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چهار شنبه  ۷ حوت ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۹۱۶

پای نیروهای امنیتی را به 
تنش های سیاسی باز نکنید

بازی سیاسی در افغانستان پیچیده تر 
به نظر  سیاسی  تنش های  است.  شده 
با  دیگر  که  رسیده  جایی  به  می رسد 
ارگ  نیست.  قانون حل شدنی  به  توسل 
تحلیف  مراسم  برای  دو  هر  سپیدار  و 
ممکن  وضعیت  این  می گیرند.  آمادگی 
دهد.  قرار  هم  مقابل  در  را  مردم  است 
وضعیت  یکدیگر،  برابر  در  مردم  تقابل 
را به نقطه غیر قابل بازگشت می برد. اگر 
برسد،  جایی  چنین  به  جاری  وضعیت 
همه  جنگ  که  نیست  انتظار  از  دور 
علیه همه آغاز شود. این روزها دستگاه 
به  به شدت  طرف ها  تمام  پروپاگندای 
عصبیت های  به  دمیدن  طریق  از  بحران 
ناک  این کار خطر  قومی دامن می زنند. 
است و نباید وضعیت به این جا کشیده 
شود. حل بحران پیش آمده فقط از طریق 
و  ارگ  هم  است.  امکان پذیر  گفت وگو 
هیچ  معترض  سیاسی  جریان های  هم 
وضعیت  نمی تواند  زور  طریق  از  کدام 
را به نفع خود رقم بزند. توسل به زور 
واقعیت  می کند.  فربه تر  را  بحران  تنها 
این است که هیچ جریان سیاسی و تیمی 
نمی تواند بدون در نظر گرفتن نیروها و 
جریان های سیاسی دیگر حکومت کند. 

هر جریان که...
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اتحادیه اروپا برای مبارزه با ویروس کرونا 
در جهان ۲۳۲ میلیون یورو کمک می کند
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جوابیه ی دفتر والیت 
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مجلس حضور ندارند، می گویند...

اشرف غنی و  به  امریکا  پیام  آخرین 
دولت افغانستان تعویق برگزاری مراسم 
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تا کنون به چنین سیاست دست زده، به زانو 
درآمده است. 

تنش های  در  که  است  نگرانی  جای 
سیاسی نیروهای امنیتی دخیل شود. استفاده ی 
ابزاری و سیاسی از نیروهای امنیتی وضعیت 
را خطرناک و شکل گیری خشونت را حتمی 
قابل نگرانی  از دو جهت  این خطر  می کند. 
قهریه  قوه  از  استفاده  طرف  یک   از  است: 
نمی کند،  حل  را  سیاسی  تنش های  مشکل 
بلکه آن را پیچیده تر و عمیق تر می کند. همین 
نظامی  سپیدار  و  ارگ  در  وضعیت  اکنون 
به  ارگ  که  دارد  وجود  گزارش هایی  است. 
امنیتی دستور احضارات درجه یک  نیروهای 
ابزاری  استفاده  دیگر،  سوی  از  است.  داده 
از نیروهای امنیتی در تنش های سیاسی این 
گروه را به یک ابزار سیاسی-انتخاباتی تقلیل 
می دهد. استفاده از نیروهای امنیتی فقط برای 
ثبات سیاسی مجاز است، نه تصفیه سیاسی 
و ابزاری برای دفاع از تقلب. قانون به هیچ 
نظامی  نیروهای  از  که  نمی دهد  اجاز  کسی 
و  وزارت ها  این رو،  از  کند.  ابزاری  استفاده 
فرماندهان امنیتی مسئولیت دارند که نیروهای 
از  و  ندهند  قرار  مردم  برابر  در  را  امنیتی 
رویارویی با مردم و تقلیل نیروهای امنیتی به 
نه کسی حق  کنند.  پرهیز  ابزار سیاسی  یک 
آشوب را دارد و نه کسی استفاده از نیروهای 

امنتی برای سرکوب.
مهم ترین  از  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 
کشور  تمامیت  دست آوردهای  و  سرمایه ها 
همواره  مردم  است.  طالبان  سقوط  از  پس 
به  ستایش برانگیز  و  احترام آمیز  مواجهه ی 
و  داشته اند  کشور  امنیتی  نیروهای  و  نهادها 
این نهادها و نیروها همواره در میان مردم از 
اما  بوده اند.  برخوردار  حمایت  و  محبوبیت 
گاهی اتفاق هایی رخ داده که جایگاه نیروهای 
امنیتی را با خطر مواجه کرده اند. به عنوان مثال 
دو بار برخورد نیروهای امنیتی با نظام الدین 
بود.  نگران کننده  و  غیرحرفه ای  قیصاری 
امنیت  نیروهای  وقتی   ،۱۳۹۷ سرطان  در 
درگیری  از  را پس  قیصاری  نظام الدین  ملی 
اجساد  به  کردند،  بازداشت  طرف  دو  میان 
محافظان آقای قیصاری هتک حرمت کردند. 
ویدیوهایی که از جریان بی حرمتی نیروهای 
کشته شده ی  محافظان  اجساد  به  ملی  امنیت 
آقای قیصاری منتشر شد، به اعتبار، محبوبیت 
زد.  لطمه  امنیتی  نهادهای  و حتا مشروعیت 
قیصاری،  آقای  رهایی  از  پس  سال  یک 
زمانی  قوس،   2۴ یک شنبه،  ده شب  ساعت 
که نیروهای ویژه پس از 2۴ ساعت حمالت 
سنگین و سبک از زمین و هوا به محل اقامت 
حریم  به  نسبت  شدند،  وارد  قیصاری  آقای 
به  دست  و  کردند  بی حرمتی  او  خصوصی 

تخریب اموالش زدند. 
یکی از اتهام های جدی بر رییس جمهور 
غنی در طول پنج سال گذشته این بوده که 
امنیتی را به  نهادهای  ارگ ریاست جمهوری 
تضعیف  و  سیاسی  جدال های  برای  ابزاری 
و  وجاهت  سقوط  می کند.  استفاده  رقبایش 
تبدیل شدن  و  امنیتی  نیروهای  مشروعیت 
این نیروها از حافظان تمامیت ارضی کشور 
شهروندان  مال  و  جان  امنیت،  نگهبانان  و 
ریاست جمهوری  ارگ  دست  در  ابزاری  به 
رقبا،  تضعیف  و  سیاسی  جدال های  برای 
از  است.  ترسناک  و  تکان دهنده  تهدید  یک 
این رو، نباید هیچ کسی به شمول ارگ به فکر 
چنین کاری باشد. در وضعیت پیش آمده هیچ 
کسی نمی تواند ادعا کند او مشروع است و 
طرف دیگر مشروع نیست. تنها اعالم نتیجه 
مشروعیت نمی آورد، پذیرش نتیجه از طرف 
عدم  یا  مشروعیت  در  نیز  انتخاباتی  رقبای 
پا  انتخابات  نتیجه  آن دخیل است. متأسفانه 
کمیسیون  است.  مواجه  جدی  پرسش های 
اعتراض های  به  هنوز  نتوانسته  انتخابات 
از  رضایت  دهد.  تخنیکی  و  حقوقی  پاسخ 
اعالم نتیجه تنها محدود می شود به اردوگاه 
نهادهای  داخلی،  سیاسی  جریان های  ارگ. 
و  شکایات  کمیسیون  حتا  و  انتخاباتی  ناظر 
نتیجه  انتخابات  کمیسیون  اعضای  از  برخی 
را که کمیسیون اعالم کرده، قبول ندارند. از 
ده ها کشور و نهاد بین المللی که با افغانستان 
دارند،  رابطه ی دوستانه و همکاری مشترک 
کشورها و نهادی خیلی محدود از اعالم نتیجه 
استقبال کرده و دیگران و بخش بزرگ و قابل 
توجه جامعه جهانی هنوز سکوت کرده و این 

سکوت به معنای نگرانی و نارضایتی است.
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از  ماه  دو  گذشت  با  روز:  اطالعات 
شیوع ویروس کرونا در چین و شماری از 
کشورهای دیگر، اتحادیه اروپا می گوید که 
برای مبارزه با این ویروس، بیش از 2۳2 

میلیون یورو کمک می کند.
مدیریت  ویژه  کمیشنر  لِنارچیچ،  یانِز 
پیش  روز  دو  اروپا  کمیسیون  در  بحران 
گفته  بیانیه ای  در  حوت(   5 )دوشنبه، 
و  مقابله  برای  کمک  مبلغ  این  که  است 
و  جهان  سطح  در  کرونا  ویروس  مهار 
که  کشورهایی  و  کشور چین  به خصوص 
بهداشتی ضعیف تری دارند، صورت  نظام 

می گیرد.
و  کمک  که  است  کرده  تأکید  او 
همکاری های اتحادیه اروپا برای مبارزه ی 
خواهد  افزایش  ویروس  این  با  جهانی 

یافت.
نماینده  کوبیا،  روالند  همین حال  در 
اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در تویتی 
نیز از کمک های  افغانستان  گفته است که 

این اتحادیه بهره مند می شود.
ویروس کرونا نخستین بار حدود دو 
پیدا  شیوع  چین  ووهان  شهر  از  پیش  ماه 
کرد و تا کنون به شمول چین در ۳۳ کشور 

جهان به ثبت رسیده است. شمار مبتالیان 
به این ویروس در جهان بیش از 80 هزار 
از  به بیش  نیز  آمار مرگ و میر آن  نفر و 

دوهزار و ۷00 نفر رسیده است.
حوت(   ۴ )یک شنبه،  پیش  روز  سه 
در  کرونا  ویروس  به  مشکوک  مورد  سه 
معاینات شان  و  شناسایی  هرات  والیت 
برای تشخیص به کابل فرستاده شده بود. 
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور 
دو روز پیش در یک نشست خبری اعالم 
مثبت  آن  یکی  مورد،  سه  این  از  که  کرد 
و دو مورد دیگر آن منفی تشخیص شده 

است. به گفته ی او، فرد مبتال به ویروس 
کرونا در هرات یک مرد ۳5 ساله است که 

اخیرا از شهر ُقم ایران برگشته است.
که  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
وضعیت این مرد مبتال به ویروس کرونا در 

حال حاضر قناعت بخش می باشد.
ثبت  از  وزارت  این  آن،  بر  عالوه 
هفت مورد مشکوک دیگر ویروس کرونا 
که  است  گفته  و  داده  خبر  نیز  هرات  در 
شده  فرستاده  کابل  به  افراد  این  معاینات 
مشخص  آن  نتایج  دیگر  ساعت   ۱2 تا  و 

می شود.
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تنش های  دنبال  به  روز:  اطالعات 
ایاالت  افغانستان،  در  اخیر  انتخاباتی 
تنش ها  این  ادامه ی  از  امریکا  متحده ی 
ابراز نگرانی کرده و از رییس جمهور غنی 
خواسته است که مراسم تحلیف خود را به 
قرار  غنی  تحلیف  مراسم  بیاندازد.  تأخیر 

است به روز پنج شنبه برگزار شود.
دو  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
امریکا  که  است  کرده  گزارش  آگاه  مقام 

میان  انتخاباتی  تنش های  که  است  نگران 
آقای غنی و عبداهلل عبداهلل که او نیز برای 
برگزاری مراسم تحلیف آمادگی می گیرد، 

تالش های صلح را با خطر مواجه سازد. 
این منابع همچنان به رویترز گفته اند 
که به دلیل همین نگرانی، زلمی خلیل زاد، 
نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی امریکا 
برای صلح افغانستان که از هفته ی گذشته 
تالش  می برد،  سر  به  کابل  در  بدین سو 

دارد تا آقایان غنی و عبداهلل را از برگزاری 
مراسم تحلیف منصرف کند.

این در حالی است که دوره ی کاهش 
جنگ  درگیر  طرف های  میان  خشونت 
وارد چهارمین روزش شده  افغانستان  در 
روز  پایان  تا  دوره  این  است  قرار  است. 
جمعه آینده ادامه یابد. همچنان قرار است 
توافق نامه ی صلح میان امریکا و طالبان در 
را  راه  که  توافقی  امضا شود،  دهم حوت 

برای آغاز مذاکرات بین االفغانی و خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان باز می کند.
از سویی هم، یک مقام ارشد پیشین 
گفته  رویترز  خبرگزاری  به  افغانستان 
همه شمول  هیأت  یک  اگر  حتا  که  است 
از سوی حکومت  طالبان  با  مذاکره  برای 
انتخاباتی  تنش  شود،  تشکیل  افغانستان 
روند  بر  عبداهلل  و  غنی  آقایان  میان 

مذاکرات صلح سایه می اندازد.

رویترز: 
امریکا خواهان تعویق مراسم تحلیف اشرف غنی شده است

اطالعات روز: منابع محلی در والیت 
زابل می گویند که در نتیجه ی انفجار یک 
ارغنداب  ولسوالی  در  جاده ای  کنار  ماین 
زخمی  ارتش  سرباز  چهار  والیت  این 

شده اند.
گل اسالم سیال، سخن گوی والی زابل 
این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
دیروز  صبح   ۹:00 ساعت  حوالی  رویداد 
)سه شنبه، 6 حوت( در منطقه ی »انزرگی« 

ولسوالی ارغنداب رخ داده است.

یک  که  گفت  همچنان  سیال  آقای 
عراده تانک نیروهای ارتش هدف انفجار 
نتیجه ی  در  که  است  گرفته  قرار  ماین 
سطحی  به گونه ی  ارتش  سرباز  چهار  آن 

زخمی شده اند.
ولسوالی  در  که  گفت  ادامه  در  او 
ارغنداب زابل بیشتر گروه طالبان فعالیت 
دارد و این ماین نیز از سوی جنگ جویان 
قراردادن  هدف  به منظور  گروه  این 

نیروهای امنیتی جاسازی شده بود.

باره  این  در  کنون  تا  طالبان  گروه 
چیزی نگفته است.

این در حالی است که دوره ی کاهش 
در  درگیری  طرف های  میان  خشونت 
روزش  چهارمین  وارد  افغانستان  جنگ 
ساعات  اولین  در  دوره  این  است.  شده 
بامداد شنبه آغاز شده بود. در سه روز اول 
کاهش خشونت نیز چندین رویداد امنیتی 
در والیت های بلخ، پکتیا، ارزگان و قندهار 

گزارش شده بود. 

گفته  پیشتر  امریکا  وزارت خارجه ی 
بود در صورتی که هفته ی کاهش خشونت 
توافق نامه ی  برسد،  پایان  به  موفقیت  با 
دهم  در  نیز  طالبان  و  امریکا  میان  صلح 
ترمپ،  دونالد  شد.  خواهد  امضا  حوت 
پیش  روز  دو  نیز  امریکا  رییس جمهوری 
کاخ  در  خبرنگاران  پرسش  به  پاسخ  در 
هفته ی  که  صورت  در  بود  گفته  سفید 
کاهش خشونت موثر واقع شود، خودش 

توافق نامه با طالبان را امضا می کند.

چهارمین روز کاهش خشونت؛ 
چهار سرباز ارتش در یک انفجار ماین کنار جاده ای در زابل زخمی شدند

شهرداری کابل در یک سال گذشته بیش از چهار میلیارد افغانی درآمد داشته است
۳۳ چهارراه از فعالیت های شهرداری کابل در عرصه ی بهبود 

وضعیت ترافیک و ترانسپورت بوده است.
بخش  در  کابل  شهرداری  که  کرد  عالوه  سرفراز  آقای 
تنظیف نیز در یک سال گذشته ۴50 هزار تُن کثافات جامد، 
۳۴ هزار و 2۴0 متر مکعب کثافات مایع و ۳۷ هزار و 608 
شهر  سطح  از  را  جاده ها  کنار  اضافی  آب های  مکعب  متر 

جمع آوری و انتقال داده است.
همچنان به گفته ی او، شهرداری کابل در بخش سرسبزی 
نیز 2۷ پارک و ساحات سبز در ناحیه های مختلف شهر کابل 
را بازسازی و برای 20 هزار متر مربع گلدان های بین و کنار 

جاده های مهم شهری نیز چمن ساخته است. 
یک  ساخت  که  گفت  صحبت هایش  از  بخشی  در  او 
قسمت از خط سوم متروبس از چوک جاده میوند الی ایستگاه 
تپه کارته نو، توسعه شبکه بایسکل و ساخت باغ کابل به عنوان 
بزرگ ترین پارک تفریحی در شهر کابل از جمله برنامه هایی 
مالی  در جریان سال  تا  دارد  نظر  در  کابل  اند که شهرداری 

۱۳۹۹ خورشیدی آنها را تطبیق کنند.

اطالعات روز: شهرداری کابل اعالم کرد که عواید این 
اداره در جریان سال مالی ۱۳۹8 خورشیدی به بیش از چهار 
میلیارد افغانی رسیده است. این مبلغ از منابع مختلف عایداتی 

جمع آوری شده است.

دیروز  کابل  شهرداری  سرپرست  سرفراز،  احمدذکی 
)سه شنبه، 6 حوت( در برنامه ی »حساب دهی دولت به ملت«، 

در مورد کارکردهای یک ساله ی این اداره معلومات می داد.
آقای سرفراز گفت که در سال مالی ۱۳۹8 خورشیدی از 
مجموع ۱۹۱ پروژه ی انکشافی که در 22 ناحیه ی شهر کابل 
روی دست گرفته شده بود، کار برخی از این پروژه ها تکمیل 

و برخی دیگر در مراحل تحت کار و تحت پالن قرار دارد.
به گفته ی او، سروی و دیزاین ۱۳۷ کیلومتر جاده و کوچه 
کیلومتر   ۱55.5 ریزی  کانکریت  و  اسفالت  شهر،  سطح  در 
جاده و کوچه در ناحیه های مختلف، سنگ فرش 88 هزار و 
85 متر مربع پیاده روهای شهر و ساخت چهار هزار و ۹20 متر 
کانال برای مدیریت آب های سطحی از کارکردهای شهرداری 
کابل در یک سال گذشته در بخش ساختمان جاده ها، پل ها و 

کانال ها بوده است.
سرپرست شهرداری کابل افزود که سروی و ثبت ۱۳۱ 
هزار و ۷۷۴ ملکیت در ده ناحیه ی شهر کابل، ساخت 26۴ 
ایستگاه بس های شهری در نُه مسیر شهر کابل و آغاز به سازی 

اداره تدارکات ملی: 
در یک سال گذشته ۱۸ میلیارد افغانی صرفه جویی شده است

اقتصاد  و  بودجه  و  مالی  کمیسیون های  افغانستان،  شفافیت 
بازرس ویژه ی  نماینده ی  نمایندگان و سنا،  ملی مجلس های 
انکشاف  اداره ی  و  افغانستان )سیگار(  بازسازی  برای  امریکا 

بین المللی امریکا )USAID( نظارت شده است.
امور  اداره ی  عمومی  ریاست  سرپرست  هم،  سویی  از 
مبلغ صرفه جویی شده  تأکید کرد که  ریاست جمهوری کشور 
به  گذشته  سال  پنج  طی  قراردادها  از  بررسی ها  نتیجه ی  در 
از  او همچنان در بخشی  افغانی می رسد.  میلیارد  از66  بیش 
صحبت هایش با اشاره به تالش ها در امر مبارزه با فساد در 
نظام تدارکات گفت که در جریان سال گذشته ی مالی به تعداد 
داوطلبی ها  در  اشتراک  از  مختلف  قرادادهای  و  شرکت   2۴
شرکت ها  این  تدارکات  قانون  براساس  است.  شده  محروم 

نمی توانند از دو الی پنج سال در داوطلبی شرکت کنند.
الهام عمر هوتکی همچنان افزود که در مدت چهار سال 
روند  در  سهم گیری  از  دیگر  قراردادی  2۱0 شرکت  گذشته 

داوطلبی محروم شده اند.

اطالعات روز: اداره تدارکات ملی کشور می گوید که در 
جریان سال گذشته ی مالی )۱۳۹8( بیش از ۱8 میلیارد افغانی 
در نتیجه ی بررسی های کمیسیون تدارکات ملی از قراردادهای 

منظورشده، صرفه جویی شده است.
الهام عمر هوتکی، سرپرست ریاست عمومی اداره ی امور 
برنامه ی  ریاست جمهوری که دیروز )سه شنبه، 6 حوت( در 
می کرد،  صحبت  کابل  در  ملت«  به  دولت  »حساب دهی 
از  تدارکات ملی  »بررسی های همه جانبه ی کمیسیون  گفت: 
سال  در جریان  تا  است  منظورشده، سبب شده  قراردادهای 

مالی گذشته، بیش از ۱8 میلیارد افغانی صرفه جویی شود.«
آقای هوتکی افزود که در سال مالی ۱۳۹8 به تعداد یک 
هزار و ۱8 مورد تدارکاتی به ارزش ۱۷8 میلیارد افغانی مورد 
بررسی قرار گرفته است. از این تعداد موارد تدارکاتی، ۹۳5 

مورد آن منظور و 55 مورد اعاده و 28 مورد رد شده است.
شامل ساخت  تدارکاتی  موارد  تعداد  این  او،  گفته ی  به 
پروژه های  و  پل  آبی،  برق  بندهای  جاده،  قبیل  از  زیربناها 

خدماتی می شوند.
هفته وار کمیسیون  تمامی نشست های  که  او عالوه کرد 
ناظران ملی و  این پروژه ها از سوی  تدارکات ملی در مورد 
دیدبان  فساد،  با  مبارزه  پارلمانی  کاکس  جمله  از  بین المللی 

دیگر. حتما مصلحت آن را آن طور دیده اند. از 
آن سو، اگر همین حکومت سال ها یک سرک 
ویران شده و پر از چاله و حفره را ترمیم نکند، 
کسی لب به اعتراض نمی گشاید؛ چون انتظار 

ندارد در این زمینه حکومت اقدامی بکند. 
مردم  چگونه  که  است  این  سوال  حال، 
افغانستان حاضر شده اند نقش و اختیار بسیار 
گسترده برای حکومت قایل شوند و در عین 
عرضه ی  )در  حکومت  از  انتظارشان  حال 

خدمات اجتماعی( صفر باشد؟ 
را  فهرستی  می توانیم  ما  از  بسیاری  البته 
ترتیب  حکومت  از  مردم  مطالبات  به عنوان 
امنیت  می خواهند،  شغل  مردم  بدهیم: 
می خواهند، عدالت می خواهند، امکانات صحی 
می خواهند و... . ولی پرسش این است که اگر 
مردم در این مطالبات خود جدی هستند، چرا 
اقدام جدی درخوری در این مورد نمی کنند؟ 
ما  حکومت های  که  بدهد  پاسخ  کسی  شاید 
برای  اما  دارند  مطالبه  ناتوان.  مردم  و  جابرند 

حصول مطالبات خود توانایی اقدام تأثیرگذار 
را ندارند. 

این  برای  نیستم.  موافق  پاسخ  این  با  من 
که وقتی پای »نام و ننگ« در میان باشد، همین 
مردمی که از پی گیری مطالبات معیشتی و امنیتی 
خود ناتوان به نظر می رسند، با قدرت تمام در 
و  می گذارند  وقت  و  می شوند  حاضر  میدان 
عرق می ریزند و فریاد می زنند و حتا زخمی و 
کشته می شوند. همین مردمی که برای وضعیت 
به  نمی کنند،  تظاهرات  صحی  خدمات  بد 
ندای رهبران قبیله ی خود لبیک می گویند و به 
خیابان ها می ریزند. چرا؟ برای این که افغانستان 
نام و ننگ  هنوز، در قرن بیست ویکم، قلمرو 
است نه سرزمین محاسبات و مطالبات عینی و 
سودمند برای زندگی. وقتی که رهبر قبیله ما را 
از پامال شدن نام و ننگ مان می ترساند و دست 
بر رگ غیرت تباری و گروهی مان می گذارد، 
و  سودمند  مطالبات  تمام  می شویم  حاضر 

ضروری خود را کنار بگذاریم. 

که چون او نبوده است شاهی به جنگ
نه در بخشش و کوشش و نام و ننگ 

                                          فردوسی
فیلسوفان سیاسی درباره ی حکومت بسیار 
گرایش  دو  سیاسی،  فلسفه ی  در  نوشته اند. 
مختلط  گرایش  چندین  و  هستند  رادیکال 
راحتی  به  را  رادیکال  گرایش  دو  آن  میانه.  و 
می توان تشخیص داد. یکی می گوید ما به یک 
نام  به  قدرتمند  و  عرض  و  طول  پر  دستگاه 
حکومت ملی فراگیر نیاز نداریم. اگر بگذاریم 
مطابق  را  روابط خود  محلی  در سطوح  افراد 
نیازهای محلی خود تنظیم کنند، همان قدرش 
کافی است. بنا بر دیدگاه رادیکال دومی، ما نه 
فقط به یک حکومت کالن و قدرتمند نیاز داریم 
که این حکومت از حق دخالت در تنظیم تمام 
امور زندگی شهروندان برخوردار است. اولی 
برای حکومت تقریبا هیچ منطق و نقشی قایل 
نیست و دومی تنظیم اکثر امور زندگی مردم را 
به حکومت واگذار می کند. در ساحت میان این 
دو، نگرش های دیگر در مورد حکومت و نقش 
آن را می یابیم که پیشنهادهای کم تر رادیکال را 

عرضه می کنند. 
داشتن  که  کسانی  سیاسی  فلسفه ی  در 
حکومت و نقش آن را در تنظیم امور اجتماعی 
که  شده  پذیرفته  اصل  این  می دانند،  الزم 
حکومت ها باید پاره ای از مطالبات شهروندان 
را برآورده کنند. ممکن است در این مورد که 
دامنه ی این مطالبات و میزان مسئولیت حکومت 
باشد.  داشته  وجود  نظر  اختالف  چیست، 
که ضرورت  است  کم تر کسی  این،  با وجود 

حکومت را قبول داشته باشد و برای حکومت 
با  مثال  حال  عین  در  و  باشد  قایل  مسئولیت 
وضع مالیه بر شهروندان مخالف باشد. مسأله ی 
دفاع از شهروندان در برابر تجاوز بیرونی نیز 
همین طور است. یعنی در این باره توافق وجود 
باشد که  باید ارتشی داشته  دارد که حکومت 
دفاع  بیرونیان  تعرض  برابر  در  شهروندان  از 
شهروندان  به  رفاهی  خدمات  عرضه ی  کند. 
یکی دیگر از مباحث داغ در میان کسانی است 
برای  و  دارند  قبول  را  که ضرورت حکومت 

حکومت نقش و مسئولیت اجتماعی قایل اند. 
در افغانستان، ترکیب عجیبی از نگرش ها 

نسبت به حکومت را می بینیم: 
»باورهای«  میان  دیگر،  کشورهای  در 
از  »انتظارات«شان  مردم نسبت به حکومت و 
این  به  دارد.  وجود  سازگاری  غالبا  حکومت 
معنا که اگر شما باور داشتید که وجود حکومت 
بسیار  نقشی  برای حکومت  ضروری است و 
شهروندان  زندگی  امور  تنظیم  در  گسترده 
این  که  دارید  هم  را  انتظار  این  بودید،  قایل 
حکومت گسترده خدمات اجتماعی گسترده ای 
هم برای شهروندان عرضه کند. در افغانستان 
این طور نیست. مردم افغانستان باور دارند که 
حکومت شان یک دستگاه عریض و طویل و 
چنین  حکومت  از  )تصورشان  باشد  پرهزینه 
در  حکومت  از  انتظارشان  اما  است(،  چیزی 
زمینه ی عرضه ی خدمات اجتماعی تقریبا صفر 
است. یعنی اگر حکومت نصف شب پولیس 
خود را بدون طی هیچ مجوز قضایی فرستاد 
خود  با  و  کرد  بازداشت  را  نفر  ده  پولیس  و 

سخیداد هاتف 

قلمرو نام و ننگ

برد، کم تر کسی فکر می کند که پولیس چنین 
ندارد. می گویند خوب، حکومت است  حقی 

می گردد.
به  مربوط  که  دسترسی  وجه  از  بخشی 
مقام والیت دایکندی بوده بعد از طی مراحل 
قانونی از طریق ریاست مالی و اداری والیت؛ 
توسط ریاست محترم مستوفیت به نمایندگی 
از وزارت مالیه ویزه و کنترل گردیده و جهت 
مصرف بهینه وجه دسترسی این پول به شماره 
حسابی که مربوط به اداره والیت دایکندی می 

باشد منتقل می گردد.
منتقدین نیک می  فعالین محترم مدنی و 
دانند که در سال گذشته والی والیت دایکندی٬ 
معاون و روئسای ادارات محلی دایکندی بیشتر 
از 20 سفر که هر سفر حد اقل دو تا سه روز 
را احتوا می نمود به تمام ولسوالی های والیت 
دایکندی علی الخصوص ولسوالی های جنگ 
زده داشته اند. یکی از موارد مندرج طرزالعمل 
مصرف وجه دسترسی برای تامین مصارف مالی 
وظیفه  آیا  باشد.  می  والیات  والیان  سفرهای 
منتقدین به عنوان کسانی که خود را به مسابه 
فیگورهای مطرح در جامعه و دارای جایگاه می 
پندارند نیست تا همگام با مقام والیت دایکندی 
و هیئت همراهشان از سنگرهای دفاعی و مردم 
والیت دایکندی باز دید نموده و باعث دلگرمی 
و تقویت روحیه مردم و نیروهای امنیتی گردند؟ 
مقام والیت دایکندی به دورترین نقاط در تمام 
ولسوالی های والیت دایکندی سفر نموده است 

که هزینه آن از وجه دسترسی تمویل گردیده 
و می گردد.

والی  راس  در  و  دایکندی  والیت  اداره 
محترم والیت دایکندی همواره خود را متعهد 
به شفافیت و پاسخدهی دانسته در سال گذشته 
والیت  دسترسی  وجه  از  بزرگی  بخشی  تنها 
در  جنگ  صحنه  مدیریت  صرف  دایکندی 
ولسوالی های کجران٬ پاتو و ناوه میش گردیده 
است٬ بخشی دیگر به افراد نیاز مند که روزانه 
به والیت دایکندی مراجعه کرده اند اختصاص 
یافته و مهمتر از همه اداره والیت دایکندی مبلغ 
های  خانواده  از  حمایت  زمینه  در  را  بزرگی 
شهدا و مجروحین جنگی٬ حمایت و تشویق 
ورزشکاران٬ تشویق نیروهای امنیتی و کارمندان 
شایسته تقدیِر خدمات ملکی به مصرف رسانده 
اداری  و  مالی  ریاست  در  آن  اسناد  که  است 

والیت دایکندی موجود است.
تصریح  پایان  در  دایکندی  والیت  اداره 
می کند که امور مالی و حسابی برای کسانی 
که از روند طی مراحل اسناد مالی و چگونگی 
محسوبی آن اطالع ندارند جالب توجه می نماید 
اما هیئت های تفتیش اداره ارگانهای محلی و 
تفتیش مقام عالی ریاست محترم جمهوری چه 
به صورت روتین و چه به صورت عنداالقتضا 
می توانند هرگاه که بخواهند روند طی مراحل 

اسناد مالی و محسوبی را تفتیش نمایند!

اشاره: روزنامه اطالعات  روز، روز دوشنبه 
)25 حوت( مبتنی بر اسناد گزارشی را به نشر 
رساند که نشان می داد 2۳ میلیون افغانی از پول 
»وجه دسترسی والیان، معاونان والی و ولسواالن« 
به حساب شخصی »سید انور رحمتی«، والی 
این  در  است.  شده  واریز  دایکندی  والیت 
گزارش اطالعات روز مطابق موازین رسانه ای 
پاسخ تمام طرف های دخیل و ذی ربط به شمول 
اما  حاال  بود،  گرفته  را  دایکندی  والیت  والی 
دفتر والیت دایکندی توضیحیه ی مفصلی تری 
برای اطالعات روز فرستاده که بدون هیچ تغییر 

نگارشی و ویرایشی نشر می شود.
محترم  روزنامه  دایکندی:  والیت  دفتر 
فبروری   2۴ تاریخ  نشرات  در  اطالعات روز 
گزارشی  تحت عنوان )از حساب بانکی والی 
دایکندی بوی فساد می آید؟( را به نشر سپرده 
در  دایکندی  والیت  اداره  است  الزم  که  اند٬ 

مورد توضیحاتی را ارائه نماید!

محترم  دایکندی  والیت  محترم  مقام 
خویش  ماموریت  آغاز  از  رحمتی  سیدانور 
در والیت دایکندی خود را پابند به اصول و 
مقررات دانسته و بر ضد فساد اداری همواره 
از  تعداد  یک  متاسفانه  است.  کرده  مبارزه 
شان  نامشروع  های  خواسته  که  مغرضین 
برآورده نگردیده و همواره اداره محلی دایکندی 
کنارخطاهای  از  بزرگواری  و  پوشی  چشم  با 
آنها با تسامح گذشته است بازهم اداره محلی 
دایکندی  والیت  مقام  راس  در  و  دایکندی 
محترم سید انور رحمتی را متهم به فساد کرده 
اند. بر همگان به خصوص شهروندان والیت 
چه  آنها  که  است  مبرهن  و  واضح  دایکندی 
کسانی هستند و با چه اهدافی دست به نشر و 

اشاعه چنین اتهاماتی می زنند.
اداره والیت دایکندی در چارچوب پالیسی 
کالن تعریف شده از سوی حکومت مرکزی و 
در روشنایی قانون اساسی٬ قوانین نافذه٬ لوایح 

جوابیه ی دفتر والیت دایکندی به گزارش روزنامه اطالعات روز

و طرزالعمل های مربوط٬ برنامه های خود را به 
انجام رسانده و امور مربوط به مالی و حسابی 
خویش را به پیش می برد. مکانیزم اخذ٬ مصرف 
و نظارت از نحوه مصرف وجه دسترسی والیان٬ 
و  واضح  کامال  ولسواالن  و  والی  معاونین 
مشخص بوده و حدود صالحیت ها در آن ذکر 

گردیده است.
های  رسانه  در  اکنون  هم  که  اسنادی 
مجازی دست به دست می شود اسناد قانونی )م 
۱6( فرم معیاری حواله نقدی است که در هرماه  
وجه مصرفی دسترسی از طریق آن طی مراحل٬ 
کنترل و ویزه شده و تا مرحله نقد شدن مبلغ 
متذکره چندین اداره ذی صالح بر آن اشراف 
داشته و طی یک مکانیزم خاص توسط همین 
فرم ها وجه دسترسی نقد گردیده و سپس در 
مطابقت با موارد مندرج طرزالعمل به مصرف 
مراحل  طی  نیز  آن  محسوبی  اسناد  و  رسیده 
محسوب  آن  مصرف  صورت  و  شده  قانونی 

اسنادی که هم اکنون در رسانه های مجازی دست به دست می 
شود اسناد قانونی )م ۱۶( فرم معیاری حواله نقدی است که در 
هرماه  وجه مصرفی دسترسی از طریق آن طی مراحل٬ کنترل و 
ویزه شده و تا مرحله نقد شدن مبلغ متذکره چندین اداره ذی 
صالح بر آن اشراف داشته و طی یک مکانیزم خاص توسط همین 
فرم ها وجه دسترسی نقد گردیده و سپس در مطابقت با موارد 
مندرج طرزالعمل به مصرف رسیده و اسناد محسوبی آن نیز طی 
مراحل قانونی شده و صورت مصرف آن محسوب می گردد.

دفتر مقام والیت دایکندی

همین مردمی که برای 
وضعیت بد خدمات 
صحی تظاهرات نمی کنند، 
به ندای رهبران قبیله ی 
خود لبیک می گویند و به 
خیابان ها می ریزند. چرا؟ 
برای این که افغانستان 
هنوز، در قرن بیست ویکم، 
قلمرو نام و ننگ است 
نه سرزمین محاسبات و 
مطالبات عینی و سودمند 
برای زندگی.



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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لطف علی سلطانی

آیا داده ها بیش تر شبیه نفت است یا نور خورشید؟

اشیایی  شرکت  این  نرم افزارهای  که  کنند  حاصل 
چون خانه و پیاده رو و پیاده ها را به درستی شناسایی 

و طبقه بندی می کند.
خدمات  نیروی  بتوانند  داده ها  این که  از  قبل 
طریق  از  باید  کنند،  تأمین  را  مصنوعی  هوش 
الگوریتم تغذیه شوند. به این معنا که آن ها بیاموزند 
که چهره ها را شناسایی کنند، موترهای خودران را 
چه  جت  موتورهای  که  کنند  پیش بینی  و  هدایت 
این که  برای  به بررسی و ترمیم دارند. و  نیاز  موقع 
الگوهای آماری الزم شکل بگیرد، مجموعه داده های 

و  اختالفات  افزایش  روشنش  پیامد  متعدد،  قومی 
انتخاباتی،  جریان های  بر  افزون  است.  داخلی  تنش 
گروه های مختلف سیاسی چهار دهه اخیر برنامه های 
گروه های  نقش  دارند.  غنی  از  متفاوت  سیاسی 
برگزاری  با  موجود  وضعیت  در  قومی  و  سیاسی 
و  اختالفات  و  می شوند  برجسته تر  تحلیف  مراسم 
مشروعیت حکومت  تضعیف  بر  سیاسی  ناهمگونی 
این  نمی تواند  غنی  دارد.  اثرگذاری  نقش  آینده 
صلح  توافق  آستانه  در  را  چنددستگی  و  اختالفات 
کند.  قلمداد  مشروعیتش  افزایش  معنی  به  طالبان  با 
مواجهه خودخواهانه و یا توأم با خشونت می تواند 

ما را به فروپاشی بکشاند.
خودخواهانه  تصمیم  با  اگر  غنی  اشرف   -۴
حضور و عدم حضور سفرا و نمایندگان کشورهای 
داخلی  اختالفات  بگیرد،  نادیده  را  افغانستان  حامی 

مجلس  شانزدهم  دوره  وکالی  از  شماری 
نمایندگان که در دوره هفدهم مجلس حضور ندارند، 
را  سفریه  دو  هزینه ی  و  معاش  روز   5۱ می گویند 
دریافت  می شود،  افغانی  هزار   ۴80 آن  مجموع  که 

نکرده اند. 
با  نمایندگان  داراالنشای مجلس  می گویند  آنان 
آنان برخورد دوگانه کرده و فقط معاش نمایندگانی 
یافته اند.  راه  هفدهم  دور  به  که  کرده  پرداخت  را 
دور  در  که  نماینده ای   ۱۴0 حدود  آنان  گفته ی  به 
جدید حضور ندارند، هنوز امتیازات شان را دریافت  

نکرده اند. 
به گفته ی این نمایندگان، از ماه حوت ۱۳۹۷ تا 
افتتاح شد،  که دوره هفدهم مجلس  ثور ۱۳۹8  ماه 
آنان نمایندگان برحال مردم بودند و از امتیازات یک 

نماینده نیز برخوردار بودند. 
میلیون   6۳ حدود  نماینده   ۱۴0 معاش  مجموع 

افغانی معادل 800 هزار دالر امریکایی می شود. 
دوره  در  نیمروز  والیت  نماینده  امینی،  فرشته 
شانزدهم مجلس نمایندگان به روزنامه اطالعات روز 
می گوید وقتی او برای گرفتن امتیازاتش به ریاست 
ریاست  این  کرده،  مراجعه  مجلس  مالی  و  محاسبه 
به او گفته که وزارت مالیه هنوز معاشات آنان را به 

حساب مجلس نمایندگان واریز نکرده است. 
وکالی  شماری  و  او  که  می گوید  امنینی  بانو 
که  کردند  تالش  بار  چندین  شانزدهم  دوره  دیگر 
برای رفع این مشکل با رییس پارلمان صحبت کنند، 

اما رییس حاضر نشده با آنان مالقات کند. 
وکالی  معاشات  اگر  که  می گوید  امینی  بانو 
دروه شانزدهم به حساب پارلمان واریز نشده، پس 
یافته اند،  به دوره هفدهم راه  نماینده ای که  چرا ۹0 

امتیازات شان را دریافت کرده اند. 
یکی از وکالی که در دوره شانزدهم وکیل بود 
است،  یافته  راه  مجلس  به  نیز  هفدهم  دوره  در  و 
مشروط به این که نامی از او در گزارش ذکر نشود، به 
روزنامه اطالعات روز گفت که او و تمامی وکالی 
که به دور هفدهم راه یافته  حدود یک ونیم ماه قبل 
5۱ روز معاش از ماه حوت ۱۳۹۷ و حمل ۱۳۹8 را 

دریافت کرد ه اند.
محمد عبده، نماینده مردم بلخ در دوره شانزدهم 
دارد،  دست  در  او  که  اطالعاتی  می گوید  مجلس 
نشان می دهد وکالی برحال سعی می کنند 5۱ روز 

امتیازات آنان را بین خود تقسیم کنند.
به گفته ی آقای عبده حدود ۱۴0 وکیل 5۱ روز 
معاش و دو سفریه را که هر کدام ۴80 هزار افغانی 

می شود دریافت نکرده اند.
می گویند  مجلس  شانزدهم  دوره  نمایندگان 
حکم  صریح  به گونه ی  رییس جمهور  این که  به رغم 
کرده که 5۱ روز امتیازشان منظور شود، اما تا کنون 

این کار انجام نشده است. 

اجرا است و در زمینه اقدام نمایید.«
اداری به تاریخ ۱۷ قوس  امور مالی و  ریاست 
امور  کمیسیون  درخواست  این  به  پاسخ  در   ۱۳۹8
تقنینی مجلس نوشته است: »در زمینه اجراآت قانونی 
اداری  و  مالی  امور  رییس  کمال،  یارا  یما  نمایید.« 
مجلس نمایندگان در پای این متن کوتاه که با پنسل 

روی کاغذ سفید نوشته شده، امضا کرده است. 
تمامی  آمده،  باال  در  که  اسنادی  به  توجه  با 
وکالی دوره شانزدهم متسحق 5۱ روز امتیاز هستند. 
دوره  در  قندوز  والیت  نماینده  پیکان،  شکریه 
شانزدهم مجلس می گوید که هیأت اداری مجلس تا 
پیش از آن که بودجه سال مالی ۱۳۹۹ تصویب نشده 
روز   5۱ بودجه،  تصویب  از  پس  که  می گفتند  بود، 
معاش امتیاز آنان پرداخت می شود اما حاال که بودجه 
»فعال  نیست:  معاش  از  خبری  هم  شده  تصویب 
می زنیم،  زنگ  جرگه  ولسی  در  مسئوالن  به  هرچه 

تلفن های خود را پاسخ نمی دهند.«
نمایندگان  از  یک  هیچ  که  می گوید  پیکان  بانو 
و  ندارند  مشخص  بانکی  حساب  مجلس 
به صورت  دراالنشای مجلس  از طریق  معاشات شان 
نقدی پرداخت می شود؛ امری که به باور بانو پیکان 
زمینه ی فساد را فراهم کرده است: »چندین بار تقاضا 
کردیم برای این که به معاشات نمایندگان دستبرد زده 
نشود و نمایندگان توهین و تحقیر نشوند، معاشات 
اما این کار نشد. من فکر  به اکونت ها ارسال شود. 
می کنم که همین ۴80 هزار افغانی هر وکیل در حال 

استفاده است و دوران کرده روان است.«
شمروز خان مسجدی، سخن گوی وزارت مالیه 
وزارت  این  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به 
بودجه ۱2 ماهه ی سال ۱۳۹8 تمام ارگان های دولتی 
و حکومتی  به شمول شورای ملی را اجرا کرده است. 
نظر  تحت  مجلس  اداری  و  مالی  ریاست 
پرداخت  مسئول  نمایندگان  مجلس  داراالنشای 
نمایندگان  مجلس  کارمندان  سایر  و  وکال  معاشات 

است. 
مجلس  مالی  امور  رییس  کمال،  یارا  یما 
مبنی  رییس جمهور  حکم  که  می گوید  نمایندگان 
دوره  نمایندگان  روزه ی   5۱ امتیازات  پرداخت  به 
مالی  سال  که  بود  شده  صادر  حالی  در  شانزدهم 
تعقیب آن حسابات سال  به  بود و  به ختم شدن  رو 
مالی ۱۳۹8 بسته شد و به این ترتیب امتیازات شمار 

زیادی از نمایندگان اجرا نشد. 
آقای کمال می پذیرد که امتیازات ۹0 نماینده دور 
شانزدهم که در دوره هفدم مجلس نیز راه یافته اند، 
بود.  شده  مراحل  طی  آنان  »اسناد  است:  شده  اجرا 
شعبه مالی ما به آنان اولویت داده بود و چون آنان 

نمایندگان برحال هستند.«
وکالی  اسناد  بررسی  از  پس  که  می افزاید  او 

دوره شانزدهم، امتیازات  آنان نیز اجرا می شود. 

اسنادی که اطالعات روز به آن دست یافته نشان 
می دهد که داراالنشای مجلس به تاریخ ۱۳۹8/۹/۱2 
شرح  آن  در  و  نوشته  ریاست جمهوری  به  مکتوبی 
مجلس  در  هفدهم  دوره  افتتاح  تا  که  وکالی  داده 
و  بوده اند  برحال  نماینده  واقع  در  داشتند،  حضور 
مستحق اند که امتیازات شان را دریافت کنند. این نهاد 
آنان  امتیازات  از رییس جمهور خواسته که  ادامه  در 

را منظور کند. 
نمایندگان  مجلس  رییس  رحمانی،  رحمان  میر 

در پای این مکتوب امضا کرده است. 
رییس جمهور غنی در پاسخ به این مکتوب نوشته 
و  هشتاد وسوم  مواد  احکام  نظرداشت  در  »با  است: 
قانون اساسی و وضعیت بودجوی  یک صد  و  هفتم 
ولسی جرگه شورای ملی، اجرای معاش و امتیازات 
میعاد 5۱ روز )از تاریخ ۱6 حوت الی ۱6 ثور ۱۳۹8( 
اعضای محترم ولسی جرگه شورای ملی از سرجمع 
متن  طبق  جرگه،  ولسی   ۱۳۹8 مالی  سال  بودجه 

پیشنهادشده، منظور است.«
مجلس  اداری  و  مالی  امور  ریاست  سپس 
نمایندگان از کمیسیون امور تقنینی مجلس خواسته 
وکال  امتیاز  روز   5۱ پرداخت  که  دهد  وضاحت 

خالف قانون نیست. 
کمیسیون امور تقنینی در پاسخ به این درخواست 
اداری مجلس نوشته است که  امور مالی و  ریاست 
آنان )وکال(  قانون اساسی  براساس ماده های صریح 
برحال  نماینده   ۱۳۹8 ثور  تا   ۱۳۹۷ حوت  ماه  از 
دیگر  و  معاش  مستحق  و  بوده اند  افغانستان  مردم 

امتیازات شان هستند. 
را  مکتوب  این  که  حنفی  احمد  نذیر  قاضی 
اجرا  قابل  رییس جمهور  حکم  که  افزوده  نوشته، 
مجلس  محاسبه  و  مالی  امور  ریاست  از  و  است 
»حکم  کند:  اقدام  زمینه  در  که  خواسته  نمایندگان 
قابل  و  واضح  ندارد،  نقیصه  ریاست جمهوری  مقام 

این دو که »کاالی باشگاهی« یاد می شود، باشد.
داده  اقتصاد  یک  صرفا  که  می دهد  نشان  این 
وجود ندارد  بلکه سه اقتصاد کم وبیش متمایز از هم 
وجود دارد و هرکدام نیز ایدئولوژی خاص خود را 
دارند. پرسش مهم این است که آیا امکان دارد یکی 

از این ها به عنوان اقتصاد غالب مطرح شود یا خیر.
اگر نفت هنوز پراستفاده ترین استعاره در مورد 
داده ها است، به این دلیل است که مقایسه داده ها با 
باید  چیزهای سیاه آسان است. داده ها همانند نفت 
نخست تصفیه شوند تا مفید واقع شوند. در بیش تر 

یک  از  بیش تر  مذاکره ی  با  امریکایی ها  می شود. 
با  سال نشان داده که اولویت اول شان در رابطه اش 
یک  از  نه حمایت  است  طالبان  با  افغانستان، صلح 
گذشته  دهه ی  دو  در  امریکا  منتخب.  رییس جمهور 
است.  بوده  افغانستان  حکومت  بی بدیل  حامی 
این  اقتصادی  و  نظامی  سیاسی،  مالی،  حمایت های 
جهان  در  افغانستان  است.  بی بدیل  بی تردید  کشور 
هیچ رابطه ای خارجی وسیع تر و گسترده تر از امریکا 
ندارد. بنابراین، امریکا با حمایت های وسیع از دولت 
افغانستان و اکنون با گفت وگوی طوالنی با طالبان، 
و  شود  چه  این که  تعیین  برای  آدرس  اثرگذارترین 
چه نشود، برای افغانستان است. مراسم تحلیف اگر 
طوالنی ترشدن  بر  بی تردید  شود،  برگزار  که  چنان 
اثر  اثرگذار است. ممکن است  گفت وگوهای صلح 
منفی بگذارد. بنابراین، برای امریکا دشوار است که 
تصمیم بگیرد در مراسم فردا که تحلیف رییس جمهور 
بعید  غنی  اشرف  نه.  یا  کند  اشتراک  است،  جدید 
است که اطمینان داشته باشد امریکایی ها در مراسم 
تحلیفش اشتراک می کند. اگر چنین اطمینانی نباشد، 
برگزاری تحلیف ما را به جایی می رساند که مواجهه 
در  این  و  است.  حتمی  امریکا  و  جمهوریت  میان 
افغانستان  برای  سیاسی  و ضروری  شرایط حساس 
آسیب پذیر است. عدم اشتراک امریکایی ها بی تردید 
به لحاظ عملی و دوام حکومت ما را به چالش سلب 

مشروعیت و بقای نهادهای دولتی مواجه می کند.
2- اتحادیه اروپا به عنوان یکی از حامیان اصلی 
تبریک  غنی  به  دارد.  دوگانه ای  موضع  افغانستان 
گفته است، اما راهی را دنبال می کند که امریکایی ها 
وجود  گمانه زنی هایی  دارد.  عهده  بر  را  رهبری اش 

موارد، داده ها باید »پاک سازی« و »برچسب گذاری« 
و  برداشته  آن  اشتباهات  که  معنا  این   به  شوند؛ 
مشخص می شود که چه چیزی ـ مثال در یک ویدیو 
برچسب گذاری  و  پاک سازی  همین  شود.  دیده  ـ 
که  است  شده  جهانی  صنعت  ایجاد  باعث  داده ها 
در  کم درآمد،  کشورهای  از  عمدتا  نفر  هزار  صدها 
در   )Scale AI( استارتاپ  کارند.  مشغول  آن 
در  برچسب گذار  هزار   ۳0 حدود  سانفراسیسکو 
مربوط  فیلم های  که  کرده  استخدام  جهان  سراسر 
اطمینان  تا  بررسی می کنند  را  به موترهای خودران 

دارد که سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضع 
دوگانه دارند و ممکن است اصالحی در اعالمیه ی 
حمایتی اش از اشرف غنی تا پیش از مراسم تحلیف 
حمایت  ما  نیفتد،  اتفاق  این  اگر  اما  کند.  اعمال 
این  عضو  سفرای  و  کشورها  واقعی  و  یکدست 
اولویت  به  توجه  با  را  جدید  حکومت  از  اتحادیه 
صلح و اختالفات شدید داخلی را نخواهیم داشت. 
یکدست  موضع  نیز  منطقه  کشورهای  طور  همین 
نسبت  که  محدود  کشور  چند  استثنای  به  ندارند. 
یکدست  موضع  دارند،  تردید  طالبان  با  صلح  به 
ده ها  در  امریکایی ها  که  است  همان  کشورها  این 
به  امید  بنابراین،  سفر منطقه ای ترتیبش را چیده اند. 
به  توجه  با  است.  و خیالی  واهی  منطقه  کشورهای 
نقش موثر کشورهای منطقه در گفت وگوهای صلح 
صلح  گفت وگوهای  دل  از  که  سیاسی  برنامه ی  و 
اقبال  رییس جمهور  تحلیف  مراسم  می شود،  بیرون 
اندکی دارد که توسط کشورهای منطقه استقبال شود. 
۳- ممکن است عبداهلل عبداهلل به دالیل متعددی 
قادر نشود که مراسم تحلیف جداگانه ای برگزار کند. 
یا شاید تعداد مهمانان خارجی که در مراسم تحلیف 
این  اما واقعیت  باشند.  قابل توجه  اشتراک می کنند، 
به  نیز  انتخابات  از  اختالفات سیاسی پس  است که 
این زودی فروکش نمی کند. والی پشت والی معرفی 
می شود و تنش و بحران انتخاباتی که حاال در میان 
کمر  و  کوه  به  آرام  آرام  است،  انتخاباتی  دسته های 
و قریه و ده می رسد و ممکن است مرزهای قومی 
را برجسته تر از امروز کند. برگزاری مراسم تحلیف 
نه تنها به افغانستان یکدست نمی انجامد، بلکه ادعای 
سیاسی– جریان های  هواداری  و  عبداهلل  عبداهلل 

بخش اول
درباره ی  دیری ست  زبان  دستور  متخصصان 
این که واژه انگلیسی data در معنی مفرد آن استفاده 
)اکونومیست  دارند.  اختالف نظر  جمع،  یا  شود 
برخالف استفاده رایج این واژه، »دیتا« را در معنای 
جمع آن )داده ها( استفاده می کند.( پرسش این است 
که چرا داده ها این قدر چندگونه است؟ چرا داده ها 

این قدر ویژگی های مختلف دارد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش از استعاره هایی که 
برای توصیف جریان داده ها استفاده می شود، شروع 
می کنیم. داده ها در ابتدا به نفت تشبیه شدند؛ تشبیهی 
آینده است.  نیروی سوخت  آن ها  نشان می دهد  که 
اخیرا داده ها را با نور خورشید مقایسه کرده اند؛ زیرا 
داده ها همانند پرتوهای خورشیدی به زودی همه جا 
در  شد.  خواهد  اساس  را  همه چیز  و  بود  خواهد 
زیرساخت صحبت  به عنوان  داده ها  از  هم  مواردی 
شده است؛ به این  معنا که داده ها باید به عنوان نوعی 
دوقلوهای دیجیتال جاده ها یا راه آهن در نظر گرفته 
که  شهرها  اساسی  زیرساخت های  دوقلوهای  شود؛ 
ایجاد  و  دولتی  سرمایه  گذاری  به  نیاز  آن  مدیریت 

نهادهای جدید دارد.
نرم بودن  نشان دهنده ی  استعاره ها  تعدد 
هستند:  »غیررقابتی«  داده ها  است.  اقتصادداده ها 
غیررقابتی بودن یک کاال در اقتصاد به این معنا است 
که مصرف آن کاال توسط یک نفر، دسترسی به آن 
کاال برای مصرف توسط دیگران را محدود نمی کند. 
معنا  این  به  هستند:  نیز  »تخصیص پذیر«  داده ها  اما 
که می توان آن را به کسی یا کسانی تخصیص داد و 
افراد دیگر را از استفاده آن محروم کرد. فناوری هایی 
به  کسی  چه  کند  کنترل  می تواند  رمزگذاری  چون 
نداشته  کسی  چه  و  باشد  داشته  دسترسی  داده ها 
مکان  نوعیت رمزگذاری و  به  بسته  واقع  در  باشد. 
یا  کاالی شخصی،  نفت  مانند  می توانند  داده ها  آن، 
مانند نور خورشید کاالی عمومی یا چیزی در بین 

دولت  و  غنی  اشرف  به  امریکا  پیام  آخرین 
تحلیف  مراسم  برگزاری  تعویق  افغانستان 
رییس جمهور است. عبداهلل عبداهلل، رقیب انتخاباتی 
غنی و رییس اجراییه برحال حکومت وحدت ملی 
مراسم  برگزاری  برای  غنی  اشرف  با  شانه  به  شانه 
تحلیف جداگانه پیش می رود، سیاست مداران مهم و 
اثرگذار داخلی با برگزاری تحلیف مخالف  و خواهان 
دو  افغانستان  مردم  ملی اند.  وحدت  حکومت  دوام 
نقطه   به عنوان  صلح  امیدواری:  یک  و  دارند  ترس 
تهدید  به عنوان  سیاسی  اختالفات  و  کرونا  و  امید 
کمیسیونی  غنی  اشرف  حال،  این  با  زندگی.  برای 
مأمور  تحلیف  باشکوه  جشن  برگزاری  برای  را 
کرده و مهمانان مراسم برای فردا، پنج شنبه در ارگ 
اطالعات  هنوز  شده اند.  دعوت  ریاست جمهوری 
تازه ای نیست که آیا مراسم تحلیف به تعویق می افتد 
یا فردا اجرا می شود، اما این سوال در تمامی جلسات 
تحلیف  است  قرار  که  می چرخد  مهم  و  سیاسی 
مشروعیت  سر  بر  اتفاقی  چه  جدید  رییس جمهور 
بیاورد؟  افغانستان  سیاسی  ثبات  و  جدید  حکومت 
بر  دارد،  انتظار  غنی  که  آن گونه  تحلیف  جشن  آیا 
مشروعیت حکومت در آستانه ی گفت وگوهای صلح 
می افزاید یا برعکس حکومت به جایی می رسد که 
وحدت  حکومت  پذیرفته شده ی  مشروعیت  همان 

ملی را هم از دست می دهد؟
۱- افغانستان پنجمین روز از هفت روز توافق 
امریکایی ها و طالبان برای کاهش سراسری خشونت 
توافق نامه  امضای  مراسم  برنامه  می کند.  سپری  را 
از  دعوت  با  دوحه  در  طالبان  و  امریکا  میان  صلح 
نزدیک  عملی شدن  به  روز  هر  مختلف  کشورهای 

دیگر  برخی  بیاورند.  دست  به  را  خود  محصوالت 
که  را  داده هایی  مصرف کنندگان  که  می خواهند 
تا  باشند  داشته  مالیکت  تحت  خود  می کنند،  ایجاد 
از  بیش تری  سهم  و  بفروشند  را  آن ها  بتوانند  بعدا 

اطالعات خود به دست بیاورند.
است.  اقتصاد  هم  باز  مسأله   این حال،  با 
می شود  تصور  کاال  به عنوان  اغلب  داده ها  هرچند 
کاالی  نمی توانند  شرکتی  مجموعه داده های  اما 
قابل معاوضه )کاالی مثلی( باشند. هر مجموعه داده 
از لحاظ نحوه جمع آوری، هدف و قابل اطمینان بودن 
و  خریداران  بین  توافق  امر  این  است.  متفاوت  آن 
فروشندگان را در مورد قیمت داده ها دشوار می کند؛ 
به این معنا که مقایسه و تغییر ارزش انواع داده ها در 
طول زمان دشوار است. مانع دیگر سد راه تجارت 
داده ها این است که ارزش یک مجموعه داده به این 
بستگی دارد که چه کسی آن را کنترل می کند. آنچه 
یک  برای  ناکارآمد  داده های  صرفا  دارد  امکان  که 
طالی  دیگر  شرکت  برای  می تواند  باشد،  شرکت 
دانشگاه  از  کویل  دیان  آید.  حساب  به  دیجیتال 
واقعی  ارزش  یک  داده ها  »برای  می گوید:  کمبریج 

وجود ندارد.«
شخصی  داده های  برا  مالکیت  حق  تعریف 
دشوار است، زیرا بسیاری از اطالعات را نمی توان 
کسی  چه  مثال،  برای  داد.  نسبت  شخص  یک  به 
به  را  زوج  که یک سایت دوست یابی یک  می داند 
هم رسانده است؟ خود زوج؟ یا خدمات؟ آنچه حق 
می کند  پیچیده  را  شخصی  داده های  برای  مالکیت 
بسیاری  منفی  و  مثبت  ظواهر  داده ها  که  است  این 
چرا  شود.  سازگار  آن  با  نمی تواند  بازار  که  دارد 
را  کاربری  شخصی  داده های  اجتماعی  شبکه  یک 
بخرد وقتی خودش می تواند با تحلیل داده های سایر 

کاربران پیش بینی دقیقی درباره او انجام دهد؟
هرچند بعید است زمینه دادوستد گسترده داده ها 
)مانند نفت( فراهم شود اما بنگاه های فناوری تالش 
می کنند معامله داده ها را آسان تر کنند. »خدمات وب 
تجارت  این غول  ابری  رایانش  بازوی  که  آمازون« 
الکترونیکی به تازگی بازارچه ای را راه اندازی کرده 
داده ها  تجارت  آسان ساختن  آن  هدف  که  است 
آنالین  فروشگاه  به  شبیه  اندکی  بازار  این  است. 
استور(  )اپ  هوش مند  تلفن های  اپلیکیشن های 
شرایط  با  می شوند،  مشترک  می کند: خریداران  کار 
خدمات آن موافقت می کنند و خدمات وب آمازون 

پرداخت را پروسس می کند.

افغانستان بیش تر از هر زمانی سلب مشروعیت کرده 
است. 

وضعیت  در  تحلیف  مراسم  برگزاری  بنابراین، 
جبهه  و  مردم ساالری  از حکومت،  سیاسی  حساس 
برگزاری  می کند.  مشروعیت زدایی  اساسی  قانون 
قانون  با  مرتبط  مناسک  یک  انجام  صرفا  تحلیف 
اساسی نیست، بلکه الزام هایی را نیاز دارد که ما هیچ 
کدامش را نداریم. اشرف غنی و عبداهلل حق ندارند 
که از کارت سیاسی به نام مراسم تحلیف، مشروعیت 
مردم و افغانستان را به قمار بگیرد. مشروعیت مردمی 
اما تحلیف در  مردم.  آن  از  و  است، همگانی است 
ناشی  نه  اساسی،  قانون  بر  مبتنی  نه  موجود  وضع 
یک  بلکه  دموکراتیک،  روندهای  و  مردم  اراده ی  از 
عواقب  که  است  سیاسی–شخصی  اشتباه  سنجش 

سنگینی بر افغانستان دارد.

مورد  در  مثال  برای  شوند.  ترکیب  باید  مختلف 
و  مصرف  داده های  ترکیب   جت،  موتورهای 
پارگی  و  ساییدگی  پیش بینی  به  آب وهوا  داده های 

کمک می کند.
دلیل دیگر استفاده از نفت به عنوان استعاره برای 
داده ها این است که برخی از انواع داده ها و برخی 
هم اکنون  از  آن ها  از  استخراج شده  بینش های  از 
به طور گسترده مورد معامله قرار می گیرند. تبلیغات 
شخصی  داده های  بازار  بزرگ ترین  شاید  آنالین 
باشد: کلیک ها براساس پروفایل دیجیتالی دقیق هر 
براساس  می شود.  فروش  و  خرید  کاربر،  یا  بیننده 
 )&Strategy( مشاوره دهی  شرکت  گزارش 
سطح  در   20۱8 سال  در  کلیک  معامله ی  ارزش 
داده ها  دالالن  است.  بوده  دالر  میلیارد   ۱۷8 جهان 
فرد  هر  برای  را  نقطه داده  هزاران  می توانند  که  نیز 
ردیابی کنند، کاروبار پر رونقی با اطالعات شخصی 
افراد پیش می برند. آن ها این اطالعات را به هرکس 
شرکت های  تا  گرفته  بانک ها  از  نهادی،  هر  و 
مخابراتی، می فروشند و ساالنه طبق گزارش شرکت 
دالر  میلیارد   2۱ از  بیش  درآمدی   &Strategy

برای خود تولید می کنند.
ارائه بینش استخراج شده از داده ها نیز می تواند 
سودآور باشد. در وب سایت Kaggle که متعلق به 
گوگل است و مسابقات یادگیری ماشینی را میزبانی 
با  داده  دانشمندان  از  متشکل  تیم  هزاران  می کند، 
یک دیگر رقابت می کنند که ببینند چه کسی می تواند 
بهترین الگوریتم ها را برای پیش بینی مصرف انرژی 
یک ساختمان یا تشخیص ویدیوهای »جعل عمیق« 
از ۱  بیش  این مسابقات گاهی  توسعه دهد. جوایز 
میلیون دالر تعیین می شود. استخراج بینش از داده ها، 
کسب درآمد  برای  فیس بوک  و  گوگل  روش  و  راه 
می فروشند  را  داده ها  ندرت  به  آن ها  می باشد.  نیز 
داده ها  این  از  استخراج شده  بینش های  فروش  اما 
برای  هدف  بهترین  کسی  چه  این که  مورد  در  مثال 
برای  شان  اصلی  راه  است،  موتر  یا  کفش  تبلیغات 

کسب درآمد است.
پیش بینی  در سال 20۱۱  اقتصاد  مجمع جهانی 
کرده بود که داده ها در آینده به »طبقه جدید دارایی« 
تبدیل می شوند، اما این طور نشده است. اکثر داده ها 
برای  تالش ها  و  نمی شوند  دست به دست  هرگز 
است.  نرسیده  جایی  به  آن ها  ساختن  قابل معامله تر 
تولیدکنندگان، به ویژه در اروپا، برای تغییر این امر 
از  حاصل شده  داده های  مالکیت  تا حق  تالشند  در 

واکنش  نمی تواند  سرانجام  نشود،  قابل  اهمیتی  را 
تغییر  را  موجود  نظم  علیه  رأی  استعمال  با  مردم 
دهد: تنها حدود ۱0 درصد شهروندان ثبت شده برای 
رأی دهی به او رای داده است. این درصد در مقایسه 
درصد  پنج  از  کم تر  به  شرایط  واجد  شهروندان  با 
می رسد و در مقایسه با کل نفوس افغانستان درصدی 
ادعای ما تحلیف یک  بنای  پایینی است. اگر  بسیار 
را  مشروعیتش  که  است  منتخبی  رییس جمهور 
چالش  مردم  اراده  آن گاه  می کند،  تعیین  مردم  اراده 
است.  تحلیف  مراسم  از  مشروعیت  سلب  اصلی 
اراده اش را در جشن  افغانستان  قاطع مردم  اکثریت 
از  نمایندگی  برای  غنی  ادعای  نمی بینند.  تحلیف 
دوام  از جمهوری و  نمایندگی  و  حقوق شهروندان 
تغییر  را  بدیهی  واقعیت  این  نمی تواند  مردم ساالری 
رییس جمهور  و  حکومت  از  انتخابات  که  دهد 

اکونومیست

مترجم: جلیل پژواک
معاش 140 وکیل دوره شانزدهم از خزانه فرستاده شده، 

اما به دست شان نرسیده است

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 انتخابات اعالم کرده 
است که آرای معتبر در انتخابات 

ریاست جمهوری ششم میزان ۱ 
میلیون و 823 هزار و 948 رای 
است. نهادهای مدنی گفته اند 

که این آرا صرفا توسط ۱4 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.

محمد عبده، نماینده مردم 
بلخ در دوره شانزدهم مجلس 
می گوید اطالعاتی که او در 
دست دارد، نشان می دهد 
وکالی برحال سعی می کنند 5۱ 
روز امتیازات آنان را بین خود 
تقسیم کنند.
به گفته ی آقای عبده حدود ۱40 
وکیل 5۱ روز معاش و دو سفریه 
را که هر کدام 480 هزار افغانی 
می شود دریافت نکرده اند.
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کارت تحلیف، قمار مشروعیت
ذکی دریابی
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G006-99/NCB تدویر می گردد.

اعالن تدارکات

حکیم زیاش، ستاره مراکشی آژاکس از دالیل 
انتقال به چلسی سخن گفت.

از  بعد  و  زمستانی  انتقاالت  و  نقل  فصل  در 
منتفی شدن انتقال رودریگو از والنسیا به بارسلونا، 
اخبار زیادی در مورد تمایل آبی اناری ها به خرید 
آژاکس  مراکشی  و  تیز  و  تند  ستاره  زیاش،  حکیم 
بعد  روز  چند  نرسید.  سرانجامی  به  که  شد  مطرح 
این  خرید  برای  کرد  اعالم  رسما  چلسی  باشگاه 
دست  کامل  توافق  به  رو  پیش  تابستان  از  بازیکن 
صحبت  کرد  فاش  زیاش  حکیم  حاال  است.  یافته 
او  داشته،  لمپارد  فرانک  با  مدت  این  در  که  هایی 
را مجاب به پوشیدن لباس چلسی برای فصل بعد 

کرده است.
با  اخیر  هفته  دو  در  "ما  گفت:  زیاش  حکیم 
لمپارد  فرانک  و  داشتیم  زیادی  تماس  یکدیگر 
احساس خوبی به من داد و همین امر نیز در تصمیم 
گیری من در مورد آینده بسیار مهم بود. من بسیار 
نمی  و  ام  زده  هیجان  کنم،  می  افتخار  خوشحالم، 

توانم برای انتقال به چلسی صبر کنم.
رقابت  یک  در  که  بزرگ  باشگاه  یک  چلسی 
های مهم شرکت می کند. من سبک بازی کردن این 
تیم بازی را دوست دارم، آنها واقعا فوتبال هجومی 
فوتبال  با  که  است  چیزی  این  کنند،  می  بازی 
متناسب بوده و این یکی از بزرگترین دالیلی است 

که من چلسی را انتخاب کردم."

حکیم زیاش: 
به خاطر لمپارد به چلسی آمدم

زیدان لغزش ناپذیر در لیگ قهرمانان

سرمربی رئال مادرید تمام بازی های 
با  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  را  خود  حذفی 

پیروزی به پایان رسانده است.
زیدان  الدین  زین  آس،  از  نقل  به 
با  امشب  مادرید  رئال  سرمربی  عنوان  به 

منچسترسیتی پپ گواردیوال در دیدار رفت 
قهرمانان  لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله 
اروپا روبرو می شود. زمانی که قرعه کشی 
با احساس  در دسامبر انجام شد هواداران 
خوب به این دیدار فکر می کردند. مادرید 

یک نمایش درخشان برابر پاری سن ژرمن 
پیروزی  و  داشت  برنابئو  سانتیاگو  در 
دست  به  هم  را  بروخه  مقابل  یک  بر   ۳
تیم  زدن  کنار  می رسد  نظر  به  بود.  آورده 
اسپانیایی  باشد. سرمربی  گواردیوال ممکن 
از زمان حضورش در بارسلونا یک رقیب 

برای سفیدپوشان محسوب می شود.
سیتی  و  است  متفاوت  شرایط  اکنون 
از  را  انگلیس  برتر  لیگ  در  قهرمانی  که   (
دست داده است اما می تواند نایب قهرمان 
کرده  کسب  خوبی  نتایج  اخیرا  که  شود( 
گرفت  خواهد  قرار  مادریدی  مقابل  است 
پنج  اللیگا  در  لوانته  و  سلتاویگو  برابر  که 
برای  امید  نقطه  یک  داد.   از دست  امتیاز 
نتایج  آن  که  دارد  وجود  اسپانیایی  تیم 
لیگ  مراحل حذفی  در  زیدان  کسب شده 
و  بازیکن  عنوان  به  او  است.  قهرمانان 
این  آنچلوتی قهرمانی را در  دستیار کارلو 
عنوان  به  حال  این  با  کرد.  تجربه  رقابتها 
جای  بر  ای  العاده  فوق  آمار  سرمربی 

)مجموع  حذفی  بازی   ۹ در  و  گذاشت 
به  پیروزی  با  را  همه  برگشت(  و  رفت 

پایان رساند.
این پیروزی ها به این معنی است که 
سر  باالی  را  قهرمانی  جام  پیاپی  سال  سه 
فتح  اتلتیکو  برابر  میالن  در  اوندسیما  برد. 
شد، دوئودسیما با پیروزی برابر یوونتوس 
با  تردسیما  و  آمد  دست  به  کاردیف  در 
خورد.  رقم  کی یف  در  لیورپول  شکست 
ولفسبورگ  ناپولی،  سال  نخستین  در 
پیگرینی  مانوئل  زمان  آن  )در  سیتی  و 
شکست  را  بود(  انگلیسی  تیم  سرمربی 
دادند. یک سال بعد ناپولی، بایرن مونیخ و 
سومین  در  گذاشتند.  سر  پشت  را  اتلتیکو 
سال پس از پیروزی برابر ناپولی توانستند 
در یک چهارم نهایی یوونتوس را شکست 
دهند و سپس بایرن مونیخ را مغلوب کنند.
امیدوارند  مادرید  هواداران  اکنون 
دوباره قدرتنمایی زیدان در لیگ قهرمانان 

دیده شود.
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در  کرونا  بیماری  شیوع  ادامه  پی  در  روز:  اطالعات 
رسیده  نفر   ۱5 به  ویروس  این  جانی  تلفات  تعداد  ایران، 

است.
بهداشت درمان  مقام های وزارت  گزارش  های رسمی 
و آموزش پزشکی در روز سه شنبه ششم حوت از ابتالی 

۹5 نفر به این بیماری خبر می دهد.
علی اکبر  تلفات  شمار  افزایش  از  گزارش ها  وجود  با 
رهبر  مشاور  و  دانشوری  مسیح  بیمارستان  رییس  والیتی،  
بیماری«  این  بر  بهداشت  وزارت  شدن   »فائق  از  ایران، 

سخن گفته است.
در  کاربران  همچنین  و  رسانه ها  برخی  چه  اگر 
شهروندان  باختن  جان  خبر  همچنان  اجتماعی  رسانه های 
رسمی  مقام های  می کنند،  منتشر  را  مختلف  شهرهای  در 

همچنان بسیاری از گزارش ها را رد می کنند.
امیری  اینترنشنال، روز دوشنبه احمد  ایران  از  به نقل 
فراهانی،  نماینده قم، پس از انتقاد از وزارت بهداشت در 
قم سخن  در شهر  تنها  نفر   50 باختن  از جان  زمینه،  این 

گفت. 
وزارت  مقام های  مشاجره  ادامه  از  پس  موضوع  این 

بهداشت با او اکنون از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
کلی  دادستانی  به  »راستی آزمایی« خوانده،  که  آن چه  برای 

کشور ارجاع شده است.
اکنون اما منابع آگاه به ایران  اینترنشنال خبر دادند که 

تعداد تلفات جانی این ویروس به 6۷ نفر رسیده است.
سه قربانی جدید 

در شهر ساوه در استان مرکزی، رییس دانشگاه علوم 
پزشکی از مرگ دو زن سالمند در اثر ابتال به این بیماری 

خبر داد. 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  هم زمان 
این  بیمار مبتال به کرونا در  البرز جان باختن یکی از سه 

استان را تایید کرد.
داده  امتداد گزارش  کانال خبری  این موارد  بر  عالوه 
است که در قم،  مرکز شیوع کرونا در ایران،  مجتبی فاضلی، 
مسئول اجرایی و مالی دفتر موسی شبیری زنجانی  مرجع 
تقلید شیعه، بر اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست 

داده است. 
قرنطینه  تحت  روحانی  این  دفتر  و  خانواده  اعضای 

قرار گرفته اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، تاکنون موارد ابتال 
مازندران،  گیالن،  اصفهان،  مرکزی،  تهران،  استان های  در 

همدان، قزوین، البرز و گلستان و قم شناسایی شده اند.
خواجه  دانشگاه  دانشجویی  معاون  تهران،   در 
از  از مثبت بودن جواب آزمایش یکی  نصیرالدین طوسی 
دانشجویان بستری شده در بیمارستان مسیح دانشوری خبر 

داده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  نیز  فارس  استان  در 

ابتالی سه شهروند دیگر را تایید کرد.
کمبود  دلیل  به  است  حاکی   گزارش های  برخی 
بررسی  امکانات  و  معاینه  آزمایشی، مراکز  کیت های 
 ۷2 تا  تست ها  نتیجه   تعیین  موارد  بعضی  در  آزمایش ها 

ساعت زمان می برد.
قم همچنان بدون قرنطینه؛  ادامه برگزاری مراسم مذهبی

همچنان  بیماری،  این  شیوع  باالی  سرعت  وجود  با 
مسئوالن  سوی  از  ایران  در  آلوده  شهرهای  از  یکی  هیچ 

تحت قرنطینه قرار نگرفته اند. 
از  اینترنشنال حکایت  ایران  به  رسیده  گزارش  پیشتر 
آن داشت که با وجود تایید آلودگی و سرعت انتشار این 
ویروس در قم حسین طائب،  رییس سازمان اطالعات سپاه 
قرنطینه  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  جلسه  در  پاسداران، 

شدن این شهر مخالفت کرده بود.
همچنین با آن که طی روزهای گذشته بسیاری از مراکز 
و مراسم آموزشی،  فرهنگی،  دانشجویی و هنری در سراسر 
کشور لغو و یا تعطیل شده اند، اما در برخی شهرها مراسم 

مذهبی همچنان ادامه دارد. 
گزارش  تصاویری  انتشار  با  رسانه ها  دوشنبه  شامگاه 
در  قم  استان  تامین  شورای  مصوبه  خالف  بر  که  دادند 
و  برگزار  جماعت  نماز  مراسم  معصومه«  »حضرت  حرم 
شده   برداشته  نیز  ضریح  اطراف  شده  نصب  حفاظ های 

است.
جمله  از  منطقه  کشور  شش  دست کم   هم زمان 
همچنان  کویت  و  ارمنستان  افغانستان،  ترکیه،  عراق، 
ادامه  را  آن  از  و  ایران  به  سفر  و  پرواز  محدودیت های 

می دهند. 

شرکت هواپیمایی هما طی اطالعیه ای اعالم کرده که 
پروازها را برای بازگرداندن ایرانیان از ترکیه ادامه می دهد.

امام  فرودگاه  عمومی  روابط  مدیر  کاشانی،  علی 
خمینی، نیز از دیپورت کردن چند مسافر مشکوک به کرونا 

در پی تست دوربین های حرارتی خبر داد.
عدم مراجعه متخصصان و پرستاران؛ کمبود امکانات

از سویی اخبار منتشر شده حاکی از آن است که در 
برخی بیمارستان ها تعدادی از پرستاران و متخصصان برای 
کار  به محل  کرونا  به  آلوده  بیماران  به وضعیت  رسیدگی 

خود مراجعه نکرده اند. 
نماینده قم روز دوشنبه گفته بود که طی دو روز چهار 
متخصص ریه ای که به بیمارستان های قم اعزام شده  بودند، 

این شهر را ترک کردند.
به  اینترنشنال،  ایران  منابع  گفته  به  زمینه،  همین  در 
بیمارستان  در  از حضور  قم  در  که  پرستارانی  و  پزشکان 
علت  باید  که  است  شده  داده  اخطار  کردند،  اجتناب 

غیبتشان را توضیح دهند.
استان های  در  کاربران  اجتماعی  رسانه های  در 
مختلف همچنان از فقدان ماسک و ژل های ضدعفونی در 
داروخانه ها و یا اجتناب از ارائه آنها از سوی داروخانه ها 

گالیه می کنند. 
کل  اداره  توزیع  امور  مدیر  رزازان،  علی  حال  این  با 
این  علت های  از  یکی  دارو،  و  غذا  سازمان  مواد  و  دارو 
از شرکت های  همچنین  و  دانسته  مردم«  »قصور  را  مساله 

واسطه نیز انتقاد کرده است. 
او در گفت وگو با ایلنا کمبود این مواد در داروخانه های 
شهری را تایید و اضافه کرد: »ما بیش از نیاز کشور مواد 

ضدعفونی و ماسک داریم.«
همزمان، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ایران از صدور مجوز برای واردات ماسک های تنفسی خبر 

داد.
که  است  کرده  ابالغ  مرکزی  بانک  به  کرد  اعالم  او 
واردات ماسک اولویت اول دریافت ارز است و همچنین 
مجوز موقت برای تغییر خطوط تولیدی برخی کارخانه ها 

نیز صادر شده است.

آمار رسمی ویروس کرونا در ایران؛ فوت ۱۵ نفر و ابتالی ۹۵ نفر تأیید شد

اطالعـات روز: حسـنی مبـارک، رهبـر سیاسـی پیشـین مصر درگذشـت. 
رییس جمهـوری اسـبق مصـر در سـال 20۱۱ بـه دنبـال انقـالب مـردم مصر از 
قـدرت کنـار رفـت و برای مدت کوتاهی زندانی شـد. پـس از کودتای نظامیان 

بـار دیگـر از زندان بیـرون آمد.
بـه گـزارش خبرگزاری اسوشـیتدپرس، بـه نقل از تلویزیون رسـمی مصر، 
حسـنی مبـارک، رییس جمهـوری سـابق مصـر سه شـنبه 25 فبـروری/6 حوت 

درگذشـت. او ۹۱ سـال داشـت و به سـرطان دسـتگاه گوارش مبتال بود.
بـه گـزارش رادیـو زمانـه، حسـنی مبـارک در اکتبـر ۱۹8۱ رییس جمهـور 
مصـر شـد و دوران حکومـت سیاسـی او سـه بـار، بـا پیـروزی در انتخابـات 

)بـدون رقیـب انتخاباتـی(، تمدید شـد.
حسـنی مبـارک نزدیـک بـه ۳0 سـال بـر مصـر حکومـت کـرد و در مـاه 

فبـروری 20۱۱ پـس از مـوج اعتراضـات خیابانـی  موسـوم بـه بهـار عربی در 
مصـر، کنـار رفـت و  قـدرت را بـه “شـورای عالـی نیروهـای مسـلح مصـر” 

کرد. واگـذار 
او در سـال 20۱2 بـه اتهـام کشـتار معترضان به حبس ابد محکوم شـد، اما 
دادگاه تجدیدنظـر ایـن حکـم را نقـض کـرد. دادگاه عالی مصر هـم در نهایت 
رای به تبرئه او داد و پرونده پرمناقشـه مسـئولیت سیاسـی حسـنی مبارک را در 

کشـتار شـمار بسـیاری از مردم معترض در جریان انقالب مصر بسـت.
در مـاه مـی 20۱5، عـال و جمـال مبـارک به همراه پدرشـان به سـه سـال 
زنـدان بـه اتهـام اختـالس ۱25 میلیـون پونـدی و سوءاسـتفاده از بیـت المـال 
و هزینـه کـردن ۱25 میلیـون پونـد مصـر بـرای نگـه داری و تعمیـر قصرهـای 

ریاسـت جمهـوری، محکـوم شـدند.  امـا ایـن حکـم نیـز بعد لغو شـد.

حسنی مبارک، رییس جمهور سابق مصر درگذشت

اطالعات روز: رسانه های چین می گویند پژوهش گران 
این کشور برای ویروس جدید کرونا یک واکسن خوراکی 

ساخته اند و قصد دارند آن را آزمایش کنند.
به نوشته روزنامه دولتی، »گلوبال نیوز« چین، یکی از 
را  واکسن  این  از  دوز  چهار  »تیانجین« ،  دانشگاه  استادان 
است.  نداشته  جانبی  عوارض  و  کرده  امتحان  خود  روی 
تولید  سرعت  به  می تواند  واکسن  این  می گوید  استاد  این 

انبوه شود.
هم  درآمریکا  پژوهش گران  شده  گزارش  همچنین 

واکسنی ساخته و قرار است آن را آزمایش کنند.
انجام  زمان  حال  این  با  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
آزمایش ها، اثربخشی یا بی خطر بودن این واکسن مشخص 
در  واکسن  این  بکشد  طول  ماه ها  است  ممکن  و  نیست 

سطح وسیع در دسترس باشد.
آزمایش 200 هزار نفر در کوریای  جنوبی

به جز چین و ایران، کوریای  جنوبی هم با شیوع سریع 

ویروس جدید کرونا روبه رو است. در این کشور قرار است 
را  مسیحی  گروه  یک  اعضای  از  نفر  هزار   200 از  بیش 

آزمایش کرونا کنند.
به  ابتال  به دلیل  نفر جان خود   ۱0 کوریای جنوبی  در 
نیز  مبتالیان  داده اند. شمار  از دست  کرونا  ویروس جدید 
به حدود هزار نفر رسیده که دو سوم شان پیروان کلیسای 

»شینجیانی« هستند.
در اروپا،  رسانه های اسپانیا گزارش کرده اند که نتیجه 
»تِنِریف«  جزیره  در  ایتالیایی  مرد  یک  کرونای  آزمایش 
در  دلیل هزار گردش گری که  به همین  بوده  مثبت  اسپانیا 

هتل این مرد اقامت داشتند قرنطینه شده اند.
پنجم  )دوشنبه  قبل  روز  دو  جهانی  بهداشت  سازمان 
حوت( گفت کشورهای جهان باید برای مقابله با همه گیری 
جهانی احتمالی، اقدامات بیش تری انجام دهند. همه گیری 
جهانی زمانی است که یک بیماری همزمان در نقاط مختلف 

دنیا شیوع پیدا کند.

این سازمان، هنوز نمی توان شیوع ویروس  به گفته ی 
دانست  جهانی  همه گیری  را  سارس-کرونا-2  به  موسوم 

ولی کشورها باید خود را برای چنین وضعیتی آماده کنند.
شمار مبتالیان به بیماری کروناویروس 20۱۹ در جهان 

از 80 هزار نفر گذشته است.
تازه ترین تحوالت چین

به گزارش رسانه های دولتی چین، این کشور خوردن 
زمینه  در  سخت گیری هایی  و  ممنوع  را  وحشی  حیوانات 
انتقال و خرید و فروش گونه های جانوری  نقل و  شکار، 

اعمال کرده است.
تصور می شود که شیوع ویروس کرونا،  ابتدا از بازاری 
در شهر ووهان در استان هوبی چین آغاز شده که در آن 

حیوانات وحشی به فروش می رسیده است.
آمار مرگ ناشی از کرونا در چین با ۷۱ مورد افزایش، 
 به دو هزار و 66۳ نفر رسیده است. بیش از ۷۷ هزار نفر 
در این کشور به بیماری کروناویروس 20۱۹ مبتال شده اند.

ساخت واکسن کرونا در چین و آمریکا؛ ۲۰۰ هزار آزمایش کرونا در کوریای جنوبی

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه امور پخته کاری و قیرریزی 
سرک داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ کابل را به شرکت ساختمانی و سرکسازی زرکشان دارنده جواز نمبر )D-26301( به قیمت مجموعی 44,020,000.00 افغانی )چهل و چهارمیلیون و بیست هزار افغانی( اعطاء 

نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری 

و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

خوشحالی کلوپ از رکوردشکنی و پیروزی قرمزها
شب  از  لیورپول  سرمربی 
پیروزی  و  تیمش  رکوردشکنی 
برابر وستهام با خوشحالی یاد کرد 
و تاکید کرد به گرفتن ۳ امتیاز در 

بازی بعدی فکر می کند.
یورگن  ساکرنت،  از  نقل  به 
بعد  لیورپول  سرمربی  کلوپ، 
برابر  تیمش   2 بر   ۳ پیروزی  از 
وستهام و نزدیک شدن به قهرمانی 
سال   ۳0 از  بعد  برتر  لیگ  در 
)همیشه(  بعدی  امتیاز  سه  گفت: 
است  فوتبال  در  کار  سخت ترین 
و  است  بوده  این گونه  همیشه   -

دیگر  گونه ای  به  را  آن  هرگز  ما 
ندیده ایم. من هرگز فکر نمی کردم 
ولی  باشد،  امکان پذیر  این  که 
این مهم  به  توانستیم  خوشبختانه 
برد   ۱8 رکورد  به  و  یابیم  دست 
این  از  کدام  هر  رسیدیم.  پیاپی 
تمام  به  ما  و  بود  دشوار  بازی ها 
ما  می گذاریم.  احترام  تیم ها  این 
انتظار یک بازی آسان را نداریم، 
راحتی  به  نمی خواهد  کس  هیچ 
باید  فقط  بدهد،  دست  از  امتیاز 
کار  سخت ترین  و  کار  برای 

ممکن آماده باشیم. 

قهرمانی  آستانه  در  لیورپول 
است  باخت  بدون  برتر  لیگ  در 
به  نیز  تیم  این  باعث می شود  که 
شکست  بدون  تیم  آرسنال  مانند 

فوتبال انگلیس لقب گیرد.
ادامه  در  آلمانی  سرمربی 
برد  این  گفت:  صحبت هایش 
بسیار خاص است، تعداد بردهای 
ما بسیار باورنکردنی است. اکنون 
فکر  مانده  باقی  بازی های  به 
برنده  صورت  در  فقط  می کنیم. 
می توانید  بازی ها  این  در  شدن 
پایان،  در  برسید.  هدف تان  به 

که  بازی هاست  در  پیروزی  این 
که  می دانیم  ما  همه  است.  مهم 
است،  ویژه  بسیار  قهرمانی  این 
در  واقعًا  ما  حاضر  حال  در  اما 
می خواهیم  که  هستیم  شرایطی 

کنیم و  بعدی خود فکر  بازی  به 
کنیم.  فکر  قهرمانی  به  نمی توانیم 
نباید  را  لحظه ای  ما  می کنم  فکر 
بازی های  چون  بدهیم  دست  از 

مهمی در پیش داریم.
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واجد روحانی – هرات

افزایش افراد مشکوک مبتال به ویروس کرونا در هرات؛ 
فعالیت در اماکن عمومی محدود شد

مورد  در  شایعات  ما  »مردم  می گوید:  او 
کشنده بودن، ویروس کرونا باور نکنند. مردم به 
کارمندان صحی باور داشته باشند. مردم عطسه و 
سرفه را با کرونا اشتباه نگیرند. کسانی که در این 
اواخر از ایران به کشور بازگشته اند، دو هفته در 

خانه بمانند.«
فعالیت های عمومی محدود شد

که  دارند  هراس  و  دلهره  هرات  باشندگان 
این  بیش تر  مبتال شوند.  کرونا  ویروس  به  مبادا 
از  شهر  سطح  در  گشت وگذار  برای  باشندگان 
هرات  خیابان های  و  می کنند  استفاده  ماسک 

خلوت تر شده است.

روزنامه  به  هرات  والی  رحیمی،  عبدالقیوم 
اطالعات روز می گوید که پس از تدویر جلسه 
بر  مبنی  با مسئوالن و متخصان صحی، تصمیم 
و  تاالرها  کافی شاپ ها،  حمام ها ،  مسدودشدن 
می افزاید:  او  است.  شده  گرفته  عمومی  مراکز 
تا  کنند،  ما همگاری  با  »از مردم می خواهیم که 
باید جلو  بگیریم.  را  کرونا  جلو شیوع ویروس 
برگزاری تجمعات بزرگ گرفته شود، تا خدای 

نکرده کسی به ویروس کرونا مبتال نشود.«
اما با وجود هدایت مقام های محلی هرات، 
روز سه شنبه، برخی از حمام ها و تاالرها باز بوده 

است.
بازگشایی مرز اسالم قلعه

دستور  به  اسالم قلعه  مرز  دوشنبه،  روز 
مسدود  بود.  شده  مسدود  ملی  امنیت  شورای 
بودن مرز باعث گیرماندن صدها تن از شهروندان 
کشور در نقطه صفری مرز اسالم قلعه شد. دفتر 
شورای امنیت ملی سپس اعالم کرد که مرزهای 
و  شده  باز  رفت وآمد  به  روی  ایران  با  کشور 
با رعایت تدابیر صحی به منظور  مردم می توانند 
رفت وآمد  کرونا،  ویروس  شیوع  از  جلوگیری 
کنند. اما مسئوالن صحی هرات از بازگشایی مرز 

اسالم قلعه ابراز نگرانی می کنند. 
عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات 
نظر  »از  می گوید:  روز  اطالعات  روزنامه  به 
که  کسی  هر  نگرانی هست،  قابل  عامه  صحت 
از ایران می آید، ممکن اعراض و عالیم ویروس 

کرونا را نداشته باشد و ما با تب سنج و چک پیدا 
قلعه جای  اسالم  مرز  بودن  باز  طبیعتا  و  نکنیم 

نگرانی هست.«
بلند رفتن قیمت ها

با شیوع ویروس کرونا در شهر هرات، قیمت 
برخی از مواد غذایی، گاز مایع و ماسک به میزان 
چشم گیری افزایش یافته است. هم اکنون قیمت 
هر ماسک ساده در بازار هرات 20 افغانی است 
و قیمت هر کیلو گاز مایع نیز ۱0 افغانی افزایش 

یافته است.
می خواهند  حکومت  از  هرات  باشندگان 
اما  کند.  اقدام  بازار  بر  نظارت  راستای  در  که 
اطمینان می دهد  والی هرات  عبدالقیوم رحیمی، 
که به گونه ی جدی از قیمت مواد اولیه در بازار 

نظارت خواهد شد. 
وجود  ماسک  کمبود  هرات  در  اکنون  هم 
دارد، اما فدا محمد پیکان، معین وزارت صحت 
در  دارو  یک شرکت ساخت  که  می گوید  عامه 
هرات، توانایی تولید مقدار زیاد ماسک را دارد تا 
مشکل کمبود ماسک در هرات برطرف شود. او 
می افزاید که به زودی این شرکت به تولید ماسک 

اقدام خواهد کرد. 
تالش برای بسیج در مقابل کرونا

گروهی از جوانان در هرات، برای مقابله با 
ویروس کرونا دست به کار شده اند. این گروه در 
قسمت های مختلف شهر هرات، اقدام به توزیع 
ماسک و بروشورها در مورد عالئم ویروس کرونا 

کرده اند. 
مسعود مسلم، یک تن از این افراد به روزنامه 
اطالعات روز می گوید که کمپین آگاهی دهی در 
مورد ویروس کرونا و توزیع ماسک به گونه ی 
هرات  ولسوالی های  و  شهر  سطح  در  رایگان 

همچنان ادامه خواهد داشت. 
او می افزاید: »همگی ما باید برای مبارزه با 
ویروس کرونا بسیج شویم. برخی از مردم توانایی 
خریداری ماسک را ندارند. من از دیگر افراد هم 
می خواهم که بروشورها و ماسک  را به گونه ی 

رایگان در اختیار مردم قرار دهند.«
موارد مشکوک به غور رسید

یک مورد مشکوک ویروس کرونا در غور به 
ثبت رسیده است. مقام های محلی غور، از افزایش 
هستند.  نگران  کرونا  ویروس  به  مشکوک  افراد 
ناصر خاضع، والی غور به روزنامه اطالعات روز 
در  به ویروس کرونا  فرد مشکوک  می گوید که 
شفاخانه مرکزی این والیت جهت مراقبت شدید 

قرار دارد. 
مورد  در  اضطراری  جلسه  که  می افزاید  او 
بخش  در  که  است  قرار  و  شده  برگزار  کرونا 
کرونا  ویروس  به  احتمالی  مبتالیان  از  مراقبت 
از  غور  والی  شود.  گرفته  دست  روی  اقداماتی 
افراد  از  مراقبت  برای  صحی،  امکانات  کمبود 
از  او  می دهد.  خبر  کرونا  ویروس  به  مشکوک 
بردن  بلند  راستای  در  که  می خواهد  حکومت 
افراد  از  مراقبت  و  تشخیص  برای  امکانات 

احتمالی مشکوک به ویروس کرونا اقدام کند.
هر چند که برخی ها، از ثبت مورد مشکوک 
ویروس کرونا در فراه خبر داده اند، اما عبدالجبار 
با  صحبت  در  فراه  عامه  صحت  رییس  شایق، 
به  فرد  که یک  روز می گوید  اطالعات  روزنامه 
آنفلوانز مصاب شده بود، اما عالیم ویروس کرونا 

نداشته است.
از  تن  هزار  یک  تا  روزانه  که  می افزاید  او 
ابونصر  شیخ  بندر  طریق  از  کشور  شهروندان 

فراهی وارد کشور می شوند.
به گفته او، سه کارمند صحی با یک موتر 

آمبوالنس در مرز مستقر هستند.

والیت  در  کرونا  ویروس  مشکوک  موارد 
معین  کبیر،  آصف  است.  یافته  افزایش  هرات 
وزارت صحت عامه هرات به روزنامه اطالعات 
روز می گوید که تا کنون در کنار یک مورد مثبت 
ویروس کرونا، ۹ مورد مشکوک به کرونا به ثبت 

رسیده است. 
او می افزاید که شش مورد مشکوک کرونا 
پس از منتقل شدن نمونه ها به مرکز کشور منفی 
اعالم شده است و نمونه های سه مورد مشکوک 
دیگر هم روز سه شنبه، 6 حوت به مرکز کشور 
افراد  از  تن  دو  او،  گفته  به  است.  شده  ارسال 

مشکوک به ویروس کرونا زنان هستند. 
قرنطین شده ها در بی سرنوشتی

افغانستان  به  ایران  از کشور  ویروس کرونا 
ویروس  مثبت  موارد  بیش تر  است.  کرده  شیوع 
است.  رسیده  ثبت  به  ایران  قم  شهر  در  کرونا 
افرادی که از شهر قم ایران به کشور باز می گردند، 
کمپ  در  صحی شان،  وضعیت  بررسی  به دلیل 

انصار نگه داری می شوند. 
با رفتن به کمپ انصار، مکان اسکان موقت 
شهروندان  از  تن   ۱۳ هرات،  شهر  در  مهاجران 
کشور که در قرنطین به سر می بردند، در حالت 

بی سرنوشتی هستند. 
شهر  از  که  افغان  از شهروندان  یکی  علی، 
قم ایران آمده، به روزنامه اطالعات روز می گوید: 
به  ما را قرنطین کردند و  »پنج روز می شود که 
کمپ انصار آوردند. حاال نه داکتری این جا هست 
و نه امکانات خوبی. من می ترسم، اگر یکی از ما 

کرونا داشته باشد، دیگران را هم می گیرد.«
تیم های صحی افزایش پیدا می کند

افراد مشکوک به ویروس کرونا  افزایش  با 
در هرات، مسئوالن صحی این والیت از افزایش 
کارمندان صحی در نقطه صفری مرز اسالم قلعه 

به مرز ۱0 نفر خبر می دهند. 
هرات  عامه  صحت  معاون  کبیر،  آصف 
مورد  در  آگاهی دهی  کمپین های  که  می گوید 
عالیم ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع این 
میزان چشم گیری در سطح شهر و  به  ویروس، 

ولسوالی های هرات افزایش یافته است. 
فدامحمد پیکان، معین وزارت صحت عامه 
کشور که برای بررسی وضعیت افراد مشکوک به 
ویروس کرونا به هرات سفر کرده، روز سه شنبه، 6 
حوت در کنفرانس مشترک با عبدالقیوم رحیمی، 
والی هرات ظاهر شد و از افزایش شایعات مبنی 

بر کشنده بودن ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد.

ده ماه پیش، ساعت حدودا ۱0 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.

فدامحمد پیکان، معین 
وزارت صحت عامه کشور 
که برای بررسی وضعیت 
افراد مشکوک به ویروس 
کرونا به هرات سفر کرده، 
روز سه شنبه، ۶ حوت 
در کنفرانس مشترک با 
عبدالقیوم رحیمی، والی 
هرات ظاهر شد و از 
افزایش شایعات مبنی بر 
کشنده بودن ویروس کرونا 
ابراز نگرانی کرد.

قیمت ماسک در هرات افزایش یافته است


