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مایکروسافت از حمله جدید 
هکری به موسسات امریکایی 

خبر داد 

 انتقاد سازمان صحت 
جهانی از دخالت سیاست در 

تحقیقات کرونا
و  جدیـد  حملـه  یـک  کـه  کـرده  اعـام  مایکروسـافت   
گسـترده از سـوی هکرهـای روس صـورت گرفته اسـت. از 
گـروه هکـری »نوبلیـم« سـخن مـی رود. در ماجـرای حمله 
سـایبری به شـرکت »سـوالرویندز« انگشـت اتهـام متوجه 

ایـن گـروه هکری بـود...

 سـازمان صحـت جهانـی در برابـر طرح مجـدد تحقیق 
پیرامـون منشـاء آزمایشـگاهی شـیوع ویـروس کرونا از 
سـوی دولـت امریکا واکنش نشـان داد. این سـازمان از 
سیاسـی کـردن موضـوع کرونا انتقـاد کرده و خواسـتار 

جـدا کـردن کامل ...

 دیـروز روز زبـان ملـی پشـتو بـود. زبانـی  کـه یکـی 

از دو زبـان رسـمی کشـور بـه شـار مـی رود و در 

دیگـر  کشـورهای  از  بخشـی  یـک  و  افغانسـتان 

انسـان  هویـت  زبـان  مـن  نظـر  بـه  دارد.  گوینـده 

اسـت. حتـی وسـیله ی که می شـود با آن اندیشـید. 

... همیـن  از 

 بـه مناسـبت آغاز فصل گردشـگری و توریـزم، تاریخ 

8 جـوزا جشـنواره گردشـگری بـا حضـور هـزاران تن 

بنـد  ملـی  پـارک  در  گردشـگران  و  عالقمنـدان  از 

امیـر برگـزار شـد.  در اعالمیه ای که از سـوی وزارت 

اطالعـات و فرهنـگ  ...

البیرونی  ــگاه  دانش استادان  موتر حامل 
کاپیســا، هدف ماین قرار گرفت
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روز زبان ملی پشتو؛ 
بایدها و نبایدها 

 جشنواره آغاز فصل گردشگری 
در پارک ملی بند امیر

هنری

در باب ضرورت 
درست گویی در باره کرونا 

 جمهوریت و تداوم 
حمایت جهانی

عدم رعایت ساز و کار 
دموکراتیک و ارزش های 

حقوق بشری ناشی از چیست 

 در روزهـای اخیـر خبرهـای زیادی در مورد شـیوع بی 
سـابقه مـوج سـوم کرونـا در رسـانه هـا و شـبکه هـای 
اجتماعـی دسـت بـه دسـت می شـود. بر همین اسـاس 
وزارت صحـت عامـه تصمیـم گرفته اسـت کـه به مدت 

دو هفتـه دانشـگاه هـا و مکاتب  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 

 حمداللـه محـب مشـاور 

رئیـس  ملـی  امنیـت 

جمهـور می گویـد کـه مداخله پاکسـتان 

و  نیسـت  پنهـان  افغانسـتان  امـور  در 

را  ناشـده  اعـالم  جنـگ  یـک  پاکسـتان 

علیـه مـردم افغانسـتان بـه راه انداختـه 

اسـت.

وی ایـن مطلـب را روز شـنبه 8 جـوزا در 

نشسـت خـری مشـرکی کـه بـا ارگان 

در  افغانسـتان  ودفاعـی  امنیتـی  هـای 

کابـل دایـر شـده بـود گفـت.

محـب در این نشسـت افزود کـه مداخله 

افغانسـتان  امـور  در  پاکسـتان  دوامـدار 

بـرای همـه دنیا آشـکار اسـت.

گفتنـی اسـت کـه در سـفر اخیـر جرنال 

قمـر باجوه رئیس سـتاد ارتش پاکسـتان 

ارتـش  سـتاد  رئیـس  کارتـر  ونیـکالس 

بریتانیـا در کابـل، بحـث همکاری هـای 

پاکسـتان  و  افغانسـتان  میـان  امنیتـی 

مطـرح شـده اسـت. محـب ایـن موضوع 

کـه  گفـت  و  کـرد  تاییـد  تلویحـا  را 

افغانسـتان می خواهـد کـه ایـن مشـکل 

حـل  امنیتـی  همکاری هـای  طریـق  از 

گـردد. وی گفـت: »مـا می خواهـم که ای مشـکل به شـکل رسـمی حل شـود، 

تـا پاکسـتان تنهـا از بلـوچ کشـی نـه کـه از افغـان کشـی هـم دسـت بکشـد.«

او افـزود کـه در ایـن مـورد صحبت هایی شـده ولـی پیرشفتی دیده منی شـود. 

بـه قـول محـب هرچنـد پاکسـتان همیشـه وعـده می دهد ولـی تا کنـون کدام 

نتیجـه مثبـت در ایـن مـورد به دسـت نیامـده اسـت. محـب در ایـن نشسـت 

عـالوه کـرد کـه 12 ماه می شـود که از مـال هیبت اللـه خری نیسـت، تا کنون 

از وی کـدام پیـام و یـا دسـتوری دیـده نشـده اسـت. او مـی افزایـد کـه گـروه 

طالبـان هـم از مـال هیبـت الله خر نـدارد.

آقـای محـب حـدود یـک هفتـه پیـش در سـفری بـه ننگرهـار نیـز گفتـه بـود 

کـه پاکسـتان بـرای رسـیدن بـه اهـداف شـوم خـود از یـک گـروه جنـگ طلب 

هرگونـه  می کنـم،  کار  کـه  دفـری  »در  بـود:  گفتـه  وی  میکنـد.  اسـتفاده 

اطالعـات می آیـد. بـا نظامیـان و دیپلات ها دیـدار می کنم… وضعیت بسـیار 

واضـح اسـت. همسـایه می خواهـد کـه تاریـخ را تکـرار کنـد. مرزهـای خـود را 

گسـرش دهـد. ۱۸۰ سـال پیـش شـاه شـجاع معاملـه کـرد و پیشـاور را از مـا 

گرفـت.«

محمـد قریشـی وزیـر خارجـه پاکسـتان واکنـش تنـدی علیـه ایـن اظهـارات 

مشـاور امنیـت ملـی کشـور داشـت. او گفتـه بـود کـه کابـل هـم از اسـالم آباد 

کمـک میخواهـد و هـم پاکسـتان را متهـم می کنـد. وی گفته بـود ارشف غنی 

فیصلـه کنـد کـه از پاکسـتان چـه می خواهـد؟

روابـط میـان افغانسـتان و پاکسـتان در متـام دوره زعامـت ارشف غنـی در 

نوسـان جـدی قرار داشـته اسـت و گاهـی این روابط میان دوکشـور بـه تیرگی 

گراییـده اسـت. بـاری رئیـس جمهـور غنـی نیـز گفتـه بـود کـه پاکسـتان بایـد 

انتخـاب کنـد و اکنـون انتخـاب دوسـتی و دشـمنی بـا پاکسـتان اسـت. وی 

گفتـه بـود اگـر افغانسـتان ناامـن باشـد، پاکسـتان نیـز آرام نخواهد بـود و اگر 

آن کشـور آسـایش افغانسـتان را بخواهـد آنهـا نیـز آسـایش خواهنـد داشـت.

در ایـن کنفرانـس احمـد ضیا رساج رئیس امنیت ملی کشـور گفـت که تلفات 

دشـمن در هفتـه گذشـته خیلـی زیـاد بود. به قـول وی در هفته گذشـته گروه 

طالبـان 1500 تـن کشـته وزخمـی داشـت که این مورد سـبب بروز مشـکالت 

میـان گـروه طالبـان شـده اسـت. وی افـزود اکنـون باالی مـال یعقوب فشـارها 

زیـاد شـده کـه  از ایـن نیروهـا درسـت اسـتفاده نشـده اسـت. وی عـالوه کـرد 

کـه در عیـن زمـان گـروه طالبـان از اطفـال زیـر سـن در جنگ های جـاری به 

شـکل زور و اکـراه اسـتفاده می کنند.

اعـالم   محـل  هـای  ارگان  اداره 

داود  محمـد  کـه  اسـت  کـرده 

لغانـی والـی والیت غزنی شـد و رسـا به کارش 

کـرد. آغـاز 

ایـن اداره روز شـنبه 8 جـوزا بـا انتشـار اعالمیـه 

ای گفـت کـه بـه اسـاس پیشـنهاد اداره مسـتقل 

عالـی  مقـام  منظـوری  و  محلـی  ارگان هـای 

لغانـی  داود  محمـد  آقـای  ریاسـت جمهـوری، 

والـی والیـت غزنـی مقـرر شـد. 

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت که آقـای لغانی 

از سـوی سـمیع الدیـن حقمل رییس دفـر اداره 

اداره  مسـئوالن  بـه  محلـی  ارگان هـای  مسـتقل 

والیتـی و مـردم والیـت غزنـی معرفـی شـد.

پیـش  هفتـه  سـه  حـدود  لغانـی  داود  محمـد 

بـه جـای نقیـب اللـه فایـق والـی والیـت فاریـاب 

گسـرده  اعراض هـای  امـا  بـود.  شـده  معرفـی 

در والیـت فاریـاب سـبب شـد کـه آقـای لغانـی 

در والیـت فاریـاب بـه کارش ادامـه داده نتوانـد. 

لغانـی هرچنـد مـدت چنـد روز از یـک پایـگاه 

ارتـش امـور والیت فاریـاب گویـا اداره میکرد ولی 

در نهایـت آقـای عبداملقیم راسـخ معـاون اداری 

و مالـی والیـت فاریـاب رسپرسـت والیـت فاریاب 

شـد. مقرر 

غزنـی از جملـه والیت هـای اسـت کـه در طـول 

والیـت  آن  در  جنـگ  اخیـر  سـال   15 از  بیـش 

جریـان داشـته و برخـی از ولسـوالی های والیـت 

غزنـی حتـا بـا وجـود بیـش از 100هـزار نیـروی 

در  اخیـر  دهـه  نیـم  و  یـک  مـدت  در  خارجـی 

اسـت.  نبـوده  مرکـزی  کنـرول حکومـت 

فاریـاب  والیـت  بـرای  والـی جدیـدی  کنـون  تـا 

اسـت،  نشـده  معرفـی  توسـط حکومـت مرکـزی 

اقـدام  یـک  در  فاریـاب  والیـت  باشـندگان  امـا 

نـادر بـرای والـی جدید والیـت فاریـاب انتخابات 

برگـزار کرده بودند و لیسـت نهایـی را به حکومت 

مرکـزی فرسـتاده انـد.

مارشـال دوسـتم که در ایـن اواخر، ظاهـرا متحد 

رهـری حکومـت مرکـزی دیـده می شـد، خـالف 

تصورهـا از مظاهـره کننـدگان حایـت کـرد و بـه 

طرفـدران خـود دسـتور شـلیک بـر والـی جدیـد 

را داده بـود. او گفتـه اسـت کـه حکومـت بـدون 

رضایـت مـردم فاریـاب و خـودش بـه ایـن والیـت 

والـی معرفـی نخواهدتوانسـت.

محب: مداخله پاکستان در امور افغانستان پنهان نیست  محمد داود لغمانی والی والیت غزنی شد 
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از لباس جدید رئال مادرید 
رونمایی شد 

ورزشی



 

موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی کاپیسا، هدف ماین قرار گرفت

وزارت امـور داخله تایید کرده اسـت که یک 

عـراده واسـطه نـوع کاسـر حامل اسـتادان 

دانشـگاه البیرونـی والیت کاپیسـا هـدف ماین قـرار گرفت 

و 4 اسـتاد کشـته و 11 تـن دیگـر زخمی شـده اند.
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 پـه اروزګان کـې د پراخـې ولـي غونـډې پرمهـال خلکـو د 

او وايـي، د بهرنيـو  اوربنـد غوښـتنه وکـړه  او  تلپاتـې سـولې 

ځواکونـو تـر وتلـو وروسـته روانـه جګـړه ورور وژنـه ده.

پـه  اروزګان  پـه ٨مـه، د  نـن د غربګـويل  دغـه غونـډه چـې 

مرکـز ترینکـوټ ښـار کـې جوړه شـوې وه، پـه کـې د واليت او 

ولسـواليو سـلګونو کسـانو برخـه اخيسـتې وه.

دينـي عـامل او د دغه والیت د ارشـاد، حـج او اوقافو مخکيني 

رييـس مولـوي حمداللـه ابـدايل طالبانـو تـه پـه خطـاب کي 

 د غـزين امنيتـي مسـوولني وايـي چـې پـه دغـه واليت کې 

د بېالبېلـو جرمونـو د تـررسه کولـو پـه تـور 1٩ کسـان نيول 

دي. شوي 

د غـزين د امنيـې قوماندانـۍ د جنايـي جرمونو پـر وړاندې 

د مبـارزې مديـر محمـد مـره کـي د غربګـويل پـه امتـه 

رسـنيو تـه وويـل چـې پوليسـو پـه تېـرو څـو ورځو کـې لس 

کسـان د بېالبېلـو جرمونـو د تررسه کولو په تـور نيويل دي.

د نومـوړي د معلوماتـو لـه مخې، په نيول شـويو کسـانو کې 

پنځـه تنـه يې د وسـله والـو غـالوو، دوه تنه يـې د اختطاف 

او درې تنـه نـور يـې د خلکو د وژلو په تور نيول شـوي دي.

ده زياتـه کـړه: ))دوه کسـه انسـان تښـتوونکو څـو ورځـې 

وړانـدې يـو ماشـوم تښـتوىل وو او لـه کورنـۍ څخـه يـې 

وويـل: ))د څومـره نـورو افغانانـو د وژنـې اراده لـرئ او ال هـم 

څومـره کورنـۍ د غـم پـر ټغر کښـېنوئ.((

هغـه سـوله الهي امـر وبالـه او زياته يې کړه چې هر مسـلامن 

بایـد د دغـه امـر اطاعـت کـړي. همدارنګه په دغـه والیت کې 

د سـولې شـورا مخکنـي رييـس رسکاتـب محمـد شـاه وویـل، 

کلونـه کېـږي چـې وسـله والـو طالبانـو د جهـاد په نـوم افغان 

وژنـه روانه سـاتلې ده.

نومـوړي زياتـه کـړه، اوس د دې وخـت رارسـېدلی چـې نـور 

ټولنـه لـه تباهـۍ څخـه وژغـورو او د تلپاتـې سـولې راتـګ ته 

الره هـواره يش. 

همدارنګـه دې غونـډه کـې نـورو برخه والو په يوه غږ د سـولې 

او اوربنـد غوښـتنه وکـړه او پـر وسـله والـو طالبانـو يـې هم غږ 

وکـړ چـې د دوی غوښـتنې تـه لبيـک ووايـي. د سـولې لپـاره 

اروزګان کـې د ولسـونو دې غونـډه کـې یوشـمېر برخـه والـو 

د سـولې اړونـد شـعرونه هـم ولوسـتل او د شـعر پـه ژبـه يې د 

اوربنـد او سـولې غوښـتنه وکړه.

پیسـې غوښـتې وې چـې بيـا د پوليسـو لـه لـوري ونيـول 

شـول او ماشـوم تـرې وژغـورل شـو.((

د نومـوړي پـه وينـا، نيـول شـويو کسـانو پـر خپلـو جرمونـو 

اعـراف هـم کـړى دى.

دغـه راز د غـزين د مـي امنيـت لـه لـوري پـه خپـره شـوې 

خربپاڼـه کـې راغـي چـې د مي امنيـت ځواکونو له وسـله 

والـو طالبانـو رسه د الس لرلـو پـه تـور نهـه کسـان نيـويل 

دي.

رسچينـه وايـي چـې پـه نيول شـويو کسـانو شـپږ تنـه يې د 

طالبانـو د نظامـي کميسـيون غـړي دي.

بـل لـور تـه وسـله والـو طالبانـو تـر اوسـه پـه دې اړه څـه نه 

دي ويـي.

د اروزګان اوسېدونکو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه

غزين کې ١٩ کسان د بېالبېلو جرمونو د تررسه کولو په تور نيول شوي

کارتون

 

 در روزهـای اخیـر خربهـای زیـادی در مـورد شـیوع بی 

سـابقه مـوج سـوم کرونـا در رسـانه هـا و شـبکه هـای 

اجتامعـی دسـت به دسـت می شـود. بر همین اسـاس 

وزارت صحـت عامـه تصمیـم گرفتـه اسـت کـه بـه مدت 

دو هفتـه دانشـگاه هـا و مکاتـب دولتـی و خصوصـی را 

اقـدام  ایـن  کنـد.  تعطیـل  حداقـل در شـانزده والیـت 

نشـان دهنـده یـک زنـگ خطر بزرگ اسـت. هـم چنین 

اخیـر  روزهـای  در  کـه  دهـد  مـی  نشـان  هـم  آمارهـا 

مبتالیـان بـه کرونـا بیـش از هـر زمان دیگر شـده اسـت 

و تـا مـرز هـزار نفـر در روز رسـیده اسـت. امـا از سـوی 

دیگـر زمزمـه هایـی نیـز بـه گـوش مـی رسـد کـه وزارت 

صحـت عامـه عمـدا وضعیـت را قرمز نشـان مـی دهد تا 

کمـک هـای دولتـی و بیـن املللـی را جلب کنـد. واقعا 

و  دارد  صحـت  چقـدر  خربهـا  ایـن  کـه  نیسـت  معلـوم 

چگونـه در بـاره تعطیلـی دانشـگاه ها و مکاتـب تصمیم 

گرفته شـده اسـت. 

آن چـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه تجربـه در بسـیاری 

از کشـورها نشـان مـی دهـد کـه بـی اعتـامدی ناشـی 

از  بسـیاری  در  کاری  پنهـان  یـا  و  نادرسـت  اخبـار  از 

کشـورها فاجعـه آفریـده اسـت. چـه کشـورهایی کـه بـه 

نحـوی در بـاره شـیوع کرونـا پنهـان کاری کـرده انـد و 

چـه کشـورهایی کـه در بـاره آن بـزرگ منایی کـرده اند، 

ناگـواری مواجـه شـده  و  منفـی  پیامدهـای  بـا  دو  هـر 

مشـارکت  و  سیاسـی  دالیـل  بـه  کـه  کشـورهایی  انـد. 

در انتخابـات هـا و یـا برنامـه هـای دیگـر ملـی پنهـان 

کاری کـرده انـد بـه یـک بـاره با انفجـار بیـامری و مرگ 

و میرهـای بـی سـابقه مواجـه شـده انـد و در واقـع بـه 

دالیـل سیاسـی بـا جـان شـهروندان خـود بـازی کـرده 

انـد. ایـن گونـه کشـورها هـم در منطقه و هم در سـطح 

جهـان کـم نبوده اند. بسـیاری از کشـورهایی که دارای 

نظام سیاسـی بسـته هسـتند و در آن هـا دیکتاتوری ها 

حاکـم هسـتند همیـن رسنوشـت را تجربـه کـرده اند. از 

سـوی دیگـر بسـیاری از کشـورها یا عمـدا و یا بـه دلیل 

هـراس بیـش از حـد از کرونا دچـار بزرگ منایی شـدند 

و از ایـن طریـق آسـیب هـای جـدی را بـه خصـوص در 

بخـش اقتصـادی و بـازار متحمـل شـده انـد. 

در افغانسـتان در دور نخسـت شیوع کرونا که از آخرین 

روزهـای سـال 13٩٨ و از مرزهـای غربـی کشـور آغـاز 

گردیـد وضعیـت بـه گونـه بهـر از کشـورهای همسـایه 

کرونـا  بـا  مبـارزه  اضطـراری  کمیتـه  گردیـد.  مدیریـت 

تحـت ریاسـت معاون دوم ریاسـت جمهوری ایجاد شـد 

و همـه نهادهـای ذیربـط بـه خصـوص بخـش خصوصی 

در ایـن دوره نقـش برجسـته گرفتنـد و وضعیـت به گونه 

مثبـت مدیریـت گردیـد. در آن زمـان کـه واقعـا هـراس 

کرونـا جهانـی شـده بـود و همـه جـا را فـرا گرفتـه بـود، 

در  را  وحشـتناکی  سـناریوهای  عامـه  صحـت  وزارت 

جلسـات کمیتـه مطـرح مـی کـرد و البتـه در آن زمـان 

در  ولـی  کـرد.  تاییـد  شـد  مـی  نـه  و  شـد  مـی  رد  نـه 

مجمـوع رهـربی حکومـت و کمیتـه مبـارزه بـا کرونـا بـه 

گونـه جـدی بـا ایـن پدیده برخـورد کـرد و بودجـه های 

اضطـراری زیـادی در متـام والیـات اختصـاص یافـت. 

صالحیـت هایـی کـه بـه والیـان و کمیتـه هـای والیتـی 

سـپرده شـده بخشـی از مشـکالت را به طور عاجل رفع 

اقتضـای رشایـط خـود تصمیـم  بـه  والیـت  هـر  و  کـرد 

 . گرفت

گرفـت  صـورت  نیـز  زمـان  آن  در  کـه  بزرگنامیـی  امـا 

هـم بسـیاری از مسـوالن را دچـار اشـتباهات فاحـش 

کـرد و هـم آسـیب هـای جـدی در بخـش اقتصـادی و 

بـازار وارد کـرد. بسـیاری از مسـوالن بـه شـمول وزرای 

صحـت عامـه بـه همیـن دلیـل یـا برکنـار شـدند و یـا به 

سـارنوالی معرفـی شـدند. بخـش بـازار و اقتصـاد جنگ 

زده کشـور نیـز بـه دلیـل تعطیلـی های مکـرر و دوامدار 

بـه شـدت دچـار افـت گردیـد. بسـیاری از رشکـت های 

خصوصـی و کارمنـدان رسـانه هـا از کار برکنـار شـدند 

و یـا بـه قرنطیـن هـای اجبـاری رفتنـد و خانـه نشـین 

کرونـا  و  زد  آسـیب  شـدت  بـه  مـردم  معیشـت  شـدند. 

عـالوه بـر جنـگ و نـا امنی بـالی دیگری بود کـه بر رس 

مـردم فقیـر و بـی نـوا فـرود آمـد.

اکنـون افغانسـتان دارای تجربـه گرانسـنگی در زمینـه 

مبـارزه بـا کرونـا اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه مثـل 

همـه کشـورهای جهـان بایـد تدابیـر پیشـگیرانه اتخـاذ 

گـردد. امـا بـزرگ منایی و ترسـاندن مـردم نباید صورت 

گیـرد. زیـرا بـه اعتامد بین مـردم و حکومـت و نهادهای 

صحـی کشـور صدمـه وارد مـی کنـد. از همیـن رو بایـد 

بـه گونـه جـدی همـه زوایـای شـیوع مـوج سـوم مـورد 

رسـیدگی قـرار گیـرد و مطابـق واقعیـت هـای موجـود و 

بـر اسـاس میـزان وخامـت اوضـاع تصمیـم گرفته شـود. 

در ایـن زمینـه بیـش از هـر چیـزی دیگـر هـم رسـانه ها 

و هـم نهادهـای مرتبط بـه خصـوص وزارت صحت عامه 

مکلـف هسـتند تـا اخبـار درسـت و واقعی به مـردم ارایه 

کننـد و از هرگونـه بزرگنامیی و اغـراق خودداری کنند. 

 

  

. ست ا

آقـای آریـن در صفحـه توییـرش نوشـته اسـت کـه در ایـن 

رویداد ۴ تن از اسـتادان دانشـگاه »شـهید« و ۱۱ تن دیگر 

مجروح شـدند. شـهدا و مجروحان دانشـجویان و اسـتادان 

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـالم کـرده اسـت 

ویـروس  شـیوع  از  جلوگیـری  منظـور  بـه  کـه 

کرونـا، مرکزهـای آموزشـی دولتـی و خصوصـی 16 والیـت از 

امـروز )٨ جـوزا( تعطیـل شـد.

مـوج  بـا  مبـارزه  پـالن  اسـاس  »بـر  می گویـد:  وزارت  ایـن 

و  ویـروس  گسـرش  کاهـش  منظـور  بـه  و  کرونـا  سـوم  

و  مکتب هـا  دانشـگاه ها،  موجـوده، متـام  کنـرول وضعیـت 

آموزشـگاه های دولتـی و خصوصـی، در والیت هـای کابـل، 

پـروان،  پکتیـا،  ننگرهـار،  لوگـر،  کندهـار،  هلمنـد،  غـزين، 

وردک، پنجشـیر، بلـخ، لغـامن، بدخشـان، کاپیسـا، کنـدز، 

نیمـروز از هشـتم جـوزا بـه مـدت دو هفتـه رخصـت شـد تا از 

گسـرش بیشـر ویـروس کرونـا در کشـور جلوگیـری شـود.«

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه کشـور، روز 

وزیـر  بـا  مشـرک  خـربی  نشسـت  یـک  در  جـوزا   ٨ شـنبه 

تحصیـالت عالـی و رسپرسـت وزارت معـارف ایـن موضـوع را 

مطـرح کـرد.

اعـالم شـدن  هـدف رخصـت  کـه  کـه  گفـت  مجـروح  آقـای 

از  جلوگیـری  آموزشـی،  مرکزهـای  و  دانشـگاه ها  مکاتـب، 

اسـت. مزدحـم  مکان هـای  در  کرونـا  ویـروس  شـیوع 

بـه گفتـه آقای مجـروح، در جریان دو هفته پـس از عید فطر، 

سـیر گسـرش ویـروس کرونا در کشـور بـه ویـژه در۱۶ والیت 

یاد شـده افزایش یافته اسـت.

بـر اسـاس گـزارش روزانـه مبتالیـان و فوتی ها بر اثـر ویروس 

کرونـا، در شـبانه روز گذشـته 647 تـن مبتـال شـده اند و 20 

بیـامر جـان باخته انـد. یـک روز پیش از این، شـامر مبتالیان 

حـدود هـزار تـن و 1٨ تـن جان باختـه بودند.

وزارت صحـت عامـه کشـور در پـی ایـن افزایـش می گویـد: 

»افزایـش روز افـزون مریضـان کوید۱۹ نگرانی جدی سـکتور 

صحـت و دولـت را در پـی دارد، هـر شـب و روز بـر تعـداد 

مبتالیـان و مریضـان کرونـا افـزوده می شـود و ایـن یعنـی بـه 

صـدا در آمـدن زنـگ خطـر جـدی در کشـور.«

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه در همیـن حـال اطمینان داد 

کـه در حـال ظرفیـت کافی بـرای پذیرش بیـامران کرونایی و 

فراهم سـازی آکسـیجن وسـایر نیازمندی ها در شفاخانه های 

ویـژه ایـن بیامران وجـود دارد و در صورت نیاز تعداد بسـرها 

و امکانـات مـورد نیـاز بـه بیـش از دو برابـر افزایـش خواهـد 

یافـت.در ایـن نشسـت خـربی رنگینـه حمیـدی، رسپرسـت 

وزارت معـارف از پیشـنهاد وزارت صحـت عامه بـرای رخصتی 

دو هفتـه ای مکاتـب در ۱۶ والیـت کشـور اسـتقبال کـرد و 

از اسـتادان و دانش آمـوزان در والیت هـای دیگـر کـه رونـد 

آمـوزش در آنهـا بـه گونـه عـادی جریـان دارد درخواسـت کرد 

رعایـت  را  عامـه  صحـت  وزارت  بهداشـتی  توصیه هـای  کـه 

. کنند

عبـاس بصیـر، وزیـر تحصیـالت عالـی نیـز گفـت کـه در پـی 

اسـت  کـرده  اعـالم  ملـی  دفـاع  وزارت   

جنگجویـان  گذشـته  روز  شـبانه  در  کـه 

گـروه طالبـان در برابـر نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور 

اسـت. شـده  را  سـنگینی  تلفـات  متحمـل 

ایـن وزارت روز شـنبه ٨ جـوزا با انتشـار اعالمیه ای ترصیح 

کـرده اسـتکه در درگیری هـا و حمـالت متقابـل نیروهـای 

دفاعـی و امنیتـی، ۲۱۰ تـن از جنگجویـان گـروه طالبان 

کشـته شدند.

گـروه  از جنگجویـان  تـن  کـه ۹۵  می افزایـد  وزارت  ایـن 

طالبـان زخمـی شـده انـد و سـه جنگجـوی دیگـری ایـن 

گـروه بـه اسـارت نیروهای امنیتـی و دفاعی کشـور درآمده 

ند. ا

هشـت  کـه  می افزایـد  دیگـری  خربنامـه  در  وزارت  ایـن 

نیروهـای  بـا  درگیـری  در  در  طالبـان  گـروه  جنگجـوی 

بـه  زابـل  والیـت  شـینکی  ولسـوالی  در  کشـور  امنیتـی 

گـروه  ایـن  دیگـری  جنگجـوی  سـه  و  رسـیدند  هالکـت 

شـدند. مجـروح 

وزارت دفـاع عـالوه می کنـد کـه هشـت جنگجـوی دیگـر 

گـروه طالبـان در ولسـوالی قـره بـاغ والیـت غزنـی در یـک 

حملـه هوایی کشـته شـدند و سـه جنگجوی دیگـر زخمی 

شدند.

خربنامـه عـالوه می کند که ایـن جنگجویان گـروه طالبان 

در والیت هـای ننگرهـار، لغـامن، خوسـت، غزنـی، لوگـر، 

پکتیـکا، زابـل، بادغیـس، غـور، فاریـاب، بلـخ، جوزجـان، 

قنـدز  و  بدخشـان  بغـالن،  هلمنـد،  سـمنگان،  رسپـل، 

پولیـس کابـل اعالم کرده اسـت که 11 تن 

را بـه اتهـام جرایـم جنایـی از بخش هـای 

مختلـف شـهرکابل پایتخت کشـور بازداشـت کرده اسـت.

ایـن اداره روز شـنبه ٨ جـوزا بـا انتشـار اعالمیـه ای گفتـه 

اسـت کـه پولیـس قوماندانـی امنیـه والیـت کابـل بـا راه 

در  را  مظنـون   ۱۱ اوپراتیفـی  عملیـات  چندیـن  انـدازی 

پیونـد بـه انجـام جرم هـای جنایـی از نقـاط مختلـف کابل 

بازداشـت کـرده اسـت.

در خربنامـه ترصیـح شـده اسـت کـه ایـن افـراد در پیونـد 

بـه جرمهـای قتـل، مجروحیـت، دزدی موبایـل،  فـروش 

مـواد مخـدر و دزدی موتـر از ناحیـه هـای اول، دوم، سـوم 

ششـم، هشـتم، دهم و یازدهم  شـهر کابل توسـط پولیس 

شناسـایی و بازداشـت شـده انـد.

خربنامـه عـالوه می کنـد کـه از نـزد بازداشـت شـدگان دو 

میـل اسـلحه کمـری نیـز بـه دسـت پولیـس آمده اسـت.

پولیـس کابـل در خربنامـه دیگـری ترصیـح کـرده اسـت 

کـه پوليـس مبـارزه بـا جرايـم جنايـي وزارت امورداخله در 

يـك عمليـات مشـرك بـا پوليـس كابـل یک طفل ٩ سـاله 

بـه اسـم سـبحان را كـه پنـچ روز قبـل از سـاحه خرخانـه 

اختطـاف شـده بـود، عـرص روز گذشـته از نـزد اختطـاف 

چيـان رهـا سـاخته اسـت.

در خربنامـه عـالوه شـده اسـت کـه پولیـس موفـق نشـد 

رباینـدگان طفـل را بازداشـت کنـد، امـا یـاد آوری شـده 

اسـت که ربایندگان طفل شناسـایی شـده و مـورد تعقیب 

پولیـس قـرار دارد.

طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت امـور داخله عرص روز شـنبه 

٨ جـوزا ضمـن تاییـد ایـن رویـداد گفتـه اسـت کـه موتـر 

حامـل اسـتادان دانشـگاه البیرونـی بـا یـک حلقـه مایـن 

در سـاحه ربـاط حـوزه هفتـم شـهر چاریـکار برخـورد کـرده 

 . هستند

عبدالقهـار رسوری، رئیس دانشـگاه البیرونی با همرسـانی 

چنـد تصویـرش، نوشـته اسـت: »جراحـات مـن زیـاد جدی 

متٱسـفانه  امـا  هسـتم،  خـوب  مـن  الحمداللـه  و  نیسـت 

همکارانـم زیـاد جراحـت  برداشـتند.«

عمـل  ایـن  می گویـد  داخلـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 

نیسـت. توجیـه  قابـل  »جنایت کارانـه« 

تاکنـون فـرد یـا گروهی مسـئولیت ایـن رویداد تروریسـتی 

را برعهـده نگرفتـه اسـت. امـا حکومـت همـواره مسـئولیت 

ایـن گونـه رویدادهـا را بـه گـروه طالبـان نسـبت می دهـد.

شـورای عالـی مصالحـه ملـی بـا نـر اعالمیـه ای نوشـته 

اسـت: »حملـه بـه اسـتادان دانشـگاه البیرونـی در پـروان، 

عملـی ددمنشـانه، ضدانسـانی و یـک جنایـت ضدبـری 

اسـت.«

ملـی،  عالـی مصالحـه  رئیـس شـورای  عبداللـه،  عبداللـه 

کاروان  بـه  بـا حملـه  تروریسـتان جنایت پیشـه  کـه  گفتـه 

هـدف  را  افغانسـتان  آینـدۀ  تعلیـم،  و  آگاهـی  دانـش، 

نـد.  گرفته ا

در اعالمیـه ای کـه شـورای عالـی مصالحـه منتـر کـرده 

هدفمنـد  کشـتار  کـه  نوشـته  عبداللـه  آقـای  از  نقـل  بـه 

علـامی  محصـالن،  دانشـگاه،  اسـتادان  غیرنظامیـان، 

کـرام و قـر چیزفهـم و منـور جامعـه، دشـمنی آشـکار بـا 

پاهـای  روی  ایسـتاده  و  توسـعه یافته  مرقـی،  افغانسـتان 

خـودش می باشـد. امـا دشـمن زبـون و وحشـت گر، هرگـز 

بـه هـدف نامیمـون و ناروایـش نخواهـد رسـید.

بـه  افغانسـتان  کـه  اسـت  شـده  نوشـته  اعالمیـه  ایـن  در 

گشـت. برنخواهـد  اسـارت بار  و  تاریـک  گذشـتۀ 

پیشـنهاد وزارت صحت عامه مبنی بر تعطیلی دانشـگاه های 

دانشـگاه های  والیـت، متامـی   ۱۶ در  و خصوصـی  دولتـی 

دولتـی و خصوصـی در والیت هـای یـاد شـده بـرای دو هفتـه 

رخصـت داده شـده اند.

آقـای بصیـر، از سـایر دانشـگاه های دولتـی و خصوصـی در 

آنهـا وضـع نشـده  والیت هایـی کـه محدودیـت آموزشـی در 

بـه توصیـه هـای صحـی وزارت  اسـت درخواسـت کـرد کـه 

صحـت عامـه عمـل کـرده و آن را رعایـت کننـد.

تعویق آزمون کانکور در کابل

در همیـن حـال، اداره ملـی امتحانـات اعـالم کـرده کـه روند 

ثبـت معلومـات بایومریـک )انگشـت نگاری( و آزمـون کانکور 

در پایتخـت کشـور تـا اطـالع بعـدی به تعویـق افتاده اسـت.

قـرار بـود رونـد بایومریک داوطلبـان آزمـون رسارسی کانکور 

کابـل روز یکشـنبه، ۹ جوزا آغاز شـود.

ایـن اداره اعـالم کـرده کـه بـرای جلوگیـری از انتشـار مـوج 

سـوم کرونـا آزمـون کانکـور را در زمانـی دیگـر برگـزار خواهـد 

کرد.

دلیـل  بـه  کابـل  شـهرداری  پایتخـت،  در  پنجشـنبه  روز 

اوج گیـری مـوج سـوم کرونـا متـام تاالرهـای عروسـی را بـرای 

کـرد. تعطیـل  هفتـه  یـک  دسـت کم 

هشدار

کشـور  عامـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت  مجـروح،  وحیـد 

همچنیـن بـا نر پیامی با عنوان »هشـدار« نوشـته اسـت که 

»هـر چنـد جـز انتقـاد، هرگـز بـرای شـنیدن پیـام، خواهش، 

تقاضـا و هشـدار، گـوش شـنوایی نیافتـه ایـم ولـی بـاز هـم، 

هشـدار!«

آقـای مجـروح بـا نر گزارش واقعـات مثبت ویـروس کرونا در 

یـک شـبانه روز گذشـته، در صفحـه فیسـبوک وزارت صحـت 

عامـه نوشـته اسـت کـه در مـوج اول کرونـا، زیادتریـن تعـداد 

واقعـات مثبـت در یـک روز، ۹۱۵ واقعه ثبت شـده بود اکنون 

ایـن آمـار به ٩77 تن رسـیده اسـت.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه کشـور نوشـته اسـت: »حـاال 

خـود،  سـالمت  از  حفاظـت  کلیـد  شامسـت،  بـا  انتخـاب 

خانـواده و جامعـه، در اختیـار خود شامسـت.« او تاکید کرده 

اسـت کـه نـکات بهداشـتی را رعایـت کنیـد.

وزارت صحـت عامـه روز جمعـه 7 جـوزا با نر گـزارش روزانه 

مبتالیـان بـه بیـامری کوید1٩، نوشـته بـود که در شـبانه روز 

کـه  شـد  گرفتـه  آزمایـش  مشـکوک  فـرد   3٨00 از  گذشـته 

نتیجـه ٩77 تـن آنـان مثبـت اعـالم شـد.

وزارت صحـت عامـه همچنیـن در گـزارش روزانـه اش نوشـته 

اسـت کـه 1٨ تـن در والیت هـای کابـل، قندهار، بلـخ، کندز 

بـا 10 تـن بیشـرین جـان  و لوگـر جـان باخته انـد. کابـل 

باختـه را داشـته اسـت. تاکنـون نزدیـک بـه 3 هزار تـن بر اثر 

ابتـال بـه بیـامری کویـد1٩ جـان باخته انـد.

کشـته وزخمـی شـده انـد.

پـس از آغـاز خـروج نیروهـای خارجـی از کشـور از تاریـخ 

نقـاط  در  جنگ هـا  میـالدی،  روان  سـال  مـی  مـاه  اول 

مختلـف کشـور شـدت بیشـر گرفته اسـت. گفتنی اسـت 

اکنـون در 13 والیـت کشـور نربدهـای سـخت  کـه هـم 

و جنگجویـان  و دفاعـی کشـور  امنیتـی  نیروهـای  میـان 

گـروه طالبـان جریـان دارد.

گفتگوهـای  افغانسـتان  حکومـت  کـه  درحالیسـت  ایـن 

صلـح را در اولویـت برنامه هـای سیاسـی خـود قـرار داده 

اسـت، امـا در عیـن زمـان از آمادگی هـای تام بـرای مقابله 

نظامـی بـا گـروه طالبـان نیـز خـرب داده اسـت.

روز گذشـته رئیـس جمهـور غنـی گفتـه اسـت کـه او هیـچ 

جایـی منـی رود و افغانسـتان »خانـه و گـور« وی اسـت. او 

عـالوه کـرده اسـت کـه هرکسـی رفتنـی اسـت راهـش بـاز 

اسـت ولـی شـخص رئیس جمهـور جایی منـی رود و در هر 

رشایطـی در افغانسـتان باقـی می مانـد.

نیروهـای  توانایی هـای  از  کـه  اسـت  گفتـه  غنـی  ارشف 

امنیتـی کشـور مطمیـن اسـت و درصـورت خـروج کامـل 

توانایـی  امنیتـی  نیروهـای  از کشـور،  نیروهـای خارجـی 

مقابلـه بـا تهدیدهـای گـروه طالبـان را دارنـد.

ولـی اخیـرا یـک نریـه بریتانیایـی افشـا کـرده اسـت کـه 

امریکایـی  نفـس  تـازه  دریایـی  رسبـاز   600 اسـت  قـرار 

بـرای محافظـت از تاسیسـات ایـن کشـور وارد کابل شـود 

و میـدان هوایـی کابـل را نیـز نیروهـای ترکـی محافظـت 

خواهنـد کـرد.

پولیـس می افزایـد کـه اختطاف چيـان از خانواده سـبحان 

5صدهـزار دالـر در بـدل رهايـي وي تقاضـا کـرده بودنـد 

رشيـك  و  تعلـل  صـورت  در  كـه  بودنـد  داده  اخطـار  و 

سـاخنت موضـوع بـا پوليـس طفـل را از بني خواهنـد برد، 

پولیـس امـا توانسـت در زمـان کـم طفـل سـامل بـه آغـوش 

برگردانـد. خانـواده اش 

ماه هاسـت کـه میثاق امنیتـی برای کاهـش جرایم جنایی 

در شـهرکابل و شـهرهای عمـده کشـور، کارش را زیـر نظر 

امراللـه صالح معاون نخسـت ریاسـت جمهـوری آغاز کرده 

اسـت. ولـی دسـت کم پس از شـش مـاه از راه انـدازی این 

برنامـه هنـوز امنیـت بـه شـهر کابـل بـه عنـوان پایتخـت 

همـه  چپاول گـران  و  جنایـات کاران  و  برنگشـته  کشـور 

و  رسقـت  دزدی،  جنایـت  بـه  دسـت  شـهرکابل  در  روزه 

می زننـد. چپاول گـری 

اختطـاف پدیـدۀ شـومی اسـت کـه طـی سـال های آخیـر 

چـون آفتـی جامعـه شـهری افغانسـتان را بلعیـده اسـت. 

خربهـای همـه روزه رسـانه یی نشـان می دهـد کـه در هـر 

هفتـه در یکـی از شـهرهای عمـده افغانسـتان یـک یـا دو 

مـورد اختطـاف ثبـت می شـود. اکرثیـت ایـن اختطاف هـا 

مایـه مالـی دارد.

بـرای ایـن اسـت که شـامر زیـادی از تاجران کشـور بخش 

بـزرگ رسمایه هـای شـان را بـه کشـورهای دیگـر منتقـل 

کرده و در افغانسـتان فعالیت های گسـرده و آزاد ندارند. 

روی مبنـا ادامـه ایـن وضعیت خطرات کالن ملـی را در به 

دنبـال خواهد داشـت.

مرکزهای آموزشی 16 والیت به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به 
مدت دو هفته تعطیل شد

آزمون کانکور کابل به تعویق افتاد 

تلفات سنگین جنگجویان گروه طالبان در شبانه روز گذشته

بازداشت 11 تن به اتهام جرایم جنایی در کابل

محمد هدایت 

سرمقاله

در باب ضرورت 
درست گویی 
در باره کرونا



 

رشایـط جهانـی طوریسـت کـه متامـی ملـل و 

مناسـبات  در  نـاآگاه  یـا  و  آگاه  جهـان  کشـورهای 

تنگاتنـگ قـرار دارد. تعامـل و داشـن روابـط میـان 

امـروِز  اساسـی  هـای  رضورت  از  یکـی  هـا  کشـور 

هـا  ملـت  نیازمنـدی  ایـن  جهانیسـت.  سیاسـت 

جهانـی  موضـوع  کـه  شـود  مـی  ناشـی  آنجـای  از 

شـدن و تأثیـر آن بـر متامـی روابـط و جنبـه هـای 

زندگـی افـراد، در حـال حـارض یـک واقعیـت عینـی 

اسـت. بـدون تردیـد نبـود امنیـت در یـک کشـور و 

گسـرش نا امنـی و افراطیت، محصـور در مرز های 

جغرافیـای آن کشـور نخواهـد مانـد. بـا نـا امنـی و 

کشـور  حتـا  منطقـه  یـک  در  کشـور  یـک  بحـران 

امنیتـی  نـا بسـامانی هـای  هـای آن حـوزه درگیـر 

هـای  منونـه  مسـأله  ایـن  چنانچـه  شـد.  خواهـد 

در  امنیـت  نبـود  دارد.  جهانـی  سـطح  در  واضـح 

کشـوری تأثیـرات سـؤ بـر ابعـاد مختلـف زندگـی در 

کشـورهای دیگـری آن حـوزه مـی مانـد. اختالل در 

شـبکه هـای تجارتـی و اقتصادی، پدیـده مهاجرت، 

نـا امنـی مرزهـا و نفـوذ آتـش جنـگ و ناامنـی در 

مشـکالت  همـه   ... و  همجـوار  کشـورهای  درون 

و معضـالت اسـت کـه جنـگ و ناامنـی در منطقـه 

بوجـود مـی آورد. عکـس ایـن مسـأله نیـز بـه صورت 

صددرصـد قابـل درک و تحلیـل اسـت. بدیـن معنـا 

کـه وقتـی در منطقـه امنیـت در متامـی کشـورهای 

آن برقـرار باشـد و نظـام هـای سیاسـی منعطـف و 

قانـون گـرا، فعالیـت هـای مـردم دوسـتانه داشـته 

و  داد  بـرای  مناسـب  رشایـط  شـک  بـدون  باشـد، 

گرفـت هـای همـه جانبـه در سـایه امنیـت فراهـم 

خواهـد بـود. 

بدبختانـه افغانسـتان در گذشـته تجربـه تلخ از 

نبـود نظـام سیاسـی همـه شـمول در داخـل کشـور 

در  را  جهانـی  منظـم  هـای  سـاختار  بـا  مناسـب  و 

گیـری  قـدرت  و  گسـرش  دارد.  خویـش  کارنامـه 

افراطیـت در اواخـر دهـه اخیـر قرن بیسـتم میالدی 

در افغانسـتان در قالب امارت اسـالمی بوسـیله¬ی 

گـروه طالبـان، عامل اصلـی این موضوع بود. سـتم 

هـای سیسـتمی و پالیسـی هـای دیگـر سـتیز که از 

جانـب گروه طالبان در افغانسـتان در آن پنج سـال 

حاکمیـت شـان روا داشـتند، بحـران هـای فـراوان 

اجتاعـی، سیاسـی و اقتصـادی و حتـی فرهنگـی 

ابتـدأی  و  هـا  ارزش  آورد.  بوجـود  جامعـه  بـرای  را 

تریـن حقـوق انسـان هـا در آن زمـان در افغانسـتان 

رعایـت منـی گردیـد. افراطیت و دشـمنی بـا همه و 

همـه چیـز کار را بجـای رسـانده بـود کـه تاکسـتان 

هـا و دسـتآورد هـای متدنـی و فرهنگـی خصانـه و 

قهـر آمیـز از میان برده می شـد. سـیاهی و وحشـت 

بـود.  پچیـده  خـود  بـه  را  افغانسـتان  پیکـر  متـام 

برخـالف آنچـه در مقدمـه ایـن نوشـته آمـد، روابـط 

میـان افغانسـتان و کشـور هـای منطقـه و جهـان به 

شـکل بی پشـینه¬ی تخریب و دچار کسسـت شده 

بـود. جامعـه جهانـی و حتـی کشـور هـای اسـالمی 

و سـازمان هـای بـزرگ بیـن املللـی نیز افغانسـتان 

را بـه فراموشـی کامـل سـپرده بود. کانـون افراطیت 

گـرم و گرم¬تـر ازقبـل مـی شـد، شـعاع تخریبـی و 

مـرز  از  بـا رسعـت متـام  افراطیـت  متـدن سـتیزی 

هـای خاکـی افغانسـتان عبـور منـوده و منطقه را به 

وحشـت کشـید؛ در ایـن حیطـه باقـی مناند بـه قاره 

های دیگری گسـرده شـد. در افریقا، در اروپا و در 

نهایـت در امریـکا رسـید و هژمون قدرت و سیاسـت 

بـه  بزرگریـن شـهرهای جهـان  در  و  امریـکا  در  را 

خطـر و تهدیـد هـای جـدی مواجـه سـاخت. اینهـا 

همـه یـا قسـمتی از آن از خاک افغانسـتان آنروز که 

در انـزوای جهانـی بـر مـی بـرد مدیریـت گردیـد. 

در رشایـط کنونـی هـم اگـر جامعـه جهانـی دچـار 

اشـتباه تاریخـی شـود، شـوربختانه افغانسـتان بـار 

هـم  کـه  کـرد  پیـدا خواهـد  را  ایـن ظرفیـت  دیگـر 

منطقـه و هـم متـام جهـان را بـه تهدیـد هـای بزرگ 

و بـی پشـینه¬ی مواجـه سـازد.   

جـای خوشـی ایـن اسـت که اکـر قاطـع مردم 

افغانسـتان در ایـن دو دهـه بـه این حسـاب و درس 

رسـیده انـد کـه نظام سیاسـی مردم سـاالر و الگوی 

بـرای  اسـت  بدیلـی  بـی  نسـخه¬ی  جمهوریـت 

تنظیـم امـور سیاسـی، مشـارکت همـه شـهروندان 

همیـن  قـدرت،  و  سیاسـت  عرصـه  در  افغانسـتان 

طـور یافـن راهـکار بـرای حـل منازعه افغانسـتان و 

برقـراری صلـح پایـدار و فراگیـر در بسـر جمهوریت 

و نظـام سیاسـی دموکراتیـک قابلیـت دارد. از نظام 

سیاسـی  ثبـات  توقـع  مـردم  جمهوریـت،  سیاسـی 

کشـور  در  را  پایـدار  صلـح  هـای  زمینـه  تأمیـن  و 

دارد. در چـر بـزرگ جمهوریـت حفـظ ارزش هـای 

اساسـی انسـانی، حفـظ حقـوق بـری، صیانـت از 

ارزش هـای قانـون اساسـی مـردم محـور، مشـارکت 

مروعیـت  بسـرهای  در  افغانسـتان  مـردم  عامـه 

گیـری  سـهم  و  قـدرت  و  سیاسـت  نهـاد  دهـی 

شـهروندان در رسنوشـت سیاسـی و مدیریتی شان، 

امـکان پذیـر اسـت. رونـد انتخابـات بـرای گرفـن 

قـدرت مـروع از نـزد عامه مردم در جامعـه با منونه 

جمهوریـت سـازگاری دارد و ایـن مطالبه¬ی اصلی 

هـا  ده  و  هـا  نـکات  ایـن  اسـت.  افغانسـتان  مـردم 

مـوارد دیگـر کـه افغانسـتان قانـون مـدار و اسـتوار 

بـا نظـام سیاسـی جمهوریـت را معرفـی مـی منایـد، 

خوشـبختانه در رشایط حسـاس کنونی افغانسـتان، 

جـز رشوط هسـتند کـه کشـوهای منطقـه و جامعـه 

جهانـی از آن یـاد مـی کنـد و در موجودیـت آن¬هـا 

حایـت قاطعانـه¬ی شـان را بـا افغانسـتان دارد.     

نظـم سیاسـی جهـان مقتضـای ایـن اسـت کـه 

مـردم  و  جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  افغانسـتان  در 

سـاالر حاکمیتـش تـداوم پیـدا کنـد.

دموکراسـی و حقـوق بـر دو پدیـده ی مرتبـط و 

الزم و ملـزوم همدیگـر انـد بـه طـوری کـه یکـی بـدون 

دیگـری بـه تنهایـی منی توانـد در جامعـه قامت راسـت 

کنـد. ایـن دو نـوع سـاختار هـر کـدام بـه نوبـه ی خـود 

در تکمیـل نظـام منـدی زندگـی انسـان ها نقـش حایز 

یـک  عنـوان  بـه  دموکراسـی  می کنـد،  ایفـا  اهمیتـی 

قالب نظام سیاسـی که متشـکل از مولفه های ارزشـی 

منـود  و  شـکل  را  انسـان ها  سیاسـی  زندگـی  اسـت، 

انسـانی بخشـیده و هرنـوع عملکـرد سیاسـتمداران را 

محـدود بـه قواعـد و قوانینـی کـرده اسـت کـه در آن 

خیـر همگانـی مـد نظـر اسـت؛ امـا حقـوق  بر بـازوی 

راسـت نظـام دموکراسـی اسـت که نظـارت بـر عملکرد 

انسـان ها در مجمـوع، اعـم از کسـانی کـه زیـر چـر 

کـه  کسـانی  و  دارنـد  زیسـت  دموکراسـی  حاکمیـت 

خـارج از ایـن چـر زندگی می کننـد از دوربیـن نظارت 

ایـن آمـوزه ی انسـانی پنهـان منی مانـد. حقـوق بـر 

یـک آمـوزه ی عقالنـی – انسـانی اسـت کـه برعلیـه هـر 

گونـه تبعیـض و ظلمـی که بر » انسـان مبا هو انسـان« 

فـارغ از جنسـیت، نـژاد، زبـان، رنـگ و عقایـد کـه در 

هـر نقطـه ی ایـن کـره ی خاکـی صـورت می گیـرد صدا 

بلنـد کـرده و خواهـان مجـازات عامـالن آن می گـردد، 

غیـر  شـده ی  تعریـف  ارزش  یـک  تنهـا  آمـوزه،  ایـن 

تأسـیس  بـا  بلکـه  نیسـت؛  عملـی  غیـر  و  سـاختاری 

نهـاد حقـوق بـر و ایجـاد منایندگـی آن در بسـیاری 

خـود  بـه  نظام منـد  گونـه ی  جهـان  کشـورهای  از 

گرفتـه اسـت. جالـب اینجاسـت کـه نهـاد حقـوق بـر 

دموکراتیـک  نظام هـای  از  کـه  کشـورهایی  عمـوم  در 

برخـوردار انـد دارای منایندگـی اسـت؛ و در بسـیاری 

از کشـورهایی کـه سـاختار غیـر دموکراتیـک دارند نیز 

فعـال اسـت هاننـد نظام هـای شـاهی در کشـورهای 

اروپایـی و سـایر کشـورهای جهـان، از ایـن رو انگشـت 

شـار کشـورهایی در دنیا موجود اسـت کـه این ارزش 

مـورد قبـول شـان واقع نشـده باشـد، آن هم کشـورها و 

نظام هایـی کـه ماهیـت اسـتبدادی و انارشیسـم را در 

خـود دارنـد، هاننـد نظـام غیـر قابـل تعریـف » امارت 

طالبـان «، حکومـت اسـتبدادی کره شـالی و هانند 

آن. دموکراسـی بـه مثابـه یـک چـر اسـت کـه سـائر 

ارزش هـای انسـانی را آنچنـان کـه دفـاع از انسـانیت و 

توسـعه انسـانی را در خـود جـا داده باشـد بـه صـورت 

نظام منـد حایـت منـوده و ماهیـت رشـد و انکشـاف 

برابـر  در  نظـام  ایـن  دارد،  محتـوی  در  را  آن  بخشـی 

خودبرتـر بینـی، تحمیـل یـک عقییـده بر عقایـد دیگر، 

دسرسـی بـه قـدرت و سیاسـت از مجاری جـر و اکراه 

و ... سـخت در تضاد اسـت و هر شـخص و جریانی که 

بـه چنیـن رویکردهای ضد ارزشـی متوسـل شـوند چر 

دموکراسـی به آنان جایگاهی قائل نیسـت. افغانستان 

بـه عنـوان یـک کشـور دموکـرات، دو دهـه اسـت که به 

ایـن مزیت دسـت یافتـه اسـت، پیـش از آن نظام هایی 

کـه بنا بـر سـلیقه و خواسـت جریان ها خاص سیاسـی 

بـود بـر مـردم ایـن کشـور تحمیـل می گردیـد، نقـش 

افغانسـتان  در  دموکراتیـک  غیـر  نظام هـای  در  مـردم 

رصفـا پذیـرش بـی چـون و چـرای اعـال و رفتارهـای 

حاکـان بـود، قواعـد و قوانینی کـه برخواسـته از من 

اراده هـای جمعـی باشـد وجود نداشـت؛ بلکـه در ایده 

آل تریـن حالـت، »شـاهی مروطـه« شـخص حاکم به 

در  را  خـود  صالحیت هـای  از  بخشـی  هدیـه،  عنـوان 

چارچـوب تدویـن قانون اساسـی محدود منوده اسـت. 

افغانسـتان دوره ی را نیـز سـپری منـوده اسـت کـه در 

آن هیـچ نـوع نظـام قابـل تعریف وجود نداشـته اسـت؛ 

بلکـه حاکمیتـی در ایـن رسزمین حکمفرما بوده اسـت 

 « اسـت  بـوده  از سـلیقه ی جریـان خـاص  برخواسـته 

امـارت طالبان«؛ از ایـن رو، رسزمین ما در نوع خودش 

محـل آزمایـش حاکمیت هـا و نظام هـای مختلـف بـوده 

اسـت کـه هـر کدام بـه مثابـه تجربیاتـی بـا هزینه های 

خیلـی سـنگین در خاطـرات تاریخـی ایـن مـرز و بـوم 

حکاکـی گردیـده اسـت.

در تاریـخ ایـن رسزمین، نظام سیاسـی بـا کیفیت 

ایـن دو دهـه در کشـور حاکـم  دموکراسـی کـه طـی 

اسـت سـپری نگردیـده اسـت، پـس از سـال 2001، 

یخ نظام اسـتبدادی آب شـد و جویبار زالل ارزش های 

مـردم سـاالری از » بـن آملـان« بـه سـمت ایـن کشـور 

جـاری گردیـد، مـردم خسـته از جنـگ و رهـا شـده از 

نظـام  از  بـاز  آغـوش  بـا  کشـور،  ایـن  اسـتبداد  یـوغ 

حایـت منودنـد و شـور و هلهلـه ی وصـف ناپذیـر در 

جهت هـای  شـد.  انـداز  طنیـن  جغرافیـا  ایـن  رسارس 

درگیـر جنـگ از دل کوههـا و مغاره هـا پاییـن آمدنـد 

و بـه سـان شـهروندان همدیگرپذیـر بـر رس یـک سـفره 

دورهـم جمـع شـدند و هـر کـدام بـه نوبـه ی خویش از 

امتیـازات نظـام و ارزش هـای آن بهره جسـتند. با توجه 

بـه اینکـه آموزه هـای دموکراسـی و ارزش هـای حقـوق 

بـری مـورد قبـول اکریـت شـهروندان و سیاسـیون 

ایـن مـرز و بـوم قـرار گرفتـه اسـت و فطرتـا نیـز آن را بـا 

دل و جـان پذیرفتـه انـد؛ امـا در رعایـت و تطبیـق ایـن 

ارزش هـا همـواره بخشـی از عملی سـازی آن به صورت 

عادالنـه دچـار مشـکل بـوده اسـت. کمـر شـخصی را 

می تـوان یافـت کـه بـه ایـن بـاور باشـند نظـام بهـر از 

جمهوریـت و دموکراسـی وجـود دارد، از هـر شـخصی 

که زیر چر این حاکمیت زیسـت منوده باشـد سـئوال 

گـردد موافقـت قطعی شـان بـا نظـام را به زبـان جاری 

از  بیـش  کـه  سیاسـیونی  میـان،  ایـن  در  می کنـد. 

شـهروندان عـادی ایـن مـرز و بـوم ذائقه شـان بـا طعم 

دموکراسـی شـیرین گردیـده اسـت طبیعـی اسـت کـه 

موافـق بـی چـون و چـرای ایـن نظـام می باشـند.

دموکراسـی نوعـی از سـاختار حکومت اسـت و به 

گونـه ی طراحـی شـده اسـت کـه در قالب هرنـوع دین 

و ایدئولـوژی می گنجـد؛ زیـرا اسـاس آن بـر عدالـت و 

انصـاف بنا شـده اسـت کـه ادیـان و ایدئولـوژی ها نیز 

بـا آن سـازگار اسـت و در من آن رعایـت آموزه های یاد 

شـده تأکیـد گردیـده اسـت، از ایـن رو نـه تنهـا کـه در 

تضـاد بـا ادیان و ایدئولوژی ها نیسـت بلکـه در تطابق 

کامـل با آن می باشـد. اکنون سـئوال اصلی این اسـت 

دموکراسـی و حقـوق بـر کـه رابطـه تنگاتنـگ باهـم 

دارنـد و بـا ایـن اوصـاف نیـک، چـرا بـه صـورت عادالنه 

و بـی طرفانـه، آنچنـان کـه ماهیـت آن بـر می تابـد در 

افغانسـتان تطبیـق منی گـردد، واقعیـت ایـن اسـت که 

انصـاف و عدالـت، اشـخاص  بـا در نظرداشـت اصـل 

را در  ارزشـی  آموزه هـای  ایـن  و چهره هایـی می توانـد 

سـاختار حکومـت و جامعـه پیـاده و عملـی سـازند کـه 

دام  در  و  بـوده  برخـوردار  نفـس  طینـت  از  نیـز  خـود 

هـوی و هـوس محصور نباشـند؛ البته ایـن بدین معنی 

نیسـت کـه در سـاختار حکومـت افغانسـتان شـخص 

اشـخاصی  چنیـن  نیسـت،  موجـود  منصـف  و  عـادل 

در حکومـت موجـود اسـت؛ امـا ایـن را هـم بـه جـرأت 

می تـوان گفـت که بیشـرین اشـخاص در رأس اجرای 

و  دموکـرات  مولفه هـای  کننـده  تطبیـق  و  قوانیـن 

ارزش هـای حقـوق بـری کسـانی انـد کـه نتوانسـته 

رو  ایـن  از  برسـند،  درونـی  پویایـی  و  تکامـل  بـه  انـد 

اشـخاصی کـه خـود در باتـالق هـوی و هوس نفسـانی 

گیـر مانـده انـد، بعید اسـت کـه بتواننـد ارزش هایی را 

در جامعـه تطبیـق مناینـد که مغایرت و دشـمنی ذاتی 

بـا خودخواهـی، کـر، نخـوت و هـوی و هـوس دارد.

رئـوس  چهره هایـی  از  بسـیاری  کـه  وجـودی  بـا 

نظـام، متأثـر از آموزه هـای نظـام، شـعارهای میان تهی 

عدالـت، برابـری، تطبیق حقـوق شـهروندی و مبارزه با 

تبعیـض را رس میدهنـد؛ امـا نـکات یاد شـده بـه عنوان 

پدیده هـای دامئـی زیر چر این نظـام چندان صبغه ی 

محسـوس و واقعـی بـه خود منی گیـرد؛ برخـالف، بلکه 

رفتـه رفتـه بـر اثر کـرت رفتـار تخلـف گرایانه بسـیاری 

از سیاسـیون بـه عنوان »عـرف دموکراتیـک« در جوامع 

می گـردد،  نهادینـه  افغانسـتان  جامعـه  خصـوص  بـه 

هـم اکنـون کمـر کسـانی در جامعه و دولـت در جهت 

نشـان  واکنـش  شـده  یـاد  شـکنی های  ارزش هـای 

میدهند. فسـاد اداری، قتل و کشـتارهایی که از آدرس 

گوناگـون مخالفیـن نظـام و مافیاهـا بـر مـردم تحمیـل 

می گـردد، رضیـب روز افـزون تخلفـات درون شـهری، 

فقـر و فروپاشـی نظام هـای خانوادگـی، همگـی ریشـه 

در عـدم رعایـت مولفه هـای دموکراتیـک دارد که اصل 

آن در دسـتان اصحـاب سیاسـت و قـدرت می باشـد. 

انگیزه هـای  و  اغـراض  از  دور  بـه  مولفه هـا  ایـن  اگـر 

و  جامعـه  سـطح  در  سـپس  خـود،  از  ابتـدا  شـخصی 

دولـت تطبیـق و اجـرا گـردد، تراژدی هـای یـاد شـده 

بـه مـرور زمـان سـیر نزولـی بـه خـود خواهـد گرفـت و 

ایـن یـک واقعیـت انـکار ناپذیر اسـت. از ایـن رو، تداوم 

اعـال ضـد دموکراسـی و حقـوق بـری، کـه در نـوع 

خـودش رفتارهـای غیـر انسـانی نیـز می باشـد جفـای 

نـا بخشـودنی در برابر ایـن ارزش ها و این مردم اسـت. 

کشـور هـا و سـازمان هـای جهانـی از همکاری 

هـای بلنـد مـدت خویـش بـا افغانسـتان اطمئنـان 

هـا  همـکاری  ایـن   تعمیـل  رشایـط  دهـد.  مـی 

سیاسـی  سـیای  بـا  افغانسـتان  هـا  کمـک  و 

امنیـت  مشـاور  سـالیوان  جـک  اسـت.  جمهوریـت 

بـه عنـوان بزرکریـن  امریـکا  ایـاالت متحـده  ملـی 

حامـی افغانسـتان دموکراتیـک ایـن موضـوع را بـه 

خوبـی و بـا وضاحـت متـام روشـن منـوده اسـت که 

همـکاری هـای ایـاالت متحـده بـا افغانسـتان بعـد 

از خـروج نیروهـای نظامـی آن کشـور نیـز در مـورد 

افغانسـتان ادامـه پیـدا مـی کنـد. در اعالمیـه کـه 

روز چهـار شـنبه پنجـم جـوزا 1400 ه¬خ از سـوی 

ایـن مطلـب واضـح  کاخ سـفید نـر شـده اسـت، 

گردیـده اسـت کـه ایـاالت متحـده امریـکا در کنـار 

مـردم افغانسـتان مـی مانـد و افغانسـتان را هرگـز 

بحـال خـودش رهـا نخواهد کـرد. اینکـه امریکاه در 

اعالمیـه رسـمی دولتـی اش اشـاره مـی کنـد که در 

کنـار مـردم مـی مانـد و همـکاری هایش را بـا مردم 

افغانسـتان ادامـه مـی دهـد؛ نکته¬ی اسـت مهم و 

قابـل تأمل. مـردم افغانسـتان خواهان چیسـت و از 

جامعـه جهانـی چه توقع دارد؟ هویداسـت که مردم 

افغانسـتان نظـام سیاسـی قانونـی و مـردم سـاالری 

را در کشـور مـی طلبـد. مـردم افغانسـتان دولـت و 

حاکمیـت قانـون را مـی خواهـد عملی گـردد. مردم 

منصفانـه،  منعطـف،  سیاسـی  نظـام  از  افغانسـتان 

دموکراتیـک، پابنـد بـه ارزش های انسـانی و حقوق 

بـری در جامعـه حایـت و پشـتبانی قاطـع مـی 

منایـد. مـردم افغانسـتان از نظام¬منـدی سیاسـی، 

توسـعه همـه جانبـه، ترویـج و نهادینه سـازی روحیه 

دموکراتیـک در کشـور پشـتبانی مـی کنـد. مـردم 

همـواره  جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  از  افغانسـتان 

حایـت کـرده و میکانیـزم دسرسـی بـه قـدرت از 

طریـق انتخابـات را در افغانسـتان یـک اصـل مـی 

کشـور  داشـن  خواسـتار  افغانسـتان  مـردم  دانـد. 

صلـح آمیـز و آرام اسـت کـه در مناسـبات جهانـی 

و منطقـوی بـا اصـول و معیـار هـای بیـن املللی در 

کنـار کشـور هـای جهانـی زندگـی مسـاملت آمیـز 

داشـته باشـد. مـردم افغانسـتان هرگز عقـب گرایی 

و افراطیـت را در افغانسـتان خواسـتار نیسـت و از 

انـزوای افغانسـتان بـه شـدت نگرانـی خـود را ابـراز 

مناید.  مـی 

تقویـت  روی  سـالیوان  جـک  آقـای  همچنـان 

اسـت.  منـوده  تأکیـد  دوجانبـه  هـای  همـکاری 

ایـاالت متحـده امریـکا و جامعـه جهانـی بـه نیکـی 

مـی دانـد کـه داشـن همـکاری هـای دوجانبـه و 

چنـد جانبـه از طـرف افغانسـتان متکـی به داشـن 

نظـام سیاسـی مردمـی و قانونیسـت. نظام سیاسـی 

بـا  جمهوریـت ایـن ظرفیـت را بـه خوبـی دارد کـه 

متـام کشـور هـای منطقـه و جهـان روابـط منظـم و 

منطقـی و همچنـان بر بنیـاد اصول احـرام متقابل 

تأمیـن  باشـد.  داشـته  را  مسـتمر  هـای  همـکاری 

صلـح پایـدار در افغانسـتان وابسـته بـه پارامر های 

داخلـی و خارجـی اسـت. عرصـه خارجـی بـه یقیـن 

زیـر تأثیـر بعـد داخلـی قضیـه اسـت. بدیـن صـورت 

سیاسـی  نظـام  هـای  اسـتوانه  بـا  افغانسـتان  کـه 

جمهوریـت و مـردم سـاالری، ایـن بخش اساسـی را 

فراهـم مـی آورد. یعنـی، منطقه و جامعـه جهانی در 

رشایـط بـا افغانسـتان صلـح آمیـز و مثبـت در روابط 

جهانـی مواجـه خواهد بـود که در درون افغانسـتان 

نظـام سیاسـی جمهوریـت بر قـرار و قانـون و نگرش 

دموکراتیـک ترویـج و نهادینـه باشـد. خوشـبختانه 

مـردم افغانسـتان گام هـای نخسـتین و مبنایـی را 

در ایـن عرصـه برداشـته انـد و امروز بـا قربانی های 

فـراوان نظـام جمهوریـت و قانـون مداری در کشـور 

رایـج اسـت. همیـن مسـأله زمینـه توسـعه و تثبیـت 

صلـح پایـدار و فراگیـر را مهیـا سـاخته اسـت و در 

کشـور  و  منطقـه  کـه  فضاسـت  همیـن  موجودیـت 

هـای جهانـی از تـداوم حایـت هـای شـان بـرای 

افغانسـتان قـول و اطمئنـان مـی دهـد.    

جمهوریت و تداوم حمایت جهانی

3
www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4226  یک شنبه   9  جوزا  1400   30  می  2021 

از چیست ناشی  ارزش های حقوق بشــری  و  کار دموکراتیک  و  عدم رعایت ســاز 
 سید لطیف سجادی

 مهدی بابک
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 بازی با اعداد              3287
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3182    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3458
وزیرسفید را در خانه  g8 حرکت دهید. 

3486

جواب هدف         2935
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ثور
امروز صبح ممکن اســت سردرگم باشید و نتوانید پیام های اطرافیان را متوجه 
شوید. سعی کنید که ایده های خود را مرتب کنید. اگر تمایل به خرید یک چیز 
با ارزشی را دارید سعی نکنید که با این کار شریک عاطفی خود را سوپرایز کنید

جوزا
گرچه ممکن اســت احساس خیلی خوبی داشته باشید، اما به نظر می رسد که 
زیاد کارآمد نیســتید. باید امروز واقع بین باشید. نباید به چیزی اصرار بورزید. 

وگرنه منجر به دعوا و بحث شدیدی خواهد شد.

سرطان
ممکن است مبلغ عمده ای پول از ســمت یکی از بستگان سالمند دریافت 
کنیــد. و با این پول بــرای آینده برنامه ریزی کنیــد. از گرفتن تصمیمات 
عجوالنه اجتناب کنید، زیرا که امروز فاقد حس عملی هســتید و در نتیجه 

میخورید. شکست  به 

اسد
امروز صبح با مشــکالتی در محیط کاری مواجه می شــوید که نمی توانید به 
خوبی تمرکز کنید. باید شــایعه های اطرافیان تان را نادیده بگیرید. فقط شما 

را دچار مشکل خواهد کرد. مود خوب تان امروز بعد از ظهر برخواهد گشت.

سنبله
امروز صبح ســردرگم هســتید و مود خوبی ندارید. باید از ریسک کردن اجتناب 
کنید، زیرا فرصت موفق شــدن تان بسیار کم است. از هر فرصتی برای استراحت 

کردن استفاده کنید. بیشتر مواظب خودتان باشید.

حمل
زمان خوبی برای انجام کارهای چالش برانگیز نمی باشــد. به نظر می رسد که 
فاقد حس عملی هســتید. امروز نباید وارد کار و تجارت شــوید. الهامات قوی 

دارید.

میزان
برنامه های عالی دارید مخصوصا در بخش های مالی، اما به نظر می رســد 
که هیچ نشانه تشویق کننده ای را نمی بینید. صبور باشید و سعی کنید که 
زمان تان را مدیریت کنید تا تاثیر بیشــتری داشته باشد. توجه به جزئیات 

کلید موفقیت است.

عقرب
امروز صبح تمایل دارید که بیش از حد حســاس باشــید و زود عصبی شوید 
و واکنش نشــان دهید. سعی کنید ســریعا این شرایط را درست کنید وگرنه 

بر روی روابط تان تاثیر می گذارد. دیدگاه خود را بر دیگران تحمیل نکنید

قوس
زمان خوبی برای مالقات با دوســتان و انجام قراردادهای تجاری نمی باشــد. 
ممکن است تمایل داشته باشید که عصبی شوید و روی مود صحبت کردن با 
کســی نیستید. خرید و فروش را به زمان دیگری موکول کنید. شما در خطر 

گرفتن تصمیمات اشتباه هستید

جدی
ســعی کنید مســئولیت های جدیدی را به عهده نگیرید! فرصت های شما 
بســیار کم است. خوشبختانه، از جایی حمایت می شوید که اصال انتظارش 
را ندارید. امشب، دوســتان تان را مالقات خواهید کرد و تمام نگرانی های 

تان را فراموش خواهید کرد.

دلو
امروز صبح سردرگم هستید و مشکالتی در برقراری ارتباطی تان وجود دارد. نمی 
توانید به حس ششم خود تکیه کنید و از شانس تان استفاده کنید. بهتر است که 

استراحت کنید. نیاز دارید که باتری خود را شارژ کنید

2936

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 
 20  کلمه: عالی 

غالم ـ غم ـ مغل ـ غار ـ 
مرغ ـ غیر ـ الرغم ـ غرب 
ـ غریب ـ غبــار ـ باغ ـ 
غرابـ  بغلـ  غیبـ  غایب 
ـ غالمی ـ غالب ـ بلیغ ـ 

بالغ.
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 غضنفر کاظمی

حوت
امروز روز خوبی برای خرید و فروش و برنامه ریزی برای آینده نمی باشد. از سمت 
دیگر، زندگی عاطفی تان رضایت خاصی را برای شما به ارمغان می آورد. از ریسک 

کردن در تجارت اجتناب کنید، زیرا به راحتی دچار مشکالت قانونی می شوید.

 شطرنج                     3459

ا

آشتی ـ اهانت ـ بادام ـ پارسا ـ تالیف ـ ثاقب ـ جذوه ـ چراغدان ـ حقگو 
ـ خانوار ـ ذریعه ـ دشــوار ـ ریاضت ـ ژست ـ ساربان ـ شقایق ـ صنعت 
ـ ضایع ـ طالع ـ ظالم ـ عروس ـ غفار ـ فواصل ـ قزاق ـ کوزه ـ گلدوز ـ 

الله ـ میالن ـ نقره ـ وانگهی ـ همشیره ـ یاس.

ه آ ث پ ص ژ س ت ط ض ه ظ

ر ا ف غ م ا س و ر ع ژ د

ه م ش ی ر ه گ ق ی ا ق ش

س ژ ل ب ل ی ث ر ل ز ط و

ش ا ا ک ه ا ذ ی ا س ا ا

ن ن و گ ق ح ت ق س ه ل ر

چ ز ن ب غ ش ر ن ر ب ع آ

ه ا ح ز آ ا ل ق ا ج ه ت

و ج ص ژ و ص ن د پ ه ل ض

ث گ ذ ن ا د غ ا ر چ ا ا

آ پ ا و ع م ل ا ظ ی ل ی

ث خ ف پ ه ت غ گ ع ذ ژ ر

ع

با تاسف زبان در افغانستان هامنند مسایل قومیت، منطقه و مذهب یکی از 

چالش برانگیزترین چیزهایی است که از بسیار دیر تا اکنون در افغانستان وجود 

دارد. 

البته برعکس این مسئله نیز صادق است. این که گویندگان زبان فارسی نیز 

برخورد تعصب آمیز نسبت به زبان پشتو دارند. چون فضا طوری بازسازی شده 

است که گوینده ها و حتی متخصصین این زبان منی توانند ارتباط عاطفی و 

محتوایی با زبان پشتو برقرار کرده و خودشان را با صحبت کردن در این زبان 

راحت و خودمانی احساس کنند. من تصور می کنم از همین خاطر است که 

روز زبان پشتو به عنوان یک زبان رسمی از سوی متام جامعه افغانستان جدی 

گرفته منی شود و حتی رسانه ها در روز بزرگداشت آن هیچ واکنشی نسبت به 

این روز که در واقع مهم است ندارند. 

تنها راه حل مسئله به نظر من این است که گویندگان زبان های مختلف کشور 

هامن طور که به فرهنگ و زبان خود احرتام قایل هستند به فرهنگ و زبان 

دیگران نیز احرتام بگذارند. این مربهن است که آن چه را برای خود می پسندیم 

برای دیگران نیز بپسندیم و باید به این نتیجه گیری برسیم که زبان ها با هرچند 

گوینده ای که دارند از حقوق مساوی برخودار اند. 

گرچند اکنون هم از روز این زبان ملی و پرگوینده در کشور باید تجلیل رسمی 

و مردمی صورت گیرد، اما حقیقتا به باور من روز زبان پشتو زمانی واقعا مبارک 

است که پشتوزبانان  هم وطن ما در پی احیا و گسرتش واژگانی این زبان باشند. 

روز زبان پشتو را زمانی می توان با افتخار تجلیل کرد که گویندگان این زبان، 

پشتو را نه در مقابل فارسی که مرتادف این زبان تصور کنند. 

تجلیل از روز زبان پشتو زمانی نیکو است که تکلم  کنندگان این زبان و با 

اختالف کوچک لغات و واژگان بر رس و صورت گویندگان دیگر زبان ها نکوبند و 

با حوصله مندی متام از مرزهای نه چندان وسیعی که برای  پشتو تعریف کرده اند 

گذشته و به تبدیل کردن این زبان به یک زبان جامع  و علمی تر بی اندیشند.

دیروز روز زبان ملی پشتو بود. زبانی  که یکی از دو زبان رسمی کشور 

به شامر می رود و در افغانستان و یک بخشی از کشورهای دیگر گوینده 

دارد. به نظر من زبان هویت انسان است. حتی وسیله ی که می شود با 

آن اندیشید. از همین رو هم است که هر زبانی برای تکلم کنندگانش 

مهم، حیاتی و گاهی حتی بانی تعصبات لسانی نیز است. در جهان 

بیشرت از هزارها زبان پرگوینده و کم گوینده وجود دارند که به باور من 

هر کدام به یک اندازه ارزشمند است. تفاوتش فقط این جاست که 

بعضی زبان ها رویش کار شده و به شگوفایی رسیده اند و نیز بعضی 

دیگری از زبان ها که به دلیل گویندگان کم و غنی نساخنت شان به 

درجه سقوط رسیده  و حتی نابود شده اند. 

به پندار من زبان پشتو هم یکی از زبان های است که با گویندگان بسیار 

و ادعاهای پرشامر از سوی متخصصین این زبان متاسفانه چندان کاری 

رویش صورت نگرفته و آن چنان که باید غنی نشده است. زبان پشتو در 

افغانستان پس از رشوع حکومت امان الله خان به عنوان سیاست ترویج 

پشتو و نشانه هویت قومی و به عنوان منادی از »ملی گرایی رسمی« 

شناخته شد و بعدا ظاهرشاه با یک فرمان سلطنتی به زبان پشتو جایگاه 

زبان رسمی را اعطا کرد و استفاده از آن را در متام امور دولتی و آموزش 

مجاز شمرد. با همه ی این ها اما پشتو به عنوان یک زبان علمی و 

آکادمیک در جامعه هیچ وقت رشد نکرد و کاری درستی هم برای بلند 

بردن سطح واژگان و گسرتش مساملت آمیز این زبان صورت نگرفت. 

تنها کاری که در این مدت صورت گرفت این بود که عرصه برای 

زبان های ملی دیگر، خصوصا زبان فارسی تنگ شد. در بسیاری جاها به 

زبان فارسی به دیده تحقیر نگریسته شد و حتی فراتر از آن گاهی از آن 

به عنوان زبان بیگانه یاد شد. از رشوع این فرمان ها تا اکنون این کارها 

باعث اختالفات بسیاری بین گویندگان این دو زبان شد. 

یادداشت

»جوکر ۲« بر مبنای فلمنامه ای ساخته می شود که تاد فیلیپس، 

نویسنده و کارگردان فلم نخست آن را می نویسد.

به گزارش خربگزاری مهر به نقل از اسکرین رنت، تاد فیلیپس به 

عنوان یکی از نویسندگان فلمنامه »جوکر ۲« بازمی گردد. فیلیپس که 

کارگردان و یکی از نویسندگان فلم »جوکر« بود، رسامً به عنوان یکی 

از نویسندگان فلم بعدی »جوکر« انتخاب شده است. فلم نخست هم 

با تحسین منتقدان روبه رو شد و هم چندین جایزه مهم را از آن خود 

کرد که جایزه بهرتین بازیگر برای خواکین فینیکس از جمله آنها بود. 

از همین رو طرفداران فلم به شدت منتظر ساخته شدن قسمت دوم 

آن هستند. فلم اول به کارگردانی فیلیپس بر مبنای فلمنامه ای به 

قلم خود او با همراهی اسکات سیلور ساخته شد و داستان یکی از 

چهره های رش دنیای دی سی را تصویر کرد.

با این حال این فلم از نظر لحن روایت داستان با دنیای فلم های 

ابرقهرمانی کامالً متفاوت بود و تفاوت های اصلی از نظر سبکی با آن 

مجموعه داشت و با این حال باز هم در گروه سنی بزرگسال جای 

گرفت. در حالی که گفته شده تاد فیلیپس برای نوشنت فلمنامه 

قرارداد بسته، هنور روشن نیست که آیا سیلور نیز بار دیگر با وی همراه 

خواهد بود یا خیر. داستان جوکر که به چگونگی تبدیل شدن »آرتور 

فلک« به »جوکر« می پرداخت این نقدها را مطرح کرد که داستان فلم 

در نهایت خشونت را منصفانه قلمداد کرده است و در دنیایی که هر 

روز خربی از تیراندازی به مردم و تروریسم داخلی از گوشه و کنار 

جهان به گوش می رسد شاید خیلی ها احساس همذات پنداری با 

جوکر را داشته باشند در حالی که به صورت سنتی غرض نشان دان 

شخصیتی روان پریش بوده است. در هر حال داستان »جوکر« هیچ 

ارتباطی با دیگر داستان های ابرقهرمانی دنیای کمیک های دی سی 

ندارد و در حالی که »بتمن« با بازی رابرت پتینسون و به کارگردانی مت 

ریوز قرار است ۲۰۲۲ اکران شود، این فلم ربطی به آن نخواهد داشت.

»جوکر« که با بودجه حدود ۷۰ میلیون دالری ساخته شده بود، با 

فروش بیش از یک میلیارد دالر در رسارس دنیا با اقبال زیادی روبه رو 

شد.

در  حضـور  بـرای  بریتانیـا  فلـم  صنعـت  دسـت اندرکاران  برنامه هـای 

جشـنواره فلـم کـن با توجـه به وضـع قرنطینـه جدید سـخت امکان پذیر 

می شـود. بـه گـزارش هالیـوود ریپورتر، پـس از وضع قرنطینـه هفت روزه 

بـه فرانسـه بـرای مسـافران ورودی از بریتانیـا، مشـکالت جدیـد بـرای 

حضـور در جشـنواره فلـم کـن ایجـاد شـده اسـت. ایـن تصمیـم پـس از 

آن وضـع شـد که فرانسـه از تـرس انتقال ویـروس کرونای سـویه هندی، 

بـا وجـود مثبـت بـودن نتایـج واکسیناسـیون، محدودیت هـای جدیـدی 

وضع کرد. این قرنطینه برای مسـافران بریتانیایی وضع شـده و دلیلش 

هـم ایـن اسـت کـه هفتـه پیـش آمـار مبتالیان بـه نـوع جدیـد کووید به 

۳۴۲۴ مـورد رسـید در حالی که هفته پیشـرت آمار ایـن مبتالیان ۲۱۱۱ 

نفـر بـود. بـر مبنـای محدودیت هایـی که بـرای سـفر اعامل شـده و قرار 

اسـت از ۳۱ ماه می اجرایی شـود، افرادی که از انگلیس راهی فرانسـه 

می شـوند مجبـور بـه قرنطینه هفت روزه هسـتند که پس از انجام تسـت 

کوویـد منفـی پـس از دوره قرنطینـه می توانند وارد کشـور شـوند. هفته 

پیـش آملـان هـم قوانیـن مشـابهی وضـع کـرد کـه مسـافران ورودی از 

بریتانیـا را مجبـور به گذرانـدن قرنطینه ۲ هفته ای می کنـد. اتریش هم 

قـرار اسـت پروازهـای ورودی از بریتانیا را از یکـم ژوئن ممنوع کند. همه 

اینهـا بـه صنعـت فلم بریتانیـا رضبه جـدی وارد می کند و امـکان حضور 

در کـن را سـخت تر می سـازد. ایـن در حالـی اسـت کـه بریتانیـا پـس از 

آمریـکا و فرانسـه سـومین کشـور از نظر حضـور در جشـنواره کن ۲۰۱۹ 

بـود. بـرای واردشـوندگان از آمریـکا بـه فرانسـه نیـز قرنطینـه هفـت روزه 

پس از ورود در نظر گرفته شـده اسـت و تنها مسـافران کشـورهای عضو 

اتحادیـه اروپـا می تواننـد آزادانـه وارد فرانسـه شـوند. البته ایـن امر پس 

از انجـام تسـت کوویـد منفـی ممکن می شـود.

گـزارش نتفلیکـس از آمـار بازدیـد فلـم »ارتـش مـردگان« سـاخته زک 

را نشـان می دهـد. قابـل توجـه مخاطبـان  اسـتقبال  اسـنایدر 

 بـه گـزارش ایندی وایـر، بـا توجـه بـه گزارشـی کـه کمپانـی نتفلیکـس 

از میـزان بازدیـد فلـم سـینامیی »ارتـش مـردگان«، فلـم زامبـی محـور 

سـاخته زک اسـنایدر، منتـر کـرده ایـن اثـر بـا اسـتقبال خوبـی روبـرو 

شـده اسـت. انتظـار مـی رود ایـن فلـم در چهار هفته نخسـت انتشـارش 

بـه بازدیـد ۷۲ میلیونـی برسـد. به این ترتیـب باید این فلم را در لیسـت 

ده تایـی پربازدیدتریـن آثـار اورجینـال نتفلیکـس قـرار داد.

ایـن فلـم اکنـون در کنـار فلـم سـینامیی »آسـامن نیمـه شـب« بـا نقش 

آفرینـی جـورج کلونـی در رتبـه نهـم قـرار می گیـرد. البتـه بایـد در نظـر 

داشـت کـه در تعریـف کمپانـی نتفلیکـس هـر یـک از مشـرتکان کـه دو 

دقیقـه از فلـم را متاشـا کنـد یـک بازدیـد محسـوب می شـود.

اسـتقبال از این فلم اکشـن با نقش آفرینی دیو باتیسـتا، برای اسـنایدر 

کـه قصـد دارد یـک مجموعـه سـینامیی جدیـد را بـرای ایـن کمپانـی 

اسـرتیمینگ ایجـاد کنـد، خـرب خوبـی اسـت. دو پـروژه مرتبـط بـا ایـن 

فلـم سـینامیی از سـوی نتفلیکـس در مراحـل اولیـه توسـعه قـرار دارد. 

یـک انیمیشـن رسیالـی هـم کـه داسـتانی در مـورد چگونگـی آغـاز یک 

پاندمـی زامبـی محـور را روایـت می کنـد در حـال سـاخت اسـت.

اگرچـه فلـم سـینامیی »ارتش مـردگان« به انـدازه ای موفق عمـل کرد تا 

بـه جمـع ۱۰ فلـم پربازدید نتفلیکس راه پیدا کنـد، اما همچنان رقبایی 

مثـل »پـروژه قـدرت«، »انـوال هلمـز«، »محافـظ قدیمـی«، »راز جنایـت«، 

»۶ زیرزمیـن« و »اسـتخراج« را در مقابـل خـود می بینـد کـه بـه ترتیـب 

۷۵، ۸۳، ۸۳ و ۹۹ میلیـون بازدیـد کننـده داشـته انـد. فلـم سـینامیی 

»اسـتخراج« با بـازی کریس همسـورث همچنان رکورد بیشـرتین بازدید 

افتتاحیـه را دارد، امـا نتفلیکـس هنـوز به رکـورد ۱۰۰ میلیـون مخاطب 

نرسـیده است.

جمـع  بـه  مـردگان«  »ارتـش  سـینامیی  فلـم  ورود  بـا  اسـت  گفتنـی 

مارتیـن  ایرلنـدی«  »مـرد  سـینامیی  فلـم  نتفلیکـس،  پربازدیدهـای 

اسکورسـیزی کـه در لیسـت قبلـی این کمپانـی جایگاه دهم را داشـت، 

از لیسـت خـارج شـده اسـت.

تاد فیلیپس فلمنامه 
»جوکر ۲« را می نویسد

برگزاری »جشنواره کن« 
در زیر تدابیر ویژه کرونایی

بازدید ۷۲ میلیونی 
از »ارتش مردگان« زک اسنایدر

روز زبان ملی پشتو؛ بایدها و نبایدها

جشنواره

سینما

سینما

اشرتاک در این جشنوراه به بامیان بیایند. 

او هم  چنین خاطر نشان کرده است که اداره محلی بامیان از برنامه های 

فرهنگی همیشه حامیت می کند و نیز از تامین امنیت مهامنانی که به پارک 

ملی بند امیر حضور پیدا می کنند اطمینان داده است. 

رییس اطالعات و فرهنگ بامیان در گفتگو با رسانه ها گفته است، از این پس 

هفته اول ماه جوزا را به عنوان هفته توریزم و گردشگری نام گذاری خواهیم کرد 

و این جشنواره سال های دیگر هم چنان ادامه خواهد داشت.  

در این جشنواره برعالوه آواز خوانی خوانندگان، هرنمندان گروه تیاتر ریاست 

اطالعات و فرهنگ و سینامگران بامیان نیز پارچه های هرنی شان را اجرا 

کرده اند. 

گفتنی است که صنعت گردشگری در بامیان پس از زراعت و مالداری یکی 

از بخش های مهم درآمد اقتصادی باشندگان این والیت را تشکیل می دهد. 

ساالنه هزاران گردشگر در این والیت سفر می کنند و در کنار تفریح و دیدن 

از مکان های تاریخی بامیان عوایدی خوبی برای باشندگان این والیت نیز به 

دست می آید. 

افغانستان ما: به مناسبت آغاز فصل گردشگری و توریزم، تاریخ 8 جوزا 

جشنواره گردشگری با حضور هزاران تن از عالقمندان و گردشگران در 

پارک ملی بند امیر برگزار شد. 

در اعالمیه ای که از سوی وزارت اطالعات و فرهنگ منتر شده آمده 

است که این جشنواره به همت ریاست اطالعات و فرهنگ بامیان، 

با همکاری ولسوالی یکه ولنگ و هوتل های غلغله، چهاربرج هایلند، 

راه ابریشم و کوه بابا؛ با حضور رییسان اداره های دولتی، ولسواالن، 

هرنمندان، فرهنگیان و مهامنان، برگزار شده است. 

در آغاز مراسم این جشنواره، اسحق موحد رییس اطالعات و فرهنگ 

بامیان در مورد اهمیت گردشگری، جاذبه های گردشگری و مزیت های 

بامیان در این بخش صحبت کرده است. 

رییس اطالعات و فرهنگ هدف از برگزاری این جشنواره را تالش برای 

رشد و توسعۀ صنعت گردشگری در بامیان عنوان کرده و گفته است که 

بامیان مهامن خانۀ افغانستان است.

اسحق موحد گفته که امیدوار است گردشگران زیادی به خاطر 

جشنواره     آغاز فصل گردشگری    در        پارک     ملی     بند        امیر رویداد



واکـر، مدافـع 31 سـاله منچسرتسـیتی  کایـل 

بـه  نیـز  قهرمانـان  لیـگ  کـرد  امیـدواری  ابـراز 

شـود. اضافـه  او  هـای  قهرمانـی  فهرسـت 

منچسرتسـیتی بـرای اولیـن بـار در تاریخ حیات 

یافتـه  قهرمانـان دسـت  لیـگ  فینـال  بـه  خـود 

تیـم  ایـن  هـای  سـتاره  دیگـر  و  واکـر  کایـل  و 

بـه دنبـال کسـب برتـری در دیـدار امشـب در 

پرتـگال برابـر چلسـی هسـتند. کایـل واکـر در 

مصاحبـه ای مدعی شـد چلسـی تیـم باکیفیتی 

اسـت و بازیکنـان بـزرگ در طـول بـازی تکلیف 

جریـان ایـن مسـابقه را مشـخص خواهنـد کرد.

کایـل واکـر گفـت: "چلسـی را مـی شناسـیم و 

چنـد بـار مقابـل ایـن تیـم بازی کـرده ایـم، پس 

دیـدار فینال تقریبا شـبیه بازی شـطرنج خواهد 

بـود. مـن فکـر مـی کنـم در لحظـات بـزرگ و 

ویـژه، همـه چیـز معطـوف بـه عملکـرد بازیکنان 

بـزرگ اسـت و مـن امیـدوارم کـه مـا بـه انـدازه 

کافـی بازیکنانـی در ترکیـب داشـته باشـیم تـا 

بتوانیـم در ایـن لحظـات خـاص و مهـم عملکرد 

موفقـی ارائـه دهیـم.

ایـن  در  آنهـا  و  اسـت  خوبـی  حریـف  چلسـی 

فصـل چند بـازی برابر مـا به برتری دسـت یافته 

انـد، بنابرایـن مـا یـک پیـروزی برابـر چلسـی به 

خـود بدهـکار هسـتیم و مـی دانیـم که مسـابقه 

دشـواری پیـش روی مـا خواهـد بـود.

لیـگ قهرمانـان تنها جامی اسـت کـه جایش در 

افتخـارات مـن خالـی اسـت. از زمـان انتقامل به 

سـیتی، به جـز لیگ قهرمانـان در همه تورمننت 

هـا موفـق بـه کسـب عنـوان قهرمانـی شـده ام. 

مـن فکـر مـی کنـم ایـن تورمننـت اوج فوتبـال 

باشـگاهی اسـت. بازی در فینال لیگ قهرمانان 

چیـزی اسـت کـه شـا از بچگـی رویـای آن را 

داریـد. شـنیدن رسود لیگ قهرمانـان و فتح این 

عنـوان یک لحظه بسـیار بسـیار ویـژه ای خواهد 

بـود. مـن هرگـز موفـق بـه فتـح ایـن جام نشـده 

ام، بنابرایـن خـوش بین بـوده و امیـدوارم که در 

پایـان مسـابقه جـام را بـاالی رس بـرم."

فینال با چلسی مثل شطرنج است

ورزش
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سـفید گفتـه اسـت کـه دولـت امریـکا از این حمله سـایری 

مطلـع اسـت. او گفتـه اسـت کـه امریـکا اوضـاع را تحـت 

نظـارت دارد و ایـن حمـات بـدون پاسـخ منی ماننـد.

سـایر موسسـات و نهادهـا ارسـال کـرده بـود کـه حـاوی 

بدافـزاری بـود کـه می توانسـت سـامانه کامپیوتـری آن هـا 

را آلـوده کنـد. کاریـن جیـن پیـر، معـاون سـخنگوی کاخ 

مایکروسـافت اعـام کـرده کـه یک حمله جدید و گسـرتده از سـوی 

"نوبلیـم"  هکـری  گـروه  از  اسـت.  گرفتـه  صـورت  روس  هکرهـای 

سـخن می رود. در ماجرای حمله سـایری به رشکت "سـوالرویندز" 

انگشـت اتهـام متوجـه ایـن گـروه هکـری بود.

تـام بـرت، معـاون رشکـت مایکروسـافت حملـه هکری به موسسـات 

امریکایـی را رسـانه ای کـرده اسـت. او گفتـه اسـت کـه یـک گـروه 

اداره  بازاریابـی  بخـش  در  نفـوذ  بـا  روسـی  احتـاال  هکرهـای  از 

همکاری هـای عمرانـی امریکا موفق شـده اند، با اسـتفاده از پسـت 

الکرتونیکـی ایـن اداره بـه موسسـات و ادارات دیگـر ایـن کشـور 

کنند. حملـه 

گفتـه می شـود کـه دامنه حمله سـایری گروه هکـری "نوبلیم" تنها 

محـدود بـه امریـکا نبوده و دسـت کم ۲۳ کشـور هـدف این حمات 

قـرار گرفته اند. 

مایکروسـافت همچنین اعام کرده اسـت که این حمات همچنان 

دارند.  ادامه 

بنـا بـر اظهـارات تـام بـرت، حـدود ۳۰۰۰ حسـاب ایمیلـی بیـش از 

۱۵۰ سـازمان و اداره مـورد حملـه قـرار گرفته انـد. 

گـروه هکـری نوبلیـم از جملـه متهـم بـه حملـه بـه سـامانه رایانه ای 

رشکت امریکایی سـوالرویندز اسـت. امریکا در واکنش به آن حمله 

اقـدام بـه وضـع تحریم هـای علیه روسـیه کـرده بود.

از  اسـتفاده  بـا  و  "تله گـذاری"  فیشـینگ  طریـق  از  گـروه  ایـن 

ایمیل هـای اداره همکاری هـای عمرانـی امریـکا، ایمیل هایی برای 

کشف هولناک جسد ۲۱۵ کودک بومی در کانادا

از لباس جدید رئال مادرید رونمایی شد

قدوس منتظر بازی در پلی آف سرنوشت ساز انگلیس

انتقاد سازمان صحت جهانی از دخالت سیاست در تحقیقات کرونا 

بـود. آموزشـگاه شـبانه روزی کملپـوس یکـی از 

۱۳۹ آموزشـگاهی بـود کـه اواخـر قـرن نوزدهـم 

تاسـیس شـدند و کلیسـا کاتولیک بـه منایندگی 

از دولـت کانـادا مدیریـت آن را بـه عهده داشـت. 

ایـن آموزشـگاه ها جداکـردن  از تاسـیس  هـدف 

و  خـود  خانـواده  و  فرهنـگ  از  بومـی  کـودکان 

مسـیحیت  دیـن  بـه  آنـان  اجبـاری  گروییـدن 

بـود. آنـان نـه تنهـا در ایـن آموزشـگاه ها از حـق 

حـرف زدن بـه زبـان مـادری محـروم بودنـد بلکـه 

بسیاری شـان مـورد تنبیه هـای بدنـی و آزارهـای 

آخریـن  گرفتنـد.  مـی  قـرار  مربیـان  جنسـی 

آموزشـگاه شـبانه روزی کـودکان بومـی در کانـادا 

در سـال ۱۹۹۶ تعطیـل شـد.

در  گذشـته  روز  خرگزاری هـا  گـزارش  بنابـه 

محوطـه یکی از آموزشـگاه شـبانه روزی پیشـین 

کـودکان بومـی در شـهر کملپـوس واقـع در

غـرب کانـادا بقایـای جسـد ۲۱۵ کـودک بومـی 

سـال  سـه  تنهـا  آنـان  از  برخـی  شـد.  کشـف 

داشـتند. به گفتـه روزن کازیمیر یکی از مدیران 

هولنـاک  کشـف  ایـن  کانـادا  بومیـان  جامعـه 

بـه وسـیله رادارهایـی صـورت گرفـت کـه بـرای 

کاوش هـای تحقیقاتـی در ایـن محوطـه از آن ها 

کـودکان  ایـن  مـرگ  دلیـل  می شـد.  اسـتفاده 

هنـوز روشـن نیسـت و  پرونـده ای نیـز مبنـی بـر 

مـرگ آنـان وجود نـدارد و تنها خر مفقودشـدن 

اعـام شـده  آموزشـگاه  توسـط مسـئوالن  آنـان 

بـه بانکـی در سـوئیس منتقل خواهد شـد.

او ابـراز امیـدواری کـرده کـه ترتیبـات اداری این 

یـک  از  کمـرت  در  واکسـین ها  خریـد  و  انتقـال 

هفتـه انجـام شـود و "ایـن واکسـین ها در اختیار 

وزارت صحـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی ایـران 

بگیـرد." قرار 

مقام هـای ایرانـی تـا چنـد ماه بـا وجـود معافیت 

امریـکا می گفتنـد در  از تحریم هـای  کوواکـس 

انتقـال ارز بـرای خریـد واکسـین مشـکل دارند.

عـاوه بـر ایـن دسـتور آیت اللـه علـی خامنـه ای 

و  امریکایـی  واکسـین  واردات  بـرای ممنوعیـت 

بریتانیایی و همچنین مجادالتی درباره استفاده 

از واکسـین خارجـی یا داخلی بر واکسیناسـیون 

رسارسی کرونـا در ایـران سـایه انداخته بـود، اما 

رسانجام روند واکسیناسـیون رسارسی آغاز شـده 

اسـت. هنـوز کمـرت از پنـج درصـد کل جمعیـت 

ایـران دوز اول واکسینشـان را تزریـق کرده انـد.

انتقـال  بـرای  ایـران  گرفـن  مجـوز  خـر 

شـده  اعـام  حالـی  در  عـراق  از  دارایی هایـش 

طـور  بـه  ویـن  در  ایرانـی  دیپلات هـای  کـه 

خـود  امریکایـی  همتایـان  بـا  غیرمسـتقیم 

داشـته اند. مذاکراتـی 

هـدف ایـن مذاکـرات احیـای توافـق برجـام از 

طریـق رفع تحریم هـای امریکا در برابر بازگشـت 

محدودیت هـای هسـته ای ایـران اسـت.

وزارت نیـروی ایـران می گویـد مجوزهـای الزم را 

گرفتـه تـا بخشـی از درآمدهـای ارزی ایـران در 

بـرای خریـد واکسـین کرونـا اسـتفاده  را  عـراق 

. کند

رضـا اردکانیـان، وزیـر نیـرو، گفتـه اسـت ۱۲۵ 

میلیـون دالـر از منابـع ارزی ایـران در عراق برای 

کوواکـس  از  واکسـین  دوز  میلیـون   ۱۶ خریـد 

اسـتفاده خواهـد شـد.

بنـا بـه اعـام وزارت صحـت ایـران تـا شـنبه ۸ 

جـوزا ۳ میلیـون و ۳۳۷ هـزار و ۸۴۸ نفر دوز اول 

واکسـین کرونـا را دریافـت کرده انـد و بـه ۵۰۸ 

هـزار و ۶۷۲ نفـر هم هـر دو دوز واکسـین تزریق 

است. شـده 

آمـار رسـمی درگذشـتگان و مبتایـان در ایـران 

همچنـان بـاال اسـت و وزارت صحـت می گویـد 

دیگـر  بیـار   ۱۷۳ گذشـته  شـبانه روز  در  تنهـا 

مبتـا بـه کرونـا جانشـان را از دسـت داده انـد. 

بیـش از چهـار هـزار نفر از مبتایـان کرونا نیز در 

بخـش مراقبـت ویـژه بسـرتی هسـتند.

شـار کل درگذشـتگان کرونـا در ایـران بنـا بـه 

رسـیده  نفـر  هـزار  آسـتانه ۸۰  بـه  رسـمی  آمـار 

اسـت. پیشـرت آمار واقعی تـا دو برابر آمار رسـمی 

بـرآورد شـده اسـت.

رضـا اردکانیـان، وزیـر نیـروی ایـران، گفتـه ۱۲۵ 

میلیـون دالـر منابع ایـران در بانک تجـارت عراق 

غرامت 30 میلیونی؛ 
بارسا پول برای اخراج مربی ندارد

بازی های ناتمام لیگ کرکت هند در امارات برگزار خواهد شد

ارتبـاط، سـازمان صحـت جهانـی  اسـت. در همیـن  کـرده 

نیـز خواسـتار منـع دخالـت سیاسـت در تحقیقـات ناظـر بـر 

رسچشـمه ویـروس کرونـا شـده اسـت.

صحـت  سـازمان  اضطـراری  مـوارد  مدیـر  رایـان،  مایـکل 

جهانـی گفتـه اسـت: »ما خواسـتار رعایت مرز بین سیاسـت 

و علـم هسـتیم و تقاضـا می کنیـم که بـه ما اجازه داده شـود 

بـه گونـه ای متناسـب و در فضایی مثبت درباره شـیوع کرونا 

کنیم.« تحقیـق 

رایـان در گفت وگـو بـا خرنـگار خرگـزاری فرانسـه تاکیـد 

باعـث  تحقیقـات  در  سیاسـت  دخالـت  کـه  اسـت  کـرده 

می شـود. کار  فضـای  شـدن  مسـموم 

سـازمان صحـت جهانـی اعـام کرده اسـت کـه در ارتبـاط با 

پاسـخ های مربـوط بـه چگونگی شـیوع ویروس کرونـا منتظر 

ارزیابـی کارشناسـان خواهد ماند.

بـه ایـن ترتیـب، تحقیقـات مجدد پیرامـون منشـاء کرونا آغاز 

خواهـد شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه زمـان اجـرای ایـن 

تحقیقـات اعـام نشـده اسـت.

بایـد یـادآور شـد کـه رئیـس جمهـور امریـکا روز چهارشـنبه 

۲۶ مـی از سـازمان های اطاعاتـی خـود درخواسـت کـرده 

بـود دربـاره احتـال انتقال ویروس کرونا از آزمایشـگاهی در 

شـهر ووهـان در چیـن تحقیـق کنند.

تـا کنـون بیـش از سـه میلیـون و ۴۰۰ هـزار نفـر در جهـان 

در اثـر ابتـا بـه بیـاری کوویـد-۱۹ جـان خـود را از دسـت 

داده انـد.

پرسـش دربـاره رسچشـمه ویـروس کرونا مجددا مطرح شـده 

اسـت. دولـت جـو بایـدن از جملـه خواسـتار ادامـه تحقیـق 

پیرامـون احتـال انتقـال ویـروس کرونـا از آزمایشـگاهی در 

چیـن شـده اسـت. دولـت چیـن ضمـن رد چنیـن احتالـی 

از تحقیـق مجـدد پیرامـون رسمنشـاء ویـروس کرونـا انتقـاد 

سـازمان صحـت جهانـی در برابر طـرح مجدد تحقیـق پیرامون 

دولـت  سـوی  از  کرونـا  ویـروس  شـیوع  آزمایشـگاهی  منشـاء 

امریـکا واکنـش نشـان داد. ایـن سـازمان از سیاسـی کـردن 

کامـل  کـردن  و خواسـتار جـدا  کـرده  انتقـاد  کرونـا  موضـوع 

سیاسـت از امـور علمـی شـد.

فصـل بعـد را منترش کرده بود و حاال باشـگاه رئال 

مادریـد از طـرح اصلـی رومنایـی کـرده اسـت. بـه 

جـز رنـگ سـفید همیشـگی، کمپانـی آدیـداس 

از رنـگ آبـی بـرای اسـپانرس، دور آسـتین و یقـه 

بهـره بـرده و البتـه کمی هـم رنگ نارنجـی در این 

طراحـی دیـده می شـود. هنـوز رنگ لبـاس های 

دوم و سـوم رئـال مادریـد منترش نشـده و احتاال 

ایـن اتفـاق در روزهـای پیـش رو رخ خواهـد داد.

برای تیمش انجام داده و ۳ گل به مثر رسـانده و ۳ 

پـاس گل داده، بـه دنبـال فرصت بـرای خودمنایی 

مقابـل سوانسـی و تاثیرگذاری در صعـود تیمش به 

لیـگ جزیره اسـت.

تیـم فوتبـال برنتفـورد پـس از اینکـه در رده سـوم 

و  رفـت  دیـدار  دو  در  گرفـت،  قـرار  چمپیونشـیپ 

برگشـت پلـی آف برابـر بورمنـوث بـه برتـری ۳ بـر ۲ 

دسـت یافـت تـا امـروز حریـف سوانسـی شـود.

بارسـا  در  کومـان  رونالـد  آینـده  روزهـا  ایـن 

نیـز نامشـخص اسـت و او مـی تواند سـومین 

مربـی اخراجـی بارسـا در یـک سـال و نیـم 

ایـن  نهایـت  در  اگـر  بگیـرد.  لقـب  اخیـر 

اتفـاق رخ بدهـد، بارسـا بایـد 8 میلیـون یورو 

دسـتمزد فصـل بعـد او بـه عـاوه 4 میلیـون 

یـورو مبلـغ کرس شـده از دسـتمزد فصل قبل 

وی را پرداخـت کنـد و بـه ایـن ترتیـب جمـع 

مبالغـی کـه باشـگاه کاتاالن بابـت غرامت به 

سـه مربـی اخراجـی خـود پرداخت کـرده، به 

30 میلیـون یـورو افزایـش خواهـد یافـت کـه 

در رشایـط اقتصـادی کنونـی بارسـا، رضر و 

زیانـی سـنگین محسـوب مـی شـود.

ایـن اهمیت تصمیم گیـری در مورد رسمربی 

بـرد. الپورتـا در  باالتـر مـی  بارسـا را  بعـدی 

صـدد اسـت تـا اشـتباه مدیـر قبلـی را تکـرار 

نکنـد تـا بعدهـا باشـگاه متحمـل هزینـه ای 

سـنگین بـرای اخـراج مربـی نشـود.

باشـگاه رئـال مادریـد از لبـاس اصلـی خـود 

بـرای فصـل بعـدی رومنایـی کـرده اسـت.

فصـل فوتبـال در اروپـا بـه امتـام رسـیده و 

مطابـق هـر فصل تیم هـای بـزرگ اروپایی از 

لبـاس فصـل بعـد خـود رومنایـی مـی کنند. 

بـی تردیـد پیراهـن اول رئـال مادریـد یکـی 

از محبـوب تریـن البسـه در بیـن هـواداران 

حـاال  و  اسـت  جهـان  رسارس  در  فوتبـال 

کمپانـی آدیـداس از لبـاس فصـل بعـد ایـن 

تیـم رومنایی کرده و به نظر می رسـد تصاویر 

در شـده حقیقـت داشـته باشـند.

رنـگ  از  جـاری  فصـل  در  هـا  کهکشـانی 

طایـی برای لباس اول خود اسـتفاده کردند 

کـه البته چنـدان هم خوش یمن نبـود و این 

تیـم موفق به فتح هیچ جامـی با این پیراهن 

نشـد. سـایت فوتـی هدالینـز از چنـد هفتـه 

قبـل طرح احتالی لباس رئـال مادرید برای 

هافبـک ایرانـی برنتفـورد جـزو نفـرات ذخیـره 

تیمـش مقابـل سوانسـی اسـت.

در مسـابقه مرحلـه نهایـی پلـی آف فصـل ۲۱-

تکلیـف  کـه  انگلیـس  چمپیونشـیپ   ۲۰۲۰

تیـم صعـود کننـده به لیـگ جزیره را مشـخص 

می کنـد، تیم فوتبـال برنتفورد بـا بهره مندی از 

سـامان قدوس در فهرسـت نفراتش، از سـاعت 

لنـدن  ومبلـی  اسـتادیوم  در  امـروز   ۱۸:۳۰

مقابـل سوانسـی، تیـم رده چهـارم جـدول قرار 

می گیـرد.

سـامان قدوس که در دو مسـابقه اخیرشـان در 

مرحلـه نیمـه نهایـی پلـی آف مقابـل بورمنـوث 

حضـور تعویضـی در زمیـن داشـت، در دیـدار 

حسـاس امـروز برابـر سوانسـی نیـز در ترکیـب 

تیمـش  ذخیـره  نفـرات  جـزو  و  نگرفتـه  قـرار 

اسـت. ملی پـوش ایرانی برنتفورد کـه در فصل 

۲۱-۲۰۲۰ چمپیونشـیپ انگلیـس ۴۲ بـازی 

از جنـوری 2020 بارسـلونا بابـت اخراج 

مربیـان خـود متحمـل هزینـه سـنگینی 

است. شـده 

در  ناکامـی  از  پـس  و    2020 جنـوری 

نیمـه نهایـی سـوپرکاپ اسـپانیا بـود کـه 

ارنسـتو والـورده بـا تصمیـم جـوزپ ماریا 

اخـراج  بارسـلونا  وقـت  رئیـس  بارتومئـو 

شـد و کیکـه سـتین جـای او را گرفـت. 

سـتین نیـز تنهـا شـش مـاه دوام آورد و 

پـس از شکسـت 8-2 از بایـرن در یـک 

اخـراج  قهرمانـان  لیـگ  نهایـی  چهـارم 

شـد.

بارسـلونا بـه دلیـل اخـراج ایـن دو مربی 

14 میلیـون یـورو غرامـت داده و بایـد 4 

بـه سـتین  نیـز همچنـان  یـورو  میلیـون 

سـتین  کـه  اسـت  رقمـی  ایـن  بدهـد. 

مدعـی اسـت بارسـا بـه وی بدهـی دارد 

و شـکایتی قضایـی نیز ارائه داده اسـت.

دو مقصد احتمالی پیش روی کریس رونالدو
احتـال انتقال کریسـتیانو رونالـدو به تیم هایی 

چـون پـاری سـن ژرمن یـا منچسـرتیونایتد وجود 

دارد.

آینـده کریسـتیانو رونالـدو در هالـه ای از ابهـام 

جمـع  از  او  جدایـی  احتـال  و  گرفتـه  قـرار 

بازیکنـان بیانکونری روز به روز بیشـرت می شـود. 

قـرارداد کریسـتیانو رونالـدو با یوونتوس در سـال 

2022 بـه پایـان می رسـد و ممکن اسـت سـتاره 

پرتگالـی توریـن را در فاصلـه یـک سـال مانده به 

پایـان قـراردادش تـرک کنـد. گاتزتا دالاسـپورت 

مدعـی شـد رونالـدو از رشایط خـود در یوونتوس 

نیـز  آلگـری  مکـس  بازگشـت  و  اسـت  ناراضـی 

اوضـاع را بـرای سـتاره سـابق رئـال مادریـد بهـرت 

نکـرده اسـت. بـه نظـر مـی رسـد رونالـدو نامـزد 

ترکیـب  در  امباپـه  کیلیـان  جانشـینی  اصلـی 

پـوش  ملـی  قـرارداد  اسـت.  ژرمـن  سـن  پـاری 

فرانسـوی در سـال 2022 بـه پایـان مـی رسـد و 

او هنـوز بـرای متدیـد قـرارداد بـا پـی اس جـب 

توافـق نکـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل اخبـاری 

در مـورد احتـال انتقـال رونالـدو بـه پـاری سـن 

دارد.  وجـود  امباپـه  جدایـی  صـورت  در  ژرمـن 

بیـن  معاوضـه  شـاهد  اسـت  ممکـن  همچنیـن 

ایـن دو باشـگاه بـر رس رونالـدو و مائـورو ایکاردی 

باشـیم. یوونتـوس از گذشـته عاقمنـد بـه جذب 

مائوریتـو بـوده و ممکـن اسـت این بازیکـن راهی 

توریـن و رونالـدو راهـی پاریس شـوند. امـا گزینه 

بـه  رونالـدو  کریسـتیانو  دوبـاره  انتقـال  بعـدی 

نیـز  پوگبـا  پـل  قـرارداد  اسـت.  منچسـرتیونایتد 

سـال آینـده با یونایتـد متانم می شـود و احتال 

معاوضـه بیـن او و رونالـدو وجـود دارد. البته برای 

قطعی شـدن ایـن انتقـال، رونالدو باید دسـتمزد 

نیـز  یوونتـوس  البتـه  و  بدهـد  کاهـش  را  خـود 

مقـداری پـول نقـد بـه یونایتـد پرداخـت بکنـد.

ایران برای خرید ۱۶ میلیون دوز کوواکس 
با درآمدهایش در عراق 'مجوز گرفته'

د  دا امریکایی خبر  موسســات  به  ز حمله جدید هکــری  ا مایکروســافت 

در همیـن حـال بـورد کرکـت هنـد در اعامیه 

شـورای  از  نهـاد  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  ای 

ارزیابـی  بـرای  بیشـرت  زمـان  کرکـت  جهانـی 

توانایـی هنـد بـرای میزبانـی از جـام جهانـی 

کرکـت ۲۰ آوره در مـاه هـای اکتوبـر و نوامـر 

اسـت. خواشـته 

بـورد کرکـت هنـد )BCCI( دیـروز )شـنبه، ۸ 

جـوزا( گفتـه اسـت که مسـابقات باقـی مانده 

لیـگ برتر هنـد، که در اوایل مـاه جاری در به 

دلیـل افزایـش ویـروس کرونـا در هنـد متوقف 

شـده بـود، قـرار اسـت در ماه های سـپتامر و 

اکتوبـر در امـارات متحـده عربی برگزار شـود.

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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عبدالرحيمزى: مسدود شدن سفارت استراليا در کابل،
 باعث نگرانی تاجران شده است 

سربازان پيشين ارتش:
 اگر بافساد مبارزه شود آمادۀ دفاع ازکشور هستيم

قوماندان امنيۀ ولسوالی سر روضۀ پکتيکا در انفجار 
ماین کشته شد

یک عالم دین در والیت لغمان کشته شد

نگرانی کارمندان افغان 

نیروهای خارجی از تهدیدها 

در برابر آنان

امریکا کمک های مالی به نیروهای افغان را افزایش می دهد 

مسدود شدن مسیر کابل - غور از سوی باشندگان لعل و رسجنگل غور 

موج سوم کرونا؛ 

در شبانه روز گذشته 654 مبتال و 20 تن جان باخته ثبت شدند  

 اتـاق مشـرک تجـارت و رسمایـه گـذاری افغانسـتان و اسـرالیا”، تصمیـم مسـدود کـردن سـفارت 

اسـرالیا در کابـل را از سـوی حکومـت آن کشـور، نگـران کننـده خوانـد.

حکومـت اسـراليا  از روز )جمعـه(، بنـا بـه داليـل و ملحوظـات امنيتـى، بـه طـور موقـت سـفارت خود 

در کابـل را مسـدود کرد.

اجمـل حمیـد عبدالرحیمـزی مؤسـس و رئیـس عمومـی هیئت مدیره اتاق مشـرک تجـارت و رسمایه 

گـذاری افغانسـتان و اسـرالیا، امـروز ٨ جوزا گفـت با توجه به اینکـه موجودیت و فعالیت سـفارتخانه 

هـا باعـث ایجـاد سـهولت و تقویـت روابـط تجارتـی و رسمایـه گـذاری میـان دوکشـور مـی گـردد، بـه 

همیـن دلیـل تصمیـم حکومـت اسـرالیا در بسـن سـفارت آن کشـور درکابـل، باعـث نگرانـی تجـار 

گردیـده اسـت. وى افـزود کـه افغانسـتان و اسـرالیا از چندیـن دهـه به اینسـو، در کنـار روابط خوب 

دیپلامتیـک، روابـط تجارتـی پـر پیشـینه  و تاریخـی نیـز دارند.

بـه گـزارش خربگـزاری پـژواک؛ عبدالرحيمـزى گفت: “مـا از همکاری های کشـور اسـرالیا در بخش 

هـای مختلـف بخصـوص همـکاری هـای تجارتـی و رسمایـه گـذاری تشـکر منـوده و از آنهـا احرامانه 

تقاضـا مـی منايییـم کـه در مـورد ایـن تصمیـم خویـش تجدید نظـر مناینـد تا نگرانـی جامعه سـکتور 

خصوصـی هـر دو کشـور، در نظـر گرفته شـود.”

اتـاق تجـارت و رسمایـه  گـذاری افغانستان-اسـرالیا )AACCI( از سـال ۲۰۲۰ بدینسـو، بعـد از طی 

مراحـل قانونـی در هـر دو کشـور، بـه هـدف تقویـت روابـط، حامیـت از سـکتور خصوصـی و تشـویق 

رسمایـه گـذاری، رسـامً بـه فعالیـت آغـاز منوده اسـت. 

 

 ایـاالت متحـده امریـکا کمک هـای مالـی ایـن کشـورا بـه  نیروهـای امنیتی 
افغانسـتان افزایـش می دهـد.

در طـرح بودجـه دفاعـی سـال آینـده میـادی پنتاگـون، سـه اعشـاریه سـه 
میلیـارد دالـر برای پرداخـت هزینه های نیروهـای امنیتی افغانسـتان در نظر 

گرفته شـده اسـت.
درحالـی حضـور بیسـت سـاله ایـاالت متحـده درافغانسـتان درحـال پایـان 
یافتـن اسـت اما واشـنگتن برپشـتیبانی مالـی ازنیروهای امنیتی افغـان تاکید 

ورزد. می 
از میـان هفـت صدوپانـزده میلیارد دالـر بودجه دفاعی ایاالت متحده در سـال 
آینـده میـادی، سـه اعشـاریه سـه میلیارد دالـر بـرای پشـتیبانی از نیروهای 
امنیتـی افغانسـتان در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه یـک افزایـش سـه صـد 

میلیـون دالر را نشـان مـی دهد.
آن مـک انـدرو، مدیـر ارشـد مالـی پنتاگـون، گفـت: »ما بـاور داریم بـا توجه 
بـه اینکـه مـا از افغانسـتان بیـرون  مـی شـویم ، بایـد از نیروهـای امنیتـی 

افغانسـتان پشـتیبانی امنیتـی بیشـتری ارائـه دهیـم.«
افـزون برهزینـه هـای نیروهـای امنیتـی افغـان، پنتاگـون بـرای سـال مالـی  
۲۰۲۲ هشـت اعشـاریه نـه میلیـارد دالـر بـرای ماموریـت اش در افغانسـتان 
درنظرگرفتـه اسـت کـه ایـن رقم بـه خاطر بیـرون شـدن نیروهـای امریکایی 

 باشـندگان ولسـوالی لعـل و سـرجنگل غـور از دو روز بـه ایـن طرف شـاهراه 
کابـل - غـور را در واکنـش بـه افزایـش ناامنی هـا و مـورد حمله قـرار گرفتن 

افـراد ملکـی بـه روی رفـت و آمد بسـته اند.
عبدالحمیـد ناطقـی، عضـو شـورای والیتـی غـور گفـت: از روز )پنچشـنبه، 6 
جـوزا( باشـندگان ولسـوالی لعـل و سـرجنگل بـا اگاهـی دهـی بـه نهادهـای 
امنیتـی و مردمـی در غـور به رسـم اعتراض شـاهراه کابـل - غور را بسـته اند.

ناطقـی می افزایـد باشـندگان لعـل و سـرجنگل در ایـن شـاهراه ها هـر روز 
قربانـی می شـوند و نهادهـای امنیتـی هـم طرحـی اساسـی تـا کنـون در این 
بـاره ارایـه نکرده انـد و ایـن رویکرد مـردم را مجبور بـه این اقدام کرده اسـت.

وی عـاوه می کنـد در مـاه گذشـته )ثـور( هفـت غیـر نظامـی در بیـن راه در 
جلـوی چشـم خانواده هـای شـان بـه رگبـار بسـته شـدند ولـی هیـچ اقدامی 
تافی جویانـه از سـوی نهادهـای امنیتـی بـرای مهـار تکـرار ایـن حـوادث 

اسـت. نگرفته  صـورت 
او همچنیـن می گویـد در زمسـتان سـال گذشـته نزدیـک بـه بیسـت تـن از 
باشـندگان لعـل و سـرجنگل بنابـر بـه دالیللـی نامعلومـی بـه دسـت طالبان 

مدت هـا اسـیر ماندنـد و در آخـر هـم در بـدل پـول آزاد شـدند.
بـه گـزارش خبرگـزاری جمهـور؛ او تصریـح می کنـد »شـاهراه ها در خـارج از 
مناطـق تحـت تصـرف دولـت عمدتـا ناامـن اسـت ولـی از دولـت می خواهیم 
بـرای تامیـن امنیـت مسـیرهای داخل والیت غور کـه در حال حاضر شـاهراه 

 وزارت صحـت عامـه می گویـد که در یک شـبانه روز گذشـته 
654 فـرد مبتـا بـه ویـروس کرونـا در نقـاط مختلف کشـور 

شـد ه اند. شناسایی 
ایـن وزارت روز شـنبه 8 جـوزا بـا نشـر گـزارش روزانـه مبتایـان بـه بیماری 
کویـد19، نوشـته اسـت کـه در شـبانه روز گذشـته از ۲871 فـرد مشـکوک 

آزمایـش گرفتـه شـد کـه نتیجـه 654 تـن آنـان مثبـت اعام شـد.
وزارت صحـت عامـه همچنیـن در گزارش روزانه اش نوشـته اسـت که ۲۰ تن 
در والیت هـای کابل،هـرات، قندهـار، بلـخ، ننگرهـار، پکتیا، هلمند، بدخشـان 

و کنـر جـان باخته انـد. ایـن آمار یـک روز پیش، 18 تـن بود.
بـه نقـل از گـزارش وزارت عامـه، شـمار جـان باختـگان در سراسـر کشـور به 
۲919 تـن رسـیده و میـزان مبتایـان در حال حاضر 7۰ هزار 671 تن شـده 
کـه بیـش از 57 هـزار تن آنـان بهبود یافته انـد و کمی بیشـتر از 13 هزار تن 
مبتـا هسـتند. وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کرده اسـت که بـه منظور 
جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا، مرکزهـای آموزشـی دولتـی و خصوصی 

16 والیـت از روز )8 جـوزا( تعطیل شـد.
ایـن وزارت می  گویـد: »بـر اسـاس پان مبارزه با موج سـوم  کرونـا و به منظور 
کاهـش گسـترش ویـروس و کنتـرول وضعیـت موجـوده، تمـام دانشـگاه ها، 
مکتب هـا و آموزشـگاه های دولتـی و خصوصـی، در والیت هـای کابـل، غزنـي، 
هلمنـد، کندهـار، لوگر، ننگرهار، پکتیـا، پروان، وردک، پنجشـیر، بلخ، لغمان، 
بدخشـان، کاپیسـا، کنـدز، نیمروز از هشـتم جـوزا به مـدت دو هفته رخصت 

شـد تا از گسـترش بیشـتر ویروس کرونا در کشـور جلوگیری شـود.«

تـا چنـد ماه دیگـر، چهارمیلیـارد کمتر ازپولیسـت اسـت که در سـال ۲۰۲1 
اختصـاص داده اسـت.

در همیـن حـال، جوبایـدن رییـس جمهـور ایـاالت متحـده تاکیـد مـی ورزد 
کـه هـرگاه شـبکه  القاعـده بار دیگـر از افغانسـتان حمله هـا را برامریکا طرح 

ریـزی کنـد، واشـنگتن دربرابـر آن اقـدام خواهـد کرد.
آقـای بایـدن گفـت: »همانطوری کـه )از افغانسـتان( بیرون می شـویم، ما در 
بازسـازی توانایـی هـای مـان خواهیـم پرداخت، کاری بـه ما امـکان می دهد 

در صـورت بازگشـت القاعـده به افغانسـتان، آن را بیرون سـازیم.«
او افـزود: »بزرگتریـن تهدیـد و احتمـال حملـه از سـوی القاعـده یـا داعش از 
افغانسـتان ممکـن نباشـد. ایـن تهدید از پنـج منطقه دیگر جهـان خواهد بود 
کـه بـه طور قابـل توجهـی القاعده و سـازمانهای هـراس افگن دیگـر از جمله 

داعـش درآنها حضـور دارند.«
رونـد بیرون شـدن کامـل نیروهـای خارجی از افغانسـتان نزدیک بـه یک ماه 

پیـش آغـاز شـد و انتظـار می رود تـا پیش  از ماه سـپتمبر تکمیـل گردد. 
»مـا  گفـت:  نشسـتی  در  پاکسـتان،  وزیرخارجـه  قریشـی،  محمـود  شـاه 
ازهمیـن خاطـر همـه  برگـردد.  نـود  بـه دهـه  افغانسـتان  تـا  نمی خواهیـم 
بازیگـران منطقـه ای بایـد بـرای یـک افغانسـتان، بـا ثبـات و مرفـع دسـت به 

دسـت هـم بدهنـد.« 

مـرگ بـرای باشـندگان لعل سـرجنگل شـده اسـت اقـدام جدی روی دسـت 
بگیرد.«

ایـن عضـو شـورای والیتـی در اخیـر تاکیـد می کنـد خیمه هـا و اعتراضـات 
مدنـی مـردم تـا کنـون پابرجاسـت و تاش هـا برای یافتـن یک راه حـل و باز 

شـدن مسـیر کابـل -  غـور بـا نهادهـای دولتی جریـان دارد.
از سـوی هـم نجیـب اهلل وفایـی یـک تـن از جوانـان باشـنده لعـل در گفتگـو 
بـا خبرگـزاری جمهـور می گویـد: مـردم بـه علـت بـه تنـگ آمـدن از شـدت 
ناامنی هـا در ایـن والیـت مسـیر کابـل - غـور را بسـتند و بـرای جلوگیری از 
ادامـه اینگونـه حـوادث آمـاده هرگونه همـکاری بـا نهادهای امنیتی هسـتند.

بـه بیـان وی اعتـراض حـق مدنـی مردم اسـت و تـا نرسـیدن به یـک نتیجه 
مطلـوب ادامـه خواهد داشـت.

و  عابریـن  بیـن  تش هـا  برخـی  همچنیـن  گذشـته  روز  می کنـد  اضافـه  او 
معترضیـن در شـاهراه بـه وجـود آمدنـد که بـا پا درمیانـی بزرگان رفع شـده 
و هیـچ چالشـی وجـود نـدارد. بـا این حـال، مقامات محلـی غور بـرای گفتگو 

بـا معترضیـن بـه ایـن ولسـوالی رفته اند.
زلمـی کریمی، سـخنگوی والـی غور می گوید: معـاون والی به همـراه تعدادی 
از بـرزگان بـه محـل تضاهرات جهت شـنیدن خواسـته ها و پیشـنهادات مردم 

است. رفته 
او گفت تا کنون جزئیاتی دقیقی از نتیجه این گفتگوها در دست ندارد. 

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد: »افزایـش روز افزون مریضـان کوید19 
نگرانـی جـدی سـکتور صحت و دولـت را در پی دارد، هر شـب و روز بر تعداد 
مبتایـان و مریضـان کرونـا افـزوده می شـود و ایـن یعنـی بـه صـدا در آمدن 
زنـگ خطر جـدی در کشـور.« وزارت تاکید کرده: »همـکاری تمام هموطنان 
گرامـی را در زمینـه رعایـت اصـول وقایه از ویـروس کرونا چـون حفظ فاصله 
اجتماعـی، شسـتن دسـت ها و پوشـیدن ماسـک، خواهانیم.« وحیـد مجروح، 
سرپرسـت وزارت صحـت عامه کشـور همچنین گفته اسـت کـه »هر چند جز 
انتقـاد، هرگـز بـرای شـنیدن پیـام، خواهش، تقاضا و هشـدار، گوش شـنوایی 

نیافتـه ایم ولـی باز هم، هشـدار!«
آقـای مجـروح بـا نشـر گـزارش واقعـات مثبـت ویـروس کرونـا هشـدار داده 
و خطـاب بـه شـهروندان گفتـه اسـت کـه »حـاال انتخاب بـا شماسـت، کلید 
حفاظـت از سـامت خـود، خانـواده و جامعـه، در اختیـار خود شماسـت.« او 

تاکیـد کـرده اسـت کـه نـکات بهداشـتی را رعایـت کنید.
وزارت صحـت عامـه بـا فـرا رسـیدن عیـد سـعید فطـر هشـدار داده بـود که 
اگـر فاصلـه اجتماعـی رعایت نشـود، میـزان مبتایـان و مرگ و میـر افزایش 
می یابـد. اکنـون نیز شـمار مبتایـان به ویروس کرونا و شـمار جـان باختگان 

نسـبت بـه روزهـای آغازین ماه رمضان بیشـتر شـده اسـت.
وزارت صحـت همچنیـن در گزارشـی جداگانـه اعـام کرده اسـت کـه حدود 

6۰۰ هـزار تـن در سراسـر کشـور واکسـین کویـد19 را دریافـت کرده اند.
کشـور هنـد سـه ماه پیـش 5۰۰ هـزار دوز واکسـین بـه وزارت صحت کمک 

کـرده بـود؛ کشـور چیـن نیز مقـداری واکسـین کمک کـرده بود

 در آسـتانه خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانسـتان، 

بخـش هـای  در  کـه  نیروهـا  ایـن  کارمنـدان  از  شـامری 

از  نگرانـی  اظهـار  بـا  انـد،  کـرده  کار  آنـان  بـا  مختلـف 

وضعیـت پـس از خـروج متامـی نیروهای خارجـی، از این 

نیروهـا می خواهنـد تـا آنان را از افغانسـتان خـارج کنند.

نیروهـای  افغـان  کارمنـدان  و  ترجامنـان  از  تـن  ده هـا 

نظامـی فرانسـه در کابـل درگردهامیـی مـی گوینـد کـه 

آنـان بـا تهدیـد هـای فزاینـده روبـه رو انـد و نیاز اسـت تا 

حکومـت فرانسـه بـه درخواسـت هـای پناهنده گـی شـان 

رسـیدگی فـوری منایـد.

ایـن کارمنـدان نیـرو هـای خارجـی بـا اظهـار نگرانـی از 

نزدیـک شـدن مـاه سـپتامرب – مهلـت خـروج متامـی نیرو 

از  پـس  کـه  انـد  گفتـه   – افغانسـتان  از  خارجـی  هـای 

تکمیـل شـدن خـروج کامل نیرو هـای خارجـی، زنده گی 

آنـان بـا مـرگ روبـرو خواهـد شـد.

در  فرانسـه  نیروهـای  پیشـین  کارمنـد  سـیر،  احمـد 

افغانسـتان گفـت: »بیشـر از ده سـال بـا قـوای نظامـی 

فرانسـه در افغانسـتان کار کـرده ام امـا متاسـفانه دولـت 

فرانسـه در قبـال مـا کـه مـورد تهدیـد اسـتیم، هیـچ نـوع 

توجهـی منی کنـد. خواسـت ما این اسـت که قبـل از ۱۱ 

سـپتامرب بـرای مـا ویـزه مهاجرت به فرانسـه داده شـود.«

پیشـین  کارمنـدان  از  دیگـر  یکـی  یـام حیـدری،  احمـد 

نیروهـای فرانسـه در افغانسـتان ابـراز داشـت: »اگـر ما را 

بـی رسنوشـت رهـا بکننـد، به رسنوشـت کسـانی کـه قبال 

رس شـانرا بریدنـد خواهیـم رسـید.«

خارجـی  نیروهـای  پیشـین  کارمنـدان  ایـن  از  برخـی 

مثـل  بـه  برایشـان  درافغانسـتان  مانـدن  کـه  می گوینـد 

کابـوس می مانـد زیـرا بـه گفتـه آنـان، تهدیـد هـای پیهم 

بـه دلیـل کار کـردن بـا نیروهـای خارجی، دریافـت کرده 

. ند ا

نیروهـای  پیشـین  کارمنـدان  از  یکـی  هوتـک،  میونـد 

هـا  کشـور  »اکـر  کـرد:  بیـان  درافغانسـتان  فرانسـه 

امـا  سـاختند  خـارج  افغانسـتان  از  شـانرا  کارمنـدان 

فرانسـه تـا حـال اقدامـی نکـرده اسـت. هدف هـا مهاجر 

اسـت.« فرانسـه  بـه  قانونـی 

زبیر، از کارمندان پیشـین نیروهای فرانسـه درافغانسـتان 

اظهـار داشـت: »مـدت هفـت سـال بـا پـی سـی ال قوای 

فرانسـه کار کردیـم. به دلیـل اینکه مشـکل امنیتی دارم، 

بـه اینجـا آمـده ام تـا از وزارت فرانسـه بخواهـم کـه برایـم 

ویـزه مهاجرت بـه فرانسـه را بدهد.«

در همیـن حـال، گـروه دیگـری از شـهروندان افغانسـتان 

در  کانـادا  سـفارت  قونسـلگری  برابـر  در  گردهامیـی  بـا 

کابـل می گوینـد کـه آنـان سـال هـای پیـش بـا نیروهـای 

کانادایـی کار کـرده انـد و حـاال کـه متامـی نیـرو هـای 

از حکومـت  مـی شـوند،  بیـرون  ایـن کشـور  از  خارجـی 

کانـادا و سـازمان ملـل متحـد مـی خواهنـد کـه آنـان را 

در امـر پناهنده گـی در کشـور هـای غربـی کمـک کننـد

ایـن افـراد گفتـه انـد کـه بارهـا بـه مـرگ تهدید شـده اند 

و پـس از خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، منـی 

تواننـد در ایـن کشـور زنده گـی کننـد.

در  کانـادا  هـای  نیـرو  پیشـین  ترجامنـان  از  یکـی  نـور، 

افغانسـتان گفـت: »از سـال ۲۰۰۳ الـی ۲۰۰۵ در کمپ 

ام. در جایـی کـه کار  داراالمـان کار کـرده  جوالیـن در 

کجـا  در  مـا  کـه  فهمیدنـد  مـی  مـردم  اکـر  می کردیـم 

کار مـی کنیـم. برایـم تهدیـد هایـی آمـده اسـت کـه اگـر 

زمانـش برسـد از شـام بازخواسـت خواهیـم کـرد.«

در  کانادایـی  نیروهـای  پیشـین  ترجـامن  اللـه،  شـفیع 

افغانسـتان ابراز داشـت: »در سـالهای گذشـته به دلیلی 

و  بـود  آرام  نسـبتا  کشـور  کـه  نکردیـم  ویـزه  درخواسـت 

وضعیـت مثـل امروز که تهدیـدات زیاد شـده، نبود. اوالد 

مـا مکتـب رفتـه منـی توانـد و آزاد گشـت و گـذار کـرده 

منـی توانیـم.«

کانادایـی  نیروهـای  پیشـین  ترجـامن  اللـه،  احسـان 

در افغانسـتان بیـان کـرد: »مـا حـدود ۴۰ الـی ۵۰ نفـر 

هسـتیم کـه در کمـپ جوالیـن مربـوط کانـادا کار مـی 

از  خارجـی  و  کانادایـی  هـای  نیـرو  کـه  حـاال  کردیـم. 

بـا  را  مـا  تـا  مـی خواهیـم  افغانسـتان خـارج می شـوند، 

کانـادا انتقـال دهنـد چـون جـان مـا و خانـواده هـای مـا 

بـه خطـر مواجـه اسـت.«

در  خارجـی  نیروهـای  آمـدن  زمـان  از  افغـان  هـزاران 

افغانسـتان پـس از سـال ۲۰۱۱ به اینسـو، با ایـن نیروها 

در بخـش هـای مختلـف کار کـرده انـد کـه رقـم دقیقـی 

از شـامر مجموعـی ایـن کارمنـدان در دسـرس نیسـت.

نیروهـای  افغانـی  کارمنـدان  و  ترجامنـان  از  بسـیاری 

خارجـی در افغانسـتان بـه دلیـل همـکاری بـا ایـن نیـرو 

هـا، از سـوی گـروه هـای مختلف مـورد تهدید قـرار گرفته 

ند. ا

شـامری از کشـورها کـه در ۲۰ سـال گذشـته زیـر چـر 

بسـیاری  بـرای  داشـتند،  فعالیـت  افغانسـتان  در  ناتـو 

هـای  ویـزه  بودنـد،  کـرده  کار  انـان  بـا  کـه  افغانانـی  از 

مهاجرتـی را فراهـم کـرده انـد تـا از تهدیـد هـا در امـان 

مباننـد.

بـه تازه گـی حکومـت ایـاالت متحـده امریـکا اعـالم کـرده 

اسـت کـه بـرای ۱۸ هزار ترجـامن نیروهـای امریکایی در 

افغانسـتان و خانـواده هـای آنـان، ویـزه هـای مهاجرتـی 

خـاص بـه امریـکا را هرچـه زودتـر فراهـم می سـازد. 

شـماری از نظامیـان و سـربازان پیشـین ارتـش می گویند که هرگاه به مشـکل فسـاد و ضعف مدیریت 
در نهادهای امنیتی رسـیده گی شـود، آنان آمادۀ دفاع کشـور اسـتند.

آنـان می گوینـد کـه پس از بیسـت سـال حضـور نیروهای خارجـی در کشـور، نیروهای امنیتـی افغان 
اکنـون توانایـی تأمیـن امنیـت و پیـکار بـا گروه هـای هراس افگـن را دریافته اند.

عبـداهلل محمـدی، یکـی از سـربازان ارتـش بـود کـه در جنـگ بـا طالبـان دو پـا و یـک دسـتش را از 
داده است. دسـت 

او می گویـد کـه نیروهـای امنیتـی افغـان توانایـی جنـگ در برابـر هراس افگنـی را دارنـد امـا فسـاد و 
نبـود مدیریـت سـالم از مشـکات مهـم در نهاد امنیتـی اند: »از این که در این حالت رسـیدم پشـیمان 
نیسـتیم؛ امـا از دولـت افغانسـتان گایـه دارم؛ مخصوصـأ وزارت دفـاع. بـه ما رسـیده گی نکـرده، به ما 

همـان ناچیزتریـن معـاش مـان را هم سـر وقـت نمی دهند.«
اکنـون کـه رونـد خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان آغـاز شده اسـت، بـار اصلـی جنگ بـر دوش 
نیروهـای کومانـدو اسـت؛ نیروهایی کـه بـرای مقابلـه بـا طالبـان بـه والیت هـا فرسـتاده می شـوند. 

شـماری از ایـن سـربازان می گوینـد کـه آماده انـد در هـر حالـت از افغانسـتان دفـاع کننـد.
سـید غـام، سـرباز کمانـدو بیـان داشـت: »تـا که زنـده اسـتم از خـاک و وطن خـود دفـاع می کنم و 

وطـن خـود را حفـظ می کنم.«
هرچنـد ایـاالت متحـده گفتـه اسـت کـه بـه هدفـش در سـرکوب هراس افگنان در افغانسـتان دسـت 
یافتـه اسـت، امـا »سـی ان ان« بربنیـاد اطاعات اسـتخباراتی گـزارش داده اسـت که رابطـه طالبان با 
القاعـده ناگسسـتنی اسـت و ایـن گـروه در بـدل پنـاه دادن بـه اعضـای القاعـده، از آنـان آموزش های 

نظامـی می بیننـد.
یـک مقـام افغـان بـه سـی ان ان گفتـه اسـت کـه شـبکه القاعده بـرای حملـه بر غـرب تنها بـه هژده 
مـاه نیـاز دارد. امـا طالبـان پیـش از این داشـتن رابطه را بـا جنگجویـان خارجی رد کرده اند. از سـویی 
دیگـر، طالبـان هشـدار می دهنـد کـه اگـر امریکا در آن سـوی خـط دیورنـد پایگاه های نظارتـی ایجاد 

کنـد این گـروه به جنـگ ادامه خواهـد داد.
ذبیـح  اهلل عتیـق، عضـو مجلـس نماینـده گان گفت: »اگر بـه فرض مثـال طالبان واکنش منفـی در قابل 
تصامیـم پاکسـتان داشـته باشـند، عیـن قضیه یی که بـاالی مجاهدین پـس از حکومت اسـامی و بعد 

در دهـه هفتـاد اتفـاق افتـاد، طالب ها هم به شـکل مجاهدیـن.. پراکنده می شـوند.«
طالبـان بـه پاکسـتان توصیـه می کننـد تـا به گفتـۀ ایـن گروه باعـث ادامۀ اشـغال افغانسـتان نشـود و 

درغیـر آن بدنامـی بزرگـی بـرای ایـن کشـور رقم خواهـد خورد. 

 منابـع امنیتـی مـی گوینـد کـه قومانـدان امنیۀ ولسـوالی سـر روضـۀ والیت پکتیـکا، در انفجـار ماین 
کشـته شـده و دو تـن از محافظانـش زخم برداشـته اند.

یـک منبـع امنیتـی در پکتیـکا، دیـروز گفـت کـه در منطقـۀ سـرروضۀ ولسـوالی سـرروضه، تانـک 
سـمونوال دیـار خـان قومانـدان امنیـۀ این ولسـوالی، هـدف انفجـار ماین قـرار گرفته اسـت. وی افزود 
کـه در ایـن رویـداد، قوماندان امنیه کشـته شـده و دو تن از محافظانش، شـدیداً جراحت برداشـته اند.

همچنـان عبیـداهلل یـک تن از باشـندگان سـرروضه، بـه آژانس خبـری پـژواک گفت که نامبـرده، 1۰ 
روز قبـل بـه حیـث قومانـدان امنیـۀ این ولسـوالی معرفی شـده بود.

وی افـزود: “شـب گذشـته بـاالی تانـک حامـل وی، انفجار صـورت گرفته و تانـک از بین رفته اسـت.” 
طالبـان نیـز این رویـداد را تایید مـی کنند.

ذبیـح اهلل مجاهـد سـخنگوی ایـن گـروه مـی گویـد کـه طالبـان، تانـک دیـار خـان قومانـدان امنیـۀ 
ولسـوالی سـر روضـه را هـدف انفجـار مایـن قـرار داده اسـت.

قابـل یادآوریسـت کـه حـدود یـک مـاه قبل نیـز جمعه خـان قومانـدان امنیۀ دیگـر این ولسـوالی، در 
انفجار ماین کشـته شـد. 

والیـت  در  امنیتـی  مقامـات 
شـب  کـه  گوینـد  مـی  لغمـان 
شـنبه، در مهتـرالم مرکـز ایـن 
والیـت، یـک عالم دین از سـوی 
کشـته  ناشـناس  مسـلح  افـراد 

اسـت. شـده 
سـخنگوی  افغانیـار  اهلل  شـفیع 
قوماندانـی امنیـۀ لغمـان، گفـت 
که افراد مسـلح ناشـناس، شـب 
گذشـته در منطقۀ گومین شـهر 
مهتـرالم مرکـز ایـن والیت، یک 
عالـم دیـن را بـه قتـل رسـانده 

ند. ا
وی افـزود کـه این عالـم دین، از 
مسـجد به سـوی خانـه میرفت، 

کـه در مقابـل خانـه اش هـدف تیراندازی قـرار گرفت.
سخنگوی قوماندانی امنیه گفت که پولیس وارد محل شده و تحقیقات را آغاز کرده است.

مولـوی عبداالحـد عتیـد یـک تـن از اعضـای فامیـل عالم کشـته شـده گفت که قـاری غورزنگ پسـر 
خالـه اش، مـا امـام در مسـجد قریـۀ خـود بـود و در بخـش قرآنکریم به اطفـال آموزش مـی داد.

مسئولیت این رویداد را تاهنوز کسی بر عهده نگرفته است.


