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یک شنبه  ۴ حوت ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۹۱۳

طرح کاهش خشونت؛ 
هفته ی سرنوشت ساز

که  افغانستان  مردم  برای  دیروز 
روز  دیده،  زیادی  آسیب های  جنگ  از 
جنگ  سال ها  از  پس  بود.  متفاتی  نسبتا 
بود.  خاموش  تفنگ ها  خانمان سوز 
نیروهای  به  طالبان  گروه  و  حکومت 
دادند.  عملیات  توقف  دستور  خود 
خشونت ها  کاهش  مرحله ی  هنوز 
از  جنگ  ترس  کامل  به طور  و  است 
برنداشته،  دست  افغانستان  مردم  سر 
برداشته  از گامی که  مردم  آن هم  با  اما 
اصلی  قربانی  زیرا  خوشحالند.  شده، 
بوده  غیرنظامیان  افغانستان  در  جنگ 
تلفات  از  ملل  سازمان  آمارهای  است. 
سال  اخیر  تا   2009 سال  از  غیرنظیامان 
سال ها  این  در  که  می دهد  نشان   2019
سوی  از  غیرنظامی  هزار   35 از  بیش 
هزار   56 و  کشته  جنگ  طرف های 
سال  شده اند.  زخمی  دیگر  غیرنظامی 
2019 ششمین سالی ست که آمار تلفات 
مرز  از  افغانستان  جنگ  در  غیرنظامیان 
10 هزار می گذرد. زنان و کودکان همه 
افغانستان  در  بوده اند.  جنگ  قربانی 
را  جنگ  تلخ  طعم  که  نیست  خانه ای 
نچشیده باشد. با آن که زخم های عاطفی 
عمیق است، اما مردم از هر گامی که در 

راستای صلح و...

۲ ۴

در سال 2019 بیش از سه هزار غیرنظامی 
در افغانستان کشته شده اند سندرز به ادعای تالش 

روسیه برای دخالت 
در انتخابات امریکا 
واکنش نشـان داد

از  سندرز  برنی  روز:  اطالعات 
نامزدهای حزب دموکرات امریکا برای 

انتخابات ریاست جمهوری...
۶

اسکات میلر: طالبان 
به تعهدشان برای کاهش 

خشونت ها عمل کنند
اطالعات روز: همزمان با آغاز هفته ی 
اسکات  جنرال  خشونت ها،  کاهش 

میلر، فرمانده عمومی نیروهای...
۲

رکوردشکنی وین رونی 
در فوتبال انگلیس

مهاجم دربی کانتی توانست در بازی 
در  بار  پانصدمین  برای  فوالم  برابر 

فوتبال انگلیس به میدان برود...

رحیم استرلینگ، ستاره انگلیسی سیتی 
مدعی شد به اندازه کافی این تیم مورد 

احترام قرار نمی گیرد...

ناراحتی ستاره سیتی؛ 
به ما احترام نمی گذارند!

۷

۷

نگرانی سازمان ملل، حمایت شماری از احزاب؛ 
عبـداهلل برای والیت سرپل 

والی گماشت

شأن و شوکت ازیادرفته ی تمدن اسالمی چرا باید کرونا را جدی بگیریم؟

از  بعد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سرانجام 
پنج ماه پُزخندی و ریش خندی نتیجه ی انتخابات 
نتیجه نگو، گوساله بگو. گوساله ای   را اعالم کرد. 
که گاو مدیریت سالم در مملکت ما زایید. گوساله 
هم نگو. موش بگو. موشی که فیل تعهد به وطن 
یا کرگدن تخصص در خاک سرفراز ما زایید. اگر 
که  دیگری  هرچیزی  نمی آید،  خوش تان  این ها 

خودتان خوش دارید همان را...

ملل  سازمان  معاونت  هیأت  روز:  اطالعات 
متحد در افغانستان )یوناما( از اجرایی شدن طرح 
کرده  استقبال  افغانستان  در  خشونت ها  کاهش 

است. 
دوره ی  که  است  آمده  یوناما  اعالمیه ی  در 
کاهش خشونت ها یک ُفرصت بی پیشینه است که 

می تواند به صلح پایدار در افغانستان منجر شود. 
در اعالمیه همچنان گفته شده است که سازمان 

ملل با تمام طرف ها در...

شهر  در  کرونا  ویروس  شیوع  دسامبر،   20 در  وقتی 
ووهان چین آغاز شد، در چهار روز نخست، موضع رسمی 
دولت چین، نوعی بی اعتنایی و تالش برای انکار میزان خطر 
در  بی اعتنایی  و  انکار  سیاست  بود.  ویروس  این  از  ناشی 
در  بار  نخستین  برای  که  را  داکتری  پولیس،  که  بود  حدی 
مورد شیوع این ویروس به اطالع رسانی پرداخته بود، مورد 

بازجویی و تحت فشار قرار داد.
دیری نگذشت که سرعت شیوع و خطر کشنده ی کرونا 
میلیارد نفوس  به یک ونیم  نزدیک  با  به کام کشید.  را  چین 
و  مزدحم  کشوری  از  چین  میلیونی،  چند  کالن شهرهای  و 
پرتردد، به سرزمین ارواح تبدیل شد. مردم به خانه های شان 
مراجعین،  از  خصوصی  و  دولتی  شفاخانه های  و  خزیدند 

مبتالیان به ویروس و مضنونان به ابتال، انبوه شد.
و  صحی  خدمات  ظرفیت های  آخرین  چین،  دولت 

بهداشتی  گسترده اش را برای مهار و...

اولین  حاکمان  داشت.  سختی  شروع  اسالمی  تمدن 
علف  و  بی آب  صحرای  در  آن  تهداب  که  اسالمی  شهر 
و  محروم  حقوق شان  از  را  غیرمسلمانان  شد،  نهاده  عرب 
»مرتدان« را اعدام می کردند. با این حال، همین آغاز نامیمون 
شگفت انگیزتر  را  اسالمی  تمدن  بعدی  شکوفایی  که  است 
می کند. طی چند دهه بعد از شروع تمدن اسالمی، حاکمان 
بهشت روی زمین  اسالم در پی خلق  کالن شهرهای جهان 
کتاب  در  عرب زبان  نویسنده  ماروزی«،  »جاستین  برآمدند. 
را  اسالم  جهان  کالن شهر   15 اسالمی«  »امپراتوری  خود 
یافتند  بنا شدند و رونق  که طی تاریخ 15 قرنه ی این دین 
نهادند[، مرور می کند. کتاب آقای  ]و سرانجام رو به زوال 
ماروزی خالف لحن اغلب بدبینانه ی ادبیات مرسوم در مورد 

خاستگاه اسالم است.
حضرت  درگذشت  از  پس  دهه  سه  که  دمشق  شهر 

محمد )در سال 632 میالدی( به پایتخت اسالم...

چهار روز پیش )سه شنبه، 29 دلو( براساس نتایج نهایی 
سوی  از  غنی  محمداشرف   ریاست جمهوری،  انتخابات 
کمیسیون انتخابات به عنوان نامزد پیروز اعالم شد. دو روز 
کمیسیون  سوی  از  نیز  را  اعتبارنامه  اش  غنی  آقای  بعدش 
مستقل انتخابات دریافت کرد. اما بسیاری از رقبای انتخاباتی 
داکتر  به رهبری  ثبات و همگرایی  تیم  از جمله  غنی  آقای 
عبداهلل عبداهلل نتیجه را نپذیرفته اند. آقای عبداهلل اعالم کرد 

که دولت همه شمول تشکیل می دهد. 
تیم ثبات و همگرایی روز شنبه  )سوم حوت( اعالم کرد 
که در نخستین اقدام برنامه ی تشکیل »حکومت همه شمول« 
محمدنور رحمانی را به حیث والی والیت سرپل معرفی کرده 
است. فریدون خوزون، سخن گوی تیم ثبات و همگرایی به 

اطالعات روز گفت که... در آرزوی یک تویت | طنز

سازمان ملل از آغاز 
دوره ی کاهش خشونت ها 
در افغانستان استقبال کرد

۵ ۴ ۳ ۳

۲
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سازمان ملل از آغاز دوره ی کاهش خشونت ها در افغانستان استقبال کرد
اطالعات روز: هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( از اجرایی 

شدن طرح کاهش خشونت ها در افغانستان استقبال کرده است. 
در اعالمیه ی یوناما آمده است که دوره ی کاهش خشونت ها یک ُفرصت بی پیشینه 

است که می تواند به صلح پایدار در افغانستان منجر شود. 
در اعالمیه همچنان گفته شده است که سازمان ملل با تمام طرف ها در افغانستان 
و  زنان، جوانان  آن  در  که  افغان ها  رهبری  فراگیر تحت  روند  از یک  برای حمایت 

اقلیت ها نیز شامل باشند، کار می کند.
یوناما همچنان گفته است که سازمان ملل از حقوق بشری شهروندان افغانستان 

در روند صلح حمایت می کند.

سازمان ملل در ادامه از تمامی طرف ها در افغانستان خواسته است تا برای رسیدن 
به آتش بس دایمی و یک توافق سیاسی پایدار، راه هایی را برای کاهش میزان خشونت 

و حفاظت از غیرنظامیان جستجو کنند.
این همه در حالی است که دوره ی هفت روزه کاهش خشونت ها از ساعت 12 دو 

شب قبل )جمعه، 2 حوت( رسما آغاز شده است.
امریکا و طالبان اعالم کرده اند در صورتی که جریان کاهش خشونت ها با موفقیت 

همراه باشد، توافق نامه ی صلح میان دو طرف در دهم حوت امضا خواهد شد.
انتظار می رود که مذاکرات بین االفغانی نیز پس از امضای توافق نامه میان امریکا 

و طالبان، آغاز شود. 

قطع جنگ برداشته شود، استقبال می کنند 
به سوی  دریچه ای  به عنوان  آن  به  و 

افغانستان عاری از خشونت می بینند.
سرنوشت صلح به چگونگی اجرای 
طرح »کاهش خشونت « بستگی دارد. اگر 
در همین هفته که قرار است خشونت ها 
کاهش پیدا کند، همه طرف ها به تعهدات 
خود پا بند بمانند، می توان امیدوار بود که 
چهل سال جنگ ویران گر در افغانستان 
است. گروه  نزدیک شده  پایان خود  به 
به  از جنگ جویان خود خواسته  طالبان 
پایگاه نیروهای امریکایی و افغان حمله 
نکنند. حکومت افغانستان نیز به نیروهای 
امنیتی دستور داده بر علیه طالبان دست 
اولین  که  گذشته  روز  نزنند.  حمله  به 
روز کاهش یک هفته ای خشونت ها بود، 
و  ارتش  سربازان  درگیری  از  خبرهایی 
جنگ جویان طالب در والیت های بلخ و 
ننگرهار گزارش شد. حکومت افغانستان 
حمله  در  که  می کند  متهم  را  طالبان 
پیش قدم بوده و گروه طالبان نیز ادعای 
مشابه دارد. این که چه کسی اول دست به 
حمله زده، فعال گره از کار باز نمی کند، 
را  صلح  سرنوشت  خشونت ها  این   اما 
خشونت  کاهش  می اندازد.  خطر  به 
است.  آزمون  یک  واقع  در  یک هفته ای 
اگر هفته ی آزمایشی کاهش خشونت ها 
رسیدن  چشم انداز  بخورد،  شکست 
این رو،  از  می شود.  تار  و  تیره  به صلح 
اجرایی شدن طرح کاهش خشونت ها نیاز 
به مدیریت دارد. هم حکومت افغانستان 
و هم گروه طالبان نباید فرصت پیش آمده 
طرح  بنابراین،  بگیرد.  دست کم  را 
هفته ی  خشونت،  کاهش  هفت روزه ی 

سرنوشت ساز است. 
طرح  دیگری  طرف  هر  از  بیش 
برای  خشونت ها  کاهش  یک هفته ای 
این  این که  است.  آزمون  یک  طالبان 
هزاران  بر  که  دهد  نشان  باید  گروه 
زیرا هیچ  دارد،  جنگ جوی خود تسلط 
تضمینی وجود ندارد که طالبان چه در 
قدرت،  شریک  به عنوان  چه  و  قدرت 
جنگ طلبی  پیکارجوی  هزاران  بتوانند 
مقدس  را  افغانستان  جنگ  که  را 
زمین  بر  تفنگ  کنند  راضی  می شمارند، 
بگذارند. مهم تر از این، طالبان یک نهاد 
داخلی  نزاع های  درگیر  و  چندپارچه 
طالبان  رهبران  که  است  درست  است. 
در میز مذاکره بر پایان جنگ این گروه 
باورمند  افغانستان  امریکا و حکومت  با 
و  نظامی  شاخه ی  هنوز  اما  شده اند، 
هزاران پیکارجوی طالب باور دارند راه 
رسیدن به قدرت جنگ است. به عبارت 
دیگر، طالبان باید نشان دهد که دست از 
رسیدن  راه  که خشونت  خود  باور  این 
به قدرت است، دست برداشته اند؛ زیرا 
طالبان به عنوان ماشین جنگِی که از جنگ 
داخلی یک ربع قرن پیش ظهور کرده اند، 

عمدتا متکی به خشونت بوده اند. 
طرف ها  تمام  که  است  طبیعی 
به شمول حکومت افغانستان به تعهدات 
خود در راستای اجرای طرح یک هفته ای 
کاهش خشونت ها عمل کنند. نباید این 
چند  که  توافق نامه  سرنوشت  به  طرح 
ماه پیش در دوحه میان هیأت افغانی و 
نمایند گان طالبان امضا شد، گرفتار شود. 
قبال نیز در »کنفرانس بین االفغانی صلح« 
»تضمین  هدف  به  که  بود  شده  تعهد 
امنیت« غیرنظامیان، مؤسسات عام المنفعه، 
مدارس، دانشگاه ها، شفاخانه ها و منازل 
نگیرد،  قرار  حمله  مورد  مردم  رهایشی 
اگر  نشد.  انجام  تعهد  این  عمل  در  اما 
دوباره وضعیت به همان راه کشیده شود، 
خواهد  دست  از  به دست آمده  فرصت 
بخواهد  افغانستان  حکومت  اگر  رفت. 
از تعهدات خود سرپیچی کند، معنایش 
کارشکنی  روند صلح  در  که  است  این 
می کند. اگر طالبان تعهدات خود را زیر 
پا کند، معنایش این است که طالبان هنوز 
از طریق  اسالمی  امارت  احیای  فکر  به 

جنگ است. 
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در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
که  می گویند  کشور  غربی  والیت های 
از دو روز پیش بدین سو، فعالیت تمام 
والیت ها  این  در  مخابراتی  شبکه های 
شده  گرفته  سر  از  ساعته   24 به طور 

است.
سخن گوی  بارکزی،  فاروق 
روز  اطالعات  روزنامه  به  فراه  والی 
بدین سو،  قبل  شب  دو  از  که  گفت 
و  شهر  در  مخابراتی  آنتن های  فعالیت 

ولسوالی های فراه متوقف نشده است.
آقای بارکزی همچنان گفت که در 

هیچ  خشونت ها،  کاهش  اعالم  مدت 
و  دولتی  نیروهای  میان  درگیری  نوع 
والیت  این  در  طالبان  جنگ جویان 

صورت نگرفته است.
والی  سخن گوی  فرهاد،  جیالنی 
روز  اطالعات  روزنامه  به  نیز  هرات 
پیش  شب  دو  جریان  در  که  گفت 
در  مخابراتی  آنتن  هیچ  فعالیت 
متوقف  والیت  این  ناامن  ولسوالی های 

نشده است.
سخن گوی  برهانی،  نجم الدین 
اطالعات  روزنامه  به  نیز  بادغیس  والی 

شبکه های  تمام  فعالیت  که  گفت  روز 
مخابراتی از دو روز پیش به این طرف 

متوقف نشده است.
خشونت ها،  کاهش  اعالم  از  پیش 
والیت های  در  مخابراتی  شبکه های 
والیت  از  بخش هایی  و  بادغیس  فراه، 
طالبان  تهدیدات  دلیل  به  هرات 

به گونه ی محدود فعالیت داشتند. 
غربی  والیت های  باشندگان 
فعالیت  متوقف شدن  از  همواره  کشور 
والیات  این  در  مخابراتی  شبکه های 
در  را  حکومت  و  کرده  نگرانی  ابراز 

شبکه های  فعالیت  از  نظارت  راستای 
مخابراتی به بی پروایی متهم کرده بودند.
این همه در حالی است که دوره ی 
هفت روزه کاهش خشونت ها از ساعت 
12 دو شب پیش رسما آغاز شده است.
در  کرده اند  اعالم  طالبان  و  امریکا 
صورتی که جریان کاهش خشونت ها با 
موفقیت همراه باشد، توافق نامه ی صلح 
امضا  حوت  دهم  در  طرف  دو  میان 
خواهد شد. انتظار می رود که مذاکرات 
بین االفغانی نیز پس از امضای توافق نامه 

میان امریکا و طالبان، آغاز شود. 

فعالیت ۲۴ ساعته شبکه های مخابراتی در والیت های غربی از سر گرفته شد

چهره ها  از  شماری  روز:  اطالعات 
یک  در  سیاسی  احزاب  رهبران  و 
انتخابات  نتیجه ی  مشترک  نشست 
از  تقلبی خوانده و  را  ریاست جمهوری 
جامعه ی بین المللی خواسته اند که از آن 

حمایت نکند.
پیش  روز  دو  که  نشست  این  در 
بود  شده  برگزار  حوت(  دوم  )جمعه، 
کریم  عبداهلل،  عبداهلل  کرزی،  حامد 
خلیلی، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، 
و  دوستم(  جنرال  )پسر  دوستم  باتور 

صالح الدین ربانی حضور داشته اند.
منتشر  جمع  این  که  اعالمیه ای  در 

»یک  تشکیل  به  نیاز  بر  همچنان  کرده 
روند  به  معتقد  که  همه شمول  حکومت 
مردم  سیاسی  اجماع  ممثل  و  صلح 
افغانستان بوده و همکاری پروسه جاری 

صلح باشد«، تأکید شده است.
 « است:  آمده  اعالمیه  این  در 
افغاستان  مردم  حیاتی  ضرورت  صلح 
عنوان شد و بر اتحاد و هماهنگی همه 
سیاسیون کشور جهت به نتیجه رساندن 
آن از طریق مذاکرات بین االفغاني تأکید 

صورت گرفت.«
عملی شدن  از  سیاسی  رهبران  این 
و  یک هفته ای  خشونت  کاهش 

توافق نامه  امضای  تاریخ  مشخص شدن 
و  آمریکا  متحده  ایاالت  میان  صلح 
گروه طالبان حمایت کرده و گفته توقع 
مذاکره  به  منجر  اقدامات  این  که  دارند 
بین االفغانی، آتش بس و صلح پایدار در 

کشور شود.
روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نتایج  دلو(   29( جاری  هفته ی  سه شنبه 
نهایی انتخابات ریاست جمهوری کشور 
را اعالم کرد. براساس این نتایج، اشرف 
غنی با کسب 50.64 درصد آرا در صدر 
رییس جمهور  دیگر  و  بار  گرفته  قرار 

منتخب افغانستان اعالم شده است.

غنی،  اصلی  رقیب  عبداهلل،  عبداهلل 
نتایج اعالم شده را تقلبی خوانده و آن را 
رد کرده است. او همچنان گفته است که 
تیم ثبات و همگرایی دولت همه شمول 

تشکیل خواهد داد.
عبداهلل،  آقای  اقدام  اولین  در 
شورای  رییس  رحمانی،  محمدنور 
ثبات  تیم  از سوی  امروز  والیتی سرپل 
سرپل  جدید  والی  به حیث  همگرایی  و 

معرفی شده است.
رحمت اهلل نبیل و گلبدین حکمتیار، 
نتایج  با  نیز  انتخابات  دیگر  نامزد  دو 

نهایی اعالم شده مخالفت کرده اند.

رهبران شماری از احزاب سیاسی به جامعه جهانی: 
از نتیجه ی برخاسته از تقلب حمایت نکنید

اسکات میلر: 
طالبان به تعهدشان برای کاهش خشونت ها عمل کنند

تعهدات شان عمل کنند که در اولین ساعات بامداد دیروز 
پاسگاه های  بر  استقامت  سه  از  گروه  این  جنگ جویان 
در  کردند.  حمله  بلخ  والیت  »زاری«  ولسوالی  در  امنیتی 
این حمله دو سرباز ارتش کشته و سه سرباز دیگر زخمی 

شدند.
طالبان اما این ادعا را رد کرده و گفته است که تنها به 
اجرای عملیات نیروهای دولتی در ساحات تحت حاکمیت 

این گروه پاسخ داده اند.
ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی طالبان همچنان گفته است: 
»در مساعد نمودن فضای مناسب برای توافقنامه مراکز تمام 
همچنان  و  غندها  و  فرقه ها  اردوها،  قول  مراکز  والیات، 

تمام مراکز خارجی ها شاملند.«
به گفته ی او، کاهش خشونت، »آتش بس عام« نیست و 
هر گونه شلیک و حمله ی جنگ جویان طالبان نباید تخطی  

تلقی شود.

کاهش  هفته ی  آغاز  با  همزمان  روز:  اطالعات 
خشونت ها، جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای 
تعهدشان  به  باید  افغانستان گفته است که طالبان  در  ناتو 

برای کاهش خشونت ها عمل کنند.
نشست  یک  در  حوت(   3 )شنبه،  دیروز  میلر  آقای 
خبری مشترک با اسداهلل خالد، سرپرست وزارت دفاع و 
تعهد  به  داخله  وزارت  سرپرست  اندرابی،  محمدمسعود 
ناتو برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تأکید 

کرده است. 
او در عین حال گفت که است که روند مشروط کاهش 
افغانستان یک پیروزی دانسته است. به  خشونت را برای 
گفته ی او، عملیات های نیروهای خارجی و نیروهای دولتی 

افغانستان در برابر طالبان به صفر رسیده است.
در همین حال، سرپرست وزارت داخله نیز گفته است 
که به نیروهای امنیتی و دفاعی هدایات الزم داده شده و 

سوق اداره ی مشترک وزارت های دفاع و داخله و مأموریت 
حمایت قاطع در افغانستان ایجاد شده است.

آقای اندرابی تأکید کرد که این سوق اداره وضعیت و 
رویدادهایی را که اتفاق می افتد، از نزدیک ارزیابی می کند. 
به گفته ی او، نیروهای امنیتی در حالت آماده باش قرار دارد 
و به آنان هدایت داده شده است تا در صورت هر گونه 

تخطی، از خود دفاع کنند.
کاهش  روزه  هفت  دوره ی  که  است  حالی  در  این 
خشونت ها از ساعت 12 دو شب قبل رسما آغاز شده است. 
جریان  که  در صورتی  کرده اند  اعالم  به  طالبان  و  امریکا 
توافق نامه ی  باشد،  همراه  موفقیت  با  خشونت ها  کاهش 
صلح میان دو طرف در دهم حوت امضا خواهد شد و پس 

از آن مذاکرات بین االفغانی نیز آغاز می شود.
خارجی  نیروهای  عمومی  فرمانده  هم،  سویی  از 
به  که  است  خواسته  طالبان  از  حالی  در  افغانستان  در 

وزارت تجارت: 
ارزش صادرات افغانستان تا دو سال آینده به دو میلیارد دالر خواهد رسید

بین المللی و هشت نمایشگاه داخلی برگزار شده است. 
در  نمایشگاه ها  این  برگزاری  که  گفت  ملکیار  آقای 
قرار  و  داشته  ویژه  اهمیت  افغانستان  فراورده های  معرفی 
شمار  نیز  خورشیدی   1399 مالی  سال  جریان  در  است 

نمایشگاه های بین المللی به 20 مورد افزایش یابد.
برای  که  کرد  تأکید  تجارت  و  وزارت صنعت  معین 
توزیع  به  تولیدات،  باالبردن  و  سرمایه گذاری ها  جذب 
این  در  و  شده  داده  اولویت  صنعتی  پارک های  در  زمین 
زمینه پیشرفت های مهم صورت گرفته است. به گفته ی او، 
تا کنون 175 شرکت، سند زمین را در پارک های صنعتی 
به دست آورده اند و 50 شرکت دیگر منتظر تأییدی اسناد 

زمین های شان از سوی شورای عالی اقتصادی می باشند.

کرد  اعالم  تجارت  و  وزارت صنعت  روز:  اطالعات 
که ارزش صادرات کشور در سال مالی 1398 خورشیدی 
به یک میلیارد دالر رسیده و این رقم در سال مالی 1399 
به 1.5 میلیارد و در سال مالی 1400 نیز به دو میلیارد دالر 

خواهد رسید.
و  صنعت  وزارت  تجارت  معین  ملکیار،  عبدالکریم 
تجارت که دیروز )شنبه، 3 حوت( در برنامه ی »حساب دهی 
رشد  که  گفت  همچنان  می کرد،  ملت« صحبت  به  دولت 
اقتصادی افغانستان در سال مالی 1399 خورشیدی به بیش 
از سه درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی کشور دو سال 
پیش 2.7 درصد بود و در جریان سال گذشته مالی به 2.9 

درصد رسیده است.

دهلیز  برنامه  فعالیت  آغاز  از  که  افزود  ملکیار  آقای 
هوایی تا کنون نزدیک به 12 هزار تُن کاال به ارزش 280 
به  است.  شده  صادر  مختلف  کشورهای  به  دالر  میلیون 
گفته ی او، این مقدار کاال طی بیش از یک هزار پرواز به 

کشورهای خارج صادر شده است.
حال  در  کشور  بازرگانان  که  گفت  حال  عین  در  او 
حاضر می توانند کاالهای شان را از طریق راه زمینی الجورد 
به ترکیه و اروپا، از بندر آبی چابهار به هند و از طریق خط 

آهن از بندر حیرتان به چین صادر کنند.
معین تجارت وزارت صنعت و تجارت که فعالیت های 
یک سال گذشته ی این وزارت را تشریح می کرد، گفت که 
در جریان سال مالی 1398 خورشیدی بیش از 17 نمایشگاه 

عیسا قلندر

مثل  کشنده  ویروس های  دیگر  به  نسبت  اگرچه 
سارس و آنفوالنزا، تعداد قربانیان این ویروس به نسبت 
تعداد مبتالیان آن تا کنون بسیار اندک و نزدیک به 3 
به  تلفات،  در  ناچیزی  درصدی  این  اما  است،  درصد 
خطرناک  کرونا  نیست.  کرونا  خطرناک نبودن  معنای 
است زیرا واکسینی برای آن ساخته نشده و این موضوع 
باعث می شود که تنها راه گریز و نجات از این ویروس، 
امید و اتکا به سیستم ایمنی بدن فرد است. اگر سیستم 
را  آن  مهار  و  ویروس  با  مقابله  توان  فرد،  بدن  ایمنی 
نداشته باشد، تقریبا امیدی جز معجزه های پزشکی برای 

زنده ماندن فرد وجود ندارد.
چهار روز پیش، نخستین مورد مثبت ابتال به کرونا 
در شهر قم ایران گزارش شد. بنا بر گزارش های رسمی، 
تا کنون دست کم پنج نفر کشته شده و بیش از 20 فرد 
دیگر نیز به این ویروس مبتال شده اند. آماری رسمی از 

مضنونان به ابتال، تا کنون ارایه نشده است.
اقتصادی  و  توریستی  مراودات  میزان  به  توجه  با 
میان ایران و افغانستان به ویژه رفت وآمدهای گسترده ای 
از  بیش  کرونا  اکنون  می گیرد،  قم صورت  به شهر  که 
به لحاظ  است.  شده  نزدیک  افغانستان  به  زمانی  هر 
سیستم های حفاظتی و ایمنی، مرزهای هوایی و زمینی 
افغانستان در برابر ورود این ویروس به داخل کشور، 
عمال ناتوان و خلع سالح است. با توجه به رسیدن این 
ویروس به پشت دروازه های کشور، نه تنها هیچ تضمینی 
برای عبور نکردن این هیوالی غیرقابل مهار از مرزها 
به  ویروس  این  اکنون،  همین  است  ممکن  که  نیست 

افغانستان وارد شده باشد.
کرونا در وضعیتی به پشت  مرزهای افغانستان رسیده 
که بن بست سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری 
امضاشدن  برای  هفت روزه  خشونت  کاهش  آغاز  و 
به  را  سیاسی  و  اجتماعی  توجهات  تمام  توافق صلح، 

خود معطوف کرده است.
هشدار ورود کرونا به افغانستان، باید به عنوان یک 
تهدید جدی امنیت ملی، در دستور کار مقامات مملکت 
قرار بگیرد. افغانستان به لحاظ معیار و ظرفیت سیستم 
بهداشت و خدمات صحی دولتی و خصوصی، یکی از 
ضعیف ترین و عقب مانده ترین کشورهای جهان است. 
افغانستان برسد -که ممکن است  به  این ویروس  اگر 
این اتفاق عمال رخ داده باشد- ضعف سیستم خدمات 
صحی و نبودن آمادگی های گسترده و کافی برای مقابله 
با آن، می تواند به معنای واقعی کلمه به یک فاجعه ی 

رقت بار صحی منجر شود.
ظرفیت و استندرد سیستم خدمات صحی افغانستان 

جاپان و اندونیزیا بودند که درخواست ترک تابعیت شان 
به این وزارت مواصلت کرده است.

آقای انور همچنان گفت که در جریان سال گذشته ی 
مالی 12 شهروند خارجی نیز خواستار دریافت تابعیت 
شهروندان  افراد  این  او،  گفته ی  به  شده اند.  افغانستان 
پاکستان  و  ازبکستان  انگلستان،  مصر،  مراکش،  ایران، 
هستند. وزیر عدلیه تأکید کرده است که در حال حاضر 

کار روی پرونده ی این افراد جریان دارد.
آقای انور که در مورد کارکردهای یک سال گذشته ی 
وزارت عدلیه توضیح می داد، گفت که این وزارت در 

ماه  پنج  از  بعد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سرانجام 
کرد.  اعالم  را  انتخابات  نتیجه ی  ریش خندی  و  پُزخندی 
مدیریت سالم  گاو  که  بگو. گوساله ای   نگو، گوساله  نتیجه 
موشی  بگو.  موش  نگو.  هم  گوساله  زایید.  ما  مملکت  در 
که فیل تعهد به وطن یا کرگدن تخصص در خاک سرفراز 
دیگری  هرچیزی  نمی آید،  خوش تان  این ها  اگر  زایید.  ما 
که خودتان خوش دارید همان را در نظر بگیرید، اما قول 
فراموش  را  انتخابات  بی نظیر  گردانندگان  سهم  که  بدهید 

نکنید. 
به  غنی  کاکای تان  تیم  اعالم شده،  نتیجه ی  مطابق 
جوان  از  پیروزی  این  بابت  غنی  است.  رسیده  پیروزی 
سرور  به  خطاب  و  کرد  تشکری  مملکت  کودک  و  پیر  و 
دانش گفت: »دیدی که موشه.« امراهلل صالح هنگام دریافت 
پنج ساله ی  اولویت  نورستانی  علم  حوا  سوی  از  وثیقه نامه  
فقرا را دسته بندی کرد. سرور دانش پیروزی آقای غنی را 
تبریک گفته و قول 9 جلد کتاب دیگر را نیز به غنی سپرد. 
علم  حوا  دیگه.«  استاد  کرم  و  ما  »کم  گفت:  دانش  آقای 
خطاب  و  کرد  کامیابی  آرزوی  غنی  آقای  برای  نورستانی 
به ملت گفت: »آرای شما مردم شریف را دانه دانه حساب 
کردیم. هفت-هشت مرتبه حساب کردیم. حتا آرایی  را که 
داده  انتخابات  از  بعد  ماه  یک  و  انتخابات  از  پیش  ماه  دو 
نرفتیم و  بودید، هم حساب کردیم. زیر فشار هیچ دشمن 
به یاری خدا وظیفه ای را که از ما خواسته شده بود مطابق 

بوجک انجام دادیم.«
خوشحالند،  و  راضی  نتیجه  از  که  کسانی  کنار  در 
که  عبداهلل  عبداهلل  شده اند.  ناراحت  که  هستند  هم  کسانی 
آه  آخر  بود،  بسته  شکایات  سمع  کمیسیون  دلبران  به  دل 
کاکا  ترس  از  عزیزان  این  که  دید  بیرون کشید.  نهادش  از 
سرنوشت را دوباره به دست حوا سپرده است و حوا هم 
همان رقمی را اعالم کرده که پنج ماه پیش اعالن کرده بود. 
و  داد  اخطار  شمال  از  دوستم  که  می کرد  منتر  انتر  داشت 
شاخدار  شیر  عبداهلل  خر  داد.  خبر  جدا  اعالم حکومت  از 
زایید و طرح حکومت همه شمول را به میدان آورد. کریم 
خلیلی مثل همیشه به مصلی در غرب کابل رفت و به شیوخ 
طرف  مردم  و  شده  یک طرف  ارگ   که  گفت  طرفدارش 
استانکزی  معصوم  آویزان شدن  چگونگی  از  محقق  دیگر. 
مثل  نیز  دیگر  کاندیداهای  و  به چپن خودش سخن گفت 
نتیجه  نبیل اعالم  قار کرد.  ابراز  همیشه کنفرانس گرفت و 
را تسلیت گفت و رفت که برای جنازه ی دموکراسی کفن 
بخرد. اتمر بدون هیچ اعتقادی به یک جمله ی کلی بسنده 
کرد »بیا چیزی که خیر باشد.« حکمتیار عزیز و معصوم را 
خبر ندارم که در چه حال است، احتماال دنبال یک حدیث 

برای تمرد دوباره می گردد. 
چه  و  خوش اند  آن هایی که  چه  طرف،  هردو  حاال 
آن هایی که گاو روز مبادای شان مرده است، چشم به تویت 
که  صالح  امراهلل  و  غنی  اشرف  است.  دوخته  جهان  بابای 
یک  که  می کنند  لحظه شماری  می فهمند،  تویتر  و  انگلیسی 
عبداهلل  تویت  یک  روح افزا،  تویت  یک  فره بخش،  تویت 
بابای  طرف  از  خلیلی ُکش  و  برانداز  دوستم  و  برافکن 
باباهای جهان، شاه شاهان دونالد ترمپ دریافت کنند که در 
آن تویت حرف از پیروزی اشرف غنی باشد. امراهلل صالح 
که لحظه سرش دیر است، اما در این میان استاد دانش مثل 
همیشه استثنا است. نه از دونالد ترمپ خوشش می آید نه 
اشرف  همین که  است.  مهم  برایش  نه  و  می فهمد  انگلیسی 
غنی از او راضی باشد و در یگان جلسه پیش روی دیگران 
از او تعریف کند، برایش کافی ست. مخصوصا وقتی او را 
با کریم خلیلی مقایسه کند و بگوید که »تو از خلیلی بهتری 

استاد« استاد را خریده است. 
به راه  چشم  نیز  شلوغ بازارش  یاران  و  مسکین  عبداهلل 
تقلب  از  آزادی  قبله ی  آن  در  که  تویتی  است.  تویت  یک 
صورت  بر  اول  را  خجالت  زغال  و  باشد  گفته  سخن 
که  تویتی  یا  غنی.  روی  بر  بعد  باشد  کشیده  کمیسیون 
این  شاید  باشد.  آمده  مشترک  حکومت  از  حرف  آن  در 
روزها هیچ کسی بیش تر از داکتر عبداهلل تویترش را ریفرش 
استاد محقق  و  که جنرال دوستم  را شکر  نکند. حاال خدا 
چه  می داند  خدا  وگرنه  نیستند،  بلد  تویت  خلیلی  کریم  و 

گدودی هایی را که نمی دیدیم.

وقتی در 20 دسامبر، شیوع ویروس کرونا در شهر 
موضع  نخست،  روز  چهار  در  شد،  آغاز  چین  ووهان 
رسمی دولت چین، نوعی بی اعتنایی و تالش برای انکار 
میزان خطر ناشی از این ویروس بود. سیاست انکار و 
بی اعتنایی در حدی بود که پولیس، داکتری را که برای 
نخستین بار در مورد شیوع این ویروس به اطالع رسانی 

پرداخته بود، مورد بازجویی و تحت فشار قرار داد.
دیری نگذشت که سرعت شیوع و خطر کشنده ی 
کرونا چین را به کام کشید. با نزدیک به یک ونیم میلیارد 
نفوس و کالن شهرهای چند میلیونی، چین از کشوری 
تبدیل شد. مردم  ارواح  به سرزمین  پرتردد،  مزدحم و 
و  دولتی  شفاخانه های  و  خزیدند  خانه های شان  به 
خصوصی از مراجعین، مبتالیان به ویروس و مضنونان 

به ابتال، انبوه شد.
صحی  خدمات  ظرفیت های  آخرین  چین،  دولت 
شیوع  کنترل  و  مهار  برای  را  گسترده اش  بهداشتی   و 
سریع این ویروس گسیل کرد. ده ها هزار داکتر و پرستار 
صورت  به  دولتی  و  خصوصی  شفاخانه ی  صدها  در 
وضعیت  به  رسیدگی  مأمور  فشرده  و  شبانه روزی 
مراجعین، مبتالیان به بیماری و مضنونان به ابتال شدند. 
فقط  پرستاران  و  داکتران  نفری  هزار  ده ها  بسیج 
خدمات  کارمند  هزار  ده ها  بود.  تالش ها  از  بخشی 
متروها،  در  شفاخانه ها  از  خارج  تغذیه،  و  بهداشت 
میدان های هوایی، جاده ها و اماکن عمومی، در کارزار 
و  توزیع  گرفتند.  سهم  ویروس  شیوع  علیه  مبارزه 
تطبیق اسپری های ضدعفونی، کنترل بسته های غذایی، 
شهروند،  میلیون ها  قرنطینه کردن  از  نظارت  و  تطبیق 
و  متروها  عمومی،  معابر  جاده ها،  ضدعفونی کردن 
ده ها فوریت عاجل و دشوار برای مهار و کنترل شیوع 

ویروس، روی دست گرفته شد.
و  بهداشتی  بسیج صحی،  از  سطح  این  با وصف 
امنیتی دولت و شهروندان داوطلب برای کنترل و مهار 
شیوع ویروس، کرونا اما به سرعت نه تنها در چین که 
انسان چنگ  هزاران  گلوی  به  کشور  این  از  به خارج 
هزار   2 از  بیش  کشته شدن  آمار،  آخرین  انداخت. 
 30 از  بیش  و  چین  در  نفر  هزار   80 ابتالی حدود  و 
تأیید می کند. چالش اصلی برای مهار  کشور جهان را 
و کنترل شیوع و سرعت شیوع این ویروس، جدید و 
ناشناخته بودن آن است. هیچ واکسینی برای مبارزه با این 
ویروس خطرناک وجود ندارد و تالش های دانشمندان 
و متخصصان برای ساخت واکسین این ویروس، نه تنها 
تا کنون بی نتیجه بوده که دست کم تا چندین ماه دیگر، 

امکان موفقیت در ساخت واکسین نیز وجود ندارد.

اطالعات روز: وزارت عدلیه ی کشور اعالم کرد که 
مالی 1398 خورشیدی، 486 شهروند  در جریان سال 

افغان درخواست ترک تابعیت کرده اند.
افراد چیزی گفته  این  تابعیت  در مورد دلیل ترک 
نشده، اما پیش از این وزارت عدلیه فقر، بیکاری و ناامنی 

را از دالیل ترک تابعیت شهروندان کشور خوانده بود.
 3 )شنبه،  دیروز  که  عدلیه  وزیر  انور،  عبدالبصیر 
حوت( در برنامه ی »حساب دهی دولت به ملت« صحبت 
تابعیت  دریافت  خواستار  افراد  این  که  گفت  می کرد، 
آذربایجان،  روسیه،  هالند،  اتریش،  ایران،  کشورهای 

در مقایسه با کشورهایی چون چین، کوریای جنوبی و 
ایران تقریبا هیچ است. این مقایسه از این منظر صورت 
می گیرد که چین و کوریای جنوبی با وصف برخورداری 
به  استندرد،  و  بزرگ  بسیار  از سیستم خدمات صحی 
سختی و دشواری موفق شد مقداری از سرعت شیوع 
این ویروس بکاهد. سیستم خدمات صحی افغانستان در 
برابر مقابله با این ویروس به شکل تأسف بار و ترسناکی 

ضعیف و هیچ است.
به  کرونا  ورود  خطر  باید  شهروندان  و  حکومت 
کشور و الزام مقابله با آن را جدی بگیرد. با توجه به 
در  باید  دولت  کشور،  خدمات صحی  سیستم  ضعف 
اسرع وقت، تدابیر جدی و کافی برای کنترل مرزها و 
جلوگیری از ورود این ویروس به داخل کشور را روی 
دست بگیرد. تالش برای دریافت کمک های صحی از 
دیگر کشورها و سازمان بهداشت جهانی برای تجهیز 
سیستم صحی کشور در برابر کرونا بایستی آغاز یا در 
اطالع رسانی  کارزار  بگیرد.  قرار  آماده باش  مرحله ی 
در مورد توصیه های ابتدایی صحی برای جلوگیری از 
ابتال به این ویروس باید به صورت گسترده با مشارکت 

دولت، رسانه ها و شهروندان آغاز شود.
جدی  و  کافی  صحی  تدابیر  و  آمادگی ها  اگر 
نشود،  گرفته  دست  روی  ویروس  این  با  مقابله  برای 
هرچند  افغانستان،  به  ویروس  این  ورود  صورت  در 
فاجعه ی  یک  کام  به  کشور  اما  ترسناک،  و  تأسف بار 
صحی خواهد رفت. افغانستان به دلیل ضعف در سیستم 
از  استفاده  مثل  صحی  فرهنگ  نبود  صحی،  خدمات 
ماسک، تماس های فراوان فیزیکی میان افراد به واسطه ی 
از  استفاده  نبودن  رایج  و   ... و  دست دادن  روبوسی، 
امکانات صحی ضدعفونی در خانه ها، در برابر ویروس 
و  دست وپابسته  کامال  قربانی  یک  کرونا  کشنده ی 

تسلیم شده است.
پیش از آن که دیر شود و فاجعه با تثبیت شدن حتا 
ابتال کلید بخورد، دولت باید احتمال  یک مورد مثبت 
را  کشتار  ماشین  این  شیوع  و  کشور  به  کرونا  ورود 
بگیرد.  ملی جدی  امنیت  بالقوه ی  تهدید  یک  به عنوان 
به  رفت وآمد  کانال های  و  هوایی  و  زمینی  مرزهای 
مجهز  جدی  و  کافی  امنیتی  و  صحی  تدابیر  با  ایران، 
دریافت کمک ها  مقدمات  و  آمادگی ها  شود. دست کم 
و امکانات درمانی برای تجهیز سیستم خدمات صحی 
کشور در دست اجرا گذاشته شود. کارزار ملی مبارزه 
با ورود کرونا و ابتال به آن، با اشتراک دولت، رسانه ها 
ابتدایی صحی  و شهروندان آغاز و اجرای توصیه های 

روی دست گرفته شود.

جریان سال مالی گذشته 95 سند تقنینی را طی مراحل 
و به کمیته قوانین، کابینه و شورای ملی فرستاده است.

او همچنان عالوه کرد که وزارت عدلیه در یک سال 
گذشته از حقوق نُه هزار و 143 فرد متهم بی بضاعت 
در  کودک(  و 794  زن  مرد، 403  و 332  هزار  )هفت 
کرده  دفاع  و والیات  کابل  در  قضایی  و  مراجع عدلی 

است.
وزیر عدلیه گفت که از این شمار افراد بی بضاعت، 
یک هزار و 352 نفر برائت گرفته و در مدت حبس 805 

نفر دیگر تخفیف آمده است.

در آرزوی یک تویت

در اعالمیه تیفا همچنین آمده است که کمیسیون شکایات انتخاباتی از تحریف 
تصامیمش به شدت نگران و ناراحت است و از کمیسیون انتخابات می خواهد 

که مطابق طرزالعمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا عمل کند: »کمیسیون شکایات 
انتخاباتی استدالل می کند این که کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش را باید 

براساس این طرزالعمل و با مواد فیزیکی )صندوق رای دهی و تمام مواد موجود 
آن( به پیش ببرند نه با اطالعات آرشیف شده در کمیسیون انتخابات.«

خادم حسین کریمی

چرا باید کرونا را جدی بگیریم؟

۴۸۶ شهروند افغان در سال مالی ۱۳۹۸ درخواست ترک تابعیت کرده اند



این فکر که ایاالت متحده باید 
افغانستان را بی قیدوشرط ترک 
می کرد بر این فرض استوار 
است که رؤسای جمهور ایاالت 
متحده آزادند هر وقت بخواهند 
می توانند هر تصمیمی بگیرند. 
اما در واقع خروج از افغانستان 
به اندازه ی پیروزی در این کشور 
دشوار است.

صفحه ویـژه جـوانان
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اکونومیست

مترجم: جلیل پژواک

در سال 2019 بیش از سه هزار غیرنظامی در افغانستان کشته شده اند

شأن و شوکت ازیادرفته ی تمدن اسالمی

این  شده اند.  زخمی  دیگر  غیرنظامی   779 و  هزار 
گذشته  سال  به  نسبت  درصدی  کاهش هشت  رقم 
 301 و  یک هزار  که  گفته  یوناما  می دهد.  نشان  را 
غیرنظامی از سوی طالبان کشته و و سه هزار 603 تن 
دیگر زخمی شده اند که این رقم 21 درصد افزایش 

را نسبت به سال 2018 نشان می دهد.
همچنان در گزارش آمده که عامل کشتن 309 
دیگر  غیرنظامی   914 کردن  زخمی  و  غیرنظامی 
رقم  این  که  بوده  داعش  گروه  خراسان  شاخه ی 
نسبت به سال گذشته میالدی  44درصد کاهش را 

نشان می دهد.
ملل  سازمان  معاون  هیأت  ساالنه ی  گزارش 
کشتن  عامل  که  می دهد  نشان  افغانستان  در  متحد 
یک هزار و 473 غیرنظامی و زخمی کردن یک هزار 
طرفدار  نیروهای  درصد(   28( دیگر  تن   460 و 
سال  به  نسبت  رقم  این  بوده اند.  افغانستان  دولت 
می دهد  نشان  را  افزایش  درصد   13 میالدی   2018

فعالیت دارد. به گفته ی »ابن تودال«، پزشک یهودی که 
در قرن دوازدهم به بغداد سفر کرده، خلیفه ی آن زمان 
به زبان عبری مسلط بوده. اکبر، سومین امپراتور مغول 
آغازگر عقیده ی جهانی بود که با ایجاد اندیشکده  ی 
اوج  در  شد.  تکمیل  »عبادت خانه«  به نام  بین االدیان 
حاشیه های  در  زمردین  شهرهای  اسالمی،  تمدن 
بودند.  شده  آراسته  مونتاژ شده  پارک های  با  بیابان 
نارنجی رنگش  درخت زارهای  با  قاهره  باغ سراهای 
بود. در قرن  این شهر زیبایی و عظمت بخشیده  به 
شانزدهم، بابر با احداث 10 پارک در کابل به عنوان 

باغبان شاه معروف بود.

چهار روز پیش )سه شنبه، 29 دلو( براساس نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری، محمداشرف  غنی  نهایی 
پیروز  نامزد  به عنوان  انتخابات  کمیسیون  سوی  از 
اعالم شد. دو روز بعدش آقای غنی اعتبارنامه  اش را 
نیز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرد. 
جمله  از  غنی  آقای  انتخاباتی  رقبای  از  بسیاری  اما 
تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل 
نتیجه را نپذیرفته اند. آقای عبداهلل اعالم کرد که دولت 

همه شمول تشکیل می دهد. 
شنبه  )سوم حوت(  روز  همگرایی  و  ثبات  تیم 
تشکیل  برنامه ی  اقدام  نخستین  در  که  کرد  اعالم 
»حکومت همه شمول« محمدنور رحمانی را به حیث 
فریدون  است.  کرده  معرفی  سرپل  والیت  والی 
خوزون، سخن گوی تیم ثبات و همگرایی به اطالعات 
روز گفت که آقای نور بنابر »اراده ی مردم« و براساس 
اجراییه حکومت وحدت ملی«  حکم رسمی رییس 
را  کارش  سرپل  والیت  جدید  والی  به حیث  رسما 
آغاز کرده است. همچنان عنایت خان حبیبی از افراد 
نزدیک محمد محقق از سوی تیم ثبات و همگرایی 

به حیث معاون والی سرپل معرفی شده است.
از  نیز  پنجشیر  والیت  والی  نظامی،  کمال الدین 
برنامه ی دکتر عبداهلل عبداهلل مبنی بر تشکیل حکومت 
که  گفته  او  است.  کرده  اعالم حمایت  »همه شمول« 
به  »همه شمول«  حکومت  ایجاد  از  لزوم دید  به  نظر 
رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل حمایت کرده است. در 
شبکه های اجتماعی گزارش شده است که در برنامه ی 
حمایت آقای نظامی تصویر محمداشرف  غنی نیز از 
سوی هواداران تیم ثبات و همگرایی از دیوار والیت 

پایین شده است. 
ادامه ی  ثبات و همگرایی اعالم کرد که در  تیم 
از  جدید  حکومت  تشکیل  بر  مبنی  برنامه های شان 
سوی این تیم در یکی-دو روز آینده، والیان شش-
هفت والیت دیگر را همراه با معاونان و فرماندهان 
پولیس آن را نیز معرفی خواهند کرد. آقای خوزون 
براساس  را  کار  این  که  گفت  روز  اطالعات  به 
می کنند.  ریاست جمهوری  انتخابات  در  پیروزی شان 
و  پاک  آرای  براساس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  افزود  او 
این  رو  از  است.  انتخابات  برنده ی  بیومتریک شده 
آنان تشکیل خواهد داد: »در  نیز  حکومت جدید را 
و  شد  خواهد  اجرا  تحلیف  مراسم  نزدیک  آینده ی 
داکتر عبداهلل عبداهلل به حیث رییس جمهور کارش را 

آغاز خواهد کرد.«
از  والی ها  تبدیل  و  تعیین  قانون  براساس 
صالحیت رییس جمهور است. سخن گوی تیم ثبات 
و همگرایی در این مورد گفت که با اعالم »تقلبی« 
نتایج نهایی انتخابات مشروعیت حکومت از بین رفته 
والی های  معرفی  در  که  افزود  خوزون  آقای  است. 
کرده  رسما حکم صادر  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  جدید 
است.  باطل  و  تقلبی  انتخابات  نهایی  »نتایج  است: 
داکتر عبداهلل عبداهلل در چهارچوب حکومت وحدت 
ملی به حیث رییس اجراییه اکنون صالحیت دارد تا 
بر مبنای آرای  والیان جدید را معرفی کند و سپس 

است.  دوستم  جنرال  به  نزدیک  افراد  از  رحمانی 
انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  از  پیش  دوستم  جنرال 
ریاست جمهوری، به اعالم حکومت موازی به رهبری 
نتایج  اعالم  از  پس  بود.  داده  هشدار  عبداهلل  عبداهلل 
تشکیل  طرح  از  دوستم  آقای  نیز  انتخابات  نهایی 
عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به  »همه شمول«  حکومت 

حمایت کرد. 
احزاب  رهبران  و  چهره ها  از  شماری  اخیرا 
انتخابات  نتیجه ی  مشترک  نشست  یک  در  سیاسی 
جامعه ی  از  و  خوانده  تقلبی  را  ریاست جمهوری 

بین المللی خواسته اند که از آن حمایت نکند.
دوم حوت(  )جمعه،  دیروز  که  نشست  این  در 
برگزار شده است حامد کرزی، عبداهلل عبداهلل، کریم 
خلیلی، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، باتور دوستم 
حضور  ربانی  صالح الدین  و  دوستم(  جنرال  )پسر 
کرده  منتشر  جمع  این  که  اعالمیه ای  در  داشته اند. 
همچنان بر نیاز به تشکیل »یک حکومت همه شمول 
که معتقد به روند صلح و ممثل اجماع سیاسی مردم 
افغانستان بوده و همکاری پروسه جاری صلح باشد«، 

تأکید شده است. 
مخالفت، سکوت و احتیاط

بین  نهادهای  و  کشورها  از  بسیاری  کنون  تا 
المللی در مورد نتیجه انتخابات افغانستان یا سکوت 
کرده یا با احتیاط موضع گرفته است. هیأت معاونت 
این  )یوناما( گفته است که  افغانستان  ملل متحد در 
نهاد از اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان و کار نهادهای انتخاباتی که منتج به اعالم 
نتیجه ی  اعالم  از  نه  اما  دارد.  آگاهی  گردید،  نتایج 
را  غنی  اشرف  پیروزی  نه  و  کرده  استقبال  نهایی 
تبریک گفته  است. اما اتحادیه اروپا با نشر خبرنامه ای 
گفته که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی این 
پایان  از  غنی،  اشرف  با  تلفونی  اتحادیه در صحبت 
روند انتخابات استقبال کرده و نتیجه ی انتخابات را 
خارجه ی  وزارت  است.  گفته  تبریک  غنی  آقای  به 
به عنوان  غنی  اشرف  دوباره  انتخاب شدن  نیز  هند 
رییس جمهور افغانستان را تبریک گفته و تأکید کرده 
است که این کشور به همکاری خود با دولت جدید 

ادامه می دهد. 
کرده اند.  سکوت  کنون  تا  کشورها  از  بسیاری 
امریکا که بزرگ ترین متحد سیاسی افغانستان است، 
انتخابات  نتیجه ی  مورد  در  رسمی  به صورت  هنوز 
اما مایک پمپئو، وزیر  افعانستان چیزی نگفته است. 
خارجه ی ایاالت متحده ی امریکا گفته که کشورش 
از  را  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج 

نزدیک دنبال می کند. 
اعتراضی  عمدتا  واکنش ها  افغانستان  داخل  در 
و متمرکز به نپذیرفتن نتیجه ی انتخابات بوده است. 
انتخابات  نهایی  نتیجه ی  اعالم  به  نیز  طالبان  گروه 
ریاست جمهوری واکنش نشان داده و گفته که تعیین 
نه تنها  رییس جمهور  به عنوان  غنی  اشرف  دوباره ی 
غیرقانونی است و مشروعیت ندارد، بلکه با محتوای 

روند جاری صلح نیز در تضاد قرار دارد. 

مراسم  رییس جمهور  به حیث  بیومتریک شده  و  پاک 
تحلیف انجام دهد و به کارش ادامه دهد.« 

از  والیات  از  شماری  در  جدید  والیان  معرفی 
سوی تیم ثابت و همگرایی در حالی است که آقای 
غنی از سوی کمیسیون انتخابات برنده اعالم شده و 

در تالش برگزاری مراسم تحلیف است. 
در واکنش به معرفی والیان از سوی تیم ثبات و 
نگفته  هنوز چیزی  ریاست جمهوری  ارگ  همگرایی 
است. اما دیروز اشرف غنی گفته هیچ کسی صالحیت 
»انحالل جمهوریت« را ندارد و همزمان سخن گوی 
گفته  نشر ویدیویی  با  ارگان های محل  اداره مستقل 
هر  حق  مردم  مدنی  حرکت های  و  اعتراض ها  که 
شهروندان است. اما کسی حق ندارد که نظم عامه را 
بر هم بزند و سرمایه های ملی را به تهدید مواجه کند. 
اگر کسی چنین اقدام های انجام دهد از سوی نهادهای 
عدلی و قضایی تعقیب خواهند شد. در ویدیوی اداره 
مستقل ارگان های محلی آمده که اکنون ادارات محلی 

تقریبات در تمام والیات کشور فعال است: 
و  اعتراض  مردم  نخست  سرپل  والیت  »در 
حرکت مدنی داشته  اند و سپس به شکل خودسرانه 
دولت  گفته اند.  آن  معاون  و  جدید  والی  معرفی  از 
به  دست  صلح  و  خشونت  کاهش  روند  به خاطر 
خشونت نزده است تا از فرصت به دست آمده استفاده 
و به خواست های مردم نیز رسیدگی شود. همکاری 

مردم در روند کاهش خشونت مهم است.« 
نگرانی سازمان ملل

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 
و  »ثبات  انتخاباتی  تیم  اخیر  اقدامات  از  )یوناما( 
بر معرفی  مبنی  به رهبری عبداهلل عبداهلل  همگرایی« 
نگرانی  ابراز  والیات  از  شماری  برای  جدید  والیان 
کرده است. در اعالمیه ی یوناما هرچند از فرد و تیم 
مورد  در  که  گفته شده  اما  نشده،  برده  نام  مشخص 
گزارش های منتشرشده درباره ی »جابه جایی« مقام ها 

در والیت ها با استفاده از زور، نگران است.
در اعالمیه  یوناما که روز شنبه )3 حوت( منتشر 
تحقق  برای  تالش ها  درحالی که  است  آمده  شده، 
هر  یا  زور  به  توسل  دارد،  جریان  خشونت  کاهش 
آسیب  را  صلح  به  مردم  امید  غیرقانونی،  وسیله ی 
می زند. در این اعالمیه از تمامی طرف ها خواسته شده 
است که به فیصله ی نهادهای قانونی احترام گذاشته 
و از طریق گفت وگو به تنش ها و جنجال های جاری 

پایان دهند. 
فریدون خوزون، سخن گوی تیم ثبات و همگرای 
به اطالعات روز گفت که معرفی  والی های جدید و 
پیشبرد برنامه های شان براساس اراده و خواست مردم 
انجام می شود، نه با استفاده از زور. او گفت که از روند 
کاهش خشونت طالبان و نیروهای امنیتی حمایت و 
استقبال می کنند و امیدوارند این روند فرصتی برای 

رسیدن به صلح دایمی در کشور باشد. 
محمدنور رحمانی، رییس شورای والیتی والیت 
سرپل امروز از سوی تیم ثبات و همگرایی به حیث 
آقای  است.  شده  معرفی  سرپل  والیت  جدید  والی 

یافته است. همچنان از سال 2013 تا کنون پایین ترین 
میزان تلفات غیرنظامیان می باشد. در گزارش آمده که 
این کاهش تلفات ناشی از کاهش تلفات غیرنظامیان 
و  عراق  اسالمی  دولت  خراسان  شاخه ی  سوی  از 

شام )شاخه ی خراسان داعش( است.
کودکان  و  زنان  که  می گوید  یوناما  گزارش 
متأثر  مسلحانه  درگیری های  از  نامتناسب  به گونه ی 
شده اند. در سال گذشته میالدی، 345 زن در جریان 
درگیری ها کشته و 857 تن دیگر زخمی شده اند که 
را  افزایش  درصد  چهار  گذشته  سال  با  مقایسه  در 

نشان می دهد.
کودک   874 میالدی،   2019 سال  در  همچنان 
تن   275 هزار  دو  و  کشته  درگیری ها  جریان  در 
با سال 2018،  مقایسه  در  که  دیگر زخمی شده اند 
زنان  تلفات  می دهد.  نشان  را  افزایش  درصد  سه 
تلفات  کل  درصد   30 کودکان  تلفات  و  درصد   12

غیرنظامیان در سال 2019 را تشکیل می دهد.

در  باده گساری  بودند. جشن  شده  تزئین  سینه برهنه 
این کاخ ها امری معمول بود.

شد،  تأسیس  میالدی   762 سال  در  که  بغداد 
که  می رود  به شمار  جهان  دایره ای  شهر  اولین 
درست  بود.  دمشق  از  مرسوم تر  آن  در  لذت طلبی 
عباسی،  خلیفه  بزرگ ترین  هارون الرشید،  که  است 
حافظ قرآن بود، اما زندگی او با »ابونواس اهوازی«، 
بود  گره خورده  لذت طلبی  با  چنان  دربارش،  شاعر 
بودند.  نامیده  کفار  سردار  را  هارون  منتقدانش  که 
هارون الرشید  بغدادِ  در  مدارا  و  مسامحه  این حال  با 
امپراتوری  این سلطان  بود. در واقع  پایدار  برقرار و 
عثمانی در سال 1858 میالدی بود که یک قرن قبل 
از انگلیس، هم جنس گرایی را ممنوع و غیرمجاز کرد.
به  بغداد،  و  دمشق  چون  اسالمی  شهرهای 
اندازه ی امپراتوری های اسالمی چندملیتی، چندقومی، 
فاروق  عمر  وقتی  بودند.  فرهنگی  چند  و  چندزبانه 
»کوه  کرد،  فتح  را  اورشلیم  سنت  اهل  دوم  خلیفه 
معبد« را که مسیحیان برای نشان دادن پستی یهودیان، 
به انبار فضوالت تبدیل کرده بودند، پاک سازی کرد 
و از یهودیان دعوت کرد تا برگردند و با مسلمانان 
بیت المقدس،  یعنی  اورشلیم  نام عربی  بخوانند.  دعا 
از نام عبری کوه معبد یعنی »بیت هامیکداش« )محل 
برای  کثرت گرایی  این  است.  شده  برگرفته  مقدس( 

عامالن تلفات غیرنظامیان در سال 2019
گزارش یوناما نشان می دهد که عامل 62 درصد 
تلفات غیرنظامیان در سال 2019 عناصر یا گروه های 
استفاده  به  گروه ها  این  بوده اند.  دولت  ضد  مسلح 
و  انتحاری  حمالت  در  تعبیه شده  منفجره  مواد  از 
این  داده اند و  ادامه  بلند ترین سطح  غیرانتحاری در 
دو رویکرد باعث بلندترین میزان تلفات غیرنظامیان 
)42 درصد( شده است. با استفاده از این دو روش 
885 غیرنظامی کشته و سه هزار و 451 غیرنظامی 

دیگر زخمی شده اند. 
به  تلفات غیرنظامیان که  از مجموع 62 درصد 
عناصر ضد دولت نسبت داده شده، عامل 47 درصد 
درصد   12 عامل  طالبان،  گروه  غیرنظامیان  تلفات 
درصد  سه  عامل  و  داعش  گروه  خراسان  شاخه ی 

دیگر طرف های نامعلوم دانسته شده است.
 668 هزار  یک  مجموع  در   ،2019 سال  در 
غیرنظامی از سوی عناصر ضد دولت کشته و چهار 

بعدی  کثرت گرایی  سرآغاز  و  نمونه  اسالم  جهان 
شد. درحالی که فاتحان مسیحی در اسپانیا، هنگری و 
یونان مسلمانان را بیرون راندند و دروازه های مساجد 
آنان را بستند، حاکمان مسلمان از پیروان سایر ادیان 

استقبال می کردند. 
»اندلس«  در  امویان  پایتخت حکومت  »قرطبه«، 
که  استانبول  بوده.  اروپا  شهر  بزرگ ترین  احتماال 
مسیحیان  مقر  به  شد،  فتح  میالدی   1453 سال  در 
ارتدکس، خاخام ارشد یهودیان و همچنین خلیفه ی 
»ایا صوفیه«، کلیسای  مسلمانان تبدیل شد. )هرچند 
جامع بیزانس بعدا به مسجد تبدیل شد(. در اصفهان، 
پایتخت شاه عباس، 30 کلیسا به شمول یک کلیسای 

جامع ارامنه واقع بود.
اسالم  باز  آغوش  که  می گوید  ماروزی  آقای 
شهرهای  که  شد  باعث  ادیان  سایر  پیروان  روی  به 
اسالمی به »آزمایشگاه ایده های عظیم« تبدیل شوند. 
پس از ورود کاغذ در قرن هشتم به شهرهای اسالمی، 
حاکمان مسلمان مدرسه های جدید با کتاب خانه های 
به نام  امروزه  )که  قرویین  مدرسه  گشودند.  بزرگ 
توسط   859 سال  در  می شود(  یاد  قرویین  دانشگاه 
در  )واقع  »فاس«  شهر  در  الفِهری(  )فاطمه  زن  یک 
مدرسه  این  شد.  تأسیس  آفریقا  شمال  در  مراکش( 
قدیمی ترین نهاد دانشگاهی جهان است که تا کنون 

در روز نخست اجرای کاهش خشونت ها میان 
نیروهای  افغانستان،  در  مستقر  بین المللی  نیروهای 
امنیتی و طالبان، هیأت معاونت سازمان ملل متحد در 
تلفات  از  )یوناما( گزارش ساالنه ی خود  افغانستان 
غیرنظامیان در جریان سال 2019 را منتشر کرده که 
نشان می دهد در جریان درگیری ها در این سال بیش 
از 10 هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی 

شده اند.
گزارش سازمان ملل متحد که امروز )شنبه، سوم 
حوت( منتشر شده، نشان می دهد که درگیری ها میان 
طرف های جنگ در افغانستان در جریان سال 2019 
جان سه هزار و 403 غیرنظامی را گرفته و شش هزار 

989 غیرنظامی دیگر را زخمی کرده است.
بیش تر  عامل  ملل،  سازمان  گزارش  براساس 
بوده اند.  ضددولتی  عناصر  غیرنظامیان  تلفات 
شاخه ی  سوی  از  غیرنظامیان  تلفات  میزان  هرچند 
خراسان گروه داعش کاهش یافته، اما میزان تلفات 
غیرنظامیان از سوی سایر طرف های درگیری به ویژه 
افزایش  بین المللی  نظامی  نیروهای  و  طالبان  گروه 

یافته است.
تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی ملل 
فرد  هیچ  »تقریبا  است:  گفته  افغانستان  برای  متحد 
ملکی در افغانستان از تأثیرات خشونت های جاری 
صلح  پروسه  آن جایی که  از  است.  نبوده  مصئون 
از  دارند،  زمان گیر است و تالش های صلح جریان 
زندگی افراد ملکی باید محافظت گردد و برای همه 
فرصت  این  از  تا  است  ضروری  درگیر  طرف های 

برای توقف جنگ استفاده نمایند.«
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 
جریان  در  غیرنظامیان  تلفات  ثبت   2009 سال  از 
کرد.  آغاز  را  افغانستان  در  مسلحانه  درگیری ها 
سال  از  غیرنظیاان  تلفات  از  ملل  سازمان  آمارهای 
در  که  می دهد  نشان   2019 سال  اخیر  تا   2009
سوی  از  غیرنظامی  هزار   35 از  بیش  سال ها  این 
دیگر  غیرنظامی  هزار   56 و  طرف های جنگ کشته 
که  سالی ست  ششمین   2019 سال  شده اند.  زخمی 
مرز  از  افغانستان  جنگ  در  غیرنظامیان  تلفات  آمار 

10 هزار می گذرد.
غیرنظامیان  تلفات  آمارهای  که  می گوید  یوناما 
غیرنظامیان  تلفات  که  می هد  نشان   2019 سال  در 
در این سال نسبت به سال 2018 پنج درصد کاهش 

حاکمان  داشت.  سختی  شروع  اسالمی  تمدن 
اولین شهر اسالمی که تهداب آن در صحرای بی آب 
و علف عرب نهاده شد، غیرمسلمانان را از حقوق شان 
این حال،  با  می کردند.  اعدام  را  »مرتدان«  و  محروم 
همین آغاز نامیمون است که شکوفایی بعدی تمدن 
دهه  چند  طی  می کند.  شگفت انگیزتر  را  اسالمی 
بعد از شروع تمدن اسالمی، حاکمان کالن شهرهای 
جهان اسالم در پی خلق بهشت روی زمین برآمدند. 
»جاستین ماروزی«، نویسنده عرب زبان در کتاب خود 
»امپراتوری اسالمی« 15 کالن شهر جهان اسالم را که 
طی تاریخ 15 قرنه ی این دین بنا شدند و رونق یافتند 
]و سرانجام رو به زوال نهادند[، مرور می کند. کتاب 
ادبیات  بدبینانه ی  اغلب  لحن  خالف  ماروزی  آقای 

مرسوم در مورد خاستگاه اسالم است.
درگذشت  از  پس  دهه  سه  که  دمشق  شهر 
پایتخت  به  میالدی(  سال 632  )در  محمد  حضرت 
بود.  مسیحی  اکثریت  دارای  شد،  تبدیل  اسالم 
معاویه، خلیفه ی وقت دمشق بسیاری از راه و روش 
حکم روایی و زندگی بومیان شهر را در پیش گرفت. 
خزانه دار، پزشک دربار و همسر مورد عالقه ی معاویه 
همه مسیحی بودند. زبان یونانی و پهلوی برای مدتی 
طوالنی زبان های رسمی دمشق باقی ماندند. کاخ های 
زنان  دیواری  نقاشی های  با  رهبران  نوش  و  عیش 

یک  جمله  از  تن   12 کشته شدن  به دلیل  مذاکرات 
سرباز امریکایی در انفجار انتحاری طالبان در کابل، 

از سوی دونالد ترمپ متوقف شد.
بعد از ختم دور نهم مذاکرات، مذاکرات بیش تر 
از سه ماه متوقف ماند تا این که دور دهم مذاکرات 
 22 تاریخ  تا  و  آغاز  قوس   16 در  طالبان  و  امریکا 
اصلی کاهش  این دور بحث  در  یافت.  ادامه  قوس 
امریکا و طالبان اعالم کردند  اخیرا  بود و  خشونت 
که توافق نامه صلح میان دو طرف به تاریخ 10 حوت 

امضا می شود. 
کاهش  حوت  سوم  شنبه،  امروز  از  سر 
خشونت ها میان نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای 
سراسر  در  طالبان  جنگ جویان  و  قاطع  حمایت 
افغانستان آغاز شده و تا یک هفته دیگر )شنبه، 10 
این  هفته  این یک  در جریان  می یابد.  ادامه  حوت( 
سه طرف جنگ افغانستان علیه یکدیگر عملیات راه 

اندازی نمی کنند.
خواست سازمان ملل از طرف های جنگ افغانستان
تلفات  از  ملل  سازمان  ساالنه  گزارش  در 
درگیر  طرف های  به  افغانستان،  در  غیرنظامیان 
افراد  عمدی  قراردادن  هدف  که  شده  یادآوری 
بین ا لمللی  قانون  جدی  نقض  ملکی،  اهداف  و 

بشردوستانه است و جرم جنگی به شمار می رود.
این گزارش از تمام طرف های درگیر در جنگ 
خواسته تا جهت حصول اطمینان از حسابدهی در 
حقوق  بین المللی  قانون  نقض  ادعاهای  تمام  مورد 
تحقیقات  بشردوستانه،  بین المللی  قانون  و  بشر 

سریع، مؤثر و شفاف را انجام دهند.
افغانستان خواسته  از حکومت  این گزارش  در 
دولت  طرفدار  مسلح  گروه های  تمام  که  شده 
نیروهای  و  خوست  محافظت  نیروهای  به شمول 
از  یا پس  کند  منحل و خلع سالح  فورا  را  شاهین 
بررسی دقیق، آن ها را رسما در صفوف نیروهای ملی 

امنیتی افغانستان جابجا کند.
خواسته  امریکایی  نیروهای  از  گزارش  این  در 
شده که پروتکل های موجود را به منظور جلوگیری 
حمالت  جریان  در  به ویژه  غیرنظامیان  تلفات  از 
کنند.  تقویت  و  بازنگری  جامع  به گونه ی  هوایی 
همچنان از نیروهای حمایت قاطع خواسته شده که 
به حمایت از دولت افغانستان در امر تطبیق پالیسی 

ملی جلوگیری از تلفات غیرنظامیان ادامه دهند.
خواسته  دولتی  ضد  مسلح  گروه های  از  یوناما 
نوع  هر  از  نامتناسب  و  تفکیک  بدون  استفاده  که 
مواد منفجره ی تعبیه شده به ویژه در ساحات مزدحم 
خواسته  گروه ها  این  از  همچنان  کنند.  متوقف  را 
افراد ملکی شامل  شده که هدف قرار دادن عمدی 
بشر،  حقوق  مدافعین  دولت،  ملکی  کارمندان 
مکاتب،  آموزگاران  داستان ها،  خبرنگاران،  قضات، 

مددرسان ها را به صورت فوری متوقف کنند. 

آقای ماروزی در برابر این ایده که بگوییم اسالم 
مدرن به منشأ خشن و متعصب خود برگشته است، 
ماروزی  آقای  که  آخری  شهر  دو  می کند.  مقاومت 
در کتاب خود به آن پرداخته، یعنی دبی و دوحه با 
تجارت آزاد، جمعیت چندملیتی، فرهنگ لذت طلبی، 
موزیم های ممتاز و معماری ویژه و مدرن خودشان، 
اسالمی  تمدن  دست رفته ی  از  شکوه  دوران  یادآور 
است. میل میزبانی از رویدادهای عظیم ورزشی مانند 
جام جهانی فوتبال 2022، گواه جاه طلبی های جهانی 
اما کاش دبی و دوحه می توانستند  این شهرهاست. 

آوازه ی علمی و فکری اسالم را نیز احیا کنند.

رقم  بلندترین  بعد  به   2009 سال  از  همچنان  و 
نسبت  دولت  طرفدار  نیروهای  به  که  است  تلفات 
هوایی  حمالت  که  آمده  گزارش  در  می شود.  داده 
به  منسوب  غیرنظامیان  کشتار  عامل  بزرگ ترین 
نیروهای طرفدار دولت بوده که باعث تلفات تقریبا 
این  به  نیم مجموع کشته شدگان غیرنظامی منسوب 

نیروها شده است.
عامل کشته شدن 680 غیرنظامی و زخمی شدن 
و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  دیگر  تن  دو  یک هزار 
عامل کشته شدن 559 غیرنظامی و کشته شدن 227 
غیرنظامی دیگر نیروهای نظامی بین المللی مستقر در 

افغانستان دانسته شده اند.
ارتباط تلفات غیرنظامیان و گفت وگوهای صلح

سازمان ملل می گوید که میزان خشونت و تلفات 
غیرنظامیان افغانستان در سال 2019 نوسان چشم گیر 
داشته که همزمان با پیشرفت ها و عقب نشینی ها در 
متحده  ایاالت  و  طالبان  میان  صلح  گفت وگوهای 
در قطره بوده است. براساس گزارش، در شش ماه 
نخست سال 2019 حمالت هوایی توسط نیروهای 
نظامی بین المللی مستقر در افغانستان و عملیات های 
به ویژه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توسط  بازرسی 
این  بود.  یافته  شدت  ملی  امنیت  خاص  نیروهای 
توسط  غیرنظامیان  بیش تر  کشتار  باعث  عملیات ها 
نیروهای طرفدار دولت نسبت به کشتار غیرنظامیان 
توسط عناصر مخالف دولت در نیمه ی نخست سال 

شده است.
 2019 سال  سوم  ربع  در  که  می گوید  گزارش 
باعث  و  داشته  چشم گیر  افزایش  خشونت ها 
از  سال  ربع  یک  در  غیرنظامیان  تلفات  بیش ترین 
سال 2009 به این سو شده است. این افزایش ناشی 
از حمالت انتحاری و غیرانتحاری با استفاده از مواد 
دولت  مخالف  عناصر  توسط  تعبیه شده  منفجره ی 
انتخابات  جریان  خشونت های  و  طالبان  به ویژه 
سال  چهارم  ربع  در  است.  بوده  ریاست جمهوری 

2019 میزان تلفات غیرنظامیان پایین آمده است.
مذکرات ایاالت متحده امریکا و طالبان در 20 
مذاکرات  دور   10 کنون  تا  شد.  آغاز   1397 میزان 
و  فراز  که  شده  برگزار  قطر  دوحه  در  عمدتًا 
فرودهای زیادی داشته است. پس از ختم دور نهم 
از مهم ترین دوره ها بود  تاریخ 9 سنبله که یکی  به 
شود،  امضا  طرف  دو  میان  موافت نامه  بود  قرار  و 

غرب  جانب  از  تهدیدات  وقتی  این حال،  با 
افزایش یافت، حاکمان شهرهای اسالمی سخت گیرتر 
به  دینی(  )تعصب  مدارا  عدم  و  شکست ها  شدند. 
از شاهان سلسله  آمیختند. سلطان حسین، یکی  هم 
صفویه وقتی باران می بارید مسیحیان و یهودیان را در 
خانه های شان قفل می کرد تا مبادا شیعیان آلوده شوند. 
او در سال 1722 میالدی اصفهان را به افغان ها باخت 
و در کاخ خیره کننده ی خود موسوم به »سالن آینه ها« 
سربریده شد. آقای ماروزی می نویسد که در کابل »از 
باغچه ها فقط گودال  باقی ماند. جامعه ناهمگن جای 

خود را به جامعه همگن داد.«

لیاقت الیق

نگرانی سازمان ملل، حمایت شماری از احزاب؛ 
عبـداهلل برای والیت سـرپل والی گماشت

پرسش این است که چرا سخن گویان با رسانه ها حرف نمی زنند؟ وقت ندارند؟ 
اگر گاهی حرف می زنند، چرا فقط به پاسخ های کلی، مبهم و نامشخص بسنده 

می کنند؟ معلومات کافی ندارند؟ از اعتراف به اشتباه ها می ترسند؟ اطالعات 
محرم است؟ اگر اطالعات محرم است، چرا واضح به خبرنگاران نمی گویند؟ 
باالخره این شعار »فرهنگ پاسخ گویی« حکومت چه وقت عملی می شود؟



برابر  بازی  در  توانست  کانتی  دربی  مهاجم 
به  انگلیس  فوتبال  در  بار  پانصدمین  برای  فوالم 

میدان برود.
و  مهاجم  رونی،  وین  میل،  دیلی  از  نقل  به 
کاپیتان پیشین تیم ملی انگلیس و منچستریونایتد در 
بازی برابر فوالم توانست با یک ضربه چیپ از روی 
نقطه پنالتی گلزنی کند. این دیدار پانصدمین حضور 

وین رونی در فوتبال انگلیس بود. 
با  انگلیس  ملی  تیم  تاریخ  گلزن  برترین 
پانصدمین  این  گفت:  رکورد  این  از  خوشحالی 
بازی برای من بود ولی من هنوز می توانم بازی های 
از  هنوز  بروم.  میدان  به  تیمم  ترکیب  در  را  زیادی 
بازی کردن لذت می برم و خسته نشدم و دوست 
دارم برای تیمم به میدان بروم و تمام تالش خودم را 
در همین راه می کنم. فکر می کنم چندین سال دیگر 
نیز بتوانم فوتبال بازی کنم. در واقع تا ساق های پای 
من خسته نشوند برای تیمم به میدان خواهم رفت. 
در  خود  حضور  آخر  سال  در  رونی  وین 
بابی  سر  گلزنی  رکورد  شد  موفق  منچستریونایتد 
این  تاریخ  گلزن  برترین  به  و  بشکند  را  چارلتون 
برای  گل   253 رونی  وین  شود.  تبدیل  باشگاه 
از  یکی  و  است  رسانده  ثمر  به  یونایتد  منچستر 
محسوب  انگلیس  فوتبال  تاریخ  مهاجمان  بهترین 
دربی  تیم  و  اول  دسته  لیگ  در  اکنون  که  می شود 

کانتی بازی می کند. 

رکوردشکنی وین رونی 
در فوتبال انگلیس

مکس آلگری، سرمربی ایتالیایی و اسبق میالن به 
تمجید از بارسلونای دوران پپ گواردیوال پرداخت.

روی  گواردیوال  حضور  روزهای  در  میالن 
نیمکت بارسا و در اختیار داشتن مکس آلگری در 
علیرغم  و  رفت  بلوگرانا  مصاف  به  قهرمانان  لیگ 
در  برگشت  دیدار  در  سیرو،  سن  در   2-0 برتری 
با  تلخی  وداع  تا  شد  مغلوب  گل  چهار  با  نوکمپ 
این  که  آلگری  مکس  باشد.  داشته  قهرمانان  لیگ 
روزها بیکار است، در مورد آن دیدار و البته تجربه 

کار کردن با کریستیانو رونالدو صحبت کرد.
مکس آلگری گفت: "بارسلونای تحت هدایت 
نمایشی  آنها  است،  نشدنی  تکرار  گواردیوال  پپ 
سبکی  از  خواستیم  می  ما  دادند.  نمی  ارائه  عادی 
آنها  نداشت،  وجود  امکانش  که  کنیم  برداری  کپی 
بازیکنانی مانند لیونل مسی را در اختیار داشتند که 
می توانست هشت بازیکن تیم حریف را تحت تاثیر 

قرار دهد.
عادت  گواردیوال  حضور  دوران  در  بارسلونا 
تیمی  هیچ  و  کند  بازی  نوک  مهاجم  بدون  داشت 
وقتی  اما  دهد.  ارائه  نمایش  چنین  توانست  نمی 
گواردیوال سرمربی بایرن مونیخ شد، دوباره به روش 
بهره گیری از مهاجم نوک روی آورد و او متوجه شد 

که دی ان ای باشگاه نیز اهمیت زیادی دارد.
کریستیانو رونالدو؟ این یک نمونه باورنکردنی 
در سراسر جهان است. او موفق به کسب پنج توپ 
طال و پنج قهرمانی در اروپا شده، ثروت زیادی دارد 
... خب دیگر چه انگیزه ای دارید؟ آمار گلزنی تان را 
افزایش دهید. تفاوت پیروزی و باخت در این است 
تالش  و  کرده  فداکاری  باید  شدن  پیروز  برای  که 

فراوانی داشته باشید.
لیگ قهرمانان؟ در این سالها هیچ تیمی به اندازه 
است.  نداشته  تسلط  تورنمنت  این  بر  مادرید  رئال 
برخی از تیم های مدعی ممکن است در مرحله یک 
هشتم حذف شوند و به نظر من هیچ تیمی مدعی 

شماره یک قهرمانی نیست."

آلگری: 
بارسلونای گواردیوال 
تکرار نشدنی است باید پیشنهاد کمتری ارائه دهد.

درآمد  بیشتر  ماینتس  در  که  گفتم  من 
نمی  باور  را  این حرف  گفتند  آنها  و  دارم 
کنم. مدیر برنامه ام قرارداد با ماینتس را به 
چنین  آنها  و  داد  نشان  دورتموند  مدیران 
بر  ما  ادامه  در  کردند.  نمی  باور  را  چیزی 
سر رقم کمی باالتر به توافق رسیدیم. انتقالم 
به دورتموند معطوف به مسائل مالی نبود و 

این تصمیم برایم عالی شد.
از  لیورپول؟ من  نیمکت  حضور روی 
گذشته به زندگی در انگلیس عالقه داشتم، 
زیرا وقتی 18 ساله بودم پنج یا شش هفته با 
قطار به اینجا سفر کردم. پسر عموی من می 

خواست به انگلیس بیاید، ما فقط تختخواب 
مسافرتی  چادر  البته  داشتیم،  صبحانه  و 
می  اردو  محلی  در  گاهی  از  هر  و  داشتیم 
زدیم. هوا متاسفانه افتضاح بود. ما از چادر 

زیاد استفاده نکردیم زیرا خیس شده بود.
زیرا  بود،  العاده  فوق  ای  تجربه  این 
شما با افرادی که معموال آنها را نمی بینید 
ارتباط برقرار کرده اید. شما به یک کشور 
جدید سفر کرده، با همه نسل ها مالقات می 
کنید، بعضی از افراد سالخورده همیشه رفتار 
تصور  زمان  آن  در  بنابراین  داشتند،  خوب 
برای مدتی  می کردم یک روز می خواهم 

در انگلیس زندگی کنم."

یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول 
در  حضورش  باعث  که  مسیری  مورد  در 

انگلیس شد سخن گفته است.
به قدری در سال های  یورگن کلوپ 
اخیر عملکرد درخشانی روی نیمکت مرسی 
سایدی ها داشته که همین حاال نیز به یکی 
باشگاه  این  تاریخ  افراد  ترین  محبوب  از 
فاش  کلوپ  یورگن  است.  شده  تبدیل 
انگیز  دوران جوانی سفری خاطره  در  کرد 
گرفته  تصمیم  همانجا  و  داشته  انگلیس  به 

روزی در این کشور مشغول به کار شود.
سال 2015  "در  گفت:  کلوپ  یورگن 
پیشنهادات  دورتموند  از  جدایی  از  بعد  و 
اول  من  اما  داشت،  وجود  برایم  زیادی 
مدیر  از  بروم.  تعطیالت  به  گرفتم  تصمیم 
برنامه ام شنیدم لیورپول خواهان همکاری با 
من است، این مثل زمانی بود که برای اولین 
بار همسرم را دیدم. آن موقع به خودم گفتم 
خب، من با این خانم ازدواج خواهم کرد و 
پیشنهاد لیورپول نیز برایم اینگونه بود. من 

دقیقا از لحظه اول چنین حسی داشتم."
 2007-08 فصل  در  کلوپ  یورگن 
به  مایتنس  رساندن  در  ناکامی  از  بعد  و 
نظر  از  قراردادی  با  نهایت  در  بوندسلیگا، 
مالی عجیب راهی دورتموند شده و دوران 

شکوفایی این سرمربی آغاز شد.

یورگن کلوپ گفت: "در آن زمان تیم 
های زیادی وجود داشتند که می خواستند 
با من همکاری کنند، اما من با تیمی صحبت 
نکرده بودم، زیرا تصمیم داشتم اگر صعود 
روز  آخرین  در  ما  بمانم.  ماینتس  در  کنیم 
کنیم،  کسب  را  صعود  مجوز  نتوانستیم 
صحبت  تیمی  با  زمان  آن  تا  من  بنابراین 
بنابراین در یک یکشنبه شب،  نکرده بودم. 
مهمانی بزرگ در باشگاه برگزار شد، برای 
خداحافظی و مواردی از این دست. همه ما 

حال و هوای خوبی داشتیم.
صبح روز بعد از خواب بیدار شدم و 
تیم  یا 20  نگاه کردم و 15  تلفن خودم  به 
باشگاه  صادقانه  گرفتند.  تماس  مختلف 
و  بود  دورتموند  همیشه  من  عالقه  مورد 
دلیل این تمایل استادیوم، سنت ها و بزرگی 
این باشگاه صادق بود. اما من نمی دانستم 
که آنها خواهان جذب من شده اند. من نام 
دیدم،  هایم  تماس  لیست  در  را  دورتموند 

آنها پیشنهاد دادند و ما صحبت کردیم.
آنها پیشنهاد مضحکی دادند و رقم آن 
حتی کمتر از چیزی بود که من در ماینتس 
واقعا  ماینتس  دریافت کردم.  در دسته دوم 
خوبی  روزهای  ما  و  بود  دلباز  و  دست 
داشتیم. اما به نظر دورتموند تصور می کرد 
حاال که دارد از دسته دوم سرمربی می گیرد، 

چرا سرمربی آلمانی راهی لیگ برتر شد؟
کلوپ: حضور در لیورپول؟ مانند داستان ازدواجم بود!
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مایکل بلومبرگ پذیرفت که قراردادهای مسکوت ماندن شکایات کارمندان زن علیه خودش را لغو کند
گذشته درباره این قضایا بسیار فکر کردم و به 
این تصمیم رسیدم که تا از این پس تا زمانی 
که من مالک شرکت بلومبرگ هستم دیگر هیچ 
اتهام های  داشتن  نگه  محرمانه  برای  قراردادی 

جنسی روی میز گذاشته نخواهد شد.«
نوع  این  از  قراردادهایی  »من  گفته:  او 
و  آزار  با  ارتباط  در  که  هنگامی  ویژه  به  را، 
تشویق  نوعی  به  است،  مطرح  جنسی  اذیت 
بر مسکوت گذاشتن این قضایا در محیط کار 
ارزیابی کردم و معتقدم این چنین قراردادهایی 
موجب تنزل احساس امنیت زنان در محیط کار 

می شود.«
 60 او  دارایی های  که  بلومبرگ  مایکل 
هفته   10 از  است  شده  برآورد  دالر  میلیارد 
شده  دموکرات ها  انتخاباتی  کارزار  وارد  پیش 
و می گوید او شایسته ترین فرد برای شکست 

دونالد ترمپ است.
بنابر  که  بلومبرگ  آقای  انتخاباتی  ستاد 

گزارش رسانه های امریکا ظرف دو ماه گذشته 
حدود 350 میلیون دالر صرف تبلیغات اغلب 
تلویزیونی کرده، توانسته نام او را خیلی سریع 

بر سر زبان ها بیندازد.
که  بلومبرگ  مایکل  پرشتاب«  »ظهور 
معاون  بایدن،  جو  پرشتاب«  »افول  با  همزمان 
سندرز  برنی  »پیشتازی«  و  اوباما  باراک  سابق 
زود  خیلی  شده،  دموکرات ها  کارزاهای  در 
شهردار  متوجه  را  امریکا  رسانه های  تمرکز 
سابق نیویارک کرده است؛ کسی که خود مالک 
غول رسانه ای بلومبرگ است و نیازی به معرفی 
ندارد اما به رسم دنیای سیاست در امریکا حاال 
که او در قد و قامت ریاست جمهوری پا پیش 
گذاشته باید سوابق اقتصادی و سیاسی اش یک 

بار دیگر از در انظار عمومی وارسی شود.
به همین علت هم در دو هفته گذشته که 
نظرسنجی ها آقای بلومبرگ را یکی از سه نامزد 
پیشتاز معرفی کرده اند، پیکان انتقادها به سوی 

او متمرکز شده و تقریبا تمامی نامزدهای حزب 
دموکرات با پیش کشیدن سوابق آقای بلومبرگ 
بروی  نشستن  برای  او  اعتبار  کرده اند  تالش 

صندلی ریاست جمهوری را زیر سوال ببرند.
از جمله در جریان مناظره تلویزیونی روز 
نوادا،  ایالت  و گاس  در شهر الس  چهارشنبه 
الیزابت وارن، امی کلوباچر، برنی سندرز، پیت 
دموکرات  نامزد  پنج  بایدن،  جو  و  بوتجیج 
به  نخستین بار  برای  که  را  بلومبرگ  مایکل 
بود،  یافته  راه  دموکرات ها  انتخاباتی  مناظره 

مورد شدیدترین حمالت قرار دادند.
کشیدن  پیش  با  وارن  الیزابت  ویژه  به 
با زنان در  بلومبرگ  اتهام های بدرفتاری آقای 
محل کار، بارها او را تحت فشار قرار داد که 
کردن  لغو  با  نیست  خود  سوابق  نگران  اگر 
شکایات  داشتن  نگه  محرمانه  قراردادهای 
جزییات  از  دهد  اجازه  آنها  به  زن،  کارمندان 

تظلم خواهی خود بگویند.

میلیاردر  بلومبرگ،  مایکل  روز:  اطالعات 
رقابت های  وارد  تازگی  به  که  امریکایی 
انتخابات  برای  دموکرات  حزب  درون 
ریاست جمهوری امسال شده گفته سه قراردادی 
که میان او و سه زن کارمند سابق شرکت های 
تحت امرش که به موجب آنها این زنان از فاش 
کردن محتوای شکایات خود در ازای دریافت 

مبلغی صرفنظر کرده بودند، ملغی است.
به نقل از بی بی سی فارسی، آقای بلومبرگ 
ظرف  دالر  میلیون   300 از  بیش  با صرف  که 
دو ماه گذشته توانسته خود را در نظرسنجی ها 
باال بکشد تحت فشار بود که برای علنی کردن 
سوابق خود در رفتار با زنان این قراردادها را 

لغو کند.
می گویند  قراردادها  نوع  این  منتقدان 
آقای  چون  پرقدرتی  مردان  و  کارفرمایان 
از  قانونی  مجرای  این  از  استفاده  با  بلومبرگ 
خود  کارمند  زنان  با  سوءرفتارها  شدن  علنی 

جلوگیری و اصطالحا »الپوشانی« می کنند.
بلومبرگ چه گفته؟

انتخاباتی  ستاد  فبروری،   20 جمعه،  روز 
کرد  اعالم  بیانیه ای  انتشار  با  بلومبرگ  مایکل 
که شرکت رسانه ای بلومبرگ که مالک چندین 
نشریه و رسانه به نام بلومبرگ است با جستجو 
مورد  سه  به  بلومبرگ  آقای  سابقه  دهه ها  در 
آنها  موجب  به  که  برخورده  قراردادهایی  از 
شاکیان قبول کرده اند در ازای دریافت مبلغی از 
علنی کردن محتوای شکایت خود علیه مایکل 
بلومبرگ صرفنظر کرده و هیچ گاه درباره آن 

افشاگری نکنند.
اکنون آقای بلومبرگ گفته هرکدام از این 
شاکیان که قصد صحبت کردن درباره ادعاهای 
شرکت  به  مراجعه  با  می توانند  دارند  خود 
دریافت  را  قبلی  قرارداد  لغو  مدرک  بلومبرگ 

کنند.
روز  چند  طی  »من  گفته:  بلومبرگ  آقای 

اطالعات روز: برنی سندرز از نامزدهای حزب دموکرات 
گزارش های  به  ریاست جمهوری  انتخابات  برای  امریکا 
منتشره درباره ی ادعای تالش روسیه برای کمک به کارزار 
انتخاباتی او واکنش نشان داده و به این کشور هشدار داده که 

از انتخابات امریکا »کنار برود.«
او  به  پیش  ماه  امریکایی  مقام های  گفت  سندرز  آقای 

درباره ی این تالش های روسیه اطالع داده بودند.
قصد  چطور  روسیه  نیست  مشخص  است  گفته  او 

»دخالت« دارد، اما شدیدا با آن مخالفت کرده است.
والدیمیر  سندرز،  آقای  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
پوتین را »رذل خودکامه« خواند که دولتش »از پروپاگاندای 

انترنتی برای تفرقه اندازی در کشور استفاده کرده است.«
پیش تر گزارش شده بود که نهادهای اطالعاتی امریکا 
به دونالد ترمپ و برنی سندرز خبر داده اند که روسیه تالش  
می کند به آن ها برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 

نوامبر آینده کمک کند.
در  بار  نخستین  باره  این  در  امنیتی  نهادهای  گزارش 
جلسه محرمانه اعضای کنگره با مقام های اطالعاتی در روز 

13 فبروری )یک هفته پیش( عنوان شده است.
پس از آن که اخبار در این باره علنی شد، دونالد ترمپ 
سرپرست مرکز ملی اطالعات، جوزف مک گوایر را اخراج و 

سفیر فعلی امریکا در آلمان را جایگزین او کرد.
دیگر  کارزار  »یک  را  گزارش ها  این  ترمپ  آقای 
دانسته و آن طور  اطالعات غلط«  برای پخش  دموکرات ها 

که رسانه های امریکایی می گویند بسیار عصبانی شده است.
روزنامه نیویارک تایمز نوشته آقای ترمپ به ویژه از این 
که  دموکرات  نماینده  شیف،  آدام  که  شده  بابت خشمگین 
مدیریت تحقیقات استیضاح او را در کنگره بر عهده داشت 

در این جلسه نهادهای اطالعاتی حضور داشته است.
آدام شیف، نماینده ایالت کالیفرنیاست و رییس کمیته 

اطالعاتی مجلس نمایندگان است.
جمعه،  روز  واشنگتن پُست  روزنامه  دیگر،  تحولی  در 
پیشتاز  نامزد  سندرز،  برنی  که  کرده  گزارش  فبروری،   20

نهادهای  سوی  از  هم  دموکرات  حزب  درونی  رقابت های 
اطالعاتی مطلع شده که روسیه برای کمک به کمپین انتخاباتی 

او هم دست به کار شده است.
برنی سندرز در واکنش به این خبر ضمن محکوم کردن 
آن خطاب به والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه گفته: 
سندرز  آقای  بکش«.  بیرون  امریکا  انتخابات  از  را  »پایت 
دخالت روسیه را در جهت »تضعیف دموکراسی امریکایی« 

ارزیابی کرده است.
به گزارش واشنگتن پست، در جلسه هفته گذشته نهادهای 
جمهوری خواه  نمایندگان  کنگره،  نمایندگان  با  اطالعاتی 
علیه  ترمپ موضع سخت گیرانه ای  آقای  که  مدعی شده اند 
کرملین دارد و تمهیدات امنیتی میان ایاالت متحده و اروپا را 

هم استحکام بخشیده است.
اما آدام شیف، رییس دموکرات کمیته اطالعات مجلس 
نمایندگان در واکنش به گزارش رسانه های امریکا تویت کرده 
نهادهای  گزارش دهی  از  مانع  بخواهد  ترمپ  آقای  اگر  که 
اطالعاتی به کنگره شود تالش های کنگره برای جلوگیری از 
دخالت بیگانگان در انتخابات امریکا را »تضعیف« کرده است.

کرملین، کاخ ریاست جمهوری روسیه، روز جمعه اخبار 
رسانه های امریکا را تکذیب کرد.

خبرگزاری  به  کرملین  سخن گوی  پسکوف،  دیمیتری 
رویترز گفته این گزارش ها »هیچ نشانی از واقعیت ندارند« 

و تنها »اخباری پارانوییدی« است.
جوزف  بوده  قرار  نوشته  همچنین  واشنگتن پست 
به  بود  اطالعات  ملی  مرکز  موقت  که سرپرست  مک گوایر 
عنوان نامزد جدید این پست از سوی کاخ سفید معرفی شود. 
اما پس از این که آقای ترمپ از این گزارش جدید نهادهای 
اطالعاتی به کنگره خبردار شده نظر خود را عوض کرده و 
با »ناوفادارانه« خواندن اقدام آقای مک گوایر دستور داده که 

ریچارد گرنل، سفیر امریکا در آلمان جایگزین او شود.
اما  است  ترمپ  آقای  پرشور  حامیان  از  گرنل  ریچارد 
ناظران عدم سابقه کاری او در نهادهای اطالعاتی را به عنوان 
نقطه ضعف او برای ریاست بر مرکز ملی اطالعات عنوان 

کرده اند.
با این حال، دو مقام کاخ سفید گفته اند که انتصاب ریچارد 
گرنل به جای جوزف مک گوایر، آن هم دقیقا بعد از طرح 

این گزارش اطالعاتی »یک تصادف زمانی« بیش نبوده است.
را  گرنل  آقای  انتصاب  دموکرات ها  حال،  همین  در 
در  برای دخالت  بودن تالش های روسیه  پیش تر جدی   که 
انتخابات 2016 را زیر سوال برده بود و همزمان در دوران 
گرفتن  قدرت  از  آلمان،  در  امریکا  سفارت  در  حضور 
مورد  بود،  کرده  استقبال  اروپا  در  افراطی  راست  گروه های 

انتقاد قرار داده اند.
هیالری کلینتون که در سال 2016 نامزد دموکرات ها در 
روسیه  »عروسک  نوشته:  توییتر  در  بود  ترمپ  دونالد  برابر 
که  کند. چرا  قبول  را  تا کمک مسکو  کار شد  دوباره وارد 
می داند بدون این کمک نمی تواند پیروز شود، و ما نباید اجازه 

دهیم که چنین اتفاقی بیفتد.«
مناقشه بر سر دخالت روسیه چیست؟

نهادهای امنیتی امریکا از سال 2016 که هیالری کلینتون 
و دونالد ترمپ برای جایگزین شدن باراک اوباما با هم رقابت 
می کردند گزارش داده بودند که روسیه با انتشار اخبار جعلی 
با هدف ایجاد تنش و تفرقه میان رای دهندگان امریکایی و به 
کارگیری شبکه های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر تالش 
کرده بود تا بر نتایج انتخابات آن سال به نفع دونالد ترمپ 

اثر بگذارد.
این گزارش که از سوی نهادهای مختلف اطالعاتی و 
امنیتی امریکا تهیه شده بود پس از انتخابات نوامبر 2016 و 
پیروزی آقای ترمپ، به تحقیقات بازرس ویژه رابرت مولر 
منجر شد که طی آن آقای مولر برای دو سال )2017-2019( 
به بررسی جوانب و جزییات آن پرداخت و در گزارش 450 
صفحه ای خود که سال گذشته منتشر شد نتیجه گرفت که 
کرملین به طور سازمان یافته برای مداخله در انتخابات امریکا 
اقدام کرده بوده است هر چند او نتوانست ارتباطی عامدانه 
میان ستاد انتخاباتی آقای ترمپ و تالش های روسیه پیدا کند.

با وجود این، آقای ترمپ چنین گزارش هایی را خدعه 
دموکرات ها برای کم رنگ جلوه دادن پیروزی او در انتخابات 
2016 می داند و بارها آن را »دسیسه چینی سیاسی« دشمنانش 

خوانده است.

سندرز به ادعای تالش روسیه برای دخالت در انتخابات امریکا واکنش نشان داد

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران هم گفته است این شورا پیگیر 
توزیع ماسک رایگان در ایستگاه های اتوبوس و مترو است.

در شهر قم هم مرکز آموزش حوزه های علمیه روز شنبه اعالم کرد که 
»برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا« تمام دروس حوزه علمیه قم روز 

یک شنبه چهارم حوت تعطیل است.
شهر قم در حال حاضر مهم ترین کانون ابتال به ویروس کرونا است.

کرونا  به  ابتال  موارد  قم  و  مرکزی  گیالن،  تهران،  استان های  در  تاکنون 
گزارش شده است.

کرمی،  منوچهر  از  نقل  به  شنبه  روز  مهر  خبرگزاری  حال،  همین  در 
بیمار مشکوک«  معاون دانشگاه علوم پزشکی همدان گزارش داده که »چند 
در همدان مشاهده شده است. وی گفت که »اعالم آمار موارد مشکوک را در 

وضعیت فعلی صالح نمی دانم«.

وزارت  عمومی  روابط  مرکز  رییس  جهان پور،  کیانوش  روز:  اطالعات 
ویروس  به  ابتال  علت  به  دیگر  نفر  یک  مرگ  از  شنبه  روز  ایران،  بهداشت 
ابتال به این ویروس فوت کرده  کرونا خبر داد. پیش از این 4 نفر به علت 

بودند.
ایران  حکومتی  تلویزیون  خبر  شبکه  با  حوت،  سوم  شنبه،  روز  که  او 
گفت و گو می کرد، از قطعی بودن ابتالی ده نفر دیگر به این ویروس خبر داد.
به گزارش رادیو فردا، پیش از این ابتالی 18 نفر به این ویروس تأیید 
شده بود و اکنون مجموع مبتالیان به این ویروس 28 نفر اعالم شده که از 

میان آن پنج نفر فوت کرده اند.
به گفته آقای جهانپور، از ده نفری که ابتالی آنها به ویروس کرونا تایید 

شده، 8 نفر در قم و دو نفر در تهران بوده اند.
او همچنین از مردم خواسته است که سفرهای ضروری خود به شهرهای 

درگیر بیماری به ویژه قم را محدود کنند.
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت همچنین گفت در روزهای 
گذشته هزاران نفر به مراکز درمانی مراجعه کرده اند که بیش از 785 نفر تحت 

نظر قرار گرفته اند که از میان آنها 28 نفر ابتالی قطعی داشته اند.
در همین حال، سعید نمکی، وزیر بهداشت، اعالم کرد که »بررسی های 
بیشتر روی موارد مشکوک در حال انجام است« و همزمانی ابتالی افراد به 

کرونا و آنفلوآنزای نوع ب، کار را برای بررسی سخت تر کرده است.
برای  کارشناس  و  تشخیص  کیت  کافی«  اندازه  »به  که  است  گفته  او 

تشخیص بیماری داریم و مردم نباید به »شایعات« توجه کنند.
 170 مجموع  در  که  است  کرده  اعالم  هم  ایران  پزشکی  نظام  سازمان 
به ویروس  مبتالیان«  به  »ارائه دهنده خدمت  بیمارستان در حدود 60 کشور 

کرونا هستند.

شمار قربانیان به پنج نفر رسید، ده مورد ابتالی جدید هم تایید شد؛ حوزه علمیه قم،  تعطیل

ناراحتی ستاره سیتی؛ به ما احترام نمی گذارند!

ستاره  استرلینگ،  رحیم 
انگلیسی سیتی مدعی شد به اندازه 
قرار  احترام  مورد  تیم  این  کافی 

نمی گیرد.
دهه  یک  طی  منچسترسیتی 

اخیر چهار بار موفق به فتح لیگ 
برتر شده، اما هنوز هیچ بازیکنی 
از این تیم موفق به کسب عنوان 
انگلیس  فصل  بازیکن  بهترین 
استرلینگ  رحیم  است.  نشده 

گله  ابراز  موضوع  این  به  نسبت 
برخی  در  شد  مدعی  و  کرده 
بوده  سیتی  بازیکنان  حق  فصول 
که به عنوان بهترین بازیکن فصل 

برگزیده شوند.
گفت:  استرلینگ  رحیم 
چهار  ما  که  گذشته  سال  "همین 
فتح  را  برتر  لیگ  جمله  از  جام 
فصل  بازیکن  بهترین  اما  کردیم، 
نبود خود گویای  متعلق به سیتی 
به یک  این جایزه  است.  واقعیت 
فن  )ویرژیل  لیورپول  بازیکن 
دایک( رسید که فصلی فوق العاده 
داشت، اما من فصل های گذشته 

را مرور می کنم که یحیی توره به 
عنوان یک هافبک 20 گل به ثمر 

رساند و فاتح این جایزه نشد.
از  بیش  آگوئرو  همچنین 
هفت سال در این باشگاه حضور 
داشته و در این مدت گلهای فوق 
است،  رسانده  ثمر  به  ای  العاده 
بازیکنان  از  یک  هیچ  هنوز  اما 
اند.  این عنوان نشده  برنده  سیتی 
غیرممکن است چهار بار قهرمان 
از  یک  هیچ  و  شوید  برتر  لیگ 
سال  مرد  عنوان  به  شما  بازیکنان 

انتخاب نشوند.
فاتح  لیورپول  امسال  پس 

لیگ می شود و قطعا یک بازیکن 
را  سال  بازیکن  عنوان  لیورپول 
بار  چهار  ما  کرد.  خواهد  کسب 
همین  با  و  شدیم  لیگ  قهرمان 
احترام با ما رفتار نشد. سال اول که 
ما با پپ گواردیوال فاتح لیگ برتر 
شدیم، عملکرد کوین دی بروین 
باور نکردنی بود و آنها جایزه را 
کانته(  )انگولو  بازیکن دیگری  به 
عنوان  یک  ما  ساله  همه  دادند. 
بزرگ کسب می کنیم و جایزه به 
بازیکن دیگری داده می شود. این 
مسائل به ما بستگی ندارد، اما ما به 

راهمان ادامه می دهیم."

لغو مسابقات ورزشی در سرزمین چکمه؛
کرونا حاال یقه ایتالیا را گرفت!

نیز  ایتالیا  به  حاال  کرونا 
برخی  لغو  موجب  و  رسیده 

مسابقات ورزشی شده است.
از  بسیاری  مانند  نیز  ایتالیا 
کشورهای دیگر در سراسر جهان 
و  شده  کرونا  ویروس  درگیر 
لغو تعداد زیادی  از  اخبار حاکی 
این  در  ورزشی  مسابقات  از 
انتشار  از  جوگیری  برای  کشور 
این ویروس واگیردار بوده است. 
روز  در  ایتالیا  شمال  در  مقامات 
جمعه دستور دادند مدارس، کافه 
اماکن عمومی در 10  ها و سایر 
شهر در پی شناسایی موارد جدید 

ابتال ویروس کرونا تعطیل شود.
این مقامات در یک کنفرانس 
پنج  که  کردند  اعالم  مطبوعاتی 
پزشک و 10 نفر از مردمان عادی 
اند.  داشته  مثبت  آزمایش  جواب 
نفر خواسته  هزار   50 از  بیش  از 
تعیین  مناطق  در  تا  است  شده 
همچنین  بمانند،  خانه  در  شده 

از  عمومی  های  فعالیت  کلیه 
جمله جشن های کارناوال، کلیسا 
و رویدادهای ورزشی تا یک هفته 

لغو شده است.
 42 کنون  تا  ترتیب  بدین 
های  رشته  در  ورزشی  مسابقه 

مختلف از جمله فوتبال و والیبال 
رسد  می  نظر  به  اما  شده،  لغو 
عموم آنها مربوط به ورزش های 
لومباردی  منطقه  در  آماتوری 
بوده و هنوز خبری در خصوص 
آ  سری  های  بازی  لغو  احتمال 

کنته،  مخابره نشده است. جوزپه 
شد  مدعی  ایتالیا  وزیر  نخست 
است"،  کنترل  تحت  چیز  "همه 
و تاکید کرد که دولت " ضریب 
احتیاط بسیار باالیی را حفظ می 

کند".
شد  تعطیل  که  شهری  اولین 
بر  بالغ  جمعیتی  با  بود  کودونا 
آن سه  در  داشته و  نفر  15 هزار 
نفر از جمله یک مرد 38 ساله و 
باردار  ماهه  هشت  که  همسرش 
داشتند.  مثبتی  آزمایش  است، 
جواب آزمایش سه نفر دیگر نیز 
و  بوده  مثبت  آزمایش  اولین  در 
قطعی  نتایج  منتظر  پزشکان  حاال 

هستند.
مدعی  ایتالیایی  های  رسانه 
شدند که اوایل این ماه، مردی که 
در ماه جنوری به چین سفر کرده 
اگر  آنفلوانزا داشته و  بود، عالئم 
چه ابتدا آزمایش او منفی بوده، اما 
حاال در بخش مراقبت های ویژه 

قرار دارد.
مقامات  اعالم  براساس 
 250 حدود  لومباردی،  منطقه 
به  بودن  مشکوک  دلیل  به  نفر 
و  شده  قرنطینه  کرونا  به  ابتال 
نیز  یونیلور  کارگران  از  نفر   60
اند.  گرفته  قرار  آزمایش  مورد 
ونتو  شهردار  زایا،  لوکا  همچنین 
ساله   67 و   78 مرد  "دو  گفت: 
مثبت  آزمایش  پادوا،  نزدیکی  در 
اند. قرار است یک فضای  داشته 
روستا  اطراف  در  بهداشتی  بسته 
فضاهای  به  دسترسی  و  شده  بنا 

عمومی قطع شود."
شیوع بیماری کرونا که از ماه 
کشته  موجب  شده  آغاز  دسامبر 
شدن بیش از 2200 نفر و ابتالی 
بیش از 75 هزار نفر در چین شد. 
بهداشت  سازمان  اعالم  براساس 
آلوده  نفر  از 1150  بیش  جهانی، 
این ویروس شده اند و 8 نفر نیز 
در 26 کشور دیگر جان باخته اند.



محمدناصر تیموری، 
مسئول دادخواهی و 
ارتباطات دیدبان شفافیت 
افغانستان اما عمده ترین 
مشکل در بهبودنیافتن 
کیفیت خدمات مخابراتی، 
انجام ندادن درست 
مسئولیت های اداره ی اترا 
می داند. به گفته ی او، این 
اداره یک نهاد نظارتی و 
انتظامی است که به دلیل 
عدم استقاللیت روند 
کارش با مشکلی مواجه 
بوده است.

بی جاشدگان بیش تر 
در معرض تهدید جدی 
ویروس کرونا به دلیل 
دسترسی نداشتن به 
بهداشت الزم و تغذیه 
درست قرار دارند. زرمینه 
الکوزی، وارسی کننده 
ریاست مهاجرین و 
عودت کنندگان هرات 
به روزنامه اطالعات روز 
می گوید که نهادهای 
کمک کننده ی خارجی 
هفته ای تحت نام 
»جلوگیری از سرایت 
ویروس کرونا« در 
کمپ های بی جاشدگان 
داخلی برنامه های 
آگادهی دهی خواهند 
داشت. 

ده ماه پیش، ساعت حدودا 10 قبل ازظهر گروهی از دزدان در بازار 
کارته سخی با هم درگیر می شوند. حسین علی 45 ساله در همان 
نزدیکی مصروف خرید بوده است. در آن هنگام تیر دزدان به خطا یا 
عمد به زانوی پای راست حسین علی اصابت می کند؛ تنها کارگر یک 

خانواده ی ده نفره که در خانه ی اجاره ای زندگی می کند.

با  وزیر صحت عامه کشور  فیروز،  فیروزالدین  نگرانی  این  در پی 
رؤسای صحت عامه والیت های هرات، فراه، نیمروز و قندهار در مورد 
پیش گیری از ویروس کرونا از طریق ویدیوکنفرانس صحبت کرده 
است. آقای فیروز بر تقویت برنامه های آگاهی دهی و نظارت بر ورود 

شهروندان افغان از کشورهای ایران و پاکستان تأکید کرده است.
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واجد روحانی – هرات

شیوع کرونا در ایران، ترس و شایعه در افغانستان؛ 
قیمت ماسک در هرات چهاربرابر شـد

جلسه  به تازگی  دیگر  طرف  از  کنند.  اقدام 
واردکنندگان دارو در هرات برگزار شده و قرار 
است که به زودی نیازمندی هرات به ماسک با 

واردات از کشورهای خارجی تامین شود. 
ماسک  قاچاق  از  تأییدنشده  گزارش های 
ماسک  به  ایران  نیازمندی  بلندرفتن  به دلیل 
والی  معاون  هاشمی،  داوود  اما  دارد.  وجود 
هرات به روزنامه اطالعات روز گفت: »قاچاق 
ماسک تا فعال ثبت نشده و کسی هم در پیوند 
به قاچاق ماسک دست گیر نشده. قاچاق نباید 
وزیر  فیروز،  فیروزالدین  بگیرد.«  صورت 
صحت عامه کشور نیز بر جلوگیری از قاچاق 

ماسک به خارج کشور تأکید کرده است.
بی جاشدگان داخلی در خط مقدم خطر

عودت کنندگان  و  مهاجرین  ریاست  آمار 
هرات نشان می دهد که در این والیت بیش از 
150 هزار خانواده  بی جاشده ی داخلی زندگی 
خانواده های  مردان  زیادی  شمار  می کنند. 
مصروف  ایران  کشور  در  داخلی  بیجاشده 
و  مهاجرین  ریاست  و  هستند  کارگری 
ویروس  انتقال  نگران  هرات  عودت کنندگان 
توسط این شمار از شهروندان به کشور است. 
تهدید  معرض  در  بیش تر  بی جاشدگان 
به دلیل دسترسی نداشتن  کرونا  جدی ویروس 
به بهداشت الزم و تغذیه درست قرار دارند. 
زرمینه الکوزی، وارسی کننده ریاست مهاجرین 
و عودت کنندگان هرات به روزنامه اطالعات 
کمک کننده ی  نهادهای  که  می گوید  روز 
خارجی هفته ای تحت نام »جلوگیری از سرایت 
بی جاشدگان  کمپ های  در  کرونا«  ویروس 
داخلی برنامه های آگادهی دهی خواهند داشت. 
رایگان  امکانات  است  نیاز  کرد  تأکید  او 

در اختیار بی جاشدگان داخلی قرار داده شود.
چه تدابیری روی دست گرفته شده؟

ثبت  به دلیل  هرات  عامه  ریاست صحت 
موارد مثبت ویروس کرونا در شماری از شهر 

ایران، از شهروندان افغان که به تازگی از ایران 
برگشته اند خواسته برای دو هفته از خانه های 
مسئوالن  دیگر،  طرف  از  نشوند.  بیرون  خود 
صحی هرات از مردم خواسته اند که از برگزاری 
با  دست دادن  و  روبوسی  بزرگ،  اجتماعات 
را  دست های شان  و  کنند  پرهیز  دیگر  افراد 

مرتب با آب و صابون بشویند. 
در  که  خواسته  مردم  از  مسئوالن  این 
مشکالت  دیگر  و  سرفه  تب،  عالیم  صورت 

تنفسی به مراکز صحی مراجعه کنند.
بر بنیاد اطالعات صحت عامه هرات، 12 
کارمند صحی در مرز اسالم قلعه، دو تن در 

نیز در میدان هوایی  تیم  مرز تورغندی و دو 
هرات به دلیل غربال گری مسافران که از ایران 

به افغانستان می آیند، مستقر شده اند. 
عامه  صحت  رییس  تمنا،  عبدالحکیم 
که  اطالعات روز می گوید  روزنامه  به  هرات 
هرات  به  قلعه  اسالم  مرز  از  که  کسانی  تمام 
می شوند:  بررسی  موقعیت  سه  در  می آیند، 
»تیم های صحی این افراد را تب سنجی می کنند 
کرونا  مریضی  عالیم  مورد  در  آن ها  از  و 
می پرسند و بیش تر به برگشت کنندگان از ایران 
آگاهی می دهند، تا با مردم کم تر تماس برقرار 
کنند.« او از شهروندان کشور می خواهد که در 
صورت بروز عالیم ویروس کرونا با مسئوالن 

صحی ارتباط برقرار کنند. 
150 بستر آماده

مسئوالن صحی هرات می گویند که برای 
درمان بیماران احتمالی ویروس کرونا، در یکی 
از شفاخانه ها 150 بستر در نظر گرفته شده، 
اما هنوز شفاخانه ای مشخص نشده است. در 
حوزوی  شفاخانه  در  نیز  بستر   33 این،  کنار 
بیماران  از  مراقبت  و  درمان  برای  هرات 
احتمالی ویروس کرونا اختصاص یافته است. 
هرات  عامه  صحت  رییس  تمنا،  عبدالحکیم 
کرونا  ویروس  مثبت  واقعه های  اگر  می گوید 
زیاد شود، یک بخش از شفاخانه حوزوی را 
کرونا  ویروس  به  را  آن  و  می کنند  رخصت 
که  است  این  ما  »پالن  می دهند:  اختصاص 
بیش تر شد،  مثبت  واقعات  نکرده  اگر خدای 
را  هرات  حوزوی  شفاخانه  مریض های  تمام 
رخصت و بسترها به مریضان کرونا اختصاص 

می دهیم.«
درخواست همکاری از مردم

عامه ی  صحت  وزیر  فیروز،  فیروزالدین 
کشور ویروس کرونا را یک تهدید جدی برای 
تمام بشر دانسته و از مردم خواسته است که 
این وزارت را در راستای آگاهی دهی در مورد 
عالیم و چگونگی پیش گیری از ویروس کرونا 

همکاری کنند.
)شنبه،  روز  را  این خواست  فیروز  آقای 
شفاخانه ها  رییسان  با  دیداری  در  حوت(   3
عرضه  تطبیق کننده ی  مؤسسات  نمایندگان  و 

خدمات صحی در کابل مطرح کرده است.
گفته  اعالمیه ای  در  عامه  وزارت صحت 
است که در این دیدار در مورد پیش گیری و 
کنترل ویروس کرونا بحث شده است. وزیر 
صحی  مسئوالن  به  دیدار  این  در  صحت 
راستای  در  را  اقدامات جدی  تا  داده  هدایت 
جلوگیری و کنترل ویروس کرونا روی  دست 

بگیرند.
و  رییسان  به  همچنان  فیروز  آقای 
عرضه  تطبیق کننده ی  مؤسسات  نمایندگان 
خدمات صحی هدایت داده تا مراکز صحی را 
با موادهای ضدعفونی کننده و ضروریات اولیه 

بیش تر مجهز کنند.
وزیر صحت عامه از آنان همچنان خواسته 
را  آگاهی دهی  آموزشی  برنامه های  که  است 
برای کارمندان صحی را بیش تر تقویت کرده و 
به آنان بیاموزانند که چگونه از خود و مریض 

در برابر ویروس کرونا حفاظت کنند.
ویروس کرونا نخستین بار حدود دو ماه 
پیش از شهر ووهان چین شیوع پیدا کرد و تا 
به 30 کشور  نزدیک  به شمول چین در  کنون 
جهان به ثبت رسیده است. شمار مبتالیان به 
این ویروس در چین به بیش از 76 هزار نفر 
و آمار مرگ و میر آن هم به بیش از دوهزار و 

300 نفر رسیده است.

ایران و افغانستان مرزهای طوالنی با هم 
گذرگاه  و  هرات  در  قلعه  اسالم  مرز  دارد. 
پررفت وآمدترین  از  نیمروز  والیت  در  میلک 
مرزهای افغانستان است که روزانه هزاران نفر 
از این دو مرز در رفت وآمد هستند. با شیوع 
سرایت  خطر  زنگ  ایران،  در  کرونا  ویروس 
به  کشور  غربی  والیت های  به  ویروس  این 
صدا درآمده است. هرچند تا کنون موارد مثبت 
والیت های  از  یک  هیچ  در  کرونا  ویروس 
هم مرز با ایران به صورت رسمی به ثبت نرسیده 
است، اما شهروندان هرات نگران سرایت این 

ویروس به افغانستان اند. 
تا  روزانه  مرزی  مسئوالن  گفته ی  به 
و  قلعه  اسالم  گذرگاه های  از  نفر  چهارهزار 
میلک به افغانستان می آیند که از میان دوهزار 
نفر از مرز اسالم قلعه یا به هرات می آیند یا از 

این والیت به ایران سفر دارند.
در پی این نگرانی فیروزالدین فیروز، وزیر 
عامه  صحت  رؤسای  با  کشور  عامه  صحت 
نیمروز و قندهار در  والیت های هرات، فراه، 
طریق  از  کرونا  ویروس  از  پیش گیری  مورد 
ویدیوکنفرانس صحبت کرده است. آقای فیروز 
بر تقویت برنامه های آگاهی دهی و نظارت بر 
و  ایران  کشورهای  از  افغان  شهروندان  ورود 
پاکستان تأکید کرده است. وزیر صحت عامه 
در  بررسی کننده  تیم های  باید  که  داده  دستور 
بنادر بیش تر شود و مواد محافظتی، ضدعفونی 
میدان های  و  بنادر  به  نیاز  مورد  مواد  دیگر  و 

هوایی برده شود.
اصظرار  والیتی  عالی  کمیته  شنبه،  روز 
ریاست  به  کرونا  ویروس  با  مبارزه  به خاطر 
برگزار  هرات  والی  معاون  هاشمی،  داوود 
روز  اطالعات  روزنامه  به  هاشمی  آقای  شد. 
دو  کمیته،  این  فعالیت  بر  افزون  که  می گوید 
کمیته فرعی عملیاتی و آگاهی دهی نیز در مورد 
ویروس کرونا به کار آغاز کرده است. بر مبنای 
طرح کمیته عالی والیتی اصظرار قرار است که 
سطح  در  کرونا  مورد  در  آگاهی دهی  کارزار 
شهر، ولسوالی ها و مناطق اسکان بی جاشدگان 

داخلی شدت یابد. 
باید  که  دارد  تأکید  هرات  والی  معاون 
افراد مصاب به ویروس کرونا در نقطه مرزی 
یا میدان هوایی هرات شناسایی شوند تا جلو 

سرایت کرونا به هرات گرفته شود.
به  سفرش  در  عامه  صحت  وزیر  قبال 
هرات گفته بود که پنج میلیون دالر امریکایی 
از سرایت ویروس کرونا در  برای جلوگیری 
اما  رسید.  خواهد  مصرف  به  کشور  سراسر 
کنون  تا  که  می گویند  هرات  مسئوالن صحی 
هیچ بودجه ی ویژه برای مبارزه با پیش گیری 
از سرایت ویروس کرونا به هرات نیامده است. 

رد یک شایعه
روز شنبه یک رسانه از قول والی هرات 
هرات  در  کرونا  ویروس  مثبت  مورد  یک  از 
در  هرات  محلی  مقام های  اما  داد،  گزارش 
این  روز،  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو 
والی  مطبوعاتی  دفتر  کرده اند.  رد  را  موضوع 

»ادعای  است:  گفته  شایعه  این  رد  با  هرات 
مثبت  واقعه  یک  ثبت  بر  مبنی  رسانه،  یک 
ندارد.«  حقیقت  هرات  در  کروونا  ویروس 
نوشته  او  از قول  دفتر مطبوعاتی والی هرات 
ثبت  به  هرات  در  مثبت  مورد  هیچ  که  است 
روی  جدی  پیش گیرانه  تدابیر  اما  نرسیده، 
دست گرفته شده است: »تا اکنون هیچ واقعه ای 
مثبت ویروس کرونا در هرات مشاهده نشده، 
ولی تدابیر جدی پیش گیرانه از انتقال احتمالی 
والیت  هوایی  و  زمینی  مرزهای  در  ویروس 

هرات روی دست گرفته شده است.«
انتانی  بخش  مسئول  وسیم،  سیدابراهیم 
شفاخانه حوزوی هرات به روزنامه اطالعات 
روز گفت که یک زن جمعه شب، 2 حوت در 
زایشگاه هرات سرما خوردگی داشته است، اما 
تحقیقات نشان داده است که به ویروس کرونا 

مبتال نبوده است.
قیمت ماسک چهاربرابر شده است

اتحادیه  رییس  شیرزاد،  عبدالکریم 
روزنامه  به  هرات  در  دارو  واردکنندگان 
عدد   50 بسته  هر  می گوید  روز  اطالعات 
ماسک از 120 افغانی به 400 افغانی افزایش 
انتقال  را  افزایش  این  دلیل  او  اما  است.  یافته 

ماسک به مرکز کشور می داند. 
نگرانی  جای  می گوید  شیرزاد  آقای 
شرکت های  به زودی  که  است  قرار  و  نیست 
ساخت دارو و تجهیزات طبی به تولید ماسک 


