومـات منبـع ، از میـان ۲۷ کودک کشـته شـده ۲۰ تن 

در قندهـار، پنـج کـودک در پکتیـا و دو کـودک دیگـر در خوسـت 

جـان باخته انـد. بـه همیـن ترتیـب ۱۳۰ کـودک تنهـا در قندهار به 

علـت افزایـش خشـونت ها از سـوی طالبـان زخمـی شـده اند.

دی لیـس همچنـان افـزوده اسـت کـه از افزایش رسیع خشـونت ها 

علیه کودکان درافغانسـتان »شـوکه« شـده اسـت.

کـودکان  برابـر  در  خشـونت ها  افزایـش  یونیسـف  اداره  بیانیـه  در 

»جنایـت« خوانـده شـده اسـت وگفتـه شـده کـه کشـتار کـودکان  

 وزارت خارجـه امریـکا اعالم کرده اسـت که زملی خلیلزاد فرسـتاده 

ویـژه ایـن کشـور به قطر رفـت. وزارت خارجـه امریکا گفته اسـت که 

خیلـزاد بـر طالبـان فشـار خواهـد آورد تـا حمـالت شـان را متوقـف 

سـاخته و بـه مذاکـرات خود ادامـه دهند.

وزارت امـور خارجـه امریکا دیروز سـه شـنبه با نـر اعالمیه ای خرب 

داده اسـت کـه زملـی خلیلزاد، فرسـتاده ویژه ایاالت متحـده امریکا 

بـرای صلـح افغانسـتان برای رشکـت در نشسـت» تروئیکای توسـعه 

یافتـه« در مـورد صلـح افغانسـتان به قطر رفته اسـت.

 وزارت امـور خارجـه امریـکا خاطـر نشـان سـاخته اسـت کـه ایـن 

سـفر بـه موقفگیـری مشـرک بین املللی بـه وضعیت رو بـه وخامت 

افغانسـتان کمـک خواهـد کـرد.

بربنیـاد ایـن اعالمیـه مناینـدگان کشـور هـای جهـان، منطقـه و نیز 

مناینـدگان سـازمان هـای بیـن املللـی در چندیـن نشسـت کـه از 

پیـش برنامـه ریـزی شـده انـد، بـر رس کاهـش خشـونت هـا و آتـش 

ایـن  برتجدیـد  همچنـان  کننـد.  مـی  گفتگـو  درافغانسـتان  بـس 

تعهـد کـه تشـکیل یـک حکومِت بـا اسـتفاده از زور را در این کشـور 

نخواهنـد پذیرفـت، تأکیـد خواهـد شـد.  در بخشـی از ایـن اعالمیه 

آمـده اسـت کـه خلیلـزاد بـر طالبـان فشـار خواهـد آورد تـا حمـالت 

نظامـی شـان را متوقـف سـاخته و بـرای حـل مشـکالت ایـن کشـور 

مذاکـره کننـد.

 وزارت امـور خارجـه امریـکا در ایـن اعالمیـه از افزایـش حمـالت 

نیـز  و  طـرف  دو  میـان  جنـگ  در  غیرنظامیـان  تلفـات  و  طالبـان 

جنایـت ادعـا شـده نقـض حقوق بـری در این کشـور ابـراز نگرانی 

 کمیتـه بیـن املللـی صلیـب رسخ )ICRC(از طرفیـن درگیـر در 

افغانسـتان خواسـتار خویشـن داری گردیـده و با تاکیـد بر خامته 

یافـن وضعیـت کنونـی، گفته اسـت کـه از اول اگسـت سـال روان 

تاکنـون، چهارهـزار زخمـی اسـلحه را تـداوی کـرده اند.

در خربنامـۀ ایـن نهـاد کـه روز سـه شـنبه ۱۹ اسـد منتـر گردیده 

آمـده اسـت: “چنانکـه جنـگ هـا در مراکـز و اطـراف شـهر هـای 

کنـدز، لشـکرگاه، کندهـار و دیگـر شـهر هـای افغانسـتان شـدت 

یافتـه اسـت، صدهـا هـزار تـن در معـرض خطر قـرار دارنـد. کمیته 

بیـن املللـی صلیـب رسخ )آی سـی آر سـی(، از طرفیـن درگیـر 

خواسـتار خویشـتنداری فوری، حامیت از افراد ملکی و حفاظت از 

زیربناهـای حیاتـی مانند شـفاخانه ها در برابر حمالت و خسـارات 

جانبـی ناشـی از منازعـه در سـاحات پـر جمعیـت گردیده اسـت.” 

بربنیـاد معلومـات ایـن نهـاد بیـن املللـی، از اول اگسـت تاکنون، 

۴۰۴۲ تـن مجـروح جنـگ در ۱۵ مرکز صحی  تداوی شـده اند که 

آی سـی آر سـی بـا آنهـا کمـک میکنـد، که ایـن خودنشـان دهندۀ 

شـدت خشـونت هـای اخیر اسـت.

در بخشـی از ایـن خربنامـه، از قـول ایلوا فیلیون رئیـس منایندگی 

مرکزی آی سـی آر سـی در افغانستان گفته شـده است: “ما شاهد 

تخریـب خانـه هـا، در معرض خطر قـرار گرفن کارمنـدان صحی و 

مریضـان، خسـاره منـد شـدن شـفاخانه هـا و همچنـان زیربناهای 

آب و بـرق هسـتیم. اسـتفاده از سـالح هـای منفجـره در شـهر هـا 

تاثیـرات شـدید و بـدون تفکیـک فراتر از اهداف شـان بـاالی افراد 

ملکـی دارد. مرمـی هـای هاوان و راکـت ها بدون تفکیـک به خانه 

هـای افـراد ملکـی اصابت میکننـد. بسـیاری خانواده ها چـاره ای 

جـز فـرار برای یافـن مکان امـن ندارنـد. این وضعیـت باید خامته 

” یابد. 

 بـه همیـن گونـه درادامـه ایـن خربنامـه افـزوده شـده اسـت کـه 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه 13 تـن 

ویـژه  عملیـات  در  طالبـان  گـروه  تروریسـتان  از 

شـدند. بازداشـت  لوگـر  والیـت  در  کامنـدو  نیروهـای 

ایـن وزارت روز سه شـنبه 19 اسـد بـا نر خربنامـه ای می گوید که 

ایـن تروریسـتان در سـاحه حصـارک در مرکـز والیـت لوگـر در پـی 

یـک عملیـات تصفیه وی دسـتگیر شـدند.

در خربنامه اضافه شـده اسـت که این تروریسـتان که می خواستند 

بـا کارگـذاری ماین و شـلیک راکت غیر نظامیان و تاسیسـات ملی 

را هدف قرار دهند، بازداشـت شـدند.

در خربنامـه عـالوه شـده اسـت کـه در ایـن عملیـات شـامر زیـادی 

بـرای اعـامل تروریسـتی کار گرفتـه  از آن  بالون هـای گاز کـه  از 

می شـود نیـز بـه دسـت نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور آمـده 

. ست ا

درگیـری هـای خیابانی در کندز، لشـکرگاه و دیگر شـهرها در چند 

روز اخیـر، باعـث جراحـت تعـداد کثیر افـراد ملکی گردیده اسـت؛ 

در حالیکـه مراکـز صحی به دلیل آسـیب و نبـود کارمندان صحی، 

بـه شـدت تحـت فشـار قـرار دارنـد. بـرق در چندیـن شـهری کـه 

منازعـه در آنهـا جریـان دارد قطع بوده و شـبکه آبرسـانی در برخی 

نقاط به سـختی کار میکنند. بیشـر خانواده ها سـعی میکنند آن 

سـاحات را تـرک کننـد؛ امـا منـی تواننـد چـون وسـایط نقلیه منی 

یابنـد؛ یـا اینکـه وجـوه مالـی آن را ندارند.

 در خربنامـه خاطرنشـان گردیـده کـه آی سـی آر سـی و جمعیـت 

سـعی  امـکان  حـد  تـا  افغانـی،  احمـر  هـالل  یعنـی  آن،  همـکار 

میکننـد مجروحیـن و اجسـاد کشـته شـدگان ناشـی از منازعـه را 

انتقـال بدهنـد. تنهـا در مـاه جـوالی، آی سـی آر سـی بـا ۱۳۰۰۰ 

مجـروح جنگـی در رسارس کشـور کمـک منـوده و بـه نظـر میرسـد 

کـه ایـن آمـار، بـه علـت افزایـش جنـگ هـا در سـاحات پـر نفـوس 

کشـور افزایـش یابـد.

 فیلیـون افـزوده اسـت: “مراکـز مراقبـت هـای صحـی، کارمنـدان 

صحـی و امبوالنـس هـا، بایـد بـه هـر قیمتـی مصئـون باشـند. مـا 

همچنـان از همـه طرفهـای درگیـر میخواهیـم که به سـازمان های 

بـری ماننـد آی سـی آر سـی و جمعیت هالل احمـر افغانی اجازه 

دهنـد تـا مجروحیـن را بصـورت مصئـون انتقـال و به مـردم نیازمند 

کمـک هـای عاجـل بـری را فراهـم منایند.”

 درپایـان ایـن خربنامـه گفتـه شـده اسـت کـه  آی سـی آر سـی در 

افغانسـتان، یـک تیـم ۱۸۰۰ نفـری کارمنـدان داخلـی و خارجـی 

دارد، کـه کمـک هـای بـری عاجـل را در رسارس کشـور فراهـم 

مـی کنـد. منبـع افـزوده اسـت: “هـدف مـا نـه تنهـا فراهـم سـازی 

کمـک، بلکـه مصئونیـت افـراد ملکـی و افـراد سـلب آزادی شـده 

نیزمـی باشـد.”

درخربنامـه امـا از هویـت افراد باز داشـت شـده چیزی گفته نشـده 

اسـت. والیـت لوگـر در تقریبـا یـک و نیـم دهـه گذشـته پیوسـته نا 

امـن بـوده اسـت. ایـن والیـت کـه در همسـایگی کابـل قـرار دارد، 

سـبب نـا امنی در شـهر و ولسـوالی هـای کابل نیز شـده می تواند.

لوگـر  والیـت  در  طالبـان  گـروه  تحـرکات  اخیـر  سـال های  طـی 

افزایش داشـته اسـت. گفته می شـود گـروه طالبان بـه دلیل بافت 

اجتامعـی والیـت لوگر، نفوذ گسـرده در این والیـت دارد. افزایش 

نـا امنـی در ایـن والیـت می توانـد امنیـت شـهرکابل را بـه گونـه 

جـدی در مخاطـره ا نـدارد.

بـه بـاور کارشناسـان نظامـی امنیـت شـهر کابـل بـه طور مسـتقیم 

بـه امنیـت والیـت هـای همجـوارش وابسـته اسـت. در صورتیکـه 

تروریسـتان در والیت هـای همجـوار کابـل نفـوذ داشـته باشـند، 

نفـوذ در کابـل غیـر قابـل انـکار خواهـد بـود.
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افغانسـتان نظـام های سیاسـی مختلفی   

را آزمـوده اسـت، یگانـه نظـام سیاسـی کـه وابسـتگی 

تـام بـه مـردم دارد و حاکمیـت را حق مـردم می داند 

جمهوریـت اسـت. نظـام سیاسـی جمهوریـت از دل 

خواسـته هـای مـردم افغانسـتان بیـرون مـی شـود و 

چنـره دموکراتیک سیاسـی در کشـور نظام سیاسـی 

جمهوریـت را بـرای مردم افغانسـتان به ارمغـان آورده 

اسـت. بنابرایـن فرهنگ سیاسـی دموکراتیک و نظام 

سیاسـی جمهوریـت الزم و ملـزوم همدیگر اسـت. در 

نظـام سیاسـی  سـیطره  افغانسـتان  سیاسـی  تاریـخ 

مردمـی  مطالبـات  و  قانـون  بـر  مبتنـی  جمهوریـت 

ایـن  اسـت.  افتـاده  اتفـاق  اخیـر  دهـه  دو  ایـن  در 

دریچـه¬ی امید بخشـی اسـت بـرای افغانسـتان آزاد 

و مرفـه. مـردم افغانسـتان از هـر قـوم و در هـر قرشی 

مـی  بدرسـتی درک  را  ایـن  کننـد  مـی  زندگـی  کـه 

کننـد کـه یگانه نظام سیاسـی کـه ارزش و اهمیت به 

خواسـت مـردم قایـل اسـت، او جمهوریت می باشـد. 

آزاد مردمـی شـالوده  اراده هـای  زیـرا جمهوریـت را 

سـازی مـی کنـد. در بنیـاد قضیـه نظـام جمهوریـت 

نیـز  مـردم  بـا  و  شـود  مـی  سـاخته  مـردم  بدسـتان 

حامیـت مـی گردد و توسـط مردم هم اصـاح و رفورم 

صـورت مـی گیرد. انعطـاف پذیری و مردم دوسـتِی را 

کـه نظـام سیاسـی جمهوریت بـا رویکـرد دموکراتیک 

ایـن  از  نـدارد.  دیگـری  سیاسـی  نظـام  هیـچ  دارد، 

جهـت نظـام سیاسـی جمهوریـت از مـردم و توسـط 

مـردم بوجـود آمده اسـت و همچنـان از حامیت مردم 

برخـوردار اسـت. 

پیـش  سـاِل  چنـد  و  بیسـت  کـه  طالبـان  گـروه 

مـردم  بـر  ملیتاریسـم  شـیوه  بـا  و  زور  بوسـیله¬ی 

چنیـن  نیـز  امـروز  رانـد،  مـی  حکومـت  افغانسـتان 

ایـده¬ی بـه رس دارنـد و در پـی تحقق خواسـته های 

غیـر مـرشوع شـان در افغانسـتان هسـتند. حمـات 

شـدید و کشـتار هـای بـی رحامنـه¬ی مـردم توسـط 

ایـن گـروه تروریسـتی در ایـن دو مـاه اخیـر بوضـوح 

روشـن مـی سـازد کـه ایـن گـروه متکـی بـر اسـلحه و 

زور هسـتند و از راه جنـگ و خشـونت می خواهند بر 

افغانسـتان و مـردم آن مسـلط شـوند. گـروه طالبان و 

یـا امـارت نام نهـاد آنان بـا تنفر عمیـق در میان مردم 

مواجـه اسـت. در بنیـاد شـکل دهـی حکومـت نیـز 

گـروه طالبـان اساسـاً بـه مـردم ارزش قایل نیسـتند و 

گـروه طالبـان خـواب امـارت اسـامی می بینـد 

و ایـن روزهـا متـام نیـروی خویـش را بـه خـرچ داده 

بیشـر  مناطـق  بـر  را  خویـش  کنـرول  تـا  اسـت 

افغانسـتان تقویـت کـرده و بـه زعم خویش بـه تحقق 

ایـن خـواب نزدیک تـر شـود. ایـن گـروه اعـام جدول 

زمانـی خروج رسبـازان ایاالت متحده آمریـکا را پایان 

دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان تفسـیر و ترجمه 

کـرده و خـود را در آسـتانه ی تأسـیس مجـدد امـارت 

اسـامی می بینـد و در توهـم پیـروزی اسـت. طالبان 

فکـر می کننـد کـه با خـروج نیروهـای خارجـی، بویژه 

آمریـکا، می تواننـد  ایـاالت متحـده  خـروج رسبـازان 

بـر توسـن قـدرت سیاسـی سـوار شـده و حاکمیـت 

سـیاه دهـه ی نـود خویـش را دوبـاره در افغانسـتان 

احیـا کننـد، حاکمیتـی کـه جـز حقـارت و فاکـت و 

بدبختـی ارمغـان دیگری بـرای این وطـن زخم خورده 

و خسـته از جفـا نداشـت و جـز زخم و شـاق تحفه ی 

ایـن آب و خـاک  بـرای مـردم سـتمدیده ی  دیگـری 

بود. نیـاورده 

کشـور  امنیتـی  نیروهـای  و  مـردم  مقاومـت 

کـرده  پریشـان  بسـیار  را  امارت طلبـان  خـواب  امـا 

شـیوه های  بـه  افغانسـتان  رسارس  در  مـردم  اسـت. 

نظـم  از  کـه در حامیـت  انـد  داده  نشـان  گوناگـون 

سیاسـی دموکراتیـک پسـا 2001 مصمـم انـد و بـه 

هیـچ عنـوان حـارض نیسـتند در ذیـل نظـم سیاسـی  

نظـر  از  کننـد.  زندگـی  اسـامی  امـارت  بـر  مبتنـی 

بـر  مبتنـی  سیاسـی  نظـم  ذیـل  در  زیسـن  مـردم 

و  ننـگ  مایـه ی  یکـم جـز  و  بیسـت  قـرن  امـارت در 

رشمسـاری چیـزی دیگـری بـوده منی توانـد. مقاومت 

افغانسـتان شـکل گرفتـه  درخشـانی کـه در رسارس 

اسـت و مـردم در کنـار نیروهـای امنیتـی علیـه گـروه 

طالبـان می جنگنـد نشـانگر بیـزاری و تنفـر مـردم از 

سـبک زندگی طالبانی و سـنت سیاسـی امارت محور 

اسـت. با توجه بـه  رشایط عینی جامعه ی افغانسـتان 

و خواسـت های نسـل جدیـدی کـه بـه عنـوان یـک 

نیـروی تأثیرگـزار در طـی دو دهـه ی گذشـته رشـد 

کـرده و بـه بالندگـی رسـیده اسـت، احیـای مجـدد 

امـات اسـامی و اسـتقرار آن در افغانسـتان یـک امـر 

ممتنع اسـت و کوشـش در جهت تحقق آن، سـودای 

ایـن گـروه کنـرول برخـی  آنکـه  باطـل. علی الرغـم 

اسـت،  گرفتـه  دسـت  در  را  شـهرها  و  ولسـوالی ها 

حفـظ ایـن کنـرول امـا بـا توجـه بـه ذهنیتی کـه در 

بیـن افـکار عمومـی داخلـی و بین املللـی نسـبت به 

طالبـان وجـود دارد بسـیار سـخت و دشـوار اسـت.

برخـی از کشـورهای تأثیرگـزار در موضوع جنگ 

و صلـح افغانسـتان امـا بی توجـه به خواسـت عمومی 

شـهروندان ایـن جامعـه در پـی مرشوعیت بخشـی به 

گـروه طالبـان انـد و تـاش دارنـد طالبـان را از یـک 

گـروه تروریسـتی به یک گـروه سیاسـی تبدیل کنند. 

در بیانیه هـای این کشـورها به صورت بسـیار ماهرانه 

و زیرکانـه از طالبان به گونه ای سـخن گفته می شـود 

را  افغانسـتان  آینـده ی  ایـن گـروه دولـت  انـگار  کـه 

بـه  مرشوعیت بخشـی  پـروژه ی  می دهـد.  تشـکیل 

داخلـی،  رسـانه های  برخـی  قبـاً  را  طالبـان  گـروه 

تـاش  و  بودنـد  زده  کلیـد  بین املللـی  و  منطقـه ای 

می شـد سـیام و تصویـر قابـل قبـول و خـاف واقع از 

ایـن گـروه بـرای افـکار عمومـی جهـان و افغانسـتان 

ارائـه شـود. مواضـع برخی کشـورها در مـورد طالبان 

ایـن روزهـا ادامـه ی هـامن پروژه ای اسـت کـه برخی 

رسـانه ها قبـاً کلیـد زده و کوشـش می کننـد از ایـن 

مرشوعیـت  آن  بـرای  و  کـرده  قباحت زدایـی  گـروه 

خلـق کننـد. ایـن تاش هـا بـدون تردیـد محکـوم بـه 

شکسـت انـد و ره بـه هیـچ دهـی نخواهـد بـرد، چون 

سـبک زندگـی مطلوب امـارت اسـامی از مقبولیت و 

مرشوعیـت در بیـن مـردم برخوردار نیسـتند و کسـی 

در ایـن کشـور دیگـر میلی به زیسـن در زیر سـایه ی 

امـارت اسـامی ندارنـد. مـردم دوسـت دارنـد مالـک 

سـبک زندگـی خـاص خود باشـند و کسـی بـه اجبار 

سـبک زندگـی خاصی را بر آنها تحمیـل نکند. امارت 

اسـامی آب رفته ای اسـت که هرگز به جوی سیاست 

کشـور بـاز نخواهـد گشـت. هر نـوع تاش و کوشـش 

بـرای برگردانـدن این آب رفتـه، آب در هاون کوبیدن 

اسـت و کوشـش و تـاش عبـث و بیهـوده. احیـای 

امـارت اسـامی خیال خامی اسـت که عـده ای غافل 

از واقعیت هـای جـاری و عینـی افغانسـتان و جهـان 

در رس دارنـد. عملکـرد طالبـان بـا هیچ دیـن و آئینی 

قابـل توجیـه نیسـت و لبـاس مرشوعیـت متناسـب با 

انـداِم عملکـرد و رفتـار ایـن گـروه نیسـت. مرشوعیت 

ریشـه در خواسـت و رضایـت مـردم دارد و هـر نـوع 

بـه گـروه طالبـان  بـرای مرشوعیت بخشـی  کوشـش 

بی توجـه بـه خواسـت و رضایـت عمومـی شـهروندان 

افغانسـتان ره بـه ترکسـتان می بـرد و جـز اینکه بازی 

سیاسـی در ایـن کشـور را پیچیـده کنـد دیگـر هیـچ 

دسـتاوردی نخواهد داشـت.

قـدرت  معـادالت  در  تأثیرگـزار  کشـورهای 

بهـر  ایـن کشـور  بازی هـای سیاسـی  و  افغانسـتان 

اسـت بـه تقویـت بنیادهـای نظـم سیاسـی کنونـی 

همـت گاشـته و بـر طالبـان فشـار بیاورنـد تـا دسـت 

و  مسـاملت آمیز  زندگـی  بـه  و  برداشـته  توحـش  از 

صلح جویانـه در کنـار دیگـر شـهروندان ایـن کشـور 

احتضـار  حـال  در  کـه  طالبانـی  گردنـد.  مشـغول 

بـود، بـا حامیـت برخـی کشـورها اکنـون دوبـاره احیا 

نیـروی ویرانگـر نیرومنـدی  بـه یـک  شـده و تبدیـل 

کلیـت  امنیـت  بـرای  می توانـد  کـه  اسـت  شـده 

شـود.  متـام  زیانبـار  بسـیار  بین املللـی  جامعـه ی 

برگشـت دوبـاره ی امـارت اسـامی نـه تنهـا تهدیـدی 

بـر افغانسـتان کـه بـر امنیـت جامعـه ی بین املللـی 

میانجـِی  بـه  سـپتامر  یـازده  رخـداد  بـود.  خواهـد 

النـه ی امنـی ممکـن گشـته بـود کـه گـروه طالبـان 

بـرای شـبکه تروریسـتی القاعـده فراهـم کـرده بـود. 

ایـن گـروه بـا توجـه بـه نوعـی آموزشـی کـه می بینـد 

پتانسـیل ایـن را دارد کـه به یک نیـروی ضد جبهه ی 

دوشـادوش  و  شـده  تبدیـل  دموکراسـی  لیـرال 

القاعـده علیـه دنیـای لیـرال دموکراسـی بـه مقابلـه 

و سـتیز اقـدام کنـد. در مدرسـه های دینـی ای کـه 

نـوع  از  نشـان  می بیننـد  آمـوزش  آنهـا  در  طالبـان 

آموزشـی کـه در آن تسـاهل و مـدارا بـا تفاوت هـا و 

تکـری کـه در یـک جامعـه وجـود دارد بـه رسـمیت 

شـناخته شـود نیسـت. آنچـه بـه وفـور و بـه فراوانـی 

حق دانسـن  و  مذهبـی  قرشی گرایـی  دارد  وجـود 

مطلـق خویشـن اسـت.  تقویت چنیـن گروهی بدون 

هیچ گونـه تردیـد در درازمـدت آسـیب های جـدی بـر 

پیکـر امنیـت جامعـه ی جهانـی وارد خواهـد منـود. 

ایـن گـروه در محاسـبات کوتاه مـدت ممکـن اسـت 

برخـی منافـع مقطعـی برخـی  کشـورها را تأمین کند 

اما بی تردید آتشـی اسـت که در درازمدت دامن کل 

جهـان برشیـت را خواهـد گرفـت. ایـن آتـش در دراز 

مـدت نـه کشـورهای غربـی را آرام خواهد گذاشـت و 

نـه دول رشقـی ای کـه از این گروه حامیـت می کنند.

مـردم افغانسـتان از کشـورهایی کـه در طی این 

دو دهـه افغانسـتان را سـخاومتندانه در بخش هـای 

گوناگـون یـاری منـوده انـد انتظـار دارند کـه به جای 

مرشوعیت بخشـی به یـک گروه تروریسـتی ای که جز 

کشـن و ویران کـردن هرن دیگری نـدارد همچنان به 

حامیـت از نظـم سیاسـی دموکراتیـک کنونـی ادامـه 

داده و بـرای ریشـه کن کردن بنیادهـای افراط گرایـی 

و  دولـت  کنـار  در  تروریسـتان  بنیـاد  برانـدازی  و 

ملـت افغانسـتان بیایسـتند و پلـی شـوند کـه مـردم 

افغانسـتان از طریـق آن بتواننـد از ایـن غرقـاب خـود 

را نجـات دهنـد.

نقشـی بـرای مـردم در نظر نداشـته اند. مـردم و آرای 

مـردم نـزد گـروه قـدرت طلـب طالبـان هیـچ اهمیـت 

نـدارد جـز بسـر بـرای تحقق خشـونت های کـه آنان 

در حـق مـردم روا داشـته و مـی دارد. شـکل دهـی 

حکومـت از دیـدگاه گـروه طالبـان حـق مردم نیسـت 

و مـردم هامننـد عنـارص و پدیـده هـای طبیعـی بایـد 

مطیـع چنـد آدم خـود خـواه و قـدرت طلـب و ظـامِل 

باشـد. آن هـا هسـتند کـه برای مـردم دولت تشـکیل 

مـی دهـد و آنـان هسـتند کـه بایـد حکومـت شـکل 

دهنـد، مـردم در ایـن معاملـه رصف بسـر حاکمیـت 

اسـت و تابـع بـدون چـون و چـرا. 

گـروه طالبـان حکومـت را از مـردم منـی دانـد، بلکـه 

مـردم را ملـزم بـه پذیـرش حکومـت مـی کند ولـو این 

حکومت خواسـت آنـان برخاف متامـی موازین های 

انسـانی  شـده  تعریـف  هـای  ارزش  و  املللـی  بیـن 

باشـد. ابـزار و راه رسـیدن بـه حکومـت در نـزد گـروه 

طالبـان قیـد مردمـی نداشـته و نـدارد. زور و کشـتار 

مـردم وسـیله¬ی و شـاهراه رسـیدن به قـدرت آنان را 

معرفـی مـی کنـد و بـا کامل بـی رشمی بـه ایـن ابزار 

هـای غیر انسـانی شـان در گوشـه و کنار افغانسـتان 

منـوده  تلـخ  افغانسـتان  مـردم  بـر  را  زندگـی  امـروز 

اسـت. والیـات مختلف افغانسـتان در این شـبانه روز 

هـا در آتـش جنـگ و خصم گـروه طالبان می سـوزند 

و عـده¬ی زیـادی از مـردم از خانه های خـود مجبور 

بـه فـرار و زندگـی شـان در بـدر شـده اسـت. ایجـاد 

وحشـت و راه اندازی کشـتار های مردمی وسـیله¬ی 

بـر  ایـن طریـق  از  و  اسـت  تبلیغانـی دشـمن شـده 

اذهـان عمومـی در رسارس کشـور فشـار آورده اسـت. 

منطـق گـروه طالبـان خون و خشـونت اسـت. بـا این 

بحـران هـای  انسـانی خویـش مسـبب  روحیـه ضـد 

عمیـق در افغانسـتان شـده اسـت. گـروه طالبـان بی 

رحـم تریـن و قسـی القلـب ترین افـراد و رهـران را با 

خـود دارنـد و هرگـز بـر مـردم افغانسـتان از هـر قـوم 

و تبـاِر کـه باشـند رحـم نکـرده و نخواهـد کـرد. ایـن 

اسـراتژی دشـمن اسـت و ایـن موضـوع را اربابـان 

داده  قـرار  گـروه خـط رسخ شـان  ایـن  بـرای  شـان 

اسـت. کشـتار زنـان، اطفـال، پیر مـردان، کارگر و ... 

انفجـار مسـاجد، شـفاخانه هـا، مکاتـب، کـورس هـا، 

دانشـگاه هـا و در میـان تجمعـات مردمـی در محافل 

هـای مختلـف کار اصلـی ایـن گـروه بـوده و خواهـد 

بـود. افـراد ایـن گـروه تروریسـتی بـه ایـن لـذت مـی 

برنـد کـه جـوی خـوِن بیشـرِی را جـاری سـازند و و 

حشـت عظیمـی را خلـق مناینـد. ایـن مسـاله بـرای 

رهـران ایـن گـروه و متامـی افـراد خـود باختـه¬ی 

ایـن گـروه یـک اصـل سیاسـی و مهـم شـمرده مـی 

شود. 

طالبـان بـا امکانـات بیگانـگان بـر مـردم افغانسـتان 

حمـات شـدید نظامـی را داشـتند و حـاال تشـدید 

بخشـیده انـد. طالبـان بـا متامـی گـروه هـای بـزرگ 

تروریسـتی دنیـا ارتباط ماهوی و ارتبـاط قاطعانه¬ی 

عملیاتـی و همـکاری هـای نظامـی دارد. القاعـده، 

داعـش و... همـه گـروه های هامنند طالبان هسـتند 

کـه بـر ضـد زندگـی انسـانی مـردم هسـتند. طالبـان 

در  تروریسـتی  بـزرگ  هـای  پـروژه  کننـده¬ی  اجـرأ 

افغانسـتان از جانـب متویـل کننـدگان آن هسـتند. 

بـدون شـک گـروه طالبـان و رهـران ایـن گـروه هیچ 

ندارنـد.  و  نداشـته  افغانسـتان  مـردم  بـه  وابسـتگی 

عـده¬ی بسـیار اندکـی از آنـان اگـر تعلـق خاطـری 

بـه افغانسـتان داشـته باشـند آن هـم از دریچـه قبیله 

گرایـی هـای متحجرانـه¬ی قـرون وسـطایی اسـت. 

آنـان در حاشـیه پـروژه هـای بـزرگ دیگـران یـا مـی 

سـوزند یـا بدنبـال اهداف فاشیسـتی شـان هسـتند. 

بـود  نـداده  گـروه طالبـان هرگـز دولتـی را تشـکیل 

و حـاال هـم در فکـر آن نیسـتند کـه خواسـت مـردم 

آنچـه  آنـان  بـرای  باشـد.  دخیـل  آن  در  افغانسـتان 

اهمیـت دارد کـه بـاداران خارجـی شـان طـرح مـی 

کننـد و در پـی عملیاتـی شـدن آن پـان هـا جـان 

گـروه  گیرنـد.  مـی  را  مسـلامنان  و  انسـان  هـا  صـد 

طالبـان در فکـر ایجـاد دولـت کـه در آن نقـش مـردم 

و خواسـته هـای مـردم افغانسـتان مطمـح نظر باشـد 

نبـوده و نیسـت؛ بـل گـروه طالبـان مجریـان جنـگ 

در  همسـایگان  و  دنیـا  هـای  قـدرت  نیابتـی  هـای 

افغانسـتان هسـتند. معامات پشـت پرده میان گروه 

طالبـان و خلیـل زاد، تأمیـن کننـده اسـراتژی هـای 

بـزرگ قـدرت هـای بـزرگ در منطقـه اسـت. تبدیـل 

افغانسـتان بـه گورسـتان انسـان هـا و نـا امن سـازی 

حیـاط خلـوت هـای سیاسـی روسـیه در کشـور های 

آسیاسـی مرکـزی، ایجـاد فشـار بـر دولـت جمهـوری 

تضـاد  کـه  طالبـان  گـروه  طریـق  از  ایـران  اسـامی 

ایدئولوژیـک عمیـق بـا ایـران دارد، درد رس درسـت 

کـردن در برابـر پـان هـای بزرگ کشـور چیـن، همه 

احسـاس مـی شـود اجـزای بسـیار مهـم ایـن توافـق 

پنهانـی اسـت. 

بـا  خلیلـزاد  پنهانـی  و  سـیاه  توافـق  داخلـی  بُعـد 

گـروه طالبـان یـا پیامـد درون افغانسـتانی ایـن پان 

ضـد روحیـه وحـدت ملـی ایـن اسـت. گـروه طالبـان 

بوسـیله¬ی زور و از راه کشـتار هـای مـردم بـر مـردم 

افغانسـتان حاکـم شـود و دولت و حکومتی را بسـازد 

کـه در آن قـوت و قـدرت فاشیسـتی گـروه طالبـان به 

صـورت صـد در صد عملـی و تأمین گردد. اگر متامی 

طالبـان  گـروه  و  امـارت  مـورد  در  را  هـا  جنبـه  ایـن 

بررسـی شـود، نتیجـه اش ایـن اسـت کـه این گـروه و 

دولـت مـورد نظـر ایـن گـروه از هیـچ حیـث موافـق با 

خواسـته های مردم افغانسـتان نبـوده و نخواهد بود. 

لـذا گـروه طالبـان با هر عنـوان که حکومت نـام نهاد 

شـان را بنامنـد مـورد نفـرت شـدید مـردم افغانسـتان 

و یـا حـد اقـل عـده¬ی کثیری باشـندگان ایـن ملک 

خواهـد بـود. در ایـن صورت اسـت که افغانسـتان در 

پرتـگاه نابـودی گرفتـار مـی شـود و جنـگ هـای بـه 

شـدت قومـی و نیابتـی در ایـن خـاک شـعله خواهـد 

کشـید کـه خرمـن هـر انسـانی ایـن ملـک را خواهـد 

سـوختاند. ایـن جفـا را در حـق مـردم افغانسـتان و 

در حـق متامیـت ارضـی ایـن خـاک گـروه طالبـان و 

حامیـان خارجـی شـان روا داشـته اسـت. 

از نظـام سیاسـی  افغانسـتان  اکریـت قاطـع مـردم 

بـا  را  نظـام  ایـن  و  کننـد  مـی  حامیـت  جمهوریـت 

دالیـل فـراوان و میکانیـزم هـای روشـن دموکراتیـک 

از خـود دانسـته و مـی دانـد. اوضاع پیچیـده و نگران 

کننـده¬ی امـروز افغانسـتان فـردای بسـیار تاریک را 

در پـی خواهد داشـت. گـروه طالبان اگر افغانسـتان 

دوسـت و از ایـن خـاک هسـتند بـه گفتـامن هـای 

مسـاملت آمیـز بـر گردند و دسـت از این همه کشـتار 

و بحران آفرینی در سـطح کشـور بردارد، که نویسنده 

بعیـد مـی دانـد چنیـن اراده¬ی در کار باشـد. 

مردم با جمهوریت است
جمهوریت از مردم
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 ستار سروش

 مهدی بابک

پروژه ی ناکام
مشروعیت بخشی به طالبان
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 بازی با اعداد              3337
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

2332    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج 3508
سرباز سفید را در خانه  f6 حرکت دهید. 

3537

جواب هدف         2984
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ا
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ن
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ثور
در مالقات های کاری بســیار موفق هستید. روابط با خانواده و دوستان تان 
خیلی خوب پیش خواهد رفت. امروز صبح آشنای قدیمی را خواهید دید که 
مدت هاست او را ندیده اید. ممکن است مجبور باشید که کارهای خانگی را 

امروز بعد از ظهر انجام دهید.

جوزا
ممکن است با شریک عاطفی تان دچار یک سوتفاهم شوید. با مهربونی همه این 
ســوتفاهمات برطرف خواهند شد. امشب، درحالیکه دوستان تان را مالقات می 

کنید، روابط تان به سازش و هماهنگی گذشته باز خواهد گشت. 

سرطان
ممکن اســت ســردرگم باشــید به دلیل مشــکالت زندگــی عاطفی تان . 
ســعی نکنید که تمام مشــکالت را به تنهایی حل کنید! حمایت پیشــنهاد 
شــده از نزدیکان تان را قبول کنید. یکی از بســتگان به شما توصیه های 
ارزشــمندی می کند که برای شــما مفید اســت و از بحث های خانوادگی 

کند. می  جلوگیری 
اسد

می توانید موفق شــوید در مطالعه، مشارکت ها و همینطور معامالت مالی. 
تمام این مواردی که ذکر شد سود زیادی را می توانید به دست آورید. امروز 
بعد از ظهر ممکن اســت مجبور باشــید که به یک سفر بروید. ممکن است 

صحنه ای را بازی کنید زیرا که حسادت شما تحریک شده است.

سنبله
اعصاب شــما ممکن است شما را در شرایط نامطلوبی قرار دهد. و همین موضوع 
باعث خواهد شــد که با شریک عاطفی و اعضای سالمند خانواده دعوا کنید. آرام 

باشید و بر روی مشکالت مهم تمرکز کنید. به استراحت بیشتری نیاز دارید.

حمل
امروز صبح به نظر می رســد که مصمم هستید تا هر کاری را که می خواهید 
انجام دهید. یک آقای سالمند در خانواده از لحاظ مالی به شما کمک می کند، 
اما ســعی دارد که دیدگاهش را به ما تحمیــل کند. از بحث کردن با این فرد 

اجتناب کنید وگرنه بر روی روابط تان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

میزان
به نظر میرســد که روز مشــغولی دارید و تا ظهر درجا می زنید. ممکن 
است مود بدی داشته باشید و تمایل دارید که زیاده روی کنید. خستگی 
که دارید موجب دعوا با شــریک عاطفی تان خواهد شــد. باید از انجام 

کارهای چالش برانگیز اجتناب کنید.

عقرب
به نظر می رسد که امروز صبح بسیار پر انرژی و مشتاق هستید. به هر حال، 
باید از زیاده روی و بحث کردن با همکاران تان اجتناب کنید. امروز بعد از ظهر 

ممکن است با مشکالت غیر منتظره ای در روابط تان دچار شوید. 

قوس
احتماال فرصتی داشته باشید که سود اضافی را به دست آورید اما قابل توجه 
نیســت، به شــرطی که از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید. امروز بعد از 
ظهر ممکن است وارد یک بحث و مشاجره ای با شریک عاطفی تان شوید اگر 

که با شما برای دیدن بستگان موافقت نکنند.

جدی
ه نظر م یرسد که زمان خوبی برای برخورد با موضوعات مالی است. فرصتی 
دارید که بودجــه خانوادگی تان را بهبود بخشــید. فرصتی دارید که وارد 
کســب و کار تجاری شوید، باید بدون هیچ تاملی بپذیرید اما قبل از اینکه 

کاری انجام دهید.

دلو
دیگران انتظار دارند که با بسیاری از مشکالت برخورد کنید، بنابراین ممکن است 
بخواهید که با دقت اولویت های تان را مرتب کنید. امروز صبح مجبور هســتید 
که هزینه های غیر منتظره ای پرداخت کنید. یکی از بستگان تان به کمک شما 

فورا نیاز دارد.

2985

تجربه  ـ  جذب  ـ  مذهب 
ـ بره ـ بــرج ـ جبر ـ به 
ـ بهتر ـ بت ـ تب ـ تبر 
ـ رتبه ـ مرتبه ـ رجب ـ 

بته.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4276   چهار شنبه   20  اسد  1400   11  اگست  2021 
4

حوت
روز خوبی برای اجرای برنامه های تجاری تان می باشد. می توانید پیشرفت خوبی 
در ارتباط با امورات مالی تان داشته باشید. روابط تان با دوستان و همکاران تان 
بســیار خوب پیش خواهد رفت. به هر حال، به این بســتگی دارد که با خانواده 

بحث نکنید.

 شطرنج                     3509

ر

آشپزـ  اعراقـ  بیتابـ  پنجگانهـ  تشریفـ  ثانیهـ  جمالـ  چراگاهـ  حریتـ  
خزیدنـ  دندانهـ  ذی روحـ  رباطـ  زندگیـ  ژندهـ  سربلندـ  شیعهـ  صورت 
ـ ضرر ـ طبله ـ ظهور ـ عارف ـ غیابت ـ فراســو ـ قوه ـ کامران ـ کثافت ـ 

لیلی ـ مودل ـ نوازش ـ وداع ـ هدیه ـ یاس.

گ

رویداد

     افغانسـتان ما: یاسـین خموش، شـاعر، نویسـنده و چهره شـناخته شده 

فرهنگی کشـور درگذشت.

وزارت اطالعـات و فرهنـگ کشـور بـا تاییـد ایـن خـر نوشـته اسـت کـه 

یاسـین خمـوش مـردی از تبـار اندیشـه، قلـم، فرهنـگ، انسـان دوسـت و 

شـخصیت عالـی و صـادق فرهنگـی بـود. 

در اعالمیـه ایـن وزارت آمـده اسـت کـه ایـن فرهنگـی فرهیختـه در طـول 

سـالهای گذشـته در اداره هـای گوناگون دولتـی از جملـه وزارت اطالعات 

نیـز  رسـانه ای  نهادهـای  و  ریاسـت جمهـوری  اول  معاونیـت  فرهنـگ،  و 

مـروف کار بـود.

نویسـندگی،  بخـش  در  وی  فعالیت هـای  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت 

رسـانه ها و فرهنـگ را منونـه گفتـه و نبودنـش را نهایـت غم انگیـز و دردآور 

توصیـف کـرده اسـت.

آقـای خمـوش از مدتـی به این سـو در بیامرسـتانی در ازبکسـتان بسـری 

بـود و او در زمـان مرگـش حدود هفتاد سـال سـن داشـت.

او خالـق ترانه هـای مشـهوری از جملـه ترانـه  مشـهور »برایـم نامـه از کابل 

رسـیده/ دوبـاره خـون بـه رگ هایـم دمیـده« کـه توسـط داوود رسخـوش 

خوانـده شـده بـود.

شـعرها و ترانه هـای یاسـین خمـوش را خواننده هـای مشـهور افغانسـتان 

از جملـه آریانـا سـعید، داوود رسخـوش و وحیـد صابـری آهنـگ سـاخته و 

اجـرا کرده انـد.

بخش از شعر »کاش« زنده یاد یاسین خموش:

کاش...

کاش زندگی، بی بهانه بود

صاف و ساده بود، صادقانه بود

پاک و بی ریا، چون ترانه بود

مثل یک غزل، شاعرانه بود...

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

وجود داشته باشد.
 5 کلمه: خوب 

 10 کلمه: متوسط 
 15  کلمه: عالی 

سینما

سینما

رویداد

      جایـزه دونوسـتیا جشـنواره سـن سباسـتین ۲۰۲۱ بـه جانـی دپ اهدا 

می شـود.

 ۲۵ تـا   ۱۷ از  کـه  سن سباسـتین  فلـم  جشـنواره  ددالیـن،  گـزارش  بـه 

سـپتامر برگـزار می شـود بـا اهدای جایـزه دونوسـتیا از جانـی دپ تجلیل 

می کنـد.

ایـن جشـنواره سـاعتی پیـش بـا اعـالم ایـن خـر از جانـی دپ بـه عنـوان 

یکـی از بااسـتعدادترین و همه کاره تریـن بازیگـران سـینامی معـارص یـاد 

کـرد و افـزود ایـن جایزه ۲۲ سـپتامر در سـالن جشـنواره کورسـال به این 

بازیگـر اهـدا می شـود.

دپ سـال پیـش در جشـنواره فلـم اروپـا حضـور داشـت و سـال ۱۹۹۸ 

بـود. سن سباسـتین  مهـامن  گیلیـام  تـری  همـراه 

از برنـدگان اخیـر جایـزه دونوسـتیا می تـوان از ای تـن هـاوک، سـیگورنی 

ویـور، جـودی دنـچ، پنه لوپـه کـروز و ویگـو مورتنسـن یـاد کـرد.

بـا توجـه بـه گرفتاری هـای حقوقـی پررسوصـدای اخیـر دپ اهـدای ایـن 

جایزه می تواند برای برخی سـوال برانگیز باشـد اما سـن سباسـتین نشـان 

داده در سـال های اخیـر بـه ایـن رسوصداهـا بی توجـه بـوده و سـال پیـش 

جشـنواره را بـا جدیدتریـن فلـم وودی آلـن یعنی »فسـتیوال ریفکیـن« آغاز 

کرد.

دپ کـه از چهره هـای مشـهور سـینام و بازیگـر فلم هایـی چـون »دزدان 

دریایـی کاراییـب« و »ادوارد دسـت قیچـی« بوده اسـت به تازگـی در نقش 

عـکاس یوجیـن اسـمیت در فلـم »میناماتـا« جلـوی دوربیـن رفـت.

انتشـار بی رسوصـدای ایـن فلـم توسـط اسـتودیو ام جـی ام کارگـردان فلـم 

انـدرو لویتـاس را بر آن داشـت کـه ادعا کند مشـکالت حقوقی دپ موجب 

شـده تـا اسـتودیو فلم را دفـن کند.

      انجمـن منتقـدان فلـم آفریقایـی آمریکایـی گردهامیـی امسـال خـود را 

بـه صـورت فیزیکـی برگـزار منی کند.

بـه گـزارش ورایتـی، انجمـن منتقـدان فلـم آفریقایـی آمریکایی اعـالم کرد 

برنامـه فیزیکـی ۲۰۲۱ خـود را بـرای تجلیـل از بهرین هـای تلویزیونـی 

آفریقایـی آمریکایـی لغـو کـرده و به جـای آن این رویداد به صـورت مجازی 

برگـزار می شـود.

ایـن تصمیـم بـه دلیـل افزایـش مجـدد شـیوع کرونـا بـا سـویه دلتـا اتخـاذ 

است. شـده 

ایـن انجمـن دیـروز اعـالم کرد کـه برنامـه تجلیـل از نورمن لیـر تهیه کننده 

رسشـناس تلویزیونی را در برنامه امسـال دارد تا با اهدای جایزه »افسـانه« 

از وی قدردانـی کنـد و ایـن برنامـه نیـز بـه صـورت مجازی در ۲۱ آگوسـت 

می شـود. برگزار 

گیـل روبرتسـون بنیانگـذار و رییـس ایـن انجمـن از نورمـن لیـر بـه عنـوان 

چهـره ای یـاد کـرد کـه تاثیـر شـگرفی بـر تولیـدات تلویزیونـی داشـته و 

ردپـای وی فراتـر از زندگـی ایـن نسـل رفتـه اسـت.

وی افـزود: لیـر بـا اسـتفاده از رسـانه قدرمتنـد تلویزیون، دنیایـی را که در 

آن زندگـی می کنیـم بـه مـکان بهـری بدل کـرده اسـت و مـا را وادار کرده 

تـا بـه خانـواده، فقـر، ثـروت، نژادپرسـتی و دیگـر مفاهیم مهم فکـر کنیم.

لیـر کـه در ۹۹ سـالگی هنـوز فعـال اسـت سـازنده رسیال هایـی چـون 

»مـاد«، »همـه در خانـواده«، »یـک روز در یـک زمـان« و »دوران خوب« بوده 

و اسـتفاده از بازیگـران سیاهپوسـت نشـان می دهـد کـه وی همـواره بـه 

تنـوع و حقـوق فرهنگـی احـرام گذاشـته اسـت.

ایـن تهیـه کننـده در مراسـم گلـدن گلـوب ۲۰۲۱ نیـز برای توجـه به تنوع 

نـژادی و فرهنگـی در تولیـدات تلویزیونـی اش تجلیـل شـده بـود. وی ۶ 

جایـزه امـی در کارنامـه دارد.

پیشـر اعـالم شـده بـود که در سـومین دوره برگـزاری این رویداد از اسـتیو 

ویـژه  اهـدای جایـزه  بـا  »تـر کوچـک«  تولیـد رسیـال  بـرای  مک کوییـن 

می شـود. قدردانـی 

وانـدا سـایکس نیـز جایـزه افتخـاری ویـژه را بـرای توجـه بـه تنـوع نـژادی 

در تولیـدات تلویزیونـی می گیـرد و مایـکال کوئـل هـم بـرای رسیـال کوتـاه 

»ممکـن اسـت تـو را نابـود کنـم« جایـزه خالقیـت ایـن انجمـن را دریافـت 

کرد. خواهـد 

کـه  می شـود  اهـدا  »لوپیـن«  بـه  نیـز  بین املللـی  تولیـد  بهریـن  جایـزه 

رسیـال مـوش و گربـه ای از نتفلیکـس اسـت کـه بـا بـازی عمـر سـای در 

پاریـس تولیـد شـده اسـت.
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 علی محبی | رییس انجمن دانشجویان هنرهای زیبا

یاسین خموش از چهره های 
سرشناس فرهنگی کشور درگذشت

جانی دپ از جشنواره سن سباستین 
جایزه می گیرد

برپایی فیزیکی یک رویداد
تلویزیونی لغو شد

گزینـه مکافـات و مجـازات زمینـه شـکل گیـری گفتگـوی 

جدی دانشـجویان را از بین بردند این تشـکالت در حدی 

تشـکالت  و  یافـت  تنزیـل  هـا  دانشـگاه  گـروه ترشیفـات 

دانشـجویی خـود بـه چالـش دانشـجویی مبـدل گردیـد. 

در ایـن میـان مـی تـوان از اعتصـاب دانشـجویان علـوم 

اجتامعـی نـام بـرد. ایـن اعتصـاب ظرفیـت این را داشـت 

کـه زمینـه تغیـر اساسـی را در کشـور فراهم کنـد اما چون 

دانشـجویان تجربـه فعالیـت دانشـجویی و امکانـات موثـر 

در دسـت نداشـتند به جایی نرسـید. همین گونه جنبش 

شـکل  دخـران  خوابـگاه  دانشـجویان  توسـط  کـه  مربـا 

گرفـت یـا اعـراض دانشـجویان در پیونـد بـه خودکشـی 

زهـرا خـاوری امـا همـه ای ایـن هـا کـه بـه نفـع کشـور و 

تحصیـالت عالـی و نظـام آموزشـی کشـور بودنـد از طـرف 

عـده ای محـدود نادیـده گرفتـه شـده و رسکـوب شـد. 

فقـدان سـاختار منظـم دانشـجویی را مـی تـوان چالـش 

اصلی این ناکامی ها دانیسـتو دانشـجویان در افغانستان 

پسـا طالبـان نتوانسـتند در زمینـه ایجـاد تشـکالت موثـر 

دانشـجویی زمینـه هامهنگی و انسـجام امور دانشـجویی 

را فراهـم کننـد و بـدون هامهنگـی و فعالیت دانشـجویی 

منـی تـوان وضعیت اموزشـی را در کشـور تغییـر داد چون 

متـام ایـن فعالیـت هـا در سـطح سـلیقه هـای حزبـی و 

قومـی و سیاسـی تنزیـل مـی یابد. 

واپسین کالم

و  پویایـی  بهبـود بخشـی،  انجمـن هـای دانشـجویی در 

نشـاط وضعیـت دانشـجویی و آموزشـی نقـش چشـم گیـر 

کنـد. مـی تواننـد انجمـن هـا را در حد یک فرصـت کاری 

یـک جمـع کوچـک تنزیـل بدهنـد. مـی تواننـد سـلیقه 

شـان را بـدون سـنجش باالی همـه ی انجمن هـا تحمیل 

انتخابـات  کاری  دسـت  طریـق  از  تواننـد  مـی  کننـد. 

انجمـن هـا شـبکه خـاص شـان را بـه وجـود بیاورنـد بـر 

امـورات دانشـگاه مسـلط شـوند. به هـر صورت تـا زمانیکه 

انجمـن هـا زمینـه مشـارکت دانشـجویان را فراهـم نکـرده 

و بـه صـورت مسـتقل بـا منابـع عایداتی مشـخص فعالیت 

نکننـد منـی تواننـد مفیـد واقـع شـوند. 

در اخیـر مـی تـوان گفـت کـه در فقـدان انجمـن هـای 

و  تهـی مـی شـوند  از نشـاط  دانشـجویی، دانشـگاه هـا 

تبدیـل بـه کنـدو هـای بـی عسـل مـی گردند چـون بدون 

منـی  تامیـن  دانشـجویی  نشـاط  دانشـجویی  تشـکالت 

شـود و بدون پویایی و نشـاط دانشـگاه چهر عبوس بخود 

مـی گیـرد کـه دانشـجویان بـا اسـتاد در رابطـه عمـودی 

قـرار مـی گیرنـد. اسـتاد در مقـام ارباب هرچه را خواسـت 

بلغـور مـی کنـد و دانشـجویان در جایـگاه رعیـت محکـوم 

بـه طبیعیـت و پیـروی اسـت. در چیـن بسـری آموزشـی 

دانشـگاه بـه محیـط بـی روحـی کـه در آن دانشـجویان به 

جـزوه درسـی و 55 منـره کامیابی می اندیشـد مبدل می 

شود. 

دانشـجویی شـکل  مشـارکت  و  تشـویق  بـا  اگـر  انجمـن 

بیگـرد زمینـه نهادینه سـازی پژوهش، گفتگو، پرسشـگری 

و خـرد انتقـادی و ارزیابـی از وضعیـت آموزشـی بـه وجـود 

مـی آیـد و دانشـگاه جـان مـی گیـرد و شـکوفا مـی شـود.

فـوق  زمینـه  پسـاطالبان  افغانسـتان  در   

و جنبش هـای  تشـکالت  بـرای شـکل گیری  العـاده 

دانشـجویی فراهـم شـد، امـا متاسـفانه هیـچ جریان 

و تشـکالت جـدی کـه راه حـل یا مانـع ایجـاد بتواند 

شـکل نگرفـت. عوامـل متعـدد را می توان بـرای این 

فقـره شـمرد از جملـه انقطاع و گسسـت جریان های 

دانشـجویی. بـه ایـن معنـا کـه بـی ثباتی سیاسـی و 

سـال هـای جنگ و جهـاد جریـان های دانشـجویی 

و  منـود  دچـار  تاریخـی  گسسـت  و  انقطـاع  بـا  را 

نحـوه  در  گسسـت  دچـار  هـا  جریـان  و  تشـکالت 

و سـاختار شـد.  فعالیـت 

از سـوی دیگـر بعـد از سـقوط طالبـان کسـانی بـه 

کـه  یافتنـد  دسـت  اقتصـادی  و  سیاسـی  قـدرت 

وضعیـت موجـود را بـه نفـع خـود مـی دانسـتند و بـا 

هرنـوع تغییـر مخالفـت مـی ورزیدنـد. ایـن گـروه بـر 

امورات و سزنوشـت سیاسـی و اجتامعی و اقتصادی 

جامعـه دربـاره آمـوزش و دیگـر نهـاد هـای کـه زمینه 

انکشـاف و آگاهی و تغییـرات اجتامعی را فراهم می 

کنـد تسـلط کامـل داشـتند و تـالش کردنـد زمینـه 

نهـاد  سـازی  قومـی  برنـد.  بیـن  از  را  تغییـر  هـای 

هـای آموزشـی، بدسـت گرفنت عنارص تاثیـر گذار در 

قلمـرو عمومـی از قبیـل رسـانه و دانشـگاه و قانـون 

گـذاری را مـی تـوان بخـش از ایـن تالش ها شـمرد. 

حامـد کـرزی رئییـس جمهـور وقـت بـا صـدور حکـم 

دانشـگاه  در  را  سیاسـی  فعالیـت  هرنـوع  رسـمی 

ممنـوع اعالن منود این حکم سیاسـت ورزی و نهال 

امـا  را در دانشـگاه هـا خشـکاند  اندیشـه سیاسـی 

دانشـگاه هـا را بـه حیـاط خلـوت گـروه هـا و احـزاب 

سیاسـی و افـراط گریـان تنزیل داد. بـه عبارت دیگر 

مـی تـوان گفـت در دوره پسـا طالبـان متـام تـالش 

رهـری وزارت معـارف و تحصیـالت عالـی و نخبگان 

بـوده کـه زمینـه هـای شـکل گیـری  ایـن  سیاسـی 

جریان های دانشـجویی و تشـکالت دانشجویی را از 

بیـن برنـد اما همین برداشـت نادرسـت از تشـکالت 

و جریـان دانشـجویی باعـث شـد تـا دانشـگاه هـای 

و  قومـی  احـزاب  و  قومیـت  افراطیـت،  دام  در  مـا 

دینـی سـقوط کنـد و از طرفـی دانشـگاه هـای مـا از 

تولیـد، اشـاعه و تکثیـر دانـش بازمانـده و کندو های 

بـی عسـل تبدیـل شـود. دانشـجویان در ایـن دوره 

بـرای انسـجام دانشـجویی و تغییر وضعیت آموزشـی 

موجـود تقـال هـای کردنـد امـا چـون دولـت و رهری 

را  تغییـر وضعیـت موجـود  عالـی  وزارت تحصیـالت 

بـه نفـع شـان منی دانسـتند ایـن تقـال هـا را نادیده 

گرفتنـد یـا خنثـی و رسکـوب کردنـد. 

شـاهد  مـا  سـپتامر  یـازده  از  پـس  روی؛  هـر  بـه 

شـکل گیـری جریـان هـای دانشـجویی و تشـکالت 

دانشـجویی بودیـم امـا چـون دانشـگاه هـا از طریـق 

دارد. تقویت تشـکالت دانشـجویی توسـط دانشـگاه 

نهـاد  و  کشـور  نفـع  بـه  عالـی  تحصیـالت  وزارت  و 

تقویـت  از طریـق  اسـت.  آموزشـی در کشـور  هـای 

تشـکالت دانشـجویی مـا بـه صـورت رضـا کار مـی 

توانیـم خدمـات آموزشـی نهادهای تحصیـالت عالی 

را ارزیابـی کنیـم. مشـارکت دانشـجویان در امـورات 

دانشـگاهی، دانشـگاه هـا را بـه فعالیـت وا دار مـی 

کنـد و زمینـه فعالیـت هـای قومـی و افراطیـت را از 

بیـن می بـرد. 

دانشـگاه کابـل بـه عنـوان خواسـتگاه جنبـش هـا و 

دانشـجویان  نوشـت  رس  بـر  دانشـجویی  تشـکالت 

نقـش مثمـر و موثـر دارد. اگـر تشـکالت دانشـجویی 

و انجمـن هـای دانشـجویان در این دانشـگاه تقویت 

و حامیـت شـود در متـام دانشـگاه های کشـور تاثیر 

مثبـت مـی گـذارد. بایـد یـاد آوری کرد که بر اسـاس 

دانشـجویی  هـای  انجمـن  دانشـجویی  هـای  رویـه 

شـکل  هـا  دانشـکده  یـا  صنفـی  گـروه  اسـاس  بـر 

مـی گیرنـد و ایـن انجمـن هـا برای انسـجام بخشـی 

امـورات شـان اتحادیه محصالن را به وجـود می آورد 

اتحادیـه محصـالن  برعکـس  دانشـگاه  ایـن  در  کـه 

دسـت بـه تشـکیل انجمـن هـا زده اسـت. آفـت ایـن 

رویـه ایـن اسـت کـه رهـری اتحادیـه مـی توانـد بـه 

سـادگی امـورات و برنامـه هـای انجمـن هـا را هامن 

گونـه کـه بـاب میـل شـان اسـت تغیـر بدهنـد. مـی 

تواننـد در انتخابـات هـا بـه نـام انجمـن هـا معاملـه 

انجمن های دانشجویی؛
امکانی برای دست یابی به پویایی و نشاط دانشجویی

-بخش دوم و پایانی-



بـه دلیـل مصدومیـت  لیورپـول،  رابرتسـون، مدافـع  انـدی 

بـازی هـای ابتدایی فصل را از داده اسـت، امـا می گوید که 

مصدومیتـش چیـز مهمی نیسـت.

انـدی رابرتسـون در دیـدار دوسـتانه لیورپـول برابـر اتلتیـک 

بیلبائـو مصـدوم و مجبـور بـه تـرک زمین شـد. پـس از انجام 

معاینـات بعدی مشـخص شـد کـه مدافع قرمزها هفتـه ها از 

میادیـن دور خواهـد بـود امـا رابرتسـون می گوید که سـخت 

تـاش خواهـد کـرد تـا هـر چـه زودتـر از ایـن مصدومیـت 

شـود. خاص 

مصدومیـت رابرتسـون برخی از آسـیب های رباط تشـخیص 

داده شـده اسـت کـه بهبـود آن زمـان مـی بـرد و او را از بازی 

هـای اول فصـل لیورپول دور نگه مـی دارد . اما بازیکن ملی 

پـوش اسـکاتلندی همچنیـن می گوید که اسـکن ها نشـان 

داد که این مصدومیت "خیلی مهم نیسـت" و مشـتاق اسـت 

تا بـه زودی به میادیـن بازگردد.

رابرتسـون روز گذشـته در توییـر نوشـت: "از همـه بـه خاطر 

پیـام هـا و حامیـت هـای مهربانانـه  تشـکر مـی کنم. اسـکن 

هیـچ چیـز خیلـی جـدی را نشـان منـی دهـد، امـا برخـی از 

آسـیب هـای ربـاط وجـود دارد کـه بایـد ترمیم شـود.

مـن روزهـا را مـی شـامرم تـا هر چـه زودتـر بتوانـم دوبـاره به 

تیـم کمـک کنـم. بـا آرزوی موفقیـت بـرای بچـه هـا در بازی 

امشب."

یورگـن کلـوپ پـس از بازی دوسـتانه شـب گذشـته لیورپول 

مقابـل اوساسـونا کـه بـه پیـروزی 3-1 قرمزهـا ختـم شـد، 

در بـاره مصدومیـت رابرتسـون هـم صحبـت کـرد و گفـت: 

"محـدوده زمانـی بازگشـت؟ نـه واقعا منـی توانم بگویـم، اما 

مـن فکـر مـی کنـم مـا در ایـن مـورد خـوش شـانس بودیـم.

باشـگاه رئـال مادریـد طـی بیانیـه ای مخالفت رسـمی خود  

بـا قـرارداد اللیـگا بـا کمپانـی CVC را اعـام کرد.

در روز 4 اگسـت بـود کـه یـک رشکـت خصوصـی 10 درصد 

از سـهام یکـی از بزرگریـن برندهـای فوتبـال دنیـا یعنـی 

اللیـگا را از آن خـود کـرد. بافاصلـه بعـد از اعـام ایـن خـر 

مخالفت هـا بـا آن آغـاز شـد و در راس آنهـا رئـال مادریـد و 

بارسـلونا قانونـی بـودن ایـن توافـق را زیـر سـوال بردنـد. اما 

لـوس بانکـوس حاال یـک قدم فراتر گذاشـته و بیانیه ای در 

ایـن بـاره منتـر کرده اسـت.

در بیانیه رئال مادرید که در وب سـایت رسـمی این باشـگاه 

رئـال  باشـگاه  رئیسـه  " هیئـت  آمـده اسـت:  منتـر شـده 

مادریـد طـی جلسـه ای در سـاعت 11 دیـروز به ایـن نتیجه 

رسـید کـه بـر علیـه مدیرعامـل اللیـگا آقـای خاویـر تبـاس و 

آقـای خاویـر دجیم گویـارو، مسـئول CVC و همچنین دیگر 

اعضـای کمپانـی CVC،  اقـدام حقوقـی، کیفـری، مدنـی و 

قانونـی انجـام مناید.

همچنیـن هیئت رئیسـه تصمیم گرفت کـه اقداماتی قانونی 

در رابطـه بـا باطـل کـردن هـر نـوع توافـق بـا اللیـگا کـه در 

تاریـخ 12 اگسـت 2021 بین اللیـگا و CVC صورت گرفت، 

را انجـام دهد."

مـی توانسـت خیلی بدتر باشـد. شـام فیلم را دیدیـد و ظاهر 

خوبـی نداشـت، امـا مـن فکـر مـی کنـم مـا خـوش شـانس 

بودیم.

مـن مطمـن نیسـتم آیا او قبل از اسـراحت بـازی های ملی 

بـاز خواهـد گشـت یـا بعـد از آن، در ایـن رشایـط گفتنـش 

دشـوار اسـت، امـا دوری او طوالنـی نخواهـد شـد.

مـا کوسـتاس تسـیمیکاس را به عنـوان بازیکن ذخیـره داریم 

کـه ایـن نیز خوب اسـت."

رابرتسـون در دیـدار دوسـتانه لیورپـول بـا اتلتیـک بیلبائـو 

در  کـرد.  تـرک  را  بـازی  لنگانزمیـن  لنـگ  یکشـنبه  روز  در 

تـاش بـرای سـد کـردن راه بازیکـن حریـف، مچ پای راسـت 

رابرتسـون پیـچ خـورده بـود.

در آن بـازی اوون بـک جایگزیـن رابرتسـون شـد امـا در بازی 

دوسـتانه دوشـنبه مقابـل اوساسـونا، تسـیمیکاس از ابتدای 

بـازی در آن پسـت بـه زمیـن رفت.

انتظـار مـی رود مدافـع یونانـی بـا وجـود اینکـه فصـل پیـش 

تنهـا 6 دقیقـه در لیـگ برتـر بـرای قرمزهـا بـه میـدان رفتـه 

اسـت، در بـازی لیورپـول برابـر نورویـچ در ابتـدای فصـل نیز 

از ابتـدا بـه زمیـن بـرود.

گفتنـی اسـت طـی روزهای گذشـته گـزارش ها حاکـی از آن 

بـود کـه ایـن قـرارداد بـه نوعـی یـک دام بـرای بارسـلونا بوده 

اسـت. در واقـع خاویـار تباس به دنبال این بـوده که موافقت 

بارسـلونا در رابطـه بـا ایـن قـرارداد را بـه دسـت بیـاورد تـا در 

سـمت مقابل هزینه متدید قرارداد لیونل مسـی تامین شـود 

امـا نهایتـاً خـوان الپورتـا تـن بـه ایـن کار نـداد و فـوق سـتاره 

آرژانتینـی نیز از بارسـا جدا شـد.

مصدومیت رابرتسون؛
کابوس کلوپ تکرار می شود؟
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پپ گواردیوال تائید کرد:
ستاره منچسترسیتی درخواست خروج داده است

سفر رئیس سیا به اسرائیل
همزمان با تنش ها در منطقه بر سر حمله به »مرسر استریت«

عضـو کمیسـیون نظامـی مرکـزی حـزب کمونیسـت 

چیـن بـه روز دوشـنبه آغـاز شـده اسـت.

مقامـات  از  اسـتناد  بـه  »شـینهوا«  گـزارش  براسـاس 

روسـیه و چیـن، »هـدف از ایـن مترینـات، گسـرش 

نظامـی  نیروهـای  میـان  نظامـی  مشـرک  عملیـات 

چیـن و روسـیه مـی باشـد. عـاوه برایـن، مترینـات 

مذکـور تحکیم اراده قوی هردو کشـور را برای تضمین 

امنیـت و ثبـات بین املللـی و منطقـه ای توسـط هردو 

کشورنشـان مـی دهـد.«

ایـن خرگـزاری مـی افزاید کـه این مترینات مشـرک 

»یـک نقطـه اوج جدید مشـارکت اسـراتیژیک وسـیع 

چیـن و روسـیه را در یـک عـرص جدیـد و عرصاعتـامد 

دو جانبـه اسـراتیژیکی« و هامهنگـی میان دو کشـور 

انعـکاس مـی دهد.

متحـده امریـکا، بـرای اطاعاتـی کـه منجـر به دسـتگیری 

او شـود، ۱۰ میلیـون دالـر پـاداش در نظـر گرفتـه اسـت.

حملـه سـال گذشـته بـه مرکـز بازپـروری مـواد مخـدر در 

ایالـت گواناخوآتـو کـه منجر به کشـته شـدن ۲۶ نفر شـد، 

بـه کارتـل خالیسـکو نسـبت داده می شـود.

بـا ایـن حـال، علیرغـم بدنامی ایـن کارتل، ویدیـوی جدید 

بـه دنبـال ایـن اسـت کـه نـوک پیـکان رسزنـش را متوجـه 

رسـانه ها " بـه دلیـل جهت گیـری علیـه آنهـا" کنـد.

مـرد نقابـدار در ایـن ویدیو همچنین اسـتدالل می کند که 

نیروهـای دفـاع شـخصی کـه مدعی انـد درمقابـل کارتل ها 

مخـدر  مـواد  قاچاقچیـان  خـود  واقـع  در  ایسـتاده اند، 

. هستند

نیروهـای  کـه  می دهـد  نشـان  کارشناسـان  گزارش هـای 

دفـاع شـخصی در مناطـق بـا میـزان جنایـت بـاال، ماننـد 

ایالـت میچـوآکان، بـه مهـار خشـونت ها کمـک کرده انـد. 

گروههـا  ایـن  کـه  اسـت  حاکـی  گزارش هـا  بعضـی  امـا 

گاهـی خـود بـه افـرادی مجـرم تبدیـل می شـوند و گاهـی 

بـا باندهـای جنایتـکار معاماتی انجـام داده و یـا به عنوان 

پوششـی برای گـروه های جنایتکار رقیـب عمل می کنند.

مکزیـک یکـی از خطرناک تریـن کشـورهای جهـان بـرای 

خر نـگاران اسـت. امـا در حالی که حمات بـه خرنگاران 

محلـی امـری رایج اسـت، چنیـن تهدیـد علنی امـری نادر 

است.

تلویزیـون میلنیـو و خانم اورسـتی هنـوز درمـورد این ویدیو 

اظهـار نظـری نکرده اند.

ریاسـت جمهوری  سـخنگوی  کوئـواس،  رامیـرز  ِخسـوس 

مکزیـک ، در توییتـی نوشـت کـه دولـت "اقدامـات الزم را 

بـرای حفاظـت از گزارشـگران و رسـانه های خـری مـورد 

تهدیـد انجـام خواهـد داد".

بـا تشـدید بـی ثباتـی در افغانسـتان، نگرانـی هـای 

کشـور هـای منطقـه نیـز افزایـش یافتـه اسـت. اکنون 

بـا توجـه بـه این وضعیـت چین و روسـیه نیـز مترینات 

نظامـی خـودرا در مناطـق شـاملغرب چین آغـار کرده 

اند. 

مترینـات  پـرس،  استوشـیتد  خرگـزاری  گـزارش  بـه 

مشـرک دو کشـور روسیه و چین با اشـراک نیروهای 

پیـاده نظـام و هوایـی ایـن دو کشـور، تـا روز جمعـه در 

منطقـه خودمختـار نینـگ شـیا ادامـه خواهـد یافت.

بـا شـین جیانـگ همـرز اسـت، جایـی  ایـن منطقـه 

کـه بیـش از یـک میلیـون ایغـور و دیگـر اقلیت هـای 

مسـلامنان بازداشـت شـده انـد. حکومـت چیـن ایـن 

اقدامـات علیـه اقلیـت هـای مذکـور را کمپایـن علیـه 

تروریسـم و افراطگرایـی مـی خوانـد.

و  دارد  افغانسـتان  بـا  باریکـی  مـرز  جیانـگ  شـین 

پیکینـگ از بابـت خشـونت هـا در مـرز هایـش نگـران 

اسـت.

از یـک  بخشـی  آنکـه روسـیه و چیـن رسـامً  باوجـود 

ائتـاف منـی باشـند؛ امـا سیاسـت نظامـی و خارجی 

آن هـا وسـیعاً در مخالفـت بـا ایـاالت متحـده امریـکا و 

متحدیـن آن قـرار دارد.

خرگزاری رسـمی چین »شـینهوا« گزارش داده اسـت 

کـه ایـن مترینـات، تحـت ریاسـت لـی زوچنـگ، یـک 

مردانـی کـه ادعـا می کننـد از طـرف قوی ترین کارتـل مواد 

منتـر  را  ویدیویـی  می گوینـد،  سـخن  مکزیـک  مخـدر 

کرده انـد کـه در آن یـک گوینـده خـر را بـه دلیـل آنچـه که 

پوشـش ناعادالنـه خـری مطالب مربـوط به آنهـا می دانند 

، تهدیـد بـه قتـل می کننـد.

کـه  اسـت  گرفتـه  صـورت  فـردی  توسـط  تهدیـد  ایـن 

می گویـد از طـرف رهـر "کارتـل نسـل جدیـد خالیسـکو" 

می کنـد. صحبـت  )سـی جی ان جی( 

ایـن فـرد شـکایت دارد کـه تلویزیـون میلِنیـو در پوشـش 

خـری خـود جانـب نیروهـای موسـوم بـه دفاع شـخصی را 

گرفتـه اسـت کـه بـرای مقاومـت در برابـر کارتل خالیسـکو 

شـده اند. سـازماندهی 

در ایـن ویدیـو، خرنگاری بنام آزوسـِتنا اورِسـتی مسـتقیام 

مشـهورترین  از  یکـی  اورسـتی  خانـم  می شـود.  تهدیـد 

مجریـان تلویزیونـی در مکزیـک اسـت

ایـن مـرد می گویـد "مـن تـو را مجبـور می کنـم کلامتـت 

را بخـوری )پـس بگیـری(، حتـی اگـر متهـم بـه زن کشـی 

شـوم".

کارتـل خالیسـکو مسـئول بعضـی از خونین تریـن حمـات 

در مکزیـک اسـت، و مِنِسـیو اوِسـگوئرا رِسوانِتـس، رهـر 

آن یکـی از افـراد تحـت تعقیـب ایـن کشـور اسـت. ایـاالت 

فلوریـدا، نجـم بـا تیـم ویگـری سـوالکی در لیـگ دسـته 

دوم لهسـتان )2019 و 2020( بـازی می کـرد و سـپس 

بـرای تیم هـای ممفیـس 901 و  فیادلفیـا یونیـن در 

طـول سـه فصـل بیـن 2017 و 2019 بـه میـدان رفـت 

کـه طـی آن 9 گل و 14 پـاس گل بـه ثبـت رسـاند.

نجـم در سـال 2018 بـه تیـم ملی فوتبال کشـور دعوت 

در  کـه  اسـت  داده  انحـام  بـازی   13 کنـون  تـا  و  شـد 

نخسـتین بـازی خـود، بـا شـامره 5 برابـر فلسـطین در 

بـازی تدارکاتـی بـه میزبانـی کابـل بـه میـدان رفـت.

سـیلوا از سـیتی خواهد بود. بارسـلونا یکـی از عاقه مندان 

بـه جـذب ایـن سـتاره پرتغالی اسـت. 

بـه نقـل از سـایت گل، رسمربـی سـابق بارسـلونا و بایـرن 

مونیـخ گفـت: "او بازیکـن ماسـت. البتـه نـه تنهـا برنـاردو، 

ایـن  از  می خواهنـد  بازیکـن  چهـار  الـی  سـه  دو،  بلکـه 

باشـگاه برونـد، امـا فعـا بـا مـا قـرارداد دارنـد. در صورتـی 

ایجنت هـای  بـا  کنیـم،  دریافـت  مناسـبی  پیشـنهاد  کـه 

ایـن بازیکنـان بـه اشـراک خواهیـم گذاشـت و در نهایـت 

بهریـن تصمیـم را خواهیـم گرفـت. در غیـر ایـن صـورت، 

آن هـا بـه سـخت متریـن کـردن خـود ادامـه می دهنـد و در 

ایـن باشـگاه خواهنـد ماند و مـن تصمیم خواهـم گرفت که 

آیـا بـه آن هـا نیـازی اسـت یـا خیـر."

مـن داده شـده را درک کنـم کـه بسـیار مهم اسـت. 

مـن فقـط دو هفتـه اسـت کـه بـا تیـم متریـن کـرده 

ام و ایـن سـومین بـازی مـن برای میان اسـت و هر 

هفتـه کـه می گـذرد، احسـاس بهـری دارم."

"فصـل گذشـته تیـم بـا شایسـتگی موفـق به کسـب 

در  مـا  حـاال  و  اروپـا شـد  قهرمانـان  لیـگ  سـهمیه 

حـال آماده شـدن بـرای آن رقابت هسـتیم ؛ اما قبل 

از هـر چیـز بایـد بـرای لیـگ رسی آ آمـاده شـویم. 

بـازی بـه بـازی پیـروی مـی کنیـم و آمـاده تـر می 

شویم."

"در بـازی بـا رئـال، مـن یـک پنالتـی دفـع کـردم؛ 

کمکـی بـه تیـم بـود کـه مهـم تریـن چیـز بـرای مـن 

بـه  فقـط  مـن  و  شـد  متـام  بـازی  آن  ولـی  اسـت. 

تیـم فکـر مـی کنـم." آینـده  مترینـات و 

آدم نجـم هافبـک ملـی پـوش کشـور رسـام بـه تیم 

ادمونتـون در لیـگ برتـر کانـادا پیوسـت.

آدم نجـم هافبـک تیـم ملـی فوتبـال کشـور طـی 

کانـادا  اِدومونتـون  باشـگاه  بـه  رسـام  قـراردادی 

پیوسـت.

ایـن بازیکـن 26 سـاله که تجربه بـازی در تیم های 

و  راودیـس  متپـا  آمریـکا(،  برتـر  )لیـگ  فادلفیـا 

و همچنـان  آمریـکا(  یـک  )لیـگ دسـته  ممفیـس 

اسـواکی )لیـگ دسـته یـک فوتبـال پولنـد( را در 

کارنامـه اش دارد، تـا پایـان فصـل 2021 بـه جمع 

شـده  اضافـه  کانادایـی  باشـگاه  ایـن  بازیکنـان 

اسـت.

نجـم بیـن ماه هـای آگسـت و نوامر سـال گذشـته 

بـا تیم تامپـا بی رودیز قرارداد داشـت و در مجموع 

6 بـازی در آن زمـان انجـام داد، قبـل از حضـور در 

کـرد  تائیـد  منچسرسـیتی  رسمربـی  گواردیـوال  پـپ 

منچسرسـیتی  پرتغالـی  سـتاره  سـیلوا  برنـاردو  کـه 

درخواسـت خـروج از ایـن باشـگاه را داده و می خواهد 

ایـن باشـگاه را تـرک کنـد. 

برنـاردو سـیلوا در تابسـتان سـال 2017 از موناکـو به 

منچسرسـیتی پیوسـت و البتـه بـا توجه بـه این که به 

صـورت چرخشـی بـه بـازی گرفته می شـد، امـا دوران 

موفقـی را سـپری کـرد. ایـن وینگـر بیسـت و شـش 

سـاله در دویسـت و یـک بازی برای سـیتی بـه میدان 

رفتـه و موفـق بـه ثبـت آمـار سـی و پنـج گل و چهـل 

و چهـار پـاس گل شـده اسـت. بـه هـر حـال گفتـه 

می شـود کـه چرخشـی بـازی کـردن، دلیـل جدایـی 

جانشـین جانلوئیجـی دونارومـا در میـان مـی 

تیـم  بـه  بتوانـد  تـا  گویـد هـر کاری مـی کنـد 

خـود کمـک کنـد و بـرای مربیـان تیـم، مفید و 

موثـر عمـل کنـد. 

روسـونری  جدیـد  بـان  دروازه  ماینـان،  مایـک 

کـه بعـد از رفـن دونارومـا بـه پاریسـن ژرمـن 

دیـدار  در  شـده،  میـان  در  او  جایگزیـن 

دوسـتانه اخیـر میانـی هـا برابـر رئـال مادریـد 

موفـق شـد رضبـه پنالتـی گـرت بیـل را مهـار 

کنـد کـه دفـع ایـن پنالتـی در نیمـه نخسـت، 

بسـیار تعییـن کننـده بـود. بـه عبارتـی، رشوع 

ماجراجویـی او در میـان بسـیار مثبـت بـوده 

اسـت.

بـا  ای  مصاحبـه  فرانسـوی  بـان  دروازه  ایـن 

تلویزیـون باشـگاه میـان انجام داد کـه گزیده 

ای از صحبـت هـای او را در ادامه می خوانید:

"بـازی بـا رئـال، دیـداری دوسـتانه امـا شـبیه 

بـه یـک مسـابقه از لیـگ قهرمانـان اروپـا بـود، 

چـرا کـه ما برابـر یک حریـف از لیـگ قهرمانان 

اروپـا قـرار گرفتیـم. بازی درگیرانـه ای بود و ما 

نتوانسـتیم از فرصـت هایـی که داشـتیم به گل 

برسـیم، امـا گلـی هـم دریافـت نکردیـم و ایـن 

بسـیار مهم اسـت."

"مـن مـی دانـم کـه جانشـین چـه کسـی شـده 

ام و انتظـارات از مـن در چـه حد اسـت. رشوع 

بـه یادگیـری مکاملـات روزمـره ایتالیایـی کرده 

ام و مـی توانـم متـام دسـتورالعمل هایی که به 

آغاز تمرینات مشترک نیروهای نظامی
چین و روسیه در شمال غرب چین  

تهدید به قتل یک گزارشگر تلویزیون
توسط کارتل مواد مخدر مکزیک 

پولیس فدرال امریکا اسناد محرمانه ۱۱ سپتامبر را 
به منظور افشای آنها بررسی می کند   

مبلـغ 30 میلیـون یـورو را هم به عنـوان پاداش 

انتقـال دریافـت خواهـد کرد

خورخـه در پاسـخ بـه سـوال خرنـگاران در این 

بـاره کـه مقـرص جدایـی لئو از بارسـا چه کسـی 

بـوده، گفـت:" مـی خواهیـد بدانیـد چه کسـی 

مقـرص بـوده؟ در باشـگاه جسـتجو کنید."

آینـده  بـه نظـر مـی رسـد کـه  بـه هـر صـورت 

کامـا  آینـده  فصـل  دو  بـرای  حداقـل  مسـی 

روشـن شـده چـرا کـه بـه پاریـس خواهـد رفـت 

هـر چنـد کـه قـراردادش قابلیـت متدیـد یـک 

فصـل بیشـر را هـم دارد و می توانـد تا 2024 

در پاریـس مبانـد. صحبـت هـای پـدرش هـم 

نشـان مـی دهـد کـه رابطـه مسـی بـا الپورتـا و 

مدیرانـش شـکراب شـده اسـت.

لیونل مسـی سـتاره آرجانتینی سـابق بارسـلونا 

پـس از توافـق بـا پـی اس جـی راهـی پاریـس 

شـد و قـرار اسـت کـه بـا قـراردادی دو سـاله 

راهـی تیـم فرانسـوی شـود.

خورخـه مسـی پـدر و وکیـل سـتاره آرجانتینـی 

بارسـلونا رسـید و  بـه فـرودگاه  از همـه  زودتـر 

کمـی بعـد نوبـت سـتاره آرجانتینـی بـه همـراه 

همـر و فرزندانـش بـود که وارد فرودگاه شـود 

تـا همـه بـا هـم بـا پـروازی اختصاصـی راهـی 

پاریس شـوند. مسـی پس از پشت رسگذاشن 

تسـت پزشـکی روز چهارشـنبه در مراسـمی پـر 

رس و صـدا بـه عنـوان بازیکـن جدیـد پـی اس 

جـی معارفه می شـود. لئو در پاریس دسـتمزد 

سـاالنه 40 میلیـون یـورو را دریافـت می کند و 

مسی از بارسلونا خارج و راهی پاریس شد

بی صبری دروازه بان جدید میالن
برای بازی در لیگ قهرمانان:

می خواهم به میالن کمک کنم

جنگ رئال مادرید و اللیگا رسما کلید خورد

در قـرار گرفـت کـه در نتیجـه آن یـک خدمـه بریتانیایـی و 

یـک خدمـه رومانیایـی آن کشـته شـدند.

انگشـت  بـه رسعـت  ارسائیـل  و  بریتانیـا  متحـده،  ایـاالت 

اتهـام خـود را بـه سـوی ایـران نشـانه گرفتنـد ولـی تهـران 

هرگونـه مداخلـه در ایـن حملـه را رد کـرده اسـت.

بـا ایـن حـال، فرماندهـی مرکـزی ارتـش امریکا)سـنتکام( 

کـرد  منتـر  را  تحقیقـی  یـک  نتایـج  گذشـته  روز جمعـه 

ایـن  در  اسـتفاده  مـورد  پهپاد هـای  مـی داد  نشـان  کـه 

حملـه سـاخت ایـران هسـتند و فاصله پـروازی آنهـا در این 

ماموریـت بـا فاصلـه بیـن سـواحل ایـران و محـل اسـتقرار 

دارد. مطابقـت  اسـریت  مـررس  نفتکـش 

اتحادیـه اروپـا نیـز روز یکشـنبه با صـدور بیانیـه ای ایران را 

عامـل ایـن حمله دانسـت و ایـن حمله را به عنـوان اقدامی 

در »نقـض امنیـت حمـل و نقـل بین املللی«، محکـوم کرد.

ویلیـام برنز، دیپلامت کهنه کار امریکایی طی دوره ریاسـت 

جمهـوری بـاراک اوبامـا در جریـان مذاکـرات محرمانه بین 

ایـران و ایـاالت متحـده در عامن که طی سـال های ۲۰۱۱ 

و ۲۰۱۲ انجـام شـد نقـش فعالی داشـت؛ مذاکراتی که به 

اعتقـاد برخی تحلیلگران سـنگ بنای برگـزاری گفتگوهای 

امضـای  و   ۵+۱ کشـورهای  گـروه  و  ایـران  میـان  رسـمی 

توافـق هسـته ای سـال ۲۰۱۵ بـا وجـود مخالفـت ارسائیل 

. شد

اسـناد و شـواهدی شـده اند کـه بـه بـاور آنهـا از ارتبـاط 

عربسـتان سـعودی بـا ایـن حمـات پـرده بر مـی دارد.
مراسـم یادبـود قربانیـان یـازده سـپتامر بـه زودی در 

بیسـتمین سـالگرد آن برگـزار خواهـد شـد.

و فعالیت هـای منطقـه ای ایـن کشـور گفتگـو کنـد.

بـه نوشـته ایـن پایـگاه خـری، آقـای برنـز همچنیـن بـرای 

تشـکیات خودگـردان  رئیـس  عبـاس،  محمـود  بـا  دیـدار 

فلسـطین و ماجـد فـرج، رئیـس اطاعـات فلسـطین بـه رام 

اللـه در کرانـه باخـری رود اردن سـفر خواهـد کـرد.

رشکـت  یـک  اختیـار  در  کـه  اسـریت«  »مـررس  نفتکـش 

متعلـق بـه یـک میلیـاردر ارسائیلـی اسـت، روز ۲۹ جـوالی 

در دریـای عامن هـدف حمله هواپیامهای بدون رسنشـین 

مقامـات ایـاالت متحـده اعـام کردنـد اسـناد محرمانـٔه 

بررسـی  را   ۲۰۰۱ سـپتامر  یـازده  وقایـع  بـه  مربـوط 

درخواسـت  مطابـق  امـکان،  صـورت  در  تـا  می کننـد 

مکـرر بازمانـدگان قربانیـان، بخش هایـی از این اسـناد 

را علنـی کننـد.

بـه  نامـه ای  در  امریـکا  فـدرال  پولیـس  اف بـی آی، 

دارد  تصمیـم  کـه  کـرد  اعـام  نیویـورک  دادسـتانی 

به منظـور  را  محرمانـه  اسـناد  ایـن  از  بخش هایـی 

»تشـخیص اطاعـات قابـل افشـا« مـرور کنـد. در بیانیه 

ایـن نهـاد همچنیـن آمـده اسـت کـه مأمـوران پـس از 

و  رسیـع  امـکان  حـد  تـا  را  اطاعـات  »ایـن  بررسـی، 

می کننـد.« افشـا  منظـم  به شـکل 

بیانیـه اف بـی آی در پاسـخ به شـکایت قربانیـان رویداد 

مختلـف  دولت هـای  می گیـرد.  صـورت  سـپتامر   ۱۱

پرونـدٔه  ایـن  بـه  رسـیدگی  جریـان  در  متحـده  ایـاالت 

طوالنـی دامئـا خواسـتار عـدم افشـای ارسار دولتـی در 

ایـن زمینـه شـده اند.

از  اخیـرا  امریـکا  رئیس جمهـوری  بایـدن،  جـو  امـا 

»دولـت  گفـت:  و  کـرد  اسـتقبال  دادگاه  ایـن  تصمیـم 

مـن متعهـد شـده که نهایـت شـفافیت را مطابـق قانون 

کنـد.« تضمیـن 

حـدود ۱۷۰۰ تـن از بازمانـدگان قربانیـان ایـن حادثـه 

بـا امضـای توماری خواسـتار آن شـده اند که جـو بایدن 

بـدون وفاکـردن به وعـده اش در مراسـم امسـال یادبود 

آنـان خواسـتار افشـای کلیـه  قربانیـان رشکـت نکنـد. 

وزیـر  نخسـت  سـخنگوی  از  نقـل  بـه  فرانسـه  خرگـزاری 

ارسائیـل گـزارش داد که ویلیـام برنز، رئیـس آژانس مرکزی 

افزایـش  پـی  و در  امریـکا )سـیا( روز سه شـنبه  اطاعـات 

تنش هـا میـان تهـران و تل آویـو بـه ارسائیـل سـفر می کند.

در همیـن حـال، پایـگاه خـری ارسائیلـی واالنیـوز اعـام 

کـرد کـه رئیـس سـیا قـرار اسـت بـا نفتالـی بنـت، نخسـت 

وزیـر و همچنیـن رئیـس جدیـد رسویس اطاعـات خارجی 

ارسائیـل )موسـاد( ماقـات و دربـاره برنامه هسـته ای ایران 

ورزش
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 خالـد پاینـده رسپرسـت وزارت مالیـه مـی گویـد کـه بخاطـر 

برخـی کارهـای شـخصی، از سـمتش اسـتعفا داده اسـت.

وی دیـروز در صفحـۀ تویـرش نگاشـته اسـت کـه تـا تعییـن 

ابراهیمـی  شـاه  عـامل  وزارت،  ایـن  بـرای  جدیـد  رسپرسـت 

معـاون گمـرکات را، بـه حیـث وارسـی کننـدۀ وزارت انتخـاب 

کـرده اسـت.

از سـوی دیگـر، رفیـع اللـه تابـع سـخنگوی وزارت مالیه گفت 

کـه وی از سـبب مشـکالت شـخصی، بـه رخصتی رفته اسـت؛ 

بـرای اینکـه کارهـای وزارت مالیـه بـا تاخیـر و مشـکل مواجـه 

نشـود، دیـروز از سـمتش اسـتعفا کـرد کـه از سـوی رئیـس 

جمهـور نیـز پذیرفته شـد.

اسـتعفای  از  پـس  قبـل  مـاه  هفـت  حـدود  پاینـده،  خالـد 

بـه حیـث رسپرسـت  پیشـین،  وزیـر  ارغندیـوال  عبدالهـادی 

بـود. گردیـده  تعییـن  مالیـه  وزارت 

 وزارت صحـت عامـه و آگاهـان طـب، از یکجـا شـدن آبهـای 

زیرزمینـی بـا مدفوع انسـانی در اکرث نواحی شـهر کابل  ابراز 

نگرانـی کـرده و گفتـه انـد که اگـر در ایـن زمینه توجه نشـود، 

ممکـن اسـت فاجعـه رخ بدهد.

دسـتگیر نظـری سـخنگوی ایـن وزارت، در صحبتی بـا آژانس 

خـری پـژواک گفـت هرچنـد کـه در مـورد آبهـای زیرزمینـی 

شـهرکابل، در سـالهای اخیر تحقیقات جدیدی انجام نشـده؛ 

امـا بـه اسـاس تحقیقاتی که قبالً انجام شـده بـود، ۷۷ درصد 

آب هـای زیرزمینـی ایـن شـهر، با مدفوع انسـانی یکجا شـده 

است.

موصـوف بـا بیـان اینکـه درشـهر کابـل سیسـتم منظـم فاضل 

آب وجـود نـدارد، افـزود: “اکـرث باشـندگان، به شـکل خودرس 

و غیـر معیـاری چـاه هـای فاضـل آب را حفـر کـرده انـد که در 

نتیجـۀ جـذب مـواد غایطـه انسـانی، آبهـای زیـر زمینـی آلوده 

شـده است.”

وی خاطرنشـان کـرد کـه هرچنـد آلودگی آبهـای زیرزمینی در 

متـام نواحـی شـهر کابـل وجـود دارد؛ امـا  بـه گفتـه موصـوف 

سـطح آلودگی بیشـر در نواحی ۱۱، ۱۵، ۱۳، ۱۸ و ۶ شـهر 

کابـل دیده می شـود.

نظـری، آلودگـی آبهـای زیـر زمینی شـهرکابل را نگـران کننده 

خوانـده  وگفـت: »آبهـای آلـوده در نـزد اسـتفاده کننـده هـا 

باعـث ایجـاد امراض مکروبی چون اسـهاالت، تشـکیل سـنگ 

گـرده  و ایجـاد درد در معـده و روده مـی گـردد.«

وی افـزود کـه وزارت صحـت عامـه از ایـن بابـت خیلـی نگران 

اسـت؛ زیـرا درحال حـارض نفوس شـهر کابل درحـال افزایش 

اسـت، اعـامر سـاختامنهای خـودرس توقـف نیافتـه و سیسـتم 

منظـم برای سیسـتم فاضـالب وجـود ندارد.

ذیربـط   هـای  ارگان  عاجـل  اقدامـات  خواسـتار  موصـوف 

درزمینـه گردیـد  و گفـت کـه بایـد ایـن اقدامـات، بیشـر از 

پیـش صـورت گیـرد تـا جلو حفـر چاه هـای فاضالب به شـکل 

غیـر معیـاری گرفتـه شـود.

آژانـس  بـه  داخلـه،   متخصـص  ملکـزی  نصیـر  داکرمحمـد 

خـری پـژواک گفـت کـه متامی بیـامری هـا به طور مسـتقیم 

یـا غیرمسـتقیم، بـا آلودگـی آب ارتبـاط دارنـد.

بـه گفتـه داکـر ملکـزی، از آنجایـی کـه آب یک مـاده حیاتی 

بـوده و بـرای سـالمتی رضوری اسـت؛ بناَء آب آلـوده می تواند 

باعـث بـروز بیـامری هـای ویروسـی، باکریایـی و انگلـی از 

جملـه مالریـا، سـالک، اسـهال، کـرم معـده وغیره شـود.

بربنیـاد معلومـات موصـوف، روزانـه نزدیـک به ۲۵ کـودک در 

رسارس کشـور بـه دلیـل نوشـیدن آب های آلـوده و غیر صحی  

مـی میرند.

ایـن متخصـص امـراض داخله، پیشـنهاد کرد کـه از طریق راه 

انـدازی برنامـه هـای آگاهی دهـی، به مردم فهامنده شـود که 

چگونـه از آلـوده شـدن آب هـای زیرزمینـی جلوگیـری کنند و 

چگونـه آبهـای آلوده را صحـی منایند.

اوگفـت کـه طبـق یـک برنامه منظم در قسـمت حفرچـاه های 

معیـاری بـرای فاضـالب، اقدام صـورت گیرد.

در همیـن حـال، داکر سـیالنی احمـدزی متخصـص امراض 

منطقـه  در  احمـدزی  الجـورد  شـفاخانه  در  موظـف  داخلـه 

پلچرخـی شـهرکابل نیـز از آلوده شـدن آب هـای زیرزمینی در 

 وزارت دفـاع کشـور اعـالم کـرد کـه شـب گذشـته در حملـه 

نیروهـای زمینـی و هوایـی در ولسـوالی دهـدادی والیـت بلخ 

۱۵۰ عضـو گـروه طالبـان کشـته و ۱۹ نفـر دیگر آنـان زخمی 

شـدند. بـه گفتـه ایـن نهـاد پاسـگاه امـام بُکـری و ولسـوالی 

دهـدادی پاکسـازی شـده اسـت.

ایـن وزارت گفتـه کـه مقـدار زیـادی مهـامت و سـالح طالبـان 

نیـز در ولسـوالی دهـدادی تخریـب شـده اسـت.

طالبـان نیـز گفتـه کـه در ولسـوالی دهـدادی و اطـراف شـهر 

مـزار بـه شـمول چهـار راهـی کُود بـرق ۱۹ قـرارگاه، پسـته ها  

و مناطـق وسـیعی را از نیروهـای دولتـی گرفتـه همچنین ۳۰ 

رسبـاز دولتـی را کشـته و یـا زخمـی کـرده انـد. درگیـری در 

شـامل افغانسـتان در روزهای گذشـته شـدت بیشـری یافته 

است.

بـا شـدت درگیری هـا در روزهـای گذشـته گـزارش شـد کـه 

فرماندهـی اش  مقـر  در  شـاهین   ۲۰۹ اردوی  قـل  فرمانـده 

اسـت. نداشـته  حضـور 

قـل اردوی ۲۰۹ شـاهین دیـروز اعـالم کـرده که جـرال ذبیح 

اللـه مهمنـد شـب گذشـته بـه عنـوان فرمانـده جدیـد این قل 

اردو معرفـی شـده اسـت. طالبـان روز )۱۸ اسـد( بـا حملـه 

بـه شـهر مـزار رشیـف بـه قومندانـی »امام بُکـری« و ولسـوالی 

کابـل اظهـار نگرانـی کرد.

وی افـزود: »بـه دلیـل آلودگـی  آب هـای زیرزمینـی و یکجـا 

شـدن مدفـوع انسـانی بـا آن، امـراض مکروبـی در بیـن مـردم 

بیشـر اسـت و یـک تعـداد کـودکان بـه دلیـل  ایـن امـراض 

بـه خصـوص اسـهاالت، سـاالنه جـان هـای خـود را از دسـت 

مـی دهنـد.«

موصـوف نیـز از ادارات ذیربـط خواسـت کـه در ایـن زمینـه 

توجـه کننـد.

درعیـن حـال، مسـئوالن مـی گویند کـه  برنامه هایـی را برای 

تنظیـم آب و مدیریت سیسـتم شـبکه های آبرسـانی منظم در 

متام سـاحات شـهر کابل روی دسـت دارند.

صـالح الدیـن کبیـر کارشـناس محیـط زیسـتی گفـت کـه آب  

شـهر کابـل، در مقایسـه بـا اسـتانداردهای WHO بـه طـور 

چشـمگیری آلـوده شـده اسـت.

آبهـای  آلودگـی  میـزان  مـورد  در  هرچنـد  کـه  افـزود  وی 

زیرزمینـی شـهر کابـل تحقیـق تـازه صـورت نگرفتـه؛ امـا بـه 

اسـاس تحقیقاتـی کـه قبـال انجـام شـده، حـدود۸۰ درصـد 

آب هـای زیرزمینـی شـهر کابـل با مدفوع انسـانی یکجا شـده 

اسـت.

هـردو منبع یادشـده مـی گویند که اگـر درجلوگیـری از آلوده 

شـدن آب هـای زیرزمینـی شـهرکابل توجـه نشـود، فاجعه رخ 

خواهـد داد؛ زیـرا از طریـق نوشـیدن آب هـای آلـوده بـه ویـژه 

آب هـای آلـوده بـا مدفـوع انسـانی، در بیـن مـردم  امـراض 

مکروبـی بـه رسعـت گسـرش خواهـد یافـت.

آبهـای  آلودگـی  از  نیـز  کابـل  شـهروندان  حـال،  همیـن  در 

انـد. نگـران  کابـل  شـهر  زیرزمینـی 

فرزانـه نعمـت، یکـن از باشـندگان قلعـه فتح الله شـهر کابل  

گفـت نظـر بـه تحقیقاتی که صـورت گرفتـه، گفته میشـود که 

آب هـای زیرزمینـی در اکـرث نواحـی شـهر کابـل آلـوده شـده 

وهمیـن آلودگـی آب ها اسـت که باعث شـیوع امـراض انتانی 

شـده است.

هـای  آب  آلودگـی  عمـدۀ  دالیـل  از  یکـی  وی،  گفتـۀ  بـه 

زیرزمینـی، حفـر چـاه های غیـر معیاری سـپتیک یـا فاضالب 

اسـت.

عواقـب  از  آگاهـی  بـدون  کابـل  »اکـرث شـهریان  گفـت:  وی 

جذبـی  فاضـالب  هـای  چـاه  معیـاری،  وسـازغیر  سـاخت 

حفرمـی کننـد؛ تـا در اینـده تخلیه نکننـد؛ در حالیکـه نه تنها 

آب آشـامیدنی منـزل خـود، بلکـه متـام سـاحه را با ایـن عمل 

شـان آلـوده مـی کننـد.«

بـه باورموصـوف، یگانـه راه حـل جلوگیـری از آلودگـی بیشـر 

آبهـای زیـر زمینـی، آگاهـی دادن بـه مـردم اسـت.

نـور اکـر ملکزاده، باشـنده منطقه ۳۱۵ شـهرکابل بـه پژواک 

گفـت: »آب هـای زیـر زمینـی شـهر کابل متاسـفانه نسـبت به 

سـالهای قبـل، خیلـی آلوده شـده اسـت؛ چون  که ازیک سـو 

نفـوس شـهر کابـل تـا رسحـد شـش میلیـون افزایـش یافتـه و 

ازجانبـی دیگـر، حفرچـاه هـای فاضـالب سـبب آلودگـی آب 

هـای زیرزمینی شـده اسـت.«

کودهـای  حـد  از  بیـش  اسـتفادۀ  و  هـا  زبالـه  دفـن  وی، 

کشـاورزی را از جملـه مـوارد دیگـر عنوان کرد که سـبب آلوده 

شـدن آب هـای زیرزمینـی درشـهر کابـل شـده اسـت. 

دهـدادی حملـه کردنـد. فرماندهـی قل اردوی ۲۰۹ شـاهین 

نیـز در ولسـوالی دهـدادی قـرار دارد.

در  ارتـش  نیروهـای  و  طالبـان  افـراد  میـان  دیـروز  درگیـری 

منطقـه کـود برق مـزار برای سـاعتها ادامه داشـت و براسـاس 

گزارشـها، نیروهـای ارتـش برای سـاعاتی بـا پشـتبانی هوایی 

وارد ایـن منطقـه شـدند ولـی بـا زخمـی شـدن منیب امیـری 

فرمانـده لـوای قـل اردوی ۲۰۹ شـاهین این منطقـه دوباره به 

دسـت طالبـان افتاد.

صبح دیروز صدای انفجار از قل اردوی ۲۰۹ شـاهین شـنیده 

شـد و آتش سـوزی در محل گزارش شـد. طالبان گفته بودند 

کـه آنـان با پرتـاب خمپاره)هـاوان( به انبـار مهامت ایـن مرکز 

نظامی، باعث آتش سـوزی شـده اند.

نظرخـدا پامیـری، معـاون سـخنگوی قـل اردوی شـاهین بـه 

بی بی سـی گفـت کـه صبـح دیـروز در یـک انبـار مهـامت کـه 

رسگلوله هـا و مهـامت غیرقابـل اسـتفاده در آنجـا نگهـداری 

می شـد، بـه دلیـل بی احتیاطـی آتـش سـوزی صـورت گرفـت 

و انفجـار نیـز ناشـی از ایـن حادثـه بـوده کـه بـا رسـیدن آتش 

نشـانی، آتـش مهـار شـده اسـت. پرتـاب هـاوان به سـمت قل 

اردوی ۲۰۹ شـاهین بی پیشـینه نیسـت، طالبـان قبـل از این 

نیـز چنـد بـار بـه سـمت آن هـاوان پرتـاب کـرده بودند.

سرپرست وزارت مالیه از سمتش استعفا کرد   

تشدید درگیری در شمال افغانستان؛ فرمانده سپاه ۲۰۹ شاهین تغییر کرد

وزارت صحت: 
اگر جلو آلودگی آبهای زیرزمینی در کابل گرفته نشود، فاجعه رخ می دهد   

 

 

 

 

اداره احصاییه:
 ارزش صادرات خدمات در سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۷.۳ درصد افزایش یافته است    

بیست وشش تن به جرم قاچاق مواد مخدر به ۲ تا ۱6 سال حبس محکوم شدند   

قضیه اختطاف بانو علی خیل همچنان گنگ است؛
 هیات افغانستان از اسالم آباد دست خالی برگشت   

وزیر عدلیه: جنگ و ناامنی سبب شده که در مبارزه با قاچاق انسان پیشرفت چشم گیری نداشته باشیم   

قضیـه  کـه  می گویـد  افغانسـتان  خارجـه  وزارت   

نجیب اللـه  دخـر  علی خیـل  سلسـله  ربـودن 

علی خیـل سـفیر افغانسـتان در اسـالم آباد همچنان گنگ اسـت 

و مقام هـای پاکسـتانی در ایـن مـورد بـا وزارت خارجـه همـکاری 

الزم را نکـرده اسـت. ایـن وزارت سه شـنبه 19 اسـد بـا انتشـار 

خرنامـه ای می گویـد کـه هیاتـی از حکومـت جمهـوری اسـالمی 

افغانسـتان اخیـرا در پیونـد بـه قضیـه اختطـاف و شـکنجه دخر 

سـفیر افغانسـتان در اسـالم آباد، بـه پاکسـتان سـفر کـرده بـود.

ایـن وزارت می افزایـد کـه یافته هایـی را که حکومت پاکسـتان به 

ایـن هیات رشیک سـاخته اسـت، کافی نبوده اسـت.

در خرنامـه وزارت خارجـه عـالوه شـده اسـت:»در جریـان ایـن 

و  معلومـات  بعضـی  قضیـه  پیرامـون  پاکسـتان  جانـب  سـفر، 

یافته هـا را بـا هیـات افغانسـتان در میان گذاشـت. امـا اظهارات 

و  بـوده  قضیـه  از  متفاوتـی  روایـت  بیانگـر  پاکسـتانی  مقامـات 

متاسـفانه بـه مسـائل اساسـی از جملـه چگونگـی وقـوع حادثه و 

نبـود.« شناسـایی عامـالن آن، معطـوف 

اقدامـات  از  را  نارضایتـی جـدی وزارت خارجـه کشـور  اعالمیـه 

ناچیـز حکومـت پاکسـتان در خصـوص قضیـه خانـم علی خیـل 

می دهـد. نشـان 

وزارت خارجـه ترصیـح می کنـد:» طبق توافقی که در روز نخسـت 

دیـدار هیات هـای دو طـرف در اسـالم آباد بـه میـان آمـده بـود، 

هیات کشـور از مقامات پاکسـتانی خواسـت تا برای بررسـی های 

بـه  مرتبـط  معلومـات  پاکسـتان همـه  تخنیکـی، جانـب  بیشـر 

قضیـه اختطـاف را  بـا جانـب افغانسـتان در میـان گذارنـد. امـا 

متأسـفانه ایـن اطالعـات در دسـرس هیـات قـرار داده نشـد.«

در خرنامـه آمده اسـت کـه مدارک شـفاخانه و گزارش های طبی 

 فضـل احمـد معنـوی، وزیـر عدلیـه می گویـد کـه 

جنـگ و ناامنـی سـبب شـده کـه افغانسـتان در 

مبـارزه عملـی بـا قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجـران پیرشفتـی 

نداشـته باشـد. 

وزارت عدلیـه روز سه شـنبه، 19 اسـد نشسـت کمیسـیون عالـی 

محوریـت  بـا  را  مهاجـران  قاچـاق  و  انسـان  قاچـاق  بـا  مبـارزه 

گـزارش اخیـر وزارت خارجـه امریـکا از وضعیـت مبـارزه بـا قاچاق 

انسـان و قاچـاق مهاجـران در کابل برگزار کـرد و نتایج آن در یک 

نشسـت خـری از سـوی وزیـر عدلیـه ارایه شـد. این نشسـت که 

بـه ریاسـت فضـل احمد معنـوی، وزیـر عدلیه با اشـراک معینان 

و مناینـدگان وزارت خانه هـا و ادارات عضـو، برگـزار شـد و در آن 

گـزارش اخیـر وزارت امـور خارجه امریکا مورد بحـث و تحلیل قرار 

گرفـت. وزیـر عدلیه گفت: »در گزارش ارایه شـده، افغانسـتان در 

رده سـوم )اخیـر( قـرار گرفتـه و جنـگ و ناامنـی سـبب شـده کـه 

در مبـارزه عملـی بـا قاچاق انسـان و قاچـاق مهاجـران پیرشفتی 

در  مهمـی  اقدامـات  چنـد  هـر  کـه  افـزود  او  باشـیم.«  نداشـته 

راسـتای مبـارزه بـا این پدیده صـورت گرفته اما بـرای جهان قابل 

قناعـت نیسـت و انتظـار دارنـد تـا گام هـای عملـی بیشـری در 

این راسـتا برداشـته شـود.

آقـای معنـوی ترصیـح کـرد کـه هرچنـد اراده دولـت افغانسـتان 

بـرای مبـارزه بـا قاچـاق انسـان و قاچاق مهاجـران به ویـژه مبارزه 

بـا پدیـده »بچه بـازی« مـورد تاییـد و متجیـد ایـاالت متحـده قـرار 

گرفتـه امـا در عرصه تطبیقـی، پیرشفت چشـم گیری وجود ندارد. 

او همچنیـن از رسـیدگی بـه قضایـای آزار و اذیت جنسـی اطفال 

صفـوف  در  اطفـال  اسـتخدام  بـا  جـدی  برخـورد  و  مکاتـب  در 

نیروهـای امنیتـی از اقدامـات عملـی مهـم کـه طـی یـک سـال 

گذشـته انجـام یافته اسـت، یـاد کرد. وزیـر عدلیه اضافـه کرد که 

قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجـران در کشـور وجـود دارد و تعداد 

 اداره ملـی احصائیـه و معلومـات اعـالم کـرده 

مالـی  سـال  در  خدمـات  صـادرات  کـه  اسـت 

 ۷.۳ میـزان  بـه   ۱۳۹۸ مالـی  سـال  بـه  مقایسـه  بـا   ۱۳۹۹

اسـت. یافتـه  افزایـش  درصـد 

ایـن اداره روز سه شـنبه، 19 اسـد با انتشـار خرنامـه ای گفته 

اسـت کـه ارزش صـادرات خدمـات در سـال مالـی ۱۳۹۹، 

و  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  قضایـی  و  مرکزعدلـی   

مسـکرات اعـالم کـرده اسـت کـه در جریـان یـک 

هفتـه گذشـته 26 تـن به شـمول 1 تـن خانـم در ارتبـاط بـه 19 

قضیـه جرایـم قاچـاق مـواد مخـدر و مسـکرات 2 تـا 16 سـال 

حبـس محکـوم شـدند.

ایـن مرکـز روز سه شـنبه، 19 اسـد بـا انتشـار خرنامـه ای گفتـه 

اسـت کـه از جمـع محکومان، 9 تن در ارتباط بـه 9 قضیه از 2 تا 

16 سـال حبس از سـوی محکمـه ابتداییه مرکـز عدلی و قضایی 

مبـارزه بـا مـواد مخدر و مسـکرات محکـوم به مجازات شـدند. 

همچنـان 17 تـن به شـمول 1 تـن خانـم در ارتبـاط بـه 10 قضیه 

از سـوی محکمـه اسـتیناف مرکـز عدلـی و قضایی مبـارزه با مواد 

مخـدر و مسـکرات بـه حبس هـای تنفیـذی مختلـف محکـوم بـه 

و سـایر شـواهد دست داشـته به صـورت واضـح بیانگر آن اسـت که 

بانـو سلسـله علی خیل ربوده و شـکنجه شـده بود. 

تـا  تـام دارد  ایـن خرنامـه حکومـت افغانسـتان آمادگـی  طبـق 

عامـالن قضیـه خانـم علی خیـل شناسـایی و مـورد پیگـرد قـرار 

گیرنـد. وزارت خاجـه کشـور در ایـن خرنامه با تاکیـد از حکومت 

پاکسـتان خواسـته اسـت تا در مورد شناسـایی و محکمه عامالن 

ایـن قضیـه جدیـت الزم بـه خـرج دهد.

زیـادی از اطفـال از والیتهای دوردسـت، تحت نـام آموخن علوم 

دینـی از خانواده های شـان گرفتـه شـده و بـه پاکسـتان قاچـاق 

داده  تعلیـم  تروریسـتی  اعـامل  برای شـان  آنجـا  در  و  می شـوند 

توسـط  اطفـال  ایـن  از  زیـادی  تعـداد  کـه  می شـود. وی گفـت 

و  شـده  برگردانـده  دوبـاره  اسـتخباراتی  و  امنیتـی  نیروهـای 

تحـت حامیـت دولـت قـرار گرفته انـد.  او افـزود کـه عـدم آگاهی 

خانواده هـا از ارضار قاچـاق مهم تریـن عامـل ایـن پدیـده اسـت؛ 

همچنیـن تاکیـد کـرد کـه اقدامـات و مبـارزه بـا قاچـاق انسـان و 

حـدود ۶۹۹ میلیـون و ۵۷۱ هـزار دالر امریکایی بوده اسـت.

خرنامـه افـزوده کـه ارزش مجموعـی صـادرات خدمـات در 

بـوده کـه در  دالـر  میلیـون ۹۵۴ هـزار  سـال 1398، ۶۵۲ 

سـال 1399، بیشـر از ۴۶ میلیون و ۶۱۷ هزار دالر افزایش 

داشـته اسـت. در خرنامه آمده اسـت که در این سـال مالی، 

خدمـات کسـب و کار بـا ۳۱۰ میلیـون و ۲۸۶ هـزار دالـر و 

مجازات شـدند.

در خرنامـه آمـده اسـت کـه ارگان های کشـفی به طـور مجموعی 

 38 هیروییـن،  نـوع  مخـدر  مـواد  کیلوگـرام   711 مقـدار  بـه 

کیلوگـرام تریـاک، 164 کیلوگـرام چـرس، 15 لیرانهایدرایـد و 

21 کیلوگـرام مـت امفتامین)شیشـه( را از نـزد محکومـان کشـف 

و ضبـط کردنـد. 

و  عدلـی  تعقیـب  غـرض  محکومـان  ایـن  کـه  افـزوده  خرنامـه 

و قضایـی  مرکزعدلـی  بـه  نسبتی شـان  بـا دوسـیه های  قضایـی 

مبـارزه با مواد مخدر و مسـکرات فرسـتاده شـده و پـس از تحقیق 

و اقامـه دعـوا توسـط سـارنواالن موظـف از سـوی محاکـم ایـن 

مرکـز، در موردشـان حکـم صـادر شـد.  

گذشـته،  هفتـه  یـک  جریـان  در  کـه  می کنـد  عـالوه  خرنامـه 

سلسـله علی خیـل دخـر نجیب الله علی خیل سـفیر افغانسـتان 

آبـاد بـه تاریـخ 25 رسطـان مطابـق 16 جـوالی، در  در اسـالم 

اسـالم آبـاد پایتخـت پاکسـتان ربـوده شـده بـود کـه بعـد از چند 

سـاعت رهـا گردیـد. خانـم علی خیـل مدعـی اسـت کـه در ایـن 

مـدت مـورد شـکنجه قـرار گرفتـه و طبـق معلومـات وزارت خارجه 

کشـور اسـناد طبـی نیـز نشـان می دهـد کـه خانـم علـی خیـل 

مـورد آزار و شـکنجه قـرار گرفتـه بـود.

قاچـاق مهاجـران جـدی اسـت. وی گفـت: »اقدامات پیشـگیرانه 

بـرای جلوگیـری از قاچـاق انسـان، رسـیدگی به قضایـای قاچاق 

انسـان و رسـیدگی بـه قربانیـان سـه موضوعـی اسـت کـه ایاالت 

متحـده امریـکا در گـزارش خـود بـه آن تاکیـد کـرده اسـت.«

رشایـط،  بـه  توجـه  بـا  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  معنـوی  آقـای 

افغانسـتان از تعزیـرات احتاملـی معافیـت حاصـل کنـد و ایـن 

موضـوع سـبب قطـع کمک هـای مالـی ایـاالت متحـده امریـکا 

نشـود. 

خدمـات اجنـاس دولتـی کـه در جـای دیگـر ثبـت نباشـند، 

در  را  ارزش  بیشـرین  دالـر  هـزار   ۱۲۳ و  میلیـون   ۱۰۲ بـا 

داشـته اند. صـادرات خدمـات 

و  سـاخت  ترانسـپورتی،  خدمـات  آن،  تعقیـب  بـه  همچنیـن 

سـاز، سـفر و خدمـات معلوماتـی، ارتباطـات و کمپیوتـری نیز 

ارزش قابـل توجهـی در صـادرات خدمـات کشـور دارنـد.

شـاخه های  شـامل  خدمـات  سـکتور  خرنامـه،  از  نقـل  بـه 

فعالیـت اقتصادی ماننــد ترانســپورت و مخابـرات، هوتل ها و 

رســتورانت ها، بانک هــا، بیمـه، راهنـامی معامـالت، مالکیت 

غیـر  موسسـه های  دفـاع،  و  عامـه  اداره  مسـکونی،  منـازل 

به شـمول کمک هـای  و شـخصی  دولتـی، خدمـات حرفـوی 

داخلـی، تعلیـم و تربیــت، مواظبت هـای صحـی، گاراچ هـــا، 

ترمیـامت و سـایر خدمـات می باشـد.

اداره ملـی احصائیـه و معلومـات، ارقام صـادرات خدمات را به 

تفکیـک نـوع خدمـات صادر شـده، ارزش خدمـات و برخی از 

شـاخص های دیگـر از د افغانسـتان بانـک دریافت کـرده و آن  

را توحیـد، تحلیـل و طـی سـالنامه احصائیـوی ۱۳۹۹ به نرش 

رسـانیده است. 

بـا تشـدید درگیری هـا و اوضـاع بـد امنیتی در کشـور احتامل 

بـر آن اسـت کـه رقم صـادرات خدمـات در سـال روان ۱۴۰۰ 

خورشـیدی کاهـش یابـد. در همیـن حـال، براسـاس برخـی 

صـادرات  میـزان  تجـارت،  و  صنعـت  وزارت  از  گزارش هـا 

افغانسـتان بـه کشـورهای مختلـف منطقـه و جهـان در شـش 

مـاه اول سـال مالـی ۱۴۰۰ خورشـیدی حـدود سـی درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت.

پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات و سـایر ارگان هـای 

کشـفی و امنیتـی کشـور، 10 تـن مظنـون را در ارتبـاط بـه 7 

قضیـه جرایـم قاچـاق مـواد مخـدر، بازداشـت و مظنونـان را بـا 

قضایـی  و  عدلـی  تعقیـب  منظـور  بـه  نسبتی شـان  دوسـیه های 

بـا مـواد مخـدر و مسـکرات  بـه مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه 

فرسـتادند.

در خرنامـه گفتـه شـده کـه ایـن افراد بـا مقادیـری از انـواع مواد 

مخـدر از والیت هـای کابـل، کندهـار و فـراه بازداشـت شـده و 

پس از بررسـی های ابتدایی ۷۲ سـاعته توسـط مدیریت عمومی 

دوسـیه های   بـا  مظنونـان  مرکـز،  البراتـوار  و  بررسـی  تدقیـق، 

ریاسـت عمومـی  بـه  بیشـر  بـه منظـور تحقیقـات  نسبتی شـان 

مـواد  بـا  مبـارزه  و قضایـی  سـارنوالی اختصاصـی مرکـز عدلـی 

مخـدر و مسـکرات فرسـتاده شـدند.   

در خرنامـه ذکـر شـده اسـت کـه از جملـه بازداشـت شـدگان، 3 

تـن آن افـرادی انـد کـه می خواسـتند مـواد مخـدر از نـوع مـت 

امفتامین)شیشـه( را با اسـتفاده از شـیوه مشـبوع شـده در بیک، 

پطلـون و بکـس از میـدان هوایـی بیـن املللـی حامـد کـرزی بـه 

و  ارگان هـای کشـفی  از سـوی  کـه  انتقـال دهنـد  کشـور هنـد 

امنیتـی و سـارنوال موظـف مرکـز عدلـی و قضایی مبـارزه با مواد 

مخـدر و مسـکرات شناسـایی و بازداشـت شـدند.

مطابـق خرنامـه، براسـاس تعدیـالت اخیـر در قانـون مبـارزه بـا 

مـواد مخـدر و مسـکرات، مرکزعدلـی و قضایی مطابـق ماده های 

قضایـی  و  عدلـی  رسـیدگی  صالحیـت  قانـون  ایـن   17 و   ۱۶

قضایـای کـه مقـدار آن بیشـر از یـک کیلوگرام هیرویین، بیشـر 

مخـدر  مـواد  گـرام  از۱۰۰  بیشـر  مورفیـن،  کیلوگـرام  یـک  از 

انهایدرایـت،  اسـتیک  تیـزاب  لیـر   ۵۰ از  بیشـر  سـنتیتیک، 

مرتکـب زرع بیشـر از ۵۰ جریـب مـواد مولـد مواد مخدر، بیشـر 

از۲۰۰ لیـر مرشوبـات الکولـی، بیشـر از ۱۰ کیلوگـرام تریـاک 

و بیشـر از ۵۰ کیلوگـرام چـرس باشـند از رسارس کشـور را دارد.
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