
مقصر اصلی را پیدا کنید
کمیسیون  در  اتفاقی  یک شنبه شب 
مستقل انتخابات رخ داد که دو روز تمام 
باعث  و  کرد  متوقف  را  کمیسیون  کار 
جنجال بزرگی شد. بدون شک کمیسیون 
این  پیش آمدن  برابر  در  انتخابات 
باید  کمیسیون  است.  پاسخ گو  وضعیت 
نگاه  متأسفانه  کند.  پیدا  را  اصلی  مقصر 
کمیسیون به این رویداد سطحی است و 
هنوز که نزدیک به دو روز از این رویداد 
گذشته، مسئوالن تصویر روشنی از آنچه 
انتخابات  کمیسیون  در  یک شنبه شب 
ندارد. کمیسیون در  رخ داده، در دست 
نخست این رویداد را شایعه خواند و در 
نهایت دیروز پذیرفت که قفل دروازه ی 
بیرونی ساختمانی که سرور مرکزی در 
هوز  است.  شده  دارد، شکسته  قرار  آن 
را  پیش آمده  وضعیت  کمیسیون  هم 
به عنوان مشکل بزرگ نمی پذیرد. اعضای 
تالش  دیروزش  نشست  در  کمیسیون 
کرد این رویداد را کوچک و بی اهمیت 
جلوه دهد. به همین دلیل تأکیدشان این 
بود که این اتفاق یک »سوءتفاهم« بوده 
بازشدن  و  قفل  شکسته شدن  اما  است. 
ناظرین و بدون  دروازه ای که در غیاب 
از  فراتر  است،  ممنوع  قانونی  سازوکار 
یک سوءتفاهم است. دو روز است که 

این مشکل کارهای کمیسیون را...

سنای  مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون  در  مسئوالن 
کشور می گویند که شکایت هایی به این کمیسیون رسیده که 
حکومت افغانستان به صورت غیرقانونی به فروش زمین های 
رادیوتلویزیون ملی اقدام کرده است. به گفته ی این مسئوالن، 
این اقدام رهبران حکومت خیانت ملی است. به باور آنان، 
فروش زمین  رادیوتلویزیون ملی و دیگر مکان های تاریخی 
خالف قوانین نافذه ی کشور بوده و همچنان به معنی »فروش 

ارزش های ملی« تلقی می شود.
مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون  رییس  زابلی،  زلمی 
میزان( در یک نشست خبری در  دیروز )سه شنبه، 30  سنا 
کابل گفت که رییس جمهور و وزارت های خارجه، مالیه و 
اداره ی  زمین  از  اراضی دو ساحه ی مشخص  و  شهرسازی 
سفارت  به  »غیرقانونی«  به صورت  را  ملی  رادیوتلویزیون 
بریتانیا در کابل و بانک انکشاف آسیایی فروخته است. آقای 
به  زمین  فروش  قرارداد  »خوشبختانه«  که  کرد  تأکید  زابلی 

بانک انکشاف آسیایی هنوز امضا نشده است.
آقای زابلی رهبران حکومت وحدت ملی را...

امور  وزارت  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مقامات 
بودند و متوجه شدند که قفل  داخله یک  جای جمع شده 
یکی از دروازه ها در کمیسیون مستقل انتخابات شکسته، ابتدا 
و  کردند  خدا  به طرف  رو  کردند، سپس  هم  به طرف  رو 
قفل کردند،  به طرف  اطمینان خاطر یک بار دیگر رو  برای 
وقتی دیدند که واقعا شکسته، کاسه ی صبرشان لب ریز شد 
و  کردند  خدا  طرف  به  رو  هم  باز  اشک دار  چشمان  با  و 
با  را  ما  ببریم؟  کجا  را  این رسوایی  »ای خدا!  گفتند  او  به 
دستگاه های خراب بیومتریک امتحان کردی، صبر کردیم و 
کارت های حافظه  گم شدن  با  را  ما  کردیم.  بهانه جور  یک 
پناه  برو  گفتیم  کردی،  امتحان  بیومتریک  دستگاه های  و 
با  را  ما  کردیم.  جور  دروغ  یک  هم  آن  برای  خودت،  به 
دادی،  قرار  الهی ات  آزمایش  مورد  تقلب  صندوق صندوق 
رای  اوراق  بارُکد گم شد،  استیکر گم شد،  نگفتیم.  چیزی 
است  طبیعی  حرف ها  این  برو  گفتیم  شد،  گم  صندوق  و 
در این ُملک. هکرها آمدند به جان سرور ما حمله کردند، 
سرور ما گنگس شد، خود ما هنگ کردیم، قدرت تشخیص 
با  را  ما  پای  و  دست  که  هم  حاال  داده ایم.  دست  از  را 
قفل  های شکسته بسته ای. چرا این قدر ما را مورد امتحانات 

پدردرآورانه ات قرار می دهی؟ پدر ما را درآوردی...

گرفته  شکل  طرفه ای  دو  اجماع  گذشته،  سال  دو  طی 
که ایاالت متحده باید افغانستان را ترک کند. تابستان سال 
می خواهد  که  کرد  تأکید  بارها  ترمپ  رییس جمهور  جاری 
از افغانستان خارج شود. موضع نامزدان دموکرات انتخابات 
است.  بوده  همین  نیز  متحده  ایاالت  ریاست جمهوری 
سناتور  وارن«،  »الیزابت  سپتامبر،  ماه  در  مناظره ای  در 
»ماساچوست« وعده داد که نیروهای نظامی امریکا را بدون 
هیچ گونه توافق با طالبان به خانه باز می گرداند. »جو بایدن«، 
و  داشت  مشابهی  موضع  نیز  پیشین  رییس جمهور  معاون 
)افغانستان(  آن جا  سربازان مان  نیست  »نیاز  که  کرد  اعالم 
باشند. من آن ها را به خانه می آورم.« با این حال، طرفداران 
ماموریت افغانستان استدالل می کنند که خروج کامل، فاجعه 
است و زمینه را برای شکل گیری مجدد النه های تروریستی 

در افغانستان فراهم می کند.
این بیزاری از ماندن در افغانستان پس از 17 سال جنگ، 
در ایاالت متحده گسترده است و جای تعجب ندارد. دخالت 
از  افغانستان پس  در  نظامی  متحده در عملیات های  ایاالت 

سال 2010 و 2011، وقتی نزدیک به...

سرنوشت نامعلوم زمین های رادیوتلویزیون  ملی؛ 
مجلس سنا: غیرقانونی 
به فـروش رفته اسـت

چند تخته لدو بعد از کابوس پیامدهای خروج کامل 
امریکا از افغانستان

اطالعات روز: مسئوالن محلی والیت قندهار 
نیروهای  ضدحمله ی  نتیجه ی  در  که  می گویند 
دفاعی کشور در ولسوالی سپین بولدگ این والیت، 
ده نظامی پاکستان و جنگ جوی گروه طالبان کشته 

شده اند.
به  قندهار  والی  سخن گوی  احمدی،  بهیر 
روزنامه اطالعات روز گفت که این درگیری ها دور 
روز پیش )دوشنبه، 2۹ میزان( در روستای مرزی 
»سرو ساهانو« ولسوالی بولدگ، پس از آن رخ داد 

که شماری از نظامیان پاکستان و...

۱۰ نظامی پاکستانی و جنگ جوی 
طالب در ضد حمله ی نیروهای 
سرحدی در قندهار کشته شدند

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
برای صلح  امریکا  خارجه ی  امور  وزارت  ویژه ی 
افغانستان دور تازه ای از سفرهایش در مورد صلح 

افغانستان را آغاز کرده است.
خارجه ی  وزارت  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
امریکا ناوقت دور روز پیش )دوشنبه، 2۸ میزان( به 
نشر رسیده، آمده است که آقای خلیل زاد هم اکنون 
در بلجیم است و قرار است که با شرکای امریکا، 

از جمله سازمان پیمان اتالنتیک شمالی...

خلیل زاد دور تازه ی سفرهایش در 
مورد صلح افغانستان را آغاز کرد
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چهار شنبه  ۱ عقرب ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۳۲

رونالدو خوشحال تر 
از همیشه

فصل  به  نسبت  یوونتوس  مهاجم 
می تواند  و  است  شادتر  گذشته 

آزادی عمل بیشتری داشته باشد...

پایان پرونده انتقال 
گریزمان با توافق 
۱۵ میلیون یورویی

کردند  اعالم  اسپانیایی  های  رسانه 
اتلتیکو  و  بارسلونا  های  باشگاه  که 

مادرید که بر سر انتقال...

جاستین ترودو به عنوان 
پیروز انتخابات کانادا دولت 

ائتالفی تشکیل می دهد
اطالعات روز: در نخستین ساعات 
روز سه شنبه )30 میزان( نام جاستین 

ترودو به عنوان پیروز...

محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
والیت ننگرهار تأیید می کنند که یک 

کارمند ریاست امنیت ملی...

یک کارمند امنیت ملی 
ننگرهار توسط افراد مسلح 

ناشناس کشته شد
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کمیسیون انتخابات هیأتی را برای بررسی 
چگونگی شکسته شدن قفل »ساختمان 

آموزش های انتخاباتی« تعیین کرد



صفحه ویـژه جـوانان

چهار شنبه  1 عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۲ترجمه خبرهای داخلیچهار شنبه  1 عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۲

فارن افرزـ  کارتر ملکاسیان

مترجم: جلیل پژواک

یک کارمند امنیت ملی ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد
اطالعـات روز: مسـئوالن محلـی والیـت ننگرهـار تأییـد می کننـد کـه یـک کارمنـد 
ریاسـت امنیـت ملـی ننگرهـار توسـط افـراد مسـلح ناشـناس در شـهر جـالل، مرکـز این 

والیت کشـته شـده اسـت.
عطـااهلل خوگیانـی، سـخن گوی والـی ایـن والیـت بـه روزنامـه اطالعـات روز گفت 
کـه ایـن رویـداد صبـح دیـروز )سه شـنبه، 30 میـزان( در نزدیکـی مکتـب »بی بی هـوا« در 

مربوطـات ناحیـه ی دوم شـهرداری جالل آبـاد رخ داده اسـت.
به گفته ی آقای خوگیانی، یک غیرنظامی دیگر در این ورویداد زخمی شده است.

او تأکیـد کـرد کـه مهاجـم پـس از انجـام ایـن حملـه از سـاحه فـرار کـرده اسـت. 
سـخن گوی والـی ننگرهـار افـزود که تالش پولیـس هم اکنون برای بازداشـت ایـن رویداد 

آغاز شـده اسـت.
مسئولیت این رویداد را تا کنون شخص و یا گروهی برعهده نگرفته است.

ننگرهـار در شـرق کشـور از والیت هـای ناامـن می باشـد کـه جنگ جویـان وابسـته 
بـه گروه هـای طالبـان و داعـش در شـماری از ولسـوالی های ایـن والیـت از جملـه شـهر 

جالل آبـاد فعالیـت دارنـد.

پیامدهای خروج کامل امریکا از افغانستان
خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
خارجه ی  امور  وزارت  ویژه ی  نماینده ی 
تازه ای  دور  افغانستان  صلح  برای  امریکا 
از سفرهایش در مورد صلح افغانستان را 

آغاز کرده است.
وزارت  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
پیش  روز  دور  ناوقت  امریکا  خارجه ی 
)دوشنبه، 2۸ میزان( به نشر رسیده، آمده 
است که آقای خلیل زاد هم اکنون در بلجیم 
امریکا،  با شرکای  که  است  قرار  و  است 
شمالی  اتالنتیک  پیمان  سازمان  جمله  از 

ملل  سازمان  و  اروپا  اتحادیه ی  )ناتو(، 
متحد روی تالش ها برای رسیدن به صلح 

در افغانستان گفت وگو کند.
همچنان به نقل از اعالمیه، فرستاده ی 
در  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه ی 
و  روسی  همتایان  با  سفرش  این  جریان 
چینی اش نیز دیدار و روی منافع مشترک 
و  بحث  افغانستان،  در  جنگ  ختم  در 

گفت وگو خواهد کرد.
در  خلیل زاد  آقای  سفر  تازه ی  دور 
ترمپ،  دونالد  که  می شود  شروع  حالی 

شانزدهم  در  کشور  این  رییس جمهوری 
سنبله اعالم کرده بود که نُه دوره مذاکرات 
به دلیل کشته شدن یک سرباز  با طالبان را 
امریکایی و یازده نفر دیگر در یک حمله ی 

طالبان در کابل متوقف کرده است.
توقف  از  پس  طالبان  گروه  هرچند 
مذاکرات  از سرگیری  به  بارها  مذاکرات، 
تأکید  ترمپ  آقای  اما  داد،  نشان  تمایل 
منتفی  طالبان  با  مذاکره  که  است  کرده 

است.
زلمی  این  از  پیش  هم،  سویی  از 

خلیل زاد گفته بود که او در نُه دور مذاکره 
با طالبان، با این گروه در اصول به توافق 
تأیید رییس جمهور  منتظر  رسیده است و 

دونالد ترمپ است.
به درزا  ماه  این مذاکرات حدود 11 
تروریزم،  با  مبارزه  در  تضمین  کشید. 
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج 
استقرار  و  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز 
جمله  از  دایمی  و  جامع  آتش بس 
مذاکرات  این  در  بحث  مورد  موضوعات 

بوده است.

خلیل زاد دور تازه ی سفرهایش در مورد صلح افغانستان را آغاز کرد

در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
نتیجه ی  در  که  می گویند  قندوز  والیت 
بر  طالبان  گروه  جنگ جویان  حمله ی 
ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای  پاسگاه های 
پولیس  سرباز   17 والیت،  این  علی آباد 

کشته شده اند.
صفی اهلل امیری، معاون شورای والیتی 
قندوز به روزنامه اطالعات روز گفت که 
 2۹ )دوشنبه،  پیش  شب  دو  رویداد  این 
در  »عرض بیگی«  روستای  در  میزان( 

ولسوالی علی آباد رخ داده است.

آقای امیری توضیح داد که 13 سرباز 
از  ملی  پولیس  چهار  و  محلی  پولیس 
جمله ی کشته شدگان می باشند. به گفته ی 
معاون  کشته شدگان  این  جمع  در  او، 
فرماندهی پولیس ولسوالی علی آباد و یکی 

از فرماندهان پولیس محلی نیز شامل اند.
قندوز  والیتی  شورای  عضو  این 
همچنان افزود که یک سرباز دیگر پولیس 
در نتیجه ی این درگیری ها زخمی شده اند.
مرادی،  عصمت اهلل  حال  این  با 
این  در  که  گفت  قندوز  والی  سخن گوی 

و  کشته  پولیس  سرباز  هشت  رویداد 
زخمی شده اند. آقای مرادی تأکید کرد که 
به خاطر قطع شبکه های مخابراتی، تا کنون 
و  حمله  این  از چگونگی  دقیقی  گزارش 

تلفات آن در دست نیست.
آقای مرادی گفت که در جریان این 
درگیری بر جنگ جویان طالبان نیز تلفات 

سنگینی وارد شده است.
با  نیز  طالبان  گروه  حال  همین  در 
در  که  است  کرده  ادعا  اعالمیه ای  نشر 
جریان این حمله، فرمانده پولیس ولسوالی 

علی آباد کشته شده است.
والیت قندوز در شمال شرق کشور از 
والیت های ناامن می باشد که جنگ جویان 
این  ولسوالی های  از  شماری  در  طالبان 
فعالیت  قندوز  شهر  شمول  به  والیت 

گسترده دارند.
یک ونیم  حدود  طالبان  جنگ جویان 
بر  جهت  سه  از  سنبله(   ۹( پیش  ماه 
که  قندوز حمالت سهمگینی کردند  شهر 
در  روز  چند  برای  را  آن  از  قسمت هایی 

کنترل خود گرفتند.

در حمله ی طالبان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی قندوز ۱۷ سرباز پولیس کشته شدند

دسـت برد  بحـث  اسـت.  کـرده  متوقـف 
بـه آرای مـردم در سـرور مرکـزی چیـزی 
ایـن مرکـز مـورد  اگـر  اسـت.  جداگانـه 
دسـت برد قـرار گرفته باشـد، بدون شـک 
فاجعه رخ داده اسـت. اما مسأله ی اصلی با 
وضعیـت پیش آمده این اسـت کـه چگونه 
می توانـد  غیرمسـئول  افـراد  به سـادگی 
دسـت بـه کاری بزنـد کـه از نظـر قانـون 
ممنـوع اسـت. بـا این حـال چـه ضمانتی 
قانون شـکنی های  از  پیش گیـری  بـرای 
بزرگ تـری وجـود دارد؟ ایـن دلیـل کـه 
را  قفـل  هـوا،  سـردی  به دلیـل  سـربازان 
شکسـته، منطـق نـدارد. نـه هـوای کابـل 
ایـن شـب و روزهـا آن قدر سـرد اسـت و 
نـه سـربازان محافظـت این اجـازه دارد که 
در ایـن سـرمای معمـول، قفل را بشـکند. 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  ایـن رو  از 
بایـد مقصـر اصلـی خلـق ایـن مشـکل را 
شناسـایی و ایـن مشـکل بـزرگ را در حد 

یـک سـوءتفاهم فروکاسـت ندهـد.
کمیسـیون در نشسـت دیروز خود از 
تشـکیل هیأتی خبر داد که قرار اسـت این 
موضـوع را به صـورت جدی بررسـی کند. 
انتظـار مـردم افغانسـتان نیـز همین اسـت. 
و  جـدی  به صـورت  بایـد  مشـکل  ایـن 
همه جانبه بررسـی شـود. نباید این مسـأله 
در حـدی اشـتباه یـک  کارمنـد فروکاسـته 
شـود؛ چیـزی کـه کمیشـنران در نشسـت 
دیـروز روی آن تأکیـد داشـتند. وضعیـت 
پیش آمـده بـه یـک دلیـل دیگـر نیـز بایـد 
آن  و  شـود  پی گیـری  جـدی  به صـورت 
این کـه تیـم »ثبـات و همگرایـی« ادعـای 
بزرگ تـری را مطـرح کرده اسـت. این تیم 
مدعـی اسـت کـه نیروهـای ویـژه وزارت 
داخلـه زیـر نظـر معین ارشـد امنیتـی این 
وزارت و در هماهنگـی بـا ناظـران سـتاد 
طـرف  از  »دولت سـاز«  تیـم  انتخاباتـی 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  بـه  شـب 
آن  در  کـه  محلـی شـدند  وارد  و  رفتنـد 
سـرور مرکـزی این کمیسـیون قـرار دارد. 
حتـا تیـم ثبـات و همگرایـی بـه رهبـری 
آقـای عبـداهلل خواسـتار تعلیـق وظیفـه ی 
مسـتقل  کمیسـیون  دبیرخانـه ی  رییـس 
انتخابـات شـده اسـت و اتهـام سـنگینی 
هـم به معیـن ارشـد امنیتـی وزارت داخله 
بسـته اسـت. درسـتی و نادرسـتی چنیـن 
ادعـا بایـد بررسـی شـود. اگـر ادعـای تیم 
آقـای عبـداهلل درسـت کـه رییس جمهـور 
در هماهنگـی بـا وزارت داخلـه دسـت به 
چنیـن کاری زده، هـم رییس جمهور و هم 
وزارت داخلـه پاسـخ دهند. ضمـن این که 
این کار جرم اسـت، سوءاسـتفاده از نهادها 
نیـز هسـت؛ زیرا هیچ کسـی چنیـن حقی 
نـدارد. اگر ادعای تیم »ثبـات و همگرایی« 
نادرسـت اسـت و صرف یک ادعـا و اتهام 

اسـت، آقـای عبـداهلل بایـد پاسـخ دهد. 
مشـکالت  کـه  داد  اجـازه  نبابـد 
اتفاق هـای  بـا  شـود.  فربه تـر  روزبـه روز 
پیش آمـده سرنوشـت اعالم نتایـج ابتدایی 
انتخابـات در هالـه ی از ابهـام اسـت. هنوز 
روشن نیسـت چه زمانی کمیسـیون موفق 
خواهد شـد نتایـج ابتدایـی را اعـالم کند. 
یـک  بار تقویم انتخابات نقض شـد. هرچه 
کـه کارهـای کمیسـیون بـه تأخیـر بیفتـد، 
مشـکالت تازه تـری بـروز خواهـد کـرد. 
بـه عبـارت دیگـر، هربـاری کـه نتیجـه ی 
مشـکالت  افتـاده،  تأخیـر  بـه  انتخابـات 
بزرگ تـر شـده اسـت. کمیسـیون می گوید 
در چهـار روز گذشـته هیـچ معلوماتـی به 
سـرور مرکزی منتقل نشـده اسـت. به دلیل 
این کـه سـرور مرکزی مشـکل فنی داشـته 
اسـت. این دومین بار اسـت که مشـکالت 
در  کار  توقـف  باعـث  دسـتگاه  در  فنـی 
کمیسـیون شـده اسـت. کمیسـیون باید از 

شـرکت درملـوک پاسـخ بخواهد.
انتظـار مـردم افغانسـتان ایـن اسـت 
مشـکالت  بـه  انتخابـات  کمیسـیون  کـه 
رسـیدگی  جـدی  به صـورت  پیش آمـده 
شـک  رفتـار  و  دخالـت  نـوع  هـر  از  و 
وضعیـت  کنـد.  خـودداری  برانگیـز 
انتخابات افغانسـتان بسـیار حسـاس شـده 
بزرگ تریـن  اشـتباه،  کوچک تریـن  و 
مشـکالت را به بار مـی آورد. مهم تر از آن، 
اعضـای کمیسـیون باید بی طرفی سیاسـی 

خـود را ثابـت کنـد.
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تلفاتی  کنون  تا  که  کرد  تأکید  قندهار  والی  سخن گوی 
به نظامیان افغان در جریان این درگیری ها وارد نشده است.

از سویی هم، به گفته ی او، درگیری ها هنوزهم به صورت 
پراکنده جریان دارد.

از  یکی  پاکستان  با  مرز  در  سپین بولدگ  ولسوالی 
ولسوالی های ناامن در والیت جنوبی قندهار می باشد که گروه 
طالبان در آن فعالیت و حضور گسترده دارد. این والیت به 

عنوان خاستگاه گروه طالبان به شمار می رود.

اطالعات روز: مسئوالن محلی والیت قندهار می گویند 
که در نتیجه ی ضدحمله ی نیروهای دفاعی کشور در ولسوالی 
جنگ جوی  و  پاکستان  نظامی  ده  والیت،  این  سپین بولدگ 

گروه طالبان کشته شده اند.
روزنامه  به  قندهار  والی  سخن گوی  احمدی،  بهیر 
پیش  روز  دور  درگیری ها  این  که  گفت  روز  اطالعات 
)دوشنبه، 2۹ میزان( در روستای مرزی »سرو ساهانو« ولسوالی 
بولدگ، پس از آن رخ داد که شماری از نظامیان پاکستان و 

پاسگاه های مرزی  بر  به گونه ی مشترک  جنگ جویان طالبان 
نیروهای افغانستان حمله کرده بودند.

نظامیان  کشته شدگان  رقم  احمدی،  آقای  گفته ی  به 
پاکستان و جنگ جویان طالبان تا کنون تفکیک نشده است که 
چه تعداد آنان نظامیان پاکستان و چه تعدادشان جنگ جویان 

طالبان می باشند.
همچنان او افزود که هشت نظامی پاکستان و جنگ جویان 

طالبان در این درگیری ها زخمی شده اند.

۱۰ نظامی پاکستانی و جنگ جوی طالب در ضد حمله ی نیروهای سرحدی در قندهار کشته شدند

در  محلـی  مسـئوالن  روز:  اطالعـات 
والیـت ننگرهـار می گوینـد کـه فرویـدون، 
مسـئول تعلیـم و تربیـه ی گـروه داعـش در 
ولسـوالی کـوت ایـن والیـت خـودش را به 

پولیـس تسـلیم کـرده اسـت.
)سه شـنبه،  دیـروز  کـه  اعالمیـه ای  در 
30 میـزان( از سـوی دفتـر مطبوعاتـی والـی 
ننگرهـار بـه نشـر رسـیده، آمـده اسـت کـه 
بـه  را  داعـش خـودش  ایـن عضـو گـروه 
فرماندهی پولیس کوت تسـلیم کرده اسـت.
بـه نقل از اعالمیه، او حین تسـلیمی اش 

یـک میـل تفنگچه و مقداری از بمب دسـتی 
را نیـز به پولیس تحویل داده اسـت.

از  نقـل  بـه  ننگرهـار  والـی  دفتـر 
گفته هـای مسـئول تعلیـم و تربیـه ی گـروه 
داعـش آورده اسـت کـه او باشـنده ی اصلی 
ولسـوالی قره بـاغ والیـت کابـل می باشـد و 
حـدود ده مـاه پیـش بـه ایـن گروه پیوسـته 

بـوده اسـت.
تأکیـد شـده  ایـن دفتـر  در اعالمیـه ی 
اسـت که ایـن فرد به نـام »نعمـان باجوری« 

در ایـن گـروه فعالیـت می کـرده اسـت.

از  در شـرق کشـور  ننگرهـار  والیـت 
گـروه  کـه  می باشـد  ناامـن  والیت هـای 
والیـت  ایـن  از  قسـمت هایی  در  داعـش 
بـه  والیـت  ایـن  دارد.  گسـترده  فعالیـت 
عنوان خاسـتگاه ایـن گروه در افغانسـتان به 

می آیـد. حسـاب 
هرچنـد رییس جمهـور اشـرف غنی در 
21 دلـو سـال گذشـته )13۹7 خورشـیدی( 
در سـفری بـه ولسـوالی غنی خیـل ننگرهار، 
شکسـت کامـل گـروه داعش را اعـالم کرده 
بـود، اما با توجـه به فعالیـت دوام دار داعش 

در ننگرهـار و شـماری از والیـات دیگر، به 
نظـر می رسـد این گـروه هنوز هم شکسـت 

نخورده اسـت.
ایـن سـفر در  آقـای غنـی در جریـان 
نشسـتی بـا بـزرگان اقـوام شـینوار و مومند 
شکسـت داعـش را بـرای مـردم افغانسـتان 
تبریـک گفتـه، افـزوده بـود کـه »روزهـای 
سـیاهی را کـه مـردم فکـر نمی کردنـد از آن 
رهایـی یابنـد، امـروز بـه برکـت قربانی های 
آن  از  ننگرهـار  مـردم  و  امنیتـی  نیروهـای 

یافته انـد.«  رهایـی 

مسئول تعلیم و تربیه ی داعش در ولسوالی کوت ننگرهار به پولیس تسلیم شد

زمانی اتحاد شـمال را شـکل داده بودند ـ برای 
کمـک به ارتـش گردهـم می آینـد. قدرت های 
خارجـی احتمـاال با طالبـان مخالفـت می کنند؛ 
ازبیـک  دیرینـه  دوسـتان  از  دفـاع  در  روسـیه 
از  محافظـت  بـرای  ایـران  خـود،  تاجیـک  و 
مهـار  منظـور  بـه  هنـد  و  شـیعه  هزاره هـای 
نفـوذ پاکسـتان احتمـاال پـا پیـش می گذارنـد. 
هیچ یـک از ایـن کشـورها را نمی تـوان تصـور 
کـرد که بـرای حمایـت از حکومت افغانسـتان 
وارد میدان شـوند امـا پیروزی کامـل طالبان را 

بـه نفـع خـود نمی بیننـد.
سرنوشـت  از  صرف نظـر  این حـال،  بـا 
خـاک  از  نیمـی  دسـت کم  طالبـان  کابـل، 
مـزارع  شـهر،  چندیـن  جملـه  از  افغانسـتان 
حاصل خیـز و ذخایـر معدنـی را تحـت کنتـرل 
شـرایطی،  چنیـن  در  می آورنـد.  در  خـود 
القاعـده، دولـت اسـالمی و گروه هـای هم فکر 
بـه منابـع و قلمـرو دسترسـی پیـدا می کننـد. 
بـه  پیوسـتن  بـرای  خارجـی  تروریسـت های 
ایـن گـروه وارد افغانسـتان خواهند شـد. آنچه 
پیـروزی طالبـان در برابر ایاالت متحده دانسـته 
می شـود، بـرای افراطیـون خارجـی امیـدواری 

بـه ارمغـان خواهـد آورد.
مقصدتروریستها

را  افغانسـتان  تمـام  اگـر  حتـا  طالبـان 

شـواهد  باشـند،  داشـته  خـود  کنتـرل  تحـت 
اندکـی وجـود دارد کـه بخواهنـد بـه ایـاالت 
گـروه  ایـن  رهبـران  کننـد.  حملـه  متحـده 
دلسـردکردن  در  سـعی  حتـا  اسـت  ممکـن 
گروه هـای تروریسـتی از ایجـاد دردسـر کننـد. 
بـا این حـال بعیـد اسـت کـه طالبان عمـال مانع 
برنامه ریـزی و هماهنگـی حمالت تروریسـتی 
سـایر گروه هـای در قلمـرو خـود شـود. ایـن 
امـر به خصـوص اگـر توافـق صلحـی در کار 
نباشـد، محتمل تـر اسـت. بـا گذشـت سـال ها 
اعضای سـابق و فعلـی طالبان نزد مـن اعتراف 
عنـوان  بـه  القاعـده  بـه  آن هـا  کـه  کرده انـد 
دوسـت فکـر می کننـد و احسـاس می کننـد که 
نبایـد از آن هـا ]طالبـان[ خواسـته شـود کـه به 
القاعـده پشـت کننـد. در مـاه آگسـت، سـهیل 
کـه  کـرد  ادعـا  طالبـان  سـخن گوی  شـاهین، 
او مدرکـی نمی بینـد کـه اثبـات کنـد القاعـده 
مسـئول حمـالت یازدهـم سـپتامبر 2001 بوده 
کردنـد  اسـتدالل  تحلیل گـران  برخـی  اسـت. 
کـه واکنـش تالفی جویانـه ایـاالت متحـده در 
خصـوص حمـالت یازدهـم سـپتامبر طالبان را 
مجبـور بـه قطـع رابطه بـا القاعـده می کنـد اما 
بسـیاری از طالبـان معتقدنـد کـه آن هـا ایاالت 
متحـده را شکسـت داده انـد. از نظـر طالبـان، 
آن هـا هسـتند که بـه مـا درس عبـرت داده اند.

دولـت اسـالمی موضـوع متفاوتـی اسـت 
زیـرا طالبـان فعاالنـه بـا ایـن گـروه در جنـگ 
اسـت. پـس از خـروج ایـاالت متحـده، دولت 
امریکایـی  نیروهـای  بمبـاران  از  اسـالمی 
دارد  احتمـال  آن  از  بعـد  می شـوند.  خـالص 
گـروه  ایـن  علیـه  را  خـود  حمـالت  طالبـان 
جبهـه ی  بـا حفـظ  یـا صرفـا  بخشـد  شـدت 
اسـالمی،  دولـت  جنگ جویـان  علیـه  محکـم 
از پیشـرفت  ایـن گـروه جلوگیـری کنـد. برای 
ایـن منظـور، رهبـران طالبان نسـبت بـه دوری 
از القاعـده محتـاط خواهنـد بـود زیـرا القاعده 
اسـالمی  دولـت  بـا  جنـگ  در  بالقـوه  متحـد 

اسـت.
تجربـه دولت اسـالمی در عراق و سـوریه 
بیـن سـال های 2014 و 2017 نشـان داد کـه 
قلمـرو وسـیعی  اگـر یـک گـروه تروریسـتی 
در اختیـار داشـته باشـد چـه اتفاقـی می توانـد 
بیافتـد. داشـتن رقـه، موصـل و سـایر شـهرها 
بـرای  را  فضـای الزم  اسـالمی  دولـت  بـرای 
پنهان شـدن، مالقـات، آموزش، سـازمان دهی و 
پخـش پروپاگانـدا فراهم کرد آن هـم زمانی که 
ایـن گـروه تحت فشـار نظامـی شـدید ایاالت 
دولـت  کـه  دورانـی  داشـت.  قـرار  متحـده 
اسـالمی بیش تریـن قلمرو را در اختیار داشـت 
دورانـی بـود کـه 35 حملـه مرتبـط بـا دولـت 
اسـالمی در اروپـا و ایـاالت متحده انجام شـد 
و حـدود 2 هـزار نفـر کشـته و زخمـی برجای 

شت. گذا
متحـده  ایـاالت  کامـل  خـروج  از  پـس 
القاعـده  صلـح،  توافـق  بـدون  افغانسـتان،  از 

می تواننـد  تروریسـتی  گروه هـای  سـایر  و 
متحـده  ایـاالت  علیـه  را  بیش تـری  حمـالت 
سـازمان دهی کننـد یـا عناصـر بیرونـی را برای 
حملـه برانگیزنـد. بـا این حـال، ماهیـت و ابعاد 
اسـت.  نامعلـوم  خـروج  پسـا  تهدیـد  دقیـق 
عـالوه برایـن، تدابیـر دفاعـی ایـاالت متحـده 
بسـیار قوی تـر از سـال 2001 اسـت و ممکـن 
اسـت بتوانـد حملـه ی تروریسـتی در مقیـاس 
چـرا  پـس  کنـد.  خنثـی  را  سـپتامبر  یازدهـم 
ایـاالت متحده نگران تهدید نامشـخصی باشـد 
کـه ممکن اسـت روزی در آینده از افغانسـتان 
نگرانـی،  ایـن  جـای  بـه  بگیـرد؟  سرچشـمه 
ایـاالت متحـده می توانـد تدابیـر دفاعـی  خـود 
یـا ظرفیـت تحمل حملـه و ضررهایـش را باال 
ببـرد. بـا این حـال، ممکـن اسـت عصـر چنین 
بـه  تغییـر  ایـن  و  باشـد  گذشـته  طرزفکـری 
مصلحت سیاسـی نباشـد. توافق صلح درسـت 
می توانـد چنیـن موضع گیـری را غیرضـروری 
کنـد. بـا آن هـم، ایـاالت متحـده بایـد بپذیـرد 
کـه مسـتقیم ترین مسـیر خـروج از افغانسـتان 

زندگـی بـا تهدیـد تروریسـم اسـت.
سلطهیطالبان

اگـر ایـاالت متحـده بـدون توافـق صلـح 
افغانسـتان  مـردم  افغانسـتان خـارج شـود،  از 
اول  سـال  در  می بیننـد.  را  آسـیب  بیش تریـن 
پـس از خـروج، افغان هـا احتمـاال بـا تشـدید 
از تشـدید حمـالت طالبـان  ناشـی  خشـونت 
روبـرو خواهنـد شـد. زندگـی در مناطق تحت 
کنتـرل طالبـان سـخت می شـود. طالبـان اخیرا 
سـعی کرده انـد سیاسـت های خود را نـرم کنند 
امـا هرچـه حضـور ایـن سـازمان تروریسـتی 
گسـترش یابـد، زنـان بـه احتمـال زیـاد آزادی  
بـه دسـت آورده   کـه طـی 1۸ سـال گذشـته 
بودنـد را از دسـت می دهنـد، مطبوعـات خفـه 
می شـوند و افغان هایـی کـه بـا طالبـان جنگیده 
بودنـد، بـا انتقـام طالبـان روبـرو خواهند شـد.
بـا این حـال، در درازمـدت ممکـن اسـت 
تـوازن برگـردد. اگـر طالبـان افغانسـتان را بـه 
تحـت  مناطـق  در  بیاورنـد، خشـونت  چنـگ 
امـر  ایـن  می شـود.  متوقـف  آن هـا  کنتـرل 
توسـعه  و  آزادی  دسـت دادن  از  می توانـد 
افغان هـا همچنـان  کنـد.  را جبـران  اقتصـادی 
مظلـوم و محـروم امـا زنـده خواهنـد بـود. در 
مقابـل، اگـر ایاالت متحـده در افغانسـتان باقی 
بمانـد، جنـگ و تمـام اثـرات آن، از حمـالت 
هوایـی تـا بمب گـذاری انتحـاری، احتمـاال تـا 

یافـت.  خواهـد  ادامـه  بی نهایـت 
فاجعـه ی  الزامـا  متحـده  ایـاالت  خـروج 
بـا  بـود.  افغانسـتان نخواهـد  بـرای  تمام عیـار 
این حـال خطـرات واقعـی را به دنبـال خواهـد 
می طلبـد  متحـده  ایـاالت  از  کـه  داشـت 
کنـد.  قبـول  را  انعطاف پذیـری  از  درجـه ای 
سیاسـت گذاران بایـد تصمیـم بگیرنـد کـه در 
ایـن برهه ی حسـاس در تاریخ ایـاالت متحده، 

مایلنـد چقـدر ریسـک کننـد.

دو  اجمـاع  گذشـته،  سـال  دو  طـی 
طرفـه ای شـکل گرفتـه که ایـاالت متحـده باید 
افغانسـتان را تـرک کنـد. تابسـتان سـال جاری 
تأکیـد کـرد کـه  بارهـا  رییس جمهـور ترمـپ 
می خواهـد از افغانسـتان خـارج شـود. موضـع 
نامزدان دموکـرات انتخابات ریاسـت جمهوری 
در  اسـت.  بـوده  همیـن  نیـز  متحـده  ایـاالت 
وارن«،  »الیزابـت  سـپتامبر،  مـاه  در  مناظـره ای 
سـناتور »ماساچوسـت« وعده داد کـه نیروهای 
نظامـی امریـکا را بـدون هیچ گونـه توافـق بـا 
طالبـان بـه خانه بـاز می گردانـد. »جـو بایدن«، 
موضـع  نیـز  پیشـین  رییس جمهـور  معـاون 
مشـابهی داشـت و اعـالم کـرد که »نیاز نیسـت 
مـن  باشـند.  )افغانسـتان(  آن جـا  سـربازان مان 
این حـال،  بـا  مـی آورم.«  خانـه  بـه  را  آن هـا 
اسـتدالل  افغانسـتان  ماموریـت  طرفـداران 
می کننـد کـه خـروج کامـل، فاجعـه اسـت و 
بـرای شـکل گیری مجـدد النه هـای  را  زمینـه 

می کنـد. فراهـم  افغانسـتان  در  تروریسـتی 
ایـن بیـزاری از مانـدن در افغانسـتان پس 
از 17 سـال جنـگ، در ایـاالت متحده گسـترده 
اسـت و جـای تعجـب نـدارد. دخالـت ایاالت 
متحـده در عملیات هـای نظامـی در افغانسـتان 
پـس از سـال 2010 و 2011، وقتـی نزدیـک 
بـه 100هـزار سـرباز امریکایـی در این کشـور 
مسـتقر بـود، به طور چشـم گیری کاهـش یافته 
اسـت. چهارده هـزار سـرباز باقی مانـده ایـاالت 
متحـده در افغانسـتان بـه نیروهـای افغـان در 
و  اکتشـافی  عملیات هـای  هوایـی،  حمـالت 
پولیـس  و  ارتـش  می کننـد.  کمـک  مشـاوره 
افغانسـتان در خـط مقـدم دفاع از شـهرها علیه 
طالبـان قـرار دارنـد، درحالی کـه عملیات هـای 
ایـاالت متحـده بیش تـر روی مقابلـه  ویـژه ی 
بـا القاعـده و دولت اسـالمی )داعـش( متمرکز 
اسـت. ایـاالت متحـده کارزار بی امانـی را علیه 
ایـن گروه هـا راه اندازی کرده اسـت و بسـیاری 
از مخالفـان این تـالش بیش از ایـن نمی توانند 

آن را تحمـل کننـد.
بـدون  متحـده  ایـاالت  اگـر  این حـال  بـا 
توافـق صلـح از افغانسـتان خـارج شـود، واقعا 
خـروج  ایـن  پیامـد  می افتـد؟  اتفاقـی  چـه 
قابل کنتـرل،  چـه  باشـد  فاجعه آمیـز  چـه 
سیاسـت گذاران ایـاالت متحـده تـا دیر نشـده 
بایـد تدابیـری را بـرای مواجهـه بـا پیامـد این 

بگیرنـد. نـوع خـروج روی دسـت 
عواقبپردردسر

خـروج ایاالت متحـده احتمـاال پیش روی 
طالبـان را به دنبـال خواهـد داشـت. مـا ایـن را 
در وقایـع سـال 2014 و 2016 شـاهد بودیـم. 
در آن سـال ها ایـاالت متحـده حمـالت هوایی 
را بـه حداقـل رسـاند؛ زیـرا معتقـد بـود کـه 
را  افغـان  سـربازان  هوایـی  حمـالت  کاهـش 
قـادر می سـازد تـا خودشـان جنـگ را پیـش 
والیـت  چندیـن  طالبـان  این حـال  بـا  ببرنـد. 
از جملـه کنـدز و هلمنـد را نزدیـک تصـرف 
کـرده بودند. تلفات سـنگین و فـرار از خدمت 
صفـوف ارتـش و پولیـس افغانسـتان را ناتوان 
سـاخت. در سـال 2016، ایـاالت متحـده بـار 
دیگـر حمـالت هوایی را افزایـش داد و به این 

ترتیـب مانـع پیـش روی طالبان شـد.
چـه  متحـده  ایـاالت  رییس جمهـور  اگـر 
بـه  تصمیـم  آن  از  قبـل  یـا   2021 سـال  در 

خـروج کامـل از افغانسـتان بگیـرد، حمـالت 
هوایـی متوقـف می شـود. ایـاالت متحـده تمام 
پایگاه هـای خـود را جمـع می کنـد و حمایـت 
از عملیات هـای اکتشـافی نیروهـای افغـان را 
بـدون  هواپیماهـای  تمـام  می کنـد.  متوقـف 
نیروهـای  امریکایـی،  جنگنده هـای  سرنشـین، 
ویـژه و مشـاوران افغانسـتان را تـرک می کنند. 
متحـدان ایـاالت متحـده و شـرکای ائتالفی نیز 
را  باقی مانـده خـود  بدون شـک ۸700 سـرباز 
از افغانسـتان خـارج خواهنـد کـرد. واشـنگتن 
شـاید بـه تمویـل ارتـش افغانسـتان بـه میـزان 
جـان  پـای  وقتـی  امـا  دهـد  ادامـه  کمتـری 
نباشـد، کنگـره  میـان  امریکایـی در  نیروهـای 
احتماال وسوسـه می شـود کـه حمایت از ارتش 
افغانسـتان را قطـع کنـد. فقـط این کـه خـروج 
امریـکا چقـدر طـول خواهـد کشـید، موضـوع 
بحـث اسـت. دولـت اوبامـا بـاری برنامه ریزی 
کـرده بود کـه نیروهـای امریکایی طـی 30 ماه 
از افغانسـتان خارج شـوند اما برخی خواسـتار 
خـروج طـی مـدت کوتاه تـر از ایـن شـده اند.
تـوازن قـدرت  پایـان رونـد خـروج،  بـا 
نظامـی در داخـل افغانسـتان بـه هـم می خورد. 
مولـوی هیبـت اهلل، رهبر طالبان احتماال دسـتور 
حملـه بـه مراکز والیتی مانند کندز و لشـکرگاه 
را صـادر می کنـد. ارتـش و پولیـس افغانسـتان 
بـدون پشـتیبانی هوایـی ایاالت متحـده قادر به 
دفـاع از ایـن شـهرها نخواهنـد بود. یک سـال 
پـس از خـروج، هیبـت اهلل احتمـاال دسـت بـه 
حملـه بـه شـهرهای بزرگـی چـون کندهـار و 
جالل آبـاد می زنـد. نیروهـای ویژه افغانسـتان، 
ریاسـت امنیـت ملـی و برخی رهبـران قبیله ای 
خواهنـد  دنـدان  و  چنـگ  بـا  طالب گزیـده، 
وجـود  ایـن  احتمـال  این حـال  بـا  جنگیـد. 
دارد کـه رقـم چشـم گیری از سـربازان ارتـش 
ایـن  در  کننـد.  فـرار  خدمـت  از  پولیـس  و 
در  بـزرگ  شـهرهای  دفاعـی  مانـع  صـورت 
برابـر حمالت طالبـان درهم خواهد شکسـت. 
پـس از آن، کابـل احتمـاال خود به خود سـقوط 
پولیـس،  قبیلـه ای،  رهبـران  وقتـی  می کنـد. 
سـربازان ارتـش و کشـاورزان احسـاس کننـد 
کـه بـاد از چـه سـمتی بـه نفع شـان مـی وزد، 
کل دولت و دسـتگاه افغانسـتان فرو می پاشـد. 
وقایـع  و   2001 سـال  وقایـع  سلسـله ی  ایـن 
قبـل از آن بـود، چنان کـه پروفیسـور »تومـاس 
تاریخچـه  »افغانسـتان؛  کتابـش  در  بارفیلـد«، 
»جنـگ  می نویسـد:  سیاسـی«  و  فرهنگـی 
نبـرد تعیین کننـده ای نداشـت. طالبـان درسـت 
کـه  مـردم  متقاعدکـردن  بـا  کـه  همان طـور 
جنبـش آن هـا بـدون جنـگ پیـروز اسـت، بـه 
قـدرت رسـیدند، جنـگ را نیز بـه همین ترتیب 

در رونـدی معکـوس باختنـد.«
دارد  را  ایـن  کابـل شـانس  این حـال،  بـا 
ارتـش  سـناریو  ایـن  در  بیـاورد.  دوام  کـه 
افغانسـتان در دفـاع از پایتخت بسـیج می شـود 
و جنگ سـاالران تاجیـک، ازبیـک و هزاره ـ که 

احتماال  متحده  ایاالت  خروج 
به دنبال  را  طالبان  پیش روی 
خواهد داشت. ما این را در وقایع 
سال 2014 و 2016 شاهد بودیم. 
متحده  ایاالت  سال ها  آن  در 
حداقل  به  را  هوایی  حمالت 
رساند؛ زیرا معتقد بود که کاهش 
حمالت هوایی سربازان افغان را 
قادر می سازد تا خودشان جنگ 
را پیش ببرند. با این حال طالبان 
و  کندز  از جمله  چندین والیت 
کرده  تصرف  نزدیک  را  هلمند 
از  فرار  و  تلفات سنگین  بودند. 
خدمت صفوف ارتش و پولیس 
افغانستان را ناتوان ساخت. در 
سال 2016، ایاالت متحده بار دیگر 
حمالت هوایی را افزایش داد و 
پیش روی  مانع  ترتیب  این  به 

طالبان شد.

با پایان روند خروج، توازن قدرت 
به  افغانستان  داخل  در  نظامی 
هم می خورد. مولوی هیبت الله، 
رهبر طالبان احتماال دستور حمله 
و  کندز  مانند  والیتی  مراکز  به 
لشکرگاه را صادر می کند. ارتش 
بدون  افغانستان  پولیس  و 
پشتیبانی هوایی ایاالت متحده 
شهرها  این  از  دفاع  به  قادر 
نخواهند بود. یک سال پس از 
خروج، هیبت الله احتماال دست 
بزرگی  شهرهای  به  حمله  به 
چون کندهار و جالل آباد می زند. 
افغانستان،  ویژه  نیروهای 
برخی  و  ملی  امنیت  ریاست 
رهبران قبیله ای طالب گزیده، با 
چنگ و دندان خواهند جنگید. با 
این حال احتمال این وجود دارد 
سربازان  از  چشم گیری  رقم  که 
ارتش و پولیس از خدمت فرار 
کنند. در این صورت مانع دفاعی 
برابر حمالت  شهرهای بزرگ در 
طالبان درهم خواهد شکست. 

اطالعات روز: وزارت صحت 
یک  که  می گوید  کشور  عامه ی 
)فلج  پولیو  مثبت  جدید  واقعه ی 
والیت  دند  ولسوالی  در  کودکان( 

قندهار به ثبت رسیده است.
میرجان راسخ، مسئول آگاهی 
پولیوی  محو  برنامه ی  عامه ی 
دیروز  عامه  صحت  وزارت 
روزنامه  به  میزان(   30 )سه شنبه، 
اطالعات روز گفت که این واقعه ی 
مثبت پولیو در روستای »رمباسی« 
در ولسوالی دند رخ داده است. به 
گفته ی آقای راسخ، قربانی آن یک 

پسر دوونیم ساله می باشد.

ثبت  با  که  افزود  همچنان  او 
جاری  سال  جریان  در  واقعه  این 
مجموعی  رقم   )201۹( میالدی 
 1۹ به  افغانستان  در  پولیو  مثبت 
به  نیز  قندهار  والیت  در  و  واقعه 

سه واقعه می رسد.
آگاهی  مسئول  گفته ی  به 
پولیوی  محو  برنامه ی  عامه ی 
 1۹ این  از  عامه،  صحت  وزارت 
در  آن  واقعه ی  هشت  واقعه، 
در  دیگر  واقعه ی  پنج  ارزگان، 
قندهار، یک  واقعه در  هلمند، سه 
در  واقعه  یک  پکتیکا،  در  واقعه 
در  هم  دیگر  واقعه ی  یک  و  کنر 

ننگرهار به ثبت رسیده است.
در  پولیو  مثبت  واقعه ی  این 
ثبت  به  قندهار  والیت  در  حالی 
این یک منبع  از  می رسد که پیش 
عامه ی  صحت  وزارت  در  معتبر 
روز  اطالعات  روزنامه  به  کشور 
 201۹ سال  آغاز  از  که  بود  گفته 
میالدی به این طرف هیچ کارزاری 
برای محو پولیو در کشور از سوی 
این وزارت راه اندازی نشده است.

بود:  کرده  تأکید  منبع  این 
به دلیل  پولیو  محو  »واکسین 
تا  امسال  آغاز  از  امنیتی  مشکالت 
کنترل  تحت  در ساحات  نه  کنون 

هم  نه  و  شده  راه اندازی  دولت 
مخالفان  کنترل  تحت  ساحات  در 
است،  بسیار خطرناک  این  دولت. 
کم ترین  در  می تواند  پولیو  چون 
گسترش  زیادی  ساحات  در  زمان 

یابد.«
عالوه بر آن، این منبع افزوده 
جاری  سال  آپریل   ۹ از  که  بود 
بدین سو جنگ جویان طالبان با منع 
جهان  صحی  سازمان  فعالیت های 
به  کنترل شان،  تحت  ساحات  در 
دالیل سیاسی کارزار واکسین محو 

پولیو را نیز منع کرده است.
او گفته بود که بارها برای رفع 

صحبت  طالبان  با  محدودیت  این 
همواره  طالبان  اما  است،  شده 
آغازشدن این کارزار را رد کرده اند.
صحت  وزارت  در  منبع  این 
کارزار  توقف  صورت  در  عامه 
بیماری  گسترش  از  پولیو،  محو 

پولیو در کشور هشدار داده بود.
صحت  وزارت  آن  از  پس 
پیش  هفته ی  یک  حدود  عامه 
که  بود  کرده  اعالم  میزان(   22(
برای  پولیو  محو  واکسین  کارزار 
معافیت دهی ۸.5 میلیون کودک زیر 
پنج سال در 324 ولسوالی کشور 

تطبیق می شود.

ثبت نزدهمین واقعه ی مثبت پولیو؛ یک کودک در قندهار برای همیشه فلج شد
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بحـث شکسـتن قفـل سـاختمانی کـه 
در منـزل دوم آن مرکـز دیجیتالـی درملـوک 
-مرکـزی کـه معلومـات دسـتگاه بیومتریک 
دارد،  موقعیـت  می شـود-  منتقـل  آن  بـه 
سـروصداهای بسـیاری برپـا کـرد. دسـته ی 
انتخاباتـی »ثبـات و همگرایـی« آن را یـک 
ارگ  بـا  تبانـی  در  سـازمان یافته  حملـه ی 

کرد.  عنـوان 
به دنبـال ایـن ادعا، کمیسـیون انتخابات 
آیـا  این کـه  و  قضیـه  روشن شـدن  بـرای 
قفل هـای مرکـز دیجیتالی باز شـده اسـت یا 
نـه، در حضور ناظـران دسـته های انتخاباتی 
و رسـانه ها قفل هـای ایـن مرکز حسـاس را 

بـاز و بررسـی کرد.
ناظـران  کمیسـیون،  بررسـی  از  پـس 
دسـته های انتخاباتـی و شـماری از ناظـران 
انتخابـات، بـه اتفـاق نظـر تأییـد کردنـد که 
بـه قفل هـای این مرکز هیچ آسـیبی نرسـیده 

و همه سـالم اسـت. 
مرکـز  قفل هـای  سـالم بودن  آن کـه  بـا 
تأییـد  تمـام طرف هـا  از سـوی  دیجیتالـی 
شـده اسـت، امـا هنـوز اطمینـان دسـته های 
همگرایـی  و  ثبـات  به ویـژه،  انتخاباتـی 

مقامات کمیسـیون مسـتقل انتخابات و 
وزارت امـور داخلـه یـک  جای جمع شـده 
بودنـد و متوجـه شـدند کـه قفـل یکـی از 
دروازه هـا در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 
شکسـته، ابتـدا رو بـه طـرف هـم کردنـد، 
سـپس رو بـه طـرف خـدا کردنـد و بـرای 
اطمینـان خاطـر یک بـار دیگـر رو بـه طرف 
قفل کردنـد، وقتی دیدند که واقعا شکسـته، 
کاسـه ی صبرشـان لب ریز شـد و با چشمان 
اشـک دار بـاز هم رو بـه طرف خـدا کردند 
و بـه او گفتنـد »ای خـدا! ایـن رسـوایی را 
کجـا ببریـم؟ مـا را بـا دسـتگاه های خـراب 
بیومتریـک امتحـان کـردی، صبـر کردیـم و 
یـک بهانـه جـور کردیـم. مـا را با گم شـدن 
کارت های حافظه و دسـتگاه های بیومتریک 
امتحـان کـردی، گفتیـم برو پناه بـه خودت، 
بـرای آن هـم یـک دروغ جور کردیـم. ما را 
بـا صندوق صنـدوق تقلـب مـورد آزمایـش 
الهی ات قـرار دادی، چیزی نگفتیم. اسـتیکر 
و  اوراق رای  بارُکـد گـم شـد،  گـم شـد، 
صنـدوق گم شـد، گفتیـم برو ایـن حرف ها 
طبیعـی اسـت در ایـن ُملک. هکرهـا آمدند 
بـه جان سـرور مـا حملـه کردند، سـرور ما 
گنگس شـد، خود مـا هنگ کردیـم، قدرت 
تشـخیص را از دسـت داده ایـم. حاال هم که 
دسـت و پـای مـا را بـا قفل  هـای شکسـته 
بسـته ای. چـرا این قدر ما را مـورد امتحانات 

و همگرایـی شـده اسـت.
امـا او بـا اشـاره بـه یـک کلیـد کـه در 
ایـن دهلیـز تعبیـه شـده اسـت و کابل هـای 
دسـتگاه های  معلومـات  کـه  کمپیوترهـا 
بیومتریـک را بـه سـرور منتقـل می کند و به 
آن وصـل اسـت، می گویـد کـه ایـن دهلیـز 
از جاهـای حسـاس محسـوب می شـود و 
نبایـد بـا قفـل غیرحسـاس بسـته شـود: »از 
مجـرای ایـن سـویج می تواننـد معلوماتی به 
سـرور درملـوک بفرسـتند. مـن نمی گویـم 
کـه معلوماتـی ارسـال شـده یا نـه، ولی این 

سـویچ چنیـن ظرفیتـی دارد.«
آقـای اخالقـی می گویـد کـه دسـته ی 
انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی اطمینـان دارد 
مـواردی  بررسـی  ایـن  نتیجـه ی  در  کـه 

بیـرون خواهـد شـد.  مشـکوکی 
می گویـد  امـا  انتخابـات  کمیسـیون 
بـا  دیجیتالـی  مرکـز  قفل هـای  تمـام  کـه 
کودنمبرهـای کـه روی آن نوشـته شـده بود 
و نـزد تمـام ناظـران دسـته های انتخاباتـی 
کار  هیـچ  و  اسـت  سـالم  اسـت،  موجـود 

اسـت.  نشـده  انجـام  غیرقانونـی 
کمیسـیون  عضـو  مـل،  عصمـت اهلل 

چیـز  همـه  بـه  و  بودیـد  آن هـا  مهمـان 
می خندیدیـد. یادتـان اسـت یکـی از شـما 
کنـون  تـا  و  دریانوش ایـد  می زدیـد  الف 

سنای  مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون  در  مسئوالن 
کشور می گویند که شکایت هایی به این کمیسیون رسیده که 
حکومت افغانستان به صورت غیرقانونی به فروش زمین های 
رادیوتلویزیون ملی اقدام کرده است. به گفته ی این مسئوالن، 
آنان،  باور  به  است.  ملی  رهبران حکومت خیانت  اقدام  این 
تاریخی  فروش زمین  رادیوتلویزیون ملی و دیگر مکان های 
خالف قوانین نافذه ی کشور بوده و همچنان به معنی »فروش 

ارزش های ملی« تلقی می شود.
مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون  رییس  زابلی،  زلمی 
در  خبری  نشست  یک  در  میزان(   30 )سه شنبه،  دیروز  سنا 
و  مالیه  و وزارت های خارجه،  رییس جمهور  که  کابل گفت 
اداره ی  زمین  از  مشخص  ساحه ی  دو  اراضی  و  شهرسازی 
رادیوتلویزیون ملی را به صورت »غیرقانونی« به سفارت بریتانیا 
در کابل و بانک انکشاف آسیایی فروخته است. آقای زابلی 
بانک  به  زمین  فروش  قرارداد  »خوشبختانه«  که  کرد  تأکید 

انکشاف آسیایی هنوز امضا نشده است.
آقای زابلی رهبران حکومت وحدت ملی را به خیانت 
ملی متهم کرده، گفت که آن ها خاک وطن را که ملکیت تمام 
مردم افغانستان است، به خارجی های می فروشند. به گفته ی 
او، براساس قوانین نافذه ی کشور، هیچ کسی صالحیت فروش 
حتی یک توته از خاک کشور به خارجی ها را ندارد. زابلی افزود 
براساس قانون، تنها در صورتی زمین در اختیار خارجی ها قرار 

داده می شود که هدف آنان تأسیس سفارت خانه باشد.
می گوید  سنا  مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون  رییس 
به صورت  بریتانیا  سفارت  به  ملی  رادیوتلویزیون  زمین  که 
است.  رسیده  فروش  به  پایین  بسیار  قیمت  به  و  غیرعادالنه 
به  پوند  بدل یک  زابلی گفت که هر جریب زمین در  آقای 

سفارت بریتانیا فروخته شده است. 
از  نظارت  مسئول  انجنیر غالم جیالنی،  در همین حال 
اظهارات  افغانستان  ملی  تلویزیون  رادیو  اداره ی  پروژه های 
متفاوتی در این مورد ارایه می کند. آقای جیالنی به روزنامه 
اطالعات روز گفت که هر متر مربع زمین در بدل یک دالر 
به صورت »مقاوله« به بانک انکشاف آسیایی )ADB( و هر 
متر مربع زمین در بدل یک پوند به صورت »مقاوله« به سفارت 

بریتانیا در کابل واگذار شده است. 
موافقت  بدون  زمین ها  این  واگذاری  که  گفت  جیالنی 
اداره ی رادیوتلویزیون ملی افغانستان صورت گرفته است. به 
گفته ی او، اداره ی رادیوتلویزیون ملی نه تنها که با این کار موافق 
نبوده، بلکه »احتجاج« نیز کرده است. جیالنی گفت که هیأت 
رادیوتلویزیون ملی باید در قیمت گذاری ها حضور می داشت، 
اما نه تنها که حضور نداشته، بلکه هیچ کسی قراردادی را در 

این مورد امضا نیز نکرده است. 
وزارت  ناصری، سخن گوی  حال حشمت اهلل  همین  در 
شهرسازی و اراضی می گوید که این مسأله نیازی به توافق و 
عدم توافق اداره ی رادیوتلویزیون ملی ندارد. آقای ناصری به 
روزنامه اطالعات روز گفت که مسأله ی انتقال زمین به سفارت 
بریتانیا و بانک انکشاف آسیایی رسما طی پیشنهادی از سوی 
این وزارت به جلسه ی کابینه مطرح و از سوی کابینه فیصله 
شده است. به گفته ی او، وزارت شهرسازی و اراضی ملزم به 

تطبیق این فیصله می باشد.
ناصری افزود که قیمت زمین »هم به آن شکلی که واقعا 
تا هنوز تعیین نشده است«. او خاطرنشان کرد:  تعیین شود، 
»تنها چیزی که در کابینه مطرح شده است، انتقال زمین بوده 

است.«
اداره ی  پروژه های  از  نظارت  مسئول  هم  سویی  از 

دسـتگاه های  و  معلومـات  مصئونیـت  از 
نشـده  حاصـل  مرکـز  ایـن  در  بیومتریـک 
دقیق تـر  و  بیش تـر  بررسـی  بـر  و  اسـت 

می کننـد. تأکیـد 
نـور رحمـن اخالقـی، عضـو دسـته ی 
انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی بـه روزنامـه 
اطالعـات روز می گویـد کـه آنـان هنـوز از 
این کـه قفل هـا -بـا وجـود آن کـه کودنمبـر 
اطمینـان  باشـند،  نشـده  عـوض  دارنـد- 
ندارنـد: »ممکـن یـک کودنمبـر کـه روی 
قفـل نوشـته شـده اسـت، چنـد قفل داشـته 
شـد  گرفتـه  تصمیـم  رو  همیـن  از  باشـد. 
کـه ارزیابـی بسـیار دقیـق در مـورد مـواد 
حسـاس کـه در ایـن مرکـز موجود اسـت، 

انجـام شـود.«
 643 و  دوهـزار  دیجیتالـی،  مرکـز  در 
کـه  اسـت  موجـود  بیومتریـک  دسـتگاه 
ایـن  معلومـات  هنـوز  و  شـده  قرنطیـن 
دسـتگاه ها بـه سـرور منتقـل نشـده اسـت. 
آن طـور کـه آقـای اخالقـی می گویـد، 
عبـداهلل  موالنـا  از  متشـکل  کمیتـه ی  یـک 
دو  کمیسـیون،  اعضـای  زیـب،  اورنـگ  و 
نماینـدگان  و  انتخاباتـی  دسـته های  ناظـر 

پدردرآورانـه ات قـرار می دهـی؟ پـدر ما را 
درآوردی. خدایـا تـو را بـه آبـروی هرچـه 
حبیـب داری قسـم می دهیم، دسـت از سـر 

کچـل ما بـردار.«
ایـن مقامـات هرچه منتظر نشسـتند ندا 
نیامـد. امـا قفل شکسـته به قـدرت خداوند 
زبـان بـاز کـرد و بـه سـخن آمـد و گفـت 
خبیـث!  موجـودات  ای  آدمی زادهـا!  »ای 
مـن بـه اذن پـروردگار زبـان می گشـایم و 

نتایج را خودش مشـاهده کرده اسـت. آقای 
عثمانـی ایـن اتفـاق را حملـه به کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات و حیثیـت آن کمیسـیون، 
آرای مـردم و شـفافیت انتخابـات خوانـد و 
گفـت کـه این مسـأله باید به صـورت جدی 

شود. بررسـی 
در  همچنـان  انتخاباتـی  دسـته ی  ایـن 
تعلیـق  خواسـتار  قضیـه،  ایـن  بـه  پیونـد 
معیـن  سـعادت،  خوشـحال خان  وظایـف 
ارشـد امنیتی وزارت داخلـه، حبیب الرحمن 
ننـگ، رییس دبیرخانه ی کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات و مشـاور امنیتـی ایـن کمیسـیون 

بود. شـده 
ادعـای  نخسـت  کمیسـیون  مسـئوالن 
شکسته شـدن قفـل را رد کـرد، اما بـه دنبال 
آن در نشسـت خبـری دیروز )سه شـنبه، 30 
میـزان( گفتنـد کـه قفـل دروازه ی ورودی 
آموزش هـای  »سـاختمان  اول(  )دهلیـز 
انتخاباتی« این کمیسـیون به دسـتور مشـاور 
امنیتـی دبیرخانـه ی آن شکسـتانده شـده و 
پـس از آن دو سـرباز ویـژه ی پولیـس برای 
گرم شـدن بـه دهلیز ایـن سـاختمان رفته اند.
عضـو  زیـب،  اورنـگ  گفتـه ی  بـه 
سـرباز  دو  ایـن  انتخابـات،  کمیسـیون 
امنیتـی  مشـاوران  از  یکـی  اجـازه ی  بـه 
دبیرخانـه ی کمیسـیون به دلیـل سـردی هوا 
وارد دهلیـز منـزل اول این سـاختمان شـده 
بودنـد تـا هم از سـردی هوا در امان باشـند 

کننـد.  پهـره داری  هـم  و 
آقـای اورنگ زیـب در گفته هایـش بـا 
اشـاره بـه انجـام وظایـف نیروهـای ویژه ی 
پولیـس، تأکیـد کـرد کـه ایـن نیروهـا بایـد 
در بیرون از سـاختمان کمیسـیون انتخابات، 

کنند. پهـره داری 
ایـن دلیـِل کمیسـیون کـه گفتـه اسـت 
را  قفـل  هـوا  سـردی  به دلیـل  سـربازان 
شکسـته و وارد دهلیـز سـاختمانی شـده که 
مرکـز دیجیتالـی در آن موقعیـت دارد، در 
شـبکه های اجتماعـی با واکنش گسـترده ای 
روبـه رو شـده اسـت. بیش تر کاربـران آن را 
»دلیـل مسـخره« و توجیه ناپذیـر خوانده اند. 
بـا آن کـه کمیسـیون پذیرفت ایـن قفل 
شکسـته شـده اسـت، امـا تأکیـد کـرد کـه 
ایـن قفل حسـاس نبوده و آسـیبی بـه مرکز 

دیجیتالی نرسـیده اسـت. 
یوسـف رشـید، رییـس اجرایـی بنیـاد 
انتخابـات آزاد و عادالنه ی افغانسـتان )فیفا( 
در صحبـت بـا روزنامـه اطالعـات روز بـا 
مرکـز  داخـل  قفل هـای  سـالم بودن  آن کـه 
دیجیتالـی را تأییـد کـرد، امـا گفـت کـه هر 
حسـاس  می شـود  مهـرالک  کـه  سـاحه ی 
بـاز  قانـون  و  مقـرره  بایـد طبـق  و  اسـت 
شـود: »هر کسـی که بـه چنیـن کاری اجازه 
داده اسـت، باید پاسـخ گو باشـد. حساسیت 

انتخابـات را بایـد درک کـرد.«
کارانتقـالمعلومـاتبـهسـرورمرکزی

آغازشـدهاسـت
پـس از آن کـه کمیسـیون از رسـانه ها و 

شـما تبانـی کرده اید. شـما برای رسـیدن به 
صنـدوق و دسـتگاه و کارت حافظـه، بایـد 
قفـل و دروازه را می شکسـتاندید. حـاال کـه 
مالمتی تـان  انگشـت  چـرا  شکسـتانده اید، 
را بـه طـرف پـروردگار نشـانه می رویـد و 
الهـی  او را متهـم بـه امتحان هـای سـخت 
می کنیـد؟ آیـا نمی دانیـد کـه اگـر خداونـد 
چشـمان تان  بـه  انگشـتان تان  کنـد،  اراده 
فـرو رفتـه و شـما را کـور خواهد کـرد؟ آیا 
نمی دانیـد اگـر خداونـد اراده کنـد همیـن 
زبـان دراز شـما بـالی جـان شـما خواهـد 
شـد؟ ای موجـودات کثیف! آیـا نمی دانید؟«
قفل شکسـته بـه یک بارگی چنـد برابر 
انتخابـات  کمیسـیون  منزلـه  دو  سـاختمان 
بـزرگ شـده و مثـل قـوغ آتشـین بـه طرف 
مقامـات نزدیک می شـد. مقامات کمیسـیون 
و وزارت داخلـه می خواسـتند فـرار کننـد 
مثـل  شکسـته  هـم  دروازه ی  دیدنـد  کـه 
یـک کـوه آتشـین از ایـن طرف بـه مقامات 
نزدیـک می شـود. قفـل و دروازه همچنـان 
کـه بـه آن هـا نزدیـک می شـدند بـا زبـان 
آتشـین آن هـا را مایـه ی شـرم می خواندنـد. 
قفـل و دروازه می خواسـتند به هـم بچسـبند 
و مقامـات را بـا تـن آتشـین خویـش بـه 
هـم بفشـارند کـه محترمـه ی مکرمـه حـوا 
علـم نورسـتانی، رییـس کمیسـیون مسـتقل 
بیـدار  خـواب  از  کشـیده  چیـغ  انتخابـات 

نفـس  زحمـت  بـه  درحالی کـه  وی  شـد. 
می کشـید، متوجـه شـد کـه خـواب دیده و 
یـادش آمـد که شـب کبـاب قبرغـه خورده 
و از اول بـه آن شـک کـرده بـود و حتمـا 
ایـن خـواب گـدود از همـان خاطر اسـت. 
خداونـد  ثنـای  و  حمـد  نورسـتانی  خانـم 
یـک  آورد.  به جـا  را  تعالـی  و  متبـارک 
گیـالس آب کرسـتال نـوش جـان نمـود و 
سـر بـه بالیـن گذاشـت. امـا ناگهـان یـک 
تـرس در تمـام وجـودش دویـد. بـا خـود 
گفـت »اگـر بخوابم و دوبـاره از این خواب 
ببینـم چطـور شـود و اگـر نخوابم چـه کار 
کنـم؟« در نهایـت تصمیـم گرفـت تـا صبح 
نخوابـد. برای همین موبایل اش را برداشـت 
تـا ببینـد کـه مـردم شـریف افغانسـتان در 
دنیـای مجـازی سـرگرم کـدام قصه اسـت. 
در فیس بـوک دیـد کـه یـک نفـر از گیـم 
»لـدو« اسکرین شـات گرفتـه و ادعـا کـرده 
کـه 40 بـار بـا کمپیوتـر بـازی کـرده و 40 
بـار کمپیوتـر را برده اسـت. باخودش گفت 

»فکـر بـدی نیسـت.«
نورسـتانی  بـود و خانـم  صبـح شـده 
میـدان   17 بـود.  شـده  خسـته  بـازی  از 
بـازی کـرده بـود و از ایـن 17 مصـاف، 12 
مصافـش را بـرده بـود و پنـج بـار هـم در 
برابـر کمپیوتـر شکسـت خـورده بـود. جـا 

باشـد. بابـت خوشـحال  ایـن  از  داشـت 

برندارد، آن ها دست به اعتراضات و حرکت های مدنی خواهند 
زد و از سفارت خانه ها نیز خواهند خواست که از معامله های 

پنهانی با حکومت »فاسد« افغانستان دست بردارند.
زابلی افزود: »به تمام سفارت خانه ها صدا می کنیم که از 
معامله های پنهانی دست بردارند و زمین رادیوتلویزیون ملی 
قابل فروش نیست و این ملکیت از مردم افغانستان است و 

رییس جمهور و وزیر خارجه این صالحیت را ندارد.«
فروشزمینبهسکتورخصوصی

کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا پیش از این نیز از از 
فروش صدها جریب زمین دولتی در کابل از سوی حکومت 

به نهادهای خصوصی خبر داده بود.
در  کشور  سنای  مجلس  اعضای  از  نایب زاده،  ولی شاه 
بود  به روزنامه اطالعات روز گفته  میزان  بیست ودوم  تاریخ 
که زمین مربوط به ریاست تصدی سیلوی مرکزی به »دانشگاه 
خصوصی کاردان« فروخته شده و زمین های مربوط به دانشگاه 
افغانستان« در  امریکایی  »دانشگاه  به  کابل و وزارت زراعت 

مقابل امتیازاتی به اجاره داده شده است.
مربوط  زمین های  که  بود  گفته  همچنان  نایب زاده  آقای 
به ریاست تصدی سیلوی مرکزی و دانشگاه کابل و وزارت 
اختیار  در  غیرقانونی  به صورت  مالداری  و  آبیاری  زراعت، 
سکتور خصوصی واگذار شده است. این عضو مجلس تأکید 
کرده بود که موضوع اجاره و تصرف این زمین های دولتی از 
سوی این مجلس برای بررسی بیش تر به دادستانی کل فرستاده 

شده است.
مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون  رییس  زابلی،  زلمی 
سنا نیز امروز با تکرار این موضوع گفت که زمین مربوط به 
ریاست تصدی سیلوی مرکزی به صورت مخفیانه به »دانشگاه 

خصوصی کاردان« فروخته شده است.
تاریخ  در  اما  کشور  اراضی  و  شهرسازی  وزارت 
بیست وپنجم میزان در واکنش  به این اظهارات مطرح شده از 
سوی اعضای مجلس سنا گفته بود که این زمین ها به صورت 

قانونی به اجاره داده شده است.
به  مربوط  زمین ها  این  وزارت،  این  معلومات  براساس 
بخشی از صد جریب زمین »عقب سیلوی مرکزی« در ناحیه ی 
و  کابل  دانشگاه  ملکیت های  از  زمین  جریب   1۹4 و  پنجم 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ناحیه ی ششم شهرداری 

کابل می شود.
به  مربوط  زمین  مورد  در  اراضی  و  شهرسازی  وزارت 
سیلوی مرکزی گفته بود که این زمین به خاطر عدم استفاده 
زمین داری  امور  تنظیم  قانون  براساس  گذشته،  سال   30 در 
عامه  مشارکت  قرارداد  طریق  از  اجاره دهی  طرزالعمل  و 
اجاره ی  به  کاردان  خصوصی  دانشگاه  به  خصوصی  و 

طویل المدت داده شده است.
به نقل از اعالمیه ی این وزارت، دانشگاه کاردان به کمک 
بانک جهانی بر بخشی از صد جریب زمین سیلوی مرکزی 
»مبلغ 35 میلیون دالر امریکایی را سرمایه گذاری می کند و در 
اموال غیرمنقول بدون هیچ  ختم قرارداد تمامی تأسیسات و 
نوع تأدیه مصارف و یا جبران خساره به دولت انتقال می یابد«.
تصرف  مورد  در  همچنان  اراضی  و  شهرسازی  وزارت 
زراعت،  وزارت  و  کابل  دانشگاه  به  متعلق  دولتی  زمین های 
حکم  طبق  زمین ها  این  که  بود  گفته  نیز  مالداری  و  آبیاری 
حامدکرزی، رییس جمهوری پیشین کشور در دوره ی دولت 
مدت  به  رایگان  به صورت   13۸2 سال  در  افغانستان  انتقالی 
۹۹ سال در اختیار دانشگاه امریکایی افغانستان قرار داده شده 

است.

ناظـران دسـته های انتخاباتـی خواسـت کـه 
از مرکـز دیجیتالـی دیـدن کننـد و اطمینـان 
حاصـل کننـد کـه هیچ قفـل حسـاس مرکز 
از  شـماری  اسـت،  نشـده  بـاز  دیجیتالـی 
ناظران دسـته های انتخاباتـی از جمله، ثبات 
و همگرایـی، تیـم فرامرز تمنا، تیـم گلبدین 
احمدولـی  تیـم  نجرابـی،  تیـم  حکمتیـار، 
نخسـت  حفیـظ  عنایـت اهلل  و  مسـعود 
اجـازه ندادنـد کـه چنیـن کاری انجام شـود 
کمیتـه ی  یـک  نخسـت  می خواسـتند  و 
تخنیکـی ایجـاد شـود و سـپس در حضـور 
آنـان ایـن کار انجـام شـود. امـا به دنبـال آن 
پـس از حـدود دو سـاعت، توافـق کردنـد 
کـه ایـن کار انجـام شـود. اکنـون قفل هـای 
حسـاس و غیرحسـاس مرکـز دیجیتالی باز 
شـده اسـت و قرار اسـت کـه معلومـات به 

سـرور مرکـزی منتقـل شـود. 
حوا علم نورسـتانی، رییس کمیسـوین 
انتخابـات گفـت کـه دسـتگاه های زیـادی 
باقـی نمانـده و تـا پایـان روز چهارشـنبه، 
تمـام معلومـات از دسـتگاه های بیومتریـک 

بـه سـرور منتقـل می شـود. 
طبـق طرزالعمـل کمیسـیون انتخابـات، 
پـس از آن کـه معلومـات به طـور کامـل بـه 
سـرور منتقـل شـد، مرحله ی تصفیه شـروع 
می شـود کـه در آن مرحلـه، پی آرکودهـای 
تکـراری، نشـان انگشـت تکراری، اسـتیکر 
زیـر  عکـس  تکـراری،  عکـس  تکـراری، 
سـن، عکـس از روی عکـس و اسـتفاده ی 
رأی پیـش از سـاعت هفـت صبـح و بعـد 
از سـاعت پنـج عصـر روز ششـم میـزان، 

تفکیـک و تصفیـه می شـود.
درچهـارروزگذشـتههیـچمعلوماتیاز
دسـتگاهبیومتریکبهسـرورمنتقلنشـده

ست ا
رسـانه ها  بـه  را  سـندی  کمیسـیون، 
نشـان داد کـه در آن دیـده می شـد شـرکت 
درملـوک تأییـد کـرده اسـت کـه در چهـار 
روز گذشـته هیـچ معلوماتی از دسـتگاه های 
بیومتریـک بـه سـرور منتقـل نشـده اسـت. 
تاریـخ الیسـنس  آن هـم ختـم  دلیـل 
شـرکت  سـوی  از  کـه  مرکـزی  سـرور 
درملـوک تعبیـه شـده، خوانده شـده اسـت. 
در ایـن مـدت هیـچ معلوماتی اجـازه ورود 
به سـرور را نداشـته و سـرور در چهار روز 

متوقـف بـوده اسـت. 
افغانسـتان  انتخابات ریاسـت جمهوری 
برگـزار  امسـال  میـزان  ششـم  تاریـخ  بـه 
شـد. قـرار بـود نتیجـه ی ابتدایـی بـه تاریخ 
گفتـه ی  بـه  امـا  شـود،  اعـالم  میـزان   27
کمیسـیون به دلیـل برخـی مشـکالت اعـالم 
نتایـج ابتدایـی به تعویـق افتاد و کمیسـیون 
از اعالم نشـدن آن معـذرت خواسـت. طبـق 
زمان بنـدی انتخابـات قـرار اسـت نتیجـه ی 
نهایـی به تاریـخ 16 عقرب اعالم شـود، اما 
بـا توجه بـه تأخیـر در اعالم نتایـج ابتدایی، 
دشـوار اسـت کـه کمیسـیون بتوانـد نتیجـه 
نهایـی را در تاریـخ معیـن آن اعـالم کنـد. 

مرکـز  قفل هـای  آن کـه  از  پـس  انتخابـات 
دسـته های  ناظـران  حضـور  در  دیجیتالـی 
انتخاباتـی و رسـانه ها بـاز شـد، در داخـل 
صندوق هـا،  بـه  اشـاره  بـا  مرکـز  ایـن 
دسـتگاه های بیومتریـک، کمپیوترهـا و قفل 
دروازه هـا گفـت: »ببینیـد هیـچ یـک از این 
به طـور غیرقانونـی دسـت نخـورده  مـواد، 
بـود و قفل هـا در حضـور شـما بـاز شـد 
و دیدیـد کـه بـا همـان کودنمبـر کـه پیـش 

ناظـران بـود، بـاز شـد.«
جنجال هـای اخیـر در کمیسـیون پـس 
انتخاباتـی  دسـته ی  کـه  شـد  آغـاز  آن  از 
عبـداهلل  رهبـری  بـه  همگرایـی«  و  »ثبـات 
عبـداهلل مدعـی شـد کـه حوالی سـاعت 10 
پولیـس  ویـژه ی  نیروهـای  یک شنبه شـب 
تیـم  ناظـران  بـا  هماهنگـی  در   )CRU(
سـنتر«  »دیجیتـال  قفل هـای  »دولت سـاز« 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات را شکسـتانده 

شـده اند. مرکـز  ایـن  وارد  و 
سـتاد  رییـس  عثمانـی،  علی احمـد 
انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی روز دوشـنبه، 
در یـک کنفرانـس خبـری گفتـه بـود کـه 
قفـل شکسـته ی مرکز جمع بندی و بررسـی 

سـیرآب نشـده اید؟ قفـل و دروازه هـم بـه 
دسـت سـربازان آن هم به خاطر سـردی هوا 
و گرم شـدن در داخـل سـاختمان نشکسـته، 

»مقاوله«  قرارداد  که  می گوید  افغانستان  ملی  رادیوتلویزیون 
تا  اما  کرده،  دریافت  را  آسیایی  انکشاف  بانک  زمین  جایداد 
قرارداد،  این  براساس  که  گفت  او  است.  نکرده  امضا  کنون 
زمین ها قرار است به مدت 50 سال در اختیار سفارت بریتانیا 
و بانک انکشاف آسیایی باشد و پس از آن این زمین ها دوباره 

به اداره ی رادیوتلویزیون ملی افغانستان تعلق خواهد گرفت.
می گوید  اما  اراضی  و  شهرسازی  وزارت  سخن گوی 
صورت  زمینی  بدل  در  بریتانیا  سفارت  به  زمین  انتقال  که 
گرفته است که این سفارت در هرات داشته و آن را به دولت 

افغانستان واگذار کرده است.
اداره ی  معلومات  براساس  که  است  حالی  در  این 
رادیوتلویزیون ملی افغانستان، 6 جریب و 2 بسوه و 20 متر 
مربع زمین این اداره به سفارت بریتانیا و 25 هزار و ۸00 متر 
انکشاف آسیایی واگذار  بانک  به  اداره  این  مربع زمین دیگر 

شده است.
گفتتی است که واگذاری زمین به سفارت بریتانیا براساس 
حکم شماره 414 مورخ 13۹7/3/2 ریاست جمهوری صورت 

گرفته است.
انتقالزمینبهسفارتکانادا

از سویی هم زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات 
مجلس سنا در این نشست خبری گفت که مقداری از زمین 
اداره ی رادیوتلویزیون ملی افغانستان حدود ده سال پیش در 
زمان حکومت حامد کرزی در بدل 11 میلیون دالر در اختیار 
سفارت کانادا در کابل قرار گرفته است. هرچند آقای زابلی 
کانادا  اختیار سفارت  در  زمین  مقدار  نکرد که چه  مشخص 
قرار گرفته است، اما انجنیر غالم جیالنی، مسئول نظارت از 
پروژه های رادیوتلویزیون ملی می گوید که مقدار این زمین ۸ 

جریب بوده است.
در همین حال زلمی زابلی می گوید که تا کنون 11 میلیون 
دالر از سوی سفارت کانادا به تلویزیون ملی تحویل داده نشده 
رادیوتلویزیون  اداره ی  که  انجنیر جیالنی می گوید  اما  است، 
ملی از سفارت کانادا پول دریافت کرده است. آقای جیالنی 
گفت که این پول سال ها پیش دریافت شده، اما معلومات کافی 

در مورد مبلغ آن در اختیار ندارد.
آقای زابلی از رهبری حکومت خواست که یک ساحه ی 
قوانین  براساس  سفارت خانه ها  به  و  کند  تعیین  را  مشخص 
زمین  فروش  که  گفت  زابلی  بدهد.  زمین  کشور  نافذه ی 
به صورت غیرقانونی به مردم افغانستان ظلم است. او در عین 
این کارهایش دست  از  حال گفت در صورتی که حکومت 

اروپـا  اتحادیـه  مثـل  بین المللـی  نهادهـای 
و ملـل متحـد شـکل گرفتـه اسـت کـه این 
قضیـه را بررسـی کنـد. ایـن کمیته نخسـت 
بررسـی می کنـد که عامـل این قضیـه کی ها 
بوده انـد و بـه دنبـال آن بررسـی تخنیکـی 

می شـود.  آغـاز 
کـه  اسـت  طـوری  تخنیکـی  بررسـی 
بیومتریـک  دسـتگاه های  از  عـدد  چنـد 
قرنطین شـده ی کـه تـا کنـون معلوماتـش به 
سـرور داخل نشـده اسـت، به طـور تصادفی 
در  می شـود.  ارزیابـی  و  شـده  انتخـاب 
نتیجـه ی این بررسـی مشـخص می شـود که 
دسـتگاه ها دسـت کاری شـده اسـت یا خیر. 
آقـای اخالقـی دلیـل تأکید به بررسـی 
جابه جایـی  چـون  احتماالتـی  را  دقیـق 
بدافـزار  نصـب  بیومتریـک،  دسـتگاه های 
هک شـدن  و  مرکـز  ایـن  کمپیوترهـای  در 

می کنـد. عنـوان  سیسـتم 
در عیـن حـال آقـای اخالقـی می گوید 
کـه دهلیـز مرکـز دیجیتالـی کـه از جاهـای 
قفـل  بـا  مـی رود  به شـمار  حسـاس 
غیرحسـاس »قفـل غیرفلـزی« قفل می شـود 
کـه باعـث نگرانی دسـته ی انتخاباتـی ثبات 

شـهادت می دهـم که تمـام حرف های شـما 
دروغ اسـت. اوراق رای گم نشـده، چندنفر 
فروخته ایـد.  را  آن  کـرده  تبانـی  شـما  از 
دسـتگاه های  نگرفتـه،  آتـش  صندوق هـا 
بیومتریـک و کارت هـای حافظه ی شـان بـه 
سـرقت نرفته، شـما معامله کرده اید. سـرور 
گنگس تـان امتحـان الهـی نبوده، یـک تیم از 
هکرهـا از وزیـر اکبرخـان بـه آن حملـه ور 
دی شـب  همیـن  شـما  اکثریـت  کـه  شـده 

ابوذر ملک نژاد 

سرنوشت نامعلوم زمین های رادیوتلویزیون  ملی؛ 
مجلس سنا: غیرقانونی به فروش رفته است

ولی شاه نایب زاده، از اعضای مجلس 
بیست ودوم  تاریخ  در  کشور  سنای 
گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به  میزان 
بود که زمین مربوط به ریاست تصدی 
سیلوی مرکزی به »دانشگاه خصوصی 
زمین های  و  شده  فروخته  کاردان« 
مربوط به دانشگاه کابل و وزارت زراعت 
به »دانشگاه امریکایی افغانستان« در 
شده  داده  اجاره  به  امتیازاتی  مقابل 

است.

قفل شکسته به یک بارگی چند برابر ساختمان دو منزله کمیسیون 
انتخابات بزرگ شده و مثل قوغ آتشین به طرف مقامات نزدیک 
می شد. مقامات کمیسیون و وزارت داخله می خواستند فرار کنند 
که دیدند دروازه ی شکسته  هم مثل یک کوه آتشین از این طرف به 
مقامات نزدیک می شود. قفل و دروازه همچنان که به آن ها نزدیک 

می شدند با زبان آتشین آن ها را مایه ی شرم می خواندند.

عیسا قلندر 

چند تخته لدو بعد از کابوس

کمیسیون انتخابات هیأتی را برای بررسی چگونگی 
شکسته شدن قفل »ساختمان آموزش های انتخاباتی« تعیین کرد

کمیسیون  مسئوالن 
ادعای  نخست 
رد  را  قفل  شکسته شدن 
در  آن  دنبال  به  اما  کرد، 
دیروز  خبری  نشست 
میزان(   30 )سه شنبه، 
دروازه ی  قفل  که  گفتند 
اول(  )دهلیز  ورودی 
آموزش های  »ساختمان 
انتخاباتی« این کمیسیون 
امنیتی  مشاور  دستور  به 
دبیرخانه ی آن شکستانده 
دو  آن  از  پس  و  شده 
سرباز ویژه ی پولیس برای 
این  دهلیز  به  گرم شدن 
ساختمان رفته اند.



فرانس فوتبال 30 نامزد توپ طال را اعالم کرد 
که در این میان آمارهای جدیدی به ثبت رسید.

آخرین  در  فوتبال  فرانس  آس،  از  نقل  به 
توپ  نامزد   30 کامل  فهرست  شب  دوشنبه  دقایق 
طال )مردان( را اعالم کرد. اغلب کاندیدها به لیگ 
تیم های  العاده  فوق  سال  دارند.  تعلق  انگلیس  برتر 
لیورپول  )قهرمانی  اروپایی  رقابت های  در  انگلیسی 
در لیگ قهرمانان اروپا و چلسی در لیگ اروپا( باعث 
نامزد  لیگ  این  تیم های مختلف  از  بازیکن  شد 15 
تعلق  برتر  لیگ  به  کاندیدها  از  نیمی  یعنی  شوند. 
دارند. اللیگا با هفت نماینده )مارک آندره تراشتگن، 
آنتوان  مسی،  لیونل  بنزما،  کریم  یانگ،  دی  فرانک 
گریزمان، ادن هازارد و ژائو فلیکس( در رتبه بعدی 
قرار دارد. این در حالی است که سری آ سه نماینده 

دارد.
 The در این میان شانس مسی ) برنده جایزه
فان  ویرجیل  و  رونالدو  کریستیانو   ،)201۹  Best
دایک )بهترین بازیکن سال یوفا( بیش از همه است. 
نخستین  توپ طال شود  برنده  هالندی  بازیکن  اگر 
مدافع از سال 2006 می شود که می تواند برنده این 

جایزه شود.
نکته قابل توجه نبود لوکا مودریچ است. هافبک 
رئال مادرید در حالی در این فهرست قرار نگرفت که 
سال گذشته برنده این جایزه شده بود. برای نخستین 
بار در تاریخ است که فاتح توپ طال نمی تواند در 

لیست اولیه توپ طالی سال بعد قرار بگیرد.
همچون  ستاره هایی  کروات  بازیکن  بر  عالوه 
نیز  پوگبا  پل  و  کین  هری  سوارس،  لوییس  نیمار، 
در میان نامزدها دیده نمی شوند. با این حال گریزمان 
حضور دارد که در سال گذشته رتبه سوم را به خود 

اختصاص داده بود.
بازیکن  هفت  با  لیورپول  باشگاه ها  میان  در 
بیشترین نماینده را دارد. منچسترسیتی با پنج بازیکن 
بارسلونا  اللیگا  در  می شود.  دیده  دوم  جایگاه  در 
مادرید  تیم هاست.  دیگر  از  باالتر  نامزد  بیشترین  با 
نماینده  دو  تنها  و  پرداخت  را  خود  بد  سال  تاوان 

داشت. تنها نماینده اتلتیکو هم فلیکس بود.
از لحاظ ملیت، هالندی ها به لطف سال خوب 
چهار  مجموع  در  دارند.  قرار  صدر  در  آژاکس 
توپ طال  نامزدهای  میان  در  این کشور  از  بازیکن 
تعلق  اسپانیایی ها  به  بزرگترین سقوط  گرفتند.  قرار 
دارد و این کشور هیچ نماینده ای ندارد. آخرین باری 
که در فهرست توپ طال نام هیچ بازیکن اسپانیایی 

دیده نمی شد به 26 سال قبل برمی گردد.
 211 که  امتیازهایی  اساس  بر  طال  توپ  برنده 
روزنامه نگار از نقاط مختلف دنیا خواهند داد، دوم 
در  مراسم  این  می شود.  معرفی  پاریس  در  دسامبر 

سالن تئاتر شتله برگزار می شود. 

نکات قابل توجه فهرست 
اولیه نامزدهای توپ طال

مارکو رویس به دلیل بیماری نمی تواند تیمش 
را در بازی حساس برابر اینتر همراهی کند.

از  یکی  در  بوندسلیگا،  سایت  از  نقل  به 
اروپا  قهرمانان  لیگ  امشب  دیدارهای  حساس ترین 
بوروسیا دورتموند باید برابر اینتر قرار گیرد. مارکو 
رویس که چند روزی است دچار بیماری شده است 

در این دیدار نمی تواند تیمش را همراهی کند.
او در کنار پاکو آلکاسر و مارسل اشملزر غایبان 
اینتر  با  مصاف  برای  دورتموند  زردپوشان  بزرگ 

هستند. 
باالیی  اهمیت  از  تیم  دو  هر  برای  دیدار  این 
برخوردار است چرا که تیم بازنده شانس صعود از 

این گروه را تا حد زیادی از دست می دهد.

مارکو رویس غایب بزرگ 
مصاف با اینتر

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکت ها

Months 40006افغانی
7000Annualافغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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رییس جمهوری  دوشنبه  روز 
فرانسه نیز با پوتین تلفنی گفت وگو 
خواستار  مکرون  امانوئل  بود.  کرده 

ادامه آتش بس شده بود.
رجب طیب اردوغان در جریان 
یک سخنرانی در روز یک شنبه )2۸ 
عملیات  بود  داده  هشدار  میزان( 
خارج نشدن  صورت  در  نظامی 
شبه نظامیان کرد از منطقه حائل مورد 
توافق در آتش بس با آمریکا، از سر 

گرفته خواهد شد.
نیروهای دموکراتیک سوریه، که 
ـُرد  هسته اصلی آن را شبه نظامیان ک
شهر  از  گفته اند  می دهند،  تشکیل 
خارج  )َسِرکانی(  راس العین  مرزی 
مهم ترین  از  راس العین  شده اند. 
شهرهایی ست که در جریان عملیات 
سوریه  شمال شرق  در  ترکیه  نظامی 

»نبرد  را  آن  ترکیه  اما  شده،  روبه رو 
با تروریسم« توصیف می کند. آنکارا 
خواستار شکل گیری یک منطقه حائل 
بین خود و سوریه است تا آن طور که 
نفوذ  گسترش  جلوی  می شود  گفته 

کردها در مرزهای جنوبی را بگیرد.
روز  اردوغان  طیب  رجب 
با  گفت وگو  از  پس  گفت  دوشنبه 
اقداماتی  به  دست  پوتین  والدیمیر 
خواهد زد: »ما در مورد روند وقایع با 
آقای پوتین گفت وگو می کنیم و بعد 

گام های الزم را برمی داریم«.
مسکو  کرملین  کاخ  وب سایت 
نیز نوشته دیدار رهبران دو کشور در 
شهر ساحلی سوچی روسیه، در عین 
با گروه های  بر »مقابله  حال متمرکز 
ثبات  پروسه  تقویت  و  تروریستی 

سیاسی« در سوریه خواهد بود.

سوریه،  در  پنج روزه  آتش بس 
توافق شده میان آنکارا با مایک پنس 
وزیر  و  معاون  پومپئو،  مایک  و 
خارجه دولت دونالد ترامپ، به پایان 

می رسد.
عملیات ترکیه در خاک سوریه 
پس از آن آغاز شد که آقای ترامپ، 
کرد  اعالم  آمریکا،  رییس جمهوری 
از شمال شرق  را  نیروهای کشورش 
تا  نیروها  این  سوریه خارج می کند. 
از  مانع  حمایتی  چتری  کنون  مانند 
حمالت گسترده ترکیه به شبه نظامیان 
رهبری  به  ائتالف  با  متحد  ـُرد  ک

واشنگتن شده بودند.
از  پس  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
آمریکایی،  نیروهای  خروج  اعالم 
شد.  آغاز  ترکیه  نظامی  عملیات 
مختلفی  انتقادهای  با  عملیات  این 

رییس جمهوری  روز:  اطالعات 
ترکیه با همتای روس خود در مورد 
رخدادها و عملیات نظامی آن کشور 
گفت وگو  سوریه  شمال شرق  در 
می کند. این گفت وگو در حالی انجام 

توافق  مورد  آتش بس  که  می گیرد 
آنکارا و واشنگتن رو به پایان است.

و رجب  پوتین  والدیمیر  دیدار 
طیب اردوغان در 30 مهر ماه انجام 
مهلت  نیز  روز  همین  در  می گیرد. 

هدف قرار گرفته  است.
روز گذشته مایک پومپئو، وزیر 
خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسشی 
در خصوص اقدام ترکیه علیه کردها 
در  است  آماده  ترامپ  دونالد  گفت 
صورت لزوم از اقدام نظامی استفاده 

کند.
با این حال گزارش ها حاکی ست 
احتمالی  اقدام  برای  قرمزی«  »خط 
و  نشده  تعیین  ترکیه  علیه  آمریکا 
شرایطی  چه  تحت  نیست  معلوم 
ایاالت متحده ممکن است علیه ترکیه 

دست به اقدام بزند.
دوشنبه  روز  ترامپ  آقای  خود 
گفته بود »ما به ُکردها کمک کردیم؛ 
ندادیم  قولی  آن ها  به  هم  هرگز  و 
کنارشان  دیگر  سال  چهارصد  تا 

می مانیم«.

با پایان آتش بس مورد توافق با آمریکا در سوریه، اردوغان با پوتین گفت وگو می کند

قانونی شدن سقط جنین در ایرلند شمالی؛ حقوق نابرابر زنان در کشورهای مختلف
جمله  از  بریتانیا  کل  در  جنین  سقط  روز:  اطالعات 
با این حال  ایرلند شمالی از روز سه شنبه قانونی می شود. 
امکان پذیر  صورتی  در  تنها  شمالی  ایرلند  در  جنین  سقط 

است که بارداری جان مادر را به خطر انداخته باشد.
آمریکای مرکزی  منطقه  السالوادور در  کشور کوچک 
یکی از سخت گیرانه ترین قوانین مربوط به سقط جنین در 
جهان را دارد. اخیرا دو زن که در این کشور به جرم سقط 
جنین غیرعمدی به 30 سال حبس محکوم شدند، پس از 

10 سال زندان آزاد شدند.
به نقل از یورنیوز، مالت تنها کشور عضو اتحادیه اروپا 
است که سقط جنین در آن به طور کلی ممنوع است. مذهب 
می شود. سقط  محسوب  کشور  این  رسمی  آیین  کاتولیک 
جنین در مالت می تواند به 1۸ ماه تا سه سال زندان منجر 

شود.
مارینو  سان  و  آندورا  کشورهای  در  جنین  سقط 
غیرقانونی است. این دو کشور اروپایی عضو اتحادیه اروپا 

نیستند. واتیکان نیز وضعیتی مشابه این دو کشور دارد.
نیز  سقط جنین در شماری دیگر از کشورهای جهان 
غیرقانونی است. از جمله این کشورها می توان به کنگو، 
مصر، گابن، گینه بیسائو، ماداگاسکار، موریتانی، جمهوری 
دموکراتیک کنگو، سنگال، هندوراس، نیکاراگوئه، سورینام، 
هائیتی، جمهوری دومینیکن، فیلیپین، الئوس و پاالئو اشاره 

کرد.
از سوی دیگر در بسیاری از کشورها سقط جنین تنها 
در  می شود.  شمرده  مجاز  بسیار سخت گیرانه  شرایطی  در 
قانونی  صورتی  در  تنها  جنین  سقط  کشورها  از  گروهی 

است که جان مادر در خطر باشد. از جمله کشورهایی که 
لیبی،  به ساحل عاج،  این دسته قرار می گیرند می توان  در 
افغانستان،  سوریه،  لبنان،  عراق،  جنوبی،  سودان  اوگاندا، 
و  پاراگوئه  گواتماال،  سریالنکا،  میانمار،  بنگالدش،  یمن، 

ونزوئال اشاره کرد.
جنین  سقط  زمینه  در  سخت گیرانه  قوانین  نیز  برزیل 
وضع کرده است. در این کشور سقط جنین تنها در صورت 
ناقص  شکل گیری  یا  و  مادر  جان  تهدید  جنسی،  تجاوز 
سال  اوت  ماه  در  برزیل  عالی  دیوان  است.  مجاز  جنین 
احتمال  زمینه ی  در  عمومی  جلساتی  برگزاری   201۸
قانونی شدن سقط جنین تا هفته دوازدهم بارداری آغاز کرد.

شیلی در سال 2017 به نزدیک به 30 سال ممنوعیت 
اکنون  کشور  این  در  جنین  سقط  داد.  پایان  جنین  سقط 
در صورت تهدید جان مادر، تجاوز جنسی و عدم امکان 

حیات برای جنین مجاز است.
تجاوز  صورت  در  تنها  اکنون  هم  ارجنتاین  قوانین 
می دهد.  جنین  سقط  اجازه  مادر  جان  تهدید  و  جنسی 
را  قانونی   201۸ سال  در  ارجنتاین  مجلس  نمایندگان 
قانونی  جنبه  جنین  سقط  آن  براساس  که  کردند  تصویب 
پیدا می کرد. با این حال این مصوبه از سوی مجلس سنا 

رد شد.
عالی ترین مرجع قضایی کوریای جنوبی در ماه اپریل 
سال 201۹ به لغو ممنوعیت سقط جنین رای داد. ممنوعیت 
سقط جنین در این کشور برخالف قانون اساسی تشخیص 
داده شد. سقط جنین در کوریای جنوبی هم اکنون تنها در 
سالمت  تهدید  و  محارم  با  زنای  جنسی،  تجاوز  صورت 

مادر مجاز شمرده می شود.
در  اکنون  به سقط جنین هم  مربوط  قوانین  آزادترین 
کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی اجرا می شود. با این 
سپتامبر سال  ماه  در  اخیرا  ایرلند  کرد  فراموش  نباید  حال 
201۸ به سقط جنین جنبه قانونی بخشیده است. ایرلندی ها 
در جریان یک همه پرسی به لغو ممنوعیت سقط جنین که 

در قانون اساسی این کشور درج شده بود رای دادند.
در لهستان سقط جنین تنها در صورت تجاوز جنسی، 
زنای با محارم، تهدید جان مادر و شکل گیری ناقص جنین 
مجاز شمرده می شود. محافظه کاران لهستان در ابتدای سال 
زمینه  در  سختگیرانه تری  قوانین  که  کردند  تالش   201۸

سقط جنین وضع کنند؛ امری که با اعتراضات گسترده در 
این کشور روبه رو شد.

قانونی  جنبه   1۹73 سال  از  جنین  سقط  آمریکا  در 
از  این حال سقط جنین همچنان یکی  با  پیدا کرده است. 
است.  آمریکا  سیاسی  عرصه  در  بحث  اصلی  موضوعات 
با   )Pro-choice( جنین  سقط  هواداران  میان  بحث 
مخالفان سقط جنین )Pro-life( همچنان در این کشور 
ادامه دارد و شکاف عمیقی را در عرصه سیاسی این کشور 
دونالد  ریاست جمهوری  آغاز  زمان  از  است.  زده  رقم 
ترامپ، تصویب قوانین سخت گیرانه در زمینه سقط جنین 

در ایالت های مختلف افزایش پیدا کرده است.

اونای امری: 
آرسنال سزاوار باخت نبود

از  بعد  آرسنال  سرمربی  امری  اونای 
یونایتد  شفیلد  مقابل  تیمش   0-1 شکست 
توپچی ها  برای  واضح  پنالتی  یک  گفت 
اعالم نشده و آرسنال سزاوار باخت در این 

بازی نبوده است.
هفته  نهمین  در  شب  دوشنبه  آرسنال 
رفت  یونایتد  شفیلد  مصاف  به  برتر  لیگ 
1-0 شکست  نتیجه  با  خانه حریف  در  و 
خورد تا با 15 امتیاز در رتبه پنجم جدول 
اما  بگیرد.  قرار  برتر جزیره  لیگ  رده بندی 
پایان  در  توپچی ها  سرمربی  امری  اونای 
قول  به  پنالتی  یک  نشدن  اعالم  از  بازی 
به  و  بود  عصبانی  تیمش  برای  واضح  او 
خبرنگاران گفت آرسنال سزاوار باخت در 

این بازی نبوده است.

برای  آرسنال  فرصت  اینکه  از  امری 
پیروزی در این مسابقه و رفتن به رتبه سوم 
جدول از دست رفت، عصبانی بود و مدعی 
شد در هفت دقیقه اول بازی بازیکن شفیلد 
جریمه  محوطه  در  را  سوکراتیس  پیراهن 
برای  را  واضح  پنالتی  این  داور  و  کشیده 
از  همچنین  امری  است.  نگرفته  توپچی ها 
فرصتی که پپه ستاره جدید تیمش از دست 

داده بود ناراحت بود.
گفت:"  باره  این  در  آرسنال  سرمربی 
اول  نیمه  در  ما  نبودیم.  باخت  سزاوار  ما 
روی  و  دادیم  حریف  به  زیادی  کرنرهای 
اجازه  نباید  ما  خوردیم.  گل  حرکت  یک 
دروازه مان  روی  هایی  توپ  چنین  دهیم 

بیاید و از این نظر باید بهتر کار کنیم".

دو  بازی  این  گفت:"  ادامه  در  امری 
حریف  گل  یکی  داشت.  کلیدی  لحظه ی 
و دیگری پنالتی واضحی که روی بازیکن 
اعالم  داور  ولی  شد  انجام  سوکراتیس  ما 
و  واضح  واقعا  صحنه  آن  نکرد.  پنالتی 

روشن بود".
از  فرصت  درباره  آرسنال  سرمربی 
دست رفته نیکالس پپه ستاره جدید تیمش 
گفت:" فرصت هایی که در این بازی برای 
گلزنی داشتیم و از جمله فرصت پپه، کلید 
موفقیت ما در این بازی بود. پپه روی آن 
صحنه موثر عمل نکرد. ولی به نظر من او 
دارد بهتر می شود و آرام آرام شرایط بهتری 
پیشرفت  در مسیر  بعدی  قدم  پیدا می کند. 

او گل زدن خواهد بود".

نسبت  یوونتوس  مهاجم 
و  است  شادتر  گذشته  فصل  به 
بیشتری  عمل  آزادی  می تواند 

داشته باشد.
کریستیانو  آس،  از  نقل  به 
در  را  خوشی  لحظات  رونالدو 
از  پس  می کند.  سپری  تورین 
اخیر  سال   10 در  فصل  نخستین 
که نتوانست از مرز 30 گل عبور 
کند )در مادرید می توانست از این 
آمار عبور کند( حضور مارئیتسیو 
ساری به جای ماسیمیلیانو آلگری 
شد.  پرتگالی  مهاجم  خوشایند 
می تواند  اکنون  یوونتوس  ستاره 

اکنون  او گفت:  کند.  بهتر گلزنی 
آزادی عمل بیشتری دارم و خیلی 
تغییر  را  سرمربی  خوشحالم. 
دادیم تا بهتر شویم. از نحوه بازی 

مورد نظرش خوشم می آید.
در  دفاع  این  و  خوشحالی 
شرایط  می دهد  نشان  نیز  آمار 
شده  بهتر  پرتگالی  ستاره  برای 
فصل  شرایطی  چنین  در  است. 
ثمر  به  کمتر  گل  یک  گذشته 
قهرمانان  لیگ  در  و  بود  رسانده 

اروپا گلزنی نکرده بود.
ساری  با  یوونتوس  بازیکن 
در هفته های نخست سری آ مقابل 

و  اسپال  ناپولی، ورونا،  تیم های 
رساند.  ثمر  به  گل  چهار  بولونیا 
لیگ  در  توانست  همچنین  او 
قهرمانان دروازه بایر لورکوزن را 
باز کند و در پیروزی 3 بر صفر 

تیمش نقش داشته باشد.
به  توانست  رونالدو 
شروع  در  گلزنی  در  ناکامی اش 
فصل  دهد.  پایان  گروهی  مرحله 
پیش تا هفته چهارم طول کشید تا 
نخستین گلش را در این رقابت ها 
یوونتوس  مهاجم  برساند.  ثمر  به 
آلگری  حضور  در  گذشته  فصل 
اما  رساند  ثمر  به  کمتر  گل  یک 

توانست به هم تیمی هایش کمک 
کند و چهار پاس گل دهد.

امتیازهایبیشترباآلگرینسبت
بهساری

در حالی که رضایت رونالدو 
است  آلگری  از  بیشتر  ساری  با 
در  را  عملش  آزادی  می توان  و 
فصل  یوونتوس  دید،  میدان 
کسب  بیشتری  امتیازهای  گذشته 
کرده بود. این تیم در این فصل با 
تساوی برابر فیورنتینا دو امتیاز از 
دست داد با این حال با 22 امتیاز 
قهرمانان  لیگ  در  و  صدرنشین 

بدون شکست است.

رونالدو خوشحال تر از همیشه

نیمار: 
کسی که راضی نباشد دنبال تغییر می رود

دیگر  بار   PSG برزیلی  ستاره  نیمار، 
درباره  تابستانه  شایعات  ماجرای  درباره 
و  کرده  صحبت  بارسلونا  به  پیوستنش 
می گوید حاال که در پاریس ماندگار شده با 

تمام وجود برای PSG کار خواهد کرد.
نیمار ستاره برزیلی پاری سن ژرمن که 
متعدد  شایعات  خاطر  به  تابستان  طول  در 
بارسلونا جنجالی شده  به  پیوستنش  درباره 
بود ولی در نهایت راهی کاتالونیا نشده و در 
پاریس ماندگار شد در توضیحی دیگر درباره 
اتفاقات تابستان امسال می گوید وقتی کسی 
در جایی خوشحال نیست طبیعی است که به 
دنبال تغییر باشد. نیمار البته در ادامه صحبت 
هایش می گوید حاال بازیکن PSG است و 

برای این تیم با تمام وجود کار خواهد کرد.
نیمار که این روزها برای بهبود دوباره 
رابطه اش با هواداران PSG تالش می کند و 
می داند که هواداران تیم پاریسی به دلیل آنچه 
در فصل تابستان گذشته اتفاق افتاد هنوز از 
او دل خوشی ندارند، در یک گفتگو گفت:" 
من معتقدم وقتی آدم جایی خوشحال نیست، 
فارغ از اینکه چه شغل و حرفه ای دارد، سعی 
می کند تغییر کند، جاهای جدیدی پیدا کند 
بتواند  تا  کند  پیدا  جدیدی  حرفه  حتی  یا 

خودش را پیدا کند".
کاری  گفت:"  ادامه  در  برزیلی  ستاره 
که من سعی داشتم بکنم همین بود. ولی در 
نهایت اینجا ماندگار شدم و همین طور که 

قبال هم گفته ام تمام تالشم را برای پاری سن 
ژرمن خواهم کرد".

درباره  صحبت هایش  ادامه  در  نیمار 
با  اش  رابطه   و   PSG در  فعلی اش  شرایط 
هواداران تیم گفت:" همه چیز خوب است 
از  باشم  زمین  در  وقتی  خوشحالم.  من  و 
می کنم  سعی  و  می گذارم  مایه  دل  و  جان 
به  بیاورم،  دست  به  پیروزی  پاریس  برای 
شکر  را  خدا  قهرمانان.  لیگ  در  خصوص 
فصل خوب شروع شده و من با گل هایی 
که زده ام توانسته ام به بهترین شکل ممکن به 
تیم کمک کنم. امیدوارم شرایط تا پایان فصل 
شرایط  فصل  پایان  در  و  بماند  طور  همین 

پاریس عالی باشد".

پایان پرونده انتقال گریزمان با توافق ۱۵ میلیون یورویی
اعالم  اسپانیایی  های  رسانه 
بارسلونا  های  باشگاه  که  کردند 
و اتلتیکو مادرید که بر سر انتقال 
اختالف  دچار  گریزمان  آنتوان 
یک  به  نهایت  در  بودند،  شده 

توافق مالی رسیدند.
تابستان  در  که  گریزمان 
را  اتلتیکو  داشت  قصد   201۸
ترک کند، به دلیل محرومیت این 
باشگاه از حضور در بازار نقل و 
انتقاالت در وندا متروپولیتانو ماند 
اما در پایان فصل گذشته به طور 
این باشگاه  رسمی اعالم کرد که 

را ترک می کند.
بر اساس بندی که در قرارداد 
او گنجانده شده بود، در صورتی 
که باشگاهی پیش از پایان ماه جون 
برای خرید او به توافق می رسید، 
پرداخت  یورو  میلیون   200 باید 
این مبلغ  از آن،  اما پس  می کرد 
پیدا  میلیون یورو کاهش  به 120 
می کرد؛ بندی که بارسلونا از آن 
استفاده کرد و در ابتدای تابستان 
به  را  فرانسوی  پوش  ملی  این 
خدمت گرفت اما باشگاه اتلیتیکو 
مادرید اعتقاد داشت که براساس 

از  گریزمان  با  بارسلونا  شواهد، 
چند ماه قبل به توافق رسیده بود 
مبلغ 200  باید  دلیل،  به همین  و 
میلیون یورو را برای خرید او می 

پرداخت.
باشگاه  شکایت  البته 
فوتبال  فدراسیون  به  مادریدی 
نتیجه ای نداشت و بارسلونا تنها 

300 یورو جریمه شد.
اما اکنون ال موندو دپورتیوو 
بارسلونا  باشگاه  که  کرد  اعالم 
برای پایان دادن به شکایت اتلتیکو 
 15 پرداخت  به  حاضر  مادرید، 

میلیون یورو شده است تا مانع از 
انتشار ای میل هایی شود که نشان 
می دهد بارسلونا از شش ماه قبل 

با گریزمان به توافق رسیده بود.
در ای میل هایی که در اختیار 
اتلتیکو مادرید قرار دارد،  باشگاه 
با خواهر  گریزمان  بین  مکالمات 
و  وکیل  هایش،  برنامه  مدیر  و 
پدرش  طور  همین  و  مشاورش 
دهد  می  نشان  که  دارد  وجود 
این انتقال در ماه مارچ در مراحل 
میلیون  انتقالی که 14  بود؛  نهایی 

یورو حق کمیسیون داشت.

جاستین ترودو به عنوان پیروز انتخابات کانادا دولت ائتالفی تشکیل می دهد
اطالعات روز: در نخستین ساعات روز سه شنبه )30 
میزان( نام جاستین ترودو به عنوان پیروز انتخابات سراسری 

کانادا اعالم شد.
پیروزی  این  تضعیف شده  موقعیتی  در  ترودو  آقای 
دولت  تشکیل  به  مجبور  اکنون  و  آورد  به دست  را سخت 

ائتالفی به کمک دیگر احزاب کاناداست.
پیش تر نتایج اولیه انتخابات در روز دوشنبه حاکی از 
آن بود که حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو از رقبای 
خود پیشی گرفته است و بیش ترین کرسی ها را در پارلمان 

این کشور کسب خواهد کرد.
به نقل از رادیو فردا، اما در همان زمان هم رسانه های 
کانادایی خبر دادند که به رغم این که حزب لیبرال بیش ترین 
برای  اما  برد،  پارلمان خواهد  از 33۸ کرسی را در  کرسی  
تشکیل دولت آینده مجبور به ائتالف با دیگر احزاب است.
به گفته »الکشنز کانادا«، لیبرال ها 156 کرسی را از آن 

خود کرده اند. اکثریت پارلمانی 170 کرسی  است.
کانادا  پارلمانی  انتخابات  حوزه های  در  رای گیری 
دوشنبه شب به پایان رسید، و در پایان همین تعداد کرسی 

متعلق به حزب ترودو اعالم شد.
اندرو  یعنی  ترودو  جاستین  اصلی  رقیب  مقابل  در 
شی یِر از حزب محافظه کار 122 کرسی را از آِن خود کرد.

راحتی  به  پیش  سال  چهار  ترودو  جاستین  حزب 
پیروزی  یک  و  بگذارد  سر  پشت  را  رقبای خود  توانست 
محبوبیت  بر  اخیر  رسوایی  دو  اما  بزند.  رقم  را  تاریخی 

جاستین ترودو سایه افکنده است.
با پایان انتخابات کانادا، نظرسنجی های اولیه خارج از 
حوزه های انتخابی در ایالت نیوفاندلند و البرادور حاکی از 
رقابت شانه به شانه حزب لیبرال جاستین ترودو و حزب 

محافظه کار به رهبری اندرو شیر بود.
لباس  با  ترودو  جاستین  از  قدیمی  عکسی  اخیرا 
با  و  دیزنی  والت  داستانی  شخصیت  از  یکی  عالوالدین، 
صورت سیاه شده در سال 2001 منتشر شد که جنجال هایی 
در پی داشت و باعث شد که نخست وزیر کانادا از این کار 

خود ابراز پشیمانی کند.
اعضای  همراه  به  دوشنبه  روز  ترودو  جاستین 
رای  مونترال  شهر  در  انتخابی  حوزه  یک  در  خانواده اش 

خود را به صندوق ریخت.
کانادایی  رای دهندگان  از  دیگر  بار  تویتر  در  وی 

خواست که به پای صندوق های رای بروند.
اس«  او  کی  »ای  نظرسنجی  موسسه  از  گرایز،  فرانک 
مشارکت  میزان  دارند  نیاز  لیبرال ها  است:  گفته  رویترز  به 
 2015 سال  یعنی  پیش  سال  چهار  سطح  در  رای دهندگان 
رقابت  آن ها  با  محافظه کاران  صورت  این  غیر  در  باشد، 

نزدیک و شانه به شانه ای خواهند داشت.
نتیجه  منتظر  باید  حال  این  با  است  کرده  تأکید  وی 

انتخابات در غرب کانادا و »بریتیش کلمبیا« ماند.
حزب  که  صورتی  در  می گوید  هم  آسوشیتدپرس 
این  کند،  کسب  را  کرسی  بیش ترین  بتواند  کار  محافظه 
حزب مجبور خواهد بود برای تشکیل دولت جدید کانادا با 

حزب جدایی طلب بلوک کبک ائتالف کند.
به ویژه  کانادا  اقتصادی  می گوید، وضعیت  هم  رویترز 
در سال 201۹ صعودی بوده است و دالر کانادا در مقابل 
دالر آمریکا افزایش داشته و کشور شاهد رشد اشتغال بوده 

است.
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ناشـی  دود  کـه  می گویـد  زیسـت  محیـط  از 
زیـادی  بخش هـای  جنراتورهـا  و  موترهـا  از 
از آالینـده ی هـوا را کـه شـامل ذرات معلـق 
و  دای اکسـاید  سـلفر   ،)PM10 و   PM2.5(
می شـود،  و...  اوزون  دای اکسـاید،  نایتروجـن 
تولیـد می کنـد. در همیـن حال رییـس حفاظت 
از محیـط زیسـت کابـل می گوید که میـزان این 
آالینده هـا در افغانسـتان »اکثـرا« از حـد معیـار 

می باشـد. بـاال 
از  حفاظـت  ملـی  اداره ی  آمـار  براسـاس 
معلـق  ذرات  معیـار  میـزان  زیسـت،  محیـط 
جامـد،  به صـورت  کـه   PM10 و   PM2.5
و  ترتیـب 150  بـه  دارد،  گاز وجـود  و  مایـع 
متـر مکعـب هـوا در 24  مایکروگـرام در   75
سـلفر  گاز  معیـار  میـزان  می باشـد.  سـاعت 
دای اکسـاید نیز در 24 سـاعت در افغانسـتان به 
50 مایکروگـرام در مترمکعـب هوا و نایتروجن 
مترمکعـب  در  مایکروگـرام   ۸0 اکسـاید  دای 
در  اوزون  معیـار  میـزان  همچنـان  می باشـد. 
افغانسـتان صد مایکروگـرام در مترمکعب در ۸ 
سـاعت می باشـد و کاربـن مونواکسـاید نیز 30 

ملی گـرام در یـک سـاعت اسـت.
بـه گفتـه ی کاظـم همایـون، با سـردی هوا 
نگران کننـده  افزایـش  نیـز  آالینده هـا  میـزان 
می یابـد: »در سـال های گذشـته از جملـه میزان 
آالینده هـای معلـق در مـواردی تـا ده مرتبه هم 
بلنـد رفتـه بـود. همیـن طـور سـایر آالینده هـا 
افزایـش خطرنـاک می یابـد.« بـه گفتـه ی  نیـز 
رییـس حفاظـت از محیط زیسـت کابـل، میزان 
قـوس  مـاه  اول  از  والیـت  ایـن  در  آلودگـی 
تـا آخـر مـاه حـوت بـه بیش تریـن حـد خـود 
می رسـد. او امـا تأکیـد می کنـد کـه تـا کنـون 
دسـتگاهی کـه میـزان ایـن آالیندهـا و آلودگی 
هـوا را در هـر روز سـنجش می کنـد تـا کنـون 

در افغانسـتان فعـال نیسـت.
در همیـن حـال امـا رحمـان ملـک زی، از 
کابـل  در  خصوصـی  شـفاخانه های  پزشـکان 
گاز  و  مایـع  جامـد،  موادهـای  کـه  می گویـد 
سـبب  جنراتورهـا  و  موترهـا  دود  از  ناشـی 
امـراض تنفسـی از جملـه تخریـب کیسـه های 
هوایـی، آسـم و برونشـیت، بیماری هـای قلبـی 
و سـرطان می شـود. بـه گفته ی آقـای ملک زی، 
تأثیرگـذاری ایـن امـراض نظـر بـه سـن افـراد 
متفـاوت اسـت: »کـودکان و افراد مسـن بیش تر 
از دیگـران در معـرض بیماری هـای ناشـی از 

می گیرنـد.« قـرار  هـوا  آلودگی هـای 
دو سـال پیش )13۹6 خورشیدی( وزارت 
صحـت عامـه ی کشـور اعـالم کـرده بـود کـه 
اثـر  در  کابـل  در شـهر  نفـر  سـاالنه سـه هزار 
آلودگـی هـوا جان شـان را از دسـت می دهنـد. 
اکنـون امـا ایـن وزارت می گوید کـه هیچ گونه 
کشـور  در  هـوا  آلودگـی  قربانیـان  از  آمـاری 

ندارد.
شـهر کابـل در کنـار دهلی، پایتخـت هند، 
تهـران، پایتخـت ایـران، کراچـی، از شـهرهای 
آلوده تریـن  جملـه ی  از  پاکسـتان  بـزرگ 
نبـود  اسـت.  محسـوب  جهـان  شـهرهای 
زیرسـاخت های منظم شـهری، سـاحات سـبز، 
اقتصـادی  فقـر  منظـم،  کانالیزاسـیون  سیسـتم 
پیچیـده ی  و  مغلـق  توپرگرافـی  فرهنگـی،  و 
شـهری، تراکـم بیـش از حد نفوس و گسـترش 
عمـده ی  علت هـای  از  غیرپالنـی  سـاحات 
افزایـش آلودگـی هـوا در شـهر کابـل خوانـده 

. می شـود

همزمـان با افزایـش میزان آلودگـی هوا در 
شـهر کابـل، ریاسـت حفاظـت محیـط زیسـت 
ایـن والیـت می گویـد کـه حـدود 10.2 درصد 
موترهـا در جاده هـای شـهر کابـل دودزا اسـت 
و بایـد از چرخـه ی رفت وآمـد در شـهر خارج 
شـود؛ موترهایـی کـه بـه گفتـه ی مسـئوالن در 
ایـن اداره، عمده تریـن عامـل آلودگـی هـوا در 

افغانسـتان و به خصـوص در پایتخـت اسـت.
کابـل  زیسـت  محیـط  حفاظـت  ریاسـت 
نهادهـای جامعـه ی  از  بـه همـکاری شـماری 
مدنـی روز چهارشـنبه ی هفتـه ی گذشـته )24 
میـزان( کارزار تـازه ای بـرای مبـارزه بـا عامـل 
حمل ونقـل آلودگی هـوا و شناسـایی موترهای 
دودزا در ایـن شـهر زیر نام »اکوتـاژ« راه اندازی 

. د کر
بـه  اداره  ایـن  رییـس  همایـون،  کاظـم 
در  کـه  می گویـد  روز  اطالعـات  روزنامـه 
جریـان ایـن کارزار، ۹۸0 موتر دودزا شناسـایی 
و توقـف داده شـده کـه از آن جملـه، بـه تعداد 
صـد موتـر در حـدی بـوده اسـت کـه بایـد از 

شـود. خـارج  رفت وآمـد  چرخـه ی 
آقـای همایـون تأکیـد می کنـد کـه کارزار 
شناسـایی موترهـای دودزا و خارج کـردن آن ها 
از چرخـه ی تـردد همچنـان ادامـه می یابـد. در 
همیـن حـال حسـن غالمـی، رییـس صحـت 
کابـل  شـهرداری  زیسـت  محیـط  و  محیطـی 
می گویـد کـه ایـن اقـدام، آلودگی هوا در شـهر 

تطبیـق ایـن اقدام در شـهر پرجمعیت کابل 
بـه همیـن خاطـر ریاسـت  دشـوار می نمایـد. 
موترهـای  کابـل  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
دودزا را بـا پاشـیدن رنـگ در عقـب آن، آن را 
مشـخص می کنـد. رییـس ایـن اداره می گویـد 
کـه آنـان بـا ایـن اقدام شـان از باشـندگان کابل 
می خواهنـد کـه در ایـن موترها سـوار نشـوند: 
چرخـه ی  از  دودزا  موترهـای  »بیرون کشـیدن 
تـردد و تـالش برای پاک نگهداشـتن هـوا، تنها 
کار نهادهـای مسـئول نیسـت، بلکه باشـندگان 
کابـل هـم باید احسـاس مسـئولیت کـرده و در 

آن سـهم بگیرنـد.«
بـا ایـن حـال رییـس صحـت محیطـی و 
محیـط زیسـت شـهرداری کابـل می گویـد کـه 
اقـدام وضـع جریمـه و خارج کـردن موترهـا از 
چرخه ی تـردد، »به خاطـر عـدم معیارهای الزم 
در افغانسـتان بـه یک بارگـی نتیجـه نمی دهـد، 
اقـدام  یـک  اقـدام،  ایـن  درازمـدت  در  امـا 
درسـت برای معیاری شـدن سیسـتم حمل ونقل 

می باشـد«.
در همیـن حـال، ریاسـت حفاظـت محیط 
زیسـت کابـل می گویـد کـه ایـن اداره از روز 
چهارشـنبه تـا کنـون بیـش از صد موتـر دودزا 
را کـه بایـد از چرخـه ی تـردد بیـرون شـود، 
شناسـایی و بـه ریاسـت ترافیک کابل فرسـتاده 

 . ست ا
در کنـار ایـن وضـع جریمه هـای نقـدی و 
توقـف موترها در شـهر کابل، ریاسـت حفاظت 
محیـط زیسـت کابـل به خاطـر کاهـش آلودگی 
تعـدادی  را در  هـوا، کارزارهـای خانه به خانـه 
کابـل  ناحیه هـای شـهرداری  و  از ولسـوالی ها 
نیـز راه انـدازی کرده اسـت. بـه گفتـه ی رییس 
حفاظـت محیط زیسـت کابل، در ایـن کارزارها 
خطـرات ناشـی از آلودگی هـوا و عوامل آن به 
سـاکنان کابـل از طریـق بروشـورها و کارکنـان 

ایـن ریاسـت اطالع رسـانی می شـود. 
دود از ناشـی دودهـای خطرنـاک پیامـد

جنراتورهـا و موترهـا
و  نظـارت  رییـس  نیک محمـد،  انجینـر 
ملـی حفاظـت  اداره ی  محیط زیسـتی  ارزیابـی 

کارزار »اکوتاژ« برای کاهش آلودگی هوا؛ 
آیا نفس کابـل آزاد می شود؟

سـنجیده می شـود. در صورتـی کـه دود موتـر 
از حـد معیـار بـاال بـود و بـرای هـوا خطرناک 
باشـد، ایـن موترهـا جریمـه و یـا هـم متوقف 

» می شـود.
ریاسـت حفاظـت محیـط زیسـت کابـل، 
مبلـغ جریمه ی موترهـا و جنراتورهای دودزا را 
از صـد افغانـی تـا ده هـزار افغانی تعییـن کرده 
اسـت. آقـای همایـون می گویـد کـه موترهـا و 
جنراتورهـای دودزا در صورت ترمیم نشـدن در 
مرحله هـای بعـدی متوقـف می شـود. او تأکیـد 
می کنـد کـه راننـدگان و مالـکان آن هـا »ممکن 
در مـواردی« به خاطـر سـرپیچی از سفارشـات 
مبنـی بـر ترمیم، بـه نهادهـای عدلـی و قضایی 

نیـز معرفی شـوند.

کابـل را 20 الـی 40 درصد کاهـش خواهد داد.
براسـاس آمـار ریاسـت حفاظـت محیـط 
زیسـت کابـل، در حـدود 550 هـزار موتـر در 
می کنـد.  رفت وآمـد  کابـل  شـهر  جاده هـای 
جنراتـور  هـزار   50 حـدود  آن،  بـر  عـالوه 
ایـن شـهر فعـال  نیـز در  انفـرادی  به صـورت 
اسـت که با قطع و پرچاوی  شـدن بـرق عمومی 
از آن اسـتفاده می شـود. موترهـا و جنراتورهـا 
بـه تنهایـی عامـل تنهـا 50 درصـد آلودگی های 
هـوای کابـل بـه حسـاب می آیـد. بـه نقـل از 
آمـار ایـن ریاسـت، متباقـی 50 درصـد دیگـر 
هـوای شـهر کابـل توسـط منابـع فابریکه هـا و 
کارخانه هـا، منابـع خانگی در منـازل تجارتی و 

مسـکونی و سـایر منابـع آلـوده می شـود.
موترهایدودزاجریمهمیشود

ریاسـت حفاظـت از محیـط زیسـت کابل 
بـا  همـکاری  در  ریاسـت  ایـن  کـه  می گویـد 
وزارت هـای داخلـه، ترانسـپورت و شـهرداری 
کابـل موترها و ماشـین های دودزا را شناسـایی 

و جریمـه ی نقـدی می کنـد.
شـیوه ی  کـه  می افزایـد  همایـون  کاظـم 
از  اسـتفاده  بـا  موترهـا  ایـن  شناسـایی 
دسـتگاه های میزان سـنجش دود در ایسـت های 
بازرسـی پولیـس ترافیـک و دسـتگاه های ثابت 
نقطـه ی  »چندیـن  در  دود  سـنجش  میـزان 
شـهر کابـل« صـورت می گیـرد: »دسـتگاه های 
بـر دودکـش موتـر نصـب شـده و میـزان دود 

جلیل رونق

براساس آمار ریاست حفاظت محیط زیست کابل، در حدود ۵۵۰ هزار موتر در جاده های شهر کابل 
رفت وآمد می کند. عالوه بر آن، حدود ۵۰ هزار جنراتور به صورت انفرادی نیز در این شهر فعال است که 
با قطع و پرچاوی  شدن برق عمومی از آن استفاده می شود. موترها و جنراتورها به تنهایی عامل تنها 
۵۰ درصد آلودگی های هوای کابل به حساب می آید. به نقل از آمار این ریاست، متباقی ۵۰ درصد دیگر 
هوای شهر کابل توسط منابع فابریکه ها و کارخانه ها، منابع خانگی در منازل تجارتی و مسکونی و سایر 

منابع آلوده می شود.

براساس آمار اداره ی ملی حفاظت از محیط زیست، میزان معیار ذرات 
معلق PM2.۵ و PM10 که به صورت جامد، مایع و گاز وجود دارد، به 
ترتیب 1۵0 و ۷۵ مایکروگرام در متر مکعب هوا در 24 ساعت می باشد. 
میزان معیار گاز سلفر دای اکساید نیز در 24 ساعت در افغانستان به ۵0 
مایکروگرام در مترمکعب هوا و نایتروجن دای اکساید ۸0 مایکروگرام 
در مترمکعب می باشد. همچنان میزان معیار اوزون در افغانستان صد 
مایکروگرام در مترمکعب در ۸ ساعت می باشد و کاربن مونواکساید نیز 

30 ملی گرام در یک ساعت است.


