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 موج سهمگین کرونا در هند؛ 
دهلی برای مرده سوزی جای 

کافی ندارد

 در درگیری مرزی بین 
تاجیکستان و قرقیزستان ۱۵ 

نفر زخمی شدند
 مـوج دوم سـهمگین و مرگبـار کرونـا در هنـد هنـوز مهـار 
نشـده و در دهلـی، پایتخـت، دیگـر بـرای برگزاری مراسـم 

مرده سـوزی درگذشـتگان کرونـا فضـای کافی نـدارد.
روز پنجشـنبه بـا ابتـای بیش از ۳۸۶ هزار نفر دیگر شـمار 

مبتایان  ...

 خبرگـزاری فرانسـه از درگیـری شـدید مـرزی بیـن 
تاجیکسـتان و قرقیزسـتان خبر داد. قرقیزستان پس از 
شـلیک نیروهـای تاجیـک و حمله به پسـت های مرزی 
ایـن کشـور یک پاسـگاه مـرزی متعلق به تاجیکسـتان 

را تصـرف کرده اسـت...

 مـن قبـل از ایـن از محسـن مخملباف فلم »سـکس 

و فلسـفه« را دیـده بـودم. بـه نظـرم بسـیار جالـب 

آمـده بـود و یادداشـتی هـم در مـوردش نوشـتم کـه 

از همیـن دریچـه بـه نـر رسـید. در فلـم سـکس و 

فلسـفه کارگـردان بـه مقوله هـا و موضوعـات جالبی 

در ایـن بخـش پرداختـه بـود ...

لوگر؛  در  افطار خونین 
2

انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری

جنگجویان طالبان 
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»سفر قندهار«؛ طالبان، 
بنیادگرایی، جنگ و محرومیت 

33 اثر تاریخی برگردانیده شده 
به کشور، به موزیم ملی تسلیم 

داده شد 

هنری

کرونا و آسیب های 
اطالعات گمراه کنند 

 معارف کارا و پاسخگو، 
زمینه ساز رشد و ترقی کشور

جمهوریت، همیاری و 
همسانی با جهان 

در  کرونایـی  بیمـاران  وضعیـت  اخیـر  روزهـای  در   
کشـورهای اطراف افغانسـتان به خصوص در سـه کشور 
هندوسـتان، ایـران و پاکسـتان تبدیـل بـه بحران شـده 
و کرونـا در ایـن کشـورها به شـکل سرسـام آور در حال 
گسـترش اسـت. ابتـای بیـش از ۳۶0هـزار نفـر و جان 

باختـن بیـش از ۳هـزار نفر ...

۳

۳
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سرمقاله

 محمد هدایت را هفت نمازگزار 
 در بغالن

 

خـروج  پشـتبانی  بـرای  کـه  کـرده  اعـام  آمریـکا  ارتـش   

نیروهـای خارجـی از کشـور سیسـتم موشـکی توپخانـه ای با 

تحـرک بـاال )HIMARS( را در کشـور مسـتقر خواهـد کـرد.

ارتـش آمریـکا در صفحـه رسـمی توییرت خـود نوشـته که این 

موشـک ها از دقـت باال درشـب و روز برخوردارنـد و ۴۳ مایل 

بـرد دارنـد. ایـن موشـک ها از کویـت بـه افغانسـتان منتقـل 

می شـود. ایـن موشـک ها چندتایی، سـبک و قابـل پرتاب از 

موتر هـای ویژه اسـت.

در سـال ۲۰۱۸ نیـز ارتـش آمریـکا اعـام کـرده بـود کـه از 

ایـن موشـک ها در والیـت هلمنـد اسـتفاده کـرده و مدعـی 

شـده بـود کـه با شـلیک این نـوع موشـک دسـتکم ۵۰ رهرب 

گـروه طالبـان را کشـته اند.

می تواننـد  و  هسـتند  شـونده  هدایـت  موشـکها  ایـن 

دهنـد. قـرار  هـدف  را  شـده  داده  مشـخصات 

قـرار اسـت کـه خـروج نیروهای خارجـی از کشـور از اول ماه 

مـی آغـاز شـود. آمریـکا اعـام کـرده که بـرای خـروج مصون 

خواهـد  افغانسـتان  بـه  ویـژه  نیـروی   ۶۵۰ نیروهـا،  ایـن 

فرسـتاد و چنـد مبـب افکـن بـی- ۵۲ نیـز در منطقه مسـتقر 

شـده اند.

جـو بایـدن، رئیـس جمهـور آمریـکا، در نخسـتین سـخرنانی 

سـنا  و  مناینـدگان  مجلـس  دو  مشـرتک  نشسـت  در  خـود 

در  جنـگ  پایـان  صـدد  در  آمریـکا  کـه  گفتـه  کنگـره،  در 

اسـت. افغانسـتان 

او ارتـش آمریـکا را بهرتیـن در جهـان خوانـده و افزوده که او 

اولیـن رئیـس جمهـوری آمریـکا در ۴۰ سـال گذشـته اسـت 

کـه فرزنـدش در منطقـه جنگـی خدمـت کرده اسـت.

آقـای بایـدن افـزوده کـه اکنـون شـاری از رسبـازان آمریـکا 

در  نیـز  پدرانشـان  حتـی  کـه  می جنگنـد  افغانسـتان  در 

افغانسـتان جنگیـده بودنـد و شـاری از رسبـازان آمریکایی 

 ۱۱ حادثـه  زمـان  در  دارنـد،  حضـور  افغانسـتان  در  کـه 

بودنـد. نشـده  متولـد  هنـوز  سـپتامرب 

بـه گفتـه او نیروهـای آمریکایـی بعـد از حملـه ۱۱ سـپتامرب 

اسـامه  دربـاره  را  »عدالـت  آمریـکا  و  رفتنـد  افغانسـتان  بـه 

بـن الدن، رهرب شـبکه القاعده اجـرا کرد و تهدید تروریسـتی 

القاعـده را در افغانسـتان کاهـش داده اسـت.«

در  نظامـی  حضـور  سـال   ۲۰ از  بعـد  کـه  کـرده  تاکیـد  او 

نیروهـای  آمریـکا  اکنـون زمـان آن رسـیده کـه  افغانسـتان، 

برگردانـد. بـه خانـه  را  خـود 

آقـای بایـدن تاکیـد کـرده کـه بـا خـروج نیروهـای آمریکایـی 

از افغانسـتان، واشـنگنت توانایـی الزم را خواهـد داشـت کـه 

تهدیدهـا علیـه آمریـکا را از بیـن بـربد.

تهدیدهـای  تاکنـون   ۲۰۰۱ سـال  از  کـه  کـرده  تاکیـد  او 

تروریسـتان فراتـر از افغانسـتان رفتـه و آمریـکا مراقـب ایـن 

اسـت. تهدیدهـا 

در  دیـن  علـای  رسارسی  شـورای   

غنـی  ارشف  محمـد  کـه  ضیافتـی 

رئیـس جمهـور کشـور برگـزار کـرده بـود، گفتنـد کـه 

نیسـت. جهـاد  کشـور،  دشـمنان  جنـگ 

ثـور(   9( پنجشـنبه  روز  شـام  جمهـوری  ریاسـت 

ایـن  در  کـرد.  برگـزار  ارگ  در  را  افطـار  ضیافـت 

ضیافـت محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهور کشـور با 

کـرد. گفتگـو  دینـی  عاملـان 

در ایـن دیـدار رسپرسـت شـورای رسارسی علـای 

افغانسـتان و یکـی از اعضـای شـورای علـای اهـل 

تشـیع صحبـت کردنـد و گفتنـد کـه جنگ دشـمنان 

افغانسـتان، جهـاد نیسـت.

ریاسـت جمهـوری بـا نـر خربنامه ای نوشـته اسـت 

بـه  آنـان ]طالبـان[  کـه عاملـان دینـی گفتنـد کـه 

صلـح هیـچ نـوع اراده ندارنـد و خاطرنشـان کردنـد 

کـه از نظـر اسـام، تروریـزم محکـوم اسـت.

ریاسـت جمهمـوری در خربنامـه اش نوشـته که علا 

از برنامـه صلـح حایـت می کننـد و آتش بـس بـرای 

صلـح را یـک نیـاز مـربم می دانند.

عاملـان دینـی همچنیـن در ایـن مراسـم گفتنـد که 

مسـئولیت علـا، حایـت از دیـن و مـردم و تقویـت 

روحیـۀ قـوای امنیتـی و دفاعـی کشـور اسـت.

رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد  خربنامـه،  از  نقـل  بـه 

جمهـور نیـز ضمـن آرزوی قبولـی طاعـات و عبـادات 

مـردم مسـلان افغانسـتان در مـاه مبـارک رمضـان، 

طـرح  و  اراده  آمادگـی،  صلـح  بـرای  مـا  کـه  گفـت 

داریـم و همچنـان بـرای مبارزه با دشـمنان نیز آماده 

هسـتیم. 

آقـای افـزود کـه اگر پاکسـتان می خواهد به آسـیای 

مرکـزی برسـد، بایـد از صلـح پایـدار در افغانسـتان 

کند. حایـت 

و  نظامـی  مقام هـای  از  هیئتـی  گذشـته؛  هفتـه 

ویـژه  مناینـده  رهـربی  بـه  پاکسـتان  غیرنظامـی 

بـرای  افغانسـتان  بـرای  کشـور  ایـن  وزیـر  نخسـت 

دو روز بـا مقام هـا و سیاسـت گـران کشـور درکابـل 

دیـدار کـرد. این هیئـت اطمینان داد کـه طالبان در 

نشسـت اسـتانبول حضـور معنـادار خواهـد داشـت.

محمدعمـر داوودزی، منایندۀ ویـژۀ رییس جمهور در 

امـور پاکسـتان می گویـد کـه همتای پاکسـتانی اش 

کـه  داده اسـت  اطمینـان  همچنـان  سـفر،  ایـن  در 

طالبـان هم زمـان بـا رشکـت در نشسـت های صلـح، 

بـه کاهـش خشـونت ها و آتش بـس تـن خواهـد داد.

قـرار بـود نشسـت اسـتانبول در مـاه جـاری میـادی 

در ترکیـه برگـزار شـود اما گـروه طالبـان از حضور در 

ایـن نشسـت خـودداری کرد و تـا اخر مـاه رمضان به 

تعویـق انداخت.

محمـد ارشف غنـی رئیس جمهور کشـور در دیدار با 

عاملـان دینـی گفـت کـه افغان ها رسنوشـت خویش 

را خودشـان رقـم می زنند و جمهوریـت به مردم تعلق 

دارد.او خاطرنشـان کـرد کـه بنیـاد قانـون اساسـی 

رشیعت اسـامی اسـت و دو موضوع هویت اسـامی 

و حقـوق بنیادیـن مـردم، غیـر قابل تغییر اسـت.

آمریکا در افغانستان موشک مستقر می کند 
عالمان دینی در دیدار با رئیس جمهور: جنگ دشمنان، جهاد نیست؛ 
غنی: برای صلح طرح و برای جنگ آمادگی داریم 
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 3۰ بازیکن جدید برای تیم ملی 
فوتبال افغانستان برگزیده شدند

 ستاره جدید تیم  ملی فوتبال 
افغانستان پاسپورت این کشور را 

دریافت کرد

ورزشی

 فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان می گویـد، ۳۰ بازیکـن 

جدیـد بـرای تیم ملـی فوتبال کشـور برگزیده شـده اند.

قـرار اسـت ۲۶ تـن آن هـا تیـم ملـی را در کمـپ مترینی 

از بیسـتم تـا سـی ام مـاه می امسـال در امـارات متحدۀ 

سـخنگوی  مشـعوف،  فیـروز  کننـد.  همراهـی  عربـی 

فدراسـیون فوتبـال روز )۹ ثـور(  ...

 حسـین زمانی بازیکـن تـازٔه تیـم ملـی فوتبـال کشـور در 

بازی هـای انتخابـی جام ملت هـای آسـیا و جـام جهانـی 

بـازی خواهـد کـرد. حسـین زمانـی سـتاره جدیـد تیـم  

ملی فوتبال افغانسـتان با حضور در سـفارت افغانسـتان 

در هالنـد، پـس از سـپری کـردن مراحـل اداری بـه طور 

رسـمی پاسـپورت افغانسـتان  ...

کردند تیرباران 



 

 

 

 حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملی کشـور 

بـه  داشـت  غزنـی  والیـت  کـه  سـفری  در 

فرماندهـان امنیتـی و دفاعی کشـور گفته اسـت که دشـمن 

را رسکـوب و منابـع عایداتـی آنـان را بخشـکانید.

آقـای محـب روز پنجشـنبه پنج شـنبه، ۹ثـور، در راس یـک 

هیئـت بلندرتبـه دولتـی بـه والیـت غزنـی رفـت و وضعیـت 

امنیتـی ایـن والیـت را مـورد ارزیابـی قـرار داد.

در ایـن نشسـت والـی، قومانـدان امنیه، رئیـس امنیت ملی 

و قومانـدان قـول اردوی ۲۰۳ تنـدر در رابطـه بـه وضعیـت 

امنیتـی، پیرشفت هـا، مشـکالت و برنامه هـای آینـده ی ایـن 

تفنـگ داران نانشـناس پـر کاکای بسـم الله ایـاق عـادل، 

خربنگار و مسـؤول پیشـین رادیو صدای غور را در این والیت 

کشـتند. بسـم الله عـادل نیـز در حـدود چهارمـاه پیـش در 

رویـداد مشـابه در غور کشـته شـد.

پـدر بسـم الله عـادل می گوید ایـن بـرادر زاده اش که پولیس 

شـفاخانه غـور بـود، پنجمیـن عضـو خانـواده اش اسـت کـه 

از سـوی افـراد امان اللـه بیـک شـام روز چهارشـنبه کشـته 

شده اسـت. عبدالغنـی، گـواه رویـداد گفـت: »یـک نفـر آنجـا 

بـر موتـر سـایکل سـوار شـد؛ مسـلح بـود. آن طـرف تـر هـم 

کسـی افتـاده بـود بـه زمین. صـدا کردم که عسـکر را شـهید 

کردنـد، کمـک کنیـد!« گل محمـد، پـدر بسـم الله عـادل که 

 وزارت امـور داخلـه کشـور می گویـد کـه بـر اثـر انفجـار 

یـک موتـر مملـو از مـواد انفجـاری در شـهر پل علـم مرکـز 

والیـت لوگـر، دسـت کم 30 تـن کشـته و زخمـی شـدند. 

امـا حسـیب الله اسـتانکزی، رئیـس شـورای والیتـی لوگـر 

می گویـد کـه 30 تـن کشـته و بیـش از 60 تـن زخمـی 

شـده اند.

طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت امـور داخلـه بـه روزنامـه 

سـاعت  حوالـی  رویـداد  ایـن  کـه  گفـت  افغانسـتان ما 

پیوسـت.  وقـوع  بـه  ثـور  جمعـه 10  روز  شـام   ۰۷:۰۰

آقـای آریـن گفـت کـه یـک عـراده واسـطه مملـو از مـواد 

انفجـاری در  مربوطـات حـوزه اول مرکـز پل علـم والیـت 

لوگـر انفجـار کرده اسـت که 30 تن کشـته و دیگر زخمی 

تغییـر  احتـاال  آمـار  ایـن  کـه  کـرد  اضافـه  او  شـده اند. 

خواهـد کـرد.

کـه  داده  رخ  انفجـار  کـه  سـاحه ای  »در  کـه  افـزود  او 

تلفـات  دارد.  موقعیـت  شـفاخانه  و  ملکـی  خانه هـای 

ملکـی بـه باشـندگان محل وارد شـده اسـت. شیشـه های 
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 چارواکـي وايـي، امنیتـي ځواکونـو د هوايـي ځـواک پـه 

مالتـړ د کندهـار په میونـد، خاکرېز او ژیړۍ ولسـوالیو کې 

عملیـات کـړي چـې پـه پایلـه کـې یـې د دوو بهرنیانـو پـه 

ګډون ۴۷ وسـله وال وژل شـوي او ۹ نور ټپیان شـوي دي.

بـل خـوا د جګـړې لـه املـه د کندهـار- هـرات الر د میونـد 

او ژیـړۍ ولسـوالیو پـه سـاحه کـې تړلـې ده چـې لـه املـه 

یـې خلـک له سـختو سـتونزو رسه مخ دي. پـه کندهار کې 

د مـي اردو د ۲۰۵ اتـل قـول اردو ویانـد ډګرمـن خواجـه 

یحیـی علـوي پژواک خـربي اژانس ته وویـل، د دغه والیت 

پـه میونـد، ژیـړۍ، پنجوايـي، خاکرېـز او یـو شـمېر نـورو 

ولسـوالیو کـې د امنیتـي ځواکونـو عملیـات دوام لـري. 

هغـه زیاتـه کـړه، په هغـو عملیاتو کې چـې د هوايي ځواک 

پـه مالتـړ په میونـد، خاکرېز او ژیړۍ ولسـوالیو کې شـوي، 

د دوو پاکسـتاين وسـله والـو قـاري حمزه او قـاري حاکم په 

ګډون ۴۷ وسـله وال وژل شـوي او ۹ نـور ټپيان دي. 

دی وايـي، پـه وژل شـوو کـې لـه میونـد څخـه تر لښـکرګاه 

لپـاره د طالبانـو د اخاذیـو مسـوول  پـورې د لویـې الرې 

حاجـي روحـاين او یـو بـل قومانـدان قـاري بسـم اللـه هـم 

شـامل دي.

د ده پـه خـربه، د امنیتـي ځواکونو عملیـات دوام لري چې 

پـه پایلـه کې به یې ګڼې سـاحې له وسـله والـو پاکې يش.

د میونـد ولسـوالۍ یـوې امنیتـي رسچینـې پـژواک خـربي 

اژانـس تـه وویـل، د هوايـي بریدونـو په پایله کې وسـله وال 

د دغـې ولسـوالۍ لـه مرکـز او بـازاره پـه شـا متبـول شـوي 

دي.

رسچینـه زیاتـوي، پـه میونـد کـې تـر دې مهاله پـه مخامخ 

جګـړه او هوايـي بریدونـو کـې ۲۸ وسـله وال وژل شـوي 

دي. د رسچینـې پـه خـربه، لـه درې ورځـو سـختې جګړې 

وروسـته د ولسـوالۍ د مرکـز او بـازار د کالبنـدۍ ګواښ له 

منځـه تللـی خـو جګـړه ال هم روانـه ده.

دغـه رسچینـه وايي، وسـله والو طالبانـو د کندهار تر څنګ 

لـه هلمنـد او اروزګان والیتونـو هـم خپـل جنګیـايل میوند 

تـه راغوښـتي وو څـو دغـه ولسـوايل سـقوط کـړي خـو ونـه 

توانېدل.

یـادې رسچینـې پـه ژیـړۍ ولسـوالۍ کـې هـم د هوايـي 

بریدونـو خـرب ورکړ چـې په پایله کـې يې ۹ وسـله وال وژل 

شـوي دي. بلخوا تېره شـپه په ارغنداب ولسـوالۍ کې هم 

پـر امنیتـي ځواکونـو بریـد او چاودنې شـوې دي. 

بریـد او چاودنـې داسـې مهـال کېـږي چـې دغه ولسـوايل 

درې اوونـۍ مخکـې لـه وسـله والـو پاکـه اعالن شـوه. یوې 

امنیتـي رسچینـې پژواک تـه وویل، په یـادو چاودنو او برید 

کـې ۴ پولیس وژل شـوي، دوه پولیـس او دوه ملکي وګړي 

ټپیان شـوي دي.

د روژې پـه میاشـت کـې روانـو ناامنیـو او جګـړو خلـک لـه 

سـختو سـتونزو رسه مخ کړي دي او له دواړو لورو د جګړې 

د درېـدو غوښـتنه کوي.

د جګـړې لـه املـه د کندهـار- هـرات الر د میونـد او ژیـړۍ 

ولسـوالیو پـه سـاحه کـې تړلـې ده چـې لـه املـه یـې دواړو 

خـواوو تـه لسـګونه مسـافر بند پاتـې دي. دغه مسـافر چې 

د کرایـې او خـوراک پیسـې وررسه خالصـې شـوې، د الرې 

تـر خالصېـدو پـورې د کندهار د وايل روح الله په شـخيص 

لګښـت ورتـه د خـوراک او اوسـېدو د ځـای بنـد و بسـت 

شـوی دی.

د مسـافرو لـه ډلـې احمـد جـان چې لـه کابل څخـه هرات 

تـه د تـګ پـر مهـال کندهـار کـې بنـد پاتـې دی او د الرې 

خالصېـدو تـه شـېبې شـاري. ده پـژواک اژانس تـه وویل، 

پـه دې فـرض روژه کـې جګـړو، ناامنـۍ، د الرې بندېدلـو 

او نـورو سـتونزو خلکـو تـه لـوی رسخـوږی جوړ کـړی دی.

پیسـې  خـوراک  او  کرایـې  د  رسه  خلکـو  لـه  وايـي،  دی 

خالصې شـوې وې خو ښـه وو د کندهار وايل په دې برخه 

کـې مرسـته وکـړه. نومـوړی غوښـتنه کـوي چـې ښـکېلې 

غـاړې دې روژې او خلکـو سـتونزو تـه په کتو جګـړه ودروي 

څـو بنـد پاتـې خلـک خپلـو کورونـو تـه سـتانه يش.

وسـله والـو طالبانـو تـر اوسـه د روانـې جګـړې او اوښـتې 

مـرګ ژوبلـې پـه اړه تبـره نـه ده کـړې.

چارواکي: کندهار کې د دوو بهرنیانو په ګډون ۴۷ وسله وال وژل شوي
کارتون

  

محمد هدایت 

بیـاران کرونایـی در  اخیـر وضعیـت   در روزهـای 

کشـورهای اطراف افغانسـتان به خصوص در سـه کشـور 

هندوسـتان، ایـران و پاکسـتان تبدیـل بـه بحـران شـده 

و کرونـا در ایـن کشـورها بـه شـکل رسسـام آور در حـال 

گسـرش اسـت. ابتـالی بیـش از 360هـزار نفـر و جـان 

باخـن بیـش از 3هـزار نفـر در یـک روز در هندوسـتان 

تنهـا در عـامل خربنویسـی بر زبـان راندنش راحت اسـت 

وگرنـه در عـامل واقعیـت یـک فاجعـه بـه متـام معنـی و 

یـک رخـداد وحشـتناک اسـت. هـم چنیـن آمـار و ارقـام 

در دیگر کشـورهای همسـایه افغانسـتان که عمدتا موج 

سـوم کرونا را تجربه می کنند در حد بی سـابقه رسـیده 

اسـت. بنابرایـن بایـد حـق بدهیـم کـه ایـن وضعیت یک 

رساسـیمگی و کوهـی از نگرانی هـا را بر رس ما آوار کند. 

امـا مهـم ایـن اسـت کـه در چنیـن وضعیتی نبایـد دچار 

مـوج منفـی خربها و اطالعـات گمراه کننده شـویم و در 

ایـن بـاره بیـش از هر کس و نهاد دیگر مسـوالن سـکتور 

صحـت و نهادهـای صحـی مخاطب اصلی هسـتند. زیرا 

هرچـه خربهـا و اطالعـات گمـراه کننـده و اغـراق آمیـز 

باشـد بـه هـان میـزان مدیریت مـوج جدید دشـوار می 

شـود و مـردم و بازار ممکن اسـت آسـیب بیشـر ببینند. 

چنـان کـه اطالعـات گمـراه کننـده در مـوج اول آسـیب 

هـای جـدی را بـر اقتصـاد عمومـی وارد کرد. 

یـاد مـا نرفتـه اسـت کـه در نخسـتین روزهایـی کـه 

جلسـات کمیتـه اضطـراری مبارزه با کرونا تحت ریاسـت 

مسـوالن  شـد  مـی  برگـزار  رییـس جمهـور  دوم  معـاون 

بخـش صحـی بـه خصـوص وزیـر صحـت عامـه آن زمـان 

بـه گونـه ای گـزارش مـی دادنـد کـه هـر لحظـه فاجعـه 

را در پیـش چشـان خـود مـی دیدیـم و تصـور اجسـاد 

بـر زمیـن مانـده قربانیـان بـرای هـر کـدام مـا رعـب آور 

بـود. بـر اسـاس سـناریوهایی کـه وزارت صحـت در آن 

زمـان بـا آب و تـاب در محافـل و مجالـس تکـرار می کرد 

پیـش بینـی مـی شـد کـه شـهرهایی منتهـی بـه ایـران 

بـه خصـوص شـهر هـرات ممکـن اسـت مملـو از اجسـاد 

قربانیـان کرونایـی شـود و قربانیـان بـه حـدی باشـد که 

نهادهـای مسـول قـادر بـه جمـع آوری اجسـاد نباشـند. 

در آن زمـان گفتـه می شـد کـه اساسـا افغانسـتان نباید 

توقع رسـیدگی صحی به مبتالیان را داشـته باشـد بلکه 

تنهـا بـرای جمـع آوری اجسـاد و کفـن و دفـن امـوات 

برنامـه ریـزی کنیـم. بـه همیـن خاطـر بـود کـه بودجـه 

هنگفتـی بـرای یک شـفاخانه عاجـل در نظر گرفته شـد 

و معلـوم نیسـت کـه ایـن شـفاخانه چقـدر بـه کار بخـش 

صحـی هـرات آمـد. همیـن اطالعـات گمـراه کننـده و 

مدیریـت شـتاب آلود وضعیت کرونـا و اختصاص میلیون 

هـا افغانـی بودجـه بـه ایـن بخش و سـوء اسـتفاده  های 

بـی حدوحر در متـام والیات از بودجه کرونا نخسـتین 

قربانـی را از وزارت صحـت گرفـت و وزیر صحت آن زمان 

برکنـار شـد. هـم چنیـن مـوج منفـی اطالعـات گمـراه 

کننـده بسـیار زود دومیـن قربانـی را نیـز گرفـت و وزیـر 

صحـت بعـدی نیـز بـه طـرز بـی پیشـینه ای از سـمتش 

برکنـار شـد و تبدیـل بـه یـک غایله سیاسـی نیـز گردید. 

دوران  صحـت  وزیـران  شـدن  قربانـی  بـر  عـالوه 

کرونایـی، اطالعـات گمـراه کننـده و اغـراق آمیـز آسـیب 

هـای بسـیار جـدی در بخش خصوصی و معیشـت مردم 

وارد کـرد. چندیـن مـاه قرنطیـن مطلـق و تعطیلـی بـازار 

نـه تنهـا صاحبـان مشـاغل و بازاریـان را آسـیب زد بلکـه 

زندگـی میلیـون هـا انسـان را فلـج کـرد و به طور روشـن 

بـه گسـرش فقـر و فالکـت عمومـی انجامید. متاسـفانه 

گذشـته  سـال  بـه  نسـبت  عمومـی  معیشـت  وضعیـت 

بسـیار تفـاوت کـرده و اکرثیـت قاطـع مـردم افغانسـتان 

بـا یـک فقـر بـی پیشـینه مواجـه گردیـده اند. بخشـی از 

عوامـل ایـن فقـر عمومـی ناامنـی و خشکسـالی هـای 

متـداوم شـمرده شـده اسـت ولـی عامـل مهـم در ایـن 

دلیـل  بـه  بـازار  و  ادارات  مکـرر  هـای  تعطیلـی  زمینـه 

گسـرش بیـاری کرونـا بـوده اسـت. طبیعـی اسـت که 

عامـل همـه ایـن هـا اطالعـات غلـط، گمـراه کننـده و 

اغـراق آمیـز مسـوالن سـکتور صحـت بـوده اسـت. بعـدا 

معلـوم گردیـد کـه دلیل آن همـه اطالعات گمـراه کننده 

آمیـز بدسـت آوردن بودجـه بیشـر در بخـش  و اغـراق 

صحـت و حیـف و میـل آن هـا بوده اسـت. چنـان که هم 

اکنـون صدهـا پرونـده قطـور حیـف و میـل بودجـه کرونا 

در نهادهـای قضایـی کشـور در حـال بررسـی هسـتند. 

و  منفـی  اخبـار  از  موجـی  بـا  نیـز  روزهـا  ایـن  در 

اغـراق آمیـز در باره شـیوع مجـدد کرونا مواجه هسـتیم. 

وضعیـت بـه گونـه ای اسـت کـه بایـد مسـوالن تدابیـر 

چـون  باشـند.  داشـته  نگرانـی  و  بیندیشـند  جـدی 

کشـورهای اطـراف و همسـایگان افغانسـتان در حالـت 

بحـران بـه رس مـی برنـد. امـا ایـن وضعیـت نبایـد سـبب 

شـود کـه اخبـار گمـراه کننـده به خـورد مردم و مسـوالن 

جدیـد  وضعیـت  مدیریـت  آن  سـایه  در  و  شـود  داده 

کرونایـی دچـار مشـکل گـردد. اکنـون پـس از چندیـن 

دور تجربـه در زمینـه مدیریـت بیـاری کرونا بایـد آمار و 

ارقام درسـت و واقعی به مردم رسـانده شـود و از هرگونه 

اطالعـات گمـراه کننـده و هراسـناک پرهیـز گـردد. تـا 

وضعیـت سـال گذشـته تکـرار نشـود و مـردم از آسـیب 

هـای روانـی و پیامدهـای منفـی کرونـا در امـان مبانند. 

سرمقاله

کرونا و آسیب های 
اطالعات گمراه کنند

جنگجویان طالبان هفت نمازگزار
 را در بغالن تیرباران کردند

امریکا: ماموریت حمایت قاطع، اول 
ماه می خاتمه میابد

 منابـع امنیتـی در والیـت بغـالن می گوینـد کـه شـب گذشـته 

)جمعـه شـب( هفـت منازگـزار در منطقـه دره ولیـان، ولسـوالی 

خنجـان ایـن والیـت تیربـاران شـده اند.

جاویـد بشـارت، سـخنگوی فرماندهـی پولیس بغـالن گفت که 

ایـن افـراد هنگامـی کـه پـس از ادای منـاز تراویـح از مسـجد 

بیـرون شـده بودند، از سـوی »جنگ جویان گـروه طالبان« مورد 

هـدف قـرار گرفتند.

آقـای بشـارت بـه بی بی سـی گفـت کـه در میـان قربانیـان ایـن 

رویداد دو کودک نیز شـامل هسـتند. سـخنگوی پولیس بغالن 

گفتـه عامـالن ایـن رویداد بعدا از سـوی پولیس کشـته شـدند.

گـروه طالبـان امـا ایـن ادعـا را رد کـرده اسـت. والیت بغـالن از 

جملـه والیت هـای ناامـن کشـور بـه شـار مـی رود و شورشـیان 

طالبـان در بسـیاری از مناطـق آن حضـور دارنـد.

یونامـا حـدود دو  یـا  افغانسـتان  منایندگـی سـازمان ملـل در 

هفتـه پیـش اعـالم کرده بـود که طی سـه ماه اخیر سـال جاری 

میـالدی، ۵۷۳ غیرنظامـی بر اثر درگیری ها مسـلحانه کشـته و 

۱۲۱۰ زخمـی  شـده اند. این آمار در مقایسـه با سـال گذشـته، 

افزایـش ۲۹ درصـدی را نشـان می دهـد.

یونامـا گفتـه کـه افزایـش کلی تلفـات افـراد غیرنظامـی در ربع 

اول سـال ۲۰۲۱ عمدتـاً بـر اسـاس تاکتیک هـای جنـگ هـای 

زمینـی، مـواد منفجـره تعبیه شـده و قتل هـای هدفمند صورت 

گرفته اسـت.

منایندگـی سـازمان ملـل در افغانسـتان در گزارش خود نوشـته 

اسـت کـه عنـارص ضـد دولـت ]گروه هـای تروریسـتی[ مسـئول 

اکرثیـت یعنـی ۶۱ درصـد از مجمـوع تلفات افـراد غیرنظامیان 

در سـه ماه اول سـال ۲۰۲۱ هسـتند.

گـروه طالبـان امـا همـواره گزارش هـای بین املللـی و ادعاهای 

مقام هـای دولتـی را رد می کند و می گوینـد که هیچ غیرنظامی 

توسـط آنان کشته نشـده است.

از سـوی دیگـر، گـروه طالبـان برخـالف خواسـت حکومـت و 

جامعـه جهانـی مبنی بر برقـراری آتش بس بـرای کاهش تلفات 

غیرنظامیـان، مخالفـت می کنـد.

یونامـا گفتـه کـه آغـاز مذاکـرات صلـحِ افغانسـتان در سـپتامرب 

۲۰۲۰ امیدواری هـای را بـرای بهبـود وضعیت افـراد غیرنظامی 

بـه میـان آورد؛ امـا برعکـس تلفـات غیرنظامیـان افزایـش یافتـه 

است.

ایـن نهـاد یـادآوری کـرده کـه در فوریـه سـال ۲۰۲۰، دو طـرف 

درگیـر بـه یـک هفتـه کاهش خشـونت توافـق کردند که نشـان 

داد تعهـد سیاسـی می توانـد جـان افغان هـا را نجـات دهـد.

سـازمان ملـل تاکیـد کرده کـه از هر فرصـِت ممکن بـرای صلح 

بایـد اسـتفاده شـود. بـه گفته او، اگـر میزان خشـونت بالفاصله 

کاهـش نیابـد، هزار غیرنظامـی قربانی خواهند شـد.

 وزارت دفـاع امریـکا یـا پنتاگـون میگویـد کـه ماموریـت امریـکا 

در افغانسـتان )ماموریـت قاطـع( بـه تاریـخ اول مـاه مـی ختـم 

میشـود و امریـکا وارد مرحلـه خـروج خواهـد شـد.

جـان کربـی، سـخنگوی پنتاگـون، در نشسـت خـربی گفتـه 

اسـت کـه ایـن ماموریـت بـه تاریـخ اول مـاه مـی )شـنبه( تغیـر 

میکنـد. کربـی در ایـن بـاره افزود:”ایـن دیگر ماموریت مشـوره 

و کمـک بـه نیروهـای ملـی امنیتـی افغـان نیسـت و ایـن دیگـر 

ماموریـت قاطـع در چـوکات ناتـو نیسـت، ایـن ماموریـت خروج 

اسـت تـا افغانسـتان را ترک کنیـم. و دارایی های کـه در اختیار 

جـرال میلـر اسـت بدرسـتی اسـتفاده خواهـد شـد تـا خـروج 

مصـون و منظـم طراحـی شـود.”

سـخنگوی وزارت دفـاع امریـکا افـزوده که حمله هـای احتالی 

طالبـان را نیـز در نظر گرفته اسـت.

او در ایـن بـاره گفـت: ”ایـن بـرای امریـکا غیرمسـووالنه خواهد 

بـود تـا در جریان خروج حمالت طالبـان را در نظر نگیرد و برای 

همیـن لحـاظ مـا نیروهـای محافظتی بـه منطقه فرسـتادیم. ما 

قبـال در بـاره مبـب افگـن گفتگـو کردیـم…. شـاری از عنـارص 

اضافـی نیروهـای زمینی به افغانسـتان معرفی خواهد شـد و ما 

را کمـک خواهـد کـرد تا خروج مصون و منظم داشـته باشـیم.”

وی افـزود کـه پـس از اول مـاه مـی ماموریـت جـرال میلـر این 

خواهـد بـود تـا نیروهـا و قراردادیـان امریـکا را به گونـه مصون و 

منظـم از افغانسـتان خـارج کند.

کربـی در ایـن بـاره گفت:” بعـد از آن روابط ما بـا نیروهای ملی 

امنیتـی افغانسـتان از بیرون تنظیم خواهد شـد. مـا در این باره 

صحبـت کردیم که بیشـر منابع مالـی خواهد بود.”

بـه  افغـان  حکومـت  کـه  اسـت  افـزوده  امریـکا  دفـاع  وزارت 

کمک هـای امریـکا بـه ویـژه در بخش هوانـوردی نیـاز دارد و در 

ایـن بـاره کار میکنیـم. 

شـفاخانه و اماکن مسـکونی فرو ریخته. نیروهای امنیتی 

بـرای کنـرل وضعیت و رسـیدگی به مجروحین در سـاحه 

حضـور دارنـد.«

سـخنگوی وزارت امـور داخلـه همچنیـن گفت که. سـقف 

منـازل بـاالی محصـالن، مسـافرین و مـردم فـرو ریختـه 

اسـت. نیروهـای امنیتـی تالش دارنـد تا گیرمانـدگان زیر 

آوار را بکشـند.

حسـیب الله اسـتانکزی، رئیـس شـورای والیتـی لوگـر امـا 

می گویـد کـه بـر اثـر ایـن انفجـار در پـل علـم، 30 تـن 

کشـته و بیـش از 60 تـن زخمـی شـده اند. شـاری دیگر 

از رسـانه ها نیـز ایـن آمـار را گـزارش کرده انـد. 

بـر  را  رویـداد  ایـن  مسـئولیت  گروهـی  یـا  فـرد  تاکنـون 

عهـده نگرفتـه اسـت امـا همـواره نهادهای اسـتخباراتی و 

امنیتـی مسـئولیت این گونـه رویدادها را به گـروه طالبان 

امـا گـروه طالبـان مسـئولیت چنیـن  واگـذار می کننـد. 

منی پذیـرد. را  رویدادهایـی 

منایندگـی سـازمان ملـل در افغانسـتان یـا یونامـا حـدود 

فرمانده  در جریان عملیات کشـته شـده اند.

دولـت  ادعـای  طالبـان  سـخنگوی   ، مجاهـد  ذبیح اللـه 

تلفـات غیرنظامیـان  ایـن گـروه سـبب  اینکـه  بـر  مبنـی 

شـده انـد را رد کـرد و گفـت اسـت کـه ایـن تلفـات ناشـی 

از عملیـات هوایـی و زمینی نیروهای افغان اسـت. وی در 

مورد کشـته شـدن طالبان یـا نیروهـای امنیتی توضیحی 

نداد.

رییـس جمهـور جـو بایـدن در اوایـل مـاه جـاری میـالدی 

اعـالم کـرد که ایـاالت متحـده خـروج نهایی نظامـی خود 

را از اول مـاه مـه آغـاز می کنـد و آن را تـا ۱۱ سـپتامرب 

موافقـت  ناتـو  امتـام می رسـاند، همچنـان متحـدان  بـه 

کردنـد نیروهـای خارجی تحـت فرماندهی ناتـو نیز خارج 

می شـوند.

کاخ سـفید روز پنجشـنبه بـا تأییـد اظهـارات یـک جرال 

نیروهـای  کـه  گفـت  هفتـه،  آخـر  در  امریکایـی  ارشـد 

آمریکایـی رشوع بـه بیرون شـدن از افغانسـتان کـرده اند.

از  سـخنگوی وزارت دفـاع افغانسـتان گفتـه اسـت کـه، 

زمـان اعـالم بایـدن، خشـونت ها تقریبـاً یـک چهـارم در 

رسارس کشـور افزایـش یافتـه اسـت، و از  حمـالت طالبان 

در ۲۱والیـت ا گـزارش داده شـده اسـت.

یـک مقـام ارشـد دولتـی کـه خواسـت نامـش فاش نشـود 

والیـت در گزارش شـان بـه مشـاور امنیـت ملـی گفتنـد کـه 

نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور بـا راه اندازی عملیات ها بر 

ضـد مخالفـان مسـلح و تروریسـتان حامی بین املللی شـان 

در ایـن والیـت، در تـالش تامیـن بهـر امنیـت باشـند گان 

والیـت غزنـی و شـاهراه کابـل - کندهار هسـتند.

مشـاور امنیـت ملـی بهبـود وضعیـت امنیتـی والیـت غزنی، 

تعهـد مسـووالن، برخـورد مسـلکی و تجـارب آن هـا را مـورد 

ملکـی  مسـوولین  کـه  کـرد  یـادآوری  و  داد  قـرار  سـتایش 

مـردم،  خواسـت های  بـه  مطابقـت  در  مشـرکاً  امنیتـی  و 

فعالیت های شـان را در برابـر تروریسـتان گسـرش دهنـد و 

بـرای دادخواهـی بـه کابل آمده اسـت، می گوید از رسنوشـت 

سـه تـن از اعضـای دیگـر خانـواده اش خـربی نـدارد: »بـاز 

افـراد امان اللـه بیـک و احسـان الله بیـک می رسـند و  هـم 

بیـک،  امان اللـه  خانـه  بـه  می رونـد  می کننـد.  تیربارانـش 

بـه والـی صاحـب زنـگ زدم؛ می گویـد تـو از رییـس صاحـب 

جمهـور امـر گرفتـاری بیـار.« صدیق اللـه توحیـدی، رییـس 

برنامه هـای کمیتـۀ مصؤنیـت خربنـگاران بیـان داشـت: »در 

پشـت این قضایا هرکسـی که هسـت باید بازداشـت شـود از 

سـوی حکومـت اگـر اقـدام جدی صـورت نگیرد ایـن خانواده 

منقـرض خواهد شـد.« در همین حال، فیـض زاده، والی غور 

می گویـد هیئتـی از حکومت که برای بررسـی چگونگی قتل 

 مقام هـای امنیتـی و دفاعـی کشـور می گوینـد کـه در دو 

هفته گذشـته بیش از ۱۰۰ نیروی امنیتی افغانسـتان در 

نتیجـه حمـالت طالبان در کشـور جـان باخته اند.

آنـان افغـان روز پنجشـنبه )۹ثـور(، گفتـه انـد طالبـان در 

حـال منایـش قـدرت و تالش بـرای به دسـت آوردن قلمرو 

بیرشتـر بـا خـروج نیروهـای خارجـی هسـتند. طالبـان از 

زمـان کنـار زده شـدن از قـدرت توسـط نیروهـای خارجی 

بـه رهـربی ایـاالت متحـده در سـال ۲۰۰۱ ، در دوهـه 

گذشـته دسـت بـه شورشـی و حمـالت زده انـد.

روز گذشـته  در ۱۵  امنیتـی،  ارشـد  مقـام  دو  گفتـه  بـه 

امنیتـی، ۶۵  نیروهـای  درگیـری، حـدود ۱۲۰ پرسـونل 

غیرنظامـی و بیـش از ۳۰۰ جنگجوی طالب کشـته شـده 

انـد و تعـداد بیشـری زخـم برداشـته انـد.

طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت امـور داخلـه می گویـد کـه 

طالبان دسـت کم شـش مبب گذاری انتحـاری و چندین 

قتـل هدفمنـد انجـام داده و ۶۵ مبـب کنار جـاده را برای 

هـدف قـرار دادن نیروهـای دولتی نصب کـرده اند.

وی افـزود کـه بیـش از ۶۰ غیرنظامی جـان باخته و ۱۸۰ 

تـن دیگـر زخم برداشـته انـد. وی در مـودر آمـار مربوط به 

تلفـات نیروهـای امنیتـی چیز نگفت.

آریـن گفت کـه ده ها جنگجوی طالبـان، از جمله چندین 

دو هفتـه پیـش اعـالم کـرده بـود کـه طـی سـه مـاه اخیـر 

سـال جـاری میـالدی، ۵۷۳ غیرنظامی بر اثـر درگیری ها 

مسـلحانه کشـته و ۱۲۱۰ زخمـی  شـده اند. ایـن آمـار در 

مقایسـه بـا سـال گذشـته، افزایـش ۲۹ درصدی را نشـان 

می دهـد.

یونامـا گفتـه کـه افزایـش کلـی تلفـات افـراد غیرنظامـی 

در ربـع اول سـال ۲۰۲۱ عمدتـاً بـر اسـاس تاکتیک های 

جنـگ های زمینـی، مواد منفجره تعبیه شـده و قتل های 

هدفمنـد صـورت گرفته اسـت.

گـزارش  در  افغانسـتان  در  ملـل  سـازمان  منایندگـی 

خـود نوشـته اسـت کـه عنـارص ضـد دولـت ]گروه هـای 

تروریسـتی[ مسـئول اکرثیت یعنی ۶۱ درصـد از مجموع 

تلفـات افـراد غیرنظامیـان در سـه مـاه اول سـال ۲۰۲۱ 

هسـتند.

و  بین املللـی  گزارش هـای  همـواره  امـا  طالبـان  گـروه 

ادعاهـای مقام هـای دولتـی را رد می کنـد و می گویند که 

هیـچ غیرنظامـی توسـط آنـان کشـته نشـده اسـت.

گفـت: “مـا در حـال حـارض در وسـط حمـالت سـاالنه 

بهـار طالبـان هسـتیم امـا آمـاده هسـتیم و عملیـات خود 

انجـام می دهیـم.” را 

احمـد ضیـا رساج، رییـس امنیـت ملـی افغانسـتان گفت 

کـه طالبـان در روزهـای اخیـر خشـونت را “بـه باالتریـن 

سـطح” افزایـش داده انـد.

رهربان ارشـد امنیتی روز پنجشـنبه برای ارزیابی وضعیت 

در میـان گزارش هـای جمـع آوری از حمـالت جنگجویـان 

طالبـان در منطقـه بـرای غلبـه بر والیـات اسـراتژیک، به 

والیـت مرکـزی غزنی سـفر کردند.

ایـن درحالـی اسـت کـه تالش هـای صلـح پـس از آغـاز 

گفتگوهـای طالبـان و دولـت افغانسـتان در پایتخت قطر 

در سـال گذشـته در دوحـه متوقـف شـد. واشـنگن برای 

برگـزاری اجـالس رسان در ترکیـه در ایـن مـاه تـالش کرد 

امـا بـه دلیـل امتنـاع طالبـان از رشکـت در ایـن نشسـت 

، ایـن نشسـت بـه تعویـق افتـاد و تاریـخ جدیـدی تعییـن 

نشـده اسـت. مهلـت خـروج نیروهـا از ۱۱ سـپتامرب دیرتر 

از مهلـت اول مـه اسـت کـه سـال گذشـته بیـن طالبـان و 

ایـاالت متحـده در دوحـه توافـق شـد. طالبان کـه از زمان 

توافـق دوحـه تاکنـون بـه نیروهـای خارجـی حملـه نکرده 

انـد ، تأخیـر را غیـر قابـل قبـول خوانـده اند.

نگذارنـد کـه دشـمن در پالن هـای شـومش موفـق شـود.

آقـای محـب اضافـه کرد کـه مخالفان مسـلح در میـان مردم 

هویـت و حایـت ندارنـد و نیـاز اسـت کـه ایـن گروپ هـا در 

کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  عملیات هـای  جریـان 

نیـز  آن هـا  عایداتـی  منابـع  و  شـودند  رسکـوب  بیش تـر 

خشـکانده شـود.

او عـالوه کـرد کـه حکومت به وضعیـت امنیتـی والیت غزنی 

بـه  و  دارد  توجـه خـاص  توسـعه ی حکومـت داری خـوب  و 

زودی در عرصـه تجهیـز و متویـل نیروهـا، پیرشفت های الزم 

بـه میـان خواهـد آمد.

اعضـای خانـواده عادل ایـاق به غور رفته بـود، تاکنون هیچ 

جزییاتـی را دربـارۀ چگونگـی حمله به این خانواده به دسـت 

نـداده اسـت. بسـم الله ایـاق، خربنـگار و مسـؤول رادیـوی 

صـدای غـور، در مـاه جـدی از سـوی تفنـگ داران ناشـناس 

کشـته شـد و پـس از آن یـک بـرادر و دو بـرادر زاده اش در 

نتیجـه حملـه مـردان تفنـگ دار بر خانه شـان کشـته شـدند. 

پیـش از ایـن امنیـت ملـی عزت اللـه بيـگ و عبدالرحـان 

عطشـان اعضای شـورای والیتی غـور را عامل قتل بسـم الله 

عـادل دانسـته اسـت، کسـی کـه دریـک عملیـات نیروهـای 

امنیـت ملـی کشـته شـد. اما اعضـای خانـواده عطشـان این 

اتهـام را رد کـرده انـد. 

افطار خونین در لوگر؛ انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری

افزایش خشونت در کشور؛ حدود صد تن در نتیجه در دو هفته اخیر کشته شدند 

مشاور امنیت ملی در غزنی: دشمن را سرکوب و منابع عایداتی اش را بخشکانید 

ادامۀ قتل بستگان خبرنگار محلی غور؛ پسرکاکای عادل نیز کشته شد 



 

در  مکاتـب  آمـوزان  دانـش  سـوی  از  اعرتاضاتـی  اخیـرا 

کابـل و سـائر شـهرها و قصبات کشـور شـکل گرفت کـه هدف 

از آن رفـع کمبـودات معلمیـن و کتاب هـای درسـی در مکاتـب 

پایتخـت و والیـات بـود. طـی دو دهـه اخیـر بـه نـدرت چنیـن 

وضعیتـی پیـش آمـده اسـت کـه دانش آمـوزان مکاتـب حتی با 

کمبـود کتـاب در مکتب مواجه گردد. نهاد آمـوزش و پرورش در 

هـر کشـوری زیربنـای ترقی و توسـعه به حسـاب می آیـد، توجه 

بـه ایـن نهـاد رسنوشـت سـاز در اولویـت برنامه هـای دولت هـا 

قـرار دارد. نظـام آموزشـی معیـاری و کارا باعـث تربیت و شـکل 

گیـری نسـل جدیـد و آگاه می گـردد که فـردای پـس از فراغت، 

درد جامعـه و مـردم را مـداوا می مناید. افغانسـتان امـروزی نیاز 

مـرم بـه ترقی و توسـعه دارد، طـی منودن فرایند آن وابسـته به 

میـزان آگاهـی و تخصـص الزم بـه بخش هـای مختلـف حیـات 

جمعـی می باشـد، پیچیدگـی در امـور و روابط اجتامعـی امروز 

بـه حـدی اسـت کـه بـر می تابـد هـر فـرد در حیطـه ی خـاص 

کاری از تخصـص و مسـلک الزم برخوردار باشـد تـا امور جامعه 

نظـم و سـامان بهـرتی یابـد دسـتیابی و رسـیدن بـه ایـن مهم، 

رصفـا از مجـرای نظـام معـارف کارا و پاسـخگو قابـل تحقـق 

اسـت. افغانسـتان بیـش از 150 سـال اسـت کـه وارد قافلـه 

نظـام آمـوزش و پـرورش معیـاری گردیـده اسـت، در ایـن مـدت 

تغییـرات اسـرتاتژیکی کـه بایـد در ایـن نهاد آموزشـی بـه وقوع 

می پیوسـت نپیوسـته اسـت نظام تعلیمی امروز افغانسـتان از 

قافلـه جهانـی به عقب اسـت و بـر میتابد که مسـئولین محرتم 

در ایـن زمینـه توجـه بیشـرت مبـذول دارند.

برمبنای روایت های تاریخی نخسـتین مدرسـه در کشور، 

در دوران معارص بوسـیله امیر شـیرعلی خان )1254( در کابل 

بنیـاد گـذاری شـد. در دوران حکومـت "امیرحبیب اللـه خان" 

بـا تاسـیس مدرسـه ی بـه نام "حبیبیـه" در کابل روند تاسـیس 

مـدارس امـروزی رونق گرفـت. از آن زمان تاکنون عرصه تعلیم و 

تربیـه در افغانسـتان فـراز و فرود های بیشـامری را تجربه کرده 

اسـت. تاثیـر منفـی سـه دهه جنـگ و بحـران بر نظام آموزشـی 

ایـن کشـور بویـژه در سـطح ابتدایـی کامـآ محسـوس و تـکان 

دهنـده اسـت.دولت جدیـد افغانسـتان بـا فروپاشـی حاکمیت 

سـیاه طالبـان، با شـعار"بیاید سـبق بیاموزیم" مردم را تشـویق 

منـود تـا بـه مکاتـب و دانشـگاهها روی آورنـد. امـا بـا گذشـت 

زمـان چنـان به نظر می رسـد بـرآوردن نیازهـای دانـش آموزان، 

دانشـجویان و آمـوزگاران کشـور بـار سـنگین و خـارج از تـوان 

حکومـت و وضعیـت فعلی کشـور می باشـد.

مقامـات رسـمی در عرصـه توسـعه معـارف کشـور، نقـش 

سـکتور خصوصـی و موسسـات غیر انتفاعـی را در تقویت نظام 

آموزشـی کشـور برجسـته خوانـده انـد. نبـود سـاختامن کافـی 

بـرای مـدارس افغانسـتان یکی از آسـیب هـای بوده اسـت، که 

دانـش آمـوزان کشـور پس از جنـگ های داخلی دسـت کم در 

دو دهـه اخیـر با آن دسـت و گریبان بوده اند. امـا امروز روند باز 

سـازی و نوسـازی مکاتب در کشـور هر چند سـیر صعودی اش 

را پیموده اسـت اما به نصاب کافی نرسـیده اسـت، کارشناسان 

بخـش معـارف، سیسـتم کارا و معیـاری ایـن نهـاد را به شـمول 

دسـتیابی درسـت بـه امکانات سـخت افـزاری آن، تنهـا راه حل 

مضعـات گوناگـون نسـل نویـن مـی دانـد. در حـال حـارض 

افغانسـتان گام هـای اولیـه انقـاب آموزشـی را پیمـوده اسـت، 

وجـود مکاتـب مختلـف دولتـی و خصوصـی و سـائر نهادهـای 

آموزشـی، روزنـه ی امیـد بخـش بـه سـمت آینـده بهـرت را یـدک 

می کشـد

وجـود سـاختامن مکاتـب و نهادهـای آموزشـی هرچنـد 

برداشـن قدم به مسـیر توسـعه معارف اسـت، اما تنهـا راه حل 

معضـات تعلیمی و تربیتی به حسـاب منی آیـد. امروزه معارف 

کشـور بـا سـخت تریـن وضعیت قابـل تصـور مواجه می باشـد. 

هرچنـد عـده ای بـا مقایسـه رشایـط کنونـی بـا دوران طالبان، 

وضعیـت موجـود را رضایـت بخش تعریـف می کننـد؛ اما نباید 

از یـاد بـرد کـه ایـن مقایسـه درسـت نیسـت. رشایـط کنونـی با 

وضعیتـی کـه طالبـان بـر کشـور سـلطه داشـتند از ماهیـت و 

ریشـه متفـاوت اسـت. در رشایط کنونـی متامی جهـان و مردم 

و حکومـت افغانسـتان خواسـتار توسـعه معـارف و اعـرتاف بـه 

مهـم بـودن آن در توسـعه و پیرشفـت و ایجـاد ثبـات در کشـور 

مـی مناینـد. حـال آنکه طالبـان هرگز چنیـن برداشـت و تلقی 

از معـارف نداشـتند. آنـان بـا تفکـر منحـط و تصورات سـنتی و 

قبایلـی نظـام تعلیـم و تربیـه را محـدود و بـی خاصیـت و بااثر 

سـاختند. بـه هر روی نظام معارف کشـور امروز بـا چالش های 

جـدی مواجـه مـی باشـد. چالش های کـه متاسـفانه پیرشفت 

ها و تغییرات پیش آمده را تحت الشـعاع خود قرار داده اسـت. 

رشایط بد معیشـتی، معاش و امتیـازات پایین معلمین، فقدان 

امکانـات آموزشـی کافی در مدارس بـرای دانش آموزان بصورت 

متـوازن در همـه والیـات ، فقدان فضا و مکان قابـل قبول برای 

حضـور دانـش آمـوزان و معلمیـن بـرای آمـوزش، فسـاد و عـدم 

کارآیـی الزم اداره مربـوط بـه معـارف، فقـدان پویایی و خاقیت 

الزم در امـر آمـوزش و تربیـت، عقـب بـودن نصـاب تعلیمـی 

مـدارس از دانـش و فراورده های علمـی روز، و....از موارد عمده 

و عدیـده ای اسـت کـه مـی تـوان به عنـوان چالش هـای بزرگ 

فـرا روی آموزش و پرورش افغانسـتان یـاد منود. هرچند در مورد 

رفـع چالـش هـای یاد شـده وعـده های از سـوی مقامـات داده 

شـده اسـت و حتـی در مـواردی متهیداتـی نیـز در نظـر گرفته 

شـده اسـت، بـا وجـود تـا زمـان تحقق اهـداف یـاد شـده و رفع 

چالـش هـای موجـود راه طوالنی پیـش روی قـرار دارد.

امـا از یـک نکتـه بسـیار اساسـی و بنیـادی نبایـد غافـل 

شـد، ایـن نکتـه آنسـت کـه تنهـا راه ثبـات و ترقـی کشـور، در 

توسـعه و بهبود یافن نظام معارف می باشـد. توسـعه آموزش و 

پـرورش از جهـات مختلف می توانـد در بهبود وضعیت عمومی 

کشـور اثـر گـذار باشـد. مهـم تریـن بعـد ایـن موضـوع آنسـت 

میـان  مثبـت  روابـط  داشـن  امـروز  جهـان  در 

کشـور هـا و ملـت هـا یکـی از اساسـی تریـن پدیـده 

فرصـت  از  توانـد  مـی  دنیاسـت. کشـورهای  در  رایـج 

دارای  کـه  منایـد  اسـتفاده  بیشـرت  و  تـر  قـوی  هـای 

روابـط و مناسـبات گسـرتده در سـطح جهانیسـت. از 

جانـب دیگـر یکـی از عوامل بزرگ توسـعه همـه جانبه 

داشـن ارتباطـات منظـم و معطوف به هدف اسـت که 

میـان کشـور هـا ترسـیم مـی گـردد. کشـورهای بـزرگ 

و کوچـک جهانـی، هرکـدام بـه مقیـاس روابـط کـه در 

سـطح جهانـی دارنـد از فرصت ها و امکانات در سـطح 

بیـن املللـی مسـتفید مـی گـردد. بـه انـزوا رفـن یـک 

کشـور یعنـی محـروم کـردن یـک ملـت از داشـته های 

جهـان و تجربـه هـای دنیاسـت. ایـن حالـت بـرای هـر 

کشـوری کـه ُرخ دهـد مرگبـار و تبـاه کننـده اسـت. 

2001م  سـال  از  پیـش  افغانسـتان  بختانـه  بـد 

یکـی از کشـور هـای منزوی جهـان بود که اکـر قاطع 

کشـور هـا و ملـت های دنیـا با افغانسـتان قطـع رابطه 

و  خطرنـاک  فراموشـگاه  در  افغانسـتان  بـود.  منـوده 

بیـرون از نظـم جهانـی قـرار داشـت. 

اینکار و آن دروه تاریخ سیاسـی افغانسـتان، البته 

بـرای خیلـی از کشـور های جهان هزینه های سـنگین 

را بـه بـار آورد. افغانسـتان کـه در اواخـر قـرن بیسـتم 

میـادی از سـوی جامعـه جهانـی فرامـوش شـده و در 

حالـت انـزوای سـیاه قـرار گرفته بـود معلـول رشایط ها 

و عامـل هـای بـود کـه در افغانسـتان جاری بـود. نظام 

سیاسـی بنـام امارت اسـامی با نگرش هـای افراطیت 

دینـی - مذهبـی و حاکمیـت طالبان با رویکرد خشـین 

عامـل  نظـام،  آن  قالـب  در  گرایانـه  انحصـار  کامـاً  و 

اساسـی منـزوی سـاخن افغانسـتان بـود. افغانسـتان 

در آن رشایـط یگانـه کشـوِر بـا قیـودات منحـر به فرد 

خـودش قـرار داشـت که هیـچ منونه¬ی آن را در سـایر 

جهـان یافـت منـی شـد. اسـتبداد گروهـی و قومی در 

چارچـوب آن نظـام ایدئولوژیـک بـه قـوت متـام رایـج 

بود. 

گـروه طالبـان کـه قـدرت سیاسـی افغانسـتان را 

بـه صـورت زور گرایـی بدسـت گرفتـه  از راه جنـگ و 

آنـروز حاکمیـت  افغانسـتاِن  در رسارس  فاتحانـه  بـود، 

توتالیـرتی و دیکتاتـوری خویـش را بـه پیـش مـی برد. 

حاکمیـت ایـن گـروه را بـه جز دو یا سـه کشـور محدود 

دیگـران  بودنـد،  شـان  زمـان  آن  اصلـی  حامیـان  کـه 

بـه  بـه رسـمیت نشـناخته بـود. سـازمان ملـل متحـد 

عنـوان سـازمان جهانـی و بی طـرف حاکمیـت طالبان 

را بـه رسـمیت نشـناخته و باملقابـل گـروه طالبـان نیز 

اعـان منـوده بـود که سـازمان ملل را به رسـمیت منی 

شناسـند. رشایط سیاسـی به شـکل کامـل اختناق آور 

بـود؛ گـروه طالبـان بـه همـه چیـز حملـه مـی کردنـد و 

حتـی بـه تاکسـتان هـا در شـامل کشـور، بـه مظاهـر 

بامیـان  در  بـودا  هـای  مجسـمه  فرهنگـی،  و  متدنـی 

توسـط آن گـروه نابـود گردیـد. افغانسـتان خانـه امـن 

بـرای تروریسـت هـای بیـن املللـی شـد. شـبکه هـای 

حاکمیـت  موجودیـت  در  تروریسـتی  خـورد  و  بـزرگ 

گـروه طالبـان در جغرافیـای افغانسـتان دفـرت و آغـاز 

بـه فعالیـت منودند. افغانسـتان دوران طالبـان یکی از 

مصـداق هـای انـزوای جهانیسـت کـه خاطـرات سـیاه 

آن بـرای مـردم افغانسـتان و بـرای مردم دنیـا همچنان 

باقیسـت. 

بـا توجـه بـه گذشـته تاریـخ سیاسـی افغانسـتان، 

هـای  نظـام  داشـن  براسـاس  افغانسـتان  انـزوای 

سیاسـی منحـط بـا عـدم روحیـه تعامـل جهانـی، برای 

بـار دیگـر ریسـک بزرگیسـت کـه دنیـا آن را متحمـل 

خواهـد شـد. لذا بـرای اینکه افغانسـتان بـار دیگر النه 

هـای امـن تروریسـتان بیـن املللـی نشـود و امنیـت 

هـای  عامـل  نگـردد،  تهدیـد  خـاک  ایـن  از  جهانـی 

اساسـی منـزوی شـدن افغانسـتان را بایـد مطمـح نظر 

قـرار داد. نظـام سیاسـی و حاکمیـت سیاسـی عمـده 

زایشـگاه  بـه  را  افغانسـتان  کـه  اسـت  عامـل  تریـن 

تروریسـتان مبـدل مـی کنـد. نظـام سیاسـی منعطـف 

و قانـون گـرأ کـه یکـی آن نظـام جمهوریت اسـت، این 

خطـر را هـم بـرای افغانسـتان و مـردم آن و هـم بـرای 

دنیـا رفـع مـی سـازد. زیـرا جمهوریـت نظـام سیاسـی 

اسـت کـه در آن روحیـه تعـادل، همیـاری، همـکاری 

و تأمیـن مناسـبات جهانـی، اصـل شـمرده مـی شـود. 

نظـام سیاسـی جمهوریـت در مقیـاس منطقـوی هیـچ 

کشـوری را دشمن افغانسـتان قلمداد منی کند و تهی 

از ایدئولوژیـک خـود پسـندانه و دیگر سـتیز اسـت. اما 

نظـام هـای افراطیـت ایـن را بـه شـکل واضـح اثبـات 

منـوده اسـت. نظام سیاسـی جمهوریت در افغانسـتان 

دو اسـتوانه مسـتحکم دارد؛ اول مـردم سـاالری. دوم 

قانـون گرأیـی، ایـن دو پایـه خیـر و سـعادت انسـان ها 

را خواهـان اسـت و بدنبـال زندگـی مرفـه و ارزشـمند 

انسانیسـت. از دیـدگاه نظـام جمهوریـت همـه جهـان 

و متامـی کشـور هـای دنیـا قابلیـت ایـن را دارد کـه 

افغانسـتان بـا آنهـا در تعامـل دو سـویه و یا چند سـویه 

بـا در نظـر داشـت منافـع ملـی افغانسـتان مناسـبات 

داشـته باشـد. از چشـم انـداز جمهوریـت کفـر و الحاد 

بـرای سـیامی کشـور های جهان تراشـیده منی شـود، 

بلکـه تعامـل از نـوع همـکاری های انسـان دوسـتانه و 

بـرش محورانـه اسـت. 

نظـام جمهـوری بـه متامـی قوانین و مقـررات دنیا 

و سـازمان هـای بـزرگ و کوچـک جهـان کـه در سـطح 

جهانـی فعالیـت دارد از دیـدگاه و زاویـه یـک کشـور 

قانـون مـدار و دموکراتیـک مـی بینـد. 

میـان متامـی  در  را  انسـانی  بـزرگ  هـای  ارزش 

انسـان هـا بـه رسـمیت شـناخته و محـرتم می شـامرد. 

در حـوزه منطقـه و کشـور هـای همسـایه افغانسـتان 

نیـز از روحیـه بـاالی همـکاری برخـوردار اسـت و ایـن 

متـام  بـا  کـه  دارد  را  سـاختاری  و  محتـوای  ظرفیـت 

کشـور هـا و ملت هـای منطقه و دنیای اسـامی روابط 

حسـنه و نیک داشـته باشد. افغانسـتان از آدرس نظام 

خوبـی  و  انـده  و  غـم  متامـی  در  را  خـود  جمهوریـت 

هـای برشیـت و افتخـارات دنیـای اسـام رشیـک مـی 

دانـد و مدعـی برتریـت و بـزرگ منشـی را نـدارد. در 

جمـع کشـور هـای اسـامی خود را یـک عضو دانسـته 

اسـامی  اصـل  یـک  را  مـدارا  و  تسـاهل  فرهنـگ  و 

افغانسـتان  دانـد.  مـی  اسـامی  دنیـای  فرهنگـی  و 

جمهـوری اسـامی متامـی ایـن همـکاری هـا و ادعـا 

هـا را در ایـن دو دهـه بـه دنیـای اسـامی و در سـطح 

جهانـی بـه اثبـات رسـانده اسـت. 

نظـام جمهوریـت، بـا تسـاُمح کـه در بـن و مـن 

خویـش دارد ارزش هـای والی حقـوق بـرشی را یـک 

جهـان  در  هـا  انسـان  امـروز  زندگـی  اساسـی  اصـل 

مـی دانـد. متامـی حـق و حقـوق کـه از طـرف سـایر 

انسـان هـا بـرای فـرد و جمـع انسـان هـا در رشایـط 

هـای مختلـف در نظـر گرفته شـده اسـت، احـرتام می 

کنـد و در راسـتای تحقـق آن همـکار و همیـار جامعـه 

جهانـی و متام انسـان های خییر اسـت. حـق زندگی، 

اقلیـت  و  اطفـال  و  زنـان  حقـوق  بیـان،  آزادی  حـق 

هـای قومـی و مذهبـی و ... همـه از احـرتام ویـژه نـزد 

نظـام جمهوریـت بـه عنـوان نظام سیاسـی افغانسـتان 

برخـوردار اسـت. کنوانسـیون هـای بزرگ بیـن املللی 

و قـرارداد هـای ترقـی بخـش در سـاحه حقـوق بـرشی 

جلوگیـری  هـا  انسـان  حقـوق  ضیـاع  از  بتوانـد  کـه 

منایـد، همـه مـورد احـرتام نظـام سیاسـی جمهوریـت 

اسـت. بـا نظـام سیاسـی جمهوریـت، در ارتبـاط ارزش 

هـای انسـانی و جهانـی، افغانسـتان متعهد و همسـان 

بـا خیلـی از کشـور هـای جهانیسـت. اصـل در نظـام 

دایـره  در  محـور  منافـع  هـای  همـکاری  جمهوریـت 

متـام انسـان هاسـت. بنابرایـن از منظر نظام سیاسـی 

دنیاسـت  بـزرگ  جامعـه  جـز  افغانسـتان  جمهوریـت، 

و بایـد در سـطح جهانـی همـکاری و متامـات همـه 

جانبـه میـان کشـور ها صـورت گیرد که منتـج به بهبود 

اوضـاع زندگـی انسـان هـا و رفـع معضـات از محیـط 

زندگـی آدم هـا گـردد.  

نظـام سیاسـی جمهوریـت در پـی ایجـاد فضـای 

همـه  افغانسـتان  داخـل  در  کـه  اسـت  انسـانی 

شـهروندان ایـن کشـور در همسـوی بـا سـایر انسـان 

هـای روی زمیـن، رفـاه و آرامـش را در زندگـی تجربـه 

منایـد. نظـام جمهوریـت همـکار جامعـه جهانیسـت و 

در همسـوی بـا حـوزه کشـور هـای همسـایه و منطقـه 

بدنبال ختم بحران و ریشـه کن شـدن تروریسـم است. 

نظـام سیاسـی جمهوریـت از منزوی شـدن افغانسـتان 

جلـو گیـری مـی منایـد. ایـن دغدغـه احتاملـش وجود 

دارد که در نبود نظام سیاسـی جمهوریت، افغانسـتان 

یکبـار دیگـر بـه انـزوای جهانـی کشـانده شـود و النـه 

خـدا  کـه  گیـرد  قـرار  جهانـی  تروریسـتان  آرام  هـای 

نخواسـته در آن صـورت، بـرای افغانسـتان و همچنـان 

و  کشـورها  و  افغانسـتان  همسـایه  کشـورهای  بـرای 

ملـت هـای منطقـه و جهـان خطـر بـزرگ خواهد شـد. 

جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  کـه  اسـت  جهـت  ایـن  از 

در  را  آرامـش منطقـه  و  را ضامنـت  افغانسـتان  بقـای 

پـی داشـته و بـه امنیـت جهانی کمـک خواهد کـرد. با 

توجـه بـه ایـن تحلیل و نگاه به گذشـته تاریخ سیاسـی 

افغانسـتان، نظـام سیاسـی جمهوریـت ایـن قابلیـت و 

ظرفیـت را دارد که افغانسـتان مرتقی، همسـو و همیار 

بـا دنیـا را بـه شـکل رسـمی و عملـی معرفـی منایـد.      

کـه میـزان درک و آگاهـی جامعـه نسـبت بـه حقـوق و وظایـف 

و مسـئولیت هـای جامعـه و حکومـت ایجـاد گردیـده و افزایش 

مـی یابـد. نفس آگاهی دردی اسـت که انسـان را بسـوی وضع 

مطلـوب سـوق می بخشـد. درک و آگاهی بدسـت آمده جامعه 

و حکومـت را از داشـن ظرفیـت هـا و توامنندی های شـان در 

عرصـه هـای مختلـف واقف مـی سـازد. عصبیت هـای جاهلی 

کـه در قالـب گرایـش های منطقـه ای، نـژادی ، زبانی و محلی 

جامعـه را بـه قطـب هـا و محورهـای متضـاد و آشـتی ناپذیـر 

تقسـیم منـوده اسـت، جای خـود را بـه تفاهـم، درک و همدلی 

میدهـد. وحـدت ملـی و توجـه به منافع ملی از شـعار به شـعور 

بـدل مـی گـردد. فعالیـت و تـاش های سیاسـی در یـک نظام 

و چهـار چـوب تعریـف شـده و قابـل اعتـامد جریـان مـی یابـد. 

اقتصـاد و فرهنـگ در پرتو آن به رشـد و تعالی می رسـد. روحیه 

جمعـی و کار جمعـی و زندگـی جمعـی تقویـت یافتـه بـدل بـه 

یـک فرهنـگ مانـدگار و پویـا و کارآمـد مـی گردد.

امـا همـه ایـن آرزوهـا و بایدهـا در عرصـه و پرتـو معـارف 

هنگامـی قابل دسـرتس و تحقق یافتنـی خواهد بود که جامعه 

و حکومـت تـاش و کوشـش مضاعـف خـود را بـدان معطـوف 

دارنـد. همیـن طـور جامعـه جهانـی نیـز بایسـتی اهمیـت این 

موضـوع را دریابـد. آنـان بـا تجـارب و اندوختـه هـای داخلـی 

خـود قـادر خواهنـد بـود کـه در ایـن زمینه مـردم افغانسـتان را 

بیشـرت و بهـرت مسـاعدت و یـاری مناینـد. امـروزه دانشـمندان 

علـوم اجتامعـی و تربیتـی بـه ایـن نتیجه رسـیده انـد که تغییر 

اساسـی و بنیادی در هر جامعه ای منوط به آن اسـت که نظام 

معـارف یـا آمـوزش و پرورش آن چگونه اسـت. گفته اند که شـام 

اگـر چهـار چـوب یک نظـام آموزشـی را ارائه دهیـد ، بدنبال آن 

آسـان خواهـد بـود که بگوییم این جامعه چند سـال بعد در چه 

موقعیتـی و وضعیتـی قرار خواهد گرفت. راهکارهـای الزم برای 

بهبـود بخشـیدن بـه نظـام معـارف مـی توانـد متعـدد و متنـوع 

باشـد. از جملـه اینکـه در زمینـه اندوخته های علمـی و تجارب 

آموزشـی هـم از گذشـته کشـور کمـک گرفتـه شـود و هـم از 

کشـورهای دوسـت و همکار یاری خواسـته شـود. بودجه کافی 

و وافـی بـه تعلیم و تربیه اختصاص داده شـود. جایـگاه و ارزش 

ایـن عرصـه احیاء گردیـده و بـاز گردانده شـود. معاش معلمین 

و کارمنـدان معـارف نسـبت بـه رسـالت و وظیفـه مقدس شـان 

بـه انـدازه کافی تنظیـم گردد. امکانات و تسـهیات آموزشـی و 

کتابخانـه هـا در اختیار معلمین و دانش آموزان گذاشـته شـود 

تـا سـطح معلومات خود را در جهت بـار وری برنامه های علمی 

بـاال برنـد. تسـهیات کمـک معـاش نیـز برای کسـانی کـه در 

نظـام معـارف خدمت می کننـد در نظر گرفته شـود. در تعیین 

بودجه سـاالنه، توجه خاص و ویژه نسـبت به این بخش صورت 

گیرد. مسـئله مسـاوات و توازن در قسـمت توسـعه معارف میان 

دخـرتان و پـران، زنان و مردان و مناطـق محروم و غیر محروم 

فرامـوش نگـردد. زمینه ها و فرصت های مناسـب جهـت ارتقاء 

علمـی فـارغ التحصیـان و حتـی آنانیکـه در حـال آموخـن 

هسـتند از دسـت آوردهـا و گـردش هـا و بورسـیه هـای تعلیمی 

فراهـم گـردد. مسـئله تبعیـض در اسـتفاده از بورسـیه و ... رفع 

گـردد.  همـه مـوارد یاد شـده در واقع سـبب خواهد شـد که در 

افغانسـتان یـک انقاب و جهش علمـی از طریق معارف بوجود 

آیـد. هـر تحولـی مبتنی بـر علم و دانش باشـد قطعا نسـبت به 

آینـده آن مـی تـوان امیدوار بـود. اگر در فضای مسـموم کنونی 

کشـور امیـدواری مـی تـوان تصـور منـود اینسـت کـه فرزنـدان 

امـروز ایـن رسزمیـن سـوخته، با جدیـت و تاش مضاعـف برای 

آموخـن گام برداشـته اند.

معارف کارا و پاسخگو، زمینه ساز رشد و ترقی کشور
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با جهان ــانی  و همس جمهوریت، همیاری 
 مهدی بابک

 سید لطیف سجادی
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 بازی با اعداد              3265
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3160    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3436
وزیرسفید را در خانه  a4 حرکت دهید. 

3464

جواب هدف         2913
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ثور
می توانید در تمام کارهای خانگی و کســب و وکارتان موفق شــوید. دوستان و 
خانواده از شما حمایت خواهند کرد، گرچه آن ها ممکن است تماما با ایده های 
شما موافقت نکنند. انجام دادن چندین کار در یک زمان ایده خوبی نمی باشد! 

جوزا
به شــما توصیه می کنیم که از مســافرت رفتن و مالقات با دوستان تان امروز 
اجتناب کنید زیرا که حس و حال خیلی خوبی ندارید. اطرافیان ممکن اســت 

ایده های تان را قبول نکنند، و شما از یکی از نزدیکان تان نامید شوید. 

سرطان
به شــما توصیه می کنیم که توجه بیشتری به خانواده و مسائل آن داشته 
باشــید. برنامه های تان برای بهبود وضعیت مالی تان واقع بینانه نیســت. 

بورزید شکست خواهید خورد.  اصرار  اگر 

اسد
امروز صبح ممکن اســت مبلغ عمده ای پول از ســمت یک خانم ســالمند در 
خانواده تــان دریافت کنید. می توانید کارهای مهمی کــه به تعویق افتاده اند 

را اجرا کنید. 

سنبله
به نظر می رسد که نگران مشکالت داخلی هستید. فرصتی دارید که پولی را که 
بــرای خرید یک خانه جدید دارید دریافت کنیــد. از گرفتن تصمیمات عجوالنه 
اجتناب کنید! یکی از دوســتان نزدیک به شما در خرید چیزهای ارزان تر کمک 

می کند. 

حمل
در ارتباط با امضای اســناد و قراردادهای رســمی دریغ نکنید. روابط تان بسیار 
خوب پیش خواهد رفت، و در کسب و کارتان بسیار موفق خواهید بود. فرصتی 

دارید که تصمیمات خوبی برای مشکالت تان بگیرید. 

میزان
گرچه که امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، به شــما توصیه می 
کنیم که بیشتر استراحت کنید. با شریک عاطفی تان برنامه ریزی کنید که 
تغییرات اساســی در خانه ایجاد کنید! بر زندگی احساسی تان تاثیر مثبتی 

خواهد گذاشت.

عقرب
امروز صبح ممکن اســت سفر کاری تان لغو شود. آرام باشید! روز خوبی برای 
مسافرت کردن نمی باشــد. زمان آن است که به زندگی عاطفی و مشکالت 
خانگی تان توجه کنید. امشب دوستان شما را به یک مهمانی دعوت خواهند 

کرد.

قوس
می توانید در تمام کارهای تان موفق شــوید. امروز صبح ممکن اســت مبلغ 
عمده ای پول از کسب و کارتان دریافت کنید، و با شریک عاطفی تان برنامه 

هایی را شروع کنید. 

جدی
اگر قصد تغییراتی را در خانه دارید، زمان خوبی برای شــروع این کار است. 
همچنین زمان خوبی برای تغییر دکوراسیون و تعمیرات می باشد. احتماال 
دوســتان و خانواده تان از شما حمایت می کنند. با شریک عاطفی تان در 

ارتباط با یک خانم اصال بحث نکنید.

دلو
ایده های عالی دارید و تصمیم دارید که تغییراتی را در خانه ایجاد کنید. مجبور 
هستید که چندین کار را انجام دهید. به شما توصیه می کنیم که سعی کنید زمان 
تان را مدیریت کنید. به عبارتی دیگر امروز روز خوبی برای دریافت مزایا می باشد.

2914

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 20  کلمه: عالی 

شر ـ خیر ـ شراب ـ خبر 
ـ باختر ـ برات ـ بشر ـ بار 
ـ ابرـ  تبرـ  خروشـ  خاور 
ـ رواـ  بــاورـ  روـ  بخارـ  
تار ـ بشارت ـ رخ ـ رخت 

ـ خرابـ  خارـ  شور.
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 غضنفر کاظمی 

حوت
احتماال مود خوبی برای برقراری ارتباط ندارید. به شما توصیه می کنیم که مالقات 
های کاری و تجاری تان را به زمان دیگری موکول کنید. باید همچنین بر روی 

مسائلی که مهم هستند تمرکز کنید.

 شطرنج                     3437

ا

آموختن ـ اســطوره ـ برومند ـ پایان ـ تسلیم ـ ثروتمندان ـ جهان نما ـ 
چهارگل ـ حبیب ـ خشونت ـ دانشمند ـ ذاللت ـ رعدوبرق ـ زنگ ـ ژاله ـ 
سرایتـ  شرابـ  صورتـ  ضمانتـ  طالعـ  ظرافتـ  عبارتـ  غنچهـ  فقیر 
ـ قرابتـ  کاشفـ  گسترشـ  لیثـ  میراثـ  نثارـ  وحدتـ  همتـ  یادبود.

ل م ل ژ ض آ د ر م ر ب ز

ا ض ت ع ذ ا ب ن ا ج ی و

ل ط ا چ ذ خ ی پ ل ز ژ ج

ه ر ق ف ا گ ژ ع ی ا ج ت

د ب د و ن ش خ گ ل م و م

ا ه ت ر ک ت ن ه ذ ح ا ی

ز ج ر چ ی ا ث ی ن ض ه ن

ه ر ث م و س ر ع ث د ر غ

ا ت ک ز ا ی ظ د ب ظ ر ط

ش ا ر ف ح س ل گ ا ر ر گ

ح آ ق و ص ر ا ح ت ی غ ث

س ر ش م ا ر ی ی ق ف م آ

غ

شده و به سوی قندهار حرکت می کنند. مخملباف در بخش بخشی از این 

سکانس ها جهل و افراطیت که حتی در ذهن و جان مردم این رسزمین خانه 

کرده را به منایش می گذارد. از جنجال های مردی که نفس با او همراه شده 

بر رس پس زدن چادری از صورتش گرفته تا دزدی متام دار و ندار این خانواده 

و در همین حین سپاسگزاری این مرد از خداوند به خاطر هرچیزی که او 

می خواهد و بر بندگانش روا می دارد. 

در این بخشی از فلم و در حین دزدی، مرد خانواده بی هیچ تکاپو و تالشی 

برای نجات، دستانش را به سوی آسامن بلند کرده و از خدا سپاسگزاری 

می کند. می گوید خدا را هزار مرتبه شکر. هرچیزی که بر رس ما آوردید 

شکرش را می کشیم. به نظر من در این سکانس مخملباف نقدی محکمی بر 

تقدیر و باورهای بدوی زده است. به این معنی که در حوزه های بزرگرت زندگی 

هم مردم این وادی هیچ تالشی برای نجات جان شان انجام منی دهند و همه 

چیز را به قضا و قدر رها کرده است و همین شده که وضعیت تا این جا رسیده 

است. 

در سکانس بعدتر از آن تصویری را منایش می دهد که شاگردان در مدرسه ای 

در حالی خواندن قرآن اند. در عین تکان دادن رسهای مداوم شاگردان 

که تا به یاد دارم در زمانی خواندن قرآن چنین رسمی بوده، معلم از یکی 

از شاگردان می پرسد: شمشیر را تعریف کن؟ او فورا شمشیرش را از نیام 

برکشیده و چنین تعریف می کند: شمشیر یک سالحی رسد است که ضامن 

اجرای حدود خداست و به حکم حاکم، ید سارق، گردن قاتل و سینه کافر را 

می درد. و پس از پس و پیش شدن شاگردان، معلم باز امر سکوت می دهد و 

از دیگری می پرسد کالشینکوف را تعریف کند. او هم با برداشنت کالشینکوف 

و تیر کردن مرمی به تعریف این سالح کشتار می پردازد. مخملباف در یک 

تکه و در یک سکانس بسیار کوتاه و زیبا چه خوب، یک بخشی بزرگ از اوامر 

خداوند و پیامربش را در پیش چشامن بینندگان فلمش منایش می دهد و 

نیز به درستی می گوید که در مدارس بسیاری جدای از درس، بنیادگرایی و 

افراطیت، استفاده سالح و حتی چگونگی کشتار مردمی به اصطالح کافر و 

خارج از دین با خواندن قرآن همسان است و همیشه آموزش داده می شود. 

نفس حاال تنها مانده است و تا کسوف هم فقط دو روز باقی است. او باالخره 

شاگردی را که به خاطر تنبلی از مکتب اخراج شده استخدام و به سوی 

قندهار حرکت می کنند. در روستایی بین راه به طبیبی برمی خورند. آدمی 

که از آمریکا سفر کرده به این گوشه دنیا تا خودش را پیدا کند. او اما در 

جنگی بین اقوام نه بلکه خودش را در شفا دادن مردم فقیر این رسزمین پیدا 

کرده است. این طبیب می گوید اول طرف پشتون ها را گرفتم و با تاجک ها 

جنگیدم، بعد طرف تاجیک ها را گرفته و با پشتون ها به جنگ پرداختم. همه 

اقوام در افغانستان خودشان را حق به جانب می گیرند در حالی که هیچ کدام 

حق به جانب نیستند و همه ای این جنگ ها یک دور باطل است. 

از این پس طبیب آمریکایی با نفس همراه می شود. قرار است او را تا 

نزدیکی های قندهار برساند. در راه با گروه های بزرگ و کوچکی مواجه 

می شوند که مشغول سگ جنگی و خروس جنگی است. نفس این وضعیت در 

افغانستان را در گفتگو با ضبط صوتش جنگ همه علیه همه توصیف می کند 

که به نظر توصیفی دقیقی به نظر می رسد. 

در طول این مدت طبیب در راه به نفس اظهار عالقه می کند. کارگردان نشان 

می دهد که عواطف و احساسات جزئی الینفک از نفس انسان است که زمان 

و مکان منی شناسد. در ادامه این فلم به موضوعات بسیار مهم دیگر نیز 

می پردازد. از کمک های مسخره و مشمئزکننده جامعه جهانی مانند اهدایی 

پاهای پالستیکی، دروغ بافی و دغل بازی مردان افغانستانی در هر رشایطی 

گرفته تا وضعیت خفقان آوری که طالبان بر این مملکت وارد آورده است.

من قبل از این از محسن مخملباف فلم »سکس و فلسفه« را دیده 

بودم. به نظرم بسیار جالب آمده بود و یادداشتی هم در موردش 

نوشتم که از همین دریچه به نرش رسید. در فلم سکس و فلسفه 

کارگردان به مقوله ها و موضوعات جالبی در این بخش پرداخته بود 

که از نظر من بسیار قابل پذیرش بود. از هامن زمان تصمیم گرفتم 

که فلم های او را در فاصله های زمانی و در فرصت ببینم. تا این که 

فرصتی میرس آمد و پای فلم سفر قندهار نشستم. 

محسن مخملباف شاید یکی از کارگردان های است که بیشرت از 

هرکسی سوژه های فلمش در افغانستان است. البته دخرتان او نیز در 

این زمینه فعالیت داشته اند که از جمله می توان به فلم »بودا از رشم 

فرو ریخت« ساخته حنا مخملباف و »پنج عرص« ساخته سارا مخملباف 

اشاره کرد. مخملباف در تاجکستان نیز فلم زیاد ساخته است. از 

همین رو وی را آدم فرصت طلب نیز می گویند و این که در فرصت های 

مناسب متام پروژه های خارجی ها در این زمینه را در کشورهای 

خاورمیانه به خودش معطوف ساخته است. اما حقیقتا این حرف ها 

از نظر من اهمیتی ندارد. من اهمیت مخملباف را در فلم هایش 

می بینم و این که چقدر توانسته زندگی مردم و وضعیت افغانستان را به 

جهانیان منایش بدهد. تا جایی که من متوجه شده ام این کارگردان 

سبک منحرص به فرد و دید متفاوتی نسبت به قضایا دارد و این به باور 

من از نقاط قوت وی است.

سفر قندهار از نظر من شاید یکی از بهرتین فلم های است که به 

دوران تاریک و سیاه طالبان در افغانستان پرداخته است. این فلم 

در واقع روایتی مستندگونه ی است در باره جهل، نادانی، جنگ و 

رشایط زنان و آوارگان در دوران طالبان. این فلم از بنیادگرایی و 

میزان رسایتش به مردمانی می گوید که در جایی بالهت زده ای چون 

افغانستان و در دوره های سخت و متفاوتی زندگی داشته اند و بدین 

وضعیت رسیده اند. 

سفر قندهار ساخته سال ۱۳۷۹ است. در نزدیکی مرز ایران و 

افغانستان ساخته شده و سه ماه قبل از یازدهم سپتامرب سال ۲۰۰۱ 

برای اولین بار به منایش درآمده است. این فلم در سال ۲۰۰۵ به 

انتخاب مجله تایم به عنوان یکی از صد فلم برتر تاریخ سینامی جهان 

نیز معرفی شده است.

فلم سفر قندهار سفرنامه ای زنی است به نام نفس. زنی که از کانادا 

منزل زده و آمده تا نزدیکی مرز افغانستان که به قندهار برود. شهری 

که خواهرش قرار است در کسوفی که اتفاق می افتد خودکشی کند. 

این را در نامه ای به نفس گفته است. نفس در راه و نرسیده در مرز 

افغانستان این موضوع را برای ما روشن می کند. فلم ساز در این 

فلم از شیوه روایت گویی مدرن برای گفنت قصه اش استفاده کرده 

است. نفس شخصیت محوری فلم در حالی نشان داده می شود که 

ضبط صوتی به همراه دارد و بدون منایاندن چیزی، بخشی از قصه 

و وضعیت را برای بیننده روایت می کند. پس از آن است که اتفاقات 

و موضوعات فلم گشوده می شود و نفس با سفرش به سوی قندهار 

بسیاری مسائل را برای ما بیان می کند. 

پس از فرود نفس از چرخبال او را در کمپی نشان می دهد که 

آواره های افغانستان در آن زندگی می کنند. آواره های که از ایران 

برگشته و راهی خانه های شان در افغانستان اند. در این سکانس 

نفس با یکی از خانواده ها به عنوان زن چهارم مرد خانواده همراه 

فلم

افغانسـتان مـا: روز پنج شـنبه 9 ثـور ۳۳ قلم آثار تاریخـی برگردانیده 

شـده از آمریـکا توسـط مناینـده وزارت امـور خارجـه به رییـس موزیم 

ملی تسـلیم داده شد. 

ایـن 33 قلـم جنـس چنـدی قبل توسـط مقامـات آمریکا به سـفارت 

افغانسـتان در واشـنگنت تحویـل داده شـده بود. 

و  اطالعـات  وزارت  رسپرسـت  آثـار،  ایـن  تسـلیم دهی  مراسـم  در   

فرهنـگ خاطرنشـان کـرد کـه ایـن ۳۳ قلـم آثـار تاریخـی کشـور از 

نـزد قاچاقچیـان در امریـکا ضبـط شـده اسـت و از طریـق سـفارت 

افغانسـتان در واشـنگنت، بـه کابـل برگردانیـده شـده اسـت.

محمـد طاهـر زهیـر از تالش هـای دوامـدار سـفارت افغانسـتان در 

واشـنگنت و وزارت امـور خارجـه کشـور به خاطر برگردانیـدن این آثار 

سپاسـگزاری کـرد و بـه دسـت آمدن این آثـار را یک دسـت آورد بزرگ 

بـرای دولت و مردم افغانسـتان دانسـت.

آقـای ظهیـر هم چنیـن اضافـه کـرد کـه در جریـان جنگ هـای دهـه 

۷۰ خورشـيدی بیـش از یکصـد هـزار اثـر تاریخـی موزیـم ملـی بـه 

غـارت بـرده شـد و اکنون نیز شـامر زیـادی از آثار تاریخـی و بناهای 

باسـتانی کشـور در معـرض خـط قـرار دارد.

رسپرسـت وزارت اطالعـات از تالش هـای وزارت اطالعـات و فرهنـگ 

بـه خاطر حراسـت و حفاظـت از آثار تاریخـی و میراث های فرهنگی، 

آبـده  از ۵ هـزار  افغانسـتان اضافـه  و گفـت کـه در  اطمینـان داد 

تاریخـی وجـود دارد کـه بیشـرت این آبده هـا به حفاظـت و مرمت نیاز 

دارد.

محمـد طاهـر زهیـر از متام مردم کشـور خواسـت که در همـکاری با 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ و نیروهای امنیتی کشـور، از آثار تاریخی 

و میراث هـای فرهنگـی کـه رسمایه ملی افغانسـتان اسـت، حفاظت 

و نگهـداری کننـد و همچنـان جلـو قاچـاق و حفریـات غیرقانونـی را 

بگیرند.

محمـد فهیـم رحیمی رییس موزیم ملـی در رابطه به قدامـت و انواع 

ایـن اثرهـا گفـت کـه این آثـار شـامل ظروف و مجسـمه های سـنگی 

و گلـی اسـت که ممکن اسـت یـک قسـمت آن مربوط بـه دوره هایی 

بودایی، هندویی و اسـالمی باشـد. 

او هم چنیـن افـزود کـه بـه خاطر تشـخیص اصالت و قدمـت این آثار 

به مطالعه بیشـرت نیاز اسـت. 

رییـس موزیـم ملـی گفـت کـه از سـال ۲۰۰۲ میـالدی تـا حـال ۱۰ 

هـزار و ۵۰۰ قلـم آثـار تاریخـی از خـارج بـه کشـور برگردانیـده شـده 

است.

در اخیـر ایـن مراسـم رییس روابـط فرهنگـی وزارت امـور خارجه، در 

حضورداشـت رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنگ، آثـار مذکور را به 

رییـس موزیـم ملی تسـلیم کرد.

آمـار متاشـاگران تلویزیونی اسـکار نود و سـوم از نظر کاهش شـدید 

مخاطبـان رکورد زد.

بـه گـزارش ورایتی، مراسـم اهدای جوایز اسـکار ۲۰۲۱ که یکشـنبه 

شـب بـه صورت زنـده از یونیون استیشـن و دالبی تیاتـر لس آنجلس 

پخش شـد، از نظر کاهش متاشـاگران مسـتقیم از شبکه ای بی سی 

رکورد زد.

بـر مبنـای آمـار ارایـه شـده ۹.۸۵ میلیـون متاشـاگر ایـن برنامـه را 

مسـتقیم متاشـا کردنـد. ایـن آمـار ۵۸.۳ درصـد کمـرت از آمـار سـال 

پیـش اسـت.

در عیـن حـال ایـن برنامـه که سـومین برنامه بـدون مجـری آکادمی 

بود نرخ ۱.۹ را میان مخاطبان ۱۸ تا ۴۹ سـاله ثبت کرد. بینندگان 

ایـن رده سـنی نیـز در مقایسـه بـا سـال پیـش ۶۴.۲ درصـد کاهش 

یافته اند.

مراسـم سـال ۲۰۱۹ در ایـن رده سـنی بـا نـرخ ۷.۷ برابـر ۲۹.۶ 

میلیـون نفـر را در ایـن رده جـذب کـرده بـود کـه ۱۲ درصـد باالتر از 

سـال ۲۰۱۸ بـود.

در هـر حـال میـزان مخاطبـان مراسـم اسـکار نیـز به دلیـل تعطیلی 

سـینامها مثـل دیگـر مـوارد متاثـر از شـیوع کرونـا کاهـش یافتـه 

و همیـن کاهـش در میـان متاشـاگران گلـدن گلـوب ۲۰۲۱ نیـز 

مشـاهده شـد. 

مراسـم گرمـی نیـز که به میزبانی تـرور نوآ برگزار شـد پایین ترین آمار 

متاشـاگران گرمـی را ثبـت کـرد و حـدود ۵۳ درصـد کاهـش یافـت. 

چـه کرونـا در ایـن میـان نقـش داشـته باشـد چه نـه، باید گفـت آمار 

متاشـای مراسـم اهـدای جوایـز، به طور کلـی کاهش یافته اسـت.

رومـن پوالنسـکی بـرای سـاخت »کاخ« یـک بـار دیگـر روی صندلـی 

کارگردانـی می نشـیند.

بـه گـزارش ددالیـن، رومـن پوالنسـکی فلمسـاز جنجالـی بـار دیگـر 

پشـت دوربیـن مـی رود و ایـن بـار قصـد دارد فلمـی با عنـوان »کاخ« 

بسـازد. »کاخ« درامی اسـت که داستانش در شـب سال نوی ۱۹۹۹ 

در یکـی از هتل هـای لوکس سـوییس رخ می دهد و داسـتان زندگی 

چنـد تـن از مهامنـان بـه هم گـره می خـورد. خرب سـاخته شـدن روز 

پنجشـنبه از سـوی پائولو دل بروکو مدیر عامل شـبکه »رای سـینام« 

ایتالیـا کـه بـه عنـوان تولیدکننـده فلـم در ایـن پـروژه حضـور دارد، 

اعالم شـد.

یرژی اسکولیموفسـکی دیگر فلمساز مشـهور لهستانی فلمنامه این 

فلـم را در کنـار پوالنسـکی نوشـته اسـت. اطالعـات دیگـر در مـورد 

پـروژه هنوز اعالم نشـده اسـت.

دل بروکـو در مصاحبـه خـود گفـت: اولیـن نسـخه فلمنامـه چند روز 

پیـش به دسـت من رسـید. منی توانم جزییـات آن را فاش کنم چون 

پوالنسـکی اجـازه ایـن کار را نـداده اسـت. کارگردان هـای بـزرگ از 

فلم هایشـان به شـدت مراقبـت می کننـد. در پاییز فلمـربداری رشوع 

می شـود.  این کمپنی از تولید سـه فلم دیگرش نیز در این نشسـت 

مطبوعاتـی خـرب داد کـه سـازندگان آنهـا آلیـس رورواچـر، سـوزانا 

نیکوآرلـی و پیرتو مارسـلو هسـتند.

کاهش شدید تماشاگران مراسم اسکار؛ 
پایین ترین آمار ثبت شد

33 اثر تاریخی برگردانیده شده به کشور، 
به موزیم ملی تسلیم داده شد 

»رومن پوالنسکی« 
به سراغ تولید »کاخ« می رود

»سفر قندهار«؛ طالبان، بنیادگرایی، جنگ و محرومیت
خبر

سینما

جشنواره



آسـتانه  در  واسـکز  لـوکاس  شـده  مدعـی  آاس 

متدیـد قـرارداد با رئـال مادرید قرار گرفته اسـت.

فصـول  در  کـه  بـوده  بازیکنـی  واسـکز  لـوکاس 

گذشـته انتقادات زیادی نسـبت به عملکرد او در 

رئـال مادریـد مطرح شـده اسـت اما ایـن بازیکن 

در در ایـن فصـل بـا توجـه بـه مصدومیـت دنـی 

کارواخـال و آلـوارو اودریوسـوال در پسـت دفـاع 

راسـت بـه میـدان رفـت و اتفاقـاً منایـش هـای 

خوبـی را از خـود ارائـه داد.

بـا این وجود واسـکز نیـز اخیراً دچـار مصدومیت 

شـد تـا فصـل بـرای ایـن وینگـر اسـپانیایی بـه 

برسـد. پایان 

لـوکاس آخریـن ماه هـای قـرارداد خود با باشـگاه 

او در  و  را پشـت رس مـی گـذارد  رئـال مادریـد 

پایـان فصـل می توانـد بـه شـکل رایـگان از ایـن 

تیـم جـدا شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـرا 

رسـانه هـای اسـپانیایی گـزارش داده بودنـد کـه 

زین الدیـن زیـدان خواهان حفظ لوکاس واسـکز 

شـده امـا در عیـن حـال مذاکـرات بـرای متدیـد 

قـرارداد او بـه بن بسـت خـورده و باید بـه جدایی 

او از جمـع کهکشـانی ها را قطعـی تلقـی کـرد.

و  مادریـد  رئـال  بیـن  اصلـی  مسـئله  واقـع  در 

وینگـر  درخواسـتی  حقـوق  واسـکز  لـوکاس 

اسـپانیایی بـوده اسـت. لـوس بالنکـوس ابتـدا 

دسـتمزد سـالیانه 3.5 یـک میلیـون یورویـی بـه 

واسـکز ارائـه داد امـا ایـن بازیکـن بـا آن موافقـت 

نکـرد تـا جدایـی او از رئـال مادریـد قریب الوقـوع 

بـه نظـر برسـد.

بـا این حال اکنـون آاس گزارش داده که باشـگاه 

حقـوق  بـا  جدیـد  پیشـنهاد  یـک  مادریـد  رئـال 

سـالیانه 5 میلیـون یـورو بـه سـتاره مـورد عالقـه 

زیـن الدیـن زیـدان پیشـنهاد داده کـه بـا چـراغ 

قـرارداد  همچنیـن  اسـت.  شـده  روبـرو  او  سـبز 

پیشـنهادی رئـال سـه سـاله اسـت و بـه نظـر می 

رسـد کـه رشایـط بـه گونـه ای رقـم خـورده کـه 

اکنـون لوکاس واسـکز در آسـتانه متدید قـرارداد 

بـا رئـال مادریـد قـرار گرفتـه اسـت.

غیرمنتظره؛ستارهموردعالقهزیدانتمدیدمیکند؟

ورزش
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از روز شـنبه متامـی افـراد بـاالی ۱۸ سـال در هنـد در 
ایـن  هرچنـد  می گیرنـد.  قـرار  کرونـا  واکسـین  اولویـت 
کشـور، کـه بزرگرتین تولیدکننده واکسـین جهان اسـت، 
بـرای جمعیـت ۸۰۰ میلیونـی واجـدان رشایـط واکسـین 

کافـی نـدارد.

مراسـم  و  انتخاباتـی  گردهامیی هـای  برگـزاری  اجـازه 
از  هنـد  صحـت  وزیـر  حـال  ایـن  بـا  مذهبـی.  بـزرگ 
عملکـرد دولـت دفـاع کـرده و گفتـه ایـن کشـور یکی از 
پایین تریـن نرخ هـای مـرگ و میـر را در جهـان دارد و 

تهیـه اکسـیجن هـم در حـد مناسـبی اسـت.

مـوج دوم سـهمگین و مرگبـار کرونـا در هنـد هنـوز مهـار نشـده 
و در دهلـی، پایتخـت، دیگـر بـرای برگزاری مراسـم مرده سـوزی 

درگذشـتگان کرونـا فضـای کافی نـدارد.
روز پنجشـنبه بـا ابتـالی بیـش از ۳۸۶ هـزار نفـر دیگـر شـامر 
مبتالیـان شناسـایی شـده در هنـد از ۱۸ میلیـون نفـر گذشـت.
ایـن بیشـرتین تعـداد مبتالیـان روزانـه یـک کشـور از آغـاز همـه 

گیـری کرونا اسـت.
تنهـا در دهلـی ۳۹۰ نفـر بـا ابتـال بـه کرونا جانشـان را از دسـت 
در  کرونـا  روزانـه  قربانیـان  شـامر  بیشـرتین  ایـن  کـه  دادنـد، 

پایتخـت هنـد اسـت.
در  کرونـا  درگذشـتگان  و  مبتالیـان  آمـار  اخیـر  ماهـه  یـک  در 
هنـد بـه شـکل تصاعـدی بـاال رفتـه و در روزهـای متوالـی شـامر 

بی سـابقه مبتالیـان جدیـد ثبـت شـده اسـت.
هندوهـا معتقدنـد بـرای رفـن روح از بـدن بایـد بـدن را از بیـن 
بـرد و بـرای همیـن سـوزاندن جنـازه بخـش مهمـی از سـوگواری 

در آییـن هنـدو اسـت.
پولیـس می گویـد در دهلـی با توجـه به کمبود فضا مـردم مجبور 
محل هایـی  از  عزیزانشـان  مرده سـوزی  مراسـم  بـرای  شـده اند 
اسـتفاده کننـد که رشایط مناسـب بـرای انجام مراسـم قربانیان 
هنـد  شـفاخانه های  ندارنـد.  را  صحـی  مالحظـات  بـا  کرونـا 
بیـامران  بـرای  دارو  و  تخـت  اکسـیجن،  کمبـود  بـا  همچنـان 
مواجهنـد. دولـت مرکـزی هنـد بـرای مواجهـه اش بـا مـوج دوم 
همه گیـری مـورد انتقادهـای فزاینـده قـرار گرفتـه، از جمله برای 

شــدند برگزیده  فغانســتان  ا فوتبال  ملی  تیــم  برای  بازیکــن جدید   ۳۰

دههاکشتهوزخمیدرجریان
یکمراسممذهبیدراسرائیل

ستارهجدیدتیمملیفوتبالافغانستان
پاسپورتاینکشوررادریافتکرد

کیوینپیترسنخواهانبهمیانآمدن۱۲دوش
دربازیهای۲۰اوورهشدهاست

در درگیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان ۱۵ نفر زخمی شدند

بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیـر ارسائیـل از ایـن 

حادثـه بـه عنـوان یـک "فاجعه سـنگین" یـاد کرد.

ایـن مراسـم همـه سـاله در پـای کـوه مـرون و در 

زیارتگاهـی به جا مانده از قـرن دوم میالدی برگزار 

می شـود امـا سـال گذشـته و بـا شـیوع بیـامری 

کرونـا از برگـزاری آن جلوگیـری شـد. امسـال نیـز 

علیرغم واکسیناسـیون گسـرتده، مقام های صحی 

ارسائیـل در مـورد احتامل گسـرتش کرونا هشـدار 

داده بودنـد.

چگونگـی وقـوع ایـن حادثه هنوز روشـن نیسـت و 

پولیـس در حـال تحقیق اسـت. 

هاآرتـص بـه نقل از منابع پولیس نوشـته اسـت که 

رس خـوردن افـراد از روی پله هـا موجـب این حادثه 

ارسائیـل  اجتامعـی  شـبکه های  در  اسـت.  شـده 

ویدیوهایـی از انبـوه فـرشده جمعیت منترش شـده 

اسـت که پیـش از وقـوع این حادثـه در حال رقص 

و پایکوبـی بودند. 

در ازدحـام ناشـی از برگـزاری یـک جشـن مذهبـی 

 ۳۸ دسـتکم  ارسائیـل  شـامل  در  مـرون  شـهر  در 

شـدند.  زخمـی  تـن   ۱۰۰ از  بیـش  و  کشـته  نفـر 

پـس  کـه  اسـت  مراسـم مذهبـی  بزرگ  تریـن  ایـن 

از واکسیناسـیون جمعیـت ارسائیـل علیـه بیـامری 

می شـد. برگـزار  کرونـا 

مراسـم  برگـزاری  هنـگام  اپریـل(   ۲۹( پنجشـنبه 

مـرون در شـامل  بعومـر" در شـهر  مذهبـی "الگ 

شـدند. زخمـی  و  کشـته  زیـادی  عـده  ارسائیـل 

بـه گـزارش برخـی رسـانه ها ۳۸ نفـر و بـه گـزارش 

"هاآرتـص" دسـتکم ۴۴ نفـر جـان خـود را از دسـت 

نفـر   ۱۰۰ بـه  نزدیـک  زخمی هـا  شـامر  دادنـد. 

اسـت.   گـزارش شـده 

ایـن مراسـم بـا رشکت نزدیـک بـه ۱۰۰ هـزار نفر از 

یهودیـان بـه شـدت ارتدوکس برگزار شـده اسـت.

بـا  را  بسـیاری  شـدند  مجبـور  امـدادی،  نیروهـای 

هلیکوپـرت بـه شـفاخانه های اطـراف منتقـل کننـد. 

در ورای اظهـارات محمـود عبـاس چـه چیـز وجود 

دارد؟

رهـر تشـکیالت خودگردان فلسـطینی پس از جلسـه 

بـا جناح هـای  اپریـل(  )پنـج شـنبه ۲۹  روز گذشـته 

فلسـطینی، علـت تاخیـر در انتخابـات را اختـالف در 

مـورد بیـت املقـدس دانسـت.

فلسـطین  تلویزیـون  در  سـخرنانی  در  عبـاس  آقـای 

گفـت: "بـا توجـه بـه رشایـط دشـوار پیـش رو، تصمیم 

گرفته ایـم کـه تاریـخ برگـزاری انتخابـات قانونگـذاری 

را تـا زمـان تضمیـن مشـارکت مـردم سـاکن در بیـت 

املقـدس بـه تعویـق بیندازیـم."

او همچیـن افـزود: "بیـت املقـدس مصالحـه نخواهد 

از  هسـتند  سـاکن  جـا  آن  در  کـه  مـا  مـردم  و  شـد 

حـق خـود در اسـتفاده از حقـوق دموکراتیـک کوتـاه 

منی آینـد."

فلسـطینیان تاکیـد کرده اند کـه به متامـی ۱۵۰ هزار 

رای دهنـده فلسـطینی واجـد رشایـط سـاکن در بیت 

ایـن  تـا در  بایـد اجـازه داده شـود  املقـدس رشقـی 

انتخابـات رشکـت کنند.

بهرحـال، براسـاس توافقـی قبلـی بـا ارسائیـل کـه بـر 

حق رای فلسـطینیان در این شـهر حاکم اسـت، فقط 

ایـن منطقـه در دفاتـر  تـا ۶۳۰۰ نفـر می تواننـد در 

پسـتی تعییـن شـده توسـط ارسائیـل رای بدهنـد.

در انتخابـات گذشـته، سـایر سـاکنان بیـت املقـدس 

رشقـی مجـاز بودنـد بـه رشطـی که خـارج از محـدوده 

شـهر باشـند، رای بدهند.

هفتـه گذشـته یـک مقـام ارشـد فلسـطینی گفـت که 

ارسائیـل بـه تشـکیالت خودگـردان فلسـطینی اطالع 

داده کـه موضعش در مورد برگـزاری انتخابات در بیت 

املقـدس رشقـی هنـوز "منفی" اسـت.

ارسائیـل علنـا در مورد ایـن موضوع اظهارنظـر نکرده، 

کـه  گفتـه  کشـور  ایـن  خارجـه  وزیـر  کـه  چنـد  هـر 

ارسائیـل "قصـد مداخلـه در )انتخابات فلسـطین( ... 

و همچنیـن جلوگیـری از آن  را نـدارد."

خودگـردان  تشـکیالت  رئیـس  عبـاس،  محمـود 

فلسـطینی انتخابـات پارملانی را به دلیـل اختالف در 

مـورد حق رای فلسـطینیان مناطق اشـغالی به تعویق 

انداختـه اسـت.

آخریـن بـار پانـزده سـال پیـش در مناطـق فلسـطینی 

انتخابـات برگـزار شـد کـه در آن حـامس بـه پیـروزی 

رسید.

آقـای عبـاس گفته کـه این انتخابـات تنهـا در صورتی 

برگزار می شـود که ارسائیل به فلسـطینی های سـاکن 

اجـازه  رشقـی  املقـدس  بیـت  اشـغالی  اراضـی  در 

رشکـت در ایـن انتخابـات را بدهـد.

گونـه  هـر  بـدون  آیـا  کـه  نکـرده  مشـخص  ارسائیـل 

نـه. یـا  می دهـد  را  اجـازه  ایـن  محدودیتـی 

شـده  انجـام  ریزی هـای  برنامـه  براسـاس  بـود  قـرار 

اولیـن  و ریاسـت جمهـوری کـه  پارملانـی  انتخابـات 

انتخابـات از سـال ۲۰۰۶ اسـت در مـاه هـای مـی و 

جـون سـال جـاری برگـزار شـود.

ریاسـت  انتخابـات  آیـا  کـه  نشـده  مشـخص  هنـوز 

جمهـوری براسـاس برنامه ریزی قبلـی در زمان تعیین 

شـده برگـزار می شـود یـا نـه.

ایـن در حالـی اسـت کـه محمـود عبـاس بـا چالـش 

های بی سـابقه ای از سـوی رقبای سیاسـی روبرو شده 

کـه می تواند شـانس موفقیـت حـزب او را در انتخابات 

تضعیـف کند.

ایـن  بیفتـد،  تعویـق  بـه  انتخابـات  کـه  صورتـی  در 

کـه  بـود  خواهـد  امیـدوار  فلسـطینیان  بـه  رضبـه ای 

منایـش  صـدد  در  عمیـق  شـکاف  سـال ها  از  پـس 

جناحـی  درون  خشـونت های  بودنـد.  ملـی  وحـدت 

در پـی انتخابـات گذشـته باعـث ایجـاد دو دولـت در 

بین فلسـطینیان شـد، یکـی به رهری آقـای عباس از 

جنبـش فتـح در کرانه غربـی مناطق اشـغالی و دولت 

دیگر توسـط جنبش اسـالمگرای حـامس در نوار غزه.

حـامس اخیـرا بـه آقـای عباس در مـورد لغـو انتخابات 

داد. هشدار 

تمجیدکاپیتانچلسیازپولیسیچ؛اوشگفتانگیزاست

منطقـه مـرزی منطقـه "باتکن و "اسـفره" اوضاع وخیم  شـده 

اسـت.

نیروهـای  نوشـت  توییـرت  در  "اوراسـیانت"  خـری  پایـگاه 

تاجیکسـتان به سـه پاسـگاه مـرزی قرقیزسـتان حملـه کرده 

اسـت.  رسـانه های تاجیکسـتان از زخمـی شـدن شـهردار 

اسـفره در حیـن بازدیـد از نقطـه مـرزی خـر داده انـد. 

در برخـی از گزارش هـا آمـده اسـت کـه مرزبانـان تاجیـک 

دوربیـن نظارتـی در مـرز دو کشـور نصـب کردنـد کـه محـل 

نصـب دوربیـن توسـط مرزبانـان قرقیزسـتان مجـاز شـناخته 

نشـده و سـبب درگیـری شـده اسـت.

بـا  هـم  اسـپوتنیک  روسـی  خرگـزاری  ارتبـاط  همیـن  در 

اسـتناد بـه منابـع قرقیزسـتان از زخمـی شـدن ۱۵ تـن از 

اسـت.  داده  ایـن کشـور خـر  مـرزی  نیروهـای 

با گذشـت سـه دهه از سـقوط شـوروی هنوز هم در بخشـی 

از مرزهـای تاجیکسـتان و قرقیزسـتان عالمت گـذاری نشـده  

و موجـب درگیـری میـان دو کشـور همسـایه شـده اسـت. 

ایـن دو کشـور بیـش از ۹۷۰ کیلومـرت مـرز مشـرتک دارنـد. 

اختـالف اصلـی در مناطـق مرزی در باره منابع آب و تقسـیم 

زمیـن کشـاورزی و چـراگاه دام اسـت. 

منابـع خـری تاجیکسـتان و قرقیزسـتان پـس از درگیـری 

روز پنجشـنبه ۲۹ اپریـل تائیـد کردنـد کـه در حـال حـارض 

جریـان  در  تنـش  کاهـش  بـرای  طـرف  دو  بیـن  مذاکـرات 

اسـت.

بـروز  از  اپریـل(   ۲۹( پنجشـنبه  روز  فرانسـه  خرگـزاری 

درگیـری شـدید مـرزی بیـن تاجیکسـتان و قرقیزسـتان دو 

داد. گـزارش  میانـه  آسـیای  در  همسـایه  کشـور 

در  کـرد  اعـالم  بیانیـه ای  در  قرقیزسـتان  امنیتـی  کمیتـه 

خرگـزاری فرانسـه از درگیـری شـدید مرزی بین تاجیکسـتان 

و قرقیزسـتان خـر داد. قرقیزسـتان پـس از شـلیک نیروهـای 

تاجیـک و حملـه بـه پسـت های مرزی این کشـور یک پاسـگاه 

مـرزی متعلـق بـه تاجیکسـتان را تـرف کرده اسـت.

جام ملت های آسـیا، تیم  ملی کشـور را همراهی 

کـرد. خواهـد 

از  شـامری  در  زمانـی  حسـین  ایـن  از  پیـش 

اسـت. کـرده  بـازی  ایتالیـا  و  هالنـد  تیم هـای 

برخی ها روبرو شـده اسـت.

او بـرای بازی های ۲۰ اووره انگلسـتان پیشـنهاد 

کـرده کـه اگـر کسـی تـوپ را از فاصلـه ۱۰۰ مرت 

دور تـر پرتـاب کـرده توانسـت، ۱۲ دوش بگیـرد. 

دوش  شـش  پرتـاب،  چنیـن  حـارض  حـال  در 

می شـود. حسـاب 

شـامری ایـن پیشـنهاد را به متسـخر گرفتـه اند، 

امـا برخـی دیگـر از آن اسـتقبال کرده انـد زیـرا 

چنیـن  در  اووره   ۲۰ بازی هـای  کـه  انـد  گفتـه 

رشایطـی جالب تـر خواهـد شـد.

کیویـن پیرتسـن از پیشـتازان ورزش کرکـت در 

انگلسـتان اسـت. او توانسـته تنهـا در بازی هـای 

تسـت، بیـش از هشـت هـزار دوش بسـازد.

در حـال رشـد و پیرشفـت اسـت. مـن خوشـحامل 

کریسـتین  کـه  چـرا  کنـد  گلزنـی  می توانـد  کـه 

بازیکـن بسـیار مهمـی بـرای ماسـت."

آسـپلیکوئتا در ادامه پیرامون دیدار برگشـت برابر 

رئـال مادریـد نیـز گفـت: " مـن نتیجه تسـاوی در 

بـازی رفـت را یـک برتـری مقابـل رئـال مادریـد 

از  منـی دانـم. مهـم اسـت کـه یـک گل خـارج 

خانـه به مثر رسـاندیم امـا می دانیم که بـازی روز 

چهارشـنبه کامـالً متفـاوت خواهد بود. مـا باید از 

ابتـدا در بهرتیـن فـرم خـود باشـیم چـرا کـه ایـن 

یـک مسـابقه دشـوار دیگـر تلقـی می شـود.

پیـروزی  بـه  رفـت  مسـابقه  در  می خواسـتیم  مـا 

دسـت پیـدا کنیـم امـا بـه دلیـل ضعـف در پـاس 

و رضبـه آخـر نتوانسـتیم ایـن کار را انجـام دهیم. 

بـه طـور کلـی فکـر می کنم کـه نتیجه خوبـی بود 

امـا اکنـون بایـد بـرای بـازی شـنبه در لیـگ برتـر 

آمـاده شـویم و پـس از آن روی مسـابقه برگشـت 

بـا رئـال مترکـز خواهیـم کـرد. مـا کامـال آمـاده 

خواهیـم بـود."

حسـین زمانی بازیکن تـازٔه تیم ملـی فوتبال 

کشـور در بازی هـای انتخابـی جام ملت های 

آسـیا و جـام جهانی بـازی خواهد کرد.

ملـی  تیـم   جدیـد  سـتاره  زمانـی  حسـین 

سـفارت  در  حضـور  بـا  افغانسـتان  فوتبـال 

افغانسـتان در هالنـد، پـس از سـپری کردن 

پاسـپورت  رسـمی  طـور  بـه  اداری  مراحـل 

کـرد. دریافـت  را  افغانسـتان 

داده  خـر  افغانسـتان  فوتبـال  فدراسـیون 

اسـتعداد  بـا  فوتبالیسـت  ایـن  کـه  اسـت 

انـوش   تاییـد  بـا  افغانسـتان،  آینـده دار  و 

در  افغانسـتان  ملـی  تیـم  مربـی  دسـتگیر 

و  انتخابـی جـام جهانـی  آینـده  بازی هـای 

کیویـن پیرتسـن کرکـت بـاز شـناخته شـدۀ 

بـه  انگلسـتان خواهـان  تیـم ملـی  پیشـین 

آمـدن ۱۲ دوش شـده. میـان 

این پیشـنهاد پیرتسـن در توییرت، با واکنش 

اسـپانیایی  کاپیتـان  آسـپلیکوئتا،  سـزار 

کریسـتین  از  ویـژه ای  متجیـد  چلسـی، 

داد. انجـام  پولیسـیچ 

کریسـتین پولیسـیچ در آخریـن بـازی خـود 

بـرای چلسـی آن هـم در برابـر پرافتخارتریـن 

منایـش  مادریـد  رئـال  یعنـی  اروپایـی  تیـم 

درخشـانی داشـت و کمـک کـرد تـا تیمـش 

بـه یـک تسـاوی ارزشـمند در خانـه حریـف 

دسـت پیـدا کند؛ جایـی که او بعـد از تک به 

تـک شـدن بـا دروازه رئال و عبور از سـد تیبو 

کورتـوا گل زیبایـی را بـه مثـر رسـاند.

اسـپانیایی  کاپیتـان  آسـپلیکوئتا،  سـزار 

کریسـتین  از  ای  ویـژه  متجیـد  چلسـی، 

پولیسـیچ انجـام داده و می گویـد: "ایـن یک 

متـام کنندگی عالی از کریسـتین پولیسـیچ 

بـود و هنگامـی که مقابـل دروازه قـرار گرفت 

خونرسدی بسـیار خوبـی از خود نشـان داد. 

او یـک بازیکـن شـگفت انگیـز اسـت کـه از 

کشـوری دیگـر بـه اینجـا آمـده و بـا هـر بازی   

حضوردرلیگبرترانگلیس؟ببینیمچهمیشود
یان اوبـالک، دروازه بان اسـلوونیایی اتلتیکومادرید، 

بـرای حضور در لیگ برتر انگلیس چراغ سـبز نشـان 

داد. یـان اوبـالک از زمـان پیوسـن بـه اتلتیکـو از 

بنفیـکا در سـال 2014، خـود را در قامـت یکـی از 

بهرتیـن دروازه بانـان فوتبـال اروپـا کـرده و به همین 

خاطـر توجـه بسـیاری از تیم هـا بـه سـمت ایـن گلـر 

اسـلوونیایی جلـب شـده اسـت. منچسـرتیونایتد و 

چلسـی از جملـه باشـگاه هایی به شـامر می آیند که 

طـی یکـی دو فصـل اخیـر عالقـه زیـادی بـه جـذب 

اوبـالک نشـان داده انـد. یـان اوبـالک اکنـون طـی 

مصاحبـه ای بـرای حضـور در لیـگ برتـر انگلیـس 

چـراغ سـبز نشـان داده و می گویـد: "لیـگ برتـر تیم 

هـای قدرمتنـدی دارد. شـاید قـوی تریـن تیـم هـا 

در آن باشـند. امـا مـن فکـر مـی کنـم در پایـان ایـن 

چیـزی اسـت کـه مربی از شـام می خواهد. شـام به 

دسـتورالعمل هـای او گـوش مـی دهیـد. آنچـه او از 

شـام می خواهـد را انجام می دهیـد. همه بازیکنان 

داخـل زمیـن اینطـور فکـر مـی کننـد. فرقـی منـی 

کنـد لیگ برتر، لیگ ایتالیا یا لیگ اسـپانیا باشـد." 

اوبـالک در پاسـخ بـه سـوالی در رابطـه بـا اینکـه آیـا 

ممکـن اسـت روزی در لیـگ برتر انگلیـس بازی کند 

یـا خیـر گفت: "مـن منی دانـم؛ منی دانـم آینده چه 

چیـزی را بـه همـراه خواهـد آورد امـا مطمنئ هسـتم 

کـه در هـر لیگـی بـه میـدان بـروم مـی توانـم خـوب 

بـازی کنـم. شـام  هرگـز منـی دانیـد در آینـده چـه 

اتفاقـی خواهد افتاد. حاال من هفت سـال اسـت که 

در اسـپانیا هسـتم. ببینیـم چه می شـود. مـن جوان 

هسـتم ولـی نه به انـدازه قبل اما هنوز چند سـال در 

پیـش دارم. مهـم ترین چیز بـرای من ایـن امیدواری 

اسـت که به من آسـیب نرسـد. بگذارید ببینیم آینده 

چـه چیـزی را به همـراه خواهـد آورد."

محمودعباس،انتخاباتمناطق
فلسطینیراباردیگربهتعویقانداخت

مرده ســوزی  برای  دهلی  در هند؛  کرونا  موج ســهمگین 
رد ندا کافی  جای 

اسـت کـه بـا برگـزاری کمـپ مترینـی امـارات، تیـم 
مسـابقات  در  را  مفیـدی  نتایـج  بتوانـد  مـا  ملـی 
پیـش رو کسـب کنـد و به خواسـت خداوند با دسـت 

پـر بـه افغانسـتان برگردیـم."
بـه گفتـۀ مشـعوف، بازیکنـان جدیـد در مسـابقات 
آسـیای  ملت هـای  جـام  و  جهانـی  جـام  مقدماتـی 

سـال ۲۰۲۳ نیـز حضـور خواهنـد داشـت.
افغانسـتان در سـوم جـون ۲۰۲۱ بـا بنگلـه دیـش، 
در یازدهـم جـون بـا عـامن و پانزدهـم جـون بـا هند 

مسـابقه می کنـد.

بازیکـن   ۳۰ می گویـد،  افغانسـتان  فوتبـال  فدراسـیون 
جدیـد بـرای تیـم ملـی فوتبـال کشـور برگزیـده شـده اند.
قـرار اسـت ۲۶ تـن آن هـا تیـم ملـی را در کمـپ مترینی از 
بیسـتم تـا سـی ام ماه می امسـال در امـارات متحدۀ عربی 

همراهـی کنند.
فیـروز مشـعوف، سـخنگوی فدراسـیون فوتبـال روز )۹ ثور( 
بـه رادیـو آزادی گفـت، تیـم ملـی در کنـار حضـور در کمپ 
مترینـی، در بیسـت و پنجـم می بـا اندونیزیا و در بیسـت و 

نهـم مـی بـا سـنگاپور به میـدان خواهـد رفت.
مشـعوف می گوید: "فدراسـیون فوتبال افغانسـتان امیدوار 



 

 بانـک توسـعه آسـیایی اعـام کرده کـه بعد از خـروج نیروهای 

خارجـی نیـز کمک هایـش را به افغانسـتان ادامـه می دهد.

بـه  کمک کننـدگان  بزرگرتیـن  از  آسـیایی  توسـعه  بانـک 

تاکنـون  بانـک  ایـن  افغانسـتان اسـت.  بازسـازی  و  نوسـازی 

کمـک   دالر  میلیـارد   ۹/۳ و  قرضـه  دالر  میلیـون   ۳/۸۱۷

اسـت. داده  باعـوض 

نرنـدرا سـنگرر رئیـس بانـک توسـعه آسـیایی در افغانسـتان، 

در یـک نشسـت خـری بـرای نرش گـزارش سـاالنه ایـن بانک 

تـا زمانـی کـه نهادهـای دولتـی و  افغانسـتان گفـت  دربـاره 

 وزیـر خارجـه آملـان در سـفرش بـه کابـل می گویـد کـه پس از 

خـروج نظامیـان خارجی، کمک های مالی آینده به افغانسـتان 

مـرشوط بـه عملـی شـدن معیاری هـای مـردم سـاالری صـورت 

خواهـد گرفت.

هایکـو مـاس هشـدار می دهد که اگـر طالبان حقـوق و موازین 

مـردم سـاالری را کنـار بگذارنـد، کمک هـای جامعـه جهانـی 

بـرای افغانسـتان ادامـه نخواهـد یافت.

همزمـان بـا ایـن، ارگ می گویـد، رییس جمهور غنـی در دیدار 

بـا وزیـر خارجـه آملـان گفته کـه روابط دو کشـور پـس از خروج 

نظامیـان خارجـی بربنیاد منافع مشـرتک ادامـه خواهد یافت.

ریاسـت جمهـوری می گویـد کـه فصـل تـازه روابـط افغانسـتان 

بـا جامعـه جهانـی پـس از خـروج نظامیـان خارجـی، روابـط 

افغانسـتان و آملان بربنیاد منافع مشـرتک پیـش خواهد رفت.

وزیـر خارجـه آملـان امـا می گویـد، هرگونـه کمـک مالـی آینده 

 راس ویلسـن، شـارژدافیر امریـکا در کابـل گفتـه کـه امریـکا برای 

برگـزاری نشسـت اسـتانبول تـا پایـان مـاه مـی تـاش می کند.

وی روز )۲۹ اپریـل( در گفتگویـی بـه طلـوع نیـوز گفـت کـه همـه 

طرف هـای دخیـل در رونـد صلـح افغانسـتان در تـاش انـد کـه از 

طریـق گفتگـو یـک راه حـل جامع بـرای جنگ جـاری افغانسـتان 

پیـدا کنند.

ویلسـن می گویـد: »مـن فکـر می کنم ایـاالت متحده مصمم اسـت 

کـه تـاش کنـد تـا یـک کنفرانـس صلـح در ترکیـه برگـزار کنـد، 

هـان کنفرانسـی کـه بـه تعویـق انداختـه شـد. آنـان حـاال به یک 

تاریخـی پـس از مـاه رمضـان و آخـر ماه مـی نگاه می کننـد. تاش 

مـا بـا همسـایه های افغانسـتان، طرف هـای بازیگر جهانـی، اینجا 

مقام هـای افغـان و طالبـان این اسـت که بـه میز مذاکره برسـیم.«

آقـای ویلسـن گفتـه کـه ایـن فرصـت مناسـبی بـرای طرف هـای 

جنـگ افغانسـتان اسـت تـا بـه یـک نتیجـۀ مطلـوب برسـند.

اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده  هیئـت  اعضـای  از  شـاری 
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بانـک  فعالیـت  دارنـد،  وجـود  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 

توسـعه آسـیایی در ایـن کشـور ادامـه خواهـد یافـت.

بهبود رشد اقتصادی در 2021

در چشـم انداز سـاالنه بانک توسـعه آسـیایی پیش بینی شده 

که رشـد اقتصادی افغانسـتان در سـال ۲۰۲۱ بهبود یابد.

بـه گفتـه ایـن نهـاد در سـال ۲۰۲۰ بـه دلیـل شـیوع کرونـا، 

ادامـه خشـونت ها و بی ثباتـی، رشـد اقصـادی افغانسـتان بـه 

منفـی پنـج درصـد کاهـش یافـت.

در ایـن گـزارش پیش بینی شـده رشـد تولید ناخالـص داخلی 

بـه افغانسـتان پـس از خـروج نیروهـا، بربنیـاد رشایـط و رعایت 

موازیـن دموکراتیـک خواهـد بود.

هایکـو مـاس گفت:”طالبـان می داننـد کـه ایـن کشـور کـه در 

جنگ هـای دهه های گذشـته بسـیار متحمل رنج شـده اسـت، 

از نظـر مالـی بـه کمک بین املللی بسـیار وابسـته اسـت.”

این جـا هـم وزیـر خارجـه آملـان مهـان رییـس شـورای عالـی 

حامـل  مـاس  هایکـو  می گویـد،  شـورا  ایـن  ملـی؛  مصالحـه 

پیـام نخسـت وزیـر آملـان بـرای دوام کمـک بـه افغانسـتان و 

پشـتیبانی از مذاکـرات صلـح برای دسـتیابی کشـور بـه توافق 

سیاسـی همـه شـمول بـود.

آملـان از مخالفـان سـخت خـروج کامـل نظامیـان خارجـی تـا 

اول مـی از افغانسـتان بـود و پیوسـته می گفـت، خـروج نیروهـا 

نیسـت.  پیـش رشط  برایـش  اکنـون رشایـط  بربنیـاد رشایـط. 

نظامـی،  هـای  کمـک  ادامـه  بـه  متعهـد  را  خـود  آملـان  امـا 

افغانسـتان بـا زملـی خلیلزاد، فرسـتاده ویـژه امریـکا در امور صلح 

افغانسـتان در شـهر دوحـه دیـدار منودنـد.در ایـن دیـدار هـر دو 

جانـب در مـورد رونـد مذاکـرات صلـح افغانسـتان بحـث و تبـادل 

نظـر منودنـد.

ایـن در حالیسـت کـه پـس از نزدیـک بـه دو هفتـه توقـف، زملـی 

خلیـل زاد، مناینـدۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانسـتان روز گذشـته 

بـه دوحـه رسـید و بـا هیئت هـای مذاکراتـی دولـت افغانسـتان و 

معـرض خطـر بیشـرت و شـیوع کرونـای هنـدی قـرار دارد.

محمـد صـادق معتمدیان، والی خراسـان رضوی در آخرین 

نشسـت سـتاد والیتـی پیشـگیری و مقابله با ویـروس کرونا 

گفتـه بـود کـه بـا توجـه بـه اینکـه ایـن اسـتان در معـرض 

ورود ویـروس هنـدی کرونـا قـرار گرفتـه، مـردم باید نسـبت 

بـه رعایـت ضوابـط و دسـتورالعمل های بهداشـتی اهتـام 

بیشـرتی داشـته باشـند تـا بتـوان مانـع از شـیوع ویـروس 

شـد. جدید 

چنـد هفتـه پـس از آغاز موج چهـارم کرونا در ایـران، وزارت 

صحـت ایـران گفتـه بـود کـه ایـن هفتـه رونـد ابتـا و مرگ 

در اثـر کرونـا »در برخـی مناطـق آرام تـر و رشایط افزایشـی 

هفته هـای قبـل متوقف شـده اسـت«.

دیـروز قاسـم جـان بابایـی معـاون وزیـر صحت ایـران گفته 

بـود: »در همـه والیت هـا روند بسـرتی ها ثابت شـده اسـت 

و بـه رشایـط پایـدار رسـیده ایم و امیدواریـم در آخـر ایـن 

هفتـه و هفتـه آینـده روند کاهشـی در برخـی والیت ها آغاز 

شود«.

بنابـر آمـار روز گذشـته، در یـک شـبانه روز ۴۳۴ نفـر بـر اثر 

ابتـا بـه کرونـا در ایـران جـان باختنـد. ۲۱ هـزار و ۷۱۳ 

مبتای جدید شناسـایی و ۳۴۶۷ نفر هم بسـرتی شـدند.

»مـردم  گفـت:  بـاره  ایـن  در  حقـوق دان  دادرس،  شـکور 

هرچـه  نشـدند.  مسـتفید  قطعـأ  کمک هـا  از  افغانسـتان 

تقسـیم شـدند.« بـود  کـه  کمـک  

سـیگر می گوید کـه دامنۀ این طرح فریـب کاری در رسارس 

سـیگر،  یافته هـای  بربنیـاد  داشته اسـت.  ریشـه  جهـان 

رشکـت »ای سـی آی« ادعـا کـرده بـود کـه بـا رشکت هـای 

دیگـر پروژه هـای همسـان را در افریقـا – یکـی در یوگانـدا 

رشکت هایی کـه  کرده اسـت،  کار   – نایجریـا  در  دیگـری  و 

فزیکـی  جـود  و  بوده انـد  روی سـندهای جعلـی  در  تنهـا 

نداشـته اند. 

در سـال ۲۰۲۱ بـه حالت عـادی برگردد.

نشسـت  یـک  در  ثـور  روز چهارشـنبه، هشـتم  آقـای سـنگرر 

موفقیـت  بـه  بسـتگی  رشـد  ایـن  کـرد  تاکیـد  خـری 

واکسیناسـیون کرونـا دارد تـا زمینه سـاز بازگشـت کسـب و کار 

شـود. عـادی  حالـت  بـه  اقتصـادی  فعالیت هـای  و 

در گـزارش آمـده تورم که در سـال ۲۰۱۹ میادی ۳/۲ درصد 

بـود در سـال ۲۰۲۰ بـه ۶/۵ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. به 

 ۲۰۲۰ سـال  در  افغانسـتان  در  موادغذایـی  قیمـت  عـاوه، 

افزایـش بی سـابقه ۱۰ درصـدی داشـته اسـت.

بانـک توسـعه آسـیایی پیش بینـی کرده بـا بهبود عرضـه مواد 

غذایـی در بازارهـای افغانسـتان، نرخ تورم در سـال ۲۰۲۱ به 

پنـج و در سـال ۲۰۲۴ بـه چهـار درصد کاهـش یابد.

در گـزارش آمـده رونـد واکسیناسـیون در افغانسـتان بـه دلیل 

ناامنـی و عـدم دسرتسـی بـه موقـع بـه واکسـن ممکـن اسـت 

بـا چالـش مواجـه شـود کـه بـر رشـد اقتصـادی تاثیـر خواهـد 

داشت.

بـه کمـک ۲۹۵ میلیـون دالری دولـت  درگـزارش همچنیـن 

دوره  در  متوسـط  و  کوچـک  فعالیت هـای  از  حایـت  بـرای 

بـر  تاثیـر شـدیدی  کرونـا  شـیوع  اسـت.  اشـاره شـده  کرونـا 

افغانسـتان  در  اقتصـادی  متوسـط  و  کوچـک  فعالیت هـای 

داشـته اسـت. قبل از شـیوع کرونا در این بخش ۶/۱ میلیون 

بوده انـد. شـاغل  نفـر 

بانـک توسـعه آسـیای به دولـت افغانسـتان توصیه کـرده برای 

رشـد فعالیت هـای اقتصـادی، زیرسـاخت ها را توسـعه دهـد، 

امنیـت را بهبـود ببخشـد، بـا فسـاد مبـارزه کنـد و مقـررات 

اجـرای  مالکیـت،  حقـوق  بـه  همچنیـن  کنـد.  تسـهیل  را 

نشـان  توجـه  کارگـران  مهـارت  ارتقـای  و  ابتـکار  قراردادهـا، 

دهـد.

اعـام می کنـد. افغانسـتان  بـرای  انکشـافی  و  برشدوسـتانه 

آمـده  بدسـت  چیزهـا  خیلـی  افغانسـتان  در  گفـت:”  مـاس 

اسـت: از امیـد بـه زندگی تا این سـوال کـه دخـرتان می توانند 

بـه مدرسـه برونـد. ایـن امـر همچنیـن بـه ایـن واقعیـت مربوط 

می شـود کـه پرچـم آملـان امنیـت بیشـرتی را در اینجـا ایجـاد 

کـرده اسـت.”

دومیـن  دارد؛  افغانسـتان  در  نظامـی   ۱۱۰۰ حـدود  آملـان 

نیـروی بـزرگ نظامـی خارجـی در افغانسـتان پـس از امریـکا. 

هرچنـد آملـان حضـور نیروهایـش را در افغانسـتان بـرای یـک 

سـال متدیـد کـرده بـود، امـا دوبـاره هم صـدا بـا امریـکا اعـام 

کـرد کـه هم رکاب نظامیـان امریکایی و ناتو تا یازدهم سـپتامر 

از افغانسـتان بیـرون می شـود. بیش تـر نظامیان آملانـی اما در 

شـال افغانسـتان مسـتقر انـد؛ گفتـه شـده کـه در مـاه جـون 

رونـد خـروج آن هـا از افغانسـتان آغـاز می شـود.

گـروه طالبـان در قطـر دیـدار کـرده اسـت.

ناجیـه انـوری، سـخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانسـتان به 

رادیـوی آزادی گفت: »شـام روز گذشـته شـاری از اعضای هیئت 

مذاکراتـی دولـت در دوحـه با مناینـدۀ خـاص وزارت خارجۀ امریکا 

بـرای صلـح افغانسـتان در پیوند بـه روند مذاکرات صلـح گفت وگو 

کردنـد. آقـای خلیـل زاد در پیونـد به اقدامـات امریکا بـرای ترسیع 

رونـد مذاکـرات صلـح صحبـت کـرده و یـک بـار دیگـر بـر حایـت 

دوامـدار کشـورش از حکومـت و مـردم افغانسـتان تأکید کرد.«

در همیـن حـال محمدنعیـم، سـخنگوی دفـرت سیاسـی در قطـر 

نیـز در پیامـی کـه بـه رسـانه ها فرسـتاده، تأییـد کـرده کـه زملـی 

خلیـل زاد بـا مابـرادر و برخی اعضـای دیگر هیئـت مذاکراتی این 

گـروه دیـدار و گفت وگـو کـرده اسـت.

آقـای خلیـل زاد در حالـی به دوحه رفتـه که هیئت هـای مذاکراتی 

دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان از حـدود سـه هفتـه بـه این سـو 

هیـچ دیـداری با هـم نداشـته اند.

 دفـرت والـی هـرات اعام کـرده که ایـران مرز اسـام قلعه را 

بـه دلیـل جلوگیـری از ورود سـویه جدیـد ویـروس کرونـا به 

روی مسـافران بسـته است.

مـرز  کـه  آمـده  والـی  دفـرت  فیسـبوک  رسـمی  در صفحـه 

اسـام قلعـه از روز پنجشـنبه، ۹ ثـور بسـته شـده و دلیـل 

آن نیـز افزایـش تهدیـد نـوع جهش یافتـه ویـروس کرونا در 

ایـران اعـام شـده اسـت.

»کلیـه  طریـق  از  مسـافرین  تـردد  امـکان  اعـام  ایـن  بـا 

مرزهـای افغانسـتان بـه ایران« به اسـتثنای تـردد رانندگان 

بـا وسـایط ترانزیتـی الی اطاع ثانوی متوقف شـده اسـت.

دفـرت والـی هـرات تاکیـد کـرده کـه فعالیت هـای حمـل و 

نقـل و ترانزیـت میـان دو کشـور همچنـان ادامـه خواهـد 

. فت یا

شـهروند   ۳۰۰ تـا   ۲۰۰ بیـن  روزانـه  منابـع،  گفتـه  بـه 

افغـان از مـرز اسـام قلعـه وارد ایـران می شـوند و هـر روز 

حـدود ۱۵۰۰ تـا ۲۰۰۰ مهاجـر بـه صـورت داوطلبانـه بـه 

می شـوند. اخـرج  یـا  و  برمی گردنـد  افغانسـتان 

کـه  بودنـد  کـرده  اعـام  ایرانـی  مقام هـای  ایـن  از  قبـل   

و  افغانسـتان  بـا  مجـاورت  دلیـل  بـه  رضـوی  خراسـان 

پاکسـتان و ارتبـاط مسـتقیم ایـن همسـایگان بـا هنـد، در 

افغانسـتان  بازسـازی  امـور  در  امریـکا  ویـژۀ  بـازرس 

)سـیگر( می گویـد کـه اسـاعیل امیـری، باشـندۀ ایالـت 

کالیفورنیـای امریـکا در یـک پیـان بـه ارزش بیـش از صد 

میلیـون دالر در افغانسـتان، از سـوی دادگاهـی در امریکا 

شده اسـت. شـناخته  متهـم  فریـب کاری  بـه 

اسـت  افغانسـتان  اصلـی  کـه شـهروند  امیـری  اسـاعیل 

بـا  میـادی   ۲۰۱۶ و   ۲۰۱۵ سـال های  در  کـه  پذیرفتـه 

ارایـه سـندهای جعلـی کوشـیده بود بـا فریـب کاری، پروژۀ 

سـاخت پنـج سـب استیشـن بـرق بـرای وصـل شـبکۀ بـرق 

از شـال رشق بـا جنـوب رشق افغانسـتان را بدسـت آورد.

پیـش از ایـن نیـز از حیـف و میـل پول هـای کمکـی جامعۀ 

جهانـی در کشـور انتقادهایـی وجود داشـته اند.

اکـرام افضلـی، رییـس دیده بان شـفافیت افغانسـتان بیان 

داشـت: »عـدم ظرفیـت الزم بـرای نظـارت از کمک هـای 

فسـاد  بـا  مبـارزه  بـرای  قـوی  ارادۀ  نبـود  و  بین املللـی 

کمک هـای  تـا  کـه  شـد  باعـث  اخیـر،  سـال  بیسـت  در 

بـرود.« هـدر  بـه  بیشـرت  بین املللـی 

بـازرس ویـژۀ امریـکا می افزاید که اسـاعیل امیـری مالک 

یـک نهـاد مشـورتی بـه نـام »ای سـی آی« اسـت کـه ایـن 

رشکـت از سـال ۲۰۱۳بـه این سـو پروژه هـای امریـکا را بـه 

ارزش ۲۵۰میلیـون دالـر در افغانسـتان عملـی کرده اسـت 

امـا پـول پیـان پروژه های سـاخت پایه های برق را بدسـت 

نیـاورده بود.

مرز اسالم قلعه به خاطر جلوگیری از ورود ویروس کرونا از 
ایران بسته شد 

یک افغان به اتهام 
فریب کاری در یک پیمان در امریکا متهم شناخته شد  

بانک توسعه آسیایی بعد از خروج نیروهای خارجی، 
کمک  هایش را به افغانستان ادامه می دهد 

وزیرخارجه آلمان: کمک های آلمان ادامه خواهد یافت 

راس ویلسن: امریکا تالش می کند که نشست استانبول تا پایان ماه می برگزار شود


