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 درخواست برای اعالم همه گیری 
قارچ سیاه در هند

شورای امنیت: اسرائیل و 
فلسطینی ها به آتش بس پایبند 

باشند 
 افزایـش موارد ابتال به موکورمایکوزیس سـبب شـده دولت 
مرکـزی از ۲۹ ایالـت هنـد بخواهد اعالم همه گیـری کنند. 
بـه گـزارش سـوتیک بیـواس، گزارشـگر هنـد بی بی سـی، 
بخش هایـی کـه بـه تازگـی در برخـی شـفاخانه ها بـه ایـن 

بیمـاری اختصاص  ...

 شـورای امنیـت سـازمان ملل خواسـتار کمـک اعضای 
این سـازمان به مردم فلسـطین شـد. ۱5 عضو شـورای 
امنیـت بـا صـدور بیانیـه ای از اسـرائیل و فلسـطینی ها 
آتش بـس  بـه  را  کامـل« خـود  »پایبنـدی  خواسـتند 

نشـان دهند.  ...

طالبان تمایل به حل دیپلماتیک 
  جنگ در افغانستان ندارند

4

 چرا آفرینش هنر با کودکان 
مهم است

مسابقات یوروویژن؛ ایتالیا اول 
و فرانسه دوم شد 

هنری

چگونه حوادث خونین 
به فراموشی سپرده می 

شود؟ 

اجماع ملی و صِف واحد 
جمهوریت 

جنگ روانی، ترفند جدید 
تروریستان در مهار نیروهای 

امنیتی 

3
3

۲

سرمقاله

 محمد هدایت
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درصفحه۲

دیوید پتریوس: 



 

طالبان تمایل به حل دیپلماتیک جنگ 
در افغانستان ندارند

بـه  ایتـاف  نیروهـای  پیشـین   دیویـد پرتیـوس، فرمانـده 

رهـری امریـکا در افغانسـتان می گویـد کـه گـروه طالبـان 

پایـداری کـه  و  تاییـد  قابـل  توافـق معنـی دار،  بـه  متایـل 

منجـر بـه نوعـی تقسـیم قـدرت و حـل دپلوماتیـک شـود، 

ندارنـد.

ایـن جـرال متقاعـد روز شـنبه )اول جـوزا( در مصاحبـه 

کـه  را  آنچـه  هـر  طالبـان  کـه  گفتـه  امریـکا  صـدای  بـا 

می خواسـتند از مذاکـرات به دسـت آوردنـد؛ آزادی رهران 

اکنـون  و  افغانسـتان  زندان هـای  از  جنگجویان شـان  و 

خارجـی. نیروهـای  خـروج 

آقـای پرتیـوس همچنیـن پس از خـروج نیروهـای خارجی، 

اوضـاع  بـه  مشـخص  کـه  داخلـی  جنـگ  نـوع  یـک  از 

داد. هشـدار  بـود،  خواهـد  افغانسـتان 

زملـی  جانبـه  همـه  تاش هـای  وجـود  بـا  کـه  افـزود  او 
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 سـعودي عربسـتان تـه تلونکي افغان مسـافر شـکايت کوي چې 

د کام ایـر او اريانـا هوايـي رشکتونـه هلته تـرې د کرنتني د ورځو 

پـه نـوم ډېـرې زياتـې پيسـې اخـي چـې دوى یـې د ورکولو وس 

نـه لري.

د سـعودي عربسـتان حکومـت څـو ورځـې مخکـې د افغانسـتان 

پـه ګـډون د ٢٠ هېوادونـو وګـړو تـه مرشوطـه اجـازه ورکـړه چـې 

دغـه هېـواد تـه سـفر وکـړي، خـو پـه ډاګه يې کـړه چې سـعودي 

تـه له رسـېدو رسه سـم بـه هلته يـوه اوونـۍ قرنطني کېـږي او بيا 

بـه خپلـو کارونـو او کورونـو تـه ځي. 

خـو سـعودي تـه تلونکـي افغـان مسـافر شـکايت کـوي چـې د 

افغانسـتان د کام ایـر او اريانـا هوايـي رشکتونـه د کرنتـني پـه 

نامـه تـرې ډېـرې پيسـې اخـي. وارث خـان هوتـک چـې ډېـرى 

مهال په ټولنيزه شـبکه فېسـبوک کې په سـعودي کې د مېشـتو 

افغانانـو سـتونزې خپـروي، پـه يـوه تـازه ويډيويي پيغـام کې دغه 

سـتونزه جـدي بللـې ده.

هغـه زياتـه کـړې چـې د سـعودي لـه اعان وروسـته دغـه هوايي 

رشکتونـو لـه هغـو افغـان مسـافرينو چـې ريـاض تـه ځـي ١٣٠٠ 

د  ډالـر  امريکايـي   ٧٠٠ ځـي  تـه  جـدې  څـوک  چـې  او  ډالـر 

قرنطـني پـه نامـه اخـي. هوتـک وايـي: ))دا ډېرې زياتې پيسـې 

دي، افغـان مسـافر دلتـه د مـزدورۍ لپـاره راځـي، دوى څنګـه 

کـوىل يش چـې يواځې د يوې اونـۍ قرنطني لپاره دومره پيسـې 

ورکـړي.((

د نومـوړي پـه وينـا، پخـوا چـې افغانـان عمـرې ادا کولـو لپـاره 

سـعودي تـه راتلـل، نـو اړونـد رشکـت بـه ترې له شـپږ سـوه څخه 

تـر اووه سـوه ډالـر اخيسـتل، خـو پـه هغـو کـې د الوتکـې ټکټ، 

هوټـل ترانسـپورټ او نـورې اسـانتياوې شـاملې وي، خـو اوس 

يواځـې د يـوې اوونـۍ هوټـل لپـاره ١٣٠٠ او ٧٠٠ ډالـر اخـي 

چـې سـرت ظلـم دى. وارث خان هوتـک وويل، کله چې سـعودي 

کـړې  لغـوه  هـم  الوتنـې  خپلـې  هوايـي رشکتونـو  وکـړ،  اعـان 

څـو لـه مسـافرو اضافـه پيسـې واخـي. د هغـه پـه وينـا، هوايـي 

تـه  سـعودي  چـې  مسـافرين  کـړى،  انحصـار  کار  دا  رشکتونـو 

ورسـېږي، دا حـق بايـد ورکـړل يش چـې پـه خپله ځانونـه چېرته 

پـه ارزانـه هوټلونـو کـې قرنطـني کـړي. 

کـې  سـعودي  پـه  کـس چـې  يـو  نامـه  پـه  زرمتـي  د حمداللـه 

مـزدوري کـوي، وايـي چې افغـان کاريګـر هېڅکله د دومـره ډېرو 

پيسـو د ورکـړې وس نـه لـري.

هغـه ګـواښ کـوي چـې کـه دا سـتونزه هـواره نـه يش، سـلګونه 

افغـان مسـافر به د سـعودي پـه پازمېنـه رياض کې پـر الريونونو 

پيـل وکـړي. د حمـزه تنهـا پـه نـوم يـوه افغـان پـه فېسـبوک کـې 

ليـکي چـې ده پـه ٢٤زره افغانيو سـعودي ته د سـفر ټکټ کړى 

و، خـو اوس تـرې رشکـت د قرنطـني لپـاره ٧٠٠ ډالـره اضـايف 

غواړي.  پيسـې 

پـه سـعودي عربسـتان کـې د افغانسـتان سـفر احمـد جاوېـد 

مجـددي هـم يـاده سـتونزه تاييـدوي او وايـي چې د يـوه مکتوب 

لـه الرې يـې د سـعودي عربسـتان لـه حکومـت او اړونـد هوايـي 

رشکتونو غوښـتي چې دا پيسـې کمې او سـتونزې هـوارې کړي. 

هغـه پـژواک اژانـس تـه وويـل: ))لـه رشکتونـو مـې غوښـتي چې 

سـعودي تـه د راتللـو پـه وخـت د ۷ ورځـو کرنتـني لګښـت دې را 

ټيـټ کـړي او ترڅنـګ مې د سـعودي له چارواکو دا هم غوښـتي 

چـې افغـان مسـافر دې د قرنطـني موده پـه خپلو اسـتوګنځايونو 

تېـروي.(( کې 

د افغانسـتان سـفر وايـي، سـفارت د سـعودي لـه دغـه اعـان 

څخـه مخکـې او وروسـته د دغـه هېـواد د بهرنيـو چـارو لـه وزارت 

رسه اړيکـه ونيـوه چـې افغانانـو تـه اسـتثنى ورکـړي څـو دوى د 

قرنطـني ورځـې پـه خپلـو کورونـو کـې تېـرې کـړي.

مجـددي زياتـه کـړه چې د افغـان کاريګـرو او مسـافرو اقتصادي 

وضعيـت د نـورو هېوادونـو د خلکـو پـه پرتـه ډېـره خـراب دی او 

ډېـره هڅـه يـې وکـړه چـې دا سـتونزه يـې هـواره يش.

د نومـوړي پـه وينا، د سـفارت سـوداګرۍ اتشـې ته يـې هم دنده 

سـپارلې، څـو لـه رشکتونـو رسه پـه دوامـداره توګه پـه متاس کې 

و اويس چـې د مسـافرينو سـتونزې هـوارې کـړي. پـژواک اژانس 

هڅـه وکـړه چـې پـه دې تـړاو د اريانـا هوايي رشکت نظـر واخي، 

خـو د دې خـر تـر خپرولو هغـوى نظـر ورنه کړ. 

مرسـتيال  سـوداګريز  رشکـت  ایـر  کام  د  کـې  کابـل  پـه  خـو 

لـه  ريـاض  د  دوى  چـې  ومنلـه  تـه  اژانـس  پـژواک  سـليامن 

مسـافرينو ١٣٠٠ او د جـدې لـه مسـافرينو ٧٠٠ ډالـر اخـي. 

هغـه زياتـه کـړه چـې پـه دې پکیـج کـې د ١٤ ورځـو قرنطـني 

نـور اسـانتياوې  او  ترانسـپورټ، د کرونـا ټسـټ  هوټـل، ډوډۍ، 

شـاملې دي. د سـليامن په وينا، رياض چې د سـعودي پازمېنه 

ده، هلتـه هوټلونـه او د نـورو توکـو نرخونـه لـوړ دي؛ ځکـه هغـه 

ټـاکل شـوي دي. لپـاره ١٣٠٠ ډالـر  سـيمې 

سعودي ته تلونکي افغان مسافرين: هوايي رشکتونه د کرنتني په نوم ډېرې پيسې اخيل کارتون

 

 در سـال هـای اخیـر گروه هـای تروریسـتی حوادثی را 

در افغانسـتان رقـم زده انـد که هم در تاریخ کشـور ما و 

هـم در تاریـخ دنیا بی پیشـینه بوده اسـت. در اکرث این 

حوادث گروه طالبان مسـتقیام نقش داشـته اسـت؛ اما 

در برخـی مـوارد مسـوالن این گـروه مسـؤولیت حمات 

تروریسـتی را بـه عهـده گرفتـه انـد و در برخـی مـوارد 

کـه بسـیار فجیـع و عمیق بوده اسـت، معمـوال به عهده 

نگرفتـه انـد و بـه عهـده گـروه هـای موهـوم تروریسـتی 

دیگـر انداختـه انـد. اکرث ایـن حـوادث از مصادیق بارز 

جنایـت علیـه برشیت و نسـل کشـی به شـامر مـی رود. 

در حالـی کـه دولـت افغانسـتان و جنـاح های سیاسـی 

بایـد بـا اسـتفاده از ایـن گونـه حـوادث گـروه طالبان را 

تحـت فشـار قـرار مـی دادنـد و بـرای مردم آسـیب دیده 

دادخواهـی مـی کردنـد، امـا متاسـفانه بـا متـام عمـق 

تراژیکـی کـه ایـن حـوادث داشـته اسـت هـم چنـان در 

حـال فراموشـی اسـت. بـه محـاق رفـن حـوادث تلـخ 

هـا  ده  رفـن  بیـن  از  باعـث  هرکـدام  کـه  تروریسـتی 

انسـان و زخمی شـدن تعداد زیادی دیگر شـده اسـت، 

بسـیاری از خانـواده هـا و بازمانـدگان را دچـار آسـیب 

هـای روانـی عمیق کرده اسـت که هرگـز از خاطره آنان 

فرامـوش منـی شـود و هـم چنـان بـه عنـوان زخـم های 

عمیـق در روح و روان شـان باقـی اسـت. 

بـه عنـوان مثـال در روزهـای آخر مـاه رمضان متاسـفانه 

دو حادثـه هولنـاک تروریسـتی رخ داد کـه واقعـا بـی 

تروریسـتی در  بـود. حادثـه  و سـخت غمنـاک  سـابقه 

پـل علـم لوگـر کـه در آن ده هـا تـن از جوانـان داوطلب 

کانکـور بـه خـاک و خـون کشـیده شـدند و هـم چنیـن 

بـر مکتـب سیدالشـهدا کـه  انگیـز حملـه  حادثـه غـم 

تـن زخمـی  بـه صدتـن شـهید و ١٧٠  نزدیـک  آن  در 

شـده انـد، هرکـدام منونـه هایی از حـوادث تروریسـتی 

اسـت کـه نبایـد به فراموشـی سـپرده شـود و بایـد برای 

عامـان بدکـردار آن هـا هزینـه سـنگین داشـته باشـد. 

در حادثـه پـل علـم لوگر ٢٢ تـن از آن جوانان کانکوری 

تنهـا از یـک ولسـوالی و یـک قریـه و گفته می شـود که 

از یـک خانـدان بوده انـد. جنایتی به ایـن بزرگی کمرت 

اتفـاق افتاده اسـت. 

در حادثـه حملـه بر مکتب سیدالشـهدا غیر از شـهدای 

باختـگان  جـان  از  تـن   86 عـادی،  مـردم  و  معلـامن 

دخـرتان خردسـال و شـاگردان مکتـب بـوده انـد. ایـن 

حملـه بـه گونـه ای سـازماندهی شـده اسـت کـه بایـد 

بیشـرتین قربانیـان را از کـودکان بـی گناه مـی گرفت. 

انفجـار داده  از مـواد  زیـرا در مرحلـه اول موتـر مملـو 

شـده اسـت و سـپس پیشـی بینـی گردیـده اسـت کـه 

شـاگردان از کـدام مسـیرها بیشـرت بـه بیـرون خواهنـد 

گریخـت و دقیقـا در هـامن نقـاط مایـن گذاری شـده و 

بـا یـک دقیقـه فاصلـه انفجـار داده اسـت. 

ایـن حـوادث بـه قـدری تراژیک و غـم انگیز اسـت که تا 

مغـز اسـتخوان آدمـی را می سـوزاند و هیـچ توجیهی از 

عمـق ایـن فجایـع منـی تـوان در ذهـن خـود بـه تصویر 

کشـید. تنها پرسشـی کـه در روان آدمـی باقی می ماند 

این اسـت که به راسـتی انسـان چقدر می تواند پسـت 

و وحشـی شـود کـه دسـت بـه چنیـن جنایـت هولنـاک 

و سـهمگین بزنـد. ایـن پرسـش چنـان عمیـق و جانکاه 

وجـدان  بـر  را  آن  فقـط  توانـد  مـی  انسـان  کـه  اسـت 

انسـانی خـود تحمـل کنـد؛ ولـی هرگـز بـرای آن پاسـخ 

یافت.  نخواهـد 

اتفـاق  حـوادث  ایـن  متاسـفانه  کـه  اسـت  ایـن  مهـم 

افتـاده اسـت و بخشـی از تاریـخ خون بار ایـن رسزمین 

شـده اسـت. اما تاسـف در این اسـت کـه بسـیار زود به 

فراموشـی سـپرده مـی شـود و عامـان ایـن حـوادث به 

راحتـی از زیـر بـار مسـولیت فـرار مـی کنند و همـراه با 

خـود حـوادث، عامـان آن هـا هـم فراموش می شـوند. 

شـاید همـه احسـاس کنیم که اکنـون پس از دو یا سـه 

هفتـه از حوادثـی چـون پـل علـم و مکتب سیدالشـهدا 

کـم کـم فضـا بـه حالـت عـادی بـر می گـردد و دشـمن 

در پشـت ایـن فراموشـی پنهـان مـی شـود. این مسـاله 

اگـر دردنـاک تـر از اصـل فاجعـه نباشـد کمرت نیسـت. 

نهادهـای حقـوق بـرشی، نهادهـای مدنـی و رسـانه ای 

دولـت افغانسـتان تـا کنـون بایـد بـه کمک ایـن فجایع 

عامـان تروریسـت و خون آشـام این حـوادث را حداقل 

در پیشـگاه دیـدگان جهـان رسـوا مـی سـاختند. امـا 

بسـیار  نیفتـاد.  اتفاقـی  چنیـن  کـه  دیدیـم  متاسـفانه 

طبیعی اسـت که دشـمن با اسـتفاده از چنین فراموش 

کاری در آینـده دسـت بـه حـوادث تلـخ تـر خواهـد زد 

و بـاز مـا خواهیـم بـود و حـوادث خونیـن و فراموشـی 

همیشـگی. 

 

 

 

نیروهـای  وظیفـه  کـه  مـن می دانـم  دانـم،  مـی  را  عینـی 

امنیتـی افغانسـتان ایـن اسـت کـه آن هـا بایـد از همه چیز 

محافظـت کننـد، یا حداقل از همه زیربناهـای مهم، مراکز 

والسـوالی ها و مراکـز والیـات، خطـوط ارتباطـی، جمعیـت 

شـهرها و غیـره، امـا طالبـان فقـط بـه تعـداد مشـخصی از 

ایـن اماکـن نیـاز دارنـد...«.

مک کینـزی،  کنیـت  فرانـک  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

روز  متحـده  ایـاالت  اردوی  مرکـزی  قوماندانـی  فرمانـده 

بـه توانایـی نیـرو هـای امنیتـی و  چهـار شـنبه در پیونـد 

دفاعـی افغانسـتان گفـت کـه بـا خـروج نظامیـان خارجـی 

از افغانسـتان، زمان آن رسـیده اسـت تا اردوی افغانسـتان 

بـه پای خود بایسـتد و نشـان بدهـد که به تنهایـی توانایی 

را دارد. جنـگ 

زملی خلیلزاد نیز روز سـه شـنبه در یک جلسـه اسـتامعیه 

سـنای  مجلـس  رئیـس  مسـلمیار  هـادی  فضـل   

کشـور بـدون اشـاره مسـتقیم بـه تظاهـرات اخیـر 

در فاریـاب، گفته اسـت کـه تظاهرات مسـلحانه غیرقانونی اسـت.

آقـای مسـلمیار روز یک شـنبه ٢ جـوزا در یادداشـتی در صفحـه 

فیسـبوک خـود نوشـته اسـت: »رشایـط کنونـی ایجـاب همدیگـر 

پذیریـی و وحـدت را می منایـد، اگـر مشـکلی وجـود داشـته باشـد 

تظاهـرات  و  مخالفـت  امـا  کننـد  بلنـد  صـدا  دارنـد  حـق  مـردم 

برابـر نظـام غیرقانونـی و روش نادرسـت اسـت.« مسـلحانه در 

وی عـاوه کـرده اسـت کـه بـا وجـود بـروز مشـکات امنیتـی در 

ولسـوالی های علیشـنگ والیـت لغـامن و جلریـز والیـت میـدان 

وردگ و برخـی مناطـق دیگـر کشـور، نگرانـی مـردم قابـل درک 

باورمنـدی وجـود دارد کـه نیروهـای دفاعـی و  ایـن  امـا  اسـت و 

امنیتـی کشـور توانایـی مهـار ایـن وضعیـت را دارنـد.

او عـاوه می کنـد کـه هـر شـهروند کشـور حـق دارد در مناطـق 

مختلـف کشـور ایفـای وظیفـه مناید، مـردم نبایـد در چنیـن موارد 

دسـت بـه هـرج و مـرج بزننـد. 

 رشکـت انکشـاف ملی اعام کرده اسـت کـه دو باب 

خوابـگاه مجهز در محوطه دانشـگاه کابـل به مرحله 

اکامل رسـیده و قرار اسـت به زودی افتتاح شـود.

 ایـن رشکـت روز یک شـنبه ٢ جـوزا بـا نـرش خرنامـه ای گفتـه کـه 

عـاوه بـر ایـن دو بـاب خوابـگاه در کابـل، ١٧ بـاب خوابـگاه دیگـر 

در سـایر والیت هـا نیـز در دسـت اعـامر اسـت و بـه زودی افتتـاح 

خواهـد شـد. 

در خرنامـه در مـورد ایـن دو بـاب خوابـگاه در محوطـه دانشـگاه 

کابـل آمـده اسـت: »ایـن لیلیه ها توسـط ریاسـت سـاختامنی بنایی 

ریاسـت  عملیاتـی  اداره  از سـوی  و  اعـامر  ملـی  انکشـاف  رشکـت 

جمهـوری متویـل مالـی شـده کـه دارای ۲۵۶ باب اتاق خـواب، دو 

بـاب کلینیـک صحی، مسـجد رشیف، طعام خانه، سـالون ورزشـی، 

بخـش اداری و تکنالـوژی معلوماتـی، اتـاق کنفرانـس، آشـپزخانه و 

تشـناب های معیـاری اسـت.« خرنامـه ترصیـح می کند کـه هر یک 

از ایـن خوابگاه هـا در مسـاحت ۱۴۰۰ مـرت مربـع زمیـن همـراه بـا 

تهکـو در شـش منـزل اعـامر شـده اند.

 غـزال حـارس رئیـس اداره عالـی بازرس ریاسـت 

جمهـوری کشـور گفتـه اسـت که از سـمتش کنار 

رفتـه اسـت. خانـم حـارس یک شـنبه ٢ جـوزا در رشـته توییتـی 

بـار  از دو سـال و قبـول نشـدن دو  گفتـه اسـت کـه وی پـس 

اسـتعفایش، اکنـون از سـمتش کنـار رفتـه اسـت. خانـم حارس 

در توییـت خـود گفتـه اسـت که مبـارزه با فسـاد در کشـور که از 

فسـاد گسـرتده رنـج می بـرد، دشـوار و خطـر آفرین اسـت، اما او 

ابـراز امیـدواری کـرده اسـت کـه افغانسـتان در آینده نـه چندان 

دور شـاهد یـک دیـدگاه واحـد در مبـارزه بـا فسـاد باشـد. وی 

خاطـر نشـان کـرده اسـت کـه او با وجـود چالش ها و مشـکات، 

بـه وظایفـش درسـت، شـفاف و بی طـرف عمـل کـرده اسـت.

او اضافـه می کنـد کـه افغان هایـی نیـز وجـود دارنـد کـه نـه تنها 

در رشایـط سـخت در برابـر فسـاد مبـارزه می کننـد کـه از دانش 

و فهـم خوبـی نیـز برخورداراند.

این درحالیسـت که افغانسـتان چندین اداره موازی در راسـتای 

مبـارزه بـا فسـاد دارد. در مـاه حمل امسـال عبدالقیـوم نظامی، 

افغانسـتان،  پیشـین  ریيس جمهـوری  کـرزی،  حامـد   

درگفتگـو بـا روزنامـه اشـپیگل گفته اسـت کـه افغان ها 

توسـط نیروهـای خارجـی علیـه یکدیگر مورد اسـتفاده 

طریـق  از  می خواهـد  پاکسـتان  و  می گیرنـد  قـرار 

طالبان در افغانسـتان نفوذ اسـرتاتژیک داشـته باشـد.

او بـا بررسـی نقـش پاکسـتان در حامیـت از طالبـان 

وسـیله  بـه  نفـوذ  اعـامل  بـرای  کشـور  ایـن  تـاش  و 

ایـن گـروه در افغانسـتان، روز )شـنبه ۱جـوزا( بـه ایـن 

روزنامـه گفت:”حمـات پاکسـتان بـا متـام قـوت ادامه 

بایـد  پاکسـتان  امـا  اسـت؛  جریـان  در  جنـگ  و  دارد 

بدانـد کـه منی توانـد از راه زور پیروز شـود. آن ها شـاید 

مـا را بکشـند، شـاید بتواننـد مبـب و افراطیـون را علیه 

مـا بـه کار گیرنـد امـا منی تواننـد روحیـه مـا را در هـم 

بشـکنند. تسـلط بـر افغانسـتان از بیـرون، هرگز جواب 

نـداده اسـت؛ نـه بـرای بریتانیـا، نـه بـرای شـوروی و نه 

بـرای ایـاالت متحـده آمریـکا بـا متـام منابعـش.”

او در ادامـه افزود: ”پاکسـتان هـم منی توانـد کامیـاب 

شـود. هـم اکنـون مـا در حـال تشـکیل جبهـه مقاومت 

هسـتیم. لـذا خواهـش مـن از پاکسـتان ایـن اسـت که 

بیاییـد معقـول باشـیم. بیاییـد بیـن کشـورهایامن یـک 

رابطـه متمدنانـه آغـاز کنیم.”

ایـن درحالـی اسـت کـه ارشف غنـی، رییس جمهـوری 

افغانسـتان، ایـن روزهـا تقریبـا بـا متـام رهـران عمـده 

ایـن کشـور، دیدارهـای متعـددی داشـته اسـت تـا در 

از  سـپتامر   ۱۱ در  امریکایـی  نیروهـای  خـروج  پـی 

افغانسـتان، در مقابـل طالبـان موضـع واحـدی اتخـاذ 

. کنند

بـرای  و جامعـه جهانـی  امریـکا  بـا وجـود تاش هـای 

طریـق  از  طالبـان  بـا  صلـح  توافـق  بـه  دسـتیابی 

زمینـه  ایـن  در  پیرشفت هـا  بین االفغانـی،  مذاکـرات 

کنـد بـوده و نگرانی هـا از ادامـه مـوج شـدید جنـگ و 

خونریـزی و تـاش طالبـان بـرای تـرصف کشـور از راه 

اسـت. یافتـه  افزایـش  زور، 

برگـزاری  بـر  مبنـی  گزارش هـا  دربـاره  کـرزی  آقـای 

و  غنـی  ارشف  آن  در  کـه  پاکسـتان  در  کنفرانسـی 

مـا هبت اللـه آخونـدزاده، رهـر گـروه طالبـان، بـرای 

خواهنـد  دیـدار  یکدیگـر  بـا  رو  در  رو  بـار  نخسـتین 

کـرد، می گوید:”هنـوز هیـچ چیز رسـمی نیسـت. ما از 

چنیـن پیشـنهادی بـا کـامل میـل اسـتقبال می کنیم. 

همزمـان بـه نشسـت ترویـکا توسـعه یافته هـم کـه بـه 

ابتـکار روسـیه جریـان دارد و چین و ایـاالت متحده نیز 

امیدواریـم.” خیلـی  پیوسـته اند،  آن  بـه 

چنـد دور از ایـن نشسـت ها در مسـکو و دوحه با حضور 

پاکسـتان  و  امریـکا  ویـژه روسـیه، چیـن،  فرسـتادگان 

براسـاس  و  اسـت  شـده  برگـزار  افغانسـتان  امـور  در 

گزارش هـا، آتش بـس سـه روزه عیـد فطـر نیـز در نتیجه 

همیـن جلسـات حاصـل شـد. ایـن کشـورها از طالبان 

خواسـته اند از آغـاز حمـات بهـاری خـودداری کننـد.

مـردم  از  منایندگـی  ادعـای  دربـاره  کـرزی  آقـای 

طـرف،  دو  هـر  گفت:”ابتـدا  نیـز  جنـگ  طرف هـای 

طالبـان و دولـت، کـه اسـلحه قدرت های خارجـی را در 

دسـت دارنـد، بایـد از ایـن بحـث خـودداری کننـد کـه 

از مـردم افغانسـتان منایندگـی می کننـد. توصیـه مـن 

اسـت کـه بگذاریـد طالبـان بازگردنـد. بگذارید رشکت 

کننـد و خـود را در میـان مـردم ثابـت کننـد؛ از طریـق 

خلیلـزاد، مناینـدۀ ویـژۀ ایـاالت متحـده در امـور مصالحـۀ 

افغانسـتان و سـایر اقدامـات اتخـاذ شـده از جانـب ایـاالت 

متحـده بـرای جلوگیـری از بازگشـت النه هـای تروریـزم و 

افـراط گرایـی بـه افغانسـتان، هـراس دارد کـه ازتصمیـم 

خـروج نیروهـا پشـیامن شـوند زیـرا احتـامل زیـاد برگشـت 

دارد. وجـود  داخلـی  جنگ هـای 

پیـش از ایـن قانونگـذاران امریکایـی نیز از خروج شـتابزده 

و احتـامل برگشـت گروه های دهشـت افگن به افغانسـتان 

ابـراز نگرانی کـرده بودند.

ضمـن  امریـکا  اسـتخبارات  ادارٔه  پیشـین  رییـس  ایـن 

سـتایش نیروهـای امنیتـی افغـان گفـت: »نیروهـای افغان 

نیـازی بـه مشـوره رشکای قدیمـی خـود ندارنـد…در مـورد 

اینکـه نیروهـای افغـان برای کشورشـان می جنگنـد و جان 

واقعیـت  مـن  امـا  نـدارد.  وجـود  سـوالی  هیـچ  می دهنـد 

و  حکومـت  شسـکت  احتـامل  امریکایـی  قانونگـذاران  بـا 

اردوی افغانسـتان را بـه دسـت طالبان پـس از خروج کامل 

رسبـازان خارجـی از افغانسـتان رد کـرد.

آقـای پرتیـوس گفـت کـه پـس از تـرک آخریـن پایـگاه از 

افغانسـتان مـا ممکـن امتیـازات نظـارت کامـل بـرا اوضـاع 

در افغانسـتان را از دسـت بدهیـم و در اوایـل ممکـن بـرای 

مـا چالـش برانگیـز باشـد تـا هـم رشکای افغـان خـود را از 

راه دور کمـک کنیـم و هـم بـه پیگیـری منافع ضـد تروریزم 

خـود در افغانسـتان باشـیم.

همسـایه  کشـورهای  بـا  تاکنـون  امریـکا  کـه  افـزود  او 

موافقـه  بـه  نظامـی  پایـگاه  ایجـاد  مـورد  در  افغانسـتان 

آبـاد  خـان  در  ممکـن  کـه  گفـت  امـا  اسـت،  نرسـیده 

اوزبیکسـتان »جاییکـه قبـاً پایـگاه داشـتیم، اجـازه پایگاه 

بیاوریـم«. بدسـت  را 

ایـن در حالـی اسـت که پاکسـتان چندی پیـش اعام کرد 

کـه در رونـد صلـح بـا ایـاالت متحـده همـکاری می کنـد، 

امـا گفـت کـه پایـگاه نظامـی بـرای ایـاالت متحـده فراهـم 

کرد. نخواهـد 

خـرچ  بـه  را  تاش شـان  همـه  کـه  گفـت  پرتیـوس  آقـای 

سیسـتم  تجهیـزات،  کـه  اسـت  مطمیـن  و  داد  خواهنـد 

هـای تسـلیحاتی، امکانات و سـایر مـوارد که برای دشـمن 

مثمـر باشـد و بـه نوعـی ممکن بـه دسـت آن ها قـرار گیرد، 

از بیـن بـرده می شـود. مقام هـای امریکایـی فـاش نکـرده 

انـد کـه چـه چیزهـا تخریب و چـه  چیزها بـه امریـکا منتقل 

و  امریکایـی  مقام هـای  از  شـامری  امـا  شـد،  خواهنـد 

غربـی کـه نخواسـته انـد نـام شـان گرفتـه شـود، گفتـه اند 

کـه اکـرث تجهیزاتـی کـه بـه امریـکا انتقـال داده می شـود 

مـواد و تجهیـزات حسـاس نظامـی اسـت کـه هرگـز نبایـد 

رهـا شـوند. تجهیزاتـی چـون هلیکوپرتها، وسـایط نظامی، 

اسـلحه و مهـامت بـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغـان 

تحویـل داده خواهـد شـد. شـامری از پایـگاه هـا نیـز بـه 

اللـه  حمـد  می شـود.  سـپرده  افغانسـتان  مسـلح  قـوای 

محـب، مشـاور شـورای امنیت ملـی افغانسـتان نیز چندی 

پیـش گفتـه بـود کـه نیروهـای بیـن املللـی تجهیزاتـی بـه 

ارزش یـک میلیـارد دالـر را بـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

افغـان تسـلیم می کننـد. امـا بـه گفتـۀ مقام هـای نظامـی، 

آن تجهیزاتـی کـه بـه دلیـل از کار افتادگـی ارزش انتقـال 

بـه امریـکا یـا تحویل دهی به قـوای افغان را نـدارد، تخریب 

و بـه آهـن پـاره مبـدل می شـوند. 

رئیـس مرشانوجرگـه از حکومت نیز خواسـته اسـت کـه در انتخاب  

کـه  می کنـد  امیـدواری  ابـراز  او  گیـرد.  کار  دقـت  از  مسـئوالن 

بحث هـا میـان بـزرگان ادامـه دارد، وی باورمنـد اسـت کـه نتیجـه 

مثبـت در قبـال دارد و مشـکات فاریـاب نیـز حـل خواهـد شـد.

حـدود دو هفتـه پیـش نقیب الله فایـق والی پیشـین والیت فاریاب 

از سـمتش برکنـار شـد و به جـای وی محمـد داود لغامنـی والـی 

فاریـاب معرفـی شـد. همزمـان بـا ایـن اعرتاض هـا و تظاهـرات در 

والیـت فاریـاب علیـه ایـن اقـدام حکومت آغاز شـد.

در شـبکه های  فاریـاب  تظاهـرات  از جریـان  تصاویری کـه  اخیـرا 

شـامر  کـه  می دهـد  نشـان  می شـود  دسـت  بـه  دسـت  مجـازی 

زیـادی از مظاهـره کننـدگان بـا حمل اسـلحه به جاده هـای والیت 

فاریـاب ریختـه انـد و از حکومـت خواهـان تجدیـد نظـر در مـورد 

والیـت داود لغامنـی اسـت. مارشـال دوسـتم نیـز بـه هوادارانـش 

دسـتور داده اسـت کـه در صـورت بی توجهـی حکومـت مرکـزی به 

خواسـت مـردم فاریـاب، والـی را در مقـر والیـت اجـاز ندهنـد و به 

وی و طرفدارانـش شـلیک کننـد.

خرنامـه می افزایـد کـه در حـال حـارض کار عملـی اعـامر ۱۷ بـاب 

خوابـگاه دیگـر نیز از سـوی رشکت انکشـاف ملـی در چندین والیت 

کشـور جریـان دارد کـه اکـرث  این پروژه هـا آمادۀ بهره برداری اسـت و 

بـا افتتـاح هـر کدام ایـن پروژه هـا مشـکات بودوباش شـامر زیادی 

از محصـان مرفوع خواهد شـد. 

در خرنامـه ترصیـح نشـده اسـت کـه از ایـن جمـع چنـد خوابـگاه 

بـرای دخـرتان دانشـجو در نظـر گرفته شـده اسـت. مشـکل کمبود 

جـای در خوابگاه هـای دانشـگاه های دولتـی یکـی از چالش هـای 

جـدی بـرای دخـرتان دانشـجو اسـت.

هفته پیش نوشـته ای از یک اسـتاد دانشـگاه بامیان در شـبکه های 

مجـازی دسـت به دسـت می شـد کـه وی از مـردم بامیـان خواسـته 

اسـت، بـدون ضامنـت و محـرم رشعـی بـه دانشـجویان دخـرت در 

ایـن موضـوع در فضـای  دانشـگاه بامیـان خانـه کرایـی ندهنـد.  

آن  و  قـرار گرفـت  متفـاوت  واکنش هـای  مـورد  بـه شـدت  مجـازی 

اسـتاد مـورد انتقاد وسـیع قـرار گرفت، اما معلوم نشـد کـه اقدامات 

منابـع رسـمی در قبـال آن مطلـب چگونـه بـود.

رئیـس کمیسـیون مبـارزه بـا فسـاد اداری گفتـه بـود کـه اداره 

بـازرس ریاسـت جمهـوری بـا کمیسـیون مبـارزه با فسـاد اداری 

بـود  اعـام کـرده  او در یـک نشسـت خـری  ادغـام می شـود. 

کـه در کنـار اداره بـازرس ریاسـت جمهـوری، اداره سـکرتریت 

مبـارزه بـا فسـاد اداری، اداره ثبـت و بررسـی دارایی هـا و کمیته 

مسـتقل مشـرتک نظارت و ارزیابی مبارزه با فسـاد اداری نیز در 

کمیسـیون مبـارزه بـا فسـاد اداری مدغـم خواهد شـد.

اداره بـازرس ریاسـت جمهـوری سـال گذشـته گفتـه بـود که در 

مـرصف بودجـه کرونـا حیـف میـل زیـاد صـورت گرفته اسـت.  

خانـم حـارس گفتـه بـود کـه از بودجه مبـارزه با کرونـا در بعضی 

کامـره  لنـز  خـواب،  تخـت  حتـا  رضری  غیـر  وسـایل  والیت هـا 

عکاسـی، تلویزیـون  و میابـل خریـداری شـده اسـت.

اداره بـازرس دو سـال پیش بـه فرمان رئیس جمهـور غنی ایجاد 

شـد. وظیفـه ایـن اداره، مبـارزه در برابـر فسـاد اداری و نظـارت 

از فعالیت هـای مقام هـای اشـد دولتـی افغانسـتان تعریف شـده 

است. 

لویـه جرگـه یـا انتخابـات یـا همه پرسـی کـه در رسارس 

جهـان رواج دارد. آن وقـت مشـخص خواهـد شـد کـه 

واقعـا چـه کسـی مناینـده مـردم اسـت.”

سـال های  هـامن  در  کـه  کـرد  اعـام  رصاحـت  بـا  او 

کـه  اسـت  دریافتـه   خـود  ریاسـت جمهوری   نخسـت 

مـردم  و  نیسـت  افغان هـا  میـان  منازعـه  جنـگ،  ایـن 

علیـه  جمهوریـت،  و  طالبـان  شـکل  در  افغانسـتان 

قربانـی  دو،  هـر  و  می شـوند  اسـتفاده  یکدیگـر 

هسـتند. خارجـی  قدرت هـای 

دو  هـر  از  همزمـان  »امریـکا  می افزایـد:   کـرزی  آقـای 

طـرف جنـگ حامیـت می کـرد؛ بـر روسـتاهای ما مبب 

می ریخـت تـا بـا طالبـان مبـارزه کنـد در حالـی  کـه از 

هـامن کشـوری کـه پیکارهـای هـراس افگنـی طالبـان 

را هامهنـگ می کـرد، حامیـت مالـی به عمل مـی آورد. 

دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور پیشـین امریـکا، یک بار 

گفت که در ۱۹ سـال گذشـته، این کشـور ۳۵ میلیارد 

دالر بـه پاکسـتان کمـک کـرده اسـت. ایـن سیاسـت 

متضـاد، جـان هـزاران افغـان نظامـی و غیرنظامـی را 

گرفتـه اسـت. بـه مـن بگوییـد آیـا قـرار بـود افغانسـتان 

بـه صلح برسـد؟«

آقـای کـرزی همچنـان در مـورد مسـئله مـورد مناقشـه 

“مـا  گفـت:  کشـور  دو  بیـن   – دیورنـد  خـط   – مـرزی 

خواهـان تبـادل علنـی بیـن مـردم هـر دو طـرف، بدون 

هـامن  هسـتیم،  حرکـت  آزادی  بـا  و  مرزهـا،  کنـرتل 

فرانسـه  و  آملـان  بیـن  امـروز  اروپایی هـا  کـه  چیـزی 

دارنـد.”

وی در ادامـه اظهـار داشـت که پاکسـتان دوسـت دارد 

افغانسـتان روابـط خـود را بـا هند قطـع کند.

وی در ایـن بـاره گفت:”ایـن غیـر ممکـن اسـت. اگـر 

تسـلیم ایـن امـر شـویم، از حاکمیـت و اسـتقال خـود 

دسـت می کشـیم. اگر مـا می خواهیم پولیـس یا ارتش 

یـا پـران و دخـرتان خـود را بـرای آمـوزش بـه هنـد 

بفرسـتیم زیـرا ایـن بـرای کشـور مـا مفیـد اسـت، بایـد 

ایـن کار را انجـام دهیـم. برعکـس هنـد، اگر مـا روابط 

دوسـتانه ای با پاکسـتان داشـته باشـیم ، نباید شکایت 

کند.”

وی همچنیـن اشـاره کـرد که پـس از توافـق طالبان در 

سـال گذشـته با ایاالت متحده ، دیگـر هیچ مرشوعیت 

مذهبـی یـا میهنـی بـرای حملـه بـه هموطنـان خـود یا 

ایجـاد درگیری در افغانسـتان وجـود ندارد.

وی گفـت: ”عـاوه بـر ایـن، مـا بـدون مشـارکت کامـل 

سـال   ٢٠ دسـتاوردهای  منی توانیـم  افغـان  زنـان 

از  خصـوص  بـه  مـن  اتفاقـاً  کنیـم.  حفـظ  را  گذشـته 

بازگشـت آنهـا بـه زندگـی عمومـی افتخار و خوشـحامل 

و مـردم افغانسـتان نیـز خوشـحال انـد. ما منـی توانیم 

اجـازه دهیـم دخـرتان افغان به مدرسـه نرونـد. طالبان 

می داننـد.” را  ایـن 

در پایـان وی گفـت کـه در نهایـت، طالبـان نیـز افغـان 

نفـوذ  برابـر  آنهـا در  اسـت کـه  امیـدوار  او  و  هسـتند، 

مقاومـت  پاکسـتان  ماننـد  لـزوم  صـورت  در  خارجـی 

کننـد.

جملـه  از  افغان هـا،  از  مـن  “درخواسـت  گفـت:  وی 

و  مـا دور هـم جمـع شـویم  كـه  اسـت  ایـن  طالبـان، 

قدرت هـای  همـه  علیـه  را  خـود  رسنوشـت  رسانجـام 

بگیریـم.”  خـود  دسـت  بـه  خارجـی 

رئیس مشرانوجرگه: تظاهرات مسلحانه غیرقانونی است
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نظـام هـای مختلـف سیاسـی در جوامـع گوناگـون 

وجـود داشـته/ دارد. بنابـر خصوصیـات و خواسـته هـای 

مـردم کـه بسـر سیاسـی حاکمیـت هاسـت، نظـام هـا و 

سـاختار هـای سیاسـی بوجـود مـی آیـد و از کارآیـی الزم 

تاریـخ  طـول  در  افغانسـتان  شـود.  مـی  برخـوردار  نیـز 

معـارص خود نظام های سیاسـی مختلف و چند گانه¬ی 

را تجربـه منـوده اسـت. گاهـی ایـن نظـام هـا افراطیـت 

نظـری و عملـی را در جامعـه پیاده منوده اسـت که منونه 

بـارز آن را در دوران حاکمیـت گـروه طالبـان بنـام امـارت 

اسـامی افغانسـتان در میـان مـردم افغانسـتان آزمـوده 

شـده اسـت. شـیوه هـای سـخت و افراطـی سیاسـی بـا 

اساسـی  هـای  شـاخص  سـتیزانه  دیگـر  هـای  دیـدگاه 

مـی  افغانسـتان  در  اسـامی  امـارت  سیاسـی  نظـام 

باشـد. برخـاف خواسـت مردم افغانسـتان گـروه طالبان 

حکومـت و دولـت اش را از طریـق زور بـر مـردم تحمیـل 

منـوده بود. سـازگاری میان بسـر حاکمیـت و دولتداری 

در جریـان پنـج سـال حکومـت طالبانی دیده منی شـد. 

مطالبـات مـردم بهـا و ارزش نداشـت و آنچـه مهـم بـود 

تعمیـل سیاسـت هـای قـری یـک گـروه خـاص. 

در نگاه سیاسـی گـروه طالبان، مردم حق نداشـت/ 

نـدارد کـه تأثیـر بـر رسنوشـت خویـش داشـته باشـند. 

قوانیـن بـه عنوان قـرارداد میان دولت و مـردم را بی بنیاد 

و متسـخر می منودند. حکومت را بر اسـاس سـلیقه¬ی 

افـراد تعبیـه مـی کرد کـه دارای قدرت نظامی و سیاسـی 

بودند. بسـر حکومت طالبانی را قانون شـکل منی داد، 

بلکـه خواسـته های گـروه کوچک که همه چیـز جامعه را 

بـر اسـاس قدرت سیاسـی و نظامـی در اختیار داشـتند. 

پابنـدی بـه پیرفـت جامعه نداشـت و در تضاد با شـیوه 

هـای بودنـد کـه منجـر بـه ترقی جامعـه می شـد. در این 

نـوع دیدگاه سیاسـی حکومـت در جایـگاه تعیین کننده 

خیـر و رش مـردم اسـت. حکومـت جنبـه خادمانـه را در 

میـان جامعـه نـدارد، بلکـه مـردم بایـد مشـکور صاحبـان 

قـدرت باشـند و همـواره از آنـان متجیـد و تعریـف هـای 

چاپلوسـانه مناینـد. بنیـاد دولـت در نـگاه گـروه طالبـان 

مروعیـت و کارکـرد مثبـت برای مردم نیسـت؛ زیرا گروه 

طالبـان مـردم را تابـع مطلـق و بـدون قیـد و رشط مـی 

دانـد. متامـی ایـن فرآیند ها با کلی جزئیـات آن در کمر 

از یـک دهـه در دوران گـروه طالبان اتقـاق عملی افتاد و 

بـه عنـوان پالیسـی های دولـِت طالبانی در قالـب امارت 

اسـامی بـر رس مردم افغانسـتان تطبیـق گردید. 

و  بـا متـام وجـود ملـس کردنـد  افغانسـتان  مـردم 

آزمودنـد کـه گـروه طالبـان چه نـوع حکومـت و میکانیزم 

بـه  توجـه  بـا  و  تاریخـی  آگاهـی  بـا  دارد.  حکومتـداری 

خواسـته ها و ارزش های انسـان محور و انسـان سـاز که 

در جنبـه هـای مختلـف زندگـی انسـان هـا مهـم اسـت، 

اکنـون مـردم افغانسـتان بنابـر واقعیـت هـای زندگی که 

دارنـد از نظـام و دولـت طالبانـی بـه شـدت متنفـر انـد، 

و نظـام سیاسـی را خواهـان هسـتند کـه در آن آزادی و 

عزت انسـانی شـان مورد احرام قرار داشـته باشـد. مردم 

افغانسـتان هامننـد مردمـان سـایر کشـور های اسـامی 

خواسـتار ایـن هسـتند کـه نظـام سیاسـی مردم سـاالر و 

قانونـی و در عیـن حـال موافـق بـا ارزش هـای انسـانی 

مـردم  همـه  باشـد.  حاکـم  افغانسـتان  در  اسـامی  و 

افغانسـتان از اقشـار مختلـف و در سـطوح چندیـن گانـه 

جامعـه، حکومـت و دولتـی را خواهان اسـت کـه آرامش، 

آزادی، امنیـت، خدمـت بـه متامـی مـردم در بخش های 

زیـر بنـای و رو بنـای جامعـه را وجیبـه و مسـؤلیت خـود 

بدانـد. بـر شـالوده هـای قانـون اساسـی کار و عملکـرد 

سیاسـی و خدماتـی شـان را تـدارک دهـد. از سـتم هـا و 

تبعیـض هـای دردنـاک و تباه کننـده در جامعـه بپرهیزد 

مـردم  قانونـی در خدمـت عامـه  ارزش هـای  و مطابـق 

افغانسـتان قـرار داشـته باشـد. رسـیدن به ایـن متایات 

مردم افغانسـتان با خلق بسـر سیاسـی مردمی و قانونی 

امـکان پذیر اسـت، نـه با سـازمان های سیاسـی افراطی 

و کوتـاه نگـر و دیگـر سـتیز. 

هسـته نظـام سیاسـی جمهوریـت بـر زمیـن ملـی و 

نـگاه یکسـان و مطابـق قانـون بـه متـام مردم افغانسـتان 

نهاده شـده اسـت. سـبز شـدن و رشـد این نطفه نیازمند 

تـاش هـای پـی گیـر نخبـه¬گان قـدرت و سیاسـت در 

جامعه افغانسـتان اسـت. افغانسـتان آزاد، مرقی و تهی 

از جنـگ هـا و بحـران هـای موجـود در گـروه یـک نظـام 

همـه گیـر و همه شـمول اسـت کـه رسارس افغانسـتان را 

بتوانـد بـا توزیـع امکانات و پالیسـی های عملـی عادالنه 

تحـت پوشـیش قـرار دهد. اینـکار با نظام های مـردم گرأ 

که بر اسـتوانه های قانون مسـتحکم شـده باشـد وابسته 

اسـت. نظـام جمهوریـت عمـده ترین شـاخص هـای را با 

خـود دارد و ایـن ظرفیـت در نهـاد آن موجـود اسـت کـه 

پاسـخ هـای منصفانـه  افغانسـتان  مـردم  بـرای متامـی 

داشـته باشـد. تـوده هـای مـردم افغانسـتان در گوشـه و 

کنار این کشـور از نظام سیاسـی که چنین خصلت های 

ملـی گرایانه داشـته باشـد حامیـت و حفاظت مـی کند. 

نخبـه¬گان فرهنگـی و اقشـار مختلـف مردم افغانسـتان 

دور نظـام جمهوریـت را قاطعانـه حلقـه حفاظتـی اعـامر 

منـوده اسـت و از پایـداری ایـن نظـام سیاسـی بـه عنوان 

الگوی سیاسـی مداوا بخش امل های افغانسـتان همواره 

یـاد کـرده/ مـی کند. 

خوشـبختانه میان مدیران ارشـد سیاسی این خاک 

نیـز در قسـمت جمهوریت صـف واحد و قوی وجـود دارد 

و ایـن مسـأله از اجـامع ملـی برخـوردار اسـت. احـزاب 

سیاسـی در کشـور تقریبـا بـه صـورت صددرصـد از نظام 

جنـگ روانـی یکـی از حربه هایـی اسـت کـه در پـی 

ناکامی هـای جنگ هـای مسـلحانه میـان طرفیـن درگیـر 

بـه وقـوع می پیونـدد، اکنـون کـه بـه مثر نشسـن پروسـه 

صلـح قابـل تصـور اسـت دیکتـه بـه جنـگ روانـی بیـش 

از هـر زمـان دیگـر در صفـوف مخالفیـن مسـلح دولـت 

مشـهود اسـت، طالبـان بـا خلـق فضـای قتـل و کشـتار 

تـاش دارنـد تـا ایـن جنایـات را بـا ترفندهـای تبلیغاتـی 

بـه نیروهـای امنیتـی کشـور نسـبت بدهنـد، اطـاق فکـر 

اسـتخبارات منطقـه در نقـش حامیـان پشـت پـرده ایـن 

گـروه چنیـن سـناریو را خلـق منـوده و اجـرای آن را بـه 

طالبـان سـپرده انـد؛ زیرا نظام افغانسـتان و قوای مسـلح 

تابـع قوانیـن ملـی و بیـن املللـی انـد، بـر عکـس گـروه 

تروریسـتی طالبـان بـه رعایـت هیـچ یکـی از ایـن قوانین 

ملـزم نیسـتند؛ از این رو در محاسـبات آنـان، خلق چنین 

فضـا و نسـبت دادن آن بـه قـوای مسـلح افغـان می توانـد 

ایـن نیروهـا را تحـت فشـار افکار ملـی و بین املللـی قرار 

نظـم سیاسـی جهانشـمول،  یـک  موجودیـت  در  دهـد. 

نظـام سیاسـی افغانسـتان اینـک بیـش از هر زمـان دیگر 

در قبـال حفـظ نظـم و امنیت ملی و بین املللی مسـئول 

اسـت. پیوند جهانی افغانسـتان با کل کشـورهای دنیا در 

نظـم بیـن امللل پس از شکسـت حاکمیت سـیاه طالبان 

در نـوع خـودش کـم نظیر بوده اسـت. در زمـان حاکمیت 

سـیاه طالبان، افغانسـتان با دنیـا ارتباط نداشـت، از این 

رو، تعامـات اقتصـادی – سیاسـی بـه روی حاکمیت این 

گـروه بسـته بـود و پیامـد آن فقـر مفـرط و دامن گیـر در 

سـطح ملی را در پی داشـت. مردم افغانسـتان بیشـرین 

مهاجر و آواره را در کشـورهای مختلف دنیا داشـتند، این 

مهاجـرت و آوارگـی رصف بـه هـدف زنـده مانـدن از رش 

هیـوالی طالبانـی بـه چار سـمت جهـان به سـاکنین این 

مـرز و بـوم تحمیـل گردیـده بـود. حاکمیت سـیاه طالبان 

نـه بـه کشـورهای جهـان پاسـخگو بـود و نـه پـروای مـردم 

افغانسـتان را در رس نداشـتند از ایـن رو ایـن حاکمیـت 

و ایـن کشـور در آن زمـان در انـزوای کامـل ملـی و بیـن 

از رش  کـه جهـان  بـود  همیـن  می بـرد،  بـه رس  املللـی 

هیـوالی تروریـزم به سـتوه آمـده و از گزنـد آن نیز محفوظ 

منانـد کـه بـه صـورت دسـته جمعـی بـر ایـن گـروه حمله 

منـوده و در همـکاری بـا نیروهای ملی افغانسـتان بسـاط 

رش را از کشـور برچیدنـد.

حاکمیـت امـروزی افغانسـتان که در سـازگاری چند 

جانبـه بـا جهان بـه رس می برد، مسـئولیت های سـنگینی 

ایـن  دارد.  عهـده  بـه  اش  جهانـی  تعهـدات  قبـال  در 

مسـئولیت در ابتـدا به رفع خطـرات تروریزم بـر می گردد، 

مقابلـه بـا تروریزم از سـال 2014 بدینسـو، عمدتا توسـط 

نیروهـای امنیتـی افغـان مدیریـت گردیـده اسـت، ایـن 

نیروهـا سـینه سـپر منـوده انـد تـا هیـوالی تروریـزم را در 

النـه اش خفتـه نگهـدارد، بیـداری هیوالی تروریـزم باعث 

و  قـوم  از  فـارغ  را  انسـان  هـر جنبنـده ی  کـه  می گـردد 

مذهـب ببلعـد، از ایـن رو نیروهای امنیتی افغـان با درک 

از ایـن مهـم، تـا کنون مسـئوالنه در برابر آنان سـینه سـپر 

منـوده و موفقانـه توانسـته انـد خطـرات عمـده شـان را از 

میـان مـردم افغانسـتان و مرزهـای بیـن املللـی بـه جـان 

خـود خریـده و گزنـد را از آنـان بـه دور داشـته باشـد.

نظامیـان افغـان طـی دو دهـه همـکاری کشـورهای 

جهـان بـه خوبـی توانسـت خمـود و جمـود نـا امنـی ها را 

پیمـوده و بـه نیروهـای متبحـر و کار آزمـوده تبدیل شـود، 

در حـال حـارض نیروهـای ویـژه ی مبـارزه با تروریـزم از هر 

سـه ارگان امنیتی افغانسـتان چنان از توانایی چشـمگیر 

و ملموسـی برخـوردار اسـت کـه در سـطح منطقـه کمـر 

نیروهـای نظامـی اسـت که بـه این سـطح توانایی دسـت 

یافتـه باشـند، بـه عنـوان منونـه جند سـال پیـش در یکی 

سـازمان  انتحـاری  هندوسـتان،  کشـور  فرودگاههـای  از 

هـای تروریسـتی داخـل شـده بود، چپ و راسـت کشـتار 

نیروهـای ویـژه هنـد  بودنـد،  انداختـه  راه  بـه  و تخریـب 

حـدود یـک هفته با آنان در سـاحه کوچک میـدان هوایی 

مـروف نـرد بـود؛ باالخـره طـی مـدت زمـان یـک هفته 

برچیننـد؛  فـرودگاه  ایـن  از  را  بسـاط رش  شـدند  موفـق 

امـا در افغانسـتان کـه خطرناکریـن تروریسـت های بیـن 

املللـی در قالـب چندیـن گـروه حضـور و فعالیـت نحـس 

دارنـد، هـر گونـه اعامل تروریسـتی کـه در قالـب تیمی و 

بـه صـورت بسـیار پیچیـده صـورت می گیـرد حـد اکـر تـا 

مدت 24 سـاعت بیشـر دوام آورده منی توانند که توسـط 

عقاب هـای بلنـد پـرواز نیروهـای ویـژه شـکار گردیـده و 

طعمـه ی آنـان می گـردد، ایـن یـک دسـتاورد عمـده برای 

قـوای مسـلح افغانسـتان بـه حسـاب می آیـد.

افغانسـتان در وضعیـت جنگـی قـرار دارد، در چنین 

راهـردی  سیاسـت های  اتخـاذ  و  دیپلامسـی  وضعیتـی 

بـه مثابـه عملکردهـای قـوه قهریـه بازدهـی فـوری در پی 

قـوای مسـلح اسـت کـه  امنیتـی  اقدامـات  ایـن  نـدارد، 

افعـی تروریـزم را دم کشـال منـوده اسـت و در موجودیـت 

چنیـن سـپر دفاعـی مسـتحکم، خـود را از هرگونـه » فتح 

« و تـرف عاجـز می یابنـد. در واقـع بـا توجه بـه وضعیت 

امنیتـی افغانسـتان، نیروهای امنیتی، بـه خصوص قوای 

مسـلح کشـور کـه در صـف مقدم مبـارزه با تروریـزم به رس 

می برند، سـتون فقرات نظام و کشـور به حسـاب می آیند. 

فقـرات  بـدن، سـتون  ارگانیکـی  آنجایـی در سـاختار  از 

عامـل پویایـی و پایایـی سـائر اعضـای بـدن می باشـد و 

هـر عضـوی از بـدن متکـی و وابسـته بـه آن می باشـد در 

سـاختار ارگانیکـی نظـام نیـز قـوای مسـلح افغانسـتان 

حکـم سـتون فقـرات را دارد کـه سـائر ارگان هـای ایـن 

نیروهـا  ایـن  و دوام  قـوام  بـه  وابسـته  و  سـاختار متکـی 

قبـول  بـا  تروریسـتی  گروههـای  رو،  ایـن  از  می باشـد. 

شکسـت در میـدان نـرد، تـاش دارنـد تـا در میـدان راه 

انـدازی جنگ هـای روانـی ایـن نیروهـا را مغلـوب سـازند؛ 

در حـال حـارض میادیـن جنـگ در دو جبهـه فیزیکـی و 

روانـی به شـدیدترین حالـت اش جریـان دارد، اطاق فکر 

تروریسـتان کـه النـه اش در الیه هـای پنهان اسـتخبارات 

بعضی کشـورهای همسـایه و منطقه اسـت طرحی را روی 

دسـت گرفتـه اند کـه از این مجـرا بتوانند تفـوق نیروهای 

نیابتـی شـان را در برابـر نیروهـای امنیتی افغان مسـجل 

مناینـد. ایـن طـرح در قالب ترورهای هدفمنـد چهره های 

رسشـناس سیاسـی - مدنـی بـه راه افتـاد و تـا الیه هـای 

مختلـف کتله هـای اجتامعـی رسـوخ منـود. در ایـن طرح 

هیـچ مـدارا و مروتی جایـگاه ندارد، بلکه هرچه شـقاوت و 

انگیزه هـای دنـی در محتوی و ماهیـت آن را با خود حمل 

کنـد مـورد پسـند اربابـان تروریزم اسـت.

بیشـر  را  تروریسـتان  روانـی  آنچـه کـه جنگ هـای 

رنـگ و محتـوی میدهـد و بـه پنـدار شـان بیشـر آنـان را 

بـه هـدف نزدیـک می سـازد، ایجـاد رعـب و وحشـت بـه 

پیامنـه ی وسـیع اسـت، این کار ممکن نیسـت مگـر با راه 

انـدازی قتل هـای هدفمنـد و دسـته جمعـی از کـودکان 

و دانـش آمـوزان گرفتـه تـا صفـوف جامعـت و با اسـتثنا 

هـر آنکسـی کـه تابعیـت افغانسـتان را دارا می باشـد قتل 

شـان مبـاح و خـون شـان فـرش رسخ موفقیـت زیـر پـای 

لشـکر تروریـزم به حسـاب می آید. از این رو بقـای تروریزم 

ریختـه  کـه  اسـت  خون هایـی  گـرو  در  آنـان  شـهرت  و 

می شـود، هرچنـد میـزان خونریـزی و شـقاوت افـراد بـی 

گنـاه در ایـن میـان بیشـر باشـد بـه هـامن میـزان ایـن 

گروه رسـیدن به اهداف شـان را راحت تر قابل دسرسـی 

بـر کـودکان  انـدازی حمـات  راه  بـا  می داننـد. جدیـدا 

دانـش آمـوز و صفوف منازگزاران افواهاتـی به راه انداخته 

انـد و در میـان مـردم نـر و پخـش می کننـد کـه گویـا 

حمـات اخیـر مربـوط بـه نهادهـای امنیتـی افغانسـتان 

اسـت که در پی آن انگیزه سیاسـی نهفته اسـت؛ اما باید 

یـاد آور شـد نیروهایـی که همـه روزه در راسـتای حفاظت 

از ایـن جغرافیـا و نفـوس رسزمینـی همـه روزه جـان های 

شـان را فـدا می کننـد چگونـه ممکـن اسـت مردمـی را به 

قتـل برسـانند کـه خـود بـر خواسـته از مـن همیـن مردم 

اسـت. تـک تـک ایـن نیروهـا متعلـق بـه خانواده هایـی 

اسـت کـه همـواره در معـرض حمـات تروریسـتان قـرار 

دارنـد، هیـچ عقـل سـلیمی منی پسـندد ایـن نیروهـا کـه 

خـود را در محافظـت از مـردم شـان سـپر قـرار داده انـد 

خـود قاتـل ایـن ملت گردنـد. قوای مسـلح افغانسـتان به 

عنـوان شـهروندان و پاسـبانان ایـن آب و خـاک خـود را 

صاحـب خانه ایـن خانه می داننـد، کـدام صاحبخانه این 

مخیلـه را در ضمیـر خـود پرورانـده می توانـد کـه بـه روی 

سـائر اعضـای خانـواده تفنـگ برداشـته و آنـان را بـه قتل 

برسـانند؛ بنـا بـر ایـن بـه یقیـن می تـوان گفـت کـه روزی 

عامـان اصلـی ایـن خونریـزی هـا افشـا خواهنـد شـد و 

بـه سـان اتفـاق اخیـر کـه دادگاه الهـه خواهـان پیگیـری 

جنایـات جنگـی و نسـل کشـی گردیـده اسـت دریچـه ی 

بـه روی ایـن مـردم گشـوده می شـود کـه قاتـان شـان به 

سـزای اعـامل خـود رسـیده و بـرای همیشـه لکـه ی ننگ 

قتـل هموطنـان بر جبین شـان باقی خواهد مانـد. اینبار 

نیـز بـه سـان میـدان جنـگ، در زمیـن جنگ هـای روانـی 

نـاکام خواهـد مانـد و رس انجـام جـز تسـلیم پذیـری در 

برابـر خواسـته های برحق مـردم افغانسـتان راهی دیگری 

نخواهنـد یافـت؛ زیـرا هـر گونـه جـرم و جنایـت بـرای ابـد 

دوام منـی آورد و در یـک مقطـع زمانـی پایان پذیر اسـت؛ 

از ایـن رو جـر زمان، چهره ی سـیاه طالبـان را بیش از هر 

وقـت دیگـر بـر مـا مـی سـازد تـا قضایـای خون هـای بـه 

ناحـق ریخته شـده آفتابی گـردد و عامـان آن به پای میز 

مجـازات بـه سـزای اعامل شـان برسـد.

جمهوریـت حامیـت و حفاظـت مـی کنـد و ایـن موضـوع 

یافتـه  جهانـی  انعـکاس  جمعـی  هـای  رسـانه  از  بارهـا 

اسـت. اپوزیسـیون هـای سیاسـی کـه نظـام جمهوریـت 

ایـن فرصـت را صبورانـه و بـا سـعه صـدر در جامعـه مهیـا 

می سـازد، در همسـوی با خواسـت سیاسـی اکـر قاطع 

مـردم افغانسـتان از نظـام جمهوریـت و دولـت منتخـب 

مـی  حامیـت  انتخابـات  و  سـاالری  مـردم  میکانیـزم  و 

منایـد. دانشـگاه هـا و مراکـز بـزرگ تعلیمـی و تحصیلی 

در کشـور کـه صـادر کننـدگان مدیـران و گرداننـدگان 

جامعـه در کشـور اسـت، از نظـام سیاسـی دموکراتیـک، 

قانـون مدار و متعادل در کشـور پشـتبانی مـی کند. این 

نظـام از منظـر این کانون های بـزرگ تحصیلی جز نظام 

سیاسـی جمهوریـت چیـزی دیگـری منـی توانـد باشـد. 

نیروهـای امنیتـی و ارتـش افغانسـتان بـه عنـوان سـتون 

هـای اساسـی نظـام جمهوریـت در اسـتوار نگهداشـن 

سـقف متعالی نظام سیاسـی جمهوریت برای همه مردم 

اجـامع  راسـتای  در  دیگریسـت  گزینـه¬ی  افغانسـتان 

ملـی در مـورد جمهوریـت و نظـام سیاسـی دموکراتیـک 

در کشـور. 

افغانسـتان  جامعـه  پیکـر  از  نیـم  عنـوان  بـه  زنـان 

حامـی و پشـتبان نظـام سیاسـی جمهوریـت انـد؛ زیـرا 

جمهوریـت تنهـا چر سیاسـی می تواند باشـد که از حق 

و حقـوق و آزادی هـای انسـانی زنان در کشـور پاسـداری 

مـی منایـد. در سـایه نظـام جمهوریـت و قانـون گرأیـی 

دولـت و حکومت اسـت کـه زنان به ابتدأیـی ترین حقوق 

شـان یعنی حق آموخن و آموختاندن می رسـند. حقوق 

بـرای متامـی  بـه صـورت عـام  آن  تعریـف  و  شـهروندی 

تـوده هـای مـردم افغانسـتان در بسـر نظـام جمهوریـت 

و مـردم سـاالر قابلیـت دارد از ایـن جهـت دیـدگاه عـام 

مـردم افغانسـتان در ارتبـاط بـه تأمیـن فضـای ناشـی از 

جمهوریـت یـک فرصت کلی و اجامع ملیسـت. همچنان 

تأمیـن حقـوق بر و حقوق اقلیت هـای دینی در رشایط 

کـه نظـام جمهوریـت در کشـور پایـدار و بـا ثبـات باشـد 

امـکان عملـی داشـته/ دارد. منونه های بارز آن دوسـتان 

اهـل هنود و سـیک اسـت کـه امـروز در موجودیـت نظام 

امتیـازات  و  حقـوق  از  اقـل  حـد  جمهوریـت  سیاسـی 

اجتامعـی و سیاسـی شـان را دارا مـی باشـند.

نظام سیاسـی جمهوریت با اسـتوانه هـای مردمی و 

قانونـی اش و بـا میکانیـزم هـای مـردم محورانه کـه از راه 

انتخابـات قابـل اجـرأ اسـت نقطه عطـف تاریـخ معارص و 

کنونـی در افغانسـتان اسـت. بـدون تردیـد فرصـت های 

که منشـأ شـان موجودیـت نظـام سیاسـی جمهوریت در 

کشـور اسـت بـی نظیـر و ارزشـمند اسـت؛ از ایـن لحـاظ 

جمهوریـت و نظـام سیاسـی مـردم سـاالر از حامیـت و 

پشـتبانی مـردم افغانسـتان و اقشـار مختلـف در جامعـه 

برخـوردار اسـت. ایـن نظـام سیاسـی مـی توانـد راهـکار 

هـای را بـرای تـداوم و تقویـت و نهادینـه سـازی روحیـه 

ملـی در میـان الیـه های اجتامعی در افغانسـتان سـبب 

گـردد. اجـامع ملـی کـه در مـورد داشـن و کارآیـی نظام 

سیاسـی جمهوریـت در میـان مـردم دیـده مـی شـود، 

صـف واحـد مردمـی را خلـق می کنـد که در پشـتبانی از 

ایـن نظـام و در حفاظـت از آن، آشـکا را دیـده مـی شـود. 

نظـام جمهوریـت بـا قابلیـت هـای کـه بـرای همـه مـردم 

افغانسـتان مهیـا مـی کنـد در ترویـج و حتـی در بسـیج 

سـازی و انسـجام مردمی در کشـور جایگاه ارزنده و مهم 

را داراسـت. لـذا در ایـن مـورد اجـامع ملـی و صـف واحد 

در سـطوح مختلـف مردمـی شـکل پیـدا منـوده اسـت.  

اجماع ملی و صِف واحد جمهوریت
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 سید لطیف سجادی 

 مهدی بابک



 

هـدف

8

7

6

5

4

3

2

1

HGFEDCBA

32
81

    
    

    
    

د   
دا

 اع
ی با

باز
ب 

وا
 ج


34
80

    
    

    
    

ه   
مار

 ش
و 

وک
ود

 س
ب 

وا
ج

 بازی با اعداد              3282
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3177    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3453
وزیرسفید را در خانه  d3 حرکت دهید. 

3481

جواب هدف         2930
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ثور
ممکن اســت مجبور باشــید که مبلغ عمده ای پول را به دلیل تعمیرات خانه 
صرف کنید. احتماال نیاز به تغییراتی در برنامه های تان باشد زیرا باید زمانی را 
به یکی از دوستان تان اختصاص بدهید. سعی کنید ارام باشید. حمایت خانواده 

را نیز قبول کنید.

جوزا
احتماال با یکی از شرکای کاری تان دچار سوتفاهم خواهید شد. بهترین کار این 
اســت که آرامش خود را حفظ کنید حتی اگر همه پول تان را از دســت دادید. 

زندگی عاطفی تان امروز خیلی عالی پیش می رود.

سرطان
ممکن اســت به دلیــل اینکه برنامه هــای تجاری تان طبق نقشــه پیش 
نرفته اســت نامید باشــید. نگذارید بر روحیه تان تاثیر بگذارد. فرصت های 
زیادی بر ســر راه تان خواهد آمد. ممکن است دچار مشکالتی در برقراری 

شوید. تان  ارتباطی 

اسد
یکی از دوستان نزدیک تان به شما فرصتی برای پیوستن به یک مشارکت کاری 
را می دهد. باید بپذیرید. حتی اگر ســود زیادی نداشته باشد. باید صبور باشید 

و به نظرات شریک عاطفی تان گوش دهید.

سنبله
احتماال مجبور باشید که ســفرتان را به دلیل مشکالت سالمتی لغو کنید. نباید 
نگران باشید زیرا که مشکل جزئی است. همه چیز در زندگی عاطفی تان به خوبی 

پیش خواهد رفت. به یاد داشته باشید که بر سر عهد و پیمان خود بایستید.

حمل
روابط اجتماعی تان بســیار خوب پیش خواهد رفت و همه چیز را می توانید به 
نفع خودتان مدیریت کنید. احتماال مجبور باشــید که به یک سفر تجاری بروید 
که سود زیادی به دست آورید و فرصت های زیادی برای شما به ارمغان خواهد 

آمد مخصوصا در زندگی عاطفی تان.

میزان
امروز صبح به نظر می رســد که روی مود تغییرات در خانه هستید. بی قرار 
هســتید و نمــی توانید که برنامه های خود را حفــظ کنید. از بحث کردن 
اجتنــاب کنید و بر روی وظایف مهمی که دارید تمرکز کنید. امروز با افراد 

جوان ارتباط بهتری برقرار خواهید کرد.

عقرب
به نظر می رسد که زمان عالی برای حل مشکالت عاطفی تان می باشد. سعی 
کنید در محیط کاری تــان احتیاط کنید. امروز بعد از ظهر زمان خوبی را با 
شریک عاطفی تان سپری خواهید کرد. نگران مشکالت مالی تان هستید، اما 

روحیه تان باالست.

قوس
ممکن است مرتکب اشتباه شوید و نتوانید که به وعده های خود عمل کنید. 
ســعی کنید زیاد عجله نکنید و کمک های پیشنهاد شده را بپذیرید. فرصتی 
دارید تا با شــخص جدیدی آشنا شــوید که بعدا نقش مهمی در زندگی تان 

بازی خواهد کرد.

جدی
مشکالت مالی تان به نظر می رسد که باعث استرس برای شما شده است. 
ممکن است به همین دلیل دل یکی از عزیزان تان را بشکنید. قبل از اینکه 
صحبــت کنید دوباره فکــر کنید. امروز برای امتحــان دادن و مالقات روز 

خوبی نمی باشد.

دلو
ممکن است با موانع جدی امروز روبه رو شوید که احساس کنید تمام تالش های 
تان بیهوده بوده است. خوشبختانه می توانید به دوستان تان تکیه کنید. امروز به 

خوبی با دیگران همراه خواهید شد. 

2931

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

وجود داشته باشد.
 7 کلمه: خوب 

 14 کلمه: متوسط 
 21  کلمه: عالی 

دل ـ دلبر ـ دالور ـ بیدل 
ـ دول  ـ دور ـ رود ـ درو 
ـ بدو ـ بد ـ باد ـ دو ـ دوا 
ـ دیوار ـ وارد ـ ابد ـ بیدار 
ـ بید ـ باید ـ رد ـ رادیو ـ 
ادب ـ ادیب ـ بدر ـ ولد ـ 
دبی ـ وادی ـ دیو ـ دیار ـ 

دریـ  دالرـ  بلدـ  ورید.
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 ویکی آرمسترانگ | پژوهشگر روان شناسی و هنردرمانی، دانشگاه داندی اسکاتلند

حوت
امروز صبح ممکن است سردرگم باشید و نتوانید بر روی برنامه های تان تمرکز 
کنید. می توانید امروز بعد از ظهر همه چیز را مدیریت کنید و وظایف تان را به 

اتمام برسانید. بهترین کار این است که بحث نکنید.

 شطرنج                     3454

ا

آواره ـ اضطرار ـ بهانه گیر ـ پروراندن ـ تشــکیالت ـ ثروتمند ـ جنگجو 
ـ چکاندن ـ حالل ـ خرامان ـ دانشیار ـ ذوالفقار ـ رونق ـ زندان ـ ژاله ـ 
سرشارـ  شبنمـ  صفاتـ  ضرورـ  طیبهـ  ظلمانیـ  عقربهـ  غلبهـ  فعالیت 
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صحیحی را برای بچه ها فراهم کنید تا آن ها وارد کار شوند و بعد آن ها را دنبال 

کنید. نحوه دعوت می تواند ساده باشد، مثال چیِز جالبی را پیشنهاد بدهید و 

از آن ها بخواهید احساس و نظرشان را درباره آن بگویند. حتی اگر فرزندتان 

نوزاد است، می توانید چند قطره رنگ را روی یک ورق کاغِذ بزرگ بریزید و 

آن را روی کف اتاق بگذارید تا نوزاد با شکِم خود آن را ملس و کاوش کند. 

می توانید از رنگ های خوراکِی خانگی استفاده کنید. مدتی کوتاه کافی ست و 

آماده یک حامم گرم و نرم باشید!

با استفاده از مواد و لوازم ساده، می توان کودکانی از همه گروه های سنی 

را به خالقیت دعوت کرد؛ در این جا به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم 

تا از آن ها الهام بگیرید. مثال بازی های چاپی )پرینت( را در نظر بگیرید؛ 

در بازی های چاپی، تصویری از سطحی به سطحی دیگر منتقل می شود. 

بچه های کوچک تر می توانند مثال پشِت یک سینِی غذا را رنگی کنند )با قوه 

تخیل خود( و بعد کاغذی را روی آن فشار دهند و تصویری جدید خلق کنند. 

برای ساخت تصاویِر حلقوی دقیق تر می توانید از قالب حلبِی کاپ کیک 

استفاده کنید. بچه های بزرگرت می توانند با ابزارهایی مثل گوش پاک کن یا 

مداد ضخیم )که تیز نباشد( و کمی رنْگ روی سینی نقاشی کنند و تصویر آن 

را با اندکی فشار روی یک برگه کاغذ منتقل کنند. آن ها همچنین می توانند 

اشکاِل کاغذی یا برگ های گیاه را همچون شابلون برای نقاشی با رنگ 

استفاده کنند. رنگ آمیزی با لوازم خانه، بازِی ساده ای ست که حتی بچه های 

خیلی کم سن می توانند با اشیاء ساده موجود در خانه و کمی رنگ آن را تجربه 

کنند. هر چیزی را می توان در رنگ زد  ــ  اسفنج، لوله مقوایی، لوازم آشپزخانه، 

کفگیر، اسباب بازی حیوانات، ماشین اسباب بازی و غیره  ــ  و همچون قلموی 

نقاشی به کار برد.

اگر کثیف کاری دوست ندارید، می توانید مثال سایه بازی کنید. المپی را 

نزدیِک یک ورق یا دیوار روشن کنید و از بچه ها بخواهید با دستان خود یا 

نگه داشنت اشیاء بین آن ها، به سایه های خلق شده توجه کنند. بچه های 

بزرگ تر می توانند چیزهایی مثل مقوا را در قالب اشکال یا حیواناتی برش 

دهند و آن ها را به قاشق و چنگال بچسبانند و یک بازی انیمیشن خلق کنند.

به خاطر داشته باشید که هدف از این نوع فعالیت، خلِق آثاِر بی نقص نیست  ــ  

کامل گرا نباشید؛ بلکه هدف این است که بچه ها از کِل این فرایند لذت بربند 

و تجربه خود را با بقیه سهیم شوند. در نهایت مهم این است که همگی اوقات 

خوشی داشته باشند.

 

چکیده: خلق هرن برای کودکان فعالیتی ارزشمند است؛ هم برای 

بهبود مهارت های حرکتی و هم مهارت های ارتباطی آن ها. هرن به رشد 

خودانگاره کودکان کمک می کند و حتی نوزادان می توانند آن را تجربه 

کنند…

شاید بسیاری از ما برای مشغول نگه داشنِت بچه ها در خانه، در فکر 

فعالیت های هرنی باشیم. اگر چنین است، دوست دارم کاری مثبت 

برای بچه های خودتان انجام دهید. به دالیل متعدد، خلق هرن برای 

کودکاْن فعالیتی ارزشمند است  ــ  مثال بهبود مهارت های ارتباطی و 

مهارت های حرکتی که به رشد خودانگاره آن ها کمک می کند. برای 

همین، تشویِق این فعالیت ها حتی از زمان نوزادی، و گنجاندِن هرن در 

کناِر آموزش خانگی مهم است؛ این فعالیت های هرنی می تواند رونِد 

تکامِل بازِی آن ها باشد.

حتی وقتی بچه های خیلی کوچک همراه با رسپرستان شان هرنآفرینی 

می کنند، تجارِب جدیدی کسب می کنند که می تواند به تقویت پیوند 

عاطفی آن ها کمک کند. خالقیْت ناشی از تکامِل میِل مشارکت و 

ارتباط در کودکان است. تحقیِق من با همکاری مرکز هرن معارص 

داندی )در اسکاتلند( نشان داد که در هرندرمانی، فراینِد خلق 

هرن باعث تشویق رفتارهایی می شود که روابطی نیرومند با دیگران 

ایجاد می کند؛ مثال ارتباط چشمی، متاس جسمی مطلوب، اهداف 

مشرتک، و پاسخگویی. ممکن است شام هم »توجِه مشرتک« را طی 

فرایند هرنآفرینی تجربه کرده باشید  ــ  یعنی وقتی دو نفر با هم یک 

چیز را متاشا می کنند. این به یادگیری مهارت های اجتامعی نوزادان 

کمک می کند، مثل زبان، درِک دیدگاه طرف مقابل، و حس ارتباط با 

دیگران.

تجربه احساسات تازه و مهارت های حرکتی، فواید دیگری هم برای 

رشد کودک دارد. کودکان به حق انتخاب های خودشان و بیاِن آن ها 

به بزرگساالِن اطراف خود دقت می کنند. آن ها برای حتی چیزی ساده 

مثل انتخاب رنگ، به نتیجه فیزیکِی انتخاب های شان فکر می کنند. 

خودانگاره و حس عاملیت در آن ها، به همین نحو ساخته می شود.

فوایِد یادشده در متام دوران کودکی به قوت خود باقی ست. هرن به 

کودکان کمک می کند به شیوه های جدیدی تفکر کنند و ایده ها را 

کاوش کنند، و آن طور که جان ماتیوز کارشناس آموزش می گوید، حتی 

خط خطی کردْن فراینِد کنکاش است، نه فقط رسِم عالئم تصادفی. 

وقتی به طور مشرتک همراه با فرزندان تان هرن خلق می کنید، آن ها 

فواید ارتباطِی بیشرتی نصیب می برند، چون در واقع آن ها به این 

شیوه، عواطف و ایده های خود را با فرد دیگری سهیم می شوند. هرن 

یعنی ارتباط بدون نیاز به کالم، و امکاِن ابراز وجوِد صادقانه تر نسبت 

به حالت کالمی را به آن ها می دهد.

توصیه من این است که هر وقت امکانش باشد، با فرزندان تان به 

فعالیت هرنی مشغول شوید. ولی از کجا باید رشوع کرد؟ بهرتین 

فعالیت های خالقه، آن هایی هستند که کودکان را به بازی و کاوش 

بدون نتایِج معین دعوت می کنند. نقش شام این است که رشایط 

یادداشت

افغانسـتان مـا: پـس از رقابتـی تنگاتنـگ در بزرگ تریـن رویـداد 

موسـیقی اروپـا، در میـان تدابیر شـدید مربوط بـه همه گیری کرونا 

در سـاعت های اولیـه روز یکشـنبه گـروه راک انـد رول »مانسـکین« 

از ایتالیـا برنـده جایـزه مسـابقه موسـیقی یورو ویژن شـد. 

مسـابقات  دوره  شـصت و پنجمین  در  ایندیپندیـت  گـزارش  بـه 

یورو ویـژن، کـه امسـال در روتـردام هلنـد برگـزار شـد، فرانسـه بـا 

جمـع ۴۹۹ امتیـاز دوم و سـوییس با ۴۳۲ امتیاز سـوم شـد. باربارا 

پـراوی، خواننـده فرانسـوی ایرانی تبـار، مناینـده فرانسـه در ایـن 

دوره بـود. باربـارا و گروهـش در ایـن مسـابقات دوم شـدند.

او چنـدی پیـش بـا ترانه  ›ووآال‹ توانسـته بـود در یک شـو تلویزیونی 

نظر متاشـاگران و هیات داوران را جلب کند و نامزد فرانسـه شـود.

در  کـه  بـود  تاجیکسـتان  از  منیـژه سـنگین  نیـز  روسـیه  مناینـده 

رای گیـری نهایـی ۱۰۰ امتیـاز بـه دسـت آورد و ایـن کشـور را در 

میـان ده کشـور اول ایـن مسـابقه جـای داد.  

بریتانیـا، آملـان، اسـپانیا و هلند همگی آرای بسـیار پایینی کسـب 

کردنـد و بریتانیـا بـرای دومین بـار از دهه ۱۹۹۰ به این سـو، هیچ 

امتیـازی به دسـت نیاورد.

پیـروزی مانسـکین سـومین پیـروزی ایتالیـا در تاریـخ ایـن مسـابقه 

محبـوب اسـت. دامیانـو دیویـد، رهرب فرانسـوی مانسـکین، پس از 

پیـروزی گفـت: »می خواهیم بـه کل اروپا و کل جهـان بگوییم راک 

انـد رول هرگـز منی میرد.«

ایـن گـروه از امیدهـای اصلـی پیـروزی در ایـن رقابـت بـود و ایـن 

درحالـی اسـت که آهنگ هـای راک معمـوال در یوروویژن خریداری 

ندارد. زیـادی 

در حالـی کـه بـا گسـرتش همه گیـری کرونـا، ایـن مسـابقه سـال 

گذشـته بـرای اولیـن بـار در تاریـخ ۶۴ سـاله اش لغـو شـده بـود، 

یورو ویـژن امسـال بـا رعایـت پروتکل هـا و فاصله گـذاری اجتامعـی 

تشـکیل  را  نفـر حارضانـی  برگـزار شـد. جمعیتـی حـدود ۳۵۰۰ 

مـی داد کـه ایـن دور از مسـابقات را در محـل و از نزدیـک متاشـا 

کردنـد و پیـش از ورود، از آن هـا تسـت کرونـا گرفتـه شـده بـود.

یورو ویـژن بزرگ تریـن رویـداد تلویزیونـی غیر ورزشـی جهان اسـت 

کـه سـاالنه نزدیـک بـه ۲۰۰ میلیون نفـر در رسارس قاره اروپـا آن را 

متاشـا می کنند. رویداد شـنبه شـب شـصت و پنجمین دوره بود که 

توجـه عالقه منـدان زیـادی را بـه خود جلـب کرد.

ایرلنـد  یورو ویـژن  تاریـخ  در  کشـور  موفق تریـن  آمـاری،  نظـر  از 

اسـت کـه تاکنـون هفـت بـار پیروز شـده اسـت. سـوئد شـش بـار و 

لوکزامبـورگ، فرانسـه، هلنـد و بریتانیـا هـر کـدام پنـج بـار در ایـن 

شـده اند.  پیـروز  رقابت هـا 

بـا توجـه به پیروزی ایتالیا، مسـابقات  یوروویـژن ۲۰۲۲ احتامال در 

رم برگزار خواهد شـد.

۴۰۰ فلـم در فرانسـه در نوبـت اکـران قـرار دارنـد تـا بـا بازگشـایی 

سـینامها که از چهارشـنبه گذشـته آغاز شـد، روی پرده های نقره ای 

بروند.

بـه گـزارش خربگـزاری فرانسـه، در حالـی که سـینامهای فرانسـه از 

چهارشـنبه گذشـته کارشـان را با اکـران ۴۵ فلـم رشوع کردند، هنوز 

فلم هـای زیـادی در صـف اکران هسـتند.

سـینامهای فرانسـه پـس از ۶ مـاه تعطیلـی بـه دلیـل شـیوع کرونـا 

از چهارشـنبه رشوع بـه کار کردنـد و بـا اقبـال وسـیع مـردم روبـه رو 

شـدند امـا فلم هایـی کـه راهـی سـینامها شـدند ۲ تـا ۳ برابـر حـد 

معمـول بـود. بـرای مثـال سـینام گـودو با داشـنت ۶ پـرده و سـالن، 

بـرای نخسـتین هفتـه رشوع به کار مجـدد خود ۱۸ فلـم را روی پرده 

می بـرد.

فرانسـه با داشـنت بیش از ۲ هزار سـالن سـینام شـامری از فلم های 

مطـرح داخلـی و بین املللـی را بـرای اکـران آمـاده کـرده کـه »دور 

فرانسـوی  فلـم  و  اسـکار  جایـزه  برنـده  وینرتبـرگ  تومـاس  دیگـر« 

»دی ان ای« سـاخته میِون از جمله آنها هسـتند. »رسزمین آوارگان« و 

»پـدر« نیز از دیگر فلم های فهرسـت اکران هسـتند. فلـم ابرقهرمانی 

در  نیـز  خودکشـی«  »جوخـه  و  سـیاه«  »بیـوه  جملـه  از  هالیـوودی 

فهرسـت اکـران جـای دارند.

»بـای بـای کلـه پوک هـا« سـاخته آلـرب دوپونتـل برنـده جایـزه سـزار 

امسـال نیـز از از روز شـنبه اکـران شـده اسـت.

بـا رشوع مـوج دوم شـیوع کرونـا در اکتـرب گذشـته ۲۰۴۵ سـالن 

سـینام در فرانسـه تاکنـون بسـته مانـده بودنـد.

بازگشـایی سـینامها بـا رعایـت پروتکل هـای کوویـد صـورت گرفته و 

سـینامها بـا ظرفیـت ۳۵ درصـد رشوع به کار کردند. بـا فروش ۳۰۵ 

هـزار بلیـت برای روز چهارشـنبه که اولین روز رشوع به کار سـینامها 

بود، بیشـرتین اقبال به سـینام در اولین روز بازگشـایی در اروپا، در 

فرانسـه صـورت گرفـت. ایـن رقـم برابـر بـا فـروش در چنیـن روزی از 

سـال ۲۰۱۹ بـود کـه »جـان ویـک: فصـل ۴« و »عالء الدیـن« راهـی 

سـینامها شـده بودند.

سـینامهای فرانسـه در تابسـتان ۲۰۲۰ پـس از اولیـن مـوج کوویـد 

بـا اکـران »تنت« کریسـتوفر نـوالن رشوع بـه کار کرده بودنـد تا مردم 

را ترغیـب بـه بازگشـت به سـینام کننـد اما بازگشـت مجـدد فقط به 

مـدد یـک فلـم مشـهور هالیـوودی رشوع نشـده و بـه جـای آن طیف 

وسـیعی از فلم هـا راهی سـینامها شـدند.

۲ فلمـی که در روز اول بازگشـایی سـینامها بیشـرتین اقبـال از آنها 

بـه عمـل آمد، »دیو کـش: قطار موگـن« فلم انیمیشـن جاپانی و فلم 

ترکیبـی انیمیشـن –زنـده »تـام و جری« بودنـد. پـس از آن »آرواره ها« 

سـاخته کوئنتیـن دوپیـو و »سـفر آخـر پـل دبلیـو. آر« سـاخته رومـن 

کوئیرو از سـینامی فرانسـه جای داشـتند.

مسابقات یوروویژن؛ 
ایتالیا اول و فرانسه دوم شد

استقبال مردم از بازگشایی 
سینماها و ۴۰۰ فلم در صف اکران

چرا آفرینش هنر با کودکان مهم است
رویداد

رویداد

حتــی وقتــی بچه هــای خیلــی کوچــک همــراه بــا 
ــدی  ــارِب جدی ــد، تج ــی می کنن ــان هنرآفرین سرپرستان ش
کســب می کننــد کــه می توانــد بــه تقویــت پیونــد 
عاطفــی آن هــا کمــک کنــد. خالقیــْت ناشــی از تکامــِل میــِل 
ــا  ــن ب ــِق م ــت. تحقی ــودکان اس ــاط در ک ــارکت و ارتب مش
همــکاری مرکــز هنــر معاصــر دانــدی )در اســکاتلند( نشــان 
داد کــه در هنردرمانــی، فراینــِد خلــق هنــر باعــث تشــویق 
ــران  ــا دیگ ــد ب ــی نیرومن ــه روابط ــود ک ــی می ش رفتارهای
ــمی  ــاس جس ــمی، تم ــاط چش ــال ارتب ــد؛ مث ــاد می کن ایج
ــت  ــن اس ــخگویی. ممک ــترک، و پاس ــداف مش ــوب، اه مطل
ــی  ــد هنرآفرین ــی فراین ــترک« را ط ــِه مش ــم »توج ــما ه ش
ـ  یعنــی وقتــی دو نفــر بــا هــم یک  تجربــه کــرده باشــید  ـــ
ــای  ــری مهارت ه ــه یادگی ــن ب ــد. ای ــا می کنن ــز را تماش چی
ــان، درِک  ــل زب ــد، مث ــک می کن ــوزادان کم ــی ن اجتماع
دیــدگاه طــرف مقابــل، و حــس ارتبــاط بــا دیگــران.
ــد  ــی، فوای ــای حرکت ــازه و مهارت ه ــات ت ــه احساس تجرب
ــه حــق  ــرای رشــد کــودک دارد. کــودکان ب دیگــری هــم ب
انتخاب هــای خودشــان و بیــاِن آن هــا بــه بزرگســاالِن 
اطــراف خــود دقــت می کننــد. آن هــا بــرای حتــی 
ــِی  ــه فیزیک ــه نتیج ــگ، ب ــاب رن ــل انتخ ــاده مث ــزی س چی
انتخاب های شــان فکــر می کننــد. خودانــگاره و حــس 
ــود. ــاخته می ش ــو س ــن نح ــه همی ــا، ب ــت در آن ه عاملی

           منبع: مجله نبشت



هـری کیـن که شـاید امشـب آخریـن بـازی خود 

بـرای تاتنهـام را انجـام خواهـد داد، سـه جایـزه 

فصـل ایـن باشـگاه را از آن خـود کـرد.

هـری کین سـال هاسـت سـتاره اول تیـم تاتنهام 

اسـت امـا هرگز موفق نشـده بـا این باشـگاه جام 

بـرد. در چنـد سـال اخیـر بـه او توصیـه شـده 

بـود بـرای کسـب جـام راهـی تیـم دیگر شـود اما 

همـواره مقاومـت مـی کـرد ولـی به نظر می رسـد 

سـتاره اول خـط حمله تیم ملـی انگلیس باالخره 

راضـی بـه جدایی شـده و مقصد بعدی او سـیتی 

خواهـد بود.

امـروز باشـگاه تاتنهـام اعـام کرد که هـری کین 

برنـده جایزه فصـل 21-2020 هواداران رسـمی 

باشـگاه، اعضـای نوجـوان باشـگاه و نیـز اعضای 

رسـمی باشـگاه شـده است.

او پـس از دریافـت این جوایز گفت:» عالی اسـت 

و بـی نهایـت از کسـانی کـه بـه مـن رای دادنـد 

تشـکر مـی کنـم. از لحاظ شـخصی سـال خوبی 

برایـم بوده و از اینکه توانسـته ام گل های زیادی 

بزنـم و پـاس گل هـم بدهم، راضی و خوشـحامل. 

کسـب ایـن جوایـز بـدون کمک هـم تیمـی هایم 

مقـدور نبود.«

کیـن فصـل جاری توانسـته در همه بـازی ها 32 

گل بزنـد و 13 پـاس گل هم بدهـد. او با 21 گل 

در لیـگ برتـر، در رقابـت آقـای گلـی بـا محمـد 

صـاح اسـت و بایـد دیـد امشـب برابـر لسـر چه 

خواهـد کرد.

هت تریک هری کین در جوایز فصل تاتنهام 

ورزش
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بودنـد. اغلـب ایـن بیـاران بـرای درمـان کرونـا از اسـروئید 

)کورتـون( اسـتفاده کـرده و همه آنها به یـک بیاری زمینه ای 

دیگرمبتـا بودنـد، بیشـر از همـه دیابـت.

در یـک تحقیـق دیگـر در هنـد دربـاره صـد بیـار مبتـا بـه 

کرونـا کـه دچـار موکورمایکوزیـس هـم شـده بودنـد، ۷۹ نفـر 

مـرد و ۸۳ نفـر مبتـا بـه دیابـت بودنـد.

داکـر اکشـای نایـر جراح چشـم که چنـد نفـر از مبتایان به 

قـارچ سـیاه را درمـان کـرده بـه بی بی سـی گفت: "قنـد خون 

هیـچ  کـدام از مبتایـان به قارچ سـیاه طبیعی نیسـت."

در یکـی از شـفاخانه های دولتـی در شـهر اینـدور در ایالت 

مادیاپـرادش در مرکـز هنـد، تعـداد مبتایان به قارچ سـیاه 

هفته گذشـته هشـت نفـر بود اما ایـن آمار دیشـب به ۱۸۵ 

نفـر افزایـش یافت. دکـر وی پی پاندی، یکی از مسـئوالن 

ایـن شـفاخانه، به بی بی سـی گفـت که ۸۰ درصـد بیاران 

بایـد فورا جراحی شـوند:

"۱۱ بخـش در ایـن شـفاخانه کـه در مجمـوع ۲۰۰ تخـت 

خوابـی اسـت بـه قارچ سـیاه اختصاص داده شـده اسـت."

او می گوید که چنین افزایشـی "غیرمنتظره" اسـت و سـال 

گذشـته فقـط یـک یـا دو مبتـا بـه ایـن بیـاری را دیـده 

بودند.

او تاییـد کـرد که فقط در شـهر ایندور، دسـتکم ۴۰۰ بیار 

به قارچ سـیاه مبتا هسـتند: "در حال حارض عفونت قارچ 

سـیاه می توانـد از کرونـا خطرناک تر باشـد. اگر بیـاران به 

موقـع و کامـل مـداوا نشـوند، احتـال مـرگ می توانـد تـا 

۹۴ درصـد بـاال بـرود. هزینه درمـان بـاال و دارویش کمیاب 

است."

بـه گفتـه داکـران تنهـا راه درمـان ایـن بیـاری، تزریـق 

وریـدی روزانـه داروی ضدقـارچ "آمفوتریسـین بی" به مدت 

دو مـاه اسـت. هـر تزریـق ۳۵۰۰ روپیـه، ۴۸ دالـر، قیمـت 

دارد.

داکـر پانـدی می گویـد اطاعـات ۲۰۱ بیـار مبتـا بـه 

قـارچ سـیاه را از شـفاخانه هـای شـهر جمـع آوری کـرده 

اسـت کـه اغلـب آنهـا مـرد بودنـد و از کرونـا بهبـود یافتـه 

در مـوج دوم کرونـا در هنـد، افزایـش ابتـا بـه یـک عفونـت قارچـی 

نـادر در کسـانی کـه از ایـن بیـاری بهبـود یافته انـد یـا رو بـه بهبـود 

هسـتند نگرانی هایـی را ایجـاد کـرده اسـت. مقام هـای صحـی هنـد 

بـا گـزارش بیـش از ۸۸۰۰ مـورد از عفونـت مرگبـار "قـارچ سـیاه" در 

دسـتکم ۱۵ ایالـت هنـد، از افزایـش قابل توجـه ابتا به ایـن بیاری 

خـر می دهنـد. 

موکورمایکوزیـس کـه بـه "قـارچ سـیاه" شـهرت دارد، یـک عفونـت 

قارچـی نـادر، خطرنـاک و مهاجـم اسـت کـه بینـی، چشـم، ریـه و 

گاهـی هـم مغـز را درگیـر می کنـد. 

درصد مرگ مبتایان، ۵۰ درصد اسـت و چشـم برخی بهبودیافتگان 

بناچـار تخلیه می شـود. در ماه هـای اخیر و همزمان با شـیوع مرگبار 

مـوج دوم کرونـا در هنـد، داکـران هـزاران مـورد از ایـن بیـاری را 

در مبتایـان و بهبودیافتـگان از کرونـا مشـاهده کرده انـد. داکـران 

می گوینـد کـه ایـن بیـاری بـه اسـتفاده از اسـروئید )کورتـن( برای 

درمـان کرونـا مربوط اسـت و مبتایان به دیابت بیشـر در خطر ابتا 

هسـتند. بـه گفتـه داکران عائـم این بیـاری حدود ۱۲ تـا ۱۸ روز 

پـس از بهبـود کرونـا ظاهـر می شـود. بیـش از نیمـی از مـوارد ابتـا 

فقـط در دو ایالـت غربـی گجـرات و ماهاراشـرا بـوده و در دسـتکم 

پانـزده ایالـت دیگـر هنـد، بین ۸ تـا ۹۰۰ بیار گزارش شـده اسـت. 

افزایـش موارد ابتا به موکورمایکوزیس سـبب شـده دولـت مرکزی از 

۲۹ ایالـت هنـد بخواهـد اعام همه گیـری کنند. به گزارش سـوتیک 

بیـواس، گزارشـگر هنـد بی بی سـی، بخش هایـی کـه بـه تازگـی در 

برخـی شـفاخانه ها بـه این بیـاری اختصـاص داده شـده، به رسعت 

در حـال پر شـدن هسـتند. 

صندوق بین المللی پول از طرح 
۵۰ میلیارد دالری برای مهار کرونا رونمایی کرد

راشد خان خواهان تامین صلح در منطقه شد

اولین دور مسابقات والیبال 'صلح و دوستی' 
دیروز در هرات به پایان رسید

شورای امنیت: اسرائیل و فلسطینی ها به آتش بس پایبند باشند

مدیـر عامـل ایـن نهـاد پولی وابسـته به سـازمان 

ملـل متحـد اظهـار داشـت: »مدتی اسـت که ما 

هشـدار داده ایـم کـه یـک واگرایـی خطرناک در 

رشایـط اقتصـادی وجـود دارد. و چـون فاصلـه 

واکسـین  بـه  کـه  ثرومتنـدی  کشـورهای  بیـن 

دسرسـی دارنـد بـا کشـورهای فقیـری کـه ایـن 

امـکان را ندارنـد، در حـال افزایـش اسـت، ایـن 

وضعیـت بدتـر هـم مـی شـود.«

از ۲ درصـد  تنهـا کمـر  اپریـل،  مـاه  پایـان  تـا 

جمعیـت در قـاره آفریقـا، بیـش از ۴۰ درصـد در 

ایـاالت متحـده امریـکا و بیـش از ۲۰ درصـد در 

اروپـا حداقـل یـک دوز واکسـین کرونـا دریافـت 

کردند.

برنامـه جهانـی سـازمان ملـل متحد بـرای ایجاد 

دسرسـی یکسـان بـه واکسـین کوویـد موسـوم 

بـه کوواکـس در ابتـدا بـه منظـور جلوگیـری از 

انباشـته شـدن دوزهای واکسـین در کشـورهای 

ثرومتنـد راه انـدازی شـد. امـا ایـن برنامه تـا این 

زمـان بـی اثـر بوده اسـت.

صنـدوق بین املللـی پـول دربـاره منبـع بودجـه 

۵۰ میلیـارد دالـری پیشـنهادی گفته اسـت این 

بودجـه از محـل ترکیـب یارانه ها )دسـت کم ۳۵ 

میلیـارد دالـر(، منابـع دولتـی کشـورها و سـایر 

منابـع تأمیـن خواهد شـد.

صنـدوق بین املللـی پـول از طـرح کمـک ۵۰ 

میلیـارد دالـری برای پایـان دادن به همه گیری 

کوویـد۱۹ در جهـان رومنایـی کـرد، طرحی که 

 ۴۰ کـم  دسـت  واکسیناسـیون  آن  از  هـدف 

درصـد از کل جمعیـت جهـان تـا پایـان سـال 

جـاری میـادی اعـام شـده اسـت.

بیـن  صنـدوق  رئیـس  جورجیـوا،  کریسـتالینا 

املللـی پـول در اجاس جهانی صحـت که روز 

جمعـه ۲۱ مـی در چارچوب نشسـت گـروه ۲۰ 

در رم برگـزار شـد بـا اعـام ایـن مطلـب گفـت: 

نیازهـای  تعریـف،  اهـداف  مـا  پیشـنهاد  »در 

بودجـه ای بررسـی و اقدامـات عملـی مشـخص 

شـده اسـت.«

واکسیناسـیون  طـرح  ایـن  دیگـر  اهـداف  از 

دسـت کـم ۶۰ درصـد از کل جمعیـت جهـان 

تـا پایـان ۲۰۲۲ میـادی اسـت، امـری کـه در 

نهایـت بـه بهبـود اقتصـاد پایـدار جهانی کمک 

خواهـد کـرد.

آمـده  پـول  بین املللـی  صنـدوق  گـزارش  در 

اسـت: »اکنـون پذیرفتـه شـده اسـت کـه پایـان 

پایـان  بـدون  اقتصـادی  بحـران  بـرای  دامئـی 

یافـن بحـران سـامت وجـود نخواهـد داشـت. 

بنابرایـن پایـان دادن بـه ایـن بحـران بـه نفـع 

کشورهاسـت.« همـه 

گفتـه می شـود بـه احتـال قـوی توافق سـه 
انـرژی  املللـی  بیـن  آژانـس  و  ایـران  ماهـه 

امتـی متدیـد خواهـد شـد.
ایـران  مـاه  سـه  موقـت  توافـق  اسـاس  بـر 
امتـی،  انـرژی  املللـی  بیـن  آژانـس  و 
دوربین هـای ایـن نهـاد وابسـته بـه سـازمان 
ملـل متحـد در تاسیسـات هسـته ای ایـران 
بـه  دسرسـی  امـا  کـرد  خواهنـد  فعالیـت 
ذخایـر آن تنهـا در صورتـی ممکـن اسـت که 
تحریـم هـای امریـکا علیـه ایـران رفـع شـده 
باشـد. ایـران پیشـر تهدیـد کـرده بـود اگـر 
نکنـد،  رفـع  را  ایـران  تحریم هـای  امریـکا 
ذخایـر ایـن دوربین هـا را پـاک خواهـد کرد.

نتایـج مذاکـرات بـرای احیـای برجـام هنـوز 
بارهـا  طرفیـن  اگرچـه  نیسـت،  مشـخص 
اعـام  مذاکـرات  ایـن  از  را  خـود  "رضایـت" 
مسـئول  بـورل،  جـوزپ  اخیـرا  کرده انـد. 
سیاسـت خارجـی اتحادیه اروپـا از "پیرشفت 
اسـتقبال  برجـام  احیـای  مذاکـرات  خـوب" 
کـه  رسـیده  آن  زمـان  گفـت  ولـی  کـرد 
را  الزم  تصمیـات سیاسـی  "همـه طرف هـا 

بگیرنـد."
حسـن روحانـی، رئیـس جمهـوری ایـران دو 
روز پیـش گفـت "توافـق اصلـی" بـرای رفـع 
تحریم هـای عمـده امریـکا علیه ایـران انجام 
شـده و مذاکـرات بر رس جزئیـات ادامه دارد.

محمـد باقـر قالیبـاف، رئیس مجلس شـورای 
املللـی  بیـن  آژانـس  اسـت  گفتـه  اسـامی 
تصاویـر  بـه  دسرسـی  حـق  امتـی  انـرژی 

نـدارد. را  ایـران  مراکـز هسـته ای 
در  جـوزا  دوم  یکشـنبه،  روز  قالیبـاف  آقـای 
مجلـس و در پاسـخ بـه تذکـر یـک مناینـده 
در مـورد پایـان یافـن مهلـت سـه ماهـه ایـن 
آژانـس بـرای دسرسـی بـه اطاعـات مراکـز 
)اول  روز گذشـته  از  ایـران گفـت  هسـته ای 
جـوزا( ایـن آژانس دیگـر چنین حقـی ندارد.
امـور  وزارت  و  ایـران  امتـی  انـرژی  سـازمان 
اظهارنظـری  بـاره  ایـن  در  هنـوز  خارجـه 

نـد. نکرده ا
می شـود  اعـام  حالـی  در  ممنوعیـت  ایـن 
کـه مذاکـرات بیـن مناینـدگان ایـران و گروه 
۱+۴ بـرای احیـای توافـق هسـته ای برجـام 
چندیـن هفتـه اسـت کـه در ویـن اتریـش در 

حـال برگـزاری اسـت. 
ایـن  در  غیرمسـتقیم  طـور  بـه  نیـز  امریـکا 

دارد. رشکـت  مذاکـرات 
رئیـس مجلـس شـورای اسـامی گفته اسـت 
مطابـق قانون راهـردی مجلس، "مـا مصمم 

هسـتیم ایـن قانون اجرا شـود."
قـرار اسـت رافائـل گروسـی مدیـرکل آژانـس 
بیـن املللـی انـرژی امتـی در یـک کنفرانس 

خـری رشکـت کند. 

قطع برق در تهران 
'باعث شکست شطرنج   بازان ایران در قهرمانی آسیا شد'

برگزار نخستین دور رقابت های انتخابی تیم ملی کونگفو بانوان در کابل

رسزمین هـای فلسـطین شـدند. مقامات توزیع چـادر و پتو برای 

نیازمنـدان را آغـاز کردنـد.

ماهیگیـران فلسـطینی اجازه بازگشـت به دریا را کسـب کردند. 

کافه هـا و فروشـگاه ها فعالیـت خـود را رشوع کردند.

طبـق گفتـه حـاس که نـوار غـزه را کنرل مـی کنـد، وزارتخانه 

هـا و مقامـات قـرار اسـت روز یکشـنبه ۲۳ مـی  فعالیـت خـود 

را از رس گیرنـد. صنـدوق کمک هـای امـداد وابسـته بـه سـازمان 

ملـل متحـد در مجمـوع ۱۸ میلیـون و ۵۰۰ هـزار دالـر بـرای 

کمک هـای  فـوری و برشدوسـتانه اختصـاص داده اسـت. 

طبـق گـزارش دفـر هاهنگی امـور برشدوسـتانه سـازمان ملل 

حمـات هوایـی ارسائیـل بیـش از ۹۰ هـزار نفـر در نـوار غـزه را 

مجبـور بـه ترک خانه هـای خود کرده اسـت. حداقل شـش هزار 

نفـر بی خامنـان شـدند و حدود ۸۰۰ هـزار نفر به آب دسرسـی 

ندارند.

بایدن : غزه را می سازیم 

جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری امریـکا گفتـه اسـت ایجـاد یـک 

کشـور فلسـطین در کنار ارسائیل "تنها پاسـخ" درگیری اسـت. 

او تاکیـد کـرده که امریـکا قصد دارد در بازسـازی غزه مشـارکت 

کنـد. بیـش از ۲۳۰ غیرنظامی فلسـطینی در درگیری ها کشـته 

شـده اند کـه ۶۵ کـودک و ۳۹ زن در میان آنهاسـت. ۱۷۱۰ نفر 

نیـز زخمی شـده اند. 

تلفـات جانـی در ارسائیـل ۱۲ نفـر بـود. یک پرسبچه پنج سـاله 

و یـک دخـر جوان ۱۶ سـاله در میان کشته شـدگان هسـتند.

هرگونـه بیانیـه ای مخالفـت کـرده بـود و ایـن نهـاد بین املللـی 

نتوانسـته بـود دربـاره جنـگ در غـزه موضع گیـری کنـد. صـدور 

بیانیـه جدیـد نشـان می دهد که همـه ۱۵ عضو شـورای امنیت 

سـازمان ملل اکنون بر رس مسـائل غزه به نظر واحدی رسـیدند.

شـورای امنیـت از ارسائیـل و گروه هـای فلسـطینی بـه رهـری 

سـازمان حـاس خواسـته اسـت کـه تـوان خـود را بـر آتش بـس 

متمرکـز کننـد تا ارسـال کمک هـای فوری بـه غـزه و دیگر نقاط 

رسزمین هـای فلسـطین میـرس شـود.

شـورای امنیت گفته اسـت که برای ارسـال کمک هـای رضوری 

بـه آرامـش و صلحـی کامـل نیـاز اسـت و از ارسائیـل و حـاس 

خواسـت بـه آتش بس اعـام شـده پایبند باشـند.

در ایـن بیـن ده هـا کامیـون بـا محموله هـای سـوختی، مـواد 

غذایـی اولیـه، دارو و تجهیـزات پزشـکی از صبـح روز شـنبه ۲۲ 

مـی از طریـق گذرگاه هـای زمینی مشـرک با ارسائیـل وارد غزه 

شـدند. ارتـش ارسائیـل ایـن گذرگاه هـا را  قبـا مسـدود کـرده 

بـود. کمک هـای جهانـی و تـاش بـرای بازگشـت بـه زندگـی 

عـادی تاش هـا اکنـون بـر تحکیـم آتش بـس و بازسـازی نـوار 

غـزه کـه بـه شـدت آسـیب دیـده متمرکـز شـده اسـت. ارسائیـل 

و گـروه فلسـطینی حـاس پـس از ۱۱ روز جنـگ آتش بـس را 

ملـل  سـازمان  و  قطـر  مـر،  واسـطه  بـا  آتش بـس  پذیرفتنـد. 

متحـد جمعه شـب به اجـرا درآمـد. مقام های فلسـطینی گفتند 

بـرای بازگشـت بـه رونـد عادی زندگـی تاش هـا ادامـه دارد. دو 

هیئـت مـری نیـز بـرای نظـارت بـر آتش بـس وارد ارسائیـل و 

شـورای امنیت سـازمان ملل خواسـتار کمک اعضای این سـازمان 

صـدور  بـا  امنیـت  شـورای  عضـو  شـد. ۱۵  فلسـطین  مـردم  بـه 

بیانیـه ای از ارسائیـل و فلسـطینی ها خواسـتند "پایبنـدی کامـل" 

خـود را بـه آتش بـس نشـان دهنـد. کمک هـای امـدادی بـه غـزه 

ادامـه دارد. ۱۵ عضـو شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد بـرای 

نخسـتین بار پس از جنگ ۱۱ روزه شـامگاه شـنبه اول جوزا موفق 

بـه صـدور یـک بیانیه ای مشـرک شـدند.

قبـا ایـاالت متحـده امریـکا بـه عنـوان عضـو ایـن شـورا بـا صـدور 

حمـات  افغانسـتان،  از  امریکایـی  نیروهـای 

گـروه طالبـان، در مرکـز و سـایر والیـات کشـور 

یافته اسـت. افزایـش 

در درگیری هـا میـان گـروه طالبـان و نیروهـای 

امنیتـی کشـور، شـاری از مردمـان ملکـی بـه 

ویـژه زنـان و کـودکان قربانـی می شـوند.

درهمیـن حال، در درگیرهـای اخیر میان ارتش 

در  کـودک  و حـاس، دسـت کم ۶۵  ارساییـل 

غـزه و یـک کـودک در ارساییل جـان باخته اند.

و تیم   هـای منتخـب ۹۲ و منتخـب ۹۶ بـه ترتیـب 

مقام  هـای دوم و سـوم را از آن خـود سـاختند.

شـطرنج مـات ایـن تصمیـات شـد." خرگـزاری ایسـنا 

می گویـد پرهـام مقصودلـو نفـر اول شـطرنج ایـران که از 

او بـه عنـوان بخت نخسـت قهرمانـی یاد شـده، به دلیل 

قطعـی بـرق از حریف مغولسـتانی شکسـت خورد.

ایـران و  شـادی پریـدر، قهرمـان سـابق شـطرنج زنـان 

برگزارکننـده ایـن رقابت هـا از وزیـر نیـرو خواسـته اسـت 

بـرق فدراسـیون شـطرنج در ده روز آینـده قطـع نشـود.

خانـم پریـدر گفته اسـت بـه دلیـل قطعی برق، شـطرنج 

و  دادنـد  دسـت  از  را  خـود  "رقابت هـای  ایـران  بـازان 

دارنـد.  حیـا  خیلـی  بچه هـا  ایـن  خوردنـد.  شکسـت 

شـطرنج بازان مظلومانه و با چشـان گریـان بدون هیچ 

اعراضـی بـه محـل هتل خـود رفتند. طفلکی هـا عادت 

کرده انـد. بخاطـر آبـروی کشـور در ایـن مسـابقات، لطفا 

در ایـن ۱۰ روز برق فدراسـیون شـطرنج را قطع نکنید!"

در چنـد روز اخیـر در ایـران شـار زیـادی از شـهروندان 

در نقـاط مختلـف کشـور بـا قطـع بـرق مواجه شـده اند.

سـخنگوی صنعـت بـرق در ایـران اسـتخراج غیرمجـاز 

رمزارزهـا مثـل بیت کویـن و اسـتفاده از کولـر در گرمـای 

هـوا را دلیـل قطـع شـدن بـرق اعـام کـرده اسـت.

کرکـت  مشـهور  بازی کـن  خـان،  راشـد 

جهـان  رهـران  از  جهـان  و  افغانسـتان 

خواسته اسـت تـا صلـح را در منطقـه تامین 

. کننـد

گذشـته  روز  کشـور  پُـرآوزه  بازی  کـن  ایـن 

تویـرش  حسـاب  در  جـوزا(   ۱ )شـنبه، 

نگاشـته اسـت کـه سیاسـت مدار نیسـت و 

اسـت. صلـح  خواهـان 

رشایـط  در  کـه  نوشته اسـت  ادامـه  در  او 

جنگـی بـزرگ شـده   اسـت از ایـرو تـرس و 

می توانـد. درک  را  کـودکان  هـراس 

وی افزدوه اسـت که:” هر روز شـاهد کشـته 

شـدن کـودکان در افغانسـتان و فلسـطین 

اسـت و ایـن وضعیـت را دیـده منی توانـد.”

بایـد در  مـا   ” اسـت:  نوشـته  وی درادامـه 

دفـاع از آنچـه کـه درسـت اسـت ایسـتاده 

شـویم.”

ایـن در حالی سـت کـه بـا آغـاز رونـد خروج 

و  »صلـح  والیبـال  مسـابقات  دور  اولیـن 

تعلیمـی  موسسـات  دانش    آمـوزان  دوسـتی« 

خصوصـی توحیـد امـروز در والیـت هـرات بـه 

دفـر  عضـو  قاریـزاده  مجیـب  رسـید.  پایـان 

مطبوعـات کمیتـه ملـی املپیـک افغانسـتان 

امـروز )۲ جـوزا( بـه رادیـوآزادی گفـت که این 

سلسـله رقابت هـا به هدف صلـح و همدلی در 

میـان دانش  آمـوزان از مـدت دومـاه بد ین  سـو 

آغـاز شـده بـود. وی افـزود که در ایـن بازی ها 

۲۰ تیـم والیبـال اشـراک کـرده بـود کـه در 

فرجـام، تیـم آریـا ثامـن هـرات مقـام نخسـت 

قطـع بـرق در ایـران باعـث شکسـت شـطرنج بازان 

ایـن کشـور در جریان مسـابقات اینرنتی قهرمانی 

شـطرنج  انفـرادی  مسـابقات  اسـت.  شـده  آسـیا 

قهرمانـی آسـیا بـه دلیـل شـیوع کرونـا بـه صـورت 

هایریـدی برگـزار می شـود و امـارات میزبـان ایـن 

مسـابقات مجـازی اسـت. در ایـن روش بازیکنـان 

بـا حضـور داوران و دوربین هـا بـه صـورت اینرنتـی 

می دهنـد. مسـابقه 

۸ شـطرنج باز ایـران روز گذشـته درگیـر دیدارهـای 

روز دوم مسـابقات آنایـن قهرمانـی آسـیا بودند که 

بـرق محـل مسـابقه قطـع شـد. منابـع خـری در 

ایـران می گوینـد قطع ناگهانی برق باعث شکسـت 

شـطرنج بـازان ایران شـد.

دبیـر فدراسـیون شـطرنج ایران بـه خرگـزاری ایرنا 

مسـابقات  در  بـرق  لحظـه ای  قطـع  اسـت  گفتـه 

آناین خطا محسـوب می شـود و دلیل شکسـت ۲ 

شـطرنج باز ایران در مسـابقات روز گذشـته همین 

مسـاله بوده است. محسن سـمیع زاده گفته است 

"تصمیـات برقی رضبه مهمی به مـا زد و به نحوی 

شاهکار کومان؛ رکورد 92 ساله بارسلونا شکست
بارسـلونای رونالـد کومان فصل را با شکسـن 

رکـوردی 92 سـاله به امتام رسـاند.

بارسـلونا کـه از هفتـه قبل مشـخص شـده بود 

نـدارد،  را  اللیـگا  در  قهرمانـی  شـانس  دیگـر 

دیـروز با تـک گل آنتوان گریزمان توانسـت در 

زمیـن ایبـار پیروز شـود و فصل را با سـه امتیاز 

متـام کند.

تیـم تحت هدایـت رونالد کومان در رتبه سـوم 

و پاییـن تـر از اتلتیکـو و رئال قـرار گرفت. این 

در حالـی اسـت کـه بارسـا تـا یـک مـاه پیـش 

حتـی شـانس اول قهرمانـی نیز محسـوب می 

شـد ولـی بـا شکسـت هـای عجیـب خانگی از 

گرانـادا و سـلتا و توقـف برابـر اتلتیکـو و لوانته 

عمـا از قهرمانی دور شـد.

در واقـع بارسـای کومـان در نوکمـپ بـود کـه 

قهرمانـی را از دسـت داد. آبـی انـاری هـا در 

فصلـی کـه بازی هـا بدون متاشـاگر بـود، 19 

امتیـاز را در نوکمـپ از دسـت دادنـد کـه در 

نـوع خـود کـم سـابقه بود.

بارسـا برای نخسـتین بار از فصـل 2003-04 

دسـت  از  را  امتیـازات  بیشـرین  نوکمـپ  در 

مـی داد. در آن مقطـع بارسـلونا 21 امتیـاز را 

در بـازی هـای خانگـی خـود به حریفـان داده 

بود. از سـال 1929 سـابقه نداشـت که بارسـا 

در بـازی هـای خارج از خانه بیشـر از نوکمپ 

امتیـاز کسـب کنـد امـا در نهایـت ایـن اتفـاق 

رخ داد. از 79 امتیـازی کـه بارسـلونا در فصل 

جـاری بـه دسـت آورد، 38 امتیـاز در نوکمـپ 

بـود و 41 امتیـاز در زمیـن حریفـان. در اللیگا 

تنهـا کادیـز و ایبـار وضعیتی مشـابه داشـتند.

بـرد   13 صاحـب  حریفـان  زمیـن  در  بارسـا 

شـد)در برابـر 11 بـرد در نوکمـپ( کـه تنهـا 

گواردیـوالی  پـپ  بارسـای  از  کمـر  بـرد  یـک 

فصـل 11-2010 بـود. رئـال مادریـد هم مثل 

هـای خانگـی خـود چنـدان  بـازی  در  بارسـا 

امتیـاز   84 از  نهایـت  در  ولـی  نبـود  خـوب 

کسـب شـده، به طور مسـاوی 42 امتیـاز را در 

دی اسـتفانو و 42 امتیـاز را در زمیـن حریفان 

کسـب کـرد.

رئیس مجلس ایران: آژانس بین المللی حق دسترسی 
به اطالعات مراکز هسته ای را ندارد

در هند نفر  ر  هــزا  ۹ به  نزدیک  بتالی  ا گزارش  ؛  ســیاه' قارچ  '

گـروه وزنـی جوانـان و بزرگسـاالن بـرای دو روز با هـم رقابت 

می کننـد تـا عضویـت تیـم منتخـب کابـل را کسـب کننـد.

افغانسـتان  ورزش  و  بدنـی  تربیـت  ریاسـت  مسـئوالن 

راه انـدازی رقابت هـای ورزشـی را بـرای بلنـد بـردن سـطح 

می داننـد. موثـر  بانـوان  ورزش 

مسـئوالن در فدراسـیون ملـی کونگفـو می گوینـد هـدف از 

راه انـدازی ایـن مسـابقات انتخـاب ۱۶ چهـره برتـر بـه تیـم 

منتخـب بانـوان کابـل اسـت.

اولیـن دور رقابت هـای انتخابـی تیم ملی کونگفـو بانوان در 

کابل برگزار شـد.

بدنـی  تربیـت  ریاسـت  نـرشات  مسـئول  پیـان،  عـارف 

ایـن  کـه  گفـت  آزادی  رادیـو  بـه  افغانسـتان  سـپورت  و 

رقابت هـا روز یکشـنبه)۲ جـوزا( بـا اشـراک ۴۰ ورزشـکار 

از والیت هـای بلـخ، غزنـی و کابـل در جمنازیـوم ورزشـی 

شـد. راه انـدازی  ورزش  و  بدنـی  تربیـت  عمومـی  ریاسـت 

 ۸ در  رشکت کننـده  ورزشـکاران  پیـان،  آقـای  گفتـه  بـه 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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ارگ: موضوع جبران خسارت آتش سوزی بندر 
اسالم قلعه رسیدگی می شود

بیش از 20 شفاخانه در کابل 

بازسازی می شود

یک عضو پیشین مرشانوجرگه به 

اتهام اختالس 200 تن گندم به 

زندان و جریمه محکوم شد

بیش از 6 میلیون حیوان خانگی در سراسر کشور واکسین می شوند

مسؤوالن: صادرات قالین افغانستان۷۰ در صد کاهش یافته است

رئیس جمهور

برعملیشدنطرحاستقاللیتمالیدانشگاهها
 ارگ ریاسـت جمهـوری می گویـد کـه رئیـس جمهـور بـه اداره های مسـئول هدایت داده اسـت تاکیدکرد

کـه موضـوع جبـران خسـاره متضـرران آتـش سـوزی بندر اسـام قلعـه والیت هرات رسـیدگی 
شود.

ارگ ریاسـت جمهـوری شـنبه بـا نشـر خبرنامـه ای گفتـه اسـت که محمد اشـرف غنـی رئیس 
جمهور کشـور در اولین نشسـت جلسـه شـورای عالی عواید، بعد از شـنیدن گزارش آتش سوزی 
در بنـدر اسـام قلعـه، بـه اداره هـای مسـئول دسـتور داده اسـت که بـرای جبران خسـارت های 

آتش سـوزی بندر اسـام قلعه رسـیدگی شـود.
آتش سـوزی بـزرگ در بنـدر تجارتـی اسـام قلعـه در والیـت هـرات بـه تاریـخ 25 دلـو سـال 
گذشـته خورشـیدی اتفـاق افتـاد کـه اتـاق صنعـت و تجـارت افغانسـتان خسـارت آن را صدها 

میلیـون دالـر تخمیـن زده بـود.
در آن آتش سـوزی حـدود هـزار الری آتـش گرفتـه بـود و صدهـا میلیـون دالـر کاالی تجارتـی 

نیـز از بیـن رفتـه بود.
خبرنامـه می افزایـد کـه شـورای عالـی عوایـد بـه ریاسـت رئیـس جمهـور غنـی بـه منظـور 
همآهنگـی میـان وزارت خانه هـا در راسـتای تطبیـق برنامه ها، پالیسـی ها و اسـتراتیژی ها جهت 

افزایـش عوایـد ایجاد شـده اسـت.
در خبرنامـه ذکـر شـده اسـت کـه ریاسـت عمومـی ادارۀ امـور ریاسـت جمهـوری، طرزالعمـل 
شـورای عالـی عوایـد را در چهـار فصـل و 2۸ مـاده، به جلسـه ارائه کـرد که مورد تصویب شـورا 
قـرار گرفـت و بـه ادارۀ امـور وظیفـه سـپرده شـد تا جلسـات شـورای عالـی عواید را بـه صورت 
دوامـدار برگـزار نمایـد. در ایـن جلسـه گـزارش جمـع آوری عواید دولـت طی پنج ماه گذشـته 

از جانـب سرپرسـت وزارت مالیـه به جلسـه ارائه شـده اسـت. 
در جلسـه بـه وزارت مالیـه وظیفه سـپرده شـده اسـت تا بـه منظـور مدیریت بهتر عواید کشـور 
برنامه هـای کوتـاه مـدت، میان مـدت و دراز مدت خویش را الی اخیر سـال مالـی ۱۴۰۰ ترتیب 

و بـه جلسـات شـورای عالی عواید ارائـه نماید.
براسـاس معلومـات خبرنامـه، وزارت مالیـه طرزالعمـل توزیـع عوایـد حاصلـه از فـروش امـوال 
مصـادره شـده قاچـاق را در سـه فصـل و ۱۸ مـاده، به جلسـه ارائه کـرد که پـس از بحث فیصله 
شـد تـا طرزالعمـل متذکـره تحـت غور مجـدد قـرار گیرد و بـا ضرب االجل مشـخص دوبـاره به 

جلسـه ارائه شـود.
شـورای عالـی عوایـد وزارت مالیـه را توظیـف کـرده اسـت تـا پـان واضـح را بـرای سـرمایه 
گـذاری در هماهنگـی بـا وزارت صنعت و تجارت، شـرکت انکشـاف ملی و فدراسـیون اتاق های 

افغانسـتان بـرای ایجـاد پارکینـگ وسـیع وسـایط در گمـرکات کشـور ترتیـب کند.
حیـف میـل میلیاردهـا دالـر در گمرک هـای افغانسـتان اکنـون بـه یـک واقعیت عمومـی مبدل 
شـده اسـت. خریـد و فـروش بسـت های دولتـی در گمرک هـای کشـور و عـدم توجـه اداره های 
مرکـزی، سال هاسـت کـه زمینـه حیـف و میـل میلیاردهـا دالـر را از کشـور فقیـری چـون 
افغانسـتان فراهـم کـرده اسـت. هفتـه قبـل محمد خالـد پاینـده سرپرسـت وزارت مالیـه گفته 
بـود کـه روزانـه حـدود ۸ میلیـون دالـر در گمرک هـای کشـور از درآمدهـای ملی حیـف و میل 
می شـود. آنچـه را کـه آقـای پاینـده اعام کرده اسـت، رقـم سـاالنه اش بیش از مجمـوع بودجه 

انکشـافی کشـور در سـال ۱۴۰۰ خورشـیدی می شـود.
روز گذشـته نیـز وزارت مالیـه گفته بـود که تمام حسـاب های )یوزر( کمیشـن کاران گمرک های 
کشـور لغـو شـده اسـت و بعـد از ایـن بـرای شـرکت های تجارتـی حسـاب های اشـتراک ایجـاد 

می شـود.

 محمداشـرف غنـی رییـس جمهـور بـار دیگـر بـر عملی شـدن طرح 
اسـتقالیت مالـی دانشـگاه های دولتـی کشـور تاکیـد کرده اسـت.

ارگ ریاسـت جمهـوری گفتـه که آقای غنی، روز شـنبه )اول جوزا( به 
سلسـلۀ »هفتـۀ تعلیمات مسـلکی و تحصیات عالی« طی نشسـتی با 
رهبـری وزارت تحصیـات عالی، گـزارش چگونگی تطبیـق برنامه ها، 

فعالیت ها و دسـتآوردهای وزارت متذکره را اسـتماع نمود.
در ایـن نشسـت که در ارگ انجام شـد، وزیر تحصیـات عالی و معین 
آن وزارت در خصـوص ایجـاد ریاسـت خدمـات محصلیـن، بازنگـری 
نصـاب تحصیلـی، تدویـن اسـناد تقنینـی، برنامـه های سـال ۱۴۰۰، 
تخصیـص پروژه هـای تحقیقاتـی بـرای پوهنتون ها، طرح اسـتقالیت 
وزارت  در  کـه  وزارت  ایـن  پروژه هـای  تطبیـق  و  دانشـگاه ها  مالـی 
شهرسـازی و اراضـی معطـل مانـده انـد، معلومـات شـان را بـا رئیس 

جمهور شـریک سـاختند.

 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری کمپایـن 
و  »طبـق  واکسـین  های  تطبیـق  سراسـری 
برسـلوز« بـر حیوانـات خانگی از قبیـل گاو و گوسـفند را در 

سراسـر کشـور آغـاز کـرد. 
ایـن مرحلـه اول کمپاین سراسـری واکسیناسـیون حیوانات 
خانگـی در سراسـر کشـور اسـت و قـرار اسـت در مجمـوع 
بیشـتر از شـش میلیون دوز واکسـین حیوانی تطبیق شـود.
وزارت زراعـت می گویـد کـه قـرار اسـت در مرحلـه اول این 
کمپایـن، دو میلیـون ۱۸۹هـزار و ۶2۷ دوز واکسـین بـرای 
جلوگیـری از بیماری هـای حیوانی »طبق و سرسـلوز«، باالی 
حیوانـات خانگـی گاو و گوسـفند تطبیق شـود. از این میان، 
یـک میلیـون و ۷5۷هزار و 52۷ دوز واکسـین برسـلوز باالی 
گوسـفندان در سراسـر کشـور و هم چنیـن 2۸2هـزار و ۹۹ 
دوز واکسـین برسـلوز و ۱5۰هـزار دوز واکسـین طبـق باالی 

گاوهـا در ۹ والیـت تطبیق شـود.
شیرشـاه امیـری معیـن زراعـت و مالـداری وزارت زراعـت، 
روز یکشـنبه 2 جـوزا در مراسـم افتتـاح ایـن کمپایـن گفت 
کـه تطبیـق واکسـین بـاالی حیوانـات خانگـی بـه منظـور 
مهـم  برنامه هـای  از  حیوانـی  بیماری هـای  از  جلوگیـری 

وزراعـت زراعـت اسـت. 
او گفـت: »پنجـاه درصـد عایـد مـردم از طریـق مالـداری 
به دسـت می آیـد، افزایـش حاصـات مالـداری و جلوگیـری 

 شـماری از قالیـن بافـان در کشـور با اظهار نگرانـی از اوضاع 
کنونـی بـازار قالیـن در کشـور، می گوینـد کـه بـا افزایـش 
چالش هـای گوناگـون، 25 درصـد صنایـع قالیـن در کشـور 
بـا رکـود روبـه روشـده کـه بـه گفتـۀ مسـؤوالن، ایـن رکود 

تمرکـز بیشـتری بـاالی اتحادیه هـا و کوپراتیف هـا باشـد.
بـرای  وزراعـت  اقـدام  از  مالـداران  از  برخـی  این حـال،  بـا 
واکسـین کـردن حیوانـات اسـتقبال کـرده امـا می گویند که 

ایـن کمپایـن بایـد وسـعت داده شـود.
شـاه جهـان ناصری رییـس انجمن مولدین »شـیر نونیاز« در 
ولسـوالی چهارآسـیاب کابـل، می گوید: »واکسـین برسـلوز و 

ماهانـه تـا ۱2 هـزار متـر مربـع قالیـن افغانسـتان بـه خارج 
صـادر می شـد، امـا این رقم پـس از متوقف شـدن کار دهلیز 
هوایـی بـه 2 الـی ۳ هزار متر مربع در ماه رسـیده  که سـبب 

کاهـش ۷۰ درصـدی صـادرات قالین شـده اسـت.«
بافـان کابـل، صـادرات  اتحادیـۀ قالیـن  به گفتـۀ مسـؤوالن 
قالیـن از راه دهلیزهـای هوایی سـبب کاهش صـادرات قالین 

افغانسـتان بـه کشـور های دیگر شـده اسـت.
آقـای قاسـمی در ایـن رابطـه مـی افزایـد: »کاهـش یافتـن 
و  بین المللـی  مارکیـت  در  افغانـی  قالین هـای  تقاضـای 
همچنـان مسـدود بـودن راه هـای صادراتـی و دهلیـز هوایی 
در مـدت دو یا سـه مـاه گذشـته، تأثیر منفی مسـتقیم روی 
کار قالیـن بافان گذاشـت.« در همین حال، شـماری از قالین 
بافـان در والیـت شـمالی کشـور می گوینـد که رکـود صنایع 
قالیـن و نبـود بازار برای آن، سـبب افزایش بیـکاری در میان 

قالیـن بافـان زن درایـن والیت شـده اسـت.
عبدالرحیـم فتاح، مسـؤول یک شـرکت قالین بافـی درآقچه 
می گویـد: »فعـًا نمی تواننـد کاری پیـدا کننـد، نمی تواننـد 
قالینـی به دسـت بیاورنـد. به خاطری کـه فعًا مولدیـن آنقدر 

تولیـد ندارنـد کـه به آنهـا قالیـن بدهند و مـزد بدهند.«
نجیبـه، یکـی از قالیـن بافـان در کنـدز نیـز اظهار مـی کند: 
»حمایـت خانـواده را از مزد کـه از قالین به دسـت می آوریم، 

رییـس جمهـور غنـی پـس از اسـتماع گـزارش و معلومـات متذکـره، 
تاکیـد کـرد کـه وزارت مالیـه بایـد در راسـتای طـی مراحـل نمـودن 

طـرح اسـتقالیت مالـی دانشـگاه ها همـکاری جـدی نمایـد.
همچنـان رییـس جمهـور در خصـوص آغاز مجـدد پروژه هـای وزارت 
تحصیـات عالـی کـه در وزارت شهرسـازی و اراضی معطـل مانده اند، 
هدایـت داد کـه وزارت هـای متذکـره مشـترکاً در راسـتای تطبیـق 

پـروژه هـای معطل شـده، همـکاری جـدی کنند.
در اخیـر ایـن دیـدار، آقـای غنـی بـر بلنـد بـردن کیفیـت نصـاب 
تحصیلـی تاکیـد کـرده، گفـت کـه پوهنتـون هـا بایـد در مطابقت به 

نیازمندی هـای کشـور محصلیـن را مـورد آمـوزش قـرار دهنـد.
رییـس جمهـور بیـان داشـت کـه در سـال جـاری بزرگتریـن اولویت 
حکومـت دیجیتال سـازی اسـت و از رهبـری وزارت تحصیـات عالی 

خواسـت کـه در ایـن رابطه بـاالی یـک طـرح کار نمایند.

از تلفـات مواشـی از برنامه هـای مهـم وزارت زراعـت اسـت. 
سـاالنه 2.2 میلیـارد دالـر سـهم درآمـد مالـداری و بیـش 
یک هـزار و دوصـد کلینیک صحی حیوانی در سراسـر کشـور 

دارند.« فعالیـت 
شیرشـاه امیـری در عین حـال گفـت کـه بـه منظـور بهبـود 
خدمـات صحی مالـداری، هشـت کلینیک حیوانی بازسـازی 

می شـود.
در همین حـال، داکتر مختار محسـنی رئیـس صحت حیوانی 
وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری، از برسـلوز بـه عنوان یک 
بیمـاری مشـترک میان انسـان ها و حیوانات یـاد کرده گفت 
کـه ابتـای حیوانـات خانگی به ایـن بیماری تاثیـرات منفی 

زیـادی باالی اقتصـاد مالداران خواهد گذاشـت.
یـک  عنـوان  بـه  نیـز  طبـق  از  هم چنیـن  محسـنی  آقـای 
بیمـاری خطرنـاک یـاد کـرد و گفـت:  »بیمـاری طبـق یـک 
مرضی اسـت که تاثیر مسـتقیم و غیرمسـتقیم باالی اقتصاد 
مالـداری دارد و هزینـه هنگفتـی بـرای کنترول ایـن امراض 
میلیـارد  بـه مصـرف می رسـد. ۴.5  زراعـت  وزارت  توسـط 
امـراض  کنتـرول  عـدم  صـورت  در  مالـداران  بـه  خسـاره 

حیوانـی به وجـود خواهـد آمـد.«
رییـس صحـت حیوانـی وزارت زراعـت افـزود کـه نظـر بـه 
اسـتراتیژی وزرات زراعت، واکسـین برسـلوز و طبق در مرکز 
و والیـات بیشـتر در مناطقـی تطبیـق می شـود کـه در آنجا 

سـبب کاهـش ۷۰ درصـدی صـادرات قالیـن در افغانسـتان 
شده اسـت.

دلجـم منـان قاسـمی، معـاون اتحادیـۀ قالیـن بافـان کابـل 
آورده ایـم،  به دسـت  کـه  آمارهـای  بـه  »مطابـق  می گویـد: 

طبـق بـرای کنتـرول امـراض حیوانی باید وسـعت پیـدا کند 
تـا ایـن امـراض بیـن بـرود. از وزارت زراعت تقاضـا داریم که 

ایـن کمپاین را وسـعت بدهد.«
وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری همه  سـاله واکسـین های 
برسـلوز، طبـق، زینوس و سـایر واکسـین ها را بـرای کنترول 

بیماری هـای حیوانـی در سـطح کشـور تطبیـق می کند.

انجـام می دهیـم. امـا ایـن مـزد خیلی کم اسـت و مشـکات 
از صنایـع دسـتی مهـم  قالیـن، یکـی  زیـاد.« سـاخت  مـا 
کشـور اسـت کـه در بازارهـای جهانـی نیز از شـهرت خاصی 
از ویـروس  برخـوردار می باشـد. در کنـار مشـکات ناشـی 
کرونـا در کشـور، صـادرات قالیـن از آدرس کشـورهای دیگر 
و واردات بی رویـۀ قالیـن و فـرش خارجـی به بازارهـا از دیگر 
چالش هـای جـدی فـرا راه صنعت قالین در کشـور هسـتند.
بسـتۀ  بـه زودی  کـه  می گویـد  تجـارت  و  صنعـت  وزارت 
تشـویقی بـرای قالیـن بافـان کشـور از سـوی ایـن وزارت، 

اعـام خواهنـد شـد.
فـواد احمـدی، سـخنگوی وزارت صنعت و تجـارت می گوید: 
»وزارت صنعـت و تجـارت بـرای افزایـش صـادرات قالین به 
بیـرون از کشـور بـه زودی بسـتۀ تشـویقی بـه سـکتور قالین 
را بـه زودی افتتـاح خواهـد کـرد و همچنـان در نظـر اسـت 
تـا بـا راه انـدازی شـش نمایشـگاۀ بیرونـی و چند نمایشـگاۀ 
دایمـی بـرای قالیـن افغانسـتان در داخـل و خارج از کشـور، 
بازاریابـی صـورت گیـرد.« بر بنیـاد اطاعـات و آمارها، پیش 
از سـال های جنـگ در حـدود 2۰ درصـد درآمدهـای ملـی 
کشـور از صـادرات قالیـن به دسـت می آمـد و به همیـن علت 
اسـت کـه قالیـن افغانسـتان اکنون هـم در بازارهـای جهانی 

از جایـگاۀ ویژه یـی برخوردار اسـت. 

 رشکـت انکشـاف ملـی اعـام کـرده اسـت 

کـه کار بازسـازی و ترمیم 21 باب شـفاخانه 

 2 یک شـنبه  اداره  ایـن  اسـت.  شـده  آغـاز  شـهرکابل  در 

جـوزا بـا نـر خربنامـه ای گفتـه اسـت کـه تعمیرهـای این 

آن،  از  اسـتفاده  و  زمـان  گذشـت  دلیـل  بـه  شـفاخانه ها 

اکنـون دچـار آسـیب شـده اسـت، رشکـت انکشـاف ملـی 

در نظـر دارد کـه همـه ایـن شـفاخانه هـا را دوبـاره ترمیـم 

و بازسـازی کنـد.

در خربنامـه رشکـت انکشـاف ملـی آمـده اسـت کـه تعـداد 

شـامل  می رسـند  بـاب   ۲۱ بـه  کـه  شـفاخانه ها  ایـن 

معلـوالن،  شـفاخانه  زایـد،  شـیخ  نـور،  شـفاخانه های 

و  عاجـل  سـینای  ابـن  شـفاخانه  جمهوریـت،  شـفاخانه 

ابـن سـینا صـدری، شـفاخانه ۱۰۲ خیرخانـه، شـفاخانه 

سـتوماتولوژی، شـفاخانه رابعـه بلخـی، شـفاخانه انتانـی، 

شـفاخانه وزیـر محمد اکربخـان، پولی کلینیک، شـفاخانه 

اتاتـرک، شـفاخانه محمـد علـی جنـاح، شـفاخانه مالـی، 

شـفاخانه صحت روانی، شـفاخانه صحت طفل، شـفاخانه 

اسـتقال، شـفاخانه ۱۰۰ بسـر برچی، شـفاخانه افغان - 

جاپـان و شـفاخانه ۵۰ بسـر برچـی اسـت.

خربنامـه عـاوه می کنـد کـه کار عملـی ایـن شـفاخانه ها 

را ریاسـت سـاختامنی افغانـی رشکـت انکشـاف ملـی بـه 

عهـده دارد و هزینـه ایـن پـروژه بازسـازی شـفاخانه ها را 

می کنـد. پرداخـت  ریاسـت جمهـوری  عملیاتـی  اداره 

فعالیت هـای  کـه  اسـت  شـده  ترصیـح  خربنامـه  در 

سـاختامنی کـه هـم اکنـون در این شـفاخانه ها آغاز شـده 

شـامل پلسـرکاری، رنگاملـی تعمیـر، ترمیـم و بازسـازی 

سیسـتم  عیارسـازی  و  ترمیـم  دیـده،  آسـیب  بخش هـای 

بـرق، کاشـی کاری و سـایر مـوارد الزمـی دیگـر اسـت کـه 

بـه شـدت جریـان دارد. آنـان  بـاالی  کار 

هرچنـد بخـش بـزرگ خدمات اولیـه صحی در افغانسـتان 

از طـرف دولـت مجانـی عرضه می شـود، خدمـات پیرفته 

امـا در داخل کشـور بـه خصوص در شـفاخانه های دولتی 

بـه نـدرت یـا کمر ارائه میگـردد. یکی از دالیـل عمده این 

کار بـی توجهـی و بـی کفایتی مسـئوالن همین شـفاخانه 

است.

 سـره محکمـه کشـور اعـام کـرده اسـت کـه 

اتهـام  بـه  مرانوجرگـه  پیشـین  عضـو  یـک 

اختـاس 204 تـن گنـدم بـه زنـدان و جریمـه محکـوم شـده 

اسـت. ایـن نهـاد روز یکشـنبه 2 جـوزا، بـا نـر خربنامـه ای 

نوشـته اسـت کـه نظـر محمـد فقیـری فرزنـد حـرت محمـد 

سـناتور اسـبق در مرانوجرگـه کـه در قضیـه اختـاس ۲۰۴ 

بـود،  شـده  متهـم  مربوطـه  سـانوالی  سـوی  از  گنـدم  تُـن 

محاکمـه شـد. سـره محکمـه نوشـته اسـت کـه جلسـٔه علنی 

قضایـی محکمـٔه ابتدائیـه رسـیدگی به جرایم سـنگین فسـاد 

طرفیـن  حضـور  بـا  فقیـری  آقـای  محاکمـٔه  پیرامـون  اداری 

برگـزار شـد. در خربنامـه نوشـته شـده اسـت که »متهـم طبق 

هدایـت فقـرٔه ۱ مـاده ۲۶۸ قانون جـزا با رعایت فقـرٔه ۲ ماده 

۱۴۵ قانـون مذکـور بـه مـدت یـک سـال و شـش مـاه حبـس 

رعایـت  بـا  جـزا  کـود  مـاده ۳۹۸  و طبـق هدایـت  تنفیـذی 

مـاده ۱۷ کـود مذکـور بـه رد مبلـغ یـک میلیـون 214 هـزار 

و پنجصدوهفتـاد و یـک افغانـی قیمـت گنـدم اختاس شـده 

محکـوم بـه مجـازات شـد. سـره محکمـه جمهـوری اسـامی 

افغانسـتان می گویـد کـه این حکم نهایی نیسـت و اسـتیناف 

خواهـی متهـم طبـق قانـون محفـوظ دانسـته شـد. پیـش از 

ایـن مقام هـای دولتـی والیـت بلـخ گفتـه بودنـد کـه سـه نفـر 

از سـناتورهایی کـه بـرای بررسـی گمـرکات بـه ایـن والیـت 

سـفر کـرده بودنـد، در »زمـان گرفـن رشـوت« بازداشـت و بـه 

کابـل منتقـل شـدند.  لوی سـارنوالی نیـز بـا نـر اعامیـه ای 

مشـرک بـا ریاسـت امنیـت ملـی نوشـته بـود کـه ایـن افـراد 

دالـر  گرفـن چهل هـزار  زمـان  در  هفتـم جـدی 1399  روز 

آمریکایـی رشـوت، بازداشـت شـدند.

مـاده  مطابـق  قضیـه  ایـن  کـه  بـود  آمـده  اعامیـه  ایـن  در 

یک صـد و دوم قانـون اساسـی افغانسـتان، کتبا به اسـتحضار 

مجلس سـنا رسـانیده  شـده اسـت. اما این اقدام امنیت ملی 

و لوی سـارنوالی باعـث واکنش هایـی در شـورای ملـی شـد و 

دسـتگیری ایـن سـناتوران را خـاف قانـون و عـرف خوانـده 

شـد. امـا در ایـن اعامیـه نوشـته شـده بـود کـه ایـن قضیـه 

مطابـق مـاده یک صـد و دوم قانون اساسـی افغانسـتان، کتبا 

بـه اسـتحضار مجلـس سـنا رسـانیده  شـده اسـت.

آمـده »هـرگاه عضـو  قانـون اساسـی  در مـاده یکصـد و دوم 

شـورای ملـی بـه جرمی متهم شـود، مامور مسـئول از موضوع 

بـه مجلسـی کـه متهم عضو آن اسـت، اطاع می دهـد و متهم 

تحـت تعقیـب عدلـی قـرار گرفتـه می تواند.«

در قانـون ترصیـح شـده کـه »درمـورد جـرم مشـهود، مامـور 

مسـول می توانـد متهـم را بـدون اجـازه مجلسـی کـه او عضـو 

آن می باشـد تحـت تعقیـب عدلـی قـرار دهـد و گرفتـار کند.«
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