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 بازار داغ گمانه زنی ها در روسیه؛ آیا پوتین کناره گیری 
می کند

 آمادگی فرودگاه فرانکفورت برای ارسال واکسین کووید19 
در دمای بسیار پایین

دربـاره  شـایعاتی  کـه  اسـت  هفته هـا   
در  پوتیـن  والدیمیـر  سـامتی  وضعیـت 
روسـیه به گوش می رسـد. سـخنگوی کاخ 
کرملیـن ایـن شـایعات را تکذیـب کـرده 
اسـت. گفته می شـود کـه پوتیـن مبتا به 
بیمـاری پارکینسـون و سـرطان شـده و از 

... افسـردگی رنـج می بـرد. 

 فـرودگاه بین المللـی فرانکفـورت آلمـان بـا 
وجـود افـت قابل توجـه شـمار پروازهـا بـه 
دلیـل محدودیت های مسـافرتی و قرنطینه، 
برای ارسـال واکسـن کووید-۱۹ به سراسـر 
جهـان آمـاده می شـود. به گفته کارشناسـان 
از  فـرودگاه  ایـن  دارویـی  بخـش صـادرات 

همیـن حـاال بـه مصاف ایـن ...
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رگه هایی از قانون گریزی در 
رای اعتماد مجلس 

ایدز یک بیماری است، 
نباید کتمان کنیم 

تیغ تیز خشونت ها و قربانی 
شدن مردم 

 مجلـس نمایندگان افغانسـتان در نشسـت دیـروز خود 
بـه شـش نامـزد وزیـر کابینـه و رئیـس امنیـت ملـی 
افغانسـتان رای تاییـد داد؛ اما به دو تـن از نامزد وزیران 

ندادند.... تاییـد  رای 
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

حرف های مهم خوان الپورتا در 
مورد تمدید با مسی

دخیا غایب بزرگ منچستریونایتد 
برابر پی اس جی؟

جمهـور  ریاسـت  اول  معـاون  صالـح  امراللـه   

عالـی  جلسـه  در  رئیس جمهـور  کـه  می گویـد 

شـورای حاکمیـت قانـون دسـتور داده اسـت کـه تروریسـتان 

علنـی محـا کمـه شـوند.

ایـن درحالیسـت به تاریـخ 28 عقـرب رئیس جمهور 

آن  آسـاس  بـر  کـه  کـرد  امضـا  را  فرمانـی  کشـور 

متـام زندانیانـی کـه هویـت پاکسـتانی دارنـد آزاد 

اقـدام  ایـن  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  می گردنـد. 

رئیس جمهـور را حسـن نیت توصیـف کـرده اسـت.

همچنـان درگـزارش جلسـه شـش و نیم آمـده اسـت 

کـه لیسـت افرادیکه  توسـط مردم بـه جرایم جنایی 

متهـم انـد و از طریـق مـردم بـه جلسـه شـش ونیم 

تـن  5هـزار  از  بیـش  بـه  می شـود،  داده  گـزارش 

رسـیده اسـت.

بـه گفتـه وی آمـار متهـان پیوسـته در حـال تغییـر 

اسـت و قرار اسـت پـس از ایـن آمار متهـان جرایم 

جنایـی حـوزه وار منترش شـوند.

در گـزارش عالوه شـده اسـت که  به لوی سـارنوالی 

افغانسـتان رضب االجـل تعییـن گردیـد کـه در یک 

مـردم  منایـد،  تکمیـل  را  دوسـیه  مشـخص  مـدت 

انـد و  از رسنوشـت مبهـم دوسـیه ها خسـته شـده 

می خواهنـد بداننـد کـه کـدام قضیـه کجـا رسـید.

همچنیـن معـاون رئیس جمهـور گفتـه اسـت کـه به 

معـارف  وزارت  رسپرسـت  حمیـدی  رنگینـه   

کشـور در پـی انتقادهـا مبنـی بر منحـل کردن 

معینیـت تعلیـات اسـالمی و ادغـام آن بـا معینیـت تـازه به نام 

» تعلیـم و تربیـه« گفـت کـه ایـن تغییـرات بـه منظـور تقویـت 

کیفیـت نظـام معـارف انجـام شـده اسـت.

خانـم حمیـدی روز دوشـنبه 10 قـوس در یـک نشسـت خـری 

کـه  اسـت  کـرده  عـالوه  شـش ونیم  درگـزارش  وی  می شـود. 

لیسـت دواخانه هـای کـه تابلیـت ک می فروختنـد نیز بـه زودی 

در منتـرش خواهـد شـد. کـه  می گویـد  عامـه کشـور  وزارت صحـت 

یـک شـبانه روز گذشـته شـانزده بیـار کویـد-

19 در نقـاط مختلـف کشـور جـان باخته انـد.

ایـن وزارت روز دوشـنبه 10 قـوس بـا نـرش گـزارش روزانـه از 

مبتالیـان و مـرگ و میـر ناشـی از بیـاری کویـد-19 نوشـته 

اسـت کـه 

 در 24 سـاعت گذشـته 16 بیار جان باخته و 283 فرد مبتال 

شناسایی شد.

فـرد  تعـداد  ایـن  کـه  شـده  نوشـته  وزارت  ایـن  گـزارش  در 

شناسـایی شـده در نتیجه آزمایش 1300 فرد مشـکوک اسـت. 

بیشـر افـراد مبتـال در والیت هـای کابـل، هرات، قندهـار و بلخ 

شـده اند. شناسـایی 

وزارت صحـت عامـه همچنیـن نوشـته اسـت کـه بـا ثبـت آمـار 

جدیـد شـار مبتالیـان بـه کرونـا در ایـن کشـور بـه ۴۶ هـزار و 

۴۹۸ نفـر و شـار جـان باختـگان بـه ۱۷۷۹ نفر افزایـش یافته 

است.

چنـد روز پیـش وزارت صحـت عامـه افغانسـتان هشـدار داد که 

مـوج دوم کرونـا اواخـر زمسـتان بـه اوج می رسـد و ده هـا نفـر را 

مبتـال خواهـد کـرد و اگر مردم هشـدارها را جـدی نگیرند بیش 

از شـش هـزار نفـر در ایـن دوره جـان شـان را از دسـت خواهند 

داد. وزارت صحـت عامـه هفتـه گذشـته بـه دلیل شـیوع دوباره 

ویـروس کرونـا، اقدام به مسـدود کـردن تاالرهای عروسـی کرد. 

ایـن وزارت گفتـه بـود که یکی از عوامل انتشـار ویـروس، تجمع 

تاالرهاست. در 

بـه دنبـال ایـن اقـدام و بـه تصمیـم کابینـه، مکتب هـای دولتی 

و خصوصـی نیـز بسـته شـد. قرار اسـت کـه اواخر هفتـه جاری، 

متامـی دانشـگاه ها )خصوصـی و دولتـی( نیز مسـدود شـود.

اولیـن فـرد مبتال به ویروس کرونا اوایل سـال جاری خورشـیدی 

در والیـت هـرات شناسـایی شـد. ایـن ویروس با رسعتـی باال به 

متامی کشـور رسایت کرد.

بـر اسـاس آمارهای وزارت صحـت عامه، تاکنون ایـن ویروس به 

جـز از والیـت نورسـتان از متامی والیت ها قربانی گرفته اسـت. 

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش 141 هـزار فـرد مشـکوک 

بـه ویـروس کرونـا آزمایش گرفته اسـت. پیش از این گفته شـده 

بـود کـه هـر کیت ازمایـش حـدود 30 دالر اسـت و هـر ازمایش 

نزدیـک بـه سـه هـزار افغانـی بـرای وزارت صحـت عامـه هزینـه 

بر مـی دارد.

رسپرسـت وزارت معـارف گفـت: سـوء تفاهاتـی کـه بـه دنبـال 

تغییـرات تـازه در وزارت معـارف مبنـی براینکـه گویـا بخشـی از 

مسـئولیت وزارت معـارف برعهـده وزارت ارشـاد، حـج و اوقـاف 

سـپرده مـی شـود، واقعیت نـدارد.

 ۱۹ جریـان  در  کـه  تغییراتـی  کـرد:  عـالوه  حمیـدی  خانـم 

سـال اخیـر در نظـام معـارف کشـور بـه وجـود آمـده، در تاریـخ 

اسـت. بی پیشـینه  افغانسـتان 

تغییـر سـه  اندکـی  بـا   وزارت معـارف روز پنجشـنبه 6 قـوس 

معینیـت جدیـد را ایجاد کرد و رسدار محمـد رحیمی، عطاءالله 

واحدیـار و ویکتوریـا غیـوری معیـن ایـن نهادهـا شـدند.

بـه منظـور بهبـود هـر چـه بیشـر  ایـن وزارت گفتـه بـود کـه 

کیفیـت تعلیـم و تربیه و ایجاد سیسـتم موثـر تعلیمی و منطقی 

سـاخنت تشـکیالت و جلوگیـری از تداخـل وظیفـوی، تغییـرات 

تشـکیالتی، منظـور شـده اسـت.

بـر اسـاس ایـن تغییـرات، معینیت هـای سـوادآموزی، انکشـاف 

و  ادغـام  هـم  بـا  اسـالمیات  و  معلـم  تربیـه  تعلیمـی،  نصـاب 

معینیـت تعلیـم و تربیه تشـکیل شـد. ایـن اقـدام وزارت معارف 

باعـث شـد که شـاری از شـهروندان ایـن اقـدام وزارت مخالف 

ارزش هـای اسـالمی و دینـی کشـور خواندنـد و خواسـتار تغییر 

ایـن موضـوع شـدند. شـهروندان می گوینـد کـه بایـد معینیـت 

تعلیـات اسـالمی در چارچـوب وزارت معـارف فعـال باشـد و 

مـدارس کشـور در ایـن چـوکات فعالیـت کننـد.

زودی طـرح مرکـز فرهنگـی کـه بجـای سـینا پـارک سـاخته 

می شـود دراختیـار مـردم قـرار خواهـد گرفـت و نظر نخبـه گان 

و نظـر مـردم کابـل در اعـار ایـن مرکـز فرهنگـی درنظـر گرفته 

در کابـل گفـت که هدف از جابجایی های اخیر در تشـکیالت و 

امـور کاری ایـن وزارت؛ انسـجام و تقویت مدیریـت نظام معارف 

و آمـوزش بهر شـاگردان درمکاتب و مدارس کشـور اسـت.

او افـزود، ماهیـت نظام آموزشـی کشـور اسـالمی اسـت، منظور 

از تغییـرات تـازه در نظـام معـارف کشـور ارتقای سـطح کیفیت، 

موثریـت و پاسـخگویی بـه آینـده دانش آموزان اسـت.

بـرای  اش  نامـزدی  نشسـت  یـک  در  امـروز  الپورتـا  خـوان   

ریاسـت بارسـلونا را اعالم کرد و به سـواالت مختلفی از جمله 

متدیـد بـا لیونـل مسـی هـم پاسـخ داد.

بـرای  کـه  کـرد  اعـالم  پیـش رسـا  خـوان الپورتـا سـاعاتی 

اسـت. شـده  نامـزد  بارسـا  ریاسـت  انتخابـات 

او هفـت سـال ریاسـت بارسـا را برعهـده داشـت و بـا اعتـاد 

بـه پـپ گواردیـوال نخسـتین رئیسـی بـود کـه اجـازه داد پـپ 

رسمربـی گـری را رشوع کنـد. بـا پـپ بهریـن دوران تاریـخ 

بارسـلونا رقـم خـورد....

 موج دوم کرونا؛ 
در 24 ساعت گذشته 16 بیمار 

کوید-19 در گذشت

 حضـور گلـر اسـپانیایی در بـازی حسـاس چهارشـنبه شـب 

برابـر PSG در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد.

منچسـریونایتد روز گذشـته در زمین ساوتهمپتون به میدان 

رفـت و در حالـی کـه ابتـدا بـا دو گل عقـب افتـاده بـود، در 

نهایـت 2-3 بـه پیـروزی دسـت یافـت. داویـد دخیـا، دروازه 

بـان باتجربـه یونایتـد در اواخـر نیمـه اول ایـن دیـدار دچـار 

مصدومیـت شـد و در نهایت جـای خود را به دین هندرسـون 

سـنگربان جـوان ایـن تیـم داد. وارد پـرس سـتاره ...

ورزش
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رئیس جمهور دستور داده، تروریستان علنی محاکمه شوند

وزیر معارف: تغییرات جدید به هدف تقویت کیفیت نظام معارف انجام شده است

 سـاعت یـازده قبـل از ظهـر را بـه منایـش 

می گـذارد، بـه غزنـی رسـیده ایم. موتروان 

پـارک  آبـاد  موتـرش را در رس پـل حیـدر 

بیـرون  همـه  مسـافرین  و  می کنـد 

می شـوند. این جـا آسـان صـاف اسـت و 

آبـی. برخـالف کابل که آسـان ابری بود. 

آفتابـی گرمـی همـه ای غزنـه را فراگرفتـه 

همیشـه  آفتابـی  چنیـن  زمسـتان  در  کـه 

... اسـت.   دل نشـین  و  خوش آینـد 

در هفتـه ی   2  The Croods انیمیشـن

اول بـه ۹.۷ میلیون دالـر فروش داخلی 

)آمریـکا و کانـادا( رسـید و اکنـون ایـن 

عـدد را بـه ۱۴.۲ میلیـون دالـر رسـانده 

اسـت. جمـع ایـن عـدد بـا درآمد فلـم از 

از کشـور  بازارهـای بین املللـی )خـارج 

کـه  می شـود  باعـث  هـم  تولیـد(  محـل 

 ۳۵ بـه  اثـر  جهانـی  فـروش  مجمـوع 

میلیـون  ...

سیری در 
شهر سنایی

فروش داخلی 
 The انیمیشن
 Croods: A

New Age به 
۱۴ میلیون دالر 

رسید

شش نامزدوزیر 
و نامزد 

ریاست امنیت ملی 

رای 
اعتماد 
گرفتند



 

 راننـدگان موترهـای باربـرى در پکتیـکا ادعـا مـی 

کننـد کـه پوسـته هـای امنیتـی شـاهراه هـا، پـول 

غیرقانونـی از آنهـا مـی گیرنـد و آنهـا را بـا چالـش 

مواجـه کـرده انـد.

مشـایرخان یک راننده در شـاهراه انگـور اده- رشنه، 

بـه پـژواک گفت کـه هفت پوسـتۀ امنیتـی، از انگور 

اده تـا منطقـۀ بند رسده، موجود اسـت.

خواهنـد،  مـی  پـول  پوسـته  هـر  “در  افـزود:  وی 

مقـدارش مشـخص نیسـت هـر قـدر کـه از پیشـت 

گرفـت؛ اگـر پـول ندهید، مـی زنند و اجـازۀ رفنت به 

موتـر هـم منـی دهنـد.”

  

 وزارت داخلـه می گویـد کـه در 

پولیـس  جداگانـه  عملیـات  دو 

کابـل دو گـروه متهـم بـه رسقت های مسـلحانه 

بازداشـت شـده انـد. ایـن وزارت گفتـه اسـت 

کـه ایـن دو گـروه در چندیـن رسقت مسـلحانه 

دسـت داشـتند.

نـر  بـا  قـوس   10 دوشـنبه  داخلـه  وزارت 

خربنامه ای گفته اسـت که یک گروه سـه نفری 

کـه در قضایـای جرمی به ویـژه دزدی منازل در 

مربوطـات حوزه های ششـم و سـیزدهم امنیتی 

شـهر کابـل نقـش داشـتند رس انجـام در یـک 

»قلعـه مسـلم«  از منطقـه  اوپراتیفـی  عملیـات 

یـک  بـا  کابـل  امنیتـی  ششـم  حـوزه  مربـوط 

قبضـه تفنگچـه بازداشـت شـده اند.

دو  گـروه  یـک  کـه  شـده  عـاوه  در خربنامـه   

 ۳۷ بـا  همـراه  مبایـل  حرفـوی  دزدان  نفـری 

سـیت مبایـل از کوچـه »بارانـه« مربـوط حـوزه 

بازداشـت شـده اند.  کابـل  امنیتـی شـهر  اول 

وزارت دفـاع ملـی اعـام کرده 

اسـت که »حمزه وزیرسـتانی« 

طـراح حملـه موتـر مبـب در والیـت غزنـی با 

هفـت تـن از همراهان خود کشـته شـدند.

نـر  بـا  قـوس   10 دوشـنبه  وزارت  ایـن 

خربنامـه ای گفتـه اسـت:»حمزه وزیرسـتانی 

بـاالی  تروریسـتی  حملـه  گذشـته  روز  کـه 

یکـی از پایـگاه هـای نیروهـای امنیتـی در 

کـرده  سـازماندهی  را  غزنـی  والیـت  مرکـز 

بود، شـب گذشـته با ۷ تن از همراهانش در 

مربوطـات قریـه »علی شـیر خیل« ولسـوالی 

حملـه  یـک  در  غزنـی  والیـت  »گیـروی« 

هوایـی کشـته شـدند.« قـوای  هدفمنـد 

در خربنامـه عـاوه شـده اسـت کـه در ایـن 

حملـه هوایـی، مقـدار زیـاد سـاح و مهامت 

دشـمن ]طالبـان[ نیـز تخریـب گردیـد.

گلوله بـاری  از  هـرات،  پولیـس  فرماندهـی   

خـرب  ارتـش  رنجـر  موتـر  بـر  مسـلح  افـراد 

می دهـد. مقام هـای امنیتـی در فرماندهـی 

رویـداد  ایـن  می گوینـد  هـرات  پولیـس 

حوالـی سـاعت شـش صبـح روز دوشـنبه، 

از   »۱۰ »هـرات  خیابـان  در  قـوس،  دهـم 

رخ  شـهر  ایـن  دوازدهـم  ناحیـه  مربوطـات 

اسـت. داده 

شش نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی رای اعتماد گرفتند
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از صفحه1
زراعـت،  معادن وپطرولیـم،  وزیـران  نامـزد   
مهاجـران  و  امـور  مالداری و آبیـاری، 

و  شهرسـازی  ترانسـپورت،  عودت کننـدگان، 

اراضـی، فواید عامه و ریاسـت امنیت ملی، از 

مجلس منایندگان رای اعتامد کسـب کردند.

قـوس  دوشـنبه 10  روز  مجلـس مناینـدگان 

ریاسـت  نامـزد  و  وزیـر  نامـزد  هفـت  بـرای 

امنیـت ملـی صنـدوق رای اعتـامد گذاشـت. 

مناینـدگان  مجلـس  امـروز  نشسـت  در 

نامـزد  و  داشـتند  حضـور  مناینـده   ۲۴۴

می گرفـت،  را  تاییـد  رای   ۱۲۳ کـه  وزیـری 

می شـد. معرفـی  وزیـر  عنـوان  بـه  رسـام 

کسـب  بـا  چخانسـوری  هـارون  نتیجـه:  در 

154 رای وزیـر معـادن و پطرولیـم، انورالحق 

زراعـت،  وزیـر  رای   189 کسـب  بـا  احـدی 

اخاقـی  رحـامن  نـور  آبیـاری،  و  مالـداری 

و  امـور مهاجـران  وزیـر  رای  بـا کسـب 176 

عـودت کننـدگان، قـدرت الله ذکی با کسـب 

156 رای وزیـر ترانسـپورت، محمـود کرزی با 

کسـب 154 رای وزیـر شـهر سـازی و اراضـی 

رای   149 کسـب  بـا  یمیـن  اللـه  نجیـب  و 

وزیـر فوایـد عامـه شـدند. احمـد ضیـا رساج 

بـا کسـب 220 رای رئیـس امنیـت ملی شـد.

امـا محمـد طاهر زهیـر نامـزد وزارت اطاعات 

و فرهنـگ بـا کسـب 78 رای تاییـد و حسـینه 

صافـی نامـزد وزارت امور زنان با کسـب 119 

بگیرنـد. کافـی  رای  نتوانسـتند  تاییـد،  رای 

مناینـدگان  مجلـس  نیـز  گذشـته  هفتـه  در 

کـه  داد  اعتـامد  رای  کابینـه  وزیـر  ده  بـه 

مجلـس  و  حکومـت  میـان  تنـش  از  بعـد 

اعضـای  بـه  اعتـامد  رای  دادن  رونـد 

شـد. متوقـف  روزی  چنـد  بـرای  کابینـه 

در  کابینـه  اعضـای  بقیـه  اسـت  قـرار 

بـه  را  خـود  برنامه هـای  آینـده  روزهـای 

مجلـس ارایـه دهنـد و سـپس در مـورد رای 

شـود. انجـام  رای گیـری  آنهـا  بـه  اعتـامد 

یک سـال  بـه  نزدیـک  کـه  درحالیسـت  ایـن 

از اعـام نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

متـام  تاکنـون  و  می گـذرد  کشـور   1398

بـه  مسـتقل  ریاسـت های  و  خانه هـا  وزارت 

اکنـون  می شـوند.  اداره  رسپرسـتی  شـکل 

حکومـت  پیشـنهادی  وزرای  از  تـن   15

اعتـامد  رای  مناینـدگان،  مجلـس  بـه 

بـر  قانونـی  شـکل  بـه  و  کردنـد  کسـب 

زدنـد. تکیـه  خانه هـا  وزارت  کرسـی های 

باقـی  نامزدوزیـران 7 وزارت  ترتیـب  ایـن  بـه 

مانده اند تا از مجلس منایندگان رای اعتامد 

بگیرند و وزارت های اطاعات و فرهنگ و امور 

زنـان بایـد دوبـاره بـه مجلـس معرفـی گردند.

    

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 مجلـس مناینـدگان افغانسـتان در نشسـت دیروز خود به شـش 

نامـزد وزیـر کابینـه و رئیـس امنیـت ملـی افغانسـتان رای تاییـد 

داد؛ امـا بـه دو تـن از نامـزد وزیـران رای تاییـد ندادند.

حـال سـؤال اینجـا اسـت کـه چـرا از میـان شـانزده نامـزد وزیـر 

دو نامـزد وزیـر نتوانسـتند اعتـامد مجلـس مناینـدگان را کسـب 

کننـد. نسـبت بـه ایـن موضـوع از دو دریچـه متفـاوت مـی توان 

کرد: نـگاه 

اول؛ قانـون؛ بـر مبنـای قانـون مناینـدگان مجلـس حـق دارنـد 

بـا توجـه بـه دانـش، تجربـه، تعهـد و توانایـی افـراد، به آنهـا رأی 

بدهنـد یـا ندهنـد. هیـچ فرد و یـا نهادی حـق نـدارد منایندگان 

را الـزام بـه رأی دادن و یـا نـدادن به نامزد وزیـران کند. این حق 

را قانـون بـه مجلـس مناینـدگان داده و همـه شـهروندان باید به 

تصمیـم مجلـس احـرام بگذارند.

بـر ایـن مبنـا ما نیـز از تصمیم مجلـس منایندگان اسـتقبال می 

کنیـم، منتهـا در قانـون یـک سلسـله معیارهـا بـرای مناینـدگان 

مجلـس در نظـر گرفتـه شـده کـه هـر مناینـده هامنطـوری کـه 

تصمیـامت قانونـی خـود شـان را بـرای دیگـران الزم االجـرا و 

قابـل احـرام مـی داننـد، خود نیـز باید بـه احکام قانـون متعهد 

و پایبنـد باشـند. 

در مـاده هشـتاد و یکـم قانـون اساسـی آمـده اسـت: »شـوراي 

مـي دولـت جمهـوري اسـامي افغانسـتان به حيث عـايل ترين 

ملـت  قاطبـه  از  و  اسـت  آن  مـردم  اراده  مظهـر  تقنينـي  ارگان 

منايندگـي مـي کنـد.

هـر عضـو شـورى در موقـع اظهـار راي،  مصالح عمومـي و منافع 

عليـاي مـردم افغانسـتان را مـدار قضاوت قرار مـي دهد.«

اول  اسـت؛  اهمیـت  حایـز  قانونـی  مـاده  ایـن  در  نکتـه  دو 

منایندگـی از قاطبـه ملت دوم؛ درنظر داشـت مصالـح عمومی و 

رأی. اظهـار  موقـع  در  افغانسـتان  مـردم  علیـای  منافـع 

دیـروز در جریـان رأی دهـی مناینـدگان مجلـس، تـا چـه حـد 

بـه ایـن دو نکتـه توجـه صـورت گرفـت و مناینـدگان آن را معیـار 

تصمیـم گیـری خـود قـرار دادنـد. در مـورد منایندگانـی که رأی 

آورده انـد بحـث منـی کنیـم کـه آیـا شایسـته رأی تآییـد بودند یا 

نـه؛ امـا در مـورد نامـزد وزرایـی کـه رأی نیاوردنـد، بایـد دالیـل 

قانـع کننـده وجود داشـته باشـد تـا رأی رد مناینـدگان را توجیه 

کننـد وگرنـه منایندگانـی کـه رأی رد داده انـد بـه قانـون گریزی 

و در نظـر گرفـنت منافـع شـخصی، قومـی و جناحـی متهـم مـی 

شوند.

مـا در عیـن حالـی که از رأی اعتامد مجلـس منایندگان به نامزد 

وزیـران اسـتقبال مـی کنیـم و آن را یـک گام بـه سـوی قانـون 

گرایـی، پیرفـت، همگرایی و تقویت نظام اداری در کشـور می 

دانیـم، امـا نسـبت بـه برخورد شـخصی قومـی و جناحـی برخی 

مناینـدگان منـی توانیم سـکوت پیشـه کنیم.

دوم؛ تحصیـل، شایسـتگی، لیاقـت و توانایـی نامزدانـی که رأی 

اعتـامد مجلـس را به دسـت نیاورده اند نسـبت بـه مقامی که در 

آن قـرار مـی گرفتنـد، حد اقل کمر از بسـیاری از نامـزد وزیران 

دیگـر نبودنـد. توانایـی هـا و طـرح های عملـی آنها نیز در سـال 

هـای گذشـته در ادارات مختلـف و مهم به اثبات رسـیده اسـت. 

بـا وجـود فسـاد فراگیـر در ادارات ایـن نامـزد وزیـران به فسـاد و 

سـؤ اسـتفاده از صاحیت های وظیفوی نیز متهم منی باشـند. 

تعهـد و پایبنـدی آنهـا بـه قانـون و منافـع ملـی نیز طی سـال ها 

کار در ادارات دولتـی محـرز و قطعـی شـده اسـت؛ پـس چـرا بر 

خـاف دیگـران ایـن دو نامـزد وزیر مـورد اعتامد قـرار نگرفتند.

چند موضوع را می توان در این ارتباط به بررسی گرفت:

1- مسـأله قومیت؛ متأسـفانه رسـوبات قوم گرایانـه ای بجا مانده 

از دوران هـای گذشـته، هنـوز بـه عنـوان یـک فاکتـور مهـم در 

گزینـش افـراد در ادارات مطـرح مـی باشـد. شـواهد غیـر قابـل 

انـکار وجـود دارد کـه در ادارات مختلـف کشـور، افـراد رصف بـه 

دلیـل وابسـتگی قومـی شـان مـورد تبعیـض قـرار گرفتـه و حـق 

قانونـی و شـهروندی شـان ظاملانـه و بـی باکانـه نادیـده گرفتـه 

شـده اسـت. این تفکر هرچنـد در دهـه اول دوره جدید تا حدی 

رنـگ باختـه بـود؛ امـا در دهـه دوم دوبـاره اوج گرفـت و اکنـون 

ذهنیـت بسـیاری از افـراد را در نهادهـای مهـم دولتـی آلـوده 

کـرده اسـت. ممکـن اسـت برخـورد متفـاوت بـا نامـزد وزیـران 

ریشـه در همیـن تفکـر محدودگرایانـه داشـته باشـد.

2- مسـأله جناحـی؛ بعید نیسـت کـه برخی مناینـدگان به جای 

قانـون، گرایـش هـای جناحی افـراد را معیـار قضاوت قـرار داده 

باشـد. روابـط نامـزد وزیران با یک شـخص و فاصله او با شـخص 

و جنـاح دیگـر، بـدون شـک در رأی گیـری دیروز قابل مشـاهده 

بـود. واکنـش افراد بـه رد و تأیید نامزدان مشـخص، این موضوع 

را تأییـد مـی کنـد. در ایـن صـورت مـی تـوان گفـت کـه برخـی 

نامـزد وزیـران قربانـی جنـاح بنـدی هـای سیاسـی گردیـده و به 

همیـن دلیـل رأی الزم در مجلـس را بـه دسـت نیاوردند.

متأسـفانه مناینـدگان مجلـس  منافـع شـخصی؛  و  3- مسـایل 

همـواره متهـم بوده اند که در تصمیامت شـان منافـع ملی را در 

نظـر منـی گیرند. منافع شـخصی منایندگان همیشـه بـر منافع 

بـه همیـن دلیـل کارکـرد مجلـس  و  ملـی غلبـه داشـته اسـت 

مناینـدگان ضعیـف و پـر اشـکال بوده و با انتقـادات تند و جدی 

شـهروندان و کارشناسـان روبـرو بوده اسـت. بنابرایـن منی توان 

از نظـر دور داشـت کـه رأی عـدم اعتـامد ممکـن اسـت ناشـی 

از عـدم تعامـل نامـزدان رد شـده بـا برخـی مناینـدگان پارملـان 

باشـد. بوده 

بـه هـر حـال رونـد رأی اعتـامد مجلـس را مـی تـوان از جنبـه 

رأی  داد.  قـرار  ارزیابـی  و  تحلیـل  مـورد  منفـی  و  مثبـت  هـای 

عـدم اعتـامد بـه وزیـر اطاعـات و فرهنگ بـا هیچ معیـاری قابل 

توجیـه نبـوده و کارکـرد مجلـس را در افـکار عمومـی زیـر سـؤال 

بـرده اسـت.

سرمقاله

رگه هایی از قانون گریزی در 
رای اعتماد مجلس

ماشــومانو  د  دې  طالبــان  وال  وســله  وایــي،  شــېرزاد 

راتلوونکــي ژونــد تــه پاملرنــه وکــړي او اجــازه دې نــه 

ورکــوي، ترڅــو پــه کــوزڼ اختــه يش.

د اروزګان وايل لــه قومــي مخــورو، دینــي عاملانــو او د 

کورنیــو لــه مرانــو هــم وغوښــتل چــې پــه نــا امنــه ســیمو 

کــې د واکســین پــي کولــو اړونــد هڅــې وکــړي.

د يادونــې ده، چــې لــه تېــرو درېيــو کلونــو راهیســې وســله 

ــین  ــور د واکس ــه ک ــور پ ــې ک ــه اروزګان ک ــان پ وال طالب

تطبیــق تــه اجــازه نــه ورکــوي، چــې لــه املــه یــې پــه هــر 

کمپایــن کــې تــر ســل زرو زیــات ماشــومان لــه واکســین 

څخــه بــې برخــې کیــږي.

ده زياتــه کــړه چــې د دغــه کانــال د جوړېــدو چــارې بــه د 

15 مياشــتو پــه اوږدو کــې پــاى تــه ورســيږي چــې 12 زره 

کســانو تــه بــه د کار کولــو زمينــه برابــره کــړي.

ــتيال وايل  ــان مرس ــې د بغ ــمو ک ــه دې مراس ــه راز پ دغ

ذبيــح اللــه ا حســاس وويــل چــې دغــه پــروژه بايــد پــه ښــه 

کيفيــت او پــه خپــل وخــت کــې بشــپړه يش.

هغــه وويــل چــې دغــه پــروژه د بغــان د اوســېدونکو لپــاره 

يــوه حيــايت او مهمــه پــروژه ده.

د يــادې پــروژې چــارې داســې مهــال پيليــږي چــې د 

دغــه واليــت اوســېدونکو پــه وار وار پــه دغــه واليــت کــې د 

ــدو نيوکــې کــړې دي. ــه خاصې ــر وخــت ن ــروژو د کار پ پ

ــزاب او دهــراوود ولســوالیو کــې هــم  ــه ګی ــه کــړه، پ ــه زيات هغ

د وروســتیو نــا امنیــو لــه املــه کمپایــن نــه يش پــي کېــدای، 

ــت  ــدې څلویش ــه بان ــل څ ــه داځ ــې ب ــوالیو ک ــې دواړو ولس چ

زره ماشــومان د پولیــو واکســین لــه تطبیــق څخــه بــې برخــې 

يش. د نومــوړي پــه وينــا، پــه دغــه والیــت کــې ســږکال د 

پولیــو ۶۶ مشــکوکې او ۴ مثبتــې پېښــې ثبــت شــوې او کــه د 

واکســین تطبیــق پــر وړانــدې شــته خنډونــه همداســې پاتــې 

ــوړه يش. ــه يــې ل ــو شــمېره ب يش، ن

پولیــو  د  خــوا  لــه  طالبانــو  د  عمرشــېرزاد  وايل  اروزګان  د 

رضاکارانــو تــه د هغــوی تــر واک النــدې ســیمو کــې د واکســین 

ــه. ــنې وړ وبلل ــول د اندېښ ــه ورک ــازه ن ــق اج تطبی

 د بغــان واليــت پــه مرکــز کــې د نــږدې 68 ميليونــه افغانيــو 

پــه لګښــت د يــوه کانــال د بيارغولــو چــارې پيــل شــوې.

د اړونــدې موضــوع پــه اړه جــوړو شــويو مراســمو تــه د بغــان د 

اوبــو تنظيــم ادارې مســوول انجنــر محمــد آصــف وويــل چــې 

دغــه کانــال اتــه کيلومــره اوږدواىل لــري چــې 67،7 ميليونــه 

افغانــۍ يــې پــه بياجوړولــو لګــول کيــږي.

ــي  ــت د جرمن ــو لګښ ــال د بيارغول ــه کان ــې د دغ ــل چ ده ووي

ــږي. ــول کي ــوري ورک ــه ل ــاد وزارت ل ــواد د اقتص هې

ــه  ــدو رسه ب ــه بياجوړې ــال پ ــه کان ــا، د دغ ــه وين ــوړي پ د نوم

350 هکتــاره ځمکــه پــه اســانۍ رسه خړوبــه يش چــې 30 زره 

ــه تــرې ګټــه پورتــه کــړي. کورنــۍ ب

ــز کال  ــه روان زېږدي ــې پ ــي چ ــوولین وای ــي مس  روغتیای

ــوالیو  ــوټ او ولس ــز ترینک ــه مرک ــت پ ــې د اروزګان والی ک

کــې د پولیــو ۶۶ مشــکوکې او څلــور مثبتــې پېښــې ثبــت 

ــوې دي. ش

ځايــي مســوولني وايــي، دا ځــل بــه هــم یــوازې پــه هغــو 

ســیمو کــې د پوليــو واکســني د تطبيــق لــړۍ عمــي 

ــدې وي. ــت الن ــي حاکمی ــر دولت ــې ت ــږي، چ کی

ــوال  ــا رییــس ډاکــر غفــار وطن د اروزګان د عامــې روغتی

وایــي، داځــل بــه هــم د 186 زره ماشــومانو لــه ډلــې 

څخــه یــوازې 45 زره ماشــومان چــې پــه امــن ســیمو کــې 

ــړل يش. ــین ک ــیږي واکس اوس

 په اروزګان کې ١٦١ زره ماشومان د ګوزڼ له واکسينه بې برخې دي

بغالن کې د يوه کانال د بيارغولو چارې پيل شوې

نیـز  خـان  بـاری  نـام  بـه  دیگـر  راننـدۀ  همچنیـن 

سـخنان مرتبـط داشـت و گفـت کـه ایـن مشـکل، 

بـا  بـاردار،  اتحادیـۀ موترهـای  بـار توسـط  چندیـن 

مقـام و قوماندانـی امنیـۀ پکتیـکا در میان گذاشـته 

شـده؛ امـا تاهنـوز حل نشـده اسـت. تعـدادی دیگر 

از راننـدگان هـم اظهـارات مرتبط داشـتند و گفتند 

کـه اگـر مشـکل یادشـده حـل نشـود، بـه حرکـت 

هـای مدنـی روی مـی آورنـد.

پـژواک یـک ویدیـو را نیـز بـه دسـت آورده اسـت که 

نشـان مـی دهد منسـوبني پوسـته هـای امنیتی، از 

راننـدگان موترهـای باربـرى پـول مـی گیرند.

در خربنامـه آمـده اسـت:»این گـروه دو نفـری 

دزدان مبنـی بـر انجـام چندیـن قضیـه دزدی 

منوده انـد.« اعـراف  نیـز 

طبـق یـک خرب دیگـر نیروهای پولیـس ۱۱ تن 

را در پیونـد بـه جرایـم جنایـی در والیـت هرات 

بازداشـت کـرده انـد پولیـس قوماندانـی امنیـه 

والیـت هـرات، در پـی راه اندازی چنـد عملیات 

جداگانـه، ۱۱ تن را بـه اتهام انجام رسقت های 

غیـر  سـاح  نگهـداری  و  حمـل  مسـلحانه، 

قانونـی، رسقـت وسـایط نقلیـه، رسقـت موبایل 

و پرچون فروشـی مواد مخـدر، از نقاط مختلف 

بازداشـت  والیـت  ایـن  ولسـوالی های  و  شـهر 

منـوده انـد. در خربنامـه اضافه شـده اسـت که 

از نـزد افـراد بازداشـت شـده، یـک میـل سـاح 

کاشـینکوف، چهـار میـل تفنگچه، یـک عراده 

موتـر، سـه عـراده موتورسـایکل، هفـت سـیت 

موبایـل مرسوقـه و مقـدار پنجصـد گـرام مـواد 

مخـدر نـوع تریـاک به دسـت آمـده اسـت.

حمـزه  هویـت  مـورد  در  دفـاع  وزارت 

وزیرسـتانی توضیـح نداده اسـت، آمـا ظاهرا 

وی  کـه  اسـت  ایـن  بیانگـر  تخلـص اش 

باشـد.  پاکسـتانی 

کشـته شـدن 28 جنگجـوی طالبـان در 

قندهـار

گفتـه  همچنیـن  ملـی  دفـاع  وزارت 

در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  کـه  اسـت 

کندهـار  والیـت  دنـد  ولسـوالی  مربوطـات 

ولسـوالی  ایـن  امنیتـی  پوسـته های  بـاالی 

حمله هـای تهاجمـی را اجـرا کردنـد کـه بـا 

شـدند. مواجـه  شکسـت 

ملـی  نیروهـای  کـه  می گویـد  وزارت  ایـن 

دفاعـی و امنیتـی بـا حامیه قـوای هوائی در 

چارچـوب دفـاع فعـال حمله  های دشـمن را 

عقـب زده کـه در جریـان درگیـری و  رضبات 

عبداالحـد ولـی زاده، سـخنگوی فرماندهـی 

رویـداد  ایـن  در  می گویـد  هـرات،  پولیـس 

یـک مـرد کـه راننـده موتـر رنجـر ارتـش بـود 

نیـز زخـم  تـن دیگـر  کشـته شـده و چهـار 

جزییـات  هـرات  پولیـس  برداشـته اند. 

بیش تـری در مـورد چگونه گـی وقـوع حادثه 

بیـان نکـرده اسـت.

افـراد  گوناگـون  مـوارد  در  ایـن،  از  پیـش 

مسـلح بـر نیروهـای پولیـس و ارتـش ملـی 

در هـرات گلوله بـاری کـرده بودنـد. چنـدی 

قبـل بـه دلیـل افزایـش چشـم گیر ترورهـای 

امنیتـی  مقام هـای  هـرات،  در  مسـلحانه 

وضـع  محدودیـت  موترسـایکل ها  تـردد  بـر 

»دو  بـا  موترسـایکل  رفت وآمـد  و  کردنـد 

شـد.   ممنـوع  رسنشـین« 

هوائـی، ۲۸ جنگجو کشـته شـدند، اجسـاد 

۱۵ تـن شـان در سـاحه باقـی مانـده و ۱۴ 

تـن شـان زخمـی شـدند کـه سـاح دسـت 

داشـته شـان تخریب شـد.

همچنـان افـرس خـان سـلیامن خیـل عضو شـورای 

و  کـرد  تاییـد  را  ایـن مشـکل  نیـز  پکتیـکا  والیتـی 

گفـت کـه مسـئولین موترهـای باربرى، این مشـکل 

را بـا شـورای والیتـی نیـز رشیـک کـرده انـد.

گیرنـد،  مـی  پـول  افـزود: “گاهـی  سـلیامن خیـل 

گاهـی مـواد غذایـی و یا اشـیای دیگـر را پایین می 

کننـد، مـردم را در مشـکل سـخت قـرار داده انـد. 

مـا ایـن مسـئله را بـا والـی رشیـک سـاختیم و وعدۀ 

حـل آن را سـپرده؛ امـا تاکنـون کـدام اقـدام جـدی 

نکرده اسـت.” شـاه محمد آرین سـخنگوی فرماندۀ 

پولیـس پکتیـکا، در ایـن مـورد بـه پـژواک گفـت که 

پوسـته هـای امنیتی، در برخی مناطـق از رانندگان 

پـول گرفتـه، کـه اقدامـات الزم در مـورد آن انجـام 

شـده اسـت. وی افزود: “قوماندان پولیس ولسوالی 

برمـل، از راننـدگان پـول گرفتـه اسـت، راننـدگان از 

وی شـکایت داشـتند، بنـاًء وى را از سـمتش برکنار 

کردیـم.” آریـن، از راننـدگان خواسـت کـه پوسـته 

هـای امنیتـی را کـه پـول غیرقانونی از آنهـا دریافت 

مـی کننـد یا بـرای آنها مشـکل ایجاد مـی کنند، به 

قوماندانـی امنیـۀ معرفـی کنند.

هـم،  ایـن  از  پیـش  کـه  اسـت  یـادآوری  قابـل 

شـکایت  پولیـس  بدرفتـاری  از  پکتیـکا  باشـندگان 

بودنـد. کـرده  هايـى  اعـراض  و  منـوده 

 وزارت امـور خارجـه ی افغانسـتان ترور محسـن فخـری زاده، رییس سـازمان 

پژوهـش و نـوآوری وزارت دفـاع ایـران را محکـوم کـرده اسـت. از او بـه عنـون 

دانشـمند هسـته ای ایـران نام برده شـده اسـت.

وزارت امـور خارجـه دیـروز )دوشـنبه، ۱۰ قـوس( در اعامیـه ای بـا مـردم و 

دولـت ایـران ابـراز همـدردی کـرده اسـت.

رییـس سـازمان پژوهـش و نـوآوری وزارت دفـاع ایـران روز جمعـه )۷ قـوس( 

در نزدیکـی شـهر تهـران تـرور شـد. وزارت خارجـه ی ایـران ایـن رویـداد را 

تروریسـتی خوانـده و گفتـه اسـت کـه ارسائیـل در ایـن تـرور نقـش داشـته 

است.

ایران تأکید کرده است که در این مورد نشانه های جدی دیده می شود.

علـی خامنـه ای، رهـرب مذهبـی ایـران نیـز گفته اسـت کـه باید عامـان این 

تـرور مجـازات شـوند. همچنـان مقام هـای امنیتی این کشـور نیـز بر گرفنت 

انتقـام ترور محسـن فخـری زاده تأکیـد کرده اند. 

افغانستان ترور »دانشمند هسته ای ایران« 

را محکوم کرد رانندگان پکتیکا: پوسته های امنیتی پول غیرقانونی اخذ می کنند

وزارت دفاع ملی: طراح حمله موتربمب در والیت غزنی کشته شدوزارت داخله: دو گروه دزدان حرفوی بازداشت شدند

یک کشته و چهار زخمی در گلوله باری بر موتر ارتش در هرات
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ایدز یک بیماری است، نباید کتمان کنیم

تیغ تیز خشونت ها و قربانی شدن مردم

ــروس  ــن وی ــوده ای ــراد آل ــون اف ــه خ ــکاری ب ــوزن پیچ ــن س ای

باشــد. متــام اشــیای نــوک تیــز کــه در ســوراخ کــردن گــوش، 

حجامــت و باســازی و کشــیدن دنــدان بــه کار می رونــد، 

ــد. ــراض ان ــل ام ناق

ــک  ــه از ی ــده ک ــده ش ــوارد دی ــا م ــرک؛ در بس ــق مش ـ تزری

ســوزن بــه طــور همزمــان تعــدادی زیــادی را پیچــکاری کــرده 

ــا  ــد. ب ــان باش ــت مریض ــب صح ــد مراق ــران بای ــت. داک اس

ــری را در  ــک بیــاری اش تخــم بیــاری خطرناک ت ــداوی ی ت

ــد. ــرد نکارن وجــود ف

از مــادر حاملــه بــه جنیــن؛ متاســفانه مــادران مبتــا بــه ایــدز، 

نــوزدان شــان نیــز در امــان نیســت. ایــن بدترین وضــع ممکن 

ــرد در آن وحــد  ــن کــه زندگــی ف قلمــداد می گــردد، یعنــی ای

ــه خطــر می افتــد.  ب

ـ از طریــق برقــراری جنســی؛ افــراد کــه اعتیــاد تزریقــی 

دارنــد، حیــن برقــراری رابطــه جنســی فــرد ســامل نیــز مصــاب 

می گــردد. ایــن امــر ناشــی از اســتعال ســوزن های مختلــف 

ــرد  ــه ف ــردد ک ــث می گ ــا باع ــا و باره ــوزن باره ــک س ــا از ی ی

آلــوده گــردد. وقتــی کــه دو فــرد باهــم ارتبــاط جنســی برقــرار 

اولیــن پرســش کــه در ذهــن خواننــده ایــن مقالــه خلــق 

گــردد، شــاید ایــن باشــد کــه اساســا ایــدز چیســت؟ 

ایــدز یــک بیــاری عفونتــی اســت کــه از طریــق متــاس 

بــا خــون یــا ترشــحاتی کــه حــاوی ویــروس باشــد، از 

ایــدز؛  می کنــد.  پیــدا  انتقــال  شــخص  بــه  شــخص 

نیازمنــد اطــاع رســانی، پیشــگیری و نــگاه علمی اســت. 

ــر در  ــون نف ــی وپنج میلی ــود، س ــای موج ــاس آماره براس

ــون از  ــوزده میلی ــد کــه ن ــدز زندگــی می کنن ــا ای جهــان ب

ایــن مجموعــه از وجــود ویــروس در وجــود شــان آگاهــی 

ندارنــد. ایــدز یــک بیــاری همه  گیــر اســت کــه از تاریــخ 

درمان هــای  می گــذرد.  ســال  بیســت  آن  همه گیــری 

موجــود، ویــروس را از بــدن خــارج منی کنــد و بــا امــکان 

ــدز در  ــارض ای ــال ح ــد. در ح ــرول می کن ــری کن حداک

پنجــاه کشــور در حــال افزایــش اســت کــه ایــن کشــورها 

ایــن  دارد.  موقعیــت  افریقــا  و  خاورمیانــه  در  عمدتــا 

ــظ  ــدگاری اش را حف ــر مان ــورهای بیش ــی در کش مریض

می کنــد کــه کمریــن اطاعــات را شــهروندانش در ایــن 

خصــوص داشــته باشــد. از آن  جــای کــه اطاعــات در قرن 

بیســت ویک از عنــارص مهــم توســعه و جهــان آگاهــی 

انــد، بــا ایــن وجــود کشــورهای کــه در فقــر اطاعــات بــه 

رس می برنــد، از هرحیــث در معــرض خطــرات جهانــی 

ــر  ــراز نظ ــه از اب ــای ک ــا و دولت ه ــرد. ملت ه ــرار می گی ق

ــد  ــف بای ــا تاس ــد ب ــدز می رشمن ــاری ای ــوص بی در خص

گفــت کــه بزرگریــن اشــتباه شــان را مرتکــب می شــوند. 

می کنــد،  چیــز حکومــت  همــه  بــر  علــم  عرصکــه  در 

ــد از اصــول علمــی در بخش هــای گوناگــون زندگــی  نبای

علــم  پذیرفــت.  را  حاکمیتــش  بایــد  کــرد.  رسپیچــی 

منطقــش ایــن اســت کــه بــرای قبوالنــدن قواعــدش 

ــه  ــی رحان ــی ب ــی و اخاق ــای ارزش ــه ی نظام ه ــر هم ب

ــرد  ــرای پیش ــه ب ــت ک ــم اس ــت عل ــن خاصی ــازد. ای می ت

ــا هیــچ  ــد و ب ــی تعــارف ان ــا همــه ی جهــان ب قواعــدش ب

مــوردی رسســازش نــدارد. بنابــر ایــن هیــچ گاه نبایــد ایــن 

اشــتباه را مرتکــب شــویم و فرمایشــات و اصــول علمــی را 

نــا دیــده بگیریــم. تعــارض انتخــاب بیــن رویکــرد علمــی  و 

تکانه هــای اخاقــی و ســنتی مــا را همیشــه در رساشــیبی 

ــاب را  ــل انتخ ــا می ــت، م ــی بجاس ــه چ ــد ک ــرار می ده ق

ــانیم.  ــی بکش ــن جهان ــای نوی ــم و ارزش ه ــوی عل ــه س ب

افغانســتان از جمــع کشــورهای اســت کــه هنــوز در 

بندهــای کــور ســنتی عــوام پســند گیرمانــده اســت. بایــد 

ایــدز را از یــک بحــث عــوام گرایانــه خــارج کنیــم. چــون 

متــام تدابیــر الزم در خصــوص اندازه گیــری، درمــان و 

ــا رویکــرد علمی ممکــن اســت. یکــی  کنــرول آن رصفــا ب

ــا  ــورهای عمدت ــروس در کش ــن وی ــرش ای ــل گس از عوام

ایــدز همیــن راه اســت.

ــدز و  ــارزه ای ــد خاطــر نشــان ســاخت کــه مب ــان بای درپای

خاطرهــای ناشــی ازآن نیازمنــد آگاهــی درســت بــرای 

همــه می باشــد. 

ــت  ــر صحب ــی ب ــش مبن ــداد کردن ــی قلم ــوع رشمندگ هرن

درمــورد آن فاجعــه می آفرینــد. همچنــان بــه جــای رانــدن 

مبتایــان ایــن بیــاری تاش هــا در پــی کمــک بــه آنهــا 

باشــد. هیــچ کســی نبایــد آن را یــک اتهــام نــاروا بپنــدارد. 

بیــاری  یــک  آن  بگیــرد،  صــورت  تاش هــا  همیشــه 

بشــارد. 

اطاعات یگانه راه مقابله با آن اند. 

اجتــاع  بخش هــای  حــال متــام  شــامل  بحــث  ایــن 

می گــردد. اصــول رضایــت، محرمیــت، مشــوره، فرســتادن 

ــه  ــار ب ــتادن بی ــد و فرس ــز تایی ــه مرک ــش ب ــه آزمای خام

مراکــز تــداوی بایــد در حیــن مشــاوره مدنظــر قــرار گیــرد.

بــه یکدیگــر کمــک کنیــم تــا دیــواری اعتــاد بــرای 

ــه  ــارزه علی ــی مب ــیج جهان ــازیم. بس ــدز را بس ــت ای شکس

ایــدز، جهــان عــاری از آن!

 

می کنــد، ترشــحات جنســی دارد. ایــن ترشــحات کــه حــاوی 

ویــروس انــد، فــرد را بــه شــکل از اشــکال مریــض می ســازد. 

بــا تاســف بایــد اذعــان داشــت کــه زندگــی جنســی مــا نیــز 

ــچ از رشکای جنســی نظافــت را  دچــار مشــکل اســت و هی

ــتی  ــر بهداش ــی غی ــه جنس ــک رابط ــد. ی ــات منی کنن مراع

در پهلــوی ایــن کــه خیلــی چنــدش آور اســت، بیاری هــای 

خطرنــاک از جملــه ایــدز را بــه رشکای جنســی بــه ارمغــان 

مــی آورد. 

در افغانســتان بــه دلیــل برداشــت های نــا درســت از روابــط 

جنســی و پاییــن بــودن ســطح آگاهــی از ایــن موضــوع 

غیرایمنــی تریــن روابــط جنســی را برقــرار می ســازد. بــا 

توجــه بــه ایــن مطلــب کــه افــراط در برقــراری رابطه جنســی 

و نیــز تکرگرایــی در رابطــه جنســی، باعــث رشــدگراف ایــن 

اشــباح صحت کــش می گــردد. 

ــاد  ــن ایج ــژه در حی ــه وی ــال ب ــه ح ــت در هم ــت نظاف رعای

رابطــه جنســی اشــد رضورت اســت. تــاش صــورت بگیــرد 

ــدز رابطــه برقــرار نشــود.  ــه ای ــا افــراد مبتــا ب کــه ب

بــه دلیــل ایــن کــه شــایع تریــن راه انتقــال ویــروس بیــاری 

ســنتی، بیــان نکــردن و بــه داکــر مراجعــه نکــردن 

اســت. همــه باهــم بایــد تــاش کنیــم کــه بــه ایــن 

ــرای  ــان دهیــم و بســر مناســب ب فرهنــگ رشمنــاک پای

گســرش ایــن بیــاری را در جامعــه خودمــان فراهــم 

نکنیــم. ایــدز؛ ویروســش فقــط از انســان بــه انســان 

ــه ایــن نکتــه، در کنــرول  ــا توجــه ب منتقــل می گــردد. ب

ایــن بیــاری گروه هــای اجتاعــی، رســانه ها، مراکــز 

ــد،  ــم می توانن ــک ه ــه کم ــردم ب ــی و م ــی- آموزش فرهنگ

نقــش آفرینــی کننــد. مریضــی ایــدز یــک بیــاری واگیــر 

و العــاج اســت. بنابرایــن بایــد مراقــب کــه بــدن بــه آن 

ــردد. ــار نگ گرفت

ــه  ــد در مشــاوره و آزمایــش افــراد مبتــا ب پنــج اصــل بای

ــد  ــش نبای ــود؛ آزمای ــرار داده ش ــر ق ــدز مدنظ ــاری ای بی

بــدون رضایــت بیــار انجــام پذیــرد. همــه ی نتایــج 

برآمــده از آزمایشــات بایــد بــه گونــه محرمانــه حفظ شــود. 

تــاش صــورت بگیــرد کــه بــدون مشــوره آزمایــش انجــام 

نشــود. نتایــج آزمایــش اگــر مثبــت باشــد، هرچــه فــوری 

تــر بایــد بــا آزمایــش تاییــد کننــده ردیابــی گــردد. زمــان 

کــه از صحــت و ســقم بیــاری در وجــود فــرد اطمینــان 

حاصــل کردیــم، فــرد مذکــور را بــه خدمــات وصــل کنیــم. 

تســهیل  بیــاری  اقدامــات می توانــد، کنــرول  ایــن 

ببخشــد. از آنجــای کــه ویــروس ایــن مــرض مهلــک 

ــی رود،  ــن م ــی زود از بی ــان خیل ــدن انس ــارج از ب در خ

رفتار هــای ماننــد: بغــل کشــی، روبوســی، دســت دادن، 

در اجتاعــات حضــور پیــدا کــردن، اســتفاده از ظــروف 

مشــرک، اســتفاده از تخــت خــواب مشــرک و صحبــت 

ــال  ــک در انتق ــچ ی ــته هی ــای رسبس ــک فض ــردن در ی ک

ویــروس ایــدز نقــش نــدارد. بدتریــن خــر بــرای بیــاران 

ایــدز ایــن اســیت کــه ایــن بیــاری خــوب شــدنی نیســت 

و خــر خــوب ایــن کــه بــا اقدامــات کنــرول محــور 

ســطحش بــه پاییــن تریــن حــد ممکــن، یعنــی بــه صفــر 

تقــرب می کنــد. دانشــمندان دارو شناســی، دارویــی 

را تحــت نــام »تــرووادا« موثــر تریــن داروی ضــد ایــدز 

معرفــی کــرده اســت.

راه های انتقال ویروس ایدز بدین قرار اند:

ـ خــون و فرآورده هــای آن؛ زمــان کــه خــون  آلــوده بــه ایــن 

ویــروس بــه کســی تزریق گــردد. 

ــتی  ــوارد از بهداش ــا م ــه در بس ــت ک ــد گف ــف بای ــا تاس ب

اطمینــان  خــون،  توزیــع  مراکــز  در  خــون  بــودن 

ــی،  ــئوالن صح ــی مس ــی توجه ــدارد. ب ــود ن ــی وج قطع

می کنــد.  شــایانی  کمــک  بیــاری  شــیوع  امــر  در 

فــرد در  بــرای چندیــن  پیچکاری هــای کــه ســوزنش 

آن وحــد اســتفاده می شــود. مخصوصــا در زمــان کــه 

ــر  ــی و تغیی ــزون آگاه ــزان روز اف ــد، می ــراس ان ــان از آن در ه ــه طالب ــه ک آنچ

نســلی در جامعــه اســت، قســمتی از جامعــه افغانســتان بــا تقبــل هــزار زخــم، 

آهســته و پیوســته خــود را بــا ارزش هــای نویــن و جهــان پذیــری همنــوا ســاخته 

انــد، تــداوم ایــن فراینــد بــرای طالبــان خوشــایند نیســت، بــه همیــن اســاس 

اســت کــه آنــان بــا اســتفاده از هــر مجــرا خواهــان بقــای خــود در فراینــد زمان و 

تغییــر نســلی اســت، در محاســبات آنــان قتــل و کشــتار هدفمنــد و بــه تعقیــب 

ــر  ــروه را در ضمی ــن گ ــه ای ــام املنفع ــات ع ــه ی تأسیس ــی پیامن ــب ب آن تخری

جامعــه زنــده نگهداشــته و تــداوم چنیــن حالــت مجــاری رســیدن بــه اهــداف 

ــا می ســازد.   ــان مهی ــرای آن را ب

ــتور  ــس را در دس ــش ب ــح و آت ــن صل ــق روش ــا اف ــتند ت خواس

کار قــرار دهنــد؛ بــه تعقیــب آن چنــد روز قبــل کنفرانــس 

ــورهای  ــد و کش ــر گردی ــامی دائ ــای اس ــازمان همکاری ه س

حــارض در ایــن نشســت، بــا صــدور قطعنامــه ای حایــت 

خــود را از مــردم افغانســتان اعــام کردنــد، ایــن ســازمان 

ــا  ــت ت ــو خواس ــورهای عض ــی کش ــای مذهب ــا و نهاده از عل

ــرات  ــد مذاک ــد و از رون ــم کنن ــتان را تحری ــگ در افغانس جن

صلــح حایــت کننــد، ایــن ســازمان خواســتار ارایــه راه حلــی 

بــرای افغانســتان گردیــد کــه در آن نظــام دموکراتیــک، قانــون 

اساســی و پیرشفت هــای اجتاعــی و اقتصــادی ۱۹ ســال 

ــرات  ــان مذاک ــت در جری ــار می رف ــه انتظ ــودی ک ــا وج ب

ــه ی  ــه گون ــونت ها ب ــب خش ــح، رضی ــی صل ــن االفغان بی

ــت حســن  ــا رعای ــب ب ــه و دو جان ــمگیر کاهــش یافت چش

ــا یبنــدی نشــان  ــد پ ــه آن ملــزم گردیــده بودن نیــت کــه ب

دهنــد؛ امــا حمــات روز افــزون طالبــان در نقــاط مختلــف 

کشــور بــه خصــوص کان شــهرها، ایــن امیــد را بــه یــأس 

مبــدل کــرده اســت. قبــل از آغــاز مذاکــرات بیــن االفغانی 

ــی و  ــاحات نظام ــر س ــر ب ــان بیش ــات طالب ــح، حم صل

ــن  ــان ای ــا در جری ــود؛ ام ــز ب ــه ی متمرک ــای جبه جنگ ه

ــا  مذاکــرات، گــروه طالبــان شــیوه ی تاکتیکــی شــان را ب

تغییــر صــد و هشــتاد درجــه ی از اهــداف نظامــی بــه 

شــخصیت های ملکــی و کان شــهرها متمرکــز ســاخته 

انــد، حســن نیتــی کــه بــا پــا در میانــی آمریــکا، دو 

ــد،  ــده بودن ــد گردی ــه آن متهع ــان ب ــت و طالب ــب دول جان

ــود  ــه رهایــی زندانیــان طالبــان ب ــزم ســاخنت دولــت ب مل

ــطح  ــا س ــد ت ــده بودن ــزم گردی ــز مل ــان نی ــا طالب و متقاب

ــهرها را  ــه کان ش ــه ب ــش داده و حمل ــونت ها را کاه خش

از برنامه هــای شــان دور ســازند؛ امــا بــا گذشــت هــر روز، 

ــه  ــورت فاجع ــات ص ــن حم ــل ای ــای قب ــه روزه ــبت ب نس

آمیزتــر بــه خــود گرفتــه و در عــوض توقــف و کاهــش، 

هدفمندانــه تــر از قبــل چهره هــای مدنــی و مراکــز شــهر 

را کــه تجمعــی از انســان های بــی گنــاه در آن تــردد 

ــد.  ــرار می دهن ــدف ق ــورد ه ــد م دارن

حماتــی کــه طــی چنــد روز اخیــر بــه طــور هدفمندانــه 

برچهره هــای مدنــی و اهــداف شــهری صــورت گرفتــه 

اســت شــامل قتــل روزنامــه نــگاران، حملــه انفجــاری 

بــر مرکــز شــهر بامیــان، حملــه موتــر مبــب در شــهر 

ــن کشــته بجــا گذاشــت  ــل کــه حــدود 30 ت ــی و زاب غزن

ایــن  کشــتار  ماشــین  شــدن  فعــال  دســتاوردهای  از 

ناتوانــی در آبادانــی: یکــی دیگــر از محورهایــی کــه ایــن 

گــروه را رس زبان هــا مــی انــدازد، تخریــب تأسیســات 

ــبکه های  ــای ش ــر آننت ه ــه ب ــل حمل ــه از قبی ــام املنفع ع

ــان  ــا، از می ــودن رسک ه ــه من ــب و قولب ــی، تخری مخابرات

ــرق  ــن ب ــاش در جهــت قطــع لی برداشــنت پلچک هــا و ت

ــتار و  ــل و کش ــار قت ــه در کن ــد ک ــورادی ان ــره، از م و غی

آنــان  شــدن  آوازه  و  تشــهیر  بــه  می تواننــد  هدفمنــد، 

ــد، نقطــه مقابــل توســعه و آبادانــی، تخریــب  کمــک منای

ــا  ــیس ت ــدو تأس ــروه از ب ــن گ ــت، ای ــانیدن اس و رضر رس

زمــان حاکمیــت پنــج ســاله شــان هیــچ مــوردی از ســاخت 

ــان  ــه ش ــور را در کارنام ــاد کش ــه اقتص ــک ب ــاز و کم و س

ــگ توانســتند بخــش  ــل تفن ــا می ــه ب ــی ک ــدارد، در زمان ن

کان خــاک کشــور را تــرصف مناینــد، جبهــه مقابــل 

ــی و توســعوی  ــات آبادان نداشــتند کــه در راســتای اقدام

آنــان مزاحمــت مناینــد، از آن وقــت کمریــن دســتاوردی 

کــه دال بــر انگیــزه وطــن دوســتی شــان بجــا مانــده باشــد 

نیــز مشــهود نیســت، در حــال حارض کــه خــود را در قامت 

ــد اســت  ــد، بعی ــاراض و طــرد شــده می بینن ــک گــروه ن ی

ــش  ــتور کار خوی ــی را در دس ــع عموم ــه مناف ــوزی ب دلس

ــه  ــه ب ــن حــال تأسیســات عــام املنفع ــا ای ــد، ب ــرار دهن ق

ــروه  ــن گ ــات ای ــداف حم ــر از اه ــی دیگ ــل یک ــن دلی ای

می باشــد کــه ارزش آن هاننــد حیــات مــردم از اهمیــت 

برخــوردار اســت، ایــن گــروه وقتیکــه در کنــار جــان مــردم 

ــه  ــد روحی ــرار می ده ــدف ق ــورد ه ــان م ــی آن ــاد حیات مف

عمومــی را بــه شــدت آزرده ســاخته و بــه گــان خود شــان 

ــی عمــوم را از  ــه نارضایت ــد زمین ــن کار می توانن ــا ای کــه ب

عــدم توانایــی دولــت در تأمیــن امنیــت برجســته ســاخته 

ــل  ــه تحمی ــر جامع ــد خــود را ب ــان می توانن ــرور زم ــه م و ب

مناینــد؛ دولــت بــا ســاخت و ســاز توانســته اســت قناعــت 

شــهروندان را حاصــل منــوده و ســهولت هایی را ایجــاد 

منایــد؛ امــا طالبــان از چنیــن تــوان برخــوردار نیســتند و 

در راســتای شــهره شــدن شــان تاکتیــک تخریــب را روی 

دســت می گیرنــد.

نتیجــه گیــری: آنچــه کــه طالبــان از آن در هــراس انــد، 

میــزان روز افــزون آگاهــی و تغییــر نســلی در جامعــه 

اســت، قســمتی از جامعــه افغانســتان بــا تقبــل هــزار 

ــن و  ــای نوی ــا ارزش ه ــود را ب ــته خ ــته و پیوس ــم، آهس زخ

ــد  ــن فراین ــداوم ای ــد، ت ــوا ســاخته ان ــری همن ــان پذی جه

بــرای طالبــان خوشــایند نیســت، بــه همین اســاس اســت 

کــه آنــان بــا اســتفاده از هــر مجــرا خواهــان بقــای خــود در 

فراینــد زمــان و تغییــر نســلی اســت، در محاســبات آنــان 

ــی  ــب ب ــب آن تخری ــه تعقی ــد و ب ــتار هدفمن ــل و کش قت

پیانــه ی تأسیســات عــام املنفعــه ایــن گــروه را در ضمیــر 

جامعــه زنــده نگهداشــته و تــداوم چنیــن حالــت مجــاری 

ــا  ــازد؛ ام ــا می س ــان مهی ــرای آن ــداف را ب ــه اه ــیدن ب رس

بــه نظــر می رســد اشــتباه محاســباتی کــه در پــس چنیــن 

ــه هــدف  ــان را ب ــه اســت در عــوض اینکــه آن معرکــه نهفت

نزدیکــر ســازد منفــور تــر و منــزوی تــر از قبــل می ســازد، 

ــا  ــود را ب ــه خ ــدارد ک ــن ن ــز ای ــی ج ــچ راه ــروه هی ــن گ ای

بــه خواســته های  پدیــده همزمانــی همنــوا ســاخته و 

و  جهانــی  جامعــه  افغانســتان،  مــردم  پذیــری  صلــح 

کشــورهای اســامی لبیــک گفتــه و بــه آتــش بــس و صلــح 

تــن بدهنــد، ایــن یگانــه مجرایــی اســت کــه ممکــن اســت 

ــی در  ــه افغان ــت جامع ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــان را ب طالب

بدنــه نظــام پیونــد داده و زمینــه زندگــی شــهروندی را 

ــا ســازد. ــرای شــان مهی ب

ــازمان های  ــورها و س ــور کش ــود، همینط ــظ ش ــته حف گذش

متعــدد دیگــر از جملــه ســازمان ملــل متحــد نیــز از طالبــان 

خواســته  اند بــه آتش بــس فــوری تــن دهنــد امــا پاســخ 

ــت. ــوده  اس ــی ب ــون منف ــان تاکن طالب

جنگ هــای  تجربــه  خــون:  رنــگ  بــا  ضعــف  جــران 

پارتیزانــی در کشــورهای گوناگــون ثابــت ســاخته اســت 

وقتیکــه گروه هــای مخالــف دولــت تــوان رویارویــی و مقابلــه 

بــا اردوی کشــورها را از دســت می دهنــد، اســراتژی رعــب 

ــف  ــای مختل ــزی کتله ه ــون ری ــا خ ــی را ب ــت آفرین و وحش

هــم  تاکتیــک  ایــن  می گیرنــد،  دســت  روی  اجتاعــی 

اکنــون در کشــور مــا توســط طالبــان انجــام می گیــرد، بــه 

ایــن واقعیــت همــه واقــف انــد کــه ایــن گــروه تــوان رویارویی 

بــا نیروهــای امنیتــی را از دســت داده انــد، در حماتــی کــه 

آنــان بــا متام توان و قوت شــان بــاالی مراکــز نظامی و کان 

شــهرها تــدارک دیــده انــد، هربــار بــا شکســت مفتضحانــه 

ــن گــروه از  ــد، دســتاوردی کــه ای ــرار شــده ان ــه ف ــور ب مجب

ــاد،  ــته های زی ــل کش ــا تقب ــد، ب ــته ان ــات داش ــن حم چنی

رصفــا توانســته انــد خــود را رسخــط خرهــای رســانه ها قــرار 

دهنــد، اســراتژی "فتــح" کــه قامــوس ارزشــی ایــن گــروه را 

در حمــات توجیــه می کنــد هیچــگاه بــه واقعیــت نپیوســته 

اســت، جنگجویــان طالبــان فــارغ از حصــار قانــون و رعایــت 

حقــوق جنــگ، در خلــق فاجعــه و کشــتار دســت بــاز دارنــد، 

ایــن گــروه هاننــد نیروهــای امنیتــی افغــان دســت و بــال 

شــان بــا ریســان قانــون بســته نیســت. حملــه بــه اهــداف 

مــورد نظــر و متــرر ســاخنت ســاحات پــر جمعیــت بــه هــر 

ــل،  ــا در مقاب ــت، ام ــه اس ــان نهفت ــی در اســراتژی آن قیمت

نیروهــای امنیتــی افغــان در جنــگ و درگیــری مــواردی 

زیــادی اســت کــه بایــد آن را رعایــت مناینــد، ایــن نیروهــا 

ــاع،  ــون دف ــده همچ ــرح ش ــای ط ــه پان ه ــد ک ــور ان مجب

دفــاع فعــال و تهاجــم را بــا دســتور گیــری از مرکــز عملــی 

ــی  ــم از جان ــی اع ــراد ملک ــدن اف ــرر ش ــدم مت ــد، ع مناین

نیروهــای  آموزش هــای جنگــی  نــکات مهــم  از  مالــی  و 

ــدم  ــمن، ع ــر دش ــمن و غی ــخیص دش ــت، تش ــی اس امنیت

ــه  ــگ ک ــان جن ــه در جری ــام املنفع ــات ع ــه تأسیس رضر ب

طالبــان از آن بــه عنــوان ســپر اســتفاده می مناینــد و غیــره 

مــواردی از ایــن دســت، تنگنــای رشایــط جنگــی نیروهــای 

امنیتــی افغــان اســت کــه نســبت بــه گــروه طالبــان دســت 

و بــال شــان را بســته اســت، ایــن نیروهــا هیچــگاه هاننــد 

طالبــان اجــازه اســتفاده از ماین هــا و حمــات کــور بــاالی 

ســاحات طالبــان را ندارنــد؛ بلکــه فرماندهــی واحــد بــا 

ــی  ــن برشدوســتانه حصارهای ــت حقــوق جنــگ و قوانی رعای

اســت کــه منی تواننــد حمــات بــی قیــد و رشط را بــر جبهــه 

طالبــان تحمیــل مناینــد؛ امــا گــروه طالبــان بــدون در 

نظرداشــت نــکات یــاد شــده در انجــام حمــات داســت بــاز 

ــد،  ــی ندارن ــت جنگ ــه محدودی ــروه هیچگون ــن گ ــد، ای دارن

تــا حمــات  از کشــتار مســافرین در شــاهراهها گرفتــه 

انتحــاری و ماین هــای کنــار جــاده ی و مغناطیســی، از 

ــی  ــر دولت ــناس غی ــای رسش ــر چهره ه ــد ب ــات هدفمن حم

گرفتــه تــا حملــه بــه مراکــز اکادمیــک و بــازار همــه و همــه 

منطقــه الفــراغ قانونــی ایــن گــروه هســتند، آنــان مجــاز بــه 

هرگونــه جنایتــی انــد کــه در پــس آن توانســته باشــند خــود 

را رس زبان هــا انداختــه توجــه افغانســتان و جهــان را جلــب 

ــح را  ــفید صل ــم س ــه پرچ ــل از اینک ــروه قب ــن گ ــد، ای مناین

نشــانه ســعادت و رســیدن بــه آرمــان بپندارنــد، خــون رسخ 

هموطنــان را مجــرای جــران کاســتی و ضعف هــای بــر 

شــمرده انــد.

ــه  ــودی ک ــا وج ــت، ب ــتان اس ــردم افغانس ــاالی م ــروه ب گ

مــردم افغانســتان و کشــورهای جهــان همــواره خواهــان 

کاهــش خشــونت گردیــده و حمــات طالبــان را نکوهــش 

می مناینــد؛ امــا ایــن گــروه بــه صــدای هیچکــدام لبیــک 

نگفتــه و کــاکان بــه رویــه ی انســان کشــی تــداوم 

می دهنــد، اخیــرا کنفرانــس جنیــوا کــه بــه هــدف تعهــد 

دو جانبــه دولــت افغانســتان و جامعــه جهانــی مبنــی بــر 

همکاری هــای دو جانبــه دائــر گردیــد، کشــورهای حــارض 

در ایــن نشســت، صلــح و همدیگــر پذیــری را محــور 

ایــن نشســت قــرار داده بودنــد و از دولــت و طالبــان 

نویسنده: رحمان غفاری 

نویسنده: سید لطیف سجادی 
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 بازی با اعداد              3163
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3058    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3333
شاه سفید را در خانه  h8 حرکت دهید. 

3362
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ثور
امــروز صبح مهارت های برقراری ارتباطی تان در بهترین حالت نمی باشــد. و 
زندگی اجتماعی تان را تحت تاثیر قرار می دهد. ممکن اســت بعد از چند روز 
کار احساس خستگی داشته باشید. باید بیشتر به استراحت کردن توجه کنید.   

جوزا
برخی سوتفاهم هایی که به وجود آمده ممکن است بر زندگی عاطفی تان تاثیر 
بگذارد. آرام باشید و از بحث و دعوا اجتناب کنید. توصیه یک مرد به شما کمک 

می کند که بر این لحظات تنش زا غلبه کنید.

سرطان
ممکن اســت به دلیل شکســت در پروژه های کاری تان که به نظر امیدوار 
کننده بودند نامید شــوید. زمان ریســک کردن نیســت، امروز شانس تان 
بســیار کم اســت. آرامش خود را حفظ کنید و از بحث و دعوا با یک خانم 

کنید!  اجتناب  خانواده  در 

اسد
ممکن است در یک سفر شخصی مقداری از پول تان را از دست بدهید. از طرف 
دیگر، ممکن اســت فرصتی برای پیوستن به یک مشارکت جدید داشته باشید. 

از گرفتن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنید! 

سنبله
امروز صبح به دلیل مصمم نبودن ممکن است نسبت به اطرافیان سردرگم باشید. 
تمام فعالیت ها را در یک زمان انجام ندهید، موفق به اتمام آن ها نخواهید شــد. 
تا بعد از ظهر مود خوبی پیدا می کنید و زمان بســیار خوبی را با خانواده سپری 

خواهید کرد.

حمل
باید منظور خود را به روشنی بیان کنید اگر نمی خواهید که شریک عاطفی تان 
در ارتباط با تمایل تان به آزادی دچار سوتفاهم نشود. از خیال پردازی اجتناب 

کنید، زیرا حس ششم تان امروز قابل اطمینان نیست!

میزان
مهارت های برقراری ارتباطی تان امروز ممکن اســت ضعیف باشد، بنابراین 
با اطرافیان و شریک عاطفی تان به خوبی برخورد نخواهید کرد. به نظر می 

رسد که خسته هستید و مود خوبی ندارید. احتماال تصمیم می گیرید، 

عقرب
ممکن است فرصتی داشــته باشید تا سود مالی به دست آورید، البته باید از 
دیگران انتقاد نکنید. به عبارتــی از بحث کردن اجتناب کنید زمانی که می 

خواهید با شریک عاطفی و اطرافیان صحبت کنید باید احتیاط کنید.  

قوس
به نظر می رسد مصمم هستید تا پروژه های کاری را که در ذهن تان داشتید 
را اجــرا کنید. پــول و ایده های مورد نیاز نیز وجــود دارد. امروز بعد از ظهر 
دوســتان تان را مالقات می کنید. اطمینان حاصــل کنید که خانواده تان را 

نادیده نگرفته اید. 

جدی
کمی عصبی هســتید و این ممکن است به احساسات دیگران لطمه بزنید. 
امروز بعد از ظهر به یک مهمانی دعوت می شوید، اما شریک عاطفی تان با 
این قضیه موافق نیست. خودخواه نباشید و اطرافیان را نیز در نظر بگیرید. 

دلو
شریک عاطفی تان ممکن است به دلیل نادیده گرفتن مشکالت خانوادگی شما را 
سرزنش کند. اگر آرام باشید و درک کنید می توانید از دعوا کردن اجتناب کنید. 
بهتر است در تجارت احتیاط کنید. ممکن است با مشکالت قانونی روبه رو شوید.

2811

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

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

ناصرـ  نصرـ  ناصرـ  بصرـ  
بصیرت ـ بصارت ـ برای ـ 
بارـ  ابرـ  تبرـ  رایتـ  تیار 
ـ رای ـ یار ـ ریا ـ نصرت 
ـ رب ـ تار ـ تیر ـ برات ـ 

تبار.
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اتفـاق افتـاده بـود می پرسـیم. می گویـد، وضعیتـی بـدی بـود. در متـام این 

کوچه هـا جسـد بـود کـه افتاده بود. متام شـهر را بـوی گرفته و هامنند شـهر 

ارواح بـه نظـر می رسـید. حـاال هـم وضعیـت زیـاد خـوب بـه نظـر منی رسـد. 

یـک شـب قبـل از رفـن مـا بـه ایـن شـهر، طالبان بـاالی حـوزه سـه  امنیتی 

حملـه کـرده و درگیـری سـختی صـورت گرفتـه بـود. وضعیتی بد و شـکننده 

غزنـی را می تـوان از روحیـه مـردم داخـل شـهر به خوبـی فهمیـد. زمانی بود 

کـه فـردويس طويس، فرخي سيسـتاين، عنـری بلخی، عسـجدی مروزی، 

ابوالفضـل  البیرونـی،  ابوریحـان  مـروزی،  کسـایی  سـمرقندی،  منشـوری 

بیهقـی و ده هـا اديـب و سـخنور ديگـر همـه بـا خلقـت آثـار گرانبهایـی کـه 

تـا امـروز مثـل و ماننـدی نـدارد، غـزين را بـه مرکـز متـدن رشقـی و اسـامی 

مبـدل کـرده بودنـد. هرگوشـۀ این شـهر اقامتـگاه خواجه ای و هـر کوچه اش 

جایـگاه مکتـب و مدرسـه ای گردیـده بود. با هـزار درد و دریغ امـا، غزنی این 

روزهـا دیگـر آن غزنـه باخـر و قدیـم نیسـت که در بطنـش این گونـه آدم ها را 

پـرورش بدهـد. غزنـی امـروز، آدم های را پرورش داده اسـت که بـا ریش دراز 

متثیلـی مسـلامنی می کنـد و در حالی که شـب تـا صبح الله اکـر گفته و به 

نـام جهـاد آدم می کشـد. غزنـی امـروز، کسـانی را بـه نـام طالب تربیـه کرده 

اسـت کـه نامـش بـا ترور، وحشـت و دهشـت گره خورده اسـت. در این شـهر 

از فردوسـی، سیسـتانی و بیهقـی اصـا خری نیسـت، این جا خـر از جنگ 

و تـوپ و تـرور اسـت. غزنـی دیگـر مرکـز تحـول و فرهنـگ شـعر و ادبیـات 

نیسـت، این جـا همـه حـرف از چـرس و رشاب و دخانیـات اسـت. 

شهر غزنین نه هامنست که من دیدم پار

چه فتاده ست که امسال دگرگون شده کار 

فرخـی سیسـتانی در ایـن بیـت گرچنـد اوضـاع و احـوال آن وقـت غزنـه را 

بیـان کـرده اسـت، امـا بایـد گفـت وضعیت فعلـی غزنـی هم چنـدان تعریفـی بهری 

از آن وقت هـا نـدارد. پـس از گشـت و گـذار در قلعـه سـلطان بـه سـوی منـار حرکـت 

می کنیـم. جـاده ای پختـه شـده تـا نزدیکی هـای دو منـار رفتـه اسـت. در نزدیکـی 

منـار موتـر را متوقـف کـرده و پیـاده می شـویم. اطـراف ایـن دو بـرج هیچ کسـی دیده 

منی شـود و برخـاف شـهر آرامشـی عجیبـی را می تـوان در این جـا حـس کـرد. دو 

منـار در فاصله هـای چهـار صـد مـری در دل بیابانـی واقـع شـده که بعـدا خانه های 

مسـکونی تـا نزدیکـی ایـن دو، دامنـش را گسـرانده اسـت. 

پیرامـون هـر دو را بعدهـا بـا سـنگ های سـیاه تزییـن کـرده و پیـاده رو باریکـی بیـن 

ایـن دو نیـز بـا همیـن سـنگ ها چیـده شـده اسـت کـه سـیاحین بـه راحتـی بتواننـد 

ایـن فاصلـه  را پیمـوده و از هـر دو منـار دیـدن کننـد. منارهـا از نـگاه شـکل مشـابه 

هـم انـد و از نظـر تزیینـات مهندسـی و معـامری، تفاوت هایـی بیـن ایـن دو وجـود 

دارد. در تاریـخ آمـده اسـت کـه ایـن دو منـار در قـرن ۱۱ میـادی بـه امـر سـاطین 

غزنـوی، دودمـان آل نـارص اعـامر گردیده انـد. توریسـت هایی که نخسـتین بار در قرن 

۱۹ از افغانسـتان دیـدن منودنـد، ایـن منارهـا را بـه دوره سـلطان محمـود غزنـوی و 

نارصالدین سـبکتگین نسـبت داده اند؛ در حالی که باسـتان شناسـان، این منارها را 

بـه دوره فرمانروایـی اخـاف آنهـا یعنـی عاءالدولـه، مسـعود سـوم و بهرامشـاه غزنوی 

منسـوب می کننـد و می گوینـد کـه ایـن دو برج در دوره آنها توسـط معـامران ماهر آن 

دوره سـاخته شـده اند. گفتـه می شـود منـاری کـه در نزدیکـی شـهر غزنی واقع شـده 

توسـط ابواملظفـر بهرامشـاه غزنـوی بـه دنبـال لشکرکشـی های وی بـه رسزمین هند 

بیـن سـال های ۵۱۵ - ۵۲۵ ه.ق اعـامر گردیـده و تزیینـات آن نسـبت بـه منـار دیگر 

سـاده تر اسـت کـه علـت آن را آشـوب هایی کـه در زمـان فرمانروایـی بهرامشـاه اتفـاق 

افتـاده می داننـد. در قسـمت بـاالی قاعـده منـار، ایـن مـن بـه خـط کوفـی نوشـته 

شـده است:

سیری در شهر سنایی

 The Croods: فروش داخلی انیمیشن
A New Age به ۱۴ میلیون دالر  رسید

حوت
ممکن است مجبور باشید سفرتان را لغو کنید زیرا شریک عاطفی تان موافق این 
سفر نمی باشد. گرچه کار درستی است، مهمترین کار این است که از دعوا کردن 

اجتناب کنید. احساس خستگی می کنید و مود خوبی ندارید. 
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نویسنده: غضنفر کاظمی

سـاعت یـازده قبـل از ظهـر را بـه منایـش می گـذارد، بـه غزنـی رسـیده ایم. 

موتـروان موتـرش را در رس پـل حیـدر آبـاد پـارک می کنـد و مسـافرین همه 

بیـرون می شـوند. این جـا آسـامن صـاف اسـت و آبـی. برخـاف کابـل کـه 

آسـامن ابـری بـود. آفتابـی گرمی همـه ای غزنـه را فراگرفته که در زمسـتان 

چنیـن آفتابـی همیشـه خوش آینـد و دل نشـین اسـت. صـدا و جیـغ داِد 

دست فروشـان غزنـی هـم کمـر از دست فروشـان کابـل در کوچـه و بـازار 

منی پیچـد. هـر لحظـه  صداهـا بلندتـر شـده و عابرینـی کـه از هرسـو برای 

کاری می گذرنـد را بـه خریـد جنـس و میـوه دعـوت می کننـد. بـا بچه هـا 

چنـد دقیقـه ی منتظـر می مانیـم، چـون قـرار اسـت دوسـتی آمـده و مـا را 

بـه خانـه اش بـرد. در فرصتـی کـه پیـش آمده هر سـه  مـا به گشـت و گذار 

بـه هـر طـرف رسک می کشـیم. در هـر صدمـری و در  مشـغول شـده و 

آغـازی هرکوچه،  دروازه ای نصب شـده که نشـان از معامری اسـامی دارد. 

ایـن کار شـاید بعدهـا صورت گرفته اسـت، چـون غزنی در سـال ۲۰۱۳ به 

عنـوان پایتخـت فرهنگـی جهان اسـام نامگـذاری و ثبت شـد. چند دقیقه 

بعد کسـی که قرار اسـت میزبان ما در این شـهر باشـد از راه می رسد. سوار 

موتـر می شـویم. هنـوز گـرد و خـاک راه از روی مـا پـاک نشـده کـه تصمیم 

می گیریـم پیـش از هـر چیـزی بایـد جاهـای دیدنـی و آبـدات تاریخی این 

رسزمینـی باسـتانی را ببینیـم. همین طـور کـه دور شـهر را می گردیـم ایـن 

دوسـت نازنیـن مـا همـه  کوچـه  و بازارهـای شـهر را بـه مـا نشـان می دهـد. 

از شـلوغی شـهر می گذریـم و بـه دروازه  ای شـهر قدیمـی باالحصـار نزدیک 

می شـویم. چـه قلعـه ای بـزرگ و بـا ابهتـی! می گوینـد، مهمريـن منطقـۀ 

تاريخـى غـزىن همیـن قلعه باالحصار اسـت که قبا مقر سـلطنت سـلطان 

محمـود غزنـوى در آن قرار داشـته اسـت. قصد داریم به داخـل قلعه برویم. 

ظاهـرا شـیک بـه نظـر می رسـد، امـا وقتـی داخـل می رویـم می بینیـم کـه 

نـه، وضعیـت خوبـی نـدارد. در داخـل ایـن قلعـه ای بـزرگ صدهـا خانواده 

زندگـی می  کننـد. بعضـی از خانه هـا قدیمـی و عـده ای از آن هـا را جدید و 

مـدرن سـاخته اند کـه بـا کاسـیک بـودن قلعه هیـچ سـازگاری نـدارد. اين 

قلعـه حـدود ٤٠ بـرج دارد. برج هـا اما همه فرسـوده و خراب شـده اند. قلعه 

بـا آن کـه خیلـی قدامـت دارد، امـا توانسـته اسـت حداقـل تا لحظـه  اکنون 

دوام بیـاورد. گفتـه مي شـود کـه صدهـا سـال قبـل يـک بازار رسپـوش طا 

نيـز در اين جـا وجـود داشـته کـه بعدهـا بـه اثـر جنگ هـای خامنان سـوز 

تخريـب گرديـده و آثـار تاريخـى و طاى اين بازار زير خاک شـده اسـت. از 

دروازه دیگـر شـهر باالحصـار بیرون شـده و به سـوی منار می رویـم. در راه، 

از جنـگ وحشـتناک دو سـال قبـل کـه در غزنـی بیـن طالبـان و حکومـت 

وضعیـیت بـد و شـکننده غـز�ن را یم تـوان از روحیـه 
بـود کـه  بـه خـو�ب فهمیـد. زمـا�ن  مـردم داخـل شـهر 
 ، ، عنـری بلـین ي

ي سيسـتا�ن
، فـر�ن فـردوسي طـوسي

کسـا�ي  سـمرقندی،  منشـوری  مـروزی،  عسـجدی 
و  بیهـیت  ابوالفضـل   ، و�ن البـری ابوریحـان  مـروزی، 
آثـار  بـا خلقـت  اديـب و سـخنور ديگـر همـه  ده هـا 
ي 

گرانبهـا�ي کـه تـا امـروز مثـل و ماننـدی نـدارد، غـز�ن
کـرده  مبـدل  اسـایم  و  �ت  �ش تمـدن  مرکـز  بـه  را 
اقامتـگاه خواجـه ای و  ایـن شـهر  بودنـد. هرگوشـۀ 
هـر کوچـه اش جایـگاه مکتـب و مدرسـه ای گردیـده 
روزهـا  ایـن  غـز�ن  امـا،  دریـغ  و  درد  هـزار  بـا  بـود. 
دیگـر آن غزنـه باخـرت و قدیـم نیسـت کـه در بطنـش 

بدهـد. پـرورش  را  آدم هـا  این گونـه 

 »بسـم اللـه الرحمن الرحیم. السـلطان العظیم، ملک االسـام یمین 

الدولـة امیـن امللة، ابواملظفر بهرامشـاه خلداالملکـه«. منار دیگر در 

قسـمت رشقـی منـار بهرامشـاه نزدیـک قصبه روضـه بـه فاصله ۴۰۰ 

مـر از منـار اولـی قـرار دارد کـه ارتفاع آن ۱۴۰ فت اسـت و در سـال 

۵۰۰ هجـری در زمـان مسـعود سـوم پـر سـلطان ابراهیـم غزنـوی 

پـر مسـعود اول در اوایـل قـرن ۱۱ میـادی اعـامر گردیـده اسـت. 

ایـن منـار نیـز بـا خطـوط برجسـته کوفـی نوشـته و تزییـن گردیـده 

اسـت: »بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم، السـطان العظیم ملک االسـام 

ابوسـعید بـن ظهیرالدولـة والدین ابراهیـم خلداالملکـه«. این دو برج 

از قاعـده تـا باال به شـکل سـتاره هشـت ضلعی سـاخته شـده اند؛ اما 

در بـاالی منـار، منـاره باریکـی سـاخته شـده کـه بـه شـکل اسـتوانه 

اسـت. مناره هـا در قـرن ۱۹ در اثـر حـوادث طبیعـی و زلزلـه تخریـب 

شـده و بعدهـا امیـر حبیب اللـه خان قسـمت باالیـی آن را آهن پوش 

کرده اسـت. نیم سـاعتی را آن جا نشسـته و پیرامون معامری و نقش 

آفرینـی آدم هـای قدیـم حـرف زدیـم و این کـه کـی و در زمـان کـدام 

شـاه ایـن منارهـا سـاخته شـده اسـت. با متـام مشـکات و خطرهای 

کـه متوجـه مـا بـود، امـا بـه انـدازه کافـی از گشـت و گـذار و دیـدن 

آبـدات تاریخـی لـذت می بردیـم. روز اول بـه همیـن منوال گذشـت. 

تصمیـم بـر این شـد کـه روز دوم را به دیـدن آرامگاه  سـلطان محمود 

غزنـوی، حکیـم سـنایی و دیگـران بپردازیم. فـردا اول صبح قرار شـد 

مرکـز ثقافـت اسـامی نیـز برویـم. جایـی کانـی را بـه مرکـز ثقافـت 

اختصـاص داده  انـد. در داخـل ایـن تعمیر ۳۴ پایه سـاختامن مجلل 

بـا معـامری اسـامی سـاخته شـده اسـت. گفتـه می شـد هـر یکی از 

سـاختامن ها بـه نـام  یکـی از والیت های افغانسـتان نام گذاری شـده 

اسـت. چیـزی قابـل توجهـی در این مـکان دیده منی شـد. بناء آن جا 

را تـرک گفتـه و بـه زیارتـگاه حکیـم سـنایی رفتیم. ابواملجـد مجدود 

بـن آدم متخلـص بـه »سـنایی« در اواسـط نیمـه دوم قـرن پنجـم در 

غزنیـن متولـد شـده و از شـاعران عـارف و بنیـاد گـذار شـعر عرفانـی 

در زبـان فارسـی بـوده اسـت. سـنایی شـاعری بزرگی بوده اسـت که 

حتـی موالنـا جاالدیـن محمـد بلخـی یکـی از شـاعران بـزرگ زبـان 

فارسـی بـه آن ارادت خاص داشـته اسـت.

عطار روح بود و سنایی دو چشم او 

ما از پی سنایی و عطار آمدیم

برنامـه بعـدی ما رفن بـه آرامگاه سـلطان محمود غزنوی بـود. بعد از 

یـک اسـراحت کوتـاه مـدت به سـوی روضـه حرکـت کردیـم. آرامگاه 

سـلطان محمـود غزنـوی کـه از سـاختامن های دوره غزنوی اسـت در 

شـش کیلومری شـامل رشقی شـهر غزنی قرار دارد. این سـاختامن 

در زمـان خـود سـلطان محمـود غزنـوی بـه نـام »عـامرت فیـروزی« 

شـهرت داشـته و پـس از مـرگ و خـاک سـپاری سـلطان محمـود در 

آن، بـه روضـه مشـهور شـده اسـت. او سـلطانی نـام آور، شـاعرنواز و 

فرهنـگ دوسـت بـود. طوری  کـه فردوسـی بـزرگ، این شـاعر شـهیر، 

اثـر فنـا ناپذیـر خویـش را در شـهر شـکوهمند غزنیـن و در زیـر پرچم 

سـلطان محمـود رسود و بـه پایه اکامل رسـاند. پس محمـود و غزنین 

و شـاهنامه و فردوسـی از جملـه مقوالتـی هسـتند کـه همیشـه باهم 

در ذهـن تداعـی می شـوند و سـخن از یکـی، یـاد دیگـری را نیز زنده 

مـی کند. 

چون او شهریاری نیامد پدید 

جهان آفرین تا جهان آفرید 

بدیـن منـوال دو روز مـا در شـهر غزنه باسـتان گذشـت. از آن جای که 

برنامـه ریـزی مـا بـرای دو روز بـود و بعـد از آن تصمیـم داشـتیم بـه 

کابـل برگردیـم همیـن کار را انجـام دادیـم. در یـک صبـح بارانـی که 

متـام شـهر غزنـی و کوه هـای اطـراف شـهر را بـرف سـفید کـرده بود، 

موتـری را سـوار شـده و بـه سـوی کابل حرکـت کردیم. راه دو سـاعته 

را بـه دلیـل بارندگـی شـدید و خرابـی راه سـاعت ها طـی کردیم و در 

گـرگ و میـش یـک بعد از ظهـر ابری به کابل جان، این شـهر شـلوغ 

قدم گذاشـتیم.

دالـر  میلیـون  بـه ۹.۷  اول  2 در هفتـه ی   The Croods انیمیشـن

فـروش داخلـی )آمریـکا و کانـادا( رسـید و اکنـون ایـن عـدد را بـه 

۱۴.۲ میلیـون دالـر رسـانده اسـت. جمـع ایـن عـدد بـا درآمـد فلـم 

از بازارهـای بین املللـی )خـارج از کشـور محـل تولیـد( هـم باعـث 

می شـود کـه مجمـوع فـروش جهانی اثـر بـه ۳۵ میلیون دالر رسـیده 

باشـد. پرفروش تریـن بـازار ایـن انیمیشـن در کل دنیـا هـم چین بود 

کـه ۱۹.۲ میلیـون دالـر را تقدیـم اسـتودیو یونیورسـال کـرد.

ایـن عـدد شـاید در مقابـل درآمـد انیمیشـن The Croods، محصول 

سـال ۲۰۱۳ میـادی بسـیار کم باشـد، ولـی باتوجه بـه حکم فرمایی 

می آیـد.  حسـاب  بـه  خـوب  فـروش  یـک   19 کرونا/کوویـد  ویـروس 

بسـیار  فلـم  »ایـن  می گویـد:  یونیورسـال  رئیـس  خاطـر  همیـن  بـه 

دوست داشـتنی اسـت. فـروش خـوب انیمیشـن هـم نشـان می دهـد 

کـه مـردم حتـی در این دوران سـخت، همچنان مایل به جمع شـدن 

کنـار یکدیگـر در سـینامها هسـتند.«

بـرای درک میـزان آسـیب دیـدن سـینامها در دوران کرونـا بایـد بـه 

در   2  Frozen انیمیشـن  اول  هفتـه ی  درآمـد  کـه  کنیـد  فکـر  ایـن 

بازه ی زمانی مشـابه در سـال ۲۰۱۹ میادی بیشـر از ۱۰۰ میلیون 

 The دالـر بـود؛ بیشـر از ۱۰ برابـر افتتاحیـه ی ۹.۷ میلیـون دالـری

نه تنهـا  اکنـون  زیـرا  کانـادا.  و  آمریـکا  در   Croods: A New Age

بسـیاری از سـینامها به صـورت اجبـاری همچنـان تعطیـل هسـتند، 

از  اندکـی  فقـط می تواننـد درصـد  بازمانـده هـم  بلکـه سـینامهای 

را بفروشـند. بلیط هـای موجـود 

 The Croods کـه با نـام فلم The Croods: A New Age انیمیشـن

وارد  )۵ جـدی(  تاریـخ ۲۵ دسـامر  در  هـم شـناخته می شـود،   2

اکـران خانگی خواهد شـد. این سـاخته ی یونیورسـال کـه اولین فلم 

بلنـد کارگردانی شـده توسـط جـول کرافـورد اسـت، نیکـوالس کیـج، 

رایـان رینولـدز، امـا اسـتون و پیـر دینکلیـج )بازیگـر نقـش تیریـون 

لنیسـر در رسیـال Game of Thrones( را در گـروه بازیگـران دارد.



در  لیـدز  باشـگاه  اسـت  مدعـی  سـان  روزنامـه 

بـه مانـدگار  را  بیلسـا  نتوانـد مارچلـو  صورتیکـه 

لوپتگـی  خولـن  کنـد  ترغیـب  لیـدز  در  شـدن 

رسمربـی موفـق سـویا را به عنوان جانشـین او در 

نظـر گرفتـه اسـت.

روزنامـه سـان چاپ انگلیس مدعی شـد باشـگاه 

لیدزیونایتـد خولن لوپتگی رسمربی موفق سـویا 

را بـه عنـوان هـدف آینـده خـود بـرای رسمربـی 

گـری این تیـم انتخاب کرده اسـت. لیدز تصمیم 

گرفتـه کـه اگـر مارچلـو بیلسـا تصمیـم بـه تـرک 

باشـگاه بگیـرد بـه جـای او خولـن لوپتگـی را بـه 

خدمـت بگیـرد. گفتـه می شـود آنـدره آ رادریزانی 

مالـک لیـدز عالقـه زیادی بـه لوپتگـی دارد.

مارچلـو بیلسـا رسمربـی مشـهور آرجانتاینـی بعد 

از آنکـه توانسـت لیـدز را امسـال بـه لیـگ برتـر 

برسـاند در یورکشـایر بـه چهـره ای افسـانه ای 

تبدیـل شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 

نـام او در کنـار یورگـن کلـوپ، هانسـی فلیـک، 

زیـدان و لوپتگـی بـه عنـوان نامزدهـای دریافـت 

شـادی گل ویژه روز گذشـته لیونل مسـی به رضر 

باشـگاه بارسلونا شد.

درگذشـت تلـخ دیـه گـو مارادونـا اسـطوره فوتبال 

آرجانتایـن واکنـش هـای بسـیاری را در رستـارس 

بـه همـراه داشـت و چهـره هـای مختلـف  دنیـا 

ابـراز ناراحتـی خـود را نسـبت بـه ایـن موضـوع 

نشـان دادنـد که هـم وطـن مارادونا یعنـی لیونل 

جایـزه The Best فیفـا بـه عنـوان بهرتیـن مربـی 

سـال قـرار گرفتـه اسـت. بـا اینکـه لیـدز مصمـم 

اسـت تـا هر زمـان که بتوانـد بیلسـا را حفظ کند 

امـا بـه گـزارش سـان، آنـدره آ رادریزانـی مالـک 

باشـگاه برنامه هـای احتیاطی هم تهیـه کرده که 

بر اسـاس آنهـا اگر حفظ بیلسـا در لیدز ناممکن 

شـود این باشـگاه هـدف اولـش را خولن لوپتگی 

رسمربـی فعلـی سـویا تعریـف خواهـد کرد.

مسـی نیـز یکی از آنها بـود. او با قـرار دادن متنی در 

صفحـات اجتامعـی خـود به ایـن اتفاق تلـخ واکنش 

نشـان داده بـود.

ایـن امـا پایـان ادای احـرتام لیونـل مسـی بـه دیـه 

گـو مارادونـا نبـود و او دیـروز بعـد از گلزنـی در دیدار 

گل  از  بعـد  خوشـحالی  اوساسـونا  برابـر  بارسـلونا 

جالبـی از خـود به منایـش گذاشـت. او پیراهن خود 

را در حالـی بیـرون آورد کـه زیـر آن لباس شـامره 10 

دیـه گـو مارادونا در باشـگاه نیوولز اولد بویـز را بر تن 

کـرده بـود تـا یکبار دیگـر ادای احرتام خـود را به این 

فوتبالیسـت بـزرگ و فقیـد نشـان داده باشـد.

مسـی امـا بالفاصلـه بـا کارت زرد متئـو الهـوس داور 

مسـابقه روبـرو شـد. از تـن خـارج کـردن پیراهـن و 

سـپس منایـش پیراهنـی دیگـر در قوانیـن داوری بـا 

کارت زرد مواجـه مـی شـود و جالـب اینکـه باشـگاه 

بارسـلونا نیـز بـه همیـن خاطـر جریمـه خواهد شـد.  

داور مسـابقه ایـن قضیه را در گزارش خـود وارد کرده 

و طبق قوانین انضباطی اسـپانیا، بارسـا 3000 یورو 

جریمـه مـی شـود. داور از حرکـت مسـی بـه عنـوان 

یـک خطـای جدی نـام برده اسـت.

جانشینمارچلوبیلساازاسپانیامیآید؟

جریمهبارسلونابهخاطرادایاحتراممسیبهمارادونا!
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کامـل رئیس جمهوری روسـیه داده اسـت.

استانیسـالو  جملـه  از  کارشناسـان،  از  دیگـر  برخـی 

بلکووسـکی، کارشـناس علـوم سیاسـی، چنیـن ادعاهایی 

را بی اسـاس دانسـته و مدعـی شـده اند کـه ایـن ادعاهـا 

بـرای مـرف در خـارج از مرزهـای روسـیه تولیـد و پخش 

می شـوند. بایـد یـادآور شـد کـه پخـش ویدیوهایـی درباره 

رسفه هـای شـدید پوتیـن و یـا لـرزش دسـت و پـای او بـه 

اسـت. زده  دامـن  گامنه زنی هـای  چنیـن 

نگهـداری در دمـای بسـیار پاییـن )منفـی ۶۰ تا ۷۰ درجه 

آملـان  هوانـوردی  مقام هـای  دارنـد.  نیـاز  سـانتیگراد( 

تـا  دسـت کم  کوویـد-۱۹  واکسـین  صـادرات  می گوینـد 

پایـان سـال ۲۰۲۱، فـرودگاه فرانکفـورت را درگیـر خواهد 

زیرسـاخت های  مسـئول  کـرادی،  فیلیـپ  مکـس  کـرد. 

»همیـن  می گویـد:  فرانکفـورت  فـرودگاه  فراپـورت  رشکـت 

واکسـین های  رضورت  دربـاره  ]کارشناسـان[  حـاال 

مشـابه  بایـد  صـورت  ایـن  در  می کننـد.  صحبـت  یـادآور 

همیـن عملیـات را هرسـال یـا هـر دوسـال یک بـار، تکـرار 

بـا  )یاتـا(  انجمـن بین املللـی حمل ونقـل هوایـی  کنیـم.« 

صـدور بیانیـه ای اعـالم کـرده اسـت کـه انتقـال واکسـین 

نقـاط  اقصـی  بـه  تولیدکننـده  کشـورهای  از  کوویـد-۱۹ 

حمل ونقـل  صنعـت  تاریـخ  چالـش  بزرگ تریـن  جهـان 

کـه  می دهـد  نشـان  پژوهـش  یـک  نتایـج  اسـت.  هوایـی 

دو  در  کوویـد  واکسـین  دز  میلیـارد   ۱۰ صـادرات  بـرای 

سـال آینـده دسـت کم بـه ۱۵هـزار پـرواز نیـاز اسـت.

تاکنـون چنـد مرکـز تحقیقاتـی در آملـان، بریتانیـا، چیـن، 

بـه  موفـق  کـه  انـد  کـرده  اعـالم  متحـده  وایـاالت  روسـیه 

تولیـد واکسـین کوویـد-۱۹ کارآمـد و کم خطـر شـده انـد. 

بـا توجـه بـه همه گیـری ویـروس کرونـا در رسارس جهـان، 

ریشـه کن کـردن ایـن پاندمـی بـه واکسیناسـیون جهانـی 

نیـاز دارد.

بـه باور والـری سـولووی تصمیـم پوتین بـه کناره گیری 

از قـدرت سیاسـی برخاسـته از توصیـه کسـانی اسـت 

کـه بـر او نفـوذ دارنـد. سـولووی دخـرت پوتیـن، آلینـا 

کرملیـن  کاخ  در  بانفـوذ  افـراد  از  یکـی  را  کابایـوآ 

می دانـد.

این در حالی اسـت که دیمیرتی پسـکوف، سـخنگوی 

کرملیـن شـایعات مربـوط بـه بیامری پوتیـن و برنامه او 

بـرای کناره گیـری را تکذیـب کـرده و خـر از سـالمت 

و آمـاده پـرواز می کنـد، می گوینـد نگرانـی از اجـرای 

درسـت و دقیـق ماموریـت جدیـد پیشـاپیش آن هـا را 

درگیـر کـرده اسـت. بـا ایـن حـال، کاریـن کرسـتان، 

مدیـر حمـل و نقـل )کارگـو( رشکـت لوفتهانـزا معتقـد 

اسـت رونـد و برنامه ریـزی اجـرای ایـن عملیـات بـرای 

آینـده نزدیـک، تاکنـون دقیـق بـوده اسـت. واکسـین 

هـای تولیـد شـده بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونـا بـه 

هفته هـا اسـت کـه شـایعاتی دربـاره وضعیـت سـالمتی والدیمیـر 

کرملیـن  کاخ  سـخنگوی  می رسـد.  گـوش  بـه  روسـیه  در  پوتیـن 

ایـن شـایعات را تکذیـب کـرده اسـت. گفتـه می شـود کـه پوتیـن 

افرسدگـی  از  و  شـده  رسطـان  و  پارکینسـون  بیـامری  بـه  مبتـال 

می بـرد. رنـج 

کناره گیـری  احتـامل  رس  بـر  روسـیه  در  گامنه زنی هـا  بـازار 

والدیمیـر پوتیـن از قـدرت ایـن روزها در مسـکو داغ شـده اسـت. 

شـایعه شـده اسـت کـه رئیـس جمهـوری روسـیه بـه شـدت بیـامر 

اسـت و برنامـه ای جامـع بـرای انتقـال قـدرت پیش بینـی کـرده 

اسـت.

 ۳۰ دوشـنبه  روز  آملـان  تلویزیـون  اول  شـبکه  خـری  رسویـس 

نوامـر با انتشـار گزارشـی بـه شـایعات پیرامون وضعیت سـالمتی 

پوتیـن پرداختـه اسـت.

دیپلـامت  تربیـت  آکادمـی  پیشـین  پروفسـور  سـولووی،  والـری 

مسـکو و یکـی از منتقـدان پوتیـن دربـاره انتقـال قدرت از سـوی 

او در مـاه جنـوری سـال ۲۰۲۱ تردیـدی نـدارد.

سـولووی مدعـی شـده اسـت کـه در جنـوری سـال آینـده روسـیه 

شـاهد تغییـرات سیاسـی گسـرتده ای خواهـد بود. او بـر این باور 

و حتـی  تغییـر می کنـد  بانـک مرکـزی روسـیه  رئیـس  اسـت کـه 

بسـی بیـش از آن، والدیمیـر پوتیـن نیـز کناره گیـری خواهد کرد.

سـولووی گفتـه اسـت کـه اطالعـات خـود را از منابـع نزدیـک بـه 

پوتیـن کسـب کـرده اسـت. شـایعه شـده کـه پوتین رسطـان دارد 

و افـزون بـر آن بـه بیـامری پارکینسـون مبتـال شـده اسـت. حتـی 

ضـد  داروهـای  از  روسـیه  جمهـوری  رئیـس  کـه  می شـود  گفتـه 

نیـز اسـتفاده می کنـد. افرسدگـی 

فـرودگاه بین املللـی فرانکفـورت آملـان بـا وجـود افـت قابل توجه 

قرنطینـه،  و  مسـافرتی  دلیـل محدودیت هـای  بـه  پروازهـا  شـامر 

برای ارسـال واکسـن کووید-۱۹ به رسارس جهان آماده می شـود. 

فـرودگاه  ایـن  دارویـی  صـادرات  بخـش  کارشناسـان  به گفتـه 

اسـت.  رفتـه  بی سـابقه  ایـن چالـش  بـه مصـاف  از همیـن حـاال 

کارکنان انبـار داروی فـرودگاه بین املللـی فرانکفـورت، جایـی کـه 

همیـن حـاال هـر روز صدها تـن دارو را در دمای پاییـن نگهداری 

گمانه زنی ها در روسیه؛  بازار داغ 

ــن کناره گیری می کند؟ آیا پوتی

خودمـان در خانـه چـه داشـته هایـی داریـم. االن صحبت 

از خریدهـا یعنـی بـی احرتامـی بـه تیـم کنونـی و متزلـزل 

کـردن جایـگاه بازیکنـان.« ژاوی:» بـا او رابطـه خوبی دارم 

و تـا چنـدی پیـش بـه هـم پیغـام مـی دادیـم ولـی بـه طور 

جـدی بـا او گفت و گـو نکرده ام.« لیونل مسـی و متدید:» 

مسـی بارسـا را دوسـت دارد و در ایـن تردیـدی نیسـت. 

بهرتیـن راه بـرای او این اسـت که صر کنـد و ببیند رئیس 

بعـدی چـه کسـی خواهـد بـود. معتقـدم بـا یک پیشـنهاد 

خـوب، مسـی بـه متدیـد راضـی خواهد شـد. او مـرا خوب 

مسـی  کنـم.  مـی  کار  چطـور  دانـد  مـی  و  شناسـد  مـی 

همیشـه بـه مـن مـی گوید که هـر قولی بـه مـن دادی، به 

حضورگلر اسـپانیایی در بازی حسـاس چهارشنبه 
شـب برابـر PSG در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد. 
منچسرتیونایتد روز گذشته در زمین ساوتهمپتون 
بـه میـدان رفـت و در حالـی کـه ابتـدا بـا دو گل 
پیـروزی  بـه   3-2 نهایـت  در  بـود،  افتـاده  عقـب 
دسـت یافـت. داویـد دخیـا، دروازه بـان باتجربـه 
دچـار  دیـدار  ایـن  اول  نیمـه  اواخـر  در  یونایتـد 
مصدومیـت شـد و در نهایـت جای خـود را به دین 
وارد  تیـم داد.  ایـن  هندرسـون سـنگربان جـوان 
پـرس سـتاره سـاوتهمپتون در دقیقـه 33 موفـق 
شـد بـه زیبایـی دروازه یونایتـد را بـا نواخـن یـک 
رضبـه ایسـتگاهی دقیـق بـاز کنـد و داویـد دخیـا 
کـه دیـروز بـازی شـامره 500 خـود را بـا پیراهـن 
یونایتـد انجـام مـی داد، در ایـن صحنـه برخـورد 
سـختی بـا دیـرک دروازه داشـت و بـه شـدت هـم 
سولسـر،  گونـار  اولـه  نهایـت  در  دیـد.  آسـیب 
متوجـه  نیمـه  بیـن  در  یونایتـد  جـوان  رسمربـی 
وخامـت اوضـاع بـرای ایـن دروازه بـان اسـپانیایی 
شـده و دسـتور تعویـض او را صـادر کرد تـا یونایتد 

بـا معضـل  وارَو  برابـر فرانـس  بـازی چهارشـنبه شـب در مجارسـتان  بـرای  بارسـلونا 

بـا  بارسـا کـه در قلـب خـط دفاعـی شـدیدا  بزرگـی در خـط دفاعـی روبـرو اسـت. 

کمبـود مهـره مواجـه اسـت، دیشـب کلمنت لنگلـه را هم از دسـت داد. پس از جرارد 

پیکـه نوبـت بـه کلمنـت لنگلـه رسـید تـا مصـدوم شـده و زمیـن را تـرک کنـد. مدافـع 

فرانسـوی دقیقـه 65 بـازی بـا اوساسـونا بـه دلیـل مصدومیـت مچ پـا با کارلـس آلنیا 

تعویـض شـد و فرانکـی دی یونـگ بـه دفـاع رفـت. آلنیـا نیـز بـه خـط میانـی منتقـل 

شـد تـا جـای دی یونـگ را پـر کنـد. طبـق ادعـای کومـان مصدومیـت لنگلـه خفیـف 

تـر از پیکـه اسـت و احتـامال تنهـا چنـد هفتـه بـه دور از میادیـن خواهـد مانـد.

پیکـه بایـد 4 مـاه بـه دور از میادیـن مبانـد و وضعیت سـاموئل اومتیتـی و آرائوخو نیز 

نامشـخص اسـت.  بـه ایـن ترتیـب در حـال حـارض تنهـا مدافـع میانـی در دسـرتس 

بارسـا اسـکار مینگساسـت. او دیـروز دومیـن بـازی رسـمی خود بـرای بارسـا را انجام 

داد. رونالـد کومـان رسمربـی بارسـا بـرای بـازی بـا فرانـس واروش در هفتـه 5 لیـگ 

قهرمانـان منـی توانـد از مدافعـان تیـم دوم خـود همچـون آرنائـو کامـاس و رامـوس 

مینگـو اسـتفاده کنـد چـرا کـه نام ایـن دو در فهرسـت چمپیونزلیگی بارسـا رد نشـده 

اسـت. در رشایطـی کـه بارسـا فقـط یـک مدافـع میانـی تخصصـی در اختیـار دارد، 

بارسـا  پزشـکی  تیـم  نظـر  دیـد  بایـد  و  کنـد  اسـتفاده  هـم  آرائوخـو  از  بتوانـد  شـاید 

در مـورد او چـه خواهـد بـود. در صورتـی کـه آرائوخـو بـه بـازی چهارشـنبه شـب در 

مجارسـتان نرسـد، زوج دفاعـی بارسـا دی یونـگ و مینگسـا خواهنـد بـود.

ریاسـت  بـرای  اش  نامـزدی  نشسـت  یـک  در  امـروز  الپورتـا  خـوان 

بارسـلونا را اعـالم کـرد و بـه سـواالت مختلفـی از جملـه متدیـد بـا 

لیونل مسـی هم پاسـخ داد. خوان الپورتا سـاعاتی پیش رسـام اعالم 

کـرد کـه بـرای انتخابـات ریاسـت بارسـا نامـزد شـده اسـت. او هفـت 

سـال ریاسـت بارسـا را برعهـده داشـت و بـا اعتامد بـه پـپ گواردیوال 

نخسـتین رئیسـی بـود که اجـازه داد پپ رسمربی گـری را رشوع کند. 

بـا پـپ بهرتیـن دوران تاریـخ بارسـلونا رقـم خـورد. الپورتا در نشسـت 

خـری خـود و در مـورد پـپ گواردیـوال گفت:» پپ دوسـت من اسـت 

و از اینکـه بـا سـیتی متدید کرد خوشـحال شـدم. تریک بـه او. مثل 

همـه بارسـایی هـا دوسـت دارم او روزی بـه بارسـا برگـردد.« رشایـط 

اقتصـادی بـد بارسـا:» االن اعـرتاض و زیر سـوال بردن باشـگاه فایده 

ای نـدارد. مسـئوالن قبلـی دلیـل ایـن وضعیـت نبودنـد و همـه مـی 

دانیـم کـه نتیجه پاندمی کروناسـت ولـی انتقادی که بـه رئیس قبلی 

وارد اسـت، بـه عـدم مدیریـت صحیـح مالـی باشـگاه در سـال هـای 

پیـش بـر مـی گـردد. اگـر در ایـن زمینـه بهـرت کار مـی کردنـد، االن 

رضر وارده کمـرت بـود.« انتخابـات:» ترجیـح مـی دادم در رشایطـی 

بهـرت انتخابـات برگـزار شـود. اینکـه کرونـا نبـود و مـی توانسـتیم بـه 

هـواداران نزدیک باشـیم. 

بـا ایـن حـال یـک تیـم کمپیـن خوبـی در اختیـار دارم کـه خطـوط 

محـوری بـرای اداراه باشـگاه را بـه خوبی تعییـن کرده اند. ما تسـلیم 

منـی شـویم. سـال 2015 هم قصد رشکت نداشـتم ولـی یک متاس 

در آخریـن لحظـات باعـث شـد کاندیـدا شـوم. 15 هـزار رای نیـز در 

میـان شـگفتی بـه دسـت آوردم. امسـال امـا رشایـط متفـاوت خواهد 

بود.«

امباپـه بـا هالنـد؟» هـر دو فـوق العـاده انـد ولـی ابتـدا بایـد ببینیـم 

آن عمـل کـردی.

تاکیـد دارم کـه مسـی عاشـق بارسلوناسـت و معتقـدم بـه 

مـا فرصـت خواهـد داد. بایـد بـا او یـک گفـت و گـوی خوب 

گیـری کمـک  تصمیـم  بـرای  او  بـه  ایـن  و  باشـیم  داشـته 

خواهـد کـرد. در زندگـی هـر اتفاقـی ممکن اسـت رخ دهد 

و مسـی هـم قطعـا از باشـگاه هـای دیگـر پیشـنهاد دارد. 

او البته همیشـه پیبشـنهاداتی داشـته اسـت. سـال 2006 

اینـرت مسـی را مـی خواسـت و حـارض بـود پـول زیـادی هم 

هزینـه کنـد ولـی پاسـخ او منفـی بـود. پـدر مسـی بـه مـن 

گفـت بگـو مـا چه کاری بایـد انجام دهیم و پاسـخ دادم لئو 

مبانـد چـون اینجـا بـه هـر افتخـاری خواهد رسـید.«

در نیمـه دوم از یـک سـنگربان کم تجربـه و جوان 
درون دروازه بهـره گیـرد. طبق ادعای  ایندیپندنت، 
انـد کـه  پزشـکان منچسـرتیونایتد توصیـه کـرده 
برابـر  یونایتـد  بـازی پیـش روی  داویـد دخیـا در 
پـی اس جـی در لیـگ قهرمانـان اسـرتاحت کنـد 
و بـه میـدان نـرود. بـازی بـرای هـر دو تیـم بسـیار 
مهـم اسـت و یونایتـد بـا وجـود اینکه از 4 بـازی 9 
امتیاز دارد و صدرنشـین گروه محسـوب می شود، 
ممکـن اسـت بـا ناکامـی در دو بـازی بعـدی برابر 
پـی اس جـی و سـپس الیپزیـش، حتـی شـانس 

صعـود را از دسـت بدهـد.

حرف های مهم خوان الپورتا در مورد تمدید با مسی

وام ارزان قیمـت توزیـع شـده در اقتصـاد ایـن 

از سـال ۲۰۱۳  باالتریـن سـطح  بـه  را  کشـور 

نیـز  و  اقـدام  ایـن  از  ناشـی  تـورم  امـا  رسـاند. 

افزایـش کـرسی تجـاری ترکیـه نرخ برابـری لیر 

را در مقابـل ارزهـای عمـده جهـان بـه شـدت 

کاهـش داد. چنـان کـه نـرخ برابـری لیـر ترکیه 

طـی ۱۰ مـاه نخسـت سـال ۲۰۲۰ بـا افت ۲۴ 

درصـدی در مقابـل دالـر امریـکا مواجـه شـد.

آمـار رسـمی دولـت ترکیـه نشـان می دهـد کـه 

بـا وجـود رشـد ۱۶ درصـدی واردات در سـه ماه 

سـوم سـال، صـادرات ایـن کشـور شـاهد افـت 

۲۲ درصـدی بـوده اسـت.

رجـب طیـب اردوغـان، رئیـس جمهـوری ترکیه 

در ابتـدای نوامـر گذشـته رئیـس بانک مرکزی 

کشـور را تغییـر داد. رئیس جدیـد بانک مرکزی 

ترکیـه افزایـش نـرخ بهـره بـا هـدف توقـف روند 

نزولـی ارزش لیـر را در دسـتور کار خـود قـرار 

موجـب  می توانـد  کـه  سیاسـتی  اسـت؛  داده 

کنـد شـدن رشـد اقتصـادی ترکیـه در ماه هـای 

پایانـی سـال ۲۰۲۰ شـود.

ترکیـه بـا اتـکا بـه سیاسـت کاهـش نرخ بهـره و 

توزیـع گسـرتده وام هـای ارزان قیمـت بـر رکود 

اقتصـادی ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا غلبه 

کرد.

تولیـد ناخالـص داخلی ترکیه در سـه ماه سـوم 

سـپتامر  تـا  جـون  فاصلـه  در  و  سـال ۲۰۲۰ 

رشـد ۱۵.۶ درصدی را در مقایسـه با سـه ماهه 

دوم ثبـت کـرد تا بـر رکـود اقتصادی کم سـابقه 

ناشـی از همه گیـری بیـامری کوویـد-۱۹ غلبـه 

. کند

اقتصـاد ترکیـه در سـه ماهـه دوم سـال جـاری 

مواجـه  درصـدی   ۹.۹ انقبـاض  بـا  میـالدی 

شـده بـود کـه عمیق تریـن رکـود آن از سـه مـاه 

بـه  کنـون  تـا  میـالدی   ۲۰۰۹ سـال  نخسـت 

می رفـت. شـامر 

رشـد سـه ماهه سـوم اقتصاد ترکیه در مقایسـه 

بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته نیـز ۶.۷ درصد 

اعالم شـده کـه عمدتا ناشـی از افزایش مرف 

خانوارهـا، واردات و رسمایه گـذاری بوده اسـت.

بانـک مرکـزی ترکیـه با کاهـش نرخ بهره، رشـد 

رشداقتصادی۱۵.۶درصدیدرسهماههسوم؛
ترکیهچگونهبررکودکروناغلبهکرد؟

موردعجیب؛بارسلوناتیمبیدفاعازمجارستاندخیاغایببزرگمنچستریونایتدبرابرپیاسجی؟

ترامپ:ششماهدیگرهمنظرمرا
دربارهانتخاباتتغییرنمیدهم

عمـال  بارتیرومـو،  ماریـا  برنامـه،  ایـن  مجـری 

میکروفـون و دوربیـن را در اختیـار ترامـپ قـرار 

داده بـود و او نیـز بدون ارائه هیچ سـند و مدرکی 

از "پیـروزی خـود در انتخابـات" و "رسقـت نتیجه 

آن" سـخن گفتـه بـود.

ترامـپ گفـت: »ما به سـادگی در انتخابـات پیروز 

شـدیم.« ترامـپ مدعـی شـد کـه "دلیـل و مدرک 

سـوم  انتخابـات  در  تقلـب  اثبـات  بـرای  زیـادی 

نوامـر دارد امـا قاضیـان دادگاه هـا مانـع از ارائـه 

ایـن اسـناد و مدارک می شـوند". اشـاره ترامپ از 

جملـه بـه احـکام صـادره در دادگاه هـای ایالتـی 

و از جملـه مـورد آخـر آن از سـوی دادگاه ایالتـی 

بود. پنسـیلوانیا 

او همچنیـن بـا نادیـده گرفـن اسـتقالل عمـل 

پولیـس فـدارال امریـکا )اف بـی آی( و همچنیـن 

قـوه قضاییـه ایـن کشـور از عـدم همـکاری آنهـا 

بـا تیـم انتخاباتـی خـود انتقـاد کـرد. او پولیـس 

فـدرال امریـکا و وزارت دادگسـرتی را متهـم بـه 

و بی عملـی کـرد. انفعـال 

رئیـس جمهـور امریـکا گفـت کـه اکنـون نگاه هـا 

متوجـه دیـوان عالـی امریـکا اسـت. او گفـت کـه 

دیـوان عالـی امریـکا بایـد جلـوی رسقـت نتیجـه 

برنامـه  مجـری  از  ترامـپ  بگیـرد.  را  انتخابـات 

پرسـید: »اگـر دیـوان عالـی چنیـن کاری نکنـد، 

بـه چـه دردی می خـورد؟« پـس 

دربـاره"  دیگـر  بـار  مصاحبـه  پایـان  در  ترامـپ 

ابـراز  نوامـر"  انتخابـات سـوم  پیـروزی خـود در 

امیـدواری کـرد و گفـت که پیگیـری حقوقی علیه 

نتایـج اعـالم شـده ایـن انتخابـات ادامـه خواهـد 

یافـت.

دونالـد ترامپ در نخسـتین مصاحبه تلویزیونی 

خـود پـس از شکسـت در انتخابات بـار دیگر بر 

"تقلـب" در انتخابـات سـوم نوامـر تاکیـد کرد. 

فـدرال  پولیـس  عملکـرد  از  همچنیـن  ترامـپ 

"عـدم  علـت  بـه  دادگسـرتی  وزارت  و  امریـکا 

همـکاری" بـا خـود انتقـاد کرد.

از  پـس  بـار  نخسـتین  بـرای  ترامـپ  دونالـد 

برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریـکا 

ایـن  تلویزیونـی رشکـت کـرد.  در مصاحبـه ای 

مصاحبـه کـه بـا شـبکه تلویزیونـی فاکس نیـوز 

انجـام گرفـت، ۴۵ دقیقـه طـول کشـید و روز 

شـد. پخـش  نوامـر   ۲۹ یکشـنبه 

مصاحبـه  ایـن  در  امریـکا  جمهـوری  رئیـس 

"تقلـب"  بـر  مبنـی  خـود  ادعاهـای  دیگـر  بـار 

»هیـچ  گفـت:  و  کـرده  تکـرار  را  انتخابـات  در 

کـس منی توانـد نظـر مـن را دربـاره نتایـج ایـن 

مـاه  شـش  مـن  نظـر  دهـد.  تغییـر  انتخابـات 

کـرد.« نخواهـد  تغییـر  هـم  دیگـر 

آمادگی فرودگاه فرانکفورت برای ارسال 
واکسین کووید19 در دمای بسیار پایین
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آسـرالیایی چاقویـی را بـر گلـوی او نهاده اسـت.

وزارت امـور خارجـه در اعالمیـه ای گفته اسـت کـه از پخش و 

نـر عکـس رفتـار یـک رسباز آسـرالیایی بـا یک افغـان آگاه 

اسـت و تحقیقـات را در مـورد »پـس منظـر« ایـن عکـس آغـاز 

کرده اسـت.

ایـن  از  پیـش  کـه  اسـت  آمـده  خارجـه  وزارت  اعالمیـه  در 

بـا آسـرالیا بـه شـکل سـازنده تحقیقـات را در مـورد رفتـار 

نامناسـب نظامیـان آن کشـور در برابـر افغان هـا آغـاز کـرده 

اسـت تـا عامـالن آن به جزای اعاملش شـان برسـند و عدالت 

تأمیـن شـود.

و  افغانسـتان  وزارت خارجـه گفتـه اسـت کـه حکومت هـای 

آسـرالیا در ایـن مـورد از نزدیـک باهـم همـکاری می کننـد.

از جانـب دیگـر، وزارت خارجـه گفتـه اسـت کـه مـردم چین و 

آسـرالیا دوسـتان افغانسـتان هسـتند و در بازسـازی و تأمین 

صلـح افغانسـتان نقـش فعـال بـازی کرده اند.

وزارت خارجـه ابـراز امیـدواری کـرده اسـت کـه همکاری هـا 

مـا  کـه  بررسـی ای  بـه  »نظـر  می گویـد:  فـروغ  خلیل اللـه 

کردیـم، امسـال سـطح تولیـد ماهـی نیـز، نظر به سـال قبل 

یـک هـزار و ۵۰۰ تُـن افزایـش یافتـه اسـت.«

بیـن همـه کشـورها بـه ویـژه آسـرالیا و چیـن در افغانسـتان 

بـرای  بین املللـی  و  منطقـه ای  اجـامع  و  کنـد  پیـدا  ادامـه 

نشـود. افغانسـتان خدشـه دار  از  حامیـت 

یافته هـای یـک گـزارش تحقیقـی کـه در آسـرالیا نـر شـد، 

غیرنظامـی   ۳۹ کشـور  ایـن  نظامیـان  کـه  می دهـد  نشـان 

افغـان را بـه صـورت غیرقانونـی کشـته اند کـه کـودکان نیـز 

شـامل آن بوده انـد. ۱۹ رسبـاز آسـرالیایی متهـم بـه انجـام 

ایـن جنایـت جنگـی هسـتند.

پـس از نـر گـزارش جنایـت جنگـی رسبـازان آسـرالیایی، 

برخـی از نهادهـای حقـوق بـری خواسـتار پرداخـت غرامت 

بـه قربانیـان و تأمیـن عدالـت شـده اند.

ارگ ریاسـت جمهـوری در واکنـش بـه نـر گـزارش وزارت 

دفـاع آسـرالیا مبنـی بـر بدرفتـاری شـامری از نظامیـان این 

کشـور در افغانسـتان، گفتـه اسـت نـر ایـن گـزارش اقـدام 

الزم بـه هـدف تأمیـن شـفافیت و کسـب اطمینـان از طـی 

مراحـل قانـون رسـیده گی بـه چنیـن قضایـا می دانـد. 

براسـاس معلومـات وزارت زراعـت میـزان تولیـد ماهی سـال 

گذشـته بـه حـدود ۱۰ هـزار تُن رسـیده بود و امسـال به ۱۱ 

هـزار و ۵۰۰ تُن می رسـد. 

رسبـاز  بدرفتـاری  عکـس  نـر  بـه  خارجـه  امـور  وزارت   

آسـرالیایی بـا یـک شـهروند غیرنظامـی افغانسـتان واکنـش 

نشـان داد و اعـالم کـرد کـه تحقیقـات در ایـن بـاره را آغـاز 

اسـت. کـرده 

امـور  وزارت  سـخنگوی  لیجیـان،  ژائـو  توسـط  عکـس  ایـن 

خارجـه چیـن روز یک شـنبه، نهـم قوس در توییتی نر شـده 

و واکنـش مقام هـای آسـرالیایی را نیـز در پی داشـته اسـت.

سـخنگوی وزارت خارجـه بـا نر این عکس گفته اسـت که از 

قتـل غیرنظامیان افغان شـوکه شـده و خواسـتار پاسـخ گویی 

جـدی اسـت و آن را محکـوم می کند.

رسـانه ها گـزارش داده انـد کـه نـر ایـن توییـت بـه روابط دو 

کشـور صدمه زده اسـت.

را  تصویـر  ایـن  آسـرالیا  نخسـت وزیر  موریسـون،  اسـکات 

»آزاردهنـده« خوانـده و گفتـه اسـت کـه چیـن بایـد بابـت آن 

بخواهـد. معـذرت 

در ایـن تصویـر یـک کـودک افغـان دیـده می شـود کـه رسباز 

 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری اعـالم کرد کـه در جریان 

سـال جـاری ۳۵۰ فـارم ماهی پـروری تولیـد و تکثیـری در 

۳۴ والیت کشـور سـاخته شـده اسـت.

زراعـت  وزارت  و  خصوصـی  بخـش  سـوی  از  فارم هـا  ایـن 

اسـت. شـده  ایجـاد 

خلیـل فـروغ، آمـر ماهی پـروری در وزارت زراعـت می گویـد 

کـه امسـال در مجمـوع ۱۰۰ فـارم ماهی پـروری از طریـق 

باغـداری و مالـداری وزارت زراعـت سـاخته  پـروژه ی ملـی 

شـده اسـت.

از  دیگـر،  ماهی پـروری   ۲۵۰ حـال  عیـن  در  او،  گفتـه  بـه 

طریـق بخـش خصوصـی در والیـات مختلـف کشـور ایجـاد 

شـده اسـت.

وزارت زراعـت ۱۰۰ فـارم ماهی پـروری جدیـد را کـه شـامل 

دو فـارم تولیـد جوجه ماهـی می شـود در والیت هـای کـر، 

سـاخته  هـرات  و  خوسـت  قندهـار،  لغـامن،  بغـالن،  بلـخ، 

. ست ا

طبـق اعـالم ایـن وزارت، هـر فـارم تولیـدی، ظرفیـت تولیـد 

۲.۷ تـا سـه تُـن ماهی و هـر فارم تکثیـری ظرفیـت تولید دو 

میلیـون و ۴۰۰ هـزار جوجه ماهـی را دارد.

مثمـرى را برداشـته اسـت.

گـزارىش  تاميـز،  نيويـارک  امريکايـى  روزنامـه  روز گذشـته، 

در  پیرفـت  وجـود  بـا  گويـا  کـه  بـود  رسـانده  نـر  بـه  را 

در پيونـد بـه گـزارش نيويـارک تاميـز، گفـت کـه گفتگوهای 

صلـح، بیـن هیئـت مذاکره کننـدۀ حکومـت و گـروه طالبـان 

در  پایـدار  آوردن صلـح  بـرای  مناسـبی  فرصـت  دوحـه،  در 

می باشـد. افغانسـتان 

را  افـزود کـه رئیس جمهـور غنـی، همـواره تالش هایـی  وى 

در راسـتای تحـرک بخشـیدن بـه گفتگوهـای صلـح، رهربی 

اسـت. منوده 

وى عـالوه کـرد: “رئيـس  جمهـور کشـور بـا آزادسـازی پنـج 

منظـور  بـه  را  گام شـجاعانه ای  یـک  زندانـی طالـب،  هـزار 

حسـن  برداشـت؛  صلـح  گفتگوهـای  بـه  بخشـیدن  رسعـت 

نیتـی کـه بـا تأسـف، از سـوی طالبـان پاسـخ مثبـت داده 

بی سـابقۀ  افزایـش  طالبـان،  پاسـخ  مقابـل،  در  امـا  نشـد؛ 

بـود.” افغانسـتان  مـردم  علیـه  خشـونت ها 

مکـرر  خواسـت های  باوجـود  کـه  داشـت  بيـان  صديقـى 

بـرای  افغانسـتان  حکومـت  مذاکره کننـده   تیـم  از  مـردم 

حمـالت  خاطـر  بـه  کشـور  بـه  بازگشـت  و  گفتگوهـا  تـرک 

و  کندهـار  والیت هـای  در  افغان هـا  بـر  طالبـان  گسـردۀ 

هلمنـد، رئيس جمهـور غنـی اما بـا ادامۀ گفتگوهـا، یک گام 

برداشـت. دیگـر  شـجاعانۀ 

وى عـالوه کـرد کـه طـی دو سـال پسـین، افغان هـا اجـامع 

ملـی روی لـزوم دسـتیابی بـه یـک صلـح دوامـدار از طریـق 

توافـق سیاسـی بـا طالبـان ایجـاد کرده انـد؛ صلحـی کـه در 

مطابقـت بـا ارزش هـای قانـون اساسـی  افغانسـتان و اصول 

بین املللـی حقـوق بـر باشـد.

بـا  می خواهیـم  رنـج،  و  درد  وجـود  “بـا  گفـت:  صديقـى 

وضاحـت بیـان کنـم کـه تعهـد مـا بـه مذاکـرات بـا طالبـان، 

 رياسـت جمهـورى، در پيونـد به گـزارش نيويـارک تاميز مى 

گويـد کـه رئيـس جمهـور غنـى، هرگـز در مقابـل گفتگوهاى 

صلـح قـرار نگرفتـه، بلکـه همـواره در ايـن راسـتا گام هـاى 

وزارتخارجه:تحقیقاتدربارهپسمنظرعکسبدرفتاریسربازآسترالیاییبایکافغانراآغازکردهایم

وزارتزراعت:امسال۳۵۰فارمماهیپروریجدیدساختهشدهاست

گفتگوهـای صلـح، رئیس جمهـور افغانسـتان، در مقابـل آن 

قـرار گرفتـه اسـت.

امـا صديـق صديقـى سـخنگوى رييـس جمهـور غنـى، دیروز 

همچنـان، محکـم می باشـد. تیـم مذاکره کننـدۀ مـا، بـا عـزم 

راسـخ، همچنـان متعهـد بـه گفتگوهـا در دوحـه هسـتند. ما 

بایـد بـه خشـونت ها در کشـور که زندگی هـای مـا را وهم زده 

کـرده و خوشـی های کودکانـه را از اطفـال مـا ربـوده، پایـان 

بخشـیم.”

بـه گفته سـخنگوى رئيس جمهور، هیئت هـای مذاکره کننده 

حکومـت و طالبـان، تاکنـون روی بیسـت و یـک مـادۀ اصول 

رهنمـودی مذاکـرات توافـق کرده انـد. در حـال حـارض، آنهـا 

در حـال بحـث روی مقدمـه ایـن رهنمود هسـتند کـه در آن، 

برخـی موضوعـات نیاز بـه وضاحت بیشـر دارد.

بـه نقـل از پژواک؛ صديقـى افزود که رئيس جمهـور غنی، در 

تصمیـم خـود بـه خاطر اینکـه روند صلـح به موفقیت برسـد، 

اسـتوار می  باشـد؛ زیـرا وی خـودش آغازگـر، مبتکـر و معـامر 

اصلـی ایـن گفتگوها می باشـد.

وى گفـت: “بعضـی از نظریاتی که در مقالـه نیویورک تایمز، 

از آدرس هـای منابـع معلـوم و نامعلـوم بـه آن اشـاره شـده، 

غیرقابـل توجیـه و بی اسـاس می باشـند. رئیس جمهور غنی، 

خـودش، گفتگوهـا را برگـزار نکـرده، بلکـه هـر آنچـه امـکان 

داشـته بـرای آغـاز و پیشـربد گفتگوهـا انجام داده اسـت.”

صديقـى افـزود کـه رئيـس  جمهـور کشـور، در مطابقـت بـا 

صالحیت هایـش کـه در قانـون اساسـی ترصیـح گردیـده، از 

هیچ تالشـی برای پایان دادن به درد و رنج مردم افغانسـتان 

و تأمیـن صلـح پایـدار در کشـور دریـغ نخواهـد ورزید.

قابـل ذکـر اسـت کـه از حـدود دومـاه بـه ايـن طـرف، 

در شـهر دوحـه ميـان هيـات حکومـت و طالبـان، مذاکـرات 

مقدمـاىت صلـح آغـاز گرديـده اسـت. 

صدیقی:رئیسجمهورغنی

هرگزدرمقابل
گفتگوهایصلح
قرارنگرفتهاست

دواهـای روانگـردان/ کا ابـراز نگرانـی کـرده بودنـد. آنـان گفتـه 

بودنـد کـه در حـال بازنگری قانـون مبارزه با مواد مخدر هسـتند 

تـا زمینه هـای جلوگیـری از قاچـاق قـرص روانگـردان مشـهور بـه 

»تابلـت َک« فراهـم شـود.

شـهروندان  همـه  از  همچنیـن  جمهـوری  ریاسـت  اول  معـاون 

خواسـته اسـت کـه در تامیـن امنیـت و نظـم و قانـون پذیـری 

کمـک کنـد. معـاون رئیس جمهـور میثـاق امنیتـی را یـک طـرح 

بصـورت  آن شـهروند  در  کـه  اسـت  کـرده  تعریـف  همـه جانیـه 

باشـند.  داشـته  سـهم  می تواننـد  مسـتقیم 

معـاون رئیس جمهـور خطـاب بـه شـهروندان عالوه کرده اسـت:» 

از  ناشـی  های تـان  دلتنگـی  همـه  بـه  می خواهیـد  اگـر  پـس 

و  شـوید  کار  بـه  دسـت  دهیـد  پایـان  بی نظمـی  و  بی قانونـی 

خـود را از یـک شـهروند نظاره گـر بـه شـهروند کنش گـر تبدیـل 

مناییـد.«

در دیگـر والیـات کشـور اسـتفاده کننـد. بـه گـزارش روزنامـه 

۸صبـح؛ عبداللـه مومنـی، پیـش از ایـن، در دوره همه گیـری 

ویـروس کرونـا و قرنطیـن شـدن شـهر هـرات، حـدود دو هـزار و 

۸۰۰ جلـد کتـاب در حـوزه روان شناسـی را بـا هزینـه ی حـدود 

۳۵۰هـزار افغانـی، به گونه رایـگان توزیع کرده بـود. از دید او، 

فرهنـگ کتاب خوانـی و مطالعه در هرات بسـیار کم رنگ اسـت 

و بایـد فعـاالن فرهنگـی بـرای تقویـت فرهنـگ کتاب خوانـی و 

مطالعـه تـالش  بیش تـری بـه خرج دهند و او خواسـته بـا هزینه 

شـخصی خـود، بـرای رشـد کتاب خوانـی تـالش کنـد. 

 امراللـه صالـح معـاون نخسـت ریاسـت جمهـور با نر فهرسـتی 

از 89 دواخانـه هشـدار داده اسـت کـه اگـر بـار دوم در فـروش 

تابلیـت ک متهـم شـدند، دواخانه های فهرسـت شـده مسـدود و 

جـواز کار شـان لغـو می شـود.

آقـای صالـح روز دوشـنبه 10 قـوس در صفحـه فیسـبوک خـود 

ایـن  بـه  کابـل  امنیتـی  میثـاق  چارچـوب  اسـت:»در  نوشـته 

دواخانه هـا رسـام هشـدار داده شـده اسـت کـه اگـر بـار دوم در 

و  تابلیـت کا گرفتـار شـدند دواخانه های شـان مسـدود  فـروش 

می شـود.« لغـو  جوازشـان 

تابلت هـای »کا«/ روانگـردان ترکیبـی از چنـد مـاده هسـتند، از 

قرص هـا  ایـن   .)MDMA( اکسـی آمفتامین  دی  متیـل  جملـه 

حالت هـای روحـی و روانـی را تغییـر می دهـد.

مسـئوالن مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه علیـه جرائم، مسـکرات 

و مـواد مخـدر در سـال 1395 خورشـیدی نسـبت بـه مـرصف 

یـک مـرد کتاب فـروش در هـرات، بـرای 

»کتاب هـای  نابینـا  فـرد   ۵۰۰ حـدود 

توزیـع  رایـگان  گونـه  بـه  را  صوتـی« 

صوتـی  کتاب هـای  ایـن  هزینـه  کـرد. 

»دسـتگاه  کارت«،  »ممـوری  همـراه  بـه 

»امتیـاز  خریـد  و   »MP3/صوتـی پخـش 

 ۵۰۰ حـدود  صوتـی«  کتاب هـای 

عبداللـه  اسـت.  شـده  افغانـی  هـزار 

مومنـی  انتشـارات  مسـوول  مومنـی، 

هرات،می گویـد  کتاب فروشـان  از  و 

نوشـن  بـرای  رشایـط  افغانسـتان  در 

ویـژه  خـط  بریـل/  »خـط  بـه  کتاب هـا 

نابینایـان« وجـود نـدارد و از همیـن رو او 

خواسـته کتاب هـای صوتـی را در اختیار 

دهـد. قـرار  روشـن دل  افـراد 

نابینایـان  ملـی  انجمـن  رییـس  رشیفـی،  عبدالرحـامن 

افغانسـتان، توزیـع کتـاب بـه افـراد نابینـا را سـهولت بزرگـی 

بـرای آن هـا دانسـته و از تـالش  بـرای تبدیـل قانـون اساسـی 

کتـاب  صوتـی سـخن  بـه  دیگـر  قوانیـن  برخـی  و  افغانسـتان 

می زنـد. بـه گفتـه ی او، افـزون بـر زبـان فارسـی، اعضـای ایـن 

انجمـن تـالش می کننـد تـا کتاب هـای صوتـی را بـه زبان هـای 

کـه  افـرادی  تـا  کننـد  تبدیـل  نیـز  اوزبیکـی  و  ترکـی  پشـتو، 

کتاب هـا  ایـن  از  بتواننـد  نیسـت،  فارسـی  مادری شـان  زبـان 

معاوناولرئیسجمهوربه89دواخانهخاطیهشدارداد
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