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 یک مفتی پاکستانی به اتهام 
تجاوز جنسی به شاگردش 

دستگیر شد 

 پرو آزول: اتحادیه اروپا به 
حقوق بشر پایبند باشد 

 یـک مـای پاکسـتان کـه هم زمـان مفتـی نیـز اسـت بـه 
سـوء  اسـتفاده جنسـی از یک شـاگردش در مدرسـه متهم 
شـده اسـت. ویدیویـی در رسـانه های اجتماعـی دسـت بـه 
دسـت می شـود کـه این مـا را در جریـان عمل جنسـی با 

یـک شـاگردش نشـان می دهـد. ...

مناسـبت  بـه  آزول«  »پـرو  بشـری  سـازمان حقـوق   
فـرا رسـیدن روز جهانـی پناهنـدگان از اتحادیـه اروپـا 
ایـن  کنـد.  توجـه  پناهجویـان  حقـوق  بـه  خواسـت 
سـازمان از همـکاری اتحادیـه اروپـا بـا گارد سـاحلی 

... بازگردانـدن  بـرای  لیبـی 
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 وزیـر خارجـۀ کشـور مـی گوید که گروه هـای القاعـده و طالبان، در 

قاچـاق هیروئیـن و سـایر موادمخـدر دخیل بـوده و سـاالنه ملیون ها 

دالـر ازیـن بابت بـه دسـت می آورند.

درخربنامـۀ مطبوعاتـی  وزارت امـور خارجـه  کـه دیروز منترش شـده، 

آمـده اسـت کـه محمـد حنیـف امتـر وزیـر امـور خارجـۀ افغانسـتان، 

ترکیـه در گفتـان “تهدیـد  انتالیـا،  دیـروز در مجمـع دیپلاسـی 

متحـول تروریـزم” اشـراک و روی موضوعـات ذیـل صحبـت منـود.

موصـوف بـا اشـاره بـه شـیوع و گسـرش ویـروس کرونـا در جهـان، 

اظهـار داشـت کـه گروه هـای تروریسـتی بـا سـوء اسـتفاده از ایـن 

مانـع  و  داده  افزایـش  را  حمـات  و  خشـونت ها  سـطح  وضعیـت، 

در کشـورها می شـوند. معضـل صحـی  بـه  رسـیدگی 

امتـر در ایـن زمینـه اظهـار داشـت کـه بـا وجـود تأکیـد قطعنامـۀ 

۲۱۸۷ شـورای امنیـت سـازمان ملل مبنی بـر جلوگیـری از ترانزیت 

و ورود افـراد مشـکوک بـه فعالیت های تروریسـتی در کشـورها، گروه 

القاعـده و وابسـتگان آن در ۱۱ والیـت افغانسـتان حضـور دارنـد.

اسـامی  تحریـک  ماننـد  گروه هایـی  همچنـان  وی،  گفتـۀ  بـه 

امـام  خطیبـه  رشقـی،  ترکسـتان  اسـامی  جنبـش  ازبیکسـتان، 

البخـاری و سـایر گروه هـا در والیات شـالی افغانسـتان مانند کندز 

دارنـد. فعالیـت  فاریـاب،  و 

اینکـه روابـط میـان گروه هـای  بیـان  بـا  امـور خارجـٔه کشـور  وزیـر 

تروریسـتی و شـبکه های جرمـی – منجملـه تولیـد و قاچـاق مـواد 

مخـدر، بـه گروه هـای تروریسـتی کمـک می کنـد تـا بـه آسـانی بـه 

متویـل جنگ افزارهـا پرداختـه و بـه گروه هـای مخرب تـر، مرگبارتـر و 

مغلق تـری مبـدل شـوند، افـزود: “گـروه القاعـده در افغانسـتان، در 

قاچـاق هیروئیـن و سـایر مواد مخدر دخیـل بوده و سـاالنه ملیون ها 

دالـر ازیـن بابـت بـه دسـت می آورنـد.”

وزیـر امـور خارجـٔه کشـور عاوه کـرد که قاچـاق مواد مخدر، اسـلحه 

و افـراد از جملـه مـوارد اصلی درآمد طالبان در افغانسـتان اسـت.

تروریسـتی،  گروه هـای  کـه  داشـت  بیـان  زمینـه  ایـن  در  موصـوف 

بـه دلیـل قابـل دسـرس بـودن مـواد پیـش سـاخت میتامورفیـن در 

مزرعه هـای محلـی، بـه نسـبت قاچـاق هیروئیـن بیشـر میتامورفین 

قاچـاق کـرده و از آن منفعـت می برنـد.

حنیـف امتـر افـزود کـه دولت افغانسـتان، بیـن سـال های ۲۰۱۴ تا 

۲۰۱۹، بیـش از ۱.۳ تـن میتامورفیـن را ضبـط منـوده و همچنـان 

۵۳ البراتـوار آن را تخریـب منـوده کـه در حـدود ۱ ملیـارد دالـر بـه 

قاچاق بـران آن، زیـان وارد گردیـده اسـت.

وزیـر امـور خارجـه اظهـار داشـت کـه افغانسـتان بـه تصمیـم ناتـو 

مبنـی بـر خـروج نظامـی از افغانسـتان احـرام کامل می گـذارد؛ اما 

درعیـن حـال، روایـت و تعبییـر غلـط )پیـروزی( از ایـن خـروج نـزد 

طالبـان بـه وجـود آمده اسـت که از عواقـب ناگـواری، منجمله  خطر 

از دسـت دادن دسـتاوردهای مشـرک دو دهـۀ اخیـر، بـه شـمول 

حقـوق زنـان، دخـران، اطفـال و اقلیت هـا؛ برگشـت افغانسـتان بـه 

خانـه امـن تروریسـت ها و امـکان ورود تروریسـت های خارجـی بـه 

آن؛ ظهـور مجـدد شـبکه های تروریسـتی همزمان با خـروج نیروهای 

باقیانـده حایـت قاطـع در افغانسـتان؛ تهدیـد بـه حیـات هـزاران 

افغـان کـه بـا نیروهـای امریکایی و ناتـو طی دو دهۀ گذشـته وظیفه 

انجـام داده انـد؛ و مهاجـرت تعداد چشـمگیر افغان ها به کشـورهای 

همسـایه و اروپایـی، برخـوردار می باشـد.

تعزیـرات  بـر  نظـارت  اخیـر کمیتـۀ  گـزارش  کـه  وی ترصیـح منـود 

شـورای امنیـت سـازمان ملـل، نشـان می دهـد کـه بـا وجـود توافـق 

طالبـان بـا ایـاالت متحـده، گروه هـای تروریسـتی ماننـد القاعـده، 

جنبش اسـامی ازبیکسـتان و داعش )شـاخۀ خراسـان( هنوزهم در 

میـان طالبـان حضـور و در افغانسـتان فعالیـت دارنـد.

حنیـف امتـر در زمینـه جلوگیـری از نفـوذ تروریسـتان و مبـارزه بـا 

تحـول  حـال  در  کـه  مخـدر  مـواد  قاچـاق  و  تروریسـتی  گروه هـای 

انـد، اظهـار داشـت کـه کشـورهای جهـان نیـاز دارنـد تـا بـا ترشیک 

همچنـان  و  تخنیکـی  حایت هـای  ارائـۀ  اطاعـات،  و  معلومـات 

و  کـودکان  زنـان،  ماننـد  جامعـه  آسـیب پذیر  قرشهـای  از  حایـت 

اقلیت هـا و آنانـی کـه متأثر از تبلیغات تروریسـت ها هسـتند، تدابیر 

اتخـاد منایـد.

در  مرشانوجرگـه  اداری  عضوهیـات  سـه   

گفتگـو بـا مک کری معـاون سـفارت ایاالت 

در  جنـگ   تشـدید  از  را  نگرانی شـان  کابـل  در  متحـده 

مناطـق مختلـف کشـور، ابراز کردنـد. سـناتوران گفتند که 

شـورای پیشـاور و کویتـه در شـدت جنگ هـای اخیـر نقش 

دارنـد. ایـن نشسـت کـه روز یکشـنبه 30 جـوزا از طریـق 

ایزدیـار،  اعلـم  بـود، محمـد  برگـزار شـده  ویدیوکنفرانـس 

نایـب اول مرشانوجرگـه ضمـن سپاسـگزاری از کمک هـای 

آمریـکا گفـت کـه مدیریـت ضعیـف جنـگ و نبود سیاسـت 

روشـن در برابـر گـروه طالبـان و امضـای تفاهمنامـه ایاالت 

متحـده امریـکا بـا گـروه طالبـان، بـه ایـن گـروه، هویـت 

سیاسـی بخشـیده در حالی کـه گـروه طالبان اهـل قناعت 

و تعهـد نیسـت.

مرشانوجرگـه بـا نـرش خربنامه ای نوشـته کـه آقـای ایزدیار، 

با اسـتقبال از تغییرات در سـکتور دفاعی و امنیتی کشـور 

اظهـار امیـدواری کـرد کـه باید نیروهـای دفاعـی و امنیتی 

کشـور بـه طـور جـدی از سـوی رهـربی حکومـت و جامعـه 

بـه  کوبنـده  پاسـخ  بتواننـد  تـا  پشـتیبانی شـوند  جهانـی 

گروه هـای تروریسـتی بدهنـد.

صورتیکـه  در  کـه  کـرده  تاکیـد  مرشانوجرگـه  اول  نایـب 

ماننـد دهـه 90 فرامـوش شـود، چالش هـای  افغانسـتان 

جـدی درسـطح منطقـه و جهـان بـه وجـود خواهـد آمـد.

نایـب دوم مجلـس سـنا  اکـرب سـتانکزی،  سـپس محمـد 

بـا اشـاره بـه رویدادهـای اخیـر در کشـور و عواقـب ناگـوار 

گـروه  و  امریـکا  متحـده  ایـاالت  میـان  دوحـه  موافقتنامـه 

تشـدید  در  را  طالبـان  زندانیـان  رهایـی  نقـش  طالبـان، 

جنگ هـا و حایـت مسـتقیم پاکسـتان از این گـروه، گفت 

کـه هنوز هم مردم افغانسـتان از جزییات کامل موافقتنامه 

دوحه آگاه نیسـتند و در شـدت جنگ های اخیر در کشـور 

شـورای کویته، شـورای پیشـاور به شـمول جرناالن سازمان 

و زخمیـان  بـارزی داشـتند  نقـش  پاکسـتان  اسـتخبارات 

گـروه طالبـان در پاکسـتان مـداوا می شـوند.

 او افـزود کـه مـردم از دوسـتان بین املللـی انتظـار دارنـد 

کـه قـوای هوایـی افغانسـتان کـه نقـش عمـده و موثـر را 

در رسکـوب دشـمنان دارنـد از هـر لحـاظ تقویـت و تجهیـز 

مناینـد.

محمـد فیصـل سـمیع، نایب منشـی مجلـس، نیـز پیرامون 

تحـوالت اخیـر در کشـور بـه شـمول فقـر، بیـکاری، ویروس 

کرونـا و جنگ هـای خامنانسـوز صحبـت کـرده و گفـت کـه 

درطـول 20 سـال از حضـور نیروهـای خارجـی هنـوز هـم 

مـردم مـا از جنـگ رهایـی نیافتـه  و سـواالتی زیـادی در 

ذهن شـان بـی پاسـخ مانـده اسـت.

وی نیـز عـاوه کـرد که گـروه طالبـان طرفدار صلح نیسـت 

و فکـر تسـخیر کشـور را دارد، ولـی ایجـاب می منایـد که به 

خاطـر برقـراری صلـح در کشـور، در تفاهنامـه امریـکا بـا 

گـروه طالبـان تجدیـد نظـر صـورت گیرد تـا صلـح واقعی با 

ضانـت اجرایـی برقرار شـود.

در ختـم ایـن کنفرانـس و اسـتاع سـخنان هیـات اداری 

ایـاالت  سـفارت  معـاون  مک کـری  آقـای  سـنا،  مجلـس 

تاکیـد  تـداوم چنیـن نشسـت ها  بـه  متحـده مقیـم کابـل 

کـرده، گفـت کـه ایـاالت متحـده امریـکا در دسـتاوردهای 

مـردم افغانسـتان رشیـک بـوده و کشـور متبوعـش پـس از 

خـروج نیروهـای نظامیـان خـود نیز بـه کمک هـای برشی، 

افغانسـتان  بـرای  خویـش  تعهـدات  و  دوامـدار  مشـارکت 

پابنـد بوده و سـفارت امریکا در کابـل آن را مدیریت خواهد 

کـرد .

اتمر: گروه القاعده و وابستگان آن در ۱۱ والیت افغانستان حضور دارند    نایب دوم مشرانوجرگه:
 شورای پیشاور و کویته در شدت جنگ های اخیر نقش دارند  
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سنگی که »سنگ صبور« 
دردهاست 

به رئال بر می گردم؛ کار با 
آنچلوتی فوق العاده است 

سیتی حرف اول و آخر را 
در مورد هری کین زد 

عبدالله مقری آوازخوان نامدار 
کشور در اثر ابتال به کرونا 

درگذشت 

هنری

ورزشی

 همـه چیـز بـا هـرن مانـدگار می شـود. هـرن در واقع 

بـه چیزهـا روح می دهـد. هـرن چنـان پرقدرت اسـت 

کـه بـا دسـت کشـیدن بـر هرچیـزی او را اصیـل و 

ایـن  این روزهـای  رشایـط  در  می کنـد.  جاویـدان 

نابـودی  بـه  رو  چیـز  همـه  کـه  جایـی  در  و  وطـن 

و  ایـن کشـتار  همـه ای  بـه  هـرنی  نگاهـی  اسـت، 

مسـائل یکـی از راه های بـروز دادن، رس دادن فریاد 

... باشـد.   و مانـدگاری می توانـد 

 سـتاره ولـزی تاییـد کـرد کـه بـه رئـال بـر مـی گـردد و 

فصـل بعـد بـرای ایـن باشـگاه و زیر نظـر کارلـو آنچلوتی 

بـازی خواهـد کـرد. مـاه قبـل بود کـه زین الدیـن زیدان 

از رسمربیگـری رئـال اسـتعفا کـرد. رسان باشـگاه سـه 

هفتـه پیـش بـا کارلـو آنچلوتی بـر رس جانشـینی زیزو به 

توافـق رسـیدند و بـه ایـن ترتیـب کارلتـو پـس از شـش 

سـال بـه رئـال بازگشـت...

 سـیتیزن هـا پس از امتام یورو 2020 پیشـنهاد رسـمی 

بـرای جـذب هـری کین را بـه تاتنهام ارائـه خواهند داد.

هـری کیـن کاپیتـان تاتنهـام کـه فصـل گذشـته آقـای 

گل و پـاس گل رقابت هـای لیـگ برتـر شـد، تیم هـای 

از جمـع  احتـاال  و  را خواهـان خـود می بینـد  زیـادی 

... تاتنهامی هـا جـدا خواهـد شـد.  

 باز هم یک سفر بی 
نتیجه به قطر

 اظهارات تلویحی قریشی، 
ساز تسلط بر افغانستان

 گفتمان ملی در بستر 
جمهوریت

 بنـا اسـت در روزهـای آینده یک هیـات بلندپایه جهت 
تسـریع در رونـد گفتگوهـای صلح بـه قطر سـفر کنند. 
در ایـن سـفر ظاهرا تعـدادی از رهبران جهـادی، رییس 
شـورای عالـی مصالحه و رییس جمهور پیشـین کشـور 
حضـور خواهنـد داشـت. بـه نظر می رسـد کـه هدف از 

این سـفر متقاعدسـازی  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت
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رئیس جمهور:
 جامعۀ بین المللی به طالبان حیثیت سیاسی داده است  

مسـئول  را  طالبـان  جمهورغنـی،  رئیـس   

عـام  تاسیسـات  تخریـب  جنـگ،  ادامـۀ 

املنفعـه و کشـتار افـراد ملکـی  خوانـده، مـی گویـد کـه 

جامعـه بیـن املللـی، بـه طالبـان حیثیـت سیاسـی داده 

اسـت و بایـد از طـرف منطقـه و جامعه بین املللـی، تحریم 

شـوند. محکـوم  و 

کـه  جمهـوری،  ریاسـت  مطبوعاتـی  دفـر  اعالمیـه  در 

دیـروز منتـر شـد، آمـده اسـت کـه رئیـس جمهـور محمـد 

ارشف غنـی، قبـل از ظهـر امـروز در مراسـم تجلیـل از روز 

“پناهندگـی” کـه در قـر چهارچنار ارگ برگزار شـده بود، 

اشـراک و سـخرنانی کـرد.

منبـع مـی افزایـد کـه در ایـن مراسـم، نوررحـان اخالقـی 

وزیـر مهاجریـن و عـودت کننـدگان صحبـت کـرد و گفـت: 

“در خصـوص ارائـه خدمات به عودت کنندگان و رسـیدگی 

بـه بیجاشـدگان داخلـی متعهـد هسـتیم و بـا متـام تـوان 

مـی  تـالش  آنـان  بـری  حقـوق  تامیـن  بخاطـر  خویـش، 

مناییـم.” در ادامـۀ خربنامـه آمده اسـت که معـاون منایندۀ 

خـاص ملـل متحـد بـرای افغانسـتان و مناینـدۀ کمیشـرنی 

عالـی ملـل متحـد در امـور پناهنـدگان نیـز طـی صحبتـی 

دهـۀ  چهـار  در  بیجاشـدگی  کـه  گفتنـد  مراسـم  درایـن 

گذشـته، میلیـون هـا افغـان را آسـیب رسـانیده و عوامـل 

مهـم آن حـوادث طبیعـی، فقر مزمـن و تـداوم جنگ ها می 

باشـد. آنـان  خواسـتار کاهـش خشـونت هـا در افغانسـتان 

گردیدنـد و بـر تـداوم حایـت شـان از تالش هـای حکومت 

در زمینـه هـای مارکیـت سـازی، اعار صلح و دولت سـازی 

در چارچـوب پـالن انکشـافی صلـح تاکیـد ورزیدنـد.

متحـد،  ملـل  بلندپایـه  مقـام  دو  ایـن  گونـه  همیـن  بـه 

تعهدشـان را در خصـوص رسـیدگی بـه مشـکالت عـودت 

کننـدگان و بیجـا شـدگان و ادغـام مجدد آنان ابـراز کردند.

و  مهاجریـن  کـه  گفـت  مراسـم  ایـن  در  جمهـور  رئیـس 

دیاسـپورا، جـزء الینفـک ملـت و رسمایـۀ ملی افغـان ها می 

باشـند و بـر مبنـای قانون اساسـی، حـق افغان بـودن هیچ 

شـهروند افغانسـتان، سـلب شـده منـی توانـد.
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 د پکتيـا واليـت د بېالبېلـو سـيمو قومي مرانـو او ځوانانو د يوې 

غونـډې پـه تـرڅ کې وويـل چې په هېـواد کې روان حـاالت مبهم 

او د سـختې اندېښـنې وړ دي، اړونـد مسـوولني بايـد خلکـو تـه 

سـپناوى وکړي.

دوی وويـل چـې پـه ډېـرو ځايونـو کـې مهمې سـيمې لـه جګړې 

امنيتـي  يـا  او  شـوې  پرېښـودل  تـه  طالبانـو  والـو  وسـله  پرتـه 

ځواکونـو تـه هېـڅ ډول اکـاالت نـه دي شـوي چـې لـه امله يې 

سـيمې سـقوط شـوې دي.

د دوی لـه ډلـې نعمـت اللـه احمدخېل وويل چـې پکتيا کې ۱۰ 

ولسـوالۍ تـر تهديـد او د جګـړې تـر فشـار النـدې دي، خـو پـه 

خـربه يـې د حالـت د ښـه وايل يا د وسـله والو طالبانـو د ځپلو په 

برخـه کـې جـدي عمل نـه کيږي.

احمدخېـل وايـي: “د ولسـواليو حالـت خـراب دی، خـو تر اوسـه 

هېـڅ مسـوول چارواکـي رس نـه دی ور ښـکاره کـړی. کـه حالـت 

داسـې ګونـګ روان وي، زمـوږ وروسـتۍ پرېکـړه دا ده چـې خپل 

تـرب او وسـله را اخلـو او لـه هـرې خـوا چـې را رسه ظلـم کېـده، 

پـر وړانـدې يـې دريـږو.” يـو بل قومـي مر اسـالم الديـن منګل 

روانـه جګـړه د پرديـو پـه خوښـه او ګټـه وبللـه او ويې ويـل چې د 

وسـله والـو طالبانـو مرتابه دې د خپلواکۍ پـه ثابتولو د افغانانو 

لـه وژلـو او د هېـواد له ورانولـو الس واخيل. منـګل وايي: “خلک 

بـه جـدي تصميـم ونيـي، د ولـس تصميـم رسنوشـت ټاکونکی 

دی. کـه دولـت حالـت مبهم پرېـږدي خلک اقـدام کوي.”مدين 

فعـال صـادق رباطـي نيوکه وکړه چـې د هېواد په بېالبېلو سـيمو 

کـې امنيتـي پوسـتې او ولسـوالۍ تـر جګـړې النـدې او محارصه 

وي، خـو پـه خـربه يـې حکومـت يـې د سـختې جګـړې او د لـه 

السـه وتـو تـر وختـه پـه اړه اقدام نـه کوي.

رباطـي د روان حالـت پـه اړه اندېښـنه وښـوده او ويـې ويـل چـې 

پـر ځـای  تشـو احساسـايت خـربو  پـوړي چارواکـي دې د  لـوړ 

امنيتـي ځواکونـه عمـال اکـال کـړي او يـا دې د روان حالـت 

پـه اړه واضـح خـربې وکـړي. نومـوړي زياتـه کـړه: “زمـوږ داسـې 

رستېـري دي چـې لښـکر پـرې رايش هـم نـه تسـليميږي، خـو 

اوس لـه جګـړې پرتـه سـیمه ورتـه پرېـږدي او يـا مرمـۍ نـه ورتـه 

رسـول کيـږي!! دا حالـت ولې دی؟ پـه دې اړه دې واضح خربې 

ويش، تکتيکـي شـاتګ څـه معنى لـري؟ ولې خلک پـرې وژين؟ 

” د خـربي کنفرانـس نـورو ګډونوالـو هـم د روان حالـت پـه اړه 

اندېښـنې وښـودې او پـر وسـله والـو طالبانـو يـې غـږ وکـړ چـې 

جګـړه ودروي او بيـا دې تـر مطلوبـې پايلـې د سـولې مذاکـرات 

پيـل کـړي. د دوی لـه ډلـې جـالل الديـن احمـدزي وويـل: “د 

ګردېـز پـه دوه کيلومـري کـې پوليسـو تـه ۱۱ ورځې کـاالت نه 

کېـدل، اخـر ۴۲ نفـره ورته تسـليم شـول. مريزکه له جګـړې پرته 

ور پرښـودل شـوه. دا څـه حالـت دی.” بـل لورتـه د پکتيـا وايل 

اندېښـنې ومنلـې  او  محمدحليـم فدايـي هـم ځينـې سـتونزې 

او ويـې ويـل چـې پـه دغـه واليـت کـې د روان حالـت پـه اړه يـې 

ولسـمر غنـي او مربوطـه وزارتونـو تـه معلومـات ورکـړي دي.

د يادونـې ده چـې لـه تېـرې يـوې مياشـتې راهيسـې پـه هېـواد 

کـې جګـړو زور اخيسـتى چـې لـه املـه يـې تـر اوسـه وسـله والـو 

طالبانـو لـه ٥٥ ډېـرې ولسـوالۍ نيولـې دي.

د پکتيا اوسېدونکي: مسوولني دې د ولسواليو د سقوط په اړه څرګند وضاحت ورکړي
کارتون

 

 بنـا اسـت در روزهای آینـده یک هیـات بلندپایه جهت 

ترسیـع در رونـد گفتگوهـای صلـح به قطر سـفر کنند. 

در ایـن سـفر ظاهرا تعدادی از رهـربان جهادی، رییس 

شـورای عالـی مصالحه و رییس جمهور پیشـین کشـور 

حضـور خواهنـد داشـت. بـه نظـر مـی رسـد کـه هـدف 

از ایـن سـفر متقاعدسـازی طالبـان بـرای بازگشـت بـر 

رس میـز مذاکـره اسـت. ظاهـرا طالبـان تا کنـون هیات 

مذاکـره کننـده را شایسـته گفتگـو ندانسـته و همـواره 

از مذاکـره طفـره رفتـه انـد. اکنـون تعـدادی از بـزرگان 

البتـه همـراه تعـدادی از جوانـان کـه از بـزرگان دیگـر 

بـه  ناهمگـون  ترکیـب  یـک  در  کننـد  مـی  منایندگـی 

قطـر مـی رونـد تـا ایـن بهانـه را از طالبـان بگیرنـد کـه 

گویـا حکومـت تعـدادی از افـراد کـم صالحیـت را بـه 

مذاکـره فرسـتاده اسـت. امـا بایـد اذعان کنیـم که این 

هیـات نیـز بـا دسـتان خالـی از قطـر برخواهند گشـت 

و ایـن سـفر نیـز هیـچ نتیجـه ملموسـی در پـی نخواهد 

داشـت. تنها نتیجه ای که ممکن اسـت در پی داشـته 

باشـد تقویت بیشـر طالبان و اعطای نازدانگی بیشـر 

بـه ایـن گـروه خواهـد بود. 

مهـم تریـن دلیلـی کـه ایـن سـفر را از قبـل بـی نتیجـه 

کنونـی  رونـد  ایـن  از  طالبـان  برداشـت  کـرد  خواهـد 

نـگاه طالبـان  از  بـه صلـح اسـت.  آنـان  بـاوری  بـی  و 

رونـد صلـح کنونـی تنهـا بـرای توجیـه خـروج نیروهـای 

خارجـی از افغانسـتان بـه راه انداختـه شـده اسـت و 

خارجیانـی کـه در این مسـیر تالش مـی کنند صداقت 

ندارنـد. بنابرایـن چـه بهـر کـه از چنیـن فرصتـی بـه 

نفـع گـروه خـود اسـتفاده کـرد. واقعیـت مسـاله ایـن 

اسـت کـه برداشـت طالبـان از رونـد صلـح کنونـی تـا 

حـد زیـادی درسـت اسـت. بـدون شـک رونـد کنونـی 

جاهایـی  از  گـروه  ایـن  و  نیسـت  طالبـان  دسـت  در 

مدیریـت مـی شـود کـه آن جاهـا هـم فقط پاکسـتان و 

یـا برخی کشـورهای منطقه هسـتند. طالبـان به کمک 

آمـوزگاران با تجربـه خود که با منطق مردم افغانسـتان 

و گـروه هـای سیاسـی مـا آشـنایی کامـل دارنـد، نبض 

رونـد کنونـی صلـح را بـه خوبـی شـناخته انـد و مطابق 

رشایـط تـا کنـون بـه خوبـی بـازی کـرده انـد. 

بـازی صلـح  بـه سـه سـال اسـت کـه  نزدیـک  اکنـون 

طالبـان  و  اسـت  شـده  رشوع  متحـده  ایـاالت  توسـط 

مرتـب از این بازی سـود بـرده اند. تجدید سـاختارهای 

فروپاشـیده طالبـان و احیای این گـروه در روند کنونی 

بـه  بـرای طالبـان  بـوده کـه  بـزرگ تریـن دسـتاوردی 

یعنـی  مقابـل  طـرف  بـرای  امـا  اسـت.  آمـده  دسـت 

دولـت و مـردم افغانسـتان رونـد کنونـی نـه تنهـا هیـچ 

دسـتاوردی نداشـته اسـت بلکـه زیـان هـای بزرگی در 

پی داشـته اسـت. خسـارتی بزرگ تر از این نیسـت که 

طالبـان هـم در عرصه سیاسـی و هـم در عرصه نظامی 

برابـر  هـا چندیـن  و خشـونت  اسـت  گردیـده  تقویـت 

گردیده اسـت. میزان خشـونتی که پس از شـتاب روند 

کنونی صلح حاصل شـده اسـت در طی گذشـت سـی 

سـال از ظهـور طالبـان بی سـابقه بوده اسـت. در هیچ 

دوره ای افغانسـتان تـا ایـن حـد نـا امـن و خطرنـاک 

اسـت.  نبوده 

بـر اسـاس برخی گـزارش هـای موثق از میـان طالبان، 

رهـربان مقیـم پاکسـتان و اعضـای شـورای کویتـه این 

گـروه بـر هیـات مذاکره کننـده طالبـان در قطـر خنده 

مـی کننـد و آنـان را بـه شـدت مـورد متسـخر قـرار مـی 

دهنـد. چـون بـه باور آنـان طالبان اکنـون در حال فتح 

ولسـوالی هـا و والیات هسـتند، پـس نیازی بـه مذاکره 

و صلـح نیسـت. از نظـر آنـان تعـدادی از رسان طالبان 

کـه در دوحـه خـوش مـی گذراننـد از همـه چیـز بـی 

خربنـد و تنهـا بـرای تـداوم خوشـگذرانی هـای خویش 

تـالش مـی کننـد. از همیـن رو طالبانـی کـه در میدان 

جنـگ و نـربد هسـتند بـر شـدت خشـونت هـا افـزوده 

انـد و بـه بـاور آنان می تواننـد همه چیـز را از راه جنگ 

و منازعـه بـه دسـت آورنـد. افزایش خشـونت هـا در ماه 

هـای اخیـر ریشـه در همین بـاور دارد. 

مذاکـره  هیـات  کـه  شـود  مـی  گفتـه  دیگـر  سـوی  از 

کننـده طالبـان در قطـر نیز نسـبت به سـفر هیـات تازه 

بـا رسدی متـام برخـورد کـرده انـد. آنـان گفتـه انـد کـه 

اگـر بـزرگان بیاینـد مـا با آنان دیـدار خواهیـم کرد ولی 

هیچگونـه واکنـش مثبتـی بـدان نداشـته انـد. 

بـا توجـه بـه وضعیتـی که در عرصـه جنگ حاکم اسـت 

هیچ روزنه ای از طریق گفتگو و مذاکره گشـوده نشـده 

اسـت. گفتگوهایی که در طول دو سـال گذشـته فقط 

هیـچ  اکنـون  اسـت  داشـته  دسـتاورد  طالبـان  بـرای 

نتیجـه ای بـرای مـا نخواهـد داشـت. از ایـن رو سـفر 

تعـدادی از چهـره های سیاسـی بـه قطر تنهـا به بزرگ 

کـردن طالبـان خواهـد انجامیـد و این گـروه را بیش از 

گذشـته نازدانـه و طلبـکار خواهـد کرد. 

 

افـراد ملکـی را هـدف قـرار می دهنـد. این جنـگ تحمیلی 

غیـر مروع از سـوی طالبان، بایـد از طرف منطقه و جامعه 

بیـن املللـی تحریم و محکوم شـود.«

درادامـۀ خربنامـه بـه نقـل از رئیـس جمهـور نگاشـته شـده 

اسـت کـه او از کشـورهای منطقه بـه ویژه پاکسـتان و ایران 

خواسـت تـا در رابطـه به نقش فعال شـان در ایجـاد ثبات و 

صلـح پایـدار و عادالنـه در افغانسـتان، تعلـل نکنند.

بـه  افغانسـتان  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون   

مناسـبت روز جهانـی پناهنـدگان بـا ابـراز نگرانـی از 

افزایـش مهاجـرت از کشـور گفتـه اسـت کـه افغانسـتان کشـوری بـا 

اسـت. پناه جـو  بیشـرین 

ایـن کمیسـیون روز یک شـنبه 30 جـوزا بـا انتشـار اعالمیـه ای گفتـه 

اسـت کـه بی ثباتـی، جنـگ دیر پـا و وضعیـت ناپایدار امنیتی سـبب 

شـده اسـت کـه افغانسـتان از کشـورهای دارای بیشـرین پناه جـو 

باشد.

کـه  اسـت  آورده  اعالمیـه اش  در  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

دربـاره  را  نگرانـی اش  پناهنـدگان،  روزجهانـی  از  گرامی داشـت  بـا 

گسـرش جنـگ، افزایـش تلفات غیرنظامیـان و بیجاشـدن، آوارگی و 

مهاجـرت بیشـر مـردم، ابـراز می کنـد.

در خربنامه آمده اسـت: »کمیسـیون، با حایـت از حقوق پناه جویان 

افغـان در همه جـا، از طرف هـای منازعـه مجدانـه می خواهـد کـه بـا 

احـرام بـه حق مردم افغانسـتان بـه زندگی در امنیـت و صلح، جنگ 

و خشـونت  را متوقـف کننـد، آتش بـس دایمی برقرار کننـد و با اذعان 

بـه رنـج مـردم، بـرای دسـتیابی بـه صلـح عادالنـه و پایـدار صادقانـه 

بکوشند.«

این کمیسـیون از کمیشـرنی عالی پناهندگان سـازمان ملل و دیگر 

سـازمان ها و نهـادی فعـال در ایـن عرصـه نیز خواسـتار توجهـی ویژه 

 صلیـب رسخ و هـالل احمـر هشـدار داده کـه مبـارزه بـا کرونـا در 

افغانسـتان بـه مـرز بحـران رسـیده اسـت.

فدراسـیون بین املللـی جمعیت هـای صلیـب رسخ و هـالل احمـر 

)IFRC( اعـالم کـرده کـه رونـد مبـارزه بـا بیـاری کوویـد- ۱۹ در 

افغانسـتان نزدیـک از کنـرول خـارج و به نقطه بحران نزدیک شـده 

اسـت. ایـن دو سـازمان در یـک اعالمیـه مشـرک هشـدار داده انـد 

کـه نظام بهداشـت شـکننده افغانسـتان بـه دلیل موارد بـاالی ابتال 

بـه کرونـا در ایـن کشـور، بـا تهدیـد فروپاشـی روبرو شـده اسـت.

در ایـن اعالمیـه آمده که تخت هـای بیارسـتان ها در کابل و برخی 

از مناطـق دیگـر ایـن کشـور پـر شـده و منابـع تامیـن اکسـیجن نیز 

بسـیار محدود است.

نیـالب مبـارز، رسپرسـت هـالل احمـر افغانـی بـه بی بی سـی گفت 

ولـی چندیـن  اسـت  تحـت کنـرل  تاکنـون  کـه هرچنـد وضعیـت 

مشـکل جـدی وجـود دارد. بـه گفتـه او کمبـود جـدی اکسـیجن در 

مراکـز درمانـی اکنـون یکی از مشـکالت اسـت. او افـزود، اکنون در 

کابـل متـام تخت هـای خالـی پـر و وزارت بهداشـت در صـدد تهیـه 

یـک محـل دیگر اسـت. او خواسـتار همـکاری مردم شـد و گفت که 

اکنـون در پشـت دِر مراکـز درمانـی حتی کسـانی که بیـاری دارند 

ماسـک منی زننـد، کـه ایـن باعـث ایجـاد مشـکالت خواهد شـد.

خانـم مبـارز افـزود کـه ایـن وضعیـت وقتـی با خطـر آفرین می شـود 

روز  شـبانه  در  کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت   

نـربد  در  طالبـان  گـروه  جنگجـوی   147 گذشـته 

بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور کشـته شـدند و 104 تـن از 

انـد.  برداشـته  جراحـت  گـروه  ایـن  جنگجویـان 

اعالمیـه ای تریـح  نـر  بـا  جـوزا  یک شـنبه 30  روز  وزارت  ایـن 

کـرده اسـت کـه در درگیری هـا و حمـالت متقابل نیروهـای دفاعی 

و امنیتـی، ۱۴۷ تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان کشـته شـدند و 

۱۰۴ تـن دیگـر از ایـن جنگجویـان زخمـی شـدند.

در خربنامـه عـالوه شـده اسـت کـه ایـن جنگجویـان گـروه طالبـان 

در والیـات ننگرهـار، لغـان، ارزگان، قندهـار، فـراه، بلـخ، هلمنـد 

و کنـدز کشـته و زخمـی شـده انـد. خربنامـه می افزایـد ۱۱ مایـن 

مختلـف کـه توسـط طالبـان در نقـاط مختلـف کشـور جهـت هدف 

قـرار دادن افـراد ملکـی و نیـرو هـای امنیتـی جابجـا شـده بـود، 

کشـف و خنثـا شـد. در همیـن حـال ایـن وزارت می افزایـد کـه 64 

 بـا وجـود همه گیـری کرونـا و ناامنـی در افغانسـتان، در 

افغـان  میلیـون مهاجـر  نیـم  نزدیـک  مـاه گذشـته  شـش 

گشـته اند. بـاز  به کشـور 

دیـروز ۲۰ جـون برابـر بـود بـا روز بین املللـی مهاجـرت. 

مهاجـرت در هررشایطـی دشـوار اسـت، امـا بـا همه گیـری 

اسـت  کشـورهایی  از  یکـی  افغانسـتان  دشـوارتر.  کرونـا 

کـه بیشـرین شـار مهاجـران را دارنـد. مهاجـران افغـان 

بـه  آیـا  و  می کننـد  زندگـی  مهاجـرت چگونـه  دنیـای  در 

واکسـین کرونـا دسرسـی دارنـد؟

صالـح مهاجـر افغـان در ترکیـه می گوید ویـروس کرونا در 

ترکیـه زندگـی افغان هـای مهاجـر را بـا مشـکالت زیـادی 

روبـه رو کرده اسـت.

وی بـه رادیـو آزادی گفـت افغان هایـی کـه مجـوز اقامـت 

ندارنـد و بـه ویـروس کرونـا مبتـال شـده اند، بـه واکسـین 

نداشـته اند. دسرسـی  کرونـا 

او افـزود: »مـن خـودم بیـار شـدم. در شـفاخانه ترکیـه 

آزمایـش کـردم. آزمایـش مـن مثبـت بـود. بعـداً در خانـه 

حیـث  بـه  ندارنـد  اقامـت  کـه  کسـانی  شـدم.  قرنطیـن 

کـرده  مراجعـه  شـفاخانه  بـه  می کننـد.  زندگـی  پناهجـو 

منی تواننـد و بـا مشـکالت زیـادی روبـه رو هسـتند.« وی 

می کنـد. زندگـی  درترکیـه  کـه  می شـود  سـال  پنـج 

امـا بـرای افغان هـای مهاجـر در پاکسـتان رونـد تطبیـق 

واکسـین کرونـا آغـاز شـده اسـت. در ایالـت بلوچسـتان 

منطقـه پشـین پاکسـتان از یـک هفتـه بـه ایـن طـرف در 

یکـی از کمپ هـای مهاجریـن افغان تطبیق واکسـین آغاز 

است. شـده 

طاهـر پشـتون، مهاجـر افغان در پشـین در رادیو مشـعل، 

یکـی از شـبکه های رادیـو آزادی، گفتـه کـه واکسـین را 

دریافـت کـرده اسـت.

او افـزود: »در ایـن روزهـا در صفحـات اجتاعـی تبلیغـات 

بـه  مـن  می شـود.  منتـر  واکسـین  مـورد  در  منفـی 

منایندگـی از افغان هـا آمـده و واکسـین دریافـت کـردم تا 

ایـن پیـام را بـه دیگـر افغان ها برسـانم که بیایند واکسـین 

کننـد مشـکل وجـود نـدارد و بایـد واکسـین بگیرنـد.«

امـا اینجـا دفـر کمیسـاری عالـی سـازمان ملـل متحد در 

بخـش مهاجریـن می گویـد کـه ایـن سـازمان بـا حکومـت 

مهاجـر  افغان هـای  متـام  بـه  تـا  دارد  تـالش  افغانسـتان 

خـارج از افغانسـتان واکسـین ضـد کرونـا تطبیـق شـود.

نـادر فرهـاد سـخنگوی ایـن نهـاد در افغانسـتان بـه رادیـو 

امـور  در  ملـل  عالـی سـازمان  »کمیسـاری  آزادی گفـت: 

 نشسـت سـه  جانبٔه افغانسـتان، ترکیه و ایران؛ بر دریافت 

نقـش سـازندۀ  و  بـس  آتـش  اسـتقرار  راه حـل سیاسـی، 

تأکیـد  مذاکـرات صلـح،  موفقیـت  کشـورها در خصـوص 

ایـران  و  ترکیـه  افغانسـتان،  سـه جانبٔه  نشسـت  کردنـد. 

چاووش اوغلـو  مولـود  امتـر،  حنیـف  محمـد  اشـراک  بـا 

و محمـد جـواد ظریـف )وزیـران خارجـٔه سـه کشـور(، بـا 

صـدور اعالمیـه ای، بـه پایـان رسـید.

دیـروز  کـه  افغانسـتان  خارجـه  امـور  وزارت  درخربنامـۀ  

منتـر شـده، آمده اسـت که حنیـف امتر در این نشسـت 

طوالنـی  جنـگ  قربانـی  افغانسـتان،  کـه  منـود  تریـح 

ناشـی از افراط گرایـی بـوده و بـرای پایـان ایـن جنـگ، به 

همـکاری و حایـت منطقه یـی بیشـر از پیش نیاز اسـت.

امتـر افـزود کـه در کنـار اجـاع داخلـی، نیـاز مـربم بـه 

تقویـت اجـاع منطقه یـی و بین املللـی برای محـو تهدید 

تروریـزم در افغانسـتان، منطقـه و جهـان وجـود دارد.

وزیـر امـور خارجـٔه کشـور، خـروج نیروهای حایـت قاطع 

از افغانسـتان را فرصتـی ویـژه بـرای تـالش مضاعف جهت 

در  دایمـی  صلـح  تأمیـن  و  سیاسـی  توافـق  بـه  رسـیدن 

کشـور، توصیـف کـرد.

امتـر افـزود کـه ترکیـه و ایـران به عنوان دو کشـور دوسـت 

وی از نقـش موثـر دیاسـپورا در برنامـه هـای انکشـافی یـاد 

کـرد و افـزود کـه بحـث مهاجـرت، بـدون دیـدگاه واضـح و 

توجـه بـه تغییراتـی کـه در حـال رخ دادن اسـت، صـورت 

گرفتـه منـی توانـد.

غنـی در اشـاره بـه اینکـه جامعـه بیـن املللـی بـه طالبـان 

حیثیت سیاسـی داده اسـت، گفت: »طالبان مسئول ادامه 

جنـگ انـد و همه روزه تاسیسـات عـام املنفعـه را تخریب و 

بـه گفتـۀ او هشـت برنامـه ملـی، تحـت دیزایـن و در حـال 

تطبیـق شـدن اسـت و کمـک هـای بیـن املللـی در ایـن 

خصـوص، بایـد نتیجـه محـور باشـد، نـه پروسـه محـور.

وی ایجاد رشایط مناسـب برای برگشـت مهاجرین را وظیفه 

دولـت خوانـده، گفـت: »تعهـد مـا ایـن اسـت کـه مهاجرین 

و دیاسـپورای افغـان؛ بخـش مهـم، باعـزت و رسمایـۀ بـزرگ 

بـوده و بایـد از ایـن رسمایه متام افغان ها مسـتفید شـوند.« 

بـه وضعیـت دشـوار و خواسـت ها و نیازهـای پناهجویـان افغـان در 

کشـورها و اردوگاه هـای پناه جویـی در رسارس جهـان شـده اسـت. 

کمیسـیون ابـراز نگرانـی کرده اسـت که شـار زیادی از پنـاه جویان 

افغانسـتان سـال ها بـدون تعییـن تکلیـف حقوقـی رها شـده اند.

ایـن درحالیسـت کـه بـا افزایـش جنگ هـا در ماه هـای اخیر، هـزاران 

گزارش هـا  انـد.  شـده  بیجـا  کشـور  مختلـف  مناطـق  از  خانـواده 

می رسـاند کـه این بیجا شـدگان جنگـی به کمک هـای عاجل بری 

اند. نیازمنـد 

طبـق گفته هـای باشـنده های محـل، تنهـا در یـک هفتـه گذشـته 

حـدود 1٥00 خانـواده از ولسـوالی پاتـوی والیـت دایکنـدی پـس از 

آن از محـل زندگـی شـان بیجـا شـدند کـه جنگجویـان گـروه طالبان 

بـر ایـن ولسـوالی حملـه کردنـد و اکنـون حـدود یـک هفته اسـت که 

جنـگ در آن ولسـوالی ادامـه دارد.

گفتـه می شـود این آوار گان جنگ که بیشـر شـان کـودکان و زنانند، 

پنـاه گرفتـه و جنگجویـان گـروه  در کوه هـای اطـراف محـل شـان 

طالبـان متـام خانه هـای برخـی از قریه های ولسـوالی پاتـو را به آتش 

کشـیده اند.

دفـر والیـت دایکنـدی روز گذشـته با نر اعالمیه ای گفته اسـت که 

تنهـا بـرای 70 خانـواده از بیجـا شـدگان ولسـوالی پاتـو کمک هـای 

عاجـل بری توسـط حکومـت محلی انجام شـده اسـت.

کـه مـردم بـه توصیه هـای وزارت بهداشـت توجـه نکننـد کـه اکنـون 

بـا  بـرای مقابلـه  او گفـت کـه مـردم می داننـد کـه  چنیـن اسـت. 

بـا  تاکیـد کـرد کـه  او  ولـی رعایـت منی کننـد.  کرونـا چـه کننـد، 

عـدم رعایـت مـردم امـکان وضـع قرنطینـه وجـود دارد کـه می توانـد 

افغانسـتان داشـته باشـد. خانـم  بـر اقتصـاد  را  ناگـواری  تاثیـرات 

مبـارز از جامعـه بین املللـی خواسـت کـه در زمینـه تامین اکسـیژن 

و واکسـن این کشـور را یاری کند. در روزهای گذشـته شـیوع کرونا 

در افغانسـتان هـر روز رکـورد جدیـدی ثبـت می کنـد. روز گذشـته 

مجمـوع مبتالیـان بـه کرونـا در ایـن کشـور بـه بیشـر از ۱۰۱ هزار 

نفـر رسـید. روز قبـل همچنیـن اعـالم شـد کـه در یـک شـبانه روز 

گذشـته یـک هـزار ۳۸۴ نفـر جدیـداً بـه ویـروس کرونـا مبتـال شـده 

انـد کـه از ایـن میـان ۹۲ جـان باخته انـد.

بـا ایـن ارقـام جدیـد شـار کل جان باختـگان در ایـن کشـور بـه ۴ 

هـزار و ۱۲۲ نفـر از آغـاز تاکنـون رسـید.

در  جمعـه  روز  افغانسـتان  جمهـوری  رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد 

فراهـم  کـه  گفـت  کرونـا  سـوم  مـوج  مدیریـت  مـورد  در  جلسـه ای 

سـاخنت خدمـات فـوری بهداشـت باید اولویـت کاری دولت باشـد.

آقـای غنـی همچنیـن بـه ارایـه خدمـات فـوری بهداشـتی، مدیریت 

فراهـم سـازی اکسـیجن و تـالش برای تهیه واکسـن کرونا به اقشـار 

آسـیب پذیـر جهان تاکیـد کرد.

حلقـه مایـن بشـکه یی از نفـاط مختلـف والیـت پکتیـا توسـط تیـم 

انجنیـری اردوی ملـی کشـور کشـف و خنثـا شـده اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه جنـگ در نقـاط مختلـف کشـور شـدت گرفته 

اسـت و تنهـا در یـک شـبانه روز گذشـته بیـش از پنج ولسـوالی در 

شـال کشـور بـه تـرف جنگجویان گـروه طالبـان در آمده اسـت.

بسـم اللـه محمـدی رسپرسـت وزارت دفـاع از مردم خواسـته اسـت 

کـه در محـالت خود در کنـار نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور قرار 

گیرنـد، وزارت دفـاع امکانـات الزم را بـرای آنـان فراهـم می کند. در 

عیـن زمـان صدهـا تـن از باشـندگان والیت هـای بادغیـس و پروان 

بـا سـالح های سـبک و سـنگین در برابـر جنگجویـان گـروه طالبان 

اعـالم حضـور کردنـد.  صبـح روز حـدود 300 تـن از باشـندگان 

والیـت پـروان بـا مجهز شـدن به سـالح های سـبک و سـنگین علیه 

گـروه طالبـان بـه دره غوربنـد منطقه ای در غـرب پـروان و هم مرز با 

والیـت بامیـان رفتند.

پناهنـدگان در ایـران و پاکسـتان-جایی کـه افغان هـا در 

آن مسـتقر هسـتند و کارت دارنـد، بـرای تطبیق واکسـین 

کرونـا بـه آنـان صـدا بلنـد کرده اسـت. ایـن ادامـه خواهد 

در  مهاجـر  افغان هـای  خاطـر  همیـن  بـه  پـس  داشـت. 

ایـران و پاکسـتان توانسـته اند کـه واکسـین دریافت کنند 

و برخـی هـم مسـتفید شـده اند.«

وزارت مهاجریـن و عودت کننـدگان بـا توجـه بـه وضعیـت 

افغان هـا  مهاجـران  میزبـان  کشـورهای  متـام  از  جـاری 

خواهـان همـکاری شـده اسـت.

رادیـو  بـه  وزارت  ایـن  سـخنگوی  انصـاری،  عبدالباسـط 

آزادی گفـت کـه برای مهاجران افغان در کشـورهای ایران 

و پاکسـتان واکسـین ضـد کرونـا آغـاز شـده اسـت.

و  امنیتـی  لحـاظ  از  آنکـه  بـا  انصـاری،  آقـای  گفتـه  بـه 

ویـروس کرونـا در وضعیـت بـدی قـرار دارد، امـا بـا آن هـم 

از آغـاز سـال جـاری میـالدی صدها هـزار افغـان دوباره به 

کشـور عـودت کرده انـد.

او افـزود: مـا در حـال حـارض حـدود ۶.۵ میلیـون مهاجـر 

و پناهجـو داریـم کـه در هفتـاد کشـور زندگـی می کننـد. 

از آغـاز سـال ۲۰۲۱ میـالدی تـا حـال حـدود پنجصـد و 

۳۰ هـزار آنـان دوبـاره بـه کشـور برگشـته اند. تعـداد زیـاد 

آنهـا از ایـران، پاکسـتان و کشـورهای اروپایـی بـه کشـور 

کرده انـد.« عـودت 

آقـای انصـاری گفـت کـه ناامنـی، مشـکالت اقتصـادی و 

اخیـرا بـاال رفنت میزان قتل های هدفمند د رکشـور سـبب 

شـده اسـت کـه بیشـر افغان هـا کشـور را تـرک گویند.

وی همچنیـن گفـت کـه بـه ایـن دلیـل و به ویـژه ناامنـی 

تنها در سـه ماه نخسـت سـال جـاری ۱۸۴۰۰ تـن از آواره 

شـده اند.

وعودت کننـدگان همچنیـن  مهاجریـن  وزارت  سـخنگوی 

بـه دلیـل  گفـت کـه در سـال گذشـته ۹۲۰۰۰خانـواده 

آواره شـدند. ناامنـی 

در همیـن حـال، سـازمان ملـل متحـد در پیونـد بـه ۲۰ 

جـون، روز جهانـی مهاجـرت در اعالمیـه ای گفتـه اسـت 

کـه اداره مهاجریـن ملـل متحـد در گـزارش سـال ۲۰۲۰ 

خـود نوشـته کـه سـال گذشـته بـه دلیـل جنـگ، ناامـن، 

میلیـون  از ۸۲  بیـش  بـر،  نقـض حقـوق  افراط گرایـی، 

تـن در رسارس جهـان بی خامنـان شـده اند. ایـن آمـار در 

مقایسـه بـا آمار سـال ۲۰۱۹ میـالدی ۴ درصـد افزایش را 

نشـان می دهد. براسـاس ایـن گزارش، شـار مهاجران به 

رسعـت در حـال افزایـش اسـت.

و بـرادر افغانسـتان می تواننـد در کنار پاکسـتان، روسـیه، 

قطـر و هنـد، از جایـگاه و تأثیرگـذاری خویش در راسـتای 

توحیـد دیدگاه هـا در راسـتای موفقیت مذاکـرات صلح در 

افغانسـتان، کار بگیرنـد. در اعالمیـۀ پایانـی این نشسـت، 

طرفیـن بـر دریافـت راه حـل سیاسـی، اسـتقرار آتـش بس 

و نقـش سـازندۀ کشـورها در خصـوص موفقیـت مذاکـرات 

صلـح افغانسـتان، و ایجـاد یک افغانسـتان مسـتقل، آزاد، 

متحـد و دموکراتیـک تأکیـد کردند.

در خربنامه آمده اسـت که وزرای امور خارجۀ سـه کشـور، 

روی تقویت و گسـرش همکاری های سیاسـی-اقتصادی 

بـه ویـژه تطبیـق پروژه هـای مشـرک اتصال منطقـه یی و 

همچنـان مبـارزۀ مشـرک علیـه تروریـزم و جرایم سـازمان 

یافتـه بـه شـمول جلوگیـری از مهاجرت های غیـر قانونی، 

افغانسـتان،  اسـالمی  جمهـوری  دولـت  کردنـد.  توافـق 

تعهـدات  اسـتقبال کـرده، تحقـق  اعالمیـه  ایـن  از مفـاد 

راسـتای  در  مهـم  و  مثبـت  گام  را  اعالمیـه  ایـن  منـدرج 

مبـارزۀ مشـرک علیـه تروریـزم، اسـتقرار آتـش بـس، آغـاز 

مذاکـرات معنـی دار، تأمیـن صلح و ثبـات پایدار که منجر 

به حفظ دسـتاوردهای سـال های پسـین در کشـور گردد، 

پنـدارد. می 
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دیر مدت اسـت که روابط دیپلامتیک افغانسـتان و 

پاکسـتان با شـک و تردید و بدگامنی نسبت به همدیگر 

بـه پیـش مـی رود؛ امـا ایـن افـت و خیـز روابـط طـی دو 

دهـه حاکمیت جمهوری در افغانسـتان آنچنـان که باید 

منسـجم و تعریـف شـده از جانب دولت افغانسـتان روی 

دسـت گرفتـه می شـد نشـد، پاکسـتان همواره سیاسـت 

خارجـی اش را در قبال افغانسـتان مدون و اسـراتژیک 

تعریـف منـوده و بـا هـر گونـه تغییـر و جـا بجایـی افـراد 

هـای  اسـراتژی  ایـن کشـور،  نظـام سیاسـی  رأس  در 

سیاسـت خارجی این کشور دسـتخوش تحول و انحراف 

نشـده اسـت. این کشـور مطالبـات واضح از افغانسـتان 

دارد و تـا زمـان تحقـق آن، از هرگونـه تـاش و پشـتکار 

دریـغ منـی ورزد؛ ایـن را تقریبـا همـه افغان هـا می دانند 

کـه  آنچـه خطـوط رسخ سیاسـت خارجـی پاکسـتان در 

قبـال افغانسـتان را تشـکیل می دهـد رسـمیت یافـن 

خـط مـرزی دیورنـد، کاهـش نفـوذ هنـد در افغانسـتان 

» حـد اقـل در سـطح کاهـش روابـط«، عـدم جلوگیـری 

آب هـای دریـای کابـل و دریای کرن کـه آن را بخش مهم 

حقابه شـان پنداشـته و بارها در این مورد واکنش نشـان 

داده انـد می باشـد. چنـدی قبل دولت افغانسـتان دوازه 

سـد در بسـر دریـای کابـل بـا کمـک و همکاری کشـور 

هنـد ایجـاد منـود و ایـن امـر واکنـش مقامات پاکسـتان 

را بـر انگیخـت، آنـان بـدون رعایـت عـرف دیپلامتیک بر 

افغانسـتان تاخـت و رصاحتـا اعان منود کـه کابل نباید 

در برابـر آب ایـن دریـا کـه به پاکسـتان متصـل می گردد 

سـد ایجـاد کنـد؛ البتـه ایـن حـق افغانسـتان اسـت کـه 

آبهـای داخلـی خـود را مهـار منایـد؛ امـا پاکسـتان ایـن 

منی شناسـد،  رسـمیت  بـه  افغانسـتان  بـرای  را  حـق 

همینطـور رسدی روابـط افغانسـتان بـا هنـد یکـی دیگر 

از خواسـته هـای پاکسـتان اسـت کـه بارها در سیاسـت 

هـای غیـر اعامـی و پنهـان شـان آن را بـا چهـره هـای 

افغـان کـه همسـویی بـا ایـن کشـور دارد مطـرح منـوده 

اسـت و رفتار سیاسـی شـان در قبال افغانستان نیز دال 

آشـکار بـر ایـن مدعی اسـت. به همین اسـاس اسـت که 

در آسـتانه بـه نتیجـه رسـیدن مذاکرات صلح، پاکسـتان 

ایـن پروسـه را بـه عنـوان یـک بـرگ برنـده در گـروگان 

خـود گرفتـه و هـر زمـان کـه افغانسـتان گام هایـی در 

راسـتای برقـراری ثبـات و آرامـش بـر مـی دارد، رس و کله 

مقامـات این کشـور از رسـانه های مختلف آشـکار شـده 

و اظهاراتـی را مطـرح می مناینـد کـه در آن تلویحـا بـه 

تسـلیمی افغانسـتان در برابر خواسـته های شـان سخن 

بـه زبـان می راننـد. گاهی نیز بـه صـورت روک و بی پرده 

بـرای افغانسـتان خـط و نشـان می کشـد. شـاه محمـود 

قریشـی، وزیـر خارجـه پاکسـتان،  )شـنبه ۲۹ جـوزا(، با 

یکـی از رسـانه های داخلـی افغانسـتان گفت وگـو کـرد. 

خارجـه  وزیـر  دفـر  در  و  اسـام آباد  در  مصاحبـه  ایـن 

ایـن کشـور انجـام شـد. در رشایطـی کـه آتـش جنـگ 

بیـش از هـر زمـان دیگـر در افغانسـتان شـعله ور شـده، 

ایـن مصاحبـه رسوصـدای زیـادی بـه پا کـرده اسـت زیرا 

بـرای اولین بار، مسـئول دسـتگاه دیپلامسـی پاکسـتان 

شـفاف تر  و  رصیح تـر  و  گذاشـته  کنـار  را  دیپلامسـی 

خواسـته های  و  کشـور  دو  روابـط  مـورد  در  گذشـته  از 

پاکسـتان از افغانسـتان صحبـت کـرده اسـت.

مهم تریـن بخش از این سـخنان رصیـح درباره هند 

بـود. وزیـر خارجـه پاکسـتان راحت تـر از گذشـته هنـد 

را متهـم کـرد کـه از طریـق افغانسـتان علیـه پاکسـتان 

در  قریشـی  می دهـد.  انجـام  اطاعاتـی  فعالیت هـای 

فعالیت هـای  در  هنـد  کـه  مدعـی شـد  ایـن مصاحبـه 

خرابکارانـه و تروریسـتی در خاک پاکسـتان، به خصوص 

ایـن  اثبـات  بـرای  هرچنـد  اسـت؛  فعـال  بلوچسـتان، 

رویکـرد  از  قریشـی  نکـرد.  رو  مدرکـی  هیـچ  موضـوع  

هنـد در قبـال کشـمیر هـم انتقـاد کـرد و گفـت برخـورد 

هندوسـتان با وضعیت جامو و کشـمیر درسـت نیسـت و 

رویکرد هند باعث شـده اسـت تا مردم کشـمیر آنان را از 

خـود براننـد. موضوع کشـمیر میـان هند و پاکسـتان به 

درازای مشـکات خـط دیورنـد قدامـت دارد و از آن زمان 

تـا کنـون ایـن دو کشـور نتوانسـته اند بر رس این مسـئله 

بـا همدیگـر کنـار بیایند.

بـا همـه این هـا، در سـخنان شـاه محمـود قریشـی 

بیشـر از واقعیت هـای عینـی، تناقـض وجـود داشـت. 

آقـای قریشـی سـعی داشـت بـا تاکیـد اثبـات کنـد کـه 

حضـور  پاکسـتان  در  آنـان  رهـری  هیئـت  و  طالبـان 

ندارنـد. او حتی به سـخنان مجـری برنامه که گفت گروه 

مذاکره کننـده طالبـان هـر بـار بـرای مذاکـره بـا رهـران 

طالبـان و مقام های سـازمان اطاعاتی پاکسـتان به این 

کشـور می رونـد، مسـتقیم پاسـخ نـداد و تاش کـرد تا از 

جـواب طفـره رود. البته مقامات افغانسـتان هـم بارها از 

ایـن فعالیت تخریبی پاکسـتان پرده برداشـته که گاهی 

باعـث ایجـاد تنـش دیپلامتیک میـان دو کشـور گردیده 

اسـت، در ارتبـاط بـا جنـگ روانـی اخیـر چنـدی قبـل، 

مقامـات امنیتـی کشـور اعان کردند که فیسـبوک های 

مسـتعار کـه برعلیـه نظـام و حاکمیـت ملـی افغانسـتان 

فعالیـت می کننـد، طبـق بـر آورد تخنیکی آنـان از خاک 

پاکسـتان به خصوص شـهرهای پشـاور و کویطه فعالیت 

می کننـد، افـزون بـر ایـن مشـاور امنیـت ملـی کشـور 

اظهـارات زننده تـر از آن در قبـال ایـن کشـور مطـرح کـه 

منجـر بـه واکنـش شـدید ایـن کشـور گردید.

بـا ایـن حـال، پاکسـتان بـرای تغییـر تصورعمومـی 

مبنـی بر حضور طالبان در پاکسـتان، بسـیار می کوشـد 

تـا طالبـان بتوانند در افغانسـتان، جغرافیای مشـخصی 

اشـخاص  و  افـراد  از  متشـکل  انسـانی  جوامـع 

مختلـف بـا ایـده و نظریـات متفـاوت اسـت. یـک رنگـی 

در جامعـه تصـور بـی مـورد و نا بجاسـت. طبیعت جامعه 

بـری مقتضـای آن اسـت کـه از تفـاوت هـا و واقعیـت 

هـای مختلـف سـخن گویـد. ایـن موضـوع یـک اصـل 

انکار نا پذیر جامعه شناسـانه و امریسـت کاملن واقعی. 

بـا ایـن حـال جامعـه در شـعاع بزرگـرش در حـد یـک 

واحـد سیاسـی/ کشـور، معمـول اسـت کـه از پیچیدگی 

بـاالی اجتامعـی و سـاختاری برخـوردار مـی باشـد. در 

اوضـاع کنونـی جهـان ناممکـن اسـت کشـوری را بیابیم 

کـه در آن یک رنگی قومـی و اتنیکی به لحاظ اجتامعی 

موجـود باشـد. بـه صـورت قطـع ترکیـب متجانـس و نـا 

متجانـس در سـاختار هـای اجتامعـی کشـور هـا دیـده 

در  اتنیکـی  و  قومـی  اختـاط  هرحـال  بـه  شـود.  مـی 

کشـور هـای مختلـف جهـان یـک امـر واقعیسـت و بـه 

عنـوان پوتنسـیل هـای موجـود در جامعه، هسـتی¬اش 

را بـه منایـش مـی گـزارد. هـرگاه جوامـع و کشـور هـا از 

آمیختگـی نـا متجانـس جمعیتی بهـره مند باشـد؛ آنگاه 

رشایـط و چگونگـی مدیریـت سیاسـی آن کشـور تفـاوت 

هـای اساسـی پیـدا مـی کنـد بـا دیگـر کشـور هـای کـه 

همچـو واقعیـت هـا اجتامعـی را کمـر دارد. 

افغانسـتان بسـر اجتامعـِی دارد کـه از تفـاوت هـا 

و آمیختگـی هـای اتنیکـی زیـادی بهـره مـی بـرد. بـرای 

درک و در قـدم بعـدی مدیریت سیاسـی چنیـن جامعه، 

الگوهـای تسـاهل گرایانـه¬ی سیاسـی نیـاز اسـت کـه 

و  بنگـرد  جامعـه  در  را  اجتامعـی  هـای  واقعیـت  همـه 

مبتنـی بـر خواسـت هـای متفـاوت آنـان نظم سیاسـی و 

سـاختار سیاسـی تعریـف شـود کـه همـه شـمول و مورد 

بـدون شـک  باشـد.  قاطـع شـهروندان  اکرثیـت  قبـول 

جامعـه افغانسـتان ترکیـب چندین ملیتی داشـته/ دارد، 

ایـن واقعیـت اساسـی و بنیادیـن اجتامعـی ایـن کشـور 

اسـت. افغانسـتان کشور اسـت دارای اقلیت های قومی 

را در  زیـاد کـه سـاختار اجتامعـی  و خـورده فرهنگـی 

ایـن ُملـک در الیـه هـای قومی مختلـف پیچانده اسـت. 

بـا شـاخص هـای خـورده  اتنیکـی  آمیختگـی قومـی و 

مـروج، لحجـه هـای متفـاوت  و سـنت هـای  فرهنگـی 

و حتـی زبـان هـای مختلـف، سـبب شـده اسـت رنـگ 

هـای زیبـای را بـه پـرده منایـش در سـیامی پُرفـروغ این 

بـاغ حـک منایـد. چند قومـی و تکـرث جمعیتـی واقعیت 

اجتامعـی در ایـن کشـور اسـت و ایـن موضـوع سـبب 

   مهدی بابک

گردیـده اسـت که ایـن جغرافیا بـه خانه مشـرک اقلیت 

هـای قومـی مبـدل شـود. 

بینانـه از رشایـط  ایـن تحلیـل واقـع  بـه  بـا توجـه 

اجتامعـی در افغانسـتان، یکبـار سـیر کوتـاه بـه تاریـخ 

معـارص سیاسـی ایـن کشـور بشـود و عنایـت بـه واقعیت 

هـای اجتامعـی را در فرآینـد حکومتـداری هـا جسـتجو 

منایـم. جریـان تاریـخ معـارص افغانسـتان ایـن واقعیـت 

سیاسـی را بوضـوح برمـا مـی سـازد که آمیختگـی های 

افغانسـتان در گذشـته  اتنیکـی در مدیریـت سیاسـی 

هـای تأثیـر نداشـته و یـا مـورد توجـه از جانـب حاکـامن 

آن دوران نبـوده اسـت. اوضـاع سیاسـی – فرهنگـی در 

گذشـته افغانسـتان ایـن سـنت را اجـازه منـی داد که بر 

بنیـاد واقعیـت هـای اجتامعـی نظـام سیاسـی تعریف و 

پالیسـی هـای دولـت تعمیـل شـود؛ بلکه نظام سیاسـی 

و ایـده سیاسـی بـر ایـن بـوده اسـت کـه مـردم در قاعده 

تحکم باید بپذیرد هر آنچه که از جانب سیسـتم شـاهی 

بـر آنـان روا داشـته مـی شـود. اکـرثا در کشـورهای دنیـا 

پیـش از قـرن بیسـتم میـادی چنیـن روحیـه سیاسـی و 

عملکرد سیاسـی وجود داشـته اسـت که افغانسـتان نیز 

جـز آن بـوده اسـت.  

امـا تغییـرات کـه در نیمـه دوم قرن بیسـتم میادی 

در افغانسـتان ناشـی از جریـان هـای بـزرگ سیاسـی و 

فرهنگـی در منطقـه و جهـان اتفـاق افتـاد؛ ایـن زمینـه 

اختـاط جمعیتـی  و  تناسـب  بایـد  کـه  گردیـد  فراهـم 

را در بسـر حاکمیـت در جهـت گیـری هـای سیاسـی 

مطمـح نظـر قـرار داد. انقابات که در افغانسـتان بعد از 

فروپاشـی نظـام شـاهی صورت گرفـت این امر را بیشـر 

در خـورد مـردم داد و جامعـه نیـز در فرآیند خـود آگاهی 

نسـبی قـرار گرفتنـد. نگاه عامـه مردم به سیاسـت عوض 

گردیـد و نهـاد قـدرت و سیاسـت را از حیطـه¬ی حکـم 

خالـص به فضای خدمت رسـانی به مـردم وادار منودند. 

اینجاسـت کـه واقعیـت هـای اجتامعـی خـودش را در 

ایینـه سیاسـت و قـدرت مـی بینـد. مـردم بـرای اینکـه 

بتوانـد مطالبـات خـود را بـه جانـب دولـت و حاکـامن 

سیاسـی مطـرح سـازد در جمعیـت هـای هـم رسنوشـت 

و خـود آگاه قـرار گرفتنـد و فشـار را بـر دولـت و دسـتگاه 

را در  وارد سـاختند کـه حقـوق مـردم  سیاسـی کشـور 

گـروه هـای مختلـف مدنظـر گیـرد و عامـه¬ی مـردم در 

رسنوشـت سیاسـی و مدیریتی کشـور سـهیم گردد. اگر 

چـه نظام های سیاسـی دیکتاتـور و توتالیـر مانند گروه 

طالبـان بـا تکیـه بـر قـدرت نظامـی سـعی وافر منـود که 

از متامی این واقعیت ها در بسـر اجتامعی افغانسـتان 

اغـامض منایـد؛ امـا اینـکار منجر بـه تنفر و انزجـار های 

در میـان مـردم افغانسـتان گردیـد. لـذا ایـن تجربـه تلخ 

تاریـخ معـارص افغانسـتان، منـاد و نشـاندهنده¬ی یـک 

واقعیـت اسـت کـه حکومـت هـا و نظـام هـای سیاسـی 

منـی تواننـد واقعیـت هـای اجتامعی جامعه افغانسـتان 

را نادیـده بگیرنـد.   

نادیـده انـگاری تفـاوت هـای اتنیکـی و قومـی در 

بسـر اجتامعـی افغانسـتان طوفـان خاموشـی را زمینـه 

سـازی مـی کنـد که منجـر به شـقاق هـای اجتامعی در 

کشـور خواهـد شـد. کـام اینکـه ایـن بحـران در جامعـه 

افغانسـتان نطفـه گـزاری شـده بـود و اکنـون نیـز ایـن 

قابلیـت پرواضح دیده می شـود. شـکاف های اجتامعی 

و قومـی در کشـور زمان خلق می شـود که نهـاد قدرت و 

سیاسـت به حقوق اساسـی متام شـهروندان افغانسـتان 

از دیـدگاه واحـد نبینـد و عمـل ننامیـد. مـردم در بسـر 

اجتامعـی هرگـز این انـرژی را در اختیار ندارد و منطق و 

دلیـل بـرای اینـکار ندارد که شـکاف هـای قومی و تنش 

هـای نـژادی و یـا زبانـی را در میـان خویـش در جامعـه 

ترویـج کننـد. این مسـأله از کجا ناشـی می شـود؟ یقینا 

نظـام سیاسـی و سـاختار سیاسـی در تعمیـل پالیسـی 

بـرای مـردم مسـاعد مـی  ایـن زمینـه را  هـای خویـش 

مناید. 

شـقاق هـای درون جامعـه پارامـر های تابع اسـت 

کـه از معادلـه¬ی سیاسـت تأسـی مـی منایـد. هـرگاه 

سیاسـت و نظـام سیاسـی مبتنـی بـر ایـده¬ی ملـی و 

بـا رویکـرد ملـی پسـندانه و همـه شـمول کارایی داشـته 

باشـد، هرگـز ایـن فرصـت مهیـا نخواهد شـد کـه نفاق و 

شـکاف هـای قومی و اجتامعـی در کشـور رخ دهد. زیرا 

مـردم و شـهروندان افغانسـتان از هـر قومـی که هسـتند 

هیـچ مشـکل ذات البینـی میـان همدیگـر نـدارد که در 

سـطح بـاالی جمعیتـی ماننـد گـروه قومـی و یـا نـژادی 

بوجـود بیایـد و روابـط هـا را تحـت تأثیـر خویـش قـرار 

دهـد و در نهایـت منجر به شـقاق هـای اجتامعی گردد. 

هرگـز چنین نبـوده و نیسـت. اما زمانیکه نظام سیاسـی 

یـا دولـت برخـورد هـا و سیاسـت گـزاری هـای خـودی و 

بیگانـه را منـش و رفتـار خـود قـرار دهـد، بـا تأسـف ایـن 

عامـل بـر مناسـبات اجتامعـی در بسـر جامعـه شـدیداً 

تأثیـر مـی مانـد و بسـر هـای دوری و دشـمنی هـای 

قومـی را مسـبب خواهـد شـد. منونـه هـای آشـکار ایـن 

نـوع شـقاق های مخـوف قومی را در پنچ سـال حکومت 

سـیاه طالبـان همـه مـردم افغانسـتان شـاهد بودند. 

واقعیـت هـای اجتامعـی یـک امـر مسـلم اسـت، 

ایـن مسـأله در نظـام سیاسـی و در سـازمان سیاسـی 

بایـد منعکـس گردد. مشـارکت سیاسـی و سـهیم شـدن 

در رسنوشـت جمعـی در چـر بنـام دولـت ملـی و خانـه 

مشـرک همـه افغانسـتانی هـا شـکاف هـای قومـی و 

تنـش هـای ناشـی از آن را کنـرول مـی کنـد. همچنان 

کـه ایـن اصل در ایـن دو دهه تا حدی در تفکر سیاسـی 

آن،  عملـی  هـای  شـیوه  در  و  فعلـی  سیاسـی  نظـام 

باعـث شـده اسـت کـه وحـدت اقـوام مختلـف در کانون 

بنـام دولـِت جمهـوری اسـامی افغانسـتان شـکل پیـدا 

منایـد. نجـات افغانسـتان از بحـران سیاسـی در گـروه 

اساسـی  کـه حقـوق  اسـت  نظـام سیاسـی  موجودیـت 

متـام شـهروندان افغانسـتان را بـه شـکل برابـر نـه تنهـا 

بـه رسـمیت بشناسـد، بلکـه بـه آن آشـکارا عمـل منایـد. 

چنیـن انتظـار را مـی تـوان از نظـام سیاسـی جمهوریت 

و سـاختار سیاسـی منعطـف بـر واقعیـت هـای موجـود 

افغانسـتان داشـت. بـدون تردیـد غیـر از نظـام سیاسـی 

جمهوریـت کـه مبتنـی بـر آرأی مـردم و بـر پایـه قانـون 

اساسـی باشـد، سـایر نظـام هـای سیاسـی هرگـز منـی 

توانـد و ایـن اقبـال ملـی را بـا خـود نـدارد کـه گفتـامن 

ملـی را در موجودیـت شـان شـکل دهـد. گفتـامن ملـی 

روی متامی موضوعات سیاسـی و مدیریتی کشـور بسر 

سیاسـی معقـول و انعطـاف پذیـر را نیـاز منـد اسـت. بـا 

توجـه به اصـل اصاحات، این ظرفیت در نظام سیاسـی 

جمهوریـت دیـده مـی شـود... ادامـه دارد

را بـه تـرف درآورنـد. بـر اسـاس گزارش هـای امنیتـی، 

پاکسـتان در حـال حـارض رهـری جنـگ در افغانسـتان 

تـا  دارد  سـعی  و  اسـت  گرفتـه  عهـده  بـر  مسـتقیم  را 

بـا  کنـد؛  سـاقط  را  افغانسـتان  والیـت  یـک  دسـت کم 

ایـن حـال، طالبـان بـا وجـود حامیت مسـتقیم سـازمان 

یکـی  حتـی  نتوانسـته اند  هنـوز  پاکسـتان،  اطاعاتـی 

از والیـات کشـور را هـم تـرف کننـد. گفتـه می شـود 

آی اس آی به مدارس دینی پاکسـتان دسـتور داده اسـت 

تـا طلبه هـای آمـاده جنـگ را بـه جبهه هـای افغانسـتان 

بفرسـتند. یکـی از دالیـل تشـدید جنگ در افغانسـتان، 

در  دینـی  مـدارس  طلبه هـای  پرشـامر  حضـور  همیـن 

حامیـت از گـروه طالبـان در سـنگرهای جنـگ اسـت. با 

ایـن حال، آقای قریشـی سـعی داشـت رابطـه دولت این 

کشـور با طالبان را رصفـا در چارچوب تاش برای تامین 

صلـح در افغانسـتان بـه تصویر کشـد، امری کـه هامنند 

آفتاب روشـن اسـت که طالبان پرورده این کشـور اسـت 

و دسرسـی ایـن گـروه بـه امکانـات و تجهیـزات مختلف 

رصفـا از جانـب پاکسـتان و تحـت نظـارت مسـتقیم ایـن 

بـه  ایـن کشـور  مقامـات  امـا  کشـور صـورت می گیـرد؛ 

صـورت رسـمی از اعـراف بـه ایـن واقعیت ابـا می ورزند.

وزیـر خارجـه پاکسـتان چنـد بـار در ایـن مصاحبـه 

گفـت کـه رهران طالبـان در خاک افغانسـتان اسـتقرار 

طالبـان  مذاکره کننـده  هیئـت  کـه  حالـی  در  دارنـد؛ 

هـرگاه خواسـته از رهـری طالبـان مشـاوره بگیـرد، بـه 

پاکسـتان رفتـه اسـت. قریشـی همچنیـن سـعی کـرد 

بخشـی از خشـونت ها در افغانسـتان را بـه داعـش ربـط 

در  نیـز  داعـش  ماننـد  کـه گروه هایـی  او گفـت  دهـد. 

افغانسـتان بی انـدازه خشـونت می کننـد؛ امـا واقعیـت 

ایـن اسـت کـه هـم دولـت و هـم خـود طالبـان داعـش 

را در افغانسـتان رسکـوب کرده انـد و ایـن گـروه توانایـی 

ایجـاد خشـونت هایی چنیـن گسـرده ماننـد آنچـه ایـن 

روزهـا طالبـان در افغانسـتان اعـامل می کننـد، نـدارد. 

هـدف وی از ایـن اظهـارت در قبـال طالبان ایـن بود که 

می خواسـت چهـره ایـن گـروه را پـر قـدرت نشـان داده و 

مقاومـت در برابـر آنـان را بـی فایـده عنـوان کنـد.

از سـوی دیگـر وی بـا زیرکـی تـاش کـرد تـا چهـره 

منزه تـری از طالبـان نشـان دهـد و همیـن خـود نشـانه 

آشـکاری مبنـی بـر حامیـت پاکسـتان از طالبان اسـت. 

هرچنـد وزیـر خارجـه پاکسـتان کوشـید تـا نشـان دهـد 

ایـن کشـور طرفـدار نظامـی مبتنـی بـر خواسـته هـای 

کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  امـا  اسـت،  افغانسـتان  مـردم 

دولـت پاکسـتان منی توانـد وجـود یـک کشـور باثبـات و 

توامننـد را کنـار خود تحمـل کند. بر اسـاس طرح عمق 

راهـردی پاکسـتان، وجـود یـک کشـور ضعیـف و تابـع 

پاکسـتان بـرای نزاع این کشـور بـا هند، پشـتوانه خوبی 

بـه شـامر می رود که بـه پندار آنـان گزینه ی جـز طالبان 

شـان  هـدف  ایـن  بـه  رسـیدن  در  را  آنـان  منی تواننـد 

یـاری رسـاند. محتـوای مصاحبـه شـاه محمـود قریشـی 

بـا طلـوع نیـوز در ظاهـر امـر حسـن نیت پاکسـتان در 

قبـال افغانسـتان را بـه تصویـر می کشـید ولـی واقعیـت 

ایـن اسـت کـه پاکسـتان همچنـان بر سیاسـت نفـوذ بر 

افغانسـتان اتـکا دارد و نخواهـد گذاشـت تـا یـک نظـام 

با ثبـات در ایـن کشـور بـه وجـود آیـد؛ بـه همیـن دلیـل 

رساپـا  پیام هـای  و  حرف هـا  بـه  کـه  اسـت  زود  هنـوز 

انتظـار  رو،  ایـن  از  شـود،  اعتـامد  پاکسـتان  دوسـتانه 

مـی رود که سیاسـت خارجی کشـور با محاسـبات دقیق 

و سـنجیده شـده از خواسـته های این کشـور که در فوق 

تذکـر رفـت باب جدیدی گشـوده و رفع ایـن گزینه های 

مخاصمـت آمیـز را بـا اتخـاذ اسـراتژی و راهـرد جدیـد 

مـورد کنـکاش قـرار دهـد.

اظهارات تلویحی قریشی، ساز تسلط بر افغانستان
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 بازی با اعداد              3303
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3198    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3474
وزیرسفید را در خانه  h3 حرکت دهید. 

3503

جواب هدف         2951

  

 
دی

ه

پ و

هنرو

ثور
نباید از بخش های مالی انتظار زیادی داشــته باشید، وگرنه نامید خواهید شد. 
حوادث غیر منتظره ای رخ خواهد داد، مانع حفظ برنامه های تان خواهد شــد. 

آرام باشید و به حس ششم تان اطمینان کنید.

جوزا
اگر از اطرافیان انتقاد نکنید ســود زیادی به دست می آورید. به عبارتی دیگر از 
دعوا کردن اجتناب کنید، باید در برابر دوســتان و شریک عاطفی تان احتیاط 
کنید. یکی از بســتگان امروز بعد از ظهر به شــما توجه می کند، و اخبار خوبی 

را برای شما به همراه دارد.

سرطان
امــروز بعد از ظهر موفق خواهید شــد که با مدیریتی که دارید مشــکالت 
تجاری و شــخصی تــان را حل کنیــد. احتماال امروز عصبی باشــید. باید 

احتیاط کنید زیرا که مســتعد اتفاقات ناگوار هستید.

اسد
به دلیل کار ســخت و به دســت نیاوردن سود مالی احتماال ناراحت باشید. باید 
صبور باشــید و اجازه دهید تا دیگران از شما قدردانی کنند. شریک عاطفی تان 

امروز بعد از ظهر شما را سوپرایز می کند.

سنبله
به دلیل عصبانیت شما شرکای کاری تان از شما دور می شوند. آرام باشید وگرنه 
در بخش های عاطفی دچار مشکل خواهید شد. اگر امروز رانندگی می کنید باید 

احتیاط کنید! زیرا بیشتر از هر زمانی مستعد تصادف هستید.

حمل
احتماال عصبی هســتید و صحبت های اشــتباهی به شــریک عاطفی تان می 
گویید. باید آرام باشید و از سالمتی تان محافظت کنید. امروز اگر رانندگی می 
کنید بیشــتر از هر زمان دیگری مراقب باشــید. باید مالقات تجاری را به زمان 

دیگری موکول کنید.

میزان
مضطرب هســتید و تا چند روز آینده تمام خواهد شد. عجله نکنید، وگرنه 
اشــتباهاتی را مرتکب خواهید شد که ضرر مالی براتون به همراه دارد. باید 

آرام باشید و از دعوا با شریک عاطفی تان اجتناب کنید.

عقرب
مشــارکت ها به دلیل ســوتفاهم هایی که به وجود آمده است کمی تنش زا 
است. باید مواظب بودجه تان باشید قبل از اینکه به خانواده تان قولی بدهید.

قوس
امــروز روز مطلوبی برای برقراری ارتباط با افراد جوان می باشــد. باید از قول 
دادن اجتناب کنید. مصمم هستید تا به هرچیزی که برای امروز برنامه ریزی 

کرده بودید دست پیدا کنید. از اختالف نشر با همکاران تان اجتناب کنید.

جدی
یکی از دوســتان به شما پیشــنهاد یک کار نیمه وقت می دهد که به شما 
کمک می کند تا بودجه تان را بهبود بخشید. زمان آن است که با مشکالت 
خانوادگی و خانگی برخورد کنید. باید توصیه های شــریک عاطفی تان را 

در نظر بگیرید.

دلو
امروز صبح ممکن اســت به دلیل داشتن سردرد و یا خستگی در بهترین حالت 
نباشید. گرفتن تصمیمات مهم را به زمان دیگری موکول کنید و کارهای روزانه 
خود را انجام دهید. از رفتن به سفرهای طوالنی مدت و تالش های اضافی اجتناب 

کنید..

2952

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
آنها  در  که  بســازید 
وســط  حرف  الزامــًا 
داشــته  وجود  جدول 

باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 

جاوید ـ جــواد ـ جد ـ 
جدا ـ جــا ـ جویا ـ اوج 
ـ جوی ـ جــوار ـ رواج 
رایج ـ  ـ  ـ جاری ـ جور 
جدارـ  جاروـ  نجارـ  رنج 
ـ ناجــیـ  درجـ  جانـ  
جوانـ  ناجوـ  جنـ  وجد 

ـ جواری.
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 غضنفر کاظمی

حوت
امروز بسیار مشغول هستید هم در خانه و هم در محل کارتان. عجله نکنید، وگرنه 
به چیزی دست پیدا نخواهید کرد. باید بیشتر به وظایف کاری تان توجه کنید. 

نگاه رئیس تان به شماست.

 شطرنج                     3475

ا

آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی 
ـ خزر ـ دانا ـ ذاکر ـ راســتی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف 
ـ ضمیــرـ  طباخـ  ظاهرـ  عاطفهـ  غلیانـ  فرغانهـ  قارهـ  کادرـ  گاماـ  

لیلیه ـ متیقن ـ نفرت ـ وادی ـ هراس ـ یاس.

آ ا ه ی ل ی ل خ ت چ ج ث

ث س ف پ ر ظ ژ ن ث ر ه آ

م ا ط ک گ و ر د ا ک ف ه

ت ی ا ل پ ب س ه آ ی ح ن

ی ذ ع ن ا ش ع ز ک س ل ا

ق ش ف ز ا م ر د ن چ ذ غ

ن ا د پ ا د ج ی ث ز س ر

ص ه ر ج ه ث ط ا ذ پ ا ف

ظ ب ض ه چ ب ق ز ی پ ر ی

ض ا غ م ا ب ر د ع ح ه د

گ ل ه خ ی ز ا ج گ ا م ا

آ ا ث ر خ ر ا س ت ی پ و

ن

به راستی هم که در این جهان پر از خون و در این مکان که هرلحظه 

هیوالیی وحشتناک جنگ و بدبختی زبانه کشیده و گل های بی شامری 

را به نیستی می کشاند تنها سنگ است که می تواند سنگ صبور این 

مردم درمانده و بیچاره باشد. تعمیمی خوبی است. حقیقتا این سنگ 

رسسخت ترین شاهد این رویداد واقعا وحشتناک تروریستی بوده است. 

او صبور بوده و تا اکنون صبور مانده است. اما انسان های پیرامون این 

حمله تروریستی خطرناک، یا دیگر در این دنیا نیستند و یا هم اگر زنده 

مانده اند، صبورانی خوبی نیستند. چون همه شاهد بودیم و حتی بار 

بار اعالم شد که بازماندگان این حادثه که بیشرتشان شاگرد مکتب و 

کودک هستند یا به کلی دیوانه شده اند و یا هم آسیب شدیدی روانی 

دیده اند.  در انفجاری مببی که 96 نفر کشته و 207 نفر زخمی شد، 

این سنگ و نوشنت نام های همه قربانیان بر رویش مناد و یادآوری 

خوبی است برای همه کسانی که در این مسئله دخیل بوده اند؛ که 

یک سنگ شاهد چنین جنایت هولناک بوده است که تنها یک سنگ 

می تواند سنگ صبور همه جنایات وحشتناکی باشد که بر مردم دربه در 

این رسزمین غلطیده در خون رفته است. 

برای صلح و همزیستی در کشور انجام داده است.

رییس جمهور درگذشت عبدالله مقری را به فرهنگیان کشور و 

خانواده وی تسلیت گفته است.

محمد طاهر زهیر رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ نیز با نرش 

اعالمیه ای مرگ او را ضایعه بزرگ در عرصه موسیقی کشور اعالم 

کرده و گفته است که مقری در آهنگ هایش بیشرت دردهای کشور 

جنگ زده و حرف دل مردم را بیان می  کرد.

او هم چنین گفته است که در هر یکی از ترانه ها و آهنگ های 

حامسی و وطنی او، عشق و محبتش با مردم و کشورش طنین انداز 

بود.  هارون حکیمی معین وزیر اطالعات و فرهنگ، نیز در صفحه 

فیسبوک خود نوشته است، عبدالله مقری هرنمندی بود که اخالص، 

غرور ملی و ارزش های  جامعه خود را منایندگی می کرد.

عبدالله مقری در السوالی مقر والیت غزنی زاده شده بود. او از 

سال ها به این طرف ده ها آهنگ به زبان پشتو خوانده و به این زبان 

شعر هم رسوده بود. 

همه چیز با هرن ماندگار می شود. هرن در واقع به چیزها روح 

می دهد. هرن چنان پرقدرت است که با دست کشیدن بر 

هرچیزی او را اصیل و جاویدان می کند. در رشایط این روزهای 

این وطن و در جایی که همه چیز رو به نابودی است، نگاهی 

هرنی به همه ای این کشتار و مسائل یکی از راه های بروز دادن، 

رس دادن فریاد و ماندگاری می تواند باشد.  

گروه هرنی »هرن ساالر« که هرنها و نقاشی هایش به متامی 

نقاط کابل زیبایی بخشیده به تازگی کاری دیگری کرده است. 

این گروه سنگی را به نام »سنگ صبور« در پیش روی مکتب 

سیدالشهدا در غرب کابل به یاد قربانیان چند روز قبل در این 

مکتب، رنگ آمیزی کرده و اسم متام کشته شدگان این واقعه را 

بر روی آن به نگارش درآورده است. 

آن ها در توضیح این کارشان نوشته  اند: »این سنگ شاهد یکی 

از وحشتناک ترین حادثات تروریستی بود. با حفظ داغ های 

انفجار، اسامی متامی شهدای مکتب را روی این سنگ 

نوشتیم.«

افغانستان ما: عبدالله مقری یکی از خوانندگان رسشناش 

کشور روز یک شنبه 30 جوزا در اثر ابتال به کرونا در یکی از 

شفاخانه های کابل درگذشت.

عبدالله مقری از آوازخوانان پشتو زبان کشور بود و در خواندن 

ترانه های حامسی، رسودهای ملی و فولکلور چهره برجسته و 

شناخته شده ای بود. 

چند روز پیش نیز خرب مرگ عبدالله مقری در شامری از 

رسانه ها به نرش رسید، اما بعدا وزارت اطالعات و فرهنگ این 

خرب را رد کرده و اعالم کرد که آقای مقری زنده است و در 

حالت کام به رس به می برد. 

بسیاری از سیاسیون و هرنمندان نسبت به مرگ این آواز خوان 

واکنش نشان داده اند.

محمد ارشف غنی رییس جمهور افغانستان با نرش خربنامه ای 

مرگ آقای مقری را یک شخص وطن دوست عنوان کرده و 

گفته است که این آوازخوان از طریق هرنش تالش های زیادی 

یادداشت

افغانستان ما: جشنواره فلم شانگهای،  شب پیش برندگانش را 

شناخت و جایزه بهرتین فلم را به »برب منچوری« داد.

به گزارش ورایتی، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین املللی 

فلم شانگهای یک فلم چینین به نام »برب منچوری« جایزه بهرتین 

فلم را از آن خود کرد.

»برب منچوری« ساخته گنگ جون داستان مردی را روایت می کند 

که بدهی زیادی دارد و خانواده و دوستانش را درگیر مشکالتش 

می کند.

»مسیر معکوس« ساخته ابوالفضل جلیلی همچنین جایزه بهرتین 

بازیگر مرد را برای بازی پویان شکاری از آن خود کرد.

این جشنواره که از ۱۱ جون کارش را رشوع کرد امروز یکشنبه با 

منایش برخی از فلم های برنده به کارش خامته می دهد.

جشنواره فلم شانگهای امسال به صورت فیزیکی برگزار شد و در 

بخش بازار فلم به صورت ترکیبی حضوری و آنالین عمل کرد.

فلم افتتاحیه این جشنواره »۱۹۲۱« به مناسبت صدمین سالگرد 

حزب کمونیست چین انتخاب شده بود. 

گفتنی است که افغانستان نیز با فلم »حوا، مریم، عایشه« ساخته 

صحرا کریمی و فلم »قالیباف« با کارگردانی محمد آیریک در این 

جشنواره رشکت کرده بودند که از قرار معلوم هیچ جایزه ای نربده 

است. 

برندگان جام طالی جشنواره شانگهای عبارتند از:

بهرتین فلم: »برب منچوری« از چین

جایزه بزرگ هیات داوری: »حمله بربرها« از مالزی

بهرتین کارگردان: ابوالفضل جلیلی برای »مسیر معکوس« از 

ایران

بهرتین فلم نامه: الکسی ویکتوروویچ کوزلوف برای »وجدان« از 

روسیه

بهرتین بازیگر زن: مارزنا گاژوسکا برای »آماتورها« از لهستان

بهرتین بازیگر مرد: پویان شکاری برای »مسیر معکوس« از ایران

دستاورد برجسته هرنی: برای فلم »وجدان « از روسیه

بهرتین فلمربداری: ویاچسالو تویرین برای »وجدان« از روسیه

بهرتین فلم مستند: »سیزیف« از مکزیک

بهرتین فلم انیمیشن: »حتی موش ها به بهشت تعلق دارند« از 

جمهوری چک / فرانسه / لهستان

بهرتین فلم کوتاه: »مارپیچ دوتایی« از چین

بهرتین فلم کوتاه انیمیشن: »جنون مالیم، دیوانگی ماندگار« از 

فرانسه

انیمیشـن  بین املللـی  »جشـنواره  دوره  شـصتمین  بـزرگ  جایـزه 

یـک  ماجراهـای  دربـاره  »فـرار«  انیمیشـنی  مسـتند  بـه  آنسـی« 

شـد. اهـدا  افغانسـتانی  پناهجـوی 

شـصتمین دوره از جشـنواره بین املللی انیمیشـن آنسـی روز شنبه 

29 جـوزا بـه پایـان رسـید و پویامنایـی فـرار )Flee( سـاخته یوناس 

پوهـر راسموسـن و محصـول مشـرتک دامنـارک، فرانسـه، نـروژ و 

سـوئد، جایـزه کریسـتال بهرتیـن انیمیشـن بلنـد ایـن جشـنواره را 

از آن خـود کـرد.

مسـتند انیمیشـنی فـرار روایت گر داسـتان یـک مرد با نام مسـتعار 

امیـن اسـت کـه بـرای اولیـن بـار ماجراهـای خـود بـه عنـوان یـک 

کـودک پناهجـو کـه از افغانسـتان فـرار کـرده را بازگـو می کند. ریز 

احمـد بازیگـر مطـرح پاکسـتانی کـه در فلم صدای متال درخشـید 

و نامـزد دریافـت اسـکار بهرتیـن بازیگر مرد شـد و نیُکالی کاسـرت-

والـدو بازیگـر دامنارکـی نقش جیمی لنیسـرت در رسیـال بازی تاج 

و تخـت از جملـه تهیه کننـدگان اجرایـی این انیمیشـن هسـتند.

هالیـوود ریپورتـر در یـک نقـد جداگانه انیمیشـن فـرار را یک رشح 

واقعـه قدرمتنـد و شـاعرانه از کشـمکش  شـخصی و خودشناسـی 

معرفـی می کنـد کـه مفهـوم مسـتند را بسـط و تعمیـم می دهـد.

بلنـد، جایـزه  انیمیشـن  بـر جایـزه بهرتیـن  انیمیشـن عـالوه  ایـن 

بهرتیـن موسـیقی اورجینـال فلم جشـنواره آنسـی را نیـز از آن خود 

کرد.

برگزیدگان جشنواره آنسی ۲۰۲۱ در یک نگاه

 My( در ایـن دوره از جشـنواره انیمیشـن آنسـی، معـاد آفتابـی مـن

و  فرانسـه  چـک،  محصـول  پاوالتـووا  میکائـال  از   )Sunny Maad

 The( اسـلوواکی برنـده جایـزه هیـات داوران جشـنواره شـد و عبـور

Crossing( سـاخته فلورانـس میاهـی محصـول آملـان، فرانسـه و 

جمهـوری چـک نشـان هیـات داوران را در ایـن بخش کسـب کرد.

 Bob Spit – We Do Not ( انیمیشـن از مـردم خوشـامن منی آیـد

بهرتیـن  جایـزه  برزیـل،  از  کابـرال  سـزار  سـاخته   )Like People

انیمیشـن در بخش اسـتعداد نوظهور )Contrechamp( را دریافت 

کرد، شـاخه ای که از سـال گذشـته برای تقدیر از فلم های سـاخته 

شـده توسـط اسـتعدادهای نوظهـور از رسارس جهـان بـه جشـنواره 

آنسـی اضافه شـد.

مجمع الجزایـر )Archipelago( از فلیکـس دوفور-الپریـر محصـول 

کانـادا نیـز نشـان هیـات داوران را در بخش اسـتعدادهای نوظهور 

از آن خـود کرد.

همچنیـن وانیـل )Vanille( از گیـوم لوریـن جایـزه کریسـتال برای 

بهرتیـن اثـر تلویزیونـی را بـرد و سـاموئل پتـی و سـیلیون مانـی از 

سـوئیس بـا پویامنایی پوسـت کنـدن )Peel( موفق به کسـب جایزه 

کریسـتال بهرتیـن فلـم کوتاه این جشـنواره شـدند.

برندگان جشنواره 
شانگهای معرفی شدند

انیمیش »فرار« 
با روایت زندگی کودک افغانستانی 

برنده جایزه بزرگ جشنواره انسی شد

سنگی که »سنگ صبور« دردهاست

جشنواره

جشنواره

عبداهلل مقری 
آوازخوان نامدار کشــور در اثر ابتال به کرونا درگذشت

رویداد



بایـرن مونیـخ متایلی بـه جذب رسخیـو راموس، 

کاپیتـان 34 سـاله و سـابق رئـال مادرید نشـان 

نداده اسـت.

رسخیـو  آینـده  مـورد  در  انتظـارات  باالخـره 

رئـال  پرافتخـار  و  اسـپانیایی  مدافـع  رامـوس، 

مادریـد بـه امتـام رسـید و او هفتـه گذشـته در 

یـک نشسـت خـری رسـا اعـام کـرد بعـد از 

رئـال مادریـد جـدا خواهـد شـد.  از  16 سـال 

حاکـی  اخبـار  اخیـر  روزهـای  در  حالیکـه  در 

بـرای متدیـد یـک سـاله  او  از احتـال توافـق 

قـرارداد بـود، اما در نهایت ایـن اتفاق رخ نداد و 

رسخیـو رامـوس بعـد از سـال ها از باشـگاه رئال 

نشسـت  در  رامـوس  البتـه  شـد.  جـدا  مادریـد 

خـری خود اعـام کرد قصـد مانـدن در مادرید 

را در رس داشـته، امـا ایـن اتفـاق در نهایـت رخ 

نـداده اسـت.

در همیـن 72 سـاعت اخبـار و شـایعات زیـادی 

در مـورد مقصـد بعـدی رسخیـو رامـوس شـنیده 

شـده اسـت. امـا نرشیـه بیلد امـروز در گزارشـی 

مدعـی شـد چنـد مـاه قبـل شـایعاتی در مـورد 

احتـال انتقـال رسخیو راموس بـه بایرن مونیخ 

مطرح شـده بـود. در مقطعی که هانسـی فلیک 

هدایـت بایـرن را بـه عهـده داشـت، مذاکراتـی 

کریسـتیانو رونالدو، سـتاره 36 سـاله و پرتگالی 

شـمه ای از تکنیـک خـود را در دیـدار مقابـل 

آملـان بـه منایـش گذاشـت.

علیرغـم رشوعـی درخشـان  پرتـگال  ملـی  تیـم 

 4-2 نتیجـه  بـا  نهایـت  در  هـا  ژرمـن  مقابـل 

برابـر ایـن تیـم مغلـوب شـد تـا صعود شـاگردان 

فرنانـدو سـانتوس بـه دور حذفی تورمننـت یورو 

2020 در هالـه ای از ابهـام قـرار گیـرد.

 امـا کریسـتیانو رونالـدو از نظـر فـردی در ایـن 

مسـابقه عملکـرد خوبـی داشـت و بـا زدن یـک 

گل و ارسـال یـک پـاس گل، بهرتیـن بازیکـن 

تیمـش برابـر آملـان لقـب گرفـت.

سـتاره  ایـن  تکنیکـی  و  متاشـایی  حرکـت  امـا 

محبـوب در نیمـه اول ایـن مسـابقه مـورد توجـه 

قـرار گرفتـه اسـت. آنتونـی رودیگـر، مدافـع تیم 

ملـی آملـان بـرای دفع تـوپ کریسـتیانو رونالدو 

پرتـگال اسـتپ  امـا کاپیتـان  آمـد،  او  بـه رساغ 

سـینه کـرده، تـوپ را از بـاالی رس رودیگـر عبور 

کـرده و روی هـوا بـا پشـت پـا بـرای هـم تیمـی 

خـود ارسـال کـرد. امـا نکتـه جالـب نـگاه کردن 

غیررسـمی در ایـن خصـوص انجـام شـده بـود، 

جـذب  از  مونیـخ  بایـرن  باشـگاه  ادامـه  در  امـا 

بـه  متایلـی  و  شـده  منـرف  رامـوس  رسخیـو 

ادامـه مذاکـرات نشـان نـداده اسـت.

اسـپانیایی  مدافـع  ایـن  سـال  و  سـن  احتـاال 

و البتـه دسـتمزد بـاالی مـورد نظـر رامـوس، از 

دالیـل اصلـی منتفـی شـدن ایـن انتقـال بـوده 

چـون  هایـی  تیـم  از  حـارض  حـال  در  اسـت. 

ژرمـن  سـن  پـاری  میـان،  منچسـرتیونایتد، 

رسخیـو  احتالـی  مقاصـد  عنـوان  بـه  سـویا  و 

رامـوس نـام بـرده شـده و احتـاال او طـی چنـد 

بـه صـورت  را  بعـدی خـود  تیـم  نـام  آینـده  روز 

کـرد. خواهـد  اعـام  رسـمی 

هنـگام  دیگـر  سـمت  بـه  رونالـدو  کریسـتیانو 

ارسـال تـوپ بـود کـه نشـان از خونـردی ایـن 

هـای  شـبکه  در  کاربـران  داد.  مـی  بازیکـن 

اجتاعـی ایـن حرکـت رونالـدو را بـا رونالدینیـو 

سـابق  و  برازیلـی  سـتاره  انـد.  کـرده  مقایسـه 

نـگاه  بـا  روبـرو  بازیکـن  فریـب  اسـتاد  بارسـلونا 

کـردن بـه یـک سـمت و ارسـال پـاس به سـمتی 

از  بعـد  رونالـدو  کریسـتیانو  حـاال  و  بـود  دیگـر 

سـال هـا ایـن حرکت متاشـایی رونالدینیـو را در 

یـورو 2020 و برابـر تیـم ملـی آملان تکـرار کرد.

بایرن مونیخ و رد شانس جذب سرخیو راموس

کریس رونالدو در جلد رونالدینیو فرو رفت! 

ورزش
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فراگیـری دروس دینـی هسـتند. در میـان ایـن افراد شـار زیادی 

از شـهروندان افغانسـتان نیز شـامل اند. مسـئله تجاوز جنسـی در 

ایـن مـدارس همـواره از انظـار عمومـی پنهان نگهداشـته می شـد، 

امـا در ایـن اواخر شـاری از والدین در این زمینه شـکایت هایی را 

درج کـرده انـد. یک سـازمان غیردولتی موسـوم به »سـاحل« که در 

برابـر تجـاوز جنسـی بـر کـودکان مبـارزه می کند، در سـال ۲۰۲۰ 

قضیـه   ۲۹۶۰ دینـی  مـدارس  در  جملـه  از  پاکسـتان  رسارس  در 

تجـاوز جنسـی را ثبـت کـرده اسـت.

طـرف بسـتگان فـرد متهـم بـه مـرگ تهدیـد شـده و از او بایـد 

ادعـا  همچنیـن  دینـی  مدرسـه  شـاگرد  ایـن  شـود.   حفاظـت 

کـرده کـه از چنـد سـال بـه ایـن طـرف توسـط ایـن عـامل دیـن 

مـورد تجـاوز قـرار می گرفـت، تـا اینکـه باخـره مجبـور شـد ایـن 

ویدیـو را ثبـت کـرده و بـه مسـئول »وفـاق املـدارس« بفرسـتند، 

رسـانه های  بـه  چگونـه  ویدیوهـا  ایـن  کـه  نیسـت  معلـوم  ولـی 

اجتاعـی درز کـرده انـد. براسـاس آمارهای موجـود، در مدارس 

دینـی پاکسـتان بیـش از ۲،۲ میلیون کودک و نوجوان مشـغول 

اسـتفاده  بـه سـوء   اسـت  نیـز  پاکسـتان کـه هم زمـان مفتـی  یـک مـای 

در  ویدیویـی  اسـت.  متهـم شـده  مدرسـه  در  یـک شـاگردش  از  جنسـی 

رسـانه های اجتاعـی دسـت بـه دسـت می شـود کـه ایـن مـا را در جریان 

عمـل جنسـی بـا یـک شـاگردش نشـان می دهـد. پولیـس ایـن مفتـی را 

دسـتگیر کـرده اسـت.

پولیـس پاکسـتان روز پنجشـنبه گفـت کـه یـک مـای مسـلان کـه در 

بـه مقدسـات  بـی حرمتـی  یـا  راهپیایی هـای ضـد کفرگویـی  پاکسـتان 

دینـی را بر عهده داشـته اسـت، به سوء اسـتفاده جنسـی از یـک دانش آموز 

در یـک مدرسـه دینـی متهـم شـده اسـت. 

پولیـس الهـور اظهـار داشـته کـه شـکایت بـر علیـه مفتـی عزیزالرحمـن را 

پـس از آن ثبـت کردنـد که ویدیوهایـی از وی در رسـانه های اجتاعی نرش 

شـدند کـه او را در حـال عمـل جنسـی بـا یک شـاگردش نشـان می دهند.

ایـن ویـدو خشـم مـردم را برانگیختـه و آنـان خواسـتار مجـازات شـدید این 

عـامل دیـن شـده انـد. مفتـی عزیزالرحمـن کـه شـصت و چنـد سـال عمـر 

دارد ، یکـی از اعضـای مهـم جمعیـت علای اسـام به رهـری موالنا فضل 

الرحمـن در الهـور بـه شـار مـی رود. او چنـد سـال بـه عنـوان مسـئول 

مدرسـه ای موسـوم بـه »جامعـه منظـور االسـامیه« نیـز کار کـرده اسـت.

از  قبـل  کـه  اسـت  مدعـی  و  کـرده  رد  را  جنسـی  تجـاوز  اتهـام  او  امـا 

تصویربـرداری بـه او مـواد مخـدر داده شـده بـود. او گفـت کـه ایـن کار 

بخشـی از نقشـه ای بـرای بیـرون راندنـش از «جامعـه منظـور االسـامیه» 

اسـت.  بـوده 

از سـمتس  ایـن روحانـی  مدرسـه «جامعـه منظـور االسـامیه» گفتـه کـه 

برکنـار شـده و حتـی لقـب مفتـی هـم از او گرفتـه شـده اسـت.

شـاگردی کـه مدعـی اسـت از سـوی ایـن عـامل دیـن مـورد سوء اسـتفاده 

جنسـی قـرار گرفتـه حـدود ۲۰ سـال سـن دارد و هشـدار می دهـد کـه از 

شراب تقلبی دست کم ۳۵ تن را در هندوستان کشت 

سیتی حرف اول و آخر را در مورد هری کین زد

پرو آزول: اتحادیه اروپا به حقوق بشر پایبند باشد 

قربانیان، روسـتاییان و رانندگان الری از روستاهای 

مختلفـی در ولسـوالی الیگـره بـوده انـد. بـه گفتـه 

مسـئوالن، دسـت کـم پنـج تـن در پیونـد بـا ایـن 

رویـداد بازداشـت شـده انـد.

تحقیقـات  دسـتور  حکومـت  مسـئول  هـای  اداره 

در ایـن زمینـه را صـادر کـرده و وظایـف پنـج افـر 

حکومتـی را بـه حالـت تعلیـق درآورده انـد.

همـه سـاله صدهـا تـن در هندوسـتان بـه خاطـر 

بازنـد.  مـی  ارزان جـان  و  تقلبـی  نوشـیدن رشاب 

معمـوال ایـن نوشـیدنی هـا بـا میتانـول سـاخته می 

مایعـات  گـروه  از  کیمیایـی  مـاده  یـک  کـه  شـوند 

الکولـی مـی باشـد. مـرف ایـن مـاده کیمیایـی 

بـرای انسـان هـا بـه شـدت خطرنـاک اسـت.

خاطـر  بـه  هندوسـتان  در  نفـر   ۳۵ کـم  دسـت 

نوشـیدن رشاب تقلبـی جـان باختند. شـاری نیز 

بـا مسـمومیت شـدید در شـفاخانه تحـت درمـان 

هسـتند. مقامـات صحـی احتـال افزایـش شـار 

تلفـات را رد نکـرده انـد. پنـج نفـر در پیونـد بـا این 

رویـداد بازداشـت شـده انـد.

یک مقام مسـئول روز شـنبه در ایالت اوتارپرادیش 

در شـال هندوسـتان گفته که دسـت کم ۵۰ تن 

در نتیجه نوشـیدن رشاب تقلبی دچار مسـمومیت 

شـده و دسـت کـم ۲۲ تـن جـان باختـه انـد. امـا 

روز یکشـنبه مقـام هـای ایـن کشـور اعـام کردنـد 

کـه ۳۵ تـن در نتیجـه نوشـیدن مـرشوب الکولـی 

غیراسـتندرد جـان باختـه اند.

ویـروس کووید-۱۹ اسـت. نتیجه تسـت این ورزشـکار 

پیـش از عزیمـت منفی بود.

شـهردار توکیـو گفـت از هشـت نفـر دیگـر از اعضـای 

تیم خواسـته شـده که فعـا مترین های خـود را رشوع 

نکننـد و روزانـه آزمایش ویـروس کرونـا را انجام دهند. 

خـروج ایـن تیـم از اوگانـدا سـه روز به تأخیر افتـاد زیرا 

آمـار ابتـا بـه کرونـا در ایـن کشـور آفریقایـی افزایـش 

یافتـه بـود. تیـم اوگاندا که در مسـابقات بوکـس، وزنه 

بـرداری و شـنا رشکـت می کند بعـد از تیم سـافت بال 

بانوان از اسـرتالیا، دومین گروه از ورزشـکارانی اسـت 

کـه وارد توکیو شـد.

بـرای افـراد ۱۸ تـا ۲۰ سـاله اعـام شـد، حـدود ۷۰۰ 

هـزار نفر بـرای زدن واکسـین ثبت نـام کردند.

بـر اسـاس آخریـن آمـار رسـمی، بیـش از ۴۲ میلیـون 

نفـر در بریتانیـا اولیـن دوز واکسـین خـود را زدنـد و 

بیـش از ۳۱ میلیـون نفر از آنها دو دوز واکسـین را زده 

اند.

روز، شـنبه ۲۰ جـون بـا شناسـایی ۱۰ هـزار و ۳۲۱ 

نفـر مبتـا بـه کوویـد۱۹، سـومین روز متوالـی بـوده 

که موارد شناسـایی شـده روزانه در بریتانیـا باالی ۱۰ 

هـزار نفـر بوده اسـت.

آخریـن بار که شـار مبتایان روزانه باالتـر از ۱۰ هزار 

نفر بوده، ۲۲ فروری گذشـته بوده اسـت.

آمـار دیـروز همچنیـن از مـرگ ۱۴ نفـر از کسـانی کـه 

بیسـت و هشـت روز پیـش آزمایـش کرونـا آنهـا مثبـت 

بـوده، خـر می دهـد.

دولـت بریتانیـا می خواهـد کـه همـه افـراد بـاالی ۵۰ 

سـال و افـراد کـه بـه دالیلـی در معـرض خطـر بیشـرت 

ابتـا هسـتند تـا ۱۹ جـوالی دو دوز واکسـین خـود را 

زده باشـند. ایـن تاریخـی اسـت کـه دولـت بریتانیـا 

بایـد بـرای لغـو بقیـه محدودیت هـای مقابلـه بـا کرونا 

شـد  اعـام  پیـش  هفتـه  یـک  کنـد.  تصمیم گیـری 

کـه برنامـه قبلـی کـه ۲۶ جـوالی را بـرای لغـو همـه 

محدودیتهـا تعیین کـرده بود بـه تعویق افتاده اسـت.

در حالـی کـه سـازمان جهانـی صحـت در مـورد مـوج 

دیگری از بیاری کرونا هشـدار داده، تیم  وزرشـکاران 

بـرای  توکیـو  بـه  ورود  حـال  در  مختلـف  کشـورهای 

رشکـت در بازی هـای املپیـک هسـتند. اولیـن مـورد 

کرونـا در میـان آنهـا مشـاهد شـده اسـت. 

یـک مـاه پیـش از رشوع بازی های املپیـک در توکیو، 

اولیـن مـورد بیـاری کرونـا در میـان ورزشـکارانی کـه 

وارد جاپـان شـده اند، شناسـایی شـد.

دولـت جاپـان اعام كـرد یكی از اعضـای تیم املپیک 

اوگانـدا بـا ورود بـه میدان هوایی بین املللـی ناریتا در 

نزدیكی توكیو تسـت شـد و روشـن شـد که او مبتا به 

بـا آغـاز اجـرای طرح هایـی بـرای رسعـت بخشـیدن 

انگلسـتان،  در  بزرگسـاالن  همـه  واکسیناسـیون  بـه 

صف هـای طوالنـی در مقابـل اسـتدیوم های ورزشـی 

کـه به عنـوان مراکز موقت و واکسیناسـیون بدون نیاز 

بـه وقـت قبلـی تعیین شـدند، تشـکیل شـده اسـت.

از جمله اسـتدیوم باشـگاه فوتبال تاتنهام هاتسـپر در 

شـال لندن و ورزشـگاه باشـگاه کریسـتال پاالس در 

سلهارسـت پارک در جنوب لندن در اختیار گروه های 

واکسیناسـیون موقت قرار گرفته اسـت.

هـدف از ایـن برنامـه این اسـت که همه بزرگسـاالن تا 

یک ماه دیگر )۱۹ جوالی( دسـتکم یک دوز واکسـین 

خود را زده باشـند.

ایـن برنامـه واکسیناسـیون همگانـی بـرای مقابلـه بـا 

مـوج سـوم کرونـا و شـیوع ویـروس نـوع "دلتـا" کـه 

نخسـتین بـار در هنـد شناسـایی شـد و رسایـت آن به 

افـراد جوانـرت بیشـرت اسـت، بـه اجـرا گذاشـته شـده 

اسـت. این تصمیم پس از آن گرفته شـد که پروفسـور 

آدام فین، مشـاور دولت بریتانیا هشـدار داد که شیوع 

نـوع دلتـا ویـروس می توانـد باعـث بـروز مـوج سـوم 

شـیوع کرونـا شـود.

همـه افـراد بزرگسـال )۱۸ سـال بـه بـاال( می تواننـد 

بـرای واکسیناسـیون ثبـت نـام کننـد.

فقط روز جمعه گذشـته )۱۸ جون( که واکسیناسیون 

دی بوئر: آلمان دوباره مدعی قهرمانی شد

پیراهن جالب فصل بعد بارسلونا برای چمپیونزلیگ 

به رئال بر می گردم؛ کار با آنچلوتی فوق العاده است

در مذاکـرات خـود به وضعیـت پناهجویـان و آوارگان نیز توجه 

. کنند

آملـان  همـکاری  از  همچنیـن  بـرشی  حقـوق  سـازمان  ایـن 

از ورود  بـرای مانـع شـدن  لیبـی  بـا گارد سـاحلی  ایتالیـا  و 

اسـت. کـرده  انتقـاد  اروپـا  بـه  آوارگان  و  پناهجویـان 

گفتـه می شـود کـه آملان اقدام بـه آموزش گارد سـاحلی لیبی 

می کنـد و ایتالیـا کشـتی های الزمـه را در اختیـار آن هـا قـرار 

می دهـد.

گارد سـاحلی لیبـی بارهـا اقـدام بـه بازگردانـدن قایـق حامل 

پناهجویـان و آوارگان بـه خـاک آن کشـور کـرده اسـت. گونـرت 

بورکهـاردت در مصاحبـه خـود بـا هفته نامـه "ولـت ام  زونتاگ" 

گفتـه اسـت کـه آوارگان توسـط نیروهـای نظامـی لیبـی مورد 

شـکنجه قـرار می گیرنـد.

از  پناهنـدگان  جهانـی  روز  مناسـبت  بـه  آزول"  "پـرو  رئیـس 

کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا درخواسـت کـرده اسـت تـا به 

تـاش خـود بـرای بی مضمـون کـردن موازیـن حقـوق بـرش و 

حقـوق پناهجویـان پایـان دهنـد.

بورکهـاردت تاکیـد کـرده اسـت کـه بازگردانـدن پناهجویـان 

بـه کشـورهای خـود تنهـا در رشایطـی مجاز اسـت کـه امنیت 

جانـی آن هـا تضمیـن شـده باشـد. او بـر حـق رسـیدگی بـه 

درخواسـت پناهندگـی ایـن افـراد به مثابـه یکـی از پایه هـای 

حقـوق بـرش تاکیـد کـرده اسـت.

در برلیـن برگـزار شـود. هـدف از ایـن کنفرانس دسـت یابی به 

راه حلـی بـرای پایـان دادن بـه جنـگ داخلـی در آن کشـور و 

اسـتقرار ثبـات و آرامـش اعام شـده اسـت.

گونـرت بورکهـاردت، رئیـس سـازمان مدافـع حقـوق بـرش "پـرو 

آزول" ضمـن اسـتقبال از برگـزاری ایـن نشسـت از کشـورهای 

رشکت کننـده و به ویـژه از دولـت آملان درخواسـت کرده اسـت 

فـرا رسـیدن  بـه مناسـبت  آزول"  "پـرو  سـازمان حقـوق بـرشی 

روز جهانـی پناهنـدگان از اتحادیـه اروپـا خواسـت بـه حقـوق 

پناهجویـان توجـه کنـد. این سـازمان از همـکاری اتحادیـه اروپا 

با گارد سـاحلی لیبی بـرای بازگرداندن پناهجویـان انتقاد کرده 

است.

روز چهارشـنبه ۲۳ جـون قـرار اسـت دور دوم کنفرانـس لیبـی 

قصـد دارد پـس از امتـام یـورو 2020 پیشـنهاد 

رسـمی خـود را بـه تاتنهـام ارائه دهـد و این یک 

پیشـنهاد گـران قیمـت نیز محسـوب می شـود. 

یـورو  میلیـون   116 دارنـد  قصـد  هـا  سـیتیزن 

بـرای جذب سـتاره تاتنهام هزینـه کنند و اولین 

و آخریـن پیشـنهاد نیـز خواهـد بـود. در واقـع یا 

تاتنهـام آن را مـی پذیـرد یا پیشـنهاد پس گرفته 

می شـود.

مالـک  لِـوی  دنیـل  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

از 150  بـا رقمـی کمـرت  نـدارد  تاتنهـام قصـد 

میلیـون یـورو کیـن را واگـذار کنـد. از یـک سـو 

کیـن ارصار بـه جدایـی دارد و از سـوی دیگـر 

سـیتی نیـز از 116 میلیـون یورو باالتـر نخواهد 

رفـت. بـه نظـر هفتـه هـای پرتنشـی در انتظـار 

شیرهاسـت. سـه  کاپیتـان 

خـودش مـی گویـد مـن مـی توانـم بهـرت از آنچـه 

کـه تـا حـاال نشـان داده ام باشـم. دیپـای مـورد 

انتقـاد قـرار گیـرد تبدیـل بـه شـخص متفاوتـی 

منـی شـود. او اعتـاد بـه نفـس باالیی داشـته و 

دقیقـا مـی دانـد چه مـی خواهد. ناراحـت کردن 

دیپـای کار چنـدان آسـانی نیسـت. 

برسـد  نظـر  مـورد  سـطح  بـه  او  کـه  امیدواریـم 

بـرای  مهمـی  بسـیار  بازیکـن  کل  در  دیپـای  و 

تیـم ملـی هالنـد محسـوب مـی شـود. مدعیـان 

تاکنـون  ایتالیـا  2020؟  یـورو  در  قهرمانـی 

بهرتیـن عملمـرد را داشـته اسـت. همچنیـن بعد 

از پیـروزی مقابـل پرتـگال، تیـم ملـی آملانـی نیز 

دوبـاره در میـان تیـم هـای مدعـی فتـح عنـوان 

در  و  دیـروز  آملـان  گیـرد.  مـی  قـرار  قهرمانـی 

جریـان برتـری 4-2 مقابـل پرتگال منایشـی فوق 

العـاده ارائـه داد و ایـن شـاید بهرتیـن بـازی یک 

تیـم در کل رقابـت هـای یـورو 2020 تـا امـروز 

بـود."

پیراهـن مثـل همیشـه آبـی انـاری اسـت و راه های 

عمـودی انـاری روی آن دیـده می شـود. رنگ زمینه 

آن  نقـش هـای رسمـه ای هـم روی  و  اسـت  آبـی 

بـه کار رفتـه اسـت. رسآسـتین هـا و یقـه  بـه رنـگ 

مشـکی کار شـده و مناد نایکی و تبلیغ راکوتن نیز 

زرد رنـگ اسـت.

پیراهـن اول فصـل بعـد بارسـا نیـز الهـام گرفتـه از 

چنـد منطقـه شـهر بارسـلونا و در نـوع خـود، خاص 

طراحـی شـده اسـت.

 2020 یـورو  امتـام  از  پـس  هـا  سـیتیزن 

پیشـنهاد رسـمی بـرای جذب هـری کین را 

بـه تاتنهـام ارائـه خواهنـد داد.

فصـل  کـه  تاتنهـام  کاپیتـان  کیـن  هـری 

گذشـته آقـای گل و پـاس گل رقابت هـای 

را  زیـادی  تیم هـای  شـد،  برتـر  لیـگ 

خواهـان خـود می بینـد و احتـاال از جمـع 

البتـه  او  شـد.  خواهـد  جـدا  تاتنهامی هـا 

مذاکـره و انتخـاب تیـم را تکذیـب و آن را به 

یـورو موکـول کـرده اسـت. از  بعـد 

کیـن اخیـرا در گفـت و گـو بـا بـی بی سـی 

و دربـاره انتخـاب تیم جدیـدش گفته بود:» 

همـه چیـز خـوب پیـش مـی رود. می دانـم 

کـه قـرار اسـت بارهـا از مـن در ایـن رابطـه 

سـوال شـود اما مهم ترین مسـئله بـرای من 

در حـال حـارض ایـن اسـت کـه بـه همـراه 

تیـم ملـی انگلیـس در یـک تورمننـت بزرگ 

شـوم. موفق 

 دیگـر مسـائل زمانـی اتفـاق می افتـد کـه 

متـام  حـاال  امـا  برگـردم  تورمننـت  از  مـن 

کسـی  اسـت.   2020 یـورو  روی  مترکـزم 

نیسـتم کـه تحـت تاثیـر هیاهـو و شـایعات 

بـد.  و چـه  باشـد  بگیـرد، چـه خـوب  قـرار 

 2020 یـورو  در  درخشـش  مترکـزم  متـام 

اسـت و مـی خواهـم بازیکـن موثـری بـرای 

باشـم.« انگلیـس 

طبـق ادعـای دیلـی اسـتار، منچسرتسـیتی 

فرانـک دی بوئـر، رسمربـی تیـم ملـی هالند 

 27 مهاجـم  دیپـای،  ممفیـس  اهمیـت  از 

سـاله در ترکیـب تیـم خـود سـخن گفـت.

بـه  امشـب  رشایطـی  در  هالنـد  ملـی  تیـم 

مصـاف تیـم مقدونیـه شـالی مـی رود کـه 

از دو بـازی ابتدایـی خـود در رقابـت هـای 

و  کـرده  کسـب  امتیـاز  شـش   2020 یـورو 

صعـود خـود بـه دور بعـدی را قطعی سـاخته 

اسـت. فرانک دی بوئر در آسـتانه این دیدار 

بـه متجیـد از عملکـرد تیـم ملی آملـان برابر 

هـا  ژرمـن  شـد  مدعـی  و  پرداختـه  پرتـگال 

دوبـاره تبدیـل بـه مدعـی قهرمانـی در یـورو 

شـدند.  2020

فـردا  دیـدار  "در  گفـت:  بوئـر  دی  فرانـک 

بـا مقابـل مقدونیـه شـالی تنهـا دو تغییـر 

در ترکیـب اصلـی هالنـد خواهیـم داشـت. 

ممفیـس دیپـاس اولیـن کسـی اسـت کـه از 

خـودش و نحـوه بـازی اش انتقـاد کـرده و به 

بارسـا فصـل پیـش رو از پیراهنـی جدیـد برای 

لیـگ قهرمانـان اسـتفاده خواهـد کرد.

پیـش از ایـن عنـوان شـده بـود کـه بارسـلونا 

قصـد دارد بـرای فصـل 22-2021 و در لیـگ 

قهرمانـان از پیراهنـی متفـاوت اسـتفاده کند. 

دیروز وبسـایت فوتی هدالینـز از طرح کمپانی 

بارسـا  چمپیونزلیگـی  پیراهـن  بـرای  نایکـی 

رومنایـی کـرد کـه در نـوع خـود جالـب توجـه 

است.

اولین مورد کرونا 
در المپیک توکیو در میان ورزشکاران اوگاندا  

کرونا در بریتانیا؛ افزایش شمار مبتالیان
 و شتاب گرفتن واکسیناسیون باالی ۱۸ سال  

نی  ــتا پاکس مفتی  یک 
شد ــتگیر  دس شاگردش  به  ــی  جنس تجاوز  تهام  ا به 

اختافـات او و زیـن الدیـن زیـدان را در ایـن مهـم انـکار کـرد.

بیـل کـه ایـن روزهـا با ولـز حضـور خوبـی در یـورو 2020 دارد 

قبـا از بازگشـت کارلتـو ابـراز خوشـحال کـرده بـود و یـک بـار 

دیگـر از کار زیـر نظـر رسمربـی ایتالیایی اسـتقبال کـرد. اوم با 

امتـام قـرارداد قرضـی اش در تاتنهـام بایـد بـه رئـال برگـردد تا 

سـال پایانـی قـراردادش را پشـت رس بگـذارد.

بـه  بایـد  بلـه،  بـا آنچلوتـی گفـت:»  بیـل در مـورد کار دوبـاره 

رئـال برگـردم و البتـه چـاره ای دیگـر هـم نیسـت چـون مـن بـا 

ایـن باشـگاه قـرارداد دارم و آنچلوتـی هـم از ایـن فصـل دوبـاره 

رسمربـی رئـال خواهـد بـود.  فقـط مـی توانـم بگویم کـه رابطه 

خیلـی خوبـی بـا آنچلوتـی دارم و او مربی بسـیار بزرگی اسـت. 

معتقـدم او در رئـال کارهـای بزرگـی انجـام خواهـد داد.«

سـتاره ولـزی تاییـد کـرد کـه به رئـال بر مـی گـردد و فصل بعد 

بـرای ایـن باشـگاه و زیـر نظـر کارلـو آنچلوتـی بـازی خواهـد 

کرد.

مـاه قبـل بـود کـه زیـن الدیـن زیـدان از رسمربیگـری رئـال 

اسـتعفا کـرد. رسان باشـگاه سـه هفته پیـش با کارلـو آنچلوتی 

بـر رس جانشـینی زیـزو بـه توافـق رسـیدند و بـه ایـن ترتیـب 

کارلتـو پـس از شـش سـال بـه رئـال بازگشـت.

او بیـن سـال هـای 2013 تـا 2015 رسمربـی رئـال بـود و بـا 

ایـن تیـم بـه 4 جـام ارزشـمند از جملـه لیـگ قهرمانان دسـت 

یافـت. در تیـم کارلتـو، گـرت بیـل یکـی از سـتاره هـای بـزرگ 

دیگـر   2018 سـال  از  ولـزی  سـتاره  ولـی  بـود  تاثیرگـذار  و 

نتوانسـته در سـطح گذشـته کار کنـد و البتـه منی تـوان نقش 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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لوی سـارنوالی کشـور اعالم کرده اسـت که 541  

در  اسـتیناف  از سـوی سـارنوالی  قضیـه جرمـی 

و فاریـاب، در ربـع دوم سـال مالـی  ارزگان  والیت هـای کابـل، 

اسـت. شـده  رسـیدگی  و  ثبـت  خورشـیدی   1400

لـوی سـارنوالی روز یک شـنبه، 30 جـوزا بـا انتشـار خربنامـه ای 

بـه شـمول  کابـل  والیـت  اسـتیناف  کـه سـارنوالی  اسـت  گفتـه 

زونهـای شـش گانـه مرکـز، ۳۶۶ قضیـه جرمـی را ثبـت، بررسـی 

و پـس از اکـال تحقیـق، ترتیـب اتهام نامـه و صـورت دعـوا، بـه 

محاکـم مربـوط محـول کـرده اسـت.

در خربنامـه آمـده کـه از این میـان، ۷۲ قضیه مراحـل محاکاتی 

نقـدی،  جـزای  و  زنـدان  بـه  قضایـا،  ایـن  متهـان  و  نهایـی  آن 

محکـوم بـه مجـازات شـدند.

خربنامـه ترصیـح می کند کـه 306 قضیه محول محاکـم ابتدایی 

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـالم کـرده اسـت 

کـه در شـبانه روز گذشـته، 1927 تـن در نقاط 

مختلـف کشـور کـه بـه بیـاری کویـد19 مبتـال شـده بودنـد، 

شناسـایی شـدند. در ایـن مـدت همچنین 93 تن بـر اثر ابتال 

بـه کویـد19 جـان باخته اند.

ایـن وزارت روز شـنبه 29 جـوزا با نرش گـزارش روزانه مبتالیان 

و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا نوشـته اسـت کـه از 

5هـزار و 447 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـد کـه نتیجـه 

1972 تـن آنـان مثبـت اعـالم شده اسـت.

در گـزارش آمـده اسـت کـه 93 فرد مبتـال به ویـروس کرونا نیز 

در یـک شـبانه روز گذشـته جـان باخته انـد و مجموعـه جـان 

باختـگان بـه 4215 تن رسـیده اسـت.

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـار مبتالیـان بـه ویـروس 

کرونـا در کشـور بـه بیـش از 103 هـزار تـن رسـیده اسـت. از 

مجمـوع مبتالیـان 526 بهبـود یافتـه اسـت.  

وزارت صحـت کشـور روز یکشـنبه هفتـه گذشـته اعـالم کـرده 

بـود کـه مـوج سـوم کرونـا در کشـور در حـال گسـرش اسـت. 

بـا  کـه  بـود  گفتـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت  مجـروح  وحیـد 

توجـه بـه ارزیابی هـای وزارت صحـت ویـروس کرونا در کشـور 

هنـوز سـیر صعـودی دارد.رسپرسـت وزارت صحـت گفتـه بـود 

کـه رعایـت پیام هـای وقایـوی بهریـن راه بـرای جلوگیـری از 

 همزمـان بـا تشـدید حمالت طالبـان در پـروان، صدها نفر در 

ایـن والیـت علیه این گروه بسـیج شـده و شـب گذشـته، برای 

جنـگ بـا گـروه طالبان عـازم درۀ غوربند این والیت شـده اند.

بـه گـزارش صـدای امریـکا؛ وحیـده شـهکار، سـخنگوی والـی 

پـروان روز یکشـنبه )۳۰ جـوزا( گفـت این افراد که شارشـان 

بـه ۵۰۰ تـن می رسـد در سـاحات ناامـن ایـن والیـت توظیـف 

شـده اند.

خانـم شـهکار افـزود کـه ایـن نیـروی مردمـی در هاهنگـی با 

والـی والیـت پـروان و در همـکاری بـا بـزرگان پـروان، بـه ویـژه 

مناینـدگان مـردم در ولسـی جرگـۀ ایـن کشـور صـورت گرفتـه 

است.

در ایـن حـال، عبدالظاهـر سـالنگی، مناینـدۀ مردم پـروان در 

ولسـی جرگـۀ افغانسـتان می گویـد که با رسـیدن ایـن نیروها، 

روحیـۀ نظامیـان افغـان در درۀ غوربنـد بلنـد خواهـد رفـت و 

طالبـان بـا شکسـت مواجـه خواهند شـد.

آقـای سـالنگی افـزود کـه در صـورت نیـاز، نیروهـای بیشـر 

مردمـی در مرکـز ایـن والیـت آمـاده خواهـد شـد.

و اسـتیناف شـده و 7 مـورد بـه نسـبت عـدم موجودیـت دالیـل 

کافـی الـزام حفظ شـده اسـت.

از مجمـوع قضایـای فـوق، ۲۶ مـورد آن قتـل، ۴۳ مـورد جرایـم 

رسقـت، ۴ مـورد جرایـم اخالقـی، ۲۸ مـورد جرایـم مـواد مخـدر، 

۳۶ مـورد جرایـم ترافیکـی، ۵ مـورد جرایـم فسـاد اداری و سـایر 

جرایـم اسـت. خربنامـه می افزایـد پـس از اجـراآت و رسـیدگی بـه 

ایـن قضایـا، مبلـغ ۹۶۹ هـزار افغانـی بابت جزای نقدی از سـوی 

ایـن ریاسـت تثبیـت و به حسـاب قطعی دولت واریز شـده اسـت.

همچنیـن، مقـدار ۱.۱۲۴ کیلوگـرام تریـاک، ۶.۶۹۰ کیلوگـرام 

چـرس، ۳۷ قـرص تابلیـت K و ۳۰ بوتـل مرشوبـات الکولـی در 

قضایـای مختلـف نیـز ضبـط شـده اسـت.

در همین حال پنج تن از کارکنان مسـلکی و اداری این ریاسـت 

برای ارتقای ظرفیت شـان به برنامههای آموزشـی معرفی شـدند.

گسـرش ویروس کرونا اسـت. او از شـهروندان کشـور خواسته 

بـود بـا پوشـیدن ماسـک، رعایـت فاصلـه اجتاعـی، شسـن 

مکـرر دسـت ها و خـودداری از اشـراک در مکان های مزدحم 

خـود را در برابـر ایـن ویـروس وقایـه کننـد.

وزارت روز جمعـه هفتـه گذشـته بـه منظور جلوگیری از شـیوع 

ویـروس کرونـا اعـالم کرده بـود که متـام دانشـگاه ها، مکاتب، 

مـدارس، کورس هـا، نهادهـای آموزشـی و تاالرهای عروسـی و 

تاالرهـای نشسـت ها، از تاریـخ 22 جوزای سـال روان برای دو 

هفتـه تعطیل شـد ه اند.

ایـن وزارت ترصیـح کـرده بـود کـه مـوج سـوم کرونـا در کشـور 

در حـال گسـرش اسـت و روز بـه روز به تعداد واقعـات افزوده 

می شـود. در خربنامـه آمـده اسـت که شـیوع کرونـا از کنرول 

وزارت صحـت و نهادهـای صحـی کشـور خـارج شـده و نیـاز 

اسـت کـه متـام نهادهای دولتـی و غیردولتـی در ایـن مبارزه، 

وزارت صحـت و نهادهـای صحـی کشـور را کمـک کننـد.

در اعالمیـه از متـام شـهروندان کشـور خواسـته شـده اسـت 

کـه بـه محـالت مزدحـم نرونـد و در صـورت رضورت از ماسـک 

اسـتفاده کننـد. اعالمیـه عـالوه می کنـد کـه متـام اداره هـای 

ازدحـام  دارنـد،  زیـاد  مراجعـان  کـه  غیردولتـی  و  دولتـی 

مراجعـان را بـا رعایـت فاصلـه اجتاعـی مدیریـت کننـد. این 

فاصلـه کمـر از یـک مـر و نیـم نباشـد.

ویدیـوی ایـن افـراد که از سـوی دفر رسـانه های مقـام والیت 

پـروان بـه نرش رسـیده نشـان می دهد که آنان با سـالح سـبک 

و سـنگین مجهز اند.

سـخنگوی والی پـروان همچنین گفت که طالبـان در روزهای 

تحرکاتـی  گـرد  سـیاه  و  شـینواری  ولسـوالی های  در  اخیـر، 

داشـته انـد کـه از سـوی نظامیـان افغـان دفع شـده اسـت.

خانـم شـهکار افـزود که قرار اسـت بـه زودی نیروهـای کمکی 

بـه هـدف پاکسـازی ولسـوالی های  ایـن والیـت  بـه  از مرکـز 

چهارگانـۀ درۀ غوربنـد فرسـتاده شـوند.

او تاکیـد کـرد کـه بیـش از ۱۰۰ تـن از نیـروی مردمـی دیگـر 

بـا سـالح و مهات دسـت داشـتۀ شـان در هاهنگی بـا مقام 

والیـت پـروان وارد جنـگ بـا طالبـان در ولسـوالی شـینواری 

ایـن والیـت خواهند شـد.

بـه  کـه  دارد  اداری  واحـد  نـه  کابـل،  همجـواری  در  پـروان 

گفتـۀ مقام هـا، طالبـان در بخش هـای ولسـوالی کـوه صافی، 

و  بگـرام  ولسـوالی  بخش هـای  و  گـرد  سـیاه  شـینواری، 

دارنـد. حضـور  والیـت  ایـن  جبل الـراج 

لوی سارنوالی 541 قضیه جرمی را رسیدگی کرده است   

موج سوم کرونا؛
 در 24 ساعت گذشته 1927 مبتال و 93 جان باخته ثبت شد   

صدها نفر در پروان علیه طالبان بسیج شدند  

گسـرش انتشـار ویـروس میـزان مـرگ و میر و اشـغال بسـر 

در مراکـز صحـی بیشـر شـده اسـت.

آقـای مجـروح، از تدابیـر وزارت صحـت عامـه مبنی بـر مبارزه 

بـا ویـروس کرونـا یـاد آوری کـرده گفـت کـه بـرای رسـید گی 

بـه بیـاران کوویـد-19 در متام والیـات تعداد بسـر افزایش 

یافتـه اسـت و هنـوز هـم مـا در تالش هسـتیم تا تعداد بسـر 

را بـه سـطح کشـور افزایـش دهیم.

او هم چنـان یـاد آور شـد کـه متام مراکـز صحی بـا امکانات و 

رضوریـات طبـی مجهـز شـده و تـا هنـوز هیچ مرکـز صحی به 

شود.

خربنامـه ترصیـح می کنـد که اکنـون کار ۸۷ کیلومـر آن در 

والیـت بامیـان از سـوی وزارت فوایدعامـه بـه شـدت جریـان 

داشـته  کاری  پیرشفـت  فیصـد   ۵۸.۲۷ تاکنـون  کـه  دارد 

است.

ایـن پـروژه مهـم و ملـی میـان وزارت فوایدعامـه و یکـی از 

رشکـت سـاختانی خصوصـی قـرارداد گردیـده اسـت و از 

آسـیایی متویـل می شـود. انکشـاف  بانـک  سـوی 

دهلیـز  از  مهـم  بخـش  یـک  دره صـوف،   – یکه ولنـگ  رسک 

شـال- جنـوب کشـور اسـت. بـا تکمیـل شـدن ایـن دهلیـز 

عـالوه بـر وصـل والیـات شـال با جنـوب کشـور، ایـن جاده 

خواهـد  ارزنـده ای  نقـش  افغانسـتان  اقتصـادی  رشـد  در 

بیـاران کرونایـی در کشـور میـزان تولیدشـان را چنـد برابـر 

افزایـش دهنـد.

خربنامـه عـالوه می کند که پـس از درخواسـت وزارت صحت 

کشـور بـر افزایـش اسـتفاده از آکسـیجن در شـفاخانه های 

کویـد۱۹ در کابـل و والیـات، رشکت هـای تولید کننـده نیـز 

میـزان تولیـد آکسـیجن را افزایـش داده انـد. اما ایـن میزان 

هنـوز بـرای نیـاز شـفاخانه های کشـور کافی نیسـت.

شـفاخانه های  در  آکسـیجن  کمبـود  اخیـر  هفته هـای  در 

کـه  می گویـد  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت   

ویـروس کرونـا بـه متامـی والیت هـای کشـور 

بهداشـتی  تدابیـر  اگـر  می گیـرد.  قربانـی  و  کـرده  رسایـت 

شـد. خواهـد  بدتـر  وضعیـت  نشـود،  رعایـت 

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه، روز یکشـنبه 

30 جـوزا در یـک نشسـت خـربی در پیوند به وضعیت کشـور 

معلومـات داده گفـت کـه ویـروس کرونـا هنـوز سـیر صعودی 

دارد و در متـام والیـات کشـور شـیوع کرده اسـت.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه، تاکیـد کـرد کـه باتوجـه بـه 

 وزارت فوایـد عامـه کشـور اعـالم کـرده اسـت 

کـه جـاده یکـه ولنـگ– دره صـوف 58 درصـد 

اعار شـده اسـت و کار در این جاده به طور پیوسـته جریان 

دارد.

اعالمیـه ای  نـرش  بـا  جـوزا   30 یک شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

ترصیـح کـرده اسـت کـه ایـن رسک از ولسـوالی یکـه ولنـگ 

والیـت بامیـان آغاز الی ولسـوالی دره صوف والیت سـمنگان 

دارد. امتـداد 

جـاده یکـه ولنـگ – درف صـوف ۱۸۳.۵کیلومر طـول دارد. 

بـرای ایـن جـاده ۱۰ مـر عـرض عمومـی در نظر گرفته شـده 

شـانه های  مـر  و۳  عبـوری  خـط  مـر   ۷ شـامل  کـه  اسـت 

اسـفالتی رسک میشـود، در دو الیـن اعـار و سـاختان مـی 

 نثـار احمـد غوریانـی وزیـر صنعـت و تجـارت 

تولیـدی  رشکت هـای  بـا  دیـداری  در  کشـور، 

اکسـیجن، تاکیـد کرده کـه میزان تولید آکسـیجن در کشـور 

بایـد باال بـرود.

وزارت صنعـت و تجـارت روز یک شـنبه 30 جـوزا بـا انتشـار 

اعالمیـه ای گفتـه اسـت کـه نثاراحمـد غوریانـی وزیـر صنعت 

و تجـارت از رشکت هـای تولیدکننـده  آکسـیجن در کابـل و 

نیازمنـدی آکسـیجن  بـرای رفـع  تـا  والیـات خواسـته اسـت 

کمبـود امکانـات و تجهیزات مواجه نشـده اسـت.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه بـا اشـاره بر تالش هـای وزارت 

بـر حـل چالـش کمبـود اکسـیجن در  صحـت عامـه مبنـی 

کابـل  شـهر  کوویـد-19  شـفاخانه  »در متـام  افـزود:  کشـور 

دسـتگاه های تولیـد اکسـیجن فعـال شـده اسـت و رضوریات 

اکسـیجن ایـن شـفاخانه ها در داخـل این شـفاخانه ها تامین 

لوگـر،  کـر،  لغـان،  والیت هـای  در  هم چنـان  می شـود. 

دایکنـدی، غزنـی دسـتگاه های تولیـد اکسـیجن فعـال شـده 

و نیـز قـرار اسـت در ده والیـت دیگـر کـه ده دسـتگاه جدیـد 

خریـداری شـده اسـت نصـب و فعـال شـود.«

بلـخ  ادامـه سـخنانش گفـت: در والیـت  آقـای مجـروح، در 

دو تاجـر خیـر بـا کشـور ازبکسـتان قـرار داد کـرده و ریاسـت 

صحـت عامـه بلـخ را در تامیـن اکسـیجن همـه روزه همکاری 

می کنـد و نیـز اسـاس تفاهم نامـه کـه بـا کشـور ایـران صورت 

گرفتـه هفتـه 40 تـن گاز مایـع اکسـیجن را در والیـت هـرات 

ارسـال می کنـد.

افـزون بـر ایـن، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه، در پیونـد بـه 

تطبیـق واکسـین کرونـا صحبت کـرد و گفت که رونـد تطبیق 

واکسـین بـه گونـه جدی در متـام والیـات جریـان دارد و قرار 

اسـت 450هـزار دوز واکسـین اسـرازنکا تـا مـاه جـوالی بـه 

برسد. کشـور 

از سـوی هـم، مجـروح، بـا ابـراز نگرانی از بـی اعتنایـی مردم 

در عیـد پیـرشو یـاد آور شـد کـه اگـر مـردم ماننـد عید سـعید 

فطـر توصیه هـای صحـی را رعایـت نکنـد ایـن ویروس بیشـر 

از قبـل گسـرش خواهـد یافت.

امـر  در  را  مـردم  همـکاری  عامـه،  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

متـام  از  و  خوانـده  مهـم  ویـروس  ایـن  کاهـش  و  کنـرل 

شـهروندان کشـور خواسـت تا وزارت صحت عامه را با رعایت 

توصیه هـای صحـی بـرای کنرل ایـن ویروس همـکاری کند.

داشـت. ایـن دهلیز شـال- جنوب کشـور تسـهیالت بیشـر 

و سیسـتم ترانسـپورتی بهـر را بـرای انتقـال امـوال تجارتی و 

تولیـدات زراعتـی فراهـم مـی سـازد.

بـرای  کاری  فرصت هـای  ایجـاد  باعـث  پـروژه  ایـن  تطبیـق 

شـاری از باشـندگان مسـیر رسک شـده اسـت و در عیـن 

حـال بـا اکـال ایـن جـاده زمینه فرصت هـای کاری وسـیع و 

پایـدار فراهـم خواهـد شـد.

مناطـق چـون ده بهبـود، ارغوشـه، زردگیـاه، خـاک دو پائیـن 

و خـاک دو بـاال  در مسـیر اصلـی ایـن جـاده قـرار دارد کـه از 

مزایـای جـاده اسـفالتی بهـره منـد می شـوند.

ولسـوالی  رسحـدی  مناطـق  نزدیکـی  از  جـاده  ایـن  عالوتـا 

ولسـوالی سـیغان  کـه وصـل  والیـت می گـذرد  نیـز  سـیغان 

از ایـن طریـق بـه مناطـق مرکـزی و شـال و جنـوب کشـور، 

بـا هزینـه انـدک قابـل تطبیـق اسـت. بـا اعـار ایـن جـاده 

عـالوه بـر والیـت بامیـان، والیت هـای دایکنـدی، غـور و حتـا 

برخـی ولسـوالی های میـدان وردک از مسـیری کوتـاه تـری 

امـکان دسرسـی بـه شـال کشـور را پیـدا می کنـد. جـاده 

یکـه ولنـگ- درصـوف در واقع مسـیر مناطق مرکزی و شـال 

را کـه هـم اکنـون از طریـق والیـت پـروان و بغـالن از مسـیر 

کوهسـتانی سـالنگ انجـام می شـود، بیشـر از نصـف کوتـاه 

می سـازد.

وزارت فوایـد عامـه امـا ترصیـح نکرده اسـت کـه پیرشفت این 

پـروژه در والیـت سـمنگان از چـه قـرار اسـت و تـا چـه زمانـی 

ایـن جـاده مهـم بـه مرحلـه اکال می رسـد.

در عیـن زمـان در خربنامـه توضیـح داده نشـده اسـت کـه 

از  در والیت هـای جنـوب کشـور  ایـن جـاده  مراحـل وصـل 

هـای  والیـت  امن تریـن  از  یکـی  بامیـان  اسـت.  قـرار  چـه 

کشـور اسـت کـه در دو دهـه گذشـته کمرین مـورد تحرکات 

تروریسـتی و ضـد امنیتی را داشـته اسـت. از ایـن جهت این 

انکشـافی دارد. بـرای پروژه هـای  والیـت فرصـت خوبـی 

کشـور بـرای معالجـه بیـاران کرونایـی بـه رسخـط رسـانه ها 

مبـدل شـده بـود و تـا کنـون یکـی از چالش هـای اساسـی 

تـداوی بیـاران کرونایـی در کشـور اسـت. 

گفتـه می شـود هـم اکنـون در بـازار افغانسـتان یـک بالـون 

اکسـیجن بـه 25 هـزار افغانـی یعنـی تقریبـا نزدیـک بـه ده 

برابـر قیمـت پیـش از همه گیـری کرونـا رسـیده اسـت.

اخیـرا تالش هـای صـورت گرفـت کـه بـا وارد کردن آکسـیجن 

صـورت  رسـیدگی  مشـکل  ایـن  بـه  همسـایه  کشـورهای  از 

گیـرد، ایـن تـالش امـا چنـدان اثـر گـذار متـام نشـد.

هرچنـد رونـد واردات آکسـیجن از کشـورهای همسـایه آغـاز 

بـرای  شـفاخانه ها،  در  اکسـیجن  کمبـود  ولـی  اسـت  شـده 

تـداوی بیـاران کرونایـی همچنـان یک معضل جدی کشـور 

است.

در  تجـارت  و  صنعـت  وزیـر  دسـتور  بـه  اعالمیـه  قـول  بـه 

بـرای رفـع مشـکالت  ایـن وزارت  ایـن جلسـه کمیتـه ای در 

فابریکه هـای تولیـد آکسـیجن در کابـل و والیات ایجاد شـده 

اسـت. گفتنی اسـت هـم اکنون بیـش از ۳۰ فابریکه  تولیدی 

آکسـیجن در کابـل و والیـات فعالیـت دارند کـه روزانه حدود 

شـفاخانه های  بـه  و  تولیـد  را  آکسـیجن  کپسـول  10هـزار 

کویـد۱۹ و افـرادی کـه نیازمنـد آکسـیجن اسـتند بـه فـروش 

می رسـانند.

ایـن درحالیسـت کـه در شـبانه روز گذشـته 93 تـن در اثـر 

بیـاری کرونـا جـان باختـه و 1927 نفر دیگر جدیـدا به این 

بیـاری مبتـال شـده انـد. به بـاور آگاهـان این تنها آمـار ثبت 

شـده اسـت و آمـار واقعـی قربانیـان بیـاری کرونـا بـه مراتب 

بیـش از این اسـت.

وزارت صحت: ویروس کرونا در تمام کشــور شیوع کرده است    

کار جاده یکه ولنگ- دره صوف 58 درصد پیش رفته است   

تاکید وزیر صنعت و تجارت بر افزایش تولید آکسیجن   


