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 شرکت های امریکایی هدف 
یک حمله ›بزرگ‹ سایبری قرار 

گرفتند  

کارشناس: صحنه اسالمگرایی 
بیشتر به انترنت منتقل شده 

است    
 بـه گفتـه یک شـرکت امنیت سـایبری حدود ۲۰۰ کسـب 
و کار در امریـکا هـدف حملـه »بـزرگ« بـاج افـزاری قـرار 
گرفتـه انـد. »هانتـِرس لَبـز« گفـت کـه ایـن هـک ابتـدا 
شـرکت فنـاوری اطالعـات کاسـیا )Kaseya( در فلوریدا را 

هـدف گرفـت و بعـد از  ...

کاردان  و  شـناس  اسـالم  جیلیـک،  هـکان  بـاور  بـه   
مسـایل افـراط گرایی، صحنه اسـالمگرایی در آلمان در 
جریـان پاندمـی کرونـا آرام نشـده اسـت. بـه قـول وی 
اسـالمگرایان و راسـتگرایان در شـرایط موجود، بیشـتر 

در انترنـت فعـال شـده انـد....

 مـا اغلـب بـرای خوانده شـدن خاطره منی نویسـیم. 

حتی اگر کسـی دزدکـی رسوقت خاطرامتـان برود، 

ناراحـت می شـویم. حاال فرض کنید کسـی دفرتچۀ 

بـه  اینرتنتـی  فروشـگاهی  در  را  آن  و  بـردارد  را  مـا 

حـراج بگـذارد.  ...

تازگـی  بـه  کشـور  جـوان  نقـاش  موحـد  موسـی   

توانسـته اسـت در یک رقابت جهانی از بین بیسـت 

و پنـج هـزار نفـر مقـام نخسـت را از آن خـود کنـد.

و  برگـزار شـده  بنگله دیـش  در کشـور  رقابـت  ایـن 

... توانسـته اسـت   موسـی موحـد 
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 شکارچی خاطرات: زندگی 
آدم های معمولی چه هیجانی 

می تواند داشته باشد؟

موسی موحد نقاش کشور در 
یک رقابت جهانی برنده مقام 

اول شد 

هنری

 بایدن و تصویر ناخوشایند 
از افغانستان

مروری به سیاست خروج آمریکا 
و نگرانی های موجود 

اهمیت افغانستان 
برای پاکستان 

 جوبایـدن رییـس جمهـور ایـاالت متحـده در آخریـن 
کنفرانـس خبـری خـود سـخنانی در مـورد افغانسـتان 
بـر زبـان رانـده اسـت کـه جنجـال هـای بزرگ رسـانه 
ای خلـق کـرده اسـت. او کـه در یـک کنفرانـس خبری 
شـرکت کرده بود به چندین سـوال در مورد افغانسـتان 

جوبایـدن رییـس جمهـور  ...
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۲

سرمقاله

 محمد هدایت

  3 بیمار کرونایی به 
بیماری قارچ سیاه 

مبتال شده اند  
۲

 

تیـم ملـی ایتالیـا بـا کسـب پیـروزی ۲ بـر یـک برابر 

بلجیـم در دومیـن بـازی مرحلـه یـک چهـارم نهایـی 

یـورو ۲۰۲۰، رکـورد بیشـرتین پیـروزی متوالـی در 

مرحلـه مقدماتـی و نهایـی جـام ملت هـای اروپـا را 

شکسـت. ایـن بـازی جمعه شـب گذشـته در مونیـخ 

آملـان برگـزار شـد کـه ۲ بـر یـک بـه نفـع ایتالیـا به 

پایـان رسـید و ایـن تیـم  ...

 در حالـی کـه بارسـلونا نتوانسـته مشـکل متدیـد 

بـا لیونـل مـی را حـل کنـد، پـی اس جـی به شـکل 

جـدی بـا او وارد مذاکـره شـده اسـت. آینـده لیونـل 

مسـی در بارسـلونا همچنـان مبهـم اسـت. چند روز 

پیـش بـه شـکل رسـمی قـرارداد او بـا بارسـا پایـان 

یافـت و پـس از 21 سـال مسـی دیگر هیـچ تعهدی 

بـه باشـگاه کاتـاالن نـدارد ولـی  ...

 بـا شـدت گرفـن نربدهـا در شـال کشـور و پـس از تـرف 

منطقـه ›بـاغ رشکـت‹ والیـت قنـدوز توسـط طالبان، باشـندگان 

بدخشـی ایـن منطقـه می گوینـد گـروه طالبـان آنهـا را وادار بـه 

اسـت. کـرده  تـرک خانه های شـان 

قـاری رساج الدیـن، وکیـل گـذر منطقـه ›بـاغ رشکـت › گفـت 

بـه  کـه  بـود  ایـن  ایـن منطقـه  از  مـردم  متـواری شـدن  دلیـل 

نیروهـای امنیتـی مـواد غذایـی کمـک کـرده بودنـد و بـه همین 

دلیـل طالبـان آنهـا را از ›بـاغ رشکـت‹ وادار بـه کـوچ اجبـاری 

کردنـد، امـا ذبیح اللـه مجاهـد، سـخنگوی طالبـان ایـن ادعـا 

میـان  درگیری هـا  در  داشـت  احتـال  می گویـد  کـرده،  رد  را 

نیروهـای امنیتـی و طالبـان مـردم آسـیب ببیننـد، به ایـن دلیل 

آنهـا از مـردم خواسـتند تـا پایـان یافـن جنـگ به محـل دیگری 

بکوچنـد. وکیـل گـذر باغ رشکت امـا طالبان را بـه برخورد قومی 

متهـم کـرده و می گویـد »در حالـی کـه مـردم مربـوط بـه قـوم 

پشـتون  و قـوم گجـر بـاغ  رشکـت نیـز بـه اردوی ملـی نـان و آب 

کمـک کـرده بودنـد، طالبـان بـه آنهـا مزاحمـت نکردنـد، ولـی 

باشـندگان بدخشـانی و تاجیـکان را از باغ رشکـت کوچ اجباری 

دادنـد.«

بـه گـزارش بی بی سـی؛ قـاری رساج الدیـن می گویـد: »طالبـان 

بـاغ  تاجیک هـای  کـه  کردنـد  اعـام  بلندگوهـا  اسـپیکرها/  در 

رشکـت دو سـاعت وقـت دارنـد تـا ایـن محلـه را رهـا کننـد. اگـر 

رهـا منی کننـد، خانه های شـان را تـاراج کنیـد و منازل شـان را 

آتـش بزنید.« او مدعی اسـت که شـاری افراد از سـوی طالبان 

لت و کـوب شـدند، »۲ مـرد غیرنظامـی و یـک طفـل شـش ماهـه 

اثـر لت وکـوب زیـاد جـان باختنـد و حـدود ۴۰۰ خانـواده  در 

بدخشـی مجبـور بـه تـرک خانه هایشـان شـده اند.«

رد  را  ادعاهـا  ایـن  و  قومـی  برخـورد  گـروه طالبـان  سـخنگوی 

می کنـد و می گویـد کـه »از شـاری از مـردم از دیگـر اقـوام از 

جملـه پشـتون ها هـم به دلیل شـدت جنگ درخواسـت شـد که 

محـل را تـرک کننـد.« در نـوار ویدیویـی کـه بـه گسـرتدگی در 

شـبکه های اجتاعـی منتـر شـده، یکـی از بی جاشـدگان باغ 

رشکـت ادعـا می کنـد کـه او در آنجـا دارالحفاظـی بـرای آموزش 

قـرآن داشـته و بـه یـک حافـظ قـرآن دسـتمزد می پرداختـه تـا 

بـرای کـودکان ایـن محـل قـرآن آمـوزش بدهـد، امـا جنگجویان 

تحـت نـام طالبـان »قـرآن را همـراه بـا جامنـاز« آتـش زدنـد.

او می گویـد مـادرم بـه ایـن جنگجویان گفـت »داخل اتـاق قرآن 

کریـم اسـت، امـا آنهـا گفتنـد ما قـرآن شـا بدخشـی ها را قبول 

نداریـم.« براسـاس ادعـای او فـردی بـه نـام قـاری انـور، رئیـس 

صحـت عامـه طالبـان کـه از باشـندگان چهـاردره قندوز اسـت، 

فرمـان کـوچ اجبـاری تاجیـکان را از والیـت قندوز داده اسـت.

روایـت او ایـن اسـت کـه مـردم بدخشـان بـه کمیسـیون نظامی 

طالبـان در قنـدوز مراجعـه کردند و به آنها گفتنـد ۴۰۰ خانواده 

تـرک  را  کـه خانه شـان  نیسـتند  گناهـکار  همـه  کـه  بدخشـی 

کننـد، امـا آنهـا بـه باشـندگان بدخشـان گفته انـد: »بـه مـا از 

امـارات اسـامی، از قطـر فرمان داده شـده که باید بدخشـی ها 

کـوچ داده شـده و خانه های شـان زیـر بلـدوزر همـوار شـود.«

امـا محمـد نعیـم، سـخنگوی دفـرت سیاسـی گـروه طالبـان در 

قطـر ایـن ادعـا را رد می کنـد و می گویـد »ایـن تصمیـم رصف 

بخاطـر آسـیب نرسـیدن بـه مـردم اتخـاذ شـده بـود و حـاال کـه 

مـن معلومـات کـردم، مـردم اجـازه یافته انـد دوبـاره بـه مناطـق 

و جاهـای زندگی شـان برگردنـد.« مناینـدگان مـردم در پارملـان 

و کاربـران شـبکه های اجتاعـی نیـز بـه ادعاهـا در مـورد کـوچ 

اجباری باشـندگان باغ رشکت واکنش گسـرتده نشـان داده اند.

مجلـس  در  بدخشـان  مناینـده  ابراهیمـی،  نیلوفـر  جملـه  از 

مناینـدگان طالبـان و دولـت را متهـم بـه »برخـورد تعصب آمیـز« 

در برابـر مـردم بدخشـان کـرده اسـت.

طالبـان ادعاهـای مطرح شـده توسـط آواره شـدگان بـاغ رشکت 

والیـت کنـدز را رد کردنـد. ذبیـح اللـه مجاهـد، سـخنگوی گروه 

طالبـان بـه بی بی سـی گفـت: »ایـن ادعاهـا از طـرف هرکسـی 

مجاهـد:  آقـای  گفتـه  بـه  نـدارد.«  واقعیـت  شـده  مطـرح  کـه 

واقعیـت ایـن بـوده کـه در باغ رشکـت »یک قرارگاه قوی دشـمن 

وجـود داشـت. بـه خانواده هایـی کـه در نزدیکـی بـاغ رشکـت 

سـاکن بودنـد، گفته شـد که مـا اردوگاه را گرفته ایـم، ما گزارش 

دقیـق داریـم کـه نیروهـای امنیتـی از راه هـای زمینـی و هوایی 

بـه بـاغ رشکـت حملـه می کننـد. زمانـی کـه آنهـا حملـه کننـد و 

مـا مقاومـت کنیـم و زمانـی کـه راکـت و تـوپ و مببـارد شـود، 

زخمـی  و  کشـته  مـردم  می شـود.  متـرر  نزدیـک  خانه هـای 

می دهنـد و خانه های شـان ویـران می شـود، بنـاً بهـرت اسـت که 

تـا زمانـی کـه جنـگ پایـان یابـد، آنهـا از خانه های شـان بیـرون 

بـرود.« آقـای مجاهد ادعـا دارد که »این اقـدام بخاطر محافظت 

مـردم گرفتـه شـده تـا از اثـر جنـگ تلفـات نبینند.«

مـورد  در  بدخشـی  آوارگاه  ادعـای  طالبـان  گـروه  سـخنگوی 

و  می خوانـد  بی اسـاس  را  بدخشـی ها  بـا  قومـی  برخـورد 

می گویـد دیگـر اقوام نیـز بخاطر اینکـه از جنگ آسـیب نبینند، 

از خانه های شـان متـواری شـده اند. بـه گفتـه او: »قندهاری هـا 

بـه دشـت ارچـی رفتنـد. دیگـران بـه مرکـز قنـدوز رفتنـد. ایـن 

ادعـا نادرسـت اسـت کـه تنهـا مـردم یـک قـوم از بـاغ رشکـت 

شـده اند.« بیـرون 

 نـوزده سـازمان معتـرب حقـوق بـری از خواسـت کمیسـیون 

مأموریـت  آغـاز  مـورد  در  افغانسـتان  بـر  حقـوق  مسـتقل 

هیـأت معتـرب بین املللـی بـرای بررسـی مـوارد جنایـت علیـه 

کردنـد. حایـت  افغانسـتان  در  غیرنظامیـان 

کمیسـیون مسـتقل حقوق بـر افغانسـتان از آنتونیو گوترش، 

تیـم متخصـص  یـک  متحـد خواسـته  ملـل  دبیـرکل سـازمان 

و مسـتقل از محققـان سـازمان ملـل متحـد را بگـارد تـا در 

مـورد خشـونت ها در افغانسـتان حقیقت یابـی کنـد. بـه نقـل 

از اعامیـه ایـن کمیسـیون، هدف ایـن تحقیق باید شناسـایی 

مجرمـان و گـردآوری شـواهد باشـد.

در نامـه رسگشـاده ای کـه ۱۹ نهـاد معتـرب حقوق بـر جهانی 

بـه کمیسـاریای عالـی حقـوق بـر سـازمان ملـل فرسـتاده، 

آمده که »از میکانیسـم های پیشـنهاد شـده توسـط کمیسـیون 

حقـوق بـر افغانسـتان اسـتقبال می کنـد تـا بـا نشـان دادن 

واکنـش موثـر بـه اوضـاع رسیعـا رو بـه وخامـت افغانسـتان، از 

تکـرار حمـات خونیـن علیـه غیرنظامیـان جلوگیـری شـود.«

بـر،  حقـوق  بین املللـی  فدراسـیون  بین امللـل،  عفـو 

هاهنگـی  گـروه  حقوق دانـان،  بین املللـی  کمیسـیون 

عدالـت انتقالـی، آرمان شـهر و مرکز غیرنظامیـان در منازعات 

شـاری از نهادهایـی اسـت که پـای این نامه رسگشـاده امضا 

کرده انـد.

جـربان  بین املللـی،  تحقیـق  کمیسـیون  ایجـاد  کنـار  در 

خسـارت، مستندسـازی جنایـات، شـنیدن صـدای قربانیـان 

جنـگ، محافظـت از جمعیـت در معرض خطـر جنایت جنگی، 

و  نسل کُشـی  یـا  قومـی  پاکسـازی  بریـت،  علیـه  جنایـت 

مـن  در  کـه  اسـت  خواسـت هایی  دیگـر  از  فـوری  آتش بـس 

اسـت. آمـده  افغانسـتان  بـر  حقـوق  کمیسـیون  اعامیـه 

مین روبـی  موسسـه  کارمنـدان  کشـتار  بـه  نامـه  ایـن  در 

هلوتراسـت در بغـان در هشـتم جـون، کشـتار دانش آمـوزان 

مکتـب سیدالشـهدا در هشـتم مـی در غـرب کابـل، کشـتار 

دانشـجویان دانشـگاه کابـل در نوامـرب ۲۰۲۰، حملـه خونیـن 

بـه زایشـگاه دشـت برچی کابـل در می ۲۰۲۰، حملـه خونین 

حمـات  و   ۲۰۲۰ درمـارچ  کابـل  در  سـیکها  عبادتـگاه  بـه 

هدفمنـد رو بـه افزایـش علیه مدافعان حقوق بـر، فعاالن زن 

و روزنامه نـگاران بـه عنـوان مثال هـای از رخدادهای یاد شـده 

کـه نیـاز بـه تحقیـق هیـات حقیقت یـاب بین املللـی دارنـد. 

آوارگان قندوز: طالبان بدخشی ها را کوچ اجباری دادند؛ طالبان: می خواستیم جان  مردم حفظ شود   

نوزده سازمان  معتبر حقوق بشری: 
هیات حقیقت یاب بین المللی جنایات علیه غیرنظامیان در کشور را بررسی کند   
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تیم ملی فوتبال ایتالیا در دومین 
بازی یورو ۲۰۲۰ بلجیم را 

شکست داد

 پیشنهاد PSG به مسی رسید؛
 خطر بیخ گوش بارسا

ورزشی

وزارت صحت:

 قارچ سیاه چیست و چقدر خطر دارد؟
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3 بیمار کرونایی به بیماری قارچ سیاه مبتال شده اند  

سرمقاله

آخریـن  در  متحـده  ایـاالت  جمهـور  رییـس  جوبایـدن   

افغانسـتان  مـورد  در  سـخنانی  خـود  خـری  کنفرانـس 

بـر زبـان رانـده اسـت که جنجـال های بـزرگ رسـانه ای 

خلـق کـرده اسـت. او که در یـک کنفرانس خری رشکت 

کـرده بـود بـه چندیـن سـوال در مـورد افغانسـتان پاسـخ 

افغانسـتان  مـورد  بایـدن در  پاسـخ هـای  داد. مجمـوع 

امـا  رسـید.  مـی  نظـر  بـه  امیدوارکننـده  و  بـوده  مثبـت 

ظاهـرا بـا توجـه به خرهـای جدیـدی که در مـورد تخلیه 

پایـگاه نظامـی بگـرام و خـروج آخرین رسبـاز آمریکایی از 

افغانسـتان در روزهـای گذشـته منتـر شـد خرنـگاران 

سـواالت بیشـری مطـرح کردنـد کـه بایـدن را عصبانـی 

بـاره  در  دیگـر  کـه  گفـت  عصبانیـت  از  پـس  او  کـرد. 

افغانسـتان سـوال نکنیـد و مـی خواهم در بـاره چیزهای 

خـوب صحبـت کنـم. 

بـاره  در  متحـده  ایـاالت  جمهـور  رییـس  گفتـار  ایـن 

افغانسـتان نشـان از تصویـر ناخوشـایندی دارد کـه در 

ضمیـر وی از کشـور مـا حـک شـده اسـت. متاسـفانه در 

افغانسـتان بـه قـدری نابسـامان اسـت کـه کسـی حتـی 

اقـای بایـدن را نیز جـدی منی گیرد و در باره سـخنان او 

واکنش نشـان منی دهد. وگرنه سـخنان او می توانسـت 

یـک توهیـن آشـکار بـه افغانسـتان و تحقیـر کشـور مـا 

باشـد. امـا مـی بینیم که هم مـردم و هم مقامات رسـمی 

بـا خنـده هـای ملیـح و معنـادار از کنـار آن مـی گذرنـد 

و بـرای کسـی چنـدان مهـم بـه نظـر منـی رسـد. راز این 

رخـوت و کرختـی در برابـر سـخنان اهانـت آمیـز رییـس 

جمهـور ایـاالت متحـده در مجبوریتـی نهفتـه اسـت کـه 

ایـن کشـور بـر مـا تحمیل کـرده اسـت و اکنون چـاره ای 

نداریـم جـز ایـن که متام دردهـای خـود را در درون خود 

بخوریـم تـا آن یـار بـی وفـا نرنجد. 

بـار در جلسـات  نیـز چندیـن  بایـدن در گذشـته  آقـای 

رسـمی بدبینـی خود را نسـبت به افغانسـتان بیـان کرده 

اسـت و بـه نظـر مـی رسـد کـه آن بدبینـی هـم چنـان او 

جمهـوری  ریاسـت  موقعیـت  و  سـفید  کاخ  درون  تـا  را 

تنهـا ابرقـدرت جهـان هـم چـون روح رسگـردان دنبـال 

کـرده اسـت و رهـا منـی کنـد. او در یک سـفر رسـمی در 

سـال 2002 کـه در آن زمـان در قامـت یـک سـناتور بـه 

افغانسـتان سـفر کـرده بود در دیـدار با وزیـر داخله وقت 

افغانسـتان آقـای یونـس قانونـی سـخنانی بـر زبـان آورد 

کـه حتـی جلسـه هـر دو نفـر را مختـل کـرده بـود. 

 بایـدن در یـک مصاحبـه در سـال 1390 گفتـه بـود کـه 

هـدف ایـاالت متحـده از حملـه بـر افغانسـتان شکسـت 

نیسـت.  ایـن کشـور  و طالبـان دشـمن  اسـت  القاعـده 

او بعدهـا چندیـن بـار گفتـه بـود کـه افغانسـتان ارزش 

نبایـد  مـا  و  نـدارد  را  آمریکایـی  کشـته شـدن رسبـازان 

در ایـن کشـور مبانیـم. رییـس جمهـور کنونـی ایـاالت 

در  خـود  انتخاباتـی  مناظـرات  در  بـار  متحـده چندیـن 

برابـر دونالـد ترامـپ رییـس جمهـور پیشـین ایـن کشـور 

اظهـارات جنجالـی در مورد افغانسـتان داشـته اسـت که 

هرکـدام عمـق دیـدگاه وی را در بـاره افغانسـتان منایـان 

مـی سـازد. در یـک مناظـره در سـال 1398 گفتـه بـود 

کـه افغانسـتان درسـت شـدنی نیسـت و مـا بایـد متـام 

نیروهـای خـود را از ایـن کشـور خـارج کنیـم. بعدتـر در 

یـک مناظـره دیگـر نیـز گفـت کـه شـخصا مخالـف ایـده 

ایـن کشـور هرگـز  و  افغانسـتان اسـت  ملـت سـازی در 

تبدیـل بـه یـک ملـت نخواهـد شـد. 

در مجمـوع بـه نظـر مـی رسـد کـه رییـس جمهـور فعلـی 

بـه  بدبینانـه نسـبت  نـگاه شـدیدا  یـک  ایـاالت متحـده 

در  و  او  روان  چنـان  هـم  نـگاه  ایـن  و  دارد  افغانسـتان 

نهایت سیاسـت هـای ایاالت متحده در قبال افغانسـتان 

از  بسـیاری  رو  ایـن  از  دهـد.  مـی  قـرار  تاثیـر  تحـت  را 

تصامیمـی کـه اخیـرا ایاالت متحـده در قبال افغانسـتان 

رشیـک  یـک  عنـوان  بـه  مـا  کشـور  داخلـی  مسـایل  و 

اسـراتژیک اتخـاذ کـرده اسـت ناشـی از نـگاه شـخصی 

اقـای بایـدن نسـبت بـه افغانسـتان اسـت. 

در رویکـرد اخیـر ایـاالت متحـده نسـبت بـه افغانسـتان 

دولـت افغانسـتان به حاشـیه رفته اسـت، طالبـان تقویت 

گردیـده اسـت و مهـم تـر آن کـه به نظـر می رسـد ایاالت 

بـا  کـه  را  هایـی  پیـان  و  هـا  توافقنامـه  همـه  متحـده 

افغانسـتان داشـت عمدا به فراموشـی سـپرده است. این 

رویکـرد ممکـن اسـت در کوتـاه مـدت از سـوی رهـری 

جدیـد ایـاالت متحـده قابـل توجیـه باشـد ولـی در دراز 

سـبب تغییـر بـازی در سـطح کالن و منطقـه ای خواهـد 

شـد. رقبـای تاریخـی ایاالت متحـده هم اکنـون در حال 

محکـم کـردن جـای پـای خـود در افغانسـتان هسـتند تا 

شکسـت ایـاالت متحـده در مبـارزه بـا تروریسـم را کامـل 

کننـد. طبیعـی اسـت کـه اکنـون نتایـج این سیاسـت به 

زودی ظاهـر منـی گـردد ولـی در بلندمـدت بـار دیگـر 

بـاره  بـه فراموشـی سـپردن دو  اثبـات خواهـد شـد کـه 

افغانسـتان و تکـرار ایـن اشـتباه یک بـار دیگر چـه بهای 

سـنگینی خواهـد داشـت. 

په کندهار کې د جګړې له شدت رسه د ملکي مرګ ژوبلې 

کچه لوړه شوې او یواځې تېره میاشت ۱۳۵ کسانو ته د ماین په 

چاودنو او هوايي بریدونو او ۱۵۳ کسانو ته په مخامخ جګړو کې د 

مرمیو د لګېدو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده.

په کندهار کې د میرویس حوزوي روغتون امر ډاکټر محمد داوود 

فرهاد پژواک خربي اژانس ته وویل، تېره )غربګويل( میاشت د دې 

والیت لپاره خونړۍ میاشت وه چې د ملکي مرګ ژوبلې کچه په کې 

لوړه وه او ال هم پورته روانه ده.

د ده په خربه، په دې وروستیو کې هره ورځ تر ۱۰ وژل شوي او 

همدومره شمېر ټپيان راوړل کېږي چې د روغتون ډاکټران او نور 

کارکوونکي یې سخت بوخت ساتيل دي.

هغه زیاته کړه، میرویس روغتون چې د سوېيل زون په کچه تر 

ټولو بوخت روغتون دی، د نورو ناروغانو تر څنګ ورته د جګړې او 

ترافیکي پېښو ټپيان هم راوړل کېږي.

ده وویل، یواځې د غربګويل په میاشت کې ۳۲ زره او ۷۶۹ ناروغانو 

دغه روغتون ته مراجعه کړې ده.

هغه زیاته کړه، په دې ډله کې هغه ملکي وګړي هم شامل دي چې 

د ماینونو په چاودنو، هوايي بریدونو او مخامخ جګړو کې مرګ ژوبله 

ور اوښتې ده.

هغه زیاته کړه: ))تېره میاشت میرویس روغتون ته د ښځو او 

ماشومانو په ګډون  ۱۳۵ تنه راوړل شوي چې ۱۸ یې وژل شوي او 

۱۱۷ یې ټپيان شوي دي، دغو ټولو کسانو ته د ماینونو په چاودنو او 

هوايي بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده.((

دغه راز هغه یادونه وکړه چې ۱۵۳ تنه نور په جګړو او هديف 

بریدونو کې پر مرمۍ لګېديل چې ۱۰۱ تنه وژل شوي او  ۵۲ نور ټپیان 

شوي دي.

نوموړي د ترافیکي پېښو په اړه هم معلومات ورکړل او ویې ویل چې 

تېره میاشت ۵۱۳ ترافیکي پېښې شوي چې له دې ډلې یې ۱۱ تنه مړه 

شوي او د پاتې نور یې ټپیان شوي وو چې ځینې تر درملنې وروسته 

رخصت شوي او یو شمېر نور یې بسرت شوي دي.

ده وویل: ))په دې میاشت کې ۷۵۱۶ ناروغان بسرت شوي دي، ۲۸۵۹ 

عملیاتونه شوي، ۲۴۵۹ والدتونه شوي چې ۲۶۳ یې د عملیاتو له الرې 

وو، د ۱۵۰۴ ماشومانو درملنه شوې چې ۸ تنه یې مړه شوي، ۲۴۹۰ 

کسانو ته وینه ورکړل شوې ده.((

خو ده یادونه وکړه چې د روغتون کارکوونکي تر هر څه ډېر د جګړې 

قربانیانو بوخت ساتيل دي، ځکه تر بل هر وخت جنګي واقعات ډېر 

شوي دي.

بل خوا په کندهار کې د برشي حقونو خپلواک کمېسیون هم وايي 

چې د جګړي اصولو د نه مراعتولو له امله په دې وروستیو کې تر بل 

هر وخت د ملکي مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده.

د دې ادارې مسوول سلطان محمد عایل پژواک خربي اژانس ته وویل، 

له بده مرغه د جګړې دواړه لوري د جګړې نړیوال برشي قوانین تر 

پښو الندې کوي او همدا د دې المل شوی چې د ملکي مرګ ژوبلې 

کچه لوړه يش.

د ده په خربه، د امکان تر بریده یې هڅې کړې چې د ملکي مرګ 

ژوبلې کچه راټیټه يش.

د کندهار ښار اوسېدونکي وايي، جګړه د دوی په کلیو او د استوګنې 

په سیمو کې روانه ده چې له امله يې د دوی رس او مال خوندي نه 

دي.

د پنجوايي ولسوالۍ د صالحانو سیمې اوسېدونکي حاجي عزیز الله 

پژواک خربي اژانس ته وویل، جګړه تر بل وخت تونده شوې او د 

دوی کيل او کورونه د جګړې په ډګر بدل شوي دي.

دی زیاتوي، طالبان په الرو کې ماینونه ږدي او د خلکو له کورونو د 

سنګرونو کار اخيل، دواړه لوري پر یوه او بل د سپکو او درنو وسلو 

انداختونه کوي، امنیتي ځواکونه مببار کوي چې په دې ټولو مواردو کې 

تر ټولو ډېره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته اوړي.

نوموړی د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې د ملکي وګړو 

خوندیتوب ته پام وکړي.

د کندهار میوند، ژېړۍ، پنجوايي او شاولیکوټ هغه ولسوالۍ دي چې 

په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهدې دي او تر ټولو ډېره ملکي 

مرګ ژوبله په همدې سیمو کې ده.

از صفحه1

وتلـو  بشـپړ  تـر  ځواکونـو  د  چـې  وایـي  وزارت  دفـاع  امریـکا  د   

هوایـي  کـې  افغانسـتان  پـه  څخـه  لـرې  لـه  دوی  هـم  وروسـته 

يش. کولـی  تـررسه  بریدونـه 

دغـه څرګندونـې د امریـکا د دفـاع وزارت ویانـد جـان کريب پرون 

)جمعـه( پـه واشـنګټن کـې د خري غونـډې پر مهـال کړې دي.

هغـه د بګـرام پوځـي اډې پـه اړه وویـل چـې دا یـوه سـره اډه وه 

چـې نـه یواځـې امریـکا، بلکـې د ناټـو نـورو متحدینـو هـم تـرې 

اسـتفاده کولـه.

ځواکونـو  امریکایـي  د  څخـه  افغانسـتان  لـه  وینـا،  پـه  کـريب  د 

د وتلـو او د انتقـال پـه دې پروسـه کـې بایـد ټولـې پوځـې اډې 

وسـپارل يش. تـه  افغـان ځواکونـو 

خـو ده وویـل چـې لـه بګـرام پرته دوی پـه کابل کـې ځینې نورې 

اسـانتیاوې هـم لـري چـې د اړتیـا پر مهـال ترې اسـتفاده کېدای 

يش. د امریـکا د دفـاع وزارت ویانـد د یـوې پوښـتنې پـه ځـواب 

کـې ویـي چـې د اړتیا پر مهـال دوی له افغانسـتان څخـه بهر په 

سـیمه کـې لـه خپلو پوځـي اډو څخـه د عملیاتو کولـو وړتیا لري.

جـان کـريب زیاتـه کـړې، دوی د ترهګرۍ پر ضد مبـارزه په موخه 

لـه لـرې څخـه د هوایـي عملیاتو پالن هم تـر الس الندې لري.

هغـه وایـي، د دې هوایـي بریدونـو واک جـرال مېلـر اوس هـم 

لـري او کلـه چـې هغـه لـرې کېـږي، نـو ځای ناسـتی یـې جرال 

فرنـک میکنـزي بـه هـم دغـه واکونـه ولـري.

بلخـوا ځینـو امریکایـي رسچینـو ویـي چې پـه دې وروسـتیو کې 

لـه هغـو  پـه مالتـړ  دفاعـي ځواکونـو  او  د هوایـي  افغانسـتان  د 

افغانسـتان  لـه  اخیسـتل شـوی چـې  کار  الوتکـو څخـه  جنګـي 

څخـه بهـر ځـای پـر ځـای دي او دغـه بریدونـه بـه ادامـه ولـري.

رسچینـې زیاتـه کـړې، لـه افغانسـتان څخـه بـه پـه راتلونکـو څـو 

ورځـو کـې د ځواکونـو او پوځـي تجهیزاتو ایسـتل بشـپړ يش، خو 

امریکایـي ځواکونـه بـه د سـپټمر تر میاشـتې په افغانسـتان کې 

پـه جګـړې کې ښـکېل وي او د افغانسـتان د امنیتـي ځواکونو په 

مالتـړ بـه د طالبانـو پـر ضد هوایـي بریدونـه کوي.

داسـې هـم ویـل شـوي چـې ښـایي جـرال فرنـک میکنـزي بـه 

تـر  د سـپټمر  لپـاره  سـاتلو  د خونـدي  ډګـر  هوایـي  د  کابـل  د 

میاشـتې د شـاوخوا ۳۰۰ امریکایـي پوځیانـو د ځـای پـر ځـای 

ولـري. صالحیـت  کولـو 

 پـه کندهـار کـې د جګـړې لـه شـدت رسه د ملکـي مـرګ ژوبلـې 

کچـه لـوړه شـوې او یواځې تېره میاشـت ۱۳۵ کسـانو تـه د ماین 

پـه چاودنـو او هوايـي بریدونو او ۱۵۳ کسـانو ته پـه مخامخ جګړو 

کـې د مرمیـو د لګېـدو لـه امله مـرګ ژوبله اوښـتې ده.

پـه کندهـار کـې د میرویـس حـوزوي روغتـون امـر ډاکټـر محمـد 

داوود فرهـاد پـژواک خـري اژانـس تـه وویـل، تېـره )غرګـويل( 

میاشـت د دې والیـت لپـاره خونـړۍ میاشـت وه چـې د ملکـي 

مـرګ ژوبلـې کچـه پـه کـې لـوړه وه او ال هـم پورتـه روانـه ده.

د ده پـه خـره، پـه دې وروسـتیو کـې هـره ورځ تر ۱۰ وژل شـوي 

او همدومـره شـمېر ټپيـان راوړل کېـږي چـې د روغتـون ډاکټران 

او نـور کارکوونکـي یـې سـخت بوخت سـاتي دي.

هغـه زیاتـه کـړه، میرویـس روغتـون چـې د سـوېي زون پـه کچـه 

تـر ټولـو بوخـت روغتـون دی، د نـورو ناروغانـو تـر څنـګ ورتـه د 

جګـړې او ترافیکـي پېښـو ټپيـان هـم راوړل کېـږي.

ده وویـل، یواځـې د غرګـويل پـه میاشـت کـې ۳۲ زره او ۷۶۹ 

ناروغانـو دغـه روغتـون تـه مراجعـه کـړې ده.

هغـه زیاتـه کـړه، پـه دې ډلـه کـې هغـه ملکـي وګـړي هم شـامل 

دي چـې د ماینونـو پـه چاودنـو، هوايـي بریدونـو او مخامخ جګړو 

کـې مرګ ژوبلـه ور اوښـتې ده.

هغـه زیاتـه کـړه: ))تېـره میاشـت میرویـس روغتـون ته د ښـځو او 

ماشـومانو پـه ګـډون  ۱۳۵ تنـه راوړل شـوي چـې ۱۸ یـې وژل 

د  تـه  ټولـو کسـانو  ټپيـان شـوي دي، دغـو  یـې  او ۱۱۷  شـوي 

ماینونـو پـه چاودنـو او هوايـي بریدونـو کـې مـرګ ژوبلـه اوښـتې 

ده.(( دغـه راز هغـه یادونـه وکـړه چـې ۱۵۳ تنـه نـور پـه جګړو او 

هـديف بریدونـو کې پـر مرمۍ لګېـديل چې ۱۰۱ تنه وژل شـوي 

او  ۵۲ نـور ټپیـان شـوي دي.

نومـوړي د ترافیکـي پېښـو پـه اړه هـم معلومـات ورکـړل او ویـې 

ویـل چـې تېـره میاشـت ۵۱۳ ترافیکي پېښـې شـوي چـې له دې 

ډلـې یـې ۱۱ تنـه مـړه شـوي او د پاتـې نـور یـې ټپیـان شـوي وو 

چـې ځینـې تـر درملنـې وروسـته رخصـت شـوي او یـو شـمېر نور 

یـې بسـر شـوي دي. ده وویـل: ))پـه دې میاشـت کـې ۷۵۱۶ 

 ۲۴۵۹ شـوي،  عملیاتونـه   ۲۸۵۹ دي،  شـوي  بسـر  ناروغـان 

والدتونـه شـوي چـې ۲۶۳ یـې د عملیاتـو لـه الرې وو، د ۱۵۰۴ 

ماشـومانو درملنه شـوې چې ۸ تنه یې مړه شـوي، ۲۴۹۰ کسـانو 

تـه وینـه ورکـړل شـوې ده.(( خـو ده یادونـه وکـړه چـې د روغتون 

کارکوونکـي تـر هـر څـه ډېـر د جګـړې قربانیانـو بوخـت سـاتي 

دي، ځکـه تـر بـل هـر وخـت جنګـي واقعـات ډېـر شـوي دي.

بـل خـوا پـه کندهـار کـې د بـري حقونـو خپلـواک کمېسـیون 

هـم وايـي چـې د جګـړي اصولـو د نـه مراعتولـو لـه املـه پـه دې 

وروسـتیو کـې تـر بـل هـر وخـت د ملکـي مـرګ ژوبلـې کچـه لوړه 

پـژواک  ادارې مسـوول سـلطان محمـد عایـل  شـوې ده. د دې 

خـري اژانـس تـه وویـل، لـه بـده مرغـه د جګـړې دواړه لـوري د 

جګـړې نړیـوال بـري قوانیـن تـر پښـو النـدې کـوي او همـدا د 

دې المـل شـوی چـې د ملکـي مـرګ ژوبلـې کچـه لـوړه يش.

د ده پـه خـره، د امـکان تـر بریـده یې هڅـې کړې چـې د ملکي 

اوسـېدونکي  ښـار  کندهـار  د  يش.  راټیټـه  کچـه  ژوبلـې  مـرګ 

وايـي، جګـړه د دوی پـه کلیـو او د اسـتوګنې په سـیمو کـې روانه 

ده چـې لـه املـه يـې د دوی رس او مـال خونـدي نـه دي.

اوسـېدونکي حاجـي  د صالحانـو سـیمې  ولسـوالۍ  پنجوايـي  د 

عزیـز اللـه پـژواک خـري اژانـس تـه وویـل، جګـړه تـر بـل وخـت 

تونـده شـوې او د دوی کي او کورونـه د جګـړې پـه ډګـر بـدل 

شـوي دي.

تن از تروریسـتان کشـته و ۱۰ تن دیگر بـه اتهام همکاری 

بـا تروریسـتان بازداشـت شـده اند. 

وزارت دفـاع ملـی هفتـه گذشـته مدعـی شـده بـود کـه در 

هـزار جنگجـوی  اخیـر، حـدود شـش  مـاه  یـک  از  بیـش 

امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  بـا  نـرد  در  طالبـان  گـروه 

اخیـر، جنگجویـان  مـاه  کشـور کشـته شـده اند. در یـک 

مراکـز  و  ولسـوالی ها  بـه  را  حمالت شـان  طالبـان  گـروه 

باعـث  از مناطـق  افزایـش داده و در برخـی  ولسـوالی ها 

انـد. امـوال عامـه شـده  سـقوط ولسـوالی و تخریـب 

و  یونـان  در کشـورهای  قونسـلی خویـش  و  دیپلوماتیـک 

ترکیـه وظیفـه سـپرده اسـت تا ایـن رویـداد را هرچه عاجل 

در هاهنگـی بـا مسـؤوالن امنیتـی هـردو کشـور بررسـی 

همه جانبـه منایـد تـا عامـالن آن  شناسـایی و مـورد پیگـرد 

شـهروندان  از  خارجـه  امـور  وزارت  گیرنـد.  قـرار  قانونـی 

کشـور خواسـته تـا از مهاجرت هـای غیرقانونـی کـه خطـر 

جانـی به همـراه دارد بپرهیزنـد. 

بـاره  ایـن  در  کنـون  تـا  طالبـان  می باشـند.  سـیف الدین« 

نگفته انـد. چیـزی 

بـا ایـن همـه، گفته شـده طالبـان در روزهای آینـده حمله 

گسـرده به سـه ولسـوالی تحـت حاکمیت دولـت خواهند 

کرد.

اطمینـان  بادغیـس  در  نظامـی  مقامـات  طـرف  ایـن  از 

داده انـد کـه نیروهـای امنیتـی آمـاده دفـاع و عقـب زدن 

دارنـد. را  طالبـان  حمـالت 

قارچ سیاه چیست؟

مرکـز کنـرول و پیشـگیری از بیاری هـای عفونـی آمریـکا 

)CDC( می گویـد قـارچ سـیاه در کپک و مواد آلی پوسـیده 

بریدگـی  یـا  استنشـاق  از طریـق  و  دارد  در خـاک وجـود 

روی  و  می شـود  انسـان  بـدن  وارد  پوسـتی  زخم هـای  و 

می گـذارد. تاثیـر  سـینوس ها 

یـک علت ابتـالی بیاران یـا بهبودیافتگان کرونـا می تواند 

یـا  و  مرطـوب  کننده هـا  طریـق  از  قـارچ  کـه  باشـد  ایـن 

دسـتگاه های اکسـیجن حـاوی آب آلوده به بیـاران منتقل 

باشد. شـده 

عفونـت امـا از طریـق فرد به فـرد قابل رسایت نیسـت. علت 

نام گـذاری نیـز آن اسـت کـه لکـه سـیاهی بینی بیـاران را 

فـرا می گیرد.

دامنه خطر چقدر است؟

عفونـت قارچـی بسـیار تهاجمـی اسـت و بایـد بـه رسعـت 

مـداوا شـود. مرکز کنـرول و پیشـگیری بیاریهـای عفونی 

آمریـکا، نـرخ مـرگ و میـر ابتال به ایـن عفونـت را ۵۴ درصد 

اعـالم کـرده کـه رقمـی هشـدار دهنده اسـت.

پزشـکان باید بافت های مرده ناشـی از عفونـت را به رسعت 

از بدن بیار جدا کنند. در برخی موارد الزم اسـت بخشـی 

از صـورت بیـار برداشـته شـود تـا قارچ بـه مغز نفـوذ نکند. 

گاه عفونـت در حـدی پیش روی می کند که پزشـکان ناچار 

می شـوند چشـم های بیـار را تخلیه کنند.

جـان  روز  چنـد  ظـرف  مـداوا  عـدم  صـورت  در  مبتالیـان 

رند. می سـپا

بـه طور معمول، سیسـتم ایمنی بدن افـراد، عفونت قارچی 

بـه دلیـل بیاری هـای  امـا کسـانی کـه  را دفـع می کنـد 

بـدن  پیونـد عضـو،  یـا  زمینـه ای، دیابـت/ شـکر، رسطـان 

ضعیفـی دارنـد، بیشـر در معرض این بیاری هسـتند و در 

صـورت ابتـال نیـز خطـر جانـی آنهـا را تهدیـد می کنـد.

چرا بیامران کرونا در معرض خطرند؟

قـارچ سـیاه، نـزد افـراد مبتـال بـه کرونـا پدیـده ای بـه نـام 

»طوفـان سـیتوکین« را ایجـاد می کنـد. در ایـن وضعیـت، 

شـده اند. زخمـی  و  کشـته 

در خرنامـه گفتـه شـده ۱۳ حلقـه ماین مختلـف النوع که 

توسـط طالبـان در نقـاط مختلف کشـور جهت هـدف قرار 

دادن افـراد ملکـی و نیروهـای امنیتـی جابجـا شـده بـود، 

کشـف و خنثـی شـد. در خرنامـه وزارت دفـاع همچنیـن 

امـده اسـت همچنیـن، مقـدار زیـاد سـالح و مهات شـان 

تخریـب شـده و مقـداری نیـز بـه  دسـت نیروهـای امنیتـی 

افتـاده اسـت. در همیـن حـال طـی یـک عملیـات خـاص 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی در والیـت میـدان وردک، 20 

مهاجـران بـه کمـپ ایدرنه در خاک ترکیـه گردیده و تالش 

دارد تـا زمینـٔه دسرسـی و انتقـال سـایرین را نیـز مسـاعد 

سازد.

بـه گـزارش خرگـزاری جمهـور؛ در اعالمیـه آمـده کـه ایـن 

واقعـه، کـه در آن بـه تعداد 30 تن از مهاجـران افغان مورد 

آزار و اذیـت قـرار گرفتـه انـد و امـوال شـان غـارت گردیـده 

اسـت، مایـٔه نگرانی عمیق دولت افغانسـتان شـده اسـت.

اعالمیـه افـزوده کـه وزارت امـور خارجه بـه منایندگی های 

نیروهـای  از  افـزود  وی  جمهـور؛  خرگـزاری  گـزارش  بـه 

طالبـان در زد و خـورد شـکل گرفته پنج تن کشـته شـده و 

هشـت تـن دیگـر هـم زخـم برداشـته  اند.

والـی بادغیـس می گویـد از نیروهـای امنیتـی هـم یک تن 

از رسبازان پولیس محلی کشـته شـده و سـه تن دیگر هم 

مجـروح شـده اند. پایگاه ارتـش 207 ظفر هم ایـن رویداد 

را تاییـد می کند.

گفتـه شـده طالبانـی کـه حمله کـرده بودنـد از افـراد »مال 

وزارت صحـت عامـه اعـالم کـرده اسـت سـه 

تـن که بـه بیـاری کویـد19/ ویـروس کرونا 

مبتـال بودنـد، بـه بیـاری »قـارچ سـیاه« مبتـال شـده اند.

وحیـد مجروح، رسپرسـت وزارت صحت عامه روز شـنبه 12 

رسطان در یک نشسـت با مسـئوالن وزارت صحت در کابل 

گفـت کـه تاکنون سـه فرد مبتـال به بیـاری قارچ سـیاه در 

سـه والیت کابل، بغالن و سـمنگان شناسـایی شـده اند. 

آقـای مجـروح گفـت کـه ایـن افـراد پیـش از این بـه بیاری 

کویـد19/ ویـروس کرونـا، مبتـال بوده اند.

روی  نشسـت،  ایـن  در  عامـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

اعـراض، عالیـم، نحـوه رسایـت، تـداوی و آمادگـی وزارت 

صحـت عامـه بـرای مبـارزه بـا ایـن بیـاری بحـث و تبـادل 

نظـر صـورت گرفـت.

اسـتفراغ،  رسفـه،  تـب،  شـده،  داده  اطالعـات  براسـاس 

لکه هـای سـیاه روی بینـی و دهـن، حالـت تهـوع، از عالیم 

شـایع این بیاری اسـت و بیشـر افراد که مبتال به ویروس 

کرونـا هسـتند در معـرض خطـر ایـن بیـاری قـرار دارند.

از  قـارچ سـیاه  عامـه،  وزارت صحـت  گفتـه رسپرسـت  بـه 

بیاری هـای نـادر اسـت و نزد افرادی به مشـاهده می رسـد 

کـه سیسـتم دفاعـی عضویـت آنـان آسـیب دیـده باشـد.

آقـای مجـروح گفت که بیاری کرونا از شـار بیاری هایی 

اسـت کـه بـه شـدت سـبب تضعیـف سیسـتم ایمنـی بـدن 

می شـود و می توانـد میـزان مصایبت به بیاری قارچ سـیاه 

را در افـراد افزایـش دهد.

او در ادامـه گفته هایـش عـالوه کـرد کـه بـرای رسـید گی 

بـه افـراد مبتـال بـه بیاری قارچ سـیاه بـه مسـئوالن ادارات 

مربوطـه هدایـت داده تـا تدابیـر خاصـی را در مراکز صحی 

اتخـاذ کـرده و تجریدگاه هـای جداگانه را در شـفاخانه های 

کرونـا در مرکـز و والیت هـا ایجـاد کننـد.

همچنیـن، چنـد کمیتـه تخنیکـی از سـوی وزارت صحـت 

عامـه در پیونـد بـه چگونگـی تـداوی بیـاران، بلنـد بـردن 

سـطح آگاهی مردم و اسـتفاده از امکانات دسـت داشته در 

مراکـز توظیف شـده اسـت.

سیسـتم ایمنـی بیـار بیش از حـد واکنش نشـان می دهد 

و سـلول های دفاعـی عمـال بـه ارگان هـا حملـه می کننـد.

اسـروئیدها  زیـاد  تجویـز  کـه  معتقدنـد  پزشـکان  برخـی 

)کورتیـزون( بـه بیـاران کرونـا و عمومیت ایـن روش مداوا، 

خـود می توانـد یـک عامـل خطـر باشـد.

میزان مبتالیان چقدر است؟

بـه طـور معمـول سـاالنه بیـش از ده بیسـت مـورد ابتـال بـه 

امـا »هندوسـتان  قـارچ سـیاه در هنـد گـزارش منی شـد، 

تایمـز« می نویسـد ظـرف روزهـای گذشـته دسـتکم ۷۲۵۰ 

نفـر بـه ایـن بیـاری مبتـال شـده اند. در ایالـت مهاراشـرا 

۲۰۰۰ مـورد و در گجـرات ۱۲۰۰ مـورد بـه ثبـت رسـیده 

از  رسـمی  آمـاری  هنـوز  هنـد  درمانـی  مقامـات  اسـت. 

میـزان مـرگ و میـر ناشـی از موکورمایکـوز ارائـه نداده انـد. 

هندوسـتان تایمز می نویسـد تعداد جانباختـگان ۲۱۹ نفر 

اسـت امـا بـه نظـر می رسـد آمـار واقعـی ابتـال یـا مـرگ بـه 

مراتـب بیشـر از ایـن تعـداد باشـد. محافـل درمانـی تعداد 

بیـاران را بیشـر از ۹ هـزار نفـر تخمیـن زده انـد.

راه های درمان کدامند؟

»آمفوتریسین  ب« داروی بسیار موثر در مداوای قارچ سیاه، 

در هنـد کمیـاب اسـت. دولـت هنـد و صنعـت داروسـازی 

 Amphotericin B تولیـد  ایـن کشـور در تالشـند میـزان 

را افزایـش دهنـد. ایـن دارو بایـد بـه مـدت دو مـاه تزریـق 

وریـدی شـود و هـر تزریـق ۳۵۰۰ روپیـه )۴۸دالـر( هزینـه 

دارد.

شـاری از پزشـکان و کارکنـان حـوزه درمـان هنـد انتقـاد 

مثـل  کرونـا  داروهـای  تهیـه  در  بـه  دولـت  کـه  می کننـد 

رمدسـیور موفق نبود و این مشـکل اکنون در تامین داروی 

قـارچ سـیاه نیز صدق می کنـد. آنها می گوینـد دولت وقتی 

بـه تکاپـو افتـاد کـه بیـاری شـایع شـده بـود در حالـی که 

وظیفـه داشـت بـا ثبـت اولیـن مـوارد ابتـال، مشـکل کمبود 

دارو را حـل کنـد.  مشـکل تامیـن دارو در حالـی اسـت کـه 

دولـت هنـد از  ۲۹ ایالـت خواسـته همه گیـری قـارچ سـیاه 

را اعـالم کننـد.

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کرده اسـت که در 

شـبانه روز گذشـته، در نتیجـه درگیری ها و 

حمـالت متقابـل نیروهـای دفاعـی و امنیتی کشـور، ۲۲۸ 

تـن از جنگجویـان طالبـان کشـته و ۱۱۶ تن آنـان  زخمی 

شـده اند.

در خرنامـه ای کـه روز شـنبه، 12رسطـان از سـوی ایـن 

ایـن  کـه  می کنـد  ترصیـح  اسـت،  شـده  منتـر  وزارت 

پکتیـکا،  لوگـر،  والیت هـای  در  طالبـان  جنگجویـان 

قندهـار، هـرات، بادغیـس، فـراه، بلـخ، هلمنـد و کاپیسـا 

 وزارت امـور خارجـه  کشـور می گویـد که با تأسـف از واقعٔه 

از طریـق  کـه  افغانسـتان  اتبـاع  از  اذیـت شـاری  و  آزار 

اطـالع  داشـتند،  را  یونـان  کشـور  بـه  ورود  قصـد  ترکیـه 

حاصـل کـرده اسـت.

جـرال  کـه  گفتـه  اعالمیـه ای  در  خارجـه  امـور  وزارت 

قونسـلگری جمهوری اسـالمی افغانسـتان مقیم استانبول 

در همـکاری نزدیـک بـا مسـؤوالن امنیتـی کشـور ترکیـه 

تـا اکنـون مؤفـق بـه انتقـال و رهایـی دوازده تـن از ایـن 

 مقامـات در بادغیـس گفته اند در نتیجـه واکنش نیروهای 

امنیتـی بـه حمله طالبان در ولسـوالی آب کمری بادغیس 

پنـج تـن از ایـن گـروه کشـته و هشـت تـن دیگـر هـم زخم 

برداشته اند.

حسـام الدین شـمس والـی بادغیـس گفـت: »ایـن حملـه 

طالبـان بـاال پاسـکاه های کمـر بنـد امنیتـی در ولسـوالی 

آب کمـری راه انـدازی شـده بـود. بـه گفتـه او، ایـن حملـه 

طالبـان بـا واکنـش سـخت نیروهـای امنیتـی مواجه شـد.

بیـرون کشـور را فراهـم سـاخته ایم، ولـی افغان هـا می تواننـد 

انجـام  خودشـان  هوایـی  نیروهـای  حایـت  بـا  را  کار  ایـن 

کمـک  نیروهـا  ایـن  مراقبـت  و  زمینـه حفـظ  در  مـا  دهنـد. 

می کنیـم.«

جـو بایـدن، پـس از سـواالت پـی در پـی خرنـگاران در مـورد 

مـورد  در  »منفـی«  سـواالت  به جـای  خواسـت  افغانسـتان 

خرهـای »شـاد« از او سـوال کننـد.

و  امریکایـی  رسبـازان  سـپتامر  یازدهـم  تـا  اسـت  قـرار 

افغانسـتان خـارج  از  بـه طـور کامـل  ناتـو  کشـورهای عضـو 

شـوند.

روز گذشـته بگـرام، بزرگریـن پایـگاه نیروهـای امریکایـی بـه 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان تحویل داده شـد. بـا این اقدام 

حـال  در  کشـور  از  نظامـی خارجـی  نیروهـای  خـروج  رونـد 

تکمیـل شـدن نهایـی اسـت.

تغییـر  از  )پنتاگـون(  امریـکا  دفـاع  وزارت  در همیـن حـال،  

در سـاختار رهـری نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان خـر 

داده و گفتـه اسـت کـه در چارچـوب این سـاختار، یـک مرکز 

فرماندهـی در قطـر ایجـاد می شـود تـا نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی افغـان به ویـژه نیروهـای هوایـی ایـن کشـور را از نظـر 

لوجسـتیکی و مالـی حایـت و پشـتیبانی کنـد.

جـان اف کربـی سـخنگوی پنتاگـون، روز گذشـته بـه تـرک 

پایـگاه نظامـی بگـرام اشـاره کـرده و گفتـه اسـت کـه تـرک 

ایـن پایـگاه و تغییـر در سـاختار رهـری نیروهـای امریکایـی 

در  نیروهـا  ایـن  کـم  حضـور  نشـان دهنده   افغانسـتان،  در 

اسـت. افغانسـتان 

تحـت  جدیـد  نیـروی  واحـد  یـک  کـه  اسـت  گفتـه  کربـی 

بـرای  جلـو«  بـه  رو  افغانسـتان  امریکایـی  »نیروهـای  نـام 

از  پشـتیبانی  و  افغانسـتان  در  امریـکا  دیپلاتیـک  حضـور 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغـان، ایجـاد شـده اسـت کـه 

در کابـل مسـتقر خواهـد شـد. پیـر وازلـی، فرمانـده نیـروی 

دریایـی امریـکا، فرماندهـی ایـن واحـد »نیروهـای امریکایـی 

بـه عهـده خواهـد داشـت. را  بـه جلـو«  افغانسـتان رو 

فرماندهـی در  ایـن  اسـت کـه کار  افـزوده  جـان اف کربـی 

آینـده روی حفـظ حضـور دیپلاتیـک امریـکا در افغانسـتان، 

حایـت از الزامـات امنیتـی در میـدان هوایـی بین املللـی 

حامـد کـرزی، ادامـه  مشـورت و کمـک بـه نیروهـای امنیتـی 

و دفاعـی افغـان و در نهایـت اقدامـات ضدتروریسـم متمرکـز 

خواهـد بـود.

از سـویی هـم، سـخن گوی پنتاگـون همچنیـن گفتـه اسـت 

کـه لویـد آسـتین، وزیر دفـاع امریـکا طرحی را تصویـب کرده 

فرمانـده  میلـر،  اسـکات  اختیـارات  آن  براسـاس  کـه  اسـت 

هفته هـای  جریـان  در  افغانسـتان  در  امریکایـی  نیروهـای 

آینـده بـه کنت مـک کنزی، فرمانـده سـتاد فرماندهی مرکزی 

امریـکا )سـنتکام( منتقـل می شـود.

به گفتـه  کربـی، مـک کنـزی مسـئولیت رهـری رونـد حایت 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  از  مالـی  و  فنـی  لوجسـتیکی، 

افغـان و عملیات های ضد تروریسـم را پـس از خروج نیروهای 

امریکایـی از افغانسـتان، بـه عهـده خواهـد داشـت. 

 جـو بایـدن رئیـس جمهـور امریـکا گفتـه اسـت کـه رهـری 

را دارد. ادامـه کار حکومـت  افغانسـتان ظرفیـت  دولـت 

جـو بایـدن در یـک نشسـت خـری در واشـنگنت گفـت کـه 

رونـد خروج نیروهای امریکایی از افغانسـتان براسـاس برنامه  

در حـال اجراسـت.

از وی مورد آینده حکومت افغانسـتان نیز سـوال شـد؛ این که 

رو  پیـش  برابـر چالش هـای  در  ایـن حکومـت می توانـد  آیـا 

مقابلـه کنـد، آقای بایـدن گفت حکومـت افغانسـتان توانایی 

ادامـه کارش را دارد، امـا او بـر رضورت حایـت داخلـی از 

حکومـت افغانسـتان نیـز تاکیـد کرد.

رئیـس جمهور امریکا افزود:«ما بیسـت سـال آنجـا بودیم. من 

در قـرص سـفید بـا رهران افغـان صحبت کـردم. فکر می کنم 

آنهـا توانایـی ایـن را دارنـد کـه از حکومـت محافظـت کننـد. 

مـن فکـر می کنـم در آینـده مذاکرات بیشـری انجـام خواهد 

شـد، امـا نگرانی من این اسـت کـه آنها مسـایل داخلی میان 

خودشـان دارنـد، و بخاطـر بقـای حکومت بـه حایت داخلی 

نیـاز دارند.«

بـا آغـاز روند خـروج نیروهـای امریکایی گروه طالبان شـاری 

از ولسـوالی های را تحـت کنرل خـود درآوردند.

رئیـس جمهـور امریـکا در پاسـخ به سـوالی دربـاره حایت از 

نیروهـای هوایـی افغانسـتان پـس از خروج نیروهـای خارجی 

از افغانسـتان گفـت کـه آمادگـی بـرای حایـت از نیروهـای 

هوایـی از بیـرون کشـور گرفته شـده اسـت.

از  بیـان داشـت:«ما امکانـات حایـت و کمـک هوایـی  وی 

جو بایدن: حکومت افغانستان توانایی ادامه کارش را دارد  
کارتون

امریکا: د ځواکونو له وتلو 
وروسته هم په افغانستان کې 

هوایي بریدونه کوو

په کندهار کې د ملکي مرګ ژوبلې 

کچه لوړه شوې ده

وزارت دفاع: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۸ تن از جنگجویان طالبان کشته شده اند

وزارت خارجه: آزار و اذیت افغان ها در مرز ترکیه و یونان بررسی می شود  

طالبان در ولسوالی آب کمری بادغیس شکست خورد   

بایدن و تصویر ناخوشایند
 از افغانستان 

محمد هدایت

وزارت صحت:

 قارچ سیاه چیست و چقدر خطر دارد؟



 

آمریکایی هـا در حالـی میـدان هوایـی بگـرام را تـرک 

کردنـد کـه بـه بـاور آنـان بـه هـدف اصلـی شـان کـه 

تضعیـف شـبکه القاعـده بـود دسـت یافته انـد، پایگاه 

کابـل  شـهر  کیلومـری  در 60  واقـع  بگـرام  هوایـی 

نقشـی محـوری در جنـگ آمریـکا بـا طالبـان و تعقیب 

 ۱۱ تروریسـتی  حمـات  از  پـس  القاعـده  رهـران 

سـپتامر ۲۰۰۱ به آمریکا داشـت. نیروهای آمریکایی 

در اول مـاه مـی 2011 در یک عملیـات ویژه بن الدن 

را در پاکسـتان کشـتند. تقریبا در همین زمان، تعداد 

نیروهـای نظامی آمریکا در افغانسـتان بـه حدود ۱۰۰ 

هـزار نفـر می رسـید. با کشـته شـدن بـن الدن، آمریکا 

عقربـه هدف را به سـمت سـازش با طالبـان جهت داد 

و در پایـان هـان سـال جلسـات مخفیانـه متعـدد را 

بـا رهـران طالبـان آغـاز کردنـد و در توافقـات پشـت 

پـرده چنانچه هیچگاه محتویات آن رسـانه ی نشـد، به 

سـازش در مـورد گفتگوهـای صلـح دسـت یافتنـد. در 

سـال 2014 مسـئولیت تأمین امنیت و میادین جنگ 

رسـا بـه نیروهـای افغـان واگـزار شـد و ایـن کشـور با 

حضـور ده هـزار رسبـاز اش در افغانسـتان رصفـا بـه 

تروریـزم  بـا  مبـارزه  امـر  در  افغـان  نیروهـای  آمـوزش 

بسـنده کـرد. پس از آن، روند صلـح آمریکا – طالبان با 

گاشـن مناینـده خاص این کشـور » زملـی خلیلزاد« 

در امـور صلـح وارد فاز عملی گردید و در نشسـت های 

پیـدا و پنهـان متهیـدات رسـمی ایـن پروسـه را برنامـه 

معـروف  توافقنامـه  سـال 2020  در  و  کردنـد  ریـزی 

دوحـه میـان طالبـان و آمریـکا امضـا گردید.

از آن زمـا بـه بعـد، افغانسـتان وارد تنش هـای جدیـد 

بـود کـه گفتگوهـای  قـرار  امنیتـی شـد،  سیاسـی – 

بیـن االفغانـی صلح میـان دولت افغانسـتان و طالبان 

آغـاز گـردد؛ امـا ایـن گفتگوهـا هیچگاه صـورت عملی 

میـان  تعارفـی  جلسـات  حـد  در  و  نگرفـت  خـود  بـه 

از  کـه  آنچنـان  مانـد.  باقـی  جانـب  دو  مناینـدگان 

وضعیـت پروسـه صلـح بیـن االفغانی در طول یکسـال 

پیـدا اسـت، مانـع تراشـی ها در ایـن پروسـه بیشـر 

بارهـا  دولـت  هیـأت  اسـت،  بـوده  از جانـب طالبـان 

در دوحـه بـه دیـدار آنـان رفتنـد و در برخـی مقاطـع، 

نشسـت هایی هـم میان آنـان صورت گرفـت؛ اما اینکه 

مثـره و نتیجـه ی آن بـرای مـردم افغانسـتان ملمـوس 

بـوده باشـد تاکنـون کـدام مـورد قابـل پسـند مشـهود 

جهـت  دو  از  آمریـکا  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  نیسـت. 

باعـث گردیدنـد بـه طالبـان خودبـاوری و غـرور خلـق 

کننـد، انـزوای دولت افغانسـتان طی مذاکـرات صلح؛ 

آمریکایـی هـا کـه نزدیـک بـه دو سـال بـا طالبـان بـه 

گفتگـو پرداختنـد، از دولت افغانسـتان بـه عنوان یک 

نهـاد رسـمی ملـی هیچـگاه در ایـن رونـد یـاد نکـرد. 

گفتگوهـا پشـت پـرده بـود نـه مناینـدگان دولـت از آن 

خـر داشـتند و نـه حضـور رسـانه ها مجـاز بـود؛ بلکـه 

در یـک حالـت بدگانـی نسـبت بـه همدیگـر » دولت 

و  بردنـد  پیـش  را  پروسـه  ایـن  آمریـکا«  و  افغانسـتان 

توافقنامـه را امضـا کردنـد، سـهم دولت در این پروسـه 

فقـط ورق هـای کاپـی توافقنامه بـود که بعـد از انعقاد 

به رهران دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان نشـان 

غـرور کاذب  کـه  باعـث گردیـد  امـر  ایـن  داده شـد، 

»فتـح« در ضمیـر طالبـان بیـش از قبـل رشـد منایـد و 

بـه دولـت به چشـم یـک نهـاد مـروع و ملـی ننگرند. 

زندانـی  پنجهـزار  از  بیـش  رهایـی  آن،  دیگـر  جهـت 

خطرنـاک طالبـان بـود؛ این شـا از زندانیـان طالبان 

کـه تحـت عنـوان » حسـن نیت« جهـت آغـاز مذاکرات 

صلـح رهـا گردیـد از هـان ابتـدا مـورد ظـن و گـان 

مـردم افغانسـتان گردید، در آن زمـان نهادهای جامعه 

مدنـی و رسـانه ها بـه کـرات نگرانـی شـان در پیوند به 

ایـن رهایـی غیـر مسـئوالنه را ابراز داشـتند؛ امـا کاری 

کـه نبایـد صـورت می گرفـت صـورت گرفـت و در یـک 

رهـا  زندانیـان  نیـت«  حسـن   « آمیـز  مسـخره  حالـت 

گردیـد و دوبـاره صفـوف جنگـی طالبـان را پـر رنگ تر 

از قبـل منـود.

بـه گونـه ی جـدی  اقـدام غیـر متعـارف کـه  ایـن دو 

اسـتقال سیاسـی افغانسـتان را هدف گرفتـه بود، بر 

عـاوه اینکه مورد رنجش خاطر شـهروندان این کشـور 

واقـع گردید، دسـت طالبـان را بـاری اقدامات بدامنی 

بیشـر از هـر زمـان دیگـر بـاز منـود و ایـن گـروه، بـه 

صـورت جنـون آمیـز بـا گذشـت زمـان حمات شـان را 

در ابعـاد مختلـف تشـدید منـود و پیامدهـای بدامنـی 

فراوانـی را متوجـه مـردم افغانسـتان کـرد، همزمـان با 

ایـن دو مـورد مهـم، محدودیـت هـای گشـت و گـذر 

آنـان بـه کشـورهای جهان برچیده شـد و آنـان هانند 

مناینـدگان دیپلاتیـک نهـاد رسـمی دولـت وارد فـاز 

چانـه زنـی و البی گری در سـطح کشـورهای مهم بین 

گردید. املللـی 

بـا این همه زمینه سـازی ها، این کشـور که اسـراتژی 

حضـور خـود در افغانسـتان را از سـال ۲۰۱۱ میادی 

و پس از کشـن اسـامه بن الدن تغییـر داده بود، فعا 

در یـک تصمیـم سـئوال برانگیـز رونـد خروج را شـتاب 

داده اسـت . آمریـکا بـا ایـن امیـد کـه شـبکه القاعـده 

را در هـم کوبیـده و بنیان گـذار ایـن شـبکه را کشـته 

اسـت، از رسکوب طالبان دسـت کشـیده و هم اکنون 

جنـگ بـا ایـن گـروه را زیـر نـام مبـارزه با شـورش گری 

تنهـا برعهـده دولـت افغانسـتان گذاشـته اسـت. ایـن 

کشـور در مـورد برچیـدن آخرین بقایای هسـته گزاری 

مطمـن  بایـد،  کـه  آنچنـان  افغانسـتان  در  القاعـده 

نیسـت و یقیـن داریـم در حالـی کـه آخریـن گـروه از 

رسبـازان اش را از افغانسـتان خـارج می کند، کاکان 

و  افغانسـتان  خـاک  از  دوبـاره  خـوردن  زخـم  نگـران 

هسـته گذاری گروه هـای تروریسـتی، از جمله القاعده 

در این کشـور اسـت. بعید هم نیسـت که این سـناریو 

طبـق پیش بینـی وزارت دفـاع امریکا تا دو سـال دیگر 

عینیـت یابـد و منافـع ملی و امنیت ملی این کشـور را 

دوبـاره بـا تهدیـد روبـه رو کند.

هسـته های  شـدن  فربـه  نگـران  حـاال  کـه  امریـکا 

القاعـده در افغانسـتان اسـت، نبایـد اجـازه بدهـد که 

 1947 سـال  در  آن  تأسـیس  بـدو  از  پاکسـتان 

میـادی، بـا افغانسـتان و هندوسـتان مشـکات مرزی 

دارد. پاکسـتان بـا توجـه بـه موقعیـت ژیوپلیتیکی و به 

لحـاظ شـکل یـا توپوگرافی، مطول اسـت. کشـورهایی 

بـا اینچنیـن شـکل، بیـش تـر در معـرض شـکنندگی و 

تهدیـدات امنیتـی قـرار مـی گیرنـد. پاکسـتان کـه از 

یکطـرف بـا افغانسـتان و از سـوی دیگر با هند مشـکل 

مـرزی دارد و همـواره هـراس دارد تـا از سـوی ایـن دو 

همسـایه در محـارصه قـرار نگیـرد. روی ایـن ملحـوظ، 

ایـن کشـور ناگزیـر اسـت تـا از افغانسـتان بـه عنـوان 

عمـق اسـراتژیک خـود اسـتفاده کنـد. از سـوی هـم، 

سیسـتم  چنـد  وصـل  ی  نقطـه  در  کـه  افغانسـتان 

ژیوپلیتیکـی ) چهـاراه منطقـه یـی(  قرار گرفته اسـت، 

بـرای پاکسـتان از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت.

اهمیت سیاسی - امنیتی :

در  مهـم  هـای  نهـاد  از  یکـی  پاکسـتان  ارتـش 

شـود.  مـی  محسـوب  کشـور  آن  تشـکیاتی  سـاختار 

ارتـش  پاکسـتان،  اساسـی  قانـون  مطابـق  هرچنـد 

حـق دخالـت در امـور سیاسـی وکشـوری را نـدارد، اما 

آن کشـور  اجتاعـی   – هـای سیاسـی  نظـام  باتوجـه 

طـوری بـوده اسـت کـه ارتـش نقـش اساسـی وتصمیم 

گیـری را در امـور داخلـی وسیاسـت خارجـی، داشـته 

اسـت. از ایـرو، نـگاه ی  ارتش در مناسـبات سیاسـت 

خارجـی و همسـایه هـا بـه ویـژه افغانسـتان، داشـن 

افغانسـتان  اهمیـت  بـر  کـه  اسـت  اسـراتژیک  عمـق 

افـزوده اسـت. پاکسـتان در برابـر هندوسـتان از ضعف 

مـی  رنـج  اسـراتژیک  عمـق  داشـن  و  جغرافیایـی 

بـرد. ایـن ضعـف بـه لحـاظ نظامـی،  ناشـی از نبـود 

 مسعود نوید

جغرافیایـی  لحـاظ  بـه  و  نظامـی  نیـروی  تسـلیحات، 

ناهاهنگـی   ( مناسـب  نـا  جغرافیایـی  موقعیـت  از 

رسزمینـی ومرزهـا( اسـت. از ایرو، اسـتقرار یک دولت 

دسـت نشـانده در افغانسـتان و در محـور قـرار دادن 

داخلـی  هـای  سیاسـت  صـدر  در  پاکسـتان  منافـع 

وخارجـی خـود، از برنامـه هـای کان ارتـش پاکسـتان 

بتوانـد  تـا  اسـت.  بـوده  گذشـته  ی  دهـه  چنـد  طـی 

ضعـف در برابـر هنـد را جـران کنـد. 

بـا پیدایـش کشـوری به نـام پاکسـتان در 1947، 

مسـلانان هنـد بیـش تـر بـه این کشـور مسـکن گزین 

وپاکسـتان  هنـد  اختافـات  بـروز  سـبب  کـه  شـدند 

شـد. اختافـت سـبب وارد شـدن دو کشـور بـه جنـگ 

روبـرو شـد.  نیروهـای نظامـی دو کشـور هـراز گاهـی 

بـه درگیـری مـی پردازنـد. هنـد وپاکسـتان از هـر اهرم 

فشـار بـرای مغلوب سـاخن یکدیگـر دریغ نکـرده اند. 

از سـوی هم، هردوکشـور در راسـتای جـذب متحدانی 

توجـه  محـراق  در  نیـز  افغانسـتان  انـد.  یـی  منطقـه 

ی ایـن دو کشـور بـه عنـوان اهـرم فشـار قـرار گرفتـه 

اسـت. هنـد بـا حضـور فعـال در مناسـبات افغانسـتان 

سـبب برانگیخن خشـم پاکسـتان می شـود. از سـوی 

دیگـر، پاکسـتان نیـز بـا حایـت گروه هـای بنیـاد گرا 

و مخالـف حکومـت افغانسـتان، در راسـتای اسـتفاده 

و  خـود  یـی  منطقـه  سیاسـت  از  حایـت  و  ابـزاری 

در  هنـد  هـای  سیاسـت  سـاخن  خنثـی  چنـان  هـم 

افغانسـتان می کوشـد. در کنار این، قراین نشـان می 

دهـد کـه پاکسـتان از یـک دولـت مسـتقل و بـا برنامـه 

در افغانسـتان ضمـن اینکـه حایـت منی کنـد، بل در 

زمینـه برانـدازی آن از هـر گزینـه ی؛ گـروه هـای بنیاد 

گـرا وافراطـی، اسـتفاده ابـزاری منـوده اسـت. حایت 

از گـروه ی مجاهدیـن در زمان حضـور نیروهای نظامی 

اتحـاد شـوروی در افغانسـتان، روی کارآوردن گـروه ی 

از طالبـان  هـم، حایـت  در حـال حـارض  و  طالبـان 

والبـی گـری برای آنـان در مذاکرات با آمریـکا؛ از موارد 

برجسـته ی آن بـوده اسـت.

اهمیت اقتصادی و ترانزیتی :

مواصاتـی  راه  دو  پاکسـتان  و  افغانسـتان 

پیشـاور.  بـه  آبـاد  جـال  از  یـک،  دارنـد.  وترانزیتـی 

بـه کویتـه. در گذشـته توسـعه  از چمـن قندهـار  دو، 

ورشـد اقتصـادی افغانسـتان بـه علـت قـرار گرفن این 

کشـور در خشـکه و وصـل شـدن آن بـه آب هـای آزاد 

بـه  مسـتقیم  وابسـتگی  پاکسـتان،  طریـق  از  جهـان 

روابـط سیاسـی ایـن کشـور بـا پاکسـتان داشـت. در 

صـورت تیرگـی در روابـط سیاسی،پاکسـتان راه هـای 

مواصاتـی را مـی بندیـد و میـزان رشـد اقتصـادی در 

افغانسـتان نیـز تنزیـل مـی کرد. امـا بـا روی کار آمدن 

رئیـس جهمـور غنـی، و گشـایش راه بدیل چـون؛ بندر 

چابهـار، کشـورهای آسـیای میانـه ودهلیـز هوایـی، از 

افغانسـتان  اقتصـادی  میـزان وابسـتگی مطلـق رشـد 

بـا  از سـوی هـم،  اسـت.  پاکسـتان کاسـته شـده  بـه 

فروپاشـی شـوروی سـابق واستقال کشـورهای آسیای 

مرکـزی، پاکسـتان همـواره بـه افغانسـتان بـه مثابـه ی 

یـک دهلیـز عبـوری مفیـد، جهت دسـتیابی به بـازاری 

هـای تجـاری کشـورهای آسـیای مرکـزی مـی نگـرد. 

ایـن در حالیسـت کـه پاکسـتان در طول چنـد دهه ی 

گذشـته، رشایـط ناگـوار اقتصـادی را سـپردی منـوده 

درآمـد،  کسـب  جهـت  بـازاری  یـک  بـه  نیـاز  و  اسـت 

صـادرات و واردات خـود بـوده اسـت. در سـال هـای 

قبـل صـادرات کاالهای افغانسـتان از طریق پاکسـتان 

صـورت مـی گرفـت. کاالهـای تجارتـی از راه طورخـم 

بـه پیشـاور و کراچـی و از آنجـا از طریـق راه آهـن بـه 

سـایر کشـورها بـه نـام پاکسـتان صـادر میشـد. ولـی 

بـا نفـوذ اقتصـادی شـوروی و حضـور نیروهـای آن در 

افغانسـتان،هم چنـان حایت پاکسـتان از گـروه های 

مخالـف دولت آن وقـت) مجاهدیـن( واردات وصادرات 

ترانزیتـی شـال، صـورت مـی  راه هـای  از  تـر  بیـش 

گرفـت. بـا روی کار آمـدن دولـت اسـامی، پاکسـتان 

افغانسـتان  بـه  وصـادرت  واردات  دیگـر  بـار  توانسـت 

وکشـورهای آسـیای مرکزی، داشته باشـد، ولی اندکی 

بعـد بـا مخالفت هـای روبـرو شـد و همینگونـه درزمان 

تسـلط طالبـان بـر کابـل، دسرسـی بـه بـازاری هـای 

دسرسـی  ایـرو،  از  شـد.  پذیـر  امـکان  افغانسـتان 

انجـام واردات وصـادرات  بـازاری هـای تجارتـی و  بـه 

کاالهـای خـود بـه افغانسـتان واز طریـق ایـن کشـور 

بـه آسـیای مرکـزی، یکـی از اهـداف مهـم پاکسـتان و 

داشـن اهمیـت مهـم اقتصـادی افغانسـتان بـرای آن 

کشـور بـوده اسـت.

درنهایت، افغانسـتان از بهر داشـن مرز مشـرک 

بـا پاکسـتان و متوجـه بـودن تهدیـدات از جانـب هنـد 

بـرای پاکسـتان، از اهمیـت مهـم سیاسـی و امنیتـی 

برخـوردار بـوده اسـت. ارتـش بـه مثابـه ی نهـاد مهـم 

خارجـی  و  داخلـی  سیاسـت  در  گیـری  وتصمیـم 

عمـق  عنـوان  بـه  را  افغانسـتان  همـواره  کشـور،  آن 

هـم،  سـوی  از  اسـت.  داده  قـرار  خـود  اسـراتژیک 

افغانسـتان بـه لحـاظ موقعیـت حسـاس ژیوپلتیکـی و 

قـرار گرفـن در چنـد زیر سیسـتم جغرافیایی، داشـن 

جهـت  مرکـزی،  آسـیای  کشـورهای  بـا  مشـرک  مـرز 

واردات وصـادرت کاالهـای تجارتی پاکسـتان از طریق 

ایـن کشـور، ار اهمیت مهـم اقتصادی را نزد آن کشـور 

داشـته اسـت. باتوجـه بـه ایـن، بعید بـه نظر می رسـد 

کـه پاکسـتان از مداخلـه در امـور ومناسـبات داخلـی 

از روی کار  و  بـردارد  افغانسـتان دسـت  یـی  ومنطقـه 

ثبـات  بـا  مرفـه،  افغانسـتان  و  مسـتقل  دولـت  آمـدن 

وصلـح آمیـز، حایـت منایـد. 

در  آن  هاننـد  و  القاعـده  همچـون  تروریسـت هایی 

افغانسـتان رشـد روز افزون داشـته باشـند و دولت را با 

تهدیـد مواجـه سـازند و یـا باعث و بانی جنـگ داخلی 

در ایـن کشـور گردنـد. راه جلوگیـری از وقـوع نـکات 

یـاد شـده، حفـظ و تقویت نیروهـای ارتش افغانسـتان 

اسـت. زنده گـی ایـن نیروهـا وابسـته بـه حایت هـا و 

کمک هـای بیرونـی اسـت. ایـن حایت هـا و کمک ها 

بایـد در یـک سـطح مطلـوب حفـظ شـود تـا نیروهـای 

ارتـش افغانسـتان رس پـا مباننـد و بتواننـد در برابـر 

بیاورنـد.  دوام  شـورش گری 

پـول و اسـلحه نیاز جـدی این نیروها اسـت. در بخش 

هوایـی نیـز ایـن نیروهـا وابسـته بـه کمک هـای فنـی 

نیروهـای خارجی انـد. 

ایـن کمک هـا نباید متوقف شـود. در غیـر این صورت، 

سـناریوی  و  لغزیـد  خواهـد  ارتـش  نیروهـای  پـای 

احتالـی کـه فروپاشـی دولـت اسـت، اتفـاق خواهـد 

افتاد.

در کنـار آن، بن بسـت مذاکـرات بایـد بشـکند. تنهـا 

اهـرم فشـار قابـل دسـت رس بـرای تهدیـد طالبـان، 

وضـع تحریم هـای بیش تـر علیـه رهـران، فرماندهـان 

و نهادهـای وابسـته بـه ایـن گـروه اسـت. 

در رشایطـی کـه ایـن گـروه هیـچ میلـی بـه مذاکـره 

از دسـت رس دور  نبایـد  ایـن گزینـه  نداشـته باشـد، 

مبانـد؛ هم چنـان، خطـر بازگشـت گـروه طالبـان بـه 

قـدرت از راه زور بایـد عمومـی شـود. تنهـا بـا اشـاعه 

مسـووالنه خطـرات ناشـی از اقدامات نظامـی طالبان 

می تـوان منطقـه و جهـان را علیـه ایـن گـروه بسـیج 

کـرد. ایـن کار بایـد در دسـتور کار متـام کشـورهایی 

باشـد کـه نگـران مـواردی مثـل سـقوط دولـت، جنگ 

داخلـی و از رسگیـری فعالیـت القاعـده در افغانسـتان 

هسـتند. امریـکا که نگران هسـته گذاری تروریسـم در 

افغانسـتان و فعالیت مجدد القاعده پس از فروپاشـی 

دولت و وقوع جنگ داخلی در افغانسـتان اسـت، باید 

نسـبت بـه هر کشـور دیگـری در ایـن کارزار مشـارکت 

فعال داشـته باشـد.

سیاسـت ترغیب در برابر گـروه طالبان نتیجه معکوس 

است.  داشته 

سیاسـت فشـار و تهدیـد دوبـاره علیـه ایـن گـروه بایـد 

شـود.  احیا 

رهایـی زندانیـان طالبـان و انـزوای دولـت افغانسـتان 

از  بخشـی  عنـوان  بـه  سـاز  رسنوشـت  تصمیـات  از 

سیاسـت ترغیب، تاکنون نتیجه مثبت نداشـته است. 

لغـو فهرسـت سـیاه و رهایـی زندانیـان باقی مانـده نیز 

ایـن گـروه را بـه انجام مذاکره با دولـت ترغیب نخواهد 

کـرد. بنابرایـن، در برابـر گروهی که قصـد دارد تنها از 

راه زور بـر اریکـه قـدرت تکیـه بزند، مناسـبت ترین کار 

اعـال سیاسـت تهدیـد و فشـار و رسکـوب اسـت. در 

غیـر ایـن صـورت، بسـیار دشـوار خواهد بود کـه بتوان 

از خطـرات احتالـی کـه در فـوق یـاد آور شـدیم در 

امـان بود؛ 

بنا بر این، این کشـور نباید اشـتباه دهه نود را مرتکب 

گردیـده و افغانسـتان را به باد فراموشـی بسـپارد؛ زیرا 

پیامدهـای آن بـه گونه ی خواهد بود کـه در فوق تذکر 

گردیـد؛ در مفکـوره و عمـل تروریسـت هـا هیـچ تغییـر 

مثبـت بـه وجـود نیامـده اسـت بلکـه آنان همچنـان به 

گزینـه ی توسـل بـه زور در تهدیـدات بیـن املللی باور 

مند هسـتند.

مروری به سیاست خروج آمریکا و نگرانی های موجود
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 بازی با اعداد              3312
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3207    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3483
وزیرسفید را در خانه  h8 حرکت دهید. 

3512

جواب هدف         2960
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ثور
به نظر می رســد که از نظر فکری در حالت بســیار خوبی قرار دارید. ابتکاری 
که دارید شــرکای کاری تان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در تمام بخش های 
زندگی تان موفق خواهید شد و فرصتی دارید که سود زیادی را به دست آورید.

جوزا
تغییــرات مهمی در بخش های اجتماعی و حرفه ای تــان رخ خواهد داد. می 
توانیــد با مدیریتی که دارید راه حل های ویــژه ای را ارائه دهید و همکاران و 
رئیس تان از شــما قدردانی خواهند کرد. دوستان تان ممکن است در طول بعد 

از ظهر شما را مالقات کنند. 

سرطان
تا قبل از ظهر متوجه خواهید شــد که کســب و کاری کــه امیدوار کننده 
نبود برای شــما پول زیادی را به ارمغــان می آورد. فرصتی دارید که وارد 
یک مشــارکت کاری شوید. ممکن است بخواهید که این پیشنهاد را نادیده 

بگیرید.

اسد
ممکن است فرصتی داشته باشید که به کسب و کاری بپیوندید و یا به شما یک 
شغل جدید پیشنهاد خواهد شد. نباید تصمیم نهایی را تا زمانی که به دقت تمام 

معایب و مزایا را در نظر نگرفتید بگیرید. 

سنبله
ممکن اســت موفق شوید تا با افراد مهمی مالقاتی داشته باشید. از ایده های تان 
اســتقبال خواهند کرد. امروز برای اســتحکام روابط قدیمی و ایجاددوستی های 
جدید روز خوبی اســت. باید به نظرات دیگران نیز گوش دهید، زیرا که بعدا برای 

شما مفید خواهد بود.

حمل
بعد از یک دوره ســخت در زندگی عاطفی تان، همه چیز امروز به خوبی پیش 
خواهد رفت. فضای کلی در محیط کار بســیار خوب پیش می رود. سعی کنید 

دیدگاه خود را به دیگران تحمیل نکنید! 

میزان
امروز ممکن اســت هزینه های غیر منتظره ای را بپردازید، اما خانواده تان 
به نظر می رســد که باعث این هزینه ها شده اند. امروز بعد از ظهر مجبور 

هستید که تغییراتی را در برنامه های تان ایجاد کنید. 

عقرب
اگر فرصتی داشتید که وارد یک مشارکت جدید شوید، باید بدون تامل قبول 
کنید، زیرا که برای شما تغییرات عالی در زندگی به همراه دارد. فرصتی دارید 

که بودجه مالی تان را بهبود بخشید.

قوس
حــوادث غیر منتظــره ای در طول صبح رخ خواهد داد کــه برنامه های تان 
را تغییر میدهد. بســتگان از خارج از شــهر به مالقات شما می آیند و شما را 

سوپرایز می کنند. باید ارام و میزبان خوبی باشید. 

جدی
ممکن است تا قبل از ظهر دستاوردهای عالی را به دست آورید. به نظر می 
رسد که زمان شماســت. فرصتی دارید که کسب و کار پر سودی را شروع 
کنید. دقیقا در طرف امنی هســتید. بهتر اســت که از دوستان نزدیک نیز 

درخواست کمک کنید.

دلو
ممکن است در یک نقطه عطف در زندگی تان باشید. و رضایت خاصی برای شما 
ذخیره شــده است. مهارت های برقراری ارتباطی تان بسیار عالی است و به شما 

کمک می کند تا در بخش های اجتماعی و حرفه ای موفق شوید.

2961

نوا ـ  نو ـ  پناه ـ پیوند ـ 
دهان ـ نهاد ـ نی ـ نواده 
ـ پند ـ پینه ـ پهن ـ ندا 
ـ نــادی ـ دین ـ داین ـ 

دنیا ـ دنی ـ هند.
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حوت
می توانید در بخش های مادی و اجتماعی موفق شوید. از این فرصت بیشترین 

بهره را ببرید و مطمئن باشید که شانس خود را از دست نداده اید.

 شطرنج                     3484

ا

آفتاب نشــینان ـ امواج ـ برادرخوانده ـ پیام ـ تعقیب ـ ثانی ـ چگونه ـ 
جنایت ـ حلیمه ـ خالصه ـ دریغ ـ ذروی ـ رضوان ـ زلف ـ ژیان ـ سراج 
ـ شــفافیتـ  صفدرـ  ضمیرـ  طنینـ  ظلمتـ  عجیبـ  غزالـ  فرشتهـ  

قفسه ـ کاتب ـ گزمه ـ لحظه ـ مهران ـ نواسه ـ وقفه ـ هوا ـ یاور.
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و ی ث ج ب ه و د ض م ه ج

ا ف م ا ح د م گ ا و و ن

ی ا ت ض ن ر ع ی چ ر ا ی

ق ف س ه پ ی پ ث ل آ ب ن

آ ش ل ا ز غ آ ه ظ ح ل ط
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واضح است که خواندن تاریخچۀ زندگِی آدم ها آن قدری رمزآلود و پرکشش 

است که آدم را برانگیزاند. اما آیا این کار که ازاساس فضولی است اشکالی 

دارد؟ یا آن طور که کیت کِلِوی منتقد ادبی آبزرور می گوید، »افرادی که 

خاطرات خود را می نویسند در دل آرزو دارند کسی نوشته هایشان را بخواند؟«

ژوانا بورنز، ۳۵ساله، نویسنده ای اهل نیویورک است که ده هزار عضو یوتیوب 

دارد. بورنز بود که، سه سال پیش، جریان خواندن دفرت خاطرات دیگران را 

در یوتیوب راه انداخت. از آن زمان، او پنج دفرت خاطرات خریده است که هر 

یک بین ۲۰ تا ۴۰ پوند قیمت داشتند. بورنز می گوید: »دیدن میزان شباهت 

خود به فردی کامالً غریبه جذاب است. چشم چرانی و رسک کشیدن در افکار 

خصوصی دیگران برای آدم ها جذاب است. در یوتیوب، مردم استوری را دوست 

دارند، روایت را دوست دارند، حتی یک خاطرۀ روزانۀ معمولی می تواند به 

منایشی کوچک تبدیل شود.«

بورنز دربارۀ »وجوه اخالقی« ویدئوهای خود »بسیار« اندیشیده است و می گوید 

متام دفرتهای خاطراتی که آن ها را به اشرتاک گذاشته، به جز یک مورد، 

نوشتۀ افرادی بوده که از دنیا رفته  بودند. می گوید »اصالً دمل منی خواهد 

اطالعات فردی کسی را منترش کنم«؛ او همچنین از افکار »تاریک« دفرتهای 

خاطرات دوری می کند. برای مک نامارا اهمیت دارد که رسانجام خاطرات به 

کجا می رسد. اما به شوخی می گوید: »وقتی مبیرم، این افراد ]در آن دنیا[ به 

رساغم می آیند و می گویند من دفرت خاطراتشان را خوانده ام و آن وقت من 

می گویم ’ای وای من! من خوانده ام؟! واقعاً خود من؟«

دقیقاً رسنوشت دفرتهای خاطرات قدیمی در ای بی چه می شود؟ بورنز 

می گوید گویا بیشرت این دفرتها در فروش امالک به دست می آیند. ویکتوریا 

زنی ۵۸ساله از چلتنهام است که از ۲۰۰۴ مشغول فروش آنالین دفرتخاطرات 

و نامه های عاشقانه بوده )او خواسته فقط نام کوچکش ذکر شود(. او دفرتهای 

خاطرات را از سمساری ها و ماشین های دوره گرد حداکرث ۲۰ پوند می خرد و 

آن ها را آنالین بین ۳۰ تا ۶۰ پوند می فروشد. می گوید »می روید رساغ یکی از 

این ماشین های دوره گرد و جعبه ای را پیدا می کنید که خیلی به چشم منی آید 

و نامرتب و نم کشیده است، آن را باز می کنید و می بینید پر است از نامه های 

زردشده  ای که ُربانی هم دورشان پیچیده اند. گل از گلتان می شکفد«. دفرت 

موردعالقۀ او خاطرات زنی خلبان و غیرنظامی طی جنگ جهانی دوم بود که 

آن را چندصد پوند به فردی در آمریکا فروخت.

البته، کم نیستند افرادی که دفرت خاطرات خود را هم می فروشند. در ای بی، 

دفرت خاطراتی را دیدم که ۲۰۰ پوند قیمت داشت؛ خاطرات او از ۲۰۱۱ 

تا ۲۰۱۹ در آن بود اما حارض نشدند بگویند برای چه آن را می فروشند. اما 

دربارۀ ماریکا، دخرتی ۱۶ ساله از لهستان، شانس با من یار بود. او اخیراً 

دفرت خاطرات یکی از اقوامش را ۴۵ پوند فروخته و می گوید: »متوجه شدیم 

خیلی از آمریکایی ها دوست دارند چنین چیزهایی را بخرند... این فامیل ما 

هم گفت روش خوبی است که پولی به جیب بزنیم«. این دفرت خاطرات بسیار 

به روز است؛ خاطرات فرد از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ در آن نوشته شده است. می گوید 

»اجازه نداد من دفرت خاطراتش را بخوانم. دوست نداشت من رازهایش را 

بدانم. اما اینکه یک غریبه در قاره ای دیگر آن را بخواند اهمیتی نداشت. آن 

دو احتامالً هیچ وقت همدیگر را منی بینند.«

مردی از ویرجینیا دفرت خاطرات نوجوانی لهستانی را خرید. معلوم نیست 

برای چه؟ هرچند منی توان منکر شد که ماجرا هامن جریان داِغ فضولی کردن 

است، بسیاری از جمع کنندگان هدفی بزرگ تر دارند. پولی نورت، مدیر 

۴۱سالۀ »طرح بزرگ دفرتخاطرات« است. از ۲۰۰۷، بیش از ده هزار دفرت 

را نجات داده است. نورت می گوید »بسیاری از مردم از قدیم از اهمیت این 

دفرتهای خاطرات غافل بوده اند«. 

او معتقد است تاریخ دان ها با خواندن مجالت می توانند چیزهای بسیاری 

دربارۀ افراِد در حاشیه بفهمند. اما خاطره نویس های مدرن هم کمک زیادی 

به نورت کرده اند،  این افراد می توانند انتخاب کنند که دفرتهای خاطرات 

روزانۀ خود را خیلی رسیع در دسرتس قرار دهند یا چندین و چند سال آن ها 

را پنهان کنند )جالب آنکه بسیاری از مردم دوست دارند دفرت خاطرات خود 

را بی درنگ به اشرتاک بگذارند تا افراد دیگر آن را بخوانند(. دفرت خاطرات 

موردعالقۀ نورت دفرت زنی »کامبیش بی سواد« است که متام عمر خود را در 

ماشین کاروانی در کالیفورنیا گذرانده و هنوز زنده است. »نه از پاراگراف بندی 

خربی است و نه از عالئم نگارشی... مستقیم از ذهن روی کاغذ آمده؛ خام 

است؛ در هیچ یک از تقسیم بندی های متداول ادبی، جا منی گیرد اما چیزی 

جادویی در خود دارد.«

ما اغلب برای خوانده شدن خاطره منی نویسیم. حتی اگر کسی 

دزدکی رسوقت خاطرامتان برود، ناراحت می شویم. حاال فرض کنید 

کسی دفرتچۀ ما را بردارد و آن را در فروشگاهی اینرتنتی به حراج 

بگذارد. دیوانه می شویم. سالی مک نامارا کسی است که تابه حال 

هشت هزار دفرتچۀ خاطرات از فروشگاه های اینرتنتی و سمساری ها 

خریده و خوانده است. او می گوید »مرده ها مثل ما غیرت خاصی روی 

خاطراتشان ندارند«. خواندن خاطرات آدم های غریبه چه چیزی دربارۀ 

زندگی افراد معمولی به مک نامارا آموخت؟

سالی مک نامارا از مدت ها پیش به چهار فرزندش گفته اگر دیدند 

خانه اش در سیاتل آتش گرفته، اول باید اُلگا را نجات دهند. الگا 

فرزند کوچک خانواده یا یک حیوانی خانگی و دوست داشتنی نیست؛ 

درحقیقت، مک نامارا خودش هم هرگز الگا را ندیده است. »الگا«، که 

برای این صاحب ۶۳سالۀ فروشگاه آنالین بسیار ارزشمند است، دفرت 

خاطراتی ۱۱۸ساله است که نویسنده اش زنی با همین نام بوده. این 

دفرت خاطرات از ۱۹۰۲ آغاز می شود و تجربیات مهاجر جوانی را در 

خود جای داده که در فضای مذهبِی سختگیرانه ای در آمریکا بزرگ 

شده است. مک نامارا می گوید: »برای او مهم نبوده چه می نویسد و به 

همین خاطر دوستش دارم«. او، در سال ۲۰۰۵، این دفرت خاطرات را 

آنالین خرید و اکنون یکی از ارزشمندترین داشته هایش است.

در ۳۵ سال گذشته، مک نامارا بیش از هشت هزار دفرت خاطرات افراد 

غریبه را خوانده است. بچه که بود، مادرش او را برای »پیداکردن 

زباله های بازیافتی« همراه خود می برد؛ یک روز تکه کاغذی قدیمی 

و دست نویس را در میان زباله ها دید. بالفاصله، توجهش جلب شد. 

وقتی سیزده ساله بود، پدرش خودکشی کرد و یک صندوق پر از کاغذ 

بر جای گذاشت که همه گم شدند. می گوید: »دمل منی خواست 

این اتفاق برای کس دیگری بیفتد و به همین خاطر رشوع کردم به 

جمع کردن خاطرات و نامه های مردم. عاشق مردمی می شوم که هرگز 

آن ها را ندیده ام.«

مک نامارا ابتدا از مغازه های عتیقه فروشی دفرت خاطرات می خرید، اما 

در ۱۹۹۸ که دوستی او را با ای ِبی آشنا کرد، کم کم یادگرفت از این 

سایت حراجی برای خرید و فروش استفاده کند. او نام کاربری ساده 

و رشک برانگیزی دارد: »خاطرات«. ۸۰۶۲ بازخوردی که در پروفایلش 

دارد ثابت می کند ادعای او دربارۀ تعداد کاغذ پاره های شخصِی 

جمع کرده اش صحت دارد. البته هرچند مک نامارا بیشرت از دو دهه 

مشغول خریدوفروش رازهای غریبه ها بوده، تفریح او اخیراً گسرتده تر 

شده است. در یوتیوب، ویدئوهایی با عنوان »من دفرت خاطرات یک 

غریبه را خریدم« به غایت رایج هستند؛ در اکترب ۲۰۱۹، این ویدئو 

سیصدهزار بازدید داشت، درحالی که ویدئوی آغازگر این ترند در 

دسامرب ۲۰۱۷ بیش از ۶.۴ میلیون بازدید داشت.

یادداشت

بـا توقـف شـیوع کرونـا در گوانـگ ژوی چیـن، سـینامهای ایـن منطقـه 

دوبـاره فعالیـت خـود را از رس گرفتنـد.

قلـب  کـه  اسـتان گوانگ دونـگ  مرکـز  ورایتـی، گوانـگ ژو  گـزارش  بـه 

سـینامیی چیـن محسـوب می شـود، روز جمعـه اعـالم کـرد حـدود یـک 

مـاه پـس از بسـته مانـدن سـینامهای ایـن شـهر به دلیـل شـیوع کرونا، 

حـاال می تواننـد کارشـان را از رس بگیرنـد.

سـینامهای این شـهر که بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد در چند 

منطقـه از ۷ جـون به دلیل شـیوع کرونا تعطیل شـده بودند.

بـه ایـن ترتیـب ۲۵ روز پـس از بسـته مانـدن سـینامهای ایـن مناطـق 

مقامـات شـهری بـا اطمینـان از اینکـه ایـن امـر تاثیـری موثر بـر کنرتل 

کرونـا در ایـن شـهر بـزرگ داشـته، فعالیـت سـینامها را دوبـاره بـدون 

مشـکل اعـالم کردنـد.

البتـه الزم اسـت کـه همـه بـا ماسـک بـه سـینام برونـد و کیوآر کـد خود 

را کـه ثابـت کننده سالمتشـان اسـت اسـکن کنند و دمای بدنشـان هم 

هنـگام ورود بـه سـینامها اندازه گیـری می شـود. فاصلـه هـر فـرد نیـز 

حداقـل ۲ مـرت در سـینام خواهـد بـود.

گوانگ دونـگ روز پیـش اعـالم کـرد در ایـن اسـتان هشـت مـورد جدیـد 

کرونا مشـاهده شـده اسـت. به طـور میانگین در یک هفتـه اخیر در این 

اسـتان کـه بیـش از ۱۱۵ میلیون نفـر جمعیـت دارد در روز ۳ مورد ابتال 

مشاهده شـده است.

سـینامهای ایـن مناطق در حالـی دوباره رشوع بـه کار می کنند که فلم 

پرفـروش تبلیغاتـی »۱۹۲۱« و »پیشـگام« از پنج شـنبه راهـی سـینامها 

شـده اند تـا صدمین سـال ایجاد حـزب کمونیسـت را گرامـی بدارند.

درام تاریخـی »۱۹۲۱« کـه بـا حضـور بازیگـران مشـهور چینـی سـاخته 

شـده قـرار اسـت در آمریـکا، بریتانیـا، خاورمیانـه، اسـرتالیا، نیوزیلنـد 

و سـنگاپور نیـز راهـی سـینامها شـود. ایـن فلـم در روز افتتاحیـه خـود 

۱۲.۶ میلیـون دالـر فـروش کـرد.

انتشـار تصاویـر جدیـد از فلمربداری »چاقوهـا بیرون۲« نشـان داد اینت 

هـاوک نیـز به این فلم پیوسـته اسـت.

بـه گـزارش کولیـدر، ای تـن هـاوک بازیگری کـه ۴ نامزدی اسـکار را در 

کارنامـه دارد از بازیگـران فلـم پرسـتاره »چاقوهـا بیرون ۲« اسـت. 

از سـوی  کـه  رایـان جانسـون  کارگردانـی  بـه  بیـرون ۲«  »چاقوهـا  در 

نتفلیکـس در یونـان در حـال سـاخت اسـت، بار دیگر شـخصیت بنویی 

بالنـک بـا نقش آفرینـی دنیل کریـگ در صـدد حل یک معـامی جنایی 

اسـت. در تصاویـری کـه از ایـن فلـم منتـرش شـده هـاوک در برابـر دیگر 

اعضـای گـروه بازیگـران شـامل دیـو باتیسـتوتا و دنیـل کریـگ دیـده 

می شـود؛ آن هـم در حالـی که یک تفنگ آب پاش خنده دار را در دسـت 

دارد. متـام فضـا نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه بـار دیگـر پـای خانـواده 

متمولـی در میـان اسـت. هنـوز روشـن نیسـت کـه نقـش هـاوک چقـدر 

اصلـی اسـت، امـا حضـور وی در ایـن فلـم تاکنـون مخفـی نگـه داشـته 

شـده بـود. در یکـی دیگـر از تصاویر منترش شـده جیدا پینکت اسـمیت 

نیـز حضـور دارد. همـه ایـن هـا نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه جانسـون 

قصـد دارد بـار دیگـر فلمـی بـا حضـور شـامری از بازیگران مطـرح خلق 

کنـد. تاکنـون از ادوارد نورتـون، کیـت هادسـون، کاتریـن هـان، جنـل 

مونـی، جسـیکا هنویـک و لزلـی اودوم جونیـور بـه عنـوان بازیگـران این 

فلـم یـاد شـده بود. ای تن هاوک به تازگی در بلغارسـتان حضور داشـت 

تـا در رسیـال ابرقهرمانـی »شـوالیه ماه« بـازی کند. فلمـربداری این فلم 

از هفتـه پیـش در جزیـره ای در یونـان رشوع شـده اسـت.

گوانگ ژوی  سینماهای 
چین دوباره باز شدند

ایتن هاوک در جمع بازیگران 
»چاقوها بیرون ۲«

موسی موحد نقاش کشور 
در یک رقابت جهانی برنده مقام اول شــد

شکارچی خاطرات: 
زندگی آدم های معمولی چه هیجانی می تواند داشته باشد؟

بخش اول

سینما

سینما

رویداد

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

وجود داشته باشد.
 4 کلمه: خوب 

 14 کلمه: متوسط 
 21  کلمه: عالی 

بـه  کشـور  جـوان  نقـاش  موحـد  موسـی  مـا:  افغانسـتان 

بیـن  از  جهانـی  رقابـت  یـک  در  اسـت  توانسـته  تازگـی 

کنـد. خـود  آن  از  را  نخسـت  مقـام  نفـر  هـزار  پنـج  و  بیسـت 

موحـد  موسـی  و  برگـزار شـده  بنگله دیـش  در کشـور  رقابـت  ایـن 

رسارس  از  نفـر  هـزار  پنـج  و  بیسـت  میـان  در  اسـت  توانسـته 

 COTM« جهـان، در مسـابقه هـری بین املللـی کـه از آن بـه نـام

می شـود  2021«یـاد   INTERNATIONSL MEGA FEST

دیگـر  و  طراحـی  نقاشـی،  آوازخوانـی،  رقـص،  بخش هـای  در  و 

بگیـرد.  نقاشـی  در  را  نخسـت  مقـام  می شـود،  برگـزار  بخش هـا 

هـرات  دانشـگاه  خربنـگاری  دانشـجوی  موحـد  موسـی 

می کنـد. کار  قلـم  سـیاه  سـبک  بـه  را  نقاشـی  و  اسـت 

محتـوای  در  و  اسـت  فراگرفتـه  خودآمـوز  را  نقاشـی  می گویـد  او 

کـه  عـادی  چیزهـای  و  چشـم دیدها  بیشـرت  نقاشـی هایش 

می کشـد.  تصویـر  بـه  را  می بینـد  افغانـی  جامعـه  در  خـود 

نقاشـی جدیـد موسـی موحـد کـه توانسـته ایـن جایـزه ارزشـمند را 

برای او به ارمغان بیاورد، چهره یک پیرمرد افغانسـتانی اسـت. او در 

بـاره ایـن نقاشـی اش و چهـره ای کـه انتخاب کـرده اسـت می گوید: 

»چهـره ای کـه مـن انتخـاب کـرده ام یـک چهـره عـادی از جامعـه 

خـود مـا اسـت؛ مـردی کـه نـه شـادی و لبخنـد دارد و نـه هـم غـم.«

ابراهیـم موحـد، بـرادر موسـی موحـد در باره عالقـه و تـالش او برای 

اوایـل  نقاشـی چنیـن می گویـد: »در هـرات، در هـامن  یادگیـری 

تسـهیالت خیلی اندک و ابتدایی فراهم کردیم تا موسـی نقاشـی را 

بهـرت یـاد بگیریـد. او، هم زمان درکنـار این که یـک دانش آموز مکتب 

بـود، مراحل یادگیری نقاشـی/ طراحی دسـتی را آغـاز کرد. کارهای 

هـر روزش بهـرت از دیـروزش نشـان مـی داد. پـس از یک مدتـی که با 

فن و فنون ابتدایی نقاشـی آشـنا شـد، هیچ  وقفه ای در کار او نبود. 

گـزاف نخواهـد بـود اگـر بگویـم که بیشـرتین اوقـات موسـی در یک 

دهـه ای اخیـر، فقـط بـا نقاشـی و رسـم کردن سـپری شـده اسـت.«

قـوت  نقطـه  مـورد  در  نزدیـک  از  »آنچـه  می گویـد:  هم چنیـن  او 

پشـت کار  موسـی  کـه  اسـت  ایـن  کنـم،  روایـت  می توانـم  موسـی 

فوق العـاده دارد. شـاهد سخت کوشـی ها  و سـامجت او بـر کارش 

هسـتم. در کارش کمـرت حـرف می زنـد و بیشـرت عمـل می کنـد.«

و  »ریالیـزم«  سـبک  پیـرو  او  موحـد  موسـی  گفتـه ای  بـه 

»رحیـم  کارهـای  بـه  زمینـه  ایـن  در  و  اسـت  »هایپرریالیـزم« 

دارد. ویـژه  توجـه  نلسـون«  »چارلـز  و  ایرانـی  نقـاش  نوسـی« 

  ترجمه: نجمه رمضانی

  منبع: ترجمان

 آمیلیا تیت



پوشـیدن  بـرای  فرنانـدز  برونـو  صبـوری  دوران 

لباس شـاره هشـت منچسـریونایتد یک سـال 

دیگـر هـم ادامـه خواهـد داشـت.

پرتـگال منچسـریونایتد  فرنانـدز، سـتاره  برونـو 

پـس از متدیـد قرارداد یک سـاله خـوان ماتا باید 

حداقـل یـک سـال دیگـر صـر کنـد تـا پیراهـن 

شـاره هشـت را از ایـن بازیکـن بگیـرد. اخیـر 

یونایتـد اعالم کرد برای متدید یک سـاله قرارداد 

خـوان ماتـا بـه توافق رسـیده و این سـتاره خوش 

اخـالق و محبوب اسـپانیایی یـک فصل دیگر نیز 

در اولدترافـورد ماندنـی خواهـد شـد.

خـوان ماتای 33 سـاله در سـال 2014و  پس از 

سـه فصـل حضور در چلسـی به منچسـریونایتد 

نقـل مـکان کـرده و حـاال در حـال سـپری کـردن 

اسـت.  اولدترافـورد  در  خـود  سـال  هشـتمین 

البتـه دوران حضـور ایـن بازیکـن در یونایتـد از 

بـه نظـر مـی رسـد شـایعه اختـالف نظر کریسـتیانو 

رونالـدو بـا برخـی بازیکنـان یوونتوس صحـت دارد.

تاریـخ  گلـزن خارجـی  بهریـن  کـه  ترزگـه  دیویـد 

یوونتـوس محسـوب مـی شـود، در سـال 2018 بـه 

عنـوان سـفیر تجـاری ایـن باشـگاه معرفـی شـده و 

البته هفته گذشـته رسـا این باشـگاه را ترک کرد. 

در گذشـته اخبـاری در مـورد اختـالف رونالـدو بـا 

برخـی ارکان رختکـن بیانکونـری منتـر شـده بود 

و حـاال دیویـد ترزگـه اعـراف کـرد رونالدو بـا برخی 

از هم تیمی های خود در یوونتوس مشـکل داشـته 

است.

از  خـود  جدایـی  "دلیـل  گفـت:  ترزگـه  دیویـد 

در  دوبـاره  را  مـی خواهـم خـودم  مـن  یوونتـوس؟ 

مدیـران  و  مربیـان  کنـم،  معرفـی  فوتبـال  دنیـای 

جـوان زیـادی وجـود دارنـد و مـن فکـر مـی کنـم ما 

نسـل هسـتیم." تغییـر  آغـاز  در 

کریسـتیانو  کـه  کـرد  اعـراف  ترزگـه  دیویـد  امـا 

رونالـدو بـا برخی از هـم تیمی های خـود در تورین 

نظـر تیمـی خیلـی موفـق نبـوده و خـوان ماتـا در 

طـول مـدت حضـور در ایـن باشـگاه چهـار جـام 

اروپـا، جـام حذفـی،  شـامل قهرمانـی در لیـگ 

جـام اتحادیـه و سـوپرجام انگلیـس را فتـح کـرده 

اسـت. در مجمـوع ماتا 273 بـازی یونایتد انجام 

داده و 51 بـار در متـام مسـابقات گلزنـی کـرده 

اسـت. البتـه نقـش ماتـا در ترکیـب ثابـت یونایتد 

در سـال هـای اخیـر کاهـش یافته و ایـن هافبک 

اسـپانیایی فصـل گذشـته فقـط 18 بـازی انجام 

داد.

برونـو فرنانـدز در پاسـخ بـه ایـن تویئـت نوشـت: 

"بـه نظـر یک سـال دیگـر هم بایـد بـرای دریافت 

بـرادر،  تریـک  مبانـم.  منتظـر  هشـت  شـاره 

لیاقتـش را داشـتی. تـو بازیکنـی منونـه و الهـام 

بخـش در داخـل و خـارج از زمیـن محسـوب مـی 

شـوی."

مشـکل داشـته اسـت. او گفـت: "رونالـدو بهریـن 

چنیـن  انتظـار  کـس  هیـچ  و  بـود  باشـگاه  خریـد 

اتفاقـی را نداشـت. امـا برخـی از مشـکالت بیـن او 

و هـم تیمـی هـای رونالدو وجود داشـته و شـا می 

توانیـد ایـن موضـوع را ببینیـد، امـا او بـا ایـن حـال 

100 گل بـه مثـر رسـانده اسـت.

مـن فکـر مـی کنـم هیـچ کـس منـی تواننـد ماننـد 

زیـن الدیـن زیـدان بازیکنـی ماننـد رونالـدو را کند 

و شـاید در برخـی مـوارد در یوونتـوس دیالوگ های 

صحیحـی برقـرار منی شـد. یـک مربی مـی تواند به 

یـک بازیکـن بگویـد کـه در این بـازی تـو 90 دقیقه 

فقـط راه رفتـی، امـا بایـد بـه مـن در مسـیر کسـب 

پیـروزی کمک کنی. امـا بازیکنانی وجـود دارند که 

شـا منـی خواهیـد بـا آنهـا درگیـر شـوید، زیـرا آنها 

باعـث موفقیـت و کسـب پیرزی می شـوند و رونالدو 

و پائولـو دیبـاال از آن دسـته بازیکنـان هسـتند. امـا 

انـدازه  هـان  بـه  احـرام  کـال  بـا  دیگـر  برخـی 

تاثیرگـذار نبـوده اند."

برونو فرناندز باید یک سال صبر کند 

بله، رونالدو با بازیکنان یوونتوش مشکل دارد

ورزش
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قـرار گیرنـد. "آر ایویـل" - همچنین موسـوم به سـودینوکیبی 

- یکـی از فعـال تریـن گـروه هـای جرایـم سـایری در جهان 

اسـت. پولیـس آگاهی فـدرال امریکا، اف بـی آی، این گروه 

را در حملـه ای در مـاه مـی کـه بزرگریـن رشکـت عرضـه 

گوشـت جهـان بـه نـام "جـی بـی اس" را فلـج کـرد مقـر 

شـناخت. ایـن گـروه گاه رشکـت ها را تهدید مـی کند اگر از 

درخواسـت هایـش اطاعـت نکننـد اسـناد مرسوقه آنهـا را در 

وبسـایت خـود فـاش مـی کند.

از  بیـش  بـه  در حملـه ای هاهنـگ  ایویـل" همچنیـن  "آر 

۲۰ مرکـز دولتـی در سـال ۲۰۱۹ در ایالـت تگـزاس مرتبـط 

شـناخته مـی شـود.

از  بیـش  در ۱۰ کشـور  کـه  گویـد  مـی  کاسـیا  وبسـایت 

۱۰ هـزار مشـری دارد.جـان هامونـد محقـق ارشـد امـور 

امنیتـی هانـرس لبـز در ای میلـی به رویرز ایـن حمله را 

"فـوق العـاده بـزرگ و ویرانگـر در زنجیـره عرضـه" توصیف 

در  پیـش  مـاه  امریـکا  جمهـور  رئیـس  بایـدن  جـو  کـرد. 

اجالسـی در ژنـو گفـت بـه والدیمیـر پوتیـن همتـای روس 

خـود گفتـه اسـت که او مسـئول کنـرل حمالت سـایری 

اسـت کـه از روسـیه رسچشـمه مـی گیـرد.

حسـاس  بخـش   ۱۶ فهرسـت  کـه  گفـت  بایـدن  آقـای 

زیربنایـی - از آب تـا بـرق - را بـه آقـای پوتیـن داده اسـت 

کـه تحـت هیـچ رشایطـی نبایـد هـدف حمـالت سـایری 

بـه گفتـه یـک رشکـت امنیت سـایری حـدود ۲۰۰ کسـب و کار در 

امریـکا هـدف حملـه "بـزرگ" بـاج افزاری قـرار گرفتـه اند.

"هانـرِس لَبـز" گفـت کـه این هـک ابتدا رشکـت فنـاوری اطالعات 

کاسـیا )Kaseya( در فلوریـدا را هـدف گرفت و بعد از طریق شـبکه 

هایـی کـه از نـرم افزارهـای ایـن رشکـت اسـتفاده می کننـد منتر 

. شد

کاسـیا در بیانیـه ای در وبسـایت خـود گفـت کـه درحـال تحقیـق 

دربـاره یـک "حملـه بالقـوه" اسـت.

"هانـرس لبـز" مـی گویـد بـر ایـن بـاور اسـت کـه یـک گـروه بـاج 

افـزاری بـه نـام "آر ایویل" که به روسـیه مرتبط اسـت مسـئول حمله 

است.

سـازمان دولتی امنیت سـایری و زیرسـاخت های امریـکا در بیانیه 

ای گفـت کـه بـرای مقابله با این حمله دسـت به کار شـده اسـت.

ایـن گسسـت در حریـم امنیتی عر جمعه درحالی آشـکار شـد که 

رشکـت هـا در رسارس امریـکا خـود را بـرای تعطیـالت روز اسـتقالل 

کـه از شـنبه تا سـه شـنبه ادامـه دارد آماده مـی کردند.

کاسـیا گفـت ممکن اسـت یکی از اپلیکیشـن های آن کـه رِسِورهای 

رشکـت هـا، کامپیوترهای دسـکتاپ و وسـایل شـبکه را مـی گرداند 

آلوده شـده باشد.

ایـن رشکـت مشـریانی را کـه از ابـزار "وی اس ای" ایـن رشکـت 

اسـتفاده مـی کننـد به خاموش کـردن فوری رِسِورهای شـان ترغیب 

کرد.

کاسـیا در بیانیـه ای گفـت کـه "شـار کوچکی" از رشکـت ها تحت 

تاثیـر قـرار گرفتـه انـد، هرچنـد هانـرس لبز گفـت که شـار آنها از 

۲۰۰ گذشـته و درحـال افزایش اسـت.

انـد -  تاثیـر قـرار گرفتـه  روشـن نیسـت چـه رشکـت هایـی تحـت 

یـک مناینـده کاسـیا در پاسـخ بـه بـی بـی سـی از ارائـه جزییـات 

کـرد. خـودداری 

ادعای دروغین اردوغان 
درباره هزینه واکسیناسیون در آلمان و بریتانیا   

پیشنهاد PSG به مسی رسید؛ خطر بیخ گوش بارسا

کارشناس: صحنه اسالمگرایی بیشتر به انترنت منتقل شده است 

بایـد مبلغـی بیـن ۱۰۰ تـا۱۵۰ پونـد پرداخـت کنند.

رئیـس جمهـور ترکیـه در عیـن حـال گفتـه بـود کـه 

مـردم آملـان نیـز بایـد بـرای هـر دوز واکسـین کرونـا 

۱۰۰ یـورو و حتـی ۱۵۰ یـورو بپردازنـد.

ایـن  از  ترکیـه  کشـور  در  »امـا  بـود:  گفتـه  اردوغـان 

دولتـی  عزیـز،  بـرداران  مـا،  چـون  نیسـت.  خرهـا 

هسـتیم، کـه بـه مـردم هـان چیـزی را می دهیـم که 

گرفته ایـم.« آن هـا  از 

رئیـس جمهـور ترکیـه مدعی شـده بود که ایـن تفاوت 

بیـن سـاختار دولـت در ایـن کشـور و در کشـورهایی 

همچـون آملـان و بریتانیا اسـت.

ادعـای کـذب اردوغـان بازتابی وسـیع در رسـانه های 

اجتاعی داشـته اسـت. بسیاری از شـهروندان ترکیه 

در واکنـش بـه اظهـارات رئیـس جمهـور آن کشـور بـه 

بریتانیـا  و  آملـان  در  واکسیناسـیون  بـودن  رایـگان 

اشـاره کرده انـد.

اردوغـان مدعـی شـده کـه برخـالف ترکیه، مـردم در 

آملـان و بریتانیـا بایـد هزینـه واکسیناسـیون کرونا را 

شـخصا بپردازنـد. ادعـای بی اسـاس و کامـال کـذب 

شـبکه های  در  گسـرده ای  اعراض هـای  اردوغـان 

اجتاعـی در پـی داشـته اسـت.

"یک چنین چیزی در کشـور ما وجـود ندارد". رئیس 

جمهـور ترکیه مدعی اسـت که واکسیناسـیون در آن 

کشـور رایگان اسـت، حال آنکه مردم در کشـورهایی 

همچـون آملـان و بریتانیا باید هزینه واکسیناسـیون 

را شخصا بپردازند.

سـایت فرسـتنده خـری "ان تی وی" آملان با انتشـار 

گزارشـی بـه اظهـارات نامتعـارف اردوغـان پرداخته و 

ادعـای او درباره الزام پرداخت هزینه واکسیناسـیون 

کرونـا در آملـان و بریتانیـا را "دروغ" خوانده اسـت.

اردوغـان در سـخرنانی خـود مدعـی شـده بـود کـه 

مـردم بریتانیـا بـرای دریافت یک دوز واکسـین کرونا 

اعـالم کرد کـه »جبهه خلق تیگرای« شکسـت خورده 

است.

امـا چنـد مـاه بعـد برخـورد هـای مسـلحانه بـا ایـن 

گـروه ادامـه یافـت. در ایـن جنگ هـا همـواره از راه 

انـدازی خشـونت هـای بیرحانـه بـا قربانیـان مردم 

ملکـی گـزارش مـی شـود.

بـه روز دوشـنبه حکومـت یـک آتـش بـس را اعـالم 

کـرد. قبـل از آن شورشـیان باردیگر کنرول بر شـهر 

مکلـه، مرکـز منطقـه تیگـرای را بـه دسـت گرفتنـد و 

آتـش بـس را رد کردنـد.

سـازمان ملـل متحد نیـز از جنگجویـان »جبهه خلق 

تیگرای« خواسـت کـه آتش بس را بپذیرنـد تا امکان 

رسـاندن کمک هـای بری بـه مردم فراهم شـود.

نشسـت در شـورای امنیـت، توسـط ایـاالت متحـده 

ایـن  بـود.  تقاضـا شـده  بریتانیـا  و  ایرلنـد  امریـکا، 

نخسـتین گردهـم آیـی ایـن باالتریـن نهـاد سـازمان 

ملـل متحـد از مـاه نوامـر بـه ایـن سـو بـوده اسـت.

پیـش از آن دولـت هـای متعدد افریقایی بـا برگزاری 

ایـن نشسـت مخالفـت کردند، زیـرا آن هـا منازعه در 

تیگـرای را، مسـاله داخلـی اتوپیـا تلقـی مـی کنند. 

چیـن و روسـیه، دو عضـو دایمی شـورای امنیت، نیز 

بـه همین نظر هسـتند.

در منطقـه بحرانـی »تیگـرای« در اتیوپیـا، صـد هـا 

هـزار انسـان از گرسـنگی رنـج مـی برنـد. سـازمان 

ملـل نگـران اسـت کـه وضعیـت شـاید بدتـر شـود. 

ادامـه جنگ ها میان حکومت و شورشـیان رسـاندن 

کمک هـای بـری را نیـز با مشـکالت زیـادی مواجه 

سـاخته اسـت.

سـازمان هـای امـدادی و سـازمان ملـل متحـد در 

اتیوپیـا زنـگ خطـر را بـه صـدا درآورده انـد: بیـش از 

۴۰۰ هـزار باشـنده منطقـه نـاآرام تیگـرای را خطـر 

مـرگ ناشـی از گرسـنگی تهدیـد مـی کنـد.

رامش راجاسـینگام، رئیس دفر سـازمان ملل متحد 

در امـور کمک هـای فـوری )Ocha( در نشسـت ویژه 

شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد گفـت کـه ۱،۸ 

میلیـون نفـر دیگـر در آسـتانه بحـران گرسـنگی قرار 

شـدید  تغذیـه  سـوء  از  کـودک  هـزار   ۳۳ و  دارنـد 

اند. درعـذاب 

گذشـته  هفته هـای  در  کـه  افـزود  راجاسـینگام 

شـال  در  واقـع  منطقـه  ایـن  در  بـری  وضعیـت 

اسـت؛  شـده  بدتـر  اسـفناکی  صـورت  بـه  اتیوپیـا 

و  شـده اند  آواره  دیگـر  نفـر  میلیـون  دو  هنـوز  تـا 

جمعـاً ۵،۲ میلیـون جمعیـت ایـن کشـور وابسـته به 

کمک هـای بـری هسـتند کـه اکرثیـت آن هـا زنـان 

انـد. یـا کـودکان 

دسرسـی سـازمان هـای امـدادی بـه ایـن منطقـه 

بحرانـی، از مـاه هـا بـه ایـن سـو، باتوجه بـه وضعیت 

نابسـامان امنیتـی، بـه دلیـل موانـع بیوروکراتیـک و 

نیـز فقـدان بـرق، انرنـت و ارتباط بد تلفونی دشـوار 

شـده اسـت. اخیـراً یـک پـل ارتباطـی مهم به سـوی 

»تیگـرای« تخریب شـد.

حملـه  یـک  بـه  نوامـر  مـاه  در  اتیوپیـا  حکومـت  

 )TPLF( » تهاجمـی علیه گروه »جبهه خلق تیگـرای

ایـن درگیری هـای  از  نفـر  آغـاز کـرد. صدهـا هـزار 

مسـلحانه بـه کشـور همسـایه اریریـا فـرار کردنـد. 

اندکـی بعـد از آن آبـی احمـد، نخسـت وزیـر اتیوپیـا 

مقاومت رئال مادرید 
برابر برازیل باالخره جواب داد

طرفـدار در آملـان دارنـد.

شـبیه  نیـز  اسـالمگرایان  کـه  اسـت  شـده  یـادآور  جیلیـک 

او  انـد.  بـرده  پاندمـی سـود  از رشایـط زمـان  راسـتگرایان، 

گفتـه اسـت کـه بـه گونـه مثـال سـلفی هـا موفـق گردیـده 

انـد »دوبـاره بـه کسـانی دسرسـی بیابنـد کـه مـا آنهـا را در 

مرکز مشـوره دهی شـهر هسـن قبالً به عنوان کسـانی که از 

افراطگرایـی دسـت کشـیده اند، طبقـه بندی کـرده بودیم«. 

بـه قـول جیلیـک برخـی از این افراد بـه دلیل پاندمـی کرونا 

بیـکار گردیـده و متـام وقـت خـود را رصف متاشـای ویدیـو 

هـا در انرنـت کـرده انـد: »پـس مـی توانـد چنیـن اتفـاق 

بیافتـد کـه آنهـا یکبـاره بـه افـکار افـراط گرایانـه برگردنـد. 

ایـن وضعیـت نیازمنـدی به مشـوره دهـی را به شـدت افزوده 

است.«

جیلیـک اظهارات اداره اسـتخبارات داخلـی آملان، مبنی بر 

افزایـش شـار زنـان در صحنـه )اسـالمگرایی( را تأیید کرده 

اسـت: »در حـال حـارض میزان )زنـان( در ایـن صحنه به ۲۰ 

درصـد رسـیده اسـت، که انتقـال این صحنه بـه انرنت یکی 

از دالیـل ایـن افزایـش اسـت. اغلـب )از سـوی زنـان( چنین 

ادعـا مـی شـود کـه: در آملان مـورد تبعیـض قرار مـی گیری 

و بـه خاطـر اینکـه رورسی مـی پوشـی، احسـاس تقصیر می 

کنی.«

ویـروس کرونـا عمـل کـرده انـد تا بـا مقامـات امنیتـی درگیر 

نشوند.«

برگـزاری  کـه  آنجایـی  از  شـناس،  اسـالم  ایـن  قـول  بـه 

سـیمینارها و یـا ورکشـاپ هـا )بـه دلیـل محدودیـت هـای 

اسـالمگرایی  »صحنـه  نبـود،  ممکـن  هـا  خانـه  در  کرونـا( 

بیشـر از پیـش بـه انرنـت منتقـل گردیـد. امـا آیـا ایـن امـر 

گواهـی بـر آرامـش اسـت؟ خیـر. شـبکه هـای انرنتـی بـا 

انـد«. مملـو شـده  و خطرنـاک  محتـوا هـای جدیـد 

مثـال  عنـوان  بـه  کـه  اسـت  افـزوده  سـاله   ۴۱ جیلیـک 

بسـیاری از ویدیـو هـای اسالمیسـتی، در بـر دارنـده تئـوری 

هـای توطئـه انـد: »ترکیبـی از یهودسـتیزی و سیاسـت های 

راسـتگرایانه موسـوم بـه اندیشـه کیوانـان. طـور مثـال آنهـا 

یـک جـزای  ویـروس  ایـن  کـه  مـی گوینـد  مـورد کرونـا  در 

خداونـدی اسـت در برابـر آنچـه چینایـی هـای کافـر بـاالی 

اویغـور هـای مسـلان روا داشـته انـد«. ایـن اسـالم شـناس 

تأکیـد مـی کنـد: »چـرا بـه این فکـر منی کنیـد کـه پاندمی 

کرونـا بـه شـدت دامنگیـر کشـور هـای اسـالمی نیـز شـده 

اسـت؟«

بـه اسـاس تـازه تریـن گـزارش اسـتخبارات داخلـی آملـان، 

گـروه هـای سـلفی، ماننـد ملیشـه هـای تروریسـت »داعـش 

هـزار  از ۱۲  بیشـر  الشـباب،  سـومالیایی  هـای  ملیشـه  و 

به باور هکان جیلیک، اسـالم شـناس و کاردان مسـایل افراط 

گرایـی، صحنه اسـالمگرایی در آملـان در جریان پاندمی کرونا 

آرام نشـده اسـت. بـه قـول وی اسـالمگرایان و راسـتگرایان در 

رشایـط موجـود، بیشـر در انرنت فعال شـده اند.

هـکان جیلیـک بـه روزنامـه آملانـی »زود دویچـه سـایتونگ« 

)شـاره روز شـنبه( گفتـه اسـت کـه اکرثیـت افـراد از صحنـه 

اسـالم گرایـی »مطابـق بـا مقـررات صحـی در رابطـه با شـیوع 

دسـتمزد  از  یـا  بفروشـد  را  بازیکنانـش  از  تعـدادی 

بسـیاری از بازیکنانـش کـرس کند تا بتوانـد نام لیونل 

مسـی را در فهرسـت خـود بـه ثبـت برسـاند کـه البته 

بـود. کار سـاده ای نخواهـد 

اللیـگا بـرای باشـگاه هـا بودجـه ای معیـن در مـورد 

دسـتمزدها تعییـن کـرده و در بارسـلونا از ایـن حیـث 

دچـار مشـکل هسـتند.

در چنیـن رشایطـی آاس ادعا کرده اسـت که پی اس 

جی نخسـتین پیشـنهاد خـود را به لیونل مسـی ارائه 

داده است. 

در روزهایـی کـه الپورتـا سـخت در تـالش بـرای رفـع 

مشـکل متدیـد با مسـی اسـت، پاریسـی هـا تحرکات 

جـدی خـود بـرای شـکار فـوق سـتاره آرجانتاینـی را 

رشوع کـرده انـد.

مادریـد در دورمتونـد بـه رس می برد، در لیسـت 

نهایـی قـرار دارد. از نـام هـای مهـم حـارض در 

ایـن لیسـت می تـوان از دنی آلوس 38 سـاله و 

ریچارلیسـون، سـتاره اورتـون نـام بـرد.

لیسـت کامـل تیـم املپیـک برزیـل بدیـن رشح 

است: 

دروازه بـان ها: برنو )گرمیو(، سـانتوس )اتلتیکو 

پارانانس(، لوکائو )واسـکو دا گاما(.

گابریـل  )سـائوپائولو(،  آلـوس  دنـی  مدافعـان: 

)اتلتیکـو  آرانـا  گیلـرم  )پاملیـراس(،  منینـو 

گابریـل  پارانانـس(،  )اتلتیکـو  آبـرن  مینیـرو(، 

ماگالـس )آرسـنال(، نینـو )فلومیننـس(، دیگـو 

. )زسـکا(  فوکـس  برونـو  )سـویا(،  کارلـوس 

هافبـک هـا: برونـو گیارائس )لیـون(، ماتئوس 

)براگانتینـو(،  کلودینیـو  )گرمیـو(،  هرنیکـه 

داگالس لوئیز )اسـتون ویال(، داگالس آگوسـتو 

)پائـوک(، رینیـر )دورمتونـد(.

کنیـا  ماتئـوس  )آژاکـس(،  آنتونـی  مهاجـان: 

لورکـوزن(،  )بایـر  پائولینیـو  برلیـن(،  )هرتـا 

ریچارلیسـون  )آرسـنال(،  مارتینلـی  گابریـل 

)اورتـون(.

در حالـی کـه بارسـلونا نتوانسـته مشـکل متدید 

بـا لیونـل مـی را حـل کنـد، پـی اس جـی بـه 

شـکل جـدی بـا او وارد مذاکـره شـده اسـت.

آینـده لیونـل مسـی در بارسـلونا همچنـان مبهم 

اسـت. چنـد روز پیش به شـکل رسـمی قـرارداد 

او با بارسـا پایان یافت و پس از 21 سـال مسـی 

دیگـر هیـچ تعهـدی بـه باشـگاه کاتـاالن نـدارد 

ولـی خـوان الپورتـا رئیـس باشـگاه در مصاحبـه 

هـای اخیـر خـود همـواره تاکیـد کرده اسـت که 

مسـی ماندنـی اسـت و تنهـا بـه دنبـال راه حلی 

بـرای ثبـت نام او در فهرسـت باشـگاه هسـتند.

در واقـع مشـکالت مالـی عدیـده بارسـا و خطـر 

قـرارداد  تـا  شـده  باعـث  مالـی  فیرپلـی  نقـض 

بایـد  بارسـلونا  نشـود.  نهایـی  مسـی  جدیـد 

مانـع  نهایـت  در  مادریـد  رئـال  باشـگاه 

حضور وینیسـیوس جونیـور در تیم املپیک 

برزیـل بـرای رقابـت هـای توکیـو شـد.

خـود وینیسـیوس جونیـور عالقـه زیـادی به 

حضـور در املپیـک توکیـو داشـت و بـه نظر 

مـی رسـید نـام ایـن بازیکـن نیز در لیسـت 

نهایـی قـرار بگیـرد. امـا در نهایـت مدیـران 

وینیسـیوس  حضـور  اجـازه  مادریـد  رئـال 

جونیـور در املپیـک را ندادنـد و به نظر می 

رسـد خواسـته کارلـو آنچلوتی دلیـل اصلی 

رخ دادن ایـن اتفـاق بـوده اسـت.

رسمربـی جدیـد رئـال مادریـد مـی خواهـد 

لیسـت کامـل بازیکنـان خـود را در اردوی 

پیـش فصـل در اختیـار داشـته باشـد و بـه 

وینیسـیوس  حضـور  مجـوز  دلیـل  همیـن 

املپیـک  در  سلسـائو  ترکیـب  در  جونیـور 

صـادر نشـد. وینیسـیوس که فصل گذشـته 

در ترکیـب ثابـت زیـن الدیـن زیـدان جـای 

داشـت، امیـدوار اسـت این رونـد را زیر نظر 

کارلتـو نیـز ادامـه بدهـد. امـا نـام رینیر که 

در حـال حـارض بـه صـورت قرضـی از رئـال 

سازمان ملل:
 ۴۰۰ هزار انسان در اتیوپیا با خطر مرگ ناشی از گرسنگی مواجه اند

گرفتند ر  ا ــر ق ــایبری  س بزرگ'  ' یک حمله  مریکایی هدف  ا شــرکت های 

بـرد در یـک دوره جـام ملت هـای اروپـا خواهد شـد. رقابت هـا بـه تنهایـی رکورددار کسـب بیشـرین تعداد 

تیـم ملـی ایتالیـا بـا کسـب پیـروزی ۲ بـر یـک برابـر 
نهایـی  یـک چهـارم  بـازی مرحلـه  بلجیـم در دومیـن 
در  متوالـی  پیـروزی  بیشـرین  رکـورد   ،۲۰۲۰ یـورو 
را  اروپـا  ملت هـای  جـام  نهایـی  و  مقدماتـی  مرحلـه 

. شکسـت
ایـن بـازی جمعه شـب گذشـته در مونیخ آملـان برگزار 
شـد کـه ۲ بـر یـک بـه نفـع ایتالیـا بـه پایـان رسـید و 

ایـن تیـم راهـی مرحلـه نیمه نهایـی شـد.
ایـن پانزدهمیـن بـرد متوالـی ایتالیـا برابـر بلجیـم در 

رقابت هـای یـورو بـوده اسـت.
ایتالیـا حـاال بـه جمـع رکـوردداران کسـب بیشـرین 
پیـروزی در مرحلـه نهایی رقابت های یـورو می پیوندد. 
تیم هـای ملـی فرانسـه، هالنـد و جمهوری چـک دیگر 
تیم هایـی هسـتند کـه در تاریـخ یـورو ۵ بـرد متوالـی 

کسـب کرده انـد.
در  کـه  اسـت  اسـپانیا  برابـر  در  ایتالیـا  بعـدی  بـازی 
بعـدی  مرحلـه  در  اسـپانیا،  بـر  ایتالیـا  غلبـه  صـورت 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

تیم ملی فوتبال ایتالیا در دومین بازی یورو ۲۰۲۰ بلجیم را شکست داد
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 بـرای اولیـن بـار یـک فابریکـۀ تولیـد، پروسـس و بسـته 

بنـدی لبنیـات در خوسـت آغـاز بـه فعالیـت منـوده و بـه 

گفتـۀ مقامـات، نیازهـای سـاکنان ایـن والیـت را تاحـدی 

بـرآورده کـرده اسـت.

ایـن فابریکـۀ تولید لبنیات، پروسـس و بسـته بندی، اخیراً 

از سـوی یک رسمایه دار والیت خوسـت ایجاد شـده است. 

حمیداللـه رسمایـه گـذار یادشـدۀ والیت خوسـت گفت که 

وی ۵،۵ میلیـون افغانـی در کارخانـۀ تولیـد، پروسـس و 

بسـته بنـدی لبنیات رسمایـه گذاری کـرده و قصد دارد که 

در آینـده، رسمایـه گـذاری بیشـری انجام دهد.

توانایـی  روز  یـک شـبانه  ایـن کارخانـه، در  او گفـت کـه 

تولیـد، پروسـس و بسـته بنـدی پنـج تُـن لبنیـات را دارد؛ 

امـا نظـر بـه رضورت، در حـال حـارض فقط یک تُن ماسـت 

پـس از تولید، پروسـس و بسـته بنـدی، به بـازار عرضه می 

کننـد. بـه گـزارش آژانس خـری پـژواک؛  حمیدالله گفت 

کـه از قریـه هـای نزدیـک شـهر، روزانـه حـدود ششـصد 

کیلوگـرام شـیر تـازه را جمع آوری و سـپس در این خارکانه 

پروسـس مـی کنند.

بـه  فابریکـه، ماسـت  ایـن  از فعالیـت  افـزود: “پیـش  وی 

خوسـت از ایـران وارد مـی شـد؛ اکنـون جلـو بـازار آن را 

تاحـدی گرفتیـم کـه حـاال از ایـران وارد منـی شـود و مـا 

ماسـت خـود را بـه بـازار مـی دهیـم.”

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کرده اسـت کـه در یک 

شـبانه روز گذشـته در رسارس کشـور، 1272 فرد مبتا به 

بیامری کوید19 شناسـایی شـده است.

ایـن وزارت روز  شـنبه 12 رسطـان بـا نـر گـزارش روزانه 

مبتایـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا نوشـته 

اسـت کـه از 4هـزار و 670 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفته 

شـد کـه نتیجـه 1272 تـن آنان مثبـت اعام شده اسـت.

در گـزارش آمده اسـت کـه 92 فرد مبتا بـه ویروس کرونا 

نیـز در یک شـبانه روز گذشـته جـان باخته انـد و مجموعه 

جـان باختگان به 5199 تن رسـیده اسـت.

بـه  مبتایـان  شـامر  وزارت،  ایـن  آمارهـای  اسـاس  بـر 

ویـروس کرونـا در کشـور به بیش از 124 هزار تن رسـیده 

اسـت. حـدود سـه درصـد ایـن جـان باختـه و بقیـه بهبود 

یافته انـد.

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامه، روز شـنبه 

5 رسطـان گفـت کـه از میـان 19 سـمپل آزمایـش شـده 

11 واقعـه نـوع دلتـا در کشـور تشـخیص شـده و 8 واقعه 

دیگـر آن نـوع انگلیسـی بـوده اسـت کـه بـا توجـه بـه این 

آمـار معلـوم می شـود کـه بیشـر از 50 درصد افـراد مبتا 

بـه ویـروس کرونـا در کشـور از نـوع دلتا اسـت.

یافتـه  جهـش  گونـه  جهانـی،  گزارش هـای  اسـاس  بـر 

جـاری  جنـگ  افغانسـتان،  علـامی  رسارسی  شـورای   

در کشـور را نامـروع و افزایـش ناامنـی هـای اخیـر را 

نگـران کننـده خوانـده، از طرفیـن درگیـر خواسـتند کـه 

اعـام  را  فـوری  بـس  آتـش  و  آغـاز  را  گفتگوهـای صلـح 

علـامی  زدران رسپرسـت شـورای  مولـوی رسدار  کننـد. 

افغانسـتان، دیـروز ۱۲ رسطـان،  در نشسـت خـری ایـن 

شـورا کـه در کابـل تدویـر یافته بـود، قطعنامه تهیه شـدۀ 

ایـن شـورا را بـه خوانـش گرفـت.

بـر  شـورا  ایـن  »علـامی  اسـت:  آمـده  قطعنامـه  ایـن  در 

طرفیـن  از  فـوری  صـورت  بـه  قرآنکریـم،  آیـات  اسـتناد 

درگیـر خواهـان توقـف جنـگ انـد؛ بخاطـری کـه جنـگ 

جـاری بـه متـام معنـی نامـروع اسـت، در ایـن جنـگ 

که برادرکشـی، مسلامن کشـی اسـت و کشـور ویـران می 

شـود، بـه رضر اسـام و مسـلامنان اسـت….«

بـه نقـل از قطعنامـه، جنگ جـاری در کشـور جوانان را از 

 در شـهر کابـل، دیـروز نسـبت بـه شـنبه گذشـته، بـه دنبـال 

افزایـش ارزش دالـر در برابـر افغانـی؛ قیمـت گازمایـع، آرد و 

طـا  نیـز افزایـش یافتـه اسـت.

ارزش افغانـی در برابـر دالـر امریکایـی ۳ درصـد و در برابـر 

حاجـى  اسـت.  آمـده  پاییـن  درصـد   ۱،۲ پاکسـتانی  کلـدار 

داد گل معـاون اتحادیـه رصافـان رسای شـهزادۀ شـهرکابل، 

موصـوف گفـت کـه در حـال حـارض، در یـک خانـه کرایـی 

فعالیـت مـی کننـد و افـزود کـه اگـر پـارک صنعتـی فعـال 

شـود، تولیـدات آنهـا بیشـر خواهد شـد.

ریاسـت  وترنـری  و  مالـداری  آمـر  روشـان  هـم  سـویی  از 

والیـت،  ایـن  در  کـه  گفـت  خوسـت  مالـداری  و  زراعـت 

روزانـه از ۳۵ تـا ۴۰ هـزار لیـر شـیر گاو تولیـد مـی شـود، 

کـه افـراد بسـیار کمـی آن را بـه بـازار عرضـه مـی کننـد و 

دیگـر در خانـه بـه مرصف مـی رسـد. وی به پـژواک گفت: 

“اکنـون دوازده سـنر جدیـد ایجـاد کـرده ایـم و شـیر بـه 

تدریـج جمـع آوری می شـود کـه روزانه، به حـدود پنجصد 

لیر می رسـد، در هر ولسـوالی یک سـنر اسـت که شـیر 

جمـع آوری شـده را، بـه مرکـز مـی آورد و سـپس بـه فروش 

مـی رسـد. در آینـده نیـز ایـن رونـد ادامـه دارد و دیگـر هم 

وسـعت خواهـد یافـت.” سـیاف معـاون ایـن فابریکـه، بـه 

پـژواک گفـت کـه در ایـن کارخانـه هـا، حـدود هفـت هزار 

تـن کار مـی کننـد؛ امـا مشـکل بزرگـی کـه صنعتـکاران با 

آن رو بـه رو انـد، نبـود پـارک صنعتـی مـی باشـد.

وی گفـت: “مـا در خانـه های رهایشـی فعالیـت می کنیم 

کـه بـا چالشـهای زیـاد مواجـه هسـتیم. موصـوف افـزود 

کـه بـا فعال شـدن پـارک صنعتـی، هفت هـزار کارگـر آنها 

دیگـر هـم بیشـر خواهـد شـد کـه بـه پیرفـت اقتصـادی 

کشـور، تاثیـر مثبـت خواهـد گذاشـت.”

دلتـا بـه میـزان ۶۰ درصـد بیشـر از گونـه آلفـا کـه بـرای 

نخسـتین بـار در انگلیـس شناسـایی شـد، قابـل انتقـال 

اسـت. رسایت پذیـری گونـه آلفـا نیـز ۵۰ درصـد بیـش از 

منونـه اولیـه ویـروس کرونـا گـزارش شـده اسـت.

آقـای مجـروح، در یک نشسـت خری در رابطه به انتشـار 

ویـروس کرونـا گفتـه بـود کـه سـیر انتشـار ویـروس کرونـا 

نسـبت بـه روزهـای گذشـته یـک درصـد کاهـش داشـته 

ولـی ایـن یـک درصـد به معنـی کاهـش واقعات نیسـت و 

هنـوز ویـروس در حال انتشـار اسـت.

او تاکیـد کـرده بـود کـه مسـدود کـردن مراکـز آموزشـی 

و وضـع محدودیت هـا بـرای جلوگیـری از تجمعـات سـیر 

انتشـار ویـروس کرونـا را بطـی سـاخته اسـت.

وزارت صحـت عامـه به منظور جلوگیری از شـیوع ویروس 

کرونـا اعـام کـرده بـود کـه متـام دانشـگاه ها، مکاتـب، 

تاالرهـای  و  آموزشـی  نهادهـای  کورس هـا،  مـدارس، 

جـوزای   22 تاریـخ  از  نشسـت ها،  تاالرهـای  و  عروسـی 

سـال روان بـرای دو هفتـه تعطیـل شـد ه اند. ایـن زمـان 

بـرای دو هفتـه دیگـر متدیـد شـده اسـت.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه، روز شـنبه بـا اشـاره بـر 

همـکاری  در  مـا  کـه  افـزود  آموزشـی  مراکـز  بازگشـایی 

بـا وزارت معـارف، وزارت تحصیـات عالـی و دیگـر نهـاد 

بیـن مـی بـرد، فصـل هـا و تاسیسـات شـخصی و عامـه را 

تبـاه مـی کند، حیوانـات را هاک می کند، میان انسـان 

هـا تفرقـه ایجاد کـرده و در آینده، بحران هـای اجتامعی 

را ماننـد افزایـش بیوه زنـان، یتیامن، معیوبیـن، مریضان 

روانـی و اختافـات قومـی به بـار خواهد آورد.

بـه آژانـس خری پـژواک، گفـت کـه دیروز۱۲رسطـان، ارزش 

خريـد يـک دالـر امريکايـی  ۸۱،۵۰ افغـاىن مى باشـد و هزار 

کلـدار پاکسـتانی ۵۰۰ افغـاىن تبادلـه شـد.

ایـن درحالیسـت کـه در ۵ رسطـان، ارزش خريـد يـک دالـر 

امريکايـی، ۷۹،۰۰ افغـاىن بـود و یکهـزار کلـدار پاکسـتانی 

۴۹۴ افغـاىن تبادلـه مـى شـد.

امـا مهمنـد کتـوازی در صحبـت بـا پـژواک، اطمینـان داد 

کـه در آینـدۀ نزدیک در منطقۀ سـموات ایـن والیت، پارک 

صنعتـی افتتـاح خواهـد کـرد و چالشـهایی را کـه در پیش 

روی دارد، بـه زودی از بیـن خواهـد برد.

وی افـزود: “عـاوه بـر موجودیـت مخالفـت هـا و مقاومـت 

ذیربط روی طرح بازگشـایی مراکز آموزشـی کار می کنیم 

کـه بـا تطبیق ایـن طـرح اهتاممـات الزم بـرای جلوگیری 

از شـیوع ویـروس کرونـا در مراکـز آموزشـی گرفتـه شـود.

از  توصیه هـای صحـی  رعایـت  عـدم  از  مجـروح،  داکـر 

منبـع در ادامـه افـزوده اسـت: »بناًء طرفین جنـگ به این 

توجـه داشـته باشـند کـه خسـاره و جـران ایـن جنـگ و 

ویرانـی را بـه جـز ملـت افغانسـتان هیـچ کسـی پرداخـت 

قطعنامـه  درایـن  کشـور  علـامی  شـورای  کنـد.«  منـی 

بـودن جنـگ جـاری  نامـروع  »فتـوای  اسـت:  نگاشـته 

اندونیزیـا،  علـامی  سـوی  از  پیش تـر  افغانسـتان،  در 

کـه  نشسـتی  در  عربسـتان سـعودی  بنگلدیـش، مـرص، 

بـه تـازه  گـی در عربسـتان سـعودی میـان عاملـان دینـی 

افغانسـتان و پاکسـتان برگزارشـد، صـادر شـده اسـت. «

در قطعنامـه آمـده اسـت کـه بادرنظرداشـت اوضـاع فعلی 

کشـور، شـورای علام بـاالی طرفیـن درگیر صـدا می کند 

کـه در جریـان جنـگ رهنامیـی هـای الهـی، ارشـادات 

نبـوی و توصیـه هـای خلفای راشـدین را در نظـر بگیرند.

اینکـه جنـگ باعـث تباهـی و  بیـان  بـا  منبـع  درادامـه 

ویرانـی می شـود، خاطرنشـان کرده اسـت: »ما خواسـتار 

معـاون اتحادیـه  رصافان رسای شـهزادۀ شـهرکابل، می گوید 

کـه  بـا بدتـر شـدن وضعیـت سیاسـی و امنیتـی، ارزش پـول 

افغانـی در برابـر اسـعار خارجـی پاییـن آمده اسـت.

وی افـزود: “در کنـار بدتـر شـدن وضعیت امنیتـی،  رهری نا 

سـامل و عـدم مدیریـت سـامل در دافغانسـتان بانک نیز سـبب 

شـده کـه ارزش افغانـی در برابـر اسـعار خارجـی به ویـژه دالر 

پاییـن بیایـد، قبـل از ایـن دافغانسـتان بانـک، بـرای ثابـت 

نگهداشـن ارزش افغانـی، هفتـه وار نزدیـک بـه ۵۰ میلیـون 

دالـر در بـازار عرضـه مـی کـرد؛ امـا اکنـون ایـن رقـم بـه ۳۰ 

میلیـون دالـر تقلیـل یافته اسـت.”

موصـوف در ادامـه گفـت کـه بـا بدتـر شـدن وضعیـت امنیتی 

و سـقوط ولسـوالی هـا در کشـور، مـردم عـام و رصافـان پـول 

افغانـی را بـه دالـر تبادلـه مـی کنند.

پشـتۀ  کلولـه  سـاحۀ  در  گازفروشـان  از  رشیـف  محمـد 

شـهرکابل، گفـت کـه دیـروز نسـبت به هفـت روز قبـل، قیمت 

يـک کيلوگـرام، گاز مايـع از ۶۰ بـه ۶۵ افغانـی افزایـش یافته 

اسـت. امـا يـک تـن از کارکنـان تانـک تيـل “هاشـمی” در 

چهارراهـى تایمنـی شـهرکابل، مـی گویـد کـه دیـروز چـون 

شـنبه گذشـته، قیمـت يـک ليـر دیـزل ۵۳ افغانـی و قیمـت 

یـک لیـر پـرول ۵۲ افغانـی مـی باشـد.

وی افـزود کـه به دنبـال بلند رفن ارزش دالـر در برابر افغانی 

و جنـگ در شـاهراه هـا حیرتـان – مزاررشیف، قیمـت گازمایع 

هـا، مـن آن را افتتـاح مـی کنـم، از اینکـه زمیـن بـه پـارک 

صنعتـی تثبيـت شـده، بـه حـدود پنجـاه هزار خوسـتی در 

پـارک صنعتـی زمینـۀ کار فراهم خواهد شـد. پـس اگر در 

آنجـا یـک یـا دو خانـه در مقابـل ما موجـود باشـد، باید آن 

را از بیـن بریـم.” 

سـوی مـردم ابـراز نگرانـی منـوده ترصیح کرد کـه ویروس 

هنـوز در حال انتشـار اسـت و تـا دو الی سـه هفته بعد از 

عیـد قربـان مـا در حالـت هشـدار قـرار داریم.

جنـگ  توقـف  و  صلـح  گفتگوهـای  بخشـیدن  رسعـت 

هسـتیم و مـی گوییـم به مـردم خود رحـم کنید! بـرادران 

خـود را نکشـید! خانـه هـای خـود را تبـاه نکنیـد! کشـور 

را بـه بحـران رو بـه رو نکنیـد! بـه مقدسـات و شـعایر اللـه 

صدمـه نرسـانید! مرکزهـای آموزشـی و عبادتـگاه هـا را 

ویـران نکنیـد! و درحـق مـردم خـود از خداونـد متعـال 

فـوری  توقـف  بـر  تاکیـد  ضـن  علـام  شـورای  برسـید!« 

و  ویرانـی  عـوض جنـگ،  بـه  »مـا  اسـت:  نوشـته  جنـگ 

ایجاد  مشـکات، خواسـتار رسعت بخشـیدن گفتگوهای 

« رسپرسـت شـورای  باشـیم.  مـی  وتوقـف جنـگ  صلـح 

علـامی افغانسـتان پـس از خوانـش قطعنامـه، گفـت کـه 

طرفیـن جنـگ، نباید از نام جهاد و اسـام اسـتفاده سـوء 

کننـد؛ بایـد بـه جنـگ جـاری نقطه پایان گذاشـته شـود. 

اوگفـت: “جنـگ راه حـل نیسـت و هیـچ طـرف از طریـق 

جنـگ بـه اهـداف شـان نخواهنـد رسـید.” 

سـیر صعودی داشـته است.

در  خوراکـه  مـواد  تاجـران  انجمـن  رئيـس  صافـی  زمـری 

قبـل،  روز  هفـت  بـه  نسـبت  دیـروز  کـه  گفـت  کابـل،  شـهر 

قیمـت فـروش عمـده 49 کيلوگـرام آرد قزاقـی از ۱۶۰۰ بـه 

۱۷۰۰افغـاىن افزایـش یافته اسـت. موصوف به پـژواک افزود 

کـه یگانـه دلیـل بلند رفـن قیمـت آرد قزاقی، درگیـری ها در 

راه حیرتـان مـی باشـد. اما دیروز چون شـنبه گذشـته، قیمت 

فـروش عمده 24 کيلوگرام برنج سـيله اول پاکسـتاىن ۲۵۰۰ 

 16 افغانـی،   ۲۴۰۰ هنـدی  بـورۀ  کيلوگـرام   49 افغانـی، 

لیـر روغـن مالیزیایـی ۱۹۰۰ افغـاىن، یـک کیلوگـرام چـای 

کیلوگـرام چـای سـبز  یـک  و  افغانـی  افریقایـی ۳۶۰  سـیاه 

اندونیزیایـی ۳۵۰ افغانـی مـی باشـد.

قيمـت فـروش پرچـون بعـى مـواد بـا قیمـت فـروش عمـدۀ 

مـوارد  برخـی  در  امـا  انـدک؛  تفـاوت  مـوارد  برخـى  در  آن، 

فروشـان  پرچـون  از  زاده  صـوىف  حامـد  دارد.  زيـاد  تفـاوت 

مـواد خوراکـى در مارکيـت مـواد خوراکـه فـروىش دهـن بـاغ 

کيلوگـرام  پرچـون 49  فـروش  قیمـت  کـه  گفـت  شـهرکابل، 

هنـدی۲۴۵۰  بـورۀ  کيلوگـرام   49 قزاقى۱۷۵۰افغانـی،  آرد 

پاکسـتاىن۲۵۵۰  اول  سـيله  برنـج  کيلوگـرام   24 افغـاىن، 

يـک  افغـاىن،   ۱۹۳۰ مالیزیایـی  روغـن  لیـر   16 افغـاىن، 

کيلوگـرام چاى سـبز اندونيزيايى۳۷۰ افغـاىن و یک کیلوگرام 

چـای سـیاه افریقایـی۳۸۰ افغـاىن مـى باشـد.

 وزارت صحـت عامـه کشـور می گوید که تـا اواخر هفته 

جـاری، یک ونیـم میلیـون از سـه میلیـون دوز واکسـین 

برای اولین بار یک کارخانه تولید و پروسس لبنیات در خوست افتتاح شد   

موج سوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته، 1272 مبتال به کرونا شناسایی و 92 فوتی ثبت شد    

شورای سراسری علمای افغانستان: هیچ جناحی از طریق جنگ به اهدافش نمی رسد

افزایش ناگهانی ارزش دالر در برابر افغانی؛ در یک روز ۳ درصد باال رفت    

کمکـی امریـکا، به کشـور خواهد رسـید.

وحیـد مجروح، رسپرسـت وزارت صحت عامه روز شـنبه 

12 رسطـان در یـک نشسـت خـری در کابـل گفت که 

شـده  متعهـد  امریـکا  کـه  واکسـین  دوز  میلیـون   1.5

بـود، تـا اواخـر هفتـه جـاری به کشـور می رسـد.

اقـای مجـروح همچنین افزود کـه بیـامران هیموفیلی، 

تاالسـیمی و رسطـان، افـراد باالتـر از سـن ۵۰ سـال، 

افـراد دارای بیامری هـای مزمـن، اسـتادان مکاتـب و 

اول  صنـوف  از  مکاتـب  اداری  کارکنـان  دانشـگاه ها، 

اولویـت  در  کارکنـان صحـی  و  رسـانه ها  الـی ششـم، 

دریافـت واکسـین امریکایـی قـرار دارنـد.

کاخ سـفید در بیانیـه ای کـه پـس از دیـدار جـو بایدن، 

رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده آمریـکا و محمـد ارشف 

غنـی، رئیـس جمهـوری کشـور منتر کـرده، تعهد کرد 

که سـه میلیون دوز واکسـن جانسـون و جانسـون را به 

مـردم افغانسـتان اهدا خواهـد کرد.

یـک  حـدود  چیـن  و  هنـد  کشـورهای  ایـن  از  پیـش 

صحـت  وزارت  بـه  دوزی«  »دو  واکسـین  دوز  میلیـون 

عامـه کشـور کمـک کـرده بـود. واکسـین اهدایـی هند 

تزریـق  حـال  در  چینایـی  واکسـین  امـا  یافتـه  پایـان 

اسـت.

ایـن  در  همچنیـن  عامـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

نـوع  واکسـین  تزریـق  دوم  دور  کـه  افـزود  نشسـت 

اسـت. شـده  آغـاز  کشـور  در  روز  ایـن  از  چینایـی، 

رسپرسـت وزارت صحـت هشـدار داد کـه تهدیـد مـوج 

سـوم ویـروس کرونـا در کشـور هنوزهـم پـا برجاسـت و 

میـزان واقعـات به خصـوص در والیت های حـوزه غرب و 

مرکـزی رو بـه افزایـش اسـت.

از زمـان شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور، حـدود 124 

هـزار شـهروند کشـور بـه ویـروس کرونـا متبـا شـده اند 

کـه بیـش از 45 هـزار تـن مبتـا بـه ویـروس هسـتند.

بـر اسـاس آمارهـای وزارت صحت عامه، از زمان شـیوع 

ویـروس کرونـا به این سـو، حـدود 5200 تن در کشـور 

بـه دلیـل ابتا بـه بیامری کویـد19 جـان باخته اند.

وزارت صحـت عامـه بـا شـیوع موج سـوم ویـروس کرونا 

شـانزده  آموزشـی  مراکـز  اول  مرحلـه  در  کشـور،  در 

والیـت و در مرحلـه بعـدی متامـی والیت های کشـور را 

قرنتینـه کـرد. ایـن رونـد تاکنـون ادامـه دارد.

وزارت صحت:
ــین آمریکایی وارد کشور می شود    1/5 میلیون دوز واکس اواخر هفته جاری،  تا 

عربستان سعودی بر سفرهای 

افغان ها قیود وضع کرد   

رادیو تلویزیون “سیامی صلح 

سمنگان” فعالیتش را متوقف کرد    

افغانستان از “حسن  نیت” روسیه 

برحل مساملت آمیز بحران از 

طریق مذاکرات استقبال کرد

بـر  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  خاطـر  بـه  سـعودی  حکومـت   

شـامری از کشـورها به شـمول افغانسـتان، قیود سـفر وضع 

کـرده اسـت.

احمـد جاویـد مجـددی سـفیر افغانسـتان در سـعودی، روز 

شـنبه ۱۲ رسطـان گفـت که حکومت سـعودی، ایـن فیصله 

فـردا سـاعت ۱۱:۰۰ عملـی مـی  از  را دیـروز کـرده و رس 

شود.

به گزارش آژانس خری پژواک؛ 

او افـزود کـه بر اسـاس ایـن فیصلـه؛  از افغانسـتان،  امارات 

متحـده عربـی و فیلپیـن، هيچ کس منی توانـد از راه زمین، 

فضـا و بحر بـه این کشـور برود.

به گفته مجددِی اگر باشـندگان این کشـورها به کشـورهای 

دیگـر رفتـه باشـند و درآنجـا ۱۴ روز را سـپری کـرده باشـند، 

بـاز مـی توانند که به عربسـتان سـعودی سـفر منایند.

بـر  ایـن  از  پيـش  سـعودی  کـه  گفـت  افغانسـتان   سـفیر 

پاکسـتان، هندوسـتان، چین، بریتانیا و شـامری کشورهای 

دیگـر، قیـود مشـابه را وضـع کـرده بـود.

او گفـت از اینکـه روز بـه روز در افغانسـتان شـامر بیـامران 

کرونایـی زیـاد مـی شـود و یـک بیـامری جدید)قارچ سـیاه( 

نیـز ثبت شـده اسـت، حکومت سـعودی مجبور شـد که این 

اگـر  افغانسـتان،  افـزود کـه در  فیصلـه را بکنـد. مجـددی 

وضعیـت کرونـا رو به خوب شـدن بـود؛ حکومت سـعودی به 

ایـن تصمیـم خـود غـور خواهـد منود.

قابـل ذکـر اسـت کـه چند هفتـه قبـل، حکومت سـعودی بر 

مسـافرین افغـان رشط دو هفتـه قرنطین را وضـع کرده بود. 

در  صلـح”  “سـیامی  محلـی  رادیوتلویزیـون  نـرات   

سـمنگان، بـه دلیل مشـکات امنیتی و مالی متوقف شـد و 

گردیـد. مسـدود  نهـاد  ایـن  دروازۀ 

تلویزیـون  رادیـو  ایـن  مسـئول  مدیـر  سـادات  اسـامعیل 

از  را  مالـی  منابـع  نبـود  و  امنیتـی  مشـکات  خصوصـی، 

عوامـل متوقـف کـردن فعالیـت ایـن رسـانه خوانـده، گفـت: 

»در کل رسـانه هـای سـمنگان وضـع مالـی خوبـی ندارنـد. 

حامیـان مالـی خوبـی اینجـا نیسـتند. موسسـات خارجـی 

و سـازمان هـای غیردولتـی و حکومتـی نیـز تـوان حامیـت 

مالـی رسـانه هـا را ندارنـد و حـاال کارمندانـش خانـه نشـین 

شـده انـد.«

اسـدالله عطایـی آمـر اطاعات ریاسـت اطاعـات و فرهنگ 

صوتـی،  رسـانه  هشـت  سـمنگان  »در  گفـت:  سـمنگان 

تصویـری و چاپـی جـواز فعالیـت دارد کـه با تاسـف از جمله 

رادیوتلویزیـون محلـی سـیامی صلـح، بـه خاطـر ناامنـی و 

نبـود امکانـات مالـی، نرات خـود را متوقف منوده اسـت.«

رادیـو تلویزیـون سـیامی صلـح، حـدود ده سـال پیـش آغـاز 

بـه کار کـرد بود.

فدراتیـف  دولـت  حسـن  نیت  از  کشـور  خارجـٔه  امـور  وزارت 

بحـران  مسـاملت آمیز  فصـل  و  حـل  بـه  نسـبت  روسـیه، 

قدردانـی  صلـح،  سـازندٔه  مذاکـرات  طریـق  از  افغانسـتان 

دو  روسـیه،  وزارت خارجـۀ  زخـرووا سـخنگوی  ماریـا  می کنـد. 

ابـراز  افغانسـتان  در  طالبـان  حمـات  گسـرش  از  پیـش  روز 

نگرانـی کـرد و از دوطـرف درگیـر در ایـن کشـور، خواسـت کـه 

بـه جنـگ پایـان داده و مذاکـرات “سـازنده” را بـرای برقـراری 

کـه  کـرد  اضافـه  موصـوف  کننـد.  آغـاز  افغانسـتان  در  صلـح 

طرف هـای درگیـر جنـگ در افغانسـتان، بایـد تعهـد شـان را 

در پیونـد بـه مذاکـرات صلـح، تنهـا درحـرف نـه، بلکـه بایـد بـا 

“اقدامـات واقعی” نشـان دهند. درخرنامـه وزارت امور خارجه  

کشـور کـه  امـروز منترشـده، آمده اسـت کـه دولـت جمهوری 

اسـامی افغانسـتان، بـا آن که طـرف مسـتقیم موافقتنامٔه صلح 

دوحـه نبـوده؛ امـا همه تعهـدات خـود  را به شـمول رهایی بیش 

از شـش هزار زندانـی طالـب، عملـی منـوده اسـت.

منبـع افـزوده اسـت کـه دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان، 

همـواره بـر حـل و فصـل مسـاملت آمیز اختافات تأکیـد کرده و 

بـه مذاکـرات معنـادار صلح بـه هدف تأمیـن آتش بـس فراگیر و 

صلـح دایمـی در افغانسـتان متعهد می باشـد.

وزارت خارجـه گفتـه اسـت بـا ایـن وجـود، درحالی کـه خـروج 

تکمیل شـدن  حـال  در  افغانسـتان  از  بین املللـی  نیروهـای 

اسـت، طالبـان حمـات خـود را تشـدید و گسـرش داده انـد.

در ادامـۀ خرنامـه آمـده اسـت کـه دولـت جمهـوری اسـامی 

و  منطقه یـی  حامیـت  از   قدردانـی  ضمـن  افغانسـتان، 

افغانسـتان  گذشـتٔه  دهـٔه  دو  دسـتاوردهای  از  بین املللـی، 

زیرچـر جمهـوری اسـامی افغانسـتان، خواهـان ایجـاد کمیتۀ 

بین املللـی بـه منظور نظـارت از تطبیق مفـاد قطع نامٔه ۲۵۱۳ 

می باشـد. متحـد  ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای 

منبـع گفتـه اسـت کـه ایجـاد و نظـارت ایـن کمیتـه از تطبیـق 

مفـاد قطع نامـه، بـه وضـوح تثبیـت خواهـد کـرد کـه طالبـان 

در حالی کـه بـه هیـچ تعهدشـان بـرای رسـیدن بـه صلـح عمـل 

نکـرده انـد، خشـونت ها را به سـطحی بلنـد برده اند کـه امنیت 

و ثبـات کشـورهای منطقـه را نیـز تهدیـد می کنـد. 


