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چهار ماه زندان برای مردی که 
به مکرون سیلی زد 

امریکا و بریتانیا به کشورهای 
فقیر ۶۰۰میلیون دوز واکسین 

می دهند 
 دادگاهـی در شـهر والنـس مـردی کـه در هشـتم جون به 
صـورت امانوئل مکـرون، رئیس جمهوری فرانسـه در جنوب 
شـرقی کشـور سـیلی زد را بـه چهـار مـاه زنـدان محکـوم 
کـرده اسـت. دامیـن ت. مـردی کـه روز سه شـنبه هشـتم 

جـون به صـورت ...

 نیـم میلیـارد دوز واکسـین بایون تک-فایـزر از سـوی 
امریـکا و ۱۰۰ میلیـون دوز واکسـین از سـوی بریتانیـا 
بـه کشـورهای فقیر اهـدا می شـود. این خبـر در دیدار 
بایـدن و جانسـون پیـش از آغـاز نشسـت جـی هفـت 

شـد... اعالم 

 فلـم کوتـاه »دو بانـو« سـاخته کاوه آیریـک و فلـم 

»آخریـن حـرف« بـا کارگردانـی نبـی تنهـا روز پنـج 

شـنبه 20 جـوزا در تـاالر تـازه سـاخته شـده آفغـان 

فلـم بـه منایـش در آمـد.  هم زمـان بـا اکـران این دو 

فلـم کوتـاه، تـاالر افغـان  ...

آموزشی  تمام نهادهای 
برای دو هفته  تاالرها  و 

تعطیل شدند 
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فلم های کوتاه »دو بانو« و 
»آخرین حرف« اکران شد 

 از سی ونهمین سالروز 
درگذشت استاد سرآهنگ در 

کابل گرامی داشت شد

هنری

 تدابیر برای مبارزه با 
کرونا کافی نیست

 جمهوریت، تواُزن و تعامل 
مثبت منطقوی

 دست های پشت پرده انفجار 
پایه های برق به مردم معرفی 

شود

 دیـروز وزارت صحـت عامـه طـی یـک اعالمیـه جدیـد 
اعـالن کـرده اسـت کـه تمـام مراکـز آموزشـی اعـم از 
دانشـگاه هـا و مکاتـب دولتـی و خصوصـی تـا دو هفته 
دیگـر به دلیل شـیوع موج سـوم کرونا تعطیـل خواهند 
شـد. بـه نظر می رسـد که ایـن اعالمیه اکنـون جا دارد 

و بایـد از سـوی همه مـردم  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 

 روزنامـه نیویـورک تایمـز بـه نقـل از مقام هـای ارشـد دولـت آمریـکا گـزارش مـی 

دهـد کـه پنتاگـون مشـغول بررسـی گرفـن مجـوز بـرای انجـام حمـات هوایـی 

در حامیـت از نیروهـای مسـلح افغانسـتان در صورتـی اسـت کـه کابـل یـا سـایر 

شـهرهای مهـم افغانسـتان در خطـر سـقوط در حملـه طالبـان باشـد.

ایـن مقـام هـا کـه نامشـان فـاش نشـد گفتـه انـد کـه هنـوز هیـچ تصمیمـی در 

ایـن زمینـه گرفتـه نشـده، امـا یـک گزینـه مـورد بررسـی مداخلـه جنگنـده هـا یا 

هواپیامهـای بـدون رسنشـین نظامـی آمریـکا در رشایـط فـوق العـاده بحرانـی، 

ماننـد خطـر سـقوط یـا محـارصه پایتخـت افغانسـتان اسـت بـه طـوری کـه جـان 

شـهروندان یـا کارمنـدان سـفارت آمریـکا و متحـدان ایـن کشـور در خطـر باشـد.

مقـام هـای دولـت جـو بایدن، رئیـس جمهور آمریـکا، قبـا گفته اند کـه با خروج 

نیروهـا از افغانسـتان پشـتیبانی هوایـی هـم بـه جـز در مـوارد اسـتثنایی بـرای 

حملـه بـه گـروه هـای تروریسـتی پایـان خواهـد یافت.

در ایـن گـزارش آمـده اسـت: »هـر حملـه هوایـی دیگـری نیازمنـد تاییـد رئیـس 

جمهـور خواهـد بـود. حتـی در آن صـورت مقام هـا اشـاره کردنـد که ادامـه چنین 

حماتـی در درازمدت سـخت اسـت، چـون با توجه بـه خروج نیروهـای آمریکایی 

نیازمنـد تـاش عظیـم لجسـتیکی خواهـد بـود. آمریـکا کلیـه پایگاه هـای هوایی 

در افغانسـتان را تـا مـاه آینـده خالـی خواهـد کـرد، و هرگونـه حملـه هوایـی بـه 

احتـامل زیـاد بایـد از پایـگاه هـا در خلیـج فـارس انجام شـود.«

گـروه طالبـان دو هفتـه پیـش در واکنـش به گزارش هـا درباره انتقـال پایگاه های 

آمریکایـی از افغانسـتان بـه کشـورهای منطقـه و اجـرای عملیـات از آن پایگاه هـا 

در خـاک افغانسـتان هشـدار داد که در برابـر این اقدام خامـوش نخواهند ماند. 

در اعامیـه طالبـان کـه روز ۵ جـوزا  منتـر شـد، ایـن اقـدام احتاملـی آمریـکا 

»عملکـرد زشـت و تحریک کننـده« خوانده شـد.

پاکسـتان طـرح سـاخت  نیـروی هوایـی  برخـی رسـانه ها گـزارش داده انـد کـه 

بررسـی می کنـد. را  بلوچسـتان  ایـاالت  در  هوایـی جدیـد  پایـگاه 

ارتـش  از  هوایـی  حامیـت  ادامـه  بـرای  بحث هـا  تایمـز  نیویـورک  نوشـته  بـه 

افغانسـتان نشـانگر شـدت نگرانی در واشـنگن درباره توانایی ارتش افغانسـتان 

بـرای دفـع حمـات طالبـان و حفظ کنـرل کابل و سـایر مراکز جمعیتی اسـت.

آقـای بایـدن در مـاه آپریل دسـتور خروج کامـل نیروهای آمریکایی از افغانسـتان 

تـا قبـل از فرارسـیدن بیسـتمین سـالگرد حمـات ۱۱ سـپتامرب بـه نیویـورک و 

واشـنگن را داد. بـه گـزارش نیویـورک تایمـز ایـن فرآینـد تـا اوایـل مـاه جـوالی 

تکمیـل خواهد شـد.

روزنامـه بریتانیایـی سـان روز ۲۷ مـی در گزارشـی نوشـته بـود کـه آمریـکا قـرار 

اسـت قبـل از خـروج کامـل از افغانسـتان، صدهـا نیـروی ویـژه آمریکایـی را در 

کابل مسـتقر کند تا مانع از سـقوط پایتخت افغانسـتان به دسـت طالبان شـود.

بـه نوشـته ایـن روزنامـه، یـک واحـد نظـام ترکیـه تامیـن امنیـت میـدان هوایـی 

کابـل را بـه عهـده خواهـد گرفـت.

در هـامن زمـان دبیـرکل ناتـو گفـت کـه دولـت و نیروهـای مسـلح افغانسـتان از 

توانایـی کافـی بـرای دفـاع از خـود بـدون نیـاز بـه حامیـت نیروهای بیـن املللی 

برخوردارنـد. ینـس اسـتولتنربگ در مصاحبـه ای بـا آسوشـیتدپرس گفـت: »در 

یـک مقطـع، ایـن افغـان هـا هسـتند کـه بایـد مسـئولیت کامـل صلح و ثبـات در 

کشورشـان را بـه عهـده بگیرنـد.«

ناتـو در سـال ۲۰۰۳ یعنـی دو سـال بعـداز سـقوط طالبـان در حملـه ائتـاف 

تحـت رهـربی آمریـکا - بـه دلیـل پنـاه دادن بـه اسـامه بـن الدن رهـرب القاعـده - 

مسـئولیت امنیـت ایـن کشـور را به عهـده گرفت. بسـیاری ابراز نگرانـی کرده اند 

کـه بـا خـروج آمریـکا، دولـت افغانسـتان و نیروهـای مسـلح این کشـور به رسعت 

مغلـوب طالبـان خواهـد شـد. مقـام های دولـت جو بایـدن رئیس جمهـور آمریکا 

ایـن نگرانـی را رد مـی کنند.

زملـی خلیلـزاد فرسـتاده ویـژه آمریـکا در رونـد صلـح افغانسـتان اخیـرا در کنگره 

ایـن کشـور گفـت کـه پیش بینـی ها در مـورد پیـروی رسیـع نیروهـای طالبان 

و سـقوط کابـل توسـط آنهـا بعـد از خـروج ائتـاف بیـن املللـی از افغانسـتان 

اسـت.  بدبینانه 

صحـت  وزارت  رسـمی  آمـار  اسـاس  بـر   

 ۱۶ در  گذشـته  سـاعت   ۲۴ در  عامـه، 

والیـت، ۱۰۲۴ تـن به کرونا مصاب شـده 

. ند ا

در خربنامـۀ  ایـن وزارت ، آمـده اسـت کـه 

واقعـۀ   ۲۹۴۸ گذشـته،  سـاعت   ۲۴ در 

آن   ۱۰۲۴ کـه  شـده  تسـت  مشـکوک، 

اسـت. بـوده  مثبـت 

در  تـن   ۲۲۸ کـه  اسـت  افـزوده  منبـع 

کابـل، ۴۸ در هـرات، ۵۱  در کندهـار، ۶ 

در بلـخ، ۷۰ در ننگرهـار، ۵۳  در کنـدز، 

۱۷۷در  فاریـاب  در   ۲۵ بغـان،  در   ۵۳

در   ۳۹ وردک،  میـدان  در   ۶۸ پـروان، 

پکتیـا، ۵۳ در بدخشـان، ۵۲ در غزنـی، 

۸ در لغـامن، ۳۴ در کـر، ۳۶ در زابـل، 

یکـن در ارزگان ،  ۱۸ درفـراه و چهار تن 

در خوسـت ثبـت شـده اسـت.

وزارت صحـت عامـه گفتـه اسـت کـه در 

2٤ سـاعت گذشـته ۳۱۶ تـن از بیـامران 

و  شـده  یـاب  صحـت  دوبـاره  کرونایـی، 

شـامر مجموعـی بهبـود یافتـه هـای ايـن 

بـه ۶۰۵۹۶ تـن می رسـد. نیـز  بيـامرى 

اسـت  گفتـه  صحـت  وزارت  همچنـان 

کـه در 2٤ سـاعت گذشـته، ۳۷ تـن در 

کـرده  فـوت   )۱۹ )کویـد-  بـه  ابتـا  اثـر 

تاکنـون  ويـروس کرونـا  آغـاز شـيوع  از  و 

جـان  مجموعـی  شـامر  افغانسـتان،  در 

باختـگان از اثـر ایـن بیـامری، بـه ۳۴۴۹  

اسـت. رسـیده  تـن 

بـه اسـاس گزارشـهای منتـره؛ تاکنـون 

در متـام جهـان، بيـش از ۱۷٥ ميليـون 

تـن بـه ويـروس کرونـا مبتا شـده اند، که 

باالتـر از ۱٥٥ ميليـون تـن شـان، دوبـاره 

صحـت يـاب و بیـش از ٣،٧ ميليـون تـن 

فـوت منـوده اند. 

در ۲۴ ساعت گذشته در ۱۶ والیت ۱۰۲۴ تن  آمریکا در صورت به خطر افتادن کابل حمالت هوایی را بررسی می کند 
به کرونا مصاب شده اند   
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 رویارویی تیم ملی بانوان 
افغانستان با ازبیکستان 
دررقابت های آسیایی

 کابل قهرمان چهارمین دور 
رقابت های تیم ملی هندبال 

بانوان شد

ورزشی



 

تمام نهادهای آموزشی و تاالرها برای دو هفته تعطیل شدند 

اسـت  کـرده  اعـام  کشـور  صحـت  وزارت 

مـدارس،  مکاتـب،  دانشـگاه ها،  متـام  کـه 

و  عروسـی  تاالرهـای  و  آموزشـی  نهادهـای  کورس هـا، 

روان  سـال  جـوزای   22 تاریـخ  از  نشسـت ها،  تاالرهـای 

شـد ه اند. تعطیـل  هفتـه  دو  بـرای 

اعامیـه ای  انتشـار  بـا  جـوزا   21 جمعـه  روز  وزارت  ایـن 

ترصیـح کـرده اسـت کـه مـوج سـوم کرونـا در کشـور در 

واقعـات  تعـداد  بـه  روز  بـه  روز  و  اسـت  گسـرش  حـال 

می شـود. افـزوده 

صحـی  کارکنـان  و  صحـت  وزارت  کـه  افـزوده  اعامیـه 

کشـور در یـک جنـگ نابرابـر بـا ایـن بیـاری قـرار دارند.

در خربنامـه آمده اسـت که شـیوع کرونـا از کنرول وزارت 

صحـت و نهادهـای صحی کشـور خارج شـده و نیاز اسـت 

کـه متـام نهادهـای دولتـی و غیردولتـی در ایـن مبـارزه، 

وزارت صحـت و نهادهـای صحـی کشـور را کمـک کنند.
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 په سـعودي عربسـتان کې د افغانسـتان سـفیر احمد جاوید 

کنفرانـس  علـاوو  د  د مکـې مکرمـې  وایـي چـې  مجـددي 

د  کنفرانـس  ددې  او  درلـودې  راوړنـې  السـته  ښـې  ډیـرې 

پریکـړو د عمـي کولـو لپـاره یـو کمیسـیون جـوړ شـوی دی.

د افغانسـتان او پاکسـتان ددیني عاملانو ګـډ کنفرانس پرون 

د سـعودي عربسـتان پـه کوربـه تـوب او د سـعودي د رابطـه 

العـامل االسـامي لخـوا د حـرم رشیـف ترڅنـګ په مکې ښـار 

کـې تررسه شـو.

ددې کنفرانـس پـه پـای کې یـوه ۱۵ ماده ییـزه اعامیه خربه 

شـوې چـې پکـې د افغانسـتان لـه سـولې پروسـې ماتـړ ، د 

جګـړو او وینـې توییدنـې مخالفت شـوی دي.

پـه سـعودي عربسـتان کې د افغانسـتان سـفیر احمـد جاوید 

مجـددي  د غربګـويل پـه ۲۱مـه، پـژواک خـربي اژانـس رسه 

پـه یـوه ځانګـړې مرکه کـې وویل، لـه نېکه مرغـه دا کنفرانس 

ډیـر بریالـی و او ګډونوالـو د افغانسـتان د سـولې ماتـړ او د 

وینـې توییدنـې مخالفـت وکړ.

هغـه زیاتـه کـړه : ” لـه دې کنفرانـس څخـه موخـه داوه، چې 

چـې د افغانسـتان او پاکسـتان دینـي عاملـان به یـوه خوله د 

جګـړې او د سـولې ماتـړ وکړي او همدغسـې وشـول. ”

مجـددي وایـي چـې سـوله د افغانسـتان د خلکـو او حکومت 

اصـي غوښـتنه ده، او پـه دې برخه کې د پاکسـتان د علاوو 

ماتـړ اړین وو.

د افغانسـتان سـفیر وایـي، چـې د پاکسـتان دینـي عاملـان 

تاوتریخوالـی چـې  ډول  هـر  او  کـړه  تحریـم  اوسـنۍ جګـړه 

افغانانـو تـه او عـام املنفعـه تـه زیـان رسـوي، مـردود وګڼـل .

د نومـوړي بـه وینـا، د کنفرانـس ګډونوالـو له افغـان حکومت 

او طالبانـو وغوښـتل، چـې د جګـړو پـر ځـای د مذاکراتـو میز 

تـه وګرځـي ، پـه سـوله ییـزه توګـه خپلـې شـخړې هـواري او 

یـوې عادالنـه سـولې تـه ځان ورسـوي.

مجـددي زیاتـه کـړه، چې نـن د حرمینـو الرشیفنو امام شـیخ 

سـدیس پـه افغانسـتان کـې د سـولې لپـاره دعـا وکـړه، لـه 

سـولې پروسـې او د مکـې د کنفرانـس لـه پریکـړو یـې ماتـړ 

وکړ.

افغـان سـفیر وایـي چـې سـعودي تـه د افغانسـتان د حـج د 

وزیـر سـفر ډیـر بریالـی و، د اسـامي کنفرانس لـه رسمنيش، 

د رابطـه العـامل اسـامي لـه مـرش رسه او نورو رسه یـې ولیدل 

چـې ټولـو د سـولې لپـاره دافغانسـتان لـه موقت څخـه ماتړ 

وکړ.

ده وویـل چـې د یـاد کنفرانـس پـای کـې د یـوه کمیسـیون 

جوړولـو پریکـړه وشـوه، چـې دوی بـه هـر وخت ناسـتې کوي 

او د کنفرانـس د اعامیـې او پریکـړو د عمـي کولـو پـه اړه 

بـه سـا مشـورې کـوي. د هغـه پـه وینـا، دا کمیسـیون بـه 

پـه پاکسـتان کـې د افغانسـتان خـاف د فتواګانـو ورکولـو او 

تاوتریخـوايل تـه د هـوا ورکولـو د هڅـو مخنیـوی هـم کـوی.

افغان سفیر : له دې وروسته د افغانستان خالف په پاکستان کې د فتوا ورکولو مخه نیول کیږي کارتون

 

 دیـروز وزارت صحـت عامـه طـی یـک اعامیـه جدیـد 

اعـم  آموزشـی  مراکـز  متـام  کـه  اسـت  کـرده  اعـان 

تـا دو  از دانشـگاه هـا و مکاتـب دولتـی و خصوصـی 

هفتـه دیگـر بـه دلیـل شـیوع مـوج سـوم کرونـا تعطیل 

اعامیـه  ایـن  کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه  شـد.  خواهنـد 

مـردم جـدی  از سـوی همـه  بایـد  و  دارد  اکنـون جـا 

گرفتـه شـود. زیـرا در روزهـای اخیـر نـه تنها آمـاری که 

از سـوی وزارت صحـت نـرش مـی شـود بلکه به شـکلی 

عینـی و افاقـی نیـز اگـر توجـه کنیـم، کرونـا بیـش از 

هـر زمـان دیگـر شـیوع پیـدا کـرده و بـه همیـن خاطـر 

مـرگ و میرهـا در ایـن روزهـا بیـداد مـی کنـد. شـبکه 

هـای اجتاعـی و به خصوص فیسـبوک تقریبـا تبدیل 

بـه فاتحـه خانـه و تسـلیت نامـه شـده و هـر بـار کـه آن 

بـه  مربـوط  از خربهایـی  انبوهـی  بـا  مـی گشـاییم  را 

مـرگ و میـر و تسـلیت نامـه هـا مواجه می شـویم. این 

موضـوع نشـان مـی دهـد کـه کرونـا بیـش از هـر زمان 

دیگـر در جـوالن اسـت و مرتـب از مـردم و بـه خصوص 

افـراد مسـن قربانـی مـی گیـرد. امـا علـی رغـم شـیوع 

بـی سـابقه کرونـا بـه نظر می رسـد کـه تدابیـری که از 

سـوی وزارت صحـت عامـه اعـان شـده اسـت ناکافـی 

 . ست ا

در هفتـه هـای اخیـر تنهـا دانشـگاه هـا تعطیـل شـده 

بـود و اکنـون مکاتـب بـر آن افـزوده شـده اسـت. اما از 

تعطیلـی و تعییـن تکلیـف بـرای سـایر امـکان مزدحـم 

ایـن  در  اگرچـه  نیسـت.  عمومـی خـربی  تجمعـات  و 

اعامیـه توصیـه شـده اسـت کـه اماکـن عمومـی چون 

حـام  ورزشـی،  هـای  کلـپ  عروسـی،  هـای  سـالون 

هـای عمومـی و دیگـر امـکان مزدحـم تعطیـل شـود. 

امـا بـه گونـه جـدی در بـاره آن هـا و نیز سـایر مراکز به 

خصـوص ادارات پـر رفـت و آمـد دولتـی تصمیـم اتخاذ 

نشـده اسـت. بـه همیـن خاطـر بـه نظـر مـی رسـد کـه 

حتـی در تدابیـر وزارت صحـت هاهنگـی و انسـجام 

کافـی وجـود نـدارد. چـون مراکـز مزدحـم و پـر رفـت و 

آمد تنها مکاتب و دانشـگاه ها نیسـتند. بلکه بسـیاری 

از مراکـز کـه مـردم هـر روزه به آن ها مراجعـه می کنند 

هـم چنـان بـاز اسـت و هیـچ کسـی متاسـفانه پروتکل 

هـای صحـی را در ایـن مراکـز رعایـت هـم منـی کنند. 

کافـی اسـت یـک بـار بـه بـازار و مراکـز خریـد مراجعـه 

کنیـم. تقریبـا متـام مراکـز خریـد و فـروش مایحتـاج 

عمومـی بـاز هسـتند و مـردم هـم بـی محابـا در ایـن 

مراکـز در حـال رفـت و آمد هسـتند و کمریـن توجهی 

بـه الزامـات شـیوع کرونـا منـی کننـد. مـردم در ایـن 

مراکـز بـه نـدرت از ماسـک کـه حدقل کاری اسـت که 

همـه بایـد انجـام دهنـد اسـتفاده مـی کننـد. 

مراکـز دولتـی و سـایر اماکـن عمومی هم چنـان محل 

رجـوع مـردم هسـتند و بسـیار هـم مزدحـم هسـتند و 

در عیـن حـال هیـچ یـک از پروتـکل هـا در ایـن مراکز 

رعایـت منـی شـود. بنابرایـن باید اذعان کنیـم که تنها 

تعطیلـی دانشـگاه هـا و مکاتب کفایت منـی کند بلکه 

همـه مراکـز عمومـی بایـد تعطیـل شـوند و قرنطیـن به 

گونـه کامـل وضع گـردد. اگر واقعـا کرونا جـان همه را 

تهدیـد مـی کنـد دلیلـی نـدارد کـه از میـان ایـن همـه 

اماکـن عمومـی تنهـا مکاتـب و دانشـگاه هـا تعطیـل 

شـوند ولـی باقـی مراکـز هـم چنـان بـه روی عمـوم باز 

باشند. 

مسـاله دیگـر کـه متاسـفانه هـم چنـان در جامعـه مـا 

شـایع اسـت عـدم رعایـت بهداشـت عمومـی در همـه 

سـطوح جامعـه اسـت. البتـه بخشـی از عوامـل بـه فقر 

و نحـوه معیشـت مـردم بـر مـی گـردد و بخشـی نیـز به 

نهادهـای فرهنگـی و صحـی بر می گردد که نتوانسـته 

انـد حداقـل بـه لحـاظ فرهنگـی ذهنیـت عمومـی را 

نسـبت بـه ویـروس کرونـا حسـاس بسـازند. هنـوز کـه 

امـا  گـذرد  مـی  کرونـا  شـیوع  از  سـال  یـک  از  بیـش 

وضعیـت عمومـی و حداقـل هایـی از رعایت بهداشـت 

عمومی در سـطح شـهرها به چشـم منی خـورد. تقریبا 

بـه لحـاظ اجتاعی هیچ یک از موارد بهداشـتی را که 

حتـی ربطـی بـه کرونـا هـم نـدارد کسـی رعایـت منـی 

کنـد. بخـش اصلـی پیشـگیری از کرونا بسـتگی تام به 

بهداشـت فـردی و عمومـی در سـطح جامعـه دارد. اما 

هیـچ کسـی تقریبـا بـه ایـن موضوع حساسـیت نشـان 

منـی دهـد و هـم چنـان مطابق سـنت هـای اجتاعی 

غیـر صحـی رفتـار مـی کنند. 

در مجمـوع بـه لحاظ شـیوع ویـروس کرونا افغانسـتان 

فعـا حتی نسـبت بـه موج هـای اول و دوم در وضعیت 

در حـد صفـر  تدابیـر  ولـی  بـرد.  مـی  بـه رس  بدتـری 

اسـت. نـه از ماسـک و مایـع ضـد عفونـی خـرب اسـت 

و نـه از قرنطیـن در اماکـن و تجمعـات عمومـی هنـوز 

جلوگیـری شـده اسـت. متاسـفانه بـاور کاذبـی در دو 

دور گذشـته خلـق شـده بـود مبنـی بـر  ایـن کـه کرونا 

مـردم افغانسـتان را کمـر مبتـا مـی کند کـه این باور 

اکنـون سـبب کـرت قربانـی هـای کرونا شـده اسـت. 

 

 

شـهرهای بـزرگ کشـور و شـهرداری شـهرکابل، محـات 

بـرای  مشـخصی  راهـکار  و  کننـد  شناسـایی  را  مزدحـم 

کاهـش ازدحـام تطبیـق کننـد. در اعامیه آمده اسـت که 

بـرای کاهـش ازدحـام شـهرداری ها بایـد بـرای دکان هـا 

و  بسـازد  نوبتـی  جـدول  مزدحـم  تجارتـی  محـات  و 

فعالیت هـای از ایـن دسـت بـه شـکل نوبتـی انجام شـود.

در اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه از تاریـخ 22 جـوزای 

سـال روان بـرای دو هفتـه متـام تاالرها نیز مسـدود اسـت 

و شـهرداری کابـل در ایـن مـورد مسـئولیت دارد.

اعامیـه عـاوه می کنـد کـه متـام جلسـات غیـر رضوری 

در متـام اداره هـای دولتـی و غیردولتـی در تاریـخ تعییـن 

شـده ممنـوع اسـت.

خواسـته  منازگـزاران  و  مسـاجد  امامـان  از  اعامیـه  در 

شـده اسـت کـه در هنـگای ادای منـاز فاصلـه اجتاعـی 

را رعایـت کننـد، ایـن فاصلـه نبایـد کمـر از یـک و مـر 

داکـر حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان مـی گویـد 

کـه میـدان هوایـی بین املللـی حامـد کـرزی، برابـر با اسـتندردهای 

جهانـی فعـال خواهـد مانـد. 

در یک خربنامه که از طرف شـورای امنیت منترش شـده؛ آمده اسـت 

کـه داکـر حمداللـه محب مشـاور امنیت ملـی افغانسـتان، به هدف 

فعـال نگهداشـن میـدان هوایـی بین املللـی حامـد کـرزی مطابـق 

بـا اسـتندردهای سـازمان بین املللـی هوانـوردی ملکـی )ICAO، از 

قوماندانـی مأموریـت حایـت قاطـع مسـتقر در ایـن میـدان دیـدار 

کرد.

 منبـع افـزوده اسـت کـه مشـاور امنیـت ملـی را در این دیدار؛ سـفیر 

ملکـی ناتـو، جـرال دیدریـک فرمانـده قوماندانـی مشـرک انتقـال 

کـه  می گویـد  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  دفـاع  وزیـر  آسـن  لویـد   

از  اسـتفاده  بـا  افغانسـتان،  در  جنگـی  و  نظارتـی  ماموریـت 

پایگاه هـای امریکایـی در حـوزۀ خلیـج فـارس، از قبـل آغـاز شـده 

اسـت.

آقـای آسـن روز پنجشـنبه در اسـتاعیۀ کمیتـۀ خدمـات قـوای 

مسـلح مجلـس سـنای کانگرس امریـکا، از ارایۀ جزئیات مشـخص 

ایـن پرسـش طفـره رفـت کـه در صـورت خطـر سـقوط  در مـورد 

کابـل، یـا دیگـر شـهرهای بزرگ افغانسـتان به دسـت طالبان پس 

از خـروج نظامیـان خارجـی از افغانسـتان، آیـا ایـاالت متحـده بـه 

قـوای افغـان حایـت هوایـی فراهـم خواهـد کـرد یـا خیر.

سـاعاتی پیـش از ایـن اسـتاعیه، روزنامـۀ نیویـارک تایمـز از قول 

دفـاع  وزارت  کـه  بـود  داده  گـزارش  امریکایـی  ارشـد  مقام هـای 

صـورت  در  تـا  اسـت  مجـوزی  گرفـن  درصـدد  متحـده،  ایـاالت 

خطـر سـقوط کابـل یـا دیگر شـهرهای بزرگ افغانسـتان به دسـت 

طالبـان پـس از خـروج نظامیـان خارجـی، بـه حایـت از نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان حمـات هوایـی را انجـام دهنـد.

نیویـارک تایمـز همچنیـن بـدون ذکـر نـام از قـول ایـن مقام هـای 

جت هـای  کاربـرد  گزینـۀ  کـه  اسـت  نگاشـته  امریکایـی،  ارشـد 

جنگـی یـا طیاره هـای بـدون رسنشـین در صـورت خطـر سـقوط 

کابـل یـا رشایطـی که جـان کارمنـدان سـفارت امریکا یـا متحدان 

ایـن کشـور را در پایتخـت بـه خطـر بینـدازد، زیـر غـور قـرار دارد.

وزیـر دفـاع ایـاالت متحـده، بـه قانونگـذاران امریکایـی گفـت کـه 

پـس از خـروج کامـل نظامیان خارجـی از افغانسـتان، فراهم آوری 

افغـان “بسـیار  و دفاعـی  امنیتـی  نیروهـای  بـه  حایـت هوایـی 

 راس ویلسـون شـارژدافیر )کاردار( سـفارت ایاالت متحده 

آمریـکا در افغانسـتان در پیونـد بـه قتـل ۱۰کارمنـد یـک 

کـه  اسـت  گفتـه  بغـان  والیـت  در  ماین روبـی  موسسـه 

»ماین روب هـا شـجاع ترین افرادی هسـتند که افغانسـتان 

را بـه مکانـی امـن بـرای تامیـن زندگـی خانواده هـا، رشـد 

تجـارت، ایجـاد مزرعه هـا و رشایـط زندگی آرام بـرای مردم 

مبـدل می کننـد.

آقـای ویلسـون در یـک پیـام توییـری ایـن حمله بـه جان 

کارمندان موسسـه »هلوترسـت« را وحشـیانه و غیرانسـانی 

خوانـده اسـت. وی همچنیـن خواسـتار انجـام تحقیقـات 

فـوری بـرای شناسـایی مرتکبیـن این رویداد شـده اسـت. 

شـارژدافیر سـفارت آمریـکا در ایـن پیـام نوشـته اسـت کـه 

امداد گـران و کارمنـدان امـور برشدوسـتانه تحـت حایـت 

قوانیـن بین املللـی قـرار دارنـد.

وزارت داخلـه روز پنجشـنبه تاییـد کـرد کـه در ایـن حملـه 

کـه در سـاحه »دروازه کـن شـیرجال« ولسـوالی بغـان 

مرکـزی صـورت گرفتـه، ۱۴ کارمنـد دیگـر ایـن موسسـه 

شـده اند. زخمـی 

در همیـن حـال دفـر یونامـا، دفـر منایندگـی سـازمان 

ملـل در کابـل، در یـک پیـام توییری جداگانـه این حمله 

را تکان دهنـده توصیـف کـرده اسـت.

یونامـا گفتـه اسـت کـه متامـی آن احزابـی  کـه خواسـتار 

صلـح برای مـردم افغانسـتان هسـتند باید ادعاهـای خود 

را بـه صـورت مشـخص بـرای تامین صلح در این کشـور در 

عمـل نشـان بدهنـد و بـه جنایاتـی شـبیه آنچـه در والیـت 

بغـان انجـام شـده پایـان دهند.

همیـن  در  کابـل  در  ملـل  سـازمان  منایندگـی  دفـر 

حـال اذعـان کـرده اسـت کـه همـه طرف هـای درگیـر در 

افغانسـتان مسـئولیت اساسـی دارنـد تا از کارمنـدان امور 

محافظـت  خـود  کنـرل  تحـت  مناطـق  در  برشدوسـتانه 

کننـد و در ایـن پیـام افـزوده اسـت کـه با این حال روشـن 

اسـت کـه برخـی از احـزاب و افـراد وابسـته به آن هـا عمدا 

بـه جـان کارمنـدان ایـن نهـاد هـا حملـه ور می شـوند.

روبـی  میـن  موسسـه  اجرایـی  رییـس  کـرون،  جمیـز 

»هلوترسـت« ایـن رویـداد در افغانسـتان را از آغـاز فعالیت 

آن در سـال ۱۹۸۸ میادی به این سـو بی سـابقه خوانده 

اسـت. او گفتـه اسـت کـه حملـه بـه جـان کارمنـدان ایـن 

نهـاد، احساسـات متامـی ده هـزار کارمنـد مایـن پاکـی 

ایـن موسسـه را کـه در رسارس جهـان فعالیـت می کننـد 

جریحـه دار سـاخته اسـت. وی گفته اسـت که هـر یکی از 

در اعامیـه اضافـه شـده اسـت: »در رسارس کشـور، متـام 

شـامل  خصوصـی  و  دولتـی  تحصیلـی  تعلیمـی  مراکـز 

مـدارس  کورس هـا،  دانشـگاه ها،  انسـتیتوت ها،  مکاتـب، 

تاریـخ  از  هفتـه  دو  مـدت  بـرای  کودکسـتان ها  و  دینـی 

بـا  مـورد  ایـن  در  می باشـند،  رخصـت   1400 جـوزا   22

وزارت هـای محـرم تحصیات عالـی، وزارت معارف، ادارۀ 

عالـی تعلیـات مسـلکی و تخنیکـی و نهادهـای مربوطـه 

دیگـر هاهنگـی الزم صـورت گرفتـه اسـت.«

در اعامیه از متام شـهروندان کشـور خواسـته شـده است 

از  رضورت  صـورت  در  و  نرونـد  مزدحـم  محـات  بـه  کـه 

ماسـک اسـتفاده کننـد. اعامیـه عـاوه می کنـد کـه متام 

اداره هـای دولتـی و غیردولتـی کـه مراجعـان زیـاد دارند، 

ازدحـام مراجعـان را بـا رعایـت فاصلـه اجتاعـی مدیریت 

کننـد. ایـن فاصلـه کمـر از یـک مـر و نیـم نباشـد.

شـهرداری های  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  صحـت  وزارت 

نیـم باشـد و وقتـی ادای مناز متـام کلکین هـا  و مجرهای 

تهویـه بـاز باشـند.

وزارت تاکیـد می کنـد کـه متـام رانندگان وسـایط عمومی 

موترهـای   در  هـوا  تهویـه  و  کننـده  اسـتفاده  ماسـک  از 

شـان را رعایـت کننـد.

شـیوع  از  پیش گیـری  بـرای  کـه  افـزوده  صحـت  وزارت 

بیـاری در زندان هـای کشـور، تـا اطـاع بعـدی ماقـات 

بـا زندانیـان معطـل سـاخته شـده اسـت.

وزارت صحـت تاکیـد می کنـد کـه متـام کارمنـدان دولـت 

کـه سـن باالتـر از 55 دارنـد و یـا بـه بیاری هـای شـکر، 

خانـه  از  را  شـان  وظیفه هـای  دچارانـد  رسطـان  و  قلـب 

کـه  عـاوه می کنـد  وزارت  ایـن  انجـام دهنـد. همچنـان 

زنـان بـاردار بیشـر از چهارمـاه نیـز وظیفه های خـود را از 

خانـه انجـام دهنـد.

در ایـن اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه متـام حوض های 

و  کلپ هـا  سـوناها،  عمومـی،  حام هـای  بـازی،  آب 

و  شـوند  مسـدود  هفتـه  دو  بـرای  ورزشـی،  مسـابقات 

مسـئولیت کنـرول ایـن کار بـه دوش شـهرداری کابـل و 

اسـت. کشـور  بـزرگ  شـهرهای  شـهرداری های 

نهـاد  از  تاکیـد  بـه  کشـور  صحـت  وزارت  اعامیـه  در 

هـای امنیتـی خواسـته شـده اسـت کـه از گردهایی هـا 

فاصله گـذاری  در  و  کننـد  جلوگیـری  مـردم  ازدحـام  و 

مناینـد.  مداخلـه  نیـز  اجتاعـی 

در ایـن اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه رسـتورانت ها نیـز 

در ارائـه خدمـات خـود فاصلـه اجتاعی را رعایـت کنند، 

طوریکـه فاصلـه میـان دو مهـان کمـر از یـک مرونیـم 

. شد نبا

وزارت صحـت می افزایـد کـه مراسـم فاتحـه خوانی هـای 

در  اسـت.  ممنـوع  موقتـا  بسـته  فضاهـای  در  عمومـی 

کـه  اسـت  شـده  خواسـته  شـهرندان  متـام  از  اعامیـه 

اسـتفاده از ماسـک را حتمی بسـازند، مقررات بهداشـتی 

را رعایـت کننـد و فاصله گـذاری اجتاعـی را نیـز لحـاظ 

کننـد.

ایـن درحالیسـت کـه تازه تریـن آمـار هـا نشـان می دهـد 

کـه در شـبانه روز گذشـته 37  تـن در اثـر بیـاری کرونـا 

جـان باختـه و 1024 تـن دیگـر جدیـدا بـه کرونـا مبتـا 

اند. شـده 

کمبـود آکسـیجن در شـفاخانه های دولتـی و غیردولتـی 

بیـاران  کـه  اسـت  هفتـه  چنـد  از  بیـش  افغانسـتان 

اسـت.  سـاخته  مواجـه  جـدی  مشـکات  بـا  را  کرونایـی 

امنیت- افغانسـتان، رفیع فاضل معاون تخنیکی مشـاور امنیت ملی، 

معـاون و مناینـده ارشـد ملکی ناتـو و قوماندان نظامی ترکیه مسـتقر 

در میـدان هوایـی بین املللـی حامـد کـرزی، همراهـی می کردنـد. 

داکـر محب از سـاحات کنـرول ترافیک هوایی، خدمـات اطفائیه و 

نجـات، یونت مختلـط میرولوژی )هواشناسـی(، مدیریت مصئونیت 

میدان هـای هوایـی، سیسـتم رادار، مخابرات و نظارت، سـوق و اداره 

دیـدار و همچنـان حفـظ و مراقبـت و خدمـات امنیتـی این میـدان را 

مـورد ارزیابـی قرار داد. این در حالیسـت که کـه ناتو، امریکا و ترکیه، 

دریـن اواخـر مذاکـرات انجـام داده انـد تـا ترکیـه، مسـئولیت امنیت 

میـدان هوایـی کابـل را بـه دوش بگیـرد. منابـع گفتـه اند کـه ترکیه، 

خواهـان ۱۳۰ میلیـون دالربرای این مسـئولیت شـده اسـت. 

دشـوار” خواهـد بـود.

رصف نظـر از فراهـم آوری حایـت هوایـی بـه نیروهـای افغـان، 

ایـاالت متحـده بـرای ماموریت ضد دهشـت افگنی در افغانسـتان 

پـس از خـروج قـوا از آن کشـور، نیـاز دارد تـا همـواره این کشـور را 

از هـوا زیـر نظارت داشـته باشـد.

آسـن گفـت کـه همیـن اکنـون نظامیـان امریکایـی، طیاره هـای 

کشـفی را بـرای انجـام گزمه هـای هوایـی و ماموریـت نظارتـی، از 

کشـتی های طیـاره بـردار امریکایـی در خلیـج فارس و کشـورهای 

خلیـج، بـه افغانسـتان ارسـال می کننـد.

وزیـر دفـاع ایـاالت متحـده تاییـد کـرد کـه کار در زمینـۀ اسـتقرار 

پایـگاه نظامـی امریـکا در یکی از کشـورهای همسـایۀ افغانسـتان 

جریـان دارد؛ امـا افـزود کـه مهلـت مشـخصی بـرای نهایـی شـدن 

بحث هـا در ایـن مـورد تعییـن نشـده اسـت.

مقام هـای پاکسـتانی امـکان ایجـاد پایـگاه نظامـی امریـکا را در 

خـاک پاکسـتان نفـی کـرده اسـت، هرچنـد شـاری از رسـانه ها 

هـم  پاکسـتانی،  و  امریکایـی  مقام هـای  کـه  انـد  داده  گـزارش 

اکنـون رسگـرم بحـث در ایـن موردانـد.

متحـده،  ایـاالت  رئیـس جمهـور  بایـدن  اسـاس تصمیـم جـو  بـر 

از  روان  سـال  سـپتمرب   ۱۱ تـا  امریکایـی  نظامیـان  متـام  بایـد 

افغانسـتان بیـرون شـوند؛ امـا آقـای بایدن به تـازه گـی در نامه ای 

بـه قانونگـذاران امریکایی گفته اسـت که واشـنگن، به حایت از 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان ادامـه خواهـد داد.

بایـدن در ایـن نامـه نگاشـته اسـت اسـت کـه بـا خـروج رسبـازان 

امریکایـی از افغانسـتان، واشـنگن از تهدیدهای دهشـت افگنی 

در افغانسـتان چشـم پوشـی نخواهد کـرد و به خاطـر جلوگیری از 

ظهـور مجـدد ایـن تهدیدها، امریـکا توانایی های خـود را در بخش 

مبـارزه بـا دهشـت افگنـی در منطقـه، “تنظیـم مجـدد” می کند.

وزیـر دفـاع ایـاالت متحده گفـت که پـس از خروج کامـل نظامیان 

امریکایـی از افغانسـتان، توجـه بـه ماموریـت ضـد دهشـت افگنی 

بـر ضـد القاعـده و دیگـر گروه هـای تروریسـتی کـه توانایـی انجام 

حمـات بـر خـاک امریـکا را دارنـد، معطوف خواهد شـد.

مک کینـزی،  )فرانـک(  کنیـت  نزدیـک،  روزهـای  در  اسـت  قـرار 

میانـه،  رشق  در  امریکایـی  قـوای  مرکـزی  قوماندانـی  فرمانـده 

طیفی)مجموعـه یـی( از گزینه هـای نظامـی را در مـورد حفاظـت 

از سـفارت ایـاالت متحـده در کابـل پـس از خـروج قـوا و پیشـربد 

ماموریـت ضـد دهشـت افگنی در افغانسـتان از بیـرون از مرزهای 

آن کشـور، بـه پنتاگـون ارایـه کنـد. 

کارمنـدان کشـته شـده ایـن سـازمان پـدر، بـرادر و یا پرس 

یـک خانـواده بود.

آقـای کـرون افزوده اسـت کـه در حال حارض »هلوترسـت« 

۲۵۰۰ کارمنـد در افغانسـتان دارد کـه همه روزه مشـغول 

وظیفـه خطیـر پاکسـازی ماین ها در این کشـور اند. جمیز 

کـرون گفتـه اسـت کـه بسـیاری از کشـته شـدگان ایـن 

رویـداد هزاره هـا بودنـد.

در کلیپـی کـه پولیـس بغـان نـرش کـرده، یکـی از نجـات 

مسـلح  مـرد  تـا شـش  »پنـج  گفتـه  ایـن حملـه  یافتـگان 

آمدنـد، مـا را بـه اتاقـی بردنـد، »ابتـدا آنهـا همـه پـول و 

موبایل هـای مـا را گرفتنـد، بعـد پرسـیدند که کـی رهرب ما 

بـوده. آنهـا پرسـیدند کـه »هـزاره در بیـن شـا هسـت؟ ما 

گفتیـم کـه »مـا هیـچ هـزاره اینجـا نداریـم.«

امـا جمیـز کـرون، رییـس اجرایـی موسسـه مایـن روبـی 

»هلوترسـت« تاییـد کـرده کـه کارمنـدان ایـن نهاد وابسـته 

بـه متامـی اقـوام افغانسـتان انـد و نـه از یـک قـوم خاص.

رییـس اجرایی موسسـه هلوترسـت در همین حـال افزوده 

اسـت: کـه مـا بـه آسـانی در حالیکـه جامعـه جهانـی در 

حـال خـروج از افغانسـتان اسـت مـی توانیـم تصمیـم بـه 

خـروج بگیریـم امـا مـردم افغانسـتان بـه فعالیت هـای مـا 

نیـاز دارنـد و بـه خاطـر آن هـا میانیـم بـه کار خـود ادامـه 

میدهیـم.

بـه  بغـان  والیـت  پولیـس  سـخنگوی  بشـارت،  جاویـد 

بی بی سـی گفـت در هنـگام حملـه مـردان مسـلح، حـدود 

۱۰۰ کارمنـد یـک موسسـه ماین پاکـی  در ایـن اردوگاه 

حضـور داشـتند. او گفـت »طالبـان این۱۰۰ نفـر را داخل 

یـک اتـاق سـاختند و بـه آنهـا تیرانـدازی کردنـد«.

ذبیـح اللـه مجاهـد، سـخنگوی طالبـان در رابطـه بـه ایـن 

سـازمان های  بـا  طالبـان  کـه  کـرده  تاکیـد  امـا  رویـداد 

چنیـن  گاه«  »هیـچ  و  دارنـد  »عـادی«  روابـط  غیردولتـی 

منی کننـد. حماتـی 

کارمنـدان  بـه  حملـه  کـه  گفته انـد  طالبـان  سـخنگویان 

را  حملـه  ایـن  و  نبـوده  طالبـان  افـراد  کار  پاکـی  مایـن 

»وحشـیانه« خوانـده و »محکـوم« کرده اند و کشته شـدگان 

خوانده انـد. »شـهید«  را 

هدفمنـد  ترورهـای  عامـل  را  طالبـان  گـروه  دولـت، 

می خوانـد، اما ایـن گروه دست داشـن در چنین حماتی 

رد کـرده و بـا نـرش اعامیـه ای ادعـا کـرده کـه افـراد و یـا 

حلقاتـی در ایـن قتل هـا دسـت دارنـد کـه مخالـف صلح و 

آمـدن »نظـام اسـامی« در افغانسـتان هسـتند. 

میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برابر با استندردهای جهانی فعال خواهد ماند

وزیر دفاع امریکا: 
ماموریت نظارتی و جنگی ما در افغانستان از خلیج فارس آغاز شده است 

سفارت آمریکا در کابل خواستار تحقیقات فوری در مورد کشتار 
ماین پاک ها در والیت بغالن شد 

محمد هدایت 

سرمقاله

تدابیر برای مبارزه
 با کرونا کافی نیست



 

بعـد از فروپاشـی نظـم سیاسـی سـنت شـده در 

مختلـف،  و  متنـوع  کودتاهـای  ترویـج  و  افغانسـتان 

افغانسـتان درگیر تنش های شـدید سیاسی در منطقه 

محمدظاهرشـاه،  پادشـاهی  دوران  اسـت.  گردیـده 

عمدتـاً بـدو فصـل بزرگ قابل متایز اسـت. سـی سـال 

نخسـت آن، حاکمیـت خاندانـی بـه صـورت قاطـع بـر 

افغانسـتان تسـلط داشـت و حتی ظاهرشـاه بـه عنوان 

شـاه افغانسـتان خیلـی منـی توانسـت/ منـی خواسـت 

اراده¬ی مسـتحکم در جهـت تحکیـم نظـام سیاسـی 

بـر اسـاس صـاح دیـد مـردم رویـکار بیایـد. امـا یـک 

دهـه¬ی اخیر حکومت وی که به دهه¬ی دموکراسـی 

شـهرت تاریخـی پیـدا منوده اسـت، حکومت و شـخص 

برقـراری  در  خوبـی  نسـبتا  متایـل  ظاهرشـاه  محمـد 

داشـتند.  را  افغانسـتان  در  قبـل  از  متفـاوت  دولـت 

ایـن نرمـش سیاسـی در نحـوه حکومـت داری سـبب 

بـاز  انـدک روشـنگری در کشـور  زمینـه هـای  گردیـد 

و  نشـد  درازا کشـیده  بـه  رونـد  ایـن  بدبختانـه  شـود. 

تابسـتان  در  کودتـا  نخسـتین  را  اش  سیاسـی  عمـر 

بخشـید.  پایـان  1352ه¬خ 

بعـد از گسـیخنت تارهـای سـنتی نظـم سیاسـی، 

افغانسـتان وارد فـاز جدید نا بسـامانی هـای گردید که 

پـای رقابـت هـای منطقه و جهـان نیز در این کشـور از 

همـه وقـت بیشـر باز شـد. رقابت های منطقـوی زمان 

بیشـر از پیـش شـدت پیـدا منـود کـه در افغانسـتان 

نظـم سیاسـی فروپاشـید و هرج و مرج سیاسـی بوجود 

آمـد. بحـران جنـگ و ناامنـی رسارس افغانسـتان را فـرا 

گرفـت و قربانـی هـای بـزرگ را بـر مـردم افغانسـتان 

متقبل سـاخت. در میان این میدان آتش، حدود سـی 

سـال قبـل از امـروز گـروه  افراطـی بربنیـاد ایدئولوژی 

بعضـی  مخربانـه¬ی  تحریـک  براسـاس  و  متحجرانـه 

کشـور های بیرونی، در گوشـه¬ی از افغانسـتان ظهور 

یافتنـد. ایـن گـروه کـه تحـت عنـوان طالبـان کـرام و 

بـر اسـاس  تأمیـن عدالـت اجتامعـی  شـعار دروغیـن 

اندیشـه دینـی و مذهبـی وارد کارزار سیاسـی و جنـگ 

افغانسـتان شـد. در مـدت کمر از پنج سـال، بخشـی 

و  را بوسـیله¬ی جنـگ  افغانسـتان  بـزرگ جغرافیـای 

حامیـت کشـور هـای بیرونـی تصاحـب کردنـد. رویکار 

آمـدن گـروه طالبـان و امـارت آنـان معضـل افغانسـتان 

نـه تنهـا حـل نگردیـد؛ بلکـه چندیـن برابـر شـد. نـگاه 

و پالیسـی قـوم محورانـه، ایدئولـوک، حـذف دیگـران و 

دشـمنی بـا متـام ارزش هـای تاریخـی و فرهنگـی در 

افغانسـتان و تقابـل بـا اکـر قاطـع کشـور هـا و ملـل 

هراسـگاه  بـه  را  افغانسـتان  جهـان،  و  منطقـه  هـای 

افغانسـتان  انـزوای  منـود.  تبدیـل  ویرانکـده¬ی  و 

جانـب  از  افغانسـتان  فراموشـی  و  طالبـان  دوران  در 

بخشـی بـزرگ جامعـه جهانی فرصـت را بـرای نزدیکی 

و همـکاری هـای همـه جانبـه گـروه طالبـان و گـروه 

هـای تروریسـتی بیـن املللـی فراهم سـاخت. القاعده 

و سـایر گـروه هـای بـزرگ تروریسـتی بـه بهانـه جهـاد 

النـه¬ی امـن و قـدرت مانـور دهـی قـوی را در خـاک 

افغانسـتان پیـدا منودنـد؛ اینـکار منتـج به این شـد که 

افغانسـتان منـزوی شـده حمـات گسـرده  از خـاک 

تخریبـی و تروریسـتی در کشـور هـای بـزرگ جهـان 

عملـی شـود. در منطقـه نیز روند دشـمن تراشـی های 

فـراوان خلـق گردیـد. ایـن هـا تصویـر کلـی از گذشـته 

تاریـخ سیاسـی افغانسـتان اسـت کـه در عـدم نظـام 

سیاسـی متعـادل، شـکل پیـدا منـود.    

از  کـه  افغانسـتان  تاریـخ سیاسـی  فصـل جدیـد 

آغازیـن سـال قـرن بیسـت و یکـم میـادی رقـم خـورد 

بُـن و نظـارت جامعـه جهانـی،  براسـاس کنفرانـس  و 

نظـام سیاسـی و دولـت مبتنـی بـر اراده مـردم شـکل 

گرفـت، فرصـت مناسـبی شـد بـرای مـردم افغانسـتان 

تـا از سـتم هـا و بحـران هـای کـه حاصـل گـروه هـای 

تروریسـتی و نبـود نظـام بـود، در کشـور رهایـی یابـد. 

نظام سیاسـی پسـا بُن در افغانسـتان جمهوریت قبول 

رأی  هـای  شـالوده  بـر  نظـام سیاسـی  ایـن  و  گردیـد 

مـردم و میکانیـزم انتخابـات بـه صـورت عملـی نزدیـک 

بـه بیسـت سـال اسـت کـه بـه نحـوی پایـه هـای نظـم 

سیاسـی را در کشـور مسـتحکم و نهـاد هـای امنیتی و 

دفاعـی را بـا سـیامی ملـی بوجـود آورده اسـت. گرچـه 

مشـکات وجـود داشـته/ دارد؛ امـا نظـام سیاسـی کـه 

بتوانـد قسـمتی بـزرگ از مـردم افغانسـتان را زیـر یـک 

چـر سیاسـی جمـع منایـد، بـدون شـک همیـن نظـام 

سیاسـی جمهوریـت اسـت. نظـام سیاسـی جمهوریـت 

ایـن ظرفیـت و قابلیـت را در داخل کشـور ایجاد منوده 

اسـت کـه اقـوام مختلـف سـاکن در ایـن خـاک را بـه 

بـه  و  بشناسـد  الحقـوق  متسـاوی  شـهروندان  عنـوان 

متامـی ارزش هـای انسـان محـور و اسـام پسـند در 

جامعه افغانسـتان احرام کامل داشـته باشـد. رضورت 

کنونـی افغانسـتان نیـز این واقعیـت را برما می سـازد 

کـه غیـر از نظام سیاسـی جمهوریِت مردم سـاالر دیگر 

هیـچ گزینه¬ی سیاسـی دیگری این قدرت را نداشـته 

و نخواهد داشـت که افغانسـتان را کشـور واحد تعریف 

منایـد و بـه متامـی مردمـان سـاکن در ایـن رسزمیـن 

دیـدگاه واضـح و مسـاوی شـهروندی قایـل باشـد. 

از سـوی دیگر رضورت ها و واقعیت های سیاسـی 

و اجتامعـی منطقـه و جهـان نیـز ایـن را ایجـاب مـی 

کنـد کـه افغانسـتان دارای نظـام سیاسـی متعـادل و 

تسـاهل گـرأ باشـد. تـوازن و تعـادل در پالیسـی هـای 

را  افغانسـتان  بقـای  زمینـه¬ی  منطقـوی  و  جهانـی 

فراهـم مـی سـازد، از جانب دیگر امنیـت، ثبات و صلح 

منطقـه و جهـان نیـز تابـع پارامـر افغانسـتان اسـت. 

اگـر در افغانسـتان نظـام هـا و دولـت هـای باشـد کـه 

ارزش هـای بـزرگ جهانـی و مصلحـت هـای منطقـوی 

داخـل  جملـه ی  رود«  فـرو  تاریکـی  در  بایـد  »کابـل 

پرانتـز یـاد آور تـراژدی دهـه ی هفتـاد اسـت کـه جـراالن 

پاکسـتانی بـه هدف برچیـدن نظـام جمهوری کمونیسـتی 

کـه در افغانسـتان حاکم بود آن را بـه خورد مجاهدین افغان 

مـی داد و آنـان بـا انفجـار پایه هـای بـرق و قطـع لیـن، کابل 

آن زمـان را در تاریکـی مطلـق فرو می بردنـد، گاهی زمان ها 

خیلـی مشـابه به هم اند، با وجودی که سـه دهـه از آن زمان 

سـپری شـده اسـت، برنامـه ی تاریکـی کابل هنـوز در گوش 

هـا نجـوا می کنـد و دکرین تخریـب، نکتـه ی را در آن زمان 

آمـوزش داده بـود که تا به امروز از آن در جهت خرابی کشـور 

مـورد اسـتفاده قرار می گیرد. وقتیکه صفحـات تاریخ را مرور 

مـی کنیـم گاهـی بـه ایـن مسـئله میرسـیم که ذهـن برخی 

افغان هـا در جـذب آموزش هـای تخریبـی بـر علیـه کشـور، 

هامننـد مقناطیـس عمـل منـوده و هر آن عملی کـه به رضر 

منافـع ملـی واقـع گردد، توسـط آن عـده که هنوز بـه عنوان 

غیـر  بـا رسعـت  بیگانـگان محسـوب می گردنـد،  عاملیـن 

قابـل پیش بینـی اجـرا و عملـی می گـردد. در زمـان جنـگ 

مجاهدیـن، تخریـب پایه هـا و لیـن بـرق با انگیزه سیاسـی و 

فشـار بـر دولـت مرکـزی اجرا می گردیـد؛ اما در حـال حارض 

وضعیـت بـه مراتـب پیچیده تـر از آن اسـت، عاوه بـر انگیزه 

سیاسـی بـه نظـر می رسـد کـه عوامـل مافیایـی و باجگیران 

نیـز بـر ایـن چالـش افـزوده انـد. طبق اعـام رشکت برشـنا، 

تنها در جریان ۴۰ روز گذشـته ۱۹ پایه برق در شـامل کابل 

انفجار داده شـده اسـت. یـک پایه برق هـم در هرات انفجار 

داده شـده بـود. بـا وجود زندگی پر مشـغله امروز که بیشـر 

شـغل هـا در موجودیت بـرق و نیروی انـرژی قابلیت اجرایی 

شـدن دارند، اما در بیشـرین روزهای هفته برق کابل قطع 

اسـت. هـوای داغ تابسـتان، روزهـای طوالنـی کاری و نبـود 

امکانـات بـرق، مـردم را نسـبت بـه ایـن کشـور روز بـه روز به 

یـأس و نـا امیدی می کشـاند.

انهـدام پایه هـا و قطع لین هـای برق از نـگاه اقتصادی 

برای رشکت برشـنا بسـیار سـنگین متام شـده است. ساالنه 

صدهـا میلیـون افغانـی تنها رصف بازسـازی و ترمیـم  پایه ها 

و لین های برق در کشـور شـده اسـت. این که رشکت برشـنا 

در ازای هـر سـاعت پرچـاوی بـرق چقـدر خسـارت می بیند، 

رسـامً اعـام نشـده اسـت. هرچنـد گفتـه شـده کـه رشکـت 

برشـنا در ازای هـر سـاعت پرچـاوی بیـش از سـه میلیـون 

افغانی متحمل خسـارت می شـود، عنرص تأثیـرات روانی آن 

را در سـطح جامعـه و کشـور هـم منی تـوان نـا دیـده گرفت، 

تـداوم ایـن وضعیت نه تنها که تبعات اقتصادی کمر شـکن 

در قبـال دارد؛ بلکـه به عنوان حربـه ی جهت پر رنگ منودن 

جنگ روانی و تبلیغاتی مخالفین مسـلح نظام نیز می تواند 

مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد؛ چنانچـه با وجـود دسـتاوردهای 

رسسـام آوری کـه در عـرص جمهوریـت بـه ایـن کشـور هدیه 

گردیـده اسـت، حـس غالـب بدگامنـی و منفـی گرایـی در 

قبـال دولت همچنان پا برجاسـت و این میرسـاند که چقدر 

جنگ روانی جبهه مخالف توانسـته اسـت اثرات قابل توجه 

بـر پیکر جامعـه به جا بگـذارد.

بـرای  بـرق  تأسیسـات  تخریـب  حـال،  ایـن  بـا 

مرصف کننـده گان هـم خسـارت مالـی در پـی دارد. با قطع 

جریـان بـرق، بسـیاری از رشکت های تولیـدی از فعالیت باز 

می ایسـتد. هم چنـان دکان هـای کوچـک و چاپ خانه هـا 

زنده گـی  و  نهادهـا  و  ادارات  کار  در  می شـود.  تعطیـل 

عـادی مـردم نیـز اختـال ایجـاد می شـود. اگـر خسـارت 

ایـن بخش هـا نیـز محاسـبه شـود، بـه ارزش صدهـا میلیون 

افغانـی بـه مرصف کننـده گان نیـز تـاوان می رسـد. بدتـر از 

همـه آن کـه بی برقـی باعـث بی نظمـی در زنده گـی روزمـره 

مـردم می شـود. بـا قطع بـرق، حس منفـی گرایی مـردم روز 

افـزون می گـردد و در طوالنـی مـدت بـه یـک عنـرص مخرب 

روانـی در سـطح جامعه تبدیل می گـردد. این اعراضات که 

از سـطح اجتـامع در جهـت قطـع برق بلند می شـود نشـانه 

آن اسـت کـه بـرق در زنده گـی  مـردم بسـیار مهم اسـت. اگر 

برق نباشـد ممکن اسـت مـردم نتوانند برنامه هـای زنده گی 

خـود را بـه صـورت نورمـال دنبـال کننـد. از ایـن رو، بـرق در 

زنده گـی مردم بسـیار مهم اسـت و قطع آن باعـث اخال در 

نظـم و برنامـه روزمـره آن هـا خواهـد شـد.

متأسـفانه منفجـر کـردن پایه هـای بـرق در رشایطـی 

کـه زنده گـی مـردم در متـام ابعـاد آن با بـرق گره خـورده، به 

یـک رویـه در کشـور تبدیـل شـده اسـت. پیـش از این قطع 

لیـن بـرق غزنـی کـه از مسـیر میـدان وردک می گذشـت بـه 

یـک عـادت تبدیـل شـده بـود، کمـر روزی بـود کـه مـردم 

آزردگـی شـان را از آن ابـراز ننامینـد. در جریـان سـال های 

۹۷ و ۹۸ کـه صدهـا بـار لیـن بـرق غزنـی در میـدان وردک 

قطـع شـده بـود، مـردم یکـی از عوامـل آن بودنـد. بـه روایت 

مقامـات محلـی غزنـی، مردم بـرای باج گیـری از دولـت و به 

ترغیـب گـروه طالبان، دسـت به قطع لین بـرق می زدند. در 

مـواردی، درگیـری بین دولـت و طالبان باعث قطع لین برق 

می شـد. احتـامالً گروه طالبان نیز رأسـاً پشـت ایـن حوادث 

قـرار داشـت. بـا این وصف، قطع هر چنـد دیر بعد لین برق، 

باعـث شـده بـود کـه مـردم در غزنی عـذاب بکشـند و دولت 

نتوانـد بـه صـورت منظـم، نیـاز آن هـا به بـرق را تأمیـن کند. 

حـاال چند سـال اسـت کـه پایه هـای بـرق در ولسـوالی های 

شـامل کابـل و یـا والیت هـای بغـان و پـروان انفجـار داده 

می شـود. البتـه در مـواردی گفتـه شـده کـه جنـگ باعـث 

تخریـب بعضـی از پایه هـا بـه  ویـژه در بغـان شـده اسـت. 

سـایر پایه هـا امـا بـا مبب گـذاری از بیـخ قطـع شـده اسـت. 

در اوایـل، گـروه طالبـان بـه انجـام ایـن کار مظنـون بـود، 

بعدتر روشـن شـد کـه زورمندان محلی نیـز در انفجار پایه ها 

دسـت دارند. یکی از آن ها »مامتی « سـالنگ بود که توسـط 

پولیـس گرفتـار و بـه زندان محکوم شـده اسـت.

انفجـار پایه هـای بـرق اخیـراً بیش تـر شـده اسـت. بـه 

نظـر می رسـد کـه پشـت ایـن کار یک دسـت نامرئی بسـیار 

ایـن  در  تحقیقاتـی  دولـت  احتـامالً  دارد.  قـرار  قدرمتنـد 

زمینـه انجـام داده اسـت؛ امـا روشـن نیسـت کـه چـرا نتایج 

امـور داخلـه گفتـه  وزارت  بـاری  را عمومـی منی کنـد.  آن 

بـود کـه یـک گروهـی از افـراد را بـه ظـن دسـت داشـنت در 

انفجـار پایه هـای بـرق بازداشـت کـرده اسـت؛ امـا بعدتـر 

معـاون نخسـت ریاسـت جمهوری ایـن خرب را تکذیـب کرد. 

بـه دنبـال آن، وزارت داخلـه نیـز حرفـش را پـس گرفـت و از 

بازداشـت کسـی در ایـن ارتباط منکر شـد، از ایـن رو، مردم 

نظاره گـر عملکردهـای دو جانبـه دولـت و مخالفیـن مسـلح 

اسـت؛ زیـرا بـرق یـک نیـاز عمومـی اسـت کـه از آن، مـردم، 

طالبـان و گروههـای مافیایی به عنـوان مظنونین قطع لین 

نیـز منتفـع می گردنـد؛ امـا بیشـرین خسـارات آن متوجـه 

مـردم اسـت کـه هـم از کار و زندگـی عقـب مـی افتنـد، هـم 

ناگزیـر انـد کـه خسـارات وارده را بـا اضافه بـار در بیـل بـرق 

پرداخـت مناینـد.

گـروه طالبـان بارهـا اعـام کـرده اسـت کـه در انفجـار 

پایه های برق نقشـی ندارد. رشکت برشـنا هم تاهنوز دسـت 

داشـنت این گـروه در انفجارهای اخیر را تأیید نکرده اسـت. 

بـا ایـن وصـف، گـامن می شـود کـه اشـخاص و چهره هـای 

باجگیر تازه ی در مسـیر شـامل و سالنگ رس بر افراشته اند 

در نبود یکی شـان، بقیه این تخریب را به انجام میرسـانند، 

از ایـن جهـت منطقا واضـح می گردد کـه چهره های خاصی 

بـه هـدف تخریب پایه هـا در این مسـیرها قرار دارنـد که کار 

روزانه شـان انفجـار پایه هـای بـرق اسـت. این چهره هـا یا به 

هـدف باج گیری از رشکت برشـنا ایـن کار را انجام می دهند 

و یـا در پی شـنکجه روانی دولت هسـتند. در هـر دو حالت، 

ایـن مـردم بیچـاره هسـتند کـه تـاوان اصلـی این جنایـت را 

پرداخـت می کننـد و رنـج زنده گـی در تاریکـی را بـه دوش 

می کشند.

از یـک بُعـد دیگـر، بـا انفجـار پی هـم پایه هـای بـرق، 

حاکمیـت و کارآمـدی دولـت نیـز زیـر سـوال مـی رود. دولت 

چطـور می توانـد ادعـای حاکمیـت کنـد، در حالـی کـه در 

بیـخ گـوش آن پایه هـای برق به مبب بسـته می شـود. دولت 

چگونـه می توانـد از کارآمـدی خـود دفاع کنـد، در حالی که 

قـادر نیسـت بـرای یک هفته بـرق منظم به مردم برسـاند. از 

ایـن رو، انفجـار پایه های برق ضمن آن که روی سـیاه عامان 

آن را سـیاه تر می کنـد، بیچاره گـی و درمانده گـی دولـت را 

نیـز آفتابـی می کنـد؛ بنـا بـر ایـن در مهـار وضعیـت کنونـی 

انتظـار مـی رود که مقامات امنیتی و چهره هـای رئوس نظام 

هـر ماحظـه ی را کـه در پشـت پـرده ایـن اتفاقـات در نظـر 

دارنـد را کنـار گذاشـته، عاملیـن تاریکـی کابـل را هامننـد 

مامتـی سـالنگ دسـتگیر منـوده بـه مـردم معرفـی مناینـد، 

هیچ مصلحتی فراتر از خیر جمعی نیسـت، دولت با چشـم 

پوشـی از ایـن قضایـا و یـا هم ماحظـات احتاملـی را که در 

نظـر دارد منی توانـد از بـار مسـئولیت شـانه خالـی منایـد. 

شناسـایی و مجـازات عاملین انفجار پایه هـای برق می تواند 

بدبینـی و فشـارهای افـکار عامـه را کـه متوجه دولت اسـت 

برطـرف منـوده و شـدت منفی نگری ها را کـه به حس غالب 

در جامعـه مبـدل گردیـده اسـت کاهـش دهـد؛ بنـا بـر ایـن 

رضورت اسـت کـه دولـت دسـت های پشـت این جنایـات را 

معلـوم منـوده و به مـردم معرفـی مناید.

برایـش مهـم و قابـل احـرام باشـد، بـه یقیـن از جانب 

افغانسـتان هیـچ رضری متوجـه نظـم سیاسـی جهـان 

و منطقـه نخواهـد شـد. ایـن مسـأله را یکبـار دنیـا و 

منطقـه بـه صـورت واضـح از جانـب افغانسـتان تجربـه 

اسـت.   منوده 

افغانسـتان موقعیـت دارد  منطقـه¬ی کـه در آن 

و  اقتصـادی  سیاسـی،  بـزرگ  هـای  رقابـت  دچـار 

فرهنگیسـت، نظـام سیاسـی کـه بتوانـد در ایـن بـازی 

بـزرگ افغانسـتان را دخیـل در ابعـاد منفـی آن نکنـد، 

نظـام جمهوریـت اسـت، زیـرا ماهیـت جمهوریـت ایـن 

را ایجـاب مـی کند کـه بر اسـاس دیـدگاه ایدئولوژیک 

بـه قضایـا نـگاه منـی کنـد؛ بلکـه منافـع ملـی و روابـط 

دیپلامتیـک بـر پایـه هـای انعطـاف عقانـی در نظـام 

تعییـن مـی کنـد.  را  اولویـت هـا  و  جمهوریـت اصـل 

افغانسـتان تـا هنـوز زخـم هایـش کـه از بـی بصیرتـی 

سیاسـی و کار کـرد جریـان هـای افراطیـت خونچـکان 

اسـت، هرگـز بـه سـود منافـع مـردم و منافع ملـی خود 

منـی دانـد کـه در ایـن رقابـت هـای منطقـوی چـوب 

سـود  بـه  هـم  موضـوع  ایـن  شـود.  دیگـران  سـوخت 

لـذا  افغانسـتان.  مـردم  نفـع  بـه  و هـم  اسـت  منطقـه 

افغانسـتان بـا مدیریـت نظـام سیاسـی جمهوریـت این 

خطـر را هـم بـرای خـود ایـن کشـور و هم بـرای منطقه 

کمـر مـی سـازد. 

هـای  پالیسـی  و  جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  بـا 

تعقـل محـور، افغانسـتان تـوازن و تعـادل میـان کشـور 

هـای منطقـه را حفـظ منـوده و اینـکار تـداوم خواهـد 

یافـت. چـون نظـام سیاسـی جمهوریـت تنـگ نظرانـه 

و ایدئولوژیـک بـه قضایـای سیاسـی در منطقـه نـگاه 

نـدارد بـه هـامن لحـاظ اسـت کـه بـی طرفـی و تعادل 

سیاسـی را بنیـاد سیاسـت هـای جهانـی و منطقـوی 

خویـش مـی پذیـرد.

تـوازن  توانـد  مـی  جمهوریـت  کـه  هـای  فکتـور 

منطقـوی را برقـرار و بـه تعامـل بُردبُـرد تبدیـل منایـد، 

افغانسـتان  در  جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  نخسـت 

هامننـد گـروه هـای افراطـی بـه پدیـده هـای سیاسـی 

در جهـان و منطقـه دیـدگاه سیاسـی ایـده بـاور ندارد. 

بـه عنـوان مثـال یـک نکتـه¬ی واضـح در این قسـمت 

اشـاره مـی شـود. 

بـر فرض محـال اگر در افغانسـتان بـار دیگر گروه 

نخسـتین  یایـد  تسـلط  سـتیز  دیگـر  و  افراطـی  هـای 

دیـد،  خواهـد  صدمـه  ناحیـه  آن  از  کـه  کشـورهای 

حلقه همسـایگان افغانسـان اسـت. جمهوری اسـامی 

پاکسـتان در نـوک حملـه¬ی چنیـن گـروه هـا خواهـد 

بـود. گروهـای ایدئولـوک به صورت قطع در کشـمکش 

دخالـت  دارد  وجـود  پاکسـتان  در  کـه  داخلـی  هـای 

منـوده و بحـث هـای، مذهبی، قومی و زبانـی در میان 

اقـوام سـاکن در پاکسـتان را تـا رسحـد تجزیـه طلبـی 

تقویـت خواهـد کـرد. در آن صـورت منطقـه و کشـور 

هـای همسـایه در بحران شـدید دیگـری مواجه خواهد 

 . شد

نکتـه¬ی دیگـر در مـورد جمهوری اسـامی ایران 

دوران  و  طالبـان  گـروه  ظهـور  از  کشـور  ایـن  اسـت، 

حاکمیـت شـان در افغانسـتان آزمون فراموش نشـدنی 

را در تاریـخ دیپلامتیـک خویش دارد. عاوه برآن دولت 

ایـران نیـک مـی داند که قـدرت یابی گروه هـای مانند 

طالـب در افغانسـتان بزرگریـن خطـر ایدئولوژیـک در 

جهـان اسـام بـرای ایـران اسـت. از نـگاه گـروه هـای 

ایـران  مـردم  حتـی  و  کشـور  طالـب،  ماننـد  سیاسـی 

واجـد رشایـط نابودیسـت، ایـن موضـوع تنهـا سیاسـی 

نیسـت بلکـه عمـق نـگاه تندروانـه¬ی مذهبـی جمـع 

بـازی هـای سیاسـیت. ایـران خـوب درک مـی کند که 

اگـر در افغانسـتان گـروه هـای افراطـی پیـرو اندیشـه 

بـه  باشـد، دشـمنی  مذهبـی وهابیـت قـدرت داشـته 

پیامنه آمریکا را در سـمت رشق جغرافیای خود خواهد 

داشـت. لـذا ایـن مثـال ها بـرای کشـور های همسـایه 

شـاملی افغانسـتان نیز بـه صورت هـای مختلف صدق 

مـی کنـد. بنابراین نظام سیاسـی جمهوریـت و تقویت 

ایـن نظـام و تحکیـم پایه هـای آن در افغانسـتان توازن 

و تعـادل منطقـوی را در پـی دارد.    

جمهوریت، تواُزن و تعامل مثبت منطقوی
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به مردم معرفی شود برق  پایه های  انفجار  پرده  دست های پشــت 
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 بازی با اعداد              3296
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3191    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3467
وزیرسفید را در خانه  e6 حرکت دهید. 

3496

جواب هدف         2944
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ثور
ممکن اســت کاری را به صورت اورژانســی انجام دهید. ســفری که با شریک 
عاطفــی تان برنامه ریزی کرده بودید لغو خواهد شــد و بر زندگی عاطفی تان 

تاثیر خواهد گذاشت.

جوزا
ســفر تجاری تان با موفقیت انجام خواهد شــد. به شرط اینکه با افرادی که هم 
سفر هســتید از ایجاد اختالف نظر اجتناب کنید. امروز بعد از ظهر با مدیریتی 

که دارید مشکالت عاطفی قدیمی تان را حل خواهید کرد. 

سرطان
امروز به نظر می رســد که عصبی هســتید و حتی ممکن است قلب شریک 
عاطفی تان را بشــکنید. عذرخواهی کنید و از بحــث کردن اجتناب کنید. 
امــروز برای انجام قراردادهای تجاری و مالقات با دوســتان تان روز خوبی 

باشد. نمی 

اسد
ممکن اســت به دلیل شکست در پروژه کاری مود خوبی نداشته باشید. ممکن 
است با شــریک عاطفی تان به دلیل یک تغییر برنامه کوتاه مدت بحثی داشته 
باشــید. کارهای چالش برانگیز انجام ندهید و بیشــتر به استراحت کردن توجه 

کنید.

سنبله
ممکن اســت در بهترین حس و حال نباشید و ســریع عصبی شوید. امروز برای 
گرفتن تصمیمات مهم و یا برنامه ریزی برای آینده روز خوبی نمی باشــد. نباید 

قراردادی را امضا کنید. از بحث و دعوا اجتناب کنید.

حمل
امروز ممکن اســت در موقعیت های تنش زایی قرار بگیرید و دچار ســوتفاهم 
با همکالســی ها و همکاران خود شــوید. تمرکز کردن برای شما سخت است. 
گرفتن تصمیمات مهم را به زمان دیگری موکول کنید. عاقالنه است که از بحث 

کردن اجتناب کنید.

میزان
ممکن اســت با اعضای خانواده به دلیل مشکالت مالی بحث کنید.نیازهای 
اعضــای خانواده را در نظر بگیرید! نباید چندین کار را همزمان انجام دهید، 
وگرنه هیچ کدام را با موفقیت به اتمام نخواهید رســاند. بیشتر به استراحت 

کردن توجه کنید!

عقرب
به نظر می رســد که امروز مهارت های ارتباطی تان زیاد خوب نیست. بهتر 
است که مالقات ها را به زمان دیگری موکول کنید. نباید وارد کارهایی شوید 

که نیاز به صحبت کردن های قانع کننده دارد. 

قوس
ذوق و شــوقی که دارید باعث حســادت اطرافیان خواهد شد. ممکن است با 
شــریک عاطفی تان بحث کنید زیرا زمان زیادی را با دوســتانش سپری می 

کند. باید بیشتر به خانواده توجه کندی.

جدی
با مشــکالتی در حیطه اجتماعی برخورد می کنید و حتی بحثی در پیش 
خواهید داشت. ســعی کنید که دعوا نکنید. احتماال بخواهید که پیشنهاد 
حمایت از جانب خانواده و دوســتان تــان را بپذیرید، به عبارتی امروز می 

توانید تمام کارهای تان را تکمیل کنید.

دلو
امروز صبح به دلیل مشــکالت احساسی سردرگم هستید. ممکن است فرصتی 
داشته باشید که با انجام کاری پاره وقت پولی را کسب کنید. اما باید احتیاط کنید. 

توصیه های اشخاص باتجربه را در نظر بگیرید.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 7 کلمه: خوب 

 14 کلمه: متوسط 
 21  کلمه: عالی 

خداـ  خمارـ  خرمـ  خرماـ  
خالـ  شاخـ  خامـ  خرامـ  
مخدر ـ خال ـ خم ـ اخم ـ 
خشمـ  خردـ  خادمـ  رخـ  

شخمـ  خار.
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حوت
احتماال بدون هیچ دلیل واقعی عصبی باشید، و سریع واکنش نشان دهید. شما 
در خطر جریحه دار کردن احساسات یک خانم جوان در اطراف تان هستید. نباید 

بیش از حد درگیر کارهای تجاری شوید و قرار دادی را امضا کنید. 
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وزارت اطالعات و فرهنگ است.

به همین ترتیب صحرا کریمی رییس افغان فلم که تهیه کنندگی 

این دو فلم را به عهده داشته است در رابطه به روند ساخت فلم های 

کوتاه »آخرین حرف« و »دو بانو« که به تالش کارمندان افغان فلم 

و هرنمندان خوب سینام، با کمرتین امکانات ساخته شده است 

معلومات داد.

او از متام همکارانش در افغان فلم تشکری کرد و گفت این ها در طی 

بیست روز گذشته شبانه روز زحمت کشیدند تا که امروز یک روز مهم 

است اتفاق بیافتد. 

رییس افغان فلم هم چنین خطاب به مردم اذعان کرد که پیام های 

زیبایی شام برای من قوت قلب می دهد و از خداوند می خواهم که 

لیاقت این اعتامد و باور را داشته باشم تا همیشه خدمتگذار فرهنگ، 

هرن و سینامی افغانستان باشم. 

در اخیر این محفل فلم های کوتاه »آخرین حرف« و »دو بانو« برای 

رشکت کنندگان این برنامه به منایش گذاشته شد.

محمد هارون حکیمی، معین فرهنگ و هرن وزارت اطالعات و 

فرهنگ نیز در این مراسم صحبت کرده  و هرن را تصور زندگی 

عنوان کرده و افزوده است که زندگی بدون تصور، دشوار است. 

استاد محمد حسین رسآهنگ یکی از برجسته ترین هرنمندان 

آواز افغانستان بود و در عرصه هرن موسیقی لقب های زیادی به 

دست آورده بود. استاد رسآهنگ آموزش های ابتدایی موسیقی را 

از پدرش، پروفیسور غالم حسین، فراگرفته و بعد نزد استاد عاشق 

علی، بنیانگذار مکتب پتیاله در هند شانزده سال شاگردی کرده 

بود. این هرنمند و بعضی دیگر از پیش کسوتان موسیقی سنتی 

افغانستان در کوچۀ خرابات کابل زاده شده اند. 

استاد رسآهنگ 39 سال قبل در 16 جوزای 1361 به عمر 65 

سالگی در کوچه خرابات کابل چشم از جهان بست و در شهدای 

صالحین در قربستان ترکان به خاک سپرده شد.

گفتنی است که درحاشیۀ این برنامه تابلوهای هرنی و هم چنان 

فلم مستندی در بارۀ زندگی استاد رسآهنگ و کوچۀ خرابات که 

توسط افغان فلم تهیه شده، نیز به منایش گذاشته شده است.

افغانستان ما: فلم کوتاه »دو بانو« ساخته کاوه آیریک و فلم 

»آخرین حرف« با کارگردانی نبی تنها روز پنج شنبه 20 جوزا در 

تاالر تازه ساخته شده آفغان فلم به منایش در آمد. 

هم زمان با اکران این دو فلم کوتاه، تاالر افغان فلم که به گفته 

صحرا کریمی رییس افغان فلم، قبال هنگری خرابه و اکنون 

با امکانات کم بازسازی شده است، با حضور رسپرست وزارت 

اطالعات و فرهنگ، معاونین وزارت، فلم سازان، هرنمندان و 

بازیگران افتتاح شد.

در این محفل رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ نیز سخرنانی 

کرده و گفت که با متام توان از فرهنگ و هرن، به ویژه از صنعت 

فلم سازی در کشور حامیت می کند. 

رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ از تالش های رییس، 

کارمندان و ممثالن افغان فلم به خاطر ساخنت فلم های مذکور 

و این که از یک هنگر کهنه تاالری برای این نهاد ساخته اند، 

به قدردانی یاد کرد و گفت: این ابتکار شام موجب افتخار 

افغانستان ما: وزارت اطالعات و فرهنگ از سی و نهمین 

سالروز درگذشت استاد محمد حسین رسآهنگ آواز خوان 

مشهور کشور با برگزاری برنامه فرهنگی یادبود به عمل آورد. 

در خربنامه ای که از سوی وزارت اطالعات و فرهنگ منترش 

شده آمده است که محمد طاهر زهیر رسپرست وزارت 

اطالعات و فرهنگ در این برنامه صحبت کرده و در مورد 

گذشته کوچه خرابات جایی که استاد رسآهنگ در آن 

می زیست معلومات داده است.

رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ گفته است که 

جنگ های چهاردهۀ اخیر افزون بر سایر زیان ها، به 

موسیقی کشور نیز آسیب رسانید و جلو رشد و توسعۀ هرن 

موسیقی را در کشور، گرفت. 

او هم چنین به هرنمندان اطمینان داده است که وزارت 

اطالعات و فرهنگ به خاطر توسعۀ هرن موسیقی در کشور 

گام های عملی بر می دارد و برای حل مشکالت فرا راه، 

تالش می کند.

رویداد

فستیوال فلم کن با معرفی چند فلم جدید، فهرست حارضان در 

بخش های مختلف این دوره را کامل کرد.

به گزارش ورایتی، فهرست فلم های حارض در جشنواره فلم کن ۲۰۲۱ 

با معرفی چند فلم جدید تکمیل شد.

در میان فلم های جدید که راهی کن می شوند انیمیشن بلند »آن 

فرانک کجاست؟« ساخته آری فوملن که فلم تحسین شده ای چون 

»والس با بشیر« را در کارنامه دارد، در بخش خارج از مسابقه انتخاب 

شده است.

این فستیوال همچنین »گرداب« ساخته گاسپار نوئه از کشورهای 

آرژانتین و ایتالیا را به بخش پرمیر و »من و برادرانم« ساخته یوهان 

مانکا از فرانسه را به بخش نوعی نگاه افزوده است.

»گرداب« با بازی داریو آرجنتو و فرانسواز لربون فلمی به سبک مستند 

درباره آخرین روزهای یک زوج پیر است و »من و برادرانم« با بازی 

سوفیا خمس و دالی بن صالح از یک منایش الهام گرفته است.

فلم هایی که به بخش منایش نیمه شب افزوده شده اند شامل »تراالال« 

یک کمدی موزیکال ساخته آرنو و ژان-ماری الرو و »عالی« ساخته 

ادری اسرتوگو از فرانسه هستند.

به بخش منایش های ویژه نیز »مهامنی بیل موری: دنیاهای جدید، 

مهد متدن« ساخته اندرو موسکاتو از یونان و آمریکا، »می ایوبیتا عشق 

من« اولین ساخته نومئی مرالن محصول فرانسه، »قهرمانان« ساخته 

ماکسیم روی و »آیا امشب تنهایی؟« ساخته ِون شیپی کارگردان چینی 

افزوده شده اند.

»خاطرات آن فرانک« با استفاده از خاطرات به جا مانده از این 

شخصیت ساخته شده است و به سفر کیتی یک دوست خیالی 

می پردازد که خاطرات آن فرانک به وی تقدیم شده است. او در دنیای 

امروز در خانه آن فرانک در آمسرتدام از خواب برمی خیزد و سعی 

می کند تا دوستش را در دنیای امروز پیدا کند.

جیووانـی ریبیسـی، کالیـن هنکـس و دن فوگلـر بـه رسیالـی درباره 

چگونگـی سـاخته شـدن »پدرخوانده« پیوسـتند.

بـه گـزارش  ورایتـی، پارامونـت پـالس در حـال گـردآوردن مجموعـه 

بازیگـران رسیـال جدیـد »پیشـنهاد« اسـت کـه داسـتان آن بـه نحوه 

ریبیسـی،  »پدرخوانـده« می پـردازد. جیووانـی  فلـم  سـاخته شـدن 

رسیـال  ایـن  بازیگـران  جمـع  بـه  فوگلـر  دن  و  هنکـس  کالیـن 

پیوسـته اند. این سـه نفر به بازیگرانی که از قبل معرفی شـده بودند 

یعنـی مایلـز تلـر و متیـو گـود محلـق می شـوند.

»پیشـنهاد« بـر پایه تجربه آلـربت اس.رودی تهیه کننـده برنده جایزه 

اسـکار برای این فلم، سـاخته می شـود و داسـتان رخدادهای پشـت 

صحنـه فلـم »پدرخوانـده« در سـال ۱۹۷۲ را تعریـف می کنـد. گـود 

نقـش رابـرت اونز تهیه کننـده را ایفـا می کند.

ریبیسـی نقـش جـو کلمبـو رییـس مافیـا را ایفـا می کنـد. عـالوه بـر 

هدایـت کـردن یکـی از پنـج خانـواده بدنـام مافیـای آمریـکا، کلمبو 

همچنیـن موسـس لیـگ حقـوق مدنـی ایتالیایـی آمریکایی هـا بود. 

لیـگ در ابتدا مخالف سـاخته شـدن »پدرخوانده« بـود اما در نهایت 

رودی بـا کلمبـو مالقـات کـرد و توانسـت حامیـت او را جلـب کند.

ریبیسـی اخیـرا در رسیـال »در لبـه« محصـول نتفلیکـس بـازی کرد 

و بازیگـر نقـش اول رسیـال »اسـنیکی پیـت« محصـول آمـازون بـود. 

»آواتـار«،  فلم هـای  در  نقش آفرینـی  خاطـر  بـه  همـه  از  بیشـرت  او 

»نجـات رسجوخـه رایـان«، »کوهسـتان رسد« و »دشـمنان عمومـی« 

شـناخته شـده اسـت. هنکس که پرس تام هنکس اسـت، نقش بری 

الپیـدوس یکـی از مدیـران اجرایـی رشکت گلـف اند وسـرتن را بازی 

می کنـد کـه قـدرت زیـادی در رشکـت پارامونـت پیکچـرز داشـت. 

از نقش هـای تلویزیونـی هنکـس می تـوان از »دکسـرت«، »فارگـو« و 

»زندگـی در قطعه هـا« نام بـرد. او بـرای »فارگو« نامـزد دریافت جایزه 

امـی بهرتیـن بازیگـر مکمل مـرد هم شـد. از نظر فعالیت سـینامیی 

هـم وی بـه خاطـر »اورنـج کانتـی«، »جومانجـی: بـه جنـگل خـوش 

آمدیـد« و »کینـگ کینـگ« شـناخته می شـود.

فوگلـر هـم در نقـش فرانسـیس فـورد کاپـوال کارگـردان افسـانه ای 

فلـم ظاهـر می شـود کـه در کنـار ماریـو پـوزو، کار نوشـنت فلمنامـه 

ایـن پـروژه را نیـز انجـام داد. وی اخیـراً در رسیـال »واکینـگ دد« و 

»گلدبرگ هـا« ظاهـر شـد و در سـینام هـم در مجموعـه »هیوالهـای 

خارق العـاده« و »توپ هـای خشـم« بـازی کـرده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه فلم »فرانسـیس و پدرخوانده« نیـز با همین 

موضوع قرار اسـت، سـاخته شود.

تولیـد انیمیشـن سـینامیی »اربـاب حلقه ها« از سـوی نیوالین سـینام و 

بـرادران وارنـر در دسـتور کار قـرار گرفت.

بـه گـزارش  ورایتـی، نیوالیـن سـینام کـه سـازنده فلـم سـه گانـه »ارباب 

حلقه هـا« و »هابیـت« اسـت در همـکاری با کمپانـی بـرادران وارنر قصد 

دارد تـا فلـم سـینامیی »اربـاب حلقه هـا: جنـگ روهیریم« را بسـازد.

ایـن فلـم حامسـه خونین تصویر شـده در فلم »دو برج« اربـاب حلقه ها و 

افسـانه شـاه روهان را که بخش مهمی از سـلطنتش در جنگی طوالنی 

و پرهزینـه رصف شـد، تصویر می کند. کنجی کامیاما فلمسـاز کهنه کار 

انیمـه کـه هدایـت مجموعـه انیمیشـن »اولرتامـن« را بـرای نتفلیکـس 

انجـام داد کارگردانـی ایـن فلم را برعهده گرفته اسـت. این فلم برمبنای 

فلمنامـه ای بـه قلـم جفـری آدیـس و ویـل متیـوز سـاخته می شـود. در 

حالـی کـه گـروه سـازنده ایـن فلـم تـازه هسـتند و از گروه هـای سـازنده 

قبلـی انتخـاب نشـده اند امـا ایـن پـروژه بـه ۶ فلمـی کـه پیرت جکسـون 

سـازنده اش بـود مرتبـط خواهـد بـود. فیلیپـا بونیـز کـه اسـکار را بـرای 

ایـن  بـا  کـرد  دریافـت  پادشـاه«  بازگشـت  حلقه هـا:  »اربـاب  فلمنامـه 

پـروژه جدیـد مرتبـط اسـت. امـا ایـن انیمیشـن بـا رسیالـی کـه آمـازون 

از »اربـاب حلقه هـا« در نیوزیلنـد در دسـت سـاخت دارد هیـچ ارتباطـی 

نـدارد. سـاخت رسیـال آمـازون موجب شـد تا نیوالیـن و وارنر انیمیشـن 

بـه رسعـت نسـبت به پیگیـری این پـروژه اقـدام کننـد و اکنـون در حال 

انتخـاب صداپیشـگان آن هسـتند.

تکمیل فهرست فلم های حاضر 
در جشنواره فلم کن

بازیگر »آواتار« و پسر تام هنکس 
»پدرخوانده« را زنده می کنند

انیمیشن بلند »ارباب حلقه ها« 
ساخته می شود

فلم های کوتاه »دو بانو« و »آخرین حرف« اکران شد

سریال

انیمیشن

جشنواره

از سی ونهمین سالروز درگذشت استاد سرآهنگ 
در کابل گرامی داشت شد

رویداد



کمیتـه بین املللـی املپیـک اعضـای تیم مهاجـران در 

مسـابقات املپیـک توکیـو را اعـام کـرده اسـت که سـه 

مهاجـر افغـان نیـز شـامل این تیـم اند.

هفـت عضو این تیـم را پناهجویان مقیم آملان تشـکیل 

املپیـک  ملـی  کمیتـه  حـال  درهمیـن  می دهنـد. 

افغانسـتان گفته اسـت که معصومه علی زاده، در رشـته 

رشـته  از  صدیقـی  عبداللـه  فرانسـه،  از  بایسـکل رانی 

تکوانـدو از بلجیـم و نـگاره شـاهین در رشـته جـودو از 

املپیـک  بازی هـای  دعـوت  کارت  توانسـتند  روسـیه، 

توکیـو را بدسـت بیاورنـد. معرفـی مختـر ورزشـکاران 

افغـان کـه بـه املپیـک راه یافتـه انـد:

عبدالله صدیقی

صدیقـی از هشـت سـالگی بـه ورزش تکوانـدو روآورده 

اسـت. صدیقـی ۲۴سـاله كـه هـم اكنـون در بلجیـم 

کمیتـه  بـا  مصاحبـه ای  در  اخیـرا  می كنـد  متریـن 

بین املللـی املپیک گفت ایـن ورزش، چـراغ راهنامیی 

در دوران سـخت، ابتـدا هنـگام فـرار از كشـور ) چهـار 

سـال پیـش( و بـار دوم دوبـاره از زمان بیـامری همه گیر 

ویـروس كرونـا بـوده اسـت.

مأموریـت  یـک  “ایـن  فـرار خـود گفـت:  مـورد  در  وی 

طاقت فرسـا بـود، روزهایی بود که ۱۲سـاعت پی هم راه 

می رفتـم.” در حالـی کـه صدیقی بـه طور کامـل رویای 

خـود را بـرای رفنت بـه بازی های املپیـک متمرکز کرده 

اسـت، در سـال گذشـته دنیـای واقعـی رضبـه عاطفـی 

بـه او وارد کـرد. وی در مصاحبـه اخیـر خود گفته اسـت 

کـه قبـل از مـرگ مـادرش در اثر بیـامری ویـروس کرونا 

در افغانسـتان، نتوانسـته اسـت مـادرش را ببنیـد. وی 

گفـت: “مـادرم شـش ماه پیـش به دلیـل ویـروس کرونا 

درگذشـت. مـرگ او بـرای من سـخت بود – مـن از زمان 

ورودم بـه بلجیـم او را ندیـده بـودم. “

معصومه علی زاده

بـرای علـی زاده ، همه چیز پس از آن تغیر کرد که برنامه 

تلویزونـی فرانسـه یـک مسـتند را زیـر نـام “ملکه هـای 

کوچـک کابـل” به نرش رسـاندند.

مشـکات  زهـرا،  خواهـرش  بـا  همـراه  مسـتند  ایـن 

دوچرخـه سـواری بـه عنـوان یـک زن در افغانسـتان را 

نشـان میـداد. علی زاده بـه خربگزاری فرانسـه ۲۴ گفته 

اسـت کـه :”در افغانسـتان، مـردان تصـور می كننـد كه 

اسـت.” طبـق  نامناسـب  زن  بـرای  دوچرخـه سـواری 

گـزارش کمیتـه بین املللـی املپیـک، پـس از متاشـای 

مسـتند، یک وکیل بازنشسـته فرانسـوی به نـام پاتریک 

ویـزای  بـا  ایـن دو خواهـر  تـا  برنامـه ریخـت  کمونـال 

برشدوسـتانه به فرانسه بیایند و درخواست موفقیت آمیز 

“دوچرخـه  گفـت:  علـی زاده  داد.  ارایـه  را  پناهندگـی 

سـواری برای زنان و مردان بسـیار آسـان اسـت.” هر دو 

خواهـر در دانشـگاه لیـل ثبـت نام کـرده انـد و معصومه 

علی زاده در برنامه بورس تحصیلی ورزشـکاران پناهنده 

کمیتـه بین املللـی املپیـک دعـوت شـد. او ۲۴سـاله 

اسـت و بـرای اشـراک در بازی های املپیک در شـامل 

می گویـد  علـی زاده  می کنـد.  متریـن  سـخت  فرانسـه 

می خواهـم  املپیـک،  بازی هـای  در  رشکـت  که:”بـا 

کسـانی را کـه فکـر می کننـد زن بـا دوچرخـه نامناسـب 

اسـت، متقاعـد سـازم یا اینکه عجیب اسـت کـه یک زن 

مسـلامن بـا رورسی پوشـیده دوچرخه سـواری می کند، 

نخیـر طبیعی اسـت.”

نگاره شاهین

شـاهین در افغانسـتان متولد شـد و یک جودوکار اسـت 

کـه در وزن زیـر ۷۰ کیلوگـرم رشکت می کند.

وی از ۱۱ سـالگی متریـن جـودو را آغـاز کـرد و به عنوان 

زیـرا  می کـرد،  زندگـی  پاکسـتان  پشـاور  در  پناهنـده 

ورزش هـای رزمـی یـک سـنت خانوادگـی بـود.

وی در حـال تحصیـل در رشـته تجـارت بین امللـل در 

دانشـگاهی در یکاترینبـورگ روسـیه اسـت و قصـد دارد 

مـدرک کارشناسـی ارشـد خـود را بدسـت آورد.

وی بـه عنـوان عضـوی از تیـم پناهنـدگان فدراسـیون 

بین املللی جودو، در مسابقات سـال ۲۰۲۰ و کازان در 

سـال ۲۰۲۱ رشکـت کـرده اسـت.

املپیـک  بین املللـی  کمیتـه  رییـس  بـاخ،  تومـاس 

حیـن معرفـی ورزشـکاران مذکـور گفـت: “شـام بخـش 

مهـم جامعـه املپیـک هسـتید و مـا بـا آغـوش بـاز از 

شـام اسـتقبال می کنیـم.”  ایـن ورزشـکاران براسـاس 

توامنندی هـای ورزشـی و رعایـت مسـاوات میـان زنـان 

و مـردان، بـدون در نظرداشـت نوعیـت ورزش و کشـور 

اصلـی آن هـا انتخـاب شـده اند. این سـه افغـان در کنار 

سـایر ورزشـکاران پناهنده در مراسم افتتاحیه بازی های 

توکیـو ۲۰۲۰ در ۲۳ جـوالی ۲۰۲۱ پـس از یونـان بـا 

پرچم املپیک در اسـتادیوم ملـی جاپان حضور خواهند 

یافـت. ایـن تیـم ماننـد سـایر ۲۰۶ کمیتـه ملی املپیک 

رشکـت کننـده در دهکـده املپیک باقی خواهـد ماند و 

پـس از بازیهـا از پشـتیبانی کمیتـه بین املللی املپیک 

نیـز برخـوردار می شـوند.

بـرای متـام مناینـدگان رسـمی تیـم )از جملـه مراسـم 

احتاملـی مـدال(، پرچـم املپیک برافراشـته می شـود و 

رسود املپیـک پخـش می شـود.

سه ورزشکار مهاجر افغان 
در تیم مهاجرین المپیک راه یافتتند

ورزش
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تفتیـش خانـه اش کتـاب "نـربد مـن" هیتلـر، کتاب هایـی در 

مـورد رهـربی جنـگ، پرچـم انقاب روسـیه و سـاح کشـف و 

ضبط شـده است.

آرتـور س. نیـز، از جملـه متهـم بـه مالکیت غیر قانونی سـاح 

شـده است. 

بیـکاران فرانسـه اسـت گفـت، بـدون تعلقـی حزبی رشیک 

راسـت گرایان  یـا  راسـتی ها  دسـت  سیاسـی  "اعتقـادات 

افراطـی" اسـت.

دوسـت او به نام آرتور س. که با تلفن همراه خود از سـیلی 

خـوردن مکـرون فلم برداری کرده نیز بازداشـت شـده که در 

دادگاهـی در شـهر والنـس مـردی کـه در هشـتم جـون بـه صـورت 

امانوئـل مکـرون، رئیس جمهـوری فرانسـه در جنـوب رشقـی کشـور 

سـیلی زد را بـه چهـار مـاه زنـدان محکـوم کـرده اسـت.

دامیـن ت. مـردی کـه روز سه شـنبه هشـتم جون بـه صـورت امانوئل 

مکـرون، رئیس جمهـوری فرانسـه در جریـان بازدید او از روسـتایی در 

منطقـه دروم، در جنـوب رشقـی ایـن کشـور سـیلی زد را بـه ۱۸ مـاه 

حبـس محکـوم کـرده کـه ۱۴ مـاه آن تعلیقی اسـت.

بـه گـزارش خربگـزاری فرانسـه، دامیـن ت. بایـد بـه دلیـل سـیلی بر 

رخ رئیس جمهـوری فرانسـه چهـار مـاه را در زنـدان سـپری کنـد. این 

جـوان ۲۸ سـاله از آن زمـان بـه بعـد در بازداشـت بـه رس می بـرد. او 

گفـت کـه بـا ایـن حرکـت می خواسـت "نارضایتـی" خود از سیاسـت 

مکـرون را نشـان دهد.

سـارنوال عمـل ایـن فرد را "خشـونتی عمـدی" علیـه رئیس جمهوری 

نامید و خواسـتار ۱۸ ماه حبس برای او طی محاکمه ای رسیع شـد. 

ایـن فـرد تا کنون پرونـده ای نداشـته و برای پولیس ناشـناخته بود.

سـارنوال بـه دامیـن ت. کـه در دادگاه بـا تی رشتی سـبز حضور یافت 

گفـت، سـیلی بـه صـورت رئیس جمهـوری عملـی "کامـا غیـر قابـل 

قبـول" بـوده و او متهـم بـه "اعامل خشـونت علیـه یک مقـام دولتی" 

اسـت. سـارنوالی کل قبـا در لیـون اعـام کـرده بـود کـه در جریـان 

بازجویـی گرایـش ایـن فـرد بـه "جنبـش جلیقه زردهـا"ی فرانسـه و 

راسـت گرایان افراطـی روشـن شـده بـود.

متهـم گفـت، وقتی روز سه شـنبه در میـان جمعیت با مکـرون مواجه 

شـد "بـدون قصـد قبلـی" بـه صـورت او سـیلی زد. او کـه از جملـه 

رئیس سابق موساد جزئیاتی از نفوذ اطالعاتی اسرائیل 
در ایران و جاسوسی هسته ای را فاش کرد

کابل قهرمان چهارمین دور رقابت های 
تیم ملی هندبال بانوان شد

ریکارد تازه ی راشد خان در سوپر لیگ پاکستان

امریکاوبریتانیابهکشورهایفقیر۶۰۰میلیوندوزواکسینمیدهند

عملیـات  هـدف  سـال ها  "او  گفتـه:  ارسائیـل   ۱۲

بـود". گـردآوری اطاعـات 

آقـای کوهن گفت موسـاد سـال ها آقـای فخری زاده 

را از نزدیـک زیـر نظـر داشـت و از جملـه بـه طـور 

فیزیکـی بـه او نزدیـک بود.

و  امتـی  دانـش  حیـث  از  او  اهمیـت  او  گفتـه  بـه 

نظامـی  هسـته ای  برنامـه  "دانشـمندان  مدیریـت 

بـه  پاسـخ  در  موسـاد  سـابق  رئیـس  بـود.  ایـران" 

سـوالی از موضعش درباره کشـنت دشـمنان پرنفوذ 

ارسائیـل گفت: "اگر کسـی قدرتـی دارد که خطری 

آن  وجـود  می کنـد،  ارسائیـل  شـهروندان  متوجـه 

شـخص بایـد خامتـه یابـد."

او در عیـن حـال گفـت اگر یک هـدف بالقوه حارض 

کمـک  او  بـه  ارسائیـل  شـود،  مسـیرش  تغییـر  بـه 

خواهـد کـرد. او گفت برخی دانشـمندان هسـته ای 

ایـران پس از هشـدارهای ارسائیـل، از جمله به طور 

غیرمسـتقیم، کارشـان را تـرک کرده انـد. خربنـگار 

ارسائیلـی از آقای کوهن پرسـید اگـر چنین افرادی 

حارض به توقف کارشـان نشـوند چه؟ او پاسـخ داد: 

"به دیـدار دوستانشـان خواهنـد رفت".

ایانـا دایـان، خربنـگار ارسائیلـی دربـاره سـوءقصد 

بـه جان محسـن فخـری زاده گفـت هرچند "یوسـی 

بپذیـرد،  را  کار  ایـن  مسـئولیت  کوهـن منی توانـد 

امـا امضـای شـخص او را می تـوان پـای جـزء جـزء 

عملیـات دیـد."

در  موسـاد،  سـابق  رئیـس  کوهـن،  یوسـی 

مصاحبه ای بی سـابقه بـا شـبکه ۱۲ ارسائیل ابعاد 

تـازه ای از عملیـات اطاعاتی و امنیتی ارسائیل در 

قبـال ایـران را فـاش کـرده و از جملـه بـه محسـن 

پرداختـه  هسـته ای  اسـناد  رسقـت  و  فخـری زاده 

از عوامـل  نفـر  ایـن مصاحبـه ۲۰  بـر  بنـا  اسـت. 

اسـناد هسـته ای در  موسـاد در عملیـات رسقـت 

داشـتند. حضـور  تهـران 

مسـئولیت  رصاحتـا  نشـد  حـارض  کوهـن  آقـای 

خرابـکاری در تاسیسـات نطنز را بپذیـرد اما گفت: 

"مـا بـه ایـران روشـن می گوییـم: منی گذاریـم بـه 

ایـن  کجـای  یابیـد.  تسـلیحات هسـته ای دسـت 

حـرف را منی فهمیـد؟" برخـی از دسـت اندرکاران 

از  شـامری  همچنیـن  و  ایـران  هسـته ای  برنامـه 

هـدف  اخیـر  سـال های  در  مرتبـط  تاسیسـات 

سـوءقصد و خرابکاری هایـی بوده انـد کـه عمدتا به 

می شـود. داده  نسـبت  ارسائیـل 

فخری زاده چه اهمیتی برای موساد داشت؟

محسـن فخری زاده، رئیس سـابقه سازمان پژوهش 

و نـوآوری وزارت دفـاع ایـران در نوامـرب ۲۰۲۰ در 

جـاده فیروزکـوه به رضب گلوله کشـته شـد. آژانس 

بین املللـی انـرژی امتـی او را مدیـر برنامـه "آمـاد" 

فعالیت هـای  بـر  کـه  بـود  کـرده  معرفـی  ایـران 

داشـت.  مترکـز  نظامـی  قابلیـت  بـا  هسـته ای 

یوسـی کوهـن، رئیـس سـابق موسـاد، بـه شـبکه 

در هـوا را دارنـد.

فضـای قابـل اسـتفاده داخـل هواپیامهـا ۳۷۲ مـر 

مربـع - معـادل زیربنـا - اسـت کـه در سـه طبقـه 

تقسـیم شـده. عـاوه بـر اتـاق ریاسـت جمهـوری، 

فضاهایـی بـرای اقامـت مشـاوران، افـران پولیـس 

مخفـی و خربنـگاران تعبیـه شـده اسـت.

رئیـس جمهـور برای سـفرهای کوتـاه هوایـی از یک 

هلـی کوپـر اسـتفاده مـی کند کـه ویژگـی آن رنگ 

سـبز بدنه اسـت.

ایـن هلـی کوپـر به نـام "ماریـن وان" - در ایـن مورد 

هـم بـاز نـام هـر هلـی کوپـر تفنگـداران دریایـی 

حامـل رئیـس جمهور - معمـوال از نـوع وی اچ-۳ دی 

سـی کینـگ یـا وی اچ-۶۰ ان وایـت هـاک اسـت.

هلی کوپرهای مشـابه "رد گـم کن" معموال در کنار 

هلـی کوپر رئیس جمهور پـرواز می کنند.

بـه عـاوه اغلـب هواپیامهـای مثـل آسـپری ام - ۲۲ 

موسـوم بـه "گریـن تـاپ" آن را اسـکورت مـی کنند.

ایـن هـا قـادر بـه نشسـنت و برخاسـنت بـه صـورت 

عمودی هسـتند و کاربردهای هواپیام و هلی کوپر 

در آنهـا ترکیب شـده.

آقـای بایـدن بعـد از خروج از هواپیـام یا هلی کوپر، 

معمـوال بـه "کادیـاک وان" - ملقـب بـه بیسـت یـا 

هیـوال - منتقـل مـی شـود. البتـه در کـورن وال او با 

یـک "اس یـو وی" سـفر مـی کنـد.

بـا ایـن حال "کادیاک وان" به بریتانیا منتقل شـده 

و ممکن اسـت بعدا با آن سـفر کند.

جـو بایـدن رئیـس جمهـور امریـکا در اولیـن سـفر 

رسـمی خارجـی خـود در بریتانیـا بـه رس مـی بـرد.

او قـرار اسـت در ایـن سـفر هشـت روزه در اجـاس 

گـروه ۷ در کـورن وال رشکـت کنـد، بـه دیـدار ملکـه 

الیزابـت بـرود، در اجـاس ناتـو رشکـت کنـد و در 

نهایـت در ژنـو دیـداری بـا والدیمیـر پوتیـن داشـته 

باشد.

بـار آقـای بایدن در این سـفر سـنگین اسـت. رئیس 

بـرای  ای  ویـژه  نقلیـه  وسـایل  از  امریـکا  جمهـور 

چـه  زمینـی  چـه  آرامـش،  و  ایمنـی  در  سـفرهایی 

هوایـی، بهـره منـد اسـت.

ریاسـت  هواپیـامی  انـدازه  بـه  آنهـا  از  یـک  هیـچ 

جمهـوری موسـوم بـه ایرفـورس وان معروف نیسـت.

ایـن هواپیام روز چهارشـنبه در پایگاه نیـروی هوایی 

بریتانیـا، میلدنهال، واقع در سـافوک فـرود آمد.

هامنطـور کـه در توضیحـات وبسـایت کاخ سـفید 

آمـده، عبـارس "ایـر فـورس وان"، در واقـع اصطـاح 

بـرج مراقبـت پـرواز بـرای هـر هواپیامیـی اسـت کـه 

رئیـس جمهـور امریـکا را حمـل مـی کنـد.

امـا ایـن اصطـاح عمدتـا بـه دو هواپیـامی سـفید و 

آبی بوئینگ ۷۴۷ اطاق می شـود که برای روسـای 

جمهـور امریـکا طراحی شـده اند.

این هواپیامها مجهـز به تجهیزات ارتباطی پیرشفته 

از جملـه دفاعـی هسـتند و در صـورت وقـوع حملـه 

ای بـه خـاک امریـکا مـی تواننـد بـه عنـوان مراکـز 

فرماندهـی هوایـی عمل کنند و امکان سـوختگیری 

هشتمین دوره لیگ کرکت شپگیزه 
به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاد

رویاروییتیمملیبانوانافغانستانباازبیکستاندررقابتهایآسیایی

مبارزه با پاندمی در همه جای دنیا

کاخ سـفید پیشـر اعـام کـرده بـود کـه ۵۰۰ میلیـون دوز 

واکسـین بایون تک-فایـزر بـه برنامـه جهانـی کوواکـس اهـدا 

می شـود تـا بـه ۹۲ کشـور فقیـر و ۵۵ کشـور عضـو اتحادیـه 

مـاه  فاصلـه  در  بایـد  دوز  میلیـون  داده شـود. ۲۰۰  افریقـا 

اگوسـت تـا پایـان سـال جـاری میـادی ارسـال شـود. ایـن 

مقـدار تـا کنـون بیشـرین اهـدای واکسـین از سـوی یـک 

کشـور بـوده اسـت.

جـو بایـدن پیـش از آغاز نشسـت جی هفت از سـایر کشـورها 

نیـز خواسـت کـه هامننـد امریـکا ایـن کار را انجـام دهنـد. او 

تریـح کـرد کـه مبارزه بـا پاندمـی کرونا در سـایر نقـاط دنیا 

نیـز جـزو منافـع امریکاسـت. او گفـت: »تـا زمانی کـه ویروس 

در هرجـای دیگـری خسـارت به بار مـی آورد، خطر جهش تازه 

وجـود دارد و ایـن خطـر ملـت مـا را نیز تهدیـد می کند.«

بایـدن بـه پیامدهـای اقتصـادی پاندمـی کرونـا اشـاره کـرد 

کـه رشـد اقتصـاد جهانـی را بـه عقـب بـرده و بی ثباتـی در 

کشـورهای ضعیف را تشـدید کرده اسـت. او گفت این منافع 

همـه کشورهاسـت که عـوارض پاندمـی برای اقتصـاد جهانی 

را از بیـن بربنـد. بایدن تاکیـد کرد: »این اتفـاق نخواهد افتاد 

مگـر آنکـه  مـا پاندمـی را در متـام جهـان کنـرل کنیم.«

جهـان، رسان  کشـور صنعتـی  هفـت  روزه  سـه  نشسـت  در 

دولتـی امریـکا، بریتانیـا، آملـان، کانـادا، فرانسـه، ایتالیـا و 

دارنـد. جاپـان حضـور 

بایـدن در نشسـت خربی بعـد از ماقات گفـت: »نیم میلیارد 

دوز واکسـین کرونـا از مـاه اگوسـت ارسـال می شـود، بسـیار 

رسیـع انـگار کـه روی یـک ریـل متحـرک هسـتند.« بـه گفته 

رییـس جمهـوری امریـکا ایـن اهدا بـدون هیـچ پیش رشطی 

انجـام می شـود و هیـچ "لطـف یـا مصالحـه ای" در پـس آن 

نهفتـه نیسـت: »مـا ایـن کار را می کنیم تا زندگی هـا را نجات 

دهیم.«

 بایـدن ایـن اقـدام را حامیـت از کمپیـن جهانـی بـرای پایان 

دادن بـه پاندمـی کرونـا و یـک وظیفـه انسـانی خواند.

بوریس جانسـون نخسـت وزیـر بریتانیا نیز قـول اهدای ۱۰۰ 

میلیون دوز واکسـین کرونا را داد.

بایدن و جانسـون پنج شـنبه شـب ۱۰ جون بـا یکدیگر دیدار 

کردنـد. در ایـن ماقـات هـردو طرف بـر احیـا و تقویت پیامن 

"آتانتیک-چـارت" تاکیـد کردنـد. ایـن پیـامن پـس از پایـان 

جنـگ جهانـی دوم بیـن امریکا و بریتانیا بسـته شـد.

رهـربان دو کشـور امریـکا و بریتانیـا بـر تـاش مشـرک برای 

"عملـی کردن چشـم انـداز آینده ای صلح آمیـز و مرفه" تاکید 

بـرای گسـرش  بـا بقیـه متحدانشـان  کردنـد و گفتنـد کـه 

ارزش هـای دموکراتیـک همـکاری خواهنـد کـرد.

نشسـت رسان هفت کشـور صنعتی جهان در شـهر سـاحلی 

سـنت ایـوس واقـع در کـورن وال بریتانیا روز جمعـه ۱۱ جون 

آغاز می شـود. حامیت از کمپین جهانی واکسیناسـیون یکی 

از اهـداف این نشسـت اعام شـده اسـت.

نیـم میلیـارد دوز واکسـین بایون تک-فایـزر از سـوی امریـکا و 

۱۰۰ میلیون دوز واکسـین از سـوی بریتانیا به کشـورهای فقیر 

اهـدا می شـود. ایـن خـرب در دیـدار بایـدن و جانسـون پیـش از 

آغـاز نشسـت جی هفـت اعام شـد.

اولیـن رهـاورد  نشسـت آغازنشـده "جـی هفـت" بـرای مـردم، 

اهدای حداقل ۶۰۰ میلیون دوز واکسـین کروناسـت. این خرب 

در دیـدار پیـش از اجاس جو بایدن و بوریس جانسـون، رئیس 

جمهـور امریـکا و نخسـت وزیـر بریتانیا اعام شـد. 

کننـده در گروه سـنی نوجوانـان، جوانان و بزرگ 

سـاالن برای یـک هفته باهم بـه رقابت پرداختند 

تـا عضویـت تیم ملی این رشـته را کسـب کنند.

تـا  اول  تیم هـای  بـه  رقابت هـا  ایـن  پایـان  در 

سـوم و بازیکنـان برتـر کـپ و مدال از سـوی این 

فدراسـیون اهـدا شـد.

داشـت. قبـل از ایـن در بـازی اول سـوپر لیـگ 

پاکسـتان هـم راشـد خـان در بـازی علیـه تیـم 

اسـام آبـاد یونایتـد جایـزه بازیکن برتر را بدسـت 

آورد. 

ابوظبـی  در  پاکسـتان  لیـگ  سـوپر  بازی هـای 

دارد. جریـان  عـرب  متحـد  امـارات  مرکـز 

را اعـام کـرد کـه تعـدادی از تاجـران ملـی 

بـا  نیـز  را  خـود  درخواسـت های عاقمنـدی 

اداره رشیـک سـاختند.

درخربنامـه آمده سـت کـه :”از آنجا که کرکت 

زیـاد  تعـداد  می خواهـد  افغانسـتان  بـورد 

تاجران در فصل هشـتم لیگ کرکت شـپگیزه 

رسمایه گـذاری کننـد، بنابرایـن اداره کرکـت 

را  رسمایه گـذاران  کـردن  پیـدا  پروسـه  بـورد 

متدیـد می کنـد تـا بـه تعـداد زیـاد تاجـران 

فصـل  ایـن  در  رسمایه گـذاری  موقـع  ملـی 

فراهـم شـود.” بـورد کرکـت همچنـان گفتـه 

اسـت کـه ایـن اداره در تـاش اسـت تـا رونـد 

را  تیم هـا  امتیـاز  حـق  دارنـدگان  تشـخیص 

ایـن  تیم هـای  مالـکان  و  بخشـیده  تریـع 

فصـل را زودتـر مشـخص سـازد، تا آنـان برای 

بازاریابـی و آمـاده سـازی تیم های شـان وقت 

بیشـری داشـته باشـند.

کابـل قهرمان چهارمیـن دور رقابت های تیم 

ملی هندبال شـد.

مجیـب قـاری زاده عضـو مطبوعـات کمیتـه 

ملـی املپیـک بـه رادیـو آزادی گفـت، ایـن 

 ۸۰ میـان  سـنی  گـروه  سـه  در  رقابت هـا 

بانـو از والیت هـای رسپـل، بلـخ،  ورزشـکار 

در  کابـل  و  هـرات  دایکنـدی،  بامیـان، 

جمنازیـوم ورزشـی ریاسـت عمومـی تربیـت 

برگـزار شـد. ورزش  و  بدنـی 

در پایـان ایـن رقابت ها تیم هـای کابل و بلخ 

در برابـر هـم قـرار گرفتند کـه در پایان کابل 

بـا نتیجـه ۲۹ بـر ۱۸ بلـخ را شکسـت داد و 

عنـوان قهرمانی را بدسـت آورد.

در ایـن رقابت هـا تیم هـای بلـخ و هـرات بـه 

ترتیـب دوم و سـوم شـدند.

بـه گفتـه آقای قـاری زاده ورزشـکاران رشکت 

راشـد خـان بالـر شـناخته تیم ملـی کریکت 

در  جـون(   ۱۰( گذشـته  شـب  افغانسـتان 

سـوپر لیگ پاکسـتان توانسـت پنـج بازیکن 

را خـارج کنـد.

قلنـدرز  تیـم الهـور  بـرای  کـه  خـان  راشـد 

بـازی می کنـد در بـازی بـا تیم پشـاور زملی 

مهارت نشـان داده و جایـزه بازیکن برتر را از 

آن خـود کـرد.

بازیکـن را خـارج  او ۲۰ دوش کـرد و پنـج 

کـرد کـه در بازی هـای تجارتـی کریکت یک 

ریکـورد نـو می باشـد.

الهـور قلنـدرز ۱۷۰ رنـز داشـت کـه در برابر 

آن تیم پشـاور در ۱۶۰ رنز محدود شـد. پنج 

ویکـت راشـد خـان در ایـن بازی نقـش مهم 

)پنجشـنبه  روز  افغانسـتان  بـورد کرکـت 

هشـتمین  کـه  سـت  گفتـه  ۲۰جـوزا( 

دلیـل  بـه  شـپگیزه  کرکـت  لیـگ  دور 

محدودیت هـای ناشـی از شـیوع بیامری 

افتـاد. تعویـق  بـه  کرونـا 

درخربنامـه ایـن بـورد آمـده اسـت کـه :” 

اداره کرکت بورد افغانسـتان قصد داشت 

کـه فصـل هشـتم لیـگ کرکـت شـپگیزه 

را در مـاه هـای جـون ویـا جـوالی سـال 

جـاری برگـزار کنـد، امـا بـه دلیـل مـوج 

محدودیت هـای  و  کرونـا  بیـامری  سـوم 

وضـع شـده توسـط وزارت صحـت عامـه، 

بـرای فعآل بـه تعویق افتاد.” بـورد کرکت 

افغانسـتان گفتـه اسـت که ماه گذشـته، 

ابرازنامـه  افغانسـتان  بـورد  کرکـت  اداره 

امتیـاز  مالکیـت حـق  بـرای  عاقمنـدی 

شـپگیزه  لیـگ  هشـتم  فصـل  تیم هـای 

رئیس جمهور امریکا چطور سفر می کند؛ 
از ایر فورس وان تا هیوال  

د  ز ســیلی  مکرون  به  که  مردی  برای  ن  ــدا زن ه  ما ر  چها

چهارشـنبه،  چاشـت  از  پـس  کشـور  پوشـان  ملـی 
نخسـتین جلسـۀ مترینـی شـان را پیـش از بـازی روز 

کردنـد. برگـزار  جمعـه، 
ایـن رقابت هـا روز چهارشـنبه آغـاز شده اسـت و بـرای 

یـازده روز، ادامـه خواهنـد داشـت.
ایـران،  افغانسـتان،  تیم هـای  میـان  رقابت هـا  ایـن 
برگـزار  قرغزسـتان،  و  ازبیکسـتان  تاجیکسـتان، 

. ند ه ا شـد

تیـم ملـی فوتبال زیر ۲۰ سـال بانوان کشـور روز )۲۱ 
جـوزا( در نخسـتین دیـدار شـان در رقابت هـای مرکـز 

آسـیا، بـا ازبیکسـتان رویارویـی می  کند.
ایـن رقابـت در شـهر دوشـنبه، پایتخـت تاجیکسـتان، 

برگـزار خواهد شـد.
ملـی پوشـان کشـور بـرای اشـراک در ایـن رقابت ها، 
روز گذشـته کابـل را بـه مقصـد شـهر دوشـنبه، تـرک 

کردند.

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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2 هـزار افغانـی موتـری را دربسـت می گیـرد و عاطفـه را 

بـه شـفاخانه روانی هـا در علی آبـاد مـی آورد. شـفاخانه 

نیـز می گویـد کـه کسـانی روان زخـم داشـته  علی آبـاد 

باشـند را بسـری منی کنـد.

محمدجمعـه شـیخ زاده، موسـس مرکـز مشـاوره نسـیم 

مکتـب سیدالشـهدا  کـه شـاگردان  رحمـت، می گویـد 

را مشـوره روانـی می دهـد، می گویـد کـه ده هـا شـاگرد 

دچـار اختـاالت شـدید روانی شـده اند و امـکان درمان 

آنـان بـا گفتـار درمانـی کمـر اسـت.

آقـای شـیخ زاده گفـت کـه برخـی از شـاگردان مکتـب 

دیده انـد  روحـی  سـنگین  رضبه هـای  سیدالشـهدا 

بـه  جـدی  نیـاز  و  اسـت  بـاال  بسـیار  حـد  در  شـوک  و 

دارنـد. مراقبت هـا 

تـاش  افـراد  گونـه  ایـن  درمـان  بـرای  تاکنـون  کـه  او 

نتیجـه  نتوانسـتیم  تاکنـون  می گویـد  می کنـد، 

محسوسـی بگیریـم و ظاهـرا بایـد ایـن گونـه افـراد بـه 

شـوند. اعـزام  کشـور  از  خـارج 

آقـای شـیخ زاده افزود کـه روش های هپنوتیـزم می تواند 

موثرتـر باشـد کـه متاسـفانه در کشـور ایـن روش وجـود 

نـدارد و ایـن گونه بیامران نیـاز به اعزام به خـارج دارند.

ایـن روانشـناس در حالـی تجویز می کند که شـامری از 

ایـن آسـیب دیدگان بـه خـارج از کشـور فرسـتاده شـوند 

کـه خانواده هـای اکـر قربانیـان از قـر کـم درآمـد و 

فقیـر جامعه هسـتند و امکان فرسـتادن فرزندانشـان به 

خـارج از کشـور را ندارنـد.

مـادر عاطفـه نیـز می گوید که تاکنون هیـچ نوع کمی از 

طـرف دولـت و یا نهادهای خیریه به او نشـده اسـت و به 

گفته انـد کـه کمک فقـط بـرای زخمیـان و خانواده های 

است. شهدا 

عارفـه پیکار، معاون امور اجتامعی معاونت دوم ریاسـت 

جمهـوری که مسـئولیت جمـع آوری فهرسـت زخمیان و 

شـهدا و توزیـع کمک هـا را دارد، می گوید که بر اسـاس 

دسـتور رئیـس جمهـوری، کمک بـه خانواده های شـهدا 

و زخمیان می شـود.

کـه  گفـت  امـا  افغانسـتان ما  روزنامـه  بـه  پیـکار  خانـم 

تاش هـای جریـان دارد تـا بـه آسـیب دیـدگان روانـی 

نیـز کمـک مالـی شـود. او ابـراز امیـدواری کـرد کـه این 

مخروبـه  سـاختامن های  میـان  از 

کـه نتیجـه جنگ هـای چهـار دهه 

پیـش اسـت عبـور کـردم و بـه بخـش روانـی شـفاخانه 

نیمـه  سـاختامن های  میـان  در  رسـیدم.  علی آبـاد 

مخروبـه، انسـانی سـامل امـا بـا روانـی زخمـی را ماقات 

کـردم.

سیدالشـهدا  مکتـب  یازدهـم  صنـف  شـاگردم  عاطفـه 

خـارج  مکتـب  از  می خواسـت  کـه  هنگامـی  او  اسـت؛ 

شـود یـک موتر مملـو از مواد انفجـاری در بیرون مکتب، 

شـاگردان دخـر را هدف قـرار داد. آمارهای رسـمی 86 

امـا گزارش هـای  اعـام کـرد  را  کشـته و 156 زخمـی 

از 200 زخمـی را  تاییـد ناشـده 113 کشـته و بیـش 

می رسـاند. عاطفـه زخمی نشـد امـا زخمی برداشـته که 

اکنـون نزدیـک به سـه هفته اسـت که در شـفاخانه  های 

مختلـف شـهر کابل بسـر اسـت.

کـه  میـان شـاگردان هامننـد عاطفـه هـم هسـتند  در 

روان شـان زخمـی هسـتند.  امـا  دارنـد  ظاهـری سـامل 

رنـج  را  تن هایـی  امـا  منی شـود  دیـده  کـه  زخم هایـی 

می دهنـد.

رویـداد  از  بعـد  شـب  دو  کـه  می گویـد  عاطفـه  مـادر 

وضـع بـدی نداشـت، اما شـب سـوم بـه یکبـاره حالتش 

دگرگـون شـد و از هوش رفت، تاش ها و طبابت سـنتی 

مـا نتیجـه ای نـداد. تـک و تنهـا در پـی نجـات دخـرم 

برآمـدم. رسک هـا و کوچه هـای کوه چهل دخـران خالی 

از عابـر و مددرسـان.

کابـل کـه شـب می شـود، سـکوت و تاریکی حاکم شـهر 

می شـود، بـه غیـر از سـگ های ولگـرد و دزدان بـه ندرت 

زنـده جانـی دیگـر در کوچـه و پـس کوچه هـای شـهر 

هسـت. ایـن بـار مادر عاطفه نیز مجبور شـده بـود که به 

ایـن جمـع اضافـه شـود تا مانع از دسـت رفـن دخرش 

شود.

و  بـود  شـب  اینکـه  دلیـل  بـه  راننـدگان  کـه  گفـت  او 

تـرس از دزدان داشـتند حـارض نبودنـد کـه بـه کوه های 

گـزاف،  کرایـه ای  و  التـامس  بـا  برونـد؛  چهل دخـران 

یکـی حـارض شـد.

بـه  بـرادران کوچکـر  و  بـا کمـک خواهـران  را  عاطفـه 

موتـر رسـاندند و به یکـی از شـفاخانه ها خصوصی کابل 

کمـک بتوانـد از مشـکات مـردم بکاهـد.

آقـای شـیخ زاده امـا می گویـد کـه اگـر ایـن گونـه افـراد 

مـورد توجـه قـرار نگیرند و برای درمان به خارج از کشـور 

فرسـتاده نشـوند، ممکن اسـت آسـیب های جدی مغزی 

و عقلـی و عصبـی ببینند.

او گفـت کـه اگـر ایـن افـراد مـداوا نشـوند و دچـار ایـن 

گونه مشـکات شـوند، خطرناک تر اسـت و در آن صورت 

هـم بـرای خـود و خانـواده و هـم بـرای جامعـه مشـکل 

داشـت. خواهد 

او از دولـت و نهادهـای خیریـه خواسـت کـه بـه آسـیب 

دیـدگان روحـی و روانـی نیـز کمـک کنند که آینـده این 

افـراد بـا خطـر جـدی مواجه نشـود.

تروریسـتی  رویـداد  ایـن  کـه  می گوینـد  روانشناسـان 

حملـه بـر مکتـب سیدالشـهدا بیـش از 5 هـزار شـاگرد 

مکتـب را دچـار »ترومـا یـا روان زخـم« کـرده اسـت کـه 

حداقـل درمـان آن یـک سـال طـول می کشـد.

»ترومـا یـا روان زخم« پاسـخی به یک رویداد وحشـتناک 

و یـا نگـران کننده اسـت که توانایی فرد را تحت الشـعاع 

قـرار می دهـد، باعـث احسـاس ناتوانـی فـرد می شـود و 

در درک طیفی از احساسـات و تجربیات اختال ایجاد 

می کند.

سـید جعفـر احمـدی، روانشـناس می گویـد کـه عمومـا 

قـرار  انتحـاری  یـک حملـه  تاثیـر  انسـان تحـت  وقتـی 

 PTSD( بگیـرد دچـار اختـال »اسـرس پـس از سـانحه

می شـود.  »)

این گونـه  درمـان  کـه  کـرد  ترصیـح  احمـدی  آقـای 

رونـد  و  می گیـرد  بـر  در  را  طوالنـی  زمـان  اختـاالت 

یادگیـری را نیـز در دانش آمـوزان و دانشـجویان مختـل 

. می کنـد

او گفـت کـه ایـن اختـال تنهـا در افـرادی کـه در محل 

رویـداد بـوده، بـروز منی کند؛ بلکـه افرادی کـه نزدیکان 

خـود را از دسـت می دهند یـا اینکه روایتی خشـن از آن 

می بیننـد یـا می شـنوند، نیـز دچار می شـوند.

برآوردهـای روانشناسـان نشـان می دهـد کـه حـدود 10 

هـزار شـاگرد دچـار اختـال »اسـرس پـس از سـانحه« 

)PTSD( شـده اند و احتـامال حـدود 10 هـزار تـن دیگـر 

بـه صـورت غیرمسـتقیم دچـار شـده اند.

بردنـد. چنـد پیچکاری ُمسـکن و تابلیت حـال عاطفه را 

کمـی بهر کـرد. هر لحظـه حضور عاطفه در شـفاخانه، 

عـددی بـه جیـب شـفاخانه می ریخت.

کـه  خانـواده ای  و  بـود  گذشـته  نیمه هایـش  از  شـب 

صورت شـان را بـا سـیلی رسخ نگـه می دارنـد، مجبـور 

اسـت، هزینه هـای رسسـام آور شـفاخانه ی خصوصـی را 

بپردازنـد تـا مرخـص شـوند.

امـرار  بـرای  پیـش،  مـاه  سـه  حـدود  عاطفـه  پـدر 

معـاش و پیـدا کـردن لقمـه نانـی، قاچاقـی بـه ایـران 

بـود  نکـرده  پیـدا  کار  بـرای  پایـی  جـای  هنـوز  رفـت. 

تروریسـتی  بدهـد کـه حملـه  را  قاچاقـر  پول هـای  تـا 

مکتـب سیدالشـهدا بـه وقـوع پیوسـت. او در ایـران زیـر 

رنـج. زیـر  کابـل  در  همـرش  و  قـرض داری 

در چهـار  تاکنـون،  تروریسـتی  رویـداد  از  بعـد  عاطفـه 

شـفاخانه خصوصـی و دو شـفاخانه دولتـی کابـل بسـر 

بـوده اسـت. مـن او را در شـفاخانه روانی هـای علی آبـاد 

و  بـود  افتـاده  تختـی  روی  بی رمـق  و  بی حـال  دیـدم. 

مـادری با حدود 45 تا 50 سـال سـن در کنـارش زانوی 

غـم بغـل گرفتـه بود.

مـادر عاطفـه شـکایت های فراوانی داشـت. از بی کسـی 

از رنج هایـش می گفـت،  او وقتـی  تـا بی پولـی.  گرفتـه 

بایـد  کـه  می گفـت  می کـردم.  فرسـودگی  احسـاس 

تـا  شـب  باشـم،  داشـته  را  درمـان  و  دوا  پـول  دغدغـه 

صبـح بیدار باشـم، شـب دنبال موتر باشـم، بـه فرزندان 

داخـل خانـه فکـر کنـم. گلویـش را بغض گرفت، اشـک 

در چشـامنش حلقـه زد و بـا صدایی گرفته گفت: »کاش 

پـدرش هـم می بـود کـه حداقـل ایـن رنـج را دو نفـری 

می کشـیدیم.« 

مـادر عاطفـه می گویـد کـه شـفاخانه های دولتـی توجه 

چندانـی بـه وضعیـت دخـرم ندارنـد. وقتـی یـک آرام 

بخـش تزریـق می کننـد، می گوینـد کـه حـاال مرخـص 

هسـتید، برویـد. 

سـه  روانـی  شـفاخانه صحـت  در  عاطفـه  پیـش  هفتـه 

راهـی عاوالدیـن بسـری بـوده، وقتی بـا تزریـق آرام تر 

می شـود از شـفاخانه مرخص می شـود اما شـب در خانه 

»انتحـاری  می زنـد:  فریـاد  و  می بینـد  کابـوس  دوبـاره 

داخـل مکتـب آمـد« و حالـش بـد می شـود. نیمـه شـب 

حمله تروریستی
 بر مکتب سیدالشهدا؛ 

زخمیانی که دیده نمی شوند

بانک جهانی: صندوق بازسازی 

افغانستان و اداره انکشاف 

بین املللی ساالنه یک میلیارد دالر 

به افغانستان کمک می کند 
بازسـازی  صنـدوق  کـه  می گویـد  جهانـی  بانـک 

افغانسـتان و اداره انکشـاف بین املللـی کـه بخش 

فراهـم کننـده کمک هـای باعـوض بانـک جهانـی بـرای فقیرترین 

کشـورهای جهـان اسـت، بـه گونـه مشـرک سـاالنه بیشـر از یـک 

میلیـارد دالـر کمـک مالـی را بـرای افغانسـتان فراهـم می کننـد.

هارتویـگ شـیفر معاون بانک جهانی برای کشـورهای جنوب آسـیا 

در سـفر سـه روز بـه افغانسـتان کـه روز پنجشـنبه بـه پایـان رسـید 

گفـت کـه احیای مجـدد اقتصاد افغانسـتان و دسـت آوردهای این 

کشـور کـه در دو دهـه گذشـته بـا مشـکات زیـادی بدسـت آمـده 

اسـت نیـاز بـه تـداوم حامیت جامعـه جهانـی دارد.

بانـک جهانـی جمعـه 21 جـوزا بـا ارسـال خرنامـه ای به رسـانه ها 

گفتـه اسـت کـه معـاون بانـک جهانـی بـر تعهـد و حامیـت پایـدار 

بانـک جهانـی از افغانسـتان در مبـارزه با ویروس کرونـا تاکید کرده 

است.

معـاون بانـک جهانـی بـرای جنـوب آسـیا در ایـن سـفر بـا محمـد 

ارشف غنـی، رییـس جمهـوری کشـور، داکـر عبداللـه عبداللـه، 

پاینـده،  خالـد  محمـد  ملـی،  مصالحـه  عالـی  شـورای  رییـس 

رشکای  و  کابینـه  اعضـای  از  تعـدادی  و  مالیـه  وزارت  رسپرسـت 

کـرد. دیـدار  افغانسـتان  بین املللـی 

بـه نقـل از اعامیه هارتویگ شـیفر گفته اسـت: »به منظـور احیای 

مجدد وضعیت اقتصادی افغانسـتان که از شـیوع ویروس کوید۱۹ 

متاثـر شـده اسـت و حفاظـت از دسـت آورد های انکشـافی دو دهه 

اخیـر که با دشـواری زیاد به دسـت آمده، افغانسـتان نیازمند تداوم 

حامیـت بین املللـی اسـت تـا از ایـن طریق بتوانـد به سـوی  آینده 

مرفـه و صلح آمیـز حرکت کند.«

بانـک جهانـی ترصیـح کـرد کـه  خرنامـه می افزایـد کـه معـاون 

بانـک جهانـی یکجـا بـا رشکای بیـن املللـی بـه تـداوم حامیـت از 

افغانسـتان در راسـتای دسـت یافـن ایـن کشـور بـه خودکفایـی و 

رشـد اقتصـادی پایـدار متعهـد باقـی می مانـد.

معـاون بانـک جهانی برای جنوب آسـیا در جریان سـفرش به کابل 

در نشسـت سـاالنه کمیتـه رهـری صنـدوق بازسـازی افغانسـتان 

نیـز اشـراک کـرد و در مـورد نقـش ایـن صنـدوق در حامیـت از 

افغانسـتان جهـت بهبـود وضعیـت اقتصـادی و دسـت یافـن ایـن 

کشـور بـه خـود کفایـی بحـث کـرد. اعامیـه می افزایـد کـه آقـای 

شـیفر در دیـدار بـا مناینـدگان کشـورهای کمـک کننـده تعهـدات 

لـزوم  بـر  و  داد  قـرار  بررسـی  مـورد  را  جینیـوا  کنفرانـس  مالـی 

حامیـت از دولـت جمهوری اسـامی افغانسـتان بـرای تریع روند 

اصاحـات، تقویـت سـکتور خصوصـی و تـداوم ارائه خدمـات عامه 

کرد. تاکیـد 

اعامیـه ترصیـح می کنـد کـه به دلیل شـیوع ویـروس کرونـا، ابهام 

احتاملـی  کاهـش  و  افغانسـتان  امنیتـی  و  سیاسـی  اوضـاع  در 

کمک هـای جامعـه جهانـی، رشـد اقتصادی این کشـور سـیر بطی 

دارد. انتظـار مـی رود که میزان رشـد اقتصادی این کشـور در سـال 

۲۰۲۱ بـه یـک درصـد و در سـال ۲۰۲۲ بـه حـدود سـه درصـد 

برسد.  

بانـک جهانـی می فزایـد کـه پیشـبینی می شـود دولت افغانسـتان 

در  خدمـات  ارائـه  تـداوم  منظـور  بـه  نیـز  آینـده  سـال های  در 

خصوصـی،  سـکتور  از  حامیـت  آمـوزش،  صحـت،  بخش هـای 

ایجـاد زمینـه کار و کمـک بـه مـردم و جوامـع نهایـت آسـیب پذیر 

بـه کمک هـای جامعـه جهانـی همچنـان وابسـته باقـی مبانـد. در 

خرنامـه آضافـه شـده اسـت: »برنامه های انکشـافی بانـک جهانی 

بـه منظـور حامیـت از افغانسـتان در حـال حـارض در مطابقـت بـا 

چارچـوب مشـارکت کشـوری بـرای سـال های ۲۰۱۷ الـی ۲۰۲۱ 

تنظیـم و اداره می شـود. بانـک جهانـی مسـؤلیت مدیریت صندوق 

را کـه بزرگریـن منبـع واحـد فراهم سـازی  افغانسـتان  بازسـازی 

کمک هـای بین املللـی در چهارچـوب بانـک جهانی محسـوب می 

شـود نیـز برعهـده دارد.«

در خرنامـه عـاوه شـده کـه صنـدوق بازسـازی افغانسـتان و اداره 

انکشـاف بین املللـی که بخـش فراهم کننده کمک هـای باعوض 

بانـک جهانـی بـرای فقیرتریـن کشـورهای جهـان اسـت، بـه گونـه 

مشـرک سـاالنه بیشـر از یـک میلیـارد دالـر کمـک مالـی را برای 

افغانسـتان فراهـم می کننـد. در اعامیه بانک جهانی آمده اسـت: 

»اداره بیـن املللـی مالـی کـه بزرگریـن نهـاد توسـعه جهانـی بـا 

مترکـز بـر انکشـاف بخـش خصوصـی اسـت، در مجمـوع ۵۴.۵ 

میلیـون دالـر را بـه افغانسـتان تعهـد کـرده اسـت. اداره تضمیـن 

بـرای  جهانـی  بانـک  گـروپ  جانبـه  چندیـن  رسمایه گذاری هـای 

چهـار پـروژه رسمایه گذاری خصوصی در افغانسـتان تضمین هایی 

بـه ارزش ۱۲۱ میلیـون دالـر امریکایـی را پرداخـت کـرده اسـت.«

 علی رضا احمدی


