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سه شنبه  ۶ حوت ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۹۱۵

بی اعتنایی و انکار خطر، 
گسترش کرونا را 
بیش تـر می کند

ویروس جدید  سرایت  زنگ خطر 
درآمد.  صدا  به  افغانستان  در  کرونا 
در  کرونا  ویروس  به  مشکوک  نفر  سه 
هرات شناسایی شده است. این سه نفر 
را  ایران  به  سفر  سابقه ی  که  کسانی اند 
به تازگی  که  نیز  دیگر  نفر  داشته اند. ۳۶ 
قرنطینه  در  برگشته    ایران  قم  شهر  از 
این  می رسد  به نظر  می شوند.  نگهداری 
است.  رسیده  افغانستان  به  ویروس 
نگرانی  که از قبال وجود داشت، متاسفانه 
نتوانست  حکومت  پیوست.  واقعیت  به 
مرزهای کشور را به درستی غربال گری 
ایمنی،  و  حفاظتی  سیستم های  کند. 
مرزهای هوایی و زمینی کشور در برابر 
ورود این ویروس به داخل، عمال ناتوان 

بوده است. 
به  کرونا  ویروس  که  اکنون 
همه  که  است  الزم  رسیده،  افغانستان 
برای پیش گیری از گسترش این ویروس 
ویروس  از  ناشی  بیماری  شوند.  بسیج 
است  نگران کننده  دلیل  این  به  کرونا 
به طور  و  بوده  ساری  ویروس  این  که 
افغانستان  می یابد.  گسترش  تصاعدی 
در جمع کشورهای به شدت دارای نظام 

بهداشتی ضعیف است...

۲ ۲

ترمپ: 

اجرای طرح کاهش خشونت موثر تمام شود، 
توافق نامه با طالبان را خودم امضا می کنم

حمله ارتش اسراییل به 
مواضع »جهاد اسالمی« 
در سوریه پس از حمالت 

راکتی از غزه
ارتش  هوایی  نیروی  روز:  اطالعات 
مواضع گروه  به  را  اسراییل حمالتی 

جهاد اسالمی در...
۶

ترمپ در دیدار از 
هند، این کشور را 

»شگفت انگیز« خواند
ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
رییس جمهوری ایاالت  متحده امریکا 

در نخستین دیدار...
۶

رکورد خارق العاده کاوانی 
با پیراهن پاری سن ژرمن

ادینسون کاوانی، ستاره اروگوئه ای پاری 
سن ژرمن با گلزنی در پیروزی 4-۳ این 

تیم مقابل بوردو به...

رئال مادرید هنوز نتوانسته است پس 
مشکل  پرتگالی  مهاجم  جدایی  از 

گلزنی اش را حل کند...

بدون رونالدو 
بهشتی وجود ندارد

۷

۷

هدف مشترک ترمپ و طالبان بن بست کالفه کننده؛ 
چرا غنی ایاالت متحده را 

غافل گیر کرد؟ اگر  که  گفته  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
می شد،  تطبیق  درست  کمیسیون  این  فیصله های 
کمیسیون  می شد.  باطل  رای  هزار   80 تا   ۶5
مستقل انتخابات در واکنش به کمیسیون شکایات 
انتخاباتی گفته که »فیصله ی شما از اول نادرست 
تطبیق  درست  رقم  چه  را  نادرست  فیصله  و  بود 

کنیم؟ شما باید اول مشخص می کردید که...

اطالعات روز: حدود یک هفته پس از اعالم 
دادن  و  ریاست جمهوری  انتخابات  نهایی  نتایج 
سوی  از  غنی  محمداشرف  به  انتخاباتی  وثیقه ی 
مستقل  کمیسیون  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
این  فیصله های  که  می گوید  انتخاباتی  شکایات 
تطبیق  انتخاباتی  طرزالعمل های  مطابق  کمیسیون 

نشده است.
کمیسیون  معاون  عظیمی،  دین محمد  مولوی 

شکایات انتخاباتی دیروز...

اگر و مگرهای 
بزرگان مملکت | طنز

کمیسیون های انتخاباتی 
حرف های جنجالی شان را 

پس گرفتند

نیازی به شرح بحران تمام عیاری که درگیر آن شده ایم 
نیست. هیچ کس نمی تواند انکار کند که افغانستان نزدیک به 
دو دهه ی گذشته با بحرانی چنین عمیق، چندالیه و گسترده 

مواجه نشده بود.
و  یابد  خشونت  کاهش  بود  قرار  که  هفته ی  یک  در 
آرامی  هفته هم شده طعم  یک  برای  ما  رنج کشیده ی  مردم 
و امنیت را بچشند، اما متأسفانه مشکالت ناشی از نتیجه ی 
اعالم نتیجه انتخابات، مردم ما را بیش از هر زمان دیگری در 

سراسر کشور نگران کرد.
مشابهی  نسبتا  در شرایط  افغانستان  نیز  در سال ۲0۱4 
وقت  خارجه  وزیر  میانجی گری  با  سرانجام  و  گرفت  قرار 
دلیل  این  به  موقتا  می گویم  این که  شد.  حل  موقتا  آمریکا، 
مرحله  همان  به  دوباره  سال  پنج  از  بعد  حاال  که  است 

رسیده ایم...

۵ ۴ ۳

۳

۴

ایاالت  از ۱9 سال جنگ،  پس  هفته ی جاری،  شنبه ی 
را  خشونت«  »کاهش  هفت روزه  دوره ی  طالبان  و  متحده 
شروع کردند؛ تالش آزمایشی به هدف آتش بس قسمی. آن ها 
گفته اند که در صورت موفقیت این آزمایش، ۲9 فبروری را 
برای برگزاری مراسم امضای توافق نامه  تعیین کرده اند. پس 
از امضای توافق نامه بین ایاالت متحده و طالبان، قرار است 

مذاکرات گسترده تر صلح آغاز شود.
طالبان دلیل خوبی دارند تا به وعده ی خود عمل کرده 
و عملیات های تهاجمی شان را برای یک هفته متوقف کنند؛ 
آن  این که، در چارچوب توافق پیشنهادی، ایاالت متحده تا 
را  خود  سرباز  ۱۲هزار  حدودا  یک-چهارم  امسال  تابستان 
طالبان  این هدف مشترک  کرد.  افغانستان خارج خواهد  از 
به  دارد  که  ادعا  این  با  که  است  ترمپ  رییس جمهور  و 
پایان می دهد، می خواهد  متحده  ایاالت  طوالنی ترین جنگ 

دوباره رییس جمهور شود...

تشکیل حکومت مصالحه ملی؛ 
راه بیرون رفت از بحران جاری

اواسط هفته ی گذشته، وقتی به محض برگشت اشرف 
مستقل  کمیسیون  کابل،  به  مونیخ  امنیتی  کنفرانس  از  غنی 
شتاب زده  را  ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجه ی  انتخابات 
خورد.  کلید  افغانستان  در  دشوار  بن بست  یک  کرد،  اعالم 
به عنوان  غنی  محمداشرف  اعالم شدن  از  پس  ساعاتی 
برنده ی انتخابات، عبداهلل عبداهلل، به همراه متحدان سیاسی-
انتخاباتی اش، در فاصله ی یک کیلومتری ارگ، اعالم پیروزی 
کرد و گفت نتیجه ی غیرشفاف و پر از تقلب را نمی پذیرد 
اعالم  طالبان  داد.  خواهد  تشکیل  همه شمول  حکومت  و 
پیروزی غنی را به تمسخر گرفت و آن را مانعی برای صلح 

افغانستان تفسیر کردند.
در طول دست کم شش ماه گذشته، مواضع و نقشه های 

رییس جمهور غنی در مورد صلح و...



صفحه ویـژه جـوانان
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دشوار  آن  شیوع  از  جلوگیری  بنابراین، 
امکاناتی  نه  افغانستان  زیرا  بود.  خواهد 
توان  هم  نه  و  دارد  اختیار  در  زیادی 
مقابله  ویروس  این  با  بتواند  که  چندانی 
صحی  سیستم   که  کنیم  قبول  باید  کند. 
و  بیماران  جداکردن  به  قادر  ما  کشور 
تماس  بیماران  با  که  کسانی  ردیابی 
نگرانی  بزرگ ترین  نیست.  داشته اند، 
این  مهار  برای  این است که هنوز راهی 
ویروس به دست نیامده است. کشورهای 
و  سختی  به  قوی  بهداشتی  نظام  با 
ویروس  این  شیوع  شده  موفق  دشواری 
با  افغانستان  کنند.  مهار  حدودی  تا  را 
گذرگاه  از  تنها  دارد.  طوالنی  مرز  ایران 
در  نفر  هزار  دو  تا  روزانه  قلعه  اسالم 
میزان  به  توجه  با  هستند.  رفت وآمد 
میان  اقتصادی  و  توریستی  مراودات 
رفت وآمدهای  به ویژه  افغانستان  و  ایران 
صورت  قم  شهر  به  که  گسترده ای 
بیش تری  افراد  این که  امکان  می گیرد، 
آلوده به این ویروس وارد افغانستان شده 
وضعیت  چنین  در  دارد.  وجود  باشند، 
بی اعتنایی  سیاست  نباید  نهادهای صحی 
هشدار  بگیرند.  دست  روی  را  انکار  و 
به عنوان  باید  افغانستان،  به  کرونا  ورود 
امنیت ملی، در دستور  یک تهدید جدی 
و  انکار  سیاست  زیرا  گیرد.  قرار  کار 
کرونا  ویروس  گسترش  خطر  بی اعتنایی 

را بیش تر می کند. 
در  ویروس  این  شیوع  زمان  از 
حکومت  اقدامات  دیگر،  کشورهای 
چند  به  بوده  محدود  کنون  تا  افغانستان 
اقدام پیش پاافتاده، از جمله غربال گری در 
شناسایی  اما  هوایی.  میدان های  و  مرزها 
در  کرونا  ویروس  به  مشکوک  نفر  سه 
هرات نشان می دهد که مرزهای کشور به 
درستی غربال گری نشده است. نیاز است 
واقعیت  روی  از  حکومت  اقدامات  که 
باشد. با توجه به ضعف سیستم خدمات 
صحی کشور، دولت باید در اسرع وقت 
شیوع  کنترل  برای  کافی  و  جدی  تدابیر 
را  این ویروس  از گسترش  و جلوگیری 
دریافت  برای  تالش  بگیرد.  دست  روی 
و  کشورها  دیگر  از  صحی  کمک های 
تجهیز  برای  جهانی  بهداشت  سازمان 
کرونا  برابر  در  کشور  صحی  سیستم 
قرار  آماده باش  مرحله ی  در  و  آغاز  باید 
بگیرد. وگرنه هر روز که بگذرد وضعیت 
به صورت رسمی  بدتر می شود. هنوز که 
سرایت ویروس کرونا به افغانستان تأیید 
نشده و صرف سه نفر مشکوک در هرات 
در  ماسک  قیمت  اما  شده،  شناسایی 
هرات و کابل شدیدا افزایش یافته است. 
مدیریت  صحت  وزارت  که  است  نیاز 

وضعیت را روی دست بگیرد. 
است.  مردم  ماجرا  این  دیگر  طرف 
شهروندان باید به توصیه های صحی عمل 
نشستن،  حکومت  انتظار  در  تنها  کنند. 
رفتن به کام مرگ است. به ویژه در شرایط 
از  ناشی  سیاسی  بن بست  که  کنونی 
انتخابات ریاست جمهوری و آغاز کاهش 
امضاشدن  برای  هفت روزه  خشونت 
و  اجتماعی  توجهات  تمام  صلح،  توافق 
است.  کرده  معطوف  خود  به  را  سیاسی 
رفتارهای  باید  مردم  دلیل  همین  به 
پیش گیرانه را جدی بگیرند. تا جایی که 
احتمالی  خطر  از  را  خود  است  ممکن 
بهداشتی  توصیه های  و  نگهدارند  دور 
حکومت  مسئولیت  بگیرند.  جدی  را 
این است که کارزار اطالع رسانی در  نیز 
برای  صحی  ابتدایی  توصیه های  مورد 
به صورت  ویروس  شیوع  از  جلوگیری 
انجام  هماهنگ  و  سازمان یافته  گسترده، 
مورد  در  افغانستان  مردم  آگاهی  دهد. 
است.  ضعیف  متأسفانه  بهداشتی  مسایل 
نشود،  مدیریت  درست  وضعیت  اگر 
بسیار  را  وضعیت  شایعه  است  ممکن 
بسیار  در  دیگر،  طرف  از  کند.  پیچیده تر 
از نقاط کشور مردم به اولیه ترین نیازهای 
این  روی  ندارند.  دسترسی  صحی 
واقعیت ها است که رسیدن ویروس کرونا 
به افغانستان جای نگرانی دارد. بنابراین، 
و  صحی  نهادهای  شهروندان،  حکومت، 
ویروس  این  گسترش  با  مبارزه  در  همه 

بسیج شوند.
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اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
غنی از گروه طالبان خواسته است که در 
رابطه به صلح به نتیجه رسیده و به خاطر 
خدمت به »وطن و ملت«، به اراده ی مردم 

تسلیم شوند.
از  شماری  با  دیدار  در  غنی  آقای 
ارگ  در  کشور  متنفذین  و  قومی  بزرگان 
همچنان گفته است که هدف از مذاکرات 
ختم جنگ و تأمین صلح و ثبات دایمی در 
کشور است. به گفته ی او، مردم افغانستان 
دو  آتش بس  در  را  ظرفیت شان  چنانچه 

آماده ی  هم  هنوز  داد،  نشان  پیش  سال 
صلح هستند.

ریاست جمهوری  ارگ  اعالمیه ی  در 
»پیام  است:  آمده  غنی  اقای  از  نقل  به 
رابطه  در  که  است  این  طالبان  برای  من 
به خاطر  و  برسند  نتیجه  به  باید  صلح  به 
اراده ی مردم  به  به وطن و ملت،  خدمت 

تسلیم شوند.«
به  دیدار  این  در  غنی  رییس جمهور 
کرده  اشاره  نیز  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
و گفته است که صالحیت های این هیأت 

است:  افزوده  غنی  آقای  است.  محدود 
باشد،  موجود  هیأت  در  انعطاف  »باید 
موضوعات  به  توجه  با  که  معنی  این  به 
و  می آید  تغییرات  آن  در  نیازمندی ها،  و 

موثریت خواهد داشت.«
او در عین حال تصریح کرده است که 
صلح به تمام مردم افغانستان مربوط است 
و تمام »ملت« و »شخصیت ها« باید در آن 

شامل باشند.
از  بخشی  در  غنی  رییس جمهور 
براساس  که  است  گفته  صحبت هایش 

هدایت او، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 
اجازه ی »استعمال قوه« در برابر اعتراضات 
او،  گفته ی  به  ندارند.  را  تظاهرات  و 
نیروهای امنیتی و دفاعی »سرمایه ی ملی« 
و  کوچک  سیاست های  در  باید  و  اند 

اختالفات دخیل نشوند.
روزهای  در  که  است  حالی  در  این 
و  »ثبات  انتخاباتی  تیم  هواداران  اخیر 
در  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به  همگرایی« 
داشته  گردهمایی هایی  از والیات  شماری 

و از آقای عبداهلل اعالم حمایت کرده اند.

غنی به طالبان: 
به اراده ی مردم تسلیم شوید

و  امنیتی  نهادهای  روز:  اطالعات 
دفاعی افغانستان در یک اعالمیه ی مشترک 
دولتی،  تأسیسات  بر  حمله  که  گفته اند 
مانع  همچنان  و  آن  تخریب  و  غصب 
نهادهای  کار  امور  روند  در  ایجادکردن 
دولتی خیانت ملی و جرم پنداشته می شود.
در اعالمیه ی مشترک نیروهای امنیتی 
حوت(   5 )دوشنبه،  دیروز  که  دفاعی  و 
به  شده،  منتشر  داخله  وزارت  سوی  از 
و  »ثبات  انتخاباتی  تیم  اخیر  اقدامات 

همگرایی« مبنی بر معرفی والیان تازه برای 
شماری از والیات واکنش نشان داده است.
امنیتی  نیروهای  اعالمیه،  از  نقل  به 
چنین  جلو  تا  هستند  موظف  دفاعی  و 
و  امنیتی  نیروهای  بگیرند.  را  اقدامات 
به  تا  شده اند  مکلف  همچنان  دفاعی 
یا  غصب  به  که  کنند  ابالغ  معترضان 
در  نکنند،  اقدام  دولتی  نهادهای  تخریب 
روبه رو  قانونی  جدی  برخورد  با  آن  غیر 

خواهند شد.

انتخاباتی  تیم های  از  اعالمیه  در 
تا در جریان  معترض خواسته شده است 
روشنایی  در  اعتراضی شان  حرکت های 
احکام قانون عمل کرده و از حمل سالح 

خودداری کنند.
است  شده  خواسته  نیز  معترضان  از 
عام المنفعه،  تأسیسات  به  حمله  از  که 
تأسیسات دولتی و تخریب آن خودداری 

کنند.
روزهای  در  که  است  حالی  در  این 

و  »ثبات  انتخاباتی  تیم  هواداران  اخیر 
با  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به  همگرایی« 
والیات  در  گردهمایی هایی  راه اندازی 
از  بغالن  و  پنجشیر  جوزجان،  سرپل، 
تازه  آقای عبداهلل حمایت کرده و والیات 

تعیین شده ی این تیم را معرفی کرده اند.
محلی  ارگان های  مستقل  اداره ی 
و  خوانده  عامه  نظم  را خالف  اقدام  این 
گفته است که با متخلفان برخورد قانونی 

خواهد شد.

نهادهای امنیتی: 
ممانعت از کار نهادهای دولتی خیانت ملی و جرم است

ترمپ: 
اجرای طرح کاهش خشونت موثر تمام شود، توافق نامه با طالبان را خودم امضا می کنم

دوره ی کاهش خشونت از سوی طالبان نقض شود، آنان به 
حمایت از نیروهای افغان از آن دفاع خواهند کرد.

این در حالی است که در نخستین روز کاهش خشونت 
و  پکتیا  و  بلخ  والیت های  در  امنیتی  رویداد  چندین  )شنبه( 

ارزگان گزارش شد.
دو روز پیش که دومین روز کاهش خشونت بود، نیز بر 
یک کاروان اکماالتی نیروهای ارتش در ولسوالی شاه ولیکوت 
والیت قندهار حمله ی مسلحانه و به دنبال آن یک موتر زرهی 

نیروهای ارتش هدف انفجار ماین کنار جاده ای قرار گرفت.
گروه طالبان اما در روز اول کاهش خشونت گفته بود که 
اجرای این طرح تنها در مراکز والیات، قول اردوها و مراکز 
خارجی ها پیشبینی شده و هرگونه شلیک و حمله ی دیگر این 

گروه نباید تخطی حساب شود.

ایاالت  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
طالبان  با  توافق نامه  امضای  که  است  گفته  امریکا  متحده ی 
وابسته به موثریت اجرای طرح کاهش خشونت است و در 
صورتی که این طرح در کمتر از یک هفته موثر تمام شود، 

خودش توافق نامه را امضا خواهد کرد.
)یک شنبه،  پیش  روز  دو  را  اظهارات  این  ترمپ  آقای 
هند  عازم  روزه  دو  یک سفر  برای  آن که  از  پیش  4 حوت( 
شود، در کاخ سفید مطرح کرده است. او در پاسخ به پرسش 
است:  گفته  طالبان  با  توافق نامه  امضای  مورد  در  خبرنگاران 
»اگر در کم تر از یک هفته ی آینده، کاهش خشونت موثر تمام 

شود، نام خود را در آن درج خواهم کرد.«
به گفته ی او، طالبان نیز از جنگ خسته شده اند و خواستار 
توافق هستند. ترمپ به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 

نیز اشاره کرده و گفته است که زمان خروج فرارسیده است.
جنگ  در  درگیر  طرف های  میان  خشونت  کاهش 
افغانستان از ساعت ۱۲ دو شب قبل رسما آغاز شد. پیشتر 
وزارت خارجه امریکا اعالم کرده بود در صورتی که این دوره 
نیز در  امریکا و طالبان  پایان برسد، توافق نامه  به  با موفقیت 

دهم حوت امضا خواهد شد.
دولت افغانستان که در ابتدا مخالف طرح کاهش خشونت 
اکنون گفته است که کاهش خشونت زمینه ی آتش بس  بود، 
دایمی و آغاز گفت وگوی بین االفغانی را فراهم خواهد کرد. 

افغانستان  در  قاطع  حمایت  مأموریت  عمومی  فرمانده 
نیز سه روز پیش اعالم کرد که عملیات نیروهای خارجی و 

نیروهای افغان در برابر طالبان به صفر رسیده است.
اسکات میلر در عین حال تأکید کرده بود در صورتی که 

عیسا قلندر

۲- تشکیل حکومت عکس العملی در برابر حکومت 
افغانستان  فروپاشی  که  است  دیگری  تقلبی خطر جدی 
دخالت  برای  را  زمینه  و  بخشیده  سرعت  را  متحد 
در  شوم  اهداف  دارای  کشورهای  ویران گر  و  مستمر 
افغانستان مساعد خواهد کرد تا جهت رسیدن به اهداف 

استراتژیک شان وارد عمل شوند.
هرکدام  سوی  از  حکومت  اعالم  می بینیم  چنانچه 
را  افغانستان  همگرایی  و  ثبات   یا  دولت ساز  تیم های  از 
بار دیگر به میدان تمام عیار جنگ های نیابتی کشورهای 

منطقه تبدیل خواهد کرد.
نتیجه ی  کنیم،  سنجش  که  مقیاسی  هر  با   -۳
و  ثبات  تیم  اقدام  نیز  و  کمیسیون  سوی  از  اعالم شده 
را  افغانستان  تیم شان  پیروزی  اعالم  بر  مبنی  همگرایی 
داکتر  و  غنی  اشرف  داکتر  بنابراین  می برد،  بن بست  به 
)رییس جمهور  انتخابات  مجریان  منحیث  دو  هر  عبداهلل 
و رییس  اجراییه( از مجراهای قانونی نتیجه ی انتخابات 
را باطل اعالم کنند و عاملین تقلب ها و جرایم انتخاباتی 
به  انتخاباتی  تیم های  دیگر  و  تیم  دو  هر  )از  مشترکا  را 
محکمه  ستره  و  کنند  معرفی  قضایی  و  عدلی  محاکم 
منحیث باالترین مرجع عدلی با درک وضعیت گذشته و 
پیش آمده در افغانستان، یک ملت غیور ولی زجرکشیده 
را با بطالن نتیجه ی انتخاباتی که در آن کم تر از یک و نیم 
میلیون نفر شرکت کردند، از ورطه هالکت نجات دهد.

)احزاب و جریان های سیاسی،  4- همه ی طرف ها 
ارگ و ریاست اجراییه( با در نظر داشت نابه سامانی ها و 
امروز  افغانستان  نیازهای  ناکامی های 40 سال گذشته و 
با طرح یک  تیم باصالحیتی را تشکیل دهند و آن ها را 
آجندای مورد توافق همه، برای گفت وگوهای ملی صلح 

و تشکیل حکومت »مصالحه ملی« آماده کنند.
پانزده  حداکثر  مذاکره کننده  باصالحیت  اعضای 
جمهوری  دولت  مدافع  و  نماینده  منحیث  و  باشند، 

اسالمی افغانستان با طالبان گفت وگو کنند.
انتخابات، آن عده  نتایج  با اعالم بطالن  5- همزمان 
طالبانی که خود را افغان مي دانند و از افغانستان هستند، 
اعالن آتش بس فوری و سرتاسری کنند و آماده شوند تا 
هیأت مذاکره کننده از اعضای مستقل خود را به یکی از 

والیات افغانستان بفرستند.
داشت  نظر  در  با  بین االفغانی  صلح  مذاکرات   -۶
تقاضای  و  ملت  همه ی  خواست  گذشته،  تلخ  تجارب 
از  افغانستان  نجات  مورد  در  افغانستان،  جدید  نسل 
بحران 40 ساله باشد و تمامی مسایل مورد مناقشه بدون 
عجله و فشار بیرونی یا حکومتی، به بحث گرفته شود. 
ابهام در هر مسأله ای می تواند زمینه ساز یک بحران دیگر 
باشد. عجله در نتیجه مذاکرات ممکن است بسیاری از 
مسایل پیچیده را حل نشده بگذارد و مذاکرات در بیرون 
ممکن است گروه مذاکره کننده را تحت فشار این یا آن 
کشوری که به نحوی طرف منازعه افغانستان بوده است، 

قرار دهد.
شورای  مستقیم  نظارت  تحت  مذاکرات  این   -٧

امنیت سازمان ملل متحد دایر شود.
8- امنیت والیت میزبان مذاکره در جریان مذاکرات 
امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  سوی  از  مشترک  به طور 
طالبان  محلی  نیروهای  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

گرفته شود.
9- مجلس مذاکرات صلح، طرح تشکیل »حکومت 
الزم  مشوره های  اخذ  از  بعد  و  ارایه  را  ملی«  مصالحه 

این  فیصله های  اگر  که  گفته  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
کمیسیون درست تطبیق می شد، ۶5 تا 80 هزار رای باطل می شد. 
شکایات  کمیسیون  به  واکنش  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
فیصله  و  بود  نادرست  اول  از  »فیصله ی شما  که  انتخاباتی گفته 
نادرست را چه رقم درست تطبیق کنیم؟ شما باید اول مشخص 
می کردید که ما ۶5 هزار را باطل کنیم یا 80 هزار را؟« کمیسیون 
»آره  که  گفته  انتخابات  کمیسیون  جواب  به  انتخاباتی  شکایات 
آره، شما اگر انتخابات را درست برگزار می کردید، هیچ کدام این 
جنجال ها را نداشتیم.« کمیسیون انتخابات به کمیسیون شکایات 
در  کمیشنری  کرسی  نامزد  ما  که  روزی  از  شما  »اگر  که  گفته 
حرف  این  می داشتید،  خبر  ما  کمیشنرشدن  از  شدیم  کمیسیون 
چرا  داریم،  خبر  »ما  که  گفته  شکایات  کمیسیون  نمی گفتید.«  را 
همان چیزها که به شما گفته شده به ما هم گفته شده.« کمیسیون 
انتخابات در پاسخ به کمیسیون شکایات گفته که »نخیر! گپایی که 
به ما گفته شده اگر به شما گفته می شد، ما را مالمت نمی کردید 
و اصال بحث ابطال آرا را به میان نمی آوردید.« کمیسیون شکایات 
در پاسخ گفته که »به قرآن مجید قسم که همان گپ ها به ما هم 
گفته شده، اما مجبوری بدچیز است، هدف ما این نبود که شما را 
مالمت کنیم، هدف ما این بود که به این طرف نشان بدهیم که ما 
زحمت خود را کشیدیم، اما نشد.« کمیسیون انتخابات در پاسخ 
گفته که »اگر شما غیرت می داشتید برای به دست آوردن دل هر دو 
طرف تالش نمی کردید، یک طرف را محکم بگیرید. کمیسیون 
هیچ وقت حرف  باید  کنیم  منطقی بحث  اگر  که  گفته  شکایات 
از غیرت نزنیم، چرا که حاال زمان شاهی نیست که زغال فروش 
خودش را در آیینه نبیند و نفهمد که چقدر سیاه شده.« کمیسیون 
انتخابات گفته که »اگر دوره شاهی هم می بود، هیچ بالی ما را 
این  به  بحث  اگر  که  گفته  کمیسیون شکایات  نمی توانستید.  غم 
شد.«  خارج خواهند  مباحثه  دور  از  آن ها  کند،  پیدا  ادامه  شکل 
پناه  ندارید،  را  بحث  »اگر حوصله  که  گفته  انتخابات  کمیسیون 

تان به خدا.«
بزرگان  از  این بگومگوی هر دو کمیسیون، تعدادی  از  بعد 
ادامه  ذیل  شکل  به  بحث  این  و  شدند  بحث  وارد  نیز  مملکت 

پیدا کرد.
جنجال  اگر  و  شود  بزرگ  جنجال  اگر  گفت  کرزی  حامد 
اتمر  »تباه« خواهد شد. حنیف  پیدا کند، مردم  ادامه  بزرگ شده 
گفته که »کرزی صاحب اگر در تحلیل اوضاع مملکت با مشکالت 
مواجه شدی خبر بده که برایت یک نسخه از جنجال های گذشته 
را پرنت بگیرم.« استاد سیاف گفته که اگر امریکا تا حاال موضع 
به وجود  مشکالت  این  می گرفت،  انتخابات  قبال  در  مشخص 
نمی آمد. کریم خرم گفته که اگر مداخالت امریکایی ها نمی بود، 
اصال انتخابات برگزار نمی شد و این جنجال ها هم پیش نمی آمد. 
جمعیت  کنار  از  خدازده ها  بعضی  »اگر  که  گفته  قانونی  یونس 
قرت کشیده کنار اتمر و از آن جا کنار غنی قرت نمی کشید، داکتر 
عبداهلل تا کنون در بلخ هم والی تعیین کرده بود.« عطامحمد نور 
گفته که »بعضی ها پیش از من قرت زده و کنار اتمر رفته بودند 
و اگر من تا کنون والی بلخ بودم، داکتر عبداهلل نه که پدرش هم 
غنی  اگر  که  گفته  دوستم  جنرال  نمی توانست.«  تعیین  نو  والی 
»ما  نشد  اگر  اما  خوب،  که  شد  بیرون  ارگ  از  خودش  پای  با 
گفت  عبداهلل  داکتر  می دهیم.«  تشکیل  حکومت  خودمان  پای  با 
او  از  »ما  می کند،  تشکیل  تحلیف  کمیسیون  غنی  اشرف  اگر  که 
ما  کرد،  معرفی  کمیسیون  در  نفر  ده  اگر  او  داریم؟!  کمی  چه 
انشاءاهلل سی نفر معرفی می کنیم.« کریم خلیلی گفته که اگر سرور 
دانش از حرف ها و خواست های او اطاعت می کرد، او اکنون با 
کاروان پیروز یک جا بود. محمد محقق گفته که »اگر جلو تقلب 
چرا  بنشینیم،  نباید  هم  خود  ارجمندان  امید  به  نگیریم،  حاال  را 
که سال های بعد به پسران ما خواهند گفت که برو بچیم تو بچه 
فالنی هستی، پدرت که نتوانست تو هم نمی توانی.« اشرف غنی 
گفته »اگر در پنج سال گذشته روزانه ۱۶ ساعت کار می کردم، در 
پنج سال آینده روزانه ۱٧ ساعت کار خواهم کرد.« امراهلل صالح 
دادستانی  طریق  از  را  خود  مخالفان  حساب  به زودی  اگر  گفته 
کل نرسد، به دانش دوم تبدیل خواهد شد. آقای دانش گفته اگر 
صالح صاحب همین حرفش را نمی گفت، بهتر بود. حاال که گفته 
تبدیل  دانش دوم  استاد  به  نمی تواند  باشد، چون هیچ کسی  خیر 
تشکیل  مشترک  حکومت  »هگر  که  گفته  تورسن  حکیم  شود. 
دیدیم  ماهم  شد.«  نخواهد  مهار  مملکت  این  در  بغاوت  نشود، 

که این اگر و مگر بزرگان تمامی ندارد، بحث را دنبال نکردیم.

آن  درگیر  که  تمام عیاری  بحران  شرح  به  نیازی 
که  کند  انکار  نمی تواند  هیچ کس  نیست.  شده ایم 
چنین  بحرانی  با  گذشته  دهه ی  دو  به  نزدیک  افغانستان 

عمیق، چندالیه و گسترده مواجه نشده بود.
یابد  خشونت  کاهش  بود  قرار  که  هفته ی  یک  در 
طعم  شده  هم  هفته  یک  برای  ما  رنج کشیده ی  مردم  و 
ناشی  متأسفانه مشکالت  اما  بچشند،  را  امنیت  و  آرامی 
از نتیجه ی اعالم نتیجه انتخابات، مردم ما را بیش از هر 

زمان دیگری در سراسر کشور نگران کرد.
در سال ۲0۱4 نیز افغانستان در شرایط نسبتا مشابهی 
قرار گرفت و سرانجام با میانجی گری وزیر خارجه وقت 
آمریکا، موقتا حل شد. این که می گویم موقتا به این دلیل 
مرحله  همان  به  دوباره  سال  پنج  از  بعد  حاال  که  است 

رسیده ایم.
وضعیت رقت بار  کنونی هرچند قابل پیش بینی بود و 
می شد از آن جلوگیری کرد، اما متأسفانه که قدرت طلبی 
و عاقبت نیندیشی سران حکومت وحدت ملی، هم آن ها 

و هم مردم افغانستان را به باتالق بحران کشانید.
بیرون آمدن از این بحران گرچه روزبه روز سخت تر 
می شود، اما ناممکن نیست، به شرط آن که رهبران سیاسی 
مردم  و  بزرگی می کنند  ادعای  که سال هاست  و کسانی 
مردم می گویند، یک بار در عمل بزرگی کنند و به مردم 

فکر کنند و از منافع زودگذر فردی بگذرند.
اخذ  می کند،  ماندگار  را  ملت  یک  رهبران  آنچه 

تصمیم های درست در شرایط دشوار است.
انباری  به  کنونی  افغانستان  که  نکنیم  فراموش 
اشوب گر  یک  کافی ست  که  می ماند  جنگ  باروت  از 
هیچ کسی  برساند.  آن  به  را  آتش  از  جرقه ای  فتنه خوی 
افغانستان  سیاسیون  بدون شک  و  یافت  نخواهد  نجات 

نام بدی را برای  همیشه با خود خواهند داشت.
عمرم  همه ی  که  ملت  این  از  فردی  به عنوان  من 
جنگ های  شاهد  و  کرده ام  زندگی  کشور  این  در  را 
نام های مختلف بوده ام نمی توانم در شرایط  با  گوناگون 

کنونی تماشاگر آغاز یک جنگ تمام عیار دیگر باشم.
بحران  از  عبور  برای  را  طرحی  خودم  به زعم  من 
و  سیاسی  رهبران  تمام  سر  و  کرده ام  آماده  کنونی 
به خصوص سران حکومت وحدت ملی و رهبران طالبان 
صدا می کنم که بیایید به خاطر خدا، مردم و وطن دست 
در  افتادن  از  را  افغانستان  هم  با  تا  بردارید  لجاجت  از 
دام یک آتش دیگر نجات دهیم و به یک صلح عادالنه، 

پایدار و مطمئن برسانیم.
بگوییم،  نه  آنارشی  به  دست  برداریم،  انحصار  از 
از  دست  کنیم،  لغو  را  خودخوانده  حکومت های 
خود  ببریم،  گریبان  به   سر  برداریم،  تفنگ ها  ماشه های 
را مسئول بدانیم و همه باهم حکومت واحد، افغانستان 

متحد را بسازیم.
اما چطور؟ شرح آن چنین است.

طرح »حكومت مصالحه ملی«
متحده  ایاالت  میان  تفاهم نامه  امضای  به  متصل 

امریکا و طالبان این طرح روی دست گرفته شود.
۱- حکومت برآمده از تقلب بحران بسیار خطرناکی 
اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  امنیتی،  عرصه های  در  را 
به میان خواهد آورد و به کلید حل بحرانی که اگر فورا 
را  افغانستان  با دوراندیشی و مدیریت مهار نشود، کمر 
خواهد شکست و کشور را تا مرز فروپاشی کامل خواهد 

برد.

و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  ملی  شورای  تصویب  و 
شورای رهبری طالبان تصویب شود.

»حکومت مصالحه ملی« از افراد و اشخاصی تشکیل 
شود که در ۲0 سال گذشته به سطح وزارت و ریاست 
تمام  ملی  مشارکت  باشند.  نکرده  وظیفه  ایفای  مستقل 
داشتن  با  اما  افغانستان  و طیف های  اقوام  اقشار،  افکار، 

دیدگاه ملی و افغانستان شمول در نظر گرفته شود.
زمان حکومت مصالحه ملی باید از دو سال بیش تر 

نباشد.
اعضای بلندرتبه ی این حکومت در انتخابات آینده 
نه کاندیدا باشند و نه هم از کدام نامزدی حمایت کنند.

۱0- شورای عالی ملی نظارت بر اعمال »حکومت 
و  ملی  شورای  نماینده های  اشتراک  با  ملی«  مصالحه 

نمایندگی فعال تمام جوانب تشکیل گردد.
۱۱-  الیحه کاری و دیگر موارد مربوط به »حکومت 
و  ترتیب  نظارت  عالی  از جانب شورای  ملی«  مصالحه 

تصویب شود.
ملی«  مصالحه  »حکومت  وظایف  الیحه    -۱۲

مي تواند شامل مواد ذیل باشد:
الف: نظارت از آتش بس سرتاسری و دایمی؛

ب: ترتیب مصوبه تعدیالت و اصالحات در قانون 
اساسی با نظر داشت تمام خالها و بن بست های گذشته 

و خواست های مشروع تمام جوانب؛
ادغام  میکانیزم  عملی کردن  و  ترتیب  طرح،  ج: 
نیروهای طالبان در نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان؛
سیستم  در  جدی  تعدیالت  و  تغییرات  ایجاد  د: 
استقاللیت  تضمین های  وضع  با  افغانستان  انتخاباتی 
کامل کمیسیون انتخابات با در نظرداشت تجارب موفق 

کشورهای جهان؛
ذ: طرح و تطبیق خلع سالح عمومی و همه شمول 
نظامی  گروه های  تمام  شامل  افغانستان  در  سرتاسری  و 
غیرمشروع که صالحیت استفاده ی مشروع قوه را ندارند؛
داشت  نظر  با  افغانستان  خارجی  سیاست  تدوین 
منافع ملی افغانستان و منافع مشترک با کشورهای منطقه 
و اعالم افغانستان منحیث نقطه وصل اقتصادی و اخذ و 
افغانستان  امور  در  منفی  مداخله  عدم  تضمین های  دادن 

و بالمقابل؛
ر : مرجع مشروعیت: تشکیل لویه جرگه مشترک و 
همه شمول و گرفتن رای تأیید این لویه جرگه در تمام 

موارد ذکرشده؛
شود،  تعدیل  مختلف  انواع  به  می  تواند  طرح  این 
که  است  این  مهم  بلکه  نیست،  این طرح  مهم جزئیات 
همه  عادالنه  مشارکت  و  هم پذیری  در  نجات  را  تنها 
است. زمان حذف، اعمال تبعیض و تسلط ایده و تیم یا 

تبار و قوم واحد به همه افغانستان گذشته است.
خدایا چنان  کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

اگر و مگرهای 
بزرگان مملکت

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.«

رحمت اهلل نبیل

تشکیل حکومت مصالحه ملی؛ 
راه بیرون رفت از بحران جاری

سرپرست والیت بغالن: 
هواداران ثبات و همگرایی عکس داکتر عبدهللا را در محوطه والیت نصب کرده و رفتند

به  اجراییه  ریاست  سخن گوی  معاون  میثم،  امید  پیشتر 
از  که جنرال مصطفی محسنی  روز گفت  اطالعات  روزنامه 
سوی تیم ثبات و همگرایی به حیث والی جدید بغالن تعیین 
شده و برای احراز این کرسی کابل را به مقصد بغالن ترک 

کرده است.
تصاویری در شبکه های اجتماعی نیز منتشر شده بود که 
تجمع هواداران ثبات و همگرایی را در مقابل ساختمان والیت 
آقای  که  کردند  گزارش  رسانه ها  برخی  می داد.  نشان  بغالن 
والی  به حیث  همگرایی  و  ثبات  هواداران  سوی  از  محسنی 

بغالن معرفی شده است.
انتخابات  نهایی  نتایج  با  که  همگرایی  و  ثبات 
والیت های  برای  کنون  تا  کرده،  مخالفت  ریاست جمهوری 
سرپل، جوزجان و بغالن والی معرفی کرده و والی پنجشیر 

نیز از او حمایت کرده است.

اطالعات روز: عبدالقدیم نیازی، سرپرست والیت بغالن 
می گوید که نیروهای امنیتی به هواداران تیم انتخاباتی ثبات و 
همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل اجازه ی ورود به ساختمان 

مقام والیت را نداده اند.
آقای نیازی در یک پیام ویدیوی کوتاه که از سوی دفتر 
»آنها عوض  است:  گفته  شده،  منتشر  بغالن  والی  مطبوعاتی 
این که با ما گفت وگو کنند، در محوطه ی مقام والیت عکس 
بلند کردند و یک صدا و هیاهو را  داکتر صاحب عبداهلل را 
شروع کردند و بعدا دوباره پس از محوطه والیت برامدند و 

به خانه های شان رفتند.«
نیز  بغالن  والی  دفتر  اعالمیه ی  یک  در  حال،  همین  در 
کارش  دفتر  در  حاضر  حال  در  نیازی  آقای  که  است  آمده 

حضور دارد و طبق روال عادی به کارش ادامه می دهد.
و  ثبات  تیم  هواداران  آن که  »با  است:  آمده  اعالمیه  در 

همگرایی مقام والیت را ترک نموده اند، اما به منظور جلوگیری 
در  والیت  نظامی  و  ملکی  رهبری  بی نظمی  و  انارشی  از 
هم سویی با مقامات ذی صالح دولت در سطح مرکز مصمم به 
واکنش جدی و قانونی در برابر تکرار هرگونه حرکت خالف 

قانون به سطح والیت خواهد بود.«

عبدهللا عبدهللا برای برگزاری مراسم تحلیف کمیسیون ایجاد کرد
است.

والیت های  برای  گذشته  روز  چهار  در  عبداهلل  آقای 
است.  کرده  معرفی  و  تعیین  والی جدید  و جوزجان  سرپل 
والی برحال پنجشیر نیز از عبداهلل حمایت کرده است. ثبات 
برای شماری  آینده  و همگرایی گفته است که در روزهای 

دیگر از والیات نیز والی معرفی خواهد شد.
مراسم  برگزاری  برای  حالی  در  عبداهلل  هم،  سویی  از 
آن،  از  پیش  که  است  داده  تشکیل  کمیسیون  خود  تحلیف 
ریاست  تحت  را  دولتی  کمیسیون  یک  نیز  غنی  اشرف 
رییس  و  محلی  ارگان های  مستقل  اداره ی  رییس  مشترک 

شورای والیتی پروان ایجاد کرده است.
آمادگی ها،  تمام  که  است  شده  موظف  کمیسیون  این 
ترتیبات الزم، تدابیر عملی، امنیتی، تشریفاتی و تدارکاتی را 
به منظور برگزاری باشکوه مراسم تحلیف در مدت پنج روز 

اتخاذ و در مرحله ی اجرا قرار دهد.

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رهبر تیم انتخاباتی »ثبات 
بیومتریک شده  آرای  براساس  را  خودش  که  همگرایی«  و 
برای  را  کمیسیونی  می داند،  میزان  ششم  انتخابات  پیروز 
برگزاری مراسم تحلیف خود و معاونانش ایجاد کرده است.
فریدون خوزون، سخن گوی »ثبات و همگرایی« دیروز 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  حوت(   5 )دوشنبه، 
دارد.  عهده  به  معنوی  فضل احمد  را  کمیسیون  این  ریاست 
همایون همایون، عضو پیشین مجلس نمایندگان نیز یکی از 

اعضای این کمیسیون است.
تا  کمیسیون  این  که  گفت  همچنان  خوزون  آقای 
این جلسه در مورد  برگزار کرده است. در  کنون دو جلسه 
آمادگی ها و چگونگی برگزاری مراسم تحلیف آقای عبداهلل 

و معاونان او بحث شده است.
گفت  اما  نکرد،  ارایه  بیشتر  جزئیات  مورد  در  خوزون 
که فیصله های نهایی کمیسیون توظیف شده به زودی با مردم 

شریک خواهد شد. او در مورد زمان دقیق برگزاری مراسم 
تحلیف نیز چیزی نگفت.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات محمد 
ششم  ریاست جمهوری  انتخابات  برنده ی  را  غنی  اشرف 
میزان اعالم کرده است. نتایجی که از سوی کمیسیون اعالم 
شده، با مخالفت عبداهلل عبداهلل، رقیب اصلی او مواجه شده 

من به زعم خودم طرحی را 
برای عبور از بحران کنونی 
آماده کرده ام و سر تمام رهبران 
سیاسی و به خصوص سران 
حکومت وحدت ملی و رهبران 
طالبان صدا می کنم که بیایید 
به خاطر خدا، مردم و وطن 
دست از لجاجت بردارید تا با 
هم افغانستان را از افتادن در 
دام یک آتش دیگر نجات دهیم 
و به یک صلح عادالنه، پایدار و 
مطمئن برسانیم.



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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خادم حسین کریمی

بن بست کالفه کننده؛ 
چرا غنی ایاالت متحده را غافل گیر کرد؟

مبنای چیدمان  بر  است.  متحده  ایاالت  بر  مطالبات اش 
توافق صلح افغانستان، یکی از مهم ترین اقداماتی که باید 
پیش از امضای توافق نامه میان ایاالت متحده و طالبان 
این  زندانی  پنج هزار  حدود  آزادی  گیرد،  صورت  باید 
گروه از زندان دولت افغانستان است. بدون رهایی این 
زندانیان، توافق صلح امضا نمی شود و به تبع آن، مراحل 
متحده،  ایاالت  نیروهای  خروج  روند  آغاز  مثل  بعدی 
تشکیل  پایدار،  آتش بس  بین االفغانی،  مذاکرات  آغاز 
مراحل  دیگر  و  اساسی  قانون  تعدیل  موقت،  حکومت 

پروسه نیز اجرا نخواهد شد.
رییس جمهور غنی، آزادی پنج هزار زندانی طالب را 
امتیازاتی کرده است که در پروسه ی  به دریافت  منوط 
توسط  اکنون  او  می خواهد.  متحده  ایاالت  از  صلح 

در  خوانده اند،  دموکراسی«  راه  از  مشروعیت  برای 
کمیسیون های  از  آنان  که  گفته اند  مشترک  اعالمیه ی 
در  استعمال شده  آرای  مجموع  از  خواسته اند  انتخاباتی 

انتخابات به صورت کامل گزارش دهند.
این اعالمیه افزوده است که کمیسیون های انتخاباتی 
به دست  نامزدان  توسط  که  معتبر  آرای  از  تا  مکلف اند 
سفید،  ضایع شده،  باطل،  رای های  چون  و  »چند  آمده، 
رای استفاده نشده و مجموع رای چاپ شده« به تفکیک 

شنبه ی هفته ی جاری، پس از ۱9 سال جنگ، ایاالت 
متحده و طالبان دوره ی هفت روزه »کاهش خشونت« را 
شروع کردند؛ تالش آزمایشی به هدف آتش بس قسمی. 
آن ها گفته اند که در صورت موفقیت این آزمایش، ۲9 
توافق نامه   امضای  مراسم  برگزاری  برای  را  فبروری 
ایاالت  بین  توافق نامه  امضای  از  پس  کرده اند.  تعیین 
قرار است مذاکرات گسترده تر صلح  متحده و طالبان، 

آغاز شود.
طالبان دلیل خوبی دارند تا به وعده ی خود عمل 
هفته  یک  برای  را  تهاجمی شان  عملیات های  و  کرده 
متوقف کنند؛ آن  این که، در چارچوب توافق پیشنهادی، 
حدودا  یک-چهارم  امسال  تابستان  تا  متحده  ایاالت 
۱۲هزار سرباز خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. 
این هدف مشترک طالبان و رییس جمهور ترمپ است 
ایاالت  جنگ  طوالنی ترین  به  دارد  که  ادعا  این  با  که 
رییس جمهور  دوباره  می خواهد  می دهد،  پایان  متحده 

شود.
از  پس  است  قرار  که  صلح  گسترده تر  روند  اما 
امضای توافق نامه  بین طالبان و ایاالت متحده آغاز شود، 
به مراتب دشوارتر خواهد بود و طالبان تنها عاملی نیست 
که آن را پیچیده می کند. عامل دیگر بی صبری ترمپ و 
عالقه ی وی به مختل کردن تالش های دیپلماتیک است.
در  متحده  ایاالت  جنگ   ۲0۱۲ سال  در  ترمپ 
افغانستان را اتالف منابع مالی خوانده و گفته بود زمان 
خارج  کشور  این  از  متحده  ایاالت  که  رسیده  فرا  آن 
شود. اگر روند صلح افغانستان با مشکل مواجه شود که 
مطمئنا خواهد شد، آیا ترمپ بازهم اعالم پیروزی و بر 

طبل خروج خواهد کوبید؟
طرحی که خلیل زاد، فرستاده ی ویژه ی ترمپ برای 
کرده  مذاکره  طالبان  با  آن  سر  بر  افغانستان  مصالحه 
است، جزئیات پیچیده ای دارد. متن آن منتشر نشده اما 
پیش نویس  با  فعلی  طرح  که  می گویند  مقامات  برخی 
»کمپ  در  بود  قرار  که  طالبان  با  توافق نامه ی خلیل زاد 

دیوید« به امضا برسد، تقریبا یک سان است.
توافق نامه  این  برمبنای  که  می گویند  مقامات  این 
ایاالت متحده تا ماه جوالی سال جاری تعداد نیروهای 
کاهش  سرباز   8۶00 به  هزار   ۱۲ حدود  از  را  خود 
همه چیز خوب  که  در صورتی  آن،  از  پس  و  می دهد 
که  بیانیه ای  براساس  یا  می رساند.  به صفر  برود،  پیش 
روز جمعه از سوی طالبان منتشر شد، این توافق منجر 
به »خروج همه ی نیروهای خارجی می شود... تا مردم ما 
بتوانند یک زندگی صلح آمیز و مرفه در چارچوب یک 

نظام اسالمی داشته باشند.«
طالبان  و  امریکا  میان  موافقت نامه  امضای  از  پس 
در ۲9 فبروری )۱0 حوت(، طالبان باید توافق کنند که 
گروه های  سایر  یا  القاعده  )داعش(،  اسالمی  دولت  به 
تروریستی که دنبال حمله به غرب هستند، پناه ندهند. 
گفته شده که بر مبنای این طرح و توافق نامه، حتا زمینه 
برای همکاری نیروهای امریکایی و طالبان برای مبارزه 

با تروریسم فراهم می شود.
جناح های  همه ی  بین  صلح  مذاکرات  است  قرار 
افغان در عرض ۱0 روز پس از امضای این توافق نامه 
رییس جمهور  رهبری  به  کابل  اما حکومت  آغاز شود. 
اشرف غنی در منجالب درگیری درونی برای رسیدن 
یک  به عنوان  نتواند  دارد  امکان  و  رفته  فرو  قدرت  به 
بازی گر موثر در به اصطالح مذاکرات بین االفغانی عمل 
کند. مذاکرات بین االفغانی می تواند منجر به ایجاد قانون 
اساسی جدید در افغانستان شود که بر مبنای آن امکان 

رهبران طالبان گفته اند که قصد دارند از حقوق زنان از 
جمله حق تحصیل و کار محافظت کنند، اما پیشینه ی 
این گروه از جمله بستن مکاتب دخترانه، منع زنان از 
حضور در اجتماع و مواردی بدتر از این، باعث می شود 

نتوانیم به وعده ی این گروه اعتماد کنیم.
بسیاری از امریکایی ها از جمله »رایان کراکر«، سفیر 
سابق ایاالت متحده در افغانستان، بدبین هستند. کراکر 
کنند.  پیشرفت  تا  کردیم  تشویق  را  زنان  »ما  می گوید: 

اکنون به نظر می رسد که آن ها قربانی می شوند.«
ترمپ در مختل کردن تالش های دیپلماتیک دولت 
ایاالت متحده و طالبان در ماه  خود سابقه دارد. وقتی 
رسیدند،  توافق  به  مقدماتی  به صورت   ۲0۱9 سپتامبر 
را  طالبان  رهبران  که  داشت  تصمیم  قاطعیت  با  ترمپ 
روز  سه  آن هم  نمایشی،  مراسم  یک  در  شرکت  برای 
کمپ  به  سپتامبر،  یازدهم  حمالت  سالگرد  از  قبل 
دیوید بیاورد. طالبان که خیلی طرفدار عکس و نمایش 
کنند.  پرواز  متحده  ایاالت  به  نشدند  حاضر  نیستند، 
رهبران  از  میزبانی  ایده ی  نیز  کنگره  جمهوری خواهان 
یک نیروی چریکی که یک هزار و 800 سرباز امریکایی 
که  کرد  اعالم  ترمپ  سپس  کردند.  رد  کشته اند،  را 
می خواهد توافق با طالبان را به طور کامل لغو کند. او با 
اشاره به حمله ی طالبان در کابل که منجر به کشته شدن 
یک سرباز امریکایی شده بود، مذاکرات را متوقف کرد. 
پس از آن، برای خلیل زاد حدود شش ماه زمان برد تا 

توافق نامه را دوباره احیا کند.
فبروری   ۲9 در  است  قرار  که  توافق نامه ای  اگر 
امتیاز کاهش  به امضا برسد، موفقیت آمیز باشد، ترمپ 
ازآن  را  افغانستان  در  مستقر  امریکایی  سربازان  تعداد 
خود خواهد کرد. قرار است تعداد نیروها به هشت هزار 
سربازانی  تعداد  با  برابر  که  یابد  کاهش  سرباز  و ۶00 
است که در پایان ریاست جمهوری اوباما در افغانستان 

مستقر بودند.
با این حال آنچه که ترمپ واقعا می خواهد این است 
ایاالت متحده شاهد  اعالم کند آن هم در سالی که  که 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، 8۶00 

سرباز امریکایی نیز در راه بازگشت به خانه هستند. 
افغانستان،  سیاست  پیچیدگی های  به  توجه  با 
خروج کامل احتماال غیرممکن است. دیپلمات ها هشدار 
انعقاد توافق  می دهند که فشار آوردن بر افغان ها برای 
صلح می تواند روند صلح این کشور را با بحران مواجه 

کند.
اگر ترمپ خواهان خروج نیروها به عنوان بخشی 
هرج ومرج  از  که  توافقی  است،  جامع  توافق  یک  از 
ایاالت  تروریسم  با  مبارزه  نیازهای  کند،  جلوگیری 
متحده را برآورده کند و به افغانستان فرصتی برای صلح 
عادت  که خالف  داشت  خواهد  نیاز  ـ  کند  پیش کش 
کار  از خویشتن داری  و  از عجله خودداری  معمولش، 

بگیرد. 
ترمپ پس از سه سال ریاست جمهوری دست آورد 
با  او  کند.  ثبت  خودش  نام  به  که  ندارد  دیپلماتیکی 
این که با کیم  جونگ اون، رهبر کوریای شمالی مالقات 
ایاالت  رقبای  با  تجاری  جنگ های  کرد،  گفت وگو  و 
متحده به راه انداخت و از توافق هسته ای با ایران خارج 

شد، اما دست آورد ملموس اندکی داشته است.
در  آن هم  افغانستان  برای  صلح  روند  راه اندازی 
مهم ترین  می تواند  شود،  موفق  روند  این  که  صورتی 
دستاورد او تلقی شود. با این حال موفقیت این روند به 

خویشتن داری ترمپ بستگی دارد. 

دارد طالبان در دولت آینده ی این کشور از نقش اساسی 
برخوردار شوند.

مجبور  واشنگتن  پیچیده،  روند  این  ادامه ی  برای 
خواهد شد که به لحاظ دیپلماتیک و هم از نظر کمک های 
مالی در افغانستان دخیل بماند. این یعنی کنگره ی ایاالت 
متحده باید تصمیم بگیرد که همکاری های دیپلماتیک و 
مالی خود را با روند صلح افغانستان، تا وقتی که این 

روند به پایان نرسیده، ادامه دهد.
این اتفاق نیفتاده است. سناتور »لیندسی گراهام« و 
سایر جنگ گرایان جمهوری خواه از هم اکنون نسبت به 
اعتماد به طالبان و تصمیم به کاهش تعداد سربازان به 
8۶00 سرباز که از نظر آن ها یک حماقت است، ابزار 

ناراحتی می کنند.
پرسش اصلی اکنون این است: نیروهای امریکایی 
حمالت  که  القاعده  نابودکردن  برای   ۲00۱ سال  در 
افغانستان  در  خود  پناه گاه  از  را  سپتامبر  یازدهم 
به  قدرت  از  طالبان  بیرون راندن  و  کرد،  سازمان دهی 
افغانستان حمله کردند. پس آیا نیازهای مرتبط با مبارزه 
با تروریسم ایاالت متحده را می توان بدون داشتن سرباز 

در افغانستان برآورده کرد؟
جنرال »داگالس لوت«، جنرال بازنشسته ی ارتش 
در  افغانستان  در  جنگ  پیشبرد  به  که  متحده  ایاالت 
کرده  کمک  امریکا  رییس جمهور  دو  حکومت  دوران 
»تهدید چیزی  است:  مثبت  که جواب  است، می گوید 
نابود شده  اکثرا  القاعده  نیست که در سال ۲00۱ بود. 
است. و ما توانایی ما در مقابله با تروریسم بسیار بهتر از 
زمانی است که صرفا با موشک های کروز مان دل بیابان 

را هدف می گرفتیم.«
جنگ  این  در خصوص  پرسش ها  سایر  به  پاسخ 

می تواند پیچیده تر باشد.
اکثر امریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که جنگ 
از  فراتر  اهداف آن  این که  از  افغانستان پس  امریکا در 
و  غم انگیز  شکست  یک  به  رفت،  القاعده  نابودکردن 
طالبان  شناخته شدن  رسمیت  به  شد.  تبدیل  پرهزینه 
ایاالت  جانب  از  مشروع  سیاسی  نیروی  یک  به عنوان 

متحده، این نتیجه گیری را تایید می کند.
بتوانند بخشی از قدرت را به دست  وقتی طالبان 
هرگونه  بگیرند،  دست  در  را  دولت  کنترل  یا  بگیرند 
دموکراسی  یک  به  افغانستان  تبدیل کردن  به  امیدواری 

نابود خواهد شد.
زنان  آزاد کردن  به  کمک  برای  باری  امریکایی ها 
افغانستان از افراط گرایی اسالمی به خود تبریک گفتند. 

رییس جمهور غنی که اعالم نتیجه ی انتخابات را تبریک 
گفت و یوناما که از کمیسیون های انتخاباتی خواست به 
اعتراض های نامزدان معترض پاسخ بدهند، تا کنون که 
یک هفته از اعالم نتیجه ی انتخابات می گذرد، سکوت 
دیپلماتیک و سفارت خانه های  نهادهای  سنگین همه ی 

مستقر در پایتخت، ادامه دارد.
اعالم نتیجه ی انتخابات برای سفارت ایاالت متحده 
در کابل بیش از دیگر نمایندگی های دیپلماتیک، شوک آور 
و کالفه کننده است. ایاالت متحده اکنون در برابر عمل 
انجام شده ی ناگهانی قرار گرفته که تالش های فشرده و 
یک ساله  ی دستگاه  دیپلماسی این کشور در مورد صلح 
افغانستان را به بن بست برده است. یک سال مأموریت 
فشرده، صدها ساعت چانه زنی ها و مذاکرات سخت و 

نتایج  اعالم  از  مدنی  »نهادهای  که  نوشت  خبرنامه اش 
پس  اما  کرده اند.  حمایت  ریاست جمهوری«  انتخابات 
»برتری  به  را  خبرنامه اش  عنوان  کمیسیون  این  آن  از 

انتخابات ۱۳98 نسبت به انتخابات های قبلی« تغییر داد.
از  پس  ساعتی  نیز  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
نشر خبرنامه اش را تغییر داد و قسمت گفته های مولوی 
عظیمی را حذف کرد. در خبرنامه ی تغییر داده شده صرف 
گفته است که آقای عظیمی در پیوند به فیصله های این 

کمیسیون نسبت به اعتراض های استینافی توضیح داد.
نهاد مؤسسه  اعالمیه مشترک سه  در  از سوی هم 
ابرار، مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان و مجما 
آمده است که این نهادها یافته ها و مشاهدات خود در 

نفس گیر با نمایندگان طالبان، ده ها سفر منطقه ای زلمی 
خلیل زاد و تیم همکارش به کشورهای منطقه و طرف های 
درگیر در منازعه و مصالحه ی افغانستان، نقشه ی راه و 
یک هماهنگی منطقه ای منسجمی در حمایت از پروسه ی 
صلح افغانستان خلق کرده بود که اکنون چند روز مانده 
نه تنها در  نقطه ی عطف  به عنوان یک  توافق  امضای  به 
جنگ افغانستان که حتا سوانح حضور نظامی و جنگی 
ایاالت متحده در قرن جاری، توسط رییس جمهور ٧0 

ساله ی افغانستان به بازی گرفته شده است.
پیروزی اش  و  انتخابات  نتیجه ی  اعالم  با  غنی 
کمیسیون  تأیید  به  که  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
شکایات انتخاباتی و تیفا، برخالف قانون و طرزالعمل 
تحمیل  و  امتیازگیری  پی  در  افتاد،  اتفاق  غیرشفاف  و 

بازشماری آرا را به  از جریان تفتیش و  دو ماه گذشته 
کمیسیون های انتخاباتی شریک کرده اند. در بخشی از این 
اعالمیه آمده است: »در ضمن خبرنشر شده در وبسایت 
کمیسیون انتخابات مبنی بر »حمایت نهادهای مدنی از 
اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری...« که خیلی دیر 

اصالح شد، حقیقت ندارد.«
گزارش  دهید

داخلی  »همکار  را  که خود  مدنی  جامعه  نهاد  سه 

برگشت  محض  به  وقتی  گذشته،  هفته ی  اواسط 
اشرف غنی از کنفرانس امنیتی مونیخ به کابل، کمیسیون 
مستقل انتخابات نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری را 
شتاب زده اعالم کرد، یک بن بست دشوار در افغانستان 
محمداشرف  اعالم شدن  از  پس  ساعاتی  خورد.  کلید 
غنی به عنوان برنده ی انتخابات، عبداهلل عبداهلل، به همراه 
متحدان سیاسی-انتخاباتی اش، در فاصله ی یک کیلومتری 
ارگ، اعالم پیروزی کرد و گفت نتیجه ی غیرشفاف و پر 
تشکیل  همه شمول  حکومت  و  نمی پذیرد  را  تقلب  از 
تمسخر  به  را  غنی  پیروزی  اعالم  طالبان  داد.  خواهد 
گرفت و آن را مانعی برای صلح افغانستان تفسیر کردند.
و  مواضع  گذشته،  ماه  شش  دست کم  طول  در 
نقشه های رییس جمهور غنی در مورد صلح و انتخابات 
با ایاالت متحده، طالبان و مخالفان سیاسی پرتعدادش، 
در تقابل قرار داشت/دارد. غنی در پی برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و پیروزی در آن به هر قیمتی بود. آقای 
غنی در پی آن بود که با برگزاری انتخابات و پیروزی 
در آن، برگ برنده ای در مذاکرات صلح افغانستان داشته 
و  توافق صلح  موجب  به  قدرت  از  او  تا حذف  باشد 
ادغام  تشکیل حکومت موقت، تعدیل قانون اساسی و 
طالبان با جمهوری اسالمی افغانستان برای طالبان، ایاالت 

متحده و مخالفین سیاسی اش دشوار باشد.
سیاسی  مخالفان  و  طالبان  متحده،  ایاالت 
در  را  افغانستان  صلح  پروسه ی  غنی،  رییس جمهور 
اولویت داشتند. پایان مذاکرات ایاالت متحده و طالبان 
آغاز  طرف،  دو  میان  سیاسی  توافق  یک  امضای  با 
موقت،  حکومت  یک  تشکیل  بین االفغانی،  مذاکرات 
تعدیل قانون اساسی و اجرا/تطبیق مفاد توافق صلح میان 
نقشه ی  کلیت  طالبان،  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
راهی بود که سه طرف به آن متعهد بودند. این چینش 
برای رییس جمهور غنی قابل قبول نبود/نیست، زیرا به 
آقای غنی در حکومت  از قدرت می انجامد.  او  حذف 
موقت و ساختار قدرت پس از توافق صلح جایی ندارد، 
زیرا به دلیل دینامیزم و مناسبات قدرت در افغانستان که 
به درازا می برد، هم طالبان و هم  را  توضیح اش سخن 
جناح های سیاسی داخلی، نه تنها تمایلی به مشارکت او 

ندارند که ای بسا به حذف او می اندیشند.
انتخابات  نتیجه ی  ناگهانی  اعالم  از  پس 
)بنیاد  تیفا  و  شکایات  کمیسیون  ریاست جمهوری، 
فیصله های  که  کرد  تأیید  افغانستان(  شفاف  انتخابات 
و  تحریف  انتخابات  کمیسیون  از طرف  کمیسیون  این 
مطابق به قانون تطبیق نشده است. عالوه بر حدود ۱0 
نامزد معترض به شمول سه تیم پیشتاز پس از غنی، اکثر 
جناح های سیاسی داخلی، نتیجه ی انتخابات را نپذیرفتند.
نمایندگی های دیپلماتیک مستقر در کابل، از اعالم 
نتیجه ی انتخابات شوکه شدند. به جز اتحادیه ی اروپا که 
با وسواس و احتیاط در به کارگیری کلمات، نه پیروزی 

اعالم  از  پس  هفته  یک  حدود  روز:  اطالعات 
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و دادن وثیقه ی 
انتخاباتی به محمداشرف غنی از سوی کمیسیون مستقل 
انتخابات، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می گوید 
طرزالعمل های  مطابق  کمیسیون  این  فیصله های  که 

انتخاباتی تطبیق نشده است.
مولوی دین محمد عظیمی، معاون کمیسیون شکایات 
انتخاباتی امروز )دوشنبه، 5 حوت( در دیدار اعضای این 
کمیسیون با شماری از نهادهای جامعه مدنی گفته است 
کمیسیون شکایات  فیصله های  انتخابات  »کمیسیون  که 
انتخاباتی را مطابق طرزالعمل های هر دوکمیسیون تطبیق 
آقای  کمیسیون،  این  خبرنامه ی  براساس  است.«  نکرده 
عظیمی گفته است: »اگر بازشماری و تفتیش به صورت 
درست صورت می گرفت، از ۶5 تا 80 هزار رای باطل 

می شد که سرنوشت انتخابات را تغییر می داد.«
کمیسیون  داراالنشای  رییس  اعتمادی،  چمن شاه 
کمیسیون  که  است  گفته  جلسه  این  در  نیز  شکایات 
بدون  را  میزان  ششم  انتخابات  نهایی  نتیجه  انتخابات 
او  است.  کرده  اعالم  شکایات  کمیسیون  با  هماهنگی 
که  است  خواسته  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  از 
نسبت  را  خویش  دیدگاه های  یافته های شان  »براساس 
به سالم بودن و غیرسالم بودن انتخابات ریاست جمهوری 

۱۳98 با شهروندان شریک کنند.«
گفته  انتخابات  کمیسیون  کمیسیون،  این  برخالف 
حوا  است.  داده  انجام  درستی  به  را  کارش  که  است 
گذشته  روز  انتخابات  کمیسیون  رییس  نورستانی،  علم 
گفته  مدنی  جامعه  نهادهای  از  شماری  با  دیدار  در 
قوانین  به  مطابق  را  مأموریت خود  که کمیسیون  است 
و طرزالعمل های مربوطه صادقانه انجام داده و معلومات 
تمامی مراحل انتخابات را با نامزدان و مردم شریک کرده 
این  در  نیز  کمیسیون  این  ظریفی، عضو  رحیمه  است. 
دیدار گفته است که کمیسیون انتخابات تصمیم های خود 
را در مشوره و هماهنگی با کمیسیون شکایات انتخاباتی 

گرفته است.
سه  با  اخیر  روز  دو  طی  انتخاباتی  کمیسیون های 
نهاد مدنی از جمله »مجما«، »موسسه بازتوانی معلولین 
یا ابرار« و »انستیتوت دموکراتیک ملی یا NDI« دیدار 
کرده اند. کمیسیون انتخابات روز گذشته در نخست در 

توجهی در شکست/پیروزی دونالد ترمپ در انتخابات 
یک  بگذارد.  متحده  ایاالت  پیشروی  ریاست جمهوری 
برای  کشور  این  خارجه ی  وزارت  از  دیپلماسی  تیم 
رساندن پروسه به آستانه ی امضای توافق، مشقت فشرده 
و نفسگیر ۱4ماهه ای را تحمل کرده است. با حدود صد 
ساعت  صدها  منطقه،  قدرت های  و  کشورها  به  سفر 
و  مالی  سیاسی،  امتیازهای  واگذارای  دشوار،  مذاکرات 
افغانستان،  همسایگان  و  منطقه  قدرت های  به  نظامی 
خارجه ی  وزارت  افغانستان  بخش  دیپلماسی  دستگاه 
امریکا، هماهنگی منطقه ای منسجم و برنامه ریزی دقیقی 
به کوتل  اکنون  افغانستان خلق کرده که  برای صلح  را 
رییس جمهور غنی گیر افتاده است. برای ایاالت متحده 
تالش های  که  است  عذاب آور  و  کالفه کننده  احتماال 
یک ساله ی یک تیم سیاسی و دیپلماتیک اش این چنین 
ناگهان از طرف مردی جسور و لجوج به چالش مواجه 

می شود.
دولت ترمپ با شتاب و فشردگی، در پی پیشرفت 
با  صلح  توافق  امضای  و  افغانستان  صلح  پروسه ی 
طالبان است تا با دست آویزی ویژه به استقبال انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور برود. این سو، رییس جمهور 
امتیازات  دریافت  پی  در  جسورانه،  و  لجوجانه  غنی، 
برای  است.  متحده  ایاالت  بر  خواسته هایش  تحمیل  و 
امریکایی ها از یک سو، دادن چنین امتیازاتی برای غنی 
مقدور نیست و از سوی دیگر، برای کشوری که بنیان 
حیات  و  ریخته  پی  را  افغانستان  جدید  سیاسی  نظام 
و  نظامی  گسترده ی  حمایت های  به  نظم  این  ممات  و 
شأن  کسر  غنی،  به  باج دهی  است،  وابسته  مالی اش 
محسوب می شود. واقع این است که ایاالت متحده، در 
مواجهه با غنی، اکنون ابزار فشارهایی که پیش از اعالم 
داشت  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجه ی 
دسته ی  دو  به  داخلی  سیاسی  جناح های  ندارد.  نیز  را 
انتخابات و  نتیجه ی  انتخابات و مخالف اعالم  مخالف 
با  متحدان اش  و  عبداهلل  شده اند.  تقسیم  غنی  پیروزی 
اعالم والی و بسیج هواداران مسلح و غیرمسلح شان در 
والیات، سمجانه ایستاده اند. رییس جمهور غنی آماده ی 
نتیجه ی  به  امیدی  کم ترین  می شود.  تحلیف  مراسم 
بیم  ندارد.  وجود  سیاف  و  کرزی  میانجی گری  مثبت 
از  دو طرف،  میان  نزاع  به  امنیتی  نیروهای  کردن  وارد 
قوت  روز  هر  با گذشت  ریاست جمهوری  ارگ  طرف 
می گیرد و احتماالتی از جنس شعله ورشدن یک درگیری 
اثر  بر  راتش  پاشیدن  هم  از  و  مسلحانه  خشونت بار 
از  هم  از طرف ها  یکی  تندروی  یا  کوچک  اتفاق  یک 
محاسبات خارج نیست. بن بست ناشی از اعالم نتیجه ی 
وضعیت  رشته ی  اگر  و  است  کالفه کننده  انتخابات، 
و  شده  خارج  خشمگین  بازیگران  دست  از  بحران  و 
یک  به  می تواند  دهد،  رخ  اتفاقی  یا  عمدی  اشتباهاتی 

بحران بزرگ تر منجر شود.

نهاد افزوده است که کمیسیون انتخابات منبع آرای خارج 
از زمان رای دهی را ٧ هزار و ۳54 محل رای دهی و منبع 
آرای مشکوک را ۳ هزار و 9٧ محل رای دهی گفته است 
که برای هر محل شامل آرای خارج از زمان ۱4 رای و 
برای هر محل آرای مشکوک 44 رای محاسبه شده است. 
این اعالمیه گفته است: »عدم ارایه معلومات کامل 
از چگونگی رای استفاده شده در این محالت، نهادهای 
ناظر و نامزدان را دچار تردید کرده که خواهان وضاحت 
ارایه  درخواست  این  از  هدف  می باشند.  راستا  این  در 
اعتبار  افزایش  سبب  که  است  دقیق  و  کامل  گزارش 

انتخابات و قابل قبول بودن نتایج ارایه شده می باشد.«
کمیسیون انتخابات اعالم کرده است که آرای معتبر 
انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ۱ میلیون و  در 
8۲۳ هزار و 948 رای است. نهادهای مدنی گفته اند که 
ارقام  اما  آمده،  به دست  نامزد  توسط ۱4  آرا صرفا  این 
عمومی که شامل تمام دسته بندی آرا براساس غیرمعتبر، 
باطل، سفید و استفاده نشده و نتایج شمارش انتخابات را 

تکمیل می کند، تا هنوز اعالن نشده است.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ۲9 دلو اعالم 
رییس جمهور  به حیث  غنی  اشرف  آن  براساس  و  شد 
منتخب از سوی کمیسیون انتخابات معرفی شد. یک روز 
بعد این کمیسیون به آقای غنی وثیقه انتخابات داد. اما در 
سوی دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از جمله 
عبداهلل عبداهلل نتیجه را نپذیرفته، بلکه مدعی است که او 

برنده انتخابات است.
جنجال بر سر نتیجه انتخابات افغانستان را در یک 
مرحله ی حساس قرار داده است. آقای عبداهلل تا کنون 
یک  کابینه  که  است  گفته  و  کرده  معرفی  را  والی  سه 
مقابل  در  می دهد.  تشکیل  نیز  را  همه شمول  حکومت 
اشرف غنی کمیسیونی را برای برگزاری مراسم تحلیف 

تعیین کرده است. 
پس از اعالم نتایج انتخابات، کمیسیون های انتخاباتی 
با انتقادهای گسترده مواجه شده است. این کمیسیون ها تا 
کنون به مردم درباره ی تصمیم شان توضیح نداده اند. نتایج 
انتخابات در حالی از سوی کمیسیون انتخابات اعالم شد 
که پس از اعالم نتایج ابتدایی حدود ۲۳ هزار شکایت در 
کمیسیون شکایات ثبت شد، اما در نتیجه نهایی تغییراتی 

به میان نیامد.

کمیسیون مستقل انتخابات رییس جمهور منتخب و پیروز 
اعالم شده است. در آن سو، عبداهلل عبداهلل در مخالفت با 
نتیجه ی انتخابات، در حال معرفی والی و در پی تشکیل 
که  پیداست  ظواهر  از  است.  همه شمول اش  حکومت 
با  بین المللی  و  داخلی  مخالفت گسترده ی  پروای  غنی 
پیروزی اش به عنوان رییس جمهور منتخب و استفاده از 
امکانات دولتی و نظامی برای مهار مخالفت های داخلی 
علیه خودش را ندارد. در طرف مقابل، عبداهلل عبداهلل و 
متحدان سیاسی-انتخاباتی اش مصمم هستند که نتیجه ی 
هرچند  بیایستند.  غنی  برابر  در  و  نپذیرند  را  انتخابات 
رسول  عبدالرب  و  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
دو طرف  میان  میانجی گری  برای  تازه ای  سیاف تالش 
آغاز کرده اما به نظر نمی رسد این تالش ها نتیجه ی قابل 

توجهی در پی داشته باشد.
امتیازات مدنظر رییس جمهور غنی از ایاالت متحده 
و دیگر طرف های داخلی درگیر در قدرت و جنگ و 
صلح کشور، شرایط و جایگاهی در پروسه ی صلح است 
که بقای او در قدرت را تضمین می کند. این خواسته ی 
داخلی ست  سیاسی  جناح های  پذیرش  مورد  نه  غنی، 
و نه طالبان به عنوان طرف اصلی جنگ افغانستان. در 
واقع چنین خواسته ای عملی و ممکن نیست، زیرا دوام 
را  راهی  نقشه ی  اجرای  امکان  غنی،  قدرت  و تضمین 
که مبتنی بر امضای توافق میان ایاالت متحده و طالبان، 
مذاکرات بین االفغانی بدون رهبری حکومت افغانستان، 
تشکیل حکومت موقت و تعدیل قانون اساسی، چیده 

شده است، اگر نه به صفر که به حداقل می رساند.
دست یابی به یک توافق سیاسی با طالبان برای دولت 
ترمپ، یک مأموریت و دستاویز برجسته است تا با آن 
به استقبال انتخابات ریاست جمهوری این کشور بروند. 
قابل  تأثیر  این مأموریت، می تواند  پیروزی/شکست در 

به  بوده اند،  باز  انتخابات  روز  در  که  رای دهی  محالت 
مردم، نامزدان و نهادهای ناظر بر روند انتخابات گزارش 

دهند.
سه نهاد مدنی از کمیسیون انتخابات خواسته اند که 
لیست محالت رای دهی را که از آن ۱0۲ هزار و ۱۲ رای 
خارج از زمان و ۱۳٧ هزار و ۶۳0 رای مشکوک بیرون 
آمده است »اما نتوانستند نتایج به دست آمده را به شکل 
الکترونیکی انتقال دهند همگانی کنند.« اعالمیه ی این سه 

لوس آنجلس تایمزـ  دویل مک مانوس

مترجم: جلیل پژواک

هدف مشترک ترمپ و طالبان

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؟

کمیسیون های انتخاباتی حرف های جنجالی شان را پس گرفتند

کمیسیون انتخابات اعالم کرده 
است که آرای معتبر در انتخابات 

ریاست جمهوری ششم میزان 1 
میلیون و 823 هزار و 948 رای 
است. نهادهای مدنی گفته اند 

که این آرا صرفا توسط 14 نامزد 
به دست آمده، اما ارقام عمومی 

که شامل تمام دسته بندی 
آرا براساس غیرمعتبر، باطل، 

سفید و استفاده نشده و نتایج 
شمارش انتخابات را تکمیل 
می کند، تا هنوز اعالن نشده 

است.

اگر توافق نامه ای که قرار است 
در 29 فبروری به امضا برسد، 
موفقیت آمیز باشد، ترمپ امتیاز 
کاهش تعداد سربازان امریکایی 
مستقر در افغانستان را ازآن 
خود خواهد کرد. قرار است 
تعداد نیروها به هشت هزار و 
600 سرباز کاهش یابد که برابر 
با تعداد سربازانی است که در 
پایان ریاست جمهوری اوباما در 
افغانستان مستقر بودند.

امتیازات مدنظر رییس جمهور 
غنی از ایاالت متحده و دیگر 
طرف های داخلی درگیر در قدرت 
و جنگ و صلح کشور، شرایط 
و جایگاهی در پروسه ی صلح 
است که بقای او در قدرت را 
تضمین می کند. این خواسته ی 
غنی، نه مورد پذیرش جناح های 
سیاسی داخلی ست و نه طالبان 
به عنوان طرف اصلی جنگ 
افغانستان.



مهاجم فرانسوی چلسی از پیروزی برابر تاتنهام 
به عنوان نقطه عطف این فصل تیمش یاد کرد.

به نقل از SID، اولیویه ژیرو مهاجم فرانسوی 
قمر  به  مهمی  گل  تاتنهام  برابر  بازی  در  توانست 

برساند و تیمش را به برد برساند.  
اولیویه ژیرو، مهاجم فرانسوی چلسی با تاکید 
برابر  مهمی  خیلی  برد  گفت:  دیدار  این  اهمیت  بر 
داشت.  اهمیت  خیلی  که  آوردیم  دست  به  تاتنهام 
حتما باید آن دیدار را می بردیم و خوشبختانه موفق 
در  ما  نقطه عطف  می تواند  تاتنهام  با  دیدار  شدیم. 

این فصل باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اکنون 
مونیخ  بایرن  با  حساس  بازی  روی  ما  تمرکز  تمام 
است. دیدار دشوار و مهمی در لیگ قهرمانان اروپا 
داریم و خوشبختانه روحیه باالیی به دست آوردیم 
به  خوبی  نتیجه  نیز  مونیخ  بایرن  برابر  می توانیم  و 

دست آوردیم.

ژیرو: 
شکست تاتنهام نقطه عطف 

ما در این فصل بود

سن  پاری  اروگوئه ای  ستاره  کاوانی،  ادینسون 
ژرمن با گلزنی در پیروزی 4-۳ این تیم مقابل بوردو 
به اولین بازیکن ۲00 گله تاریخ این باشگاه فرانسوی 

تبدیل شد.
ادینسون کاوانی، ستاره اروگوئه ای ۳۳ساله پاری 
سن ژرمن در جریان پیروزی PSG ۳-4 مقابل بوردو 
که یکشنبه شب اتفاق افتاد با گلی که با ضربه سر به 
ثمر رساند موفق شد به یک رکورد خارق العاده در 
تاریخ این باشگاه دست یابد. او حاال اولین بازیکنی 
است که در تاریخ باشگاه بزرگ فرانسوی موفق شده 

با پیراهن PSG دویست گل به ثمر برساند.
کاوانی که از سال ۲0۱۳ با ترک باشگاه ناپولی 
به PSG منتقل شده تا کنون برای این تیم ۲98 بازی 
انجام داده و در این تعداد بازی موفق شده ۲00 گل 

به ثمر برساند.
کاوانی در زمان حضور در ناپولی هم در ۱۳8 
بازی برای آن تیم ایتالیایی ۱00 گل به ثمر رسانده 
به  پالرمو ۳٧ گل  پیراهن  با  از آن هم  پیش  او  بود. 
ثمر رسانده و آمار گلهای ملی او با پیراهن تیم ملی 

اروگوئه هم 50 گل بوده است.
پاری سن ژرمن در سالهای حضور کاوانی در 
تمام سالها موفق شده  به جز یک فصل در  پاریس 
فاتح لیگ دسته یک فرانسه شود و کاوانی از فصل 
۲0۱۶-۲0۱٧ تا فصل گذشته در فصلهای پیاپی آقای 

گل لوشامپیونا بوده است.

ویارئال  برابر  شکست  توانست  مادرید  اتلتیکو 
را به پیروزی تبدیل کند و سه امتیاز به دست آورد.

اتلتیکو مادرید یکشنبه شب در هفته بیست وپنجم 
اللیگا برابر ویارئال قرار گرفت و ۳ بر یک پیروز شد.
قرمز و سفیدپوشان بیش از مهمان شان موقعیت 
آلکاسر  پاکو  را  این حال گل نخست  با  داشتند.  گل 
در دقیقه ۱۶ برای ویارئال به ثمر رساند.  در دقایق 
پایانی نیمه اول آنخل کورئا با پاس ورسالیکو نتیجه 

را یک بر یک کرد.
شاگردان دیگو پابلو سیمئونه برتری خود را در 
45 دقیقه دوم نشان دادند و کوکه با ضربه سر نتیجه 
از مدت ها  فلیکس پس  ژائو  کرد.  میزبان  نفع  به  را 
غیبت فرصت بازی پیدا کرد و در دقیقه ٧4 با یک 

گل زیبا نتیجه را ۳ بر یک کرد.
اتلتیکو با 4۳ امتیاز به جایگاه سوم جدول اللیگا 

صعود کرد.

بازگشت اتلتیکو در اللیگا

رکورد خارق العاده کاوانی 
با پیراهن پاری سن ژرمن
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مرکز  رییس  جهانپور،  کیانوش  روز:  اطالعات 
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت ایران آخرین 
آمار مبتالیان به کرونا را ۶۱ نفر اعالم کرد. براساس آخرین 

آمار دوازده نفر نیز جان باخته اند.
به گزارش بی بی سی فارسی، در همین حال اولین مورد 
بیماری کروناویروس ۲0۱9 در عراق تأیید شد که شهروند 
ایران است و پیش از بسته شدن مرز به نجف سفر کرده بود.

شیوع کرونا در ایران: آمار روزانه ابتال و مرگ
روز  دو  در  مرگ  موارد  و  مبتالیان  تعداد  رشد  نرخ 

گذشته حدود 50 درصد بوده است.

آزمایش کرونای سه نفر در کویت و یک نفر در بحرین 
هم مثبت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این افراد 
از ایران به این کشورها سفر کرده اند. ملیت این افراد روشن 
شناسایی  کویت  در  که  نفری  سه  می شود  گفته  اما  نیست 

شدند از مشهد به آنجا سفر کرده بودند.
اولین مورد تایید شده کروناویروس ۲0۱9 در افغانستان 

نیز از قم به هرات سفر کرده بود.
علوم  دانشگاه  رییس  قدیر،  محمدرضا  کرونا  تست 
پزشکی قم، مسئول رسیدگی به مبتالیان ویروس کرونا در 

این شهر، مثبت و او قرنطینه شده است.

آقای قدیر دیروز در تلویزیون دولتی گفت »وضعیت 
قم مناسب نیست« و از »تعداد بیماران کرونا که در سطح 
شهر پخش هستند« اظهار نگرانی کرد و از وزارت بهداشت 

و دولت کمک خواست.
بهداشت »دستور« داشته  از وزارت  او همچنین گفت 

»آماری اعالم نشود.«
دلیل  اطالعیه ای  در  قم  شهر  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ابتالی آقای قدیر را »تماس مکرر با بیماران مبتال به کرونا« 
در  مدتی  می بایستی  پزشکان  توصیه  بر  »بنا  که  کرد  اعالم 

قرنطینه تحت نظر« باشد.
علوم   دانشگاه  رییس  ایسنا،  خبرگزاری  نوشته  به 
پزشکی قم پس از ابتال به کرونا فرد دیگری را بعنوان قائم 

مقام منصوب کرده است.
مجلس  در  قم  نماینده  امیرآبادی،  احمد  گذشته  شب 
در توییتر خبر از مثبت بودن تست کرونا آقای قدیر داده و 
نوشته بود: »دولت هنوز کرونا را در قم جدی نگرفته روزانه 

همچنان دارند تعدادی جان خود را ازدست می دهند«.
تاکید  اما  ایران  بهداشت  وزیر  معاون  حریرچی  ایرج 
به  مربوط  قرنطینه  نیستیم؛  موافق  قم  قرنطینه  »با  که  کرد 
پیش از جنگه جهانی اول، برای طاعون و وبا است و اکنون 

چینی ها هم از قرنطینه ای که شده راضی نیستند.«
او همچنین اظهارات نماینده قم را که گفته بود پنجاه 
باخته اند  جان   ۲0۱9 کروناویروس  بیماری  از  قم  در  نفر 
تاکنون  قم  فوت شدگان  تعداد  »اگر  و گفت  کرد  تکذیب 

یک چهارم این عدد هم باشد، استعفا می دهم«.
کشورهای همسایه

را  ایران  با  ریلی خود  و  زمینی  مرزهای  دیروز  ترکیه 
بست و از یکشنبه شب پروازها از مبدا ایران را لغو کرد. به 
گفته فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت در روزهای گذشته از 
ورود تعدادی مسافر ایرانی به دلیل وجود نشانه های بیماری 

جلوگیری شده است.
بنابر گزارش ها گرجستان هم پروازهای ایران را معلق 
که  کرد  اعالم  ارمنستان  نخست وزیر  پاشینیان  نیکول  کرد. 
از  ارمنستان  به  ورود  و  ارمنستان  با  ایران  هوایی  »ارتباط 
شده  تعلیق  کشور  دو  مرزی  گذرگاه  تنها  مغری،  گمرک 

است.« این ممنوعیت دو هفته برقرار می ماند.
ایران  پروازهای  کردند  اعالم  هم  تاجیکستان  مقامات 
ایران  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  »افزایش«  دلیل  به  را 

متوقف کرده اند.
مسافران  روی  به  را  خود  هوایی  مرز  نیز  گرجستان 
از  ایر  قشم  هواپیمایی  مسافران  دیروز  است؛  بسته  ایرانی 
تهران به مقصد تفلیس، پس از سوار شدن از هواپیما پیاده 
شدند و از پرواز آنان جلوگیری شد و هواپیمای خالی برای 

بازگردندان مسافران ایرانی عازم تفلیس شد.
ارائه  ثانوی  اطالع  تا  نیز  ایران  در  افغانستان  سفارت 
خدمات کنسولی را به حالت تعلیق درآورده و پاکستان هم 
مرزهای خود با ایران بسته است. عراق پیشتر مرز خود با 
ایران را بسته و کویت هم تردد به ایران را ممنوع کرده بود.

پروازهای  که  کرد  اعالم  که  بود  اولین کشوری  عراق 
خود را به ایران لغو کرد و هفته پیش اعالم کرد که دیگر 
هیچ مسافر ایرانی را نمی پذیرد و ویزا برای مسافران ایرانی 

صادر نمی کند.

کرونا در ایران؛ ابتالی بیش از ٦٠ نفر تأیید شد

واکنش به کشته شدن یکی از اعضای »جهاد اسالمی« در مرز غزه و اسراییل 
انجام شد.

اسراییل گفته بود این فرد در تالش برای کار گذاشتن یک وسیله انفجاری 
در حصارهای مرزی بوده است.

گروه جهاد اسالمی تأیید کرده که دو تن از نیروهایش در حمالت هوایی 
پس از آن کشته شده اند.

در  مواضعی  به  حمالتی  به  دست  بارها  اسراییل  گذشته  سال های  طی 
سوریه زده که بسیاری از آن ها مربوط به ایران یا شبه نظامیان مورد حمایت 

ایران مانند حزب اهلل لبنان می شوند.

اطالعات روز: نیروی هوایی ارتش اسراییل حمالتی را به مواضع گروه 
کشته شدن  به  که  است  داده  انجام  غزه  در  نیز  و  سوریه  در  اسالمی  جهاد 

دست کم دو تن از شبه نظامیان فلسطینی انجامیده است.
اسراییل،  به  غزه  از  راکت  تالفی جویانه  پرتاب  از  پس  حمالت،  این 

صورت گرفته است.
به نقل از رادیو فردا، ارتش اسراییل در بیانیه ای گفته به تالفی خشونت ها 
در آستانه انتخابات پارلمانی آن کشور، به »سایت های ترور جهاد اسالمی« در 

سراسر غزه و نزدیک دمشق، حمله کرده است.
بیانیه ای از سوی ارتش سوریه حاکی ست که حمالت اسراییل در نزدیکی 

مسیر  از  راکت هایی  به  آن  هوایی  پدافند  و  گرفته  صورت  دمشق  فرودگاه 
بلندی های جوالن، واکنش نشان داده است. به گفته ارتش سوریه پدافند هوایی 

بیشتر این راکت ها را »ردیابی یا سرنگون« کرده است.
ارتش اسراییل در بیانیه خود گفته مواضعی که هدف قرار داده به »تحقیق 
و توسعه تسلیحاتی« مشغول بودند، که در سوریه و باریکه غزه تولید می شوند.

به گفته اسراییل این سایت ها سوخت راکت هم تولید می کنند.
به  حمله  برای  تالش هایی  حمالتش،  انجام  از  پیش  می گوید  اسراییل 

نیروهای امنیتی و پرتاب راکت از باریکه غزه به اسراییل شده بود.
در  فلسطینی  شبه نظامیات  راکتی  حمالت  می گوید  فرانسه  خبرگزاری 

حمله ارتش اسراییل به مواضع »جهاد اسالمی« در سوریه پس از حمالت راکتی از غزه

کاری را که بخواهد انجام می دهد.«
ایاالت متحده امریکا با حجم مبادالتی ۱4۲ میلیارد دالر در سال ۲0۱8 یکی 

از مهم ترین شرکای تجاری هند است.
تنش هایی  اما  کشور  دو  بین  راهبردی  و  سیاسی  روابط  توسعه  وجود  با 

درمیان آنها وجود داشته است.
پیش تر آقای ترمپ گفته بود که تعرفه های بازرگانی یا مالیات بر صادرات 
در هند »غیرقابل قبول« است. رییس جمهوری امریکا هند را کشور »تعرفه ها« 
توصیف کرده بود. امریکا در جوالی ۲0۱9 به برنامه ای که به هند اجازه می داد 

کاالهایش را بدون پرداخت مالیات وارد کند، خاتمه داد.
این اقدام امریکا واکنش هند را در پی داشت و این کشور برای ۲8 محصول 
امریکایی تعرفه بازرگانی تعیین کرد و این اقدام موجب تنش بین دو کشور شد.

در  امریکا  متحده  ایاالت   رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
نخستین دیدار رسمی خود از هند، این کشور را »یکی از شگفت انگیز ترین ملل 

در جهان« توصیف کرد.
به نقل از بی بی سی فارسی، دونالد ترمپ که در استادیوم »موترا« در برابر 
صدهزار نفر سخنرانی می کرد، از هند به دلیل آنچه »یک خوشامدگویی چشمگیر« 
خواند، تشکر کرد. سخنرانی در این استادیوم یکی از مجموعه  برنامه هایی است 
که برای دیدار دو روزه رییس جمهوری ایاالت  متحده امریکا در نظر گرفته شده 

است.
انتقاد شده  از هزینه های آماده سازی برای استقبال از آقای ترمپ در هند 
است. منتقدان میزان هزینه صورت گرفته برای دیدار با یک مقام خارجی را 

بی سابقه عنوان می کنند.

به دلیل  را  نارندی مودی، نخست وزیر هند  آقای ترمپ در سخنرانی اش، 
پیشرفت های اخیر این کشور ستود.

رییس جمهوری ایاالت متحده امریکا همچنین در دیدار خود به نمادها و 
تاریخ هند و بازی کریکت و بالیوود این کشور اشاره کرد.

هند و امریکا تالش می کنند به یک توافق تجاری دراز مدت دست یابند.
دیدار آقای ترمپ بر تحکیم روابط بین دو کشور تمرکز دارد. او دراین زمینه 

گفته: »هند همیشه جایگاه ویژه ای در قلب ما دارد.«
او همچنین در ستایش از نخست وزیر هند افزوده: »همه او را دوست دارند 

اما به شما بگویم، او مرد سرسختی است.«
افتخار  »صرفا  او  گفته  مودی  آقای  به  خطاب  امریکا  رییس جمهوری 
گوجورات نیست بلکه ثابت کرده است که هند با سخت کوشی می تواند هر 

ترمپ در دیدار از هند، این کشور را »شگفت انگیز« خواند

بدون رونالدو بهشتی وجود ندارد نتوانسته  هنوز  مادرید  رئال 
مهاجم  جدایی  از  پس  است 
پرتگالی مشکل گلزنی اش را حل 

کند.
به نقل از آس، اغلب آمارها 
گلزنی  مشکل  که  می دهد  نشان 
کریستیانو  غیبت  به  مادرید  رئال 
مهاجم  برمی گردد.  رونالدو 
برای  بازی   4۳8 در  پرتگالی 
ثمر  به  گل   450 سفیدپوشان 
جدایی  از  پس  مادرید  رساند. 
در  رسمی  بازی   9۳ از  رونالدو 
است  نکرده  گلزنی  دیدار   ۲۱
است  حالی  در  این  فیصد(.   ۲۳(
از  بازیکن سفیدپوشان  این  با  که 
4۳8 بازی در ۳۶ دیدار نتوانستند 
گلزنی کنند )هشت فیصد(. بدون 

رونالدو بهشتی وجود ندارد.
در این هفته اتفاق عجیبی رخ 

داد. پیش از برگزار شدن بازی ها، 
مادرید برترین گلزن تاریخ اللیگا 
محسوب می شد. پس از آن و با 
به ثمر رساند  بارسا  پنج گلی که 
آبی اناری ها از سفیدپوشان عبور 
کردند. اکنون بارسا ۶۱5۱ گل به 
ثمر رسانده و یک گل  بیشتر از 
حریفانش  دروازه  وارد  مادرید 
رونالدو  نام  دوباره  است.  کرده 
او  که  زمانی  آمد.  زبان ها  سر  بر 
تیم اسپانیایی را ترک کرد 4۲ گل 
مادرید بیشتر به ثمر رسانده بود. 
این برتری پس از ۶۲ بازی بدون 

رونالدو به پایان رسید.
نبود  از  زیدان  الدین  زین 
می برد.  رنج  پرتگالی  مهاجم 
با  فقدان  این  می رسید  نظر  به 
این  اما  یابد  بهبود  زمان  گذشت 
اتفاق رخ نداد. سرمربی فرانسوی 

بازی  از ۱49  دوران  نخستین  در 
تنها در 9 دیدار تیمش در گلزنی 
ناکام بود. در دومین دوران از 4٧ 
بازی در یازده دیدار گلی به ثمر 

نرسید.

بهترین گلزن رئال مادرید در 
این فصل کریم بنزما است که ۱8 
بار گلزنی کرد. بعد از او سرخیو 
با هفت گل  راموس و رودریگو 
تونی  دارند.  جای  دوم  رتبه  در 

و  )پنج(  مودریچ  لوکا  و  کروس 
بعدی  جایگاه های  در  کاسمیرو 
مهاجمی  یوویچ،  می شوند.  دیده 
قرارداد  امضای  برای  مادرید  که 
تنها  کرد  هزینه  یورو  میلیون   ۶0
در  است.  رسانده  ثمر  به  گل  دو 
فصلی که سفیدپوشان دو گانه را 
میانگین   )۲0۱۶-۱٧( کردند  فتح 
ثبت  به  را  بازی  هر  در  گل   ۲.8
به  فصل  این  در  اما  رساندند 
نمی رسد.  هم  گل  یک  میانگین 
این تیم برای به ثمر رساندن یک 
گل به ۶.8 ضربه نیاز داشت. در 
به  رونالدو  بدون  گذشته  فصل 
با حضور  نیاز داشت.  ۶.9 ضربه 
برای  هرگز  پرتگالی  مهاجم 
گلزنی به میانگین شش ضربه نیاز 
بهشتی  رونالدو  بدون  نداشت. 

وجود ندارد.

دی بروین:
سیتی قهرمان اروپا نشود، ناکام تلقی خواهد شد

ستاره  دی بروین،  کوین 
می گوید  منچسترسیتی  بلجیمی 
قهرمان  امسال  اگر  تیم  این 
هم  امسال  نشود  چمپیونزلیگ 
با  گذشته  سال  پنج  مثل  برایش 

ناکامی به پایان خواهد رسید.
ستاره  دی بروین،  کوین 
می گوید  منچسترسیتی  بلجیمی 
به  موفق  هم  امسال  اگر  سیتی 
قهرمانی در رقابتهای چمپیونزلیگ 
در  گذشته  سالهای  مثل  نشود 
عنوان  به  تیم  این  از  فصل  پایان 

یک تیم ناکام یاد خواهد شد.
همه  گذشته  سال  سیتی 

فوتبال  در  ممکن  جام های 
این  از  و  کرد  فتح  را  انگلیس 
هم  آن  از  قبل  فصل  در  گذشته 
اینحال  با  بود.  برتر  لیگ  قهرمان 
تکرار  به  قادر  است  مدتها  سیتی 
و  نبوده  اروپا  در  قهرمانی هایش 
راه یابی به نیمه نهایی چمپیونزلیگ 
نتیجه ای  بهترین   ۲0۱۶ سال  در 
در  کنون  تا  سیتیزن ها  که  بوده 

اروپا به دست آورده اند.
دیدار  آستانه  در  دی بروین 
مرحله  در  مادرید  رئال  با  سیتی 
قهرمانان  لیگ  نهایی  یک هشتم 
مقابل  ما  گفت:"  خبرنگاران  به 

رئال مادرید قرار خواهیم گرفت، 
تیمی که بیشتر از هر تیم دیگری 
است.  شده  چمپیونزلیگ  قهرمان 
ولی ما به آنجا می رویم تا بهترین 
ما  دهیم.  انجام  را  خودمان  بازی 
مثل  می کنیم  سعی  مادرید  در 
فوتبال  یک  کنیم،  فوتبال  همیشه 
و  بگذاریم  نمایش  به  تهاجمی 
و  بگذاریم  فشار  تحت  را  رئال 
ضمن ارائه یک بازی خوب، اگر 
شکست  را  رئال  بتوانیم  بشود 

بدهیم".
ستاره بلجیمی سیتی در ادامه 
قهرمان  امسال  اگر  ما  گفت:" 

پنج  مثل  نشویم  چمپیونزلیگ 
گفت  خواهند  همه  گذشته  سال 
بوده  ناموفق  امسال هم  که سیتی 
است. جام قهرمانی اروپا یکی از 
بدست  هنوز  که  است  افتخاراتی 
دنبال  به  همیشه  ما  نیاورده ایم. 

رقابتهایمان  همه  در  قهرمانی 
تیمی  اوقات  گاهی  ولی  هستیم 
فصل  یک  در  که  می شود  پیدا 
مثل  می کند،  کار  عالی  خیلی 
عالی  واقعا  امسال  که  لیورپول 

است".

رساند که یک دهه است در آن حکمرانی 
می کند. با این حال مسی با درخشش خود 

می تواند شرایط باشگاه را بهتر کند.
خیلی  هفته  توانست  آرجانتینی  ستاره 
پایان  با  را  بارتومئو  ماریا  خوسپ  سخت 
در  نداد  اجازه  ابتدا  او  کند.  همراه  خوبی 
جلسه ای که میان کاپیتان های تیم و رییس 
باشگاه برگزار شده بود تنشی به وجود آید. 
سپس در مصاحبه ای که با موندو دپورتیوو 
کرد.  صحبت  مثبت  نکات  از  مدام  داشت 
زمانی که روز بازی فرا رسید، چند دستگی 
در میان هواداران وجود داشت و شعارهای 
استعفا"  "مدیریت،  و  استعفا"  "بارتومئو، 

شنیده می شد مسی با یک حرکت زیبا نتیجه 
را یک بر صفر کرد.

اکنون در بارسلونا ستاره آرجانتینی تنها 
کسی است که می تواند موافقت همه را به 
تنها  آنها  همراه آورد. هواداران شاد بودند. 
نبودند چون  به خاطر گل هایش خوشحال 
تیم را در هفته مهم فصل خوب می دیدند. 
به  قهرمانان  لیگ  در  امشب  ها  اناری  آبی 
آینده  یکشنبه  و  می روند  ناپولی  مصاف 
برابر رئال مادرید قرار  برنابئو  در سانتیاگو 
این  از  بیش  نداد  اجازه  مسی  می گیرند. 
داد  نشان  و  شود  مدیریت صحبت  درباره 

اولویت فوتبال است.

و  درخشش  با  آرجانتینی  مهاجم 
رییس  برای  را  شرایط  اخیرش  اظهارات 

باشگاه بارسلونا بهبود بخشید.
مسی،  نوشت:  اسپانیا  آس  سایت 
لیونل  دیگر  بار  یک  مسی...  مسی،  مسی، 
رساند.  ثمر  به  ایبار  برابر  گل  چهار  مسی 
نتوانسته  که  هفته ای  چهار  برای  گل  چهار 
مهاجم  پوکر  پنجمین  این  کند.  گلزنی  بود 
بارسلونا در اللیگا بود، این در حالی است 
که به یادماندنی ترین پوکر در دیدار برابر 
آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا رقم خورد. 
همچنین بازیکن آرجانتینی سی و هشتمین 
ثبت  به  رقابت هایی  در  را  هت تریک خود 

مسی، ناجی بارتومئو

اختالفی  با  حاضر  حال  در  لیورپول 
انگلیس  برتر  لیگ  صدرنشین  زیاد  بسیار 
بوده و مدافع عنوان قهرمانی چمپیونزلیگ 
اما  کلوپ  یورگن  می آید.  حساب  به 
می گوید او و تیمش به جای مقایسه خود 
با تیمهای بزرگ سالهای اخیر فوتبال دنیا 
ترجیح می دهند به جای تمرکز روی چنین 
القابی روی کار بهتر و ارائه فوتبال زیباتر 

تمرکز کنند.
از  وقتی  گفت:"  باره  این  در  کلوپ 
می شود  صحبت  دنیا  فوتبال  تیم  بهترین 
سال  چند  مادرید  رئال  به  نگاه ها  معموال 

چند  بارسلونای  یا  می شود  معطوف  پیش 
سال  دو  منچسترسیتی  یا  پیش،  سال 

گذشته".
گفت:"  ادامه  در  لیورپول  سرمربی 
قرار  اولویت  در  را  ما ذهنیت درست  تیم 
داده و البته ما در کنار این بازیکنان خیلی 
خوبی هم داریم. ما البته نسبت به خیلی ها 
عملکردمان را با دید انتقادی بیشتر بررسی 
می کنیم و تنها نتایج را در نظر نمی گیریم. 
البته در اینکه ما نتایجی استثنایی داشته ایم 
را  خودمان  ما  ولی  نیست  شکی  هیچ 

بهترین تیم دنیا نمی دانیم".

لیورپول  سرمربی  کلوپ  یورگن 
بهترین  را  خودشان  لیورپولی ها  می گوید 
از  می دهند  ترجیح  و  نمی دانند  دنیا  تیم 
خودداری  عنوانی  چنین  به  کردن  فکر 

کنند.
با وجود آنکه این روزها عده زیادی 
تیم  بهترین  را  کلوپ  یورگن  لیورپول 
آلمانی  سرمربی  ولی  می دانند  دنیا  فوتبال 
لیورپولی ها  می گوید  آنفیلد  قرمزهای 
و  نمی کنند  فکر  توصیف هایی  چنین  به 
تیم  بهترین  را  خودشان  می دهند  ترجیح 

دنیا قلمداد نکنند.

کلوپ: لیورپول خودش را بهترین تیم دنیا نمی داند

ساله   94 نخست وزیر  محمد،  ماهاتیر  روز:  اطالعات 
مالزی استعفای خود را به پادشاه مالزی تقدیم کرده است.

به گزارش بی بی سی فارسی، رویترز نوشته که از طریق 
دو منبع مستقل این خبر را به دست آورده است. به نوشته 
ائتالف  یک  به  رسیدن  امید  به  استعفا  این  این خبرگزاری 
سخن گوی  است.  گرفته  کشور صورت  اداره  برای  جدید 
دفتر نخست وزیر مالزی حاضر به تایید یا رد این خبر نشده 
اما گفته است که به زودی بیانیه رسمی در این خصوص 

منتشر خواهد شد.
مشخص نیست که چه کسی نخست وزیر آینده مالزی 
تازه  انتخاباتی  برپایی  احتمال  بود. همچنین درباره  خواهد 
برساتو،  حزب  از  همچنین  او  نیست.  دست  در  گزارشی 
برساتو  است.  کرده  استعفا  بود  دار  عهده  را  آن  ریاست 
همراه  ماهاتیر  آقای  بود.  هاراپن  پاکاتان  همبستگی  عضو 

با ابراهیم انوار، به عنوان جانشین اش در سال ۲0۱8 به آن 
برساتو  او و حزب  یکشنبه  انوار روز  آقای  بودند.  پیوسته 
برای  برنامه ای  آنان  که  بود  گفته  و  نامیده  »خیانت کار«  را 

تشکیل دولت جدید »احتماال بدون او« داشته اند.
آقای محمد در ماه می سال ۲0۱8 برای بار دوم بعنوان 
آقای  این،  از  پیش  گردید.  انتخاب  مالزی  نخست وزیر 
ماهاتیر از سال ۱98۱ تا ۲00۳ در مقام نخست وزیری بود.

گروه ها  دیگر  و  محمد  ماهاتیر  حزب  یکشنبه  روز 
دولت  تشکیل  درباره  را  غافل گیرکننده ای  گفت وگوهای 

جدید آغاز کردند.
بود  ماهاتیر محمد در سال ۲0۱9 درحالیکه 9۲ ساله 
نخست وزیر  مجددا  انتخابی جهان  رهبر  مسن ترین  بعنوان 

مالزی شد.
دنیای  از  مجدد  انتخاب  از  پیش  که  ماهاتیر  آقای 

سیاست کناره گیری کرده بود، در پی اتهامات متعدد فساد 
نجیب رزاق، نخست وزیر وقت مالزی به مخالفان پیوست و 

در انتخابات حاضر شد.
روابط  ولی  داشت  برعهده  را  او  معاونت  انوار  آقای 
این دو در سال ۱998 پس از اخراج در پی درگیری درباره 
اتهام  انوار بعدها به  رهبری حزب به سردی گرایید. آقای 
سکس با همجنس زندانی شد. افکار عمومی، این اتهامات 
را با انگیزه سیاسی دانست. آقای ماهاتیر در سال ۲0۱8 با 
پاکاتان  به  پیوستن  و  انوار  آقای  با  دوباره  همکاری  اعالم 

هاراپان جامعه سیاسی مالزی را غافلگیر کرد.
که  را  ناسیونال«  »باریسان  حاکم  ائتالف  توانست  او 
برای بیش از ۶0 سال در قدرت بود، شکست دهد. نجیب 
ماهاتیر  دولت  در  قبل  سال ها  سابق  نخست وزیر  رزاق، 

محمد حضور داشت و از نزدیکان او بود.

ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی استعفا کرد



فاطمه عباسی با دخترش در بی سرنوشتی روز دوشنبه، 5 حوت را 
در مرز دوغارون ایران سپری کرده است. او به روزنامه اطالعات روز 

می گوید که اجازه ی بازگشت به کشورش به دلیل نگرانی از شیوع 
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چند روز پیش ویزای خانم عباسی در ایران تمام شد و او برای 
ماندن بدون مجوز در ایران جریمه ی نقدی هم شده است.
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لیاقت الیق و واجد روحانی

شناسایی اولین مورد مثبت کرونا در هرات؛ 
حکومت در این والیت حالت اضطرار اعالم کرد

خشک  سرفه ی  سپس  می شود.  شروع  تب 
و بعد از آن مشکالت تنفسی ایجاد می شود. 
وزارت صحت عامه اعالم کرد که افراد دارای 
این نشانه ها به بیمارستان مراجعه کنند و یا به 

شماره ۱۶۶ تماس بگیرند.
نخستین  مورد  در  عامه   صحت  وزیر 
شخصی که ویروس کرونا در او تثبیت شده 
گفت که او جوان ۳5 ساله و مرد است. این 
مراقبت های  زیر  قرنطین  در  اکنون  شخص 
جدی قرار دارد. وضعیت صحی او نیز خوب 
مشکالت  عالیم  نخست  شخص  این  است. 
است. پس  دیده شده  او  در  و سرفه  تنفسی 
میان  در  و  کرده  مراجعه  بیمارستان  به  آن  از 
شناسایی شده  فرد مشکوک  به حیث  نفر  سه 
مشکوک  نفر  سه  معاینات  نمونه های  است. 
برای تشخیص روز یک شنبه از هرات به کابل 
مرکزی  تشخیص  مرکز  بود.  شده  فرستاده 
ساعت   ۲4 از  کم تر  در  صحت عامه  وزارت 
تشخیص،  آنان  از  دریکی  را  کرونا  ویروس 
مشکوک  نفر  دو  است.  کرده  اعالم  و  تثبیت 

دیگر کرونا نداشته اند. 
که  را  نفر  پنج  عامه   صحت  وزارت 
از  دبی  راه  از  غیرمستقیم  به گونه ی  به تازگی 
قرنطین  نیز  برگشته اند،  کشور  به  هوا  طریق 
که  گفت  عامه  صحت  وزیر  است.  کرده  
ایران  با  زمینی  و  هوایی  مستقیم  مسیرهای 
اکنون بند است. این پنج نفر از ایران به دبی و 
سپس به افغانستان برگشته بودند و در قرنطین 

قرار گرفته اند. 
آمادگی حكومت

وزارت صحت عامه اعالم کرد که تضمین 
این  اولویت  مهم ترین  از  شهروندان  صحت 
که  گفت  فیروز  فیروزالدین  است.  وزارت 
برای جلوگیری از شیوع کرونا تعلل نخواهند 

هوایی،  میدان های  تمام  که  گفت  او  کرد. 
بنادر با دستگاه های اسکن مجهز شده است. 
قرنطین  و  مراقبت  تشخیص،  مراکز  همچنان 
ایجاد شده  کافی  به حد  والیات  و  مرکز  در 
در والیت  تنها  فیروز  آقای  گفته ی  به  است. 
تخصیص  جداگانه  مراقبت  بستر   80 هرات 

داده شده است. 
وزارت  فیروز  فیروزالدین  گفته ی  به 
صحت عامه ی افغانستان از ابتدای شیوع کرونا 
و  تخنیکی  مالی،  تدابیری  چین،  ووهان  در 
طبی را برای وقایه و مراقبت آن اتخاذ کرده 
سازمان  با  هماهنگی  در  که  گفت  او  است. 
بهداشت جهانی، ۲0 میلیون دالر برای وقایه و 
مراقبت از کرونا را سنجش کرده اند. تا کنون 
5 میلیون آن از سوی وزارت مالیه ی کشور و 
و  است  تامین شده  بهداشت جهانی  سازمان 

در پی تامین مبلغ باقی مانده نیز هستند. 
در  مشکوک  مورد های  که  دیروز  از 
یک بارگی  به  رسید  ثبت  به  هرات  والیت 
قیمت ماسک به ویژه در کابل، هرات و سایر 
شهرها چندین برابر افزایش یافت. گزارش ها 
از قاچاق ماسک به سایر کشورها و احتکار آن 
از سوی تاجران و فروشندگان آن وجود دارد. 
وزیر صحت عامه  گفت که پوشیدن ماسک را 
تنها برای افراد مبتال توصیه می کنند تا از آنان 
به دیگران سرایت نکند. همچنان او گفت که 
تنها در هنگام عطسه و  سایر مردم می توانند 
کاغذی  دستمال های  از  ماسک  به جای  سرفه 
رسانه ها  به  عامه  وزیر صحت  کنند.  استفاده 
توصیه  ماسک  پوشیدن  از  بیش تر  که  گفت 
می شود که شهروندان مقاومت بدن شان را با 
به  به خصوص کسانی  ببرند.  باال  مواد مغذی 

سوءتغذیه دارند و الغرند. 
و  واردکنندگان  که  گفت  فیروز  آقای 
شناسایی  را  ماسک  عمده ی  فروشندگان 
کرده اند. قاچاق و احتکار ماسک جرم بزرگ 
شد.  خواهد  جلوگیری  آن  از  و  و  است 

تولید داخلی  فیروز  آقای  به گفته ی  همچنان 
افزایش خواهند داد. روزانه از  نیز  ماسک را 
۱0 تا ۲0 هزار ماسک در داخل کشور تولید 

خواهد شد.
صدها تن در مرز اسالم قلعه گیر مانده اند

ویروس  مشکوک  موارد  ثبت  از  پس 
کرونا در هرات، در اقدام پیش گیرانه حکومت 
مسدود  ایران  با  را  خود  مرزهای  افغانستان 
باعث  مرز،  مسدودشدن  اما  است.  کرده 
در  افغان  شهروندان  از  تن  صدها  گیرماندن 
نقطه ی مرزی در بندر دوغارون کشور ایران 

شده است. 
فاطمه عباسی با دخترش در بی سرنوشتی 
دوغارون  مرز  در  را  حوت   5 دوشنبه،  روز 
روزنامه  به  او  است.  کرده  سپری  ایران 
اطالعات روز می گوید که اجازه ی بازگشت 
به کشورش به دلیل نگرانی از شیوع ویروس 

کرونا برایش داده نشده است. 
در  عباسی  خانم  ویزای  پیش  روز  چند 
ایران تمام شد و او برای ماندن بدون مجوز 

در ایران جریمه ی نقدی هم شده است.
نفر   ۲00 از  بیش  می گوید  عباسی  خانم 
به  که  هستند  منتظر  دوغارون  گمرک  در 
است  قرار  گفتند  ما  »به  برگردند:  کشورشان 
اسالم قلعه  کمیساری  به  هیأتی  هرات  از  که 
بیاید و ما را پس از چک کردن، اجازه ورود 
به کشور بدهد. خوب شد که پاسپورت من و 
دخترم در مرز دوغارون خروجی نخورده بود، 
اگر خروجی می خورد، چی کار می کردیم و 

دوباره به مشهد رفته نمی توانستیم.«
افغان  شهروندان  از  شماری  او،  گفته  به 
خروجی  مهر  پاسپورت شان  این که  به دلیل 
ایران خورده ، نمی توانند دوباره به این کشور 
برگردند و برخی از این افراد نیز پولی برای 

بازگشتن به ایران ندارند. 
فرزند  دو  و  همسر  با  نقشبندی  لطیف 
مانند  ایران  دوغارون  مرز  در  خردسال اش 
در  او  است.  مانده  گیر  دیگر  تن  صدها 
صحبت با روزنامه اطالعات روز از حکومت 
می خواهد که در راستای بازگشایی مجدد مرز 

اقدام کند. 
هم  دیگر  فامیل  چندین  می گوید  او 
که  این  امید  به  و  دارند  عملیاتی  مریضان 
آمده اند:  مرز  به  برسند،  هرات  به   به زودی 
»حاال مریضان و ما همگی منتظر هستیم. من 
به  افغانستان  مردم  که  می پرسم  حکومت  از 
خواهش  باشد.  بسته  مرز  وقتی  بروند  کجا 
من این است که به زودی مرز اسالم قلعه باز 
شود، ما هم از این سختی در مرز نجات پیدا 

کنیم.«
مجید تابش، یک تن از باشندگان هرات 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که مادر و 
بی سرنوشتی  در  دوغارون  مرز  در  خواهرش 
شیوع  از  نگرانی  به دلیل  و  می برند  به سر 
ویروس کرونا، اجازه ورود داده نمی شود. او 
باز شود،  مرز  »باید هر چه زودتر  می افزاید: 
معنی  این چی  شود.  مردم حل  مشکالت  تا 

می دهد که حکومت مرز مسدود کرده.«
مرز  مسدودشدن  هم،  سویی  از 
کشور  با  نیمروز  و  فراه  هرات،  والیت های 
ممکن  که  برانگیخته  را  نگرانی  این  ایران، 
به صورت  مشکالت  به دلیل  مردم  است 

غیرقانونی از مرز عبور کنند.
عبدالرحیم صالحی، عضو شورای والیتی 
می گوید:  روز  اطالعات  روزنامه  به  هرات 
قلعه  اسالم  مرز  مسدودشدن  مورد  در  »باید 
تجدید نظر شود. این معنا ندارد که مردم ما 

بی سرنوشت پشت مرزها بمانند.«
پس از اعالم مورد مثبت ویروس کرونا، 
میزان  به  هرات  شهر  در  جمعیت  تراکم 
چشم گیری کاهش یافته است. در خیابان های 
در  کم تری  نقلیه  وسایط  نیز  هرات  شهر 

رفت وآمد هستند. 
به دلیل  هرات  شهرداری  رهبری  هیأت 
ترس از شیوع ویروس کرونا در این والیت، 
تاالرها،  شامل  عمومی  مکان های  تمامی 
حمام ها، سوناها، کافی شاپ ها و دیگر مراکز 

عمومی مسدود اعالم کرده اند.

فرد  نخستین  حوت(   5 )دوشنبه،  روز 
مبتال به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی 
شد. وزارت صحت عامه در نشستی با اعالم 
نخستین واقعه ی مثبت کرونا حالت اضطراری 

را در والیت هرات اعالم کرد. 
صحت عامه ی  وزیر  فیروز،  فیروزالدین 
والیت  در  اضطرار  حالت  که  گفت  کشور 
هرات را با توجه به معیار های صحی جهانی 
و با مشوره با شورای امنیت ملی کشور اعالم 
هوایی  مسافربری  شرکت های  از  او  می کند. 
انتقال  بعدی،  اعالم  تا  که  خواست  زمینی  و 
مسافران به هرات و از هرات به سایر والیات 
را محدود کنند. همچنان او از مردم خواست 
والیت  در  غیرضروری  رفت وآمد های  از  که 

هرات خودداری کنند. 
از  جلوگیری  برای  عامه   صحت  وزیر 
بیماری خواستار همکاری  این  شیوع بیش تر 
شد.  صحی  راهنمایی های  رعایت  در  مردم 
جلوگیری  راه  یگانه  که  گفت  فیروز  آقای 
رهنمایی های  رعایت  کرونا  بیش تر  شیوع  از 
صحی است. وزیر صحت عامه از آمادگی های 
مراقبت  و  پیش گیری  برای  طبی  و  تخنیکی 
بدون  که  گفت  اما  داد،  اطمینان  بیماران  از 
همکاری مردم، حکومت به  تنهایی نمی تواند 

از شیوع بیش تر کرونا جلوگیری کرد. 
مردم چه کنند؟

مردم  تمامی  از  عامه  صحت  وزیر 
کرونا  شیوع  از  جلوگیری  برای  که  خواست 
نقاط مزدحم، شامل سالن های  از حضور در 
ورزشی،  مراکز  عمومی،  حمام های  عروسی، 
سایر  و  آب بازی  حوض های  قلیان خانه ها، 
همچنان  کنند.  خودداری  عمومی  مکان های 
روبوسی،  مصافحه،  اضطرار  حالت  رفع  تا 
بغل کشی و دست دادن به همدیگر را متوقف 
صحت  وزیر  گفته ی  به  این  کنار  در  کنند. 
عامه مردم به بهداشت خود از گذشته بیش تر 
توجه کند. از تماس مستقیم با کسانی که در 
یک ماه  اخیر به ایران و شهر قم سفر کرده اند 
یک  در  که  کسانی  همچنان  کنند.  خودداری 
ماه  اخیر از ایران برگشته اند مدت یک ماه در 

خانه های شان خود را قرنطین کنند. 
از  افغانستان  عامه ی  صحت  وزارت 
خانواده ها  و  علما  مدنی،  جامعه ی  رسانه ها، 
تطبیق  و  نشر  آگاهی دهی،  در  که  خواست 

رهنمایی های صحی این وزارت سهم بگیرند. 
وزیر صحت عامه گفت که با تمامی ادارات 
دولتی و سکتورها به ویژه وزارت اطالعات و 
فرهنگ هماهنگی های الزم انجام شده تا در 
سهیم  پیش گیرانه  نکات  انجام  و  آگاهی دهی 

شوند. 
شیوع ویروس کرونا دو ماه پیش از شهر 
از  بیش  در  اکنون  شد.  شروع  چین  ووهان 
است.  رسیده  افغانستان  به شمول  کشور   ۳۳
شد.  ثبت  ایران  قم  شهر  در  پیش  هفته های 
اکنون این ویروس از شهر قم ایران به والیت 
دولت  است.  رسیده  افغانستان  در  هرات 
ایران  با  مرز  این سو  به  روز  دو  از  افغانستان 
است. وزیر صحت  بسته  نامعلوم  زمان  تا  را 
عامه روز دوشنبه در نشست خبری گفت که 
رفت وآمد  تجارتی،  اموال  انتقال  استثنایی  به 
در کشور ایران تا اعالم بعدی متوقف است. 

بیماری  تداوی  برای  واکسینی  کنون  تا 
به  عامه   صحت  وزیر  ندارد.  وجود  کرونا 
رسانه ها گفت که واکسین تداوی این ویروس 
نخواهد  عرضه  به زودی  بازار  در  دست کم 
درصد   ۳  -۲ کرونا  کشندگی  میزان  شد. 
میان کهن ساالن  از  آن  قربانیان  بیش تر  است. 
کم  بدن شان  مقاومت  که  است  اشخاصی  و 
تنها  داشته اند.  دیگری  مریضی  یا  و  است 
به  آن جا  از  ویروس  این  که  ایران  کشور  در 
بر  نفر   ۱۲ کنون  تا  کرده،  سرایت  افغانستان 
به آن  نفر  باخته و حدود 50  اثر کرونا جان  

مبتال شده اند.
کشندگی  میزان  گفت  صحت عامه   وزیر 
شهروندان  از  و  است  پایین  ویروس  این 
اگر  و  نباشند  نگران  زیاد  که  خواست 
رهنمایی های  نشوند  مبتال  آن  به  می خواهند 
صحی را رعایت کنند. به گفته ی آقای فیروز 
عالیم کرونا در 80 درصد مبتالیان آن اصال 
یعنی که ویروس ضعیف  این  بروز نمی کند. 
ویروس های  آن  از  کشنده تر  گفت  او  است. 
فیروز  آقای  است.  انفلونزا  و  مرس  سارس، 
میر طبیعی و  از شهروندان خواست مرگ و 
یا مرگ ناشی از سایر بیماری ها به کرونا ربط 

ندهند. 
کرونا،  ویروس  نشانه های  عمده ترین  از 
و  نفس تنگی  عطسه،  سرفه،  سردردی،  تب، 
از  نخست  نشانه ها  است.  تنفسی  مشکالت 

وزیر صحت عامه از تمامی 
مردم خواست که برای 
جلوگیری از شیوع کرونا 
از حضور در نقاط مزدحم، 
شامل سالن های عروسی، 
حمام های عمومی، مراکز 
ورزشی، قلیان خانه ها، 
حوض های آب بازی و 
سایر مکان های عمومی 
خودداری کنند. همچنان 
تا رفع حالت اضطرار 
مصافحه، روبوسی، 
بغل کشی و دست دادن به 
همدیگر را متوقف کنند.

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.
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