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امریکا دوباره به شورای حقوق بشر سازمان ملل ظریف: بایدن فرصت دارد اظهارات خود را اصالح کند 
می پیوندد   محمدجـواد ظریـف، وزیرخارجـه ایـران، 

برجـام  مفـاد  دربـاره  می گویـد کشـورش 
ایـن  و  کـرد  نخواهـد  مذاکـره  دوبـاره 
امریکاسـت کـه چون یـک طرفـه از برجام 
خـارج شـده بایـد اکنـون بـه آن بازگـردد. 
سـخنان آقـای ظریـف می توانـد پاسـخی 
بـه اظهـارات جو بایـدن، رئیـس جمهوری 

جدیـد امریـکا قلمـداد شـود ...

 بنـا بـر اظهـارات یکـی از مقامـات دولـت 
بایـدن امریـکا بـر آن اسـت تـا مجـددا بـه 
شـورای حقوق بشـر سـازمان ملـل بپیوندد. 
بـه  اعتـراض  در  پیـش  سـال  سـه  ترامـپ 
رویکـرد جانبدارانه این شـورا علیه اسـرائیل 
بـه عضویت امریـکا در این شـورا پایان داده 

بود....
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خبرنگاران و تحمل 
اجحاف های گوناگون 

 طالبان و تقال برای انزوا زدایی

حکومت موقت، مقدمه پیاده سازی 
الگوی نظام های منطقه یی 

 در تـازه تریـن مورد گزارشـی از سـوی نهادهای حامی 
خبرنـگاران در مـورد افزایش خشـونت علیـه خبرنگاران 
بـه نشـر رسـیده اسـت کـه واقعـا نگـران کننده اسـت. 
متاسـفانه در طـی یـک سـال گذشـته تعـداد کشـته 

شـدگان جامعـه رسـانه ای و خبرنـگاری و هـم ...
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سرمقاله

 محمد هدایت 

پرستوهای کابل؛
 روایت جنگ 

و جنون

 کامبک زدن؛ تخصص جدید 
بارسلونا با رونالد کومان

 تیم جوانان میهن قهرمان لیگ 
الف شهر کابل شد

کرونـا  بحـران  کـه  می گویـد  عامـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت   

ثابـت سـاخته کـه سـاختار و ظرفیـت کنونـی صحـی در کشـور 

جواب گـوی نیازمندی هـای موجـود و تهدیدات احتاملی نیسـت.

وحیـد مجـروح، دیروز دوشـنبه )20 دلو( در نشسـت حسـابدهی 

دولـت بـه ملـت در کابـل گفـت:« بـا آنکـه تغییـرات و تحـوالت 

زیـادی در سـاختار وزارت صحـت عامـه کشـور رومنـا شـده، بـاز 

ایـن سـاختار نیـاز بـه بازنگـری دارد«.

آقـای مجـروح گفـت:« بحـران ویـروس کرونـا بـرای مـا ثابـت کـرد 

پاسـخ گوی  افغانسـتان  صحـی  کنونـی  سـاختار  و  ظرفیـت  کـه 

منی باشـد«. احتاملـی  تهدیـدات  و  موجـود  نیازمند هـای 

وی بـا بیـان اینکـه وزارت صحـت عامـه نیـاز بـه بازنگـری جدی و 

بنیـادی درابعـاد مختلـف دارد گفـت:« ما در بخـش نظارت عرضه 

امنیتـی  محدویت هـای  دلیـل  بـه  والیـات  در  صحـی  خدمـات 

چالـش جـدی داریم«.

در  صحـی  خدمـات  عرضـه  بـودن  پاییـن  مجـروح  آقـای   

تشـکیالت  نابرابـری  و  اداری  فسـاد  مرکـزی،  شـفاخانه های 

شـفاخانه ها را بخشـی دیگـر از چالش هـا عمـده وزارت صحـت 

کـرد. عنـوان 

کـه  جدیـد  اصالحـات  گفـت:«  عامـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

رییـس جمهـور در بخش بهبود سـکتور صحت روی دسـت گرفته 

اسـت می توانـد مشـکالت موجود را حل کـرده و درعرضه خدمات 

صحـی بهبـود چشـمگیر بوجود بیـاورد«.

آقـای مجـروح در قسـمت مبـارزه بـا ویـروس کرونـا گفـت:« مـا در 

سـال گذشـته 99 داکـر خویش را بـه اثر ویروس کرونا از دسـت 

دادیـم و بیـش از 4 هـزار داکـر دیگـر بـه ایـن بیـامری مبتـال 

شـدند امـا میـدان را بـه منظـور یـک جامعه سـامل به این دشـمن 

ناشـناخته )ویـروس کرونـا( رهـا نکردند«.

وی بیـان اینکـه ما نسـبت بـه کشـور های منطقه در امر مبـارزه با 

ویـروس کرونا موفـق بوده ایم گفت:« یکـی از دالیل موفقیت های 

مـا همکاری مردم در قسـمت رعایت اصول بهداشـتی بود«.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه افـزود:« در حـال حـارض 2 هـزار 

و 70 بسـر اختصـاص یافتـه بـه ویـروس کرونـا فعـال داریـم و 

هچنـان 44 ماشـین پـی سـی آر داریم و 17 ماشـین جدید دیگر 

نیـز بـه زودی می آیـد«.

او بیـان داشـت:« مـا 18 البراتوار تشـخیص ویـروس دولتی و 25 

البراتـواری تشـخیص در شـفاخانه های خصوصـی داریـم کـه هـر 

کـدام ایـن البراتوار هـا ظرفیـت تشـخیص بیـش از 6 هـزار تسـت 

را در یـک روز دارد«.

بـه گفتـه آقای مجـروح در سـال گذشـته مالی 60 میلیـون 549 

هـزار و 705 بیـامر بـه مراکـز صحـی کشـور مراجعـه کرده انـد که 

بیـش از یـک میلیون آن بسـر شـده اند.

او افـزود:« در سـال گذشـته مالـی بیـش از یـک میلیـون والدت 

زنـده نیـز در شـفاخانه های دولتـی ثبـت شـده اسـت«.

ایـن در حالـی اسـت کـه فسـاد ناشـی از حیـف و میـل بودجـه 

ویـروس کرونـا بـه دلیـل ضعـف مدیریـت در وزارت صحـت عامـه 

رسخـط اکـر خرب هـای رسـانه ها در سـال گذشـته مالـی بـود.

 اداره بـازرس ریاسـت جمهـوری هـم  روز گذشـته اعـالم کـرد کـه  

بیـش از 220 تـن از مقام هـای محلـی 16 والیـت کـه بـه حیف و 

میـل بودجـه ویـروس کرونـا متهـم هسـتند را بـه دادسـتانی کل 

معرفی کرده اسـت. 

جمهوری خـواه  سـناتور  گراهـام،  لینـدزی 

امریکایـی گفتـه اسـت کـه نیروهـای ایـن کشـور 

توافق نامـه ی  در  شـده  پیش بینـی  زمـان  در 

امریـکا بـا طالبـان، افغانسـتان را تـرک نخواهند 

کـرد.

بـا شـبکه ی خـربی  در مصاحبـه  گراهـام  آقـای 

»سـی بی اس« گفتـه اسـت از آنچـه کـه دولت جو 

پیشـنهاد  افغانسـتان  بایـدن در مـورد مسـأله ی 

می دهـد، خوشـحال اسـت و اسـتقبال می کنـد.

مـاه  مـا در  او گفتـه اسـت: »مـن فکـر می کنـم 

زمانـی می رویـم  مـا  نخواهیـم شـد.  مـی خـارج 

کـه رشایط مناسـب فراهم شـود. طالبـان تخطی 

کرده انـد. آن هـا بـه تعهدات شـان در توافق نامـه 

کـه  را  کاری  مـن  بنابرایـن،  نکرده انـد.  عمـل 

آنتونـی بلینکـن و دولـت بایدن انجـام می دهند، 

می کنـم.« تأییـد 

گراهـام همچنـان عـالوه کـرده اسـت: »آن هـا در 

حـال ارزیابـی مجـدد حضـور مـا در افغانسـتان 

هسـتند و می خواهنـد تـا جـای ممکـن حضـور 

مـا کم رنـگ باشـد، امـا نـه این  کـه از ایـن کشـور 

دور شـده و متـام دسـت آوردهایی را کـه کسـب 

بدهنـد.« از دسـت  کرده ایـم 

بـه گفتـه ی ایـن سـناتور امریکایـی، اگـر امریـکا 

الزم  رشایـط  شـدن  فراهـم  بـدون  و  زود  خیلـی 

خـارج شـود، داعـش و القاعـده دوبـاره نیرومنـد 

خواهنـد شـد و وضعیـت زنـان نیـز بسـیار وخیـم 

خواهـد شـد.

گـروه  یافته هـای  بـه  امریکایـی  سـناتور  ایـن 

گفتـه  و  کـرده  اشـاره  نیـز  افغانسـتان  مطالعـه 

اسـت کـه این گـروه به نتایـج خوبی دسـت یافته 

اسـت. گـروه مطالعه افغانسـتان در گزارشـی زیر 

عنـوان »راهـی بـرای صلـح در افغانسـتان« گفته 

اسـت که خروج غیرمسـئوالنه نیروهای امریکایی 

احتـامال به جنگ داخلی جدیدی در افغانسـتان 

منجـر خواهـد شـد و ایـن امـر دعـوت از احیـای 

نیروهـای ضـد امریـکا اسـت.

در ایـن گـزارش از دولـت جدیـد امریکا خواسـته 

شـده اسـت کـه برنامـه ی خـروج نیروهـای ایـن 

کشـور از افغانسـتان را آهسـته تر دنبـال کـرده و 

رضب االجـل مـاه مـی را کنـار بگـذارد. 

 اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان اعـالم کـرده 

کـه مقام هـای ارشـد حکومـت در ۲۶ پرونـده 

میلیـون  هفتصـد  بـه  نزدیـک  اداری  فسـاد 

کرده انـد. وارد  خسـارت  دولـت  بـه  افغانـی 

از  شـامری  کـه  گفتـه  تفتیـش  عالـی  اداره 

مالـی  فسـاد  در  دولتـی  بلندپایـه  مقام هـای 

دارنـد. دسـت 

مسـئوالن ایـن اداره گفتنـد که با بررسـی امور 

مالـی سـال ۱۳۹۹ در رسارس کشـور دریافتـه 

محلـی،  مقام هـای  وزیـران،  از  شـامری  کـه 

فرماندهـان پولیـس و دیگـر کارمنـدان دولتـی 

و غیردولتـی در فسـاد مالـی دخیـل بوده انـد.

محمدنعیـم حقمل، رئیـس اداره عالی تفتیش 

»حسـابدهی  سـاالنۀ  برنامـه  در  یکشـنبه  روز 

بررسـی ها  ایـن  »در  گفـت:  ملـت«  بـه  دولـت 

دریافتیـم کـه ۶۹۸ میلیـون افغانـی از سـبب 

صالحیت هـای  از  سوء اسـتفاده  اختـالس، 

وظیفـوی و مـوارد همسـان وارد شـده اسـت.«

آقـای حقمـل افـزود: »اداره عالـی تفتیـش در 

سـال ۱۳۹۹ در نتیجـه اجـرای ایـن تفتیـش 

۲ میلیـارد افغانـی را قابـل تحصیـل و ۱۰.۷۸ 

میلیـارد افغانـی را تصفیـه، تثبیـت و بـه خزانه 

دولت قابل بازگشـت دانسـته و از سوء استفاده 

جلوگیری کرده اسـت. افراد و اشـخاص شامل 

در قضایـای متذکـره وزرا، شـهرداران، روسـا، 

کارمنـدان  دیگـر  و  محلـی  قوماندان هـای 

دولتـی و غیردولتـی می باشـند.«

ایـن اداره همچنیـن گفتـه کـه اقداماتـی هـم 

بـرای جلوگیـری از فسـاد مالی و سوء اسـتفاده 

بـه  فاسـد  افـراد  معرفـی  کـه  داده  انجـام 

سـال۱۳۹۹  در  قضایـی  و  عدلـی  نهادهـای 

اسـت. بـوده 

بـه گفتـه مقام های ایـن اداره، بـا وجود چالش 

شـیوع ویـروس کرونـا، ۴۲۳ اداره را در رسارس 

کشـور نظارت و بررسـی کرده اسـت.

مالـی  امـور  بررسـی  شـامل  بررسـی ها  ایـن 

سـاختامنی،  پروژه هـای  دولتـی،  اداره هـای 

تکنالـوژی معلوماتـی، رشکت هـا و تصدی هـا، 

دولـت  قطعیـه  و  جهانـی  بانـک  پروژه هـای 

می شـود. 

 کامبـک بارسـا در بـازی شـب گذشـته برابـر بتیـس در فصل 

جـاری سـابقه داشـت و بـه تخصـص ایـن تیـم تحـت هدایت 

رونالـد کومـان تبدیل شـده اسـت.

بـه نقـل از دیاریو اسـپورت، بارسـلونا شـب گذشـته توانسـت 

رئـال بتیـس را در ورزشـگاه بنیتـو ویاماریـن شکسـت دهـد. 

در ایـن بـازی بارسـا ابتـدا گل اول را دریافـت کـرد ولـی بـا 

ورود لیونـل مسـی بـه زمین از دقیقه 56، ورق برگشـت و این 

بازیکـن خیلـی زود گل تسـاوی را زد. سـپس گل بـه خـودی 

ویکتـور روئیـز مدافـع بتیـس حسـاب  ...

 فیـروز مشـعوف سـخنگوی فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان 

دیـروز دوشـنبه بـه رادیـو آزادی گفـت رقابت هـای لیـگ الف 

شـهر کابـل کـه از تاریخ ۱۵ قوس سـال جاری بـا حضور ۱۴ 

تیـم در دو گـروپ آغـاز شـده بـود امـروز خامتـه یافت.

اقـای مشـعوف می گویـد در مرحلـه نیمـه نهایـی تیم هـای 

امیـد افغـان و جوانـان میهن از گـروپ الـف و تیم های یورش 

بگرامـی و توحیـد از گـروپ ب بـه دور نیمـه نهایـی صعـود 

کردنـد....

ورزش
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وزارت صحت: 
ظرفیت موجود صحی پاسخگوی نیازمندی های فعلی افغانستان نیست

لیندزی گراهام: 
نیروهای امریکایی در ماه می افغانستان را ترک نخواهند کرد

۲۶ پرونده فساد؛
 ۷۰۰ میلیون برای دولت افغانستان خسارت وارد کرده است

وزیر عدلیه:

 محاکم بدون وکیل مدافع و مساعدحقوقی
 عادالنه نیست

رمـان پرسـتوهای کابـل توسـط محمـد مولـی السـهول، افـر ارتـش الجزایـر بـا نـام مسـتعار یاسـیمنا خرضا نوشـته 

شـده کـه مهـدی غربایـی، به زبان فارسـی ترجمه کرده اسـت. در این داسـتان یکـی از هولناک ترین دوره ی سـتم و 

خفقـان در کابـل، بـه روایت کشـیده شـده اسـت. البته محتوا و محـور روایت داسـتان هامهنگی و همخوانی بسـیار 

نزدیـک بـا بخـش از تاریـخ گذشـته ی ما دارد. تاریـخ که افرادی زیـادی از آن تاریخ، تجربه های تلـخ و دردناک دارند 

و هنـوز هـم از یادنـربده انـد. ایـن مـن، می توانـد، آن تاریخ را بازخوانـی کند و بسـیاری از نابسـامانی های آن تاریخ 

را پیـش چشـم مـا بیـاورد. در روزگار کـه حافظـه ی جمعی ما به شـدت  ...
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وزیر عدلیه:
 محاکم بدون وکیل مدافع و مساعد حقوقی عادالنه نیست

 فضل احمـد معنـوی وزیـر عدلیـه کشـور می گوید 

کـه اگـر در مرحله کشـف کار درسـت انجام نشـود 

و یـا وکیل مدافع یا مسـاعد حقوقی مدافع هم سـطح با سـارنوال 

در محکمـه حضـور نداشـته باشـد هیچ گاهـی محاکمـه عادالنـه 

صـورت نخواهـد گرفت.

آقـای معنـوی روز دوشـنبه 20 دلـو بـه والیـت بلـخ سـفر کـرد و با 

مسـئوالن محلـی و کارمنـدان ریاسـت عدلیـه آن والیـت دیـدار و 

گفتگـو کرد.

وزیـر عدلیـه در ایـن دیـدار بـه کارمنـدان عدلـی و قضایـی گفت 

کـه نقـش بزرگـی در تامیـن عدالـت داریـد و اگـر این نقـش را به 

درسـتی انجـام ندهیـد، طرف دیگـر عدالت که ظلـم و حق تلفی 

اسـت، صـورت می گیرد.

او تاکیـد کـرد کـه حکومت افغانسـتان بـه ادارات عدلی و قضایی 

جایـگاه خـاص قایـل اسـت و وزارت عدلیـه هـم اکنـون تـاش 

می کنـد تـا بـه نهادهـای مربـوط بـه خـودش در دورتریـن نقـاط 

کشـور رسـیدگی کنـد. او گفـت کـه پالیسـی مـا مترکـز گرایـی 

نیسـت و به همین دلیل در تشـکیل سـال جدید به هر ولسـوالی 

والیت ننگرهار: مسئول جلب و جذب القاعده و دو عضو طالبان بازداشت شدند

وظیفه قومندان امنیه میدان وردک تعلیق شد

وزارت عدلیه: دفاتر رهنامی معامالت و  موتر فروشی های غیر مجاز بسته می شوند

کشته و زخمی شدن 131 جنگجوی طالبان  در چند والیت

سرمقاله

 در تـازه تریـن مـورد گزارشـی از سـوی نهادهـای 

خشـونت  افزایـش  مـورد  در  خربنـگاران  حامـی 

علیـه خربنـگاران بـه نـر رسـیده اسـت کـه واقعـا 

نگـران کننـده اسـت. متاسـفانه در طـی یک سـال 

گذشـته تعـداد کشـته شـدگان جامعه رسـانه ای و 

خربنـگاری و هـم چنین آسـیب دیـدگان این عرصه 

از خشـونت هـای مختلـف به شـدت افزایـش یافته 

اسـت کـه جـای انـکار نیسـت. امـا مهم این اسـت 

کـه جامعه خربنگاری از هر سـو مـورد ظلم قرار می 

گیرد و سـتم های گوناگونان بر آنان روا داشـته می 

شـود. در جلسـه دیـروز کمیتـه مشـرک حکومت و 

رسـانه هـا کـه تحـت ریاسـت معـاون دوم ریاسـت 

جمهوری برگزار گردید بخشـی از مشـکات جامعه 

خربنـگاری مورد بحث قرار گرفت. بنابراین پرسـش 

اساسـی ایـن اسـت کـه جامعه خربنـگاری با سـتم 

هایـی مواجـه اسـت و چـه راهکارهایـی بـرای رفـع 

ایـن سـتم هـا باید سـنجش شـود؟ 

آزاد  نخسـتین دشـمن خربنـگاران و رسـانه هـای 

در  اسـت.  زده  آشـوب  و وضعیـت  امنیـت  فقـدان 

چنیـن وضعیتـی بـدون شـک هامنطـور کـه سـایر 

عرصـه هـا فلـج مـی شـود، پیـش از هر چیـز عرصه 

اطـاع رسـانی آسـیب مـی بینـد و پیـش از خـود 

بـه  خربنـگاران  رسـانی  اطـاع  عرصـه  در  رسـانه 

عنـوان نخسـتین مبـارزان عرصـه اطاع رسـانی در 

معرض خشـونت و آسـیب هستند. چون خربنگاران 

هسـتند کـه خـوراک رسـانه هـا را تهیه مـی کنند و 

اکـر گـزارش هـا و خربهـا از خطـوط مقـدم جنگ 

و صحنـه هـای خشـونت زا اسـت. رسـانه هـا تنهـا 

کاری کـه مـی کنند یک مراسـم فاتحه سـمبولیک 

کشـته  سـالگرد  در  احیانـا   و  کننـد  مـی  برگـزار 

شـدن خربنـگار ممکـن اسـت یـادی از او بکننـد. 

دیگـر کاری معمـوال بـرای قربانـی اطـاع رسـانی و 

بازماندگانـش صـورت منـی گیـرد. 

دومین منبع سـتم بـرای خربنگاران خود رسـانه ها 

و نهادهـای رسـانه ای هسـتند. متاسـفانه تا کنون 

علـی رغـم وجـود قوانین نافذ کسـی خربنـگار را به 

عنـوان یـک کارکن و یـا کارمند حسـاب منی کند. 

تـا کنـون عمـا مشـمول  از خربنـگاران  بسـیاری 

قانـون کار قـرار نگرفتـه انـد و رسـانه ها نیـز حقوق 

آنان را به رسـمیت منی شناسـند. هنوز در بسیاری 

از رسـانه هـا خربنـگاران بـدون دریافـت امتیازاتـی 

و  کننـد  مـی  کار  اسـت  آمـده  کار  قانـون  در  کـه 

دادخواهـی آنـان نیز برای اسـتیفای ایـن حقوق به 

جایـی منی رسـد. در سـال هـای گذشـته قضایای 

بـر خربنـگاران  هـا  رسـانه  ظلـم  مـورد  در  متعـدد 

صـورت  بـه  هیچـگاه  ولـی  اسـت  گرفتـه  صـورت 

قانونـی مورد رسـیدگی قرار نگرفته اسـت. حتی در 

بسـیاری از مـوارد کـه در طـی سـال هـای گذشـته 

شـخصا بـا چنیـن ظلـم هـا و اجحـاف هـا از سـوی 

نهادهـای رسـانه ای بر خربنـگاران مواجه بـوده ام، 

رسانجـام بـه نتیجـه ای نرسـیده اسـت و خربنـگار 

مجبـور گردیـده اسـت تـا از حـق خویـش بگـذرد تا 

شـاید کارش را از دسـت ندهـد یـا در آینـده برایش 

مشـکلی پیـش نیاید. 

در جلسـه دیـروز کمیته مشـرک حکومت و رسـانه 

کـه  مـوارد  از  بسـیاری  در  کـه  گردیـد  مطـرح  هـا 

تروریسـتی  هـای  گـروه  تهدیـد  مـورد  خربنـگاران 

قـرار گرفتـه انـد بـه وضـع شـان رسـیدگی نشـده 

اسـت ولـی کارفرمایـان و مسـوالن اصلـی رسـانه از 

چنیـن کیسـی بـه نفـع شـخصی خویش اسـتفاده 

کـرده انـد. 

هـم چنیـن متـام امتیـازات و فندهـای متعـدد از 

سـوی مالـکان اصلـی رسـانه ها بـه نام خربنـگاران 

غالبـا  درآمـدی  چنیـن  از  ولـی  شـود  مـی  گرفتـه 

خربنـگاران مسـتفید منـی گردنـد. از سـوی دیگـر 

رسـانه  و  خربنـگاران  حامـی  نهادهـای  از  برخـی 

هـا نیـز تنهـا بـه دنبـال درآمـد و تجـارت بـه نـام 

خربنـگاران هسـتند و کمـر بـه مشـکات واقعـی 

ایـن قـر مـی اندیشـند. 

بـا توجـه به سـتم هـای متعددی بـر خربنـگاران روا 

داشـته مـی شـود بایـد میکانیـزم هـای عملـی در 

جهـت رفـع ایـن سـتم هـا و اجحـاف هـا سـنجیده 

شـود. در طی چهار سـال گذشـته کمیته مشـرک 

حکومـت و رسـانه هـا حداقـل در جهـت بررسـی 

قضایـای خربنگاران بسـیار موفق عمل کرده اسـت 

و از صدهـا پرونـده خشـونت علیـه خربنـگاران کـه 

در نهادهـای دولتـی باتکلیـف مانـده بـود اکنـون 

هیـچ پرونـده ای بدون بررسـی باقی منانده اسـت. 

امـا ایـن کافی نیسـت و بایـد راه هـای جلوگیری از 

ظلـم و اجحـاف در حـق خربنـگاران مـورد بررسـی 

قـرار گیـرد و قوانین موجود باید بازنگـری گردد. آن 

چـه مهـم اسـت تطبیق قوانین اسـت که متاسـفانه 

تـا کنـون حداقـل در عرصـه خربنگاری و رسـانه ای 

کمـر دچـار مشـکات فـراوان بوده اسـت. 

از صفحه1 

 د مـي دفـاع وزارت یـو تقاعـد شـوی ډګـروال عبداملتیـن سـلیامن 

خېـل وایـي چې دغـه وزارت په جـربي ډول د »فعال احتیاط« بسـت 

تـه لېږلـی او بیا یـې تقاعد کـړی دی. 

کابـل  د  دی،  کلـن  څلوېښـت  وایـي،  خېـل  سـلیامن  عبداملتیـن 

حـريب پوهنتـون کـې یـې زده کـړې کـړې او لـه شـاوخوا شـلو کلونو 

راهیسـې د دفـاع وزارت پـه چـوکاټ کـې یـې د هېـواد پـه بېابېلـو 

والیتونـو کـې دنـدې تـررسه کـړې دي. 

دی وایـي چـې شـاوخوا دوه میاشـتې مخکـي یـې پکتیـا والیـت کې 

دنـده تـررسه کولـه  او لـه هغـه ځایـه د مـي دفـاع وزارت احتیـاط 

بسـت تـه ولېـږل شـو خـو وروسـته د روان کال د سـلواغې پـه ۱۱مـه 

تقاعـد ته سـوق شـوی دی.  سـلیامن خېل د هغه مکتـوب کاپي هم 

پـژواک خـربي اژانـس رسه  تـه ورکـړه چې لـه مخې یې تقاعد شـوی 

دی.  پـه مکتـوب کـې راغـي: »الندې افرسانو  د سـر درسـتیز کادر 

او پرسـونل ریاسـت د فعـال احتیاط په بسـت کې لـه ۹۰ ورځو څخه 

زیاتـې ورځـې تېـرې کـړې او  د افرسانـو، بریدمانـو او سـاتنمنانو د 

ذايت چـارو قانـون د ۲۹مـې مـادې د دویمـې فقـرې لـه مخـې بایـد 

تقاعـد تـه سـوق يش او حقـوق او امتیازونـه یـې لـه قانـون رسه سـم 

ورکـړل يش.« 

رتبـه  عـايل  »هغـه  راغلـې:  کـې  فقـره  دویمـه  پـه  مـادې  یـادې  د 

ډګـرواالن، سـمونواالن او افـرسان چـې د فعـال احتیـاط پـه موقـف 

کـې راځـي، د خايل بسـت کمبود پـه دلیل نباید لـه ۹۰ ورځو څځه 

زیـات د فعـال احتیـاط پـه موقـف کـې پاتـې يش، کـه چېـرې عايل 

رتبـه ډګـرواالن، سـمونواالن او افـرسان چـې په تشـکیل کې د خايل 

بسـت کمبـود پـه دلیـل لـه ۹۰ ورځـو څخـه زیـات د فعـال احتیـاط 

پـه موقـف کـې وي، تقاعـد تـه دې سـوق يش.«  خـو سـلیامن خېـل 

وایـي، ال تـر اوسـه د تقاعـد لپـاره ډېـر وخـت لـري او سـن یـې هـم د 

تقاعـد ایجـاب نـه کـوي، خـو مـي دفـاع وزارت د چارواکو له سـلیقه 

يـي چلنـد رسه مـخ شـوی او لـه شـل کلنـې پوځـي تجـريب رسه پـه 

اجبـاري ډول احتیـاط تـه سـوق او بیـا تقاعـد شـوی دی. 

ده وویـل: »زه نـه پوهېـږم چـې پـه دفـاع وزارت کـې څـه روان دي، 

مـا شـل کالـه دنـده وکـړه، لسـګونه عملیاتونـه مـې وکـړل، څـو ځلې 

زخمـي شـوم، اوس مـې چـې تجربـه زیاتـه شـوې، ماتـه اجـازه نـه 

راکـول کېـږي چـې خدمـت وکـړم، ولې مـې پـه زور تقاعد کـوي؟ ایا 

دلیـل یـي همـدا دی چـې زه پـر کومـې ډلـې پـورې نـه یـم تړلـی؟« 

د افرسانـو، بریدمانـو او سـاتنمنانو د ذايت چـارو قانـون پـه ۵۹مـه 

مـاده کـې راغـي چې ټیټ رتبـه بریدمـان، ۲۵ کاله مـودې بالفعل 

خدمت بشـپړولو او یا د ۵۲ کلنۍ سـن له بشـپړولو وروسـته، لوړرتبه 

بریدمـان او سـامتنان د ۳۵ کالـه مودې بالفعل خدمت بشـپړولو او 

یـا له ۶۰ کلن سـن بشـپړولو وروسـته، ځوان افـرس د ۳۰ کاله مودې 

فالفعل خدمت بشـپړولو او یا د ۵۴ کلنۍ سـن له بشـپړولو وروسـته، 

لوړرتبـه افـرس، د ۳۸ کالـه مـودې بالفعـل خدمـت بشـپړولو او یـا د 

۵۴ کلنـۍ سـن بشـپړولو وروسـته  او بریـد جـرال او مـل پاسـوال د 

۴۰ کلنـې مـودې بالفعـل خدمـت بشـپړولو او یـا د ۵۶ کلنـې سـن 

بشـپړولو وروسـته تقاعـد ته سـوق کېږي. 

سـلیامن خېـل ادعـا کـِوي چـې پـه مـي دفـاع وزارت کـې ټولـې 

ګومارنـې پـه سـلیقوي توګه تررسه کېـږي، په کار پوه کسـان له دندو 

لـرې کېـږي، خـو هغه کسـان چـې باید تقاعـد يش، پر دنـدو بوخت 

دي.  د مـي دفـاع وزارت مرسـتیال ویانـد فـواد امان د سـلیامنخېل 

د شـکایت پـه اړه لـه جزئیاتـو ورکولـو پرتـه پـژواک خـربي اژانـس تـه 

وویـل چـې سـلیامنخېل باید مي دفـاع وزارت ته مراجعـه وکړي، څو 

سـندونه یـې وکتل يش.

بېابېلـو  د  خـوا  لـه  پوليسـو  قوماندانـۍ  امنيـه  خوسـت  د   

عملياتـو پرمهـال نيـول شـوي نشـه يـي توکـي په عـام محرض 

کـې وسـوځول شـول.

پـه دې نشـه يي توکو کـې ۲۹۷ کيلو ګرامه چـرس، ۹۰ لیره 

کيلـو   ۶ تقريبـاً  ګرامـه هريويـن،  الکـويل مروبـات، ۱۷۳ 

ګرامـه شيشـه، ۴۷۴ ګرامـه تريـاک شـامل وو.

د خوسـت امنيـه قومانـدان پاسـوال محمـد داوود امین د دې 

نشـه يـي توکـو د سـوځولو پرمهال پـژواک اژانس تـه وويل، دا 

نشـه يـې توکـي د تېـر يـو کال پـه جريـان کـې د پولیسـو لـه 

خـوا د بېابېلـو عملياتـو پرمهال نیول شـوي وو. نوموړي زياته 

کـړه، د يـادو نشـه يـي توکـو د پېر او پلـور په تور پوليسـو ۲۷۳ 

کسـان نيـويل چـې قضيـې يـې عـديل او قضايـي ارګانونـو ته 

سپارل شـوې دي.

پـه  خلکـو  د  چـې  ورکـړ  ډاډ  امـن  داوود  قومانـدان  امنیـه 

همـکارۍ رسه بـه دغـه واليـت کـې د نشـه يـي توکـو د پېـر او 

پلـور کچـه صفـر تـه رسـوي. د اجمـل پـه نـوم ددغـه واليت يو 

تـن اوسـېدونکي پـژواک اژانس تـه وويل چې په دې وروسـتيو 

کـې د نشـه يـي مـوادو پېـر او پلـور کـم شـوی دی.

هغـه وويـل، وړانـدې له دې به په ښـکاره ډول د نشـه يي توکو 

پېـر او پلـور کېـده، خـو هغـه مبـارزه چـې دا مهـال پوليسـو د 

نشـه يـي توکـو پروړانـدې پيـل کـړې، د نشـه يـي توکـو ګراف 

راټيـټ شـوی دی. نومـوړي لـه پوليسـو غوښـتنه وکـړه، چـې 

خپلـې دغـې مبـارزې تـه همداسـې دوام ورکړي، څـو په دغه 

واليـت کـې پـه بشـپړ ډول د نشـه يـي توکـو پېـر او پلـور ورک 

يش. د نـورګل پـه نـوم د دغـه واليـت بـل اوسـېدونکي هـم له 

پـژواک اژانـس رسه خـربو کـې د نشـه يـي توکـو پروړانـدې 

د پوليسـو لـه پيـل شـوې مبـارزې څخـه سـتاينه وکـړه، خـو 

زياتـوي، چـې پـه دې برخـه کـې دې نور هـم پام زيـات کړي.

یـک مسـاعد حقوقـی در نظـر گرفته ایـم تـا عدالـت در هـر نقطـه 

کشـور تامین شـود.

از  عـاری  و قضایـی  نهادهـای عدلـی  افـزود کـه هـر چنـد  وی 

اتفـاق  هیـچ  کـه  می کنیـم  تـاش  مـا  امـا  نیسـتند؛  مشـکات 

ناگـواری کـه سـبب بی عدالتی شـود در سـاحه مسـوولیت وزارت 

عدلیـه اتفـاق نیافتـد.

آقـای معنـوی از کارمنـدان خواسـت تـا در ایـن راسـتا همـکاری 

کننـد؛ زیـرا یـک پدیـده بدنام کننـده همـه اداره و همـه حکومت 

را زیـر سـوال می بـرد. وی همچنیـن تاکیـد کـرد کـه از همـکاران 

مـا انتظـار داریـم کار امـروز شـان بـا گذشـته فـرق کنـد و به هیچ 

صـورت در برابـر عدالـت، تسـلیم زور نشـوند.

او دربـاره اداره قضایـای دولـت گفـت که انتظـار نداریم هر قضیه 

بـه نفـع دولـت متـام شـود؛ بلکـه موضـوع اصلـی ایـن اسـت کـه 

عدالـت تامیـن شـود و اگـر کسـی دارایـی عامـه را تـرف غیـر 

قانونـی می کنـد بایـد از نـزدش گرفتـه شـود.

وزیـر عدلیـه بـا اشـاره بـه مشـکات در تطبیـق احـکام محاکـم 

گفـت کـه در گفتگـو بـا رهـربی دولـت بـه نتیجـه رسـیده ایم کـه 

مبایـل، یـک کامـره و نیـز بـه دسـت آمـده اسـت.

در ایـن اعامیـه آمـده اسـت کـه ایـن مسـئول جلـب و جـذب 

القاعـده دو مـاه پیـش از عربسـتان سـعودی بـه ننگرهـار آمـده 

بود.

گفتـه  دیگـری  تویتـی  در  ننگرهـار  والیـت  رسـانه های  دفـر 

اسـت کـه دو عضـو فعـال طالبـان بـه اسـم های حبیب رحـامن 

حیـن  در  تورخـم  شـهرک  و  جال آبـاد  شـهر  در  نجیب اللـه  و 

انـد. شـده  دسـتگیر  تروریسـتی  فعالیت هـای 

قومانـدان امنیـه میـدان وردک را بـه حالـت تعلیـق قـرار داده و 

قضیـه را محول سـارنوالی منوده اسـت تا در پرتـو قانون موضوع 

به شـکل اساسـی بررسـی و عدالت تامیـن گردد.«

 در اعامیـه وزارت داخلـه آمـده اسـت کـه وزارت امـور داخلـه 

ضمـن بیان تأثر شـدید بخاطر شـهادت و مجروحیت هموطنان 

مـا در ایـن قضیـه، مراتـب عمیـق تسـلیت و همـدردی خـود را 

بـه خانواده هـای شـهدای رویـداد متذکـره ابـراز مـی دارد و بـه 

مجروحیـن شـفای عاجـل متنـا دارد. 

براسـاس ایـن اعامیه مجروحـان این رویداد در شـفاخانه ۳۰۰ 

بسـر پولیـس به طـور رایـگان تحـت مـدوا قـرار می گیرنـد و بـه 

بهسـود رسـیدگی الزم صـورت  رویـداد  خانواده هـای شـهدای 

می گیـرد.  در اعامیـه تذکـر رفتـه اسـت کـه وزارت امـور داخلـه 

شد«.

وی از شـهروندان کشـور خواسـته کـه معامات خویـش را از 

طریـق دفاتـر رهنـامی معامـات و موتـر فروشـی های مجـاز 

انجـام  می باشـند،  عدلیـه  وزارت  از  جـواز  دارای سـند  کـه 

دهنـد. معیـن وزارت عدلیـه تاکیـد کـرده که معاملـه باید در 

سـته) سـند معاملـه ( قانونـی کـه مـورد تاییـد وزارت عدلیـه 

اسـت و دارای 4 نقـل می باشـد، صـورت گیـرد کـه یـک نقل 

بـه بایـع، یک نقـل به مشـری، یک نقـل به بخـش مالیاتی و 

یـک نقل آن به اداره انسـجام وزارت عدلیه تسـلیم می گردد.

خانـم عادلـی بیـان داشـت کـه همچنـان مطابـق مـاده 27 

می تواننـد  دارنـدگان جوازنامـه  معامـات؛  رهنـامی  قانـون 

بـا نیروهـای امنیتـی کشـور، 36 جنگجـوی ایـن گـروه در والیت 

قندهـار بـه هاکت رسـیدند.

 22 کـه  اسـت  شـده  تریـح  وزارت  ایـن  دیگـر  اعامیـه  در 

جنگجـوی دیگـر طالبـان در ننگرهـار در درگیـری بـا نیروهـای 

امنیتـی هـاک شـدند و در درگیری هـای دیگـری 14 جنگجوی 

ایـن گـروه در فاریـاب و 13 جنگجـوی دیگـر طالبـان در ارزگان 

بـه قتـل رسـیدند.  وزارت دفـاع در اعامیـه جداگانـه گفته اسـت 

کـه 8 جنگجـوی طالبـان در یـک حملـه هوایی نیروهـای هوایی 

کشـور در منطقـه پرچاوک ولسـوالی بغان مرکـزی جان باختند. 

وزارت  فسـبوک  صفحـه  در  کـه  خـربی  اعامیه هـای  ایـن  در 

بـه منظـور ارایـه معلومـات طبـق احکام قانـون، ویب سـایت 

مربـوط را ایجـاد مناینـد. بـر ایـن اسـاس، هیـچ شـخص و یا 

اشـخاصی بـدون اخذ رسـمی جـواز نامـه رهنـامی معامات 

منی تواننـد ویـب سـایت معاماتـی را ایجـاد و بـه خریـد و 

فـروش، کرایـه و گـرو جایدادهـا و یـا موتـر بپردازنـد. بدیهـی 

اسـت بـا اشـخاص خاطـی، برخـورد جـدی و قانونـی صورت 

گرفت.  خواهـد 

ایـن در حالی اسـت که همواره انتقادهایی وجود داشـته که 

شـامری از افـراد سـودجو بـا سوءاسـتفاده از دفاتـر رهنـامی 

خودشـان  و  کشـیده  بـاال  را  شـهروندان  پـول  معامـات، 

شـده اند. متـواری 

دفـاع ملـی منشـر شـده اسـت، عـاوه شـده اسـت کـه در ایـن 

درگیری هـا نیروهـای هوایی کشـور سـهم جدی و موثر داشـتند. 

این در حالیسـت که روز گذشـته سـخنگویان نهـاد های امنیتی 

کامـل  آمادگی هـای  از  مشـرک  خـربی  کنفرانـس  یـک  در 

جنگجویـان  برابـر  در  افغانسـتان  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای 

طالبـان خـرب دادنـد. ایـن سـخنگویان گفتند کـه اولویـت دولت 

افغانسـتان رسـیدن به صلح جامع و پایدار اسـت ولی در صورت 

کـه طالبـان نپذیرنـد و به جنـگ ادامه دهـد، ارگان هـای امنیتی 

کشـور آمادگـی کامـل بـرای رویارویـی بـا جنگجویـان طالبـان را 

دارند.

سـازمان القاعـده یکـی از سـازمان های تروریسـتی بین املللـی 

اسـت که توسـط اسـامه بن الدن اسـاس گذاشـته شـده اسـت. 

طالبـان از جملـه گروه هـای تروریسـتی اسـت کـه هنـوز بـا این 

توافق نامـه  در  دارد.  رابطـه  بین املللـی  تروریسـتی  سـازمان 

امریـکا و طالبـان نیـز بـه تاکید قطـع رابطـه طالبان بـا القاعده 

مطرح شـده اسـت.

امـا اخیـرا وزارت امـور خارجـه امریـکا گفتـه اسـت کـه طالبـان 

هنـوز روابـط خـود را بـا القاعـده قطـع نکـرده اسـت.

اطمینـان می دهـد کـه واحدهـای اداری ولسـوالی حصـه اول 

و دوم دوبـاره فعـال و بـرای هموطنـان عزیـز مـا عرضـه خدمـات 

در  دلـو  نظامیـان جمعـه 10  غیـر  تظاهـرات  خواهنـد منـود. 

ولسـوالی والیـت میدان وردک پـس از آنکه به خشـونت گرایید، 

مـورد شـلیک پولیـس محـل قـرار گرفـت. در آن حادثـه 11 غیر 

نظامـی کشـته شـدند و 31 غیـر نظامـی دیگـر زخمـی شـدند.

حکومـت بـه منظـور رسـیدگی بـه ایـن معضـل هیـات مختلطی 

را بـه رسپرسـتی عبادللـه عباد معاون شـورای امنیت به بهسـود 

فرسـتاد بـود. ایـن هیـات بعـد از بررسـی بـه کابـل برگشـت و 

وزارت داخلـه بـا ارزیابـی بررسـی های هیـات اعزامی به بهسـود 

وظیفـه قومنـدان امنیـه میـدان وردک را تعلیـق کـرده وی را بـه 

سـارنووالی معرفـی کرده اسـت.

 دفـر رسـانه های والیـت ننگرهـای اعـام کـرده 

اسـت کـه مسـئول جلـب و جـذب القـاده و دو 

عضـو طالبـان در والیـت ننگرهـار بازداشـت شـده انـد.

رشـته  در  دلـو   20 دوشـنبه  ننگرهـار  والیـت  دفررسـانه های 

تویتـی گفتـه اسـت کـه سـیدکامران مسـئول جلـب و جـذب 

یـک  پـی  در  ننگرهـار  والیـت  رسخ رود  ولسـوالی  در  القاعـده 

اسـت. شـده  دسـتگیر  گذشـته  شـب  قطعـه 999  عملیـات 

نـزد وی یـک میـل تفنگچـه، یـک سـیت  از  ایـن عملیـات  در 

 وزارت امـور داخلـه اعام کرده اسـت کـه وظیفه 

از  پـس  وردک  میـدان  والیـت  امنیـه  قومنـدان 

بررسـی قضیـه شـلیک پولیـس بـر غیـر نظامیـان در ولسـوالی 

بهسـود، بـه حالـت تعلیـق درآمد و خـودش به سـارنوالی معرفی 

. شد

ایـن وزارت دوشـنبه 20 دلـو بـا نر اعامیـه مطبوعاتی تریح 

کـرده اسـت:» بـه اسـاس ارزیابـی و گـزارش متذکـره افـرادی 

کـه در تظاهـرات روز جمعـه مـورخ ۱۰ دلـو ۱۳۹۹ در بهسـود 

اشـراک داشـتند، غیرمسـلح بودنـد. بعـد از اينكـه تظاهرات به 

خشـونت گرائیـد در جریـان تظاهـرات ۱۱ تـن ملکـی شـهید و 

۳۱ تـن مجـروح شـدند.«

  اعامیـه مـی افزایـد:»وزارت امـور داخله در همیـن پیوند وظیفه 

 وزارت عدلیـه کشـور می گویـد که دفاتر رهنـامی معامات و  

موتر فروشـی های غیر مجاز بسـته خواهند شـد.

دربـاره  کـه  می گویـد  عدلیـه  وزارت  معیـن  عادلـی  ذکیـه 

مسـدود شـدن دفاتـر رهنامی معامـات و موتر فروشـی های 

غیـر مجـاز بـا عبدالصبـور قانـع معیـن ارشـد امنیتـی وزارت 

داخلـه صحبـت کـرده اسـت.

ارشـد  معیـن  بـا  کـه  نشسـتی  گفتـه:«در  عادلـی  خانـم 

امنیتـی وزارت امـور داخلـه صـورت گرفـت، ضمـن تاکیـد بر 

مکلفیت هـای وزارت امـور داخلـه در خصـوص تنفیـذ قانـون 

و تطبیـق فیصله هـای محاکـم، دربـاره مسـدود شـدن دفاتـر 

رهنـامی معامـات و موتـر فروشـی های غیـر مجـاز صحبـت 

در  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت 

نیروهـای  بـا  طالبـان  جنگجویـان  درگیری هـای 

دفاعـی و امنیتـی کشـور، 93 جنگجوی این گـروه در والیت های 

قندهـار، ننگرهـار، فاریـاب، ارزگان و بغـان بـه هاکـت سـیدند 

و 38 تروریسـت دیگـر گـروه طالبـان در ایـن درگیری هـا زخـم 

برداشـته انـد.

این وزارت دوشـنبه 20 دلو با نر اعامیه ای خربی گفته اسـت 

کـه جنگجویـان طالبـان بیشـرین تلفـات را در ولسـوالی های 

ژیـری، ارغنـداب و دنـد والیـت قندهـار متحمـل شـده انـد. در 

اعامیـه آمـده اسـت کـه در درگیری هـای جنگجویـان طالبـان 

در صورتـی کـه اداره حقـوق بـه تنهایـی قـادر نباشـد احـکام و 

فیصله هـای محاکـم را تطبیـق کنـد، نیروهـای ویـژه پولیـس وارد 

عمـل شـده و ایـن اداره را همـکاری کنـد.

او در ایـن برنامـه همچنیـن بـا اشـاره بـه طـرح اصاحـی وزارت 

عدلیـه گفـت کـه ایـن طـرح منظـور شـده و اجرایـی اسـت کـه 

شـامل افزایش تشـکیل و تقویـت جایگاه کارمندان مسـلکی این 

می شـود. وزارت 

فضـل احمـد معنوی به تامیـن امنیت کارمندان عدلـی و قضایی 

نیـز تاکیـد کـرد و گفـت کـه ایـن موضـوع در آجنـدای امنیتـی 

دولـت افغانسـتان اسـت. وی تریح کـرد که از ایـن پس رهربی 

وزارت عدلیه جواب گوی کارکردهای هرکارمندش اسـت و کسـی 

منی توانـد بـا متـاس مسـتقیم از کارمنـد یا مسـووالن والیتـی، از 

آنـان گـزارش بخواهـد. او در عین حال گفت که رهـربی وزارت از 

کارمنـدان کار صادقانـه و پاسـخگویی می خواهد.

وزیـر عدلیـه گفـت که همـه باید با اعتـامد به نفـس در یک محور 

سـامل کار کنیـم و انتظـار مردم را که تامین عدالت اسـت، برآورده 

کنیم.

کـول مـورد چـور و چپـاول غاصبـان زمیـن قـرار گرفته اسـت.

معـاون رئیـس جمهـور هشـدار می دهـد کـه ایـن جلگـه ملکیت 

متام افغانسـتان اسـت و باید از دسـتربد غاصبان زمین در امان 

باشد.

ایـن درحالیسـت کـه حـدود دو مـاه قبـل یعنـی اول زمسـتان 

معـاون رئیس جمهور به متام بلند منزل داران شـهرکابل هشـدار 

داد بـود کـه در اسـتفاده از ذغـال سـنگ بـرای گـرم کـردن بلند 

کننـد،  اسـتفاده  دود  تصفیـه  دسـتگاه های  از  منزل های شـان 

در غیـر صـورت مسـئوالن اداره محیـط زیسـت مـورد پیگـرد قـرار 

خواهنـد گرفـت و همـه بلند منزل های که بدون دسـتگاه تصفیه 

ایـن دادگاه همچنـان احمدفـواد، معتمـد فنـی آمریـت گـدام 

مرکـزی را بـه سـه سـال حبـس تنفیـذی محکـوم بـه مجـازات 

کـرده اسـت. دادگاه در عیـن حـال بـرای ایـن سـه نفـر برکنـاری 

از وظیفـه و پرداخـت مبلـغ ۸۰ هـزار دالـر امریکایـی حکم صادر 

کـرده اسـت. دادگاه اسـتیناف مرکـز عدلـی و قضایی رسـیدگی 

بـه جرایم سـنگین فسـاد اداری در این جلسـه ی قضایی، اجمل 

عسـکرزاده عضـو هیـأت تریـح، محمـود نوابـی مدیـر معاینـه و 

فضل شـاه قریشـی هیـأت معاینـه و تریـح گـدام مرکـزی وزارت 

صحـت عامـه را برائـت داده اسـت.

دادسـتانی کل در سـوم رسطـان سـال جـاری اعـام کـرده بـود 

از ذغـال اسـتفاد می کننـد جریمـه می شـوند.

امـا شـهرکابل زمسـتان ها بـه کـوره سـوخت ذغال سـنگ تبدیل 

می شـود کـه زمسـتان جـاری نیـز اسـتثنا نیسـت و همچنیـن 

ذغـال سـنگ به پیامنه وسـیع در متام شـهر مـورد اسـتفاده قرار 

می گیـرد.

ناشـی  دود  شـدت  از  شـهر  متـام  صبحگاهـان  و  شـامگاهان 

از سـوخت ذغـال سـنگ تاریـک اسـت و بـدون ماسـک خفـه و 

مسـموم می سـازد. حاال که زمسـتان در روزهای نهایی خود قرار 

دارد دیـده می شـود کـه هشـدار معـاون رئیـس جمهـور نـه تنهـا 

کارا نبـود کـه هیـچ اثـری بـر بهبـود وضعیـت نیـز نکـرده اسـت.

کـه معتمـد گدام مرکـزی وزارت صحـت عامه از سـوی کارمندان 

دادسـتانی عمومـی کنـرل و مراقبـت بـه اتهـام اخـذ ۸۰ هـزار 

دالـر امریکایـی رشـوت بازداشـت شـده اسـت.

جمشـید رسـولی، سـخن گوی دادسـتانی کل در آن زمـان بـه 

روزنامـه اطاعـات روز گفتـه بـود کـه تعـداد ۳۰۰ هـزار لبـاس 

محافظتـی کـه از سـوی یـک رشکـت قـراردادی تهیـه و بـه گدام 

مرکـزی وزارت صحـت منتقـل شـده بـود، معتمـد ایـن گـدام در 

بـدل طـی مراحـل اسـناد قانونـی رشکـت قـراردادی و به منظـور 

»کسـب منفعـت غیرقانونـی« کارشـکنی کـرده و رشـوت مطالبـه 

بود. کـرده 

 امراللـه صالـح معاون نخسـت ریاسـت جمهوری 

و  حفاظـت  بـرای  خیرآبـاد  کـول  کـه  می گویـد 

نگهـداری از چـور و چپـاول بـه پولیـس تسـلیم داده شـد.

آقـای صالـح دوشـنبه 20 دلـو در اعامیـه نـود و هفتم جلسـات 

شـش و نیـم گفتـه اسـت:» کـول خیرآباد که یـک آبگیر یـا جلگه 

طبیعـی اسـت، رسـام بـه پولیـس تسـلیم داده و گفتـه شـد کـه 

اگـر یـک وجـب زمیـن در این ناحیـه غصب صورت گیـرد پولیس 

مسـئول است.«

کـول خیرآبـاد در ولسـوالی چهارآسـیاب کابـل موقعیـت دارد که 

گفتـه می شـود طـی سـال های اخیـر حاشـیه ها و اطـراف ایـن 

دادسـتانی کل کشـور اعـام کـرد کـه سـه کارمنـد وزارت صحت 

عامـه بـه اتهـام گرفنت مبلـغ ۸۰ هزار دالـر امریکایی رشـوت، به 

زنـدان محکـوم بـه مجازات شـده اند.

در اعامیـه ی دادسـتانی کل کـه روز )دوشـنبه، ۲۰ دلو( منتر 

شـده، آمـده اسـت کـه غام سـخی نظـر رسپرسـت آمریـت گدام 

مرکـزی و غـام مصطفـی مدیـر گزارش رسـید گـدام مرکـزی هر 

کـدام بـه پنج سـال زنـدان محکوم شـده اند.

ایـن حکـم در جلسـه ی علنـی دادگاه اسـتیناف مرکـز عدلـی و 

قضایـی رسـیدگی بـه جرایـم سـنگین فسـاد اداری صـادر شـده 

است.

صالح: کول خیرآباد به پولیس تسلیم داده شد

سه کارمند وزارت صحت عامه به اتهام گرفتن ۸۰ هزار دالر رشوت به زندان محکوم شدند

کارتون

د دفاع وزارت یو ډګروال ټاکل شوي 
عمر ته له رسېدو مخکې په جربي 

ډول تقاعد شوی

په خوست کې نشه يي توکي 

وسوځول شول

خبرنگاران و تحمل
 اجحاف های گوناگون

محمد هدایت
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طالبان و تقال برای انزوا  زدایی

ــی  ــن االفغان ــرات بی ــی در مذاک ــن معطتل ــد. ای ــور ندارن حض

ســبب شــده اســت کــه بــی رسنوشــتی را در فضــای گفتــان 

میــان افغانســتانی هــا بوجــود بیــاورد و از طــرف دیگــر زمینــه 

ــاهراه  ــتاها، ش ــهرها، روس ــان را در ش ــات طالب ــدید حم تش

هــای کشــور مســاعد ســاخته اســت و گــراف ناامنــی و کشــتار 

ــز  ــان از می ــرار طالب ــت. ف ــرده اس ــد ب ــه بلن ــردم را ظاملان م

مذاکــره در دور دوم، علــل هــای دارد کــه بــه صــورت مختــر 

ــه چنــد نکتــه¬ی آن پرداختــه مــی شــود.  ب

اول: تنفــر جامعــه جهانــی از رژیــم هــای افراطــی؛ طالبــان 

ــع  ــد و توق ــارض گردیدن ــره ح ــه دور اول مذاک ــباورانه ب خوش

ــوری  ــت جمه ــب دول ــه جان ــم ب ــد ه ــی توانن ــه م ــتند ک داش

اســامی افغانســتان و هــم به¬متــام دنیــا خــود را بــه عنــوان 

فاتــح میــدان معرفــی منــوده و همچنــان در انظــار عامــه مردم 

ــن  ــد داد. ای ــوه خواه ــوب جل ــود را محب ــز خ ــتان نی افغانس

ــب  ــه جان ــرد از توافقــات کــه ب مســأله شــاید نشــأت مــی گی

امریــکا داشــت و از طــرف مناینــده امریــکا شــاید چنیــن یــک 

القــاأت خوشــباورانه بــرای طالبــان داده شــده بــود. امــا جــؤ 

ــه در  ــکار عام ــات آن در اف ــی و انعکاس ــن االفغان ــره بی مذاک

داخــل افغانســتان و جهــان در مرحلــه اول، بافتــه هــای خــام 

طالبــان را دود منــود. گــروه طالبــان بوضــوح دیدنــد و تجربــه 

منودنــد کــه دنیــا و افــکار عامــه، همــه از رژیــم هــای افراطــی 

طالبــان پــس از ســال 1994م کــه از ولســوالی ســپین 

ــا بســر قومــی مشــخص و ادعــای از  بولــدک قندهــار ب

ــی از رو در روی  ــی ناش ــای داخل ــگ ه ــردن جن ــان ب می

ــوری  ــت جمه ــام و دول ــت نظ ــد از شکس ــن بع مجاهدی

ــه، وارد کارزار  ــب الل ــه رهــری داکــر نجی افغانســتان ب

سیاســی و نظامــی افغانســتان شــد تــا اوج قــدرت شــان، 

ــا  ــود. تنه ــی برخــوردار ب ــی و جهان ــی منطقه¬ی از انزوای

ســه کشــور رژیــم طالبــان را بــه رســمیت شــناخته بــود. 

عربســتان ســعودی، امــارات متحــده عــرب و کشــور 

ــداری از  ــه طرف ــور ب ــه کش ــن س ــتان، ای ــایه پاکس همس

حاکمیــت طالبــان در افغانســتان، دولــت و حکومــت 

ایــن گــروه را پذیرفتــه بودنــد. هرکــدام ایــن ســه کشــور 

ــه  ــان داشــتند. پاکســتان ب ــن می مقصــود خــود را در ای

ــدگاه  ــان، دی ــروه طالب ــی گ ــر و زادگاه اصل ــوان بس عن

سیاســی مشــخصی را توســط طالبــان در افغانســتان 

دنبــال مــی کردنــد. ایــن اســراتژی بــه صــورت ضمنــی 

ــگ  ــای جن ــاب ه ــح در کت ــورت واض ــه ص ــی ب و گهگاه

اشــباح و کتــاب تلــک خــرس، پیــش زمینــه هایــش 

ــت  ــک سیاس ــتان در ی ــور پاکس ــود. کش ــی ش ــده م دی

هــای  حکومــت  هــای  پالیســی  برابــر  در  واکنشــی 

گذشــته افغانســتان و همچنــان جمهــوری دموکراتیــک 

ــه رهــری نورمحمــد تره¬کــی و پــس از او  افغانســتان ب

حفیــظ اللــه امیــن و بدنبــال آن برک¬کارمــل و داکــر 

نجیــب اللــه و حضــور نظامــی اتحــاد جاهیــر شــوروی 

در افغانســتان، عمــق اســراتژیک خویــش را تعریــف 

ــود. ــل آن ب ــی تعمی ــوده و در پ من

گــروه هــای هفتگانــه مجاهدیــن در پاکســتان تولــد 

ــا  ــل مــی گــردد، ت ــزرگ و متوی مــی شــود و در آن جــا ب

برضــد حکومــت چپــی هــا در افغانســتان بجنگنــد. 

بــرای پاکســتان ایــن یــک فرصــت طایــی بــود تــا 

بتوانــد پاســخ سیاســیت هــای دراز مــدت حکومــت 

هــای افغانســتان را در آن مقطــع تاریخــی توســط خــود 

ــای  ــروه ه ــز گ ــل و تجهی ــد. متوی ــا بده ــتانی ه افغانس

هفتگانــه مجاهدیــن در برابــر جمهــوری دموکراتیــک 

ــه  ــتان ب ــل، پاکس ــورت کام ــه ص ــتان را ب ــق افغانس خل

عهــده داشــت. ایــن رونــد را تــا جایــی پیــش بـُـرد کــه بــر 

اســاس توافــق نامــه هــای ژنیــو در چهاردهــم مــاه اپریــل 

ســال 1988م زمینــه خــروج نیروهــای مســلح اتحــاد 

جاهیــر شــوروی را از افغانســتان مهیــا ســاخت. 

امــا برخــاف توافقــات کــه در ژنیــو صــورت گرفتــه بــود 

هــای  کمــک  تــداوم  پاکســتان  بوســیله¬ی  امریــکا 

خویــش را بــرای مجاهدیــن حفــظ منــود و دخالــت 

آشــکار در نحــوه دولــت ســازی در افغانســتان را رقــم 

گــروه  توســط  پاکســتان  در  موقــت  زدنــد. حکومــت 

هفتگانــه مجاهدیــن بــدون درنظــر داشــت ســایر مردمان 

داشــتند،  کلیــدی  نقــش  افغانســتان  در قضیــه  کــه 

ــه  ــب الل ــر نجی ــت داک ــد. حکوم ــه ش ــاخته و پرداخت س

در نهایــت امــر ســقوط و حکومــت موقــت مجاهدیــن در 

کابــل مســتقر گردیــد. مجاهدیــن نتهــا نتوانســتند نظــم 

گــم شــده¬ی سیاســی را در کشــور دوبــاره احیــا بســازد، 

بلکــه در یــک تنــش درونــی بــه جنــگ داخلــی کشــانده 

ایــن  تقــای  و جهانــی؛ گــروه طالبــان در  منطقــوی 

افتــاده اســت کــه بتوانــد از تقابــل روســیه، ایــران و چیــن 

ــای  ــت آن دره ــا ذل ــد و ب ــتفاده منای ــؤ اس ــکا س ــا امری ب

را دقولبــاب مــی کنــد کــه در دوران حاکمیــت شــان 

ــان در کارنامــه سیاســی  بیشــرین دشــمنی را همــراه آن

خــود دارد. کشــور هــای روســیه و ایــران نیــز از ایــن 

ــزاری  ــتفاده اب ــه، اس ــدون هزین ــده و ب ــش آم ــت پی فرص

ــی اســت  ــال قوت ــران بدنب ــرد. ای ــد بُ و اعظمــی را خواهن

ــخ کام  ــا آن تل ــکا را ب ــی اش امری ــب جهان ــد رقی ــا بتوان ت

منایــد. همچنــان روســیه نیــز بــا اســتفاده از لشــکر جهــل 

ــدیدی را  ــات ش ــد رضب ــی توان ــی م ــه راحت ــا ب ــب من طال

ــد  ــت مانن ــگ و وحش ــن جن ــکا در رسزمی ــب امری ــه رقی ب

افغانســتان وارد ســازد و اهــرم فشــار را بســازد بــرای 

اینکــه دولــت امریــکا را زیــر فشــار افــکار عمومــی ملتــش 

قــرار دهــد. جالــب ایــن اســت وقتــی بــا دقــت متــام گــروه 

ــده مــی شــود کــه زره¬ی  ــم، دی ــان را بررســی منای طالب

اشــراکات میــان گــروه طالبــان و ایــران دیــده منــی 

شــود؛ امــا بــرای اینکــه طالبــان بتوانــد از انــزوای مرگبــار 

خاصــی یابــد بــه درگاه ایــران و روســیه پنــاه مــی بــرد و 

فــرار از میــز مذاکــره بیــن االفغانــی را بــه امیــد یارگیــری 

ــح مــی دهــد.    ترجی

ــاد  ــی و نه ــه جهان ــد. جامع ــر ان ــرب متنف ــت م و تروریس

ــش  ــار خوی ــان انزج ــطح جه ــک در س ــزرک و کوچ ــای ب ه

را از تــداوم روحیــه افراطیــت طالبانــی ابــراز داشــتند و بــه 

ــل  ــا تحم ــه دنی ــد ک ــان فهاندن ــه طالب ــکارا ب ــورت آش ص

گــروه هــای افراطیــت ضــد انســانی و ضــد حقــوق بــری 

ــدارد.  را ن

دوم: رویــکار آمــدن حکومــت جدیــد در امریــکاه و ناامیدی 

طالبــان؛ کــروه طالبــان بــا محاســبه غلــط نســبت بــه 

ــا  ــد ت ــکا، تــاش مــی کردن ــکاه و مــردم امری حکومــت امری

بــار دیگــر صحنــه¬ی تســلط خــون و خشــونت را بــر مــردم 

ــکار  ــا این ــد. ام ــق منای ــپ خل ــت ترام ــا حای ــتان ب افغانس

صــورت نگرفــت، دولــت جدیــد امریــکاه بــه رهــری جــوی 

بایــدن و سیاســت هــای حســاب شــده و ضــد تروریســتی 

ــش  ــاره آت ــه یکب ــان را ب ــان نقشــه هــای شــوم طالب در جه

زد. ناامیــدی کامــل بــرای گــروه طالبــان در موجودیــت 

حکومــت جدیــد امریــکاه بوجــود امــده اســت. زیــرا امریــکا 

ــن  ــه بی ــایر جامع ــا س ــویی ب ــدن در همس ــری بای ــه ره ب

هــای  آزادی  دموکراســی،  ترویــج  بــه  متعهــد  املللــی، 

انســانی و حقــوق بریســت. ایــن امــر ســد بزرگیســت در 

ــان.  ــروه طالب ــون ک ــان چ ــونت خواه راه خش

بــرای یارگیــری  از میــز مذاکــره و تــاش  ســوم: فــرار 

ــه  ــی ماحظ ــتان وقت ــامی پاکس ــوری اس ــدند. جمه ش

ــق میــل  منــود کــه انتظــارات شــان از افغانســتان مطاب

سیاســی شــان، بــرآورده نشــد؛ زمــان بــود کــه به ســاخنت 

گــروه دیگــر بنــام طالبــان نایــل گردیــد. بــه طمــع اینکــه 

بتوانــد توســط گــروه طالبــان آن عمــق اســراتژیک 

ــذا از  ــد. ل سیاســی خــود را در افغانســتان حاصــل منای

ــان  ــان ســه کشــوریکه طالب ــود کــه در می ــن جهــت ب ای

ــود.  ــود، یکــی آن پاکســتان ب ــه رســمیت شــناخته ب را ب

بــا ایــن حــال طالبــان در دوران حاکمیــت شــان در 

افغانســتان نیــز در انــزوای منطقــوی و جهانــی قــرار 

ــا گــروه هــای  ــان ب داشــت. همــکاری هــای گــروه طالب

تروریســت جهانــی ماننــد القاعــده ایــن انــزوا را بــه 

خصومــت هــای جهانــی بــرای طالبــان مبــدل ســاخت. 

متامــی  گاه  خلــوت  را  افغانســتان  طالبــان  گــروه 

تروریســتان و بغــاوت گــران دنیــا و بخصــوص یاغــی های 

دنیــای اســامی کــه در برابــر دولــت هــای خــود دســت 

بــه بغــاوت هــای جــدی و شــورش گــری زده بودنــد، قــرار 

داد. در موجودیــت رژیــم طالبــان در افغانســتان رهــران 

بــزرگ گــروه هــای تروریســتی جهــان ماننــد اســامه بــن 

الدن، ایمــن الظواهــری و ده هــا فــرد مظنــون دیگــر 

ــای  ــورد ه ــا برخ ــان ب ــم طالب ــد. رژی ــی کردن ــی م زندگ

تحجــر گرایانــه و ظاملانــه و مبتنــی بــر اندیشــه¬ی 

برتــری قبیله¬یــی، افغانســتان را بــه انــزوای کامــل 

ــرد. روابــط دیپلوماتیــک افغانســتان در زمــان طالبــان  بُ

ــت از  ــه¬ی اس ــن تجرب ــد. ای ــع گردی ــا قط ــام دنی ــا مت ب

ــتان.   ــده¬ی افغانس ــیده ش ــزوا کش ــه ان ــخ ب تاری

دور اول مذاکــرات در دوحــه؛ گــروه طالبــان بعــد از 

شکســت سیاســی و نظامــی کــه در ســال 2001م طعــم 

ــق  ــودی مطل ــود کــه در ناب آن را چشــیدند، مــدت هــا ب

ــی و  ــط سیاس ــای غل ــش ه ــا کن ــد، ام ــی بردن ــه رس م ب

ــروز  ــای ب ــه ه ــتان زمین ــته افغانس ــت گذش ــی دول نظام

و ظهــور دوبــاره ایــن گــروه را فراهــم ســاخت. گــروه 

تروریســتی طالبــان بــا راه انــدازی کشــتار هــای فــراوان 

ــردم افغانســتان در شــهر هــا و دهــات، و اســتفاده از  م

ضعــف مدیریــت دولــت و عــدم اراده¬ی حکومــت بــرای 

ــن  ــه ای ــال ب ــه س ــروه، از س ــن گ ــنت ای ــان برداش از می

طــرف، تبدیــل بــه گــروه قــوی و تأثیــر گــزار بــر میادیــن 

ــان  ــت. در جری ــده اس ــور ش ــی در کش ــی و سیاس نظام

ســال 2020م طالبــان گام موفــق آمیــزی را برداشــت و 

بــا امریکایــی هــا وارد مذاکــره شــدند و ایــن مذاکــرات در 

نهایــت منتــج بــه موافقــت نامــه دوحــه میــان طالبــان و 

امریکایــی هــا گردیــد. مرحلــه دیگــری کــه بایــد طالبــان 

وارد آن مــی شــدند، رشکــت در مذاکــرات بیــن االفغانــی 

اســت، ایــن مذاکــرات دور اول آن در دوحــه موفقانــه 

در حــدود زمانــی ســه مــاه بــه پایــان رســید. هیــأت 

ــت جمهــوری اســامی افغانســتان  ــان و دول هــای طالب

ــتند و  ــدای را داش ــای ابت ــت ه ــره صحب ــز مذاک روی می

توانســتند همدیگــر را بشناســند و وارد گفتــان شــوند؛ 

امــا دور دوم ایــن مذاکــرات نزدیــک بــه یــک مــاه اســت 

کــه آغــاز منــی شــود، زیــرا میــز مذاکــره یــک طرفه اســت 

و هیــأت مذاکــره کننــده طالبــان در مقــر مذاکــرات 

نکــرده، امــا صحبــت نیابتــی گروه هــا و چهــره هــای سیاســی 

بــه منایندگــی از طالبــان ایــن موضــوع را کمــی پیچیــده کــرده 

اســت. از ایــن رو، خوبســت بدانیــم کــه اساســا طــرح حکومــت 

ــای  ــوال در جاه ــت معم ــای موق ــکیل حکومت ه ــرح تش ط

مطــرح شــده اســت کــه هــرج و مرج حاکــم بــوده، حکومتی 

وجــود نداشــته و یــا اگــر حکومتــی وجــود داشــته، رهــری 

ــر  ــن حــاالت ب ــوده اســت. دری ــه ب ــور و خودکام آن دیکتات

ــی چــون احــزاب، گروهــای  اســاس اراده ی جمعــی داخل

ــور از  ــرای عب ــی ب ــوس اجتاع ــای پرنف ــی و چهره سیاس

یــک دیکتاتــور و یــا هــرج و مــرج موجــود، طــرح حکومــت 

موقــت بــه میــان آمــده و یــا بــه درخواســت جامعــه جهانــی 

چنیــن طرحــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 

ــن اســت کــه کشــور  در هــر دو حالــت، اصــل اساســی ای

بحــران زده بــه ســوی نظــام دموکــرات و مــورد قناعــت 

ــت.  ــده اس ــت گردی ــهروندان هدای ــوم ش عم

از منونــه هــای  کشــورهای کمبودیــا و تیمــور رشقــی 

موفقــی انــد کــه توانســتند نظــام هــای مقبــول شــهروندان 

ــد. ــذاری کنن ــه گ ــش را پای خوی

افغانســتان نیــز بیســت ســال پیــش در یــک اجــاع 

داخلــی و بیــن املللــی حکومــت موقــت تشــکیل داد. 

بعــدا حکومــت انتقالــی و چهــار دوره حکومــت انتخابــی را 

بــا مشــارکت شــهروندان تجربــه می کنــد. 

افغانســتان منبــع الهــام بــه ملت هــای شــان می شــود کــه 

ــد.  ــد می کن ــه صــوت مســتقیم تهدی ــا را ب ــای آن ه بق

لــذا صلــح بــه میــان نخواهــد آمــد. کشــور هــای منطقــه بــا 

طــرح حکومــت موقــت در پــی بدیــل ســازی نظــام موجــود 

در افغانســتان اســت. 

ــد.  ــاخته ان ــذوب س ــتان مج ــده ای را در افغانس ــا ع آن ه

ــه  ــورهای منطق ــه کش ــی ب ــای سیاس ــره ه ــفر های چه س

در همیــن راســتا صــورت گرفتــه اســت. کشــورهای منطقــه 

ــا تحریــک سیاســیون و متویــل طالبــان در گام نخســت  ب

حکومــت موقــت را روی کار خواهنــد آورد، ولی تا فروپاشــی 

همیــن نظــام و تحمیــل یــک حکومــت دیکتاتــوری در 

ــا نخواهنــد نشســت.  ــه ســادگی از پ افغانســتان ب

ــرخ  ــوب الی چ ــرح چ ــن ط ــه ای ــت ک ــد گف ــرده بای ــی پ ب

بــدی  پیامدهــای  و  بــوده  افغانســتان  حکومتــداری در 

بدنبــال دارد. اگــر مقاومــت جمعــی صــورت نگیــرد، نهایتــا 

ــا  ــکان خــود ممکــن ب ــا نزدی ــه ب ــد پای برخــی مســؤالن بلن

یــک هواپیــا پــس بــه خــارج از افغانســتان برونــد؛ امــا مــا 

ــم.  ــرق می مانی ــت متف ــوان مل ــه عن ب

کــرت گرایــی، آزادی بیــان و حقــوق شــهروندان نابــود 

می شــود. در راس قــدرت هرکــی آمــد، فرمــان و امــر و نهــی 

او مرعــی االجــرا اســت. 

چــه بخواهیــم یــا نخواهیــم، اگــر نظــام فعلــی از هــم 

پاشــید، طالبــان بــا قبضــه قــدرت، نخواهــد گذاشــت کــه 

تاجیــک هــا، اوزبیــک هــا، هــزاره هــا و بلــوچ هــا و ... در آن 

ســهمی داشــته باشــند. 

ــر  ــدی بیش ــده من ــا عق ــود را ب ــی خ ــی قوم ــا هژمون آن ه

تحمیــل خواهــد کــرد و ایــن نظامــی خواهــد بــود کــه 

قــدرت هــای منطقــه می خواهنــد. 

دســتاوردهای بیســت ســاله بــه بــاد مــی رود. اقلیت هــای 

ــه مقاومــت مســلحانه و  ــده اصلــی ب قومــی و مذهبــی بازن

جنــگ پنــاه خواهنــد بــرد. 

بعضــی حلقــات محــدود مثــل مارشــال دوســتم کــه آرایــش 

نظامــی اش بــه کمــک ترکیــه هیــچ گاه متوقــف نبــوده، تــا 

حــدی مقاومــت خواهــد کــرد. 

امــا صــدای اقلیــت هــای خــورد و کوچــک شــنیده نخواهــد 

 . شد

باتوجــه بــه تجربیــات گذشــته، ویــران کــردن نظــام موجــود 

و تشــکیل حکومــت موقــت امــر معقــول و رضوری نیســت. 

ــه  ــی ب ــی تعهدات ــای سیاس ــی چهره ه ــت بعض ــن اس ممک

کشــور هــای منطقــه داده باشــند، ولــی راه حــل اساســی 

ــی  ــود. او م ــده می ش ــی دی ــای غن ــل آق ــات عاج در اقدام

توانــد از همیــن حــاال بــا مــداوای شــکاف هــا و زخــم هــای 

اجتاعــی و بــا ســپردن تضمیــن هــای روشــن بــه جامعــه 

جهانــی در زمینــه حکومتــداری خــوب، مبــارزه بــا فســاد و 

ــام  ــه نظ ــوام در بدن ــه اق ــارکت عادالن ــی، مش ــراس افکن ه

ــگام،  ــات زودهن ــزاری انتخاب ــا برگ ــط ب ــن رشای و در بدتری

ابتــکار عمــل را در دســت بگیــرد و از فروپاشــی کلــی نظــام 

جلوگیــری کنــد. 

در غیر آن همه بازنده ایم.

ــت  ــکیل حکوم ــا تش ــا ب ــورد؟ آی ــی خ ــا آب م ــت از کج موق

موقــت جنــگ افغانســتان ختــم مــی شــود؟ پیامد هــای ایــن 

طــرح چیســت؟ 

ــت و خواســت  ــان خــود ارادی ــت شــده کــه طالب ــار هــا ثاب ب

ــدارد.  ــن ن روش

جهــاد آن هــا مغایــر دیــن مقــدس اســام و شــعار شــان 

اســت. 

کشــتار کــه آن هــا راه انداختــه بــا هیــج اصــول و معتقــدات 

اســامی همخوانــی نــدارد. 

بــه گــان نویســنده تشــکیل حکومــت موقــت نــه طــرح 

ــی.  ــکار گــروه هــای سیاســی داخل ــه ابت ــان اســت و ن طالب

طالبــان حتــی در بیســت ســال گذشــته همچــو ایــده ای را 

ــت.  ــرده اس ــرح نک ــدی مط ــورت ج بص

عقــل ســلیم حکــم می کنــد کــه طالبــان در منطقــه بیشــر از 

یــک گــروه جنگجــو نقــش نــدارد. لــذا ایــن طــرح زاده تفکــر 

حلقــات کان منطقــه ای می توانــد باشــد. 

در  آن،  غربــی  مــدل  بخصــوص  و  دمکراتیــک  حکومــت 

جغرافیــان مــا، نظــام مقبــول نیســت. 

ــه  ــی حاکــم اســت، احــرام ب ــای کــه تــک صدای در جغرافی

حقــوق شــهروندان، تامیــن حقــوق زنــان، آزادی بیــان و 

داشــنت رســانه های آزاد یــک ناهنجــاری مطلــق حســاب 

می شــود. بــه بیــان واضــح، نــوع نظــام کــرت گــرا در 

افغانســتان بــرای بســیاری از ســکانداران منطقــه خــار گلــو 

ــور  ــیاری از کش ــهروندان بس ــت.  ش ــم اس ــل هض ــر قاب و غی

ــرای  ــد. ب ــه از حقــوق اساســی شــان محــروم ان هــای منطق

زنــان و نخبــگان آن هــا آزادی بیــان یــک آرمــان اســت. زبــان 

اقلیت هــا بســته و عمــا مــورد تبعیــض قــرار می گیرنــد. 

بــرای مثــال در افغانســتان مصاحبــه رســانه ها بــا چهــره 

سیاســی – اجتاعــی یــک پدیــده معمــول اســت، امــا 

ــف  ــواد ظری ــد ج ــوع از محم ــون طل ــری تلویزی ــواالت مج س

وزیــر خارجــه جمهــوری اســامی، بــرای ایرانی هــا غیــر 

معمــول بــود. نخبــگان خــارج نشــین ایرانــی آن مصاحبــه را 

الهــام بخــش توصیــف کردنــد، امــا دســتگاه حاکــم جمهوری 

اســامی بــه آن واکنــش تنــد نشــان دادنــد. بســیاری از 

شــهروندان ایرانــی آزادی بیــان و حقــوق بــر در افغانســتان 

را بــه عنــوان یــک مــدل خــوب غربــی می خواهنــد. امــا 

چنیــن خواســت جمعــی بی درنــگ رسکــوب می شــود. 

بــه عربســتان ســعودی نــگاه کنیــد، چــراغ آزادی بیــان 

و حقــوق اقلیــت هــا و زنــان خامــوش و دهــان مخالفــان 

سیاســی، عقیدتــی و فعالیــن آزادی بیــان را بصــورت تاریخی 

مهــر و مــوم اســت. وضعیــت پاکســتان را ببنیــد، بلــوچ هــا، 

ــگاه  ــت جای ــه در حکوم ــا ک ــه تنه ــا ن ــا و اقلیت ه هــزاره ه

ــد.   ــتم ان ــورد س ــاکان م ــت ک ــرف دول ــه از ط ــد، بلک ندارن

ســعودی،  عربســتان  بخصــوص  عربــی،  هــای  کشــور 

ــه  ــت و همکاس ــد دوس ــران می خواهن ــی ای ــتان و حت پاکس

ــکا  ــبیه آمری ــت ش ــد حکوم ــا منی خواهن ــند، ام ــکا باش آمری

داشــته باشــند. 

واقعیــت امــر نیــز همیــن ســت کــه از نظــر ســکانداران 

کشــور هــای منطقــه، موجودیــت یــک نظــام مــردم ســاالر در 

بــا آن هــم مدتــی اســت کــه طــرح تشــکیل حکومــت موقــت 

باردیگــر بــر رس زبــان هــا افتــاده اســت. هرچنــد طالبــان بــه 

عنــوان مدعــی قــدرت، بصــورت روشــن ایــن مســئله را تاییــد 

حکومت موقت، مقدمه پیاده سازی الگوی نظام های منطقه یی 

مهدی بابک

کاتب هزاره 

بیــن  و  داخلــی  اجمــاع  یــک  در  پیــش  ســال  بیســت  نیــز  نســتان  فغا ا
ر  چهــا و  لــی  نتقا ا حکومــت  بعــدا   . د ا د تشــکیل  موقــت  حکومــت  لمللــی  ا
بــا  می کنــد.  بــه  تجر ن  شــهروندا مشــارکت  بــا  ا  ر بــی  نتخا ا حکومــت  دوره 
بــر  ردیگــر  با موقــت  حکومــت  تشــکیل  طــرح  کــه  اســت  مدتــی  هــم  آن 
ــدرت،  ق ــی  مدع ن  ــوا عن ــه  ب ــان  لب طا ــد  ــت. هرچن س ا ده  ــا فت ا ــا  ه ــان  ب ز ــر  س
بتــی  نیا صحبــت  مــا  ا  ، نکــرده ییــد  تا ا  ر مســئله  یــن  ا روشــن  بصــورت 
موضــوع  یــن  ا لبــان  طا ز  ا یندگــی  نما بــه  سیاســی  هــای  چهــره  و  گروه هــا 
ساســا  ا کــه  نیــم  بدا خوبســت  رو،  یــن  ا ز  ا اســت.  کــرده  پیچیــده  کمــی  ا  ر
ــت  ــکیل حکوم تش ــا  ب ــا  ی آ ــورد؟  ــی خ م آب  ــا  کج ز  ا ــت  موق ــت  ــرح حکوم ط
ــت؟  ــرح چیس ــن ط ی ا ــای  پیامد ه ــود؟  ش ــی  م ــم  ــتان خت نس فغا ا ــگ  ــت جن موق
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 بازی با اعداد              3215
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3110    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3385
شاه سفید را در خانه  c2 حرکت دهید. 

3414

جواب هدف         2863
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ثور
امروز صبح ممکن است عصبی باشید زیرا که تغییرات ناگهانی در محل کار و یا 
تعامل با شــرکای تجاری تان به وجود می آید. حتی اگر احساس می کنید که 

شرایط جدید برای شما ناعادالنه است.

جوزا
یکی از همکاران و یا دســتیارتان که با هم روی یک پروژه کار می کردید و به 
موفقیت رســیده اید ممکن است شایستگی قدردانی شما را داشته باشد. نباید 
در حال حاضر از چیزی دفاع کنید زیرا هر گونه بحث به مشــاجره و دعوا منجر 

می شود. 

سرطان
ممکن اســت توســط نگرش دوســتان تان سوپرایز شوید و شــما را نامید 
خواهند کرد. باید بیشــتر از هر روزی احتیــاط کنید. و تصمیمات مهم در 

ارتباط با ســرمایه گذاری ها نگیرید. 

اسد
به دلیل اشــتباه یکی از همکاران تان مجبور هســتید که سخت کار کنید. روز 
خوبی برای گرفتن تصمیمات مهم نمی باشد، زیرا که ممکن است از نظر فکری 

در بهترین حالت نباشید و در تمرکز کردن دچار مشکل شوید. 

سنبله
امروز ســتاره شناسان توصیه می کنند که هر گونه فعالیت و یا بحث های مهمی 
در ارتباط با زندگی حرفه ای و کســب و کارتان را به زمان دیگری موکول کنید. 

امشب شخصی از شما در خواست کمک می کند. 

حمل
ممکن اســت مود خوبی نداشته باشید و مشــکالتی در زندگی عاطفی تان به 
وجود بیاد. روابط با همکاران و شــرکای تجاری تان تنش زاست زیرا که همگی 

دچار سوتفاهم شده اید.

میزان
امروز تحت تاثیر قرار می گیرید و می خواهید که همه را مورد انتقاد سخت 
قرار دهید. ســعی کنید که این رفتارتان را کنترل کنید زیرا که با خشــم 
همکاران و دوســتان تان روبه رو خواهید شد. ممکن است مهمان هایی از 

خارج شهر داشته باشید. 

عقرب
به نظر می رسد که احساس خستگی می کنید و نباید کار کنید. سعی کنید 
کــه گرفتن تصمیمات مهم را به زمان دیگــری موکول کنید و فقط کارهای 
که اورژانسی هستند را انجام دهید. باید آرام باشید و بیشتر استراحت کنید. 

قوس
به دلیل برخی مشکالتی که در زندگی عاطفی تان پیش آمده نمی توانید به 
خوبی بر روی مسائل کاری تمرکز کنید. سعی کنی که هر تصمیم و یا بحث 

مهمی را به زمان دیگری موکول کنید. 

جدی
امروز صبح خوشــحال نیستید و ناراحت و آشفته هستید. احتماال هر گونه 
بحث با دوستان و یا خانواده به دعوا ختم می شود. باید آرام باشید و چیزی 

نگویید که بعدا پشیمان شوید.

دلو
امروز صبح ممکن است اخبار ناخوشایندی از یک شخص نزدیک دریافت کنید. 
نباید زیاد جدی بگیرید زیرا انقدر که فکر می کنید اخبار بدی نیست. از هر گونه 

بحث با شریک عاطفی و اعضای خانواده اجتناب کنید.

2864

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 21  کلمه: عالی 

رقص ـ رقــاص ـ قصر ـ 
صبر ـ صابر ـ باقر ـ قرب 
ـ قبر ـ ابر ـ بار ـ رب ـ 
قریب ـ بر ـ رقیب ـ برق 
ـ بــراق ـ بصیر ـ رای ـ 
تقرب  ـ  برای  ـ  یار  ـ  ریا 
ـ تبر ـ تبار ـ برات ـ تیر 

ـ تیار.
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محمد باقریان

حوت
نباید مســئولیت های زیادی را در محیط کاری و یا تجارت به عهده بگیرید، و 
از بیش از حد تالش فیزیکی و یا فکری خودداری کنید. ســعی کنید که بیشتر 

مواظب خودتان باشید و بیشتر استراحت کنید. 

 شطرنج                     3386

ا

آینده ـ ارشاد ـ بدگوهر ـ پزشــک ـ تحریک ـ ثمره ـ جرقه ـ چابک ـ 
حکیمان ـ خزان ـ ذاکر ـ دقیق ـ رهبر ـ زنبق ـ ژرفا ـ سیمرغ ـ شیفتگی 
ـ ضد ـ طولیاب ـ ظالمان ـ عــادل ـ غلتیدن ـ فوتبال ـ قلمکار ـ کمین 

ـ گورستان ـ لغتنامه ـ مغول ـ نهان پیکر ـ وقایه ـ هوشمندان ـ یاقوت.
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قـرار می گیـرد. در درون ایـن نظـام، همه ی خوشـی ها تحریم اسـت. فضای 

رسکـوب چنـان سـخت و شـدید اسـت کـه افـراد جامعـه منی تواننـد حـرف 

دل شـان را بـه راحتـی بـه همدیگـر بگوینـد. شـهروندان زیـر دسـت ایـن 

نظـام، حـق بهره منـد شـدن از خوشـی ها را نـدارد، در صورتـی که به سـمت 

خوشـی ها بـرود، بـا سـخت ترین صـورت ممکـن رسکوب می شـوند. خوشـی 

و شـادی بـه آرزوهـای رویایـی و دور از دسـرس تبدیـل می گـردد، چنانکـه 

افـراد و شـهروندان، غمـزده و نااُمیـد بـه آینـده نـگاه می کننـد، بـا دلهـره، 

نگرانـی و حـرت، رویاهای دور از دسـرس خود را بیـان می کنند. منونه ی 

از ایـن تـرس، حـرت و آرزوهـای محـال را در گفت وگـوی نـازش و عتیق دو 

تـا شـخصیت داسـتان می خوانیـم کـه:» عتیـق دسـت دراز می کنـد. نـازش 

مشـتاقانه دسـتش را می گیـرد و مدتـی نگـه مـی دارد. بی آنکـه دسـتش را 

رهـا کنـد، دور و بـرش را می پایـد تـا راحـت حرفـش را بزنـد. بعـد گلویـی 

صـاف می کنـد؛ امـا هیجانـش به قدری اسـت کـه صدایش بفهمـی نفهمی 

می لـرزد. »به نظرت روزی می رسـد که در کابل صدای موسـیقی بشـنویم؟« 

کسـی چـه می دانـد؟ پیرمـرد دسـت او را محکم تـر فشـار می دهـد، گـردن 

الغـرش هـم درازتـر می شود.»دوسـت دارم  ترانـه ای بشـنوم. بـه خیالـت هم 

منی رسـد کـه چقـدر دمل لک زده برای شـنیدن یـک ترانه؛ یک سـاز و آواز و 

صـدای تکان دهنـده ی کـه آن را بخوانـد. 

بـه نظـرت می شـود یـک روزـ یـا یـک شـبـ  رادیـو را روشـن کنیم و بشـنویم 

کـه گـروه نوازنده هـا بازهـم ترانـه ای را تـا آخـر اجـرا می کنند؟«)پرسـتوهای 

کابـل؛ صـص 100ـ 101(

    در درون ایـن نظـام رسکوب گـر، افـراد تـاش دارنـد کـه زندگـی را بـا 

ارزش هـای انسـانی یکجـا نگهدارند؛ اما سـتم و رسکوب چنان شـدید اسـت 

کـه همـه ی شـخصیت های بیرون از نظام کارشـان به انزوا، جنـون و نابودی 

کشـیده می شـود. زونیـرا و شـوهرش محسـن رمـت، عتیـق و زنـش مرت و 

نـازش از همیـن دسـته شـخصیت ها انـد. 

انسـانی چـون  ارزش هـای  بـا  را  زندگـی  کـه  پـا می زننـد  و  این هـا دسـت 

انسان دوسـتی، ایثـار و فـداکاری، دوست داشـن و همیـاری، حفـظ کننـد؛ 

امـا قـدرت نظـام رسکـوب گـر بیشـر از تـوان ایـن افـراد اسـت؛ رسانجـام 

همـه ی شـان بـه رسنوشـت سـخت و ویرانگـر گرفتـار می شـوند و متاشـی 

می گردنـد. در مقابـل ایـن شـخصیت ها، مـا بشـیر، عبدالجبار و میرزاشـاه 

قـرار دارنـد کـه هامهنـگ و هم فکـر نظـام انـد. ایـن دسـته، برخاف دسـته 

اول، زندگـی خـوب دارنـد و برای شـان آسـیب و گزنـدی منی رسـند؛ دلیلش 

هـم همنـوا بـودن بـا نظام اسـت.
    بـه صـورت کلـی در ایـن رمـان، مفاهیـم و شـخصیت ها در دو دسـته ی متضـاد 

کنارهـم چیـده شـده اسـت: یـک طـرف مفاهیـم انسـانی و شـخصیت های انسـان 

دوسـت بـا ویژگی هـای عشـق، ایثـار، نیکویی، دوسـتی و فـداکاری قـرار دارد و طرف 

دیگـر عنـارص ویرانگـر و خشـن بـا شـخصیت های تنـدرو کـه از زندگـی مـردم امیـد و 

ارزش هـا را می گیـرد و بـه جایـش یأس و رسخوردگـی، جنگ و جنون، انـزوا و نابودی 

را جاگزیـن می کنـد. بدتریـن سـتم در درون ایـن نظـام بـر زنان روا داشـته می شـود. 

    نکتـه پایانـی اینکـه بـا حاکمیـت چنیـن نظـام متامیت خـواه و رسکوب گـر، همـه ی 

زندگـی ویـران می شـود. هـم شـهر و سـیامی بیرونـی آن بـه قربسـتان و ویرانـه بـدل 

می گـردد و هـم، شـهروندان، ناامیـد، منـزوی، مجنـون و نابـود می شـود. چهـره ی 

حاکـم در ایـن وضعیـت تـرس و مـرگ اسـت. افسـوس مندانه کـه وضعیـت بـه جایـی 

می رسـد کـه هـر جانـداری جـان به لـب می رسـد و در دلهـره ی مرگ و زندگـی به رس 

می بـرد. چنانچـه در مـن بـه عمـق فاکـت اینگونـه اشـاه می شـود:» در افغانسـتان، 

چـه عضـوی قبیلـه ای باشـی و چه عضـوی از جانداران، چه چادر نشـین باشـی و چه 

متولـی مسـجد، هرگـز اطمینـان زنده مانـدن نـداری.«)ص 120(

    امیـدوارم کـه افغانسـتان دوبـاره به سـوی چنین فضای کشـنده پیش نـرود تا اینکه 

بازهم »پرسـتوهای کابل« پرپر نشـود. 

»بـا انگولـک کـردن حکم شـان بیـرون می رویم؛ من و تو. درسـت اسـت که 

منی شـود دسـت همدیگـر را بگیریـم؛ امـا کسـی جلـو مـا را منی گیـرد کـه 

دوشـادوش راه برویم.«

      زونیـرا رسی می جنباند.»دوسـت نـدارم بـی دل و دمـاغ برگـردم خانـه، 

بیهـوده خـراب  مـرا  روزی  کـه  اسـت  اوضـاع خیابان هـا طـوری  محسـن! 

می کنـد. منی توانـم باهراس هـا روبـه رو شـوم و طـوری گـردش کنـم کـه 

انـگار نـه انـگار. به عـاوه دمل منی خواهـد برقـع بزنـم. ایـن یکـی از همه ی 

بارهایـی کـه روی شـانه ی مـا گذاشـته اند، تحقیرآمیزتر اسـت. ایـن توهین 

بـه رشف آدمـی اسـت. ایـن کار صورتـم را حـذف می کنـد، هویتـم را از 

خـودم  دسـت کم  این جـا  می کنـد.  شـیء  بـه  تبدیـل  ومـرا  می بـرد  بیـن 

کـه  قاضـی سـابق،  و دوسـاله،  رمـت، سـی  زن محسـن  زونیـرا،  هسـتم؛ 

تاریک اندیشـان بـدون محاکمـه، بـدون پرداخـت خسـارت از کار اخراجش 

کـرده انـد؛ امـا بـا عزت نفس کافـی می توانم موهایم را شـانه کنـم و مراقب 

لبـاس پوشـیدنم باشـم. 

اگـر آن برقـع کوفتـی را بزنـم، دیگـر نـه انسـانم و نـه حیـوان؛ فقـط یـک 

لکـه ی ننـگ و مایـه آبروریـزی و بی حرمتی هسـتم که باید پنهانـش کرد.«) 

پرسـتوهای کابـل، ص 94(

     رمـان پرسـتوهای کابـل توسـط محمـد مولـی السـهول، افـر ارتـش 

الجزایـر بـا نام مسـتعار یاسـیمنا خرضا نوشـته شـده که مهـدی غربایی، به 

زبـان فارسـی ترجمـه کـرده اسـت. در ایـن داسـتان یکـی از هولناک تریـن 

دوره ی سـتم و خفقـان در کابـل، بـه روایـت کشـیده شـده اسـت. البتـه 

محتـوا و محـور روایـت داسـتان هامهنگـی و همخوانـی بسـیار نزدیـک بـا 

بخـش از تاریـخ گذشـته ی مـا دارد. تاریـخ که افـرادی زیـادی از آن تاریخ، 

تجربه هـای تلـخ و دردنـاک دارنـد و هنـوز هـم از یادنـربده انـد. ایـن مـن، 

آن  نابسـامانی های  از  بسـیاری  و  کنـد  بازخوانـی  را  تاریـخ  آن  می توانـد، 

تاریـخ را پیـش چشـم مـا بیـاورد. در روزگار کـه حافظـه ی جمعـی مـا بـه 

شـدت دچار فراموشـی و رسرسی شـدن گردیده، خوانش این رمان، نوعی 

نجـات حافظـه ی مـا از دسـت فراموشـی اسـت. 

     رمـان بیان گـر یـک وضعیـت اسـت؛ وضعیتی کـه از حاکمیـت یک نظام 

رسکوب گر ناشـی می شـود. 

مـی رود  جامعـه  افـراد  زندگـی  بـه رساغ  باریک بینانـه،  دیـد  بـا  نویسـنده 

کـردار  و  گفتـار  پنـدار،  قالـب  در  را  آدم هـا  درون  و  بیـرون  وضعیـت  و 

افـراد و مناسـبات  اینکـه  شـخصیت های داسـتان بیـان می کنـد. ضمـن 

شـان را بـه زیبایـی متـام بـه تصویـر می کشـد، چهـره ی ویـران و غـم زده ی 

بازتـاب می دهـد.  و  زره بیـن می گیـرد  زیـر  نیـز  را  شـهر 

نـربد زندگـی و مـرگ، ارزش هـای انسـانی و پدیده هـای ضد انسـانی، امید 

و یـأس، پویایـی و ایسـتایی، خوبـی و بـدی، سـیاهی و نـور را می تـوان در 

بسـر روایـت ایـن رمـان بازیافـت. کسـانی کـه تجربـه ی زندگـی در دوران 

آن حاکمیـت رسکوب گـر را دارنـد، ممکـن خوانـش ایـن مـن بـرای شـان 

انـدوه آور باشـد؛ امـا در هرصورتـش بـه خواندن مـی ارزد.

    فضـای خفقـان آور و حاکـم درایـن رمـان، برآینـد حاکمیـت یـک نظـام 

اسـت.  ایدولوژیـک  و  متامیت خـواه 

نظـام کـه پشـتوانه ی متـام رفتـار و کردارشـان را مقـدس و آسـامنی جلـوه 

می دهنـد. بـا تکیـه بـر این نـوع پشـتوانه، سـخت ترین برخـورد ورفتـار را با 

شـهروندان انجـام می دهنـد. نگاه  این نظام، بسـیار تندروانـه و تک منبعی 

است. 

نـگاه  انسـان ها  رفتـار  و  زندگـی  بـه  خودشـان،  عینـک  هـامن  از  فقـط 

می کننـد و هرکـس از آن عینـک بیـرون قـرار بگیـرد، مـورد فشـار و سـتم 

پرستوهای کابل؛ روایت جنگ و جنون
قـادری  حمیـرا  دکتـور  نوشـته ی  مسـجد  در  رقـص  کتـاب 
دیـروز دوشـنبه در تاالر مطبوعـات وزارت اطاعات و فرهنگ 

رومنایـی شـد.
ایـن کتـاب چندی قبل توسـط یکی از معتربترین انتشـارات 
بـا سـابقه ی بیشـر از دو صدسـال  آمریـکا، »هارپرکولینـز« 
نـر و چـاپ در نیویـارک به زبان انگلیسـی چاپ شـده بود. 
امـا پـس از مدتـی دیـروز رومنایی ایـن کتاب از سـوی وزارت 
ایـن  مطبوعـات  تـاالر  در  افغانسـتان  فرهنـگ  و  اطاعـات 
وزارت برگـزار و از حمیـرا قـادری نویسـنده کتـاب رقـص در 

مسـجد قدردانی شـد. 
در ایـن برنامـه محمـد طاهـر زهیر رسپرسـت وزارت اطاعات 
و فرهنـگ، عبداملنـان شـیوای رشق، معیـن وزارت اطاعات 
و فرهنـگ، صحـرا کریمـی رییـس افغـان فلـم، داوود ناجـی 
کتـاب  نویسـنده  قـادری  حمیـرا  و  امنیـت  شـورای  مشـاور 

سـخرنانی کردنـد.
برنامـه رومنایـی با سـخرنانی عبداملنان شـیوای رشق معین 
نراتـی وزارت اطاعـات و فرهنـگ آغـاز شـد. او گفـت: »در 
جامعـه ی کـه مردانـه زیسـن سـهل و زنانـه زیسـن بسـیار 
ارزشـمند  بسـیار  قـادری  حمیـر  دکتـور  کار  اسـت  دشـوار 
در  رقـص  داسـتان  کـه  کـرد  یـادآوری  رشق  آقـای  اسـت.« 
مسـجد روایتی از یک انسـان درمانده افغانسـتانی اسـت که 
تصمیـم می گیـرد در آمریـکا زندگـی کنـد؛ از میـز 20 دالری 
رشوع می کنـد و تابدین جـا و بـه ایـن چنین موفقیتی دسـت 
می یابـد. او هم چنیـن از وضعیـت امنیتـی اظهـار نارضایتـی 
کـرده و گفـت، نـام کتـاب یعنـی »رقـص در مسـجد« عنـوان 
بسـیار تکان دهنـده ای اسـت و از وقتـی که قرار شـد در تاالر 
ایـن وزارت برنامـه گرفتـه شـود مـدام بـه ایـن فکـر می کـردم 

کـه کـدام حادثـه ی رخ ندهـد.
سـخرنان بعـدی ایـن برنامـه داوود ناجـی بـود. او گفـت کـه 
برخـاف تعبیرهـای متفاوتـی کـه در مـورد کتـاب می شـود، 
شـده  گرفتـه  داسـتان  از  بخشـی  یـک  از  تنهـا  کتـاب  نـام 
اسـت: چندتـن از دخـران در مسـجد بـوده و یکـی از آن هـا 
می رقصیـده اسـت. طالبـان متوجـه ایـن موضـوع می شـوند 
و بـه داخـل مسـجد هجـوم می آورنـد. ایـن چنـد دخـر بهانه 
می آورنـد کـه یکـی از دخـران درس یـاد منی گرفـت و مـا 
لـت و کوبـش می کردیـم. این گونـه اسـت کـه طالبـان قانـع 
می شـوند.« ناجـی گفـت: »اگـر کتـاب هیچ چیـزی نداشـته 
باشـد، نشـان دادن همیـن بخـش از وضعیـت کافـی اسـت. 
در جامعـه ی کـه لـت و کـوب توجیـه و رقصیـدن گنـاه اسـت 

خـودش یـک دنیـا حـرف دارد.«
او از نقـاط قوت و ضعف داسـتان نیز سـخن گفـت: »از نقاط 
ضعـف این کـه در بخشـی از کتاب، سـیاهی های یـک مرد به 
همـه مـردان افغانسـتانی تعمیـم داده شـده و از نقـاط قـوت 
هـم این کـه قـادری توانسـته اسـت خودسانسـوری را کنـار 

گذاشـته و در کتـاب هـم خودش باشـد.« 
داوود ناجـی در بـاره اهمیـت نوشـن بـه زبان هـای دیگـر و 
اهمیـت ارتباطـات فرهنگـی نیـز پرداخـت. او اذعـان کرد که 
»عمیق تریـن رابطـه، رابطـه فرهنگـی اسـت و کتـاب یکـی از 
چیزهـای اسـت کـه چنیـن رابطه  هـای را مسـتحکم می کند. 
بـا نـر کتـاب در کشـورهای دیگـر اسـت کـه در دیـدگاه 
جهـان محـرم خواهیـم بـود.« او گفـت، »حمیـرا قـادری یک 
از  دور  مایـی  اسـت؛  داده  نشـان  بـه جهـان  مایـی جمعـی 

روابـط فـردی و سیاسـی.« 
فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  زهیـر رسپرسـت  طاهـر  محمـد 
کشـور نیـز در ایـن رومنایی سـخرنانی کـرد. او گفـت: »پدید 
آمـدن یـک اثـر در جامعـه ی فلـک زده مثـل افغانسـتان خـود 
یـک نعمـت اسـت.« آقـای زهیـر از میـزان مطالعـه ی جامعـه 
افغانسـتان گایه کرد و با ارجاع به تحقیق سـازمان یونسـکو 
گفـت: »رسانـه ی مطالعـه سـاالنه در افغانسـتان کمر از یک 
دقیقـه اسـت و در سـال، بـرای هـر صـد هـزار نفـر تنهـا یـک 

عنـوان جلـد کتـاب چـاپ می شـود.«
او در اخیـر یـادآوری کـرد کـه بـا ایـن وضعیـت، کشـور هیـچ 
وقـت بـه رفـاه نخواهـد رسـید و از همیـن رو متـام امکانـات و 
توانایی هـای خـود را در دسـرس نویسـندگان و هرنمنـدان 
قـرار داده ایـم تا شـاید از این وضعیت رهایـی یابیم. او گفت: 
»دروازه وزارت اطاعـات و فرهنـگ بـه روی همگـی باز اسـت 
از  و  بـه گرمـی فـرده  را  و مـا دسـت همـه ی نویسـندگان 

آثارشـان بـه خوبـی و نیکـی اسـتقبال می کنیـم.«
سـخرنان دیگـر ایـن برنامـه صحرا کریمـی رییس افغـان فلم 
بـود. او در مـورد کتـاب گفـت: »رقـص در مسـجد سـاختار 
تاریخ نگارانـه دارد و در واقـع نامـه ی بلنـدی اسـت از سـوی 
نویسـنده بـه پـرش.« او یادآوری کـرد که این قصـه در مورد 
مادرانـی اسـت کـه در وطـن زندگـی می کننـد. در اخیـر هم 
نامـه ی را خوانـد تقدیـم بـه نویسـنده و از او از بابـت نوشـن 
کتـاب سپاسـگزاری کـرد. او گفـت: »ادبیـات یـک رس زمیـن 

آبـروی یـک رس زمیـن اسـت و باید پاسـش داشـت.«
در اخیـر حمیـرا قـادری، نویسـنده کتـاب رقـص در مسـجد 
حـرف زد. او از سـختی های نوشـن ایـن رمـان گفـت و از 
این کـه پنـج سـال بـرای نوشـن ایـن کتـاب وقـت گذاشـته 
بـا  کتـاب  ایـن  نـر  راه  در  کـه  کـرد  یـادآوری  او  اسـت. 
مشـکاتی بسـیاری مواجـه بـوده و چاپـش هـم بـا تاخیـر رو 
بـرو بـوده اسـت. او گفـت: »در حالـی کـه بـا نـارش در سـال 
2018 قـرار داد شـده بـود، کتـاب در سـال 2020 چـاپ 
شـد.« نویسـنده از جمعیـت حـارض در مجلـس سپاسـگزاری 
کـرده و گفـت، خوشـحال اسـت که برخـاف انتظـار کتابش 

در افغانسـتان نیـز طرفـدار داشـته اسـت. 
گفتنـی اسـت کـه ایـن کتـاب تنهـا در آمریکا چاپ شـده و تا 
اکنـون در افغانسـتان اقبـال چـاپ نیافته اسـت. ایـن کتاب 
پـس از چـاپ توجه هـای بسـیاری را بـه خـودش جلـب کـرد. 
چنـدی بعـد از چـاپ ایـن کتـاب، نیویـورک تایمـز رقـص در 
مسـجد را در سـتونی به معرفی گرفته و بخشـی از فصل اول 
کتـاب را در آن گنجانیـده و نیـز در صفحـه ی دیگـرش نقدی 
مجـات  پرتیراژتریـن  از  یکـی  مـردم  مجلـه  نوشـت.  آن  بـر 
امریـکا رقـص در مسـجد را کتـاب هفتـه معرفـی کـرد و  »یـو 
اس ا تـودی« آن را در ردیـف چهـارم بعـد از کتـاب خاطـرات 
بـاراک اوبامـا رئیـس جمهـور سـابق آمریـکا بـه عنـوان یکـی 
از پنـج کتـاب برگزیـده کـه نبایـد از خواندنـش غافـل شـد، 

کرد. معرفـی 

بــه صــورت کلــی در ایــن رمــان، مفاهیــم و شــخصیت ها 
در دو دســته ی متضــاد کنارهــم چیــده شــده اســت: 
شــخصیت های  و  انســانی  مفاهیــم  طــرف  یــک 
ایثــار،  عشــق،  ویژگی هــای  بــا  دوســت  انســان 
ــر  ــرف دیگ ــرار دارد و ط ــداکاری ق ــتی و ف ــی، دوس نیکوی
عناصــر ویرانگــر و خشــن بــا شــخصیت های تنــدرو 
کــه از زندگــی مــردم امیــد و ارزش هــا را می گیــرد و 
بــه جایــش یــأس و ســرخوردگی، جنــگ و جنــون، 
انــزوا و نابــودی را جاگزیــن می کنــد. بدتریــن ســتم 
ایــن نظــام بــر زنــان روا داشــته می شــود.  در درون 

ادبیات
گزارش

کتاب »رقص در مسجد« 
در کابل رونمایی  شد 

غضنفر کاظمی



تینـس اوپن اسـرالیا زیر سـایه همه گیـری ویروس 

کرونا برگزار شـد.

خـری  سـایت های  ویـب  گـزارش  اسـاس  بـه 

مسـابقات جـام آزاد تینـس اسـرالیا فـردا برگـزار 

می شـود و ایـن مسـابقات دو هفتـه ادامـه خواهـد 

داشـت.

ورزشـکاران از رسارس دنیا در آن رشکت دارند و صد 

ها هزار متاشـاچی خواهد داشت.

رویـداد  تریـن  بلندپروازانـه  ایـن  می شـود  گفتـه 

در  کرونـا  ویـروس  همه گیـری  زمـان  از  ورزشـی 

جهان اسـت. اسـرالیا فقط به این دلیـل می تواند 

چنین مسـابقات را برگزار کند که سـختگیرانه ترین 

قرنطینـه را بـرای مهـار ویـروس کرونـا پشـت رس 

گذشـتانده اسـت.

مسابقاتجامآزادتینساسترالیابرگزارمیشود

ورزش
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مثبـت رس خـود را تـکان داد. بـا ایـن حـال، سـاعتی بعـد 

کاخ سـفید توضیـح داد کـه منظـور آقای بایدن غنی سـازی 

فراتـر از آنچـه در برجـام مجـاز شـمرده شـده بـوده اسـت.

پرسـش  بـه  پاسـخ  در  سـپس  امریـکا  جمهـور  رئیـس 

مجـری ایـن شـبکه کـه پرسـید:" یعنـی ایرانی هـا بایـد 

اول غنی سـازی اورانیـوم را کنـار بگذارنـد؟" بـه عالمت 

محمدجـواد ظریـف، وزیرخارجـه ایـران، می گویـد کشـورش درباره 

مفـاد برجـام دوبـاره مذاکـره نخواهـد کـرد و ایـن امریکاسـت کـه 

چـون یـک طرفـه از برجام خارج شـده بایـد اکنون بـه آن بازگردد. 

سـخنان آقـای ظریـف می توانـد پاسـخی بـه اظهـارات جـو بایدن، 

رشط  گفتـه  کـه  شـود  قلمـداد  امریـکا  جدیـد  جمهـوری  رئیـس 

اورانیـوم  بـه برجـام توقـف غنی سـازی  بازگشـت  بـرای  واشـنگنت 

فراتـر از حـد برجـام از سـوی ایـران اسـت.

گفتگـوی  یـک  در  فـروری   ۷ شـب،  یکشـنبه  کـه  ظریـف  آقـای 

پیشـنهاد  دربـاره  همچنیـن  بـود  کـرده  رشکـت  تلویزیونـی 

حضورعربسـتان در مذاکـرات جدیـد گـروه ۵+۱ بـا ایـران گفتـه 

تهـران قصـدی بـرای مذاکـره مجـدد بـر رس توافق هسـته ای سـال 

۲۰۱۵ )موسـوم بـه برجـام( نـدارد "کـه عربسـتان بخواهـد در آن 

حضـور یابـد یـا خیـر".

مدیریـت  گذشـته  سـال   ۸ در  کـه  ایـران  وزیرخارجـه  اظهـارات 

را  جهانـی  قـدرت   ۶ و  کشـورش  میـان  هسـته ای  مذاکـرات 

برعهـده داشـته، همزمـان بـا پخـش مصاحبـه جـو بایدن با شـبکه 

سـی بی اس امریـکا صـورت گرفـت کـه طـی آن رئیـس جمهـوری 

جدیـد ایـاالت متحـده دربـاره مسـایل مختلفـی از جملـه توافـق 

ایـران سـخن گفتـه اسـت. بـا  هسـته ای 

آقـای بایـدن در ایـن مصاحبـه کـه ضبـط شـده بـود در پاسـخ بـه 

ابتـدا  امریـکا  "آیـا  پرسـید  کـه  سـوال مجـری شـبکه سـی بی اس 

تحریم هـا را بـا هـدف برگردانـدن ایـران بـه میـز مذاکـره برخواهـد 

داشـت؟" گفـت: "نـه".

ظریف: بایدن فرصت دارد اظهارات خود را اصالح کند

کامبک زدن؛  تخصص جدید بارسلونا با رونالد کومان

آغــازمحاکمهنتانیاهوبهاتهام
فسادمالیورشوهخواری

تیمجوانانمیهنقهرمانلیگالفشهرکابلشد

امریکادوبارهبهشورایحقوقبشرسازمانمللمیپیوندد
ارسائیـل بـه عضویـت امریـکا در ایـن شـورا پایـان 

داده بـود.

ترامـپ در عیـن حـال عـدم متایـل این شـورا برای 

از جملـه دالیـل  را  اجـرای اصالحـات سـاختاری 

خـروج امریـکا از ایـن شـورا اعـالم کـرده بـود.

یکـی از مقامـات دولـت بایدن که نخواسـته اسـت 

نامـش فـاش شـود، بـه خرگـزاری آسوشـیتدپرس 

گفتـه کـه بـه بـاور دولـت جدیـد امریـکا بهریـن 

راه بـرای اجـرای اصالحـات در ایـن شـورا حضور و 

عضویـت در آن اسـت.

نوشـت:  مقـام  همیـن  از  نقـل  بـه  آسوشـیتدپرس 

»مـا می دانیـم کـه شـورای حقـوق بـر از ظرفیـت 

تبدیـل شـدن بـه یـک مجمـع مهـم در مبـارزه بـا 

اسـتبداد و بی عدالتـی در پهنـه جهـان برخـوردار 

اسـت.«

رای گیـری بـر رس عضویـت کشـورهای جدیـد در 

شـورای حقـوق بـر سـازمان ملـل در سـال جاری 

برگـزار خواهـد شـد. اعضا برای سـه سـال انتخاب 

می شـوند و هیـچ کشـوری منی توانـد بیـش از دو 

دوره پیوسـته در این شـورا عضویت داشـته باشـد.

ایـن شـورا کـه مرکـز آن در ژنـو اسـت، ۴۷ عضـو 

دارد و ترکیـب آن بـه گونـه ای تعییـن می شـود کـه 

منایندگانـی از همـه قاره هـا در آن حضـور داشـته 

. شند با

بازخواهـد  متحـد  ملـل  سـازمان  بـر  حقـوق 

گشـت.

خـر پیوسـنت مجـدد امریکا بـه شـورای حقوق 

خرگـزاری  توسـط  ابتـدا  ملـل  سـازمان  بـر 

سـال  سـه  بـود.  شـده  منتـر  آسوشـیتدپرس 

پیـش، دونالـد ترامـپ در اعـراض بـه برخـورد 

جانبدارانه این شـورا نسـبت بـه اقدامات دولت 

بنـا بـر اظهـارات یکـی از مقامـات دولـت بایدن امریـکا بر 

آن اسـت تـا مجـددا بـه شـورای حقـوق بـر سـازمان ملل 

بپیونـدد. ترامـپ سـه سـال پیـش در اعـراض بـه رویکـرد 

جانبدارانـه این شـورا علیـه ارسائیل به عضویـت امریکا در 

ایـن شـورا پایـان داده بود.

روز  امریـکا  متحـده  ایـاالت  دولـت  کـه  می شـود  گفتـه 

دوشـنبه هشـتم فـروری بـه عنـوان عضـو ناظر به شـورای 

مصـاف هـم رفتنـد و در پایـان تیـم جوانـان میهـن با 

یـک گـول به پیروزی رسـید و تیم یـورش بگرامی دوم 

و توحیـد مقـام سـوم این رقابت هـا را بدسـت آوردند.

فوتبـال  فدراسـیون  سـخنگوی  مشـعوف  فیـروز 

افغانسـتان دیـروز دوشـنبه بـه رادیـو آزادی گفـت 

رقابت هـای لیـگ الف شـهر کابـل کـه از تاریخ ۱۵ 

قـوس سـال جاری بـا حضـور ۱۴ تیـم در دو گروپ 

آغـاز شـده بـود امـروز خامتـه یافـت.

اقـای مشـعوف می گویـد در مرحلـه نیمـه نهایـی 

تیم هـای امیـد افغان و جوانان میهـن از گروپ الف 

و تیم هـای یـورش بگرامـی و توحیـد از گـروپ ب به 

دور نیمـه نهایی صعـود کردند.

بـه گفتـه آقـای مشـعوف در نهایـت دو تیـم جوانان 

میهـن و یـورش بگرامـی در فاینل ایـن رقابت ها به 

رشکـت مخابـرات بسـک، میلیون هـا یـورو رشـوه 

دریافـت کـرده اسـت. پرونـده فسـاد مالـی علیـه 

نتانیاهـو شـامل اظهـارات بیـش از ۳۰۰ شـاهد 

و شـاکی اسـت.

مصونیت سیاسی

ایـن  سیاسـتمداران  ارسائیـل،  قوانیـن  طبـق 

نیسـتند  برخـوردار  از مصونیـت سیاسـی  کشـور 

خـود  زمامـداری  دوره  در  حتـی  می تواننـد  و 

بـر اسـاس قوانیـن  مـورد محاکمـه قـرار گیرنـد. 

ارسائیـل بـه جریـان افتـادن پرونـده علیـه یکـی 

از سیاسـتمداران ایـن کشـور الزامـا اسـتعفای یـا 

برکنـاری آنـان را در پـی نـدارد. به رغـم آن ایـن 

نخسـتین بـار در تاریـخ ارسائیـل اسـت کـه یـک 

نخسـت وزیر ایـن کشـور در دوره زمامـداری خـود 

محاکمـه می شـود. یاریـف لویـن، رئیـس پارملان 

نتانیاهـو(  )حـزب  لیکـود  حـزب  از  ارسائیـل 

نتانیاهـو  افتـادن محاکمـه  تعویـق  بـه  خواسـتار 

تـا پـس از برگـزاری انتخابـات پارملانـی در ایـن 

در  پارملانـی  انتخابـات  اسـت.  شـده  کشـور 

ارسائیـل قـرار اسـت روز ۲۳ مـارچ برگـزار شـود. 

انتخابـات  ایـن چهارمیـن  کـه  شـد  یـادآور  بایـد 

گذشـته  سـال  دو  ظـرف  ارسائیـل  در  پارملانـی 

اسـت. لویـن اعـالم کـرده اسـت کـه در صـورت 

برگـزاری محاکمـه نتانیاهـو، این اقـدام به معنای 

در  انتخاباتـی  کارزار  در  قضاییـه  قـوه  دخالـت 

بـود. ارسائیـل خواهـد 

پـس از نـه مـاه وقفه، دادگاه رسـیدگی بـه پرونده 

نخسـت وزیر  نتانیاهـو،  بنیامیـن  مالـی  فسـاد 

اتهامـات  نتانیاهـو  کـرد.  کار  بـه  آغـاز  ارسائیـل 

وارده را "مضحـک" خوانـده و هـدف طرح آن ها از 

سـوی پولیـس و دادگسـری را "تضعیف موقعیت 

بررسـی  جلسـه  است.نخسـتین  دانسـته  خـود" 

پرونده فسـاد مالی بنیامین نتانیاهو روز دوشـنبه 

 ۷۱ نخسـت وزیر  شـد.  برگـزار  فـروری  هشـتم 

سـاله ارسائیـل در اظهارات خود در ایـن دادگاه، 

"مضحـک"  و  بی اسـاس  را  طرح شـده  اتهامـات 

خوانـد و رد کـرد. نتانیاهـو بـا ماسـک در جلسـه 

دادگاه حضـور یافـت و پـس از ۲۰ دقیقـه جلسـه 

دادگاه را تـرک کـرد. در کنـار در ورودی دادگاه، 

عـده ای علیـه نتانیاهـو دسـت به تظاهـرات زده و 

خواسـتار بازداشـت او شـده بودنـد.

رشـوه خواری  مالـی،  فسـاد  بـه  متهـم  نتانیاهـو 

و سوءاسـتفاده از اعتـاد عمومـی شـده اسـت. 

پرونـده ناظـر بـر فسـاد مالـی نتانیاهـو بـه سـال 

پرونـده  ایـن  بررسـی  می شـود.  مربـوط   ۲۰۱۹

بـه  امـا  شـود،  آغـاز   ۲۰۲۰ سـال  در  بـود  قـرار 

علـت شـیوع کرونـا بـه روز هشـتم فـروری سـال 

جـاری موکـول شـد. در ایـن پرونده، نخسـت وزیر 

شـامپانی  سـیگار،  دریافـت  بـه  متهـم  ارسائیـل 

ارزش  بـه  خـود  ثرومتنـد  دوسـتان  از  جواهـر  و 

۱۸۰ هـزار یـورو شـده اسـت. افـزون بـر آن گفتـه 

فعالیـت  بـا  ارتبـاط  در  نتانیاهـو  کـه  می شـود 

دفاعواینالدومازالیسون:همهاشتباهمیکنند

برابـر  لیورپـول  تحقیرآمیـز 1-4  باخـت  از  پـس 

پیـکان  تیـز  نـوک  آنفیلـد،  در  منچسرسـیتی 

انتقادات به سـوی آلیسـون، دروازه بان لیورپول، 

گرفتـه شـد امـا او مدافعانـی نیـز دارد.

پس از شکسـت سـنگین 4-1 لیورپول در خانه، 

بازیکنـان ایـن تیـم در معـرض انتفـادات تنـد و 

تیـزی قـرار گرفتنـد و در ایـن میـان منایـش پـر 

اشـتباه دروازه بـان رسخ ها بیشـرین سـهم را از 

برد. انتقـادات 

اسـتیو مـک منمـن، اسـطوره لیورپـول، ضمـن 

انتقـاد شـدید از منایـش آماتـوری ادیسـون در 

دیـدار برابـر منچسرسـیتی، اعتقـاد داشـت کـه 

دروازه بـان لیورپول"بدتریـن بـازی کـه تـا حـاال 

کسـی در لیـگ برتر دیده" را به منایش گذاشـته 

مدافـع  واینالـدوم،  جینـی  چنـد  هـر  اسـت. 

لیورپـول، بـا این حـرف موافق نیسـت و بـه دفاع 

از دروازه بـان تیـم خـود برخاسـته اسـت.

دروازه بـان برازیلـی لیورپـول دو گل از چهـار گل 

سـیتی را در ایـن بـازی بـه آنها تقدیـم کرد.

شکسـت برابـر سـیتی در آنفیلد، سـومین باخت 

پیاپـی خانگـی لیورپـول در این فصـل بود. 

شـاگردان پـپ گواردیـوال بـا پیـروزی در ایـن بـازی 

 10 ای  فاصلـه  کمـر،  بـازی  یـک  بـا  توانسـتند 

امتیـازی در صـدر جـدول بـا مدافع عنـوان قهرمانی 

کـه حـاال در آسـتانه از دسـت دادن رده چهـارم خود 

نیـز هسـت، ایجـاد کننـد.

مـک منمـن پـس از ایـن شکسـت سـنگین گفـت: 

"دروازه بـان احتاال بدترین بازی که تاکنون کسـی 

در لیـگ برتـر و در لیورپـول دیـده را ارائـه داد.

آنهـا نتیجـه را 1-1 کردنـدو بـه بـازی برگشـتند، امـا 

بعـد به شـکل غیر قابـل توضیحـی دروازه بـان بازی 

کلـات  هـا  ایـن  نریخـت،  دور  نـه  ریخـت،  دور  را 

اشـتباهی بودند، او با اشـتباهاتی کـه واقعا آماتوری 

بودنـد بـازی را از دسـت لیورپـول خـارج کـرد."

واینالـدوم، سـتاره رسخ هـا، امـا در دفـاع از الیسـون 

گفـت: "وقتـی فوتبال بـازی می کنی، همیشـه می 

دانـی کـه همـه مـی تواننـد اشـتباه کننـد. اگـر کل 

فصـل را در نظـر بگیریـد منـی دانم از چنـد بازیکن 

اشـتباه رس خواهـد زد.

و اگـر از طـرف دیگـر بـه ایـن قضیـه نـگاه کنیـد، 

الیسـون کلـی تـوپ را هـم برای مـا گرفته. همیشـه 

ممکـن اسـت این اتفاق بیافتـد و دروازه بان اشـتباه 

کنـد. بایـد فقط سـعی کنیـد در بازی بعـدی اوضاع 

را درسـت کنیـد.

ما بیشـر از این نا امید شـدیم که نتوانسـتیم نتیجه 

را بـرای او تغییر دهیم. 

شـا فقـط ببینیـد از زمانـی کـه او در لیورپـول بوده 

در چنـد بـازی مـا را نجـات داده و چـه تـوپ هایی را 

گرفتـه. او برای ما چندین قهرمانی بـه ارمغان آورده. 

سـخت بـود کـه نتوانسـتیم اوضـاع را بـرای او تغییـر 

دهیم."

کرونا؛آفریقایجنوبیتزریقواکسین
آسترازنیکا-آکسفوردرامتوقفکرد

عمومـی تهیـه و توزیـع خواهـد کـرد. دکـر شـبیر 
مهـدی، رئیـس ایـن مطالعه هـم گفته: "متاسـفانه، 
ابتـالی  مـوارد  مقابـل  در  زنیـکا  آسـرا  واکسـین 
حـال  ایـن  بـا  نـدارد".  کارآیـی  مالیـم  و  متوسـط 
واکسـین  اثربخشـی  دربـاره  تحقیـق  ایـن  او گفتـه 
تولیـدی رشکـت آسـرازنیکا و دانشـگاه آکسـفورد، 
بـروی مـوارد جـدی ابتـال مترکـز نداشـته چـرا کـه 
رشکت کننـدگان در آن اغلـب از گروهـی با میانگین 
از  گیلـرت،  سـارا  دکـر  بوده انـد.  متوسـط  سـنی 
دانشـمندان ارشـد پـروژه سـاخت ایـن واکسـین در 
دانشـگاه آکسـفورد گفتـه بـا این حال این واکسـین 
بایـد در برابـر مـوارد حـاد و جـدی ابتـال محافظـت 
ایجـاد کنـد. او گفتـه تیم تهیه واکسـین آسـرازنیکا 
و آکسـفورد بـه زودی بـرای ارایـه نسـخه جدیـد این 
آفریقـای  یافتـه  جهـش  گونـه  روی  کـه  واکسـین 
جنوبـی هـم اثر داشـته باشـد، اقـدام خواهنـد کرد. 
کارشناسـان می گوینـد چنانچه الزم باشـد می توان 
ظـرف چنـد هفته یـا چند ماه واکسـین های فعلی را 
بـرای اثربخشـی بیشـر یـا موثـر در برابـر گونه های 
جهـش یافتـه، دسـتکاری و ارتقـاء داد. نتایـج اولیه 
تحقیقـات نشـان می دهـد کـه واکسـین مدرنـا در 
برابـر گونـه جهش یافتـه آفریقای جنوبی موثر اسـت 
هـر چنـد آسـرازنیکا اعالم کـرده واکسـین تولید آن 
بـر گونـه جهش یافتـه بریتانیایی بهر اثـر دارد. این 
تحقیقـات کـه نتایـج آنهـا هنـوز تاییـد نهایی نشـده 
متامـی  برابـر  در  فایـزر  واکسـین  کـه  داده  نشـان 

گونه هـای جدیـد جهـش یافتـه اثربخـش اسـت.

پـس از آن کـه نتایـج اولیـه یـک تحقیـق نشـان داد 
گونـه  بـروی  آسرازنیکا-آکسـفورد  واکسـین  کـه 
جهـش یافتـه ویـروس کرونـا در آفریقای جنوبـی "اثر 
چندانـی" نـدارد، دولـت ایـن کشـور تزریـق همگانی 
گفتـه  و  کـرد  متوقـف  را  بریتانیایـی  واکسـین  ایـن 

نهایـی تحقیقـات خواهـد شـد. نتایـج  منتظـر 
ویـروس  جهش یافتـه  گونـه  می گوینـد  دانشـمندان 
درصـد   ۹۰ مسـئول  آفریقای جنوبـی،  در  کرونـا 
نتایـج  و  اسـت  کشـور  ایـن  در  فعلـی  آلودگی هـای 
اولیـه تحقیقـی کـه روی ۲۰۰۰ نفـر در ایـن کشـور 
صـورت گرفتـه نشـان داده واکسـین آسـرزنیکا "اثـر 
حداقلـی" روی مبتالیـان مالیـم و متوسـط کووید۱۹ 
داشـته اسـت. آفریقـای جنوبی حـدود ۱ میلیون دوز 
واکسـین آسـرا زنیـکا خریـداری کـرده و بنـا داشـت 
واکسیناسـیون عمومـی را از هفتـه آینـده آغـاز کنـد.

اسـت  اولیـه  مراحـل  در  تحقیـق  ایـن  نتایـج  البتـه 
امـا همسـو بـا سـایر مطالعاتـی اسـت کـه اثربخشـی 
واکسـین آسـرازنیکا بروی گونـه جهش یافته افریقای 
جنوبـی را در مقایسـه بـا دو واکسـین دیگـر، یعنـی 
فایـزر و مدرنـا، بـه طـرز قابـل توجهـی کمـر نشـان 
آفریقـای  داده بودنـد. زولـی مکهیـزه، وزیـر صحـت 
خـری  کنفرانـس  یـک  در  یکشـنبه  روز  جنوبـی 
آنالیـن گفـت دولـت منتظـر نتایج نهایی ایـن تحقیق 
واکسـین  ایـن  از  اسـتفاده  دربـاره  تـا  مانـد  خواهـد 
تصمیم گیـری کنـد. او گفتـه تا زمان مشـخص شـدن 
تولیـد  واکسـین های  دولـت  تحقیـق،  ایـن  نتیجـه 
رشکـت فایزر و جانسـون اند جانسـون را بـرای تزریق 

واکنش زیدان به شایعه استعفا از هدایت رئال

احمدشاهقهرمانجام
کشتیمحلیهراتشد

اداره ورزش هـرات دیـروز دوشـنبه به رادیـو آزادی گفت 

ابتـکار فدراسـیون کشـتی  بـه  ایـن رقابت هـا کـه  در 

محلـی و بلکـورش ۲۰ روز قبـل آغـاز شـده بـود ۱۳۰ 

پهلـوان از باشـگاه های فعال در دو کتگـوری وزنی ۸۵ 

و آزاد اشـراک کـرده بودنـد امـروز بـه پایـان رسـید.

بـه گفتـه آقـای ضیـا پهلـوان احمـد شـاه از باشـگاه 

نظـرگاه در وزن ۸۵ کیلوگـرام موفـق بـه کسـب لقـب 

قهرمانـی جـام قهرمانان سـال ۱۳۹۹ در وزن ۸۵ کیلو 

و آزاد را بدسـت آورد.

پهلـوان محمـد نـادر صوفـی زاده از باشـگاه اتحـاد در 

وزن آزاد مقـام دوم را کسـب کـرد.
جـام قهرمانان کشـتی محلـی سـال ۱۳۹۹ هرات به 

پایـان رسـید. ضیاالحـق ضیـا مدیـر فنی و مسـلکی 

زین الدین زیدان حارض نشـد در مورد فصل آینده شـفاف سـازی کند ولی تاکید کرد که اسـتعفا 

نخواهـد کـرد. رئـال مادرید فـردا در غیاب انبوهی از بازیکنان بزرگـش باید به مصاف ختافه برود. 

دسـت زیـن الدیـن زیدان بـرای این بازی خسـاس خالی اسـت ولی رسمربی فرانسـوی تیمش را 

آمـاده و بـا انگیزه می بیند. 

رئـال پـس از برتـری در زمیـن اوئسـکا و بـرای باقـی مانـدن در کـورس قهرمانی بایـد بازی فـردا را 

پیروز شـود. 

سـتاره رئـال در بـازی قبلـی رافـا واران بـود کـه هـر دو گل تیمـش را زد. زیـدان در مـورد مدافـع 

فرانسـوی گفـت:» از 18 سـالگی کـه بـه رئال پیوسـت، قابلیـت هایش را ثابـت کرده اسـت. واران 

همیشـه نشـان داده اسـت کـه چـه بازیکـن بزرگی اسـت و چـه توانایـی هایـی دارد.«

جراحـی رسخیـو رامـوس:» هیچکس به تعهد و تعصب رسخیو راموس تردید نـدارد. او مصدوم بود 

و چـاره ای جـز جراحـی نداشـت.« ماندن تا پایان قـرارداد در رئال:» ببینیم چه خواهد شـد. برای 

مـن، مهمـر از هـر چیـزی کار روزانـه اسـت و روز بـه روز پیش خواهیـم رفت. چرا باید این مسـاله 

مـرا نگـران کنـد؟ چـرا باید اسـتعفا کنـم وقتی در حـال انجام کاری هسـتم کـه دوسـت دارم؟ در 

زندگـی روزهـای خـوب و بـد داریـد و در رئال همـه می دانند که بایـد مبارزه کـرد و جنگید. اینجا 

همیشـه تغییـر و تحـوالت بوده ولی من به اسـتعفا فکـر منی کنم.«

ختافـه تیمـی خشـن بـا تعـداد خطاهای بـاال :» ایـن موضوع مـرا نگران منـی کنـد. ختافه تیمی 

جنگجـو و رسسـخت اسـت و قطعـا بـازی سـختی خواهـد بود. بـازی برابر ختافه همیشـه سـخت 

اسـت. اینجـا در اسـپانیا یـک تیـم دسـته دومی هم مـی تواند شـا را بـه دردرس بینـدازد.«

اسـتفاده از بازیکنـان تیـم دوم و جوانـان بـرای بـازی فـردا:» آنهـا بـه خوبـی متریـن کرده انـد و از 

رشایـط شـان رضایـت دارم. واضـح اسـت کـه بسـیار هـم بـا انگیـزه اند.«

زیـدان مربـی رئـال در فصـل آینـده:» از االن چیزی منی توان گفت. منی دانم چـه رخ خواهد داد 

و در حـال حـارض بـه چیـزی جز بـازی فردا فکر منی کنم. همه فکر و ذکرم ختافه شـده اسـت.«

بارسـا در یـک هشـتم نهایـی کوپـا دل ری برابـر رایـو نیـز ابتدا یک 

گل عقب افتاد ولی سـپس دی یونگ و لیونل مسـی دو گل زدند و 

باشـگاه کاتـاالن پیروز شـد. کامبک بعـدی برابر چـه تیمی خواهد 

بود؟

خامتـه دادند.

سـپس بارسـا در سـن مامس ابتدا با گل اینیاکی ویلیامز از 

بیلبائـو عقـب افتاد ولـی گل پدری و دبل لیونل مسـی ورق 

را برگرداند و بارسـا در نهایت 2-3 برنده شـد.

کامبـک بارسـا در بـازی شـب گذشـته برابـر بتیـس در فصل جاری سـابقه 

داشـت و بـه تخصـص ایـن تیـم تحـت هدایـت رونالـد کومـان تبدیل شـده 

اسـت. به نقل از دیاریو اسـپورت، بارسلونا شب گذشته توانست رئال بتیس 

را در ورزشـگاه بنیتـو ویاماریـن شکسـت دهـد. در این بازی بارسـا ابتدا گل 

اول را دریافـت کـرد ولـی بـا ورود لیونـل مسـی بـه زمیـن از دقیقـه 56، ورق 

برگشـت و ایـن بازیکن خیلـی زود گل تسـاوی را زد.

سـپس گل به خودی ویکتور روئیز مدافع بتیس حسـاب کار را 1-2 کرد اما 

خود این بازیکن توانست با رضبه رس کار را برابر کند. در نهایت گل دقیقه 

87 فرانسیسـکو ترینکائـو برتـری را به نام بارسـا ثبت کرد تـا کامبکی دیگر 

بـرای آبی اناری هـا رقم بخورد.

بارسـا کـه نامـش در سـال های اخیـر با کامبک خـوردن گره خـورده، فصل 

جـاری بـا رونالد کومان توانسـت در 5 بازی بازی باختـه را با برد عوض کند.

بـا هدایـت مـرد هالندی هر اتفاقی بـرای بارسـا در فصل جاری رقـم خورده 

اسـت. از شکسـت در زمیـن حریفانـی ضعیـف گرفتـه تـا کامبـک هـای به 

یادماندنـی. بارسـا بـه خصـوص بـا رشوع سـال میـالدی، جدیـد اوج گرفته 

است.

جدای از بازی شـب گذشـته برابر بتیس، بارسـا چهارشـنبه هفته پیش در 

زمیـن گرانـادا در یـک چهارم نهایی کوپـا دل ری نیز تا دقیقـه 88 با دو گل 

از میزبانـش عقـب بـود امـا توانسـت دو گل بزنـد و کار را بـه دو وقـت اضافه 

بکشـاند. بارسـا سـپس سـه گل دیگر زد و در نهایت بازی را 3-5 برنده شـد.

اولین کامبک زدن بارسـا برابر سوسـیداد بود. آبی اناری ها در نوکمپ ابتدا 

یـک گل دریافـت کردنـد ولـی سـپس دو گل زدنـد و بـازی را بـه سـود خود 
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 امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری کشـور از موجودیـت فسـاد در گمـرک کابـل بـه 

شـدت انتقـاده کـرده و گفتـه کـه بـه زودی در ایـن زمینـه اقـدام خواهد شـد.

آقـای صالـح، روز دوشـنبه )20 دلـو( در گزارش جلسـه شـش و نیم خود گفتـه:« گمرک کابل 

متأسـفانه نه تنهـا کـه اصالح نشـده؛ تنها در فسـاد تاکتیک های خـود را تغییـر داده اند«.

وی تاکیـد کـرده:« اکنـون مسـئله از ایـن بـه بعـد بـا توصیـه حـل منی گـردد؛ منتظر اقـدام ما 

باشید«.

معـاون اول ریاسـت جمهـوری همچنـان گفتـه:«از ریاسـت مبـارزه با جرائم سـنگین بـرای کار 

شـدید انفـاذ قانـون در مهـار فسـاد در گمـرک میـدان هوایـی کابل ابـراز سـپاس می کنم«.

پیـش از ایـن گزارش هایـی وجـود داشـت کـه از میـدان هوایـی کابـل، پـول و طـال بـه گونـه 

قاچاقچـی بـه خـارج از کشـور انتقـال داده می شـود.

معـاون اول ریاسـت جمهـوری در بخـش دیگـری از گـزارش خـود گفتـه:« یکـی از باج گیـران 

از  سـمیر  دارد.  مغـازه  بـاب  یـک  نیـز  شـهرنو  در  باج گیـری  مـدرک  از  کـه  سـمیر  اسـم  بـه 

دست فروشـان و کراچـی داران ناحیـه اول اخـاذی می کـرد. مدتی اسـت که فراری اسـت و از 

سـوی نهادهـای امنیتـی تحـت تعقیـب و پیگـرد اسـت«.

آقـای صالـح گفتـه:« درنتیجـه فتنـه انگیـزی ایـن فـرد 11 تـن از منسـوبین شـاروالی کابـل 

زخمـی شـده اسـت؛ اگر سـمیر نـام، خود را بـه پولیس تسـلیم نکند، مغـازه شـهرنو او زیر نظر 

هیئـت بازشـده و از پـول فـروش آن منسـوبین شـاروالی کـه زخمی انـد تـداوی خواهند شـد«.

وی همچنـان گفتـه کـه دلیـل وقـوع چنـد مـورد دزدی در ولسـوالی بگرامـی کابـل بررسـی 

گردیـد و بـرای پولیـس امکانـات الزم، بسـیج و فراهـم گردیـد تا قضیـه را تا کمـر از یک هفته 

حـل مناید.

معاون اول ریاسـت جمهوری بیان داشـت که در 24 سـاعت گذشـته رصف یک موتر در کابل 

دزدی شـده اسـت که اوسـط آن در کابل روزانه 4 عراده بود. 

 مناینـدگان در واکنـش بـه اعتصـاب رسارسی رصافـان بخاطـر 

احمـدی  اجمـل  کـه  می گوینـد  مرکـزی  بانـک  مقـررات جدیـد 

رسپرسـت رد شـده ایـن بانـک مشـکل عقلـی دارد و امضایـش 

اسـت. بی اعتبـار 

مناینـدگان در نشسـت دیـروز دوشـنبه )20 دلـو( مجلـس تاکید 

تغییـر  خصـوص  در  مرکـزی  بانـک  جدیـد  مقـررات  کـه  کردنـد 

شـخصیت حقوقـی رصافی هـا بـه رشکـت تجارتـی در افغانسـتان 

قابـل تطبیـق نیسـت.

گل احمـد نـورزاد یـک عضـو مجلـس در ایـن خصـوص گفـت که 

مقـررات جدیـد بانـک مرکـزی بـه هیـچ وجـه قابـل قبـول و قابـل 

تطبیـق بـرای رصافـان نیسـت؛ زیـرا رصافـان رشایـط سـختی در 

افغانسـتان دارنـد و نبایـد وضعیـت بـر آنـان تنگ تـر شـود.

بـه گفتـه او، بانـک مرکـزی می خواهـد کـه قوانیـن اروپـا و امریکا 

در افغانسـتان تطبیـق کنـد؛ درحالی کـه در اینجـا رصافان برای 

زنـده مانـدن خود تـالش دارند.

بـه  اشـاره  بـا  هـم  مجلـس  عضـو  دیگـر  آخنـدزاده  شـیرمحمد 

اعتصـاب رصافـان گفت که افغانسـتان در وضعیتی قـرار دارد که 

اگـر امریـکا کمـک نکنـد سـقوط خواهـد کـرد؛ امـا بانـک مرکزی 

رشایـط اروپـا و امریـکا را بـر رصافـان تطبیـق می کنـد.

کریـم اتـل دیگـر عضـو مجلـس هـم گفـت کـه اگـر بـه مشـکالت 

رصافـان توجـه نشـود آنـان رسمایـه خـود را از افغانسـتان بیـرون 

خواهنـد کـرد.

و مشـکل  اسـت  دیوانـه  مرکـزی  بانـک  او، رسپرسـت  گفتـه  بـه 

عصبـی و عقلـی دارد؛ زیـرا در دیگـر کشـورها حکومـت از رسمایه 

گـذاران حامیـت می کنند ولی در افغانسـتان دولـت چوب گرفته 

از پشـت آنان مـی دود.

بـا ایـن وجـود، محمـد میـرزا کتـوازی معـاون نخسـت مجلس هم 

بـا اشـاره بـه مسـدود بـودن رصافی هـا در رسارس کشـور گفت که 

امضـای رییـس بانک مرکزی رسـمیت ندارد؛ زیـرا او رد صالحیت 

شـده مجلـس اسـت و بر بنیاد قانـون حق نـدارد در بانک مرکزی 

ریاسـت کند.

بـه گفتـه او، متـام مکاتیـب و برنامه هـای آقای احمـدی در بانک 

و  نـدارد  قانونـی  او صالحیـت  زیـرا  متوقـف شـود  بایـد  مرکـزی 

رییـس جمهـور غنـی بایـد شـخصی دیگـری را به جای او و سـایر 

نامزدانـی کـه از سـوی مجلـس رد صالحیـت شـده اند، معرفـی 

. کند

ایـن در حالـی اسـت کـه اجمـل احمـدی نامـزد بانـک مرکـزی 

حـدود دو مـاه پیـش از سـوی مجلـس رد صالحیـت شـد؛ امـا از 

آنجـای کـه او روابـط نزدیـک بـا رسان حکومـت دارد بـه طـور غیر 

قانونـی بـه وظیفـه خـود در ایـن بانـک ادامـه می دهـد. 

ریاسـت  دوم  معـاون  رسوردانـش   

بـه  قبـل  کـه هفتـه  بـا هیـات  جمهـوری 

ولسـوالی بهسـود والیـت میـدان وردک بـرای بررسـی 

قضیـه شـلیک پولیس بـر گردهامیی مردم آن ولسـوالی 

کـرد. دیـدار  بودنـد،  رفتـه 

دفـر مطبوعاتی معاون دوم ریاسـت جمهوری دوشـنبه 

20 دلـو بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه اسـت که ایـن هیات 

در مـورد پیرفـت بررسـی های قضیه بهسـود بـه معاون 

رئیـس جمهور معلومات داده اسـت.

در این دیدار آقایان احمد حسـین سنگردوسـت مشـاور 

حسـینعلی  جعفـری،  احمـد  حاجـی  جمهـور،  رییـس 

بلیـغ و حسـن رسـولی از وکالی شـورای والیتـی میدان 

وردک، احمـد علـی راشـد مشـاور والـی میـدان وردک، 

حاجـی علیـزاده، میرحسـین محمـدی، محمد محسـن 

وحـدت و حاجـی قومنـدان گل حیـدری از متنفذان آن 

والیـت حضور داشـتند.

از  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور 

بـر  وی  کـرد.  قدردانـی  ابـراز  هیـات  ایـن  تالش هـای 

حـل مسـاملت آمیز قضیـه بهسـود تاکیـد کـرد و گفـت 

واکسـین  کـه  می گویـد  کشـور  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

دفاعـی،  و  امنیتـی  نیروهـای  بـه  اول  مرحلـه  در  کرونـا 

پرسـونل طبـی افغانسـتان و سـایر اقشـاری کـه در صـف 

مقـدم مبـارزه بـا ایـن ویـروس قـرار دارنـد، تطبیـق گردد.

ارگ ریاسـت جمهـوری در اعالمیـه ای گفتـه کـه دولـت 

هـزار   500 محمولـه  از  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 

دوز واکسـین کرونـا کمـک جمهـوری هنـد کـه صبـح روز 

یکشـنبه )19 دلـو( بـه میـدان هوایـی بیـن املللـی حامد 

می کنـد. سپاسـگزاری  رسـید،  کـرزی 

در اعالمیـه آمده:«رئیـس جمهـور غنی، از کمـک به موقع 

حکومـت و مـردم هنـد بـه منایندگـی از حکومـت و مـردم 

افغانسـتان، ابـراز امتنـان مـی مناید«.

افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری  افزوده:«رئیـس  اعالمیـه 

ایـن  کـه  اسـت  داده  هدایـت  عامـه  صحـت  وزارت  بـه 

واکسـین ها در مرحلـه اول بـه نیروهـای قهرمـان امنیتـی 

و دفاعـی، پرسـونل طبـی افغانسـتان و سـایر اقشـاری که 

در صـف مقـدم مبـارزه بـا این ویروس قـرار دارنـد، تطبیق 

گـردد«.

روز  کرونـا،  واکسـین  اولیـن محمولـه  کـه  اسـت  گفتنـی 

گذشـته از هنـد بـه افغانسـتان رسـید. وزارت صحت گفته 

کـه ایـن محمولـه، حـاوی 500 هـزار دوز واکسـین، را روز 

یکشـنبه دریافـت کـرده اسـت.

کوویشـیلد  واکسـین؛  نـوع  دو  از  هنـد  حـارض  حـال  در 

سـاخته اکسـفورد بریتانیـا و رشکـت سـوئدی آسـرازنکا و 

کوواکسـین کـه تولیـِد رشکـت دواسـازی هنـدی بهـارات 

بایوتـک اسـت بـرای شـهروندان خـود اسـتفاده می کنـد.

واکسـن آسـرازنکا در بسـیاری از کشـورهای جهـان تایید 

شـده امـا واکسـین سـاخت هنـد هنـوز در مرحلـه سـوم 

و آخریـن آزمایشـش ا سـت. سـازمان نظـارت و کنـرل بـر 

داروهـای هنـد بـه ایـن واکسـین مجـوز اضطـراری داده؛ 

اقدامـی کـه بـا انتقادهایـی روبـرو شـد.

بهداشـت  سـازمان  کـه  می گویـد  کشـور  صحـت  وزارت 

واکسـین  ایـن  مـورد  در  زودی  بـه  کـرده  وعـده  جهانـی 

می کنـد. اعـالم  را  تصمیمـش 

در  می گویـد  صحـت  وزارت  رسپرسـت  مجـروح،  وحیـد 

صـورت تاییـد سـازمان بهداشـت جهانی، واکسـن کمکی 

هنـد بـرای 250 هـزار نفـر در نظـر گرفته شـده و نخسـت 

بـرای کارکنـان صحـی تطبیـق خواهـد شـد.

رسپرسـت وزارت صحـت کشـور پیـش از ایـن گفتـه بـود 

کـه ایـن کشـور برای 60 درصـد جمعیتش واکسـین کرونا 

در نظـر گرفتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه بر اسـاس 

معلومـات وزارت صحـت عامـه، 55 هـزار و 359 نفـر در 

افغانسـتان بـه ویروس کرونـا مبتال شـده اند و از این میان 

2 هـزار و 413 نفـر جـان باخته انـد.

وزارت صحـت عامـه تاییـد کـرده که آمـار واقعـی مبتالیان 

و جـان باختـگان کوویـد 19 در کشـور خیلـی بیشـر از 

آمار رسـمی اسـت. 

هشدار صالح به گمرگ کابل؛ منتظر اقدام ما باشید

رییس جمهور: 
واکسین کرونا در مرحله اول به 

نیروهای امنیتی و پرسونل طبی 
تطبیق گردد

واکنش نمایندگان به اعتصاب صرافان؛
 امضای سرپرست بانک مرکزی بی اعتبار است

باشـد. شـده  انجـام  عادالنـه  بایـد  بررسـی ها 

اعضـای ایـن نشسـت تالش هـا و پیگیری هـای مـداوم 

معـاون رئیـس جمهـور در حـل قضایـای بغرنج سیاسـی 

و اجتامعـی، درخـور تحسـین توصیـف کـرده از آن قـدر 

دانـی کردنـد و همچنیـن از جانـب رئیـس جمهـور نیـز 

خواهـان رسـیدگی عادالنـه بـه قضیه بهسـود شـدند.

دیدار معاون دوم رئیس جمهور با هیات اعزامی بهسود


