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 فردی برای همراهی بنیانگذار 
آمازون در سفر به فضا  ۲۸ 

میلیون دالر پرداخت 

 تحقیق درباره ضبط اطالعات 
تلفونی دموکرات ها توسط 

عدلیه دولت ترامپ
 شـخصی کـه فعـا هویـت او فاش نشـده اسـت در جریان 
بتوانـد جـف  تـا  یـک حـراج ۲۸ میلیـون دالـر پرداختـه 
فضایـی اش  سـفر  اولیـن  در  را  آمـازون  موسـس  بـزوس، 
همراهـی کنـد. ایـن شـخص در حراج روز گذشـته )شـنبه 

۱۲ جـون( برنـده شـد...

 وزارت عدلیـه امریـکا دربـاره تـاش مقام هـای دولت 
ترامـپ بـرای کسـب رکورد تمـاس های تلفونـی چهره 
های ارشـد حـزب دموکـرات تحقیق می کنـد. گزارش 
هایی منتشـر شـده اسـت دایر بـر اینکـه وزارت عدلیه 

دولـت ترامپ به شـرکت ...

بـه  اول  انفجـاری  هـر  صـدای  شـنیدن  از  پـس   

را  نزدیکانـم  شـاره  بعـد  می زنـم  رس  فیسـبوک 

می گیـرم. کسـانی کـه هم مسـیر انفجـار رفـت و آمد 

دارنـد یا در مسـیر راه بودند. بعد آه تلخی می کشـم 

و فرامـوش می کنـم تـا صـدای بلنـد انفجـار دیگـر. 

دیـروز وقتـی گفتنـد  ...

شیوع ویروس کرونا وزارت صحت:
در کشور در حال 
گسترش است 
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 بودن یا نبودن مسئله این است!

بازیگرانی مشهور که هرگز 
فلم های خودشان را تماشا 

نمی کنند 

هنری

پروانه هایی که در آتش 
کینه و نفرت سوختند 

توتالیتریسم طالبانی و 
بُن بست تاریخ 

جرایم نسل کشی و جنایات 
جنگی لزوم پیگیری دولت و 

ملت جهت محاکمه عامالن آن 

 در حادثـه تروریسـتی روز شـنبه کـه در جـاده شـهید 
مـزاری در نزدیکـی شـفاخانه محمـد علـی جنـاح رخ 
داد بـر اسـاس آمارهـای نهادهـای رسـمی هفـت تـن 
انسـان بـی گناه شـهید شـدند. کسـانی که نه با کسـی 
دشـمنی داشـتند و نـه فکـر مـی کردنـد کـه روزی در 

یـک حادثـه تروریسـتی ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 

اسـامی  وحـدت  حـزب  رهـر  خلیلـی،  محمدکریـم 

دوره  در  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  و  افغانسـتان 

حامـد کـرزی در واکنـش بـه حمـات تروریسـتی اخیـر در غـرب کابـل، 

می  گویـد کـه هیـچ هدفـی جـز »نسل کشـی« در فجایـع اخیـر وجـود 

یـک نشسـت خـری  یکشـنبه 23 جـوزا در  روز  آقـای خلیلـی  نـدارد. 

در کابـل بـه ایـن حمـات تروریسـتی واکنـش نشـان داد و گفـت کـه 

»در ۲۰ سـال گذشـته، بـا اشـکال مختلفـی کشـته شـده ایم. عامـان 

ایـن جنایت هـا بایـد شناسـایی شـوند. فجایعـی کـه رخ می دهـد، هیـچ 

هدفـی جـز نسل کشـی نـدارد. اگـر در مسـیر راه اسـت، بیـن ۵۰ نفـر، 

تنهـا هزاره هـا را از موتـر پاییـن می کننـد. اگـر بـه ماین پاک هـا حملـه 

تـاالر  و  مکتـب  و  مسـجد  در  می گردنـد.  هزاره هـا  دنبـال  می شـود، 

عروسـی، هزاره هـا را می کشـند. بـه هـر شـکلی تـاش می شـود هویـت 

هزاره هـا را از بیـن برنـد، چـه بـا کشـتار و چـه بـا یـک سلسـله کارهـای 

بـارز جنوسـاید و نسل کشـی اسـت.« ایـن مصـداق  دیگـر. 

افـزود، در جبهـات جنـگ، از متـام اقـوام کشـته می شـوند و هیـچ  او 

کسـی در ایـن بـاره ادعایـی نـدارد؛ اما این که به شـکل دیگـری هزاره ها 

و شـیعیان را بـه نـام تبـار و مذهـب هـدف قـرار می دهنـد و نسل کشـی 

می کننـد، قابـل قبـول نیسـت.

آقـای خلیلـی تأکیـد کـرد کـه حوصلـه ی مـردم بـه رس رسـیده و صـدای 

دادخواهـی بلنـد کـرده انـد و ایـن صدا، علیـه هیچ قوم و تباری نیسـت؛ 

نسل کشـی  مرتکـب  کـه  اسـت  جنایـت کاری  باندهـای  علیـه  کـه  بـل 

می شـوند.

رهـر حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان گفـت: »مـا قبـول داریـم کـه 

بایـد  حکومـت  امـا  اسـت،  جنایـت کاران  کار  هزاره هـا،  نسل کشـی 

مشـخص کنـد کـه چـه کسـانی ایـن کار را می کننـد. اگـر تـا حـاال ایـن 

کار را نکـرده، بایـد از ایـن بـه بعـد عامـان ایـن رویدادهـا را شناسـایی 

کـرده و بـه وظیفـه ی خـود عمـل کنـد.«

او تأکیـد کـرد: »عامـان نسل کشـی هزاره هـا، بداننـد که این مـردم، چه 

در جنـگ و چـه در آزادی افغانسـتان و دوره ی جهـاد و مقاومـت، نقـش 

پررنگـی داشـته انـد و آرام بـودن آن هـا به این معنا نیسـت که می ترسـند 

و یـا بـزدل انـد و کاری منی توانـد. هزاره هـا، نـه در برابـر صلـح تحمیلـی 

کـه جایـگاه شـان در نظـر گرفتـه نشـود تـن می دهنـد و نـه در برابـر این 

بانـد جنایـت کاری کـه به نـام قـوم آدم می کشـند، کوتـاه می آیند.«

پیـش از ایـن رسور دانـش، معاون دوم ریاسـت جمهوری نیـز به حمات 

تروریسـتی اخیـر در غـرب کابـل واکنـش نشـان داده بـود و طرحـی را 

بـا هاهنگـی مـردم بـرای تامیـن امنیـت غـرب کابـل، تهیـه کـرده بـود. 

ایـن طـرح تاکنـون عملـی نشـده اسـت. در روزهـای گذشـته پنـج حمله 

تروریسـتی بـر پنـج موتـر مسـافربری در غـرب کابـل انجام شـده اسـت. 

در ایـن حمـات 30 تـن کشـته و بیـش از 30 دیگـر زخمـی شـده اند. 

یـک زن خرنـگار همـراه بـا خواهـر و مـادرش نیـز در ایـن انفجارها قبا 

کشـته شـده بودنـد. مناطق هزاره نشـین غـرب کابل در روزهای گذشـته 

شـاهد انفجارهـای هدفمنـد اسـت کـه بیشـر هـدف قومی بوده اسـت. 

هزاره هـا، عمدتـا شـیعه و یکـی از گروه هـای بزرگ قومی کشـور هسـتند 

کـه در سـال های اخیـر هـدف حمـات هدفمنـد قـرار گرفتـه اند.

در روزهـای اخیـر، شـاری از کاربـران شـبکه های اجتاعـی با هشـتگ 

 StopHazaraGenocide  # دهیـد«  پایـان  هزاره هـا  نسل  کشـی  »بـه 

و  افغانسـتان  در  توییـر  ترنـد  کـه  انداختنـد  راه  بـه  توییـری  طوفـان 

شـاری از کشـورها شـد.

وزارت داخلـه اعـام کـرده اسـت کـه در 

ایـن اواخـر برخـی تحـت نـام منتفـذان 

بـه  امنیتـی  پوسـته های  تسـلیم دهی  بـرای  محلـی 

می کننـد. میانجی گـری  طالبـان  گـروه  جنگجویـان 

طارق آرین، سـخنگوی وزارت داخله کشـور روز یکشنبه 

23 جوزا در رشـته تویتی گفته اسـت که شـاری از این 

افراد دسـتگیر شـده و دسـتور دسـتگیری دیگران شـان 

هـم به نیروهای امنیتی صادر شـده اسـت.

یک تعـداد  اواخـر  ایـن   »در  اسـت:  کـرده  ترصیـح  وی 

تحـت نـام متنفـذ محلـی در بعضـی والیت هـا به خاطـر 

طالـب،  به تروریسـتان  امنیتـی  پوسـته های  تسـلیمی 

همـکاری  این کارشـان  کـه  می کننـد  میان جیگـری 

مسـتقیم با دشـمن محسـوب می شـود. تاهنـوز چندین 

تـن در پیونـد بـه این قضیـه بازداشـت شـده انـد.«

وی نوشـته اسـت کـه نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور 

بـا قـوت و قهرمانـی در برابـر دشـمنان مردم افغانسـتان 

نیروهـای  کنـار  در  همیشـه  مـردم  و  می کننـد  مبـارزه 

امنیتـی و دفاعـی شـان به خاطـر دفـاع از وطـن، مـال، 

جـان، نامـوس و ارزش های شـان ایسـتاده انـد.

او پشـتیبانی مـردم از نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور 

را در خـور وصف خوانده اسـت.

حسـام الدین شـمس، والـی بادغیـس نیـز در تازه تریـن 

پسـت فسـبوکی خود گفته اسـت که تخلیه پوسـته های 

امنیتـی در ولسـوالی مقـر بادغیـس خاینانـه توصیـف 

کـرده و گفتـه اسـت بـدون هیـچ ترحمـی با عوامـل این 

جریـان خاینانـه برخـورد خواهـد کرد.

از  شـاری  می شـود،  گفتـه  کـه  درحالیسـت  ایـن 

قومندانـان جنگجویـان گـروه طالبـان بـا راه انداخـن 

محـل  سـفیدان  مـو  بـه  والیت هـا،  تـرصف  تبلیغـات 

مراجعـه می کننـد و از آنـان می خواهنـد کـه مسـئوالن 

امنیتـی و دفاعـی محـل شـان بـرای تسـلیم دادن آن 

کننـد. قانـع  محل هـا 

بـا ایـن وجـود، در هفته هـای آخیـر چندیـن ولسـوالی 

طالبـان  گـروه  توسـط  کشـور  مختلـف  والیت هـای  در 

تـرصف شـده اسـت. در آخریـن مـورد روز گذشـته قـول 

اردوی 209 شـاهین در شـال کشـور از انتقـال مرکـز 

ولسـوالی زاری والیـت بلخ بـه دلیل صعـب العبور بودن 

اراضـی آن ولسـوالی بـه جای امن تری خر داده اسـت.

مـواردی کـه  اکـر  انتقـاد می کننـد کـه در  مـردم  امـا 

ولسـوالی ها یـا پوسـته های کـه به دسـت گـروه طالبـان 

و  مرکـز  توجهـی  بـی  دلیـل  بـه  اسـت  کـرده  سـقوط 

نرسـیدن کمـک بـوده اسـت. وقتـی نیروهـای امنیتـی 

بعـد از چندیـن روز درگیـری و محـارصه از امداد مرکزی 

ناامیـد می شـوند، ناگزیـر به دشـمن تسـلیم می شـوند.

کریم خلیلی: در فجایع اخیر، هیچ هدفی جز نسل کشی نیست   

وزارت داخله: برخی به نام متنفذان محلی
 در تسلیمی پوسته های امنیتی به طالبان میانجی گری می کنند 
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 فوتبال: تیم ملی بانوان 
افغانستان، تاجیکستان را یک بر 

صفر شکست داد

 برگزاری رقابت دوچرخه سواری 
کوهستانی بانوان

 در بامیان

ورزشی



 

وزارت صحت:
 شیوع ویروس کرونا در کشور در حال گسترش است 

کـرده  اعـام  افغانسـتان  صحـت  وزارت   

اسـت کـه مـوج سـوم کرونـا در کشـور در 

حـال گسـرش اسـت، ایـن ویـروس سـیر صعـودی دارد.

ایـن وزارت روز یـک شـنبه 23 جوزا با انتشـار اعامیه ای 

از قـول داکـر وحیـد مجـروح رسپرسـت وزارت صحـت 

گفتـه اسـت کـه بـا توجـه بـه ارزیابی هـای وزارت صحـت 

ویـروس کرونـا در کشـور هنـوز سـیر صعـودی دارد.

گفتـه  خـری  نشسـت  در  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

بـرای  راه  بهریـن  وقایـوی  پیام هـای  رعایـت  کـه  اسـت 

از  وی  اسـت.  کرونـا  ویـروس  گسـرش  از  جلوگیـری 

شـهروندان کشـور خواسـت بـا پوشـیدن ماسـک، رعایت 

فاصلـه اجتامعـی، شسـن مکـرر دسـت ها و خـودداری 

از اشـراک در مکان هـای مزدحـم خـود را در برابـر ایـن 

کننـد. وقایـه  ویـروس 

آقـای مجـروح، از تدابیـر وزارت صحـت عامـه بـا افزایـش 

در  اکسـیجن  تولیـد  تعـداد بسـر، نصـب دسـتگاه های 

شـفاخانه  جنـاح،  محمدعلـی  قصبـه ،  شـفاخانه های 

فراهـم  و  صحـی  کارمنـدان  آمـوزش  افغان-جاپـان، 

سـاخن تجهیـزات مـورد نیـاز در مراکـز صحـی، ترصیـح 

کـرد کـه سـکتور صحـت کشـور حامیـت قاطـع رهـری 

قابـل  بـا خـود دارد و وضعیـت صحـی کشـور  را  دولـت 

اسـت. مدیریـت 

رسپرسـت وزارت صحـت در رابطه تاش هـای این وزارت 

بـرای رفع کمبود اکسـیجن افزود: »4هـزار و 500 بالون 

اکسـیجن از کشـور ایران خریداری شـده و قرار اسـت به 

زودی به کشـور برسد.«

بـه قـول خرنامه کشـور ازبیکسـتان طی یـک تفاهم نامه 

افغانسـتان  بـه  روزانـه  را  اکسـیجن  بالـون   300 حـدود 

کشـور  والیـت  ده  در  اسـت  قـرار  نیـز  و  می فرسـتد 

دسـتگاه های تولیـد آکسـیجن بـه اسـتثنای والیت هـای 

آکسـیجن  تولیـد  دسـتگاه های  کـه  دایکنـدی  و  غزنـی 

قبـا در آنـان فعـال شـده اسـت نصـب می شـود.

تطبیـق  بـر  اشـاره  بـا  نشسـت  ایـن  در  مجـروح  آقـای 

واکسـین  ایـن  تطبیـق  رونـد  کـه  کرونـا گفـت  واکسـین 

2
www.dailyafghanistan.com سال پانزدهم   شماره 4237  دو شنبه    24 جوزا  1400  14 جون  2021 

 د پکتيـا ځايـي مسـوولني ادعـا کوي چې وسـله والـو طالبانو 

په سـيدکرم ولسـوالۍ کې يو نـوی جوړېدونکی لـوی روغتون 

پـه ماینونـو الوځولـی دی، خـو طالبانـو په دې اړه څـه نه دي 

ويـي.  دوی وايـي، يـاد روغتـون د دغـې ولسـوايل مقـام تـه 

څېرمـه پـه ۷۷.۷ ميليونـه افغانـۍ جوړېـده چـې پـه خره يې 

شـاوخوا ۷۰ سـلنه چـارې يـې هـم تر رسه شـوې وې.

والـو  وسـله  د  منـګل  عبدالرحمـن  ويانـد  وايل  د  پکتيـا  د 

وبللـه. خـاف  اصولـو  ټولـو  د  چـاره  دغـه  طالبانـو 

منـګل رسـنيو تـه وويـل چـې د دغـه روغتـون پـه منظـورۍ او 

جوړېـدو کـې زياتـې هڅـې شـوې وې او پـه جوړېـدو رسه بـه 

يـې د سـيمې زرګونـه خلک لـه روغتيايـي خدمتونو مسـتفيد 

شـوي وای. دغـه راز د سـيدکرم ولسـوال ظاهرشـاه زهـر هم 

 د هلمنـد پـه مرکـز لښـکرګاه کـې د درې سـوه زره امريکايـي 

ډالـرو پـه لګښـت جـوړ شـوى د کرونـا د تشـخيص مرکز ګټې 

اخيسـتنې ته وسـپارل شـو.

پـه دې اړه جـوړې شـوې غونډې تـه د هلمند د عامـې روغتيا 

رييـس ډاکـر عبداالحـد حـازم وويـل چـې د کرونـا ناروغانـو 

د تشـخيص دغـه البراتـور پـه 24 سـاعتونو کـې د درې سـوه 

کسـانو د کرونـا سـمپلونو د معلومولـو وړتيـا لـري.

دى وايـي: ))هغـه سـتونزه زموږ هواره شـوه چـې مخکې به مو 

د کرونـا ټسـټونه کندهـار يا کابل واليـت ته لېږل.((

حـازم زياتـوي چې دغـه مرکز د درې سـوه زره امريکايي ډالرو 

يـاده پېښـه تایيـدوي او وايـي چـې د وسـله والـو طالبانو دغه 

کار د يـادې ډلـې اصليـت پـه ګوتـه کوي.

د يـادې ولسـوايل اوسـېدونکي د وسـله والـو طالبانـو پـر ياده 

کړنه خواشـيني او غوسـه دي او دا چاره له خلکو رسه ښـکاره 

دښـمني بـويل. قومـي مـر حاجـي عبدالله جيـاين پژواک 

تـه وويـل چـې د طالبانـو خـرې او عمـل هېـڅ اړخ نـه رسه 

نفـوذ  او  واک  تـر خپـل  وال  وسـله  ډلـې  يـادې  د  او  لګـوي 

النـدې سـيمو کـې هغـه چـارې روانې کـړي چې پـه خره يې 

څـوک يـې پـه اړه فکـر هـم نـه يش کولی.

د عامـې روغتيـا او ښـار جوړولـو رياسـتونه هـم پـه ماینونـو د 

يـاد روغتـون د الوځولـو پـر پېښـه ژوره خواشـيني څرګنـدوي 

او وايـي چـې د هېـواد له پرمختـګ او خلکو ته د اسـانتياوو د 

برابرېـدو پـر وړانـدې بايـد سـتونزې جـوړې نه يش.

مسـوول  رشکـت  قـراردادي  جوړوونکـي  د  روغتـون  دغـه  د 

محمداللـه وايـي چـې يـادې ډلـې تـر دې وړاندې هـم د دغه 

روغتـون د ودانـۍ جوړېـدو لـه چـارو رسه مخالفت ښـودلی او 

لـه دوی څخـه يـې د څـه بانـدې ٧ ميليونـه افغانيـو ورکولـو 

نـه  د  پيسـو  دې  د  چـې  وايـي  نومـوړی  وه.  کـړې  غوښـتنه 

ورکولـو لـه املـه يـې يـوه شـپه د ودانـۍ ځينـې کارکوونکـي 

وهـي او لـه هغـوی څخه يـې پيسـې او موبايلونه هـم وړي و.

بل لورته طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ويي.

خـو تـر دې وړانـدې د طالبانو وياند ذبيح اللـه مجاهد پژواک 

تـه ويـي و چـې هـره تـررسه کېدونکـې پـروژه بايـد د دوى د 

تدارکاتـو کمېسـيون اجـازه لیک لـه ځانـه رسه ولري.

په لګښـت جوړ شـوى دى.

دغـه راز پـه هلمنـد کـې د کرونـا ناروغانـو لپـاره د ځانکـړي 

شـوي روغتـون مسـوول ډاکټر نـرصت الله صفـاري وويل چې 

پـه دې وروسـتيو کـې پـه دغـه واليـت کـې د کرونـا ناروغانـو 

کچـه لـوړه شـوې ده. دى زياتـوي: ))دا ډېـر ښـه کار وشـو 

چـې دلتـه البراتـوار جـوړ شـو، ځکـه د جـون له لومـړۍ نېټې 

وروسـته پېښـې ډېـرې شـوې دي.((

د يادونـې ده چـې هلمنـد کـې تـر اوسـه ١252 کسـان پـه 

خـو ٦٧  جـوړ شـوي،  بېرتـه  يـې  اختـه شـوي، ٧٦0  کرونـا 

کسـان نـور بيـا مـړه شـوي دي.

مسوولني: طالبانو سيدکرم کې يو جوړېدونکی روغتون په ماينونو الوځولی دی

په هلمند کې د کرونا ناروغانو د تشخيص مرکز پرانیستل شو

کارتون

 

 در حادثـه تروریسـتی روز شـنبه کـه در جـاده شـهید 

نزدیکـی شـفاخانه محمـد علـی جنـاح رخ  مـزاری در 

داد بـر اسـاس آمارهـای نهادهـای رسـمی هفـت تـن 

بـا  نـه  کـه  کسـانی  شـدند.  شـهید  گنـاه  بـی  انسـان 

کـه  کردنـد  مـی  فکـر  نـه  و  داشـتند  دشـمنی  کسـی 

روزی در یـک حادثـه تروریسـتی و بـه صـورت ناگهانی 

از بیـن برونـد. در ایـن میان پـس از اعـان نتیجه طب 

عدلـی مشـخص گردیـد کـه دو تـن از قربانیـان فاطمه 

اداره  در  شـده  اسـتخدام  تـازه  کارمنـدان  از  طیبـه  و 

افغـان فیلـم بـوده انـد. دو جوانـی که پـس از فراغت با 

هـزاران امیـد و آرزو و تنهـا بـر اسـاس شایسـتگی خود 

در افغـان فیلـم اسـتخدام شـده بودنـد. امـا در حادثـه 

روز شـنبه هـر دو در آتـش یـک کینـه کـور و در فـوران  

قسـاوت گـروه های افراطی سـوختند و قربانی شـدند. 

نفـس ایـن رویـداد آن قـدر تلـخ و جانسـوز اسـت کـه 

هیـچ انسـانی منـی توانـد در برابـر آن تـاب بیـاورد و 

از ایـن همـه کینـه و عـداوت گـروه هـای تروریسـتی بـا 

انسـانیت بـر خـود نپیچـد. امـا آنچـه ماجـرا را تلـخ تـر 

مـی سـازد ایـن اسـت کـه رییـس افغـان فیلـم پـس از 

از یـک راز  ایـن دو خانـم جـوان پـرده  قربانـی شـدن 

وحشـتناک برداشـته اسـت و نوشـته اسـت کـه چگونـه 

بـا اسـتخدام آن دو کسـانی در درون افغـان فیلـم در 

تکاپـو افتادنـد تـا بـه ایـن قضیـه رنـگ قومـی دهنـد و 

آنـان را بـا مشـکات و چالـش هایـی کـه همـه بـا آن 

هـا آشـنا هسـتیم مواجه سـازند. رییـس افغـان فیلم به 

کنایـه و طعنـه بـه کسـانی کـه تنهـا بـه دلیـل تفـاوت 

هـای قومـی بـا حضـور آن دو بانـوی جـوان در افغـان 

حـاال  کـه  اسـت  نوشـته  بودنـد  کـرده  مخالفـت  فیلـم 

جـای شـام باز شـده اسـت! زیـرا دیگـر فاطمـه و طیبه 

تکـه تکـه شـده انـد و در آتـش سـوخته انـد. 

او آشـکارا نوشـته اسـت کـه زمانـی که ایـن دو در هفته 

هـای اخیـر اسـتخدام شـدند تعـدادی از هرنمنـدان و 

کارمنـدان افغـان فیلـم بـه اداره امور ریاسـت جمهوری 

نامـه نوشـتند کـه چـرا در اداره افغـان فیلـم دو هـزاره 

بـه  احتـامال  اداره  ایـن  رییـس  و  انـد  اسـتخدام شـده 

دلیل مناسـبات قومی آن دو را در این اداره اسـتخدام 

کـرده اسـت. در حالـی کـه بـه گفتـه او ایـن دو بانـوی 

جـوان از طریـق رقابـت آزاد و پروسـه هـای کمیسـیون 

اصاحـات اداری بـه ایـن اداره جـذب شـده بودنـد و 

تنهـا بـر اسـاس مـاک شایسـتگی و لیاقـت اسـتخدام 

بودند.  شـده 

افراطیـت  و  تروریسـم  تنهـا  کـه  کنیـم  اذعـان  بایـد 

نیسـت کـه زندگی بسـیاری از انسـان ها را هـر روزه در 

دود و آتـش مـی سـوزانند. زوایـای دیگـری از زندگـی 

در ایـن کشـور جریـان دارد کـه بسـی تلـخ تـر و گزنـده 

تـر از انفجـار و انتحـار اسـت. یکـی از زوایـای تاریک و 

تلـخ زندگـی در ایـن رسزمیـن تبعیـض و سـتمی اسـت 

کـه هـر کـدام در حـق همدیگر به دالیـل بسـیار ناچیز 

روا مـی داریـم. تنفـر قومـی، زبانی، مذهبی، سـمتی و 

جناحـی تنهـا بخشـی از میکانیزم های تبعیض اسـت. 

نزدیـک به پنج سـال اسـت کـه تاش صورت مـی گیرد 

تـا رونـد اسـتخدام در کشـور الکرونیکـی شـود. پنـج 

سـال پیـش قانـون خدمـات ملکـی بـر همیـن اسـاس 

تعدیـل گردیـد و تـازه ایـن قانـون کـم کـم تطبیـق مـی 

شـد و هـزاران جـوان جویـای کار و فـارغ از دانشـگاه 

هـای کشـور در حـال بازیابـی اعتـامد خود به سیسـتم 

اسـتخدامی کشـور بودنـد. درسـت اسـت کـه فیصـدی 

کمیسـیون  کانکـور  در  داوطلبـان  از  باالیـی  بسـیار 

اصاحـات اداری نـاکام مـی ماندنـد. امـا هرگـز ایـن 

ناکامـی هـا بـر اسـاس یـک سیسـتم ناعادالنـه و غیـر 

میکانیـزم شـفاف  یـک  اسـاس  بـر  بلکـه  نبـود  شـفاف 

حتـی  خاطـر  همیـن  بـه  بـود.  کمپیوتـری  امتحـان  و 

کسـانی کـه نـاکام مـی ماندنـد از رونـد راضـی بودند و 

کمـر شـکایت صورت مـی گرفت. در ایـن اواخر ظاهرا 

اعضـای  از سـوی  بسـیار  پنهـان  و  پیـدا  هـای  تـاش 

کابینـه و تعـدادی از وکای مجلـس بـه خـرج داده می 

شـود تـا میکانیـزم اسـتخدام را برخاف قوانیـن موجود 

بـه گونـه ای عیار بسـازند که بـه راحتی بتواننـد در امر 

اسـتخدام مداخلـه کننـد. 

بنابرایـن فاطمـه و طیبـه کـه تـازه در اداره افغـان فیلم 

مطابـق رشـته و تجربـه خویـش کامیـاب شـده بودنـد 

تبعیـض  و  واسـطه  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  غیـر ممکـن 

در ایـن سـمت هـا راه یافتـه باشـند. معلـوم اسـت کـه 

فاطمـه و طیبـه مثـل هـزاران جوان در زندگـی خود ده 

هـا بـار در آتـش نفـرت قومـی و تبعیـض سـوخته بودند 

امـا رسانجـام هم چون پروانـه در آتش کینه و دشـمنی 

گـروه هـای تروریسـتی نیـز سـوختند. یاد شـان گرامی 

باد. 

 

 

 

دمنـارک و قطـر بـرای دریافـت واکسـین تقاضـا کمـک 

کردیـم کـه وزارت خارجـه کشـور ایـن موضوع را بـه گونه 

جـدی تعقیـب می کنـد.

او هم چنـان مسـدود کـردن مراکز آموزشـی، سـالون های 

عروسـی، حامم هـا، کلپ هـای ورزشـی و حوض هـای آب 

بـازی را یـک اقـدام موثـر بـرای جلوگیـری از گسـرش 

ویـروس کرونـا در کشـور عنـوان کـرد.

آقـای مجـروح، بـه  شـهروندان کشـور اطمینـان داد کـه 

شـبانه روز  در  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  کشـور  عامـه  وزارت صحـت   

گذشـته، 85 تـن در نقـاط مختلـف کشـور بـر اثـر بیـامری کویـد١9 

جـان باخته انـد. ایـن بلندتریـن رقـم مـرگ بـر اثـر ابتـا بـه ویـروس 

کرونـا از آغـاز تاکنـون در یـک شـبانه روز اسـت.

ایـن وزارت روز یکشـنبه 22 جـوزا بـا نـر گـزارش روزانـه مبتایـان 

و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا نوشـته اسـت کـه بـا ثبـت 85 

مـورد جدیـد، مجموعه جان باختگان به 3٦١2 تن در کشـور رسـیده 

اسـت. در گـزارش آمـده اسـت کـه از چهار هـزار و 58٧ فرد مشـکوک 

بـه ویـروس کرونـا نیـز آزمایـش گرفته شـد که نتیجـه ١59٧ تـن آنان 

مثبـت اعام شـده اسـت. 

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـامر مبتایان بـه ویـروس کرونا در 

کشـور بـه بیـش از 9١ هزار تن رسـیده اسـت کـه حـدود 83 هزار تن 

آنـان بهبـود یافته اند.

وزارت روز جمعـه بـه منظـور جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا اعام 

 در نتیجـۀ اصابـت یـک گلولـۀ هـاوان بر یـک خانه در ولسـوالی 

کشـته  خانـواده  یـک  عضـو  پنـج  لغـامن،  والیـت  علی شـنگ 

شـده و یـک تـن دیگـر شـان زخـم برداشـته اسـت. مقامـات این 

والیـت گفتنـد کـه ایـن مرمـی، از سـوی طالبـان بر پوسـته های 

نیروهـای امنیتـی پرتـاب شـده؛ امـا در خانـۀ یادشـده، اصابـت 

اسـت. کرده 

 سـید مقصود صاحب زاده معاون سـخنگوی قول اردوی سـیاب 

در رشق، بـه تاریـخ ۲۳جـوزا بـه آژانـس خـری پـژواک گفت که 

طالبـان مسـلح، حوالـی سـاعت ۱۲ شـب گذشـته، در منطقـۀ 

کوتالـی ولسـوالی علی شـنگ لغـامن، بـر خانـه های مـردم عام، 

گلولـه هـای هـاوان پرتاب کـرده اند.

 مقـام والیـت بادغیـس از سـفر فرمانـده قـول اردو 20٧ ظفـر بـه 

ایـن والیـت خـر داده و همچنان قرار اسـت عملیات هـای تصفیوی 

بـرای عقـب زدن طالبـان راه انـدازی شـود.

در تـازه تریـن رویداد روز گذشـته در عملیات تصفیـوی در مناطقی 

از ولسـوالی آب کمـری ١١ تـن از طالبـان کشـته و ١4 تـن دیگـر 

الدیـن شـمس والـی بادغیـس در  هـم زخـم برداشـته اند. حسـام 

تـازه تریـن اظهـارات خـود گفتـه فرماند هـان و رهـران نظامـی در 

سـفری کـه بـه بادغیـس داشـتند، بـرای رسکـوب طالبـان در ایـن 

والیـت آمده انـد همچنـان در صـدد برگردانـدن آرامـش بـرای مـردم 

می باشـند.

اینکـه  برعـاوه  اینـده  روز هـای  در  می  گویـد  بادغیـس  والـی 

عملیات هـای زمینـی و هوایـی صـورت می گیرد همچنان قـوای تازه 

اسـت  کـرده  اعـام  کشـور  داخلـه  وزارت   

کـه ١5 عضـو گـروه طالبـان در والیت هـای 

پـروان، هلمنـد، کابـل، قندهـار و لوگـر در عملیات هـای 

کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  توسـط  جداگانـه 

انـد. شـده  بازداشـت 

بـا نـر اعامیه هایـی  ایـن وزارت روز یکشـنبه 23 جـوزا 

گـروه  بـا  همـکاری  اتهـام  بـه  افـراد  ایـن  کـه  می گویـد 

نیروهـای  توسـط  والیت هـا  ایـن  در  طالبـان  تروریسـتی 

انـد. شـده  بازداشـت  امنیتـی 

وزارت داخلـه ترصیـح می کنـد کـه پولیـس والیـت پـروان با 

اجـرای یک عملیات هدفمند در ولسـوالی سـیدخیل، یک 

گـروه سـه نفـری را درپیوند بـه ترورهای هدفمند بازداشـت 

کردند.

ایـن گـروه سـه نفـری، عضویـت گـروه تروریسـتی طالبـان 

را دارد و در ترورهـای اخیـر در ولسـوالی سـیدخیل والیـت 

پـروان نقـش داشـتند.

یـک  کـه  می افزایـد  دیگـری  اعامیـۀ  در  داخلـه  وزارت 

گـروه پنـج نفـری تروریسـتان ماین گـذار مربـوط بـه گـروه 

بازداشـت شـدند. در والیـت هلمنـد  تروریسـتی طالبـان 

خرنامـه می افزایـد کـه این گروه تروریسـتی می خواسـتند 

 قـرار اسـت کـه کمپایـن واکسـین ضـد ویـروس پولیـو یـا 

فلـج کودکان امروز )دوشـنبه، ۲۴ جوزا( در رسارس کشـور 

افغانسـتان  غـرب  در  صحـی  مسـئوالن  امـا  شـود.  آغـاز 

می گوینـد کـه احتـامالً بیـش از چهارصد هزار کـودک زیر 

پنـج سـال از دریافـت ایـن واکسـین محـروم مباننـد.

مسـئوالن دلیلـش را اجـازه نـدادن طالبـان بـرای تطبیـق 

واکسـین خانه به خانـه خوانـده انـد.

عبدالوحید رحامنی مسـئول معافیت کتلوی در زون غرب 

افغانسـتان می گویـد کـه تـاش دارنـد تـا از راۀ گفتگـو بـا 

توزیـع  رونـد  آغـاز  از  هـرات،  زراعـت  ریاسـت   مسـئوالن 

خوراکـۀ حیوانـی بـرای ۱۶ هـزار و ۷۲۵ مالـدار در هفـت 

ولسـوالی ایـن والیـت، خـر مـی دهنـد.

زراعـت  ریاسـت  مسـلکی  معـاون  احمـدی  بشـیراحمد 

هـرات، در آغـاز ایـن برنامـه گفـت کـه ایـن مقـدار خوراکۀ 

بیشـر  شـدن  متـرر  از  جلوگیـری  بخاطـر  حیوانـی، 

مالـداران از خشـک سـالی های امسـال توزیع مى شـود.

بـه گفتـۀ وی، در مرحلـۀ اول، ایـن کمـک هـا بـه مالداران 

ربـاط  کشـک  ادرسـکن،  جـان،  زنـده  هـای  ولسـوالی 

سـنگی، کـرخ، گـذره، غوریـان و کشـک کهنـه توزیـع می 

شـود. وی بیـان داشـت کـه در مرحلـۀ بعـدی، ایـن کمک 

هـا مالـداران ولسـوالی هـای دیگـر را نیـز تحـت پوشـش 

قـرار مـی دهـد.

او گفـت کـه ارزش مجمـوع ایـن کمک ها ۵۴۰ هـزار دالر 

مـی شـود کـه از سـوی وزارت زراعـت و برخـى نهادهـای 

کمـک کننـده پرداختـه مـى شـود. بـه گفتـۀ او، بـرای هـر 

مالـدار ۲۰۰ کیلوگـرام خوراکـۀ حیوانـی توزیـع می گردد.

در همیـن حـال، شـامری از مالداران در ولسـوالی هرات، 

ایـن مقـدار خوراکـه حیوانـی را به تناسـب خشـک سـالی 

امسـال ناچیـز مـی دانند.

عبدالـرووف یـک تـن از مالـداران در ولسـوالی زنـده جان 

هـرات اسـت کـه در پـی خشـک سـالی امسـال، بیـش از 

پـس از یـک هفتـه تاخیـر دوبـاره آغـاز شـده اسـت و این 

واکسـین بـر اسـاس اولویـت بنـدی وزارت صحـت عامـه 

و رهنمـود سـازمان صحـی جهـان بـه افـراد معـروض بـه 

معلـامن،  نظامـی،  نیروهـای  )کارمنـدان صحـی،  خطـر 

افـراد باالتـر از پنجاه سـال کـه دارای امـراض مزمن اند( 

می شـود. تطبیـق 

رسپرسـت وزارت صحـت در ایـن نشسـت خـری گفتـه 

اسـت کـه عـاوه بر این مـا از کشـورهای امریـکا، کانادا، 

ایـن وزارت متـام تاش هـای الزم را بـرای کنـرل ویروس 

و  گرفتـه  دسـت  روی  صحـی  خدمـات  عرضـه  و  کرونـا 

هیچ گونـه تعلـل در ایـن راسـتا صـورت نگرفتـه اسـت.

کمبـود  اخیـر  هفته هـای  در  کـه  درحالیسـت  ایـن 

یـک  بـه  کشـور  رسارس  شـفاخانه های  در  آکسـیجن 

معضـل جـدی بـرای مقابله با بیـامری کرونا مبدل شـده 

و در شـبانه روز گذشـته مـرگ و میـر ناشـی از کرونـا بـه 

بلنـد رقـم خـود یعنـی 85 تـن رسـیده اسـت.

کورس هـا،  مـدارس،  مکاتـب،  دانشـگاه ها،  متـام  کـه  بـود  کـرده 

نهادهـای آموزشـی و تاالرهـای عروسـی و تاالرهـای نشسـت ها، از 

تاریـخ 22 جـوزای سـال روان بـرای دو هفتـه تعطیـل شـد ه اند.

ایـن وزارت ترصیـح کـرده بـود که موج سـوم کرونـا در کشـور در حال 

گسـرش اسـت و روز بـه روز بـه تعـداد واقعـات افـزوده می شـود. در 

خرنامـه آمـده اسـت کـه شـیوع کرونـا از کنـرول وزارت صحـت و 

نهادهـای صحـی کشـور خـارج شـده و نیاز اسـت که متـام نهادهای 

دولتـی و غیردولتـی در ایـن مبـارزه، وزارت صحـت و نهادهای صحی 

کشـور را کمـک کنند.

در اعامیـه از متـام شـهروندان کشـور خواسـته شـده اسـت کـه بـه 

محـات مزدحـم نروند و در صورت رضورت از ماسـک اسـتفاده کنند. 

اعامیـه عـاوه می کنـد کـه متـام اداره هـای دولتـی و غیردولتـی که 

مراجعـان زیـاد دارنـد، ازدحـام مراجعان را با رعایـت فاصله اجتامعی 

مدیریـت کننـد. ایـن فاصلـه کمـر از یک مـر و نیم نباشـد.

وی افـزود کـه یـک مرمی بـر خانـۀ غیرنظامیان اصابـت کرده که 

در نتیجـه، پنـج عضـو یک خانواده کشـته شـده و یـک تن دیگر 

شـان مجـروح گردیـده، کـه زنـان و کـودکان نیـز در آن شـامل 

انـد. عتیـق اللـه عبدالرحیمـزی رئیـس شـورای والیتـی لغـامن، 

بـه پـژواک گفـت که مرمـی، از طرف طالبان پرتاب شـده اسـت، 

کـه پنـج عضو یـک خانـواده در آن کشـته شـده اند.

محمـود باشـندۀ منطقـه نیـز گفـت کـه اعضـای ایـن خانـواده 

بسـیار فقیـر بودنـد، مـردان شـان دهقانـان و کارگـر بودنـد.

وی افـزود کـه یـک مـرد خانـواده زخمی اسـت، خانـم و فرزندان 

انـد؛ امـا وضعیـت صحـی زخمـی هـم قابـل  وی کشـته شـده 

اطمینـان منـی باشـد.

نفـس هـم در پایگاه هـا و پوسـته های امنیتـی جـا بـه جـا خواهنـد 

شـد. در همیـن حـال مقـام رهـری بادغیس گفتـه در عملیـات روز 

گذشـته در منطقه »سـنگ آتش و چشـمه دوزک« ١١ تن از طالبان 

کشـته و ١4 تـن دیگـر هـم زخـم برداشـته اند.

تقویـت شـده همچنـان  پایـگاه چشـمه دوزک  افـزود  او  ادامـه  در 

چندیـن پوسـته امنیتـی بـرای مسـتحکم شـدن منطقه ایجاد شـده 

اسـت. بـا ایـن وجـود خانجـان ظفر عضـو شـورای والیتـی بادغیس 

می گویـد: »وضعیـت کنونـی بادغیـس نسـبت بـه چنـد روز گذشـته 

بهر شـده اسـت.«

او گفـت کـه در چنـد روز گذشـته مـردم حتـی نگـران سـقوط شـهر 

بادغیـس بودنـد امـا بـا توجـه کـردن مرکز کشـور بـه این والیـت و با 

آمـدن نیروهـای تـازه نفـس در حـال حـارض وضعیـت عمومـی بهـر 

شـده اسـت. همچنـان آقـای ظفـر گفتـه اسـت روحیـه مـردم هـم با 

آمـدن نیروهـای تـازه نفـس و فرمانده هـان نظامی به ایـن والیت باال 

رفتـه اسـت. ایـن درحالیسـت کـه چنـد روز گذشـته طالبـان پیـش 

روی هـای در سـه ولسـوالی بادغیـس داشـته  اند.

در ایـن چنـد روز دسـت کـم حدود ١50 تـن از نیروهـای امنیتی به 

طالبـان پیوسـته اند و همچنـان چندیـن پایـگاه امنیتی و پوسـته به 

دسـت این گـروه افتاده اسـت.

بـا ایـن همـه گـزارش شـده رسبازانـی که بـه طالبـان پیوسـته اند از 

سـوی برخـی از بـزرگان قومـی در هـامن محـل ترقیـب شـده اند. 

همچنـان گفته انـد کـه برخـی از نیروهـای امنیتی بر اثـر مجبوریت 

بـه طالبـان پیوسـته اند.

بـا ایـن حـال آمـدن نیروهـای تـازه نفـس و همچنـان فرمانده هـان 

ارتـش در بادغیـس نشـان دهنـد جنـگ و عقـب زدن طالبـان در 

می باشـد.  بادغیـس 

سـاحه  در  تروریسـتی  حملـه  انجـام  هـدف  بـه  را  ماینـی 

احمـد شـاهی در حـوزه دوم شـهر لشـکرگاه مرکـز والیـت 

هلمنـد جاسـازی کنند، کـه در پی یک عملیـات اوپراتیفی 

منسـوبان پولیس مبـارزه با تروریـزم قوماندانی امنیه والیت 

هلمنـد، بازداشـت شـدند. از نزد این افراد، یـک عراده موتر 

و یـک تعـداد اسـناد و مـدارک نیـز بدسـت آمده اسـت.

خرنامـه عـاوه می کنـد که در پـی یک عملیـات اوپراتیفی 

دیگـر، یـک تروریسـت کـه در ترورهـای هدفمنـد در شـهر 

لشـکرگاه مرکـز والیـت هلمنـد نقش داشـت، همـراه با یک 

میل تفنگچه بازداشـت شـده اسـت.

ایـن وزارت در اعامیـه دیگـری عـاوه می کند کـه نیروهای 

قطعـات خـاص پولیـس، شـب گذشـته، طـی عملیات های 

جداگانـه در والیت هـای کابـل، قندهـار و لوگـر، شـش تـن 

را در پیونـد به فعالیت های تروریسـتی بازداشـت کرده اند.

از  تـن  دو  میـان  ایـن  از  کـه  می کنـد  ترصیـح  اعامیـه 

ولسـوالی موسـهی و یـک تـن از ولسـوالی قره بـاغ والیـت 

کابـل، یـک تـن از ناحیـه دوازده هـم شـهر قندهـار و دو تن 

دیگـر از ولسـوالی محمـد آغـه والیـت لوگر بازداشـت شـده 

انـد. از نـزد این افـراد چندین حلقـه ماین نیز بدسـت آمده 

است.

بـزرگان و متنفدیـن قومـی، واکسـین پولیو را بر بیشـرین 

شـامر کـودکان زیـر پنج سـال تطبیـق کنند.

چنـدی پیـش قـاری یوسـف احمدی یکـی از سـخنگویان 

طالبـان در متـاس بـا رادیـو آزادی پذیرفـت کـه طالبـان 

مخالـف کمپایـن خانـه بـه خانـه واکسـین پولیـس انـد، او 

دلیـل آنـرا مسـایل امنیتـی خوانـده بـود.

براسـاس آمـار مسـئوالن صحـی در غـرب افغانسـتان، در 

سـال جـاری میـادی تـا کنـون ۱۶ مـورد مثبـت ویـروس 

پولیـو بـه ثبـت رسـیده اسـت.

۵۰ گوسـفندش تلـف شـده اسـت.

او ایـن مقـدار کمـک هـای وزارت زراعت را ناچیز دانسـته 

و از مسـئوالن ذیربـط خواسـت کـه مقـدار بیشـر کمـک 

کنـد؛ تـا مشـکات شـان برطرف شـود.

مـا حیـدر یکـن دیگـر از مالـداران گفت که خشکسـالی 

امسـال، بیسـر مواشـی اش را تلـف منـوده اسـت. او نیـز 

از مسـئوالن ریاسـت زراعـت خواسـت کـه سـطح کمـک 

هایـش را بـرای مالـداران بیشـر کنـد.

امسـال یکـی از سـال هـای خشـک در هرات بوده اسـت؛ 

چـون مقـدار  بارندگـی نسـبت بـه سـال هـاى گذشـته کم 

بوده اسـت. 

بیشترین آمار مرگ بر اثر کرونا؛ 85 فرد مبتال به ویروس کرونا جان باخته اند 

از اثر اصابت یک گلولۀ هاوان بر یک خانه در لغمان، پنج تن کشته شدند   

آغاز عملیات های تصفیوی برای سرکوب طالبان در بادغیس

بازداشت 15 عضو گروه طالبان در چند والیت

کمپاین واکسین فلج کودکان در سراسر کشور آغاز شد  

توزیع خوراکه حیوانی
 برای مالداران هفت ولسوالی هرات آغاز گردید

محمد هدایت 

سرمقاله

پروانه هایی که در آتش 
کینه و نفرت سوختند



 

آینـه تاریـخ منعکـس کننـده مطالـب و موضوعات 

فـراوان اسـت کـه در سـیر زندگی برش اتفـاق می افتد. 

نـگاه بـه گذشـته جوامـع بـرشی یـا بررسـی و تحلیل از 

تاریـخ آنـان بـه معنـای روشـن شـدن فضـای اسـت که 

انسـان هـای هامننـد ما در ایـام مختلف زندگـی، آن را 

تجربـه منوده اسـت. 

موضوعـات  بـه  نقادانـه  نـگاه  و  دقیـق  مطالعـه 

تاریخـی راهگشـای آینـده اسـت. بـدون تردیـد دغدغه 

هـای موجـود و پیچیدگـی هـای آینده بر بنیـاد آگاهی 

تاریخـی خوبـر سـمت و سـو خواهـد گرفـت. بـا ایـن 

مقدمه کوتاه، تاریخ افغانسـتان را بسـر مناسـب برای 

تحلیـل و ارزیابـی کارکـرد نظام های سیاسـی دانسـته 

و بـر شـالوده¬ی آن مـی تـوان تصـور آینـده و حـال را 

مـورد کنـکاش قـرار داد. 

شـاهد  خویـش  معـارص  دوره  در  افغانسـتان 

دگرگونـی هـای تاریخـی – سیاسـی ژرف بـوده اسـت. 

اغلبـاً ایـن تحـوالت عمیق تاریخی- سیاسـی بـه عنوان 

عوامـل برسـاخته در حـوزه هـای اجتامعـی و فرهنگـی 

نیـز تأثیراتـش را داشـته اسـت؛ زیـرا چنـره مدیریـت 

سیاسـی قاطعانـه تریـن رشایـط را بوجـود مـی آورد که 

بـه تأسـی آن فرهنـگ و اجتـامع نیـز متأثـر مـی شـود. 

وقتـی هـرج و مـرج سیاسـی در کشـور و جامعـه رومنـا 

گـردد، ابوهـت فرهنگـی بـه چالش کشـیده می شـود، 

گـردد.  مـی  تزلـزل  آرامـش جمعـی در جامعـه دچـار 

تضـاد هـا بیشـر از تفاهـم هـا مـی شـود، پروسـه های 

بـزرگ ملـی آهسـته و آرام رنگ می بازد/ اصـاً فرصتی 

بـرای منـو و رشـد پیـدا منـی کنـد. ایـن منونـه هـا بـه 

صـورت واضـح در تاریخ معـارص افغانسـتان قابل رویت 

و ماحظـه اسـت. 

نظـام سیاسـی بعـد از قـرن 19م در افغانسـتان با 

رویکـرد ملـی باورانـه خلـق نشـده، بلکـه عنـر قبیلـه 

و دخالـت قـدرت امپریالیسـتی و اسـتعامری بیرونـی 

در  سیاسـی  نظـام  دهـی  نظـم  در  را  اساسـی  نقـش 

افغانسـتان بـازی منـوده اسـت. 

دو دهـه اَخـر قـرن 19م وقتـی اکرث مـرز های این 

خـاک بـا همسـایگانش تعییـن مـی گـردد و حکومـت 

مطلقـه¬ی متمرکـز بوجـود می آیـد. اینکار سـبب می 

شـود کـه کشـور بـه معنـای واقعـی کلمـه شـکل پیـدا 

منایـد. در همچـو بسـر اجتامعـی دولـت و حکومـت 

مطلقـه بـر بنیـاد نظام سیاسـی شـاهی تکیه بـر قدرت 

هـای اسـتعامری خلـق می شـود. 

نظـام سیاسـی، کـه شـاهی مطلقـه را مـی پروراند 

اراده قبیلـه در قـدرت و  بـر  در داخـل کشـور متکـی 

اسـتعامرگر  حامیـت  خارجـی  بعـد  در  طـور  همیـن 

منطقـه را بایـد بـا خـود داشـته باشـد. 

چنین اتفاق در تاریخ سیاسـی معارص افغانسـتان 

رخ داده است. 

رونـد کار ایـن حکومـت هـا و نظـام های سیاسـی 

بـا پشـتوانه رویکـرد ایجـاد هـراس و حـذف مخالفـان 

بوده اسـت. تفکر توتالیریسـم لعـاب ظاهری و باطنی 

ایـن نـوع نظـام هـا را شـکل مـی داد. نارضایتـی مردم 

در بسـر حکومـت آنـان بـه معنـای بغـاوت بـه حسـاب 

مـی رفـت. ایـن هـا فاکـت هـای اسـت کـه در تاریـخ 

سیاسـی معـارص افغانسـتان دیـده مـی شـود و اثـرات 

زیانباری را بر جریان سیاسـی این دروه داشـته اسـت. 

آگاهـی تاریخـی و تجربـه آمـوزی از واقعیـت های 

تاریـخ، رسنوشـت سیاسـی فصـل کنونی افغانسـتان را 

بایسـت روشـن سـازد. بدیـن معنـا کـه تاریـخ سیاسـی 

برمـا  را  واقعیـت  ایـن  آشـکارا  افغانسـتان  اخـر  دوره 

عمـاً  توتالیـر  سیاسـی  هـای  نظـام  کـه  سـازد  مـی 

بـه بنبسـت تاریخـی مواجـه شـده و جـز سـپرده هـای 

سیاسـت  دنیـای  از  فصـل  ایـن  در  کـه  تاریخیسـت 

افغانسـتان کارآیـی نداشـته/ نـدارد. دوران طالبـان یـا 

بیسـت  افغانسـتان  در  امارتـی  نظـام  گـران  حکومـت 

بُنبسـت  هـامن  منونـه¬ی  یـک  قبـل  سـال  پنـج  و 

تاریخیسـت که به آن اشـاره شـده اسـت. گروه طالبان 

عمـاً ثابـت سـاخت که نظـام سیاسـی مفـرط و دارای 

اندیشـه توتالیـر قومـی، قرشی و مذهبی اسـت. تفکر 

انتزاعـی  موضـوع  طالبـان  گـروه  قومـی  توتالیریسـم 

نیسـت کـه نیـاز بـه تعریـف قضیـه و مقدمـه و نتیجـه 

باشـد. خواسـتگاه امـارت اسـامی و یـا گـروه طالبـان 

قومیسـت.  شـان  سیاسـی  نفـوذ  دایـره  قومیسـت. 

نـگاه شـان بـه افغانسـتان قومـی تعریـف شـده اسـت. 

مصـداق هـای ایـن را در زمـان حاکمیت آن گـروه باید 

تجسـس کـرد. 

در حلقـه رهری و یا موسیسـان گـروه طالبان جز 

از قـوم خاصـی دیگـر کسـی از اقـوام دیگر افغانسـتان 

یافـت مـی شـد/ مـی شـود؟ پاسـخ منفیسـت. چهـره 

قـوم  یـک  از دایـره  ایـن گـروه  هـای تصمیـم گیرنـده 

خـاص آیـا بیـرون اسـت؟ هرگـز نـه. 

پـس پالیسـی هـای چنیـن یـک تشـکل در عـامل 

سیاسـت گـزاری کان در سـطح کشـور را چگونـه مـی 

زیـرا  نیسـت؛  بـه حـدس  نیـاز  بزنیـم؟  توانیـم حـدس 

بـه صـورت عملـی سیاسـت و سیاسـت ورزی شـان در 

تاریـخ افغانسـتان در محـدوده پنج سـال هویدا و یکی 

از واقعیـت هـای تلـخ تاریـخ ایـن رسزمیـن اسـت. 

گـروه طالبـان و یـا امـارت را کـه آنـان از آن نـام 

بـه  منـوط  کـه  هسـتند  خواهـان  متامیـت  بـرد،  مـی 

قـرش خـاص اسـت، حتـی از حیطـه قومیـت هـم نـزول 

کـرده در دایـره تنـگ قـرشی و گروهـی مـی گنجـد. 

بـرای تثبیـت این گـپ، دوران طالبان و خواسـته های 

کنونـی ایـن گـروه را بـا دقـت بررسـی مناییـد، در آن 

صورت آشـکار می شـود کـه گروه طالبـان و حکومت را 

کـه آنـان در دو دهـه پیش در افغانسـتان اعامل منوده 

جوامـع  مذمـوم  پدیده هـای  از  دهشـت  و  تـرور 

امـروزی برشیـت اسـت، جهـان بـا درک از خطـرات ایـن 

پدیده ی شـوم در همکاری مشـرک به هـدف جلوگیری 

از آن و به محاکمه کشـانیدن عامان چنین جنایات که 

متوجـه اکرثیت اقشـار انسـانی اسـت بـا وضـع قوانین و 

مقـررات و تأسـیس نهادهای قضایی انگیـزه بازدارندگی 

و دادخواهـی از قربانیـان آن را در برنامه هـای خویـش 

کـه  کشـورهایی  از  یکـی  عنـوان  بـه  افغانسـتان  دارد. 

طـی چهـل سـال گذشـته تـا کنـون همـواره از قربانیـان 

جنایـات جنگـی و نسـل کشـی بـوده اسـت بیـش از هر 

کشـور دیگـری در جهان از ایـن جنایات هولناک مترضر 

گردیـده اسـت بـه خصـوص حمـات هدفمنـد دو سـال 

اخیـر بـر گـروه قومـی – مذهبـی هزاره هـا و اهل تشـییع 

افغانسـتان باعـث گردیـده اسـت کـه وجـدان جمعـی را 

آزرده و آسـیب هـای جـدی فیزیکی و روحی بر سـاکنان 

شـیعه نشـین افغانسـتان وارد گردد. طی دو سـال اخیر 

که پروسـه صلح افغانسـتان محک خورده اسـت حمات 

تروریسـتی بر اهل تشـییع افغانسـتان بیـش از هر زمان 

دیگـر هدفمنـد و سـازماندهی شـده بـه نظـر می رسـد، 

غـرب کابـل کـه عمدتـا سـاکنین آن قـرش شـیعه نشـین 

بـوده  مرگبـار  حمـات  ایـن  گـواه  می باشـد،  پایتخـت 

اسـت. حملـه بـر تجمـع ورزشـکاران، حملـه بر مسـاجد 

و تکایـای عـزاداری، حملـه بـه صفـوف منـاز جامعـت، 

حملـه بـر مراکـز آموزشـی، حمـات بـر مراکـز فرهنگـی 

و دوائـر خصوصـی و در ایـن دو هفتـه اخیـر حملـه بـر 

مکتـب سـید الشـهدا کـه بـه صـورت برنامـه ریزی  شـده 

اطفـال و دخـران این مکتب را نشـانه گرفته بود همگی 

مصـداق واضـح از جرایـم سـازمان یافتـه نسـل کشـی بر 

علیـه گـروه نـژادی – مذهبـی خـاص به حسـاب می آید.

پیامـد جرایم نسـل کشـی در این حـوزه جغرافیایی 

کوچـک باعـث گردیـده اسـت تـا حـد اقـل کـودکان این 

سـاحه اعـم از قـرش ذکـور و انـاث از رفـن بـه مکتـب و 

مراکـز آموزشـی و فرهنگـی دچار شـوک و دلهـره گردیده 

و از دسرسـی بـه ابتدایـی تریـن حقـوق شـان » تعلیـم 

و تربیـت« بـاز مبانـد. از زاویـه نـگاه جمعـی بـه قضایـای 

روانـی   - منظـر روحـی  از  تشـییع  اهـل  اخیـر، جامعـه 

بـه شـدت آسـیب دیـده و شـوک ناشـی از ایـن جنایـات 

انگیـزه  از  را  آنـان  اجبـاری  حـر  همچـون  هدفمنـد، 

کـرده  محـدود  شـدت  بـه  روزمـره  امـور  بـه  رسـیدگی 

اسـت، نسـل کشـی از منظـر قوانیـن بیـن املللـی جـرم 

نابخشـودنی اسـت کـه مرتکبیـن آن سـزاوار پیگیـری و 

مجـازات می باشـند، طبـق تعریـف حقوقـی اساسـنامۀ 

کشـی  نسـل  جنایـت  کیفـری،  املللـی  بیـن  دیـوان 

هنگامـی مرتکـب مـی شـود کـه ایـن جنایـت »بـا نیـت 

نابـودی بخـش یـا متامـی یـک ملـت، قومیـت، نـژاد یـا 

گـروه مذهبـی و اینچنیـن مـوارد ارتکاب یابـد«. حمات 

هدفمنـد بـر گروههـای شـیعی در کتگوری های مختلف 

مصـداق کامـل و محرز جنایت نسـل کشـی اسـت که بر 

می تابـد دولـت افغانسـتان و رئوس سیاسـی در پیوند به 

پیگیـری آن بـه دادگاه بیـن املللـی الهـه شـکایت درج 

منـوده و خواهـان مجـازات عاملیـن آن گـردد. دولت هـا 

و نهادهای سیاسـی دارای شـخصیت حقوقی در سـطح 

ملـی و بین املللی اسـت که ماهیـت منایندگی از عموم 

مـردم و یـا بخشـی از جامعـه را دارنـد.

دولـت بـه عنـوان یـک شـخصیت حقوقـی کـه در 

جامعـه ملـل دارای جایگاه تثبیت شـده و رسـمی اسـت 

بیـش از سـائر نهادهـای سیاسـی مکلـف بـه پیگیـری 

عاملیـن جنایـات جنگـی و جرائـم نسـل کشـی اسـت. 

نهـاد دولـت بـه عنـوان مصـداق بـارز مناینـده گروههای 

صاحیت هـای  و  مسـئولیت ها  اجتامعـی  مختلـف 

وسـیع جمعـی را بـا خـود حمـل می کنـد کـه از منظـر 

امکانـات حقوقی، معنـوی و مادی می توانـد در پیوند به 

پیگیـری چنیـن قضایایـی کـه در سـاحه جغرافیایی اش 

اتفـاق افتـاده اسـت در شناسـاندن و مجـازات مجرمیـن 

آن بـا نهادهـای بیـن املللـی همـکاری منایـد ایـن از 

مسـئولیت های یـک دولـت ملـی و پاسـخگو می باشـد. 

بـا توجـه بـه اینکـه دولت چنیـن صاحیت و مسـئولیتی 

را دارا می باشـد، هرگونـه کوتاهـی و یـا چشـم پوشـی از 

اوضـاع کنونـی و مشـابه آن، باعـث صدمـات جـدی بـه 

وجهـه ایـن نهـاد ملـی گردیـده و مسـبب فاصلـه میـان 

دولـت – ملـت می گـردد. از آنجایـی که بر بنیـاد قرار داد 

اجتامعـی، دولت ها از من جمعیت و نفوس یک کشـور 

مرشوعیـت می یابـد، انجـام جرایم نسـل کشـی و جرایم 

علیـه برشیـت توسـط هـر گـروه، فـرد و یـا جریان هـای 

تروریسـتی که صورت بگیـرد پیامد آن متوجه دولت ملی 

گردیـده، در داخـل و خارج از کشـور انتظار پاسـخگویی 

از مقامات دولتی در پیوند چنین قضایا برجسـته اسـت.

دولت افغانسـتان از سـال 2003 بدینسـو عضویت 

دادگاه بیـن املللـی الهه را دارا می باشـد، به جز آمریکا، 

کشـورهای  عمـوم  شـمولیت  کـه  جهـان  کشـور   123

اروپایـی را در بـر می گیـرد عضویـت رسـمی ایـن دادگاه 

را دارنـد. بـر بنیـاد گزارش هـا، در ۲۳ حمـل 1398 این 

دیوان معتر درخواسـت شـهروندان افغانستان در جهت 

آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانسـتان را رد 

کرده  بود. در یک بیانیه منترششـده از سـوی این دیوان 

آمـده بـود: "قضـات دادگاه تصمیـم گرفتنـد کـه انجـام 

تحقیقـات درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانسـتان 

درحـال حـارض منی تواند به سـود تامین عدالت باشـد." 

امـا بـا ایـن حـال در وضعیـت کنونی کـه جرایـم ارتکابی 

طرف هـای مسـلح درگیـر جنـگ پـا را فراتـر از جنایـات 

جنگـی بـه سـوی نسـل کشـی گذاشـته اسـت تحقیـق 

اتهامـات جنایـت جنگـی در افغانسـتان یـک گام مهـم 

اسـت. رسـیدگی بـه رفتـار طالبـان، نیروهـای امنیتـی و 

البتـه آمریکایی هـا. مشـکل از اینجـا بـروز می کنـد کـه 

آمریـکا عضـو دادگاه کیفـری بین املللـی نیسـت و بعیـد 

اسـت همـکاری کنـد. امـا اگـر به علـت نفوذ آمریـکا این 

قضیـه پیـش از ایـن مختـل گردیـده بـود، بـر می تابد که 

اکنـون در نبـود آمریـکا و بـه اسـتثنای ایـن کشـور ایـن 

دادگاه در جهـت کشـتارهای سیسـتامتیک و هدفمنـد 

نسـل کشـی اخیر وارد اقدام عملی گردیده و طرف های 

درگیـر جنگ را بـه پاسـخگویی وادارد.

دولـت افغانسـتان بـه عنـوان یکـی از اعضـاء ایـن 

بـه  پیونـد  در  همـکاری  و  پیگیـری  بـه  مکلـف  دادگاه 

شـکایت های درج شـده قربانیان نسل کشـی در دادگاه 

الهـه اسـت، جهـت تحقـق عدالت و دفـاع از شـهروندان 

بـی گنـاه، دولتمـردان بایـد زمینه های تحقیـق را در این 

زمینـه بـه دادگاه الهـه فراهـم سـازد. شـهروندان افغـان 

ایـن  در  مدنـی شـان  اعراضـات  کـه  اروپـا  در  سـاکن 

کشـورها اثـرات قابـل توجـه در پـی دارنـد، مسـئولیت و 

مکلفیـت اخاقـی و شـهروندی دارنـد تـا در همـکاری با 

هموطنـان قربانـی شـان اعراضـات مدنـی و بـا تجمـع 

در برابـر ایـن دادگاه خواهـان عاجـل پیگیـری قضایـای 

نسـل کشـی و جنایـات جنگـی در افغانسـتان گردنـد، 

صـدای اعـراض گروههای مدنی در کشـورهای اروپایی 

کـه بـه دموکراسـی توسـعه یافتـه رسـیده انـد هرگـز نـا 

شـنیده باقـی نخواهـد ماند، ایـن صداها نهادهـای بین 

املللـی بـه خصـوص دادگاه الهـه را ملـزم بـه رسـیدگی 

بـه چنیـن جنایـات منـوده و عاملیـن آن را بـه پـای میـز 

محاکمـه خواهـد کشـاند. از آنجایـی کـه افغانسـتان در 

کسـب  را  دادگاه  ایـن  رسـمی  عضویـت   2003 سـال 

منـوده اسـت، بـر بنیـاد قوانیـن مقـررات آن حـق نـدارد 

پیگیـری جنایـات و قضایـای پیـش از سـال 2003 را از 

ایـن دادگاه مطالبـه منایـد؛ اما آنچه مربوط بـه بعد از آن 

می باشـد قابـل دادخواهی اسـت. بنـا بر این اگـر دولت 

افغانسـتان و شـهروندان افغان سـاکن اروپا در این مورد 

خاموشـی اختیـار مناینـد نـه تنها که قتل هـای هدفمند 

و جرایم نسـل کشـی شـدت بیشـری خواهد یافت بلکه 

جفـای بـزرگ در حق قربانیان جنگ که همنوعان شـان 

می باشـد مرتکـب گردیـده اسـت، هیـوالی خـون آشـام 

تـرور و دهشـت مـرز و شـخص منی شناسـد؛ اگـر اقـدام 

بـه تحـت فشـار قـرار دادن آنـان نگـردد روزی می رسـد 

هولنـاک  جنایـات  قربانـی  انسـان ها  از  یکـی  هـر  کـه 

آنـان گـردد چنانچـه در سـائر نقـاط جهـان نیـز ایـن امر 

بـه کـرات اتفـاق افتـاده اسـت؛ چنانچـه بـرای اولیـن بار 

اسـت کـه دادگاه الهـه عما اعـان آمادگی کرده اسـت 

کـه جرایـم جنگی و نسـل کشـی را در افغانسـتان پیگیر 

می گـردد در نـوع خـودش یک فرصت اسـت کـه عامان 

آن بـه پنجـه قانون سـپرده شـده و فرهنگ عادی سـازی 

جرایـم جنگـی خامتـه یابد؛ بنا بـر این مهر سـکوت باید 

از لب هـا برچیـده شـده و مسـئوالنه در پیگیـری این امر 

بـا همدیگـر همکاری گـردد.

بـود، ایـن مطلـب را ثابـت مـی سـازد کـه این گـروه در 

حیطـه تنـگ قـرشی گرفتـار انـد. هرآنکـه طالـب یعنی 

در مدرسـه هـای دینـی کـه آنـان اعتقـاد دارنـد چنـد 

صباحـی را وقـت گزرانـده باشـد، واجد رشایـط زعامت 

و مدیریـت جامعـه افغانسـتان اسـت. مگـر غیـر ایـن 

اسـت؟ بنابرایـن گـروه طالبـان و امـارت خـود سـاخته 

و خـود خوانـده¬ آن هـا در تنـور سـوزناک قـرشی مـی 

سوزد. 

گـروه طالبـان عمـاً بـه اثبـات رسـاند کـه امـارت 

و حاکـامن نظـام امارتـی آنـان از گـروه واحـد، رهـری 

از  غیـر  گیـرد،  مـی  بعهـده  را  افغانسـتان  زعامـت  و 

گـروه طالبـان دیگـران مسـتحق تابعیت بـدون رشط و 

چراسـت. اصـول برسـاخته و تنـگ نظرانـه¬ی قومـی، 

قبیلـوی، قـرشی و گروهـی و از همـه خشـین تـر نـگاه 

افراطـی بـه متامی پدیده هـای اجتامعی و سیاسـی و 

فرهنگـی، چارچوب های سیاسـت ورزی گـروه طالبان 

از  هـا بخشـی  ایـن  کنـد.  مـی  تسـجیل  را در کشـور 

هویـت هـای گـروه طالبـان در دوران حاکمیـت شـان 

بـود، کـه بـه صـورت عملـی مـردم افغانسـتان تجربـه 

منـوده اسـت. 

پـس، بـا ایـن ظرفیـت خـورد منـی تـوان واقعیـت 

فرهنگـی  و  تاریخـی  سیاسـی،  اجتامعـی،  هـای 

افغانسـتان کنونـی را بـه محاسـبه گرفـت. نـگاه قومـی 

در  کـه  همچنـان  طالبـان  گـروه  جانـب  از  سیاسـت 

گذشـته بیسـت و چنـد سـال پیـش در افغانسـتان، در 

تضـاد بـا منافـع ملـی و سیاسـت ملـی پسـندانه و همه 

پذیـر بـود، امـروز و در فردای این ُملک نیـز وجود دارد. 

توتالیریسـم قومـی از جانـب گروه طالبان بدون شـک 

وحـد افغانسـتان را صدمـه های اساسـی مـی زند، کام 

اینکـه ایـن رضبـه ها دیده شـده بـود. افغانسـتان خانه 

مشـرک همـه اقـوام افغانسـتان و متامـی شـهروندان 

ایـن خاک اسـت. هـرگاه سیاسـت و سیاسـت ورزی بر 

بنیـاد حـذف دیگـران و متامیـت خواهـی بـرای خـود 

باشـد هرگـز بـه مثـر نخواهـد نشسـت و بـر معضـات 

بـه هـامن پیامنـه سـایر  افـزوده خواهـد شـد.  کشـور 

فاکتـور هـای چـون قـرشی نگـری سیاسـی، محـدود 

سـاخن زعامت افغانسـتان بـه گروهی و یـا ایدئولوژی 

خاصـی، همـه آسـیب های جـران ناپذیـری را بر پیکر 

واحـد افغانسـتان وارد خواهـد سـاخت. بنابرایـن نظام 

هـای سیاسـی توتالیـر تحـت هـر عنـوان کـه باشـد 

بـرای افغانسـتان زخـم ناسـور خواهـد بـود و ارصار در 

پـی ریـزی آن خیانـت بـزرگ ملـی شـمرده مـی شـود. 

بـا ایـن تحلیـل تاریخی، نظام سیاسـی کـه بتواند 

وحـدت افغانسـتان را ضامنـت کنـد و از حامیـت همـه 

سیاسـی  نظـام  باشـد،  برخـوردار  کشـور  شـهروندان 

جمهوریـت اسـت. جمهوریـت ایـن قابلیـت و ظرفیـت 

را دارد و نیـز در ایـن دو دهـه اثبـات منـوده اسـت کـه 

حـد اقـل از معیـار هـای ملی پسـندانه و همه شـمولی 

را در چـر بـزرگ مدیریتـی و سیاسـی کشـور فراهـم 

کـرده مـی توانـد. توتالیریسـم قومی و انـواع دیگر آن، 

فرصـت پیـدا منـی توانـد در نظـام سیاسـی جمهوریت 

گـردد.  عملـی  متـام  شـدت  بـه  و  منایـد  پیـدا  تبـارز 

خصلـت اساسـی نظام سیاسـی جمهوریـت در تضاد با 

توتالیریسـم اسـت. 

نظـام  در  بـودن  شـمول  همـه  و  دیسـی  دیگـر 

از  سیاسیسـت.  وجیبـه  یـک  جمهوریـت  سیاسـی 

همیـن خاطـر اسـت کـه قانـون مـداری و القـأ روحیـه 

متامیـت  رویکـرد  جـای  بـه  جامعـه  در  دموکراتیـک 

خواهـی اربـاب منشـأنه مـورد عنایـت اسـت. بـا تجربه 

واضـح تاریخـی که در افغانسـتان بدسـت آمده اسـت؛ 

توتالیریسـم مـردود و منفـور مـردم افغانسـتان اسـت؛ 

تاریـخ رشایـط اجتامعـی و  از  بُرهـه¬ی  ایـن  زیـرا در 

سیاسـی در بسـر افغانسـتان هرگـز تحمـل متامیـت 

نـدارد.  را  خواهـی 

افغانسـتان کنونـی شـدیداً نیازمند نظام سیاسـی 

بـا رویکـرد دموکراتیـک و روحیـه پولورالیسـم سیاسـی 

– فرهنگـی اسـت. ایـن تنهـا راه نجـات افغانسـتان از 

در  کـه  اسـت  ناپذیـری  بینـی  پیـش  هـای  گسسـت 

موجودیـت توتالیریسـم افغانسـتان را تهدید می کند. 

توتالیتریسم طالبانی و بُن بست تاریخ
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و جنایات جنگی  جرایم نسل کشــی 
ــت محاکمه عامالن آن و ملت جه لزوم پیگیری دولت 
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 بازی با اعداد              3298
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3193    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3469
وزیرسفید را در خانه  C6 حرکت دهید. 

3498

جواب هدف         2946
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ثور
ممکن است آشفته و مضطرب باشید و برقراری ارتباط با دوستان و خانواده تان 
سخت باشد. باید افکار خود را مرتب کنید و خودتان را به وضوح بیان کنید. اگر 

به یک مهمانی دعوت شدید بروید! 

جوزا
امروز بســیار الهام بخش هســتید و ایده های بســیار خوبی دارید. دیگران از 
خالقیت شــما قدردانی می کنند. رمان خوبی برای امضای قراردادهای رسمی 

نمی باشد. احتماال بخواهید که امشب را با شریک عاطفی تان سپری کنید.

سرطان
امروز صبح ممکن اســت مشــکالتی را در زندگی عاطفی تان تجربه کنید. 
آرام باشــید و باید با مدیریتی که دارید مشــکالت را حــل کنید! از دعوا 

کردن با شــریک عاطفی تان اجتناب کنید! 

اسد
ممکن اســت در عشــق توهم داشته باشــید. به نظر می رسد که کامال عصبی 
هستید و نمی توانید به وضوح احساسات خود را بیان کنید. به یاد داشته باشید 

که توسط برقرار کردن ارتباطات هرگونه سوتفاهم رفع خواهد شد.

سنبله
امروز صبح ممکن است احساس ناراحتی به دلیل مشکالت عاطفی داشته باشید. 
می توانید بر روی حمایت دوستان نزدیک تان تکیه کنید. امروز بعد از ظهر مصمم 

هستید و تغییراتی را در خانه ایجاد خواهید کرد.

حمل
زمان مناســبی برای گرفتن تصمیمات مهم نمی باشــد. امروز عصبی هستید و 
نمی توانید بر خودتان مسلط باشید. می خواهید که از هرگونه کارهایی که نیاز 
به فکر کردن دارند اجتناب کنید. باید بیشتر استراحت کنید و ریلکس باشید.

میزان
امروز به دالیل مشــکالت عاطفی که داریــد حالت خفگی دارید. باید زمان 
آزاد خود را برای انجام کارهــای خانگی اختصاص دهید. زمان خوبی برای 

تعمیرات، بازسازی و تغییر دکوراسیون است.

عقرب
امروز صبح تمایل دارید که کار جدیدی را شــروع کنید. زمان مطلوبی است 
که به یک ســفر کوتاه برای حل مشکالت خانوادگی تان بروید. ممکن است 
تمایل داشــته باشید که یک چیز با ارزشی را بخرید که مدت ها برایش صبر 

کرده بودید.

قوس
ممکن اســت تمایل داشته باشید که زندگی عاطفی تان را به دلیل مشکالت 
شخصی تان نادیده بگیرید. در خطر دعوا کردن با شریک عاطفی تان هستید. 

از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید!

جدی
فرصت خوبی دارید تا کار جدید با حقوق عالی پیدا کنید. کاریزما به شــما 
کمک می کند که مشکالت را به سادگی حل کنید. باید دقیق برنامه ریزی 
کنید. از درگیر شــدن با چندین کار اجتناب کنید تا از به هدر رفتن انرژی 

تان جلوگیری کنید.

دلو
امروز صبح ممکن است آشفته باشــید، اما باید احساس کنید که زمان ندارید. 
باید از دعوا کردن با شــریک عاطفی تان اجتناب کنید. امروز بعد از ظهر ممکن 
است دوستان خانوادگی تان را مالقات کنید کسانی که به شما کمک می کند تا 

مودتان بهبود یابد.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 19  کلمه: عالی 

فایده ـ مفید ـ هدف ـ فدا 
ـ فــرداـ  فریدـ  فرهادـ  
هادی ـ دم ـ مادر ـ دام ـ 
دایم ـ دیار ـ رده ـ دره ـ 

مادهـ  مهدیـ  مهدـ  ده.
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 علی محبی

حوت
امروز صبح ممکن است مود بسیار خوبی داشته باشید. زمان خوبی برای اختصاص 
دادن به خودتان نمی باشــد. به یاد داشته باشید که دوستانی دارید که به شما 
کمک می کنند. امروز بعد از ظهر ممکن است درگیر یک مشکل خانوادگی شوید. 
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آه ـ اتومبیل ـ بابا ـ پاسبز ـ تاریک ـ ثامن ـ جاهلیت ـ چرخاب ـ حالت 
ـ خاصره ـ دالل ـ ذرات ـ روغن ـ زینه ـ ژوژه ـ ســهل ـ شورش ـ صیاد 
ـ ضیافــتـ  طنینـ  ظفرـ  عمیدـ  غوزهـ  فوالدینـ  قوروتـ  کوالـ  گل 

اندام ـ لوبیا ـ مینا ـ نورافکن ـ ویران ـ هیچگاه ـ یخدان.
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د

همیشگی اش گفت استاد جان بودن یا نبودن؛ مسئله این نیست؟ حاال که جان 

جوان طیبه طعمه آتش انفجار شده است فکر می کنم بودن یا نبودن؛ مسئله این 

است؟ بودن به چه قیمت و نبودن به چه سادگی. 

نامش را در جستجوگر گوگل رسچ می کنم. در سایت روزنامه افغانستان ما 

می آید: »طيبه موسوي يکي از بازيگران اين منايشنامه با تاکيد بر اهميت صلح 

و نقش تياتر در اين راستا گفت: تياتر اعالن احساس به شکل پسنديده است و 

از همني رو ما خواستيم طرح صلح خود را با منايش  تياتر انجام دهيم.« در خرب 

گزاری پژواک می خوانم: »طیبه موسوی یک تن دیگر از این دخرتان هرنپیشه 

گفت که اجرای چنین برنامه ها می تواند برای نهادینه کردن فرهنگ برابری 

حقوق زنان و مردان در کشور تاثیرگذار باشد.« آهی تلخی می کشم، آهی به 

بلندی اندوه نبودن و از دست دادن طیبه و آهی به کوتاهی عمر، به کوتاهی 

عمر طیبه که در یک بعد از ظهر بهاری جان جوانش در آتش دکتورین شوک 

خاکسرت شد. 

همین چند هفته پیش در ایستگاه تونس در پل رسخ دیدم. رس پای چند 

کلمه گفتم و چند کلمه شنیدم. تعارف کرد در تونس بنشینم. به شوخی گفتم 

اعتبار نیست پیاده می روم، او هم به شوخی گفت »از مرگ آن چنان مرتس که 

از زندگانی بیهوده« و خندیدیم و خدا حافظی کردیم و گفتم کاش می شد به 

کسانی که ما را می کشند بگوییم: »اگر زندگی ام به درد تو می خورد بیا و آن را 

بگیر«  و با همین بسنده کن و ادامه نده.

چه کسی می دانست طیبه در یک بعد از ظهر گرم و آفتابی بهار، در یکی از 

هامن تونس ها سوار می شود، در مسیری راه به چرت می رود. شاید چرت روزهای 

بهرت برای زندگی، روزهای بهرت برای بازیگری، روزهای بهرت برای تیاتر و سینام و 

هرن یا شاید آخرین صحنه بازیگری اش را مرور می کرد که با صدای بلند انفجار 

چرتش خراب شد. تا چشم به هم زدن از طیبه و آن همه آرزوی خوبش برای این 

وطن، وطنی که اژدها شده است و مردم خودش را می خورد و می بلعد و پلکی 

هم منی زند در آتش انفجار سوخت؛ چنانکه پس از یک شبانه روز تشخیص 

دادند. 

در همین حال عده ای فکر می کنند با به رسمیت شناخنت کشتار هدفمند 

انسان هزاره دیوار منافع ملی مان ترک بر می دارد. کشتار هدفمند یا کشنت 

گروهی به منظور نابودی مگر غیر این است که هرنمند و کارگر و دانش آموز را در 

مسیر ترانسپورتی مشخص، در حوزه امنیتی مشخص یا از میان جمع بر اساس 

مشخصات ظاهری مشخص را تشخص داده رس به نیست کنیم. 

یک  بار زندگی روزمره خود را با انسانی که در غرب کابل، ساعت ها دورتر از 

امکانات شهری مقایسه کنیم یا هفته ی را تصور کنیم که برای سومین بار انفجار 

در موتر تونس جان دها انسان را خاک و خاکسرت کرده سوار می شوید و قرار 

است دو ساعت را در همین مسیر با همین ذهنیت ادامه می دهید، چه حسی 

دارید؟

طی این چند هفته ای اخیر چندین خانواده چندین طیبه را از دست داده اند. 

چندین طیبه ای که برای افغانستان، برای خودش و برای دوستانش آرزوهای 

قشنگ داشت. شاید معنای ساده ی دوکتورین شوک »به مرگ گرفنت و به تب 

راضی کردن است«. گامن می رود شدت ناامنی و فقر و کرونا مردم را برای 

پذیریش حکومت و رشایطی که در حالت عادی قابل پذیریش نیست آماده 

می سازد. دریغ جان جوان، دریغ قامت های بلند انسان های نازنین این رسزمین 

که برای هیچ به خاک و خون کشیده می شوند. شاید حق با طیبه بود: »بودن یا 

نبودن مسئله ی نیست« شاید هم »بودن یا نبودن؛ مسئله این است«، بودن به چه 

قیمت و نبودن به چه قیمت. شاید وقت آن رسیده تا برای بودن مان و ماندن مان 

فکر کنیم و نیز برای نبودن مان. بودن با ارزش های که بودن مان را معنا می دهد 

و نبودن برای حفظ ارزش های که پس از ما زمینه زندگی را بهبود می بخشد و یاد 

طیبه ها را گرامی می دارد. به امید موج هرن ضد جنگ!

آه، آه، آه، آه

باز هم صدای زنگ و بغض تلخ صبح گاه:

- ای دریغ آن که رفت ...

- ای دریغ ما، دریغ مهر و ماه

دوستان نیمه راه

رود، رود، رود، رود

رود گریه جامعت کبود

در فراق آن که رفت

در عزای آن که بود

»دیر مانده ام در این رسا...« ولی شام، عزیز

»ناگهان چه قدر زود...«

پس از شنیدن صدای هر انفجاری اول به فیسبوک رس می زنم بعد شامره 

نزدیکانم را می گیرم. کسانی که هم مسیر انفجار رفت و آمد دارند یا در 

مسیر راه بودند. بعد آه تلخی می کشم و فراموش می کنم تا صدای بلند 

انفجار دیگر. دیروز وقتی گفتند برچی انفجار شده است نه فیسبوک را 

بررسی کردم و نه شامره کسی را گرفتم. مگر ده نفر و بیست نفر در آن 

مسیر اند؟

مرگ مانند انفجار است؛ کسی که می میرد هر قدر به تو نزدیک تر 

باشد شبیه انفجار صدمه و آسیب بیشرت می زند. روح و روان آدم را نابود 

می کند و هر قدر دورتر باشد آسیب کمرت می زند تا جایی که تبدیل 

می شود به یک خرب یا یک صدای بد. دیروز شاید منی خواستم خرب 

زخمی یا کشته شدن کسی از دوستانم را بشنوم. دیگر خسته شده ایم. 

خسته از کوتاهی عمر و بلندی اندوهی از دست دادن کسان مان.

شب در صفحه صحرا کریمی و کاوه خرب مفقودی طیبه را دیدم. خرب 

مفقودی طیبه و فاطمه را دیدم. دو کارمند تازه استخدام شده ای افغان 

فلم را. سال اول دانشجویی ام در دیپارمتنت تیاتر – هرنهای زیبا با طیبه 

آشنا شده بودم. از هامن سال طیبه را می شناختم و طیبه از بازیگران 

خوب و فعال دانشکده بود. در منایش های دانشجویی، در منایش 

های جشنواره ها و در منایش های خصوصی کار می کرد. در متام این 

منایش ها نقش خود را خوب بازی می کرد. چست و چاالک بود، زحمت 

کش و تیز هوش، وسیع و پر قصه. در منایش نامه سمفونی مهاجرت 

اجرایی فوق العاده ای داشت. در منایش شازده کوچولو  در نقش 

کودک بازی کرد؛ یکی از درخشان ترین بازی هایی بود که در تاالر تیاتر 

دانشکده هرنها اجرا شد. 

پایان نامه اش را درباره تیاتر شورایی در افغانستان نوشت. من این 

سبک و تکنیک هایش را دوست دارم و این سبک در افغانستان جدید 

و پر کاربرد است. از همین جهت در مدتی که درباره تیاتر شورایی کار 

می کرد بیشرت در جریان کارش قرار می گرفتم. درباره بازیگری شورایی 

نطر می داد. درباره چیزهای تازه از تکنیک های اگستو بوال. پایان 

نامه اش به عنوان تیاتر شورایی در افغانستان پایان یافت. بعد از فراغت 

دنبال بورسیه هرن در قزاقستان بود. زبان قزاقی خواند، چپرت و کتاب 

خواند و آمادگی گرفت اما به دلیل رانت و فساد و مافیای تحصیالت 

عالی، فرصت تحصیل در قزاقستان فراهم نشد. در ماسرتی هرنهای 

تجسمی دانشکده هرنهای زیبا شامل شد. با شوق و عالقه فراوان می 

خواند. زمزمه ایجاد دیپارمتنت تیاتر در دانشگاه هرات بود و طیبه ذوق 

کرده بود استادی آن جا را تجربه کند. 

آخرین بار در دیپارمتنت تیاتر دیدم. رفته بودم که استاد صمیم را ببینم. 

طیبه آن جا بود. از هرجای قصه شد و من وقت برآمدن به استاد گفتم 

که اگر ممکن است من این سمسرت به دالیلی کمرت در صنف می آیم. 

آن روزها یکی از دانشجویان دانشگاه کابل را به جرم انجام رسوی 

برای طالبان امنیت ملی گرفته بود و من به دلیل صحبت در کنفرانس 

مطبوعاتی 18 عقرب و اعرتاضات دانشجویی در سال های قبلی ترس 

داشتم. یکی از دوستان هم توصیه کرده بود مدتی احتیاط کنم. استاد 

صمیم و طیبه هم همدردی و توصیه کردند.  بعدش طیبه با تبسم 

یاداشت

بازیگرانی مانند جانی دپ و آنجلینا جولی فلم هایی را که در آن 

ایفای نقش کرده اند را متاشا منی کنند.

شاید برای ما بسیار عجیب به نظر برسد، اما در بین بسیاری از 

بازیگران برجسته بسیار معمول و عادی است که هرگز فلم هایی 

که در آن ایفای نقش کرده اند را متاشا منی کنند. دالیل این امر 

متفاوت است. بسیاری از بازیگران اغلب در مورد کار خود احساس 

ناامنی می کنند و اکرث آن ها منی خواهند چهره خود را بر روی 

صفحه منایش فلم ببینند که توسط منتقدان سینام بیش از حد 

تحلیل و نقد شوند.

Julianne Moore جولیان مور

مور از آن دست بازیگرانی است که بیش از فلم سازی به بازیگری 

عالقه دارد. جولیان مور به احتامل زیاد در ابتدای مراسم روی 

فرش قرمز می رود و قبل از رشوع فلم آنجا را ترک می کند. او 

می گوید: »من هیچ کدام از فلم های خودم را ندیده ام. بیشرت از 

متاشای فلم، دوست دارم در فلم باشم. این هیجان بزرگ من، 

بسیار بیشرت از دیدن محصول نهایی است.«

Joaquin Phoenix واکین فینیکس

این بازیگر هالیوود که با فلم های نشانه ها و او شناخته می شود، 

اعرتاف می کند عالقه دارد که ببیند روبروی دوربین چگونه به نظر 

می رسد. اما، در پایان روز احساس می کند که این کار بر متام 

تولیدات آینده او تأثیر منفی خواهد داشت. او می گوید: »فکر 

می کنم متاشای خود در فلم ها خطرات زیادی دارد. من هرگز 

منی خواهم خودم را ببینم زمانی که دوربین فلم من را می گیرد. 

البته بخشی از وجود شام برای دیدن آن کنجکاو است، اما من 

مجبورم به طور مداوم به خودم، نه بگویم. زیرا ممکن است دیدن 

فلم بر آینده کاری اثر منفی بگذارد.

Nicole Kidman نیکول کیدمن

نیکول کیدمن اعرتاف کرد هنگامی که در حال فلمربداری در یک 

فلم خاص بود، قادر به برقراری ارتباط عاطفی با شخصیت نبود و از 

اینکه از نظر ظاهری روی صفحه منایش چگونه است ترس داشت؛ 

بنابراین او به جای متاشای فلم، تصمیم گرفت که هرگز آن را متاشا 

نکند. او گفته است: »منی توانم به این فلم نگاه کنم و نسبت به 

آنچه انجام داده ام افتخار کنم. من آنجا نشستم و به کیت )نقش 

همرس در فلم( نگاه کردم و رفتم. ازخود پرسیدم آیا من در این فلم 

خوب هستم؟ فقط برای من غیرممکن است که از لحاظ احساسی 

با آن نقش ارتباط برقرار کنم.

Angelina Jolie آنجلینا جولی

آنجلینا جولی عالقه چندانی به دیدن نحوه عملکرد خود در فلم ها 

ندارد. او می گوید: »من فرایند انجام فلم را بیشرت از متاشای آن 

دوست دارم. واقعا دوست ندارم فلم های خود را متاشا کنم، اما 

عاشق متاشای فلم های ِبرد هستم.« او هنگام فلمربداری از فلم 

اکشن تحت تعقیب اظهار کرد که احساس منی کند پس از تولید 

این محصول، آن را متاشا کند.

Johnny Depp جانی دپ

جانی دپ هرگز هیچ فلمی را که در آن حضور داشته؛ ندیده است. 

او می گوید: »در هر صورت، وقتی کار من در یک فلم انجام شد، 

دیگر مسائل اصال به من ارتباطی ندارد. من تا جایی که بتوانم از 

آن دوری می کنم. دوست ندارم خودم را متاشا کنم.« به عبارت 

دیگر، دپ به سختی فلم های تیم برتون را دیده است. او می گوید: 

»مدتی قبل تصمیم گرفتم که بهرت است فلم هایم را نبینم. احساس 

می کنم دیدن فلم هایم به من آسیب می رساند. می خواهم تا آنجا 

که ممکن است نتیجه فلم ها را ندانم، زیرا وقتی که بازی در آن 

شخصیت متام شد، دیگر ادامه کار به شام مربوط نیست.«

الرنـس فیشـبورن از بازیگـران قسـمت های پیشـین »جـان ویـک« 

تاییـد کـرد کـه در فلـم چهـارم از ایـن مجموعـه هـم حضـور دارد.

بـه گـزارش کولیـدر، در حالـی کـه در چنـد هفتـه اخیـر بـر شـامر 

بازیگـران فلـم جدیـد »جـان ویـک« افـزوده و اعـالم شـد در ادامـه 

ایـن مجموعـه شـامیر اندرسـون، دانـی ین و رینا سـاوایاما کـه اولین 

فلـم بلنـدش را تجربـه می کنـد بـه ایـن فلم افـزوده شـده اند، الرنس 

فیشـبورن نیـز تاییـد کـرد کـه شـخصیت وی در فلـم جدیـد حضـور 

خواهـد داشـت.

در حالـی کـه بـه تازگـی گفتـه شـد بیـل اسکاشـگورد نیـز از جملـه 

بازیگرانـی اسـت کـه در حـال مذاکـره بـرای بـازی در فلـم چهـارم 

اسـت، روشـن شـد کیانو ریوز تنها بازیگری نیسـت که حضورش در 

فلـم چهـارم قطعـی اسـت و الرنس فیشـبورن هـم بار دیگـر در نقش 

»شـاه بـاِوری« بـازی می کنـد.

فیشـبورن کـه بـرای معرفـی فلـم جدیـدش »جـاده یخـی« بـه تازگی 

مصاحبـه ای انجـام داده در همیـن مصاحبـه بـر حضـورش در »جان 

ویـک ۴« تاکیـد کـرده اسـت. وی گفـت چند مـاه دیگر راهـی برلین 

می شـود تـا بـرای این فلم جلـوی دوربیـن بـرود. وی همچنین تایید 

کـرد کـه ادامـه فلـم در شـهرهای مختلـف از جملـه پاریـس و نیز در 

چاپـان و نیویـورک فلمـربداری می شـود.

طبیعتـاً وی منی توانـد جزییاتـی از فلم جدید را روشـن کند، اما این 

شـانس را داشـته اسـت کـه فلمنامـه را خوانـده باشـد. پیشـرت گفته 

شـد کـه فلمنامـه ایـن فلـم را مایـکل فینچ نوشـته و جایگزیـن درک 

کولسـتاد خالـق »جان ویک« شـده اسـت.

وی اطالعاتـی بـرای عالقه منـدان فلـم بیـان کرد و گفـت: فلمنامه را 

خوانـده ام. واقعـاً جـذاب اسـت. در دنیـای سـه فلـم قبلـی می گذرد 

اصلـی  آدمکـش  بـرای  کـه  نظـر کدهایـی  از  اسـت.  امـا عمیق تـر 

تعریـف شـده و روابطـی کـه او بـا شـخصیت های دیگـر بـه ویـژه بـا 

آقـای واتانابـه دارد، خیلـی عمیق تـر اسـت… واقعـاً روح و جـان فلـم 

را تصویـر می کنـد.

احتـامالً »واتانابـه« بایـد از شـخصیت هایی باشـد کـه بـه فلـم چهارم 

افـزوده می شـود.

در چنـد روز اخیـر خـرب پیوسـنت فیشـبورن بـه رسیـال »مک گروبـر« 

اعـالم شـده بود.

تاریخـی کـه برای اکـران »جان ویک ۴« تعیین شـده ۲۷ می ۲۰۲۲ 

است.

بازیگرانی مشهور که هرگز فلم های 
خودشان را تماشا نمی کنند

الرنس فیشبورن به 
»جان ویک 4« برمی گردد

بودن یا نبودن مسئله این است!
)به یاد طیبه، هنرمندی که در انفجاری به نیستی رفت(

سینما

سینما



ماریانـو دیـاز کـه در لیسـت فـروش رئـال قـرارداد 

دارد، کراسـنودار روسـیه را خواهان خـود می بیند.

باشـگاه کراسـنودار روسـیه حـارض شـده تـا بـرای 

خریـد ماریانـو دیـاز 20 میلیـون یـورو هزینـه کنـد.

ماریانـو دو سـال دیگـر با رئـال مادرید قـرارداد دارد 

و سـالی چهـار میلیـون یـورو دسـتمزد مـی گیـرد 

امـا در سـه فصـل اخیـر بـه نـدرت بـازی کـرده و بـه 

همین خاطر اسـت که در لیسـت فروش قـرار دارد. 

از میـان هـم بـه عنوان یکی از مشـریان وی اسـم 

بـرده مـی شـد امـا روسـونری هـا بـه دنبـال خریـد 

قرضـی وی هسـتند و رئـال ترجیـح مـی دهـد کـه 

ایـن مهاجـم بـه صـورت قطعـی جدا شـود. 

رئـال مادریـد بـرای فصـل آینـده روی کریـم بنزمـا 

بـه عنـوان مهاجـم اصلـی خود اسـتفاده مـی کند و 

لـوکا یوویـچ نیز باید از قـرارداد قرضی بـا آینراخت 

برگـردد کـه آنچلوتـی بایـد نظـر نهایـی را در مـورد 

مهاجامنـش بدهـد اما شـانس مانـدن ماریانـو دیاز 

بسـیار  کـم اسـت چرا کـه در سـه فصل اخیـر فقط 

شـش گل در اللیـگا بـرای رئـال مادریـد زده مهمر 

ژوائو کانسـلو مدافع راسـت سـیتی به دلیل ابتا 

بـه کرونـا از اردوی تیـم ملـی پرتگال خارج شـد و 

یورو را از دسـت داد.

کرونـا  ویـروس  بـه  ابتـا  به دلیـل  کانسـلو  ژوائـو 

فرصـت همراهـی تیـم ملـی فوتبـال پرتـگال در 

شـانزدهمین دوره مسـابقات جام ملت هـای اروپا 

از دسـت داد. تسـت کرونـای دیگـر اعضـای  را 

ایـن  و  اسـت  بـوده  منفـی  پرتـگال  ملـی  تیـم 

بازیکـن طبـق پروتکل های بهداشـتی به قرنطینه 

انفـرادی رفتـه اسـت.

فرنانـدو سـانتوس هـم پس از مثبت شـدن تسـت 

کریکـت  سـوپرلیگ  مسـابقات  نوزدهمیـن  در 

بـه  زملـی  پیشـاور  و  کویتـه   ،)PSL( پاکسـتان 

می رونـد. یکدیگـر  مصـاف 

افغـان قیـس در این بازی هـا از  کویته و همچنان 

ایـن  در  نیـز  زملـی  پیشـاور  از  زازی  حـرت 

دارنـد. رشکـت  بازی هـا 

در دیدار شـب گذشـته اسـام آباد، یونایتد کویته 

اوور اختصـاص  را شکسـت داد. کویتـه در ۲۰ 

یـک  سـوخته  ویکت هـای  متـام  بـا  شـده  داده 

کـه  حالـی  در  کـرد  تعییـن  دور  هـدف۱۳۴ 

پـس  کنـد.  مـی  دریافـت  باالیـی  اینکـه دسـتمزد 

از پاندمـی کرونـا رشایـط مالـی رئـال بـه گونـه ای 

نیسـت کـه بـه مهاجمـی نیمکـت نشـین 4 میلیون 

یـورو دسـتمزد بدهد.

ماریانـو فصـل 17-2016 از تیـم دوم رئـال بـه تیـم 

اول اضافـه شـد و خـوش درخشـید. او. یـک سـال 

بعد راهی لیون شـد ولی تابسـتان 2018 به عنوان 

جانشـین رونالـدو بازگشـت؛ اتفاقـی کـه بـرای او و 

رئـال خوشـایند نبود.

کرونـای مدافعـش از دیوگـو دالـو بـرای حضور در 

ترکیـب تیـم ملـی پرتـگال دعـوت به عمـل آورد. 

مدافـع 22سـاله منچسـریونایتد که فصـل اخیر 

قرضـی بـرای میـان بـازی کـرد، بـرای تعطیـات 

بـه دبـی امـارات رفتـه بـود و حـاال بایـد خـود را 

بـه اردوی پرتـگال در شـهر بوداپسـت مجارسـتان 

بـا  برسـاند. پرتـگال کـه در گـروه F یـورو2020 

تیم هـای فرانسـه، آملـان و مجارسـتان هم گـروه 

اسـت، روز سه شـنبه 25 خـرداد باید در ورزشـگاه 

بـه  بوداپسـت  شـهر  در  واقـع  پوشـکاس  فرنـس 

مصـاف مجارسـتان بـرود.

اسـام آباد در ۱۰ اوور بـه راحتی به هدف رسـید.

روسیه، مقصد بعدی مهاجم نیمکت نشین رئال؟

سری آ و فوتبال برای کریستین اریکسن تمام شد

در مسابقات 'پی.اس.ال' 
کویته و پیشاور زلمی در برابر هم می روند

ورزش
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سـال پیـش در گاراج خـود تأسـیس کـرد، فعالیـت خواهـد کـرد 

و بـه ایـن ترتیـب او فرصـت می یابـد "تـا وقـت و انـرژی بیشـری 

بـرای مترکـز بـر سـایر فعالیـت ها را داشـته باشـد."

در همیـن حـال ، یـک پیشـگام فضایـی رقیـب ممکـن اسـت در 

ماجراجویـی سـفر بـه فضـا از آقـای بـزوس پیشـی بگیـرد. تصور 

می شـود ریچـارد برانسـون در چهـارم جـوالی بـه پرواز آزمایشـی 

فضاپیـامی خـود "ورجیـن وی اس اس یونیتـی" بپیونـدد.

ریچـارد برانسـون، غول تجـارت بریتانیـا یکی از اعضای باشـگاه 

رسمایه گـذاری در فضـا اسـت. او سـال ۲۰۰۴ رشکـت ویرجیـن 

گاالکتیـک را راه انداخـت.

از ۱۰۰ کیلومـر )۶۲ مایـل( باالتـر از سـطح زمیـن بـه فضـا 

بـرد، مسـافتی کـه بـه آنهـا امـکان می دهـد تـا ریـز جاذبـه را 

تجربـه کننـد. انتظار می رود این سـفر حـدود ۱۰ دقیقه طول 

بکشـد. نیو شـپرد پـس از بازگشـت از فضا می توانـد به صورت 

عمـودی بـر روی زمیـن فـرود آید.سـفر فضایـی جـف بـزوس با 

"بلـو اوریجیـن"، اولیـن سـفر فضایـی ایـن رشکـت اسـت کـه 

انسـان هـم آن را همراهـی می کنـد، و تنهـا چند هفتـه پس از 

آن صـورت می گیـرد کـه او اعـام کرد قصد دارد از سـمت خود 

بـه عنـوان مدیرعامـل آمـازون کناره گیـری کنـد. او سـپس بـه 

عنـوان رئیـس اجرایـی ایـن غـول تجـارت الکرونیکـی که ۳۰ 

شـخصی کـه فعـا هویـت او فـاش نشـده اسـت در جریـان یـک حـراج 

۲۸ میلیـون دالـر پرداختـه تـا بتوانـد جف بـزوس، موسـس آمـازون را در 

اولین سـفر فضایی اش همراهی کند. این شـخص در حراج روز گذشـته 

)شـنبه ۱۲ جـون( برنده شـد.

جـف بـزوس قـرار اسـت از طریـق رشکـت فضایـی خصوصـی خـود "بلـو 

اوریجیـن" بـه فضا بـرود. این رشکـت در توییتـی اعام کرد هویـت برنده 

در هفته هـای آینـده مشـخص خواهـد شـد. دو همـراه دیگـر پـرواز ۲۰ 

جـوالی آقـای بـزوس، بـرادرش مـارک و یـک جهانگـرد فضایی اسـت که 

نامـش ذکـر نشـده اسـت. رشکت "بلـو اوریجین" بیـش از یک مـاه پیش 

یـک جـای دیگـر را بـرای همراهـی جـف بـزوس به حـراج گذاشـته بود.

این روند افرادی را بیش از ۱۴۰ کشور جهان به خود جلب کرد.

پـس از گذشـت تقریبـاً یـک مـاه، باالتریـن پیشـنهاد عاقمنـدان بـرای 

همراهـی بـزوس در ایـن سـفر کمـی کمـر از ۵ میلیـون دالـر بـود امـا 

زمانـی کـه حـراج آنایـن روز شـنبه رشوع شـد، این رقـم بیـش از ۵ برابر 

افزایـش یافـت. رشکـت بلواوریجیـن در توئیتی نوشـت: "مبلغ پیشـنهاد 

بـه  وابسـته  کـه  شـد  خواهـد  اهـدا   ClubforFuture بنیـاد،  بـه  شـده 

بلواوریجین اسـت." جف بزوس در فهرسـت ۵ ثرومتند برتر جهان اسـت 

کـه ارزش دارایی هـای بـه روز او بر اسـاس اعام مجلـه اقتصادی فوربس 

بیـش از ۱۸۶ میلیـارد دالـر اعـام شـده اسـت.

موسـس آمـازون اوایـل ایـن هفتـه در پسـتی در اینسـتاگرام نوشـت: "در 

۲۰ جـوالی ، مـن بـا بـرادرم بـه ایـن سـفر خواهـم رفـت." "بزرگریـن 

ماجراجویـی بـه همـراه بهریـن دوسـتم."

نـام فضاپیامیـی کـه قـرار اسـت جـف بـزوس و همراهانـش را بـه فضـا 

بـرد "نیـو شـپرد" اسـت که بـا اقتباس از نـام آلن شـپرد، اولین شـهروند 

امریکایـی کـه بـه فضـا سـفر کـرد، نامگذاری شـده اسـت.

طریـق  از  شـده  برنامه ریـزی  پـرواز  ایـن  بـزوس،  آقـای  بـرادر  مـارک، 

رشکـت بلواوریجیـن را "فرصتـی خارق العـاده" توصیـف کـرد. بـر اسـاس 

وب سـایت بلواوریجیـن، ایـن رشکـت قصـد دارد مسـافران خـود را بیش 

چین: دوران حکومت اقلیتی کوچک 
بر سرنوشت جهان سپری شده است 

برگزاری رقابت دوچرخه سواری 
کوهستانی بانوان در بامیان

تحقیق درباره ضبط اطالعات تلفونی دموکرات ها توسط عدلیه دولت ترامپ

چیـن در جهـان بـوده اسـت.

چیـن مدعی شـده اسـت کـه »ما همـواره بـر این 

بـاور هسـتیم کـه کشـورهای جهـان، چـه بـزرگ 

یـا کوچـک، چـه قـوی یـا ضعیـف، چـه فقیـر یـا 

مسـائل  و  هسـتند  برابـر  یکدیگـر  بـا  ثرومتنـد، 

و  تعامـل  طریـق  از  می بایسـت  جهـان  امـور  و 

مشـورت همـه کشـورهای جهـان حـل و فصـل 

شـود.«

کانـادا،  امریـکا،  کشـورهای  رهـران  و  رسان 

در  جاپـان  و  فرانسـه  ایتالیـا،  آملـان،  بریتانیـا، 

در  چیـن  چشـمگیر  رشـد  بـه  خـود  نشسـت 

عرصه هـای نظامـی و اقتصـادی ظـرف ۴۰ سـال 

پرداخته انـد. گذشـته 

بـه بـاور آن هـا، کشـورهای صنعتـی غـرب بایـد 

زیرسـاخت های  در  رسمایه گـذاری  طریـق  از 

اقتصـادی کشـورهای دیگـر اقـدام بـه رقابـت بـا 

چیـن منـوده و مانـع از افزایـش نفـوذ این کشـور 

در جهـان گـردد.

بایـد یـادآور شـد کـه چیـن بـرای افزایـش نفـوذ 

خـود در جهـان هـزاران میلیـارد دالـر در پـروژه 

زیرسـاخت های کشـورهای  و در  ابریشـم  جـاده 

ایـن  از  و  کـرده  مختلـف جهـان رسمایه گـذاری 

ایـن کشـورها  در  خـود  نفـوذ  دامنـه  بـر  طریـق 

اسـت. افـزوده 

در  هفـت  جـی  کشـورهای  رهـران  و  رسان 

نشسـت خـود در جنوب بریتانیـا جمهوری خلق 

چین را چالشـی بـزرگ برای جهان دانسـته اند. 

پرداخنت به رشـد چشـمگیر چین در عرصه های 

اقتصـادی و نظامـی و نفوذ این کشـور در جهان 

از جملـه مسـائل ایـن نشسـت بوده اسـت.

از دیگـر  کانـادا  تـرودو، نخسـت وزیر  جاسـتین 

رهران کشـورهای گـروه هفت درخواسـت کرده 

اسـت در برابـر چالش هـای برخاسـته از عملکرد 

پیـش  در  مشـرکی  رویکـرد  جهـان،  در  چیـن 

گیرند.

بـا  جـون   ۱۳ یکشـنبه  روز  رویـرز  خرگـزاری 

انتشـار گزارشـی بـه واکنـش چیـن به اظهـارات 

رهـران کشـورهای گـروه هفـت پرداخته اسـت.

سـخنگوی سـفارت چین در بریتانیـا اعام کرده 

اسـت کـه »ایامی کـه تصمیامت جهانی توسـط 

می شـد،  دیکتـه  کشـورها  از  کوچکـی  گـروه 

مدت هاسـت کـه سـپری شـده اسـت.«

از کشـورها  چیـن گفتـه اسـت گـروه کوچکـی 

براننـد  حکـم  جهـان  بـر  منی تواننـد  دیگـر 

اظهـارات  بزننـد.  رقـم  را  جهـان  رسنوشـت  و 

سـخنگوی سـفارت چیـن در بریتانیـا واکنشـی 

بـه اظهارات جـو بایدن و رسان دیگر کشـورهای 

جـی هفـت مبنـی بـر مقابلـه بـا نفـوذ دم افـزون 

گفتـه می شـود یـک داکـر و همچنیـن چند نفر 

از کادر درمانـی شـفاخانه یـاد شـده نیـز در بیـن 

بوده انـد. حملـه  ایـن  قربانیـان 

خرگـزاری "تسـنیم" بـه تصویرهایی اشـاره کرده 

حملـه  از  "الجزیـره"  خـری  شـبکه  کـه  اسـت 

"الشـفاء" منتـر کـرده  بـه شـفاخانه  موشـکی 

اسـت.

آملانی زبـان  رادیـوی  دیگـر  سـوی  از 

بـا  جـون   ۱۳ یکشـنبه  روز  "دویچلندفونـک" 

کشـته  از  ارتبـاط  همیـن  در  گزارشـی  انتشـار 

ایـن  اثـر  در  کـودک  عـده ای  شـدن  مجـروح  و 

اسـت. داده  خـر  حمـات 

خرگـزاری رسـمی سـوریه، "سـانا" اعـام کـرده 

اسـت که حمله موشـکی از مناطق تحت کنرل 

گرفتـه  صـورت  اسـد  دولـت  مخالـف  نیروهـای 

است.

ایـن در حالـی اسـت کـه نیروهـای دموکراتیـک 

سـوریه اعـام کرده اند که در حمـات اخیر هیچ 

نقـش و مسـئولیتی نداشـته اند.

و  مسـکونی  منطقـه  یـک  بـه  موشـکی  حملـه 

همچنیـن بـه یـک شـفاخانه در عفریـن، واقع در 

شـامل سـوریه باعث کشـته و مجروح شدن ده ها 

نفـر شـد. نیروهـای دموکراتیـک سـوریه هرگونـه 

نقشـی در حملـه بـه شـهر کردنشـین عفریـن را 

کرده انـد. تکذیـب 

کنرل شـهر کردنشـین عفرین برعهـده نیروهای 

نظامـی ترکیـه اسـت. در اثـر حملـه موشـکی بـه 

عفریـن واقع در شـامل حلب عده ای از سـاکنان 

ایـن شـهر و از جملـه تعـدادی از کادر درمانـی 

کشـته و مجـروح شـده اند.

روز یکشـنبه ۱۳ جـون شـهر عفریـن، واقـع در 

شـامل حلـب هـدف چنـد حملـه موشـکی واقـع 

و  مسـکونی  منطقـه  یـک  می شـود  گفتـه  شـد. 

همچنیـن شـفاخانه "الشـفاء" هـدف ایـن حمله 

بوده انـد. موشـکی 

خرگزاری هـا از کشـته شـدن دسـت کم ۱۶ نفـر 

در جریـان ایـن حملـه موشـکی خـر داده انـد. 

لنـدن  در  سـوریه  بـر  حقـوق  دیده بـان  دفـر 

نکـرده  اعـام  را  حملـه  ایـن  مجروحـان  شـامر 

اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه رسـانه های جمهـوری 

و  العـامل  خـری  شـبکه  از  نقـل  بـه  اسـامی 

تعـداد  الجزیـره،  خـری  فرسـتنده  همچنیـن 

و  نفـر   ۱۸ دسـت کم  را  حملـه  ایـن  قربانیـان 

شـامر مجروحـان را ۳۳ نفـر اعـام کـرده اسـت. 

بنزما: 100 درصد آماده ام؛ امباپه فوق العاده است

فوتبال: تیم ملی بانوان افغانستان، تاجیکستان را یک بر صفر شکست داد

بـا نشـت اطاعـات آگاه نبـود." بـه گـزارش نیویـورک تایمـز آن 

دسـتورها قبـل از رشوع کار ویلیـام بـار صـادر شـده بـود. گزارش 

مـی شـود آدام شـیف که اکنـون رئیس کمیتـه اطاعاتی مجلس 

مناینـدگان اسـت و اریک سـوال ِول از اعضای ایـن کمیته هدف 

بودنـد. آقـای شـیف گفـت کـه ایـن تحقیقـات "فقـط رشوع کار" 

اسـت و خواسـتار بررسـی وسـیع تـر "سوءاسـتفاده از قـدرت در 

هدفگیـری اعضـای کنگـره و رسـانه هـا" از سـوی وزارت عدلیـه  

دوران ترامـپ شـد. دیویـد ویلیـس خرنـگار بـی بـی سـی در 

مکـررا  عدلیـه   وزارت  هرچنـد  گویـد  مـی  شـاملی  امریـکای 

تحقیقاتـی دربـاره نشـت اطاعاتـی انجـام مـی دهـد، امـا ایـن 

تحقیقـات بـه نـدرت شـامل اعضـای کنگـره مـی شـود. نیویورک 

تایمـز می نویسـد که دریافـت رکوردهای تلفنی ایـن منایندگان 

از اپـل باعث نشـد کـه درز اطاعات مربوط به تحقیقات روسـیه، 

بـه دمکـرات هـا گـره زده شـود.

بـود  توانسـته  همچنیـن  عدلیـه  وزارت  گـزارش  ایـن  براسـاس 

رشکـت اپـل را از مطلـع کردن ایـن منایندگان منع کند. دسـتور 

سـکوت در ایـن زمینـه امسـال منقضـی شـد و رشکـت اپـل مـاه 

پیـش ایـن مناینـدگان را از ماجـرا آگاه کـرد.

دولـت جـو بایـدن، رئیـس جمهـور کنونـی امریـکا، اقـدام وزارت 

عدلیـه  دولـت قبلـی را "تـکان دهنـده" توصیـف کـرد.

نیویـورک تایمـز گـزارش مـی دهـد کـه سـارنوالی هـای وزارت 

عدلیـه  در سـال هـای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ - زمانـی کـه جف ِسِشـنز 

مدیـر آن بـود - بـه اپـل دسـتور تحویـل ایـن اطاعـات را دادنـد.

گـزارش مـی شـود کـه آنها بـه دنبـال منبع گـزارش هـای خری 

دربـاره متـاس هـا میـان روسـیه و افـراد مرتبط بـا دونالـد ترامپ 

رئیـس جمهـور وقـت امریـکا بودنـد. در آن زمان کنگـره، از جمله 

موضـوع  ایـن  دربـاره  تحقیـق  مشـغول  آن،  اطاعاتـی  کمیتـه 

بودنـد. مایـکل هوروویتـز بـازرس کل وزارت عدلیـه  مـی گویـد 

کـه دفـر او بررسـی "اسـتفاده از احضاریـه ها و سـایر مجوزهای 

قانونـی بـرای دسـتیابی به رکورد متـاس های" اعضـای کنگره را 

رشوع کرده اسـت. پیشـر چاک شـومر رهر دمکرات های سـنا 

و دیـک ِدربیـن رئیس کمیته قضایی سـنا گفتند که جف سشـنز 

و همچنیـن ویلیـام بـار، کـه در دوران ریاسـت جمهـوری دونالـد 

ترامـپ وزیـر عدلیـه  بودنـد، باید شـهادت دهند.

آقـای بـار در گفتگـو بـا نریـه پولیتکـو گفـت او در زمـان وزارت 

از "درخواسـتی بـرای دریافـت رکـورد اعضـای کنگـره در ارتبـاط 

ترامـپ  دولـت  هـای  مقـام  تـاش  دربـاره  امریـکا  عدلیـه  وزارت 

بـرای کسـب رکـورد متـاس هـای تلفونـی چهـره هـای ارشـد حزب 

دموکـرات تحقیـق مـی کند. گزارش هایی منتر شـده اسـت دایر 

بـر اینکـه وزارت عدلیـه دولـت ترامـپ بـه رشکت اپـل دسـتور داده 

بـود رکـورد متـاس های تلفونـی برخی از دمکـرات هـا را در اختیار 

دولـت قـرار دهـد. دو عضـو کمیتـه اطاعاتـی مجلـس مناینـدگان 

مـی گوینـد کـه رکوردهای مربوط بـه متاس هایی که آنهـا با آیفون 

خـود داشـتند تحویـل دولـت ترامـپ داده شـده بـود. یـک مقـام 

بانـو،  دوچرخه سـواران  نیـز  گذشـته  روز 

مسـیرهای دروازۀ بنـد امیـر تـا دو راهی ماغام 

را  راه  کیلومـر   ۵۲ بـه  نزدیـک  فاصلـۀ  بـه  را 

یلـدوز  کـه  کردنـد  رکابزنـی  جـاده،  بخـش  در 

هاشـمی، مقـام نخسـت را بـه خـود اختصـاص 

داد.

سـواری  بایسـکل  فدراسـیون  مسـؤوالن 

می گوینـد کـه قـرار اسـت رقابت هـای دوچرخـه 

دومـاه  از  کمـر  تـا  مـردان  بخـش  در  سـواری 

دیگـر بـه میزبانـی والیت هـای ننگرهـا، لغـامن، 

شـوند. برگـزار  پنجشـیر،  و  پـروان  کاپیسـا، 

خوبـی داریـم و اگـر به مترینـات برگشـته ام یعنی 

خـوب  حـامل  اسـت.  شـده  برطـرف  مصدومیتـم 

اسـت، بـه خوبی بدنسـازی کـرده ام و 100 درصد 

ام.« آمـاده 

متجیـد از کیلیـان امباپـه:» بـازی هـای کیلیـان را 

از تلویزیـون دیـده بـودم و در رده باشـگاهی نیـز 

مقابـل هـم بـازی کـرده بودیـم و حـاال کنـار هـم 

بـرای تیـم ملـی بـازی مـی کنیـم. او جـوان اسـت 

ولـی همیـن حاال هم جـزو بهرین های دنیاسـت.

بـه خاطـر سـن انـدک و کیفیـت باالیـی کـه دارد، 

دنیـا  بازیکـن  بهریـن  روزی  کـه  دارم  اطمینـان 

خواهـد شـد. بـازی کنـارش لـذت بخـش اسـت و 

مـی توانـد در هـر لحظـه و بـرای هـر تیمـی تفاوت 

هـا را رقـم بزنـد. او مثـل مـن بـا یـک تـک رضبـه 

مـی توانـد کار را متام کند. رسیع اسـت، راه پیروز 

شـدن را مـی دانـد و در مجمـوع بازیکـن بسـیار 

مهمـی بـرای فرانسـه محسـوب مـی شـود.«

دومین دور رقابت دوچرخه سواری کوهستانی 

بـا  جـوزا(   ۲۳ )یک شـنبه،  دیـروز  بانـوان 

قهرمانی نرسین سـادات، دوچرخه سـواری 

از بامیـان بـه فرجام رسـید.

ایـن رقابـت دیـروز میـان ۲۰ دوچرخه سـوار 

از والیت هـای کابـل و بامیـان بـه میزبانـی 

ورزشـکاران  و  بـود  شـده  برگـزار  بامیـان، 

فاصلـۀ ۱۲ کیلومـر را از مسـیرهای تالـه و 

نیـک و کـوه اژدهـا را پیمودنـد.

نرسیـن سـادات از بامیـان در ایـن رقابـت، 

بـه مقـام نخسـت رسـید.

آملـان  بـا  بـازی  بـرای  مشـکلی  بنزمـا  کریـم 

بـازی و متریـن کنـار  از  ایـن روزهـا  نـدارد و 

بـرد. مـی  لـذت  امباپـه  کیلیـان 

کریـم بنزمـا 5 روز پیش در مسـابقه تدارکاتی 

فرانسـه برابـر بلغارسـتان کـه بـه پیـروزی 0-3 

شـاگردان دیدیـه دشـان انجامیـد، بـه دلیـل 

مصدومیـت زانـو مجبـور بـه تـرک زمیـن بازی 

. شد

بنزمـا در دقیقـه 39 ایـن بـازی، کـه آخریـن 

مسـابقه تیـم ملـی فرانسـه پیـش از دیـدار بـا 

آملـان در رقابـت هـای یـورو 2020 بـود، از 

کادر فنـی خواسـت تـا او را تعویـض کننـد.

در حالـی کـه شـایعاتی مبنـی بـر اینکـه بنزما 

یـورو 2020 را از دسـت خواهـد داد شـنیده 

مـی شـد امـا او روز گذشـته به مترین فرانسـه 

بـرای  مشـکلی  شـود  مشـخص  تـا  بازگشـت 

نـدارد. دیـداری کـه سـه  برابـر آملـان  بـازی 

شـنبه شـب برگـزار خواهـد شـد.

بنزمـا در مـورد آخریـن وضعیـت خـود بـه تلـه 

دیـروز  و  اسـت  خـوب  حـامل  گفـت:»  فـوت 

بـه مترینـات برگـردم. دیگـر دردی  توانسـتم 

اسـت  ممکـن  اینکـه  بـه  هـم  هرگـز  و  نـدارم 

فکـر منـی  بدهـم،  از دسـت  را  یـورو 2020 

کـردم. برابـر بلغارسـتان یـک لحظه احسـاس 

درد شـدیدی کـردم و نیـازی نبـود دیگـر در 

زمیـن مبانـم. سـپس درد کمـر شـد و حـاال 

بسـیار  پزشـکی  تیـم  نـدارم.  مشـکلی  دیگـر 

دست کم 1۶ نفر در اثر حمله موشکی 
به عفرین سوریه کشته شدند 

مازون  آ ر  بنیانگذا همراهــی  بــرای  فردی 
پرداخت لر  دا میلیــون   ۲۸ فضا   به  ســفر  در 

ازبیکسـتان و قرغزسـتان، برگزار شـده اند. ایـن رقابت هـا میان تیم هـای افغانسـتان، ایران، تاجیکسـتان، 

دومیـن  در  کشـور  بانـوان  سـال   ۲۰ زیـر  فوتبـال  ملـی  تیـم 

شـنبه  را  تاجیکسـتان  آسـیا،  مرکـز  رقابت هـای  در  دیـدارش 

داد. بـر صفـر، شکسـت  یـک  شـب )۲۲ جـوزا( 

تنهـا گـول ایـن بـازی را زهـرا فـوالدی، مهاجم تیم ملی کشـور 

در دقیقـۀ هفدهـم نیمـۀ نخسـت، به مثر رسـانید.

قرار اسـت ملی پوشـان کشـور به روزهای دوشـنبه و سه شـنبه 

همیـن هفتـه، بـه ترتیب در برابـر تیم های ایران و قرقیزسـتان، 

رقابـت کنند.

پیـش از ایـن، ملـی پوشـان کشـور در نخسـتین بازی شـان در 

ایـن رقابـت هـا، با نتیجـۀ پرگول یـازده بر صفر، به ازبیکسـتان 

تن بـه شکسـت داده بودند.

هم اکنـون، ملـی پوشـان کشـور در جـدول این رقابت ها با سـه 

امتیـاز، در جایگاۀ سـوم قـرار گرفته اند.

ایـن رقابت هـا روز چهارشـنبه هفتـۀ گذشـته آغـاز شـد و بـرای 

یـازده روز، ادامـه خواهنـد داشـت.

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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بـرای  کـه  گفتـه  افغانسـتان  مالـداری  و  زراعـت  وزارت   

صـادرات میوه هـای خشـک و تازه بـه بازارهـای بین املللی 

تـاش مشـرک خـود را بـا وزارت صنعـت و تجـارت از بهـر 

در  تـازه  و  خشـک  میوه هـای  بسـته بندی  مراکـز  ایجـاد 

زون هـای مختلـف کشـور آغـاز کـرده اسـت.

آزادی  رادیـو  بـه  زراعـت  وزارت  سـخنگوی  رسـتمی  اکـر 

گفـت ایـن مرکزهـا بـرای آن ایجـاد می شـوند تـا میوه هـای 

خشـک و تـازه افغانسـتان برابـر بـا معیارهـای جهانـی در 

آنهـا بسـته بندی شـوند. او گفـت که محصوالت افغانسـتان 

از شـهرت خوبـی در متـام بازارهـای جهان برخوردار اسـت 

 طیبـه و فاطمـه قاه قـاه می خندیدند 

و فـرش رسخـی که قرار بـود برای روز 

منایـش فلـم پهـن شـود، -بـدون اینکـه بـه الیحـه وظایـف 

خـود فکـر کنند- جـارو می کردند و گاهی هم شـوخی های 

کودکانـه. پشـت متامـی حرکاتشـان »امیـد« بـود. امیـدی 

که دو روز بعد در آتش تروریسـم سـوخت و خاکسـر شـد.

صحـرا کریمـی، رئیـس افغـان فلـم روز یکشـنبه 23 جـوزا 

در صفحه فیسـبوکش نوشـته اسـت: »جسـم های سوخته و 

تکه تکـه شـده فاطمه محمـدی و طیبه موسـوی دو کارمند 

انیمیشـن  بسـت های  شـامل  تازگـی  بـه  کـه   افغان فلـم  

توسـط  عدلـی  طـب  در  بودنـد؛  شـده  چهـره  طراحـی  و 

شـد.  داده  تشـخیص  خانواده هایشـان 

خانـم کریمـی در توصیـف این دخر نوشـته اسـت: »جوان 

انیمیشـن  پـروژه  روی  و   زندگـی  بـه  امیـد  از  پـر  و  بودنـد 

»افسـانه های افغانسـتان« بـرای کـودکان کار مـی کردند.«

فاطمـه و طیبـه، همـراه بـا شـش مسـافر دیگـر عـر روز 

موتـر  دو  بـر  تروریسـتی  حملـه  اثـر  بـر  جـوزا   22 شـنبه 

مسـافربری جـان باختنـد. ایـن دو دخـر در موتـری بودند 

کـه بعـد از انفجـار، در آتـش سـوخت.

امـا منت هـا و گایه هایـی کـه بعـد از کشـته شـدن ایـن دو 

کارمنـد اداره افغان فلـم منتـر شـده اسـت، حاکـی از آن 

اسـت کـه آنـان قبـل از اینکـه در آتـش تروریسـم خاکسـر 

شـوند، در آتـش تعصـب می سـوختند.

رئیـس افغـان فلـم نوشـته اسـت کـه »طیبـه و فاطمـه از 

افغـان فلـم شـده بودنـد. هـر دو  آزاد وارد  طریـق رقابـت 

از قـوم هـزاره بودنـد. امـا چهـار تـن از کارمنـدان قدیمـی 

افغـان فلـم )قـوم تاجیـک( بـه اداره امـور از مـن شـکایت 

صحـرا  اینکـه  دیگـر،  تهمت هـای  کنـار  در  بودنـد  کـرده 

اسـت.« کـرده  پُـر  هـزاره  را  افغان فلـم   کریمـی 

وی همچنـان کـه از ایـن افراد نـام  می برد »اعظم همسـفر، 

قـادر آریایـی، موسـی دکویـی، عبدالله نبی کسـانی بودند 

کـه امضـا کـرده بودنـد کـه رییـس افغـان فلـم بسـت هـا را 

هـزاره پُـر کرده اسـت و قومـی و مذهبی برخـورد می کند.«

خانـم کریمـی خطـاب بـه این افراد نوشـته اسـت که » حاال 

و تاش هـا بـرای بازاریابی بیشـر بـه میوه های افغانسـتان 

دلیـل  بـه  کـه  گفـت  همچنیـن  رسـمتی  دارد.  ادامـه 

محصـوالت  کشـورها،  برخـی  در  غیرمعیـاری  بسـته بندی 

افغانسـتان بـا هزینـه پاییـن فروخته می شـود، اما بـا ایجاد 

ایـن مرکزهـای بسـته بندی، مشـکل در ایـن زمینـه از میان 

بـادام،  زعفـران،  زراعـت،  وزارت  گفتـه  بـه  رفـت.  خواهـد 

کشـمش، پسـته و زردآلـوی خشـک از مهم تریـن صـادرات 

و  اروپایـی  کشـورهای  بـر  افـزون  کـه  اسـت  افغانسـتان 

دیگـر کشـورها بازارهـای خوبـی در چیـن، هند، عربسـتان 

سـعودی، تاجیکسـتان و قزاقسـتان دارد.

خـوش باشـید؛ ایـن دو هـزاره ای کـه جای شـا را پـر کرده 

بـود در انفجـار سـوختند؛ جای شـا فراخ و باز شـد.«

شـاری زیـاد از کاربـران شـبکه های اجتاعـی، بـا نـر 

برخـی از کارهـای هـری و تصاویـر آنان، از فاطمـه و طیبه 

بـه نیکـی و خوبـی یـاد کرده انـد.

نیـز  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  رسپرسـت  زهیـر،  طاهـر 

گفتـه کـه از جـان باحـنت ایـن دو دخـر جـوان بـه شـدت 

متاثـر شـده اسـت.

ریاسـت  معـاون دوم  دفـر،  ریاسـت  معـاون  زهـرا سـپهر، 

جمهـوری نیـز در صفحـه فیسـبوک خـود، طیبـه موسـوی، 

و  خوانـده  سـیناگر«  »بانـوی  را  قربانیـان  ایـن  از  یکـی 

نوشـته کـه او متولـد سـال ۱۳۷۷در تهـران ایـران بـود و 

در سـال ۱۳۹۴ بعـد از گذرانـدن آزمـون رسارسی کنکـور 

در دانشـکده هرهـای زیبـای کابـل در بخـش هرهـای 

یافـت. راه  منایشـی 

در روزهـای گذشـته پنـج حملـه تروریسـتی بـر پنـج موتـر 

ایـن  در  اسـت.  شـده  انجـام  کابـل  غـرب  در  مسـافربری 

زخمـی  دیگـر   30 از  بیـش  و  کشـته  تـن   30 حمـات 

شـده اند. یـک زن خرنـگار همـراه بـا خواهر و مـادرش نیز 

در ایـن انفجارهـا قبـا کشـته شـده بودنـد.

مناطـق هزاره نشـین غرب کابل در روزهای گذشـته شـاهد 

انفجارهـای هدفمنـد اسـت کـه بیشـر هـدف قومـی بـوده 

اسـت. هزاره هـا، عمدتـا شـیعه و یکـی از گروه هـای بـزرگ 

قومی کشـور هسـتند که در سـال های اخیر هدف حمات 

هدفمنـد قـرار گرفتـه انـد. در روزهـای اخیـر، شـاری از 

کاربـران شـبکه های اجتاعـی بـا هشـتگ »به نسل  کشـی 

هزاره هـا پایـان دهیـد« # StopHazaraGenocide طوفان 

توییـری بـه راه انداختنـد که ترنـد توییر در افغانسـتان و 

شـاری از کشـورها شد.

رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری نیز به حمات 

و  داده  نشـان  واکنـش  کابـل  غـرب  در  اخیـر  تروریسـتی 

طرحـی را بـا هاهنگـی مـردم بـرای تامیـن امنیـت غـرب 

کابـل، تهیـه کـرده بـود. ایـن طـرح تاکنـون عملـی نشـده 

است.

تالش ها برای صادرات 
میوه های خشک و تازه افغانستان به بازارهای جهانی 

مرگ دو دختر جوان؛
 از سوختن در آتش تعصب تا خاکستر شدن در تروریسم  

بـه بیاری هـای مزمـن، تطبیـق خواهـد شـد. به گفته رسپرسـت 

وزارت صحت عامه، بسـرها، تجهیزات طبی و پرسـونل صحی در 

۶۰ تـا ۷۰ درصـد شـفاخانه هـای کووید۱۹، تـا دو برابـر افزایش 

یافتـه اسـت. او هرچنـد اذعـان کـرد کـه کمبـود آکسـیجن یـک 

نگرانـی اسـت، امـا افـزود کـه وزارت صحت عامـه در ۴ شـفاخانه 

اختصاصـی کوویـد۱۹، در کابـل دسـتگاه های تولیـد آکسـیجن 

را طـی دوهفتـه اخیـر نصـب منـوده و از آن اسـتفاده می شـود.

آنکـه هـم اکنـون در چنـد والیـت  بـه  بـا اشـاره  آقـای مجـروح، 

دسـتگاه هـای تولید آکسـیجن فعال شـده اسـت ابـراز امیدواری 

منـود، ۱۰ دسـتگاه تولیـد آکسـیجن که از سـوی یونسـیف اخیرا 

بـه کابـل انتقـال یافتـه، بـه زودی از سـوی ایـن موسسـه در ۱۰ 

والیـت مـورد نظـر انتقـال، نصـب و مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.

وی بیـان داشـت کـه همچنـان کشـورهای همسـایه بـه شـمول 

ازبکسـتان و تاجیکسـتان ابـراز آمادگی کرده اند کـه روزانه ۳۰۰ 

تـا ۵۰۰ بالون آکسـیجن به افغانسـتان فراهم می کننـد. از ایران 

۴۵۰۰ بالـون آکسـیجن خریـداری شـده و ایـن کشـور همچنـان 

ایـران  از  آکسـیجن  بالـون   500 و  4هـزار  کـه  اسـت  گفتـه 

شـد. خواهـد  کشـور  وارد  زودی  بـه  شـده  خریـداری 

خـاف  خـودش  ایـن  کـه  انـد  کـرده  ایجـاد  هاهنگـی  مرکـز 

حفاظـت از میـراث هـای فرهنگـی مـی باشـد.

وی افـزود در ولسـوالی هایـی که در کنرول طالبان می باشـد، 

کندنـکاری غیرقانونـی صـورت مـی گیـرد کـه از اثـر آن، آبـدات 

تاریخـی در تهدیـد جدی قـرار دارد.

رئیـس آدارۀ حفاظـت از میـراث های فرهنگی در بلـخ، افزود که 

در انفجار یکشـنبه گذشـته در ولسـوالی بلخ، ساختان مسجد 

تاریخـی خواجـه پارسـا نیز آسـیب دیـده اسـت. در همین حال، 

شـورای والیتـی بلـخ نیـز نگـران عـدم امنیـت آثـار تاریخـی می 

باشـد. محمـد افضـل حدیـد رئیـس شـورای والیتـی، بـه پژواک 

گفـت کـه نگرانـی هـای طوالنـی مـدت در مـورد حفـظ آثـار و 

اماکـن تاریخـی در والیـت بلـخ، موجـود اسـت. بـه گفتـۀ وی، 

درگیری هـای اخیـر نگرانـی هـای مـردم را دیگـر هـم افزایـش 

هـم  غیرقانونـی  هـای  کندنـکاری  مناطـق،  برخـی  در  و  داده 

گـزارش می شـود.

حدیـد افـزود: “ایـن نگرانی هـا را مردم، به ویژه شـخصیت های 

فرهنگـی، بـا مـا رشیـک سـاخته انـد کـه در مناطـق جنگـی، 

کندنـکاری هـای غیرقانونـی صـورت مـی گیرد.”

وی گفـت کـه میـراث هـای فرهنگـی و آثـار تاریخـی، دارایـی 

 رسپرسـت وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه کشـورهای 

همسـایه به شـمول ازبکسـتان و تاجیکسـتان ابراز آمادگی کرده 

بـه افغانسـتان  بالـون آکسـیجن  تـا ۵۰۰  انـد کـه روزانـه ۳۰۰ 

فراهـم می کننـد. وحیـد مجـروح، دیـروز یکشـنبه )۲۳ جـوزا( در 

یـک نشسـت خـری در کابـل گفـت کـه بسـته هـای واکسـین 

کمـک شـده از جمهـوری خلـق چیـن، تـا اکنـون بـه ۱۳ والیـت 

انتقـال یافتـه و بـه زودی بـه سـایر والیت ها نیـز فرسـتاده خواهد 

شـد. آقـای مجـروح بیـان داشـت که ۷۰۰ هـزار واکسـین کمکی 

چیـن، بـرای حـدود ۳۵۰ هـزار نفـر بـا در نظرداشـت ۶ تـا ۱۰ 

درصـد ضایعـات آن، کفایـت خواهـد کـرد.

بـه  هدفمنـد  گونـه  بـه  واکسـین ها  ایـن  کـه  منـود  تریـح  او 

گروه هایـی کـه بـر اسـاس اسـتندردهای سـازمان صحـی جهـان 

و وزارت صحـت عامـه تعییـن شـده انـد شـامل پرسـونل صحـی، 

پرسـونل نظامـی، معلمیـن، کمپ هـای کوچی هـا و مهاجریـن، 

پرسـونل اداری ادارات دولتـی کـه بـا مراجعیـن به گونه مسـتقیم 

رس و کار دارنـد، اشـخاص باالتـر از سـن ۵۵ سـال و افـراد مبتـا 

 وحیـد مجـروح رسپرسـت وزارت صحـت کشـور 

می گویـد کـه او، همکارانـش و پایـوازان بیـاران 

شـب گذشـته در کنار هم زمانی اشـک ریختند که یک دسـتگاه 

تولیـد آکسـیجن در شـفاخانه افغان جاپـان به فعالیـت آغاز کرد.

آقـای مجـروح روز یـک شـنبه 23 جـوزا در صفحـه فسـبوکش 

نوشـت: »ایـن بـار از درد و غم نـه، بلکه از شـادی، لحظاتی، بعد 

از تـاش زیـاد شـبانه روزی، دسـتگاه تولید اکسـیجن شـفاخانه 

افغـان جاپـان آغـاز به فعالیـت کرد و در اولین لحظات 30 بسـر 

ICU را کـه جدیـداً ایجـاد کـرده ایم به این دسـتگاه وصل شـد.«

وی بـا ابـراز امیـدواری اضافـه می کنـد که تـا سـاعات بعد بخش 

دوم شـفاخانه و یـک تـا دو روز دیگـر، 150 بسـر دیگـر در ایـن 

شـفاخانه به دسـتگاه تولید اکسـیجن مرکزی وصل خواهد شـد. 

ایـن درحالیسـت کـه طبـق آمـار رسـمی وزارت صحت در شـبانه 

روز گذشـته 85 تن از بیاران کرونا در افغانسـتان در گذشـته و 

1 هـزار و 597 تـن دیگـر جدیـدا به این بیاری مبتا شـده اند.

بزرگریـن  بـه  کشـور  در  اخیـر  روزهـای  در  آکسـیجن  کمبـود 

مشـکل مبـارزه بـا پاندمـی کرونـا مبـدل شـده اسـت. در همیـن 

حـال عثـان طاهـری معـاون سـخنگوی وزارت صحـت کشـور 

 مسـئوالن امـور فرهنگـی، شـورای والیتی و چهره هـای فرهنگی 

در بلـخ، نگـران انـد کـه بـه دلیـل ناامنـی هـای اخیـر در ایـن 

والیـت، تعـدادی از اماکـن تاریخـی و میـراث هـای فرهنگی، در 

معـرض خطـر قـرار دارنـد. آنهـا مـی خواهنـد کـه آثـار تاریخـی و 

میـراث هـای فرهنگـی، ملکيـت ملـت افغانسـتان اسـت و طـرف 

هـای درگیـر در جنـگ، بایـد از آنهـا محافظـت کننـد.

آنهـا افزودنـد کـه در برخـی مناطـق بلـخ، مکانهـای تاریخـی بـه 

عنـوان مراکـز جنگـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد.

مقامـات دولتـی بلـخ نیـز ایـن نگرانـی هـا را به جـا مـی خوانند؛ 

امـا میگوینـد کـه آنها برای جلوگیری از آسـیب دیـدن این آبدات 

تاریخـی، متـام تـاش خـود را انجام مـی دهند.

فرهنگـی  هـای  میـراث  حفـظ  اداره  رئیـس  حکیـم  شـامحمد 

مزاررشیـف، در گفتگـو بـا آژانـس خری پـژواک گفت کـه برخی 

آثـار تاریخـی در بلـخ، در معـرض خطر جدی تخریب قـرار دارند.

وی افـزود کـه بسـیاری ایـن میـراث هـای فرهنگی، بـه دلیل بی 

پروایـی طـرف هـای درگیر جنگ، آسـیب مـی بینند.

از دارایـی هـای  موصـوف گفـت: “متأسـفانه در بعضـی جاهـا 

تاریخـی مـا بـه عنـوان میدانهـای جنـگ اسـتفاده مـی شـود؛ به 

عنـوان مثـال، در قلعـۀ تاریخـی باالحصـار بلـخ، نیروهـای افغان 

هفتـه دو تانکـر آکسـیجن مایـع بـه هرات می فرسـتد. رسپرسـت 

وزارت صحـت عامـه هشـدار داد کـه مـوج سـوم کرونـا هنوزهـم 

بـا رسعـت زیـاد در حـال گسـرش اسـت و آمارهـای دو هفتـه 

اخیـر نشـان می دهـد کـه میـزان واقعـات مثبـت و تلفـات ناشـی 

از ایـن ویـروس روبـه افزایـش نهـاده اسـت. او بـار دیگـر از مـردم 

درخواسـت کـرد کـه بـه توصیـه هـای صحـی وزارت صحـت عامه 

بـه منظـور جلوگیـری از گسـرش ایـن ویـروس همـکاری کننـد و 

باپوشـیدن ماسـک، رعایت فاصله اجتاعی، جلوگیری از دسـت 

دادن و روبوسـی و شسـنت مکـرر دسـتان شـان بـا آب و صابـون، 

خـود و دیگـران را از مصـاب شـدن بـه ویـروس مهلـک کرونـا در 

نگهدارند. امـان 

آقای مجروح، بسـنت مکاتب، دانشـگاه ها، کورس های آموزشـی، 

تاالر های عروسـی، مراکز ورزشـی، حوض های آب بازی و سـایر 

مراکـز تجمـع را، روی کاهـش واقعـات و یـروس کرونـا تاثیـر گذار 

دانسـت، امـا افـزود کـه بـرای اثبـات آن بـه یک تـا دو هفتـه زمان 

نیاز اسـت. 

دو روز پیـش کشـور ازبیکسـتان یک هـزار بالـون آکسـیجن بـه 

هـدف مبـارزه بـا ویـروس کرونـا بـه افغانسـتان کمـک کـرد.

ملـت افغانسـتان اسـت؛ همـه طرف ها بایـد در محافظـت از آنها 

مسـئولیت خـود را ادا کننـد. روشـن روشـنا فعـال امـور فرهنگی 

در مـزار رشیـف نیـز بـه پـژواک گفـت کـه بسـیاری از بناهـای 

تاریخـی، در جنگهـای اخیـر آسـیب دیـده یا بـه طـور غیرقانونی 

آثـار  برخـی  کـه  گفـت  همچنیـن  وی  شـوند.  مـی  کندنـکاری 

تاریخـی، بـه طـور جدی به بازسـازی نیـاز دارند؛ امـا او گفت که 

بـه دلیـل جنـگ، بـه آن رسـیدگی شـده منـی توانـد.

او افـزود: “قـرار بـود کـه خانقـاه موالنـا جـال الدیـن بلخـی در 

ولسـوالی بلـخ بازسـازی شـود؛ امـا متأسـفانه منطقـۀ یادشـده 

ناامـن شـده و از اثـر آن، امـور بازسـازی ایـن بنـا بـه تعلیـق در 

آمـده اسـت.” مسـئوالن ادارۀ اطاعـات و فرهنـگ بلـخ نیـز ابراز 

نگرانـی میکننـد کـه برخـی دارایـی ها و آبـدات تاریخـی  در این 

والیـت، در معـرض تهدیـد قـرار دارنـد.

عطامحمـد سـاهو آمـر اطاعات و فرهنـگ بلخ، پـژواک گفت که 

برخـی آثـار تاریخـی طـی چنـد سـال گذشـته بـه دلیـل جنگ و 

کمبـود بودجـۀ خـاص، در حـال تخریب شـدن قـرار دارند.

بـه گفتـۀ وی، از جملـه عوامـل دیگـر، آفـات طبیعـی در برخـی 

مناطـق نیـز صدمـات جـدی بـه دارایی هـای تاریخـی وارد کرده 

اسـت. سـاهو افـزود کـه آنهـا بـا بیشـر شـدن جنگهـا در برخـی 

ولسـوالی هـای ایـن والیـت، به شـدت نگـران آسـیب دیـدن آثار 

تاریخـی هسـتند. وی از نیروهـای حکومتـی و طالبـان خواسـت 

کـه بـه حفاظـت از مناطق و آثار تاریخی، توجه بیشـری داشـته 

مـورد  در  نگرانـی  بلـخ  والیـت  مقـام  هیمـن حـال،  در  باشـند. 

تخریـب شـاری از آثـار و آبـدات تاریخـی در این والیـت را به جا 

خوانـد. منیـر فرهـاد سـخنگوی والـی بلـخ، بـه پـژواک گفـت که 

جنـگ هـای اخیـر، بـه آثـار تاریخـی افغانسـتان، به ویـژه در بلخ 

آسـیب رسـانده و برخـی از آنهـا در حـال نابـودی اسـت.

آثـار  تواننـد  منـی  آنهـا  جنگـی،  مناطـق  در  فرهـاد،  بیـان  بـه 

تاریخـی را از آسـیب نجـات دهنـد؛ امـا افـزود کـه عـاوه برمتـام 

از  نگهـداری  بـه  متعهـد  بلـخ  محلـی  ادارۀ  موجـود،  مشـکات 

باشـد. مـی  تاریخـی  آبـدات 

گفتنـی اسـت کـه عـاوه بـر بلـخ، در سـایر والیـات هـم، بناهای 

تاریخـی بـه دلیـل جنگ در معرض آسـیب دیدن یـا از بین رفنت 

قـرار دارند. 

وزارت صحت: 
ازبکســتان و تاجیکستان روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ بالون آکسیجن به افغانستان فراهم می کنند  

یک دستگاه تولید آکسیجن در شفاخانه افغان جاپان فعال شد 

ناامنی ها، آثار تاریخی در بلخ را با خطر رو به رو کرده است

 منیژه میرزایی


