پارلمان پاکستان :متجاوز جنسی و قاتل کودکان در
محضر عام اعدام شوند

جوزپ بورل و پمپئو درباره ایران و «معامله قرن»
گفتوگو کردند

جـوزپ بـورل ،مسـئول سیاسـت خارجـی
اتحادیـه اروپـا ،روز جمعـه  ۷فبـروری (۱۹
بهمن/دلـو) بـا مایـک پمپئـو وزیـر خارجـه
آمریکا دیـدار کرد .بنابر گـزارش خبرگزاری
فرانسـه آقـای بـورل کـه پیـش از ایـن در
تهـران حضـور یافتـه بـود ،بـا وزیـر خارجه
آمریـکا حـول مسـئله برجـام و...

5
سال چهاردهم

پارلمـان پاکسـتان قطعنامـه ای را تصویـب
کـرد کـه بـر بنیـاد آن ،قاتلیـن و متجاوزین
جنسـی بـاالی کـودکان افـزون بـر تطبیـق
حکـم اعـدام بـاالی شـان ،در محضـر عـام
بـه دار آویـزان خواهنـد شـد .سـازمان های
حامـی حقـوق بشـر بـا ایـن طـرح مخالفت
ا ند .
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سرمقاله

دیدبان شفافیت:

ازانـرژی بـرق
65درصد شهروندانکشور
محروم هستند

دومين جشنواره گردشگرى درباميان
برگزارشد

نهادهای نظارتی
و اعتبار از دست رفته
 محمد هدایت

دیـروز دیدبـان شـفافیت از فقـدان حکومتـداری
خـوب در زمینـه سـکتور انـرژی و در نتیجـه از عـدم
برخـورداری شـهروندان کشـور از انـرژی بـرق سـخن
گفتـه اسـت .بر اسـاس تحقیـق تازه ایـن نهـاد نظارتی
غیردولتـی 65درصـد شـهروندان افغانسـتان بـه دلیـل
نبـود حکومتـداری خـوب در...

منابع طبیعی افغانستان؛
فرصتی از دست رفته و
تهدیدی بالقوه

بامیان(پژواک١٩،دلو:)٩٨دومیـن جشـنوارۀ گردشـگری زمسـتانی بـا
راه انـدازى برنامههـای فرهنگى شـعرادب ،موسـیقی محلـی ،رقابتهای
بزکشـی ،اسـکى و منايشـگاه در باميـان ،آغـاز يافـت.
سـیده مـژگان مصطفـوی معیـن مالـی و اداری وزارت اطالعـات و
فرهنـگ کشـور در مراسـم افتتـاح ايـن جشـنواره گفت«:هـدف از راه
انـدازى ايـن جشـنواره ،افزايـش گردشـگرى در باميـان مى باشـد؛ زيرا
مـا در باميـان محلات خـوب گردشـگرى داريـم».
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«سیلوستر استالونه» در فهرست
بدترینها

بـه نقـل از راتـن تومیتوز ،کمرت از دو روز مانده به اعلام برندگان نهایی
اسـکار  ،۲۰۲۰نامزدهـای بدتریـن فلمهـای سـینامیی سـال معرفـی
شـدند .در ایـن جوایز سـاالنه (متشـک طالیـی) بدترینهـای فلمهای
سـال ،بازیگـران ،کارگردانهـا و نویسـندگان معرفـی میشـوند .سـه
فلم سـینامیی بیشترین نامـزدی را در...
4
ورزش

گرانترین مربیان دنیای فوتبال،
از سیمئونه تا زیدان

روزنامـه فرانسـوی اکیـپ فهرسـت پنـج نفـر از گرانتریـن
مربـی دنیـا را منتشر کـرده و نکتـه جالـب اینجـا اسـت کـه
دیگـو سـیمئونه رسمربـی آرجانتاینـی اتلتیکـو مادریـد بـا
اختلاف در صـدر ایـن فهرسـت قـرار دارد.
افزایـش قابـل توجه حق پخـش تلویزیونی و درآمد باشـگاهها
از محـل تبلیغـات در سـالهای اخیر باعث شـده باشـگاههای
بـزرگ اروپایـی بـرای جـذب بهرتیـن مربیـان دنیـا مبالـغ
رسسـامآوری پرداخـت کننـد .روزنامـه فرانسـوی اکیـپ
فهرسـتی از گرانتریـن مربیـان حـال حـارض دنیـای فوتبـال
منتشر کـرده کـه نشـان میدهـد...
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ناپولی به گربه سیاه لیورپول
تبدیل شده

لورنـزو اینسـینیه ،مهاجـم باشـگاه ناپولـی میگویـد ایـن
تیـم ایتالیایـی بـه گربـه سـیاه لیورپـول تبدیـل شـده اسـت.
اینسـینیه همچنین مدعی اسـت در قضیه شـورش بازیکنان
ناپولـی همـه مقصر بودهانـد .لورنـزو اینسـینیه ،کاپیتـان
و مهاجـم ناپولـی در مصاحبـه بـا اسـکای اسـپرتز ایتالیـا
میگویـد جدالهـای ناپولـی بـا لیورپـول در دو فصـل
گذشـته نشـان داده کـه ناپولـی حاال بـه گربه سـیاه لیورپول
تبدیل شـده اسـت .اینسـینیه در این مصاحبه گفت »:ما هر
وقـت بـا لیورپـول بـازی میکنیـم...
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لزوم انسجام داخلی
به هدف صلح
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اولین نشست کمیته مشترک
نهادهای دولتی برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به افغانستان برگزار شد
وزارت صحـت عامـه اعلام کـرده کـه حکومـت
بـرای جلوگیـری از انتقـال ویـروس کرونـا بـه
افغانسـتان یـک «کمیتـه بین السـکتوری» ایجاد کرده اسـت.
بـر اسـاس اعالمیـه وزارت صحـت عامـه ،اولیـن نشسـت
کمیتـه بیـن السـکتوری دیـروز (شـنبه 19 ،دلـو) بـه ریاسـت
فیروزالدیـن فیـروز ،وزیـر صحـت عامـه ،برگـزار شـد.
در ایـن کمیتـه وزارتهـای صحـت عامـه ،دفـاع ملـی ،امـور
داخلـه ،امـور خارجـه ،مالیـه ،معـارف ،زراعـت ،اطالعـات و
فرهنـگ ،صنعـت و تجـارت ،احیـا و انکشـاف دهـات ،حـج
و اوقـاف ،تحصیلات عالـی ،ترانسـپورت و ریاسـت عمومـی
امنیـت ملـی ،اداره رسه میاشـت و اداره هوانـوردی ملکـی،
عضویـت دارنـد.
وزارت صحـت عامـه گفتـه اسـت کـه هـدف از ایجـاد ایـن
کمیتـه ،همـکاری و هامهنگـی بیشتر بـرای جلوگیـری از
انتقـال ویـروس کرونـا بـه افغانسـتان اسـت.
بـر اسـاس اعالمیـه وزارت صحـت عامـه ،در اولیـن جلسـه
ایـن کمیتـه «روی چگونگـی جلوگیـری از انتشـار و کنترول
ویـروس کرونـا در افغانسـتان ،بلنـد بـردن آگاهـی عامـه در
پیونـد بـه اعـراض و عالیـم ویـروس و چگونگـی شـیوههای
پیشگیـری در برابـر آن ،چگونگـی انتقـال محصلیـن و
خانوادههـای افغـان از شـهر ووهـان بـه افغانسـتان و تحـت
قرنطیـن قـرار دادن آنـان ،راه انـدازی برنامههـای آموزشـی
بـرای داکتران» بحـث شـده اسـت.
فیروزالدیـن فیـروز ،وزیـر صحـت عامـه در ایـن جلسـه گفتـه
اسـت کـه ایجـاد ایـن کمیتـه بـرای همـکاری بیشتر در
جلوگیـری از انتشـار و کنترول ویـروس کرونـا بـه افغانسـتان،
یـک امـر رضوری بـوده اسـت.
آقـای فیـروز در مـورد رسعـت انتشـار و میـزان کشـندگی

ویـروس کرونـا گفتـه اسـت کـه «رسعـت انتشـار ایـن ویـروس
بسـیار رسیـع اسـت؛ امـا خوشـبختانه میـزان کشـندگی آن
نسـبت بـه ویـروس مـارس کمتـر اسـت».
او همچنیـن بـر حفاظـت از جـان داکتران در زمـان تـداوی
افـراد مبتلا بـه ایـن ویـروس تأکیـد کـرده و گفتـه کـه وزارت
صحـت عامـه برنامههـای آموزشـی بـرای داکتران رابطـه بـه
چگونگـی اسـتفاده از کیتهـای محافظتـی ،راه انـدازی
کـرده اسـت.
وزارت صحـت عامـه در اعالمیـه خـود گفتـه اسـت کـه ایـن
وزارت در کنـار توظیـف تیمهـای صحـی در میدانهـای
هوایـی ،مرزهـای زمینـی و بنـادر کشـور ،بخشهـا ویـژه را
بـرای کنترول ایـن ویـروس در کابـل و والیـات ایجـاد کـرده
اسـت.

ویـروس کرونـا بـرای اولیـن بـار در شـهر ووهـان چیـن شـیوع
پیـدا کـرد .بـر اسـاس اعالمیـه وزارت خارجه 62 ،دانشـجوی
افغـان در ایـن شـهر زندگـی میکننـد و تالشها بـرای انتقال
مصـؤن آنهـا به افغانسـتان جریـان دارد.
ویـروس کرونـا بـه رسعـت در رسارس جهـان در حـال افزایـش
اسـت و سـازمان جهانـی صحـت وضعیـت اضطـراری اعلام
کـرده اسـت .تـا کنـون در چیـن بیـش از  ۳۴هـزار و پنج صد
نفـر بـه ایـن ویـروس مبتلا شـدهاند و آمـار مـرگ و میـر بیش
از  ۷۲۲نفـر بـوده اسـت.
در خـارج از چیـن تاکنـون  ۲۷۰مـورد ابتلا بـه ایـن ویـروس
ثبـت شـده کـه در  ۲۵کشـور مختلـف پراکنـده هسـتند و بـه
غیـر از هنگکنـگ یـک نفـر هـم در فیلیپیـن فـوت کـرده
اسـت.

وزارت دفاع:
 71عضو طالبان در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کشته شدند
وزارت دفـاع ملـی اعلام کـرده اسـت کـه
در نتیجـه عملیاتهـای مشترک تصفیـوی

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی  71عضـو گـروه طالبـان در نقاط
مختلـف کشـور کشـته شـدند.
بـر اسـاس خربنامـهای کـه روز شـنبه
( 19دلـو) از سـوی ایـن وزارت منترش
شـد ،نیروهـای امنیتـی و دفاعـی
کشـور  22حملـه هوایی را بـر مواضع
گـروه طالبـان انجـام داده کـه در
نتیجـه آن  71عضـو گـروه طالبـان
کشـته و  2تـن زخمـی شـدهاند.
وزارت دفـاع افـزوده کـه در نتیجـه
رضبـات قـوای هوایـی کشـور در
سـاحه کـوه حاجـی صاحبـان در
مربوطـات ولسـوالی علیشـنگ والیـت
لغمان  27عضو گـروه طالبان کشـته
شـدند.

در خربنامـه وزارت دفـاع آمـده« :در نتیجـه رضبـات نیروهـای
هوایـی در منطقـه «گـردی تـور غر» ولسـوالی رسخـرود والیت
ننگرهـار ۵ ،تروریسـت طالـب بـه شـمول  ۱تـن از قوماندانان
محلـی طالبـان کشـته شـدهاند».
وزارت دفـاع همچنیـن گفتـه کـه در عملیـات نیروهـای
امنیتـی و دفاعـی در روسـتاهای«کاریز دادگل» و «فراهـرود»
در مربوطـات ولسـوالی باالبلـوک والیـت فـراه ۵ ،عضـو گـروه
طالبـان کشـته شـدند .در عملیـات نیروهـای کامنـدو در
ولسـوالی قلعـهکاه ایـن والیـت نیـز  8عضـو گـروه طالبـان
کشـته شـدهاند.
بـر بنیـاد خربنامـه در نتیجـه رضبـات قـوای هوایـی در منطقه
«بوریابـاف» و «زمـان آبـاد» در ولسـوالی پشـتون زرغون والیت
هـرات ۵ ،عضـو گـروه طالبـان کشـته شـدهاند .همچنـان در
ولسـوالیهای چـک و دایمیـرداد والیت میـدان وردک نیز 4
عضـو گـروه طالبان کشـته شـدند.
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رئیس جمهور به نهادهای
امنیتی :روی امنیت شاهراهها
تمرکز کنید
محمـد ارشف غنـی ،رئیـس جمهـور کشـور،
بـه نهادهـای امنیتی کشـور دسـتور داده که
روی تأمیـن امنیـت شـاهراههای کشـور مترکـز کننـد.
بـر اسـاس اعالمیـه ارگ ریاسـت جمهـوری ،آقـای غنـی
دیـروز (شـنبه 19 ،دلـو) در جلسـه رسقومندانـی اعلی قوای
مسـلح ،بـر تأمیـن امنیـت شـاهراههای کشـور تأکیـد کـرده
است.
در ایـن جلسـه مسـئوالن نهادهـای امنیتـی کشـور گـزارش
شـان را در رابطـه بـه وضعیـت عمومـی امنیتـی ،بـه ویـژه
وضعیـت امنیتـی والیـات شمال ،عملیاتهـای نظامـی کـه
در حـال جریـان اسـت ،پلان عملیاتـی بهـاری نیروهـای
امنیتـی ،تأمیـن امنیـت شـاهراهها و ولسـوالیها بـه رئیـس
جمهـور ارائـه کردنـد.
رئیـس جمهـور غنـی از تالشهـای نیروهـای امنیتـی
بـرای دفـع تحـرکات دشـمن سـتایش کـرده و افـزوده کـه
عملیاتهـای نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در نقاطـی
کـه تهدیـد وجـود دارد ،بایـد ادامـه یابـد.
ناامنـی در مسـیرهای مواصالتـی مرکـز ،شمال و جنـوب
کشـور بارهـا باعـث اعرتاضـات گسترده مـردم شـده اسـت.
گروه طالبان بارها مسـافران را از مسـیر شـاهراههای کشـور
ربـوده و یـا از موتـر پاییـن کـرده و تیربـاران کردهانـد.
رئیـس جمهـور در جلسـه رسقومندانـی اعلـی قـوای مسـلح
کشـور همچنیـن به احتمال وقوع حـوادث طبیعی در فصل
زمسـتان و بهـار اشـاره کـرده و گفتـه کـه «بایـد بـرای حاالت
اضطـرار حـوادث طبیعـی ،آمادگـی کامـل وجـود داشـته
باشد».
او بـه مسـئوالن نهادهـای ذیربـط دسـتور داده کـه روی
یـک پلان واضـح بـرای تشـخیص سـاحات آسـیب پذیـر کار
کننـد و هامهنگـی میـان نهادهـای امنیتـی و اداره مبارزه با
حـوادث طبیعـی بایـد بیشتر از پیـش شـود.
حـوادث طبیعـی بارهـا باعـث خلـق رویدادهـای مرگبـار در
بخشهـای مختلـف کشـور شـده اسـت .اوایـل سـال جـاری
خورشـیدی در پـی جـاری شـدن سـیالب در کابـل و کشـته
شـدن دو نفـر و تخریـب  35خانـه ،رئیـس جمهـور غنـی
بـه محلات آسـیب دیـده در ناحیـه پنجـم شـهر کابـل رفـت
و دسـتور داد کـه بـرای جلوگیـری از خسـارات سـیالب در
سـالهای بعـد ،ترتیبـات الزم روی دسـت گرفتـه شـود.
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نهادهای نظارتی و
اعتبار از دست رفته
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دیدبان شفافیت:

 65درصد شهروندان کشور از انرژی برق محروم هستند

محمد هدایت
دیـروز دیدبـان شـفافیت از فقـدان حکومتـداری
خـوب در زمینـه سـکتور انـرژی و در نتیجـه از عـدم
برخـورداری شـهروندان کشـور از انـرژی بـرق سـخن
گفتـه اسـت .بـر اسـاس تحقیـق تـازه ایـن نهـاد
نظارتـی غیردولتـی 65درصد شـهروندان افغانسـتان
بـه دلیـل نبـود حکومتداری خـوب در سـکتور انرژی
از نعمـت بـرق محـروم هسـتند و تنهـا 35درصـد بـه
بـرق دولتـی دسرتسـی دارنـد.
چنـد روز قبـل نیـز همیـن نهاد پـس از اعتراض 30
نهـاد رسـانه ای مبنـی بر عـدم پاسـخگویی حکومت
راجـع به دسرتسـی به معلومـات و اطالعـات اعالمیه
صـادر کـرد و بر حکومـت انتقاد کرد .مدتـی قبل نیز
در بـاره نارسـاییهای انتخابات نیز قضـاوت کرد و از
برگـزاری انتخابـات و مشـکالت موجـود در آن سـخن
گفت .
هـم چنیـن چنـدی قبـل پـس از اعتراض نهادهـای
رسـانهای فدراسـیون ژورنالیسـتان نیز اعالمیه صادر
کـرد و بـر محدودیتهـای دسرتسـی بـه اطالعـات از
سـوی نهادهـای حکومتـی اعتراض کـرد .تاکنـون
چندیـن نهـاد نظارتـی بـر انتخابـات وجـود دارد کـه
همیـن گونـه موضـع میگیرنـد و غالبـا مواضع شـان
بر اسـاس جانبداریهای سیاسـی اسـت و معموال از
یکـی از جناحهای سیاسـی یـا تکتهـای انتخاباتی
حامیـت میکننـد.
مشـکل این نیسـت کـه ایـن نهادهـا دروغ میگویند
و هیـچ مشـکلی در نهادهـای دولتـی وجـود نـدارد.
مهـم ایـن اسـت کـه ایـن نهادهـا متاسـفانه همـواره
قضاوتهـای سیاسـی میکننـد و جانبدارانـه عمـل
میکننـد .ایـن جانبـداری و عملکـرد سیاسـی در
نتیجـه سـبب بیاعتبـار شـدن نهادهـای نظارتـی
میگـردد.
نهادهـای نظارتـی در جهـان معمـوال بـه طـور
بیطرفانـه و مسـلکی در مـورد عرصههـای مختلـف
تحـت مدیریـت دولـت گـزارش تهیـه میکننـد و در
بـاره آنهـا تحقیـق میکننـد .بـر اسـاس یافتههـای
تحقیقـی و بیطرفانـه یافتههـای خویـش را در زمینه
نشر میکننـد و در نهایـت ایـن حکومتهـا هسـتند
کـه بایـد رفتـار خـود را بـا معیارهـای ارایـه شـده و
نیـز مطابـق تحقیقـات انجـام شـده باید عیـار کنند.
اعتبـار نهادهای نظارتی سـبب میشـود کـه عملکرد
دسـتگاههای دولتی سـامان یابد و وضعیت معیشـت
و رفـاه مـردم بهبـود پیـدا کنـد .موضوعاتی کـه مورد
تحقیـق قـرار میگیرنـد و ناکامیهـا و کمبودیهـا
نشـان داده میشـود و آن گاه دولـت را مکلـف و
مجبـور میسـازند تـا بـرای رفـع نواقـص اقـدام کند.
امـا در کشـور مـا متاسـفانه نهادهـای نظارتـی بـه
دلیـل عملکرد سیاسـی و غیرمسـلکی اعتبـار خود را
از دسـت دادهانـد و نـه خـود آنهـا تحقیـق شـان را
جـدی میگیرنـد و نـه دولـت و نـه مـردم.
درسـت اسـت که بسـیاری از نهادهای دولتی نیز کم
اعتبـار شـدهاند و یک منونـه بارز آن کمیسـیونهای
انتخاباتـی هسـتند .در طـی سـالهای گذشـته
متاسـفانه کمیسـیونهای انتخاباتـی بـه قـدری بـد
عمـل کردنـد کـه نـه تنهـا اعتبـار خـود بلکـه اعتبـار
مجمـوع نهادهـای دولتـی را زیـر سـوال بردنـد .امـا
نهادهـای نظارتـی کـه معمـوال بـرای بدسـت آوردن
فنـد و مبلغـی پـول پـس از مدتـی دسـت بـه انتشـار
یـک تحقیـق جنجالـی میزنند نیـز اعتبار خـود را از
دسـت دادهانـد و دیگر کسـی به تحقیـق آنها توجه
منـی کند.
اصلا مهـم ایـن نیسـت کـه چقـدر تحقیقـات انجـام
شـده راسـت اسـت و چقدر دروغ .مهم این اسـت که
ایـن تحقیقـات بـه طـور غیـر مسـلکی انجـام مییابد
و موضعگیریهـا نیـز بـر اسـاس عالیـق سیاسـی
گرفتـه میشـود .از همیـن رو کارایـی و موثریت خود
را از دسـت میدهـد .وقتی اعتبار نهادی موسسـات
نظارتـی غیردولتـی از بیـن مـیرود دیگـر هیـچ
قضاوتـی جـدی گرفتـه منیشـود .وقتـی قضاوتهـا
و داوریهـا جـدی گرفتـه منیشـود ،انتظـار بهبـود
وضعیـت را نبایـد داشـت.
مهمتریـن دلیـل ایـن قضاوتهـای یـک جانبـه
عالیـق سیاسـی و نیـز نیازمندیهـای مالـی اسـت.
متاسـفانه هـر جنـاج و حزبـی بـرای خـود یـک نهـاد
نظارتـی در گذشـته سـاخته اسـت و ایـن میکانیـزم
همچنـان باقـی مانـده اسـت .تقریبـا در همـه ایـن
نهادهـا متاسـفانه عالیـق سیاسـی بـر کار مسـلکی
مقـدم اسـت.
در متـام ایـن قضاوتها واقعیتهای موجـود در نظر
گرفتـه منیشـود .بـه عنـوان مثـال دیدبان شـفافیت
ایـن موضـوع را در نظـر نگرفته اسـت که در گذشـته
و یـا حداقـل در یـک سـال گذشـته افغانسـتان بـه
لحـاظ دسرتسـی بـه منابـع انـرژی در کجـا قـرار
داشـته اسـت یـا فدراسـیون رسـانهها علیرغـم ایـن
کـه میداند در سـالهای گذشـته گامهای اساسـی
بـرای دسرترسسـی بـه اطالعـات گذاشـته شـده
اسـت .یـا مثلا در یـک سـال گذشـته و یـک دهـه
گذشـته در کجـا قـرار داشـته ایـم؟.
در مجمـوع شـواهد نشـان مـی دهـد کـه نهادهـای
نظارتـی بـر اسـاس عالیـق سیاسـی قضـاوت مـی
کننـد و همیـن امـر سـبب مـی شـود کـه از سـوی
حکومـت و دیگـر نهادهـای نظارتـی جـدی گرفتـه
نشـوند .نتیجـه ایـن امر تـداوم وضعیت گذشـته و در
نهایـت بیاعتبـاری نهادهـای نظارتـی اسـت.
کارتون

دیدبـان شـفافیت افغانسـتان بـا نشر
پژوهشـی جدیـد اعلام کـرد کـه 65
درصد شـهروندان کشـور به دلیـل نبود
حکومتـداری خـوب در سـکتور انـرژی ،از انـرژی بـرق
محـروم هسـتند.
در ایـن پژوهـش آمـده کـه نبـود یـک سـاختار مؤثـر
حکومتـداری در سـکتور انـرژی منجـر به آن شـده اسـت
کـه فقـط  35درصـد شـهروندان بـه شـبکههای بـرق
دولتـی وصـل باشـند .کمبـود جـدی بـرق در شـهرها و
روسـتاها باعـث کنـدی رشـد اقتصادی رسارسی کشـور،
آلودگـی هـوا در شـهرها و از بیـن رفتن جنـگالت در
روسـتاها شـده اسـت.
ایـن نهـاد میگویـد کـه حکومـت افغانسـتان در سـال
 2015تعهـد کـرده بـود تـا میـزان دسرتسـی بـه بـرق در
مناطـق شـهری را بـه  80درصـد و روسـتایی را بـه 50
درصـد کـه در سـطح ملی  56درصـد برسـاند اما مرصف
رسانـه انـرژی بـرق در کشـور  186کیلـووات اسـت .ایـن
در حالـی اسـت کـه مصرف رسانـه در سـطح جهـان
 3126کیلـووات و مصرف در سـطح جنـوب آسـیا 707
کیلـووات اسـت.
سـید اکـرام افضلـی ،رئیـس اجرایـی دیدبـان شـفافیت،
روز شـنبه ( 19دلـو) در یـک نشسـت خبری در کابـل
گفـت کـه «حکومـت افغانسـتان یـک دیـدگاه واضـح و
مبتنـی بـر شـواهد بـرای حکومتـداری در سـکتور انرژی
افغانسـتان نـدارد و ایـن باعـث کنـدی رشـد سـکتور
انـرژی ،کنـدی اقتصـاد کشـور و ایجـاد زمینههـا بـرای
فسـاد شـده اسـت».
در ایـن پژوهـش آمـده اسـت که در سـکتور انـرژی میان
صالحیتهـای پالسـی (تهیـه ،تصویـب و نظـارت از
پالسـی)؛ انتظامـی (ایجـاد ،تصویب و نظـارت از تطبیق
اسـناد حقوقـی مربوطـه)؛ اجرایـی (رسوی ،امـکان
سـنجی ،پروژه سـازی ،تـدارکات و نظـارت از تطبیق قرار
دادهـای انـرژی)؛ ارایـه خدمـات (توزیـع بـرق و حفـظ و
مراقبـت شـبکه هـای برق) -تفکیک واضح نشـده اسـت.
آقـای افضلـی افـزود کـه سـه عامل باعث آن شـده اسـت
کـه ترتیبـات نهـادی سـکتور انـرژی بـر اسـاس تقسـیم
وظایـف اساسـی (پالسـی ،انتظـام ،اجرایـی ،مدیرتـی)
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تنظیـم نشـود :نبـود دیدگاه واضـح و واحـد حکومتداری
بـاری سـکتور ،عدم حامیت مسـتدام رهبری حکومت از
ایجـاد و تطبیـق چنین دیدگاه ،و کـم عالقگی و مامنعت
ادارات بالخـص وزارت هـای انـرژی و آب ،معـادن و
پرتولیـم ،صنعـت و تجـارت و مالیـه بـر تطبیـق دیـدگاه
حکومتـداری خـوب در سـکتور انـرژی بـوده اسـت.
او همچنیـن افـزود« :ظرفیـت پاییـن انسـانی و نهادهـا،
تداخـل و تناقـض در پالیسـیها و ماموریتهـا ،ابهـام
در نقـش وزارتهـا و رشکای انکشـافی بیـن املللـی،
ناسـازگاری و عـدم انطبـاق در برنامههـای رشکای
انکشـافی و نیازمندیهـای حکومـت افغانسـتان از جملـه
چالشـهای موجـود در سـکتور انـرژی هسـتند».
دیدبـان شـفافیت در پژوهشـش نوشـته اسـت کـه وزارت
انـرژی و آب هنـوز حارض نیسـت تـا رشکـت انجنیری آب
و بـرق افغانسـتان ایـن وزارت کـه دارای وظایـف اجرایی
اسـت را بـه اسـاس قانـون تنظیـم خدمات انـرژی برق به
ادارات مرتبـط از جملـه رشکـت برشـنا و رشکت آبرسـانی
و کانالیزایسـیون شـهری افغانسـتان انتقـال دهد.
در پژوهـش آمـده :وزارت مالیـه بـا وجودی کـه تخصصی
در سـکتور انـرژی نـدارد ،در مـورد ایـن کـه کـدام پـروژه
انـرژی متویـل شـود تصمیـم میگـرد .بـا وجـودی کـه
قانـون تنظیـم خدمـات انـرژی بـرق در سـال 1395
تصویب شـده اسـت امـا اداره تنظیـم انرژی هنـوز ایجاد
نشـده اسـت.
ایـن نهـاد همچنین در تحقیق خود یافته اسـت که اداره
تـدارکات ملی تخصـص الزم ارزیابی پروژههـای انرژی را
نـدارد امـا بـر اسـاس حکـم رئیـس جمهـور ارزیابـی ایـن
پروژههـا بـه آن سـپرده شـده اسـت و رسانجام بـا وجودی
کـه اداره تنظیـم نفـت و گاز به اسـاس قانـون نفت و گاز
در سـال  1396ایجـاد شـده اسـت ،ایـن اداره هنـوز بـه
فعالیـت هـای عملی خـود رشوع نکرده اسـت.
محمـد نـارص تیمـوری ،مسـئول دادخواهـی و ارتباطـات
دیدبـان شـفاقیت ،گفـت« :عـدم ایجـاد اداره تنظیـم
انـرژی بـرق و عـدم حامیـت از عملیاتـی شـدن اداره
تنظیـم نفـت و گاز یـک رضبـه مهلـک را رشـد سـکتور
انـرژی وارد کـرده اسـت ».دیدبـان شـفافیت میگویـد
کـه افغانسـتان دارای نـه جزیـره برقـی اسـت .از جملـه

مـواردی کـه خـارج از شـبکههای بـرق دولتـی اسـت،
منابـع برقـی کوچکـی اسـت کـه توسـط وزارت احیـا و
انکشـاف دهـات ایجـاد شـده اسـت.
در اعالمیـه این نهاد آمده ،وزارت احیا و انکشـاف دهات
از طریـق برنامههـای انکشـافی روسـتاییاش ،از سـال
 2002تـا  4549 ،2016پـروژه انـرژی قابـل تجدیـد را
خـارج از شـبکههای ملـی بـرق در افغانسـتان تطبیـق
کـرده اسـت .از ایـن میـان 2186 ،پـروژه آن توربینهـای
کوچـک تولیـد بـرق آبـی 2358 ،آن سـولرهای آفتابـی و
پنـج پـروژه آن دسـتگاههای تولیـد بـرق بـادی اسـت که
حـدود  55میـگاوات بـرق را فراهـم میکنـد.
دیدبـان شـفافیت همچنیـن میگویـد کـه رسمایـه
گذاریهـای هنگفـت روی ایجـاد زیرسـاختههای
تولیـد بـرق در کابـل انجـام شـده اسـت کـه در اثـر
ضعـف هامهنگـی میـان ایـاالت متحـده آمریـکا و دولـت
افغانسـتان و فقـدان یک دیـگاه حکومتداری در سـکتور
انـرژی اسـتفاده حداقلـی میشـود .اداره توسـعه بیـن
املللـی ایـاالت متحـده بـرای سـاخت نیـروگاه بـرق تـره
خیـل  95میلیـون دالـر بودجـه تخصیـص داده بـود امـا
در سـاخت ایـن نیـروگاه بـرق  335میلیـون دالـر هزینـه
کـرده اسـت .بـر اسـاس گزارشهـای دولـت آمریـکا کـه
اصلا نیـروگاه بـرق تره خیـل به عنـوان یک نیـروگاه پایه
طراحـی شـده تـا  24سـاعت در هفت روز هفتـه فعالیت
کنـد امـا بعـدا این نیـروگاه رصف به هدف برآورده سـازی
نیـاز بـرق در زمانـی کـه تقاضـا در میـزان حداکثر بـوده
عملیاتـی شـده اسـت چـون هزینـه عملیاتـی شـدن این
نیـروگاه را دولـت افغانسـتان منیتوانـد تامیـن کنـد.
ایـاالت متحـده آمریـکا و دولت افغانسـتان میتوانسـت با
همیـن هزینـه یـک بنـد بـرق آبـی را ایجـاد کنـد.
آقـای عـزت اللـه ادیـب ،مسـوول تحقیـق دیدبـان
شـفافیت ،در پایـان گفـت« :ایـن تحقیـق نشـان داده
اسـت که تولیدات علمی بسـیار اندک در سـکتور انرژی
افغانسـتان از دیـد حکومتـداری خـوب وجـود دارد .نیـاز
اسـت پژوهش های متعددی در مـورد ترتیبات نهادهای
مناسـب بـرای سـکتور انـرژی و حقوق مصرف کنندگان
انـرژی انجـام شـود .دانشـگاه هـا ،مراکـز پژوهشـی و
نهادهـای مدنـی میبایسـت ایـن خلا را پـر کننـد.

از نخستین سالروز درگذشت شریف فایز در کابل بزرگداشت شد

دانشـگاۀ امریکایـی افغانسـتان ،دیروز (شـنبه۱۹ ،دلو)
از نخسـتین سـالروز درگذشـت رشیـف فایـز ،بنیانگـذار
ایـن دانشـگاه بزرگداشـت کـرد .در این مراسـم ،عبدالله
عبداللـه ،رئیساجرائیـه ،رییـس دانشـگاۀ امریکایـی
افغانسـتان و شماری دیگـر از مقامهـای حکومتـی و
اسـتادان دانشـگاه رشکـت کـرده بودنـد.
عبداللـه عبداللـه ،در سـخرنانیاش در این دانشـگاه ،از
آقـای فایـز بـه عنـوان یکـی از پیشـگامان علـم و دانـش

یـاد کـرد گفت کـه فایز در طـول عمرش برای روشـنگری
در جامعـه کار کـرد .او افـزود کـه « :در دوران مقاومـت
در برابـر القاعـده و طالبـان او یـک صـدای رسـا بـود و
آواز مـردم بیگنـاه افغانسـتان را بلنـد میکـرد .او
دربـارۀ وضعیتـی کـه افغانسـتان در آن هنـگام داشـت،
آگاهیدهـی میکـرد – بهشـمول زنـان و مردانـی کـه
از حقـوق بنیـادی شـان بـرای آمـوزش و یـا حقوقبشری
محـروم بودنـد ،او بسـیار فعـال بـود ...خرب درگذشـت او
بـرای مـن و بسـیاری از دوسـتانش تـکان دهنـده بـود».
دیویـد سـیدنی ،رئیـس دانشـگاه امریکایـی افغانسـتان
نیـز در ایـن مراسـم ،کارنامههـای فایـز را در مـدرن
سـازی و تغییـر نظـام آمـوزش و پـرورش مؤثـر دانسـت و
گفـت« :داکتر فایـز در اوضـاع دشـواری زندهگـی کـرد؛
امـا اجـازه نـداد که ایـن اوضاع او را شکسـت دهـد .او با
چالشهایـی از جملـه زیـر پیگـرد قـرار گرفتن از سـوی
کمونسـتان و طالبـان تـا دشـواریهایی کـه در هنـگام
زندهگـی در ایـاالت متحـده بـا آنهـا روبـهرو بود ،دسـت
و پنـج نـرم کـرد؛ امـا بـه خـودش و بـه چشـم انـداز یـک

افغانسـتان بـا صلـح و افغانسـتانی کـه مـردم در آن درها
را منیبسـتند و جنگافـزار نداشـتند و خشـونت نبـود
صـادق بـود ».جـان وال ،یکـی از اسـتادان دانشـگاۀ
امریکایـی افغانسـتان نیـز دربـارۀ رشیـف فایـز گفـت:
«داکتر فایـز دربـارۀ هرگونـه دانـش ،فکـر بـاز داشـت و
در برابـر هیـچ دانشـی ،تعصـب نداشـت .او دربـارۀ علوم
طبیعـی ،علوم اجتامعـی ،علوم انسـانی ،حقوق ،تجارت
و متامـی دانشـهای دیگـر فکـر باز داشـت ».رشیف فایز،
وزیـر پیشـین تحصیلات عالـی بـه تاریـخ نوزدهـم مـاه
دلـو سـال  ،۱۳۹۷بـه عمـر  ۷۳سـالگی بدلیـل حملـۀ
قلبـی درگذشـت .فایـز ،از سـال  ۲۰۰۱تـا سـال ۲۰۰۷
میلادی وزیـر تحصیلات عالـی افغانسـتان بـود .او در
سـال  ۲۰۰۶میلادی دانشـگاه امریکایـی افغانسـتان
را تأسـیس کـرد .از فایـز چندیـن کتـاب بـه زبانهـای
فارسـی و انگلیسـی بهجـا ماندهانـد .رشیـف فایـز،
ماستری اش را در رشـتۀ ادبیـات انگلیسـی از دانشـگاۀ
کلـورادوی امریـکا و دوکتورایـش را در ادبیات امریکایی،
از دانشـگاۀ اریزونـا بدسـت آورده بـود.

کمیسیون شکایات فیصلههایش درمورد نتیجه ابتدایی ار بهکمیسیون انتخابات فرستاد

مقامهـا در کمیسـیون مسـتقل شـکایات انتخاباتـی از
فرسـتادن فیصلههـای ایـن کمیسـیون دربـاره نتیجـه
ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه کمیسـیون
انتخابـات خبر میدهنـد .چمنشـاه اعتمادی؛ رئیـس
داراالنشـای کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی به رسـانهها
گفتهاسـت کـه ایـن فیصلههـا چاشـت روز شـنبه (۱۹
دلـو) بـرای تطبیـق و اعلام نتایـج نهایـی انتخابـات
ریاسـت جمهـوری بـه کمیسـیون انتخابـات فرسـتاده
شدهاسـت .پیشتر کمیسـیون شـکایات انتخاباتی گفته

بـود کـه پـس از رسـیدگی بـه شـکایتهای اسـتینافی

تصمیـم گرفتهاسـت کـه یـک هـزار و  ۴۱۱محـل
رایدهـی را بـه عنـوان منونـه بـه تفتیـش و بازشماری
ویـژه بفرسـتد .بـه گفتـه این کمیسـیون ،درایـن روش،
منونهگیـری بـر اسـاس تعـداد شـکایتهای ثبتشـده
در هـر والیـت مشـخص خواهـد شـد .نتیجـه ابتدایـی
انتخابـات ریاسـت جمهـوری در اول جـدی امسـال از
سـوی کمیسـیون انتخابـات اعلام شـد و پـس از آن
هـزاران شـکایت از سـوی دسـتههای انتخاباتـی در
کمیسـیون شـکایات ثبـت شـد.

د خوست وايل:

امریکايي وګړی له کابله ورک شوی
د خوسـت وايل محمـد حلیـم فدايـي پـه هغه والیت کـې د یوه
امریکايـي وګـړي د بـې درکه کېدو خبر رد کړ.
فدايـي وویـل چـې هغـه لـه کابلـه نادرکـه شـوی او ال نـه ده
څرګنـده چـې خپلـه ورک شـوی کـه چـا تښـتولی دی.
خـو امریکايـي چارواکـو مخکې یو شـمېر غريب رسـنیو ته ویيل
و چـې یـو امریکايـي وګـړی پـه افغانسـتان کـې لـه وسـله والـو
طالبانـو رسه یـوې تړلـې ډلې تښـتولی دی.
یـوه امریکايـي چارواکـي اسوشـیتدپرس خبري اژانـس تـه
پـرون ،د فبرورۍ پـه ۷مـه  ،ویلي چـې پـه واشـنګټن کـې پـر
دې مسـئله کار کېـږي.
اسوشـیتدپرس اژانـس تـه دا معلومـات داسـې یـوه چارواکـي
ورکـړي چـې د خپل رسـمي مسـئولیت لـه کبله یـې باید خپل
هویـت پټ سـاتالی وای.
په افغانسـتان کې د تښـتول شـوي امریکايي وګړي نوم مارک
فریرچ ښـودل شـوی او دا چې د امریکا د ایلېنوي ایالت دی.
د اسوشـیتدپرس پـه حوالـه ،ال نـه ده څرګنـده چـې هغـه پـه
افغانسـتان کـې دی او کـه لـه افغانسـتانه بل ځاي تـه لېږدول
شـوی دی.
نیوزویـک مجلـې چې تېره اونـۍ یې په دې اړه تـر ټولو مخکې
خبر ورکـړ ،ویلي چـې هغـه په خوسـت کـې د حقاين شـبکې
وسـله والو تښتولی دی.
پـه خوسـت کـې د رپوټونـو پـه حوالـه اکثر د حقـاين شـبکه
فعالیـت لـري.
خـو د خوسـت وايل حلیـم فدايي بېـګا پـه دې اړه ازادي راډیو
رسه پـه مرکـه کـې دا خبره رد کړه.
حلیم فدايي وویل چې دا وګړی له کابله ورک شوی دی.
حلیـم فدايـي زیاتـه کـړه« :زمـوږ د لومړنیو معلوماتو پر اسـاس،
امریکايـي وګـړی لـه کابلـه ورک شـوی دی ،زمـوږ داخلي او
خارجـي امنیتـي او کشـفي ارګانونـه پـردې کار کـوي چـې د
پېښـې نوعیـت څرګنـد کـړي چـې دا خپلـه ورک شـوی که چا

تښـتولی او کـه تښـتول شـوی کومـې ډلې یـا چـا وړي دی؟ او
اصلیـت د مسـئلې څـه دی معلـوم کـړي».
نیوزویـک څرګنـده کـړې وه بـې درکـه شـوی امریکايـي وګړی
د امریـکا د سـمندري ځواکونـو یـو مخکنـی منصبـدار دی او
اوسـمهال یـې د امریـکا په یوه قراردادي رشکـت کې کار کاوه.
اسوشـیتدپرس لیـکيل چـې دا مسـئله اوس دا مریـکا د
اسـتخباراتو د فـدرايل ادارې هغـه ځانګـړې برخـه څېـړي چې
د برمتـه شـوو امریکايـي وګـړو د خالصـون پـر الرو چـارو کار
کـوي.
دا ځانګـړې اداره د امریـکا د مخکني ولسـمرش بـارک اوباما په
حکومـت کې جوړه شـوې وه.
هغـه امریکايـي چارواکـي چـې د هویـت د پـټ پاتـې کېـدو په
رشط لـه اسوشـیتدپرس رسه غږېدلـی ،ویلي چـې د امریـکا د
ولسـمرشډونالـډ ټرمپ پـر اداره او پر دامریکا د اسـتخباراتو پر
فـدرايل ادار ،اف يب اي بشـپړ بـاور لـري او یقین لـري چې په
دې اړه د نیوزویـک راپور سـم دی.
وسـله والوطالبانـو اسوشـیتدپرس او یـو شـمېر نـورو غـريب
رسـنیو تـه ویلي چـې د دې پېښـې پـه اړه هېـڅ ډول معلومات
نه لـري.
د امریـکا بهرنیـو چـارو وزارت هـم دومـره ویلي چـې داسـې
راپورونـه ور رسـېديل او نـوره تبصره یـې نـه ده کـړې.
دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې امریـکا لـه طالبانـو رسه د
سـولې د موافقـې پـه اړه پـه خبرو لګیـادی.

بایډن :له افغانستانه د امریکايي
ځواکونو وتل به بې ثبايت رامنځته
کړي
د امریـکا پخواين مرسـتیال ولسـمرش جوبایډن له افغانسـتانه
د خپلـو ټولـو ځواکونـو د وتلـو مخالفـت کړی او ویلي یې دي،
دا ګام بـه سـیمه ییـزه بـې ثبـايت رامنځته کړي.
ښـاغيل بایـډن د ډیموکراټانـو کاندیدانـو پـه بحـث کـې لـه
عراقـه د ځواکونـو وتلـو تـه اشـاره وکـړه او وې ویـل ،ځواکونو ته
د رشم خبره وه چـې دوی لـه عراقـه وتـل او کردانـو ورتـه ویـل
چـې پاتې شـئ.
بایـډن دا خبرې پـه بحـث کـې د بلـې کاندیـدې ایلي زابـت
وارنـس د دې نظـر پـه ځـواب کـې وکـړې چـې وې ویـل ،اوس
د دې وخـت را رسـېدلی چـې لـه افغانسـتانه خپـل ځواکونـه
را وباسـو.
میرمن وارنس پخوا هم ورته نظر څرګند کړی دی.
دې ویلي ،د وسـله والـو ځواکونـو د قومندانـې پـه توګـه بـه د
خپلـو جرناالنـو خبرو ته غوږ نیسي خو د ترهګـرۍ د مدیریت
لپـاره بـه لـه خپلـو متحدانـو رسه کار کوي.
وارنـس ویلي چـې د سـنا پـه پوځـي کمیټـه کـې یـې د کار پر
مهـال لـه جمهوریـت غوښـتونکو رسه یوځـای له جنګي سـیمو
لیدنه کـړې ده.

مسجدجامع هرات به هزینه  ۹۹میلیونافغانی بازسازی میشود

همزمـان بـا ایـن آخریـن مرحلـه خشـت فـرش بامهـای
مسـجد جامـع بـزرگ شـهر هـرات نیـز کـه قـرار اسـت بـا
هزینـه  ۳۱میلیـون افغانـی تکمیـل شـود ،نیـز آغـاز شـد.
ایـن برنامههـا دیـروز از سـوی عبدالقیـوم رحیمـی؛ والـی
والیـت هـرات و محمـد جـواد پیـکار؛ رسپرسـت وزارت
شهرسـازی و اراضی و شماری از مقامات محلی و مرکزی،
جمعـی از مناینـده گان مـردم در مجلـس مناینـدگان آغاز
شد .
طرح بازسـازی مسـجد جامع بزرگ شـهر هرات که شـامل
اقدامـات اولیـه و اقدامات اساسـی در دو مرحله اسـت ،از
دوسـال بـه اینسـو براسـاس هدایـت مقـام عالی ریاسـت
جمهـوری کشـور آغـاز شـده اسـت .اقدامـات اولیـه غـرض
بازسـازی مسـجد جامـع بـزرگ شـهرهرات بـا هزینـه ۱۵۰
میلیـون افغانـی تکمیل شـده اسـت.

هند کې درې افغانان د  ١٨ميليونه کلدارو په ارزښت هيروينو سره نيول شوي

پـر وړانـدې د ځانګـړې ادارې ( اېـن يس يب) د ډيلي
څنګـې مشر ملوتهـرا رسـنيو تـه ويلي چـې نيـول شـوي
افغانـان نعمـت اللـه خاکسـار  ،ګل احمـد او سـيد محمود
قتـايل نومېـږي رسچينې زياتـه کړې چـې دوى د کابل له
هوايـي ډګـره د اريانـا افغـان هوايـي رشکت پـه الوتکه کې
يـاد نشـه يي توکـي قاچاق کـړي وو .د يادونـې ده ،په دې
وروسـتيو کـې د افغانسـتان له هوايـي ډګرونو هندوسـتان
تـه د نشـه يـي توکـو د قاچـاق پېښـې زيـات شـوې او د
کابـل ،کندهـار ،هـرات او مزاررشيـف هوايـي ډګرونـو کـې
ګـڼ شـمېر قاچاقبران نيـول شـوي دي.

مقامهـای محلـی هـرات میگوینـد که کار اساسـی مرمت
و بازسـازی مسـجد جامـع بـزرگ شـهر هـرات روز شـنبه
( ۱۹دلـو) آغاز شـد.
جیالنـی فرهـاد؛ سـخنگوی والـی هـرات بـه خربگـزاری
افـق گفتـه کـه در ایـن مرحلـه در کنـار بهسـازی و احیای
فضـای سـبز ،احـداث وضوخانههـا و رسویسهـای
بهداشـتی معیـاری ،اعامر پیاده روها ،رسسـبزی و خشـت
فـرش پیـاده روهـای اطراف ،سیسـتم تهویه برق ،سیسـتم
صـدا و بـرق ایـن بنـای تاریخـی نیـز بـه گونـه اساسـی
بازسـازی میگـردد .او افـزوده کـه ایـن اقدامـات بـا هزینه
 ۹۹میلیـون افغانـی در ظـرف دو سـال آینـده از بودجـه
وزارت شهرسـازی و اراضـی کشـور تکمیـل خواهـد شـد.

هنـدي پوليسـو درې افغانـان د  ١٨ميليونـه هنـدي
کلـدارو پـه ارزښـت هريوینـو رسه نيـويل دي.
هنـدي رسـنيو د سـلواغې پـه ١٩مـه خبر ورکـړى چـې د
نشـه يـي توکو پـر وړاندې د ځانګـړې ادارې (اېن يس يب)
پوليسـو پـه نـوي ډيلي کـې د درېيـو افغانانـو په ګـډون ٦
کسـان لـه  ١،٦کيلوګرامـه لـه اعلى معيـار هريوينـو رسه
نيـويل دي.
رسچينـې زياتـه کـړې چـې د دغـو هريوينـو ارزښـت ١٨

ميليونـه هنـدي کلـدارې کېږي .د يادې ادارې مسـوولينو
رسـنيو تـه ويلي چـې نيـول شـوو افغانانـو پـه  ٢٢٠عـدده
کپسـولونو کـې يـاد هريويـن پـه خپلـو ګېـډو کـې لـه
افغانسـتانه قاچـاق کـړي وو او د نوي ډييل پـه اندراګاندي
هوايـي ډګـر کـې نيـول شـوي دي .رسچينـې زياتـه کـړې
چـې دوه هنـدي وګـړي او يـو د افريقايـي هېـواد نايجرييـا
اوسـېدونکى چـې لـه يـادو افغانانـو رسه پـه دغـه کار کـې
رشيـک وو ،هـم نيـول شـوي دي .دهنـد د نشـه يـي توکـو
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منابع طبیعی افغانستان؛

طبیعی
بدون طرحریزی یک سیاست منسجم و کارآ ،منابع سرشار
ِ
افغانستان به فرصتی میماند که از دست رفته است و تهدیدی که سر
راه افغانها قرار دارد.
نویسنده :احمدشاه کتوازی ،دیپلومات پیشین در واشنگتن و عضو فعلی
اکادمی علوم افغانستان
مترجم :سخی خالد
منبع :دیپلومات

رییـس جمهـور ارشفغنـی :منابـع طبیعـی بـرای مـا
میتوانـد یـک تهدیـد باشـد.
بـا گذشـت چهـار دهـه جنـگ و فقـر شـدید ،بـاور بـر ایـن
اسـت که افغانسـتان صاحب یکـی از رسشـارترین منابع طبیعی
جهـان اسـت .ارزش ایـن منابـع چیـزی بین یـک تا سـه تریلیون
دالـر برآورد شـده اسـت.
افغانسـتان دارای منابـع رسشـار طبیعـی اسـت ،به شـمول
طلا ،پالتیـن ،نقـره ،مـس ،آهـن ،کرومیـت ،لیتیـم ،یورانیـم و
ِ
بلنـد زمـرد ،لعـل ،یاقـوت ،فیـروزه و الجـورد
املونیـم .کیفیـت
افغانسـتان توجـه بـازار سـنگهای قیمتـی را بـه خـود جلـب
کـرده اسـت .سـازمان رسوی زمینشناسـیِ ایـاالت متحـده ،بـه
وسـیلهی پژوهشهـای علمـیِ گستردهی که در عرصـهی منابع
طبیعـی انجـام داده گفتـه اسـت کـه افغانسـتان احتماالً دارای
 60میلیـون میرتیـک تـن مـس 2.2 ،میلیـارد تـن آهـن1.4 ،
میلیـون تـن عنرصهـای خاکـیِ نـادر همچـون النتانیـم ،رسیـم،
نئودیمیـم اسـت و منابـع بـاارزش چـون املونیـم ،طلا ،نقـره،
زینـک ،سـیامب و لیتیـم را در خـود جـا داده اسـت .بـه اسـاس
گفتههـای مسـووالن پنتاگـون ،تحلیلهـای اولیـهی آنـان در
والیـت غزنـی نشـان میدهـد که مقـدار لیتیم در ایـن ذخیرهگاه
بـا متـام ظرفیتـی کـه معـدن لیتیـم بولیویـا دارد [فعلاً بولیویـا
بـه عنـوان دارنـدهی بزرگتریـن منبـع لیتیـم در جهان شـناخته
میشـود] برابـری میکنـد .بـه اسـاس ارزیابیهـای سـازمان
رسویِ زمینشناسـیِ ایـاالت متحـده ،ذخایـر خنشـین در والیت
هلمنـد دارای  1.1تـا  1.4میلیـون مرتیـک تـن عنـارص خاکـی
کمیـاب را در خـود دارد .ارزیابیهـای دیگـر نشـان میدهـد که
منابـع خاکـیِ کمیـاب افغانسـتان جـزو بزرگتریـن منابع جهان
است.
عنرصهـای خاکـی کمیـاب نقـش تعیینکننـد ه را در
تکنالـوژیِ امـروز بـازی میکنـد .از ایـن عنـارص در تلفنهـای
هوشـمند ،تلویزیونهـا ،موتورهـای هیربیـدی ،کمپیوترهـا،
تکنالـوژی لیـزری و باتریهـا کار گرفتـه میشـود .یافتههـای
مربـوط بـه کنگـرهی ایـاالت متحـده نشـان میدهـد کـه
عنرصهـای خاکـی کمیـاب نقـش تأثیرگـزاری را در امنیـت ملـی
دارد .بـه اسـاس گـزارش سـیگار ،واشـنگنت بـه هـدف توسـعهی
تجارت اسـتخراجی افغانسـتان تـا امروز هیچ سیاسـتی را دنبال
نکـرده اسـت.
دانلـد ترمـپ ،رییـس جمهـور ایـاالت متحـده ،بـا درک
اهمیـت ،توانایـی بحرانآفرینـی و وابسـتگیِ در حـال افزایـش
پنتاگـون بـه عنرصهـای خاکـی کمیـاب چیـن ،در مـاه جـوالی
 ،2019بنـد  303طرزالعمـل تولیـدات دفاعـی امریـکا کـه در
سـال  1950بـه تصویـب رسـیده بـود را اصلاح کـرد تـا بـه ایـن

وسـیله عنرصهـای خاکـی کمیـاب کـه در امنیـت ملـی نقـش
تعیینکننـده را بـازی میکنـد در داخـل کشـور پروسـس شـود.
علاوه بـر ایـن ،ادارهی ترمپ ،ابتـکار عملی را به هـدف مدیریت
و اسـتخراج منابـع طبیعـی کـه شـدیدا ً بـه آنهـا احسـاس نیـاز
میشـود ،روی دسـت گرفتـه اسـت .عجالتـاً ایـن اقدامـات همـه
شـمول شـامل کشـورهای چـون کانـادا ،استرالیا ،بوسـنیا ،پرو،
آرجانتیـن ،برازیـل ،جمهـوری دموکراتیـک کانگـو ،نامیبیـا،
فیلیپیـن و زامبیـا میشـود .افغانسـتان نیـز میتواند شـامل این
ابتـکار عمـل بـه خاطـر مدیریـت انـرژی شـود کـه افغانسـتان را
قـادر میکنـد کـه از نقطـه نظـر اقتصـاد نفع زیـادی ببرد و وارد
یـک دورهی درازمـدت همـکاری بـا ایـاالت متحـده شـود.
عنرصهـای خاکـی کمیـاب ،در تانکسـازی ،تجهیـزات
موشـکی ،تسلیحات ضدموشکی ،سـتالیت ،و سیستم ارتباطات
نظامـی بـه کار مـیرود .افغانسـتان میتوانـد بخشـی از راه
حـل دایمـی بـرای مشـکل کمیابـی ایـن عنرصهـا باشـد .منابـع
رسشـار طبیعـی افغانسـتان ،اگـر بـه گونـهی مؤثـر اسـتخراج
شـود ،میتوانـد جانشـین مؤثـری بـرای کمکهـای خارجـی
باشـد و مشـکل وابسـتگی کشـور را بـه کمکهـای خارجـی
حـل کنـد .مدیریـت درسـت منابـع طبیعـی میتوانـد به توسـعه
پایـدار اقتصـادی منجـر شـود کـه در نهایـت بـه صلـح دایمی در
افغانسـتان کمـک خواهـد کـرد.
زمـان زیـادی میگـذرد کـه افغانسـتان وابسـته بـه
کمکهـای خارجـی اسـت .تنهـا یـک راه وجـود دارد کـه بتوانـد
افغانسـتان را از وضعیـت بیثبـات و آشـفتهی کنونـی نجـات
بدهـد و آن اسـتخراج هدفمنـد و حرفـهای منابـع هنگفـت
زیرزمینـیاش اسـت .موهبـت منابـع طبیعـی در افغانسـتان،
بـا وجـود همسـایههای متخاصـم و سـلطهجو ،شـکافهای
عمیـق قومـی ،ناامنـی ،فقـدان ادارات کارآ و از همـه مهمتر
نبـود اقدامـات پیشگیرانـهی الزامـی میتوانـد جنـگ دیگـری
را بـر رس منابـع طبیعـی راه بیانـدازد .در چنیـن وضعیتـی اگـر
سیاسـتهای ثابـت بـا چشـمانداز بلندمـدت ،واقعبینانـه و
ج تـازهی منازعـات و
جامـع اعمال نشـود ،امـکان دارد کـه مـو ِ
جنگهـای داخلـی دامنگیر افغانسـتان شـود که قبلا در دیگر
نقـاط جهـان نیـز شـاهدش بودهایـم.
منابـع رسشـار طبیعـی افغانسـتان ،اگـر بـه گونـهی مفیـد
اسـتخراج شـود ،میتوانـد بدیـل مناسـبی بـرای کمکهـای
خارجـی باشـد و از وابسـتگی افغانسـتان بـه کمکهـای
خارجـی کاهـش بدهـد .در صورتـی کـه ایـن منابـع بـه گونـهی
درسـت اسـتخراج شـود ،افغانسـتان را قـادر میسـازد کـه
داسـتان موفقیـتاش را خـودش بنویسـد .اعمال سیاسـتهای
انعطافناپذیـر ،بنیانگـذاری ادارات قویتـر بـه همـراه

معـدنکاری ،تجـارت اسـتخراجی سـادهای اسـت ،امـا میتوانـد تنشهـای
ً
جـدی را ایجـادکنـد .منابـع طبیعـی بعضـا بـه منازعات خشـونتبار بر سـر کنترل
آن میـدان داده اسـت .مناطقـی کـه زیـر کنتـرل جنایـتکاران و شـبکههای
شورشـی هسـتند بیشـتر آسـیبپذیرند .بعضی اوقـات با آغاز معـدنکاری ،آتش
جنـگ روشـن میشـود .گروههـا در سـدد پیشـیگرفتن از یکدیگـر هسـتند .بـه
گونـهی مثـال ،گروههـای ضعیـف از طالبـان دعـوت کردنـد تـا از آنـان مراقبـت
کننـد .بـا از راه رسـیدن داعش ،سـکتور معـادن افغانسـتان با تهدیـد جدیدتری
رو بـه رو شـده اسـت.

چشـمانداز روشـن ،توجـه رسمایهگـذاران داخلـی و خارجـی
را جلـب خواهـد کـرد .مدیریـت مناسـبتر منابـع طبیعـی بـه
توسـعهی پایـدار اقتصـادی منجـر خواهـد شـد کـه کشـور را در
رسـیدن بـه صلـح دایمـی کمـک خواهـد کـرد.
معـدنکاری ،تجـارت اسـتخراجی سـادهای اسـت ،امـا
میتوانـد تنشهـای جـدی را ایجـادکنـد .منابـع طبیعـی بعضاً
بـه منازعـات خشـونتبار بـر رس کنترل آن میـدان داده اسـت.
مناطقـی کـه زیـر کنترل جنایـتکاران و شـبکههای شورشـی
هسـتند بیشتر آسـیبپذیرند .بعضی اوقات با آغـاز معدنکاری،
آتـش جنـگ روشـن میشـود .گروههـا در سـدد پیشـیگرفنت از
یکدیگـر هسـتند .بـه گونهی مثـال ،گروههای ضعیـف از طالبان
دعـوت کردنـد تـا از آنان مراقبـت کنند .با از راه رسـیدن داعش،
سـکتور معـادن افغانسـتان بـا تهدیـد جدیدتـری رو بـه رو شـده
است.
اسـتخراج غیرقانونی در افغانسـتان زیاد رواج دارد ،با بیش
از 2هـزار سـاح ه کـه در آن بـرای شورشـیان و جنگسـاالران
پـول مـیآورد .یافتههـای سـیگار نشـان میدهـد کـه اسـتخراج
غیرقانونـی ،پـس از سـال  2001در افغانسـتان ،سـاالنه تقریبـاً
 300میلیـون دالـر هزینـه بر داشـته اسـت .در ایـن حالت بدون

اقدامـات فـوری و مناسـب ،منابع رسشـار طبیعی در افغانسـتان
نـه تنهـا بـه یـک فرصـت از دسـت رفتـه میمانـد کـه تهدیـدی
بـرای امنیـت ملـی و کشـور بـه حسـاب میآیـد.
بـه طـور مثـال ،بخـش بزرگـی از درآمـد ناشـی از منابـع
طبیعـی افغانسـتان بـه جیـب جنگسـاالران ،شـبهنظامیان
مسـلح و شورشـیان طلب میرود .به اسـاس گزارش اخیر گلوبل
ویتنـس« ،درآمدهـای ناشـی از معدنـی که در بدخشـان اسـت و
بـه جیـب مـردان قدرمتنـد (جنگسـاالران و مافیـا) و طالبـان
میریـزد بـا متـام درآمـد اعالمشـدهی حکومـت افغانسـتان کـه
از منابـع طبیعـی بـه دسـت میآیـد ،برابـری میکنـد ».منابـع
طبیعـی ،بـه عنـوان دومیـن منبـع پردرآمـد بـرای طالبـان بـه
حسـاب میآیـد.
ارشفغنـی ،رییـس جمهـور کنونـی افغانسـتان و
اقتصـاددادن پیشـین بانک جهانـی از منابع طبیعـی و خطراتی
کـه متوجـه کشـور میکند بـه خوبی آگاه اسـت .او در مـورد این
خطـرات بـه رصاحـت گـپ زده اسـت .بعـد از ایـن کـه بـه عنوان
رییـس جمهـور انتخـاب شـد ،غنـی گفـت کـه وضـع اقتصـادی
افغانسـتان را بـا اسـتخراج معـادن دگرگـون میکنـد .تـا هنـوز،
امـا در بخـش معـادن کارهـای جـدی صـورت نگرفتـه و معـادن

دسـت نخـورده باقـی مانـده اسـت.
حکومـت افغانسـتان ،بـا فعالیت گـروه طالبـان و تهدیدات
در حـال افزایـش داعـش بـه همـراه مصیبتـی کـه فسـاد اداری
بار آورده اسـت ،چالش دشـوارگذری را در پیش خواهد داشـت.
بـرای حکومـت بـه ایـن زودیهـا امکانپذیر نیسـت کـه در عمل
کنترل هـزاران معدنـی کـه بـه گونـهی غیرقانونـی اسـتخراج
میشـود را دوبـاره بـه دسـت بگیـرد.
حکومـت بایـد تالشـش ایـن باشـد کـه کنترل دوبـارهی
معـادن را به دسـت بگیـرد .با آوردن اصالحـات رضوری در قانون
معـادن و یـک سلسـله اقدامات فوری ،خشـت اول را در راسـتای
اسـتخراج معـادن خواهد گذاشـت.
بـرای حکومت آینده ،طرحریزی سیاسـت اقتصادیِ مبتنی
بـر منابـع طبیعـی ،شـاید یـک فرصت طالیی باشـد .افغانسـتان
بـا داشتن منابـع رسشـار و متحـد بزرگـی به نـام ایـاالت متحده
کـه شـدیدا ً بـه عنرصهـای خاکـی طبیعـی نیـاز دارد ،میتوانـد
همکاریهـای خـود را از حالـت امنیتـی به وضعیت استراتژیک
و همکاریهـای اقتصـادی مبدل کنـد .عالوه بر ایـن ،در هنگام
توافـق بـا طالبـان ،ایـن بخـش حیاتـی مرتبـط بـه امنیـت ملی و
اقتصـاد افغانسـتان نبایـد نادیده گرفته شـود.

لزوم انسجام داخلی

 سید لطیف سجادی

صلـح افغانسـتان از جنبـه واقعـی و عملی آن ،بیشـتر بـه وضعیت رویایی و غیرواقعی قامت راسـت نموده اسـت ،این پروسـه
بـه مـدت یـک سـال اسـت کـه به شـدیدترین نحـو آن ،طـی مسـیر مینمایـد؛ امـا از آن زمـان تاکنون سـایه ابهـام و اجمال
بـر تمـام ابعـاد آن پهـن گردیـده اسـت .طـوری کـه اکثریت مقامـات دولتـی و سیاسـی از برایند و انجـام آن آگاهـی الزم را
ندارنـد .مـردم افغانسـتان بیـش از دولتمـردان و سیاسـیون منتظـر تحقـق یک صلح فراگیـر و واقعی انـد؛ زیرا آنـان قربانیان
اصلـی جنـگ و خشـونت در ابعـاد گوناگون هسـتند ،از زمان حاکمیت دموکراسـی طی همین دو دهه تـا کنون جنگهای
پارتیزانـی گروههـای تروریسـتی ،بـر علاوه اینکـه روزانـه جـان دههـا افغانسـتانی را میگیـرد ،در ابعـاد اقتصـادی و امنیـت
روانـی نیـز مـردم را دچـار مشـکالت و چالشهـای جبـران نـا پذیـر سـاخته اسـت ،مسـدود شـدن راههـای مواصالتی طی
مخاصمـات و درگیریهـا بیشـترین ضربـه را بـه اقتصـاد مـردم افغانسـتان وارد میسـازد ،آتـش زدن موترهـای حمـل و نقـل
بـار اعـم از دولتـی و خصوصـی ضربـه سـنگین اقتصـادی را به آدرس مـردم افغانسـتان سـرازیر مینماید.

صلـح افغانسـتان از جنبـه واقعـی و عملـی آن ،بیشتر بـه
وضعیـت رویایـی و غیرواقعـی قامـت راسـت منـوده اسـت ،ایـن
پروسـه بـه مـدت یـک سـال اسـت کـه بـه شـدیدترین نحـو آن،
طـی مسـیر میمنایـد؛ امـا از آن زمـان تاکنـون سـایه ابهـام و
اجمال بـر متام ابعـاد آن پهن گردیده اسـت .طـوری که اکرثیت
مقامـات دولتـی و سیاسـی از براینـد و انجـام آن آگاهـی الزم را
ندارنـد .مـردم افغانسـتان بیش از دولتمردان و سیاسـیون منتظر
تحقـق یـک صلـح فراگیـر و واقعی اند؛ زیـرا آنان قربانیـان اصلی
جنـگ و خشـونت در ابعـاد گوناگـون هسـتند ،از زمـان حاکمیت
دموکراسـی طـی همیـن دو دهـه تـا کنـون جنگهـای پارتیزانی
گروههـای تروریسـتی ،بـر علاوه اینکـه روزانـه جـان دههـا
افغانسـتانی را میگیـرد ،در ابعـاد اقتصـادی و امنیـت روانـی نیز
مـردم را دچـار مشـکالت و چالشهـای جبران نـا پذیـر سـاخته
اسـت ،مسـدود شـدن راههـای مواصالتـی طـی مخاصمات و
درگیریهـا بیشترین رضبـه را بـه اقتصـاد مـردم افغانسـتان وارد
میسـازد ،آتـش زدن موترهـای حمـل و نقـل بـار اعـم از دولتی و
خصوصـی رضبه سـنگین اقتصـادی را به آدرس مردم افغانسـتان
رسازیـر میمنایـد .همینطـور ،تخریب رسکها ،پلچکها و سـائر
زیربناهـای عـام املنفعـه مصرف بودجه ملـی را دو چند سـاخته
و گـراف فقـر را روز افـزون میسـازد ،بـاج دهـی رشکتهـای
مختلـف به تروریسـتها مخصوصـا رشکتهـای مخابراتی ،باعث
میگـردد تـا نـرخ مکاملات و انرتنـت افزایش یافتـه و جربان رضر
آن بـه دوش ملـت بیافتـد.

در چنیـن فضـای تشـنج و درگیـری ،حلقـه جغرافیـای
کار و فعالیتهـای اقتصـادی نیـز بـر مـردم تنگتـر گردیـده
و نهایتـا ،نیروهـای کار و منابـع انسـانی در بعضـی نقـاط امـن
تجمـع میمناینـد کـه ظرفیـت کاریابـی بـرای حجم وسـیع مردم
غیـر قابـل دسترس میباشـد؛ بنـا بـر ایـن از هـر زاویـهی کـه
بـه چالشهـای ناشـی از جنـگ بنگریـم ،بیشترین خسـارات و
عواقـب آن بـار دوش مـردم عـادی میگـردد کـه در نتیجه ،سـیل
مهاجـرت روز افـزون به کشـورهای جهان روز افـزون میگردد که
فـرار مغزهـا و نیروهـای انسـانی مبتکـر را نیز در میـان مهاجرین
شـاهد خواهیـم بـود.
اگـر بـا چشـم بـاز بـه کتلههـای سیاسـی و غیـر سیاسـی
مـردم افغانسـتان بنگریـم ،همـه خواهـان صلـح انـد کـه هیـچ
شـخصی را منیتـوان در مخالفـت بـا ایـن پروسـه یافـت؛ امـا
نحـوه دسـت یابـی بـه صلـح و چگونگـی پیشبرد ایـن مذاکـرات
از سـوی الیتهـا و رهبران سیاسـی متفـاوت و متضـاد اسـت،
ظاهـرا دیدگاههـا در مـورد پروسـه صلح به دو گروه عمده تقسـیم
گردیـده اسـت کـه هر کدام در جهت دسـت یابـی و موفقیت این
پروسـه روشهـای مختـص بـه خـود را پیشـکش میکننـد ،تیـم
رئیـس جمهـور غنـی کـه بیشتر از دیگـران مرشوعیـت حقوقـی
و قانونـی پیشبرد ایـن پروسـه را دارا میباشـد بـا تدویـن طـرح
صلـح ،آن را بـه جامعـه جهانـی و مـردم افغانسـتان پیشـکش
منـوده اسـت کـه در بُعـد داخلـی آن ،لویه جرگـه نیز دائـر گردید
و اکرثیـت مناینـدگان جرگـه به اتفـاق هم در تکمیـل و بهبود آن

پاراگـراف و مـواد جدیـدی نیـز افزودنـد و طـی کنفرانس خربی،
آن را بـه مردم افغانسـتان اعالم داشـتند ،در بُعـد بین املللی نیز
آقـای غنـی در کنفرانسهـای رسـمی مجامع جهانـی ،کلیات آن
را مطـرح منـوده و رشیـک سـاخت کـه مـورد حامیـت کشـورهای
جهـان قـرار گرفـت و ایـن پروسـه بـا شـدت بیشتر از هـر زمـان
دیگـر جـان دوبـاره گرفت.
تیـم ارشف غنـی از طـرح صلـح عزمتندانـه کـه در آن
صالحیـت و اقتـدار دولـت و مـردم افغانسـتان حفـظ باشـد دفاع
منـوده و اسـتدالل میمناینـد کـه تنهـا دولـت صالحیـت قانونی
پیشبرد ایـن پروسـه را دارد که در هامهنگی بـا منایندگان مردم
در لویـه جرگـه ،پشـتوانه مردم افغانسـتان را نیز در دفـاع از طرح
یـک صلـح با وقار کسـب منـوده اند؛ لـذا آنانی که طرح منسـجم
ندارنـد و بـه هـدف دسـتیابی بـه منافـع خصوصـی شـان بـا
طالبـان همنـوا میگردنـد بهتر اسـت که از نظـام و اقتـدار مردم
افغانسـتان دفـاع منـوده و تنهـا از ایـن مجـرا اسـت کـه بـا حفـظ
نظـام بـه منافـع طوالنـی مدت شـان نیز دسـت مییابنـد؛ اما در
آن سـوی دیگـر ،تیـم داکتر عبداللـه کـه در ایـن اواخـر بـا آقـای
کـرزی در سـطح کالن ملـی همسـویی برقـرار منـوده اسـت نیـز
متشـکل از کتلههـای سیاسـیون اسـت کـه در یـک صـف واحـد
در برابـر آقـای غنـی قرار گرفته انـد ،آقای عبداللـه رئیس جمهور
غنـی را بـه انحصـار پروسـه در حلقـهی خـودش متهـم میکنـد و
مدعـی اسـت کـه روند پیشبرد ایـن پروسـه باید با اشتراک متام
کتلههـای جامعـه افغانسـتان مدیریـت گردد ،ایشـان ،آقای غنی

را شـخصیت یکجانبـه گـرا خوانـده و میگویـد تـا زمانیکـه صلح
تحقـق نیابـد اعلان نتایـج انتخابـات نیـز گـره را از مشـکل مردم
افغانسـتان بـاز نخواهـد کرد.
ایـن در حالیسـت کـه قبـل از برگـزاری انتخابـات ،آقـای
عبداللـه و حلقـه سیاسـی اش بـاوری بـه برگـزاری انتخابـات
نداشـتند و همگـی چشـم انتظـار صلحـی بودنـد کـه از فرجـام
آن هیچگونـه آگاهـی در دسترس شـان قـرار نداشـت ،بـه همین
ملحـوظ ،انتخابـات امسـال کمرنگتریـن انتخابـات طی بیسـت
سـال اخیـر بـود کـه در بـی بـاوری کامـل تـا برگـزاری آن بـه
پیـش رفـت ،بعـد از برگـزاری انتخابـات آقـای عبداللـه تـا زمـان
اعلان نتایـج ابتدایـی ،پالیسـی اش بر محـور انتخابـات متمرکز
بـود و هیچگونـه اظهـار نظـری در قبـال پروسـه صلـح نداشـت؛
همینکـه اعلان نتایـج ابتدایی و جنجالهای ناشـی از آن پشـت
رس گذاشـته شـد ،یکبـار دیگـر نـدای اولویـت صلـح را رس داده
اسـت؛ هـر چنـد کـه آقـای کـرزی از ابتـدای برگـزاری انتخابـات
تـا کنـون شـعار صلـح خواهـی رس داده و تلاش دارد تـا ایـن
محوریـت را بـه آدرس خـودش سـوق دهـد؛ اما در ایـن اواخر وی
بـه خواسـتههایش قدمـی نزدیکتر گردیـده و موفـق شـده اسـت
تـا آقـای عبداللـه را نیـز در همسـویی بـا خـودش زیـر چتر واحد
بکشـاند؛ امـا بـا متـام ایـن سـاز و کارهـا ،منیتـوان حلقـه آقـای
غنـی را نـا دیـده انگاشـت؛ زیرا ایشـان هم اکنـون در رأس دولت
قـرار دارد و هـر گونـه نهایـی سـازی پروسـه صلح ،در فرجـام باید
مطابـق در همگرایی با ایشـان رقـم بخورد؛ زیـرا صالحیت امضاء

و مرشوعیـت هرگونـه معاهـدات ملـی و بین املللی در انگشـتان
آقـای غنـی نهفتـه اسـت کـه هیـچ شـخص دیگـری منیتوانـد به
آن صبغـهی قانونـی ببخشـد.
بـا ایـن حال به نظر میرسـد کـه با وجود هرگونـه اختالفات
میـان نیروهـای سیاسـی ،بیشترین بهـره بـرداری بـه نفـع گـروه
طالبـان رقـم میخـورد؛ زیـرا آنـان در فقـدان انسـجام و وحـدت
نظـر نیروهـای سیاسـی ،تیـغ شـان بُ ّرنـده تـر از قبـل گردیـده
و میـدان چانـه زنـی داخلـی و بیـن املللـی را خالـی احسـاس
میکننـد ،در چنیـن فرصـت ،غـرور کاذب مرشوعیـت در ضمیـر
شـان بیـش از قبـل رشـد منـوده و موفـق میگردنـد تـا قناعـت
کشـورهای همسـایه و جهـان را در حامیـت از نظام دلخواه شـان
البـی گـری مناینـد؛ بنـا بـر ایـن اکنـون کـه آقـای خلیلـزاد نیز به
کابـل آمـده تـا دیـدگاه سیاسـیون افغـان را در قبـال ایـن پروسـه
بـا خـود داشـته باشـد ،الزم و رضوری پنداشـته میشـود متامـی
گروههـای کـه در دو محوریـت جمـع گردیـده انـد طـی یـک
جلسـه مشترک ،اختلاف نظرها را کنـار گذاشـته و موضع واحد
خویـش را از آدرس نظـام و مردم افغانسـتان در قبال صلح اعالن
مناینـد ،یگانـه راه دسـتیابی بـه صلـح مقتـدر و بـا عـزت ترشیک
دیـدگاه واحـد در ایـن مورد اسـت در غیر آن ،همان رس در گمی
و مشـت در تاریکـی کوبیـدن اسـت کـه هامنند یکسـال گذشـته
از رسنوشـت صلـح بـی خبر خواهنـد ماند؛ لـذا اتحـاد و همدلی
باعـث محبوبیـت متام نیروهای سیاسـی گردیـده و چیزی از وزنه
سیاسـی و اجتامعـی آنـان نخواهـد کاسـت.
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دومين جشنواره گردشــگرى درباميان برگزارشد

ورزىش از واليـت هـاى باميـان و پـروان راه انـدازى مـى گـردد.
موصـوف خاطـر نشـان کـرد کـه در يـک مـاه در يـک منايشـگاه
صنايـع دسـتى زنـان باميـاىن و سـاير محصـوالت ايـن واليـت بـه
منايـش گذاشـته خواهـد شـد.
محمدطاهـر زهیـر والـی بامیـان در مراسـم ايـن جشـنواره ،رشـد
گردشـگرى را در بهبـود وضعيت اقتصادى باشـندگان باميان ،مهم
خوانـده افـزود «:بامیـان بـه هیـچ یـک از بنـادر تجارتـی دسرتسـی
مسـتقیم نـدارد ،تنهـا منبـع درآمـد بامیانـی هـا صنعت گردشـگری
اسـت ».وى گفـت کـه بايـد مشـکالىت کـه رس راه گردشـگرى در
باميـان وجـود دارد ،بايـد برداشـته شـوند و بـراى رشـد آن توجـه

بامیان(پژواک١٩،دلو:)٩٨دومین جشـنوارۀ گردشـگری زمسـتانی
بـا راه انـدازى برنامههـای فرهنگـى شـعرادب ،موسـیقی محلـی،
رقابتهـای بزکشـی ،اسـکى و منايشـگاه در باميـان ،آغـاز يافـت.
سـیده مـژگان مصطفـوی معیـن مالـی و اداری وزارت اطالعـات و
فرهنـگ کشـور در مراسـم افتتاح اين جشـنواره گفت«:هـدف از راه
انـدازى ايـن جشـنواره ،افزايـش گردشـگرى در باميـان مـى باشـد؛
زيـرا مـا در باميـان محلات خـوب گردشـگرى داريم».
بـه گفتـۀ وى ،ايـن جشـنواره کـه بـراى ايـن جشـنواره بـراى يـک
مـاه مـى باشـد کـه در آن در کنـار برنامـه هـاى هنرى وفرهنگـى،
رقابتهـاى بزکشى و اسـکى نيـز ميـان ورزشـکاران ايـن رشـته هاى

 بازی با اعداد

آقازاده ـ اســتخبارات ـ بیننده ـ پتانسیل ـ تداوی ـ ثبات ـ جن ـ چراغان
ـ حقوق ـ خریدار ـ دولتمند ـ ذخایر ـ رنگین ـ زودرس ـ ژرف ـ ســرحد ـ
شلوغ ـ صادق ـ ضمانت ـ طهارت ـ ظاهر ـ عمود ـ غالب ـ فرستاده ـ قوانین
ـ کبوتر ـ گلخانه ـ المذهب ـ مومن ـ واهمه ـ نایب ـ هدر ـ یاس.

ر

م ش هـ

ن
جواب سودوکو شماره
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نمایش ـ گیاه ـ گام ـ نامه
ـ امن ـ نام ـ شام ـ گاه ـ
هنگام ـ امین ـ اهم ـ هما
ـ ماه ـ ماهی ـ ماشــین ـ
گناه ـ ناشی ـ نگاه ـ شانه
ـ گمان.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

ت

3644

3452

حمل

مهارت هــای برقراری ارتباطی شــما امروز خوب نیســت ،همین موضوع
روابط شــما را تحــت تاثیر قرار می دهد مخصوص رابطه ای که با شــریک
عاطفی تان دارید .به صورت واضح ارتباط برقرار کنید تا از ایجاد سوء تفاهم
جلوگیری شود .خسته هستید و نمی توانید دوستانتان را مالقات کنید .نیاز
به استراحت بیشتری دارید.

ثور

برای رفتن به ســفری آماده می شــوید .باید توصیه های یکی از بســتگان
ســالمند را در نظر بگیرید .امروز بعد از ظهر به یک مهمانی دعوت میشوید
اما احساس می کنید که باید این مهمانی را رد کنید .مواظب اسناد و مدارک
خود باشید.

جوزا

در انجام کارهای خانگی موفق خواهید شد .به سفر کوتاهی دعوت می شوید
بهتر اســت که این دعوت را نپذیرید زیرا مستعد مشکالت سالمتی هستید.
اجازه ندهید که شــریک عاطفیتان شما را مجبور به رفتن به این سفر کند.
می توانید به حس درونی خود اطمینان کنید.

سرطان

امروز برنامهای برای مالقات با دوســتانتان دارید بهتر اســت که قبل از ترک
کردن خانه با آنها تماس بگیرید و مطمئن شوید که در خانه هستند .امروز بعد
از ظهر احساس خیلی خوبی ندارید و باید به دکتر مراجعه کنید .نگران نباشید
با یک رژیم غذای کوتاه مدت حل می شود.

اسد

امروز صبح بســیار مشغول هستید و وظایف زیادی در دست دارید که باید
آنهــا را به اتمام برســانید .آرامش خود را حفظ کنید .اگر یکی از بســتگان
سالمند از شما درخواست کمک کرد حتماً به او کمک کنید زیرا بیمار است.
امروز بعد از ظهر عصبی هســتید اما امشــب همه چیز بــه حالت نرمال باز
خواهد گشت .به استراحت بیشتری نیاز دارید.

سنبله

امروز صبح مشــکالت ســامتی را تجربه می کنید که باعث می شود دیدار
های شــما به تعویق بیفتد .حتی شما ناراحت خواهید شد که نمی توانید در
مهمانی ها شرکت کنید .اخباری در ارتباط با مبلغی پول دریافت خواهید کرد
که خوشحال می شوید.
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 بازی با کلمات

3444

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

و

خاکسـپاری خانـواده مادئـا» در نقـش دایـی هیثرو ،سـث روگـن
بـرای «زیروویـل» ،بـروس ویلیـس بـرای «شیشـه»
بدترین گروه:
دو نامـزدی بـرای فلـم «گربـه هـا»« ،مراسـم خاکسـپاری خانـواده
مادئـا»» ،رمبـو آخریـن خون»
بدترین کارگردان:
فـرد دراسـت بـرای «دیوانـه» ،جیمـز فرانکـو بـرای «زیروویـل»،
آدریـن گرونبرگ بـرای «رمبـو آخریـن خـون» ،تـام هوپـر بـرای
«گربـه هـا» ،نیـل مارشـال بـرای «پسر جهنمـی»
بدترین فلمنامه:
گربههـا ،شـارون تیـت بـه یـاد ماندنـی ،پسر جهنمـی ،مراسـم
خاکسـپاری خانـواده مادئـا ،رمبـو :آخریـن خـون

بدترین بازیگر زن:
هیلاری داف بـا «شـارون تیـت بـه یـاد ماندنـی» ،آن هاتـوی بـرای
«شـیاد» و «آرامـش» ،فرانچسـکا هایوار بـرای «گربه هـا» ،تیلور پری
بـرای «مراسـم خاکسـپاری خانـواده مادئـا» ،ربـل ویلسـون بـرای
«شیاد»
بدترین بازیگر نقش مکمل زن:
جسـیکا چسـتین بـا «ققنـوس تاریـک» ،کیسـی دیویـس بـرای
«مراسـم خاکسـپاری خانواده مادئـا» ،جودی دنچ بـرای «گربه ها»،
فنسـا پینـدا بـرای «رمبـو آخریـن خـون»،
بدترین بازیگر مکمل مرد:
جیمـز کـوردن بـرای «گربـه هـا» ،تیلـور پـری بـرای «مراسـم
خاکسـپاری خانـواده مادئـا» در نقش جـو ،تیلور پری برای «مراسـم

3094
هـدف

3645

جـدى صـورت گيرد.
موصـوف مـى گويد که ورزشـکاران با رقابت های بزکشـی و اسـکی
بـازی ،فرهنگیـان بـا شـعرو موسـیقی محلـی و خامنهـاى تجـارت
پیشـه بامنایـش صنایع دسـتی در اين جشـنواره سـهم مـى گريند.
زهـرا نظـری يک تـن از زنان تجـارت پیشـه در باميـان ،در گفتگوى
بـا آژانـس خربى پـژواک در مـورد راه انـدازى اين جشـنواره گفت«:
خيلى خوشـحامل کـه ايـن چنين جشـنواره هـا در واليـت مـا
برگزارمـى شـود و بـراى مـا نقـش داده مـى شـود».
وى کـه در ايـن منايشـگاه صنايع دسـتى زنـان باميـان را به منايش
گذاشـته اسـت مـى افزايـد «:بـراى محصـوالت مـا از طريـق ايـن
منايشـگاه هـا بازاريـاىب خـوب مـى شـود».
محبـوب اللـه محبوب يک تن از ورزشـکاران رشـتۀ ورزىش بزکىش،
در ايـن جشـنواره مـى گويـد «:مـن يکـى از ورزشـکاراىن هسـتم که
در ايـن جشـنواره در رقابـت بزکىش رشکت کرده ام ،خوشـحامل که
ورزشـکاران از پـروان نيـز رشکت کـرده اند».
موصـوف راه انـدازى ايـن جشـنواره را در جهـت تشـويق جوانـان به
ورزش و رشـد گردشـگرى موثـر خوانـد .صنـم گردشـگری که جهت
اشتراک در ايـن جشـنواره از کابـل ،بـه باميـان آمـده اسـت ،بـه
پژواک گفت که خوشـحال اسـت در اين چنني جشـنواره اشتراک
مـى کنـد .وى افـزود «:برایـم جالـب ایـن اسـت کـه دختران جوان
بـدون کـدام محدودیـت سـنتی و اجتامعـی دوشـادوش پسران
جـوان ورزش مـی کننـد ،ایـن برایـم خیلـی خوشـایند مـی باشـد».
موصـوف اظهاراميـدوارى مـی کنـد که در کشـور صلح تامني شـود
تـا همـه مـردم افغانسـتان در فضـاى امين زندگـى کنند و هميشـه
در متـام واليـت هاى کشـور اين چنين برنامه ها راه انـدازى گردد.
نخسـتین جشـنواره گردشـگری زمسـتانی سـال پـار در بامیـان
برگـزار شـده بـود.

«سیلوســتر استالونه» در فهرســت بدترین ها

نما

بـه نقـل از راتـن تومیتـوز ،کمتر از دو روز مانـده به اعلام برندگان
نهایـی اسـکار  ،۲۰۲۰نامزدهای بدترین فلمهای سـینامیی سـال
معرفی شـدند.
در ایـن جوایـز سـاالنه (متشـک طالیـی) بدترینهـای فلمهـای
سـال ،بازیگـران ،کارگردانهـا و نویسـندگان معرفـی میشـوند.
سـه فلـم سـینامیی بیشترین نامـزدی را در بخشهـای ایـن جوایز
کسـب کردنـد که شـامل «گربه هـا»« ،مراسـم خاکسـپاری خانواده
مادئـا» و «رمبـو :آخریـن خـون» میشـود.
نامـزدی فلـم «گربـه هـا» در ایـن جمـع دور از انتظـار نبـود .ایـن
فلـم سـینامیی کـه بـا بودجـه سـنگینی سـاخته شـده اسـت ،عالوه
بـر بدتریـن فلـم ،در بخشهـای بدترین بازیگـر زن هـم دو نامزدی
دریافـت کرده اسـت.
فلـم سـینامیی «رمبو :آخرین خون» هم که به گفتـه برگزارکنندگان
ایـن جوایـز ،به احسـاس و هوشـمندی مخاطب توهین کرده اسـت
م رقابت
بـه همـراه چهار فلـم دیگر ،برای دریافـت جایزه بدتریـن فل 
میکند.
جوایـز بدترینهـای سـال بـه طـور معمول یـک روز قبـل از آکادمی
اسـکار برنـدگان خـود را اعلام میکـرد؛ اما تاکنـون زمـان برگزاری
ایـن رویداد اعالم نشـده اسـت .نامزدهـای این دوره جایزه متشـک
طالیی بـه رشح زیر هسـتند:
بدترین فلم:
گربههـا ،دیوانهـف شـارون تیـت بـه یـاد ماندنیـف ،مراسـم
خاکسـپاری خانـواده مادئـا ،رمبو:آخریـن خـون
بدترین بازیگر مرد:
جیمـز فرانکو بـرای «زیروویل» ،دیوید هاربرو بـرای «پرس جهنمی»،
متیـو مـک کانهـی بـرای «آرامـش» ،سیلوستر اسـتالونه بـا «رمبـو
آخریـن خـون» ،جـان تراولتـا بـرای «دیوانـه» و «برخورد»

وهنر
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عقرب

حــس و حال خوبی ندارید حتی عصبی هســتید .ایــن موضوع را وارد
محیط خانوادگی نکنید .بهتر است که دالیل شکست خود را پیدا کنید.
امشــب حس و حال بهتــری پیدا خواهید کرد وقتی که دوســتانتان را
مالقات می کنید .به توصیههای شریک عاطفی تان توجه کنید.

قوس

شــریک عاطفی تان به دلیل بی دقتی شــما را سرزنش خواهد کرد .می
خواهید که بیشتر به خانه و خانواده توجه کنید .همچنین نیاز به استراحت
بیشتری دارید.

جدی

شــریک کاری تان را به صورت اشــتباه قضاوت خواهید کرد .و همین
موضوع باعث می شــود که روابط تان خراب شود .آرامش خود را حفظ
کنید و سوتفاهم ها را پاک کنید وگرنه روابطتان را خراب خواهید کرد.
امروز بعد از ظهر یکی از دوستانتان را مالقات می کنید که به شما کمک
بسزایی خواهد کرد.

دلو

امروز بعد از ظهر دوستانتان شما را سورپرایز میکنند .امشب با شریک عاطفی
تان بحث خواهید کرد .آرامش خود را حفظ کنید.
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دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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حوت

برای امروز برنامه ریزی مهمی نداشــته باشــید زیرا حوادث غیرمنتظره
ای رخ رخواهد داد که مانع از اجرا کردن برنامه هایتان می شــود .اخبار
ناخوشــایند از سمت یکی از بستگان دریافت می کنید کسی که از شما
درخواســت کمک میکند .فرصتی دارید که به سفری بروید .اگر مشکل
مالی دارید تامل نکنید و از دوستان تان درخواست کمک کنید

 ۱۲۸منتقـد سـینامیی بـا رای خود نشـان دادند کـه چه فلمها
و افـرادی از میـان نامزدهـای اسـکار امسـال ،شایسـته دریافت
جوایز هسـتند.
بـه نقـل از اینـدی وایـر ،در حالـی کـه شمارش معکـوس بـرای
اهـدای جوایـز اسـکار  ۲۰۲۰آغـاز شـده اسـت  ۱۲۸منتقـد بـا
رای خـود نشـان دادنـد کـه شایسـتهترین فلـ م بـرای دریافـت
اسـکار «پارازیـت» یا «انـگل» از کره جنوبی اسـت .هرچند تایید
منتقـدان همیشـه تضمینـی بـرای آکادمـی اسـکار نیسـت و بـه
دالیـل مختلـف نامزدهای محبـوب منتقدان گاه حتی شانسـی
هـم بـه دسـت منیآورند ،امـا در آخریـن روزهای باقـی مانده به
اهـدای جوایـز دیـدن نظرمنتقـدان میتوانـد بـرای مقایسـه بـا
نظـرات آکادمـی جالـب توجه باشـد.
بـا همـه اینهـا فلمـی کـه امسـال کـه حامیـت اصلـی را نصیـب
خـود کـرده «انـگل» یـا «پارازیـت» اسـت کـه در چندیـن بخـش
از جملـه بهرتیـن فلـم ،کارگردانـی ،فلمنامـهی غیراقتباسـی و
بهرتیـن فلـم بیناملللـی توجههـا را بـه خـود جلب کرده اسـت.
ایـن نظرسـنجی بـا رای  ۱۲۸منتقـد انجـام شـده اسـت .شـابد
بتـوان گفـت در میـان نامزدهـای بازیگـری تنهـا برد پیت اسـت
کـه در بخـش بهرتیـن بازیگـر مـرد نقـش مکمـل بـرای بـازی
تحسـین شـدهاش در «روزی روزگاری در هالیـوود» بـه صـورت
یکدسـت آرا را بـه خـود اختصـاص داده و پـس از او جـو پشـی
جـای دارد .امـا در بخـش بهرتیـن بازیگـر مـرد اصلـی آنتونیـو
بانـدراس بـرای «درد و افتخـار» در رتبـه نخسـت ایسـتاده و
خواکیـن فینیکـس را پشـت رس گذاشـته اسـت و در بخـش
بهرتیـن بازیگـر زن نقـش مکمـل نیـز فلورنـس پیـو بـرای بـازی
در «زنـان کوچـک» آرای بیشتری بـه نسـبت لـورا درن بـرای
«داسـتان ازدواج» کسـب کـرده اسـت .اسـکارلت جوهانسـون
بازیگـر همیـن فلـم نیز از نظر منتقـدان شایسـته دریافت جایزه
بهرتیـن بازیگـر زن نقـش اصلـی اسـت در حالـی کـه انتظـار
مـیرود رنـه زلوگـر بـرای «جـودی» ایـن جایـزه را دریافـت کنـد.
آرایی که  ۱۲۸منتقد سینامیی دادهاند چنین بوده است:
بهرتین فلم
« .۱انگل» با  ۶۴رای
« .۲روزی روزگاری در هالیوود» با  ۱۹رای
« .۳ایرلندی» با  ۱۵رای
 «.۴زنان کوچک» و «داستان زناشویی» هر یک با  ۸رای
 »۱۹۱۷« .۵با  ۷رای
 «.۶جوجو خرگوش» با  ۶رای
« .۷جوکر» با یک رای
« .۸فورد در برابر فراری» با هیچ رای
بهرتین کارگردانی
 .۱بونگ جون هو برای «انگل» با  ۷۶رای
 .۲مارتین اسکورسیزی برای «ایرلندی» با  ۱۹رای
 .۳کوئنتیـن تارانتینـو بـرای «روزی روزگاری در هالیـوود» با ۱۸
رای
 .۴سم مندس برای « »۱۹۱۷با  ۱۵رای
 .۵تاد فیلیپس برای «جوکر» با هیچ رای
بهرتین بازیگر مرد نقش اول
 .۱آنتونیو باندراس برای «درد و افتخار» با  ۵۴رای
 .۲آدام درایور برای «داستان ازدواج» با  ۳۵رای
 .۳خواکین فینیکس برای «جوکر» با  ۲۶رای
 .۴لئونـاردو دیکاپریـو بـرای «روزی روگاری در هالیـوود» با ۱۰
رای
 .۵جاناتان پرایس برای «دو پاپ» با  ۳رای
بهرتین بازیگر زن نقش اول
 .۱اسکارلت جوهانسون برای «داستان ازدواج» با  ۴۷رای
 .۲سیرشا رونان برای «زنان کوچک» با  ۴۳رای

 .۳رنه زلوگر برای «جودی» با  ۲۲رای
 .۴شارلیز ترون برای «بامبشل» با  ۱۱رای
 .۵سینتیا اریوو برای «هریت» با  ۵رای
بهرتین بازیگر مرد نقش مکمل
 .۱برد پیت برای «روزی روزگاری در هالیوود» با  ۷۱رای
 .۲جو پشی برای «ایرلندی» با  ۲۹رای
 .۳تام هنکس برای «روزی زیبا در محله» با  ۱۳رای
 .۴آل پاچینو برای «ایرلندی» با  ۱۰رای
 .۵آنتونی هاپکینز برای «دو پاپ» با  ۵رای
بهرتین بازیگر زن نقش مکمل
 .۱فلورنس پیو برای «زنان کوچک» با  ۵۸رای
 .۲لورا درن برای «داستان ازدواج» با  ۴۹رای
 .۳اسکارلت جوهانسون برای «جوجو ربیت» با  ۹رای

«گرت ادواردز» بار دیگر فلم
علمی تخیلی میسازد

میزان

در انجــام کارهای مهمی که مــدت ها پیش آغاز کــرده بودید موفق
خواهید شــد .خانواده از شما ناراحت هستند زیرا بیشترین زمان خود را
به کارکردن اختصاص داده اید .بهتر اســت که بیشتر به اطرافیان توجه
کنید مخصوص افرادی که به شــما نزدیکتر هســتند به عبارت دیگر از
دعوا کردن با شریک عاطفی تان در ارتباط با این موضوع اجتناب کنید.

منتقدان به نامزدهای اسکار
نما  ۲۰۲۰رای دادند
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وزیرسفید را در خانه  F7حرکت دهید.
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گـرِت ادواردز کارگـردان «جنـگ سـتارگان :یـک رسکش» روی
صندلـی کارگردانـی یـک فلم علمـی تخیلی مینشـیند.
بـه نقـل از ورایتـی ،گـرت ادواردز کارگـردان «یـک رسکـش:
داسـتانی از جنـگ سـتارگان» بـرای سـاخت یک پـروژه بینام
علمـی تخیلـی از سـوی کمپانی «نیو ریجنسـی» انتخاب شـد.
ایـن پـروژه کـه ایـده آن از سـوی ادواردز مطـرح شـده یـک
داسـتان علمـی تخیلـی اسـت کـه در آینـده نزدیـک میگذرد.
منابـع گفتهانـد انتخـاب بازیگـران در دسـت انجـام اسـت و
امیـد مـیرود فلمبـرداری ایـن فلـ م از تابسـتان رشوع شـود.
نخسـتین تجربـه کارگردانـی ادواردز بـا تریلر «هیوالهـا» انجام
شـد کـه در آن او هـم بـه عنـوان کارگـردان و هـم نویسـنده
و فلمبـردار و طـراح تولیـد کار کـرد .ایـن فلـم نـزد منتقـدان
جایـگاه خوبـی بـه دسـت آورد و او بـه زودی بـرای کارگردانـی
«گودزیلا» در سـال  ۲۰۱۴انتخـاب شـد.
ایـن بازسـازی از فلـم «گودزیال» با فـروش  ۵۲۴میلیون دالری
در رسارس جهـان روبـه رو شـد و پـس از آن «گودزیلا :شـاه
هیوالهـا» سـال پیـش راهی سـینامها شـد« .گودزیلا در برابر
کونـگ» نیـز قـرار اسـت در پایـان  ۲۰۲۰دیـده شـود.
در حالـی کـه ادواردز از سـاخت دنبالههای گودزیال آزاد شـد،
بـرای لـوکاس فلـم یکـی از فلمهـای «جنـگ سـتارگان» یعنـی
«یـک رسکـش» را سـاخت کـه یک میلیـارد دالر فـروش کرد که
بیـش از  ۵۰۰میلیـون دالـر آن در آمریـکا بود.
نیوریجنسـی امسـال از سـازندگان «زنـان کوچـک» اسـت کـه
بـه کارگردانـی گرتـا گرویـگ نامـزدی اسـکار را به دسـت آورده
اسـت .فلـ م «فانـوس دریایی» بـا بازی رابـرت پتینسـون و ویلم
دفـو نیـز از سـاختههای ایـن کمپانـی اسـت .ایـن کمپانـی
همچنیـن تهیه کننده فلم «به سـوی سـتارگان» سـاخته جیمز
گـری بـا بـازی بـرد پیت هـم بوده اسـت.
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انتخابات جمهوری ایرلند در سایه برکسیت و
درخشش شینفین آغاز شد

شـعبههای رأیگیـری بـرای انتخابـات پارملانـی
زودهنـگام در ایرلنـد سـاعت  ۷بامـداد روز شـنبه
 ۱۹دلـو ( ۸فبروری) به وقـت محلی در پایتخت،
دوبلیـن و سـایر نقاط این کشـور گشـوده شـد.
رأیگیـری انتخابـات رسارسی در جمهـوری
ایرلنـد از آن جهـت مهـم اسـت کـه تکلیـف آینده
«لئـو وارادکار» نخسـت وزیـر فعلـی ایـن کشـور را
تعییـن خواهـد کـرد .رویدادهـای سیاسـی اخیـر
بـه ویـژه برکسـیت و مسـائل داخلـی ایرلنـد،
انتخابـات جـاری در ایـن کشـور را بـه آزمونـی
دشـوار بـرای وارادکار بـدل کـرده اسـت.
لئـو واداکار از سـال  ۲۰۱۷میلادی تـا کنـون
دولتـی را بـا اقلیـت کرسـیهای مجلـس ایرلنـد
اداره کـرده اسـت .اکنـون یـک هفتـه پـس
از خـروج رسـمی بریتانیـا از اتحادیـه اروپـا،
جمهـوری ایرلنـد در موقعیـت ویژهای قـرار گرفته
زیـرا ایـن کشـور تنها عضـو اتحادیه اروپاسـت که
بـا بریتانیـا ،عضـو پیشـین و تازهگسسـته همیـن
اتحادیـه ،مـرز زمینـی دارد .جمهـوری ایرلنـد
علاوه بـر عضویـت در اتحادیـه اروپـا بـا بریتانیـا
نیـز روابـط اقتصـادی گستردهای دارد.
از سـوی دیگـر رویدادهای پیـش رو نیز از عوامل
تأثیرگـذار بـر انتخابـات ایرلنـد هسـتند .قـرار
اسـت اعضـای اتحادیـه اروپـا مذاکـرات تجـاری
پسابرکسـیت را بـا دولـت لنـدن آغـاز کننـد و در
ایـن میـان ایرلنـد بـه دلیـل جایـگاه ژئوپلیتیـک
ویـژه در میانـه بریتانیـا و اتحادیـه نقـش مهمـی
خواهـد داشـت.
نخسـت وزیـر  ۴۱سـاله ایرلنـد کـه یـک
پزشـک و تاجـر دورگـه هنـدی ،بریتانیایـی و
همجنسگراسـت ،بـا شـعار نوسـازی کشـور
محبوبیـت یافـت و به قدرت رسـید ،اما محبوبیت
او امـروز رنـگ باختـه و بـر اسـاس آخریـن
نظرسـنجیها حـزب متبـوع او یعنـی فینـه گایـل
( )Fine Gaelتنهـا بـا  ۲۰درصـد محبوبیـت در
جایـگاه سـوم پیشبینیهـای انتخاباتـی قـرار
گرفتـه اسـت .رقیب اصلـی حزب متبـوع وارادکار
کـه آن هـم حزبـی از جنـاح راسـت میانـه بـه نـام
فیانـا فیـل اسـت ،در نظرسـنجیها در جایگاهی
باالتـر از حـزب آقـای وارادکار قـرار دارد.
از زمـان اسـتقالل ایرلنـد در حـدود صـد سـال
پیـش تاکنـون این دو حزب همـواره رقبای اصلی
در صحنـه سیاسـت ایـن کشـور بودهانـد .امـا
اکنون شـین فین ،شـاخه سیاسـی پیشین ارتش
جمهوریخـواه ایرلنـد که خواهـان یکپارچگی دو
ایرلنـد اسـت ،در صـدر نظرسـنجیها قـرار گرفته
اسـت .ایـن حـزب کـه هـم در جمهـوری ایرلنـد
و هـم در ایرلنـد شمالی فعـال اسـت تـا پیـش
از ایـن نیـز بـه قـدرت سیاسـی مهمـی تبدیـل
شـده بـود .شـین فیـن در حـال حـارض در ایرلند
شمالی دومیـن و در جمهـوری ایرلنـد سـومین
حـزب قدرمتنـد پارملـان اسـت.
اکنـون شـین فیـن بـه طـرز غافلگیرکننـدهای در
نظرسـنجیها بـا  ۲۵درصـد بـه جایـگاه نخسـت

رسـیده اسـت ،بـه طـوری کـه خـود لئـو وارادکار
نیـز نتوانسـت شـگفتیاش را از ایـن موضـوع
پنهـان کنـد و روز جمعـه گفـت« :هیچکـس
منیتوانسـت ایـن موضـوع (پیشـتازی شـین
فیـن) را پیشبینـی کنـد».
چیـزی کـه دو حـزب سـنتی ایرلنـد را بـه پیروزی
در برابـر شـین فیـن امیدوار میکند آن اسـت که
ایـن حـزب بـرای مجمـوع  ۱۶۰کرسـی مجلـس
عـوام تنهـا  ۴۲نامـزد معرفـی کـرده و بنابرایـن
بـرای پیـروزی تنهـا میتواند بـه تشـتت آرا رقبای
خـود امیـد ببندد.
هـر دو حـزب فینـه گایـل ( )Fine Gaelو فینـا
فویـل ( )Fianna Fáilبـه دلیـل پیشـینه خونبـار
حـزب رقیبشـان یعنی شـین فیـن و پیونـد آن با
شـاخه نظامـی ارتـش جمهوریخـواه در جریـان
جنـگ بـا بریتانیـا در ایرلنـد شمالی ،بـه هیـچ
روی حـارض بـه ائتلاف بـا ایـن حـزب نیسـتند.
مایـکل مارتیـن ،رهبر حزب فینا فویـل روز جمعه
در شـهر کـورک در ایـن زمینـه گفـت کـه حـزب
شـین فیـن هنـوز از «گذشـته خونیـن» خـود جدا
نشـده اسـت .آقـای مارتیـن همچنیـن گفـت کـه
احتماال بـا احـزاب کوچـک دیگـر از جملـه حزب
سـبزها و حـزب کارگـر یـا بـا شـخصیتهای
سیاسـی دیگـر از جنـاح راسـت میانـه ائتلاف
میکنـد.
جزیـره ایرلنـد در طـول سـه دهـه پایانـی
سـده بیسـتم صحنـه درگیریهـای خونیـن
میـان جمهوریخواهـان عمدتـا کاتولیـک بـا
اتحادگرایـان عمدتـا پروتسـتان بـود ،جنگـی کـه
بیشتر در حـدود  ۳هـزار و  ۵۰۰کشـته بـر جـا
گذاشـت.
از جمعیـت نزدیـک بـه  ۵میلیـون نفـری ایرلنـد،
حـدود  ۳میلیـون و  ۳۰۰هـزار نفـر واجـد رشایط
رأی دادن هسـتند.
قـرار اسـت نخسـتین نتایـج ایـن انتخابـات پـس
از بسـته شـدن حوزههـای رأیگیـری سـاعت
 ۲۲امشـب اعلام شـود ،امـا شمارش آراء ایـن
انتخابـات بـه معنـای واقعـی تـازه از روز یکشـنبه
آغـاز شـده و بـا توجـه بـه پیچیدگـی شـیوه
انتخابـات در ایرلنـد امتام شمارش و اعالم نتایج
قطعـی زمانبـر خواهـد بـود .پـس از اعلام نتایج
نهایـی ،زمـان یارگیـری احـزاب بـرای بـه دسـت
آوردن اکرثیـت بـه هـدف معرفـی نخسـتوزیـر و
تشـکیل کابینـه ائتالفـی فـرا خواهـد رسـید .بـر
اسـاس قانـون ایرلنـد ،یـک حـزب تنهـا زمانـی
میتوانـد بـه تنهایـی و بـدون ائتلاف نخسـت
وزیـر معرفـی کنـد و دولـت تشـکیل دهـد کـه
دسـت کم  ۸۰کرسـی پارملـان را به دسـت آورده
باشـد .در انتخابـات جـاری بسـیار بعیـد بـه نظـر
میرسـد کـه حزبـی بتوانـد ایـن تعـداد کرسـی را
تصاحـب کنـد و بنابراین به احتمال زیاد ائتالف
ناگزیـر خواهـد بـود .پـس از انتخابـات پیشـین
در سـال  ۲۰۱۶میلادی  ۷۰روز طـول کشـید
تـا دو حـزب رقیـب اصلـی بـرای ائتالف بـه هدف
تشـکیل کابینـه بـه توافـق برسـند.

جـوزپ بـورل ،مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه اروپـا ،روز
جمعـه  ۷فبروری ( ۱۹بهمن/دلـو) بـا مایـک پمپئـو وزیـر
خارجـه آمریـکا دیـدار کـرد.
بنابـر گـزارش خربگـزاری فرانسـه آقـای بورل که پیـش از این
در تهـران حضـور یافتـه بـود ،بـا وزیـر خارجـه آمریـکا حـول
مسـئله برجـام و همچنیـن طـرح صلـح جدیـد دونالـد ترامپ
دربـاره فلسـطین موسـوم بـه «معاملـه قـرن» گفتگـو کـرده

است.
ایـن نخسـتین بـاری اسـت که ایـن مقام ارشـد اتحادیـه اروپا
از واشـنگنت دیـدار میکند.
در بیانیه منترششـده از سـوی وزارت امور خارجه آمریکا آمده
اسـت کـه دو مقام مسـئول درباره «آینده صلـح در خاورمیانه،
روابـط تجـاری آمریـکا و اتحادیـه اروپـا و لـزوم مسـئول نـگاه
داشتن ایـران و روسـیه دربـاره اعمال بیثباتکنندهشـان»

پارملـان پاکسـتان قطعنامـه ای را تصویـب کـرد که بـر بنیاد
آن ،قاتلیـن و متجاوزیـن جنسـی بـاالی کـودکان افـزون بـر
تطبیـق حکـم اعـدام بـاالی شـان ،در محضر عـام بـه دار
آویـزان خواهنـد شـد .سـازمان هـای حامـی حقـوق بشر بـا
ایـن طـرح مخالفـت انـد.
اعضـای پارملان پاکسـتان روز جمعه قطعنامـه ای را تصویب
کردنـد کـه بـر اسـاس آن ،بـا عاملیـن تجـاوز جنسـی بـاالی
کـودکان و کسـانی کـه مرتکـب قتـل ایـن قشر جامعـه مـی
شـوند ،برخـورد جـدی تـر از پیـش صـورت خواهـد گرفـت.
علـی محمـد خان ،وزیـر امـور پارملانی این کشـور در جریان
معرفـی ایـن قطعنامـه در مجلـس مناینـدگان گفـت کـه
قاتلیـن کـودکان و متجاوزیـن جنسـی "نباید تنهـا محکوم به
مجـازات مـرگ شـوند بلکـه آنـان در برابـر انظار عامـه ،آویزان
شوند".
خـان ادامـه داد« :قـرآن بـرای ما دسـتور داده اسـت که قاتل
باید بـه دار آویخته شـود».
هرچنـد شمار بیشتر قانـون گـذاران ایـن قطعنامـه را تاییـد
کردنـد امـا شـیرین مـزاری ،وزیـر امـور حقـوق بشری ایـن
کشـور تاکیـد کـرد کـه ایـن تصمیـم مـورد حامیـت حکومـت
قـرار نگرفتـه اسـت.
مـزاری در صفحـه تویتر خود نوشـت که "قطعنامـه حلق آویز
کـردن در انظـار عامـه از خطوط حـزب بوده نه یـک قطعنامه
ای کـه حامیـت حکومـت را داشـته باشـد ...بسـیاری از ما با
آن مخالـف هسـتیم و وزارت حقـوق بشری بـا آن مخالفـت
مـی کند".
سوء استفاده از کودکان در پاکستان گسرتده است
مقـام هـای حکومتـی در مـاه اکتوبر سـال  ۲۰۱۸یـک عامل
تجـاوز جنسـی باالی کودکـی را در منطقه قصـور در نزدیکی
شـهر الهـور ،بـه دار آویختنـد .ایـن عمـل سـبب اوج گیـری
اعرتاضـات در رسارس پاکسـتان گردید .در ایـن قضیه ،زینب

قهرمانـی در لیـگ اروپـا اشـاره کـرد.
پـپ گواردیـوال رسمربی منچسرتسـیتی در حال حـارض دومین
مربـی گـران دنیـا اسـت .بـا توجـه بـه موفقیتـی کـه او در
انگلسـتان بدسـت آورده اینکـه دسـتمزدی کمتر از سـیمئونه
دریافـت میکنـد عجیب به نظر میرسـد .درحالیکه سـیمئونه
در سـال  43.6میلیـون یـورو درآمـد داشـته پـپ امسـال با رقم
 23.28میلیـون یـورو سـکان هدایـت سـیتی را بدسـت گرفته
است.
رتبـه سـوم و چهارم به صورت مشترک در اختیـار یورگن کلوپ
رسمربـی لیورپول و ژوزه مورینیو رسمربی تاتنهام اسـت.
کلـوپ کـه تـا کنـون همـه افتخارات بـه جـز قهرمانـی در لیگ
برتـر را بـا لیورپـول بدسـت آورده و امسـال بـه احتمال زیـاد
ایـن افتخـار را هـم کسـب خواهـد کـرد حقـوق سـاالنهای
معـادل  17.52میلیـون یـورو دارد .جالـب اینجـا اسـت کـه
ژوزه مورینیـو کـه در مـاه دسـامرب بـه تاتنهـام آمـده و جانشـین
مائوریسـیو پوچتینـو در ایـن تیم شـده هم دسـتمزد سـاالنهای
معـادل یورگـن کلـوپ دریافـت میکنـد.
زینالدیـن زیـدان ،رسمربـیای کـه بـا رئـال مادریـد سـه بـار

ورزش

فاطمـه امیـن ،یـک دختر شـش سـاله مـورد حملـه یـک مرد
 ۲۴سـاله قـرار گرفتـه بـود .ایـن مرد بـه انجام تجاوز جنسـی
و قتـل ایـن دختر نیز اعتراف کـرده بود.
مسـئولین در منطقـه قصـور توانسـته بودنـد کـه در سـال
 ۲۰۱۵گروهـی از افـراد را بـه دسـت بیاورند که رسگـرم آزار و
اذیـت کـودکان بـود.
در ایـن رسـوایی کـه متـام پاکسـتان را تـکان داد ،دسـت کم
 ۲۸۰کـودک مـورد آزار و اذیـت جنسـی یک گروه قـرار گرفته
بودنـد .گـروه یادشـده ،والدیـن کـودکان قربانـی را تهدیـد
کـرده بودنـد کـه ویدیوهـای اطفـال شـان را نشر خواهنـد
کرد.
سـازمان عفـو بیـن امللـل پـس از تصویـب قطعنامـه پارملان
پاکسـتان ،ابراز نگرانی کرده اسـت .این سـازمان از حکومت
پاکسـتان خواسـته اسـت کـه در حفاظـت از کـودکان تلاش
جـدی را انجـام بدهنـد .از دیـد ایـن نهـاد بیـن املللـی،

لورنـزو اینسـینیه ،مهاجـم باشـگاه ناپولـی میگویـد ایـن
تیـم ایتالیایـی بـه گربـه سـیاه لیورپـول تبدیـل شـده اسـت.
اینسـینیه همچنیـن مدعـی اسـت در قضیـه شـورش بازیکنان
ناپولـی همـه مقصر بودهانـد.
لورنـزو اینسـینیه ،کاپیتـان و مهاجـم ناپولـی در مصاحبـه
بـا اسـکای اسـپرتز ایتالیـا میگویـد جدالهـای ناپولـی بـا
لیورپـول در دو فصـل گذشـته نشـان داده کـه ناپولـی حاال به
گربـه سـیاه لیورپـول تبدیـل شـده اسـت.
اینسـینیه در ایـن مصاحبـه گفـت ":مـا هـر وقـت بـا لیورپـول
بـازی میکنیـم عملکـرد عالـیای داریـم .مـا در مقابـل آنهـا
طـوری بـازی میکنیـم کـه واقعـا اسـتثنایی اسـت .مـا در دو

فاتـح لیـگ قهرمانـان اروپـا شـده هـم در ایـن فهرسـت رتبـه
جالـب توجهـی بدسـت آورده و در جایـگاه پنجـم ایسـتاده
اسـت .درآمـد سـاالنه زیـدان در رئـال معـادل  16.8میلیـون
یـورو اسـت.

بـرای جانشـینی لوئیـس سـوارز اسـت و بـا توجه به رقم فسـخ
 111میلیـون یورویـی ،جـذب او غیرممکـن نخواهـد بود.
طبـق ادعـای دیلـی میـل ،ایـن عالقـه متقابـل اسـت .الئوتارو
اخیـرا دو پیشـنهاد خـوب از سـیتی و یونایتـد دریافـت کـرده
و هـر دو را بـه خاطـر بارسـلونا رد کـرده اسـت .رسان سـیتی
روی الئوتـارو بـه عنـوان جانشـین آینده رسخیو آگوئرو حسـاب
بـاز کـرده انـد .الئوتـارو امـا رویـای بـازی کنـار لیونـل مسـی
در بارسـلونا را دارد .او در تیـم ملـی آرجانتایـن زوج مسـی در
خـط حملـه اسـت و دوسـت دارد در بارسـلونا نیـز هـم تیمـی
مسـی باشـد .به نظر تابسـتان پرحاشـیه ای در انتظار الئوتارو
خواهـد بود.
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گـرت بیـل غایـب بـزرگ سـه بـازی اخیـر رئـال
مادریـد بـود .غیبتـی کـه در حال تبدیل شـدن
بـه یک عـادت اسـت.
بـه نقـل از مـارکا ،ارتبـاط بیـن گـرت بیـل و
زیدان به رسدی تابسـتان گذشـته شـده اسـت.
جـوالی  2019زیـن الدیـن زیـدان کـه مطلـع
شـده بـود بیـل قصـد جدایـی دارد و یکـی دو
باشـگاه چینـی خواهـان جـذب او هسـتند ،در
یـک نشسـت خبری از متایلش برای خـروج هر
چـه زودتـر بیـل سـخن گفـت .اظهارنظـری کـه
بازتـاب زیـادی در رسـانه هـا داشـت .در نهایت
امـا بیـل ماندنی شـد و زیـدان نیز بـه تصمیم او
احترام گذاشـت و گفـت که روی او بـرای فصل
 2019-20حسـاب مـی کنـد.
بیـل در رشوع فصـل روزهای خوبی را پشـت رس
گذاشـت ولـی بـه تدریـج دچـار افـت شـد .او تا
بـه اینجـا تنهـا  4گل بـرای رئـال به مثر رسـانده
و در سـه بـازی اخیـر نیـز غایب بوده اسـت.

بیـل پـس از مصدومیـت برابـر سـاالمانکا دیـدار
برابر وایادولید را از دسـت داد ولی در سـه بازی
اخیـر مقابـل ساراگوسـا ،اتلتیکـو و سوسـیداد
در حالـی کـه مشـکلی بـرای بـازی نداشـت ،از
فهرسـت رئـال خط خـورد.
طبـق ادعـای مـارکا ،دلیـل اصلـی خـط
خـوردن هـای متوالـی بیـل عـدم جدیـت الزم
او در مترینـات اسـت .در واقـع زیـدان از نـوع
مترینـات بیـل راضـی نیسـت و معتقـد اسـت او
دل بـه کار منـی دهـد.
سـتاره ولـزی کـه در جریان شکسـت رئـال برابر
سوسـیداد در کوپـا دل ری بازهـم از دقیقـه 80
ورزشـگاه برنابئـو را ترک کـرد ،انتقـادات زیادی
را متوجـه خـود مـی بینـد بـا ایـن حـال زیـدان
همچنـان روی او حسـاب مـی کنـد و اگـر در
مترینـات مثـل گذشـته کار کند و انگیـزه الزم را
نشـان دهـد ،بـار دیگـر به فهرسـت  18نفـره باز
خواهد گشـت.

شکایت باشگاه منچستریونایتد از نشریه سان

بازیمـان بـا لیورپـول در ایـن فصل چهـار امتیاز بدسـت آوردیم
و از ایـن بابـت خیلـی راضـی هسـتیم".
کاپیتـان ناپولـی در ادامـه گفـت ":ما از آنفیلد با یک تسـاوی به
خانه برگشـتیم کـه خیلی به نفعمـان بود".
اینسـینیه دربـاره شـورش بازیکنـان ناپولـی در فصـل جـاری که
روی نتایـج ایـن تیـم تاثیـر قابـل توجهـی گذاشـت هـم صحبت
کـرد و گفـت ":بعـد از بازی مقابل سـالزبورگ اوضـاع تیم به هم
خـورد کـه البته میشـد جلویـش را گرفت ولی اتفاقـی که افتاد
تقصیر همـه بود.
حـاال دیگـر نبایـد به گذشـته فکـر کنیـم و در عوض بایـد اتحاد
و همبسـتگیمان را حفـظ کنیـم".

ستاره اینتر و رد پیشنهاد سیتی و یونایتد بهخاطر بارسا

The Daily Afghanistan-e-Ma

پاکسـتان بایـد محاکمـه عاملیـن را بدون توسـل بـه مجازات
اعـدام انجـام بدهد.
در اعالمیـه خبری سـازمان عفـو بیـن امللـل ترصیـح شـده
اسـت« :حلـق آویـز کـردن هـای علنـی ،اعمال ظاملانـه و
غیرقابـل کنترول اسـت .ایـن اقـدام در جامعـه ای که حقوق
بشر را احترام مـی کنـد ،جـا نـدارد».
سـارا بلال ،مدیـر اجرایـی پـروژه عدالـت پاکسـتان کـه یـک
گـروه غیرانتفاعـی بـرای مبـارزه علیـه مجـازات اعدام اسـت،
در گفتگـو بـا خربگـزاری فرانسـه افزود« :هیچ مـدرک تجربی
وجـود نـدارد کـه نشـان بدهـد ،حلـق آویز کـردن هـای علنی
عامـل بازدارنـده در جـرم یـا حامیـت از سلامت روانـی-
اجتامعـی کودکان اسـت».
بـا ایـن همـه ،پاکسـتان در مـاه مـارچ سـال  ۲۰۱۶قانونـی
را بـرای مجـازات تجـاوز جنسـی بـاالی افـراد زیرسـن،
پورنوگرافـی و قاچـاق کـودکان بـه اجـرا درآورد.

دلیل خط خوردن های متوالی بیل مشخص شد

ناپولی به گربه سیاه لیورپول تبدیل شده

بـه نظـر مـی رسـد کـه پیوستن الئوتـارو مارتینـز بـه بارسـلونا
امری اجتناب ناپذیر باشـد .سـتاره آرجانتاینی تابسـتان سـال
گذشـته از راسـینگ کالب راهـی اینتر شـد .رشوع او چنـدان
مـورد انتظـار نبـود ولی پـس از اینکـه مائورو ایـکاردی با رسان
اینتر بـه مشـکل خـورد ،راه بـرای الئوتـارو بـاز شـد و او هـم به
خوبـی از ایـن فرصـت اسـتفاده کرد.
داسـتان فصل جـاری اما کامال متفاوت اسـت .بـا ورود آنتونیو
کونتـه بـه اینتر ،الئوتـارو تبدیـل به سـتاره تعیین کننـده اینرت
در کنـار لوکاکـو شـده اسـت .او تـا بـه اینجـا توانسـته  16گل
بـرای نراتـزوری به مثر برسـاند و حاال سـخت مورد توجه بارسـا
قـرار گرفتـه اسـت .در بارسـلونا معتقدنـد که او بهرتیـن گزینه

صحبـت کردهاند.
آقـای بـورل پیشتر ضمـن ابـراز نگرانـی از تلاش ارسائیـل
بـرای الحـاق دره اردن و دیگـر بخشهای کرانـه باخرتی رود
اردن بـه خـاک این کشـور ،از طرح پیشـنهادی دونالد ترامپ
بـرای حـل مناقشـه فلسـطین انتقاد کـرده بود.
ایـن مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا یـک روز پـس
از بازگشـت از تهـران و گفتگـو بـا مقامـات بلنـد پایـه اجرایی
ایـران بـا انتشـار بیانیـهای در بروکسـل گفتـه بـود« :ابتـکار
آمریکایـی آن طـور کـه روز  ۲۸جنوری ارائه شـد بـا معیارهای
پذیرفتـه شـده در سـطح بیـن املللـی فاصلـه زیـادی دارد».
ایـن در حالـی اسـت که تنـش در روابط میـان اتحادیـه اروپا
و ایـران بـر رس توافـق هسـتهای ایـران و قدرتهـای جهانـی
موسـوم بـه برجـام افزایش یافته اسـت.
پـس از آنکـه مـاه گذشـته سـه کشـور اروپایـی مکانیـزم حل
اختلاف برجـام را فعـال کردند؛ امری کـه میتواند در نهایت
بازگشـت تحریمهـای شـورای امنیت علیـه ایران را بـه همراه
داشـته باشـد ،جواد ظریـف وزیر خارجـه ایـران در نامهای به
جـوزپ بـورل ضمـن گالیـه از رویکـرد منفعالنه اروپـا در قبال
امتیازهـای تجـاری وعـده داده و عمـل نشـده بـه ایـران پـس
از خـروج یکجانبـه آمریـکا از برجـام ،ایـن اقـدام طرفهـای
اروپایـی را زیر سـوال بـرده بود.

پارلمان پاکستان :متجاوز جنسی و قاتل کودکان در محضر عام اعدام شوند

گرا ن ترین مربیــان دنیای فوتبال ،از ســیمئونه تا زیدان
روزنامـه فرانسـوی اکیـپ فهرسـت پنـج نفـر از گرانتریـن
مربـی دنیـا را منتشر کـرده و نکتـه جالـب اینجـا اسـت کـه
دیگـو سـیمئونه رسمربـی آرجانتاینـی اتلتیکـو مادریـد بـا
اختلاف در صـدر ایـن فهرسـت قـرار دارد.
افزایـش قابـل توجـه حق پخـش تلویزیونی و درآمد باشـگاهها
از محـل تبلیغـات در سـالهای اخیـر باعث شـده باشـگاههای
بـزرگ اروپایـی بـرای جـذب بهرتیـن مربیـان دنیـا مبالـغ
رسسـامآوری پرداخـت کننـد .روزنامـه فرانسـوی اکیـپ
فهرسـتی از گرانتریـن مربیـان حـال حـارض دنیـای فوتبـال
منتشر کـرده کـه نشـان میدهـد بـر خلاف انتظـار خیلیها
دیگـو سـیمئونه رسمربـی اتلتیکـو صدرنشـین ایـن فهرسـت
است.
سـیمئونه بـا کسـب درآمـد  43.6میلیـون یورویـی از اتلتیکـو
مادریـد موفـق شـده عنـوان گرانتریـن مربـی سـال 2020
را بـه خـود اختصـاص دهـد .ایـن مربـی 49سـاله در سـال
 2011سـکان هدایـت روخیبالنکـو را بدسـت گرفتـه .او در
ایـن هشـت سـال افتخـارات قابـل توجهی بـا اتلتیکو بدسـت
آورده کـه از جملـه آنهـا میتـوان بـه قهرمانـی اللیـگا و دو

سال چهاردهم شماره  3955یکشنبه  20دلو  9 1398فبروری 2020

باشـگاه منچستریونایتد ،نرشیه سـان را متهم
کـرده کـه پیـش از حمله چند روز قبـل به خانه
اد وودوارد ،مدیـر اجرایـی شـیاطین رسخ ،از
ایـن اتفـاق مطلع بوده اسـت.
دو هفتـه قبـل گروهـی بـه خانـه وودوارد حمله
کردنـد و بـا پرتـاب مـواد آتـش زا ،باعـث ایجـاد
حریـق در ورودی خانـه او شـدند .حملـه
کننـدگان از ایـن اتفـاق ویدئویـی منتشر
کردند که زیر آن نوشـته شـده بود ":اد وودوارد
خواهـد مـرد".
باشـگاه منچستریونایتد معتقـد اسـت کـه
نرشیـه سـان پیـش از حادثـه ،از ایـن اتفـاق
مطلـع بـوده و یکـی از روزنامـه نـگاران ایـن
نرشیـه را متهـم کـرده کـه بـرای ضبـط کـردن
ایـن اتفـاق ،همـراه حملـه کننـدگان بـود.
در بیانیه باشـگاه منچستریونایتد آمده است":
باشـگاه منچستریونایتد در رابطـه بـا نرشیـه
سـان و پوشـش آنهـا از حملـه بـه خانـه مدیـر
اجرایی باشـگاه ،اد ووداوارد ،شـکایتی رسـمی
بـه سـازمان اسـتاندارد رسـانه هـای مسـتقل
( )Ipsoارائـه کـرده اسـت.
ایـن شـکایت در رابطـه بـا گـزارش "شـیاطین
داد :هـواداران منچستریونایتد در اتفاقـی
شـوکه کننـده مـواد محرتقـه را بـه خانـه اد
وودوارد پرتـاب کردنـد؛ اعرتاضـات بـه مدیـران

 روزنامه «افغانستانما» از همۀ دانشمندان و
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید.
 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز
دارد.
 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه
است.

یونایتـد در حـال افزایـش اسـت" کـه بـه طـور
آنالیـن منتشر شـد و همیـن طـور در روز 29
جنـوری 2020در صفحـه پشـت جلـد نسـخه
کاغـذی.
باشـگاه معتقـد اسـت کـه نرشیـه سـان پیـش
از حملـه ازایـن اتفـاق کـه شـامل خسـارات و
ترسـاندن عمدی اسـت ،مطلع بـوده و در زمان
وقـوع حادثـه ،روزنامـه نـگار این نرشیـه حضور
داشـته است".
وودوارد و خانـواده اش در زمـان ایـن اتفـاق در
خانـه حضـور نداشـتند .او کـه از سـال 2013
بـه عنـوان مدیـر اجرایـی منچستریونایتد
فعالیـت مـی کنـد ،بـا تصمیامتـی کـه گرفتـه،
باعـث نارضایتـی هـواداران ایـن باشـگاه شـده
اسـت و در الدترافـورد هـم طرفـداران بارهـا
علیـه او شـعار داده انـد.
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کاخ سفید:
تولید تریاک در افغانستان افزایش و
کشت کوکنار کاهش یافته است
براسـاس یـک گـزارش دولـت آمریـکا میـزان کشـت کوکنـار
در افغانسـتان در سـال  ۲۰۱۹میلادی در مقایسـه بـا سـال
 ۲۰۱۸کاهـش امـا تولیـد آن افزایـش یافتـه اسـت.
«دفتر سیاسـت ملـی کنترل مـواد مخـدر کاخ سـفید» نتایـج
بـرآورد سـاالنه میـزان کشـت کوکنار/کوکنار و تولیـد تریاک در
افغانسـتان را روز جمعـه منتشر کـرد.
گـزارش ایـن نهـاد نشـان میدهـد کـه میـزان کشـت کوکنـار
در افغانسـتان در سـال  ۲۰۱۹در مقایسـه بـا  ۲۰۱۸میلادی
 ۲۸درصـد کاهـش امـا تولیـد تریـاک ۲۱درصد افزایـش یافته
است.
تریـاک عصـاره در هـوا خشـک شـده گل کوکنـار اسـت کـه بـا
تیـغ کشـیدن بـه دور غـوزه ایـن گل بـه دسـت میآیـد.
براسـاس ایـن گـزارش میـزان کشـت کوکنـار در افغانسـتان از
 ۲۲۱هـزار هکتـار زمیـن در سـال  ۲۰۱۸به  ۱۶۰هـزار هکتار
در سـال  ۲۰۱۹افت داشـته اسـت.
همچنیـن یافتههـای ایـن گـزارش نشـان میدهد که در سـال
گذشـته میلادی ۶هـزار و  ۷۰۰تـن تریـاک در افغانسـتان
تولیـد شـده اسـت .ایـن رقـم در سـال  ۲۰۱۸میلادی بـه ۵
هـزار و  ۵۵۰تـن میرسـید.
در ایـن گـزارش قیمـت پاییـن کوکنار در زمان کشـت از دالیل
کاهـش در زرع و رشایـط آب و هـوای مطلوب از دالیل افزایش
در تولید تریاک در افغانسـتان عنوان شـده اسـت.
«دفتر سیاسـت ملـی کنترل مـواد مخـدر کاخ سـفید» در این
گـزارش تاکیـد کرده که ادامه کشـت گسترده کوکنـار و تولید
تریـاک در افغانسـتان ،توانایـی دولـت ایـن کشـور در حفـظ
حاکمیـت قانـون و ترویـج حکومتـداری خـوب را پیچیدهتـر
میکنـد.
همچنیـن در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه درآمد شورشـیان از
تولیـد مـواد مخـدر باعـث افزایـش ناامنـی و فسـاد در کشـور
میشـود.
ایـن نهـاد تاکیـد کرده که دولـت آمریکا همکاری خـود را برای
تقویـت مشـارکت بـا دولـت افغانسـتان بـرای رفع این مشـکل
جـدی ادامـه خواهد داد.
پیـش از ایـن در یـک گـزارش اداره بـازرس ویـژه آمریـکا بـرای
بازسـازی افغانسـتان (سـیگار) آمـده بـود که بیشترین کشـت
و قاچـاق مـواد مخـدر در مناطـق ناامـن تحـت کنترل دولـت
افغانسـتان صـورت میگیـرد.
مقامهـای دولـت افغانسـتان و آمریـکا همـواره تاکیـد کردهاند
کـه طالبـان از طریـق کشـت و تجـارت مـواد مخـدر مخـارج
فعالیتهـای نظامـی خـود را تامیـن میکننـد.

سال چهاردهم شماره 3955

عبادتگاههای اقلیت مذهبی هندو و سیک در کشور
بازسازی میشود
وزارت مالیـه اعلام کـرده کـه بـرای بازسـازی و ترمیـم هشـت
عبادتـگاه تاریخـی اقلیـت مذهبـی هنـدو و سـیکها پنجـاه
میلیـون افغانـی اختصـاص داده اسـت.
شـمعروز خـان مسـجدی ،سـخنگوی وزارت مالیـه در ایـن
بـاره گفتـه کـه این پـول بـرای بازسـازی عبادتگاههـای اقلیت
اهـل هنـود و سـیک در نظـر گرفتـه شـده کـه شـامل مرمـت،
بازسـازی و سـاخت عبـادتگاه آنـان اسـت.
اماکـن مذهبـی و تاریخـی اهـل هنـود و سـیکها کـه قـرار
اسـت دوبـاره ترمیـم و بازسـازی شـوند در والیتهـای کابـل
در مرکـز ،پکتیا و خوسـت در جنـوب رشق ،ننگرهار در رشق و
غزنـی در جنـوب کشـور موقعیـت دارد.
سـیکها قرنهـا در افغانسـتان زندگـی کردنـد ،و تـا قبـل از
دهـه هفتـاد خورشـیدی حـدود  ۲۵۰هـزار خانـواده سـیک و
هنـدو در شـهرهای یـاد شـده افغانسـتان زندگـی میکردنـد.
زمانـی کـه جنگهـای داخلی افغانسـتان اوج گرفـت و کابل،
پایتخـت با چنـد جبهه جنگی بدل شـد ،خانوادههای سـیک
و هنـدو کـم کـم مهاجـرت کردنـد و ایـن مهاجـرت تـا همیـن
اواخـر ادامـه داشـته اسـت .امـروز شمار کل خانوادههـای
سـیک و هنـدو در افغانسـتان بـه حـدود صـد خانـواده بزرگ
میرسـند.
اقـدام دولـت بـرای بازسـازی و ترمیـم اماکـن مذهبـی و
تاریخی ،از طرف اقلیت سـیک و هندو اسـتقبال شـده است.

بـه گـزارش بیبیسـی ،سـندپال سـنگه خالصـه ،مشـاور
رئیـس جمهـور و از ایـن اقلیـت مذهبـی ،میگویـد در ایـن
اواخـر حکومـت توجـه بیشتر بـه آنـان داشـته اسـت.

الیس ویلز خواهان اقدامات قانونی علیه مقامهای
مفسد در افغانستان شد

بـه دنبـال بازداشـت برخـی از مقامـات پولیـس کابـل ،وزارت خارجـه ایـاالت متحـدۀ امریـکا
گفتـه اسـت کـه دخیـل بـودن افسران پولیـس افغانسـتان در قاچـاق و توزیـع مـواد مخدر در
کابـل ناامیـد کننده اسـت.
الیـس ویلـز ،دسـتیار معـاون وزارت خارجـه ایـاالت متحـده امریـکا در امـور آسـیایی جنوبی و
مرکـزی روز شـنبه ( ۱۹دلـو) در صفحه تویرتش نوشـته اسـت که تجارت مـواد مخدر بیثباتی
را در افغانسـتان تقویـت میکنـد و رونـد حکومـتداری خـوب و توسـعۀ اقتصادی آن کشـور را
تضعیف خواهـد کرد.
خانـم ویلـز همچنـان نوشـته اسـت« :بـرای تطبیـق قانـون ،مهـم اسـت تـا در برابـر مقامهـای
مفسـد اقدام شـود».
نصرت رحیمـی ،سـخنگوی وزارت داخلـه افغانسـتان روز پنجشـنبه هفتـه گذشـته بـه
خربنـگاران گفـت کـه میـان احمـد احمـدی ،مدیـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر قوماندانـی امنیـه
کابـل ،آمـر کشـف مبـارزه بـا مـواد مخـدر حـوزه پنجـم شـهر کابـل ،قومانـدان گـروه عملیاتی
مدیریـت مبـارزه با مـواد مخدر قوماندانـی امنیه کابل ،معـاون مدیریت کنرتول مـواد کمیایی
پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر کابـل و آمـر تحلیـل و ارزیابـی مدیریـت مبـارزه بـا مـواد مخدر
پولیـس بـه اتهـام قاچـاق و توزیـع مـواد مخـدر بازداشـت شـده انـد.
در همیـن حـال ،محمـد مسـعود اندرابـی ،رسپرسـت وزارت داخلـه افغانسـتان بـرای پولیـس
کابـل دو مـاه فرصـت داده تـا افـراد شـبکههای توزیـع مـواد مخـدر را بازداشـت کننـد.
سـخنگوی وزارت داخلـه گفتـه اسـت ،بررسـیهای آنـان نشـان میدهـد که بازداشـت آن عده
از افـرادی کـه در خریـد و فـروش مـواد مخدر در سـطح پایین دخیـل اند ،تاثیـری روی عرضه
مـواد مخـدر نـدارد و نیاز اسـت تـا تالشها برای بازداشـت قاچاقبران و توزیع کننـدگان مواد
مخدر افزایـش یابد.

بـه گفتـه او هشـت عبادتگاهـی کـه قـرار اسـت ترمیـم و
بازسـازی شـوند ،در والیتهـای کابـل ،ننگرهـار ،پکتیـا و
خوسـت قـرار دارنـد.

هندوهـا و سـیکهای افغانسـتان میگوینـد در مجمـوع ۱۸
عبادتـگاه و اماکـن مذهبـی و تاریخی شـان در والیت رشقی،
جنـوب رشقـی ،کابـل و غزنـی نیاز بـه ترمیم و بازسـازی دارد.

وزارت مالیه:
بیش از  200میلیارد افغانی در سال  1398مالیات جمعآوری شده است

مسـئوالن در وزارت مالیـه کشـورمیگویند کـه در سـال مالی 1398
خورشـیدی بیـش از  200میلیـارد افغانـی مالیـات جمـعآوری شـده
است.
محمـد عیسـی قـدرت ،رسپرسـت معینیـت عوایـد و گمـرکات وزارت
مالیـه روز شـنبه ( 19دلـو) در یـک نشسـت خبری در کابـل گفت»:
در سـال مالـی  98خورشـیدی  208میلیـارد افغانـی مالیـات
جمـعآوری شـده اسـت کـه نسـبت بـه سـال گذشـته خورشـیدی 10
درصـد افزایـش را نشـان میدهـد».
آقـای قـدرت گفـت »:مـا در قسـمت مبـارزه بـا فسـاد در بخـش
جمـعآوری مالیـات بـا جدیـت و قاطعیـت مبـارزه میکنیـم تا کشـور
را در مسـیر خودکفایـی حرکـت دهیـم و در ایـن قسـمت هامهنگـی
بـا سـکتور خصوصـی از بحثهـای خیلـی مهـم کارهـای مـا خواهـد
بود».
وی بـا بیـان اینکـه مبـارزه بـا فسـاد در جمـعآوری مالیات مسـئولیت
همـه مـردم اسـت از اتـاق تجارت خواسـت که در قسـمت شـفافیت و
اصالحـات جمـعآوری مالیـات همـراه وزارت مالیـه هامهنـگ حرکت
کند .
رسپرسـت معینیـت عوایـد
و گمـرکات وزارت مالیـه
اخاذیهـای غیرقانونـی در
گمـرکات و شـاهراه را رد کـرده
گفـت »:عواید ما در سـال 1398
خورشـیدی نسـبت بـه سـال
گذشـته  13.5درصـد افزایـش
یافتـه اسـت».
وی بیـان داشـت »:مـا از گمرکات
نظـارت جـدی داریـم کـه جلـوی
خـود رسیهـای را بگیریـم».
امـا مسـئوالن در اتـاق تجـارت
اخاذیهـای
میگوینـد
غیرقانونـی هنـوز هـم در گمرکات
و شـاهراههای کشـور یـک چالش
عمـده فـراروی تاجران میباشـد.
بـه گـزارش جمهـور ،خـان جـان

الکـوزی معـاون اتـاق تجـارت گفـت ،اخاذیهـای خودرسانـه و
غیـر قانونـی ،عـدم امنیـت جانـی تاجـران و نبـود زیربنـای بـرای
رسمایهگـذاران از چالشهـای عمـده تجـار و رسمایـه گـذار اسـت.
آقـای الکـوزی گفـت »:در کنـار اخـاذی مخالفیـن و افـراد ناشـناس
کـه معلـوم نیسـت مربـوط اعضـای شـورای ملـی اسـت و یـا هـم
شـورایهای والیتـی؛ دههـ ا پوسـته امنیتـی نیـز در مسـیر شـاهراهها
از تاجـران اخـاذی غیـر قانونـی و خـود رسانـه دارنـد».
معـاون اتـاق تجـارت گفـت ،طوالنـی شـدن انتخابـات ریاسـت
جمهـوری نیـز تاثیـر منفـی بـاالی وضعیـت کار و بـار و رسمایهگذاری
درافغانسـتان گذاشـته اسـت.
وی بیان داشـت حدود شـش ماه اسـت که وضعیت تجارت و رسمایه
گـذاری در افغانسـتان به حالت رکود قرار گرفته اسـت.
اقـای الکـوزی از کمیسـیونهای انتخاباتـی خواسـت کـه هـر چـه
زودتـر نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهوری افغانسـتان را اعلام کند تا
نگرانیهـای مـردم و رسمایـه گـذاران مبنی بـر مبهم بودن رسنوشـت
کشـور رفـع گردد.

