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یک شنبه  ۶ دلو ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۸۹۴

دو روی 70 سال 
روابط هند و افغانستان

هند  دیپلماتیک  روابط  جمعه  روز 
غالب  باور  شد.  ساله   70 افغانستان  و 
افغانستان  و  هند  روابط  که  است  این 
طول  در  هند  است.  نامحدود  و  پایدار 
از متحدان  به دو دهه ی گذشته  نزدیک 
بوده  و سهم  افغانستان  منطقه ای عمده 
بزرگی در بازسازی کشور داشته است. 
از  پس  سال های  در  دیگر،  عبارت  به 
نظم  آمدن  کار  روی  و  طالبان  شکست 
کشور  پنجمین  هند  افغانستان،  در  نو 
بزرگ کمک کننده به بازسازی افغانستان 
بوده است. بازسازی بند سلما در هرات 
کشور  پارلمان  جدید  بنای  ساخت  و 
در  هند  بزرگ  پروژه ی  دو  جمله  از 
روابط  کالم  یک  در  است.  افغانستان 
حسنه  سنتی  به طور  افغانستان  و  هند 
است  کرده  تالش  همواره  هند  و  بوده 
که دل مردم افغانستان را به دست آورد. 
بسیاری  حاضر  حال  در  دلیل  به همین 
باورند که هند  این  به  افغانستان  ازمردم 
دوستی برای تمام فصول است. صادرات 
فرهنگی هند به تحکیم روابط دیرینه بین 
دو کشور کمک می کند. به همین ترتیب، 
مردم افغانستان به طور عموم دهلی نو را 
باور  و  می دانند  منطقه  در  ثبات  عامل 

دارند که...

۲ ۲

سازمان عفو بین الملل: 

»کاهش خشونت« تلفات غیرنظامیان 
در افغانستان را به صفر برساند

افزایش کشته شدگان 
ویروس مرگبار چینی 

به ۴۱ نفر
رسمی  مقامات  روز:  اطالعات 
بهداشتی در چین گفته اند که ۱۵ نفر 

دیگر نیز بر اثر ابتال به...
۶

حمله موشکی ایران: 
تعداد سربازان آسیب دیده 
امریکایی به ۳۴ نفر رسید

اطالعات روز: پنتاگون، وزارت دفاع 
امریکا گزارش کرده تعداد سربازان 

این کشور که در...
۶

گل ها در رئال مادرید 
برای همه است

رئال مادرید در این فصل ۱7 گلزن 
داشته است.

به نقل از آس، زین الدین زیدان...
۷

بعد از پیروزی ۵-۱ دورتموند مقابل 
لوسین  هالند،  ارلینگ  دبل  با  کلن 

فاوره سرمربی دورتموند از...

فاوره: 
دیگر هیچکس جلودار 

هالند نیست!

۷

دست باز شکارچیان؛ 
خطر انقراض نسل حیوانات کم یاب 

درفراه جدی است

یک صندلی و دو نفر؛ 
»رفت و آمد در موترهای مسافرکشی 

عذاب آور است«

صـلح و اختـالفات داخلی؛ 
دود به چشم چه کسی می رود؟

خارجی  »هیچ  که  گفته  صالح  امراهلل  شنیدم 
نمی تواند در مذاکرات صلح از افغان ها نمایندگی 
افغانستان  مردم  بر  را  طالبان  با  توافق شان  و  کند 
کشیدم،  جیغ  خوش حالی  از  ابتداء  کند«.  تحمیل 
و  امراهلل  باد  زنده  به تعقیب  گفتم،  اکبر  اهلل  سپس 
مرده باد مخالفانش گفتم. به دنبالش رفتم شصت و 
سه استاتوس فیسبوکی اش را قلبک زدم، در ادامه 
به تعدادی از مخالفان سیاسی اش دشنام فرستادم، 

بعد از آن نمی دانستم چه کار کنم...

حسین بخش نماز صبح را تمام کرد، کاله را 
درشت  موهای  بر  دستی  و  برداشت  خود  سر  از 
خود کشید و کاله خود را دوباره بر سر گذاشت. 
دعایی  و  نگفت  تسبیحی  اما  برداشت،  را  تسبیح 
نکرد. پس از سکوتی طوالنی جانماز را جمع کرد 
و از خانه بیرون آمد. آفتاب باالترین نقطه ی کوه 
مقابل خانه اش را که به »سنگ ِ پری« مشهور بود و 
هیچ کس وجه تسمیه اش را به درستی نمی دانست، 
درختان  زیر  از  حسین بخش  بود.  کرده  طالیی 

تنومند توت گذشت، از راه باریک...

آتش بس  به جای  کاهش خشونت  مطرح شدن  از  پس 
گسترده  داخلی  اختالفات  صلح،  گفت وگوهای  روند  در 
اخیر حامد  اظهارات  آن  بارز  نمونه ی  است.  نمایان تر شده 
کرزی رییس جمهور پیشین، عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی و 

اشرف غنی رییس جمهور علیه یک دیگر است.
کاهش  »پیشنهاد  افغانستان  حکومت  آن که  از  پس 
خشونت« را رد و بر آتش بس کامل و سراسری تأکید کرد، 
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین گفت که حکومت نباید به 
بهانه ی آتش بس مانع آغاز گفت وگوهای بین االفغانی صلح 
بی بی سی  با  گفت وگو  در  ۲۹جدی  در  کرزی  آقای  شود. 
از سوی  آتش بس  برقراری  به  از حد  بیش  تأکید  که  گفت 
خواهد  میان افغان ها  مذاکرات  آغاز  مانع  افغانستان،  دولت 
شد. او »کاهش خشونت ها« را در این مرحله برای افغانستان 

یک موضوع بزرگ عنوان کرده بود...

رفت و آمد زنان با وسایل حمل و نقل عمومی در شهر 
متلک هایی  از  بوده است.  پردردسر  آنان  برای  کابل همیشه 
توسط  بدن شان  کردن  لمس  تا  گرفته  می شود  نثارشان  که 
رانند گان. زنان می گویند همه روزه مشکالت که در وسایل 
خاطره های  به  می بینند،  کابل  شهر  در  عمومی  حمل ونقل 
رانندگان  می شود.  افزوده  کابل  خیابان های  از  تلخ شان 
موترهای مسافربری در کابل، معموالً در صندلی های تک نفره 
و جلو موترها دو مسافر می نشانند. این کار برای مردان شاید 

زیاد سخت نباشد، اما برای زنان عذاب آور است.
برای جلوگیری از این مشکل، به تازگی شماری از زنان 
از  و  انداخته اند  راه  به  را  کارزاری  اجتماعی  شبکه های  در 
این کار را  مدیریت ترافیک شهر کابل می خواهند که جلو 

بگیرند...

مسووالن اداره ی محیط زیست فراه به روزنامه اطالعات 
پرندگان  و  از حیوانات  گونه ی  نسل چندین  اند  گفته  روز 
نابودی  معرض  در  یا  منقرض شده  این والیت  در  کمیاب 
قرار دارد. محمد فاضل نوری رییس اداره ی محیط زیست 
فراه می گوید سال ها است شکار غیرقانونی حیوانات کم یاب 
باز و شاهین در  تا کنون نسل  ادامه دارد و  این والیت  در 
فراه منقرض شده و بز کوهی، آهو، خرگوش، پلنگ برفی و 

پرنده ی توغ دارو در حالت انقراض قرار دارند.
در  که  حیوانات  از  بسیاری  نوری  آقای  گفته ی  به 
حیوانات  از  جزء  می شوند،  شکار  فراه  در  حاضر  حال 

حفاظت شده ی افغانستان هستند. 
در  فراه  در  کم یاب  حیوانات  افزایش شکار  از  نگرانی 

حالی افزایش یافته که اخیرا ویدیویی از... در عروسی خاله | طنز
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صفحه ویـژه جـوانان
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قابل اعتمادترین  از  یکی  مثابه  به  هند 
معمار  افغانستان،  کمک کنند گان 
مانند  بزرگ  توسعه ای  پروژه های 
ساختمان پارلمان افغانستان، شاهراه ها، 
تأمین کنندگان  از  یکی  و  سلما  بند 
هزارها  به  آموزشی  و  صحی  خدمات 
یکی  و  است  افغانستان  شهروند 
و  تاریخ  با  استراتژیک  شریکان  از 
در  بزرگی  جای  مشترک،   ارزش های 

قلب مردم افغانستان دارد.
نیز  دیگری  روی  روابط  این  اما 
کابل  دیپلماتیک  روابط  همواره  دارد. 
منطقه ا ی اش  متحدان  و  همسایگان  با 
هند  است.  بوده  آن ها  روابط  از  متاثر 
همواره تالش کرده است که با تحکیم 
دوستی خود با کابل دست پاکستان را 
نیز  افغانستان کوتاه کند. اسال م آباد  از 
همواره کوشیده است که با حمایت از 
و  مردم  طالبان،  مثل  تندرو  گروه های 
که  کند  مجبور  را  افغانستان  حکومت 
دلیل  همین  به  گزیند.  دوری  هند  از 
اغلب  گذشته  سال   ۱8 از  بیش  در 
تهدید  با  درافغانستان  هند  پروژه های 
امنیتی مواجه بوده است. زیرا پاکستان 
همسایه ی  و  هند  منطقه ای  رقیب 
در  هند  فعال  نقش  این  از  افغانستان 
افغانستان ناراضی بوده است و حضور 
برای  تهدیدی  را  افغانستان  در  هند 
بارها  و  است.  پنداشته  خود  امنیت 
ایفای  از  پاکستان  آشکار  صورت  به 
ابراز  افغانستان  در  هند  درست  نقش 
فرود  و  فراز  است.   کرده  ناخشنودی 
متحدان  و  همسایگان  با  کابل  روابط 
منطقه ای اش -مشخصا هند و پاکستان- 
سال ها است که دست خوش تحوالتی 
رقم  افغانستان  از  خارج  در  که  است 
است  سال ها  دلیل  همین  به  می خورد. 
و  اسالم آباد  رقابت  عرصه ی  کابل  که 

دهلی نو است. 
افغانستان می تواند  با  هند  دوستی 
جمله  از  کشورها  از  خیلی  برای 
هر  اگر  باشد.  بزرگی  درسی  پاکستان 
نقش  بخواهد  افغانستان  در  کشوری 
افغانستان  مردم  کند،  بازی  سازنده 
این  باور غالب  بود.  قدردان آن خواهد 
است که روابط هند و افغانستان پایدار 
غالبا  برعکس،  اما  است  نامحدود  و 
پاکستان  که  این است  بر  باور عمومی 
دست نشانده ی  دولت  ایجاد  تالش  در 
این  از  تا  می باشد  افغانستان  در  خود 
کشور  این  در  را  خود  منافع  طریق 
سیاسی  مناسبات  در  و  نموده  تامین 
داشته  را  باالیی  دست  افغانستان  در 
باشد. از این رو، مردم افغانستان نسبت 
روابط  به دلیل  یک سو  از  پاکستان  به 
سایر  و  طالبان  با  کشور  این  نظامی 
و  افغانستان  در  شبه نظامی  گروه های 
و  خصومت ها  به دلیل  دیگر  سوی  از 
بیش تر  مرز،  در  جاری  درگیری های 

نگاه منفی دارند. 
یک  آستانه ی  در  افغانستان 
این  امیدواری  است.  جدی  تحول 
جاری  صلح  گفت وگوهای  که  است 
سال   40 از  بیش  بر  و  برسد  نتیجه  به 
پایان  نقطه ی  ویران گر  جنگ های 
صلح  روند  این رو  از  شود.  گذاشته 
ناخوشایند  تحول  هر  از  افغانستان 
مردم  انتظار  می شود.  متأثر  منطقه  در 
و  همسایه  کشورهای  از  افغانستان 
که  است  این  منطقه ای اش  متحدان 
مثبت  نقش  افغانستان  صلح  روند  در 
اطمینان  بارها  افغانستان  کنند.  بازی 
از خاک  داده است که اجازه نمی دهد 
دیگری  کشوری  هیچ  علیه  افغانستان 
در  افغانستاِن  این رو  از  شود.  استفاده 
افغانستان  است.  همه  نفع  به  صلح، 
زیادی  اهمیت  از  موقعیت  لحاظ  به 
برای بازیگران کالن سیاست در منطقه 
اهمیت  این  متاسفانه  است.  برخوردار 
برای ابرقدرت های اقتصادی و سیاسی 
رقابت های  فرصت  که  این  جای  به 
بازی  برای  جایی  باشد  اقتصادی 
رقابت های  باید  است.  شده  سیاسی 
سیاسی جایگزین رقابت های اقتصادی 

شود. 
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کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
در  ارتش  قراردادی  چرخبال  یک  سقوط 
که  است  گفته  و  کرده  رد  را  هلمند  والیت 

این چرخبال نشست اضطراری کرده است.
در اعالمیه ی این وزارت آمده است که 
یک فروند چرخبال نوع MI – ۱7 حوالی 
در  دلو(   ۵ )شنبه،  دیروز   ۱۲:00 ساعت 
»عوارض  دلیل  به  هلمند  کجکی  ولسوالی 

تخنیکی« نشست اضطراری کرده است.

در  که  است  کرده  تأکید  دفاع  وزارت 
این نشست اضطراری به سرنشینان چرخبال 
در  وزارت  این  است.  نرسیده  آسیبی  هیچ 
عین حال گفته است که »چگونگی نشست 

اضطراری« این چرخبال را بررسی می کند.
پیشتر نواب شاه، آمر ارتباطات عامه قول 
روزنامه  با  صحبت  در  میوند   ۲۱۵ اردوی 
فروند  یک  که  بود  گفته  روز  اطالعات 
اصابت  اثر  در  ارتش  قراردادی  چرخبال 

کجکی  ولسوالی  در  طالبان  گروه  راکت 
هلمند سقوط کرده است. 

این  که  بود  گفته  همچنان  نواب شاه 
خصوصی  شرکت  یک  به  مربوط  چرخبال 
به خاطر  دفاع  وزارت  با  که  بود  امنیتی 
او  داشت.  قرارداد  ارتش  نیروهای  اکماالت 
زخمی شدن سه نفر به شمول خلبان چرخبال 

را تأیید کرده بود.
این  که  است  کرده  ادعا  طالبان  گروه 

گروه  این  جنگ جویان  سوی  از  چرخبال 
سقوط داده شده است.

چرخبال  سه  نیز  پیش  هفته  سه  حدود 
پکتیکا  و  پکتیا  فراه،  والیت های  در  ارتش 
سقوط  دفاع  وزارت  بود.  کرده  سقوط 
بود،  کرده  تأیید  را  فراه  در والیت  چرخبال 
را  پکتیکا  و  پکتیا  در  دیگر  رویداد  دو  اما 
»نشست اضطراری« به دلیل نقض فنی اعالم 

کرده بود.

یک چرخبال قراردادی ارتش در هلمند نشست اضطراری کرد

اطالعات روز: آندره استیفان ام.پی، وزیر 
بین المللی  انکشاف  امور  در  بریتانیا  دولت 
DFID در دیداری با محمدمیرویس بلخی، 
است  گفته  کشور  معارف  وزارت  سرپرست 
در  دختران  آموزش  بهبود  از  کشورش  که 

افغانستان حمایت می کند.
این دیدار در حاشیه ی نشست بین المللی 
 The Education World Forum

۲0۲0 در لندن انجام شده است.
دلو(   ۵ )شنبه،  دیروز  معارف  وزارت 
در  بلخی  آقای  که  است  گفته  اعالمیه ای  در 

در  وزارت  این  دست آوردهای  دیدار  این 
والیت   34 در  آموزشی  خدمات  حوزه ی 
کشور را تشریح کرده است. به نقل از اعالمیه، 
دیدار  این  در  معارف  وزارت  سرپرست 
همچنان از 3.7 میلیون کودک بیرون از مکتب 
نیز یادآوری کرده و افزوده است که بیشتر این 

کودکان را دختران تشکیل می دهند.
ضرورت  به  دیدار  این  در  بلخی  آقای 
سیستم  معیاری سازی  و  ظرفیت  ارتقای 
برای  مناسب  آموزشی  محیط  نبود  آموزشی، 
دانش آموزان، مکاتب بدون تعمیر و مشکالت 

موجود در بخش حفظ و مراقبت از کودکان 
افغانستان تأکید کرده و خواستار همکاری های 
این  در  افغانستان  معارف  با  بریتانیا  بیشتر 

بخش ها شده است.
در همین حال، آندره استیفان ام.پی، وزیر 
بین المللی  انکشاف  امور  در  بریتانیا  دولت 
کشورش  که  است  کرده  وعده   DFID
افغانستان را در بخش های آموزش و پرورش 

کودکان همکاری می کند.
همه  پرورش  و  آموزش  جهانی  مجمع 
ساله نشست بین المللی را با حضور وزیران و 

نمایندگان معارف بیش از ۱00 کشور به هدف 
ارزیابی  آموزشی،  انکشاف خدمات  و  بهبود 
چالش های موجود در سیستم های آموزشی و 
همچنان به کارگیری از شیوه های نوین جهانی 

در آموزش و پرورش برگزار می کند.
 The بین المللی  نشست  امسال 
 ۲0۲0 Education World Forum
این مجمع از ۱۹ تا ۲۲ جنوری در لندن برگزار 
شد. به نمایندگی از افغانستان، محمدمیرویس 
این  در  معارف  وزارت  سرپرست  بلخی، 

نشست شرکت کرده است.

بریتانیا از بهبود آموزش دختران در افغانستان حمایت می کند

سازمان عفو بین الملل: 
»کاهش خشونت« تلفات غیرنظامیان در افغانستان را به صفر برساند

عفو  سازمان  روز:  اطالعات 
که  است  کرده  اعالم  بین الملل 
برای  طالبان  و  امریکا  مذاکرات 
افغانستان  در  خشونت«  »کاهش 
همه  به  دادن  پایان  به  منجر  باید 

حمالت به غیرنظامیان باشد.
بیانیه ای  در  سازمان  این 
این  که  است  گفته  همچنان 
دو  تعهد  شامل  باید  مذاکرات 
برای  طالبان[  و  ]امریکا  طرف 
و  باشد  جنگ  قوانین  از  پیروی 

تلفات غیرنظامیان به صفر برسد.
عفو  سازمان  بیانیه ی  در 
یک  »در  است:  آمده  بین الملل 

حمله  آن  شاخصه ی  که  درگیری 
اصطالح  است،  غیرنظامیان  به 
است.  بی معنی  خشونت  کاهش 
قبولی وجود  قابل  میزان خشونت 
طالبان  و  متحده  ایاالت  ندارد. 
پیروی  به  متعهد  باید  افغانستان 
همه  به  و  باشند  جنگ  قوانین  از 
افغانستان  غیرنظامیان  به  حمالت 

پایان دهند.«
عفو بین الملل افزوده است که 
غیرنظامیان از یک سو در نتیجه ی 
دولت  طرفدار  نیروهای  عملیات 
سوی  از  و  خارجی  نیروهای  و 
طالبان  حمالت  نتیجه ی  در  دیگر 

کشته  مسلح  گروه های  دیگر  و 
سازمان،  این  گفته ی  به  می شوند. 
مسلح  گروه های  دیگر  و  طالبان 
جنگی«  جنایات  به  دست  »قصدا 
زده اند و در مواردی حتا مکاتب و 

مساجد را نیز هدف قرار داده اند.
وراج،  عمر  هم،  سویی  از 
سازمان  منطقه ای  رییس  معاون 
عفو بین الملل در جنوب آسیا گفته 
است: »ادعاهای صلح را نمی توان 
درگیر،  طرف های  که  زمانی  تا 
متوقف  را  غیرنظامیان  به  حمله 

کنند، جدی گرفت.«
که  است  افزوده  وراج  عمر 

به  متعهد  باید  درگیر  طرف های 
باشند  غیرنظامیان  از  محافظت 
غیرنظامیان  به  حمالت  همه  و 
محاکمه  و  بررسی  مورد  باید 
تأکید  همچنان  او  گیرند.  قرار 
صلح  مذاکرات  که  است  کرده 
مجوز  نباید  شرایطی  هیچ  تحت 

مصونیت از مجازات باشد. 
که  است  حالی  در  همه  این 
تیم های  گذشته  هفته ی  یک  در 
امریکا  متحده ی  ایاالت  مذاکراتی 
و گروه طالبان در دوحه، پایتخت 
قطر مصروف گفت وگو و مذاکره 
گفت وگوها  این  از  هستند. هدف 

توافق روی »کاهش خشونت« در 
افغانستان  در  درگیری ها  جریان 

گفته شده است. 
هر  اما  افغانستان  حکومت 
کاهش  مورد  در  طرح  گونه 
خواستار  و  کرده  رد  را  خشونت 
اعالم آتش بس شده است. چندین 
افغانستان  دولت  ارشد  مقام 
اشرف  رییس جمهور  جمله  از 
دوم  معاون  دانش  سرور  غنی، 
رحیمی  و سالم  ریاست جمهوری 
وزیر دولت در امور صلح گفته اند 
که کاهش خشونت برای دولت و 

مردم افغانستان معنا ندارد.

نخستین  روز:  اطالعات 
به  سیروم  تولید  کارخانه ی 
میلیون  یک  از  بیش  هزینه ی 
دالر امریکایی در شهرک صنعتی 
کارخانه  این  شد.  افتتاح  هرات 
اما  چندی پیش ایجاد شده بود، 
روند تولید سیروم در آن دیروز 
شده  آغاز  عمال  دلو(   ۵ )شنبه، 

است.
مسئول  عالمی،  محمد رضا 
شرکت سیروم سازی »پرسوا« به 
روزنامه اطالعات روز گفت که 

این کارخانه ظرفیت تولید چهار 
نوع سیروم را دارد. به گفته ی او، 
در این کارخانه روزانه ۱۲ هزار 

لیتر سیروم تولید خواهد شد.
همچنان  عالمی  آقای 
آینده ی  در  که  داد  اطمینان 
دارو  تولید  بخش  در  نزدیک 
خواهد  سرمایه گذاری  بیشتر 
کرد. او از حکومت نیز خواست 
از  حمایت  راستای  در  که 

تولیدات داخلی اقدام کند. 
عبدالقیوم  حال،  همین  در 

هنگام  هرات  والی  رحیمی، 
روزنامه  به  کارخانه  این  افتتاح 
تالش  که  گفت  روز  اطالعات 
رشد  به منظور  تا  کرد  خواهند 
این کارخانه، تعرفه های گمرکی 

سیروم وارداتی را بلند ببرند.
»دیگر  گفت:  رحیمی  آقای 
از  سیروم  که  نیست  نیازی 
کشورهای خارجی بیاید. این جا 
من  و  می شود  تولید  هرات  در 
صنعت گران  از  می کنم  تشکری 

خود.«

هرات  در  صحی  مسئوالن 
تولیدات  که  می گویند  نیز 
کیفیت  از  هرات  در  سیروم 
باید  و  است  برخوردار  خوبی 
شفاخانه های خصوصی و دولتی 

از این تولیدات استفاده کنند.
رییس  تمنا،  عبدالحکیم 
روزنامه  به  هرات  عامه  صحت 
همه  »از  گفت:  روز  اطالعات 
توزیع کنندگان  و  فروشندگان 
تولیدات  از  که  می خواهم  دارو 
داخلی بخرند تا اقتصاد ما رشد 

واردات  به  ما  نیازمندی  تا  کند، 
دارو از کشورهای خارجی کم تر 

شود.«
در  که  است  حالی  در  این 
حال حاضر بیش از پنج کارخانه 
تولید دارو و تجهیزات طبی در 
فعالیت  هرات  صنعتی  شهرک 
هرات  محلی  مقام های  دارد. 
تاجران  عالقمندی  که  می گویند 
بخش  در  سرمایه گذاری  برای 
زیاد  طبی  تجهیزات  و  دارو 

وجود دارد.

نخستین کارخانه ی تولید سیروم افغانستان در شهرک صنعتی هرات افتتاح شد

عیسا قلندر

همین بود سبب این که استاد رحیمی در آن عملیات 
به قومندان لعلی هیچ نقشی نداده بود. البته دانستنش برای 

ما اهمیت چندانی ندارد.
را  نهال هایی  آن  دوباره  و  رفت  پیشتر  حسین بخش 
کرد. هفت  بود، حساب  کاشته  او  زمین  بر  بازمحمد  که  
نهال قطعا بر زمین حسین بخش بودند. نهال هشتم بر مرز 
میان دو زمین بود و می شد نادیده اش گرفت. حسین بخش 
نیت  به  را  آن  و  گرفت  نهال ها  از  یکی  میانی  قسمت  از 
با  اما فورا متوجه شد که نهال  ریشه کن کردن باال کشید، 
نهال  یا  زده  یخ  را  که خاک  ندانست  نمی آید.  باال  دست 
تنها دیده،  با خود گفت »اوالد خر، زنم را  ریشه دوانده. 
از  زمینم را گرفته. باش نشانت می دهم.« سعی کرد یکی 
نهال ها را از کمر بشکند. نتوانست. گره نهال کف دستش 
با  و  کرد  تر  خود  زبان  با  را  خراشیده  محل  خراشید.  را 
دست دیگر مالش داد. اعصابش داغ شد. از سر زمین های 
پشت سنجدها فاصله گرفت و به سرعت به سوی خانه ی 
بازمحمد دود سفیدی  بازمحمد رفت. از دودکش خانه ی 
گلخن   ِ در  به  محمد  باز  خانه ی  پشت  از  می آمد.  بیرون 
نزدیک شد و چند بار زنجیر آهنی در گلخن را تکان داد 

و با صدای بلند گفت: »بازمحمد در خانه است؟«
دست  با  را  خود  خاکستری  چادر  که  میان سالی  زن 
چهره اش  حسین بخش  تا  بود  گرفته  خود  روی  پیش 
کنید.  صبر  لحظه  »یک  گفت:  و  کرد  باز  را  در  نبیند  را 

بازمحمد را خبر می کنم.« 
و  آمد  بیرون  گلخن  در  از  بازمحمد  بعد  لحظه ای 

پرسید: »خیریت است؟«
ضخیم  لبه ی  درنگ  ثانیه  یک  بدون  حسین بخش 
واسکت بازمحمد را کشید و با صدایی که از خشم بریده 
می شد، گفت: »نهال هایت. بیا، بیا. همین لحظه نهال هایت 

را از زمین من بکش.« 
حسین بخش  دست  از  را  خود  واسکت  بازمحمد 
بیرون آورد و فریاد زد: »زورت را به من نشان نده. نهال 

نهال. کدام نهال؟« 
حسین بخش که برای بحث نیامده بود، سیلی محکمی 
از  بازمحمد  چرک آلود  سفید  کاله  زد.  بازمحمد  سر  بر 
سرش افتاد. بازمحمد از یخن حسین بخش گرفت و گفت 

در  نمی تواند  خارجی  »هیچ  که  گفته  صالح  امراهلل  شنیدم 
مذاکرات صلح از افغان ها نمایندگی کند و توافق شان با طالبان را 
بر مردم افغانستان تحمیل کند«. ابتداء از خوش حالی جیغ کشیدم، 
سپس اهلل اکبر گفتم، به تعقیب زنده باد امراهلل و مرده باد مخالفانش 
گفتم. به دنبالش رفتم شصت و سه استاتوس فیسبوکی اش را قلبک 
زدم، در ادامه به تعدادی از مخالفان سیاسی اش دشنام فرستادم، 
بعد از آن نمی دانستم چه کار کنم. مثل اشرف نیک مرغ که چند 
روز قبل در بیمارستان یک دختر را دیده بود و عاشقش شده بود 
و بعد از آن نمی دانست آن دختر از کجاست؟ صنف چند است؟ 
مجرد است یا متاهل؟ و یک سره به تشویش بود، منم به تشویش 
بودم. در آخر تصمیم گرفتم کمی در مورد این حرف آقای صالح 

فکر کنم. 
از رییس جمهور شروع کردم، به معاونین اش، حداالمکان به 
و  قومی  بزرگان  به  عالی رتبه ی حکومت،  مقامات  به  وزرایش، 
مذهبی فکر کردم. بعد باخود گفتم این وطن، وطن گدودی است 
گدودی های  همان  از  فردا  پس  یا  فردا  نخواسته  خدای  اگر  و 
چند دهه قبل شروع شود، کدام این ها را در وطن خواهیم دید؟ 
دیدم هیچ کدام این ها در وطن نخواهد ماند. رییس جمهور که تا 
بار جیغ می زند، آن زمان بدون جیغ به  این دم هفته ده-دوازده 
لبنان یا امریکا خواهد رفت. عبداهلل عبداهلل بدون هیچ مقدمه ی 
زیارت کربالی  به  دانش  آقای  به دهلی خواهد رسید.  آرایشی 
جایی  تا  دوستم  آقای  گشت.  برنخواهد  و  رفت  خواهد  معلی 
در امپراطوری اش باقی خواهد ماند. جاللت مآب کرزی دوباره 
در الهورپندی به تعلیم زبان انگلیسی خواهد پرداخت و وزرای 
کابینه هرکدام به طریقی به دبی و بانکوک خواهند رسید. رهبران 
قومی یکی با اسب، دیگری پیاده، چندتایی هم با موتر و هواپیما 
به کشورهای دوست و همسایه پناه خواهند برد. حتا رهبر محبوبم 
آقای حکمتیار غیب خواهد شد، طوری که هیچ کس نداند کجا 
است و چه می خورد، آیا حالش خوب است یا خدای نخواسته 
سرماخورده؟ همین طور یک لیست طوالنی ترتیب دادم و دیدم 
هیچ کس گیر نخواهد کرد. حتا جوانانی که فعاًل چهارچنگه به زمام 
ادامه ی تحصیالت و معتبرکردن مدارک  امور چسپیده اند، برای 
فولبرایت شان خواهند شتافت و تا گدودی دیگر صبر خواهند 
کرد. از این بیشتر ادامه ندادم، ترسیدم یک وقت وطن بیخی خالی 

شود و مردم از سنگینی سکوت »زاره کفک« شوند. 
می خواستم به فیسبوک بروم و تمام پست های آقای صالح را 
که قلبک زده بودم، پس »انقلبک« کنم، اما یک دفعه به ذهنم رسید 
که اگر همین حاال دونالد ترامپ فقط یک تویت بزند و بگوید 
که در حکومت آینده معاش معاونین رییس جمهوری افغانستان 
آیا  می آید؟  صالح  آقای  سر  بر  چه  کرد،  نخواهد  پرداخت  را 
رییس جمهور از کود ۹۱ به او تحت عنوان »کمک به مستضعفین« 
افکار  این  شر  از  را  خودم  زحمت  به هزار  داد؟  خواهد  معاش 
شیطانی خالص کردم و با قصه ی انتخابات های گذشته مشغول 
شدم. دور نه، همین پنج سال پیش وقتی انتخابات برگزار کردیم 
و معلوم شد که آقای غنی رای الزم برای ریاست جمهوری را 
ندارد؛ خودتان خبر دارید که یک کاکای لنگ دراز که حتا گرفتن 
نامش در افغانستان آسان نیست آمد و به ریش همه ی ما خندید و 
گفت آرا بی آرا، انتخابات بی انتخابات، برنده بی برنده. سم صحیح 
آدم واری یکی تان را رییس جمهور و دیگرتان را رییس اجرائیه 
معرفی می کنیم و شما هم مشغول شوید. قیرقیر اضافی هم نباشد. 
همه خفه شدیم و گفتیم بیا چیزی که خیر باشد. هرچند آن زمان 
آقای صالح بسیار از ستم و ظلمی که در حق عبداهلل ی مظلوم 
شد فریاد کرد، اما او هم مثل خود عبداهلل به مقام ریاست اجراییه 
امیدوار بود که بتواند کاری کند. متاسفانه در طول پنج سال، هم 
عبداهلل هم صالح فهمید که بدون خارجی ها، هیچ کاری از کردن 
نیست. این که آقای صالح حاال کنار غنی قرار گرفته و تقریباً از 
انتخابات مطمئن است، دلیل نمی شود که اول خدا،  برنده شدن 

دوم غنی سوم خودش را قدرت برتر فکر کند. 
من مطمئنم که آقای صالح خوب و بهتر از ما می داند که 
سناریوی جنگ و صلح در افغانستان در بیرون از کشور یعنی 
نزد همان »هیچ خارجی« نوشته شده و خارجی ها مدیریت اش 
این  این است که در  تازه ما تمام تالش و دعای مان  می کنند. 
نمی شود حجم  باورتان  اگر  داده شود.  ما  به  نقشی هم  سناریو 
میان  در  را  شایسته«  »تقرری های  تبریکی  پیام های  وسعت  و 
و  دارند  کوتاهی  عمر  تقرری هایی که  کنید.  دنبال  دوستان تان 

شایستگی های که آخرش جنجال قومی-سیاسی دارد. 
دعا  هم  خودم  من  من.  بی خیال حرف های  بگذریم.  حاال 
می کنم که آقای صالح و همکارانش این توانایی را پیدا کنند و در 
گفت وگوهای صلح نقش تعیین کننده ای داشته باشند. هرچند تا 
این دم مهم ترین فعالیت حکومت، ارسال لیست ۲۲0 نفری است 
که طالبان آن را رد کردند و گفتند »اینجا عروسی خاله تان نیست«.

بخش دوم
سر  از  را  کاله  کرد،  تمام  را  نماز صبح  حسین بخش 
و  کشید  خود  درشت  موهای  بر  دستی  و  برداشت  خود 
برداشت،  را  تسبیح  گذاشت.  سر  بر  دوباره  را  خود  کاله 
اما تسبیحی نگفت و دعایی نکرد. پس از سکوتی طوالنی 
جانماز را جمع کرد و از خانه بیرون آمد. آفتاب باالترین 
نقطه ی کوه مقابل خانه اش را که به »سنگ ِ پری« مشهور 
بود و هیچ کس وجه تسمیه اش را به درستی نمی دانست، 
طالیی کرده بود. حسین بخش از زیر درختان تنومند توت 
گذشت، از راه باریک کنار جوی به سوی خانه ی حاجی 
رو  و  رنگ  کلکین  زیر  از  بعد  دقیقه  چند  و  رفت  عزیز 
زمین های  سوی  به  و  شد  رد  بازمحمد  خانه ی  رفته ی 
گفته  راست  گل بخت  کرد.  گذر  سنجدها  پشت  شیب دار 
)برادر  بازمحمد  بادام  نهال  هشت  نه،  نهال  شش  بود. 

شیراحمد( را بر زمین خود دید. 
شرح  جا  همین  نکنم،   فراموش  که  این  برای  حاال 
طراحی  که  عملیاتی  در  رحیمی  استاد  چرا  که  می دهم 
کرده بود، برای قومندان حسین بخش لعلی هیچ نقشی در 
استاد  خود  که  است  قرار  این  از  قصه  بود.  نگرفته  نظر 
رحیمی در هیچ عملیاتی شرکت نمی کرد. فرمانده عمومی 
بزند.  تفنگ حتا دست  به  او  بود که  ندیده  اما کسی  بود؛ 
حسین بخش لعلی فقط شجاع نبود؛ قومندان الیقی هم بود. 
در عین حال این عیب را هم داشت که گپ در دهانش 
هم  زبانش  بر  می رسید،  خاطرش  به  هرچه  نمی ماند.  بند 
جاری می شد. در یکی از این موارد، بدون دلیل خاصی، 
گفته بود که جنگ را او و بچه های همراهش پیش می برند، 
گوش  به  سخن  این  می شود.  بلند  رحیمی  استاد  نام  اما 
بود.  آمده  گران  خیلی  او  بر  و  بود  رسیده  رحیمی  استاد 
به  کسی  از  و  نمی کرد  بلند  را  معموال صدای خود  استاد 
بدی نام نمی برد. اگر گفته شود که هیچ کس نمی دانست 
استاد  که  نیست. چرا  مبالغه  دارد،  استاد چه صورتی  قهر 
همیشه متبسم بود. حتا گریه هم تبسمش را محو نمی کرد. 
با همه ی این ها، استاد رحیمی در جایش، در موقع مناسب، 

پاسخی را که به نظر خودش مناسب می آمد، می داد.
استاد رحیمی با جنازه ی شیراحمد به قریه ی سرخ سنگ 
رفته بود و در آنجا با چشمی اشکبار به بازمحمد )برادر 
از  لعلی  قومندان  اگر  که  بود  فهمانده  شیراحمد(  بزرگتر 
بود.  زنده  شیراحمد  امروز  نمی داد،  نشان  بی کفایتی  خود 
گفته بود که قومندان لعلی نباید جوانان کم تجربه ای چون 
شیراحمد را به آن عملیات خطرناک می برد و بعد در موقع 
حساس جان خود را می کشید و اوالد مردم را در زیر آتش 
دلش  بود  گفته  می گذاشت.  تنها  هاوان  و  توپ  و  تانک 
وقتی بیشتر درد کرده بود که خبر شده بود قومندان لعلی 
قبل از شروع عملیات به یکی از بچه ها گفته که شیراحمد 

زنده و مرده اش چندان فرق ندارد. 

بازمحمد  جمله  ی  که  آن  از  پیش  اما   ،»... را  تو  زن  »من 
آمد.  فرود  دهانش  بر  حسین بخش  مشت  شود  کامل 
بازمحمد تعادل خود را از دست داد و بر زمین افتاد، اما 
به سرعت برخاست و دوباره با حسین بخش گالویز شد. 
بر  دوباره  را  بازمحمد  سریع  یک حرکت  با  حسین بخش 
فریاد  که  حالی  در  و   پرید  سینه اش  بر  و  انداخت  زمین 
می شانی؟«  نهال  نرت  زمین  سر  می شانی؟  »نهال  می زد 
شروع کرد به زدن مشت بر سر و صورت بازمحمد. زن 
بود،  کرده  باز  حسین بخش  روی  به  را  در  که  میان سالی 
وقتی سر و صدای حسین بخش و بازمحمد را شنید بیرون 
به  بر سرم، کشت!« و دوباره  »ای خاک  دوید و چیغ زد 
آن  از  که  سیاهی  بزرگ  خشت  با  و  رفت  گلخن  درون 
خاکستر می ریخت از دروازه ی گلخن بیرون دوید. دو بار 
خشت را  با هر دو دست خود باال برد، اما مردد شد. بار 
بر سر حسین بخش  قدرت  تمام  با  و  برد  باال  را  آن  سوم 
کوفت و با شتاب به درون گلخن بازگشت. حسین بخش 
مثل قطعه ای از خاک که از لبه ی یک دره جدا می شود و 
فرو می ریزد، به طرف راست بازمحمد خم شد، از روی 
سینه ی او لغزید و بر شانه ی راست خود افتاد. بازمحمد با 
شتاب بلند شد؛ برای یک لحظه  خواست بر حسین بخش 
بازش  بلند گلوی حسین بخش  اما خیت خیت  کند،  حمله 
عاجل  تصمیم  دو  میان  که  کسی  مثل  لحظه  یک  داشت. 
خم  ناباوری  با  بعد  ایستاد.  مبهوت  باشد،  تردید  در 
دماغ  از  ببیند.  را  حسین بخش  صورت  کرد  سعی  و  شد 
بدن  سراسر  در  سردی  لرزش  می  آمد.  حسین بخش خون 
ایستادند. سر  راست  کله اش  موهای پس  دوید؛  بازمحمد 
حسین بخش  یخن  پشت  بر  را  خود  دست  و  نشست  پا 
گفت:  بلند  صدای  با  و  داد  تکانش  محکم  بعد  گذاشت؛ 
حسین بخش  چپ  شانه ی  از  آن گاه  قومندان!«  »قومندان، 
ماند  منتظر  خوابانید.  پشت  به  آرامی  به  را  او  و  گرفت 
بدهد. آن گاه هر دو زانوی  تا حسین بخش واکنشی نشان 
به صورت  را  خود  چهره ی  و  گذاشت  زمین  بر  را  خود 
آلوده به خاک و خون حسین بخش نزدیک کرد و ملتمسانه 
گفت: »قومندان، قومندان، قومندان!« حسین بخش با دهان 
نیمه بازی که به آن زودی از شکل زندگی افتاده بود،  دیگر 

نفس نمی کشید. 

در عروسی خاله

سخیداد هاتف 

حسین بخش 

و  هیرویین  تریاک،  مخدر  مواد  مقدار  این  نوعیت  است. 
چرس گفته شده است.

آقای محب همچنان گفت که این مقدار مواد مخدر در 
جریان سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹7 خورشیدی از سطح شهر و 

ولسوالی های این والیت کشف و ضبط شده بود.
به گفته ی او، در پیوند به قاچاق و ترانزیت نزدیک به 
نیم تُن مواد مخدر ۱۱4 نفر بازداشت و به نهادهای عدلی و 

می گویند  فراه  در والیت  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
که 4۹۹ کیلوگرام مواد مخدر و ۵۲4 لیتر مشروبات الکلی 
در حضور مقام های نظامی و غیرنظامی این والیت از بین 

برده شده است.
به  محب اهلل محب، سخن گوی فرماندهی پولیس فراه 
و  مخدر  مواد  مواد  این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
مشروبات الکلی دیروز )شنبه، ۵ دلو( به آتش کشیده شده 

قضایی معرفی شده اند. 
از سویی هم، مسعود بختور، معاون والی فراه نیز هنگام 
حریق این مقدار مواد مخدر گفت که قاچاق مواد از منابع 
اصلی تمویل هراس افگنان در این والیت است. او بر مبارزه 

جدی با کشت و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.
والیت فراه در غرب کشور به دلیل داشتن مرز مشترک 

با ایران، در محراق توجه قاچاقبران مواد مخدر قرار دارد.

نزدیک به نیم ُتن مواد مخدر در فراه به آتش کشیده شد

انتخابات  نامزد  پدرام،  عبدالطیف  روز:  اطالعات 
طالبان  گروه  که  می گوید  میزان  ششم  ریاست جمهوری 
رهبری  به  افغانستان  حکومت  با  مذاکره  به  حاضر 
محمداشرف غنی نیست. به گفته ی او، حکومت باید در 
با  صلح  گفت وگوهای  در  دیگر  سیاسی  گروه های  جمع 

طالبان شرکت کند.
آقای پدرام که دیروز )شنبه، ۵ دلو( در یک نشست 
خبری در کابل صحبت می کرد، گفت که طالبان حکومت 
دست نشانده«  و  ناتوان  حکومت  »یک  را  غنی  اشرف 

می دانند و حاضر به مذاکره با این حکومت نیست.
در  باید  کند،  مشارکت  است  قرار  »اگر  گفت:  او 
صلح  گفت وگوهای  در  می خواهند  که  گروه هایی  جمع 

مشارکت کنند، شرکت کند.« 
پیش از این، کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح 
کشور نیز گفته بود که گروه طالبان حاضر به گفت وگو با 
دولت افغانستان به ویژه رییس جمهور اشرف غنی نیست. 
آقای خلیلی همچنان ارگ ریاست جمهوری را متهم کرده 

بود که صلح را در انحصار خود گرفته است.
اسالمی  وحدت  »حزب  نشست  یک  در  خلیلی 
افغانستان« در کابل تأکید کرده بود که به خاطر رسیدن به 

صلح باید مردم افغانستان و مجموعه های سیاسی به عنوان 
طرف اصلی طالبان در گفت وگوهای صلح در نظر گرفته 

شود.
کنون  تا  طالبان  گروه  که  است  حالی  در  همه  این 
حکومت  با  مستقیم  مذاکره ی  و  گفت وگو  به  حاضر 
افغانستان نشده است. گفت وگوی این گروه با نمایندگان 
امریکا در قطر جریان دارد. مذاکرات بین االفغانی یکی از 
موضوعات مورد بحث در گفت وگوهای امریکا و طالبان 

گفته شده است.
»نتیجه ی انتخابات قابل قبول نیست«

آقای پدرام در مورد انتخابات ریاست جمهوری ششم 
میزان نیز گفت که نتیجه ی این انتخابات قابل قبول نیست. 
او افزود که میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 
خیلی پایین بود و در صورتی که کسی به عنوان برنده هم 

اعالم شود، دولت او مشروع نخواهد بود.
پدرام گفت: »به دالیل عقلی و دالیل بسیار حقوقی 
نامشروع  بیاید،  بیرون  انتخابات  این  از  که  نتیجه ای  هر 
کافی  مملکت  یک  زعامت  تعیین  برای  این  بود.  خواهد 

نیست.« 
اساسی  قانون  به  مطابق  رییس جمهور  او،  گفته ی  به 
صالحیت ها  این  که  صورتی  در  و  دارد  صالحیت هایی 
به  منجر  نشود،  تفویض  مردم  سوی  از  ذاتی  به صورت 

فاجعه می شود و اجراآت آن نیز حکم قانونی ندارد.
میزان  ششم  تاریخ  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
جدی  اول  در  انتخابات  این  ابتدایی  نتایج  شد.  برگزار 
اعالم شد. براساس این نتایج، آقای پدرام ۱۲ هزار و 608 
را  رأی   40۱ و  هزار   8۲4 و  یک میلیون  مجموع  از  رأی 

به دست آورده است.

لطیف پدرام: 
حکومت در جمع گروه های سیاسی در گفت وگوهای صلح شرکت کند

زن میان سالی که چادر خاکستری خود را با دست پیش روی خود گرفته بود 
تا حسین بخش چهره اش را نبیند در را باز کرد و گفت: »یک لحظه صبر کنید. 

بازمحمد را خبر می کنم.« 
لحظه ای بعد بازمحمد از در گلخن بیرون آمد و پرسید: »خیریت است؟«

حسین بخش بدون یک ثانیه درنگ لبه ی ضخیم واسکت بازمحمد را کشید و 
با صدایی که از خشم بریده می شد، گفت: »نهال هایت. بیا، بیا. همین لحظه 

نهال هایت را از زمین من بکش.« 
بازمحمد واسکت خود را از دست حسین بخش بیرون آورد و فریاد زد: »زورت را 

به من نشان نده. نهال نهال. کدام نهال؟« 
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عصمت اهلل سروش

نهادهای دولتی و شورای عالی صلح به موضوعات مهم 
بلکه روی موضوعات غیرمهم در  نپرداخته،  اساسی  و 
سال  یک  در جریان  »مثاًل  کرده اند:  تمرکز  روند صلح 
همگی جنگ دارند که در کمیته/ هیأت مذاکره کننده کی 
باشد. درست است که عضویت افراد در کمیته ی مذاکره 
آن  از  مهم تر  ولی  است  مهم  که می رود،  هیأت های  یا 

پرداختن به اصل محتوای مذاکره است.«
این عضو مجلس می افزاید که مقصر به وجود نیامدن 
منتقدان  و  اپوزیسیون  یا  حکومت  تنها  داخلی  اجماع 
نارسایی هایی  طرف  دو  هر  در  بلکه  نیست،  حکومت 
وجود دارد. اما او تأکید دارد ارگ ریاست جمهوری و 
ریاست اجرایی که بیش تر از هر کسی وظیفه ی به وجود 
آوردن اجماع داخلی را داشتند، به جای ایجاد اجماع در 

گیر اختالف بوده است.
مجلس  پیشین  عضو  مجیدی،  پاچا  گل  اما 
در  اساسی  مشکل  که  است  باور  این  به  نمایندگان 
راستای حل اختالف ها و ایجاد اجماع داخلی در روند 
صلح، خواست های شخصی، امتیازطلبی و روابط برخی 
مختلف  کشورهای  سفارت  و  سازمان ها  با  سیاسیون 

است.
سیاسیون  برخی  که  می افزاید  مجیدی  آقای 
خود  شخصی  خواست های  قربانی  را  صلح  افغانستان 
امتیاز بگیرند،  نیز  از روند صلح  می کنند و می خواهند 
به همین سبب اجماع ملی سیاسیون تا اکنون به وجود 
نیامده است و سیاسیون موضع مشترک در مورد صلح 
نگرفته اند: »بحث اساسی این است که سیاسیون روابط 
دارند.  سفارت خانه ها  و  منطقه  استخبارات  با  تنگاتنگ 
در  صلح  می خواهد  پاکستان  خصوصا  کشوری  هر 
افغانستان تأمین نشود. ایران می خواهد نیروهای امریکا 
در افغانستان نباشند و امریکا نیز استراتژی خود را دارد. 
مشکل دوم این است وقتی در هر حکومتی داعیه صلح 
موضع شان  می خواهند،  امتیاز  سیاسیون  می شود،  بلند 
نیست. خاموشی  معلوم  یا موضع شان  متفاوت تر است 

اختیار می کنند به خاطری که امتیاز بگیرند از حکومت.«
داخلی  اختالف های  تأثیر  مورد  در  مجیدی  آقای 
و  سیاسیون  اجماع  عدم  که  می گوید  صلح  روند  بر 
اختالفات داخلی باعث می شود که افغانستان به صلح 
ملی  اجماع  اگر یک  نکند.  پیدا  واقعی دست  پایدار و 

اخیرا شماری از زنان فعال با راه اندازی کارزاری در 
شبکه های اجتماعی از اداره ی ترافیک می خواهند جلو 
این کار رانند گان را که در سیت پیش روی موتر دو نفر 
می نشانند، بگیرد. این کمپین با نام »تنها یک نفر در سیت 
پیش رو« و »لطفا از منتظرماندن خانم ها به ساعت ها در 

روزنامه  به  فراه  زیست  محیط  اداره ی  مسووالن 
اطالعات روز گفته اند نسل چندین گونه ی از حیوانات 
در  یا  منقرض شده  این والیت  در  کمیاب  پرندگان  و 
رییس  نوری  فاضل  محمد  دارد.  قرار  نابودی  معرض 
اداره ی محیط زیست فراه می گوید سال ها است شکار 
غیرقانونی حیوانات کم یاب در این والیت ادامه دارد و 
تا کنون نسل باز و شاهین در فراه منقرض شده و بز 
کوهی، آهو، خرگوش، پلنگ برفی و پرنده ی توغ دارو 

در حالت انقراض قرار دارند.
به گفته ی آقای نوری بسیاری از حیوانات که در 
از حیوانات  حال حاضر در فراه شکار می شوند، جزء 

حفاظت شده ی افغانستان هستند. 
نگرانی از افزایش شکار حیوانات کم یاب در فراه 
شکار  از  ویدیویی  اخیرا  که  یافته  افزایش  حالی  در 
به  مربوط  می شود  گفته  که  شده  خبرساز  آهو  چندین 
این  هم رسانی  با  فراه  باشندگان  است.   فراه  والیت 
ویدیو که نشان می دهد یک مرد سوار بر موتر با سالح 
کالشینکف چندین آهو را شکار می کند، مدعی هستند 
که این رویداد در یکی از دشت های والیت فراه اتفاق 

افتاده است.
محمد فاضل نوری، رییس اداره محیط زیست فراه 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که در مورد صحت 
اداره ی محلی حفاظت از محیط زیست و  این ویدیو، 
»من  می افزاید:  او  می کنند.  تحقیق  فراه  محلی  اداره ی 
کلیپ شکار آهو را دیدم. این موضوع را با هیات رهبری 
مقام والیت در میان گذاشتیم. مشخص نیست که ویدیو 
مربوط فراه است یا والیت دیگر و یا هم  کشوری غیر 
از افغانستان. تماسی با اداره ی محلی حفاظت از محیط 
زیست داشتم، تا از دریچه قانون بررسی کنند. این که چه 

کسی و در کجا این کار را انجام داده.«
حدود دو سال پیش نیز عکسی از یک پلنگ زخمی 
او را در اسارت شکارچیان مسلح نشان می داد در  که 
فراه خبرساز شد. انتشار این عکس واکنش های گسترده 
را در آن زمان در شبکه های اجتماعی در پی داشت و 
کاربران با دست به دست کردن عکس، از مقام های فراه 
خواستند تا برای نجات و برگرداندن این پلنگ به حیات 
وحش اقدام کنند. بعدا روشن شد این پلنگ در فراه در 
یک شکار غیرقانونی زخمی شده است. پلنگی کم یاب 
که به گفته ی مسووالن شمار آن ها در این منطقه از شمار 

انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند. 
و  حیوانات  غیرقانونی  شکار  متمادی  سالیان  طی 
پرندگان وحشی در فراه به مقیاس کالن صورت گرفته 
است و به همین خاطر چندین گونه ی کم یاب حیوانات 
و پرندگان در فراه در معرض انقراض قرار دارد. اداره ی 
حفاظت از محیط زیست فراه می گوید بارها از مقام های 
محلی خواسته شده تا جلو شکار حیوانات کم یاب را 

بگیرند اما کمتر اقدامی در این زمینه دیده شده است.
افغانستان  و  جهان  در  کم یاب  حیوانات  شکار 
تجارت  جمله  از  مختلف  دالیل  ولی  است  غیرقانونی 
که  شده  موجب  حیوانات،  پوست  جهانی  غیرقانونی 
شکارچیان در نقاط مختلف جهان به سراغ این حیوان 

کم   یاب بروند.
حیوانات  زیست،  محیط  کارشناسان  گفته ی  به 
کم یاب در فراه با شرایط سخت تری مواجه اند. جنگ، 
حیوانات  از  بسیاری  نسل  زیاد،  شکار  و  خشک سالی 

کم یاب را در فراه در معرض نابودی کشانده است. 
دست خالی اداره ی محیط زیست 

بیشتر  که  می گویند  فراه  والیتی  شورای  اعضای 
شکار غیرقانونی در مناطق تحت تسلط طالبان صورت 
به  فراه  والیتی  شورای  عضو  قانع،  داداهلل  می گیرد.  
روزنامه اطالعات روز می گوید: »در مناطق طالبان شکار 
نگرانی  این  ندارند،  امنیتی دسترسی  نیروهای  می شود. 
خود را بارها با حکومت مرکزی مطرح کرده ایم اما هیچ 

کاری نکرده اند .«
او می افزاید: »بزکوهی در فراه بسیار کم شده، بیشتر 
حیوانات و پرندگان نایاب در ولسوالی پرچمن است. 
شکارچیان بیشتر پرندگان مهاجر را که در فصل زمستان 

از فراه رد می شوند، شکار می کنند.«
باید  فراه،  والیتی  شورای  عضو  این  گفته ی  به 
آگاهی رسانی صورت بگیرد تا جلو شکار غیرقانونی در 

فراه گرفته شود.
عبدالناصر فراهی، از فعاالن مدنی فراه به روزنامه 
اطالعات روز می گوید که برخی از حیوانات و پرندگان 
قاچاق  هسمایه  کشورهای  به  ناامنی ها  به دلیل  فراه 
مرکز ولسوالی های جوین،  »تنها  او می  افزاید:  می شود. 
انار دره و پشت کوه، به دست حکومت است و دیگر 
مناطق آن در کنترل طالبان است. افراد این گروه که در 
دشت ها و کوه ها هستند، حیوانات و پرندگان را شکار 

می کنند.« 
از  یکی  که  کم یاب  حیوانات  کنارقاچاق  در 
است،  فراه  در  نابودی حیات وحش  عوامل  بزرگترین 
شکارچیان  حضور  دارد؛  وجود  نیز  دیگری  نگرانی 
برانگیخته  زیادی  سروصدا های  این  از  پیش  که  عرب 
بود. حدود دو سال قبل حکومت افغانستان مجوز شکار 
از  نسل گیری  شرط  به  را  پرندگان  از  محدودی  شمار 

آن ها، به شهروندان قطری داده بود.  
که  فراه  از  مناطقی  در  می گویند  فراه  باشندگان 
ناامنی بیشتر است، بسیاری از حیوانات مجبور به ترک 
منطقه شده اند. به گفته ی باشندگان فراه این وضعیت در 
اناردره، پشت کوه و شیب  ولسوالی های الش وجوین، 

کوه بیشتر از هر جای دیگر فراه است. 
عبدالناصر فراهی می گوید که هر چند طی دو سال 
آن هم  با  اما  است،  کم شده  فراه  در  اخیر خشک سالی 
مهاجرت حیوانات و پرندگان از فراه ادامه دارد: »وقتی 
دوباره  می شوند،  مهاجر  ایران  به  پرندگان  و  حیوانات 
به  پرندگان  و  حیوانات  این  که  نمی دهد  اجازه  ایران 
ما  و  دارد  ادامه  روند  این  ساله  همه  بیایند.  افغانستان 
شاهد کم شدن این حیوانات هستیم. حکومت هم که 

هیچ توجهی برای احیای حیات وحش ندارد.«
پنج  برنامه ی  روی  کار  اکنون  هم  همه،  این  با 
دارد.  جریان  فراه  در  وحش  حیات  احیای  برای  ساله 
در حدود ۱00  که  می گوید  فراه  زیست  محیط  رییس 
هزار هکتار زمین در هامون »صابری« و هامون »پوزک« 
هم مرز با ایران و والیت نیمروز ساحه ی حفاظت شده 
گونه های  انقراض  و  جلو شکار  تا  شد،  ایجاد خواهد 
حیات وحش گرفته شود. او می افزاید که با راه اندازی 
به  ولسوالی ها  و  در سطح شهر  آگاهی دهی  برنامه های 
پرندگان  انقراض  از  در تالش جلوگیری  قوم،  بزرگان 

و حیوانات هستند. 
از حکومت می خواهند  کارشناسان محیط زیست 
که باید خرید و فروش تفنگ شکاری ممنوع اعالم شود 
و در تطبیق قوانین حمایت از محیط زیست نیز جدی 
حیات وحش  گونه های  شکار  میزان  از  تا  شود،  اقدام 

کاسته شود.

در حال نگرانی از نابودی نسل بسیاری از حیوانات 
کم یاب در فراه وجود دارد که رییس محیط زیست فراه 
حیات  احیای  برای  بودجه ای  هیچ  حکومت  می گوید 
وحش در این والیت اختصاص نداده است. به گفته ی 
این اداره این در نبود بودجه ی مشخص و تداوم شکار 
غیرقانونی، حیات وحش فراه بیشتر زیان مند خواهد شد.

فراه  والیتی  شورای  عضو  نورزی،  محمد  خیر 
حکومت  باید  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به 
کم یاب  گونه های  نسل گیری  برای  زیاد  بودجه ی 
اختصاص دهد تا بیشتر از این حیات وحش این والیت 
حیات  به  باید  »حکومت  می افزاید:  او  نبیند.  صدمه 
وحش توجه کند. زیرا شکار ادامه دارد و حیوانات و 

پرندگان شکار می شوند.«
فراه،  زیست  محیط  مسووالن  اطالعات  بنیاد  بر 
محل زیست بیشتر گونه های حیات وحش این والیت 
کوه  پشت  و  اناردره  گلستان،  پرچمن،  ولسوالی های 
است، اما آمار دقیقی از شمار این گونه ها وجود ندارد. 
نبود آمار، بررسی  دقیق میزان شکار پرندگان و حیوانات 

کم یاب  را دشوار کرده است. 
دست پر شکارچیان

در سال های اخیر شکار حیوانات کم یاب، غیرقانونی 
و ممنوع اعالم شده اما از شکار آن ها جلوگیری نشده 
با  که  دارند  تاکید  فراه  مقام های محلی  است. هر چند 
برخورد  پرندگان  و  حیوانات  غیرقانونی  عامالن شکار 
جدی خواهند کرد، اما کار عملی در این بخش صورت 
که  می گوید  فراه  زیست  محیط  رییس  است.  نگرفته 
طی یک سال گذشته هیچ شکارچی در سطح شهر و 
ولسوالی های این والیت بازداشت نشده اند و حتا کسی 

گزارشی نیز در این مورد به آن ها ارایه نکرده است.
فراه  مدنی  فعاالن  از  تن  یک  فراهی،  عبدالناصر 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که بازداشت نشدن 
شکارچیان گونه های حیوانات کم یاب ، دست آن ها را 
باز گذاشته که بیشتر از این به انقراض حیوانات نایاب 
بپردازند .او می افزاید: »مگر امکان دارد که شکار در فراه 
خاطر  به  فردی  چرا  که  نمی فهمم  اما  نگیرد،  صورت 
بازداشت نشده. شکار در فراه وجود  شکار غیرقانونی 

دارد.«
حاکمیت  و  سالح  به  فراه  مردم  آسان  دسترسی 
گروه طالبان بر بخش های وسیعی از این والیت مبارزه 
پیش  از  بیش  را  کم یاب  حیوانات  غیرقانونی  شکار  با 

سخت تر کرده است.

تمام فعالیت ها در محور یک وزارت صورت بگیرد که 
فکر کنم آنقدر سنجیده شده نبود.«

این دو سیاست مدار افغانستان به نحوی آقای غنی 
را مانع صلح می دانند و می گویند که او می خواهد صلح 

در اختیار کامل وی باشد.
اشرف غنی در جریان نشست مجمع جهانی اقتصاد 
در شهر »داووس« سویس به اظهارات کرزی و عبداهلل 
کرد.  انتقاد  مقام  دو  این  از  داد و شدیداً  نشان  واکنش 
آقای غنی گفت که این دو نفر چون طرحی در مورد 
صلح و آینده ی افغانستان ندارند، بناً انتقاد می کنند: »لطفا 
به من یک صفحه نشان دهید که یکی از این آقایان در 

مورد آینده ی افغانستان نوشته باشند.«
نرسید،  انگور  به  که  »دست تان  ضرب المثل  غنی 
می گویید ترش است« را در مورد آقای عبداهلل و کرزی 
برای صلح  برنامه ای  که خودش  گفت  و  کرد  استفاده 
دارد و روی آن با مردم افغانستان یک  جا کار می کند، 
اما حامد کرزی و عبداهلل عبداهلل برنامه ای برای مذاکره با 

طالبان و استقرار صلح ندارند. 
آقای  که  گفت  همچنان  کشور  رییس جمهوری 
در  استقرار صلح  مورد  در  اقدام نکردن  به خاطر  کرزی 
کشور در سه سال اولی که طالبان آرام بودند، به مردم 

افغانستان باید جواب دهد.
حزب  رهبر  خلیلی،  محمدکریم  پیش  ماه  یک 
وحدت اسالمی افغانستان و رییس شورای عالی صلح 
در یک نشست این حزب در کابل گفته بود که ارگ 
ریاست جمهوری روند صلح را در انحصار خود گرفته 
گفت وگو  به  حاضر  طالبان  گروه  درحالی که  است، 

زناِن  از  دیگر  یکی  او  دارد.  سال سن  ریحانه ۲4 
صندلی  در  نشستن  از  دیگر  زن  مانند صدها  و  شاکی 
زمانی که  ریحانه  دارد.  تلخ  خاطره های  موتر  پیش روی 
که  شده  مواجه  صحنه ای  با  داشته  سن  سال   ۱3 فقط 
مادرش  با  او می گوید  نمی رود.  از خاطرش  هیچ گاهی 

غنی  اشرف  رییس جمهور  به ویژه  دولت افغانستان  با 
افغانستان و  باید مردم  برای رسیدن به صلح  نیست و 
درنظر  آن  اصلی  طرف  به عنوان  سیاسی  مجموعه های 

گرفته شود.
حاضر  طالبان،  و  امریکا  مذاکرات  آغاز  از  پس 
ملی و  با حکومت وحدت  به گفت وگو  نشدن طالبان 
دیدار برخی از چهره های سیاسی با طالبان در مسکو، در 
یک سال اظهارات سیاسیون نشان داده که اختالف های 
بر سر صلح جدی و عمیق است، در حالی که  داخلی 
مذاکرات  موفقیت  و  اصلی  نیاز  داخلی  اجماع  هموراه 

صلح دانسته شده  است.
دوم  معاون  دانش،  سرور  مورد  یک  در 
مورد  در  داخلی  سیاسیون  که  گفت  ریاست جمهوری 
و  اختالفات  به  همه روزه  و  ندارند  نظر  صلح وحدت 
همچنان  دانش  آقای  می شود.  زده  دامن  کشمکش ها 
و  »جنگ  در  طوری که  همان  دارد  انتظار  او  که  گفت 
جهاد« همه ی مردم و سیاسیون متحد و منسجم بودند، 

درباره ی صلح نیز »متحد و منسجم« باشند.
ریشه ی اختالف ها

شاه گل رضایی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان 
را  صلح  روند  در  داخلی  اختالف های  علت  و  منشا 
نپرداختن به موضوعات اصلی و تمرکز به موضوعات 
غیر مهم در روند صلح می داند و می گوید از وقتی که 
روند صلح افغانستان شروع شد تا هنوز به صورت کلی 

زمینه سازی برای اجماع داخلی به وجود نیامده است.
روند  کلیت  مورد  در  که  می افزاید  رضایی  خانم 
تا  گرفته  رسانه ها  و  مدنی  جامعه  نهادهای  از  صلح 

در صندلی پیش روی موتر نشسته بوده که در مسیر راه 
راننده به بهانه ی تبدیل کردن »گیر« موتر، با دستش ران او 
را لمس می کند. بعد از گذشت ۱۱ سال، هنوز یادآوری 

از آن تجربه ی تلخ روان ریحانه را آزار می دهد.
»تنها یک نفر در سیت پیش رو«

به جای  خشونت  کاهش  شدن  مطرح  از  پس 
آتش بس در روند گفت وگوهای صلح، اختالفات داخلی 
گسترده نمایان تر شده است. نمونه ی بارز آن اظهارات 
اخیر حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عبداهلل عبداهلل 
یک  علیه  رییس جمهور  غنی  اشرف  و  اجرایی  رییس 

دیگر است.
»پیشنهاد کاهش  افغانستان  آن که حکومت  از  پس 
سراسری  و  کامل  آتش بس  بر  و  رد  را  خشونت« 
گفت  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد  کرد،  تأکید 
آغاز  مانع  آتش بس  بهانه ی  به  نباید  حکومت  که 
در  کرزی  آقای  بین االفغانی صلح شود.  گفت وگوهای 
۲۹جدی در گفت وگو با بی بی سی گفت که تأکید بیش 
از حد به برقراری آتش بس از سوی دولت افغانستان، 
مانع آغاز مذاکرات میان افغان ها خواهد شد. او »کاهش 
یک  افغانستان  برای  مرحله  این  در  را  خشونت ها« 

موضوع بزرگ عنوان کرده بود.
بعدتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی در 30 جدی 
خواست  صلح  که  گفت  وزیران  شورای  نشست  در 
جمعی مردم افغانستان است و وزارت دولت در امور 
به  کشور  در  را  صلح  کار  تنهایی  به  نمی تواند  صلح 
افغانستان حق  مردم  که  افزود  عبداهلل  آقای  ببرد.  پیش 
گفت وگو  و  بحث  موضع گیری،  صلح  درباره ی  دارند 
انحصار  در  که صلح  این  بر  تأکید  با  او  باشند.  داشته 
یک فرد بوده نمی تواند، همچنان گفت: »گفت وگوها و 
تیم مذاکره کننده، تیم جامع باشد به شمول حکومت، اما 
به هیچ صورت یک وزارت نمی تواند کار صلح را در 
کشور پیش ببرد. برخی اظهارات صورت گرفته بود که 

عمومی  نقل  و  وسایل حمل  با  زنان  آمد  و  رفت 
است.  بوده  پردردسر  آنان  برای  همیشه  کابل  شهر  در 
از متلک هایی که نثارشان می شود گرفته تا لمس کردن 
روزه  همه  می گویند  زنان  رانند گان.  توسط  بدن شان 
شهر  در  عمومی  حمل ونقل  وسایل  در  که  مشکالت 
کابل می بینند، به خاطره های تلخ شان از خیابان های کابل 
افزوده می شود. رانندگان موترهای مسافربری در کابل، 
معموالً در صندلی های تک نفره و جلو موترها دو مسافر 
می نشانند. این کار برای مردان شاید زیاد سخت نباشد، اما 

برای زنان عذاب آور است.
برای جلوگیری از این مشکل، به تازگی شماری از 
زنان در شبکه های اجتماعی کارزاری را به راه انداخته اند 
و از مدیریت ترافیک شهر کابل می خواهند که جلو این 

کار را بگیرند. 
سال گذشته مدیریت عمومی ترافیک برای وسایل 
که  بود  کرده  پیشنهاد  را  طرحی  نقل  و  حمل   عمومی 
براساس آن رانندگاِن وسایل حمل  و نقل شهری اجازه 
ندارند درصندلی های یک نفری، دو نفر بنشانند. این طرح 
پیشنهاد  ترافیک  عمومی  مدیریت  طرف  از  حالی  در 
گردید که زنان مورد اذیت و آزار جنسی و رفتارهای 

نامناسب رانندگان قرار می گرفتند.
جاده، محل کار، دانشگاه و داخل موترهای شهری 
مکان های عمومی است که اکثراً زنان مورد آزار و اذیت 
ایستگاه های  در  زنان  منتظرماندن  قرار می گیرند.  مردان 
موتر به دلیل کمبود مسافر زنانه، پرداخت کرایه ی دو نفر، 
لمس شدن بدن شان توسط رانندگان و نشستن دو مسافر 
در صندلی که گنجایش یک مسافر را دارد، مشت نمونه 

خروار از مشکالت زنان در خیابان های کابل است. 
شیرین ۲۲ سال سن دارد و در یکی از رسانه های 
خصوصی کار می کند. او می گوید رفت و آمد با وسایل 
حمل و نقل عمومی برای او به عنوان یک زن عذاب آور 
است. شیرین می گوید تجربه های تلخ زیادی از آزار و 
اذیت در موترهای مسافربری دارد:»نشستن دو نفری در 
سیت پیش رو شدیداً برایم ناخوشایند و موجب استرس 
و نگرانی ام می شود و بیشتر اوقات مجبور می شوم که 
سیت  در  تنهایی  به  و  کنم  پرداخت  را  نفر  دو  کرایه 

پیش رو بنشینم.«

این مملکت مهم است، تمرکز بیش تر می شود. هر قدر 
تمرکز این صف روی حقوق اساسی شهروندان متمرکز 
و منسجم باشد به همان میزان آنچه را که طالبان باورد 
دارد، از دست می دهد. اما هر قدر این صف پراکنده تر 
باشد، طالبان می توانند دیدگاه های خود را سر این صف 
پراکنده تحمیل کند. به این خاطر طالبان از اختالفات 
سود می برد. هر نوع اختالف نظر میان کسانی که در صف 
قانون اساسی بوده به صورت غیرمستقیم کمک می شود 

به طالبان.«
این عضو مجلس نمایندگان به این باور است که 
ضرر این اختالف ها بیش تر متوجه مردم عامه افغانستان 
است، زیرا به گفته ی او، اگر خشونت افزایش یابد، مردم 
غریب و سربازان افغانستان در جبهات از بین می رود و 
حمالت تروریستی از عامه مردم قربانی می گیرد. در هر 
اگر به جهت منفی سوق داده شود، مردم  نوع تحولی 

افغانستان قربانیان اولی اند و آسیب می بینند.
او تأکید دارد از جهتی که حامیان قانون اساسی در 
و  داشته  قرار  اساسی  قانون  در صف  ۱8 سال گذشته 
همگی در دست  آوردها و ناکامی ها شریک اند، بناً خوب 
است که این مسیر را مشترکاً طی کنند و از موقف واحد 

با طرف طالبان وارد گفت وگو شوند.
اصلی  نفع  که  است  باور  این  به  مجیدی  گل پاچا 
اختالفات داخلی در روند صلح را کشورهایی می برند 
نیابتی دارند و ضرر آن متوجه  که در افغانستان جنگ 
هر دو طرف جنگ است که در هر دو سمت افغان ها 

حضور دارند و خون افغان ها ریخته می شود.
و  نفع  مورد  در  صلح  امور  در  دولت  وزارت 
»تاکید  ضرر اختالفت داخلی در روند صلح می گوید: 
حکومت باالی آتش بس، ناشی از برخورد مسووالنه ی 
حکومت در مقابل مردم و روند صلح است. زمان آن 
افغانستان  مردم  ملی  منافع  بیش تر  همه  از  که  است 
از چهل سال جنگ که همه  نظر گرفته شود. پس  در 
مردم افغانستان را به نحوی متضرر ساخته است، دولت 
افغانستان با احساس مسوولیت جدی، بیش تر از همه به 
کامیابی پروسه به نفع مردم افغانستان عمل می کند. ما 
سیاسیون را به تقویت اجماع روی تمام مسایل مربوط 
به صلح دعوت می کنیم و از مشارکت مؤثرشان در روند 

صلح افغانستان استقبال می نماییم.«

آزاردهنده است.
مسوالن مدیریت عمومی ترافیک کابل به اطالعات 
از طرف مدیریت عمومی  این طرح  روز می گویند که 
ترافیک ارایه شده و در ایستگاه های موترها با متخلفین 
برخورد قانونی صورت می گیرد و رانندگانی که در سیت 
پیش روی موترهای شان دو مسافر می نشانند، مجبور به 
پرداخت جریمه ی نقدی می شوند. خان محمد شینواری، 
مدیر عمومی ترافیک کابل می افزاید: »این طرح عمومی 
می باشد و صندلی پیش روی موتر ها گنجایش تنها یک 

مسافر را دارد. راننده ها باید از این طرح پیروی کنند.«
شهروندان کابل می گویند که طرح مدیریت ترافیک 
ناکام  اداره در عملی کردن آن  این  کابل موقتی بوده و 

مانده است.
غالم علی ده سال می شود در شهر کابل رانندگی 
می کند. او می گوید رانندگان برای ۱0 افغانی کار می کنند 
اگر  می گوید  او  است.  ضعیف  خیلی  مردم  اقتصاد  و 
نفره  یک  طرح  باشد،  دوبرابر  پیش روی  سیت  کرایه ی 

جواب می دهد.
تا کنون بارها از سوی حکومت طرح هایی برای رفع 
چالش زنان در حمل ونقل عمومی روی دست گرفته 
یا هم  مانده  اقدامات فقط در حد حرف  این  اما  شده، 
هیچ گرهی از مشکالت زنان باز نکرده است. حدود دو 
سال پیش وزارت ترانسپورت افغانستان اعالم کرد که تا 
سه ماه دیگر برای حل مشکل حمل و نقل زنان در کابل، 
اتوبوس های اختصاصی با رانندگان زن و برای زنان به 
خیابان های کابل می آیند. اما از این وعده زمان بسیاری 
در خیابان های  راننده ی زن  با  اتوبوسی  هیچ  و  گذشته 
کابل وجود ندارد. وعده ای هم که شهرداری کابل برای 
ایجاد مترو بس داد بود، روی هوا مانده است. وعده های 
هوایی نهادهای حکومتی و وضعیت نابه سامان حمل و 
نقل عمومی شاید برای خیلی از مردم به چشم نیاید اما 
برای شیرین، تلخ تر از این نیست که روزانه ده ها متلک 
کارش  یا سر  به خانه  تا  کند  تجربه  را  بدنی  تماس  و 
برایم  شدیداً  پیش رو  سیت  در  نفر  دو  برسد:»نشستن 
ناخوشایند و موجب استرس و نگرانی ام می شود و بیشتر 
اوقات مجبور می شوم که کرایهی دو نفر را پرداخت کنم 

و در سیت پیش رو تنها بنشینم.«

وجود داشته باشد و همسایه و جهان آن را درک کند 
افغانستان به صلح واقعی دست می یابد.

وزارت دولت در امور صلح می گوید که حکومت 
به صورت دوامدار با سیاسیون، اعضای پارلمان، نهادهای 
اقشار مختلف مردم مشوره  نمایندگان  جامعه ی مدنی، 
بیش ترین  که  اجماعی   آمدن  به وجود  به خاطر  و  کرده 
شمولیت  و  باشد  گرفته  دربر  را  پیشنهادها  و  نظریات 

تعداد کثیری را تأمین کرده باشد، تالش کرده است. 
این وزارت باور دارد که در پی این تالش ها، اجماع 
در مورد صلح به وجود آمده، اما حکومت به این اکتفا 
اجماع  این  تقویت  خاطر  به  را  میکانیزم هایی  و  ندارد 
روی دست دارد. از جمله این که باید سر قیمتی که برای 
اجماع  یک  به  افغانستان  مردم  می شود،  پرداخته  صلح 

دوباره دست یابند.
ناجیه انوری، سخن گوی این وزارت اختالف ها بر 
سر کاهش خشونت و آتش بس را به عنوان مواضع مردم 
افغانستان می داند و می گوید که این موارد در نظام های 
پیش شرط  اعالم  »اما  است:  امر طبیعی  مردم ساالر یک 
آتش بس از سوی حکومت بر اساس محتوای قطع نامه ی 
لویه جرگه ی مشورتی صلح  و خواست مردم به خاطر 
جلوگیری از ریخته شدن خون آن ها است. حکومت با 
این پیش شرط می خواهد که اراده ی طالبان را برای صلح 
و توانایی آن ها را برای تطبیق توافقت نامه های احتمالی 

در آینده بیازماید.«
دود به چشم چه کسی می رود؟

نوع  هر  که  است  باور  این  به  رضایی  شاه گل 
اختالفی  که در مسیر صلح به وجود می آید، طالبان نفع 

می برد و ضرر آن متوجه مردم افغانستان است.
در  پسین  سال   ۱8 در  می افزاید  رضایی  خانم 
اساسی و کسانی که زیر چتر  قانون  یک طرف حامیان 
طرف  در  و  دارند  وجود  داشته،  قرار  اساسی  قانون 
دیگر طالبان بوده که نه قانون اساسی را پذیرفته و نه 
آدرس  »وقتی که  را:  پسین  سال های  نوین  ارزش های 
کسانی که حامیان قانون اساسی بوده، به جهات مختلف 
با دیدگاه های مختلف تبدیل شود، معلوم دار است به هر 
میزانی که نیرو در این طرف )صف حامیان دموکراسی 
به  باشد،  ۱8 سال پسین( متمرکزتر و صف منسجم تر 
برای  همان میزان روی موضوعات اساسی و مهمی که 

ایستگاه جلوگیری کنید« راه اندازی شده است. خواست 
زنان از مسووالن اداره ی ترافیک کابل این است طرحی 
را که سال گذشته روی دست گرفته بود، اجرایی کند. 
صندلی  در  ندارند  حق  رانند گان  طرح  این  مبنای  بر 

پیش روی موتر بیش از یک مسافر سوار کنند. 
شیرین سوگند از کابران شبکه های اجتماعی دولت 
و اداره ی ترافیک را به بی توجهمی متهم کرده است. او 
گفته است سوارکردن دو زن در صندلی پیش روی موتر 

صـلح و اختـالفات داخلی؛ 
دود به چشم چه کسی می رود؟

یک صندلی و دو نفر؛ 
»رفت و آمد در موترهای مسافرکشی عذاب آور است«

واجد روحانی

دست باز شکارچیان؛ 
خطر انقراض نسل حیوانات کم یاب درفراه جدی است

 23 تاریخ  در  گاردین  روزنامه 
عقرب به نقل از موسا محمودی 
گزارش  حمیدی  احسان الله  و 
دانش آموز   546 که  بود  کرده 
پسر در شش مکتب این والیت 
از  متشکل  حلقه ی  سوی  از 
آموزگاران، دانش آموزان بزرگ تر 
و افراد قدرتمند مورد بدرفتاری 
آقای  گرفته اند.  قرار  جنسی 
محمودی پیش تر به رسانه ها 
گفته بود که بیش از 100 ویدیو 
از این ادعاها در اختیار دارد.

بررسی عادالنه و حرفه ای این 
قضیه توسط نهادهای مسئول 
و  اعتراف  تابوی  طرفی،  از 
قربانی شدن مضاعف قربانیان 
را می شکند و به اصالح فرهنگ 
»انکار جنایت« کمک می کند و 
از طرف دیگر، اعتماد مردم به 
در  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
خصوص رسیدگی به شکایات 
را  جنسی  آزارهای  به  مربوط 

جلب می کند.

ناجیه عطایی

عبدالناصر فراهی، یک تن از 
فعاالن مدنی فراه به روزنامه 

اطالعات روز می گوید که بازداشت 
نشدن شکارچیان گونه های 

حیوانات کم یاب ، دست آن ها 
را باز گذاشته که بیشتر از این به 
انقراض حیوانات نایاب بپردازند 
.او می افزاید: »مگر امکان دارد 

که شکار در فراه صورت نگیرد، اما 
نمی فهمم که چرا فردی به خاطر 
شکار غیرقانونی بازداشت نشده. 

شکار در فراه وجود دارد.«

شیرین 22 سال سن دارد و در 
یکی از رسانه های خصوصی 
کار می کند. او می گوید رفت 
و آمد با وسایل حمل و نقل 
عمومی برای او به عنوان یک زن 
عذاب آور است. شیرین می گوید 
تجربه های تلخ زیادی از آزار و 
اذیت در موترهای مسافربری 
دارد:»نشستن دو نفری در سیت 
پیش رو شدیدًا برایم ناخوشایند 
و موجب استرس و نگرانی ام 
می شود و بیشتر اوقات مجبور 
می شوم که کرایه دو نفر را 
پرداخت کنم و به تنهایی در سیت 
پیش رو بنشینم.«
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حمله موشکی ایران: 
تعداد سربازان آسیب دیده امریکایی به ۳۴ نفر رسید

االزیغ بر اثر زلزله دچار مصدومیت شدند.
تنها در دو ساعت نخست پس از وقوع این زلزله، مدیریت مرکز حوادث 
اضطراری ترکیه از وقوع ده ها پس لرزه خبر داد و اعالم کرد که درپی زلزله 
6.8 ریشتری در استان االزیغ،  بیش از 3۵ پس لرزه ۲.7 تا 4.۵ ریشتری در 

این منطقه رخ داده است.
بنابر اعالم مرکز حوادث اضطراری ترکیه در برخی از مناطق زلزله زده 
چند تن از زلزله زگان از زیر آوار نجات داده شدند، از جمله در محله مصطفی 
پاشا در مرکز استان االزیغ، امدادگران موفق شدند یکی از زلزله زگان را زنده 

از زیر آوار نجات دهند.
سعید  دستور  با  ترکیه،  شرق  در  ریشتری   6.8 زلزله  وقوع  با  همزمان 
برای  ایران  اورژانس  سازمان  عملیاتی  ویژه  تیم های  بهداشت،  وزیر  نمکی 
کمک احتمالی به ترکیه ای در آماده باش قرار گرفتند تا در صورت اعالم نیاز 
ترکیه ضمن  بهداشت  اما وزارت  اعزام شوند  آن کشور  زلزله زده  مناطق  به 
قدردانی اعالم کرد که در حال حاضر اوضاع تحت کنترل نیروهای امدادی 

این کشور است.

اطالعات روز: زلزله شدیدی که شامگاه جمعه در شرق ترکیه رخ داد در 
سه استان االزیغ، ماالتیا و حکاری دست کم ۲0 کشته و  صدها تن مصدوم 

برجا گذاشت.
شهرستان  مرکزیت  به  شدید  زلزله   این  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 

وقت  به  جمعه  شامگاه  دقیقه   ۵۵ و   ۲0 ساعت  االزیغ  استان  در  سیویرجه 
محلی، شرق ترکیه را لرزاند.

ترکیه  استان های  از  بسیاری  که  شد  اعالم  ریشتر   6.8 زلزله  این  شدت 
همچنین  و  ماالتیا  استان  و  لرزاند  را  کشور  این  شرقی  استان های  ویژه  به 
مرکز وقوع آن استان االزیغ خسارات جانی گذاشت و تعدادی از خانه ها و 
استانداری  به گفته مدیرکل بحران  این مناطق را ویران کرد.  منازل مردم در 
ایران شامل  آذربایجان غربی، زلزله شدید شرق ترکیه، دست کم در پنج شهر 

ارومیه، پیرانشهر، میاندوآب، اشنویه و نقده نیز احساس شد.
اما   شد  اعالم  تن  چهار  اولیه  ساعات  در  زلزله  این  کشته شدگان  شمار 
فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه، در ساعات بامداد شنبه  گفت که شمار 
کشته شدگان زلزله 6.8 ریشتری شامگاه جمعه در شرق کشور به ۱۹ تن رسیده 
است. شبکه سی ان ان ترک تعداد جان باختگان را ۲0 تن و شمار مصدومان را 

۹۹۲ تن در سه استان سه استان االزیغ، ماالتیا و حکاری اعالم کرد.
وزیر بهداشت ترکیه اما تعداد مصدومان را در مجموع 77۲ تن اعالم کرد 
که  از این تعداد ۲۲۱ تن در استان ماالتیا مصدوم شدند و ۵۵۱ تن نیز در استان 

شمار جان باختگان زلزله در شرق ترکیه به ۲۰ تن رسید، صدها تن مصدوم شدند

یک شنبه  ۶ دلو 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۸۹۴یک شنبه  ۶ دلو 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۸۹۴

گزارش  امریکا  دفاع  وزارت  پنتاگون،  روز:  اطالعات 
کرده تعداد سربازان این کشور که در جریان حمله موشکی 
مغزی شده  آسیب  دچار  عراق  االسد  عین  پایگاه  به  ایران 

بودند به 34 نفر رسیده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، اطالعیه پنتاگون روز جمعه، 
۲4 جنوری، و تنها یک روز پس از آن منتشر شد که دونالد 
جراحات  خواندن  ناچیز  با  امریکا  رییس جمهوری  ترمپ، 
سربازان امریکایی گفته بود آنها تنها دچار »سردرد« شده اند.

سخن گوی پنتاگون گفته ۱7 نفر از این افراد همچنان 
تحت نظارت پزشکی قرار دارند.

حمله موشکی دو هفته پیش سپاه پاسداران به پایگاه 
هوایی عین االسد در پی آن روی داد که امریکا روز سوم 
جنوری قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
را در حال ترک فرودگاه بغداد هدف قرار داد و به همراه 

۹ نفر دیگر کشت.
با  که  کرد  اعالم  پاسداران  سپاه  آن  از  پس  روز  چند 
دو  سوی  به  موشک   ۲۲ امریکا  از  سخت«  »انتقام  هدف 
هستند  امریکایی  نیروهای  میزبان  که  عراق  هوایی  پایگاه 
پرتاب کرده است. امریکا اصابت ۱۵ فروند از این موشک ها 
که بیشتر آنها به پایگاه عین االسد در استان انبار شلیک شده 

بودند را تایید کرد.
در واکنش اولیه به این حمله دونالد ترمپ با تاکید بر 
»آسیب ندیدن« نیروهای امریکایی از کاهش تنش با ایران 
سخن گفت و آن را دلیلی ضمنی برای واکنش نشان ندادن 

ارتش امریکا برشمرد.
که  داد  خبر  پنتاگون  حمله  این  از  پس  روز  چند  اما 
آنچه  علت  به  کشور  این  نظامیان  از  نفر   ۱۱ کم  دست 
آسیب های مغزی ناشی از انفجارها خوانده شده تحت نظر 
پزشکان قرار داده و همچنین ارتش امریکا ناچار شده ده ها 
نفر از سربازان مستقر در پایگاه عین االسد را برای اطمینان 

از سالمت مغزی مورد معاینه قرار دهد.

حاشیه  در  پیش  روز  دو  ترمپ  آقای  این  وجود  با 
اجالس داووس سوئیس به خبرنگاران گفته بود: »شنیده ام 
ناراحتی  آنها سردرد گرفته اند و یکی دو  از  تایی  که چند 
جزئی دیگر، من اینجا می توانم گزارش کنم که هیچ کدام 
جدی نیست... در قیاس با مجروحیت هایی که دیده ام اینها 

را جدی نمی دانم.«
پنتاگون، وزارت دفاع امریکا تایید کرده است که هیچ 
کدام از نیروهای این کشور در جریان این حمله موشکی 
حمالت  ویژه  پناهگاه های  در  آنها  اکثر  و  نشده اند  کشته 

هوایی موضع گرفته بوده اند.
این در حالی است که مقام های سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی بارها ادعا کرده اند ده ها نیروی امریکایی در جریان 
این حمله کشته و صدها نظامی دیگر مجروح شده اند. این 
مقام ها تاکنون شواهدی که تایید کننده ادعاهای آنها باشد 

ارایه نکرده اند.

 ۲4 جمعه،  روز  پنتاگون  سخن گوی  هافمن،  جاناتان 
آسیب  از سربازان  نفر   8 که  به خبرنگاران گفت  جنوری، 
امریکا  به  بیشتر  پزشکی  خدمات  دریافت  برای  دیده 
اعزام  آلمان  به  مداوا  برای  آنها هم  از  نفر   ۹ بازگردانده و 

شده اند.
به گفته این مقام وزارت دفاع امریکا ۱6 نفر دیگر از 
درمان شده  در کویت  نفر هم  در عراق و یک  مجروحان 

است.
هم  امریکا  دفاع  وزیر  اسپر،  مارک  گفته  هافمن  آقای 
از تعداد دقیق مجروحان در روزهای نخست پس از حمله 

مطلع نبوده است.
امریکا  انجمن غیردولتی کهنه سربازان  در همین حال، 
و افغانستان از تاخیر دولت آقای ترمپ در اعالم تعداد و 

وضعیت مجروحان به شدت انتقاد کرده است.
قضیه  »این  گفته:  انجمن  این  موسس  ریکهاف،  پال 

دولت  به  بتوانند  باید  امریکا  مردم  است.  مهمی  خیلی 
درباره  اعتمادی  قابل  اطالعات  که  کنند  اعتماد  کشورشان 
چیز  هیچ  می گذاردو  اختیارشان  در  آنها  دختران  و  پسران 

این مهم تر و مقدس تر نیست.«
بنابر گزارش ارتش امریکا ضربه مغزی ناشی از فشار 

بیرونی بر مخ امری شایع در مناطق جنگی است.
نوع  این  گفته  هم  کهنه سربازان  مغزی  ضایعات  مرکز 
میادین  انفجار در  امواج  از  ناشی  ضربه های مغزی معموال 

جنگی روی می دهد.
آنها به سه دسته مالیم، متوسط و جدی تقسیم بدنی 
می شود. نوع متوسط آن که به »ضربه مغزی ناشی از موج 
انفجار« شهرت دارد ناشی از تغییر ناگهانی فشار اتمسفری 

در هنگام و پس از لحظه انفجار روی می دهد.
عالیمی  با  ابتدا  است  ممکن  مغزی  جراحات  چنین 
چون سرگیجه و سردرد آغاز شود اما اثرات درزامدت آن 

می تواند به مغز و توانایی شناختی آسیب برساند.
در  امریکا  ارتش  مجروحان  تعداد  از  جدید  گزارش 
روز  حالی  در  ایران  پیش  هفته  دو  موشکی  حمله  خالل 
شاهد  دیروز  عراق،  پایتخت  بغداد،  که  شد  منتشر  جمعه 
مقتدی  دعوت  به  که  بود  تظاهرکننده  هزار  حضور صدها 
آمده  خیابان ها  به  عراق  شیعیان  مهم  چهره های  از  صدر، 
کشورشان  خاک  از  امریکا  فوری  ترک  خواستار  و  بودند 

شدند.
پارلمان عراق هم تنها یک روز پس از کشته شدن قاسم 
سلیمانی با تصویب قطعنامه ای از همه نیروهای خارجی من 

جمله امریکا خواست که خاک این کشور ترک کنند.
کشورهای  از  متشکل  ائتالف  نیروهای  و  امریکا 
با  ایران در سال ۲0۱۵ به منظور مبارزه  خارجی به همراه 
گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( که بخش وسیعی 
از این کشور از جمله شهر موصل را تصرف کرده بودند به 

خاک عراق دعوت شده بودند.

افزایش کشته شدگان ویروس مرگبار چینی به ۴۱ نفر
چین  در  بهداشتی  رسمی  مقامات  روز:  اطالعات 
گفته اند که ۱۵ نفر دیگر نیز بر اثر ابتال به ویروس کرونا در 
ایالت هوبئی، چین که برای اولین بار این ویروس هم در 

این منطقه دیده شد، جان خود را از دست داده اند.
ابتال  اثر  بر  چین  در  نفر   4۱ تاکنون  اساس  همین  بر 
این  با  آمار کسانی که  این ویروس مرموز مرده اند و و  به 
در  نفر   ۲87 هزار  هستند  مراقبت  تحت  و  بیمار  ویروس 

چین بوده است.
در همین حال خبرگزاری فرانسه از افزایش ممنوعیت 
 ۵6 حدود  که  داده  گزارش  چین  دیگر  شهرهای  در  سفر 

میلیون نفر را در بر می گیرد.
به گزارش بی بی سی فارسی، این روزها چین در حال 
که  است  به خود  تقویم مخصوص  نو  سال  گرفتن  جشن 

یکی از مهمترین روزهای این کشور نیز می باشد.
این  شیوع  خاطر  به  مراسم ها  و  جشن ها  از  بسیاری 

بیماری لغو شده و قرار است بیمارستان جدیدی در شهر 
ووهان ساخته شود.

این ویروس در حال حاضر به اروپا نیز رسیده است و 
ابتال 3 نفر به آن در فرانسه تایید شده است.

به  مبتال  اولین  که  دیروز گفت  فرانسه  بهداشت  وزیر 
این ویروس در منطقه بوردو در جنوب غربی فرانسه بوده 

و دو مورد دیگر در محدوده شهر پاریس بوده است.
رسانه های چینی گفته اند که قرار است یک بیمارستان 
هزار تخت خوابی تا شش روز دیگر آماده شود و در حال 
حاضر عملیات عمرانی آن به سرعت در حال انجام است.

می تواند  پروژه  این  که  است  گفته  محلی  رسانه  یک 
»موجب حل شدن کمبود تخت بیمارستانی« شده و »یک 

بیمارستان سریع و کم هزینه« است.
داروخانه ها در ووهان با کمبود دارو و مواد اولیه روبرو 
شده اند و بیمارستان های این شهر پر از مردم عصبی، نگران 

از بیماری است.
در  پزشک  یک  که  کرد  اعالم  چینی  تلویزیون  یک 

بیمارستان هوبئی نیز بر اثر این ویروس فوت کرده.
ویروس  از  ای  ناشناخته  نسل  که  بیماری  این  عامل 
کرونا است، نخستین بار در شهر ووهان، استان هوبئی چین 
مشاهده شد. در حال حاضر، دولت چین محدودیت های 
شدیدی را بر رفت و آمد و حضور در مراکز اجتماعی در 
چند شهر این استان به اجرا گذاشته تا از انتقال بیماری به 

نقاط دیگر جلوگیری به عمل آورد.
مقیم  ایرانی  شهروندان  به  نیز  چین  در  ایران  سفارت 
چین خواسته است به هشدارها و رهنمودهای بهداشتی و 
پزشکی مقامات آن کشور توجه کنند و از حضور در اماکن 
پرتردد اجتناب کنند. همچنین به ایرانیانی که در صدد سفر 
آن  به  پرواز  از  قبل  که  توصیه کرده است  به چین هستند 
کشور، وضعیت بهداشتی شهر مقصد خود را بررسی کنند.

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد )7( قلم لوازم دفتری برای سال مالی 1399 این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه 
مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ 
نشر اعالن الی ساعت 9:30 قبل از ظهر به روز چهارشنبه مورخ 30/11/1398 به ریاست تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین 
MOEW/PD/ آفر بصورت بانکی مبلغ )291000( افغانی برای پروژه فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 30/11/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره داوطلبی

G006-99/NCB تدویر می گردد.

اعالن تدارکات

تعدیل در میعاد اعالن داوطلبی پروژه }تدارک، انتقال و توزیع وسایل مورد ضرورت احداث باغچه های خانگی و مکتبی برای 1190 خانم در ولسوالی های والیت کابل{
قبأل ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه }تدارک، انتقال و توزیع وسایل مورد ضرورت احداث باغچه  های خانگی و مکتبی برای 1190 خانم در ولسوالی های والیت کابل تحت داوطلبی 

شماره MAIL/PD/NCB/G02/99{ را به اعالن داوطلبی سپرده که قرار بود جلسه آفرگشایی آن به تاریخ }26/11/1398{ برگزارگردد، اما در مدت اعالن پروژه تمدید وارد گردیده است.
بناء به اطالع داوطلبان واجد شرایط می رساند تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }10:00{ 
قبل از ظهر روز }دوشنبه{ مورخ }28/11/1398{ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ )280,000( افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 

قانون تدارکات عامه( می باشد.
آدرس مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیر حفظ و مراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس 
و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

مدعی  یوونتوس،  سرمربی  ساری،  مائوریتزیو 
شد که این تیم کار دشواری در بازی امشب مقابل 

ناپولی خواهد داشت.
آخرین  در  یوونتوس  و  ناپولی  تیم  دو  امشب 
بازی هفته بیست و یکم سری آ به مصاف یکدیگر 
امتیاز   ۵۱ با  حاضر  حال  در  یووه  رفت.  خواهند 
صدرنشین است و در سمت مقابل تیم جنارو گتوسو 
اصال روزهای خوبی را تجربه نمی کند و حاال در 

رتبه عجیب یازدهم قرار گرفته است.
مائوریتزیو ساری که پیش از این هدایت ناپولی 
را بر عهده داشته، حاال باید در برابر تیم سابق خود 
این   " باره گفت:  این  در  یووه  گیرد. سرمربی  قرار 
یک بازی مهم و ویژه برای من است اما این موضوع 
اهمیت زیادی ندارد. مهم ترین چیز رسیدن به اهداف 
و خواسته هایمان است. ما باید نمایش خوبی ارائه 
دهیم و بعد از آن با هر سه امتیاز به تورین برگردیم."

ساری در ادامه گفت: " قطعا بازی سختی پیش 
روی ما خواهد بود. ناپولی حتی در حال حاضر که 
شرایط خوبی ندارد هم بسیار خطرناک است. رتبه 
حال حاضر آن ها بیان گر توانایی های فوق العاده 
شان نیست. ناپولی حاال از دوره آنچلوتی به سمت 
گتوسو حرکت می کند. فکر می کنم که در آینده بهتر 
از این ها خواهند شد و به یک تیم هجومی تبدیل 

می شوند."

ساری: 
می خواهیم با سه امتیاز 

به تورین برگردیم

فاوره: 
دیگر هیچکس جلودار هالند نیست!

گل ها در رئال مادرید برای همه است

مقابل  دورتموند   ۱-۵ پیروزی  از  بعد 
فاوره  لوسین  هالند،  ارلینگ  دبل  با  کلن 
تیمش  پدیده جدید  از  دورتموند  سرمربی 
هیچکس  دیگر  حاال  گفت  و  کرد  ستایش 

جلودار هالند نیست.
در  شب  جمعه  دورتموند  بوروسیا 
پارک  ایدونا  سیگنال  استادیوم  خود  خانه 
شد  موفق  و  رفت  کلن  اف سی  مصاف  به 
نتیجه  با  را  حریف  برتر  بازی  یک  در 
ارلینگ  بازی  این  در  بکوبد.  هم  در   ۱-۵
به  موفق  دورتموند  جدید  ستاره  هالند 
یکی  که  دهد  نشان  دیگر  بار  تا  شد  دبل 
از زهردارترین مهاجمین حال حاضر اروپا 
است. عملکردی که در پایان بازی ستایش 

او  از  را  دورتموند  سرمربی  فاوره  لوسین 
برانگیخت.

نروژی  پدیده  درباره  فاوره  لوسین 
شد  میدان  وارد   6۵ دقیقه  در  که  تیمش 
ثمر  به  گل  دو  بازی  انتهای  تا  توانست  و 
توسط  که  ما  چهارم  گل  گفت:"  برساند 
را  بازی  نتیجه  رسید  ثمر  به  هالند  ارلینگ 
مشخص کرد. حاال دیگر هیچکس جلودار 
تمرین  می خواهد  همیشه  او  نیست.  هالند 
کند و در هر بازی عطش پیروزی دارد. در 
اختیار داشتن چنین بازیکنی برای هر مربی 

یک موهبت است".
سرمربی دورتموند در ادامه صحبتهای 
خود گفت:" تابلوی امتیازها در پایان بازی 

پیروزی  ولی  می داد  نشان  را   ۱-۵ نتیجه 
دراین بازی آنطور که خیلی ها فکر می کنند 
ساده نبود. با اینحال ما حاکم میدان بودیم 
و در بهترین لحظات ممکن گلزنی کردیم. 
ما در نیمه اول بازی را خیلی خوب کنترل 
نیمه  یک  تنها  نیمه  این  در  کلن  و  کردیم 
چندین  ما  دوم  نیمه  در  داشت.  موقعیت 
و چند موقعیت داشتیم و کلن هم دو سه 
نبودند  صد  در  صد  که  داشت  موقعیت 
ولی می توانستند برای ما مشکل ساز شوند. 
لحظه  یک  کردیم  دریافت  که  گلی  در  ما 
تمرکزمان را از دست دادیم ولی خب نتیجه 
ما می توانستیم چند  نهایت ۵-۱ شد و  در 

گل دیگر هم بزنیم".

رئال مادرید در این فصل ۱7 
گلزن داشته است.

الدین  زین  آس،  از  نقل  به 
هست  حل  راه  دنبال  به  زیدان 
گل  به  مختلف  راه های  از  تا 
این  بازیکنانش  و  یابد  دست 
رئال  می دهند.  انجام  را  کار 
همچون  بازیکنی  دیگر  مادرید 
کریستیانو رونالدو ندارد و اکنون 
دیگر  میان  سفیدپوشان  گل های 
در  است.  شده  تقسیم  بازیکنان 
گلزن   ۱7 مادرید  حاضر  حال 
متفاوت دارد. براهیم که در دیدار 
دل  کوپا  در  اونیونیستاس  برابر 

فهرست  این  به  کرد  گلزنی  ری 
ماریانو  تنها  اکنون  شد.  اضافه 
مندی،  همچون  مدافع هایی  و 
مارسلو، میلیتائو و ناچو نتوانستند 

برای مادرید گلزنی کنند.
از  پس  گذشته  هفته  زیدان 
دبل کاسمیرو برابر سویا گفت که 
پست های  در  بازیکنانم  یک  هر 
متفاوت می توانند در نقش مهاجم 
حاضر شوند. با شروع کار مادرید 
بازیکنی  هشت  ری  دل  کوپا  در 
را  تیم  این  گل های  آخرین  که 
نبودند.  مهاجم  رساندند  ثمر  به 
چهارم جنوری سفیدپوشان ختافه 

که  دادند  شکست  گل  سه  با  را 
مودریچ  لوکا  و  واران  رافائل 
بر   3 پیروزی  در  کردند.  گلزنی 
تونی  ایسکو،  والنسیا  مقابل  یک 

کروس و مودریچ گلزنی کردند.
که  این  وجود  با  بنزما  کریم 
نمی برد  سر  به  خوبی  دوران  در 
و مدت هاست گلزنی نکرده است 
محسوب  مادرید  گلزن  برترین 
خاطر  به  رودریگو  می شود. 
دسامبر  یازدهم  تجربه  نداشتن 
رساند.  ثمر  به  را  گلش  آخرین 
او بیش از همه به دیگر مهاجم ها 
بیل سه  کمک کرده است. گرت 

بار گلزنی کرد و یوویچ تنها یک 
گل به ثمر رسانده است. ۲7 گل 
که  بازیکنانی  توسط  سفیدپوشان 
در خط حمله حضور ندارند وارد 
دروازه حریفان شده است، یعنی 
به  نسبت  آمار  این  فیصد.   47

بارسلونا کمی متفاوت است. ۱4 
مهاجم ها  توسط  آبی اناری ها  گل 
به ثمر نرسیده است. لیونل مسی، 
لوییس سوارس و آنتوان گریزمان 
68 فیصد گل های تیم کاتاالنی را 

وارد دروازه حریفان کردند.
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ویروس کرونا؛ چقدر باید نگران باشیم؟

از 800 مورد در هفته افزایش یافته است. با این حال، چنین 
آماری گمراه کننده است.

وجود  قبل  از  »جدید«  اصطالح  به  موارد  از  بسیاری 
داشته اند اما وقتی چین تدابیر نظارتی بیشتری روی دست 

گرفت، به عنوان موارد جدید شناسایی شدند.
سرعت  مورد  در  اندکی  بسیار  اطالعات  واقع،  در 

گسترش این ویروس وجود دارد.
با این حال، کارشناسان می گویند تعداد افرادی که بیمار 
که  است  آمارهایی  از  بیشتر  مراتب  به  احتماال  می شوند 

گزارش می شود. 
در گزارش »مرکز تجزیه و تحلیل بیماری های عفونی 
احتمال  »این  آمده است:  لندن  امپریال«  »کالج  جهانی« در 
وجود دارد که شیوع ویروس جدید کرونا از ووهان و ابتال 
به بیماری های تنفسی متوسط و حاد ناشی از آن، از آنچه 

فعال گزارش شده است، بیشتر باشد.«
جدید  ویروس  تمرکز  مورد  منطقه  ووهان  این که  با 
بوده است اما موارد ابتال به این ویروس در تایلند، جاپان، 
و  نپال  تایوان،  سنگاپور،  فرانسه،  ویتنام،  جنوبی،  کوریای 

ایاالت متحده دیده شده است.
آیا ویروس جدید می تواند جهش یابد؟

بله. در علم همواره انتظار می رود که ویروس ها جهش 
و تکامل یابند. اما پاسخ دادن به این که جهش ویروس یعنی 

چه، دشوار است.
دیگر  گونه ی  به  گونه  یک  از  کرونا  جدید  ویروس 
سرایت کرده است. این ویروس می تواند جهش یابد تا از 
شخصی به شخصی دیگر به راحتی منتقل شود و یا عالئم 
شدیدتری داشته باشد. این چیزی است که دانشمندان از 

نزدیک آن را تحت نظر می گیرند.
چگونه می توان ویروس جدید را متوقف کرد؟

خود به خود  ویروس  این  که  می دانیم  فقط  تاکنون  ما 
مقامات  جانب  از  که  اقداماتی  فقط  نمی شود.  متوقف 
را  اپیدمی  این  می تواند  می شود،  گرفته  دست  روی  چین 
را  مردم  که  ندارد  وجود  واکسینی  همچنین  کند.  متوقف 
برابر ویروس جدید مصئون کند. یگانه گزینه ی پیش  در 
رو، خودداری از تماس با افرادی است که به این ویروس 
آلوده  شده اند، از جمله: وضع محدودیت بر گشت وگذار 

ویروس جدید هستند.
ارتباط  جدید  ویروس  که  می گویند  پژوهش گران 
نزدیکی با ویروس یافته شده در خفاش های نعل اسبی چینی 

دارد.
چرا چین؟

پروفیسور وولهاس می گوید دلیل شیوع این ویروس 
برای اولین بار در چین می تواند وسعت و تراکم جمعیت 
این کشور و همچنین تماس نزدیک با حیوانات ویروسی 
این  که  ندارد  تعجب  »جای  می گوید:  او  باشد.  چین  در 
ویروس از چین یا آن بخش جهان، شیوع پیدا کرده است.«

امکان پخش ویروس جدید بین مردم چقدر است؟
چین  مقامات  کرونا،  جدید  ویروس  شیوع  آغاز  در 
اما  گفتند که این ویروس در بین مردم گسترش نمی یابد 

اکنون امکان گسترش آن تایید شده است.
دانشمندان نشان  داده اند هر فرد آلوده، ویروس را به 
۱.4 تا ۵.۵ نفر منتقل می کند. هر ویروس که بتواند از بدن 
نفر سرایت کند، یک ویروس  از یک  بیشتر  به  آلوده  فرد 

»خودپایدار« است.
ما اکنون می دانیم که ویروس جدید ویروسی نیست که 

خود به خود ظاهر و بعد ناپدید شود.
فقط تصمیمی که در چین گرفته می شود ـ از جمله 
قرنطینه کردن شهرها ـ می تواند جلو گسترش آن را بگیرد.

در حالی که ارقام کنونی در مورد افراد مبتال به ویروس 
جدید کرونا، برآوردهای اولیه است اما با توجه به همین 

ارقام، این ویروس را می توان در رده سارس قرار داد.
همچنین نگرانی هایی وجود دارد که دیده نشدن عالئم 
افراد مبتال، می تواند به گسترش ویروس  این ویروس در 

جدید کمک کند.
پروفیسور »کوک-یونگ یوئن« از دانشگاه »هنگ کنگ-
ویروس  ]به  عالمت  فاقد  »آلوده شدن  می گوید:  شنژن« 

جدید[ امکان پذیر به نظر می رسد.«
این که آلوده شدن فاقد عالمت در چه موارد و شرایطی 
اتفاق می افتد، معلوم نیست اما مسأله ای است که می تواند 

مهار ویروس جدید را به مراتب دشوارتر کند.
این ویروس تا چه حد سریع پخش می شود؟

ظاهرا شیوع این ویروس از 40 مورد در هفته به بیش 

مردم، تشویق مردم به شستن دست ها و معالجه ی بیماران 
در منطقه ی قرنطینه و محافظت از کارمندان صحی.

در  آلوده  افراد  با  که  افرادی  شناسایی  برای  همچنین 
تماس بوده اند، به یک کارزار گسترده کارآگاهی نیاز خواهد 

بود.
واکنش مقامات چین چه بوده است؟

چین با قرنطینه کردن ووهان، کار بی سابقه ای را انجام 
داده است.

در چندین شهر دیگر که حدود 36 میلیون جمعیت را 
شامل می شود، محدودیت های سفر و رفت وآمد وضع شده 
ممنوع  را  کالن  گردهمایی های  برخی  چین  دولت  است. 
کرده و همچنین نقاط توریستی از جمله بخشی از دیوار 

بزرگ چین بسته شده اند.
دولت چین در ووهان، مرکز شیوع این ویروس، در 
حال ساخت یک شفاخانه ی هزار بستر جدید برای بیماران 

است.
واکنش جهان چه بوده است؟

از  بازگشته  معاینه ی مسافران  آسیایی  اکثر کشورهای 
ووهان را شدت بخشیده اند و سازمان جهانی بهداشت به 
از امکان شیوع گسترده تر این  شفاخانه های سراسر جهان 

ویروس هشدار داده است.
از  بازگشته  مسافران  بررسی  هنگ کنگ  و  سنگاپور 
ووهان را آغاز کرده اند و مقامات ایاالت متحده و انگلیس 

نیز تدابیر مشابهی را اعالم کرده اند.
با این حال، اثربخشی چنین اقداماتی هنوز مورد شک 

و تردید قرار دارد.
کرونا  جدید  ویروس  به  ابتال  عالئم  ظاهرشدن  اگر 
به  مبتال  شخص  بکشد،  طول  روز  پنج  متوسط  طور  به 
گشته  را  جهان  نصف  روز  پنج  این  در  است  ممکن  آن 
باشد و بدون این که احساس بیماری کند، تمام معاینات و 
بررسی های میدان های هوایی را نیز پشت سر گذاشته باشد.

کارشناسان چقدر نگرانند؟
داکتر گلدینگ می گوید: »در حال حاضر، تا زمانی که 
اطالعات بیشتری کسب نکرده باشیم، گفتن این که چقدر 

باید نگران باشیم واقعا دشوار است.«
پروفیسور بال می گوید: »ما باید درباره ی هر ویروسی 
باشیم  نگران  می شود،  بشر  گونه ی  بدن  وارد  اولین بار  که 
زیرا ویروس توانسته از اولین مانع بزرگ ]سیستم دفاعی 
بدن انسان[ عبور کند. وقتی ویروسی وارد سلول بدن انسان 
شد و شروع به تکثیر کرد، می تواند به تکامل و جهش هایی 
دست یابد که به نوبه ی خود می تواند به گسترش موثرتر و 
خطرناک تر آن کمک کند. نباید ویروسی فرصت تکامل در 

بدن انسان پیدا کند.«
آیا واکسنی برای ویروس جدید وجود دارد؟

واکسینی جریان  برای ساخت چنین  کار  اما  نه خیر. 
ساخت  برای  پیشین  تحقیقات  که  است  شده  گفته  دارد. 
می باشد،  کرونا  ویروس  خانواده ی  از  که  مرس،  واکسین 
کار ساخت واکسین برای ویروس جدید را ساده تر می کند.

دست کم ۲6 نفر در اثر ابتال به نسل تازه ی »ویروس 
کرونا« جان خود را از دست داده اند. این ویروس که قبال 
در شهر  دسامبر  ماه  در  اولین بار  بود،  ناشناخته  علم  برای 

»ووهان« چین ظاهر شد.
تاکنون صدها مورد ابتال به این ویروس تایید شده و 

کارشناسان انتظار دارند که ارقام افزایش یابد.
است.  نگران کننده  همیشه  جدید  ویروس های  شیوع 
مقامات بهداشت در سراسر جهان در حالت آماده باش قرار 

دارند.
اما آیا شیوع این ویروس پدیده ی »امروز اینجا و فردا 
رفته« است یا اولین نشانه ی از چیزی به مراتب  خطرناک تر؟

این ویروس چیست؟
مقامات بهداشت چین تایید کرده اند که ویروس کرونا 
از  بیماری زا است. این ویروس جزء خانواده ی کالن تری 
ویروس های کرونا است که پیش از این فقط شش نوع آن 
)با ویروس جدید، هفت نوع آن( دیده شده بود که مردم 

را آلوده می کند. 
ازخانواده ی  که  )سارس(  تنفسی  حاد  سندرم 
ویروس های کرونا نشأت می گیرد، در سال ۲00۲ در چین، 

از 80۹8 فرد آلوده، جان 774 تن را گرفت.
 Wellcome( سازمان  از  گلدینگ«  »جوزی  داکتر 
Trust( می گوید: »سارس تاریخچه ی نگران کننده ای دارد 

اما ما برای مقابله با این نوع بیماری ها آماده هستیم.«
عالئم چقدر شدید است؟

آغاز  تب  با  ظاهرا  کرونا  ویروس  از  ناشی  بیماری 
از یک هفته  دنبال آن سرفه ی خشک و پس  به  می شود؛ 
نیاز  مواردی  در  و  می شود  مبتال  فرد  نفس تنگی  به  منجر 

است فرد مبتال برای معالجه به شفاخانه منتقل شود.
این  به  آلودگی  مورد  چهار  هر  از  که  می شود  تصور 

ویروس، یک مورد آن شدید باشد.
ویروس های خانواده  ی کرونا ممکن است باعث ایجاد 
مشکالت متفاوتی شوند؛ از سرماخوردگی خفیف گرفته تا 

تشدید بیماری و مرگ. 
»ادینبورگ«  دانشگاه  از  وولهاس«  »مارک  پروفیسور 
کرونا  خانواده ی  از  جدیدی  ویروس  »وقتی  می گوید: 
شدید  چقدر  آن  عالئم  که  بدانیم  می خواهیم  می بینیم، 
هستند. ویروس جدید عالئم شبیه به سرماخوردگی دارد و 
این یک نگرانی است اما به اندازه ی بیماری سارس شدید 

نیست.«
وضعیت  دارد  نظر  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
اضطراری در سطح جهان اعالم کند. این سازمان قبال به 
ابوال، وضعیت اضطراری  آنفلونزای خوکی و  دلیل شیوع 

اعالم کرده بود.
ویروس کرونا چقدر کشنده است؟

این  به  ابتال  دلیل  به  نفر   ۲6 که  است  شده  گزارش 
 4 تا   3 رقم  این  داده اند.  دست  از  را  خود  جان  ویروس 
درصد موارد شناخته شده را تشکیل می دهد اما رقم معتبری 

نیست.
پس از آلوده شدن به این ویروس، مدتی طول می کشد 
تا آلودگی منجر به مرگ شود. بنابراین، تعداد بیشتری از 
افراد مبتال ممکن است جان خود را از دست بدهند. هنوز 
مشخص نیست که چند مورد آلودگی گزارش نشده وجود 

دارد.
ویروس کرونا از کجا آمده است؟

ویروس های جدید تشخیص می شود. آن ها معموال از 
حیوانات به انسان ها سرایت می کند. وقتی ویروس در بدن 

حیوانات باشد، معموال ناشناخته می ماند.
دانشگاه  در  ویروس شناس  بال«،  »جاناتان  پروفیسور 
گذشته  در  بیماری ها  شیوع  به  »اگر  می گوید:  »ناتینگهام« 
نیز از خانواده ی کرونا باشد،  نگاه کنیم و ویروس جدید 
پس نتیجه می گیریم که از حیوانات به انسان ها سرایت کرده 

است.«
بیماری »سارس« از خفاش ها شروع شد، سپس »گربه 
زباد« را آلوده کرد و از بدن این گونه ی جانوری به انسان 

منتقل شد.
زمان  از  که  )مرس(  یا  خاورمیانه«  تنفسی  »سندرم 
شیوعش در سال ۲0۱۲ تاکنون که از ۲4۹4 مورد ثبت شده 
از »شتر  به مرگ شده است، معموال  در 8۵8 مورد منجر 

جمازه« به انسان سرایت می کند.
ویروس کرونا از کدام حیوان به انسان منتقل شده است؟
شناسایی میزبان ویروس، مقابله به آن را ساده تر می کند.

غذاهای  عمده فروشی  »بازار  به  کرونا  ویروس  شیوع 
دریایی چین جنوبی« در شهر ووهان، ربط داده شده است.

اما با این که برخی از پستان داران دریایی )مانند نهنگ 
بدن  در  را  کرونا  خانواده ی  ویروس های  می توانند  بلوگا( 
دریایی  غذاهای  عمده فروشی  بازار  در  کنند،  حمل  خود 
چین جنوبی حیوانات وحشی زنده از جمله مرغ، خفاش، 
منبع  زیاد  احتمال  به  که  دارد  وجود  نیز  مار  و  خرگوش 

گزارش شده است که 26 نفر به دلیل ابتال به این ویروس جان خود را از دست 
داده اند. این رقم 3 تا 4 درصد موارد شناخته شده را تشکیل می دهد اما رقم 

معتبری نیست.
از آلوده شدن به این ویروس، مدتی طول می کشد تا آلودگی منجر به  پس 
مرگ شود. بنابراین، تعداد بیشتری از افراد مبتال ممکن است جان خود را از 
دست بدهند. هنوز مشخص نیست که چند مورد آلودگی گزارش نشده وجود 

دارد.


