مراسم حج برای دومین بار
متوالی تحت محدودیتهای
کرونایی برگزار می شود

سویدن روند خروج پناهجویان
رد شده افغان را متوقف کرد
بـه دلیـل تشـدید حمالت طالبان در کشـور ،سـویدن
اعلام کـرده اسـت کـه اخـراج پناهجویـان افغـان را
تـا اطلاع بعـدی متوقـف کـرده اسـت .حـدود ۷۰۰۰
پناهجـوی رد شـده افغـان در سـویدن به سـر میبرند.
اداره امور مهاجرت سویدن ...
5

مراسـم حج در عربسـتان سـعودی روز شـنبه ( ۱۷جوالی
 ،)۲۰۲۱باوجـود شـیوع پاندمـی کرونا ،با اشـتراک تنها ۶۰
هـزار زایـر آغـاز گردیـد .ایـن دومیـن سـال متوالـی اسـت
کـه در مراسـم حـج بـه دلیـل پاندمی کرونـا تنها سـاکنان
عربسـتان سعودی شـرکت ...
5
سال پانزدهم

شماره 4261

یک شنبه

 27سرطان 1400

 18جوالی 2021

قیمت 20 :افغانی

سرمقاله

طالبان ارادهای برای
صلح ندارند
 محمد هدایت

دیـروز نخسـتین نشسـت هیـات جمهـوری اسلامی
افغانسـتان بـا گـروه طالبـان در قطـر آغـاز گردیـد .این
نشسـت کـه پـس از مـاه هـا تعلیـق مذاکرات از سـوی
طالبـان و در آسـتانه عیـد قربـان صـورت مـی گیـرد،
فرصـت خوبـی را فراهـم کـرده اسـت تـا یک دسـتاورد
مهـم داشـته باشـد .امـا بـا توجـه ...

نشست نمایندگان دولت و طالبان؛

عبدالله :پیروزی از راه زور و خشونت به جایی نمیرسد

2

کودتای  26سرطان و گسست
شیرازه نظام سلطنتی

3

2

فریدریکه مای ِرکه:

زندهام مینویسم

ورزش

ثبت یک رویداد مثبت کرونا
در اقامتگاه ورزشکاران
المپیک توکیو
خربگـزاری رویترز گـزارش کـرده اسـت کـه یـک تـن در
اقامتـگاه ورزشـکاران املپیـک توکیـو بـه ویـروس کرونـا
مبتلا شـده اسـت .برگزارکننـدگان بازیهـای املپیـک بـه
رویترز گفتـه کـه این نخسـتین رویـداد مثبت ویـروس کرونا
در محـل اقامـت ورزشـکاران املپیـک توکـو در جاپـان مـی
باشـد .ثبـت ایـن رویـداد ویـروس کرونـا نگرانیهـا را میـان
بازیکنـان املپیـک بیشتر سـاخته اسـت.
به اساس این گزارش ...

5

گروههای جام جهانی  ۲۰اووره
کریکت اعالم شد

شـورای جهانـی کریکـت ،گروههـای جـام جهانـی بیسـت
اووره کریکـت را اعلام کـرد .افغانسـتان در گـروه  Aبـا
پاکسـتان ،هنـد و نیوزیلنـد حضـور دارد .در گـروه  Bهـم
انگلسـتان ،استرالیا ،افریقـای جنوبـی و ویسـت اندیـز قـرار
گرفتـه انـد .قـرار بود هند میزبـان جام جهانی کریکت باشـد
امـا بنابـر همهگیـری ویـروس کرونـا ،ایـن رقابت ها بـه خلیج
فـارس منتقل شـد .قرار اسـت از هفدهم اکتوبـر تا چهاردهم
نومبر امسـال جـام بیسـت اووره کریکـت در امـارات متحـده
عربـی و عمان ...

5

فریدریکـه مایرِکـه ،یکـی از تاثیرگذارتریـن و
پرافتخارتریـن شـعرای زبـان آملانـی در دوران
پـس از جنـگ ،در ۹۶سـالگی از میـان مـا رفت.
گرچـه او را به عنوان شـاعر میشـناختند ،طیف
فعالیتهایش بسـیار وسـیعتر بود و آثار فراوانی
تولیـد کـرده اسـت کـه تقریبـا متـام ژانرهـای
ادبـی را شـامل میشـود :رمان ،خاطرهنویسـی،
کتـب کـودکان ،درام و منایشهـای رادیویـی ،و
ِ
البتـه شـعر .فقـط جزئـی از آثـار او بـه انگلیسـی
ترجمه شـده اسـت....

وزارت اطالعات و
فرهنگ جشنواره
«چامه و سنگر» و
«جام جمهوریت» را
برگزار میکند

وزارت دفاع ۱۷ :ولسوالی از دست رفته ،از طالبان پس گرفته شد
وزارت دفـاع کشـور میگویـد کـه ۱۷
ولسـوالی کـه در یک مـاه اخیر از دسـت رفته
بـود را از طالبـان پـس گرفتـه اسـت.
همزمـان با تشـدید درگیـری در والیتهـای گوناگون وزارت
دفـاع گفتـه کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی شماری از
ولسـوالیها را از طالبـان پـس گرفته و دههـا جنگجوی این
گروه را کشـته اسـت.
ایـن وزارت گفتـه کـه در دو شـبانه روز گذشـته  ۴ولسـوالی
از جملـه شـیخعلی در پـروان ،سـیغان و کمهـرد در بامیـان
و چخانسـور در نیمـروز از حضـور طالبان پاکسـازی شـده و
بـرای پـس گیـری ولسـوالیهای از دسـت رفتـه دیگـر نیـز
تالشهـا جریـان دارد.
فـواد امـان معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع روز شـنبه 26
رسطـان بـه رادیـو آزادی گفت که نیروهـای امنیتی ،دفاعی
و خیزشهـای مردمـی در والیتهـای گوناگـون در حـال
پیشروی هسـتند.
آقـای امـان گفـت« :در  ۴۸سـاعت گذشـته چهارمیـن
ولسـوالی از کنترول طالبـان آزاد شـد .در مجمـوع ۱۷
ولسـوالی تـا حـاال از تصرف طالبـان بیـرون شـدهاند .در
سـایر نقـاط هـم دسـتآوردهای قابـل مالحظه وجـود دارد.
حومههـای شـهر تالقـان از حضـور طالبان پاکسـازی شـده
و همچنیـن در والیت کندز تلفات سـنگینی در حومه شـهر
بـه طالبـان وارد شـده اسـت».
ایـن در حالی اسـت کـه در دو مـاه اخیر دهها ولسـوالی در
والیتهـای مختلـف افغانسـتان بـه دسـت طالبـان افتاده و
از حملـه بـر مرکزهای شمار والیتها مانند تخـار ،کندهار،
بادغیـس و جوزجـان نیـز گزارشهای پخش شـده اسـت.
نهادهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان امـا گفتـه کـه از
برخـی ولسـوالیها عقبنشـینی تاکتیکـی کـرده و بـرای
پسگیـری آن عملیاتهـای نیروهـای امنیتـی و دفاعـی
جریـان دارد.
همزمـان بـا ایـن ۱۱۸ ،رسبـاز کامنـدو پـس چنـد مـاه

آموزشـهای ویـژه نظامـی ،بـه نیروهـای ویـژ قـول اردوی
عملیاتهـای خـاص پیوسـتند.
وزارت دفـاع گفتـه کـه بـا یکجـا شـدن ایـن نیروهـا ،صـف
نیروهـای خـاص تقویـت شـده و عملکـرد بهتری در
پسگیـری مناطـق از دسـت رفتـه و رسکـوب طالبـان
خواهنـد داشـت.
امـا ذبیحاللـه مجاهـد سـخنگوی طالبـان گفتـه کـه
جنگجویـان ایـن گـروه تنها از  ۴ولسـوالی کـه در این اواخر
سـقوط داده بودنـد ،عقـب رفتهانـد و بقیـه ولسـوالیهایی
کـه اخیـرا ً گرفتنـد ،همچنـان تحـت کنترل خـود دارنـد.
او گفـت« :چهـار ولسـوالی کـه موقعیـت و اراضـی آنهـا
نسـبتاً مناسـب نبـود ،طالبـان آن را رهـا کردنـد .بـه جـز
ایـن ولسـوالیها ،ادعاهـا نادرسـت بـوده و کـدام ولسـوالی
دیگـری را پـس نگرفتهانـد .در حـال حـارض  ۱۹۳ولسـوالی
تـازه تصرف شـده در کنترول مـا قـرار دارنـد».
امـا وزارت دفـاع افغانسـتان ایـن ادعـای طالبـان را رد کرده
است.
ایـن در حالـی اسـت کـه حمداللـه محـب مشـاور امنیـت
ملـی رئیـس جمهـوری افغانسـتان اواخـر هفتـه گذشـته در
مصاحبـه بـا رادیـوی ملی امریـکا گفت که رسعـت پیرشفت
طالبـان بهویـژه در تصرف بندرگاههـای تجـاری تعجـبآور
بوده اسـت.
طالبـان اخیـرا بندرگاههـای مـرزی اسلام قلعـه در هـرات،
شـیرخان بنـدر در قنـدز و سـپین بولـدک در کندهـار را
تصرف کردهانـد.
محمـدارشف غنـی رئیـس جمهـوری افغانسـتان روز جمعه در
نشسـتی در تاشـکند در حضـور صدراعظـم پاکسـتان گفـت
کـه براسـاس اطالعات اسـتخباراتی ،حدود  ۱۰هـزار جنگجو
در یـک مـاه گذشـته از پاکسـتان بـرای جنـگ بـه افغانسـتان
آمدهانـد .امـا عمـران خـان صدراعظـم پاکسـتان ایـن موضوع
را رد کـرده و گفتـه کـه پاکسـتان بـا رونـد صلـح افغانسـتان
همـکاری کرده اسـت.

در فراخوانـی کـه از سـوی وزارت اطالعـات و
فرهنـگ منشتر شـده آمـده اسـت که جشـنواره
چامـه و سـنگر بـه پـاس پاسـداران میهـن،
نیروهـای امنیتـی و خیزشهـای مردمـی برگـزار
میشـود و مجمـوع چامـه هـا زیـر عنـوان
رسبـازان خـدا بـه چـاپ خواهـد رسـید.
ایـن وزارت همچنیـن در ایـن فراخـوان گفتـه
اسـت کـه بـه چامـه رسایـان برتـر جایـزه نقـدی
داده خواهـد شـد... .
4

پروسه دوحه؛ ضعف طالبان،
توان جمهوریت و ضرورت
به ادغام
3

شکست طالبان در دو ولسوالی بامیان؛
معاون دوم ریاست جمهوری از والی و نیروهای مردمی سپاسگزاری کرد

رسور دانـش ،معاون دوم ریاسـت جمهوری
در پی ترصف دو ولسـوالی سـیغان و کهمرد
توسـط نیروهـای دولتـی و خیزشهـای مردمـی ،از طاهـر
زهیـر و نیروهـای دولتـی و خیزشهای مردم سپاسـگزاری
کرده اسـت.
آقـای دانـش ،روز شـنبه  26رسطـان با نرش پیامی نوشـته
اسـت که «بسـیار جای مرست اسـت که نیروهـای امنیتی
و دفاعـی و مقاومتگـران بامیـان به رهربی والی شـجاع و
باتدبیـر بامیـان به زودترین فرصت ولسـوالیهای سـیغان
و کهمـرد بامیـان را از لـوث وجـود لشـکر جور و جهـل آزاد
کردنـد و همچنیـن در آزادسـازی ولسـوالی شـیخعلی و
رسخ پارسـا نیز سـهم فعـال گرفتند».
معاون دوم ریاسـت جمهوری در صفحه فیسـبوکش ضمن
متجیـد عملکرد والی بامیان نوشـته اسـت کـه از نیروهای
امنیتـی و دفاعـی قهرمـان و از مجاهـدان و مقاومتگـران
رسافـراز بامیـان جنـاب علـی یـارزاده وکیـل مـردم بامیـان
در ولسـیجرگه و سـناتور قیـس خان وکیلـی عضو مرشانو
جرگه و عبدالرحمن شـهیدانی مناینده پیشـین بامیان در
ولسـیجرگه و جنرال نادر فهیمی و سـایر شـخصیتهای
بامیـان اعـم از علما ،جوانـان ،زنـان و نهادهـای مدنـی و
فرهنگـی که در تشـویق نیروهـای امنیتی و بسـیج مردم و
همـکاری با اداره محلی نقش بسـیار برجسـته ایفا کردند،
صمیامنـه سپاسـگزاری می کنم.
آقـای دانـش خطـاب بـه گـروه طالبـان نوشـته که دشـمن
بایـد بدانـد کـه از راه جنـگ و زور و اعمال خشـونت نـه

جغرافیـا را تصرف میتوانـد و نه در دل مـردم راه مییابد.
معـاون رئیـس جمهـوری میگویـد کـه مـا همگـی از صلح
عادالنـه و پایـدار اسـتقبال میکنیـم و هرگـز طرفـدار
جنـگ و خشـونت نبـوده و نیسـتیم .هزارهجـات درکنـار
سـایر مناطـق ایـن رسزمیـن ،در طـول  20سـال اخیـر
از امنتریـن مناطـق کشـور بـوده و در هیـچ خشـونت یـا
ویرانـی دسـت نداشـته و همـواره از عدالـت ،مدنیـت،
امنیـت و آرامـش حامیـت کـرده اسـت.
آقـای دانـش در ادامـه نوشـته کـه اما همـه دشـمنان باید
بداننـد که مردم افغانسـتان بیـش از این برای صلح ترضع
منیکننـد و در مقابـل تجـاوز و سـلطهگری نامرشوع هرگز
تسـلیم منیشـوند .صلـح یـک جـاده دو طرفـه اسـت و مـا
منیتوانیـم بیـش از این یک طرفـه حرکت کنیم ،در حالی
کـه گـروه طالبـان هر روز دسـت به جنگ و کشـتار بیشتر
میزننـد .معـاون دوم ریاسـت جمهـوری از مـردم خواسـته
کـه در مقابـل هیاهـوی تبلیغاتی و روانی دشـمنان کشـور
هرگـز اراده خـود را ضعیـف نکننـد و در هرجایـی کـه
هسـتند در مقابـل مهاجمان بـه مبـارزه برخیزنـد و آنان را
از رسزمیـن و منطقـه خـود براننـد و از نیروهـای امنیتـی و
دفاعـی خـود حامیـت کننـد ،چنان کـه مـردم در بامیان و
در سـپین بولـدک قندهـار با شـجاعت بـه میـدان آمدند و
از قهرمانـان خـود بـه خوبـی اسـتقبال کردنـد .نیروهـای
امنیتـی و دفاعـی کشـور در دو روز اخیـر چهـار والسـوالی
(سـیغان ،کهمرد ،اسـپینبولدگ ،شـیخعلی و چخانسور)
را از کنترول گـروه طالبـان خـارج کردهانـد.
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والي :د کندهار د اوسني وضعیت
عاملین هغه دي چې د نظام پر
ځای اشخاصو ته وفادار وو

از صفحه1

محمد هدایت

دیـروز نخسـتین نشسـت هیـات جمهـوری اسلامی
افغانسـتان بـا گـروه طالبـان در قطـر آغـاز گردیـد .ایـن
نشسـت کـه پـس از مـاه هـا تعلیـق مذاکـرات از سـوی
طالبـان و در آسـتانه عیـد قربـان صـورت می گیـرد ،فرصت
خوبـی را فراهـم کـرده اسـت تـا یـک دسـتاورد مهم داشـته
باشـد .امـا بـا توجـه بـه ماهیـت طالبـان و خواسـته هـای
متامیـت خواهانـه ایـن گـروه برآینـد یـک نتیجه ملمـوس از
ایـن نشسـت هـم بعیـد به نظر مـی رسـد .دلیل اصلـی این
گامنـه زنـی ایـن اسـت کـه طالبـان اختیـار خـود را ندارنـد
و حامیـان ایـن گـروه هنـوز بـه جنـگ بیـش از صلـح مـی
اندیشـند .عملکـرد طالبـان در روزهـای اخیـر در عرصـه
جنـگ نیـز مویـد ایـن مدعـا اسـت.
در روزهـای گذشـته هـم چنیـن گفتگوها به صـورت محدود
و بـی رمـق میـان دو طـرف در دوحه نیز رشوع شـده اسـت.
یـک نشسـت دیگـر میان دولـت افغانسـتان و گـروه طالبان
در سـطح بسـیار پاییـن بـه ابتـکار ایـران در تهـران برگـزار
شـد .هـم چنیـن طالبـان نیـز در سـایه تشـدید جنـگ و
افزایـش خـون ریـزی ها در رسـانه هـا دم از صلح مـی زنند.
همـه ایـن تحوالت نشـان مـی دهد کـه حداقل شـعار صلح
خواهـی هنـوز داغ اسـت ولـی متاسـفانه هیـچ نشـانه ای
از صلـح تـا کنـون دیـده نشـده اسـت و هرچـه شـعار صلـح
خواهـی بیشتر گردیـده اسـت ،بـه مـوازات آن شـعله هـای
جنـگ و دود خشـونت بلندتـر رفتـه اسـت .بنابرایـن شـعار
طالبـان هـم اکنـون بر محوریـت صلح بلند اسـت ولی اراده
واقعـی ایـن گـروه بـر جنگ اسـتوار اسـت.
نشـانه هـای زیادی وجـود دارد که نشـان می دهـد طالبان
اراده ای برای صلح ندارند .نخسـتین نشـانه تشـدید جنگ
هـا و کشـیدن خشـونت هـا به رسارس کشـور اسـت .طالبان
طـی یـک ماه گذشـته متـام توان خـود را بر جنگ گذاشـته
انـد و تقریبـا متـام افغانسـتان را به صحنه جنـگ متام عیار
تبدیـل کـرده انـد و در ایـن راسـتا تـا کنون از لحـاظ ترصف
مناطـق دسـتاوردهایی نیـز داشـته انـد .بدیهـی اسـت کـه
طالبـان توانایـی مدیریـت جنـگ را ندارنـد و سـازمان هـای
اسـتخباراتی منطقـه هسـتند کـه یـک جنـگ گسترده و
متـام عیـار را علیـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان اکمال،
تجهیـز و متویـل مـی کنند .مدیریـت جنگی با این وسـعت
هرگـز کار طالبـان نیسـت .مخصوصـا کـه ایـن جنـگ تنهـا
جنبـه سـخت افـزاری نـدارد بلکـه در پشـت ایـن جنـگ در
میـدان ،هـم دیپلامسـی قـوی و هم جنـگ تبلیغاتـی وجود
دارد .بسـیاری از ولسـوالی هـا در روزهـای اخیـر بدون هیچ
مقاومتـی از سـوی نیروهـای امنیتـی تسـلیم طالبـان شـده
انـد .همـه می دانیم که اگر خیانـت و معامله ای هم در کار
باشـد بسـیار اندک بوده اسـت .اما آن چه در پشـت سـقوط
هـای اخیـر قـرار داشـته جنـگ روانـی دشـمن بوده اسـت.
مسـلام هـم جنـگ در میـدان نبرد و هـم جنـگ روانـی کار
چنـد طالبـی کـه حتـی از دیـدن کمپیوتـر شـگفت زده می
شـوند نیسـت .بلکـه کار سـال هـا برنامـه ریـزی و طراحـی
نهادهـای اسـتخباراتی کشـورهای منطقـه و همسـایگان
افغانسـتان اسـت .از ایـن رو وقتـی آنـان هنـوز بـر جنـگ
ارصار دارنـد مسـلام اراده بـرای صلح بسـیار کم اسـت و هر
آن چـه هسـت اراده بـرای جنـگ اسـت.
نکتـه دیگـری کـه نشـان مـی دهـد طالبـان هـم چنـان بـر
جنـگ ارصار دارنـد برداشـت های مورد توافـق از دیدگاه ها
و نظـرات ایـن گـروه در میزهـای مذاکـره و کنفرانـس هـای
بیـن املللـی اسـت .همـه کسـانی کـه تـا کنـون رو در رو بـا
طالبـان گفتگـو کـرده انـد اجماع دارنـد کـه طالبـان هرگـز
تغییـری نکـرده انـد و ماهیـت اصلـی ایـن گـروه هـم چنـان
بـر خشـونت و جنـگ اسـتوار اسـت .هـم اعضـای هیـات
مذاکـره کننـده دولـت در قطر و هم کسـانی قبال در مسـکو
و اسلام آبـاد و جاهـای دیگـر با طالبـان گفتگو داشـته اند،
همـه متفـق القـول اند کـه طالبان تغییـر نکرده انـد و هنوز
پیـروزی خـود را از راه جنـگ جسـتجو مـی کننـد.
در تـازه تریـن مورد اعضای هیات مذاکره کننده در نشسـت
تهـران بـه رهربی حکومـت گـزارش داده اند کـه طالبان در
ظاهـر دم از صلـح مـی زننـد ولی هرگـز به صلح بـاور ندارند
و هـم چنیـن بـر پیـروزی از راه جنـگ مـی اندیشـند .بـر
اسـاس گـزارش ایـن هیـات کـه برداشـت خـود را از دیدگاه
طالبـان بیـان کـرده انـد طالبـان بـه پروسـه صلح بـه عنوان
رونـدی نـگاه مـی کننـد کـه مرشوعیـت را از آن بگیرند ولی
پیـروزی در میـدان نبرد را از راه جنـگ بدسـت آورنـد .بـه
گفتـه آنـان طالبـان هرگـز بـه مشـارکت اقـوام و اقلیـت هـا
و زنـان در قـدرت بـاور ندارنـد و هرچـه در ایـن مـوارد یـاد
مـی شـود ،آنـان تاکیـد مـی کننـد کـه در ایـن مـوارد بعـدا
بایـد سـخن بگوییـم .از جمله چیزهایی را کـه طالبان هرگز
قبـول ندارنـد انتخابات اسـت .طالبـان به هیـچ میکانیزمی
کـه بـه انتخابـات بینجامـد هنـوز نـه لفظـا و نـه عملا تـن
نـداده انـد و هـم چنـان ارصار دارنـد که شـورای حـل و عقد
همـه چیـز را بعـد از پیـروزی تعییـن مـی کند.
دالیـل و نشـانه هـای فراوانـی وجـود دارد کـه حکایـت از
بـی بـاوری طالبـان بـه صلـح دارنـد و نشـان مـی دهنـد که
طالبـان هیـچ بـاوری بـه صلـح ندارنـد .اگرچـه تغییـرات بـه
وجـود آمـده در طالبـان بـه همیـن میـزان اسـت کـه آموزش
داده شـده انـد تـا شـعار صلـح رس دهنـد ولـی هرگـز بـاور
بـدان ندارنـد .بلکـه طالبـان مصمـم بـه جنـگ و بدسـت
آوردن پیـروزی از راه خشـونت آمیـز هسـتند.
کارتون
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عبدالله:پیروزیازراهزوروخشونتبهجایینمیرسد
شـورای عالـی مصالحه ملی اعالم کرده اسـت
کـه نشسـت هیـات افغانسـتان و گـروه طالبان
بـرای از رسگیـری گفتگوهـای صلـح در دوحـه برگـزار شـده
اسـت .آقـای عبداللـه در ایـن نشسـت گفته کـه پیـروزی از راه
زور و خشـونت بـه جایـی منیرسـد.
شـورای عالـی مصالحـه ملـی بـا نشر خربنامـهای نوشـته کـه
آقـای عبداللـه در نشسـت دوحـه گفتـه اسـت« :قبـل از آمـدن
بـه دوحـه با متـام بزرگان سیاسـی و رهربی جمهوری اسلامی
افغانسـتان مشـورههای همـه جانبه صـورت گرفتـه و پیام همه
یکی اسـت که مشـکل افغانسـتان راه حل نظامی ندارد و باید
متـام انـرژی و تـوان بـرای رسـیدن بـه یـک راه حـل سیاسـی
بـرای قطـع جنـگ و طـرح یـک آینـدهی مشترک بـرای مـردم
افغانسـتان متمرکز شـود».
آقـای عبداللـه در بیانیـه خـود در ایـن نشسـت گفته اسـت که
رسـیدن بـه صلـح نیازمنـد انعطاف پذیـری هر دو طرف اسـت.
در رشایـط فعلـی فضـای منطقـهای و جهانـی نیز بـرای تامین
صلـح در افغانسـتان مسـاعد اسـت .او تاکیـد کـرده اسـت کـه
مـردم افغانسـتان خواهـان ادامـهی حامیتهـای جهانـی از
پروسـه صلح در کشـور هسـتند.
رئیـس شـورای عالی مصالحـه ملی گفته که حضور شماری از
بزرگان سیاسـی افغانسـتان در اینجا به شـمول اعضای هیأت
مذاکـره کنند ه جمهوری اسلامی افغانسـتان کـه از همه اقوام
و گروههـای اجتامعـی منایندگـی میکننـد ،پیـامآور عـزم
راسـخ مـا برای تأمیـن وحدت ،مشـارکت ملی معنـیدار جهت
نجـات کشـور از بحـران فعلـی در حامیـت از صلـح عادالنـه و
پایدار اسـت.
در بخـش دیگـری از صحبـت آقـای عبدالله آمده اسـت« :همه
میدانیـم کـه مـردم افغانسـتان قربانـی خشـونتهای کنونـی
هسـتند .فـرق منیکنـد کـه جمهـوری اسلامی افغانسـتان به
گزینـه زور متوسـل شـود و یا تحریک طالبان تلاش به پیروزی

از طریـق خشـونت و جنگ منایـد ،بازند ه اصلـی جنگ کنونی
مردم افغانسـتان هسـتند».
او گفتـه اسـت کـه باور بـه راه حل نظامی و یـا تاکید به پیروزی
از راه زور و خشـونت بـه جـای منیرسـد .فقـط سـبب ادامـهی
جنـگ بـه انواع و اشـکال متفاوت میشـود.
بـه قـول رئیس شـورای عالـی مصالحه ملـی ،افغانسـتان هنوز
هـم به بازسـازی و روابط سـازنده بـه منطقه و جهان نیـاز دارد.
اتصـال اقتصـادی منطقـه نیازمند صلـح و ثبات در افغانسـتان
اسـت .اجلاس تاشـکند کـه در آن همـه کشـورهای منطقـه و
جهـان روی نقـش تأمین صلح در افغانسـتان به منظور توسـعه
منطقـوی تاکیـد کردنـد ،یادآور همیـن موضوع اسـت .اگر این
فرصـت بـه هـدر بـرود ،همـه در برابـر خداونـد ،مـردم ،تاریـخ و
جهـان مسـئول اند.
داکتر عبداللـه حـق رأی در تعییـن زعیـم ملـی و رسنوشـت
سیاسـی ،حقـوق و آزادیهـای زنـان ،حقـوق اقلیتهـا ،آزادی
بیـان ،حقـوق قربانیـان جنـگ و سـایر پیرشفتهـای دیگـر
دسـتآوردهای مـردم افغانسـتان بـه کمـک جامعـه جهانـی
توصیـف کـرده اسـت.
بـه نقـل از خربنامـه ،وی خطـاب بـه هیـات گروه طالبـان گفته
اسـت« :هیـات مذاکـره کننـدهی جمهـور اسلامی افغانسـتان
ایـن صالحیـت و صالبـت را بـه منایندگـی از مردم افغانسـتان
دارد تـا روی همـه مسـائل از جملـه اقدامـات بعـدی کـه بـرای
رسـیدن بـه یـک فیصلـه نهایـی نیـاز اسـت ،مذاکـره کنـد .مـا
آمدهایـم تـا ایـن را برای شما اطمینان بدهیم تـا از این فرصت
اسـتفاده موثـر صـورت گیرد».
داکتر عبداللـه ضیـاع وقـت را سـبب مالمت شـدن سیاسـیون
توصیـف کـرده و گفته اسـت کـه با هر روزیکه میگـذرد و صلح
بـه تعویق میافتند ،مـردم رهربان دو طـرف را مالمت میکنند.
داکتر عبداللـه خطاب بـه رهربان گروه طالبان گفته اسـت که
هـر دو طـرف از حاشـیه بـه منت برونـد و جلو ایـن خونریزی را

بگیرنـد .او گفتـه اسـت کـه خـون هـر دو طرف خون مسـلامن
اسـت و قابلیـت جربان هـم ندارد.
از سـوی دیگـر ،تاکیـد هیـات طالبـان بر شـکل گیـری نظامی
کـه بایـد در پرتو ارزشهای دینـی ،اعتقادات اسلامی و «غرور
و علاق ملی» برپا شـود ،اسـت.
ملا غنـی بـرادر ،رئیس هیـات طالبـان گفت« :امارت اسلامی
افغانسـتان یک تیم مذاکره کننده قوی را تشـکیل داده اسـت
و مقامـات ارشـد طالبان در این تیم مذاکراتـی حضور دارند.».
ش دینـی ،اعتقـادات
او افـزود« :مـا بایـد نظامـی در پرتـو ارز 
اسلامی و غـرور و عالیـق ملـی خـود تشـکیل بدهیـم .افـکار
بیگانههـا نـه درد مـا را در گذشـته درمـان کـرده و نـه در آینـده
آن را دوا خواهـد کـرد .بلکـه مشـکالت و سـختیهایی را ایجاد
کـرده اسـت .اگـر میخواهیـم یـک افغانسـتان آزاد و صلـح
آمیـز داشـته باشـیم ،باید بـه ارزشهـا و منافع مـردم اهمیت و
ارزش دهیـم .مـا پیرشفـت میخواهیم ،زندگی خـوب و راحتی
میخواهیـم ،امـا بـه قیمـت ارزشهـای اسلامی ،اسـتقالل
و آزادی مـا نـه .ایـن صـدای قلـب مـردم اسـت کـه همـه مـا
میدانیـم».
شـب شـنبه زملـیخلیلـزاد ،فرسـتاده ویـژه دولت آمریـکا برای
صلـح افغانسـتان هم بـا هیات دولت افغانسـتان مالقـات کرد.
آقـای خلیلـزاد در دوحـه برس میبـرد ،اما در نشسـت دو هیات
کـه هـم اکنون جریـان دارد ،حضـور ندارد.
روز جمعـه داکتر عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای مصالحـه
ملـی ،محمـد کریـم خلیلـی ،عطامحمـد نـور ،باتـور دوسـتم و
سـید سـعادت نـادری ،بـرای از رسگیـری گفتگوهـای صلح در
سـطح متفاوتـی بـه دوحـه رفتنـد.
حامـد کرزی رئیس جمهور پیشـین کشـور نیز عضـو این هیات
بـود ،امـا آقـای کـرزی در دقایـق آخـر از رفتن بـه این نشسـت
خـودداری کـرد و از میـدان هوایی کابل برگشـته اسـت.

وزارت دفاع ملی :در یک شبانهروز  284جنگجوی گروه طالبان کشته شدهاند
وزارت دفـاع ملـی اعلام کـرده اسـت کـه در
یـک شـبانه روز  284تـن از جنگجویـان گروه
طالبـان در نبرد بـا نیروهـای امنیتـی و مقاومتهـای مردمی
در والیتهـای مختلـف کشـته شـدهاند.
ایـن وزارت روز شـنبه  26رسطـان بـا نشر خربنامـهای گفتـه
اسـت کـه در ایـن درگیـری  205جنگجـوی دیگـری گـروه
طالبـان جراحـت برداشـته انـد .خربنامـه میافزایـد کـه ایـن
جنگجویـان گـروه طالبـان در والیتهـای ننگرهـار ،غزنـی،
خوسـت ،میدان وردک ،قندهار ،جوزجان ،رسپل ،سـمنگان،
بلـخ ،هلمنـد ،تخـار و کابـل کشـته و زخمـی شـده انـد.
خربنامـه علاوه میکنـد کـه  ۱۵حلقـه مایـن مختلـف کـه

توسـط جنگجویـان گـروه طالبـان در نقـاط مختلـف کشـور
بـرای هـدف قـرار دادن افـراد ملکـی و نیروهـای امنیتـی
جابجـا شـده بـود ،توسـط تیـم تخنیکـی اردوی ملـی کشـور
کشـف و خنثـا شـد .ایـن در حالیسـت کـه گفتـه میشـود در
جنگهـای چنـد روز اخیـر تلفـات جنگجویـان گـروه طالبـان
بـه شـدت باال رفته اسـت و در میان جنگجویان گـروه طالبان
جنگجویـان خارجی بـه خصوص جنگجویان پاکسـتانی گروه
طالبـان متحمـل تلفـات زیـادی شـده انـد.
طبـق معلومـات منابـع امنیتـی تنهـا در شـبانه روز گذشـته
 81تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان در جنـگ والیـت تخـار
بـه هالکـت رسـیدند .گفتنـی اسـت کـه در میـان این کشـته

شـدگان گـروه طالبـان شمار زیـادی از جنگجویـان خارجـی
ایـن گـروه ،اغلـب پاکسـتانی دیـده شـده اسـت.
جنـگ در حالـی در والیتهـای مختلـف کشـور شـدت گرفته
اسـت کـه جمعـه  25رسطـان یـک هیـات بلنـد رتبـه بـرای از
رسگیـری گفتگوهـای صلح از جانب حکومت افغانسـتان وارد
دوحـه شـده اسـت .طبـق آخریـن معلومـات جلسـه نخسـت
ایـن هیـات امـروز  26رسطـان در دوحـه آغـاز شـده اسـت.
گـروه طالبـان پیـش از ایـن انتقاد کـرده بود که هیـات جانب
حکومـت افغانسـتان صالحیـت الزم بـرای گفتگـو را نـدارد.
دیـده شـود امـا کـه ایـن دور از نشسـت بـه چـه نتیجـهای
میانجامـد.

ولسوالی شیخ علی پروان آزاد شد
مقامهـای دولتـی در پـروان گفتـه انـد کـه
ولسـوالی شـیخعلی ایـن والیـت صبـح روز
شـنبه  26رسطـان در پـی یـک عملیـات نیروهـای امنیتـی و
دفاعـی کشـور و مقاومـت مردمـی به تصرف نیروهـای دولتی
درآمـد.
فضـل الدیـن عیار والـی والیت پروان به رسـانهها گفته اسـت
که روز شـنبه حوالی سـاعت هفت صبح ولسـوالی شـیخعلی
از کنترول جنگجویـان گـروه طالبـان آزاد شـد و بـه تصرف
نیروهـای دولتـی در آمد.
همچنـان گفتـه شـده که پرسـونل اداری ولسـوالی شـیخعلی
نیـز روز شـنبه بـه دفاتر خـود مراجعه کـرده و کارهـای خود را
از رس گرفته اسـت.

ولسـوالی شـیخ کـه در منطقه کوهسـتانی و هم مـرز با والیت
بامیـان قـرار دارد ،هفتـه پیـش توسـط جنگجویـان گـروه
طالبـان بـدون درگیـری بـه تصرف ایـن گـروه در آمـده بـود.
ولسـوالی شـیخعلی منطقـهای هـم مـرز بـا والیـت بامیـان
اسـت کـه اکرثیـت باشـندگان ایـن ولسـوالی راه هزارههـای
شـیعه تشـکیل میدهنـد .امـا در ایـن ولسـوالی هزارههـای
سـنی نیـز از جمعیـت قابـل مالحظـهای برخـورد دار اسـت.
گفتنـی اسـت کـه گـروه طالبـان در میـان هزارههـای سـنی
ایـن منطقـه از سـالها پیـش نفـوذ داشـت.
طـی هفتـه گذشـته دو ولسـوالی و یـک قریـه کوچـک در
الیـت بامیـان نیـز به تصرف جنگجویـان محلی گـروه طالبان
درآمـده بـود .منابع حکومـت محلی والیت بامیان گفته اسـت

کـه ولسـوالیهای کهمـر و سـیغان روز گذشـته در نتیجه یک
عملیـات مشترک نیروهای امنیتـی و مقاومت مردمـی دوباره
بـه کنترول دولـت مرکـزی در آمده اسـت.
از ولسـوالی شـیرب امـا تـا کنـون خبری نیسـت .قبلا منطقـه
کوچـک بهنـام باغـک در ایـن ولسـوالی بـه تصرف گـروه
طالبـان درآمـده بـود .در ایـن مـورد اما تـا کنون والـی بامیان
و منابـع محلـی چیـزی نگفتـه اسـت .امـا گفتـه میشـود کـه
مقاومـت هـای مردمـی و نیروهـای امنیتـی بعـد از تصرف
ولسـوالی هـای کهمـرد و سـیغان بـه تامیـن امنیت ولسـوالی
شـیرب توجـه کـرده انـد .ولسـوالی شـیرب منطقـهای همـرز بـا
والیـت پـروان اسـت کـه شـاهراه کابـل -پـروان و بامیـان از
طریـق ایـن ولسـوالی به مرکز والیـت بامیان متصل میشـود.

دختر سفیر افغانستان در اسالم آباد پس از رهایی از چنگ آدم ربایان ،راهی شفاخانه شد
وزارت خارجـه افغانسـتان اعلام کـرده اسـت
که سلسـله علیخیل دخرت سـفیر افغانسـتان
در اسلامآباد پـس از آنکـه از چنـگ آدمربایـان رهایـی یافت،
بـرای مراقبـت صحـی به شـفاخانه منتقل شـد.
ایـن وزارت روز شـنبه  26رسطـان بـا نشر خربنامـهای،
اختطـاف دختر سـفیر افغانسـتان مقیم اسلام آبـاد را تقیبح
کـرده اسـت.
در خربنامـه ایـن وزارت آمـده اسـت کـه سلسـله علیخیـل
دخرت سـفیر افغانسـتان در اسلام به تاریخ  25رسطان سـال
روان خورشـیدی آبـاد هنـگام بازگشـت بـه خانـه توسـط افراد
ناشـناس ربـوده شـده و مـورد شـکنجه شـدید قـرار گرفـت.
وی اما بعد از یک روز دوباره آزاده شده است.

خربنامـه میافزایـد  «:بانـو علیخیـل پـس از رهایـی از بنـد
رباینـدگان اکنـون تحـت مراقبـت صحـی در شـفاخانه قـرار
دارد».
خربنامـه ترصیـح ترصیـح میکنـد «:وزارت امـور خارجـه ایـن
اقـدام شـنیع را بـه شـدیدترین الفـاظ تقبیـح میکنـد و
مراتـب عمیـق نگرانـی خویـش را در مـورد امنیـت و مصونیت
دیپلامتهـا ،اعضـای خانوادههـای شـان و کارمنـدان
منایندگیهـای سیاسـی و قونسـلی افغانسـتان در پاکسـتان
ابـراز میمنایـد».
طبـق معلومـات خربنامـه ،وزارت امورخارجـه از حکومـت
پاکسـتان خواسـته اسـت تـا مطابـق بـه میثاقهـا و تعهـدات
بیناملللـی ،اقـدام الزم و فـوری را بـرای تأمیـن امنیـت

کامـل سـفارتخانه و قونسـلگریهای افغانسـتان و مصونیـت
دیپلوماتهـای کشـور و اعضـای فامیلشـان بـه اجـرا گذارد.
وزارت امـور خارجـه تاکیـد کرده اسـت که ایـن وزارت موضوع
را بـا وزارت امـور خارجـه دولـت پاکسـتان تعقیـب کـرده ،از
حکومـت پاکسـتان خواسـته اسـت تـا مجرمـان ایـن قضیـه را
بـه زودتریـن فرصـت ممکـن شناسـایی و بـه کیفـر برسـاند.
پیـش از ایـن عبدالخالـق فراهـی جنرال قونسـل افغانسـتان
در شـهر پشـاور پاکسـتان در مـاه میزان سـال  1397توسـط
افـراد ناشـناس ربـوده شـده بـود .فراهـی بعـد از دوسـال از
چنـگ از آدمربایـان در مـاه عقـرب  1398رهـا شـد.
معلـوم نشـد عوامـل اختطـاف آقای فراهـی چه کسـانی بود و
بـه چه شـکلی وی آزاد شـد.

د کندهـار وايل وايـي ،د دغـه والیـت د اوسـني بـد وضعیـت عاملیـن
هغـه څـوک دي چـې د نظـام پـر ځـای اشـخاصو ته وفـادار وو.
ده وویـل ،کندهـار نظامي نه ،بلکې سـیايس سـقوط کـړی او په دې
کـې د هغـو قومـي مرشانـو الس دی چـې تېـر شـل کلونـه یـې ولـس
یرغمـل کـړی کـړی و او د هغوی حقوق یـې خوړل .روح اللـه خانزاده
دغـه څرګندونـې پـه یـوې خبرې غونـډه کـې وکـړې چـې پـه کـې د
کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرسـتیال ستر پاسـوال عبدالرحمن
رحمـن او د هېـواد د کومانـډو ځواکونـو قومانـدان جنرال هیبت الله
علیـزي ګـډون کړی و.
د کندهـار وايل وویـل“ :خپـل ولـس تـه چـې تېـر شـل کلونـه خپلـو
قومـي مرشانـو پـر رس -رس وهلـی ،ډاډ ورکوم چې موږ او ټـول امنیتي
او دفاعـي ځواکونـه ستاسـې پـه څنـګ کـې یـو او د ژوند تر وروسـتیو
بـه ستاسـې د رس ،مـال ،نامـوس او خـاورې سـاتنه کوو”.
هغـه زیاتـه کـړه ،ګیلـه یـې د کندهـار لـه هغـو مرشانـو ده چـې نن په
کابـل کـې ناسـت دي؛ یـو وايـي ،زه ۱۰زره کسـان لـرم ،بـل وايـي ۸
زره کسـان لـرم ،بـل وايـي ۵زره کسـان لـرم ،یـو وايـي مـا د قـول اردو
قومانـدان کـړه ،بـل وايـي مـا امنیـه قومانـدان کړه.
د ده پـه خبره ،څلـور -پنځـه ورځـې کېـږي چـې د کورنیـو چـارو
وزارت معیـن د ولسـمرش پـه ځانګـړې الرښـوونه کندهـار تـه راغلـی،
څـو معلومـه کـړي چـې دا کسـان د کندهار سـاتنې تـه حارضېږي او
کـه نـه ،خـو لـه بـده مرغه یـو هم نـه حارضېـږي .خانـزاده زیاتـه کړه:
“اوس هـم د کندهـار همـدا مشران پـه ارګ کـې زورونـه وهـي او د
ولـس لـه وینـو او غوښـو تغذیـه کېـږي ،مـا ځکـه تـر اوسـه د دوی پـه
اړه ولـس ،رسـنیو او مرکـز ته شـکایت نـه کاوه چې د کندهـار حیثیت
مې سـاته”.
خـو دی وايـي ،نـن دی مجبـور شـو چې خلکـو ته په ډاګـه ووايي چې
کندهـار نظامي نه ،بلکې سـیايس سـقوط کړی دی.
ده ګـواښ وکـړ ،لـه اختر وروسـته چـې لـږ حالـت ښـه يش د کندهار
د ټولـو قومـي مرشانـو فسـاد بـه رسـوا کـړي چـې د ولـس میلیونونـه
افغانـۍ یـې وهلي او پـر کندهـار نننـۍ بـده ورځ هم د دوی له السـه
راغلـې ده .ده وویـل“ :همدغـو قومـي مرشانـو په یـوه ټلیفـوين اړیکه
امنیتـي ځواکونـه اړ کـړي چـې ولسـوالۍ طالبانـو تـه پرېږدي”.
د ده پـه خبره ،لـه همـدې امله پـه زرګونو پولیسـو دندې پرې ایښـي
او پـر کـور کښېناسـتيل دي .هغـه زیاتـوي“ :شـواهد او ثبوتونـه لـرو،
څلـو ورځـې کېـږي چـې پوسـتې پـه خپـل رس خوشـې شـوي ،خـو
طالبـان ورغلي هـم نـه دي ”.د ده پـه خبره ،مـوږ همـدا ویـل چـې
امنیتـي ادارې بایـد لـه قومـي جوړښـتونو ووځـي ،امنیتـي ځواکونـه
بایـد د اشـخاصو پـر ځـای نظام او سیسـټم تـه وفـادار وي ،نن هامغو
خلکـو پـر کندهـار بـده ورځ راوسـتلې ده او جګـړه یـې د ښـار دروازو
تـه را ورسـوله.
وايل وویـل“ :زمـا دې پـه خـدای ج قسـم وي چـې لـږ له دې اوسـني
حالتـه ووځـو ،زه ژمنـه کـوم ټـول قومـي مشران به یـو په یو رسـوا کړم
چـې هغـوی تېـر شـل کلونه کوم فسـاد کـړی دی ،ما چې د فسـاد پر
ضـد مبـارزه پیـل کـړه هغوی په سـیايس سـقوط الس پورې کـړ ”.ده
یـو ځـل بیـا ډاډ ورکړ چـې کندهار بـه هیڅکله سـقوط تـه پرېنږدي.
د نومـوړي پـه وینـا ،همـدا اوس پـر دې کار روان دی چـې د کندهار
اداره بایـد د ولسـمرش تـر امـر النـدې وي نـه د قومـي مشر او کـوم
شـخص ،د پولیسـو پـه لیکـو کـې بـه هغـه کسـان راولـو چې نظـام ته
وفـادار دي نـه اشـخاصو ته .د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسـوال
عبدالرحمـن رحمـن وویـل ،اوسـنی جنـګ چـې پـه افغانسـتان او
کندهـار کـې پیـل شـوی د اسلام نـه بلکې د اسلام ابـاد جنګ دی.
هغـه ډاډ ورکـړ ،تـر هغه چې یـو امنیتي رستېری ژونـدی وي ،کندهار
بـه ژونـدی وي ،ځکـه کندهـار د افغانسـتان زړه دی .د ده په خربه ،د
کندهـار سـاتنه لـه کابل څخـه هم ډېر ارزښـت لري.
ده خبر ورکـړ چـې امنیتـي ځواکونـه پـه پـوره قـوت رسه پـه کندهـار
کـې عملیـات مـخ تـه وړي او وسـله یې سـخت ځپلي دي .دی وايي،
یـوازې پـه تېـرو  ۲۴سـاعتونو کـې پـه کندهـار ښـار او ولسـوالیو کـې
 ۱۴۵وسـله والـو تـه مـرګ ژوبلـه اوښـتې ده چـې د دوی ډېـر مهـم
مشران او د رسو قطعـو قوماندانـان په کې شـامل دي .د ده په خربه،
پـر وسـله والـو بـه خپلـو ځپونکـو عملیاتـو تـه دوام ورکـوي .ده دا هـم
وویـل ،هغـه څـه چـې په کندهـار کې پېښ شـول اوس یې پـر الملونو
نـه غږېـږي خـو ډاډ ورکـوو چـې روان وضعیـت بدلېدونکـی دی.

خلک :د کابل -لوګر لويې الرې اړوند
پل قندهاریو بازار د پایو سولرونه او
بېټرۍ غال شوي
د لوګـر اوسـېدونکي وايـي چـې وسـله والـو غلـو د کابـل -لوګـر
لويـې الرې پـه اوږدو کـې د سـړک پـر غـاړه د والړو پایـو سـولرونه
او بېټـرۍ غلا کـړي دي.
د کابـل -لوګـر پـر لويـه الر د محمـد اغـې ولسـوالۍ د زاهـد ابـاد
بـازار يـوه هټـۍ وال ببرک شـاه د چنـګاښ پـه ٢٦مـه پـژواک
خبري اژانـس تـه وويـل چـې دوه کالـه مخکې پـه دغه بـازار کې
د حکومـت لـه لـوري د سـړک او بـازار د روښـانه کولـو لپـاره پایې
پـر سـولري برېښـنا سـمبال شـوې وې.
دې وايـي“ :تـر  ٤٠ډېـرې د ملريـزې برېښـنا پايـې ،بټـرۍ او
چراغونـه دلتـه پـه بـازار کـې وو ،خو په تېـرو دوو -درېیو شـپو کې
وسـله وال کسـان راغلي او دا هـر څـه يـې وړي دي”.
دغـه راز د يـادې الرې پـه اوږدو کـې د قندهاريـو پـل بـازار يـوه
هټـۍ وال احمداللـه پـژواک تـه وويل چې د دغه بازاره د سـړکونو
لـه پایـو هـم د ملريـزې برېښـنا وسـايل غال شـوي دي.
هغـه وايـي“ :لسـګونه د ملريـزې برېښـنا پايـې وې ،خـو غلـه
راغلي ،ډېـر يـې وړي او لـږ يـې پاتـې دي ،کـه يـې مخـه ونـه
نيـول يش ،دا نـور هـم وړي ”.يـو شـمېر نـورو کسـانو هـم ورتـه
څرګندونـې وکـړې او لـه حکومتـه يـې غوښـتنه وکـړه چـې د ميل
شـتمنيو پـه سـاتلو کـې لـه جديـت څخـه کار واخلي.
پـه دې اړه د لوګـر د وايل ويانـد ديـدار لونـګ پـژواک تـه وويـل
چـې د کابـل -لوګـر پـر لويـه الر لـه يـو شـمېر سـيمو د ملريـزې
برېښـنا وسـايل غلا شـوي دي.
ده زياتـه کـړه“ :واليـت مقـام پـر دې مسـئله خبر دى ،امنيتـي
ځواکونـه تـه هدايـت ورکـړل شـوى چـې دغـه غلـه پيـدا کـړي”.
د يادونـې ده ،د روان کال پـه اوږدو کـې د کابـل -لوګـر لويـه الر
تـر پخـوا ډېـره نـا امنه شـوې او خلک يې په اړه سـخت شـکايتونه
لري.

جوانان :نیروی ما در راه صلح ،ثبات و توسعۀ کشور مصرف گردد نه راه جنگ

جوانـان اشتراک کننـده در یـک نشسـت در شـهر کابـل،
خواسـتار تامیـن صلـح دایمـی در کشـور شـده و گفتند کـه باید
در پروسـۀ صلـح ،حقـوق جوانـان حفـظ گـردد.
بیـش از دو صـد جـوان از مرکز و والیتهای مختلف کشـور ،دیروز
 ۲۶رسطـان در نشسـتی زیرعنـوان “جوانـان محـرک و سـازندۀ
صلـح” کـه از سـوی دفتر میدیوتیـک در شـهر کابـل راه اندازی
شـده بـود ،اشتراک داشـته و خواسـتار تامیـن صلـح پایـدار
درکشـور شدند.
ایـن جوانـان ،از بدتـر شـدن اوضـاع امنیتـی ،عـدم پیرشفـت در
پروسـه گفتگوهای صلح و خروج نیروهای خارجی از افغانسـتان
اظهـار نگرانـی کردند.
محمـد عاطـف فقیـر زاده مسـئول دفتر میدیوتیـک در ایـن
نشسـت ،خواسـتار نقـش جوانـان در پروسـه صلـح شـده افـزود
کـه هفتـاد در صـد نفـوس کشـور را جوانان تشـکیل مـی دهند.

وی از طرفیـن در گیـر جنـگ در کشـور خواسـت کـه بـه صلـح
پایـدار بـه موافقـه برسـند و افغانسـتان را از وضعیـت پیـش آمـده
نجـات بدهنـد.
در همیـن حـال عطـا الرحمـن سـلیم معـاون شـورای عالـی
مصالحـه ملـی کـه در ایـن نشسـت حضـور داشـت ،گفـت:
“قسـمی کـه مهـار کـردن جنـگ در دسـت افغـان هـا نیسـت،
صلـح کـردن نیـز دراختیـار افغـان هـا نیسـت”.
وی خطـاب بـه طالبـان گفـت“ :جنـگ بـس اسـت…… در ایـن
جنـگ هـر دو طـرف آسـیب مـی بینـد؛ امـا مـردم بیگنـاه و بـی
طـرف بیشتر متضرر مـی شـوند ” .اشتراک کننـدگان ایـن
نشسـت ،بـا صـدور قطعنامـه ای خواسـتار صلـح شـدند.
در قطعنامـه آمـده اسـت“ :مـا جوانـان خواهـان آینـده بهتر از
امـروز اسـتیم ،مـا خواهـان اقدامـات بنیـادی از طـرف دولـت
و نهادهـای غیـر دولتـی بـرای جوانـان هسـتیم؛ تـا بتوانـد بـا

اسـتفاده از نیـرو و ارادۀ جوانـان ،آینـدۀ بهرتشـان را تضمیـن
منایـد”.
منبـع در ادامه نوشـته اسـت“ :اکرثیت رسبـازان و جنگ جویان
طرفیـن جنـگ در افغانسـتان ،جوانـان انـد کـه نیـروی شـان بـه
هـدف جنـگ مصرف مـی شـود و تلفـات بیشتری را هـم تحمل
مـی کننـد؛ بنـا ًء ما جوانان مـی خواهیم تـا صلح پایـدار و واقعی
تامیـن مـی شـود و نیـروی مـا فقـط در راه صلـح ،ثبـات ،رفـاه و
توسـعۀ کشـور مصرف گـردد نـه در راه جنگ”.
ایـن جوانـان ،خواهـان رسـیدگی حکومـت بـه خواسـته هـای
شـان شـده و افـزوده اند“ :ما بـه کار ،تحصیل ،تفریـح و ورزش و
رشکـت در متـام پروسـه هـای ملـی رضورت داریـم” .
در پایـان قطعنامـه آمده اسـت که جوانـان افغـان ،میخواهند که
بـه پیـش برونـد و منـی خواهنـد بـه عقـب برگردند و نباید کسـی
مانـع پیرشفـت و ترقی آنـان گردد.

بعـد از سـقوط هشـت ولسـوالی از میـان  10ولسـوالی والیـت
غـور بـه دسـت طالبان ،حـاال مسـئوالن در این والیـت میگویند
ایـن گـروه بـا مسـدود سـاخنت آب زراعتـی نزدیـک بـه یـک هزار
خانـواده در ولسـوالی دولتیـار ،آنـان را تهدیـد بـه تسـلیمی
میکننـد .ولسـوالیهای دولتیـار و لعـل و رسجنـگل تنهـا
دو ولسـوالی باقـی مانـده بـه دسـت دولـت اسـت کـه بـه گفتـه
برخیهـا ایـن دو منطقـه مهـم غور بیشتر بـا تالش خود مـردم تا
کنـون در اختیـار دولـت مانـده اسـت.
خربگـزاری جمهـور چنـد روز قبـل گزارشـی را در ایـن رابطـه
منتشر کـرده بـود کـه تـا امـروز نزدیـک بـه یـک و نیـم هفتـه

از آن میگـذرد امـا تـا کنـون آب زراعتـی نزدیـک بـه نیمـی از
باشـندگان ولسـوالی دولتیـار از سـوی طالبن قطـع اسـت.
ایـن رونـد در حالـی از سـوی طالبـان در پیـش گرفتـه میشـود
کـه بـه گفتـه مسـئوالن ریاسـت زراعت غـور ،این والیت در سـال
جـاری بـا خطرناکتریـن قحطـی طـی چنـد سـال اخیـر مواجـه
شـده اسـت .بـه گفته محمـد بالل امیـری ،رئیس زراعـت غور در
سـال جـاری میـزان خشکسـالی در این والیت به میـزان باالیی
افزایـش یافتـه و نسـبت بـه سـال گذشـته احتمال دارد تنهـا
بیسـت فیصـد فرآوردههـای زراعتـی محصـول کار دهقانـان ایـن
والیـت باشـد .زملـی کریمی ،سـخنگوی والی غور بـه خربگزاری

جمهـور میگویـد :طالبـان با کارگذاری مایـن و قطع آب زراعتی
صدهـا فامیـل در ولسـوالی دولتیار ،آنان را تهدیـد میکنند که
بـه ایـن گـروه تسـلیم شـوند .به گفتـه کریمـی حملات نیروهای
امنیتـی و خیزشهـای مردمـی بـاالی طالبـان و شکسـت ایـن
گـروه در میـدان جنـگ باعـث شـده از ایـن طریـق بـاالی مـردم
دولتیـار فشـار آورد و آنـان را وادار بـه اطاعـت از خـود کنـد.
کریمـی امیافزایـد در حـال حـارض دولـت در تلاش اسـت بـا
راهانـدازی برنامـه منظمی ،سـاحه را از وجود طالبان پاکسـازی
کنـد و آب زراعتی باشـندگان ایـن ولسـوالی را آزاد کند .طالبان
در ایـن بـاره چیـزی نگفتهاند.

نزدیک به  10روز است آب زراعتی «یک هزار فامیل» در دولتیار غور از سوی طالبان بند است

3

www.dailyafghanistan.com

سال پانزدهم

شماره 4261

یک شنبه

 27سرطان 1400

 18جوالی 2021

کودتای  26سرطان و گسست شیرازه نظام سلطنتی
-بخش دوم و پایانی



مهدی بابک

کودتای بیسـت و ششـم رسطان سـال  1352خورشـیدی
در ظـرف یـک روز بـه پیـروزی رسـید .داوود خـان رهرب این
کودتـا از طریـق رادیـوی ملـی افغانسـتان پایـان سلسـله
شـاهی را در افغانسـتان بـرای نخسـتین بـار اعلان منـود.
نظـام جمهوریـت کـه بـرای مـردم ایـن رسزمیـن عنـوان
تـازه¬ی بـود اعلان گردیـد .داوود خـان در اعالمیـه اولـی
خویش بیان منود که شـیرازه¬ی سـلطنتی در افغانسـتان
گسـیخته شـده اسـت و کشـور از آن بـه بعـد دارای نظـام
جمهـوری مـی باشـد .داوود خـان خطـاب بـه ملـت
افغانسـتان ،اطمئنان می دهد که آرامش و توسـعه کشـور
در راه اسـت و در راسـتای آبادانـی کشـور غفلـت نخواهـد
کـرد .وی خـط مشـئ سیاسـی جمهوریـت را بـا ادبیـات و
مـاده هـای خیلـی متفـاوت از روال عـادی سیاسـی در
کشـور بیـان مـی کنـد .نشـانه هـا و شـباهت هـای زیـادی
میـان مشـئ سیاسـی جمهوریـت و مرامنامـه هـای احزاب
سیاسـی چـپ گـرأ دیـده مـی شـود .مـردم امیدوارانـه و
خوشـبینانه بـه حادثـه نـگاه مـی کننـد و آرزو دارنـد که در
چتر جمهوریت بتوانند عدالت اجتامعی را در افغانسـتان
بـه صـورت حـد اقلـی تجربـه مناینـد.
مشـئ سیاسـی داوود خـان را در نظـام جمهوریـت در
حـوزه داخلـی چنـد محـور اساسـی تشـکیل مـی داد .اول
اصالحـات ارضـی در رسارس کشـور؛ ایـن موضـوع به سـود
دهقانـان بـی زمیـن و مردمـان بودنـد کـه در روسـتاهای
افغانسـتان زندگـی مـی کردنـد اما زمیـن از خود نداشـتند
و یـا اگـر داشـتند که خیلـی کم بـود .دوم توسـعه زراعت و
باغـداری در کشـور کـه ایـن مسـأله نیـز بـه نفـع مـردم کم
درآمـد و دهقـان پیشـه¬ی افغانسـتان بـود .سـوم توسـعه
صنعـت وتجـارت بـود کـه از رونـق پاییـن در افغانسـتان
برخـوردار بـود .چهـارم تعلیـم و تربیـه و گسترش آن در
متامـی مناطـق کشـور .ایـن هـا چنـد نکتـه اساسـی بـود
کـه در سیاسـت داخلـی داوود خـان در نخسـتین روزهـای
قـدرت شـان توضیـح داده شـد .ایـن پالیسـی هـا در پالن
موسـوم بـه پلان هفـت سـاله دولـت جمهـوری اسلامی
افغانسـتان ،بـه مـردم روشـن گردیـد.
در حـوزه سیاسـت خارجـی داوود خـان نزدیکـی سیاسـی
و تقویـت روابـط سیاسـی جمهـوری افغانسـتان را بـا
اتحـاد جامهیـر شـوروی در صـدر دکتورین سیاسـی نظام
جمهوریـت خویـش اعالن کرد .رسدی مناسـبات با کشـور
هـای همسـایه در پلـه هـای اول سیاسـت گـزاری داوود
خـان دیـده مـی شـد .همچنـان روابـط نـه چنـدان خـوب
بـا بلـوک غـرب در ابتـدأی اعلان جمهوریـت بـه نظـر مـی
رسـید .کشـورهای همسـایه افغانسـتان ماننـد جمهـوری
اسلامی پاکسـتان و کشـور اسلامی ایـران در حلقـه

سیاسـت خارجـی جمهوریـت داوود خـان بـا رنـگ بسـیار
ضعیـف و حتـی بـی رنـگ دیده مـی شـود .موضـوع آزادی
پشتونسـتان از جانـب داوود خان به صورت آشـکارا در آغاز
عمـر جمهوریـت مطمـح نظـر قـرار گرفـت و مشـخصا ابراز
گردیـد کـه خـود مختـاری پشتونسـتان بـرای افغانسـتان
یـک امـر اساسـی و بـرای خـود پشتونسـتانی هـا یـک حق
بنیادیـن محسـوب می گـردد .دامـن زدن به این مسـأله از
جانـب دولـت جمهـوری افغانسـتان بـه رهبری داوود خان
در رشایـط اتفـاق مـی افتـد کـه منطقـه در گیـر یارگیـری
هـای جنـگ رسد اسـت .پاکسـتان از این فرصت اسـتفاده
منـوده بـرای اینکـه بتوانـد سیاسـت هـای داوود خـان را
نسـبت بـه پشتونسـتان ،دخالـت در امـور کشورشـان ثابت
منایـد بـه بلوک غرب و کشـور ایاالت متحـده امریکه روابط
خویـش را نزدیـک سـاخت .در جهـت دفـع ایـن سیاسـت
از سـوی افغانسـتان بـا قـدرت سیاسـی و اقتصـادی و
تسـلیحاتی امریـکا وارد میـدان رقابتی گردیـد .داوود خان
بـه صـورت عملی از ابراز این نوع سیاسـت در قبال مسـأله
پشتونسـتان بـرای آن منطقـه و یـا افغانسـتان هیچ چیزی
را کسـب نتوانسـت ،جـز اینکـه دشـمنی و تیرگـی روابـط
بـا کشـور پاکسـتان را بـرای نظـام جمهوریت و افغانسـتان
خرید.
ناراضیـان دو قـوم پشـتون و بلـوچ کـه از خـاک پاکسـتان
فـراری بودنـد و حکومـت وقـت پاکسـتان بـا آنـان مشـکل
داشـتند ،در خاک افغانسـتان و در قلمرو جمهوریت مکان
امـن داشـتند .ایـن امـر مسـبب تیره¬گـی روابط سیاسـی
میـان دو همسـایه گردیـد .کشـور پاکسـتان نیـز در یـک
عمـل متقابـل ،از کسـانیکه در افغانسـتان از جمهوریـت
رضایت خاطر نداشـتند و مجبور به ترک افغانسـتان شـده
بودنـد پذیـرای خیلـی گرمـی را تـدارک دیدنـد .عـده¬ی
از اسلام گرایـان تنـدرو کـه در افغانسـتان تحـت رهبری
داوود خـان ،زمینـه بـرای زیسـت شـان تنـگ شـده بودند،
بـه کشـور همسـایه یعنی پاکسـتان پنـاه بردنـد و در آن جا
ماندنـد .ایـن رونـد ادامه پیدا منود تا زمانـی که جمهوریت
نیـز به سـقوط مواجه شـد و نظام کمونیسـتی رویـکار آمد.
پاکسـتان در پـی تالفـی بـود و ایـن فرصـت برایش هـر روز
بهتر مسـاعد مـی گردید.
داوود خـان در سیاسـت خارجی جمهوریـت ،در ادامه
راه بـا تناقضـات رو بـرو گردیـد ،بعـد از سـه سـال اول
چرخشـی قابـل مالحظه¬ی در سیاسـت خارجی او رو
مناشـد .رسدی روابـط در دیـدار های سیاسـت مداران
افغانسـتان و اتحـاد جامهیـر شـوری در نیمـه¬ی راه
بـه مالحظـه مـی رسـید کـه آن تنـور گـرم مناسـبات
هـردو کشـور را کـه در اول دیـده مـی شـد ،به بنبسـت

و خاموشـی سـوق مـی داد .در آخـر نیـز چنیـن شـد،
ِ
شـخص داوود خان ایـن امر را به
ظاهـرا ً احساسـات فـردی
شـکل کامـل مهیا منـود .گرچه ایجاد چنین رشایط سـالها
قبـل در رقابـت بـزرگ هـردو بلـوک در میـدان سیاسـت و
جغرافیای افغانسـتان نطفه گزاری شـده بود .عدم تعقل و
دور اندیشـی سیاسـی در نظـام جمهوریـت و تصمیم های
فـردی ایـن میـدان را بیشتر از پیـش بـرای دیگـران مهیـا
منـوده بود.
احساسـات گـرم و وطـن دوسـتانه¬ی را کـه داوود خـان از
خـود در نشسـت بـا رهبران اتحاد جامهیر شـوروی نشـان
مـی دهـد ،یکـی از نشـانه هـای نبود پالیسـی هـای تیمی
و دور اندیشـانه اسـت .وگرنـه ،در آنوقـت حسـاس نبایـد
همچـو برخـورد و کاری میـان رهربان دو کشـور صورت می
گرفـت .ناراحتـی داوود خان از ابراز نظـر های تند برژنف و
ترک جلسـه و در نهایت رسدی روابط میان دو کشـور ،کار
را بدانجا کشـاند کـه رژیم جمهوریـت داوود خان با احزاب
و شـخصیت هـای که داوودخان را در پیـروزی کودتای 26
رسطـان کمـک منوده بـود از میان برداشـت.
رئیـس جمهـور داوود ،بـا نـا امیـد شـدن از اتحـاد جامهیر

شـوری منازعـه و تقابـل دو بلـوک جهانـی را بـا رفتن بـه
کشـور ایـران و پاکسـتان و ایجـاد روابـط دوسـتانه بـا اکثر
کشـور هـای اسلامی کـه گرایش قطـب غربی را داشـتند،
در افغانسـتان مسـاعد سـاخت.
سـفر داوود خـان بـه کشـور هـای همسـایه افغانسـتان بـه
ظاهـر دسـتآورد قابـل تأمـل داشـت .امـا اینکـه ایـن وعده
هـا چـه وقت به منصـه¬ی عمل می گراییـد ،هیچ فرصتی
نـه بـرای داوود خـان باقی مانـد و نه برای افغانسـتان مهیا
شـد .سـخرنانی معـروف رئیـس جمهـور داوود خـان بعد از
برگشـت از ایـران در شـهر هـرات پیـام خیلـی واضـح برای
شـوروی هـا بـود و شـوروی هـا را بـه صـورت کامـل آمـاده
منـود تـا دخالـت هـای اساسـی خویـش را در تخریـب
جمهوریـت داوود خـان اجرایـی منایـد و اینـکار را بـدون
تردیـد بـه انجاد رسـاند.
بازی سیاسـی رئیس جمهور داوود خـان ،در حوزه خارجی
شـباهت هـای زیـادی دارد بـا دو تحـول در دو ب ُرهـه¬ی
تاریخـی دیگـر در ایـن رسزمیـن .منونه اول دوسـت محمد
خان اسـت که در سـال 1838م با احساسـات از انگلیس
قطـع رابطـه مـی منایـد و بـه روسـیه تـزاری رو مـی آورد.

اینـکار دوسـت محمـد خـان در نهایـت زمینـه سـقوط
حکومـت خودش و نخسـتین تهاجم نظامـی انگلیس را در
خـاک افغانسـتان فراهم کـرد .منونه دیگر؛ شـیرعلی خان
روابـط نزدیک سیاسـی با روسـیه تـزاری در سـال 1878م
بـه ناچـار ایجـاد منـود یـا بهتر اسـت بگویـم که نتوانسـت
تعادل را میان دو ابرقدرت آنروز در افغانسـتان برقرا سـازد؛
این امر زمینه اسـقاط پادشـاهی وی و تباهی افغانستان را
مسـاعد منود و برای بـار دوم انگلیس تهاجم نظامی منود.
نکتـه¬ی اخیـر اینکه برای داوود خان مسـأله پشتونسـتان
از جایگاهی ویژه¬ی در حیطه سیاسـت خارجی و داخلی
شـان برخـوردار بـود .امـا در نهایـت ایـن موضـع گیـری
سیاسـی شـان در برابر پاکسـتان به پشـیامنی منجر شـد.
ولـی ندامـت سیاسـی رئیـس جمهـور داوود خـان زمانـی
اتفـاق مـی افتـد کـه دیگر سـودی بـرای او و یا افغانسـتان
نداشـت .سـفر تاریخـی داوود خـان و متقابلـن سـفر بوتـو
نخسـت وزیر آن وقت پاکسـتان ،به افغانسـتان نشانه های
واضـح ایـن ندامـت هـا اسـت .بـه هرحـال کودتای بیسـت
و ششـم رسطـان ،توسـط رسدار داوود خـان آغـاز دگرگونی
هـای بیسـار ژرفـی را در کشـور رقم زد.

پروسه دوحه؛ ضعف طالبان ،توان جمهوریت و ضرورت به ادغام


سید لطیف سجادی

بسـیاری از مـردم افغانسـتان در یـک وضعیت
مبهـم بـه پروسـه صلـح مینگرنـد ،بـاور همـگان
نسـبت بـه آن کمرنـگ شـده اسـت .تودههـا توجـه
خاصـی بـه صلـح ندارنـد ،طـی مـدت گفتگوهـای
دوامـدار بـا متـام افـت و خیزهـا ،واقعیـت صلـح
از چشمان مـردم بـه دور نگهداشـته شـده اسـت،
آمریـکا بـه عنـوان تنهـا تصمیـم گیرنـده ،توانسـت
کـه جریـان صلـح را بـه گونـهی غیـر قابـل پیـش
بینـی از دولـت مخفـی نگهداشـته و در پـی آن
نـه تنهـا کـه دولـت در آن حضـور نداشـت؛ بلکـه
دیـدگاه مـردم را نیـز نسـبت بـه دولـت خدشـه دار
منـود ،بـا ایـن حـال ،پـس از ایـن وقفـهی طوالنی
رسیال صلح آغاز شـده اسـت و داکرت عبدالله در
رأس یـک هیـأت بلندپایـه متشـکل از چهرههـای
مطـرح سیاسـی کشـور در میـز رو در رو بـا طالبان
در حـال چانـه زنـی اسـت ،چهرههای رسشناسـی
همچـون کریـم خلیلـی و عطـا محمـد نـور نیـز
اینبـار در ترکیـب هیـأت جـا گرفتـه انـد .هیـأت
جمهوریـت از لحـاظ ترکیـب ملـی و جنسـیتی بـه
گونـهی متفـاوت از قبـل در ایـن گفتگـو حضـور
یافتـه انـد؛ امـا انتظـار مـردم از هیـأت جمهوریـت
ایـن اسـت کـه ایـن بـار بـا درنظرداشـت واقعیـت
هـای حاکـم بـر جامعـه افغانسـتان ،رسنوشـت
جنـگ و یـا صلـح را با گـروه طالبان یکسره کنند.
آنچـه را کـه از زمـان انعقـاد توافقنامـه دوحـه

میـان آمریـکا -طالبـان شـاهد بودیـم ،بدتر شـدن
روز افـزون وضعیـت امنیتـی در افغانسـتان بـوده
اسـت ،طالبـان بـه صـورت بسـیار هدفمندانـه بـه
گونـهی فـاز حمالت شـان را از ترورهـای زنجیرهی
هدفمنـد بـه جنـگ هـای رو در رو تغییـر دادنـد
کـه گویـای استراتژی عمیـق و دسـت حامیتـی
بسـیار کالن در پشـت ایـن گـروه میباشـد.
از زمسـتان سـال گذشـته ،گـروه طالبـان طـرح
حملـه تروریسـتی بـر الیـه هـای مختلـف جامعـه
روشـنفکری افغانسـتان را آغـاز منود ،ایـن گروه به
صـورت مخفیانـه ،روزنامـه نـگاران ،فعـاالن مدنی،
چهرههـای سیاسـی و خلبـان هـای کشـور را مورد
هـدف تروریسـتی قـرار میـداد /میدهد بـدون آنکه
مسـئولیت آن را بـه عهـده بگیرنـد ،هـدف از ایجاد
مـوج وحشـت در میـان ایـن اقشـار تأثیـر گـزار
جامعـه ،تسـلیمی آنـان در برابـر خواسـته هـای
ایـن گـروه بـود ،طالبـان از جامعـه روشـنفکری و
روزنامـه نـگاران بـه شـدت در هـراس انـد ،بـه باور
ایـن گـروه ،کابـل بـا وجـود ایـن شـخصیت هـا
و دیگـر شـخصیتهای سیاسـی تأثیرگـزار ،دژ
مسـتحکمی در برابـر حملات تهاجمـی طالبـان
اسـت و ایـن گـروه در موجودیـت چنین شـخصیت
هـا راهـی بـه کابـل بـاز نخواهند توانسـت ولـو اگر
بسـیاری از والیـات کشـور را هـم تصرف مناینـد.
بـه همیـن علـت از قتـل هـای زنجیـرهی دسـت به

کار شـدند و بـا قطع حامیتهـای هوایی نیروهای
بیـن املللـی ،به جنگ رخ جدیدی بخشـید که آن
حملـه بـه ولسـوالی هـا و قصبـات کشـور بـود در
ایـن رویکـرد ،طالبان دسـتاوردهایی هم داشـتند.
پیـش از اجـرای حمالت بر مراکز ولسـوالیها
و در زمانـی کـه ادعـای این گروه مبنـی در اختیار
داشتن بیرشیـن جغرافیـای ایـن کشـور از سـوی
نهادهـای بیـن املللـی رد میگردیـد ،از پذیـرش
مذاکـره بـا هیـأت دولـت دوری میجسـتند ،ایـن
گـروه چندیـن بار هیـأت دولت را دور زد و در بسـا
مـوارد ،از پشـت درهـای بسـته آنـان را نپذیرفـت
و در برخـی دیگـر مـوارد هـم بـوده اسـت کـه
پیشـنهاد صلـح دولـت بـرای آنـان قابـل پذیـرش
نبـوده اسـت ،پیـش از مـاه رمضـان قـرار بـود کـه
گفتگوهـا بـه صـورت جدی در کشـور ترکیه صورت
گیـرد؛ امـا طالبـان بـا ایـن بهانـه کـه گفتگوهـا به
بعـد از مـاه رمضـان آغـاز شـود از آن زمـان تـا حال
حـارض بـه ایـن پروسـه پشـت کـرده بودنـد .اینبـار
چـه شـده کـه طالبـان بـه صلـح آری گفتـه انـد و
بـه صـورت منایشـی هـم که شـده بـا هیـأت دولت
دور یـک میـز نشسـته انـد؟ از نـگاه استراتژیکی
اگـر بـه مسـئله بنگریـم ،طالبـان از دو جهـت ایـن
پروسـه را در حـال حـارض بـه نفع خـود میبیننند،
نـگاه اول؛ طالبـان مدعـی انـد کـه حـدود 200
ولسـوالی کشـور را در اختیـار دارنـد و در عمـوم

ادعـای کنترل  %85جغرافیـا را در ایـن رسزمیـن
دارنـد ،بـه همیـن اسـاس بـا روحیـهی قویتـر
خواسـته هـای شـان را در میـز مذاکـرات مطـرح
میسـازند .نـگاه دوم؛ ایـن گـروه دو خواسـتهی
سـنگین شـان را کـه بـرای هیـأت جمهوریـت و در
عمـوم مـردم افغانسـتان قابـل قبول منی باشـد به
گونـهی راحـت تـر مطـرح میسـازند ،دو خواسـته
ایـن گـروه که از گذشـته تـا کنون به آن پا فشـاری
دارنـد ،رهایـی هفت هزار زندانی و خارج شـدن از
لیسـت سـیاه شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد
میباشـد .ایـن دو مـورد بـه حـدی بـرای طالبـان
حایـز اهمیـت اسـت کـه در زمـان مذاکـرات دوحه
بـر رس عـدم توافـق در این دو مورد ،می خواسـتند
بـاب مذاکـره بـا امریکایـی هـا را ببنندنـد؛ امـا
مناینـده امریـکا خواسـت آنـان را پذیرفـت و در
توافقنامـه دوحـه آن را در غیـاب دولـت جمهـوری
اسلامی افغانسـتان بـه عنـوان مـوارد قابـل اجـرا
درج منـوده و امضـا منـود.
در حـال حـارض آنچـه مشـاهده میگـردد
آلودگـی آب از منشـأ آن اسـت ،بـه همیـن جهـت
اسـت کـه این گـروه همـواره توافقنامه دوحـه را به
عنـوان سـند ابطـال ناپذیـر مبنـای مذاکـرات بین
االفغانـی مطـرح میمناینـد؛ اگـر ایـن گونـه بـه
پیـش بـرود و آنـان از ایـن دو خواسـته مطابـق بـه
توافقنامـه دوحـه کوتـاه نیاینـد ،صلـح افغانسـتان
رساب و ضیـاع وقـت بیـش نخواهـد بـود .هیـأت
جمهوریـت نیـز بـا درک از خطـرات و پیامدهـای
توافقنامـه دوحـه ،کاملا متوجـه قضیـه اسـت .رخ
دیگـر آن بحـث بر رس قانون اساسـی آینده اسـت.
طالبـان قانـون اساسـی جمهوریـت کنونـی را
پذیـرا نیسـتند؛ بلکـه هـدف آنـان از تدویـن قانون
اساسـی ،قانونـی اسـت کـه بـدون در نظرداشـت
نظـام کنونی و دسـتاوردهای آن ،بـه گونهی کامال
اسلامی مطابـق بـا قرائتی کـه این گروه از اسلام
دارنـد تدویـن گـردد .در واقـع آنچـه کـه طالبان از
ایـن قانـون اساسـی و نظـام آینـده شـکل کامـل
امـارت تحـت عنـوان « نظـام اسلامی» اسـت ،این
گـروه انتخابـات ،حقـوق شـهروندی و آزادی بیـان
را مطابـق بـا معیارهـای جهانـی پذیـرا نیسـتند؛
بلکـه تشـکیل شـورای اهـل حـل و عقد مـی تواند
در متـام امـور کشـوری و لشـکری تصمیـم گیرنده
باشـد .طالبـان بـا ارائـه چنیـن خواسـته هـای
ثقیـل و یکجانبـه هیـچ بهایـی بـه حقـوق فـردی
و شـهروندی مـردم افغانسـتان قائـل نیسـت،
طـرح ایـن خواسـتهها کاملا واضـح اسـت کـه در
تضـاد و مغایـرت بـا خواسـت هیـأت دولـت و مردم
افغانسـتان قـرار دارد؛ آنچـه کـه ایـن گـروه بـه آن
بـاور دارد تسـلیمی تاکتیکـی و بـدون قیـد و رشط
اقشـار سیاسـی و دولـت در برابـر آنـان می باشـد.
ایـن بسـتهی تسـلیمی نـه تنهـا کـه قابـل بحـث و
مذاکـره نیسـت؛ بلکه مناینـدگان دولت در صورت

مواجهـه بـا چنیـن دیـدگاه نبایـد قدمـی در ایـن
راسـتا بردارنـد و حرفـی در ایـن زمینـه بـه زبـان
نیاورنـد؛ چنیـن بسـتهی پیشـنهادی نـه تنهـا کـه
گفتگـو بـر رس صلـح نیسـت؛ بلکـه توهیـن بسـیار
کالن بـه شـعور جمعـی ایـن مـردم اسـت کـه طـی
بیسـت سـال حاکمیـت جمهوریـت توانسـته انـد
بـه دانـش معیـاری و روز آمـد دسـت یابنـد ،در
واقـع آنچـه کـه از تقالهـای طالبـان و عطـش ایـن
گـروه در جهـت بـه دسـت گرفنت سـهم حداکرثی
قـدرت پیـدا اسـت آنـان زبـان تفنـگ را نسـبت بـه
دیپلامسـی ترجیـح میدهنـد و در فرایند مذاکرات
نیـز بسـتهی تسـلیمی را پیشـکش مـی کننـد کـه
برگرفتـه از میادیـن جنـگ بـه آنـان روحیـه تزریـق
مـی کنـد؛ بنا بـر ایـن هیـأت جمهوریت بـه عنوان
مناینـدگان اکرثیـت مطلـق ایـن رسزمیـن ،کاملا
بـا روحیـه مثبـت و مضاعـف لیسـت پیشـنهادی
صلـح را کـه مـردم افغانسـتان بـر آن توافـق
نظـر دارنـد بـه جانـب گـروه حـد اقلـی طالبـان
تحویـل دهنـد؛ آنچـه کـه از خواسـت مـردم واضـح
اسـت آنـان در راسـتای تعدیـل قانـون اساسـی
جمهوریـت کنونـی هیـچ مشـکلی ندارنـد؛ چـون
هـر قانـون بـا توجـه بـه مقتضیـات عصر و زمـان
پـس از گذشـت چنـد دهـه بـه تعدیـل و بازنگـری
رضورت دارد .ادغـام ایـن گـروه در منت تشـکیالت
و سـاختار کنونـی نظـام کـه دسـتاورد خـون هـای
پـاک شـهدای ایـن رسزمیـن مـی باشـد نیـز بـرای
قابـل پذیـرش اسـت؛ زیرا آنـان هامننـد مجاهدین
در دهـه هفتـاد ،بـا سـاز و کار حکومـت داری و
مدیریـت کالن ایـن عرصـه کاملا در مشـکالت بـه
مسر میبرنـد ،طالبـان طـی ایـن دو دهـه هـر چه
توانسـتند بـر ظرفیـت جنـگ و پـرورش انتحـار و
انفجـار و تخریـب تأسیسـات عـام املنفعـه مترکـز
منودنـد .چنیـن حالـت باعـث گردیـده اسـت کـه
آنـان از تربیـت نیروهـای مسـلکی و کار فهـم
محـروم مباننـد .بـا ایـن حـال ،حکومـت داری
تنهـا از مجـرای تفنـگ و زور نظامـی قابـل اعمال
نیسـت؛ بلکـه نیازمنـد خدمـات جمعـی و ارائه کار
ویـژه هـای مختـص بـه خـود اسـت کـه ایـن نهـاد
بـه عنـوان یـک موجـود سـیال و پویـا بتوانـد بـه
حیـات خـود ادامـه دهـد؛ از ایـن جهـت ادغـام
آنـان در بدنـه نظـام بـا توجـه بـه عـدم خـردورزی
و محرومیـت آنـان از دانـش حکومـت داری یـک
رضورت انـکار ناپذیر اسـت .هیـأت جمهوریت می
توانـد بـا چانـه زنـی در ایـن گونـه مـوارد همـکاری
شـان بـا مناینـدگان طالبـان را اعالم مناینـد؛ ورنه
ایـن گـروه خودشـان نیـز ایمان دارند کـه توانایی
حکومـت داری مسـتقل را ندارنـد و ایـن امـر از
هـر ابعـادی کـه در نظـر گرفتـه شـود بـرای آنـان
مقـدور نیسـت؛ لـذا در شـعاع روشـنایی کـه رسان
جمهوریـت از آن برخوردارنـد طالبـان را بـه بدنـه
نظـام سـوق دهنـد.
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نازیها کمک کرد .اوایل ده ٔه  ،۱۹۵۰مایرکه به جامع ٔه ادبیِ وین وصل شد که
در آن زمان ،اینگهبورگ باخامن مولف و شاعر فمینیست اتریشی در کانونِ این
جمع قرار داشت .او همچنین با گروه وین همکاری میکرد که درواقع انجمنی
تلویحی از مولفان اتریشی بود که به جنبشهای آوانگارد مثل دادائیسم،
سورئالیسم و اکپرسیونیسم عالق ٔه مشرتک داشتند ،و در کافه گلوری روبهروی
دانشگاه وین دور هم جمع میشدند.
خودش در مصاحبهای با روزنام ٔه دیوِلت در سال  ،۲۰۱۳دربار ٔه سالهایی که
دور و ب ِر این گروه بود گفت« ،موقعِ آزمون و خطای ما بود ،و بهرتین روزهای
من هم بود» .نارشان عالقهای به کتابهای آنها نشان منیدادند .او گفت،
«تا یک دهه ما برای خودمان مینوشتیم».
سال  ،۱۹۵۴مایرِکه و یاندل در یک جشنواره ادبیِ جوانان در شهر اینسبروک
اتریش با هم آشنا شدند .آنها که در آن زمان خودشان متاهل بودند ،از
همرسانشان طالق گرفتند تا با هم باشند ،اما در یک خانه زندگی منیکردند.
مایرکه در سال  ۲۰۱۴به روزنام ٔه کوریه گفت« ،اگر میخواهید چی ِز خوبی
بنویسید ،منیتوانید با کسی زندگی کنید».
بین او و یاندل رشاکتی هُرنی شکل گرفت و از  ۱۹۶۸تا  ۱۹۷۰چهار منایش
رادیویی بهعالو ٔه کارهای دیگر تولید کردند .اولین منایش رادیویی آنها
( )Five Man Humanityجایز ٔه رادیوییِ کریگس ِ
بلیندن را در  ۱۹۶۰بُرد،
که باالترین جایز ٔه منایش رادیویی است ،و ابتدائا کهنهرسبازانِ نابینا در آن
رأیگیری میکردند.
اولین کتاب قطعات نرث او ( )Larifari: A Confused Bookدر  ۱۹۵۶و
بهعنوان بخشی از مجموعه آثار مولفان جوان اتریش منترش شد؛ اما اولین
کتاب شعرش »Death by Muses« ،را یک دهه بعد وقتی ۴۲ساله بود چاپ
ِ
کرد .این اثر ،او را به صدایی پیشگام در شعر نسل خودش بدل کرد.
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وزارت اطالعات و فرهنگ
جشنواره «چامه و سنگر» و «جام
جمهوریت» را برگزار میکند
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منطــق ـ نطق ـ ناطق ـ
منطقه ـ قنــد ـ نهاد ـ
نمد ـ نماد ـ دهان ـ هند
ـ نام ـ نما ـ امن ـ ندا ـ
نادم ـ نقد ـ ناقد ـ ندام
ـ نه.
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میزان

اگر قصد سرمایه گذاری دارید باید صبور باشید .امروز خوش شانس نیستید .از
ریسک کردن اجتناب کنید – به راحتی دچار شکست خواهید شد .عصبانیت بر
مشارکت های تان تاثیر خواهد گذاشت.

به نظر می رســد که بسیار مشغول هســتید ،برنامه های زیادی دارید ،اما
ممکن اســت در بهترین حالت نیز نباشید .از شــانس تان استفاده نکنید!
موفقیت در کنار شــما نیست .باید از بحث با شــریک عاطفی تان اجتناب
کنید.

امروز صبح مشــکالت مالی ممکن است شما را بدخلق کند .سعی کنی که آرام
و محتاط باشــید .مخصوصا زمانی که می خواهید کارهای تجاری انجام دهید!
زیرا که به راحتی دچار اشتباهاتی می شوید که مشکالت قانونی را در بر دارد.

حوادث غیر منتظره ای رخ خواهد داد که تمام برنامه های شما را امروز تغییر
می دهد .یکی از دوســتان خانوادگی به شــما فرصتی برای پیوستن به یک
پروژه کاری میدهد .نباید تصمیمات عجوالنه ای بگیرید – کمی صبر کنید.

ثور

جوزا

باید دقت کنید و از دعوا کردن با شــریک عاطفی تان اجتناب کنید .به عبارتی
اگــر می خواهید که از هر گونه دعوا و بحث جلوگیری کنید با یکدیگر به خرید
بروید.

سرطان

ممکن اســت به دلیل مشــکالت جزئی مالی که دارید عصبانی باشید .باید
آرام باشــید ،در هر کاری که می خواهید انجام دهید .ممکن است بخواهید
که توصیه های بستگان ســالمند را نیز در نظر بگیرید.

اسد

امروز صبح بســتگان خارج از شــهر برای شما اخبار ناخوشــایندی می اورند.
احتمــاال مجبور باشــید که به یک ســفر طوالنی بروید .بــه قوانین راهنمایی
رانندگی توجه کنید.

اخبار خوبی از ســمت یکی از بســتگان در راه است که به مالقات شما می آیند.
سعی کنید که خیلی پرسرو صدا نباشید و بحث هم نکنید .توصیه های خانواده و
دوستان تان را نیز توجه کنید.

3217

آهیانه ـ اهتزاز ـ بخیه ـ پرتگاه ـ تخلف ـ ثایر ـ جنگنده ـ چلیپا ـ حادثه
ـ خزانه ـ درایت ـ ذرات ـ راستگو ـ زرکوب ـ ژاندارم ـ سجاده ـ شاهتوت
ـ صحــرا ـ ضربت ـ طبیب ـ ظریف ـ عوام ـ غصه ـ فلزات ـ قیام ـ کندو ـ
گلزار ـ لوایح ـ میراب ـ نهفته ـ وقایه ـ هم نمک ـ یاسمن.

ت

ل
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مدت کوتاهی بعد ،در  ،۱۹۶۹بعد از  ۲۴سال تدریس انگلیسی ،پیشازموعد
نویسندگی
بازنشسته شد و بقی ٔه زندگی طوالنی خود را وقف نوشنت کرد .این
ْ
حیرتآور بود .مجموعه اشعار او در  ،۲۰۰۳بیش از  ۱۰۰۰قطعه شعر دارد.
ِ
نرثیات او بیش از  ۲۰جلد میشود ،از جمله مجموعه خاطراتی دربار ٔه خودش
و یاندل .جامعترین گلچین اشعار او به زبان انگلیسی با عنوان «Raving
 ،»Languageدر  ۲۰۰۷منترش شده است.
نت شعر مثل
مایرِکه یک بار بین نظم و نرث متایزی قائل شد و گفت« :نوش ِ
نقاشیِ آبرنگ است .نوشنت نرث ،هرنِ سخت است ،مثل مجسمهسازی».
اوایل امسال ،منتخبی از آثا ِر اتوبیوگرافیک او به انگلیسی تحت عنوان «The
 »Communicating Vesselsمنترش شد .به گفت ٔه مایرِکه ،کتابهای او،
که معموال در تیراژ چندهزار نسخه منترش شدهاند ،او را پولدار نکردند .او
در مصاحبه با کوریه گفت« ،با پو ِل جایزه زندگی میکنم»( .او هیچ بازماند ٔه
درجهیکی ندارد).
جدیدترین کتاب مایرِکه (… )as mornings and mossgreenدر ماه جوالی
در فهرست جایز ٔه کتاب الیپزیک قرار گرفت .هیئت داورانی که او را نامزد
قالب دیباچههایی مملو از شیفتگی،
کرد ،به شیو ٔه او «در آمیزش شعر و نرث در
ِ
پوچی ،خیالپردازی ،و رویابافی» اشاره کرد .او در داستانِ «قلبم اتاقم اسمم»
( ،)۱۹۸۸که بدون عالئم نگارشی نوشته شده ،خیلی ساده زندگیاش را
اینگونه خالصه میکند« :زندهام مینویسم».
او در مصاحب ٔه خود با دیولت در  ۲۰۱۳گفته است که« ،مرگ واقعا بیرحم
است .چون شام منیخواهید بروید ،چون او میخواهد شام بروید .هنوز
هم ٔه کارهایی را که میخواستید انجام ندادهاید .و من هنوز خیلی چیزها
میخواهم .منیتوانم فکرش را هم بکنم که زمانی قبل از مرگم بگویم :حاال
دیگر نوشنت بس است».

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

سنبله

رویداد

فریدریکهمایرکه:زندهاممینویسم

فریدریکه مایرِکه ،یکی از تاثیرگذارترین و پرافتخارترین شعرای زبان
آملانی در دوران پس از جنگ ،در ۹۶سالگی از میان ما رفت .گرچه
او را به عنوان شاعر میشناختند ،طیف فعالیتهایش بسیار وسیعتر
بود و آثار فراوانی تولید کرده است که تقریبا متام ژانرهای ادبی را
کتب کودکان ،درام و منایشهای
شامل میشود :رمان ،خاطرهنویسیِ ،
رادیویی ،و البته شعر .فقط جزئی از آثار او به انگلیسی ترجمه شده
است.
ِ
قدرت خالق ٔه زبان در بیان
قالب نوآورانه داشت ،که عمدتا از
آثار او
ِ
جزئیات زندگی روزمره ،جهان طبیعت ،عشق و اندوه بهره میبرد .و
گرچه اغلب آوانگارد بود ،اما عمیقا شخصی هم بود .زبانی رسزنده و
غلیظ داشت که به قو ِل پیرت سیر شاعر ایرلندی« ،سیالب مداومِ زبانِ
آزاد و تداعیبخش و پرشور ،برای بیانِ دغدغههای خصوصی» بود.
او جوایز فراوانی دریافت کرد ،از جمله جایز ٔه گئورگ بوشرن که یکی
از باالترین افتخارات ادبیات آملانی است .چند تن از مولفانِ برند ٔه
ِ
گونت گراس ،اِلفریده یلینیک
جایز ٔه نوبل ادبیات ،مثل هایرنیش بُل،
و پیرت هانتکه هم این جایزه را بردهاند؛ و مایرِکه هم سال ۲۰۰۴
نامزد دریافت جایز ٔه نوبل ادبیات شد .آکادمی زبان و ادبیات آملانی
که جایز ٔه بوشرن را اهداء میکند ،در مورد انتخاب او گفت آثا ِر مایرِکه
ِ
کاری کرد که «ادبیات آملانی به شیو ٔه خودش ،با
جریانات زبانیِ
خودش ،و واژگان ابداعی و تداعیهای خودش ،غنیتر شود».
رایان روبی ،نویسنده و مرتجم ،دربار ٔه او نوشته است« ،او شاعریست
که در تقاطعِ شخصیترین لحظه ،که اندیش ٔه فانیست ،و
همگانیترین لحظه ،که اندیش ٔه فناست ،مینویسد» .مایرکه بعد از
ِ
مرگ یارش ارنست یاندل نویسند ٔه آوانگارد در سال  ،۲۰۰۰به ورط ٔه
غم افتاد و «سوگنام ٔه ارنست یاندل» را نوشت ،که درواقع سوگنامهای
ِ
ِ
درشت
حروف
کتاب کامل بود .در جایی از کتاب ،که با
به طو ِل یک
ِ
متعددی نوشته شده ،میخوانیم:
…محو شو در بیش ٔه بیتفاوتی ،دیگر شوق متاشا ندارم،
هیچ چیز جز بوتهها و بیشهها و شاخههای بیتفاوت
ِ
ِ
تفاوت دوستان
تفاوت دهانها و عابران و واژگانِ بی
و فراخیِ بی
ِ
ِ
جیک بیتفاوت این جهانِ لربیز از فراوانیــ
و جیک
هیچکدام از چیزهای مهم،
چشم و گوشی نداشت برای شیء و واژه و تصویر و
دستهگل و کتاب و شکوفه…
فریدریکه مایرکه در دسامرب  ۱۹۲۴در وین متولد شد ،و در شهر
ِ
اتریش ُسفلی رشد کرد .پدرش معلم و مادرش کالهدوز
دایزِندورف در
بود .سال  ۱۹۴۲در ۱۷سالگی ،در نیروی هوایی آملان به خدمت
گرفته شد و در ِ
نقش منشی کار کرد ،و در جریان مبباران متفقین در
وین ،در این شهر زندگی میکرد .بعد از ورود به آکادمی تجاری ،در
آزمونِ ایالتیِ تدریس انگلیسی قبول شد .از  ۱۹۴۶تا  ۱۹۶۹بهعنوان
معلم انگلیسی در مدارس راهنامییِ وین کار میکرد.
اولین آثار منترششد ٔه او شامل اشعار کوتاه برای مجل ٔه آوانگار ِد پالن
است که یک مجل ٔه مهم نقد ادبی در وین از  ۱۹۴۵تا  ۱۹۴۸بود .این
ِ
مجالت قبل از جنگ مثل دیفاکِل الهام گرفته بودــ آثار
مجلهــ که از
نویسندگان جوان را منترش میکرد و به احیای فرهنگ اتریش در دور ٔه
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عقرب

قوس

امروز صبح احتماال به یک ســفر کاری می رویــد .ظاهرا حس و حال خوبی
ندارید و بیش از حد واکنش نشــان می دهید .سعی نکنید که دیدگاه خود را
به دیگران تحمیل کنید .و از بحث کردن اجتناب کنید.

جدی

امروز صبح به دلیل ســوتفاهم با یک خانم ســالمند در خانواده تان عصبی
هســتید .احتماال بخواهید که از مالقات با دوســتان تان و بســتگان تان
اجتناب کنید ،وگرنه مود همه را خراب خواهید کرد.

دلو

به نظر می رســد که از همه چیز ناراضی هســتید ،بنابراین سعی می کنید که
یکسری چیزها را در زندگی تان را تغییر دهید .ممکن است برای وامی که اخیرا
تالش کرده اید دریافت نکنید.

حوت

ممکن است به دلیل مشکالت مالی ناراحت هستید .صبرتان را از دست ندهید!
یکی از دوســتان تان تمایل دارد پولی که نیاز دارید را به شما قرض دهد .زمان
مطلوبی برای کسب و کار نمی باشد.

یک شنبه

 27سرطان 1400

 18جوالی 2021
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افغانسـتان مـا :وزارت اطالعـات و فرهنگ کشـور جشـنوارههای چام ه و
سـنگر و جشـنواره جـام جمهوریـت را برگـزار میکنـد .ایـن وزارت در دو
فراخوان جداگانه از شـاعران و هرنمندان آواز و موسـیقی خواسته است
که آثارهای خودشـان را در این دو جشـنواره بفرسـتند.
جشنواره چامه و سنگر
در فراخوانـی کـه از سـوی وزارت اطالعـات و فرهنگ منشتر شـده آمده
اسـت کـه جشـنواره چامه و سـنگر به پـاس پاسـداران میهـن ،نیروهای
امنیتـی و خیزشهـای مردمـی برگـزار میشـود و مجمـوع چامـه ها زیر
عنـوان رسبـازان خـدا بـه چاپ خواهد رسـید.
ایـن وزارت همچنیـن در ایـن فراخـوان گفته اسـت که به چامـه رسایان
برتـر جایـزه نقـدی داده خواهـد شـد .وزارت اطالعـات و فرهنگ کشـور
زمـان ارسـال آثـار در ایـن جشـنواره را از  1تـا  15اسـد  1400اعلان
کـرده اسـت .ایـن جشـنواره در  28اسـد سـال روان برگزار خواهد شـد.
جشنواره جام جمهوریت
در فراخـوان دیگـری کـه تحـت عنـوان جـام جمهوریـت از سـوی وزارت
اطالعـات و فرهنـگ منتشر شـده آمـده اسـت کـه هرنمنـدان آواز و
موسـیقی در ایـن جشـنواره آهنگهـای میهنـی ،ملـی حامسـی و
حامسـی بفرسـتند .وزارت اطالعـات و فرهنـگ در ایـن فراخـوان نیـز از
هرنمنـدان خواسـته اسـت کـه در حامیـت از نظـام جمهـوری اسلامی
افغانسـتان ،نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور و بلنـد بـردن روحیـه
ملـی ،آهنگهـا و ترانههـای حامسـی بـه آدرس ایـن جشـنواره ارسـال
کننـد .ایـن وزارت گفتـه اسـت کـه آثار ارسـالی توسـط هیئـت حرفهای
و هنری ارزیابـی و بـه ده آهنـگ و رسود برتـر در کنسرت یـک صـد و
دومیـن سـالروز استرداد و اسـتقالل کشـور تحایـف عالی دولتـی اهدا
میشـود .زمـان ارسـال آثـار در ایـن جشـنواره تـا  25اسـد سـال جـاری
گفتـه شـده اسـت.

خبر
«باز کردن مشتها» برنده اصلی
بخش نوعی نگاه جشنواره کن شد
بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر ،بخش جنبی نوعـی نگاه جشـنواره کن به
ریاسـت آنـدرآ آرنولد فلم «باز کردن مشـتها» سـاخته کایـرا کووالنکو از
روسـیه را بـه عنـوان برنده اصلی خـود برگزید.
ایـن درام دربـاره زن جوانی اسـت که تالش دارد تا از فشـار خانوادهاش
فـرار کنـد .برنـدگان ایـن جوایز در مراسـمی که شـب پیش در دبوسـی
تئاتـر برگـزار شـد ،معرفـی شـدند .دیگـر برنـدگان ایـن بخـش شـامل
«آزادی بـزرگ» سـاخته سباسـتین میسـه بـود کـه جایـزه داوران را بـرد
و «بـره» درام ایسـلندی بـا بـازی نائومـی رپیـس موفـق بـه کسـب جایزه
اصالـت شـد .ایـن جایزه یکی از چندیـن جوایز جدیدی بود که امسـال
بـه جشـنواره کن افزوده شـده بـود .در آخرین دوره اهـدای جوایز بخش
نوعـی نـگاه در سـال  ۲۰۱۹جایـزه اصلـی به کریـم آینوز بـرای «زندگی
نامرئـی اوریدیـس گوسـمو» اهـدا شـده بـود .امسـال بخش نوعـی نگاه
کارش را بـا منایـش «اونـودا ۱۰ -هـزار شـب در جنـگل» سـاخته آرتـور
هاریـرا رشوع کـرده بـود کـه دربـاره رسبازی ژاپنـی بود که پـس از پایان
جنـگ جهانـی دوم حـارض بـه پذیـرش شکسـت و پایـان جنـگ نشـده
بـود .در ایـن بخـش در مجمـوع  ۲۰فلم به منایش درآمـد که فلم علمی
تخیلـی سـاخته کوگونـادا بـا عنـوان «پـس از جوانـی» بـا بـازی کالیـن
فـارل و جـودی ترنر-اسـمیت و «زنانـی که گریـه میکنند» با بـازی ماریا
باکالـووا بازیگـر فلـم ادامـه «بـورات» هـم از جمله آنهـا بودند.
امسـال آنـدرآ آرنولـد فلمسـاز بریتانیایـی کـه بـا مسـتند «گاو» در بخش
خـارج از رقابتـی جشـنواره حضـور داشـت رییـس هیـات داوران ایـن
بخش بود .مونیا مدور فلمسـاز فرانسـوی –الجزایری ،السـا زیبلرشـتاین
بازیگر برنده سـزار از فرانسـه ،دانیل بورمن فلمسـاز آرجانتاینی و میشل
کووینـو نویسـنده درام «بـاال رفتن» برنـده جایزه قلب بخـش نوعی نگاه
سـال  ۲۰۱۹اعضـای گـروه داوری ایـن بخـش بودند.

جشنواره
فلم جدید وس اندرسون
در کن رونمایی شد
دیـروز غـروب پیـش از منایـش فلـم جدید وس اندرسـون ،بازیگـران این
فلـم پرسـتاره روی فـرش قرمـز رفتنـد و اکـران فلـم نیـز بـا اقبـال همـراه
شـد .بـه گـزارش ورایتـی ،فلـم پرسـتاره «گـزارش فرانسـوی» جدیدترین
سـاخته وسـن اندرسـون کارگردان آمریکایی که شـب پیش در جشنواره
فلـم کـن بـه منایـش درآمـد فضایـی شـبیه دوران پیـش از کرونـا ایجـاد
کـرده بـود .خیابانهـای نزدیـک کاخ جشـنواره بسـته شـد و جمعیت از
بازیگـران به گرمی اسـتقبال کردند .در مراسـم فـرش قرمز فلم بازیگران
شـامل تیلـدا سـوینتون ،تیموتـی شـاالمه ،آدریـن بـرودی ،بیـل مـوری،
اسـتیون پـارک ،بنسـیو دل تـورو همـراه کارگـردان در برابـر عکاسـان
حضـور یافتنـد و بـرای حضـار عکـس امضـا کردنـد ۲ .سـاعت بعـد فلـم
«گـزارش فرانسـوی» برای اولین بـار در هفتادو چهارمین دوره جشـنواره
فلـم کـن دیـده شـد و متاشـاگران  ۹دقیقـه ایسـتادند و فلـم را تشـویق
کردنـد .از میـان بازیگـران فلـم لئـا سـدو نتوانسـت بـه کـن برسـد زیـرا
تسـت کرونـای وی مثبـت شـده بـود و او در پاریـس بـه قرنطینـه رفت.
ایـن فلـم دربـاره یـک مجلـه هفتگـی اسـت کـه اخبـار سیاسـی جهان،
فرهنگـی ،هنری و غـذا را پوشـش میدهـد و بخشـی از انتشـارات یک
روزنامـه اسـت کـه در کانـزاس منترش میشـود .موری در نقـش رسدبیر
بایـد نوشـتههای مجموعـهای از نویسـندگان متعهـد بـه کارشـان را
ضبـط و ربـط کنـد .در واقـع فلـم نامـه ایـن فلـم ادای دینـی عاشـقانه
بـه روزنامهنـگاری اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه خـود اندرسـون
در جشـنواره کـن از حضـور در برابـر خربنـگاران خـودداری کـرده و از
قبـل اعلام کـرده اسـت در کنفرانـس مطبوعاتـی بـا بازیگرانش رشکت
منیکنـد .ایـن خلاف روال معمـول برای فلمهایی اسـت کـه در بخش
رقابتـی حضـور دارنـد .در تیرتاژ پایانی فلم نیز به فهرسـتی از رسدبیران
و دبیـران و روزنامهنگارانـی کـه از تلاش آنهـا در زمینـه روزنامهنـگاری
الهـام گرفتـه شـده ،اشـاره شـده اسـت از جملـه از هارولـد راس از
نیویورکـر ،ویلیـام شـاون ،لیلیـان راس ،جانـت فالنـر و جیمـز بالدویـن
یاد شـده اسـت .وس اندرسـون در پایان منایش فلم در سـخنانی کوتاه
خطـاب بـه متاشـاگران گفـت :امیـدوارم بـه زودی بازگردیـم .متشـکرم.
«گـزارش فرانسـوی» قـرار بـود سـال پیش در جشـنواره فلم کـن منایش
داده شـود کـه بـه دلیـل شـیوع کرونـا اصلا برگـزار نشـد .ابتـدا تاریـخ
اکـران ایـن فلـم بـه اکتبر  ۲۰۲۰منتقـل شـد و بعـد دوبـاره بـه تعویـق
افتـاد .اکنـون قرار اسـت فلـم از  ۲۲اکترب در سـینامهای آمریـکا اکران
شود.
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نقش یک داکتر ساکن امریکا
در ماجرای ترور رئیسجمهور هائیتی
پولیـس هائیتـی در همـکاری بـا مامـوران سـازمان
اطالعـات کلمبیـا از آمـران و عاملان تـرور رئیـس
جمهور هائیتی پرده برداشـته اسـت .گفته میشـود
رسنـخ تـرور جوونـل موئیـز در دسـت یـک داکتر
هائیتیتبـار سـاکن امریـکا بـوده اسـت.
اخبـار منترششـده پیرامـون تـرور جوونـل موئیـز،
رئیـس جمهـور هائیتـی ،از نقـش یکی از مسـئوالن
پیشـین قـوه قضائیـه ایـن کشـور در ایـن عملیـات
حکایـت میکننـد .گفتـه میشـود که این فـرد تنها
دو روز پیـش از اجـرای عملیات تـرور اطالعات الزمه
را در اختیـار دو مـزدور کلمبیایـی قـرار داده اسـت.
خورخـه وارگاس ،قومانـدان امنیـه کلمبیـا گفتـه
اسـت اکثر کسـانی کـه در عملیـات تـرور جوونـل
موئیـز نقـش داشـتهاند ،تـا اندکـی پیـش از اجـرای
ایـن عملیـات از موضـوع بیاطلاع بودهانـد.
گـزارش خورخـه وارگاس متکـی بـر اطالعاتی اسـت
کـه از طریـق همـکاری پولیـس و نیروهـای امنیتـی
هائیتـی بـا نیروهـای امنیتـی کلمبیـا و اینرتپـل بـه
دسـت آمده اسـت .تـا کنـون پروندههایـی علیه این
مسـئول پیشـین قـوه قضاییـه ،یـک سناتورسـابق و
همچنیـن یـک شـهروند دیگـری هائیتـی بـه اتهـام
مشـارکت در قتـل موئیـز تشـکیل شـد ه اسـت .بنـا
بـر اظهـارات خورخـه وارگاس ،گروهـی متشـکل از

چهـار نفـر در اواخـر مـاه اپریـل درهائیتـی شـکل
میگیـرد .پـس از آن ۲۰ ،مـزدور کلمبیایـی دیگـر
نیـز بـه ایـن جمـع میپیوندنـد .ایـن افـراد توسـط
یـک شـهروند ونزوئالیـی در شـهر میامی اسـتخدام
میشـوند .آنهـا دربـاره ماموریـت خـود چیـزی
منیداننـد .اکثر ایـن افـراد حتـی تـا زمـان اجـرای
عملیـات نیز از موضـوع ترور رئیـس جمهور هائیتی
بـی اطلاع بودهانـد .اعضـای هسـته کوچـک فعال
در ایـن برنامـه تروریسـتی تـا دو روز پیـش از اجرای
ایـن عملیـات گمان میکردنـد کـه موضـوع بـر رس
بازداشـت جوونـل موئیـز اسـت .روز پنجـم جـوالی،
دو روز پیـش از اجـرای عملیـات بـه آنهـا گفتـه
میشـود کـه هـدف از این اقدام تـرور رئیس جمهور
هائیتـی اسـت .تا کنـون  ۱۸شـهروند کلمبیایی در
ارتبـاط بـا تـرور موئیـز دسـتگیر شـده و سـه نفـر از
مـزدوران متعلـق بـه ایـن کشـور در درگیـری بـا
مامـوران پولیـس کشـته شـدهاند.
از سـوی دیگـر گفتـه میشـود کـه یـک داکتر
هائیتیتبـار سـاکن امریـکا این مـزدوران را با هدف
تـرور جوونـل موئیز اجیر کـرده اسـت .پولیس اعالم
کـرده اسـت کـه این پزشـک بـا انگیزه دسـت یافنت
بـه مقـام ریاسـت جمهـوری هائیتـی ایـن برنامـه را
طراحـی و اجـرا کـرده اسـت.

انتقال ده کودک و شش مادر وابسته
به داعش از اردوگاهی در سوریه به بلجیم
ده کـودک و شـش مـادر سـاکن در اردوگاههـای
پیکارجویـان در سـوریه بـه زادگاهشـان در بلجیم
منتقل شـدند.
از زمـان سـقوط داعـش در سـال  ،۲۰۱۹ایـن
بزرگرتیـن گـروه از افـراد وابسـته بـه گروه موسـوم
بـه دولـت اسلامی(داعش) هسـتند کـه بـه
کشورشـان بازگردانـده میشـوند.
صدهـا شـهروند اروپـا شـامل زنـان و کـودکان کـه
بـرای پیوستن بـه داعـش به سـوریه سـفر کردند،
در حـال حـارض در اردوگاههـای واقـع در شمال
سـوریه کـه در کنترل کردهاسـت ،برسمیبرنـد.
بسـیاری از کشـورهای اروپایـی بـه ایـن افـراد
اجـازه بازگشـت بـه کشـور را منیدهنـد ،امـا
بلجیـم از معـدود کشـورهایی اسـت کـه خواسـتار
بازگردانـدن کـودکان شـده اسـت.
گزارشهـا حاکـی اسـت کـه سـه مـادر و هفـت
کـودک پیشـنهاد بلجیـم را رد کردنـد.
انتظـار مـی رود پـس از بازگشـت آنهـا از اردوگاه
"روج" در شمال سـوریه ،مـادران دسـتگیر و
توسـط مقامـات ضـد تروریسـم متهـم شـوند و
کـودکان تحـت مراقبـت قـرار بگیرنـد.
الکسـاندر دی کـرو ،نخسـت وزیـر بلجیـم در مـاه
مـارچ اعلام کـرد کـه کشـورش بـرای بازگردانـدن
کـودکان زیـر  ۱۲سـال کـه در ایـن اردوگاههـا
هسـتند" ،هـر کاری خواهـد کـرد" .او همچنیـن
گفـت کـه در نظرگرفتن رفـاه آنهـا بسـیار مهـم
اسـت.

هـدی دی پـاو ،از سـازمان غیرانتقاعـی "مترکـز بر
کـودکان" ایـن تصمیم نخسـتوزیر را سـتود .او به
خربگـزاری فرانسـه گفت که کـودکان بایـد بتوانند
"مناطـق جنگـی را تـرک کنند".
پـس از آغـاز جنـگ در سـوریه در سـال ،۲۰۱۱
بیـش از  ۴۰۰شـهروند بلجیـم بـرای پیوستن بـه
داعـش بـه سـوریه رفتنـد کـه ایـن بیشترین تعداد
در بیـن کشـورهای اروپایـی بـود.
داعـش در دوران اوج قـدرت توانسـت مناطقـی
از خـاک سـوریه و عـراق را بـه وسـعت  ۸۸هـزار
کیلومتر مربـع بـه کنترل خـود درآورد.
امـا پـس از آن که داعش در مارچ  ۲۰۱۹شکسـت
را پذیرفـت ،مـادران و کـودکان بـه همـراه هـزاران
نفـر دیگـر از آوارگان بـه اردوگاه هایـی منتقـل
شدند.
برخـی از کشـورهای اروپایی به دلیـل نگرانیهای
امنیتـی متایلـی بـه بازگرداندن شـهروندان خود از
این اردوگاههـا ندارند.
پرونـده شـمیمه بیگـم ،دانـش آمـوز بریتانیایـی که
سـال  ۲۰۱۵بـه داعـش پیوسـت و بعـدا بـه دالیل
امنیتـی تابعیـت بریتانیایـی از او گرفتـه شـد ،یکی
از منونههـای بـارز در ایـن مـورد اسـت.
امـا گروههـای حقـوق بشری بـا ایـن اسـتدالل
کـه رهـا کـردن زنـان و کـودکان در اردوگاههـا،
آنهـا را در معـرض خطـر بیماری و افراطیگـری
قـرار میدهـد ،از دولتهـا خواسـتهاند کـه
شهروندانشـان را بـه کشـورهای شـان بازگرداننـد.

سال پانزدهم

مراســم حج برای دومین بــار متوالی تحت
محدودیت هــای کرونایی برگزار می شــود
مراسـم حج در عربسـتان سـعودی روز شـنبه ( ۱۷جوالی
 ،)۲۰۲۱باوجـود شـیوع پاندمـی کرونـا ،بـا اشتراک تنها
 ۶۰هـزار زایـر آغـاز گردیـد .ایـن دومیـن سـال متوالـی
اسـت کـه در مراسـم حـج بـه دلیـل پاندمـی کرونـا تنهـا
سـاکنان عربسـتان سـعودی رشکـت مـی کننـد.
سـال گذشـته نیـز مراسـم حـج بـه دلیـل شـیوع ویـروس
کرونـا بـه شـکل بسـیار محـدود انجـام شـد و فقـط حدود
 ۱۰هـزار نفـر اجـازه رشکـت را در این مراسـم را داشـتند.
پادشـاهی عربسـتان سـعودی رقـم رشکـت کننـدگان را
بـه  ۶۰هـزار نفـر محـدود کـرده اسـت .بنابریـن کسـانی
کـه مـی خواهنـد در مراسـم حـج رشکـت کننـد بایـد بین
 ۱۸تـا  ۶۵سـال سـن داشـته باشـند ،نباید مبتلا به یک
بیامری مزمن باشـند و باید واکسـین شـده باشـند .مانند
سـال قبل ،فقط کسـانی در مراسـم حج سـهم گرفته می
تواننـد که سـاکن عربسـتان سـعودی باشـند.
مراسـم حـج همچنـان یکـی از منابـع مهـم درآمـد بـرای
پادشـاهی عربسـتان سـعودی بـه شمار مـی رود .ایـن
کشـور سـاالنه بیـش از ده میلیـارد یـورو از ایـن طریـق
بـه دسـت مـی آورد .صدهـا هـزار شـغل در ایـن کشـور بـا
مراسـم حـج در مکـه بسـتگی دارد .در سـال  ،۲۰۱۹دو
نیـم میلیـون نفـر در مراسـم حـج اشتراک کـرده بودنـد.
مراسـم پنـج روزه حـج یکـی از پنـج بنـای اساسـی اسلام
اسـت .هر مسـلامن سـامل ،کـه توانایـی مالـی آن را دارد،

بایـد حداقـل یـک بـار در طـول زندگـی اش در

بـه دلیل تشـدید حمالت طالبان در کشـور ،سـویدن
اعلام کـرده اسـت کـه اخـراج پناهجویـان افغـان را
تـا اطلاع بعـدی متوقـف کرده اسـت .حـدود ۷۰۰۰
پناهجوی رد شـده افغان در سـویدن به رس میبرند.

ورزش

اداره امـور مهاجـرت سـویدن روز جمعـه اعلام
کـرده اسـت که بـه دلیل قـدرت گرفتن طالبان در
مناطـق مختلـف افغانسـتان ،اخـراج پناهجویان رد
شـده افغـان را متوقـف کـرده اسـت.

ویـروس کرونـا به بیسـت و سـوم مـاه جوالی امسـال

عربـی و عمان برگـزار شـود.

پرونده کالهبرداری و پولشویی مسی بسته شد
بـرای لیونـل مسـی ایـن روزهـا بـه شـکل متوالـی
اتفاقـات خـوب رخ مـی دهد .شـنبه هفته گذشـته
لیونـل مسـی بـا آرجانتایـن فاتـح کوپـا آمـه ریـکا
شـد .ایـن اولیـن قهرمانـی آلبـی سلسـته در ایـن
رقابـت هـا پـس از  28سـال بـود و نخسـتین جـام
ملـی لئـو مسـی نیـز محسـوب مـی شـد .چنـد
روز بعـد اعلام شـد کـه لیونـل مسـی و بارسـلونا
بـر رس متدیـد قـرارداد  5سـاله بـه توافـق رسـیده
انـد .روز شـنبه نیـز رسـانه هـای اسـپانیایی خبر
دادنـد کـه پرونـده کالهبرداری بنیاد لیونل مسـی
بـرای همیشـه بسـته شـده اسـت .سـه سـال پیش
شـخصی ناشـناس از لیونـل مسـی و خانـواده اش
بـه اتهـام کالهبرداری و پولشـویی شـکایت کـرد.
لیونـل مسـی همـراه خانـواده اش بنیـادی خیریـه

ایـن اداره گفتـه اسـت کـه وضعیـت امنیتـی
افغانسـتان کـه پیـش از ایـن نیـز خـراب بـود،
در ایـن اواخـر بـه شـدت وخیـم شـده و در مـدت
کوتاهـی شـبه نظامیـان طالبـان مناطق وسـیعی را
در ایـن کشـور تصرف کـرده انـد.
بـه همیـن دلیـل سـویدن اجرایـی کـردن اخـراج
پناهجویـان رد شـده افغـان را متوقـف کرده اسـت.
ایـن اداره توضیـح داده اسـت کـه فعلاً معلـوم
نیسـت کـه ایـن توقـف اخـراج تـا چـه زمانـی مـدار
اعتبـار مـی باشـد ،امـا همیـن کـه وضعیـت باثبات
گـردد ،پناهجویانـی کـه دسـتور اخـراج دریافـت
کـرده انـد بایـد بـه کشـور شـان برگردنـد.
حدود  ۷۰۰۰پناهجوی رد شـده افغان در سـویدن
بـه رس مـی برنـد و بـا اخـراج مواجـه انـد .امـا در
عمـل پاندمـی کرونـا از دیـر زمانی روند اخـراج این
پناهجویـان بـه افغانسـتان را دشـوار کـرده اسـت.
قبـل از ایـن فنلنـد نیـز اعلام کـرده بـود کـه رونـد
اخـراج پناهجویـان افغـان را عجالتـاً متوقـف
میسـا زد .

رسمی؛ اولیویه ژیرو به میالن پیوست
مهاجم فرانسـوی چلسـی پس از حرف و حدیث
هـای بسـیار رسانجام به میالن ملحق شـد.
از مـدت هـا قبـل مشـخص بـود کـه اولیویـه
ژیـرو فصـل پایانـی حضـور خـود در چلسـی را
پشـت رس مـی گـذارد؛ در ایـن بیـن چنـد تیـم
لیـگ برتـری بـه جـذب ژیـرو عالقمند بودنـد اما
از همان ابتـدا گفتـه شـد کـه باشـگاه چلسـی
ترجیـح مـی دهـد این بازیکـن را بـه رقبای خود
نفروشـد و همیـن اتفـاق نیـز رخ داد.
مهاجـم فرانسـوی روز جمعـه بـه میلان رسـید و
دقایقـی پیش پس از تسـتهای پزشـکی رسماً
بـه عنـوان خریـد جدیـد روسـونری معرفی شـد.
قرارداد او دو سـاله اسـت.
چلسـی نیـز از ایـن انتقـال  2میلیـون یـورو
دریافـت خواهـد کـرد .ژیـرو در انتهـای فصـل
بازیکـن آزاد بـود ولـی چلسـی مـاه اپریـل بنـد

گروههای جام جهانی  ۲۰اووره کریکت اعالم شد
شـورای جهانـی کریکـت ،گروههـای جـام جهانـی
بیسـت اووره کریکـت را اعلام کـرد.
افغانسـتان در گـروه  Aبا پاکسـتان ،هنـد و نیوزیلند
حضـور دارد .در گـروه  Bهـم انگلسـتان ،استرالیا،
افریقـای جنوبـی و ویسـت اندیـز قـرار گرفتـه اند.
قـرار بـود هند میزبـان جام جهانی کریکت باشـد اما
بنابـر همهگیـری ویـروس کرونـا ،ایـن رقابـت هـا بـه
خلیـج فـارس منتقل شـد.
قـرار اسـت از هفدهـم اکتوبـر تـا چهاردهـم نومبر
امسـال جـام بیسـت اووره کریکت در امـارات متحده

مراسـم حـج رشکـت کنـد.

سویدن روند خروج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرد

ثبت یک رویداد مثبت کرونا در اقامتگاه ورزشکاران المپیک توکیو
خربگـزاری رویترز گـزارش کـرده اسـت کـه یـک تن
در اقامتـگاه ورزشـکاران املپیـک توکیـو بـه ویروس
کرونـا مبتال شـده اسـت.
برگزارکننـدگان بازیهـای املپیـک بـه رویترز گفته
کـه ایـن نخسـتین رویـداد مثبـت ویـروس کرونـا در
محـل اقامـت ورزشـکاران املپیـک توکـو در جاپـان
می باشـد.
ثبـت ایـن رویـداد ویـروس کرونـا نگرانیهـا را میـان
بازیکنـان املپیک بیشتر سـاخته اسـت.
بـه اسـاس ایـن گـزارش تاکنـون در بـاره هویـت این
فـرد معلومات در دسـت نیسـت.
بازیهـای املپیـک توکیـو بـه تاریـخ  ۲۳جـوالی
آغـاز و تـا  ۸مـاه اگسـت ادامـه خواهنـد داشـت.
قبـل از ایـن هـزاران تـن از باشـندگان جاپـان از
حکومـت خواسـته بـود تـا بازیهـای املپیـک توکیو
را از بهـر جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا لغـو
کنـد.
قـرار بـود کـه مسـابقات املپیـک توکیـو در سـال
گذشـته میلادی برگزار شـود ،امـا بنابر همـه گیری
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را اداره مـی کنـد ولـی طبـق ایـن شـکایت ،زیـر بـار
اتهاماتـی عجیـب رفتـه بـود .روز شـنبه قاضـی دادگاه
ملـی "ماریـا تـاردون" اعلام کـرد کـه پـس از  2سـال و
نیـم تحقیقـات مفصـل ،نتوانسـتند به هیچگونه شـواهد
مسـتدل دسـت یابنـد و بـه ایـن ترتیـب از بنیـاد لیونـل
مسـی رفـع اتهـام شـده اسـت.

 18جوالی 2021

بارسا و تهدید ستاره فرانسوی به سکونشینی!

بـه تاخیـر افتاد.

ادعای دوســت صمیمی بنزما در مورد آینــده امباپه
یوتیوبـر معـروف فرانسـوی بـا اطمینـان
خبر از انتقـال کیلیـان امباپـه بـه رئـال
مادریـد داد.
در پاریـس معتقدنـد اگـر امباپـه بـدون
روشـن شـدن وضعیـت آینـده اش بـه
مترینـات پیـش فصـل برگـردد ،یـا یـک
سـال دیگـر بـدون متدیـد قـرارداد بـازی
خواهـد کـرد یا در نهایت باشـگاه باید او را
همیـن تابسـتان بـه رئال واگـذار کند10 .
روز پیـش رو بـرای پـی اس جـی اهمیـت
زیـادی خواهـد داشـت و بایـد هـر طـور
شـده او را بـرای متدیـد قـرارداد راضـی
کنـد.
بـرای ایـن مهم باشـگاه به امباپه پیشـنهاد
دسـتمزد  37میلیـون یورویی مشـابه نیامر
را ارائـه داده اسـت؛ پیشـنهادی کـه هنـوز
از سـوی امباپـه بـی پاسـخ مانـده و به نظر
سـتاره فرانسـوی بـرای مانـدن در باشـگاه
بـه مسـائل مالـی فکـر منـی کنـد .او در
صـورت انتقـال به رئـال 25 ،میلیـون یورو
دریافـت خواهـد کرد.

طبـق ادعـای آاس ،امباپـه بیـش از هـر چیـزی
منتظـر حرکتـی جـدی از سـوی رئـال مادریـد
اسـت .باشـگاه مادریـدی تاکنـون موضعـی
منفعـل داشـته و تنهـا در مـورد رشایـط امباپـه
سـوالی مطرح کرده که پاسـخ باشـگاه پاریسی
ایـن بـود «:کیلیـان فروشـی نیسـت».
محمـد هنـی دوسـت صمیمـی کریـم بنزمـا
کـه یـک یوتیوبـر و اینفلوئنسر اینسـتاگرامی
معـروف در فرانسـه اسـت ،در ویدیـوی جدیـد
خـود خبر داد کـه کیلیـان امباپـه اواخـر
آگوسـت یعنـی هفتـه آخـر نقـل و انتقـاالت
تابسـتانی رسما بـه رئـال منتقـل مـی شـود .او
بـا اطمینـان از ایـن مسـاله صحبـت کـرد.
هنـی بـا بنزمـا رفاقتـی چندیـن سـاله دارد و
تاکنـون در چند سـفر ،سـتاره رئـال را همراهی
کـرده اسـت .بنزمـا و کیلیـان امباپـه در یـورو
 2020دو یـار جدانشـدنی بودنـد و منابـع
فرانسـوی و اسـپانیایی معتقدنـد کریـم در
اردوی تیـم ملـی فرانسـه ،امباپـه را بیـش از
همیشـه بـرای پیوستن بـه رئـال ترغیـب کـرده
اسـت.
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متدیـد خـودکار او را فعـال کـرده بـود تـا از
جدایـی اش بـه عنـوان بازیکـن آزاد جلوگیـری
کنـد.
ژیـرو کـه سـال  2018از آرسـنال راهی چلسـی
شـد ،در بیـش از  250بـازی در لیـگ برتـر90 ،
گل زد و  32پـاس گل داد .او بـا چلسـی مـاه
گذشـته فاتـح لیـگ قهرمانـان شـده بـود.
ژیـرو روز جمعـه در صفحـه اجتامعـی خـود بـه
شـکل رسـمی بـا هـواداران چلسـی خداحافظی
کـرده بـود .او در توییتر خـود نوشـت «:از همـه
آبـی هـا ،هـم تیمـی هایـم ،همـه مربیانـم و کل
باشـگاه بـه خاطـر ایـن لحظـات خـاص بسـیار
سپاسـگزارم .مـن یـک سـفر جدیـد را بـا قلبـی
سـبک و شـاد رشوع مـی کنـم .قهرمانـی هـای
مـا در جـام حذفی ،لیـگ اروپا و لیـگ قهرمانان
بسـیار باشـکوه بـود».

عثمان دمبله کـه اخیرا بـه مصدومیتـی طوالنی
مدت دچار شـده ،تحت فشـار متدید با بارسـلونا
قـرار دارد .عثمان دمبلـه از  4سـال پیـش بـرای
بارسـا بـازی مـی کنـد و پـس از سـه سـال کـه
درگیـر مصدومیـت هـا بـود ،فصـل گذشـته
توانسـت

 44بـازی انجـام دهـد و  11گل نیـز بـه مثـر
برسـاند .در باشـگاه روی او بـرای فصـول بعد نیز
حسـاب کـرده بودنـد ولـی مشـکالت اقتصـادی
ناشـی از کرونا باعث شـد تا نام سـتاره فرانسـوی
پیـش از رشوع رقابـت هـای یـورو  2020در
فهرسـت فـروش قـرار بگیـرد.
بارسـلونا بـا چنـد باشـگاه بـرای واگـذاری دمبلـه
و نیـز معاوضـه او وارد مذاکـره نیـز شـد ولـی
مصدومیـت این بازیکـن در جریان بازی فرانسـه
و مجارسـتان همه چیز را منتفی کرد .دمبله 20
روز پیـش در فنالنـد تحـت جراحـی قـرار گرفـت
و بـا نظـر داکتران 4 ،مـاه بـه دور از میادیـن

 روزنامه «افغانستانما» از همۀ دانشمندان و
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید.
 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز
دارد.
 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه
است.

خواهـد مانـد .طبـق اعلام اسـپورت ،پـس از این
مصدومیـت ،تصمیـم رسان بارسـا عـوض شـده و
اکنـون قصـد دارند با او کوتاه مـدت متدید کنند
تـا به این شـکل مانـع جدایی او به شـکل رایگان
در تابسـتان سـال بعـد شـوند .از قـرارداد دمبلـه
کمرت از یک سال باقیامنده و بیم این می رود

کـه او بـه صـورت آزاد از بارسـا جـدا شـود .بـرای
جـذب او سـال  2017رقـم  40 + 105میلیـون
یـورو هزینه شـد و بارسـا منی خواهـد او را رایگان
از دسـت بدهـد .ایـن نرشیـه همچنیـن نوشـته
اسـت کـه اگر دمبلـه با پیشـنهاد متدید مخالفت
کنـد ،به سـکوها تبعید شـده و بـه وی اجازه بازی
داده نخواهـد شـد .اتفاقـی کـه قطعـا بـاب میـل
دمبلـه نیسـت چـرا کـه سـال بعـد جـام جهانـی
در پیـش اسـت و دمبلـه قصـد دارد در فهرسـت
فرانسـه بـرای ایـن رقابـت هـا باشـد .بایـد دیـد
دمبلـه در نهایت چـه تصمیمی دربـاره آینده اش
خواهـد گرفت.
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روند توزیع میرتهای جدید برق
در کابل آغاز شده است

اولین محموله رادارهای هوایی فرانسوی وارد کشور شد

رشکـت برشـنا اعلام کـرده اسـت کـه رونـد
توزیـع میرتهـای جدیـد برق پـس از چندین ماه
تاخیـر ،در مربوطـات کابـل دوبـاره آغـاز شـده اسـت.
ایـن رشکـت روز شـنبه 26 ،رسطـان بـا انتشـار خربنامـهای
ترصیـح کـرده اسـت کـه دلیل توقـف توزیـع میرتهـا موجودیت
برخـی مشـکالت تخنیکـی در سیسـتم توزیع میتر و جلوگیری
از گسترش شـیوع بیماری کرونا بـوده که این رونـد حدود یک
سـال متوقـف بود.
در ایـن خربنامـه علاوه شـده که ریاسـت برشـنا جهت سـهولت
بیشتر و تامیـن شـفافیت در رونـد توزیـع میرتهـای جدیـد یک
فـاز و سـه فـاز ،یـک کمیسـیون را ایجاد کرده اسـت.
گفتنـی اسـت درحالـی کـه قرار بـود رونـد توزیع میتر در اوایل
سـال روان ( )1400خورشـیدی آغـاز شـود؛ امـا بـه دالیـل
مختلـف تخنیکـی از جملـه منهـدم شـدن پایههـای بـرق در
ماههـای اخیـر در والیتهـای گوناگـون بهویـژه کابـل ،سـبب
قطـع بـرق و تاخیـر در آغـاز ایـن رونـد شـده بـود.

امریکا ،افغانستان ،اوزبیکستان
و پاکستان روی ایجاد بسرت
دیپلامتیک چهارجانبه
توافق کردند

مناینـدگان ایـاالت متحـده امریـکا ،افغانسـتان،
اوزبیکسـتان و پاکسـتان روی ایجـاد یـک بستر جدیـد
دیپلامتیـک چهارجانبـه بهمنظـور توسـعه اتصـال
منطقـهای ،در اصـول بـه توافـق رسـیدهاند.
زملـی خلیـلزاد مناینـده ویـژه امریـکا بـرای صلـح
افغانسـتان ،محمدحنیـف امتر وزیـر خارجه افغانسـتان،
عبدالعزیـز کاملـوف ،وزیـر خارجـهی اوزبیکسـتان و
شـاهمحمود قریشـی وزیـر خارجـه پاکسـتان در حاشـیه
کنفرانـس بیناملللـی «آسـیای مرکـزی و جنوبی :اتصال
منطقـوی ،فرصتهـا و چالشهـا» در شـهر تاشـکند روی
ایجـاد ایـن بستر بـه توافـق رسـیدهاند.
وزارت خارجـه کشـور در اعالمیـهای گفتـه اسـت کـه
مناینـدگان چهـار کشـور ،صلـح و ثبـات پایـدار در
افغانسـتان را بـرای اتصـال منطقـهای مهـم دانسـته
و توافـق دارنـد کـه صلـح و اتصـال منطقـهای بهطـور
متقابـل همدیگـر را تقویـت میکننـد.
بـه نقـل از اعالمیـه ،کشـورهای یادشـده بـا درک فرصـت
تاریخـی کنونـی بـرای گشـودن مسـیرهای پیرشفـت
و شـکوفایی تجـارت منطقـهای ،در راسـتای گسترش
تجـارت ،ایجـاد پیوندهـای ترانزیتـی و تقویـت روابـط
تجـاری باهـم همـکاری میکننـد.
وزارت خارجـه در ادامـه گفتـه اسـت کـه مناینـدگان
امریـکا ،افغانسـتان ،ازبیکسـتان و پاکسـتان توافـق
کردهانـد تـا در ماههـای آینـده دیدار و با اجماع متقابل،
راهکارهـای ایـن همـکاری را تعییـن کننـد.

مالبرادر :از عدم پیرشفت در
روند مذاکرات بین االفغانی
ناامید نشوید

ملا عبدالغنـی بـرادر رئیـس دفتر سیاسـی طالبـان در قطـر
و معـاون طالبـان مـی گویـد کـه مذاکـرات بیـن االفغانـی ،از
حـدود  ۱۰ماه بدینسـو جریـان دارد؛ اما از اثر برخی مشـکالت
قسـمیکه توقـع مـی رفـت ،پیرشفـت هـا صـورت نگرفتـه اسـت.
نامبرده ایـن اظهـارات را دیـروز ( ۲۶رسطـان) در دوحـه مرکـز
قطـر ،در نشسـت خـاص مذاکـرات بیـن االفغانـی بیـان کـرد.
در ایـن نشسـت هیئـت  ۱۰نفـری دولـت افغانسـتان تحـت
ریاسـت داکتر عبداللـه عبداللـه اشتراک ورزیـده اسـت.
ملا بـرادر ،از کشـور قطـر ابـراز تشـکر کـرد کـه بخاطـر حـل
معضـل افغانسـتان ،همیشـه تلاش هـای زیـادی کـرده و
سـهولت هایـی را بـه میـان آورده و مهمان نوازی منوده اسـت.
وی افـزوده اسـت کـه ملـت افغانسـتان ،در آسـتانۀ دسـت یابی
بـه هـدف بـزرگ “نظام اسلامی” در کشـور می باشـد .در این
بخـش همـه مسـئولیت مشترک دارنـد کـه قربانی هـای بزرگ
ملـت بیجـا نـرود .وی گفـت“ :ملـت مـا بسـیار رنج دیده اسـت،
پـس از ایـن بایـد درد نبینـد ،متـام اقـوام ملـت در زیـر سـایۀ
نظـام اسلامی آینـده ،زندگـی خـوش و آرام داشـته باشـند؛ مـا
بایـد تلاش کنیـم کـه کشـور و ملت ما بـا در نظر داشـت ارزش
هـای اسلامی و منافـع ملـی شـان پیرشفـت منایند.
معـاون دفتر سیاسـی طالبـان در قطر افـزود که افغـان ها باید
از احتیـاج دیگـران نجـات یابـد ،کشـور شـان را خودشـان آبـاد
مناینـد؛ بخاطریکـه دیگـران نـه وطـن را آبـاد مـی کننـد و نـه
آبـاد کـرده مـی توانـد .بـه گفتـۀ وی ،بخاطـر بـه دسـت آوردن
ایـن همـه؛ نیـاز به نظام اسلامی ،مسـتقل ،مرکـزی و قوی می
باشـد .در ایـن خصـوص بایـد از خودخواهـی ،منافـع شـخصی
و اغـراض عقـب نشـینی کننـد .افغانسـتان خانۀ مشترک همه
مـی باشـد ،مثلی که هر افغان در این کشـور حـق زندگی دارد،
همیـن طـور در خصوص آن حـق خدمت و مسـئولیت نیز دارد.
ملا بـرادر گفـت“ :مـا کـه بـه اهـداف بـزرگ مـی رسـیم ،بایـد
از جزئیـات بگذریـم ،سـینۀ بـزرگ ،تحمـل و بردبـاری داشـته
باشـیم؛ بـی بـاوری و بـی اعتمادی را بایـد بـه پایـان برسـانیم،
بـه خاطـر وحـدت و اتحـاد ملـت کار کنیم ،در برابـر متام تالش
هایـی کـه متامیـت ارضـی و وحـدت ملـی مـا را تهدیـد مـی
کنـد ،بـه شـدت ایسـتاده شـویم ،بـه هیـچ صـورت در کشـور به
تعصبـات قومـی ،سـمتی ،زبانـی و غیـره جـای ندهیـم”.
وی گفتـه اسـت کـه طالبـان ،بـه هیـچ صـورت بـه تلاش هایی
اجـازه نخواهـد داد کـه بـه متامیـت ارضـی و وحـدت ملـی رضر
برسـاند .بـه گفتـۀ وی ،مذاکـرات بیـن االفغانـی ،از حـدود ۱۰
مـاه بدینسـو جریـان دارد؛ امـا بـا تاسـف کـه برخـی مشـکالت
موجـود اسـت ،قسـمیکه انتظـار مـی رفـت پیرشفـت هـا صورت
نگرفتـه اسـت؛ امـا بـاز هـم بایـد ناامید نشـویم.
رئیـس دفتر سیاسـی طالبـان در قطـر گفـت کـه آنهـا تـا حـد
تـوان ،تلاش کردنـد کـه مذاکـرات بـه نتیجـۀ مثبـت برسـد؛ به
همیـن خاطـر ،یک هیئت قـوی مذاکراتی و مسـئوالن بلندرتبۀ
خـود را فرسـتاده اند.

اداره هوانـوردی ملکـی اعلام کـرده اسـت
کـه اولیـن محمولـه رادارهـای رسارسی از
کشـور فرانسـه وارد کشـور شـد.
ایـن اداره روز شـنبه 26 ،رسطـان ،بـا انتشـار خربنامـهای
گفتـه اسـت کـه قـرارداد نصـب رادارهـای مسـتقل
افغانسـتان از طـرف اداره هوانـوردی ملکـی بـا رشکـت
تالـس فرانسـوی بـه ارزش  ۱۱۲میلیـون یـورو امضـا شـده
اسـت.

مطابـق خربنامـه ایـن اداره ،گفتـه شـده کـه رادارهـای
مسـتقل افغانسـتان در  ۱۲نقطـه کشـور نصـب میشـود.
ایـن اداره بیـان داشـته اسـت کـه ایـن رادارهـا امـکان
کنترول حریـم فضایـی کشـور را از نقطـه صفـری تـا ۴۵
هـزار فـوت فراهـم میکنـد تـا کنترول و نظـارت موثـر از
فضـای افغانسـتان داشـته باشـد.
براسـاس گزارشهـا ،پیـش از ایـن حریـم هوایـی کشـور از
سـوی ماموریـت قاطع کنرتول میشـد؛ اما ،در سـالهای

اخیـر ،سیسـتم جدیـدی از رادارهـای هوایـی در کشـور
بـهکار گرفتـه شـد کـه در  ۳۶منطقه در رسارس افغانسـتان
نصـب شـده بـود و دولـت افغانسـتان پـس از  26سـال،
بـرای اولیـن توانسـت که کنترول حریم هوایی خـود را در
دسـت بگیرد.
همچنیـن گفتـه شـده کـه بـا نصـب ایـن سیسـتم ،حریـم
فضایـی افغانسـتان مصوونتـر شـده و هواپیامهـای غیـر
مجـاز بهشـمول هواپیامهـای بـدون رسنشـین را در حریـم

ساکنان سپینبولدک:
جنگجویان طالبان بعد از تصرف منطقه ،دست به «چپاول» زدند

شماری از سـاکنان گـذرگاه مـرزی اسـپین بولـدک مدعـی انـد کـه
طالبـان بعـد از تصرف بـازار مـرزی ویـش بـه غـارت و تخریـب خانههـای
مقامهـای دولتـی پرداختنـد .وزارت داخلـه اعلام کـرده که کنترول این
منطقـه مـرزی را از طالبـان پـس گرفتـه اسـت.
باشـندگان محلـی در ولسـوالی اسـپین بولـدک قندهـار بـه خربگـزاری
فرانسـه گفتـه انـد کـه طالبـان پـس از تصرف ایـن منطقـه مـرزی بـا
پاکسـتان خانههـا را غـارت کردنـد و موترهـای مقامهـای دولتـی را کـه
فـرار کـرده بودنـد ،بـا خـود بردنـد.
ثنـا اللـه ،سـاکن شـهرک مـرزی اسـپین بولـدک در امتـداد مـرز بـا
پاکسـتان ،از طریـق تلفـون به خربگزاری فرانسـه گفت« :طالبـان با موتر
و موترسـایکل بـه بـازار ریختنـد «.او گفتـه اسـت« :خانههـای مقامـات
دولتـی غـارت شـدند  ...مثـل اینکـه آنهـا دو دهـه منتظـر انتقـام بـوده
باشـند ».سـخنگوی طالبـان گفتـه کـه ایـن ادعاهـا صحـت نـدارد.
شورشـیان طالبـان کنترول بازار ویش در ولسـوالی اسـپین بولدک را که
دسرتسـی مسـتقیم به ایالت بلوچسـتان پاکسـتان را فراهم میکند ،روز
چهارشـنبه بـه دسـت گرفتنـد .وزارت داخلـه روز جمعـه از تصرف دوبـاره
این گـذرگاه مـرزی خرب داد.
طرفـداران طالبـان در روزهـای گذشـته عکسهایـی را منتشر کردنـد
کـه بـه گفتـه آنهـا از بخـش منطقـه مـرزی گرفته شـدهاند .ایـن عکسها
نشـان میدهنـد که شورشـیان پرچمهای خـود را در باالی سـاختامنها
نصـب میکننـد .همچیـن ایـن عکسهـا خانههـای مرتوکـه را نشـان
میدهنـد کـه اجنـاس و امـوال آنهـا بـه هـر طـرف انداختـه شـده انـد؛
از جملـه خانـه جنرال عبدالـرازق فرمانـده سـابق پولیس قندهـار که در
سـال  ۲۰۱۸از سـوی طالبـان کشـته شـد.
خربگـزاری فرانسـه نوشـته کـه تأیید ایـن تصاویر بـه طور مسـتقل امکان
پذیـر نیسـت .جنگجویـان طالبـان در طـول حملات خـود در هفتههـای
گذشـته در نقـاط مختلـف این کشـور به غـارت پایگاههـای اردو و پولیس
افغانسـتان متهم شـده اند.
در دیگـر شـهرهای تصرف شـده ،سـاکنان گـزارش داده انـد کـه طالبان
بـه رسعـت تفسـیر شـدید خـود از رشیعت اسلامی را پیـاده کـرده اند که

بـرای تحصیـل دختران محدودیـت ایجـاد میکنـد و مانـع بیرون شـدن
زنـان از خانـه میشـود .باشـندگان اسـپین بولـدک گفته اند کـه طالبان
تقریبـا همـه خانههـای مقامهـای دولتـی را هـدف قـرار داده اند.
جاویـد ،یـک مستری از اسـپین بولـدک تلفونـی بـه خربگـزاری فرانسـه
گفتـه اسـت« :جنگجویـان طالبان تقریبـاً متام خانههـای مقامات دولتی
را غـارت کـرده انـد و پـس از آن ،حتـی برخـی از سـاکنان محـل آمـده و
بـه غـارت ادامـه دادنـد «.او علاوه کـرده کـه حتـی »موترهـای زرهـی نیز
تخریـب شـدند ».بـزرگان و سـاکنان ایـن منطقـه گفتـه انـد کـه بـا رشوع
هـرج و مـرج ،طالبـان مـردم را ترغیـب کردنـد کـه از ایـن منطقـه فـرار
نکننـد .عبدالولـی ،یـک دکانـدار بـه خربگـزاری فرانسـه گفـت« :طالبان
بـا اسـتفاده از بلندگوهـا بـه مـردم اطمینـان مـی دادنـد که از طـرف آنها
مشـکلی پیـش نخواهد آمد و نیاز نیسـت خانههای شـان را تـرک کنند».
محمـد رسـول ،یـک تاجـر بـه خربگـزاری فرانسـه گفـت« :تاجـران
میترسـند کـه اوضـاع وخیم شـود .آنها میترسـند کـه اموال شـان غارت
شـود .تعـداد زیـاد افـراد فرصـت طلـب منتظـر هسـتند».
بعـد از سـقوط ایـن منطقـه مـرزی ،مقامـات در جانـب پاکسـتانی مـرز
بـه رسعـت گـذرگاه چمـن را بسـتند و تعـداد زیـادی الریهـا و صدهـا
تاجـر افغـان در سـمت پاکسـتانی مـرز گیـر مانـده انـد .یک مقـام مرزی
پاکسـتان بعـدا ً گفـت کـه گذرگاه مرزی بازگشـایی شـده اسـت ،اما فقط
بـرای عابـران پیـاده.
حاجـی هسـتی محمـد ،تاجـر در جانب افغانسـتان مـرز گفـت« :طالبان
بـه تاجـران گفتـه انـد كـه بـا مقامـات پاکسـتانی در متـاس هسـتند تا به
توافـق برسـند و گـذرگاه را بـاز كنند».
فهمیـه ،باشـنده اسـپین بولـدک بـه دویچـه ولـه گفـت کـه اکثر مـردم
خانههایشـان را تـرک کردنـد و خانههـای مـردم تـاراج شـدند .او علاوه
کـرد« :متـام جاهـا در اسـپین بولـدک طالبـان هسـتند .زیـاد مـردم
بیگنـاه کشـته و زخمی شـدند ،بیجا شـدند .تلفات بسـیار به مـردم وارد
شـد .مـرز پاکسـتان هم بند اسـت که ما به پاکسـتان برویـم .راه به طرف
شـهر قندهـار هم بسـته اسـت و مـردم ،زنان و کـودکان حیران و پریشـان
هسـتند کـه بـه کجـا بروند».

امریکا روند انتقال کارمندان محلی خود را از افغانستان آغاز میکند
سـفارت امریـکا در کابـل اعلام کـرده کـه روند انتقـال کارمنـدان محلی
و همـکاران نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان به زودی آغاز خواهد شـد.
سـفارت امریـکا در کابـل ،دیـروز شـنبه ( 26رسطـان) با نشر خربنامهای
گفتـه کـه آن شمار از همـکاران محلـی نیروهـای امریکایـی و
خانوادههایشـان کـه واجـد رشایـط ویـزای خـاص مهاجـرت امریـکا اند،
از افغانسـتان منتقـل میشـوند.
در اعالمیـه آمـده کـه پروازهـای افـرادی کـه درخواسـتهای ویـزه خـاص
مهاجـرت ( )SIVشـان از قبـل طی مراحل شـده اسـت ،در هفتـه آخر ماه
جـوالی آغاز میشـود.
بـا ایـن حـال ،سـفارت امریـکا گفتـه اسـت کـه بـرای حفـظ امنیـت ایـن
رونـد ،منیتوانـد جزییـات بیشتـر ایـن سـفر یـا تعـداد افـرادی را کـه
ممکـن اسـت ،در آن رشکـت کننـد ،بـه اشتراک بگـذارد.
راس ویلسـون ،رسپرسـت سـفارت امریـکا گفتـه است»:واشـنگنت بـرای
حامیـت از رونـد انتقـال کارمنـدان محلـی نیروهـای امریکایـی بـا وزارت
امـور خارجـه همآهنگـی خواهـد کـرد .ایـن امـر بـه امریـکا ایـن امـکان
را میدهـد تـا تعهـد خـود را نسـبت بـه کسـانی کـه در رشایـط دشـوار و

خطرنـاک ،بـه کشـور مـا خدمـت کردهانـد ،انجـام دهـد».
ویلسـن گفتـه اسـت کـه امریـکا بـا ارایـه کمکهـای امنیتی بـه نیروهای
دفاعـی و امنیتـی افغانسـتان،کمکهای توسـعهای و بشری و کمـک بـه
رونـد صلـح افغانسـتان ،بـه حامیـت خـود از این کشـور ادامـه میدهد.
رسپرسـت سـفارت امریـکا در کابـل ترصیـح کـرده اسـت کـه امریـکا
اطمینـان دارد ،نیروهـای نیروهـای افغانسـتان توانایـی دفاع از کشـور را
دارنـد و آینـده این کشـور در نهایت بایـد از طریق میز مذاکره حل شـود.
سـفارت امریـکا افـزوده اسـت که هـدف واشـنگنت جلوگیری از اسـتفاده
خـاک افغانسـتان بـه عنـوان پناهگاهـی امن بـرای حمالت تروریسـتی به
ایـاالت متحـده و متحـدان آن ،رشـد اقتصـادی و خودکفایـی ایـن کشـور
است.
پیـش از ایـن کاخ سـفید اعلام کـرده بـود کـه بیـش از  20هـزار نفـر از
افغانسـتان بـرای دریافـت ویـزای خـاص امریـکا درخواسـت دادهانـد.
سـفارت امریـکا در کابـل همچنـان در ایـن عالمیه خـود گفته کـه ایاالت
متحـده بـه حامیـت جـدی خـود از مـردم افغانسـتان و نهادهـای ایـن
کشـور از طریـق کمکهـای امنیتـی ،انکشـافی ،برشی و سیاسـی ادامه
میدهـد.
در اعالمیـه آمـده کـه بـه توانایـی نیروهـای دفاعـی و امنیتـی
افغانسـتان بـرای دفـاع از کشورشـان اطمینـان دارد ،امـا
آینـدهی افغانسـتان در نهایـت بایـد از طریـق میـز مذاکره حل
شـود.
در اعالمیـه افـزوده کـه هـدف ایـاالت متحـده جلوگیـری از
اسـتفادهی خـاک افغانسـتان بهعنـوان پناهگاهـی امـن بـرای
حملات تروریسـتی بـه ایـاالت متحـده و متحـدان آن اسـت.
سـفارت امریـکا در ادامـه همچنیـن گفتـه اسـت کـه رشـد
اقتصـادی و خودکفایـی افغانسـتان« ،حفـظ و ادامـه
دسـتاوردهای آموزشـی ،صحـی و حاکمیـت قانـون»،
«توامنندسـازی و حامیـت از حقوق زنـان ،دخرتان و اقلیتها»،
تقویـت جامعـهی مدنی و پاسـخگویی به نیازهای برشدوسـتانه
از اهـداف دیگـر ایـاالت متحـده در افغانسـتان اسـت.

فضایـی کشـور ردیابـی و تشـخیص کـرده ،همچنیـن قادر
بـه ایجـاد مامنعـت بـرای ورود آنهـا اسـت.
براسـاس آمـار رسـمی روزانـه بـه طـور متوسـط بیشتر از
 270پـرواز عبـوری از فضـای کشـور انجـام میشـود کـه
سـاالنه بـه بیشتر از  100هـزار پـرواز میرسـد و بیشتر از
 70میلیـون دالـر از بابـت پروازهـای عبـوری درآمد داشـته
است.

موج سوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته 378 ،مبتال به کرونا
شناسایی و  49فوتی ثبت شد
وزارت صحـت عامـه کشـور اعلام کـرده اسـت کـه در یـک شـبانه روز گذشـته
در رسارس کشـور 378 ،فـرد مبتلا بـه بیماری کویـد 19شناسـایی شـدهاند.
ایـن وزارت روزشـنبه  26رسطـان بـا نشر گـزارش روزانـه مبتالیـان و مـرگ و میـر ناشـی از
ویـروس کرونـا نوشـته اسـت کـه از یکهـزار و  759فرد مشـکوک آزمایش گرفته شـد کـه نتیجه
 378تـن آنـان مثبـت اعلام شدهاسـت.
در گـزارش آمـده اسـت کـه  49فـرد مبتال به ویـروس کرونا نیز در یک شـبانهروز گذشـته جان
باختهانـد و مجموعـه جـان باختگان به  6147تن رسـیده اسـت.
بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت ،شمار مبتالیـان بـه ویـروس کرونا در کشـور به بیـش از 140
هـزار تـن رسـیده اسـت .حـدود چهـار درصد ایـن آمار جـان باختـه و بقیـه بهبـود یافتهاند.
وزارت صحـت عامـه کشـور در پی شـیوع موج سـوم ویروس کرونا در اوایل مـاه جوزا ،مرکزهای
اموزشـی رسارس کشـور را قرنتینـه کـرد .ایـن رونـد بـرای بـرای دو بـار بـه مـدت دو هفتـه نیـز
متدید شـد.
در اخریـن مـورد روز پنجشـنبه  17رسطـان وزارت صحـت عامه اعلام کرد که موج سـوم کرونا
هنـوز هـم در کشـور در حـال گسترش و در اوج بـه پیـش مـیرود و کاهـش قابـل مالحظه در
تعـداد واقعـات و وفیـات به نظر منیرسـد.
ایـن وزارت بـا پایـان دور دوم قرنتینـه ،اعلام کـرد کـه متـام تاالرهـا و سـالونهای عروسـی
و کنفرانسهـا کـه بـرای مـدت دو هفتـه تـا  18رسطـان  1400مسـدود شـده بودنـد بـرای
دوهفتـه دیگـر الـی تاریـخ  01اسـد سـال  1400متدیـد شـد.
شـگفتنی اسـت کـه در کنـار شـیوع ویـروس کرونـا و نـوع دلتـای آن؛ تاکنـون حـدود  7مـورد
بیماری قـارچ سـیاه نیـز در کشـور شناسـایی شـده اسـت.

خلیلزاد خواهان آتشبس میان دولت افغانستان و
گروه طالبان در روزهای عید قربان شد

زملـی خلیلـزاد مناینـد ٔه ویـژه امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان میگویـد ،امیـدوار اسـت کـه در عید
قربـان آتـش بـس میـان دولـت افغانسـتان و گروه طالبـان برقرار شـود.
آقـای خلیـلزاد در مصاحبـ ٔه اختصاصـی با خربگـزاری اسوشـیتدپرس در حاشـی ٔه کنفرانس منطقه
ای آسـیای مرکـزی و جنوبـی در تاشـکند اوزبیکسـتان گفتـه کـه تعبیـر طالبـان از توافقنامـه صلح
میـان امریـکا و طالبـان ایـن اسـت کـه توافق سیاسـی باید پیش از برقـراری آتشبس باشـد و هردو
همزمـان اعالم شـود.
او امـا گفـت کـه در حـال حـارض در روزهـای عید قربان آتـش بس مؤقـت تأمین شـود .او گفت« :تا
جاییکـه بـه آتـش بـس مؤقـت  ،یعنی کاهش خشـونت یـا کاهش دوامـدار جنگ مربوط میشـود،
ممکـن ایـن باشـد کـه شما میدانیـد ،در چنـد روز آینـده عیـد قربـان اسـت .امیـدوارم کـه در این
روزهـا آتشبـس اعلام شـود .انتظـار دارم کـه ایـن کار صـورت بگیـرد و دوم ،ممکـن اسـت که آتش
بـس از روزهـای عیـد هـم فراتـر رود و سـپس در بار ٔه کاهش خشـونت موافقه شـود».
مناینـد ٔه ويـژه امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان تاکیـد کـرد کـه طالبـان از راه جنگ منیتوانـد که به
پیـروزی کامـل برسـند .رادیـو آزادی نوشـته کـه خلیلـزاد هشـدار داد کـه اگـر طالبـان بـا حکومـت
افغانسـتان بـه یـک توافـق صلـح نرسـند ،در آن صـورت ایـاالت متحـده دولـت را به رهبری طالبان
بـه رسـمیت منیشناسـد کـه از راه نظامـی بـه قدرت برسـد.
زملـی خلیلـزاد همچنـان بـه تصرف مناطـق بیشتر در افغانسـتان توسـط طالبـان اشـاره کـرد .او
گفـت ،ایـن انتظـار را نداشـت که طالبان مناطق محارصه شـده را تصرف کنند.او افزود که تسـلط
مناطـق بـه این وسـعت را توقع نداشـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه محمـدارشف غنی رئیس جمهور کشـور میگویـد که در ماه گذشـته بیش
از  10هزار تروریسـت از پاکسـتان و سـایر کشـورها وارد افغانستان شده اند.
آقـای غنـی کـه روز جمعـه ( 25رسطـان) در کنفرانـس بیناملللـی آسـیایی مرکـزی و آسـیایی
جنوبـی تحـت عنـوان «اتصال منطقـوی ،چالشهـا و فرصتها» در تاشـکند ،پایتخت اوزبیکسـتان
صحبـت میکـرد ،همچنـان گفـت کـه :برخـی گروهها در پاکسـتان آشـکارا غـارت در افغانسـتان را
جشـن میگیرنـد.
وی ترصیـح کـرد کـه برخـی از شـبکه هـا و سـازمان هـا در پاکسـتان کـه از طالبـان حامیـت مـی
کننـد ،آشـکارا غـارت و از بیـن رفتن داراییهـا و تواناییهـای مـردم و دولـت افغانسـتان را جشـن
مـی گیرنـد .رئیـس جمهـور گفت« :برخلاف اطمینان مکـرر صدراعظم خان و جنرال هایش مبنی
بـر اینکـه پاکسـتان تصرف طالبان در افغانسـتان را به نفع پاکسـتان منیداننـد ،و از قدرت و نفوذ
خـود بـرای وادار کـردن طالبـان بـه مذاکـرات جـدی اسـتفاده خواهنـد کـرد ،شـبکه هـا و سـازمان
هـای کـه از طالبـان پشـتیبانی مـی کننـد آشـکارا از بیـن بـردن دارایـی هـا و توانایی هـای مردم و
دولـت افغانسـتان را جشـن مـی گیرنـد « .آقـای غنـی یکبـار دیگـر از پاکسـتان خواسـت تـا «بـرای
صلـح و توقـف جنـگ» از نفـوذ خـود بـر طالبـان اسـتفاده کـرده و آنـان را وادار منایـد تـا بـه میـز
مذاکـره برگردند.

