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 سازمان جهانی صحت: تا ۷۰ 
درصد مردم جهان واکسین نزنند 

کرونا تمام نمی شود

آتش بس خاورمیانه؛ وزیر 
خارجه اسرائیل پس از ۱۳ 

سال به مصر سفر کرد 
 هانـس کلوگـه، مدیر سـازمان جهانی صحت در قـاره اروپا 
گفـت تـا زمانـی کـه دسـت کـم ۷۰ درصـد مـردم جهـان 
واکسـین کرونـا دریافت نکننـد، همه گیری تمام نمی شـود.

کلوگـه روز جمعـه ۲۸ مـی در مصاحبـه ای بـا خبرگـزاری 
فرانسـه ضمـن ابـراز تأسـف ...

 گبـی اشـکنازی، وزیـر خارجه اسـرائیل، بـرای دیدار و 
مذاکوریـای دربـاره آتش بـس بـا حماس، به مصر سـفر 
کـرده اسـت. ایـن اولیـن سـفر وزیـر خارجـه اسـرائیل 
بـه مصر در ۱۳ سـال گذشـته اسـت. مصـر در برقراری 

... آتش بـس 

 

 محکمـه ابتداییـه رسـیدگی بـه جرایـم سـنگین فسـاد 

اداری، معیـن اسـبق مالـی و اداری وزارت شهرسـازی را 

بـا رشکای جرمـی اش بـه اتهـام اختـاس و تزویـر حواله هـا محکـوم به 

کرد. مجـازات 

سـره محکمـه کشـور روز یکشـنبه، 9 جـوزا بـا نـر خربنامـه ای اعام 

کـرده اسـت که خاطـره سـادات فرزند سـید حبیب معین اسـبق مالی 

و اداری وزارت شهرسـازی در جلسـه علنـی قضایـی به چهار سـال و 8 

مـاه حبـس و رد بیـش از 21 میلیـون افغانـی محکوم شـد.

در خربنامـه همچنیـن آمـده اسـت که محمـد نارص فرزند محمد اسـلم 

متخصـص امـور مالـی و حسـابی وزارت و ذبیـح  اللـه فرزند خلیـل الله 

کارمنـد ارشـد مالـی وزارت شهرسـازی هـر کدام به مدت چهار سـال و 

هشـت ماه حبـس تنفیذی محکوم شـدند. 

همچنیـن فخرالدیـن فرزنـد خـدا بخـش آمـر مالـی بودجـه عـادی و 

حفیـظ اللـه فرزنـد عزیزاللـه عضـو مدیریت کنـرول وزارت شهرسـازی 

هر کدام به مدت سـه سـال شـش ماه حبس تنفیذی محکوم شـدند. 

محکمـه ابتداییـه رسـیدگی بـه جرایـم سـنگین فسـاد اداری عظیـم 

الدیـن فرزنـد محمـد آصـف مدیـر عمومـی کنـرول وزارت شهرسـازی 

را بـه مـدت یـک سـال و دو مـاه حبـس تنفیـذی محکـوم بـه مجـازات 

شـدند. در خربنامـه آمـده اسـت کـه خاطـره سـادات، محمـد نـارص، 

ذبیـح اللـه و حفیـظ اللـه مطابـق فقـره ۱ مـاده ۳۹۸ کـود جـزا بـه رد 

مبلغ شـش میلیون و دو صد و نود شـش هزار و هشـت صد و هشـتاد 

بهطـور   ۱۰۱ حوالـه  تزویـر  بابـت  افغانـی  هشـت  و  چهـل  اعشـاریه 

یکسـان در یـک قضیـه مجـازات شـدند.

همچنـان خاطـره سـادات، محمـد نـارص، ذبیـح اللـه، حفیـظ اللـه و 

فخرالدیـن بـه رد مبلـغ هفـت میلیـون یـک صـدو هفتـاد و نـه هـزار و 

شـش صـد دو نود چهـار اعشـاریه دوافغانی از بابت تزویـر حواله ۱۲۳ 

و مبلـغ شـش میلیـون و پانزده هزار و پنجصدو پنجاه اعشـاریه بیسـت 

و نـه افغانـی بابـت تزویـر حوالـه ۲۶۰ در قضیـه دیگر مجازات شـدند.  

اللـه،  ذبیـح  نـارص،  محمـد  سـادات،  خاطـره  خربنامـه؛  از  نقـل  بـه 

فخرالدیـن و عظیـم الدیـن بـه رد مبلـغ هشـت میلیـون و نـه صـد و 

هشـتاد و هفـت هـزار و چهارصـدو چهـل افغانـی از بابـت تزویرحوالـه 

۴۰۴ در قضیـه دیگـر محکـوم بـه مجـازات شـدند .

گفتنـی اسـت که پیش از این سـره محکمه کشـور حیات اللـه دیانی، 

اتهـام  بـه  جرمـی اش  رشیـک  سـه  و  پشـتنی  بانـک  پیشـین  رئیـس 

اختـاس ۹۰۰ هـزار دالـر امریکایـی، هـر یک بـه پنج سـال و یک ماه 

حبـس تنفیـذی و رد 900 هـزار دالـر محکـوم بـه مجـازات کـرده بـود.

عـارف اللـه عـارف رئیـس پـان و پالیسـی 

وزارت شهرسـازی، در حملـۀ افـراد مسـلح 

ناشـناس، صبـح دیـروز در مربوطـات حوزه 

پنجـم شـهر کابـل کشـته شـده و یـک تـن 

در ایـن حملـه زخـم برداشـته اسـت.

قوماندانـی  سـخنگوی  فرامـرز  فـردوس 

نـام  بـه  شـخصی  کـه  گفـت  کابـل  امنیـه 

»عـارف  اللـه عـارف«، توسـط افـراد مسـلح 

روز  صبـح   ۹ سـاعت  حوالـی  ناشـناس، 

یکشـنبه، در سـاحۀ نیازبیک مربوط ناحیه 

اسـت. کابـل کشـته شـده  پنجـم شـهر 

او افـزود کـه در ایـن رویداد، یـک تن دیگر 

بـه نام عبدالرازق زخم برداشـته اسـت.

وی در مـورد هویـت عارف الله و عبدالرازق 

دیگـر  منبـع  یـک  امـا  نـداد؛  جزئیـات 

امنیتـی کـه نخواسـت از او در گـزارش نـام 

اللـه عـارف،  عـارف  بـرده شـود گفـت کـه 

رئیـس پـان و پالیسـی وزارت شهرسـازی 

و اراضـی بـود.

او افـزود که عـارف الله، صبح روز یکشـنبه 

زمانـی کـه به طـرف کار می رفت، از سـوی 

افراد مسـلح ناشـناس کشـته شده است.

ضمـن  نیـز  اراضـی  و  سـازی  شـهر  وزارت 

کـرد  تاییـد  رویـداد،  ایـن  کـردن  محکـوم 

کـه رئیـس پـان و پالیسـی ایـن وزارت، در 

مربوطـات ناحیـه پنجم شـهر کابـل به قتل 

رسـیده اسـت.

کسـی  حـال،  تـا  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل 

مسـئولیت ایـن رویـداد را برعهـده نگرفتـه 

اسـت. 

معین پیشین وزارت شهرسازی به جرم اختالس به چهار سال و 8 ماه حبس محکوم شد  رئیس پالن وپالیسی وزارت شهرسازی امروزتوسط 
افرادمسلح در شهر کابل کشته شد 
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 چلسی با غلبه بر منچسترسیتی 
برای دومین بار فاتح لیگ قهرمانان 

اروپا شد

ورزشی

 فلم این جا افغانسـتان اسـت سـاخته خادم حسـین 

بیـن  جشـنواره  کارگردانـی  بهریـن  برنـده  بهنـام 

 Festival International Du Cinema     املللـی

Des Jeunes De Mekenes شـد...

نامـه ای  امضـای  بـا  موسـیقی دان   ۶۰۰ از  بیـش   

مـردم  از  حامیـت  و  ارساییـل  تحریـم  خواسـتار 

در  ایسـت؛  میـدل  گـزارش  بـه  شـدند.  فلسـطین 

نامـه ای کـه بیـش از۶۰۰ موسـیقیدان و خواننـده 

... امضـا  بین املللـی  رسشـناس 

داخله: وزارت 
 248 در یک ماه گذشته 
غیرنظامی در حمالت 
اند طالبان کشته شده 

۲
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 فلم »این جا افغانستان است« 
از یک جشنواره بین المللی 

در مراکش جایزه گرفت

ششصد موسیقی دان در 
حمایت از فلسطین: اسراییل 

را تحریم کنید 

هنری

حکمتیار و ساده سازی 
مسایل سیاسی 

 استمرار جمهوریت و 
سود همسایگان

دولت افغانستان و گرایش 
به توازن دیپلماسی میان 
قدرت های شرق و غرب 

 آقـای حکمتیـار بـار دیگـر دیـروز در یـک کنفرانـس 
را  همـگان  کـه  اسـت  کـرده  اظهارنظرهایـی  خبـری 
متعجـب سـاخته اسـت. او از توافقاتـی پـرده برداشـته 
اسـت کـه گویا میـان وی، حامدکـرزی و رییس جمهور 

غنـی صـورت گرفتـه اسـت.  ...

۳

۳

۲

سرمقاله

 محمد هدایت

شماری از اعضای 
هیئت مذاکره کنندۀ صلح 
فردا به دوحه خواهند رفت 



 

 

وزارت داخله: 
در یک ماه گذشته 248 غیرنظامی در حمالت طالبان کشته شده اند 

اسـت  گفتـه  افغانسـتان  داخلـه  وزارت   

کـه در مـاه گذشـته 248 تـن غیـر نظامـی 

دیگـر  نظامـی  غیـر  و 527  افغانسـتان کشـته شـدند  در 

انـد. برداشـته  جراحـت 

طـارق آریـن سـخنگوی وزارت داخلـه یـک شـنبه 9 جـوزا 

غیرنظامیـان در حمـات  کـه همـه  بـه خربنـگاران گفـت 

قتـل  بـه  طالبـان  گـروه  تهاجمـی  و  انفجـاری  انتحـاری، 

انـد. رسـیده 

آریـن بـه خربنگاران گفـت که جنگجویـان گـروه طالبان از 
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 ناپېژاندو وسـله والو په ګردېز ښـار کې د وايل مېلمسـتون او 

لومـړۍ امنيتـي حـوزې ته څېرمـه د کابل بانک پر سـاتوونکو 

بريـد کـړى چـې پـه تـرڅ کـې يـې دوه کسـان و وژل شـول او 

دوه نـور ټپيان دي.

عينـي شـاهدانو پـژواک تـه وويـل چـې نن لـه غرمې وروسـته 

لـه واليتـي دفـر څخـه  بانـک  افغانسـتان  يـادو سـاتونکو د 

کابلبانـک تـه پيسـې لېږدولـې چـې د ښـار منـځ کې پـرې په 

کـروال کـې سـپرو وسـله والـو بريـد وکړ.

د دوی لـه ډلـې عبداللـه کليـوال وايـي: ))مـوږ دلتـه والړ و، 

اسـناد مـو کاپـي کـول، څلـور تنـه موټـر کـې سـپاره وو، اول 

يـې د هايلکـس باډۍ کې ناسـت عسـکر وويشـت او وروسـته 

يـې پـر نـورو ډېـرې ډزې وکـړې.(( د هغـه پـه وينا، وسـله والو 

 امنيتـي رسچينـې وايـي چـې پـه لوګـر کـې د وسـله والـو 

طالبانـو پـه بريـد کـې ١8 رستېـري وژل شـوي او دوه نـور 

يـې لـه ځانـه رسه بیـويل دي.

لوګـر کـې يـوې امنيتـي رسچينـې د غربګـويل پـه نهمـه 

پـژواک خـربي اژانـس تـه وويـل چـې تېـره شـپه وسـله والو 

طالبانـو د محمـد اغـې ولسـوالۍ پـه رسخاب سـيمه کې د 

امنيتـي ځواکونـو پـر پوسـتې بريـد کـړى دى.

هغـه وايـي، پـه دغـه بريـد کـې ١8 حکومتي رستېـري وژل 

شـوي او دوه نـور طالبانـو لـه ځانه رسه ژونـدي بیويل دي.

د رسچينـې د معلوماتـو لـه مخې، طالبانو له يادې پوسـتې 

لـه موټـر څخـه يـو بکـس يـووړ، دا چـې څـه پـه کـې وو، پـرې 

پوهيږي.  نـه 

سـخت  چـې  اللـه  احسـان  شـاهد  عينـي  بـل  يـو  پېښـې  د 

وېرېدلـی و، پـژواک ته وويل چې شـاوخوا ګڼه امنيتي سـيمه 

او امنيتـي ځواکونـه و، خـو پـه خـربه يـې هېـڅ چـا پـر وسـله 

والـو ډزې و نـه کـړې او نـه يـې د هغوی د تېښـتې د مخنيوي 

هڅـه وکـړه. خـو لـه دې رسبېـره د پکتيـا امنيـه قومانـداين 

بيـا وايـي چـې پـه دغـې پېښـه کـې د نـوي کابلبانـک دوه 

سـاتونکي وژل شـوي او دوه نـور ټپيـان دي.

د يـادې قوماندانـۍ ويانـد لعـل محمد امريي رسـنيو ته وويل 

چې وسـله وال له بريد وروسـته له سـيمې تښـتېديل دي.

نومـوړي زياتـه کـړه: ))بريدګـر نامعلـوم وسـله والـو وو او پـوره 

کوشـش مـو پيـل کـړی، چې ويـې نيسـو.((

د يادونـې ده چـې پـه دې وروسـتيو کې د ګردېز ښـار امنيتي 

حالـت تـر بل هر وخـت زيات خراب شـوی دی.

څخـه 2٠ کاشـينکوفونه، درې ار پـي جـي راکټونـه، يـوه 

پيـکا او ګـڼ شـمېر نورې وسـلې او مهـات وړي دي.

دغـه راز د رسخـاب اوسـېدونکي نيـاز محمـد پـژواک تـه 

پوسـتې رسه د مرسـتې  وه،  ))بېـګا سـخته جګـړه  وويـل: 

لپـاره څـوک را نغلـل، ډېـر عسـکر او پوليـس پـه کـې مـړه 

شـول او پوسـته هـم طالبانـو ونيولـه.((

پـه ورتـه وخـت کـې د لوګـر واليـت مقـام د رستېـرو د مـرګ 

ژوبلـې پـه اړه څـه نـه وايـي، خـو زياتوي چـې طالبانـو بېګا 

پـه رسخـاب سـيمه کې د امنيتـي ځواکونو پر پوسـتې بريد 

کـړى دى. طالبـان هم دغـه جګـړه تاييدوي.

د دې ډلـې ويانـد ذبيـح اللـه مجاهـد وايـي چـې طالبانـو 

تېـره شـپه د لوګـر د محمداغـې ولسـوالۍ د رسخـاب پـه 

مزګـن سـيمه کـې د پوليسـو پـر پوسـتې بريـد کـړى دى.

هغـه وايـي، پـه دغـه بريـد کـې ګـڼ شـمېر پوليـس وژل 

شـوي، دوه ژونـدي نيـول شـوي او 25 ميلـه وسـلې او نـور 

مهـات يـې د طالبانـو الس تـه ورغـي دي.

څـو ورځـې وړانـدې هـم وسـله والـو طالبانـو د محمـد اغې 

ولسـوالۍ د مـس عينـک کان د سـاتونکو پـر پوسـتې بريـد 

کـړى و او حکومتـي ځواکونـو تـه يـې مرګ ژوبلـه اړولې وه. 

په ګردېز ښار کې د کابل بانک دوه ساتوونکي وژل شوي

“لوګر کې ١٨ رستېري وژل شوي”

کارتون

 

کنفرانـس  یـک  در  دیـروز  دیگـر  بـار  حکمتیـار  آقـای   

را  همـگان  کـه  اسـت  کـرده  اظهارنظرهایـی  خـربی 

متعجـب سـاخته اسـت. او از توافقاتـی پـرده برداشـته 

اسـت کـه گویـا میـان وی، حامدکرزی و رییـس جمهور 

غنـی صـورت گرفته اسـت. مهـم ترین توافقـات به گفته 

آقـای حکمتیـار تشـکیل دولت انتقالـی زودگذر، رهایی 

هفـت هـزار زندانـی طالـب از زنـدان هـای افغانسـتان، 

یـا  هفـت  حضـور  بـا  دولـت  عالـی  شـورای  تشـکیل 

هشـت جنـاح سیاسـی و افـراد نیـک بـا صاحیـت های 

بسـیار، کشـیدن نـام رهـربان طالبـان از لیسـت سـیاه 

جامعـه بیـن املللـی و برگـزاری انتخابات تحـت نظارت 

شـورای عالـی دولـت بـوده اسـت. موضوعاتی کـه آقای 

حکمتیـار از آن هـا بـه عنـوان توافقـات نهایی یـاد کرده 

اسـت هـر کـدام بـه قـدری مهـم و پیچیـده اسـت کـه 

بـه خوبـی از عـدم درک درسـت و  ذهنیـت بسـیط وی 

حکایـت مـی کند. بـر زبان رانـدن این موضوعـات مهم 

و بـه همیـن راحتـی نشـان از سـاده لوحـی حکمتیـار 

مسـایل  هنـوز  رسـد  مـی  نظـر  بـه  کـه  مـردی  دارد. 

سیاسـی را بیـش از انـدازه سـاده سـازی مـی کنـد و بـا 

آن هـا بـا سـادگی متـام برخورد مـی کند. احتـاال مهم 

تریـن دلیلـی کـه آقـای حکمتیـار هنـوز به هیـچ یک از 

آرزوهـای خـود در عـامل سیاسـت دسـت نیافتـه اسـت 

همیـن ذهنیـت سـاده سـاز و بسـیط بـوده اسـت. 

از زندگـی  درسـت اسـت کـه حکمتیـار بخـش مهمـی 

دوردسـت  هـای  کـوه  در  معمـوال  و  در جنـگ  را  خـود 

و  مبـارزه  سـال  چهـل  از  بیـش  ولـی  اسـت.  گذرانـده 

جنـگ و حضـور در عرصه سیاسـی باید بـه او این درس 

بـه  از آن چـه  را داده باشـد کـه عـامل سیاسـت بیـش 

نظـر مـی رسـد پیچیـده و نیازمنـد تصمیـات عقانـی 

و نتیجـه بخـش اسـت. درسـی کـه بـه نظر می رسـد در 

نـزد رهـرب حـزب اسـامی هنـوز ناآموختـه باقـی مانـده 

اسـت. 

آقـای حکمتیـار خـوب مـی دانـد کـه افغانسـتان اکنون 

نظـام  یـک  و  مسـتحکم  اساسـی  قانـون  یـک  دارای 

زیـاد  مشـکات  اگرچـه  اسـت.  دموکراتیـک  سیاسـی 

وجـود داشـته و وجـود دارد. ولـی آن چـه مسـلم اسـت 

روندهـای دموکراتیـک و میکانیزم های سیاسـی مبتنی 

بـر قانون اساسـی در کشـور شـکل گرفته اسـت و دیگر 

امـکان عبـور از قانـون و نظام و بازگشـت بـه عرص حجر 

و بـه همیـن راحتـی ممکـن نیسـت. مشـخص نیسـت 

غنـی،  جمهـور  رییـس  میـان  کـه  ای  جلسـه  در  کـه 

حامـد کـرزی و آقـای حکمتیـار وجود داشـته اسـت چه 

موضوعاتـی مطـرح شـده و بـر رس چـه مسـایلی توافـق 

صـورت گرفتـه اسـت؛ امـا بـا توجه بـه ذهنیـت و ویژگی 

هایـی کـه در رییـس جمهـور کنونـی دیـده مـی شـود، 

توافـق بـر رس این مسـایل مهـم و کلیدی با حضـور تنها 

سـه نفـر هیـچ امـکان نـدارد. 

کارزارهـای  وارد  کـه  روزی  از  غنـی  جمهـور  رییـس 

سیاسـی شـده اسـت مخالفت شـدید خود را با تشـکیل 

یـک حکومـت توافقـی و یا بـه عبارتی با رشکت سـهامی 

در عرصـه حکومتـداری اعـان کـرده اسـت. اتفاقـا این 

نـگاه رییـس جمهـور یکـی از مهـم تریـن ایـده های وی 

بـوده اسـت و هنـوز سـخت بـر رس آن ایسـتاده اسـت. 

بنابرایـن توافـق بـر رس یـک حکومـت انتقالـی و آن هـم 

تنهـا بـا حضـور هشـت جنـاح سیاسـی بسـیار بعیـد بـه 

نظـر می رسـد. 

رهایـی هفـت هـزار زندانی طالـب پس از تجربـه رهایی 

شـش هـزار زندانـی طالـب کـه پـس از توافـق طالبان و 

ایـاالت متحـده آزاد شـدند حداقـل در رشایـط کنونـی 

محتمـل نیسـت. نزدیـک به شـش هزار زندانـی که قبا 

رهـا شـدند همـه به جبهـه های جنـگ برگشـتند و تنور 

جنـگ را بـه شـدت داغ کردنـد. آمـار و ارقام نشـان می 

دهـد کـه اکـر کسـانی که قبـا از زنـدان رها شـده اند 

در تشـدید خشـونت هـای اخیـر و انتحارهـا و انفجارهـا 

هرگـز  افغانسـتان  دولـت  اکنـون  انـد.  داشـته  دسـت 

بـدون سـپردن تعهـدات بیـن املللـی زندانیـان طالبان 

نـه  و  طالبـان  گـروه  نـه  چـون  کـرد.  نخواهـد  رهـا  را 

ایـاالت متحـده و نـه هـم پیانـان بیـن املللـی طالبان 

و نـه افـراد رهاشـده هیچکـدام بـه تعهداتـی که سـپرده 

ایـن  در  افغانسـتان  دولـت  و  انـد  نکـرده  بودنـد عمـل 

زمینـه تـا کنـون یکـره هزینـه پرداختـه اسـت. 

نشـان  یکسـو  از  آقـای حکمتیـار  مجمـوع سـخنان  در 

از شـخصیت خودمحـور و متکـربی دارد کـه در طـول 

زندگـی سیاسـی خـود همـواره بـا شکسـت مواجـه بوده 

اسـت و از سـوی دیگر نشـان از این دارد که او مسـایل 

موضوعـات  بـا  و  سـازد  مـی  سـاده  چقـدر  را  سیاسـی 

پیچیـده سیاسـی بـه چـه سـادگی برخـورد مـی کنـد. 

ایـن گونـه سـاده سـازی مسـایل و موضوعـات سیاسـی 

هـم وضعیـت را بغرنـج تـر مـی کنـد و هـم ذهنیت هـای 

سـاده نگـر را در یـک چرخـه ای از اشـتباهات و تکـرار 

رفتارهـای غیـر عقانـی گرفتـار مـی کنـد. وضعیتی که 

بـه نظـر مـی رسـد آقـای حکمتیـار هـم اکنـون بیـش از 

هـر زمـان دیگـر در آن فـرو رفتـه اسـت. 

 

 

 

 

جنگجویـان گـروه طالبـان را داده انـد. گروه طالبـان اما تا 

کنـون در مـورد آمـار منتـر شـده از سـوی وزارت داخلـه 

واکنشـی نشـان نداده اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه صبـح امـروز عـارف الله عـارف رئیس 

پالیسـی و پـان وزارت شهرسـازی و اراضـی در حوزه پنجم 

امنیتـی شـهرکابل هـدف گلولـه بـاری افـراد ناشـناس قرار 

گرفـت و جـان باخت.

روز گذشـته موتـر حامـل اسـتادان دانشـگاه البیرونـی در 

مسـیر راه نیـز هـدف انفجـار ماینـی قـرار گرفـت کـه در آن 

 ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی می گویـد که دو 

جنگجـوی گـروه طالبـان در یکـه تـوت والیـت 

تخـار توسـط نیروهـای امنیـت ملـی بازداشـت شـدند.

ایـن ریاسـت روز یکشـنبه 9 جـوزا با انتشـار خربنامـه ای گفته 

اسـت که ایـن جنگجویان گـروه طالبان در حالـت مجروحیت 

بازداشت شـده اند.

گـروه  جنگجـوی  دو  ایـن  همـراه  کـه  می افزایـد  خربنامـه 

طالبـان ۲۱ قلـم مـواد انفجـاری، تجهیـزات نظامـی و مهات 

ایـن گـروه نیـز بـه دسـت نیروهـای امنیت ملـی افتاده اسـت.

در عیـن حـال، دفـر والـی بامیـان اعام کـرده اسـت که یک 

عضـو گـروه طالبـان بـه اسـم محمـد رسدار در والیـت بامیـان 

بـه رونـد صلـح پوسـته و سـاح و تجهیـزات خـود را بـه والیـت 

بامیـان تسـلیم کـرده اسـت. در خربنامـه دفـر والیـت بامیان 

آمـده اسـت کـه محمـد رسدار باشـنده اصلـی ولسـوالی ورس 

یـک سـال در دره  بـه  نزدیـک  بـه مـدت  کـه  بامیـان  والیـت 

جلریـزه والیـت میـدان وردک بـا گروه مسـلح طالبـان فعالیت 

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه وضعیـت امنیتی 

خواهـد  بهبـود  زودی  بـه  وردک  میـدان  والیـت 

. فت یا

ایـن وزارت مـی افزایـد کـه تورنجـرال جـال الدیـن قومنـدان 

۲۰۳ تنـدر بـرای بررسـی وضعیـت امنیتـی و پان هـای جدیـد 

عملیاتـی بـه والیـت میـدان وردک سـفر کـرده اسـت.

وزارت دفـاع یـک شـنبه 9 جـوزا بـا انتشـار اعامیـه ای گفتـه 

اسـت کـه تـورن جـرال جـال الدیـن در ایـن سـفر در دیداری 

کـه  گفـت  داشـت،  والیـت  ایـن  باشـندگان  و  بـزرگان  بـا  کـه 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور اطمینـان میدهنـد که تاش 

هـای شـان را در جهـت تامیـن امنیـت و حفاظت از جـان و مال 

مـردم بیشـر خواهنـد سـاخت.

بـه قـول خربنامه؛ باشـندگان میدان وردک به وی وعده سـپردند 

کـه تحـت هـر رشایـط بـا نیروهـای دفاعـی و امنیتـی همـکاری 

خواهنـد کـرد. والیـت میـدان وردک در همسـایگی شـهر کابـل 

 مقـام هـا در والیـت غـور مـی گوینـد کـه پولیـس ایـن والیـت، 

فـردی را کـه چهـار روز پیش از سـوی مـردان تفنگـدار در داخل 

شـهر فیروزکـوه ربـوده شـده بـود، آزاد کـرده اسـت.

عبدالظاهـر فیـض زاده والـی غور، گفـت که فرد یادشـده، صبح 

روز یکشـنبه 9 جوزا توسـط نیروهای امنیتی، از داخل یک چاه 

در سـاحۀ “تپـه توپچی” در شـال شـهر فیروزکـوه، نجات داده 

شـده است.

والـی افـزود: “ایـن فـرد، صبـح امـروز از داخـل یـک چـاه نجات 

داده شـد، ایـن فـرد زنجیـر زده شـده بـود.”

والـی غـور گفـت کـه در پیونـد بـه ربـودن ایـن فـرد، یک تـن باز 

 وزارت دفـاع کشـور اعـام کـرده اسـت 

که به شـمول مسـئول اسـتخبارات گروه 

طالبـان بـرای زون شـال کشـور ١4٠ جنگجوی گروه 

طالبـان در شـبانه روز گذشـته در چندیـن والیـت بـه 

هاکـت رسـیده اند. 

خربنامـه  انتشـار  بـا  جـوزا   9 شـنبه  یـک  وزارت  ایـن 

نیروهـای  گذشـته،  روز  کـه  اسـت  کـرده  ترصیـح  ای 

والیـت  ولسـوالی چهاربولـک  آق تپـه  قریـه  در  هوایـی 

طالبـان  گـروه  جنگجویـان  تجمعـات  و  مواضـع  بلـخ، 

قـدرت  مولـوی  نتیجـه،  در  کـه  دادنـد  قـرار  هـدف  را 

مسـئول اسـتخبارات گـروه طالبـان بـرای زون شـال 

بـا ۱۱ تروریسـت تحـت امـرش کشـته شـدند. خربنامه 

مـی افزایـد کـه در ایـن حملـه هوایـی مولـوی روحانـی 

ولسـوالی  بـرای  گـروه  ایـن  اسـتخبارات  مسـئول 

گـروه  ایـن  دیگـر  افگـن  هـراس  سـه  بـا  چهاربولـک 

انـد. برداشـته  زخـم  شـدیدا 

در خربنامـه عاوه شـده اسـت کـه در این حملـه مقدار 

گـروه  سـنگین جنگـی  و  تجهیـزات سـبک  از  زیـادی 

طالبـان نیـز تخریـب شـده اسـت.

ایـن وزارت در درخربنامـه دیگـری عـاوه میکنـد کـه 

در درگیری هـا و حمـات متقابـل نیروهـای دفاعـی و 

امنیتـی، ۱۲۸ تـن از جنگجویـان گـروه طالبان کشـته 

میـان  صلـح  مذاکـرات  در  وقفـه  مـاه  یـک  از  پـس   

هیئت هـای جمهـوری اسـامی افغانسـتان و طالبـان، 

قـرار اسـت ایـن مذاکـرات دوبـاره ازرس گرفتـه شـوند.

نـادر نـادری، عضـو هیئـت مذاکـره کننـدۀ جمهـوری 

اسـامی افغانسـتان می گویـد کـه قـرار اسـت شـاری 

از اعضـای ایـن هیئت به روز سه شـنبه بـه دوحه بروند.

آقـای نـادری می افزایـد کـه در نخسـت انتظـار می رود 

اعضـای هیئـت مذاکـره کننـدۀ  از  تـن  ده  تـا  هشـت 

جمهوریـت بـه دوحـه برونـد.

تأکیـد  ایـن عضـو هیئـت مذاکـره کننـدۀ جمهوریـت 

بـا  مذاکـرات  تـا  داشـت  انتظـار  نبایـد  کـه  مـی ورزد 

طالبـان در ماه هـا و حتـا یـک سـال دیگـر بـه نتیجـه 

برسـند: »یـک تعـداد مـا دوشـنبه، سه  شـنبه می رویـم 

و بـه تعقیـب آن متـام هیئـت آنجـا خواهنـد بـود. برای 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان تأمیـن صلـح، رسعـت 

بخشـیدن بـه ختـم جنـگ و ایجـاد یک آینده مشـرک 

اسـت.« مـا  اولویت هـای  از 

هیئـت جمهوریـت بـه ایـن باور اسـت که طالبـان برای 

رشکت معنادار در نشسـت ترکیه حارض نخواهند شـد، 

از همیـن رو بـه بـاور هیئت مذاکـره کننـده جمهوریت، 

مذاکـرات در دوحـه زمان گیـر خواهند بود.

آقـای نـادری افـزود: »ایـن توقـع کـه در یـک مـاه، دو 

مـاه، شـش مـاه و یـک سـال بـه نتیجـه برسـیم، ماننـد 

غیـر نظامیـان بـه عنوان سـپر انسـانی اسـتفاده می کنند و 

روی ایـن مبنـا تلفـات غیرنظامیان بـاال می رود.

وی افـزود: »طالبـان اهـداف ملکـی را انتخـاب می کنند به 

خاطـر حمـات تهاجمی خـود، ایـن جنایات جنگی اسـت 

کـه افـراد ملکـی بـه ویـژه در ماه هـای اخیر تلفات سـنگین 

را دیـده انـد. مسـئول  ایـن تلفـات ملکـی طالبـان اسـت و 

نـوع تحـرکات و حمـات را که طالبـان انجـام می دهند در 

قوانیـن جنگـی، جنایت اسـت.«

او عـاوه کـرد که امـا نیروهای امنیتی در هر فرصت پاسـخ 

چهـار اسـتاد آن دانشـگاه کشـته شـدند.

ذبیـح الله مجاهد کسـیکه خود را سـخنگوی گـروه طالبان 

کـه گـروه طالبـان در  اسـت  نوشـته  تویتـی  می نامـد، در 

حملـه بـر اسـتادان دانشـگاه البیرونـی به دسـت نـدارد. 

منابـع امنیتـی امـا ترورهـای هدفمنـد را کار گـروه طالبان 

اسـت  معتقـد  افغانسـتان  حکومـت  می کننـد.  توصیـف 

کـه گـروه طالبـان بـرای ایجـاد رعـب و وحشـت دسـت بـه 

حمـات و کشـتار بیرحانـه غیرنظامیـان می زنـد تـا فشـار 

افـکار عمومـی بـر دولـت را افزایـش دهـد.

بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  رئیـس  اکـرب  شـهرزاد 

افغانسـتان در تویتـی نوشـته اسـت کـه حمات بـر آموزش 

او گفتـه اسـت کـه  افغانسـتان ادامـه دارد.  و پـرورش در 

نیـاز  هدفمنـد  حمـات  ایـن  دادن  پایـان  بـه  افغانسـتان 

دارد. بـه بـاور وی ایـن خشـونت ها سـبب تـرس و ناامیـدی 

مـردم شـده اسـت.

وی اضافـه کـرده اسـت: »ما در رشایط کنونـی به آتش بس، 

نجـات جان مردم افغانسـتان، گفتگوهـای معنی دار صلح، 

پایـان دادن به درگیری ها نیـاز داریم.«

اکـرب می افزایـد کـه مـردم افغانسـتان بـه امید نیـاز دارند و 

شایسـته امیـد اند.

در دو حملـه انفجـاری در کابـل و والیـت لوگـر حدود ١5٠ 

دانـش آمـوز و دانشـجو کشـته شـدند و صدهـا تـن دیگـر 

زخمی شـدند. گفتنی اسـت که اجسـاد برخی از قربانیان 

هنـوز مفقـود اسـت و خانواده هـای شـان هنوز چیـزی پیدا 

نتوانسـته اند. شـکریه اسـم دخری اسـت کـه در حمله به 

مکتب سـید الشـهدا مفقود شـده اسـت. حاال بیش از 2٠ 

روز که از آن حمله وحشـتناک گذشـته اسـت، هنوز نشـان 

از او پیـدا نشـده اسـت و خانواده اش رسگردان اسـت.

گـروه  همیشـه  کار  را  مهیـب  حمـات  چنیـن  حکومـت 

اسـت. کـرده  توصیـف  طالبـان 

بامیـان،  ملـی  امنیـت  ریاسـت  تاش هـای  از  پـس  می کـرد، 

موصـوف بـا سـاح دسـت داشـته و تجهیـزات نظامـی خویش 

به پروسـه صلح پیوسـته و دسـت از خشـونت و جنگ برداشـته 

است.

محمـد رسدار حیـن تسـلیم سـاح و مهـات خود گفته اسـت 

کـه دچـار اشـتباه شـده بـود و از پیوسـتنش بـه گـروه طالبان 

در رنـج بـود. طبـق خربنامه او گفته اسـت که حاال خوشـحال 

اسـت کـه دوبـاره بـه آغـوش خانـواده اش برگشـته و زندگـی 

عـادی و صلح آمیـز دارد.

والیـت بامیـان از جملـه والیت هـای نسـبتا امـن کشـور اسـت 

بـا  مـرزی  نـوار  در  تنهـا  را  خشـونت ها  کمریـن  تجربـه  کـه 

والیـت بغـان داشـته اسـت. در مـاه قـوس سـال پـار حملـه 

 5٠ و  کشـته   ١4 کـه  داد  رخ  بامیـان  والیـت  در  انفجـاری 

زخمـی در پـی داشـت. آن حمله کـه در مرکز شـهر بامیان رخ 

داده بـود، تنهـا جدی تریـن مـورد در سـال های در آن والیـت 

اخیـر بـه شـار مـی رود.

تقریبـا در بیـش از یـک و نیـم دهه گذشـته از والیت هـای ناامن 

بـوده ولسـوالی جلریز از ناامن ترین ولسـوالی این والیت اسـت.

جنگجویـان گـروه طالبـان در ایـن ولسـوالی ایسـت های متعدد 

را همیشـه  مناطـق مرکـزی  و مسـافران  کـرده  ایجـاد  بازرسـی 

مناطـق  مـردم  می رباینـد.  و  می کننـد  بازجویـی  راه  ایـن  در 

مرکـزی ولسـوالی جلریـز والیـت میـدان وردک را دره مـرگ نـام 

گذاشـته انـد. در ایـن ولسـوالی صدها غیر نظامـی از هزاره های 

مناطـق مرکزی کشـور توسـط جنگجویـان گروه طالبـان به جرم 

همـکاری بـا دولـت و نهادهـای غیـر دولتـی محاکمـه صحرایـی 

شـده و بـه قتـل رسـیده انـد. تـا کنـون سـه بار ایـن ولسـوالی به 

دسـت جنگجویـان محلـی این ولسـوالی سـقوط کـرده و فجایع 

انسـانی بـار آورده اسـت. در آخریـن مورد طبق اظهـارات مهدی 

راسـخ مناینـده والیـت میـدان وردک در مجلـس، بیـش از 6٠ 

تـن از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور بـه دسـت طالبـان بـه 

درآمدند.   اسـارت 

داشـت شـده و نیروهـای امنیتـی، در تـاش شناسـایی دو تـن 

هسـتند. دیگر 

بـه گـزارش خربگـزاری پـژواک؛ امـا محمود۵۷ سـاله، فـردی که 

از سـوی نیروهـای امنیتـی از زنـدان ربایندگان آزاد شـده، گفت 

کـه رباینـدگان او را تهدیـد کـرده انـد کـه باید دخـرش را بدون 

مهریـه بـه یکی از خویشـاوندان آنـان بدهد.

از  یکـی  نـکاح  بـه  دخـرش  ایـن،  از  پیـش  وی؛  گفتـه  بـه 

بـود. شـده  آورده  در  رباینـدگان  ایـن  خویشـاوندان 

وی افـزود: “خوشـحامل از نیروهـای امنیتی که تـاش کردند مرا 

نجـات دادنـد. سـه نفـر بودنـد، مـرا از داخل شـهر بردنـد به یک 

خانـه، مـی گفتنـد تـو دخـر را بـدون مهریـه روان کـن و گفتنـد 

اگر نکنـی، توره میکشـیم.”

ضمـن  نیـز  غـور  والیـت  زنـان  امـور  رئیـس  پرسـتش  حلیمـه 

مـوارد  کـه  گفـت  پـژواک  بـه  امنیتـی،  نیروهـای  از  قدردانـی 

حقوقـی بخصـوص در مـورد مهریـه دخـران، ایـن روزهـا در غور 

اسـت. شـده  مبـدل  اختطـاف  فرهنـگ  بـه 

او افـزود کـه خانـواده هـای دخـران، از سـوی خانـواده هـای 

پـران بـه دلیـل کاهـش مهریـه و نـدادن مهریـه، تهدیـد و حتا 

اختطـاف میشـوند.

ایـن در حالیسـت کـه یـک مـاه پیش نیـز نیروهای امنیتـی غور، 

یـک دخـر را پـس از دومـاه، از نزد رباینـدگان آزاد کـرده بودند. 

شـدند  ۷۰ تـن دیگـر از جنگجویـان ایـن گـروه زخمی 

اند.  شـده 

خربنامـه مـی افزاید کـه ایـن جنگجویان گـروه طالبان 

در والیت هـای ننگرهـار، لغـان، قندهـار، بادغیـس، 

و  بغـان  هلمنـد،  رسپـل،  بلـخ،  فاریـاب،  هـرات، 

انـد. بدخشـان کشـته وزخمـی شـده 

خربنامـه اضافـه می کنـد کـه بیـش از 2٠ حلقـه مایـن 

کـه در نقـاط مختلـف کشـور توسـط جنگجویـان گـروه 

طالبـان کارگـذاری شـده بـود، توسـط تیم مایـن روبی 

نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور کشـف و خنثا شـده 

است.

روز گذشـته کـه مسـئوالن ارگان هـای امنیتـی کـه در 

یـک نشسـت مشـرک خـربی اشـراک کـرده بودنـد، 

اعـام کردنـد کـه گـروه طالبـان در دو مـاه گذشـته بـا 

شکسـت های جـدی مواجه شـده و دیگر هوای سـقوط 

والیت هـا را در رس نـدارد.

تشـدید  از  بعـد  کـه وضعیـت جنـگ  دارنـد  بـاور  آنهـا 

دو مـاه جنـگ اخیـر در کشـور مشـخص شـده و دیگـر 

جنگجویـان گـروه طالبان مـورال رویارویی بـا نیروهای 

امنیتـی را ندارنـد. آن هـا نیـز اضافـه کردنـد کـه گـروه 

طالبـان از اطفـال زیـر سـن در جنگ هـای جـاری بـه 

اسـتفاده می کنـد. اجبـار 

سـایر جنگ هـا و ماننـد سـایر پروسـه های صلـح، زود 

اسـت.«

ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب،  حمداللـه  گذشـته،  روز 

رییس جمهـور گفـت کـه از رسنوشـت رهـرب طالبان در 

یک سـال پسـین خـربی نیسـت: »از هیبت الله ۱۲ماه 

می شـود کـه هیـچ خـربی نیسـت و طالبان نیـز در ۱۲ 

مـاه گذشـته از او چیـزی نشـنیده اند.«

امـا طالبـان ایـن گفته هـا را بـی بنیـاد می داننـد و از 

در  مذاکـرات  ادامـه  بـرای  گـروه  ایـن  آماده گی هـای 

می زننـد. سـخن  دوحـه 

انـد کـه طالبـان  شـاری از سیاسـیون بـه ایـن بـاور 

دیگـر دلیلـی بـرای ادامـه جنـگ ندارنـد و بایـد تـن به 

مذاکـره بدهنـد.

نجـات  ملـی  جبهـه  رهـرب  مجـددی،  ذبیح اللـه 

افغانسـتان گفـت: »امیـد مـا اسـت کـه طالبـان صلـح 

را بپذیرنـد و از ایـن بیشـر بهانه یـی بـرای جنگ وجود 

نـدارد.«

پـس از اعـام زمان خـروج نیروهای امریکایی از سـوی 

نقـض  را  خـروج  رونـد  در  تأخیـر  طالبـان  جوبایـدن، 

توافق نامـه دوحـه دانسـتند و گفتنـد کـه ایـن گـروه در 

هیـچ نشسـتی دربـارۀ صلـح رشکـت نخواهند کـرد، اما 

ایـن گـروه در جریـان ۱۵روز گذشـته دوبـار بـا هیئـت 

جمهوریـت در دوحـه نشسـت داشته اسـت. 

دو جنگجوی گروه طالبان در تخار بازداشت شدند

وزارت دفاع ملی: وضعیت امنیتی میدان وردک رو به بهبود است

پولیس غور یک تن را از چنگ ربایندگان آزاد کرد
وزارت دفاع: به شمول مسئول استخبارات طالبان برای 

شمال، 140 جنگجوی طالبان کشته شده اند

شماری از اعضای هیئت مذاکره کنندۀ صلح 
فردا به دوحه خواهند رفت 

محمد هدایت 

سرمقاله

حکمتیار و ساده سازی 
مسایل سیاسی 



 

کـه  دارد  موقعیـت  ِخطـه¬ی  در  افغانسـتان 

باشـد.  مـی  هم¬رسحـد  منطقـه  کشـور  شـش  بـا 

جنوب آسـیا و در نهایت جنوب رشق آسـیا از مسـیر 

را دارد،  بـه آسـیای مرکـزی  راه وصـال  افغانسـتان 

کـه جمهـوری اسـامی پاکسـتان در مـرز طوالنـی 

بـا افغانسـتان ایـن زمینـه را فراهـم سـاخته و نقطـه 

کشـور  همچنـان  اسـت.  گردیـده  سـبب  را  وصـل 

های آسـیای مرکـزی مانند تاجکسـتان، ازبکسـتان 

و ترکمنسـتان سـه کشـور اسـت کـه در خـط مرزی، 

اسـامی  جمهـوری  دارد.  قـرار  افغانسـتان  شـال 

ایـران در همسـایگی غربی افغانسـتان مـرز طوالنی 

و مشـرک بـا ایـن کشـور دارد. در قسـمت کوچـک 

بسـیار  مناطـق  در  و  افغانسـتان  رشق  شـال  از 

کوهسـتانی و مرتفـع جمهـوری خلـق چیـن جـا بـاز 

بـه  افغانسـتان  از همسـایگان  جـز  و  اسـت  منـوده 

شـار می رود. منطقه¬ی افغانسـتان از حساسـیت 

بـاالی سیاسـی برخـوردار بـوده و دارای جنبـه های 

و  فرهنگـی  اشـراکات  و  اقتصـادی  اسـراتژیک 

را  منطقـه  ایـن  اصلـی  سـیای  بینیسـت.  جهـان 

بـه لحـاظ فرهنگـی و اندیشـوی دیـن اسـام رنـگ 

و تعریـف مـی منایـد. بـه قول اقبـال الهوری شـاعر 

پاکسـتانی، ایـن منطقه قلبـی دارد و آن قلب تپنده 

افغانسـتان مـی باشـد.  

رشایـط سیاسـی و امنیتـی در ایـن منطقـه بـه 

تغییـرات چـه  آورنـده  اصلـی  هـای  پارامـر  عنـوان 

مثبـت و چـه منفـی، اگـر در هریکـی از ایـن واحـد 

در  را  دیگـران  البـد  افتـد،  اتفـاق  سیاسـی  هـای 

ایـن منطقـه نیـز تحـت تأثیـر حسـن/ سـؤ آن قـرار 

اسـت کـه مصـداق هـای  ادعـای  ایـن  مـی دهـد. 

قـرن  نیـم  ایـن  در  آشـکارا  شـکل  بـه  را  آن  عینـی 

اخیـر مردمـان این حـوزه تجربـه می منایـد. آرامش 

و نبـود بحـران در هرکـدام ایـن کشـور هـا، فرصـت 

رشـد و توسـعه همـه جانبـه را در منطقـه فراهـم می 

مـی منایـد.  درسـت  کامـاً  نیـز  آن  معکـوس  آورد؛ 

نبـود امنیـت و تـداوم جنـگ در افغانسـتان تأثیرات 

سـؤ بر توسـعه پایدار کشـور های همسـایه گذاشـته 

اسـت. ازدیـاد پدیـده مهاجـرت و فشـار آوردن روی 

سـکتور هـای اقتصـادی، نابسـامانی هـا اجتاعـی 

و  ایـران  ماننـد  هـای  کشـور  در  فرهنگـی  حتـی  و 

پاکسـتان منونـه هـای بـارز ایـن تأثیـر و تأثر اسـت. 

گـر چـه مهاجـرت جنبـه هـای مثبـت و ارزنـده نیـز 

دارد. تداوم بحران چهل و سـه سـاله در افغانسـتان 

و عـدم ثبـات سیاسـی فرصـت هـای بزرگـی را در 

چنیـن  صورتیکـه  در  اسـت؛  بـرده  بیـن  از  منطقـه 

وجـود  ایـن  امـکان  گردیـد،  منـی  خلـق  بحـران 

هـای  همـکاری  و  همسـوی  در  کـه  دارد  داشـت/ 

اسـراتژیک منطقـوی عنـر هـای مفیـد در عرصـه 

مـی  ایـن حـوزه  بـرای کشـور هـای  هـای مختلـف 

بودیـم. بـد بختانـه نـه تنهـا اینـکار صـورت نگرفتـه 

اسـت، بلکـه بـا افروخـن ایـن آتـش در افغانسـتان 

بـه شـکل بـی نظیـرش از ظرفیـت هـای باالقـوه در 

منطقـه کـه در سـایه نظـم سیاسـی ممکـن اسـت، 

بـی بهـره مانـده و دود آن آتش بچشـان همـه رفته 

اسـت. 

بحـران  و  جنـگ  منطقـوی،  رشایـط  ایـن  بـا 

افغانسـتان بـه صـورت قطـع همـه را متأثیـر سـاخته 

گردیـده  خلـق  منطقـه  در  هـای  چالـش  و  اسـت 

اسـت. اگـر بـه تاریـخ گذشـته افغانسـتان بـا دقـت 

متامـی  بـرای  مسـأله  ایـن  شـود  نگرسـته  متـام 

هـای  شیشـه  ماننـد  افغانسـتان  همسـایگان 

پـاک قابـل تبلـور اسـت. یعنـی ثبـات سیاسـی در 

افغانسـتان بـه سـود همسـایگان مـا و در عمـوم بـه 

نفـع منطقـه اسـت. ثبـات سیاسـی در افغانسـتان 

معلـول عامـل هـای چـون قطـع جنـگ و خونریزی، 

تأمیـن صلـح پایـدار و تثبیت نظام سیاسـی متعادل 

و قانونـی )جمهوریـت( اسـت. واضـح اسـت کـه در 

چـر  و  افغانسـتان  در  گرأیـی  قانـون  موجودیـت 

جمهوریـت بـه هیچ کشـور از همسـایگان ما نه رضر 

رسـیده اسـت و نـه اینـکار خواهـد شـد؛ زیـرا نظـام 

سیاسـی جمهوریـت بـا منطـق و محتـوای سیاسـی 

ترسـیم منـودن  و  امنیـت  تأمیـن  بدنبـال  دارد  کـه 

عملـی منطقـه¬ی امـن اسـت، نـه بدنبـال رشارت 

سـتیزانه.  دیگـر  هـای  ایدئولـوژی  از  ناشـی  هـای 

و  بیسـت  افغانسـتان  در  جمهوریـت  نظـام  غیبـت 

چنـد سـال قبـل، سـبب گردیـد متـام روابـط هـای 

میـان  از  منطقـه  ایـن  در  داری  همسـایه  و  نیـک 

بگسـلد و حتـی بـر خـاف عـرف هـای دیپلوماتیـک 

و همسـایه¬داری، دیپلومـات های کشـور جمهوری 

اسـامی ایـران بـه شـکل فجیـع آن در شـهر مـزار 

رشیف کشـته بشـوند. ایـن منونه نادر تریـن حالتی 

اسـت کـه میـان کشـور هـا اتفـاق مـی افتـد؛ زیـرا 

دیپلومـات های کشـور های بیرونی در هر کشـوری 

کـه باشـد از مصؤنیـت برخوردار اسـت و یـا حد اقل 

بـه آن شـکل کـه ایـن مسـأله در شـهر مـزار رشیـف 

در دوران امـارت گـروه طالبـان اتفـاق افتـاد صورت 

منـی گیـرد. لـذا با اشـاره به ایـن تکـه¬ی از تاریخ، 

ثبـات  کـه  گـردد  مـی  ثابـت  کامـاً  موضـوع  ایـن 

مطابـق  کـه  جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  داشـن  و 

افغانسـتان  در  جهانـی،  هـای  معیـار  از  اقـل  حـد 

شـد،  نخواهـد  چنـان  هرگـز  داشـته،  حاکمیـت 

بلکـه گزینـه هـای همـکاری بوفـور مهیـا اسـت، کـه 

منونـه¬ی زنـده¬ی آن مناسـبات همـه جانبه امروز 

ایـران اسـت.    افغانسـتان و کشـور 

در مـورد همسـایه رشقـی و جنوبـی افغانسـتان 

جمهـوری  داشـت.  تـوان  مـی  مشـابه  تحلیـل  نیـز 

اسـامی پاکسـتان از افراطیـت رنج می بـرد و حتی 

معضـل بـزرگ آن کشـور شـاید همین فکتور باشـد. 

بـه  فـدرال  نظـام سیاسـی جمهـوری  بـا  پاکسـتان 

یـک  کـه  تروریـزم  بـا  مبـارزه  بـار سـنگین  تحمـل 

تهدیـد فـرا منطقـوی و جهانـی به حسـاب می آیـد، تنها 

بـه عهـده ی یـک دولـت و ملـت نیسـت؛ بلکـه نیازمنـد 

ایجـاد زنجیـره ی جهانـی اسـت کـه در طوالنـی مـدت 

بتواننـد مشـرکا آن را حمـل منوده و به سـمت زباله دان 

تاریـخ حرکت دهنـد. حرکت مرموز و یکجانبـه آمریکا در 

فراینـد دو سـاله پروسـه صلح افغانسـتان ایـن گانه زنی 

را تقویـت بخشـیده اسـت که این کشـور در قبـال مبارزه 

بـا تروریـزم صداقـت الزم را نـدارد و هـر آنچـه کـه به زعم 

آنـان تأمیـن کننـده منافع ملـی آمریکا باشـد بـرای آنان 

حایـز اهمیـت بـوده و در ایـن راسـتا، اگـر نزدیکریـن 

متحدیـن شـان هـم قربانـی گـردد بـرای دولـت آمریـکا 

مسـئله سـاز نیسـت. از ایـن رو، دولـت افغانسـتان بـا 

درک وضعیـت حسـاس تاریخی، به سـوء نیـت آمریکا در 

قبـال صلـح، دولـت و مـردم افغانسـتان پی برده اسـت و 

تازگی هـا در ایـن صـدد بـر آمـده انـد تـا جهـت مبـارزه و 

مهـار تروریـزم، قدرت هـای بلـوک رشق را رصـد منـوده و 

در ایـن راسـتا، مسـئولیت مشـرک را بـا آنـان بـه پیـش 

بربد. سـید طیب جواد سـفیر افغانسـتان در مسـکو، در 

گفتگـو با خربگزاری تاس روسـیه، از ابهـام در امر مبارزه 

بـا تروریـزم پـرده برداشـت و بـا رصاحت لحـن از مقامات 

مسـکو خواسـت تا جهـت فـروش تسـلیحات و تجهیزات 

آقـای  کنـد،  همـکاری  افغانسـتان  بـا  روسـی  نظامـی 

جـواد در بخشـی از گفتگوهایـش بـه تعلیـم و آمـوزش 

دهـی تیـم فنـی انجنیـران تجهیـزات نظامـی و خلبانان 

افغانسـتان از روسـیه خواسـته اسـت تـا آنـان را جهـت 

کسـب مهارت هـای بیشـر در این راسـتا آمـوزش دهند. 

روسـیه  موضع گیـری  از  صحبت هایـش  ادامـه  در  وی 

و  اسـامی  امـارت  )نپذیرفـن حکومـت  طالبـان  علیـه 

مانع بیرون شـدن طالبان از لیسـت سـیاه تـا زمانیکه به 

تعهـدات خـود پابنـد نشـده اند( اسـتقبال کـرده و گفته 

اسـت کـه افغانسـتان از روسـیه می خواهـد تـا بـا اعال 

فشـار بیشـر بر گروه طالبان، آنان را از شـعله ور ساخن 

آتـش جنـگ منـرف سـازد. در طـول دو دهـه حضـور 

آمریـکا در افغانسـتان این جدی ترین اقـدام دیپلاتیک 

افغانسـتان در راسـتای ایجاد توازن دیپلاسـی میان دو 

قـدرت رشق و غـرب می باشـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه 

دولت افغانسـتان بـا امضای پیان امنیتی بـا آمریکا که 

موعـد آن تـا ختـم سـال 2022 می باشـد باور کـرده بود 

و ایـن کشـور را بـه عنوان متحـد متعهد خویـش پذیرفته 

بـود؛ امـا حرکت مارپیچـی آمریکا در مسـیر صلح، دولت 

و مـردم افغانسـتان را شـوکه منـود. دولتمـردان افغـان با 

نهایـت خویشـن داری و انعطـاف در برابـر تصمیـات 

آمریـکا، تـاش منـود تـا آنـان آزرده خاطـر نگـردد، بـه 

اثـر تأکیـد آمریـکا حـارض بـه رهایـی پنجهـزار زندانـی 

خطرنـاک گـروه طالبـان شـد کـه هم اکنـون بسـیاری از 

آنـان در میادیـن جنـگ برعلیـه نیروهـای امنیتـی افغان 

فعالیـت دارند. در انعقاد توافقنامه پشـت پـرده ی آمریکا 

بـا طالبـان واکنـش جـدی نشـان ندادنـد، در حالیکه با 

هیـچ منطـق دیپلاتیـک قابـل جمـع نیسـت کـه دولت 

حاکـم، در گوشـه ی انـزوا قـرار گیـرد و آمریـکا بـا گـروه 

غیـر رسـمی توافـق صلح امضـا کند کـه هیچگونه صبغه 

حقوقـی و وجهـه مرشوعیـت ملـی و بیـن املللـی را بـا 

خـود نـدارد، خود سیاسـتمداران حکومـت آمریکا به این 

نکتـه بیشـر از مـا واقـف اسـت که تبعـات توافـق با یک 

گروهـک غیـر رسـمی مسـلح در سـطح منطقـه و جهـان 

چگونـه اسـت. بـا توجـه بـه ایـن کـه در موجودیـت یـک 

دولـت ملـی در افغانسـتان، اقدامـات آمریـکا در صلـح 

بـا طالبـان یـک توهیـن آشـکار بـه دولـت افغانسـتان و 

خندیـدن بـه شـعور سیاسـی یـک ملـت اسـت، از زاویـه 

ملـی  حاکمیـت  رصیـح  نقـض  نیـز  دیپلاتیـک  نـگاه 

افغانسـتان قلمـداد می شـود، ایـن اقـدام آمریـکا نه تنها 

باعـث رنجـش خاطـر دولـت و مـردم افغانسـتان گردیـد؛ 

پـی  در  نیـز  را  منطقـوی  قدرت هـای  بلکـه حساسـیت 

داشـت. دقیقـا از هـان زمـان بـه بعد، روسـیه اقـدام به 

فعالیت محسـوس در مسـئله صلح افغانسـتان منود و با 

گـاردن ضمیـر کابلوف مناینده ویژه اش، در مناسـبات 

صلـح افغانسـتان از الک بـی پروایـی بیـرون آمـد و عما 

در ایـن مـورد حضـور فعـال اش را بـه رخ آمریـکا کشـید.

وقتیکـه  قوس هـا،  و  کـش  همـه  ایـن  از  پـس 

دولتمـردان افغـان بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه آمریکا در 

هیـچ راهـی بـا حکومـت و مـردم افغانسـتان یار نیسـت، 

رشق  بلـوک  قدرت هـای  سـمت  بـه  را  اش  نـگاه  زاویـه 

چرخانـد. پیـش از اظهـارات سـید طیـب جـواد در مـورد 

تعامات دو سـویه افغانسـتان و روسیه، حنیف امتر وزیر 

امـور خارجه کشـور نیـز گفته بود که چین به درخواسـت 

حایـت از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان پاسـخ مثبـت 

داده اسـت. ایـن همـه، گویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه 

جهـان از خطـرات رشـد روز افـزون تروریـزم آگاهـی الزم 

را دارنـد، قدرت هـای بلـوک رشق پـس از اینکـه آمریکا با 

یـک گـروه تروریسـتی و افراطـی توافقنامه صلـح را امضا 

منـود، دیپلاسـی شـان را در قبـال افغانسـتان بیـش از 

قبـل فعـال منـود؛ زیـرا انعقـاد توافقنامـه صلـح بـا یـک 

گـروه افراطـی کـه نـه مرشوعیـت ملـی دارد و نـه وجهـه 

بیـن املللـی، چیزی غیـر از یارگیری نیابتـی را به دنبال 

نـدارد. اسـتخبارات ایـن کشـورها، بـا آگاهـی درسـت از 

ایـن واقعیـت که هـدف آمریکا مبـارزه با تروریزم نیسـت، 

بلکـه بـاز منـودن منفذ جدیـد تهدیـدات بر علیـه منافع 

منطقـه و قدرت هـای یـاد شـده می باشـد، وارد اقدامـات 

فعـال تـر از قبـل گردیـده انـد. طی حضور بیسـت سـاله 

جنـگ  آتـش  اینکـه  عـوض  در  افغانسـتان،  در  آمریـکا 

فروکـش کنـد، روز بـه روز بـه دامنـه شـعله های آن افزون 

گردیـد و هـزاران فـرد افغـان اعـم از ملکـی و نظامـی در 

میـان ایـن دود و آتـش سـوخت، پس از انعقـاد توافقنامه 

صلـح، آمریـکا بی مهابا به رشیـک مبارزه بـا تروریزم اش 

کـه دولت افغانسـتان می باشـد پشـت منود، نـه تنها که 

همـکاری امنیتـی قابـل توجـه با افغانسـتان ارائـه نکرد؛ 

بلکـه دسـت طالبـان را باز گذاشـت و تاش هـای فراوان 

منـود تـا دسـت دولـت افغانسـتان را در برابـر طالبـان 

ببنـدد، پـس از صلـح آمریـکا – طالبـان، حمـات بـی 

پیشـینه بـر افـراد ملکـی بـه صـورت وقیحانـه افزایـش 

یافـت و بـه صـورت دسـته جمعـی، قتـل عـام در ایـن 

کشـور آغـاز گردید. 

تشـییع  آموزشـی،  مراکـز  دانشـگاهها،  مکاتـب، 

جنـازه، مراسـم ختـم، صفـوف جاعـت و قاریـان قـرآن 

از گزنـد جنایـات جنگـی مصئـون منانـد و  هیچکـدام 

کاکان این هیوالی خون آشـام دهان گشـوده اسـت تا 

بیشـر از ایـن بـه صورت دسـته جمعی مردم افغانسـتان 

را بلعیـده و بـه کام مـرگ بکشـاند. از ایـن جهـت اسـت 

کـه صـرب و اسـتقامت مـردم و دولـت افغانسـتان لربیـز 

شـده اسـت و جهـت حفظ منافـع علیای کشـور و اقتدار 

ملـی شـان، خواهـان جـا گزینـی رشیـک بدیلـی اسـت 

کـه منافـع شـان در گـرو رشـد تروریـزم نهفتـه نباشـد. 

مـردم افغانسـتان و دولـت، مکلـف اند که نظام سیاسـی 

شـان را حفـظ منـوده و النـه ی موقتـی تروریـزم را کـه در 

ایـن کشـور پیلـه دوانیـده اسـت از جغرافیـای خویـش 

جهانشـمولی  و  همجـواری  رسـم  ایـن  امـا  برچیننـد؛ 

نیسـت کـه رمـه را از کشـتزار خویـش بیـرون رانـده و بـه 

کشـتزار همسـایه رهـا مناید، افغانسـتان اگر بـه تنهایی 

ایـن تعبیـر  بـا تروریـزم رهـا شـود، مصـداق  در مبـارزه 

بـه واقعیـت می پیونـدد؛ امـا از آنجایـی کـه افراطیـت و 

تروریـزم یـک مشـکل عمومـی و جهانی اسـت می طلبد 

که سـائر کشـورها نیز در مهار این پدیده ی ضد انسـانی 

تکانـی بـه خـود داده و در کنار دولت و مردم افغانسـتان 

سـهم فعاالنـه بگیرند.ایـن امـر واضـح اسـت کـه آمریـکا 

از طالبـان در راسـتای تأمیـن منافـع شـان بـه ظاهر امر 

یـک نیروی نیابتی سـاخته اسـت، تعهـدات پنهانی آنان 

و جنایـات روز افزونـی کـه پـس از آن در ایـن کشـور بـه 

وقـوع می پیونـدد دال واضح بر این مدعا اسـت، انتشـار 

خـربی کـه خاطـر نشـان سـاخته بـود طالبـان پـس از 

توافقنامـه دوحـه، مسـئولیت حفاظـت و تأمیـن امنیـت 

پایگاههـای آمریکایـی را به عهده گرفته بـود همه و همه 

قرائنی اسـت که این واقعیت را آشـکار می سـازد که این 

کشـور نه تنها انگیـزه ی در رسکوبی طالبـان ندارد؛ بلکه 

بـا آنان در تعامل حسـاب شـده به رس می برنـد. از این رو 

دولت افغانسـتان مکلف اسـت که جهت برچیدن بساط 

رش از ایـن کشـور، هـر قـدرت منطقـوی و جهانـی که در 

راسـتای همـکاری بـا دولـت افغانسـتان اعـام آمادگـی 

منایـد بـا آغـوش بـاز اسـتقبال منـوده و آمـاده تعامـل 

بـا آنـان می باشـد، ایـن جهـش بـه سـمت قدرت هـای 

افغانسـتان یـک  رشقـی در وضعیـت پیچیـده و مغلـق 

رضورت حیاتـی اسـت کـه بـا منطـق دیپلاتیـک و عرف 

بیـن امللـل قابـل جمـع اسـت؛ همیـن تحرک دسـتگاه 

دیپلاتیـک دولـت افغانسـتان در راسـتای ایجـاد توازن 

دیپلاسـی بـود کـه جدیـدا جـو بایـدن رئیـس جمهـور 

آمریـکا متایـل بـه گرمـی روابـط بیشـر بـا افغانسـتان را 

مجـددا در برنامـه هایـش گرفتـه با پیشـنهاد کمک 3/3 

میلیـارد دالـری می خواهد که همچنان روابط شـان را با 

افغانسـتان نگهدارنـد.

چهـار حـوزه بـزرگ زیسـتی تقسـیم گردیـده اسـت. 

هم¬مـرزی  در  پاکسـتان  کشـور  از  بـزرگ  بخـش 

مناطـق  ایـن  مردمـان  و  دارد  قـرار  افغانسـتان  بـا 

اشـراکات  دارای  مـرز،  سـوی  دو  خصـوص  بـه  و 

ایـن  اسـت.  مذهبـی   – دینـی  و  زبانـی  فرهنگـی، 

را در  زمینـه هـا  ایـن  اتنیکـی  و  عوامـل اجتاعـی 

گذشـته هـم و اکنـون نیـز فراهم مـی تواند کـه پُلی 

بـرای انتقـال ناامنـی و بحـران در آن سـوی مـرز و 

مـی  نیـک  پاکسـتان  دولـت  باشـد.  برعکسـش  یـا 

افراطـی  افغانسـتان گـروه هـای  اگـر در  دانـد کـه 

نقـش قـوی پیـدا منایـد در کوتـاه مـدت امنیـت و 

بـه شـکل  را  پاکسـتان  ارضـی  نهایـت متامیـت  در 

بسـیار گسـرده مـی توانـد تهدیـد منایـد؛ امـا ایـن 

افغانسـتاِن  آدرس  از  خطیـر  و  اسـراتژیک  بیـم 

دموکراتیـک، قانـون سـاالر، رو بـه رشـد و تُهـی از 

بحـران، بـا نظـام سیاسـی جمهوریـت هرگـز وجـود 

چـر  بـا  آمیـز  صلـح  افغانسـتان  داشـت.  نخواهـد 

گـرأی  مـردم  آن  مبنـای  کـه  جمهوریـت  مدیریتـی 

و قانـون محوریسـت و همچنـان احـرام بـه ارزش 

هـای حقـوق بـرشی و حقـوق بیـن املللـی اسـت، 

زمینـه هـای بـی شـاری را در راسـتای همـکاری 

و همیـاری هـای همسـایگان و بـه ویـژه جمهـوری 

برایـن  اسـت.  آورده  بوجـود  پاکسـتان  اسـامی 

اسـاس افغانسـتان بـا صلح پایـدار و چهره سیاسـی 

بـه سـود همسـایگان  مـردم سـاالری  و  جمهوریـت 

بـوده و اسـتمرار ایـن فرآینـد فرصـت هـای خوبی را 

در منطقـه ایجـاد خواهـد کـرد.  

سیاسـی  نظـام  دارای  و  متعـادل  افغانسـتان 

مناسـبات مایـم  و  رابطـه  دنیـا  بـا  کـه  جمهوریـت 

دارد قطعـا بـه سـود همسـایگان به خصـوص ایران، 

پاکسـتان و سـه کشور همسـایه شـالی افغانستان 

اسـت. تاجکسـتان همسـایه دیگر افغانسـتان است 

مـرز  افغانسـتان  بـا  شـال  هـای  قسـمت  در  کـه 

مشـرِک طوالنی دارد. این کشـور همسایه از لحاظ 

جغرافیایـی در حـوزه آسـیای مرکـزی مـی گنجـد. 

برخـوردار  خوبـی  سیاسـی  ثبـات  از  تاجکسـتان 

اسـت و روبـه توسـعه مـی باشـد؛ امـا شـکننده-گی 

هـای نیـز مـی توانـد تعریـف شـود کـه ایـن ثبـات 

را تحـت تأثیـر قـرار دهـد. بـه نسـبت مرز مشـرک، 

خـورده فرهنگ مشـرک، همینطور زبان مشـرک و 

روحیـه دینی و مذهبی یکسـانه و مشـرک که میان 

تاجکسـتان  و  افغانسـتان  مـرز  سـوی  دو  مردمـان 

وجـود دارد ایـن گانـه را قـوی مـی سـازد کـه راه 

ارتباطـی سـهل وجـود دارد و اگر بحـران و جنگ در 

افغانسـتان کنـرول نگـردد، نفـوذ ایـن نـا بسـامانی 

هـا از مـرز گذشـته و دامنـه همسـایه هـای شـالی 

مـا را بـه خصـوص کشـور تاجکسـتان را نیـز آلـوده 

سـازد. بـدون تردیـد ایـن واقعیـت های اسـت که به 

لحـاظ سیاسـی و امنیتـی در منطقـه وجود داشـته/ 

دارد. متأثـر شـدن یک واحـد سیاسـی از جغرافیای 

سیاسـی  و  امنیتـی  گـوار  نـا  رشایـط  و  همسـایه 

کشـوِر دیگـر در یـک حـوزه، امریسـت قابـل تصـور 

نظـام  دارای  افغانسـتاِن  جهـت  ایـن  از  تحلیـل.  و 

سیاسـی بـا ثبـات و مـردم محـور و معتقـد و مقید به 

ارزش هـای بـزرگ بیـن املللی، متامی ایـن عوامل 

تخریبـی را کنـرول و از بیـن مـی بـرد؛ همچنانکـه 

اکنـون نظـام سیاسـی جمهوریـت و سـازمان دولتی 

برآمـده از آن، در منطقـه و در قبـال همسـایگانش 

پالیسـی همسـایه دوسـتی و صلـح منطقـوی را بـه 

قـدرت و قـوت متـام عملـی مـی سـازد. 

صلـح  بـا  افغانسـتاِن  کوتـاه،  تحلیـل  ایـن  بـا 

پایـدار و فراگیـر و ختـم بحـران و اسـتمرار و تثبیـت 

نظـام سیاسـی جمهوریـت، نـه فقـط بـه سـود خـود 

آن  مـردم  و  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  کشـور 

اسـت، بلکـه بـه سـود متامی کشـور هـای همسـایه 

افغانسـتان نیـز مـی باشـد. بدون شـک افغانسـتاِن 

در  را  فرصـت  ایـن  جمهوریـت  سیاسـی  چهـره  بـا 

منطقـه و در میـان کشـور هـای همسـایه اش فراهم 

خواهـد کـرد.     

استمرار جمهوریت و سود همسایگان
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 بازی با اعداد              3288
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3183    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3459
وزیرسفید را در خانه  d2 حرکت دهید. 

3487

جواب هدف         2936
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ثور
روز خوبی برای مالقات با دوســتان و انجام کارهای تجاری نمی باشد. دیگران 
شــما را به اشتباه متوجه می شــوند. همه چیز در زندگی عاطفی تان به خوبی 

پیش می رود. باید بیشتر به وظایف تان توجه کنید.

جوزا
امروز صبح ممکن است آشنای قدیمی را مالقات کنید که مدت هاست از او بی 
خبر هســتید. به یک مهمانی دعوت می شوید. باید به رابطه عاطفی تان توجه 

کنید. صادق باشید و اشتباهات خود را بپذیرید.

سرطان
مــی توانید تغییراتــی را در زندگی عاطفی تان ایجــاد کنید. امروز بعد از 
ظهر فرصتی دارید تا یکی از دوســتان تان را مالقات کنید. به دیگران نیز 
فرصــت صحبت کردن بدهید. از دعوا کــردن با یک خانم جوان در اطراف 

کنید. اجتناب  تان 

اسد
برنامه های بزرگی دارید، و امروز صبح تمایل دارید که چندین مشــکل را حل 
کنید. شریک عاطفی تان هم با شماست. می توانید در خرید و فروش و سرمایه 

گذاری موفق شوید. اما باید احتیاط کنید.

سنبله
امــروز برای ایجاد تغییرات در خانه روز خوبی اســت می توانید تعمییرات، رنگ 
کردن و تغییر دکوراسیون را شــروع کنید. می توانید روی حمایت دوستان تان 

تکیه کنید. کارهای امروز را به فردا نسپارید

حمل
فرصــت خوبی دارید تــا در کارهای خانگی و تجارت موفقیت کســب کنید. از 
تغییراتــی که ایجاد می کنید همه از شــما قدردانی می کنند ولی باید نظرات 

دیگران را نیز در نظر بگیرید. نباید مسئولیت های زیادی را به عهده بگیرید

میزان
امروز برای خود فشــرده برنامه ریزی نکنید! فرصت های شما امروز محدود 
است. امروز صبح بسیار مشغول هستید و باید چندین مشکل شریک عاطفی 
تــان را نیز حل کنید. فرصتی دارید تا مشــکالت مالــی خانواده تان را نیز 

حل کنید.

عقرب
ایــده های عالی دارید و می خواهید با اطرافیان و افراد نزدیک ایده های تان 
را درمیان بگذارید. یکی از بســتگان سالمند با حمایت مالی و معنوی شما را 

سوپرایز می کنند. امروز برای سرمایه گذاری روز خوبی است.

قوس
توجــه بیش از حد به وظایف حرفه ای خود می کنید و زندگی عاطفی تان را 
نادیده می گیرید. در حقیقــت، زمان مطلوبی برای انجام هرگونه کار تجاری 

نمی باشد. در خطر از دست دادن مبلغ عمده ای پول هستید.

جدی
امروز نباید درگیر کارهای چالش برانگیز شــوید. اگر فرصتی داشتید، تامل 

نکنید، امروز را با شریک عاطفی تان سپری کنید!

دلو
امروز برای کارهای تجاری مطلوب اســت. امروز صبح بسیار خوشبین هستید و 
احساس می کنید که هیچ کس نمی تواند مانع شما شود. روابط با شریک عاطفی 
تان بسیار عالی پیش می رود. باید خوشبین بمانید و از حدس و گمان اجتناب 

کنید.

2937

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

وجود داشته باشد.
 7 کلمه: خوب 

 14 کلمه: متوسط 
 21  کلمه: عالی 

شهرـ  شهرتـ  شرـ  شکر 
ـ تشکر ـ رشته ـ ترش ـ 
شرکت ـ کشتی ـ شیر ـ 
ریش ـ ریشــه ـ اشک ـ 
کاشـ  شاهـ  رهایشـ  شی 

ـ شکـ  رشک.
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حوت
ممکن اســت کارهای زیادی را امروز داشته باشید، اما دلیلی برای نگرانی وجود 
ندارد. به نظر می رسد که حس و حال خیلی خوبی دارید. تنها مشکل این است که 
نمی توانید به خوبی ارتباط برقرار کنید. بیشتر به زندگی عاطفی تان توجه کنید.

 شطرنج                     3460

ا

آسمانـ  احادیثـ  باورمندـ  پانسمانـ  تاکتیکـ  ثباتـ  جرایدـ  چنانچه 
ـ حذف ـ خرده ـ دغدغه ـ رسام ـ زیرک ـ ژوژه ـ سراج ـ شرق ـ صهبا ـ 
ضربتـ  طراحـ  ظرفیتـ  عالمهـ  غلیطـ  فرهمندـ  قصابـ  کنجـ  گوشه 

ـ الجرم ـ میمون ـ نوساز ـ وصول ـ هیکل ـ یکنواخت.
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ک

خادم حسین بهنام، کارگردان و سازنده این فلم، در صحبت با رسانه ها 

گفته است موضوع اصلی فلم تأثیر جنگ بر روی کودکان است. آقای بهنام 

یادآوری کرده که »ایده فلم زمانی به ذهنم رسید که اکرث کودکان قریه تنها 

بازی جذاب  شان جنگ بود، جنگ با تفنگ چوبی و …« 

خادم حسین بهنام اذعان داشته »با وجودی که وضعیت شکننده و مسیر 

پیش رو دشوار است اما ما به تقال برای تغییر ادامه می دهیم. ما تالش 

می کنیم با سینام سخن بگوییم. حرف هایی ما حاوی دردهایی دیرینه 

مردمان دیار ما بوده است.«

گفتنی است که قبل از این نیز فلم  های زیادی از این کارگردان منترش و 

جایزه برده است. از جمله می توان به فلم »کالغ و کبوتر« که تندیس بهرتین 

فلم را از چهارمین جشنواره فلم های کوتاه افغانستان »گان« در اسرتالیا به 

دست آورد و فلم »غارتگران« که در ششمین جشنواره بین املللی فلم زنان 

هرات جایزه بهرتین فلم برداری را از آن خود کرد، نام برد. 

فلم های »سعادت به متاشای رسیال می رود«، »یک تیر و سه نشان« و 

»روستا زادگان« از دیگر کارهای این کارگردان پرکار است. 

افغانستان ما: فلم این جا افغانستان است ساخته خادم حسین 

 Festival     بهنام برنده بهرتین کارگردانی جشنواره بین املللی

International Du Cinema Des Jeunes De Mekenes شد.

خادم حسین بهنام کارگردان این فلم در صفحه فیسبوکش 

نوشته است که فلم »این جا افغانستان است« پس از بردن مقام 

اول جشنواره های الجزایر و هند، این بار در مراکش جایزه بهرتین 

کارگردانی را از آن خود کرد.

این کارگردان گفته است که به عنوان کارگردان این فلم، کسب 

چنین منزلت های پیاپی را به فال نیک می گیرد. او هم چنین 

نوشته است که برای بهرت شدن جامعه ی سینامی افغانستان تالش 

می کند. 

قبل از این، فلم »این جا افغانستان است« در جشنواره بین املللی فلم 

کوتاه گیت دیجیتال کشور الجزایر )البوابه( تندیس طالیی و مقام 

اول را کسب کرد و چندی بعدتر از بردن این جایزه باز هم برنده ی 

مقام اول جشنواره ی »کاشی اینرتنیشنل فیلم فیستیوال« هند شد. 

رویداد

به گزارش ددالین، در یک مصاحبه زنده رجینا کینگ متوجه شد که 

احتامل دارد کارگردان انتخاب شده از سوی کمپانی برادران وارنر 

برای ساخت فلم بعدی »سوپرمن« باشد.

در جریان این مصاحبه مصاحبه کننده این خرب را به کینگ داد و وی 

را از این احتامل باخرب کرد.

رجینا کینگ که به تازگی اولین فلمش را کارگردانی کرده با خنده 

گفت اولین بار است این خرب را می شنود.

مصاحبه کننده گفت هم نام کینگ و هم بری جنکینز سازنده »مهتاب« 

برای ساخت این فلم مطرح شده است.

پیش از این هالیوود ریپورتر هم گزارش کرده بود که نام رجینا کینگ از 

جمله نام هایی است که در فهرست ساخت این پروژه ابرقهرمانی جای 

دارد. برای اولین بار نویسندگی این فلم به تا-نهیسی کوتس نویسنده 

سیاهپوست واگذار شده است.

از رایان کوگلر، استیون کاپل، دی جی دیالرد و شاکا کینگ نیز به 

عنوان کارگردان هایی که ممکن است برای این پروژه انتخاب شوند 

نام برده شده است. در هر حال آنچه مسلم است این است که برادران 

وارنر می خواهد یک کارگردان سیاهپوست را برای این پروژه استخدام 

کند تا برای اولین بار یک سوپرمن سیاهپوست شکل بگیرد.

از زمانی که اعالم شد رجینا کینگ برای کارگردانی فلم اقتباسی 

»ریشه تلخ« برمبنای رسی کمیک بوک انتخاب شده این شایعه به وجود 

آمد که وی کارگردان »سوپر من« بعدی خواهد بود.

وی اولین کارگردانی خود را با »شبی در میامی« انجام داد که سه 

نامزدی اسکار کسب کرد و از فلم های تحسین شده سال بود.

رجینا کینگ ۵۰ ساله یک جایزه اسکار برای بهرتین بازیگر زن نقش 

مکمل در کارنامه دارد. وی از سوی مجله تایم به عنوان یکی از ۱۰۰ 

چهره تاثیرگذار سال ۲۰۱۹ انتخاب شد.

در حالـی کـه تاکنـون فلـم »پدینگتـون ۲« بـا داشـن امتیـاز ۱۰۰ از 

نقدهایـی کـه دریافـت کرده بـود پرامتیازترین فلم سـایت راتـن تومیتوز 

بـود، ایـن جایـگاه را از دسـت داد.

فلـم »خـرس پدینگتـون« بـه دلیـل گرفن یک نقـد منفی جایـگاه ۱۰۰ 

درصـد خـود را در سـایت راتـن تومیتـوز از دسـت داد و منـره ۹۹ درصـد 

را کسـب کرد.

فلـم تحسـین شـده دوم »پدینگتـون« کـه هفته هـا بـود بـا پاییـن آمـدن 

امتیـاز »همشـهری کیـن« از جایـگاه یکـم، به تنهایـی این جایـگاه را در 

اختیـار داشـت با رسـیدن یک نقد منفـی امتیاز کامـل ۱۰۰ درصد را از 

دسـت داد و اکنـون بـا »همشـهری کین« به اتفـاق با امتیـاز ۹۹ درصد، 

فلم هـای »یـک« این سـایت سـینامیی هسـتند.

»پدینگتـون ۲« سـال ۲۰۱۷ پـس از فلـم اولیه که سـال ۲۰۱۴ سـاخته 

ایـن شـخصیت سـال ۱۹۵۸  از راه رسـید.  موفقیت آمیـز  شـد، کامـالً 

توسـط مایـکل بانـد نویسـنده خلـق شـد و این خـرس دهه ها بـه عنوان 

یـک شـخصیت محبـوب در خانواده هـای بریتانیایی مطرح بـود. پس از 

سـال ها چالـش وقتـی بـرای اولیـن بار نخسـتین اقتبـاس سـینامیی از 

ایـن فلـم از راه رسـید، بـا اقبال وسـیعی روبه رو شـد. در حالی کـه ابتدا 

کالیـن فـرت بـرای صداگـذاری این خرس پرویی انتخاب شـده بـود، اما 

در نهایـت صـدای بـن ویشـاو برای او مناسـب تر تشـخیص داده شـد.

نقـد منفـی بـر این فلـم را ادی هریسـون از جامعه نقد فلم نوشـته و این 

شـخصیت را یک شـیاد شـیطانی بدخواه خوانده اسـت. این نقد موجب 

شـد تا فلـم امتیاز صد درصـد خود را از دسـت بدهد.

وی از نـوع تصویـر کـردن ایـن شـخصیت به عنوان خرسـی بـا اعتامد به 

نفـس بیـش از انـدازه یـاد کـرده کـه عوام فریـب و خیلـی عبوس اسـت و 

بـه همیـن دلیـل ارتبـاط کمـی با شـخصیت کالسـیکی کـه در کتاب ها 

از آن ترسـیم شـده، دارد و بایـد در اولیـن فرصـت بـه فضا شـوتش کرد و 

شـاید از آنجـا هـم بـه هرجایی کـه امکانـش باشـد ... . وی نوشـته: این 

خـرس پدینگتـون مـورد عالقه مامان نیسـت، مال تو هم نیسـت. شـاید 

اگـر برنامـه تلویزیونـی آن را ندیـده باشـید ایـن فلـم را تحمل کنیـد، اما 

در طوالنـی مـدت بـرای عالقه منـدان پدینگتـون این فلم بیـش از اندازه 

خسـته کننـده و حوصلـه رس بر خواهـد بود.

چنـدی پیـش بـا انتشـار یـک نقـد منفـی دربـاره فلـم هشـتاد سـاله 

»همشـهری کین« سـاخته اورسـن ولز این فلـم امتیـاز ۱۰۰ درصد خود 

را در سـایت راتـن تومیتـوز از دسـت داده بـود.

گویـن مکلئـود کـه در فلـم سـینامیی »دانه هـای شـن« بـا اسـتیو مـک 

کوئیـن نقـش آفرینـی کـرده بـود در سـن ۹۰ سـالگی در گذشـت.

مثـل  آثـاری  در  کـه  سـیتکام  رسیال هایـی  بازیگـر  مکلئـود،  گویـن 

»خوشـحال«، »مـری تایلـر مـور« و همینطـور »قایـق عشـق« بـازی کـرده 

زاده  خواهـر  سـی،  مـارک  گذشـت.  در  سـالگی   ۹۰ سـن  در  اسـت، 

مکلئـود، مـرگ وی در ۲۹ مـی  را تاییـد کـرده اسـت. دلیـل مـرگ وی 

هنـوز اعـالم نشـده اسـت.

مکلئـود، یکـی از شـخصیت های اصلـی رسیـال مـورد اسـتقبال شـبکه 

AMC، بـه نـام »نیـروی دریایـی مـک هیـل« بـوده اسـت، امـا بیشـرت 

بـرای بـازی در ۱۶۸ قسـمت از رسیـال کمـدی »مـری تایلـر مـور« کـه 

الـی ۱۹۷۷ پخـش می شـد شـناخته می شـود.  در سـال های ۱۹۷۰ 

تعـدادی از بازیگـران ایـن رسیـال نیز به مـرگ وی واکنش نشـان دادند 

و ابـراز ناراحتـی کردنـد.

بـازی در طوالنی تریـن رسیال هـای متوالـی  مکلئـود شـاید در زمینـه 

رکـورد دار باشـد. او پـس از بـازی در ۱۶۸ قسـمت رسیـال »مـری تایلـر 

مـور« بـه رساغ بـازی در رسیال »قایق عشـق« می رود و در ۲۴۹ قسـمت 

ایـن رسیـال نقـش آفرینـی می کند.

او در چندیـن نقـش سـینامیی نیـز بـازی کرده اسـت که اولین مـورد آن 

بـه فلـم سـینامیی »می خواهـم زنـده مبانـم!« در سـال ۱۹۵۸ بـا بـازی 

سـوزان هیـوارد مربـوط می شـود. او سـپس در فلـم کمـدی »ماموریـت 

پتیکـوت« بـه کارگردانـی بلیـک ادواردز، در کنـار تونـی کرتیـس و کری 

گرنـت بـه بـازی می پـردازد.

او بـازی در رسیـال »نیـروی دریایـی مـک هیـل« را رهـا می کنـد تـا یک 

نقـش مکمـل را در فلـم تاریخـی و ماجراجویـی »دانه هـای شـن« بـازی 

کنـد. در ایـن فلـم او در کنـار اسـتیو مـک کوئیـن بـه نقـش آفرینـی 

پرداخـت. آخریـن نقـش آفرینـی سـینامیی مکلئود بـه سـال ۲۰۰۹ باز 

می گـردد. در سـال ۲۰۱۳ نیـز کتـاب خاطـرات وی منتـرش شـد.

کارگردانی »سوپرمن« 
به رجینا کینگ می رسد؟

»همشهری  کین« دوباره صدرنشین شد

گوین مکلئود بازیگر 
»دانه های شن« درگذشت

فلم »این جا افغانستان است« 
از یک جشنواره بین المللی در مراکش جایزه گرفت

سینما

رویداد

سینما

می کنند. یاسین السلامن رپر عراقی-کانادایی که با نام »نارسی« فعالیت 

می کند سازماندهی الزم برای امضای این نامه را انجام داده و از دیگران 

خواسته است تا آن را امضا کنند.

وی در پستی که پنج شنبه در توییرت منترش کرد گفت هفته آینده این فهرست 

به روز می شود و اسامی هرنمندان بیشرتی پای آن خواهد آمد.

وی نوشته است: گوش کنید، اگر ما کاری برای استفاده از هرن و فضایی که 

داریم برای تقویت نیازمندان انجام ندهیم، پس چه غلطی می خواهیم بکنیم؟

در این نامه رسگشاده از هرنمندان خواسته شده تا از اجرای برنامه در 

نهادهای فرهنگی که با ارساییل همکاری دارند خودداری شود و برای حامیت 

از ملت فلسطین و حق انسانی آنها برای آزادی دفاع شود.

در ادامه نامه آمده است: باور داریم که این امر برای زندگی در جهانی بدون 

تبعیض و آپارتاید رضوری است.

جنبش تحریم فرهنگی ارساییل مدتی است که فعالیت دارد و تالش می کند تا 

با بایکوت ارساییل به فشارها علیه فلسطینیان پایان دهند.

گروه »ریج اگینست د ماشین« که مدتهاست برای نگاه انقالبی در موسیقی 

شناخته می شود، در آغاز مبباران های غزه در همین ماه علیه ارساییل 

سخرنانی کرده بود و در اینستاگرام خشونت در منطقه شیخ جراح را محکوم 

کرد و آن را آپارتاید ارساییل و اشغال خشن فلسطین خواند.

مبباران غزه که از ۱۰ تا ۲۱ ماه می ادامه داشت موجب کشته شدن ۲۴۸ 

فلسطینی از جمله ۶۶ کودک و زخمی شدن نزدیک به ۲ هزار نفر شد.

اوایل این هفته نیز گروهی که بیش از هزار نفر از هرنمندان کانادایی 

را دربرگرفته بود با انتشار بیانیه ای خواستار اعامل تحریم های نظامی و 

اقتصادی علیه ارساییل از سوی کانادا شدند.

بیش از ۶۰۰ موسیقی دان با امضای نامه ای خواستار تحریم ارساییل و 

حامیت از مردم فلسطین شدند.

به گزارش میدل ایست؛ در نامه ای که بیش از ۶۰۰ موسیقیدان و 

خواننده رسشناس بین املللی امضا کردند درخواست شده تا برگزاری 

کنرست در اراضی اشغالی توسط ارساییل تحریم شود.

در این فهرست شامری از چهره های رسشناس دنیای موسیقی از جمله 

پتی اسمیت، گروه ریج اگیسنت د ماشین، گروه سیپرس هیل و راجر 

وارتز از گروه پینک فلوید نیز جای دارند.

این نامه که با عنوان »موسیقیدان ها برای فلسطین« منترش شده بیش 

از ۶۰۰ امضا جمع کرده است.

نیکوالس جار آهنگساز آمریکایی شیلیایی تبار و اون پلت موسیقی دان 

اهل کانادا از دیگر امضا کنندگان این نامه هستند.

امضا کنندگان این نامه حمالت اخیر رژیم صهیونیستی به 

فلسطینی ها را محکوم کرده و خواستار اجرای عدالت و تعیین 

رسنوشت فلسطینی ها شدند. 

در این نامه آمده است: به عنوان موسیقیدان ما منی توانیم ساکت 

مبانیم. امروز رضوری است که ما در کنار فلسطین بایستیم. ما از 

همکاران خود می خواهیم تا به صورت علنی با ملت فلسطین ابراز 

همبستگی کنند. مشارکت در جنایات جنگی ارساییل با سکوت ادامه 

پیدا می کند و امروز سکوت گزینه ما نیست.

در ادامه نامه آمده است: امروز با هم حرف می زنیم و خواستار عدالت، 

رسبلندی و حق تعیین رسنوشت برای مردم فلسطین و همه کسانی 

هستیم که برای مقابله با استعامر و خشونت در رسارس زمین مبارزه 

ششصد موسیقی دان در حمایت از فلسطین:             اسراییل را تحریم کنید
خبر



گل مدعی شـد مائوریسـیو پوچتینو درخواسـت 

جدایـی خـود را بـه رسان پاری سـن ژرمـن ارائه 

است. داده 

باشـگاه  گذشـت  کـه  فصلـی  اواسـط  در 

کـرد  برکنـار  را  توخـل  تومـاس  پاری سـن ژرمن 

و رسمربـی سـابق و آرجانتاینـی تاتنهـام یعنـی 

مائوریسـیو پوچتینـو را روی نیمکـت خود نشـان 

داد. بـا ایـن حال رسمربـی آرجانتاینـی عملکرد 

فـوق العـاده ای نداشـته و تنهـا بـا پاریسـی هـا 

قهرمـان جـام حذفـی فرانسـه شـده اسـت. آنهـا 

در لیـگ قهرمانـان اروپا در نیمـه نهایی به پاری 

سـن ژرمـن باختنـد و در لیگ فرانسـه نیز پایین 

تـر از لیـل در رده دوم جـدول قـرار گرفتنـد.

امـا در روزهـای اخیر و بعـد از پایان یافنت فصل 

شـایعات در رابطـه با آینـده مائوریسـیو پوچتینو 

قـوت گرفتـه اسـت. ایـن رسمربـی آرجانتاینـی 

هنـوز بـا پاری سـن ژرمن قـرارداد دارد امـا برخی 

گزارش هـا حاکـی از آن اسـت کـه رابطـه خوبـی 

بیـن او و لئونـاردو، مدیـر ورزشـی PSG، وجـود 

ادامـه  بـه  متایلـی  پوچتینـو  بنابرایـن  نـدارد 

همـکاری بـا تیـم فرانسـوی نشـان مـی دهـد.

از آن  از طـرف دیگـر برخـی شـایعات حکایـت 

دارد کـه باشـگاه تاتنهـام خواهـان بازگردانـدن 

پوچتینـو بـه تیمـش شـده اسـت. ایـن در حالی 

اسـت کـه رئـال مادریـد نیز بعـد از جدایـی زین 

الدیـن زیـدان بـدون مربـی اسـت و گفتـه مـی 

شـود کـه پرافتخارتریـن باشـگاه اروپـا هـم بـرای 

بـه خدمـت گرفـنت پوچتینـو عالقـه نشـان داده 

است.

شـده  مدعـی  گل  سـایت  ارتبـاط  همیـن  در 

شـکل  بـه  امـروز  پوچتینـو  مائوریسـیو  کـه 

رسـمی درخواسـت جدایـی خـود را بـه باشـگاه 

پاری سـن ژرمن ارائـه داده و بـه آنهـا خـر داده 

کـه دیگـر منـی خواهـد در ایـن تیـم مربیگـری 

کنـد.

مائوریسیو پوچتینو خواهان جدایی از PSG شد

ورزش
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میـالدی، ایـاالت متحـده امریـکا نیـز واکسـین فایزر-بیون تک را 

بـرای اسـتفاده اضطـراری در نوجوانـان ۱۲ تـا ۱۵ سـاله تجویـز 

آدانـوم، رئیـس  تـدروس  ایـن در حالـی اسـت کـه  بـود.  کـرده 

سـازمان جهانی صحت در اواسـط ماه می گفته بود کشـورهایی 

کـه در حـال حـارض بـه جوانان واکسـین می زننـد، بایـد این کار 

را متوقـف کننـد زیـرا ایـن گـروه سـنی در معـرض خطـر بیامری 

نیسـتند. وی در عـوض گفـت کـه این دوزها باید از طریق سـاز و 

کار کوواکـس، برنامـه ابتـکاری این سـازمان به هدف دسرتسـی 

عادالنـه کشـورهای فقیرتـر بـه واکسـین اهدا شـود.

یافته هـای کمیتـه داروهای انسـانی آژانـس دارویـی اروپا اکنون 

بـه کمیسـیون اروپا منتقل می شـود و سـپس کمیسـیون در این 

زمینـه تصمیمـی قانونـی می گیـرد که رسـام بـه همه ۲۷ کشـور 

عضـو ابـالغ می گردد.

واکسـین فایزر-بیون تـک بـه نـام کمیرناتـی را بـرای نوجوانـان 

۱۲ تـا ۱۵ سـاله تأیید کرد. این واکسـین تاکنـون برای تزریق 

بـه افـراد ۱۶ سـال بـه مجـوز گرفتـه و هم اكنـون داده هایـی 

داریـم كـه نشـان می دهد این واکسـین برای سـنین سـن ۱۲ 

تا ۱۵ سـال نیز ایمن اسـت.« کمیته داروهای انسـانی آژانس 

دارویـی اروپـا کـه مسـئول ارزیابـی و نظـارت بـر فرآورده هـای 

دارویـی در اتحادیـه اروپاسـت گفتـه اسـت که فواید ناشـی از 

تزریـق فایـزر در این گروه سـنی بیش از خطـرات احتاملی آن 

اسـت، امـا همچنیـن گفتـه اسـت که بـه دلیـل محـدود بودن 

تعـداد کـودکان رشکت کننـده در مطالعـه کارآمدی واکسـین، 

ایـن آزمایـش منی تواند عوارض جانبی نادر را تشـخیص دهد.

اتحادیـه اروپـا اولیـن قـدرت غربـی نیسـت کـه بـه نوجوانـان 

اجـازه تزریـق واکسـین کرونـا می دهـد. در اوایـل مـاه جـاری 

هانـس کلوگـه، مدیـر سـازمان جهانـی صحـت در قـاره اروپـا گفـت تـا 

زمانـی کـه دسـت کـم ۷۰ درصـد مـردم جهـان واکسـین کرونـا دریافـت 

منی شـود. متـام  همه گیـری  نکننـد، 

کلوگـه روز جمعـه ۲۸ مـی در مصاحبـه ای بـا خرگـزاری فرانسـه ضمـن 

اروپـا  در  جملـه  از  کوویـد  واکسیناسـیون  کنـد  رونـد  از  تأسـف  ابـراز 

گفـت کـه رسعـت رسایـت انـواع جهش یافتـه ویـروس کرونـا در جهـان 

»نگران کننده« اسـت. این مدیر ارشـد سـازمان جهانـی صحت همچنین 

گفـت: »بـه عنـوان مثـال می دانیـم که نـوع بـی۱۶۱۷ )ویـروس کرونای 

هنـدی( از بـی ۱۱۷ )ویروس انگلیسـی( مرسی تر اسـت و خـود این نوع 

آخـری نیـز از ویـروس قبلـی مرسی تـر بـوده اسـت.« وی با اشـاره بـه این 

کـه واکسـین های موجـود تاکنـون علیـه ویروس هـای جهش یافتـه مؤثـر 

بوده انـد، گفـت کـه افزایـش شـتاب واکسیناسـیون بـرای پایـان دادن 

بـه ایـن همه گیـری کـه »بیشـرت از حـد انتظـار« هم طـول کشـیده، مهم 

اسـت. هانـس کلوگـه کـه از فـروری ۲۰۲۰ تاکنـون مدیریـت سـازمان 

صحـت جهانـی در اروپـا را بـر عهـده دارد، خاطرنشـان كرد: »بـرای مهار 

یـک بیـامری همه گیـر، رسعـت رضوری اسـت و ایـن چیزی اسـت که در 

ابتدای شـیوع کرونا وجود نداشـت.« این پزشـک بلجیمـی افزود: »حتی 

زمانـی کـه سـازمان صحـت جهانی همه گیـری را اعـالم کرد، بسـیاری از 

کشـورها هنـوز منتظر بودنـد. ما وقت گرانبهایـی را از دسـت دادیم.« در 

مجمـوع ۵۳ کشـور و قلمـرو موجـود در منطقـه اروپـا بـر پایـه معیارهـای 

سـازمان جهانـی صحـت، تاکنـون ۲۶ درصد افراد دوز نخسـت واکسـین 

کرونـا را دریافـت کرده انـد. بر پایه بـرآورد خرگزاری فرانسـه، در اتحادیه 

اروپـا تاکنـون ۳۶.۶ درصـد از مـردم حداقـل یـک دوز و ۱۶.۹ درصد نیز 

هـر دو دوز واکسـین را دریافـت کرده انـد.

واکسیناسیون افراد ۱۲ تا ۱۵ سال در اروپا آغاز می شود 

قـرار  اروپـا،  در  کرونـا  واکسیناسـیون  بـا  پیونـد  در  دیگـر  تحولـی  در 

اسـت نوجوانـان ۱۲ تـا ۱۵ سـاله نیـز بـرای نخسـتین بـار واکسـین نوع 

فایزر-بیون تـک را دریافـت کننـد. مارکـو کاولـری، رئیـس بخـش راهـرد 

جمعـه  روز  اروپـا  دارویـی  آژانـس  صحتـی  تهدیدهـای  و  واکسـین ها 

گفـت: »کمیتـه داروهای انسـانی آژانـس دارویـی اروپا امروز اسـتفاده از 

بوریس جانسون و کری سیموندز 
در مراسمی مخفیانه و خصوصی ازدواج کردند 

چلسی با غلبه بر منچسترسیتی برای دومین بار 
فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد

آتش بس خاورمیانه؛ وزیر خارجه اسرائیل پس از ۱۳ سال به مصر سفر کرد 

از  پـس  کابینـه  وزرای  و  مقامـات  از  شـامری 

شـنیدن خر ازدواج نخسـت وزیر با ارسـال پیام 

هایـی در توییـرت بـه او تریـک گفتنـد.

هر چند که آقای جانسـون پیشـرت دو بار ازدواج 

کـرده بـود، امـا اگـر ازدواج هـای قبلی خـارج از 

کلیسـای کاتولیـک رم صـورت گرفته باشـد، این 

کلیسـا اجـازه ازدواج مجـدد را بـه افـراد مطلقـه 

می دهـد.

سـال  اپریـل  کـه  دارنـد  پـرس  یـک  زوج  ایـن 

شـد. متولـد  گذشـته 

سـاله   ۵۶ وزیـر  نخسـت  جانسـون،  بوریـس 

بریتانیـا بـا نامـزدش کـری سـیموندز ۳۳ سـاله 

در مراسـمی خصوصـی و مخفیانه در کلیسـای

 وست مینسرت ازدواج کردند.

عروسـی  وزیـر،  نخسـت  سـخنگوی  گفتـه  بـه 

بعدازظهـر شـنبه در مراسـمی کوچـک برگـزار 

شـد.

گـزارش شـده که تنها ۳۰ نفر به مراسـم ازدواج 

آقـای جانسـون دعـوت شـده بودنـد. براسـاس 

محدودیـت هـای موجـود بـرای مقابلـه بـا کرونا 

در انگلیـس، حداکـر ۳۰ نفـر مـی تواننـد در 

مراسـم ازدواج حضـور داشـته باشـند.

حتـی  کـه  گفتـه  سـان  بریتانیایـی  روزنامـه 

دسـتیاران نخسـت وزیـر در جریان این مراسـم 

نبودنـد.

سـخنگوی نخسـت وزیـر همچنیـن گفتـه کـه 

فامیـل  جمـع  در  آینـده  تابسـتان  زوج  ایـن 

جشـن  را  شـان  ازدواج  دیگـر  بـار  دوسـتان  و 

. می گیرنـد

سـال   ۲۰۰ بـه  نزدیـک  در  جانسـون  آقـای 

گذشـته اولیـن نخسـت وزیـر بریتانیـا اسـت که 

می کنـد. ازدواج  زمامـداری اش  دوران  در 

آخریـن نخسـت وزیـری کـه در دوران صدارتش 

در  جنکینسـون  بنکـس  رابـرت  کـرد،  ازدواج 

سـال ۱۸۲۲ بـود.

از  اسـتقبال  بـه  نسـبت  ونزوئـال  جمهـور  رئیـس 

حضـور نظامـی ایـران در ایـن منطقه هشـدار داده 

اسـت. واکنـش احتاملـی مادورو نسـبت بـه چنین 

روشـن  داشـنت،  صحـت  صـورت  در  موضوعـی 

نیسـت. دو کشـور ایـران و ونزوئـال هـر دو از سـوی 

دولـت امریـکا تحریـم شـده اند. همین موضـوع در 

نزدیک تـر شـدن مناسـبات بین این دو کشـور موثر 

بـوده اسـت. پیـش از این جمهـوری اسـالمی ایران 

در چنـد نوبـت اقـدام بـه ارسـال سـوخت و قطعات 

مـورد نیـاز پاالیشـگاه های فرسـوده ونزوئـال منـوده 

بـود. پولیتیکـو حضـور نظامـی ایـران در آب هـای 

ونزوئـال را چالشـی بـرای اقتـدار منطقـه ای امریـکا 

ارزیابـی کـرده و آن را رضبه ای بـه تالش های دولت 

بایـدن بـرای مذاکوریای با ایران بر رس بازگشـت به 

توافـق هسـته ای می دانـد.

پولیتیکـو می نویسـد کشـتی مکـران کـه پیـش از 

ایـن یـک تانکـر نفتـی بـوده اسـت، یکـی از این دو 

نـاو اسـت. ایـران ایـن تانکـر را تبدیـل بـه یـک نـاو 

جنگـی کـرده اسـت.

پولیتیکـو در ادامـه گـزارش خـود نوشـته اسـت کـه 

ایـن نـاو می توانـد بـرای ماموریت های ویـژه نظامی 

مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. ایـن نرشیـه بـه نقـل از 

مقامـات جمهوری اسـالمی ایران نوشـته اسـت که 

نـاو مکـران قادر بـه حمل موشـک و جنگ افزارهای 

از ظرفیـت حمـل شـش  و همچنیـن  بـوده  دیگـر 

بالگـرد و چنـد پهپـاد نیـز برخوردار اسـت.

پولیتیکـو از نظـارت امریـکا بر مسـیر دو نـاو جنگی 

ایـران خـر داده اسـت. گفتـه می شـود کـه مقصـد 

احتاملـی ایـن دو کشـتی ونزوئـال اسـت. بدیهـی 

آن  آب هـای  در  ایـران  نظامـی  حضـور  کـه  اسـت 

منطقـه می توانـد بـر دامنـه تنـش بیـن ایـن کشـور 

و امریـکا بیافزایـد. نرشیـه پولیتیکـو ضمـن انتشـار 

گزارشـی اختصاصـی دربـاره حرکـت دو نـاو جنگی 

ایـران به سـوی ونزوئال نسـبت بـه انگیزه ایـن اقدام 

و محمولـه ایـن دو کشـتی ابـراز بی اطالعـی کـرده 

اسـت. گفته شـده اسـت که نیـروی دریایـی امریکا 

مسـیر ایـن دو نـاو را رصـد می کند. گرچـه احتامل 

داده می شـود کـه مقصـد ایـن دو کشـتی به سـوی 

ونزوئـال باشـد، اما احتـامل تغییر مسـیر نیز منتفی 

نیسـت. متـاس پولیتیکو بـا مقامات دولـت ونزوئال، 

کاخ سـفید و هیـات منایندگـی سیاسـی ایـران در 

سـازمان ملـل دربـاره هدف و مقصد این دو کشـتی 

مثـری بـه همـراه نداشـته و هیـچ کـس حـارض بـه 

اعـالم موضـع رصیـح در ایـن رابطه نشـده اسـت.

گفتـه می شـود کـه ایـن دو نـاو روز پنجشـنبه ۲۷ 

می، مسـیر خود را تغییـر داده بودند، اما روز جمعه 

هامن مسـیر پیشـین را از سـواحل رشقـی آفریقا به 

سـمت جنـوب در پیـش گرفته اند.

سـه منبـع مطلـع کـه حـارض به فـاش شـدن هویت 

خـود نشـده اند، این اطالعـات را در اختیار پولتیکو 

قـرار داده انـد. حتـی بـه خرنـگار این نرشیـه گفته 

شـده اسـت که یکـی از مشـاوران نیکالس مـادورو، 

سکوت ناصر الخلیفی درباره پروژه سوپرلیگ شکست
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مـر  اطالعاتـی  رسویـس  رئیـس  کامـل،  عبـاس 

فلسـطینی  رسزمین هـای  و  ارسائیـل  بـه  دیـروز 

سـفر کـرده بـود و بـا بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت 

وزیـر ارسائیـل، محمـود عبـاس، رئیس تشـکیالت 

خودگـردان فلسـطین و رهـران حـامس دیـدار و 

گفتگـو خواهـد کـرد. مقامـات ارشـد امنیتی مر 

بـه خرگـزاری فرانسـه گفته انـد اسـامعیل هنیـه، 

رهـر حـامس، هـم بـرای گفتگـو بـه قاهـره سـفر 

خواهـد کـرد امـا جزئیـات بیشـرتی در ایـن بـاره 

بیـن  اخیـر  روزه  یـازده  جنـگ  در  نکردنـد.  ارائـه 

از  فلسـطینی   ۲۳۰ حداقـل  حـامس  و  ارسائیـل 

۳۹ زن در حمـالت هوایـی  و  ۶۵ کـودک  جملـه 

حمـالت  هـم  ارسائیـل  شـدند.  کشـته  ارسائیـل 

شـدن  کشـته  عامـل  را  فلسـطینی ها  راکتـی 

حداقـل ۱۲ نفـر از جملـه دو کـودک اعـالم کـرده 

اسـت.

دیـدار و مذاکـره دربـاره آتش بـس بـا حـامس، بـه 

وزیـر  اولیـن سـفر  ایـن  اسـت.  کـرده  مـر سـفر 

بـه مـر در ۱۳ سـال گذشـته  خارجـه ارسائیـل 

بیـن  جـاری  آتش بـس  برقـراری  در  مـر  اسـت. 

در  و  داشـته  مهمـی  نقـش  حـامس  و  ارسائیـل 

رشکای  سـایر  و  امریـکا  همـراه  بـه  اسـت  تـالش 

منطقـه ای بـرای تحکیـم ایـن آتش بـس اقداماتـی 

بـه  ورود  از  پـس  اشـکنازی  آقـای  دهـد.  انجـام 

مـر در توییتـی گفـت کـه دربـاره نحـوه برقراری 

آتش بـس دامئـی بـا حـامس بـا مقام هـای مری 

کـرد. خواهـد  گفتگـو 

وزیـر خارجـه ارسائیـل همچنیـن گفـت در زمینـه 

کمک هـای برشدوسـتانه و بازسـازی غـزه -کـه در 

اثـر مبباران هـای ارسائیـل آسـیب زیـادی دیـده- 

همیـن  در  شـد.  خواهـد  گفتگـو  و  بحـث  نیـز 

حـال بـه گـزارش وبسـایت خـری ارسائیلـی واال،  بـرای  ارسائیـل،  خارجـه  وزیـر  اشـکنازی،  گبـی 

لیـگ بـه دسـت آورد.

بـرای  توخـل  تومـاس  میـدان  آن سـمت  امـا در 

نخسـتین بار در قامت مربی گری توانسـت عنوان 

قهرمانـی لیگ قهرمانان اروپا را با چلسـی کسـب 

کند. وی سـال گذشـته بـا تیم پاری سـن ژرمن در 

فینـال مغلـوب بایـرن مونیـخ شـد و نتوانسـت بـه 

جـام برسـد. چلسـی در لیگ قهرمانـان این فصل 

تیم هایـی مانند اتلتیکو و رئال مادرید و همچنین 

پورتـو را از پیـش رو برداشـت. منچسرتسـیتی نیز 

موفـق بـه پیـروزی بـر گالدبـاخ، دورمتونـد و پاری 

سـن ژرمن شـد و به فینال کامال انگلیسی رسید.

در بیـن تیم هـای انگلیسـی تیم لیورپول با شـش 

قهرمانـی و سـه نایـب قهرمانـی پرافتخارترین تیم 

اسـت و بعد از آن منچسـرت یونایتد با سه قهرمانی 

و دو نایـب قهرمانی قـرار دارد.

"فوتبـال سـال هـای سـال وجـود داشـته اسـت. 

قلـب  فوتبـال  منافـع  از  بـرای دفـاع  سـوپرلیگ 

نظـر  در  را  تغییراتـی  توانیـد  مـی  شـام  نـدارد. 

بگیریـد امـا ایـن سـنت را نقـض نکنیـد کـه هـر 

باشـگاهی مـی توانـد بـرای رسـیدن بـه آرزوهای 

خـود امیـدوار باشـد."

نـارص الخلیفـی در ادامـه صحبت هـای خـود بـه 

دفـاع از تورمننـت لیـگ قهرمانـان اروپـا پرداخت 

و گفـت: "همـه تیـم ها باید این فرصت را داشـته 

باشـند که در بزرگرتین رقابت ها یک روز رشکت 

کننـد و در عیـن حال زیر نظر یوفـا باقی مبانند. 

لیـگ قهرمانـان یـک برند بسـیار قدرمتند اسـت 

کـه بایـد حفظ شـود اما ما همیشـه بایـد بتوانیم 

خـود را بـا بـازار سـازگار کنیـم و ایـن بـرای همـه 

مسـابقات داخلی یـا بین املللی صادق اسـت."

دادن  شکسـت  بـا  چلسـی  فوتبـال  تیـم 

لیـگ  مهمرتیـن  قهرمـان  منچسرتسـیتی 

شـد. اروپایـی 

لیـگ  انگلیسـی امشـب در فینـال  تیـم  دو 

بـه  پرتـگال  پورتـو  اروپـا در شـهر  قهرمانـان 

مصـاف هـم رفتنـد کـه در ایـن دیـدار تیـم 

بـا تـک گل کای  توانسـت  لندنـی چلسـی 

را  سـیتی  منچسـرت   ۴۲ دقیقـه  در  هاورتـز 

دهـد. شکسـت 

این تیم پیش از این در سـال ۲۰۱۲ قهرمان 

اروپا شـده بود.

ایـن نخسـتین شکسـت منچسـرت سـیتی در 

قهرمانـان  لیـگ  رقابت هـای  از  فصـل  ایـن 

اروپـا بود و پپ گواردیوال نتوانسـت نخسـتین 

قهرمانـی تاریـخ منچسـرت یونایتـد را در ایـن 

باشـگاه  مالـک  و  رئیـس  الخلیفـی،  نـارص 

قابـل  هـای  صحبـت  ژرمـن،  پاری سـن 

توجهـی را در رابطـه با پروژه شکسـت خورده 

اسـت. کـرده  کمـرت  سـوپرلیگ 

پـاری سـن ژرمن یکـی از باشـگاه های بزرگ 

اروپایـی بـه شـامر مـی آمد کـه بـرای حضور 

آمادگـی  اعـالم  هرگـز  سـوپرلیگ  پـروژه  در 

نکـرد؛ طرحـی کـه بـا 12 باشـگاه اسـتارت 

خـورد اما در عرض کمـرت از دو روز 9 مورد از 

آنهـا کنـاره گیری کردند تا پرونده سـوپرلیگ 

خیلی زود بسـته شـود.

ایـن  از  هـا  هفتـه  گذشـت  از  بعـد  حـاال 

رئیـس  و  مالـک  الخلیفـی،  نـارص  اتفاقـات 

صحبت هـای  ژرمـن،  سـن  پـاری  باشـگاه 

می گویـد:  و  داده  انجـام  جالبـی 

گایاردو می تواند بهترین مربی مسی در بارسلونا باشد

نامـزد  را  تیمـش  رسمربـی  ریوپالتـه  سـتاره 

کـرد. بارسـلونا  باشـگاه  هدایـت 

آینده نیمکت بارسـلونا نامشـخص اسـت. خوان 

بـرای  بارسـلونا متایلـی  باشـگاه  رئیـس  الپورتـا 

ادامـه کار بـا رونالد کومـان ندارد ولـی رسمربی 

هالنـد خـودش را دارای توانایی هـای الزم برای 

هدایـت بارسـا مـی بینـد و قصـد اسـتعفا ندارد.

بـه  الپورتـا  سـاعته  نیـم  ای  جلسـه  در  اخیـرا 

کومـان گفـت کـه روی او حسـاب منـی کنـد و 

15 روز زمـان خواسـت تـا بـا مربـی دیگـری بـه 

توافـق برسـد. اتفاقـی کـه خشـم کومـان را بـه 

رشایطـی  هیـچ  تحـت  او  ولـی  داشـت  دنبـال 

نـدارد. گیـری  کنـاره  قصـد 

ریورپالتـه  سـاله   21 پدیـده  جیروتـی  فدریکـو 

ایـن  رسمربـی  گایـاردو  مارسـلو  اسـت  معتقـد 

باشـگاه توانایـی هدایت بارسـا را دارد و دوسـت 

مسـی  لیونـل  رسمربـی  عنـوان  بـه  را  او  دارد 

ببینـد.

جیروتـی در ایـن رابطـه به نرشیه "اولـه" گفت:» 

قبـل از ورورد بـه زمین، گایـادرو اعتامد به نفس 

شـام را بـا حرف هایـش مضاعف می کنـد. او به 

خوبـی توضیـح می دهـد که در زمیـن چه کاری 

بایـد انجـام دهید. گایاردو حریـف را عالی آنالیز 

مـی کنـد و معتقـدم نه تنهـا بهرتین مربـی برای 

ریـور اسـت کـه توانایـی ایـن را دارد تـا رسمربـی 

بارسـا شـود. بـه شـخصه خیلـی دوسـت دارم او 

را بـه عنـوان رسمربـی لیونـل مسـی ببینم. منی 

دانـم آینـده چـه خواهـد شـد ولـی او مـی توانـد 

یکـی از بهرتیـن مربیان برای مسـی باشـد.«

نظارت امنیتی امریکا بر مسیر حرکت دو ناو جنگی ایران 

ســازمان جهانی صحت: 
ــود  نمی ش تمام  کرونا  نزنند  ــین  واکس مردم جهان  درصد   ۷۰ تا 

وقفـه به علـت همه گیـری ویروس کرونـا، بود.
قـرار اسـت تیـم ملـی کشـور در ادامـۀ رقابت هـای 
ملت هـای  جـام  و   ۲۰۲۲ جهانـی  جـام  مقدماتـی 
در  بنگله دیـش  بـا  شـب  پنج شـنبه   ،۲۰۲۳ آسـیا 

کنـد. رویارویـی  قطـر،  کشـور 
پیـش از ایـن بازی، انوش دسـتگیر، مربـی تیم ملی 
بازی هـای  بـرای  ملـی  تیـم  آماده گی هـا  از  کشـور 
مقدماتـی جـام ملت هـای آسـیا و جـام جهانی، خر 

داده است.
ملی پوشـان کشـور همچنـان یـک اردوگاۀ چند روزه 
را بـه هـدف آماده گـی بـه رقابت هـای مقدماتی جام 
جهانـی ۲۰۲۲ و جـام ملت هـای آسـیا  ۲۰۲۳ در 

کشـور امـارات، برگـزار کرده اند.

تیـم ملـی فتبـال افغانسـتان شـنبه شـب )۸ جـوزا( 
در دومیـن دیـدار تدارکاتـی در برابـر سـنگاپور بـه 

تسـاوی یـک بـر یـک رسـید.
ایـن بـازی در شـهر دوبـی امـارات برگـزار شـده بـود 
و در نخسـت و در دقیقـۀ ۴۰ سـنگاپور توانسـت بـه 
افغانسـتان، پیـش  از  بـر صفـر  گـول برسـد و یـک 

بی افتـد.
امـا زبیـر امیری، در دقیقۀ ۸۵ بازی با پاس حسـین 
زمانـی، گـول تسـاوی افغانسـتان را به مثـر رسـاند و 

ایـن بـاز بـه تسـاوی یک بر یـک، پایـان یابد.
دوسـتانه،  بـازی  یـک  در  افغانسـتان  پیـش  روز 
داد. شکسـت  دو،  بـر  سـه  نتیجـۀ  بـا  را  اندونیزیـا 

ایـن دومیـن بـازی تیـم ملی پـس از یک و نیم سـال 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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افزایش روزافزون کرونا؛ 
دولت آمادگی اش را برای مهار کرونا اعالم کرد

زنان: باید به زنان در پروسه صلح و دیگر برنامه ها 
نقش تاثیرگذار داده شود 

موج سوم کرونا؛ 

در شبانه روز گذشته 929 مبتال 

و 25 جان باخته ثبت شدند  

وزارت زراعت، 1.1 میلیارد افغانی قرضه به 14 هزار کشاورز می دهد 

شفاخانه صدبسرت قصبه برای درمان کوید19 به بهره برداری رسید 

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهور کشـور در پـی افزایش روزافزون ویـروس کرونا 

اعـام کـرده اسـت حکومت برای مهـار موج سـوم کرونا آمادگـی کامل دارد.

آقای غنی روز یکشـنبه 9 جوزا با مسـئوالن وزارت صحت کشـور نشسـتی داشـت و در آن ضمن 

ارزیابـی گـزارش وزارت صحـت عامـه، در مـورد مدیریـت منابـع، اقدامـات بـرای آینـده، افزایش 

هامهنگـی و تشـخیص محدودیت هـا، گفتـه اسـت کـه حکومـت بـرای مهـار مـوج سـوم ویـروس 

کرونـا، آمادگی کامـل دارد.

ریاسـت جمهـوری با نرش خربنامه ای نوشـته اسـت کـه رئیس جمهور امـا از نهادهای بین املللی 

صحـی خواسـت که تعهدات شـان را با افغانسـتان به گونه کامـل عملی کنند.

بـه قـول خربنامـه در ایـن جلسـه وحیـد مجـروح رسپرسـت وزارت صحـت و مسـئوالن سـکتور 

صحـت، گـزارش آمادگی هـای شـان را در راسـتای مهـار کـردن مـوج سـوم ویـروس کرونـا ارائـه 

کـرده، گفته انـد کـه بـا اسـتفاده از تجـارب دو مـوج گذشـتۀ ویـروس کرونـا، در سیسـتم صحـی 

کشـور ظرفیـت کافـی بـه میـان آمـده اسـت. 

آقـای مجـروح در ایـن جلسـه افزوده که بـا افزایش ظرفیت تسـت کرونا )PCR( و فراهم سـاخنت 

آکسـیجن بـه موقع بـرای بیامران، پان منظم ترتیب شـده اسـت.

رئیـس جمهـور در ایـن جلسـه گفته اسـت کـه به پیشـنهاد وزارت صحـت عامه برای رفـع کمبود 

ادویـه و تجهیـزات طبـی، رسـیدگی عاجل صورت مـی گیرد.

بـه قـول خربنامـه رئیـس جمهـور افـزوده کـه ادارات والیتی ضمن آگاهـی دهی به مردم، بیشـر 

منسـجم شـوند و مسـئولیت های شـان در زمینۀ اسـتفاده موثر از منابع، واضح سـازند.

ایـن درحالیسـت کـه طبـق آمـار وزارت صحـت در شـبانه روز گذشـته 929 تـن به کرونـا مصاب 

شـده اسـت و 25 تـن دیگـر در اثـر بیـامری کرونـا جان باخته اسـت.

وزارت صحـت عامـه در پـی ایـن افزایـش اعـام کـرد کـه بـه منظـور جلوگیـری از شـیوع ویروس 

کرونـا، مرکزهـای آموزشـی دولتـی و خصوصـی 16 والیـت از روز )8 جـوزا( بـه مـدت دو هفتـه 

اسـت. تعطیل 

از طریـق صنـدوق  مالـداری،  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت   
هـزار   14.3 بـه  افغانـی  میلیـارد   1.1 زراعـت،  انکشـاف 
کشـاورز قرضـه می دهـد. ایـن قرضه هـا بـرای دوره های سـه و پنج  سـاله 

می شـود. داده 
حضـور  بـا  جـوزا،   9 یکشـنبه  روز  قرضه هـا،  ایـن  اعطـای  تفاهم نامـه 
انوارالحـق احـدی وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری، میـان ایمـل آرمـان 
بانـک  اولیـن  مسـئوالن  و   ،ADF زراعـت،  انکشـاف  صنـدوق  رئیـس 
قرضه هـای کوچک، اکسـس افغانسـتان، فینکا افغانسـتان و شـرکت طرح 
نـو، از موسسـات مالـی ارایه دهنـده قرضه هـای زراعتـی، در کابـل امضـا 

. شد
انوارالحـق احـدی گفـت: »امـروز مـا چهـار قـراردادی امضـا می کنیم که 
در نتیجـه آن 1.1 میلیـارد افغانـی بـه چهـار موسسـه مالـی مختلف داده 
می شـود. از ایـن موسسـات، دو موسسـه قرضه هـای کوچـک بـه دهقانان 

یـا نهادهایـی که بـه سـکتور زراعـت ارتبـاط می دهند.« 
آقـای احـدی هم چنیـن افـزود: »پنج صـد میلیون افغانـی به اولیـن بانک 
قرضه هـای کوچـک، سـه میلیون افغانی به اکسـس افغانسـتان، بـه فینکا 
صـد میلیـون افغانـی و بـه شـرکت طـرح نـو هـم حـدود دوصـد میلیون 
افغانـی قرضـه داده می شـود. بـه صورت عموم بیشـتر از 14  هـزار  دهقان 

ایـن قرضه هـا مسـتفید خواهند شـد.«
او گفـت ایـن موسسـات مالـی که از صنـدوق انکشـاف زراعـت در نتیجه 
و  دهقانـان  بـه  هرکـدام  می گیرنـد،  قـرض  تفاهم نامـه   ایـن  امضـای 
فعالیت هـای مربـوط بـه زراعـت، قرضه هـای کوچک تـر فراهـم می کننـد.

وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالداری همچنیـن عالوه کرد کـه از این قرضه  ها 
چهار سـکتور مشـخص زراعتی مسـتفید می شوند. 

در همین حـال، ایمـل آرمـان رئیـس صنـدوق انکشـاف زراعـت، می گوید 
کـه ایـن نهـاد پـس از آغـاز بـه فعالیتـش تاکنـون، 13.۲ میلیـارد افغانی 
قرضـه را منظـور کـرده اسـت. او گفـت کـه از این مبلـغ، بیشـتر از 1۰.4 
میلیـارد افغانـی بـه ۵۵هـزار و ۶۶ دهقـان در 3۲ والیت قرضه داده شـده 

 وزارت صحـت کشـور اعالم کرده اسـت که شـفاخانه صد 
بسـتر قصبـه بـرای تـداوی بیمـاری کویـد 19 بـه مرحله 

اکمـال رسـید و بـه بهره برداری سـپرده شـد.
ایـن وزارت روز یکشـنبه 9 جـوزا بـا انتشـار اعالمیـه ای گفتـه اسـت که 

داکتـر وحیـد مجـروح بهـره بـرداری ایـن شـفاخانه را قطع نـوار کرد.
ایـن شـفاخانه بـا ظرفیـت صدبسـتر، مجهـز بـا تمـام امکانـات طبـی 
پیشـرفته بـرای بیمـاران کرونـا در ناحیه پانزدهم شـهر کابل ایجاد شـده 
اسـت. در خبرنامـه آمـده اسـت کـه ایـن دومیـن شـفاخانه اختصاصـی 

کوویـد-19 بعـد از شـفاخانه افغان-جاپـان در شـهر کابـل اسـت.
سرپرسـت وزارت صحـت کشـور گفتـه اسـت که این شـفاخانه بـه دلیل 

افزایـش بیمـاری کرونـا در کابل ایجاد شـده اسـت.
در خبرنامـه از قـول مجـروح آمـده اسـت: »در کنـار ایـن دو شـفاخانه، 
شـفاخانه جنـاح و پولیکلینـک دوسـتی افغانسـتان-اندونیزیا نیـز بـرای 
بیمـاران کرونـا اختصاص داده شـده اسـت. افـزون بر ایـن، در والیات نیز 
چنیـن تدابیـر گرفته شـده اسـت و در صـورت افزایش واقعـات کرونا، ما 

در نظـر داریـم تـا ۶ هـزار بسـتر را در تمـام والیـت ایجـاد نماییم.«
خبرنامـه عـالوه میکنـد کـه سرپرسـت وزارت صحـت عامه، از گسـترش 

است. 
آقـای آرمـان افـزود کـه ایـن قرضه هـا در عرصه هـای مختلـف از جملـه 
مالـداری،  و  زراعتـی  انجمن هـای  و  کوپراتیف هـا  زراعتـی،  تجارت هـای 
مرغـداری،  ماهی پـروری،  مالـداری،  فارم هـای  مالـی،  میانجی هـای 
پروسـس کننده گان و صادرکننـده گان میـوه  تـازه و خشـک، فابریکه هـای 
و  مغازه هـا  زراعتـی،  تجهیـزات  تولیـدی  شـرکت های  آرد،  تولیـد 
واردکننـدگان کـود کیمیایـی و سـایر متشـبثان عرصـه زراعـت توزیـع 
شـده اسـت.  او تاکیـد کـرد دهقانـان و مشـتثبین زراعتـی کـه تاکنـون 
و  عوایـد  شـده اند،  مسـتفید  زراعـت  انکشـاف  صنـدوق  قرضه هـای  از 
تولیدشـان بیـن بیسـت ویک تـا بیسـت وپنج درصـد افزایش یافته اسـت.

بـا این حـال، محمدشـفیع امیـن زاده، مسـئول یکـی از مرغ داری هـا نیـز 
کـه از قرضه هـای صنـدوق انکشـاف زراعـت مسـتفید شـده، می گوید که 
اعطـای قرضه هـای مختلـف از سـوی وزارت زراعت، فعالیت ها در سـکتور 

مالـداری و زراعتـی را بهبود بخشـیده اسـت. 
او گفـت کـه خیلـی از شـرکت های زراعتـی و مالـداری که دچـار ضعف و 
مشـکالت بودنـد، با قرضه های صندوق انکشـاف زراعت اسـتوار و سـرپای  

خود ایسـتاده شـده اند. 
محمدشـفیع امیـن زاده گفـت کـه شـرکت مـرغ داری او در کابـل، پس از 
اخـذ قرضـه قـادر شـد تـا میـزان تولیداتـش را بلنـد ببـرد و اکنـون قادر 

اسـت روزانـه تـا پنج هـزار جوجـه مـرغ تولیـد کند.
صنـدوق انکشـاف زراعـت، به عنـوان یک نهـاد غیربانکی در سـال 13۸9 
بـا هزینـه صـد میلیـون دالـری از کمک هـای ایـاالت متحـده امریـکا بـه 
منظـور دسترسـی دهقانـان و شـرکت های فعـال در عرصـه ی زراعـت و 
مالـداری بـه قرضه هـای بـزرگ و کوچـک، تحـت رهبـری وزارت زراعـت 
تاسـیس شـد. ارایـه خدمـات قرضه دهی بـه دهقانـان، مشـتبثان زراعتی 
از طریـق میانجی هـای مالـی و اعطـای قرضـه بـه صـورت مسـتقیم بـه 
متقاضیـان بـه منظـور رشـد و بهبـود زراعـت از مسـوولیت های عمـده ی 

ایـن صنـدوق به شـمار مـی رود.

ویـروس کرونـا در کشـور ابـراز نگرانـی نکرده هشـدار داد کـه در صورت 
بـی اعتنایـی مـردم در برابـر ایـن ویـروس و عـدم رعایـت توصیه هـای 
صحـی از سـوی شـهروندان، مـا بـه یـک بحـران جـدی مواجـه خواهیم 

. شد
داکتـر مجـروح، تاکیـد کـرد کـه وزارت صحت عامـه با تمام تـوان تالش 
می کنـد تـا مـوج سـوم ویـروس کرونـا را مدیریـت نمایـد، امـا همکاری 

مـردم در این راسـتا بسـیار مهـم و ارزنده اسـت.
سرپرسـت وزارت صحـت عامـه، در ادامه سـخنانش در رابطه به مسـدود 
کـردن مراکـز آموزشـی اشـاره کـرده افزود کـه با مسـدود کـردن مراکز 
آموزشـی در 1۶ والیـت کشـور از تجمعـات هشـت ملیون تـن جلوگیری 
شـده اسـت، کـه ایـن کار یک روش خـوب بـرای جلوگیری از گسـترش 

ویـروس کرونـا در کشـور بـه نظر می رسـد.
ایـن درحالیسـت کـه آمارهـای وزارت صحـت نشـان می دهـد کـه در 
شـبانه روز گذشـته در اثـر بیمـاری کرونـا ۲۵ تـن فوت شـده و 9۲9 تن 
دیگـر جدیـدا بـه ایـن بیمـاری مصـاب شـده انـد. برخی هـا اما ایـن آمار 
واقعـی نمی داننـد و بـاور دارنـد کـه آمارهـای واقعی بـه مراتب بیشـتر از 

ایـن آمارهای رسـمی اسـت.

در  کـه  می گویـد  عامـه  صحـت  وزارت   

یـک شـبانه روز گذشـته 929 فـرد مبتـا 

نقـاط مختلـف کشـور شناسـایی  بـه ویـروس کرونـا در 

شـد ه اند.

ایـن وزارت روز یکشـنبه 9 جـوزا بـا نـرش گـزارش روزانـه 

در  کـه  اسـت  نوشـته  کویـد19،  بیـامری  بـه  مبتایـان 

آزمایـش  مشـکوک  فـرد   2944 از  گذشـته  شـبانه روز 

گرفتـه شـد کـه نتیجـه 929 تـن آنـان مثبت اعام شـد.

روزانـه اش  گـزارش  در  همچنیـن  عامـه  صحـت  وزارت 

نوشـته اسـت کـه 25 تـن در والیت های کابـل، قندهار، 

جـان  فـراه  و  غزنـی  کاپیسـا،   هلمنـد،  پکتیـا،  بلـخ، 

ایـن آمـار یـک روز پیـش، 20 تـن بـود. باخته انـد. 

بـه نقـل از گزارش وزارت عامه، شـامر جـان باختگان در 

رسارس کشـور بـه 2944 تـن رسـیده و میـزان مبتایـان 

در حـال حـارض 71 هـزار 690 تـن شـده کـه بیـش از 

57 هـزار تـن آنـان بهبـود یافته اند و کمی بیشـر از 13 

هـزار تـن مبتا هسـتند.

میرویـس علیـزی، معـاون سـخنگوی وزارت صحت عامه 

والیـات  و  مرکـز  در  البراتـوار    ۲۶ »فعـاً  کـه  می گویـد 

موجـود اسـت کـه در ۲۴ سـاعته ظرفیـت اجـرای 28 

هـزار تسـت را دارد.

فطـر  عیـد سـعید  رسـیدن  فـرا  بـا  عامـه  وزارت صحـت 

رعایـت  اجتامعـی  فاصلـه  اگـر  کـه  بـود  داده  هشـدار 

نشـود، میـزان مبتایـان و مـرگ و میر افزایـش می یابد. 

اکنـون نیـز شـامر مبتایـان بـه ویـروس کرونـا و شـامر 

جـان باختـگان نسـبت بـه روزهـای آغازیـن مـاه رمضان 

ایـن  پـی  در  عامـه  وزارت صحـت  اسـت.  بیشـر شـده 

افزایـش اعـام کـرد کـه بـه منظـور جلوگیـری از شـیوع 

ویـروس کرونـا، مرکزهـای آموزشـی دولتـی و خصوصـی 

16 والیـت از روز )8 جـوزا( بـه مـدت دو هفتـه تعطیـل 

اسـت. ایـن وزارت می  گویـد: »بـر اسـاس پان مبـارزه با 

مـوج سـوم  کرونـا و به منظـور کاهش گسـرش ویروس و 

کنـرول وضعیـت موجـوده، متـام دانشـگاه ها، مکتب ها 

والیت هـای  در  خصوصـی،  و  دولتـی  آموزشـگاه های  و 

کابـل، غـزين، هلمنـد، کندهار، لوگـر، ننگرهـار، پکتیا، 

بدخشـان،  لغـامن،  بلـخ،  پنجشـیر،  وردک،  پـروان، 

دو  مـدت  بـه  جـوزا  از هشـتم  نیمـروز  کنـدز،  کاپیسـا، 

هفتـه رخصـت شـد تـا از گسـرش بیشـر ویـروس کرونا 

در کشـور جلوگیـری شـود.«

روز  »افزایـش  می گویـد:  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت 

افـزون مریضـان کویـد۱۹ نگرانـی جدی سـکتور صحت 

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

مبتایـان و مریضـان کرونـا افـزوده می شـود و این یعنی 

بـه صـدا در آمـدن زنـگ خطـر جـدی در کشـور.«

وزارت تاکیـد کـرده: »همـکاری متـام هموطنـان گرامی 

را در زمینـه رعایـت اصـول وقایـه از ویـروس کرونـا چون 

حفـظ فاصلـه اجتامعـی، شسـنت دسـت ها و پوشـیدن 

ماسـک، خواهانیـم.«

کشـور  عامـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت  مجـروح،  وحیـد 

همچنیـن گفتـه اسـت کـه »هـر چنـد جـز انتقـاد، هرگز 

بـرای شـنیدن پیـام، خواهـش، تقاضـا و هشـدار، گوش 

شـنوایی نیافتـه ایـم ولـی بـاز هـم، هشـدار!«

آقـای مجـروح بـا نـرش گـزارش واقعـات مثبـت ویـروس 

گفتـه  شـهروندان  بـه  خطـاب  و  داده  هشـدار  کرونـا 

اسـت کـه »حـاال انتخـاب بـا شامسـت، کلیـد حفاظـت 

اختیـار خـود  از سـامت خـود، خانـواده و جامعـه، در 

شامسـت.« او تاکیـد کـرده اسـت کـه نـکات بهداشـتی 

را رعایـت کنیـد. وزارت صحـت همچنیـن در گزارشـی 

هـزار   600 از  بیـش  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  جداگانـه 

دریافـت  را  کویـد19  واکسـین  کشـور  رسارس  در  تـن 

کرده انـد. 

 شـماری از زنـان، در نشسـتی تحت نام “پیام زنان در حاشـیه رانده شـده، بـرای گفتگوهای 
صلـح«؛ از حکومـت خواسـتند کـه در پروسـۀ صلـح و دیگـر پروگـرام هـا، برای شـان نقش 

اثرگذار داده شـود.
ایـن نشسـت، بـه ابتکار”شـبکه خبرگـزاری زنـان افغانسـتان” و “انسـتیتیوت صلـح ایـاالت 

متحـدۀ امریـکا” امـروز در کابـل برگـزار گردیـد.
حبیبـه سـرابی عضـو هیـأت مذاکره کننـده صلح، طـی صحبتی در این نشسـت گفـت: »ما 
صـدای زنـان و  نمایندگانشـان هسـتیم. ما نماینـدگان زنان کشـور، در این مذاکـرات حضور 

داریـم و صـدای آنها را با خود میداشـته باشـیم.«
زهـرا جـالل عضـو شـورای والیتـی خوسـت، سـخنران دیگـر ایـن نشسـت گفت کـه صلح، 
خواسـت همـۀ مـردم بخصـوص زنان ایـن کشوراسـت؛ بایـد در گفتگوهـای صلح بـا طالبان 
و دیگـر پروگـرام هـای حکومـت، خواسـت هـای تمام اقلیـت ها به ویـژه زنان درد کشـیده، 

مد نظـر گرفته شـود.
وی از زنـان خواسـت کـه بـرای دفـاع از حقوق شـان، یک صـدای واحد داشـته و در کنارهم 

مسـنجم باشند.
خانـم جـالل  بـا ذکـر اینکه جنگ همیشـه از بیعدالتـی، و صلح از تحمل و گذشـت به میان 
آمـده اسـت، از حکومـت افغانسـتان و طالبـان خواسـت تـا برای صلـح تالش کننـد و آرمان 

دیرینـۀ مردم را برآورده سـازند.
گاللـی اکبـری رئیس کمیسـیون حقوق بشـر مشـرانوجرگه گفت کـه زنان کشـور، در چهار 
دهـۀ اخیـر قربانـی زیـادی داده انـد و بایـد بـه خواسـته هـای شـان لبیـک و حقـوق شـان 

گردد. حفـظ 
وی افـزود کـه  نبایـد زنـان درپروسـه صلح به حاشـیه رانـده شـوند و باید نقـش اثرگذار در 

تمـام برنامـه هـای حکومت بـه آنها داده شـود.
زرقـا یفتلـی رئیـس بنیـاد تحقیقاتـی زنان و کـودکان نیز در نشسـت امروز گفـت: »خارجی 
هـا مـی گفتنـد کـه تمـام خواسـت هـا تنهـا از زنـان کابـل اسـت، زن هایـی کـه در دهات 
زندگـی مـی کننـد هیچ گونـه خواسـت ندارنـد؛ امـا امـروز بـه همـگان معلـوم گردیـد کـه 
خواسـت و آرزوی زنـان ولسـوالی هـا و والیـات، مشـابه با خواسـت های زنانی که درشـهرها 

زندگـی دارنـد، می باشـد.« 


