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شبکه العالم: حمله به نفتکش 
شرکت اسرائیلی تالفی جویانه بود 

بیگانه هراسی در ترکیه 
افزایش می یابد 

 شـبکه خبـری العالـم متعلق به ایـران می گویـد »نیروهای 
مقاومـت« مسـئول حملـه بـه یـک نفتکش تحـت مدیریت 
یک شـرکت اسـرائیلی هسـتند. در ایـن حمله کـه ظاهرا با 
پهپـاد انجام شـده دو خدمـه بریتانیایی و رومانیایی کشـتی 

جان خـود را از دسـت داده اند....

 ورود پناهجویـان از افغانسـتان، سـوریه و ایران سـبب 
تقویـت  ترکیـه  در  خارجی سـتیزانه  روحیـه  شـده  
شـود. هـر مقـدار کـه شـمار پناهجویـان در ترکیـه رو 
بـه افزایـش اسـت بـه همان مقـدار نیـز نظـرات منفی 

نسـبت  بـه حضـور آنهـا  ...

 مجموعـه نامه  هـای »دویـدن« )نامه هـای بـه ملیلـه( 

نوشـته ارشف فـروغ بـه زودی توسـط انتشـارات نـر 

واژه در کابـل منتر می شـود. ارشف فروغ نویسـنده 

افغانسـتان مـا  بـا روزنامـه  نامه هـا در صحبـت  ایـن 

گفـت کـه این مجموعه تـا دو هفته دیگر زیر ماشـین 

چـاپ رفتـه و به دسـت ...

صفحـه  در  اسـد   9 شـنبه  روز  علـم  لینـا  خانـم   

فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه بـرای دومیـن بـار بـه 

عنـوان عضـو هیـأت داوران جشـنواره جهانـی امجن 

کنـد.  مـی  اشـراک  جشـنواره  ایـن  در  اندیـا 

این جشنواره از 24 سپتامرب...
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مجموعه نامه های »دویدن« 
به زودی منتشر می شود 

هنری

اجماع ملی در دفاع از نظام و 
جمهوریت و مبارزه با افراطیت 

گروه طالبان و شرارت های 
اجتماعی 

ادامه سریال سقوط ولسوالی ها؛ 
عامل چیست؟  

 تشـدید جنگ و خشـونت در افغانسـتان نظام سیاسـی 
در افغانسـتان را در معـرض تهدیـد جـدی قـرار داده 
اسـت. بـا توجـه بـه حجـم مشـکالت و چالـش هـای 
سیاسـی و امنیتی و دخالت آشـکار کشـورهای همسایه 
در امـور داخلـی افغانسـتان، تنها حکومت نمـی تواند با 

ایـن چالـش هـا مقابله کنـد. ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی بزرگان سیاسی و جهادی:

 ورزشکاران افغانستان موفق به 
کسب مدال از بازی های المپیک 

نشدند

 چین صدر نشین است

انتقـام  حمـات  طالبـان  کـه  می گویـد  بـر  حقـوق  دیده بـان   

جویانـه را افزایـش داده و منتقـدان خـود را هـدف قـرار می دهند.

گفتـه  بیانیـه ای  در  اسـد(   8( جمعـه  روز  بـر  حقـوق  دیده بـان 

اسـت کـه باوجـود ادعـای طالبـان مبنـی بـر اینکـه جنگجویـان 

شـان را بـه خویشـتنداری و حوصلـه دسـتور داده انـد، ایـن گـروه 

اعضـای مشـکوک دولـت، نیروهای امنیتـی و حتا بسـتگان آنان را 

بازداشـت و اعـدام کـرده انـد.

در یکـی از تـازه تریـن مـوارد، شـاری از افـراد مسـلح طالبان نظر 

محمـد مشـهور بـه خاشـه جـوان،  طنزپـرداز قندهـاری را بـه تاریخ 

22 جـوالی از خانـه اش در جنوب قندهار ربـوده و او را مورد رضب 

وشـتم قـرار داده و سـپس بـه رضب گلولـه به قتل می رسـانند.

پولیـس  نیروهـای  صفـوف  در  محمـد  نظـر  کـه  می شـود  گفتـه 

نیـز وظیفـه انجـام مـی داد، امـا بیشـر طنزپـردازی می کـرد و در 

داشـت. زیـادی  دوسـتداران  اجتاعـی  شـبکه های 

بـه گـزارش صـدای امریـکا، پـس از انتشـار ویدیـو رضب و شـتم 

خاشـه جـوان در شـبکه های اجتاعـی طالبـان اعـراف کردند که 

دو جنگجـوی آنـان او را کشـته انـد.

حقـوق  دیدبـان  در  آسـیا  بخـش  مسـوول  گاسـمن،  پریشـیا 

بـر گفـت: »ظاهـراً طالبـان خاشـه جـوان را بـه خاطـری اعـدام 

کردنـد کـه او رهـربان طالبـان را مسـخره می کـرد. قتـل او و سـایر 

طالبـان  فرماندهـان  کـه  می دهـد  نشـان  اخیـر  بدرفتاری هـای 

می خواهنـد تـا کوچکریـن انتقـاد یـا اعـراض را بـا خشـونت از 

بیـن بربنـد.«

روسـتاهای  در  کـه  می گوینـد  قندهـار  در  بـر  حقـوق  فعـاالن 

اطـراف مرکـز ایـن والیـت، فرماندهـان طالبـان شـار زیـادی از 

افـرادی را کـه بـا دولت یـا پولیس ارتباط داشـتند، بازداشـت کرده 

انـد. در یـک مـورد دیگر، جنگجویـان طالبان به تاریـخ 16 جوالی 

دو مـرد را که برادرانشـان با ریاسـت امنیت ملـی کار می کردند، از 

خانه هایشـان در ولسـوالی دنـد ربودنـد. نزدیـکان آنهـا مـی گویند 

کـه از آن زمـان هیـچ خـربی از ایـن دو نفـر ندارنـد.

افـزون بـر آن در اواسـط ماه جوالی، بر اسـاس گزارش یک رسـانه، 

جنگجویـان طالبـان احمداللـه، افرس پیشـین پولیس را در سـپین 

بولـدک بازداشـت کردنـد. از آن بـه بعـد خانـواده اش خـربی از او 

ندارنـد. کاکای احمداللـه می گویـد کـه طالبـان نامه هایی ارسـال 

کـرده و گفتـه بودنـد هـر کسـی کـه با دولـت یـا نیروهـای خارجی 

کار کـرده باشـد اگـر به رهـربی طالبان گزارش دهـد و »جرم خود« 

را بپذیرد آسـیبی منـی بیند.

محاکمـه،  بـدون  هـای  اعـدام  بردوسـتانه  امللـل  بیـن  قوانیـن 

ناپدیـد شـدن اجبـاری و سـایر بدرفتاری هـا بـا بازداشـت شـدگان 

را جنایـت جنگـی شـمرده و آنـرا منـع می کنـد. براسـاس قوانیـن 

بیـن املللـی، بازداشـت غیرنظامیـان و حمات تافـی جویانه نوع 

مجـازات جمعـی بـوده و ممنـوع می باشـد.

خانـم گاسـمن گفـت: .« رهـربی طالبان همـواره ایـن بدرفتاری ها 

را رد می کننـد، امـا ایـن جنگجویانـی آنهـا اسـتند و آنان مسـولیت 

متوقـف کردن کشـتارها را بـر عهده دارند. » طالبـان هنوز در مورد 

ایـن ادعاها اظهـار نظری نکـرده اند.

ایـن بیانیـه در حالـی منتـر می شـود که سـایر گروه هـای حقوق 

بـری ابـراز نگرانـی کـرده اند کـه طالبان »نظـام« دلخـواه خود را 

در مناطقـی کـه اخیـراً تـرف کـرده اند پیـاده کـرده و حقوق بر 

در آنجـا رعایت منی شـود. 

وزیـر  حلیمـی،  محمدقاسـم   

ارشـاد، حـج و اوقـاف بـا انتقـاد از 

امـور  وزیـر  از  افغانسـتان  پاکسـتان در  مداخلـه 

دینـی، رئیس شـورای علای آن کشـور و علای 

مانـع  کـه  کـرد  درخواسـت  پاکسـتان  حقانیـه 

افغانسـتان  امـور  در  پنجـاب  حکومـت  مداخلـه 

شـوند.

آقـای حلیمـی روز شـنبه 9 اسـد در یک نشسـت 

خـربی در کابـل عاوه بـر اینکه از سیاسـت های 

مولـوی  کـرد،  انتقـاد  شـدت  بـه  پاکسـتان 

گازرگاه  مسـجد  امـا  انصـاری،  مجیب الرحـان 

رشیـف هـرات را نیـز »منافـق« خطـاب کـرد.

وزیـر حـج و اوقـاف بـا انتقـاد سـخت از اظهارات 

اخیـر مولوی مجیـب الرحان انصـاری، او را فرد 

فروختـه شـده و منافق خطاب کـرد و از نهادهای 

مسـئول تقاضـا کـرد بـا هـر فـرد از افـراد کشـور 

کـه بـا دشـمن یکجـا می شـود و از دشـمن دفـاع 

می کنـد، برخـورد قاطـع کنـد و به زنـدان افگنده 

شود.

مولـوی مجیـب الرحـان انصـاری، اخیـر در یک 

کـه  می کنیـم  تـاش  مـا  کـه  گفـت  سـخرنانی، 

مـردم در برابـر گـروه طالبـان مقاومـت نکننـد تـا 

امـارت اسـامی شـهر هـرات را تـرف کنـد. این 

عـامل دیـن پیـش از ایـن نیـز اظهـارات جنجالـی 

در مـورد نظـام کـرده بـود.

در ایـن نشسـت خـربی در کابـل، مولـوی سـعید 

علـای  شـورای  عضـو  احسـاس،  الرحـان 

افغانسـتان بـه منایندگـی از این شـورا بـه تجدید 

تعهـد برحایـت از نیروهـای دفاعـی و امنیتـی 

کشـور تأکیـد کـرد و از ایـن نیروهـا کـه بـه خاطر 

حفاظـت از مردم و کشـور خویـش هرلحظه آماده 

سپاسـگزاری  اسـتند،  جانفشـانی  و  فـداکاری 

کرد.

حجـت االسـام علـی عطایـی، یکـی از عاملـان 

دیـن نیـز در نشسـت قدردانـی از دگرمـن بشـیر 

را  احمـد فیضـی )فـردی کـه منـاز عیـد قربـان 

در ارگ امامـت کـرد(، بـا تأکیـد بـر حایـت از 

نیروهـای دفاعـی و امنیتی کشـور افـزود که قرآن 

عظیـم الشـان در برابـر ظاملـان وخاینانـی که به 

بریـت ظلـم مـی کننـد، دسـتور ایسـتادگی و 

مقابلـه بـا اسـتفاده از قـوت و زور را داده اسـت.

عقیدتـی  امـور  رییـس  عبدالـرازق،  جـرنال 

وزارت دفـاع ملـی، بـا سپاسـگزاری از حایـت و 

قدردانـی وزارت ارشـاد، حـج و اوقـاف و علـای 

کشـور از نیروهـای دفاعـی و امنیتـی گفـت کـه 

حایـت علـا بـه آنـان روحیـه قـوی تر مـی دهد 

تـا در برابـر ظاملـان بیشـر از پیـش ایسـتادگی 

کننـد و بـه دفـاع از اسـام، رسزمین و مـردم خود 

بپردازنـد.

مولـوی فضـل کریـم رساجی، نیز در این نشسـت 

از رهـربی وزارت دفـاع ملـی در خواسـت منود به 

پـاس رشـادت و شـجاعت افـرسی کـه بـا متانـت 

الزم، منـاز عیـد فطـر را در ارگ امامـت کرد، یک 

رتبـه افتخاری تفویض گـردد. او اطمینان داد که 

علای کشـور قاطعانـه در کنار نیروهـای دفاعی 

و امنیتـی کشـور ایسـتاده انـد و از آنـان حایـت 

مـی کننـد. در پایـان این نشسـت، دگرمن بشـیر 

احمـد فیضـی، از رهـربی وزارت ارشـاد، حـج و 

اوقـاف وعلـای دینـی کـه بـه خاطـر قدردانی از 

وی حضـور بـه هـم رسـانیده و بـار دیگـر حایـت 

کشـور  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  از  را  شـان 

اعـام منودنـد، سپاسـگزاری کرد.

 هیـچ یـک از پنج ورزشـکاری کـه به منایندگی از افغانسـتان 

در مسـابقات تابسـتانی املپیـک در جاپـان اشـراک کردند، 

مـدال گرفتـه نتوانسـتند. سـه تن آنـان روز جمعه )۸ اسـد( و 

روز شـنبه )۹ اسـد( مسـابقه کردند. عارف پیان، سـخنگوی 

کمیتـۀ ملـی املپیـک افغانسـتان بـه رادیـو آزادی در مـورد 

نتایـج ایـن بازی هـا چنین گفـت: »مسـابقات کیمیا یوسـفی 

در دوش صـد مـر روز گذشـته انجـام شـد کـه متأسـفانه بـه 

مـدال دسـت یافته نتوانسـت  ...

 رقابت هـای املپیـک توکیـو، بـا وضـع محدودیت هـای تـازه 

جاپـان،  در  کرونـا  ویـروس  مثبـت  مـوارد  افزایـش  از  پـس 

همچنـان ادامـه دارد. تـا اکنـون چیـن بـا کسـب ۱۹ مـدال 

طـا در جایـگاه نخسـت قـرار دارد. جاپـان هـم کـه میزبـان 

ایـن رقابت هاسـت، توانسـته ۱۷ مدال طا بگیـرد و در جای 

دوم مبانـد. ایـاالت متحـده امریـکا تـا اکنـون ۱۴ مـدال طا 

گرفتـه و در جـدول رقابت هـا سـوم اسـت. بـا آنکـه بازی هـای 

املپیـک بـه خاطـر  ...

ورزش
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دیده بان حقوق بشر:
 طالبان منتقدان خود را هدف قرار می دهند    

وزیر حج از عالمان پاکستانی:
 مانع مداخله حکومت پنجاب در امور افغانستان شوید؛ 

»مجیب الرحمان انصاری منافق است«

مردم را برای دفاع از کشور،
 بسیج و تشویق می کنیم  



مردم را برای دفاع از کشور، بسیج و تشویق می کنیم   
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سرمقاله

 تشـدید جنـگ و خشـونت در افغانسـتان نظـام سیاسـی در 

افغانسـتان را در معـرض تهدیـد جـدی قـرار داده اسـت. بـا 

توجـه بـه حجـم مشـکالت و چالـش هـای سیاسـی و امنیتـی 

داخلـی  امـور  در  همسـایه  کشـورهای  آشـکار  دخالـت  و 

هـا  چالـش  ایـن  بـا  توانـد  منـی  حکومـت  تنهـا  افغانسـتان، 

کنـد.  مقابلـه 

ظرفیـت  و  توانایـی  از  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  هرچنـد 

را  دشـمن  تحـرکات  جلـو  تواننـد  مـی  و  برخوردارنـد  باالیـی 

در شـهرهای بـزرگ بگیرنـد؛ امـا وسـعت جغرافیـای جنـگ و 

حمـالت پیاپـی گـروه هـای تروریسـتی ایجـاب مـی کنـد کـه 

مـردم در کنـار حکومـت و نیروهـای امنیتـی ایسـتاده و ارزش 

هـای مشـرک شـان دفـاع کننـد. 

جامعـه  بـرای  قبـول  قابـل  اساسـی  قانـون  برابـری،  آزادی، 

افغانسـتان و جامعـه بیـن املللـی و نظـام سیاسـی مبتنـی بـر 

اصـول دموکراتیـک از ارزش هـای مشـرک مـردم افغانسـتان 

بـه شـار مـی رود. ایـن ارزش هـا اکنـون در معـرض تهاجـم 

گـروه هـای افراطـی قـرار گرفتـه اسـت و اگـر متحدانـه و بـه 

موقـع از آنهـا دفـاع نشـود، ممکـن اسـت جـای ایـن ارزش ها 

را خرافـات دینـی، سـنت هـای قبیلـوی و سـلیقه هـای فردی 

بگیرنـد. از ایـرو امـروز رضور اسـت کـه در متامـی مسـایل و 

موضوعـات کشـور اجـاع ملـی و داخلـی بـه صـورت عملـی 

بوجـود بیایـد. جنـگ و ناامنـی در مـاه هـای اخیـر بـه وضـوح 

نشـان داد کـه بـدون اجـاع ملی و حفـظ اتحـاد و یکپارچگی 

ارزش  تضمیـن  افراطـی،  هـای  گـروه  برابـر  در  ایسـتادگی  و 

مـی  ناممکـن  افغانسـتان  جامعـه  بـرای  دموکراتیـک  هـای 

باشـد. گـروه طالبـان افراطیـت مذهبـی را تبلیـغ مـی کننـد 

و محدودیـت هـای غیـر منطقـی را بـر زندگـی شـخصی مـردم 

وضـع مـی کنـد و در مناطـق در کنـرل شـان بـه جـز تکفیـر، 

شـالق، گلولـه و کـوچ اجبـاری دیگـر هیـچ اثـری از آرامـش، 

ثبـات و آزادی بـه مشـاهده منی رسـد. طالبان یـک رش مطلق 

اسـت و در برابـر رش مطلـق متامـی شـهروندان کشـور مکلـف 

انـد کـه بـا متـام تـوان خـود ایسـتاد شـوند.  تـا اجـاع ملـی 

صـورت نگیـرد افغانسـتان شـاهد قطـع جنـگ و صاحـب یـک 

نظـام سیاسـی مقتـدر و ملـی نخواهـد شـد. بنابرایـن، اجاع 

ملـی در رشایـط کنونـی افغانسـتان و بویژه بـرای ختم جنگ، 

موفقیـت پروسـه صلـح و ثبات سیاسـی و همچنان افغانسـتان 

پسـا صلـح، امـر حتمـی و حیاتـی اسـت.

اختالفـات  متامـی  علیرغـم  افغانسـتان  مـردم  خوشـبختانه 

سیاسـی کـه بـا هم داشـتند، اکنـون به ایـن درک رسـیده اند 

کـه بـرای دفـع رش بزرگـر باید اختـالف های سیاسـی را کنار 

گذاشـته و بـرای دفـاع از خـاک، ناموس و ارزش هـای معنوی 

و مـادی کشـور متحـد شـوند و بـا اتحـاد سـد محکمـی را در 

ایجـاد  از جملـه طالبـان  تروریسـتی  نفـوذ گـروه هـای  برابـر 

. کنند

امـروز متـام مـردم افغانسـتان در ایـن مسـاله اجـاع دارنـد 

کـه جنـگ راه حـل معضل افغانسـتان نیسـت و خواهـان ختم 

فـوری جنـگ و پیرشفـت پروسـه صلـح مـی باشـند؛ جنـگ بـا 

متـام ابعـاد مخربـی کـه دارد هرچـه بیشـر تـداوم پیـدا مناید 

قربانـی اش افزونـر و شـعاع تخریبـی اش بـرای افغانسـتان 

بزرگـر و عمیـق تـر خواهـد شـد؛ امـا وقتـی دشـمن بـه صلـح 

بـاور ندارنـد، مـردم هـم مجبورانـد کـه بایـد از باورهـا و ارزش 

هـای شـان دفـاع کنند. 

دیـروز شـاری از بـزرگان سیاسـی و جهـادی در یک نشسـت 

ریاسـت محمـد ارشف غنـی،  بـه  ریاسـت جمهـوری  در ارگ 

امنیتـی و دفاعـی کشـور اعـالم  از نیروهـای  حایت شـان را 

کردنـد و گفتنـد کـه مـردم را بـرای دفـاع از کشـور، بسـیج و 

می کنیـم. تشـویق 

توییـرش  در  نشسـت  ایـن  پایـان  در  کشـور  جمهـور  رئیـس 

بـزرگان  همـه ی  کـه  اسـت  افتخـار  بسـا  »جـای  کـه  نوشـته 

مطـرح سیاسـی، رهربان جهـادی، مناینـدگان جامعـه مدنی، 

اسـالمی  جمهـوری  چـر  زیـر  در  کـرام  علـای  و  خانم هـا 

و  حاکمیـت  از  دفـاع  خاطـر  بـه  صـدا  یـک  بـه  افغانسـتان 

متامیـت ارضـی کشـور از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور، 

در حضـور مسـووالن سـکتور امنیتـی و دفاعـی اعـالم حایت 

کردنـد.«

در ایـن نشسـت مشـورتی روی قطـع جنـگ، تامیـن صلـح و 

حایـت از نیروهـای امنیتـی بحـث و تبـادل نظر شـده و همه 

بزرگـواران و سیاسـتمداران حایت شـان را از نظام جمهوری 

و آمادگـی شـان را بـرای دفـاع از کشـور، مـردم و ارزش هـای 

دموکراتیـک اعـالم کـرده اند.

حـارضان در نشسـت، شـهامت و ایسـتادگی نیروهـای دفاعی 

تروریسـتی، متجیـد  مقابـل حمـالت  در  را  امنیتـی کشـور  و 

کـرده انـد و مـردم را بـرای دفـاع از جان و مال و ناموس شـان 

ترغیـب و تشـویق کـرده انـد و از حکومـت خواسـته انـد که در 

ایـن رشایـط بایـد از نیروهـای خیـزش مردمی حایـت صورت 

گیـرد تـا در کنـار نیروهـای امنیتـی جلـو پیـرشوی گـروه های 

تروریسـتی را بگیرنـد. 

اجـاع ملـی، صلـح دوامـدار و ثبـات را در افغانسـتاِن فـردا 

ضانـت مـی کنـد. داشـن نظـام سیاسـی مـردم سـاالر کـه 

باشـد در حیطـه کار نخبـگان  افغانسـتان  بخیـر همـه مـردم 

جامعـه اسـت و توقـع می رود جامعـه جهانی نیـز در این مورد 

خواسـته هـای مـردم افغانسـتان را ارج نهنـد و در همـکاری 

بـا مدیـران سیاسـی کشـور، سـاختار و نظـام سیاسـی را برای 

مـردم  کـه  دهنـد  قـرار  توجـه  مـورد  صلـح  پسـا  افغانسـتان 

افغانسـتان آن را مـی خواهنـد.

مـردم افغانسـتان بـه یقیـن آنقـدر کـه از دشـنه هـای حکومت 

هـای افراطـی و قبیلـه گـرا زخـم ناسـور دیـده اسـت از هیـچ 

پدیـده دیگـر بـه آن تناسـب رنجـور نشـده اسـت. همچنان که 

مـردم افغانسـتان حاکمیـت قبیلـوی و بدوی را در افغانسـتان 

اجـازه منـی دهنـد، دنیا نیز باید به خواسـت مردم افغانسـتان 

احـرام بگـذارد و اجـازه ندهـد که یـک اداره سـنتی و قبیلوی 

و عـاری از مدنیـت در ایـن کشـور حاکـم گردد.

از صفحه1

 د هلمنـد پـه مرکز لښـکرګاه کې پـر يوه خصويص روغتـون هوايي 

بريـد شـوى چـې پـه تـرڅ کـې يـې يـو کـس وژل شـوى او دوه نـور 

ټپيان شـوي دي.

د هلمنـد د عامـې روغتيـا رييس ډاکر شـېرعيل شـاکر د زمري په 

نهمـه پـژواک خـربي اژانـس تـه وويـل چـې نـن سـهار د لښـکرګاه 

يـوه خصـويص  پـر  نـوم  پـه  اريانـا  بېټـون سـيمه کـې د  پـه  ښـار 

روغتـون هوايـي بريـد شـوى دى. هغه وايـي چې په دغـه بريد کې 

د روغتون ډېرې برخې ويجاړې شـوې او يو کس وژل شـوى او دوه 

نـور ټپيـان شـوي دي. ده زياتـه کـړه: “زه دغـه بريـد پـر کلکـو ټکو 

غنـدم، د جګـړې پـر ښـکېلو غـاړو غـږ کـوم چـې لـه ملکـي ځايونو 

او ملکـي خلکـو لـرې و اويس او د سـنګر پـه توګه دې نـه کاروي.” 

پـه هلمنـد کـې ميونـد قـول اردو او د واليت مقام پـه دې اړه له څه 

ويلـو ډډه وکـړه. بـل لـور تـه طالبـان هم دغـه بريـد تاييدوي.

د دې ډلـې ويانـد قـاري يوسـف احمـدي وايـي چـې د هلمنـد پـه 

مرکـز لښـکرګاه کـې پر يـوه خصـويص روغتـون هوايي بريد شـوى 

دى. هغـه وايـي چـې د بريـد پـه پايلـه کـې روغتـون اور اخيسـتى 

او ډېـرې برخـې ويجـاړې شـوې دي. د يادونـې ده، لـه تېـرو څـو 

ورځو راهيسـې د لښـکرګاه ښـار په بېالبېلو سـيمو کې د حکومتي 

ځواکونـو او طالبانـو ترمنـځ پرلـه پسـې جګـړې روانـې دي.

 د ننګرهـار واليـت د کډوالـو چـارو اداره وايـي چـې تېـره اوونـۍ دغـه 

واليـت تـه پـه يوولسـو واليتونـو کـې د ناامنيـو لـه املـه ۳۲۰۰ کورنـۍ 

کډوالې شـوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې، روان کال ټولې 

۲۷زره کورنـۍ دغـه واليـت ته کډوالې شـوې چـې ۲۴زره شـاوخوا يې 

د دغـه واليـت لـه ولسـواليو جـالل ابـاد ښـار او نـورو امنـو سـيمو ته له 

خپلـو اصـيل ځايونـو تللـې دي. مسـوولني وايـي، د تـازه بېځایـه شـوو 

کورنيـو رسوې يـې پيـل کـړې او ډېـر ژر بـه وررسه د همـکارو نړيوالـو 

موسسـو پـه همکارۍ مرسـتې تـررسه يش.

د ننګرهـار د کډوالـو چـارو رييـس نجيـب اللـه قيومي د زمـري په ۹مه 

پـژواک اژانـس تـه وويـل، د وروسـتيو جګـړو لـه املـه تېـره اوونـۍ دغه 

واليـت تـه لـه ۱۱ واليتونـو ۳۲۰۰ کورنـۍ کډوالې شـوې دي.

هغـه زياتـه کـړه چـې دغـه کورنـۍ د لغـان، کونـړ، کابـل، کاپيسـا، 

پکتيـا، پکتيـکا، پـروان، هلمنـد، کندهـار، کنـدوز او خوسـت واليتونـو 

څخـه بېځايـه شـوې او د دغـه واليت مختلفو سـيمو، پـه ځانګړې توګه 

جـالل ابـاد ښـار کې مېشـتې شـوې دي.

د رييـس پـه وينـا، يادو بېځايه شـوو ته د بېړنيو مرسـتو رسـولو په موخه 

پـه ننګرهـار کـې د داخـيل بېځایـه شـوو کاري ځـواک چـې لـه پنځـو 

نړيوالـو اداراو تشـکیل شـوی، د کډوالـو او راسـتنېدونکو چارو ریاسـت 

تـر نظـارت النـدې کـور په کـور رسوې پيل کـړې ده.

دی وايـي، کـه هره کورنۍ د دې کاري ډلې له خوا د مرسـتو مسـتحق 

غیـر  تـه خوراکـي،  بـه مسـتحقو کورنیـو  پرتـه  لـه ځنـډ  وبلـل شـوه، 

خوراکـي توکـي، روغتيايـي خدمـات، پاکـې اوبـه او د زده کـړو برخـو 

کـې ورتـه زمينـې برابـرې کـړي.

د کډوالـو چـارو رييـس نجيـب اللـه قيومـي زياتـه کـړه چـې ۲۷زره 

د  ننګرهـار  د  يـې  ۲۴زره  شـاوخوا  چـې  کـې  کال  روان  پـه  کورنـۍ 

ولسـواليو دي، دغـه واليـت، پـه ځانګـړې توګـه جـالل ابـاد ښـار تـه 

کډوالـې شـوې دي. پـه ورته وخـت کې د ننګرهـار واليتـي اداره وايي، 

د کډوالـو چـارو ادارې تـه يـې الرښـوونه کـړې چـې د تازه بېځایه شـوو 

کورنيـو د رسوې لـه بشـپړېدو وروسـته ورتـه بېړنـۍ مرسـتې ورسـوي.

د ننګرهـار د وايل ويانـد عطاءاللـه خوږياڼـي پژواک تـه وويل چې وايل 

د کډوالـو چـارو رييـس تـه الرښـوونه کړې چې لـه والیتونو دغـه واليت 

تـه کـډه شـوې کورنـۍ معلومې کـړي او ورته مرسـتې ورسـوي. په دې 

وروسـتيو کـې د هېـواد پـه یـو شـمېر واليتونـو او ولسـواليو کـې جګـړو 

زور اخيسـتی او ګڼـې ولسـوالۍ د وسـله والـو طالبانو له لوري سـقوط 

دي. شوې 

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې څـو ورځـې وړانـدې ملګـرو ملتونـو 

اندېښـنه ښـودلې وه چـې په افغانسـتان کـې د تاوتریخـوايل زیاتېدل 

سـبب شـوي چـې پـه دغـه هېـواد کـې حالـت د انسـاين ناوریـن پـر 

لـور الړ يش. د افغانسـتان لپـاره د ملګـرو ملتونـو برشدوسـتانه مرسـتو 

همغـږي کوونکـي رامـز االکـربوف رسـنيو تـه ويـيل وو چـې تـر بـل هر 

وخـت افغانسـتان ډېـرو انسـاين مرسـتو ته اړتیـا لري، خو دغـه کړکېچ 

تـه د ځـواب لپـاره اسـانتیاوې نشـته.

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه در درگیـری بیـن نیروهـای امنیتـی 

و طالبـان مسـلح طـی 24 سـاعت گذشـته در نقـاط مختلف کشـور،  

تلفـات سـنگینی به دشـمن وارد شـده اسـت.

وزارت دفـاع ملـی،  دیـروز شـنبه )9 اسـد( بـا نـرش خربنامـه ای گفتـه 

کـه در درگیری هـا و حمـالت متقابـل نیروهـای دفاعـی و امنیتـی، 

دیگرشـان  تـن   5 و  زخمـی  تـن  کشـته، 62  مسـلح  طالـب   131

شـده اند. دسـتگیر 

در خربنامـه آمـده:« در ایـن درگیری هـا،  مقـدار زیاد سـالح و مهات 

دشـمن تخریـب شـده و همچنـان، 9 مایـن مختلف النـوع که توسـط 

طالبـان در نقـاط مختلـف کشـور جهت هدف قـرار دادن افراد ملکی 

و نیروهـای امنیتـی جابجا شـده بود، کشـف و خنثی شـده اسـت«.

بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور؛ خربنامـه افـزوده کـه ایـن طالبان در 

والیت هـای غزنـی، پکتیـکا، قندهـار، زابـل، هرات، جوزجـان، تخار و 

کاپیسـا کشـته، زخمـی و دسـتگیر شـده اند.

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اسـت. 

تـرف  بـه  هلمنـد  والیـت  ولسـوالی های  متـام  تقریبـا  بـود 

طالبـان درآمـده و نیروهـای دولتـی تنهـا در بخش هایـی از 

ولسـوالی کجکـی و گرشـک حضـور دارنـد. دولـت در این باره 

ابـراز نظـری نکـرده  اسـت.

در همیـن حـال سـازمان ملـل متحـد اعـالم کـرد کـه بیش از 

دویسـت غیرنظامی در نربدهای دو هفته گذشـته در نزدیکی 

شـهر قندهـار زخمی شـده اند.

پیشـر دفـر سیاسـی سـازمان ملـل در افغانسـتان )یونامـا( 

از افزایـش خشـونت ها در اطـراف شـهر قندهـار ابـراز نگرانی 

بود.  کـرده 

متـام وسـایل و لوازمـش را ازنظـر میگذراننـد.

ادارات  کارمنـد  کـه  افـرادی  بـرای  گفـت  مـی  درحالیکـه  او 

دولتی اند، در این مسـیررفت و آمد کار دشـوار اسـت، افزود: 

“تـا حـال زیاد شـاهد بـوده ام که از موتـرم مسـافرین را پیاده 

کـرده و مـورد بازجویـی قـرارداده اند.”

موصـوف در مـورد واقعـه، ابـراز بـی خـربی کـرده گفـت کـه  

احتـاال آنهـا اگـر کسـی را از موتـر پاییـن کـرده و تیربـاران 

منـوده باشـند، دورتـرازرسک عمومـی بـوده کـه کسـی متوجه 

اللـه  مجاهـد  سـخنگوی طالبـان  امـا ذبیـح  نشـده اسـت. 

گفـت: “درمـورد ایـن رویـداد تحقیـق میکنـم و بعـدا جزییات  

تحقیـق را بـا مطبوعـات رشیـک مـی سـازیم.”

موصـوف افـزود تازمانی که تحقیقات شـان تکمیل نشـود، در 

مـورد رد و تاییـد موضـوع ابراز نظـر منی کنند. 

مهـات  مقـدار  و  اسـلحه  میـل  چندیـن  کـرد  تأکیـد  ادامـه 

طالبـان بدسـت نیروهـای امنیتـی افتـاده اسـت.

در ایـن عملیـات از تلفـات نیروهـای امنیتـی گزارشـی نشـده 

اسـت. تـا کنـون طالبـان در مـورد ایـن خـرب واکنشـی نشـان 

نداده انـد. اکنـون متام ولسـوالی های فراه در کنـرل طالبان 

بـوده و فقـط شـهر فـراه و حومه هـای آن در دسـت نیروهـای 

امنیتـی می باشـد. 

نقـض  کـه  اسـت  ورزیـده  تاکیـد  افغانسـتان  خارجـه  وزارت 

گسـرده حقـوق بـرش و قوانیـن بیـن املللـی بـرش دوسـتانه 

از جملـه قتـل افـراد ملکـی، کشـتار اسـیران جنگـی، محکمه 

و  عامـه  هـای  مـکان  انفجـار  زنـان،  زدن  شـالق  صحرایـی، 

اکنـون حملـه بـر دفر سـازمان ملل بخشـی از جنایات برشی 

روز افـزون طالبـان در ایـن کشـور انـد.

حکومـت افغانسـتان در ایـن اعالمیه از جامعـه جهانی و نهاد 

هـای مسـئول بیـن املللـی خواسـته اسـت تـا طالبـان را در 

پیونـد بـه جنایـات و جرایـم جنگـی و عـدم پابنـدی شـان بـه 

قوانیـن بیـن املللـی بـرش دوسـتانه مسـئول شـناخته و تحت 

ایـن سـو طالبـان  بـه  از دو روز  پیگـرد قانونـی قـرار دهنـد. 

حمـالت شـان را بـه حومـه های شـهر هرات شـدت بخشـیده 

اند.

گـروه طالبـان در بـاره حملـه بـه دفـر سـازمان ملـل متحـد 

در والیـت هـرات گفتـه انـد کـه دفـر ایـن سـازمان در سـاحه 

جنگـی قـرار داشـت و امـکان دارد در جریان جنگ و شـلیک 

میـان دو طـرف نگهبانـان آن آسـیب دیـده باشـد. طالبـان بـا 

نـرش اعالمیـه ای اطمینـان داده انـد کـه اکنـون دفـر یونامـا 

در والیـت هـرات محفـوظ اسـت و هیـچ مشـکلی آن را تهدید 

کند.  منـی 

ایـن  پایـان  در  کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد 

نشسـت در توییـرش نوشـته کـه »جای بسـا افتخار اسـت که 

همـه ی بـزرگان مطرح سیاسـی، رهربان جهـادی، منایندگان 

جامعـه مدنـی، خانم هـا و علـای کـرام در زیر چـر جمهوری 

اسـالمی افغانسـتان بـه یک صدا بـه خاطر دفـاع از حاکمیت 

و متامیـت ارضـی کشـور از نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور، 

در حضـور مسـووالن سـکتور امنیتـی و دفاعـی اعـالم حایت 

کردند.«

لطیـف محمـود، معـاون سـخنگوی رئیـس جمهـوری نیـز بـه 

سیاسـی  بـزرگان  بـا  مشـورتی  نشسـت  کـه  گفـت  رسـانه ها 

و جهـادی در ارگ برگـزار شـده و روی قطـع جنـگ، تامیـن 

صلـح و حایـت از نیروهـای امنیتـی بحث و تبادل نظر شـد.

آقـای محمـود همچنیـن گفـت که در ایـن نشسـت روی دفاع 

گرفتنـد. طـی دو روز گذشـته دامنـه درگیری هـای طالبـان 

و نیروهـای دولتـی بـه اطـراف و داخـل چنـد شـهر بـزرگ از 

جملـه بـه نزدیـک مرکـز هـرات، در غرب و به شـهر لشـکرگاه، 

مرکـز هلمنـد و شـهر قندهـار در جنـوب رسـید.

پیشـر فـواد امـان، سـخنگوی وزارت دفـاع اعـالم کـرد حملـه 

او  طالبـان در اطـراف شـهر هـرات شکسـت خـورده اسـت. 

اضافـه کـرد نیروهـای دولتـی و »بسـیج مردمـی »بخش هایـی 

از شـهر و جـاده  ولسـوالی انجیـل تـا پـل پشـتو را از کنـرل 

طالبـان خـارج کردنـد.

در هلمنـد، یـک عضـو شـورای والیتـی بـه بی بی سـی گفتـه 

منبـع افـزوده اسـت که دررابطه بـه تثبیت هویت افراد کشـته 

شـده، کارهـای کشـفی جریـان دارد کـه موضوعـات پیرامـون 

ایـن واقعـه بعـداً بـا رسـانه ها رشیک سـاخته خواهد شـد.

درایـن حـال برخـی راننـده هایـی که درایـن مسـیررفت و آمد 

دارنـد، میگوینـد که در شـاهراه شـربغان – مزاررشیف از ختم 

قریـه چغچـی شهرشـربغان تـا دروازه ورودی شـهرمزاررشیف، 

زیرکنـرول نیروهـای طالبان قـراردارد.

محمـد روزی یکـی از راننـده هـای لیـن مـزار- شـربغان بـه 

پـژواک گفـت که طالبان پس از دروازه ورودی شـهرمزاررشیف 

تـا قریـه چغچـی شهرشـربغان، درچندیـن نقطـه چـک پاینت 

ایجـاد کـرده انـد و درموقـع رفـت و آمـد، مسـافرین را مـورد 

بازپـرس قـرار میدهنـد. وی افـزود کـه آنها وقتی باالی کسـی 

شـک میکننـد، او را از موتـر پایین کرده ضمن بررسـی بدنی، 

موفـق نشـدند.

وی بیـان داشـت ایـن گـروه می خواسـتند بـا اسـتفاده از یک 

تانـک »هامـوی« بـاالی نیروهـای امنیتـی حملـه کننـد و در 

کمیـن ایـن نیروهـا پـالن شـان را خنثـی کردنـد.

او عـالوه کـرد در ایـن عملیـات دو عـراده تانـک هامـوی، دو 

عـراده موترسـایکل و یـک عراده موتـر تیزرفتار نوع »لوکسـل« 

ایـن گـروه کامـال ازبیـن بـرده شـده اسـت. آقـای حرضتـی در 

قوانیـن بیـن املللـی ممنـوع اسـت و ممکـن جنایـت جنگـی 

پنداشـته شـود.

امـا دبیـر کل این سـازمان تاکید کرده اسـت که سـازمان ملل 

متحـد بـر حایـت از دولـت و مـردم افغانسـتان در راسـتای 

تامیـن صلـح متعهد اسـت.

حملـه بـه دفـر سـازمان ملـل متحـد واکنـش هـای ملـی و 

جهانـی شـاری از سـازمان هـا و برخـی از کشـور هـا بـه ویژه 

ایـاالت متحـده امریـکا و آملـان را بـر انگیختـه اسـت.

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش افغانسـتان حملـه بـه دفـر 

سـازمان ملـل متحـد در هـرات را بـه شـدت نکوهـش کـرده 

و گفتـه اسـت کـه دفاتـر و کارکنـان سـازمان ملـل بـه مثابـه 

نهادهـای ملکـی، خدماتـی و برش دوسـتانه بر اسـاس قوانین 

ملـی و بیـن املللـی محافظـت شـده انـد و حمله بـه آنان می 

توانـد جنایـت جنگـی مـی باشـد.

وزارت امـور خارجـه افغانسـتان بـا نکوهـش ایـن حملـه گفتـه 

اسـت کـه ایـن گونـه حمالت طالبـان مـی تواند عواقـب خطر 

ناکـی در پـی داشـته باشـد. در یک اعالمیـه ایـن وزارت آمده 

سـازمان های  موجودیـت  جنایـات  این گونـه  »ادامـٔه  اسـت: 

بـه  شـدیداً  کشـور  در  را  فعالیت های شـان  و  بین املللـی 

مخاطـره خواهـد افگنـد.«

 شـاری از بـزرگان سیاسـی و جهـادی در یـک نشسـت در 

غنـی،  ارشف  محمـد  ریاسـت  بـه  جمهـوری،  ریاسـت  ارگ 

حایت شـان را از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور اعـالم 

کردنـد و گفتنـد کـه مـردم را بـرای دفـاع از کشـور، بسـیج و 

می کنیـم. تشـویق 

در این نشسـت روز شـنبه 9 اسـد در ارگ برگزار شـد و محمد 

ارشف غنـی، رئیـس جمهـور، رسور دانـش، معـاون ریاسـت 

جمهـوری، عبداللـه عبداللـه، رئیـس شـورای عالـی مصالحـه 

ملـی، حمداللـه محب، مشـاور امنیت ملی، رحـان رحانی، 

رئیـس مجلـس، کریـم خلیلـی، رهـرب حـزب وحـدت اسـالمی 

افغانسـتان، عبدالـرب رسـول سـیاف، محمـد محقق، مشـاور 

ارشـد ریاسـت جمهـوری، شـاری از مقام ها بلندرتبـه دولتی 

و اعضـای کابینـه و مجلـس حضور داشـتند.

از متامیـت ارضـی و نوامیـس ملی و حفـظ ارزش های دو دهه 

پسـین بـه اصـول قانـون اساسـی، بحـث و تبـادل نظـر شـده 

است.

ریاسـت جمهـوری همچنیـن بـا نرش اعالمیه ای نوشـته اسـت 

کـه حارضان نشسـت، شـهامت و ایسـتادگی نیروهای دفاعی 

و امنیتـی کشـور را در مقابـل حمـالت تروریسـتی، متجیـد 

اسـت. کرده 

شورشـیان گـروه طالبـان، همزمـان بـا رونـد خـروج نیروهـای 

خارجی از کشـور، حمالت شـان را شـدت بخشیدند و شاری 

از ولسـوالی های کشـور را اشـغال کردنـد.

روز جمعـه نیـز شورشـیان وابسـته بـه گـروه طالبان بـر اطراف 

شـهر هـرات حملـه کردنـد کـه بـا مقاومـت و بسـیج مردمـی و 

نیروهـای امنیتـی، حمـالت گـروه طالبـان دفع شـد.

 مقام هـای نظامـی کشـور می گوینـد موفق شـده اند نیروهای 

و شـهر  از شـهر لشـکرگاه، مرکـز والیـت هلمنـد  را  طالبـان 

هـرات عقـب براننـد.

یـک فرمانده منطقه ای گفته اسـت آنها توانسـته اند خسـارات 

سـنگینی به نیروهـای طالبان وارد کننـد. گزارش ها حاکی از 

آن بـود کـه نیروهـای طالبـان روز جمعه به مرکز شـهر رسـیده 

بودنـد. لشـکرگاه دومیـن مرکـز والیـت اسـت کـه در روزهـای 

اخیـر نیروهای طالبان توانسـتند وارد آن شـوند.

نیروهـای نظامـی ارتـش همچنیـن بـا کمـک حمـالت هوایـی 

بازپـس  را  هـرات  فـرودگاه  اطـراف  منطقـه  چندیـن  آمریـکا 

 ریاسـت امنیـت ملـی جوزجـان ادعـا دارد کـه طالبـان، چهار 

تیربـاران  مزاررشیـف   – شـربغان  راه  مسـیر  در  را  فردملکـی 

کـرده انـد؛ امـا سـخنگوی ایـن گـروه مـی گویـد کـه در مـورد 

ایـن رویـداد تحقیـق میکنـد.

بـا پخـش خربنامـه ای گفتـه اسـت کـه گـروه  ایـن ریاسـت 

طالبـان، صبـح دیـروز)۹ اسـد( ایـن چهـار فـرد ملکـی را در 

مسـیر راه از موتـر شـان پاییـن کـرده و تیربـاران منـوده انـد .

امنیـت ملـی درحالیکـه گفتـه اسـت تاکنون تثبیت نشـده که 

ایـن افـراد باشـندگان کـدام والیـت اند و چـه کاره بـوده اند؟ 

نوشـته اسـت: “موترحامـل ایـن افـراد درنزدیک قریـه گُرجک 

ولسـوالی فیـض آباد، درچـک پاینت طالبان توقف داده شـده 

و پـس ازبازجویـی ابتدایـی درکنـار تپـه گرجـک گلولـه بـاران 

گردیـده اند.”

نیروهـای  اثـر کمیـن  بـه  فـراه می گوینـد  امنیتـی  مسـئوالن 

امنیتـی 16 تـن از طالبـان کشـته و 13 تـن دیگـر شـان هـم 

مجـروح شـدند.

بـه  فـراه  پولیـس  فرماندهـی  سـخنگوی  حرضتـی،  خالـد 

خربگـزاری جمهـور گفت: مخالفان مسـلح دولت در سـاحات 

کـرده  تجمـع  کاریـزک« حومـه شـهر  غـرب  و جنـوب  »نـوده 

بودنـد و قصـد حملـه بـاالی نیروهـای امنیتـی را داشـتند امـا 

 دبیـر کل سـازمان ملـل حمله بـه دفر این سـازمان در هرات 

بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  اسـت.  کـرده  نکوهـش  را 

افغانسـتان ایـن حملـه را جنایـت جنگـی دانسـته وخواسـتار 

شناسـایی و مجـازات عامـالن آن شـده اسـت.

هیئـت معاونـت سـازمان ملل متحـد )یونامـا( روز جمعه اعالم 

کـرد کـه دفـر سـازمان ملـل متحـد در هـرات هـدف حملـه 

عنـارص ضـد حکومـت قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن حملـه یـک 

نگهبـان افغـان ایـن دفـر کشـته شـده و شـاری هـم زخـم 

برداشـته انـد.

بـر محوطـه  بربنیـاد اعالمیـه یونامـا،در شـلیک یـک هـاوان 

منایندگـی ایـن سـازمان در هـرات بـه کارکنـان سـازمان ملل 

متحـد آسـب نرسـیده اسـت.

دیبـورا الینـز، مناینده ویژه رسمنشـی سـازمان ملـل متحد در 

افغانسـتان ایـن حملـه را اسـنفناک توصیف کـرد: »این حمله 

علیـه سـازمان ملـل متحد اسـفناک اسـت و ما آن را به شـدت 

محکـوم مـی کنیـم. عامـالن ایـن حملـه بایـد شناسـایی و بـه 

پاسـخگویی کشـانده شوند.«

ایـن  نیـز  متحـد  ملـل  سـازمان  کل  دبیـر  گوتیـرش  انتونیـو 

حملـه را نکوهـش کـرده اسـت. او گفته اسـت که حملـه علیه 

کارکنـان ملکـی سـازمان ملـل متحـد و دفاتـر آن بـر اسـاس 

آنـان بـه پاکسـتان مشـکل اسـت. 

افزاید:»سـازش  مـی  خـان  عمـران 

وحکومـت  طالبـان  میـان  سیاسـی 

اسـت ، تـا یـک حکومـت فراگیر شـکل 

گیـرد. ایـن یگانه راه حل اسـت. منافع 

سـه  درآنجاسـت.  صلـح  پاکسـتان 

میلیـون مهاجرافغـان درپاکسـتان اند.

تقریبـا همـه آنـان پشـتون انـد وهمه یا 

بـا طالبـان  ازآنـان همـدردی  بسـیاری 

ارزیابـی  پاکسـتان  گونـه  چـه  دارنـد. 

یـا  جنـگ  بـرای  کسـی  چـه  کـه  کنـد 

جنـگ نکـردن بـه افغانسـتان مـی رود، 

درحالـی کـه بیسـت وپنج تا سـی هزار 

هـر روز ازمـرز مـی گذرنـد.«

همزمـان وزارت دفـاع چیـن ایـاالت متحـده امریـکا را مقـر 

اوضـاع کنونـی افغانسـتان میدانـد.

ووکیـان، سـخن گوی وزارت دفـاع چین گفت:»ایـاالت متحده 

بـه عنـوان مقـر مسـئله افغانسـتان ، مسـئولیتی اجتنـاب 

ناپذیـر در قبـال اوضـاع کنونـی افغانسـتان دارد. ایـن کشـور 

منـی توانـد فقـط بـار را بـر دوش کشـورهای منطقـه بیندازد. 

ایـاالت متحـده بایـد بـا جدیت متـام مسـئولیت های خـود را 

بـر عهـده بگیـرد تـا از انتقـال اوضـاع  ایـن کشـور اطمینـان 

حاصـل شـود. و جلـو  ناآرامـی هـا و جنـگ  ناشـی از بیـرون 

شـدن نیروهـای امریکایـی را بگیـرد. «

ازسـوی دیگر شـاری از شهروندان کشـور در یک گردهایی 

در  طالبـان  از  پشـتیبانی  بـه  را  پاکسـتان  آمیـزی  اعـراض 

افغانسـتان متهـم مـی سـازند.

باشـنده کابـل گفت:»پاکسـتان  سـید رحـان زاخیـل وال، 

از  مسـتقیم  تروریسـتان  اسـت،  کـرده  تجـاوز  مـا  خـاک  بـر 

پاکسـتان بـرای کشـن مـردم مـا مـی آینـد.«

روابـط کابـل واسـالم یک بار دیگـر روبـه رسدی گرایینده اند. 

چنـان چـه رییس جمهـور غنـی نزدیـک بـه دو هفتـه پیـش، 

یـک باردیگر پاکسـتان را به پشـتیبانی ازطالبـان متهم کرد و 

گفـت کـه نزدیک به ده هزارجنگجوی پاکسـتانی وکشـورهای 

دیگـر دریـک مـاه به افغانسـتان هجـوم آورده اند. 

 نخسـت وزیر پاکسـتان می پرسـد اکنـون که شـار اندکی از 

نیروهـای خارجـی در افغانسـتان مانده انـد، طالبـان چگونـه 

سـازش کنـد در حالـی کـه بـه گفتـۀ او امریـکا میتوانسـت در 

زمـان حضـور یک صد وپنجاه هـزار نیروی ناتـو از آدرس قوت 

بـا ایـن گـروه  گفت وگـو مناید.

عمـران خـان می افزایـد  که سـه میلیـون پناهجـوی افغان که 

در پاکسـتان انـد، بیشرشـان با طالبان همـدردی دارند.

از سـوی دیگـر وزارت دفـاع چیـن می گویـد کـه مقـر اصلی 

اوضـاع کنونـی افغانسـتان امریـکا اسـت و ایـن کشـور منـی 

توانـد  بـار را بـردوش کشـورهای منطقـه بگـذارد. 

معضـل  حـل  بـر  کـه  حالـی  در  پاکسـتان   وزیـر  نخسـت 

افغانسـتان از راه گفتگـو تاکیـد مـی ورزد ، امـا می گویـد کـه 

زمـان خـوب بـرای گفتگـو بـا طالبان هنگامـی بود کـه امریکا 

افغانسـتان حضـور گسـرده داشـت. در 

بیـان  بـاره  ایـن  در  پاکسـتان  وزیـر  نخسـت  خـان،  عمـران 

داشـت:»امریکاییان مـی توانسـتند گفتگوهـا را بـا طالبان از 

موقـف قـوت هنگامـی داشـته باشـند کـه در افغانسـتان یـک 

صـد و پنجـاه هـزار نیـروی ناتـو بـود، اکنـون کـه چندهـزار 

نیـروی شـان در افغانسـتان مانـده  چگونـه انتظـار سـازش با  

طالبـان را دارنـد؟.«

شـهروندان  آیـا   کـه  پرسشـی  بـه  پاسـخ  در  خـان  عمـران 

پاکسـتان در جنگ افغانسـتان کشـته می شـوند  می گوید که 

در حـدود سـه میلیـون پناهجوی افغان در پاکسـتان زنده گی 

می کننـد و این هـا همـدردی بـا طالبـان دارنـد و تشـخیص 

انتقاد عمران خان از سیاست امریکا در برابر طالبان   
کارتون

هلمند کې پر یوه خصوصي روغتون 
هوایي برید شوی

تېره اوونۍ ننګرهار ته له ۱۱ والیتونو 
۳۲۰۰ کورنۍ کډوالې شوې دي

تلفات سنگین طالبان در 24 ساعت 
گذشته؛ 131 کشته و 62 زخمی   

جنگجویان طالبان با شکست سنگین از شهر هرات و لشکرگاه عقب رانده شدند   

امنیت ملی جوزجان: جنگجویان طالبان چهار فرد ملکی را تیرباران کردند   

دفع حمله طالبان باالی شهر فراه؛ 16 جنگجوی این گروه شدند

نکوهش گسترده حمله طالبان به دفتر سازمان ملل در هرات   

اجماع ملی در دفاع از نظام و 
جمهوریت و مبارزه با افراطیت

حفیظ اهلل زکی

بزرگان سیاسی و جهادی:



 

گـروه هـای اجتامعـی – سیاسـی دارای خصلـت هـای 

متعـدد اسـت، بعضی ایـن ویژه¬گـی ها معلول سـاختار 

هـای اجتامعـی اسـت کـه گروه از آن بسـر برمـی خیزد؛ 

افـزون بـر آن بعضـی از مولفـات گـروه هـا کـه محصـول 

ایـده و بـاور سیاسـی و فرهنگـی اسـت نیـز دخیـل در 

رفتارهـا و کنـش هـای گـروه هـای سیاسـی مـی باشـد. 

رشایـط  بـه  نظـر  میـادی  نـود  دهـه  در  طالبـان  گـروه 

حسـاس که در افغانسـتان حاکم بود در بسـر مشـخص 

کـه  روحیـه سیاسـی  شـد.  زاده  فرهنگـی  و  جغرافیـای 

طالبـان آن را از ابتـدا دنبـال مـی کنـد و بـا آن پالیسـی 

هـای بـزرگ سیاسـی خویش را رقـم می زنـد در دو حوزه 

بـزرگ قابـل متیـز اسـت. اول فکـر و اندیشـه قبیلـوی و 

قومـی. دوم ایدئولـوژی تندروانه با برداشـت جـزم گرایانه 

از ارزش هـای اسـامی و مذهبـی. این دو شـاخصه گروه 

طالبـان را همـواره متبـارز سـاخته و امـروز نیز بـا آن قابل 

شـناخت اسـت. 

گـروه طالبـان بربنیـاد تفکـر سیاسـی و آرمـان سیاسـی 

– قیبلـوی کـه دارد و آن را دنبـال مـی کنـد در فضـای 

سیاسـی افغانسـتان بدنبال تسـلط و تحکم اراده اسـت. 

ایـن گروه بدون شـک جزم گـرأ ترین گروه های سیاسـی 

اسـت کـه تـا اکنـون در تاریـخ سیاسـی افغانسـتان دیده 

شـده اسـت. بسـرهای فرهنگی که این گروه در آن رشد 

منـوده اسـت بـه صـورت کامـل زن سـتیز، دیگـر سـتیز و 

غیـر قابـل همدیگر پذیریسـت. ایده سیاسـی کـه در پی 

تحقـق آن اسـت ریشـه در زد و بنـد هـای قومـی دارد؛ به 

عبـارت دیگـر افغانسـتان یـک رنـگ بـا چهـره و سـیامی 

قومـی خـاص مـی خواهنـد. اینـکار برخـاف طبیعـت و 

و  افغانسـتان اسـت. همدیگـر پذیـری  واقعیـت جامعـه 

احـرام بـه ارزش هـای انسـان محـور و اسـامی پسـند 

در عمـل و رفتـار گـروه طالبـان نبـوده و نیسـت. رویـای 

کـه مدتـی پیش بـر اسـاس پروپاگندهـای بعضی رسـانه 

هـا از بیـرون افغانسـتان و همچنـان رسـانه هـای کـه در 

داخـل افغانسـتان در اختیـار طالبـان قـرار دارد، مبنـی 

بـر تغییـر ایـن گـروه بـه پیامنـه¬ی عـوام فریبانـه و دروغ 

محـض اسـت که شـام فـرض کنید کسـی بیایـد و بگوید 

کـه ذغـال سـفید اسـت و یـا شـیر سـیاه اسـت. تغییـر و 

دگرگونـی گـروه طالبـان از بنیـاد غلـط اسـت و اینـکار 

تبایـن ذاتـی دارد بـا آنچـه کـه طالـب را سـاخته اسـت. 

شـبیه این اسـت که شـام یک مشـت خاکی را در اختیار 

داریـد و مـی خواهیـد از آن کیک قابل خوردن انسـان ها 

بسـازید. گروه طالبان بر شـالوده های اسـتوار اسـت که 

تغییـرات مثبـت بـا طینت آنـان در تضاد و تناقض اسـت. 

گـروه طالبـان رشارت پیشـه اسـت، ایـن مسـاله را بـرای 

چندیـن بـار بـه اثبـات رسـانده اسـت. رشارت اجتامعـی 

را در هـر جـای کـه وجـود دارد خلـق مـی کند. کشـتار و 

آزار رسـاندن به انسـان ها در بدنه¬ی جامعه کار بدیهی 

ایـن گـروه اسـت. قتل عام هـا و ایجاد هراس هـا و خوف 

هـای خطیـر کار نظامی و سیاسـی گـروه طالبـان بوده و 

اسـت. در اینـکار این گروه دسـت بـاالی دارد و از هر نوع 

ترور و وحشـت در آن جامعه که مسـلط باشـد دریغ منی 

کنـد. ایـن مسـله را بـرای چندمیـن بـار در مناطق تحت 

تـرف خویـش در والیـات مختلـف افغانسـتان بوجـود 

آورده اسـت. در مناطق شـامل کشور حتی در حیطه¬ی 

ننـگ و نامـوس مـردم نیز بی رشمانه دسـت درازی منوده 

اسـت. رشارت هـای سیاسـی و اجتامعـی را کـه گـروه 

طالبـان خلـق مـی کنـد آیـا بنیـاد دینـی دارد؟ اگـر در 

تاریـخ صـدر اسـام بـا نـگاه ژرف نگریسـته شـود، کـدام 

منونـه¬ی کـه هامننـدی بـا رفتـار هـای طالبـان داشـته 

باشـد در تاریـخ آمـده اسـت؟ تجـاوز بـه حریـم خصوصی 

مردم مسـلامن افغانسـتان در کجای دین جواز دارد و در 

کجـای قـرآن کریـم چنیـن اجازه داده می شـود کـه گروه 

بنـام اسـامی بعـد از اینکـه وارد یـک منطقـه مسـکونی 

مـی شـود مـردم را بـه گلولـه ببنـدد و ایجـاد وحشـت در 

میـان مـردم بکنـد. کـدام منبـع تاریخـی و دینـی کـه از 

صدر اسـام باشـد بـه اعامل که گروه طالبـان در این روز 

هـا بـا سـاکنان روسـتای افغانسـتان در مناطـق مختلـف 

افغانسـتان مـی کننـد، جـواز مـی دهد؟ 

گـروه طالبـان اگـر گـروه رشارت پیشـه سیاسـی نیسـت، 

بـا آنگـه خودشـان اعـراف می کننـد که راه حـل معضل 

افغانسـتان جنـگ و تـداوم آدم کشـی نیسـت؛ پـس چـرا 

در میـز مذاکـره و گفتگـو بـا متام خواسـته هـای منطقی 

شـان حـارض منی شـود؟ اگر واقعا بـاور دارند که کشـن 

انسـان هـا گنـاه و جـواز رشعـی و ضـد اخـاق انسـانی 

نیسـت، پـس! چـرا بـه ایـن اعـامل و رفتـار های خشـین 

شـان هـر روز قـوی تـر و بـی رحامنه تـر از دیروز اسـتمرار 

مـی دهنـد؟ علـامی مختلـف اسـامی در کشـور هـای 

متعدد اسـامی دوام جنگ در افغانسـتان را ناروا و حتی 

حـرام دانسـتند، اما رهـران گـروه طالبان اگر از مدرسـه 

اسـامی منطـق اسـامی، ارزش هـای اسـامی، اخـاق 

اسـامی و هنجـار هـای پـاک اسـامی را فـرا گرفتـه اند؛ 

چگونـه بـه ایـن جنگ حـرام و نـاروا و کشـن مسـلامنان 

افغانسـتانی بـی مهابـا ادامـه مـی دهنـد؟ از ایـن قبیـل 

سـوال هـای زیـادی وجـود دارد کـه متوجـه فلسـفه بـروز 

و تـدوام جنـگ در افغانسـتان بـه جانـب طالبـان وجـود 

دارد. خـوش بختانـه گـروه طالبـان و رهـران پوپلیسـت 

آنـان هیچ پاسـخی رشعـی و منطقی در برابـر اعامل ضد 

طـی دو مـاه گذشـته مهمریـن موضـوع امنیتـی- 

سیاسـی در افغانسـتان سـقوط پـی هـم ولسـوالی هـا 

و بنـدرگاه هـای تجارتـی به دسـت گـروه طالبـان بوده 

اسـت. براسـاس گـزارش هـا، طـی ایـن مـدت طالبـان 

توانسـته انـد بر بیـش از دو صد ولسـوالی و هفت بندر 

گاه مهـم تجارتـی تسـلط حاصـل مناینـد. عـاوه بر آن 

طـی روزهای اخیر، طالبان توانسـته انـد، دامنه جنگ 

و تهدیـدات را بـه شـهرها )مراکـز والیـات( بکشـانند. 

بـه نحـوی کـه همینـک جنـگ در بیسـت شـهر کشـور 

عمـا میـان نیروهـای دولتـی و طالبـان جریـان دارد. 

سـقوط بـرق آسـای ولسـوالی هـا و بنـادر تجارتـی بـه 

بـه  جنـگ  دامنـه  شـدن  کشـانیده  و  طالبـان  دسـت 

شـهرها، پرسـش هـای زیـادی را به میـان آورده اسـت. 

در ایـن میـان، پرسـش اساسـی کـه اذهان بسـیاری را 

بـه خـود مشـغول داشـته ایـن اسـت کـه کـدام عوامـل 

سـبب سـقوط برق آسـای ولسـوالی ها و بنادر تجارتی 

بـه عبـاره ای نقطـه ضعـف هـای  یـا  گردیـده اسـت؟ 

اساسـی کـه سـبب موفقیـت طالبـان گردیده کـدام ها 

اند؟

در پاسـخ بـه پرسـش فـوق بایـد گفت کـه، عوامل 

بنـادر  و  هـا  ولسـوالی  سـقوط  در  بسـیاری  دالیـل  و 

بـه شـهرها  تجارتـی و کشـانیده شـدن دامنـه جنـگ 

دخیـل بـوده اسـت. از آنجایـی کـه پرداخـن بـه همـه 

عوامـل و موشـگافی آنهـا مسـتلزم تعمق و تآمل بیشـر 

اسـت؛ لـذا در ایـن جـا از پرداخـن به همـه آنها رصف 

نظـر مـی گـردد و رصفا مهمریـن آنها مطمـح نظر قرار 

داده مـی شـود.  

الـف- خـروج نیروهـای خارجـی و ایجـاد خالی 

امنیتـی: یکـی از عمده ترین عوامل سـقوط ولسـوالی 

هـا و بنـادر تجارتـی، خـروج نیروهای خارجی از کشـور 

بـود کـه خـای شـدید امنیتـی ایجـاد منـود و فرصـت 

را بـرای پیـروی رسیـع طالبـان مهیـا منـود. بـا وجود 

اینکـه زمـان دقیـق خـروج نیروهـای خارجی بیشـر از 

یـک سـال قبل اعان شـده بـود؛ اما دولت افغانسـتان 

بـه علت نداشـن آمادگی، نتوانسـت همزمـان با خروج 

نیروهـای خارجـی و خالی شـدن پایگاه هـای نظامی، 

خـای امنیتـی ناشـی از خـروج را پـر منایـد. از همین 

رو اتفـاق افتـاد آنچـه کـه نبایـد اتفـاق مـی افتـاد. بـا 

تـا  اعـان خـروج  از  افغانسـتان  مـردان  اینکـه دولـت 

زمـان خـروج بیشـر از یـک سـال فرصت داشـتند تا به 

خاهـای امنیتـی بعـد از خـروج فکـر کننـد و آمادگـی 

بگیرنـد؛ امـا متآسـفانه به خـروج فکر نکردنـد و آمادگی 

نگرفتنـد. آنهـا طـی ایـن مـدت مـروف زد و بنـد هـا 

و اختافـات داخلـی بودنـد و بـه مذاکـرات دوحـه دل 

خـوش کـرده بودنـد. باالعکـس گـروه طالبـان طی این 

مـدت متـام وقـت خویـش را رصف شناسـایی خاهای 
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امنیتـی کردنـد و بـرای یـک جنگ متـام عیـار آمادگی 

نتیجـه  چنیـن  میتـوان  شـد  گفتـه  آنچـه  از  گرفتنـد. 

گرفـت کـه، خـای امنیتـی ناشـی از خروج قـوای بین 

املللـی، یکـی از عوامـل موفقیـت طالبـان در جبهـات 

جنـگ علیـه دولـت افغانسـتان بوده اسـت.     

ب- بـه حالـت دفاعـی قـرار گرفـن نیروهـای 

بـرای  فرصـت  سـازی  فراهـم  و  امنیتـی  و  دفاعـی 

طالبـان: یکـی دیگـر از عوامل پیـروی طالبـان، قرار 

گرفـن نیروهـای دفاعـی و امنیتـی بـه حالـت دفاعـی 

اسـت. نیروهـای دفاعـی و امنیتی افغانسـتان از سـال 

داده  قـرار  دفاعـی  حالـت  در  طـرف  ایـن  بـه   1397

شـد و از حمـات شـان بـر مواضـع و مراکـز طالبـان 

جلوگیـری بـه عمـل آمـد. طـی ایـن مـدت طالبـان در 

مناطـق تحـت تسـلط شـان آزادانـه و بـا خیـال راحـت 

تجدیـد قـوا کردنـد و بـه رسبازگیـری پرداختنـد. آنهـا 

طـی ایـن مـدت فرصـت یافتنـد تـا ضمـن اقـدام بـه 

را  خویـش  جنگجویـان  سـازی؛  ارتـش  و  رسبازگیـری 

بـه نحـو احسـن و بـه صـورت درسـت آمـوزش دهنـد و 

بـه حالـت  افغانسـتان  ارتـش  هـرگاه  تجهیـز مناینـد. 

دفاعـی قـرار منـی گرفـت و فرصـت تجدید قـوا و ارتش 

سـازی بـرای طالبـان فراهـم منـی شـد، محال بـود که 

طالبـان بتواننـد بـه ایـن رسعت رشـد مناینـد و نظام را 

در معـرض تهدیـد قـرار دهنـد. پـس بـا توجـه بـه ایـن 

امر میتوان گفت که بخشـی از مشـکل امروز ناشـی از 

بـه حالـت دفاعـی قـرار دادن ارتش افغانسـتان اسـت.    

امنیتـی:  و  دفاعـی  نهادهـای  در  فسـاد  ج- 

فسـاد گسـرده در نهادهـای دفاعـی و امنیتـی یکـی 

آمـدن مشـکل  پدیـد  در  کـه  اسـت  عواملـی  از  دیگـر 

امـروز، نقـش عمـده و اساسـی دارد. نهادهـای دفاعی 

اکنـون  الـی  ایجـاد  ابتـدای  از  افغانسـتان  امنیتـی  و 

همـواره متهـم به فسـاد بوده اسـت. حیـف و میل های 

صدهـا میلیـون دالـر از قراردادهـای تیل، گوشـت و... 

وزارت هـای دفـاع و داخلـه، عـزل و نصب های سـلیقه 

ای و قومـی و... در ایـن وزارت خانـه ها، بارها خرسـاز 

شـده و رسوصداهـای را بـه دنبـال داشـته اسـت. در 

تـازه تریـن مـورد، گـزارش تحقیقـی روزنامـه اطاعـات 

روز کـه تحـت عنـوان )از برنامـه ریـزی بـرای فسـاد ده 

هـا میلیـون دالـری تـا ارائـه گـزارش ناقـص بـه رئیـس 

جمهـور( بـه نر رسـید، عمـق فاجعه را بـه منایش می 

گـذارد. متآسـفانه دروغ، رشـوت، حیـف و میـل امـوال 

بیـت املـال، اختـاس، پارتـی بـازی و قـوم گرایـی و 

ضعیـف کشـی در نهادهـای امنیتـی و دفاعـی بیشـر 

از هـر نهـاد دیگـری اسـت.  

موجودیـت فسـاد گسـرده در نهادهـای دفاعـی 

و امنیتـی، بـه شـدت روحیـه و مـورال رسبـازان مـا را 

در ارتـش آسـیب رسـانیده اسـت. وقتـی در خـوراک، 

پوشـاک، معـاش و... رسبـازان مـا در سـنگر فسـاد و 

دزدی صـورت مـی گیـرد، آن رسبـاز بـا کـدام انگیـزه 

و روحیـه جانفشـانی منایـد؟ آیـا وقتـی بـرای رسبـازان 

مـا بـه جـای گوشـت گوسـفند و یـا گاو، عمـا گوشـت 

توقـع  آنهـا  از  میتـوان  یـخ زده داده مـی شـود،  مـرغ 

جانفشـانی کـرد؟ وقتـی بـه عـوض آن رسبـاز مـا کـه 

در سـنگر جانفشـانی کـرده، بـه پـر جـرال و وکیل و 

خـان و... رتبـه و مـدال داده مـی شـود، چـه انتظـاری 

میتـوان از آن رسباز داشـت؟ از آنچه گفته شـد میتوان 

چنیـن نتیجـه گرفت کـه، فسـاد گسـرده در نهادهای 

دفاعـی و امنیتـی سـهم عظیـم در مشـکل امـروز دارد؛ 

زیرا روحیه ارتش را به شـدت آسـیب رسـانیده و انگیزه 

نـرد را از آنـان سـتانده اسـت.    

د- ضعـف رهـری و مدیریتـی: ضعـف رهـری 

امنیتـی همیشـه  و  نهادهـای دفاعـی  و مدیریتـی در 

یـک امـر مشـهود بـوده و رونـد تصمیـم گیـری، سـوق 

و اداره، آمـوزش، اکـامالت و تجهیـزات ارتـش را تحـت 

گذشـته  هـای  سـال  طـی  اسـت.  داده  قـرار  الشـعاع 

و  رهـری  از  شـدت  بـه  دفاعـی  و  امنیتـی  نهادهـای 

اینـک  متآسـفانه  اسـت.  بـرده  رنـج  ضعیـف  مدیریـت 

و  مسـلکی  غیـر  اشـخاص  نصـب  همچـون:  مـواردی 

بـی تجربـه در بسـت هـای کلیـدی نهادهـای دفاعی و 

امنیتـی، تقسـیم وزارت خانـه هـا بین رهران سیاسـی 

و اقـوام، سیاسـی شـدن و سیاسـی عمل کـردن وزارت 

هـای جنـگ و... تبدیـل بـه یـک عـرف قـوی گردیـده 

ضعـف  اسـت.  منـوده  مفلـوج  را  دفاعـی  سیسـتم  و 

در رهـری و مدیریـت نهادهـای دفاعـی و امنیتـی از 

یـک طـرف سـبب فراهـم سـازی زمنیـه فسـاد و سـوء 

اسـتفاده شـخصی گردیـده اسـت و از طـرف دیگر روند 

تصمیـم گیـری، اکـامالت، تجهیـزات و تـدارکات را بـه 

شـدت مختـل سـاخته اسـت. بسـیاری از کارشناسـان 

امـور نظامـی بـر ایـن بـاور انـد کـه، آنچـه سـبب تخلیه 

سـوی  از  مقاومتـی  گونـه  هیـچ  بـدون  هـا،  ولسـوالی 

موقـع  بـه  اکـامالت  عـدم  گردیـده؛  دولتـی  نیروهـای 

بـوده اسـت.  

دیگـر  یکـی  جنگـی:  اسـراتیژی  فقـدان  ه- 

ضعـف  افغانسـتان،  ارتـش  اساسـی  هـای  ضعـف  از 

اسـراتیژی و برنامـه جامـع جنگـی اسـت. نبـود یـک 

شـده،  تعریـف  و  دقیـق  روشـن،  جامـع،  دورمنـای 

ارتـش را در یـک رسدرگمـی مطلـق قـرار داده اسـت. 

تـا هنـوز نهادهـای نظامـی و امنیتی از دشـمن تعریف 

دقیـق ندارنـد و قـادر نشـده انـد تـا از دشـمن تعریـف 

هـای  اسراتیژیسـت  متآسـفانه  مناینـد.  ارائـه  دقیـق 

درجـه اول نظـام، گاه دشـمن را مخالـف سیاسـی مـی 

خواننـد، گاه بـرادران ناراضـی مـی گوینـد و گاهی هم 

تروریسـت خطـاب مـی کننـد. گاهـی بـرای رسبـازان 

ارتـش دسـتور رصیـح جنگ مـی دهند و گاهـی ارتش 

را از حملـه بـاالی دشـمن منـع مـی مناینـد. در چنین 

بـا چنیـن دورمنایـی، بـدون شـک دشـمن  حالتـی و 

روحیـه مـی گیـرد و پیـش روی مـی منایـد. پـس نبـود 

یـک اسـراتیژی دقیـق نظامـی سـبب شـده اسـت تـا 

ارتـش افغانسـتان در یـک رسدرگمی مطلق قـرار گیرد 

و نتوانـد بـه تجاوزات و تحرکات دشـمن پاسـخ کوبنده 

و قطعـی دهـد.       

اداره  و  سـوق  فقـدان  و  هامهنگـی  ضعـف  و- 

واحـد: یکـی دیگـر از عواملـی کـه نهادهـای دفاعـی و 

امنیتـی را همـواره رنـج داده، ضعـف هامهنگـی و نبود 

سـوق و اداره واحد اسـت. عدم هامهنگی میان وزارت 

هـای دفـاع، داخلـه و ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی، 

سـبب گردیـده اسـت تـا بسـیاری از عملیـات هـا بدون 

هیـچ گونـه دسـتاوردی خنثی گـردد. همچنـان ضعف 

هامهنگـی، سـوق و اداره واحـد را به چالش کشـیده و 

وحدت فرماندهی را زیر پرسـش برده اسـت. متآسـفانه 

بخـش از مشـکل امـروز، در تعـدد و تکـر فرماندهـی 

ریشـه داشـته و تعبیـه درسـت قـوت هـا را بـه مشـکل 

مواجه سـاخته اسـت.   

بـرای  کـه  دیگـری  عامـل  تبلیغاتـی:  ز- جنـگ 

گـروه طالبـان موفقیـت بـه همـراه آورده؛ موفقیـت این 

گـروه در راه انـدازی و مدیریت جنگ روانی و تبلیغاتی 

اسـت. طالبـان همزمان با رشوع جنگ گـرم، متبحرانه 

و زیرکانـه توانسـتند بـه روحیه مـردم و نیروهای دفاعی 

و امنیتـی صدمـه وارد مناینـد و فضـای ذهنـی و روانی 

را به رسعت مغشـوش سـازند. آنها با توسـل به تکنیک 

هـای مختلـف چنـان خـود را قـدرت مند و بـزرگ جلوه 

دادنـد کـه روحیـه مـردم و نیروهـای دفاعـی و امنیتـی 

بـه یـک بـاره فروریخـت و بسـیاری مناطـق بـدون هیچ 

گونـه درگیـری و مقاومـت بـه دسـت این گـروه افتاد.

اسـامی شـان ندارند. زیرا کشـتار مردم را هیچ مدرک و 

هیـچ منبعـی اسـامی تأییـد منـی کند. 

بنابرایـن ثابـت می گردد که کشـتار مـردم و ایجاد بحران 

از طـرف طالبان مبنای دینی و مذهبی نداشـته و ندارد. 

در جامعـه  کـه  اسـت  خـواه  گـروه رشارت  طالبـان  لـذا 

رشارت تولیـد مـی کنـد. گروه طالبان با ایـده جزم گرایی 

کـه دارد بدنبـال اخذ قدرت سیاسـی از طریق زور و خلق 

وحشـت اسـت. بنیـاد گرایـی مذهبـی در قالب پالیسـی 

هـای خشـن همراه بـا بی رحمی ها و مظـامل های که در 

بسـر اجتامعـی در افغانسـتان روا مـی دارد، جـز رشارت 

و ظلـم بـر ملـت مسـلامن افغانسـتان، چیـزی دیگـری 

منـی شـود تعبیر منـود. سـاختار اجتامعی افغانسـتان با 

واقعیـت هـای اقـوام مختلف قابـل احرام و درک اسـت. 

سیاسـت  در  اجتامعـی   – عینـی  واقعیـت  ایـن  هـرگاه 

گـزاری هـای گـروه هـای فعـال سیاسـی در افغانسـتان 

مطمـح نظـر نباشـد، بـه یقیـن سیاسـت هـای مذکـور به 

بنبسـت هـای اساسـی مواجـه مـی گـردد؛ همچنـان که 

ایـن موضـوع در دوران پنـج سـال قبـل حاکمیـت گـروه 

طالبـان بوضـوح آزموده شـد. 

هـای  انـداز  چشـم  و  هـا  پالیسـی  نیازمنـد  افغانسـتان 

سیاسـی نوین اسـت، نگاه غالبانه و دید تحکم سیاسـی 

در ایـن کشـور در ایـن زمـان بـه صـورت قاطـع محکـوم 

بـه شکسـت اسـت. یگانـه نسـخه¬ی کـه بتوانـد وحدت 

جغرافیـای بنـام افغانسـتان را در آینـده رقـم بزنـد، تفکـر 

و روال مـردم سـاالری و احـرام بـه متامـی خواسـته ها و 

آزادی هـای مردمـان سـاکن در افغانسـتان اسـت. تاریخ 

خونبـار ایـن کشـور ایـن درس را بـرای متامـی افـراد و 

شـهروندان ایـن خطـه بـه شـکل خیلـی آشـکا را واضـح 

مـی سـازد کـه نـگاه جـزم گرایانـه و توتالیریسـم قومی و 

ایدئولوژیـک بنیـاد هـای نیـم بند ایـن مملکـت را نابود و 

تـار پود وحدت، انسـجام، نظم، ترقی، توسـعه و سیسـتم 

گـروه  ارصار  منـود.  خواهـد  خاکسـر  را  پسـند  همـه 

طالبـان در آدم کشـی و انسـان کشـی در گوشـه و کنـار 

افغانسـتان ایـن امر را متبارز سـاخته اسـت کـه این گروه 

با بنیاد های شـناخته شـده¬ی خویش بدنبال شکسـت 

افغانسـتان و بربـادی ایـن خـاک اسـت. 

منطـق کـه گـروه طالبـان بـر آن اسـتوار اسـت، بدبختانه 

خـون و وحشـت اسـت. مـردم افغانسـتان در متامـی الیه 

هـای خویـش از ایـن منطـق تنفـر عمیـق دارد. منفـور 

گـروه  امـروز  کـه  اسـت  خواهـی  رشارت  شـیوه،  تریـن 

طالبـان در مناطـق اطـراف افغانسـتان از آن بهـره مـی 

برنـد. لـذا گـروه طالبان بایـد بدانند که دیدگاه سیاسـی 

و عملکـرد سیاسـی آنـان نـه در سـطح کشـور خریـدار 

دارنـد و نـه در سـطح منطقـه و نـه در سـطح جهانـی. 

اگـر امـروز کشـورهای هسـتند کـه آغـوش نسـبتا بـازی 

بـرای رسان گـروه طالبـان دارند؛ از آنجا ناشـی می شـود 

کـه امیـال سیاسـی خـود شـان را بـه پیـش مـی برنـد و 

هامننـد دسـتامل کاغذیـن از پوتانسـیل گـروه طالبـان 

اسـتفاده مـی کنند. هر وقـت بدانند ترویـج رشارت گروه 

طالبان به نفع ملی و مردم شـان نیسـتند، رسیعا دسـت 

بـه نابـودی همیـن ابـزار سیاسـی شـان مـی زننـد. گـروه 

طالبـان بـا رفتار های خشـین سـه مـاه اخیر خود نشـان 

دادنـد کـه واقعـا رشور و خونخـوار انـد و هیـچ معیـاری 

انسـانی و اسـامی بـرای شـان قابـل احـرام نیسـت.    

گروه طالبان و شرارت های اجتماعی
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 مهدی بابک

ادامه سریال سقوط ولسوالی ها؛ عامل چیست؟ 
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 بازی با اعداد              3329
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3224    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3500
وزیرسفید را در خانه  g7 حرکت دهید. 

3529

جواب هدف         2977

  

 
ار

ن

ه
ی

هنرو

ثور
ممکن است در خطر مشکالت در زندگی عاطفی تان قرار بگیرید. می توانید 
به حس ششــم تان اطمینــان کنید. نتایج کارهای تان به زودی شــروع به 

نمایان شدن می کند.

جوزا
امروز برای زندگی اجتماعی و عاطفی تان روز خوبی اســت. از طرف دیگر، باید 
در کار و تجارت احتیاط کنید. احتماال با مشکالت مالی مواجه شوید اما دلیلی 

برای نگران شدن وجود ندارد.

سرطان
روز خوبــی از نظر اجتماعی و مالی تجربــه خواهید کرد. امروز بعد از ظهر 
مجبور هســتید که به یک ســفر کوتاه خانوادگی بروید. مواظب چمدان و 

باشید. اسناد و مدارک خود 

اسد
به نظر می رســد که در تمام زمینه ها روز مطلوبی برای شماست، و تا چند 
روز ادامه پیدا می کند. فرصتی دارید که بدون هیچ گونه تالشــی ســود به 
دست آورید. همه چیز به خوبی بین شما و شریک عاطفی تان پیش می رود.

سنبله

به نظر می رســد که سرشار از انرژی هســتید و در تمام بخش های اجتماعی و 
فکری موفق خواهید شد. در مشارکت ها همه چیز به خوبی پیش می رود و زمان 

خوبی برای امضا قراردادها می باشد.

حمل
ممکن است در بخش های اجتماعی کارهایی را شروع کنید. امروز می توانید 
بر روی حمایت دوستان و شریک عاطفی تان حساب کنید. اگر مجبور هستید 

تصمیمات مهمی بگیرید، توصیه های افراد باتجربه می تواند مفید باشد.

میزان
حــوادث غیر منتظره رخ خواهد داد، بنابراین نباید که امروز برنامه ریزی 
مهمی انجام دهید. دوستان قدیمی تان شما را به یک مهمانی دعوت می 
کنند. باید مالقات های کاری و ســفرهای بلند مدت را به زمان دیگری 

موکول کنید.

عقرب
در تمام کارهای خانگی می توانید موفق شــوید و خانواده از شــما حمایت 
خواهند کرد. به دلیل تغییرات اطرافیان از شما قدردانی خواهند کرد. درگیر 

چندین کار در یک زمان نشوید و هیچ کمکی را رد نکنید.

قوس
امروز صبح به نظر می رســد که مصمم هســتید و مــی توانید تمام کارهای 
خانگی را به اتمام برســانید. یک مرد ســالمند در خانواده می تواند از لحاظ 

مالی به شما کمک کند اما سعی دارد که دیدگاهش را به شما تحمیل کند.

جدی
در مالقــات های کاری تان بســیار موفق خواهید شــد. روابط با خانواده و 
دوســتان تان بســیار خوب پیش می رود. امروز صبح ممکن است آشنای 

قدیمی را مالقات کنید که مدت زمان زیادی است او را ندیده اید.

دلو
بحث کوچکی با شریک عاطفی تان به وجود خواهد آمد. می توانید با مهربانی همه 
چیز را حل کنید. امشب، در حالیکه دوستان تان را مالقات می کنید مود خوب و 

سازش و هماهنگی به روابط شما باز خواهد گشت.

2978

عیــدـ  عیادتـ  عبادت 
ـ دعــوتـ  دعواـ  دواـ  
وادی ـ دو ـ بــد ـ ابد ـ 
ادب ـ بــاد ـ باید ـ بید 
ـ دعا ـ داعــی ـ بعد ـ 
بعیدـ  بــوداـ  دبیـ  یاد 

ـ عادی ـ عاید.
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حوت
به دلیل مشکالت قلبی تان ناراحت هستید. سعی نکنید که تمام مشکالت را به 
تنهایی حل کنید. حمایت پیشنهاد شده از نزدیکان تان را قبول کنید. با عاقالنه 

رفتار کردن می توانید که از یک دعوا در خانواده جلوگیری کنید.

 شطرنج                     3501

د

آموزگارـ  ارمغانـ  بیانـ  پریزادـ  تأمینـ  ثروتـ  جغرافیهـ  چراغـ  حصار 
ـ خانواده ـ دریچه ـ ذکاوت ـ رحمان ـ زعیم ـ ژالتین ـ ساختار ـ شکارگاه 
ـ صانعـ  ضربهـ  طراحیـ  ظلمتـ  عواملـ  غلوـ  فصلـ  قضاـ  کیلهـ  گریز 

ـ لغزان ـ ملکه ـ نهایت ـ وقار ـ هنرمند ـ یاعلی.

م

گفتنی اسـت که از این نویسـنده تا اکنون رمان »سگ ها می جنگند« 

منترش شـده و قرار اسـت پس از نرش مجموعه نامه  های »دویدن«، به 

زودی مجموعه داسـتان »خر عیسـی« نیز توسط انتشارات مقصودی در 

کابل منترش شود. 

در پشـت جلد کتاب »دویدن« این یادداشـت آمده است: »وقتی من چشم 

به جهان گشـودم، همه در حال دویدن بودند. پدر برای پیدا کردن نان 

و تأمیـن رفـاه خانواده می دوید. کارگران می دویدند. رسبازان در جنگ 

می دویدند. یک روز انفجار یک راکت باعث شـد که دیگر هرگز دویده 

نتوانـم، امـا دیگران همه کامکان در حال دویدن بودند. کراچی ران 

میوه فروش، ترافیک، دانش آموزانی که تازه از مکتب فارغ شـده اند، کفاش 

کنار رسک، دوچرخه ها، خودروها، دخرت و پرسهای نوجوان عاشـق، 

چیتاهـا، مورچه ها، پلنگ ها، ماهی ها، پرندگان همه در جسـتجوی چیزی 

می دوند. منی دانسـتم چه چیزی باعث شـده که هستی برای یافتنش 

این همـه تالش کند، این قدر بتپد، این گونه بدود. شـاید به همین دلیل 

بود روزی که در مصالی بزرگ دشـت برچی آن انفجار وحشـتناک رخ داد، 

همـه دویدنـد؛ مگر یک نفر: مردی که روی ویلچیرش نشسـته بود. بعد تو 

را دیـدم و مـن هـم رشوع کردم به دویدن. تو را دیدم و دوباره دویدم.«

افغانسـتان ما: مجموعـه نامه  های »دویدن« )نامه های به ملیله( 

نوشـته ارشف فروغ به زودی توسـط انتشارات نرش واژه در کابل 

منترش می شود.

ارشف فروغ نویسـنده این نامه ها در صحبت با روزنامه افغانسـتان 

مـا گفـت که این مجموعه تا دو هفته دیگر زیر ماشـین چاپ رفته و 

به دسـت عالقمندان قرار خواهد گرفت.

آقـای فروغ یادآوری کرد کـه در این مجموعه هجده نامه کوتاه و 

بلند جا داده شـده است. 

او در پاسـخ به این که نامه ها برای شـخصیت حقیقی نوشـته شده 

اسـت یا خیر گفت که این کتاب »قصه ی یک عشـق واقعی« اسـت و 

همه ای نامه ها به یک شـخصیت و یک مخاطب خاص نوشـته شده 

است. 

ارشف فروغ هم چنین اذعان داشـت که پس از جمع آوری و طبقه 

بندی نامه ها در کتاب، مجموعه به ملیله که یک نام مسـتعار اسـت 

تقدیم شده است.

این کتاب را رامین مظهر ویراسـتاری و طرح جلدش را هم پرویز 

بیانی کار کرده است. 

رویداد

تام هنکس از بازیگران فلم بعدی وس آندرسون خواهد بود.

بـه گـزارش ددالین، تام هنکـس در فلم بعدی وس آندرسـون جلوی 

دوربیـن مـی رود. این فلم در اسـپانیا فلم برداری می شـود.

تاکنـون از حضـور آدریـن بـرودی، بیـل مـوری و تیلـدا سـوینتون 

در ایـن فلـم خـر داده شـده بـود و اندرسـون قـرار اسـت عـالوه بـر 

کارگردانـی، نویسـنده فلـم هـم باشـد.

بـرای  کـه  فرانسـوی«  »گـزارش  یعنـی  آندرسـون  فلـم  جدیدتریـن 

بـار در جشـنواره فلـم کـن دیـده شـد، قـرار اسـت ۲۲  نخسـتین 

اکتـر راهی سـینامها شـود. در این فلم بـرودی، موری، سـوینتون، 

فرانسـیس مک دورمانـد، تیموتـی شـاالمه، الیزابـت مـاس، ویلم دفو 

و جفـری رایـت بـازی کرده انـد.

تـام هنکـس بـه زودی بـا فلـم علمـی تخیلی »فینـچ« دیده می شـود 

کـه از اپل تـی وی پـالس پخـش خواهد شـد. در این فلـم هنکس در 

نقـش مهندسـی بـه نـام فینـچ ظاهر شـده که بیـش از یـک دهه در 

یـک پناهـگاه زیرزمینـی زندگـی کـرده و از معـدود بازمانـدگان یـک 

فاجعـه خورشـیدی اسـت کـه زمیـن را ویران کرده اسـت.

از فلم جدید وس آندرسون اطالعاتی منترش نشده است.

دیزنـی،  از  جوهانسـون  اسـکارلت  شـکایت  از  پـس  کوتـاه  مدتـی 

جـرارد باتلـر هـم از تولید کننده فلم »املپیوس سـقوط کرده اسـت« 

کرد. شـکایت 

جـرارد باتلـر بـا تنظیـم یـک شـکایت در روز جمعـه مدعـی شـد کـه 

از فلـم سـینامیی »املپیـوس سـقوط کـرده اسـت« محصـول سـال 

۲۰۱۳ حداقـل ۱۰ میلیـون دالـر طلـب دارد.

باتلـر از رشکت هـای نـو ایمیـج و میلنیوم فلمز شـکایت کـرده و ادعا 

دارد کـه تهیـه کننـدگان ایـن فلـم مبلـغ فـروش ایـن فلم در گیشـه 

داخلـی و گیشـه خارجـی را دسـتکاری کـرده و آن را ده هـا میلیـون 

دالـر کمـرت از فـروش واقعـی نشـان داده اسـت. بـه همیـن دلیـل او 

نتوانسـته حـدود ۸ میلیـون دالـر از سـود آوری ایـن فلـم را دریافـت 

. کند

ایـن شـکایت باتلـر یـک روز بعـد از شـکایت اسـکارلت جوهانسـون 

از دیزنـی مطـرح شـده اسـت. جوهانسـون نیـز از در شـکایت خـود 

مدعـی شـده کـه سیاسـت والـت دیزنـی در اکـران همزمـان فلـم 

سـینامیی »بیـوه سـایه« در سـینام و دیزنـی پـالس باعـث کاهـش 

فـروش ایـن فلـم در گیشـه داخلـی شـده اسـت.

باتلـر در فلـم سـینامیی »املپیوس سـقوط کرده اسـت« نقش مایک 

بنینـگ را بـازی کـرد. مامـور یـک رسویـس امنیتـی کـه بایـد رئیس 

جمهـور را از دسـت گـروگان گیرهـا نجـات دهـد. ایـن فلـم ۱۷۰ 

میلیـون دالـر در گیشـه جهانی فروخـت و بعـد از آن دو دنباله موفق 

دیگـر بـه نام هـای »لندن سـقوط کرده اسـت« و »انجل سـقوط کرده 

اسـت« سـاخته شـد و در هـر دوی آنـه باتلـر بـه بـازی پرداخت.

در بیانیـه شـکایت باتلـر آمـده اسـت: تهیـه کننـدگان ده هـا میلیون 

دالـر از فلـم »املپیـوس« درآمـد داشـتند، امـا مبلغی از آن بـه عنوان 

سـهم باتلـر از فـروش فلـم بـه وی داده نشـد. باتلر تالش کـرد تا یک 

مجموعه سـینامیی موفق سـاخته شـود و او اکنون فقط سـهم خود 

را درخواسـت کرده اسـت.

سینما

مجموعهنامههای»دویدن«بهزودیمنتشرمیشود

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

وجود داشته باشد.
 9 کلمه: خوب 

 18 کلمه: متوسط 
 28  کلمه: عالی 

آتشیکهباشکایتاسکارلت
جوهانسونشعلهورشد

سینما

گرانتـام کوملـن به فلم در دسـت سـاخت آلخانـدرو گونزالـس ایناریتو 

پیوست.

بـه گـزارش ددالیـن، گرانتـام کوملن به فلـم جدید آلخانـدرو گونزالس 

ایناریتـو پیوسـت کـه اکنون در مکزیک در دسـت فلمرداری اسـت.

ایـن فلـم اسـپانیایی زبـان بـا عنـوان »لیمبـو« یا »بـرزخ« با بـازی دنیل 

خیمنس کاچو بازیگر ۵۹ سـاله مکزیکی فلم »زاما« سـاخته لوکرتسـیا 

مارتل در دسـت سـاخت است.

جزییـات داسـتان این فلم پنهان نگاه داشـته شـده اما گفته می شـود 

فلـم بـه ماجراهای سیاسـی و اجتامعی مدرن مکزیـک می پردازد.

کوملـن بـه تازگـی در »سـنرتال پـارک« در برابـر دانیلـه بروکـس بـازی 

کـرد و بازیگـر نقـش مارتیـن لوتـر کینـگ در »جامعه بـزرگ« بـا برایان 

کاکـس در بـرادوی بـود. وی بازیگـر منایـش »هملـت« نیـز بود.

»بـرزخ« نخسـتین پـروژه ایناریتـو پـس از فلم موفـق »برخاسـته از گور« 

محصول ۲۰۱۵ اسـت.

ایناریتـو کـه فلمنامـه فلم را هم نوشـته با همـکاری داریوش خنجی به 

عنوان فلمردار این فلم را می سـازد. وی قبالً »عشـق سـگی« را سـال 

۲۰۰۰ به طـور کامـل در کشـور زادگاهش سـاخته بـود. بخش هایی از 

»بابل« نیز سـال ۲۰۰۶ در مکزیک سـاخته شـده  بود.

ایناریتـو اسـکار بهرتیـن فلـم، بهرتیـن کارگردانـی و بهرتیـن فلمنامـه 

اورجینـال سـال ۲۰۱۵ را بـرای »بردمـن« کسـب کـرد و سـال ۲۰۱۶ 

جایـزه بهرتین کارگردانی اسـکار را برای »برخاسـته از گـور« از آن خود 

کرد.

وی پـس از جـان فـورد و جـوزف ال. منکیه ویـچ، سـومین کارگردانـی 

اسـت کـه دو سـال متوالـی برنـده جایـزه اسـکار بهرتیـن کارگردانـی 

شـده  است.

ایناریتوبازیگرجدیدی
رابه»برزخ«فراخواند

سینما
تامهنکسبهفلمبعدیوس

آندرسونپیوست

لیناعلمازافغانستانبرایدومینبار
عضوهیأتداورانجشنوارهفلم»امجناندیا«شد

رویداد

هندی و کشـورهای آسـیایی به   منظور کمک به معرفی بهرت 

فرهنگ هند و کشـورهای آسـیایی برگزار می شود.

جوایز این جشـنواره بهرتین فلم، بهرتین کارگردان، بهرتین، 

هرنپیشـۀ زن، بهرتین هرنپیشـۀ مرد، بهرتین موسیقی، بهرتین، 

سینامسـوگرافی، بهرتین نسـخه، بهرتین فلم نامه و بهرتین فلم 

کوتاه می باشد.

لینا علم هرنپیشـه، فعال اجتامعی و تهیه کننده مشـهور اهل 

افغانسـتان اسـت. لینا در سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی در 

کابل، متولد شـد و در سـال ۱۳۶۸ هجری خورشیدی به علت 

جنگ های داخلی در افغانسـتان با خانواده اش به امریکا، 

مهاجر شـد. او از سـال 1998 میالدی تا حال مشغول فعالیت 

در سـینامی کشور بوده  اسـت. این هرن پیشه اهل افغانستان تا 

اکنون برنده جایزه بهرتین بازیگر در بیشـرت از ده ها جشـنواره 

داخلی و خارجی شـده  است.

لینا علم به تاریخ 23 فروری 2019 در جشـنواره بین املللی 

سـینامی زیتو در تانزانیا جایزه بهرتین بازیگر زن را دریافت 

کرد.

بانـو علم بـه خاطر نقش مرکزی اش در فلم »نامه یی به 

رییس جمهور« این جایزه را دریافت کرد. گفتنی اسـت که در این 

رقابت در برابر وی هرنپیشـه های زن از کشـورهای اوگاندا و هند 

نامزد این جایزه بودند که سـتاره مشـهور بالیوود »دپیکا پادوکون« 

نیـز یکی از رقیبان او بود.

افغانسـتان ما: لینا علم از بازیگران مطرح و شـناخته شده 

کشـور از برگزیده شـدنش به عنوان عضو هیأت داوران جشنواره 

فلم »امجن اندیا« خر داده اسـت. 

خانم لینا علم روز شـنبه 9 اسـد در صفحه فیسبوکش نوشته 

اسـت که برای دومین بار به عنوان عضو هیأت داوران جشـنواره 

جهانی امجن اندیا در این جشـنواره اشـرتاک می کند. 

این جشـنواره از 24 سـپتامر الی 9 اکتر در مادرید، یکی از 

شـهرهای اسـپانیا برگزار می شود. در این جشنواره 29 فلم از 

17 کشـور در بخش های مختلف برای رقابت انتخاب شـده 

است. 

22 نفر از 13 کشـور جهان به رهر آقای پدرو هرناندز سـانتوس 

فلم سـاز اسـپانیایی اعضای هیأت داوران جشنواره امجن اندیا 

خواهد بود. 

بـه گفته ای بانـو علم او در انتخاب »بهرتین بازیگر زن« در این 

جشـنواره هم کاری خواهد کرد. 

جشـنواره امجن اندیا همه سـاله به هدف منایش فلم  های 

ک ض ه ت م ل ظ ی ح د ر ط

ی د ر ی چ ه ث چ ژ ن ژ ش
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فـارس البـاخ، وزنه بردار قطری توانسـت در غیاب سـهراب 

مرادی و کیانوش رسـتمی طالی دسـته 96 کیلوگـرم را از 

آن خـود کنـد. رقابت های وزنه برداری دسـته 96 کیلوگرم 

املپیـک توکیـو دیـروز در رشایطـی برگـزار شـد کـه خربی 

از مدعیـان دوره قبلـی از جملـه سـهراب مـرادی، قهرمـان 

املپیـک ریـو نبـود. البته بـا تغییـرات اوزان املپیکـی وزنه 

برداری در سـال های اخیر، رکوردهای سـهراب در دسـته 

94 کیلوگـرم ثبـت شـده و دیـروز وزنـه بـرداران در دسـته 

96 کیلوگـرم روی تخته رفتند. مشـخص بـود که در غیاب 

سـهراب مـرادی، کیانـوش رسـتمی و رقیـب چینـی آن ها 

یعنـی تیـان تائـو کـه بـه خاطر سیسـتم عجیب گزینشـی 

املپیـک در وزنـه بـرداری حضـور در توکیـو را از دسـت 

دادنـد، وزنـه بـردار قطـری مـی توانـد روی تختـه قـدرت 

کوریـای  مقابـل   6-3 برتـری  بـا  مکزیـک  ملـی  تیـم 

شـد. توکیـو  املپیکـو  نهایـی  نیمـه  دور  راه  جنوبـی 

تیـم ملـی کوریـای جنوبـی کـه در روز آخـر و بـا برتری 

بـا شـش گل مقابـل هنـدوراس موفق به صعـود به دور 

حذفـی شـده بـود، امـروز 3-6 مقابـل مکزیـک مغلوب 

شـده و راهـی خانه شـد.

مکزیـک بـازی را بهـر آغـاز کرد و در هـان دقیقه 12 

و بـا رضبـه رس هرنی مارتیـن در دهانـه دروازه کوریای 

جنوبـی بـه گل اول دسـت یافـت. امـا در دقیقـه 25 

لـی دونـگ گیونـگ پشـت محوطـه جریمـه مکزیـک 

صاحـب موقعیـت شـده و با رضبـه ای متاشـایی کار را 

به تسـاوی کشـاند.

امـا در دقیقـه 29 و روی پـاس الکسـیس وگا، لوییـس 

بـه  اقـدام  جنوبـی  کوریـای  محوطـه  مرکـز  در  رومـو 

رضبـه زدن کـرده و گل دوم مکزیـک را نیـز بـه مثـر 

صاحـب  مکزیـک  ملـی  تیـم  بعـد  دقایقـی  رسـاند.  

برنـاردو سـیلوا هافبـک تهاجمـی پرتـگال منچسرسـیتی 

دوسـت دارد در اللیـگا بـازی کنـد.

برنـاردو سـیلوا از سـال 2017 در منچسرسـیتی بـازی 

مـی کنـد و پـس از چنـد فصـل درخشـان، سـال قبـل از 

ایـده هـای پـپ گواردیـوال خـارج شـد. 

ترکیـب  در  ثابتـش  جایـگاه  پرتـگال  پـوش  ملـی  سـتاره 

سـیتی را از دسـت داد و به همین دلیل خواهان جدایی 

است.

در هفتـه هـای اخیـر شـایعات زیـادی پیرامـون معاوضـه 

بـه گـوش رسـیده و دیـروز  بازیکنانـی دیگـر  بـا  برنـاردو 

دیلـی میـل ادعـا کرد کـه برناردو سـیتی را تنهـا به مقصد 

منایـی کند.

فـارس البـاخ، وزنـه بـردار جـوان قطـری کـه در دوره قبلـی 

املپیـک هـم حـارض بـود، بعـد از قـرار گرفـن در رده دوم 

حرکـت  در  کیلوگرمـی،   177 وزنـه  بـا  یکـرب  حرکـت 

دورضب هنگامـی روی تختـه آمـد کـه متامـی رقبایـش بـه 

کار خـود پایـان داده بودنـد.

ایـن وزنـه بـردار قطـری در حرکـت اول دورضب خـود 217 

کیلوگـرم را بـاالی رس بـرد و طـالی خـود را قطعـی کـرد. 

همچنیـن او در حرکـت دوم رکـوردش را تـا 225 کیلوگـرم 

بهبـود بخشـید، امـا تـالش سـوم البـاخ بـرای ثبـت رکـورد 

232 کیلوگرمـی ناموفـق بـود.

ایـن اولیـن طـالی قطـر در املپیک توکیـو بود کـه آن ها را 

وارد جـدول مدال هـا کرد.

یـک رضبـه پنالتـی شـد کـه سباسـتین کـوردوا پشـت 

تـوپ قـرار گرفتـه و موفـق شـد گل سـوم مکزیـک را 

نیـز وارد دروازه حریـف بکنـد تـا در نهایـت مکزیـک بـا 

برتـری 1- راهـی رختکـن شـود. در دقیقـه 51 بـود که 

لـی دونـگ گیونـگ در سـمت چـپ محوطـه جریمـه 

مکزیـک صاحـب موقعیـت شـده و بـا یـک رضبـه پـای 

چـپ اختـالف را بـه حداقل رسـاند. اما سـه دقیقه بعد 

ایـن بار هوگو مارتین از وسـط محوطـه جریمه کوریای 

اقـدام بـه رضبـه زدن کـرده و گل چهـارم مکزیـک را 

نیـز وارد دروازه حریـف کـرد.پ در دقیقـه 63 ایـن بـار 

سباسـتین کـوردوا از پشـت محوطـه شـانس خـود را 

بـرای گلزنـی امتحـان کـرده و گل پنجم مکزیـک را نیز 

بـه مثر رسـاند. در اواخـر بازی ادواردو اگیـره روی پاس 

دیگـو الینـز دروازه کوریـای را بـرای ششـمین بـار بـاز 

کـرد. در دقیقـه 92 هوانـگ یی جو بـا رضبه رس موفق 

بـه زدن گل سـوم کوریـای جنوبـی هـم شـد

ادعـا  ایـن  تـرک خواهـد کـرد. طبـق  اسـپانیا  تیمـی در 

اتلتیکـو و بارسـلونا مـی تواننـد مقصـد بعـدی او باشـند.

در  نیـز  بعـد  فصـل  کـه  دانـد  مـی  سـاله   26 برنـاردوی 

ترکیـب ثابـت سـیتی جـای نخواهـد داشـت بـه خصـوص 

اینکـه سـیتی بـه جـذب جـک گریلیـش بسـیار نزدیـک 

اسـت. شـده 

تابسـتان امسـال رسخیـو آگوئـرو از سـیتی راهـی بارسـا 

شـد و ممکـن اسـت بـه او برنـاردو، ریـاض محـرز یـا حتی 

گابریـل ژسـوس هـم اضافه شـوند. گریلیش و هـری کین 

بزرگریـن خریدهـای تابسـتانی فوتبال انگلیس و سـیتی 

بود. خواهنـد 

اولین طالی قطر به لطف غیبت سهراب و کیانوش

ورزش
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بـا  پهپـاد  دو  ظاهـرا  می گویـد   Ynet ارسائیلـی  وب سـایت 

فاصلـه چند سـاعت به سـمت کشـتی تحـت مدیریت رشکت 

زودیـاک پرتـاب شـده کـه اولـی خسـارتی بـه بـار نیـاورده اما 

دومـی باعـث کشـته شـدن دو خدمـه شـده اسـت.

بارهـا  گذشـته  ماه هـای  در  اسـالمی  جمهـوری  و  ارسائیـل 

معرفـی  خـود  کشـتی های  بـه  حملـه  مسـئول  را  یکدیگـر 

کرده انـد. از زمـان خـروج امریـکا از توافـق هسـته ای در ثـور 

۱۳۹۷ کـه اعـال مجـدد تحریم هـا را در پـی داشـت حملـه 

بـه شـناورهای کشـورهای مختلـف در منطقـه خلیج فـارس و 

دریـای عـان افزایـش یافتـه اسـت.

و رومانیایـی کشـتی کشـته شـده اند.  بریتانیایـی  خدمـه 

هنـوز از میـزان خسـارت های ایـن حادثـه گـزارش دقیقـی 

منتـر نشـده امـا گفتـه می شـود کـه نفتکش آسـیب دیده 

بـا اسـکورت یک نـاو جنگـی امریکایی محـل را تـرک کرده 

است.

مقام هـای جمهـوری اسـالمی تا کنـون درباره اتهام دسـت 

داشـن در ایـن حملـه اظهار نظـری نکرده آند. بـا این حال 

"عنـارص مقاومـت" کـه شـبکه العـامل آنهـا را مسـئول ایـن 

حملـه معرفـی کـرده شـبه نظامیان مـورد حایـت ایـران در 

منطقـه بـه شـار می روند.

شـبکه خـربی العـامل متعلـق به ایـران می گویـد "نیروهـای مقاومت" 

مسـئول حملـه به یـک نفتکش تحـت مدیریت یک رشکـت ارسائیلی 

هسـتند. در ایـن حملـه کـه ظاهـرا بـا پهپـاد انجـام شـده دو خدمـه 

بریتانیایـی و رومانیایـی کشـتی جـان خـود را از دسـت داده اند.

العـامل، شـبکه خـربی عربی زبـان متعلـق بـه جمهـوری اسـالمی روز 

جمعـه هشـتم اسـد بـه نقـل از "منابـع مطلـع مقاومـت در منطقـه" 

گـزارش داد حملـه به "کشـتی ارساییلی در شـال دریـای عان" در 

پاسـخ بـه حملـه اخیر ارسائیـل به فـرودگاه "ضبعـه" در منطقه قصیر 

سـوریه صـورت گرفـت.پ رشکـت مدیریت کشـتیرانی "زودیـاک" که 

بـه یـک میلیـاردر ارسائیلـی تعلـق دارد شـامگاه پنج شـنبه حملـه بـه 

یکـی از کشـتی های تحـت مدیریـت ایـن رشکـت در دریـای عـان 

را تائیـد کـرد. شـبکه العـامل بـه نقـل از منابـع خـود ایـن اقـدام را 

حملـه ای تالفی جویانـه در پاسـخ بـه حملـه ارسائیـل بـه مواضعی در 

سـوریه عنـوان کـرده کـه به نوشـته این رسـانه "بـه شـهادت دو نفر از 

عنـارص مقاومـت" منجر شـد. رشکت زودیـاک که دفر مرکـزی آن در 

لنـدن قـرار دارد در بیانیـه ای اعـالم کـرد شـناوری کـه هـدف حملـه 

قـرار گرفتـه بـا پرچـم کشـور لیربیـا حرکت می کـرده و بـه یک رشکت 

جاپانـی تعلق داشـته اسـت.

خربگـزاری رویـرز بـه نقـل از منابـع اروپایـی و امریکایـی کـه بـه 

بـه  حملـه  اصلـی  مسـئول  دارنـد  دسرسـی  امنیتـی  گزارش هـای 

اسـت. کـرده  معرفـی  اسـالمی  را جمهـوری  شـده  یـاد  کشـتی 

یـک مقـام وزارت دفـاع امریـکا که نامش فاش نشـده بـه رویرز گفته 

کـه حمله به کشـتی تحـت مدیریت رشکـت زودیاک به وسـیله پهپاد 

انجام شـده است.

کشته شدن دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی

رشکـت زودیـاک روز جمعـه تائیـد کـرد کـه در حملـه روز گذشـته دو 

چین صدر نشین است

برازیل  با شکست مصر در نیمه نهایی

بیگانه هراسی در ترکیه افزایش می یابد

انـرژی مشـکل دارد در هفته هـای گذشـته مجبـور 

بـه خـارج کـردن دو نیـروگاه خود از شـبکه و قطعی 

بـرق شـد. قطعـی بـرق کـه گاه ۲۲ سـاعت در روز 

ادامـه دارد و کمبـود منابـع مالـی  دسـت به دسـت 

هـم داده و بـه جیره بنـدی آب در مناطق مسـکونی 

لبنـان منجر شـده اسـت.

صنـدوق کـودکان سـازمان ملـل متحد )یونیسـف( 

هشـدار داده کـه در ۶ هفتـه آینـده ممکـن اسـت 

تأمیـن آب آشـامیدنی در لبنـان بـا مشـکلی جـدی 

مشـکل  بـا  ایـن  بـر  عـالوه  لبنـان  شـود.  مواجـه 

جنگل سـوزی روبـرو شـده کـه در چند روز گذشـته 

وزیـر  اسـت.  گرفتـه  فـرا  را  کشـور  ایـن  شـال 

آتش سـوزی  کـه  اسـت  گفتـه  لبنـان  کشـاوزری 

ممکن اسـت به مناطق مسـکونی نیـز رسایت کند. 

کمبود شدید آب در سوریه

در  شـال رشقـی سـوریه نیـز بر رس آب دعواسـت. 

آب  قطـع  خطـر  از  اخیـرا  متحـد  ملـل  سـازمان 

در  سـوریه  "آلـوک"  آب  ایسـتگاه  در  آشـامیدنی 

مـرز ترکیـه سـخن گفـت. در ایـن ایسـتگاه بـه طور 

طبیعـی آب هـای زیرزمینـی بـه سـدی که آب شـهر 

بـه  منتقـل می شـوند.  تأمیـن می کنـد  را  حسـکه 

گفته یونیسـف، پمپاژ آب در "آلوک" متوقف شـده، 

یـک میلیـون نفر بـی آب مانده  انـد و در حال حارض 

موترهـا وظیفـه آب رسـانی را بـر عهـده گرفته انـد. 

ایـن مشـکل از سـال ۲۰۱۹ رشوع شـد؛ از زمانـی 

کـه ترکیـه همـراه بـا شـبه نظامیان متحـد خـود بـه 

شـال رشقی سـوریه لشکر کشـید تا نیروهای کرد 

"ی پ گ" یـا یگان هـای مدافـع خلـق را از آن جـا 

بتارانـد. "آلـوک" از آن زمان به بعـد به کنرل ترکیه 

درآمـد. امـا بـرق ایـن ایسـتگاه پمپـاژ آب از منطقـه 

مجـاور تحـت کنـرل "ی پ گ" تأمیـن می شـود.

از آن پـس کردهـا و ترکیـه یکدیگـر را متقابال متهم 

بـه قطـع برق ایـن مرکز آب رسـانی می کننـد. ترکیه 

عـالوه بـر "ی پ گ" رژیـم دمشـق را نیز بـرای قطع 

بـرق "آلـوک" مقرص می شناسـد.

آب  رس  بـر  اتیوپـی  و  سـودان  مـر،  مشـکل 

نیـل رودخانـه 

بـه دلیل سـد عظیمی کـه اتیوپی بـر روی رودخانه 

آب  کاهـش  از  دامئـا  سـودان  و  مـرص  زده،  نیـل 

ورودی از ایـن رودخانـه  در هراسـند. ایـن سـد کـه 

در خدمـت یـک نیـروگاه بـرق  آبـی اتیوپـی اسـت 

مخزنـی با ظرفیت ۷۴ میلیـارد مر مکعب آب دارد. 

مـا مـرص نیـز بـرای تأمیـن آب آشـامیدنی جمعیـت 

۱۰۰ میلیونی خود به نیل وابسـته اسـت و سـودان 

نیـل  از  ورودی  آب  کاهـش  کـه  می ترسـد  نیـز 

نیروگاه هـای برق آبـی ایـن کشـور را فلـج کنـد. هـر 

دوی ایـن کشـورها اتیوپـی را متهـم بـه بی توجهـی 

بـه مصالح شـان می کننـد. امـا اتیوپـی مخزن سـد 

خـود را تـا انـدازه ای پـر کـرده کـه دو توربیـن از ۱۳ 

توربیـن آن می تواننـد در ماه هـای آینـده تولید برق 

را آغـاز کننـد. بیـن سـه کشـور مذاکراتـی درگرفتـه 

کـه تـا کنون موفقیتی نداشـته اسـت. اتیوپی بارها 

تهدیـد به جنگ کرده اسـت. چهار مـاه پیش  مرص 

و سـودان دسـت بـه یـک مانـور نظامـی مشـرک 

زدنـد کـه هشـداری بـه اتیوپـی تلقـی شـد؛ به ویـژه 

کـه نـام ایـن رزمایـش ایـن بـود: نگهبانـان نیل.

کمبـود آب منطقـه خاورمیانـه را فرا گرفته اسـت. از 

خوزسـتان ایـران گرفتـه تـا عـراق، سـوریه، لبنـان و 

مـرص همـه درگیر مشـکلی اند کـه عالوه بـر کاهش 

بارندگی سیاسـت های داخلـی و خارجی نیز در آن 

دخالـت دارند.

برخـی  در  بی آبـی  بـه  خاورمیانـه  در  گرمـا  مـوج 

مناطق دامن زده اسـت. هفته هاسـت که در ایران، 

عـراق و شـبه جزیره عربسـتان گرمـا تـا ۵۳ درجـه 

کاهـش  تنهـا شـب ها  و  مـی رود  بـاال  سـانتی گراد 

یافتـه و به نـدرت بـه زیـر ۳۰ درجـه می رسـد.

قطـع بـرق ایسـتگاه های پمپاژ آب همـراه با کاهش 

مـردم  آب  تأمیـن  گذشـته  ماه هـای  در  بارندگـی 

منطقـه را دشـوار کـرده اسـت.

گرمای هوا و کمبود آب و مناقشه های حاصل از آن 

در خاورمیانه موضوعی اسـت که "تاگس اشـپیگل" 

آملـان در گزارشـی بـه قلـم تومـاس زایـربت بـه آن 

پرداختـه اسـت. نویسـنده در ایـن گـزارش نخسـت 

بـه  ایـران  خوزسـتان  مـردم  اخیـر  اعراضـات  بـه 

 ۲۴ از  کـه  اعراضاتـی  اسـت؛  پرداختـه  بی آبـی 

رسطـان رشوع شـد و کم کم به سـایر مناطـق ایران، 

از جملـه تربیـز، تهران، کرج، کرمانشـاه، اصفهان و 

ایـوان غـرب تـری یافت.

"تاگس شـاو" بـا اسـتناد بـه اخبـار فعـاالن حقـوق 

نفـر   ۱۰ را  اعراضـات  ایـن  کشته شـدگان  بـر، 

اسـالمی  جمهـوری  مقام هـای  اسـت.  خوانـده 

مسـئولیت بی  آبـی و مشـکالت جاری در خوزسـتان 

تحریم هـای  و  خشکسـالی  گـردن  بـه  عمدتـا  را 

می گوینـد،  معرضـان  ولـی  می اندازنـد،  امریـکا 

قربانـی سـوء مدیریـت منابـع آبـی توسـط همیـن 

شـده اند. مقام هـا 

مناقشه ترکیه و عراق بر رس سدها

هفته هاسـت  نیـز  ایـران  همسـایگی  در  عـراق  در 

کـه اعراضـات بـاال گرفتـه اسـت. در بـرصه، واقـع 

کشـور  ایـن  پایتخـت  بغـداد،  و  عـراق  جنـوب  در 

تظاهراتـی علیه قطعی مداوم برق برپا شـده اسـت.

امـا  اسـت،  نفت خیـز  کشـوری  عـراق  کـه  اگرچـه 

نتوانسـته بعـد از حملـه نیروهای ائتـالف به رهربی 

امریـکا بـه ایـن کشـور در سـال ۲۰۰۳ خـود را در 

حوزه هـای برق رسـانی و سـایر زیرسـاخت ها بـه روز 

کنـد. کاهـش شـدید نـزوالت آسـانی در ترکیـه، 

همسـایه عـراق نیـز مشـکالتی ایجـاد کـرده اسـت.

رودخانه هـای دجلـه و فـرات کـه از کوه هـای ترکیـه 

رسچشـمه می گیرنـد و آب میلیون ها نفر در عراق را 

تأمین می کنند نسـبت به سـال های گذشـته از آب 

کم تـری برخوردارنـد. عـراق ترکیـه را به انسـداد آب 

هـر دوی ایـن رودخانه هـا متهـم کـرده و ترکیـه نیـز 

ایـن اتهـام را رد می کنـد. ایـن وضعیـت بـا دعوایـی 

کـه اخیـرا بیـن ایـران و عـراق، بـر رس بدهی هـای 

معوقـه عـراق بـاال گرفـت بدتـر نیـز شـده اسـت. بر 

اسـاس گزارش رسـانه ها، عراق ۴ میلیـارد دالر پول 

انـرژی وارداتـی از ایـران را نپرداختـه و ایـران نیز به 

همیـن دلیـل اخیـرا صـادرات انـرژی خـود بـه ایـن 

کشـور را متوقـف کرده اسـت.

مشکل تأمین آب در لبنان

لبنـان هـم بـا مشـکل بی آبـی دسـت و پنجـه نـرم 

می کنـد. ایـن کشـور کـه در پرداخـت پـول واردات 

بیشـر  عربـی  مغازه هـای  تابلوهـای  شـهر  نقـاط  از  برخـی  در 

از تابلوهـای ترکـی اسـت. رسـانه های محلـی می نویسـند کـه 

حـدود دو میلیـون عـرب از جملـه حـدود یـک میلیون سـوری در 

اسـتانبول ۱۶ میلیونـی زندگـی می کننـد. برخـی از شـهروندان 

پناهجویـان  دسـت  از  را  خـود  نارضایتـی  و  عصبانییـت  ترکیـه 

سـوری در توییر تحت هشـتگ #GitmeVaktinizGeldi )زمان 

رفتنـان فـرا رسـیده( بیـان می کنند.پخـود سـوری ها هـم بیـکار 

ننشسـتند و خطـاب بـه کسـانی کـه می گوینـد "سـوری ها بایـد 

ترکیـه را تـرک کننـد" وضعیـت خود را بـه ترکـی رشح می دهند. 

یکـی از آنهـا می گویـد: »مـا را می کشـند. یـک ملـت مسـلان را 

دارنـد می کشـند. شـا ایـن را منی فهیمـد و منی خواهیـد درک 

فرزنـدان  ایرانی هـا  و  روس هـا  مادامی کـه  بدانیـد  ولـی  کنیـد. 

مـا را بـه قتـل می رسـانند مـا بـه سـوریه برمنی گردیـم.« اوزگـور 

دمیرتـاش، یـک آکادمسـین تـرک در توییتـی با گذاشـن فلمی 

از مـردان جـوان افغانسـتانی کـه بـه سـمت مـرز ترکیـه در حـال 

حرکتنـد، می پرسـید: »اگر آنهـا از جنگ گریخته انـد چرا کودک، 

زن و یـا افـراد مسـن همـراه آنها نیسـت؟ اگر پاسـخ کارشناسـان 

مهاجـرت را دریافـت کنـم خوشـحال مـی شـوم.« یـک مفـر 

تلویزیـون نزدیـک بـه سیاسـت های دولـت اخیـرا خواسـتار اعطا 

رسیـع شـهروندی ترکیـه بـه پناهجویان شـده بـود و بالفاصله در 

فضـای مجـازی به عنـوان "لزبین عرب" مورد توهیـن قرار گرفت.

می یابـد. افـراد ثرومتنـد خاورمیانـه کـه بـا خرید ملک پاسـپورت 

ترکیـه را گرفتنـد نیـز مـورد هـدف قـرار گرفتنـد. 

دریافت شهروندی ترکیه با خرید خانه۲۵۰ هزار دالر

رسمایه گـذاری ۲۵۰ هـزار دالـری بـرای گرفـن تابعیـت ترکیـه 

كافـی اسـت و شـهروندان کشـورهای بحـران زده و بی ثبـات یـا 

رسکوب گـر سیاسـی خاورمیانـه از ایـن فرصـت اسـتفاده کردند. 

اصلـی خانـه در  و سـعودی ها خریـداران  ایرانی هـا  عراقی هـا، 

ترکیـه هسـتند.  تاگـس اشـپیگل در ادامـه گـزارش خـود یـادآور 

شـده اسـت کـه پیش داوری هـا و شـایعات مشـابهی کـه قبال در 

اروپـا علیـه اعراب پخش می شـد اکنون به ترکیه رسـیده  اسـت.

یـک مغـازه دار خشـمگین در خیابـان خریـد "جـاده اسـتقالل" 

واقـع در مرکـز اسـتانبول می گویـد آنهـا دخـران ۱۴ سـاله را به 

عنوان روسـپی می فروشـند. در برخی از شـهرهای هم مرز ترکیه 

بـا سـوریه، اکنـون تعـداد سـوری ها بیشـر از خود ترک هاسـت. 

حسـام  الدین جینـدوروک، رئیـس پیشـین پارملـان ترکیـه ادعـا 

می کنـد کـه در والیـت مـرزی حاتـای شـار پناهجویـان سـوری 

در حـال حـارض بـه حـدی رسـیده اسـت که سـوری ها احسـاس 

می کننـد صاحب خانه انـد و از ترک هـا خواسـته اند کـه منطقـه 

را تـرک کنند.

غریبـه  خـودت  شـهر  در  اسـتانبول:  قدیمـی  شـهروندان 

هسـتی

ورود پناهجویان از افغانسـتان، سـوریه و ایران سـبب شـده  روحیه 

شـار  کـه  مقـدار  هـر  شـود.  تقویـت  ترکیـه  در  خارجی سـتیزانه 

پناهجویـان در ترکیـه رو بـه افزایـش اسـت بـه هـان مقـدار نیـز 

نظـرات منفـی نسـبت  بـه حضـور آنهـا در جامعـه بیشـر می شـود. 

روزنامـه "تاگـس اشـپیگل" آملـان روز جمعـه ۸ اسـد در گزارشـی 

مفصـل بـه "بیگانه سـتیزی فزاینـده در ترکیـه"  پرداختـه و نوشـته 

اسـت کـه  "خارجی سـتیزی در ترکیـه هـم مثل اروپا شـده اسـت". 

اسـتانبول اکنـون حـال و هـوای یـک شـهر عربـی را دارد. غروب ها 

از اسـتانبول خـارج می شـوند و موسـیقی و  قایق هـای تفریحـی 

یـک  بسـفر طنیـن می اندازنـد.  تنگـه  آوازهـای عربـی در رسارس 

شـهروند تـرک در اسـتانبول از ایـن وضعیـت شـکایت می کنـد و 

می گویـد "منی تـوان بـاور کـرد کـه در اسـتانبول هسـتید".

خانواده هـای عـرب از منطقـه خلیـج فـارس در امتـداد سـواحل 

قـدم می زننـد. در خیابان هـای خریـد اسـتانبول بـه عربی صحبت 

گدایـی  چهارراه هـا  در  سـوری  پناهجـوی  کـودکان  و  می شـود 

می کننـد. در فروشـگاه های بـزرگ بـه زبان هـای روسـی، عربـی 

و فارسـی قیمـت کاالهـا نوشـته شـده و حتـی برخـی فروشـندگان 

بـه زبان هـای خریـداران خـود صحبـت می کننـد. حـاال همـه چیز 

در حـال تغییـر اسـت و روحیـه ضـد عربـی بـه خصومـت آشـکار 

تبدیـل می شـود. بیگانه هراسـی نـه تنهـا علیـه جهان گـردان عـرب 

بلکـه علیـه سـه میلیـون و ۶۰۰ هزار پناهجوی سـوری نیـز افزایش 

بـر سـه منطقـه در نزدیکی توکیو به اجرا گذاشـته شـد. 

قـرار اسـت کـه بازی هـای املپیـک تـا هشـتم اگسـت 

امسـال در شـهر توکیـو ادامـه یابد.

بـه متئـوس کانیـا، ایـن بازیکـن از روی خـط محوطـه 

جریمـه بـا شـوت پـای راسـت زمینـی تـوپ را بـه کنـج 

دروازه فرسـتاد تـا سـتاره هرتـا برلیـن، برازیـل  را پیـش 

بینـدازد. نیمـه نخسـت با برتـری 1-0 برازیـل  به امتام 

رسـید. در نیمـه دوم برازیـل  بـه خوبـی توانسـت بـازی 

را اداره کنـد و بـدون اینکـه بـه مـرص فرصـت چندانـی 

بدهـد با حفـظ برتری 1-0 خود راهی نیمه نهایی شـد 

تـا یک قـدم دیگر به تکرار قهرمانـی اش در ریو 2016 

نزدیـک تر شـود. حریـف برازیل  در نیمـه نهایی، برنده 

دیـدار مکزیـک و کوریای خواهـد بود)مکزیک در نیمه 

اول 3-1 پیـروز بـه رختکـن رفـت(.

جشـن گرفتـه و از او بـرای الهـام بخشـیدن بـه 

همـه مـا تشـکر مـی کننـد، هسـتیم. بنابرایـن 

مـن ملویـن کارتـر، شـهردار سـنت پـل، بدیـن 

وسـیله جمعـه 30 جـوالی 2021 را بـه عنـوان 

روز سونیسـا لـی در ایـن شـهر نامگـذاری مـی 

کنـم."

سـنت پـل محـل زندگی 65 هـزار نفـر جمعیت 

ایـن  جمعیـت  بیشـرین  و  بـوده  همونـگ  از 

منطقـه در یـک کالن شـهر در ایـاالت متحـده 

محـوب مـی شـوند. بسـیاری از سـاکنان ایـن 

آنجـا  بـه  الئـوس  از  پناهنـده  عنـوان  بـه  شـهر 

انـد. مهاجـرت کـرده 

وضـع  بـا  توکیـو،  املپیـک  رقابت هـای 

محدودیت هـای تـازه پـس از افزایـش مـوارد مثبت 

ویـروس کرونـا در جاپـان، همچنان ادامـه دارد. تا 

اکنـون چیـن بـا کسـب ۱۹ مـدال طـال در جایگاه 

نخسـت قـرار دارد. جاپـان هـم کـه میزبـان ایـن 

رقابـت هاسـت، توانسـته ۱۷ مـدال طـال بگیـرد و 

مبانـد. دوم  جـای  در 

ایـاالت متحـده امریـکا تـا اکنـون ۱۴ مـدال طـال 

گرفتـه و در جـدول رقابت هـا سـوم اسـت.

بـا آنکـه بازی هـای املپیـک بـه خاطـر همه گیـری 

ویـروس کرونـا، بـدون حضـور متاشـاچیان برگـزار 

شـده، بـاز هـم محدودیت هـا روز جمعـه )۸ اسـد( 

برازیـل  کـه با کسـب سـه بـرد و 9 امتیاز توانسـته 

بـود از گـروه خـود صعـود کـرده و بـه یـک چهـارم 

ایـن مرحلـه  نهایـی فوتبـال املپیـک برسـد، در 

حریفـی چـون مـرص را پیـش رو داشـت. مـرصی 

از گروهـی صعـود کـرده بودنـد کـه اسـپانیا  هـا 

از  باالتـر  و آرجانتایـن را در خـود داشـت. مـرص 

آرجانتایـن مذعـی توانسـته بـود خـود را بـه یـک 

چهارم نهایی برسـاند و حریفی سـاده برای برازیل  

نبـود. بـازی بـا برتری برازیـل  رشوع شـد و در 45 

دقیقـه نخسـت، سلسـائو تیـم بهـر میـدان بـود. 

دقیقـه 37 بـازی روی پـاس عرضی ریچارلیسـون 

در  نـام  بـه  پـل  سـنت  شـهر  روز  یـک 

سونیسـا لـی، ژیمناسـت موفـق امریکایـی 

اسـت. شـده  نامگـذاری 

رشـته  طـالی  مـدال  کسـب  از  پـس 

ژیمناسـتیک در مسـابقات انفـرادی زنـان 

لـی،  سونیسـا  توسـط  توکیـو  املپیـک  در 

یـک روز در زادگاه او سـنت پـل در مینـه 

شـده  ثبـت  ورزشـکار  ایـن  نـام  بـه  سـوتا، 

اسـت. سونیسـا لـی در رشایطـی موفـق به 

کسـب مـدال طـالی این رشـته شـد که به 

علـت فـوت دو تـن از اعضـای خانـواده و 

البتـه مصدومیـت خـود اوضاع دشـواری را 

بـرای ورود بـه املپیـک سـپری کـرده بـود، 

امـا در نهایـت موفق به کسـب ایـن افتخار 

بـزرگ شـد.

پـل  سـنت  شـهردار  کارتـر،  ملویـن  حـاال 

کـه  کـرد  اعـالم  خـود  رسـمی  صفحـه  در 

روز  عنـوان  بـه  را  هفتـه  ایـن  جمعـه  روز 

توکیـو  املپیـک  قهرمـان  لـی،  سونیسـا 

نامگـذاری کـرده تـا اینگونـه از او تجلیـل 

بـه عمل آورد. در پسـت شـهردار سـنت پل 

آمـده اسـت: "ما در کنـار اعضـای همونگ 

و  امریـکا(  بـه  رشقـی  آسـیای  )مهاحـران 

همـه کسـانی که در سـنت پـل، در رسارس 

ایالـت مینـه سـوتا، در رسارس کشـور مـا و 

در متـام جهـان قهرمانـی سونیسـا لـی را 

شبکه العالم: حمله به نفتکش شرکت اسرائیلی تالفی جویانه بودکمبود آب در کشورهای ایران عراق، سوریه و لبنان  

هیـچ یـک از پنـج ورزشـکاری کـه بـه منایندگی از افغانسـتان 

در مسـابقات تابسـتانی املپیـک در جاپـان اشـراک کردنـد، 

مـدال گرفته نتوانسـتند.

سـه تن آنان روز جمعه )۸ اسـد( و روز شـنبه )۹ اسد( مسابقه 

املپیـک  ملـی  کمیتـۀ  سـخنگوی  پیـان،  عـارف  کردنـد. 

بازی هـا  ایـن  نتایـج  مـورد  در  آزادی  رادیـو  بـه  افغانسـتان 

چنیـن گفـت: "مسـابقات کیمیـا یوسـفی در دوش صـد مـر 

روز گذشـته انجـام شـد کـه متأسـفانه بـه مـدال دسـت یافتـه 

نتوانسـت امـا ریکورد خـوب و جدید را ثبت کرد. شـاه محمود 

نـربد هـم روز شـنبه در گروه خـود جایگاه هفتم را کسـب کرد 

و فهیـم انـوری در بخـش شـنا در گـروه خـود در میـان شـش 

جایـگاه پنجـم را کسـب کـرد و از ادامـۀ بازی هـا حذف شـد."

فـرزاد منصـوری در رشـته تکوانـدو و مهـدی یـاوری در رشـته 

مـدال  املپیـک  بازی هـای  از  نتوانسـتند  نیـز  زنـی  نشـان 

بگیرنـد.

ورزشکاران افغانستان موفق به کسب مدال از بازی های المپیک نشدند

یک روز به اسم قهرمان المپیک نامگذاری شد

حذف تحقیرآمیز کوریای جنوبی برابر مکزیک

مقصد ستاره پرتگال سیتی؛ یکی از غول های اسپانیا

مسابقات المپیک

مسابقات المپیک مسابقات المپیک

مسابقات المپیکمسابقات المپیک
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 وزارت تجـارت و صنعـت گفتـه کـه تولیـدات صنعتـی 

افغانسـتان در منایشـگاه های چیـن بـازار خوبـی پیـدا 

کـرده اسـت.

شـنبه  دیـروز  وزارت  ایـن  سـخنگوی  احمـدی  فـواد 

ایـن  از  یکـی  کـه  گفـت  آزادی  رادیـو  بـه  اسـد(   ۹(

منایشـگاه ها، منایشـگاه بین املللـی تجـاری چهـارروزه 

النـژو بود که در هشـتم جوالی در شـهر گانسـوی چین 

برگـزار شـد.

او، منایشـگاه دیگـر، منایشـگاه گردشـگران  بـه گفتـه 

جـاده ابریشـم بـود کـه در شـانزدهم جـوالی بـود کـه 

سـاعت   ٢٤ در  کـه  می گويـد  عامـه  صحـت  وزارت   

گذشـته، ۳۱۹ تـن بـه ويـروس کرونا مصاب شـده و ۲۸ 

تـن ديگـر جـان باختـه انـد.

در  عامـه؛  صحـت  وزارت  شـدۀ  نـر  آمـار  اسـاس  بـر 

یـک شـبانه روز گذشـته، آزمایـش کرونـاى ۲۱۳۲ تـن 

انجـام شـده، کـه نتيجـۀ آزمايـش ۳۱۹ تن شـان مثبت 

می باشـد. بـه نقـل از منبـع؛ بـا ثبـت ایـن آمـار، تعـداد 

مبتالیـان بـه ایـن ویروس در افغانسـتان، بـه ۱۴۷ هزار 

و ۴۷۳ تـن افزایـش یافتـه اسـت.

در  ۱۰۸تـن  کـه  اسـت  آمـده  شـده  نـر  جـدول  در 

تخـار،  در   ۲۱ کابـل،  در   ۲۴ غزنـی،  در   ۵۲ هـرات، 

۲۰ در کاپیسـا، ۱۸ در ننگرهـار،  ۱۶ـ در فـراه، ۱۵ در 

رسپـل، ۱۰-۱۰ در کندهـار، ۷ در غـور، ۴-۴ در لوگـر، 

دایکنـدی و کـر، ۳ در کنـدز، و یک تـن دیگر در والیت 

 بـا خـروج نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان، تهدیدهـای 

مـوازات  بـه  اسـت.  گرفتـه  تـازه ای  جـان  طالبـان 

کـه  پناهجویانـی  امنیتـی،  خطـرات  و  خشـونت  تشـدید 

تقاضاهایشـان در آملـان رد شـده، در شـکایات خـود برای 

تجدیدنظـر، بیـش از قبـل بـه نتیجه می رسـند. افغان های 

 در پـی گسـرش جنـگ میـان نیروهای امنیتـی و دفاعی 

کشـور و گـروه طالبـان، مهاجـرت افغان هـا بـه بیـرون از 

کشـور افزایـش یافته اسـت.

بسـیاری افغان هـا نخسـت بـه نیمـروز و از آن جـا بـه ایران 

پرونـده  فقـره   ۱۰۰۹ بـه  مربـوط  شـکایات  اسـت.  شـده 

برگشـت خـورده اسـت. به این معنـا، ۷۶درصـد پیگیری ها 

موفقیـت آمیـز بوده انـد. ۲۴۱۸ تقاضـای دیگر نیـز مطابق 

قـرارداد دوبلیـن، بـه مراجـع حقوقـی کشـورهای دیگـری 

پناهجـو  کـه  کشـورهایی  بـه  جملـه  از  شـده اند،  ارجـاع 

وزارت  را  اطالعـات  ایـن  اسـت.  شـده  آنهـا  وارد  نخسـت 

حـزب  مناینـده  درخواسـت  بـه  پاسـخ  در  آملـان  کشـور 

چپ هـا اعـالم کـرده اسـت.

۵۵درصـد  حـدود   ،۲۰۲۰ سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در 

علیـه  شـکایت  در  افغانسـتان،  از  پناهندگـی  متقاضیـان 

نیروهـای  بـا خـروج  بودنـد.  مـردودی موفـق  پرونده هـای 

آمریکایـی و ناتـو از افغانسـتان، خشـونت در ایـن کشـور 

تشـدید شـده و طالبـان بـال و پـر گرفته انـد. دولـت کابـل 

از کشـورهای اروپایـی خواسـته کـه به دلیـل پیروی های 

طالبـان و شـیوع کرونـا، بازگردانـدن پناهجویـان افغـان را 

برای سـه مـاه متوقف کننـد. در اصل، وزارت کشـور آملان 

بـه رغـم ایـن درخواسـت، روال معمـول خـود در دیپـورت 

دارد. را  مردودشـدگان 

آملـان از دسـامرب ۲۰۱۶ تـا کنـون، هـزار و ۱۰۴ متقاضی 

بازگردانـده  کشورشـان  بـه  مسـتقیم  طـور  بـه  را  افغـان 

اسـت. اوایـل مـاه جـوالی نیـز در چهلمیـن اعـزام جمعـی 

پناهجویـان اخراجـی، یـک هواپیـا بـا ۲۷ رسنشـین وارد 

 منابـع محلـی در بامیـان مـی گوینـد کـه رونـد توزیـع 

کمـک هـای مـواد غذایـی کـه قـرار اسـت بیـش از ۱۲ 

هـزار خانـوادۀ بیجـا شـده از آن مسـتفید گردنـد، امـروز 

آغـاز گردیـد.

اقبـال جـوادی رئیس مبـارزه با حوادث طبیعـی بامیان؛ 

دیـروز ۹ اسـد، در مراسـم افتتـاح ایـن رونـد گفـت کـه 

ایـن کمـک بـرای ۱۲۲۲۰ خانـوادۀ بیجـا شـده در مرکز 

و  ورس  شـیرب،  پنجـاب،  یکه ولنـگ۱،  ولسـوالیهای   و 

یکه ولنـگ۲ ایـن والیـت، در همـکاری سـازمان غذایـی 

جهـان) WFP(  صـورت مـی گیـرد.

وی گفـت کـه از طریـق این برنامـه، بـرای هرخانواده دو 

بـوری آرد، ۲۴ کیلوگـرام دال نخـود، ۹ کیلوگرام روغن و 

 مقام هـای محلـی والیـت لغـان در رشق کابـل گفته انـد 

والیـت  ایـن  در  تصـادف  جداگانـه  حادثـه  دو  در  کـه 

شـدند. زخمـی  نفـر   ۱۸ و  کشـته  نفـر   ۲۰ دسـت کم 

کـه  گفتـه  لغـان  والـی  سـخنگوی  دولـت زی،  اسـدالله 

حادثـه اولـی دیرهنـگام شـب شـنبه در ولسـوالی قرغه ای 

نـوع  موتـر  یـک  و  رخ داده  آبـاد  کابـل- جـالل  مسـیر  در 

کاسـر بـا یـک موتـر رساچـه بـا هـم تصـادف کرده انـد.

او گفـت در ایـن حادثـه ۸ نفـر کشـته و ۱۰ نفـر زخمـی 

شـدند کـه در میـان قربانیـان زنـان و کـودکان نیـز وجـود 

دارد.

عزیزخـان  منطقـه  در  دیـروز  صبـح  نیـز  دیگـر  حادثـه 

ولسـوالی قرغـه ای رخ  داده کـه در ایـن حادثـه ۱۲ نفـر 

کشـته و ۸ نفـر زخمـی شـدند. بـه گفته او، در ایـن حادثه 

نیـز دو خـودرو سـواری بـا هـم تصـادف کرده انـد.

کشـته  و  زخمی هـا  متـام  کـه  می گویـد  دولـت زی  آقـای 

ایـن  شـار  کـه  می گوینـد  مسـافرخانه ها  ایـن  مالـکان 

می یابـد. افزایـش  روز  هـر  مسـافران 

کـه  ایـن مسـافرخانه ها می گویـد  از  یکـی  مالـک  امـان، 

در  دارنـد  را  مهاجـرت  قصـد  کـه  تـن  هشـتاد  تـا  روزانـه 

از جنگ هـا،  پیـش  در حالی کـه  او می آینـد  مسـافرخانۀ 

مسـافرخانۀ او میزبـان تـا بیسـت تـن در یـک شـبانه روز 

هـم  زنـان  شـده  زیـاد  بسـیار  مسـافران  »تعـداد  بـود: 

» هسـتند.

ایـن  بـه  مهاجـرت  قصـد  بـه  کسـانی که  بیشـر 

و  سـال  بیسـت  زیـر  جوانـان  می آینـد،  مسـافرخانه ها 

باشـندگان آن بخش هـای شـال کشـور انـد که به دسـت 

افتاده انـد. طالبـان 

عبداملجید، باشـندۀ سـمنگان اسـت که سـه سـال پیش 

از دانشـکده زراعـت دانشـگاه کابـل فـارغ شده اسـت، اما 

در ایـن مـدت بـه کار آزاد پرداختـه اسـت و درآمـد روزانـه 

او سـه صـد افغانـی بوده اسـت. او می گوید اکنـون اوضاع 

همیـن  کـه  شده اسـت  باعـث  سـمنگان  در  امنیتـی  بـد 

درآمـد را هم نداشـته باشـد و راه سـفر قاچاقی بـه ایران را 

در پیش گیرد: »کار باشـد، دولت باشـد، یا کار آزاد باشـد 

امـا نشـد؛ زرنـج هـم خریـدم، امـا کسـی از تـرس طالبـان 

بـه شـهر منی آید.«

بـرای دو روز در شـهر شانشـی برگـزار شـد.

ایـن منایشـگاه ها شـش  افـزود کـه در  آقـای احمـدی 

قالیـن،  بـا محصوالتـی چـون  افغـان  تاجـران  از  غرفـه 

منایـش  بـه  دسـتی  صنایـع  و  جواهـرات  زعفـران، 

شـد. گذاشـته 

بـه گفتـه سـخنگوی وزارت تجـارت و صنعـت، تاجـران 

بیشـر  منایشـگاه  ایـن  در  افغـان  رشکت کننـده 

و  رسمایه گـذاران  بـا  و  فروختنـد  را  خـود  محصـوالت 

تجـاری  توافق نامه هـای  چینـی  تجارتـی  رشکت هـای 

کردنـد.  امضـا  مختلـف 

بلـخ بـه بیـاری کرونـا مصـاب شـده انـد.

بـر اسـاس معلومـات منبع، در یک شـبانه روز گذشـته، 

۵۵۹ تـن از بیـاران کرونایی، دوباره صحت یاب شـده 

و شـار مجموعـی بهبودیافته هـای ايـن بيـارى نیز به 

بیش از ۹۸۰۷۳ تن رسـیده اسـت.

 ٢٤ در  کـه  اسـت  گفتـه  صحـت  وزارت  همچنـان 

سـاعت گذشـته، ۲۸ تـن در اثـر ابتـال بـه )کویـد- ۱۹( 

فـوت کـرده و از آغـاز شـيوع ويـروس کرونـا تاکنـون در 

افغانسـتان، شـار مجموعـی جان باختـگان از اثـر ایـن 

بیـاری، بـه ۶۷۳۶ تـن رسـیده اسـت.

متـام  در  تاکنـون  منتـره؛  گزارش هـای  اسـاس  بـه 

جهـان، بيـش از ۱۹۷ ميليـون تـن بـه ويـروس کرونـا 

مبتـال شـده و  بيـش از ۴،۲ ميليـون تـن فـوت منـوده 

انـد. 

متقاضـی پناهندگـی در آملـان در ماه هـای گذشـته، در 

پیگیری هـای حقوقـی احـکام مـردودی خـود موفق تـر از 

همیشـه بوده انـد. در فاصلـه پنـج ماهه جنوری تـا ماه می 

سـال جـاری، ۴۲۱۲ پاسـخ منفـی بـه درخواسـت ها داده 

شـده کـه در ۳۲۰۳  مـورد بـه نفـع شـاکیان تجدیدنظـر 

می رونـد. مسـافرخانه هایی  کـه در منطقـۀ کمپنـی کابل، 

در مسـیر راه  کابـل– نیمـروز، قـرار دارد ایـن  شـب  و روزها 

در والیت هـا  را  کـه خانه هـای شـان  از کسانی اسـت  پـر 

تـرک کرده انـد و به هـدف مهاجـرت بـه کابـل آمده انـد.

کابـل شـد. سـخنگوی سیاسـت داخلـی فراکسـیون حزب 

چپ هـا در مجلـس فـدرال آملـان می گوید: »بـرای ما هیچ 

تردیـدی وجـود نـدارد که حتـی یک نفـر هم نبایـد در این 

وضعیـت بـه افغانسـتان پس فرسـتاده شـود امـا منی دانیم 

چـه رازی پشـت ایـن بررسـی های طوالنـی وجـود دارد.«

اوال یلپکـه در توضیـح رشایـط خطیـر افغانسـتان بـه آمـار 

کـه  ایـن  می کنـد؛  اشـاره  کشـور  ایـن  در  ملـل  سـازمان 

تنهـا ظـرف دو مـاه و طـی ماه هـای مـی و جـون، ۲۳۹۲ 

شـده اند. کشـته  یـا  زخمـی  درگیری هـا  در  غیرنظامـی 

کشـورهای عضـو کنوانسـیون حقـوق پناهنـدگان موظفند 

در  آزار  و  تعقیـب  تحـت  افـراد  از  محافظـت  و  پذیـرش 

کشـورهای خـود را تامیـن و تضمیـن کننـد. کنوانسـیون 

هیـچ  تحـت  کـه  می سـازد  متعهـد  را   میزبـان  جینیـوا 

رشایطـی، فـرد پناهنـده را بـه جایـی کـه خطـر ناامنـی، 

نفرسـتد. پـس  دارد  پیگـرد  و  شـکنجه 

کنوانسـیون جینیـوا بـدوا بـرای حفاظـت از پناهنـدگان و 

آوارگان اروپایـی پـس از جنـگ جهانـی دوم تنظیـم شـد. 

از ایـن رو در سـال ۱۹۶۷ پروتکلـی بـه آن افـزوده شـد که 

محافظـت و پشـتیبانی از پناهنـدگان در رسارس جهـان را 

مـورد تاکیـد قـرار می دهـد. کشـورهایی کـه ایـن سـند را 

امضـا کرده انـد، موظف انـد بـرای پناهنـدگان مامـن امـن 

و امکانـات بهداشـتی، آموزشـی و اجتاعـی فراهـم کنند.

هفت کیلوگرام موادغذایی شـامل شـیر و بسـکیت برای 

کـودکان، توزیع می شـود.

موصـوف افـزود کـه بـه زودی برنامـۀ توزیـع کمـک برای 

بیجـا شـده هـا در ولسـوالی کهمـرد و سـیغان نیـز آغـاز 

خواهد شـد. فاطمه ۳۴ سـاله باشـندۀ  ولسـوالی شیرب، 

از توزیـع ایـن کمـک هـا اظهـار خوشـی منود.

وی بـه پـژواک گفـت: »از تـرس ناامنـی و از تـرس اینکـه 

ولسـوالی مـا را طالبـان تـرف کننـد، بـه شـهر بامیـان 

چیـزی  هیـچ  نیسـتیم،  خـوب  حالـت  در  ولـی  آمدیـم، 

بـا بهـر شـدن  بـرای خـوردن نداریـم.« وی افـزود کـه 

بـه محـالت  دوبـاره  امنیتـی در متـام کشـور،  وضعیـت 

خـود مـی رونـد. 

شـدگان بـه مراکـز درمانـی در والیـت لغـان و ننگرهـار 

شـده اند. منتقـل 

بـا والیت هـای  را  کابـل  کـه  آبـاد  کابـل- جـالل  شـاهراه 

تصـادف  شـاهد  می کنـد،  وصـل  افغانسـتان  رشقـی 

اسـت. بـوده  زیـادی  جـاده ای 

پیـش از ایـن نیـز رویدادهای ترافیکی در کشـور، به دلیل 

بی توجهـی راننده هـا بـه قوانیـن راهنایـی و رانندگـی و 

رسعـت بیـش از حـد و در مـواردی به دلیل ناهمـوار بودن 

جاده هـا، پرتلفـات بـوده اسـت. خرابـی جاده هـا و نبـودن 

افزایـش  اصلـی  عوامـل  از  رانندگـی  و  راهنایـی  عالیـم 

حـوادث ترافیکـی در جاده هـا  اسـت.

از سـوی دیگـر، مقرراتـی که راننـدگان را مجبـور به رعات 

احتیـاط بیشـر کنـد، اعـال منی شـود و در شـاهراه ها 

نظـارت الزم پولیـس بـرای جلوگیـری از رسعـت غیرمجـاز 

موترهـا وجود نـدارد. 

آقچـه  ولسـوالی  از  روز  سـه  گذشـت  از  پـس  میرویـس، 

جوزجـان بـه کمپنـی کابـل رسیده اسـت و قـرار اسـت تـا 

یـک روز دیگـر قاچاقـی بـه ایـران و پـس از آن بـه ترکیـه 

بـرود: »در شـهر آقچـه بودیـم، اوضـاع خـوب نبـود؛ نرخ ها 

در بـازار بلنـد رفتـه اسـت، روز بـه روز بدتـری اسـت.«

کسـانی  از  دیگـر  یکـی  سـمنگان  باشـندۀ  حجت اللـه، 

اسـت کـه می خواهـد به گونـۀ قاچاقـی راه پـر خطـر رفـن 

بـه ایـران را به جـان بخـرد: »گـپ قسـمت اسـت، یـا زنـده 

چنـد  یـک  ماندیـم  زنـده  اگـر  می میریـم؛  یـا  می مانیـم 

مقـدار پـول پیـدا کنیـم.«

کـه  هسـتند  هـم  کسـانی  افـراد،  ایـن  میـان  ایـن  در 

چندین بـار ایـن راه را پیمـوده انـد و بیـش از رسـیدن بـه 

منزل مقصود، بازداشـت و به کشـور برگشـتانده شـده اند.

زین الدیـن، باشـندۀ جوزجـان یکـی از ایـن افـراد اسـت: 

»نرخ هـا بلنـد رفتـه، تاهنـوز هفت بـار رفتییم پس برگشـت 

داده شـدیم.«

ایـن در حالی اسـت که حکومت ترکیه هشـدار داده اسـت 

ایـران  بـا  ایـن کشـور  کـه در کار سـاخت دیـوار در مـرز 

تدابیـر سـخت دیگـر را روی دسـت گرفته اسـت و نخواهد 

ا یـن  افغـان به گونـۀ غیرقانونـی وارد  گذاشـت مهاجـران 

شـوند. کشور 

بازار خوب تولیدات صنعتی افغانستان در نمایشگاه های چین   

طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۸بیمار کرونایی در کشور، جان باخته اند   

شکایت های موفق پناهجویان؛ افغان های بیشتری در آلمان می مانند

برای هزاران خانوادۀ بیجا شده در بامیان مواد غذایی توزیع می شود   

دو حادثه تصادف جاده ای در والیت لغمان دست کم ۲۰ کشته و ۱۸ زخمی به جا گذاشت

جنگ و ناامنی؛ روزانه صدها تن به صورت قاچاق کشور را ترک می کنند

مسئوالن محلی غور:

 با کسانی که درصدد تضعیف 

روحیه نیروهای دولتی اند برخورد 

می شود   

جمهوری چک برنامه کمک به 

ترجامنان افغان را تایید کرد   

سنگ تهداب ساختامن خوابگاه 

دخرتانه موسسه تحصیالت عالی 

دایکندی گذاشته شد

و  بحرانـی  وضعیـت  در  می گوینـد  غـور  محلـی  مسـئوالن   

جنـگ، برخی هـا با اسـتفاده از ابزارهـای تبلیغاتی در صدد 

تضعیـف روحیـه نیروهـای امنیتـی هسـتند.

زملـی کریمـی، سـخنگوی والـی غور بـه خربگـزاری جمهور 

گفـت: برخـی افـراد بـا اسـتفاده ازفرصـت بحرانـی جنـگ 

امنیتـی  نیروهـای  روحیـه  تضعیـف  صـدد  در  درگیـری،  و 

هسـتند.

جایـگاه  از  اسـتفاده  بـا  اشـخاص  ایـن  کریمـی  گفتـه  بـه 

دنبـال  عمدتـا  گسـرده،  تبلیغـات  و  شـان  اجتاعـی 

باج گیری و اسـتفاده جویی به نفع شـخصی شـان هسـتند.   

او اضافـه می کنـد بـا این افـراد برخورد خواهد شـد و در این 

زمینـه اسـناد و مـدارک الزم موجـود اسـت.

وی تاکیـد می کنـد بـه جـز از ایـن افـراد محـدود، اوضـاع و 

روحیـه هـم کاری مـردم فیروزکـوه بـا دولـت خـوب اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه یـک مقـام دولتی غـور قبـل از این هم 

خـرب از شناسـایی افـرادی داده بـود کـه درصـدد تضعیـف 

هسـتند.  نظام 

کـه  اسـت  کـرده  گـزارش  پـرس  اسوشـیتید  خربگـزاری   

حکومـت جمهـوری چـک برنامـه کمک بـه کارمنـدان افغان 

اش را تاییـد کـرده اسـت.

لوبومیـر متنـار، وزیـر دفـاع چـک روز )جمعه، ۸ اسـد( گفته 

کـه ایـن برنامـه شـامل کمک هـای مالـی و تغییـر موقعیـت 

ترجانـان افغـان کـه بـا نیروهـای آن کشـور کار کـرده انـد 

میباشـد.

وی افـزوده کـه هـدف از ایـن برنامـه اطمینـان از مصـوون 

شـان  فامیـل  اعضـای  و  افغـان  ترجانـان  زندگـی  بـودن 

اسـت.

بـر اسـاس ایـن گـزارش چـک درحالـی ایـن برنامـه را روی 

دسـت گرفتـه کـه شـار از رسبـازان و فعـاالن حقـوق بـر 

آن کشـور از حکومـت شـان خواسـتند تـا ترجانـان افغـان 

را پنـاه بدهـد.

میلـوش زمـان، رییـس جمهـوری چـک، پنجشـنبه گذشـته 

از حکومـت آن کشـور خواسـته تـا بـا  توجـه بـه بدتـر شـدن 

زودتریـن  بـه  را  برنامـه  ایـن  افغانسـتان  امنیتـی  وضعیـت 

فرصـت تاییـد کنـد. مقام هـای چکـی در ایـن بـاره جزییـات 

بیشـر نـداده اسـت.

ایـن درحالـی اسـت کـه جمهـوری چـک در مـاه جـون همه 

رسبـازان خـود را از افغانسـتان خـارج کـرد. 

دایکنـدی،  والیـت  در  دولتـی  مقام هـای   

سـنگ تهـداب سـاختان خوابـگاه دخرانـه 

بـا ارزش بیـش از  موسسـه تحصیـالت عالـی دایکنـدی را 
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قربان علـی انصـاری، معـاون و رسپرسـت والیـت دایکنـدی، 

قابل مالحظـه  دسـت آورد  را  خوابـگاه  ایـن  تهداب گـذاری 

رشکـت  از  و  خوانـد  والیـت  عالـی  تحصیـالت  تقویـت  در 

تطبیق کننـده خواسـت کـه پـروژه را بـه وقـت معینـه تکمیل 

 . کند

و  کـرد  تاکیـد  پـروژه  کیفیـت  بـر  انصـاری هم چنـان  آقـای 

یـادآور شـد کـه اداره محلـی آمـاده هـر نـوع همـکاری در 

می باشـد. زمینـه 

معـاون اجتاعـی و اقتصادی والیـت نیز به نظـارت دوامدار 

از پـروژه تاکیـد کـرد و بیان داشـت کـه از رونـد تطبیق پروژه 

و کیفیـت کار بصـورت دوامدار نظـارت صورت گیرد.

سـیدانور سـیرت رئیس مؤسسـه تحصیالت عالـی دایکندی 

بـا یـادآوری از مشـکالت دانشـجویان، گفـت کـه بـا سـاخت 

ایـن خوابـگاه مشـکالت دانشـجویان دخـر کـه ۶۲ درصـد 

از محصـالن تحصیـالت عالی دایکندی را تشـکیل میدهند 

حـل می شـود.

هزینـه ۱۵۷   بـا  در شـش طبقـه  لیلیـه  ایـن  کـه  گفـت  او 

میلیـون ۶۰۰ هـزار افغانـی بـا ظرفیـت ۱۴۰۰ محصـل  از 

رشکـت  و  جمهـوری  ریاسـت  عملیاتـی  واحـد  اداره  سـوی 

انکشـاف ملـی  در مـدت دو سـال کاری سـاخته می شـود  .

غیـرت جواهـری وکیـل شـورای والیتـی، ایـن پـروژه بـزرگ 

دوسـت  علـم  مـردم  و  عالـی  تحصیـالت  خانـواده  بـرای  را 

دایکنـدی تربیـک گفتـه، از تالش ها و زحات شـبانه روزی  

قسـمت  در  دایکنـدی  عالـی  تحصیـالت  موسسـه  رئیـس 

بهبـودی تحصیـالت عالـی دایکنـدی و نهایـی کردنـد ایـن 

پـروژه تشـکر منـود .
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