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 پارملان ارسائیل منحل شد؛ انتخابات بعدی در 
سه ماه آینده

 ترکیه روزنامه نگار افشاگر را به ۲۷ سال زندان محکوم کرد

 پارلمـان اسـرائیل بـه دلیـل بـروز اختالف 
میـان احزاب ائتالفـی دولت بر سـر بودجه 
ایـن کشـور منحل شـد. قـرار اسـت در ۲۳ 
مـارچ ۲۰۲۱ انتخابـات جدیـد پارلمانی در 
این کشـور برگزار شـود.  پارلمان اسـرائیل 
)کنسـت( بـا پایان یافتـن مهلـت توافق بر 
سـر بودجه کشـور، نیمه شـب سه شنبه ۲۲ 

دسـمبر منحل شـد. ..

و  مشـهور  نـگار  روزنامـه  دونـدار،  جـان   

رسدبیـر سـابق روزنامـه جمهوریـت بـه طـور 

غیابـی توسـط دادگاهـی در ترکیـه بـه ۲۷ 

شـد. محکـوم  زنـدان  سـال 

دونـدار یکـی از اولیـن روزنامـه نـگاران ترک 

بـود که در سـال ۲۰۱۵ شـواهد و تصاویری 

از سـوی  فـروش سـاح و سـوخت موتـر  از 

دولـت ترکیـه بـه گروه هـای  ...
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 صبحـانه خونیـن 
برای کابـل

طالبان در میز مذاکره؛
 در پی امتیاز؛ اما از لوله تفنگ 

 مردم و ٌطغیان واپس گرایی

صبحگاهـی  جنایـت  آخریـن  در  دیـروز  متاسـفانه   
تروریسـتان یکـی از شـخصیت هـای شـناخته شـده و 
فعـال کشـور کشـته شـد و بدیـن ترتیب صبـح خونین 
کابـل بی قربانـی نماند. هـم چنین دیروز دقیقا سـاعت 
در  دیگـر  انفجـار  یـک  دقیقـه صبـح  پنجـاه  و  شـش 
منطقـه دوازده صـورت گرفـت و یـک تـن از منسـوبین 

پلیـس در آن حادثـه کشـته شـد. مدتـی اسـت ...

۳
۳

۲

سرمقاله

 محمد هدایت

هنری
می شـنویم،  را  هنکـس  تـام  اسـم  وقتـی   

شـخصیت  بی شـار  یـاد  بـه  ناخـودآگاه 

به یادماندنـی و دوست داشـتنی می افتیـم کـه 

ایـن بازیگـر محبـوب بـه آن هـا جان بخشـیده 

اسـت. یـاد عروسـک گاوچرانـی می افتیـم که 

وفـاداری  و مسـئولیت پذیری اش دل خیلی ها 

تنهـا  مـردی  فریادهـای  یـاد  کـرده،  شـاد  را 

در جزیـره ای دور افتـاده کـه تنهـا دوسـت و 

نـام ویلسـون( را صـدا  بـه  همراهـش )توپـی 

... مهربـان  فرمانـده ای  یـاد  و  مـی زد، 

 اولیـن تریلـر تازه تریـن فلـم جـان لـی هنـکاک 

بـا عنـوان »چیزهـای کوچـک« کـه با حضور سـه 

بازیگـر برنده اسـکار سـاخته شـده، منترش شـد.

دنـزل واشـینگنت، رامـی مالک و جـرد لتو با هم 

در اولیـن تریلـر فلـم »چیزهـای کوچـک« دیـده 

شـدند. مالک جایـزه بهرتین بازیگر مـرد را برای 

ارایـه تصویـری از فـردی مرکـوری در »بوهمیـن 

راپسـودی« دریافـت کـرده و لتـو جایـزه بازیگـر 

نقـش مکمل را بـرای »کلوپ خریـداران داالس« 

برده اسـت. ..

 دوازده نقش 
ماندگار سینما که

 تام هنکس 
رد کرده است 

)بخش اول(

سه اسکاری 
در یک قاب؛ 

تریلر فلم جدید 
دنزل واشینگتن 

منتشر شد 

سفر یپ هم مقامات امنییت امریکا به افغانستان 

  از حکومت و مردم افغانستان حمایت می کنیم
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سفر پی هم مقامات امنیتی امریکا به افغانستان 

 

 

 

بنیـاد  اجرایـی  رئیـس  رشـید  یوسـف   

انتخابـات آزاد و عادالنه افغانسـتان حوالی 

8:30 صبـح روز چهارشـنبه 3 جـدی هـدف یـک حملـه 

راننـده اش زخـم  و  و کشـته شـد  قـرار گرفـت  مسـلحانه 

اسـت. برداشـته 

فـردوس فرامـرز سـخنگوی پولیـس کابل ترور آقای رشـید 

را تائیـد کـرده اسـت. گفتـه می شـود کـه آقـای رشـید و 

راننـده اش پـس از آنکـه در منطقـه چهل سـتون در ناحیه 

هفتـم شـهرکابل هـدف گلوله باری قـرار گرفتنـد و زخمی 

شـدند، به شـفاخانه منتقل شـدند. وی در شـفاخانه جان 

داد و راننـده اش زخمی اسـت.

و  آزاد  انتخابـات  بنیـاد  اجرایـی  رئیـس  رشـید  یوسـف 

عادالنـه افغانسـتان فیفـا بـود. ایـن نهـاد طـی سـال های 

اخیـر یکـی از مراکـز موثـر و فعـال در حـوزه انتخابـات در 

کشـور بـوده اسـت.

دوغ  منطقـه  در  نیـز  گذشـته  روز  کـه  درحالیسـت  ایـن 

آبـاد ناحیـه هفتـم چهـار 5 تـن در اثـر انفجـار یـک مایـن 

مقناطیسـی کشـته شـدند کـه چهـار تـن شـان داکـران 

زنـدان پلچرخـی بودنـد.

رئیـس  رشـید  یوسـف  تـرور  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

اجرایـی فیفـا را محکـوم کـرد آن را یـک عمـل تروریسـتی 

خوانـده اسـت. ارگ بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه اسـت کـه 

رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه افزایـش حمـالت گـروه هـای 

گفـت:»  عامـه،  نهادهـا  و  تاسیسـات  بـاالی  تروریسـتی 

دشـمنان بـا انجـام اینگونـه حمـالت، افغانسـتان کنونـی 

را کـه پیرفت هـا و دسـتاوردهای پسـین را بـا تالش هـا 

و فداکاری هـای بی دریـغ مـردم بـه دسـت آورده اسـت، به 

عقـب بـرده منـی تواننـد، زیـرا مـردم مـا هامننـد نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی دلیـر خویـش، شـب و روز در راسـتای 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده کـه یک 

موتر دادسـن مملو از مـواد انفجاری در 

والیـت لغـامن توسـط نیروهـای امنیتـی ضبـط شـده 

است.

ایـن وزارت چهارشـنبه 3 جـدی بـا نـر اعالمیـه ای 

مـواد  بوجـی   24 موتـر  ایـن  در  کـه  اسـت  گفتـه 

انفجـاری جـا بـه جـا شـده بـود. در اعالمیه ذکر شـده 

مـواد  از  مملـو  موتـر  ایـن  کـه طالبـان می خواسـتند 

انفجـاری را بـه هـدف قتـل و کشـتار نظامیـان و غیـر 

نظامیـان بـه جـای دیگـری انتقـال دهنـد کـه شـب 

گذشـته توسـط نیروهـای قـول اردوی 201 سـیالب 

کشـف و ضبـط گردیـد.

در اعالمیـه اضافـه شـده اسـت کـه در جریـان توقـف 

ایـن موتـر در درگیـری کـه میـان نیروهـای امنیتـی و 

طالبـان صـورت گرفته اسـت، راننـده این موتر کشـته 

است. شـده 

انفجـاری چیـزی  مـواد  مقـدار دقیـق  از  اعالمیـه  در 

گفته نشـده اسـت. این در حالیسـت که در یک ماه و 

گـزارش  تازه تریـن  در  خربنـگاران  از  حفاظـت  کمیتـه   

در  روزنامه نـگار   ۳۰ دسـت کم  کـه  اسـت  گفتـه  خـود 

سـال جـاری میـالدی در جهـان جـان خـود را از دسـت 

داده انـد. در گـزارش ایـن کمیتـه کـه روز )سه شـنبه، ۲ 

از مجمـوع ۳۰  کـه  اسـت  آمـده  منتـر شـده،  جـدی( 

روزنامه نـگار، ۲۱ نفـر شـان به شـمول ۱۹ مـرد و دو زن 

شـده اند. تالفی جویانـه  قتل هـای  قربانـی 

براسـاس گـزارش کمیتـه حفاظـت از خربنـگاران، شـامر 

تالفی جویانـه  قتل هـای  قربانـی  کـه  روزنامه نگارانـی 

شـده اند، در مقایسـه بـه سـال گذشـته بیـش از دو برابـر 

سـال  گـزارش،  ایـن  طبـق  می دهـد.  نشـان  را  افزایـش 

گذشـته ۱۰ روزنامه نـگار در جهـان در ایـن گونـه حمالت 

حفاظـت  کمیتـه  بودنـد.  داده  دسـت  از  را  خـود  جـان 

قتـل  مـوارد  بیشـرین  کـه  اسـت  گفتـه  خربنـگاران  از 

خربنـگاران در سـال ۲۰۲۰ میـالدی، پـس از مکزیک در 

همزمـان بـا بیرون شـدن نیروهـای اردوی ملـی از مرکـز 

ولسـوالی اتغـر والیـت زابـل و انتقـال ایـن پایـگاه نظامی 

در  امنیتـی  منابـع  برخـی  آن،  همجـوار  ولسـوالی  بـه 

زابـل از سـقوط کامـل ایـن ولسـوالی بـه دسـت طالبـان 

نـر  بـا  افغانسـتان  ملـی  دفـاع  وزارت  انـد.  داده  خـرب 

خربنامـه ای گفتـه اسـت که پـس از بررسـی ها و به هدف 

موثریـت بهـر، نیروهـای اردوی ملـی را از ولسـوالی اتغـر 

بـه ولسـوالی شـینکی والیـت زابـل انتقـال داده انـد.

ولسـوالی  در  پایـگاه  ایـن  »از  اسـت:  آمـده  در خربنامـه 

شـینکی، در جهـت تامیـن امنیـت و حفـظ جـان و مـال 

باشـندگان هـردو ولسـوالی ذکـر شـده بـه گونـه بهـر و 

موثـر اسـتفاده خواهـد شـد.«

امـا یـک منبـع امنیتـی و شـورای والیتـی زابـل مدعـی 

انـد کـه همزمـان بـا بیرون شـدن ایـن نیروهـا و در پـی 

حمـالت طالبـان، ولسـوالی اتغـر ایـن والیـت بـه دسـت 

معتـرب  منبـع  یـک  اسـت.  افتـاده  طالبـان  جنگجویـان 

امنیتـی در زابـل کـه از ذکـر نامش در گـزارش خودداری 

کـرد روز چهارشـنبه ۲۳ دسـمرب )سـوم جـدی( به صدای 

امریـکا گفـت کـه این ولسـوالی از دو سـال به این سـو در 

 وزارت داخلـه اعـالم کـرده کـه 5 تـن 

بـه جرم قاچـاق و فروش مـواد مخدر از 

والیت هـای کابل، خوسـت، نیمـروز و پکتیکا بازداشـت 

شدند.

ایـن وزارت روز چهارشـنبه 3 جـدی بـا نـر اعالمیـه ای 

می گویـد کـه پولیـس مبـارزه بـا مواد مخـدر، بـا اجرای 

خوسـت،  کابـل،  والیت هـای  در  عملیـات  چندیـن 

نیمـروز و پکتیـکا، پنـج تـن را بـه جـرم قاچـاق و فـروش 

مـواد مخـدر بازداشـت کـرده اسـت.

دو  کابـل،  در  یک تـن  کـه  شـده  ترصیـح  اعالمیـه  در 

تـن در خوسـت، یک تـن در نیمـروز و یک تـن دیگـر در 

پکتیـکا همـراه بـا مقـداری مـواد مخـدر نـوع شیشـه، 

چـرس، هیروئیـن و یـک میـل کالشـینکوف بازداشـت 
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از صفحه1 رسپرسـت   میلـر،  کرسـتوفر 

ایـاالت  دفـاع  وزارت 

)دوم  دسـمرب   ۲۲ شـنبه  سـه  روز  متحـده 

وارد  غیرمنتظـره  سـفر  یـک  در  جـدی( 

غنـی،  ارشف  محمـد  بـا  و  شـد  کابـل 

کـرد. دیـدار  افغانسـتان  جمهـور  رییـس 

نـر  بـا  افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت 

دیـدار  در  کـه  اسـت  گفتـه  خربنامـه ای 

رونـد  مـورد  میلـر در  آقـای  بـا  آقـای غنـی 

افغانسـتان  وضعیـت  افغانسـتان،  صلـح 

نیروهـای  از  بیشـر  حامیـت  و  منطقـه  و 

شـد. صحبـت  افغـان  دفاعـی  و  امنیتـی 

میلـر  آقـای  ارگ،  خربنامـۀ  اسـاس  بـر 

افغانسـتان  در  خشـونت ها  افزایـش  از 

بـس  آتـش  تامیـن  بـر  و  نگرانـی  ابـراز 

گفتـه  او  اسـت.  کـرده  تاکیـد  دایمـی 

حکومـت  متحـده،  ایـاالت  کـه  اسـت 

نیروهـای  ویـژه  بـه  افغانسـتان  مـردم  و 

راسـتای  در  را  افغـان  دفاعـی  و  امنیتـی 

کـرد. خواهـد  کمـک  تروریـزم  بـا  مبـارزه 

بـا  امریـکا  دفـاع  وزارت  رسپرسـت 

ماموریـت  فرمانـده  میلـر،  سـکات 

و  افغانسـتان  در  ناتـو  قاطـع  حامیـت 

مسـتقر  امریکایـی  نظامیـان  از  شـامری 

اسـت. کـرده  دیـدار  نیـز  کشـور  آن  در 

یـک روز پیـش از سـفر آقای میلر بـه کابل، 

قوماندانـی  فرمانـده  مک کینـزی،  کنـت 

مرکـزی ایاالت متحـده )سـنتکام( با رییس 

از  نقـل  بـه  و  کـرده  دیـدار  غنـی  جمهـور 

اعالمیـۀ ارگ در مـورد »روند صلح و حامیت 

کردنـد. صحبـت  افغـان«  نیروهـای  از 

لـوی  میلـی،  مـارک  پیـش،  هفتـه  یـک 

ایـاالت  مسـلح  قـوای  عمومـی  درسـتیز 

متحـده نیـز بـه دوحـه و سـپس بـه کابـل 

رییـس  و  طالبـان  هیـات  بـا  کـرده  سـفر 

بـود. کـرده  دیـدار  افغانسـتان  جمهـور 

ایـاالت  جمهـور  رییـس  ترمـپ،  دونالـد 

پیـش  هفتـه  پنـج  حـدود  امریـکا  متحـدۀ 

دیگـر  نظامـی   ۲۰۰۰ کـه  داد  دسـتور 

امریکایـی افغانسـتان را تـرک کرده و تا ۱۵ 

جنـوری ۲۰۲۱ شـامر نیروهـای امریکایـی 

در افغانسـتان بـه ۲۵۰۰ نفـر کاهش یابد.

متحـده- ایـاالت  توافقنامـۀ  اسـاس  بـر 

 ۲۰۲۰ فـربوری  اواخـر  در  کـه  طالبـان 

نیروهـای  بایـد  شـد،  امضـا  دوحـه  در 

بـه   ۲۰۲۱ سـال  مـی  مـاه  تـا  خارجـی 

کننـد. تـرک  را  افغانسـتان  کامـل  گونـۀ 

 

کارتون روز

محمد هدایت 

صبحگاهـی  جنایـت  آخریـن  در  دیـروز  متاسـفانه   

و  شـده  شـناخته  هـای  شـخصیت  از  یکـی  تروریسـتان 

فعـال کشـور کشـته شـد و بدیـن ترتیـب صبـح خونیـن 

کابـل بـی قربانـی منانـد. هم چنیـن دیروز دقیقا سـاعت 

شـش و پنجـاه دقیقـه صبـح یک انفجـار دیگـر در منطقه 

دوازده صـورت گرفـت و یـک تـن از منسـوبین پلیـس در 

آن حادثـه کشـته شـد. مدتی اسـت که همزمـان با رشوع 

جلسـات شـش و نیم صبح معـاون اول ریاسـت جمهوری 

کـه بـا هـدف تامیـن امنیـت پایتخـت آغـاز گردیـد، کابل 

هـر روزه گـواه انفجـار، انتحـار و حتـی حمـالت راکتـی 

اسـت. از چنـد هفتـه بدین سـو هیـچ صبحـی در کابل با 

آرامـش آغـاز نگردیـده اسـت و هـر روز کابلیان متاسـفانه 

روز خـود را بـا صبحانـه خونیـن آغـاز مـی کننـد و ایـن 

مسـاله از نـگاه روانـی تاثیـر منفـی روی مـردم گذاشـته و 

همـه را دچار وحشـت و هراس کرده اسـت و هر شـهروند 

پایتخـت هـر صبـح در ایـن فکـر اسـت کـه امـروز نوبـت 

کیسـت؟ 

اکنـون پـس از گذشـت دو ماه از رشوع جلسـات شـش و 

نیـم نهادهـای امنیتـی و رهـربی حکومـت بایـد سـنجش 

کننـد کـه آیـا جلسـات کامیـاب بـوده اسـت و یـا دشـمن 

آن را هـم بـا شکسـت مواجـه کـرده اسـت. البته جلسـات 

شـش و نیـم بـا هـدف مهـار جرایـم جنایـی و دزدی های 

مسـلحانه در شـهر کابـل رشوع و بـدون تردیـد در ایـن 

زمینـه موفقیـت هـای چشـم گیـری داشـته اسـت. اگـر 

یـاد مـا باشـد دو مـاه قبـل کسـی حتـی در روز روشـن 

در کوچـه پـس کوچـه هـای کابـل بـا آرامـش خاطـر از 

خانـه هـای شـان بیـرون شـده منـی توانسـت. وضعیـت 

بـه لحـاظ جرایـم جنایـی بـه شـدت وخیـم شـده بـود و 

کسـی نبـود کـه از رش دزدان سـطح شـهر در امـان مانده 

باشـد. پـس از رشوع جلسـات شـش و نیـم و بـه خصوص 

اقدامـات علیـه دزدان و مجرمـان شـهری وضعیـت کمـی 

عـادی شـده اسـت و از این جهـت رخدادهـای جنایی به 

شـدت تقلیـل یافتـه اسـت. 

مسـلام در شـهر چنـد میلیـون و مزدحمـی چـون کابـل و 

نیـز بـه دلیـل فقـر و بیچارگـی و حضـور مافیـا و جنایـت 

پیشـگان حرفـه ای هـر روز چنـد حادثـه جنایـی صـورت 

مـی گیـرد. امـا جرایـم واقعـا کاهـش یافتـه اسـت و ایـن 

مسـاله مـی رفـت کـه سـبب آرامـش کامـل روانـی مـردم 

و جلـب اعتـامد مـردم بـه نهادهـای امنیتـی و حکومتـی 

گـردد. میـزان رضایت مردم نسـبت بـه نهادهـای امنیتی 

افزایـش  نیـم  و  شـش  امنیتـی  جلسـه  خصـوص  بـه  و 

داشـت و همـکاری مـردم نیـز بـا نهادهـای امنیتـی جلب 

شـده بـود. امـا متاسـفانه پـس از مدتی دشـمنان آرامش 

و رفـاه مردم افغانسـتان شـاید به خاطر تاثیرات گسـرده 

و رسیـع جلسـات شـش و نیـم بـر روی افـکار عمومـی و 

سـبوتاژ کـردن آن و یـا بـه هـر دلیلـی دیگـر دسـت بـه 

کار شـده و اکنـون روزی نیسـت کـه یـک یـا چنـد حملـه 

از  زیـادی  تعـداد  و  ندهنـد  انجـام  کابـل  در  تروریسـتی 

هموطنـان مـا را قربانـی نکننـد. 

در ایـن مـدت حتـی نـوع حمـالت انتحاری و نیـز اهداف 

داشـته  عمـده  تغییـرات  نیـز  هـا  تروریسـت  نظـر  مـورد 

انـد. مدتـی اسـت کـه بیشـر شـخصیت هـای مشـهور و 

رسـانه ای هـدف قـرار مـی گیرند. طـی هفته هـای اخیر 

چندیـن چهـره تلویزیونـی و رسـانه ای کشـور مـورد حمله 

قـرار گرفتـه انـد و تعـداد خربهایـی کـه در بـاره آنان نر 

مـی گـردد و تعـداد دفعـات نـام های شـان که در رسـانه 

هـا و شـبکه هـای اجتامعـی تکـرار مـی شـوند و تاثیـری 

کـه خربهـای ایـن گونـه حـوادث بـر روی افـکار عمومـی 

مـی گـذارد، تروریسـت هـا را ظاهرا بیشـر تشـویق کرده 

کابـل  مـردم  بـرای  هـر صبـح  خاطـر  همیـن  بـه  اسـت. 

سـفره ای از خـون و آتـش پهـن مـی کننـد. 

بـرای  حکومـت  رهـربی  اکنـون  کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه 

حفـظ جـان مـردم بایـد تدابیر بیشـری بیندیشـند و فکر 

تـازه ای بکننـد. مـن منـی توانم راهـکار موثـر و زودبازده 

مطـرح کنـم و هیچ کسـی نیز بـه تنهایی ایـن کار را منی 

امـور  متخصصیـن  و  امنیتـی  هـای  بخـش  ولـی  توانـد. 

مربـوط بـه فعالیـت هـای ضـد تروریسـتی و بـه خصـوص 

رهـربی نهادهـای امنیتـی چـاره تـازه ای بیندیشـند. آیـا 

وقـت جلسـات شـش و نیـم را تغییر مـی دهند، جلسـات 

را کـم و بـه اقدامـات عملـی بیشـر مـی پردازنـد، پـالن 

میکانیـزم  گیرنـد،  مـی  دسـت  روی  جایگزیـن  هـای 

فعالیـت هـای خـود را تغییـر مـی دهنـد و یـا هـر کاری 

مـی کننـد، بایـد قبـول کننـد کـه حمـالت تروریسـتی در 

کابـل بـه شـدت افزایـش یافته اسـت و نهادهـای امنیتی 

در ایـن زمینـه نـاکام بـوده انـد و مـردم توقـع دارنـد کـه 

وضعیـت  در  عملـی  تغییـرات  بایـد  حکومـت  رهـربی 

بدامنـی ناشـی از فعالیـت هـای تروریسـتی بیاورنـد.  

سرمقاله

صبحانه خونین برای کابل

در  وزارت  ایــن  کــه  می گویــد  صحت عامــه  وزارت 

ــفارت  ــق س ــور از طری ــه کش ــا وزارت خارج ــی ب هامهنگ

کشــور در اســالم آبــاد بــا پاکســتان در متــاس اســت تــا 

ــد.  ــش دریابن ــن چال ــرای ای ــی را ب ــد راه حل بتوانن

همچنیــن ایــن وزارت بــه متــام ریاســت های صحت عامــه 

والیــات دســتور داده اســت کــه در البراتوارهــای دولتــی 

تنهــا بــه تســت مــوارد مشــکوک بســنده کننــد و مطابــق 

ایــن اعالمیــه عمــل کننــد.

ــوي وو. ــه ش ــا اخت ــر کرون پ

ــه  ــپږو څخ ــه ش ــم ل ــې ه ــو ک ــې واليتون ــه پات ــه راز پ دغ

تــر 40 پــورې روغتيايــي کارکوونکــي پــر کرونــا ويــروس 

ــوي دي. ــه ش اخت

د عامــې روغتيــا وزارت د معلوماتــو لــه مخــې، تــر اوســه 

ــه  ــا ل ــي دکرون ــي کارکوونک ــات 42 روغتياي ــو زي ــر ټول ت

ــه کابــل کــې مــړه شــوي دي. ــه پ امل

دغــه راز 12 تنــه پــه هــرات کــې، اتــه پــه بلــخ کــې شــپږ 

پــه ننګرهــار  کــې، درې کونــړ کــې، دوه تخــار کــې او پــه 

ځينــو نــورو واليتونــو کــې يــو يــو روغتيايــي کارکوونکــى د 

کرونــا لــه املــه مــړ شــوى دى.

د افغانســتان د عامــې روغتيــا وزارت د معلوماتــو لــه 

مخــې، تــر اوســه پــه ټوليــزه توګــه پــه ټــول هېــواد 

ــه مــړه او  ــا اختــه، 212٦ تن ــر کرون ــه پ کــې 513٦0 تن

3٩٩20 تنــه بېرتــه روغ شــوي دي.

چــون  نکننــد.  مراجعــه  دولتــی  البراتوارهــای  در  کرونــا 

ــوده و  ــن البراتوارهــا کــم ب ظرفیــت تســت های موجــود در ای

ــرای واقعــات مشــکوک و جلوگیــری از  ایــن تســت ها رصف ب

شــیوع بیشــر ویــروس کرونــا در داخــل کشــور می باشــند.«

پاکســتان  ســفارت  از  ویــزا  گرفــن  اخیــر  ماه هــای  در 

بــا مشــکالت جــدی روبــرو شــده اســت. ظاهــرا ســفارت 

پاکســتان بخاطــر جلوگیــری از شــیوع بیشــر ویــروس کرونــا 

دادن ویــزا بــه افغان هــا را محــدود کــرده اســت.

شــاوخوا 4200 روغتيايــي کارکوونکــي پــر کرونــا اختــه شــوي 

دي.

رسچينــې زياتــه کــړې، چــې کابــل، هــرات، بلــخ او ننګرهــار 

هغــه واليتونــه دي چــې ډېــر روغتيايــي کارکوونکــي پــه کــې 

پــر کرونــا اختــه او مــړه شــوي دي.

ــه  ــه پ ــې، تراوس ــه مخ ــو ل ــا وزارت د معلومات ــې روغتي د عام

ــل کــې 1022 ، ننګرهــار کــې  ــه کاب هــرات کــې 103٧ ، پ

41٩ او پــه بلــخ واليــت کــې 25٧ روغتيايــي کارکوونکــي پــر 

ــه شــوي دي. ــا اخت کرون

ــدان  ــه مي ــې پ ــي چ ــه راز راغ ــې دغ ــه ک ــب پاڼ ــه وي ــه دغ پ

 ، وردګــو کــې 141، تخــار کــې 13٧، کونــړ کــې 121 

کندهــار کــې 82، بادغيــس کــې ٧4، پــروان کــې ٧4 ، 

بغــالن کــې ٧2، نيمــروز کــې ٦1، پکتيــا کــې 55، باميــان 

کــې 52 او ســمنګان واليــت کــې 45 روغتيايــي کارکوونکــي 

 وزارت صحــت افغانســتان بــرای جلوگیــری از شــیوع 

بیشــر بیــامری همه گیــر کرونــا از متــام شــهروندان 

ــارج  ــه خ ــردن ب ــفر ک ــه از س ــت ک ــته اس ــور خواس کش

کشــور بپرهیزنــد.

ایــن وزارت چهارشــنبه 3 جــدی بــا نــر اعالمیــه ای 

گفتــه اســت:» وزارت صحت عامــه افغانســتان بــه اطــالع 

هموطنانــی کــه مــی خواهنــد بــه خــارج از کشــور ســفر 

ــروس  ــه خاطــر انجــام تســت وی ــا ب ــد می رســاند ت مناین

 د افغانســتان د عامــې روغتيــا وزارت د معلوماتــو لــه 

مخــې، تــر اوســه پــه ټــول هېــواد کــې د کرونــا لــه املــه 

ــوي دي. ــړه ش ــي م ــي کارکوونک 85  روغتياي

د کرونــا پــه اړه د عامــې روغتيــا وزارت پــه ځانګــړې ويــب 

پاڼــه کــې د خپــرو شــويو معلوماتــو او ارقامــو لــه املــه پــه 

هېــواد کــې د کرونــا لــه پيــل راهيســې پــه ټوليــزه توګــه 

موج دوم کرونا؛ وزارت صحت از مردم خواسته که به خارج از کشور سفر نکنند

په افغانستان کې ٨٥ روغتيايي کارکوونکي د کرونا له امله مړه شوي

یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان ترور شد

افغانستان در سال ۲۰۲۰ میالدی دومین کشور مرگ بار برای خربنگاران بوده است

گزارش های ضد و نقیض دربارۀ سقوط ولسوالی اتغر زابل

وزارت دفاع: یک موتر مملو از مواد انفجاری در لغامن ضبط شد

وزارت داخله: ٥ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند

آبـادی و پیرفـت آن، تـالش مـی  از کشـور و  حفاظـت 

ورزنـد.«

رسوردانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری نیـز تـرور آقای 

رشـید را مایـه تاسـف خوانـده آن را کار دشـمنان صلـح و 

ثبـات در افغانسـتان توصیـف کرده اسـت. 

در پیـام دفـر مطبوعاتـی معـاون دوم ریاسـت جمهـوری 

پیـش  سـال ها  از  را  رشـید  یوسـف  »آقـای  اسـت:  آمـده 

مـردان  از  واقعـا  او  می شـناختم.  نزدیـک  از  سـو  بدیـن 

رشـید، متیـن و فهیـم ایـن وطـن و از چهره هـای فعـال و 

تأثیـر گـذار جامعـه مدنـی و نهادهـای انتخاباتـی کشـور 

مـا بود کـه در راسـتای تقویت مـردم سـاالری، ارزش های 

انتخاباتـی  بنیادهـای  و  مدنـی  جامعـه  و  دموکراتیـک 

بـزرگ  او یـک ضایعـه  کشـور، تـالش می کـرد. شـهادت 

بـرای جامعـه افغانسـتان اسـت.«

همچنیـن عبداللـه عبدالله رئیس شـورای عالـی مصالحه 

ملـی نیـز در پیامـی قتـل آقـای رشـید را یک ضایعـه ملی 

بـرای مـردم سـاالری خوانـده اسـت. در پیـام عبداللـه نیز 

نهادهـای  رسـای  صـدای  رشـید،  »یوسـف  اسـت:  آمـده 

پروسـۀ  در  وی  نقـش  بـود.  افغانسـتان  مدنـی  جامعـۀ 

مردم سـاالری و انتخابـات در کشـور در سـال های پسـین 

اثرگـذار و فراموش ناشـدنی بـوده اسـت. یوسـف رشـید، 

بـه اصـل ارادۀ مـردم در تعییـن زعامـت  تعهـد راسـتین 

سیاسـی داشـت و با امانت داری و شـفافیت کار می کرد.«

کابـل  پولیـس  سـخنگوی  فرامـرز،  فـردوس  همچنیـن 

تاییـد کـرده اسـت کـه حوالـی سـاعت ٧:00 صبـح دیروز 

چهارشـنبه، 3 جـدی در انفجـاری در ناحیـه ی دوازدهـم 

شـهر کابـل، یـک موتـر نـوع رنجـر پولیـس هـدف انفجـار 

مایـن قـرار گرفتـه کـه در آن یـک رسبـاز پولیـس جـان 

باختـه و دو رسبـاز دیگـر زخمـی شـده انـد.

نیـم اخیر شـهرکابل تقریبا همه روز شـاهد انفجارهای 

انفجـاری  حمـالت  و  اسـت  مقناطیسـی  ماین هـای 

طالبـان بـر شـاه راه ها، پل هـا و پلچک هـا و تاسیسـات 

عامـه نیـز افزایـش چشـم گیـری یافته اسـت.

افغانسـتان، سـوریه و فلیپیـن صـورت گرفتـه اسـت. پنـج 

نفـر در مکزیـک، چهـار نفـر در افغانسـتان، چهـار نفر در 

سـوریه، سـه نفـر در فلیپیـن، دو نفـر در هانـدراس، دو 

نفـر در هنـد، دو نفـر در عـراق، یـک نفـر در بنگالدیـش، 

یـک نفـر در باربـادوس، یک نفـر در کوملبیا، یـک نفر در 

ایـران، یـک نفـر در نایجریـا، یـک نفـر در پاراگوئـه، یـک 

نفـر در سـومالیا و یـک نفـر دیگر در یمن جـان باخته اند. 

ایـن کمیتـه آمـده اسـت کـه روزنامه نـگاران  در گـزارش 

در ایـن کشـورها بـه دسـت باندهـای تبهـکار و گروه های 

بـه قتـل رسـیده اند.  شـبه نظامی 

از  حفاظـت  کمیتـه  اجرایـی  مدیـر  سـیمون،  جوئـل 

را  روزنامه نـگاران  قتـل  برابـر  دو  افزایـش  خربنـگاران 

وحشـتناک خوانـده و گفتـه اسـت کـه جامعـه جهانی در 

مبـارزه با مصونـت از مجازات عامالن قتـل روزنامه نگاران 

موفـق نبـوده اسـت.

محـارصۀ طالبـان قـرار داشـت.

ایـن منبـع افزود: »سـاعت ۲:۰۰ شـب گذشـته نیروهای 

امنیتـی و برخـی مسـووالن دولتـی از طریـق هلیکوپرها 

بـه شـهر قـالت، مرکز والیـت زابل منتقل شـده و همزمان 

بـا آن، این ولسـوالی سـقوط کرد.«

عطاجـان حقبیـان، رییـس شـورای والیتـی ایـن والیـت 

نیـز بـه صـدای امریـکا گفت کـه در حـال حـارض طالبان 

کنـرول ایـن ولسـوالی را در دسـت گرفتـه انـد.

آقـای حقبیـان با انتقـاد از بیـرون کردن نیروهـای اردوی 

ملـی از مرکـز ولسـوالی اتغـر گفـت کـه بـا گذشـت هـر 

روز، طالبـان سـاحات زیـادی را در ایـن والیـت در اختیار 

رسـیده  کابل-قندهـار  شـاهراه  تـا  ناامنی هـا  و  گرفتـه 

از  امنیتـی  نیروهـای  نیـز  اسـت. در سـال های گذشـته 

نوبهـار  و  دایچوپـان  ارغنـداب،  میـزان،  ولسـوالی های 

ایـن والیـت بیـرون شـده و مراکـز ایـن ولسـوالی ها،  بـه 

جاهـای دیگـر منتقل شـدند. مقـام محلی والیـت زابل تا 

اکنـون در ایـن باره چیـزی نگفته اند و گل احمد سـیال، 

سـخنگوی والـی ایـن والیـت از دادن جزییـات در ایـن 

مـورد خـودداری کـرد. 

شـده اند.

طبـق یـک اعالمیـه دیگـر وزارت داخلـه 31 تـن مـواد 

مخـدر در پکتیـا از بیـن بـرده شـد.

مبـارزه  پولیـس  نیروهـای  کـه  اسـت  آمـده  اعالمیـه  در 

مـواد  بامـواد مخـدر عملیاتـی هدفمنـد مشـرک ضـد 

مخـدر را بـا نیروهـای قطعات خـاص پولیـس و نیروهای 

هوائـی کشـور، در ولسـوالی احمدآبا والیـت پکتیا انجام 

دادنـد. در ایـن عملیـات مشـرک یـک انبار بـزرگ مواد 

مخـدر نـوع »چـرس« را کـه مقـدار مجموعـی آن بـه 31 

هـزار کیلوگـرام می رسـد، کشـف و نابـود کردنـد.

نابـود  و  کشـف  عـالوه  بـر  کـه  می گویـد  داخلـه  وزارت 

سـازی ایـن انبـار بزرگ«چرس«؛ پنج باب کارخانه و سـه 

ماشـین پروسـس مـواد مخـدر نیـز تخریب شـده اسـت.

از حکومت و مردم افغانستان حمایت می کنیمکرستوفر میلر؛
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طالبان در میز مذاکره؛ 
در پی امتیاز؛ اما از لوله تفنگ

مردم و ٌطغیان واپس گرایی

ــه نشــده اســت. واقعیــت متاســفانه  ــان پذیرفت از طــرف طالب

ایــن اســت کــه طالبــان در رشایطــی کــه می خواهنــد در 

ــاز را از میــدان جنــگ و بحــران  ــز مذاکــره بنشــینند، امتی می

ــدون  ــه ب ــان ک ــی طالب ــزار زندان ــد. 5000 ه ــی بگیرن آفرین

تردیــد آنــان جنایــت کاران جنگــی بودنــد، بــه هــدف رســیدن 

ــدند.  ــا ش ــه ره ــدون محکم ــور ب ــای کش ــح از زندان ه ــه صل ب

ایــن  از  برخــی  کــه  می دهــد  نشــان  امنیتــی  شــواهد 

رهاشــدگان دوبــاره بــه صــف طالبــان پیوســته و بــه اقدامــات 

تروریســتی روی آورده انــد. حکومــت از ایــن بابــت هنــوز زیــر 

ــرار دارد.  ــی ق ــکار عموم ــار اف فش

واقعیــت تلــخ متاســفانه ایــن اســت کــه طالبــان بــه صلــح بــاور 

ندارنــد، آنــان تحــت رهــری پاکســتان در صلــح نیــز چیــزی 

کمــر از امــارت قبــول ندارنــد. 

منطــق طالبــان ایــن اســت کــه نــوع گفتگــوی منادیــن را بــه 

منایــش می گذارنــد، حــاال اگــر از ایــن آدرس چیــزی حاصــل 

ــازی  ــفته س ــی، آش ــا امن ــی، ن ــران آفرین ــدای بح ــد، اجن نش

افــکار عمومــی و بــی ثباتــی را در دســتور کار خویــش دارنــد 

و همــه روزه بــا کشــن خرنــگاران، فعــاالن حقــوق بــر، 

علــای دینــی، دانشــجویان و دانــش آمــوزان، فعــاالن حقــوق 

زن و افــراد ملکــی آشــفتگی روانــی ایجــاد کننــد، بحــران 

یوســف رشــید رئیــس اجرایــی بنیــاد انتخابــات آزاد و 

ــرور  ــل ت ــدی در کاب ــح روز 3 ج ــتان صب ــه افغانس عادالن

شــد. دو روز پیشــر رحمــت اللــه نیکــزاد رئیــس اتحادیــه 

خرنــگاران غزنــی در شــهرغزنی تــرور شــد. در مــورد تــرور 

آقــای رشــید هنــوز کســی یــا گروهــی اظهــار نظــر نکــرده 

ــای  ــل آق ــه ای قت ــر اعالمی ــا ن ــز ب ــت نی ــت. حکوم اس

رشــید را تقبیــح کــرده ولــی در مــورد عامــالن ایــن تــرور 

چیــزی واضحــی نگفتــه اســت.

در مــورد تــرور آقــای نیکــزاد امــا ارگ ریاســت جمهــوری 

مســئولیت را بــه عهــده طالبــان می گــذارد. دواخــان 

ــد  ــور می گوی ــت جمه ــخنگوی ریاس ــاون س ــال مع مینه پ

کــه در عقــب متــام ترورهــای خرنــگاران، طالبــان قــرار 

ــانه ها  ــه رس ــه ب ــی ک ــپ ویدیوی ــال در کلی ــد. مینه پ دارن

فرســتاده بــود گفتــه اســت:» قاتــالن خرنــگار رادیــو 

ــالن  ــد، قات ــان بودن ــای طالب ــدند اعض ــار ش آزادی گرفت

خرنــگار کابــل نیــوز در قندهــار گرفتــار شــدند اعضــای 

طالبــان بودنــد، قاتــالن احمدشــاه خرنــگار بی بی ســی 

ــد.« ــان بودن ــم، طالب ــار کردی ــت را گرفت درخوس

رحمت اللــه نیکــزاد رئیــس خرنــگاران والیــت غزنــی 

روز گذشــته در نزدیــک خانــه اش در شــهر غزنــی توســط 

تفنــگ داران ناشــناس به قتــل رســید.

بــا ایــن همــه اکنــون متــام دنیــا می داننــد کــه افزایــش 

تلفــات ملکــی، ترورهــای هدفمنــد فعــاالن حقــوق بــر، 

رســانه ای، حقــوق زنــان و علــای دینــی کار طالبــان 

اســت.

بــه تاریــخ 6 دســمر ســفارت اتحادیــه اورپــا با کشــورهای 

امریــکا، کانــادا، اســرالیا، ماموریــت ناتــو و چنــد کشــور 

را صــادر  اعالمیــه ای مشــرکی  افغانســتان  در  دیگــر 

کردنــد و از ادامــه ترورهــای هدفمنــد خرنــگاران، فعاالن 

حقــوق بــر، علــای دینــی، فعــاالن مدنی، دانشــجویان 

و در کل کشــت و خــون افــراد ملکــی درافغانســتان ابــراز 

نگرانــی کردنــد. در ایــن اعالمیــه بــه طــور واضــح از 

طالبــان وســایر گــروه هــای تروریســتی خواهــان توقــف 

ترورهــای هدفمنــد شــده بودنــد. در اعالمیــه مســئولیت 

طــور  بــه  غیرنظامیــان  کشــتار  و  ترورهــا  ایــن  متــام 

ــان گذاشــته شــده اســت. ــه عهــده طالب مســتقیم ب

در اعالمیــه بــه وضــوح از طالبــان نــام بــرده شــده و 

حمــالت طالبــان بــر افــراد ملکــی وحشــیانه و غیــر 

قانونــی خوانــده شــده اســت.

بــه تاریــخ 29 قــوس ســال روان وزارت داخلــه کشــور 

ــر  ــدود 500 غی ــته ح ــاه گذش ــه م ــه در س ــرد ک ــالم ک اع

ــای  ــار ماین ه ــاری و انفج ــالت انتح ــر حم ــی در اث نظام

ــد. ــده ان ــته ش ــان کش ــده طالب ــذاری ش کارگ

طــارق آریــن ســخنگوی وزارت داخلــه گفتــه بــود کــه ایــن 

ــاری و  ــه ی انتح ــۀ 35 حمل ــان در نتیج ــداد غیرنظامی تع

ــا مشــوره مشــاوران منطقه ای شــان  باختــه اســت. حــاال ب

بــه ایجــاد رعــب و وحشــت و ترورهــای هدفمنــد روی آورده 

اســت. 

ــد  ــی می توان ــر کس ــان ه ــق طالب ــن منط ــاس ای ــر اس ب

بــرای طالبــان هدفــی باشــد، تنهــا بــا ایــن رشط کــه 

موجــب رسو صــدای بیشــر در فضــای عمومــی شــود 

ــن وصــف  ــا ای ــی عمومــی شــود. ب ــا امنــی روان و ســبب ن

فعــاالن رســانه ای، خرنــگاران، فعــاالن حقــوق بــر، 

فعــاالن حقــوق زن، زنــان خرنــگار، علــای دینــی و 

ــا  ــتند، ت ــدف اس ــان ه ــرای طالب ــان ب ــودکان و زن ــا ک حت

ــرای شــان دســتگاه آی اس آی تعریــف  ــازی کــه ب ــه امتی ب

ــند. ــر برس ــت اگ ــرده اس ک

ولــی ایــن طــرف مــردم افغانســتان نیــز نبایــد دســت 

ــون در  ــتان اکن ــردم افغانس ــود. م ــد ب ــت و ناامی ــم گرف ک

ــت  ــد دس ــد ش ــارض نخواهن ــه ح ــد ک ــرار دارن ــی ق رشایط

آوردهــای 19 ســاله را از دســت بدهنــد. 

ــم و  ــام ک ــا مت ــت را ب ــون جمهوری ــتان اکن ــردم افغانس م

ــا هــر روزی  ــد و ب ــح میدهن ــر امــارت ترجی کاســتی اش ب

کــه میگــذرد بــه واقعیــت ســیاه طالبــان بیشــر آگاه 

میشــوند.

امنیــت روانــی خلــق کننــد و از ایــن طریــق حکومــت 

افغانســتان و همــکاران بیــن املللــی افغانســتان را وادار 

بــه قبولــی آجنــدای سیاســی مناینــد کــه توســط دســتگاه 

ــوند. ــه می ش ــتان دیکت ــی پاکس ــی و نظام ــای سیاس ه

ــت  ــر تش ــه دیگ ــت ک ــن اس ــا ای ــکار ام ــل ان ــر قاب ــه غی نکت

رســوایی ایــن گــروه از بــام افتــاده اســت. حــاال همــه دنیــا 

ــتی  ــت کار تروریس ــروه جنای ــک گ ــان ی ــه طالب ــد ک می دانن

اســت کــه بویــی از فعالیــت سیاســی نــرده و از آوان تکویــن 

تــا کنــون در خدمــت منافــع دیگــران بــوده اســت.

ــاد شــهروندان کشــور بــه ایــن  در داخــل کشــور نیــز اح

واقعیــت ســیاه واقــف گشــته انــد کــه طالبــان تنهــا آجنــدای 

جــدی کــه روی دســت دارنــد، ویرانــی کشــور، نابــودی 

ــی، انهــدام تاسیســات عامــه، کشــن کادرهــای  ــع مل مناب

ملــی و ترورهــای هدفمنــد بــرای ایجــاد بحــران امنیــت 

ــت. ــی اس روان

در دوســال اخیــر بــه خصــوص در ایــن اواخــر در والیت های 

قندهــار، هلمنــد، ارزگان و غزنــی طالبــان شکســت های 

ــه  ــی ب ــز از مدت ــت نی ــده و حکوم ــل ش ــنگینی را متحم س

ایــن طــرف در برابــر ایــن گــروه ماشــات منی کنــد. از 

ــروه  ــن گ ــدان را ای ــز می ــره نی ــز مذاک ــر در می ــی دیگ جانب

ــته  ــده کش ــذاری ش ــای کارگ ــار ماین ه ــورد انفج 50۷ م

ــده اند. ــی ش و زخم

کلیــپ ویدیویــی عیــادت مالبــرادر رئیــس دفــر سیاســی 

ــان  ــی از قومندان ــه یک ــن الل ــور زی ــر از ت ــان در قط طالب

ــای  ــی در فض ــفاخانه ای در کراچ ــان در ش ــی طالب زخم

کلیــپ  ایــن  در  می شــود.  به دســت  دســت  مجــازی 

واضــح نشــان داده شــده اســت کــه زخمیــان طالبــان در 

پاکســتان مــورد معالجــه قــرار می گیرنــد. مــال عبدالغنــی 

ــرده  ــد ک ــروه را تایی ــن گ ــان ای ــداوی زخمی ــز ت ــرادر نی ب

ــان در پاکســتان را  ــور رهــران طالب ــا حض ــت. او حت اس

نیــز تاییــد کــرده اســت.

گفتگوهــای  وقتــی  قــوس   22 تاریــخ  بــه  پیشــر 

ــرای ســه  ــه منظــور مشــوره های بیشــر ب ــی ب بین االفغان

هفتــه متوقــف شــد، هیــات دولــت افغانســتان بــه کابــل 

برگشــتند و هیــات طالبــان بــه ریاســت عبدالغنــی بــرادر 

ــد.  ــتان رفتن ــه پاکس ب

آنــان در ایــن ســفر شــان بــا عمــران خــان نخســت وزیــر 

پاکســتان و محمــود قریشــی وزیــر خارجــه پاکســتان 

ــد. ــوره کردن ــدار و مش دی

در  صلــح  کــه  می گفــت  کارشــنان  از  یکــی  بــاری 

افغانســتان زمانــی متصور اســت کــه پاکســتان از حایت 

و هزینه هــای جنــگ افغانســتان خســته شــود. واقعیــت 

امــر همیــن اســت، تــا زمانیکــه پاکســتان از هزینه هــای 

جنــگ افغانســتان خســته نشــود، تــا زمانیکــه وجوهــات 

ــع  ــوان منب ــه عن ــان ب ــج همچن ــورهای خلی ــی کش رشع

اصلــی مراکــز افراطیــت، طالــب پــروری و تجهیــز طالبان 

ــر  ــه آی اس آی و مــدارس سلفیســتی ایــن کشــور رسازی ب

شــود و در نهایــت تــا زمانیکــه بیالنــس قــدرت میــان دو 

همســایه افغانســتان و پاکســتان بــه موازنــه نرســد، صلــح 

پایــدار و ثبــات در کشــور مــا آمدنــی نیســت.

حــرف جــدی هــان بــود کــه بــاری رئیــس جمهــور غنــی 

ــالم  ــگ اع ــک جن ــا در ی ــا م ــتان ب ــه پاکس ــود ک ــه ب گفت

ــرار دارد. ناشــده ق

ــال  ــج س ــتان در پن ــت افغانس ــح حکوم ــای صل تالش ه

ــت.  ــوده اس ــف ب ــور وص ــح در خ ــوزه صل ــته در ح گذش

ــده  ــات مذاکــره کنن ــه هی ــی ب ــور غن ــی رئیــس جمه وقت

دســتور می دهــد کــه در مــدت کــه بــرای مشــوره بــه 

کشــور بازگشــته انــد، بــا متــام اقشــار مــردم افغانســتان 

بایــد مشــوره کننــد. ایــن اقــدام منایانگــر خــط واضــح و 

شــفاف بــرای رســیدن بــه صلــح پایــدار و مردمــی اســت. 

رهــری نظــام افغانســتان می خواهــد در گفتگوهــای 

صلــح تنهــا از مــردم افغانســتان و منافــع افغانســتان 

ــد.  ــی کن منایندگ

بارهــا توســط دولــت افغانســتان آتش بــس پیشــنهاد 

شــده اســت، امــا تــا کنــون جــز دو مــورد ســه روزه، دیگــر 

سید امین بهراد

مهدی شیزاد

در ایــن فصــل از زندگــی جمعــی در افغانســتان و در ایــن 

ــتان  ــردم افغانس ــه¬ی م ــن هم ــن رسزمی ــخ ای ــه¬ی تاری بره

ــح  ــدای صل ــه از آن ن ــحرگاهی ک ــه س ــد ب ــه ان ــم دوخت چش

ــد و  ــه ده ــردم هدی ــرای م ــش ب ــد آرام ــد و امی ــات برخزی و ثب

نســیم مالیــم و خوشــی بــوزد و متــام گــرد و غبــار ســیاه نیــم 

ــی  ــرد. باران ــه را ب ــن جامع ــای ای ــمنی ه ــگ و دش ــرن جن ق

ببــارد و نشــانه هــای خــون صدهــا هــزار آدم ایــن کشــور 

را بشــوید و در فضــای دوســتی و بــرادری، بــا آن قطــرات 

ــی  ــتی مل ــح و آش ــای صل ــه ه ــد جوان ــبز کن ــاران، س زالل ب

ــا  ــتان ب ــردم افغانس ــتی م ــح و آش ــای صل ــه. در فض در جامع

ــاد  ــان در ابع ــی ش ــاع زندگ ــود اوض ــش در بهب ــاس آرام احس

اقتصــادی، فرهنگــی و علمــی ســعی مناینــد. بجــای صــدای 

ــا  ــی ه ــل خوش ــدای ُده ــب و ص ــگ مکت ــدای زن ــار ص انفج

ــه گــوش برســد.  ــن خــاک ب از کوچــه هــا و دهکــده هــای ای

ــان  ــر انس ــا و ه ــته ه ــن خواس ــت ای ــانی اس ــی انس ــه آرمان چ

افغانســتانی مســتحق آن. مــردم افغانســتان بــا تحمــل همــه 

ــد  ــل جدی ــار فص ــه در انتظ ــی صران ــون ب ــا، اکن ــت ه مصیب

ایــن خیطــه اســت کــه در آن دیگــر هــر روز آدم کشــته نشــوند. 

جوانــان بــا آرزوهــای جوانــی اش در خــاک و خــون نغلطنــد. 

کــودکان معصــوم در میــدان بــازی هــای کودکانــه¬ی شــان 

جنــگ و هزینــه هــای اســتخوان شــکِن تحمیلــی بــر 

ــور گــرم جنــگ، متامــی  ــم قــرن تن مــردم افغانســتان؛ نی

ــکلی  ــه ش ــتان را ب ــردم افغانس ــای م ــواده ه ــراد و خان اف

ــت.  ــوزانده اس س

کســی را منــی تــوان یافــت کــه زجــر و شــکنجه¬ی ایــن 

نــا بســامانی هــای ایــن نیــم قــرن افغانســتان را نچشــیده 

ــه  ــی در جبه ــد و گروه ــای نظام¬من ــتار ه ــند. کش باش

هــای جنــگ و حتــی در بازداشــت گاهــای غیــر انســانی 

بنــام زنــدان هــا. مببــارد هــای بــی رحانــه¬ی رژیمــی 

و قتــل هــای هدفمنــد در جامعــه از جانــب طــرف هــای 

درگیــر جنــگ در افغانســتان فاجعــه هــای انــد کــه ایــن 

مــردم بــا متــام وجــود تجربــه منودنــد. جنــگ هــای 

خامنــان ســوز تنظیمــی بــه بهانــه¬ی رســیدن بــه قــدرت، 

و کشــتار مــردم بــی دفــاع در چنــان جنــگ هــا  آرامــش 

ــهر  ــه آرمانش ــور ب ــن کش ــات را در ای ــح و ثب ــای صل و فض

دســتنیافتنی تبدیــل منــوده اســت. خــون و دشــمنی 

ــن مــردم  ــخ ای ــد شــده از جنــگ، خاطــرات تل هــای تولی

ــواع  ــاری و ان ــای اجب ــرت ه ــا، مهاج ــت ه ــت. معلولی اس

حقــارت هــای دیگــر ایــن مــردم همــه زاده¬ی فصــل 

ــت.  ــور اس ــن کش ــار ای ــگ و دوران غمب جن

ــای عــزت  ــا و احی ــظ ارزش ه ــده سیاســی، حف نظــام آین

ملــی و بیــن املللــی و تاریخــی؛ عنــوان افغانســتان گرچــه 

ــن  ــا ای ــت، ام ــد اس ــن جدی ــن رسزمی ــار ای ــخ پُرب در تاری

عنــوان میــراث دار قســمتی از افتخــارات بــزرگ متدنــی 

دارای  افغانســتان  ملــت  ایــن خیطــه¬ی متدنیســت. 

عــزت و افتخــارات عظیــم فرهنگــی و تاریخــی اســت، 

ــی  ــمند متدن ــروِت ارزش ــداری از آن ث ــای آن و میراث احی

ــا داشــن صلــح و ثبــات و ترویــج روحیــه  – فرهنگــی را ب

بــرادری و برابــری و تشــکیل دولــت و نظــام سیاســی همــه 

ــوان تصاحــب شــد. نظــام  شــمول و همــه پســند، مــی ت

جمهــوری اســالمی بــا رویکــرد اصالحــی سیســتاتیک و 

پویــا در افغانســتان ایــن فرصــت را بــه مــردم افغانســتان 

ــا  ــت. ب ــت یاف ــی دس ــم میهن ــن مه ــه ای ــا ب ــد داد ت خواه

ــه ســازی  ایجــاد نظــم سیاســی در درون کشــور و نهادین

بنیــاد هــای مــردم ســاالری و حفــظ ارزش هــای انســانی، 

ــی  ــد؛ وقت ــان خواهــد آم ــه ارمغ ــی ب ــود داخل ــات و بهب ثب

چنیــن شــود، عــزت بیــن املللــی بــرای افغانســتان کســب 

خواهــد شــد. افغانســتان بــا نظــام هــای فرســوده و تعصب 

زا هرگــز منــی توانــد بــه ســکو هــای معتــر منطقه¬یــی و 

ــن  ــخ ای ــار تاری ــار ب ــأله را ب ــن مس ــد. ای ــه زن ــی تکی جهان

ــه منــوده اســت.  ُملــک تجرب

مــردم افغانســتان منــی خواهنــد در معرکــه¬ی گــرِم 

ــه  ــت ک ــکار و هویداس ــوند؛ آش ــزوم ش ــی هی واپس¬گرای

مــردم مســلان افغانســتان راهــی را کــه در گذشــته 

گذرانــده  تحمیلــی  غیــر  یــا  تحمیلــی  تاریــخ  هــای 

ــات  ــا و تجربی ــان راه ه ــرا چن ــی رود؛ زی ــرار من ــت تک اس

ــتان  ــه¬¬ی افغانس جــزء عقــب گرایــی و انجــاد جامع

چیــزی دیگــری در پــی نداشــته اســت. ملــت افغانســتان 

در فصــل حســاس تاریــخ قــرار دارد و در ایــن ســپهر 

موجــود، همــه¬¬ی مــردم مســولیت دارنــد کــه نســبت بــه 

رسنوشــت و آینــده جمعــی خــود آگاهانــه عمــل مناینــد. 

نظــام سیاســی در جامعــه دقیقــا تعییــن کننــده  و جهــت 

دهنــده متامــی امــوری اســت کــه افــراد یــک جامعــه بــا 

آنــان رو بروســت و جــزء جــدا ناپذیــر رسنوشــت شــان 

خواهــد بــود. برایــن اســاس صلــح خواســت حیاتــی مــردم 

افغانســتان اســت، امــا صلــح را مــردم افغانســتان خواهان 

اســت کــه در آن حقــوق و آزادی هــا و ارزش هــای انســانی 

ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــود. م ــه نش ــه گرفت ــه معامل ــردم ب م

هــان پیانــه¬ی کــه از ادامــه¬¬ی جنــگ و خونریــزی 

ــوق اساســی و  ــه¬ی حق در کشــور انزجــار دارد، از معامل

انســانی شــان در فراینــد صلــح نیــز متنفــر اســت. نظــام 

سیاســی و حاکمیــت سیاســی کــه احــرام بــه ارزش هــای 

بنیادیــن و رشفمندانــه¬ی متام مردم افغانســتان نداشــته 

باشــد هــم وزِن بــا نــا امنــی هــای کشــنده اســت. مــردم و 

نســل جدیــد افغانســتان طوفــان و طغیــاِن اســت در برابــر 

ــه  ــوان ک ــر عن ــا ه ــم ب ــه و دگاتیس ــای خودکام ــام ه نظ

باشــد. ســزاوار ایــن نســل و مــردم نیســت کــه یکبــار دیگــر 

ــازد.  ــور س ــان را ک ــان ش ــی چش دود واپس¬گرای

ــا  ــد. اطفــال و کــودکان مــردم ب غوطــه بخــون شــان نگردن

ــد و از  ــب برون ــتان و مکت ــوی کودکس ــه س ــاس آرام ب احس

تــرس انفجــار، انتحــار و جنــگ و اختطــاف در امــان باشــند. 

مــادران ایــن رسزمیــن دیگــر هرگــز منــی خواهنــد جوانــان 

شــان کشــته شــوند، زنــان ایــن ملــک دوســت ندارنــد 

شــوهران شــان را در حملــه¬ی انتحــاری از دســت بدهنــد. 

ــذا،  ــت. ل ــزاوار نیس ــور س ــن کش ــال ای ــرای اطف ــی ب یتیم

صلــح خواســت اساســی مــردم افغانســتان اســت و صلــح بــا 

عــزت و رشفمندانــه تــا در فضــای صلــح بتواننــد از متامــی 

داشــته هــای انســانی و حقــوق بــری و اســالمی خویــش 

ــه  ــت ک ــتانی اس ــر افغانس ــق ه ــن ح ــند. ای ــوردار باش برخ

در فضــای صلــح زندگــی آبرومندانــه را تجربــه مناینــد و بــا 

ــات زندگــی کــه شایســته¬¬ی انســان  فرصــت هــا و امکان

هــای امروزیســت مجهــز باشــند. مــردم افغانســتان از جنگ 

بیــزار انــد و بــا صــدای رســا و حــق طلبانــه، آمــدن صلــح و 

فضــای بــرادری و برابــری انســان محــور را در روشــنی نظــام 

ــد.  ــی کنن ــتان آرزو  م ــالمی افغانس ــوری اس جمه

ــت  ــردم و مل ــان؛ م ــردم و رسنوشــت ارزشــمند انســانی آن م

افغانســتان هاننــد ســایر انســان هــا و مســلانان کشــور 

هــای اســالمی حــق دارنــد در فضــای صلــح زندگــی منایــد. 

ــای  ــه از ارزش ه ــت ک ــتان اس ــردم افغانس ــته¬ی م شایس

آزادی، تعلیــم و تربیــه، صنعــت و پیرفــت، موجودیــت 

و خــورد  بــزرگ  هــا، داشــن ســازمان هــای  دانشــگاه 

اجتاعــی و فرهنگــی، حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب 

ــه ارزش هــای  ــان و احــرام ب شــدن، احــرام بــه حقــوق زن

ــی  ــاد زندگ ــی ابع ــند در متام ــالمی پس ــمول اس ــان ش انس

اجتاعــی مــردان و زنــان در جامعــه افغانســتان برخــوردار 

باشــد. قربانــی اصلــی جنــگ نیــم قــرن اخیــر افغانســتان 

ــه  ــی ک ــام سیاس ــا نظ ــت. بن ــوده/ اس ــور ب ــن کش ــردم ای م

ــمردن  ــرم ش ــا مح ــانی را ب ــای واالی انس ــد ارزش ه بتوان

ــدون در نظرداشــت  حــق و حقــوق همــه افــراد جامعــه ب

ــای  ــور و در فض ــخ کش ــن تاری ــل نوی ــژاد در فص ــس و ن جن

صلــح بــرآورده ســازد، اعتبــار بــاالی نــزد مــردم افغانســتان 

خواهــد داشــت. مــردم ایــن رسزمیــن مــرارت هــای فــراوان 

تاریخــی را ناشــی از نظــام هــای سیاســی در حافظــه دارد. 

ســازمان سیاســی یــا دولتــی کــه بــر بنیــاد اصــول اساســی 

همــه شــمول شــکل نگیــرد هرگــز التیامــی نخواهــد بــود بــر 

درد هــای نیــم قرنــه¬ی ایــن ملــت. نظــام سیاســی کــه بــه 

نحــوی بــه توتالیریســم قومــی یــا گروهــی ماننــد گذشــته 

منتــج و منجــر شــود، منکــی خواهــد بــود بــر ذخــم ناســور 

ایــن ملــت. بنابرایــن در فضــای صلــح و فــردای بعــد از 

جنــگ، افغانســتان نیــاز مــرم بــه نظــام سیاســی دارد کــه 

بــرای متــام مردمــان ایــن کشــور جذبــه داشــته و از احــرام 

ــد.  ــوردار باش ــت برخ و مروعی

ــن  رسنوشــت ارزشــمند و انســانی مردمــان و شــهروندان ای

کشــور الیــق نظــام سیاســی اســت کــه در آن همــه¬ی 

ــردان افغانســتان در آن ارزش  ــان و م ــردم افغانســتان، زن م

ــد.  ــود را بیاب ــانی خ انس

عقــب ماندگــی در متــام ســطوح زندگــی مــردم، زایــش 

و افزایــش بــی اعتــادی هــای بــزرگ میــان مــردم 

ــکننده،  ــای ش ــدی ه ــته بن ــیم و دس ــتان و تقس افغانس

همــه منشــأی جنگــی دارد. 

ایــن جنــگ کــه نزدیــک بــه نیــم قــرن در افغانســتان دوام 

ــار  ــد، ب ــتان ان ــردم افغانس ــی اش م ــت و قربان آورده اس

ــن قلمــرو. جنــگ  ــان ای ــر دوش مردم ســنگینی اســت ب

ــن را در درون  ــه¬ی ای ــه زمین ــد ده ــای چن ــدال ه و ج

جامعــه مهیــا ســاخته تــا جامعــه انباشــته از ادبیــات 

نفــرت و روحیــه¬ی افراطیــت شــود. جنــگ شــالوده¬ی 

نظــم اجتاعــی را فــرو پاشــانده و مــردم ســخت در گــرو 

ــون  ــر و خ ــتار بیش ــب کش ــی در قال ــی امنیت ــی حیای ب

بیشــر و نایــل آمــدن بــه ســعادت اخــروی بهــر؛ گــرگ 

ــاراج  ــه ت ــم و ب ــوب مافیایس ــادی در چارچ ــی اقتص وارگ

بــردن قــوت الیمــوت مــردم و دهــا مــرض دیگــری رایــج 

ــا  ــه افغانســتان، همــه حاصــل جنــگ اســت. ب در جامع

ایــن حــال امیــد از میــان مــردم نرفتــه انــد و اکنــون نیــز 

ــوی  ــه از آن ب ــد ک ــه ان ــم دوخت ــه¬ی چش ــه روزن ــردم ب م

ــه مشــام مــی رســد.  صلــح ب

افغانســتان؛  مــردم  دیرینــه¬¬ی  آرزوهــای  و  صلــح 
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 بازی با اعداد              3181
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3076    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3351
شاه سفید را در خانه  d4 حرکت دهید. 

3380

جواب هدف         2828
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ثور
تجارت تان به شکســت منجر خواهد شد، و یا مشــارکت ها ی تان از هم جدا 
خواهد شــد، و واقعا این موضوع می تواند شما را ناراحت کند. برای مدت زمان 

طوالنی ممکن است حس کنید 

جوزا
ممکن اســت یک وظیفه بزرگ را به پایان برسانید و برای یک کار جدید برنامه 
ریزی کنید. به خانواده تان نیز فکر کنید. ممکن اســت زمان آن باشــد که از 

سرعت خود کم کنید. فردا روز دیگری خواهد بود. 
 

سرطان
ممکن اســت بعد از، از دست دادن یک هدف مهم دچار استرس شوید. آن 
را وارد جــو خانواده تان کنید! باید ســعی کنید که دالیل واقعی شکســت 

کنید. پیدا  را  خود 

اسد
ممکن است شــریک عاطفی تان با شما بحث کند که تمام وقت خود را به کار 
کــردن اختصاص مــی دهید. به هر طریقی نمی توانید مزایای مالی به دســت 
آورید، زیرا خطراتی برای شــما وجود دارد. باید بیشتر به استراحت کردن تان 

توجه کنید.

سنبله
ممکن است مود خوبی نداشته باشید زیرا که یکی از شرکای کاری تان در تالش 
است که شما را فریب دهد. ممکن است زمانی را به صحبت کردن اختصاص دهید 

تا سوتفاهم ها را حل کنید. 

حمل
یکی از بســتگان سالمند به شما در حل مشکالت احساسی کمک می کند. باید 
اعتماد به نفس داشــته باشید و سعی کنید که خسته کننده نباشید. امروز بعد 

از ظهر، اخباری از یک دوست دریافت می کنید 

میزان
به نظر می رســد که با مشــکالت مالی مواجه می شــوید و نیاز است که 
تصمیمــات مهمی بگیرید. امروز برای برنامه ریزی آینده روز خوبی اســت. 
نتایج تالش های تان شروع به نمایان شدن می کنند. زمان به دست آوردن 

سود مالی فرا رسیده است.

عقرب
ممکن است به یک ســفر بروید. می توانید خوشبین باشید، برای هر چیزی 
که برنامه ریزی کرده اید. روابط با دوســتان تان بســیار خوب پیش می رود. 
شریک عاطفی تان ممکن است اصرار کنند که حمایت بستگان را قبول کنید. 

قوس
فرصتــی دارید تا به یک پــروژه جدید کاری بپیوندیــد، اما نباید تصمیمات 
عجوالنه ای بگیرید. ممکن اســت امروز به وضوح فکر نکنید و انتخابات تان 

بهترین نخواهد بود. فرصت خوبی دارید تا امروز موفق شوید. 

جدی
به دلیل مشکالت مالی ناراحت هستید. از بحث کردن اجتناب کنید وگرنه 
به راحتی به دعوا تبدیل می شــود. می توانید به حس ششم تان اطمینان 

کنید.

دلو
ممکن است با شریک عاطفی تان به دلیل بستگان و همسایه ها دعوا کنید. امروز 
روز خوبی برای کسب و کار نمی باشد. در این شرایط نامطلوب باید آرام باشید و 

سعی کنید که استراحت کنید. از خیالپردازی اجتناب کنید.

2829

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

وجود داشته باشد.
 9  کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 

جا ـ بار ـ ابر ـ پا ـ پارک ـ 
کار ـ باریک ـ اجر ـ جاری 
ـ کجا ـ برپا ـ برای ـ اکبر 
ـ کبرا ـ یار ـ ریا ـ رای ـ 
باج ـ جابر ـ جبار ـ ارج ـ 

کجابـ  اجیرـ  باک.
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حوت
به نظر می رســد که عالقمند به تغییر محل کار نیستید. آرامش خود را حفظ 
کنید  وگرنه همه چیز بدتر خواهد شــد. یکی از بستگان سالمند ممکن است 
دیدگاهش را به شما تحمیل کند. از دعوا کردن اجتناب کنید. سعی کنید بیشتر 

استراحت کنید.

 شطرنج                     3352

پ

آهوبچهـ  ادامهـ  باشــندهـ  پروانگانـ  تالشـ  ثباتـ  جگرخراشـ  چایخانه 
ـ حیاتـ  خلقتـ  دردآلودـ  ذکاوتـ  رســمیتـ  زورمندـ  ژندهـ  سرشارـ  
شکستـ  صفراـ  ضربهـ  طوفانـ  ظهورـ  عقربهـ  غزالـ  فراهتـ  قنددانـ  

کبدـ  لیلیـ  مهمانـ  نوقدمـ  وطندارـ  هوس بازـ  یادنامه.
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WhatCulture  :منبع

اولیـن تریلـر تازه تریـن فلـم جـان لـی هنـکاک بـا عنـوان »چیزهـای 
کوچک« که با حضور سـه بازیگر برنده اسـکار سـاخته شـده، منترش 
شـد. دنـزل واشـینگنت، رامی مالک و جـرد لتو با هـم در اولین تریلر 
فلـم »چیزهـای کوچـک« دیـده شـدند. مالـک جایـزه بهرتیـن بازیگر 
مـرد را بـرای ارایـه تصویری از فردی مرکوری در »بوهمین راپسـودی« 
دریافـت کـرده و لتـو جایـزه بازیگـر نقـش مکمـل را بـرای »کلـوپ 
خریـداران داالس« برده اسـت. واشـینگنت هـم ۲ جایزه اسـکار برای 
بهرتیـن بازیگـر مـرد در »روز تعلیـم« و بهرتیـن بازیگـر نقـش مکمـل 

بـرای »افتخـار« در کارنامـه دارد.
تریلـر فلـم روانشناسـانه »چیزهـای کوچک« کـه برمبنـای فلمنامه ای 

از جـان لـی هنـکاک سـاخته شـده، دیروز منترش شـد.
مالـک  و  پلیـس لس آنجلـس  نقـش دیـک  فلـم واشـینگنت  ایـن  در 
نقـش همـکار وی را بـازی می کنـد. آنها در حین تحقیـق روی پرونده 
یـک قاتـل بـه هـم برمی خورنـد. شـخصیت لتـو هـم مظنـون اصلی و 
شـخصیت ارسارآمیـزی اسـت کـه روابـط بیـن ایـن سـه در مرکـز فلـم 

قـرار دارد.
ناتالـی مورالـس، تـری کینـی، کریـس باویـر، جوریـس جارسـکی، 

ایزابـل آرایـزا و مایـکل هایـت دیگـر بازیگـران فلـم هسـتند.
»چیزهـای کوچـک« ۲۹ ژانویـه )۱۰ بهمـن( در سـالن های سـینام 
ایـن فلـم  بـه صـورت همزمـان پخـش خواهـد شـد.   HBO Max و 
نخسـینت فلـم از فهرسـت فلم هـای بـرادران وارنر اسـت کـه همزمان 

در سـینامها و بـه صـورت آنالیـن پخـش می شـود.

سه اسکاری در یک قاب؛ 
دنزل  جدید  فلم  تریلر 

شد منتشر  واشینگتن 

ولـی کارگـردان فلـم رسیعـت جـان دی بونـت در ابتـدا قصد داشـت 

تـام هنکـس را بـرای نقـش پلیـس شـجاع و قهرمـان فلمـش انتخاب 

کنـد و هنکـس را بـه دنبـال اتوبوسـی بفرسـتد کـه اگـر رسعتـش زیر 

۵۰ مایـل بـر سـاعت می رفـت منفجـر می شـد.

ولـی هـردوی تام هـا )هنکس و کـروز( بازی در این فلـم را رد کردند و 

راه بـرای کیانـو ریـوز باز شـد کـه سـتاره ای تازه نفس بود. این اکشـن 

تریلـر متاشـایی کیانـو ریـوز را بـه عنـوان قهرمـان اکشـن بـه سـینام 

معرفـی کـرد و مسـیر را بـرای او همـوار کـرد تـا در نهایت بـه فلم های 

بهـادری  بـزن  »ماتریکـس«  رسـید. حـاال هـم کـه در »جـان ویـک« 

شکسـت ناپذیر شـده اسـت.

تـام هنکـس اما هنـوز هم به عنـوان بازیگر فلم های اکشـن شـناخته 

منی شـود و ترجیـح می دهـد هیجـان و دلهـره را در درام های جنگی 

و فلم هـای مثـل »راز داوینچـی« تجربه کند.

Nixon 5. نقش ریچارد نیکسون در فلم نیکسون

ایـن یکـی مـورد ویـژه ای بود چـون تام هنکـس مدتی قرارداد داشـت 

تـا در فلمـی دیگـر نقـش رئیـس جمهـور ریچـارد نیکسـون را بـازی 

کنـد، در پـروژه ای بـرای دیزنـی بـه نـام »تعصـب ریچـارد نیکسـون« 

)The Passion of Richard     Nixon( اگرچـه ایـن فلـم هیچ وقـت 

بـه مرحلـه ی تولیـد نرسـید و رنـگ پـرده را هـم ندیـد.

ولـی وقتـی اولیـور اسـتون تصمیـم گرفـت داسـتان زندگـی سـی و 

هفتمیـن رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده را در فلمـش روایـت کند، از 

پـروژه ی کنسـل شـده ی تـام هنکـس با خرب بـود و بـرای همین رساغ 

او رفـت تـا نقـش نیکسـون را برایـش بـازی کنـد.

ولـی هنکـس معتقـد بود در آن زمان مناسـب نقش نیکسـون نیسـت 

و آنتونـی هاپکینـز بـه جـای او آمـد و نقـش ریچارد نیکسـون منحرص 

بـه فـرد را بـرای اولیـور اسـتون بـازی کـرد. بـا اینکـه نیکسـون اولیور 

اسـتون در گیشـه شکسـت سـنگینی خورد، در مراسـم اسـکار سـال 

۱۹۹۵ نامـزدی بهرتیـن بازیگـر نقـش اول را نصیب آنتونـی هاپکینز 

کـرد. در سـویی دیگـر تـام هنکـس مشـغول صداپیشـگی وودی در 

موفق تریـن مجموعـه فلـم انیمیشـنی متـام دوران یعنـی »داسـتان 

رساغ  هـاوارد  ران   »۱۳ »آپولـو  در  هم زمـان  و  بـود  اسـباب بازی«  

می رفـت. فضایـی  ماجراجویی هایـی 

 Gangs 6. نقـش بیـل قصـاب در فلم دار و دسـته های نیویورکی

Of New York

بـا اینکـه االن تصـور هـر بازیگـر دیگـری بـه جـز دنیـل دی لوئیـس 

در نقـش بیـل قصـاب برایـامن ناممکـن اسـت، ولـی در مقطعـی کـه 

قـرار بـود پروسـه ی سـاخت دار و دسـته ی نیویورکـی را کلیـد بزننـد 

تعـدادی نـام مطـرح دیگـر بـه میـان آمـده بـود. رابـرت دنیـرو و ویلـم 

دفـو در مقاطـع مختلـف برای ایفای نقـش بیل انتخاب شـده بودند. 

طبـق گفتـه ی اسکورسـیزی، تـام هنکـس هـم از فلمنامـه خوشـش 

آمـده بـود ولـی بـه دلیـل تداخـل برنامه هایش بـا »جاده ای به سـوی 

تباهـی« )Road    to Perdition( سـام منـدس موفـق بـه حضـور در 

نشـد. فلم 

تـام هنکـس عالقـه ی زیـادی بـه دراک جنایـی سـام منـدس پیـدا 

کـرده بـود و بـا کاراکـرت مایـکل سـولیوان آن فلـم حسـابی اجسـاس 

درک  رو  مـرد  ایـن  »واقعـا  گفتـه:  جایـی  در  او  می کـرد.  نزدیکـی 

می کـردم. اگـه بچـه داشـته باشـین می دونیـن کـه تـو چـه موقعیـت 

افتـاده.« احساسـی پیچیـده و ویرانگـری گیـر 

پـس در نهایـت نقـش به دنیـل دی  لوئیس رسـید و او هـم کاراکرتی 

حیرت انگیـز خلـق کـرد که به خاطرش باری دیگر نامزد اسـکار شـد. 

حضـور تـام هنکـس هـم در جـاده ای به سـوی تباهی واکنـش مثبت 

منتقـدان را بـه همـراه داشـت و همـه بـازی او را در کنار پـل نیومن و 

دنیـل کـرگ سـتودند. بنابراین هردوی این بازیگرها در سـال ۲۰۰۲ 

موفقیت هـای زیادی کسـب کردند.

کاندیدهـای نقش هری قرار داشـتند، کسـانی مثل هریسـون فـورد، مایکل 

کیتـون،  جـف بریجـز و بیـل موری.

ولـی پیـش از آنکـه در نهایـت نقـش را بـه بیلـی کریسـتال پیشـنهاد دهند، 

تـام هنکـس آن را رد کـرده بـود و فرصـت بـازی در مقابـل مـگ رایـان را از 

دسـت داد )ولـی بعدهـا در فلم هایـی مثـل بی خـواب در سـیاتل و ای میـل 

داری بـا او همبـازی شـد(. گویـا هنکـس در آن زمـان حـس می کـرد ایده ی 

فلـم کمی سـبک و سـاده اسـت.

کریسـتال نقـش را از آن خـود کـرد و نامـزد گلـدن گلـوب هـم شـد. او در 

و  داد  ادامـه  را  هنکـس  تـام  مسـیر  حرفـه ای اش  فعالیت هـای  ادامـه ی 

مایـک  یعنـی  پیکسـار  انیمیشـنی  کاراکرتهـای  از  یکـی  صداپیشـگی 

گرفـت. عهـده  بـه  را  هیوالهـا  کمپانـی  در  وازوفسـکی 

 The شاوشـنک  در  رسـتگاری  فلـم  در  دوفریـن  انـدی  نقـش   .3

Shawshank Redemption

مثـل خیلـی دیگـر از فلم هـای ایـن لیسـت،  تام هنکـس بازی در رسـتگاری 

در شاوشـنک را رد کـرد تـا بـه فلم دیگری برسـد.

وقتـی فرانـک دارابونـت تصمیـم گرفـت اقتباسـی سـینامیی از رمـان کوتـاه 

اسـتیفن کینـگ بسـازد، بـرای نقـش اصلی فلـم یعنـی انـدی دوفرین رساغ 

گزینه هـای آشـنای زیـادی رفـت. تـام کـروز، کویـن کاسـترن و البتـه تـام هنکـس. 

همگـی بـه دالیـل مختلفـی نقـش را رد کردنـد. تام کـروز متایلی نداشـت زیر دسـت 

آب«  »دنیـای  در  بـازی  داشـت مشـغول  کاسـترن  کویـن  بـرود،  تـازه کار  کارگردانـی 

Waterworld  می شـد و هنکـس هـم تصمیـم گرفـت بـه جـای ایـن فلم در »فارسـت 

گامـپ« بـازی کند.

تـام هنکـس رفـت تـا دومیـن اسـکارش را بـا فارسـت گامـپ بگیـرد، و نقـش انـدی 

 IMDb دوفریـن بـه تیـم رابینـز رسـید. فلمی کـه رتبـه ی اول را در بیـن فلم هـای برتر

از آن خـود کـرده اسـت.

پـس انـگار در نهایـت بـه نفـع همـه شـد. البته بـه جـز کوین کاسـترن که بـه احتامل 

زیـاد حـرت زیـادی خـورده کـه فلمـی ماندگار مثـل شاوشـنک را از دسـت داد و در 

دنیـای آب بـازی کرد.

Speed 4. نقش جک تراِون در فلم رسعت

تـام هنکـس در طـول سـالیان درازی کـه بازیگـری کـرده، در ژانرهـای متنـوع زیادی 

ظاهـر شـده اسـت و تقریبـا در هر ژانـری خوش درخشـیده.

ولـی بـا ایـن حـال وقتـی بـه فلم هـای هیجان انگیـز و اکشـن و نفس گیـر می رسـیم،  

تـام هنکـس اولین اسـمی نیسـت که به خاطرمان می آید و اسـتودیوها هـم او را برای 

ایـن ژانـر در نظـر منی گیرند.

وقتی اسـم تام هنکس را می شـنویم، ناخودآگاه به یاد بی شـامر شـخصیت 

به یادماندنـی و دوست داشـتنی می افتیـم کـه ایـن بازیگر محبـوب به آن ها 

جـان بخشـیده اسـت. یـاد عروسـک گاوچرانـی می افتیـم کـه وفـاداری  و 

مسـئولیت پذیری اش دل خیلی هـا را شـاد کـرده، یـاد فریادهـای مـردی 

تنهـا در جزیـره ای دور افتـاده کـه تنهـا دوسـت و همراهـش )توپـی بـه نـام 

ویلسـون( را صـدا مـی زد، و یـاد فرمانـده ای مهربـان و دلسـوز کـه بـرای 

نجـات رسبـاز رایـان خـودش را فـدا کرد. کارنامـه ی تام هنکس پر اسـت از 

فلم هـا و نقش هـای دلنشـین و زیبـا و محبـوب و مهـم.

ولـی در کنـار ایـن همـه فلـم خوب، تعـدادی نقش هـم وجود دارنـد که تام 

هنکـس بـه دالیلـی موفـق بـه ایفـای آن هـا نشـد. بعضی هایشـان فلم های 

خیلـی موفقـی شـدند و بعضـی هـم شکسـت های سـنگینی خوردنـد. در 

طـول سـال های مختلـف، ایـن بازیگـر برنـده ی دو اسـکار فرصت بـازی در 

آثـار محتلـف و از ژانرهـای متنوعـی را از دسـت داد، حـاال چـه بـا قصـد 

قبلـی و چـه بـه دلیـل تداخـل برنامه هایـش. از علمـی تخیلی هـای مهم تا 

درام هایـی کـه آرزوی هـر بازیگـری بـود کـه در آن هـا حضور داشـته باشـد.

هرکسـی آرزویـش اسـت کـه بـا تـام هنکـس کنـد، ولـی فلم هایـی کـه در 

ادامـه معرفـی می کنیـم بنـا بـر دالیلـی موفـق نشـدند او را کنار خودشـان 

باشند. داشـته 

Groundhog Day ۱. نقش فیل کانرز در فلم روز موش خرما

یـاد  بـه  و  تـام هنکـس بی شـام شـخصیت مطـرح  بیـل مـوری هـم مثـل 

و  ویـژه  جذابیـت  بـا  مـوری  دارد.  بازیگـری اش  کارنامـه ی  در  ماندنـی 

دهـه ی  اولیـه ی  سـال های  در  رصیحـش  و  نیافتنـی  دسـت  شـوخ طبعی 

۸۰ بـه سـینام معرفـی شـد و خیلـی زود راهـش را بـه فلم هـای محبـوب و 

کـرد. بـاز  پربیننـده  پروژه هـای 

ولـی نزدیـک بـود یکـی از مشـهورترین نقش هایـی کـه بـازی کـرد را بـه 

سـتاره ی دیگـری بدهنـد. کمدی کالسـیک روز مـوش خرما بـه کارگردانی 

هارولـد رمیـس کـه در سـال ۱۹۹۳ اکـران شـد. رمیـس در مصاحبه هایـی 

گفتـه اسـت کـه اولیـن انتخابش بـرای بـازی در این فلـم تام هنکـس بوده 

اسـت. تـام هنکـس بعدهـا بـه رمیـس گفتـه: »تـو ایـن فلـم متاشـاچیا باید 

منتظـر باشـن تـا شـخصیت اصلـی تغییـر کنـه و از آدمـی بداخـالق بـه 

آدمـی خـوب و مهربـون تبدیـل بشـه. ولی مـن همیشـه نقش آدمـای خوبو 

بـازی می کنـم و اگـه منـو انتخـاب می کـردی ایـن تغییـر خیلـی بـه چشـم 

منی اومـد. ولـی بیـل موری پشـت و جلوی دوربین شـخصیت پر شـیطنتی 

داره و مخاطـب بـا دیدنـش منی دونـه چه انتظاری داشـته باشـه و غافلگیر 

میشه.«

البتـه تـام هنکـس هـم در آن زمـان بیـکار نبـود و مشـغول بـازی در فلـم 

»فیالدلفیـا« شـد کـه بـه خاطـر اسـکار گرفـت، و همزمـان »بی خـواب در 

سـیاتل« را هـم در هـامن سـال بـازی کـرد.

 When Harry 2. نقـش هـری برنـز در فلـم وقتـی هـری سـالی را دیـد

Met Sally

احتـامال در سـینام هیـچ زوجـی بـه انـدازه ی هـری برنـز و سـالی آلربایـت 

شـناخته شـده نیسـتند.

شـیمی حیرت انگیـز بیلـی کریسـتال و مـگ رایـان در متـام دقایـق فلـم 

باعـث شـد تـا تهـدادی از بهرتیـن و بـه یـاد ماندنی تریـن لحظـات ژانـر 

کمـدی رمانتیـک در همیـن فلـم شـکل بگیـرد.

ولـی بیلـی کریسـتال تنهـا بازیگـری نبـود کـه بـرای نقـش هـری در نظـر 

گرفتـه بودنـد. تعـدادی از بزرگرتیـن و مشـهورترین نام هـای هالیـوود بیـن 

دوازده نقش ماندگار سینما که تام هنکس رد کرده است - بخش اول

یکـی از مهمرتیـن فلم هایـی کـه سـاخت آن در سـال ۲۰۲۰ اعـالم 
شـد، فلـم فضایـی تـام کـروز و داگ لیـامن بـا بودجـه ۲۰۰ میلیـون 
دالری بـود کـه بـه اولین فلم بلند و داسـتانی هالیـوود تبدیل خواهد 
تـام  پـروژه همچنیـن  ایـن  فلم بـرداری می شـود.  فضـا  در  کـه  شـد 
کـروز را بـه اولیـن سـتاره ای تبدیـل می کنـد کـه بـه ایسـتگاه فضایی 
بیـن املللـی بـرای فلم بـرداری یـک اثـر مـی رود؛ البتـه اگـر روسـیه 
نتوانـد ایـن کار را بـرای نخسـتین بـار انجـام دهـد. مـاه گذشـته بود 
کـه اسـکای نیـوز گـزارش داد، Channel ۱ در همـکاری بـا آژانـس 
فضایـی روسـیه بـرای فلمـی بـه نـام »چالـش« در نظـر دارنـد که یک 
بازیگـر را در اکتـرب سـال ۲۰۲۱ بـه ایسـتگاه فضایـی بیـن املللـی 
بفرسـتند. گفتـه می شـود اطالعیـه انتخـاب بازیگـران ارسـال شـده 
و هم چنیـن الزم نیسـت ایـن متقاضیـان بازیگـران حرفـه ای باشـند؛ 
امـا بایـد سـن آن هـا بیـن ۲۵ تـا ۴۰ و از نظـر جسـمی بـرای ایـن 
کار مناسـب باشـند. فقـط شـهروندان روسـی شـامل ایـن موضـوع 
می شـوند. طبـق گفتـه اسـکای نیوز ایـن بازیگـران زن بایـد ۵۰ الی 
۷۰ کیلوگـرم وزن داشـته باشـند و بتواننـد فاصلـه یـک کیلومـرتی را 
در سـه و نیـم دقیقـه یـا کمـرت بدونـد. در چهـارم مـاه مـی  بـود کـه 
اعالم شـد تام کروز با ناسـا و کمپانی ایالن ماسـک به نام »اسـپیس 
اکـس« در پـروژه ای جدیـد بـا هـم همـکاری خواهنـد داشـت. داگ 
لیـامن هـم پیـش از ایـن بـا تـام کـروز در فلـم »لبـه فـردا« همـکاری 

داشـته اسـت. فلم نامـه ایـن پـروژه در حـال نوشـنت اسـت.

روسیه یا تام کروز که پیشتر به فضا 
خواهد رفت؟

نشر شده در: دیجی کاال مگمترجم: پوریا شجاعی



رئـال مادریـد امشـب در دیـداری کـه حکـم تلـه 

را دارد، بـه مصـاف گرانـادا خواهـد رفـت. زیـزو 

روز گذشـته از بازیکنانـش خواسـت تـا حریـف را 

جـدی بگیرنـد.

رئـال مادریـد پـس از 4 بـرد متوالـی در اللیـگا 

و رسـیدن بـه پلـه دوم در ورزشـگاه آلفـردو دی 

اسـتفانو میزبـان گراناداسـت. تیم شـگفتی سـاز 

دو فصـل اخیـر فوتبال اسـپانیا کـه در رده هفتم 

روزهـای  بهرتیـن  گرانـادا  هرچنـد  دارد.  قـرار 

تاریخـش را پشـت رس مـی گـذارد ولـی از لحـاظ 

نـام و اعتبـار در ردیـف تیـم هـای بـزرگ اللیـگا 

قـرار نـدارد و رئـال مادریـد نشـان داده اسـت که 

فصـل جـاری قـدرت کسـب نتایـج دور از انتظـار 

برابـر چنیـن تیـم هایـی را دارد.

از سـه شکست فصل رئال در اللیگا دو شکست، 

خانگـی و برابـر تیـم هایـی مثـل کادیـز و آالوس 

بـوده اسـت و در لیـگ قهرمانـان نیـز رئـال بـه 

شـاختار در ورزشـگاه دی اسـتفانو باخـت. ایـن 

در حالـی اسـت کـه رئـال همیـن فصل توانسـته 

بیلبائـو و دیگـر رقبـای  اتلتیکـو، سـویا،  بارسـا، 

در  دهـد.  شکسـت  راحتـی  بـه  را  باالنشـین 

لیـگ قهرمانـان نیـز تیمـی کـه رفـت و برگشـت 

بـه شـاختار باخـت، توانسـت اینـرت را دو بـار و 

گالدبـاخ را نیـز در بـازی مـرگ و زندگـی مغلـوب 

. کند

بـه همین دلیـل تردید و بیم هـواداران رئال برای 

بـازی امشـب طبیعـی اسـت. در واقـع مشـخص 

نیسـت برابر گرانادا کدام نسـخه از رئال را شاهد 

خواهیـم بـود. تیم متحول شـده یک مـاه اخیر یا 

تیمـی کـه بـا دسـت کـم گرفـن حریـف، از یـک 

بـرد خانگـی به راحتـی محروم خواهد شـد.

رئـال در صـورت برتـری بـار دیگـر بـا اتلتیکـو هم 

امتیـاز خواهـد شـد)با دو بـازی بیشـرت( و زیدان 

نیـز روز گذشـته در نشسـت خـری خـود اخطار 

داد کـه بـازی برابـر گرانادا بسـیار دشـوار خواهد 

بـود. بازیکنـان رئـال پیغـام زیـرو را گرفتـه اند؟

هشدار زیدان؛ بازیکنان رئال پیغام را گرفتند؟

ورزش
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بعـدی بخـش قابـل توجهـی از آرای رای دهنـدگان لیکـود 

رای دهنـدگان  مـی رود  انتظـار  داد.  خواهـد  دسـت  از  را 

حـزب لیکـود در انتخابـات جدیـد بـه گیـدون سـعار رقیب 

راسـت گرای نتانیاهـو رای دهند.نتانیاهـو بـه دلیـل نحـوه 

قـرار  و  گرفتـه  قـرار  انتقـاد  مـورد  کرونـا  بحـران  مدیریـت 

اسـت در اوایـل سـال جدیـد بـه پرسـش های مربـوط بـه 

ادعاهـای فسـاد در دادگاه پاسـخ دهـد.  بنـی گانتس هم 

بعیـد اسـت از انتخابـات جدیـد پارملانـی سـود برد چون 

جایـگاه  در  تنهـا  نظرسـنجی ها  آخریـن  در  او  حـزب  کـه 

ششـم یـا هفتـم قـرار گرفتـه اسـت.

برخـوردار  خـود  دوره ای  ریاسـت  از  گانتـس  ائتالفـی 

نخواهـد بود.برگـزاری انتخابـات در دوره هـای مختلف 

بنیامیـن  علیـه  قضایـی  پرونده هـای  پیگیـری  بـا 

نتانیاهـو نیـز در ارتبـاط بـوده اسـت. ارسائیل از سـال 

۲۰۱۸ بـه ایـن سـو بـا بحـران تشـکیل دولـت روبـه رو 

اسـت. در  انتخابـات  پارملانـی هیـچ یـک از دو حـزب 

بـزرگ ارسائیـل موفـق بـه کسـب اکرثیـت کرسـی های 

پارملـان ارسائیـل ۱۲۰ کرسـی  بـود.  پارملـان نشـده 

دارد و بـرای تشـکیل دولـت، کسـب ۶۱ رای الزامـی 

انتخابـات  در  نتانیاهـو  نظرسـنجی ها،  طبـق  اسـت. 

پارملـان ارسائیـل بـه دلیـل بـروز اختـالف میـان احـزاب ائتالفی 

دولـت بـر رس بودجـه ایـن کشـور منحـل شـد. قـرار اسـت در ۲۳ 

مـارچ ۲۰۲۱ انتخابـات جدیـد پارملانـی در ایـن کشـور برگـزار 

 . شود

پارملـان ارسائیـل )کنسـت( بـا پایـان یافـن مهلـت توافـق بر رس 

بودجـه کشـور، نیمه شـب سه شـنبه ۲۲ دسـمر منحـل شـد. بـا 

انحـالل کنسـت قـرار اسـت در ۲۳ مـارچ ۲۰۲۱ بـرای چهارمین 

دور ظـرف دو سـال گذشـته انتخابـات پارملانـی برگـزار شـود.

میـان  اختـالف  بـروز  ارسائیـل  پارملـان  انحـالل  اصلـی  دلیـل 

رشیـک  و  لیکـود  حـزب  از  وزیـر  نخسـت  نتانیاهـو،  بنیامیـن 

اسـت. بـوده  دولـت  بودجـه  رس  بـر  گانتـس   بنـی  او،  ائتالفـی 

نتانیاهـو قصـد داشـت تنهـا بودجـه سـال ۲۰۲۰ تصویـب شـود 

سـال  بودجـه  همزمـان  خواسـت  نتانیاهـو  از  گانتـس  بنـی  امـا 

۲۰۲۱ را نیـز ارائـه کنـد و یـک بودجـه واحـد تصویـب شـود. امـا 

ایـن خواسـت گانتـس عملـی نشـد.

خرگـزاری فرانسـه گـزارش داده اسـت، کنسـت پیشـنهاد بـرای 

بودجـه  کـرد.  رد  را  بودجـه  انداخـن مهلـت تصویـب  تاخیـر  بـه 

سـال ۲۰۲۰ بایـد تـا ۳۱ دسـمر و بودجـه سـال ۲۰۲۱ نیـز تـا 

پنجـم جنـوری ۲۰۲۱ تصویـب شـود.

عمـر دولـت ائتالفـی ارسائیـل طوالنـی نبـود. بنیامیـن نتانیاهـو، 

رهـر حـزب محافظـه کار لیکـود با بنـی گانتـس، فرمانده پیشـین 

ارتـش ایـن کشـور و رهـر لیسـت موسـوم بـه "آبـی و سـفید" در 

آوریـل سـال جـاری بـر رس تشـکیل یـک دولـت ائتالفـی بـزرگ 

توافـق کـرده بودنـد. 

را  وزیـری  نخسـت  پسـت  مـاه   ۱۸ نتانیاهـو  اسـت  بـوده  قـرار 

نوامـر  اواخـر  در  گانتـس  بنـی  دوم  دور  در  و  بگیـرد  برعهـده 

دولـت  شکسـت  بـا  امـا  شـود  ارسائیـل  وزیـر  نخسـت   ۲۰۲۱

پارلمان اسرائیل منحل شد؛ انتخابات بعدی در سه ماه آینده

واکنش اولیورکان به جدایی قریب الوقوع آالبا

پوتین قانون مصئویت قضایی مادام العمر برای 
روسای جمهور پیشین روسیه را امضاء کرد

جدایی مسی از بارسا؛ پرواز به سمت روساریو

ترکیه روزنامه نگار افشاگر را به ۲۷ سال زندان محکوم کرد

سـوی  از  موتـر  سـوخت  و  سـالح  فـروش  از  تصاویـری  و 

در  افراطـی  گـرای  اسـالم  گروه هـای  بـه  ترکیـه  دولـت 

کـرد. منتـر  را  داعـش  جملـه  از  سـوریه، 

بـه جاسوسـی  متهـم  گـزارش  انتشـار چندیـن  از  پـس  او 

شـد و مخفیانـه بـه آملـان گریخـت. او پیـش از سـفر بـه 

آملـان مـورد یـک سـوء قصـد نافرجـام قـرار گرفـت.

رجـب طیـب اردوغـان، رئیـس جمهـور ترکیـه در واکنـش 

بـه مـدارک و تصاویـری کـه ایـن روزنامه نگار منتـر کرده 

بـود هشـدار داد كـه دونـدار »هزینـه سـنگینی« خواهـد 

بـدون  اسـتانبول  در  دادگاه  جلسـه  پرداخت.آخریـن 

برگزارشـد. او  وکالی  و  متهـم  حضـور 

کـه  کرده انـد  اعـالم  باسـابقه  نـگار  روزنامـه  ایـن  وکالی 

دادگاه جـان دونـدار کامـال سیاسـی اسـت و دادگاه تنهـا 

مقاصـد سیاسـی و مـورد نظـر دولـت را دنبـال می کنـد و 

بـه همیـن دلیـل مـروع نیسـت.

دولتـی  ارسار  بـه  »دسرتسـی  جـرم  بـه  را  دونـدار  دادگاه 

به دلیـل  و  مـاه   ۹ بـه ۱۸ سـال و  بـه منظـور جاسوسـی« 

»عضویـت در گـروه تروریسـتی« بـه هشـت سـال و ۹ مـاه 

زنـدان محکـوم کـرد.
اولیـن  از  یکـی  دونـدار  شـد.  محکـوم  زنـدان  سـال 

روزنامـه نـگاران تـرک بـود که در سـال ۲۰۱۵ شـواهد 
روزنامـه  سـابق  رسدبیـر  و  مشـهور  نـگار  روزنامـه  دونـدار،  جـان 

بـه ۲۷  بـه طـور غیابـی توسـط دادگاهـی در ترکیـه  جمهوریـت 

تغییـر جهـت دارد و مـا هـم می خواهیـم بـه خواسـته اش 

احـرتام بگذاریـم. مـا همـه تالش مـان را کردیـم کـه دیوید 

دسـت  از  کنـد.  متدیـد  مونیـخ  بایـرن  بـا  را  قـراردادش 

دادن او قطعـاً ناراحت کننـده اسـت، امـا نـه فقـط از نظـر 

و  داریـم  محدودیت هایـی  یکـری  هـم  مـا  اقتصـادی. 

برویـم.« فراتـر  آنهـا  از  منی توانسـتیم 

خصـوص مدیربرنامه هایـش پینـی زاهـاوی نخواسـتند 

کـه روی ایـن فـرش قرمـز قـدم بگذارنـد. پـس مـا هـم 

کمـی بعـد آن فـرش را جمـع کردیـم.«

کان ادامـه داد:» دیویـد 12 سـال اسـت کـه در بایـرن 

مونیـخ حضـور دارد و 10 سـال آنهـا بـا عنـوان بازیکن 

او قصـد  نظـر می رسـد کـه  بـه  بـوده اسـت.  حرفـه ای 

اولیـور کان اسـطوره بایـرن هـم تاکیـد کرد کـه جدایـی دیوید آالبا 

ناراحـت کننـده اسـت ولـی باشـگاه هـر کاری بـرای متدیـد انجـام 

داد.

بهرتیـن  از  یکـی  کـه  مونیـخ  بایـرن  اتریشـی  سـتاره  آالبـا  دیویـد 

بازیکنـان ایـن تیـم طـی فصـول اخیر بـوده، آخرین سـال قـرارداد 

خـود بـا باواریایـی هـا را پشـت رس مـی گـذارد و بـه نظـر می رسـد 

کـه بایـد جدایـی او از ایـن تیـم را قطعـی تلقـی کـرد؛ اتفاقـی کـه 

یـا در جنـوری رخ خواهـد داد یـا تابسـتان 2021.

هنـوز مشـخص نیسـت چالـش جدید مدافع اتریشـی بایـرن مونیخ 

در چـه تیمـی رقـم خواهـد خـورد امـا شـواهد حاکـی از آن اسـت 

کـه خـود ایـن بازیکـن عالقه منـد اسـت فوتبال خـود را در اسـپانیا 

و در رئـال مادریـد  ادامـه دهـد. بـا ایـن حـال در صورتـی کـه این 

اتفـاق رخ ندهـد، لیـگ برتـر انگلیـس محتمـل تریـن گزینـه بـرای 

او خواهـد بـود. یـک روز پـس از تأکیـد کارل هاینتـس رومنیگـه 

باشـگاه  ایـن  اینکـه  دربـاره  مونیـخ  بایـرن  باشـگاه  اجرایـی  مدیـر 

متـام تـالش خـودش را بـرای حفظ داویـد آالبا انجام داده اسـت و 

او مـی توانـد بـا هـر باشـگاهی وارد مذاکـره شـود، اولیـور کان نیز 

ایـن موضـوع را تأییـد کـرد کـه باواریایی هـا تـالش دیگـری بـرای 

متدیـد قـرارداد ایـن مدافـع اتریشـی انجـام نخواهنـد داد.

سـنگربان سـابق بایـرن مونیـخ و از اعضـای هیـدت مدیره باشـگاه 

روشـن  بسـیار  آالبـا  دربـاره  باشـگاه  رویکـرد  گفـت:»  بیلـد  بـه 

اسـت. مـا فـرش قرمـز بـرای دیویـد آالبـا پهـن کردیـم و تـا حـدی 

کـه برای مـان مقـدور بـود بـه او پیشـنهاد دادیـم. امـا دیویـد و بـه 

شـوند.

رونالـد کومـان رسمربـی بارسـا بـه دلیـل تقویـم 

بازیکنانـش  بـه  روز   4 تنهـا  هـا  بـازی  فـرده 

در  دوشـنبه  روز  بایـد  همـه  و  داده  اسـرتاحت 

باشـند. حـارض  بارسـلونا  مترینـی  کمـپ 

لیونـل مسـی شـب گذشـته پـس از امتـام دیـدار 

برابـر وایادولیـد از کاروان بارسـلونا جـدا شـد.

لیونـل مسـی شـب خاصـی  بـرای  شـب گذشـته 

برابـر  بارسـا   3-0 برتـری  در  توانسـت  او  بـود. 

گلزنـی  خانـه  بیـرون  بـازی  یـک  در  و  وایادولیـد 

رکـورد  پلـه،  از  گـذر  بـا  ترتیـب  ایـن  بـه  و  کنـد 

بیشـرتین گل زده بـرای یـک تیـم باشـگاهی را به 

ثبـت برسـاند. او 644 گل بـا پیراهـن بارسـا بـه 

اسـت. رسـانده  مثـر 

پـس از امتـام بـازی، جـت اختصاصـی مسـی در 

فـرودگاه "ویانوبـال"، منتظـر او بـود تـا بـه سـمت 

روسـاریو پـرواز کنـد. جـت اختصاصـی مسـی از 

از  قبـل  و سـاعاتی  بـود  فـرودگاه  ایـن  دیـروز در 

ال  فـرودگاه  بـه  وایادولیـد  و  بارسـا  بـازی  رشوع 

پـرات بارسـلونا پـرواز کـرد تـا همـر و فرزنـدان 

هـم  مسـی  لیونـل  بـرد.  وایادولیـد  بـه  را  مسـی 

پـس از امتـام بـازی بـه خانـواده اش ملحـق شـد 

تـا بـرای تعطیـالت کریسـمس کـه امسـال 4 روزه 

و کوتـاه تـر از هـر زمانـی اسـت، راهـی روسـاریو 

فرامـگ ملپـارد دیگـر روی شـش بازیکـن خـود حسـاب منـی کنـد و قطعـا 

تابسـتان بعـد بایـد راهـی تیمـی دیگـر شـوند.

چلسـی تابسـتان شـلوغ و پر رسو صدایی در نقل و انتقاالت داشت.

حکـی زیـاش، کای هاورتـز و تیمـو ورنـر بـا رصف هزینـه های گـزاف پیراهن 

چلسـی را بـه تـن کردنـد و تیاگـو سـیلوا نیـز بـرای تقویـت خـط دفـاع آمـد. 

آبـی هـا تـا بـه اینجـای فصـل در رده پنجـم قـرار دارنـد و در لیـگ قهرمانـان 

نیـز بـه عنـوان تیـم اول صعـود کردند.

ادعـای  طبـق  و  دارد  را  بیشـرت  خریدهـای  قصـد  همچنـان  امـا  چلسـی 

"میـرر"، همیـن زمسـتان حـارض اسـت 80 میلیـون یـورو بـرای دکالن رایس 

هافبـک دفاعـی ملـی پـوش وسـتهام هزینـه کنـد. آبـی هـا بـرای تابسـتان 

بعـد نیـز ارلینـگ هالنـد سـتاره نـروژی دورمتونـد را مـی خواهنـد و رقیبـی 

بـود. و منچسـرتیونایتد خواهنـد  یوونتـوس  رئـال،  بـرای  بـزرگ 

بازیکـن تیمـش حداقـل  طبـق همیـن گـزارش، فرانـک ملپـارد روی شـش 

بـرای فصـل بعـد حسـاب منـی کنـد و از بیـن آنهـا ممکـن چنـد نفـر همیـن 

زمسـتان جـدا شـوند. آنتونیـو رودریگـر، مارکـوس آلونسـو، ژروژینیـو، دنـی 

درینـک واتـر، کریستیانسـن و بارکلی در فهرسـت سـیاه چلسـی قـرار گرفته 

انـد تـا فهرسـت ایـن تیـم خلـوت تر شـود.

6 بازیکن در فهرست 
خروجی باشگاه چلسی

امسـال با آن موافقـت کردنـد. والدیمیر پوتین، 

رئیـس جمهـوری روسـیه در جریـان ایـن همـه 

پرسـی امـکان حضـور در قدرت تا سـال ۲۰۳۶ 

میـالدی را بـه دسـت آورد.

اسـت  شـده  بینـی  پیـش  جدیـد  قانـون  در 

کـه روسـای جمهـوری سـابق را تنهـا بـه جـرم 

»خیانـت ملی« یا دیگر جرائم سـنگین و پس از 

موافقـت دیوان عالی و دادگاه قانون اساسـی و 

همچنیـن رای دو سـوم اعضـای هـر دو مجلس 

روسـیه مـی تـوان تحـت پیگـرد قـرار داد. بنا به 

قانـون جدیـد روسـای جمهـوری روسـیه پـس 

عضویـت  بـه  شـان  زمامـداری  دوره  پایـان  از 

شـورای فـدرال )مجلـس اعـال( در خواهند آمد 

تـا مصنویتـی دوگانـه داشـته باشـند. اعضـای 

قضایـی  مصونیـت  از  روسـیه  فـدرال  شـورای 

مصونیـت  قانـون  تغییـر  هسـتند.  برخـوردار 

روسـای جمهـوری پیشـین روسـیه ماه گذشـته 

گیـری  کنـاره  احتـال  بـر  مبنـی  را  شـایعاتی 

والدیمیـر پوتیـن از قـدرت پدیـد آورد. کرملیـن 

ایـن شـایعات را تکذیـب کـرده اسـت.

والدیمیـر پوتیـن، رئیـس جمهـوری روسـیه روز 

سـه شـنبه ۲۲ دسـمر قانونـی را امضـاء کـرد 

کـه براسـاس آن روسـای جمهـور پیشـین ایـن 

کشـور به صـورت مادام العمـر مصونیت قضایی 

خواهنـد داشـت.

آمـده اسـت کـه روسـای  ایـن قانـون  در مـن 

جمهـوری پیشـین روسـیه را منـی تـوان تحـت 

پیگـرد کیفـری و اداری قـرار داد. این مصونیت 

روسـای  کـه  اقداماتـی  بـه  محـدود  قضایـی 

جمهور پیشـین در دوره حضورشـان در کرملین 

ایـن  بـه  بنـا  شـد.  نخواهـد  انـد  داده  انجـام 

قانـون پولیس روسـیه امکان بازداشـت روسـای 

جمهـوری پیشـین، بازجویـی از آنهـا یـا تفتیش 

منزلشـان را نخواهـد داشـت.

پیشـین  جمهـوری  روسـای  قضایـی  مصونیـت 

روسـیه پیـش ازایـن تنهـا شـامل اقداماتـی می 

خـود  زمامـداری  دوره  طـول  در  آنهـا  کـه  شـد 

انجـام داده انـد. قانـون جدید بخشـی از متمم 

هـای جدیـد قانـون اساسـی روسـیه اسـت کـه 

رای دهنـدگان در جریان همه پرسـی تابسـتان 

ماریو گوتزه: می توانستم به بایرن مونیخ برگردم
ماریـو گوتـزه مـی گویـد از بـازی در آیندهـوون 

راضـی اسـت ولـی بایـرن مونیـخ هـم بـه دنبـال 

بایـرن  در  را  فوتبالـش  توانسـته  مـی  و  بـوده  او 

ادامـه دهـد. ماریو گوتزه سـتاره 28سـاله آملانی 

امسـال تابسـتان بوروسـیا دورمتونـد را تـرک کرد 

و بـه آیندهـوون پیوسـت. گوتـزه حـاال مـی گویـد 

برایـش ممکـن بـوده که بـه بایـرن مونیـخ برگردد 

و حتـی در ایـن بـاره با اولی هوینـس صحبتهایی 

داشـته اسـت. البته گوتزه می گوید االن از بازی 

بـرای آیندهـوون راضی و خوشـحال اسـت. گوتزه در 

فاصلـه سـالهای 2013 تـا 2016 در بایـرن مونیـخ 

بـازی می کرد. او سـپس بـه دورمتوند پیوسـت و زیر 

نظـر یورگـن کلـوپ دو بـار پیاپـی فاتح بونـدس لیگا 

شـد. امـا گوتـزه در ادامـه نتوانسـت در حـد انتظـار 

ظاهـر شـود و در نهایـت راهـی آیندهـون شـد. ماریو 

گوتـزه در گفتگـو بـا نریـه بیلـد گفـت:" اگـر بـازی 

هایـم را دیده باشـید مشـخص اسـت که دوبـاره دارم 

از فوتبـال لـذت می بـرم. اگر جنوری گذشـته میزان 

رضایتـم از ده بـه دو رسـیده بـود االن به 9 برگشـته و 

بـه زودی ده از ده مـی شـود". گوتـزه در ادامه اضافه 

کـرد:" مـن و اولـی هوینـس در تابسـتان بـه رصاحت 

دربـاره آینـده ام و برنامـه های بایـرن صحبت کردیم. 

بـه مـن گفتند به عنـوان یک فـرد و یک فوتبالیسـت 

برایـم ارزش زیـادی قائـل هسـتند و آمـاده انـد که به 

بایـرن بـرم گرداننـد. امـا در نهایـت تصمیـم بـر ایـن 

شـد کـه به هالنـد بیایم و پیراهـن آیندهـون را بر تن 

کنم".

شورای فتوای امارات: واکسین کرونا 
حتی با ژالتین خوک هم مباح است

کرونـا  ویـروس  واکسـین  اضطـرار،  صـورت  در 

مشـمول ممنوعیـت اسـتفاده از خـوک نخواهد 

بـود چـرا کـه اولویـت حفاظـت از جـان و بـدن 

انسـان اسـت.

اعظـم  مفتیـان  آسوشـیتدپرس،  گـزارش  بـه 

کـه  افزوده انـد  نظـر  ایـن  توجیـه  در  امـارات 

ژالتیـن خـوک، در حکـم دارو اسـت و غـذا بـه 

شـار منـی رود کـه اسـتفاده از آن حرام باشـد.

بـه  ابتـال  مـورد  هـزار   ۱۹۵ از  بیـش  تاکنـون 

کوویـد-۱۹ در امـارات شناسـایی شـده و ۶۴۲ 

نفـر جـان خـود را در اثـر ایـن بیاری از دسـت 

داده انـد.

متحـده،  عربـی  امـارات  فتـوای  شـورای 

عالی تریـن نهـاد مذهبـی ایـن کشـور بـا صدور 

از  مسـلانان  اسـتفاده  کـرد  اعـالم  فتوایـی 

واکسـین کرونـا، حتـی بـا وجـود ژالتیـن خـوک 

اسـت. مبـاح  آن  ترکیـب  در 

ایـن فتـوا در حالـی صادر می شـود کـه دغدغه 

مومنـان مسـلان از بـه کار رفـن ژالتین خوک 

از  را  نگرانی هـای  واکسـین،  ایـن  ترکیـب  در 

امتنـاع کاربـرد آن در بـرای جلوگیری از شـیوع 

ویـروس دوچنـدان کـرده بود.

فتـوا  شـورای  رئیـس  بیـه،  بـن  عبداللـه  شـیخ 

در توضیـح ایـن دسـتور دینـی گفتـه اسـت کـه 

سه مأمور پولیس فرانسه به ضرب گلوله کشته شدند
سـوی  بـه  تیرانـدازی  بـا  سـاله   ۴۸ مـرد  ایـن 

مأمـوران یکـی از آن هـا را کشـت و دیگـری را از 

ناحیـه ران زخمـی کـرد.

او سـپس خانـه را بـه آتـش کشـید و بـه سـوی 

مأمورانـی کـه در محـل حـارض بودنـد شـلیک 

کـرد کـه در پی ایـن تیرانـدازی دو مأمـور دیگر 

کشـته شـدند.

سـه  ایـن  شـدن  کشـته  فرانسـه  کشـور  وزارت 

مأمـور در مأموریتـی در پـی خشـونت خانگی را 

تأییـد کـرده اسـت.

کـه  زنـی  مـی رود  احتـال  گزارش هـا،  طبـق 

پولیـس بـرای نجـات او در محـل حـارض شـد 

باشـد. زنـده 

سـه مأمـور پولیـس فرانسـه در مرکز این کشـور 

پـس از دریافـت گزارش هایی در مورد خشـونت 

گلولـه  رضب  بـه  محـل  در  حضـور  و  خانگـی 

کشـته شـده و یـک مأمـور دیگـر زخمـی شـده 

اسـت. سـه مأمـور پولیـس فرانسـه پـس از ایـن 

کـه گزارش هایـی از خشـونت خانگـی دریافـت 

کردند شـامگاه سه شـنبه ۲۲ دسـمر در حالی 

کـه بـرای نجـات یـک زن از دسـت یک مـرد در 

محـل حـارض شـده بودنـد در نزدیکـی "پوی دو 

دم" بـر اثـر تیرانـدازی ایـن مرد کشـته شـدند.

بنـا بـر گـزارش خرگزاری هـا، پولیـس منطقـه 

می گویـد، زن بـه پشـت بام خانـه پناه بـرده بود 

و مأمـوران تـالش داشـتند او را نجـات دهنـد.
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بازسازیبهبهرهبرداریسپردهشد

 وزارت صحـت عامـه بـا دایـر کـردن نشسـت در مـورد دفع مسـئوالنه زباله هـای طبی بـا اداره ملی 

محیـط زیسـت و انجمـن شـفاخانه هـای خصوصـی، خاطر نشـان کرده اسـت که زبالـه های طبی 

یکـی از عوامـل گسـرش بیـاری های سـاری و انتانی اسـت و نهاد های صحی بایـد در مورد دفع 

زبالـه های صحی مسـئوالنه عمـل کنند.

ایـن وزارت روز چهارشـنبه 3 جـدی بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه اسـت که بـرای وقایه از انتـان منابع 

هنگفتـی بـه مـرف می رسـد و بایـد در قبـال دفـع زباله هـای طبـی کـه باعـث انتشـار انتـان می 

گـردد نیـز توجـه صـورت گیـرد تا از انتشـار انتـان در محیـط زیسـت جلوگیری صـورت گیرد.

داکـر وحیـد مجـروح معیـن عرضـه خدمـات صحـی، از مسـووالن ادارات صحی خواسـته اسـت تا 

برنامه هـای نظارتـی را در پیونـد بـه چگونگـی مدیریـت زباله هـا بیشـر تقویـت منایند. 

وی تاکیـد کـرده اسـت کـه از نیـز رشکت هـای خصوصـی کـه زباله هـا را دفـع مـی کننـد بـه گونـه 

منظـم گزارش خواسـته شـود تا مشـخص گردد که چه مقـدار زباله به گونه معیـاری دفع می گردد.

در اعالمیـه اضافـه شـده کـه آقای عـزت الله صدیقـی معین مسـلکی اداره ملی حفاظـت از محیط 

زیسـت، از مسـووالن ادارات مربوطـه خواسـته کـه در نشسـت های بعـدی یـک گـزاش از وضعیـت 

دفـع زباله هـا ارائـه مناینـد تـا مشـخص شـود کـه چـه مقـدار پیرفـت در مدیریـت دفـع زباله هـا 

صـورت گرفته اسـت.

در کشـورهای دیگـر دفـع زباله هـای طبـی از مـوارد جـدی اسـت که رشکت هـای حرفـه ای در این 

زمینـه کار می کننـد و توسـط دسـتگاه های مخصـوص انسـریتور  ایـن زباله هـا دفـع می گـردد.

ایـن در حالیسـت کـه طـی سـال های اخیر اطفال زباله گرد در شـهرکابل و شـهرهای عمده کشـور 

رو بـه افزایـش بـوده و ایـن زباله گردهـا بـدون کمریـن وسـایل مصونیتـی اقـدام بـه دسـته بندی و 

جمـع آوری زباله هـای قابـل بازیافـت می کنند.

براسـاس آمارهـای تخمینـی روزانـه بیـش از دو میلیـون دالـر از افغانسـتان بخاطـر معالجـه بـه 

کشـورهای همجـوار وارد می شـود. روزانـه هـزاران بیـار از افغانسـتان برای بدسـت آوردن خدمات 

درمانـی بهـر بـه کشـورهای پاکسـتان، هنـد، ایـران، ترکیـه و حتـا کشـورهای اروپایـی می رونـد.

 بـرای ١٧٨ خانـوادۀ بیجاشـده از اثـر جنـگ هـا در سـمنگان، پـول نقـد توزيـع گرديـد. کمـک 

ایـد”  “یونیـن  دفـر  سـوی  از  نیازمندخـاص(  افـراد  بـرای  کمـک  )برنامـۀ  نـام  تحـت  يادشـده، 

شـد. توزیـع   Unioneid

سـید کـال حسـینی آمـر امـور مهاجریـن حـوادث والیـت سـمنگان گفت کـه ايـن  خانـواده ها از 

اثـر جنـگ میـان گـروه طالبـان و نیروهـای امنیتـی، از خانـه هـای شـان بیجـاه شـده اند، نـان آور 

خانـواده هـای آنـان پیـر و يـا مریـض بـوده و توانايـی کار را نداشـته اند.

وى افـزود کـه بـراى هرخانـواده ١٥٥٠٠ افغانی )٢٠٠دالر( داده شـد، که ٢٠ دالـر آن، براى تهیۀ 

محروقـات زمسـتانی و ١٨٠ دالـر باقيانـده، بـه خاطـر تهیـۀ مـواد غذايـی در سـه ماه زمسـتان در 

نظر گرفته شـده اسـت.

بـه اسـاس گفتـه هاى حسـینی، این خانـواده ها به اسـاس رسوی هیئت منتخبۀ والیت شناسـائی 

شـده بودنـد، کـه باشـنده هـاى ولسـوالی هـای دره صـوف پائیـن، روی دوآب و خـرم سـارباغ مـى 

باشـند و درحـال حـارض، در شـهرايبک مرکـز واليت سـمنگان، مسـکن گزيـن اند.

بانـو امرالدیـن ٥٩ سـاله باشـنده اصلـی قریه زیرکی ولسـوالی دره صـوف پائین، يکـى از اين بيجا 

شـده هـا، ضمـن قـدرداىن از ايـن کمک بـه پـژواک گفـت: )چهارطفـل دارم، در خانه هیـچ چیزی 

بـرای خـوردن نداریـم وخودم مریض هسـتم.(

وى افـزود کـه  بـا ایـن پـول مسـاعدت شـده، مـواد غذايـی از قبيـل روغـن، برنـج، آرد و چـوب 

محروقاتـی مـى خـرد. از سـويی هـم، امـروز بـراى  ٧٠ تـن بیجـاه شـدۀ داخلـی که از کـورس های 

آموزشـی حرفـوی فـارغ گردیـده انـد، ازسـوى دفـر جـی آی زیـد کشـور آملـان، افـزار کار توزیـع 

گردیـد. آمـر مهاجریـن والیـت سـمنگان، بـه پژواک گفـت اين تعـداد افرا که شـامل 3٥ مـرد و 3٥ 

زن مـى باشـند،   از کـورس هـای آموزشـی- حرفـوی چهـار ماهـه فـارغ گردیدنـد.

بـه گفتـۀ وی؛ بـه افـراد يادشـده؛ در ایـن کـورس حرفـه هـاى خیاطـی، قالین بافی، پشـم ریسـی، 

نجـاری، فلـزکاری، وموترسـازی آمـوزش داده شـده اسـت. منبـع افـزود کـه قيمـت وسـايىل کـه به 

هريـک ازفارغـن ايـن کـورس آمـوزىش داده شـده، بالـغ بـر١٥ هـزار افغـاىن مـى گردد. 

 وزارت صنعـت و تجـارت می گویـد که فارم هـای مرغ داری 

کیلوگـرام  هـزار  الـی ۱۵  روزانـه ۱۰  در والیـت خوسـت 

گوشـت مـرغ تولیـد می کننـد.

ایـن وزارت روز چهارشـنبه 3 جـدی بـا نـر خربنامه ای نوشـته اسـت که 

ایـن مقـدار تولیـد گوشـت، نیازمنـدی باشـندگان ایـن والیـت را بـه رفع 

کـرده اسـت. در خربنامـه نوشـته شـده کـه در حـال حـارض ۱۱۰۰فـارم 

مرغ گوشـتی در ایـن والیـت فعالیت دارد کـه تولیدات شـان را به والیات 

همجـوار پکتیـا و پکتیـکا نیـز بـه فروش می رسـاند.

والیـات  و  خوسـت  والیـت  باشـندگان  قبـالً  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

وارد  پاکسـتان  کشـور  از  را  موردنیازشـان  مـرغ  گوشـت  آن،  همجـوار 

می کردنـد، امـا اکنـون ایـن والیـت در تولید گوشـت مرغ بـه خودکفایی 

رسـیده اسـت.

پیـش از ایـن انـوار الحـق احـدی، وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری بـه 

روزنامـه افغانسـتان ما گفتـه بـود »سـاالنه ٢٢٠ تا ٢3٠ هزار تن گوشـت 

مـرغ در کشـور نیـاز اسـت کـه ١٧٠ هـزار تـن آن در داخل کشـور تولید 

می شـود و حـدود ٧٠ هـزار تـن دیگـر از خـارج وارد می شـود.

و  دانـه  تولیـد  تهیـه  اگـر دولـت در قسـمت  مـرغ داران می گوینـد کـه 

فراهـم کـردن برخـی از مـواد مـورد نیاز همـکاری کننـد، آنـان می توانند 

کشـور را از نظـر تولیـد گوشـت مـرغ بـه خودکفایـی برسـاند.

وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری می گوید که بـا برنامه ریـزی و همکاری 

بـا بخـش خصوصـی تصمیـم دارد، تـا چهار سـال آینـده کشـور را از نظر 

تولیـد گوشـت مرغ، بـه خودکفایی برسـاند. 

بزرگریـن  از  یکـی  »البـدر«  کارخانه هـای  مجتمـع  پیـش  روز  سـه 

کارخانه هـای تولیـد دانـه مـرغ بـا ظرفیـت ١٢٠ تـن دانـه مـرغ در روز، 

آبیـاری و  بهره بـرداری رسـید. وزارت زراعـت،  بـه  و  در کابـل گشـایش 

مالـداری گشـایش ایـن کارخانـه را یـک گام بـه سـوی خودکفایـی برای 

تولیـد گوشـت مـرغ توصیـف کـرده بـود.

وزارت زراعـت آمـار دقیقـی از میـزان مـورد نیـاز دانه مرغ در سـال ندارد 

امـا آمارهـای مرغـداران و تولیدکننـدگان گوشـت مـرغ نشـان می دهـد 

کـه سـاالنه ٢3٨ هـزار تـن دانه مـرغ در کشـور نیاز اسـت.

در  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  عامـه کشـور  وزارت صحـت   

بیسـت  وچهار سـاعت گذشـته، ٢١ فـرد مبتـال بـه بیاری 

کویـد-١٩ در نقـاط مختلـف کشـور جـان باختنـد.

ایـن وزارت روز چهارشـنبه 3 جـدی بـا نـر گـزارش روزانـه مبتالیـان و 

مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونا، نوشـته اسـت کـه ٢١ تن در کشـور 

بـر اثـر بیـاری کویـد-١٩ جـان باختـه اند.

ایـن افـراد در والیت هـای کابـل یـک تـن، هـرات 6 تـن، کندهـار ٢ تن، 

بلـخ یـک تـن، ننگرهـار 3 تـن، تخار 3 تـن، دایکنـدی، کـر و لغان هر 

کـدام یـک تن و خوسـت دو تـن جـان باختند. 

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـار جـان باختـگان به دوهـزارو ١٢6 

تـن رسـیده اسـت. تاکنـون ایـن ویـروس بـه جـز از والیـت نورسـتان از 

متامـی والیت هـا قربانـی گرفتـه اسـت. 

ایـن وزارت همچنیـن نوشـته اسـت که در ٢4 سـاعت گذشـته از ٢٠٥٧ 

امـور صحـی، امکانـات بیشـری آماده خواهد شـد.

وی افـزود کـه کمیته های توسـعه همکاری بین افغانسـتان و 

ازبکسـتان نیز تشـکیل شـده اسـت، کـه بطور منظـم کارهای 

خـود را بـه پیش مـی برد.

در همیـن حـال، محمـد فرهـاد عظیمـی والـی بلـخ، در ایـن 

در  جدیـد  اقتصـادی  زون  ایجـاد  بـا  کـه  گفـت  کنفرانـس 

رسخاندريـاى ازبکسـتان، تجـار افغـان مـی تواننـد تولیـدات 

خـود را بـه آسـانی بـه بازارهـای جهانـی برسـانند.

وی افـزود کـه در بخـش هـای توسـعۀ اقتصـادی، تجـاری و 

فرهنگـی، بـا مقامـات ازبکسـتان دیدارهـای مفیـدی انجـام 

داده اسـت. والـی بلخ افـزود که دولت ازبکسـتان می خواهد 

تاجـران افغـان در آنجـا رسمایـه گذاری کننـد و از این طریق، 

روابـط تجـاری و اقتصـادی بین دو کشـور را گسـرش دهند.

فرهـاد عظیمـی گفـت: “مـا بـه کمیتـه هـای کاری وظیفـه 

سـپرده ایـم تـا در بخـش رفـت و آمـد بین دو کشـور، سـهولت 

هـای زیـادی را آمـاده کنند، هرقـدر که روابط ما و ازبکسـتان 

وی افـزود کـه بـا طـرف افغـان، بـر یـک توافقنامـه بـه تفاهـم 

رسخاندريـاى  والیـت  در  آن،  براسـاس  کـه  انـد  رسـيده 

شـود. مـی  ایجـاد  جدیـد  اقتصـادی  زون  ازبکسـتان، 

جدیـد  زون  ايجـاد  ابتدایـی  کارهـای  کـه  گفـت  موصـوف 

اسـت. شـدن  آغـاز  حـال  در  اقتصـادی، 

والـی رسخاندرياى ازبکسـتان گفـت: “زون جدید اقتصادی، 

بـه مـا کمـک خواهـد کـرد کـه تجـار افغـان را تشـویق کنیـم 

تـا در ازبکسـتان؛ و تجـار ازبکسـتانی را تشـویق کنیـم که در 

افغانسـتان رسمایـه گـذاری کننـد.” بـه گفتـۀ وی؛ بر اسـاس 

توافـق جدیـد، تاجـران افغـان مـی تواننـد تـا ۱۵ روز بـدون 

داشـته  اقامـت  ازبکسـتان،  رسخاندريـاى  والیـت   در  ویـزه 

باشـند و امـور تجارتـی خـود را تنظیـم کننـد.

والـی رسخاندريـا افـزود کـه عالوه بـر این، بـه تجـار افغان در 

زمینـه هـای امـور گمرکی، جـای بودوباش، رسمایـه گذاری و 

 مقامـات افغانسـتان و ازبکسـتان، بـر رس یـک توافقنامـه بـه 

تفاهـم رسـيده انـد کـه براسـاس آن، بـه هـدف تقویـت روابط 

مـرز  در  اقتصـادی  جدیـد  زون  یـک  تجارتـی،  و  اقتصـادی 

مشـرک دو کشـور ایجـاد خواهـد شـد.

ازبکسـتان  اقتصـادی در والیـت رسخاندریـا در  زون جدیـد 

سـاخته خواهـد شـد کـه تعداد بیشـر امکانـات را بـرای تجار 

و رسمایـه گـذاران افغـان فراهـم خواهـد کـرد.

ایـن سـخنان را والیـان بلـخ و رسخاندريـاى ازبکسـتان، در 

و  اقتصـادی  تجارتـی،  هـای  همـکاری  کنفرانـس  دومیـن 

فرهنگی ازبکسـتان و افغانسـتان، بعد از ظهر روز گذشـته در 

مـزار رشیـف اظهـار کـرده انـد. بابا لـوف تـوره عبدیویـچ والی 

خواهـد  مـی  کشـورش  کـه  گفـت  ازبکسـتان  رسخاندريـاى 

روابـط تجارتـی و اقتصـادی خـود را بـا افغانسـتان گسـرش 

هد. د

فـرد مشـکوک آزمایش گرفته شـده کـه نتیجه ٢٧١ فرد مثبت شناسـایی 

شده اند. 

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه تاکنـون  ٥١ هـزار و 36٠ تـن 

بـه ویـروس کرونـا مبتـال شـده اند کـه 3٩ هـزار و ٩٢٠ تـن آنـان بهبـود 

یافته انـد. بیـش ١٠ هـزار تـن همچنـان بـا این ویـروس مصاب هسـتند.

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش ١٨6 هزار فرد مشـکوک به ویروس 

کرونـا آزمایـش گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن گفتـه شـده بود که هـر کیت 

ازمایـش حـدود 3٠ دالـر اسـت و هر ازمایش نزدیک به سـه هـزار افغانی 

بـرای وزارت صحـت عامه هزینه بـر می دارد.

ویـروس کرونـا و شـیوع آن در حالـی از مـردم قربانی می گیـرد که وزارت 

صحـت عامـه پیـش از ایـن گفتـه بود که تا اواسـط سـال جـاری میالدی 

واکسـین کرونـا به کشـور خواهد رسـید. ایـن وزارت گفتـه در مرحله اول 

افـرادی که در خطر هسـتند، واکسـین خواهند شـد.

مـاه  دو  حـدود  کرونـا  ویـروس  دوم  مـوج 

عامـه  صحـت  وزارت  و  شـد  رشوع  پیـش 

ویـروس  دوبـاره  شـیوع  از  جلوگیـری  بـرای 

بـه مسـدود کـردن تاالرهـای  اقـدام  کرونـا، 

کـه  بـود  گفتـه  وزارت  ایـن  کـرد.  عروسـی 

یکـی از عوامـل انتشـار ویـروس، تجمـع در 

تاالرهاسـت.

بـه دنبـال ایـن اقـدام و بـه تصمیـم کابینـه، 

متامـی  و  خصوصـی  و  دولتـی  مکتب هـای 

نیـز  دولتـی(  و  )خصوصـی  دانشـگاه ها 

شـدند. مسـدود 

اوایـل  بـه ویـروس کرونـا  اولیـن فـرد مبتـال 

هـرات  والیـت  در  جـاری خورشـیدی  سـال 

شناسـایی شـد. ایـن ویـروس با رسعتـی باال 

بـه متامـی کشـور رسایـت کـرد.

نزدیکـر مـی شـود، بـه هـان انـدازه بـه نفـع اقتصاد هـر دو 

کشـور خواهد بـود.”

عظیمـی همچنیـن از تاجران ازبکسـتانی نیز خواسـت که در 

صـادرات محصـوالت زراعتی، میوه های خشـک و تـازه، مواد 

معدنـی و سـایر محصـوالت تولیـدی از افغانسـتان، رسمایـه 

بـه  رابطـه  در  نیـز  افغـان  تاجـران  از  برخـی  کننـد.  گـذاری 

توسـعۀ همـکاری هـای اقتصـادی و تجارتـی بیـن ازبکسـتان 

و افغانسـتان نیـز خوشـبین انـد.

امرالدیـن کاکـر یـک تاجـر در والیـت بلـخ، بـه پـژواک گفـت 

کـه نزدیـک شـدن روابـط اقتصـادی و تجارتـی با ازبکسـتان، 

بـه نفـع هـر دو کشـور اسـت. وی افـزود کـه اگـر ازبکسـتان 

همـکاری واقعـی کنـد؛ پس تجار افغـان می توانند به آسـانی 

بـه بازارهـای آسـیا و اروپـا دسرسـی پیـدا کنند.

امـا کاکر خواسـت کـه حکومت افغانسـتان هم، بایـد تاجران 

ازبکسـتان را قناعـت دهنـد که در افغانسـتان رسمایه گذاری 

کنند. 

 محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور 

ویـروس  دوم  مـوج  بـا  مبـارزه  جلسـه  کـه 

کرونـا، را رهـربی می کنـد، بـه وزارت صحـت عامـه گفـت 

کـه بایـد گـزارش منابع تخصیـص شـده و اقدامات خویش 

را بـه خاطـر مبـارزه بـا ویـروس کرونـا وقتـاً فوقتـاً بـا مـردم 

رشیـک کنیـد، زیـرا ایـن نهـاد بـه مـردم پاسـخگو اسـت.

نـر  بـا  قـوس   3 چهارشـنبه  روز  جمهـوری  ریاسـت 

خربنامـه ای نوشـته اسـت کـه آقـای غنـی دومیـن جلسـه 

مبـارزه بـا مـوج دوم شـیوع ویـروس کرونـا را بـا مسـئوالن 

کـرد. برگـزار  ارگ  در  عامـه  صحـت  وزارت 

در ایـن نشسـت رئیـس جمهـوری بـه وزارت صحـت عامـه 

و  رضورت  مـورد  در  را  واضـح  گـزارش  کـه  سـپرد  وظیفـه 

امکانـات تهیـه اکسـیجن در مـدت دو هفتـه، آمـاده کنـد 

تـا حكومـت بـه اسـاس آن، اقدامـات عاجل را روی دسـت 

. گیرد

آقـای غنـی گفـت کـه وزارت صحت عامـه، شـفاخانه هایی 

را کـه بـه خاطـر کوید ۱۹ می سـازد، بایـد معیارهـای مورد 

نیـاز را نیـز مشـخص کنـد تـا رسـیدگی بـه موقـع بـه آن 

گیرد. صـورت 

و  داکـران  معاشـات  تاخیـر  بـه  اشـاره  بـا  همچنـان  او 

کارکنـان صحـی مـوج اول کرونـا، گفـت کـه وزارت صحت 

عامـه در ایـن خصـوص بایـد پـالن واضـح ترتیب کنـد تا از 

تاخیـر اجرای معاشـات داکـران و کارکنان صحـی مبارزه 

بـا مـوج دوم کرونـا،  جلوگیـری بـه عمـل آیـد.

در خربنامـه ریاسـت جمهـوری نوشـته کـه در این نشسـت 

بـه  اشـاره  بـا  عامـه  صحـت  وزیـر  عثانـی  جـواد  محمـد 

و  مرکـز  هـای  شـفاخانه  در  آکسـیجن  عاجـل  رضورت 

والیـات، گفـت کـه به زودی هشـت دسـتگاه آکسـیجن در 

مکان هـای مـورد رضورت نصـب خواهـد شـد کـه بـا آنهـا، 

 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری کشـور می گویـد کـه وزیـر 

زراعـت در سـفری بـه والیـت بلـخ، صدهـا پـروژه توسـعه ای را 

افتتـاح و بـه بهره بـرداری رسـاند.

ایـن وزارت روز چهارشـنبه 3 جـدی بـا نر خربنامه ای نوشـته 

اسـت کـه انوارالحـق احـدی وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری 

در سـفرش بـه والیت بلخ، در کنـار افتتاح برخـی از پروژه های 

بـه  بلـخ  والیـت  در  را  کشـمش خانه   ۱۴۵ زراعتـی،  دیگـر 

سـپرد. بهره بـرداری 

در  کشـمش خانه ها  ایـن  کـه  شـده  نوشـته  خربنامـه   در 

مارمـل،  شـولگره،  دهـدادی،  نهرشـاهی،  ولسـوالی های 

و  بلـخ،  کلـدار  کشـنده،  دولت آبـاد،  چمتـال،  چهاربولـک، 

شـورتپه سـاخته شـده اسـت. هر یـک از ایـن کشـمش خانه ها 

ظرفیـت تبدیـل ۱۰ تـن انگـور را بـه کشـمش در یـک نوبـت 

دارنـد.

مجموعـی  هزینـه ی  کـه  می گویـد  آبیـاری  و  زراعـت  وزارت 

افغانـی  سـاخت ۱۴۵ کشـمش خانه ی یادشـده ۶۰ میلیـون 

سـاخته  باغـداران  بـرای  کشـمش خانه ها  ایـن  می شـود. 

پرداختـه  را  آن  هزینـه ی  درصـد   ۹۰ زراعـت  وزارت  و  شـده 

اسـت. مسـتفید شـونده گان تنهـا ۱۰ درصـد هزینـه را متقبـل 

شـده اند.

این وزارت می گوید که هدف از سـاخت این کشـمش خانه ها، 

زمینه سـازی برای رشـد اقتصاد باغداران و جلوگیری از فاسـد 

شـدن و یا فـروش انگور به بهای اندک اسـت.

قریـه ی  آبیـاری  شـبکه ی  همچنیـن  آبیـاری  و  زراعـت  وزیـر 

چهل گـزی در ولسـوالی دهدادی این والیت را بـه بهره برداری 

سـپرد. شـبکه ی آبیـاری چهل گـزی، از جمـع چهـار شـبکه ی 

آبیـاری تکمیـل شـده در ایـن ولسـوالی اسـت.

بـه نقـل از خربنامـه، شـبکه های آبیـاری قریـه ی بابـه کهنـه 

خـرد،  لنگرخانـه ی  قریـه ی  آبیـاری  شـبکه ی  حسـین خیل، 

شـبکه ی آبیاری قریه ی بابه قشـقار سـه شـبکه ی دیگـر آبیاری 

در ولسـوالی دهدادی انـد کـه به بهره برداری سـپرده شـده اند.

در مجمـوع در سـاخت ایـن چهـار شـبکه ی آبیـاری بیش تـر از 

۷۰.۷۴ میلیـون افغانـی هزینـه شـده اسـت. متویل کننـده ی 

انکشـاف  بـرای  بین املللـی  صنـدوق  شـبکه ها  ایـن  سـاخت 

و  زراعـت  پـروژه ی  آن  تطبیق کننـده ی  و   »IFAD« زراعـت 

مالـداری بـه اشـراک مـردم »CLAP« و برنامـه ی حایـت از 

اولویـت ملـی دوم »Snapp٢«، کـه هـر دو پروژه هـای وزارت 

می باشـد. زراعت انـد 

وزارت زراعـت نوشـته کـه آقـای احـدی پـس از افتتـاح ایـن 

شـبکه های آبیـاری، وزیـر زراعـت از جریـان کار پـروژه ی اعار 

سـاخت فـارم پـرورش گوسـفند قره قـل دیـدار کـرد. ایـن فـارم 

در قریـه ی پارک هـای غـرب فابریکـه ی کودوبـرق در ولسـوالی 

دهـدادی قـرار دارد.

 فابريکـۀ سـمنت جبـل الـراج واليت پـروان که در پـى ترميم 

مجـدد و تجهيـز وسـايل ظرفيت توليـد آن، از ۲۰ به ۷۰ تُن در 

روز افزايـش يافتـه، امروز به بهره بردارى سـپرده شـد.

فابریکـه  پروليـم،  و  معـادن  وزارت  معلومـات  اسـاس  بـه 

تولیـد سـمنت جبل الـراج درسـال ١33٧ هجـری شمسـی 

بـه شـکل رشکـت  افغانـی،  ابتدایـی 4٠ میلیـون  بـا رسمایـه 

سـهامی تاسـیس و رشوع بـه فعالیـت تولیـدی منـوده اسـت، 

ایـن فابریکـه تـا سـال ١36١ بـه شـکل رشکـت سـهامی بوده 

و از آن بـه بعـد الـی اکنـون )١3٩٩(، بـه نـام تصـدی دولتـی 

تحـت تشـکیل و مدیریـت وزارت معـادن و پرولیـم تغییـر نـام 

یافتـه و فعالیـت می منایـد. قابـل ذکـر اسـت کـه ايـن فابريکه  

هرچنـد در زمـان طالبـان از فعالیـت بـاز مانـده بـود؛ امـا در 

سـال ۱۳۹۵دو بـار بـه ظرفیـت تولیـدی ۲۰ تـن در روز فعـال 

سـمنت  تولیـد  فابریکـه  رئیـس  ُمخلـص  عبدالقـادر  گردیـد. 

جبل الـراج بـه آژانـس خربى پـژواک گفت کـه ايـن فابريکه، 

در مـدت شـش مـاه بـه هزينـۀ سـه میليـون وپنجصـد هـزار 

افغـاىن، از بودجـۀ ادارۀ عملیاتـی رياسـت جمهورى بازسـازى 

و امـروز بـه بهـره بـردارى سـپرده شـد.

وى افـزود کـه بـا نصـب یـک توربیـن و سـاخت وسـاز” داش”  

بـه طـول ۲۰مر و عـرض ۵۰سـانتی، ظرفیت فابریکه سـمنت 

جبـل الـراج از ۲۰ تُـن، به ۷۰ تُـن در یـک روز افزایش یافته 

اسـت. بـه گفتـۀ موصـوف، در ايـن فابريکـه بـرای ۲۰۰ تـن 

زمینه کار مسـاعد شـده اسـت.

عبداملومـن منصـور معـاون انسـجام تولیـد رشکـت انکشـاف 

ملـی کـه تطبیـق ایـن پـروژه را برعهـده دارد، بـر خودکفايـی 

ايـن فابريکـه تاکیـد کـرد.

او افـزود: “بـا بلنـد بـردن ظرفيت تولیـدی این فابریکـه، عواید 

آن در یـک سـال از ۳۳میلیـون افغانی بـه ۱۱۵میلیون افغانی 

افزایـش خواهـد یافـت .” شـارى از کارکنـان فابريکـه مـى 

گوينـد کـه با بيشرشـدن عوايـد، بايد معاشـات شـان نيز بلند 

بـرود. عبداملتیـن آمـر فنـی فابریکه سـمنت جبل الـراج که 

از چهـار سـال بـه اينسـو، در ايـن فابريکـه کار مـى کنـد، بـه 

پـژواک گفـت کـه  معـاش او 64٠٠ افغـاىن مى باشـد.

افـزود: “در مـورد معاشـات مـا یـک تجدیـد نظـر بکننـد،  او 

ظرفیـت تولیـدی فابریکـه بلند رفته، معاش هم بایـد بلند برده 

شـود. ” در همـن حـال، جـان احمد یکـن دیگـر از کارکنان 

ایـن فابریکـه گفـت کـه بـا شـش هـزار افغانـی معـاش، کفاف 

معشـیت زنـده گـی وی منـى شـود، باید معـاش کارکنـان اين 

فابريکـه افزایـش یابد. در افغانسـتان در کنار فابریکۀ سـمنت 

جبـل الـراج، فابريـکات سـمنت غـوری و هـرات نيـز فعاليت 

است.  داشـته 

وزارتصحت:درقبالدفعزبالههایطبیتوجهشود

بهخانوادههاینيازمنددرسمنگان
پولنقدکمکگردید

مرغدارانخوستروزانه15تنگوشتمرغتوليدمیکنند

موجدومکرونا؛21بيمارکوید-19درشبانهروزگذشتهجانباختند

افغانستانوازبکستانبرایجادزوناقتصادیمشترکتوافقکردهاند

می شـود. کرونایـی حـل  مریضـان  مشـکل 

همچنیـن وزیـر صحـت عامـه، فهرسـت ادویه هـا و وسـایل 

طبـی رضورت بـرای یـک سـال ۱۷ شـفاخانه در مرکـز و 

۱۰ شـفاخانۀ والیتـی و بخـش پـروژه هـای خدمتی عاجل   

ICUرا کـه قبـالً از سـوی رؤسـای شـفاخانه های دولتـی 

کابـل تاییـد شـده بـود، ارائـه کرد.

 PCR تسـت های  مشـکل  کـه  گفـت  عثانـی،  آقـای 

مسـافرینی کـه به پاکسـتان می روند، از طریـق وزارت امور 

خارجـه بـا آن کشـور رشیـک سـاخته شـده اسـت تـا بـرای 

مسـافرین تسـهیالت بـه میـان آیـد.

در ایـن نشسـت دیـوه صمـد دسـتیار مقـام عالـی ریاسـت 

بـه  رابطـه  در  شـده  انجـام  رسوی  معلومـات  جمهـوری، 

آکسـیجن بـرای ۳۴ والیـت و وضعیـت وسـایل محافظتـی 

پرسـونل صحـی را ارائـه کـرده، گفـت کـه سیسـتم مرکزی 

آکسـیجن در ۳۱ والیـت فعـال نبـوده و مراکـز صحـی از 

بالون هـای آکسـیجن اسـتفاده می کننـد. هشـت والیـت 

آکسـیجن مـورد نیاز را خودشـان تولید می کننـد و متباقی 

از والیت هـای همجـوار آکسـیجن را بـه دسـت مـی آورنـد.

غنی:منابعتخصيصیمبارزهباویروسکرونارابامردمشریککنيد
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