سال پانزدهم

آیا چین در مسیر عادیسازی
روابط با طالبان است؟

تخلیه بیش از یک میلیون نفر در
جاپان از بیم بارانهای سیلآسا

مجموعـه عکسهـای ماه گذشـته رسـانه دولتـی چین که
وانـگ یـی ،وزیـر خارجـه ایـن کشـور ،را شانهبهشـانه یـک
مقـام طالبـان نشـان مـیداد واکنشهایـی در رسـانههای
اجتماعـی ایـن کشـور برانگیخـت .از آن زمـان ،دسـتگاه
تبلیغـات چیـن آرامآرام شـروع ...
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بـه بیـش از یـک میلیـون نفـر از سـاکنان منطقـهای
در جاپـان کـه بـه خاطـر بارانهـای سیلآسـا در خطر
قـرار دارند ،توصیه شـده تـا محل زندگی خـود را ترک
کننـد .باالتریـن سـطح هشـدار در خصـوص بارشهای
شـدید در والیت هـای ...
5
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دشوار تاریخ
 محمد هدایت

متاسـفانه روزهـای دشـواری را سـپری مـی کنیـم.
روزهایـی کـه تاریخ این سـرزمین در حـال رقم خوردن
اسـت .آینـده یـک نسـل و آینـده کشـور بسـتگی تـام
بـه تصمیـم هایـی دارد کـه در ایـن روزهـا اتخـاذ مـی
گـردد .سـخنان دیـروز رییس جمهور از ایـن زاویه حایز
اهمیـت اسـت کـه بخشـی از ...

برنامه ریزی آمایش سرزمین،
نردبان توسعهی پایدار

رئیس جمهور کشــور:

تالش میکنم از بیثباتی و خشونت جلوگیری کنم
سال بلوا؛
تقابل عشق با
خشم و نفرت

آمـد ،بـا همان کـت شـلوار مشـکی راه راه،
پیرهـن سـفید ،موهـای صـاف و سـیاهی کـه بـا
هـر نسـیمی زیـر و زبـر میشـد ،غنچـهای رسی
جیـب کتـش گذاشـته بود کـه خیلی از کـراوات
قشـنگ تـر بود ،تـوی دمل گفتم الهـی من فدای
تـو بشـوم ،مـن غنچـهی گل رسخ را از هـزار
کـراوات بیـش تـر میپسـندم ،چـه دسـته گلـی
آوردهای ،از کـدام بـاغ چیدهایشـان؟
قصه نوشافرین در سال بلوا!
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ورزشی

آتشبازی در پارکدوپرنس به
افتخار مسی و راموس
دیشـب و بیـن دو نیمـه بـازی برابـر اسرتاسـبورگ ،از
خریدهـای جدیـد پـی اس جـی رومنایـی خواهـد شـد.
کار پـی اس جـی در نقـل و انتقـاالت تابسـتانی با خرید
جورجینیـو واینالـدوم بـه عنـوان بازیکن آزاد رشوع شـد.
سـتاره هلنـدی لیورپـول قـرار بـود به بارسـلونا بـرود ولی
رس از پاریـس در آورد .سـپس ارشف حکیمـی بـا 60
میلیـون یـورو از اینتر جـذب شـد و بـه ایـن دو ،رسخیـو
رامـوس ،جیجـو دونارومـا و لیونـل مسـی نیـز بـه عنـوان
بازیکـن آزاد اضافـه شـدند....
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پیام شان پن
به افراد واکسینه
نشده:
سینما نروید
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3

2

بازیگـر و کارگـردان رسشـناس آمریکایـی در
جمـع انجمـن کارگردانهـای آمریکا بـر رضورت
زدن واکسـن تاکیـد کـرد و از آنهایی که واکسـن
نزدهانـد خواسـت خانـه مباننـد .بـه گـزارش
هالیـوود ریپورتـر ،شـان پـن چهارشـنبه شـب
در مراسـم انجمـن کارگردانـان آمریـکا قبـل
از پیشمنایـش فلـم جدیـدش «روز پرچـم» از
متـام حضـاری کـه واکسـن زده بودنـد و ماسـک
داشـتند تشـکر کـرد....
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جنگ ،خشونت و ازدواج اجباری
3

اولین گروه از نظامیان آمریکایی به کابل رسیدند
منابـع رسـمی آمریکایـی تاییـد کردهانـد کـه اولیـن گـروه از
نیروهـای آمریکایـی بـه کابل رسـیدهاند و آنان قـادر خواهند
بـود کـه روزانـه هـزاران نفـر را از کابل خـارج کنند.
همچنیـن منابـع رسـمی گفتهانـد کـه بامداد دیـروز در پرواز
ویـژهای از هـرات بـه کابـل ،مقامهـای دولتـی کـه به دسـت
طالبـان افتـاده بودنـد بـه پایتخـت منتقل شـدهاند.
یـک مقـام رسـمی دولـت افغانسـتان گفـت شـب شـنبه
مقامهـای والیتـی هـرات سـاعت  ۱:۲۰دقیقـه بامـداد بـا
یـک پـرواز ویـژه بـه کابـل منتقـل شـدند.
روز گذشـته محمـد اسماعیل خـان ،از فرماندهـان جهـادی
افغانسـتان نیـز بـه اسـارت طالبـان در آمـد ولـی دیـروز یـک
مقـام رسـمی گفـت کـه او در پـرواز بامـداد دیـروز نبـوده
اسـت .محمـد اسماعیل خان و چنـد مقام دولتـی در هرات
بـه اسـارت طالبـان درآمدنـد
پیرشوی رسیع طالبان و هشـدار قدرتهای جهان
ورود اولیـن نظامیـان آمریکایـی بـه کابـل زمانـی صـورت
میگیـرد کـه شـهر پل علـم مرکز والیـت لوگر در همسـایگی
کابـل بـه دسـت طالبـان افتاده اسـت .شـهری کـه فقط ۱۷
کیلومتر بـا کابـل فاصلـه دارد .وزارت دفـاع آمریـکا گفته که
سـه هـزار نظامـی را تـا آخـر هفتـه بـه کابـل اعـزام خواهـد
کرد.
گفتـه شـده سـفارت آمریـکا در افغانسـتان بـه کارکنانـش
گفتـه آمـاده از بیـن بـردن اسـناد و مـدارک و تجهیـزات
حسـاس باشـد.
جـان کربـی ،سـخنگوی کاخ سـفید گفتـه کـه کابـل،
پایتخـت بـه نظـر منـی رسـد که بـا تهدید آنـی گـروه طالبان
مواجـه باشـد ولـی طالبـان تلاش دارنـد تـا ایـن شـهر را

محـارصه کننـد .او گفتـه کـه آمریـکا نگـران رونـد پیرشفـت
گـروه طالبـان اسـت.
جوبایـدن ،رئیـس جمهـوری آمریـکا نیـز بـا مقامهـای ارشـد
امنیتـی ایـن کشـور دیـدار کـرده و گفتـه اسـت هنـوز به این
اعتقـاد اسـت کـه خـروج نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان
تصمیمـی درسـت بـوده اسـت .امـا بـا پیشروی طالبـان در
روزهـای اخیـر او بـا انتقادهایـی روبـرو بـوده اسـت.
نگرانی سـازمان ملل از وضعیت افغانستان
آنتونیـو گوتـرش ،دبیـرکل سـازمان ملـل نیـز از وضعیـت
افغانسـتان ابـراز نگرانـی کـرده و گفتـه که وضعیـت در حال
خـارج شـدن از کنرتل اسـت و عواقب آن بـرای غیر نظامیان
ویرانگـر خواهـد بـود.
بـه گفتـه او درگیـری در مناطـق شـهری بـه دلیـل تراکـم
جمعیـت زیـاد بـه معنـی ایـن خواهـد بـود کـه شـهروندان
هزینـه زیـادی را خواهنـد پرداخـت.
قبـل از ایـن نیـز سـازمان ملـل اعلام کرده بـود که بـا خروج
نیروهـای خارجـی از افغانسـتان از مـاه مـه تاکنـون تلفـات
غیـر نظامیـان در ایـن کشـور افزایـش یافتـه اسـت.
همچنیـن سـازمان ملـل از کشـورهای همسـایه افغانسـتان
خواسـته کـه مرزهـای خـود را بـاز نگهدارنـد.
برنامـه جهانـی غـذا هشـدار داده کـه کمبـود غـذا در
افغانسـتان بـه مرحلـه وخیـم رسـیده اسـت .تامسـون فیری،
سـخنگوی برنامـه جهانـی غـذا گفتـه کـه وضعیـت کنونـی
افغانسـتان متـام نشـانههای وقـوع یـک فاجعـه انسـانی را
دارد.
وضعیـت نگران کننده آوارگان داخلی
وضعیـت آوارگان افغانسـتان نیـز در روزهـای اخیـر نگـران

کننـده توصیـف شـده اسـت ،شمار زیـادی از آوارگان جنگ
بـه کابـل پنـاه آورده و در پارکهـا ،خیابانهـا و فضاهای رسباز
زندگـی میکننـد.
بـه گـزارش سـازمان خیریه نجات کـودکان ،حـدود  ۷۲هزار
کـودک در میـان آوارگانـی هسـتند کـه در روزهـای اخیـر به
پایتخـت پنـاه بردهاند.
نیلاب مبـارز ،رئیـس عمومـی هلال احمـر افغانسـتان بـه
بـی بـی سـی گفتـه کـه شمار بیجاشـدگان هـر روز در حال
افزایـش اسـت .بـه گفتـه او وضعیـت کـودکان و زنـان حامله
بیـش از همـه نگـران کننـده اسـت.

گـروه طالبـان نیـز در یـک اعالمیـه از کارکنـان غیرنظامـی
خواسـتهاند کـه در مناطـق تحـت تسـلط ایـن گـروه بـه
کارهایـش مطابـق قبـل ادامـه دهنـد.
بـا توجـه بـه ایـن اعلام هنـوز نگرانـی از وضعیـت در میـان
مـردم بخصـوص زنـان وجـود دارد .زنـان کارمنـد گفتهانـد به
دلیـل تـرس نتوانسـته انـد از خانـه خـارج شـوند.
در همیـن حـال ،اتحادیـه اسـتادان دانشـگاه هـای
افغانسـتان از طـرف هـای درگیـر جنـگ خواسـته انـد که در
جریـان درگیریهـا مراکـز آموزشـی و تحصیلـی را تخریـب
نکننـد و نگذارنـد رونـد آمـوزش مختـل شـود.

جنگ افغانستان؛ کانادا  ۲۰هزار پناهجوی جدید افغان را میپذیرد
دولـت کانـادا اعلام کـرد کـه  ۲۰هـزار نفـر از افغانهایـی را کـه
براثـر جنـگ افغانسـتان ،جانشـان در خطـر اسـت ،پنـاه و اسـکان
میدهـد.
جاسـتین تـردو ،نخسـت وزیـر کانـادا در توییتـی نوشـت« :چنـان

رونالدو بابت انتقال مسی به
 PSGخودش را می کشد!

آنخـل دی ماریـا ،سـتاره آرجانتاینـی پـاری سـن ژرمـن
مدعـی شـد کریسـتیانو رونالـدو از بـازی نکـردن در این
تیـم خیلـی ناراحـت اسـت .در حالیکـه اخبـار حاکـی
از احتمال متدیـد قـرارداد لیونـل مسـی بـا بارسـلونا و
انتقـال رونالـدو بـه پاری سـن ژرمن بود ،مسـی از بارسـا
جـدا شـده و راهـی ایـن تیـم متمـول و فرانسـوی شـد.
آنخـل دی ماریـا معتقـد اسـت ...
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کـه اوضـاع در افغانسـتان رو بـه وخامـت و جـان افغانهـا در خطـر
اسـت .بـرای کمـک بـه آنهـا ،مـا برنامـه اسـکان مجـدد خـود را
گسترش میدهیـم و قصـد داریـم  ۲۰۰۰۰افغـان آسـیب پذیـر را
اقامـت دهیـم و طـی مراحـل ایـن رونـد را ترسیـع کنیـم».
دولـت کانـادا اعلام
کـرده کـه از وخامـت
اوضـاع در افغانسـتان
و خطـرات ناشـی از
آن بـرای بسـیاری از
افغانهـای آسـیبپذیر
نگـران هسـتند.
در اعالمیـه دولـت
کانـادا آمـده کـه برنامـه
مهاجـرت ویـژه کانـادا
قبلاً نیـز شمار زیـادی
از افغانهـا را بـه
کانـادا آورده اسـت.
در ایـن اعالمیـه آمـده:
«تیمهـای مـا در آنجـا و

اینجـا و در رسارس جهـان بـه طـور بیوقفـه کار میکننـد تـا هرچـه
بیشتر مـردم را بـه امنیـت برسـانند».
بیانیـه میافزایـد« :طـی چنـد هفتـه گذشـته  ،شـاهد رسازیـر
شـدن دیدگاههـای مثبـت کاناداییهـا در رسارس کشـور بودیـم
کـه مشـتاق بـاز کـردن خانههـا و قلـب خـود هسـتند .ایـن حامیت
پرشـور همچنـان تالشهـای مـا را هدایـت میکنـد تـا بـه شمار
بیشتر پناهنـدگان افغـان در کانـادا پنـاه بدهیـم».
کسـانی در پروژههـا و اهـداف کانـادا در افغانسـتان کار کردهانـد
و همچنیـن اسـکان صدهـا تـن از افـراد اقلیـت مذهبـی سـیک و
هنـدو کـه در خطـر آزار و اذیـت در افغانسـتان قـرار دارنـد ،نیـز
مشـمول ایـن برنامـه هسـتند .کانـادا قبلا نیـز پذیـرش پناهجویان
در مقیـاس کالن را داشـته اسـت .برخـی شـهروندان کانادایـی نیز
از ایـن اقـدام دولـت کانـادا حامیـت میکننـد.
مارکـو مندیچینـو ،وزیـر مهاجـرت ،پناهنـدگان و شـهروندی کانادا
گفـت« :اعطـای پناهندگی بـه آسـیب پذیرترین افراد جهان نشـان
میدهـد کـه مـا به عنـوان کانادایـی به ویـژه در مواقـع بحرانی چه
کسـی هسـتیم ».او افـزوده کـه «اوضـاع در افغانسـتان دلخـراش
اسـت و کانـادا بـدون اقـدام نخواهـد ماند».
مـارک گرانیـو ،وزیـر امـور خارجـه کانـادا نیـز گفتـه کـه وضعیـت

وضعیـت امنیتـی افغانسـتان را بـه دقـت زیـر نظـر دارنـد.
او افـزوده کـه مـا «مدیـون» همـکاران افغـان خـود هسـتیم و بـه
تلاش خـود بـرای حفـظ امنیـت آنهـا ادامـه میدهیـم .جزئیـات
بیشتر دربـاره چگونگـی اقـدام متقاضیـان نشر نشـده اسـت .در
سـالهای گذشـته نیـز ،کانـادا شمار زیـاد پناهجـوی سـوری را
پذیرفتـه اسـت.
در همیـن حـال ،سـازمان ملـل نیـز از وضعیـت افغانسـتان ابـراز
نگرانـی کـرده و گفتـه کـه وضعیـت در حال خـارج شـدن از کنرتل
اسـت و عواقـب آن بـرای غیـر نظامیـان ویرانگـر خواهـد بـود.
سـازمان ملـل از کشـورهای همسـایه افغانسـتان نیـز خواسـته کـه
مرزهـای خـود بـه روی پناهجویـان افغـان را بـاز نگـه دارنـد.
بـا ادامـه تسـلط بیشتر طالبـان بـر افغانسـتان ،جـان افغانهـا در
معـرض تهدیـد قـرار گرفتـه و بسـیاری از آنها در حال حـارض از این
کشـور فـرار کـرده انـد .در همیـن حـال ،روز گذشـته ،طالبـان نیـز
بیانیـهای  ۱۳مـادهای نشر کـرده کرد.
در بیانیـه طالبـان مدعـی شـده که این گـروه «عفـو عمومی اعالن»
کـرده ،و «هیـچ کسـی باید در این مورد نگرانی نداشـته باشـد».
امـا بسـیاری بـر ایـن تعهـد طالبـان بـاور ندارنـد و از قـدرت گرفنت
ایـن گـروه احسـاس خطـر جـدی میکننـد.

سال پانزدهم

سرمقاله

رهبری حکومت
و لحظه دشوار تاریخ
محمد هدایت

متاسـفانه روزهـای دشـواری را سـپری مـی
کنیـم .روزهایـی کـه تاریـخ ایـن رسزمیـن در
حـال رقـم خـوردن اسـت .آینـده یـک نسـل و
آینـده کشـور بسـتگی تـام بـه تصمیـم هایـی
دارد کـه در ایـن روزهـا اتخـاذ مـی گـردد.
سـخنان دیـروز رییـس جمهـور از ایـن زاویـه
حایـز اهمیـت اسـت کـه بخشـی از التهابـات
ناشـی از پیشروی هـای طالبـان را کاهش داد
و روان جمعـی را آرام کـرد .دیـروز دالـر در بازار
رصافـی هـای کابل از مـرز صد افغانی گذشـته
بـود .امـا پـس از سـخنان رییـس جمهـور بـه
رسعـت پاییـن آمـد .روحیـه مـردم در وضعیـت
بـدی بـود و همه نگـران آینده بود .اما سـخنان
رییـس جمهـور سـبب شـد کـه آرامـش به شـهر
برگـردد .ایـن فـرازو فـرود در یـک روز نشـان
داد کـه نظـام سیاسـی و رهبری نظـام در یـک
جامعـه بحـران زده چه اهمیتـی دارد و تصامیم
آن هـا چقـدر در رسنوشـت جمعـی موثر اسـت.
التهابـی کـه دیـروز هـم در بـازار اتفـاق افتـاد
و هـم روان جمعـی را نـاآرام کـرد هـم چنیـن
نشـان داد کـه بـی ثباتـی چـه بـر رس زندگـی
و حیـات جمعـی مـی آورد .دیـروز هـزاران
انسـان از باالپاییـن شـدن ارزش پـول افغانـی
خسـارت دیدنـد و شـاید هـزاران نفـر در ایـن
مـوج التهـاب بـه خـاک سـیاه نشسـتند و متـام
دارایـی خویـش را از دسـت دادنـد .صـف مردم
در جلـو بانـک هـا جهـت کشـیدن پـول هـای
شـان تداعـی گر یـاس کامل و انارشیسـم قرون
وسـطایی بـود .فاجعـه آوارگان و بیجاشـدگانی
کـه از رسارس کشـور بـه شـهر کابـل آمـده انـد
وجـدان همـه را مجـروح کـرده اسـت .دیدن آن
کـودکان خردسـال کـه پدران شـان را در جنگ
از دسـت داده انـد و در جـاده هـای کابـل
زیـر آفتـاب سـوزان و در بیـن خاکروبـه هـای
شـهرروزگار مـی گذراننـد قلـب هـر انسـانی
را آتـش مـی زنـد .ایـن وضعیتـی اسـت کـه در
ایـن روزهـا بـر زخـم هـای کابـل افـزوده اسـت.
بـه همیـن خاطـر تصمیـم گرفتن در چنیـن
رشایطـی سـخت دشـوار اسـت.
دشـواری تصمیـم در لحظـه های سـخت تاریخ
تنهـا از آن جهـت نیسـت کـه در رونـد تاریـخ و
سـاخنت آینـده چقـدر موثـر خواهـد بـود .بلکـه
از آن جهـت هـم هسـت کـه عواطـف و وجـدان
انسـان نیـز بایـد آرام باشـد .رسنوشـتی کـه
ایـن روزهـا جامعـه جهانـی و همسـایگان رشور
افغانسـتان بـر رس مـردم افغانسـتان آورده انـد
بـرای هیچ کسـی کـه ذره ای از انسـانیت بویی
بـرده باشـد قابـل تحمل نیسـت .چه رسـد برای
کسـی کـه در برابـر ایـن جامعـه فالکـت زده و
آواره مسـولیت تاریخـی دارد و تاریـخ و نسـل
امـروز و فـردا در بـاره او قضـاوت خواهنـد کـرد.
آیـا بـر خـون مردم باید چشـم پوشـید یا کشـتار
را نادیـده گرفـت؟ کاش کسـانی کـه ایـن
روزهـا چـون زامبـی هـا بـه شـهر و هرچـه در آن
اسـت هجـوم آورده انـد مـروت و مردانگـی مـی
داشـتند کـه بـه کرامـت انسـانی سـاکنان ایـن
رسزمیـن حرمـت مـی نهادنـد .مسـلام چنیـن
ماهیتـی از دشـمن تصمیـم را آسـان مـی کـرد.
امـا بـا تاسـف کـه چنیـن چیـزی نیسـت.
مـردم افغانسـتان در طی بیسـت سـال گذشـته
دسـتاوردهایی داشـته انـد کـه در تاریخ کشـور
بـی سـابقه بـوده اسـت .صدهـا هـزار پسر و
دختر محـروم مـا در این سـال هـا به دانشـگاه
رفتنـد و فـارغ شـدند .صدهـا هـزار در حـال
تحصیـل هسـتند و میلیـون هـا کـودک دیگـر
در حـال تعلیـم هسـتند .زنـان در متـام عرصـه
هـای سیاسـی و اجتامعـی برابـر بـا مـردان
حضـور داشـتند و ایـن حضـور در حـال تقویـت
بـود .نهادهـای امنیتـی بـی نظیـر در سـطح
منطقـه در ظـرف بیسـت سـال بـه وجـود آمـده
اسـت .زیربناهـای انکشـاف پایـدار در حـال
شـکل گیـری اسـت .روندهـای دموکراتیـک
بـا متـام چالـش هـا ،در حـال نهادینـه شـدن
اسـت .آزادی بیـان و آزادی هـای رسـانه ای در
افغانسـتان مثـال زدنـی اسـت .ثبـات در پـول
ملـی و بـازار به وجود آمده اسـت .و بسـیاری از
دسـتاوردهای دیگـر و ارزش هـای انسـانی در
حـال شـکل گیـری اسـت .امـا همه آن هـا فعال
در معـرض خطـر قـرار گرفته اند .دقیقـا تصمیم
گیـری از همیـن جهت دشـوار اسـت کـه بر رس
ایـن میـراث چـه خواهـد آمـد؟
مـا در حـال شـکل گیـری یـک نقطـه عطـف
دیگـر در تاریـخ خـود هسـتیم .امـا ایـن نقطـه
عطـف مـی توانـد بازگشـت کامـل بـه گذشـته
و عصر حجـر باشـد و مـی توانـد عبـور از یـک
گردنـه دشـوار باشـد .کافـی اسـت کـه لحظـه
ای خـود را در جـای رییـس جمهـور و رهبری
حکومـت بگذاریـم تـا عمـق دشـواری را درک
کنیـم .امیدواریـم کـه بسلامت از ایـن گردنـه
عبـور کنیـم و عقلای قـوم بهرتیـن تصمیـم را
بگیرنـد.
کارتون
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محمـدارشف غنـی ،رئیـس جمهـور
کشـور در پـی شـدت درگیریهـا،
میگویـد کـه بـا مشـورت بـزرگان تلاش میکنـم
کـه از گسترش بیثباتـی و خشـونت جلوگیـری
کنم .
آقـای غنـی روز شـنبه  23اسـد بـا نشر پیامـی
گفـت« :میدانـم کـه از حـال و آیندهتـان نگـران
هسـتید .مترکـز بیشتر مـن اینسـت تـا از
گسترش بیشتر بیثباتـی ،خشـونت و آوارگـی
مردمـم جلوگیـری کنـم».
او افـزود کـه در وضـع فعلـی «انسـجام دوبـاره
نیروهـای نیروهـای امنیتـی و دفاعـی» اولویـت
دولـت اسـت و در ایـن زمینه اقدامـات جدی روی
دسـت اسـت».
رئیـس جمهـور کشـور در ایـن پیـام ویدیویـی کـه
حـدود دو و نیـم دقیقـه اسـت ،گفـت ،بـه عنـوان
رسـالت تاریخـی تلاش میکنـم تـا نگـذارم کـه
جنگ تحمیل شـده بیشتر از این موجب کشتار
افـراد بیگنـاه ،از دسـت رفتن دسـتآوردهای 20
سـاله شما ،تخریب تأسیسـات عامه و بی ثباتی
دوامدار شـود.
او گفـت « :بـه همیـن خاطـر جلسـات مشـورتی
گسترده را در داخـل دولـت بـا بـزرگان و رهبران
سیاسـی ،مناینـدگان اقشـار مختلـف مـردم
افغانسـتان و همکاران بین املللـیام آغاز کردهام
و ایـن جلسـات با رسعـت جریـان دارد و به زودی
نتایـج آن بـا شما رشیـک خواهـد شـد».
آقـای غنـی در ایـن پیـام ویدیویـی همچنیـن بـه
خانوادههـای نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور
که در جنگ جاری جانشـان را از دسـت دادهاند،
تسـلیت گفـت .او گفـت دولت تلاش میکند به
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رئیس جمهور کشــور:

تالش میکنم از بیثباتی و خشونت جلوگیری کنم

رس مراکـز شماری از والیتهـا جریان دارد .از سـوی دیگر
گفتگوهـای صلـح در دوحـه پایتخـت قطـر جریـان دارد و
جامعـه بیناملللـی نیـز در تلاش اسـت کـه گفتگوهـای

آوارگان جنـگ رسـیدگی الزم صـورت بگیـرد.
ایـن پیـام در حالی منترش میشـود که گـروه طالبان مرکز
چندیـن والیـت کشـور را تصرف کـرده اسـت و جنـگ بـر

امریکا :تاکنون تهدید متوجه کابل نیست

منابع حکومتی در فاریاب :حملۀ طالبان بر شهر میمنه عقب زده شد
منابـع حکومتـی در فاریـاب مدعـی انـد که حملـۀ طالبان بر شـهر
میمنـۀ ایـن والیـت ،بـا کشـته و زخمی شـدن ده ها تن از افـراد این
گـروه عقـب زده شـد؛ امـا طالبـان بـا رد ایـن ادعـا مـی گوینـد کـه
هیـچ درگیری نشـده اسـت.
جنرال روح اللـه خلیـل اوغلـو قومانـدان امنیـه فاریـاب ،بـه آژانـس
خبری پـژواک گفـت کـه شـام روز جمعـه ،طالبـان بـا حامیـان
پاکسـتانی شـان بـا کمیـت بیشتر دو هـزار نفـر از چهـار اسـتقامت
بـاالی پوسـته هـای امنیتـی و خط دفاعی شـهر میمنه ،آغـاز منوده
بودنـد کـه بـا مقاومـت نیروهای مشترک امنیتـی ،دفاعـی ،قطعات
خـاص ،و قیـام کننـدگان مردمـی بـه عقـب زده شـد.
وی افـزود کـه براثررضبـات توپچـی و جنـگ پیـاده ۲۷ ،طالـب
مسـلح به شـمول قاری شـعیب مسـئول نظامـی طالبـان و یک تبعه
پاکسـتانی بـه نـام مسـتعار ذاکراحمـد کشـته شـد و  ۱۶تـن دیگـر
آنـان شـدیدا ً زخم برداشـته از سـاحه متـواری گردیده و بـه نیروهای
امنیتـی و دفاعـی ،هیـچ نـوع آسـیبی نرسـیده اسـت.
در همیـن حـال ،عبدالکریـم یـورش مسـئول مطبوعـات پولیـس
فاریـاب گفـت کـه در یـک ضـد حمله چریکی در سـاحه ده سـیدان
ناحیه ششـم شـهر میمنه ،سـه طالب به شـمول قاری خالد مشـهور
به رسـولی از جمله رسگروپان قطعه رسخ شـان کشـته شـده و چهار
تـن دیگـر آنـان بـه نـام هـای قـاری گل احمـد مشـهور بـه خیبری،
قـاری حیـات الله مشـهور به هاشـمی ،ملا احمد ،مال مدد مشـهور
بـه مخصوص ،زخمـی گردیـده اند.
یـورش افـزود کـه شـب گذشـته ،چندیـن تجمع صـد نفـری طالبان

در سـاحات منطقه سـبز ،ناحیـه  ۶و اول ،قریه کوهـی خانه ،قریه
کوهـی پشـه خانـه و منطقـه ناموسـی ،هدف قـوای هوایی کشـور
بـا رضبـات مبـب هـای  ۵۰۰کیلـوی الیـزری قـرار گرفـت کـه از
کشـته ها پشـته ها درسـت شـده اسـت که ،ارقام دقیق آن بعد از
توحیـد گـزارش ،رشیـک خواهد شـد.
قابـل تذکـر اسـت که از یـک هفتـه بدینسـو ،طالبان با فرسـتادن
شماری از علما و موسـفیدان در نـزد مسـئولین حکومـت محلـی
فاریـاب ،میخواسـتند کـه بدون جنگ تسـلیم شـوند و مـورد عفو و
امـن ایـن گـروه قـرار گیرند؛ امـا پس از چاشـت حکومـت محلی و
مسـئولین نظامـی ،با شماری از قوماندان مربـوط به احزاب ،طی
جلسـه ای فیصلـه کردنـد کـه تسـلیم منی شـوند و مـی جنگند.
قـرار بـود کـه شـب گذشـته ،طالبـان بـه شـهر میمنـه حملـه
داشـته باشـند .صدهـا خانـواده شـهر را بـه مقصد سـاحات امن و
ولسـوالی هـا تـرک کردنـد؛ بـه گونـه ای که حتـا موترکرایـی یافت
منـی شـد؛ امـا حملـه صـورت نگرفـت.
محمـد عـامل باشـنده حصـه اول شـهر میمنـه ،بـه پـژواک گفـت
کـه شـب گذشـته ،طالبـان در مناطـق مختلـف ایـن شـهر حضـور
داشـتند؛ امـا کـدام عملیـات انجـام ندادنـد.
وی افـزد“ :حکومـت عملیـات هوایـی انجام دادنـد و حتی یک بم
بـاالی مسـجد پرتـاب شـد کـه در نتیجـه چهار فـرد ملکـی زخمی
شدند” .
موصـوف گفـت کـه اکنـون ،طالبان در اطراف شـهر جمع شـده و
آمادگـی حملـه را دارند.

ملل متحد در عملکردهای طالبان جنایات جنگی را میبیند
براسـاس معلومـات سـازمان ملـل متحـد ،افراطگرایـان طالبـان
در افغانسـتان ،مرتکـب تخطـی هـای سـنگین از حقـوق بشر مـی
شـوند .گوتـرش ،دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد گفـت کـه قبـل از
همـه زنـان و خربنـگاران از ایـن جنایـات متأثـر انـد.
انتونیـو گوتـرش ،دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد تأکیـد کرد کـه «به
خصـوص دیـدن گـزارش هایی قابل انزجار و بسـیار غمنـاک اند که
بـر مبنـای آن هـا ،حقـوق دختران و زنـان که با مبـارزات دشـوار به
دسـت آمـده انـد ،پایامل میشـوند».
او ترصیـح کـرد« :حملات بـر مـردم ملکـی ،نقـض سـنگین حقـوق
بیـن الـدول و همزمـان بـا آن به معنـای برابر با جنایـت های جنگی
اند».
از آغـاز رونـد خروج رسبازان ناتو از افغانسـتان ،افراطگرایان طالبان
بخشهای وسـیع کشـور را تحت کنرتول شـان درآورده اند.
از دیـد وزارت دفـاع ایـاالت متحده امریـکا ،طالبان تلاش میکنند
کـه ارتبـاط کابـل را از سـایر نقـاط دیگـر کشـور قطـع کننـد.
جـان کربـی ،سـخنگوی پنتاگـون در ایـن بـاره گفـت کـه پایتخـت
افغانسـتان در حـال حـارض «بـه صورت مسـتقیم مـورد تهدیـد» قرار

ندارد.
کربـی همزمـان رهبری افغانسـتان و نیروهای امنیتـی را متهم به
فقـدان آمادگـی بـه جنـگ کـرده گفت کـه دیـدن این امـر «نگران
کننده» اسـت که رهربی سیاسـی و نظامی اراده آن را نداشـتهاند
کـه در برابـر پیرشوی اسلامگرایان جنگجـو مقاومت کنند.
او افـزود کـه ایـاالت متحـده امریـکا نتوانسـت ایـن «فقـدان
مقاومـت» توسـط نیروهـای نظامـی افغانسـتان را پیشبینی کند.
کربـی بـا توجـه بـه حامیـت مالی حکومـت ایـاالت متحـده امریکا
گفـت« :بـا پـول منیتـوان هیـچ اراده ای را خریـد».
ایـاالت متحـده امریـکا میخواهـد  ۳۰۰۰رسبـاز اضافـی را در
میـدان هوایـی کابل مسـتقر کند که هـدف از آن از جمله حامیت
از کارمندان کاهش یافته سـفارت این کشـور در کابل می باشـد.
افـزون بـر آن ایـاالت متحـده امریـکا تـا  ۴۰۰۰رسبـاز دیگـر را بـه
کویـت و حـدود  ۱۰۰۰رسبـاز دیگـر در قطـر مسـتقر مـی کند تا
در صـورت نیـاز ،بـه عنـوان نیـروی تقویتی آمـاده عملیات باشـند.
رونـد خـروج رسبـازان االت متحـده امریـکا از افغانسـتان طبـق
برنامـه قـرار اسـت در  ۳۱اگسـت سـال جـاری پایـان یابـد.

ارگ :هیاتی با صالحیت به زودی برای گفتگوهای صلح آماده میشود
ریاسـت جمهـوری اعلام کرده اسـت که در نشسـت
محمـد ارشف غنـی ،رئیـس جمهـور بـا رهبران
سیاسـی و جهـادی ،فیصلـه شـده تـا یـک هیـات باصالحیـت ،بـه
زودی بـرای گفتگـو صلـح امـاده میشـود.
ایـن نشسـت روز شـنبه  23اسـد در ارگ ریاسـت جمهـوری برگـزار
شـد و در ایـن نشسـت حامد کرزی رئیـس جمهور پیشـین ،عبدالله
عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی ،میررحمان رحامنـی
رئیـس ولسـی جرگـه ،فضـل هـادی مسـلمیار رئیـس مرشانـو جرگه،
محمـد یونـس قانونـی شـخصیت سیاسـی و جهـادی ،محمـد کریم
خلیلـی معـاون پیشـین دوم ریاسـت جمهـوری ،محمـد حنیف امتر
وزیـر امـور خارجـه حضور داشـتند.
در ایـن نشسـت همچنیـن ،حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملـی،
فضـل محمـود فضلـی رئیـس عمومـی ادارۀ امـور ،باتـور دوسـتم
رئیـس شـورای مرکـزی حـزب جنبش ملـی افغانسـتان ،عبدالسلام
رحیمـی مشـاور ارشـد رئیـس جمهـور در امـور صلـح ،محمـد اکـرم
خپلواک مشـاور ارشـد رئیس جمهور در امور سیاسـی و عبداملتین
بیـگ رئیـس عمومـی دفتر مقـام عالـی ریاسـت جمهوری اشتراک
داشتند.

صلـح نتیجـه بخـش شـود .جامعـه بیناملللـی همچنیـن بـه
گـروه طالبـان هشـدار داده اسـت کـه حکومتـی کـه از طریق
زور بـه قـدرت برسـد ،را بـه رسـمیت منیشناسـد.

ریاسـت جمهـوری بـا نشر خربنامـهای نوشـته اسـت کـه در ایـن
نشسـت از موقـف رئیـس جمهـور مبنـی بـر اینکـه از گسترش
بیشتر بـی ثباتـی ،خشـونت و آوارگـی هموطنان جلوگیری شـود،
حامیـت صـورت گرفـت.
در خربنامـه نوشـته شـده کـه همچنـان فیصله شـد که یـک هیات
بـا صالحیـت از سـوی دولـت بـه زودتریـن فرصـت تعییـن و بـرای
مذاکـرات آماده شـود.
گفتگوهـای صلـح ،از حـدود دو سـال پیـش رشوع شـد امـا بـا
گذشـت حـدود دو سـال ایـن رونـد با بنبسـت مواجه شـده اسـت
و از سـوی دیگـر جنـگ شـدت یافتـه اسـت.

وزارت دفـاع ایـاالت متحـده امریـکا یـا پنتاگـون میگویـد کـه بـا
وجـود تصرف رسیـع شـهرها توسـط گـروه طالبـان تاکنـون تهدید
متوجـه کابـل نیسـت .ایـن وزارت افزوده کـه طالبان تلاش میکند
تـا کابـل را منـزوی کند.
جـان کربـی ،سـخنگوی وزارت دفـاع امریـکا در ایـن بـاره گفتـه”
کابـل تاکنـون در یـک محیـط تهدیـد کننـده نیسـت .اگـر شما
اعمال طالبـان را نظـارت کنیـد ،میبینید کـه آنها تلاش میکند تا
کابـل را منـزوی کنـد”.
ایـن در حالـی اسـت کـه طالبـان در این اواخـر حمالت خـود را به
شـهرها رسعت بخشـیده و چندین شـهر را بشـمول شهرهای هرات
وکندهـار تصرف کـرده اسـت .روز گذشـته یـک مقـام امریکایی به
رویترز گفتـه کـه طالبـان شـاید در چنـد روز آینـده به سـوی کابل

حرکـت کنـد .امریـکا گفتـه کـه در بـاره پیرشفـت رسیـع طالبـان
نگران اسـت.
کربـی در ایـن بـاره گفتـه” مـا شـاهد اسـتیم .مـا عمیقـا در بـاره
رسعـت آنهـا و نبـود مقاومـت در برابـر آنهـا نگـران اسـتیم”.
امراللـه صالـح ،معـاون نخسـت ریاسـت جمهـوری ،روز گذشـته
گفتـه کـه در یـک نشسـت امنیتـی بـه رهبری رییـس جمهورغنی
فیصلـه شـد تـا در برابـر گـروه طالبـان مقاومـت صـورت گیـرد.
بـا ایـن همـه ،درگیریهـا میـان نیروهـای امنیتـی و طالبـان باعث
افزایـش آوارگی در رسارس کشـور شـده اسـت.
سـازمان ملـل گفتـه کـه از آغـاز سـال روان میلادی تاکنـون ۴۰۰
هـزار افغـان مجبور به ترک خانههای شـان شـده کـه از میان ۲۵۰
هـزار آن پـس از مـاه مـی بیجا شـده اند.

سناتور میچ مک کانل:

امریکا باید با حمالت هوایی مانع از پیشروی طالبان شود

میـچ مـک کانـل  ،رهبر اقلیـت جمهوریخـواه در سـنا روز جمعـه
پـس از گفتگـو بـا سـفیر افغانسـتان در واشـینگنت از جـو بایـدن
رئیـس جمهـوری ایـاالت متحـده خواسـت دسـتور مببـاران هوایی
نیروهـای طالبـان را صـادر کنـد.
رهبر اقلیـت جمهوریخـواه در سـنا در بیانیـهای دولـت جـو بایـدن
را متهـم کـرده اسـت کـه در روزهـای اخیـر بـا عجلـه برنامـه خـروج
نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان را بـه بـد شـکلی اجـرا کـرده
است.
بـه گـزارش جمهـور ،میـچ مـک کانـل هشـدار داده اسـت وضعیت
در افغانسـتان رو بـه وخامـت اسـت و مـی توانـد به بحران انسـانی
منجر شـود.
رهبر اقلیـت جمهوریخواه در سـنا گفته اسـت با ایـن اوصاف هنوز
دیـر نشـده و میتوان مانع سـقوط کابل به دسـت طالبان شـد.
میـچ مککانـل تاکیـد کـرده اسـت ،دولـت امریـکا بایـد بـه رسعت
دسـت بـه عمـل بزنـد و بـا حملات هوایـی مانـع پیشروی طالبان
شـود و بـا حامیـت جـدی از نیروهـای دفاعـی و امنیتـی ملـی
افغانسـتان از سـقوط قریـب الوقـوع پایتخـت جلوگیـری کنـد.
بـه دنبـال پیشروی رسیـع نیروهـای طالبـان در افغانسـتان و
سـقوط پـی در پـی مراکـز والیت هـا به دسـت نیروهای ایـن گروه،
جمهوریخواهـان در کانگـرس انتقـادات خود را سیاسـت دولت جو

بایـدن در قبـال افغانسـتان افزایـش داده انـد.
میـچ مککانـال گفتـه اسـت ،افغانسـتان بـه سـمت یـک فاجعـه
عظیـم ،قابـل پیشبینـی و پیشـگیری مـیرود و امریکا میبایسـت
در ایـن زمینـه اقـدام کند.
رهبر اقلیـت جمهوریخـواه در سـنا هشـدار داده اسـت ٬اگـر آنهـا
ایـن کار را نکننـد  ،تهدیـد امنیتـی بـرای ایـاالت متحـده بـه طـور
قطـع افزایـش خواهـد یافـت و هزینـه انسـانی بـرای افغانهـای
بیگنـاه فاجعهبـار خواهـد بـود.
در همیـن حـال ،کاخ سـفید اعلام کـرد جـو بایـدن روز جمعـه بـا
اعضـای کابینـه خـود از جملـه آنتونـی بلینکـن و لویـد آسـتین،
وزیـر دفـاع ایـاالت متحـده و جیـک سـالیوان ،مشـاور امنیـت ملی
نشسـتی در خصـوص کاهـش نیروهـا در افغانسـتان برگـزار کـرده
است.
مایـکل مـککال ،عضـو ارشـد جمهوریخـواه کمیته امـور خارجی
مجلـس مناینـدگان امریـکا نیـز از دولت جـو بایدن انتقـاد کرد که
متـام امیـد خـود را به «مذاکـرات صلح» بـا طالبان گـره زده بود که
در نهایـت کـه هیچ نتیجه ای نداشـت.
مایـکل مککال اضافـه کرد ٬او رشکای افغان ما و زنان افغانسـتان
را رهـا کـرد تـا قتـل عـام بشـوند -و این تصاویـر هولناکی اسـت که
بـه نـام او متام میشـود.

نخست وزیر بریتانیا :هیچ راه حل نظامی برای افغانستان وجود ندارد
برویـس جانسـون ،نخسـت وزیـر بریتانیـا میگویـد کـه بـرای حل
بحـران افغانسـتان،هیچ راه حـل نظامـی وجـود نـدارد.
آقـای جانسـون در نشسـت کمیتـه اضطراری موسـوم به «کبرا» در
مـورد افغانسـتان از نقـش بریتانیـا در افغانسـتان دفاع کرد.
همزمـان بـا پیشروی رسیـع طالبـان در شـهرهای افغانسـتان،
بریتانیـا «بخـش بزرگـی» از کارکنـان سـفارت خـود را در روزهـای
آینـده تخلیـه خواهـد کـرد.
روز پنجشـنبه ،بریتانیـا اعلام کـرد کـه  ۶۰۰رسبـاز بـرای کمک به
تخلیـه اتبـاع بریتانیایـی و همـکاران سـابق افغـان بـه کابـل اعـزام
میکنـد .در همیـن حـال ،هـزاران غیرنظامـی از حملات طالبـان
فـرار کـرده و عـازم کابـل ،پایتخـت شـده اند.
برنامـه جهانـی غـذا هشـدار داده کـه کمبـود غـذا «وحشـتناک»
اسـت ،در حالی که سـازمان ملل متحد از همسـایگان افغانسـتان
خواسـته اسـت کـه مرزهـای خـود را بـاز نگـه دارند.
شـبه نظامیـان طالبـان در حـال حـارض حـدود یـک سـوم مرکـز
والیـات افغانسـتان از جملـه هـرات ،غزنـی و لشـکرگاه را در کنرتل
خـود درآورده انـد .آقـای جانسـون تأکیـد کـرد کـه هیـچ راه حـل
نظامـی در پـی پیرشویهـای طالبـان در روزهـای اخیـر وجـود
نـدارد .او گفـت کـه تیمـی از مسـئوالن وزارت کشـور بریتانیـا
تالشهـا را بـرای انتقـال افغانهایـی که بـرای نیروهای انگلیسـی
در ایـن کشـور کار میکردنـد را آغـاز کـرده اسـت.
او گفـت« :بدیهـی اسـت کـه بسـیار دشـوار بـوده اسـت ،امـا فکـر
مـی کنـم کـه بریتانیـا میتوانـد بـه آنچـه در  ۲۰سـال گذشـته در
افغانسـتان انجـام داده بسـیار افتخـار کنـد».
او همچنیـن افـزود کـه در  ۲۰سـال گذشـته سـه میلیـون دختر
و زن جـوان در افغانسـتان تحصیـل کـرده انـد ،وگرنـه ،تحصیـل

منیکردنـد.
آقـای جانسـون گفـت« :فکـر میکنم ما بایـد در مـورد تواناییهای
بریتانیـا یـا هـر قدرتـی بـرای تحمیـل راهحـل نظامـی و جنگـی
واقعبیـن باشـیم« ».آنچـه مـا قطعـاً میتوانیـم انجـام دهیـم ایـن
اسـت کـه بـا همـه رشکای خـود در منطقـه و در رسارس جهـان
همـکاری کنیـم تـا از تبدیـل مجـدد افغانسـتان بـه مکانـی بـرای
پـرورش تروریسـم پیشـگیری شـود ».لیزا ننـدی ،وزیر خارجه سـایه
از حـزب کارگـر در برنامـه رادیـو چهار بیبیسـی گفت کـه بریتانیا
«بسـیار بیشتر» میتوانـد بـرای حامیت از مـردم افغانسـتان کاری
انجـام دهـد ،او دولـت را متهـم بـه «پنهـان کاری» کـرد.
او بـه دولـت هشـدار داد کـه در صـورت عـدم ارایـه یـک استراتژی
مشـخص در مـورد افغانسـتان ،گـروه میـان حزبـی میتوانـد
مناینـدگان پارملـان را فراخوانـده و از دولـت بخواهنـد پاسـخگو
باشـد .خانـم ننـدی گفت که مـردم افغانسـتان احسـاس میکنند
«رهـا شـده انـد» در حالـی کـه بـه آمریـکا و بریتانیـا بـه عنـوان
«سـطح رهبری» میدیدنـد .او گفـت« :در حـال حـارض ایـن اتفاق
منیافتـد  -مـا در هفتههـای گذشـته چیـزی از وزیـر امـور خارجـه
ندیـده ایـم .مـا چیـزی از نخسـت وزیـر ندیـده ایـم و زمـان آن فـرا
رسـیده کـه دولـت باید از مخفی کاری خارج شـود و گامـی بردارد.
برخیزیـد و بـرای حـل ایـن مشـکل تلاش کنیـد».
برخـی از مقامهـای پیشـین بریتانیایـی وضعیت افغانسـتان را یک
«تـراژدی جهانـی» توصیـف کـرده انـد کـه «تـا سـالهای آینـده»
پیامدهایـی خواهـد داشـت .رساد دیـوی ،رهبر حـزب لیبرال
دموکـرات از ایـده فراخـوان پارملـان «بـا توجه بـه فاجعـهای که در
برابر چشمان ما رخ داده» حامیت کرده و از سـازمان ملل خواسـته
اسـت تـا نیروهـای حافـظ صلـح را بـه افغانسـتان بفرسـتد.

د کورنیو چارو وزیر  :چهار اسیاب ولسوالۍ کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کیږي
د کورنیـو چـارو رسپرسـت وزیر جنرال عبدالسـتار میرزکوال
د کابـل د چهاراسـیاب ولسـوالۍ لـه امنیتـي پوسـتو او
منسـوبینو رسه ولیـدل.
د کورنیـو چـارو وزارت لـه خـوا پـه یـوه خپـره شـوې خربپاڼـه
کـې راغلي چـې میرزکـوال د یـادې ولسـوالۍ لـه امنیتـي
مسـوولینو رسه د کتنـې پـه تـرڅ کـې د دوی سـتونزې او
امنیتـي ننګونـې وارزولـې او د وضعیـت د ښـه وايل پـه
برخـه کـې یـې دوی تـه الزمـې الرښـوونې وکـړې .د کورنیـو
چـارو رسپرسـت وزیـر د دغـې ناسـتې پـر مهـال د عملیاتو او
همدارنګـه د قوتونـو د ځـای پـر ځـای کولـو د څرنګـوايل پـه

تـړاو بحـث او خبرې وکـړې او پـه دې حساسـو رشایطـو کـې
یـې د دوی لـه کار او فعالیـت څخـه مننـه وکـړه .پـه خربپاڼه
کې راغيل ،د چهاراسـیاب ولسـوالۍ د پولیسـو مسوولینو هم
د روان امنیتـي وضعیـت پـه اړه راپـور وړانـدې کـړ او ژمنـه یې
وکـړه چـې تـر وروسـتیو سـلګیو بـه د وسـله والـو مخالفینـو پر
وړانـدې د مبـارزې پـه برخـه کې ودرېـږي .د یادونـې ده چې
د کورنیـو چـارو وزارت رسپرسـت د چهاراسـیاب ولسـوالۍ د
پولیسـو ځینـې منسـوبین ،پـه چـارو کـې د ښـو السـته راوړنو
او غـوره وړتیـا لـه املـه د سـتاینلیکونو پـه ورکـړې ونـازول.
د کورنیـو چـارو وزیـر پـه داسـې حـال کـې چهـار اسـیاب

ولسـوالۍ تـه تللـی و ،چـې په ګاونـډ کې یې د لوګـر د محمد
اغـې ولسـوالۍ د طالبانـو پـه الس سـقوط شـوې ده.

لوګر ،کونړ او پکتیکا والیتونه هم سقوط شول
د کونـړ والیـت مقـام ،لوګـر او پکتیـکا والیتونـه سـقوط او پـه
ګردېـز ښـار کې سـخته جګـړه روانـه ده.
د کونـړ والیـت یـوې باوري دولتـي رسچینې پـژواک اژانس ته
وویـل چـې نـن تـر غرمې وروسـته په شـاوخوا درې بجو وسـله
والـو طالبانـو د والیت مقـام او امنیه قومانـداين ونیول.
هغـه زیاتـه کـړه ،وايل اقبـال سـعید لـه یـو شـمېر امنیتـي
مرشانـو رسه د جلال ابـاد پـر لـور خوځېدلـی.
رسچینـې وویـل چـې پـه دغـه والیـت کـې تـر اوسـه یواځې د
ملي اردو لـوا لـه دولتـي ځواکونـو رسه ده.
بلخـوا راپورونـه وایـي چې لوګـر او پکتیکا والیتونه هم سـقوط
شـوي او د پکتیـا والیـت پـه مرکـز ګردېـز ښـار کـې سـخته

جګـړه روانـه ده.
د ښـرنې ښـار یـو تـن اوسـېدونکي پـژواک تـه وویـل چـې
طالبانـو ښـار تـه لـه رسـېدو رسه لومړی زنـدان مات کـړ او بیا
یـې والیـت مقـام او نـورې دولتـي ودانـۍ هـم ونیولـې.
هلتـه د پـژواک خربیـال وایـي چـې طالبـان سـهار ښـار تـه
ننوتـل او تـر  ۱۲بجـو پـورې یـې ټولـې دولتـي ودانـۍ لـه
جګـړې پرتـه ونیولـې.
هغـه وایـي چـې وايل او نور دولتي کسـان د ارګون ولسـوالۍ
پـر لـوري والړل چېرتـه چې د  ۹۰۴شـاهین قطعـه پرته ده.
بلخـوا د لوګـر والیـت یـوې دولتـي رسچینـې پـژواک تـه وویل
چـې دغـه والیـت هم پـرون ناوخته لـه جګړې پرتـه طالبانو ته

پرېښـودل شـوی او له کابـل رسه په ګاونډ کې پرته ولسـوالۍ
محمـد اغه هـم طالبانـو نیولې ده.
د یـو بـل خبر لـه مخـې ،وسـله وال طالبـان د ګردېـز ښـار ته
ننوتلي ،محبـس یـې نیولـی او ټـول بنـدان یې خوشـې کړي
دي.
پـه ګردېـز ښـار کـې د پـژواک خربیـال شـکور کامـران وایـي
چـې پـه ښـار کـې سـخته جګـړه روانـه ده او تر اوسـه د والیت
مقـام سـقوط نـه دی کړی.
د یادونـې وړ ده چـې تـر اوسـه طالبانـو پـه ټـول هېـواد کـې
شـاوخوا  ۲۵والیتونـه نیـويل دي.
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برنامه ریزی آمایش سرزمین،


نردبان توسعهی پایدار

محمد ناصر محمدی "گلرانی"

کلمـه آمایـش ،در لغتنامههـای فارسـی مرتادف
آرایـش کـردن ،آمـاده کـردن ،آراسـته کـردن،
بررسـی و تحلیـل کـردن آمـده اسـت .سـازمان
خواروبـار و کشـاورزی ملـل متحـد (فائـو) از
آمایـش رسزمیـن اینگونـه تعریـف میکنـد:
آمایـش رسزمیـن ،عبـارت از ارزیابـی نظاممنـد،
قانونمنـد و سـامانمند عوامـل طبیعـی،
اجتامعـی ،اقتصـادی و فرهنگی بـه منظور یافنت
راهـی تشـویق ،و کمـک بـه جامعـه بهرهبـرداران
در انتخـاب گزینههـای مناسـب بـرای افزایـش
و پایـداری تـوان رسزمینـی در جهـت بـر آورد
نیازهـای جامعـه اسـت .امـا در جامعـه مـا گاهی
از واژهی آمایـش رسزمیـن اینگونـه برداشـت
میشـود کـه در آن برنامهریـزان بـه مـردم یـا
بهرهبـرداران میگوینـد کـه چـه بایـد انجـام

 دیلیمیل  /ترجمه :حلیمه احمدی

جنگجویـان طالبـان خانـه بـه خانه مـی روند و با
دختران  12سـاله بـه اجبـار ازدواج مـی کننـد و آنهـا
را مجبـور بـه بردگـی جنسـی مـی کننـد همان طـور
کـه بخـش هـای وسـیعی از افغانسـتان را از کنترول
نیروهـای دولتـی خـارج مـی کنند.
فرماندهـان جهـادی بـه امامـان مسـاجد مناطق
تحـت تصرف دسـتور داده اند که لیسـت زنـان مجرد
 12تـا  45سـاله را بـرای ازدواج بـا جنگجویـان شـان
بـرای آنهـا بیاورنـد ،زیـرا جنگجویان آنهـا را "غنیمت"
یـا "غنایـم جنگـی" مـی دانند  -کـه باید بیـن فاتحان
تقسـیم شود.
جنگجویـان خانـه بـه خانـه مـی رونـد تـا غنایـم
خـود را مطالبـه کننـد ،حتـی کمـد لبـاس خانـواده
هـا را بـرای تعییـن سـن دختران قبـل از اینکـه آنهـا
را مجبـور بـه انجـام خدمـت جنسـی کننـد ،نـگاه می
کننـد.
رفتـار وحشـیانه علیـه زنـان و دختران تـازه ترین
نشـانه سـقوط نظامـی افغانسـتان اسـت کـه باعـث
شـد رئیـس جمهـور افغانسـتان فرمانـده ارشـد خود را
برکنـار کند.
یکـی از روزنامـه نگاران زن از فرار خود از شـهری
در شمال افغانسـتان  -کـه وی نامـی از آن شـهر نربد
 و مخفـی شـدن همـراه کاکای خـود از تـرس اینکـهامـارت اسلامی او را تعقیـب کـرده و اعـدام کننـد،
توضیـح داد.
ایـن دختر  22سـاله گفـت که بـا پوشـیدن برقع
از دیـد افـراد مسـلح طالبـان فـرار کـرد و بـا کاکای
خـود بـه روسـتای نزدیـک رفت-امـا پـس از اطلاع به
شـبه نظامیـان از حضـور وی ،مجبـور بـه فـرار مجـدد
شد .
او کـه اکنـون در مکانـی دور افتـاده در جایی در
شمال کشـور قـرار گرفتـه اسـت ،گفـت کـه از جان و
امنیـت خـود و خانـواده اش مـی ترسـد .آیا دوبـاره به
خانـه مـی روم؟ آیـا دوبـاره پـدر و مـادرم را مـی بینم؟
کجـا بـروم؟ چگونـه زنـده خواهـم ماند؟
در همیـن حـال ،مـردم وحشـت زده از شـهر
قنـدوز  -کـه هفتـه گذشـته توسـط طالبـان تصرف
شـده بـود  -فـرار کردنـد ،از حملات تالفـی جویانـه
جنگجویـان جهـادی خبر می دهنـد که هر فـردی را
کـه بـا دولت مرتبط بود دسـتگیر کـرده و آنها را گردن
زده یـا اعـدام کردنـد.
طالبـان در حـال حـارض بیـش از  10والیـت از
 34مرکـز والیـات افغانسـتان را تصرف کرده و بیشتر
شـهرهای بـزرگ ایـن کشـور را در یـک حملـه تنـد و
رسیـع محـارصه کـرده اسـت کـه نیروهـای دولتـی تـا
حـد زیـادی تسـلیم شـده انـد.
ایـن روزنامـه نـگار کـه از تـرس اینکـه طالبـان او
را بیابنـد ناشـناس صحبـت کـرد ،بـه گاردیـن گفـت
کـه هفتـه گذشـته هنگامـی کـه جنگجویـان بـه خانه
وی در شمال کشـور نزدیـک شـدند ،زندگـی او رو بـه
وخامـت گذاشـت.
وی از فـرار خـود ایـن چنیـن توضیـح داد
جنگجویـان طالبـان بـا موشـک و تفنـگ بـه شـهر
حملـه مـی کردنـد و در زیـر چـادری یـا برقـع کامـل

دهنـد (یعنـی بـه نوعـی یـک موقیعـت رئیـس
و مرئوسـی) ،امـا تعریـف بیانگـر ایـن موضـوع
نیسـت .مـردم یـا جامعـه بهرهبـرداران افـرادی
هسـتند کـه در ناحیـهی برنامـه ریـزی زندگـی
میکنـد و زندگـی آنهـا بهطـور کامـل یـا نسـبی
بـه زمیـن بسـتگی دارد و بهـره بـرداران رسزمیـن
بایـد نقـش فعالـی در آمایـش رسزمیـن داشـته
باشـند و اطالعـات ویـژهی خـود را در بـارهی
مشـکالت ،محدودیتهـا و نیازهـا رسزمینـی
بـرای بهبود ایـن امر بـه برنامهریزان ارائـه دهند.
اصطلاح آمایـش رسزمیـن بـرای اولیـن بـار در
سـالهای آخـر جنـگ جهانـی دوم در کشـور
فرانسـه بـه کار بـرده شـد ،ایدئولـوژی آمایـش
رسزمیـن در فرانسـه بـه منظـور " ایجـاد تعـادل
در توزیـع جغرافیایـی فعالیتهـا " یعنـی رفـع

ازدحـام ،پـر کـردن خالهـا ،تخفیـف مهاجـرت
روسـتا بـه شـهر و خالصـه ،دسـت یافتن بـه
پراکنـش هامهنـگ انسـانها و کارهـا در پهنـه
رسزمیـن بـود .ایـن رشـته بالخـره بـه عنـوان یک
برنامـه ریـزی اساسـی در تصمیمگیریهـای
بلندمـدت و میانمـدت دولـت فرانسـه جـای
گرفـت ،کـه ابتـدا در چـوکات وزارت بازسـازی
ملـی و شهرسـازی تأسـیس شـد و بـه مـرور زمـان
وارد چـوکات دانشـگاههای فرانسـه و اروپـا
گردیـد.
عـدم توجـه بـه مدیریـت جامـع و یکپارچـهی
رسزمیـن و مترکز بـودن روی برنامههای بخشـی،
توسـعه پایـدار را بـه چالـش مواجـه سـاخته و بـه
همیـن خاطـر برنامـه ریـزی آمایـش رسزمیـن در
کانـون برنامههـای توسـعه وی اکرثیـت کشـورها

دنیـا قـرار گرفتـه اسـت .متأسـفانه امـروزه بشر
از زمیـن و منابـع طبیعـی بـه انـدازهی تـوان
و پتانسـیلاش اسـتفاده منیکننـد .بـه بیـان
سـادهتر اینکـه ،در جـای کشـاورزی صـورت
میگیـرد کـه توانـی بـرای تولیـد فرآوردههـای
کشـاورزی ندارد .در زمینی خانهسـازی میشـود
کـه بـرای خانهسـازی اصلاً مناسـب نیسـت.
در دامنـه کوهـی چـراگاه انجـام میپذیـرد کـه
تـوان تولیـدی بـرای ایـن کار را نـدارد ،در زمینی
تفریججـاه سـاخته میشـود کـه بـرای ایـن کار
مناسـب نیسـت .بنـا ً ایـن اسـتفادههای غیـر
علمـی و غیـر منطقـی انسـان از رسزمیـن ،بـا
عـث کاهـش بیـش از حـد منابـع طبیعـی شـده
و خواهـد شـد .نیازهـای اساسـی مـا از جملـه
غـذا ،آب ،سـوخت ،پوشـاک و رسپنـاه از همیـن
زمیـن بـر آورده میشـود و هـر قـدر کـه جمیعـت
بیشتـر ونیازهـا افزایـش یابـد بـه همان انـدازه
منابـع کمیـاب خواهـد شـد .مـا انسـانها بـرای
آنکـه بخواهیـم بهـره بـرداری بـا رصفـه اقتصـادی
و مسـتمر از زمیـن داشـته باشـیم و جلـوی فقـر و
هـدر رفتن منابـع طبیعـی و ضایـع شـدن محیط
زیسـت را بگیریـم ،بایـد همراه بـا طبیعت حرکت
کنیـم و از طرفـی بـه انـدازهی تـوان و پتانسـیل
تولیـدی آن بهرهبـرداری مناییـم و بـدون شـک
کـه ایـن رهنمودها بـدون مطالعـه و برنامـه ریزی
آمایـش رسزمیـن امکان پذیر نخواهـد بود ،زمانی
کـه یـک رسزمین بـرای کار آمایـش در نظر گرفته
میشـود ،اول مشـخص میگـردد کـه طبـق
ویژگیهـای اکولوژیکـی رسزمیـن کجـا بـه کار
کشـاورزی میآیـد ،کجـا میتـوان مالـداری کرد،
کجـا میتـوان جنـگل داری انجـام داد ،کجـا
میتـوان میـدان هـوای بنـا نهـاد ،کجـا میشـود
شـهر و شـهرک جدیـد سـاخت ،کجـا بـه کار
پـارکداری میآیـد ،کجـا بـه درد آبـزی پـروری
و مرغـداری میخـورد ،جادههـا را کجـا بایـد
سـاخت ،بندرهـا کجا سـاخته شـوند و کارخانهها
در کجـا بهتر جـا میافتـد ،خالصه اینکـه آمایش
رسزمیـن فعالیـت یابـی میکنـد بـرای مکانهای
مشـخص و مکانیابـی میکنـد بـرای فعالیتهـا
مشـخص ،و متـام نقـاط مختلـف رسزمیـن را از
جهـات مختلـف مـورد ارزیابـی و سـنجش قـرار
میدهـد و طبـق پتانسـیل و ظرفیـت هـر منطقـه
وارد عمـل میشـود.

در زیـر بـه برخـی از اهـداف آمایـش رسزمیـن
میپردازیـم.
 :۱اهـداف محیطـی؛ اهـداف محیطـی آمایـش
رسزمیـن را در راسـتای شناسـای توامنندیهـا
وظرفیتهـای طبیعـی رسزمیـن از قبیـل
ژئومورفولـوژی ،هایدرولـوژی ،خـاک ،معادن و...
میتـوان مطـرح کـرد کـه بـه دنبـال تعادلبخشـی
ارتباط انسـان و بهرهربداری آگاهانه و مسـئوالنه
آن از منابـع طبیعـی و حفـظ منابـع پایـدار و
محیـط زیسـت بـه منظـور کاهـش فشـارهای
محیطـی و ابقـاء ظرفیتهـا محیطـی اسـت.
 :۲اهـداف اجتامعـی؛ اهـداف اجتامعـی
آمایـش رسزمیـن در راسـتای اقزایـش کیفیـت
زندگـی جمیعـت شـهری ،روسـتای و کوچـی
مطـرح اسـت .پخـش مناسـب و بهینـه جمیعـت
در پهنـه رسزمیـن کـه بتوانـد بیـن جمیعـت و
ظرفیـت توسـعه پذیـری ،در حـوزه جغرافیایـی از
طریـق افزایـش مشـارکت گروههـای اجتامعـی
در فرایندهـای برنامـه ریـزی تعـادل برقـرار کنـد،
و نابرابریهـای موجـود در بهـره بـرداری از زمین را
بـه حداقـل برسـاند.
 :۳اهـداف اقتصـادی؛ ایـن اهـداف در راسـتای
افزایـش کارایـی و بازدهـی اقتصـادی ،گسترش
عدالـت اجتامعـی ،رفـع فقـر و محرومیـت و بـر
قـراری تعـادل و تـوازن در برخـورداری از سـطح
متعـادل توسـعه و رفـاه در مناطـق جغرافیایـی
مطـرح اسـت.
 :۴اهـداف کالبـدی؛ ایـن اهـداف در راسـتای
ایجـاد نظـام کاربـری اراضـی یعنـی (تقسـیم
کـردن زمیـن) بـه منظـور اسـتقرار فعالیتهـا،
متناسـب بـا اهـداف توسـعه متعـادل و حفـظ
محیـط زیسـت ،توزیـع سـکونتگاها و فعالیتهـا
بـا تأکیـد بـر کاهـش مترکـز در قطبهـای رشـد،
مامنعـت از تخریـب اکوسیسـتم پایـدار ،صنعتـی
شـدن غیـر متمرکز و هامهنگسـازی سیاسـتهای
مکانـی و فضـای توسـعه بـرای نیـل بـه توسـعه
یکپارچـه رسزمینـی مطـرح اسـت.
 :۵اهـداف سیاسـی؛ ایـن اهـداف در راسـتای
متعـادل سـازی بهرهربداری انسـان از رسزمین و
تخصیـص بهینـه منابع بین مناطـق یک رسزمین
متناسـب بـا توامنندیهـا و پتانسـیلها ،در جهـت
جلوگیـری از برخـی اعرتاضـات و نارضایتیهـا در
چارچـوب نیـل بـه امنیـت در فضـای ملی اسـت.

جنگ ،خشونت و ازدواج اجباری
افغانـی پنهـان شـده بـود ،فـرار کـرد.
او بـه همـراه کاکایـش بـه روسـتای مجـاور فـرار
کردنـد امـا مطلع شـد کـه مردم محلـی در مـورد ورود
او بـه طالبـان اطلاع داده انـد  -و اگـر جنگجویـان به
آنجـا برسـند و او را در آنجـا بیابنـد کشـته خواهنـد
شد .
ایـن دو تـن دوبـاره فـرار کردنـد ،ایـن بـار دو
سـاعت بـا پـای پیـاده به مکانـی دورتـر رفتنـد ،جایی
کـه او اکنـون در آنجـا سـاکن شـده اسـت .او بعـد از
فـرار ،پـس از قطـع شـدن متـام خطـوط تلفـون در
شـهر ،هیـچ متاسـی بـا والدیـن خـود نداشـته اسـت.
طالبـان پـس از تصرف تعـداد انگشـت شماری
از مراکـز والیـات ،بیشتر در شمال کشـور ،اکنـون
شـهر مزاررشیـف را در نظر خـود دارند-رئیـس جمهور
بـه آنجـا رفـت تـا نیروهـای خـود را جمـع آوری کـرده
و بـا فرماندهـان جنـگ محلـی بخاطـر جلوگیـری از
اغتشاشـات گفتگـو کـرد.
غنـی بـا عطامحمـد نـور ،رهبر قدرمتنـد
مزاررشیـف و عبدالرشـید دوسـتم ،فرمانـده شـناخته
شـده ضـد طالبـان کـه در صفـوف جنـگ بـا شـوروی
خدمـت مـی کـرد ،مالقات کرد تـا پـس از درگیری ها
در روز سـه شـنبه ،دفـاع از شـهر را برنامه ریـزی کند.
رئیـس جمهـور افغانسـتان همچنیـن فرمانـده
ارشـد خـود ،جنرال ولـی احمـدزی را پـس از یـک
رسی شکسـت هـا در میـدان جنـگ ،کـه رسبـازان
زخمـی و خونینـی برجـا گذاشـته بـود ،برکنـار کـرد و
جنرال هیبـت اللـه علیـزی را ،جایگزیـن وی کـرد.
در حالـی کـه غنـی تلاش مـی کنـد تـا در برابـر
طالبـان از کشـور دفاع کنـد ،جنگ جـان صدها هزار
افغانـی را کـه مجبـور بـه فرار از اسـلحه ،مبـب و آزار و
اذیـت طالبان شـده انـد ،گرفته اسـت.
طالبـان بـه رسعـت قلمرویـی را در افغانسـتان
تصرف کردنـد ،از مـاه آپریـل زمانـی کـه جـو بایـدن
گفـت کـه بـه وعـده دونالـد ترامـپ مبنـی بـر خـروج
همه نیروهای آمریکایی از این کشـور تا  11سـپتامرب
عمـل خواهـد کـرد ،رشوع شـد.
در حـايل كـه نريوهـاي آمريكايـي بـه طـور كامل
خـارج شـدند ،جهـادی هـا دسـتاوردهايي زیـادی
بـه دسـت آورده انـد -مناطـق روسـتايي را زیـادی بـه
دسـت آوردنـد و حوزه هـای امنیتی كه دفـاع ضعيفي
دارنـد ،تصرف كـرده انـد.
رئیـس جمهـور ارشف غنـی در ابتـدا ایـن تهدیـد
را بـی اهمیـت شـمرد و گفـت کـه عمـدا ً نیروهایش را
بـه شـهرهایی کشـانده اسـت کـه دفـاع از آنهـا آسـان
تر اسـت.
امـا بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن تاکتیـک نتیجـه
معکـوس داشـته و بیـش از  10مرکـز والیـت در کمرت
از یـک هفتـه بـه دسـت امارت اسلامی افتـاده و اکرث
شـهرهای بـزرگ داخـل کشـور محـارصه شـده انـد.
آگاهـان هشـدار داده انـد کـه در مناطقـی کـه
امـارت اسلامی تصرف کـرده انـد ،رفتن بـه مکتـب،
کار یـا خـروج از خانـه بـدون محـرم برای زنـان ممنوع
شـده است.
مـاه گذشـته ،گزارشهایـی منتشر شـد مبنـی

بـر اینکـه جنگجویـان بـه امامـان مسـاجد و بـزرگان
قومـی دسـتور داده بودنـد تـا لیسـت متـام زنـان 15
تـا  45سـاله مجـرد یا بیـوه را تهیـه کنند تـا بتوانند با
جنگجویـان ازدواج کننـد.
امـا  ،روت پـوالرد  ،نویسـنده مقاله برای بلومربگ
گفـت کـه ایـن موضـوع اکنـون به دختران  12سـاله
نیز کشـیده شـده است.
او نوشـت" :اکنـون طالبـان در برخـی مناطـق
خانـه بـه خانـه می روند و لیسـت زنـان و دخرتان بین
 12تـا  45سـال را تهیـه مـی کننـد تـا جنگجویـان با
آنهـا بـه اجبـار ازدواج کننـد".
به گفته عمر صدر ،اسـتاد سیاسـت در دانشـگاه
آمریکایـی افغانسـتان ،جنگجویـان طالبـان تحـت
تفسـیر سـختگیرانه از اسلام خـود را مجـاز بـه انجـام
ایـن کار مـی داننـد زیـرا زنـان را بـه عنـوان کنیـز یـا
کاال مـی بیننـد.
ایـن بـدان معناسـت کـه پـس از یـک نبرد ،زنان
بـه عنـوان "غنیمـت" یـا "غنایـم جنگـی" تلقـی مـی
شـوند تـا بیـن فاتحـان تقسـیم شـوند.
وی گفـت" :آنهـا حتـی مجبـور نیسـتند بـا آنهـا
ازدواج کننـد ،ایـن نوعـی بردگـی جنسـی اسـت".
بـه علاوه اینکـه ایـن عمـل نوعـی "پاکسـازی
قومـی" را نشـان می دهـد در حالی کـه فرهنگ های
دیگـر مجبـورا بـا گـروه پشـتون هـای طالبـان تلفیـق
شـده اند.
ارزیابـی وضعیـت امنیتـی بـه طـور فزاینـده ای
بـد اسـت ،زیـرا منابـع اطالعاتـی آمریکا هشـدار داده
انـد کـه پایتخـت مـورد حامیـت شـدید کابـل  -یکـی
از معـدود شـهرهایی کـه در حـال حـارض مـورد حملـه
طالبـان قـرار نگرفتـه اسـت  -ممکـن اسـت در کمتر
از یـک مـاه سـقوط کـرده و کنرتل کشـور را بـه امارت

اسلامی بدهـد.
مقامـات آمریکایـی پیـش تـر گفتـه بودنـد کـه
کابـل پـس از عقـب نشـینی نیروهـای آمریکایـی مـی
توانـد بیـن  6مـاه تا یک سـال دوام بیـاورد ،اما اکنون
پـس از یـک رسی پیـروزی های طالبان ،ایـن ارزیابی
را بـه شـدت کاهـش داده اسـت.
کسـانی کـه در تأمیـن امنیـت دیپلمات هـای
آمریکایـی در کابـل مشـارکت داشـتند بـه واشـنگنت
پسـت گفتنـد کـه اکنـون در حـال برنامـه ریـزی
احتاملـی برای خـارج کردن کارکنان خـود در صورت
از بیـن رفتن امنیـت در عـرض  90روز هسـتند.
برخـی دیگـر ایـن بـازه زمانـی را کوتـاه تـر کـرده
و مـی گوینـد فروپاشـی تنهـا در  30روز امـکان پذیـر
است.
در حالـی کـه طالبـان مشـتاق اسـت خـود را در
صحنـه بیـن املللـی بـه عنـوان یـک دولـت قانونـی
در انتظارمعرفـی کنـد و ادعـا مـی کنـد کـه اقدامـات
رادیـکال گذشـته خـود را رهـا کـرده اسـت  ،کسـانی
کـه در صحنـه هسـتند داسـتان بسـیار متفاوتـی را
بیـان مـی کننـد.
امـا حتـی در حالـی کـه طالبان نیروهـای دولتی
را شکسـت مـی داد ،جو بایدن ،رئیـس جمهور آمریکا
هیـچ اشـاره ای بـه تاخیـر مهلـت خـود بـرای خـروج
همـه نیروهـای آمریکایـی تـا  31اگوسـت نکـرد ،در
عـوض روز سـه شـنبه از رهبران افغانسـتان خواسـت
تـا "بـرای خودشـان بجنگنـد".
وی در واشـنگنت بـه خربنـگاران گفـت" :مـن از
تصمیم خود پشـیامن نیسـتم" که نیروهای آمریکایی
را پـس از دو دهـه جنـگ از افغانسـتان خـارج کردم.
در حالـی کـه درگیـری هـا ادامـه داشـت،
دیپلمات هـای آمریکایی به شـدت تالش مـی کردند

تـا در مذاکـرات دولت افغانسـتان و طالبان در دوحه،
جایـی کـه مناینـده ویـژه واشـنگنت ،زملـی خلیلـزاد،
اسلام گرایـان تنـدرو را بـه پذیـرش آتـش بـس دعوت
مـی کـرد ،جـان تـازه ای ببخشـند.
یبایـدن تاکیـد کـرده اسـت کـه واشـنگنت
همچنـان از نیروهـای امنیتـی افغـان بـا حملات
هوایـی ،غـذا ،تجهیـزات و پـول حامیـت مـی کنـد.
آنهـا بایـد بخواهنـد بجنگند .وی گفـت که آنها از
طالبان بیشتر بـوده اند.
طالبـان تـا حد زیـادی نسـبت به اقدامـات صلح
آمیـز بـی تفـاوت بـه نظر می رسـند و به نظر می رسـد
قصـد پیـروزی نظامی برای بازگشـت به قـدرت پس از
سـقوط  20سـال پیـش در پـی حمالت  11سـپتامرب
را داشـته اند.
بـه نظـر می رسـد کـه شورشـیان در حـال تثبیت
تسـلط خـود بـر شـهرهای تصرف شـده در شمال
هسـتند ،دود از مغـازه هـای سـوزان تخریب شـده در
طـول جنـگ بر مـی خاسـت ،شـبه نظامیـان تفنگدار
در خیابـان هـای قنـدوز بـا پـای پیـاده و در موترهـای
زرهـی گشـت مـی زنند.
طالبـان پـس از تسـخیر بیشتر مناطق شمالی،
پـس از تصرف شبرغان در غرب و قنـدوز و تالقان در
رشق ،بزرگرتیـن شـهر ایـن منطقـه ،مزار رشیـف  -که
مـدت هـا به عنـوان پایه اصلـی برای کنترل دولت بر
منطقـه محسـوب مـی شـد  -را مـورد توجـه قـرار داده
اند.
مـزار شـاهد خونیـن تریـن نربدهـا در جریـان
تهاجـم طالبـان بـر زمیـن در دهـه  1990بـود و گروه
هـای حقوقـی کـه جهـادی هـا را بـه کشـتار بیـش از
 2000غیرنظامـی  -عمدتـا هـزاره هـای شـیعه  -پـس
از تصرف شـهر در سـال  1998متهـم کردنـد.
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سال بلوا؛

کـه در عمیقتریـن نقطـهی دریـا فـرو مـیروم ،مثـل تشـت تـه
نشـین میشـوم ،آن وقـت رسمـا بـود و ایـن رسمـا اسـتخوانهام
را بـی حـس مـی کـرد ،منـگ و بی حال می شـدم بعد بـه خیال
او پنـاه مـی بـردم ،در یـادم او را مـی سـاختم ،بـا او دلتنگی می
کـردم ،حـرف می زدم ،رسم را روی سـینهاش می گذاشـتم تا باز
کـی بتوانـم خـودم را بـه او برسـانم و در گرمـای حضـورش ذوب
بشـوم( ».ص 195
باالخـره دکتر معصـوم پیـدا مـی شـود و نوشـا را از مـادرش
خواسـتگاری مـی کنـد .مـادر حسـینا کـوزه گـر را الیـق یگانـه
دخترش منـی بینـد بلکـه فقـط دکتر معصـوم میتوانـد الیـق
دخترش بـوده و بـا پول خـود نوشـافرین را خوشـبخت میکند.
نوشـا در هفده سـالگی زن دکرت سـی و شـش سـاله می شـود.
از وقتـی پـا بـه زندگـی بـا معصـوم مـی گـذارد دیگـر خوشـحال
نیسـت ،روح او بـا روح حسـینا یکـی شـده اسـت .نوشـا وقتی به
عـزاداری حسـینی مـی رود ،وقتی نوحـه رسایی برای حسـینای
خـودش اشـک میریـزد ،حسـینا را در یـادش تکثیر مـی کند تا
بلکـه بـه گریـه بیایـد .ایـن بخشـی از رمـان و کارهـای نوشـا مرا
یـاد عزاداریهـای کـه خـودم رفتـم می انـدازد.
وقتـی ملا روضـه میخوانـد ،بایـد گریـه مـی کردیـم و مـن مثل
نوشـا بـه درد خـودم گریـهام مـی گرفـت ،همیشـه پـدر در یـادم
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رویداد

جواب سودوکو شماره
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شکر ـ کشــور ـ کرامت
ـ اکــرم ـ مکر ـ مکار ـ
کار ـ تــرک ـ کمر ـ کور
ـ شک ـ شــاکر ـ شکار
ـ اشک ـ شکم ـ کت ـ
کش ـ کم ـ مارک ـ تک
ـ تشکر.
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حمل

به نظر می رســد که زمان خوبی برای تغییر در برنامه کاری و تجاری تان می
باشــد .در مشــارکت های تان همه چیز به خوبی پیش می رود و زمان خوبی
برای امضای قراردادها می باشــد .باید صبور باشید و برای گرفتن نتیجه صبر
کنید.

ثور

به نظر می رســد که انرژی کافی دارید و فرصت خوبی دارید که امروز همه
کارهای تان را انجام دهید .امروز درآمد زیادی را کســب خواهید کرد و در
جامعه ایســتادگی می کنید .روابط با شــریک عاطفی و دوستان تان بسیار
خوب پیش می رود.

جوزا

امروز صبح به نظر می رســد که سرشــار از انرژی هستید و می توانید کارهای
فیزیکی ســنگینی را انجام دهید .بهتر اســت که از توانایــی تان بیش از اندازه
استفاده نکنید .امروز بعد از ظهر دوستان تان شما را دعوت می کنند.
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میزان

احتماال در طول یک ســفر کوتاه تجاری ســود عمده ای را کسب کنید.
ســعی کنید صبور باشید و از بحث با شــرکای کاری تان اجتناب کنید.
امــروز بعد از ظهر بــا مدیریتی که دارید می توانید مشــکالت عاطفی
قدیمی خود را حل کنید.

عقرب

امروز ممکن است مجبور باشید که برنامه های تان را چندین بار تغییر دهید،
اما فرصتی دارید که سودی را به دست آورید .امروز مالقاتی با شخصی سالمند
دارید که به شما کمک می کند تا سود مالی زیادی را به دست اورید.

قوس

امروز صبح مبلغ عمده ای پول به دســت خواهید آورد که بودجه خانوادگی
تان را بهبود می بخشــد .ممکن است ارثی باشد و یا وامی که مدت ها پیش
تقاضا کرده بودید باشــد .برنامه های آینده و ســرمایه گذاری طوالنی مدت
امروز مطلوب است.

جدی

ایده های تان توســط همکاران و رئیس تان قدردانی خواهد شــد .به نظر
می رســد که حس و حال خیلی خوبی دارید و می توانید تمام کارهای تان
را تکمیل کنید .شــرایط مالی تان خیلی خوب نیســت ،اما مصمم هستید
و اعتماد بنفس دارید.

ممکن اســت با مشــکالت مالی مواجه شــوید ،اما می توانید بر تمام این
مشــکالت غلبه کنید .به نظر می رسد که امروز هنر برای شما الهام بخش
اســت .خالقیت و اصالتی که دارید موجب موفقیت شما خواهد شد و شما
را مشهور خواهد کرد.

امروز برای ســرمایه گذاری ،شروع کارهای جدید ،مسافرت و مالقات ها روز
خوبی اســت .شاید ایده خوبی نباشد که کار نیمه وقتی که به شما پیشنهاد
شده است را رد کنید .بهتر است که از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید.

ممکن است در عاقبت مشکالت زندگی عاطفی تان را حل کنید .یکی از دوستان
نزدیک تان به شما فرصتی برای پیوستن به یک پروژه کاری را می دهد .باید از
این فرصت بیشترین بهره را ببرید.

اسد

می توانید تغییــرات عمده ای را در زندگی تان ایجاد کنید ،مخصوصا در زندگی
عاطفی و اجتماعی تان .لحظات مطلوبی را با شرکای کاری ،مالقات های کاری و
سرمایه گذاری در خانه تان خواهید داشت.

دلو

حوت

امروز احتماال مشغول به کار هستید – مشکالت زیادی برای حل کردن دارید ،اما
حس و حال خیلی خوبی دارید و با مدیریتی که دارید از عهده همه این مشکالت
بر می آیید .به نظر میرســد که نگران شــرایط مالی تان هستید اما دلیلی برای
نگرانی وجود ندارد.
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نوبت مهرههای سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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بازیگر و کارگردان رسشـناس آمریکایی در جمع انجمن
کارگردانهای آمریکا بر رضورت زدن واکسـن تاکید کرد و از
آنهایی که واکسـن نزدهاند خواست خانه مبانند.
به گزارش هالیوود ریپورتر ،شـان پن چهارشـنبه شب در مراسم
انجمـن کارگردانان آمریکا قبل از پیشمنایش فلم جدیدش
«روز پرچم» از متام حضاری که واکسـن زده بودند و ماسـک
داشتند تشکر کرد.
وی وقتی روی صحنه رفت گفت :بیشتر از همه به خاطر
این از شما متشـکرم که در کنار متام افراد دیگری که اینجا
واکسـینه شدهاند بخشی از راه حل هستید.
بـه خاطـر افزایش تعداد موارد ابتال به گونه دلتا کروناویروس،
حضار مجبور بودند اثبات واکسیناسـیون فراهم کنند و
رسـانهها و اعضای تامین امنیت هم باید پیش از مراسـم تست
منفـی ارایه میکردند .همچنین بر طبق قوانین لسآنجلس
مخاطبان باید در کل رویداد از ماسـک استفاده میکردند.
شـان پن یک پیغام دیگر هم برای سـینامروهایی داشت که
هنوز واکسـن نزدهاند :خانه مبانید.
این بازیگر  ۶۰سـاله برنده جایزه اسـکار روی فرش قرمز پیش
از منایش فلمش گفت خیلی خوشـحال است که رشکت
امجیام فلمش را توزیع میکند اما ناراحت اسـت که هنوز
خیلیها قبول منیکنند واکسـن بزنند و باعث اعامل قوانین
سختتر برای همه میشوند.
نیویورک پیشتر از همه برای متام فضاهای رسبسته خواستار
اثبات واکسیناسـیون شد و شورای شهر لسآنجلس هم
طرحی مشـابه تصویب کرده که هنوز نیازمند تایید نهایی
است.
پن درباره فلمش که از بیسـتم آگوسـت در سینامها پخش
میشـود ،گفت :من دارم تبلیغ فلمی را میکنم که برای
بازهای خاص در سـینامها پخش میشـود اما باید بگویم که
از افرادی که واکسـن نزدهاند میخواهم به سینامها نروند.
مبانید خانه تا برای زدن این واکسـنها که ثابت شـده کامالً
امن هستند متقاعد شوید.
وی اضافه کرد :این تفکرات ایده متصل بودن انسـانها به هم
را زیر پا میگذارد .اسـتقالل منیتواند بدون اتکا به یکدیگر
وجود داشـته باشـد و واکسنها هم همین کار را میکنند.
زدن واکسـن جنبشی بزرگ از اتکا به یکدیگر است.
پن همراه با سـازمان غیرانتفاعی خود یعنی «تالش کمکی
سـازماندهی محلی» از اوایل پاندمی به مقابله با کووید ۱۹-
پرداخته اسـت .او در ابتدا مراکز تسـت جمعی راهاندازی کرد
و حاال مراکز واکسیناسـیون درسـت کرده و خدمات و منابع
حیاتی به مردم ارایه میکند.
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آیینه ـ انتصاب ـ بشارت ـ پروانه ـ تدابیر ـ ثنایا ـ جمعه ـ چگونه ـ حکمیت ـ
خمیده ـ دشوار ـ ذکی ـ رنجیده ـ زرنگ ـ ژنرال ـ سعادت ـ شرمگین ـ صداقت
ـ ضیافت ـ طایفه ـ ظهور ـ عارفانه ـ غنچه ـ فاطمه ـ قاموس ـ کتاب ـ گستاخ
ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.
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و دیگـر هیچکـس او را ندیـد بـه جـز چنـد بعـد ازظهـری در َمـی
کـده میآمـد ،تنهـا در کنجـی مـی نشسـت ،بـا اینکـه نصـف
دختر شـهر عاشـق او بـود امـا چشـم او فقـط نوشـا را دیـده بود
و بس.
معصـوم نوشـا را در اتـاق قفـل کـرده و بـرای پیـدا کردن حسـینا
نفـر اجـاره سـاخت ،تـا اینکـه نوشـا بر اثـر رضبات کـه بر رسش
وارد شـده بـود از زندگـی زجـرآور خود نجـات پیدا کرد و حسـینا
را بـه گلولـه بسـت ،بـه بهانـهی کـه هـردو جـذام دارد ،زندگی را
از آن دو گرفـت.
عبـاس معروفـی انگشـتان زبـر دسـت و توانـا دارد ،واقعیتهـا را
بـا بسـیار مهـارت باال بـه بزرگی کـه در ادبیات دارد ،بـا جوهر بر
روی کاغـذ پیـاده می کند.
«حسـینا :زنهـا همیشـه مـادر انـد و مردهـا بچـه .مـا مردهـا
همیشـه بچهایـم امـا بـه زبـان منیآوریـم یا شـاید منـی خواهیم
بگوییـم کـه بچهایـم ،اگر کسـی حرف مـرا رد کرد اگـر دروغ می
گویـم حتمـن خـودش را پشـت صورتـک مخفـی کـرده اسـت.
نوشا :تو بچهی منی؟
حسینا :تو مادر منی؟
نوشا :من عشق تو ام.
حسینا :من بچهی تو ام».

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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میآمـد ،مـن هم شـبیه دختران حسـین در کودکی یتیم
شـده بـودم و مطمین بـودم که همه زن هـای اطرافم برای
درد خودشـان گریـه مـی کننـد .همیشـه هـم هامنهـای
کـه دردی بیشتر داشـت ،بیشتر بـه ِهـق ِهق مـی افتاد.
«نوشـا :زن موجـودی اسـت معلـول و بـی اراده کـه همـه
جرئـت و شـهامتش را مـی کُشـند تـا بتوانـد برتریشـان را
بـه اثبـات برسـاند ،مسـابقه مهمـی بـود  ،مـرد بایـد برنـده
می شـد .معصـوم« :هرزهی پدر سـگ» دیگر ادامـه نداد».
(ص )37
زن در دسـت بعضـی از مردهـا بـه لبـاس در حـال آبکَـش
شـده مـی مانـد که هنـگام آبکش ،بـرای اینکه آبـش بریزد
بیـن دسـتانش هـی دَور میدهـد ،دَور می دهد تـا اینکه
هـر چـه دارد بریـزد و فقـط اسـتخوان تکیـده آن باقـی
مباند.
«آدم ها از ترس وحشـی می شـوند ،از ترس به قدرت روی
مـی آورنـد کـه چـرخ آدمهـای دیگـری را از کار بینـدازد».
(ص )137
معصـوم هیـچ گاه نتوانسـت جـای حسـینا را در دل نوشـا
بگیـرد ،نوشـا در هـر جـای فقـط حسـینا را میدیـد.
حسـینا بعـد ازدواج نوشـا از آنجا خـودش را گم و گور کرد

 بازی با اعداد

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

سنبله

پیام شان پن به افراد واکسینه نشده:
سینما نروید

تقابل عشق با خشم و نفرت

راضیه سینا

آمـد ،بـا همان کـت شـلوار مشـکی راه راه ،پیرهن سـفید،
موهـای صـاف و سـیاهی کـه بـا هـر نسـیمی زیـر و زبـر
میشـد ،غنچـهای رسی جیـب کتـش گذاشـته بـود کـه
خیلـی از کـراوات قشـنگ تـر بـود ،تـوی دمل گفتـم الهـی
مـن فـدای تـو بشـوم ،مـن غنچـهی گل رسخ را از هـزار
کـراوات بیـش تر میپسـندم ،چه دسـته گلـی آوردهای ،از
کـدام بـاغ چیدهایشـان؟
قصه نوشافرین در سال بلوا!
نوشـافرین دختر رسهنـگ نیلوفـری اسـت .رسهنـگ
نیلوفـری در یکـی از اسـتانهای ایـران زمیـن ،از طـرف
شـاه بـه ماموریـت مـی رود ،و نوشـافرین همراه بـا مادرش
را بـا خـود مـی بـرد .منتظـر نامـهی کـه شـاه برایـش قـول
فرسـتادن داده میمانـد ،و مانـدگار مـی شـوند ،چـون که
رسهنـگ هیـچ نامـهی از شـاه دریافـت منـی کنـد.
ایـن انتظـار رسهنـگ نیلوفـری را از پـا در مـی آورد،
چشمانش را از دسـت می دهـد و باالخـره از دنیا میرود،
نوشـا و مـادرش را تنهـا مـی گـذارد.
نوشا در طول این مدت عاشق پرس کوزه گر شده است.
نوشـا« :به همین سـادگی آدم اسـیر می شود و هیچ کاری
هـم منـی شـود کـرد ،نباید هرگـز به زنـان و مردان عاشـق
خندیـد ،همیـن جـوری دوتـا نگاه در هـم گره مـی خورد و
آدم دیگـر منـی توانـد در بـدن خـودش زندگـی کنـد ،مـی
خواهـد پر بکشـد( ».ص )27
فکـر مـی کنـم عشـق قشـنگترین اتفاقـی هسـت کـه در
اوج بـی خبری ناگهـان بـرای یـک فـرد رخ میدهـد ،فـرد
زمانـی خبر مـی شـود کـه دیگـر همـه چیـزش را باختـه
اسـت؛ زندگـی بـدون عشـق وحشـتناک به نظر می رسـد.
از عشـق اسـت کـه زن بال در مـی آورد ،شـبیه پرندهای بر
رسی ابرهـا بـه پرواز می آید ،زن که عاشـق می شـود خانه
ِ
خـوش انـواع گل و غـذا مـی گیـرد ،همـه چیـز مزه
را بـوی
یـک ُحبـه قنـد میدهـد ،پردهها مـی رقصد ،آینـه برق می
زنـد ،از عطـر گُلدانهـا ایـوان پـر مـی شـود ،لبخندهـای
ناگهانـی کنـج لبـش نقـش میبندد.
امـا ،زن را اگـر در میـان چنـگال و چهـار دیـواری بیندازد،
دروازههـای عشـق و مهـر را بر او ببندد ،سـاکت می شـود،
همـه چیـز رنـگ مـی بـازد و خانـه بـوی خـاک میدهـد،
گلهـا از اینکـه دسـت مهـری منیبیند پژمرده شـده ،باد
گلربگهایـش را بـا خـود مـی برد.
نوشـا از وقتـی بـه حسـینا کـوزه گر دلـش را داده بـود ،هر
روز بـه بهانههـای مختلـف از مدرسـه می زد بیـرون ،در راه
از سـایر دختران مدرسـه جـدا مـی شـد و راه مخصـوص
خـود را در پیـش مـی گرفـت ،تـا میرسـید بـه مغـازه کوزه
گری.
او روزها را همینگونه با حسینا خلوت میکند.
«رسشـار از بـوی تنـش بـودم ،طعـم دهـن و جـای
دسـتهاش در وجـودم مثـل نبـض مـی زد ،مـی کوبیـد،
چیـزی جادویـی ،آن جـادوی ابـدی کـه متـام زشـتیها،
بدیهـا ،کژیهـای دنیـا را از یـادم مـی بـرد ،خالـص
میشـدم ،شیشـه میشـدم و تـن خـود را در تـن او مـی
دیـدم و او را از خـودم عبـور مـیدادم ،به کسـی پنـاه برده
بـودم کـه دنیـا را به دوش داشـت ،بعد احسـاس می کردم
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سینما

دیزنی ریسک کرد؛ نمایش اختصاصی
فلم جدید رایان رینولدز
در سینماها

ف فلـم جدیـد رایـان رینولـدز همزمان بـا اکران در سـینامها در
رسویـس عرضـه آنالیـن در دسترس نخواهد بود.
ا بـه گـزارش ددالیـن ،بعـد از اینکـه اسـکارلت جوهانسـون
سـتاره فلـم «بلـک ویـدو» یـا «بیـوه سـیاه» بـه انتقـاد از
ط
سیاسـتهای دیزنـی پرداخـت ،ایـن رشکت حاال بـا فلم «مرد
آزاد» بـا نقشآفرینـی رایـان رینولـدز بـه فـرم منایـش فلـم در
م
سـینامها بـدون اکـران آنالیـن بازگشـته اسـت.
ایـن فلـم رمانتیـک کمـدی کـه بـا الهـام از دنیـای بازیهای
ه
رایانـهای بـه کارگردانـی شـان لیـوای سـاخته شـده ،در چند
ل مـاه ابتدایـی اکـران فقـط در سـینامها روی پـرده مـیرود و
در دسترس رسویسهـای استریمینگ نخواهـد بـود .ایـن
ش نخسـتین بـار از اکتبر گذشـته تـا بـه حـال اسـت کـه ایـن
ک اتفـاق میافتـد .در آن زمـان دیزنـی چنیـن اکرانـی را بـرای
«مـرد خالـی» انجـام داده بـود.
ر «مرد آزاد» توسـط رشکت قرن بیسـتم فاکس پیش از پاندمی
سـاخته شـده و دیزنـی بعـد از خریـدن ایـن کمپانـی آن را به
پ
ارث بـرد .البتـه دیزنـی بـه ایـن فلـم بـاور داشـت و بـا نگـه
آ داشتن آن در متـام طـول پاندمی ،از منایـش اختصاصی آن
در رسویسهـای استریمینگ خـودداری کرد تـا بتواند آن را
س روی پـرده اکـران کند.
ایـن رشکـت اواسـط آگوسـت را بـرای منایـش سـینامیی فلم
انتخـاب کـرد چـون بـاور داشـت مـوج کوویـد  ۱۹تـا ایـن
زمـان میخوابـد .البتـه قبلاً فلـم «بادیـگارد آدمکـش» رایان
رینولـدز در سـال  ۲۰۱۷توانسـته بـود در آگوسـت عملکـرد
خیلـی خوبـی داشـته باشـد و در نهایـت  ۷۵.۴میلیـون دالر
در آمریـکا و  ۱۷۶.۶میلیـون دالـر در باکـس آفیـس جهانـی
فروختـه بود.
دنباله آن فلم در اواسـط جون امسـال اکران شـد و توانسـت
بـه رتبـه اول باکـس آفیـس برسـد ،امـا فروشـش بسـیار کمرت
بـود و در سـه روز اول  ۱۱.۴میلیـون دالـر و در پنـج روز اول
 ۱۶.۷میلیـون دالـر فروخـت .البتـه دیزنـی معمـوالً بسـیار
بیشتر از الینزگیـت کـه سـازنده آن فلمها بود خـرج تبلیغات
میکنـد کـه احتماالً منجـر بـه بهبـود فـروش فلـم خواهـد
شد .
بـا ایـن حـال «مـرد آزاد» در زمانـی از راه رسـیده کـه
نگرانیهایـی در مـورد گونـه دلتـا وجـود دارد و در عیـن حال
بچههـا بـه زودی دوبـاره بـه مدرسـه بازمیگردنـد .همچنیـن
ایـن فلـم یـک پـروژه اوریجینـال اسـت کـه همیشـه میتواند
چالشـی در باکـس آفیـس ایجـاد کنـد.
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جوالی گذشته گرمترین ماه ثبت شده
روی کره زمین بود
یـک نهـاد علمـی دولـت آمریـکا میگوید مـاه جوالی
کـه سـه هفتـه پیـش متـام شـد گرمرتیـن مـاه ثبـت
شـده در تاریـخ جهـان بـوده اسـت و میانگیـن دمـا
در خشـکی و اقیانوسهـا چیـزی حـدود یـک درجـه
سلسـیوس ( ۰.۹۳درجـه) از میانگیـن قـرن بیسـتم
باالتـر بـوده اسـت .ثبـت روزانـه دمـا در جهـان ۱۴۲
سـال سـابقه دارد.
رکـورد قبلـی متعلـق بـه ماه جـوالی سـال ۵( ۲۰۱۶
سـال پیـش) بـود کـه آن هـم دو بـار یعنـی در سـال
 ۲۰۱۹و ( ۲۰۲۰پارسـال) تکـرار شـده بـود.
کارشناسـان معتقدنـد ایـن وضعیـت ناشـی از اثـرات
بلندمـدت پدیـده گرمایـش کـره زمیـن اسـت.
اداره ملـی اقیانوسـی و جـوی آمریـکا کـه در سـال
 ۱۸۰۷تاسـیس شـده ،روز جمعـه  ۱۳اگسـت بـا
انتشـار گزارشـی اعالم کـرد رکورد متامیـز ماه جوالی
گذشـته "قابـل غبطه خـوردن نیسـت" و نگرانکننده
است.
ریـک اسـپینارد ،مدیـر ایـن اداره گفتـه "در چنیـن
وضعیتـی ،در هـر مکانـی کـه باشـید آنجـا بدتریـن
نقطـه بـرای بـودن اسـت".
"ایـن رکـورد جدیـد مشـکلی دیگـر در مسـیر
نگرانکننـده و دردرسسـازی اسـت کـه پدیـده
گرمایـش زمیـن جلـوی روی جهـان ترسـیم کـرده
اسـت".
ایـن رکـورد جدیـد  ۰.۰۱درجـه باالتـر از میانگیـن

آیا چین در مسیر عادیسازی روابط با
طالبان است؟

دمـای خشـکی و اقیانوسهـا کـه در جـوالی سـال
 ۲۰۱۶ثبـت شـده بـود اسـت.
در بخـش شمالی کره زمین این افزایش "بیسـابقه"
عنـوان شـده و میانگیـن آن در مـاه جـوالی ۱.۵۴
درجـه باالتـر از ایـن میانگیـن سـال  ۲۰۱۲بـوده
ا ست .
ایـن گـزارش همچنیـن نشـان میدهـد کـه جـوالی
گذشـته گرمرتیـن مـاه ثبـت شـده در تاریـخ
هواشناسـی قـاره آسـیا هم بـوده و در اروپـا این رکود
در رتبـه دوم بعـد از گرمایـی کـه در ماه جوالی سـال
 ۲۰۱۸ثبـت شـده بـود قـرار میگیـرد.
در گـزارش اداره ملـی اقیانوسـی و جـوی آمریـکا
همچنیـن اطلسـی از کـره زمیـن وجـود دارد کـه
وقـوع توفندهـای اسـتوایی در سـال جـاری میلادی
را ترسـیم کـرده و نشـان میدهـد کـه تکـرر ایـن
توفندهـا از تعـداد توفندهـای فصلـی شـناخته شـده
کـه نامگـذاری شـدهاند باالتـر رفتـه اسـت.

شمار جانباختگان سیل در ترکیه به
دستکم  ۴۰نفر رسید
آژانـس فوریتهـا و بالیـای طبیعـی ترکیـه روز شـنبه ۱۴
اسـد اعلام کـرد شمار قربانیـان سـیل شـدید و رانش گل
و الی در سـواحل ایـن کشـور بـه دسـتکم  ۴۰نفر رسـیده
است.
بارانهای سیلآسـا روز چهارشـنبه در والیت هـای بارتین،
قسـطمونی و سـینوپ در حاشیه دریای سـیاه باعث جاری
شـدن سـیل در منـازل و تخریـب دسـتکم  ۵پـل و دیگـر
تاسیسـات شـهری و محلـی شـد .در پـی ایـن بارندگیهـا
رانندگـی در جادههـای ایـن والیـت هـا تقریبـا غیرممکـن
شـده و کار امـداد و نجـات بـه حادثهدیدگان را با دشـواری
روبـهرو سـاخته اسـت .آژانـس بالیـای طبیعی ترکیـه اعالم
کـرده تـا کنـون مـرگ  ۳۴نفـر در قسـطمونی و  ۶نفر دیگر
در سـینوپ تاییـد و به ثبت رسـیده اسـت.
ایـن مرکـز دولتـی همچنیـن اعلام کـرده  ۹نفـر هـم در
سـینوپ بستری هسـتند و یـک نفـر نیـز در والیـت بارتین
ی اسـت کـه برخـی از
مفقـود شـده اسـت .ایـن در حالـ 
سـاکنان بومـی میگوینـد تعـداد افـراد مفقـود شـده بیش
از صدهـا نفـر اسـت.
مقامهـای محلـی میگوینـد حـدود  ۲هـزار و  ۲۵۰نفـر در
رسارس منطقـه تخلیـه شـدهاند و برخـی از آنهـا بـا کمـک
هلیکوپتر از پشـتبام منـازل نجـات یافتهانـد .بسـیاری
از حادثـه دیـدگان در اردوگاههـای اضطـراری و همچنیـن
خوابـگاه دانشـجویی اسـکان داده شـدهاند.
دانشـمندان میگوینـد تغییرات اقلیمی و گرم شـدن زمان
بـه دلیـل سـوخنت زغال سـنگ ،نفـت و گاز طبیعـی منجر
بـه شـدت گرفتن و افزایـش چنیـن حـوادث ناگـوار جـوی
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شـده اسـت .پژوهشـگران معتقدند در صورتی که اقدامات
جـدی بـرای مقابله با ایـن تغییرات اقلیمی صـورت نگیرد،
حـوادث و بالیـای طبیعـی گستردهتری در انتظـار بشر
خواهـد بود.
زمیـن شناسـان ترکیـهای میگوینـد سـاخت و سـاخت
بیرویـه در حاشـیه رودخانههـا و سـواحل از دیگـر عوامـل
موثر بر خسـارات گسترده سـیل در این کشـور بوده است.
ایـن سـیل در پـی آتشسـوزی گستردهای رخ میدهد که
در جنـوب ترکیـه جنگلهـای والیـت هـای سـاحلی موغال
و آنتالیـا کـه بیـن گردشـگران محبـوب اسـت را در آتـش
سـوزاند .در آن آتشسـوزیها دسـتکم  ۸نفـر جـان خـود
را از دسـت دادنـد و هـزاران نفـر از سـاکنین محلی مجبور
شـدند خانـه و کاشـانه خـود را رهـا و از منطقـه فـرار کنند.

مجموعـه عکسهـای مـاه گذشـته رسـانه دولتـی چیـن
کـه وانـگ یی ،وزیـر خارجه این کشـور ،را شانهبهشـانه
یـک مقـام طالبـان نشـان مـیداد واکنشهایـی در
رسـانههای اجتامعـی ایـن کشـور برانگیخـت.
از آن زمـان ،دسـتگاه تبلیغـات چیـن آرامآرام رشوع
کـرده اسـت ذهنیـت مـردم ایـن کشـور را بـرای پذیرش
سـناریوی محتمـل آمـاده کنـد :پکـن طالبـان ،گـروه
اسلامگرای تندرویـی کـه بهرسعـت در حـال تصرف
افغانسـتان اسـت ،بهعنـوان رژیمـی مشروع و قانونـی
بـه رسـمیت بشناسـد.
تحلیلگـری در کانـال ویچـت در مورد طالبان نوشـت:
«حتـی اگـر نتواننـد کنترل کل کشـور را بـه دسـت
بگیرنـد ،همچنـان نیرویـی مهمانـد کـه بایـد در نظـر
گرفتـه شـوند».
روز جمعـه ۲۲اسـد ،گلوبـال تایمـز ،روزنامـه مطـرح
نزدیـک بـه دولـت چیـن ،مصاحبـهای بـا رهبر حـزب
اپوزیسـیون افغانسـتان را منتشر کـرد کـه میگویـد در
دولـت انتقالـی افغانسـتان ،طالبـان هـم بایـد حضـور
داشـته باشـند.
تحـرکات طالبـان همزمان بـا خروج نیروهـای آمریکایی
از افغانسـتان ،چیـن را در موقعیـت ناخوشـایندی قـرار
داده اسـت زیـرا چیـن همـواره افراطگرایـی مذهبـی را
بانـی بیثباتـی در منطقـه سـینکیانگ عنـوان کـرده
و مدتهاسـت نگـران اسـت مناطـق تحـت کنترل
طالبـان بـه پناهـگاه نیروهـای جداییطلـب تبدیـل
شود .
امـا از سـوی دیگـر ،چیـن بـه سیاسـت عدممداخلـه در
امـور داخلـی سـایر کشـورها پایبند اسـت.
ایـن کشـور تدابیـر امنیتـی در سـینکیانگ را تشـدید

کـرده اسـت و براسـاس بـرآورد کارشناسـان سـازمان
ملـل و گروههـای حقـوق برشی ،دسـتکم یـک میلیون
اقلیت اویغور و سـایر مسـلامنان را در مراکزی محبوس
کـرده کـه بـه ادعای چیـن ،مراکز آموزشـی بـرای کمک
بـه ریشـهکنی افراطگرایـی اسلامی و جداییطلبـی
است.
دیـدار مـاه گذشـته وزیـر خارجـه چیـن و مناینـده
طالبـان در شـهر تیانجیـن در شمال چیـن صـورت
گرفـت .در حالـی کـه طالبـان روزبـهروز بیشتر قـدرت
میگیـرد ،وانـگ ابراز امیـدواری کرد افغانسـتان بتواند
یـک «سیاسـت اسلامی معتـدل» اتخـاذ کنـد.
یـک کاربـر چینـی در ویبـو ،رسـانهای اجتامعـی شـبیه
توییتر ،زیـر ویدیـوی خبری کـه وانـگ را کنـار مقـام
طالبـان نشـان مـیداد ،نوشـت« :ایـن همان طالبـان
نیسـت کـه بوداهای بامیان را مقابل چشـم رسـانههای
جهـان منفجـر کـرد؟»
چیـن در برخـورد بـا طالبـان ممکـن اسـت بتوانـد بـا
تکیـه بـر ایـن مسـاله اعمال نفـوذ کنـد کـه برخلاف
روسـیه و آمریـکا ،هرگـز بـا طالبـان نجنگیـده اسـت.
وقتـی طالبـان در فاصلـه سـالهای  ۱۹۹۶تـا ۲۰۰۱
قـدرت را در افغانسـتان در دسـت داشـت ،چیـن
روابطـش بـا ایـن کشـور را به حالـت تعلیـق درآورده بود
و پیشتـر در سـال  ،۱۹۹۳در پـی بروز جنـگ داخلی،
دیپلامتهایـش را از افغانسـتان خـارج کـرده بـود.
لیـن مینونـگ ،کارشـناس جنـوب آسـیا در دانشـگاه
فـودان شـانگهای ،گفـت« :اینجـا مـا عملگراییـم.
چگونگـی اداره کشـورتان بـه خودتـان مربـوط اسـت،
فقـط اجـازه ندهیـد روی چیـن اثـر بگـذارد».
لیـن در ادامـه افـزود« :وقتـی یـک قـدرت آسـیایی

مهـم مثـل چیـن بـا مالقاتـی چنیـن علنـی ،نشـان
میدهـد کـه مرشوعیـت سیاسـی طالبان را به رسـمیت
میشناسـد ،ایـن یـک پیـروزی دیپلامتیک بـزرگ برای
طالبـان اسـت».
رسـانههای دولتـی چیـن در هفتـه جـاری دسـتکم دو
تحلیـل منتشر کردهانـد کـه تاکیـد دارنـد افغانسـتان
«گورسـتان امپراتوریهـا» بـوده اسـت و بـه چیـن
هشـدار میدهنـد کـه در باتلاق «بـازی بـزرگ» فـرو
نـرود ،و ایـن پیـام را تقویـت میکنـد کـه چین نـه قصد
دارد نیـرو بـه افغانسـتان بفرسـتد و نـه خیـال دارد خال
قـدرت پـس از خـروج آمریـکا را پـر کنـد.
طالبـان پـس از دیـدار بـا وانـگ ،ابـراز امیـدواری کـرد
چیـن بتوانـد نقـش اقتصـادی بزرگتـری ایفـا کنـد.
بـه گفتـه ژانـگ لـی ،اسـتاد مطالعـات جنـوب آسـیا در
دانشـگاه سـیچوان« ،این نشـان میدهد چین شـاید از
وعـده کمـک اقتصـادی و رسمایهگذاری در افغانسـتان
پسـاجنگ بهعنـوان مشـوق اسـتفاده کـرده باشـد تـا
دو طـرف را تشـویق کنـد دسـت از جنـگ بردارنـد و بـه
توافق سیاسـی برسـند».
خطـر بیثباتـی منطقهای بـرای چین زمانی برجسـتهتر
شـد کـه مـاه گذشـته ۱۳ ،نفـر از جمله  ۹کارگـر چینی
در مببگـذاری انتحـاری یـک اتوبـوس در پاکسـتان
کشـته شـدند .چین در حـال حارض در چارچـوب پروژه
زیرسـاختی عظیـم طرح ابتـکاری «کمربنـد و جاده» در
پاکسـتان حضور دارد.
در پیونـد بـا همیـن موضـوع ،ژانـگ گفـت« :اولویـت
اول چیـن ایـن اسـت کـه درگیـری پایـان یابـد ،زیـرا
افراطگرایـی و تروریسـم زاییـده هرجومـرج اسـت».

تخلیه بیش از یک میلیون نفر در جاپان
از بیم بارانهای سیلآسا

بـه بیـش از یـک میلیون نفر از سـاکنان منطقـهای در جاپان که
بـه خاطـر بارانهای سیلآسـا در خطـر قرار دارند ،توصیه شـده
تـا محـل زندگی خود را تـرک کنند.
باالتریـن سـطح هشـدار در خصـوص بارشهـای شـدید در
والیـت هـای فوکـوکا و هیروشـیام خطـاب بـه سـاکنان صـادر
شـده اسـت.
تاکنـون بـر اثـر آب و هـوای نامناسـب و رانش زمیـن دو خانه در
والیـت ناگازاکـی تخریـب شـده که یـک زن جانباختـه و همرس
و دختر وی نیـز مفقود شـدهاند.
بیـش از  ۱۵۰نیـرو از پلیـس و آتشنشـانی بـرای کمـک در
عملیـات نجـات بـه منطقـه اعـزام شـدهاند.
یـک مقـام محلـی به خربگزاری فرانسـه گفته اسـت کـه "آنها در
تلاش بـرای یافتن افـراد گمشـده هسـتند و در عین حـال باید
مراقـب رانـش زمیـن و ادامـه وضعیت بـد آبوهوایی باشـند".
غـرب جاپان بیشترین آسـیب را تاکنـون از بارشهـای متامدی

و رانـش زمیـن دیـده امـا در روزهای آینده بارش شـدید باران در
متامـی جاپان پیشبینی شـده اسـت.
یوشـی آداچی ،کارشـناس آژانس هواشناسـی جاپان بارشهای

کنونی را "بیسـابقه" خوانده اسـت.
بـه گفتـه آقـای آداچـی "به احتمال زیاد نوعـی فاجعـه رخ داده
است".

ورزش

آتشبازی در پارکدوپرنس به افتخار مسی و راموس
دیشـب و بیـن دو نیمـه بـازی برابـر
اسرتاسـبورگ ،از خریدهـای جدید پی اس
جـی رومنایـی خواهـد شـد.
کار پـی اس جـی در نقـل و انتقـاالت
تابسـتانی بـا خریـد جورجینیـو واینالـدوم
بـه عنـوان بازیکـن آزاد رشوع شـد .سـتاره
هلنـدی لیورپـول قرار بـود به بارسـلونا برود
ولـی رس از پاریـس در آورد .سـپس ارشف
حکیمـی بـا  60میلیون یـورو از اینرت جذب
شـد و بـه ایـن دو ،رسخیـو رامـوس ،جیجـو
دونارومـا و لیونـل مسـی نیـز بـه عنـوان
بازیکـن آزاد اضافـه شـدند.
لئـو مسـی ،رامـوس و دوناروما دیشـب برابر
اسرتاسـبورگ در پـارک دو پرنـس به میدان

نخواهنـد رفـت .مسـی هنـوز بـه رشایـط
بدنـی مطلـوب نرسـیده ،رامـوس مصـدوم
اسـت و دونارومـا نیـز وضعیت مشـابه مسـی
را دارد ولـی روی نیمکـت خواهـد بـود.
تنهـا واینالـدوم و ارشف از ابتـدا در ترکیـب
خواهنـد بـود.
دیـداری کـه قـرار اسـت سـاعت 23.30
بـه وقـت کابـل و مقابـل  48هـزار هـوادار
بـه انجـام برسـد و پیـش بینـی شـده بیـن
دو نیمـه( 15دقیقـه بامـداد امـروز) مسـی،
دونارومـا و رامـوس وارد زمیـن چمن شـده و
بـه هـواداران مشـتاق پـی اس جـی معرفـی
شـوند .همچنیـن مراسـم آتـش بـازی نیـز
برگـزار خواهـد شـد.

رونالدو بابت انتقال مسی به PSG
خودش را می کشد!
آنخـل دی ماریـا ،سـتاره آرجانتینـی پـاری سـن
ژرمـن مدعـی شـد کریسـتیانو رونالـدو از بـازی
نکـردن در ایـن تیـم خیلـی ناراحـت اسـت.
در حالیکـه اخبـار حاکـی از احتمال متدیـد
قـرارداد لیونـل مسـی بـا بارسـلونا و انتقـال
رونالـدو بـه پـاری سـن ژرمـن بـود ،مسـی از
بارسـا جـدا شـده و راهـی ایـن تیـم متمـول و
فرانسـوی شـد .آنخـل دی ماریـا معتقـد اسـت
رونالـد دوسـت دارد در کنـار بهرتیـن سـتاره
هـای دنیـای فوتبـال بـازی کنـد و بـه همیـن
دلیـل از عـدم عضویـت در پـاری سـن ژرمـن
ناراحـت اسـت.
آنخـل دی ماریـا گفت" :کریسـتیانو رونالدو هم
خیلـی دوسـت داشـت اینجا باشـد و احتامال او
خـودش را خواهد کشـت که بازیکن پاری سـن
ژرمـن نیسـت .کیفیـت و تعـداد سـتاره های که
پاریـس در حـال حـارض در اختیـار دارد چیـزی

شروع درخشان لواندوفسکی
در فصل جدید با یک شلیک دقیق و تماشایی

منحصر بـه فرد اسـت .ایـن اتفـاق اغلب در باشـگاه
هـا رخ منـی دهد و بزرگان همیشـه مـی خواهند در
کنـار بهرتیـن هـا باشـند .قطعـا کریسـتیانو دوسـت
دارد اینجـا باشـد ،امـا پاری سـن ژرمن لیونل مسـی
را جـذب کرده اسـت.
مسـی بازیکنـی متفـاوت اسـت و مـن هرگـز چنیـن
چیـزی ندیـده ام .مـن با کریسـتیانو ،نیمار ،کیلیان
امباپـه ،ویـن رونـی ،رابیـن فـان پرسـی ،زالتـان
ابراهیموویـچ ،کریـم بنزمـا و گـرت بیل نیـز همبازی
بـوده ام و راسـتش مـن هرگـز بازیکنـی مانند مسـی
ندیـده ام.
صادقانـه بگویـم بـازی در کنـار بسـیار آسـان اسـت.
مـن بـا مسـی در خـارج از زمیـن رابطه بسـیار خوبی
دارم .مـن فکـر مـی کنـم مسـی در اینجـا احسـاس
بهتری نسـبت بـه کاتالونیـا خواهـد داشـت .بـا این
اسـتقبال از او در پاریـس فکـر مـی کنم مسـی حاال
مـی دانـد بایـد چـه کاری انجـام دهد .خود مـن نیز
در رئـال مادریـد و منچستریونایتد احسـاس کـردم
مـن را منـی خواهنـد .البتـه مـن تنهـا دو بـار چنین
چیـزی را حـس کـردم .مـی خواسـتم منچستر را
تـرک کنـم و آمـدن بـه اینجا برایم بسـیار خـوب بود.
رسخیـو آگوئـرو هـم دوسـت دارد خـودش را بکشـد.
امـا بدتریـن اتفـاق ایـن بـود کـه او مصـدوم شـده و
او چنـد هفتـه قـادر بـه بـازی کـردن نخواهـد بـود.
احتمال موفقیـت در لیـگ قهرمانـان؟ بـا مسـی
قهرمانـی در ایـن تورمننـت بسـیار آسـان اسـت،
امـا مـا کادر فنـی خوبـی داریـم کـه مـی توانـد تیـم
بزرگـی بسـازد و اینجـا همـه مـی دانند بایـد چه کار
کننـد".

واکنش رئال مادرید به شایعه انتقال
به لیگ انگلیس

نرشیـه کاتالونیایـی موندودپورتیـوو مدعـی
شـده بـود کـه اختالفـات رئـال مادریـد بـا
خاویـر تبـاس رئیس اللیگا به حدی رسـیده
اسـت کـه رئـال می خواهـد از اللیـگا خارج
شـود و بـه لیـگ انگلیـس بـرود ،خبری که
از همان ابتـدا شـگفت انگیـز و تـا حدودی
غیرقابـل بـاور بـه نظـر می رسـید.
حـاال باشـگاه رئـال مادریـد در بیانیـه ای
بـه ایـن خبر واکنـش نشـان داد ":در
مـورد خبری کـه امـروز توسـط نرشیـه
موندودپورتیـو ومنتشر شـدو نوشـته شـده
بـود کـه باشـگاه مـا در فکـر جدایـی از
اللیـگا و رفتن بـه لیـگ انگلیـس اسـت،
رئـال مادریـد بایـد اعلام کنـد کـه این خرب

اساسـا کـذب ،پـوچ و غیرممکـن اسـت و تنهـا
هدفـش ایـن اسـت کـه بـرای یـک بـار دیگـر به
باشـگاه مـا رضبـه بزنـد".
رئـال مادرید در حال حارض مشـکالتی اساسـی
بـا مدیـران اللیـگا دارد .بـه طـور مثـال خاویـر
تبـاس رئیـس اللیـگا بـا طـرح رئـال مادریـد در
مـورد پـروژه سـوپرلیگ بـه شـدت مخالف اسـت
و رئـال نیـز بـا طـرح اللیـگا در مـورد قـرارداد
 2.7میلیـاردی بـا رشکـت  CVCمخالفـت کرده
اسـت .البتـه بـا ایـن وجـود ایـن گزینه کـه رئال
بـه جـای لیـگ اسـپانیا در لیـگ انگلیـس بازی
کنـد اساسـا غیرممکن بـه نظر می رسـد چرا که
جـدا از قوانیـن فیفا ،از نظر بعـد جغرافیایی نیز
امـکان چنیـن کاری وجـود نـدارد.
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روبـرت لواندوفسـکی در رشوع فصـل جدیـد ثابـت
کـرد کـه چیـزی در مـوردش عـوض نشـده اسـت.
مهاجـم بایـرن مونیـخ خیلـی رسیـع اولیـن گل خـود
را در بوندسـلیگای فصـل جدیـد بـه مثـر رسـاند و
توانسـت در روز جمعـه بـا یک رضبه دقیـق ،محکم و
متاشـایی دروازه بروسـیا مونشـن گالدباخ را باز کند.
بعـد از آن کـه بایـرن بـا گل آالسـانه پلئا عقـب افتاد،
مهاجـم لهسـتانی توانسـت بـه سـبک خـودش بازی
را بـه تسـاوی بکشاند.لواندوفسـکی از درون محوطه
جریمـه رضبـه ای متاشـایی را بـه تـوپ زد کـه بـرای
دروازه بـان گالدبـاخ غیرقابـل مهار بود.هـواداران در
شـبکه هـای اجتامعـی بـه متجیـد از لواندوفسـکی
بـه خاطـر ایـن گل پرداختنـد .یـک کاربـر توئیتری
نوشـت":چه کسـی جـز لواندوفسـکی مـی توانسـت

چنیـن رضبـه ای بزنـد؟" و دیگـری نوشـته اسـت":
ایـن مـرد مثـل یک ربـات اسـت ".و دیگری نوشـته":
عجیـب بازیکنـی ".فـرد دیگـری نوشـته ":رضبـه
لواندوفسـکی مهارنشـدنی بـود".
مهاجـم لهسـتانی کـه فصـل گذشـته آمـار گلزنـی
شـگفت انگیـزی را در بوندسـلیگا داشـت بـرای
فصـل جدیـد امیـدوار اسـت کـه بـه همیـن رونـد
ادامـه بدهـد .لواندوفسـکی انگیـزه باالیـی دارد تـا
جوایـز فـردی را کسـب کنـد و پـس از نهایـی کـردن
کفـش طلا امیـدوار اسـت کـه باالخـره بـه تـوپ طال
هـم دسـت پیـدا کند تا بـه رونـد خوبش در سـالهای
اخیـر ادامـه بدهـد .البتـه بایـرن رشوع خوبـی در
بوندسـلیگا نداشـت و در مقابـل گالدبـاخ تـن بـه
تسـاوی داد.

سالروز تحقیر تاریخی؛
بارسلونا همچنان در سراشیبی

یـک سـال پـس از شکسـت تاریخـی  2-8بارسـا از
بایـرن ،باشـگاه کاتـاالن هنـوز نتوانسـته رس بلنـد
کنـد.
یـک سـال پیـش در چنیـن روزی بارسـلونا سـنگین
تریـن شکسـت تاریـخ خـود در لیـگ قهرمانـان
را تجربـه کـرد .پـس از بـازی جـرارد پیکـه مقابـل
دوربیـن هـا قـرار گرفـت و گفـت کـه از ایـن پـس مـا
فقـط بایـد جربان کـرده و در هر رقابتی سـعی کنیم
از دل هـواداران در بیاوریـم.
یـک سـال بعد امـا بارسـلونا در ایـن ماموریـت ناکام
مانـده اسـت و فصـل گذشـته تنهـا موفـق بـه فتـح
کوپـا دل ری شـد .شکسـت  2-8از بایـرن مونیـخ
در یـک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان در شـهر
لیسـبون را تنهـا مـی تـوان بـا شکسـت در فینـال
لیـگ قهرمانـان سـال  1986برابـر استوابخارسـت
در سـانچس پیسـخوان سـویا مقایسـه کـرد.
از بـازی تاریخـی برابـر بایـرن هنـوز هفـت بازیکـن
در بارسـلونا حـارض هسـتند و جالـب اینکـه هـر
هفـت بازیکـن شـانس باالیـی بـرای حضـور در

 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.

بـازی نخسـت فصـل بارسـا برابـر سوسـیداد خواهند
داشـت .مـارک آنـدره تراشـتگن ،رسجـی روبرتـو،
جـرارد پیکـه ،کلمنـت لنگلـه ،جـوردی آلبـا ،فرانکـی
دی یونـگ و رسخیـو بوسـکتس .همچنیـن آنتـوان
گریزمـان و فیلیـپ کوتینیـو نیـز در بارسـلونا حـارض
هسـتند و آنسـو فاتـی کـه  20دقیقـه پایانـی وارد
زمیـن شـد.
تنهـا  4بازیکـن ترکیـب ثابـت آن بـازی یعنـی لئـو
مسـی ،لوئیـس سـوارز ،آرتـورو ویـدال و نلسـون
سـمدو دیگـر در بارسـلونا حضـور ندارنـد.
نسـبت بـه بـازی بـا بایـرن ،بارسـا تغییـرات دیگـری
نیـز بـه خـود دیـده اسـت.
خـوان الپورتـا جانشـین جـوزپ بارتومئـو بـه عنـوان
رئیس باشـگاه شـده ،کیکه سـتین دیگر مربی بارسـا
نیسـت و رونالـد کومـان روی نیمکـت حضـور دارد و
مهمتر از همـه وضعیـت اقتصـادی بارسلوناسـت کـه
در بدتریـن رشایـط خـود بـه رس مـی بـرد .از لحـاظ
روحـی نیـز بارسـلونا داغـدار جدایـی لیونـل مسـی
بهرتیـن بازیکـن تاریخـش اسـت.
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جنگ در افغانستان؛ شتاب
دیپلماتها برای خروج از کابل
نخسـتین گـروه از رسبـازان آمریـکا در محوطه میـدان هوایی
کابـل کابل مسـتقر شـدهاند تـا به رونـد خـروج دیپلامتهای
ایـن کشـور و افغانهـای همـکار واشـنگنت رسعـت بخشـند.
نـاروی و دمنـارک سـفارتهای خـود در کابـل را تعطیـل
کردهانـد و بریتانیـا هـم گفتـه بـا کمرتیـن کارمنـد ممکـن
سـفارتش در کابـل را اداره خواهـد کـرد.
همزمـان طالبـان بـا ادامـه پیـشروی و تصرف شـهر پلعلم،
بـه  ۸۰کیلومتری کابـل رسـیده و دومین شـهر بزرگ کشـور،
قندهـار ،را هـم بـه کنرتل خـود در آورده اسـت.
آنتونـی گوتـرش ،دبیرکل سـازمان ملل متحـد روز جمعه۱۳ ،
اگسـت ،هشـدار داد اوضـاع در افغانسـتان از کنترل خـارج
شـده و نتایـج آن بـرای شـهروندان ایـن کشـور مصیبتبـار
خواهـد بود.
بیـش از  ۲۵۰هـزار افغـان ناچـار بـه تـرک خانـه و شـهر خود
شـدهاند و انتظـار مـیرود صدهـا هزار نفـر دیگر هم بـا ادامه
درگیریهـا و پیـشروی طالبـان آواره یـا پناهنده شـوند.
در همیـن حـال ،یـادآوری دوران زندگـی در زیـر سـلطه
طالبـان ،بسـیاری از افغانهـا را بـه وحشـت انداختـه اسـت
هـر چنـد در کشـور همسـایه ،ایـران ،مولـوی عبدالحمیـد،
شناختهشـدهترین روحانـی سیسـتان و بلوچسـتان گفتـه
از نظـر او طالبـان نسـبت بـه  ۲۰سـال گذشـته بسـیار
«منعطفتـر» شـده و پیـش روی آسـان این گروه در شـهرهای
مختلـف هـم نشـان از «همراهـی مـردم» بـا طالبـان دارد.
روز جمعـه ۱۳ ،اگسـت ،دومیـن شـهر بـزرگ کشـور ،قندهـار
و همچنیـن شـهر لشـکرگاه در نزدیکـی آن بـه دسـت طالبان
افتـاد .شـهر تاریخـی هرات در غرب افغانسـتان هم اکنون در
کنترل طالبان اسـت.
بـه ایـن ترتیـب اکنون گـروه طالبـان یک سـوم مراکـز والیات
افغانسـتان را در دسـت دارد و بـا ترصف شـهر پـل علم به ۸۰
کیلومرتی کابل رسـیده اسـت.
بـا وجـود ایـن ،جـان کربـی ،سـخنگوی وزارت دفـاع آمریـکا
روز جمعـه ضمـن «عمیقـا نگرانکننـده» خوانـدن شـتاب
پیـشروی طالبـان ،تالش کـرد خربنـگاران را متقاعد کند که
از نظـر آمریـکا کابـل بـا تهدیـد فـوری سـقوط روبـرو نیسـت.
بـا ایـن حال اعزام فـوری  ۳۰۰۰نیروی نظامی بـه کابل برای
حفاظـت از سـفارت آمریـکا و کمک به تخلیه هـر چه رسیعتر
آمریکاییهـا از خـاک افغانسـتان ،باعـث شـده بسـیاری از
نگرانـی کاخسـفید نسـبت به امنیـت کابل سـخن بگویند.
قـرار اسـت اعـزام ایـن  ۳۰۰۰نیـرو تـا دو روز دیگـر ،یکشـنبه
 ۱۴اوت ،تکمیـل شـود و آنهـا در اطـراف میـدان هوایی کابل
کابـل مسـتقر شـوند  .پیشتـر ارزیابـی نهادهـای اطالعاتـی
آمریـکا ایـن بـود کـه کابـل دسـت کـم طـی  ۳۰روز آینـده بـا
خطـر سـقوط روبرو نیسـت.
بـا ایـن حـال ،سـفارت آمریـکا در کابـل کارمنـدان خـود را
مطلـع کـرده کـه تجهیـزات الزم بـرای از بیـن بردن مـدارک و
دسـتگاههای حسـاس مهیـا شـده و حتـی تخلیـه پرچمهـای
آمریـکا کـه ممکـن اسـت از سـوی طالبـان بـرای پروپاگانـدا
اسـتفاده شـود ،پیشبینـی شـده اسـت.
پنتاگـون امیدوار اسـت روزانـه حدود یک هـزار آمریکایی را از
کابـل خـارج کنـد و با هواپیما عـازم پایگاههای منطقـهای یا
خـاک آمریـکا کند .همزمـان بریتانیا هـم  ۶۰۰نیروی نظامی
بـرای کمـک بـه تخلیـه دیپلامتهـا و اتبـاع خـود بـه کابـل
اعـزام کـرده و میگویـد حداقـل نیـروی ممکـن را در سـفارت
خـود باقـی خواهد گذاشـت.
روز جمعـه همچنیـن نـاروی و دمنـارک اعلام کردنـد کـه
بـه طـور موقـت سـفارتخانههای خـود در کابـل را تعطیـل
میکننـد .دامنـارک و چنـد کشـور اروپایـی دیگـر همچنیـن
از متوقـف کـردن ارجـاع پناهجویـان افغانـی کـه درخواسـت
اقامـت آنهـا رد شـده خبر دادهانـد.
آنتونـی گوتـرش ،دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد هـم یـک بـار
دیگـر از طالبـان خواسـته حملات خـود را متوقـف کننـد و
گفتـه بـرای جامعـه جهانـی بـه دسـت آوردن قـدرت از طریق
نظامـی و خشـونت غیرقابـل قبـول اسـت.
روسـیه و چیـن هـم چـون آمریـکا و کشـورهای غربـی تاکیـد
کردهانـد چنانچـه طالبـان بخواهـد بـا خشـونت و جنـگ بـه
قـدرت برسـد ،دولـت آنهـا را بـه رسـمیت نخواهنـد شـناخت.
آقـای گوتـرش همچنیـن گفتـه هـر چـه تخاصـم بزرگتر و
وسـیعتر شـود دود آن بـه چشـم غیرنظامیـان و شـهروندان
عـادی خواهـد رفـت و ایـن افغانهـا هسـتند کـه بیشترین
هزینـه را متقبـل خواهنـد شـد.
سـازمان ملـل متحـد از کشـورهای همسـایه افغانسـتان
خواسـته کـه مرزهـای خود را بـه روی آوارگان افغـان نبندند و
گفتـه علاوه بر کمبـود مواد غذایـی و دارویی در افغانسـتان،
بخـش هـای زیربنایـی ایـن کشـور چـون بیامرسـتانها و
مـدارس هـم در معـرض نابـودی قـرار گرفتـه اسـت .بنابـر
گـزارش سـازمان ملـل متحد ،ظرف یک ماه گذشـته و شـدت
گرفتن پیـشروی طالبـان ،بیـش از  ۱۰۰۰غیرنظامـی جـان
باختهانـد .اردوگاههایـی کـه بـه دسـت مـردم و یـک شـبه
برپـا شـدهاند در اطـراف و مرکـز کابـل محـل اسـکان هـزاران
افغانـی شـدهاند کـه پایتخـت را آخرین سـنگر امن بـرای فرار

از طالبـان فـرض کردهانـد.
بنابـر گـزارش انجمـن غیردولتـی «نجـات کـودکان» (Save
 )The Childrenدسـت کـم  ۷۲هـزار کـودک هـم در میـان
آوارگانـی کـه بـه کابـل پنـاه بردهانـد وجـود دارنـد.
در تحولـی دیگـر ،کانـادا اعلام کـرده در حـال برنامهریـزی
اسـت کـه به بیـش از  ۲۰هـزار افغـان در معرض خطـر ،چون
رهبران جامعـه زنـان افغانسـتان ،فعـاالن حقـوق بشری و
روزنامهنـگاران اسـکان دهـد.
روز جمعـه همچنیـن گـزارش شـد شماری از چهرههـای
سیاسـی و جهـادی و دولتـی در بلـخ ،در شمال افغانسـتان
در نشسـتی تصمیمهـای تـازهای بـرای مقاومـت در برابـر
پیشروی طالبان به سـمت شـهر مزاررشیف ،مرکـز این والیت
را اعلام کردنـد.
در حالـی کـه شـهرهای عمـده هـرات در غـرب و قندهـار
و لشـکرگاه در جنـوب بـه تصرف طالبـان درآمـده اسـت،
درگیریهـای شـدید در اطـراف شـهر مزاررشیـف ،مهمرتیـن
شـهر در شمال ایـن کشـور ادامـه دارد.
محمدفرهـاد عظیمـی ،والـی بلـخ ،متن بیانیـه مشترک
فرماندهـان و مقامهـا در شمال را منتشر کـرده اسـت.
در جلسـه فرماندهـان در شمال تصمیـم گرفتـه شـد که یک
مرکـز فرماندهـی واحـد در دفتر والی بلـخ ایجاد شـود ،و قل
اردوی  ۲۰۹شـاهین در ایـن والیـت «متام تجهیـزات موجود»
را در اختیـار نیروهـای مردمـی قـرار دهد.
همچنیـن تصمیـم گرفتـه شـده کـه «نیروهـای مقاومـت و
بسـیجی» بـا رهبری عطامحمـد نـور فعالیـت کنند .مارشـال
دوسـتم بـر عملیاتهـا نظارت کـرده و مشـورت بدهـد .مراکز
فرماندهـی در غـرب و رشق شـهر مـزار رشیـف نیـز تشـکیل
شـده اسـت.

بانک انکشاف آسیایی به شرکت زراعتی وادی ننگرهار ماشین آالت کمک کرد
بانـک انکشـاف آسـیایی بـرای رشکـت زراعتـی وادی
ننگرهـار ماشـین آالت و ابزارهـای پیرشفتـه کمـک کرد.
اکبر رسـتمی سـخنگوی وزارت زراعـت و مالـداری
افغانسـتان دیروز شـنبه ( ۲۳اسـد) به رادیو آزادی گفت
ایـن تجهیـزات شـامل  ۵دسـتگاه واتـر پمـپ سـیار ،یک
عـراده اسـکواتور و برخـی وسـایل دیگـر اسـت.
آقـای رسـتمی گفـت کـه از ایـن ماشـینها بـرای
پاکسـازی کانالهـای عمومـی ،همـوار کـردن زمیـن،
کندنـکاری و سـخت سـاخنت زمیـن اسـتفاده میشـود.
بـه گفتـه وی ،پیـش از ایـن کانـال عمومـی ننگرهـار
از ایـن ماشـین آالت نداشـت و بـرای کندنـکاری،
همـوارکاری زمیـن و سـخت سـاخنت زمیـن از وسـایل
معمولـی اسـتفاده میشـد.
امـا بعـد از کمـک ایـن ماشـینها سـهولتهای زیـادی
بـرای دهقانـان فراهـم میشـود.

هشدار «یو ان اچ سی آر» از عواقب ناگوار وضعیت فعلی
در افغانستان

نرخ دالر در برابر پول افغانی بیش از  ۱۰درصد افزایش یافته است

اداره کمیسـاری عالـی سـازمان ملـل متحـد در امـور پناهنـدگان در مـورد تاثیـرات خشـونت و جنگ
هـای گسترده اخیـر در افغانسـتان ،بـر زنـان و کـودکان ابـراز نگرانی کرده اسـت.
بـه گفتـه ایـن اداره ۸۰ ،درصـد از حـدود  ۲۵۰هـزار افغـان کـه از پایان مـاه می به اینسـو از محالت
اصلی شـان آواره شـده اند ،زنان و کودکان هسـتند.
شـبیه مانتـو سـخنگوی اداره کمیسـاری عالـی سـازمان ملـل متحـد در امـور پناهنـدگان در ژینـو در
صحبـت بـا خربنـگاران ایـن ارقـام را «رسسـام آور» خوانـده گفته کـه باید در مـورد عواقب ناگـوار آنچه
در افغانسـتان اتفـاق میافتـد ،هشـدار داد.
بـه اسـاس گـزارش مشترک ادارۀ حقـوق برش سـازمان ملل متحد و دفتر هیئت معاونت این سـازمان
(یونامـا) در افغانسـتان کـه در مـاه گذشـته نشر شـد ،در نیمـه اول سـال  ۲۰۲۱میلادی زنـان و
کـودکان بیشتر نسـبت بـه شـش مـاه اول هـر سـال دیگـر دهـه اخیـر در افغانسـتان کشـته و زخمی
شـده اند.
همچنـان تامسـن فیـری سـخنگوی برنامـه غذایی جهـان در مورد تاثیـرات جنگهای جـاری بر افراد
ملکـی در افغانسـتان ابـراز نگرانـی کـرده و گفتـه کـه درگیریهـای اخیر»بسـیار زودتـر» از آنچـه کـه
پیشبینـی میشـد افزایـش یافتـه و وضعیـت جـاری منایانگـر همـه عالیـم وقـوع یـک فاجعـه بشری
در افغانسـتان است.

رئیس جمهور کشور  40میلیون افغانی از حساب شخصی
خود به بیجا شدگان کمک میکند

در شـهر کابـل ،امـروز نسـبت بـه شـنبه گذشـته در کنـار افزایـش
قیمـت آرد ،روغـن ،چـای سـیاه و چـای سـبز؛ ارزش دالـر در برابـر
افغانـی ،بیـش از  ۱۰درصـد افزایـش پیـدا کـرده اسـت.
حاجى حسين مالک رصاىف «صداقت» در رسای شـهزادۀ شهرکابل،
بـه آژانـس خبری پژواک گفت کـه امـروز  ۲۳اسـد ،ارزش خريد يک
دالـر امريکايـی  ۸۸افغـاىن مـی باشـد و هزار کلـدار پاکسـتانی۵۰۰
افغانـی تبادله می شـود.
ایـن درحالیسـت کـه در ۱۶اسـد ،ارزش خريـد يـک دالـر امريکايـی،
 ۷۰،۷۹و هـزار کلـدار پاکسـتانی  ۴۹۰بـه افغـاىن تبادلـه مـی شـد.
احمدشـاه یـک تـن از رصافـان درایـن رسای گفـت کـه تـا سـاعت
یـک بعـد از ظهـر ،ارزش خريـد يـک دالـر امريکايی ،بـه  ۹۰افغانی
رسـیده بـود؛ امـا اکنـون کـه سـاعت  ۲:۳۰مـی باشـد ،ارزش خريـد
يـک دالـر امريکايـی  ۸۸افغـاىن مـی باشـد.
موصـوف گفـت کـه بـه دلیـل بدتـر شـدن وضعیـت امنیتـی کشـور،
مـردم رساسـیمه شـده ،پـول هـای افغانـی شـان را بـه دالـر تبدیـل و
برخـی هـم از ایـن کشـور فـرار مـی کننـد .بـه گفتـۀ وی؛ بـا افزایـش
خریـداری دالـر در بازار اسـعار ،ارزش افغانی در برابـر دالر امریکایی
پاییـن آمـده اسـت .در بیـن مـواد غذایـی قیمـت آرد ،روغـن وچـای
افزایـش یافتـه اسـت.
زمـری صافـی رئيـس انجمـن تاجـران مـواد خوراکـه درشـهر کابـل،
گفـت کـه امـروز  ۱۶اسـد نسـبت بـه شـنبۀ گذشـته ،قیمـت ٤٩
کيلوگـرام آرد قزاقـی از ۱۸۰۰بـه  ۲۰۰۰افغـاىن ١٦ ،لیتر روغـن
مالیزیایـی از  ۱۹۵۰بـه ۲۱۰۰افغانـی ،يـک کيلوگـرام چـاى سـياه
افريقايـى از  ۳۳۰بـه  ۳۶۰افغـاىن و یـک کیلوگـرام چـای سـبز
اندونیزیایـی از  ۳۰۰بـه  ۳۲۰افغانـی افزایـش یافتـه اسـت.
موصـوف افـزود کـه افزایـش نرخـۀ گذشـته قیمـت فـروش عمـدۀ

٤٩کيلوگـرام بـورۀ هندى  ۲۳۸۰افغانی ،و قیمـت  ٢٤کيلوگرام برنج
سـيله اول پاکسـتاىن  ۲۴۰۰افغانـی مـی باشـد.
قيمـت فـروش پرچـون بعضى مـواد بـا قیمـت فـروش عمـدۀ آن ،در
برخـى مـوارد تفـاوت انـدک؛ امـا در برخـی مـوارد تفـاوت زيـاد دارد.
حامـد صـوىف زاده از پرچون فروشـان مواد خوراکـى در مارکيت مواد
خوراکـه فـروىش دهـن بـاغ شـهرکابل ،گفـت که امـروز قیمـت فروش
پرچـون ٤٩کيلوگـرام آرد قزاقى۲۰۵۰افغانـی ،قیمـت ٢٤کيلوگـرام
برنـج سـيله اول پاکسـتاىن  ۲۴۳۰افغـاىن ،قیمـت  ٤٩کيلوگرام بورۀ
هنـدی  ۲۴۰۰افغـاىن ١٦ ،لیتر روغـن مالیزیایـی  ۲۱۵۰افغـاىن،
يـک کيلوگـرام چـاى سـبز اندونيزيايـى  ۳۵۰افغـاىن و یـک کیلوگرام
چـای سـیاه افریقایـی  ۳۷۰افغـاىن مـى باشـد .قیمت طال نیـز ثابت
مانده اسـت.
محمـد جاویـد از طالفروشـان در بـازار لیسـه مریـم شـهرکابل ،گفـت
کـه امـروز چـون شـنبه گذشـته ،قیمـت يـک گرام طلاى عـرىب عيار
 ،٧٥٠مبلـغ  ۳۶۵۰افغـاىن و یـک گـرام طلای روسـی عيـار ،٥٨٥
مبلـغ  ۲۹۵۰افغـاىن اسـت.
موصـوف افـزود کـه تغییر قیمت طلا در بازارهای شـهر کابل ،ارتباط
بـه تغییـر قیمـت آن در بازارهـای جهانـی دارد .قیمـت موادنفتـی
بـدون تغییـر باقـی مانده اسـت.
يـک تـن از کارکنـان تانـک تيـل “هاشـمی” در چهـار راهـى تایمنی
شـهرکابل ،گفـت کـه امـروز چـون شـنبه گذشـته ،يـک ليرت پترول را
 ۶۵افغانـی و یـک لیتر دیـزل را  ۵۵افغانـی مـی فروشـد .قیمـت
گازمایـع همچنـان ثابـت اسـت.
محمد رشیف از گازفروشـان در سـاحۀ کلوله پشـتۀ شـهرکابل ،گفت
کـه امروزچـون شـنبه گذشـته ،قیمـت يـک کيلـو گـرام ،گاز مايـع۷۰
افغانـی می باشـد.

گردهمایی شماری از افغانان
مقیم جمهوری چک در مقابل سفارت پاکستان در پراگ
محمـد ارشف غنـی ،رئیـس جمهور کشـور میگویـد که  40میلیون افغانی از حسـاب شـخصی خود
بـه بیجا شـدگان داخلی کمـک میکند.
در نشسـتی که روز شـنبه 23 ،اسـد در خصوص چگونگی رسـیدگی به بیجاشـدگان داخلی در کابل
دایـر شـد ،رئیـس جمهـور ضمن ایـن که  40میلیـون افغانی به بیجا شـدگان داخلـی کمک میکند،
همچنیـن تاکیـد کـرد کـه برنامه کاری عاجل برای ده هزار تن روی دسـت گرفته شـود.
او ترصیـح کـرد کـه یـک صنـدوق بهخاطـر انسـجام کمکهـای سـکتور خصوصـی ایجـاد و برنامـه
دسترخوان ملـی در قسـمت بیجاشـدگان داخلـی بهگونـه عاجـل تطبیـق شـود.
آقـای غنـی افـزود کـه بهخاطـر اسـکان بیجاشـدگان ،یـک کمـپ کـه در آن متـام امکانـات مـورد
نیـاز از جملـه مسـاجد ،بـرق و سـایر سـهولتها ،باشـد ،ایجـاد شـود؛ همچنیـن هدایـت داد تـا متام
فعالیتهـای رسـیدگی بـه بیجـا شـدگان از طریـق کمیتههـای اضطـراری صـورت گیـرد.
گفتنـی اسـت کـه پیـش از ایـن ،وزارت دولت در امور رسـیدگی به حـوادث گفته بود که برای اسـکان
بیجـا شـدگان یـک کمـپ ایجـاد میشـود کـه کار روی ایجاد ایـن کمپ در یکـی از نقاط شـهر کابل
قبلا آغـاز شـده و تاکیـد کرد کـه تا یک هفتـه دیگر آمـاده بهره برداری شـود.
همچنیـن امراللـه صالـح ،معـاون اول رئیـس جمهـور گفتـه کـه بـه وزارت حـج و اوقـاف ایـن کشـور
دسـتور داده تـا بـه آوارگان درگیریهـای اخیـر در مسـاجد کابـل جـا بدهنـد.
براسـاس گزارشهـا ،براثـر درگیریهـای چنـد روز گذشـته نزدیـک به  30هـزار خانواده بیجا شـده از
والیتهـای عمدتـا شمال و شمال رشقی بـه کابـل آمدهاند.

آخرین ولسوالی تحت کنترول حکومت در بدخشان به
دست طالبان سقوط کرد

شماری از افغانـان مقیـم جمهـوری چک دیروز در مقابل سـفارت
پاکسـتان در شـهر پـراگ گردهـم آمدنـد و خواسـتند که پاکسـتان
از دامـن زدن ناامنیها در افغانسـتان دسـت بکشـد.
حفیـظ ادریـس یکـی از آنـان اسـت« :ما اینجـا در مقابل سـفارت
پاکسـتان گـرد آمدهایـم تـا نفـرت و انزجار خود را نسـبت بـه ترور و
قتـل افغانـان ابـراز کنیـم .همه یـک شـعار میدهند که پاکسـتان
یـک دولـت تروریسـت اسـت و با تروریسـتان کمـک میکند».
پیـش از ایـن در چند کشـور دیگـر از جمله ایاالت متحـده ،کانادا،

جرمنـی و دمنـارک نیز افغانان علیه پاکسـتان مظاهـره کرده اند.
شماری از کاربـران تویتر و فیسـبوک هـم کمپاینـی را با هشـتگ
تحریـم بـر پاکسـتان از حـدود یـک هفتـه بـه ایـن سـو آغـاز کـرده
انـد و پاکسـتان را حامـی اصلـی طالبـان در جنـگ افغانسـتان
میداننـد.
شـاه محمـود قریشـی وزیـر خارجـه پاکسـتان بـه تازگـی گفـت که
هرگونـه خشـونت در افغانسـتان را نکوهـش میکنـد و بـه حامیـت
از پروسـۀ صلـح بیـن افغانهـا ادامـه میدهـد.

جرمنی تیم حمایت در برابر بحران را به کابل میفرستد

بـا سـقوط ولسـوالی کـران و منجـان بدخشـان بـه دسـت طالبـان ،اداره متـام ایـن والیـت بـه دسـت
طالبـان افتـاد .جاویـد مجیـدی عضـو شـورای والیتـی بدخشـان ،بـه آژانـس خبری پـژواک گفت که
نیمـه هـای شـب گذشـته ،افـراد وابسـته به گـروه طالبان ،حملات پیهم و تهاجمی شـانرا بـاالی این
ولسـوالی آغـاز منـوده و آن را تصرف کردنـد .
بـه گفتـۀ موصـوف ،حاجی ملـک قوماندان خیزش هـای مردمی بـا نیروهای تحت امـرش ،به طالبان
پیوسـت و نیروهای دولتی به ولسـوالی پریان پنجشـیرعقب نشـینی کرده اند.
ایـن منبـع محلـی بدخشـان ،همچنـان خاطرنشـان کرد که گـروه طالبـان ،باترصف ولسـوالی کران و
منجـان ،اداره معـدن الجـورد را نیـز به دسـت آوردند.
یـک منبـع حکومتـی کـه از ذکـر نامـش در گـزارش خـود داری کـرد ،به پـژواک گفت که ناوقت شـب
گذشـته ،افـراد طالبـان عملیات گسترده را در این ولسـوالی انجـام دادند.
وی افـزود کـه اکنـون نیروهای امنیتی به ولسـوالی پریان پنجشـیر عقب نشـینی کرده اند .ولسـوالی
کـران و منجـان ،آخرین ولسـوالی در بدخشـان بود که طالبـان ترصف کردند.
اکنـون بشـمول شـهرفیض آبـاد مرکز بدخشـان ،متامی ولسـوالی هـای  ۲۷گانۀ این والیت ،از سـوی
طالبـان اداره میشـود .جنگجویـان طالـب ،چهار روز پیش شـهرفیض آبـاد را ترصف کردند.

وزیـر خارجـه جرمنـی میگویـد ،فـورا ً یـک تیـم حامیـت در برابـر
بحـران را بـه کابـل اعـزام میکنـد.
هایکـو مـاس روز (جمعـه  ۱۳اگسـت) بـه خربنـگاران در شـهر
دنتسـلینگن بـا اشـاره به گسترش حملات طالبان در افغانسـتان
گفـت« :مـا طـی چنـد روز آینده تعـداد کارمنـدان سـفارت جرمنی
در کابـل را بـه حداقـل میرسـانیم .و فـورا ً یـک تیـم پشـتیبانی
در برابـر بحـران را بـه کابـل اعـزام میکنیـم کـه بـه اسـاس تدابیر

توافـق شـده ،بـا مـا در افزایـش اقدامـات امنیتـی و تطبیـق آن
کمـک کنـد».
نظامیـان جرمنـی در چـوکات ماموریـت حامیـت قاطـع ناتـو در
افغانسـتان بیشتر در والیـت کنـدز مسـتقر بودنـد و خـروج همـۀ
نیروهـای جرمنـی از افغانسـتان در مـاه جـون پایـان یافـت.
در  ۲۰سـال گذشـته حـدود  ۱۵۰هـزار عسـکر جرمنـی در
افغانسـتان ماموریـت اجـرا کـرده و  ۵۹تـن آنهـا کشـته شـده انـد.

