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 پاکسـتان اعـام کـرده کـه در اثـر تیرانـدازی رسبـازان هند، در مـدت کمرت از یـک روز، 

شـش نفر کشـته شـده اند. دو نفر از کشته شـدگان غیرنظامی بوده اند. هند اعام کرده 

بـه زودی محدودیت هـای ناظـر بر شـبکه اینرتنـت و تلفن را رفـع خواهد کرد. 

تنـش در دو ایالـت کشـمیر و جامـو همچنان ادامـه دارد. ارتش پاکسـتان روز جمعه ۲۵ 

اسـد )۱۶ آگسـت( بـا  انتشـار بیانیـه ای هند را متهم بـه تیراندازی و کشـن چند رسباز 

و شـهروند غیرنظامی در کشـمیر کرده اسـت.

بـه گـزارش خربگـزاری آسوشـیتدپرس ارتـش پاکسـتان اعـام کـرده اسـت کـه در اثـر 

تیرانـدازی رسبـازان هنـد، یـک رسبـاز دیگر پاکسـتان کشـته شـده و تعـداد قربانیان...

5

تیراندازی سربازان هند باعث مرگ شش نفر در کشمیر شد 

  

 دولـت بریتانیـا اعـام کـرد کـه اداره توسـعه بین املللـی 

ایـن کشـور هشـت میلیـون پوند )حـدود ده میلیـون دالر( 

بـه برنامـه حامیت از انتخابات سـازمان ملل که مسـئولیت 

فراهـم آوری کمک هـا بـه نهادهـای مسـتقل انتخابات را به 

عهـده دارد، اختصاص داده اسـت.

پنجشـنبه  روز  کـه  کابـل  در  بریتانیـا  سـفارت  بیانیـه  در 

)14 اسـد( منتـر شـد،  آمـده اسـت کـه این مبلغ شـامل 

آن  بـه  بریتانیـا  قبـا  کـه  پونـدی  میلیـون  چهـار  کمـک 

متعهـد شـده بـود، نیـز اسـت. 

گفتـه  کابـل  در  بریتانیـا  سـفیر  بلیـک،  آلیسـون 

است:"خوشـحامل کـه بریتانیـا از طریـق فراهـم آوری ایـن 

کمـک می توانـد از ایـن رونـد دموکراتیـک حامیـت کنـد. 

بریتانیـا از برگـزاری انتخابـات در افغانسـتان قویـاً حامیت 

می کنـد تـا مـردم افغانسـتان بتواننـد سـهم برحـق خـود 

ادا کننـد." را  آینـده کشـور شـان  بـرای 

افغانسـتان،  انتخابـات  برگـزاری  بـر اهمیـت  تاکیـد  بـا  او 

گامی...ادامـه ص2 را  موقـع  بـه  انتخابـات  برگـزاری 

 بریتانیا هشت میلیون پوند برای 
حمایت از انتخابات ریاست جمهوری 

کمک کرد  د فاريـاب په پښـتونکوټ ولسـوالۍ کـې د هاوان مرمۍ 

د لګېـدو لـه املـه يـو ماشـوم وژل شـوى او پنځـه نـور 

ټپيـان دي.

مسـوول  مطبوعـايت  قوماندانـۍ  امنيـه  د  فاريـاب  د 

عبدالکریـم یـورش پـژواک اژانـس تـه وويـل چـې نـن 

سـهار لـس بجـې د طالبانـو له خـوا د امنيتـي ځواکونو 

د بدنامولـو پـه موخـه د خلکـو د اسـتوګنې پـر سـيمو د 

هـاوان مرمـۍ توغـول شـوې دي.

د نومـوړي پـه خربه، ددغـو مرميو د توغولو پـه پايله کې 

يو ماشـوم وژل شـوى او پنځه نور ټپيان شـوي دي.

پـار خرياللـه وويـل چـې ددغـې  ټپـي ماشـوم  يـوه  د 

ولسـوالۍ د چقـامق پر سـيمو په داسـې حـال د دولتي 

فـري شـوي چـې  مرمـۍ  هـاوان  د  لـوري  لـه  ځواکونـو 

ماشـومان پـر لوبـو بوخـت وو چې لـه امله يې يو ماشـوم 

وژل شـوى او شـپږ نـور ټپيـان شـوي دي.

هغـه وويـل چې څلـور ټپـي ماشـومان روغتون تـه لېږل 

شـوي.  همدارنګه د عبدالرحيم په نامه د سـيمې يوبل 

تـن وويـل چـې پـه دې پېښـه کې يو ماشـوم وژل شـوى 

او اووه نـور ټپيان دي.

 د وسـله والـو طالبانـو يـوه مسـوول ادعـا وکـړه چـې د 

هـاوان دغـه مرمـۍ د حکومتـي ځواکونو له خـوا توغول 

يـوه  شـوې دي. د ميمنـې روغتـون د بېړنـۍ څانګـې 

ډاکټـر ضيـا وويـل چـې لـه يـادې پېښـې دوى تـه څلور 

حالـت  روغتيايـي  تنـو  ددو  راوړل شـوي، چـې  ټپيـان 

پـه  نـازک دى. ديوبـل خربلـه مخـې، د ميمنـې ښـار 

څنـډه کـې يـو 4٠ کلن کس چـې دوکانـداري يې کوله 

د خـوب پـه ځـاى کـې پـر ډزو وژل شـوى دى.

 فارياب کې شپږو ماشومانو ته 
مرګ ژوبله واوښته

خبرونه

 برادر رهبر گروه طالبان در انفجاری در 
کویته پاکستان کشته شد

درصفحه2



 

 ایـن روزهـا از یـک طـرف حکومـت و مردم افغانسـتان 

بـرای برگـزاری بـا شـکوه تـر جشـن اسـتقالل آمادگـی می 

گیرنـد و از طـرف دیگـر بـا پیرشفـت هایی کـه در مذاکرات 

بـار دیگـر  امریـکا و طالبـان صـورت گرفتـه،  صلـح میـان 

بلنـد  از زبـان برخـی سیاسـتگران مـا  زمزمـه هـای صلـح 

مـی شـود و ایـن ذهنیـت را در جامعـه ترویـج مـی کنـد که 

چنانچـه مسـأله صلـح جدی شـود، انتخابات بـه تأخیر می 

افتـد. ایجـاد شـک و تردیـد در مـورد برگـزاری انتخابـات 

بیشـر از سـوی کسـانی طرح می شـود که برای خودشـان 

ایـن  بیننـد.  منـی  انتخابـات  در  پیـروزی  بـرای  شانسـی 

دسـته از ابتـدا حکومـت را بـه تعلـل در برگـزاری انتخابـات 

متهـم مـی کردنـد، بعد کـه حکومت و کمیسـیون انتخابات 

روی برگـزاری انتخابـات تأکیـد کردنـد و جـدول زمانبنـدی 

انتخابـات را اعـالن کردنـد، دوبـاره حکومـت را بـه دخالـت 

در امـور انتخابـات و مهندسـی کـردن آن متهـم سـاختند و 

حـاال مسـأله صلـح احتاملـی و زمانـر را چنـان  برجسـته 

مـی کننـد کـه گویا همـه چیز روبـراه اسـت و لذا نیـازی به 

انتخابـات نیسـت و بایـد پروسـه صلـح بـه پیش برده شـود. 

قـرار اسـت توافق نامـه ی صلح میـان امریـکا و طالبان 

تـا نوزدهـم آگسـت )۲۸ اسـد، روز اسـتقالل افغانسـتان( 

امضـا شـود. ترمـپ رییس جمهـور امریـکا نیز برای بررسـی 

طـرح صلـح امریـکا بـا طالبـان بـا مشـاوران ارشـد امنیـت 

مناینـده ی  خلیـل زاد،  زملـی  کنـد.  مـی  دیـدار  ملـی اش 

افغانسـتان،  بـرای صلـح  امریـکا  وزارت خارجـه ی  ویـژه ی 

تـا کنـون هشـت بـار بـا مناینـدگان طالبـان مذاکـره کـرده 

. است

دور هشـتم گفت وگوهـای صلـح میـان آقـای خلیل زاد 

بـه تاریـخ دوازدهـم اسـد در  و مناینـدگان گـروه طالبـان 

دوحـه، پایتخـت قطـر آغـاز و بـه تاریـخ بیسـت ویکم اسـد 

پایـان یافـت.

تضمیـن در مبـارزه بـا تروریـزم، خـروج نیروهـا، رشکت 

در دیالـوگ و مذاکـرات بین االفغانـی و آتش بـس جامـع و 

دایمـی از چهـار موضـوع اساسـی مـورد بحـث در ایـن دور 

مذاکـرات بوده اسـت.

هیجـان  و  شـور  بـا  انتخابـات  پروسـه  کـه  حالـی  در 

روزه  همـه  جمهـوری  ریاسـت  کاندیـدان  و  دارد  جریـان 

از  گفـن  سـخن  کننـد،  مـی  برگـزار  انتخاباتـی  کمپایـن 

تأخیـر انتخابـات نوعـی نفهمـی و تضـاد رفتـاری نامـزدان 

ریاسـت جمهوری را نشـان می دهد. از سـوی دیگر مسـأله 

صلـح زمانـی بـرای مـردم مـا اهمیـت پیـدا مـی کنـد کـه 

اقشـار و طبقـات مـردم رسـام در آن پروسـه شـامل باشـند 

و خواسـت هـای شـان در نظـر گرفته شـوند، صلحـی که از 

سـوی کشـورهای خارجی راه اندازی و بر مردم افغانسـتان 

تحمیـل شـود، نـه تنها صلح نیسـت کـه آغازی بـرای رشوع 

دخالـت هـای بیشـر کشـورهای خارجـی در امـور داخلـی 

کشـور و مهندسـی کـردن امـورات سیاسـی و امنیتـی بـه 

نفـع خودشـان مـی باشـد. ایـن صلـح هیچـگاه خواسـت 

مـردم نیسـت. مـردم صلـح پایـدار و بـا عـزت مـی خواهند، 

صلحـی کـه بـرای آنهـا اسـتقالل، آزادی و امنیـت بیاورنـد. 

بـه همیـن دلیـل حکومـت و مـردم بایـد بیـش از پیش 

بـر اهمیـت انتخابـات تأکیـد کننـد و برگـزاری آن را یـک 

اصـل خدشـه ناپذیر بداننـد و در عین حال از پروسـه صلح 

نیـز اسـتقبال کننـد. جشـن اسـتقالل در واقـع نشـانه این 

اسـت کـه مـا مـردم افغانسـتان در صـد سـالگی اسـرداد 

اسـتقالل افغانستان هنوز هم از اسـتقالل واقعی برخوردار 

نیسـتیم. لـذا مـا مـی خواهیـم مسـتقل باشـیم و زندگـی با 

عـزت داشـته باشـیم و از آزادی، برابـری، عدالـت وحقـوق 

نامـرشوع  هـای  دخالـت  جلـو  و  کنیـم  دفـاع  شـهروندی 

کشـورهای خارجـی و خیانـت هـای عنـارص نفـاق افگـن و 

تفرقـه انـداز داخلـی را بگیریـم. برگـزاری جشـن امسـال 

همزمـان بـا انتخابـات و گفتگوهـای صلـح، پیام هـای مهم 

و واضـح بـرای مخالفـان و کشـورهای منطقـه دارد.

بـرای  امسـال  اسـتقالل  برگـزاری جشـن  همیـرو  از 

مـردم افغانسـتان از اهمیـت خاص برخوردار می باشـد. در 

ایـن روز از یـک طـرف فرصـت های گذشـته و کاسـتی ها و 

نقـص هـای آن بـه بررسـی گرفته می شـود و عوامل داخلی 

و خارجـی وابسـتگی و عقب مانی افغانسـتان مورد ارزیابی 

قـرار مـی گیـرد و از سـوی دیگـر خواسـته هـای مـردم در 

آینـده  انـداز کشـور در سـال هـای  زمـان فعلـی و چشـم 

بـه تصویـر کشـیده مـی شـود. تـا عوامـل درونـی و بیرونـی 

اسـتقالل  تضعیـف  و  خشـونت  ترویـج  و  ناامنـی  جنـگ، 

بداننـد کـه مردم افغانسـتان به این درک و شـعور سیاسـی 

رسـیده انـد کـه منافع ملی خود را درسـت تشـخیص دهند 

و سیاسـت هـای مداخلـه جویانه و نفـاق افگنانه دشـمنان 

را شناسـایی مناینـد.

کارتون روز 

تــه د ازادۍ او مطالعــې د پيغــام رســول او د ننګرهــاري 

ــدې کــول دي. ــه وړان ــدارې ت ــو انځورګــري نن انځوګران

ــادل  ــد ع ــرش محم ــې م ــم ټولن ــې د نج ــار ک ــه ننګره پ

بصــرت د دغــه نندارتــون د پرانېســتې پرمهــال وويــل، 

پــه نندارتــون کــې يــې ســلګونه ټوکــه بېالبېــل کتابونــه 

او د هېــواد د تاريــخ د بېالبېلــو اتالنــو انځورونــه ننــدارې 

تــه ايښــي دي. دی وايــي، لــه يــاد نندارتــون يــې موخــه 

ځــوان کهــول تــه د ازادۍ او مطالعــې د فکــر رســول او 

هغــوی زده کــړو او تعليــم تــه هڅــول دي.

هغــه زياتــه کــړه، ټولنــه يــې پــه دې بــاور ده چــې 

 ننګرهــار کــې يــو شــمېر ځوانانــو د خپلواکــۍ د ســلمې 

ــوړ  ــون ج ــي نندارت ــولې فرهنګ ــاړ د س ــه وي ــزې پ کالي

ــو دورو د  ــخ د بېالبېل ــواد د تاري ــه کــې د هې کــړ چــې پ

ــدارې  ــه نن ــه او کتابون ــرو انځورون ــي څې ــو او تاريخ اتالن

ــدې شــوي و. ــه وړان ت

د افغانســتان د مســلامنو ځوانانــو ټولنــې )نجــم( لــه 

ــاد  ــالل اب ــه د ج ــه ۲۴م ــري پ ــون د زم ــوري دا نندارت ل

ســپني غــر هوټــل پــه انګــړ کــې جــوړ شــوى او دوه 

ــړي. ــه دوام وک ــې ب ورځ

ــو  ــې ځوانان ــه ي ــي، موخ ــمبالوونکي واي ــون س د نندارت

ننګرهار کې د خپلواکۍ د سلمې کاليزې په وياړ د سولې فرهنګي نندارتون جوړ شو 

خپلواکــي کــه پــه تــوره اخيســتل کېــږي؛ نــو ســاتل يــې 

ــان  ــد ځوان ــې اوس باي ــږي چ ــم کې ــړو او تعلي ــه زده ک پ

ــړي. ــه وک ــره پاملرن ــه ډې ــې ت ــې برخ دغ

د نندارتــون يــو ګډونــوال ډاکټــر ســيد خالــد راشــد 

پــژواک رسه د خــرو پرمهــال وويــل، دا ډول نندارتونونــه 

کولــی يش چــې د ځوانانــو ترمنــځ يووالــی رامنځتــه 

ــړي. ــر ورک ــۍ فک ــه د خپلواک ــړي او دوی ت ک

هغــه وويــل، کــه غــازي امــان اللــه خــان د ازادۍ فکــر 

ــه  ــي ن ــو خپلواک ــه افغانان ــه ب ــو هېڅکل ــودی، ن ــه درل ن

ــه هــم کولــی يش  ــو دا ډول نندارتونون وای اخيســتې، ن

ــر د  ــه څې ــه پ ــان الل ــازي ام ــه لکــه د غ ــو ت چــې ځوانان

ــړي. ــر ورک ــۍ فک خپلواک

يــو  نندارتــون  نــوم د  پــه  د محمــد ګالب توحيديــار 

بــل ګډونــوال وايــي، د لومــړي ځــل لپــاره د داســې 

ــواد د  ــې د هې ــه ک ــې پ ــی دی چ ــون ليدونک ــو نندارت ي

بېالبېلــو دورو او ډلــو پــورې تړليــو کســانو انځورونــه پــه 

ــوي دي. ــودل ش ــه ايښ ــدارې ت ــای نن ــې يوځ ک

د نومــوړي پــه وينــا، پــه دغــه نندارتــون کــې يــې د خلــق 

او پرچــم، جمهوريــت، مجاهدينــو، طالبانــو، اوســني 

ــا رانيــويل  ــر دې وړانــدې د احمدشــاه باب حکومــت او ت

د ډېــرو تاريخــي اتالنــو انځورونــه يوځــای وليــدل چــې د 

افغــان ځوانانــو د فکــر د پراختيــا معنــا ورکــوي.

د افغانســتان د خپلواکــۍ ســلمې کاليــزې تــه ګوتــه پــه 

شــامر ورځــې پاتــې دي چــې لــه تېــرې يــوې مياشــتې 

ــراخ  ــې پ ــو ک ــو واليتون ــه ټول ــواد پ ــه د هې ــې ورت راهيس

ــول شــوی دی. ــی ني چمتوال

 

 

 

 

 

 

 منابـع طالبـان بـه بی بی سـی گفته انـد کـه حافـظ 

احمداللـه بـرادر مـال هیبـت اللـه رهـر گـروه طالبان 

دیـروز )جمعـه، 25 اسـد( در انفجـاری در نزدیکـی 

شـهر کویتـه پاکسـتان کشـته شـده اسـت. 

بنـا بـه گزارش هـا ایـن انفجـار در مسـجدی بـه نـام 

'حـاج محمـد َحَسـنی' در شـهرک کُچـالغ واقـع در 

حومـه شـاملی کویتـه هنـگام ادای منـاز جمعـه رخ 

اسـت. داده 

در  پولیـس  پاکسـتانی،  رسـانه های  گـزارش  بـر  بنـا 

محـل رویـداد بـه خرنـگاران گفته مـواد انفجـاری در 

و  باثبـات  آینـده  راسـتای  در  ازص1-  ادامـه 

می دانـد. افغانسـتان  دموکراتیـک 

هرچنـد در مـورد برگزارشـدن انتخابـات افغانسـتان 

شـک و شـبهه ها و مخالفت هایـی وجـود دارد، امـا 

ایـن  کـه  می کنـد  تاکیـد  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

انتخابـات حتـام برگـزار خواهـد شـد.

در رشایطـی کـه بـه نظـر می رسـد دولـت زیـر فشـار 

سیاسـی و اقتصـادی بـرای برگـزاری انتخابـات قرار 

بـرای  بریتانیـا می توانـد خـر خوبـی  دارد، کمـک 

طرفـداران برگـزاری انتخابـات تلقـی شـود.

در روزهـای گذشـته یکـی از منابـع دفـر طالبـان 

ریاسـت اجرائیـه می گویـد همزمـان بـا توافق نامـه 

و  افغانسـتان  دولـت  میـان  طالبـان،  بـا  آمریـکا 

آمریـکا هـم توافـق جداگانـه ای بـه امضـا خواهـد 

رسـید. مـن ایـن سـند نهایـی شـده و در اختیـار 

رهـران دولـت افغانسـتان قـرار گرفتـه اسـت.

امیـد میثـم، معـاون سـخنگوی ریاسـت اجرائیـه 

در  بی بی سـی گفتـه،  بـه  اسـد(  روز جمعـه )۲۵ 

ایـن سـند بـه اسـتقالل دولـت افغانسـتان تاکیـد 

خواهـد شـد و این کـه دولت بـه عنوان یـک دولت 

مـرشوع از مـردم افغانسـتان منایندگـی می کند و 

در جریـان مذاکـرات آمریکا و طالبان قـرار بگیرد. 

بـزودی  کـه  توافق نامـه  ایـن  گفـت  میثـم  آقـای 

گفت وگوهـای  زمینـه  رسـید،  خواهـد  امضـا  بـه 

می کنـد. مسـاعد  را  بین االفغانـی 

خاطـر  اطمینـان  توافق نامـه  ایـن  او،  گفتـه  بـه 

بـه ایـن اسـت کـه دولـت افغانسـتان در جریـان 

دارد. قـرار  طالبـان  و  آمریـکا  گفت وگوهـای 

امـا ارگ ریاسـت جمهـوری تـا بـه حـال در مـورد 

نکـرده  اظهارنظـر  توافق نامـه ای  چنیـن  امضـای 

از تاجـران ملـی،  شـامر زیـادی 

متشـبثین،  کسـبه کاران، 

سـکتور  مختلـف  صنف هـای  و  صنعـت کاران 

اقتصـادی در یـک هامیـش بـزرگ حامیـت قاطع 

اعـالم  دولـت سـاز  انتخاباتـی  تیـم  از  را  خویـش 

کردنـد. در ایـن هامیش بـزرگ کـه روز جمعه 25 

اسـد برگزار شـده بـود، محمـد ارشف غنـی رئیس 

جمهـور، رسور دانـش معـاون رئیـس جمهـور، امـر 

اللـه صالـح معاون اول تیـم انتخاباتی دولت سـاز، 

یوسـف غضنفـر از اعضـای ارشـد تیم دولت سـاز، 

داشـتند. حضـور 

خـان جـان الکـوزی، کمیـن زاده، حمیـرا کوهزاد 

سـکتور  از  منایندگـی  بـه  کاروان  اللـه  حفیـظ  و 

خصوصـی در این هامیش صحبـت کردند و دلیل 

حامیـت از تیـم انتخاباتـی دولـت سـاز را، حامیت 

ایـن تیـم از رسمایـه گـذاران عنـوان کردند.

خـان جـان الکـوزی گفـت کـه حکومـت وحـدت 

ملـی بـا متـام تـوان از سـکتور خصوصـی حامیـت 

کـرده و اکنـون تولیـدات داخلـی مـا بیشـر از هر 

زمانـی رو بـه رشـد اسـت. 

کـه  کـرد  اشـاره  همچنیـن  الکـوزی  آقـای 

نارسـایی های قانونـی و بروکراسـی غیرعملـی در 

قوانیـن سـکتور خصوصی، با تالش های خسـتگی 

بـه  جمهـور  رئیـس  معـاون  دانـش  آقـای  ناپذیـر 

بـرای  زیـادی  سـهولت های  و  شـده  خوبـی حـل 

اسـت. شـده  فراهـم  متشـبثین  و  تاجـران 

عمـر حکومـت  5 سـال  کـه طـی  اسـت  گفتنـی 

مربـوط  کـه  قانـون   8 بـه  نزدیـک  ملـی،  وحـدت 

می شـود ،  رسمایه گـذاری  و  تجارتـی  مسـایل  بـه 

اسـت. شـده  بازنگـری  و  تعدیـل 

جشـن عروسـی دسـته جمعـی 1٤٠ زوج جـوان 

بـه کمـک يـک نهـاد خريه، در شـهر کابـل برگزار 

گرديد.

فرهنگـی  بنیـاد  سـوى  از  کـه  مراسـم  ايـن  در 

حـرت ابوالفضـل عبـاس روز جمعـه)25 اسـد( 

در هوتـل سـتاره غـرب در شـهرک اميـد سـبز راه 

انـدازى شـده بـود، هشـت هـزار مهـامن اشـراک 

منودنـد.

گان  کننـده  برگـزار  از  تـن  یـک  خادمـی  سـامل 

ایـن مراسـم بـه پـژواک گفتـه کـه ايـن مراسـم از 

سـاعت پنـج صبـح  آغـاز و تـا سـاعت 12 شـب 

ادامـه داشـت، برعـالوه سـخراىن هـاى علمـى و 

اصالحـى، تـالوت قـرآن مجيـد و برخـى تـراىن ها 

نيـز شـامل برنامـه بـود.

بـه گفتـه او، 1٤٠ زوج يادشـده کسـاىن هسـتند 

و  بودنـد  نامـزد  طـرف  ايـن  بـه  چندسـال  از  کـه 

را  ازدواج  توانايـى  اقتصـادى  مشـکالت  نسـبت 

نداشـتند. موصـوف مـى گويـد کـه متـام مصـارف 

اسـکات میلـر فرمانده عمومـی ناتو  

در افغانسـتان، در جمـع نیروهـای 

امنیتـی و دفاعـی کشـور در والیـت پکتیـا، بـار دیگر 

بـر حامیـت و پیشـتیبانی از نیروهـای امنیتی کشـور 

تاکیـد کـرد. وزارت دفـاع بـا نـرش خرنامـه  ای نوشـته 

اسـت کـه آقـای میلـر عـر روز پنجشـنبه 2٤ اسـد 

همراه اسـدالله خالد رسپرسـت وزارت دفاع، مسـعود 

معصـوم  و  داخلـه  امـور  وزارت  رسپرسـت  اندرابـی 

اسـتانکزی رئیـس امنیـت ملـی بـه منظـور ارزیابـی 

وضعیـت امنیتـی والیت هـای جنـوب رشق، به والیت 

پکتیـا سـفر کـرده بـود. 

افغانسـتان،  در  ناتـو  نیروهـای  عمومـی  فرمانـده 

برخـالف گزارش هـای اخیـر مبنـی بـر توافـق بـر رس 

بـر  دیگـر  بـار  کشـور،  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  پشـتیبانی  و  حامیـت 

کـرد. تاکیـد  کشـور 

صلـح  گفتگوهـای  دور  هشـتمین  برگـزاری  از  بعـد 

مناینـدگان ایـاالت متحـده و طالبـان، گزارش هایـی 

مبنـی بـر توافـق بـر رس خـروج نیروهـای خارجـی از 

کشـور منترش شـد. بر اسـاس ایـن گزارش هـا، خروج 

نیروهـای خارجـی بعـد از توافـق رشوع می شـود و دو 

سـال ادامـه می یابـد.

آقـای میلـر امـا در ایـن نشسـت گفـت کـه تاکنـون 

هیـچ دسـتوری بر خـروج نیروهـای خارجی از کشـور 

دریافـت نکـرده اسـت و ایـن نیروها هامنند سـابق به 

فعالیت هـای خـود ادامـه می دهـد.

پیـش از ایـن روزنامـه واشـنگن پسـت 

بـه نقـل از مقام هایـی آمریکایـی نوشـته 

بـود کـه کاهـش نیروهـای امریکایـی از 

آتش بـس  برقـراری  ازای  در  افغانسـتان 

بـه  القاعـده  بـا  رابطـه طالبـان  قطـع  و 

بـرای  اولیـه  توافـق  از  بخشـی  عنـوان 

سـاله  هجـده  جنـگ  بـه  دادن  پایـان 

بـود. خواهـد  افغانسـتان 

براسـاس ایـن گـزارش در صـورت توافق 

منـر مسـجد جاسـازی شـده بـود.

در ایـن رویـداد عـالوه بر بـرادر رهر گـروه طالبان که 

امـام جامعـت ایـن مسـجد بوده سـه تن دیگر کشـته 

و ۲۲ منازگـزار هم زخمی شـدند.

گفتـه می شـود مـال هیبـت اللـه رهـر فعلـی طالبـان 

هـم در گذشـته، مدتـی امام این مسـجد بوده اسـت.

ایـن در حالـی کـه اسـت کـه گـروه طالبـان در حـال 

مشـورت روی نسـخه نهایـی توافـق صلـح بـا آمریـکا 

هسـتند. هنـوز طالبـان دربـاره تاثیـر ایـن حـاده بـر 

رونـد مذاکـرات صلـح اظهـار نظـر نکرده انـد.

"برگـزاری  بـود  گفتـه  بی بی سـی  بـه  کـه  قطـر  در 

انتخابـات بـه معنـای مخالفـت بـا صلـح اسـت" امـا 

جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 

گفـت "طالبـان منی تواننـد مقابل خواسـت اکرثیت 

مطلـق مردم قـرار گیرنـد." هزینه انتخابات ریاسـت 

کـه  شـده  تخمیـن  دالـر  میلیـون   ۱۴۹ جمهـوری 

را  دالـر  میلیـون   ۹۰ یعنـی  آن،  عمـده  بخـش 

دولـت بـه دوش گرفتـه و بقیـه از سـوی نهادهـای 

بین املللـی پرداختـه خواهـد شـد. ایـن انتخابـات 

بـه اسـاس تقویم کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، در 

ششـم میـزان سـال جـاری برگـزار خواهـد شـد.

اسـت.

شـبکه خری سـی ان ان دیروز نوشـت کـه، دونالد 

ترامـپ، رئیس جمهـور آمریکا با مشـاوران امنیتی 

از  کشـور  ایـن  نظامیـان  خـروج  موضـوع  خـود، 

افغانسـتان بنـا بـه توافق هـای صلـح با طالبـان را 

بررسـی می کنـد.

منتقـدان خروج نظامیـان آمریکایی از افغانسـتان 

"تسـلیم  نوعـی  بـه  را  آن  و  نگرانـی کـرده  اظهـار 

افغانسـتان"  حکومـت  بـه  "خیانـت  و  شـدن" 

می کننـد. ارزیابـی 

دو هفتـه پیـش و قبل از آغاز دور هشـتم مذاکرات 

خلیلـزاد،  زملـی  طالبـان،  و  آمریـکا  مناینـدگان 

فرسـتاده ویـژه آمریـکا بـرای صلـح افغانسـتان کـه 

در کابـل حضـور داشـت گفتـه بـود کـه بـا دولـت 

بـه  صلـح  بعـدی  گام هـای  روی  نیـز  افغانسـتان 

بـه  گفـت  خلیلـزاد  آقـای  رسـیده  اسـت.  توافـق 

دوحـه مـی رود و در راه توافقـی بـا اسـالم آباد هـم 

خواهـد داشـت، امـا در مـورد چگونگـی توافقـش 

بـا اسـالم آباد تـا کنـون چیزی گفته نشـده  اسـت.

محمـد ارشف غنـی رئیس جمهور در این  هامیش 

نیـز گفـت کـه چهـل سـال بـه سـکتور خصـوص 

بی عـزيت شـده بـود ولـی حکومـت وحـدت ملـی 

بـه عنـوان یـک رشیـک اصلـی در متامـی مسـایل 

سـکتور  بـا  را  خـود  همکاری هـای  و  مشـوره ها 

خصوصـی داشـته اسـت.

آقـای غنـی بـا ذکـر اولویت هـای تیـم انتخاباتـی 

دولت سـاز در خصـوص سـکتور خصوصـی، گفـت 

کـه سـکتور خصوصـی رشیـک اساسـی اسـتقالل 

اقتصـادی افغانسـتان اسـت.

او اشـاره کـرد که تیم دولت سـاز، در مـورد زراعت، 

صنعـت، ترانسـپورت و دیگـر برنامه هـای که باعث 

برنامه هـای  شـود،  خصوصـی  سـکتور  تقویـت 

جامـع و اساسـی دارد. 

داخلـی،  گـذاران  رسمایـه  تقویـت  او  گفتـه  بـه 

تشـویق رسمایه گـذاران بین املللـی، دریافت بازار 

بیـن املللـی بـرای متشـبثین و حامیـت از بانـوان 

تجـارت پیشـه از اهـداف مهـم تیـم دولت سـاز در 

بخـش اسـتقالل اقتصـادی اسـت.

آقـای غنـی عالوه کـرد، به بـاور من در میـان متام 

تیم هـای انتخاباتـی، دولـت سـاز بهریـن برنامـه 

هـا را دارد و موجودیـت شـخصیت های شـخیص 

در ایـن تیـم نیـز قابـل قـدر اسـت. گفتنـی اسـت 

که براسـاس گـزارش بانک جهانی، سـهم سـکتور 

صنعـت با رشـد امیـدوار کننـده ای بـه ۴.۵ درصد 

طـی دو سـال گذشـته رسـیده اسـت. همچنیـن 

طـی سـه سـال اخیـر حـدود ۱.۶ میلیـارد دالـر 

جـذب  مختلـف  بخش هـای  در  رسمایه گـذاری 

شـده اسـت. مقـدار صـادرات نیـز از 58٠ میلیون 

دالـر بـه 9٠٠ میلیـون دالـر رسـیده اسـت.

عـروىس هـر زوج به 5٠ هـزار افغاىن مى رسـد که 

از سـوى بنيـاد خیریـه پرداختـه شـده اسـت.

ايـن درحـاىل اسـت کـه طـى سـال هـاى پسـني، 

شـامر زيـاد خانـواده هـا طرفـدار مراسـم عـروىس 

کنـار  در  شـان  عـروس  بـراى  انـد،  مجلـل  هـاى 

گرفـن طويانـۀ بلنـد، تعـني مهريـۀ گـزاف، مقدار 

زيـاد طـال و لبـاس، چنديـن مراسـم مجلـل زيرنام 

رشينـى خـورى، شـب حنا، شـب عـروىس و تخت 

جمعـى برگـزار مـى کننـد.

قابـل ذکـر اسـت که در برخى مراسـم عـروىس ها 

چنديـن هزارنفـر دعوت مى شـوند .

خادمـى مى گويـد هدف از راه انـدازی این برنامه 

رسـیدگی بـه مشـکل جوانانـی اسـت کـه توانايـى 

برگـزارى مراسـم عـروىس را ندارند.

ايـن ايـن بنياد که برنامـه هاى آمـوزىش، فرهنگى 

را پيـش مـى برد و در سـال 1٣92 تاسـيس شـده 

اسـت، تاکنـون 12 عـروىس دسـته جمعـى را راه 

انـدازى منوده اسـت.  

میـان گـروه طالبـان و دولـت آمریـکا شـامر رسبـازان 

ایـن کشـور در افغانسـتان از ۱۴ هزار بـه ۸ تا ۹ هزار 

کاهـش خواهـد یافت.

مذاکـرات  آغـاز  شـامل  توافـق  ایـن  می شـود  گفتـه 

مسـتقیم میـان دولت افغانسـتان و گـروه طالبان نیز 

خواهـد بـود.

ایـن  کـه  گفته انـد  آمریکایـی  مقام هـای  همچنیـن 

شـده  نهایـی  درصـد   ۹۰ تـا   ۸۰ حـدود  مذاکـرات 

و ممکـن اسـت توافـق صلـح بـا طالبـان تـا پیـش از 

انتخابـات ریاسـت جمهوری نهایی شـود اما هشـدار 

داده انـد کـه ممکن اسـت گـروه طالبـان ایـن روند را 

بـه تاخیـر بیندازنـد.

وزارت دولـت در امـور صلـح نیز حـدود دو هفته پیش 

بـا انتشـار خرنامـه ای اعـالم کـرد کـه هیـات مذاکره 

کننـده صلـح با طالبان تشـکیل شـده و در جمع این 

هیـات ۱۵ نفـری "تنوع سیاسـی، اجتامعـی و قومی 

در نظـر گرفتـه شـده و ایـن هیـات بـه منایندگـی از 

نظرداشـت  در  بـا  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 

طالبـان  گـروه  بـا  افغانسـتان"  مـردم  دسـتاوردهای 

مذاکـره می کنـد.

در  امـا  جمهـوری  رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد 

سـخرانی اش پـس از منـاز عید بـه این هیات اشـاره 

کـرد و گفـت کـه حکومـت در آخریـن مرحلـه مـدت 

صلـح  مـورد  در  منی توانـد  و  دارد  قـرار  قانونـی اش 

بگیـرد. تصمیـم 

آمریکا همزمان با طالبان، 
با دولت افغانستان توافق نامه  امضا می کند

سکتور خصوصی از تیم دولت ساز حمایت کرد

محفل عروسی دسته جمعی ١٤٠ زوج جوان درکابل برگزارشد

فرمانده عمومی ناتو در افغانستان: حمایت و پشتیبانی ما از نیروهای 
امنیتی افغان ادامه دارد 

 برادر رهبر گروه طالبان در انفجاری در کویته پاکستان
 کشته شد

بریتانیا هشت میلیون پوند برای حمایت از انتخابات ریاست 
جمهوری کمک کرد 

حفیظ اهلل زکی 

سرمقاله

 در این شرایط همه باید به 
منافع ملی بیندیشیم
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افغانسـتان در بیست و هشـتم اسد 1398 شاهد 

خواهـد  خـود  اسـتقالل  سـالروز  صدمیـن  از  تجلیـل 

اسـت  جهـان  کشـورهای  معـدود  از  افغانسـتان  بـود. 

در  افغانسـتان  نشـد.  مسـتعمره  مسـتقیم  به طـور  کـه 

بیسـتم در  اوایـل قـرن  و  نوزدهـم  بخـش اعظـم قـرن 

سیاسـت خارجـی خـود به طـور کامـل و تا حـدودی در 

سیاسـت گذاری های داخلـی خـود متأثـر از اسـتعامر 

افغانسـتان  ژئوپلیتیکـی  موقعیـت  بـود.  )بریتانیـا( 

غـول  دو  میـان  کـه  بـود  به گونـه ای  نوزدهـم  قـرن  در 

اسـتعامری )بریتانیـا و روسـیه تـزاری( واقع شـده بود و 

ازآنجایی کـه دولـت فرومانده در افغانسـتان حاکم بود، 

دخالـت قدرت هـای بـزرگ و همسـایه در افغانسـتان 

یـک امـر معمول بـود. حـکام افغانـی برای فائـق آمدن 

بر رقبای داخلی خود گاهی در دامان روسـیه و گاهی 

در دامـان بریتانیـا می لولیدنـد و حتـی در برخی موارد 

ماننـد امیـر عبدالرحـامن خـان بـرای تحکیـم قـدرت 

وابسـتگی می منودنـد.  ابـراز  آن هـا  هـردوی  بـه  خـود 

 1919 در  افغانسـتان  نوگـرای  پادشـاه  امان اللـه 

اسـتقالل کامـل افغانسـتان را اعـالن منـود. بـا توجـه 

امان اللـه،  نـوع نگـرش سیاسـی  و  بـه رشایـط زمانـی 

صاحـب  وی  دوران  در  بـار  اولیـن  بـرای  افغانسـتان 

قانـون اساسـی شـد کـه برخـی حقـوق شـهروندی در 

آن بیـان شـده بـود امـا در واقعیـت امـر قانون اساسـی 

افغانسـتان در زمـان امان اللـه کمـر به قانون اساسـی 

بـه مفهـوم امـروزی می منـود بلکـه بیشـر بـه فرمایـش 

نامـه شـباهت داشـت که در آن شـاه متامـی اختیارات 

مختـص  خـود  بـه  را  تقنینـی(  و  اجرایـی  )قضایـی، 

دسـت  کار  امان اللـه  افراطـی  نوگرایـی  بـود.  منـوده 

وی داد و زمینه هـای سـقوط وی را فراهـم منـود کـه 

در ایـن راسـتا عوامل داخلـی و خارجی دخیـل بودند. 

فسـاد اداری، تحجـر مذهبـی، خوش خدمتی نیروهای 

مخالـف بـه بیگانـگان و عدم توانایـی الزم برای اجرایی 

دالیـل  مهم تریـن  از  توسـعه طلبانه  اهـداف  کـردن 

داخلـی بودنـد کـه در تضعیف و سـقوط نظام سیاسـی 

نقـش  خـان  امان اللـه  امیـر  زمـان  در  افغانسـتان 

کلیـدی داشـتند. عوامـل بیرونـی مانند دخالـت مکرر 

بریتانیـای کبیـر بـرای حفـظ منافـع خـود در شـبه قاره 

خـان،  امان اللـه  گذشـته  اعـامل  از  انتقـام  هنـد، 

افغانسـتان  حـوادث  قبـال  در  بلشـویک ها  مامشـات 

امان اللـه خـان  از مهم تریـن عوامـل خارجـی سـقوط 

 ، مهـم  معیار هـای  از  یکـی  کشـور  اداره  تدبیـر 

بـرای کارآمـدی نظـام سیاسـی و حکومـت داری خوب 

قابـل محاسـبه اسـت. در وضعیـت کنونی که چالشـها 

وگرفتاریهـای مضاعـف دامنگیـر کشـورگردیده دولـت 

مـردان در فکـر مدیریـت صحیـح کشـور نیـز باشـند. 

غفلـت از اداره و نظـم عمومیمیتوانـد. منافـع عمومیـو 

و  صلـح  مسـاله  امـروزه  منایـد.  ضایـع  را  عامـه  رفـاه 

توجهـات عمومیـرا در صـدر  انتخاباتـی  کمپاین هـای 

امـور بـه خـود اختصـاص داده اسـت. تنظیـم امـور ات 

بـی  مـورد  مختلـف  بخش هـای  در  والیـات  و  شـهری 

توجهـی قـرار میگیـرد. بر خـورد منصفانـه و تصمیامت 

عاقالنـه نسـبت به اداره کشـور میتواند امیـد به زندگی 

و رفـاه عامـه را بـرای جامعـه به ارمغـان آورد. با تأمل در 

فضـای سیاسـی و اجتامعـی امـروز، چنیـن مینامیانـد 

در  را  خـود  زندگـی  رونـد  خـود  نوبـه  بـه  کـه هرکـس 

گذرانـدن عمـر خـود جسـتجو می کننـد. روح امیـد و 

آرزو جوهـره اش رنـگ باختـه اسـت. در ایـن نوشـتار 

می خواهـم ایـن نکتـه را یـادآور شـوم کـه آیـا بجایـی 

رسـیده ایـم کـه باید منتظـر فردای باشـیم کـه تاکنون 

معلـوم نیسـت در فرداهـا چـه اتفاقاتـی خواهـد افتـاد. 

تدبیـر امـور در رشایط کنونی بسـیار سـخت اما ممکن 

اسـت. از هـر کوچـه و پس کوچه های شـهر که بگذریم 

بـی نظمـی و کار هـای نامتـام و ناقـص به وضـوح دیده 

 . میشود

رسنوشـت  بـه  جدیـد  نـگاه  بـا  کـه  اسـت  الزم 

روشـن و آینـده مملـو از امیـد هـم دولـت مـردان و هـم 

شـهروندان بـا همـت بلنـد پروازانـه به سـاخت و سـاز و 

تنظیـم امـور زندگی جمعـی و فردی بیپردازنـد. هر روز 

بـا  منونه هـای عینـی از بـی نظمیهـا در شـهر رو بـرو 

میشـویم امـا بـدون توجه بـه الزامـات زیسـتی، از کنار 

هرنـوع بـی سـامانی بـدون هیچگونـه احسـاس تعلـق 

بـه آبادانـی محـل زندگـی، رد شـده و نظـم را جـزء از 

وظایـف شـهروندی خـود نـه دانسـته و اصطـالح رایـج 

را بـه ذهـن و لسـان خـود جـاری سـاخته ایم کـه اینجا 

افغانسـتان اسـت!! ایـن گونـه فکـر کـردن شـهر و دیار 

مـارا بـا هـزاران معضـل مواجـه سـاخته اسـت. 

بـه  نظمیهـا  بـه  ایـن  از  رهایـی  بـرای  اسـت  الزم 

مناییـم: جـدی  توجـه  ذیـل  نـکات 

محـل  و  کشـور  بـه  نسـبت  شـهروند  هـر  الـف: 

زندگـی خـود نـگاه انسـانی و عمومـی مناینـد. نـگاه به 

شـهر و کشـور به عنوان خانه مشـرک همه شـهروندان 

میتوانـد نسـبت بـه امـور نـا بسـامان تغییـرات جـدی و 

اساسـی را در اعـامل و رفتـار مـا بـه وجـود آورد. یکـی 

از الزاماتـی کـه بـرای هـر شـهروند میتوانـد نسـبت بـه 

آینـده امیـد بخـش باشـد، اجسـاس تعلـق بـه منافـع 

جمعـی اسـت. فرهنـگ سـود نگـر شـخصی و فـردی 

محـور، تعلـق بـه منافـع مشـرک را تقلیـل می بخشـد. 

در کشـور مـا هرچـه مورد غفلـت جمعی قـرار می گیرد، 

زیـان در محـور  و  منافـع جمعـی اسـت. متامی سـود 

عمومی قربانـی  رفـاه  و  شـده  سـنجش  فـردی  منافـع 

منافـع فـردی قـرار میگیـرد. 

از  یکـی  نشـینی؛  شـهر  فرهنـگ  ترویـج  ب: 

معضـالت شـهری بـر گرفته از نوع فرهنگهای اسـت که 

بـر اذهـان حکمفـر ماسـت. زیسـت شـهری در کشـور 

بیشـر شـبیه بـه فرهنگ هـای قریـه و قصبـه اسـت که 

هرکـس در فکـر خرمـن و آبیـاری مزرعـه و محصـوالت 

کشـاورزی خـود انـد. الزامـات شهرنشـینی در فکـر و 

اندیشـه مـردم ما تاکنون نهادینه نشـده اسـت. ریخنت 

زبالـه در هـر جـای که بـدون جنجال احسـاس شـود ، 

جـزء کارهـای عـادی و روز مره گـی مـردم شـده اسـت. 

در صورتـی کـه اندیشـه زیسـت جمعـی بـا الزاماتی که 

دارد رعایـت گـردد، دفـع زبالـه بـا اندیشـه رضر و نفـع 

جمعـی مـورد سـاماندهی قـرار میگیـرد. در ایـن میـان 

می تـوان رسـانه های جمعـی را  نیـز در ترویـج فرهنـگ 

و  مربوطـه  مقامـات  دانسـت.  مقـر  نیشـینی  شـهر 

برعهـده  را  اصلـی  مسـؤلیت  نیـز  شـاروالی  خصوصـا 

دارد. وزارت صحت عامه در سـامان دهی نظم شـهری 

متاسـفانه با شـاروالی در تنظیامت امور شهری همکار 

دیـده منی شـود. قرارگرفـنت قصابی هـا در جاهـای که 

بـا میکروبهـای آب جویچه هـا آلـوده می گـردد، بصورت 

حیوانـات  دبـح  می گـردد.  مشـاهده  شـهر  در  فـراوان 

در سـطح شـهر باعـث آلـوده شـدن راهرو هـا و داخـل 

کـه  می رسـد  بنظـر  میـان  ایـن  در  می گـردد.  رسگهـا 

وزارت صحـت عامـه نسـبت بـه صحـت عمومی مکلـف 

اسـت کـه ذبـح حیوانات در چنیـن فضاهـای را ممنوع 

اعـالن منـوده و بـا متخلفـان برخـورد قاطـع مناینـد. 

بـه توجهـی مقامـات مذکـور در ترویـج فرهنـگ تخلـف 

بسـیار قابـل نوجه اسـت.

قابـل  نکتـه  ایـن  گرچنـد  وظیفـوی؛  غفلـت  ج: 

اهمیـت کـه  بـر قـراری نظـم اجتامعـی ماننـد رسگ 

دوطرفـه اسـت کـه در یـگ جهـت مـردم و در جهـت 

دیگـر مسـؤلین قراردارنـد. قبـال ذکرشـد کـه مسـؤلین 

محـوری  نقـش  دارای  شـهری  نظـم  فرهنـگ  درویـج 

اسـت. تخلفـات کـه در فضـای زندگـی مـردم مالحظـه 

میگـردد ناشـی از غفلـت وظیفـوی مقامـات و مراجـع 

ذیربـط نیـز میباشـد. از این میان میتـوان به مهمرین 

آنهـا اشـاره منـود:

1-  تقصیـر بـه گـردن نهـاد غیـر مربـوط و فـرار از 

انجـام مسـؤلیت؛  تـا زمانیکـه تخلفـات در مـالء عـام 

مشـاهده نشـده، هیـچ اداره ای در جهـت پیشـگیری 

از وقـوع تخلـف خـودرا مسـؤل منی داننـد. امـا بعـد از 

وقـوع تخلفـات انجـام شـده تـالش می کننـد کـه نهـاد 

غیـر مربـوط را مقـر قلمـداد منـوده و خـودرا مـرا از 

هـر گونـه تقصیـر جلوه دهنـد. در واقـع ایـن کار،  فرار 

از انجـام مسـؤلیت اسـت. 

2- کمبـود امکانـات؛ در بعضـی از مـوارد ممکـن 

اسـت کـه کمبود امکانات رفاه شـهری سـبب بـه وجود 

آمـدن معضـالت شـهری گـردد. اما مدیـر توانـا میتواند 

بـا کمریـن امکانـات بیشـرین رفـاه را فراهـم منایـد. 

بـا مطالعـه در سـاختار اداری کشـور می تـوان بـه عدم 

تـوازن تقسـیم و اختصـاص امکانـات ادارات در جهـت 

اسـتفاده بهینـه از آنهـا اشـاره منـود. تقـرری و ایجـاد 

تشـکیالت غیـر رضوری میتوانـد خالء فقـدان امکانات 

را بـه حـد اقـل کاهـش دهد. اتـالف امکانـات در موارد 

رفـاه جمعـی  کـه  اسـت  گردیـده  غیـر رضوری سـبب 

یابد. کاهـش 

در  نگـری؛ سـاخت وسـاز های شـهر ها  آینـده  د: 

انجـام  بعـد  نسـل های  بـه  توجـه  بـدون  کـه  صورتـی 

مشـکالت  بعـد  نسـل های  زندگـی  بـرای  بی¬گیـرد، 

وزارت  داشـت.  خواهـد  پـی  در  را  قابـل جـران  غیـر 

در  اراضـی  اداره  و همچنیـن  سـازی  شـهر  و  مسـکن 

رشوع پالن هـای شـهری بایـد بـه همـه لـوازم زندگـی 

شـهری مـردم از قبیـل راه هـای مواصالتـی، آب صحی 

مـورد مـرف، فضای سـبز، شـفاخانه، مکاتـب، تفریح 

گاه هـا و اماکـن ورزشـی توجه جـدی منایند. بـا مطاله 

به سـاختهای شـهری امـروز مالحظه میگـردد که برای 

تنفـس و تفریـح حداقلی امکاناتی درنظر گرفته نشـده 

اسـت. در بعضـی از مـوارد خیلـی اندکـی هـم کـه باید 

بـرای تفریـح اسـتفاده گـردد محلی برای گشـت و گزار 

معتـادان گردیـده اسـت. 

در رشایـط فعلـی بنظـر میرسـد اینکـه بـی خیالی 

نسـبت بـه امـورات جمعی چه از ناحیه مسـؤلین و یا از 

طـرف مـردم ، رض هـای غیر قابـل جرانی را بـر زندگی 

ادامـه  در صـورت  اسـت.  تحمیـل منـوده  مـا  جمعـی 

چنیـن وضعیتـی منافـع عمومیـو رفاه جمعی بـا بحران 

ایـن رشایـط  از  بـرای رهایـی  مواجـه خواهـد گشـت. 

خطـر نـاک هـم مسـؤلین وهـم شـهروندان مکلـف بـه 

رعایـت انجـام وظایف و الزامات شـهروندی می باشـند.

محسـوب می شـوند. پـس از سـقوط امان اللـه خـان، 

بـه قـدرت رسـیدن حبیب اللـه کلکانـی زمینـه گـذار به 

دوران اسـتبداد نـادر خـان را فراهـم منـود. حبیب الله 

نـه دانـش سیاسـی الزم را داشـت و نـه قـرار بـود وی 

در افغانسـتان حکومـت منایـد و ازایـن رو حکومـت وی 

بسـیار کوتـاه و بـا تبعـات ویرانگـر بـود. دومیـن قانـون 

اساسـی افغانسـتان در زمـان محمـد نادرشـاه که یکی 

از خوفناک تریـن حـکام افغانی به شـامر می رود، وضع 

شـد و ایـن قانـون اساسـی بـه لحـاظ محتوایـی خیلی 

بـود و حتـی  امان اللـه خـان  از قانـون اساسـی  بدتـر 

می تـوان گفـت که این قانون اساسـی اسـمی بود و هر 

آنچـه را شـاه اراده می منـود هـامن امـر خـودش قانون 

اساسـی بود. دهه شـصت میـالدی در اوج جنگ رسد، 

افغانسـتان مخصوصـاً شـهرها تـا حـدودی تغییریافتـه 

بـود و طبقـه متوسـط و کسـبه کار شـکل گرفته بـود که  

بـرای آرام نگه داشـنت ایـن طبقـه، قانون اساسـی عر 

نـادر خـان به هیچ عنـوان قابل قبـول نبـود و از جانـب 

موضـوع  ایـن  بـر  نیـز  بین املللـی  فشـارهای  دیگـر 

سـال  در  شـد  مجبـور  شـاه  ظاهـر  و  بـود  افزون شـده 

1964 قانون اساسـی جدید را در افغانسـتان روی کار 

بیـاورد کـه نسـبت بـه دو قانـون اساسـی گذشـته بهر 

بـود و صالحیت هـای طبقـه حاکـم محـدود و امـکان 

دسرسـی بـه حقوق شـهروندی تا حدودی فراهم شـده 

در  دهـه  یـک  بـه  نزدیـک  اساسـی  قانـون  ایـن  بـود. 

افغانسـتان نافـذ بـود و گروه های بیـرون از طبقه حاکم 

امـکان دسـت یازیـدن بـه سیاسـت و حکومـت داری را 

پیـدا منـوده بودنـد اما این امـر از طرف برخـی اعضای 

طبقـه حاکـم مخصوصـاً محمد داوود خـان، پرسعموی 

شـاه سـابق افغانسـتان قبول نشـد و وی طـی کودتای 

سـفید در سـال 1973 قدرت سیاسـی را قبضه منود و 

قانون اساسـی 1964 منسـوخ اعالن شـد و سـه سـال 

بعـد قانـون اساسـی جدید برای افغانسـتان بـه ارمغان 

آمـد کـه شـبیه قانـون اساسـی نـادر خـان بـود تـا یـک 

بـود  بـر آن  قانـون اساسـی دموکراتیـک. داوود خـان 

کـه در افغانسـتان دیکتاتـوری توسـعه روی کار بیایـد. 

دیکتاتـوری  بـا  آن  پایه گـذاری  زمـان  از  افغانسـتان 

حکومـت شـده بـود امـا از توسـعه خـری نبـود و داوود 

خـان تـالش منـود توسـعه را بـا دیکتاتـوری بیامیـزد تـا 

ماننـد کشـورهای رشق آسـیا نتیجه بخـش باشـد. 

کودتـای کمونیسـتی در 1978 بـرای داوود خان 

مجـال نـداد تا اهـداف جاه طلبانه خـود را عملی مناید 

و بـا از بیـن رفـنت داوود خـان، قانـون اساسـی وی نیز 

منسـوخ شـد. کمونیسـت های افغانسـتان هامن طوری 

کـه در سـایر بخش هـا افـراط را در پیش گرفتـه بودنـد، 

و  کردنـد  چنیـن  نیـز  اساسـی  قانـون  وضـع  امـر  در 

بـا روش غیـر دموکراتیـک قانـون اساسـی خویـش را 

عرضـه منودنـد که کمـر مورد اقبـال توده جامعـه قرار 

گرفـت. محمـد نجیـب اللـه آخریـن حاکم کمونیسـتی 

پیـش  را در  تـا روش  تـالش منـود  بسـیار  افغانسـتان 

بگیـرد تـا ازیک طـرف مـورد توبیـخ مسـکو قـرار نگیـرد 

و از طـرف دیگـر قـادر بـه جـذب مخالفـان خـود  مانند 

مجاهدیـن شـود. قانون اساسـی کـه در زمان وی وضع 

شـد، کمـی بهر از قانون اساسـی حکومـت ترکی بود. 

بـا از بیـن رفـنت نظـام سیاسـی کمونیسـتی، آخریـن 

قانـون اساسـی ایـن رژیـم نیـز از بین رفـت. مجاهدین 

در 1992 زمانـی قـدرت سیاسـی را تـرف منودنـد، 

بـرای اداره بهر کشـور بر آن شـدند که قانون اساسـی 

شـبیه منشـور مدینه یا دسـت کم شـبیه قانون اساسـی 

حکومـت  باشـند.  داشـته  اسـالمی  دیگـر  کشـورهای 

ربانـی تـالش منـود قانـون اساسـی داشـته باشـد کـه 

هـم اسـالمی باشـد و هـم مـورد تائیـد سـایر جناح هـا 

قـرار بگیـرد. ازآنجایی کـه اختالفـات میـان مجاهدیـن 

عمیـق بـود، ایـن قانـون اساسـی پیشـنهادی در حـد 

یـک پیشـنهاد باقـی مانـد و هرگـز تصویـب نشـد. در 

بـه  افغانسـتان  اسـالمی  وحـدت  حـزب  دوران  ایـن 

رهـری عبدالعلـی مـزاری پیش نویـس قانـون اساسـی 

را ارائـه کـرد کـه در آن نظـام سیاسـی فـدرال در نظـر 

گرفتـه شـد بـود اما ایـن پیش نویـس نیز از طرف سـایر 

گروه هـای جهـادی مـورد تائیـد قـرار نگرفـت. زمانـی 

نـود  دهـه  اواسـط  در  طالبـان  تروریسـتی  رژیـم  کـه 

بخش هـای عمـده افغانسـتان را تـرف منـود، دیگـر 

خـری از قانـون اساسـی و حکومـت داری مبتنـی بـر 

بـر  آن هـا  مـرز  و  بی حـد  بلکـه خشـونت  نبـود  قانـون 

رسنوشـت میلیون هـا انسـان افغانـی حاکـم شـده بود. 

آن هـا به ظاهـر بـر اسـاس رشیعـت اسـالمی حکومـت 

موجـب  آن هـا  خشـونت ورزی  درواقـع  امـا  می کردنـد 

آرامـش در نقـاط تحـت حکومـت آن هـا شـده بـود. 

وقـوع حادثـه تروریسـتی یازدهـم سـپتامر 2001 

سیاسـی-معنوی  حامیـت  و  القاعـده  طراحـی  بـا  کـه 

طالبـان  رخ داد، پیامـد مهـم را در برداشـت کـه هامنـا 

لشـکر کشـی آمریکا و متحدان غربی آن به افغانسـتان، 

طراحـی و نظـام سیاسـی جدیـد در کشـور بـود. نظـام 

سیاسـی جدید افغانستان بر اسـاس توافقات بن دارای 

قانون اساسـی شـد که نسـبت به سـایر قوانین اساسـی 

شـهروند  و  دموکراتیـک  به مراتـب  افغانسـتان  گذشـته 

محـور بـوده اسـت اما چالش هـای اساسـی در آن نهفته 

اسـت. قانـون اساسـی افغانسـتان کـه در سـال 2004 

قانـون اساسـی کشـور  بـه تصویـب رسـید، هشـتمین 

طالبـان،  بـا  آمریـکا  مصالحـه  موضـوع  امـروزه  اسـت. 

آینـده ایـن قانـون اساسـی را تـا حدودی بـا ابهـام روبرو 

منـوده اسـت. قانون اساسـی فعلـی افغانسـتان ازجمله 

مهم تریـن دسـتاورد نظـام سیاسـی جدیـد افغانسـتان 

محسـوب می شـود زیـرا ایـن قانـون اساسـی بـه لحـاظ 

بـا رشایـط زمانـی  محتوایـی شـهروند محـور، مناسـب 

جامعه بین املللی و مناسـب ترین مکانیسـم بـرای اداره 

سیاسـی کشـور شناخته شـده اسـت هرچنـد در برخـی 

مـوارد ایرادهـای جـدی بـر آن وارد اسـت. 

بـا توجـه بـه تاریـخ سیاسـی افغانسـتان در قـرن 

و  افغانسـتان  سیاسـی  نظـام  در  دگردیسـی  بیسـتم، 

تعویـض قوانیـن اساسـی کشـور زاده دو موضـوع مهـم 

بـوده اسـت. دخالـت قدرت هـای بیرونـی و بوالهوسـی 

عوامـل  عمده تریـن  از  کشـور  سیاسـی  رهـران 

دگردیسـی در نظام و قانون اساسـی کشور بوده است. 

اکنون که در آسـتانه صدسـالگی اسـتقالل کشـور قرار 

داریـم، بـا توجه بـه مذاکرات آمریـکا با طالبـان، تالش 

اهدافشـان  بـه  دسـت یابی  بـرای  منطقـه  قدرت هـای 

در افغانسـتان و تقـالی رهـران سیاسـی کشـور بـرای 

دسـت یابی بـه اهـداف خصوصـی و فـدا سـازی منافع 

جمعـی، آینـده نظـام سیاسـی و قانون اساسـی کشـور 

قابـل پیش بینـی نیسـت و بـا دسـت کاری بـه ایـن دو 

مهـم امـکان عقب گـرد در توسـعه سیاسـی افغانسـتان 

بسـیار جـدی خواهـد بـود.

  محمد سالم ناجی

دمرییت کشور 

 در شرایـط خاص

دگردیسی در نظام سیاسی افغانستان پس از استقالل؛ 
هشت قانون اساسی در یک قرن

سال چهاردهم  شماره  3809  شنبه   26 اسد  1398 17 اگست 2019
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دوایـن جانسـون بـه همراه دنی گارسـیا تهیـه کننده یک 

رسیـال کمـدی به نـام »آخرین چاره« شـد.

بـه نقـل از ورایتی، کمپانی کوئیبی در حال سـاخت یک 

رسیـال کمدی اسـت که دواین جانسـون به عنـوان تهیه 

کننـده اجرایی در آن حضور دارد.

ایـن رسیـال کـه »آخریـن چـاره« نـام دارد، روی داسـتان 

یـک خانـواده در جزیـره پلی نـزی مترکـز می کنـد کـه بـه 

طـور ناگهانـی دچـار گردبـاد می شـود. در ایـن بیـن یک 

میلیـاردر قصـد دارد تـا ایـن منطقـه را بخـرد.

کـه  شـد  منتـر  حالـی  در  رسیـال  ایـن  سـاخت  خـر 

نـام  بـه  سـینامیی  فلـم ی  سـاخت  حـال  در  جانسـون 

»پادشـاه« بـرای کمپانـی بـرادران وارنر اسـت. او پیش از 

ایـن در انیمیشـن موانـا از کمپانـی دیزنـی صداپیشـگی 

یـک شـخصیت پلـی نـزی را انجـام داده بـود.

جانسـون و دی گارسـیا به وسـیله کمپانی سـون باکس، 

کننـدگان  تهیـه  فیشـچر  الرا  و  فیـگ  پـاول  همـراه  بـه 

کمپانـی  بـود.  خواهنـد  چـاره  آخریـن  رسیـال  اجرایـی 

سـون باکـس، در سـاخت فلـم  »رسیـع و خشـن: هابـز و 

شـاو« و همچنین دیگـر فلم  های معروف دواین جانسـون 

مثـل »جومانجـی: به جنگل خوش آمدیـد« و »رمپیج« نیز 

همـکاری داشـته اسـت. ایـن کمپانـی همچنیـن رسیال 

»فوتبالیسـت ها« و »پیدا کردن عدالت« را سـاخته است.

توسـط  کـه  گـذاری  رسمایـه  میلیـارد  یـک  از  بیـش  بـا 

کمپانـی دیزنـی  و دیگـر رشکت هـا انجام شـده، کوئیبی 

ایـن رسیـال را بـرای انتشـار در بهـار ۲۰۲۰ تنظیم کرده 

است.

جشـنواره فلم  سـارایوو ۲۰۱۹ قلب افتخاری   

خـود را بـه ایزابـل هوپـر بازیگـر فرانسـوی اهـدا می کند.

بـا  فرانسـوی  بازیگـر  ایزابـل هوپـر  ورایتـی،  از  نقـل  بـه 

دریافت قلب افتخاری جشـنواره بیسـت و پنجم سـارایوو 

بـرای مشـارکت فوق العـاده اش در هـر سـینام، تجلیـل 

می شـود.

هوپـر ایـن جایـزه را ۱۸ اگسـت دریافـت می کنـد. هامن 

روز فلـم  فرانسـوی »بینوایـان« نیـز به در این جشـنواره به 

درمی آید. منایـش 

هوپـر همچنیـن یک مسـر کالس نیز در روز ۱۸ اگسـت 

بـازی  آن  در  کـه  فلـم ی  جدیدتریـن  و  می کنـد  برگـزار 

کـرده بـا عنـوان »فرانکی« بـه کارگردانی آیرا سـاکس ۱۷ 

اگسـت در همیـن جشـنواره اکـران خواهـد شـد.

این بازیگر پرافتخار در طول دوران حرفه ای بازیگری اش 

بـا کارگردان هـای رسشناسـی چـون میشـاییل هانکـه، 

کلـود شـابرول، ژان-لـوک گـدار، اوتـو پرمینگـر، برتـران 

تاورنیـه، برتـران بلـر و کلـر دنی همـکاری کرده اسـت. از 

چـون  فلم  هایـی  در  وی  نقش آفرینی هـای  مشـهورترین 

»معلـم پیانـو«، »مـاده سـفید«، »او« و »گرتـا« بوده اسـت.

هوپـر جوایـز متعـددی در کارنامـه دارد کـه جایـزه بفتـا 

بازیگـر  بهریـن  جایـزه  دو   ،»The lacemaker« بـرای 

جشـنواره فلـم  ونیـز بـرای »داسـتان زنـان« و »مراسـم«، 

جایـزه شـیر طالی ویـژه داوری ونیـز برای »گابریلـه« و دو 

جایـزه کـن بـرای »ویولـت« و »معلـم پیانـو« از جملـه آنهـا 

بـوده اسـت.

در فرانسـه نیـز او چنـد بار جایزه سـزار را بـرده که یک بار 

آن بـرای »او« در سـال ۲۰۱۶ بوده اسـت. او برای همین 

فلـم  موفق به کسـب جایـزه گلدن گلوب، جایزه اسـپریت 

و کسـب نامزدی اسـکار شده است.

پس از فلم  »او« وی در ۱۷ فلم  بازی کرده است.

بازیگـر »پیشـتازان فضـا« اعـالم کـرد کـه اگـر پارامونـت 

دیوانگـی  یـک  نکنـد،  همـکاری  تارانتینـو  بـا  پیکچـرز 

اسـت. محـض 

بـه نقـل از ایندی وایـر، کوئنتین تارانتینو به طور شـفاف 

اعـالم کـرد سـاخت فلـم ی از دنیـای پیشـتازان فضـا، بـا 

درجـه بزرگسـال را بـه عنـوان فلم  دهم و آخـرش در ذهن 

می پرورانـد.

یکـی از افـرادی کـه بـه تازگـی بـه ایـن موضـوع واکنـش 

مثبـت نشـان داده، کارل آبـرن اسـت.

ایـن بازیگـر بـرای نخسـتین بـار در سـال ۲۰۰۹ در ایـن 

فلـم  بـه کارگردانـی کارل مـک کای ایفـای نقـش کـرد و 

در دنباله هـای آن نیـز بـه نـام »پیشـتازان فضـا بـه سـوی 

تاریکـی« و »فراتـر از پیشـتازان فضـا« بـازی کرده بـود. او 

در مصاحبـه جدیـدی اعـالم کـرده اسـت اگـر تارانتینـو 

کارگردانـی دنبالـه ای از ایـن فلـم  سـینامیی را بـر عهـده 

بگیـرد، کمپانـی پارامونـت بسـیار خـوش شـانس خواهد 

بود.

او در ایـن بـاره گفـت: بـه نظـرم اگـر تارانتینـو ایـن فلـم  

را بسـازد شـگفت انگیـز خواهـد شـد. او در حـال حـارض 

او  اگـر  و  انگیزتریـن فلم سـازان اسـت  از هیجـان  یکـی 

متایلـی بـه سـاخت فلـم  »پیشـتازان فضـا« نشـان دهـد، 

بسـیار دیوانگـی خواهـد بـود کـه پارامونـت پیکچـرز این 

اجـازه را بـه وی ندهـد.

گفتنـی اسـت فلم نامـه »پیشـتازان فضـا« توسـط مـارک 

اسـمیت نوشـته شـده کـه بـه خاطـر کارگردانـی فلـم  »از 

گونسـالس  آلخانـدرو  کارگردانـی  بـه  برخاسـته«  گـور 

ایناریتـو بـا بازی لئونـاردو دی کاپریو شـناخته می شـود. 

تارانتینـو اعـالم کرده بـود بعد از تورهای خـری فلم  »روز 

و روزگاری در هالیـوود« تصمیـم خواهـد گرفت که آیا فلم  

»پیشـتازان فضـا« را کارگردانـی کنـد یـا نه.

فلـم  دیگـری که گفتـه می شـود تارانتینو با آن بـه کارنامه 

کارگردانـی خـود پایـان مـی دهـد، سـومین دنبالـه »بیل 

را بکـش« اسـت. اخیـراً گفته شـده بود کـه او متایل دارد 

آخریـن فلـم  خود را در ژانر وحشـت بسـازد.

ایزابل هوپر قلب سارایوو را دریافت 
می کند

همکاری نکردن با تارانتینو دیوانگی 
محض است

سال چهاردهم  شماره  3809  شنبه   26 اسد  1398 17 اگست 2019

رسشـناس  نوازنـده   و  کمدیـن  فلم  نامه نویـس،  کارگـردان،  آلـن  وودی 

آمریکایـی 

فلـم  سـینامیی »یـک روز بارانـی در نیویـورک« وودی آلـن، در کشـور هنگ 

کنـگ هم اکـران می شـود.

بـه نقـل از ورایتـی، »یـک روز بارانـی در نیویـورک« فلـم  جدیـد وودی آلـن 

در مـاه اکتـر در هنـگ کنـگ اکران می شـود. بـا اعالم سـایت های چینی 

انتظـار مـی رود سـه فلـم  بـه همـراه یک فلـم  دیگـر از کشـور چیـن، در این 

مـاه اکـران شـوند، امـا تاریـخ دقیقی بـرای آن اعالم نشـده اسـت.

فلـم  رمانتیـک و کمـدی »یـک روز بارانـی در نیویـورک« که توسـط کمپانی 

آمـازون بـرای اکـران در آمریـکا توقیـف شـده بود، سـتارگانی مثـل تیموتی 

شـاالمی، ال فانینـگ، سـلنا گومـز و جـود الو را در خـود می بیند. سـاخت 

ایـن فلـم  در سـال ۲۰۱۷ آغـاز شـد و سـال گذشـته بـه پایـان رسـید. ایـن 

فلـم  در هنـگ کنـگ توسـط گلـدن سـین توزیع خواهد شـد.

کمپانـی آمـازون ایـن فلـم  را بـه دلیـل بـه وجـود آمـدن جنبـش »مـن هـم« 

و مانـور دادن روی اتهـام غیراخالقـی وودی آلـن، بایگانـی و از اکـران آن 

جلوگیـری کـرد.

آلـن بـه خاطـر این کار از کمپانی آمازون شـکایت کرد و خواسـتار خسـارت 

۶۸ میلیـون دالـری شـد. او معتقـد بود یک طرفه فسـخ کردن ایـن قرارداد 

غیـر قانونـی اسـت. در مـاه آوریـل هـم آمـازون بـرای خامتـه دادن بـه ایـن 

مشـکالت حقـوق ایـن فلم  را بـه خـود وودی آلن واگـذار کرد.
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زهـرا غنـدور بازیگر فلم  سـینامیی »بغداد در سـایه من« مسـتند زندگی 

هانـا ادوارد، مبـارز حقـوق بـری در زمـان حکومـت صـدام حسـین را 

می سـازد.

بـه نقـل از ورایتـی، زهـرا غنـدور بازیگـر فلم  سـینامیی »بغداد در سـایه 

مـن« کـه در جشـنواره فلـم  لوکارنـو به منایش گذاشـته شـد، اولین فلم  

مسـتند بلنـد خـود را در رابطـه بـا یـک زن حامـی حقوق بـر در عراق 

خواهد سـاخت.

ایـن فلـم  داسـتان هانـا ادوارد را روایـت می کنـد کـه قهرمـان شـجاع 

حقـوق بـری عـراق در دهـه ۶۰ میـالدی محسـوب می شـود. ادوارد 

در زمـان حکومـت دیکتاتـوری صـدام حسـین بعـد از مبـارزه بـا سـوء 

اسـتفاده های حقـوق بـری مجبـور شـد از ایـن کشـور فـرار کنـد. او 

در سـال ۲۰۰۳ بـه ایـن کشـور بازگشـت و تاکنون به عنوان موسـس و 

رئیـس موسسـه که یک موسسـه حقوق بری اسـت، فعالیـت می کند.

ایـن بازیگـر عراقـی در این بـاره می گوید:تصمیـم گرفتم کـه اولین فلم  

مسـتقلم را  در مـورد چیـزی کـه بـه شـدت بـه آن عقیـده دارم بسـازم. 

الهـام  مـن  بـه  کـه سـال ها  کـردم  انتخـاب  را  زنـی  دلیـل  بـه همیـن 

می بخشـید.

ایـن مسـتند بـر روی ادوارد مترکـز می کند که هم اکنـون در حدود ۷۰ 

سـال سـن دارد. او در طـول عمـر، مدت هـا بـرای حقـوق بـر و حقوق 

زنـان مبـارزه کـرد؛ فلم بـرداری ایـن پـروژه در بغـداد، بـره، کردسـتان 

عـراق، دمشـق، بیـروت، برلیـن و مسـکو انجام خواهد شـد.

زهـرا غنـدور در مـورد ایـن پـروژه گفـت: چیـزی کـه مـی خواهـم بـه 

منایـش بگـذارم ایـن اسـت، هانا زنی اسـت کـه همه می داننـد او راجع 

بـه چـه چیـزی صحبـت می کنـد، امـا آن هـا منی داننـد کـه او واقعا چه 

کسـی اسـت ولـی بـرای عراقی ها مهم اسـت کـه داسـتان او را بدانند.

در فلـم  »بغـداد در سـایه مـن« غنـدور نقـش زن عراقی را بـازی می کند 

کـه قصـد دارد زندگـی جدیدی را در شـهر لنـدن آغاز کند.

»عالءالدین«دنبالهدارمیشودداستانزنمبارزعراقیدرحکومتصدامحسینمستندمیشود
یکـی از دسـت اندرکاران سـاخت »عالء الدیـن« آشـکار کـرد کـه دیزنـی 

بـه سـاخت دنبالـه ایـن فلـم  فکـر می کند.

بـه نقـل از گیزمـودو، موفقیت قسـمت اول فلـم  جدیـد »عالءالدین« که 

به صورت الیواکشـن و با اقتباس از انیمیشـن آن سـاخته شـد، موجب 

شـده تـا دیزنی به سـاخت فلـم  بعدی آن فکـر کند.

دن لیـن تهیـه کننـده ایـن فلـم  در گفت وگویـی جدیـد اعـالم کـرده 

تـا دنبالـه »عالءالدیـن« را بسـازد. دیزنـی قصـد دارد 

وی گفتـه اسـت هـم عالقـه خـود مـا و هـم توجـه مـردم کـه چنـد برابـر 

تصـور مـا بـود و نامه هـا و درخواسـت های طرفـداران موجـب شـده کـه 

فکـر کنیـم بایـد بـه سـاخت فلـم  »بازگشـت جعفـر« فکـر کنیـم.    

البتـه وی افـزوده اسـت کـه هنـوز مسـئوالن دارنـد فکـر مـی کننـد تـا 

مـورد  کـه  شـخصیت ها  ایـن  بازگردانـدن  بـرای  راه  بهریـن  ببیننـد 

اسـتقبال مـردم قـرار گرفتنـد کـدام اسـت.

»عالءالدیـن« بـه کارگردانـی گای ریچـی سـاخته شـد و عنـوان دومین 

الیـو اکشـن پرفـروش دیزنـی را از آن خـود کـرد.

ایـن در حالـی اسـت کـه فلـم  »عالءالدین« با پایانـی باز به پایان رسـید 

و سـازندگان فلـم  بعـدی می تواننـد ادامه هـای متعـددی بـرای آن در 

نظـر بگیرند.

»عالءالدیـن ۲: بازگشـت جعفـر« انیمیشـنی از والـت دیزنـی محصـول 

سـال ۱۹۹۴ اسـت. ایـن فلـم  دنبالـه انیمیشـن »عالءالدین »اسـت که 

۲ سـال بعـد از اکـران آن سـاخته شـد. بـه دنبـال ایـن فلـم  در سـال 

۱۹۹۶ »عالءالدیـن و شـاه دزدان« سـاخته شـد.

»یک روز بارانی

 در نیویورک« 

هب هنگ کنگ رسید

ز ه ا گ چ ی ه ن و ا ز ش

م ر ی ق ف ی ر ظ ذ ص ط ک

ح ع ص س پ ه ر ت ه د ژ ر

ا ر و آ ب ج ا ه ل ی ت خ

ز ف ف ر ن ر د ا ا ا ف ن

م ا ی گ ش ن ی ب ژ گ ا د

ز ت ه ح ک ل ا ق چ م ی خ

م ل ح آ ق ن ب غ ژ ی ض ه

ه ا و خ د و خ ث م م ث ی

ژ ل ث ژ ل ل ا ب و ر پ ا

ا ذ ف گ ز ب گ ی ک ت ا ن

و آ د غ ت ی ل و ف ط ظ ک

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 22  کلمه: عالی 

ا
مت

ح ک

ی ب

دولت ـ دول ـ دل ـ دعوا 
ـ دعوت ـ دو ـ دوا ـ عدل 
ـ عادلـ  عدالتـ  عدولـ  
دعاـ  شدتـ  شادـ  داشـ  

دوشـ  عادتـ  عدو.

آکنده ـ ارمغان ـ باند ـ پروبــال ـ ترمیمگاه ـ ثابت ـ جاهلیت ـ چیره ـ 
حشرات ـ خودخواه ـ دالیل ـ ذاللت ـ رهبریت ـ زمزمه ـ ژاله ـ سپهر ـ 
شــکرخند ـ صوفیه ـ ضیافت ـ طفولیت ـ ظریف ـ عرفات ـ غزل ـ فقیر 

ـ قبول ـ کنایه ـ گنج ـ لگد ـ مزاحم ـ نوازش ـ واژه ـ هیچگاه ـ یکتا.

ثور
رئیس تان ممکن اســت به دلیل تمام نکردن وظایف تان از شما عصبی 
شود. فضای زندگی عاطفی تان بسیار پر تنش است و نسبت به چند روز 
گذشته بدتر شده است. عصبانی نشوید! با آرامش و صمیمیت، در نهایت 

می توانید بر تمام سختی ها غلبه کنید.

جوزا
حوادث غیر منتظره ای تا قبل از ظهر رخ می دهد، که مانع از این می شود 
که برنامه های تان را حفظ کنید. زمان خوبی برای پیوستن به کسب و کار 
جدید نمی باشــد. امروز، هر گونه مشارکت به مشکل بر می خورد. توصیه 

های افراد باتجربه را در نظر بگیرید.

سرطان
ممکن است به یک جلسه مهم دیر برسید و یا معامالت تجاری پرسودی 
را از دســت بدهید. مواظب خودتان باشید! مســتعد مشکالت سالمتی 

هستید. احتماال بخواهید بیشتر استراحت کنید.

اسد
در طول صبح ممکن است اخبار بدی را از سمت بستگان دریافت کنید، 
و احتماال تمام برنامه های تان تغییر کند. احتماال مجبور شوید که هزینه 
های سنگینی را پرداخت کنید. زمانیکه نیاز دارید بدون تامل از دوستان 

تان کمک بگیرید.

سنبله
ممکن است ناراحت و بسیار عصبی باشید زیرا کسب و کارتان با شکست 
مواجه شده اید. این مشکالت را وارد خانواده نکنید. شریک عاطفی تان با 
توصیه های مفید به شما کمک خواهد کرد. باید آرام باشید و با دوستان 

تان ارتباط برقرار کنید.

حمل
ممکن اســت ورشکست شوید و یا مقدار زیادی پول از دست بدهید. اگر 
آرامش خود را کنترل نکنید، با همکاران و شــریک عاطفی تان به شدت 
دعوا خواهید کرد. بهترین کار این اســت که با شریک عاطفی تان بحث 

نکنید.

میزان
ممکن است کارهای شــریک عاطفی تان را درک نکنید و دعوا کنید. 
باید به آرامی صحبت کنید، وگرنه به رابطه تان آسیب خواهید رساند. 
یکی از دوســتان خانوادگی را در طول شب مالقات می کنید و کمک 

می کند بر سختی ها غلبه کنید.

عقرب
باید مســافرت هایی که برای امروز برنامه ریــزی کرده اید را به زمان 
دیگری موکول کنید. حوادث غیــر منتظره ای رخ خواهد داد. ممکن 
اســت متوجه شوید یکی از بستگان تصادف کرده است. شما و شریک 

عاطفی تان مجبور می شوید که چندین کار را با هم انجام دهید. 

قوس
در طول صبح، همکاران تان ممکن است شما را ناراحت کنند و با شما 
سازگار نباشند. باید احتیاط کنید، زیرا ناگهانی کارها را انجام می دهید. 

امروز بعد از ظهر مقدار زیادی پول دریافت می کنید.

جدی
در طول صبح ممکن اســت متوجه شــوید که شخصی به طور جدی 
بیمار شده اســت. احتماال مجبور باشد که چندین کار را با هم انجام 
دهید. امروز بعد از ظهر، یکی از بســتگان ســالمند با توصیه هایی به 

شما کمک می کند که بر احساسات مختلط تان غلبه کنید.

دلو
ممکن است مهمان هایی خارج از شهر داشته باشید. برنامه های امروز 
تان تغییر خواهد کــرد. اگر مهمان ها نیاز به کمک دارند، باید به آن 
ها کمک کنید. در طول شــب یکی از دوستان خانوادگی ممکن است 

اخبار ناخوشایندی برای شما داشته باشد.

حوت
به نظر می رســد که مصمم هستید تا مشکالت مالی تان را حل کنید 
که مدت هاســت شــما را ناراحت کرده بود. اگر فرصتی داشتید تا به 
یک مشارکت کاری وارد شوید، باید بدون تامل این کار را انجام دهید. 
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 ۲۴ ظـرف  هنـد  ارتـش  حملـه   -1 ص  از  ادامـه 

نفـر رسـیده  بـه شـش  سـاعت گذشـته مجموعـا 

اسـت.

جـرال آصـف غفـور، سـخنگوی ارتـش پاکسـتان 

پسـت  یـک  انتشـار  بـا  آگسـت   ۱۶ جمعـه  روز 

توییـری خرب کشـته شـدن یـک رسبـاز دیگر این 

آمریکایـی فلسـطینی تبار، اجـازه دارد بـرای دیـدار بـا بسـتگانش 

در کرانـه باخـری رود اردن بـه ایـن کشـور سـفر کند.

مجلـس  مناینـده  و  دموکـرات  حـزب  عضـو  طلیـب  رشـیده 

از  پـس  اسـت. طلیـب  میشـیگان  ایالـت  از  آمریـکا  مناینـدگان 

آنکـه ارسائیـل بـا سـفر او و الهـان عمـر، مناینـده سـومالیایی تبار 

مجلـس، مخالفـت کـرد، تقاضایـی بـرای یک "سـفر شـخصی" به 

وزارت کشـور ارسائیـل می گویـد بـر خـاف اعـام قبلـی، یکـی از 

دو مناینـده دموکـرات مجلـس آمریـکا اجـازه دارد وارد این کشـور 

دو  ایـن  سـفر  بـا  قبـل  روز  یـک  ارسائیـل  خارجـه  وزارت  شـود. 

سیاسـتمدار آمریکایـی مخالفـت کـرده بـود.

خربگـزاری آملـان روز جمعـه ۱۶ آگسـت )۲۵ اسـد( بـه نقـل از 

وزارت کشـور ارسائیـل اعـام کرد که رشـیده طلیب، سیاسـتمدار 

نزدیـک بنـدر المپـدوزا لنگـر انداخته اسـت.

اکنـون نخسـت وزیر ایتالیا، جوزپه کونته، در نامه رسگشـاده ای 

بـه وزیـر کشـور، ماتئـو سـالوینی، کـه مـن آن پنج شـنبه ۱۵ 

اسـد( در فیسـبوک منتـر شـد خـرب داده کـه  آگسـت )۲۴ 

آملـان، فرانسـه، اسـپانیا، پرتـگال، لوکزامبـورگ و رومانی برای 

پذیـرش پناهجویـان نجـات یافتـه اعـام آمادگـی کرده انـد.

وزارت کشـور  یـک سـخنگوی  از  نقـل  بـه  فرانسـه  خربگـزاری 

از پذیـرش مسـئولیت دربـاره  برلیـن  آملـان گـزارش داده کـه 

مقامـات مسـئول ارائـه کـرده بـود.

ارسائیـل علـت مخالفـت بـا سـفر ایـن دو سیاسـتمدار دموکـرات 

آمریـکا را پشـتیبانی آنهـا از یک کارزار بین املللـی عنوان کرد که 

بـا شـعار بایکـوت، خـودداری از رسمایه گـذاری و تحریـم ارسائیل 

می کنند. فعالیـت 

بـر پایـه قانونـی کـه سـال ۲۰۱۷ تصویـب شـد دولـت ارسائیـل 

ایـن  بـه  ایـن کارزار  و طرفـداران  مانـع ورود حامیـان  می توانـد 

کشـور شـود. وزارت کشـور می گویـد رشـیده طلیـب متعهد شـده 

کـه در مـدت اقامـت خـود در ارسائیـل از ایـن کارزار پشـتیبانی 

. نکند

تصمیـم روز پنج شـنبه دولـت ارسائیـل برای جلوگیری از سـفر دو 

مناینـده مسـلامن مجلـس آمریـکا بـه ایـن کشـور بـا واکنش های 

مخالـف و موافـق زیادی روبرو شـد.

نانسـی پلوسـی، رئیـس دموکـرات مجلـس مناینـدگان، تصمیـم 

ارسائیـل را "ناامید کننـده" خوانـده و از آن انتقـاد کـرده اسـت. 

اسـتنی هویـر، رئیـس اکرثیـت دموکـرات در ایـن مجلـس نیز که 

بـه تازگـی بـا هیئتـی از مناینـدگان دموکـرات از ارسائیـل بازدید 

کـرده از تل آویـو خواسـت در تصمیـم خـود در مـورد دو همکارش 

تجدیـد نظـر کنـد. الهـان عمـر، عضـو حـزب دموکـرات و مناینده 

سـومالیایی تبار از ایالـت مینه سـوتا کـه ارسائیـل بـا سـفرش بـه 

ایـن کشـور مخالفـت کرد

در  تل آویـو  پنج شـنبه  روز  تصمیـم  بـه  واکنـش  در  عمـر  الهـان 

مـورد جلوگیـری از سـفرش، ایـن اقـدام را "توهیـن بـه ارزش های 

دموکراتیـک" خوانـد و نتانیاهو را متهم کرد که تسـلیم فشـارهای 

دونالـد ترامـپ شـده اسـت. طلیـب نیـز ایـن تصمیـم را نشـانه 

ضعـف خوانـده اسـت.

ماموریـت  در  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  پولنـد 

در  آمریـکا  فرماندهـی  بـه  دریایـی  بین املللـی 

تنگـه هرمـز مشـارکت خواهـد کـرد. آمریـکا برای 

تـردد  امنیـت  تامیـن  ماموریـت  در  مشـارکت 

کشـتی های تجـاری در آب هـای خلیـج فـارس از 

اسـت. کـرده  دعـوت  کشـور   ۶۰

آملـان و فرانسـه در حال بررسـی طـرح ایجاد یک 

نیـروی اروپایـی برای تامین امنیت کشـتیرانی در 

آب های خلیج فارس هسـتند. 

اکـرث سیاسـتمداران آملـان مشـارکت این کشـور 

رد  را  آمریـکا  رهـربی  بـه  نظامـی  ائتـاف  در 

اعـام  لهسـتان  رشایطـی،  درچنیـن  کرده انـد. 

کـرده اسـت کـه حـارض بـه مشـارکت در نـاوگان 

آب هـای  در  کشـتیرانی  امنیـت  تامیـن  دریایـی 

خلیـج فـارس اسـت. ناوگانی کـه فرماندهی آن را 

دارد. برعهـده  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 

خربگزاری آملان )dpa( روز جمعه ۲۵ اسـد )۱۶ 

آگسـت( بـا انتشـار گزارشـی از ورشـو، پایتخـت 

 کوریـای شـاملی، هرگونـه گفت وگوهـای صلـح 

بـه نظـر  بـا کوریـای جنوبـی را رد کـرده اسـت. 

می رسـد کـه ایـن کار از رس عصبانیـت از رهـرب 

باشـد. کوریـای جنوبـی 

کمیتـه اتحـاد کوریـای  شـاملی بیانیـه ای منتـر 

کـرده کـه بـه نظـر می رسـد در پاسـخ بـه رئیـس 

جمهـوری کوریـای جنوبـی »مون جا-این« باشـد. 

در ایـن بیانیـه کوریـای شـاملی گفتـه کـه دیگـر 

حرفـی بـرای گفـن ندارنـد.

روز  بامـداد  در  کـه  داده  خـرب  جنوبـی  کوریـای 

)جمعه، 16 آگسـت( کوریای شـاملی دو موشـک 

آزمایـش کـرده و آنهـا را بـه آب هـای رشقـی خـود 

شـلیک کـرده اسـت. این ششـمین مـورد آزمایش 

موشـکی کوریـای شـاملی در کمـر از یـک مـاه 

است.

شـش روز پیـش هـم کوریای شـاملی دو موشـک 

جاپـان  دریـای  بـه  را  کوتـاه  بـرد  بـا  بالسـتیک 

کـرد. شـلیک 

کوریـای  موشـکی  آزمایش هـای  جدیـد  رسی 

مـاه  در  کـه  انجـام می شـود  آن  از  بعـد  شـاملی 

جمهـوری  رئیـس  بـا  کشـور  ایـن  رهـرب  ژوئـن 

آمریـکا دیـدار کردنـد و قـرار گذاشـتند کـه بـرای 

عـاری کـردن شـبه جزیره کوریـای از سـاح های 

کننـد. تـاش  هسـته ای 

گذشـته  روز  از  کـه  شـایعاتی  مطابـق  رسانجـام 

منتـر شـده بـود وینیسـیوس جونیـور بـه اردوی 

تیـم ملـی برازیـل دعـوت شـد.

تیتـه رسمربـی برازیـل دیـروز اسـامی 23 بازیکن 

بـرای  بـه عنـوان دعـوت شـده هـای سلسـائو  را 

و  کلمبیـا  مقابـل  آینـده  مـاه  دوسـتانه  بـازی  دو 

پـرو اعـام کـرد. قهرمـان کوپـا آمـه ریـکا 2019 

جـام  انتخابـی  هـای  رقابـت  در  بایـد  زودی  بـه 

بـازی  و  بـرود  میـدان  بـه  قطـر   2022 جهانـی 

هایـی تدارکاتـی را بـه منظـور آمـاده سـازی هـر 

چـه بیشـر خـود در نظـر گرفتـه اسـت.

برازیـل،  ملـی  تیـم  فهرسـت  توجـه  قابـل  نکتـه 

حضور وینیسـیوس جونیور سـتاره 19 سـاله رئال 

مادریـد اسـت. او پیـش از کوپـا آمـه ریـکا توسـط 

نایکی و فدراسـیون فوتبال برازیـل برای رومنایی 

از پیراهـن تیـم ملـی کشـورش انتخـاب شـد امـا 

در نهایـت بـا وجـود مصدومیـت نیـامر جایـی در 

فهرسـت نهایـی سلسـائو نداشـت.

شـهریور   16 تـا  دارد  را  فرصـت  ایـن  او  حـال 

برابـر کلمبیـا اولیـن بـازی ملـی خـود را تجربـه 

کنـد. وینیسـیوس در رئـال چنـدان مـورد اعتامد 

زیـدان قـرار نـدارد ولـی تیته و مـردم برازیـل به او 

اعتـامد دارنـد و بـی تـاب درخشـش او بـا پیراهن 

سلسـائو هسـتند. همچنین نیامر نیـز پس از رفع 

بـا مصدومیت آلیسـون بکـر و آدریـان، به احتامل 

زیـاد فـردا لیورپـول بایـد بـا دروازه بان سـوم خود 

مقابل سـاوتهمپتون قـرار بگیرد.

آدریـان، دروازه بـان لیورپـول در سـوپرکاپ اروپـا 

زد.  رقـم  تیمـش  و  بـرای خـود  را  رویایـی  شـبی 

برابـر  توانسـت  پنالتـی  رضبـات  در  لیورپـول 

چلسـی در سـوپرکاپ اروپـا بـه پیـروزی برسـد و 

بـربد. رس  بـاالی  را  قهرمانـی  جـام 

نقـش  آبراهـام،  تامـی  پنالتـی  مهـار  بـا  آدریـان 

اصلـی را در قهرمانـی قرمزهـا ایفـا کـرد امـا  او در 

جریـان شـادی پـس از قهرمانـی به دلیـل برخورد 

بـا یکـی از هـواداران کـه وارد زمیـن شـده بـود، 

از ناحیـه مـچ پـا مصـدوم شـده و احتـامال بـازی 

فـردا را از دسـت خواهـد داد. یورگـن کلـوپ هـم 

تاییـد  را  ایـن موضـوع  در نشسـت خـربی خـود 

کـرد؛ هرچنـد فعـا بایـد منتظـر نظـر نهایـی تیم 

پزشـکی لیورپـول مبانیـم.

مصدومیـت  و  آلیسـون  ای  هفتـه   8 دوری  بـا 

سـوم  بـان  دروازه  بـه  نوبـت  اکنـون  آدریـان، 

بـرود. میـدان  بـه  تـا  اسـت  لیورپـول 

کـرده  تاییـد  را  کشـمیر  درگیری هـای  در  کشـور 

اسـت. ارتش پاکسـتان و نیروی پلیس این کشـور 

روز پنجشـنبه ۱۵ آگسـت نیز خرب از کشـته شدن 

دو شـهروند غیرنظامی و سـه رسباز پاکسـتانی در 

منطقـه تحـت کنرل پاکسـتان  در ایالت کشـمیر 

داده بودنـد.

پولنـد، از آمادگـی آن کشـور بـرای مشـارکت در 

نـاوگان دریایـی بین املللـی به فرماندهـی آمریکا 

خـرب داده اسـت.

 ،)Jacek Czaputowicz( جاپوتوویـچ  یاجیـک 

وزیـر امور خارجه لهسـتان به خربنـگار خربگزاری 

آملـان گفتـه اسـت: »مـا می دانیـم کـه رشایـط به 

گونـه ای اسـت کـه منی تـوان نسـبت بـه آن بـی 

تفآگسـت مانـد.« 

وزیـر امـور خارجـه لهسـتان گفتـه اسـت کـه ایـن 

از  ممکـن  شـکل  هـر  بـه  دارد  آمادگـی  کشـور 

تاش هـای آمریـکا و بریتانیـا بـرای تامیـن امنیت 

کشـتیرانی در آب هـای خلیـج فـارس پشـتیبانی 

دریایـی  بین املللـی  نـاوگان  ایجـاد  کنـد. طـرح 

در پـی حملـه بـه تانکـر در بنـدر فجیـره ابتـدا از 

سـوی جـوزف اسـتانفورد، رئیـس سـتاد مشـرک 

ارتـش آمریـکا اعام شـده بود. او خواسـتار تامین 

امنیـت کشـتیرانی در تنگـه هرمـز و باب املنـدب 

بود. شـده 

کوریـای شـاملی زیـر فشـار تحریم هـای جهانـی 

اسـت کـه بـه خاطـر برنامـه هسـته ای این کشـور 

وضـع شـده اند.

را  کـه کوریـای شـاملی  آنچـه  نظـر می رسـد  بـه 

کوریـای  جمهـوری  رئیـس  سـخرانی  رنجانـده، 

جنوبـی اسـت که در آن گفته بود تا سـال ۲۰۴۵ 

دو کوریـای متحـد خواهنـد شـد. ایـن سـخرانی 

ایـراد  جاپـان  از  کوریـای  اسـتقال  سـالگرد  در 

شـده بـود.

در بیانیـه کوریـای شـاملی آمـده کـه دیگـر ایـن 

کشـور حرفـی بـرای گفـن بـه کوریـای جنوبـی 

نـدارد.

غایـب  دارد.  قـرار  فهرسـت  ایـن  در  مصدومیـت 

بـزرگ برازیـل هـم آلیسـون بکـر دروازه بـان اول 

ایـن کشـور و باشـگاه لیورپول اسـت که بـه دلیل 

مصدومیـت فعـا بـه دور از میادیـن اسـت.

بازیکنان دعوت شده به تیم ملی برازیل:

دروازه بان ها: ادرسون، ِوِورتون، ایوان

مدافعـان: دنـی آلوز، فاگر، الکس سـاندرو، ژرژ، 

مارکینیوس، تیاگو سـیلوا، میلیتائو و سـامیر

کوتینیـو،  ملـو،  آرتـور  کاسـیمیرو،  هـا:  هافبـک 

پاکتـا لـوکاس  فابینیـو،  آالن، 

مهاجـامن: برونـو هریک، داوید نـرس،  فیرمینو، 

نیامر، ریچارلیسـون و وینیسیوس

انـدی النـرگان، دروازه بـان 35 سـاله بـرای اولین 

بـار در لیـگ برتر بـه میدان خواهد رفـت و وظیفه 

خواهـد  عهـده  بـر  را  تیمـش  دروازه  از  حراسـت 

داشـت. بـه ایـن ترتیـب النرگان با سـن 35 سـال 

خواهـد  انگلیسـی  گلـر  مسـن ترین  روز،   302 و 

بـود کـه در تاریـخ لیـگ برتـر اولیـن بـازی اش را 

انجـام می دهـد.

لیورپـول بایـد در هفتـه دوم لیـگ برتـر در زمیـن 

سـاوتهمپتون بـه میـدان برود و در ایـن هفته و در 

حسـاس ترین بـازی، منچسرسـیتی باید در خانه 

بـا تاتنهام دیـدار کند.

تیراندازی سربازان هند باعث مرگ شش نفر در کشمیر شد

آمادگی پولند برای شرکت در مأموریت تأمین امنیت تنگه هرمز

کوریای شمالی: دیگر با کوریای جنوبی حرفی نداریم

 شش کشور اروپایی پناهجویان یک کشتی نجات سرگردان را می پذیرند

ورزش

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

ادن هـازارد در آسـتانه رشوع اللیـگا دیـروز در مترینـات مصـدوم شـد و بازی فـردا برابر 

سـلتا را از دسـت داد.

خـربی بدتـر از مصدومیـت ادن هـازارد برای رئالی هـا و به خصوص زیـن الدین زیدان 

در آسـتانه بازی با سـلتاویگو وجود نداشـت.

سـتاره بلجیمی که تابسـتان امسـال با انتقالی 100 میلیون یورویی از چلسـی به رئال 

پیوسـت و در متـام بـازی هـای پیش فصـل نیز حضور داشـت، دیـروز در جریان مترین 

دچـار مصدومیـت عضانـی از ناحیـه پـای چپ شـد و با تایید تیم پزشـکی، بـازی فردا 

را از دسـت خواهـد داد. تیم پزشـکی رئال مـدت زمان دوری ادن هـازارد را اعام نکرده 

ولـی گفتـه مـی شـود او سـه تـا چهار هفتـه غایـب خواهد بـود و بازی بـا سـلتا، ویارئال 

و وایادولیـد را از دسـت خواهـد داد. احتـامال او بـه اردوی تیـم ملـی بلجیـم هـم دعوت 

منی شـود.

هـازارد بـی تـاب اولیـن بـازی رسـمی خـود برای رئـال بـود اما بـرای این مهم فعـا باید 

در  او  باشـد.  انتظـار  در 

بـازی هـای پیـش فصـل 

نتوانسـت  مجمـوع  در 

پاسـخ توقعـات را بدهـد 

منایـش  منتظـر  همـه  و 

او برابـر سـلتا بودنـد کـه 

غیرمنتظـره  مصدومیتـی 

شـد. او  گریبانگیـر 

شوک به رئال؛ ادن هازارد مصدوم شد

 

رسـانده از جملـه 5 دبـل و یـک هـت تریـک.بـه گلزنـی در 7 تـای آنهـا شـده اسـت. او 14 گل بـه مثـر 

اسرائیل فقط به یک نماینده مسلمان مجلس آمریکا 
اجـازهورودمیدهـد

بـا شـامری   Open Arms پیـش کشـتی  هفتـه  دو  حـدود  از 

بـوده  یافتـه در دریـای مدیرانـه رسگـردان  نجـات  پناهجـوی 

اسـت. اکنـون آملـان و پنـج عضـو دیگـر اتحادیـه اروپـا اعـام 

آمادگـی کرده انـد بـه رسنشـینان ایـن کشـتی در کشـور خـود 

پنـاه دهنـد.

کشـتی Open Arms بـا حـدود ۱۵۰ پناهجویـی کـه نجـات 

داده از دو هفتـه پیـش تـا کنـون اجـازه پهلـو گرفـن در هیـچ 

یـک از بندرهـای اروپایـی را دریافت نکرده و بـه اجبار در آبهای 

طبـق ادعـای نریـه اکیپ عثـامن دمبلـه جدیدترین گزینـه ای بوده که پـی اس جی 

از بارسـا بـرای معاوضـه با نیامر درخواسـت کرده اسـت.

سـه شـنبه گذشـته اولیـن دور مذاکـرات پـی اس جـی وبارسـا بـرای انتقـال نیـامر بـه 

انجـام رسـید و بـدون نتیجـه نیـز پایـان یافـت. لئونـاردو مدیر ورزشـی پـی اس جی که 

مناینـده باشـگاهش در ایـن جلسـه بـود، روز گذشـته تاییـد کـرد کـه مذاکـرات بـرای 

جدایـی نیـامر هیـچ پیرفتـی نداشـته اسـت.

رسـانه هـای بارسـلونا ادعـا کـرده اند کـه پی اس جـی برای واگـذاری نیـامر دو بازیکن 

از بارسـا بعـاوه 100 میلیـون یـورو مـی خواهـد کـه یکی از آنهـا فیلیپه کوتینیو اسـت. 

گفـت و گـو هـا البته همچنان ادامـه دارد و طبق ادعای اکیپ، لئونـاردو در جدیدترین 

درخواسـت خـود از بارسـا پیشـنهاد داده تا کوتینیـو بعاوه عثامن دمبلـه در ازای نیامر 

بـه پـی اس جی منتقل شـوند. این پیشـنهاد بـه اطاع دمبلـه رسـیده و او بافاصله آن 

را رد کرده اسـت.

پـی اس جـی دوسـت دارد دمبلـه را در کنـار کیلیـان امباپـه در خط حمله خود داشـته 

باشـد. هر دو در تیم ملی فرانسـه نیز 

زوج خـط حملـه هسـتند امـا سـتاره 

امسـال  حداقـل  بارسـا  فرانسـوی 

عاقـه ای به تـرک این باشـگاه ندارد 

و بـا پاسـخ منفـی او، یـک بـار دیگـر 

مذاکـرات بارسـا وپـی اس جـی برای 

نیـامر بـه بن بسـت خـورد.

گزینه جدید PSG از بارسا برای معاوضه با نیمار

رسمی؛ وینیسیوس به تیم ملی برازیل دعوت شد

گلر سوم لیورپول در آستانه رکوردشکنی در لیگ برتر

و  منی کنـد  خالـی  شـانه  یافتـه  نجـات  پناهجویـان  وضعیـت 

دربـاره ایـن مسـئله مشـغول رایزنـی بـا کمیسـیون اروپاسـت.

از  تعـدادی  پذیـرش  بـه  حـارض  گفتـه  نیـز  اسـپانیا  دولـت 

تقسـیم  بـرای  کـه  ایـن  بـه  مـروط  بـود  پناهجویـان خواهـد 

۱۴۷ رسنشـین کشـتی نجـات، بیـن کشـورهای عضـو اتحادیـه 

"یـک راه حـل مشـرک اروپایـی" وجـود داشـته باشـد. اسـپانیا 

می گویـد اتحادیـه اروپـا بایـد بـرای مقابلـه بـا معضـل مهاجران 

غیرقانونـی بـه طـور مشـرک اقـدام کنـد.

کشـتی نجـات Open Arms متعلـق بـه یک رشکت اسـپانیایی 

اسـت و هنـوز مجـوز پهلـو گرفـن در بنـدر المپـدوزا را دریافـت 

نکـرده اسـت. از زمان قـدرت گیری ائتافی از حزب راسـتگرای 

ایتالیـا،  در  سـتاره  پنـج  جنبـش  و  سـالوینی  رهـربی  بـه  لـگا 

سیاسـت های ایـن کشـور علیه پناهجویان سـختگیرانه تر شـده 

است.

در پیامـی کـه روز پنج شـنبه در صفحـه توییـری ایـن کشـتی 

لیبـی"  "جهنـم  فراریـان  آن  رسنشـینان  شـد  منتـر  نجـات 

معرفـی شـده اند کـه از ۱۴ روز پیـش تـا کنـون بـر عرشـه ایـن 

شـناور بـه رس می برنـد بـدون ایـن کـه مـکان امنـی بـرای پیاده 

شـدن داشـته باشـند.

لیونـل مسـی غایـب بـزرگ بـازی امشـب بارسـلونا و بیلبائو 

در هفتـه اول اللیـگا خواهـد بـود. اتفاقـی کـه 10 سـال 

پیـش نیـز رخ داد.

بـه نقـل از مـارکا، امشـب در سـن مامـس بارسـا و بیلبائـو 

برگزارکننـده اولیـن بازی فصـل 20-2019 اللیگا خواهند 

بـود. غایـب بـزرگ ایـن بـازی لیونـل مسـی اسـت کـه بـه 

دلیـل مصدومیـت در اولیـن جلسـه مترینـی پیـش فصـل 

خـود، منـی توانـد بارسـا را امشـب همراهـی کنـد.

روز گذشـته ارنسـتو والـورده در نشسـت خـربی خـود تایید 

کـرد که منی خواسـته روی مسـی ریسـک کنـد و به همین 

دلیـل ترجیـح داد او را وارد فهرسـت 18 نفـره نکند.

آخریـن بـار کـه مسـی بـازی هفتـه اول بارسـا در اللیـگا را 

از دسـت داد، بـه ده سـال پیـش و آگوسـت 2009 بـر می 

گـردد. در دومیـن فصـل حضـور پـپ گواردیـوال بـه عنـوان 

مربـی بارسـا کـه ایـن تیـم بـا اسـپورتینگ خیخـون بـازی 

داشـت. زالتـان، پـدرو و بویـان کرکیـچ سـه مهاجـم آبـی 

انـاری هـا در آن بـازی بودنـد. بارسـا بـازی را بـا گل هـای 

زالتـان، بویـان و کیتـا 3-0 پیـروز شـد و در انتهـای فصـل 

نیـز باالتـر از رئـاِل پیگرینـی و رونالـدو، عنـوان قهرمانـی را 

کرد. کسـب 

مسـی در 9 بـازی قبلـی خـود در هفتـه اول اللیـگا موفـق 
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مزارشریف جالل آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

محمد امیری

 همـه سـاله بـا گـرم شـدن هـوا در فصـل تابسـتان و 

رسد شـدن هـوا در فصـل زمسـتان پرچوی هـای برق 

کابـل آغـاز می شـود. شـهروندان کابـل از ایـن بابـت 

شـکایت دارنـد و می گوینـد کـه اکـر اوقـات روز و 

یـا شـب بـرق ندارنـد. آنـان از مسـئوالن برق )برشـنا( 

می خواهنـد کـه بـه ایـن مشـکل رسـیدگی کننـد و 

غایلـه پرچـوی بـرق را پایـان دهنـد.

قـدرت اللـه در شـهر کابـل زندگی می کند و شـغلش 

خیاطـی اسـت. او می گویـد: "یگانـه مشـکل کـه مـا 

داریـم مشـکل بـرق اسـت. بـرق مـا از شـش صبـح 

می آیـد تـا 11 قبـل از چاشـت؛ بعـد از سـاعت یازده 

دیگـر بـرق نداریـم." قدرت اللـه گفـت: در زمانی که 

بـرق نباشـد مـا مجبوریـم کـه بیـکار بنشـینیم و یا از 

جرناتـور اسـتفاده کنیـم کـه در ایـن صـورت مصارف 

مـا زیـاد می شـود و رضر می کنیـم.

هـم  اسـت.او  خیاطـی  شـغلش  نیـز  خاشـع  امـان 

می گویـد کـه وضعیـت بـرق بـرای مـا رضایـت بخش 

نیسـت خصوصا بـرای خیاط هـا و طبقـه تولیدگر که 

کارشـان ارتبـاط مسـتقیم بـا بـرق دارد.

تولیـد  چـرخ  باشـد  بـرق  اگـر  خاشـع  گفتـه  بـه 

می چرخـد و اگـر برق نباشـد چرخ تولیـد هم متوقف 

را  تولیـد  اینکـه  یـا  مـا  نباشـد  بـرق  اگـر  می شـود. 

متوقـف می کنیـم و یـا اینکـه بـا هزینـه بـاال تولیـد 

می کنیـم کـه در هـر دو صـورت رضر می کنیـم. از 

سـوی دیگـر کل کارکنـان بیـکار می شـوند کـه ایـن 

می شـود. محسـوب  رضر  هـم 

محمـد رضـا مطبعـه دار اسـت و می گویـد: بی برقـی 

رضبـات اقتصـادی بزرگی بـه ما زده اسـت، او گفت: 

"مثـا مـا در حـال دیزایـن هسـتیم بـرق مـی رود و 

کارهـای مـا نیمه متـام می ماند و مشـری منتظر. یا 

حتـی خیلـی اوقـات مـا مجبور می شـویم مشـرهای 

خـود را جـواب کنیم."

کل  کـه  می گویـد  او  اسـت.  کراچی سـاز  اسـدالله 

کار مـا بـه بـرق وابسـته اسـت، وقتـی بـرق نباشـد، 

دهیـم.  انجـام  را  مـردم  سـفارش  منی توانیـم 

از  بـرق،  نبـود  در  اگـر  کـه  گفـت  کراچی سـاز  ایـن 

برقشـان، علـت توسـعه نیافتگـی شـبکه بـرق اسـت.

آقـای توحیدی امـا گفت که تا سـال 2020 میادی 

لیـن بـرق ترکمنسـتان وصـل خواهـد شـد و مشـکل 

بـرق شـهروندان کابلـی حل می شـود.

و  اقتصـادی  زیان هـای  بـر  عاملـی  بـرق،  نبـود 

زیسـتی محیـط 

کابـل  شـهر  در  بـرق  مـدت  طوالنـی  پرچوی هـای 

کشـور  تولیدگـران  و  شـهروندان  اینکـه  بـر  عـاوه 

از سـوی  بـا مشـکات فراوانـی مواجـه می کنـد،  را 

دیگـر شـهروندان در نبـود بـرق از جرناتـور اسـتفاده 

می کننـد کـه سـبب آلودگـی هـوا و محیـط زیسـت 

می شـود. همچنیـن باعـث می شـود کـه میلیون هـا  

افغانـی ارز بـه دلیـل خریـد مـواد سـوختی فسـیلی/

تیـل از کشـور خـارج شـود.

کارشناسـان محیـط زیسـتی می گوینـد، اسـتفاده از 

جرناتورهـا سـطح آلودگـی هـوا را افزایـش می دهد و 

باعـث مشـکات شـدید در سـامت و محیط زیسـت 

می شـود.

زیسـت  محیـط  کارشـناس  محمـدی،  مرضیـه 

در  مرصفـی  سـوخت  لیـر  یـک  "هـر  می گویـد: 

دسـتگاه های جرناتـور حـدود 2.2 لیـر گاز سـمی 

تولیـد می کنـد کـه ایـن گاز ترکیبـی از انتشـار ذرات 

جامـد، دی اکسـید نیـروژن، دی اکسـید گوگـرد و 

مونواکسـیدکربن می شـود که اکـر وزن آالینده های 

هوا را مونواکسـیدکربن تشـکیل می دهـد. مطالعات 

میـزان  از جرناتورهـا  اسـتفاده  کـه  نشـان می دهـد 

ذرات جامـد )PM2.5  و PM10( را نیـز نسـبت بـه 

سـطح قبـل از عملیـات 30-50 درصـد افزایـش می 

دهـد."

خانـم محمدی گفت، غلظت آالینده های امتسـفری 

شـهر کابـل بـه علـت آالینده هـای منتـره از منابـع 

ثابـت و متحـرک، در بسـیاری از مـوارد چندیـن برابر 

حـد مجـاز اسـت کـه اثـرات سـوء کوتـاه مـدت و دراز 

مدتـی بر سـامت انسـان ها بـه همـراه دارد.

او همچنیـن افـزود، "اسـتفاده از جرناتـور باعث بروز 

مشـکاتی می شـود کـه از عمده تریـن آنهـا آلودگـی 

جرناتـور اسـتفاده کنیـم، از یـک طـرف هزینـه بـاال 

مـی رود و از طـرف دیگـر جرناتـور باعث آلودگـی هوا و 

می شـود. صوتـی  آلودگـی 

امـا مسـئوالن رشکت برشـنا شـهروندان را بـه بردباری 

و صـر فـرا می خواننـد و می گوینـد کـه بـرق کمـری 

مـرصف کنیـد تـا پرچوی هـا کمر شـود.

بـه  برشـنا  رشکـت  سـخنگوی  توحیـدی،  وحیداللـه 

روزنامـه افغانسـتان ما گفـت کـه بـا گـرم و رسد شـدن 

هـوا مصـارف بـرق افزایش پیـدا می کند و شـبکه های 

داخلـی مـا ظرفیـت انتقـال بیشـر از 450 میـگاوات 

بـرق را نـدارد در حالیکه در فصل تابسـتان و زمسـتان 

بـرق  میـگاوات   600 از  بیشـر  بـه  شـهروندان  نیـاز 

می رسـد و مـا مجبـور هسـتیم کـه مشـکل کمبـودی 

بـرق را بـا پرچـوی بـرق حـل کنیـم.

آقـای توحیـدی افـزود، رشکـت برشـنا مجبور اسـت تا 

اضافـه شـدن لیـن/ خـط بـرق جدیـد مشـکل کمبـود 

بـرق را بـا پرچـوی بـرق حـل کند. 

او گفـت، تـا وصـل شـدن لیـن جدید، باید مشـرکین 

همـراه برشـنا همـکاری کننـد: در اوقـات پـر مـرصف 

یـک  بـه  پرمـرصف  از وسـایل  و صبـح(  )اوایـل شـام 

بارگـی اسـتفاده نکننـد و چراغ های کمری را روشـن 

. کنند

این سـخنان همه سـاله بـا آغاز رونـد پرچوی های برق 

توسـط مسـئوالن رشکت برشـنا گفته می شـود و وعده 

حـل ایـن مشـکل را می دهنـد امـا شـهروندان همواره 

از ایـن ناحیه رنـج می برند.

امـان غالـب رئیـس رشکـت برشـنا، حـدود دو سـال 

پیـش گفتـه بود که بـا واردات برق تازه از ترکمنسـتان 

بـا ظرفیـت باال و فعال شـدن برق آفتابی در سـد نغلو، 

مشـکل جیره بندی برق در شـهر کابل تـا ختم ۲۰۱۸ 

"کامـا حل خواهد شـد."

امـا تاکنـون این مشـکل حل نشـده اسـت و همچنان 

پرچوی هـای برق ادامـه دارد.

وحیداللـه توحیدی سـخنگوی رشکت برشـنا می گوید 

نکـردن  همـکاری  و  بودجـه  کمبـود  ناامنـی،  کـه 

شـهروندان در قسـمت پرداخـت به موقـع رصفیه های 

صوتـی اسـت. حـد قابـل تحمـل صـدا در کار فکـری 

75 دسـی بـل و در کار غیـر فکـری 85 دسـی بـل 

اسـت. میـزان آلودگی صوتـی یک جرناتـور در رشایط 

معمولـی 104 دسـی بـل اسـت. ایـن مقـدار بیـش 

ایـن شـدت صـدا  از مقـدار اسـتاندارد صـدا اسـت. 

انسـان  بـدن  روی  مخربـی  بسـیار  اثـرات  می توانـد 

بگـذارد."

بـه گفتـه او، صـدای شـدیدی کـه جرناتورهـا تولیـد 

می کننـد ممکـن اسـت تعـداد رضبـان قلـب را تغییـر 

دهـد و باعـث افزایش فشـار خون، کم شـدن بینایی، 

کـم شـدن میـدان دیـد، کـم شـدن قـدرت تشـخیص 

رنگ هـا و از بیـن رفـن بینایـی در شـب شـود.

هـر چنـد نهادهـای دولتـی و محیـط زیسـتی گزارش 

اینکـه مقـدار مـرصف سـوخت در زمانـی  از  دقیقـی 

کـه بـرق نیسـت، چقـدر بـاال مـی رود ارایـه نکرده انـد 

امـا گزارش هـای میدانـی روزنامه افغانسـتان ما نشـان 

می دهـد کـه در نبـود بـرق، مـرصف تیـل حـدود 20 

درصـد بـاال مـی رود.

عبـاس کـه در محـدود چهارراهـی شـهید شـهر کابل 

تیـل فروشـی می کنـد، می گویـد کـه در روزهـای کـه 

برق نباشـد فروشـات تیل بـاال مـی رود، او گفت که در 

یـک روز حـدود 60-70 لیـر تیـل نسـبت بـه روزهای 

کـه بـرق باشـد، زیادتـر فروخته می شـود.

انـواع  خریـد  کـه  می گوینـد  اقتصـادی  کارشناسـان 

تیـل، یکـی از مجراهایـی اسـت که سـاالنه توسـط آن 

بیشـرین ارز از کشـور خـارج میشـود.

گذشـته  سـال  در  کـه  میگویـد  کشـور  مالیـه  وزارت 

خورشـیدی، 695 هـزار تـن پطـرول، 634 هـزار تـن 

دیـزل و 48 هـزار تـن تیـل طیـاره وارد شـده اسـت.

وزارت مالیـه تفکیـک منی توانـد کـه چـه مقـدار ایـن 

مـواد سـوختی بـه دلیـل نبـود بـرق وارد می شـود امـا 

بـر اسـاس تحقیق میدانـی روزنامـه افغانسـتان ما، که 

حـدود 20 درصـد اسـت، مقـداری بالغ بـر 200 هزار 

تـن در سـال می شـود کـه ایـن مقدار عـاوه بـر ایجاد 

آلودگی هـای صوتـی و محیطـی، باعـث خـروج زیادی 

ارز از کشـور می شـود. 

سال چهاردهم  شماره  3809                    شنبه   26 اسد  1398 17 اگست  2019 قیمت 20 افغانی

شکایت شهروندان از پرچوی  های برق؛

 شرکت برشنا اما درس اخالق می دهد 

 محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور در یـک مصاحبـه ویـژه 

بـه مناسـبت صدمیـن سـالگرد  در تلویزیـون ملـی روز پنجشـنبه 

اسـتقال افغانسـتان بـه عنـوان "فصـل نامتـام امـان اللـه" دربـاره 

حکومت و دسـتاوردها و شـاه امان الله، پادشـاه پیشـین افغانستان 

)۱۹۱۹-۱۹۲۹( صحبـت کـرد.

رئیـس جمهـور غنـی بـا اشـاره به سـلطنت شـاه امـان اللـه در اوایل 

قـرن بیسـتم گفـت کـه "مدرنیزاسـیون در لبـاس نیسـت بل کـه در 

تفکـر اسـت" و ترصیـح کـرد کـه "تاکیـد بـر لبـاس غربـی اشـتباه 

امـان اللـه" بـود. در این مصاحبـه اختصاصی رئیـس جمهور گفت: 

"آرزوی امـان اللـه خـان کـه می خواهـم بـرآورده کنـم ایـن اسـت که 

افغانسـتان بایـد دارای یک سیسـتم پایدار و یک جمهوری باشـد."

آقـای غنـی گفت که علامی افغانسـتان در اجاس قطر از سیسـتم 

دموکراتیـک کشـور دفـاع کردنـد و آنهـا خواهـان ثبـات و صلـح در 

کشـور هسـتند. رئیس جمهور بـا تأکید بر تداوم نظـام گفت: "مردم 

افغانسـتان بـرای دسـتیابی بـه صلـح و ثبـات پایـدار باید اسـتقال 

فکـری، هویتی، اقتصادی و سیاسـی داشـته باشـند."

آقـای غنـی گفـت قرصهـای افغانسـتان بـرای نشـان دادن هویـت 

و تاریـخ افغانسـتان در حـال بازسـازی هسـتند و دشـمنان همـواره 

در تاش انـد تـا هویـت افغان هـا را نابـود کننـد. او تاکیـد کـرد کـه 

رسمایـه  انـدازه  هـامن  بـه  افغانسـتان  هویـت  در  "رسمایه گـذاری 

گـذاری در راه هـا و تعمیرهـا مهـم اسـت."

رئیـس جمهـور غنـی بـار دیگـر تاکیـد کـرد کـه مـردم افغانسـتان و 

جامعـه جهانـی بایـد انتخابات ریاسـت جمهوری پبیـش رو را جدی 

بگیرنـد و افـزود کـه اکنـون چشـم انداز سیاسـی افغانسـتان تغییـر 

کـرده اسـت و مـردم از حقـوق دموکراتیـک خـود آگاهـی دارنـد.

ارشف غنـی، یکـی از نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت و 

قـرار اسـت ایـن انتخابات در ۲۸ سـپتامر امسـال برگزار شـود.

ریاسـت  انتخابـات  برگـزاری  بـر  چهارشـنبه  روز  اروپـا  اتحادیـه 

جمهـوری آینـده تاکیـد کـرده و بریتانیـا کـم مالـی بـه بودجـه ایـن 

انتخابـات را اعـام کـرد. رئیـس جمهـور غنـی خـود ارصار دارد کـه 

انتخابـات در تاریـخ مقـرر برگزار شـود و گفتـه که انتخابـات و صلح 

دو رونـد جداگانـه هسـتند کـه یکدیگـر را تکمیـل می کننـد.

دیدار بیش از ۱۰۰ هزار گردشگر از بند امیر 
در روزهای عید

مقام هـای محلـی بامیان گفتـه اند که در روزهای عیـد قربان حدود 

صدهـزار گردشـگر از بنـد امیـر نخسـتین پـارک ملـی افغانسـتان و 

بیـش از ۱۰هـزار گردشـگر دیگـر از سـاحات باسـتانی مرکـز شـهر 

بامیـان دیـدن کـرده اند. ریاسـت اطاعـات و فرهنـگ بامیان گفت 

کـه بـا وجـود تشـدید نـا امنی هـا در مسـیرهای منتهـی بـه بامیان، 

هزاران خانواده روزهای عید را با سـیر و سـیاحت به بامیان سـپری 

کرده اند و روزانه بیش از ۱۲۰۰ موتر گردشـگران وارد بامیان شـده 

اسـت.  اسـلم علوی، رییس اطاعـات و فرهنگ بامیـان در این  باره 

بـه صـدای امریـکا گفته کـه: "با وجـودی  که آمـار سـیاحان داخلی 

و خارجـی نسـبت به سـال های گذشـته در بامیان کاهش را نشـان 

می دهـد امـا در یـک هفتـۀ اخیر آمار سـیاحان به شـکل بی پیشـنه 

افزایش یافته اسـت".

ناامنی  مسـیرهای مواصاتی در سـاحات درۀ غوربند پروان و جلریز 

اسـت.  بامیـان  از چالش هـای عمـدۀ سـیاحان در  میـدان وردک 

ایـن والیـت بـا داشـن طبیعـت زیبـا و داشـن صدها آبـده تاریخی 

سـه دورۀ متدنـی زرتشـت، بودایـی و اسـامی جاذبـۀ خوبـی بـرای 

گردشـگران داخلـی و خارجی اسـت.

بنـد امیـر نخسـتین پارک ملـی افغانسـتان در ۵۵ کیلومـری مرکز 

شـهر بامیـان یکـی دیگـر از سـاحات طبیعـی و دیدنـی ایـن والیت 

است.

مقام هـا امیـدوار انـد کـه افزایش آمـار گردشـگران در بامیان سـبب 

بامیـان  مـردم  اقتصـادی  بهبـود وضعیـت  و  ملـی  عوایـد  افزایـش 

خواهـد شـد.

عوایـد هوتـل داران نیـز در یـک هفتـۀ اخیـر افزایش داشـته اسـت. 

محمد تقی، مسـئول یکی از رسـتوران ها در بامیان که آن را سـاالنه 

۷۰ هـزار افغانـی اجاره گرفته اسـت گفـت: "در ایام عیـد قربان کار 

بـد نبـود روزانـه حدود ۱۵ هـزار افغانی عاید داشـتیم".

بـا اینحـال، برخـی گردشـگران، مانند نرگـس که از کابل بـه بامیان 

آمـده اسـت از کمبـود امکانات شـاکی انـد. خانم نرگس بـه صدای 

امریـکا گفـت: "نبـود خدمـات مخابراتی، نبـود اتاق رهایشـی، نبود 

رسـتوران و غذاهای مناسـب از مشـکات عمده سـیاحان اسـت".

همچنـان شـامری از سـیاحان از دولـت می خواهنـد کـه بخشـی از 

رسک بامیـان - بنـد امیـر کـه تـا هنـوز خامـه اسـت قیر ریزی شـود.

مقام هـای بامیـان بـا تاییـد برخـی مشـکات گفتـه انـد کـه تـاش 

می کننـد بـا فراهـم کردن سـهولت های بیشـر بـرای گردشـگران و 

راه انـدازی عملیات هـای نظامـی در مسـیر جلریـز و غوربنـد زمینـه 

سـفر گردشـگران بیشـر را بـه بامیـان فراهم سـازند.

اشرف غنی: 
تاکید بر لباس غربی اشتباه امان اهلل بود 


