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 سویه دلتا، نوع جدید 
ویروس کرونا؛ عالئم آن ›شبیه 

سرماخوردگی شدید است‹

 رایزنی سران ناتو در مورد نوع 
رویکرد به چالش های 

روسیه و چین
 محققـان می گوینـد شـواهد نشـان می دهـد کـه عالئـم 
ابتـال به سـویه دلتـای ویروس کرونـا با عالئم شناخته شـده 
قبلی متفاوت اسـت و بیشـتر شـبیه سـرماخوردگی اسـت.

سـردرد، گلـودرد و آب ریـزش بینـی عالیم غالبی اسـت که 
در ارتبـاط با مـوارد ...

قصـد  ناتـو  عضـو  کشـورهای  سـران  بروکسـل  در   
دارنـد سیاسـت های خـود را از نـو تعریـف کننـد. ناتـو 
و  ضداطالعـات  کارزار  برابـر  در  را  خـود  می خواهـد 
حمـالت سـایبری روسـیه بهتـر مجهـز کنـد. مسـئله 

... دیگـر اهـداف اقتصـادی چیـن  

یـک  سـالگی  چهـل  آسـتانۀ  در  پـاور  ماریـان   

روزنامه نـگار معمولـی بـود و از رشایـط زندگـی اش 

ناراضـی،  و  بـود  مجـرد  ماریـان  نداشـت.  رضایـت 

بدهـکار بـود و اطرافـش پـر از دوسـتانی کـه ظاهـراً 

همـه موفق تـر از او بودنـد. امـا در همـۀ سـال های 

... مشـکالتش  بـرای  ماریـان  جوانـی 

 ورزشـکاران افغانسـتان قرار اسـت با آمادگی کامل 

در رقابت هـای جهانـی املپیـک رشکت کنند.

یونـس پوپلزی، سـکرتر جـرال کمیتـه ملی املپیک 

روز یکشـنبه )۲۳ جـوزا( بـه رادیـو آزادی گفـت کـه 

ورزشـکاران افغـان در  ...

بعـد  اتریـش،  تیـم ملـی  آرناتوویـچ، سـتاره   مارکـو 

از خوشـحالی جنجالـی بعـد از گل بـه مقدونیـه از 

مدافـع ایـن تیـم عذرخواهـی کـرد.

مارکـو آرناتوویـچ در نیمـه دوم بـازی شـب گذشـته 

اتریـش و مقدونیـه بـه زمیـن مسـابقه آمـد و موفـق 

شـد گل سـوم تیمـش را بـه مثـر برسـاند. بـا ایـن 

حـال خوشـحالی بعـد از گل ایـن سـتاره تیـم ملـی 

اتریـش بـا جنجـال فراوانـی ...

بایدن؛  با حضور  ناتو  نشست ســران 
افغانستان سرنوشت 
از موضوعات  
 اصلی است 
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هیچ کشف بزرگی در کار نیست 

اولین فلمی که در دوران کرونا 
فروشش از مرز صد میلیون 

گذشت 

هنری

 اوج نگرانی های مردم 
از تحوالت جنگ

پرده ی ابهام از قتل های 
هدفمند هزاره ها برداشته شود 

آرزوهای کودکان هزاره در حمله 
به مکتب سیدالشهدا خاکستر شد 

 در روزهـای اخیـر تحـوالت زیـادی در عرصه جنگ رخ 
داده اسـت کـه بـرای مـردم مایـه نگرانـی زیادی شـده 
اسـت. اگرچـه تحـوالت مثبـت هـم در روزهـای اخیـر 
کـم نبـوده اسـت امـا بخـش منفـی رخدادهـا بیشـتر و 
قابـل نگرانـی زیادتـر بـوده اسـت. مهـم تریـن رخدادها 

در بخـش هـای قابـل نگرانـی  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 

 

 

 امراللـه صالـح معـاون نخسـت رئیـس جمهـور 

طالبـان  گـروه  کـه  را  مناطقـی  کـه  می گویـد 

تـرف کرده و اسـمش را سـقوط گذاشـته اسـت، به گورسـتان 

ایـن گـروه مبدل خواهد شـد. به گفته وی پیـروی جنگجویان 

گـروه طالبـان یـک خـط باریـک اسـت و عقبه نـدارد.

معـاون رئیـس جمهور روز دوشـنبه 24 جوزا در صفحه فسـبوک 

خـود از گـروه طالبـان بـا عبارت گـروه جهل و وحشـت یاد کرده 

و گفتـه اسـت کـه در روش و رفتـار گـروه طالبـان با مـردم، هیچ 

نـوع تغییـر نیامـده بلکـه ایـن گـروه جاهل تـر و وحشـی تر شـده 

اسـت. وی تریـح می کنـد کـه آنهایـی کـه بـا گـروه طالبـان 

طالبـان  ]پیـروی[  خـط  ایـن  کـه  می داننـد  انـد  جنگیـده 

باریـک اسـت. معـاون رئیـس جمهـور بـه مـردم توصیـه می کند 

کـه فریـب تبلیغـات گـروه طالبان را 

نخورنـد. به قول، وی ایسـتادگی در 

برابـر گروه طالبان دفـاع از ارزش ها 

و کرامت انسـانی اسـت.

وی در آخـر یادداشـت خـود اضافـه 

هیـچ  طالبـان  گـروه  کـه  می کنـد 

پیامـی بـه انسـان ایـن کشـور غیـر 

او  نـدارد.  اطاعـت  درخواسـت  از 

خواسـت  کـه  می کننـد  تریـح 

افغانسـتان  مـردم  از  گـروه طالبـان 

زندگـی  بـه  متکیـن  خواسـت 

اسـت. برده گونـه 

ایـن درحالیسـت کـه طـی روزهـای 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  توسـط  ولسـوالی  چندیـن  اخیـر 

تخلیـه شـده و در آخریـن مـورد ولسـوالی خـان آبـاد  در قنـدوز 

و ولسـوالی صیـاد در والیـت رسپـل توسـط نیروهـای امنیتـی 

تخلیـه شـدند.

آگاهـان بـاور دارنـد کـه ایـن تخلیه هـا به خاطـر کاهـش تلفات 

جنگـی اسـت و اصـوال ولسـوالی ها و مناطـق دوردسـتی تخلیه 

می شـوند کـه رشایـط اکامالتـی سـخت دارد و هزینـه جنـگ را 

بـاال می بـرد، در حالیکـه ارزش جغرافیایـی و ایـن مناطق آنقدر 

اهمیـت نـدارد. امـا بـا ایـن وجـود، تخلیـه برخـی ولسـوالی ها 

تـا  و  شـده  مـردم  نگرانـی  سـبب  امنیتـی  نیروهـای  توسـط 

حـدودی فضـای تبلیغاتـی را بـرای جنگجویـان گـروه طالبـان 

فراهـم کـرده اسـت.

کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  ملـی  دفـاع  وزارت   

کـه  کنـدز  والیـت  خان آبـاد  ولسـوالی  مرکـز 

روز یکشـنبه توسـط نیروهـای امنیتـی تخلیه شـده بـود و در 

تـرف جنگجویـان گـروه طالبـان آمـده بـود، روز دوشـنبه 

)24 جـوزا( دوبـاره مرکـز این ولسـوالی از وجـود جنگجویان 

نیروهـای  کنـرول  بـه  و  شـد  پاک سـازی  طالبـان  گـروه 

دفاعـی کشـور در آمـد.

ایـن وزارت دوشـنبه 24 جـوزا با نر خربنامه ای گفته اسـت 

کـه نیروهـای دفاعـی و امینتـی بـا حامیـت قـوای هوایی در 

ولسـوالی »خان آبـاد« کنـدز عملیـات تصفیـوی را راه اندازی 

کـرده انـد کـه جنگجویـان گـروه طالبان تروریسـت بـا دادن 

تلفـات سـنگین از بازار ولسـوالی، قوماندانی امنیـه و تعمیر 

ولسـوالی بـه عقب رانده شـدند.

در خربنامـه عالوه شـده اسـت که در ایـن عملیات ۳۵ تن از 

جنگجویـان گروه طالبان کشـته شـدند و ۲۰ تـن دیگر آنان 

زخمـی شـدند. وزارت دفـاع ملـی می افزایـد کـه عملیـات 

تصفیـوی تـا رسکـوب کامـل و پاک سـازی از وجـود دشـمن 

در این ولسـوالی ادامـه دارد.

در تصاویـری کـه همـراه ایـن اعالمیـه توسـط وزارت دفـاع 

اجسـاد  کـه  می شـود  داده  نشـان  اسـت،  شـده  منتـر 

شـامری از جنگجویـان گـروه طالبـان در صحنـه نـربد باقی 

مانـده اسـت.

در  عملیاتـی  کـه  می کنـد  اضافـه  همچنـان  وزارت  ایـن 

ولسـوالی علی آبـاد والیت کنـدز نیز ادامـه دارد. در خربنامه 

وزارت دفـاع آمـده اسـت کـه شـب گذشـته، نیروهـای ویـژه 

اردوی ملـی بـا حامیـت قوای هوایـی، در ولسـوالی علی آباد 

والیـت کنـدز، عملیات تصفیـوی را راه انـدازی کردند که در 

ایـن عملیـات ۱۲ تروریسـت گـروه طالبـان بـه شـمول یـک 

قومانـدان قطعـه رسخ کشـته و ۱۵ تـن دیگـر آنـان زخمـی 

شـدند. ایـن درحالیسـت که بر بنیـاد گزارش های رسـانه ای 

در یـک مـاه اخیـر در حـدود 40 ولسـوالی در نقـاط مختلف 

کشـور بـه خصـوص در والیت هـای شـاملی کشـور به ترف 

جنگجویـان گـروه طالبان در آمـده اسـت. در تازه ترین مورد 

ولسـوالی خـان آبـاد در کندز و ولسـوالی صیـاد در رسپل به 

تـرف گـروه طالبـان آمـده بود.

عقـب  را  ولسـوالی ها  از  برخـی  تخلیـه  قبـال  دفـاع  وزارت 

بـود. کـرده  توصیـف  تاکتیکـی  نشـینی 

خـربی  اعالمیـه  چندیـن  نـر  بـا  همچنیـن  وزارت  ایـن 

 100 از  بیـش  گذشـته  روز  شـبانه  در  کـه  اسـت  مدعـی 

تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان نقـاط مختلـف کشـور در 

عملیات هـای نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور جان باخته 

. ند ا

 وزارت خارجـه افغانسـتان اعـالم کـرده کـه نگرانـی خـود را بـه 

نزدیکـی  »در  کشـور  ایـن  اتبـاع  از  تعـدادی  بازداشـت  دلیـل 

سـفارت افغانسـتان در تهران« با دولت ایران در میان گذاشـته 

وزارت  بـه  گزارشـی  در  تهـران  در  افغانسـتان  سـفارت  اسـت. 

خارجـه کشـور در کابـل نوشـته کـه مامـوران پولیـس ایـران روز 

یکشـنبه ۲۳ جـوزای »تعـداد زیـادی از مهاجـران افغـان را کـه 

بـرای انجـام کارهـای کنسـولی بـه ایـن سـفارت مراجعـه کـرده 

بودنـد، بازداشـت و بـه قصـد اخـراج از ایـران جـربا سـوار بـس 

کردنـد.« در اعالمیـه وزارت خارجـه آمـده کـه »نگرانـی جانـب 

افغانسـتان در پیونـد بـه ایـن رویـداد از طریـق سـفارت ایـران 

در کابـل و سـفارت افغانسـتان در تهـران بـا نهادهـای ذیربـط 

جمهوری اسـالمی در میان گذاشـته شـده اسـت و جانب ایران 

تعهـد سـپرده تا موضـوع را به صـورت همه جانبه بررسـی کند.« 

دولـت ایـران تاکنـون در ایـن مـورد واکنشـی نداشـته اسـت.

گـزارش  در  بی بی سـی؛  گـزارش  بـه 

بـه  تهـران  در  افغانسـتان  سـفارت 

ایـن  کـه  آمـده  کشـور  خارجـه  وزارت 

سـفارت  مقابـل  در  حالـی  در  افـراد 

افغانسـتان بازداشـت شـدند کـه اسـناد 

و پاسپورت های شـان در داخـل سـفارت 

»طـی مراحـل می شـد و در واکنـش بـه 

سـوی  از  افـراد  ایـن  رهایـی  تقاضـای 

سـفارت  کنسـولی  بخـش  مسـئوالن 

بـا  ایـران  پولیـس  مامـوران  افغانسـتان، 

دیپلامت هـا برخـورد توهین آمیـز کـرده و 

کرده انـد.« تهدیـد  اسـلحه  بـا  را  آنهـا 

براسـاس ایـن گـزارش، این دومین بار اسـت که نیـروی پولیس 

ایـران بـه مراجعیـن سـفارت افغانسـتان در تهـران حملـه کـرده 

و آنهـا را بازداشـت می کنـد. در ایـن گـزارش آمـده کـه مـورد 

قبلـی بـه تاریـخ ۱۲ سـنبله ۱۳۹۹ اتفـاق افتاده بود و سـفارت 

وزارت  اطـالع  بـه  مـورد  ایـن  در  را  خـود  اعـراض  افغانسـتان 

کـه  نوشـته  افغانسـتان  سـفارت  بـود.  رسـانده  ایـران  خارجـه 

»ایـن رفتـار در مغایـرت بـا موازیـن بین املللـی و اصـول مندرج 

در کنوانسـیون ویـن و اصـل مصونیـت مکان هـای دیپلامتیـک 

قـرار دارد.« شـاهدان نیـز گفته انـد کـه روز یکشـنبه مراجعـان 

سـفارت افغانسـتان در تهـران در برابـر سـاختامن ایـن سـفارت 

مامـور  چنـد  کـه  بودنـد  کشـیده  صـف  پاکسـتان  خیابـان  در 

انتظامـی بـه آنهـا حمله کـرده و آنهـا را به یک بـس زرد رنگ که 

بـا خـود آورده بودنـد بـا اجبـار سـوار کردنـد. هنوز از رسنوشـت 

ایـن بازداشـت شـدگان اطالعـی در دسـت نیسـت. 

امراهلل صالح: 
مناطقی که طالبان تصرف کرده، گورستان این گروه می شود 

وزارت دفاع: ولسوالی خان آباد به کنترول نیروهای امنیتی درآمد 

افغانستان از بازداشت مراجعان سفارت این کشور در تهران ابراز نگرانی کرد  5
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نُه ورزشکار از افغانستان در 
رقابت های المپیک شرکت 

می کنند 

 عذرخواهی ستاره اتریش بعد از 
شادی گل جنجالی

ورزشی



 

نشست سران ناتو با حضور بایدن؛ 
سرنوشت افغانستان از موضوعات اصلی است 

 نشسمت رسان ناتمو )پیمان آتالنتیمک شمالی( با رشکت 

جمو بایمدن، رئیس جمهموری آمریمکا و دیگمر رهمران عضو 

این سمازمان در بروکسمل آغاز شمد.

رهمران سمی کشمور  روی  در  رو  نشسمت  نخسمتین  ایمن 

اسمت. کرونما  همه گیمری  رشوع  از  پمس  ناتمو  عضمو 

دربماره  بحمث  کنمار  در  نشسمت  ایمن  در  ممی رود  انتظمار 

هزینه همای دفاعمی بمه مسمأله خمروج نیروهمای خارجمی 

از افغانسمتان، روابمط بما چیمن و روسمیه و مسمأله اوکراین 

نیمز پرداختمه شمود.

دونالمد تراممپ، رئیس جمهمور پیشمین آمریمکا کمه در متام 

دوره ریاسمت جمهموری خمود اغلمب ناتمو را تحقیمر کمرد 

و حتمی یمک بمار تهدیمد کمرد کمه از ایمن اتحماد امنیتمی 

خمارج خواهمد شمد.

امما جمو بایمدن اخیمرا در اجمالس رسان گمروه هفمت در 

بریتانیما اعمالم کمرد کمه ایماالت متحد »بازگشمته اسمت« و 

دوبماره بما متحدانمش در ارتبماط اسمت.

دو روز پیمش، ینمس اسمتولتنرگ، دبیمر کل ناتمو در یمک 

نشسمت خمری بما اشماره بمه بحمث دربماره افغانسمتان در 

ایمن نشسمت گفمت: »حضمور نظامی مما ] در افغانسمتان[ 

بمه پایمان می رسمد ولمی بمه حایمت از نیروهمای امنیتمی 

و ممردم افغانسمتان اداممه خواهیمم داد.« ایمن نخسمتین 

نشسمت رو در روی رهمران سمی کشمور عضمو ناتمو پمس 

ناتواعمالم  و  آمریمکا  اسمت.  کرونما  همه گیمری  رشوع  از 

از   ۲۰۲۱ ۱۱ سمپتامر  تما  را  نیروهایشمان  کمه  کرده انمد 

می کننمد. خمارج  افغانسمتان 

نظاممی  حضمور  بررسمی  از  همچنیمن  ناتمو  کل  دبیمر 

نیمز  کابمل  هوایمی  میمدان  در  سمازمان  ایمن  نیروهمای 

سمخن گرفمت و افمزود کمه امنیمت میمدان هوایمی پایتخت 

کشمورها  دیپلاتیمک  فعالیت همای  بمرای  افغانسمتان 

اسمت. حیاتمی 

کنمار  در  آمریمکا  رئیس جمهموری  اسمت  قمرار  همچنیمن 

رشکمت در نشسمت عموممی ناتمو، با رجب طیمب اردوغان، 

داشمته  خصوصمی  نشسمت  نیمز  ترکیمه  رئیس جمهموری 

باشمد. گفتمه شمده بحمث سمهم ترکیمه در امنیمت میمدان 

هوایمی کابمل، پمس از خمروج نیروهمای خارجمی یکمی از 

موضوعمات ایمن نشسمت خواهمد بمود.

ناتمو در افغانسمتان دارد  ترکیمه ۵۰۰ نیمرو در چارچموب 
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زملمی  اسمتازی  ځانګمړی  امریمکا  د  لپماه  سمولې  افغمان  د   

خلیلمزاد وایمي چمې هېمواد یمې لمه افغانسمتان رسه امنیتمي، 

اقتصمادي او بمري مرسمتو تمه اداممه ورکموي. خلیلمزاد دغمه 

څرګندونمې قزاقسمتان تمه د سمفر پمر مهمال د دغمه هېمواد له 

چارواکمو رسه د افغمان سمولې پمه اړه تمر خمرو وروسمته پمه 

پالزمېنمه نمور سملطان کمې د یموې خمري غونمډې پمر مهمال 

کمړې دي. هغمه د افغمان سمولې د پیاوړتیما لپاره د قزاقسمتان 

پمه ګډون د سمیمې هېوادونمو رول مهم وبالمه او زیاته یې کړه: 

“پمه افغانسمتان کمې د پرمختیما هدف ته د رسمېدو لپماره موږ 

لمه نمورو هېوادونمو رسه ګمډ کار کموو او زه دلتمه د دې لپماره 

راغلمی یمم چمې لمه چارواکمو رسه پمه دې اړه چې پمه ځانګړې 

توګمه متحمده ایماالت او قزاقسمتان پمه ګمډه او همم قزاقسمتان 

 پمه افغانسمتان کمې د پولیمو یما د ماشمومانو ګموزڼ واکسمین 

کمپایمن درېیمم پمړاو نمن پیمل شمو چمې پمه تمرڅ کمې بمه یمې 

د غرګمويل تمر ۲۷ ممې پمه ټمول هېمواد کمې شماوخوا ۹،۹ 

میلیونمه ماشمومانو تمه دغمه واکسمین ورکمړل يش.

د عاممې روغتیما وزارت پمه خرپاڼمه کمې راغمي چمې دغمه 

د  او  سمازمان  نړیموال  روغتیما  د  او  شمو  پیمل  نمن  کمپایمن 

ماشمومانو لپماره د ملګمرو ملتونمو د مالتړ ادارې )یونیسمف( په 

مرسمته تمر رسه کیمږي. رسچینمه لیکمي چمې د دغمه کمپایمن 

پمر مهمال به ۹،۹ میلیونه لمه پنځو کلونو د کم عمر ماشمومانو 

تمه د ګموزڼ واکسمین او لمه دوو تمر پنځمو کلونمو ماشمومانو تمه 

د البنمدازول یما د کوملمو د چینجمو ضمد تابلیمټ ورکړل يش.

پمه یموازې رس د سمولې د بهیمر د پرمختمګ او د اقتصمادي 

مرسمته  څمه  رسه  وګمړو  لمه  افغانسمتان  د  او  راتلونکمې  ښمې 

کموالی يش، خمرې وکمړم.” ده زیاتمه کمړه، د خپلمو ځواکونمو 

تر ایسمتلو وروسمته به امریمکا جنګ ځپلی افغانسمتان یواځې 

نمه پرېمږدي. ټاکل شموې ده، چې د ولسممر بایډن د اعالن 

لمه مخمې، د روان زیږدیز کال تر سمپټمر میاشمتې پورې ټول 

بهمرين ځواکونمه لمه افغانسمتانه ووځمي. زملي خلیلمزاد ویي 

: ” زمموږ ځواکونمه لمه افغانسمتان څخمه وځمي، خمو امریکا له 

افغانسمتانه نمه وځمي، مموږ بمه د افغانسمتان سمولې او ممي 

روغمې جموړې لپماره خپلمو هڅمو تمه ادامه ورکموو. ”

د امریمکا ځانګمړي اسمتازي ویمي، چې له افغانسمتان رسه به 

امنیتمي، اقتصمادي او بري مرسمتو ته اداممه ورکړو.

دا پمه داسمې حمال کمې ده، چمې د  امریمکا د بهرنیمو چمارو 

وزارت څمو ورځمې مخکمې لمه افغانسمتان رسه د ۲۶۰ میلیونه 

ډالمرو بمري مرسمتې اعمالن وکمړ. خلیلمزاد دا همم ویي چې 

د افغانسمتان پمه تمړاو یمې د روسمیې لمه ځانګمړي اسمتازي 

ضمیمر کابلموف رسه همم سمال مشمورې کمړې دي او دا لمړۍ 

بمه اداممه ولمري. د هغمه پمه وینما، د افغانسمتان د سمولې پمه 

تمړاو امریمکا او روسمیه پمه ګمډه کار کموي. د یادونمې ده چمې 

زملمی خلیلمزاد شماوخوا لس ورځمې مخکې کابل تمه راغلی و 

او دلتمه یمې له ولسممر ارشف غنمي او نورو سمیايس مرانو 

رسه سمال مشمورې وکمړې. هغمه بیما قطمر تمه والړ او هلتمه یمې 

د افغمان دولمت او طالبانمو لمه مذاکمرايت ټیمونمو رسه خمرې 

اتمرې کمړې دي.

د رسچینمې د معلوماتمو لمه مخمې، د ۲۰۲۱ میمالدي کال لمه 

پیلمه تمر دې دممه پمه هېمواد کمې د ماشمومانو د ګموزڼ ۴۱ 

پیښمې ثبت شموي او دغه ټولې پېښمې د هېواد په هغو سیمو 

کمې ثبمت شموي چمې ماشمومانو تمه یمې د واکسمین رسمول 

ناشموين دي. د افغانسمتان د عاممي روغتیما رسپرسمت وزیمر 

ډاکټمر وحیمد مجمروح ویمي چمې د هېمواد پمه ځینمو ځانګمړو 

سمیمو کمې ال همم لمه واکسمین څخمه ۳،۳ میلیونه ماشمومان 

پاتمې کیمږي او دغه سمتونزه د ډېمرې اندېښمنې وړ ده.  ده له 

ټولمو غوښمتي چمې ماشمومانو ته د حیمايت واکسمینونو او نورو 

اړینمو روغتیایمي خدمتونمو ته په رسمولو کې مرسمته وکړي. په 

خرپاڼمه کمې راغمي چمې د ۲۰۲۱ زیږدیمز کال لمه پیلمه تمر 

دې دممه پمه افغانسمتان کمې د ماشمومانو د ګموزڼ يموه مثبت 

پېښمه د لوممړي ډول او ۴۰ مثبتمې پېښمې د دویمم ډول ثبمت 

شموې دي. رسچینمه زیاتموي:» ټولمې پېښمې د هېمواد له هغو 

سمیمو څخمه راپمور شموي چمې ماشمومانو تمه یمې الرسسمی 

د هغموی د معافیمت د ورکولمو پمه خاطمر د پولیمو کمپاینونمو 

پمه بهیمر کمې ناشمونی دی.« د روغتیایمي چمارو متخصصیمن 

فلمج  ماشمومان  ناروغمي- چمې  ګموزڼ  د  ماشمومانو  د  وایمي، 

یمې  الر  یواځینمۍ  مخنیموي  د  او  لمري  نمه  درملنمه  کموي- 

واکسمین دی. افغانسمتان او پاکسمتان دوه هغه هېوادونه دي 

چمې تمر اوسمه همم د ماشمومانو د ګموزڼ ناروغمي پمه کمې لمه 

منځمه نمه ده تللمې. 

خلیلزاد: له افغانستان رسه امنیتي، اقتصادي او برشي مرستو ته دوام ورکوو

  په افغانستان کې ۹،۹ میلیونه ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین ورکول کیږي

کارتون

 

در روزهمای اخیمر تحموالت زیمادی در عرصه جنمگ رخ داده 

اسمت.  زیمادی شمده  نگرانمی  مایمه  ممردم  بمرای  کمه  اسمت 

نبموده  کمم  اخیمر  روزهمای  در  همم  مثبمت  تحموالت  اگرچمه 

نگرانمی  قابمل  و  بیشمر  امما بخمش منفمی رخدادهما  اسمت 

زیادتمر بموده اسمت. مهمم تریمن رخدادهما در بخمش همای 

بمه  هما  ولسموالی  مراکمز  از  برخمی  سمقوط  نگرانمی  قابمل 

دسمت دشممن و دسمت بمه دسمت شمدن برخمی از مناطمق 

اسمراتژیک بموده اسمت. بمر اسماس آممار موثمق طمی دو ماه 

افتماده  دشممن  بمه دسمت  ولسموالی   22 از  بیمش  گذشمته 

اسمت کمه یمک رقم بسمیار باال نسمبت به سمال های گذشمته 

اسمت. عمالوه بمر مراکز ولسموالی هما برخی از مناطق سموق 

بمه  نیمز  امنیتمی  نیروهمای  دفاعمی  سمنگرهای  و  الجیشمی 

دسمت طالبمان افتماده اسمت. در مجمموع ایمن تحموالت هم 

از رسعمت بسمیار بماال برخموردار بموده اسمت و همم بمه نظمر 

ممی رسمد کمه نوعمی بمی پروایمی از سموی نهادهمای امنیتی 

نسمبت بمه ایمن رویدادهما مشماهده شمده اسمت. بمی پروایی 

در حمدی اسمت کمه حتمی مقاممات محلمی در بلمخ گفته اند 

کمه دسمتور دارنمد بعضمی از مراکمز را بمه دشممن رهما کننمد 

امنیتمی  نیروهمای  بمرای  مناطمق  ایمن  در  مقاوممت  تموان  و 

دشموار و هزینمه بمر اسمت. همین مسماله سمبب شمده اسمت 

کمه همم انتقمادات زیادی از سموی ممردم متوجه دولت شمود 

و همم نگرانمی همای زیماد بمه وجمود آیمد. 

واقعیمت مسماله ایمن اسمت کمه متاسمفانه گمروه طالبمان بمه 

موازات سمبوتاژ روند صلح، جنگ را شمدت بخشمیده و پالن 

همای کالنمی بمرای تحمت فشمار قمرار دادن دولمت دارنمد. 

صلمح حداقمل از نمگاه جامعه بیمن املللی و مشمخصا ایاالت 

متحمده بمه نقطمه مهممی رسمیده بمود و امیدهمای زیمادی را 

برانگیختمه بمود. امما هممه دیدیمم کمه گمروه طالبمان اکنمون 

بیمش از یمک سمال اسمت عممال مذاکمرات را رها کمرده اند و 

عمالوه بمر دیپلاسمی در عرصمه بیمن املللمی و با کشمورهای 

مختلمف روی جنمگ رسمایمه گمذاری هنگفتمی کمرده اسمت. 

گمروه طالبمان در دوحمه قطمر عممال جامعمه بیمن املللمی را 

فریمب داد و بمه بسمیاری از اهمداف خمود دسمت یافمت. 

کشمورهای  خطرنماک  بمازی  ایمن  پشمت  در  تردیمد  بمدون 

حاممی گمروه طالبمان و اسمتخبارات منطقه قمرار دارند. فعل 

و انفعاالتمی کمه پمس از آغاز سمال جدید خورشمیدی صورت 

عقبمه  دسمت  بمه  جنمگ  مدیریمت  از  نشمان  اسمت  گرفتمه 

همای خارجمی گمروه طالبمان دارد. بمر اسماس گمزارش هما 

کشمورهای همسمایه افغانسمتان و برخی قدرت همای منطقه 

پمالن  افغانسمتان  در  متحمده  ایماالت  حضمور  مخالمف  ای 

بخمش  در  حداقمل  طالبمان  همای  کامیابمی  بمرای  وسمیعی 

هایمی از کشمور اتخماذ کمرده انمد. ایمن پمالن هما در اداممه 

شکسمت ایماالت متحمده در خاورمیانمه و منطقمه ماحمول آن 

صمورت گرفتمه اسمت. به همیمن خاطمر تقریبما مناطق هدف 

در افغانسمتان میمان کشمورهای منطقمه تقسمیم گردیمده و 

مشمخص گردیمده اسمت کمه در همر منطقمه کمدام کشمور و 

روی کمدام بخمش از گمروه طالبمان رسمایمه گمذاری کنمد. 

در مماه همای اخیمر بخشمی از این پمالن در والیمت هلمند با 

شکسمت مواجمه شمد و نیروهمای امنیتمی افغانسمتان درس 

خوبمی بمه طالبمان و حامیمان آن دادند. از همیمن رو به نظر 

ممی رسمد کمه از لحماظ زمانمی ایمن پمالن کممی بما تاخیمر 

مواجمه گردیمد و حتمی برخمورد قاطمع و قدرمتنمد نیروهمای 

نظمر در نحموه عممل  افغانسمتان در هلمنمد سمبب تجدیمد 

طالبمان نیمز شمد. اما تحموالت اخیمر در میدان جنگ نشمان 

ممی دهمد کمه در همر صمورت طالبمان و حامیمان منطقمه ای 

همای خویمش  پمالن  تطبیمق  دنبمال  بمه  آن  املللمی  بیمن  و 

هسمتند. 

دقیقما نگرانمی هایمی کمه از سموی ممردم ابمراز ممی گمردد و 

در روزهمای اخیمر به اوج خود رسمیده اسمت از همیمن ناحیه 

ایمن  نظمام  از مخالفمان درون  برخمی  اسمت. حتمی گاهمی 

تحموالت را تعممدی و پمالن شمده از طمرف حکوممت نشمان 

ممی دهنمد و بمه خمورد ممردم ممی دهنمد. اممری کمه محمال 

بما  سمازش  افغانسمتان  حکوممت  پالیسمی  هرگمز  و  اسمت 

گمروه طالبمان و یما معاملمه کالن تمر در سمطح بیمن املللمی 

از خماک  امنیتمی  نیروهمای  دفماع رسسمخت  اسمت.  نبموده 

برابمر دشممن در طمی سمال همای گذشمته  در  افغانسمتان 

نشمانه واضمح از اراده و عمزم رهمری حکومت افغانسمتان در 

مبمارزه بما دشممن را دارد. اما متاسمفانه برخی اشمتباهات و 

تحموالت سمبب ممی شمود که بمه نحوی گانمه ها و شمایعات 

را تقویمت کنمد. 

آن  در  بلکمه  نیسمت  دوسمتی  و  ممدارا  عرصمه  جنمگ  طبعما 

بمه  تحموالت  رسعمت  امما  دارد.  وجمود  پیمروزی  و  شکسمت 

گونمه ای بموده اسمت کمه حتمی مجمال توجیمه را از مسموالن 

امنیتمی نیمز گرفتمه اسمت. بسمیار طبیعمی اسمت کمه برخمی 

ایمن  و  دارد  وجمود  نیمز  هما  ناکارآممدی  و  هما  ناکارایمی 

ناکارآممدی ها سمبب سمیر حوادث بمر وفق مراد دشممن می 

گمردد. فرماندهمی جنمگ در برخمی از مناطق فاجعه اسمت. 

بمه عنموان مثمال سمقوط ولسموالی گیمزاب در والیمت ارزگان 

در  دایکنمدی  والیمت  مرکمز  نزدیکمی  تما  رسمیدن دشممن  و 

مرکمز کشمور فقمط بمه دلیمل بمی کفایتمی فرماندهمان جنگ 

و مسمئوالن امنیتمی بموده اسمت. در بسمیاری از نقماط نیمز 

همیمن قصمه وجمود دارد. 

 

 

در همیمن حمال هفته گذشمته )۸ جمون( آنتونمی بلینکن، 

وزیمر خارجمه آمریمکا بما اشماره وضعیمت افغانسمتان و در 

پاسمخ بمه نگرانی همای اعضمای مجلس در سمنا گفت: »ما 

نیروهمای خمود را خمارج می کنیمم امما از افغانسمتان کنمار 

منی کشمیم و همچنمان خیلمی دخیمل باقمی می مانیمم«.

بمه  کنمد  ارایمه  بیشمری  جزئیمات  کمه  ایمن  بمدون  او 

خمارج  کاممال  گفت:«مما  مجلمس  خارجمی  اممور  کمیتمه 

منی شمویم...ما آنجما باقمی می مانیمم. سمفارت مما باقمی 

مانمد.  باقمی خواهمد  مما همچنمان  برنامه همای  می مانمد. 

 وحیمد مجمروح رسپرسمت وزارت صحت عامه در نشسمت اسمتجوابیه 

مجلمس مناینمدگان می گویمد کمه موج سموم کرونا در کشمور 7 تا 10 

برابمر مموج اول گسمرده تر اسمت و اگمر ممردم هممکاری نکننمد کممر 

سیسمتم صحی کشمور می شمکند.

آقمای مجمروح کمه در نشسمت دیمروز دوشمنبه )24 جموزای( مجلمس 

صحبمت می کمرد، گفمت: »وزارت صحمت تافتمه جمدا بافتمه از سمایر 

ادارات نیسمت؛ مما از یمک دنیما محدودیت و مشمکالت رنمج می بریم؛ 

هرچنمد از موج همای اول و دوم درس همای زیمادی گرفتیمم و ظرفیمت 

کنونمی قطعما آنچمه در مموج اول بمود قابل مقایسمه نیسمت.«

او هشمدار داد، موج سموم کرونا، هفت تا ده برابر نسمبت به موج اول 

گسمرده تر است.

امما او تاکیمد کمرد: »تما هنوز قامت سیسمتم صحمی اسمتوار و »ما یک 

سمنگر را همم ترک نکرده ایم. ظرفیت شناسمایی ما بمه مراتب افزایش 

یافتمه؛ در 34 والیمت البراتموار پمی سمی آر ایجماد کردیمم/ می کنیمم و 

25 همزار تسمت رسیع انجمام داده ایم.«

بمه گمزارش خرگمزاری جمهور؛ رسپرسمت وزارت صحمت در خصوص 

رونمد آگاهمی دهی نیز گفت، یک رسوی معتر در افغانسمتان نشمان 

می دهمد کمه 99 درصمد مردم در ممورد خطرات ویمروس کرونا آگاهی 

دارنمد؛ امما عممل از یمک تما 3 درصد اسمت. »مما منحیمث وزیر صحت 

چمه کنم.«

او خاطمر نشمان کمرد، کسمی کمه از سمکتور صحمت انتقماد می کنمد، 

یک روز ماسمک نپوشمیده و یا یک روز از طبیبان تقدیر نکرده اسمت. 

امما داکمران تما نیمه های شمب کار می کننمد و با اندکی نارسمایی به 

مریضمان ممورد لمت و کوب پایوازان قمرار می گیرند ولمی بازهم با بدن 

کبمود رس بسمر مریض دیگمر می روند.

او در بخمش ایجماد بسمرهای جدیمد نیمز با اشماره بمه این که تما هنوز 

در اوج بحمران شمیوع ویمروس کرونما، سیسمتم صحمی ارائمه خدممات 

می کنمد، افمزود، شمار بسمرها در رسارس کشمور فقمط در ظرف یک 

شمبانه روز صمد درصمد افزایش یافته اسمت.

بمه گفتمه او، بما این وجمود، »تازمانی که قرنتین رعایت نشمود ما به در 

 مقام همای دولتمی در بادغیمس از کنمرول اوضماع امنیتمی در ایمن 

والیمت اطمینمان داده انمد و همچنمان گفته انمد چهار تن از کسمانی 

کمه در جریمان خالمی کمردن پایگاه همای امنیتمی دسمت داشمتند، 

شناسمایی شمده و دسمتگیر شمدند.

حسمام الدین شممس والمی بادغیمس در نشسمت خمری گفتمه کمه 

اوضماع امنیتمی در بادغیمس بعمد از حموادث اخیمر تحمت کنمرول 

اداره محلمی و نهماد امنیتمی در آممده اسمت.

متمام  حماال  کمه  افمزود  او  بادغیمس،  نریمان  رادیمو  از  نقمل  بمه 

شمده اند. مقمرر  نفمس  تمازه  نیروهمای  امنیتمی  کمربندهمای 

در همیمن حمال آقمای شممس از 

کسمانی  از  تمن  چهمار  بازداشمت 

کمه در خالمی کردن پاسمگاه های 

بیمان  داشمتند،  دسمت  امنیتمی 

کمرد.

کمه  می افزایمد  بماره  ایمن  در  او 

کسمانی دیگمر همم از ایمن والیمت 

شناسمایی  بما  و  دارنمد  وجمود 

دسمتگیر  قضیمه  ایمن  عاممالن 

شمد. خواهنمد 

بادغیمس  والمی  هممه  ایمن  بما 

شمش  جریمان  در  اسمت  گفتمه 

 ینمس اسمتولتنرگ، دبیمر کل ناتمو دیمروز )دوشمنبه، 

۲۴ جموزا( پیمش از آغماز نشسمت رسان ایمن پیمان، 

گفمت کمه برخمی از اعضمای ناتمو بمه شممول امریمکا و 

ترکیمه بمرای چگونگمی تأمیمن امنیمت میمدان هوایمی 

بین املللمی حاممد کمرزی، در حمال رأی زنمی هسمتند.

اسمتولتنرگ تأکیمد می کنمد کمه تأمین امنیمت میدان 

هوایمی بین املللمی حاممد کمرزی بمه اداممۀ کمک های 

دیپلوماتمان  حضمور  حفمظ  و  جهانمی  جامعمۀ  مالمی 

کشمورهای خارجمی در کابمل، بسمیار با اهمیت اسمت.

او افمزود: »برخمی از هم پیانمان ناتمو به شممول امریکا 

و ترکیمه بمه گ ونمۀ مسمتقیم وارد مذاکمرات شمده اند که 

چمه  گونمه بتوانیمم یک میمدان هوایی بین املللمی را در 

کابمل حفمظ کنیمم، چمون ایمن موضموع بمرای اعضمای 

ناتمو، بمرای اداممۀ کمک همای توسمعه ای و بمرای حفمظ 

افغانسمتان،  در  جهانمی  جامعمۀ  دیپلوماتیمک  حضمور 

بسمیار مهم اسمت.«

او می افزایمد: »مما بمرای نیروهمای دولتمی افغانسمتان 

کمک های ممان را اداممه خواهیمم داد و ایمن تعهمدی 

رییمس مجلمس منایندگان ضممن ابراز نگرانمی از وضعیت 

امنیتمی در کشمور می گویمد کمه حکوممت بایمد بما تغییمر 

پالیسمی های امنیتمی و بسمیج فراگیمر ملی از کشمور دفاع 

. کند

میمر رحمان رحانمی رییمس مجلمس مناینمدگان هنمگام 

صحبمت در نشسمت عموممی دیمروز دوشمنبه )24 جموزا( 

ایمن مجلمس گفمت کمه پیچیدگمی اوضماع امنیتمی کشمور 

بمه  و حممالت طالبمان  تهدیمدات  افزایمش سمطح  اثمر  از 

مراکمز ولسموالی ها و انفجمارات هدفمنمد بمر افمراد ملکمی 

بمه خصموص در غمرب کابل و شمهرهای دیگمر، او را عمیقاً 

کرده اسمت. نگمران 

آقمای رحانمی افزود، ممردم افغانسمتان در رشایط سمخت 

حممالت  روانمی  و  روحمی  فشمار  زیمر  و  گرفته انمد  قمرار 

جنمگ آوران ظمامل کمه هیمچ قاعمده اسمالمی و بمری را 

می کننمد. تجربمه  را  تلمخ  روزهمای  منی شناسمند، 

امما بمه گفتمه او، افرسان و رسبازان شمجاع و فمداکار بدون 

ایمن  برابمر  در  قموی  انگیمزه  بما  انتظمار  و  توقمع  کمریمن 

حممالت بمی رحانمه ایسمتادگی منموده و می کننمد.

»از  کمرد:  تاکیمد  او  جمهمور؛  خرگمزاری  گمزارش  بمه 

رهمران سیاسمی حکوممت و مدیمران سمکتورهای امنیتمی 

جمداً می خواهیمم تما از طریمق بسمیج فراگیمر ملمی ممردم 

افغانسمتان را در دفاع مسمتقالنه و خودی رشیک سماخته 

را  موجمود  جنگمی  تاکتیک همای  و  پالیسمی ها  متمام  و 

از  دفماع  در  کشمور  جوانمان  و  ممردم  تما  کننمد  تجدیمد 

ارزش هما، آبادی هما و جمان هموطنمان شمان وارد صحنمه 

بخشمند.« تقویمت  را  نظمام جمهوریمت  شمده مروعیمت 

امنیتمی  کمیسمیون های  بمه  رحانمی  آقمای  همچنیمن 

داخلمی و اممور دفاعمی مجلمس وظیفه داد تا متمام عوامل 

و اسمباب کمبودی هما را در سمکتور امنیتمی ممورد بررسمی 

بما  را  جماری  اوضماع  از  رفمت  بیمرون  طمرح  و  داده  قمرار 

مجلمس عموممی رشیمک سمازند.

بما ایمن وجمود برخمی مناینمدگان از رشایمط بمد امنیتمی 

والیت همای شمان ابمراز نگرانمی کمرده و حکوممت مرکمزی 

میمدان  امنیمت  اگمر مسمئولیت  کمه  اسمت  و گفتمه شمده 

هوایمی کابمل را بپذیمرد، ممکمن اسمت به نیروی بیشمری 

نیماز داشمت باشمد.

وزیمر دفماع ترکیمه هفتمه گذشمته گفته اسمت کمه ترکیه در 

نظمر دارد در افغانسمتان باقمی مبانمد امما ایمن بسمتگی به 

رشایمط تکنیکمی، سیاسمی و مالی دارد.

آمماده  کمه  کرده انمد  تاکیمد  هممواره  طالبمان  گمروه  امما 

پذیرفمن همر نموع حضمور نظاممی نیروهمای خارجمی در 

نیسمت. افغانسمتان 

می خواهیمم اطمینمان حاصمل کنیمم کمه رشکای مما همم 

کمرد.« خواهیمم  کار  زمینمه  ایمن  در  می ماننمد.  باقمی 

او افمزود کمه حضمور قدرمتنمد دیپلاتیمک آمریمکا عممال 

حضمور نیرومنمد برای ادامه حایت از افغانسمتان اسمت و 

ایمن که افغانسمتان دیگمر جدامانده در سمطح بین املللی 

نخواهمد بمود. ناتمو همچنیمن گفتمه کمه در نظمر دارد بمه 

اداممه  افغانسمتان  از  در خمارج  افغمان  نیروهمای  آمموزش 

بدهمد امما ایمن کمه ایمن آموزش هما در کمدام کشمور انجام 

می شمود، هنموز مشمخص نشمده اسمت. 

همر خانمه رسمیدگی کمرده منی توانیمم؛ اگمر در دو تا چهار هفتمه روزه 

رفمت و آممد نگیریمم کممر نظمام صحمی خواهد شکسمت ما از ایمران و 

هنمد قوی تر نیسمتیم.«

آقمای مجمروح در خصوص رفع کمبودی آکسمیجن در شمفاخانه های 

کشمور گفمت کمه انتقادهمای ملمت بجاسمت؛ امما بانمک جهانمی و 

بمرای  را  دالمر  میلیمون   104 قبمل  سمال  آسمیایی  انکشماف  بانمک 

خریمداری دسمتگاه های تولید آکسمیجن به صورت ممروط به دولت 

افغانسمتان داد و گفمت کمه ایمن پمول بمه یونیسمف داده می شمود و 

شما نظمارت کنید؛ اما یونیسمف تا هنموز این دسمتگاه ها را خریداری 

اسمت. نکرده 

به گفته او، قرار بود یونیسمف در 15 والیت دسمتگاه آکسمیجن نصب 

کنمد؛ امما بما وجمودی کمه رییمس جمهمور فشمار زیمادی آورد تاهنموز 

حتمی دسمتگاه های این سمازمان به کشمور نرسمیده و می گویمد که تا 

مماه سمپتمر این دسمتگاه هما به افغانسمتان خواهد رسمید.

او خاطمر نشمان کمرد: »خمدا هممراه ما کمک کمرد که توانسمتیم چند 

دسمتگاه تولیمد آکسمیجن را در کابمل پیدا کمرده و خریمداری کنیم.«

مجمروح اضافمه کرد که هم اکنون چهار شمفاخانه کویمد 19 در کابل 

با دسمتگاه های آکسمیجن مجهز شمده و برای بیاران از منبع تولید 

آکسمیجن داخلی خود اسمتفاده می کنند.

رسپرسمت وزارت صحمت در ممورد تهیمه واکسمین کرونما نیمز گفت که 

روند تطبیق واکسمین در کشمور ادامه دارد. 48 میلیون دوز واکسمین 

بمرای کشمور رضورت اسمت و از ایمن میان 41 میلیون دوز تهیه شمده 

و یما پولمش آماده شمده تا خریداری شمود.

بما ایمن وجمود، میمر رحمان رحانمی رییمس مجلمس مناینمدگان نیز 

ضعمف مدیریمت و کمبمود آکسمیجن را در شمفاخانه های کشمور یمک 

فاجعمه خوانمد و از کمیسمیون صحت ایمن مجلس خواسمت در رابطه 

بمه رفمع این مشمکالت اقمدام کند.

ایمن در حالمی اسمت کمه اخیمرا ممرگ و میمر ناشمی از شمیوع ویروس 

کرونما در کشمور بیشمر شمده اسمت؛ امما بما آنهمم دیمده می شمود کمه 

ممردم کممر بمه دسمتورات وقایموی توجمه دارند.

روز گذشمته عملیات هما زمینمی و هوایمی حمدود 80 تمن از طالبمان 

کشمته شمدند. گفتمه شمده کمه طالبمان ایمن آممار کمه اداره محلمی 

بادغیمس داده اسمت را رد می کنمد. امما تاکنمون اعالمیمه رسممی از 

بماره چیمز گفتمه نشمده اسمت. ایمن  سموی طالبمان در 

بما ایمن هممه والمی بادغیمس روز گذشمته بمرای بررسمی وضعیمت 

قمادس بمه ایمن ولسموالی سمفر کمرده اسمت.

قمرار اسمت عملیات همای پاکسمازی در ایمن ولسموالی راه انمدازی 

شمود و همچنمان کمربنده همای امنیتمی در ایمن ولسموالی تقویمت 

شود. 

اسمت کمه متاممی متحمدان ناتمو بمر آن پابند هسمتند.«

از سمویی هم، رییمس جمهمور ترکیه می گوید کمه ترکیه 

تنهما کشمور قابل اعتاد اسمت که پس از خمروج کامل 

نیروهمای خارجمی، ثبات را در افغانسمتان تأمین کند.

او افمزود: »امریمکا بمه زودی افغانسمتان را ترک می کند. 

از لحظمه  ای کمه آنجما را تمرک کردنمد، تنها کشمور قابل 

اعتمادی کمه بتوانمد رونمد و وضعیمت را در آنجما حفمظ 

کنمد، به گونمۀ آشمکار آن ترکیه اسمت.«

رهمران ۳۰ کشمور عضمو ناتو روز دوشمنبه در بروکسمل 

کنمار مسمایل دیگمر جهانمی،  تما در  آمده انمد  گردهمم 

را  پیمان  ایمن  نظاممی  حضمور  پایمان  چه گونه گمی 

گیرنمد. بحمث  بمه  درافغانسمتان، 

پیشمین  دفماع  وزیمر  گیتمس،  رابمرت  سمویی هم،  از 

امریمکا در مقالمه ای بمه نیویمارک تایممز نگاشته اسمت 

افغانسمتان،  از  امریکایمی  نیروهمای  خمروج  بما  کمه 

واشمنگن نبایمد اشمتباۀ دهه نمود را تکرار کنمد و تأکید 

کرده اسمت کمه معضل سمقوط کابل تنها به افغانسمتان 

نمه، بمل بمرای امریمکا نیمز درد رس سماز خواهمد شمد. 

را بمه بی توجهمی در برابمر کشمتار فرزنمدان ممردم متهمم 

کردنمد.

گلزممان نایمب مناینمده غمور در مجلمس با توجه به سمقوط 

گفمت:  طالبمان  دسمت  بمه  والیمت  ایمن  ولسموالی  چنمد 

»ولسموالی در حمال سمقوط اسمت؛ امما رسبمازان صمدای 

کممک خواهمی را بلنمد می کنمد، ولمی هیمچ پاسمخی را 

منی یابنمد؛ اگمر کممک منی کنیمد و فروختمه ایمد ممردم را 

خمر کنیمد کمه جوانمان شمان کشمته نشمود.«

عبدالظاهمر متیمم همم گفمت: »هانطموری کمه حکوممت 

مرکمزی در بماب حکومت داری مردم غمور را فراموش کرده 

انمد متاسمفانه در ایمن ایامی کمه جنگ در سمنگرهای غور 

فرامموش کرده انمد؛ همیمن  را  ممردم  ایمن  نیمز  اسمت  داغ 

کسمی کمه در وزارت دفماع می گفمت رس دشممن را می زنم 

و سمنگرش را ممی گیمرم، اممروز بدانمد کمه از بمی کفایتمی 

رس رسبازانمش زده می شمود و سمنگرهای شمان همم گرفته 

می شمود.«

بلقیمس روشمن مناینمده ممردم فمراه در مجلمس نیمز گفمت 

کمه در والیمت فراه دو ولسموالی در یک شمب سمقوط کرده 

اسمت؛ معاممالت بمر رس خمون فزنمدان ممردم اداممه دارد 

و قوماندان هما همر پوسمته را 10 تما 20 لمک بمه فمروش 

می رسمانند. امما بمه گفته خانم روشمن، ممردم و منایندگان 

مرگبمار  خاموشمی  وقمت  چمه  تما  مجلمس  ویمژه  بمه  ممردم 

اختیمار کنند که سمازمان های اسمتخباراتی چمه تصمیمی 

بمر رسنوشمت آنمان می گیرنمد.

او تاکیمد کمرد کمه »اگمر قرار اسمت والیات و یا ولسموالی ها 

را بمه طالبان تسملیم بدهنمد باید بدون خونریمزی این کار 

را انجمام دهنمد. و از خون ممردم برمند«.

ایمن در حالمی اسمت کمه اخیمراً سمقوط ولسموالی ها یکمی 

پی یکدیگر در رسارس کشمور شمدت گرفته اسمت؛ هرچند 

نهادهمای امنیتمی می گوینمد کمه بمه شمکل تاکتیکمی از 

مراکمز ایمن ولسموالی ها عقمب نشمینی کرده انمد، امما ایمن 

مسماله نگرانی همای زیمادی را در میمان ممردم بمه وجمود 

آورده اسمت. 

استجواب سرپرست وزارت صحت؛
 موج سوم کرونا 7 تا 10 برابر موج اول گسترده تر است 

والی بادغیس: اوضاع بادغیس تحت کنترول است  

رای زنی ها دربارۀ تأمین امنیت میدان هوایی کابل آغاز شده است 

رحمانی: حکومت با تغییر
 پالیسی های امنیتی و بسیج فراگیر ملی از کشور دفاع کند

محمد هدایت 

سرمقاله

اوج نگرانی های مردم 
از تحوالت جنگ



 

هدفمنـدی قتـل عـام هزاره هـا و اهـل تشـییع 

می گـردد،  افزون تـر  زمـان  گذشـت  بـا  افغانسـتان 

حمـات  گـواه  دوهفتـه،  هـر  میانگیـن  در  تقریبـا 

مرگبـار بـر علیـه ایـن قومیـت بزرگ کشـور هسـتیم، 

هـر حملـه ی کـه بـر علیـه هزاره هـا و جامعـه اهـل 

تشـییع صـورت می گیـرد، بـه شـکلی ابعـاد لئامـت 

و دنائـت آن غیـر انسـانی، فجیـع و خونبـار اسـت. 

جامعـه بهـت زده ی اهـل تشـییع این روزهـا بیش از 

هـر زمـان دیگـر بـا تـرس و هـراس در شـهر گشـت 

و گـذر می کننـد، در حـال حـارض ابعـاد جنایـات تـا 

آن حـد غیـر انسـانی و رقـت بـار اسـت کـه از سـطح 

مکاتـب، مسـاجد و دیگـر اماکـن عمومـی بـه درون 

موترهـای شـهری و مسافرکشـی رخنه منوده اسـت، 

مـردم بـه سـختی جـرأت می کننـد سـوار بـر موترهـا 

شـده و بـه محـل کار و وظایـف شـان حـارض شـوند. 

حاکمیـت  چـر  زیـر  جنایـات  تحمیـل  همـه  ایـن 

دولـت چـه پیامـی را بـه این مـردم مخابـره می کند؟ 

مـردم گـان دارنـد کـه طـی یـک اعـام دشـمنی 

در  کـه  حلقاتـی  توسـط  هدفمنـد  و  سیسـتاتیک 

چهره هـای  کنـون  تـا  امـا  می برنـد؛  رس  بـه  کابـل 

شـان آشـکار نگردیـده اسـت قربانـی ایـن جنایـات 

می گردنـد.

رس آغـاز چنیـن کشـتارهای هدفمنـد، در سـال 

94 در والیـت زابـل توسـط جنگجویان گـروه داعش 

شـاخه  حایـت  تحـت  کـه  شـد  گـذاری  تهـداب 

مـا رسـول دسـت کم در  انشـعابی طالبـان، گـروه 

سـه ولسـوالی والیـت زابـل فعالیـت داشـتند. ایـن 

آغـاز بدفرجـام، دیـری نگذشـت کـه بـه یـک رویـه ی 

عـادی در کشـور تبدیـل شـد و پـس از آن، تجمعات 

اعراضـات مدنـی یکـی پشـت دیگـری مـورد حملـه 

قـرار گرفـت کـه صدها نفر بـه خاک و خون کشـیده 

شـدند، در آن زمـان نیز مسـئولیت حمله بر جاعت 

دادخواهـان مدنـی هـزاره هـا و اهل تشـییع را گروه 

داعـش بـه عهـده می گرفـت. 

پـس از کشـته شـدن منصـور داد اللـه معـاون 

شـاخه انشـعابی طالبـان کـه داعـش تحـت حایت 

آنـان فعالیـت می کـرد، عبداملنـان نیازی کـه در آن 

زمـان سـخنگوی طالبـان خـود را معرفـی کـرده بـود 

رهربیـت ایـن شـاخه را بـه عهـده گرفـت و فعالیـت 

اش را در هـرات منتقـل کـرد، در هـان بحبوحـه 

چندیـن حملـه مرگبـار بـر مسـاجد هـزاره هـا و اهل 

تشـییع صـورت گرفـت کـه تبعـات خونبـاری از خود 

بـه جـا گذاشـت، پـس از کشـته شـدن مـا منـان 

بـه  رو  ایـن شـاخه طالبـان  فعالیـت  تقریبـا  نیـازی 

رکـود اسـت و پـرش کـه بـه عنـوان جانشـین وی 

گارده شـده اسـت قابلیت های خونخـواری در حد 

و اندازه هـای پـدرش را نـدارد، اکنـون از ایـن شـاخه 

انشـعابی طالبـان کمـر فعالیتـی گزارش می شـود؛ 

امـا بـا ایـن هـم مـوج حمـات برعلیـه جامعـه هـزاره 

و اهـل تشـییع فزون تـر از قبـل گردیـده اسـت، در 

میـان  دوحـه  مذاکـرات  آغـاز  بـا  همزمـان  حالیکـه 

آمریـکا – طالبـان کـه دو سـال پیـش رقـم خـورد، 

آمریـکا و دولـت افغانسـتان بارهـا اعـان کردنـد کـه 

هسـته های  و  ندارنـد  فعالیـت  کشـور  در  داعـش 

مرکـزی ایـن گـروه در نقاط مختلف کشـور که جوانه 

زده بـود نابـود گردیـده اسـت.

اکنـون سـئوال اساسـی ایـن اسـت بـا وجـودی 

دولـت  اعـام  بـه  بنـا  داعـش  فعالیـت  سـاحه  کـه 

برچیـده  از جغرافیـای کشـور  آمریـکا  و  افغانسـتان 

شـده اسـت و مـا نیـازی هـم کـه رصاحتـا کشـتار 

هـزاره هـا را بـه عهـده گرفتـه بـود در آغـوش خـاک 

خفتـه اسـت؛ پـس ایـن همـه فجایـع و حمـات روز 

افـزون توسـط کـدام شـخص و گـروه بـر ایـن جامعه 

کان کشـور اعـال می گـردد. هرچنـد سـخنگویان 

دولـت بارهـا پـس از هـر حملـه ی بـه نحـوی گـروه 

طالبـان را عامـل آن دانسـته انـد، طالبـان هـم بـا 

و  برائـت جسـته  ایـن حمـات  از  اعامیه هـا،  نـر 

مسـئولیت آن را بـه عهـده دولـت برگردانـده انـد. در 

ایـن میـان امـا سـوء ظن هـا در میـان مردم بـه چند 

دلیـل عمـده بیشـر به سـمت دولـت متوجه اسـت، 

ذهنیـت های پرسشـگری کـه در جامعه پـس از این 

حمـات نقـش بسـته اسـت بـر ایـن سـئواالت بـی 

پاسـخ رژه مـی رود، سـخنگویان دولـت در اظهـارات 

شـان بارهـا گفتـه انـد کـه ایـن حمـات کار طالبان 

اسـت، اگـر این گروه چنیـن حمات را انجـام نداده 

بـر  آنـان  بـه  جهـت  ایـن  از  آن  مسـئولیت  باشـند، 

می گـردد کـه باعث و بانـی فرهنگ سـازی این گونه 

حمـات در کشـور بـوده اند؛ اما این دالیـل، مقنع و  

محکـم نیسـت، دولـت در جهـت ابهام زدایـی از این 

حمـات پاسـخ های قناعـت بخـش تـر ارائـه منایـد. 

دلیـل دوم کـه علـت سـوء ظـن مـردم واقـع گردیـده 

اسـت، طفـره رفـن دولـت از تأمیـن امنیـت مراکـز 

تجمعـی شـیعیان اسـت، چنانچـه واضح اسـت غرب 

کابـل، عمدتـا جامعـه هـزاره و اهـل تشـییع زندگـی 

می کننـد، ایـن سـاحه از امن تریـن نقـاط کابـل بـه 

حسـاب می آمـد، چنانچـه در طـول دوران دو دهـه 

و  هـزاره  جامعـه  کشـور  در  دموکراسـی  حاکمیـت 

اهـل تشـییع بیشـرین همـکاری را در رشـد نظـام 

تهدیـدات  هیچگونـه  آنـان  جانـب  از  انـد،  داشـته 

امنیتـی متوجه دولت و سـائر هموطنـان عزیز نبوده 

اسـت، در نقاطـی کـه ایـن قومیـت سـکونت دارنـد، 

گروههـای تروریسـتی هـم اسـکان داده منی شـود؛ 

زیـرا رابطـه جامعـه هـزاره بـا ایـن گروههـا ذاتـا نـا 

سـازگار اسـت، مگـر اینکـه با علـل و عواملی توسـط 

از چهار سـال بدینسـو، از زمانیکه او 14 سـاله بود، 

همیشـه بـا کتابچـه اش بـود. شـکریه احمـدی عنـوان 

کتابچـه اش را "جمـات زیبا" انتخاب منـوده بود و همه 

چیـز را در آن قـرار مـی داد. در صفحـات ایـن کتابچـه، 

شـعرهای مورد عاقه وی – گاهی به کوتاهی یک سـطر 

و گاهـی یـک شـعر طوالنـی بـود ویـا نقاشـی هـای او، 

ماننـد یکـی از گل هـای رز گابـی ظریـف در این کتاب 

ترسـیم شـده بـود. تـاش هـای شـکریه احمـدی بـرای 

خوشنویسـی بـا نوشـن حـروف فارسـی نیـز در البـای 

ایـن کتابچـه قابـل رویت اسـت. 

امـا حـاال ایـن کتابچـه سـوخته و پـاره شـده اسـت. 

روزی, سـه حادثـه مبگـذاری بـه رسعـت پشـت رس هـم 

در مکتـب او در کابـل پایتخـت افغانسـتان رخ داد. در 

انفجارهای که در  هشـتم ماه می سـال 2021 رخ داد، 

نزدیـک بـه 100 نفـر کشـته شـدند کـه همگـی اعضای 

هـزاره بودنـد و بیشـر آنها دخران جوانـی بودند که تازه 

صنـف درسـی خـود را تـرک کـرده بودند.

اسـت.  مفقـود  تاکنـون  انفجـار  زمـان  از  شـکریه 

پـدرش عبداللـه احمـدی گفـت: "او این کتابچـه را همه 

جـا بـا خـود مـی برد."بـه یـاد منـی آورم کـه او را بـدون 

ایـن کتابچـه دیده باشـم. او حتـی از آن بـرای محافظت 

از چشـانش در برابـر آفتـاب اسـتفاده مـی کـرد. همـه 

چیزهایـی را که شـکریه دوسـت داشـت اینجا اسـت، در 

کتابچه." ایـن 

حملـه بـه مکتـب سیدالشـهدا بـرای هـزاره هـای 

افغانسـتان حتـی پس از حمات بسـیار زیـادی که علیه 

آنها در طول سـالهای گذشـته صورت گرفته بود، بسـیار 

آزار دهنـده بـود. ایـن حملـه بـار دیگـر نشـان داد کـه 

چگونـه سـتیزه جویـان گـروه دولت اسـامی کـه از هزاره 

بـه دلیـل قومیـت یـا مذهـب شـان بـه عنـوان مسـلان 

شـیعه متنفـر هسـتند و مایـل انـد تـا آسـیب پذیرتریـن 

قـر ایـن جامعـه را نیـز بکشـند.  ایـن مکتب کـه صنف 

هـای 1 تـا 12 را تدریـس مـی کنـد، صبـح هـا  پـران 

بعـد از ظهـر صنف های دخرانـه دارد. مهاجان منتظر 

ماندنـد تـا دخـران بـا پایـان یافـن روزشـان همـه از در 

خروجـی هـا بیـرون بیاینـد تـا بـه آنـان حملـه کنند. 

زهرا حسـنی که 13 سـال سـن دارد،  بیاد می آورد 

کـه چگونه اولیـن انفجار پایـش را پرتاب کرد. 

کـه در حـال  دیـدم  را  هـا  بـدن  "مـن  وی گفـت: 

سـوخن بودنـد، همـه فریـاد مـی زدنـد." او دانـش آموز 

دیگـری را دیـد کـه دسـتش را بلنـد مـی کرد و خواسـتار 

کمـک بـود. زهرا گفـت: "من قصد کمک به او را داشـتم 

و بعـد انفجـار دوم اتفـاق افتـاد و مـن دویـدم و دویـدم."

صحبـت  شـاگرد  از  خالـی  مکتبـی  در  کـه  زهـرا 

مـی کـرد، اشـک هایـش را پـاک کـرد و دسـت یکـی از 

دوسـتانش، مریـم احمـدی را گرفـت. مریـم کـه هیـچ 

نسـبتی با شـکریه ندارد گفت، "گناه ما چیسـت؟ اینکه 

مـا هـزاره هسـتیم؟ اینکه شـیعه هسـتیم؟". "آیـا گناه ما 

ایـن اسـت کـه درس مـی خوانیـم؟"

دشـت برچـی، منطقـه ای در کابـل که مکتب سـید 

امیـد هـزاره هـا  بـه  واقـع شـده اسـت،  آن  الشـهدا در 

سـاخته شـده اسـت. مدت ها بود که ایـن منطقه اصلی 

هـزاره نشـین پایتخـت بـود و پـس از سـقوط طالبـان در 

سـال 2001، هـزاره های مسـتضعف در جسـتجوی کار 

از سـنگرهای خـود از مرکـز افغانسـتان در ایـن منطقـه 

رسازیـر شـدند. دشـت برچی مکانـی بـرای زندگی کتله 

بزرگـی از مـردم تبدیل شـده اسـت.

نقاشـی هـای دیـواری در مکتـب سیدالشـهدا بـه 

دانـش آمـوزان نویـد مـی دهد که آمـوزش و کار سـخت، 

قفـل آینـده را بـاز مـی کند. در یک شـعار کـه روی دیوار 

بـزرگ و روشـن نقش بسـته اسـت، نوشـته شـده اسـت: 

"رویاهـای شـا فقـط با تخیل شـا محدود می شـوند".

امـا ایـن انفجارهـا رویاهـای ده ها کودک هـزاره در 

آنجـا را پـاک کـرد. در اینجـا تعداد کمی از آنها هسـتند:

نکبخـت علیـزاده، 17 سـاله ، آرزو داشـت کـه یـک 

داکـر شـود. عبدالعزیـز پـدرش از قـول او گفـت: "مـن 

مـی خواهـم بـه خانـواده ام و آدم هـای فقیـر مثـل مـا 

کمـک کنـم"

پـدر نوریـه یوسـفی گفـت کـه نوریـه 14 سـاله مـی 

خواسـت اینجینیـر شـود. او بهرین کلمه بـرای توصیف 

دخـرش را "مهربـان" توصیـف کرد. 

پـدر آمنـه رضـوی 17 سـاله در ایـن مصاحبه  گفت 

کـه آمنـه  همیشـه لبخند بـر لب داشـت. او امیـدوار بود 

که یـک جراح شـود.

عارفه حسـینی، 14 سـاله، شـعاری داشت که با آن 

زندگـی مـی کـرد: "هر جـا اراده وجـود دارد راهـی وجود 

دارد." او قـول داده بـود کـه روزی وکالـت کنـد. محمـد 

سـلیم، کاکای عارفـه بیان داشـت که عارفـه حتی وقتی 

تحصیـل مـی کـرد، بـه عنـوان خیـاط بـرای کمـک بـه 

خانـواده اش کار مـی کـرد. 

سـاله،   15 علیـزاده  فرشـته  عمـه  گفتـه  بـه  نظـر 

فرشـته در صنـف هایـش خـوش درخشـید و دو بـار  در 

صنـف هایـش را امتحـان سـویه داد تـا صنـف هایـش را 

رسیعـر از دیگـر دانـش آموزان بخواند. فرشـته همیشـه 

بـه خانـواده اش مـی گفـت روزی مـی خواهـد روزنامـه 

نـگار شـود.

خواهـر بزرگـر حدیثـه احمـدی 16 سـاله گفـت 

کـه حدیثـه نابغـه ریاضـی بـود و آرزو داشـت در آینـده 

ریاضیـدان شـود. او همیشـه مشـکات ریاضـی فاطمـه 

خواهـر بزرگـش را حـل مـی کـرد و او را اذیـت مـی کـرد 

کـه اگرچـه بزرگر بـود، اما خواهر کوچکـش الیق تر بود 

. بـرای بـه دسـت آوردن پـول بـرای خانـواده فقیـر خـود 

و پرداخـت هزینـه هـای صنـف هـای خصوصـی ریاضی 

اش، حدیثـه قالیـن مـی بافـت.

بـرادرش حمیداللـه گفت فرزانه فاضلی 13 سـاله ، 

در خانواده اش بسـیار شـوخ بود. او همچنیـن در اوقات 

فراغـت خـود قالیـن مـی بافـت تـا بـرای خانـواده اش 

درآمـد کسـب کنـد. وقتـی او بـرادر کوچکـرش را اذیـت 

منـی کـرد، در نوشـن کارهـای خانگی اش بـه او کمک 

مـی کرد.

سـاله،  سـجادی 14  صفیـه  گفـت:  علـی  پـدرش 

بـرای آموخـن دروس زبـان انگلیسـی خـود، لبـاس می 

فروخـت. علـی بـا گریه بـه دخرش می بالیـد که چگونه 

دخـرش همیشـه باالتریـن منـرات را داشـت

علیـداد پـدر حسـینای 13 سـاله مـی گویـد کـه 

دخـرش  همیشـه در آشـپزخانه بود تا بـه مادرش کمک 

مـی کـرد. او عاشـق آشـپزی بـود، امـا آرزو داشـت دکـر 

شـود. او لبـاس هـای را که سـاخته بـود را در یـک دکان 

نزدیـک خانـه شـان مـی فروخت تـا درآمـد اضافـی برای 

خانـواده اش بدسـت آورد.

محمدامیـن حسـینی گفـت کـه دخـر 16 سـاله 

او عاقلـه او را بیـش از دیگـران دوسـت داشـت. او بـرای  

پـدرش شـعر مـی خوانـد و امیـدوار بـود کـه دکر شـود.

در مکتـب سـید الشـهدا دانـش آموزانـی کـه زنـده 

مانـده بودنـد گریه کردند و یکدیگـر را در آغوش گرفتند. 

برخـی عصبانـی بودند.

مریـم گفـت هزاره ها امیـدی به دولـت ندارند چون 

انجـام  بـرای جلوگیـری از حمـات  دولـت هیـچ کاری 

اسـت. نداده 

وی گفـت: "فقـط خدا می تواند مـا را نجات دهد." 

"از دیگران، ما هیـچ انتظاری نداریم."

همـکاری عنـارص خـاص بتواننـد ایـن حمـات را در 

ایـن سـاحات راه انـدازی مناینـد. سـئوال سـوم این 

اسـت کـه عاملیـن ایـن حمـات هیچـگاه بازداشـت 

نگردیـد، بـه طـوری کـه در صفحات رسـانه ها حضور 

یافتـه باشـند و بـه صـورت آزادانـه مـورد پرسـش و 

امنیتـی  نهادهـای  گیرنـد،  قـرار  پاسـخ شـهروندان 

در حـد یـک ادعـای نـه چنـدان مسـتحکم، پـس از 

هـر حملـه، اعـام کـرده انـد کـه تعـدادی را بـه جرم 

و  سـاحات  فـان  علیـه  بـر  حمـات  سـازماندهی 

تجمعـات بازداشـت منوده اند و با نـر تصاویری در 

فضـای رسـانه ی، بـه اطـاع مـردم رسـانیده انـد؛ اما 

ایـن نحـوه بازداشـت و بـه اعـان سـپردن، ذهنیـت 

عموم را قانع نسـاخته اسـت؛ زیرا مسـتندات محکم 

گـردد  حاصـل  شـهروندان  قناعـت  آن  طبـق  کـه 

هیچـگاه در اختیـار عمـوم قـرار نگرفتـه اسـت.

بـوی  کـه  وسـیع  پیانـه ی  ایـن  بـه  جنایاتـی 

و  کشـورهای  از  بسـیاری  و  می دهـد  کشـی  نسـل 

تحـت  را  آن  ماهیـت  املللـی،  بیـن  سـازمان های 

عنـوان جرایـم نسـل کشـی اعـان کـرده انـد، لـزوم 

قبـال دسـت هـای  در  اسـناد محکـم دولـت  ارائـه 

ایـن جنایـات اسـت، در هـر کشـوری  پـرده  پشـت 

کـه بـه ایـن پیانـه جنایـات هولنـاک برعلیـه گـروه 

اجتاعـی خـاص اتفاق بیافتـد، نه تنها کـه مقامات 

دولتـی منی توانند بر مسـند شـان تکیـه بزنند؛ بلکه 

متـام طـول و عـرض دولـت در تـاش و تکاپـو مـی 

افتنـد تـا عاملیـن آن را هرچـه عاجـل شناسـایی و 

دسـتگیر منـوده و جهـت کسـب اعتـاد شـهروندان 

و  بازجویـی  در  را  اعتـاد  اعـاده  رونـد  هرگونـه 

اعرافـات تروریسـت هـا بـا مـردم رشیـک میسـازند، 

حتـی طـی پرسـش و پاسـخ حضـوری هم که شـده، 

دولـت سـوء ظـن هـا را بـر طـرف منـوده و عاملیـن 

مـردم  بـه  هـا  کننـده  حملـه  زبـان  از  را  آن  اصلـی 

بجـز  افغانسـتان  دولـت  امـا  می مناینـد؛  معرفـی 

چنـد تـا اظهارات سـطحی و بـدون مـدارک و دالیل 

مسـتحکم توسـط سـخنگویان اش آن را به نوعی به 

طالبـان نسـبت داده انـد کـه ایـن اظهـارات ضعیف 

در عـوض اینکـه بـه فاصلـه و شـکاف میـان دولـت – 

ملـت کمـک منایـد در گسـرش شـکاف بیشـر می 

افزایـد.

دولـت اگـر بقـای خـود را وابسـته بـه حایـت 

نـگاه  در  کـه  ندهـد  اجـازه  می دانـد،  مـردم 

منی توانـد  وقتـی  دولـت  باشـد.  مظنـون  مـردم 

طبیعـی  دهـد،  انجـام  درسـت  را  مسـوولیت هایش 

اسـت کـه قضـاوت مـردم در برابـر آن منفـی خواهـد 

بـود. شفاف سـازی این جنایات و شناسـایی عامان 

انجـام  و  فـوق  تذکـرات  اجـرای  همین طـور  و  آن 

اقدامـات مقتضـی بـرای پیش گیـری از تکـرار ایـن 

جنایـات، تنهـا راه تغییـر قضاوت هـای منفـی مـردم 

در برابـر دولت اسـت. متولیان امـور باید درک کنند 

کـه نـگاه منفـی و توأم با شـک و تردید مردم نسـبت 

بـه دولـت، خطرنـاک اسـت. ایـن نـگاه می توانـد در 

درازمـدت بـرای دولت آسـیب زا متام شـود و شـکاف 

بیـن جامعـه قربانـی و دولت را افزایـش دهد، از این 

رو، پیـش از اینکـه کنـرل امـور مملکـت از اختیـار 

دولـت خـارج گردد، الزم اسـت که پـس از این تغییر 

رویـه داده و شـنیدن صـدای مـردم را نسـبت بـه هر 

امـری اولویـت رفتـاری شـان قـرار دهنـد.

پرده ی ابهام از قتل های هدفمند هزاره ها برداشته شود

3
www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4238   سه شنبه   25  جوزا  1400   15  جون  2021 

آرزوهای کودکان هزاره در حمله  
ــهدا خاکستر شد به مکتب سیدالش

  منبع: استارس اند استریپس

 سید لطیف سجادی

   ترجمه: محب ناجی



 

هـدف

8

7

6

5

4

3

2

1

HGFEDCBA

32
98

    
    

    
    

د   
دا

 اع
ی با

باز
ب 

وا
 ج


34
98

    
    

    
    

ه   
مار

 ش
و 

وک
ود

 س
ب 

وا
ج

 بازی با اعداد              3299
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3194    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3470
وزیرسفید را در خانه  c7 حرکت دهید. 

3499

جواب هدف         2947
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ثور
تالش های شــما در محیط کاری منجر به ســود زیادی برای شما خواهد شد. 
روابــط تان تحت تاثیر محیط اطراف قرار می گیرد. باید از مالقات با دوســتان 

اجتناب کنید و به دقت رانندگی کنید، زیرا در خطر تصادف هستید.

جوزا
شریک عاطفی تان ممکن است بدون هیچ گونه دلیلی شما را سرزنش کنید آرام 
باشــید و از بحث کردن اجتناب کنید! احتماال بخواهید که به خانواده مخصوصا 

شریک عاطفی تان بیشتر توجه کنید.

سرطان
ممکــن اســت که درگیر یــک بحث و دعــوا در محیط کاری شــوید زیرا 
شــایعاتی توســط یک خانم بزرگ تر در اطراف تان پخش شده است. همه 

چیز به زودی به حالت نرمال باز خواهد گشــت.

اسد
بــه دقت امروز رانندگی کنید! زیرا مســتعد تصادف کردن هســتید. اطمینان 
حاصل کنید که از نظر فنی اتومبیل تان مشــکلی ندارد. باید از حدس و گمان 

اجتناب کنید.

سنبله
امروز به نظر می رســد که بسیار مشغول هســتید، و مشکالت زیادی در محیط 
کاری داریــد که حل کنید. همکاران تان ظاهرا قصد ندارند که از شــما حمایت 
کننــد. آرامش خود را حفظ کنید وگرنه چیزی خواهید گفت که بعدا پشــیمان 

خواهید شد.

حمل
یکی از اعضای خانواده ممکن است به وعده ای که برای پول دادن داده بود عمل 
نکند. سرزنشش نکنید! ممکن است دالیل منطقی داشته باشد. سعی کنید که 

امروز بیشتر انعطاف پذیر باشید زمانی که با خانه و خانواده برخورد می کنید.

میزان
ممکن است به دلیل برخی ســوتفاهم ها که با رئیس تان ایجاد شده است 
کمی عصبی باشــید. به آن چیزی که می گویید دقــت کنید! باید آرامش 
خود را حفظ کنید زمانی که با شریک عاطفی تان صحبت می کنید وگرنه 

هماهنگی را در خانه از بین می برید.

عقرب
تا قبل از ظهر ممکن است اخبار طوالنی مدتی را در ارتباط با رفتن به سفری 
شخصی دریافت کنید. شریک عاطفی تان با زمان این سفر موافق نیست. و با 

یکدیگر تصمیم خواهید گرفت که سفر را کنسل کنید.

قوس
به نظر می رســد که کمی عصبی هستید و از استرس داشتن کالفه شدید. از 
هر گونه بحث و دعوا اجتناب کنید! زیرا که مستعد مشکالت سالمتی هستید، 
احتماال بخواهید که از رفتن به ســفرهای طوالنــی مدت انجام مالقات های 

کاری اجتناب کنید.

جدی
امروز صبح ممکن است با مشکالتی در محیط کاری با یکی از همکاران تان 
مواجه شوید. دلیل این اختالف نظر به دلیل سرمایه گذاری مهم است. باید 

از بحث کردن اجتناب کنید و بهترین کار این است که به سازش برسید.

دلو
حوادث غیر منتظره ای مانع اجرای برنامه های تان خواهد شد. از یک کسب وکار 
انتظاری نداشته باشید، وگرنه نامید خواهید شد. سعی کنید که گرفتن تصمیمات 
مهم را به زمان دیگری موکول کنید و از یکدفعه ای واکنش نشان دادن اجتناب 

کنید..

2948

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 19  کلمه: عالی 

نعمت ـ ناعم ـ نعیم ـ مانع 
ـ منع ـ خانم ـ خان ـ تن 
ـ نیت ـ نام ـ نما ـ امین ـ 
میناـ  تمناـ  متنـ  عیانـ  

منتـ  خاینـ  خیانت.
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 جوآنا اسکاتز

حوت
ممکن است یک کاری را شروع کنید که سود زیادی داشته باشد به شرط آنکه از 
انتقاد کردن اجتناب کنید. سعی کنید بیشتر درک کنید و انعطاف پذیر در برابر 

همکاران و شریک عاطفی تان باشید.

 شطرنج                     3471

ا

آب پاش ـ ایتالف ـ باآبوتاب ـ تابدار ـ ثالوث ـ جادویی ـ چاخان ـ حارث 
ـ خاطب ـ داداش ـ ذایقه ـ رابع ـ زاغه ـ ژاکت ـ ساجد ـ شیوخ ـ صورت 
ـ ضروریــه ـ طیب ـ ظلمت ـ عینی ـ غوطه ـ فینال ـ قورق ـ کین توز ـ 

گیرا ـ لیوان ـ مینو ـ نیم خیز ـ هیجان ـ یونجه.
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او برنامۀ یک ساله اش را با اثر کالسیک سوزان جفرز آغاز کرد؛ ترس را احساس 

کن و هرطور شده انجامش بده. برای ماریان عمل کردن به این کتاب به معنای 

چرتبازی، مدلینگ و ترسناک تر از همه، گفت وگو با غریبه ها بود. در دوره های 

درمانی تونی رابینز از میان ذغال های داغ عبور کرد، برای خود چک های کالن 

نوشت، با این امید که با توجه به قدرت »راز«، پول واقعی به دستش برسد، 

سعی کرد با فرشته ها مرتبط شود و همچنین تالش کرد متام اضطراب هایش 

را پشت رس بگذارد. کتاب های خودیاری ای که ماریان انتخاب کرده بود از 

آن دست کتاب هایی بودند که وعده می دادند هر چیزی را توضیح بدهند 

و میلیون ها طرفدار پر پا قرص خود را به رخ می کشیدند، هامن کسانی که 

احتامال در مهامنی دوست ندارید کنارشان بایستید.

اما کسی از دست پاور فرار منی کرد، حتی خود بریتانیایی ها که همیشه 

عینک بدبینی به چشم دارند. در عوض، »از افراد موفق ایمیل هایی دریافت 

کردم که می گفتند من خیلی با این مسئله مواجه می شوم یا من با این مسئله 

درگیرم«. پاور اخیراً در بازدید از یک کتابفروشی  در مرکز لندن دید که بخش 

کتاب های خودیاری  به تنهایی اندازۀ کل کتابفروشی بود. 

این بخش زیرمجموعه هایی با عنوان »روحی« )با زیرمجموعۀ فرشتگان( و 

»تفکر هوشمند« را در خود داشت؛ تفکر هوشمند شامل همه چیز می شد از 

استیون پینکر تا کتاب های کارآفرینی و موفقیت )کتاب های خودیاری ای که 

آقایان از خرید آن ها خجالت منی کشند(. 

موج جدید متایل به »بهروزی« و »ذهن آگاهی« به مبتدیان امکان می دهد 

بدون بدنامی همیشگِی اصطالح »خودیاری« دربارۀ خودبهسازی گفت وگو 

کنند. و در میان جوان ترها کارهای مانند کریستال درمانی، که پیش از این در 

حاشیه بودند، وارد جریان اصلی می شوند. پاور بیان می کند »متام چیزهای 

مربوط به جادوگری امروز بسیار رایج هستند، به ویژه در میان زنان جوان. 

و همچنین شمن باوری. در حوالی هکنی محال است به سوپرمارکت بروید 

و صدای کسی به گوشتان نخورد که تلفنی دربارۀ تجربۀ معجون آیاهواسکا 

صحبت می کند«. پس ماموریت پاور این بود که در دریای تبلیغات شناور 

مباند و راه خود را باز کند. در نهایت راهکار او هامن درمان های قدیمی بود. 

در بریتانیا، این کار بزرگ تر از تصور افراد است. پاور می گوید: »فکر می کردم 

اگر کسی به رساغ درمان برود یا باید مشکالت جدی و واقعی داشته باشد 

یا کابوس لذت. عادت پنهان کردن احساسات هنوز در میان بریتانیایی ها و 

ایرلندی ها رایج است. یا این عادت که با نوشیدن احساسات خود را بیرون 

بریزند«. درمانگِر پاور بود که کمک کرد بفهمد چرا پروژه اش با شکست مواجه 

شد و چرا ممکن نیست »خود را با هامن مغزی درمان کنید که برایتان مشکل 

ایجاد کرده است«. پاور در نهایت دریافت که مترکز همه جانبه روی خودش به 

بررسی بیرونی هم نیاز دارد. او می گوید: »فکر می کردم هرچه بیشرت دربارۀ 

خودم بیاندیشم پاسخ های بیشرتی می یابم. 

اما این طور نشد. هرچه بیشرت به خودم می اندیشیدم مشکالت بیشرتی 

می دیدم و بیشرت با خودم درگیر می شدم و از مردم جدا می افتادم«. 

دوستان و خانوادۀ او ابتدا حامی اش بودند اما تردید داشتند و منی فهمیدند 

چرا کسی که آن قدر دوستش داشتند مجبور بود این قدر سخت روی خود 

کار کند تا مشکالتی را حل کند که فقط خودش می دید. آن وقت مشکل 

ارتباط صمیمی با دیگر افراد پیش آمد. هرچند یافنت رشیک زندگی از اهداف 

همیشگی خودیاری است، پاور برای رسیدن به یک راهنامی ازدواج زمان نیاز 

داشت؛ کتاب همرست را پیدا کن اثر متیو هوسی که نشان می دهد مالقات با 

همرِس بالقوه از اساس یک بازی اعداد است.  او با پیروی از دستورات کتاب 

دست به کار شد و با غریبه ها ارتباط گرفت و قرارهای خسته کنندۀ اینرتنتی را 

ترتیب می داد اما در مقابل او ادیسه ای رمانتیک قرار منی گرفت. 

ماریان پاور در آستانۀ چهل سالگی یک روزنامه نگار معمولی بود و از 

رشایط زندگی اش رضایت نداشت. ماریان مجرد بود و ناراضی، بدهکار 

بود و اطرافش پر از دوستانی که ظاهراً همه موفق تر از او بودند. اما در 

همۀ سال های جوانی ماریان برای مشکالتش فقط یک راه حل داشت: 

خواندن کتاب های خودیاری بیشرت. پاور از بیست وچهار سالگی درگیر 

خواندن کتاب های خودیاری شده بود و بدون عمل کردن به هیچ کدام 

از توصیه های فقط رساغ کتاب بعدی را می گرفت. تا اینکه یک روز 

تصمیم گرفت زندگی اش را تغییر بدهد. چه می شود اگر هر ماه از 

دستورات یک کتاب خودیاری پیروی کنم؟

روز بعد از جشن سال نو روزی خسته کننده و کسالت بار است و لندن 

رستارس به خامرْی می ماند که زیر لب دربارۀ جنوری بدون الکل و 

دیگر تصمیم های ناممکن حرف می زند. برای مالقات با ماریان پاور روز 

خوبی است، بسیار شبیه صبِح پنج سال پیش که کنار آب گل آلود و 

رسد برکه ای در پارک همپستید هیت ایستاده و آمادۀ شنا بود.

آن روز، در سال ۲۰۱۴، ماریان تصمیم گرفته بود خودش را تغییر 

بدهد و دربارۀ آن در وبالگش بنویسد. نقشۀ ساده ای داشت. هر 

ماه کتاب خودیاری جدیدی را انتخاب می کرد و با متام وجود از 

دستوراتش پیروی می کرد. 

ترس را احساس می کرد اما هرطور شده انجامش می داد، قدرت 

درونی اش را آزاد می کرد، شجاعانه زندگی می کرد و )اگر همه چیز 

طبق برنامه پیش می رفت( خود را درمان می کرد. اما، در میان مارپیچ 

خودبینی و بی اعتامدی به خود، زندگی اش در معرض نابودی کامل 

بود. کتاب ماریان پاور، کمکم کن!، مسیر ناهمواری را نشان می دهد 

که او طی کرده: از »یک خامری صبحگاهی که زندگی اش را عوض 

کرد« تا نوع متواضعانه تری از خودآگاهی. پاور که حین خوردن کیک 

و چای در کافه ای در شامل لندن دربارۀ این تجربه با من گفت وگو 

می کند، صمیمی و احساساتی است؛ او می گوید یکی از عواقب 

تالش برای بهبود خود این است که کوچک ترین چیزها اشک آدم را 

درمی آورد.

پاور پیش از آن که در پی خودبهسازی برود، کتاب های خودیاری را 

چون خوراکی خوشمزه و خاطره انگیز می دانست. 

تخیلی که این کتاب ها در خود داشتند به تنهایی کافی بود؛ خیاالتی 

درباره پولدار شدن، الغر شدن و عاشق شدن، به ویژه برای ما که 

عادت داشتیم کتاب های آشپزی حرفه ای بخریم و هر شب سیب زمینی 

رسخ کرده بخوریم. وقتی موضوع تاثیرگذاری بالقوه کتاب های 

خودیاری مطرح می شد، او هم مثل بقیۀ لندن نشین ها مشکوک 

بود. اما پاور روزبه روز به چهل سالگی نزدیک تر می شد، مجرد بود و 

ناراضی، بدهکار بود و اطرافش پر از دوستانی که ظاهراً همه موفق تر 

از او بودند. دراین رشایط، او کم کم احساس نقصان می کرد. چه  می شد 

اگر ماموریتی عینی و قابل اندازه گیری را آغاز می کرد، اینکه زندگی اش 

را اصالح کند، نه بخشی کوچک از آن را، بلکه متام زندگی اش را، 

برای همیشه؟

بیشرت عناوین انتخابی پاور تغییراتی بزرگ و رسیع را وعده می دهند. 

یادداشت

پس از مالقات با غریبه ای خوش تیپ در یک کافی شاپ، به 

عروسی ای در یک جزیرۀ یونانی دعوت شد، اما فکر کرد آنقدر 

افرسده و شکست خورده است که منی تواند برود. 

امروز او با شگفتی از این باور صحبت می کند، باوری که مجرد 

بودن را نوعی شکست یا ضعف می داند. او اکنون معتقد است 

مسئله اعتامد به نفس یا تدبیر نیست یا هر چیز دیگری که بتوان 

با یک برنامۀ پنج گامی درستش کرد. مسئله خیلی عمیق تر از 

این است. 

اینکه احساس کنید ارزش عشق را دارید پروژه ای برای متام عمر 

است و نه تنها برای یک سال.

از پاور می پرسم با توجه به متام چیزهایی که فراگرفته آیا 

زندگی نامۀ خود را نوعی کتاب خودیاری می داند؟ قصدش این 

نبوده اما خوانندگان دیگر کشورها که کتابش در آن ها منترش 

شده -پرتقال و کره- نظرات خود را به او رسانده اند، این ها کسانی 

هستند که با داستان او هم ذات پنداری کرده اند. زنی گفت 

انگار داستان زندگی خود را می خوانده و »در آخر فهمیده خیلی 

هم آدم بدی نیست زیرا مِن حارض در کتاب را دوست داشته«. 

پاور معتقد است )و دیگران هم با او موافقند( که داستان های 

متواضعانه تر و شخصی تری چون داستان او که درگیری و تردید 

خود را قبول دارند، روز به روز بیش از کتاب هایی پر از وعده های 

برنامه ریزی شده رواج می یابند.

حرف آخر آنکه، همه می توانند یاری گر باشند، خاطره نویس ها، 

فیلسوف ها، ریش سفیدهای ده، کشیش ها، اعضای خانواده. پاور 

همچنان طرفدار پروپاقرص برنی براون است، نویسندۀ زندگی 

شجاعانه که می گوید اعتقادی به اصطالح خودیاری ندارد، 

»زیرا فکر می کند بنا نیست ما خودمان را یاری دهیم. بناست به 

یکدیگر یاری برسانیم«. کتاب هایی که او امروز به دنبال آن هاست 

غالباً با هدف درک زندگی نوشته شده اند. »از نظر من انسان 

بودن روند دشواری است و همیشه می کوشم کمی بیشرت آن را 

درک کنم«.

پاور ارزش کتاب های خودیاری را می فهمد اما از پیشنهاد آن ها 

مبنی بر اینکه ایده آلی وجود دارد خسته شده است. تک تک 

روزهای زندگی منی توانند شاهدی برای بهرتین زندگی آدم 

باشند، حتی اگر رسانه های جمعی، به ویژه اینستاگرام بخواهند 

مدام بهرتین بخش زندگی خود را برای مخاطب عرضه کنیم و 

اینطور تلقین کنند که اگر زندگی در نظرتان نشسنت در حالت 

یوگا در ساحلی آفتابی نیست، کم و بیش دچار افرسدگی 

هستید. پاور می گوید بیش از یک سال جان کنده تا بتواند عالی 

باشد و آن وقت فهمیده اصالً چنین چیزی وجود ندارد.

پس عالی بودن در زندگی ممکن نیست اما آیا کتاب خودیاری 

عالی وجود دارد؟ می پرسم اگر کتابخانه اش آتش بگیرد کدام 

کتاب را نجات می دهد، سیاستمدارانه می گوید »به نظرم در 

بسیاری از آن ها سخنان عاقالنه پیدا می شود.« اما قدرت حال 

نوشتۀ اکهارت تول این افتخار را دارد که همیشه کنار تختش 

باشد. » کتاب دربارۀ این مسئلۀ آزاردهنده و شفاف است که باید 

فقط در لحظه زندگی کرد، نه نگران آینده بود و نه خود را به 

خاطر گذشته رسزنش کرد«. از همین رو هیچ کشف بزرگی در 

انتهای کتاب پاور نیست. بلکه مجموعه ای از حقایق معمولی و 

مهربانانه گردآوری شده اند: صادق باش، مهربان باش، اخم هایت 

را وا کن، داری خوب پیش می روی. »در آخر به این عقالنیت 

کسالت بار می رسیم. اینطور نیست؟«

»یـک مـکان سـاکت ۲« اولیـن فلمـی اسـت کـه موفق شـد در بازار 

فـروش فلـم آمریـکا در دوران کرونـا از مـرز ۱۰۰ میلیـون دالر عبور 

. کند

جـان  سـاخته   »۲ سـاکت  مـکان  »یـک  ورایتـی،  گـزارش  بـه 

کرازینسـکی کـه تقریبـاً یـک فلـم صامت محسـوب می شـود از یک 

عبـور کـرد. دالـر  میلیـون  رقـم ۱۰۰  یعنـی  نقطـه عطـف گیشـه 

فلـم رشکـت پارامونـت اولیـن فلمـی اسـت کـه در دوران کرونـا در 

آمریـکا توانسـت بیـش از ۱۰۰ میلیـون دالـر بلیـت بفروشـد و آمـار 

فروشـش را در آخـر هفتـه ای که گذشـت به رقـم ۱۰۸ میلیون دالر 

در بـازار داخلـی آمریـکا و ۸۰ میلیـون دالـر در بـازار بین املللـی 

برساند.

اکرانـش  از  کـه  روزی   ۱۵ در  بالنـت  امیلـی  بـازی  بـا  فلـم  ایـن 

اسـت. آورده  دسـت  بـه  را  جایـگاه  ایـن  می گـذرد 

البتـه رقم فـروش ۱۰۰ میلیون دالری در روزگار عادی سـینامهای 

آمریـکا رقـم قابـل توجهـی نبـود امـا از زمـان شـیوع کرونـا تاکنـون 

هیـچ فلمـی در آمریـکا این قـدر نفروختـه بود.

»گودزیـال در برابـر کونـگ« محصـول وارنـر بـرادرز و لجنـدری نیـز 

کـه تقریبـاً هم زمـان در شـبکه آنالیـن اچ بـی او مکـس در دسـرتس 

بـود، در مـاه اپریـل اکران شـد و موفقیت بزرگی کسـب کـرد اما در 

نهایـت کارش را بـا فـروش ۹۹.۶ میلیـون دالـر بـه پایـان بـرد.

»یـک مـکان سـاکت ۲« در عیـن حـال نخسـتین فلـم دوران کرونـا 

اسـت کـه هم زمـان بـه صـورت آنالیـن در دسـرتس نیسـت و ۴۵ 

روز پـس از اکرانـش در سـینامها بـه صـورت دیجیتال در دسـرتس 

مخاطبـان قـرار می گیـرد و در رسویـس اسـرتیم پارامونـت پـالس 

می شـود. گذاشـته 

ایـن فلـم در عیـن حـال بـا فـروش ۴۸ میلیـون دالـر در اولیـن آخر 

هفتـه اکرانـش رکـورد جدیـدی بـه جـای گذاشـت و بعـد بـا کسـب 

۵۸ میلیـون دالـر در ۵ روز اول اکرانـش بـاز هـم رکوردهـای دوران 

کرونـا را جابه جـا کـرد.

فلـم اول »یـک مکان سـاکت« کـه در نهایـت فروشـی ۳۴۰ میلیون 

دالـری را در گیشـه کسـب کـرده بـود با بودجـه ۱۷ میلیـون دالری 

سـاخته شـده بـود و فلـم دوم آن با بودجـه ۶۱ میلیـون دالری تهیه 

شـده است.

فلـم دوم نیـز ماننـد فلـم نخسـت بـا نقدهـای مثبـت روبـه رو شـده 

زندگـی  مکانـی  در  کـه  اسـت  آبـوت  دربـاره خانـواده  و همچنـان 

می کننـد کـه هـر نـوع صدایـی موجـب می شـود توجـه موجوداتـی 

عجیـب بـه سـوی آنها جلب شـود و زندگی شـان به خطـر بیفتد. در 

فلـم جدیـد آنهـا بـا خطراتی از دنیـای بیـرون نیز مواجه می شـوند.

اولین فلمی که در دوران کرونا فروشش 
از مرز صد میلیون گذشت

هیچ کشف بزرگی در کار نیست

سینما

  منبع: ترجمان



بـه نظـر طـی روزهـای آتـی انتقـال اولیویـه ژیرو 

بـه میـان قطعـی خواهد شـد.

مصدومیـت زالتـان ابراهیموویـچ سـنگین تـر از 

حـد تصـورات اسـت و او شـاید تـا ماه هـا نتواند 

میـان را همراهـی کنـد. 

حتـی قبـل از مصدومیـت زالتـان نیـز میـان به 

دنبـال جـذب مهاجـم بـود و اکنـون ایـن نیـاز 

بیـش از قبـل احسـاس مـی شـود.

گزینـه  فرانسـوی چلسـی  ژیـرو سـتاره  اولیویـه 

شـاره یـک روسـونری محسـوب مـی شـود امـا 

رسان چلسـی مـاه اپریـل قـرارداد او را به شـکل 

خـودکار و طبـق بنـد موجـود در قـراردادش یک 

بـه  او  از خـروج  تـا  سـال دیگـر متدیـد کردنـد 

عنـوان بازیکـن آزاد جلوگیـری کننـد. 

تابسـتان  همیـن  کـه  دارد  اطمینـان  امـا  ژیـرو 

راهـی تیمـی دیگـر خواهـد شـد و انتخـاب اول 

او نیـز میـان اسـت.

بـه توافـق نهایـی  دو طـرف چنـد هفتـه پیـش 

رسـیده بودنـد ولی میـان تنها حـارض به جذب 

اکنـون چنیـن  رایـگان اسـت کـه  بـه شـکل  او 

چیـزی امکانپذیـر نیبسـت؛ بـا این حـال وکای 

ژیـرو اطمینـان دارنـد کـه در صـورت دریافـت 

پیشـنهاد از خـارج از انگلیـس، باشـگاه چلسـی 

بـه نظـر می رسـد کـه ایتالیـا تنهـا با یـک تغییر 

نسـبت بـه بازی اول بـه مصاف سـوئیس خواهد 

رفت.

آتـزوری بـا روبرتو مانچینـی روزهای فـوق العاده 

بـه قاطعانـه  آنهـا کـه  ای را سـپری مـی کنـد. 

تریـن شـکل ممکن جـواز حضـور در رقابت های 

افتتاحیـه  بـازی  آوردنـد، در  بـه دسـت  را  یـورو 

جـام نیـز با اقتـدار کامـل و با نتیجـه 3-0 ترکیه 

را شکسـت دادنـد تـا یـک بـار دیگـر خـود را در 

قامـت مدعـی فتـح جـام بـه اثبـات برسـانند.

بـا توجـه بـه نتیجـه فـوق العـاده ای کـه ایتالیـا 

مقابـل ترکیـه بـه دسـت آورد بعیـد بـه نظـر مـی 

تغییـر چندانـی در  رسـد کـه روبرتـو مانچینـی 

ترکیـب اصلـی خـود بـرای دیـدار برابر سـوئیس 

ایجـاد کنـد. 

در واقـع بـه نظـر مـی رسـد کـه فقـط السـاندرو 

مقابلـه  آتـزوری  اصلـی  ترکیـب  در  فلورنـزی 

سـوئیس بـه میـدان نخواهـد رفـت چراکـه ایـن 

ترکیـه مصـدوم شـد. برابـر  دیـدار  در  بازیکـن 

فـراوان  احتـال  بـه  کـه  معناسـت  بـدان  ایـن 

صـادر  را  بازیکـن  ایـن  رایـگان  جدایـی  اجـازه 

خواهـد کـرد.

ژیـرو حـاال  اسـپورت،  دلـو  گاتـزا  ادعـای  طبـق 

نزدیـک تـر از همیشـه بـه میـان اسـت و چیزی 

تـا توافـق نهایی باقـی منانده اسـت. گویا رسان 

گونـه  همـه  تـا  انـد  شـده  حـارض  نیـز  چلسـی 

همـکاری بـرای جدایـی ژیرو را داشـته باشـند و 

متدیـد قـرارداد او بیشـر بـرای این بـود که ژیرو 

رایـگان راهـی یکـی از رقبـای چلسـی در لیـگ 

نشـود.  برتر 

در واقـع او مشـکلی بـرای رفـن به تیمـی خارج 

از انگلیـس از جملـه میـان ندارد.

را خواهـد  فلورنـزی  جـای  لورنـزو  جیوانـی دی 

گرفـت. 

همچنیـن بـر اسـاس گـزارش هـا مارکـو وراتـی، 

هافبـک کلیـدی تیـم ملـی ایتالیـا، نیـز بعـد از 

غیبـت در بـازی اول ایـن تیـم برابـر ترکیـه حـاال 

بـه مـرز آمادگـی رسـیده و مشـکلی بـرای حضور 

ایـن  بـا  داشـت.  نخواهـد  بعـدی  مسـابقات  در 

حـال بعیـد به نظر می رسـد که روبرتـو مانچینی 

روی ایـن بازیکـن ریسـک کنـد و او را از ابتدا در 

ترکیـب تیمـش برابـر سـوئیس قـرار دهد.

اولیویه ژیرو-میالن؛ در یک قدمی توافق نهایی

ایتالیا با یک تغییر به مصاف سوئیس می رود

ورزش
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همچنـان بـه مهانـی برونـد و ویـروس خود را به شـش نفر 

دیگـر بدهنـد. از نظـر مـا ایـن موضـوع مشـکل را حادتـر 

می کنـد."

او بـه کسـانی کـه احسـاس می کننـد رسمـا خورده انـد یـا 

حـال خوشـی ندارنـد توصیـه کـرده کـه در خانـه مباننـد و 

آزمایـش بدهنـد.

کرده انـد، اکنـون شـیوع کمـری دارد.

بـه گفتـه محققان شـواهد نشـان می دهـد که ایـن تغییر 

مربـوط  دلتـا  سـویه  بـه  ابتـا  مـوارد  افزایـش  بـه  الگـو 

می شـود کـه ابتـدا در هنـد شناسـایی شـد.

آقـای اسـپکر مبتایـان "ممکـن اسـت فکـر  بـه گفتـه 

و  شـده اند  فصلـی  رسماخوردگـی  نوعـی  دچـار  کننـد 

محققـان می گوینـد شـواهد نشـان می دهـد کـه عائـم ابتـا بـه 

سـویه دلتـای ویـروس کرونا بـا عائم شناخته شـده قبلـی متفاوت 

اسـت و بیشـر شـبیه رسماخوردگـی اسـت.

در  کـه  اسـت  غالبـی  عایـم  بینـی  آب ریـزش  و  گلـودرد  رسدرد، 

ارتبـاط بـا مـوارد جدیـد ابتـا بـه کرونـا در بریتانیـا گـزارش شـده 

اسـت. بـه گفتـه مقام هـای ایـن کشـور در حـال حارض حـدود ۹۰ 

درصـد از مـوارد کرونـا مربـوط بـه سـویه دلتـا اسـت.

پروفسـور تیـم اسـپکر، که رسپرسـتی یک گـروه مطالعاتـی درباره 

عایـم کوویـد-۱۹ را بـر عهـده دارد می گویـد ابتـا بـه سـویه دلتا 

در جوانـان "بیشـر شـبیه یک رسماخوردگی شـدید" اسـت.

جوان هـای  اسـت  ممکـن  اگرچـه  اسـپکر  دوکتـور  گفتـه  بـه 

مبتـا دچـار بیـاری شـدید نشـوند، امـا همچنـان ناقـل هسـتند 

و می تواننـد بقیـه را بـا خطـر مواجـه کننـد. او توصیـه کـرده کـه 

هرکـس فکـر می کنـد بـه کرونـا مبتـا شـده بایـد آزمایـش بدهـد.

سـویه دلتـا در بعضـی کشـورها مانند ایران به سـویه غالـب تبدیل 

شـده یا در حال شـیوع اسـت.

روز یکشـنبه یـک عضـو کمیتـه علمـی سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در 

و  هرمـزگان  بوشـهر،  والیـت  سـه  در  دلتـا  سـویه  شـیوع  ایـران 

خوانـد. "نگران کننـده"  را  بلوچسـتان  و  سیسـتان 

عامئی که کار را سخت می کند

رسفـه، تـب و از دسـت دادن حـس بویایـی و چشـایی بـه عنـوان 

عائـم اصلـی ابتـا کرونـا شـناخته می شـوند.

امـا پروفسـور اسـپکر می گویـد ایـن عائـم بـر اسـاس داده هـای 

جدیـد از هـزاران مبتایـی کـه وضعیـت خـود را خـود را گـزارش 

نتانیاهو، نخست وزیر جدید اسراییل را ناتوان خواند 

عذرخواهی ستاره اتریش بعد از شادی گل جنجالی

رایزنی سران ناتو در مورد نوع رویکرد به چالش های روسیه و چین 

بایـد  ارسائیـل  »نخسـت وزیر  گفـت:  سـخنانش 

بتوانـد در موضوعاتـی کـه موجودیـت مـا را تهدیـد 

می کننـد، بـه رئیـس جمهـوری ایـاالت متحـده نـه 

بگویـد.« اشـاره او بـه اختافـی اسـت کـه در دوران 

ایـران میـان  بـا  بـا حصـول توافـق امتـی  اوبامـا و 

ارسائیـل و امریـکا پیـش آمـد و این دو کشـور متحد 

داشـتند.  را  روابـط سیاسـی خـود  دوران  بدتریـن 

نتانیاهـو گفـت: »حـاال چـه کسـی می خواهـد ایـن 

کار را بکنـد؟ نخسـت وزیـر یئیـر الپیـد؟ ایـن دولت 

نـه می خواهـد و نـه می توانـد مقابل ایـاالت متحده 

بایسـتد.« ایـن در حالـی اسـت کـه نفتالـی بنـت 

رصاحتـا گفتـه کـه بـا توافـق برجـام مخالـف اسـت 

داد  نخواهـد  اجـازه  ارسائیـل  کـه  کـرده  تاکیـد  و 

ایـران بـه سـاح امتـی دسـت پیـدا کنـد. نخسـت 

وزیـر جدیـد ارسائیـل تاکیـد کـرده کـه ایـن کشـور 

"یکـی از طرف هـای توافـق امتـی بـا ایـران نیسـت 

و کامـا بـا آزادی عمـل خواهـد کـرد". او بازگشـت 

بـه توافـق امتـی بـا ایـران را "یـک اشـتباه" دانسـته 

اسـت. نتانیاهـو در ادامـه سـخنانش گفـت: »مـن 

می فهمـم و هیـچ تعجبـی هـم نیسـت که امـروز در 

ایـران جشـن گرفته انـد. آنهـا جشـن گرفته انـد چـرا 

کـه می فهمنـد، امـروز یک دولت ضعیـف و بی ثبات 

]در ارسائیـل[ آغـاز بـه کار می کنـد که هرچـه را که 

جامعـه جهانی بـه او دیکتـه کند، انجـام می دهد.«

و  ایـران  بـه  مسـتقیم  می خواهـد  کـه  گفـت  او 

در  "اپوزیسـیون  بگویـد،  حـاس  و  حزب اللـه 

ارسائيـل صدایـی روشـن و قـوی خواهـد داشـت".

طبـق توافـق احـزاب ائتـاف، بنـت تـا ماه اگوسـت 

نخسـت وزیر  عنـوان  بـه  خـود  سـمت  در   ۲۰۲۳

ارسئیـل باقـی خواهـد مانـد. سـپس یائیـر الپیـد، 

رهـر حـزب "یـش آتیـد" تـا پایـان دوره قانونگذاری 

خواهـد  برعهـده  را  ارسائیـل  نخسـت وزیری  مقـام 

گرفـت.

الپید در کابینه بنت سـمت جانشـینی نخسـت وزیر 

و نیـز هدایـت وزارت خارجـه را بـر عهـده خواهـد 

داشت.

بنیامیـن نتانیاهـو در آخریـن نطقـش در کنسـت 

بنت نخسـت وزیر جدید ارساییـل را "ناتوان، بدون 

دانـش کافـی و بـدون اعتبـار بین املللی" دانسـت 

و گفـت منی توانـد مقابـل ایـران بایسـتد. او گفـت 

می دانـم االن در ایـران جشـن گرفته انـد، امـا مـا 

خیلـی زود بـاز خواهیم گشـت.« 

بـر  نخسـت وزیری  سـال   ۱۲ از  پـس  نتانیاهـو 

ارسائیل کنار گذاشـته شـد. او در جلسـه   پارملان 

این کشـور که در آن رأی اعتاد به کابینه ائتافی 

نفتالـی بنت داده شـد، برای آخرین بار سـخرنانی 

کـرد. او در ایـن سـخرنانی گفت: »من هـرروز علیه 

ایـن دولت چپ، خطرناک و وحشـتناک می جنگم 

تـا آن را سـاقط کنم.« رهر حزب لیکـود ادامه داد: 

»بـا کمـک خداوند ایـن اتفاق خیلی زودتـر از آنچه 

فکـرش را کنید خواهـد افتاد.«

 نتانیاهـو بـا نام بـردن از ایران، حـاس و حزب الله 

بـاز خواهیـم  بـه زودی  انگلیسـی گفـت: »مـا  بـه 

گشـت.« او در سـخرنانی اش کـه نیـم سـاعت بـه 

و  بنـت(  )حـزب  یامینـا  حـزب  دو  کشـید،  طـول 

"امیـد تـازه" را "راسـت های تقلبـی" خوانـد و آنهـا 

را متهـم کـرد کـه خـود را راسـت جـا زده اند تـا رأی 

جمـع کننـد و دولتی بـا ائتـاف میانه روها، چپ ها 

کـرد  تاکیـد  نتانیاهـو  دهنـد.  تشـکیل  عرب هـا  و 

کـه بنـت نخواهـد توانسـت بـا جمهوری اسـامی؛ 

دشـمن موجودیـت ارسائیـل مقابلـه کنـد. ایـن در 

حالی اسـت که نفتالی بنت گفته اسـت، سیاسـت 

پیشـین ارسائیـل در قبـال ایـران را "ادامـه خواهد 

داد". بـا ایـن حال نتانیاهو گفت: »من شـنیدم که 

او چـه گفتـه و مـن نگرانم چرا که بنـت خاف آنچه 

را کـه قـول داده عمـل می کنـد.« نتانیاهـو بـا زیـر 

سـوال بـردن توانایی های بنت گفت کـه او "اعتبار 

باورپذیـر نیسـت و توانایـی و  نـدارد،  بین املللـی 

دانـش الزم را نـدارد". نتانیاهـو همچنین گفت که 

بنـت حایـت الزم بـرای مقابلـه بـا ایـران را نیـز از 

سـوی دولـت ائتافـی نخواهد داشـت.

توانایـی نـه گفـن بـه امریـکا نتانیاهـو در ادامـه 

ارسار رسـمی و اتهـام قبـول ۶۰۰ هزار دالـر و ۱۱.۴ 

کیلوگرم طا از وزیر ارشـد سـابق یانگون روبرو شـده 

اسـت. تیم حقوقی وی، هرگونه اقدام خطا از سـوی 

سـوچی را انـکار و خینـگ مائونـگ زاو، وکیل اصلی 

وی، اتهـام فسـاد را »پـوچ« توصیف کرده اسـت.

وکای خانم سوچی از زمانیکه وی در حرص خانگی 

قـرار گرفتـه اسـت تنهـا دو بـار اجـازه ماقات بـا او را 

داشـتند. فیـل رابرتسـون، معـاون آسـیایی سـازمان 

دیده بـان حقـوق بـر در بیانیـه ای گفـت اتهاماتـی 

کـه سـوچی بـا آن روبـرو شـده، »سـاختگی و دارای 

انگیزه هـای سیاسـی اسـت« و »بایـد کنـار گذاشـته 

شـود، در نتیجـه وی بایـد فـورا و بـدون هیـچ قیـد و 

رشطـی آزاد شـود.« ارتـش میامنـار می گویـد بـه زور 

قدرت را در دسـت گرفته اسـت چراکه حزب سوچی 

پیـروز شـد،  تقلـب در رای گیـری  بـا  انتخابـات  در 

اتهامـی کـه کمیسـیون پیشـین انتخابـات و ناظران 

بین املللـی آن را رد می کننـد.

دادگاه آنگ سـان سـوچی، رهر برکنار شـده میامنار 

روز دوشـنبه ۱۴ جـون پـس از بیـش از چهـار مـاه از 

کودتـای نظامـی آغاز می شـود. میامنـار از زمانی که 

نظامیـان در تاریـخ یک فـروری ۲۰۲۱ قـدرت را در 

دسـت گرفتند و سـوچی و دیگر اعضای ارشـد حزب 

او را بازداشـت کردنـد در رشایـط آشـوب و ناآرامـی 

اسـت. کودتای نظامی باعث اعراض های رسارسی 

در این کشـور شـد. سـوچی ۷۵ سـاله، روز دوشـنبه 

به اتهـام نقض مقررات محدودیت هایـی کرونایی در 

حیـن مبارزات انتخاباتی که در نوامر گذشـته از آن 

برنده بیرون آمد و همچنین داشـن بی سـیم )واکی 

تاکـی( غیر مجاز محاکمه می شـود. وکیل وی گفت 

کـه پیـش بینی می شـود که رونـد دادگاه تـا آخر ماه 

جـوالی ادامـه پیدا کند. جلسـات رسـیدگی بـه این 

پرونـده هـر دوشـنبه برگـزار می شـود. برنـده جایـزه 

نوبـل صلـح همچنیـن بـا اتهامات جـدی دیگـری از 

جملـه قصـد تحریـک، تخطـی از قوانیـن مربـوط به 

با پوگبا در مورد آمدن به PSG حرف نزده ام

نُه ورزشکار از افغانستان در رقابت های المپیک شرکت می کنند

او  ایفـا کننـد.  نقـش قوی تـری  ناتـو  پیـان  فراخوانـد در 

پیـش از رایزنی  هـا در بروکسـل بـا رجـب طیـب اردوغـان، 

رئیس  جمهـوری ترکیـه دیـدار و گفت وگـو کـرد. در پـی این 

ماقـات کاخ الیـزه از اراده سیاسـی بـرای پیرفـت در حل 

مناقشـه هایی چـون جنـگ لیبـی یـا سـوریه سـخن گفـت.

"ناتو در وضعیتی بسیار خطیر است"

از نظـر کریسـتیان هاکـه، کارشـناس علـوم سیاسـی، ناتـو 

هم اکنـون در موقعیـت بسـیار خطیری به رس می بـرد. او به 

شـبکه رادیویـی دویچلنـد فونـک گفت کـه به ویـژه مواضع 

امریـکا در قبـال روسـیه و چین مسئله سـاز اسـت.

اظهـارات  علـوم سیاسـی،  بازنشسـته  اسـتاد  ایـن  نظـر  از 

بایـدن مبنـی بـر اینکـه پوتیـن "یـک قاتـل" اسـت، زیـاد 

مسئله سـاز  امـر  یـک  منی کنـد.  کمـک  مسـئله  حـل  بـه 

دیگـر داعیـه ایـاالت متحـده امریـکا اسـت کـه می خواهـد 

ارزش هـای دموکراتیـک را در سـطح جهـان، از جملـه در 

چیـن، به کرسـی بنشـاند. پکن ایـن ارزش ها را به رسـمیت 

منی شناسـد.

ایـن کارشـناس علـوم سیاسـی بـه اتحادیـه اروپـا توصیـه 

بـا چیـن را گسـرش  می کنـد مناسـبات اقتصـادی خـود 

دهـد.

ایـن کشـور اسـت. و نقـض حقـوق بـر در  چیـن 

ناتـو می خواهـد بـا تعریفـی نـو از سیاسـت های خـود، بـه 

صـورت بهینـه و رسیع تـر بـه چالش هـای امروزیـن واکنش 

نشـان دهـد، از جملـه در رابطـه بـا تنـش روسـیه و چیـن. 

طـرح راهـردی با عنـوان "ناتـو ۲۰۳۰" باید چنـان تدارک 

دیـده شـود کـه بتـوان آن را در نشسـت سـال آینـده رسان 

ناتـو بـه تصویب رسـاند.

آنـگا مـرکل، صدراعظـم آملـان با تأییـد این اقـدام از طرح 

جدیـد دفـاع کـرد و گفـت کـه روسـیه و چیـن بزرگریـن 

چالش هـای ناتـو بـه حسـاب می آینـد. بـه ویـژه در رابطـه 

گسـرده  کارزار  برابـر  در  بتوانـد  بایـد  ناتـو  روسـیه،  بـا 

مجهـز  را  روسـیه خـود  و حمـات سـایری  ضداطاعـات 

کنـد، کارزاری کـه آملـان را نیـز هـدف گرفتـه اسـت.

از نشسـت رسان از سـوی  نیـز پیـش  اظهـارات مشـابهی 

جانسـون،  بوریـس  جملـه  از  کشـورها،  رهـران  برخـی 

اسـت. شـده  شـنیده  بریتانیـا  نخسـت وزیر 

جـو بایـدن، رئیس جمهـوری امریـکا بـه کشـورهای اروپایی 

اطمینـان خاطـر داد کـه آنهـا می توانند بـر روی همراهی و 

حایـت ایـاالت متحـده امریکا حسـاب کنند.

را  اروپـا  فرانسـه،  رئیس جمهـوری  ماکـرون،  امانوئـل 

دارنـد  قصـد  ناتـو  عضـو  کشـورهای  رسان  بروکسـل  در 

سیاسـت های خـود را از نـو تعریـف کننـد. ناتـو می خواهـد 

سـایری  حمـات  و  ضداطاعـات  کارزار  برابـر  در  را  خـود 

روسـیه بهـر مجهـز کنـد. مسـئله دیگـر اهـداف اقتصـادی 

یـک نـژاد پرسـت نیسـت.

بـه نظـر مـی رسـد دلیـل ایـن رشمسـاری مربـوط به 

جنـگ کوزوو باشـد کـه در آن رصبسـتان و آلبانی بر 

رس منطقـه کـوزوو درگیـر مـی شـوند. آرناوتوویچ، که 

پـدرش رصب اسـت، خطـاب بـه آلیوسـکی کـه مـی 

توانـد بـه آلبانیایی صحبت کنـد، الفاظ زشـتی را به 

کار برده اسـت.

آرناتوویـچ در ایـن عذرخواهـی از عبارتـی بـا زبـان 

رصبی نیز اسـتفاده کرده و از آلیوسـکی عذرخواهی 

کـرده و معتقـد اسـت کـه مدافـع مقدونیـه رشایـط 

را درک خواهـد کـرد. از طرفـی گفتـه می شـود کـه 

مهاجـم تیـم ملی اتریش برای فـرار از جریمه 6600 

پونـدی ایـن عذرخواهی را انجام داده اسـت؛ اتفاقی 

کـه پیـش از این بـرای ژردان شـقیری و گرانیت ژاکا 

رخ داده بـود و آن هـا 7600 پوند به دلیل انجام این 

اقـدام مشـابه جریمه شـده بودند.

 . شد

و  برنامـه  مدیـر  او،  بـه  فقـط  مسـائل  ایـن  همـه 

دارد." بسـتگی  اش  آینـده  باشـگاه 

بـا  رابطـه  در  پوگبـا  پـل  اخیـراً  اسـت  گفتنـی 

پیشـنهاد  و  منچسـر یونایتد  از  جدایـی  شـایعات 

پاری سـن ژرمن گفتـه بـود: "یک سـال از قرار دادم 

باقـی مانـده و همـه ایـن را مـی داننـد. مـن هنـوز 

از سـوی منچسـریونایتد یـک پیشـنهاد مشـخص 

بـرای متدیـد قـرارداد دریافـت نکـرده ام و مذاکـره 

ای بـا مربـی و مدیران نیز انجام نشـده اسـت. من 

بازیکـن منچسـریونایتد هسـتم و در حـال حـارض 

متـام فکـر مـن در یورو اسـت و روی این مسـابقات 

مترکـز کـرده ام. 

دارم کـه متـام  برنامـه  یـک مدیـر  مـن  همچنیـن 

بـا  دارد. شـایعات مذاکـره  تحـت کنـرل  را  امـور 

تلفـن  اینطـور نیسـت کـه مـن شـاره  PSG؟نـه، 

باشـم." داشـته  را  الخلیفـی  نـارص 

مارکو آرناتوویچ، سـتاره تیـم ملی اتریش، بعد از 

خوشـحالی جنجالـی بعـد از گل بـه مقدونیه از 

مدافـع این تیـم عذرخواهی کرد.

مارکو آرناتوویچ در نیمه دوم بازی شـب گذشـته 

اتریـش و مقدونیـه به زمین مسـابقه آمد و موفق 

شـد گل سـوم تیمـش را به مثـر برسـاند. با این 

حـال خوشـحالی بعـد از گل ایـن سـتاره تیـم 

ملـی اتریش بـا جنجـال فراوانی روبرو شـد.

صحنـه قابل توجه بازی دیشـب کـه در آن داوید 

آالبـا، کاپیتـان اتریـش، قصـد دارد از جنجـال 

آفرینـی آرناتوویـچ جلوگیـری کند.

در واقـع گفتـه مـی شـود کـه ایـن بازیکـن 32 

الفـاظ  از  مقدونیـه  مدافـع  بـه  خطـاب  سـاله 

ناشایسـتی اسـتفاده کـرده اسـت. با ایـن حال 

او اکنـون احسـاس رشمسـاری خـود را از ایـن 

قضیـه نشـان داده و تاکیـد کـرده کـه هرگـز از 

پرسـنل کیمپمبـه، مدافـع PSG و تیـم ملـی 

پـل  بـا  هیـچ صحبتـی  کـرد  تاکیـد  فرانسـه، 

پاری سـن ژرمن  بـه  او  آمـدن  مـورد  در  پوگبـا 

نـداده اسـت. انجـام 

گانـه زنـی در بـاره رابطـه بـا آینـده پـل پوگبا 

اصـاً چیـز جدیدی نیسـت. 

در تابسـتان های گذشـته چنیـن اخبار وجود 

داشـته و بـه طـور قطـع در نقـل و انتقـاالت 

هافبـک  اطـراف  در  شـایعات  نیـز  رو  پیـش 

فرانسـوی منچسـریونایتد زیـاد خواهـد بـود؛ 

بـه خصـوص اینکه او به آخرین سـال قـرارداد 

خـود بـا شـیاطین رسخ نزدیـک مـی شـود.

بـه نظـر مـی رسـد محتمـل تریـن مقصـد پـل 

پوگبـا بازگشـت بـه یوونتـوس خواهـد بـود اما 

برخـی دیگـر از گـزارش ها حاکی از آن اسـت 

کـه امـکان انتقـال ایـن بازیکـن بـه لیگ یک 

فرانسـه و باشـگاه پاری سـن ژرمن نیـز وجـود 

دارد. 

بـا این وجود پرسـنل کیمپمبه، مدافع PSG و 

هـم تیمـی پوگبا در تیـم ملی فرانسـه هرگونه 

صحبـت بـا ایـن بازیکـن در مـورد حضـور در 

ایـن باشـگاه را رد کرده اسـت.

کیمپمبـه گفـت: "مـن این موضـوع را با او در 

میان نگذاشـتم. 

بـرای تصمیم گیـری  و  بزرگـی اسـت  او پـر 

بـه کسـی احتیـاج نـدارد. بـا ایـن وجـود هـر 

باشـگاهی از اسـتقبال از او خوشحال خواهد 

آغاز دادگاه آنگ سان سوچی در میانمار؛ 
نظامیان بیانیه سازمان ملل را رد کردند

؛  کرونا ویروس  نوع جدید   ، دلتا ــویه  س
است'  شدید  ســرماخوردگی  شــبیه  ' ن  آ عالئم 

جاپـان برگزار شـود. بازی هـای جهانـی املپیـک قـرار اسـت ۲۳ جـوالی در توکیـو 

در  کامـل  آمادگـی  بـا  اسـت  قـرار  افغانسـتان  ورزشـکاران 

کننـد. رشکـت  املپیـک  جهانـی  رقابت هـای 

روز  ملی املپیـک  کمیتـه  جـرنال  سـکرتر  پوپلـزی،  یونـس 

آزادی گفـت کـه ورزشـکاران  رادیـو  بـه  یکشـنبه )۲۳ جـوزا( 

افغـان در چنـد مـاه گذشـته در حـال متریـن بـوده و آمـاده 

هسـتند. بین املللـی  مسـابقات  ایـن  در  رشکـت 

کیمیـا  و  نـرد  شـاه محمود  تکوانـدو،  در  منصـوری  فـرزاد 

یوسـفی در اتلتیـک، فهیـم انـوری در شـنا و مهـدی شـجاعی 

در تیرانـدازی قـرار اسـت در مسـابقات املپیک رشکـت کنند.

سـه پناهجـوی افغـان نیـز بـه ایـن مسـابقات بین املللـی راه 

یافتـه انـد.

نـاگاره شـاهین در جـودو، معصومه علـی زاده در بایسـکل رانی 

و عبداللـه صدیقـی در تکواندو سـه ورزشـکار پناهجـوی افغان 

هسـتند کـه بـه آنـان فرصـت حضـور در املپیـک داده شـده  

است.

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کـرده اسـت 

کـه در شـبانه روز گذشـته، 1804 تـن در نقاط 

مختلـف کشـور کـه بـه بیـاری کویـد19 مبتـا شـده بودنـد، 

شناسـایی شـدند. این بلندتریـن رقم ابتا به ویـروس کرونا از 

آغـاز تاکنـون در یک شـبانه روز اسـت. این وزارت روز دوشـنبه 

24 جـوزا بـا نـر گزارش روزانـه مبتایان و مرگ و میر ناشـی 

از ویروس کرونا نوشـته اسـت که از 5هزار و 70 فرد مشـکوک 

آزمایـش گرفتـه شـد کـه نتیجـه 1804 تـن آنـان مثبـت اعام 

بـه  مبتـا  فـرد   71 کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  در  شده اسـت. 

ویـروس کرونـا نیـز در یک شـبانه روز گذشـته جـان باخته اند و 

مجموعـه جـان باختـگان بـه 3683 تن رسـیده اسـت.

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـار مبتایـان بـه ویـروس 

کرونـا در کشـور بـه بیـش از 93 هـزار تـن رسـیده اسـت کـه 

حـدود 84 هـزار تـن آنـان بهبـود یافته انـد.

کـه  بـود  کـرده  اعـام  یکشـنبه  روز  کشـور  صحـت  وزارت 

مـوج سـوم کرونـا در کشـور در حـال گسـرش اسـت. وحیـد 

مجـروح رسپرسـت وزارت صحـت گفتـه بـود کـه بـا توجـه بـه 

هنـوز  کشـور  در  کرونـا  ویـروس  صحـت  وزارت  ارزیابی هـای 

دارد. صعـودی  سـیر 

پیام هـای  رعایـت  کـه  بـود  گفتـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

وقایـوی بهریـن راه برای جلوگیری از گسـرش ویـروس کرونا 

سـی  حـدود  در  مرکزهـای  افتـادن  و  نربدهـا  افزایـش  پـی  در 

ولسـوالی به دسـت طالبان، شـاری از منایند گان مجلس انتقاد 

می کننـد کـه حکومت در تجهیز و پشـتیبانی رسبـازان بی پروایی 

بـه  ولسـوالی ها  مرکزهـای  افتـادن  مناینـد گان  ایـن  می کنـد. 

دسـت طالبـان را نگران کننـده می داننـد و از ضعـف جـدی در 

رهـربی نهادهـای امنیتـی سـخت انتقـاد می کننـد.

نیلوفـر جالـی کوفـی، مناینـدۀ مـردم کنـدز در مجلـس گفـت: 

»به همیـن شـکل اگـر باشـد، مـن مطمین اسـتم کـه والیت ها نیز 

سـقوط خواهنـد کرد.«  

مناینـد گان یکـی دیگـر از علت  هـای بحـران کنونـی را برخـورد 

سـلیقه ای و قومـی رییس جمهـور در عزل و نصب هـا در نهادهای 

امنیتـی می داننـد.

بیـان  مجلـس  در  بادغیـس  مـردم  مناینـده  متیـم،  عبدالظاهـر 

مبـارک  مـاه  وزارت داخلـه در  بـرادری  کـه در  داشـت: »همیـن 

رمضـان ُخرمـا توزیـع می کـرد، ایـن بـرادر چـرا در سـنگرهای داغ 

نـربد آب توزیـع منی کنـد بـه رسبـاز تشـنه؟«

فاطمـه کوهسـتانی، مناینـدۀ مـردم غـور در مجلـس نیـز اظهـار 

پوشـیدن  بـا  بـود  خواسـته  کشـور  شـهروندان  از  وی  اسـت. 

ماسـک، رعایـت فاصلـه اجتاعـی، شسـن مکـرر دسـت ها و 

خـودداری از اشـراک در مکان هـای مزدحـم خـود را در برابر 

ایـن ویـروس وقایـه کننـد.

شـیوع  از  جلوگیـری  منظـور  بـه  گذشـته  جمعـه  روز  وزارت 

ویـروس کرونـا اعـام 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 تعطیـل 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 اعامیـه از متـام شـهروندان کشـور خواسـته شـده اسـت 

کـه بـه محـات مزدحـم نرونـد و در صـورت رضورت از ماسـک 

اسـتفاده کننـد. اعامیـه عـاوه 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.

داشـت: »وقتـی نیسـت کـه شـا قـوم و خویـش خـود را در یـک 

وزارت بربید و سـمبولیک باشـد. وزارت داخله در حال فروپاشـی 

اسـت. گل احمـد نـورزاد، مناینـدۀ مـردم نیمـروز در مجلـس هـم 

ترصیـح کـرد: »وزیـر جنـگ نداریـم، لـوی درسـتیز نداریـم، وزیـر 

داخلـه یـک فـرد غیرمسـلکی اسـت.«

ایـن مناینـد گان از جانبـازی نیروهـای امنیتی سـتایش می کنند 

امـا می گوینـد کـه تاریـخ در برابـر مسـئوالن بـی کفایـت و ناتوان 

قضـاوت سـخت خواهـد کرد.

»ایـن  گفـت:  مجلـس  در  فـراه  مـردم  مناینـدۀ  روشـن،  بلقیـس 

معاملـه اسـت، ایـن جنایت اسـت، این خیانت اسـت بـه حق این 

مـردم کـه مـا خـون این هـا را می ریزانیـم! اگـر قرار اسـت تسـلیم 

بدهنـد والیت هـا را پـس چـرا خون ریـزی می کننـد؟«

امـا حکومـت از تاش هـا بـرای مدیریـت بحـران امنیتـی سـخن 

می زنـد. رییس جمهـور غنـی در نشسـتی کـه شـام روز یکشـنبه 

دسـتور  آنـان  بـه  داشته اسـت،  امنیتـی  نهادهـای  مسـئوالن  بـا 

داده اسـت تـا در برابـر تهدیدهـا و تحـرکات هراس افگنـان برنامـۀ 

منظـم را روی دسـت گیرنـد. 

وزارت صحت: در 24 ساعت گذشته 1804 مبتال به کوید19 شناسایی شدند   

انتقاد نمایندگان از ›بی پروایی‹ حکومت در تجهیز سربازان 

۴۰۰ پایـۀ مخابراتـی را در سـاحه های محـروم و ناامـن بسـازد 

کـه ایـن به عهـده رشکت هـای مخابراتی گذاشـته خواهد شـد.«

از  نگرانـی  بـا  مخابراتـی  رشکت هـای  از  شـاری  در  منابـع 

چالش هـای روز افـزون در بخش هـای ناامـن کشـور، گفته انـد 

کـه تخریـب آنن هـای مخابراتـی و کنـدی در بازسـازی دوبـاره 

ایـن  مخابراتـی،  خدمـات  تنظیـم  ادارۀ  سـوی  از  آنن هـا  ایـن 

کاهـش  سـبب  ایـن  و  دیده انـد  زیـان  سـخت  رشکت هـای 

سـاحه یی پوشـش ایـن خدمـات در بخش های از کشـور خواهند 

شـد. شـاری ازمناینـدگان مـردم در مجلـس می گوینـد کـه در 

سـه مـاه نخسـت امسـال، تخریب ۵۱ آنـن مخابراتـی زیان های 

بـه بخـش مخابـرات وارد ساخته اسـت . را  هنگفتـی 

عطامحمـد دهقانپـور، عضـو مجلـس مناینـده گان گفـت: »تنهـا 

رشکـت آسـیب منی بینـد، بـل کـه در کل متـام رده هـای جامعـه 

از لحـاظ اقتصـادی آسـیب می بیند که این خسـاره بسـیار کان 

کانـال آبیـاری می شـود، نیـز می گویـد: »کانال هـای سـاخته 

شـده سـبب شـده اسـت تا تولیـدات ما بـه صورت چشـم گیری 

یابد.« افزایـش 

همچنیـن محمدقاسـم رییس انجمـن کانال چالسـتان افزوده 

اسـت کـه ایـن کانـال به طـول 3800 مـر پخته کاری شـده و 

13 قریـه از آن بهـره می  گیرنـد؛ او گفـت کـه بـا سـاخت ایـن 

کانـال مـا چندیـن آسـیای آبـی و داینموهـای برقـی داریـم که 

مـردم محـل از آن اسـتفاده می کننـد.

مطابـق خربنامـه، قرار اسـت تا پایان سـال جاری خورشـیدی، 

بـه  و  دارد، سـاخته  آن جریـان  کار  کـه  نیـز  دیگـر  کانـال   6

بهره بـرداری سـپرده شـود.

بـه نقـل از خربنامـه، کانـال قریـه طاس ولسـوالی گـذره یکی 

از پروژه هـای تحـت کار اسـت کـه از طـرف برنامـه حایـت از 

اولویـت ملـی دوم، »SNaPP2«، متویـل می گـردد.

خربنامـه می افزایـد کـه طـول ایـن کانـال 6 کیلومـر اسـت و 

بـا سـاخت آن 390 هکتـار زمیـن تحـت پوشـش آبیـاری قـرار 

گرفتـه و بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم 500 فامیـل از آن 

می شـوند. مسـتفید 

»از  می گویـد:  ولسـوالی  ایـن  باشـندگان  از  یکـی  یارمحمـد 

افـزون آنن هـای مخابراتـی  ناامنی هـا و تخریـب روز  افزایـش   

کنونـی  رسمایه گذارای هـای  دربـارۀ  را  نگرانی هـا  کشـور،  در 

آورده اسـت. به میـان  کشـور،  در  انرنـت  و  مخابـرات 

بـر بنیـاد آمارهـای ادارۀ تنظیم خدمـات مخابراتی، با آنکه سـال 

گذشـته ۳۰۱ آنـن مخابراتی با ارزش درحـدود ۱۷ میلیون دالر 

در کشـور تخریب شـده بودند، امسـال تنها در سـه ماه نخسـت، 

۲۸ آنـن مخابراتـی در بخش هـای ناامـن کشـور تخریـب و ۲۳ 

آنـن مخابراتـی دیگـر، زیان جـدی دیده اند.

ادارۀ تنظیـم خدمـات مخابراتـی مشـکات را در بخـش خدمـات 

مخابراتـی می پذیرنـد و می گوینـد کـه ایـن اداره بـرای بازسـازی 

روی دسـت  را  برنامه هـای  مخابراتـی،  تخریـب شـدۀ  پایه هـای 

گرفته اسـت.

سـعید شـینواری، سـخنگوی اداره تنظیـم خدمـات مخابراتی در 

ایـن بـاره گفـت: »ادارۀ اتـرا در دهمیـن پـروژه در نظـر دارد کـه 

 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری اعـام کـرده 

اسـت کـه 21 کانـال آبیـاری را در والیـت هرات 

اعـار می کنـد.

ایـن وزارت روز دوشـنبه، 24جـوزا بـا انتشـار خربنامـه ای گفتـه 

دوم،  ملـی  اولویـت  از  حایـت  برنامـه  طریـق  از  کـه  اسـت 

»SNaPP2« و پـروژه زراعـت و مالـداری بـه اشـراک مردم، ۱۵ 

کانـال آبیـاری را در هـرات به بهره برداری سـپرده و کار اعار 6 

کانـال دیگـر را آغـاز کـرده اسـت.

بـه  و مالـداری  پـروژه زراعـت  عبداللـه رحیمـی کارمنـد فنـی 

اشـراک مـردم در هـرات، گفتـه اسـت کـه برنامـه حایـت از 

اولویـت ملـی دوم و پـروژه زراعـت و مالـداری به اشـراک مردم 

از سـال 2017 بـه ایـن طـرف بـه تعـداد 21 پـروژه آبیـاری را 

تحـت پوشـش قـرار داده اسـت.

آقـای عبداللـه گفـت کـه با سـاخت ایـن کانال ها زمینـه آبیاری 

و  شـده   مسـاعد  زراعتـی  زمیـن  167هکتـار  و  هشـت هزار 

از آن مسـتفید می شـوند. فامیـل  ۱۱هـزار و ۳۶۴ 

ایـن  سـاخت  مجموعـی  هزینـه  کـه  اسـت  آمـده  خربنامـه  در 

کانال هـا بـه 255 میلیـون و 786هزار و 526 افغانی می رسـد 

و ایـن پـول از طـرف صنـدوق بین املللی برای انکشـاف زراعت 

،»IFAD«، متویـل می شـود.

خربنامـه می افزایـد کـه بـا سـاخت ایـن کانال هـا محصـوالت 

زراعتـی در ایـن والیـت افزایـش یافتـه و از 40 درصـد ضایعات 

آب جلوگیـری صـورت می گیـرد.

در خربنامـه گفتـه شـده کـه ایـن کانال هـا در ولسـوالی های 

زنده جـان، گـذره، انجیـل، غوریـان و کـرخ سـاخته شـده اسـت 

و تطبیـق ایـن پروژه هـا زمینـه کار را بـرای صدهـا تـن در ایـن 

والیـت مسـاعد سـاخته اسـت.

در همین حـال، دهقانـان هـرات رشـد سـکتور زراعـت کشـور 

را وابسـته بـه آب خوانـده می گوینـد کـه اگـر آب بیشـر باشـد 

آنـان  تولیـدات  و  یافتـه  گسـرش  آنـان  زراعتـی  فعالیت هـای 

می یابـد. افزایـش 

بـه نقـل از خربنامه؛ محمداحسـان یکی از مسـتفید شـوند گان 

از  »مـا  می گویـد:  کـرخ  ولسـوالی  چالسـتان  آبیـاری  کانـال 

سـاخت ایـن کانـال خیلی راضی هسـتیم با سـاخت این کانال 

از ضایعـات آب جلوگیـری شـده و80 درصـد کشـاورزی ما بلند 

اسـت.« رفته 

محمدنعیـم یـک دهقـان دیگـر کـه زمین هایـش از طریـق ایـن 

اسـت.« فریـده حمیـدی، عضو دیگر مجلـس نیز گفـت: »اگر در 

این راسـتا از سـوی کسـانی که در وزارت مخابرات اسـتند عما 

کار صـورت نگیـرد، وضعیـت بدتـر می شـود و در دیگـر والیت هـا 

هـم پایه هـا چپـه می شـوند.«

پیـش از ایـن، رشکت هـای خدمـات مخابراتی با نـر اعامیه ای 

از حکومت افغانسـتان خواهان رسـید گی بی درنگ به مشـکات 

از  مخابراتـی  رشکت هـای  اعامیـه،  ایـن  در  شـده اند.  شـان 

ضعـف در ادارۀ تنظیـم خدمـات مخابراتـی بـرای رسـید گی بـه 

چالش هـای کنونـی رشکت هـای مخابراتـی شـکایت کرده انـد.

میلیـارد   ۳ حـدود  در  جـذب  بـا  کشـور  در  مخابـرات  بخـش 

اسـت؛  کشـور  در  مهـم  بخش هـای  از  رسمایه گـذاری،  دالـر 

از  باج گیری هـا  و  ناامنی هـا  افزایـش  اخیـر،  سـال های  در  امـا 

مخابراتـی  را درخدمـات  مخابراتـی، محدودیت هـا  رشکت هـای 

آورده اسـت.  به میـان  کشـور،  در  وانرنتـی 

کانـال  ایـن  اعـار  به خاطـر  همـکار  پـروژه  و  زراعـت  وزارت 

مـا  کار  و  در رشـد کشـت  کانال هـا  ایـن  خرسـندیم، سـاخت 

واقـع خواهـد شـد.« مفیـد  و  موثـر  دهقانـان 

برنامـه حایـت از اولویـت ملـی دوم و پـروژه زراعـت و مالداری 

بـه اشـراک مـردم، از برنامه هـای ملـی دولـت افغانسـتان بوده 

 ،»IFAD«، کـه توسـط صنـدوق بین املللـی حایـت از زراعـت

متویـل می شـود.

ایـن برنامه هـا در هـرات بـه هـدف انکشـاف سـکتور خصوصی، 

ترویـج زراعت و مالداری، انکشـاف زیربناهـا، از بین بردن فقر، 

بهبـود مصونیـت غذایی و رشـد ظرفیت خانم های روستانشـین 

در هشـت ولسـوالی این والیـت فعالیت دارد.

وزارت احیـا و انکشـاف دهـات بـا نـر خربنامـه ای از پیرفـت  

۵۰ درصـدی جریـان کار سـاخت یـک رسبنـد و کانـال آبیـاری 

بـه ارزش ۹.۸ میلیـون افغانـی در روسـتای قاچـه علیشـنگ 

مرکـز والیـت لغـان خـرب می دهـد. 

همچنیـن کار سـاخت یـک کانـال آب زراعتـی بـه ارزش ۱.۶ 

آغـای  محمدقاسـم  حاجـی  روسـتای  در  افغانـی،  میلیـون 

دارد. جریـان  کندهـار  والیـت  پنجوایـی  ولسـوالی 

افزایش ناامنی ها؛ تخریب 28 آنتن مخابراتی در بخش های ناامن کشــور  

وزارت زراعت 21 کانال آبیاری را به ارزش 255 میلیون افغانی در هرات اعمار می کند   


