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ترکیه مانع از بازرسی یک کشتی مشکوک توسط سربازان 
آلمان شد 

نخست وزیر اسرائیل؛ در سفری مخفیانه به عربستان با بن سلمان 
و پومپئو دیدار کرده است 

عملیـات  راسـتای  در  آلمـان  سـربازان   
قاچـاق  بـا  مقابلـه  بـرای  اروپـا  اتحادیـه 
سـاح بـه لیبـی، قصـد بازرسـی محمولـه 
یـک کشـتی را داشـتند. ترکیـه مانـع از 
سـربازان  شـد.  کشـتی  ایـن  از  بازرسـی 
آلمانـی ناگزیـر کشـتی را تـرک کردنـد و 

مانـد.... نیمه تمـام  بازرسـی 

 رسـانه های اسـرائیلی گـزارش داده انـد کـه 
بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیـر اسـرائیل، 
بـه  »مخفیانـه«  سـفری  در  یکشـنبه  روز 
ایـن  اسـت.  رفتـه  سـعودی  عربسـتان 
گزارش هـا می گویـد آقـای نتانیاهـو در ایـن 

سـفر بـا محمـد بـن سـلمان، ...
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مشروط سازی کمک ها در 
جنیوا؛ آری یانه؟ 

صلح؛ یکی از سه محور اصلی 
بحث در کنفرانس جنیوا 

امید به جذب کمک های بین 
المللی در روزهای پایانی بودجه 

 دیـروز کنفرانـس جنیوا با مباحث حاشـیه ای آغاز شـد 
و امـروز نشسـت اصلـی دونرهای بین المللی افغانسـتان 
برگـزار می شـود و نزدیـک به 70 کشـور و 30 نهاد بین 
المللـی میـزان تعهـدات مالی خـود را برای چهار سـال 
آینـده اعـان می کننـد. ایـن کمک هـا غیـر از مصـارف 

بخـش نظامی و عمدتا مسـایل انکشـافی ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 در شـال آملـان، جایـی در نزدیکـی دریـای رشق، 

شـهر تجارتـی قدیمی لوِبـک موقعیـت دارد. از اواخر 

قـرن هژدهـم در آنجـا خانـواده ی تجـارت پیشـه ای 

زندگـی می کـرد که با هوشـیاری، اسـتعداد و مهارت 

در تجـارت، بـه دارایـی و موقعیـت اجتاعـی عالـی 

دسـت یافتـه بودنـد. آنها در روبروی کلیسـای سـنت 

بـا  ماریـن در خانـه ای بزرگـی زندگـی می کردنـد و 

کشـتی های بـادی شـان کـه بـا ...

سـنجی دت هرنپیشـه ی معـروف سـینای هنـد کـه 

بـرای بسـیاری از افغان هـا چهـره ی آشناسـت، ایـن 

بازنشسـته ی  توربـاز نقـش یـک داکـر  بـار در فلـم 

نظامـی را بـازی کرده اسـت کـه تـاش دارد کودکان 

افغـان در کمـپ مهاجـران را بـه کرکت تشـویق کند. 

او در فلـم پانـی پـت نقـش احمدشـاه ...

»بودنبروک ها - زوال 
یک خاندان«

فلم جدید سنجی دت 
با موضوع افغانستان از 

نتفلیکس پخش می شود

اولین روز نشست جنیوا؛

  غنی: صلح افغانستان نیازمند 
اجماع منطقه ای است



 

 امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت 

دوسـیه  کـه  کـه  می گویـد  جمهـور 

حملـه بـر دانشـگاه کابـل هفتـه آینـده بـه محکمـه 

سـپرده می شـود. وی مـی افزاید:»مـن متـام پرونـده 

یـا دوسـیه را  بـدون هیـچ سانسـور در خدمـت مـردم 

قـرار خواهـم داد.«

معـاون رئیـس جمهـور دوشـنبه 3 قـوس در گـزارش 

شـش و نیم اعـام کرده اسـت که امروز جلسـه میثاق 

امنیتـی بـا ده والیـت برگـزار می شـود. وی افـزوده 

کـه پولیـس کابل دیـروز دسـتاوردهای چشـم گیر در 

قسـمت دسـتگیری دزد هـا، پیـدا کـردن موترهـای 

دزدیـده شـده و جلوگیـری از دزدی و رسقت داشـت. 

شـهرکابل  گذشـته  سـاعت   24 در  زمـان  عیـن  در 

گـواه رسقـت دو موتـر و ماین هـای مقناطیسـی نیـز 

بـوده اسـت. در گـزارش آمـده اسـت:»بخش هایی از 

منطقـه ای ارغنـدی کـه ملتهـب شـده بـود بـا توجـه 

خـاص متـام نهادهـای ما]امنیتـی[ تصفیـه گردیـد. 

برایـم گـزارش داده شـد کـه حـد اقـل چهـارده مبـب 

بـزرگ کـه هریـک می توانسـت فاجعـه ای را در شـهر 

کابـل ایجـاد منایـد کشـف و خنثـا گردیـد. در عیـن 

حـال امنیت ملی در بیسـت و چهار سـاعت گذشـته 

هفـت دسـتگیری مهـم داشـتند کـه فـردا برای شـا 

افـراد دسـتگیر شـده را معرفـی خواهیـم منـود. اینها 

 

دوم  دور  مناینـدگان  مجلـس 

نامـزد  بـه  اعتـاد  رای  رونـد 

دوشـنبه  روز  را  عمومـی  ریاسـت های  و  وزیـران 

کـرد.  آغـاز  قـوس  سـوم 

در ایـن جلسـه محمـد طاهـر زهیـر، نامـزد وزارت 

نامـزد  رساج،  ضیـا  احمـد  فرهنـگ؛  اطاعـات 

الحـق  انـور  ملـی؛  امنیـت  عمومـی  ریاسـت 

احـدی، نامـزد وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری 

برنامه هـای شـان را برای مناینـدگان ارایه کردند.

آقـای زهیـر در چشـم انـداز پنـج سـاله خـود بـه 

توسـعه صنعـت گردشـگری، توجه بـه میراث های 

فرهنگـی، تاریخ، تقویت آزادی بیـان و درآمدزایی 

وزارت اشـاره کـرد.

آقـای زهیـر گفـت: »افغانسـتان عزیـز بـه عنـوان 

اولین روز نشست جنیوا؛ غنی:
 صلح افغانستان نیازمند اجماع منطقه ای است
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از صفحه1

کنفرانـس جنیـوا 2020 برای  

توسـعه افغانسـتان بـا حضـور 

بـا  مقام هـای 70 کشـور و 30 نهـاد بین املللـی 

میزبانی افغانسـتان، فناند و سـازمان ملل متحد 

روز دوشـنبه سـوم قـوس در جنیوا- سـویس برگزار 

. شـد

محمـد ارشف غنـی رئیس جمهور کشـور از طریق 

ویدیـو کنفرانـس صحبـت کـرد و گفـت کـه بـرای 

اجـاع  بـه  نیـاز  افغانسـتان  در  صلـح  برقـراری 

اسـت.  منطقـه ای 

و گـروه  بیـن هیـات حکومـت  گفتگوهـای صلـح 

طالبـان بـا گذشـت حـدود دو مـاه، بـه بن بسـت 

خـورده اسـت و تاکنـون رایزنی هـای انجـام شـده، 

نتوانسـته گـره ایـن مشـکل را بگشـاید.

خارجـه  امـور  وزیـر  پمپیـو  مایـک  پیـش  روز  دو 

ایـاالت متحـده امریـکا بـا مناینـدگان حکومـت و 

گـروه طالبـان در قطـر گفتگـو کـرد و دو طـرف را 

تشـویق بـه صلـح کـرد.

نشسـت رسـمی حاشـیه ای روز اول در نخسـت بـا 

موضـوع »آوردن صلـح پایـدار« آغـاز شـد. ریاسـت 

ایـن بخش را آقـای امتر و یانزلینارچیچ، کمیشـر 

بـه عهـده  بحـران  مدیریـت  بـرای  اروپـا  اتحادیـه 

داشـتند.

در ایـن بخـش روال غنـی، بانوی اول کشـور، سـید 

سـعادت منصور نـادری، وزیر دولـت در امور صلح 

و میشـل باچلیـت، کمیشـر ارشـد سـازمان ملـل 

بـرای حقـوق بـر سـخرانی کردنـد و بـر اهمیت 

صلـح و ارتبـاط آن بـا حقـوق بـر در افغانسـتان 

زدند. حـرف 

هیـأت  رئیـس  اسـتانکزی،  معصـوم  محمـد 

مذاکره کننـده صلـح بـا اشـاره هایی بـه رونـد صلح 

و اهمیـت حقـوق بـر و حقـوق زنـان بحـث پنـل 

در ایـن مـورد را آغـاز کـرد. آقـای سـتانکزی افـزود 

 

کارتون روز

محمد هدایت 

 دیـروز کنفرانـس جنیـوا بـا مباحـث حاشـیه ای آغـاز شـد و امـروز 

نشسـت اصلـی دونرهـای بیـن املللـی افغانسـتان برگزار می شـود 

و نزدیـک بـه 70 کشـور و 30 نهـاد بیـن املللـی میـزان تعهـدات 

ایـن  می کننـد.  اعـان  آینـده  سـال  چهـار  بـرای  را  خـود  مالـی 

کمک هـا غیـر از مصـارف بخش نظامی و عمدتا مسـایل انکشـافی 

را در بـر می گیـرد. در ایـن میـان در سـال جـاری جامعـه جهانـی 

 10 توسـعه،  زمینـه  در  افغانسـتان  کننـده  حایـت  کشـورهای  و 

رشط را بـرای تـداوم کمک هـای شـان مطـرح کـرده انـد. اکنـون 

پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه آیـا ایـن رشوط به نفـع افغانسـتان 

اسـت یـا بـر رضر آن. بـه عبـارت دیگـر آیا مـروط سـازی کمک ها 

افغانسـتان را محـدود مـی سـازد یا رونـد مرصف کمک ها را شـفاف 

و قانومننـد مـی کنـد؟ 

بـه طـور خاصـه در پاسـخ ایـن پرسـش بایـد گفـت کـه هرگونـه 

مـروط  سـازی و وضـع محدودیـت بـرای نهادهـای مرصف کننـده 

و  کشـور  نفـع  بـه  افغانسـتان  دولـت  و  املللـی  بیـن  کمک هـای 

زمینه سـاز بهبود وضعیت معیشـت مردم و در نهایت سـبب کاهش 

فسـاد خواهـد شـد. 

میلیاردهـا  گذشـته  سـال های  در  می دانیـم  کـه  هان گونـه 

دالـر کمـک جامعـه جهانـی بـرای افغانسـتان رسازیـر شـد، ولـی 

متاسـفانه بایـد اذعـان کنیـم کـه این کمک هـا هرگز موثریـت قابل 

انتظـار نداشـته اسـت و فسـاد هم چنـان در حال رشـد بوده اسـت، 

تـا جایـی کـه افغانسـتان در سـال های گذشـته همـواره در صـدر 

جـدول کشـورهای فاسـد قـرار داشـته اسـت. ایـن وضعیـت سـبب 

شـده اسـت کـه بسـیاری از کشـورهای کمک کننـده حرفـی بـرای 

مـردم  زیـرا  باشـند.  نداشـته  خویـش  کشـورهای  عمومـی  افـکار 

دنیـا احسـاس می کننـد کـه دولت هـای شـان مالیـات شـان را در 

کشـوری مـرصف می کننـد که غـرق در فسـاد و تباهی اسـت و این 

کمک هـای سـخاومتندانه هیـچ تاثیـری در وضعیـت زندگـی مـردم 

نهایـت چنیـن  در  اسـت.  نداشـته  افغانسـتان  در  فقـر  کاهـش  و 

تصـوری کـه البتـه خالـی از حقیقـت هـم نیسـت سـبب عصبانیـت 

شـهروندان کشـورهای حایـت کننـده شـده اسـت. 

نابسـامان  قـدری  بـه  افغانسـتان  در  وضعیـت  دیگـر  سـوی  از 

گذشـته  سـال های  در  متاسـفانه  کـه  اسـت  بـوده  شـکننده  و 

پاسـخگویی مناسـب بـه ابهامـات مطرح شـده داده نشـده اسـت و 

در بسـیاری از موارد اساسـا پاسـخی هم وجود نداشـته اسـت. زیرا 

گـراف فقـر، ناامنـی، بیـکاری و در نهایت فسـاد به قدری گسـرده 

بـوده اسـت کـه هیـچ بخشـی از آن پنهـان شـدنی نبـوده اسـت و 

هیـچ بخشـی نیـز التیـام نیافته اسـت. با متـام تاش های وسـیعی 

کـه در طـی پنـج سـال اخیـر صـورت گرفتـه اسـت و دولـت مدعـی 

اسـت کـه نزدیـک بـه 96درصـد مکلفیت هـا و تعهـدات خـود را در 

قبـال خواسـت های جامعـه جهانـی انجـام داده اسـت؛ امـا به نظر 

می رسـد کـه واقعیـت بـا ایـن آمـار بسـیار متفاوت اسـت و مـا هنوز 

جایـگاه خـود را در قسـمت های نخسـت جـدول کشـورهای فاسـد 

هم چنـان حفـظ کـرده ایـم. امنیـت بدتـر شـده و بیـکاری رشـده 

کـرده اسـت و در مجمـوع فقر بسـیار فراگیر شـده اسـت. همه این 

شـاخص ها نشـان می  دهـد کـه افغانسـتان، گذشـته از هـر عامل و 

دلیلـی کـه وجـود دارد، هم چنـان در حـال عقب گـرد بـوده اسـت و 

وضعیـت زندگـی مـردم بسـیار بدتـر از گذشـته شـده اسـت. 

بنابرایـن در مجمـوع وضع هر گونـه رشط و محدودیت برای مرصف 

کمک هـای جهانـی افغانسـتان را کمـک می کنـد که در سـال های 

آینـده پاسـخ های عینـی و قابـل قبول بـرای جامعه جهانی داشـته 

باشـد و هم چنیـن ایـن مـروط سـازی کمـک می کنـد تـا میـزان 

فسـاد در کشـور کاهـش یابـد و کمک هـای جامعـه جهانـی به طور 

عادالنـه بـرای همـه مردم افغانسـتان توزیـع گـردد و در نهایت این 

کـه ایـن کمک هـا موثـر واقـع شـود و مـا دیگـر شـاهد بدتـر شـدن 

وضعیـت زندگی مردم نباشـیم. 

مواردی چون »حفظ دسـتاوردهای نوزده سـال گذشـته«، »استقرار 

حاکمیـت  دموکراسـی،  بـه  دوامـدار  »تعهـد  فراگیـر«،  آتش بـس 

قانـون و حقـوق بـر«، »تعهـد بـه مذاکـرات صلـح و تطبیـق مفـاد 

بـه تعهـدات  بـا فسـاد«، »احـرام  آن«، »مبـارزه معنـادار و عینـی 

بین املللـی و نهادهـای دولتـی افغانسـتان«، »پیـروی از اهـداف 

توسـعه پایـدار ملـل متحد«، »جلوگیری از اسـتفاده تروریسـت ها از 

خـاک افغانسـتان علیه سـایر ملـل«، »ادامـه چارچوب پاسـخگویی 

»تسـهیل  و  جهانـی«  جامعـه  و  افغانسـتان  دولـت  میـان  متقابـل 

و  موانـع  رفـع  جملـه  از  بردوسـتانه  و  توسـعه ای  فعالیت هـای 

مجمـوع  کمک رسـانی«  فعالیت هـای  راه  از  غیرقانونـی  مالیـات 

رشوط ده گانـه جامعـه جهانـی بـرای تـداوم کمک هـا بـرای توسـعه 

افغانسـتان ذکـر شـده اسـت. 

بـدون شـک هـر یـک از مـوارد ده گانـه فـوق ممکـن اسـت دولـت 

ولـی  بسـازد  محـدود  را  مرصف کننـده  نهادهـای  و  افغانسـتان 

آینـده کشـور و بـه نفـع تـداوم پیرفت هـای  در نهایـت بـه نفـع 

افغانسـتان اسـت. در ایـن رشوط مـواردی آمده اسـت کـه واقعا هم 

بـه نفـع دولـت افغانسـتان و هـم بـه نفـع مـردم افغانسـتان اسـت. 

زیـرا مـا در رشایطـی قـرار داریـم کـه گـروه طالبـان در رونـد صلـح 

هم چنـان بـر مخالفـت بـا ایـن رشوط پـای می فشـارند و بـه لحـاظ 

سـاختار فکـری و عملـی مخالـف بسـیاری از مـوارد فوق اسـت. در 

واقـع هـر یک از موارد فوق هان چیزهایی هسـتند که افغانسـتان 

بایـد بـه دنبـال تحقـق آن هـا باشـد و هـر چیـزی کـه مـوارد فـوق را 

خدشـه دار بسـازد بایـد دولـت افغانسـتان بـا آن مخالفـت کند و آن 

را مخالـف ماموریـت اصلـی خـود بدانـد. 

بنابرایـن مـروط سـازی کمک هـا نـه تنهـا بـد نیسـت؛ بلکـه بایـد 

از آن هـا اسـتقبال گـردد و دولـت افغانسـتان متعهـد گـردد که اگر 

نتوانـد شـاخص های مـورد نظـر حایـت کننده هـا و رشوط فـوق را 

بـرآورده سـازد از کمک هـا محـروم گـردد. چـون اگـر کمک هـا بـه 

بهبـود وضعیـت نینجامـد و سـبب توسـعه افغانسـتان نشـود، بهـر 

آن اسـت کـه اصـا صـورت نگیـرد. تـا هـم دولـت افغانسـتان در 

نـزد جامعـه جهانـی خجـل منانـد و هـم کشـورهای حایت کننـده 

حرفـی بـرای مردمـان خویش کـه مالیه می پردازند داشـته باشـند. 

سرمقاله

مشروط سازی کمک ها در 
جنیوا؛ آری یانه؟ 

افغــان مېرمنــو د تېــرو کلونــو الســته راوړنــې خونــدي وي 

او د ســولې بهیــر کــې بايــد رغنــده ونــډه ورکــړل يش.

د روال غنــي پــه وینــا، هغــه ســوله چــې د افغــان مېرمنــو 

ــې  ــه تلپات ــه وي هغ ــوي ن ــن ش ــې تضمی ــه ک ــوق پ حق

ــدای. ــه يش کې ــوله ن س

ــوا  ــوا جنی ــه خ ــې ل ــې ټولن ــه اړه د نړیوال ــتان پ د افغانس

کنفرانــس کــې د افغانســتان مرکچــي پــاوي مــر 

معصــوم ســتانکزي هــم وویــل چــې د طالــب بندیانــو لــه 

خاصېــدو رسه بیــا هــم تاوتریخوالــی نــه دی کــم شــوی.

هغــه وویــل چــې د هلمنــد والیــت په ګــډون د افغانســتان 

پــه یــو شــمېر نــورو ســیمو کــې هــم د طالبانــو لــه خــوا 

تاوتریخوالــی زیــات شــوی او یــو شــمېر افغانــان د قرباين 

کېــدو ترڅنــګ کــډوال شــوي هــم دي.

معصــوم ســتانکزي همدارنګــه زیاتــه کــړه چــې اوس 

مهــال لــه طالبانــو رسه د ســولې خــرې لــه ســتونزو څخه 

ــه افغانســتان  ــه یــې وښــوده چــې پ ډکــې دي، خــو هیل

ــاره الرې شــته دي. ــدو لپ کــې د ســولې ټینګې

ــعادت  ــید س ــر س ــت وزی ــې د دول ــارو ک ــه چ ــولې پ د س

منصــور نــادري هــم پــه نننــۍ ناســته کــې وویــل، 

ــته  ــو الس ــرو کلون ــې د تې ــر ک ــولې بهی ــتان د س افغانس

راوړنــو د ســاتنې پــه موخــه د نړیوالــې ټولنــې ماتــړ تــه 

ــري. ــا ل اړتی

ــړ کــوي  ــان د هغــې ســولې مات هغــه وویــل، چــې افغان

کومــه چــې پــه افغانســتان جګــړه پــای تــه ورســوي.

ــړۍ د  ــې د ن ــس ک ــه کنفران ــه دغ ــې پ ــې ده چ د يادون

شــاوخوا اویــا هېوادونــو او نړیوالــو مرســتندویو ســازمانونو 

ــن  ــه اناي ــه پ ــه امل ــروس ل ــا وي ــو او اســتازو د کرون وزیران

ــړى دى. ــډون ک ډول ګ

ــې  ــتان ک ــه افغانس ــال پ ــې اوس مه ــړه چ ــه ک ــوړي زیات نوم

ــه  ــولې ل ــې د س ــا ي ــه وین ــې پ ــوی چ ــات ش ــی زی تاوتریخوال

ــوى واى. ــم ش ــی ک ــد تاوتریخوال ــه بای ــم مهال ــرو رسه ه خ

ــې  ــې ټولن ــل چــې ترهګــري د افغانســتان او نړیوال امتــر ووی

ــاره ګــډ خطــر دی او ټینــګار یــې وکــړ چــې افغانســتان د  لپ

څلــورو لســیزو جګــړې پــای تــه رســولو تــه ژمــن دی او ســوله د 

افغانســتان، ســیمې او نــړۍ لپــاره پــه ګټــه ده.

ــه  ــم پ ــي ه ــې روال غن ــړۍ مېرمن ــتان لوم ــه راز د افغانس دغ

یــاده غونــډه کــې پــه افغانســتان کــې د تاوتریخــوايل پرکمېدو 

ټینــګار وکــړ.

نومــوړې زیاتــه کــړه چــې د افغــان ســولې بهیــر کــې بایــد د 

ــان  ــې افغ ــي چ ــر واي ــارو وزي ــو چ ــتان د بهرني  د افغانس

ــان  ــب بندی ــه طال ــه زرګون ــق پرت ــوم تواف ــه ک ــت ل حکوم

ازاد کــړل، خــو بيــا هــم تاتريخــواىل د کــم پرځــاى ډېــر 

شــوى دى.

ــه درېيمــه د  ــن د لينــدۍ پ ــې ن نومــوړي دغــه څرګندون

افغانســتان پــه اړه د جينــوا د مرســتو او همکاريــو پــه جوړ 

شــوي دوه ورځنــي کنفرانــس کــې وکــړې.

د افغانســتان د بهرنيــو چــارو وزيــر محمــد حنیــف امتــر 

وويــل چــې افغــان حکومــت لــه کــوم توافــق پرتــه زرګونــه 

طالــب بندیــان ازاد کــړل، خــو بيــا هــم تاتريخــواىل د کــم 

پرځــاى ډېــر شــوى دى.

 امتر: د سولې خربو له پيل رسه سم افغانستان کې تاوتريخواىل ډېر شوى

کـه مذاکـرات صلـح بـا طالبـان در دوحـه در حال 

حـارض بـا مشـکات زیـادی مواجـه اسـت.

او عـاوه کـرد کـه دسـتاورهای حـدود ۲۰ سـال 

در جریـان  بایـد  بـر  ویـژه حقـوق  بـه  گذشـته، 

گفتگوهـای صلـح بـا گـروه طالبـان حفـظ شـود.

در ایـن نشسـت محمـد حنیـف امتر، وزیـر خارجۀ 

هـزاران  رهایـی  وجـود  بـا  کـه  گفـت  نیـز  کشـور 

زندانـی طالبـان از بنـد حکومـت، این گـروه هنوز 

هـم خشـونت ها را کاهـش نـه بلکـه افزایـش داده 

است.

بـرای  جـدی  خطـر  یـک  را  تروریـزم  امتـر  آقـای 

کشـور و جامعـه جهانـی دانسـته و تاکیـد کـرد که 

بـه  دادن  پایـان  تـاش  در  افغانسـتان  حکومـت 

جنـگ ۴۰ سـاله در ایـن کشـور اسـت.

ایـن  دیگـر  بحـث  موضـوع  زنـان  حقـوق  حفـظ 

بخـش از نشسـت بـه »حفاظـت و تقویـت حقـوق 

داشـت. اختصـاص  زنـان«  مشـارکت  و  بـر 

بـر  حقـوق  کمیسـیون  رئیـس  اکـر،  شـهرزاد 

کوفـی،  فوزیـه  و  رسابـی  حبیبـه  افغانسـتان، 

اعضـای هیـأت مذاکره کننـده دولـت افغانسـتان، 

مـاری اکرمـی، رئیـس شـبکه زنـان افغانسـتان و 

حسـینه صافـی، وزیـر امور زنان کشـور سـخرانی  

بـر اهمیـت مشـارکت زنـان و  نیـز  آنهـا  و  کردنـد 

حفاظـت از حقـوق زنـان و مبارزه با خشـونت علیه 

نخسـت  بانـوی  غنـی،  روال  کردنـد.  تاکیـد  زنـان 

کشـور که از سـخرانان دیگـر ایـن کنفرانس بود، 

بـر حفـظ دسـت آورد های زنـان تاکید کرد؛ دسـت 

آورد هـای کـه در حـدود دو دهـٔه گذشـته کسـب 

شـده اسـت.

خانـم غنـی همچنـان گفـت کـه در گفتگوهـای 

طالبـان،  و  افغانسـتان  حکومـت  میـان  صلـح 

گذشـته  دهـۀ  دو  حـدود  در  زنـان  دسـتاوردهای 

بایـد حفـظ شـوند و در ایـن رونـد بـه زنـان سـهم 

طالـب و طالبـان داعشـی انـد.«

در یکـی دو سـال اخیـر شـهرهای بـزرگ افغانسـتان 

و  کوچـه ای  پـس  رسقت هـای  ملتهـب  شـدت  بـه 

راس  در  کابـل  انـد.  بـوده  جنایـی  جرایـم  افزایـش 

جـدول قرار داشـته اسـت. معـاون رئیس جمهور خود 

معـرف اسـت کـه رضایـت مـردم از تطبیـق میثـاق 

امنیتـی کامـل نشـده اسـت. بیـش از یک ماه اسـت 

اسـت،  متمرکـز  شـهرکابل  در  امنیتـی  میثـاق  کـه 

درایـن شـهر نیـز رضایـت مـردم از تطبیق ایـن برنامه 

امنیتـی در نوسـان بـوده اسـت، امـا در عیـن حـال 

میثـاق امنیتـی و جلسـات شـش ونیم تنهـا مایه امید 

بـا  و  پرشـکوه  متدنـی  گذشـته  دارای  کشـور 

باسـتانی  میـراث  غنـی  منابـع  دارای  عظمـت 

اسـت. خطـا نیسـت کـه بگوییـم افغانسـتان یـک 

موزیـم بـزرگ اسـت کـه هـر دره و منطقـه ی آن 

میـراث بـاارزش انسـانی و تاریخـی مـا را در خـود 

اسـت.« داده  جـای 

او افـزود، چهـار دهه جنـگ و هرج ومرج سیاسـی 

رضبـه ی سـنگینی بـر پیکر نیم جـان فرهنگ این 

کشـور وارد آورد. میـراث باسـتانی مـا غـارت شـد. 

مجامـع ادبـی و هـری فـرو پاشـید و هرمنـدان 

و فرهنگیـان و نویسـندگان یـا در شـار فهرسـت 

طوالنـی قربانیـان جنـگ قـرار گرفتنـد و یـا وطن 

شـان را بـا درد و انـدوه تـرک کردنـد.

آقـای زهیـر تاکیـد کـرد کـه برخـاف زخم هایـی 

بهـره می گیرنـد و مبـارزه با ایـن گروه هـا در آینده 

پیچیده تـر خواهـد شـد.

او همچنین با اشـاره به پناهگاه های تروریسـتان، 

گفـت کـه یکـی از پیچیدگی های جنـگ کنونی، 

پنـاه دادن بـه تروریسـتان اسـت، پایگاه های امن 

و  راولپنـدی  آنهـا در شـهرهای کویتـه، پیشـاور، 

کراچـی مصـداق این ادعا اسـت.

رسپرسـت ریاسـت امنیـت ملی افغانسـتان تاکید 

کـرد کـه اگـر طالبـان پایگاه هـا و مراکـز امـن در 

کراچـی، پشـاور و کویتـه منی داشـتند، در ایـن 

مـدت از بیـن می رفتنـد.

او گفـت: »اطاعاتـی کـه ما داریم هیچ نشـانه ای 

وجـود نـدارد که کشـورهای که در داخـل مداخله 

می کننـد، پالیسـی ها خـود را تغییر داده باشـند. 

اینهـا از همیـن روال و مشـکاتی کـه هسـت، بـه 

همیـن شـکل حایـت می کنند«.

انوارالحـق احـدی نامـزد وزارت زراعـت، آبیـاری و 

مالـداری نیـز برنامه هـای پنـج سـال آینـده خـود 

را ارایـه کـرد و گفـت کـه بـا توجـه بـه همـه گیری 

اقتصـاد  بـه  ویـروس کرونـا و رضبه هـای مهلـک 

کشـور، ایـن وزارت در نظر دارد چهـار ذخیره خانه 

غلـه را بسـازد.

آقـای احـدی افـزود کـه ایـن ذخیره خانه هـا 17 

زابـل،  والیت هـای  در  و  دارد  تـن ظرفیـت  هـزار 

فـراه، خوسـت و جوزجـان سـاخته خواهـد شـد.

او همچنیـن گفـت کـه در کشـور بعـد از گنـدم، 

برنـج بیشـرین مـرصف را در کشـور دارد کـه در 

پنـج سـال اینده در قسـمت خودکفایـی در تولید 

برنـج تـاش خواهد شـد.

نامـزد وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری گفت که 

در حـال حـارض حـدود 560 هـزار تـن مـرصف 

شـود. داده  بیشـر 

خانـم غنـی ضمـن تاکیـد بـر سـهم بیشـر زنـان 

گفـت صلحـی بـدون ضانـت پاسـداری حقـوق 

زنـان افغـان، صلـح پایـدار نخواهـد بـود.

در ایـن حال، میشـل بشـلت، کمیشـر عالی ملل 

متحـد در امـور حقوق بـر نیز خواهان مشـارکت 

معنـادار زنان افغان در روند صلح افغانسـتان شـد 

و بـر حایـت از حقوق آنـان تاکید کرد.

در  صلـح  برقـراری  کـه  افـزود  بشـلت  خانـم 

افغانسـتان خواسـت همـه اسـت و در ایـن رونـد 

قربانیـان جنـگ حفـظ  و  اقلیت هـا  بایـد حقـوق 

شـود.

کنفرانـس دو روزٔه ژنیـو برای افغانسـتان تحت نام 

»صلـح، رفـاه و خـود کفایـی« برگـزار شـده و قـرار 

اسـت امـروز )سه شـنبه 4 قـوس(، محمـد ارشف 

غنـی، رییـس جمهـور کشـور و انتونیـو گویـرش، 

سـخرانی  نیـز  متحـد  ملـل  سـازمان  رسمنشـی 

. کنند

مـردم اسـت. آغـاز ایـن برنامـه در چنـد شـهر بـزرگ 

دیگـر کشـور، می تواند قدمـی جدید باشـد. چنانچه 

کـه  بـود  آمـده  قبـل  روزهـای  شـش ونیم  درگـزارش 

اکرثیـت دزدان پایتخـت بعـد از آغـاز تطبیـق جلسـه 

شـش ونیم بـه والیت ها گریخته اند. اشـراک سـازی 

دیتـای متهـان جرایـم جنایـی بـا سـایر والیت هـا و 

اقدامـات جـدی نهادهـای امنیتـی در آن والیت هـا 

می توانـد گـراف موفقیـت این برنامـه ها را بـاال برد. 

آقـای صالـح در گـزارش عاوه کرده اسـت کـه تعداد 

شـامل  را  دولتـی  منسـوبان  شـده گان  دسـتگیر  از 

می شـوند کـه در سـطوح مختلـف قـرار داشـتند. 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت که از پرتـاب 4 راکت 

بـر شـهر کابـل و دو انفجار در ولسـوالی پغـان این والیت 

جلوگیری شـده است.

راکـت  فیـر   ۴ اسـت:»  آمـده  وزارت  ایـن  قـوس   3 دوشـنبه  خرنامـه  در 

»BM1« کـه توسـط طالبان در سـاحه قلعـه قاضی ولسـوالی پغان والیت 

کابـل بـه هـدف پرتـاب باالی شـهر کابـل جابجـا وعیـار گردیده بود، شـب 

گذشـته در نتیجـه عملیـات مشـرک نیروهـای فرقـه ۱۱۱ کابـل کشـف و 

به دسـت آمـد، کـه در نتیجـه از حمـات مرگبـار راکتـی بـاالی شـهرکابل 

جلوگیـری گردیـد.«

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه دو حلقـه مایـن که توسـط طالبـان در 

مسـیر راه رفـت و آمـد مـردم در مربوطـات حاتم خیل و کوه باتور  ولسـوالی 

پغـان والیـت کابـل جابه جـا گردیـده بـود، توسـط نیروهـای فرقـه ۱۱۱ 

کابـل کشـف و انفجـار داده شـد و جـان ده هـا تـن نجـات یافت.

همچنـان در خـر نامـه  دیگـری وزارت دفاع ملی اعام کرده اسـت که ما 

جمعـه گل فرزنـد مانرصالدیـن توسـط نیروهـای کاندو دسـتگیر شـد. او 

در اکـرث حمـات تروریسـتی کـه ولسـوالی زرغون پشـتون انجام شـده اند 

دست داشـته است. 

مـا  کـه  اسـت  شـده  عـاوه  وزارت  ایـن  قـوس   3 دوشـنبه  خرنامـه  در 

ولسـوالی  بـاالی  را  مجـدد  حمـات  کـه  داشـت  پـان  اخیـرا  جمعـه گل 

پشـتون زرغـون راه انـدازی کنـد. در خرنامـه از ما جمعه گل بـه قمندان 

ظـامل و کلیـدی طالبـان نـام بـرده شـده اسـت.

کـه  نابه سـامانی هایی  و  خورده ایـم  کـه 

نهادهـای  مطبوعـات،  دوبـاره ی  تولـد  دیده ایـم، 

برخـی  و  هـری  و  ادبـی  انجمن هـای  و  فکـری 

می توانیـم  را  دیگـر  اهمیتـی  بـا  دسـت آوردهای 

بـه عنـوان نقطه هـای امیدبخـش و روشـن کشـور 

نشـان دهیم. دهـه  دو  ایـن  در  خـود 

نامـزد وزارت اطاعـات و فرهنـگ افـزود: بـا درک 

این موضوع من در چشـم انداز پنج سـاله ی وزارت 

اطاعـات و فرهنگ، وزارت از حالت مرصف محور 

بـه درآمـد محـور بـا توجه بـه میراث هـای فرهنگی 

کشـور تبدیـل می شـود؛ بـرای ایـن اقـدام احیای 

صنعـت توریسـم؛ انکشـاف و توسـعه ی تولیـدات 

حرفـه ای رسـانه ها؛ توسـعه ی کتابخانه هـای عامه 

و مراکـز نـر سـکتور خصوصی؛ شناسـایی، ثبت 

و منایـش آثـار باسـتانی؛ بهبـود قوانیـن طبـع و 

نـر؛ توسـعه ی صنایع دسـتی و محلـی و صنعت 

رسگرمـی و هـر در محـراق توجـه قـرار می گیرد.

احمـد ضیـا رساج نامـزد ریاسـت عمومـی امنیـت 

بـه  مجلـس  نشسـت  ایـن  در  نیـز  کشـور  ملـی 

موضوعـات امنیتـی اشـاره کـرد و گـروه طالبان را 

بـه حامـی 20 گـروه تروریسـتی عنـوان کـرد.

او گفـت: »طالبـان چـر اصلـی متـام گروه هـای 

تروریسـتی اسـت، زمینه سـاز متـام فعالیت هـا در 

داخـل کشـور شورشـیان طالبـان هسـتند. بدون 

 ... تروریسـتی  گـروه  هیـچ  طالبـان  همـکاری 

امـکان نـدارد کـه فعالیـت بکنـد«.

گروه هـای  سـایر  و  طالبـان  افـزود،  رساج  آقـای 

دهشـت افگن از توانایی هـای یکدیگـر در بخـش 

تکتیک هـا و تعلیـات علیـه حکومـت افغانسـتان 

برنـج داریـم کـه میـزان تولیـد داخلـی 360 هزار 

تـن اسـت کـه بقیـه وارد می شـود.

ایـن سـه تـن در حالـی برنامه هـای خـود را بـرای 

مجلـس ارایـه می کننـد کـه در هفته گذشـته، ده 

نامـزد وزارت برنامه هایشـان را ارایـه کردنـد و رای 

اعتـاد گرفتند.

محمـد ارشف غنی، 30 میـزان 24 نامزد وزارت و 

ریاسـت های عمومـی را بـرای گرفـن رای اعتاد 

و تکمیـل کابینـه بـه مجلـس مناینـدگان معرفـی 

کرد.

مجلـس در سه شـنبه چهـار قـوس در نظـر دارد 

امـور  وزارت  نامـزد  صافـی،  حسـینه  برنامه هـای 

زنـان؛ قدرت اللـه ذکی، نامزد وزارت ترانسـپورت؛ 

نجیـب اللـه یمیـن، نامـزد وزارت فوایـد عامـه؛ نور 

رحـان اخاقـی، نامـزد وزارت مهاجرین و عودت 

کنندگان بشـنود. همچنین روز چهارشـنبه پنجم 

قـوس  رونـد رای دهـی بـرای هفـت تـن از نامـزد 

وزرای کـه برنامه هـای کاری شـان را بـه مجلـس 

شـنبه  می شـود.  برگـزار  کرده انـد  ارائـه  عمومـی 

هفتـه آینـده )8 قـوس( نیـز ارائـه برنامـۀ کاری، 

مجیـب الرحـان کریمـی، نامـزد وزارت احیـا و 

نامـزد  احمـد جـواد عثانـی،  انکشـاف دهـات؛ 

وزارت صحـت عامـه و کریمه حامد فاریابی، نامزد 

وزارت اقتصـاد برگـزار می شـود. در روز یکشـنبه 

هـارون  محمـد  کاری  برنامـه ی  نیـز  قـوس  نهـم 

پرولیـم؛  و  معـادن  وزارت  نامـزد  چخانسـوری، 

شـنیده  معـارف  وزارت  نامـزد  حمیـدی،  رنگینـه 

می شـود. بـر اسـاس تقسـیم اوقـات مجلـس، روز 

دوشـنبه دهـم قـوس؛ رونـد رای دهـی بـرای پنج 

تـن از نامزدانـی کـه برنامه هـای کاری شـان را بـه 

مجلـس عمومـی ارائـه کـرده انـد، آغـاز می شـود.

صالح: دوسیه حمله بر دانشگاه کابل را بدون سانسور در اختیار مردم قرار می دهم
وزارت دفاع ملی:

 از پرتاب چهار راکت و دو انفجار
 جلوگیری شد

سراج: طالبان 20 گروه تروریستی را در افغانستان رهبری می کند
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صلح؛ یکی از سه محور اصلی بحث در کنفرانس جنیوا
نویسنده: احمدالیاس کمالی

امیــد به جــذب کمــک هــای بیــن المللی 
در روزهــای پایانــی بودجه

نویسنده: احمد محمدی

پی آمدهــای احتاملــی رونــد کنونــی صلــح را هــم بــه خوبــی 

می دانــد و خــود شــخصاً بــرای مدیریــت رونــد صلــح کار 

ــراری  ــه برق ــت ک ــرده اس ــام ک ــا اع ــت باره ــد. حکوم می کن

ــه نفــع کشــورهای همســایه،  صلــح و ثبــات در افغانســتان، ب

ــز اســت.  ــان نی ــه و جه منطق

همســایه ها  به ویــژه  جهــان؛  و  منطقــه  کشــورهای  بنــاًء 

ــود  ــای خ ــد تاش ه ــا بای ــد؛ ام ــم آگاه ان ــن مه ــد از ای هرچن

ــه  ــا اینجــا، بهــر ب را بیشــر ســازند کــه مســیر طــی شــده ت

انجــام برســد و نتایــج قابــل قبــول کــه عبــارت از صلــح پایــدار 

ــود. ــن ش ــتان تأمی ــت، در افغانس ــزت اس و باع

موضــوع دیگــر، اجــراآت حکومــت افغانســتان و هم چنــان 

تکمیــل کــردن تعهداتــی اســت کــه در قبــال کشــورهای 

کمــک کننــده در کنفرانس هــای قبلــی کــرده بــود. 

ــت  ــه حکوم ــد ک ــاور بودن ــن ب ــه ای ــران ب ــامری از تحلیل گ ش

تعهــدات خــود در قبــال جامعــه جهانــی را بــرآورده نتوانســته و 

در کنفرانــس جنیــوا حرفــی بــه گفــن نــدارد و یــا اینکــه حتــا 

ایــن کنفرانــس شــاید در وقــت معیــن برگــزار نشــود. 

و  حســاس  لحظــات  و  رشایــط  در  افغانســتان 

از  منایندگانــی  دیگــر،  بــار  دارد.  قــرار  رسنوشت ســاز 

70 کشــور دنیــا و حــدود 30 ســازمان بین املللــی، در 

ــد  ــورد تجدی ــع و در م ــم جم ــویس گرده ــو س ــهر جنی ش

ــر و  ــادل نظ ــث و تب ــتان بح ــرای افغانس ــود ب ــدات خ تعه

می کننــد. تصمیم گیــری 

ــوا، ســه موضــوع بســیار مهــم  امســال در کنفرانــس جنی

محــور بحــث اســت: صلــح، رفــاه و خودکفایــی. قــرار 

اســت مناینــدگان کشــورهایی کــه در ایــن نشســت رشکت 

می کننــد، تعهــدات مالــی خــود را بــرای چهــار ســال 

ــد. ــام کنن ــتان اع ــده ی افغانس آین

ایــن نشســت بــه میزبانــی افغانســتان، فنلنــد و ســازمان 

ملــل متحــد، در شــهر جنیــو ســویس برگــزار شــده اســت. 

ــت محدودیت هــای  ــه عل ــس ب ــن کنفران ــش اعظــم ای بخ

صــورت  بــه  کرونــا،  بحــران  دلیــل  بــه  شــده  وضــع 

ــا وزرای خارجــه  ــم شــده؛ ام ــن تنظی غیرحضــوری و آنای

و مالیــه ی افغانســتان بــرای حضــور در ایــن نشســت، بــه 

ســویس رفته انــد. رییس جمهــور محمــد ارشف غنــی نیــز 

ــد. ــس ســخرنانی منای ــق ویدیوکنفران ــرار اســت از طری ق

ــل  ــس بروکس ــه کنفران ــال 2016 ک ــن در س ــش از ای پی

کشــورهای  بــود،  شــده  برگــزار  افغانســتان  مــورد  در 

ــه  ــد ک ــرده بودن ــد ک ــت تعه ــده در آن نشس ــت کنن رشک

ــار  ــتان در چه ــازی افغانس ــرای بازس ــر ب ــارد دال 15 میلی

ســال آینــده کمــک خواهنــد کــرد. اکنــون نیــز حکومــت 

و مــردم افغانســتان انتظــار دارنــد تــا کشــورهای رشکــت 

ــه  ــه ب ــر باتوج ــار دیگ ــک ب ــوا، ی ــت جنی ــده در نشس کنن

رشایــط موجــود، بــه تعهــدات خــود بــرای افغانســتان 

ــد. ــه دهن ادام

ــیار  ــا بس ــور م ــرای کش ــت ب ــد جه ــت، از چن ــن نشس ای

ــا چالش هــای  ــا در حــال حــارض ب ــت م مهــم اســت. دول

زیــادی مواجــه و در پیــکار بــا هــر یکــی از ایــن مشــکات 

ــرار دارد.  ق

بنــاًء نیــاز اســت جامعــه ی جهانــی را هــم در کنــار خــود 

داشــته باشــد. در کنــار مبــارزه ی پی گیــر بــا فســاد اداری 

و ســایر چالش هــا، مدیریــت صلــح و جنــگ، یکــی از 

کارهــای دشــوار دیگــر اســت کــه حکومــت روی آن مترکــز 

ــای  ــان گفت وگوه ــا جری ــان ب ــرا هم زم ــی دارد؛ زی اساس

ــز افزایــش یافتــه و  صلــح در دوحــه  قطــر، خشــونت ها نی

ــت.  ــرد داغ اس ــای ن میدان ه

ــیار  ــای بس ــح گام ه ــه صل ــد ب ــون در پیون ــت تاکن حکوم

ســنجیده و محتاطانــه برداشــته اســت؛ امــا برعکــس، 

بــه درســتی عملــی کــرده اســت و از جانــب دیگــر، رشایــط 

گفت وگوهــای  جریــان  بــه  باتوجــه  کنونــی  حســاس 

صلــح بین االفغانــی، ایجــاب می کنــد جامعــه جهانــی 

ــد. ــتان مبان ــردم افغانس ــت و م ــار دول ــان در کن هم چن

موضــوع مهــم دیگــر ایــن اســت کــه کمک هــای جهانــی 

ــت  ــه دول ــت ک ــی اس ــی تعهدات ــه برخ ــروط ب ــون م اکن

افغانســتان بایــد بــه جامعــه جهانــی بســپارد. در حالی کــه 

پیــش از ایــن چنیــن نبــود. مــروط بــودن کمک هــا 

باعــث بیشــر شــدن مســوولیت حکومــت می شــود و 

موثریــت و کارآیــی کمک هــا را بیشــر می کنــد. 

ــودن کمک هــا و همین طــور  ــن حســاب، مــروط ب ــا ای ب

ســوی  از  جهانــی  جامعــه  رشط هــای  برآورده ســازی 

را  کننــده  کمــک  کشــورهای  افغانســتان،  حکومــت 

وادار می ســازد تــا هم چنــان تعهــدات خــود در قبــال 

نیــاز، ســطح  در صــورت  و حتــا  را حفــظ  افغانســتان 

کمک هــای خــود را افزایــش دهــد. بــه امیــد اســتقرار 

صلــح پایــدار، رفــاه و خودکفایــی کشــور عزیــز مــا.
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درصــد از تعهــدات بین املللــی خــود را بــرآورده ســاخته و بــا 

دســت پـُـر بــه کنفرانــس جنیــوا رفتــه اســت.

مالکیــت  و  رهــری  بــه  پایــدار  صلــح  رونــد  بــه  تعهــد 

اقلیت هــای  جوانــان،  زنــان،  مشــارکت  کــه  افغانســتان 

متــام  خواســت های  و  مهاجــران  مذهبــی،  و  قومــی 

دموکراســی  باشــد،  شــده  لحــاظ  آن  در  شــهروندان 

)برگــزاری انتخابــات و آزادی بیــان(، حاکمیــت قانــون، 

حقــوق بــر، برابــری جنســیتی، مبــارزه علیــه فســاد اداری 

و ... از مــواردی انــد کــه جامعــه جهانــی بــر آن تأکیــد دارد 

و حکومــت افغانســتان بســیاری از ایــن تعهــدات را بــرآورده 

ــت. ــرده اس ک

از ایــن رو، امیدواری هــای زیــادی وجــود دارد کــه ایــن بــار 

نیــز کشــورهای رشکــت کننــده در نشســت جنیــوا، تعهــدات 

مالــی خــود را بــرای چهــار ســال آینــده ی افغانســتان 

ــد کننــد.  متدی

بــه ایــن دلیــل کــه از یــک ســو افغانســتان تعهــدات خــود را 

بی گنــاه  شــهروندان  کشــتار  بــه  هم چنــان  طالبــان 

مشــغول انــد و بــه تعهــد خــود بــرای کاهــش خشــونت یــا 

ــد.  ــان نداده ان ــود نش ــدی از خ ــه تعه ــس هیچ گون آتش ب

در حالی کــه حکومــت بارهــا طالبــان را بــه آتش بــس 

فراخوانــده و بــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی دســتور داده 

تــا در چــوکات »دفــاع فعــال« قــرار بگیرنــد و از حمــات 

ــد. ــودداری کنن خ

و  نیــت  حســن  خاطــر  بــه  غنــی  رییس جمهــور 

ــد و رشط  ــدون قی ــنهاد ب ــر پیش ــزون ب ــازی، اف اعتامدس

ــح در ســال 1397، پیشــنهاد آتش بــس در روزهــای  صل

عیــد قربــان را نیــز بــه طالبــان داده بــود. مهم تــر از 

صلــح،  اینکــه  درک  بــا  افغانســتان  حکومــت  همــه، 

ــش  ــت، بی ــردم اس ــرای م ــت ب ــین رضورت و اولوی نخس

ــا  ــور ره ــای کش ــان را از زندان ه ــی طالب ــزار زندان از 4ه

ــرد. ک

امــا در مقابــل، گــروه طالبــان نه تنهــا گامــی در راســتای 

ایجــاد اعتــامد و برقــراری صلــح بــر نداشــته اســت؛ بــل 

در ایــن مــدت همــواره بــر طبــل جنــگ و خشــونت و 

ــزی کوبیــده و آتــش جنــگ را شــعله ورتر کــرده  خــون ری

اســت. 

بین املللــی  و  ناظــران داخلــی  از  چنان چــه شــامری 

بــر اوضــاع افغانســتان، بــه ایــن باورنــد کــه میــزان 

خشــونت ها در شــش مــاه نخســت ســال 2020، باالتــر 

از ســطح خشــونت ها در شــش مــاه نخســت ســال قبــل 

آن )2019( بــوده اســت.

متحــده  ایــاالت  توافق نامــه ی  طبــق  هــم،  ســویی  از 

ــایر  ــا س ــود ب ــط خ ــروه رواب ــن گ ــود ای ــرار ب ــان، ق و طالب

ــد.  ــع کن ــده را قط ــه القاع ــتی از جمل ــای تروریس گروه ه

ــورای  ــه ش ــد، ب ــل متح ــازمان مل ــی س ــروه نظارت ــا گ ام

ــط  ــان رواب ــن ســازمان گــزارش داده کــه طالب ــت ای امنی

تروریســتی  گروه هــای  ســایر  و  القاعــده  بــا  خــود 

بــر  افــزون  کرده انــد.  حفــظ  هم چنــان  را  منطقــه ای 

ایــن، طالبــان بــا ســازمان های جنایــی بیرونــی و به ویــژه 

قاچاق بــران مــواد مخــدر روابــط خــود را نســبت بــه 

گذشــته گســرش داده انــد.

بــا وصــف وضعیــت جــاری، دســتگاه حکومــت و شــخص 

ــا یــک  رییس جمهــور غنــی هم چنــان در تــاش اســت ت

ــی در  ــه ای و بین امللل ــی، منطق ــول مل ــل قب ــامع قاب اج

مــورد صلــح افغانســتان شــکل بگیــرد و کشــور از حالــت 

جنــگ و بی ثباتــی، بــه ســمت صلــح، رفــاه و خودکفایــی 

و  خطــرات  رییس جمهــور  البتــه  شــود.  داده  ســوق 

ــت  ــر وق ــش از ه ــتان بی ــاری 99 افغانس ــال ج ــه س ــا بودج ــن روزه ای

ــت.  ــام اس ــال امت ــری د رح دیگ

ــح و  ــای صل ــامانی ه ــرف و نابس ــک ط ــا از ی ــزرگ کرون ــای ب جنجاله

مخــارج زیــاد دولــت در ایــن راســتا از طــرف دیگــر باعــث شــده اســت 

کــه بودجــه ســال جــاری بــا شــدت بیشــری نســبت بــه ســالهای قبــل 

متــام شــود.

ــن  ــاری و همچنی ــال ج ــاد در س ــری زی ــل ک ــه دلی ــه ب ــام بودج امت

پاییــن آمــدن درآمدهــای دولــت از طریــق مالیــات و عوایــد دولتــی کــه 

از رشکــت هــای دولتــی بدســت مــی آمــد، همگــی باعــث شــده اســت 

ــه در  ــران بودج ــرد. بح ــرار گی ــران ق ــت بح ــت در حال ــه دول ــا بودج ت

ــا هــر ســاله وجــود دارد و امــری طبیعــی اســت.  کشــور م

امــا آنچــه امســال اتفــاق افتــاد مســئله ای غیــر منتظــره و پیــش بینــی 

نشــده ای اســت. 

اهمیت بودجه در توسعه جامعه افغانستان

نظــام بودجه ريــزي کشــور بــه عنــوان يکــي از ابزارهــاي مهــم مديريتــي 

ــه منظــور تحقــق اهــداف تخصيــص منابــع و توليــد کاالهــا و  دولــت ب

ــادي، داراي  ــات اقتص ــاد ثب ــد و ايج ــع درآم ــي، بازتوزي ــات عموم خدم

ــت.  ــي اس ــاد م ــطح اقتص ــده در س ــيار تعيني کنن ــي بس نق

ايــن نظــام، اهــداف و انتظــارات از ســازمان ها و دســتگاه هاي  در 

اجرايــي بطــور هامهنــگ مشــخص شــده و عمليــات، فعاليت هــا و 

منابــع الزم بــراي دســتيايب بــه اهــداف تعيــني مي گــردد. 

سياســتگذاري مــايل فرآينــدي پيوســته از تدويــن ، تصويــب و اجــراي 

سياســت ها در چارچــوب نظــام بودجهريــزي بــه منظــور تحقــق اهــداف 

بودجهــاي دولــت اســت. 

نظــام مذکــور در ســه بعــد ســاختار، فرايندهــا و زيرســاختها مي بايســت 

از ايــن قابليــت برخــوردار باشــد کــه سياســت هاي مــايل دولــت را بــه 

ــرار  ــايب ق ــورد ارزي ــتمر م ــور مس ــه ط ــا را ب ــرح و آنه ــد ط ــورت کارآم ص

دهــد.

ــدي  ــاختار طبقه بن ــوع س ــار موض ــزي چه ــام بودجه ري ــاختار نظ در س

وظايــف دولــت، ســاختار طبقه بنــدي اقــام بودجــه، ســاختار ســازماين 

و مراکــز مســئوليت بودجه ريــزي, و همچنــني ســاختار بودجه هــاي 

مــي و اســتاين داراي اهميــت اســت.

ــه  ــام، از مرحل ــن نظ ــل اي ــه مراح ــزي، هم ــام بودجه ري ــاي نظ فراينده

تهيــه و تدويــن بودجــه تــا مرحلــه نظــارت و کنــرل بــر اجــراي بودجــه 

را شــامل مي شــود.

ــول،  ــور معم ــه ط ــز ب ــزي ني ــام بودجه ري ــاخت هاي نظ ــعه زيرس در توس

ــام  ــي نظ ــزي، طراح ــر بودجه ري ــر ب ــررات ناظ ــني و مق ــات قوان اصاح

حســابداري بودجــه، طراحــي نظــام اطاعــايت بودجــه و همچنــني 

تدويــن راهکارهــاي تقويــت و بهبــود مســتمر نظــام بودجه ريــزي از 

ــد. ــي آين ــامر م ــم بش ــاي مه فعاليت ه

ــی  ــایش و دسرس ــاه، آس ــا، رف ــاخن زیربناه ــادی، س ــت اقتص وضعی

شــهروندان بــه خدمــات عمومــی از طریــق اختصــاص منابــع در اختیــار 

ــر  ــه بیانگ ــن بودج ــر ای ــوی دیگ ــد. از س ــوارد میباش ــن م ــت در ای دول

ــر  ــر و کارات ــات به ــه خدم ــی در ارائ ــی و دولت ــش عموم ــی بخ توانای

ــب  ــوزش مناس ــدان، آم ــه کارمن ــب ب ــاش مناس ــت مع ــل پرداخ از قبی

ــه  در مکاتــب و مراکــز آمــوزش عالــی، ایجــاد کلینکهــای صحــی و ارائ

خدمــات مرتبــط، ســاخت، ترمیــم و نگهــداری زیربناهــای بنیــادی 

از قبیــل، جادههــای ارتباطــی درون و بیــرون شــهری، خــط آهــن، 

میدانهــای هوایــی، پارکهــای تفریحــی و صنعتــی و تأمیــن امنیــت 

مرزهــا و روان جامعــه از طریــق کاهــش ناهنجاریهــا و بزهکاریهــای 

اجتامعــی و در یــک جملــه ارائــه خدمــات بهــر و مؤثرتــر در طــی 

ــد.  ــور میباش ــهروندان کش ــه ش ــال ب یکس

ــن  ــرای تأمی ــی ب ــع کاف ــود مناب ــد وج ــوارد نیازمن ــن م ــه ای ــه هم البت

بودجــه و تطبیــق برنامههــای مــورد نیــاز و نظــر میباشــد.

بودجه سال 1399 و توسعه جامعه

مهمریــن شــاخص رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 1399 بــر 

بنیــاد ســه پیشــفرض زیــر اســتوار اســت.

 الــف( بهبــود وضعیــت ســکتور زراعــت و رشــد آن در تولیــد ناخالــص 

داخلــی

ب( رشد ثابت ساخت و ساز بخش ساختامن

ج( افزایش نسبی در بخش رسمایهگذاری در کشور

 البتــه ایــن شــاخصها در گــرو ثبــات سیاســی و رفــع نگرانــی مــردم و 

رسمایهگــذاران بابــت انتخابــات و پروســه صلــح میباشــند. همچنیــن 

ــت،  ــا، زراع ــهای زیربناه ــه بخش ــی ب ــه خاص ــند، توج ــن س ــای ای ــر مبن ب

انکشــاف شــهری و فرهنــگ شــده اســت.

ــر  ــالهای اخی ــی س ــافی در ط ــه انکش ــرف بودج ــز م ــر نی ــرف دیگ از ط

افزایــش یافتــه اســت و ایــن افزایــش در مقــدار آن ناشــی از تغییــر در 

داخــل  و  پروژههــا  موقــع  بــه  تطبیــق  قســمت  در  حکومــت  پالیســی 

ــد.  ــه میباش ــند بودج ــانه در س ــورت غیرکارشناس ــه ص ــا ب ــاخن پروژه نس

البتــه تــا کنــون ایــن معیــار بــه حــد مطلــوب و اســتندرد نرســیده اســت امــا 

ــت. ــه اس ــل توج ــمت، قاب ــن قس ــه در ای ــورت گرفت ــهایی ص تاش

طبــق ســند بودجــه ســال مالــی 1399 از مجمــوع 428 میلیــارد افغانــی 

)در حــدود 26 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی( 139 میلیــارد )در حــدود 

32.4 درصــد( آن بودجــه انکشــافی اســت کــه نســبت به ســال مالی 1398 

بودجــه انکشــافی در حــدود 15 میلیــارد افغانــی )12 درصــد( افزایــش را 

نشــان میدهــد. از مجمــوع مبلــغ فــوق، در حــدود 209 میلیــارد افغانــی از 

منابــع و عوایــد داخلــی تأمیــن میشــود و در حــدود 207 میلیــارد افغانــی 

ــال  ــه درس ــری بودج ــی. ک ــای خارج ــع و کمکه ــد( از مناب )49.7 درص

1399، 12 میلیــارد و 396 میلیونــی افغانــی )2.9%( پیشــبینی شــده 

اســت. از ســوی دیگــر از مجمــوع 207 میلیــارد افغانــی کمکهــای خارجــی 

ــارد و  ــه بودجــه عــادی و 115 میلی ــی ب ــون افغان ــارد و 953 میلی 91 میلی

130 میلیــون افغانــی بــه بودجــه انکشــافی اختصــاص داده شــده اســت. 

از مجمــوع 115 میلیــارد و 130 میلیــون افغانــی در بودجــه انکشــافی، 39 

میلیــارد و 873 میلیــون افغانــی بــه صــورت بودجــه اختیــاری )34.6%( و 

ــاری  ــر اختی ــه صــورت غی ــی )65.4%( ب ــون افغان ــارد و 257 میلی 75 میلی

میباشــد. مفهــوم غیــر اختیــاری اینکــه 65 درصــد بودجــه انکشــافی کــه از 

طریــق کمکهــای خارجــی تأمیــن میگــردد، مــرف آن طبــق نظــر کمــک 

کننــدگان خارجــی صــورت میگیــرد.

کمک های جامعه جهانی در سال جاری

ــا  بــا توجــه بــه رشایــط ســخت اقتصــادی افغانســتان در روزهــای مبــارزه ب

ــه  ــادی ک ــارج زی ــح و مخ ــان صل ــه در جری ــائلی ک ــه و مس ــا و قرنطین کرون

ــی  ــا جامعــه جهان ــن راســتا دولــت خــرج منــوده اســت باعــث شــد ت در ای

ــا غیــر  ــه صــورت مســتقیم ی ــه جامعــه افغانســتان ب ــژه تــری ب ــگاه وی نیــز ن

مســتقیم داشــته باشــد.

ــا مبلــغ  ــا ویــروس کرون ــه ب ــه منظــور مقابل در ایــن ســال جامعــه جهانــی ب

ــغ 15،4  ــه مبل ــه از جمل ــت ک ــوده اس ــک من ــی کم ــارد افغان 30،3 میلی

ــاری مــی باشــد. ــر اختی ــارد آن غی ــغ 14،9 میلی ــار و مبل ــارد آن اختی میلی

ــه  ــا ک ــک ه ــن کم ــود ای ــا وج ــتان ب ــه افغانس ــه جامع ــت ک ــر اس ــل ذک قاب

بیــش از 30 میلیــارد افغانــی مــی باشــد. هنــوز هــم دارای کــری بودجــه 

زیــاد نســبت بــه ســالهای قبــل مــی باشــد. 

از طــرف دیگــر نیــز مــردم کشــورمان درصــدد بیــرون رفــت از ایــن موقعیــت 

و رســیدن بــه موقیعــت مکانــی بهــری میباشــد کــه نیازمنــد ادامــه بودجــه 

یــا تامیــن بودجــه از طریــق ســازمانهای بیــن املللــی مــی باشــد.

سخن پایانی

آنچــه در وضعیــت فعلــی قابــل بیــان اســت ایــن مهــم اســت کــه در روزهــای 

پایانــی بودجــه، کــری شــدیدی وجــود دارد کــه تهــا بــا کمــک ســازمانهای 

خارجــی امــکان بــه پایــان رســاندن ســال مالــی وجــود دارد. کمــک هــای 

مالــی بیــن امللــل کــه هنــوز مــرف نکــرده انــد بایــد در روزهــای پایانــی 

در جامعــه مــرف شــود و کمــک حــال دولــت و بودجــه عمومــی شــود. در 

غیــر ایــن صــورت رشایــط نامناســبی بــرای اقتصــاد بخــش دولتــی و بخــش 

عمومــی ایجــاد خواهــد شــد.

امــا نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه وضعیــت کمــک هایــی کــه افغانســتان از 

ــد  ــه در ح ــول گرفت ــی پ ــن امللل ــدوق بی ــد صن ــی مانن ــن امللل ــع بی مجام

ــر اســت .  ــارف باالت نصــاب متع

بارهــا بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه کشــورما کمــک شــده اســت. 

ســقف تعهــدات متــام شــده اســت. ایــن بــار هرچنــد بخاطــر مســایل خــاص 

و بحرانهــای خــاص کمــک کنــد امــا بایــد بدانیــم در آینــده دیگــر کمــک 

هــا متــام خواهــد شــد و بایــد کشــور مــا بــه ســمت و ســوی دیگــری بــرای 

افزایــش تولیــد کاالهــا و ارائــه خدمــات بــرود. 

تغییــرات زیــادی در کشــور بایــد در آینــده ایجــاد شــود تــا حداقــل بتوانیــم 

ــن شــده  ــرای افغانســتان حــدود 4 فیصــد تعیی ــه ب ــه رشــد اقتصــادی ک ب

اســت در ســال 2021 باشــیم.

کنفرانس جنیوا مشعل تداوم 
جمهوریت در کنفرانس جنیوا

نویسنده: سید لطیف سجادی

تاریــخ 23-24 نوامــر  افغانســتان در  انکشــافی 2020  کنفرانــس 

ــوئیس  ــور س ــت کش ــا اهمی ــهرهای ب ــی از ش ــه یک ــوا ک ــهر جنی در ش

ــاف  ــد و انکش ــدف رش ــه ه ــت ب ــن نشس ــد، ای ــزار گردی ــد برگ می باش

ــورهای  ــی کش ــای مال ــا کمک ه ــت ت ــده اس ــزار گردی ــتان برگ افغانس

ــت  ــده جمهوری ــال آین ــار س ــداوم چه ــکوفایی و ت ــت ش ــی را جه حام

جــذب منایــد، کنفرانــس جنیــوا بــه ابتــکار دولــت افغانســتان، دولــت 

ــا حضــور  ــده اســت، کــه ب ــم گردی ــل متحــد تنظی ــد و ســازمان مل فنلن

منایندگانــی از 70 کشــور جهــان و 30 ســازمان بیــن املللــی در شــهر 

ــت.  ــده اس ــزار ش ــوا برگ جنی

در وضعیــت کنونــی کشــور، کنفرانــس جنیــوا بــرای افغانســتان و نظــام 

سیاســی موجــود اهمیــت حیاتــی دارد. افغانســتان درگیــر جنگ هــای 

ــاط  ــا بیــش از 20 گــروه تروریســتی اســت کــه از ســائر نق ــی ب تحمیل

ــد،  ــت می مناین ــور فعالی ــان در کش ــی طالب ــر حامیت ــر چ ــان زی جه

کمک هایــی کــه پــس از نشســت جنیــوا در حامیــت از نظــام سیاســی 

ــدات دو  ــداوم تعه ــع ت ــردد، در واق ــم می گ ــن و تنظی ــتان تدوی افغانس

جانبــه افغانســتان و جامعــه جهانــی اســت کــه بــه صــورت مشــرک از 

تهدیــدات تروریــزم رنــج می برنــد. کنفرانــس جنیــوا از منظــر دیگــر نیــز 

حایــز اهمیــت اســت کــه  تعهــدات چهارســاله، یــک فرصت فــوق العاده 

را بــرای حکومــت افغانســتان و جامعــه بیــن املللــی فراهــم مــی ســازد 

ــاه  ــه رف ــدار، ب ــر عــاوه تقویــت انکشــاف پای ــه اهــداف مشــرک ب ــا ب ت

ــا  ــرا نگرانی ه ــد، اخی ــد مناین ــتان تعه ــز در افغانس ــح نی ــق صل و تحق

از حامیت هــای پنهانــی بعضــی کشــورها در قبــال طالبــان فضــای 

همدلــی را در روابــط خارجــی افغانســتان خدشــه دار منــوده بــود، بــا 

توجــه بــه اینکــه اکرثیــت کشــورهای جهــان در سیاســت های اعامــی 

شــان بــه طــور رســمی از محوریــت جمهوریــت و مــردم افغانســتان 

ــی  ــات پنهان ــا از ارتباط ــا خره ــد؛ ام ــت منودن ــح حامی ــه صل در پروس

بعضــی کشــورها از گــروه طالبــان نیــز زمزمــه می شــد، کنفرانــس 

کشــورهای  سیاســی  مالــی، حامیــت  برعــاوه کمک هــای  جنیــوا 

دخیــل در مســائل افغانســتان را نیــز جلــب منــوده و اشــخاص مخــل 

ــح را تحــت الشــعاع قــرار خواهــد داد. پروســه صل

یکــی از اهــداف ایــن کنفرانــس متعهــد ســاخن حکومــت افغانســتان 

ــای  ــال ه ــرای س ــافی ب ــرک انکش ــداف مش ــه اه ــی ب ــه جهان و جامع

و  انکشــافی  بــرای همــکاری هــای  تــا 2024، هامهنگــی   2021

حصــول اطمینــان از حامیــت مالــی بــرای حکومــت افغانســتان اســت، 

ــرک و  ــی مش ــه سیاس ــک اعامی ــی، ی ــک مال ــدات کم ــر تعه ــاوه ب ع

یــک پــان کمــک جدیــد نتایــج پیــش بینــی شــده کنفرانــس اســت. 

انتظــار مــی رود کنفرانــس جنیــوا حامیــت مالــی همــه جانبــه را مبنــی 

بــر تحکیــم نیروهــای نظامــی افغانســتان و مســائل انکشــافی بــه صورت 

ــه  ــون ب ــان هــم اکن ــان افغ ــرار دهــد. نظامی ــورد بررســی ق ــه م جداگان

حیــث ســپر دفاعــی جهــان در برابــر تروریــزم عمــل می کننــد، تقویــت 

و رشــد ایــن نیروهــا بــه مثابــه در امــان مانــدن بســیاری از کشــورهای 

باعــث  افغانســتان  انکشــاف  می باشــد،  تروریــزم  کام  از  جهــان 

می گــردد تــا نســل جدیــد و مســلکی، نیــروی فــوق بازدارنــده در برابــر 

ــروز  ــان ام ــرد، جه ــرار گی ــرور ق ــت پ ــازی تروریس ــزم و فرهنگ س تروری

ــد یکــی از  ــد کــه در صــورت تهدی خوشــی ها و دردهــای مشــرک دارن

ایــن کشــورها، دامــن ســائر کشــورها را نیــز فــرا خواهــد گرفــت، تقویــت 

روابــط کشــورها و همبســتگی جهانــی زیــر چــر قواعــد بیــن املللــی 

در کاهــش نیروهــای تروریــزم و مفکــوره تروریســتی موثریــت قابــل 

ــرک  ــد مش ــزم تهدی ــم، تروری ــن مه ــا درک از ای ــی دارد، ب ــه در پ توج

جهانــی اســت کــه خطــرات آن از جغرافیــای افغانســتان بیشــر قابــل 

تصــور اســت، کمــک بــه افغانســتان و نیروهــای نظامــی افغــان در واقــع 

تقویــت ســپر دفاعــی اســت کــه همچــون دژ تســخیر ناپذیــر در برابــر 

تهدیــدات بیــن املللــی ســینه ســپر منــوده اســت.

رسازیــر  افغانســتان  بــه  متعــددی  کمک هــای  بــن  توافــق  از  پــس 

ــب  ــخص از جان ــه مش ــرح و برنام ــدام ط ــی ک ــت های قبل ــد در نشس ش

ارائــه منی گردیــد، کشــورهای  افغانســتان  حکومــت هــای گذشــتۀ 

ــن  ــرای افغانســتان نســخه و اســراتژی تدوی ــده ب همــکار و کمــک کنن

ــافی  ــای انکش ــه آن برنامه ه ــب ب ــان متناس ــردان افغ ــود و دولتم می من

ــت  ــات دول ــرثا مقام ــی اک ــت های قبل ــد، در نشس ــی می منودن را اجرای

افغانســتان بــه دلیــل گســرش فســاد اداری و عــدم مــرف بودجــه بــه 

ــورد مواخــذه و  ــدادن پاســخ قناعــت بخــش م ــه ن صــورت شــفاف و ارائ

نکوهــش جامعــه جهانــی قــرار می گرفتنــد، امــا اینبــار دولــت افغانســتان 

بــا طــرح و برنامــه مشــخص بــرای جلــب کمک هــا حضــور یافتــه اســت، 

ــه صــورت حســابدهی شــفاف و پاســخگویی متقابــل  اینبــار کمک هــا ب

ــه اینکــه پــس از 19 ســال  ــا توجــه ب ــه افغانســتان تعهــد می گــردد، ب ب

ــده  ــی مان ــت باق ــای حکوم ــان در الیه ه ــاد اداری همچن ــون فس ــا کن ت

ــاد  ــو فس ــل در مح ــه قب ــبت ب ــتان نس ــت افغانس ــت دول ــت، مکلفی اس

بیشــر گردیــده اســت، جهــان از تــداوم کمک هــا و عــدم نتیجــه ی الزم 

بــه ســتوه آمــده اســت، مقامــات مســئول در نشســت جینــوا مکلــف انــد 

تــا پاســخگویی در قبــال مــرف کمک هــا را بــا در نظرداشــت تعهــدات 

ــفافیت و  ــه ش ــردد ک ــق گ ــتان موف ــت افغانس ــر دول ــد، اگ ــی مناین عمل

گــزارش دهــی را آنچنــان کــه قابــل قبــول جامعــه جهانــی باشــد ارائــه 

منایــد، آنــان در تــداوم همــکاری بــا افغانســتان انگیــزه بیشــر خواهنــد 

ــامد  ــر اعت ــی ب ــده مبتن ــول آین ــل در فص ــای متقاب ــت و همکاری ه یاف

ــه خواهــد داشــت. ــت منفــی ادام ــه دور از ذهنی راســخ و ب

عدم منابع مالی به مثابه تهدید نظام: 

ــی  ــی فراوان ــع طبیع ــادن و مناب ــه از مع ــه اینک ــه ب ــا توج ــتان ب افغانس

برخــوردار اســت، در امــر اســتخراج و بهــره بــرداری از آن بــا چالش هــای 

متعــددی رو بــه رو اســت، عمده تریــن تهدیــد در برابــر افغانســتان، 

حضــور گروههــای تروریســتی اســت، ایــن گروههــا چنــان در تــار و پــود 

ــدات  ــده اســت کــه فرصت هــای انکشــافی از دل عای ــه دوانی کشــور الن

ــز  ــرو و مترک ــرین نی ــد. بیش ــاخته ان ــدل س ــش مب ــه چال ــی را ب داخل

ــان رصف  ــا آن ــگ ب ــزم و جن ــا تروری ــارزه ب ــر مب ــتان در ام ــت افغانس دول

می گــردد، ایــن گروههــا مانــع جــدی امنیتــی – انکشــافی در افغانســتان 

می باشــند، مناطقــی کــه معــدن خیــز اســت اکــرثا در معــرض تهدیــدات 

بلنــد تروریســتی قــرار دارنــد، رشکت هــای چنــد ملیتــی هــم اگــر قــرار 

باشــد بــا افغانســتان در راســتای بهــره بــرداری و اســتخراج منابــع 

همــکاری مناینــد، بــا موجودیــت تهدیــد امنیتــی بــه عنــوان یــک مانــع 

ــت از مجــاری  ــدی کــه دول ــد، ســائر عوای ــد کاری انجــام دهن منی توانن

ــه دســت مــی آورد در حــدی نیســت کــه  ــی و خارجــی ب تعامــات داخل

ــت  ــی کفای ــط جنگ ــن رشای ــتخباراتی را در چنی ــی و اس ــارف نظام مص

کنــد، بــا در نظرداشــت مشــکات مالــی دولــت افغانســتان و فشــار 

روز افــزون گروههــای تروریســتی، کمک هــای جامعــه جهانــی تنهــا 

ــا درک  گزینــه ی برقــراری دولــت و اســتحکام نظامیــان افغــان اســت. ب

ــب  ــوا مجــاری جل ــان در نشســت جنی ــات افغ ــت موضــوع مقام از اهمی

اعتــامد دو ســویه را بــه صــورت مســتدل و عملــی بــه دســت آورنــد، اینبار 

جامعــه جهانــی بــا ذهنیــت نــه چنــدان خــوش بیــن و ریســک پذیــر بــا 

ــه کمک هــای چهارســاله  در نظرداشــت طرح هــای عملــی افغانســتان ب

تعهــد خواهنــد داد؛ امــا در صورتــی کــه دولــت افغانســتان بتوانــد مطابق 

بــه طرح هــای تدویــن شــده اش سیســتم پاســخگویی دو ســویه را عملــی 

ــدی  ــت های بع ــدت و نشس ــی م ــه در طوالن ــار ک ــا اینب ــه تنه ــازد، ن س

زمینــه حســن اعتــامد را خلــق خواهنــد کــرد.

نتیجه گیری: 

بــا توجــه بــه اینکــه مقامــات افغانســتان بــا تدویــن طــرح جامــع و عملــی 

ــه  ــور یافت ــس حض ــتان در کنفران ــای افغانس ــت چالش ه ــا درنظرداش ب

ــورت  ــه ص ــه ب ــارف هزین ــکان مص ــه ام ــرح و برنام ــا ط ــب ب ــد، متناس ان

شــفاف و نظــام منــد قابــل پیــش بینــی اســت، در چنیــن حالــت اعتــامد 

دو جانبــه بــر پایــه حســن همــکاری ادامــه یافتــه و جمهوریــت بیشــر از 

قبــل محــراق توجــه حامیــان بیــن املللــی واقــع می گــردد، چنانچــه در 

مقاطــع زمانــی پــس از 2014 افغانســتان توانســت ســدهای مختلــف را 

پشــت رسگذاشــته و قدم هــای حســاب شــده را در تــداوم نظــام بردارنــد، 

اینبــار نیــز خواهنــد توانســت کــه اعتــامد جامعــه بیــن املللــی را جلــب 

مناینــد.

یکــی از اهــداف ایــن کنفرانــس متعهــد ســاخنت 
ــداف  ــه اه ــی ب ــه جهان ــتان و جامع ــت افغانس حکوم
تــا   ۲۰۲1 هــای  ســال  بــرای  انکشــافی  مشــرک 
۲۰۲۴، هامهنگــی بــرای همــکاری هــای انکشــافی و 
ــت  ــرای حکوم ــی ب ــت مال ــان از حامی ــول اطمین حص

افغانســتان اســت، 
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 بازی با اعداد              3158
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3053    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3328
شاه سفید را در خانه  d7 حرکت دهید. 

3357

جواب هدف         2805
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ثور
احتماال به حس ششــم تان اطمینان می کنید و سفری را که برای امروز برنامه 
ریزی کرده بودید لغو خواهید کرد. زیرا جز ایجاد مشــکل ســود دیگری برای 
شــما ندارد. فرصت خوبی دارید تا برنده یک مســابقه شــوید. آرام باشید و از 

استعدادهای خود استفاده کنید

جوزا
احتماال در شــروع چیزی جدید به همراه دوستان تان بسیار موفق هستید. بعد 
از ظهــر مبلغ عمده ای پول دریافت می کنید، بنابراین نتایج تغییر خواهد کرد. 
باید نیازهای اعضای خانواده را نیز در نظر بگیرید، صرفنظر از اینکه چقدر برای 

شما هزینه بر است.       

سرطان
برنامــه های جســورانه ای با شــریک عاطفی تان دارید. اگــر طبق برنامه 
پیش روید ســریعا به آن چیزی کــه می خواهید می رســید. بعد از ظهر 
ممکن اســت با یکی از اعضای ســالمند خانواده بحث کنید، اما شما اشتباه 

برداشــت کرده اید سعی کنید آرام باشید. 

اسد
شــرایط مالی تان طوری است که شور و اشتیاق زیادی دارید. در شکل و حالت 
خوبی هســتید. امروز به ســفری خواهید رفت و یا یک تجارت جدیدی را راه 

اندازی می کنید. زمان خوبی برای دوستیابی است.   

سنبله
امروز صبح به یک سفر کاری خواهید رفت که بسیار موفقیت آمیز است. باید آرام 
باشــید اگر می خواهید هرکاری را با شیوه خودتان انجام دهید. از دعوا با شریک 
عاطفی تان اجتناب کنید! بعد از ظهر می توانید مشکالت عاطفی تان را حل کنید.   

حمل
تمایل دارید که تمام زمان خود را با خانواده ســپری کنید و ریلکس باشید، اما 
این کار ممکن نیســت. مشــکالتی امروز صبح نظر شما را به خودش جلب می 

کند. حتی ممکن است سخت باشد اما حلش خواهید کرد.  

میزان
امــروز صبح مبلغ عمده ای پول دریافــت می کنید. این پول می تواند ارث 
باشد و یا از طریق یک کار جانبی باشد. زمان خوبی برای برنامه ریزی برای 
آینده اســت. اگر قصد دارید تا تجارت جدیــدی را انجام دهید بدون هیچ 

تردیدی این کار را انجام دهید. 

عقرب
ممکن اســت مجبور باشــید تا برنامه های تان را به طور کامل تغییر دهید. 
دلیلی برای نگرانی وجود ندارد شانس در کنار شماست. یک شخص سالمند 

اطالعاتی به شما می دهد که برای شروع یک تجارت پر سود عالی است. 

قوس
یکی از بســتگان نزدیک به شــما هدیه ای می دهد که بسیار خوشحال می 
شــوید. مهارت های برقراری ارتباطی تان بسیار عالی است و به شما در حل 
مشــکالت مالی کمک می کند. در طول بعد از ظهر یکی از دوستان تان شما 

را به یک مهمانی دعوت می کند.   

جدی
در طول صبح ممکن اســت نیاز باشــد تا تصمیماتی بگیرید که کل برنامه 
های تان را تغییر دهد. احتماال با دوســتان تان اماده رفتن به یک مهمانی 

خواهید شد.  

دلو
مهارت های برقراری ارتباطی تان عالی است و تاثیر مثبتی بر روابط تان خواهد 
گذاشت. خیلی زود به یک سفر خانوادگی می روید. شانس شما در کار فروشندگی 

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

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

ستارهـ  ستارـ  سرـ  سراـ  
ترس ـ هراس ـ سرست ـ 
رها ـ سیرت ـ تیره ـ تار ـ 
ترـ  تیرـ  رایتـ  تیارـ  شر 
ـ شهر ـ شهرت ـ شیر ـ 
تره ـ ریش ـ ترش ـ ریشه 
ـ سیار ـ سیاره ـ ریاست 
ـ رایـ  یارـ  ریاـ  ســرای 
ـ رسا ـ راست ـ راستی ـ 

سیرـ  اسیرـ  ارهـ  راسته.
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مسـؤلیت رشکـت را بـه دوش بگیرند. تومـاس و برادرش هیرنیـش هیچ کدام 

مـرگ  بـا  در سـال 1891  رو  ازیـن  نشـان منی دادنـد.  تجـارت عالقـه  بـه 

سـناتور پایـان عمـر صدسـاله ایـن رشکـت باافتخـار نیـز فرا رسـید. 

تومـاس در زمـان مـرگ پـدرش 16 سـاله بـود. وقتـی بـا مـادرش به مونشـن 

نقـل مـکان کـرد 19 سـاله و زمانی کـه در جریان یـک ماموریـت در ایتالیا به 

نوشـن رمـان در مـورد رسگذشـت خانـواده اش رشوع کـرد، 22 سـاله بـود. 

تومـاس مـن نـام رمـان را »بودنربوک هـا« گذاشـت. در کرکرتهـا و صحنه هـا 

نیـز تغییـر آورد. نویسـنده جـوان تصمیـم دیگـری گرفـت؛ او مـی خواسـت 

واقعـات دقیـق تاریخـی را روایـت کنـد. بخـش دوم عنـوان رمـان موضـوع را 

مشـخص می کنـد: »زوال یـک خانـدان«.

»بودنربوک هـا« بـه عنـوان نقطه عطـف و پایانی رمان اجتامعی قـرن نوزدهم 

شـمرده می شـود. تومـاس مـن مـردم شـهر زادگاه خویـش را بـه دقـت مـورد 

بررسـی قـرار داده و نحـوه فکـر، رفتـار و گفتـار آنهـا را ترشیـح می کنـد. ایـن 

سـبب شـده اسـت کـه رمـان بـا وجـود  حجـم زیـاد و پایـان تراژیـک اش، 

دلچسـپ و رسگـرم کننـده باشـد.

»یوهـان بودنـربوک« بابـای خانـواده، بنیان گـذار و رییـس یـک رشکـت رو به 

موفقیـت اسـت. او کـه کرکـرت الهـام گرفته از یوهـان زیگموند اسـت، رشکت 

را بـا هوشـیاری و اسـتعداد تجـاری اش به موفقیـت رسانده اسـت. زندگی او 

رسشارسـت از فعالیتـش بـرای نیـل بـه هـدف و باورداشـن به پیرشفـت. اما 

بـا پـرش »زوال« آغـاز می-شـود. »ییـان بودنـربوک« رمـان نویس اسـت و از 

اسـتعداد تجـاری پـدرش چیـزی در او منی تـوان یافت.

 بـه نظـر می رسـد کـه تومـاس نواسـه یوهـان بـودن بـروک، کسـی اسـت کـه 

بـار دیگـر ازیـن خانـواده بـه موفقیـت دسـت می یابـد. او سـناتور می شـود. 

امـا موفقیـت او شـکننده اسـت و چهـره دارای اعتـامد بـه نفـس اش، نقابـی 

بیش نیسـت. او از وظیفه اش، و از فشـار کار و تجارت رنج می برد. شـک و 

تردیـد او را فلـج مـی سـازد؛ انگیـزه اش از میـان مـی رود و فعالیت هایـش تنزل می 

یابـد و بدبختانـه او فکـر مـی کنـد کـه زندگـی اش رو بـه پایـان اسـت. اتفاقـا کتابی 

از شـوپن هـاور را مـی یابـد و بـه خواندنـش مـی پـردازد. او در می یابد که فلیسـوف 

چیـزی را مـی گویـد کـه او خـود تجربـه کـرده اسـت: زندگی رنـج اسـت و راه حل آن 

فقـط در مـرگ نهفتـه اسـت. چنـد سـال بعـد تومـاس بودنـربوک مـی میـرد. فرزنـد 

چهـارده سـاله اش »هنـو«ی خیـال پرداز و بی هـدف، تنها می مانـد. او خود را وقف 

موسـیقی، کـه یگانـه محتـوای زندگـی اش اسـت، می کند. دوسـال پـس از پدرش، 

او را نیـز مـرگ دامنگیـر مـی شـود و ایـن گونـه رمـان بـه پایان می رسـد. 

قـرن نوزدهـم بـه عنـوان عـر شـهروندان بـه شـامر مـی رود. همـرا بـا شـگوفایی 

اقتصـادی در امپراطـوری جدیـد آملـان دوره طالیـی آنـان آغـاز شـد. دنیـا بـه روی 

آنهـا بـاز شـد. علـم و دانـش در دسـت رس شـان قـرار گرفتـه  و صنعـت و تخنیـک 

در خدمـت شـان بـود و تجـارت و حمـل نقـل متـام قـاره هـا را بـه روی آنـان گشـود. 

آیـا دالیـل کافـی بـرای خـوش بینـی شـان وجـود نداشـت؟ مگـر بـه صـورت روزمـره 

فخرفروشـی  شـان  امپراطـور  کـه  هامنطـوری  آیـا  نداشـتند؟  موفقیـت  و  پیرشفـت 

میکـرد، آنهـا بـه سـوی »زمـان آقایـی« در حرکـت نبودنـد؟

در وسـط همیـن دوره طالیـی تومـاس مـن داسـتان خانـواده ای را نوشـت کـه نـه 

بـا موفقیـت بلکـه بـا زوال بـه پایـان مـی رسـد. کسـی کـه جهـان را ماننـد تومـاس 

بودنـربوک مـن یـا هنـو مـی بینـد و خـود را – کورکورانه - غـرق پیش رفـت و موفقیت 

منـی بینـد، سـوال برانگیـز بـودن و زودگـذر بـودن آن را درک مـی کنـد.

شـوپن هـاور مـی گویـد تاریـخ مقصـدی نـدارد. نـه تاریـخ جهـان و نـه تاریـخ یـک 

خانـواده. زندگـی در تبادلـه ای بـی پایانـی از عـروج و زوال جریـان دارد.

برخـالف توقـع برانـدن بـروک هـا یکـی از موفـق تریـن کتـاب هـای ادبیـات آملانـی 

شـد. ملیـون ها انسـان آن را خواندنـد و دریافتند که آن چنان کـه دوره طالیی برای 

آملانـی هـا و اروپایـی هـا زود گـذر و پایـان پذیـر اسـت، بـرای آنهـا نیـز ایـن مسـاله 

صـدق مـی کند.

»بودنبروک ها – زوال یک خاندان«

حوت
یک سفر کاری برای شما موفقیت زیادی را به ارمغان می آورد. باید صبور باشید 
و از بحث و درگیری با شــریک عاطفی تان اجتناب کنید. بعد از ظهر مشکالت 

عاطفی قدیمی تان را حل خواهید کرد. 
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آریـ  ارگـ  باآب وتابـ  تابدارـ  ثالوثـ  جادوییـ  چاخانـ  حارثـ  خاطب 
ـ داداشـ  ذایقهـ  رابعـ  زاغهـ  ژاکتـ  ســاجدـ  شیوخـ  صورتـ  ضروریهـ  
طیبـ  ظلمتـ  عینیـ  غوطهـ  فینالـ  قورقـ  کین توزـ  گیراـ  لیوانـ  مینو 

ـ نیم خیزـ  هیجانـ  یونجه.
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منبع: وبسایت هوبر

فلم جدید سنجی دت با موضوع 
افغانستان از نتفلیکس پخش می شود

 Don’t Look تایلر پری، مالنی لینسـکی و ران پرملن در فلم پُرسـتاره ی

Up بـه کارگردانـی آدام مک کـی بـه ایفـای نقـش خواهنـد پرداخـت.

فهرسـت بازیگـران فلـم هجوآمیـز Don’t Look Up )بـه بـاال نـگاه نکن( 

بـاری دیگـر گسـرتش یافتـه اسـت. براسـاس گـزارش هالیـوود ریپورتـر، 

بـه نقـل از زومجـی، تایلـر پـری، بازیگـر برنـده ی جایـزه ی اِمـی فلم های 

Gone Girl )دخـرت گم شـده( و Vice )معـاون(، مالنی لینسـکی، بازیگر 

)خانـم   Mrs. America و  راک(  )کسـل   Castle rock رسیال هـای 

آمریـکا( و ران پرملـن، بازیگـر برنـده ی جایـزه ی گلـدن گلـوب فلم هـای 

Hellboy )پـر جهنمـی( و Monster Hunter )شـکارچی هیـوال( بـه 

جمـع بازیگـران ایـن فلم پُرسـتاره پیوسـتند. فلم »بـه باال نـگاه نکن« که 

وظیفـه ی نویسـندگی و کارگردانـی آن برعهـده ی آدام مک کـی اسـت، 

متوجـه  کـه  می کنـد  دنبـال  را  معمولـی  ستاره شـناس  دو  ماجراهـای 

برخـورد شـهاب سـنگی تـا شـش مـاه آینـده بـه زمیـن می شـوند و بایـد 

بـا برگـزاری تـور رسـانه ای برشیـت را از وجـود ایـن خطـر آگاه کننـد.

 Once Upon a Time in Hollywood لئونـاردو دی کاپریـو، بازیگر فلـم

 Dark فلـم  بازیگـر  الرنـس،  جنیفـر  و  هالیـوود(  در  روزگاری  )روزی 

Phoenix )دارک فینکـس( سـتاره های فلـم Don’t Look Up خواهنـد 

دیگـر  از  می کننـد.  ایفـا  را  داسـتان  ستاره شـناس  دو  نقـش  کـه  بـود 

 The بازیگـران ایـن فلـم کمـدی می توان بـه مریل اسـرتیپ، بازیگـر فلم

 The Beach جشـن رقـص پایـان سـال(، جونا هیـل، بازیگر فلـم( Prom

Bum )بطـری سـاحلی(، هیمش پاتل، بازیگر فلـم Yesterday )دیروز(، 

بالنشـت،  کیـت  )تل ماسـه(،    Dune  فلـم بازیگـر  شـاالمی،  تیموتـی 

بازیگـر فلـم Where›d You Go, Bernadette )کجـا رفتـی برنـادت( و 

راب مـورگان، بازیگـر رسیـال Luke Cage )لوک کیج( اشـاره کرد. آریانا 

گرانـده، بازیگـر رسیال Kidding )شـوخی کـردن(، کیـد کادی، بازیگر 

فلـم Bill & Ted Face the Music  )بیـل و تـد چهره ی موسـیقی(، متیو 

پـری، بازیگـر رسیال Friends )دوسـتان( و تومه سیسـله، بازیگر رسیال 

داشـت. خواهنـد  افتخـاری  حضـور  فلـم  ایـن  در  )مسـیح(   Messiah

آدام مک کـی در سـال های گذشـته با تولیـد آثار هجوآمیـز موفقیت های 

سـاله ی   ۵۲ فلم سـاز  ایـن  اسـت.  آورده  به دسـت  را  زیـادی  بسـیار 

در  جایـزه  شـش  دریافـت  نامـزد   Vice فلـم  کارگردانـی  بـا  آمریکایـی 

 The هفتادوششـمین مراسـم گلـدن گلـوب شـد و بـا کارگردانـی فلـم

اقتباسـی«  فلم نامـه ی  »بهرتیـن  جایـزه ی  بـزرگ(  )رکـود    Big Short

بیـل،  کریسـتین  کـه   Vice فلـم  کـرد.   خـود  آن  از  را  اسـکار  مراسـم 

الکـس مک نیکـول، ایـدن گیـل، ایمی آدامـز، کیلـی اسـپینی، کارولینا 

کنـدی دورنـس، اسـتیو کارل، سـم راکـول، الیسـون پیـل، لیلـی ریـب، 

وایولـت هیکـس، تایلـر پـری، جیسـی پلمونـز و جاسـتین کـرک را در 

توانسـت  دالـری  میلیـون  بودجـه ی ۶۰  بـا  داشـت،  بازیگرانـش  گـروه 

 The Big Short ۷۶.۱ میلیـون دالر در گیشـه بفروشـد. در آن سـو، فلـم

بـا نقش آفرینـی کریسـتین بیـل، رایـان گاسـلینگ، بـرد پیـت و کارن 

گیـالن نگاهـی بـه بحـران مالـی سـال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ آمریـکا داشـت 

و داسـتان معاملـه ی گرانـی بـا نـام »شـورت« را روایـت می کرد کـه نهایتاْ 

یافـت. دسـت  جهـان  رسارس  در  دالـری  میلیـون   ۱۳۳.۴ فـروش  بـه 

آدام مک کـی فلـم Don’t Look Up شـبکه ی نتفلیکـس را بـا همـکاری 

کویـن مسـیک از رشکـت »هایپرآبجکـت اینداسـرتیز« تولیـد می کنـد. 

فلم بـرداری ایـن فلـم پُرسـتاره از هفتـه ی آینـده در شـهر بوسـتون، مرکز 

ایالت ماساچوسـت آمریکا آغاز خواهد شـد. اسـکات اسـتابر، مدیر ارشد 

فلم سـازی شـبکه ی نتفلیکـس مدتـی قبـل دربـاره ی همـکاری بـا آدام 

مک کـی بـرای تولیـد فلـم »به بـاال نگاه نکـن« اظهـار داشـت: »زمانی که 

صحبـت از تولید فلم های امـروزی برای منایش فرهنگ و متدن به میان 

می آیـد، آدام همیشـه عالـی عمـل می کنـد. حتی اگـر به نحـوی نابودی 

قریب الوقـوع سـیاره ی زمیـن را پیش بینی کند، خوشـحال می شـویم که 

پیـش از پایـان دنیـا آن را بـه فهرسـت محصـوالت خـود اضافـه کنیـم«.

 Don’t Look Up به فلم Hellboy  بازیگران
آدام مک  کی پیوست

 در شـامل آملـان، جایـی در نزدیکـی دریـای رشق، شـهر تجارتـی قدیمـی 

لوِبـک موقعیـت دارد. از اواخـر قـرن هژدهـم در آنجـا خانـواده ی تجـارت 

پیشـه ای زندگـی می کـرد کـه با هوشـیاری، اسـتعداد و مهـارت در تجارت، 

در  آنهـا  بودنـد.  یافتـه  دسـت  عالـی  اجتامعـی  موقعیـت  و  دارایـی  بـه 

روبـروی کلیسـای سـنت ماریـن در خانـه ای بزرگـی زندگـی می کردنـد و با 

کشـتی های بـادی شـان کـه بـا آنها تجـارت غلـه می کردنـد، تا اسـتکهلم و 

امسـرتدام و تـا ایدیـن بـورگ و لنـدن می راندنـد.

آنهـا  اسـت.  نوزدهـم  قـرن  تاریـخ  آیینـه ی  خانـواده،  ایـن  رسگذشـت 

جنگ هـای ناپلیـون، روی کار آمـدن پـروس و قـدرت گرفـن لیـربال هـا را 

کـه خـود نیـز بـه آن متعلـق بودنـد، از رس گذراندنـد. هم چنان آنهـا انقالب 

1848 و شـگوفایی صنعتـی و مواصالتـی به وسـیله راه آهن و کشـتی های 

بخـار و رسانجـام تاسـیس امپراطـوری جدیـد آملـان را نیـز از رسگذراندند.

قـرن  آغـاز  در  کـه  مـردی  بـود،  مـن«  زیگمونـد  »یوهـان  موسـس رشکـت 

نوزدهـم تجارتـش بـه موفقیـت نایـل آمـد. نواسـه ی وی »هیرنیـش تومـاس 

مـن« تاجـر و سـناتور لوِبـک بـود و یکـی از دو نـواده اش، »تومـاس مـن« 

خانـواده و شـهرش را در متـام جهـان مشـهور کـرد.

سـناتور از فرزندانـش خوشـحال نبـود. از آنهـا توقـع منی رفت کـه در آینده 

افغانسـتان مـا: سـنجی دت هرنپیشـه ی معـروف سـینامی هنـد کـه 

بـرای بسـیاری از افغان هـا چهـره ی آشناسـت، این بـار در فلـم تورباز 

نقـش یـک داکـرت بازنشسـته ی نظامی را بـازی کرده اسـت که تالش 

دارد کـودکان افغـان در کمـپ مهاجـران را بـه کرکـت تشـویق کنـد. 

برعهـده داشـت؛  را  ابدالـی  پـت نقـش احمدشـاه  پانـی  فلـم  او در 

فلمـی کـه نـرش تریلـر آن در افغانسـتان جنجال زیـادی را بـه پا کرد. 

»توربـاز« روز یازدهـم دسـامرب از طریق نیفلیکس پخش خواهد شـد. 

سـنجی دت در تویـرتش ضمـن اعالم این خرب نوشـته اسـت: »زمانی 

کـه انسـان هـای خـوب دسـت بـه کار منی شـوند، انسـان بـد پیـروز 

می شـوند«.

ویدیوی معرفی این فلم که به تازگی نرش شـده، نارص خان )سـنجی 

دت( را نشـان می دهـد کـه بـه کـودکان افغـان وعـده می سـپارد کـه 

بـه آنـان بـازی کرکـت را یـاد خواهـد داد. نـارص خـان بـه ایـن بـاور 

دارد کـه ایـن کـودکان قربانـی تروریـزم اسـتند. یک گروه تروریسـتی  

می خواهـد ایـن کـودکان مهاجـر را بـرای انجـام حمـالت انتحـاری 

تربیـه کنـد. نـارص خـان در برابر ایـن گروه بـه مقابله می پـرازد و ادعا 

می کنـد کـه برداشـت آنهـا از اسـالم نادرسـت اسـت. گریـش ملیـک 

کارگـردان ایـن فلم، در سـال 2016 گفته بود: » مـا در مورد حمالت 

انتحاری و کشـتار در جهان زیاد میشـنویم، که بیشـرت از کودکان در 

حمـالت انتحـاری اسـتفاده مـی گردد و مـن می خواهـم در این فیلم 

شـیوه ای انجـام ایـن کار را بیـان کنم.«

نقـش مرکـزی دیگـر در ایـن فلـم را نرگـس فخـری بـازی می کنـد. او 

به عنـوان یـک زن افغانـی کـه مسـوولیت یـک موسسـه امـداد را بـه 

عهـده دارد و نـارص خـان را در رسـیدن به هدفش کمـک می کند، در 

ایـن فلـم ظاهر شـده اسـت. پرانـش چوپـرا و هامیون شـمس خان از 

بازیگـران دیگـر ایـن فلـم اسـت. »توربـاز« توسـط راجو چـدا و راهول 

مـرتا تولیـد شـده اسـت. طبـق معلومـات بالییـود، بیشـرت بخش های 

ایـن فلم در شـهر بشـکیک، پایتخـت  قزاقسـتان فلم برداری شـده که 

جغرافیایـی شـبیه افغانسـتان را بـه تصویـر می کشـد.

سـنجی  دت گفتـه اسـت از اینکـه در چنیـن داسـتانی قـوی ظاهـر 

کـه  کـرده  بیـان  هم چنیـن  او  اسـت.  خوشـحال  بسـیار  می شـود، 

اسـت. نزدیـک  افغانسـتان  واقعیت هـای  بـا  توربـاز  داسـتان 

برگردان: حسین معرفت

 Buddenbrooks:( »وک هـا – زوال یـک خانـدان یادداشـت: »بودن�ب
Verfall einer Familie( اثر توماس مان، نویسنده ی مشهور آلما�ن 
بـه  بـرای نویسـنده اش  اسـت کـه در سـال 1929 جایـزه نوبـل اد�ب را 
ارمغـان  آورد. ایـن کتـاب کـه در لیسـت 1000 اثـر داسـتا�ن برتـر گاردیـن 
اسـت.  شـده  ترجمـه  فـاریس  بـه  حـداد  اصغـر  عـی  توسـط  دارد،  قـرار 
وک هـا جامعـه ی بـورژوای  اغلـب منتقـدان بـر ایـن باورنـد کـه رمـان بودن�ب

آلمـان قـرن نوزدهـم را در طـول چندیـن دهـه تصویـر یم کنـد.
ارنسـت همینگـوی )نویسـنده ی برجسـته ی معـارص امریـکا و برنـده ی 
از  »یـی  اسـت:  گفتـه  کتـاب  ایـن  دربـاره ی  ادبیـات(  نوبـل  جایـزه 
 ام آن است که بتوانم این رمان را یک بار 

گ
بزرگ ترین حرست های زند�

ن بـار بخوانـم.« در ادامـه، برگـردان مطلـیب را از وبسـایت  دیگـر بـرای اولـ�ی
هوبـر در بـاره ی ایـن اثـر داسـتا�ن مهـم ادبیـات آلمـان یم آوریـم:



لیورپتول بتا پیتروزی 3-0 مقابتل لستر در آنفیلد 

رکورد تاریخ باشتگاه در بدون شکستت ماندن در 

ورزشتگاه خانگی اش را شکست.

لیورپتول دیشتب در خانته ختود ورزشتگاه آنفیلتد 

بته مصتاف لسرستیتی رفتت و بتا نتیجته 3-0 به 

پیتروزی رستید. لیورپتول بته ایتن ترتیتب رکتورد 

بتدون  زمتان  طوالنی تریتن  در  باشتگاه  تاریتخ 

را  خانگتی اش  ورزشتگاه  در  مانتدن  شکستت 

شکستت. لیورپتول سته ستال استت کته در لیگ 

برتتر، در خانته ختود شکستت نختورده استت.

لیورپتول دیشتب بتا گلهتای جانتی اوانتز، دیوگتو 

شتد  موفتق  حالتی  در  فیرمینتو  روبرتتو  و  ژوتتا 

حریفتش را 3-0 شکستت دهتد که تعتداد زیادی 

از بازیکنتان اصلتی ایتن تیتم مصتدوم و محتروم 

هستتند و منتی تواننتد بترای تیتم یورگتن کلتوپ 

پیتروزی  ایتن  بتا  لیورپتول  برونتد.  میتدان  بته 

ختود  شکستت  بتدون  پیاپتی  مستابقات  تعتداد 

در خانته اش را بته عتدد 64 رستاند و موفتق شتد 

زالتتان ابراهیموویتچ بتا دو گلتی کته دیشتب در 

بتازی مقابتل ناپولتی بته مثر رستاند به یتک رکورد 

گلزنتی فوق العتاده در تاریتخ رسی آ رستید.

زالتتان ابراهیموویچ دیشتب در بتازی آث میالن و 

ناپولتی دو بتار دروازه ناپولتی را در خانته ایتن تیم 

بتاز کترد تتا مهمریتن نقتش را در پیتروزی 1-3 

روستونری در ایتن بتازی ختارج از خانته داشتته 

باشتد. زالتتان امتا بتا ایتن گل هتا بته یتک رکتورد 

فتوق العتاده در تاریتخ رسی آ رستید.

در تاریتخ رسی آ تنها سته بازیکن موفق شتده اند 

در اولیتن شتش بتازی تیم شتان در یتک فصل در 

قبلتی  رکتورد  بشتکند.  را  باشتگاه  قبلتی  رکتورد 

بترای لیورپتول در تاریتخ دستامرب 1980 ثبتت 

شتده بتود. آخریتن بتاری کته مرستی ستایدی ها 

در لیتگ برتتر در آنفیلتد شکستت ختورده انتد بته 

آوریتل 2017 برمتی گتردد کته شتاگردان کلتوپ 

در آن ستال در مقابل کریستتال پتاالس با نتیجه 

خوردنتد. شکستت   1-2

تتک تتک بازی هتا گلزنی کننتد. زالتان حتاال خود را 

بته جمتع ایتن سته بازیکن رستاند تتا رکتورد جدیدی 

بته نتام ختود ثبتت کنتد. اما ایتن تنهتا رکتوردی نبود 

یافتت.  آن دستت  بته  بتازی دیشتب  در  کته زالتتان 

زالتتان بتا ایتن دو گل بته مستن ترین بازیکتن تاریتخ 

رسی آ تبدیتل شتد کته در اولیتن هشتت بتازی ختود 

در رسی آ دستت کتم 10 گل بته مثر رستانده استت. 

پیتش از او ایتن رکتورد در اختیتار ستیلویو پیتوال بتود 

کته در فصتل 1942-1943 در 29ستالگی بته ایتن 

رکورد رستیده بتود. زالتان حاال با اختالف ده ستاله و 

در 39 ستالگی ایتن رکورد را به ختود اختصاص داد. 

رکورد تاریخی جدید لیورپول در بازی های خانگی

زالتان؛ رکورد پشت رکورد در 39سالگی

ورزش
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دارد. لیبتی  بته  جنگ افتزار  قاچتاق  بتا  مقابلته  بترای 

بتدون  کته  استت  نوشتته  ادامته  در  "اشتپیگل"  گزارشتگر 

همتکاری ترکیته بتا اتحادیته اروپتا عملیات "ایرینتی" قادر 

بته دستت یابی بته اهتداف تعییتن شتده نیستت.

آقتای ترامتپ امیتدوار استت در اقدامتی مشتابه آنچته در 

و  متحتده  امتارات  بتا  میتان ارسائیتل  روابتط  عادی ستازی 

بحریتن رخ داد، عربستتان و ارسائیتل را هتم بته پتای میتز 

توافتق بکشتاند. حتدود دو متاه پیتش امتارات و بحریتن در 

واشتنگنت بیانیته مشترکی بترای تعهتد بته صلتح بتا عنوان 

"توافتق ابراهیتم" بتا ارسائیتل امضتا کردنتد.

تاریختی  تحولتی  و  عطتف  نقطته  عنتوان  بته  توافتق  ایتن 

طتی  در  ارسائیتل  و  عربتی  کشتورهای  رستمی  روابتط  در 

شتد. توصیتف  اخیتر  ده هتای 

بعتد از اعتالم ایتن توافتق ملک ستلامن، پادشتاه عربستتان 

از تتالش امریتکا بترای بهبود روابتط ارسائیل با کشتورهای 

عربتی استتقبال کترد امتا تاکید کترد که کشتورش خواهان 

حتل دامئی و عادالنه مستئله فلستطین استت.

از ستوی دیگتر خترب دیتدار آقتای نتانیاهتو بتا محمتد بتن 

کته  می شتود  منتتر  حالتی  در  پومپئتو  مایتک  و  ستلامن 

حتدود دو هفتته پیتش رستانه ها گتزارش دادنتد کته دولتت 

بتا  ختود،  کار  پایانتی  هفته هتای  در  دارد  قصتد  ترامتپ 

فتارس  خلیتج  عربتی  کشتور  چنتد  و  ارسائیتل  هامهنگتی 

برنامته  بتا  غیرمرتبتط  و  تتازه  تحریم هتای  از  مجموعته ای 

کنتد. اعتامل  ایتران  علیته  هستته ای 

کتردن  جتاری  اقدامتی  چنیتن  دلیتل  گزارش هتا  آن  در 

"ستیلی" از تحریم هتای غیرهستته ای و افزایتش فشتار بتر 

ایتران بترای ستخت تر شتدن بازگشتت دولتت جتو بایتدن، 

شتده  عنتوان  برجتام  بته  امریتکا،  منتختب  جمهتور  رئیتس 

. بود

داده استت. گفتته می شتود کته ایتن کشتتی بته قصتد 

شتهر مرصاتته در حرکت استت.

یتاد  کشتتی  محمولته  بازرستی  از  ترکیته  شتدن  مانتع 

اروپتا  اتحادیته  عملیتات  دشتواری  از  حکایتت  شتده 

در جریتان ایتن ستفر نبوده انتد.

مقام هتای  از  نقتل  بته  ژورنتال  وال استریت  روزنامته 

ستعودی گتزارش داده استت کته بنیامیتن نتانیاهتو و 

محمتد بتن ستلامن در این دیتدار درباره عادی ستازی 

روابتط و همیتن طتور مستئله ایتران صحبتت کرده انتد 

امتا توافقتی بیتن دو طترف صتورت نگرفتته استت.

بزرگ تریتن دشتمن ختود می دانتد  را  ایتران  ارسائیتل 

را  از چهتار ستال پیتش روابتط ختود  و عربستتان کته 

و  رقیتب  را  استالمی  جمهتوری  کترده  قطتع  ایتران  بتا 

می بینتد. ختود  بترای  جتدی  تهدیتدی 

تتا کنتون هیتچ مقامتی بته صتورت رستمی ستفر آقتای 

از  یکتی  امتا  نکترده  تاییتد  را  عربستتان  بته  نتانیاهتو 

گفتته  تلویحتی  صتورت  بته  توییتتی  در  او  مشتاوران 

استت کته ایتن ستفر و دیتدار انجام شتده استت. رادیو 

ارتتش ارسائیتل هتم خترب ایتن دیتدار را اعتالم کترده 

نتانیاهتو  آقتای  هواپیتامی  کته  شتده  گتزارش  استت. 

ستاعت هفتت و نیتم بعتد از ظهتر یکشتنبه ۲۲ نوامترب 

بته ستمت شتهر نیتوم در عربستتان پترواز کترده و بعتد 

استت. بازگشتته  ارسائیتل  بته  نیمه شتب  از 

پترواز آقتای نتانیاهتو بته شتهر نیتوم در ستاحل دریتای 

رسخ در ستایت های ردیابتی پترواز رصتد شتده استت.

عربستتان،  و  ارسائیتل  بیتن  روابتط  عادی ستازی 

مستلامن  کشتورهای  مهم تریتن  از  یکتی  عنتوان  بته 

دونالتد  دولتت  کار  دستتور  در  همتواره  خاورمیانته، 

استت. بتوده  امریتکا  جمهتور  رئیتس  ترامتپ، 

رسبتازان آملتان در راستتای عملیتات اتحادیته اروپتا بترای مقابله 

بتا قاچتاق ستالح بته لیبتی، قصتد بازرستی محمولته یتک کشتتی 

را داشتتند. ترکیته مانتع از بازرستی از این کشتتی شتد. رسبازان 

آملانتی ناگزیتر کشتتی را تترک کردند و بازرستی نیمه متتام ماند.

مخالفتت ترکیته بتا بازرستی یتک کشتتی مشتکوک این کشتور در 

۲۰۰ کیلومتری شتامل شتهر بنغتازی جنجالتی تتازه در ارتبتاط 

بتا جنتگ داخلتی لیبتی آفرید.

بر استاس اطالعات منتر شتده از سوی ستایت "اشپیگل آنالین" 

رسبتازان نیتروی دریایتی ارتتش آملتان، روز یکشتنبه ۲۲ نوامترب 

بته کشتتی "روزالین ای" مشتکوک می شتوند.

بترای  اروپتا  اتحادیته  عملیتات  "ایرینتی"،  عملیتات  فرماندهتان 

دربتاره  اطالعاتتی  لیبتی،  جنگ افتزار  قاچتاق  از  شتدن  مانتع 

بودنتد. آورده  دستت  بته  کشتتی  ایتن  محمولته  بتودن  مشتکوک 

در همیتن ارتبتاط رسبتازان ناوچته "هامبتورگ" غتروب یکشتنبه 

۲۲ نوامترب بته کشتتی "روزالیتن ای" وارد شتدند و قصد بازرستی 

محمولته آن کشتتی را داشتتند. ترکیته نستبت بته ایتن موضتوع 

ایتن کشتتی شتده  محمولته  بازرستی  از  مانتع  و  کترده  اعتراض 

استت. بته علتت مخالفتت ترکیته، رسبتازان نیتروی دریایتی آملان 

ناگزیتر شتدند بامتداد دوشتنبه ۲۳ نوامرب کشتتی را تترک کرده و 

بته ناوچته ختود بتاز گردند.

پتس از آن کشتتی یتاد شتده مستیر ختود را به ستوی لیبتی ادامه 

نتانیاهتو،  بنیامیتن  کته  داده انتد  گتزارش  ارسائیلتی  رستانه های 

بته  "مخفیانته"  ستفری  در  یکشتنبه  روز  ارسائیتل،  وزیتر  نخستت 

استت. رفتته  ستعودی  عربستتان 

ایتن گزارش هتا می گویتد آقتای نتانیاهتو در ایتن ستفر بتا محمتد 

خارجته  وزیتر  پومپئتو،  مایتک  و  عربستتان  ولیعهتد  بتن ستلامن، 

وزیتر  نخستت  ستفر  اولیتن  ایتن  استت.  کترده  دیتدار  امریتکا 

می شتود. منتتر  آن  گتزارش  کته  استت  عربستتان  بته  ارسائیتل 

گفتته می  شتود یوستی کوهتن، رئیتس موستاد، ستازمان اطالعات 

و امنیتت ارسائیتل هتم در ایتن دیتدار حضتور داشتته استت امتا 

بنتی گانتتز، وزیتر دفتاع و گابتی اشتکنازی، وزیر خارجته ارسائیل 

ترکیه مانع از بازرسی یک کشتی مشکوک 
توسط سربازان آلمان شد

نخست وزیر اسرائیل؛ در ســفری مخفیانه به عربستان

 با بن ســلمان و پومپئو دیدار کرده است

و ستال پرداختت و گفتت: " جتامل بازیکتن خیلتی جوانی 

استت کته کیفیتتی بتی نظیتر دارد. من از او راضی هستتم 

چتون او در مترینتات هتم بارهتا و بارهتا ثابت کترده که چه 

کیفیتتی دارد". جامل پیش از آنکه اولین بازی باشتگاهی 

اش را بترای بایترن انجتام بدهتد در دو بتازی تیتم ملی زیر 

21ستال انگلیتس بتا پیراهتن ملی ایتن کشتور وارد میدان 

باشگاه بوروسیا دورمتوند اخیراً از باشگاه بارسلونا 
5 میلیتون یورو به عنوان بخشتی از پرداختی های 
موجتود در قترارداد انتقتال عثامن دمبلته دریافت 
کترده استت. در روزهایتی کته همته باشتگاه هتای 
فوتبتال دنیتا در رشایتط اپیدمی کرونا با دشتواری 
هتای مالتی شتدیدی روبترو هستتند رستانه هتای 
آملانتی گتزارش دادند باشتگاه بوروستیا دورمتوند 
بته عنتوان بخشتی از پرداختتی هتای موجتود در 
مفتاد قترارداد فتروش عثتامن دمبلته بته بارستلونا 
اخیتراً از باشتگاه کاتتاالن 5 میلیتون یتورو دریافت 
کترده استت. ایتن مبلتغ در رشایتط بحرانتی فعلی 
استت.  آملانتی  زردپوشتان  بترای  بزرگتی  کمتک 
دمبلته در ستال 2017 بعتد از تتالش بستیار برای 
جتدا شتدن از دورمتونتد و پیوستنت بته باشتگاه 
رویایتی اش رسانجتام موفق شتده و راهی کاتالونیا 
شتد. دو باشتگاه در آن زمتان بتر رس یتک قترارداد 
105 میلیتون یورویتی بته توافتق رستیدند. البتته 
ایتن قترارداد با چند بنتد الحاقی دربتاره پاداش ها 
رفتته  رویهتم  می توانستت  پرداختی هتا  دیگتر  و 
بته 148میلیتون یتورو بالتغ شتود. بتا 5 میلیتون 
دریافتت  بارستا  از  دورمتونتد  اخیتراً  کته  یورویتی 
خاطتر  بته  آملانتی  باشتگاه  دریافتتی  کل  کترده 
عثامن دمبله به 130 میلیون یورو رستیده استت. 

اتهتام  بته  را  افریقتا  فوتبتال  کنفدراستیون  رئیتس  احمتد  کترد  اعتالم  فیفتا 
استت. کترده  محتروم  ستال  پنتج  متدت  بته  اخالقتی  قوانیتن  از  تخطتی 

فیفتا رستامً اعتالم کترد کته احمتد رئیتس کنفدراستیون فوتبتال افریقتا که به 
عنتوان نایتب رئیتس فیفتا هتم فعالیتت می کنتد را بته اتهتام زیتر پتا گذاشتنت 
چندیتن متورد از قوانیتن اخالقتی فیفتا محکتوم شتناخته و او را به متدت پنج 

ستال محتروم کرده استت.
فیفتا در بیانیته ختود احمتد را بته تخطتی از قوانیتن مرتبط با وفتاداری، ارائه 
دادن و دریافتت هدایتا، ستو استتفاده از موقعیتت و دستت بتردن در منابتع 

مالتی در اختیتارش مجرم شتناخت.
در بیانیته فیفتا در ایتن بتاره چنیتن آمتده: " تحقیقتات دربتاره رفتتار آقتای 
شتد  منجتر  نتیجته  ایتن  بته   2019 تتا   2017 ستالهای  فاصلته  در  احمتد 
کته ایشتان بته عنتوان رئیتس کنفدراستیون فوتبتال افریقتا تخلفتات متعتدد 
رابطته  مکته،  بته  عمتره  حتج  ستفر  جملته  از  داشتته.  مالتی  و  ستازمانی 
کنفدراستیون فوتبتال افریقتا بتا رشکتت تهجیتزات ورزشتی تاکتیکال استتیل 

استت". بتوده  فیفتا  قوانیتن  از  ایشتان تخطتی  فعالیتت هتای  دیگتر  و 
رئیتس کنفدراستیون فوتبتال افریقتا عتالوه بتر محرومیتت 5 ستاله از هتر نوع 
فعالیتت مرتبتط بتا فوتبتال مبلتغ 200هتزار دالتر آمریتکا هتم جریمته شتده 

استت. او پیشتر همته اتهامتات را رد کترده بتود.

بایترن  از ستتاره 16ستاله اش موکوکتو،  از رومنایتی دورمتونتد  بعتد 

مونیخ هم در مقابل از ستتاره کم ستن و ستال خود، جامل موستیاال 

برداشتت. پرده 

ایتن هفتته بوروستیا دورمتونتد بتا به میدان فرستتادن ستتاره شتانزده 

ستاله ختود موکوکتو توجه رستانه ای زیادی بته خود جلب کترد. بایرن 

مونیتخ امتا بته فاصلته کمتی بعتد از ایتن اقتدام دورمتونتد بته حریتف 

ستنتی اش پاستخ داد و ستتاره کتم ستن و ستال ختود بته نتام جتامل 

موستیاال را در یتک بتازی رستمی وارد زمیتن کترد.

مقابتل  بایترن   1-1 تستاوی  جریتان  در  حالتی  در  موستیاال  جتامل 

وردربرمتن اولیتن بتازی رستمی ختود را بترای ایتن باشتگاه انجتام داد 

کته بته تازگتی بترای اولیتن بتار بتا پیراهتن تیتم ملتی زیتر 21ستال 

کشتورش انگلیتس هتم وارد زمیتن شتده بتود.

جامل موستیاال در شتهر اشتتوتگارت آملتان به دنیا آمتده ولی تابعیت 

دوگانته آملانتی- انگلیستی دارد. او بتا اینکته تصمیتم گرفتته در تیتم 

ملتی زیتر 21ستال انگلیتس بازی کنتد امتا در آملان زندگتی می کند 

و بازیکتن باشتگاه بایترن مونیتخ استت. او روز شتنبه در دیتدار بایترن 

مقابتل وردبرمتن کته بتا تستاوی 1-1 بته پایتان رستید اولیتن بتازی 

رستمی ختود بتا پیراهتن این تیم را انجتام داد و در کنتار توماس مولر 

کهنته کار بته عنتوان هافبک تهاجمتی به میدان رفت. هانستی فلیک 

رسمربتی بایترن در پایتان بتازی بته ستتایش از ایتن بازیکتن کم ستن 

شتده بتود. دو بتازی ای کته جتامل در آنها حضور داشتت با 

پیتروزی 3-0 و 5-0 مقابتل آلبانتی بته پایتان رستید. آیتدی 

بوثرویتد رسمربتی تیتم ملی زیر 21ستال انگلیتس در پایان 

ایتن بازی هتا بتا ستتایش از پدیده انگلیستی- آملانتی گفته 

بتود: " جتامل استتثنایی بتود و نشتان داد چته استتعداد 

درخشتانی است".

در بخشتی از قترارداد سته ستال پیتش دو باشتگاه 
آمتده استت کته هر زمتان دمبله بیستت و پنجمین 
بتازی پنجاهمیتن بتازی، هفتاد و پنجمیتن بازی و 
صدمیتن بتازی خود را با پیراهن بارستا انجام دهد 
باشتگاه کاتتاالن بایتد 5 میلیون یورو بته دورمتوند 
بپتردازد. 5 میلیتون یورویتی کته اخیتراً دورمتونتد 
دریافتت کترده به دلیتل رشکت دمبلته در هفتاد و 
پنجمیتن بازی اش برای بارستا بوده استت. دمبله 
تتا ایتن لحظته 57 بتار در اللیتگا بترای بارستا بته 
میتدان رفتته، 18 بتار در لیگ قهرمانتان برای این 
تیتم بتازی کترده و 7 بار در جام حذفتی و 1 بار در 
ستوپرجام استپانیا بته میتدان رفتته استت. بته این 
ترتیتب دمبلته تتا ایتن لحظته 83 بتازی رستمی بتا 

پیراهتن بارستا انجتام داده.

موکوکو؟ بایرن مونیخ هم جمال را دارد

موفقیتت واکستنی بترای مقابلته بتا کرونتا، بازار 

رسمایته در لنتدن شتاهد رشتد بتوده؛ از جملته 

ستهام رشکتهتای خدمتات مستافرتی و کاالهتا 

کته بتا همه گیری بیتامری از اوایل ستال جاری 

میتالدی بعضتی از آنهتا عتالوه بتر افتت ارزش 

ستهام تتا آستتانه ورشکستتگی هتم پیتش رفتته 

بودنتد. در معامالت امروز بتازار لندن همچنین 

ستهام رشکتهتای مرتبتط بتا خدمتات تفریحتی 

خستارات  متحمتل  کرونتا  شتیوع  از  پتس  کته 

جهتش  بیشترین  شتاهد  شتده اند،  ستنگینی 

بودنتد. بازارهتای جهانتی پیتش از ایتن هتم بتا 

موفقیتت  زمینته  در  مشتابهی  خربهتای  اعتالم 

واکستن کرونتا، واکنتش مشتابهی داشتتند.

طتی یتک ماه اخیر بتازار رسمایه بریتانیا شتاهد 

آنکته  از  بتوده؛ پتس  حتدود ۱۴ درصتد رشتده 

رشکتت فایتزر و مدرنتا از موفقیتت بیتش از ۹۰ 

درصتدی واکستن تولیتد شتده ختود در مراحتل 

آزمایشتی خترب داد.

وضتع  آن  بترای  نیتز  قوانینتی  میتالدی،   ۲۰۱۴

شتد تتا افتراد یا یتک ستطل آب یتخ روی رس خود 

موردنظتر  خیریته  مؤسسته  بته  یتا  کننتد  خالتی 

کمتک کننتد.

ایتن چالتش نیازمنتد نامزد کتردن چند فترد دیگر 

ایتن فعالیتت استت کته آن هتا ۲۴  انجتام  بترای 

ستاعت فرصتت دارنتد تتا در ایتن چالتش رشکتت 

کننتد یتا ۱۰۰ دالتر بته مؤسسته خیریته کمتک 

کننتد. جترج بوش، رئیتس جمهور استبق امریکا، 

متارک  و  از رهتربان حتزب ستبزها  اوزدمیتر  جتم 

زاکربترگ، بنیانگتذار فیتس بتوک از جملته افتراد 

مشتهوری بودنتد کته به ایتن چالش پیوستتند. از 

هرنمنتدان ایرانتی نیتز ابتی، بهترام رادان، ترانته 

قمیشتی،  ستیاوش  افشتار،  مهنتاز  علیدوستتی، 

رامبتد جتوان و ده هتا شتخصیت مشتهور دیگر در 

ایتن چالتش رشکتت کردنتد.

مالتی  بازارهتای  در  رسمایه گتذاران  امیتدواری 

و  کوویتد-۱۹  واکستن  موفقیتت  بته  جهتان 

بهبتود اقتصتاد جهانتی باعتث تقویتت بازارهای 

امتروز شتده  بین املللتی رسمایته در معامتالت 

استت.

امتروز دوشتنبه )۲۳ نوامترب( اعتالم شتد که این 

واکستن۷۰ درصتد باعتث جلوگیتری از ابتتال به 

کوویتد ۱۹ می شتود و در صتورت بتاال بتردن ُدز 

می توانتد تتا ۹۰ درصتد نتیجه بخش باشتد. هر 

چنتد نتایتج آن در مقایسته بتا دو واکستن تولید 

شتده توستط رشکت فایتزر و مدرنا کمر استت.

در پتی ایتن اعتالم، کته کمتی قبتل از رشوع بته 

کار بتازار بتورس لنتدن بود، بتازار رسمایه از این 

خترب استتقبال کرد.

صتد  از  متشتکل  کته  فوتستی-۱۰۰  شتاخص 

رشکتت برتتر بریتانیاستت، در معامتالت اولیته 

از ۳/۰ درصتد تقویتت شتد. امتروز بیتش 

طتی سته هفته اخیتر با امید بته تولیتد نهایی و 

پاتریتک کویتن از بنیانگتذاران چالتش آب یتخ 

ایتن  بتا  او  درگذشتت.  ستالگی   ۳۷ ستن  در 

چالتش توجته جهانیتان را بته بیامری استکلروز 

و  کترد  جلتب   )ALS( تروفیتک  آمیتو  جانبتی 

موفتق بته جمتع آوری ۲۲۰ میلیتون دالر کمک 

مالتی شتد.

بیتامری  متوجته  پزشتکان  پیتش  ستال  هفتت 

او  شتدند.  کویتن  پاتریتک  در  اس"  ال  "آی 

بترای جلتب توجته جهانیتان بته ایتن بیتامری 

بته همتراه پیتت فریتتز، کاپیتتان ۲۹ ستاله تیم 

بیستبال دانشتگاه بوستون چالش ستطل یخ را 

بترای حامیتت از بیتامران مطرح کردنتد. طولی 

نکشتید کته دعتوت آن هتا بته حرکتتی جهانتی 

تبدیتل شتد.

بتا مطترح شتدن گسترده چالتش "ریخنت یک 

ستطل آب" در رستانه های اجتامعتی در ستال 

کرونا؛ تقویت بازارهای مالی جهان با امیدواری به 
موفقیت واکسن کرونا آکسفورد

پاتریک کوین، از بنیانگذاران چالش آب یخ درگذشت

محرومیت 5ساله رئیس کنفدراسیون افریقا دمبله و باران گرم پول بر سر دورتموند
از سوی فیفا

نامزدهای بهترین های سال از نگاه گلوب ساکر
گلتوب ستاکر نامزدهتای بهریتن مربتی، بهرین 
بازیکتن و بهرین باشتگاه فوتبال ستال را معرفی 

کرد. 
نریته گلوب ستاکر نامزدهتای بهرینهای ستال 
ستال،  مربتی  بهریتن  حتوزه  سته  در  را  فوتبتال 
بهریتن بازیکتن ستال و بهریتن باشتگاه ستال 

معرفتی کترد.
گلتوب ستاکر در شتاخه بهرین مربتی فوتبال در 

ستال 2020 پنتج مربتی را بته عنتوان نامتزد معرفتی 
کترده استت. گاستپرینی رسمربتی آتاالنتتا کته با تیم 
ایتالیایتی کمتر شتناخته شتده اش درخشتان ظاهر 
شتده، هانستی فلیتک رسمربتی بستیار موفتق بایترن 
مونیتخ، خولتن لوپتگتی کته بعد از پیوستنت به ستویا 
کترد،  عمتل  موفتق  بستیار  جتاری  فصتل  رشوع  در 
یورگتن کلتوپ رسمربتی آملانتی لیورپتول و تومتاس 

توختل رسمربتی پتاری ستن ژرمتن.

حوثی های یمن: به تاسیسات نفتی آرامکو 

در جده حمله کردیم
دهنتد." بته گفتته آقای رسیتع "هدفگیری بستیار 

دقیتق بتود و آمبوالنتس هتا و خودروهتای اطفتاء 

حریتق بته محتل متورد نظتر شتتافتند."

صتورت  آن  از  پتس  روز  چنتد  تنهتا  حملته  ایتن 

می گیترد کته دولتت آقتای ترامتپ اعتالم کترد کته 

در نظتر دارد تتا شتبه نظامیتان حوثتی را بعنتوان 

تروریستتی بشناستد. یتک گتروه 

ستازمان ملل متحد به امریکا هشتدار داده استت 

کته چنیتن کاری متتام تالش هتا برای رستیدن به 

صلتح را از بیتن خواهتد بترد و این کشتور را دچار 

گرفتتار  جهتان  اخیتر  دهته  در  قحطتی  بدتریتن 

کرد. خواهتد 

شتبه نظامیان حوثتی یمتن اعتالم کردنتد که در 

حمالت موشتکی به تاسیستات نفتی عربستتان 

در شتهر جده به آن آستیب رستانده اند.

تاکنتون مقامتات عربستتان هیچگونه واکنشتی 

تصاویتر  امتا  نداده انتد،  نشتان  خترب  ایتن  بته 

منتتر شتده نشتان می دهتد کته دود از محتل 

تاسیستات رشکتت آرامکتو در حتال بلند شتدن 

استت.

رسیتع،  یحیتی  از  نقتل  بته  ایتران  رستانه های 

ستخنگوی حوثی هتا نوشتته اند کته "نیروهتای 

موشتکی توانستتند ایستتگاه توزیتع آرامکتو در 

جتده را با موشتک بالتدار ، قتدس ۲ هدف قرار 



 آژانـس کـودکان سـازمان ملـل، یونیسـف روز دوشـنبه )۳ قوس( 

اعـام کـرد کـه در یـک »ماموریـت بـزرگ« حـدود دو میلیـارد دوز 

از واکسـین  کوویـد-۱۹ را در سـال ۲۰۲۱ بـه کشـورهای در حال 

کشـور  رئیس جمهـور  غنـی  ارشف  محمـد   

بـرای حسـن نیت، فرمـان رهایـی یـک تعـداد از 

زندانیان پاکسـتانی در افغانسـتان را صادر کرده اسـت. این فرمان 

در 28 عقـرب صـادر شـده اسـت.

فرهـاد بیانـی سـخنگوی اداره زندان هـا بـا تاییـد صدور ایـن فرمان 

هجده سردخانه صفرانرژی سیب در دایکندی به بهره برداری رسید

یونیسف دو میلیارد دوز واکسین  کرونا به کشورهایی مانند یمن و افغانستان ارسال می کند
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وزارت زراعـت، مالـداری و آبیـاری اعـام کـرده  

اسـت کـه 18 رسدخانـه صفرانـرژی در والیـت 

دایکنـدی بـه پایـه اکـال رسـید و بـه بهـره بـرداری سـپرده شـد.

نـر  بـا  قـوس  آب یـاری دوشـنبه 3  و  مـال داری  زراعـت  وزارت 

اعامیـه ای گفتـه اسـت:»از مجمـوع ۲۱ رسدخانه ی صفـر انرژی 

کـه بـرای نگهـداری سـیب در والیـت دایکنـدی، در قالـب پـروژه 

 ۱۸ کنـون  تـا  می شـود،  سـاخته  زراعتـی  محصـوالت  مدیریـت 

رسدخانـه تکمیـل گردیده و بهره برداری از آن ها آغاز شـده اسـت. 

سـه رسدخانـه ی دیگر حـدود ۷۰ درصد پیش رفت فزیکی داشـته 

اسـت و بـه زودی تکمیـل می شـود.«

وزارت زراعـت ارزش مجموعـی سـاخت این رسدخانه هـا را حدود 

۵۰ میلیـون افغانـی، بدون سـهم باغـداران خوانده اسـت. هزینه 

عملـی سـاخنت ایـن پـروژه از بودجـه انکشـافی حکومـت متویـل 

شـده است.

هـر یـک از ایـن رسدخانه هـا ظرفیـت نگهـداری ۲۵ تُـن سـیب 

را دارد. بـه طـور مجموعـی ایـن رسدخانـه هـا ظرفیـت نگهـداری 

۵۲۰ تُـن سـیب را دارنـد کـه در موقـع تقاضـای مارکیت بـه بازار 

گـردد. عرصه 

در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه باغ هـای سـیب در دایکنـدی 

چهـار هـزار و ۹۰۰ جریـب زمیـن بـوده و در سـال جـاری از ایـن 

بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفـت کـه به منظور حسـن نیت، شـاری 

از زندانیـان پاکسـتانی آزاد خواهند شـد.

در ایـن فرمـان آمـده اسـت:» براسـاس جـز 18 مـاده 64 قانـون 

اساسـی، بـرای حسـن نیـت و تقویـت روابـط دوجانبـه، شـاری از 

شـهروندان پاکسـتانی کـه بـر اسـاس حکم نهایـی محاکـم زندانی 

بـه تاجـران بـه فروش می رسـد.

والیـت  باغـداری  محصـول  بیش تریـن  بـادام،  از  بعـد  سـیب 

دایکنـدی اسـت کـه بـه پیانه وسـیع در متـام ۱۰ ولسـوالی این 

والیـت تولیـد می شـود. وزارت زراعـت می گویـد کـه اکنـون بیش 

از یـک هـزار جریـب زمیـن بـاغ هـای جدید به شـکل معیـاری در 

دایکنـدی ایجـاد شـده اسـت.

COVAX کـه یـک برنامـه جهانـی  می کنـد تـا طـرح کوواکـس 

تخصیص واکسـین  به کشـورهای فقیر مانند بروندی، افغانسـتان 

و یمن اسـت با همکاری سـازمان جهانی بهداشـت اجرایی شود.

اتلـوا کادیلـی، مدیـر بخـش تامیـن یونیسـف در بیانیـه ای گفت: 

ایـن  تـا  دارد  رو  پیـش  را  درازی  راه  ارزشـمند  همـکاری  »ایـن 

اطمینـان حاصـل شـود کـه ظرفیت های حمـل و نقلی بـرای این 

عملیـات بـزرگ و تاریخـی کفایـت می کنـد.«

هـدف کوواکـس ایـن اسـت کـه دولت هـا را از احتـکار واکسـین  

منـرف کنـد و مترکـز خـود را روی واکسیناسـیون کشـورهایی 

قـرار دهـد کـه بیشـر در معـرض خطـر قـرار دارنـد.

در نشسـت آخـر هفتـه گـروه ۲۰، رهـربان ۲۰ اقتصاد بـزرگ دنیا 

متعهـد شـدند کـه نسـبت بـه توزیـع عادالنـه واکسـین ، داروهـا و 

آزمایش هـای کوویـد-۱۹ اطمینـان حاصـل کننـد تـا کشـورهای 

فقیرتـر در واکسیناسـیون مـورد تبعیـض قـرار نگیرنـد.

طبـق گـزارش سـازمان جهانـی بهداشـت، حتـی پیـش از شـیوع 

همه گیری کرونا دسرسـی به انواع واکسـین  ها بـرای ۲۰ میلیون 

بیاری هـای  از  را  آن هـا  تـا  نبـود  امکان پذیـر  کـودک  و  نـوزاد 

جـدی، مـرگ، معلولیـت نجـات دهـد.

باغ هـا ۳۵ هـزار تُـن سـیب تولیـد شـده اسـت.

کـه  می شـود  تولیـد  دایکنـدی  در  سـیب  نـوع   ۲۰ حـدود  در 

مشـهورترین آن ها، سـیب دخر شـاه اسـت. سـیب دخرشاه پس 

از تولیـد بـه والیت های کابل و هرات صادر می شـود و از کیفیت، 

مرغوبیـت و لـذت خاص برخوردار اسـت. سـیب دخرشـاه والیت 

دایکنـدی خریـداران عاجل دارد و پیش از رسـیدن، حاصات آن 

توسـعه ارسـال می کند.

یونیسـف گفـت کـه بـا ۳۵۰ رشکـت هواپیایـی و رشکت هـای 

راه آهـن بـرای تحویـل واکسـین  و یـک میلیـارد رسنـگ همـکاری 

شـده انـد، آزاد شـوند.«

در مـاده اول ایـن فرمان قید شـده اسـت کـه آن عده از شـهروندان 

پاکسـتانی کـه از موعـد زندان شـان یـک مـاه مانـده باشـد، زمـان 

باقی مانـده عفـو گـردد.

زندانیـان  از  عـده  آن  کـه  اسـت  آمـده  فرمـان  ایـن  دوم  مـاده  در 

پاکسـتانی کـه جریمـه شـده اند و براسـاس عـدم پرداخـت جریمه 

شـان دوره محکومیت شـان طویل شـده اسـت نیز باید عفو گردد.

در ماده سـوم این فرمان مشـخص شـده اسـت که کمیسـیونی که 

بـر اسـاس فرمان رئیس جمهور به مناسـبت عید سـعید قربان، عفو 

و تخفیـف زندانیـان را بـه عهـده داشـت، ایـن فرمـان رئیس جمهور 

را نیـز بایـد تطبیق کند.

در فرمـان قید شـده اسـت کـه این فرمـان از تاریخ 30 عقـرب نافذ 

است.

عمـران خان نخسـت وزیر پاکسـتان پنجشـبه 29 عقـرب وارد کابل 

شـد، یعنـی ایـن فرمان یک روز پیشـر از دیـدار رئیس جمهور غنی 

و نخسـت وزیر پاکسـتان صادر شـده است.

هرچنـد تعـداد ایـن زندانیـان معلـوم نیسـت و نـوع جرم شـان نیـز 

مشـخص نشـده اسـت، امـا نـر خـرب ایـن فرمـان، از چشـم مـردم 

براسـاس  ایـن در حالیسـت کـه  پنهـان نگهداشـته شـده اسـت. 

از  گزارش هـای وزارت دفـاع طـی ماه هـای اخیـر حـدود 65 تـن 

جنگجویـان طالبـان در افغانسـتان دسـتگیر شـده انـد کـه هویـت 

داشـتند. پاکسـتانی 

رییس جمهور فرمان رهایی شماری از زندانیان پاکستانی را صادر کرد

ایـن هفتـه در نشسـت دونَرهـای 

ن  نسـتا فغا ، ا ملللی بین ا

و  مالـی  منابـع  کاهـش  بـا 

بـر  شـدید  محدودیت هـای 

کمک هـا روبـرو خواهـد شـد کـه 

موجـب می شـود ایـن کشـور جنـگ زده و آسـیب دیده از بیاری 

شـود.  بیشـری  چالش هـای  دچـار  کوویـد-19 

انتظـار مـی رود وزرای تقریبـاً 70 کشـور و مقامات سـازمان های 

بردوسـتانه در کنفرانـس مجـازی در جنیـوا میلیاردهـا دالـر را 

بـه حفـظ پروژه هـای انکشـافی اختصـاص دهنـد. ایـن درحالی 

اسـت کـه مذاکـرات میـان دولت افغانسـتان و شورشـیان طالب 

بـه بن بسـت خـورده و از سـوی دیگـر رئیس جمهـور ترامپ قصد 

بـه رسعـت  را  افغانسـتان  امریکایـی در  نیروهـای  دارد حضـور 

دهد.  کاهـش 

بـه  وابسـته  شـدیداً  افغانسـتان  آسـیب پذیر  اقتصـاد  اینکـه  بـا 

کمک هـای  کاهـش  شـاهد  اسـت،کابل  خارجـی  کمک هـای 

اشـراک کننده،  عضـو  پنـج  گفتـه  بـه  و  بـود  خواهـد  مالـی 

اعطاکننـدگان در ایـن نشسـت رشایـط سـختگیرانه سیاسـی و 

کـرد.  اعـال خواهنـد  بـری  حقـوق 

اسـت  قـرار  کـه  شـده  بیـان  جهانـی  بانـک  اخیـر  گـزارش  در 

اقتصاد افغانسـتان امسـال به دلیـل اثرات کوویـد-19 به اندازه 

5/5 فیصـد کوچـک شـود، بـه گفتـه آنها، ایـن اسـراتژی هدِف 

حایـت از گفتگوهـای صلـح و تشـویق دولـت افغانسـتان بـه 

بهبـود تخصیـص منابـع را دنبـال می کنـد. 

بـه  بروکسـل  در   2016 نشسـت  آخریـن  در  اعطاکننـدگان 

پرداخـت 15.2 میلیـارد دالـر بـرای سـال های 2017 تا 2020 

کـه 3.8 میلیـارد دالـر در سـال می شـد، تعهد سـپردند. یکی از 

دیپلومات هـای غربـی اشـراک کننده در ایـن نشسـت گفت که 

امـکان دارد ایـن کاهـش 15 الـی 20 فیصـدی باشـد، و افزود: 

»ایـن بهرین پیشـنهادی اسـت که کشـورها می تواننـد در زمان 

همه گیـر  بیـاری  ایـن  مهـار  بـرای  داخلی شـان  چالش هـای 

کنند.«  ارائـه 

نتایـج  کـه  می گویـد  عامـه  صحـت  وزارت   

رسارس  در  خصوصـی  و  دولتـی  البراتوارهـای 

میـان  از  کـه  می دهـد  نشـان  گذشـته  سـاعت   24 در  کشـور 

تـن  آزمایـش 282  کویـد19  بـه  مـورد مشـکوک  1هـزار 323 

اسـت. شـده  تثبیـت  مثبـت 

معصومـه جعفـری معـاون سـخنگوی وزارت صحـت دوشـنبه 3 

قـوس در پیامـی بـه رسـانه ها گفـت کـه از ایـن رقـم 42 مـورد 

بهبـود یافتـه و 8 تـن دیگـر در نتیجـه ایـن بیـاری درگذشـته 

ند. ا

بـا ایـن رقـم تعـداد مجموعـی بیـاران کرونـا در کشـور بـه 44 

هـزار و 988 تـن می رسـد.

یـک تحقیـق تـازه کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان 

کـه بـه تاریـخ اول قـوس منتـر شـد، نیـز نشـان می دهـد کـه 

از آغـاز شـیوع بیـاری کویـد 19 تـا ماه میـزان امسـال 1هزار و 

هفتـه پیـش پنتاگـون گفت کـه ترامپ به دنبال خامتـه دادن به 

طوالنی تریـن جنـگ امریـکا، نیروهـای امریکایی در افغانسـتان 

را تـا اواسـط مـاه جنـوری از 4.5 هـزار بـه 2.5 هـزار خواهـد 

رسـاند. کاهـش نیروهـای خارجـی کـه بریتانیـا نیـز برنامـه دارد 

از ایـاالت متحـده تبعیـت کنـد، بـه معنای نفـوذ بیشـر طالبان 

است. 

نابـودی  مـورد  در  اعطاکننـدگان  کـه  می شـود  باعـث  ایـن 

و  بـر  حقـوق  عرصه هـای  در  صورت گرفتـه  پیرفت هـای 

تحصیـل دخـران توسـط اسـام گرایان افراطـی نگـران باشـند. 

مذاکـرات صلـح در دوحـه پایتخـت قطـر بـه بن بسـت خـورده و 

طالبـان از اعـام آتش بـس امتنـاع می ورزند؛ امـا دیپلومات های 

ارشـد بـه رویـرز گفتند کـه انتظار مـی رود پس از این نشسـت، 

پیرفتـی در مذاکـرات صلح حاصل شـود. 

یـک مقـام ارشـد غربـی گفـت: »مناینـدگان طالبـان و دولـت 

افغانسـتان پـس از نشسـت جنیـوا وقفـه ای در مذاکـرات صلـح 

خواهنـد گرفـت، امـا نـه قبـل از اعـام مشـرک توافـق بـر رس 

مسـائل کلیـدی امنیـت.«

در نشسـت جنیـوا، دولـت رئیس جمهـور ارشف غنـی چارچـوب 

بـه  مالـی  منابـع  تخصیـص  منظـور  بـه  توسـعه ای  و  صلـح 

پروژه هـای کلیـدی، حفاظـت از میلیون هـا شـغل و حایـت از 

کـرد.  خواهـد  ارائـه  دموکراتیـک  نهادهـای 

افغانسـتان  مالیـه  وزارت  ارشـد  مقـام  یـک  صدیقـی،  نـارص 

هفتـه پیـش در جنیـوا گفـت: »ایـن نشسـت همچنـان بـر ایجاد 

افغانسـتانی خودکفـا تـا پایـان دهـۀ تحـول آن، سـال 2024، 

بـود.« متمرکـز خواهـد 

گـروه  ایـن  امـا  نشـده اند،  دعـوت  نشسـت  ایـن  بـه  طالبـان 

حالـی  در  ادامـه کمک هـای بردوسـتانه شـده اند،  خواسـتار 

پول هـای  زدن  جیـب  بـه  تهمـت  غنـی  ارشف  دولـت  بـه  کـه 

زده انـد.  کمک شـده 

ایـن گـروه اسـام گرا در بیانیـه ای گفتـه اسـت: »مـا از جامعـه 

و سـازمان های بین امللـل خواسـتار کمک رسـانی  بـه مـردم از 

طـرف مـردم هسـتیم.«

126 کـودک نیـز به بیـاری کوید19 مبتا شـده بودند. از این 

میـان 6 کـودک جـان باختـه اند.
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