
مسوده دوم بودجه با 20 میلیارد افغاین افزایش،
دوبارهبهمجلسفرستادهشد

 بـه نقـل از روایتـی، فلـم »رسزمیـن آواره ها« 

یـا » فلم »عشـایر« به کارگردانـی کلویی ژائو 

یـک جایـزه مهـم دیگر بـه مجمـوع جوایزش 

اضافـه کـرد و ایـن بـار جایـزه بهرتیـن فلـم 

فلـم  سـاالنه  جوایـز  دوره  سـی امین  از  را 

مسـتقل گاتهـام بـه خـود احتصـاص داد.

ژائـو  کلویـی  کـه  اسـت  بـار  دومیـن  ایـن 

آن خـود می کنـد. وی  از  را  جایـزه گاتهـام 

بـا »سـوارکار« اولیـن فلمـی کـه کارگردانـی 

کـرد نیـز در سـال ۲۰۱۸ همیـن جایـزه را 

بـود. کـرده  دریافـت 

55

 استقبال اتحادیه اروپا از رویکرد دولت جوبایدن 
در قبال برجام

احتمال برپایی »اعتراضات مسلحانه« هواداران 
ترامپ در ۵۰ ایالت امریکا 

کـه  اسـت  کـرده  اعـام  اروپـا  اتحادیـه   
در همراهـی بـا دولـت بایـدن در راسـتای 
نجـات توافـق هسـته ای بـا ایـران تـاش 
سیاسـت  هماهنگ کننـده  کـرد.  خواهـد 
بـر  مبنـی  ایـران  ادعـای  اروپـا  خارجـی 
از  اروپـا  اتحادیـه  پشـتیبانی  و  حمایـت 

اسـت.... کـرده  رد  را  تحریم هـا 

 پولیـس فـدرال امریـکا اعـام کـرده اسـت 
کـه طرفداران ترامـپ تصمیم دارند مراسـم 
تحلیـف جـو بایدن را به خشـونت و آشـوب 
نیروهـای  کـه  گفتـه  اف بـی آی  بکشـند. 
خشـونت طلب برآننـد تا در همـه ایالت های 
امریـکا و از جملـه در واشـنگتن دسـت بـه 

بزنند.... اعتـراض 
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ضرورت تسریع در تصویب 
بودجه 14۰۰ 

 طالبان در مذاکرات ، قبل از 
خواست امارت از مردم افغانستان 

معذرت بخواهند

پیامدهای آلودگی صوتی 
در شهر کابل 

 چنـد هفته قبـل بودجه ملی سـال 1400 خورشـیدی 
از سـوی حکومـت جهـت تصویـب بـه ولسـی جرگـه 
فرسـتاده شـد؛ اما مجلـس نمایندگان بـه آن رای منفی 
داد و مسـترد کـرد. در 17 مـورد از دالیل رد این سـند 
از سـوی مجلـس نماینـدگان مـواردی وجود داشـت که 

برحـق بـود و مـواردی نیز بـود ...
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سرمقاله

 محمد هدایت 

 مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا جرایـم سـنگین فسـاد 

اداری، يـک تـن را بـه اتهـام انتقـال غیـر قانونـی پـول بـه 

خـارج از کشـور، بـه هفـت مـاه حبـس و مصـادره ده هـزار 

دالـر محکـوم کـرد.

در خربنامـه اى کـه از طرف دفرت مطبوعاىت لوى سـارنواىل 

که دیروز ٢٣ جدى منترش شـده آمده اسـت، اکرب کاظمی 

فرزنـد غالم حسـین مسـکونۀ اصلی والیت بامیـان، به اتهام 

انتقـال غیرقانونـی پـول بـه خـارج از کشـور، در مرکز عدلی 

بـا جرایـم سـنگین فسـاد اداری، مـورد  و قضایـی مبـارزه 

محاکمه قـرار گرفت.

منبـع افـزوده اسـت، بربنیـاد اتهـام نامـۀ سـارنوال مؤظـف؛ 

و ۹۰۰دالـر  مبلـغ ۸۶هـزار  انتقـال  اکـرب کاظمـی حیـن 

دالـر   ۱۵۰ امـارات،  درهـم   ۴۴۰ و  هـزار   ۱۰ امریکایـی، 

کانادایـی، ۹ هـزار و ۹۰۰ تومان ایرانـی و ۱۹ هزار افغانی، 

بـه کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران، در میـدان هوایی بین 

املللـی حامـد کـرزی، بـه تاریـخ ۱۵ قـوس سـال ۱۳۹۹ 

تنفیـذی، محکـوم بـه مجـازات کـرد.

رسانجـام هیـأت قضایـی ایـن محکمـه، بـر مصـادرۀ مبلـغ 

۸۶ هـزار و ۹۰۰ دالـر امریکایـی، ۱۰ هـزار و ۴۴۰ درهـم 

نوراللـه تره کی از سـخنگویان وزارت صحت گفت که تالش 

خواهنـد کـرد تـا در تطبیـق واکسـین ضـد فلـج کـودکان، 

حامیـت عاملـان دینـی را هـم جلـب کننـد: »سـه میلیـون 

کـودک کـه از واکسـین پولیـو بازمانده انـد بایـد واکسـین 

شـوند. گروه هـای کاری مـا را تقویـت کـرده ایـم. پرسـونل 

و مقـدار واکسـین پولیـو را افزایـش داده ایـم. کمپاین های 

نیافـت. حـاال کـه بـه خانـه می آیـم بـا او خیلـی بـا مشـکل 

روبـرو می شـوم. اصـالً بـه او دیـده منی توانم.«

بـه نقـل از رادیـو آزادی؛ میرجـان راسـخ مسـئول رسـانه ای 

بـا  پولیـو در وزارت صحـت عامـه می گویـد،  برنامـه محـو 

آنکـه طالبـان در مناطـق تحـت کنرتول شـان، بـه تطبیـق 

واکسـین پولیو در مسـجدها و کلینیک هـا اجازه می دهند، 

بازهـم شـامر خیلـی کمـی از کـودکان در آنجا ها واکسـین 

می شـوند.

ذبیح اللـه مجاهـد از سـخنگویان طالبـان می گویـد، آنهـا 

مسـجدها  در  تنهـا  هلمنـد  و  زابـل  ارزگان،  کندهـار،  در 

را  پولیـو  واکسـین  تطبیـق  اجـازه  ملک هـا  خانه هـای  و 

بـه  واکسـین  پروسـه  از  جنگـی  مناطـق  »در  می دهنـد: 

صـورت پیهـم برای جمـع آوری معلومـات اسـتخباراتی کار 

گرفتـه شـده، بنـاًء مجبور هسـتیم، راه هـای بدیل بـرای آن 

در یابیـم. در سـایر والیت هـا، واکسـین بـه صـورت عـادی 

تطبیـق می شـود، بـا آن مشـکلی نداریـم.«

امـا مقام هـای وزارت صحـت عامـه، ادعـای طالبـان را رد 

می کننـد و می گوینـد که تطبیق واکسـین پولیـو هیچ گونه 

هدف سیاسـی نـدارد.

مسـئولین در برنامه محو پولیو در وزارت صحت می گویند، 

بنابـر همه گیـری ویـروس کرونا مجبور شـدند تـا از فربوری 

سـال ۲۰۲۰ تـا اگسـت همیـن سـال، برنامه هـای تطبیـق 

واکسـین پولیـو را به تعویـق اندازند. 

 وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد، یـک گـروه تخنیکی 

روی برنامـۀ کار می کنـد کـه در نتیجـه واکسـین پولیـو بـه 

سـه میلیـون کـودک نیازمند برسـد.

و  بین املللـی  متخصصـان  بـا  صحـت،  وزارت  گفتـۀ  بـه 

تطبیـق  فرعـی  کمپایـن  یـک  تخنیکـی اش،  همـکاران 

می کننـد. عملـی  را  پولیـو  واکسـین 

بـا وزارت حـج و  تـا در همـکاری  آغـاز می کنیـم  سـیار را 

اوقـاف، نشسـت های را در مسـجدها با خطیبـان و بزرگان 

کنیم.« برگـزار 

در افغانسـتان در سـال ۲۰۲۰ میـالدی حداقـل ۵۶ واقعه 

مثبـت پولیـو یـا فلـج کـودکان ثبـت شـد. ایـن آمار پـس از 

سـال ۲۰۰۱ میـالدی، باالتریـن شـامر مبتالیان اسـت.

کودکانـی کـه بـه ایـن بیـامری مبتـال شـده اند، از سـه مـاه 

تـا سـه سـال عمـر دارنـد. یکسـال پیشـرت از ایـن یعنـی در 

۲۰۱۹، در مجمـوع ۲۹ واقعـه مثبـت پولیـو در افغانسـتان 

ثبـت شـده بود.

ادامـه جنگ ها، مامنعـت طالبان از واکسـین خانه به خانه 

و سـایر چالش هـای اجتامعـی، از عوامـل اصلـی افزایـش 

وقایـع مثبـت پولیو یـا فلج کودکان در افغانسـتان دانسـته 

می شـود.

بیشـرت رویدادهـا در والیت هـای ناامـن افغانسـتان ثبـت 

شـده انـد. پرس نور محمد باشـنده ولسـوالی چـوری والیت 

ارزگان، پنـج سـال پیـش به پولیو مبتال شـد. حـاال که این 

پـرس هشـت سـاله شـده، از ناحیه پـا معیوب اسـت.

پـدرش، نـور محمـد می گوید که در گذشـته بنابـر باورهای 

ناپسـند جامعه، واکسـین پولیو را بر فرزنـدش تطبیق نکرد 

و حاال پیشـامن اسـت: »بر سـایر فرزندانم واکسین پولیو را 

تطبیـق می کنـم. بـا این پـرسم که فلج شـده، زیاد مشـکل 

دارم. بـرای درمـان او بـه جا هـای مختلـف رفتـم امـا بهبـود 

خورشـیدی، از سـوی موظفیـن مدیریت عمومی مسـافرین 

گمـرک میـدان هوایی بیـن املللـی حامد کرزی بازداشـت 

بود. شـده 

منبـع افـزوده اسـت کـه پـول هـای  ضبط شـده، بـه حضور 

هیـأت بـه خزانـه دار کُل بانک مرکزی تسـلیم و دوسـیۀ آن، 

جهـت پیگردعدلـی و قضایـی بـه لـوی څارنوالـی فرسـتاده 

شـده است.

لـوى څارنـواىل گفته اسـت که سـارنوال مؤظف قضیه، پس 

از تحقیقـات همـه جانبـه و ترتیـب صـورت دعوا، بر اسـاس 

اسـناد و مـدارک علیـه متهـم، در اتهـام انتقـال غیرقانونـی 

پول هـای فـوق الذکـر، بـرای مجـازات وی از هیـأت جلسـۀ 

قضایـی تطبیـق مـادۀ ۵۰۵ کودجـزا را مطالبـه کرد.

در ادامـۀ خربنامـه آمـده اسـت کـه هیـأت قضایـی محکمـۀ 

ابتدایـی مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا جرایـم سـنگین 

فسـاد اداری، اکـرب کاظمـی را بـه اتهـام انتقـال غیرقانونی 

پـول، مطابـق مـادۀ ۵۰۵ کودجـزا، بـه هفـت مـاه حبـس 

امـارات، ۱۵۰ دالـر کانادایـی، ۹ هـزار و ۹۰۰ تومان ایرانی 

و ۱۹ هـزار افغانـی، بربنیـاد مـادۀ ۵۰۵ کودجـزا، نیـز حکم 

منود.  صـادر 

یک تن به جرم انتقال غیر قانوني پول به ایران به هفت ماه حبس محکوم شد

سه میلیون کودک بازمانده از واکسین پولیو در کشور، واکسین می شوند

بـه  فلمـی  برقـص«  مـن  بـا  »جهـان   

کارگردانـی و نویسـندگی رسوش صحـت، 

ایرانـی  کارگـردان  و  بازیگـر  نویسـنده، 

فلـم  ایـن  اسـت.  محصـول سـال 1٣97 

در مـاه جـدی سـال گذشـته هنگامـی که 

ایـران بیشـرت از هـر کشـوری در جهـان، 

تـب دار شـیوع ویـروس کرونـا بـود اکـران 

شـد؛ بـا آن هم اقبـال همراهـی و توجهی 

گسـرتده را بـا خود داشـت. دربـاره ی این 

موجـود  زیـادی  تحلیل هـای  و  نقـد  فلـم 

اهالـی  پسـند  مـورد  فلـم  ایـن  و  اسـت 

قـرار گرفتـه اسـت.... نیـز  سـینام 

 انگار که نیستی 
چو هستی خوش 

باش 
)نیم نگاهی به فلم جهان 

با من برقص(

جایزه بهترین 
فلم »گاتهام« 

به »عشایر« 
رسید 

چالش راموس و مارسلو؛ به زیر 
کشیدن رئیس افتخاری 

 حرکت عجیب قاتل بارتومئو پس 
از ناکامی در انتخابات

 مارسـلو و رسخیـو رامـوس دو جـام تـا بـه زیـر کشـیدن رئیـس 

افتخـاری رئـال مادریـد »پاکـو خنتـو« فاصلـه دارنـد.

رئـال مادرید پنجشـنبه شـب نیمه نهایی سـوپرکاپ اسـپانیا را 

برابـر بیلبائـو پیـش رو دارد. در صـورت پیـروزی، رئـال فینال را 

بایـد برابـر برنـده بارسـا و سوسـیداد برگزار کند. کهکشـانی ها 

سـال قبـل در عربسـتان فاتـح سـوپرکاپ شـدند و امسـال هم 

مـی تواننـد نخسـتین جـام فصـل ٢1-٢0٢0 را نیـز بـه دسـت 

بیاورنـد. اگـر ایـن اتفاق رخ بدهـد، رسخیو راموس و مارسـلو با 

رکـورد تاریخـی پاکـو خنتـو رئیس  ...

 جـوردی فـاره کسـی که باعث اسـتعفای جـوزپ ماریـا بارتومئو 

شـد در نهایـت نتوانسـت مجـوز حضـور در انتخابـات ریاسـت 

باشـگاه بارسـلونا را به دسـت بیـاورد.

انتخابـات ریاسـت باشـگاه بارسـلونا قـرار اسـت 5 دلـو برگـزار 

شـود. تـا دیـروز خـوان الپورتـا، ویکتـور فونـت، جـوردی فـاره، 

امیـل روسـود، ژاوی ویالژوانـا، تونـی فریکسـا، پره ریـرا، لوئیس 

بـرای  کـه  بودنـد  نامـزدی   9 بندیتـو  آگوسـتی  و  آال  فرنانـدز 

ریاسـت بارسـلونا اعـالم آمادگـی کرده بودنـد ولی ایـن نامزدها 

بایـد بـه حـد نصـاب مشـخصی از امضـای ...

ورزش
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مسوده دوم بودجه با 20 میلیارد افغانی افزایش، 
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سرمقاله

 چنـد هفته قبل بودجه ملی سـال 1400 خورشـیدی از 

سـوی حکومـت جهـت تصویب به ولسـی جرگه فرسـتاده 

بـه آن رای منفـی داد و  امـا مجلـس مناینـدگان  شـد؛ 

مسـرد کرد. در 17 مورد از دالیل رد این سـند از سـوی 

مجلـس مناینـدگان مواردی وجود داشـت کـه برحق بود 

و مـواردی نیـز بـود کـه شـاید چنـدان توجیهـی بـرای رد 

بودجـه نداشـت. امـا در هـر حـال رد یـا تصویـب بودجـه 

ملـی از صالحیـت های قانونی مجلس منایندگان اسـت 

و همـواره از ایـن گونـه اتفاقـات مـی افتـد. امـا آن چـه 

کـه در روزهـای اخیر بیـن حکومت و مجلـس منایندگان 

رد و بـدل شـده اسـت کمـی غیـر معمـول و افـراط گونـه 

است. 

اکنـون کـه سـند بودجـه ملـی 1400 پـس از اصـالح و 

ازدیـاد 20 میلیـارد افغانـی از سـوی حکومـت دو بـاره 

جهـت تصویـب بـه مجلـس مناینـدگان فرسـتاده شـده 

اسـت امید اسـت که اعضـای مجلس مصالـح کلی نظام 

و کشـور را در نظـر گرفتـه و آن را تصویـب کنـد. زیـرا هـر 

مقـدار کـه زمـان تصویـب بودجـه بـا تاخیـر مواجـه شـود 

کشـور از جهـات مختلـف آسـیب مـی بینـد. در رشایـط 

کنونـی مسـایل زیادی اسـت که ترسیـع در روند تصویب 

بودجـه را ایجـاب مـی کنـد. 

نخسـتین آسـیب تاخیـر در تصویـب بودجـه ملـی تعلیق 

بـه  توجـه  بـا  افغانسـتان  انکشـافی اسـت.  پـروژه هـای 

انکشـافی  هـای  پـروژه  از  بسـیاری  دارد  کـه  وضعیتـی 

نیسـتیم کـه  مـا کشـوری  بایـد سـاخته شـود.  از صفـر 

پـروژه  و  باشـد  داشـته  وجـود  توسـعه  هـای  زیرسـاخت 

زیرسـاخت هـای  بهبـود  و  توسـعه  بـه شـکل  انکشـافی 

قبلـی باشـد. بـه عنـوان مثـال همـه مـا مـی دانیـم کـه 

اکـر مکاتـب کشـور تعمیر ندارنـد و در بسـیاری از نقاط 

کشـور رسک بـرای عبـور و مرور و دسرسـی بـه مخابرات 

و سـامانه هـای ارتباطـی اصال وجـود نـدارد. بنابراین در 

ایـن زمینـه هـا هر مقـدار پـروژه ای که وجـود دارد جدید 

و رشوع از صفراسـت. بسـیاری از ایـن گونـه پـروژه ها در 

سـال های گذشـته رشوع شـده اسـت ولـی ادامـه آن در 

بودجـه هـای سـال هـای بعـدی تصویـب مـی شـود. از 

ایـن جهـت به هـر اندازه کـه زمـان تصویب بودجـه پروژه 

هـا بـا تاخیـر صـورت گیـرد، رشوع و اجـرای پـروژه هـا 

نیـز بـه تاخیـر مـی افتـد و مسـلام چنیـن امـری برخالف 

منافـع مـردم اسـت. 

دومین آسـیب تاخیر در تصویب بودجه،  تاخیر در تادیه 

معاشـات کارمنـدان دولت اسـت که خود یک نوع فشـار 

مضاعـف بـر طبقـه کارمنـد و نیروهـای امنیتـی کشـور 

اسـت. همـه مـا مـی دانیـم کـه زندگـی بخـش عظیمـی 

از مـردم متکـی به معاشـات کارمنـدان و کارکنـان دولت 

زمسـتان  رسمـای  در  خانـواده  هـزاران  اکنـون  اسـت. 

منتظـر معـاش عضـوی از اعضای آن ها هسـتند. همه ما 

شـاهد هسـتیم که هـر مقـدار در تصویـب بودجـه تاخیر 

بیایـد در تادیـه معاشـات کارمنـدان نیـز تاخیـر صـورت 

مـی گیـرد. ایـن مسـاله هـم بـر معیشـت مـردم و هـم بـر 

روان آن هـا تاثیـر منفـی مـی گـذارد. 

سـومین پیامـد منفـی تاخیـر در تصویـب بودجـه آسـیب 

زدن بـه اقتصـاد بیـامر کشـور اسـت. واضـح اسـت کـه 

اساسـا  و  اسـت  ضعیـف  بسـیار  افغانسـتان  اقتصـاد 

همـه  گیـرد.  منـی  جـا  جهـان  اقتصادهـای  ردیـف  در 

زیرسـاخت هـای کشـور سـال هـا فلـج بـوده و اقتصـاد 

مبتنـی بـر جنـگ و مافیا بوده اسـت. مدت بسـیار کمی 

حـال  در  حداقـل  اقتصـادی  میکانیزم هـای  کـه  اسـت 

شـکل گیـری اسـت. از سـوی دیگـر همـه مـی دانیـم که 

از لحـاظ اقتصـادی بودجـه ملی تاثیر مسـتقیم رس رشـد 

اقتصـادی دارد. بـه همیـن خاطـر هرگونـه کجـی و یـا 

راسـتی در بودجـه تاثیـر مسـتقیم در اقتصاد ملـی دارد. 

چـه برسـد بـه این کـه متـام بودجه مـدت طوالنی بـر اثر 

کشـمکش میـان حکومـت و مجلـس مناینـدگان معلـق 

مبانـد و بـه تاخیـر بیفتـد. تاخیـر در تصویـب بودجـه و 

بالتکلیفـی در آن بـه همـه بخـش هـای حیاتـی جامعـه 

تاثیـر مـی گـذارد و در نهایـت رونـد رشـد اقتصـادی را 

متاثـر مـی سـازد. 

باتوجـه بـه آن چـه گفتـه شـد و بـا توجـه وضعیـت حـاد 

کشـور از جهـت مسـایل امنیتـی و صلح ترسیـع در روند 

تصویـب بودجـه یـک رضورت اسـت. آن چـه در روزهـای 

گذشـته میـان پارملـان و حکومت اتفاق افتاده اسـت که 

بعضـی اظهارنظرهـا بـه طـور واضح نوعی لجبـازی را می 

رسـاند هرگـز به سـود کشـور و مردم افغانسـتان نیسـت. 

بـه خصـوص اظهارنظرهـای تنـدی کـه در روزهـای اخیر 

از تعـدادی از اعضـای پارملـان علیـه حکومـت صـورت 

گرفته اسـت بیش از آن که جنبه تخنیکی داشـته باشـد 

بیشـر سیاسـی بـوده اسـت. همـه و از جملـه اعضـای 

مجلـس مناینـدگان بایـد درک کننـد کـه بودجـه ملـی 

بـا حیـات مـردم و توسـعه کشـور ارتبـاط مسـتقیم دارد. 

بنابرایـن نبایـد بـا آن سیاسـی برخـورد کننـد و از رس لج 

بـازی تصویـب آن را بـه تاخیـر بیندازنـد. ممکـن اسـت 

هنـوز مشـکالتی در سـند بودجـه وجـود داشـته باشـد؛ 

ولـی مـی تـوان ایـن مـوارد را بـه طـور مشـرک بـا وزارت 

مالیـه حـل کرد. 

از صفحه1

جـرال  قونسـل  لـوی  افغانسـتان  د  کـې  خیربپښـتونخوا  پـه   

نجیـب اللـه احمـدزي د دغـه ايالـت لـه مسـوولينو غوښـتي چـې 

پـه تورخـم کـې دې يواځـې لـه مشـکوکو ناروغانـو څخـه د کرونـا 

يش. وغوښـتل  تيسـټ 

د  الره  تورخـم  د  پاکسـتان  چـې  راهيسـې  مياشـتې  تېـرې  لـه 

مسـافرينو پـر مـخ پرانېسـتله، د کرونـا ټيسـټ درلـودل يـې هـم 

الزمـي کـړي چـې لـه املـه يـې افغـان مسـافرين لـه سـتونزو رسه 

دي. شـوي  مخامـخ 

مسـافرينو څـو ورځـې مخکـې پـژواک اژانـس تـه ويـي وو، چې د 

کرونـا ټيسـټ غوښـتل کېـږي، خـو هلتـه واټن نـه مراعـت کېږي.

خپـره  يـوه  پـه  خـوا  لـه  قونسـلګرۍ  افغـان  د  کـې  پېښـور  پـه 

شـوې خربپاڼـه کـې راغـي، چـې افغـان قونسـل جـرال نجيـب 

اللـه احمـدزي لـه يـوه پـالوي رسه د پښـتونخوا لـه روغتيـا وزيـر 

وليـدل. موخـه  همـدې  پـه  رسه  جګـړا  تیمورخـان 

رسچينـې زياتـه کـړې چـې د دې ليدنـې پـر مهـال احمـدزي لـه 

جګـړا وغوښـتل چـې په تورخـم کې دې يواځـې له هغو کسـانو د 

کرونـا ټیسـت وغوښـتل شـوي چې شـکمن وي .

دغـه راز احمـدزي لـه مقابـل لـوري څخـه افغـان کډوالـو تـه د 

)صحـت انصـاف ( روغتيايـي کارت ورکـول، هغـه افغانـان چـې د 

درملنـې لپـاره پاکسـتان تـه راځـي د هغـوى لپـاره د پاکسـتان په 

دولتـي روغتونونـو کې الزمې اسـانتياوې برابـرول او د طب افغان 

محصلینـو تـه د سـیتاژ لپـاره د پاکسـتان پـه دولتـي روغتونونـو 

پـه خربپاڼـه کـې راغـي، د خيـرب  کـې چانـس غوښـتنه وکـړه. 

پښـتونخوا د روغتيـا ايالتـي وزيـر تیمـور خـان جګـړا وويـل چـې 

پـه تورخـم کـې بـه د کرونـا ټيسـت پـه هکلـه جـدي غـور ويش او 

پـه نـږدې راتلوونکـې کـې بـه يواځـې د شـکمنو کسـانو د کرونـا 

ټيسـت پـه اسـانۍ او پـه کـم وخـت کـې پـه تورخـم کـې تـررسه 

پـه  بـه  تـه  ناروغانـو  افغـان  ټولـو  زياتـه کـړه، چـې  کيـږي. هغـه 

تورخـم او د پاکسـتان پـه دولتـي روغتونونو کې د ځايـي خلکو په 

څېـر الزمـې اسـانتياوې ورکـول کیـږی. جګـړا ويي چـې د افغان 

سـیتاژ دورې محصلینـو لپـاره بـه ځانګـړې سـهميه ورکـول يش.

ولسـمرش غنـي ومنله چـې د نیمـروز والیت په خارشود ولسـوالۍ 

کـې د هوایـي بریـد پـه پایلـه کـې ملکـي وګـړو تـه مـرګ ژوبلـه 

اوښـتې ده.

لـه ارګ څخـه پـه یـوه خپـره شـوې خربپاڼـه کـې د ولسـمرش لـه 

خولـې  راغـي ” زمـوږ د هیوادوالـو د شـهادت او ټپـي کېـدو د 

خـرب پـه اورېدو سـخت خواشـینی شـوم، د شـهیدانو درنـو کورنیو 

تـه د جمیـل صـرب، ټپیانـو تـه د بشـپړې روغتیـا او شـهیدانو تـه د 

فـردوس جنـت دعا کـوم.”

هغـه د نیمـروز والیـت مسـوولینو تـه پـه ټینـګار الرښـوونه کـړې 

ټپیانـو  د  او  رسـیدګي  تـه  کورنیـو  قربانیانـو  د  ژره  تـر  ژر  چـې 

اسـايس درملنـه وکـړي. امنیتـي او دفاعـي ارګانونـه دې د دغـه 

هوایـي بریـد پـه اړه د هراړخیـزې څېړنـې او موندنـې د جمهـوري 

ریاسـت عـايل مقـام رسه رشیکـې کـړي.

ولسـمرش زیاتـه کـړې” د هیواد د دفـاع او هیوادوالو د سـاتنې په 

برخـه کـې د تروریسـتي ډلـو او ګروپونـو پـر وړانـدې د امنیتـي او 

دفاعـي ځواکونـو د زړورتیـا او رسښـندنو قدرداين کـوم او د تل په 

څېـر پـه ټينـګار رسه دوی تـه دسـتور ورکـوم چـې د ملکـي تلفاتو 

د مخنیـوي لپـاره دې د عملیاتـو پرمهـال لـه زیـات دقـت څخـه 

نـورې ترهګـرې  او  کار واخـي.” ولسـمرش غنـي ویـي طالبـان 

ډلـې چـې د خلکـو لـه کورونـو او عامـه ځایونـو څخـه د سـپر پـه 

توګـه ګټـه اخـي، د ملکـي تلفاتو اصـي عاملین او ملکـي تلفات 

نـورو  د حکومـت  او  ده  بدبختیـو څخـه دي چـې  لـه  د جګـړې 

مسـوولینو تـه د منلـو او زغـم وړ نـه دی.

دا بریـد چـې د خـارشود ولسـوالۍ منظـري سـیمه کې شـوی و د 

ځایـي خلکـو پـه وینا ۱۸ کسـان وژل شـوي وو.

ایـن وزارت روز سه شـنبه 23 جـدی بـا نـرش خربنامه ای 

گفتـه اسـت کـه شـب گذشـته قـوای خـاص کشـور بـا 

حامیـت قـوای هوایـی کشـور، یک قـرارگاه تروریسـتان 

هلمنـد  والیـت  نهـررساج  ولسـوالی  در  را  طالبـان 

دادنـد.  قـرار  هـدف 

 15 حملـه  ایـن  در 

طالبـان  تروریسـت 

رسـیدند  هالکـت  بـه 

تروریسـت دیگـر  و 4 

ترویسـتی  گـروه  ایـن 

نیروهـای  چنـگ  بـه 

کشـور  امنیتـی 

افتادنـد. 

آمـده  خربنامـه  در 

ایـن  در  کـه  اسـت 

مایـن   ۲۰۰ حملـه 

دست سـاز، مقـدار  زیـادی مهـامت و ۳ عـراده واسـطه 

گـروه ترویسـتی طالبـان منفجـر و تخریب شـده اسـت.

ایـن وزارت در خربنامـه دیگـری گفتـه اسـت کـه 11 

بـا  درگیـری  در  غزنـی  والیـت  در  طالبـان  تروریسـت 

رسـیدند. قتـل  بـه  کشـور  امنیتـی  نیروهـای 

در خربنامـه آمده اسـت:» شـب گذشـته طالبان مسـلح 

»واغـظ«  ولسـوالی  و  غزنـی  مرکـز  »نوغـی«  سـاحه  در 

نیروهـای  پوسـته های  بـر  حملـه  پـالن  غزنـی  والیـت 

دفاعـی و امنیتی را داشـتند. قـول اردوی ۲۰۳ تندر به 

حامیـه قوایـی هوایـی از عملی شـدن پالن تروریسـتان 

جلوگیـری کردنـد.«

تروریسـت  متذکـره ۱۱  در سـاحات  درگیـری  ایـن  در 

طالبـان کشـته شـدند و ۲ تروریسـت دیگـر ایـن گـروه 

تروریسـتی زخـم برداشـتند. در خربنامـه اضافـه شـده 

اسـت کـه در ایـن درگیـری یـک مقـدار تسـلیحات این 

گـروه منهـدم شـد.

کابـل و شـهرهای عمـده کشـور طالبـان قـرار دارد. 

کلیـپ ویدیویـی از متهـامن قتـل یوسـف رشـید رئیـس 

اجرایـی بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـه افغانسـتان کـه 

منتـرش  وزارت داخلـه  توسـط  روز دوشـنبه 22 جـدی 

شـده اسـت، نیـز نشـان می دهـد کـه مسـئولیت قتـل 

آقـای رشـید بـه عهـده طالبـان اسـت.

در اکـر انفجارهـا قرباینـان اصلـی غیرنظامیـان اسـت 

قربانـی  غیرنظامیـان  از  نیـز  هدفمنـد  ترورهـای  و 

. می گیرنـد

حقوقـی  مسـاعدت های  پـول  صنـدوق  ایجـاد  موضـوع 

و اختصـاص پـول از سـوی وزارت مالیـه بـه آن هـر چـه 

نهادهـا  ایـن  گزارش دهـی  نهایـی شـود. همچنیـن  زود 

حاکمیـت قانـون، یک سـان سـازی دسرسـی بـه عدالت 

و سـبب  تقویـت می کنـد  را  و حسـاب دهی  و شـفافیت 

و  ایـن عرصـه شناسـایی  در  موجـود  می شـود خالهـای 

بـرای رفـع آن اقـدام شـود.

در ایـن نشسـت بنیـاد بین املللـی حقـوق در افغانسـتان 

شـیوه های مسـاعدت های حقوقـی را ارایـه کـرد و در آن 

دربـاره شـیوه های ارایه مسـاعدت های حقوقـی، مدیریت 

و نظـارت از ایـن رونـد که منجـر به دسرسـی افغان ها به 

عدالـت شـود، بحث صـورت گرفت.

اعضـای کمیسـیون همچنیـن تاکیـد کردنـد کـه موضوع 

ایجـاد صنـدوق پول مسـاعدت های حقوقـی و اختصاص 

پـول بـه آن از طـرف مراجـع مربوط نهایی شـود.

بعضـی نیازمندی هـای جدید که قبالً پیشـبینی نشـده بود 

وامنـود کـرده، گفـت کـه بـا در نظرداشـت آن، تزئیـدات و 

تنقیصاتـی در بودجـه بـه میـان آمـده کـه در سـقف بودجـه 

ملـی سـال مالـی ۱۴۰۰ نیـز تزئیـد و تغییـر رومنا شـده که 

ایـن در مـورد جزئیـان نداده اسـت.

در همیـن روز نصیـر احمـد یـک کارمند کابـل بانک در 

شـهر غزنـی تـرور شـد. جزئیاتـی از قتـل نصیـر احمـد 

در دسـت نیسـت ولـی افزایـش ترورهـای هدفمنـد در 

ماه هـای اخیـر مـردم را نگـران کـرده و منابـع امنیتـی 

ایـن ترورهـا را بـه عهـده طالبـان می گذارنـد. 

کـرده  منتـرش  ملـی  امنیـت  اخیـرا  کـه  را  شـواهدی 

اسـت نیـز مبیـن ایـن اسـت کـه در عقـب ایـن ترورها و 

انفجارهـای کنـار جـاده و ماین های چسـپکی در شـهر 

می شـود. نیـز  حقوقـی  مسـاعدت های  دربـاره 

در ایـن نشسـت، دیویـد کارول پژوهشـگر سیسـتم های 

در  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  در  حقوقـی  مسـاعدت های 

بـارۀ چگونگـی سیسـتم های مسـاعدت های حقوقـی در 

ایـاالت مختلـف ایـن کشـور توضیحـات مسـلکی خویـش 

آمریـکا  ایالت هـای  تجـارب  او همچنـان  کـرد.   ارایـه  را 

را در زمینـه خدمـات مسـاعدت های حقوقـی و تقویـت 

کمیسـیون عالـی مسـاعدت های حقوقـی با اعضـای این 

نشسـت رشیـک سـاخت. عبدالتـواب باالکـرزی، معیـن 

علمـی وزارت تحصیـالت عالـی و عضـو دیگـر کمیسـیون 

کـه کلینیک هـای حقوقـی  ایـن نشسـت گفـت  در  هـم 

عمـالً در دانشـگاه های 19 والیـت کشـور فعالیـت دارد. 

حقوقـی  مسـاعدت های  عالـی  کمیسـیون  نشسـت  در 

فـورم گزارش دهـی نهادهای ارایـه کننده مسـاعدت های 

حقوقـی بـا تغییـرات انـدک تصویب شـد و تاکید شـد که 

 وزارت مالیـه کشـور اعـالم کـرده اسـت کـه 

مسـوده دوم بودجـه سـال مالـی ۱۴۰۰ بـا 

ازدیـاد ۲۰ میلیـارد افغانـی امـروز )سه شـنبه( بـه مجلـس 

فرسـتاده شـد.

روز  مالیـه،  وزارت  سـخنگوی  مسـجدی،  شـمروزخان 

سه شـنبه 23 جـدی یـک روز پـس از تصویب طرح مسـوده 

دوم بودجـه توسـط کابینـه؛ گفـت کـه مسـوده دوم بودجـه 

بـا افزایـش 20 میلیـارد افغانـی امـروز دوبـاره بـه مجلـس 

فرسـتاده  شـد.

مالـی  سـال  بودجـه  مجمـوع  کـه  افـزود  مسـجدی  آقـای 

۱۴۰۰ مبلـغ ۴۷۳ میلیـارد افغانـی اسـت، کـه از جملـه 

۳۱۱ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد آن انکشافی/ 

توسـعه ای اسـت.

پیـش از ایـن مجلـس منایندگان بعـد از رد بودجه گفته بود 

تـا زمانی که طرح همسـان سـازی معاش کارمنـدان دولتی 

اجرایـی نشـود، بودجه سـال مالی را تاییـد نخواهد کرد.

کابینه روز دوشـنبه )22 جدی( در جلسـه ای که به ریاست 

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور برگزار شـده بـود، طرح 

مسـودۀ دوم بودجـه ملـی سـال مالـی ۱۴۰۰ را تصویـب 

کرد.

در ایـن جلسـه، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه، مسـوده 

ارائـه  بـه جلسـه  را  دوم بودجـه ملـی سـال مالـی ۱۴۰۰ 

کـرده، گفـت کـه طـی سـال مالـی ۱۳۹۹ متامـی رشایـط 

متویـل کننـدگان کمک هـای اختیـاری بـرآورده شـده، در 

بخـش بودجـه عـادی ۱۲ درصد رصفه جویی صـورت گرفته 

کرونـا  مشـکالت  وجـود  بـا  انکشـافی  بودجـه  و همچنـان 

رسانجـام ۸۶ فیصـد مـرف شـده اسـت.

در ادامـه معیـن مالـی وزارت مالیـه، هـدف از ارائـه مسـوده 

دوم بودجـه ملـی سـال مالـی ۱۴۰۰ را به کابینـه، دریافت 

ایـن امـر منظـوری دوبـاره کابینـه را ایجـاب می کند.

او گفـت کـه سـقف بودجـه ملی سـال مالـی ۱۴۰۰ در این 

مسـوده بـا افزایش 20 میلیـارد افغانی پیشـنهادی از 452 

میلیـارد بـه 473 میلیـارد افغانی تغییر کرده اسـت.

همـه سـاله، مجلـس بودجـه سـال مالـی را در دور اول رد 

می کنـد امـا کمـی بعـد، بـا اندکـی تغییـرات دوبـاره مـورد 

تاییـد قـرار می دهـد. ایـن بار بـا وجـود هشـدارها، باید دید 

کـه رونـد تاییـد بودجـه چقـدر زمـان می بـرد.

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت که 

والیت هـای  در  طالبـان  تروریسـت   26

هلمنـد و غزنـی در درگیـری با نیروهـای دفاعی امنیتی 

کشـور بـه هالکت رسـیدند.

قبـل  انتحـاری  کننـده  سـوقصد  یـک   

حملـه  انجـام  و  هـدف  بـه  رسـیدن  از 

انتحـاری توسـط نیروهـای امنیـت ملـی در شـهر جالل 

شـد. دسـتگیر  ننگرهـار  آبـاد 

ضیاالحـق امرخیـل والـی ننگرهـار سه شـنبه 23 جدی 

ایـن سـوقصد  اسـم  ایـن  توییتـی گفتـه اسـت کـه  در 

کننـده محمـد حرت اسـت. محمد حـرت در ناحیه 

هفتـم شـهر جـالل آباد دسـتگیر شـده اسـت و بـه جرم 

خـود نیـز اعـراف کرده اسـت. والـی ننگرهار بیشـر از 

 وزارت عدلیـه کشـور می گویـد کـه تـالش 

شده اسـت تا ارایـه مسـاعدت های حقوقی 

دولتـی بـرای اشـخاص بی بضاعـت در سـال جدیـد بـه 

سـطح ولسـوالی ها گسـرش یابـد.

مسـاعدت های  عالـی  کمیسـیون  نشسـت  چهارمیـن 

وزیـر  ریاسـت  بـه  جـدی   23 سه شـنبه،  روز  حقوقـی 

عدلیـه و اشـراک اعضـای کمیسـیون برگـزار شـد و در 

حقوقـی،  مسـاعدت های  خدمـات  گسـرش  دربـاره  آن 

حقوقـی،  مسـاعدت های  بـرای  وجهـی  صنـدوق  ایجـاد 

طرزالعمـل کمیسـیون و نظـارت از کلینیک هـای حقوقی 

بحـث و گفتگـو شـد.

فضـل احمـد معنـوی، وزیـر عدلیـه در این نشسـت گفت 

کـه اراده داریـم تـا در آخریـن نقـاط کشـور کـه محاکم یا 

سـارنوالی حضـور دارد، زمینـه دسرسـی به وکیـل مدافع 

نیز وجود داشـته باشـد.

وزارت عدلیـه بـا نـرش خربنامـه ای نوشـته: وزیـر عدلیـه 

تاکیـد کـرده اسـت کـه مسـاعدت های حقوقـی توسـط 

عادالنـه  صـورت  بـه  بایـد  والیـات  متـام  در  موسسـات 

صـورت گیـرد و متمرکـز بـر یـک والیـت نباشـد.

وزیـر عدلیـه همچنیـن گفـت کـه نهادهـای ارایـه کننـده 

خدمـات مسـاعدت های حقوقی باید از طرف کمیسـیون 

عالی مسـاعدت های حقوقـی اعتبارنامـه دریافت کنند و 

شـاخص های مرتبـط بـه این خدمـات، تعیین شـود.

جنیفـر  خانـم  نشسـت  ایـن  در  خربنامـه،  از  نقـل  بـه 

اسـمیت، رییـس بنیـاد بین املللـی حقـوق )ILF( و عضو 

کمیسـیون گفـت کـه بـر بنیـاد تفاهم نامـه ایـن نهـاد بـا 

حقوقـی  مسـاعدت های  چهارچوب هـای  عدلیـه،  وزارت 

در جهـان بایـد مـورد مطالعـه و تطبیـق قـرار گیـرد. بـه 

گفتـه او، ایـن چهارچوب هـا شـامل اصـول سـازمان ملـل 

مـوارد صحبـت کـرده انـد. شـاه محمـود قریشـی وزیـر امـور 

خارجـه پاکسـتان، گفتـه اسـت کـه کشـورش بـه حامیـت از 

یـک افغانسـتان صلـح آمیـز، مسـتقل و پیرشفتـه ادامـه مـی 

دهـد. بـه بیـان وی، پـس از افغانسـتان، پاکسـتان بیشـر به 

صلـح افغانسـتان در منطقـه عالقمنـد اسـت. قریشـی افزوده 

بـا افغانسـتان در  آنهـا خواهـان گسـرش روابـط  اسـت کـه 

بخـش هـای مختلـف انـد و بـه برخـی پیرشفت هـای اخیر در 

ایـن مـورد نیز اشـاره کرده اسـت. او گفته اسـت که پاکسـتان 

همیشـه گفتـه اسـت کـه جنـگ افغانسـتان راه حـل نظامـی 

نـدارد و ایـن چالـش می توانـد از طریـق گفتگوهـای صلـح 

اسـت کـه از نزد بازداشـت شـدگان؛ یـک میل تفنگچـۀ بریتا، 

یـک میـل کالشـنکوف و یـک چره یـی بـه دسـت آمـده کـه در 

محـل عملیـات، تخریـب گردیـده اسـت. بـر اسـاس معلومات 

خربنامـه، عبدالواحـد عضـو و زمینـه سـاز کشـتارهای هدفی 

گـروه داعـش، پالن داشـت که سـفیر امریکا در افغانسـتان و 

برخـی مقامـات افغـان را تـرور کنـد کـه بـا دسـتگیری او ایـن 

اهـداف شـوم خنثی شـد. 

منبـع گفتـه اسـت کـه دو عضـو دیگـر خانـوادۀ نامـربده نیـز 

اعضـای رهـربی گـروه داعـش بودنـد، کـه قبـالً در اثـر یـک 

حملـۀ هوایـی کشـته شـده انـد.

بـر اسـاس یـک خـرب دیگر، بـه شـمول زمینه سـاز ماین ها، دو 

عضـو گـروه داعش کشـته شـده و دو تـن دیگر زخم برداشـته 

حـل شـود. بـه گفتـه وی، تنهـا بـا مالکیـت و رهـربی افغانها، 

یـک راه حـل اساسـی سیاسـی بـرای حـل ایـن منازعـه بـه 

میـان آمـده مـی توانـد. قریشـی افـزوده اسـت که پاکسـتان، 

بـه نقـش مثبـت خـود در برابر کـردن سـهولت ها بـرای صلح 

افغانسـتان ادامه خواهد داد. او اظهار داشـته اسـت که همه 

طرفهـا بایـد بـرای کاهـش خشـونت اقـدام کننـد؛ تـا زمینـه 

بـرای آتـش بـس دایمی فراهم شـود. قریشـی گفته اسـت که 

بـا صلـح در افغانسـتان، منطقه پیرشفت اقتصـادی می کند، 

اتصـال منطقـوی آغـاز می شـود و بـه همه کشـورهای منطقه 

نفـع می رسـاند.

انـد. در خربنامـۀ نیروهـای خـاص امنیت ملی آمده اسـت که 

شـب گذشـته، نیروهـای خاص امنیـت ملی در منطقۀ پشـت 

گالب ولسـوالی رسکانـوی کـر، عملیـات خاص شـبانه انجام 

اند.  داده 

خربنامـه گفته اسـت که در نتیجۀ عملیات، ظهیرالله مشـهور 

اقبـال  و محمـد  ماین هـا  زمینه سـاز  اللـه کوچـی  بـه صفـی 

عضـو گـروه داعـش، در جریـان فـرار کشـته شـده انـد و دو 

تـن دیگـر، بـه اتهـام روابط بـا ایـن گـروه بخاطر بررسـی های 

بیشـر، از منطقـه بـرده شـده انـد.

میـل  دو  شـدگان،  بازداشـت  نـزد  از  خربنامـه،  از  نقـل  بـه 

کالشـنکوف نیـز بـه دسـت نیروهـای خـاص افتـاده، کـه در 

محـل از بیـن بـرده شـده اسـت.

 شـاه محمـود قریشـی وزیر امـور خارجۀ پاکسـتان مـی گوید 

کـه کشـور آنهـا بـه حامیـت از یـک افغانسـتان صلـح آمیـز، 

مسـتقل و پیرشفتـه ادامـه مـی دهـد.

در خربنامه اى که از سـوی وزارت امور خارجۀ پاکسـتان، روز 

سه شـنبه 23جـدی نـرش شـده، آمده اسـت که قریشـی، این 

سـخنان را دیـروز در مالقـات بـا کریـم خلیلـی رئیـس حـزب 

وحـدت اسـالمى افغانسـتان اظهار کرده اسـت.

پاکسـتان  وارد  رسـمی  سـفر  یـک  در  گذشـته،  روز  خلیلـی 

شـده اسـت. منبـع افـزوده اسـت که در ایـن دیـدار، دو طرف 

در مـورد روابـط افغانسـتان و پاکسـتان، رونـد صلـح و سـایر 

 قطعـۀ ۰۲ نیروهـای خـاص امنیـت ملـی ادعـا مـی کنـد کـه 

یـک عضـو مهـم گـروه داعـش را کـه پـالن حملـه بـر سـفیر 

را  دیگـر  افغـان  ارشـد  مقامـات  برخـی  و  کابـل  در  امریـکا 

انـد. بازداشـت منـوده  داشـت، 

در خربنامـه اى کـه دیـروز از سـوی قطعۀ ۰۲ به نرش رسـیده، 

نتیجـۀ عملیـات خـاص در  را در  فـرد  ایـن  آمـده اسـت کـه 

ولسـوالی کامـۀ والیـت ننگرهـار بازداشـت کـرده انـد.

خـاص  نیروهـای  گذشـته،  شـب  کـه  اسـت  افـزوده  منبـع 

ننگرهـار، عملیـات  امنیـت ملـی در ولسـوالی کامـۀ والیـت 

شـبانه انجـام داده انـد کـه در ایـن عملیـات، یـک عضـو مهم 

و زمینـه سـاز قتـل هـاى هدفـی بـه نـام عبدالواحـد را همـراه 

بـا سـه مظنـون دیگر، بازداشـت منـوده انـد. خربنامـه افزوده 

وزیر خارجه پاکستان: حامی یک افغانستان صلح آمیز، مستقل و پیشرفته هستیم

امنیت ملی یک عضو گروه داعش را بازداشت کرده که پالن حمله بر سفیر امریکا را داشت

کارتون

 ” په تورخم کې دې يواځې
 له مشکوکو کسانو د کرونا ټيسټ 

وغوښتل يش”

ولسمرش غني ومنل چې د نیمروز
 مببار کې ملکي وګړي وژل شوي

وزارت دفاع ملی: 26 تروریست طالبان در هلمند و غزنی به هالکت رسیدند

یک سوقصد کننده انتحاری در ننگرهار دستگیر شد

وزارت عدلیه: مساعدت های حقوقی در تمامی کشور گسترش می یابد

ضرورت تسریع در تصویب 
بودجه 1400 

محمد هدایت
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طالبان در مذاکرات، قبل از خواست امارت 
از مردم افغانستان معذرت بخواهند

انتحــاری  و  انفجــاری  حمــات  اثــر  در  را  شــان  عزیــزان 

طالبــان از دســت داده انــد. 

تصفیــه حســاب طالبــان بایــد بــا مــردم میــرزا ولنــِگ رسپــل، 

قــزل آالی مــزار رشیــف، هســکه مینــه ننگرهــار، ایبــک 

ــز پکتیــا،  ســمنگان، پــل علــم لوگــر، فیــروز کــوه غــور، گردی

ــاب و  ــار، فاری ــدز، تخ ــهروندان کن ــار و ش ــاد ننگره ــال آب ج

کابــل باشــند. طالبــان در برابــر ایــن شــهروندان جنایاتــی را 

ــد کــه خــارج از هــر مکتــب و آییــن اســت.  مرتکــب شــده ان

ــان  ــرات، از بدخش ــا ه ــار ت ــتان از ننگره ــوام افغانس ــام اق مت

ــل، از  ــا زاب ــان ت ــکا، از بامی ــا پکتی ــاب ت ــار، از فاری ــا کنده ت

غــور تــا پنجشــیر، از بلــخ تــا کابــل در جنایــت گــروه طالبــان 

ســوختند. اگــر یــک مرکــز تحقیقاتــی، قربانیــان خشــونت و 

ــیاه  ــور س ــال حض ــن 26 س ــان را در ای ــروه طالب ــات گ جنای

طالبــان مســتند ســازی کننــد بــه هــزاران جی بــی معلومــات 

ــه  ــود. البت ــب می ش ــون ترتی ــر از 1ملی ــت بیش ــک لیس و ی

ــان و  ــرای طالب ــا ب ــت ت ــن کار رضوری اس ــازی ای ــی س عمل

حامیــان شــان بــه صــورت مســتند نشــان داده شــود و بــرای 

شــان تفهیــم شــود کــه، کار اول طالبــان عذرخواهــی از مــردم 

افغانســتان اســت. 

تیــم مذاکراتــی جمهــوری اســامی  در دوحــه قطــر 

افغانســتان بــا ترکیــب شایســته و متشــکل از متــام 

اقــوام و مذاهــب بــرای دفــاع از دســت آوردهــای دود 

دهــه اخیــر در مقابــل رهــران طالبــان قــرار گرفتــه انــد. 

ــه دارای  ــت ک ــخصیت های اس ــکل از ش ــم متش ــن تی ای

تجربیــات علمــی، سیاســی و اجتامعــی ارزشــمند انــد. 

ــد کــه از آرمان هــای  ــان نشــان داده ان ــن مــدت آن در ای

ــی  ــاع م ــه دف ــورت متحدان ــه ص ــی ب ــرک مل واالی مش

ــد.  کنن

محــور گفتگوهــا بــرای تیــم جمهوریــت مشــخص و واضح 

ــت  ــم جمهوری ــدارد. تی ــود ن ــی وج ــچ ابهام ــت و هی اس

ــون،  ــت قان ــهروندی، حاکمی ــوق ش ــان، حق از آزادی بی

حقــوق زنــان، ارزش هــای حقــوق بــری، کــرت گرایــی 

سیاســی، قومــی، زبانــی و مذهبــی، حفــظ و تقویــت 

و  ارضــی  متامیــت  مدنــی،  آزادی هــای  جمهوریــت، 

اســقال افغانســتان دفــاع می کننــد.  

تیــم مذاکراتــی جمهــوری اســامی افغانســتان، بــه 

منایندگــی از مــردم افغانســتان در دوحــه حضــور دارنــد 

ــان را  ــتقیم آن ــر مس ــورت غی ــه ص ــتان ب ــردم افغانس و م

ــد؛ و  ــان مذاکــره مناین ــراد طالب ــا اف ــه ب ــد ک ــده ان برگزی

بــرای طالبــان تذکــر دهنــد کــه در ایــن دو دهــه اخیــر 

اســامی  جمهــوری  ســاختار  در  افغانســتان  مــردم 

ــد.  ــرده ان ــت ک ــش حرک ــه پی ــا ب ــه کج ــا ب ــتان ت افغانس

اســامی  جمهــوری  مذاکراتــی  تیــم  مقابــل  در 

افغانســتان؛ افــراد گــروه طالبــان قــرار دارنــد، خواســت 

ــچ  ــان هی ــح مبهــم اســت و آن ــان در مذاکــرات صل طالب

مبنــای منطقــی و مــروع بــرای خواســت های شــان 

نــدارد.

اول، طالبــان مناینــده مــردم نیســتند؛ زیــرا آنــان در 26 

ــه جــز قتــل، کشــتار و ســیه روزی هیــچ دســت  ســال ب

ــرای مــردم افغانســتان ندارنــد.  آوردی ب

دوم، طالبــان فاقــد هــر گونــه حامیــت و پشــتیبانی 

ــه زندگــی  ــی از افغانســتان ک ــی اســت؛ در هرجای مردم

می کننــد بــا مــردم بــه صــورت وحشــیانه و ظاملانــه 

می کننــد.  رفتــار 

ســوم، زندگــی طالبــان در افغانســتان یــک زندگــی 

ــی  ــگ مل ــک نن ــان ی ــت، طالب ــه اس ــی و مجرمان قاچاق

و بیــن املللــی بــرای افغان هــا هســتند نــه افتخــار. 

ــد و  ــه موقعیــت خــود را درک می توانن ــان ن متاســفانه آن

ــتان  ــردم افغانس ــای م ــم ارزش ه ــی درک و فه ــه توانای ن

را دارنــد. 

ــتان  ــادی افغانس ــای افتص ــا زیربناه ــان ب ــارم، طالب چه

آننت هــای  پایــه  تــا  بــرق  پایــه  از  دارنــد  دشــمنی 

مخابراتــی، از مکتــب تــا پوهنتــون و از کــورس آموزشــی 

ــب  ــن( را تخری ــد در روی زمی ــه خداون ــجد )خان ــا مس ت

. می کننــد

اقتصــادی، اجتامعــی، سیاســی و فرهنگــی تکیــه زده 

ــم. بودی

ــتان،  ــامی افغانس ــوری اس ــت جمه ــد گف ــر بای  در اخی

براســاس اراده متــام مــردم افغانســتان ایجــاد شــده 

اســت. متــام مــردم افغانســتان خــود را در زیــر چــر 

جمهوریــت می بیننــد. جمهوریــت یــک واژه و یــک کلمــه 

نیســت، بلکــه نتیجــه تــاش 19 ســاله مــردم افغانســتان 

ــت  ــی دس ــت؛ یعن ــم جمهوری ــا  می گویی ــی م ــت. وقت اس

ــتان.  ــردم افغانس ــاله م ــمند 19 س ــای ارزش آوره ه

امــا طالبــان هیــچ گونــه حامیــت ملــی و مردمــی ندارنــد. 

دســت آورد 19 ســاله طالبــان کشــتار، تخریــب و خــون 

ــد.  ــان متنفرن ریــزی اســت. متــام مــردم افغانســتان از آن

حضــور آنــان، حضــور جــری و دزدانــه اســت در مناطــق 

کــه زندگــی می کننــد بــا منطــق خشــونت و قتــل بــا 

مــردم برخــورد مــی کننــد. پــس طالبــان بــه جــای 

ــی و  ــای واه ــام و ادعاه ــر نظ ــارت و تغیی ــت ام درخواس

میــان تهــی، اگــر بــه دیــن اســام و انســانیت بــاور دارنــد 

ــذرت  ــتان مع ــردم افغانس ــان از م ــات ش ــر جنای ــه خاط ب

ــد.  ــی کنن خواه

بارنــت روبــن تحلیلگــر ارشــد آمریکایــی، در یــک کنفرانــس 

در مــاه فــروری 2020 اظهــار داشــته اســت کــه؛ در 

ســال 2004 طالبــان از رئیــس جمهــور کــرزی فقــط عفــو 

بایــد  طالبــان  بنابرایــن،  می خواســتند.    )Amnesty(

متوجــه باشــند کــه، وقتــی در ســال 2004 یعنــی 15 

ســال قبــل از امــروز خواســتار عفــو بودنــد؛ بعــد از 15 

ســال جنایــات بســیار بیشــر انجــام داده انــد. بنــاًء اکنــون 

ــوری  ــتان و جمه ــردم افغانس ــی، از م ــن عذرخواه در ضم

چــون  کننــد.  عفــو  درخواســت  افغانســتان  اســامی 

15ســال بیشــر جنایــت کــرده انــد و ماشــین کشــتار شــان 

ــد. ــه ان ــان ریخت ــون انس خ

طالبــان بــر اســاس بــاور بــدوی و افراطــی کــه دارنــد، 

تصــور می کننــد کــه مــردم افغانســتان ایــن همــه جنایــات 

آنــان را فرامــوش می کننــد. در حالیکــه مــا می دانیــم؛ 

ــا  ــال م ــامل ح ــا ش ــول م ــروز در ماح ــه ام ــای ک مصیبت ه

می شــوند ریشــه در خشــونت طلبی هــای طالبــان دارد. 

ایــن  بدبختی هــای  متــام  بســر  حقیقــت  در  طالبــان 

رسزمیــن اســت. اگــر آنــان در ایــن 19 ســال خشــونت 

مطلــوب  جایــگاه  بــه  امــروز  مــا  منی کردنــد  پــروری 

و  دود  میــان  از  افغانســتان  مــردم  دهــه  دو  ایــن  در 

بــاروت، انتحــار و انفجــار طالبــان راه دشــوار و پــر مثــری 

را پیمــوده انــد. مــردم افغانســتان در ســاختار یــک نظــام 

سیاســی _اداری دموکراتیــک و مردمــی پیرفــت رسیــع 

اگــر جنگجویــان طالبــان در دو دهــه  انــد.  داشــته 

ــت مــروع  ــردم و دول ــر م ــع دیگــران در براب ــرای مناف ب

افغانســتان موانــع ایجــاد منی کــرد و بــه دســتور بیگانــه 

گان اقــدام بــه خشــونت و خــون ریــزی منــی کــرد امــروز 

مــا شــاهد وضعیــت بســیار قابــل رضایــت مــی بودیــم. 

بــر اســاس اظهــارات موالنا یوســف شــاه مســئول مدرســه 

حقانیــه کــه، در ویــب ســایت دویچــه ولــه، بــه تاریــخ 26 

عقــرب نــر شــد. طالبــان از جملــه افتخــارات مدرســه 

دســت  صادراتــی  تروریســم  پــرورش  مرکــز  حقانیــه 

پــرورده آی اس آی پاکســتان بــه افغانســتان اســت. ایــن 

ــرون از  ــان در بی ــه های طالب ــه ریش ــد ک ــان می ده نش

مرزهــای افغانســتان قــرار دارنــد. و ماموریــت جنــگ 

ــد. ــرای منافــع ملــی دیگــران را دارن ب

بــا ایــن وضعیــت و ســابقه تاریخــی کــه طالبــان دارنــد؛ 

درخواســت امــارت، حکومــت و زمامــداری مملکــت از 

جانــب آنــان بســیار غیــر منطقــی و غیــر عقانــی اســت. 

ــاه  ــهروندان بی گن ــه روزه ش ــان هم ــر، آن ــوی دیگ  از س

افغانســتان را بــه شــهادت می رســانند تــا اینکــه قــدرت 

چانــه زنــی آنــان بــاال بــرود. طالبــان وقتــی میخواهند در 

قــدرت سیاســی و اجتامعــی افغانســتان رشیــک شــوند 

ــته  ــان داش ــال ش ــته و ح ــی از گذش ــک بازخوان ــد ی بای

باشــند. آنــان بــرای رفــاه، آســایش و پیرفــت مــردم 

ــر  ــه خاط ــان ب ــه آن ــد بلک ــرده ان ــارزه نک ــتان مب افغانس

منافــع پاکســتان جنگیدنــد و افغان هــا را کشــتند و 

ــتان را در  ــردم افغانس ــی م ــند. زندگ ــز می کش ــروز نی ام

ــد. ــاخته ان ــم س ــن جهن ــن رسزمی رسارس ای

کار معقــول و انســانی ایــن اســت کــه طالبــان بــه جــای 

ــور  ــاه کش ــهروندان بی گن ــنت ش ــونت و کش ــامل خش اع

و چانــه زنــی بــرای بدســت آوردن قــدرت، بیاینــد از 

مــردم افغانســتان معــذرت بخواهنــد. زیــرا در ایــن مــدت 

ــردم  ــد. م ــده ان ــب ش ــی را مرتک ــات هولناک ــان جنای آن

افغانســتان همــه روزه بــر فــرش غــم و انــدوه، بــه خاطــر 

ــد.  ــان ان لجاجــت و حامقــت طالب

ــا ذره ای از انســانیت در وجــود شــان  ــر واقع ــان اگ طالب

اســت و بــه دیــن اســام و آموزه هــای اخاقــی اش بــاور 

دارنــد؛ قبــل از اینکــه درخواســت مشــارکت در سیاســت 

و اجتــامع و درخواســت تغییــر نظــام را مطــرح کننــد، در 

قــدم اول بایــد بــه خاطــر کشــتار و جنایــات کــه در حــق 

ــی  ــذرت خواه ــد مع ــده ان ــب ش ــتان مرتک ــردم افغانس م

کننــد.  

تصفیــه حســاب طالبــان بایــد بــا مــردم افغانســتان 

باشــد، بــه صدهــا هــزار خانــواده امــروز در افغانســتان، 

هاشم هدایت 

سید لطیف سجادی

جنبــه تبلیغاتــی ســودمند بــرای عامــان آن نیــز نــدارد، زیــرا 

ــه  ــد ب ــردد ان ــال ت ــی در ح ــای عموم ــه از معره ــی ک عابران

خوبــی می داننــد کــه نیازهــای مــورد نظــر شــان چیســت تــا 

ــد را نیــز بلــد هســتند،  آن را خریــداری مناینــد و مراکــز خری

ــا  ــدای بلندگوه ــر و ص ــات پ ــر تبلیغ ــر اث ــم ب ــی ه ــر کس کم

بــه ســمت فروشــنده جــذب نخواهــد شــد، بلکــه صــدای آزار 

ــروش می گــردد،  ــده آن باعــث طــرد مشــری از محــل ف دهن

معابــر  در  نیــز  رســتورانت ها  شــاگردهای  حــال  ایــن  بــا 

ایســتاده انــد و بــا صداهــای آزار دهنــده عابریــن را بــه داخــل 

ــه فروشــات  ــق ب ــن طری ــا از ای ــد ت ــل می دهن رســتورانت ها ُه

ــل  ــه توس ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام ــند، واقعی ــزوده باش ــان اف ش

ــی در  ــر بخش ــه اث ــات، هیچگون ــیوه ی در تبلیغ ــن ش ــه چنی ب

ــی  ــزان هــرج و مــرج و ب ــه می ــدارد؛ بلکــه ب جــذب مشــری ن

ــه  ــت ک ــری نیس ــچ مش ــد، هی ــهر می افزای ــی در دل ش نظم

راه گــم کــرده باشــند و نتواننــد در ســطح شــهر کاالی مــورد 

نظــر و غــذای مــورد میــل خــود را یافــت مناینــد، لــذا اینگونــه 

تبلیغــات در چنیــن حالــت، بــر عــاوه آلودگــی صوتــی، 

ــروز شــهروندان  ــی یکــی از چالش هــای ام آلودگــی صوت

کابــل اســت کــه زندگــی روزمــره باشــندگان شــهر را 

ــور از  ــتان رسد عب ــت، در زمس ــوده اس ــکل من ــار مش دچ

پیاده روهــای شــهر بــر عــاوه آلودگــی هــوا ناشــی از دود 

ذغــال ســنگ و ازدحــام جمعیــت، رنــج آلودگــی صوتــی 

ــود و  ــده و ب ــزون گردی ــده اف ــاد ش ــش ی ــر دو چال ــز ب نی

ــاکنان  ــرای س ــهر را ب ــت ش ــن پرجمعی ــاش در دل اماک ب

نفس گیــر منــوده اســت. 

ــامل  ــوری ش ــد کتگ ــل در چن ــهر کاب ــی ش ــی صوت آلودگ

ــروز  ــبب ب ــود س ــه ی خ ــه نوب ــدام ب ــر ک ــه ه ــردد ک می گ

مشــکات اجتامعــی می گــردد، تــردد میلیونــی موترهــای 

شــهری بــا بــوق و کرنــای مختــص بــه خــود کــه هــر کــدام 

ــا فشــار » هــارن « در  ــا آرامــی عصبــی شــان را ب عمــق ن

ــند،  ــاد می کش ــی فری ــت های ترافیک ــا و ایس ــار راهه چه

ــدم  ــی از ع ــهر، ناش ــا در دل ش ــه ی موتره ــی روی ــردد ب ت

فرهنگ ســازی در جهت اســتفاده درســت از آن می باشــد، 

در افغانســتان فرهنگ ســازی موتروانــی و تبلیغــات در 

آلودگــی  اندازه گیــری  واحــد  می شــود. هم چنیــن  کار 

صوتــی )دســی بــل( اســت و حــدود تحمــل گــوش انســان 

در حــدود 1۳0 دســی بــل بــرآورد شــده اســت، بــر اســاس 

اطاعــات رشکت هــای کنــرل کیفیــت، شــاخص آلودگــی 

ــود.  ــیم بندی می ش ــی تقس ــته اصل ــار دس ــه چه ــوت ب ص

ایــن تقســیم بندی شــاخص کمــر از 60  بــر اســاس 

دســی بل رشایــط مناســب )ســامل(، بیــن 60 تــا 65 

ــامران،  ــودکان و بی ــرای ک ــب ب ــط نامناس ــی بل رشای دس

بیــن 65 تــا ۷0 دســی بل رشایــط آزاردهنــده و بیشــر از 

۷0 دســی بل رشایــط خطرنــاک اســت. گرچــه انســان بــه 

رسوصــدا عــادت کــرده؛ ولــی در حقیقــت آلودگــی صوتــی 

یــک عامــل خســتگی بــوده و ظرفیــت کار انســان را چــه 

در مشــاغل فکــری و چــه در مشــاغل بدنــی و ســاده 

ــه  ــت ک ــی اس ــی صوت ــع آلودگ ــد. در واق ــش می ده کاه

ــر  ــدت تأثی ــخص در درازم ــی ش ــی وروح ــع روان روی وض

کــه  اســت  آن  نشــان دهنده ی  آزمایش هــا  می گــذارد. 

ــب  ــل موج ــی ب ــا 160 دس ــدت 150 ت ــا ش ــی ب صداهای

رنگ پریدگــی، بــاال رفــنت فشــار خــون و کاهــش درجــه ی 

حــرارت بــدن می شــود، هــر چنــد آلودگــی صوتــی یکــی 

از مشــکات عمــده کان شــهرهای جهــان ســوم بــه 

ــد، امــا بســیاری از ایــن کشــورها در مهــار  حســاب می آی

آن وارد اقدامــات اولیــه همچــون نصــب دســتگاههای 

ســنجش صــوت گردیــده انــد، امــا در افغانســتان تــا 

کنــون شــاهد هیچگونــه ایســتگاه ثابــت ســنجش صــوت 

در کان شــهرها نیســتیم کــه وجــود آن می توانــد در 

ــل توجهــی داشــته  ــی کمــک قاب ــت آلودگــی صوت مدیری

باشــد.

ــائر  ــل و س ــوت در کاب ــی ص ــش آلودگ ــن، کاه ــر ای ــا ب بن

ــر اســت؛  کان شــهرهای کشــور هرچنــد ســخت و زمان ب

ــم  ــات تصمی ــهرداری و مقام ــت، ش ــن نیس ــر ممک ــا غی ام

پان هــای  گرفــنت  دســت  روی  بــا  حکومــت  گیرنــده 

اســراتژیک عملــی در ایــن راســتا می تواننــد حــد اقــل در 

فاصلــه زمانــی یــک الــی دو ســال بــه ایــن معضــل کاهــش 

ــت  ــرای دس ــخص ب ــن مش ــنت اماک ــر گرف ــد، در نظ دهن

فروشــان و وضــع جریمــه سیســتامتیک بــر اصنافــی کــه 

ــی اســتفاده می مناینــد، برچیــدن  از بلندگوهــای تبلیغات

ایــن صنــف اجتامعــی بــه دلیــل فقــر و بیــکاری امــر غیــر 

ممکــن اســت، اکــرا صداهایــی کــه در دل شــهر طنیــن 

انــداز اســت در واقــع فریادگــر میــزان فقــر و بیــکاری 

ــم از  ــع جرای ــخص و وض ــکان مش ــا م ــد؛ ام ــز می باش نی

معیارهــای وضــع شــده در کوتــاه مــدت نتیجه بخــش 

ــانه ی  ــات رس ــدازی تبیلغ ــور راه ان ــود، همینط ــد ب خواه

از  می توانــد  رانندگــی  فرهنــگ  راســتای  در  وســیع 

ــه  ــر جامع ــی خاط ــبب آزردگ ــه س ــورد ک ــی م ــای ب بوق ه

ــه  ــد، توج ــری منای ــه جلوگی ــل توج ــد قاب ــردد در ح می گ

بــه تأمیــن بــرق و انتقــال کارگاههــای تولیــدی از ســطح 

آلودگــی  باعــث کاهــش چشــمگیر  بــه حومــه،  شــهر 

صوتــی در کابــل و ســائر شــهرها می گــردد، آنچــه کــه تــا 

ــری نشــده  ــه طــور جــدی پیگی ــت ب ــب دول ــون از جان کن

اســت مــوارد یــاد شــده اســت کــه عملــی ســازی آن، 

ــت. ــد داش ــی خواه ــدی در پ ــرات مفی مث

ــتورانت ها  ــگاهها و رس ــکان فروش ــس مال ــه عک ــه ی ب نتیج

نیــز بــه بــار خواهــد آورد؛ بنابرایــن انتظــار مــی رود کــه 

تاجــران خــرد و کان داخــل شــهری بــا درک از واقعیت هــا، 

بــه اینگونــه تبلیغــات توقــف داده و در کاهــش آلودگــی 

ــت و ســائر شــهروندان همــگام شــوند، هــر  ــا دول ــی ب صوت

چنــد در ســال 1۳98 شــهرداری کابــل در یــک اقــدام بــی 

پیشــینه از منطقــه کوتــه ســنگی در غــرب کابــل بلندگوهــا 

و ابــزار آالت دســت فروشــان را کــه ســبب آلودگــی صوتــی 

ــان در  ــا آن ــود، ام ــع آوری آن من ــه جم ــدام ب ــد اق می گردی

ــد  ــر اقــدام شــاروالی ایســتادگی و مقاومــت نیــز منودن براب

کــه در هــر حالــت تأثیــرات کوتــاه مــدت را در ایــن عرصــه 

ــی  ــم؛ امــا نبــود یــک پــان و اســراتژی طوالن شــاهد بودی

ــی  ــاد فراموش ــه ب ــدام ب ــن اق ــا ای ــد ت ــث گردی ــدت، باع م

ســپرده شــود و شــهر همچنــان در گــرداب صداهــای خفــن 

بلندگوهــا در معــرض آلودگــی صوتــی مضاعــف قــرار گیــرد.

ــه  ــی ک ــین آالت صنعت ــواع ماش ــا و ان ــتفاده از ژنراتوره اس

ــز  ــد نی ــروف ان ــت م ــد کاال و فعالی ــه تولی ــهر ب در دل ش

ــارز آلودگــی صوتــی می باشــند، هرچنــد اکــرا  مصادیــق ب

ژنراتورهــا در نبــود بــرق از روی ناچــاری مــورد اســتفاده قــرار 

می گیرنــد. 

در ایــن زمینــه کوتاهــی دولــت در تأمیــن بــرق شــهروندان 

می آیــد،  حســاب  بــه  صوتــی  آلودگــی  اصلــی  عامــل 

وقتیکــه بــرق مــورد نیــاز کســبه کاران تأمیــن گــردد، آنــان 

ــواد  ــر م ــد براب ــه ی چن ــرق، هزین ــرف ب ــا م ــه ب در مقایس

ســوختی ماشــین آالت را نخواهنــد پرداخــت، تأمیــن انــرژی 

بــرق مفــاد دوگانــه بــرای اجتــامع بــه بــار مــی آورد، آلودگــی 

ــادی  ــام آور اقتص ــارف رسس ــش داده و مص ــی را کاه صوت

ــا  ــود؛ ام ــد من ــری خواه ــوخت را جلوگی ــواد س ــی از م ناش

ــی  ــهر ناش ــل ش ــدی در داخ ــای تولی ــت کارگاهه موجودی

از عــدم مســئولیت پذیــری شــهروندان و نبــود نظــارت و 

کنــرل شــاروالی بــر زندگــی شــهری اســت، نهــاد شــاروالی 

طــی اقــدام ســنجیده شــده در هامهنگــی بــا مقامــات 

ــکان  ــت اس ــد در جه ــاال، بای ــطوح ب ــده ی س ــم گیرن تصمی

ــاذ  ــی اتخ ــم اساس ــا، تصمی ــد کاال و کارگاهه ــاالن تولی فع

نفــوس دنیــا،  پــر  اکــر شــهرهای  مناینــد، معمــوال در 

ــه ی  ــه در حوم ــل توج ــه قاب ــا فاصل ــدی ب ــای تولی کارگاهه

شــهر بــه فعالیــت مــروف انــد، امــا در کشــور مــا تــا 

ــات  ــاد مح ــبه کاران و ایج ــکان کس ــک اس ــوز در تفکی هن

مشــخص بــرای آنــان اقــدام صــورت نگرفتــه اســت کــه ایــن 

ــاه مــدت ســبب چالش هــای مضاعــف هــرج و  ــر در کوت ام

ــد. ــد ش ــی خواه ــی صوت ــرج و آلودگ م

بــا ایــن حــال ســئوالی کــه در ذهــن خواننــده ممکــن 

ــا وجــود چالش هــای  اســت مطــرح شــود ایــن اســت کــه ب

اقتصــادی و امنیتــی، چــرا نگرانــی از آلودگــی صوتــی 

ــوق،  ــکات ف ــاوه مش ــر ع ــه ب ــی ک ــم، در حال ــه ای پرداخت

ســائر عوامــل مخــرب زیســتی نیــز چالش هــای اجتامعــی 

امــروز افغانســتان بــه حســاب می آینــد، لــذا قابــل یــاد آوری 

اســت کــه آلودگــی صوتــی، یکــی از عوامــل مخــرب محیــط 

ــی،  ــی صوت ــت؛ آلودگ ــامت اس ــر س ــذار ب ــتی تأثیرگ زیس

صــدای ناخواســته ای اســت کــه موجــب برهــم زدن آرامــش 

در زمــان اســراحت و یــا مترکــز افــراد در عیــن انجــام 

ایــن عرصــه کمرنــگ می باشــد، رســانه های خصوصــی و 

ــی  ــای تبلیغات ــدازی پکیج ه ــا راه ان ــد ب ــی می توانن دولت

پیامدهــای زیانبــار رس و صداهــای شــهری از جملــه 

صــدای » بــوق و هــارن « موترهــا را بــه طــور مســتند 

ــغ  ــر کشــیده و زیان هــای اجتامعــی آن را تبلی ــه تصوی ب

مناینــد، توجــه بــه ایــن امــر در کاهــش آلودگــی صوتــی 

تــا حــدود قابــل توجهــی کمــک خواهــد منــود.

و  رس  صوتــی،  آلودگــی  چالش هــای  از  دیگــر  یکــی 

صداهــای ثابــت ناشــی از بلندگوهــای تبلیغاتــی دســت 

فروشــان، هتل هــا و مغازه هــای داخــل شــهر اســت، 

ــده  ــده و آزار دهن ــش کنن ــدی تخری ــه ح ــا ب ــن صداه ای

ــز  ــا وقــت شــب نی ــا ن اســت کــه انعــکاس آن در ذهــن ت

ــن  ــی از ای ــی صوت ــی آزارد، آلودگ ــاب را م ــای اعص رگه ه

ــردد،  ــی می گ ــت صوت ــث مزاحم ــه باع ــا ک ــه تنه ــوع، ن ن

فرهنــگ  و  شــهری  زندگــی  نحــوه ی  انعــکاس  بلکــه 

ــته  ــن برجس ــز در ذه ــور را نی ــک کش ــده ی ی ــب مان عق

ــدام  ــی ک ــای تجارت ــای بلندگوه ــازد، رس و صداه می س

پیامدهای آلودگی صوتی در شهر کابل
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 بازی با اعداد              3196
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3091    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3366
شاه سفید را در خانه  a3 حرکت دهید. 

3395

جواب هدف         2843
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هنرو

ثور
به نظر می رسد که از نظر فکری در حال خوبی قرار دارید. شرکای خود را تحت 
تاثیر قرار خواهید داد. در تمام بخش ها موفق خواهید شد و فرصت خوبی دارید 

تا درآمد زیادی را به دست آورید. 

جوزا
تغییرات مهمی در بخش های حرفه ای و تجاری تان رخ خواهد داد. موفق می 
شــوید که راه حل های خوبی را پیدا کنید که همکاران و رئیس تان از شــما 
قدردانی خواهند کرد. دوستان تان را در طول بعد از ظهر مالقات خواهید کرد.

سرطان
تا قبل از ظهر مطلع می شــوید که یک پــروژه کاری بنظر امیدوار کننده 
نمی رســید و سود زیادی را برای شــما به ارمغان می اورد. فرصتی دارید 
تا به یک مشــارکت جدیــد کاری بپیوندید. ممکن اســت بخواهید که این 

کنید،  رد  را  پیشنهاد 

اسد
ممکن است فرصتی داشته باشید که به یک مشارکت کاری جدیدی بپیوندید، 
یا یک شغل جدید به شما پیشنهاد می شود. نباید یک تصمیم نهایی بگیرید تا 

زمانی که مزایا و معایب آن را به دقت بررسی کنید. 

سنبله
ممکن است مالقاتی با افراد مهم داشته باشید. ایده های تان قدردانی خواهد شد. 
امروز برای ایجاد روابط و تقویت دوســتی ها روز خوبی است. نظرات اطرافیان را 

گوش دهید، زیرا که بعدا مفید واقع خواهد شد.

حمل
بعد از یک دوره ســختی در زندگی عاطفی تان، همه چیز به خوبی امروز پیش 
می رود. جو در محیط کار بســیار عالی است. سعی نکنید که دیدگاه تان را به 

دیگران تحمیل کنید! دوستان تان را با این کار نامید خواهید کرد. 

میزان
امروز صبح مجبور هســتید تا هزینه های غیر منتظره ای را پرداخت کنید، 
اما به نظر می رسد که به دلیل مسائل خانوادگی تان است. امروز بعد از ظهر 

مجبور هستید تا برنامه های خود را دقیقه نود تغییر دهید.

عقرب
اگــر فرصتی دارید تا به یک کســب و کار جدیدی وارد شــوید، بدون تامل 
بپذیریــد، زیرا که تغییرات عمده ای در زندگی تــان به همراه دارد. فرصتی 

دارید تا بودجه مالی تان را بهبود بخشید. می توانید در تجارت موفق شوید.

قوس
حوادث غیر منتظــره ای در طول صبح رخ خواهد داد، که برنامه های تان را 
بهم می ریزد. بســتگان در خارج از شهر به مالقات شما می آیند. باید آرام و 

یک میزبان خوب باشید.

جدی
ممکن اســت تا قبل از ظهر سود خوبی به دســت آورید. به نظر می رسد 
که اکنون زمان شماســت. ممکن اســت فرصتی برای شروع یک کسب و 
کار جدیدی داشــته باشــید. بهتر است که از دوســتان نزدیک درخواست 

کمک کنید. 

دلو
ممکن است در یک نقطه عطف در زندگی خود باشید. رضایت ویژه ای برای شما 
نگه داشته شده است. مهارت های اجتماعی و فکری عالی می تواند باعث موفقیت 

شما در بخش های اجتماعی و حرفه ای تان شود.

2844

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

وجود داشته باشد.
 11 کلمه: متوسط 
 22 کلمه:  خوب
 34  کلمه: عالی 

قندـ  قادرـ  قدرـ  قدـ  قمر 
ـ نقد ـ ناقد ـ مقدار ـ مقر 
ـ رقمـ  مقادرـ  مرقدـ  قبر 
ـ نقاب ـ برق ـ براق ـ باقر 

ـ قرنـ  بقا.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره 4133   چهار شنبه   24 جدی 1399   13 جنوری 2021 
4

علی محبی

حوت
می توانید در بخش های مادی و اجتماعی موفق شــوید. از این شرایط مطلوب 
بیشترین بهره را ببرید، اما شانس خود را از دست ندهید! امروز بعد از ظهر مجبور 
هستید تا به چند سفر غیر منتظره ای بروید و برای شما سود زیادی به ارمغان 

می آورد. 

 شطرنج                     3367

س

آرامیدنـ  اجتماعـ  بتکدهـ  پاشیدهـ  تامینـ  ثاقبـ  جذابیتـ  چراگاهـ  
حوادث ـ خانگاه ـ دقایق ـ ذوات ـ ریشه ـ زرخرید ـ ژنده ـ سوار ـ شیره 
ـ صنم ـ ضایع ـ طیاره ـ ظلم ـ عقرب ـ غوغا ـ فلق ـ قمر ـ کونســرو ـ 

گریان ـ الله ـ میانبر ـ نخبه ـ وحشت ـ هسته ـ یادآور.
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بـه نقـل از ورایتـی، فلـم »رسزمیـن آواره هـا« یـا » فلـم »عشـایر« بـه 

کارگردانـی کلویـی ژائـو یـک جایـزه مهـم دیگر بـه مجمـوع جوایزش 

اضافـه کـرد و ایـن بـار جایزه بهرتیـن فلـم را از سـی امین دوره جوایز 

سـاالنه فلـم مسـتقل گاتهـام بـه خـود احتصـاص داد.

ایـن دومیـن بـار اسـت کـه کلویـی ژائـو جایـزه گاتهـام را از آن خـود 

می کنـد. وی بـا »سـوارکار« اولیـن فلمـی کـه کارگردانـی کـرد نیز در 

سـال ۲۰۱۸ همیـن جایـزه را دریافـت کـرده بـود.

جایـزه  کـه  بـرد  هـم  دیگـری  جایـزه  دیـروز  امـا  آواره هـا«  »رسزمیـن 

بـود. متاشـاگران  منتخـب 

 در مراسـم جوایـز سـاالنه فلـم مسـتقل گاتهـام هم چنیـن از چهـار 

بازیگـر کـه در ۴۳  بوزمـن  یـاد چادویـک  و  تجلیـل شـد  سـینامگر 

سـالگی از دنیـا رفـت گرامـی داشـته شـد و نیـز از وایـوال دیویـس 

بازیگـر برنده اسـکار، اسـتیو مک کوییـن کارگـردان و تهیه کننده فلم 

و رایـان مورفـی تقدیـر شـد.

فهرست برندگان جوایز فلم مستقل گاتهام چنین است:

بهرتین فلم بلند داستانی: »رسزمین آواره ها« ساخته کلویی ژائو

بهرتیـن مسـتند )بـه طـور مشـرتک( : »هـزاران بـرش« سـاخته رامونا 

اس. دیـاز و »زمـان« بـه کارگردانـی گـرت بردلـی

سـاخته  ویژگی هـا«  »شناسـایی  بین املللـی:  بلنـد  فلـم  بهرتیـن 

مکزیـک از  واالدس  فرنانـدا 

کارگردان نوظهور: اندرو پرتسن برای »گسرتدگی شب«

بهرتیـن فلم نامـه )بـه طـور مشـرتک( : »نسـخه چهـل سـاله« نوشـته 

رادا بلنـک و »چهـارده« نوشـته دن سـالیت

بهرتین بازیگر مرد: ریز احمد برای »صدای فلز«

بهرتین بازیگر زن: نیکول بهاری برای »خانم جونتینت«

بهرتین بازیگر نوظهور: کینگزلی بن-ادیر برای »شبی در میامی«

رسیال بلند: »نگهبانان«

رسیال کوتاه: »شاید نابودت کنم«

بهرتین گروه بازیگری: »محاکمه شیکاگو ۷«

جایزه متاشاگران: »رسزمین آواره ها«

دوسـت دخـرت داشـته اسـت. زن حمیـد از جهـان عکـس می گیـرد تـا وقتی 

جهـان مـرد بـه انسـتاگرام بگـذارد و فالـور جذب کنـد. همین قسـمی دخرت 

جهـان دسـت به خودکشـی می زند، جهـان فکر می کند دخرتش خرب شـده 

کـه او دو مـاه بعـد می میـرد و خواسـته خودکشـی کند، بعد متوجه می شـود 

کـه دخـرتش عاشـق پـری اسـت کـه بـه یـک وقـت ورزشـی اش بیشـرت از 

ایـن دخـرت ارزش می دهـد و بـه همیـن دلیـل می خواهـد خودکشـی کنـد. 

ایـن بـار جهـان می خواهـد خودکشـی کند امـا تنابـی را که از گـردن خرش 

بـاز کـرده، پـاره می شـود و جهـان زمیـن می خـورد. جهـان و گاوش باهـم 

در آغـاز فلـم معرفـی می شـوند؛ گاو جهـان و طویلـه انـگار اتـاق فکـر فلـم 

اسـت. جایـی دنجـی بـرای خلـوت و اندیشـیدن بـه زندگـی. جهـان کـه از 

ایـن وضعیـت حالـش بـه هـم می خـورد مـی رود طویلـه و بـا گاوش کـه از 

قضـا مریـض اسـت درد دل می کنـد و حـرف می زنـد. در سـحرگاهی کـه 

جهـان حالـش از زندگـی و بهانه هـای تهـوع آور آن بـه هـم خـورده ناگهانـی 

تلفنـش زنـگ می خـورد، دخـرتش صبـح وقـت رفته بـر بلنـدای کوه تـا برای 

پـدرش دم نـوش بیـاورد. ایـن کار همچـون نسـیم خنـک در دل روزهای گرم 

تابسـتانی جهـان را رسمسـت و رسشـار از زندگـی می کنـد؛ چنان رسمسـت 

کـه از پنجـره روی خرش سـوار می شـود و رسخـوش دور مزرعـه را می گردد. 

ایـن تقریبـا متـام قصـه ی جهانگیـر و آدم هـای جهـان بـا مـن برقص اسـت. 

ترشیفـات  و  تظاهـر  روی  از  پـرده  می خواهـد  برقـص  بامـن  جهـان  فلـم 

عـادی کـه همـه مـا دچـار آن هسـتیم بـردارد. ایـن فلـم می خواهـد بگویـد 

هیچ چیـز و هیچ کـس چنان کـه می منایـد نیسـت. بهانه هـای کـه دل مـان 

را بـه آن خـوش کرده ایـم آنقـدرا هـم جـدی نیسـت؛ بـه دیـوار کسـانی کـه 

تکیـه کرده ایـم نیـز ممکـن اسـت هـر آن، جـا خالـی بدهنـد امـا بـا متـام 

این هـا زندگـی چطـور اسـت؟ جهـان بـا مـن برقـص بـا فضـا و زبـان طنـزی 

بـه ابعـاد مختلـف زندگـی پرداختـه تـا معنـای زندگـی را دریابـد و پاسـخی 

بـرای مرگ اندیشـی فراهـم کنـد. هرچنـد ایـن فلـم زیسـت خیـام وار را بـه 

مـا پشـنهاد می کنـد کـه دریافـت کارگـردان چنیـن اسـت امـا بـا ایـن فضـا 

می شـود بـه نـگاه پوچ گرایانـه هـم رسـید. از طرفـی ایـن جهان بینـی ممکن 

بـرای طبقـه ی متوسـط که امکانات زندگی برای شـان  فراهم اسـت مناسـب 

باشـد، امـا منی توانـد همـه شـمول باشـد.

زیست خیام وار در فلم جهان با من برقص

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

 ایـن رباعـی خیـام را می تـوان خالصـه ی فلـم جهـان بـا مـن برقـص خواند. 

کوچـک  دلخوشـی های  و  شـادی ها  بـه  فلـم  ایـن  در  صحـت  رسوش 

می پـردازد. بی خیالـی را پشـنهاد می دهـد و این کـه بـا هرچـه داریـم قبـل 

از آن کـه بـه جهـان نیسـتی بپیوندیـم خـوش بگذرانیـم و خـوش باشـیم. 

می خواهـد بگویـد همین کـه دوسـتانی داریـد و می آینـد، دعـوا و جنجـال 

راه می اندازنـد، همین کـه قهـر و آشـتی می کننـد مهـم و ارزشـمند اسـت. 

ایـن مهـم نیسـت کـه کی هـا بـه چه فکـر انـد و چگونـه به تـو و زندگـی نگاه 

می کننـد.  جهـان شـخصیت محـوری فلـم می خواهـد بگویـد چـون عاقبـت 

کار مـردن اسـت و باالخـره اتفـاق می افتـد پـس تـا هسـتیم زندگـی کنیـم. 

کوچـک  دل خوشـی های  و  بهانه هـا  بـه  نیسـت.  کـم  زندگـی  بـرای  بهانـه 

متمرکـز شـویم.

تنهایی و مرگ اندیشی 

زندگـی و مـرگ مکمـل هم دیگـر اسـت. ایـن دو چنـان شـیفته و رفیـق هسـتند کـه 

هیچ کـدام بـه تنهایـی مطـرح منی شـوند و معنایـی را هـم کامـل منی رسـانند. در 

سـینامی جهـان و ایـران و حتی افغانسـتان به مسـئله زندگی و مرگ فـراوان پرداخته 

شـده اسـت. هرکسـی نیـز دریافـت خـود را از مـرگ و زندگـی داشـته اسـت، امـا در 

فلـم جهـان بـا مـن برقـص ایـن دریافـت در خلـوت و تنهایـی جهـان اتفـاق می افتـد 

و مرگ اندیشـی جهـان بـه زندگـی او معنـی تـازه و قشـنگ ارایـه می کنـد. جهـان در 

جمـع دوسـتان خـود احسـاس تنهایـی می کنـد از همین رو بـه طویلـه و گاو مریضش 

پنـاه می بـرد. جهـان بیشـرت از هروقـت در این موقعیـت پیش آمده به مرگ اندیشـیده 

و رس انجـام بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه زندگـی ارزش زیسـن را دارد؛ زندگـی ارزش 

زیسـن دارد حتـی بـرای تنهایـی و خلـوت کـردن و خیلـی بهانه ها و دل خوشـی های 

کوچـک کـه اغلـب منی بینیـم. وقتـی می دانیـم بـه هرصـورت مـرگ اتفـاق می افتد و 

رسانجـام همه نیسـتی اسـت چرا خوش نباشـیم؟ چـرا از زندگی و رشایطـی که داریم 

لـذت نربیـم و ادامـه ندهیـم چون اگـر زندگی نباشـد هیچ کدام این ها میر نیسـت.

جهـان بـا مـن برقـص در زمانـه ی کـه کرونـا بیش تر از هـر زمان مـا را با مرگ اندیشـی 

و فکـر کـردن دربـاره مرگ مقابل کرده شـبیه موسـیقی دل انگیز در خلوت مان اسـت 

کـه بـه مـا انـرژی مثبـت و حس زندگـی کردن می دهـد. این فلـم چنان نسـیم خنگ 

سـحرگاهان در ایـن رشایـط حـال آدم را خـوش می کنـد. ایـن فلم از جملـه فلم هایی 

اسـت کـه می شـود بـرای چندمیـن بـار و وقتی که حـال ات خوش نیسـت ببینی اش. 

ایـن یادداشـت را بـا شـعری از سـهراب سـپهری و بـا آرزوی شـادی شـام  بـه پایـان 

می بـرم: 

زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم

زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت

زندگی، خاطره آمدن و رفن ماست

لحظه آمدن و رفن ما، تنهایی ست

من دمل می خواهد

قدر این خاطره را دریابیم

اشاره

»جهـان بـا مـن برقـص« فلمی بـه کارگردانـی و نویسـندگی رسوش صحت، 

نویسـنده، بازیگـر و کارگـردان ایرانـی محصـول سـال 1397 اسـت. ایـن 

فلـم در مـاه جـدی سـال گذشـته هنگامی کـه ایران بیشـرت از هر کشـوری 

در جهـان، تـب دار شـیوع ویـروس کرونـا بـود اکـران شـد؛ بـا آن هـم اقبال 

همراهـی و توجهـی گسـرتده را بـا خـود داشـت. دربـاره ی ایـن فلـم نقـد و 

تحلیل هـای زیـادی موجـود اسـت و ایـن فلـم مـورد پسـند اهالـی سـینام 

نیـز قـرار گرفتـه اسـت. هرچنـد جهـان بـا مـن برقـص نخسـتین تجربـه ی 

سـینامیی رسوش صحـت اسـت، امـا از جملـه فلم هایی اسـت کـه وقتی به 

پایـان می رسـد، می خواهیـم دوبـاره متاشـایش کنیـم. 

از  یکـی  بـرای  یادداشـتی  برقـص«  بامـن  »جهـان  متاشـای  از  بعـد  مـن 

دوسـتانم نوشـتم و آن یادداشـت را بـا اندکـی اصالحـات بـا شـام رشیـک 

می کنـم. ایـن نوشـته در حـد نـگاه و مـرور یـک متاشـاگر  معمولـی فلـم 

جهـان بـا مـن برقـص اسـت.  

جهان با من برقص

جهـان بـا من برقـص فلمی روان، زیبا، اندکی با فضای سـوریال و طنزگونه 

دربـاره مـرگ اسـت. در سـینامی ایـران فلم هـای زیـادی بـا موضـوع مرگ 

سـاخته و تولیـد شـده اسـت امـا جهـان با مـن برقـص از جهاتـی متفاوت و 

برجسـته اسـت. داسـتان و بـازی خـوب در کنار زبـان و فضایـی طنزی فلم 

یکـی از ایـن تفاوت ها اسـت. 

نـام فلـم برگرفتـه از جهان گیـر )جهـان(  شـخصیت مرکـزی فلـم اسـت. 

دوسـتان صمیمـی جهان گیـر بـه دعـوت بـرادرش بـه بهانـه تجلیـل جشـن 

تولـد جهـان کـه احتـامل دارد آخریـن جشـن تولـدش باشـد دور هم جمع 

می شـوند. ایـن دور همـی فرصتـی می شـود تـا روابط شـان را مـرور کنند و 

در کنـار زندگـی جهـان کـه تهـران را بـه مقصـد زندگـی ویالیی و سـاده در 

شـامل ایـران تـرک کـرده بـا زندگی و طـرز دید دوسـتان جهان بـه زندگی، 

ازدواج، دوسـتی و خانـواده آشـنا می شـویم. جهـان نیـز در ایـن موقعیـت 

پیـش آمـده کـه دچـار مرگ اندیشـی اسـت چـون قـرار اسـت دو مـاه بعـد 

مبیـرد، زندگـی را مـرور می کنـد. دوسـتان جهـان کـه بـه نظـر می رسـد در 

موقعیـت شـغلی و اجتامعـی خوبـی قـرار دارنـد، آخـر هفته ی شـان را برای 

تجلیـل از جشـن تولـد جهـان خالـی می کننـد. بـه نظـر می رسـد روزگار 

سـپری شده ی شـان رسشـار از صمیمت و رسخوشـی و باهمی بوده اما در 

ایـن دورهمـی فرصتـی پیـش می آید که بـه این جمـع صمیمی و دوسـتانه 

از نـگاه نزدیـک و غیـر ترشیفاتـی نـگاه کنیـم. در ایـن نـگاه همـه چیـز 

متفـاوت اسـت. از جملـه این کـه دوسـتان جهان بـه فکر همه چیز هسـتند 

جـز جهـان. دوسـتانی که بخاطـری جهـان در ویالیی روسـتایی او گرد هم 

آمده انـد. هرکسـی درگیری هـای خـودش را دارد. سـیاوش چراغی پـور در 

نقـش حمیـد آمـده اسـت تـا زیبایـی زن جوانش که 18 سـال باهـم تفاوت 

سـنی دارنـد را بـه رخ دیگـران بکشـد. رضـا می خواهـد دل خواهـر جهـان 

را بـربد تـا وقتـی پیـری تنهـا نباشـد. بهمن بـرادر جهـان دوسـتان جهان را 

دعـوت کـرده تـا تظاهـر به مهربانـی کند، از ایـن رو  چپ و راسـت می رود و 

می گویـد جهـان می میـرد، انـگار مـرگ جهان فرصتـی برای کسـب منزلت 

بهمـن اسـت. رضـا آمـده اسـت تـا با فـرخ عقده گشـایی کنـد چون فـرخ  با 

زن قدیمـی وی ازدواج کـرده اسـت. رضـا بـا فـرخ مثـل مـوش و پشـک هـر 

لحظـه بـه جـان هـم می افتنـد تـا تظاهـر کنـد کـه نسـیم زن قدیمـی اش 

برایـش مهـم بـوده و رسانجام معلوم می شـود رضـا زمانی که با نسـیم بوده، 

جایزه بهترین فلم 
»گاتهام« به »عشایر« رسید انگار که نیستی چو هستی خوش باش 

)نیم نگاهی به فلم جهان با من برقص(

یـک  در  آمریکایـی  مشـهور  فلم سـاز  تارانتینـو«  »کوئنتیـن 

فهرسـت دسـت نویس، وسـرتن »خـوب، بـد، زشـت« )۱۹۶۶( 

را بـه عنـوان بزرگرتیـن فلـم تاریـخ سـینام معرفی کرده اسـت.

»سـگ های  چـون  شـاخصی  آثـار  کـه  تارانتینـو  کوئنتیـن 

انبـاری«، »پالپ فیکشـن«، »بیـل را بکـش« و »هشـت منفـور« 

بـود.  گفتـه  سـینام  دربـاره  زمانـی  دارد،  خـود  کارنامـه  در  را 

را شـاگرد سـینام می دانـم. درسـت مثـل کسـی  مـن خـودم 

کـه سـودای رسـیدن بـه مرتبـه اسـتادی در سـینام را در رس 

دارد و تنهـا روزی کـه مبیـرد فـارغ التحصیـل خواهد شـد. این 

اسـت. مادام العمـر  فرآینـدی  علم آمـوزی 

این کـه وی بـرای فرونشـاندن عطش هرنی خـود متام لحظات 

برجسـته و مهم تاریخ سـینام را مطالعه و بررسـی کرده باشـد، 

چیـز عجیـب و دور از انتظـاری نیسـت. مجلـه انگلیسـی فـار 

فلم هـای  بزرگرتیـن  از  دسـت نویس  فهرسـتی  اخیـرا  اوت 

تاریـخ سـینام را بـه انتخـاب تارانتینـو منتـرش کـرده کـه در آن 

فلم هایـی در ژانرهـای مختلـف از ژانـر وحشـت گرفتـه تا رزمی 

و وسـرتن بـه چشـم می خورنـد.

فلـم »خـوب، بـد، زشـت« بـه کارگردانی رسجیـو لئونه فلم سـاز 

تارانتینـو  اسـت.  ایـن فهرسـت  فلـم  اولیـن  ایتالیایـی  مطـرح 

پیش تـر دربـاره ارادتـی که بـه سـینامی لئونـه دارد، گفته بود: 

»وقتـی بحـث فلم سـازان دهـه ۶۰ میـالدی که بیشـرتین تاثیر 

را روی فلم سـازان دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ داشـتند، در میان باشـد، 

اعتقـادم بـر ایـن اسـت کـه لئونـه راه را بـه سـمت فلم سـازی 

مـدرن نشـان می دهـد. از لئونـه جلـو منی زنید، بـا لئونه رشوع 

می کنیـد.«

لئونـه  بگویـم  پیـش مـی روم کـه  آنجـا  »تـا  وی ترصیـح کـرد: 

باشـکوه ترین ترکیـب یـک طـراح صاحـب سـبک کـه دنیـای 

خـودش را می سـازد و یـک راوی اسـت. ایـن دو ویژگـی تقریبا 

هیچـگاه در یـک نفـر جمـع منی شـوند.«

بزرگرتین فلم های تاریخ سینام به انتخاب تارانتینو

خـوب، بـد، زشـت )۱۹۶۶( سـاخته رسجیـو لئونـه فلمسـازی 

برجسـته ایتالیایـی،

وسرتن ریو براوو )۱۹۵۹( از هاوارد هاکس،

بـازی جـان  بـا  پاملـا  برایـان دی  از  فلمـی  انفجـار )۱۹۸۱( 

تراولتـا،

بـه   )۱۹۷۶( تاکسـی  راننـده  نئونـوآر  روانشـناختی  فلـم 

اسکورسـیزی، مارتیـن  کارگردانـی 

کمدی منشی همه کاره او )۱۹۴۰( ساخته هاوارد هاکس،

فلم رزمی مشت آهنین )۱۹۷۲( کاری از جان چانگ هوآ،

فلـم صامـت جعبـه پانـدورا )۱۹۲۹( سـاخته ویلهلـم پابسـت 

اتریشـی، کارگـردان رسشـناس 

فلم ترسناک کَری )۱۹۷۶( از برایان دی پاملا،

پنج گور تا قاهره )۱۹۴۳( از بیلی وایلدر

آرواره ها )۱۹۷۵( ساخته استیون اسپیلربگ

برترین فلم های 
تاریخ سینما به انتخاب تارانتینو



باشـگاه آالوس امـروز از برکنـاری پابلـو ماچیـن 

خـر داد و او دیگـر رسمربـی آبـی و سـفیدهای 

ویتوریـا نخواهـد بـود.

باشـگاه آالوس امـروز در پی تـداوم نتایج ضعیف 

ایـن تیـم بـه طـور رسـمی اقـدام بـه اخـراج پابلـو 

ماچیـن از سـمت رسمربیگری ایـن تیم اللیگایی 

تـا  داد  خـر  همچنیـن  آالوس  باشـگاه  کـرد. 

انتخـاب رسمربـی جدیـد، خاویـر کابیـو هدایـت 

ایـن تیـم اسـپانیایی را بـه طـور موقـت برعهـده 

خواهـد داشـت. رسمربـی پیشـین تیـم جیرونـا و 

سـویا تنهـا پنـج مـاه پـس از انتصابش بـه عنوان 

رسمربـی آالوس از ایـن تیم کنار گذاشـته شـد تا 

تبدیـل بـه چهارمین مربی اخراجـی این فصل از 

ایـن رقابت هـا شـود. پیش از این اسـکار گارسـیا 

گایسـکا  سـلتاویگو،  رسمربیگـری  از  خونینـت 

گاریتانـو از رسمربیگـری اتلتیـک بیلبائو و میچل 

از رسمربیگـری اوئسـکا اخـراج شـده بودنـد.

کارنامـه اش هدایـت  در  کـه  ماچیـن 45 سـاله 

تیـم هایـی همچـون نومامسـیا و کینداگـه چین 

هـم دیـده می شـود، سـال 2019 نیـز هدایـت 

اسـپانیول را برعهـده داشـت امـا پس از گذشـت 

دو مـاه از حضـورش روی نیمکـت ایـن تیـم، بـه 

خاطـر عملکـرد ضعیفـش در مـاه دسـمر هامن 

سـال اخـراج شـد.

آالوس در سـه بـازی اخیـر اللیگایـی خـود بردی 

کسـب نکـرده و مقابـل تیم هـای اتلتیکومادریـد 

و کادیـز هـم متحمـل دو شکسـت متوالـی شـده 

اسـت. ایـن تیـم از 18 بـازی اول خـود تنهـا 18 

و در حـال حـارض در رده  امتیـاز کسـب کـرده 

شـانزدهم جـدول 20 تیمـی اللیـگا جـای دارد. 

گفتـه مـی شـود آبـاردو فرنانـدز رسمربی سـابق 

ایـن باشـگاه شـانس بیشـری بـرای جانشـینی 

ماچیـن دارد.

پابلو ماچین از آالوس هم اخراج شد

ورزش
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اروپـا بـه تـاش خـود بـرای نجـات و حفـظ آن ادامه داده 

اسـت.« بـارل دربـاره غنی سـازی ۲۰ درصـدی اورانیـوم 

و  داد  هشـدار  کشـور  آن  مقامـات  بـه  ایـران  سـوی  از 

تنـش در  افزایـش  از  تـا  فراخوانـد  را  جمهـوری اسـامی 

کننـد. پرهیـز  هسـته ای  توافـق  بـا  ارتبـاط 

اروپـا  اتحادیـه  خارجـی  سیاسـت  هامهنگ کننـده 

همچنیـن از ایـران درخواسـت کـرد، بـه همـکاری کامـل 

انـرژی  بین املللـی  آژانـس  بازرسـان  بـا  خـود  به موقـع  و 

دهـد. ادامـه  امتـی 

و  همـکاری  بـه  متهـم  را  بریتانیـا  و  فرانسـه  آملـان، 

علیـه  امریـکا  تحریمـی  سیاسـت های  از  پشـتیبانی 

خـود کـرده اسـت.

و  خوانـده  اسـاس  بـی  را  اتهـام  ایـن  بـورل  جـوزپ 

تعهـدات  همـه  بـه  اروپـا  اتحادیـه  کـه  کـرد  تاکیـد 

برجامـی خـود و از جملـه تعهـدات ناظـر بـر تحریم هـا 

عمـل کـرده اسـت.هامهنگ کننده سیاسـت خارجـی 

جـدی  چالش هـای  »به رغـم  گفـت:  اروپـا  اتحادیـه 

اتحادیـه  می کننـد،  تهدیـد  را  هسـته ای  توافـق  کـه 

دولـت  بـا  همراهـی  در  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  اروپـا  اتحادیـه 

تـاش  ایـران  بـا  هسـته ای  توافـق  نجـات  راسـتای  در  بایـدن 

ادعـای  اروپـا  کـرد. هامهنگ کننـده سیاسـت خارجـی  خواهـد 

ایـران مبنـی بـر حامیـت و پشـتیبانی اتحادیـه اروپـا از تحریم ها 

را رد کـرده اسـت.

جـوزپ بـورل، هامهنـگ کننـده سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپا 

مشـاوران  و  بایـدن  جـو  اظهـارات  از  جنـوری   ۱۱ دوشـنبه  روز 

او در رابطـه بـا بازگشـت امریـکا بـه توافـق هسـته ای بـا ایـران 

کـرد. اسـتقبال 

بـه گـزارش خرگـزاری فرانسـه بـورل گفتـه اسـت: »مـا از رویکرد 

توافـق  قبـال  در  بایـدن  جـو  امریـکا،  جدیـد  جمهـوری  رئیـس 

دولـت  بـا  همـکاری  خواسـتار  و  می کنیـم  اسـتقبال  هسـته ای 

رابطـه هسـتیم.« ایـن  ایـاالت متحـده در  جدیـد 

هامهنگ کننـده سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا ترصیـح کـرد: 

کار  بـه  را  خـود  دیپلامتیـک  تاش هـای  همـه  اتحادیـه  »ایـن 

بـا  توافـق هسـته ای  بـه  امریـکا  بازگشـت  راه  تـا  خواهـد گرفـت 

ایـران را همـوار کنـد و زمینـه را بـرای پایبنـدی کامـل ایـران بـه 

تعهـدات برجامـی خـود فراهـم سـازد.«

در پـی تصمیـم دونالـد ترامـپ در سـال ۲۰۱۸ امریـکا از توافـق 

تحریم هـای خـود  آن  از  پـس  و  ایـران خـارج شـد  بـا  هسـته ای 

علیـه جمهـوری اسـامی را پیوسـته تشـدید کـرد.

جمهـوری اسـامی نیـز در واکنـش بـه خـروج امریـکا از توافـق 

هسـته ای، از سـال ۲۰۱۹ اقـدام بـه کاهـش گام بـه گام اجـرای 

تعهـدات برجامـی خـود کـرده اسـت.

جدی تریـن گام جمهـوری اسـامی در نقـض تعهـدات برجامـی 

 ۲۰ میـزان  بـه  اورانیـوم  غنی سـازی  افزایـش  بـه  ایـران  اقـدام 

کشـورهای  دیگـر،  سـوی  از  ایـران  اسـت.  شـده  اعـام  درصـد 

استقبال اتحادیه اروپا از رویکرد دولت جوبایدن در قبال برجام

چالش راموس و مارسلو؛ به زیر کشیدن رئیس افتخاری

امریکا دوباره کوبا را به فهرست 
کشورهای حامی تروریسم برگرداند

حرکت عجیب قاتل 
بارتومئو پس از ناکامی در انتخابات

احتمال برپایی "اعتراضات مسلحانه" هواداران ترامپ در ۵۰ایالت امریکا
آشـوب  ایـن  در  کـه  اسـت  کـرده  معرضانـی  از  شـامری 

داشـته اند. نقـش 

پولیـس فـدرال امریـکا اعـام کـرده اسـت کـه بـر اسـاس 

تصمیـم  ترامـپ  طرفـداران  آمـده،  دسـت  بـه  اطاعـات 

همـه  در  جنـوری   ۲۰ تـا   ۱۶ زمانـی  فاصلـه  در  دارنـد 

بزننـد. آشـوب  بـه  دسـت  ایالت هـا 

اعراضـات  برگـزاری  خطـر  اف بـی آی  اطاعاتـی  بولـن 

را  امریـکا  کنگـره  سـاختامن  حوالـی  در  خشـونت طلبانه 

بـرای روزهـای ۱۷ تـا ۲۰ جنـوری جـدی می دانـد. گفتـه 

ترامـپ،  دونالـد  اسـتیضاح  صـورت  در  کـه  اسـت  شـده 

شـد. خواهـد  برگـزار  مسـلحانه"  "اعراضـات 

ایـن شـهر  از سـاکنان  بـاوزر، شـهردار واشـنگن  ماریـل 

مراسـم  برگـزاری  روز  در  کـه  اسـت  کـرده  درخواسـت 

شـهر  در  رفت وآمـد  و  تجمـع  از  جنـوری(   ۲۰( تحلیـف 

دیجیتـال  شـکل  بـه  را  تحلیـف  مراسـم  و  کـرده  پرهیـز 

کننـد. دنبـال 

شـهردار واشـنگن در مـورد ادامـه آشـوب ها در این شـهر 

ابـراز نگرانی کرده اسـت. 

آن  می ترسـم،  چیـزی  از  مـن  »اگـر  اسـت:  گفتـه  بـاوزر 

چیـز خطـری اسـت که دموکراسـی مـا را تهدیـد می کند. 

علـت آن وجـود گروه هـای افراطـی در ایـن کشـور اسـت 

کـه هـم مسـلح هسـتند و هـم خطرنـاک.«

بکشـند. اف بـی آی گفتـه کـه نیروهـای خشـونت طلب 

از جملـه در  ایالت هـای امریـکا و  تـا در همـه  برآننـد 

واشـنگن دسـت بـه اعـراض بزننـد.

بـر اسـاس بولـن داخلـی اف بـی آی، مامـوران پولیس 

برنامه ریـزی  بـر  مبنـی  اطاعاتـی  بـه  امریـکا  فـدرال 

"اعراضـات مسـلحانه" طرفـداران ترامـپ در روز ۲۰ 

جنـوری و همزمـان بـا مراسـم تحلیـف بایـدن دسـت 

یافته انـد.

شـبکه خری "سـی ان ان" با اسـتناد به ایـن اطاعات 

گفتـه اسـت کـه هـواداران ترامـپ تصمیـم دارنـد در 

و  واشـنگن  در  جملـه  از  و  امریـکا  ایالت هـای  همـه 

در اطـراف کنگـره امریـکا اقـدام بـه برپایـی تظاهرات 

بکننـد.

کـه  می شـود  منتـر  رشایطـی  در  اطاعـات  ایـن 

خـود  حضـور  دامنـه  بـر  امریـکا  انتظامـی  مامـوران 

جـو  کـه  می دهـد  احتـامل  اف بـی آی  افزوده انـد. 

آتـی  روزهـای  ظـرف  امریـکا  در  پرخطـر  و  تنش آمیـز 

و به ویـژه در روز برگـزاری مراسـم تحلیـف جـو بایـدن 

یابـد. ادامـه 

در جریـان آشـوب و حملـه طرفداران ترامپ بـه کنگره 

ایـن کشـور، پنـج نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد. 

پـس از آن، پولیـس اقـدام بـه شناسـایی و دسـتگیری 

پولیـس فـدرال امریـکا اعـام کـرده اسـت کـه طرفـداران ترامـپ 

تصمیـم دارنـد مراسـم تحلیـف جـو بایـدن را به خشـونت و آشـوب 

بـا فابیـو کاپلـو  بـود. رئـال  در فصـل 07-2006 همـراه 

قهرمـان اللیـگا شـد تـا راموس و مارسـلو اولیـن جام خود 

را کسـب کننـد. این دو با رئـال 4 قهرمانـی چمپیونزلیگ 

و 5 قهرمانـی اللیـگا را تجربـه کـرده انـد.

طـوری کـه حضـورش در ترکیـب ثابـت اکـرا بـا باخت 

بـا مسـاوی رئـال همـراه بـوده اسـت.

مارسـلو دسـمر 2006 و رامـوس تابسـتان 2005 به 

رئـال پیوسـتند ولـی اولیـن قهرمانـی هـر دو بـا رئـال 

رئیـس  کشـیدن  زیـر  بـه  تـا  جـام  دو  رامـوس  رسخیـو  و  مارسـلو 

دارنـد. فاصلـه  خنتـو"  "پاکـو  مادریـد  رئـال  افتخـاری 

رئـال مادریـد پنجشـنبه شـب نیمـه نهایـی سـوپرکاپ اسـپانیا را 

برابـر بیلبائـو پیـش رو دارد. در صـورت پیـروزی، رئـال فینـال را 

بایـد برابـر برنـده بارسـا و سوسـیداد برگـزار کنـد. کهکشـانی هـا 

سـال قبـل در عربسـتان فاتـح سـوپرکاپ شـدند و امسـال هم می 

تواننـد نخسـتین جـام فصـل 21-2020 را نیـز به دسـت بیاورند.

اگـر ایـن اتفـاق رخ بدهـد، رسخیـو رامـوس و مارسـلو بـا رکـورد 

تاریخـی پاکـو خنتـو رئیـس افتخـاری رئـال برابـری خواهنـد کرد. 

تایـش   12 کـه  کـرده  کسـب  رئـال  پیراهـن  بـا  جـام   23 خنتـو 

از  اروپـا  قهرمانـی  بـا شـش  اسـت. خنتـو  بـوده  قهرمانـی اللیـگا 

ایـن حیـث هـم رکـورددار اسـت.

 22 بـا  اللیـگا  در  رئـال  بـا  قهرمانـی  از  پـس  مارسـلو  و  رامـوس 

جـام بـه یـک قدمـی خنتـو رسـیده و از مانولـو سـانچیس پیشـی 

گرفتنـد. سـوپرکاپ ایـن دو را بـا خنتـو برابـر خواهد کرد و سـپس 

اللیـگا، کوپـا دل ری و لیـگ قهرمانـان فرصتـی جدید برای شـان 

خواهـد بـود تـا از رئیـس افتخـاری باشـگاه در تعـداد افتخـارات 

بگیرنـد. پیشـی 

در  رامـوس  رسخیـو  دارنـد.  خـاص  رشایطـی  روزهـا  ایـن  دو  هـر 

هـم  مارسـلو  و  رسـیده  بسـت  بـن  بـه  رئـال  بـا  مذاکـرات متدیـد 

یـک سـالی اسـت کـه بـه نیمکـت نشـین محـض تبدیـل شـده؛ به 

امضـا جمـع کـرده بـود، زمانـی کـه نتوانسـت از 

حـد نصـاب عبور کنـد، برگه های جمع شـده را 

پـاره کـرده و از اعتبـار سـاقط می کنـد. اتفاقی 

اعتبارسـنجی  اجـازه  انتخابـات  هیئـت  بـه  کـه 

را منـی دهـد. لوئیـس فرنانـدز آال و پـره ریـه را 

انجـام دادنـد  را  فـاره  نیـز مشـابه کار جـوردی 

امـا ویاژوانـا کـه 1968 امضـا جمع کـرده بود، 

اجـازه داد تـا هیئـت انتخابات اعتبـار امضاها را 

تاییـد کنـد. فـاره امید زیادی داشـت کـه بتواند 

بـه دور نهایـی انتخابـات راه یابـد و وعـده هـای 

بزرگـی هـم در مـورد متدیـد بـا مسـی داده بـود 

ولـی بـه هدفش نرسـید.

جـوردی فاره کسـی کـه باعث اسـتعفای جوزپ 

ماریـا بارتومئـو شـد در نهایـت نتوانسـت مجـوز 

حضـور در انتخابـات ریاسـت باشـگاه بارسـلونا 

را بـه دسـت بیـاورد. انتخابات ریاسـت باشـگاه 

بارسـلونا قرار اسـت 5 دلو برگزار شود. تا دیروز 

فـاره،  فونـت، جـوردی  ویکتـور  الپورتـا،  خـوان 

امیـل روسـود، ژاوی ویاژوانـا، تونـی فریکسـا، 

پـره ریـرا، لوئیس فرنانـدز آال و آگوسـتی بندیتو 

بارسـلونا  بـرای ریاسـت  نامـزدی بودنـد کـه   9

اعـام آمادگـی کـرده بودنـد ولـی ایـن نامزدهـا 

امضـای  از  مشـخصی  نصـاب  حـد  بـه  بایـد 

اعضای رسـمی باشـگاه برای حضور رسـمی در 

انتخابـات می رسـیدند )کسـب حداقل 2400 

امضـا(. در نهایـت تنهـا الپورتـا، روسـود، فونت 

و فریکسـا توانسـتند از ایـن حـد نصـاب عبـور 

کننـد و 5 بهمـن 4 نامـزدی خواهنـد بـود کـه 

بـرای رسـیدن بـه ریاسـت رقابت خواهنـد کرد. 

در ایـن بیـن الپورتـا بـا بیـش از 10 هـزار امضا 

طبـق  شـود.  مـی  محسـوب  نخسـت  شـانس 

 2082 تنهـا  کـه  فـاره  جـوردی  آاس،  ادعـای 

از نظـر سـتاره آملانـی سـابق رئـال مادریـد کریـس رونالـدو بازیکنـی بهـر از لیونل 

مسـی اسـت. مسـوت اوزیـل بیـن سـال هـای 2010 تـا 2013 بـرای رئـال مادرید 

بـازی کـرد و سـپس در انتقالـی بحـث برانگیـز راهی آرسـنال شـد. بهریـن روزهای 

فوتبالـی او در رئـال و کنـار فـوق سـتاره ای چـون کریسـتیانو رونالـدو رقـم خـورد. 

او بیشـرین پـاس گل هـا را بـه فـوق سـتاره پرتـگال داد و بازیکـن محبوبـی میـان 

هـواداران بـود ولـی اختـاف بـر رس متدیـد قـرارداد بـا فلورنتینـو پـرز، او را از رئـال 

کرد. دور 

اوزیـل امـا همیشـه عاقـه اش بـه رئـال را نشـان داده و همـواره ارتبـاط خـوب خود 

بـا هـواداران و هـم تیمـی هـای سـابقش در رئـال را حفـظ کـرده اسـت. اوزیـل کـه 

راهـی  بـه زودی  و  وار سـپری مـی شـوند  آرسـنال کابـوس  برایـش در  ایـن روزهـا 

فرنباغچـه خواهـد شـد، در یک پرسـش و پاسـخ توئیری و در مقایسـه بیـن رونالدو 

و مسـی گفـت:» از نظـر مـن رونالـدو بهـر از مسـی اسـت چـون او در سـه لیـگ 

بـزرگ و معتـر دنیـا بـازی کـرده و در همـه آنهـا بهریـن بوده اسـت اما مسـی فقط 

در بارسـا ارزش هایـش را اثبـات کـرده و در لیـگ هـای دیگـر خـود را بـه چالـش 

نکشـیده اسـت.«

از نظـر اوزیـل رسخیـو رامـوس هـم بهرین مدافع سـال هـای اخیر اسـت:» راموس 

یکـی از بهریـن مدافعـان تاریـخ اسـت. او در یک دهه گذشـته در سـطحی جهانی 

و بـی همتـا بـازی کـرده و مـی توانـم بگویـم بهریـن مدافع دنیـا در میان نسـل من 

محسـوب مـی شـود. انگیـزه و جـاه طلبـی او مثـال زدنـی اسـت و یک رهـر به متام 

معنـا بـرای رئال محسـوب می شـود.«

اوزیل: رونالدو به یک دلیل بهتر از مسی است

تروریسـم  از  پشـتیبانی  همچنیـن  و  مخـرب 

امـور خارجـه  وزیـر  دهـد.  بین املللـی خامتـه 

سـال  ده هـا  کوبـا  کـه  شـد  مدعـی  امریـکا 

قاتـان،  اختیـار  در  را  خـود  کشـور  خـاک 

قـرار  گروگان گیرهـا  و  مبـب  تولید کننـدگان 

اسـت. داده 

بـه گفتـه وزیـر امـور خارجـه امریـکا کوبـا حتی 

میزبـان بزهـکاران امریکایـی شـده اسـت. باید 

یـادآور شـد کـه قـرار گرفـن نـام کشـوری در 

باعـث  تروریسـم  حامـی  کشـورهای  فهرسـت 

کمک هـای  پرداخـت  شـدن  قطـع  یـا  دشـوار 

عمرانـی، صـادرات تسـلیحاتی و تراکنش هـای 

می گـردد. مالـی 

اقـدام   ۲۰۱۵ سـال  در  اوبامـا  بـاراک  دولـت 

حامـی  کشـورهای  لیسـت  از  کوبـا  خـروج  بـه 

کشـور  دو  مناسـبات  بـود.  کـرده  تروریسـم 

امریـکا و کوبـا در دوره زمامـداری دونالد ترامپ 

آشـکارا بـه وخامـت گراییـد. اکنون پـس از پنج 

سـال، کوبا مجددا از سـوی امریکا در فهرسـت 

کشـورهای حامـی تروریسـم قـرار گرفته اسـت.

چنـد روز پیـش از پایـان دوره زمامـداری دونالد 

بـه  را  کوبـا  دیگـر  بـار  امریـکا  دولـت  ترامـپ، 

افـزود.  تروریسـم  حامـی  کشـورهای  فهرسـت 

مایـک پمپئـو، وزیر امـور خارجه ایـاالت متحده 

کوبـا را بـه تـاش بـرای نفـوذ در قـوه قضاییـه 

امریـکا متهـم کـرد.

تـا پایـان دوره زمامـداری دونالـد ترامـپ کمـر 

از ۱۰ روز باقـی اسـت. به رغـم آن، وزارت امـور 

خارجـه امریـکا در واپسـین روزهـای کار دولـت 

ترامـپ فعال شـده اسـت.

پـس از اعـام خر افـزودن شورشـیان حوثی به 

فهرسـت گروه هـای تروریسـتی، مایـک پمپئـو، 

وزیـر امـور خارجه ایـاالت متحده اعـام کرد که 

کوبـا نیـز دوبـاره بـه لیسـت کشـورهای حامـی 

تروریسـم افـزوده می شـود.

او در توضیحـات خـود در رابطـه بـا ایـن اقـدام 

رهـری کوبـا را بـه تـاش بـرای نفـوذ در قـوه 

قضاییـه امریکا و همچنین حامیت از تروریسـم 

بین املللـی متهـم کـرد.

پمپئـو از رهـری کوبا خواسـت بـه فعالیت های 

بازگشت قریب الوقوع ویکتور والدز به بارسلونا
ویکتـور والـدز دروازه بـان بزرگ سـابق بارسـلونا 

بـه این باشـگاه بـاز خواهد گشـت.

بـه نقـل از موندودپورتیـوو، ویکتور والـدز در یک 

قدمـی بازگشـت بـه بارسـلونا قـرار دارد و ایـن 

البتـه منـوط بـه برنـده شـدن خـوان الپورتـا در 

انتخابـات ریاسـت ایـن باشـگاه خواهـد بـود.

روز گذشـته الپورتـا بـا کسـب بیـش از 10 هـزار 

امضا رسـام نامزد ریاسـت باشـگاه بارسـلونا شد 

و اکنـون بیـش از سـه نامـزد قطعـی دیگر یعنی 

امیـل روسـود، ویکتـور فونـت و تونی فریکسـا برای 

رسـیدن بـه صندلی ریاسـت شـانس دارد.

بـا افزایـش شـانس الپورتـا، حـاال ویکتور والـدز هم 

در آسـتانه بازگشـت بـه بارسـا قـرار دارد. والـدز کـه 

سـال هـا دروازه بـان اول بارسـا بـود و در بهریـن 

انـاری هـا  مقطـع تاریخـی باشـگاه از دروازه آبـی 

حراسـت مـی کـرد، سـال 2019 نیـز بـه بارسـلونا 

بازگشـت تـا مربـی تیـم جوانـان باشـگاه شـود. او 

سـه مـاه بعـد از امضـای قـرارداد و پـس از تنـش و 

درگیـری بـا پاتریـک کایـورت مسـئول تیـم هـای 

پایه بارسـلونا اخراج شـد و تابسـتان امسال هدایت 

باشـگاه دسـته چهارمـی هورتـا را برعهـده گرفـت.

از  بـا توصیـه الپورتـا قـرار اسـت پنجشـنبه  والـدز 

سـمت خـود کنـاره گیـری کنـد و پـس از انتخابات 

24 جنـوری و برنـده شـدن احتاملی الپورتـا، او نیز 

بـه بارسـا بـاز خواهـد گشـت تـا در تیـم هـای پایه، 

نقـش مربـی یـا هامهنـگ کننـده را ایفـا کنـد.

والدز در پایان فصل 14-2013 از بارسـا جدا شـد 

و پـس از بـازی بـرای منچسـریونایتد و میدلزبور از 

فوتبـال خداحافظی کرد.

حســاب نتانیاهو در توئیتر 
عکس مشــترک او با ترامپ را از بنر خود برداشت

دربـاره برداشـن عکس مشـرک با دونالـد ترامپ ارائه 

نـداده اسـت. آقـای نتانیاهـو حتـی پس از پیـروزی جو 

بایـدن در انتخابـات مـاه نوامـر عکـس مشـرک خـود 

را بـا دونالـد ترامـپ حفـظ کـرده بـود. مـاه گذشـته نیز 

عکـس مشـرک نخسـت وزیـر ارسائیـل و ترامـپ بـرای 

مدتـی کوتاهـی از بـرن توئیـر آقـای نتانیاهـو برداشـته 

شـد. در آن زمـان نیـز گامنه زنی هایـی دربـاره فاصلـه 

گرفـن نخسـت وزیـر ارسائیـل از آقـای ترامـپ طـرح 

شـد امـا مجـددا عکسـی مشـرک بـا رئیـس جمهـوری 

امریـکا و سـفرای امـارات و بحریـن در بـرن صفحـه قرار 

گرفـت. حسـاب کاربـری آقـای ترامپ به خاطـر نگرانی 

از "تشـویش و ترغیـب بـه خشـونت بیشـر"، بـه طـور 

دامئـی در توئیر بسـته شـده اسـت. آقـای نتانیاهو در 

اظهـار نظـری در تلویزیـون حملـه بـه کنگـره امریـکا را 

"وحشـیگری" خواند و گفت مطمنئ اسـت دموکراسـی 

در امریـکا پیـروز خواهـد شـد.

بنیامیـن نتانیاهـو نخسـت وزیـر ارسائیـل در اقدامـی 

خرسـاز کـه بـه فاصله گیـری از دونالـد ترامـپ، متحـد 

سیاسـی در معـرض اسـتیضاحش تعبیـر شـده اسـت، 

داد.  تغییـر  را  توئیـر  در  خـود  کاربـری  حسـاب  بـرن 

کاخ  در  جلسـه ای  در  کـه  نتانیاهـو  آقـای  از  عکسـی 

سـفید کنـار دونالـد ترامپ نشسـته اسـت، مدت  ها بود 

کـه بـرن حسـاب کاربـری آقـای نتانیاهـو بـود؛ تصویری 

کـه تاکیـدی بـود بـر رابطه گرم آقـای نتانیاهـو با رئیس 

امریـکا. جمهوری خـواه  جمهـوری 

امـا اکنـون حسـاب کاربـری آقـای نتانیاهو یـک تصویر 

دیگـر از نخسـت وزیـر ارسائیـل را بـه عنـوان بـرن قـرار 

را در  نتانیاهـو  آقـای  آن  کـه در  اسـت، عکسـی  داده 

دریافت واکسـن کرونا نشـان می دهد. در پایین عکس 

بـرن جدیـد توئیـر آقـای نتانیاهـو نوشـته شـده اسـت 

بـه زندگـی  بازگشـت  "شـهروندان ارسائیـل، در حـال 

هسـتیم". حسـاب کاربـری آقـای نتانیاهـو توضیحـی 
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 کمیسـیون مالـی و بودجـۀ ولسـی جرگـه، وزارت مالیه را به 

عـدم ارایـۀ جزئیـات در مورد چگونگـی مصارف پـول از کود 

۹۱ متهـم منـوده هشـدار مى دهـد در صورتی کـه جزئیات 

بـا ایـن کمیسـیون رشیـک نشـود، وزیرمالیـه را اسـتیضاح 

خواهنـد کرد.

کودهـای ۹۱ و ۹۲، دو منبـع پولـی بـزرگ احتیاطـی در 

سـند بودجـه بـوده، کـه مـرف ایـن کودهـا بـه صالحیـت 

رئیس جمهوراسـت.

میـر افغـان سـاپى رئیس کمیسـیون مالـی و بودحه ولسـی 

یـک نشسـت خـری  جرگـه، روز سه شـنبه 23 جـدی در 

گفـت کـه بـه اسـاس هدایـت مقـام ولسـی جرگـه، بـه ایـن 

کمیسـیون وظیفه سـپرده شـد تا کودهای )۹۱-۹۲( سـال 

مالـی ۱۳۹۸ را بررسـی و گـزارش آن، بـه مجلـس عمومـى 

ايـن جرگـه ارایه گـردد.

وی افـزود کـه ایـن کمیسـیون، در جریـان بیـش از یک ماه  

سـه مرتبـه کتبـاً از وزارت مالیـه خواسـته انـد تـا در مـورد 

مصارفـات شـان از کـود ۹۱- ۹۲ در جریـان سـال مالـی 

۱۳۹۸ معلومـات ارایـه کنـد؛ امـا ایـن وزارت در ایـن مـورد 

تاکنـون پاسـخی ارایـه نکـرده اسـت.

او همچنـان گفـت کـه وزارت مالیه در جریـان یک ماه، تنها 

گـزارش مصـارف کـود هـای ۹۱-۹۲  سـال ۱۳۹۹ را به این 

کمیسـیون رشیـک سـاخته و اگـر در مـورد مصـارف سـال 

۱۳۹۸ معلومـات اریـه نکنـد، سـبب اسـتیضاح وزیـر مالیـه 

نیـز خواهـد شـد. سـاپی در ادامه افـزود، تا زمانـی که متام 

مشـکالت در کودهـا حـل نشـود و گـزارش هـای مصـارف 

بـه کمیسـیون ارایـه نشـود، اعضـاى ايـن جرگه بـه رخصتی 

نخواهنـد رفـت. عبدالعظیـم کرزانـی منشـی کمیسـیون 

مالـی و بودجـه ولسـی جرگـه نیـز در ایـن نشسـت گفت که 

ولسـی جرگـه در سـال ۱۳۹۸ یـک میلیـارد افغانـی بـرای 

کـود ۹۱ منظـور کـرده بود؛ امـا یک ميلیـارد و ۸۳۰ میلیون 

 ، احتیـاط  کودهـای  از  پـول  انتقـال  تعدیـالت  از  افغانـی 

بـدون منظـوری ولسـی جرگـه صـورت گرفته اسـت.

وی افـزود کـه هر نـوع تغییرات در سـقف بودیجـه کودهای 

احتیـاط ، بـدون منظـوری ولسـی جرگـه، یک عمـل خالف 

قانون اسـت.

 –  ۱۳۹۷ هـای ۱۳۹۶-  در سـال  کـه  گفـت  او همچنـان 

۱۳۹۹ نیـز در کودهـای ۹۱-۹۲ انتقـال پول بیشـر نظر به 

بودجـه منظورشـده صـورت گرفتـه اسـت.

کرزانـی از وزارت مالیـه خواسـت که گزارش مصارف سـال 

۱۳۹۸ از کـود ۹۱-۹۲ را هرچـه زودتـر بـه ایـن کمیسـیون 

رشیـک کنـد؛ تـا مـردم و وکالی مـردم بفهمند کـه این پول 

در کجـا و بـه چـه منظور مرف شـده اسـت.

بـه گفتـه ايـن عضو ولـى جرگـه، بـه اسـاس اطالعاتی که 

در دسـرس ایـن کمیسـیون قـرار گرفتـه،  در وزارت مالیـه 

مصـارف کـود ۹۲ را در سـال ۱۳۹۸ یک کمیتـه اضطرار به 

عهـده داشـت و در جریـان این سـال، از این کود به اسـاس 

هدایـت رئیـس جمهور بـه بخش های مختلف پـول پرداخت 

شـده اسـت. وی گفـت کـه در ایـن میـان، ۱۹ میلیـون بـه 

مصـارف جشـن نـوروز، ۲۱ میلیـون بـه مسـاعدت هـا ،۳۶ 

میلیـون بـه مصـارف حـج علـا و ورثـه شـهدا، ۵۸ میلیـون 

در سـایر مـوارد، ۷۰ میلیـون در خریـداری وسـایط زرهـی و 

کرایـه آن، ۱۱۸ میلیـون مصـارف مربوط به حزب اسـالمی، 

 ۱۴۷ منازعـات،  حـل  کمیسـیون  مصـارف  میلیـون   ۱۲۲

میلیـون کرایـه خانـه و خریـداری اپارمتـان بـرای مقامـات، 

۱۹۱ میلیـون فعالیت های فرهنگی، هـری، ۱۹۵ میلیون 

مصـارف تحکیـات امنیتی و ترمیـم، ۳۸۶ میلیون مصارف 

جشـن اسـتقالل، ۴۰۹ میلیـون مصـارف لویه جرگـه، ۴۷۹ 

میلیـون معـاش امتیـازی و ۵۱۱ میلیـون در اجـرای پـول 

اپراتیفـی پرداخـت صـورت گرفته اسـت.

صدیـق احمـد عثانـی عضـو کمیسـیون مالـی و بودجـه 

ولسـی جرگـه نیـز گفـت کـه مطابـق مـاده ۲۱ اصـول نامه، 

ازدیـاد در کـود ۹۱ مجـاز منـی باشـد و در صـورت نیـاز، 

تعدیـل ولسـی جرگـه رضوری اسـت.

کودهـای   ،۹۲-۹۱ کودهـای  کـه  گفـت  همچنـان  وی 

احتیـاط اسـت و از ایـن کودهـا مـرف صورت منـی گیرد، 

بلکـه بـه کودهـای دیگـر انتقـال داده می شـود. عبدالروف 

انعامـی عضـو دیگـر کمیسـیون مالی و بودجه ولسـی جرگه 

نیـز گفـت کـه از یک ماه بدینسـو، مجلس عمومـى در مورد 

مصـارف ايـن کودها از این کمیسـیون، گـزارش می خواهد 

و تحـت فشـار قرار دارند. وی بررسـی بودجه را ازمسـئولیت 

هـای ولسـی جرگـه یـاد کـرد و گفـت در صورتـی کـه وزارت 

مالیـه گـزارش مصـارف شـان را بـه ایـن کمیسـیون ارسـال 

نکنـد نظـارت پارملانـی منتفـی خواهـد شـد. امـا حبیـب 

زدران معیـن مالـی و اداری وزارت مالیـه، در ایـن نشسـت 

خـری گفت که ولسـی جرگه، از طریق چندین کمیسـیون 

خواهـان اطالعـات در مـورد مصارف کودهـای ۹۱ – ۹۲ در 

سـال ۱۳۹۸ شـده اسـت و این وزارت، از دارالنشـاى ولسی 

جرگـه خواسـته کـه مشـخص منایـد تـا کـدام کمیسـیون 

مسـئولیت بررسـی ایـن کودهـا را دارد.

 ۹۲- کودهـای ۹۱  مصـارف  مالیـه،  وزارت  کـه  افـزود  وی 

در سـال ۱۳۹۹ را بـه ایـن کمیسـیون ارایـه کـرده اسـت و 

مصـارف سـال ۱۳۹۸ در قطعیـه سـال ۱۳۹۸ شـامل بـوده 

کـه بـه اداره تفتیـش و ولسـی جرگـه، قبـال ارایـه و در ایـن 

مـورد در داخـل تـاالر نیـز بحـث صـورت گرفتـه اسـت.

زدران گفـت کـه هـرگاه کمیسـیون مالـی و بودجـه ولسـی 

بـه اطالعاتـی داشـته  مـوارد مشـخص رضورت  جرگـه، در 

بـا  مـورد،  درايـن  کـه  اسـت  حـارض  وزارت  ایـن  باشـد. 

کمیسـیون همـکاری منایـد و ایـن موضـوع نبایـد سیاسـی 

شـود. قابـل ذکـر اسـت کـه ولسـی جرگـه، در دهـم جـدی 

بـا  را   ۱۴۰۰ مالـی  سـال  ملـی  بودجـه  سـند  روان  سـال 

اکرثیـت آرا رد کـرد، مجلـس ۱۷ موضـوع از جملـه حـذف 

پروژه هـای مهـم والیتـی، افزایـش بودجـه در کـود احتیـاط 

و بیش تـر بـودن سـهم بودجـه عـادی را دالیـل اصلـی رد 

پیش نویـس بودجـه ملی سـال مالی ۱۴۰۰ خوانـده بودند.

امـا ارگ ریاسـت جمهوری، شـب گذشـته طـرح دوم بودجه 

سـال مالـی ۱۴۰۰ را  بـا افزایـش ۲۰ میلیـارد افغانی تایید 

کـرد و قـرار اسـت بـرای دومیـن بـار ایـن طـرح بـه ولسـی 

فرسـتاد.  جرگه 

 سـفارت ایتالیـا در کابل می گویـد که بانک 

انکشـاف آسـیایی بـرای بهبـود بـرق حـوزه 

غـرب کشـور کمـک 154 میلیـون دالـری را تصویـب کـرده 

است.

ایـن سـفارت سه شـنبه 23 جـدی در تویتـی اعـالم کـرده 

اسـت کـه 118 میلیـون دالر از از ایـن رقم را دولـت ایتالیا 

مسـاعده اسـت کرده اسـت.

در تویـت سـفارت ایتالیـا گفتـه شـده اسـت کـه رقـم یـاد 

شـده از سـوی ایتالیا توانایی افغانسـتان را در بخش انرژی 

بـه شـکل قابل توجهـی در حوزه غـرب افزایـش خواهد داد 

و وضعیـت معیشـتی منطقـه را بهبـود خواهد بخشـید.

این درحالیسـت که طـی روزهای اخیر کابـل برای چندین 

شـب به دلیل قطع برق وارداتی کشـور ازبیکسـتان تاریک 

 وزارت زراعـت و مالـداری کشـور اعالم کرده شـده بـود. افغانسـتان یکی از کشـورهای در منطقه اسـت 

از ارزیابـی ۵۰ قصابـی در  اسـت کـه بعـد 

شـهر کابـل، یـک کشـتارگاه و هفـت دکان نسـبت تخلف و 

راعـت نکـردن نکات بهداشـتی بسـته شـدند.

بـا نـر خرنامـه ای  ایـن وزارت روز سه شـنبه ۲۳ جـدی 

نوشـته اسـت کـه ریاسـت صحـت حیوانـی وزارت زراعـت، 

آبیـاری و مالـداری، در همـکاری با شـهرداری کابل و دیگر 

نهادهای ذی ربط، ۵۰ دکان قصابی را در ناحیه اول شـهر 

کابـل ارزیابـی کردند.

بـه نقـل از خرنامـه، از جملـه ۵۰ قصابـی، هفـت دکان 

قصابـی و یـک کشـتارگاه بسـته شـد و شـاری دیگـر از 

از  دیگـر  برخـی  بـه  گونـه  همیـن  شـدند.  جریمـه  آن هـا 

قصابی هـا، توصیـه شـد تـا مسـایل بهداشـتی و صحـی را 

مـد نظـر بگیرنـد. 

وزارت زراعـت می گویـد کـه هـدف از نظـارت و ارزیابی این  

اعـالم  کشـور  آهـن  خـط    اداره   

سـاخت  کار  کـه  اسـت  کـرده 

خط آهـن آقینـه- اندخـوی بـه پایه اکـال رسـیده و آماده 

بهره بـرداری اسـت. ایـن خط آهـن کـه 30 کیلومـر طول 

انکشـافی  بودجـه  از  دالـر  میلیـون   30 ارزش  بـه  دارد 

اسـت. شـده  متویـل  افغانسـتان 

میـان  تفاهمنامـه  یـک  امضـای  از  پـس  خط آهـن  ایـن 

دولت هـای افغانسـتان و ترکمنسـتان سـال پار از والیـت 

فاریـاب آغـاز شـد. اکنون کمـی دیرتر از یک سـالگی اش 

ایـن خـط آمـاده بهره بـرداری شـده اسـت.

اداره خـط  آهن کشـور گفته اسـت که استیشـن خط آهن 

آقینـه- اندخـوی به طـور اساسـی سـاخته شـده و روزانـه 

ده هـا تُـن کاالی تجارتی در این مسـیر تخلیـه و بارگیری 

می شـود.

کـه  ترکمنسـتان  وزیـر  نخسـت  معـاون  مـرادوف  رشـید 

چهـار روز قبـل بـه کابـل آمـده بود بـا رئیس جمهـور غنی 

اقتصـادی  منطقـه ای  و  مشـرک  پروژه هـای  مـورد  در 

صحبـت کـرده بـود. گفتنـی اسـت کـه پروژه هـای تاپـی، 

توتـاپ و فایرنـوری، خـط آهـن و احداث بندهـای آب در 

افغانسـتان شـامل ایـن صحبت هـا بودنـد.

حـدود یـک مـاه پیـش بـه تاریـخ 20 قـوس خـط  آهـن 

هـرات- خـواف میـان افغانسـتان و ایـران نیـز توسـط دو 

بهره بـرداری رسـید. بـه  رئیـس جمهـور دو کشـور 

در مـاه آگسـت سـال 2016 راه آهـن »سـینو-افغان« کـه 

یـک ریـل ترانسـپورتی ویـژه میان دو کشـور افغانسـتان و 

چین خوانده شـد، در شـهر هایمن در ایالت جیانگسـون 

چیـن افتتاح شـد.

ازبیکسـتان  و  قزاقسـتان  از کشـورهای  ایـن خـط  آهـن 

وزارت ماليه گزارش مصارف از کود ٩١ در سال مالى ٩٨ را تاکنون ارائه نکرده است

کـه بـا کمبـود جـدی انـرژی بخصـوص انـرژی بـرق مواجـه 

است.

ایـن کشـور اکنـون پـس از 19 سـال کمک هـای بـی دریغ 

جامعـه جهانـی نتوانسـته انرژی برق پایتخت کشـور و چند 

شـهر عمده کشـور را به طور کافی تامین کند. افغانسـتان 

در  و  می کنـد  وارد  بـرق  انـرژی  ایـران  از  غـرب  حـوزه  در 

بخش هـای شـالی، مرکـزی و حتـا جنـوب و رشق کشـور 

از کشـورهای ازبیکسـتان و تاجیکسـتان انـرژی بـرق وارد 

می کنـد.

بـرق صادراتـی کشـورهای ازبیکسـتان و تاجیکسـتان در 

افغانسـتان پیوسـته نوسـان دارد و در فصل هـای تابسـتان 

و زمسـتان کـه میـزان تولیـد بـرق دسـتگاه های تولیـدی 

بـرق ایـن کشـورها پاییـن میایـد، صـادرات بـرق شـان بـه 

قصابی هـا در ناحیـه اول شـهر کابـل، بهبـود بخشـیدن بـه افغانسـتان کاهـش میابـد.

کیفیـت و رعایـت بهداشـت در محیـط کاری بود.

وزارت گفـت کـه در ایـن قصابی هـا، کیفیـت گوشـت نیـز 

ارزیابـی شـده و بـه مالـکان ایـن قصابی هـا گفته شـده که 

اگـر در آینـده بهداشـت را رعایت و گوشـت بـا کیفیت ارائه 

نکننـد، بـا آنـان برخـورد قانونـی صورت می شـود.

همـکاری  بـا  زراعـت  وزارت  کـه  اسـت  بـار  اولیـن  ایـن 

نهادهـای دیگـر اقـدام به بررسـی قصابی ها و کشـتارگاه ها 

بـه  نسـبت  زیـادی  اعراض هـای  ایـن  از  پیـش  می کنـد. 

رعایـت نشـدن نـکات بهداشـتی در قصابی هـا شـده بـود.

و  کله وپاچـه  دست فروشـان،  از  شـاری  دیگـر،  سـوی  از 

جگـر گوسـفند و گاو را بـه صـورت یکجـا در کنـار رسک هـا 

پهـن می کننـد تـا بـه فـروش برسـد. شـهروندان می گوینـد 

ایـن اقـدام در کنـار آلودگی، باعث زشـت شـدن مسـیر نیز 

می شـود.

گذشـته و بـه ریل بنـدر تجارتی حیرتـان در والیت بلخ در 

افغانسـتان وصل شـده اسـت.

بـه بـاور آگاهـان حـوزه اقتصاد و تجـارت احـداث خطوط 

 آهـن افغانسـتان را از وابسـتگی بـه بنـادر آبـی پاکسـتان 

رهایـی می بخشـد و قیمـت انتقـاالی کاالهـای تجارتی را 

بـه میزانـی زیـادی کاهـش می دهند.

حـاال خـط  آهن آقینـه- اندخوی با گذشـن از کشـورهای 

ترکمنسـتان، آذربایجـان و گرجسـتان بـه ترکیـه می رسـد 

و کاالهـای تجارتـی و صادراتـی افغانسـتان کـه عمدتـا 

میوه هـای تـازه و خشـک اسـت بـه راحتی و بـا ارزان ترین 

شـکل بـه مارکـت اروپا می رسـد.

از طریـق خـط  آهـن هـرات- خـواف نیـز کاالی تجارتـی 

افغانسـتان بـا عبـور از ایـران بـه ترکیـه و از آن طریـق بـه 

اروپـا می رسـد. از جانـب دیگـر کشـورهای آسـیای میانـه 

کـه رسشـار از انـرژی فسـیلی انـد و نیـاز به مارکـت دارد، 

بـا بهره بـرداری خط  آهـن اندخـووی- آقینه بـه ارزان ترین 

شـکل بـه افغانسـتان می رسـد. در صورتیکـه پاکسـتان 

برنامـه ای بـرای انکشـاف اقتصادی و تجارتی کشـور خود 

داشـته باشـد، سیاسـت همـکاری و همگرایـی منطقه ای 

آتش افـروزی در کشـور  و  تخریـب  را جاگزیـن سیاسـت 

مثـل  ترانسـپورتی  زیرسـاخت های  احـداث  منایـد،  مـا 

خط آهـن، خطـوط انتقـال گاز و برق از طریق افغانسـتان 

می توانـد در انتقـال نفـت و گاز بـه ایـن کشـور نیـز مفید 

و بـه رصفه باشـد.

بـه خشـکه  بـودن  بـه دلیـل محـاط  افغانسـتان  قرن هـا 

دچـار مشـکالت جـدی تجارتـی بـود و ایـن محدودیـت، 

وابسـتگی شـدیدی بـه بنـادر آبـی پاکسـتان ایجـاد کرده 

بـود. طوریکـه اگـر یـک روز بنـدر تورخم یـا یکـی از بنادر 

آبـی آن کشـور به روی تجارت افغانسـتان بسـته می شـد، 

قیمـت مـواد خوراکـی تا چنـد برابـر افزایش میافـت و در 

رسارس کشـور روحیـه قحطـی زدگـی حاکـم می شـد.

گاهـی  افغانسـتان  تـازه  میوه هـای  تابسـتان  فصـل  در 

چندیـن هفتـه از روی عمـد در بنـادر پاکسـتان متوقـف 

سـکتور  و  می شـد  فاسـد  کاال  متامـی  تـا  می شـدند 

خسـاره مند  دالـر  میلیون هـا  بـه  کشـور  خصوصـی 

انـدازه پیرفـت کـرد کـه  بـه  ایـن وضعیـت  می شـدند. 

پاکسـتان بـه بنـادر خـود در برابـر افغانسـتان بـه عنـوان 

نـگاه می کـرد و هـرگاه کـه دلـش  یـک حربـه سیاسـی 

افغانسـتان مسـدود  بـه روی  را  بنـادر  ایـن  می خواسـت 

می کـرد.

حـاال نبایـد از حـق بگذریـم کـه رئیس جمهـور غنـی ایـن 

حربه را به میزانی زیادی از دسـت پاکسـتان گرفته و اگر 

پروژه هـای منطقـه ای چـون تاپـی، توتاپ، کاسـا یک هزار 

و تـاپ در سـال های آینـده عملـی گـردد، قضیـه برعکس 

می گـردد و نـه تنهـا کلیـد اقتصـاد کشـور پاکسـتان کـه 

بـه طـور اختصاصـی کلید انـرژی متام کشـورهای جنوب 

آسـیا و آسـیای میانه در دسـت افغانسـتان قرار می گیرد.

هنـد  و  افغانسـتان  تجـاری  روابـط  روی  پاکسـتان 

حساسـیت جـدی دارد. بارها موجب فاسـد شـدن کاالی 

تجارتـی افغانسـتان بـه مقصـد هنـد شـده اسـت. ارشف 

غنـی بـا راه انـدازی بندر چابهـار، در این مورد نیز دسـت 

پاکسـتان را خالـی کـرد.

اکنـون بـا بـاز شـدن راه هـای بدیـل بـرای افغانسـتان بـر 

پاکسـتان اسـت کـه آن کشـور نیز بـه ایـن کاروان بپوندد 

و بـه جـای مداخلـه در امـور داخلـی افغانسـتان و تجهیز 

بـرای  افغانسـتان،  در  ترویسـتی  گروه هـای  و  طالبـان 

سـاخن یـک پاکسـتان مـدرن بـا اقتصاد شـکوفا دسـت 

افغانسـتان  پتانشـیل موجـود  از  و  بلنـد کنـد  همـکاری 

دارای  و  هم فرهنـگ  همجـوار،  کشـور  یـک  عنـوان  بـه 

بیشـرین مـرز مشـرک اسـتفاده مثبـت بـرد.

رئیس جمهـور غنـی بـاری گفتـه بـود کـه افغانسـتان را به 

»چهـارراه اقتصـادی آسـیا« بـدل خواهـد کـرد. بـا عملـی 

شـدن چنـد پـروژه دیـده می شـود کـه ایـن کار چنـدان 

سـخت و غیـر عملـی نیسـت، کافیسـت رهری سیاسـی 

کشـور اراده ای بـرای عملـی شـدن برنامه هایـش داشـته 

باشد.

بـا ایـن وصـف در صـورت داشـن اراده سیاسـی 5 تا 10 

سـال دیگـر افغانسـتان بـه واقـع، بـه چهـارراه اقتصـادی 

آسـیا مبـدل خواهد شـد.

مـردم افغانسـتان باید قـدر این اقدامـات هرچند کوچک 

ولـی نهایـت موثـر را بداننـد. ایـن قلم بـاور دارد کـه مردم 

افغانسـتان مـردم قـدر شـناس و پاسـداری هسـتند، در 

صورتیکـه بـه ماهیـت موضـوع پی برنـد، خـادم و خائین 

را از هـم تفکیـک کننـد، از خادمـان خود در طـول تاریخ 

خواهنـد  پـاس  نیـزی  ایـن  از  پـس  و  کـرده  پاسـداری 

داشـت.  امـا آنچـه در ایـن میان مهم اسـت این اسـت که 

رسـانه های گروهـی در کشـور نیـز مسـئولیت تـام دارنـد 

آگاهـی  شـان  ظرفیت هـای  از  را  افغانسـتان  مـردم  کـه 

دهنـد و بـه جـای خرهـای زرد و نگـران کننـده به چنین 

خرهـا بیـش از پیـش بپردازنـد، تـا بـرای مـردم افق های 

امیـد بـاز شـوند و ایـن باور بـه میـان بیاید که افغانسـتان 

می توانـد بـه تنهایـی از پـس مشـکالت خود بیـرون بیاید 

و در روزگاری نـه چنـدان دور از یـک کشـور کمک گیرنده 

بـه عنـوان عضـو موثـر منطقه و جهـان  عرض وجـود کند.

کمک 154 میلیون دالری
 بانک انکشاف آسیایی برای بهبود برق غرب کشور 

یک کشتارگاه و هفت قصابی به دلیل 
رعایت نکردن نکات بهداشتی در کابل مسدود شدند 

به   رسیدن  تا  خشیک  به  محاط  از    
پروژه کاریابی به ارزش 25 میلیون 

دالر در ننگرهار افتتاح شد

موج دوم کرونا؛

 در شبانه روز گذشته 7 فوتی و 

106 مبتال ثبت شد

آماد گى براى آب گیرى بند 

کامل خان در نیمروز 

 ضیاالحـق امر خیـل والی ننگرهـار می گوید 

 25.6 ارزش  بـه  پـروژه ای  گذشـته  روز  کـه 

میلیـون دالـر بـرای کاریابی در والیـت ننگرهار افتتاح شـد. 

امرخیـل در توییتـی تریـح کـرده اسـت کـه در ایـن پـروژه 

بـرای حـدود 30 هـزار در والیـت ننگرهـار تـن زمینـه کار 

فراهـم می شـود. والـی ننگرهـار در این مورد جزئیـات نداده 

اسـت کـه ایـن پـروژه در کـدام ولسـوالی ها تطبیق می شـود 

و در چـه بخـش هایـی زمینـه کار فراهـم می آیـد.

آقـای امرخیـل از افتتاح دسـرخوان ملـی در والیت ننگرهار 

نیـز خـر داده و گفتـه اسـت کـه بـه ارزش 10 میلیـون دالر 

بـرای 102 هـزار خانـواده در شـهرجالل آباد مـواد خوراکی 

توزیع شـده اسـت.

برخـی از آگاهـان فقـر و بیـکاری را بخشـی از ناامنـی در 

از  تروریسـتی  گروه هـای  آنـان  بـاور  بـه  می داننـد.  کشـور 

رشایـط سـخت فقـر مـردم و بیـکاری نوجوانـان و جوانـان 

بـرای  را  آنـان  ناچیـز،  پـول  بـدل  در  بـرده  سواسـتفاده 

تخریـب کاری و اجـرای برنامه هـای تروریسـتی شـان اجیـر 

می سـازند.

بنابرایـن کاهـش بیـکاری و فقـر عاملـی قدرمتنـدی بـرای 

کاهـش ناامنی هـای تروریسـتی و جنایی اسـت و زمینه سـاز 

ثبـات امنیتـی و اجتاعـی خواهد شـد.

کـرده   اعـالم  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت   :

اسـت که در بیسـت و چهار سـاعت گذشـته، 

7 فـرد مبتـال بـه بیـاری کویـد-19 در نقاط مختلف کشـور 

شـده اند.  شناسـایی  مبتـال  فـرد   106 و  باختنـد  جـان 

ایـن وزارت روز سهشـنبه 23 جـدی بـا نـر گـزارش روزانـه 

از ویـروس کرونـا، نوشـته  مبتالیـان و مـرگ و میـر ناشـی 

اسـت کـه 7 تـن در چهـار والیـت کابـل، هـرات و خوسـت 

باخته انـد.  جـان 

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـار جـان باختـگان بـه 

دوهـزارو 308 تـن رسـیده کـه از متامـی والیت هـای کشـور 

قربانـی  یـک  بـا  نورسـتان  والیـت  اسـت.  گرفتـه  قربانـی 

را در کشـور دارد. تلفـات  کمریـن 

سـاعت   24 در  کـه  اسـت  نوشـته  همچنیـن  وزارت  ایـن 

گذشـته از 1202 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـده کـه 

اعـالم شـده  اسـت.  مثبـت  تـن  نتیجـه 106 

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه تاکنـون 53 هـزار 

و 690 تـن بـه ویـروس کرونـا مبتـال شـده اند کـه 44 هـزارو 

608 تـن آنـان بهبـود یافته اند. حـدود 9 هزار تـن همچنان 

بـا ایـن ویـروس مصاب هسـتند.

فـرد  هـزار   217 بیـش  از  تاکنـون  عامـه  صحـت  وزارت 

مشـکوک بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفتـه اسـت. پیـش از 

ایـن گفتـه شـده بـود که هـر کیـت ازمایـش حـدود 30 دالر 

اسـت و هـر ازمایـش نزدیک به سـه هزار افغانی بـرای وزارت 

صحـت عامـه هزینـه بـر مـی دارد.

وزارت صحـت عامـه هفته گذشـته گفته بود کـه آمار واقعات 

و تلفـات کاهـش یافته اسـت اما اگر توجه نشـود، موج سـوم 

کرونـا نیز دوباره دامن گیر کشـور می شـود.

وزارت صحـت عامـه پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه تـا اواسـط 

خواهـد  کشـور  بـه  کرونـا  واکسـین  میـالدی  جـاری  سـال 

رسـید. ایـن وزارت گفتـه در مرحلـه اول افـرادی که در خطر 

هسـتند، واکسـین خواهنـد شـد.

مـوج دوم ویـروس کرونـا سـه مـاه پیـش رشوع شـد و وزارت 

صحـت عامـه برای جلوگیری از شـیوع دوبـاره ویروس کرونا، 

اقـدام به مسـدود کـردن تاالرهای عروسـی کرد. ایـن وزارت 

گفتـه بـود کـه یکـی از عوامـل انتشـار ویـروس، تجمـع در 

تاالرهاست.

مکتب هـای  کابینـه،  تصمیـم  بـه  و  اقـدام  ایـن  دنبـال  بـه 

و  )خصوصـی  دانشـگاه ها  متامـی  و  خصوصـی  و  دولتـی 

شـدند. مسـدود  نیـز  دولتـی( 

جـاری  سـال  اوایـل  کرونـا  ویـروس  بـه  مبتـال  فـرد  اولیـن 

خورشـیدی در والیـت هرات شناسـایی شـد. ایـن ویروس با 

رسعتـی بـاال بـه متامـی کشـور رسایـت کـرد.

بـراى  آماد گـى  از  امـور آب،  تنظیـم  اداره مـى   مقام هـاى 

آب گیـرى بنـد کال خـان در والیـت نیمروز خـر می دهند.

رسـمى  صفحـه  در  اداره،  ایـن  رییـس  تـکل،  خان محمـد 

تکمیـل  بـراى  قـدم«  »دو  کـه  اسـت  نگاشـته  فیس بوکـش 

اسـت. مانـده  باقـى  کال خـان  بنـد  شـدن 

و  آب گیـرى  رونـد  شـاهد  نزدیـک  آینـده  در  او،  گفتـه  بـه 

ذخیره سـازى آب در بنـد کال خـان خواهیـم بـود و آرزوى 

دیرینـه مـردم، عمـى خواهـد شـد.

رییـس جمهـور غنـى ماه اسـد امسـال در سـفری بـه والیت 

نیمـروز و بازدیـد از بنـد کال خـان، وعده داد کـه آب گیرى 

ایـن بنـد در مـاه قـوس آغاز مى شـود.

در هنـگام سـفر رییـس جمهور بـه نیمروز، صدیـق صدیقی، 

کـه  بـود  گفتـه  توییتـی  در  ریاسـت جمهـوری،  سـخنگوی 

کار  بنـد،  ایـن  سـاخت  دسـت اندرکاران  گفته هـای  طبـق 

سـاخت آن حـدود ۸۰ درصـد پیش رفت داشـته و قرار اسـت 

تـا چهـار مـاه دیگـر بـه بهره بـرداری سـپرده شـود.

سـاخت فاز سـوم بند کال خان در سـال ۱۳۹۶ آغاز شـد. 

هزینـه سـاخت ایـن بند ۷۸ میلیون دالر اعالم شـده اسـت.

رونـد طراحـى و سـاخت ایـن پـروژه حـدود ۵۱ سـال پیـش 

در سـال ۱۳۴۵ آغـاز شـد، امـا بنـد کال خـان تاکنـون بـه 

دالیلـی گوناگـون تکمیـل نشـده اسـت. 

 سید امین بهراد

ن نستا فغا ا
آسیا اقتصاید  راه  چهار 


