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 رهبر گروه افراطی بوکوحرام 
»کشته شده است«

 یک پیروزی مهم برای حزب 
آنگال مرکل در آخرین

 انتخابات محلی
 یـک گـروه رقیـب از »کشـته شـدن« ابوبکر شـیکاو، رهبر 
دولـت  اسـت.  داده  خبـر  بوکوحـرام  افراط گـرای  گـروه 
نیجریـه و گـروه بوکوحـرام کـه در این کشـور فعالیت دارد، 
هنـوز بـه ایـن خبـر واکنش نشـان نداده انـد. گـروه افراطی 

»دولـت اسـامی  ...

 اتحادیـه دموکـرات مسـیحی بـه رهبـری آنـگا مرکل 
در انتخابـات محلـی ایالت ساکسـونی آنهالـت از رقبای 
خـود پیشـی گرفته اسـت. بر اسـاس برآوردهـای اولیه 
از نتیجـه انتخابـات محلـی در این ایالت، حزب راسـت 

میانـه دموکرات مسـیحی ...

 ایـن قصـه از چهـار سـال پپـش اسـت. مـن حـدودا 

امـروز کتـاب »خاطـرات یـک  از  چهـار سـال قبـل 

یـادآوری  خوانـدم.  را  قاضـی  محمـد  مرتجـم« 

فیسـبوک و خوانـدن کتاب هـا بـا ترجمـه نفیـس او 

باعـث شـد کـه در این مـورد و به پـاس همه زحامت 

... محمـد قاضـی یادداشـتی  

نمایندگان: طالبان 
ارزش اسالمی  به هیچ 
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 خاطرات یک مترجم؛ مترجمی
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عمل جراحی واصف 
باختری از شاعران مطرح زبان 

فارسی موفقانه سپری شد 

هنری

سقوط ولسوالی ها را 
جدی بگیریم 

صلح و جمهوریت در 
افغانستان،عامل  ثبات 

منطقوی

 نگرشی بر موانع اقتصادی 
توسعه سیاسی در افغانستان

ایـاالت  و  طالبـان  میـان  توافقنامـه  امضـای  از  پـس   
متحـده برخـاف تعهـدات طالبـان که باید خشـونت ها 
را کاهـش مـی داد، بـر شـدت جنـگ و انفجـار افـزوده 
شـده اسـت. در مـاه هـای اخیر ما شـاهد اوج خشـونت 
و حمـات تروریسـتی بـوده ایـم و جبهـات جنـگ نیـز 

شـعله ورتر شـده اسـت. امـا ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 

 روزنامـۀ امریکایـی نیویـارک تایمـز گـزارش کرده اسـت کـه سـازمان 

اسـتخبارات مرکـزی امریـکا یـا سـی آی ای در حـال طرح ریـزی یـک 

راهـرد تـازه بـرای مبـارزه بـا هراس   افگنـی در افغانسـتان پـس از 

خـروج نیروهـای امریکایـی از ایـن کشـور اسـت.

نیویـارک تایمـز روز یک شـنبه )۱۶ جـوزا( در ایـن گـزارش بـه نقـل 

از  )سـی آی ای(  امریـکا  اسـتخبارات  سـازمان  کارشـناس  یـک  از 

گـزارش  طالبـان،  سـوی  از  کابـل  تـرف  افـزون  روز  تهدیدهـای 

کرده اسـت.

نهادهـای  افغانسـتان،  از  امریکایـی  نیروهـای  شـتابان  خـروج 

نظـارت  کار  در  را  از جملـه سـی آی ای  متحـده  ایـاالت  اطالعاتـی 

روبـه رو  چالـش  بـا  درافغانسـتان،  هراس افگـن  گروه هـای  از 

. سـت خته ا سا

اکنـون کـه نیروهـای اسـتخباراتی امریـکا نیـز از افغانسـتان بیـرون 

می شـوند، برخـی از مقام هـای امریکایـی بـه   روزنامۀ نیویـارک تایمز 

گفته انـد کـه سـی آی ای به دنبـال اجـرای فعالیت هـای تجسسـی و 

گـردآوری اطالعـات در افغانسـتان، از یـک پایگاه در پاکسـتان، کار 

خواهنـد گرفت.

گـزارش بـا مترکـز بـه پاکسـتان، نگاشته اسـت: »سـی آی ای پایگاهـی را 

در آنجـا بـرای انجـام حمله هـای هوایـی علیـۀ جنگجویـان در کوه هـای 

غربـی آن کشـور اسـتفاده می کـرد؛ امـا در سـال ۲۰۱۱ زمانـی کـه روابط 

امریـکا و پاکسـتان تیـره شـد، ایـن نیروهـا از آنجـا بیـرون کشـیده شـدند. 

هـر توافقـی حـاال بایـد بـر محـور ایـن واقعیـت باشـد کـه دولت پاکسـتان 

به گونـۀ دوامـدار، طالبـان را حامیـت کرده اسـت.«

در گـزارش اضافـه شده اسـت کـه گفتگوهایـی دربـارۀ اسـتفاده از خـاک 

پاکسـتان بـرای ایجـاد پایگاه هـا، میان مقام های دو کشـور جریـان دارند.

کارشـناس  سـه  گفته هـای  بنیـاد  »بـر  شده اسـت:  تأکیـد  گـزارش  در 

امریکایـی، در گفتگوهـا میـان مقام هـای پاکسـتانی و امریکایـی، طـرف 

خـاک  اسـتفادۀ  برابـر  در  محدودیت هایـی  اعـامل  خواهـان  پاکسـتانی 

پاکسـتان بـرای پایگاه های امریکایی شده اسـت. پاکسـتان خواسته اسـت 

تـا هـر هدفـی کـه در داخـل افغانسـتان از سـوی سـی آی ای یـا نظامیـان 

آمـاج قـرار می گیرنـد، از سـوی پاکسـتان تأییـد شـوند.«

در  کشـفی  مأموریـت  صدهـا  گذشـته،  سـال   ۲۰ در  کـه  سـی آی ای 

را  پایگاه هایـش  بـه زودی  داشـت،  افغانسـتان  در  گونه گـون  پایگاه هـای 

می دهـد. دسـت  از  درافغانسـتان 

امـا بـه گزارش نیویـارک تایمز، سـی آی ای برای نظارت دقیـق از طالبان و 

گروه هـای دیگـری چـون شـبکۀ القاعـده و داعش درافغانسـتان بـه دنبال 

رایزنی با پاکسـتان اسـت.

بـر بنیـاد گـزارش، ویلیـم بُرنـس، رییـس سـی آی ای دیدارهـای پنهانـی از 

پایـگاۀ  دادن  از  درظاهـر  پاکسـتان  اگرچـه  داشته اسـت.  نیـز  پاکسـتان 

نظامـی بـه نیروهـای امریکایـی انـکار کرده اسـت.

بلوچسـتان  درایالـت  پایگاه هـا  از  یکـی  بـه  اکنـون  سـی آی ای  توجـۀ 

بوده اسـت. جایی کـه هواپیامهـای بی رسنشـین امریکایـی زمانـی از آنجـا 

پـرواز می کردنـد و اعضـای طالبـان و گروه هـای دیگـر در دوطـرف خـط 

قـرار می دادنـد. را، هـدف  دیورنـد 

به گونـۀ  افغانسـتان  آینـدۀ  دربـارۀ  سـی آی ای  اطالعاتـی  گزارش هـای 

بوده انـد. »بدبینانـه«  فزاینـده، 

در ایـن گزارش هـا، دسـتاوردهای طالبـان و سـایر گروه هـای شـبه نظامی 

کابـل  کـه  و هشـدار داده شده اسـت  برجسـته شـده  در جنـوب و رشق 

می توانـد ظـرف چند سـال به دسـت طالبان سـقوط کند و به یـک پناه گاه 

امـن بـرای گروه هایـی مبـدل گـردد کـه قصـد حملـه بـه غـرب را دارند.

از همیـن رو، امریـکا بـرای پیـکار با ایـن گروه ها، نیـاز به حضـور دراز مدت 

در منطقه دارد.

در بخشـی از ایـن گـزارش آمده اسـت کـه متایـل کشـورهای آسـیای میانه 

بـرای دادن پایـگاه بـه نیروهای امنیتی و اسـتخباراتی امریـکا به این علت 

کمـرت اسـت که روسـیه مخالـف چنین حضور اسـت. 

 بـه نقـل از روزنامـه میـرور، مشـارکت بریتانیـا 

در عملیات نظامی در افغانسـتان که از سـال 

۲۰۰۱ آغـاز شـد ، ۳۱.۳ میلیـارد دالـر بـرای 

مالیـات دهنـدگان بریتانیـا هزینه داشـت.

مـی  مـاه  از  روزنامـه،  ایـن  گـزارش  براسـاس 

۲۰۲۱، عملیـات نظامـی بریتانیـا در جنـگ 

 ۳۱ از  )بیـش  پونـد  میلیـارد   ۲۸ افغانسـتان 

میلیـارد دالر( هزینه داشـت و منجر به کشـته 

شـدن ۴۵۰ نظامی بریتانیایی شـد که هزینه 

نهایـی ممکـن اسـت حتـی بیشـرت باشـد.اما 

دولـت تاکنـون خواسـتار تحقیـق دربـاره ایـن 

جنـگ نشـده اسـت.

وزیـر دفـاع ایـن کشـور بـا نشـان دادن هزينـه 

کـه  اسـت  گفتـه  پارملانـی  كتبـی  پاسـخ  در 

:” تـا مـاه مـی ۲۰۲۱ ، کل هزینـه عملیـات 

بـوده اسـت.” پونـد  ۲۲.۲میلیـارد 

ایـاالت متحـده و متحدانـش در ناتـو در سـال 

افغانسـتان  در  را  نظامـی  عملیـات   ۲۰۰۱

چارچـوب  در  عملیـات  ایـن  کردنـد.  آغـاز 

پاسـخی  انجـام شـد کـه  قاطـع”  “ماموریـت 

 ۱۱ در  القاعـده  افگنانـه  هـراس  حملـه  بـه 

سـپتامر ۲۰۰۱ بـود. هزینـه جانـی و مالـی 

ایـن حضـور ۲۰ سـاله نظامـی و امنیتـی در 

افغانسـتان بـه شـکلی بـاال بـوده اسـت. طـی 

ایـن سـال ها بیـش از ۲هـزار ۳۰۰ نظامی زن 

و مـرد امریکایی کشـته و بیـش از ۲۰ هزار تن 

دیگـر زخـم برداشـته انـد. مجـروح شـده اند، 

همچنـان بیـش از ۴۵۰ نظامـی بریتانیایـی و 

صدهـا نفـر دیگـر از ارتـش سـایر کشـورها.

بریتانیـا  و  امریـکا  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 

بعـد از ۲۰ سـال بـه حضـور نظامـی خـود در 

می دهنـد. پایـان  افغانسـتان 

جـو بایـدن، رییس جمهـوری امریکا بـه تازگی 

اعـالم کـرده کـه ۲۵۰۰ تـا ۳۵۰۰ نظامیـان 

تـا ۱۱  افغانسـتان  در  باقی مانـده  مـرد  و  زن 

سـپتامر ایـن کشـور را تـرک خواهنـد کـرد. 

بریتانیـا هـم در اقدامـی مشـابه، ۷۵۰ نیروی 

نظامـی خـود را از افغانسـتان خـارج می کند.

سی آی ای در پی راه اندازی عملیات ها از خاک پاکستان در افغانستان ۳۲ ملیارد دالر هزینه حضور ۲۰ساله بریتانیا در افغانستان 

5

5

رقابت های بدمینتون دیروز در 
والیت بامیان آغاز شد 

 بازی های لیگ برتر فوتبال در 
غزنی آغاز شد

ورزشی



 

نمایندگان: طالبان به هیچ ارزش اسالمی پابند نیستند

تشـدید  از  نگرانـی  ابـراز  ضمـن  مناینـدگان  مجلـس   

کشـور  رسارس  در  ولسـوالی ها  سـقوط  و  ناامنی هـا 

پابنـد  اسـامی  ارزش  هیـچ  بـه  طالبـان  کـه  می گویـد 

. نیسـتند

در  مناینـدگان  مجلـس  رییـس  رحامنـی  رحـامن  میـر 
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 د پـروان ـ کابـل لویـه الره چـې لـه پـرون راهیسـې خلکـو د 

پـروان پـه جبـل الـراج ولسـوالۍ کـې د یـوه ځـوان د وژل 

کېـدو د اعرتاضونـو لـه املـه تړلـې وه او سـلګونه منتظـر موټر 

د الرې خاصېـدو تـه پـه مته وو، نن له ۲۴ سـاعتونو وروسـته 

پرانیسـتل شـوه. لسـګونو معرتضینـو ادعـا کولـه چـې د نـور 

احمـد سـکندر په نوم د سـیمه ییـز قوماندان یوه سـاتونکي د 

فرهـاد پـه نـوم یو ځـوان وژلـی دی.

معرتضینـو لـه تېـرې ورځـې را هیسـې پـه جبـل الـراج بازار 

کـې د پـروان ـ کابـل لویـه الره د ترافیکـو پرمـخ تړلـې وه.

خـو د جبـل الـراج ولسـوال محمد حـارش روويف نـن پژواک 

تـه وویـل، د کابـل ـ شـامل لویـه الره لـه ۲۴ سـاعتونو څخـه 

 پـه خوسـت کـې د يـو تن پانګه وال په شـخيص لګښـت د فوم 

د توليـد فابريکـه فعالـه او عماً يې پـه کار پيل وکړ.

دغـه فابريکـه چـې د خوسـت ښـار سـوېل لورتـه د شـمل پـول 

تـه څېرمـه پـه پنځـه جريبـه ځمکـه کـې جـوړې شـوې، نـن د 

»غربګـويل ۱۷مـه« د خوسـت وايل او يـو شـمېر نـورو چارواکـو 

لـه خـوا د ماشـن د تڼـۍ پـه کېکاږلـو رسه پرانېسـتل شـوه.

د خوسـت وايل مهمنـد کټـوازي د دغې کارخانې د پرانېسـتې 

پرمهـال پـژواک خـربي اژانـس تـه وويـل، چـې پـردې فابريکې 

شـپږ سـوه زره امريکايي ډالر پانګونه شـوې او په ورځ کې څلور 

ټنـه باکيفيتـه فـوم توليـدوي. هغه وويـل، پـه دې کارخانه کې 

سـل کسـان په مسـتقيم او تر درې سـوو په غري مسـتقيم ډول 

پـه کار بوخـت دي. ده زياتـه کـړه: ))د کارخانـې مسـوول ادعا 

وروسـته پرانیسـتل شـوه. د هغـه په خـربه، معرتضیـن د جبل 

الـراج ولسـوالۍ د سـپین ږیـرو پـه غوښـتنه او دواړو غـاړو 

مسـافرو د وضعیـت پـه درک کولـو رسه له خپلـو اعرتاضونو او 

د الرې لـه تړلـو څخـه تېر شـول.

د جبـل الـراج ولسـوال ټینـګار وکـړ، د یـوه ځوان پـر وژنه د 

تـورن کـس د نیولـو لپاره چـې له امله یـې دغـه الریونونه اوج 

تـه ورسـېدل، د امنیتـي ځواکونو عملیـات روان دي.

د پـروان والیـت د امنیـه قوماندانـۍ د امنیت امر عبدالواسـع 

رحیمـي بيـا وویل، د ميل مصالحې د شـورا سـاکار نوراحمد 

سـکندري چـې د یـوه ځـوان پـه وژلـو تـورن دی، د ښـځو لـه 

جامـې څخه په اسـتفادې لـه خپل کور څخه تښـتېدلی دی.

لـري چـې دې تـه بـه نـور هم انکشـاف ورکـوي او د خوسـتوالو 

لپـاره بـه د کار زمينـه برابـروي او هغـه مـواد چې دوشـک دي، 

بالښـت دي او نـور کـوم شـيان چـې ډېـر رضورت دی، هغـه 

چـې د بانـدې را واردوي، دلتـه پـه خوسـت کې به يـې توليدوو 

او دا بـه زمـوږ د خوسـت خوشـبختي وي.(( د دغـې فابريکـې 

مسـوول حاجـي عبدالهـادي پـژواک اژانـس تـه وويـل، د دوی 

توليـدات بـه نـه يواځـې د خوسـت بلکـې د ګاونډيـو واليتونـو 

ښـارونو تـه هـم وړل کيـږي، خـو زياتوي يـوه سـتونزه چې دوی 

وررسه مـخ دي، هغـه د ځـای تنګوالـی دی. نومـوړي وويل، که 

چېـرې پـه دغـه واليـت کـې د صنعتـي پارک پـه مخ کـې پرتې 

سـتونزې هـوارې او ژر پرانيسـتل يش، دا سـتونزه بـه يـې حـل 

يش. هغـه زياتـوي: ))زه لـه وايل صاحـب غوښـتنه کـوم چـې 

ده زیاتـه کـړه: »د هغـه د نیولـو پـه منظـور چـې کـوم عملیات 

تـررسه شـول، د دغـه پخـواين جهـادي قومانـدان دوه کورونه 

نیولـو کـې  پـه  د هغـه  امنیتـي ځواکونـه  پلټـل شـوي؛ خـو 

بريـايل شـوي نـه دي.« ده وویـل، امنیتـي ځواکونو تراوسـه د 

سـکندري پنځـه کسـان لـه یـوې انـدازې جنګي وسـایلو رسه 

نیـويل دي. د پـروان وايل فضـل الدیـن عیـار او پـه ولـي 

جرګـه کـې د پروان د خلکو اسـتازی عبدالظاهر سـالنګی بیا 

پـه جبـل الراج کـې راغلی وضعیت سـیايس ګټه اخیسـتنه 

بـويل او د سـیايس موخـو لپـاره د دغـو اعرتضونو تر شـا د پټو 

السـونو خـربه کـوي، خـو د چـا نـوم نـه اخيل.

مـوږ تـه صنعتـي پـارک فعـال کـړي. نـه تنهـا مـوږ ته مثـاً موږ 

د صنعتکارانـو کورنـۍ غـړي دوه زره کسـان يـو، دا ټـول حارض 

دي چـې خوسـت تـه رايش، ځکـه خوسـت ښـه خصوصيـات 

لـري، يـو دا چـې رسحـدي واليت دی، بـل خلک يې باحسـابه 

دي او دريـم دا چـې دلتـه امنيت بيخي ښـه دی.((  ورته مهال 

د خوسـت د صنايعـو او کانونـو خونـې رييس ګلـزايل جنانزوی 

وايـي چـې خوسـت کـې صنعت د ودې پـه حال کـې دی او دا 

مهـال پـه دغـه واليـت کـې ۲۳۵ وړې او متوسـطې بېابېلـې 

توليـدي کارخانـې پـه فعاليت بوختې دي. نومـوړي هم پژواک 

اژانـس تـه وويـل، لويـه سـتونزه چـې د خوسـت صنعتـکاران 

وررسه مـخ دي د صنعتـي پـارک نـه موجوديـت دی او د کايف 

برېښنا نشـتون دی.

د پروان- کابل الره د موټرو پرمخ پرانیستل شوه

په خوست کې د فوم د توليد فابريکه پرانېستل شوه

کارتون

 

 پـس از امضـای توافقنامـه میـان طالبـان و ایـاالت متحـده 

برخـاف تعهـدات طالبـان کـه بایـد خشـونت هـا را کاهـش 

مـی داد، بـر شـدت جنـگ و انفجـار افـزوده شـده اسـت. در 

مـاه هـای اخیـر مـا شـاهد اوج خشـونت و حمات تروریسـتی 

بـوده ایـم و جبهـات جنـگ نیـز شـعله ورتـر شـده اسـت. امـا 

در روزهـای اخیـر بـه نظـر مـی رسـد کـه جنـگ بـه اوج خـود 

رسـیده اسـت. تنهـا در دو روز گذشـته حداقـل سـه ولسـوالی 

در مناطـق مختلـف کشـور بـه دسـت گـروه طالبـان سـقوط 

کـرده اسـت. ولسـوالی قیصـار در فاریـاب، ولسـوالی شـهرک 

ارزگان در دو  و ولسـوالی گیـزاب در والیـت  در والیـت غـور 

روز گذشـته بـه دسـت گـروه طالبـان افتـاده اسـت. متاسـفانه 

در هفتـه هـای اخیـر ایـن رونـد شـدت بیشـرت گرفتـه اسـت 

وردک،  میـدان  در  جملـه  از  دیگـر  والیـات  از  برخـی  در  و 

لغـامن و بغـان نیـز ایـن اتفـاق رخ داد. امـا در ایـن مناطـق 

پـس از هزینـه هـای سـنگین مناطـق از دسـت رفتـه بـاز پـس 

نهادهـای  رهـربی  و  امنیتـی  نهادهـای  اسـت.  شـده  گرفتـه 

نظامـی نبایـد بگذارنـد کـه ایـن رونـد بـه طـور زنجیـروار هر از 

چندگاهـی تکـرار گـردد. ایـن سـقوط هـا و دسـت بـه دسـت 

شـدن هـا پیامدهـای منفی زیـادی دارد کـه در رشایط کنونی 

هرگـز بـه نفـع دولـت و مـردم افغانسـتان نیسـت. 

نخسـتین پیـام و پیامـد منفی این اسـت که روحیـه عمومی به 

خصـوص روحیـه نیروهای امنیتی را تضعیف می کند و سـبب 

نوعـی یـاس و رسدرگمـی در جبهـه هـای جنـگ مـی شـود. 

اسـتخباراتی  منابـع  و  دشـمن  تبلیغاتـی  دسـتگاه  متاسـفانه 

حامـی طالبـان بـه قـدری قـوی اسـت کـه توانسـته اسـت تـا 

کنـون شـایبه تعمـد از سـوی دولـت در سـقوط ولسـوالی هـا 

را در افـکار عامـه چـا بینـدازد. اگـر بـه آدرس هایـی کـه علیـه 

دولـت افغانسـتان فعال هسـتند کـه عمدتا در خارج از کشـور 

و در مراکـز خـاص حضـور دارنـد توجه کنیـم در خواهیم یافت 

کـه همـه پروپاگنـدای دشـمن ریشـه در دسـتورهایی دارد که 

از خـارج دیکتـه مـی شـود. طبیعـی اسـت کـه تعـدادی از رس 

آگاهـی و تعـدادی نیـز از رس بیـکاری و همراهی ناخواسـته با 

دشـمن بـه شـایعات بـی اسـاس دامن مـی زنند. بـدون تردید 

ایـن شـایعات بـا هـدف تضعیـف روحیـه عمومـی و تضعیـف 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان راه افتـاده اسـت کـه تـا کنـون 

متاسـفانه تـا حـدی موفـق هـم بـوده اسـت. وقتـی در یک روز 

سـه ولسـوالی همزمـان سـقوط مـی کنـد همـه دسـتگاه های 

تبلیغاتـی بـه شـمول نیروهای مـزدور و منافق فعال می شـوند 

و بـر شـایبه تعمـد حکومت در سـقوط ولسـوالی ها یا سـپردن 

قلمروهـای خـاص بـرای طالبـان دامـن مـی زنند. 

پیامـد دیگـر این حـوادث تقویت موضع دشـمن هم در میدان 

جنـگ و هـم در عرصـه سیاسـت اسـت. طالبـان متاسـفانه بـه 

تقویـت  بـی سـابقه در طـی دو سـال گذشـته همـواره  طـور 

گردیـده اسـت. ایـن کـه چـه عواملـی سـبب تقویـت طالبـان 

شـده اسـت تاریـخ بهـرت قضـاوت خواهد کـرد. اما بدون شـک 

طالبـان در عرصـه سیاسـی از یـک گـروه تروریسـتی تبدیل به 

یـک گـروه سیاسـی و دیپلامتیک شـده اسـت. موقـف طالبان 

بـه قـدری بـرای جامعـه بیـن املللـی اهمیـت یافتـه اسـت که 

حتـی قـادر اسـت کنفرانسـی بـه اهمیت اسـتانبول را سـبوتاژ 

کنـد و از اهمیـت بینـدازد. اگـر واقع بینانه قضـاوت کنیم این 

مسـاله از همیـت کمـی برخـوردار نیسـت و بایـد آن را جـدی 

گرفـت. در عرصـه جنـگ نیز می بینیـم که گـروه طالبان علی 

رغـم رسکـوب قدرمتنـد نیروهـای امنیتـی در برخـی از والیات 

هـم چنـان در برخـی جاهـای دیگـر جـوالن مـی دهـد و حتی 

قـادر اسـت ولسـوالی هـا را سـقوط دهـد و برخـی از مراکـز 

والیـات را نیـز در معـرض تهدیـد سـقوط قـرار دهـد. تحوالتی 

کـه در روزهـای اخیـر اتفـاق افتـاده اسـت پیـام هـای خوبـی 

نـدارد و دشـمن را در موضـع برتـر قـرار در جبهـه جنـگ قـرار 

مـی دهد. 

متـام تـاش طالبـان طی چند سـال اخیـر این بوده اسـت که 

بـر مناطـق تحـت سـیطره خـود بیفزایـد. ممکن اسـت طالبان 

دربرخـی از مناطـق کوهسـتانی تسـلط داشـته اسـت ولـی تـا 

کنـون در مراکـز والیـات و ولسـوالی هـا تسـلط نیافتـه اسـت. 

همیـن مسـاله سـبب برتری نیروهـای امنیتـی در جنگ با این 

گـروه بـوده اسـت. امـا اگـر طالبـان بـر چنـد مرکـز ولسـوالی 

یـا والیـت سـلطه پیـدا کنـد و در جغرافیـای شـهری نیـز هـم 

پـای نهادهـای امنیتـی افغانسـتان پیـش بـرود ممکـن اسـت 

نفـع  بـه  بـوده اسـت  تـا کنـون  از آن چـه  بیـش  را  معـادالت 

تقویـت  بـه  اتفاقـات  ایـن  اسـت  ممکـن  بزنـد.  رقـم  خویـش 

طالبـان در عرصـه جنـگ بینجامـد امـا پیامد آن بـرای طالبان 

در عرصـه صلـح بیشـرت از عرصـه جنـگ خواهـد بـود. 

بـا توجـه بـه آن چـه گفته شـد دولـت و نهادهـای امنیتـی باید 

تحـوالت اخیـر را در عرصـه جنـگ جدی تر از هر زمـان بگیرند 

و تنهـا اعامیـه دادن تحـت عنـوان عقـب نشـینی تاکتیکـی 

در  کـه  کنیـم  اذعـان  بایـد  متاسـفانه  کنـد.  منـی  کفایـت 

برخـی از مـوارد واقعـا کوتاهـی صـورت مـی گیـرد. تقریبا همه 

نیروهایـی کـه تا کنـون عرصه جنگ را به دشـمن واگذار کرده 

انـد از کـم کاری و کوتاهـی مسـولین گایـه کرده انـد. روحیه 

رسبـازان در جبهـه هـای جنـگ بسـیار باال اسـت و انگیـزه ها 

نیـز قابـل تحسـین اسـت. ولـی وقتـی اکـامالت در جاهایـی 

کـه در معـرض خطـر قرار مـی گیرند منی رسـد مسـلام روحیه 

هـا تضعیـف مـی شـود و دشـمن غالـب می گـردد. نگارنـده با 

برخـی از رسبـازان در برخـی از مناطـق در متـاس بـوده ام و 

اسـتعغاثه هـا و اسـتمدادهای آنـان را گاهی بـه مقامات عالی 

از  بسـیاری  در  متاسـفانه  امـا  ام.  رسـانده  نیـز  نظامـی  رتبـه 

مـوارد پاسـخ درخـور دریافـت نکـرده ام. امیـدوارم کـه رهربی 

نهادهـای امنیتـی سـقوط های اخیر را جـدی بگیرند و بدانند 

کـه فعا رسنوشـت کشـور در عرصـه جنگ تعیین می شـود نه 

رونـد صلـح کنونـی. آن چـه تحـت عنـوان رونـد صلـح جریـان 

دارد متاسـفانه یـک بـازی اسـتخباراتی اسـت کـه تقریبا مرده 

اسـت و هیـچ امیـدی بدان نیسـت. 

 

 

 

تلفـات انسـانی و بی جـا شـدن شـهروندان گردیده اسـت.

آقـای رحامنـی بیـان داشـت: »طالبـان و سـایر گروه هـای 

بی هـدف  خشـونت های  دامنـه  گسـرتش  بـا  تروریسـتی 

کـه  دهنـد  نشـان  افغانسـتان  مـردم  بـه  می خواهنـد 

آنهـا می تواننـد دسـت بـه هرنـوع خشـونت بـر علیـه هـر 

 پولیـس کابـل اعـام کرده اسـت کـه چهار تـن را به 

اتهـام دزدی بازداشـت کـرده اسـت. یـک تـن از این 

افـراد متهـم بـه دزدی یـک عـراده موتر باربری و سـه تن دیگر شـان 

متهـم بـه دزدی مبایـل و چپاول گری هسـتند.

پولیـس کابـل دوشـنبه 17 جـوزا بـا انتشـار خربنامه ای گفته اسـت 

کـه حوالی سـاعت 2:00 شـب گذشـته یک دزد حرفـوی یک عراده 

موتـر باربـری را از داخـل یـک ریگ ریشـن واقـع ولسـوالی گل دره 

والیـت کابـل دزدی کـرده بود. 

پولیـس می افزایـد کـه قضیـه تحـت تعقیـب نیروهای پولیـس محل 

قـرار داشـت. در خربنامـه ترصیح شـده اسـت که صبح روز دوشـنبه 

نیروهـای پولیـس قوماندانـی امنیـه ولسـوالی میربچه کـوت، محـل 

ولسـوالی   آن  موشـوانی  قریـه  در  را  شـده  دزدی  موتـر  نگهـداری 

تثبیـت و در پـی یـک عملیـات اوپراتیفـی دزد را بازداشـت کردنـد و 

موتـر دزدی شـده بـه دسـت پولیـس افتـاد. 

پولیـس عـاوه کـرده اسـت کـه فـرد دسـتگیر شـده تحـت توقیـف و 

قضیـه تحـت بررسـی قـرار دارد.

 سـرته محکمـه کشـور تاییـد کـرده اسـت کـه محمد 

فیـاض یـک قاضی محکمـه ابتدایـی والیـت قندهار 

شـام روز گذشـته )یکشـنبه( توسـط تفنـگ داران ناشـناس در آن 

والیـت بـه قتل رسـید.

سـرته محکمـه دوشـنبه 17 جـوزا بـا انتشـار پیـام تسـلیت ترصیـح 

شـام  منـاز  ادای  از  بعـد  یک شـنبه  قاضـی  ایـن  کـه  اسـت  کـرده 

تفنـگ داران  توسـط  برگـردد  خانـه اش  بـه  می خواسـت  وقتی کـه 

تـرور شـد. ناشـناس 

سـرته محکمـه کشـور ایـن حملـه را ناجوامنردانـه خوانـده و آن را 

محکـوم کـرده اسـت.

شـهرزاد اکـرب رئیس کمیسـیون مسـتقل حقـوق برش افغانسـتان در 

توییتی گفته اسـت که افغانسـتان در سـال های گذشته در حمات 

هدفمند مشـابه شـامر زیادی از قاضیان را از دسـت داده اسـت. او 

افـزوده اسـت که چنیـن حمات افغانسـتان را دچـار وضعیتی بدی 

کـرده اسـت. او اضافـه کرده اسـت که تعجب می کند اگـر در چنین 

مواردی مسـئولیتی وجود داشـته باشد.

مجلـس مناینـدگان نام هـای دو مناینده را که طـی مکاتب جداگانه 

بـه اتهـام زورگویی به دادسـتانی احضار شـده اند را اعام کرد.

میـر رحـامن رحامنی رییـس مجلس منایندگان در نشسـت عمومی 

ارتبـاط کارهـای  بـه  کـه  اعـام کـرد  دیـروز دوشـنبه )17 جـوزا(  

فراقانونـی چنـد تـن از مناینـدگان انگشـت شـامر خانـه ملـت مورد 

اتهـام و انتقـاد قـرار می گیـرد.

او در ابتـدا بیـان داشـت کـه نـام ایـن مناینـدگان را منی گیـرم ولی 

از هـامن وکا خواهـش می کنـد کـه بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی 

ترشیـف بـرده، اتهام هـای وارده بـاالی خـود را رفـع کننـد.

امـا برخـی اعضای مجلـس ارصار کردند کـه باید از ایـن منایندگان 

قانـون شـکن نام گرفته شـود.

در نهایـت، آقـای رحامنی گفت که دادسـتانی کل کشـور تاهنوز به 

ارتبـاط کارهـای غیرقانونی دو مناینده از جمله شـاهپور حسـن زوی 

مناینـده مـردم لوگـر و احمـد ضیـا یفتلـی مناینـده مـردم بدخشـان 

در مجلـس، مکاتـب رسـمی بـه مجلـس منایندگان فرسـتاده اسـت 

تـا ایـن مناینـدگان حارض به پاسـخگویی شـوند.

بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور؛ بـه گفتـه او، تنهـا در مورد شـاهپور 

از نهادهـای عدلـی و قضایـی عنوانـی  حسـن زوی ده هـا مکتـوب 

مجلـس مواصلـت کـرده کـه ایـن آدم زورگـوی، اختطاف چـی، پـول 

غیـر قانونـی انتقـال می دهـد و افـراد مسـلح غیـر مسـوول دارد.

او خاطـر نشـان کـرد کـه ایـن مکاتـب را در اختیـار مناینـدگان قرار 

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کـرده 

 56 گذشـته،  شـبانه روز  در  کـه  اسـت 

بیـامر مبتـا بـه ویـروس کرونـا در نقـاط مختلـف کشـور 

جـان باخته انـد. ایـن باالتریـن آمـار مـرگ و میـر از زمان 

فوتـی  روز گذشـته 50  کروناسـت.  ویـروس  همه گیـری 

ثبـت شـده بـود.

ایـن وزارت روز دوشـنبه، هفدهـم جـوزا، بـا نـرش گـزارش 

روزانـه مبتایـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا، 

تـن   3252 بـه  کشـور  در  فوتی هـا  میـزان  کـه  نوشـته 

رسـیده اسـت.

در گزارش وزارت همچنین نوشـته شـده که در شـبانه روز 

گذشـته از 4 هـزار و ۶۷۱ فرد مشـکوک بـه کرونا آزمایش 

گرفتـه شـد که نتیجـه 1582 تن مثبت اعام شـد.

بـه  مبتایـان  شـامر  وزارت،  ایـن  آمارهـای  اسـاس  بـر 

ویـروس کرونـا در کشـور بـه بیـش از 80 هزار تن رسـیده 

اسـت کـه حـدود 78 هـزار تـن آنـان بهبـود یافته انـد.

اعـام کـرد کـه  ایـن وزارت همچنیـن صبـح روز شـنبه 

بـرای جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونا و تهدیـدات آن، 

کارمنـدان  و  بـاردار  زنـان  سـال،   50 بـاالی  کارمنـدان 

بسـت های 5 و 6 خدمـات ملکـی به غیـر از بخش صحی 

بـه مـدت دو هفتـه از خانـه کارهایشـان را انجـام دهنـد.

 منابـع رسـمی دولتـی تأییـد کرده انـد کـه سـه ولسـوالی 

شـهرک در والیـت غور، گیـزاب در والیـت ارزگان و قیصار 

در والیـت فاریـاب بـه دسـت طالبـان افتاده اسـت.

دیـروز  دفـاع  وزارت  سـخنگوی  احمـدزی،  روح اللـه 

نیروهـای  گفـت  بی بی سـی  بـه  جـوزا(   ۱۷ )دوشـنبه، 

امنیتـی ایـن کشـور در سـه ولسـوالی شـهرک، گیـزاب و 

کرده انـد. عقب نشـینی  قیصـار 

بـا  وزارتخانـه  ایـن  دفـاع،  وزارت  سـخنگوی  گفتـه  بـه 

نیروهـای پلیـس و امنیـت ملـی کار می کننـد تـا در آینـده 

نزدیـک عملیـات واپس گیـری ایـن مناطـق را راه انـدازی 

کننـد.

افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  گفـت  احمـدزی  آقـای 

عقب نشـینی کرده انـد تـا »جـان و مال مردم حفظ شـود.«

ولسوالی شهرک

عبدالقـادر فیـض زاده، والـی غـور نیـز به بی بی سـی گفت 

سـاعت پنـج عـرص دیـروز نیروهـای امنیتی در ایـن والیت 

ولسـوالی  غیرنظامیـان«،  تلفـات  از  جلوگیـری  »بخاطـر 

شـهرک را تخلیـه کرده انـد.

والـی غـور گفتـه اسـت ۷ تـن از نیروهـای امنیتـی در این 

والیـت کشـته و ۱۳ تـن از ایـن نیروهـا زخمـی شـده اند. 

بـه گفتـه او در جریـان درگیری هـا در ولسـوالی شـهرک 

ایـن والیـت ۱۸ طالـب کشـته و ۲۴ طالـب دیگـر زخمـی 

شـده اند.

غـور از والیت هـای مرکـزی افغانسـتان اسـت. ولسـوالی 

بـا  و  اسـت  شـده  واقـع  والیـت  ایـن  جنـوب  در  شـهرک 

اسـت. هم مـرز  هـرات  والیـت  چشـت  ولسـوالی 

ولسوالی گیزاب

محمـد عمـر شـیرزاد، والـی ارزگان نیـز تأییـد کرده اسـت 

کـه ولسـوالی گیـزاب این والیت به دسـت طالبان سـقوط 

کرده اسـت.

گیـزاب از چنـد روز به این سـو زیـر محارصه گـروه طالبان 

بـود. گـروه طالبـان ادعـا کـرده  اسـت کـه متـام نیروهـای 

امنیتـی افغانسـتان بـه این گروه تسـلیم شـده اسـت.

امـا محمـد عمـر شـیرزاد ایـن ادعـا را رد کـرده و می گویـد 

متـام نیروهـای امنیتـی سـامل هسـتند، آنهـا عقب نشـینی 

نشـده  تسـلیم  طالبـان  بـه  کسـی  و  کرده انـد  تاکتیکـی 

اسـت. روح اللـه احمدزی، سـخنگوی وزارت دفاع گفته در 

گیـزاب، طالبـان در خانه هـای مردم جابجا شـده  و سـاحه 

ایـن مجلـس گفـت  نشسـت دیـروز دوشـنبه )17 جـوزا( 

کـه وضعیـت امنیتـی افغانسـتان بیشـرت از هر زمـان دیگر 

گردیده اسـت. پرچالش تـر  و  شـکننده 

مراکـز  بـر  تهاجـم طالبـان  و  لشـکر کشـی  او،  گفتـه  بـه 

امنیتـی ولسـوالی ها و شـهرهای کشـور موجـب افزایـش 

طبقـه ای از جامعـه بزنند و هیچ ارزش انسـانی و اسـامی 

منی تواننـد.« شـده  آنـان  مانـع 

مکتـب  بـر  اخیـر  تروریسـتی  حمـات  گفـت،  او 

و دانشـجویان  اسـتادان  بـر کاسـرت  سیدالشـهدا، حملـه 

دانشـگاه البیرونـی و حملـه بـر موترهـای شـهری در غرب 

کابـل و حملـه بـر ولسـوالی های قیصـار فاریـاب، شـهرک 

غـور، فارسـی هـرات  و والیت هـای جوزجـان، بادغیـس، 

زابـل و ده هـا ولسـوالی و مراکـز نظامـی و ملکـی دیگـر 

نشـان می دهـد کـه دشـمنان مـردم افغانسـتان بـه حـل 

ندارنـد. بـاور  موجـود  بحـران  سیاسـی 

ایـن  منـودن  محکـوم  ضمـن  همچنیـن  مجلـس  رییـس 

سـکتورهای  ویـژه  بـه  حکومـت  از  تروریسـتی  حمـات 

امنیتـی خواسـت که در پالیسـی های امنیتـی تغییر آورده 

و بااسـتفاده معقـول از ظرفیت هـای کـدری در مدیریـت 

وارد کننـد. را  مثبـت  تغییـرات  جنگـی 

مجلـس  داخلـی  امنیـت  و  دفاعـی  کمیسـیونهای  بـه  او 

نیـز وظیفـه داد، تـا در ایـن مـورد مسـوولین سـکتورهای 

قـرار دهنـد. را بخواهنـد و مـورد اسـتجواب  امنیتـی 

بـا این وجـود، برخی منایندگان بدخشـان، غـور، فاریاب، 

هلمنـد و بادغیـس بـه شـدت از افرایش نا امنی هـا انتقاد 

کردند.

بـه  مکـرر  مراجعـه  وجـود  بـا  کـه  کردنـد  تاکیـد  آنـان 

بـه  آنـان  و وعـده  امنیتـی در کابـل  نهادهـای  مسـووالن 

هیـچ  امنیتـی،  ناگـوار  رویدادهـای  از  منظـور جلوگیـری 

نکرده انـد. عملـی  را  خـود  وعـده 

همچنیـن برخـی مناینـدگان دیگـر ضمـن انتقـاد تنـد از 

مراکـز  گـروه،  ایـن  جنگجویـان  کـه  می گوینـد  طالبـان 

از آن  امـا پـس  برخـی ولسـوالی ها را سـقوط می دهنـد؛ 

سـاختامن ولسـوالی کـه جز اماکـن عامه اسـت را تخریب 

ملـی  منافـع  خـاف  کار  ایـن  کـه  می کننـد  ویـران  و 

مـردم افغانسـتان اسـتو بـه همیـن خاطـر گـروه طالبـان 

و  ولسـوالی ها  حفـظ  بـرای  تدبیـری  هیـچ  ویرانـی  جـز 

ندارنـد. حکمت رانـی 

طبـق یـک خربنامه دیگـر پولیس کابل، پولیس حـوزه هفتم امنیتی 

شـهر کابـل سـه تن را بـه اتهـام دزدی موبایـل بالفعل هنـگام دزدی 

در سـاحه گذرگاه آن حوزه شناسـایی و بازداشـت کرده اسـت.

شـده  بازداشـت  افـراد  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  خربنامـه  در 

زمانی کـه موبایـل یـک خانـم را در آن سـاحه دزدی کـرده بودنـد و 

می خواسـتند از سـاحه فـرار مناینـد، همزمـان توسـط گزمـه سـیار 

شـدند. بازداشـت  و  تعقیـب  شناسـایی  پولیـس 

چپاول گری و دزدی اخیرا در شـهرکابل اوج گرفته اسـت و این شـهر 

چنـد میلیونـی را بیـش از سـایر حـوادث تروریسـتی، ناامن  سـاخته 

از مـوارد قربانیـان دزدی هـا و چپاول گری هـای  اسـت. در خیلـی 

پس کوچه یـی بـه دلیـل عـدم اطاعـت از دزدان مـورد رضب و شـتم 

قـرار گرفتـه بـه شـدت زخمـی شـده انـد و در مـواردی هـم قربانیان 

مـورد شـلیک قـرار گرفتـه و جـان داده اند.

بـا اینکـه آمـار گرفتاری هـای پولیـس و ادارات امنیتـی از دزدان و 

چپاول گران باال اسـت، دزدی در شـهرکابل همچنـان به جدی ترین 

بحـث ناامنـی مبـدل شـده و سـبب نگرانی مردم شـده اسـت.

در عیـن زمـان مقام هـای امنیتـی در کابـل گفتـه انـد کـه در دو 

رویـداد دیگـر در کابـل، دو تـن از نیروهای امنیتی نیز توسـط افراد 

مسـلح ناشـناس کشـته شـدند.

فـردوس فرامـرز، سـخنگوی پولیس کابـل به خربنگاران گفته اسـت 

کـه ایـن رویدادهـا در بخش هـای از حـوزۀ هشـتم امنیتـی پولیـس 

ایـن منسـوبان  بـر  از گلوله بـاری  رخ داده اسـت. مهاجـامن پـس 

نیروهـای امنیتـی، از محـل فـرار کـرده انـد.

مسـئولیت ایـن حمـات هدفمنـد را تـا کنـون گروهـی یـا فـردی به 

عهـده نگرفته اسـت. امـا حکومت افغانسـتان حمات مشـابه را کار 

گـروه طالبـان می داند.

منابـع امنیتـی گفتـه انـد کـه حـدود 80 تـا 90 تـن از تروریسـتان 

گـروه طالبـان بـا اسـلحه های کمـری دارای صـدا خفـه کـن، وارد 

شـهرکابل شـده و در تاش انـد که نیروهای امنیتـی و افراد دیگری 

را هـدف قـرار دهنـد. ایـن منابـع بـه نیروهـای امنیتـی از ترورهـای 

هدفمنـد در کابـل هشـدار می دهـد و تاکیـد دارد کـه در برخـورد با 

مـوارد مشـکوک مسـلکی برخـورد کنند.

می دهـد تـا بـا چشـامن خـود ببیننـد و آقـای حسـن زوی را وادار 

کننـد تـا موضوعاتـش را بـا دادسـتانی کل کشـور، حـل کنـد.

برخـی  نام هـای  بارهـا  ایـن  از  پیـش  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

مناینـدگان مجلـس به اتهـام زورگویـی، قاچا و کارهای غیـر قانونی 

دیگـر از سـایر مقام هـای دولتـی فـاش شده اسـت؛ امـا ایـن اولیـن 

بـاری اسـت کـه رییـس مجلـس نـام دو مناینـده زورگـوی را فـاش 

می کنـد.

در آخریـن مـورد وزیـر مالیـه ادعـا کـرد کـه بسـیاری از مناینـدگان 

تقرری هـای  رتبـه دولتـی در گمـرکات  و سـایر مقـام هـای عالـی 

پرسـودی را انجـام داده انـد؛ امـا او برخاف وعده خود برای افشـای 

نـام ایـن زورمنـدان، در نشسـت مجلـس حارض به افشـاگری نشـد.

از  جلوگیـری  بـرای  عامـه  صحـت  وزارت  ایـن  از  پیـش 

شـیوع ویـروس کرونـا، متـام مراکـز آموزشـی، مکتب ها و 

کـرد.  را مسـدود  والیـت  دانشـگاه هایی 16 

ایـن وزارت گفتـه بـود: »بـر اسـاس پـان مبـارزه بـا مـوج 

و  ویـروس  گسـرتش  کاهـش  منظـور  بـه  و  کرونـا  سـوم  

کنـرتول وضعیـت موجـوده، متـام دانشـگاه ها، مکتب هـا 

والیت هـای  در  خصوصـی،  و  دولتـی  آموزشـگاه های  و 

کابـل، غـزين، هلمنـد، کندهـار، لوگـر، ننگرهـار، پکتیا، 

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

کاپیسـا، کنـدز، نیمروز از هشـتم جوزا به مـدت دو هفته 

در  کرونـا  ویـروس  بیشـرت  از گسـرتش  تـا  رخصـت شـد 

کشـور جلوگیـری شـود.«

فطـر  سـعید  عیـد  رسـیدن  فـرا  بـا  عامـه  صحـت  وزارت 

هشـدار داده بـود که اگر فاصله اجتامعی رعایت نشـود، 

میـزان مبتایـان و مـرگ و میـر افزایـش می یابـد. اکنون 

جـان  شـامر  و  کرونـا  ویـروس  بـه  مبتایـان  شـامر  نیـز 

باختـگان نسـبت بـه روزهـای آغازین مـاه رمضان بیشـرت 

شـده اسـت.

اعـام  جداگانـه  گزارشـی  در  همچنیـن  صحـت  وزارت 

کـرده اسـت کـه نزدیـک بـه 700 هـزار تـن در رسارس 

کرده انـد. دریافـت  را  کویـد19  واکسـین  کشـور 

و  تاکتیکـی  عملیـات  گفتـه  او  کرده انـد.  ماین گـذاری  را 

اوپراتیفـی در محـل جریـان دارد.

در روزهای گذشـته یـک منبع امنیتی از ولسـوالی گیزاب 

هشـدار داده بـود کـه اگـر نیروهـای کمکـی تـا پایـان روز 

شـنبه ، پانزدهـم جـوزا، بـه ایـن ولسـوالی نرسـند، گیـزاب 

بـه صـورت کامـل بـه دسـت طالبـان سـقوط خواهـد کرد.

ولسوالی قیصار

در  درگیـری  سـاعت ها  از  پـس  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 

والیـت فاریـاب از سـقوط ایـن ولسـوالی به دسـت طالبان 

خـرب داده اسـت. دو روز پیـش، یـک موتـر مبب گـذاری 

شـده طالبـان در مقـر فرماندهـی پلیـس ولسـوالی قیصار 

منفجـر شـد. پـس از ایـن انفجـار، یـک منبـع امنیتـی از 

وقـوع درگیـری شـدید میـان نیروهـای امنیتـی و طالبـان 

در ایـن ولسـوالی خـرب داد.

منبـع گفـت کـه طالبـان صبـح دیـروز فرماندهـی پولیـس 

بـه  امنیتـی  نیروهـای  و  کـرده  تـرصف  را  ولسـوالی  ایـن 

عقب نشـینی  شـهرداری  و  ولسـوالی  سـاختامن های 

کرده انـد

یـک مقـام محلـی کـه نخواسـت نامـش فـاش شـود نیـز 

دیـروز بـه بـه بی بی سـی گفته بـود کـه طالبان سـاختامن 

خـود  تـرصف  بـه  نیـز  را  قیصـار  ولسـوالی  شـهرداری 

ادامـه  ولسـوالی  مرکـز  نزدیکـی  در  جنـگ  و  درآورده انـد 

دارد. وی افـزود کـه در ایـن درگیـری شـش نظامی کشـته 

و هفـت نفـر دیگـر زخمـی شـدند و ۲۰ نفـر از نیروهـای 

نیـز توسـط طالبـان اسـیر شـده اند. امنیتـی 

فاریـاب بـا ترکمنسـتان مـرز مشـرتک دارد و یـک والیـت 

اسـرتاتژیک در شـامل ایـن کشـور اسـت.

از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  رونـد  آغـاز  بـا  همزمـان 

افغانسـتان، حمـات بـر نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در 

والیت هـای مختلـف ایـن کشـور افزایـش یافتـه و شـامری 

اسـت. افتـاده  طالبـان  دسـت  بـه  ولسـوالی ها  از 

مناطـق  ایـن  از  می گوینـد  افغانسـتان  امنیتـی  مقامـات 

کرده انـد. تاکتیکـی  عقب نشـینی 

گـروه طالبـان ادعـا کرده انـد کـه ولسـوالی بورکـه والیـت 

بغـامن، ولسـوالی دولت شـاه والیت لغامن، ولسـوالی های 

نـرخ و جلریـز والیـت میـدان وردک و در هفتـه جـاری و 

ولسـوالی های دواب و مندول والیت نورسـتان را به دسـت 

آورده اند.  

بازداشت چهارتن به اتهام دزدی

یک قاضی در والیت قندهار ترور شد

مجلس نام دو نماینده 
که به اتهام زورگویی از سوی دادستانی احضار شده اند را فاش کرد
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سه ولسوالی در والیت های غور، ارزگان و فاریاب به دست طالبان افتاد

محمد هدایت 

سرمقاله

سقوط ولسوالی ها را 
جدی بگیریم



 

بحـران ناامنـی و تداوم جنگ، نزدیـک به نیم قرن 

اسـت کـه از مـردم افغانسـتان قربانـی می گیـرد. نبود 

نظـم سیاسـی و ثبـات و امنیـت شـیرازه هـای اساسـی 

را در این کشـور گسـیخته اسـت. نظم سیاسـی مبتنی 

بـر اصـول هـای ملـی گرایانـه صدمـه هـای سـنگین 

دیـده اسـت. نظـام اقتصـادی کشـور در مفلوکیـت تام 

و متـام قـرار گرفتـه اسـت. بنیـاد هـای اجتامعـی رنگ 

و بـوی آرام و سـنتی افغانسـتانی خویـش را از دسـت 

داده اسـت. فرهنـگ ایـن مردم به تاراج گذاشـته شـد، 

جنـگ و بحـران ارزش هـای فرهنگـی و تاریخـی ایـن 

رسزمیـن را بـه هـراج مواجـه سـاخت. مظاهـر فرهنگی 

و متدنـی در میـان شـعله هـای بـاروت و دود ناشـی از 

انفجـار و کشـتار بـی مهابـا نابـود گردیـد. زیـر سـاخت 

هـای اندکـی کـه از دوره هـای حاکمیـت و سـلطنت 

ظاهر¬شـاه بجـا مانده بود همه بوسـیله جنگ از میان 

رفـت. رژیـم هـای ایدئولـوک آنچـه را کـه برخـاف باور 

شـان بودنـد در ایـن ُملـک بـه نیسـتی کشـاند. ملیـون 

هـا انسـان ایـن جغرافیا کشـته شـدند و ملیـون ها آدم 

دیگـر معلـول و ناقـص گردیـد. ملیـون هـا افغانسـتانی 

مجبـور بـه ترک وطن شـدند و زندگـی را در دیار غربت 

را پیشـه منودند. 

قـرن  نیـم  ایـن  از غـم در  و مملـو  فصـل خونبـار 

افغانسـتان جاریسـت. هیچ خانواده¬ی نیسـت که در 

افغانسـتان در سـوک عزیزانش ننشسـته باشـد. جنگ 

چهـل و سـه سـاله در افغانسـتان همـه چیـز را از مردم 

افغانسـتان بـی رحامنـه ربوده اسـت. مردم افغانسـتان 

خسـته از جنـگ انـد و متنفـر از تنـش هـای سیاسـی 

مـی باشـند. شـاید هیـچ ملتـی در دنیـا اینگونـه درد و 

امل را کـه مـردم افغانسـتان چشـیده و تجربـه منـوده 

در  هـر حیـث  از  افغانسـتان  باشـد.  نیازمـوده  اسـت، 

قعـر عقـب ماندگی مـی سـوزد و در تنور داغ شـده¬ی 

جهالـت کبـاب مـی گـردد. از سـوی دیگـر افغانسـتان 

بـه  در میـان کشـور هـای همسـایه و منطقـه تبدیـل 

اخگـر سـوزناک شـده اسـت کـه دود زهرآگیـن آن در 

چشـامن همسـایه هـا و ملـت هـای منطقه نیز رسـیده 

اسـت. در ایـن فصـل عامـه مـردم افغانسـتان  آرامش و 

زندگـی صلـح آمیـز مـی خواهنـد، انزجـار خویـش را از 

تـداوم کشـتار و جنـگ ابـراز مـی منایـد. صلـح پایـدار 

و نظـم سیاسـی کـه بتوانـد خواسـته هـای متـام مـردم 

افغانسـتان را تأمیـن منایـد از آرزوی هـای ایـن مـردم 

اسـت. لـذا مـردم افغانسـتان از کشـور هـای منطقـه 

و همسـایگان خویـش نیـز توقـع دارد بـا نـدای صلـح 

خواهانـه مـردم افغانسـتان هم صـدا گردد. افغانسـتان 

بـا ثبـات و مبتنـی بـر نظـام سیاسـی دموکراتیـک بـه 

سـود همـه ملـت هـا و دولت هـای منطقه خواهـد بود. 

ایـن موضـوع در چنـد نکتـه توضیـح داده خواهـدد.

آمـدن صلـح و تأمیـن صلـح پایـدار در افغانسـتان 

و  جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  موجودیـت  همچنـان  و 

مـردم سـاالر بـه صلـح در منطقـه و ثبات اقتصـادی در 

منطقـه کمـک می منایـد. افغانسـتان تهـی از جنگ و 

بحـران زمینـه ایـن را فراهـم خواهـد کـرد تـا جغرافیای 

گـردد.  منطقـه  در  اقتصـادی  گـره¬گاه  افغانسـتان 

منطقـه وسـیع جنوب رشق آسـیا که شـدیداً بـه کمبود 

منابـع انـرژی مواجـه اسـت، در صورتیکـه افغانسـتان 

در  جمهوریـت  و  قانـون  حاکمیـت  بـا  و  آمیـز  صلـح 

منطقـه وجود داشـته باشـد؛ این موضـوع تأمین انرژی 

ارزان بـرای کشـور هـای جنوب رشق آسـیا به سـهولت 

انـرژی آسـیای  بـزرگ  اتصـال حـوزه  قابـل اجراسـت. 

مرکـزی بـه بـازار مـرف در حـوزه جنوب رشق آسـیا از 

طریـق خـاک افغانسـتان بـرای هر سـه حوزه و هر سـه 

جهـت منفعـت آور اسـت. همچنان تأمیـن راه ترانزیتی 

و انتقـال مـواد و کاالهـای حـوزه جنـوب رشق آسـیا بـه 

منطقـه بـزرگ آسـیای مرکـزی اهمیـت دیگریسـت کـه 

افغانسـتان صلـح آمیـز و دارای نظام سیاسـی منعطف 

و همسـو بـا نظـام بیـن املللـی آن را مسـاعد خواهـد 

کـرد. اگـر در افغانسـتان تـداوم بحـران و یا نظـام های 

سیاسـی ایدئولوژیک و تندرو قرار داشـته باشـد اینکار 

هرگـز صـورت نخواهـد گرفـت و حتـی خطر بزرگیسـت 

همسـایگان  و  منطقـه  هـای  کشـور  حاکمیـت  بـرای 

افغانسـتان؛ چنانچـه ایـن تجربـه در تاریـخ نـه چندان 

دور افغانسـتان و کشـور هـای منطقـه و همسـایه بـه 

در  کـه  افغانسـتان  لـذا  دارد.  وجـود  آشـکار  صـورت 

و  گـردد  مسـتحکم  و  برقـرار  جنـگ  بجـای  صلـح  آن 

افغانسـتان دارای نظـام سیاسـی مردم سـاالر و همگرأ 

بـا نظـام بیـن املللـی و نظـم جهانـی موجـود باشـد 

در گام نخسـت بـه سـود مـردم در داخـل افغانسـتان 

و در قـدم بعـدی بـه نفـع کامـل کشـور هـای منطقـه 

و همسـایه هـای افغانسـتان خواهـد بـود.  افغانسـتان 

ظرفیـت هـای قـوی دارد کـه بـا داشـن نظام سیاسـی 

بـا  منعطـف  حـال  عیـن  در  و  قانونـی  و  دموکراتیـک 

اصـول و مقـررات جهانـی و منطقـوی، در نظم جهان و 

در ثبـات منطقـه نقش اساسـی بازی کنـد. همچنانکه 

در ایـن چهـل و سـه سـال بحـران این نقش بـه صورت 

کامل منفی و آسـیب زأ بوده اسـت. افغانستان و کشور 

هـای همسـایه آن شـباهت متـام دارد بـه اینکـه یـک 

کوچـه¬ی باشـد که در آن ده خانه قرار داشـته باشـد. 

یکـی از ایـن خانـه هـا از هر حیـث دچار مشـکات و نا 

آرامـی باشـد و حتـی در اکـر مواقـع آتـش سـوزی در 

مقدمه

افغانسـتان، با جود شـکوه و عظمـت تاریخی، اکنون 

یکـی از عقـب مانده ترین کشـورهای جهان محسـوب می 

گـردد. هـر زمـان کـه سـازمان ملـل و سـایر سـازمان هـای 

بیـن املللـی لیسـت کشـورهای عقـب مانـده را منتـر 

کننـد، افغانسـتان بـا شـاخص هـای ثابـت کمبـود غـذا، 

رفتارهـای خشـونت آمیـز، بیشـرین میـزان تولیـد مـواد 

مخـد، خطرنـاک تریـن کشـور بـرای زن و کـودک بـا نـرخ 

بـاالی بـی سـوادی و نبـود خدمـات بهداشـتی در صـدر 

جـدول جهـان قـرار مـی گیـرد. امـا زمانیکـه بـه گذشـته 

هـای دور و قدیمی افغانسـتان نگاه می کنیم، این کشـور 

از نظـر توسـعه اجتامعـی، فرهنگی، سیاسـی و اقتصادی 

یکـی از کشـورهای پیشـگام و قـدرت منـد جهـان بـوده 

اسـت. ایـن رسزمیـن در دوره هـای قبـل و بعـد از اسـام 

نـه تنهـا مرکـز سیاسـت و تجـارت بـوده بلکـه  مهـد متدن 

و علـم و اندیشـه نیـز بـوده اسـت. هرچند تغییـرات زیادی 

در قلمـرو و وسـعت جغرافیـای ایـن کشـور در طـول تاریخ 

بوقـوع پیوسـته اسـت و طی قـرون متامدی با حـدود های 

گوناگـون و نـام هـای مختلف به شـمول آریانا، خراسـان و 

افغانسـتان یاد شـده اسـت اما رسزمین کنونی و شهرهای 

ماننـد بلـخ، هـرات و غزنـه بعنـوان مرکـز اصلـی سیاسـت 

و متـدن هـای آریایـی و خراسـانی نقـش ایفـا منـوده انـد. 

بلـخ، حتـی قبـل از رسزمیـن آریانـا،  از شـهرهای مهـم و 

ام البـاد شـهرهای مـرق زمیـن محسـوب مـی شـده که 

قدمـت تاریخی آن به 2000 تا 5000 سـال قبل از میاد 

مـی رسـد.  بعـد از تسـلط اسـام و حضـور مسـلامنان در 

این کشـور، شـهرهای افغانسـتان به عنوان مرکز سیاسـی 

زمیـن شـامل کشـورهای  فرهنگـی کشـورهای مـرق  و 

آسـیای میانـه ، شـبه قـاره هنـد ، ایـران و فراتـر از آن تلقی 

مـی گردیـده اسـت. بعنوال مثـال، بلـغ مهد دانشـمندان 

و شـاعران بزرگـی ماننـد رودکی، دقیقی، ابوعلی سـینای 

بلخـی، ابوسـعید بلخـی و غیـره دال بـر شـگوه فرهنگـی 

و عزمـت تاریخـی و متدنـی ایـن مرزبـوم دارد. غزنـی نیـز 

عمـده  مراکـز  از  تنهـا  نـه  غزنویـان  امپراتـوری  زمـان  در 

سیاسـی جهـان اسـام بـه شـامر مـی رفـت بلکـه مرکـز 

انتقـال فرهنـگ از رشق بـه غـرب بـه شـامر مـی رفـت و بر 

اسـاس شـواهد تاریخـی، سـلطان محمـود غزنـوی مـدت 

۳۴ سـال از ایـن شـهر، فتوحـات خویـش را در نقاطـی 

اداره  فـارس  و  میانـه  آسـیای  ماننـد: هندوسـتان،  دوری 

و رهـری مـی کـرد. بـه لحـاظ فرهنگـی، ایـن شـهر مهـد 

شـاعران معروفـی چـون سـنایی غزنـوی، ابونـر فارسـی، 

حسـن غزنـوی، نظامـی عروضی و دانشـمندان مشـهوری 

چـون ابوریحـان البیرونی و سـتاره شناسـان و ریاضیدانان 

معروفـی بـوده اسـت.این شـهر زمانی حدود 400 شـاعر و 

هـزار مدرسـه داشـته و مرکـز تجمع دانشـمندان بسـیاری 

بوده که بیشـرینه به ترویج دین، فرهنگ، شـعائر و سـنن 

اسـامی مـی پرداختـه انـد، از ایـرو غزنـی بـه صفت یکی 

از مراکـز عمـده و حایـز اهمیت در گسـرش دامنۀ اسـام 

در جهـان تلقـی مـی شـود. گنبـد ها، منـاره هـا و زیارتگاه 

هـای غزنـی هـر چنـد امـروزه توجـه چندانی بـه آن صورت 

منـی گیـرد، حکایـه گـر یـک دورۀ شـگوفای علـم، عرفان، 

هـر، ادب، صنعـت و مدنیـت اسـت. به لحـاظ اقتصادی، 

غزنـی در عهـد غزنویان به صفت شـاهرگ تجارتی در سـه 

راه تجارتی، در رشق به سـمت الهور، سـند و هندوسـتان، 

در غـرب بـه سـمت هـرات، نیشـاپور، تریـز و مراغـه و در 

شـامل بـه سـمت مـرو، بخـارا و سـمرقند قرار داشـت. 

بـا توجـه بـه ایـن شـکوه و عزمـت تاریخـی، سـوال 

اصلـی مقالـه ایـن اسـت کـه چـه عوامـل باعـث شـده کـه 

افغانسـتان از چنـان شـکوه و عزمـت تاریخـی، بـه چنیـن 

درماندگـی و عقـب ماندگـی افتـاده اسـت؟ چـه چیـزی 

شـهرها و ام القراهـای کشـورهای اسـامی و مـرق زمین 

را بـه  ام القـراء وحشـت و خشـونت مبـدل منـوده اسـت؟ 

تاریـخ  سـوال  برزگریـن  از  یکـی  سـوال  ایـن  هرچنـد 

افغانسـتان بـوده و جـواب آن مرتبـط بـا عوامـل و موانـع 

مختلـف از قبیـل عوامـل اجتامعـی، سیاسـی، اقتصادی، 

فرهنگـی، جغرافیایـی و دخالت کشـورهای امپریالیسـتی 

بـر مـی گـردد، امـا هـدف از ایـن نوشـتار بررسـی عامـل 

یـا موانـع اقتصـادی توسـعه سیاسـی در افغانسـتان مـی 

باشـد بـه امیـد اینکه بتـوان گامـی کوچکی در این مسـیر 

برداشـته شـود.

مفاهم و شاخص ها:

مفهوم توسعه 

از نظرکانـت، توسـعه یافتگـی عبـارت اسـت از خروج 

آدمـی از نابالغـی؛ برخـاف نابالغـان و اطفـال کـه نیـاز به 

حامـی و پـدر و مـادر دارد. از نظـر مایـکل تودارو کشـوری 

که بتواند نیازهای اساسـی خویش را براورده بسـازد کشور 

توسـعه یافتـه تلقـی می گرد. منظـور از نیاز های اساسـی 

جامعـه  کـه  اسـت  فرهنگـی  و  فکـری  مـادی،  واقعیتـی 

برحسـب آن، از طریـق ترکیـب های اجتامعـی، اقتصادی 

و سیاسـی امکانـات و وسـایل الزم را بـرای بدسـت آوردن 

زندگـی بهـر تأمیـن مـی کنـد. بـه عبـارت دیگـر، توسـعه 

عبارت اسـت از مجموعه ی تغییرات آرام جامعه شناسـانه 

و سیاسـی کـه در طـول یـک طـوره طوالنی رخ مـی دهد و 

بـار ارزشـی مثبـت دارد. بنـاء، در جامعـه توسـعه یافتـه نه 

تنهـا کیفیـت زندگـی به لحـاظ رفاه مـادی و فزیکی رشـد 

مـی کنـد بلکـه بـه لحـاظ فکـری، فرهنگـی و روانـی نیـز 

بهبـود پیـدا مـی کند.

ابعاد مختلف توسعه

 ابعـاد توسـعه عبارتنـد از: توسـعه اقتصادی، توسـعه 

سیاسـی، توسـعه فرهنگـی و اجتامعـی و توسـعه امنیتی. 

منی تـوان بـدون توجـه بـه كلیـه ابعـاد توسـعه، تنهـا بـه 

بـه  را  اولویـت بخشـید و دیگـر بخش هـا  از آن  جنبـه ای 

آینـده موكـول كـرد.

مفهوم توسعه سیاسی

یـک  امـا در  دارد  زیـادی  تعاریـف  توسـعه سیاسـی 

جمـع بنـدی کلـی، توسـعه سیاسـی در واقـع بـه معنـای 

افزایـش ظرفیـت نظـام سیاسـی بـرای پاسـخگویی هرچه 

بیشـر بـه نیازهـای جامعـه، حـل مشـكات آن و مدیریت 

تغییـرات اسـت بـه نحـوی كـه هرچـه بیشـر مطالبـات و 

درخواسـت ها بـه سیسـتم یعنـی نظـام سیاسـی منتقـل 

شـود و نظـام سیاسـی نیـز بـه بهریـن وجـه پاسـخگوی 

نیازها باشـد.  به عبارت سـاده تر، توسـعه سیاسـی عبارت 

اسـت از نظـام دموکراتیـک مبتنـی بـر انتخابـات منظـم و 

عادالنـه، رقابـت سیاسـی آزاد، منصفانـه و مسـاملت آمیز، 

حكومـت قانـون و حكمرانـی خـوب یـا بـه معنـای تفكیـك 

قـوا و فعالیـت احـزاب سیاسـی به شـمول جامعـه مدنی و 

سیاسـی.  ازادی 

مفهوم توسـعه اجتامعی:  جوزف اسـتیگلیتز توسـعه 

صلـح  حـل  بـرای  جامعـه  هـر  توانایـی  را  اجتامعـی  ی 

آمیـز تضادهـا بـه هنـگام اختـاف منافـع دانسـته اسـت.  

بانـک جهانـی توسـعه ی اجتامعـی را مبنـای دگرگونـی 

و  اجتامعـی   انسـجام  افزایـش  ی  زمینـه  در  سـاختاری 

پاسـخگو کـردن کارگـزاران و سـازمانهای صاحـب قـدرت 

دانسـته اسـت. برخـی دانشـمندان و سـازمان هـای بیـن 

املللـی، بر ابعاد دیگری از توسـعه اجتامعـی چون امکان 

کسـب شـغل، کارآفرینـی، ارتقای رفـاه مـردم، آزادی های 

فـردی و اجتامعـی، مشـارت، شـکل گیـری سـازمان های 

جامعـه مدنـی و کاهـش تبعیضهای مختلف  اشـاره منوده 

اسـت. مفهوم توسـعٔه اقتصادی: توسـعٔه اقتصادی عبارت 

اسـت از تغییـرات بنیادیـن در تنـوع اقتصـادی و ظرفیـت 

هـای تولیـدی اعـم از ظرفیت هـای فیزیکـی، انسـانی و 

اجتامعـی. بنـاًء، توسـعه اقتصـادی بـه تغییـرات کمـی و 

کیفـی بگونـه همزمـان اشـاره دارد.

توسـعه  اقتصـادی  موانـع  نظـری  چارچـوب 

افغانسـتان در  سیاسـی 

بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه تـا کنـون مطالعـه کلـی و 

نظـام منـد بـا نگـرش اقتصادی-تاریخـی بـر متامـی دوره 

صـورت  فرهنگـی  و  متدنـی  و  تاریخـی  سیاسـی،  هـای 

نگرفتـه وبعضـا بخشـهای از تاریـخ  بگونـه بریـده از پـس 

تاریخی-اقتصـادی ان مطـرح شـده اسـت،  زمینـه هـای 

ارائـه مطالـب توصیفـی و تحلیلی در یـک چارچوب نظری 

از اهمیـت و رضورت بسـیار مهمـی برخـور دار اسـت. بـا 

عنایـت بـه ایـن امـر، تـاش مـی شـود نخسـت چـار چوب 

هـای موجـود و مطـرح مورد بررسـی قـرار گرفتـه و از میان 

ایـن  تحلیـل  و  تبییـن  بـرای  مناسـب  نظریـه هـای  انهـا 

موضـوع بعنـوان چار چـوب پژوهش حارض انتخـاب گردد. 

و  اقتصـادی  توسـعه  مـورد  در  لیپسـت  نظریـه 

دموکراسـی

لیپسـت مدعـی اسـت کـه "هرچـه کشـوری مرفـه تر 

باشـد، احتامل دسـتیابی آن به دموکراسی بیشر است." 

نتایـج و یافتـه هـای تحقیقاتی لیپسـت نشـان بیانگر این 

نکتـه اسـت کـه  کشـورهای دموکراتیـک از شـاخص های 

اقتصـادی باالتـری برخور دار اسـت نسـبت به کشـورهای 

غیـر دموکراتیـک. یعنـی کشـورهای دموکراتیـک از میزان 

ثـروت، توسـعه صنعتـی، توسـعه شهرنشـینی و  باالتـری 

تحصیـات برخـور دارنـد. بـه نقـل از کتـاب الویـن. ی. 

سـو، لیپسـت بـرای تثبیـت ایـن مدعی گـزارش مـی دهد 

کـه نـرخ درآمـد رسانـه بـرای دموکراسـی هـای بـا ثبـات 

اروپایـی 695 دالـر، بـرای دیکتاتوری هـای اروپایی 308 

دالـر، بـرای دموکراسـی آمریـکای التیـن 171 دالر و برای 

دیکتاتـوری هـای آمریـکای التیـن 119 دالر مـی باشـد. 

دلیـل ار تبـاط توسـعه اقتصـادی بـر توسـعه سیاسـی از 

نظـر وی این اسـت که " توسـعه اقتصادی بـا ایجاد در آمد 

بیشـر، امنیـت اقتصـادی باالتر و تحصیات عالیه وسـیع 

تـر، اساسـا شـکل خـاص مبـارزه طبقاتـی را کـه زیـر بنـای 

دموکراسـی محسـوب مـی گـردد تعییـن مـی کنـد." عاوه 

برایـن، توسـعه صنعتـی و افزایـش مـراودات کاری باعـث 

مـی شـود کـه بین اقشـار و اقـوام مختلـف جامعـه تعامات 

بـه هـم پیـدا  تـر نسـبت  مثبـت کاری و شـناخت عمیـق 

منـوده و باعـث افزایش حسـن نیـت و کاهش شـکاف های 

اجتامعـی می گردد؛ در حالیکه طبقه پائین در کشـورهای 

فقیـر نسـبت بـه همتای خـود در کشـور های همتـای خود 

در کشـور هـای مرفه تر، موقعیت پائین تـری دارد. نابرابری 

در تقسـیم کاال، خدمـات و منابـع نیـز در کشـور های فقیر 

بیـش از کشـورهای اسـت کـه از وفـور نسـبی برخوردارنـد. 

در نتیجـه، وقتـی طبقه پائین در کشـورهای فقیـر از طریق 

وسـایل جدیـد حمـل و نقـل و ارتباطـات، بـا شـیوه هـای 

بهـر زندگـی آشـنا مـی شـود، نارضایتـی در او نضـج گرفته 

و همیـن بـرای فراهـم سـاخن پایـه هـای اجتامعـی افراط 

گرایی سیاسـی کافی اسـت. از این رو، احزاب سیاسـی در 

کشـورهای فقیر، افراطی تر از احزاب مشـابه در کشـورهای 

بـا  اقتصـادی  توسـعه  دیگـر،  سـوی  از  باشـد.  مـی  مرفـه 

افـزودن بـه میـزان رفـاه و کاالی هـای مرفـی، بـه کاهش 

فاصلـه اجتامعـی میـان طبقـات بـاال و پاییـن کمـک مـی 

کنـد. از ایـن روز چشـم انـداز طبقـات پائین در کشـورهای 

ثرومتنـد نسـبت بـه سیاسـت نوعـا، وسـیعر، پچیـده تـر و 

اصـاح گرایانـه تـر نسـبت بـه سیاسـت دارند. 

متوسـط  طبقـه  بـر  بیشـر  ثـروت  اینکـه  دوم  نکتـه 

نیـز اثـر مـی گـذارد. در سـایه رشـد مسـتمر اقتصـادی و بـا 

گسـرش طبقـه متوسـط، آگاهـی اجتامعـی باالمـی رود، 

مهـارت و مشـارکت سیاسـی افزایـش مـی آیـد . در نتیجـه، 

جامعـه مدنی متشـکل شـده و نیـروی همسـنگی در توازن 

بـا قـدرت بوجـود مـی آیـد و در کل هامهنگـی و انسـجام 

سیاسـی بیشـر شـده و قدرت سیاسـی تلطیف مـی گردد. 

نکتـه دیگـر اینکـه طبقـه بـزرگ از طریـق احـزاب میانـه رو 

بـه تخفیـف  افراطـی،  و مجـازات گروهـای  و دموکراتیـک 

سـتیزها در جامـه نقـش مؤثـر ایفـا مـی کنـد. حـرف نهـای 

اینکـه لیپسـت ادعـا مـی کنـد کـه سیاسـت طبقـه بـاال نیز 

بـه نحـوی بـا ثـروت ملـی ارتبـاط دارد. در کشـورهای فقیر، 

رفتـار طبقـه بـاال بـا طبقـه پائیـن نوعـا بدیـن شـکل اسـت 

کـه انـرا عامـی و ذاتـا فرودسـت تلقـی منـوده و در مقابـل 

خواسـت و حقـوق آنـان کـه اغلـب موجـب تشـدید عکـس 

العمـل هـای افراطگرایانه آنهـا می شـود، مقاومت می کند 

امـا در کشـورهای مرفـه کـه دارای منابـع کافـی اقتصـادی 

مـی باشـد، بـرای طبقـه بـاال راحـت تـر اسـت کـه بخشـی 

از حقـوق طبقـه یائیـن را گسـرش داده و جلـو نـزاع هـا و 

کشـمش هـای ناشـی از منابـع کمیـاب را بگیـرد. باتوجـه 

بـه نظریـه لیپسـت، چنیـن برداشـت مـی شـود کـه نـه تنها 

دموکراسـی  و  اقتصـادی  توسـعه  میـان  مسـتحکم  پیونـد 

وجود دارد بلکه توسـعه اقتصادی مقدم بر توسـعه سیاسـی 

بـوده و بقـول مارکـس بعنوان زیربنا و سـنگ زیرین توسـعه 

سیاسـی نقـش ایفـا مـی کند.

داخـل ایـن خانه فوران بکند. در این حال همسـایگان 

آن منـزل چـه خواهـد کشـید. آیـا آرامـش دیگـران نیـز 

موتأثـر خواهـد شـد؟ آیا فرصـت های توسـعه بخش که 

بـرای آن کوچـه بایسـت در نظر گرفته شـود با بنبسـت 

هـای جـدی رو بـرو نخواهـد شـد؟ پاسـخ این سـواالت 

همـه مثبـت انـد و بـا تأسـف در متامـی ابعـاد منطقه و 

کوچـه نـا آرامـی را تجربـه مـی کننـد و از فرصـت هـای 

خـوب و مرقـی بخش محـروم خواهند شـد. لذا جنگ 

افغانسـتان، جنگیسـت که در آن همه منطقه و کشـور 

هـای همسـایه بـه نحـوی دخیـل انـد و از ایـن جهـت 

فضـای مملـو از بحـران بوجـود آمـده اسـت. بـه همیـن 

پیامنه، صلح افغانسـتان نیز وابسـته اسـت به خواسـت 

و اراده قاطـع کشـور هـای همسـایه، منطقـه و جهـان؛ 

پـس اگـر منطقـه بـا ثبـات و صلـح آمیـز و رو به توسـعه 

را داشـته باشـیم آنچـه را کـه بـرای کشـور خـود و برای 

ملـت خـود منـی پسـندیم بـرای کشـور همسـایه کـه 

دود آن بـه چشـامن سـایر همسـایگان نیـز رفتـه/ مـی 

رود، نپسـندیم. مـا زمـان منطقـه صلـح آمیـز و بـا ثبات 

مـی توانیـم داشـته باشـیم کـه در هیـچ یکی از کشـور 

هـای همسـایه ما بحـران و جنگ وجود نداشـته باشـد 

و یـا جنـگ را نخواهیـم.  افغانسـتان از لحاظ سیاسـی 

و مدیریـت بـزرگ جمعـی، همسـو و مطابـق بـه میـل و 

نظـم جهانـی، تأمیـن کننـده منافـع کان منطقـوی و 

جهانیسـت؛ نـه افغانسـتان افراطیـت و تحجـر گرایـی. 

منعطـف  نظـام  دارای  و  دموکراتیـک  افغانسـتان  بـا 

و  سـازنده  تعامـات  توانـد  مـی  منطقـه  جمهوریـت، 

توسـعه بخـش داشـته باشـد؛ امـا بـا افغانسـتان که در 

آن هـر روز آن بـا کشـتار و شـعله کشـیدن آتـش جنـگ 

صبـح گـردد و تـا بـه شـام ادامـه داشـته باشـد؛ هرگـز 

بـا افغانسـتان  یـا  جـای تعامـل باقـی نخواهـد مانـد. 

کـه در آن نظـام هـای منحـط و عقـب گـرای سیاسـی 

حاکمیـت داشـته باشـد بـه یقیـن کشـور هـای منطقـه 

و همسـایگان منـی توانـد کار و تعامل انسـانی داشـته 

باشـند. زیـرا آنـگاه عـده¬ی از کشـور هـا و ملـت های 

منطقـه و همسـایه از دیدگاه آن افغانسـتان، دشـمن و 

بیـرون از دایـره دوسـتی قـرار خواهـد گرفـت. دیـدگاه 

را  وسـیع همـکاری  دامنـه¬ی  افراطیـت هرگـز  هـای 

بـا انسـان هـا بـاز نخواهـد داشـت و بـر خـاف نظـم 

بیـن املللـی و قـرارداد هـای جهانـی، کشـور هـای را 

دشـمن و غیـر قابـل تحمـل تعریـف خواهـد کـرد. لـذا 

منطقـه ثباتـش و همـکاری هـای توسـعه محـورش در 

هاسـت.   کشـور  متامـی  پایـدار  صلـح  و  آرامـش  گـرو 

افغانسـتان با سـیامی جمهوریـت، انعطـاف پذیری در 

حـوزه هـای مختلف تعامـات خویش داشـته/ دارد. در 

حـوزه کشـور هـای همسـایه و منطقـه و همینطـور در 

بخـش بزرگ جهانی، افغانسـتان دارای نظام سیاسـی 

قانـون محـور و مـردم سـاالر هرگـز بـه ُدهـل تضـاد و 

تقابـل و دشـمنی منـی کوبـد؛ زیـرا ماهیـت ایـن نظام 

سیاسـی همگرایـی هـای توسـعه محـور و مرقـی را در 

سـطح جهانـی و منطقـوی القأ مـی مناید. افغانسـتان 

بـا نظـام سیاسـی جمهوریـت و سـاختار های سیاسـی 

مطابـق بـا واقعیـت هـای اجتامعـی و فرهنگـی شـان 

همـواره در نظـم همسـایگان و منطقـه کوشـاه بـوده و 

ایـن امـر حـد اقـل در ایـن دو دهه بـه صـورت واضح به 

اثبـات رسـیده اسـت. بنابر این داشـن افغانسـتان که 

در آن صلـح پایـدار حاکـم و نطفـه جنـگ خوشـکانده 

شـود و مدیریـت سیاسـی سـامل بـر بنیـاد اصـول نظام 

سیاسـی جمهوریـت خلـق گـردد، کانـون خواهـد شـد 

ثبـات منطقـه و توسـعه منطقـه و کشـور هـای  بـرای 

همسـایه افغانسـتان.  

صلح و جمهوریت در افغانستان،عامل ثبات منطقوی
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افغانستان در  اقتصادی توسعه سیاســی  بر موانع  نگرشــی 
 محمد ظاهر اکبری
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 بازی با اعداد              3294
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3189    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3465
وزیرسفید را در خانه  h3 حرکت دهید. 

3494

جواب هدف         2942

  

 
مل

ش

د ر

هنرو

ثور
باید از کارهای تجاری امروز اجتناب کنید، زیرا که شانس موفق شدن تان بسیار 
کم اســت. از حدس و گمان مالی اجتناب کنید. از طرف دیگر، زندگی عاطفی 

تان برای شما رضایت خاصی را به ارمغان می آورد.

جوزا
احتماال به دالیل یکسری شکست در کسب و کارتان نامید باشید، از این موضوع 
تعجب خواهید کرد که آیا ارزش این همه نامیدی را دارد. شجاعت و اعتماد به 

نفس خود را از دست ندهید! 

سرطان
امروز صبح ممکن اســت کالفه باشــید زیرا قصد رفتن به سفری را داشتید 
امــا رئیــس تان این ســفر را لغو کرده اســت. این مشــکل را وارد حیطه 
همــکاران تــان نکنید! امــروز بعد از ظهر بیشــتر به شــریک عاطفی تان 

کنید. توجه 

اسد
امروز برای کارهای حرفه ای روز مناســبی اســت. ممکن است ترفیع و پاداشی 
بگیرید. پروژه های فکری تان رضایت خاصی را برای شما به ارمغان می آورد. 

سنبله
مود بدی دارید زیرا با مشکالت مالی زیادی مواجه می شوید ، و تمایل دارید که 
خودتان را از اطرافیان جدا کنید. امروز برای شــروع کارهای تجاری روز مناسبی 

نیست. 

حمل
ممکن است عصبی باشید و با همه اطرافیان قطع ارتباط کنید. باید بیشتر درک 
کنید و رابطه خود را با شریک احساسی دوستان تان خراب نکنید. امروز بعد از 

ظهر افراد خانواده شما را سوپرایز خواهند کرد. 

میزان
رابطه با شــریک عاطفی تان خیلی خوب پیش مــی رود. امروز صبح خانم 
جوانی را مالقات می کنید که بعدا نقش مهمی در زندگی تان بازی خواهد 
کرد. وظایف شــخصی تان را جدی بگیرید! شــما در خطر اشــتباه کردن 

هستید.

عقرب
امروز صبح ممکن است تصمیم به خرید یک دستگاه گران قیمت را بگیرید. 

شریک عاطفی تان از خرید آن بسیار خوشحال خواهد شد.

قوس
فرصتــی دارید که به کســب و کار جدیدی بپیوندیــد. از گرفتن تصمیمات 
عجوالنه اجتناب کنید! ممکن است قادر به گرفتن تصمیم گیری های سریع 

و متمرکز شدن نباشید. 

جدی
نتایج تالش هایی که داشــتید نمایان خواهد شــد. مصمم هستید و همین 
اراده اعتبار شماست. به زندگی عاطفی تان توجه کنید! شریک عاطفی تان 

احساس می کند که نادیده گرفته شده است.

دلو
روابط با دوستان و بستگان تان بسیار مطلوب است. امروز صبح ممکن است با یک 
خانم جوان مالقات کنید کسی که مدت هاست او را ندیده اید. زمان خوبی برای 

برخورد با مشکالت سالمتی که یکی از بستگان دچارش شده است می باشد.

2943

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

وجود داشته باشد.
 12 کلمه: خوب 

 16 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

جمــعـ  جماعتـ  معراج 
ـ عجــبـ  برجـ  رجبـ  
جابر ـ جبــار ـ تجارب ـ 
باج ـ عاج ـ جرم ـ ارج ـ 
جبر ـ تاجر ـ اجر ـ جامع 

ـ مجرب.
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 غضنفر کاظمی

حوت
به نظر می رسد که مود خوبی دارید و در بهترین حالت هستید. روابط با دیگران 
بسیار عالی پیش می رود. می توانید در بخش های مالی و تجاری موفق باشید. 

سعی کنید که از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید.

 شطرنج                     3466

ا

آبـ  ابرکـ  بختیارـ  پیســهـ  تیشــهـ  ثریاـ  جهانیـ  چیدهـ  حوزهـ  
خیره ـ دیندار ـ ذلیل ـ ریل ـ زیتون ـ ژورنال ـ سیما ـ شیلنگ ـ صیانت 
ـ ضربه ـ طومار ـ ظرفیت ـ عودت ـ غوری ـ فیوز ـ قول ـ کدر ـ گونیا ـ 

لوله ـ میمنت ـ نیم خیز ـ ویژه ـ هیچکس ـ یمن.

ژ و ر ن ا ل ی ل ذ ص ض آ

ی ن ا ه ج ت ی ش ه ط ظ پ

ز و آ ا ی ر ث ک ب ز ذ گ

پ ت م ت آ ی ر ا م و ط ح

ی ی ق د ر ب س د ه د ی چ

س ز ث و ا ح د ک ک ل ح گ

ه ژ غ ع ل ی ر ز چ ح و ن

ت ف ل ا گ م ن ذ د ی ز ل

ن ی م خ ی ز ژ و ژ ک ه ی

ا و ذ م ض ر ب ه گ پ ر ش

ی ز ن د ی ن د ا ر آ ی ث

ص ت ی ف ر ظ ر ا ی ت خ ب

خ

اعتصامی در جوانی های قاضی از این دنیا رخت بربسته است. 

طوری که در رسای وفات اعتصامی غزل رسوده و نیز این غزلش را خود یکی از 

بهرتین غزل های که تا هنوز رسوده است، می پندارد. 

یکی از چیزهای که برای خودم هم بسیار جالب افتاد و از خواندنش خیلی 

لذت بردم، همین رد و بدل کردن شعرهای محمد قاضی با افرادی مشخصی در 

دوران های مختلف بود: با دوستان و نزدیکان، همکاران در اداره، شعرای دوران 

معارصش و غیره. 

چیزی دیگری که در زندگی محمد قاضی اتفاق افتاده و بیشرت آن ها را در این 

کتاب هم آورده، رد و بدل کردن شعر با اطرافیانش است. اصال خیلی اوقات 

نامه های که می فرستاده هم در قالب شعر بوده. این نشان می دهد که محمد 

قاضی بر عالوه ای که یک مرتجم مطرح و خوب بوده، غزل رسای بسیار موفق 

هم بوده  است. خودش نیز می گوید در جوانی ها غزل های زیادی می رسوده، 

اما بعدها به ترجمه عالقمند شده  و این راه را پیش رفته  است. او در این راه 

موفق هم شده است. قاضی با آن که تنها فقط از زبان فرانسه به فارسی ترجمه 

کرده، اکنون اما یکی از موفق ترین و مطرح ترین مرتجامنی است که از خود آثار 

ارزشمندی بر جای گذاشته است. 

زمانی که این کتاب و رسگذشت زندگی یک انسانی که از هیچ رشوع کرده و 

با چه زحامتی بدین جا رسیده را خواندم فهمیدم که هیچ کسی همین طوری 

چیزی و یا کسی منی شود. دقیقا مصداق یک مرصع این شعر که »بی رنج، گنج 

میرس منی شود.« و مهم تر از آن، با خواندن خاطرات این مرتجم متوجه شدم که 

آدم ها برای رسیدن به هدف های بزرگ و بزرگ تری خود از هر سدی باید بگذرند 

و در اوایل از کارهای هرچند دور از شأن ننگ و عاری نداشته باشند. به باور 

من محمد قاضی با آن که در طول زندگی رنج های بسیاری کشیده، اما اکنون 

جاویدانه است. او با ترجمه کتاب های خوب کاری کرده است که دیگر تا دیرها 

از یاد نخواهد رفت. 

و سالمتی کامل کرده است.  واصف باخرتی در سال 1321 در بلخ زاده شد. 

او مکتب را در لیسه باخرت و لیسه حبیبیه در کابل خواند. سپس وارد دانشگاه 

کابل شده و در رشته زبان و ادبیات فارسی دری تحصیل کرد. باخرتی در ادارات 

و نرشیه های بسیاری کار کرد و پس از مدتی به آمریکا مهاجر شد.

از استاد واصف باخرتی تا اکنون مجموعه شعری و پژوهش های زیادی منترش 

شده که از مجموعه شعرهایش می توان به آفتاب هرگز منی میرد، از میعاد تا 

هرگز، از این آیینه بشکسته تاریخ، تا شهر پنج ضلعی آزادی، دیباچه یی در 

فرجام، در استوای فصل شکسنت، مویه های اسفندیار گمشده، دروازه های بسته 

تقویم اشاره کرد. 

آثار پژوهشی و ادبی واصف باخرتی نیز از این قرار اند: رسود و سخن در ترازو، 

گزارش عقل رسخ، درنگ ها و پیرنگ ها، بازگشت به الفبا و اسطوره ای بزرگ 

شهادت که ترجمه شعر است. 

این قصه از چهار سال پپش است. من حدودا چهار سال قبل از امروز 

کتاب »خاطرات یک مرتجم« محمد قاضی را خواندم. یادآوری فیسبوک 

و خواندن کتاب ها با ترجمه نفیس او باعث شد که در این مورد و به 

پاس همه زحامت محمد قاضی یادداشتی هرچند رساپاکنده بنویسم. 

من پیش از خواندن »خاطرات یک مرتجم« این نویسنده هیچ کتابی با 

ترجمه وی نخوانده بودم. خواندن این کتاب و کمی هم جستجو در دیگر 

جاها دلیلی شد بر این که حتام و باید ترجمه هایش را تا آن جا که در 

دسرتس است بخوانم. 

چندی بعد با ترجمه محمد قاضی کتاب های »دن کیشوت« نوشته 

رسوانتس، »پرسک روزنامه فروش« نوشته اچ. دمی نیک، »سپید دندان« 

نوشته جک لندن را خواندم. حقیقتا ترجمه و نرث زیبایی این مرتجم برای 

من چیزهایی بسیاری برای یادگیری داشت.  

محمد قاضی مرتجم فارسی زبان ایرانی است. مرتجمی شهیر که با 

ترجمه کردن کتاب های زیاد نام پر آوازه ای را برای خود رقم زده است. 

قاضی در کتاب خاطرات خود، از دوران قبل از خودش، رشوع می کند: 

پدرش که بود. چند برادر بودند و چه بالیی بر رسشان آمد. پدر و 

مادرش را کي و چگونه از دست داد. عموهایش چگونه آدم های بودند. 

همه ی این موارد را به صورت سلسه وار، فرشده و با آب و تاب خاصی 

روایت می کند. تا این که رفته رفته به زندگی خصوصی خود می پردازد، 

از غریبی ها و بی کسی های خود قصه می کند. از این که با چه مشقتی 

درس خوانده و چه رنج های را متحمل شده  است. از کار در اداره آن  وقت 

ایران، حرف ها و گالیه  دارد. او در الیه های خاطراتش به خوبی نشان 

می دهد که آن وقت ها در ایران چه می گذشته  است. 

از قرار معلوم محمد قاضی با پروین اعتصامی، احمد شاملو، رسوش 

حبیبی و... هم دوره بوده  است. از آن جای که خود بیان می دارد، پروین 

افغانستان ما: منیژه باخرتی دخرت واصف باخرتی از شاعران مطرح و 

شناخته شده کشور در صفحه فیسبوکش اعالم کرده است که عمل 

جراحی استخوان پای استاد واصف باخرتی موفقانه سپری شده است.

منیژه باخرتی نوشته است که واصف باخرتی هفته قبل یک عمل 

جراحی استخوان پا داشت که موفقانه سپری کرده و اکنون مرخص شده 

است. 

وزارت اطالعات و فرهنگ نیز در خربنامه ای گفته است که محمد طاهر 

زهیر رسپرست این وزارت در یک متاس تیلفونی با منیژه باخرتی سفیر 

افغانستان در آژآنس بین املللی انرژی امتی و دخرت واصف باخرتی 

جویای احوال پدرش شده است. 

در خربنامه ای این وزارت آمده است که رسپرست وزارت اطالعات و 

فرهنگ برای واصف باخرتی شاعر و نویسنده مطرح کشور آرزوی صحت 

یادداشت

افغانستان ما: وزارت تحصیالت عالی اعالم کرده است که کتابخانه 

برقی دانشگاه بدخشان در یک مراسم رسمی گشایش یافت.

وزارت تحصیالت عالی افزوده است که در مراسم گشایش این 

کتابخانه، هیات رهربی دانشگاه بدخشان، مسئوالن مکتب 

آموزش های مسلکی و دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی در افغانستان 

و تعدادی از اعضای کادر علمی و اداری دانشگاه بدخشان، اشرتاک 

اشرتاک داشته اند.

این وزارت دوشنبه 17 جوزا با انتشار اعالمیه ای ترصیح کرده است که 

این کتابخانه به هزینه  ۱۵ هزار دالر امریکایی ایجاد شده است.

در خربنامه آمده است که در این کتابخانه 12 پایه کمپیوتر متصل به 

انرتنت تعبیه شده و در یک وقت گنجایش ۱۲ تن دانشجو را دارد.

در رشایطی که فناوری ارتباطی متام ابعاد زندگی اجتامعی برش را 

فرا گرفته است، ایجاد کتابخانه و فراهم کردن فرصت های دسرتسی 

به منابع دیجتالی کمک شایانی به تحصیل و تحقیق می کند. به قول 

خربنامه اکنون برای متام استادان و دانشجویان دانشگاه بدخشان 

سهولت دسرتسی به منابع دیجتالی فراهم شده است.

در خربنامه اما ذکر نشده است که این کتابخانه رصف به انرتنت وصل 

شده یا کتاب هم به صورت دیجیتالی در آن ذخیره شده است.

در خربنامه اما تاکید شده است که این کتابخانۀ برقی با انرتنت وصل 

است و دارای متام وسایل الزمی و رضوری می باشد.

پیش از این مرکز معلومات افغانستان که در دانشگاه مرکزی کابل 

توسط »نانسی دوپری« تاسیس شده بود، دارای منابع وافر دیجیتالی 

است و به منابع دیجیتالی دسرتسی دارد.

تا اکنون معلوماتی دقیقی در دست نیست که نشان دهد در افغانستان 

به شمول کتابخانه عامه به عنوان بزرگرتین کتابخانه افغانستان منابعی 

را دیجیتالی کرده باشد.

مینـی رسیـال »ممکن اسـت نابودت کنم« در مراسـم اهـدای جوایز 

بفتـای تلویزیونـی کـه شـب پیـش برگـزار شـد بـا ۲ جایـزه مهـم بـه 

خانـه رفـت. بـه گـزارش ورایتی، »ممکن اسـت نابودت کنم« سـاخته 

مایـکال کـول ۲ جایزه بفتای تلویزیونی را که شـب پیـش به برندگان 

اهـدا شـد از آن خـود کـرد. این مینی رسیال که سـاخته بی بی سـی 

و اچ بـی او اسـت جایـزه بهرتیـن مینـی  رسیـال را از آن خـود و جایـزه 

بهرتیـن بازیگـر زن را نیـز نصیـب مایکال کـول کرد.

در اهـدای جوایـز بفتـای تلویزیونـی »کرفـت« کـه در مـاه مـی اهـدا 

شـده بـود »ممکـن اسـت نابـودت کنـم« همـه جوایـز کلیدی شـامل 

و  نامـه  فلـم  نویسـندگی  تدویـن،  داسـتان،  کارگردانـی،  بهرتیـن 

اهـدای جوایـز  مراسـم  در  بـود.  کـرده  آن خـود  از  را  درام  رسیـال 

بفتـای تلویزیونی پل مسـکال برای بـازی در »مـردم معمولی« جایزه 

بهرتیـن بازیگـر مـرد را بـرد و در بخـش رسیـال درام هـم »مـرا هـم 

نجـات بـده« لنـی جیمـز بـه عنـوان برنـده شـناخته شـد. در مراسـم 

دیشـب »تـرب کوچـک« سـاخته اسـتیو مک کویین محصول مشـرتک 

بی بی سـی و آمـازون ۵ جایـزه بفتـا بـرد کـه شـامل گریـم و آرایـش 

مـو، طراحـی لباس، طراحی تولید، عکاسـی و نورپردازی و داسـتان 

بـود. در همیـن حال ماالچـی کربی جایزه بهرتیـن بازیگر مرد نقش 

مکمـل را بـرای »تـرب کوچـک« از آن خود کرد و جایـزه بهرتین بازیگر 

زن مکمـل هـم بـه راکـی آیـوال بـرای »آنتونی« رسـید.

جایزه بهرتین کمدی هم به »درون شامره ۹« رسید.

بـا گذشـت صدمیـن سـال از حمله نژادپرسـتانه تولسـا، تـام هنکس 

خواسـتار بیـان حقایـق در مورد این واقعه به دانـش آموزان آمریکایی 

شـد. تام هنکس در صدمین سـالگرد حمله نژادی تولسـا با انتشـار 

مقالـه ای در نیویـورک تایمـز خواسـتار تدریـس و بیـان حقایـق قتل 

عـام نـژادی تولسـا در سـال ۱۹۲۱ بـه دانش آمـوزان آمریکایی شـد. 

ایـن کشـتار طـی ۳۱ مـی  الی یکم جـون سـال ۱۹۲۱، در اوکالهام 

صـورت گرفـت و طـی آن حدود ۳۰۰ آمریکایی سـیاه پوسـت کشـته 

شـدند. ایـن بازیگـر در مقالـه اش می گویـد کـه بـه شـخص او در 

مـدارس، هیچگاه در مورد این قتل عام چیزی آموخته نشـده اسـت.

هنکـس نوشـته اسـت: هرگز یک صفحـه کتاب تاریخ در مـورد اینکه 

چگونـه در سـال ۱۹۲۱، گروهی از سفیدپوسـتان آشـوبگر جایی به 

نـام »بلـک وال اسـرتیت« را بـه آتش کشـیدند، ۳۰۰ شـهروند سـیاه 

را بـه قتـل رسـاندند و هـزاران آمریکایـی سـیاه پوسـت را در تولسـا 

بی خامنـان کردنـد، نخوانـده بودم.

ایـن بازیگـر گفتـه اسـت: ایـن اتفاقـی طبیعـی اسـت؛ زیـرا تاریـخ 

اغلـب بـه دسـت سفیدپوسـتانی مثـل مـن نوشـته شـده کـه تاریـخ 

سفیدپوسـتان را گفته انـد. در حالـی کـه تاریـخ سـیاه پوسـتان از 

جملـه وقایـع هولنـاک تولسـا از قلم افتاده اسـت. هنکـس در ادامه 

صحبـت هایـش اضافـه کـرد کـه ایـن واقعـه شـاید بـه ایـن علـت که 

درسـی بیـش از حـد صادقانه و دردنـاک از تاریخ بـرای دانش آموزان 

سفیدپوسـت جـوان بـوده، نادیـده گرفتـه شـده اسـت.

هنکـس اضافـه کـرده اسـت که عـالوه بـر حذف قتـل عام تولسـا در 

کتاب هـای درسـی دانش آمـوزان، صنعـت رسگرمـی هـم تـا پیـش 

کانـرتی«  »الوکرفـت  و   )Watchmen( »واچمـن«  از سـاخته شـدن 

)Lovecraft Country( در تبدیـل ایـن رویـداد بـه فلـم یـا رسیـال 

کوتاهـی کـرده بـود. هنکـس در پایان مقالـه درخواسـت می کند که 

بـه آمـوزش سفیدپوسـت گرایانه پایان داده شـود. او معتقد اسـت که 

تاریـخ آمریـکا کثیـف و آشـفته اسـت، اما آگاهـی از حقیقت مـردم را 

داناتـر و قدرمتندتـر می سـازد. تـام هنکـس نوشـته: ۱۹۲۱ حقیقت 

اسـت، دروازه ای بـه تاریـخ مشـرتک و متناقض منـای مـا.

گشایش کتابخانه برقی 
در دانشگاه بدخشان

ساخته مشترک »بی بی سی« و »اچ بی او« 
جایزه بهترین مینی سریال را از آن خود کرد

صحبت های بی پرده تام هنکس 
درباره تاریخ آمریکا

خاطرات یک مترجم؛ مترجمی با آثار بسیار ارزشمند

سریال

رویداد

رویداد

عمل جراحی واصف باختری 
از شــاعران مطرح زبان فارسی موفقانه سپری شد

رویداد



ژوزه مورینیـو مدعـی شـد دیـن هندرسـون آماده 

بـه عنـوان  تـا جانشـین داویـد دی خیـا  اسـت 

دروازه بـان شـاره یـک منچسـریونایتد شـود.

گذشـته  سـال  تابسـتان  در  هندرسـون  دیـن 

موفقیـت  سـال  دو  کـردن  سـپری  از  پـس  و 

بـه  یونایتـد،  شـفیلد  در  قرضـی  بـودن  آمیـز 

بـه  نیـز  فصـل  ایـن  در  و  بازگشـت  اولدترافـورد 

تنـاوب و بـه خصـوص در مقاطـع پایانـی فصـل 

توسـط اولـه گونـار سولسـر در ترکیـب اصلـی 

منچسـریونایتد هـم قـرار گرفـت. ژوزه مورینیـو، 

رسمربی سـابق شـیاطین رسخ معتقد است دین 

هندرسـون توانایـی تبدیـل شـدن بـه یـک دروازه 

بـان کالس جهانـی و ثابت منچسـریونایتد را در 

خـود دارد. ژوزه مورینیـو بـه نریـه تایمـز گفت: 

"مـن فکـر می کنم داوید دخیا و دین هندرسـون 

هـر دو دروازه بـان های خوبی هسـتند. البته من 

تصـور منـی کنم آنها دروازه بان هـای فوق العاده 

ای باشـند یـا دیـن هندرسـون هنـوز یـک پدیده 

نیسـت. امـا وقتـی مـی گویـم هنـوز نـه، یعنـی 

معتقـدم او در آینـده تبدیـل به سـنگربان بزرگی 

خواهـد شـد. مـن وقتی هندرسـون نوجـوان بود، 

با او در منچسـریونایتد آشـنا شـدم و همیشـه به 

یـاد دارم کـه او از من خواسـته بـود به طور قرضی 

راهـی تیم دیگری شـود. هندرسـون در آن مقطع 

مدعی شـد می خواهد در هنگام بازگشـت دروازه 

بـان اول یونایتـد لقـب گیـرد. هندرسـون وقتـی 

از ایـن هـدف خـود بـه مـن گفـت کـه چهارمیـن 

گزینـه دروازه یونایتـد بـود. او نوجوانـی بـا اعتاد 

بـه نفسـی فوق العاده بـوده و فکر مـی کنم آماده 

حضـور در ترکیـب اصلـی یونایتـد اسـت."

مورینیو دروازه بان اول یونایتد را انتخاب کرد!

ورزش
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در سـال ۲۰۱۶ از بوکوحرام منشـعب شد.

و  نیجریـه  ارتـش  میـان  درگیری هـا  و  جنـگ  جریـان  در 

گروه هـای اسـالم گرای افراطـی تـا کنـون بیـش از ۴۰ هـزار 

آواره شـده اند. نفـر  میلیـون  و ۲  نفـر کشـته 

از کشـته  پـس  میـالدی  در سـال ۲۰۰۹  ابوبکـر شـیکاو 

شـدن محمد یوسـف، رهـر و بنیانگـذار بوکوحـرام هدایت 

ایـن گـروه افراط گـرا را بـه عهـده گرفـت.

"دولـت اسـالمی غـرب آفریقا" که بـه داعش نزدیک اسـت، 

گـروه  رهـر  شـیکاو،  ابوبکـر  شـدن"  "کشـته  از  رقیـب  گـروه  یـک 

گـروه  و  نیجریـه  دولـت  اسـت.  داده  خـر  بوکوحـرام  افراط گـرای 

بوکوحـرام کـه در این کشـور فعالیـت دارد، هنوز به ایـن خر واکنش 

نداده انـد. نشـان 

گـروه افراطی "دولت اسـالمی غرب آفریقـا" از طریق بیانیه ای صوتی 

کـه در اختیـار خرگـزاری فرانسـه قـرار داده، اعـالم کـرد کـه ابوبکـر 

شـیکاو، رهـر بوکوحـرام در نرد با اعضـای این گـروه در جنگل های 

شـال رشق نیجریه کشـته شـده است.

در  بوکوحـرام  رقیـب  گروه هـای  از  آفریقـا"  غـرب  اسـالمی  "دولـت 

نیجریـه محسـوب می شـود. ایـن نخسـتین بـار نیسـت کـه از کشـته 

شـدن ابوبکـر شـیکاو سـخن مـی رود.

در ایـن بیانیـه گفتـه شـده اسـت کـه نیروهـای "دولت اسـالمی غرب 

آفریقـا" بـه خانـه شـیکاو حملـه کردنـد، او امـا موفـق شـد بـه همـراه 

سـتیزه جویان خـود بـه جنـگل  بگریـزد.

طبـق ایـن بیانیـه رهـر بوکوحـرام وقتـی خـود را تحت محـارص دیده 

بـرای نجـات نداشـته، ترجیـح داده کـه خـود را در  و هیـچ راهـی 

انفجـاری  خودخواسـته بکشـد.

بیانیـه صوتـی مزبـور کـه در اختیـار خرگـزاری فرانسـه قـرار گرفتـه، 

ظاهـرا توسـط ابومصعب برنـاوی، رهر "دولت اسـالمی غـرب آفریقا" 

خوانده شـده اسـت.

تـا کنـون نه گـروه افراط گـرای بوکوحرام به خر "کشـته شـدن" رهر 

خـود واکنش نشـان داده و نه مقامـات ارتش نیجریه.

با کاهش موارد ابتال به کرونا، 
ایالت های هند اقدام به بازگشایی کرده اند

بازی های لیگ برتر فوتبال در غزنی آغاز شد

دومین لیگ داخلی کرکت سریالنکا 
به علت ویروس کرونا به تاخیر افتاد

۱۰۰ رهبر سابق جهان: 
گروه ۷ هزینه واکسیناسیون کرونا در کشورهای فقیر را بپردازد

رسـانده اسـت، اما به گفته کارشناسـان تلفـات واقعی 

بسـیار بیشـر اسـت. بـا وجـود کاهـش مـوارد ابتـال، 

همـه ایالت هـا اقـدام بـه بازگشـایی نکرده انـد.

راجسـتان در شـال و کارناتـاکا، کـراال تامیـل نـادو و 

تالنگانـا در جنـوب همـه محدودیت هـا را تـا اواسـط یا 

پایـان ایـن هفتـه متدیـد کرده انـد. حتـی ایالت هایـی 

بازگشـایی  دوبـاره  و  تعدیـل  را  محدودیت هـا  کـه 

می شـوند از جملـه اوتار پـرادش، ماهاراشـرا و هاریانا 

ایـن کار را بـا احتیاط و در مراحل و رشایط مشـخصی 

انجـام می دهنـد.

آروینـد کجریـوال، وزیـر ارشـد دهلـی، گفـت کـه در 

بـه کرونـا  ابتـال  مـوارد  تعـداد  ادامـه کاهـش  صـورت 

او  شـد.  خواهـد  اعـالم  بیشـری  محدودیتهـای 

همچنیـن گفـت کـه دولـت ایـن کشـور بـرای مقابلـه 

بـا مـوج سـوم آمـاده می شـود. به عنـوان مثـال مروی 

دهلـی، بزرگریـن سیسـتم حمـل و نقـل رسیـع هند، 

روز دوشـنبه بـا نیمـی از ظرفیـت خود فعالیـت خود را 

از رس گرفـت. مغازه هـا و فروشـگاه های شـهر بـه نوبت 

بـاز می شـوند تـا ازدحـام مـردم در بازارهـا یـا داخـل 

مراکـز تجـاری را محـدود کننـد. در مومبـای مغازه هـا 

و رسـتوران ها می تواننـد دوبـاره بـاز شـوند امـا مراکـز 

قطارهـای  مانـد.  خواهنـد  تعطیـل  سـینا  و  خریـد 

محلـی کـه بـرای زندگـی این شـهر حیاتی اسـت فقط 

پـرادش  اوتـار  در  کار می کننـد.  بـرای چنـد سـاعت 

محدودیت هـای مربـوط بـه کرونـا در همـه مناطـق بـه 

جـز چنـد منطقـه برداشـته شـده اسـت. اما منـع رفت 

و آمـد هـر شـب و آخـر هفته هـا ادامـه خواهد داشـت.

ایالـت هاریانـا اجازه باز کـردن مغازه هـا، مراکز تجاری 

نبایـد  عبادتگاه هـا  امـا  اسـت  داده  را  عبادتگاه هـا  و 

بیـش از ۲۱ نفـر را همزمـان در خـود جـای دهنـد. 

هـم  میهانی هـا  و  جنـازه  تشـییع  عروسـی،  مراسـم 

بـرای گروه هـای تـا ۲۱ نفـر مجـاز اسـت.

هنـد  در  کرونـا  بـه  ابتـال  مـوارد  کاهـش  ادامـه  بـا 

ویـروس  کانـون  کـه  کشـور  ایـن  بـزرگ  ایالت هـای 

می دهنـد. کاهـش  را  محدودیت هـا  بوده انـد، 

دهلـی، پایتخـت و مومبـای )مببئـی(، مرکـز مالـی 

تـا حـدی  کـه  از جملـه شـهرهایی هسـتند   ، هنـد 

می شـوند. بازگشـایی  و  تعدیـل  را  محدودیت هـا 

ایـن اقـدام بعـد از مـوج سـهمگین دوم کرونـا در ایـن 

کشـور رخ می دهـد کـه بـا بـروز آن افزایـش ابتـال بـه 

افزایـش  بشـدت  آن  از  ناشـی  مرگ هـای  و  کرونـا 

یافـت و شـفاخانه هـا بـا کمبـود تخـت، دارو و حتـی 

اکسـیجن روبـرو شـدند.

امـا بـه دلیـل روند کند ترزیـق واکسـین و تهدیدهای 

ناشـی از انـواع جدیـد کرونـا، کارشناسـان همچنـان 

احتیـاط را توصیـه می کننـد.

از ۲۳۰ میلیـون دوز واکسـین  بیـش  تاکنـون  هنـد 

کرونـا را تزریـق کـرده اسـت بـا ایـن حـال تنهـا کمر 

از چهـار درصـد از جمعیـت ۱.۴ میلیـارد نفـری آن 

واکسـینه شـده اند. عرضه واکسـین در رسارس کشـور 

به صورت متناسـب صورت نگرفته اسـت. در شفاخانه 

هـای خصوصـی واکسـین بـا قیمـت بیشـری عرضه 

شـده اسـت کـه ایـن امـر باعـث شـده افـراد ثرومتنـد 

و کسـانی کـه در مناطـق شـهری زندگـی می کننـد و 

توانایـی پرداخـت هزینـه را دارند دسرسـی بیشـری 

به واکسـین داشـته باشـند. تردید نسـبت به واکسین 

بـه ویژه در مناطق روسـتایی هـم از چالش های دیگر 

در مقابلـه بـا کرونـا در ایـن کشـور بوده اسـت.

هنـد در روز دوشـنبه حـدود ۱۰۱ هـزار مـورد ابتـالی 

جدیـد و بیـش از ۲۴۰۰ مورد مـرگ را گزارش کرد که 

ایـن رقم بسـیار کمر از تقریبا ۴۰۰ هـزار مورد روزانه 

ابتـال اسـت کـه حـدود یک ماه پیـش ثبت کـرده بود.

ایـن کشـور تاکنـون حـدود ۲۸ میلیـون مـورد ابتال به 

کرونـا و ۳۴۹ هـزار مـورد مـرگ ناشـی از آن را به ثبت 

خـود بـا دیگـر احـزاب رقابـت خواهـد کـرد کـه 

آنـگال مـرکل دیگـر در صـدر ایـن حـزب نیسـت 

برعهـده خواهـد  را  آن  آرمیـن الشـت رهـری  و 

داشـت.

مسـیحی  دموکـرات  اتحادیـه  اصلـی  رقیـب 

در مـاه سـپتامر حـزب سـبز آملـان اسـت کـه 

پیشـبینی می شـود در انتخابات روز یکشنبه در 

ساکسـونی آنهالـت کمـر از ۷ درصـد از آرا را بـه 

خـود اختصـاص دهـد.

ایالـت ساکسـونی آنهالـت از ایالـت هـای آملـان 

رشقـی سـابق اسـت و بـا دو میلیـون و دویسـت 

هـزار نفـر جمعیـت، هشـتمین ایالـت آملـان از 

نظـر وسـعت اسـت. اتحادیـه دموکرات مسـیحی 

از زمـان اتحاد دو آملان در سـال ۱۹۹۰ اکرثیت 

پارملانـی را در ایـن پارملـان بـر عهـده داشـته 

اسـت. بـا پیروزی مجـدد این حـزب در انتخابات 

محلـی، ریرن هاسـلوف به عنوان رهـر این حزب 

کـاکان در جایـگاه رس وزیر ایالـت باقی خواهد 

ماند.

آنـگال  بـه رهـری  اتحادیـه دموکـرات مسـیحی 

ساکسـونی  ایالـت  محلـی  انتخابـات  در  مـرکل 

آنهالـت از رقبـای خـود پیشـی گرفتـه اسـت.

بـر اسـاس برآوردهـای اولیـه از نتیجـه انتخابـات 

میانـه  راسـت  حـزب  ایالـت،  ایـن  در  محلـی 

دموکـرات مسـیحی بـا کسـب ۳۶ درصـد از آرا از 

حـزب راسـت افراطـی آ اف د جلـو زده اسـت.

انتخابـات در ایالـت ساکسـونی آنهالـت آخریـن 

انتخابـات محلـی در آملـان اسـت کـه پیـش از 

مـی  برگـزار  سـپتامر  مـاه  پارملانـی  انتخابـات 

شـود.

آرای اتحادیـه دموکـرات مسـیحی در ایـن ایالـت 

بیشـر از پیشـبینی نظرسـنجی هـا بود.

برآوردهـا همچنین بیانگر کسـب ۲۲.۵ درصد از 

آرا به وسـیله حزب راسـت گرای آ اف د اسـت که 

رقیـب اصلـی حـزب خانـم مـرکل در ساکسـونی 

آنهالـت بود.

اتحادیـه  سـپتامر  پارملانـی  انتخابـات  در 

دموکـرات مسـیحی در حالـی برای حفـظ برتری 

پیکارهای دوش بانوان 
با شناسایی برترین ها به پایان رسیدند

رقابت های بدمینتون دیروز در والیت بامیان آغاز شد

کانـادا و جاپـان در ایـن نشسـت حضور خواهنـد یافت.

کرده انـد:  ترصیـح  خـود  نامـه  در  جهـان  سـابق  رهـران 

واکسـین های  اعطـای  از   ۲۰ گـروه  و   ۷ گـروه  »پشـتیبانی 

موجـود بـه کشـورهایی بـا درآمد متوسـط و کم، اعانه نیسـت، 

بلکـه هاهنـگ و در راسـتای منافع راهری همه کشـورهای 

عضـو خواهـد بـود.« بـه گفته آنان گـروه ۷ باید بـرای مقابله با 

همه گیـری کرونـا در رسارس جهان، به مدت دو سـال مجموعا 

۶۰ میلیـارد دالـر )سـاالنه ۳۰ میلیارد دالـر( اختصاص دهد.

از  کـه  بریتانیـا  سـابق  نخسـت وزیر  بـراون،  گـوردون 

امضا ءکننـدگان ایـن نامـه مشـرک اسـت، گفـت: »تقبل این 

هزینـه امری خیرخواهانه نیسـت، بلکه گامـی در راه حفاظت 

از خـود و بـرای جلوگیری از آن اسـت که ایـن ویروس بیش از 

پیـش شـیوع یابـد و بـه شـکل جهش یافتـه بازگـردد.«

او افـزود: »هزینـه ایـن کار ۳۰ پنـس )۴۳ سـنت(  در هفته به 

ازای هـر فـرد در بریتانیاسـت. ایـن هزینـه بسـیار کمـی برای 

دریافـت بهریـن بیمـه درمانی در جهان اسـت.«

یـک  بـا  همزمـان  جهـان  سـابق  رهـر  یکصـد  فراخـوان 

نظرسـنجی انتشـار یافتـه که سـازمان خیریه "صنـدوق نجات 

اسـت. داده  انجـام   )Save the Children( کـودکان" 

این نظرسـنجی نشـان می دهـد، تقبل و پرداخـت هزینه های 

واکسیناسـیون جهانی علیه کرونا از سـوی گروه ۷ از حایت 

باالیـی در افـکار عمومـی امریـکا، بریتانیـا، آملـان و فرانسـه 

برخوردار اسـت.

سـابق جهـان انتشـار یافته اسـت. آنـان در ایـن نامـه از گروه 

جـی ۷ خواسـته اند، هزینه هـای مربـوط بـه واکسیناسـیون 

کننـد.  تقبـل  را  جهـان  فقیـر  کشـورهای  در  کرونـا  علیـه 

فراخـوان ایـن یکصـد نفـر در آسـتانه برگـزاری نشسـت جـی 

هفـت منتـر می شـود کـه قـرار اسـت در روزهـای ۱۱ تا ۱۳ 

جـون بـا میزبانـی بریتانیـا برگزار شـود.

آنـگال مـرکل، صدراعظـم آملـان بـه همراه جـو بایـدن، رئیس 

جمهـوری امریـکا و همچنیـن رسان بریتانیا، فرانسـه، ایتالیا، 

وزیـران  و  نخسـت وزیران  جمهـوری،  رؤسـای  از  تـن  یکصـد 

امـور خارجـه سـابق جهـان گـروه ۷ را فراخواند  ه انـد کـه هزینـه 

واکسیناسـیون علیه کرونا در کشـورهای فقیر جهان را بر عهده 

بگیرنـد. نشسـت گـروه ۷ در روزهـای ۱۱ تـا ۱۳ جـون برگـزار 

می شـود. تونـی بلـر و گـوردون بـراون، از نخسـت وزیران سـابق 

بریتانیـا، بـان کـی مـون، دبیـرکل سـابق سـازمان ملـل متحـد 

و ۱۵ رهـر سـابق آفریقایـی از جملـه امضا ءکننـدگان نامـه ای 

هسـتند که از سـوی یکصد نفر از رهران و چهره های سیاسـی 

بازی هـای لیـگ برتـر در والیت غزنـی ۹۴ روز 

طول خواهد کشـید.

لیـگ نخسـت مسـابقات کرکـت نیـز بـه علت 

همه گیـری کرونـا بـا تاخیـر مواجـه شـد، امـا 

چنـدی بعـد در شـانزدم نوامـر تـا شـانزدهم 

دسـمر سـال ۲۰۲۰ برگـزار شـد.

سـال ۲۰۱۸ در میان ورزشـکاران ۲۰۶ کشور، مقام ششم 

را به دسـت آورده بـود.

کـه  اندازه یـی  آن  بـه  امـا  اسـت،  بـاال  "سـطح  افـزود:  او 

ورزشـکاران خارجـی قرنطیـن می شـوند یـک مـاه پیـش 

از رقابت هـای شـان، از مـا اینگونـه اسـت. مـا بـرای ایـن 

رقابـت، فقـط یـک تـا دو هفتـه متریـن دشـتیم."

مهدیه حسـینی، عضوتیم ملی دوش بانوان نیز می گوید: 

"سـال گذشـته هـم ویـروس کرونا بـود و یک سـال پیش تر 

هـم به علت مشـکالت امنیتی نتوانسـتیم چنیـن رقابت ها 

را برگـزار کنیـم. اگـر سـال یکبـار ایـن رقابت هـا را برگـزار 

کنیـم، دخـران رشـد می کنند."

شـدن  برداشـته  میـان  از  خواهـان  ورزشـکار  بانـوان 

اسـتند. دوش،  ورزش  فـراراه  چالش هـای 

شـکیال حسـینی، عضو تیم ملی دوش افزود: "خواسـتم از 

ریاسـت تربیـت بدنی این اسـت که زمینه را بـرای دخران 

بیشـر فراهـم کننـد و زمینه هـای اشـراک در رقابت های 

خـارج از کشـور را فراهـم کنند تـا بتوانیم بـرای وطن داران 

خـود مدال هـا از خـارج از کشـور، بی آوریم."

مسـؤوالن فدراسیون دوش از برگزاری پیکارهای این رشته 

در بخـش مـردان در آینـده نزدیک نیز خر می دهند.

بازی هـای لیـگ برتـر فوتبـال در والیـت 

غزنـی آغـاز شـد.

شـمس الدین عظیمی، رئیس فدراسـیون 

فوتبـال غزنـی گفـت که رقابت هـای لیگ 

برتـر فوتبـال در ایـن والیـت بـا اشـراک 

۱۰ تیـم آغاز شـده اسـت.

در ایـن مسـابقات تیم هـای پامیـر، اتحاد 

دعـوت،  اسـتقالل،  شـهادت،  شـامیر، 

سـنایی  امیـد  پیـرزاده،  آزادی،  جوانـان، 

اسـت  قـرار  دارنـد.  اشـراک  قلعه نـو  و 

برگشـت  و  رفـت  شـکل  بـه  تیم هـا  ایـن 

در ورزشـگاه والیـت غزنـی بـا هـم رقابـت 

کننـد.

لیـگ داخلـی کرکـت رسیالنـکا  دومیـن 

کـه قـرار بـود بـه سـی ام جـوالی برگـزار 

شـود، بـه علـت ویـروس کرونـا بـه تاخیـر 

افتـاد.

کرکـت بورد اسـرالیا در این  بـاره به رادیو 

آزادی گفـت وضعیـت کرونـا در رسیالنـکا 

عـادی نیسـت و افزایـش پیـدا کـرده بـه 

همیـن علـت بازی هـای لیـگ دوم کرکت 

بـه تاخیـر افتاد.

شـد،  برگـزار  در رسیالنـکا  بازی هـا  ایـن 

ایـن  در  کرونـا  همه گیـری  اکنـون  امـا 

کشـور در حال گسرش اسـت. بنابراین، 

امـارات متحـده عربـی ممکـن اسـت در 

مـاه سـپتامر میزبـان مسـابقات باشـد.

پیکارهـای دوش کـه از دو روز پیـش میـان بانـوان 

بـه روز  انـدازی شـده بودنـد،  به میزبانـی کابـل راه 

یک شـنبه )۱۶ جـوزا(، بـا شناسـایی ۱۸ دونـدۀ برتر 

در سـه ردۀ سـنی، بـه فرجـام رسـیدند.

در ایـن رقابت هـا، ۸۰ ورزشـکار دخـر از والیت هـای 

حضـور  کابـل  و  دایکنـدی  بلـخ،  کندهـار،  هـرات، 

داشـتند و در فاصله هـای ۱۰۰، الـی ۳ هـزار مـر بـا 

هـم، بـه رقابـت پرداختند.

ایـن پیکارهـا بـا گزینـش ۱۸ چهـرۀ برتـر در سـه رده 

پایـان  بـه  بانـوان،  دوش  ملـی  تیم هـای  بـه  سـنی 

رسـیدند. احمدفیـروز سـخی زاده، مربـی تیـم ملـی 

مـا،  "رقابت هـای  می گویـد:  بـاره  ایـن  در  دوش 

رقابت هـای انتخابـی بـرای تیـم ملـی بخـش بانـوان 

برگـزار  را  رقابت هـا،  فاصلـۀ  شـش  در  کـه  اسـت 

ایـن  در  رشکت کننـده  ورزشـکار  بانـوان  کرده ایـم." 

رقابت هـا، از برگـزاری ایـن رقابت ها پـس از یک وقفۀ 

سـه سـاله، خرسـند اسـتند.

نـازی یـاری، یکی از ایـن رقابت کننـده گان، قهرمان 

نُـه مرتبه یـی دوش ۱۰۰ مر کشـور اسـت.

نـازی در بازی هـای املپیـک جوانـان ارجنتایـن در 

2 گزینه جدید بارسلونا برای تقویت خط میانی
بارسـا کـه دیگـر از جذب سـتاره هالنـد لیورپول 

ناامیـد شـده، بـه دنبـال دو گزینـه دیگـر بـرای 

تقویـت خـط میانـی خود اسـت.

بارسـا بسـیار خوشـبین بـود کـه پس از سـه دور 

ایـن  بتوانـد  واینالـدوم  جورجینیـو  بـا  مذاکـره 

هافبـک هالنـد مـورد تقاضـای رونالـد کومـان را 

جـذب کنـد امـا بـه نظـر مـی رسـد او راهـی پی 

اس جـی خواهـد شـد.

دسـتمزد  تـا  گرفتـه  تصمیـم  نیـز  بارسـلونا 

پیشـنهادی خـود را باالتر نرد و در واقع تسـلیم 

پاریسـی شـد. باشـگاه  بـا  نـرد 

بـا از دسـت دادن احتالی واینالدوم، بارسـلونا 

حـاال روی دو هافبـک دیگـر مترکـز خواهد کرد.

روئیـز  فابیـان  کاتالونیـا،  رادیـو  ادعـای  طبـق 

لورنـزو  و  ناپولـی  باشـگاه  اندلوسـی  هافبـک 

مدنظـر  رم  آاس  ایتالیایـی  هافبـک  پلگیرینـی 

دارنـد. قـرار  بارسـا 

روئیز 25 سـاله گزینه شـاره یک بارسلوناست. 

او زمانـی بـرای بتیـس بـازی مـی کـرد و مـورد 

تقاضـای بارسـا و رئال نیـز قرار داشـت ولی این 

ناپولـی بـود کـه توانسـت او را به خدمـت بگیرد. 

در واقـع سـال 2017 بارسـا چیـزی تـا جذب او 

فاصلـه نداشـت ولـی بـا آمـدن کیکـه سـتین بـه 

بتیـس، روئیـز هـم ماندنـی شـد و یک سـال بعد 

بـا 30 میلیـون یـورو بـه ناپولی پیوسـت.

بـا از دسـت رفـن سـهمیه لیـگ قهرمانـان برای 

ناپولی در فصل گذشـته، او اکنون قصد جدایی 

دارد و باشـگاه ایتالیایی حارض اسـت او را با 50 

میلیـون یـورو واگـذار کند. روئیـز در حال حارض 

بازیکـن ثابت تیم ملی اسپانیاسـت.

پلگرینـی سـتاره ملـی پـوش رم نیـز دیگـر گزینه 

مـورد  سـخت  شـود  مـی  گفتـه  و  بارسلوناسـت 

توجـه لیورپـول هـم قـرار دارد. او تنها یک سـال 

دیگـر بـا رمـی هـا قـرارداد دارد و بایـد دیـد در 

نهایـت تصمیـم او چـه خواهـد بـود.

یک پیروزی مهم برای حزب آنگال مرکل 
در آخرین انتخابات محلی

است" شــده  "کشــته  م  ا بوکوحر فراطی  ا گروه  رهبر 

کرده انـد. اشـراک  میان سـاالن 
در ایـن رقابت هـا از بخش زنان حمیده علیـزاده، مقام اول، 
مارینـا منـوری مقـام دوم و آرزو صـدری مقام سـوم را از آن 
خـود کردنـد. در بخـش مـردان سـلیان آریا، واثـق دانش 
و محمدرضـا محمـدی بـه ترتیب مقام هـای اول تا سـوم را 

از آن خـود کردند.
در پایان رقابت ها برای برندگان جایزه داده شد.

رقابت های بدمینتون دیروز در والیت بامیان آغاز شد.
دیـروز  ترییت بدنـی  ریاسـت  سـخنگوی  پیـان  عـارف 
)دوشـنبه ۱۷ جـوزا( به رادیـو آزادی گفت در این رقابت ها 
کـه ۵۰ بازیکـن زن و مـرد اشـراک کردنـد، بـا میزبانـی 
وزارت دولـت در امـور صلح و ریاسـت تربیـت بدنی والیت 

بامیـان برگزار شـد.
و  جوانـان  نـو  جوانـان،  گـروه  سـه  رقابت هـا  ایـن  در 
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گنـدم  تـن   ۵۰۰ کـه  اسـت  کـرده  اعـام  مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت 

رسـید. دایکنـدی  والیـت  بـه  خوراکـی 

ایـن وزارت روز دوشـنبه 17جـوزا بـا نـر خربنامه ای گفته اسـت کـه ۵۰۰ تن گنـدم خوراکی 

کـه سـال گذشـته از سـوی وزارت زراعـت بـه منظـور رسـیدگی بـه افـراد فقیـر و متـرر از 

خشک سـالی و کرونـا در والیـت دایکنـدی تخصیص داده شـده بود، با همـکاری وزارت مبارزه 

بـا حـوادث طبیعـی، بـه ایـن والیـت منتقـل و در گـدام ریاسـت زراعـت تخلیه شـد.

ایـن کمـک در حالی فرسـتاده می شـود کـه چندی پیـش مسـئوالن در دایکندی گفتـه بودند 

کـه خشک سـالی شـدید در سـال جـاری خورشـیدی، زند گی مردم ایـن والیـت را مختل کرده 

و مشـکات زیـادی را بار آورده اسـت. 

محمدعلـی ارزگانـی، معـاون پیشـین مالـی و اداری والـی دایکنـدی، بـه رسـانه ها گفتـه بـود 

کـه براسـاس معلومـات کمیتـه  والیتـی مبـارزه بـا حـوادث، در حـال حـارض بیـش از ۱۰۸هزار 

خانواده  مترر از خشک سـالی در سـطح والیت دایکندی شناسـایی شـده اند. آقای ارزگانی 

افـزوده بـود کـه ایـن شـار خانواده هـا بـه کمک هـای عاجل غذایـی نیـاز دارند.

براسـاس معلومـات معـاون پیشـین والـی دایکنـدی، خشک سـالی در ایـن والیت به انـدازه ای 

جدی اسـت که در بسـیاری از ولسـوالی ها مزرعه  گندم و سـایر کشـتزارهای دهقانان خشـک 

شـده و بـه زمیـن ریختـه اسـت. بـا ایـن وصـف، باشـندگان دایکنـدی کـه از طریـق زراعـت و 

مالـداری امـرار معـاش می کننـد، می گویند که خشک سـالی شـدید سـال جاری بـه حاصات 

آن ها آسـیب بسـیار جـدی وارد کرده اسـت. 

همین طـور یافته هـای کمیتـه والیتـی مبارزه بـا حوادث نشـان می دهد که بیـش از ۸۰۰ هزار 

مواشـی مـردم نیز بـا نبود علوفه مواجه اسـت.

شـاری از خانواده هـای والیـت دایکنـدی نیـز در ماه های اخیر بـه دلیل خشکسـالی، خانه و 

کاشـانه خـود را تـرک کـرده و بـه شـهر های کابل، هـرات و یا دیگر کان شـهرها پنـاه برده اند.

جامعه شناسـان بـر ایـن باورنـد کـه اگـر بـه ایـن موضـوع توجـه جدی نشـود، بـه زودی شـاهد 

مـوج بـزرگ از مهاجرت هـا در داخـل کشـور رشوع می شـود.

گفتنـی اسـت کـه امسـال بـا توجـه بـه شـدت خشک سـالی در والیت هـای مختلف کـه در اثر 

آن در برخـی مناطـق، مـزارع گنـدم للمـی و آبی از بین رفته اسـت، مردم بیشـر به کمک های 

غذایـی نیازمنـد هسـتند؛ وزارت زراعـت در والیت هـا بـا توجـه بـه ایـن معضـل، از نهاد هـای 

دولتـی و دونر هـا خواهـان کمک هـای غذایی بیشـر شـده اسـت.
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پنجصد تن گندم خوراکی به دایکندی رسید لت و کوب کنندگان داکرتان 
شفاخانه محمد علی جناح 

بازداشت شدند

افغانستان عضویت سازمان اقتصادی پیکو را کسب کرد

 رییـس مجلـس نمایندگان می گوید که او در سـفرش به پاکسـتان توانسـته 
عضویـت سـازمان اقتصـادی بین الپارلمانی پیکو را برای کشـور کسـب کند.

میـر رحمـان رحمانـی رییس مجلـس نماینـدگان در نشسـت عمومی دیروز 
دوشـنبه )17 جـوزا( ایـن مجلس گفت: » افغانسـتان با امضای منشـور پیکو 
بـه طـور رسـمی عضویـت دایمی این سـازمان را بـه دسـت آورد و همچنین 

قـرار شـد که سـومین نشسـت پیکو سـال آینـده در کابل برگـزار گردد.«
آقـای رحمانـی افـزود، او هفته گذشـته بنا به دعوت رسـمی رییـس پارلمان 

پاکسـتان در دومیـن مجمع سـازمان اقتصادی پیکو، شـرکت کرده بود.
بـه گفتـه آقـای رحمانـی در ایـن نشسـت سـه روزه، روئسـای پارلمان هـای 
نیـز  تاجکسـتان  و  ازبکسـتان  آذربایجـان،  ترکیـه،  جمهـوری  کشـورهای 
اتصـال  و  اقتصـادی  همکاری هـای  بـه  راجـع  و  بودنـد  کـرده  اشـتراک 

گرفته اسـت. صـورت  مفیـد  و  اساسـی  بحث هـای  منطقـه ای 

او یـادآور شـد کـه در ایـن نشسـت، در رابطه به نقـش پارلمانهـا در افزایش 
تجـارت و اتصـال منطقـه، تاثیـرات شـیوع کویـد 19 بـر تطبیـق اهـداف 
توسـعه پایـدار در منطقه و پیشـرفت گردشـگری بـرای توسـعه و فقر زدایی 

نیـز گفتگو شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری جمهور؛ آقـای رحمانـی همچنین خاطر نشـان کرد 
کـه در حاشـیه دومیـن نشسـت پیکـو بـا روئسـای پارلمانی هـای جمهـوری 
آذربایجـان، جمهـوری  ترکیـه و جمهـوری  پاکسـتان، جمهـوری  اسـامی 
تاجیکسـتان، جمهـوری ازبکسـتان و وزیـر امور خارجـه پاکسـتان در رابطه 
بـه تقویـت روابـط دیپلماسـی پارلمانـی، دیدارهـای جداگانـه نیـز داشـته 
اسـت. سـازمان اقتصـادی پیکـو بـه تازگـی میـان 7 کشـور منطقـه ایجـاد 
شـده اسـت. ایران، پاکسـتان، ترکیه، تاجیکسـتان، اوزبیکسـتان، آذربایجان 

و قیرغزسـتان عضـو ایـن سـازمان اند. 

پولیـس کابل اعام کرده اسـت که کسـانی که 

چنـد روز پیـش داکران شـفاخانه محمد علی 

جنـاح در دشـت برچـی را لـت و کـوب کـرده بودنـد، توسـط 

پولیـس بازداشـت شـدند. پولیـس کابل دوشـنبه 17 جـوزا با 

نـر خربنامـه ای ترصیح کرده اسـت:» بـه تاریـخ ۱۳ جوزا در 

مربوطـات ناحیـه ششـم در یکـی از شـفاخانه ها هنگامی کـه 

یـک بیـار مصـاب به کرونـا فـوت شـد، داکـران و کارمندان 

صحـی توسـط اقـارب متوفـی لـت و کـوب شـدند و تجهیزات 

بـه  تـن  دو  گذشـته  روز  عـرص  برده شـد.  بیـن  از  شـفاخانه 

نام هـای گل محمـد و حبیـب اللـه توسـط پولیـس بازداشـت 

شـدند.« در خربنامه هشـدار  داده شده اسـت، هرکسی که در 

برابـر داکـران از تهدیـد و زور کار  گیـرد و بـه رسمایـه  صحـت 

نهادهـای  بـه  و  بازداشـت  کنـد،  وارد  خسـارت  افغانسـتان 

عدلـی و قضایـی سـپرده می شـود. خربنامـه تاکیـد می کنـد 

کـه در ایـن روزهـای دشـوار بایـد درکنـار چپـن سـفیدان بود 

و از آنـان حمیـت کـرد. پـس از ایـن حادثـه رئیـس جمهـور 

غنـی نیـز گفتـه بـود که لـت و کـوب داکـران در رشایطی که 

آنهـا شـب و روز بـا بیـاری همه گیـر کرونـا مبـارزه می کننـد، 

پیگـرد و تعقیـب قانونـی بـه دنبـال دارد. گفتنـی اسـت کـه 

داکـران زمانـی مـورد لت و کوب پـای وازان بیـاران کرونایی 

در شـفاخانه محمـد علـی جنـاح قـرار گرفتنـد کـه آکسـیجن 

بیاران متام شـده بود و مسـئوالن بخش آکسـیجن شفاخانه 

نیـز فـرار کـرده بودنـد. کمبـود آکسـیجن در روزهـا اخیـر بـه 

دلیـل افزایـش بیـاران کرونایـی در کابـل، یکی از مشـکات 

جـدی در درمـان بیـاری همه گیـر کرونـا شـده اسـت.

روز گذشـته وزارت صحـت از سـکتور خصوصـی خواسـته بـود 

لـزوم  انـدازه  بـه  را  آکسـیجن  خصوصـی  شـفاخانه های  کـه 

مـرصف کننـد تـا آکسـیجن کافی در دسـرس شـفاخانه های 

دولتـی نیـز قـرار بگیـرد.

 بیـاران مبتا بـه ویروس کرونـا، برخاف 

در  عامـه  صحـت  وزارت  کـه  وعده هایـی 

آغـاز موج سـوم ویـروس کرونا داده بود، با کمبود شـدید اکسـیجن 

و در برخـی از شـفاخانه ها بـا کمبـود تخـت دسـت و پنجـه نـرم 

می کننـد.

در  کرونـا،  ویـروس  سـوم  مـوج  بـا  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت 

اعـام  وزارت،  و  ریاسـت جمهـوری  ارگ  در  متعـدد  نشسـت های 

کـرده بـود کـه آمادگـی کامـل بـرای مقابلـه بـا مـوج سـوم ویـروس 

دارد. را  کرونـا 

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهور کشـور در نشسـت با مسـئوالن 

احمـد کـه یکـی از اقوامـش در یکـی از شـفاخانه های خصوصـی 

»قیمـت  گفـت:  افغانسـتان ما  روزنامـه  بـه  اسـت،  بسـری  کابـل 

اکسـیجن بـا طـا برابـر شـده؛ اگر نخریـم، بیار مـا می میـرد، اگر 

بخواهیـم بخریـم، پـول آنچنانـی نیسـت. ماندیـم که خدا بـا ما چه 

می کنـد.«

او بـا درماندگـی کامـل افـزود: »دسـت از دولـت شسـتیم، یکبار به 

شـفاخانه افغان جاپـان مراجعـه کردیـم، گفتنـد کـه نه جایـی برای 

بسـری داریـم و نه اکسـیجن.«

یـک  ایـن  از  پیـش  بیـاران می گوینـد کـه  و همراهـان  بیـاران 

بالـن اکسـیجن حـدود 500 افغانـی ارزش داشـت، ایـن قیمت به 

وزارت صحـت گفتـه بـود کـه حکومـت بـه خاطـر مهـار کـردن موج 

سـوم ویـروس کرونـا، آمادگی کامـل دارد.

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامه کشـور پیـش از موج 

سـوم کرونـا، گفتـه بـود کـه بـا وجـود اینکـه واقعـات ویـروس کرونا 

در افغانسـتان انـدک بـوده و وضعیـت خوشـبختانه تحـت کنـرول 

اسـت؛ امـا بـاز هـم مـا آمادگی هـای الزم را بـرای مهـار مـوج سـوم 

کرونـا گرفته ایـم.

اکنـون امـا برخـاف آمادگی هـا، اکـر بیـاران کویـد19، از نبـود 

اکسـیجن شـکایت دارنـد و می گوینـد کـه اکسـیجن نیسـت و اگـر 

هـم باشـد قیمت اکسـیجن بسـیار باالسـت.

1500 افغانـی رسـید. اکنـون برخـی از شـفاخانه ها سـاعتی 20 

افغانـی اکسـیجن می فروشـند.

نجیـب بـارور یکـی از شـاعران کشـور نیـز کـه مبتـا بـه بیـاری 

کویـد19 شـده اسـت، از نبـود اکسـیجن و امکانـات در شـفاخانه 

می کنـد. شـکایت  افغان جاپـان 

در  پیاپـی  روز  »چنـد  اسـت:  نوشـته  فیسـبوکش  در  بـارور  آقـای 

سـنگر  نخسـت مبـارزه بـا کرونـا، در کنـار بیـاران مراقبـت  ویـژه 

بـودم. امـروز تـب دارم، کم کـم احسـاس می کنـم کـه توانایـی ام را 

از دسـت داده ام. شـکنجه های پـدر را بـا جگـر زیـر دندان گرفـن 

تحمـل کـردم، آن قـدر کـه دیگـر مثـل یـک باطـری خالـی متـام 

کـرده ام. امـروز در صحـن بیارسـتان افغان جاپان گریسـتم، برای 

ناهآمهنگـی  بـرای  امکانـات،  کمبـود  بـرای  انسـان،  بی چارگـی 

بیارسـتان ها. بـرای پـدران و مـادران پیـر کـه ضایع شـدند، برای 

ملتـی کـه میلیون هـا پـول بیت املال شـان به خاطـر  کرونـا چپـاول 

شـده امـا اکسـیجن کافـی ندارنـد.«

بـرای  بـودم.  نشکسـته  این قـدر  هیـچ گاه  کـه  اسـت  نوشـته  او 

مبـارزه ی منطقـی و نجـات حیـات دیگـران مجبـورم کـه خـودم را 

کنـم. قرنتیـن 

انتخاب بین مرگ و زندگی

عـادل نیـز کـه پـدرش مبتـا بـه ویـروس کرونـا شـده، می گویـد: 

»چطـور بـا کارگـری روزی 300 افغانـی  کـه انهـم یـک روز پیـدا 

می شـود و یـک روز منی شـود، می توانـم پـول اکسـیجن سـاعتی 

را پرداخـت کنـم.« 

بـا شـفاخانه خصوصـی  عـادل  تسـویه حسـاب  لحظـه ای  شـاهد 

بعـدا  او  دیـدم.  تخفیـف  گرفـن  بـرای  را  او  التاس هـای  بـودم. 

گفـت کـه برای یک شـب بسـری و مرصف اکسـیجن مجبور شـدم 

4 هـزار افغانـی بپـردازم.

عـادل گفـت: »حـاال پـدرم را می بـرم کـه یـگان شـفاخانه دولتـی 

بسـر کنـم.... اگـر آنجـا جایی نبود، مجبورم بشـینم و نـگاه کنم.« 

هانطـور نـگاه می کـرد و دیگـر چیـزی منی گفـت.

او می گفـت کـه ده هـا نفـر را می شناسـم کـه بـه دلیـل هزینه های 

بـاال در شـفاخانه های خصوصـی، بیارانشـان را بـه شـفاخانه های 

دولتـی و یـا خانـه برده انـد. انتخابـی بین مـرگ و زندگی.

عـادل نیـز از وزارت صحـت عامـه انتقـاد کـرد و گفـت کـه چند نفر 

در راس وزارت قـرار گرفتنـد کـه هیـچ تعهـدی بـه مـردم و کشـور 

ندارنـد. چطـور ممکـن اسـت بـه مـردم وعـده آمادگـی داده بودنـد 

ولـی اکنـون بسـر و اکسـیجن نیسـت؟

وزارت صحت عامه کشـور روز یکشـنبه )16 جوزا( از شـفاخانه های 

اکسـیجن  مـرصف  در  کـه  بـود  خواسـته  کابـل  خصوصـی 

کننـد. »رصفه جویـی« 

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه گفتـه بـود کـه بـا 

توجـه بـه افزایـش بیـاران در شـفاخانه های کرونـا، وزارت صحـت 

عامـه نیـاز بـه بالون هـای اکسـیجن بیشـری دارد. او تاکیـد کرده 

بـود کـه شـفاخانه های خصوصـی نیـاز اسـت بـا توجه به گسـرش 

کرونا اکسـیجن مورد نیازشـان را اسـتفاده کنند و متباقی آن را در 

اختیـار وزارت صحـت عامـه قـرار دهند.

بـر بنیـاد گـزارش روزانه وزارت صحت، شـار مجموعـی فوتی های 

ناشـی از کووید۱۹ در کشـور به سـه هزار و 252 نفر رسیده اسـت. 

همچنین روز دوشـنبه بیشـرین مرگ ناشـی از این بیاری با 56 

مورد، ثبت شـده اسـت.

توقف روند واکسین

در کنـار ثبـت روزافـزون بیـاران و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس 

کرونـا و نبـود اکسـیجن و بسـر، وزارت صحـت عامـه اعـام کـرده 

واکسـین  دلیـل متـام شـدن  بـه  واکسیناسـیون  رونـد  کـه  اسـت 

متوقـف شـده اسـت.

ایـن وزارت روز دوشـنبه 17 جـوزا بـا نر خربنامه ای نوشـته اسـت 

کـه تطبیـق دوز اول و دوم واکسـین ویـروس کرونـا تـا اطاع بعدی 

متوقف شـده اسـت.

در ایـن خربنامه نوشـته شـده اسـت کـه وزارت صحت عامـه متعهد 

اسـت کـه بـه زودتریـن فرصـت، دوزهـای بعـدی واکسـین کرونـا را 

فراهـم کند.

در ایـن خربنامـه همچنیـن نوشـته شـده کـه شـهروندانی کـه دوز 

اول را دریافـت کرده انـد نگـران نباشـند. دوز دوم تـا 16 هفته بعد 

از دوز اول خاصیـت خـود را از دسـت منی دهـد.

روند واکسیناسـیون کرونا روز سـه شـنبه پنجم حـوت 1399( آغاز 

شـد. حکومـت ۵۰۰ هـزار دوز واکسـین کرونـا از هنـد وارد کـرده 

بـود کـه تولیـد داخلـی آن کشـور بـوده و تاییـد سـازمان بهداشـت 

جهانـی را بـه دسـت آورد. ایـن واکسـن ها قـرار بـود بـه ۲۵۰ هـزار 

نفر زده شـود.

امـا وزارت صحـت عامـه چنـدی پیـش اعـام کـرده بـود کـه حدود 

700 هـزار تـن در نقـاط مختلف کشـور واکسـین کرونـا را دریافت 

کرده انـد. گفتنـی اسـت کـه چیـن نیـز مقـداری واکسـین کمـک 

بود. کـرده 

نهـاد  کوواکـس،  کـه  بودنـد  گفتـه  بهداشـت  وزارت  مسـئوالن 

بهداشـت  سـازمان  نظـر  زیـر  واکسـین  تهیـه  کننـده  هاهنـگ 

جهانـی نیـز قـرار اسـت شـانزده میلیـون دوز واکسـین کرونـا بـرای 

کشـور تهیـه کنـد که پـول آن را اتحـاد جهانی واکسـین می پردازد. 

امـا تاکنـون ایـن محمولـه وارد کشـور نشـده اسـت.

  اکسیجنی برای تنفس نیست
آمادیگ های دروغنی؛

 علی رضا احمدی


