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قیمت نفت در بازارهای جهانی به ۵۲ دالر نزدیک 
شد

دونالد ترامپ در نهایت بسته کمک های مالی کرونا را 
امضا کرد 

 بـا امضای قانـون کمک مالـی دوران کرونا 
در امریـکا و آغـاز واکسیناسـیون در اروپـا، 
قیمـت هر بشـکه نفـت برنـت در معامالت 
امـروز بازارهـای جهانی بـه 5۲ دالر نزدیک 
اسـت  اخیـر سـبب شـده  تحـوالت  شـد. 
چشـم انداز تقاضـای نفـت در کوتـاه مـدت 

یابد.... بهبـود 

امریـکا  جمهـوری  رئيـس  ترامـپ،  دونالـد   

پـس از حـدود یـک هفتـه تاخیـر، باالخـره 

میلیـارد   ۹۰۰ مالـی  کمک هـای  بسـته 

دالـری بـرای کمـک بـه کسـانی کـه در اثـر 

شـیوع ویروس کرونـا با مشـکالت اقتصادی 

رو بـه رو شـده اند را امضـا کـرد. ایـن بسـته 

پیشـر در کنگـره امریـکا به تصویب رسـیده 

بـود امـا آقـای ترامـپ بـا ایـن  ...

 سال پانزدهم    شماره 4122   سه شنبه   9 جدی 1399   29 دسمبر 2020  قیمت: 20 افغانی

از قضا سرکنگبین 
صفرا فزود 

شهر کابل در باتالق
 ازدحام ترافیکی 

صلح و جمهوریت، 
استمرار مظاهر ملی 

 دیروز لوی سـارنوالی و ریاسـت عمومی امنیت ملی در 
یـک اعالمیـه مطبوعاتی مشـترک خبر دسـتگیری سـه 
تـن از اعضـای مشـرانوجرگه را در حـال اخـذ رشـوه در 
والیـت بلـخ تاییـد کردنـد. بر اسـاس اعالمیه مشـترک 
مطبوعاتـی لوی سـارنوالی و ریاسـت عمومـی امنیت ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

راشد خان برترین بازیکن 
رقابت های ۲۰ آورۀ دهۀ اخیر شد

لیونل مسی ›می خواهد‹ در فوتبال 
امریکا بازی کند

ریاسـت  اول  معـاون  صالـح،  امراللـه   

جمهـوری می گویـد کـه بـر اسـاس طـرح 

جلسـات شـش ونیم و میثـاق امنیتـی، تشـکیل پولیـس 

می شـود. برابـر  دو  کابـل  در 

سلسـله  نـر  بـا  جـدی   8 دوشـنبه  روز  صالـح  آقـای 

گزارش هـای شـش ونیم نوشـته اسـت کـه ایـن افزایـش 

بـا حوصله منـدی و دقـت انجـام خواهـد شـد و از ورود 

افـرادی کـه رشایـط و معیارهـای الزم را نداشـته باشـند، 

جلوگیـری خواهـد شـد.

بـه زودی  جـذب  خاطـر  بـه  معیارهـا  کـه  می گویـد  او 

تعییـن خواهد شـد. یکـی از این معیارها داشـن دانش 

ابتدایـی از کشـف و تحقیـق خواهـد بـود. 

آقـای صالـح ادامـه داده کـه گاهـی کـه سـارنوالی و یـا 

محاکـم منی توانند مجـرم را چنانچه الزم اسـت در دایره 

عدالـت قـرار بدهند  گسسـتگی در کار کشـف و تحقیق 

است.

او نوشـته کـه ما بـه خاطر رفـع این نقیصـه روش تریح 

جـرم و تحریک دوسـیه را بـه زبان سـاده درآورده و مانند 

کتابچه هـای جیبـی بـه پولیـس کابل توزیـع کرده ایم.

رسـیدن  تـا  کـه  گفتـه  جمهـوری  ریاسـت  اول  معـاون 

بـه مرحلـه آرمانـی پوسـته های کوهـی در کابـل را اردو 

تسـلیم می شـود. متام پوسـته های موسسـات و بخشـی 

از وزارت خانـه را تصـدی محافظـت عامـه تسـلیم شـده 

اسـت و بخشـی از موسسـات پرعایـد کـه بیـم تهدیـد بر 

آنهـا بـود نیـز بـه تصـدی محافظـت عامـه تسـلیم داده 

 . شد

بـه گفتـه او، ایـن کارهـا باعث شـد کـه حداقـل پنجصد 

اصلی شـان  وظایـف  بـه  دوبـاره  امنـی  پولیـس  نفـر 

برگردنـد. در عیـن حـال دسرسـی انسـانی امنیت ملی 

به صفوف و رهربی عملیاتی دشـمن را از روی احصاییه 

و دسـتاورد هـا مطالعـه کـرده ایـم. بلنـد بـردن ظرفیـت 

از ایـن رو  اطالعـات انسـانی کار میخانیکـی نیسـت و 

برخـالف روش ایجـاد تغییـر در پولیـس بـه اسـراتیژی 

متفـاوت نیـاز دارد کـه از تریـح آن می پرهیزیـم. 

معـاون اول ریاسـت جمهـوری همچنیـن گفتـه ارزیابـی 

مقایسـوی نشـان می دهـد کـه حتـا در حالـت ثبـات و 

آرامـی کابـل کمرین تعـداد پولیس را به تناسـب نفوس 

در سـطح جهان و به خصوص کشـورهای جهان سـومی 

دارد. 

نشـان  رسـمی  آمارهـای   ،2017 سـال  آپریـل  مـاه  تـا 

در  امنیتـی  نیروهـای  عضـو  هـزار   314 کـه  مـی داد 

صفـوف ارتـش و پولیـس کشـور در حـال انجـام وظیفـه 

تصویب شـده ی  تعـداد  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  انـد. 

نیروهـای امنیتی کشـور 352 هزار نفر اسـت. اما تعداد 

واقعـی اعضـای نیروهـای امنیتـی، گفتـه می شـود کـه 

بـه خاطـر گزارشـات نادرسـت و فرارهـای گزارش نشـده 

)رسبـازان خیالـی(، حتی کمر از 314 هزار نفر اسـت. 

را رد می کننـد. ان  امنیتـی  نهادهـای  اتهام هـای کـه 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه 

11 عضـو گـروه تروریسـتی القاعـده بـرای 

شـبه جزیـره هنـد در والیـت هلمنـد کشـته شـدند.

نـر  بـا  جـدی    ۷ یکشـنبه  روز  عـر  وزارت  ایـن 

خربنامـه ای نوشـته کـه در نتیجـه رضبـات هوایـی قـوای 

افغـان در ولسـوالی نـاوه  والیـت هلمند، ۱۱ عضو شـبکه  

القاعـده بـرای شـبه جزیـره هنـد همـراه با ۲ عضو ارشـد 

گـروه طالبـان کشـته و دو  تـن  دیگـر آنان زخمی شـدند.

القاعـده  در خربنامـه نوشـته شـده کـه اعضـای شـبکه 

کـه  در نتیجـه ایـن رضبـه هوایـی کشـته شـدند، مایـن 

سـازان ماهـر و مسـئول آمـوزش چگونگـی اسـتفاده از 

سـالح هـای سـنایپر و دوربین هـای شـب بـرای طالبـان 

بوده انـد.

مشـهور  احمـد«  »مسـعو د  کـه  می گویـد  دفـاع  وزارت 

مسـئول  کـه  طالبـان  گـروه  یـک رسگـروپ  بـه حقبیـن 

کننـده  تسـهیل  و  خارجـی  تروریسـتان  نگهـداری 

فعالیت هـای شـبکه القاعـده در هلمنـد بـود نیـز در این 

اسـت. شـده  کشـته  هوایـی  رضبـه 

ایـن  کـه  اسـت  کـرده  اشـاره  چنـد  هـر  وزارت  ایـن 

کـه  اسـت  نگفتـه  امـا  بوده انـد،  خارجـی  تروریسـتان 

شـهروند کـدام کشـور بوده انـد. پیـش از این امـا چندین 

شـهروند پاکسـتانی کـه عضـو گـروه القاعده بود، کشـته 

شـده اند. زخمـی  یـا  و 

وزارت دفـاع ملـی اول هفتـه جـاری نیـز اعـالم کـرده بود 

در  هوایـی  توسـط رضبـه   القاعـده  ۴ عضـو شـبکه  کـه 

ولسـوالی نـاوه والیـت هلمنـد کشـته شـدند.

امرالله صالح، معاون اول ریاسـت جمهوری روز یکشـنبه 

بـا اشـاره بـه کشـته شـدن چهار عضـو گـروه القاعـده در 

هلمنـد، در توییـرش نوشـته بـود: »به نظر می رسـد این 

جدایـی سـخت تر از منک زدایـی اسـت.«

از سـوی دیگـر در اواخـر ماه عقـرب ریاسـت امنیت ملی 

اعـالم کـرده بود که یکـی از رهربان شـبکه القاعده برای 

شـبه قاره هند در والیت فراه کشـته شـده اسـت.

در خربنامـه ای کـه این ریاسـت منتر کرده، نوشـته بود 

کـه ایـن عضـو پاکسـتانی القاعـده در یک عملیـات ویژه 

کشـته شـده و دو زن پاکسـتانی نیز بازداشـت شدند.

خانـواده اش  بـا  بکـواه  از  منطقـه ای  در  محمـد حنیـف 

زندگـی می کـرد کـه در کنـرول گـروه طالبان اسـت و او 

رهـربی حملـه طالبـان بـه نیروهـای امنیتـی را بـه عهده 

داشت.

در سـال ۲۰۱۴ و پس از آن که اعضای شـبکه القاعده و 

حامیان تندرو پاکسـتانی آن ها که از وزیرسـتان شـالی 

وارد کشـور شـدند، شـار زیـادی از اعضـای پاکسـتانی 

القاعـده در عملیـات نیروهـای خارجـی و امریکایـی در 

کشـور کشـته شدند.

در میـان ایـن افـراد تنـدرو کشـته شـده، نقـش محمـد 

از  پـس  کـه  اسـت  توجـه  قابـل  دلیـل  ایـن  بـه  حنیـف 

ایجـاد  بـه  او  امریـکا،  در  سـپتامرب  یازدهـم  حمـالت 

و  القاعـده  میـان شـبکه  و همـکاری  ارتباطـی  راه هـای 

کمـک  پاکسـتان  جهادی هـای  و  افغانسـتان  طالبـان 

ایـاالت  بـا  توافقنامـه صلـح  بـا  گـروه طالبـان  می کـرد. 

بـا گروه هـای  ارتبـاط  بـه قطـع  متعهـد  امریـکا  متحـده 

امـا  بـود  القاعـده شـده  گـروه  بـه خصـوص  تروریسـتی 

نهادهـای امنیتـی بعـد از امضای توافـق تاکنون چندین 

نیـروی وابسـته بـه القاعـده را در نقاط مخلتف کشـور به 

اسـت. رسـانده  هالکـت 

 راشـد خـان، سـتارۀ تیـم ملـی کرکـت کشـور عنـوان برتریـن 

سـوی  از  را  اخیـر  دهـۀ  یـک  آوره   ۲۰ رقابت  هـای  بازیکـن 

شـورای جهانـی کرکـت دریافـت کـرد.  در کنـار راشـد خان، 

در  نیـز  جهـان  مختلـف  کشـورهای  از  دیگـر  بازیکـن   ۱۱

قـرار  اخیـر  دهـۀ  در  کرکـت  بازیکن هـای  برتریـن  فهرسـت 

گرفته اسـت. شـورای جهانـی کرکیـت گفته اسـت کـه راشـد 

خـان بـا گرفـن ۸۹ ویکـت، برتریـن بازیکـن بازی هـای ۲۰ 

آوره در یک دهۀ گذشـته اسـت. راشـد که همیشه در پیروزی 

بازی هـای تیـم ملی کرکت کشـور نیز نقش اساسـی داشـته، 

همـواره افتخاراتـی را بـرای تیـم ملـی کسـب کرده اسـت.

 لیونـل مسـی فوق سـتاره بارسـلونا می گویـد امیـدوار اسـت 

روزی در لیـگ فوتبـال امریـکا بـازی کنـد امـا هنـوز مطمنئ 

نیسـت پـس از پایـان قـراردادش بـا بارسـا در مـاه جـون چـه 

تصمیمـی می گیـرد. مسـی بـه شـبکه تلویزیونـی اسـپانیایی 

السکسـتا گفـت: »هنـوز منی دانم چـه اتفاقی خواهـد افتاد. 

تـا پایـان فصـل منتظر می مانـم. دوسـت دارم بـازی در لیگ 

امریـکا و زندگـی در آن کشـور را تجربـه کنـم و بعـد بـا تـوان 

کامـل بـه بارسـلونا بازگـردم.«»االن مهم تریـن مسـئله مترکـز 

روی تیـم و متـام کـردن فصـل ...

ورزش
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صالح: تشکیل پولیس در کابل دو برابر می شود  وزارت دفاع: ۱۱ عضو شبکه القاعده در هلمند کشته شدند 

انتشـارات  فیسـبوکی  پسـت  بـا  قبـل  روز  چنـد 

»دانشـگاه« مواجـه شـدم کـه نوشـته بـود، بـه دلیـل 

این کـه حجم از مشـکالت مالی خـود را مرفوع کرده 

و از ورشکسـتگی جلوگیـری کنیـم متـام کتاب هـای 

لیـالم  بـه  قیمـت  زیـر  را  کتاب فروشـی  در  موجـود 

دهنـده ای  تـکان  امـا  کوتـاه  خـربی  می گذاریـم. 

بـود. زوال نـارشان و کتاب فروشـان و جمـع کـردن 

ایـن جاعـت از یـک شـهر بدتریـن خـربی اسـت 

کـه می تـوان شـنید.  از همیـن رو دیـروز بـه مارکـت 

ملـی رفتـم تـا بـا کتاب فروشـی ها و نـارشان در ایـن 

مارکـت صحبـت کنـم و نیـز از مسـوول انتشـارات 

سه سناتور به اتهام دانشـگاه دلیـل بـه حـراج گداشـن ...
گرفتن رشوه دستگیر شدند 

زوال ناشران در کابل؛ 
کتاب فروشی های که 

ورشکست می شوند

»سرقت پول« 
پربیننده ترین سریال 

نتفلکس شد

صفحه
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اعلام  کشلور  لوی سلارنوالی   

اسلاس  بلر  کله  اسلت  کلرده 

اطاعلات کشلفی، سله عضلو مرشانوجرگله در 

بللخ بله اتهلام رشلوه گرفلن، دسلتگیر شلدند.

نلرش  بلا  جلدی   8 دوشلبنه  روز  اداره  ایلن 

خربنامله ای نوشلته اسلت کله در یلک عملیات 

مشلرک بلا ریاسلت عموملی امنیت ملی، سله 

جلدی(   7( یکشلنبه  روز  مرشانوجرگله  عضلو 

شلدند. دسلتگیر  رشلوه  گرفلن  اتهلام  بله 

می گویلد  کشلور  سلارنوالی  للوی  اداره 

اتهلام  بله  مرشانو جرگله  عضلو  سله  ایلن  کله 

رشلوت؛  امریکایلی  داللر  چهل هلزار  گرفلن 

 محملد ارشف غنی رئیس جمهور 

کشلور با اشلاره بله حملات اخیر 

بلر جلان فعلاالن رسلانه ای و مدنلی، گفلت کله 

هلدف حمله هلای اخیلر، از بیلن بلردن اعتلاد، 

ثبلات و ناامیلد کلردن نسلل جوان کشلور اسلت.

نشسلت  در  جلدی   8 یکشلنبه  روز  غنلی  آقلای 

بلر فعلاالن رسلانه ای  بله حملات اخیلر  کابینله 

ایلن حملات،  و مدنلی اشلاره کلردو گفلت کله 

ماسلت. ارزش هلای  و  نسلل  یلک  بلر  حملله 

رئیلس جمهلور کشلور افلزود کله بلا هاهنگلی 

حلس  و  خشلم  بایلد  جامعله،  اقشلار  متلام  بلا 

بایلد  باشلد،  جهت منلد  بایلد  ملا  انتقلام 

تزللزل.  موجلب  نله  شلود،  اراده  موجلب 

افغانسلتان  اقشلار  آقلای غنلی گفلت کله متلام 

شلهروندان  مدنلی،  فعلاالن  –احلزاب، 

ایلن  مقابلل  در  بایلد  دینلی-  عامللان  و 

افغلان  هلر  و  باشلند  داشلته  قلرار  پدیلده 

باشلد. داشلته  واحلد  صلدای  یلک  بایلد 

قضایلی  و  امنیتلی  نهادهلای  بله  خطلاب  او 

متلام  از  ملن  خواهلش  کله  گفلت  کشلور 

ایلن  بله  کله  اسلت  ایلن  دولتلی  هملکاران 

کننلد. رسلیدگی  اخیلر(  )حملات  موضلوع 

 مقام هلای محللی در والیلت غزنلی می گویند 

نیکلزاد،  رحمت اللله  تلرور  عاملان  کله 

کارمنلد  دو  و  خربنلگاران  اتحادیله  ی  رییلس 

شلده اند. بازداشلت  والیلت  ایلن  مسلتوفیت 

گفتله  غزنلی  واللی  نورسلتانی،  سلیدعمر 

اتحادیله ی  رییلس  تلرور  عاملان  کله  اسلت 

مسلتوفیت  کارمنلد  دو  و  خربنلگاران 

توسلط  جلدی(   ۸ )دوشلنبه،  دیلروز  غزنلی 

شلده اند. بازداشلت  مللی  امنیلت  نیروهلای 

افلراد  کله  اسلت  افلزوده  نورسلتانی  آقلای 

وزیلر  حلیملی،  قاسلم  محملد 

حلج، اوقلاف و ارشلاد اسلامی 

گذشلته  سلال های  در  کله  می گویلد 

و  پرداختله  حلج  موضلوع  بله  تنهلا  وزارت 

اسلت. نکلرده  کاری  ارشلاد  قسلمت  در 

در  جلدی   8 دوشلنبه  روز  حلیملی  آقلای 

کله  گفلت  کابلل  در  خلربی  نشسلت  یلک 

بلرای بهبلود وضعیلت، قلرار اسلت کله بلرای 

ازهلر  دانشلگاه  در  کشلور  دینلی  عامللان 

کنلد. برگلزار  آموزشلی  دوره هلای  ملر 

در  کله  افلزود  اوقلاف  و  حلج  وزیلر 

دینلی  علامل   5 بلرای  گذشلته،  روزهلای 

در  آموزشلی  دوره  انایلن  صلورت  بله 

شلد. برگلزار  افراطیلت  بلا  مبلارزه  بخلش 

شلده اند.  بازداشلت  باالفعلل  گونله  بله 

تلن  سله  ایلن  کله  شلده  نوشلته  خربنامله  در 

کله  مرشانو جرگله  را  حلال  بلر  اعضلای  از 

املور  برخلی  پیشلربد  و  نظلارت  منظلور  بله 

روشلنایی  در  بودنلد،  رفلت  بللخ  والیلت  بله 

قوانیلن  سلایر  و  اساسلی  قانلون  احلکام 

نافلذه؛ بله اتهلام اخلذ رشلوت گرفتلار شلدند. 

نلربده  ناملی  اعضلا  ایلن  از  سلارنوالی  للوی 

اسلت املا گفتله کله اطلاع ایلن قضیله مطابق 

ملادهء یک صلد و دوم قانلون اساسلی، کتبلاً به 

اسلتحضار مجلس مرشانو جرگه رسلیده اسلت.

در ملاده یلک و دوم قانون اساسلی افغانسلتان 

بلر  هدفمنلد  حملات  اخیلر،  هفتله  دو  در 

افزایلش  مدنلی  و  رسلانه ای  فعلاالن  جلان 

فعلاالن  سله  ملدت  ایلن  در  و  اسلت  یافتله 

شلده اند. کشلته  مدنلی  فعلال  دو  و  رسلانه ای 

در آخرین مورد، فرشلته کوهسلتانی و برادرش در 

والیلت کاپیسلا ملورد هلدف قلرار گرفت و کشلته 

تلرور  در  کله  کلرده   اعلراف  بازداشت شلده 

داشلته اند. دسلت  نیلز  دیگلر  نفلر  شلش 

در همیلن حلال، یلک منبلع معتلرب حکومتی 

گفلت که ایلن افراد در هنگام جاسلازی ماین 

حلوزه ی  مربوطلات  از  »گنلج«،  سلاحه ی  در 

اول امنیتلی شلهر غزنلی بازداشلت شلده اند.

روز؛  اطاعلات  روزنامله  گلزارش  از  نقلل  بله 

بازداشت شلدگان  از  یکلی  کله  افلزود  او 

اتحادیله ی  رییلس  او  کله  کلرده  اعلراف 

اسلت. کلرده  تلرور  را  غزنلی  خربنلگاران 

آملوزش  بلا  کله  گفلت  حلیملی  آقلای 

متشلدد  و  افراطیلت  از  دینلی،  عامللان 

را  دعوت هلا  و  خطبه هلا  و  شلویم  دور 

دهیلم. انجلام  رشعلی  احلکام  اسلاس  بلر 

روز گذشلته وزارت حلج و اوقلاف اعلام کلرده 

ملر،  االزهلر  دانشلگاه  اسلتادان  کله  بلود 

بلرای حلدود هفلت هلزار تلن از عللا، خطبلا 

و امئله مسلاجد افغانسلتان، بله گونلۀ آنایلن 

می دهنلد. آملوزش  مختللف  بخش هلای  در 

در ایلن برنامله؛ اصلول دعلوت بله دیلن، فلن 

خطابله، حقوق طفل، حقلوق زن، ارضار مواد 

مخدر و مسایل حاد روز در هر دوره، برای یک 

ملاه بلرای شلامان برنامله تدریس می شلود.

ایلن  اول  دور  در  کله  گفتله  حلج  وزارت 

آملده »هرگاه عضو شلورای ملی به جرمی متهم 

شلود، مامور مسلئول از موضوع به مجلسی که 

متهلم عضلو آن اسلت، اطلاع می دهلد و متهم 

تحلت تعقیلب عدللی قلرار گرفتله می توانلد.«

جلرم  »درملورد  کله  شلده  تریلح  قانلون  در 

مشلهود، مامور مسلئول می تواند متهم را بدون 

اجلازه مجلسلی کله او عضو آن می باشلد تحت 

گرفتلار منایلد.« و  دهلد  قلرار  عدللی  تعقیلب 

دسلتگیر  سلناتوران  گزارش هلا،  اسلاس  بلر 

شلده از والیلات فاریلاب، رسپلل و خوسلت در 

تلن  دو  می کننلد.  منایندگلی  مرشانوجرگله 

ایلن سلناتوران انتصابلی و یلک تلن دیگرشلان 

شلد. پیلش از ایلن رویلداد یوسلف رشلید رئیلس 

بنیاد انتخابات عادالنه و آزاد افغانستان ترور شد.

فراوانلی  واکنش هلای  باعلث  اخیلر  ترورهلای 

بلاور  ایلن  بلر  کارشناسلان  و  اسلت  شلده 

ایلن  از  تروریسلتی  گروه هلای  کله  هسلتند 

طریلق درصلدد تلاش تضعیلف نظلام هسلتند.

پیلش  هفتله ی  یلک  نیکلزاد  رحمت اللله 

سلاحه ی  در  جلدی(   ۱ )دوشلنبه، 

مربوطلات  از  »خواجه حکیلم«، 

غزنلی  شلهر  امنیتلی  اول  حلوزه ی 

شلد. تلرور  مسلجد  بله  رفلن  حیلن 

سلاحه ی  در  املروز،  صبلح  همچنلان 

حلوزه ی  مربوطلات  از  سلینا«،  »چلوک 

کارمنلد  دو  غزنلی  شلهر  امنیتلی  دوم 

شلدند. تلرور  نیلز  والیلت  ایلن  مسلتوفیت 

ملی  آغلاز  کابلل  در  فلردا  کله  برنامله 

امئله  و  خطبلا  عللا،  از  تلن   ۵۰ شلود، 

کلرد.  خواهنلد  اشلراک  کشلور  مسلاجد 

تلن  هلزار  هفلت  کل،  در  کله  افلزود  او 

تحلت  مسلاجد  امئله  و  خطبلا  عللا،  از 

آملد. خواهنلد  برنامله  ایلن  پوشلش 

کله  می شلود  انجلام  حاللی  در  اقلدام  ایلن 

گزارش هلای  هملواره  گذشلته  ماه هلای  در 

منتلرش شلده اسلت کله عامللان دینلی تبلیغ 

افراطیلت و مخالفلت بلا حکوملت می کردنلد.

ریاسلت  اول  معلاون  صاللح،  امراللله 

بلود  گفتله  پیلش  هفتله  دو  نیلز  جمهلوری 

کله یلک علامل دینلی کله بلر علیله نیروهلای 

شلد. داده  اخطلار  می کلرد،  تبلیلغ  امنیتلی 

کشلور  جمهلور  رئیلس  هسلتند.  انتخابلی 

اسلت. کلرده  لغلو  را  آنلان  تلن  دو  عضلو  نیلز 

یلک  در  نیلز  بللخ  واللی  عظیملی  فرهلاد 

سلناتوران  از  هیاتلی  گفلت  خلربی  نشسلت 

بلرای بررسلی ادارات درآملدزا بله ایلن والیلت 

داشلتند. دیلدار  نیلز  او  بلا  و  بودنلد  آملده 

او گفلت بله هدایلت مقام هلای مرکز سله نفر از 

ایلن سلناتورها بله اتهلام »گرفلن رشلوه« دیروز 

بازداشلت شلدند. او بله مبللغ رشلوه اشلاره ای 

نکرد اما گفت مقدار آن در نخسلت بیشلر بود 

و بعلد سلناتورها به مقدار کملر رضایت دادند.

سلناتورها  ایلن  هویلت  نیلز  عظیملی  آقلای 

 شلهر کابل روز دوشنبه گواه دو 

انفجلار بلود کله در نتیجله آن 1 

تلن کشلته و دسلت کم 15 تن زخمی شلدند.

اولیلن انفجلار حواللی سلاعت ۰۷:۵۰ دقیقلۀ 

موتلر  یلک  بلر  جلدی   8 دوشلنبه  روز  صبلح 

منطقلۀ  در  امنیتلی  نیروهلای  “رنجلر”  نلوع 

داده  اسلت. رخ  کابلل  شلهر  پشلته  کلولله 

کابلل  پولیلس  سلخنگوی  فراملرز،  فلردوس 

می گویلد کله ایلن رویلداد تلفاتی نداشلته اما 

شلاهدان گفته اند که سله تن زخمی شده اند.

دومیلن  نیلز  دقیقله   3.45 سلاعت  حواللی 

انفجلار در ناحیله هفتلم امنیتلی شلهر کابلل 

تلن   1 آن  نتیجله  در  کله  پیوسلت  وقلوع  بله 

شلدند. زخملی  غیرنظاملی   12 و  کشلته 

ضملن  مناینلدگان،  مجللس   

امنیلت  تامیلن  بلر  تاکیلد 

گویلد  ملی  کشلور  شلهروندان 

کله روز دوشلنبه هفتلۀ آینلده، 

مسلئوالن امنیتلی را در پیونلد 

در  هلا  ناامنلی  افزایلش  بله 

کابلل و والیلات فرا ملی خواند.

مناینلده  حسلینی  عبدالسلتار 

در  مجللس،  در  فلراه  ملردم 

نشسلت روز دوشلنبه 8 جلدی 

گفلت: »اکرثیلت اعضای ولسلی جرگه بخاطر 

نلا امنی هلا و تهدیلدات امنیتلی بله جلسلات 

تامیلن  تلوان  امنیتلی  مسلئوالن  منی آینلد، 

را  بلا حکوملت  تقابلل  ملا  ندارنلد،  را  امنیلت 

کابلل  امنیله  قومانلدان  املا  منی خواهیلم؛ 

فرمایلش  اسلاس  بله  کله  حوزه هلا  آمریلن  و 

هسلتند.« نلاکام  کارشلان  در  انلد،  آملده 

خلان  موترهلای  کاروان  پیلش  چنلدی 

دو  وحلت  توفیلق  و  وردک  محملد 

هلدف  کابلل  در  جرگله،  ولسلی  عضلو 

اسلت. گرفتله  قلرار  هلا  مایلن  انفجلار 

گفلت:  ملردم  بله  خطلاب  در  حسلینی  

بله  کله  خواهلم  ملی  معلذرت  شلا  »از 

بلرای  املروز  از  دادم؛  رای  داخلله  وزیلر 

کنلم.« ملی  کار  داخلله  وزیلر  اسلتیضاح 

کاپیسلا  ملردم  مناینلده  افضللی  میرحیلدر 

در  امنیتلی  وضعیلت  کله  گفلت  نیلز 

و  اسلت  مطللوب  نلا  کشلور،  رستلارس 

اسلت. رسلیده  اوجلش  بله  هلا  امنلی  نلا 

ملردم  مناینلده  قلادری  صلادق  محملد 

درخواسلت  وجلود  بلا  کله  گفلت  هلرات 

هیلچ  هلرات  امنیلت  بله  مکلرر،  هلای 

والیلت  ایلن  مناینلدگان  و  نشلده  توجهلی 

ندارنلد. شلان  ملوکان  بله  پاسلخی  هیلچ 

خاللد اسلد مناینلدۀ ملردم پکتیلکا نیلز گفلت 

وجلود  بلا  آنهلا  گفلت  وللی  نکلرد  فلاش  را 

قانلون  و مطابلق  ملدارک الزم  و  اسلناد  متلام 

گملرکات  در  منابعلی  شلده اند.  بازداشلت 

والیلت بللخ نیلز ایلن خلرب را تاییلد کرده انلد.

مجللس  خصلوص  بله  مللی  شلورای  اعضلای 

متهلم  اداری  فسلاد  بله  بارهلا  مناینلدگان 

شلدند املا ایلن اولیلن بلار اسلت کله شلاری 

می شلوند. بازداشلت  شلکل  ایلن  بله  آنهلا  از 

چالش هلای  بزرگریلن  از  یکلی  اداری  فسلاد 

بارهلا  دولتلی  مقام هلای  اسلت.  دوللت 

در  مشلکل  ایلن  کله  کرده انلد  تاییلد 

دارد. وجلود  کشلور  ایلن  ادارات  متلام 

نلوع کاسلر کارمنلدان  بلر موتلر  ایلن حملله 

شلد.  انجلام  مرکلزی  احصاییله  اداره 

کابلل  پولیلس  سلخنگوی  فراملرز  فلردوس 

می گوید که انفجار ناشی از ماین مقناطیسی 

اسلت.  بلوده  بایسلکل  یلک  در  جابجلا شلده 

به گفتله ی او ایلن انفجلار در سلاحه گلذرگاه 

واقلع در ناحیله ی هفتلم شلهر کابلل رخ داده 

و 12 غیرنظاملی در آن زخملی شلده اسلت.

کارمنلدان  حاملل  موتلر  انفجلار  ایلن  هلدف 

اسلت.  بلوده  احصائیله  مرکلزی  اداره ی 

ایلن درحاللی اسلت که در ایلن اواخلر ناامنی 

ها بخصلوص ترورهای هدفمند و انفجار ماین 

هلا مربوطات شلهر کابلل افزایش يافتله و این 

کار شلهروندان کابلل را نگران سلاخته اسلت.

کله بلا توجه بله وضعیلت کنونی کشلور، مردم 

هلر لحظله در ترس و هراس اند و باید راه حل 

بلرای تامیلن امنیلت کشلور سلنجیده شلود.

از  نیلز  جرگله  دیگرایلن  ازاعضلای  شلاری 

نگرانلی  اظهلار  کشلور  در  امنیتلی  وضعیلت 

کردند و خواهان اسلتجواب مسئوالن امنیتی 

شلدند. جرگله  ایلن  بله  پاسلخگویی  بلرای 

رییلس ولسلی جرگله  میلر رحلان رحانلی 

فیصلله  اسلاس  بله  اسلت  قلرار  کله  گفلت 

دوشلنبه  روز  جرگله،  ایلن  رؤسلای  کمیتله 

هفتلۀ آینلده متلام رهلربی سلکتور امنیتلی، 

شلوند. اسلتجواب  پاسلخگویی  بلرای 

او از تشلدید نلا امنی  هلا و افزایلش ترورها در 

کشلور ابلراز نگرانی کرد و گفلت که حکومت، 

بایلد به امنیت شلهروندان توجه خاص مناید؛ 

زیلرا بله گفتله او وضعیلت امنیتلی در کابلل و 

والیلات، بله شلکل روز افلزون وخیم می شلود  

اسلت. زده   آسلیب  شلدیدا  را  ملردم  روان  و 

در  امنیتلی  هلای  پالیسلی   تغییلر  بلر  وی 

سلطح کشلور تاکیلد کلرد و از رییلس جمهلور 

کنلد. توجله  قسلمت  ایلن  در  کله  خواسلت 

افزایلش  برعلاوۀ  کله  اسلت  حاللی  در  ایلن 

مختللف  والیلات  در  جنلگ  و  هلا  خشلونت 

انفجارهلای  روزه کابلل شلاهد  کشلور، همله 

باشلد.  ملی  شلده  جاسلازی  هلای  مایلن 

 

کارتون روز

محمد هدایت 

 دیلروز للوی سلارنوالی و ریاسلت عموملی امنیلت مللی در 

یلک اعامیله مطبوعاتلی مشلرک خرب دسلتگیری سله تن از 

اعضلای مرشانوجرگله را در حلال اخلذ رشلوه در والیلت بللخ 

تاییلد کردنلد. بلر اسلاس اعامیله مشلرک مطبوعاتلی للوی 

سلارنوالی و ریاسلت عموملی امنیلت مللی این سله تلن که به 

منظلور بررسلی و نظلارت از بعضلی املور بله صلورت رسلمی و 

در ترکیلب هیاتلی بله والیلت بللخ رفتله بودنلد در حلال اخلذ 

40هلزار داللر آمریکایلی بله عنلوان رشلوه بالفعلل دسلتگیر 

 . ند شد

بله  و چگونله  هسلتند  کسلانی  چله  افلراد  ایلن  کله  ایلن  در 

سلناتوری دسلت یافتله بودنلد مهلم نیسلت. مهلم ایلن اسلت 

کله ایلن سله تلن عضلو یکلی از اتلاق هلای مجللس شلورای 

مللی اسلت و از اعضلای رسلمی قلوه مقننه کشلور به حسلاب 

ملی آینلد. مرشانلو جرگله اگلر چله صاحیلت هلای کملری 

نسلبت بله ولسلی جرگله دارد وللی از لحلاظ سلسلله مراتلب 

قانونلی بخشلی از سلازوکار قانلون گلذاری اسلت. از ایلن رو 

اتهلام هلای سلنگین  اوج  بلار و ان در هلم در  اولیلن  بلرای 

بله اعضلای مجللس مناینلدگان دسلتگیری سله تلن از آنلان 

بله جلرم اخلذ رشلوه و آن هلم بله صلورت بالفعلل حداقلل بله 

مجللس  اعضلای  وارده  اتهاملات  بلر  عموملی  افلکار  لحلاظ 

مناینلدگان صحله ملی گلذارد. 

متاسلفانه بایلد اذعلان کنیلم کله اتهلام بله معاملله گلری و 

سلو اسلتفاده از موقعیلت وکاللت از سلوی اعضلای مجللس 

مناینلدگان یلک املر تلازه ای نیسلت. در سلال های گذشلته 

بله  داشلن  دسلت  و  زدوبنلد  معاملله،  فسلاد،  هلای  اتهلام 

مافیلای اقتصلادی و تجارتلی از سلوی تعلدادی از اعضلای 

مجللس مناینلدگان گرفتله تلا عاللی تریلن مقاملات حکومتی 

مطلرح گردیلده اسلت. این مسلاله گاهی آن قدر روشلن بوده 

اسلت کله ملردم علام نیلز بلدان اذعلان کلرده انلد و بارهلا از 

سلوی رسلانه هلا و فعلاالن مدنلی و حتلی افراد علادی مطرح 

است.  شلده 

مجللس  و  حکوملت  میلان  گاهلی  کله  مجادالتلی  در 

مناینلدگان پیلش ملی آیلد تنهلا جایلی کله وکا نسلبت بله 

آن حلرف ندارنلد و زبلان شلان لکنلت پیلدا ملی کنلد همیلن 

اسلت.  از سلوی مناینلدگان مجللس  فسلاد گسلرده  اتهلام 

حتلی دو سلال پیلش رییلس جمهلور شلخصا بله کاندوزیلران 

کابینله اخطلار داد کله اگر بلا اعضلای مجلس مناینلدگان به 

خاطلر اخلذ رای اعتلاد وارد معاملله شلوند و بله آنلان رشلوه 

بدهنلد، عضویلت آنلان را در کابینله دوللت لغلو خواهلد کرد. 

ایلن اخطلار رییلس جمهلور بله عنلوان باالترین مقلام اجرایی 

کشلور نشلان ملی دهد کله زدوبنلد در مجلس مناینلدگان به 

خصلوص بلا مقاملات اجرایلی و وزرا نه تنها صحلت دارد بلکه 

قبلل معلاون  و گسلرده هلم هسلت. چنلدی  بسلیار جلدی 

نخسلت رییلس جمهلور نیلز همین اتهلام را بلر آدرس مجلس 

مناینلدگان تکلرار کرد که سلبب قهر وکا و علدم رای اعتاد 

بله تعلدادی از کاندیدوزیلران پیشلنهادی حکوملت شلد. بله 

همیلن خاطلر هلر از گاهلی که ایلن مجلادالت باال ملی گیرد 

پلس از مدتلی ظاهلرا بلر اسلاس یک دادوسلتد غیر رسلمی و 

بله صلورت نانوشلته فروکلش ملی کنلد. 

اوج اتهلام هلا بله خانله مللت سلال گذشلته در حیلن انتخاب 

اعضلای اداری ولسلی جرگله بلود کله از مبادلله میلیلون هلا 

داللر میلان اعضلای مجللس مناینلدگان بله خاطلر اخلذ رای 

از مرحلله شلایعات  ایلن گلزارش هلا  آملد.  میلان  بله  سلخن 

عموملی فراتلر رفلت و حتی به رسلانه هلا نیز رسلید. در افکار 

عموملی مشلهور شلده اسلت که زملان معرفلی کاندیلدوزرای 

و هلر  افغانسلتان اسلت  پارمللان  کابینله فصلل کاسلبی در 

و  آورد  ملی  دسلت  بله  اعتلاد  رای  دارد  پلول  کله  وزیلری 

کسلانی کله بلی پلول هسلتند بلا دسلت خاللی از پارمللان 

بله خانله هلای خلود بلر ملی گردنلد. مگلر ایلن کله بخلت بلا 

آنلان یلار باشلد و حایلت سیاسلی قلوی داشلته باشلند کله 

مدتلی بله عنلوان رسپرسلت در وزارت مربوطله کار خلود را 

ادامله دهنلد. 

اگرچله میلان مرشانوجرگله و ولسلی جرگله هملواره تضادهلا 

و رقابلت هایلی وجلود دارد و هرکلدام بله نحلوی در مسلایل 

کان سیاسلی نیلز حلرف خاص خود و از لحلاظ صاحیت ها 

و میکانیلزم هلای اداری جایلگاه خلود را دارد. وللی واقعیلت 

مجللس  بخلش  دو  عنلوان  بله  اتلاق  دو  هلر  کله  اسلت  ایلن 

مناینلدگان بله شلار ملی رونلد و هلم چنیلن از نظلر افلکار 

عموملی نیلز ملردم چنلدان تفاوتلی میان هلر دو مجلس منی 

بیننلد و هلر گونله خوبلی از سلوی یکلی از آن دو بله هر دو بر 

ملی گلردد و بلر عکلس هلر گونله بلدی نیلز بله هلر دو رسایت 

ملی کنلد و هلر دو اتلاق ملورد تهملت قلرار ملی گیرد. 

بنابرایلن عملل سله سلناتوری که بالفعلل در حال اخذ رشلوه 

و  کنلد  ملی  ثابلت  را  اتهلام  از  بسلیاری  انلد  دسلتگیر شلده 

نیلز پرسلتیژ و جایلگاه قلوه مقننله را در نلزد افلکار عموملی 

بله شلدت تنلزل ملی دهلد. بله خصلوص زمانلی کله آن سله 

تلن بله خاطلر نظلارت از عملکرد نهادهلای درآملدزای دولتی 

بله بللخ سلفر کلرده بودنلد و جایلگاه مفتلش را داشلتند. املا 

خلود شلان در دام فسلاد افتادنلد و دسلت بله فسلاد زدنلد. 

ایلن رویلداد هلان شلعر موالنلای بللخ را به یلاد ملی آورد که 

 : گفت

از قضـا رسکنگبین صفرا فزود 

روغن بادام خشـکی می منود

سرمقاله

از قضا سرکنگبین 
صفرا فزود

پولیسللو پلله تېللرو ۲۴ سللاعتونو کللی د جللال ابللاد ښللار او 

ولسللواليو پلله مربوطاتللو کللې ۵۶ کیلللو ګراملله خللام چللرس 

کشللف او تللرالس کللړي دي.

ددغللو توکللو پلله تللړاو ۸ کسللان نيللول شللوي چللې پلله خپلللو 

جرمونللو يللې اعللراف کللړی او اوس مهللال امنيلله قوماندانللۍ 

کللې تللر پلټنللو النللدې دي. هغلله زياتلله کللړه، د جنايللي 

جرمونوپروړانللدې د مبللارزې پوليسللو د جللال ابللاد ښللار او 

څللو ولسللواليو مختلفللو سلليمو کللې د جنايللي جرمونللو پلله 

تللور لللس کسللان نيللويل دي. فريللد خللان وايللي، دا کسللان 

د قتللل، غللا او نللورو جنايللي پېښللو کللې د الس لرلللو پلله تړاو 

پلله تېللرو ۲۴ سللاعتونو کللې نيللول شللوي دي.

څخلله دنللدې پللر الر و، چللې للله يللادې پېښللې رسه مللخ شللو.

پلله خوسللت ښللار کللې د بابللري ګل پلله نللوم د خصللويص 

کلينيللک يللو تللن ډاکټللر پللژواک اژانللس تلله ومنللله چللې دوی 

تلله د سلليداصغر اکاخېللل پلله ګللډون دوه ټپيللان او يللو جسللد 

ور وړل شللوي دي. نومللوړي د ټپيانللو روغتيايللي حالللت د 

ډاډ وړ وباللله.

امنيتللي مسللوولينو تراوسلله پلله دې اړه څلله نلله دي ويللي. 

ددغللې چاودنللې مسللووليت تللر دې دملله چللا نلله دی منللى.

د يادونللې ده چللې پلله دې وروسللتيو کللې پلله خوسللت ښللار 

کللې چاودنللې زياتللې شللوې دې، پلله تېللره يللوه اوونللۍ کللې 

دا څلورملله چاودنلله ده چللې پلله خوسللت ښللار کللې کېللږي .

ځواکونللو د جللال ابللاد ښللار د دویمللې ناحیللې پلله سللیمه کللې د 

يللاد ښللار لپللاره د داعللش ډلللې د جلللب او جللذب مسللوول تسللل 

عزیللز چللې اصللاٌ د چپرهللار ولسللوالۍ اوسللېدونکی دی، نیولللی 

دی .

د خربپاڼللې د معلوماتللو پلله اسللاس، د داعللش نيللول شللوي غللړي 

پلله خپلللو جرمونللو اعللراف کللړی دی.

د يللو بللل خللرب للله مخللې، د ننګرهللار امنيلله قوماندانللۍ وايللي، 

جللال ابللاد او څللو ولسللواليو کللې يللې د نشلله يللي توکللو د قاچاق 

او نللورو جنايللي جرمونللو پلله تللړاو ۱۸ کسللان نيللويل دي.

د امنيلله قوماندانللۍ ويانللد فريللد خللان پللژواک اژانللس تلله وويللل، 

د امنیلله قوماندانللۍ للله نشلله يللي توکللو رسه د مبللارزې مدیریللت 

 پلله خوسللت ښللار کللې د چاودنللې للله امللله يوکللس وژل 

شللوى او د واليتللي شللورا د غللړي پلله ګللډون دوه نللور کسللان 

ټپيللان شللوي دي.

دا چاودنلله نللن د مرغومللي پلله 8ملله، تللر غرمللې مخکللې پلله 

شللاوخوا يوولسللو بجللو د ښللار اړونللده د صحرابللاغ  پلله سلليمه 

کللې شللوې ده.

د خوسللت د واليتللي شللورا رييللس کفيللل ريحللان پللژواک 

خللربي اژانللس تلله وويللل، پلله چاودنلله کللې د واليتللي شللورا 

غللړى سلليداصغر اکاخېللل او د هغلله يللو سللاتونکی ټپيللان 

شللوي او يللو بللل سللاتونکی يللې وژل شللوی دی.

د کفيللل ريحللان پلله وينللا، سلليداصغر اکاخېللل للله کللور 

 د ننګرهللار واليللت چارواکللي وايللي چللې د داعللش ډلللې د 

جلللب او جللذب د مسللوول پلله ګللډون يللې د بېابېلللو جنايي 

جرمونلله او نشلله يللي توکللو د قاچللاق پلله تللړاو ۱۹ کسللان 

نيللويل دي.

د ننګرهللار واليللت د رسللنيو للله دفللر څخلله د مرغومللي پلله 

۸ملله پللژواک اژانللس تلله پلله راسللتول شللوې خربپاڼلله کللې 

راغللي چللې د مللي امنیللت ځواکونللو جللال ابللاد ښللار کللې 

د داعللش وسللله والللې ډلللې د جلللب او جللذب مسللوول 

نیولللی دی.

پلله خربپاڼلله کللې کلله څلله هللم د عملياتللو نېټلله نلله ده پلله 

ډاګلله شللوې خللو پلله کللې راغللي چللې د مللي امنیللت 

په ننګرهار کې د داعش د جلب او جذب د مسوول په ګډون ۱۹ کسان نيول شوي

د خوست د واليتي شورا يو غړى په چاودنه کې ټپي شو

رئیس جمهور: هدف از حمله بر فعاالن رسانه ای و مدنی، از بین بردن ثبات و اعتامد است 

عامالن ترور رییس اتحادیه ی خربنگاران غزنی و دو کارمند مستوفیت آن والیت  بازداشت شدند

وزارت حج: در سال های گذشته در بخش ارشاد کار نکرده ایم

دو انفجار در کابل؛ 1 تن کشته و دست کم  15 تن دیگر زخمی شدند

مجلس دوشنبه هفتۀ آینده مسئوالن امنیتی را استجواب مي کند

سه سناتور به اتهام گرفتن رشوه دستگیر شدند 
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شهر کابل در باتالق ازدحام ترافیکی

صلح و جمهوریت، استمرار مظاهر ملی

معــارشت و شهرنشــینی آنچنــان کــه بایــد رعایــت منی گــردد، 

ــا نشــناخته خواهــان عبــور  تعــدادی از راننــدگان دســت از پ

خــود از تنگنــای ازدحــام اســت کــه نــه تنهــا موفــق بــه عبــور 

را  ترافیکــی  ایســت  می گردنــد  باعــث  بلکــه  منی گــردد؛ 

بیشــر تضمیــن مناینــد، ازدحــام ترافیکــی نــه تنهــا بــه مــردم، 

ــن شــده اســت،  ــز مشــکل آفری ــه پولیــس ترافیــک نی بلکــه ب

در حالیکــه در قــرن 21 زندگــی می کنیــم در بســیاری از 

چــار راههــا، ترافیــک بــن بســت آهنــی رسخ تایــر دار ایجــاد 

کــرده اســت کــه در عــوض چــراغ رسخ از آن اســتفاده صــورت 

می گیــرد، در چنــد دقیقــه ی توقــف یــک ســمت چــار راه، آن را 

در پهنــای جــاده هــول می دهنــد تــا راننــدگان متخلفــی کــه 

انگیــزه قانــون گریــزی در ضمیــر شــان بــی قــراری می کنــد، 

چــراغ رسخ آهنــی کــه بــه صــورت ســخت افــزاری جلــو عبــور 

ــه  ــف هدی ــان صــر در توق ــه آن شــان گذاشــته شــده اســت ب

کنــد، هــر چنــد مانــع آهنــی در دنیــای امــروز مرســوم نیســت؛ 

امــا ترافیــک افغانســتان مجبــور اســت بــا بــه کارگیــری از ایــن 

ــن  ــت ای ــا را در پش ــای موتره ــیل آس ــوم س ــد هج ــیوه بتوان ش

آهــن رسخ رنــگ توقــف دهــد، پــل رسخ در غــرب کابــل یکــی 

دیگــر  یکــی  کابــل  جاده هــای  در  ســنگین  ترافیــک 

از چالش هــای اجتامعــی اســت کــه زندگــی روزمــره 

افغان هــا را پــر هزینــه کــرده اســت، هزینه هایــی کــه بــه 

علــت ازدحــام ترافیکــی پرداخــت می شــود ابعــاد وســیعی 

ــه  ــی ک ــواد نفت ــی م ــه ی اضاف ــرد، هزین ــر می گی را در ب

در دقایــق طوالنــی ازدحــام پرداخــت می شــود، وقــت 

ــادی آن اســت کــه رســیدن  ــر م تلفــی از هزینه هــای غی

بــه مقصــود را ســاعت ها طوالنی تــر می ســازد، گاهــی 

هزینــه ی حیاتــی را نیــز در قبــال دارد، بیامرانــی کــه 

در حالــت خطرنــاک مریضــی قــرار دارنــد تــا رســیدن بــه 

ــا  ــان ب ــی ش ــانس زندگ ــفاخانه ها ش ــی و ش ــز صح مراک

ــای  ــا درگیری ه ــردد، بعض ــه می گ ــدی مواج ــرات ج خط

پشــت  در  راننــدگان  تحمــل  و  عــدم صــر  از  ناشــی 

را  هنجــاری  و  رفتــاری  هزینــه ی  ترافیکــی  ایســتگاه 

موترهــا  تصادف هــای  همینطــور  دارد،  قبــال  در  نیــز 

ــدن  ــز ش ــه لری ــت ک ــواردی اس ــر م ــر از دیگ ــا همدیگ ب

تحمــل راننــدگان را بــه تصویــر می کشــد. شــهر یــک 

میلیونــی کابــل اکنــون حــدود هفــت میلیــون انســان را 

ــی در  ــر اساس ــر فک ــه اگ ــت ک ــا داده اس ــود ج در دل خ

رفــع مشــکالت ترافیکــی نگــردد، چالش هــای ناشــی 

ــته  ــر از گذش ــخ ت ــا تل ــه افغان ه ــی را در ذائق از آن زندگ

ــود ــد من خواه

امــروز فضــای کابــل را صــدای موتــر هــا و فروشــنده 

هــای دوره گــردی کــه نــه تنهــا پیــاده رو هــا، بلکــه 

ــرور  ــور م ــرده و عب ــر ک ــد، پ ــاخته ان ــازار س ــا را ب رسک ه

ــت،  ــاخته اس ــه س ــکل مواج ــه مش ــا را ب ــن رسک ه از ای

ــک از  ــایط و تخنی ــار اول وس ــه ب ــت ک ــت اس ــن درس ای

اروپــا بــه کابــل آمــد و در ابتــدا شــاهان و اراکیــن دولــت 

ــه  ــرب آورده و ب ــر را از غ ــه داران موت ــامری از رسمای و ش

جــای گادی، کراچــی و حیوانــات اســتفاده از آن را آغــاز 

ــت،  ــه داش ــی ک ــا رسعت ــوژی ب ــت تکنال ــد، پیرشف کردن

در چنــد دهــهء محــدود در متــام جهــان از جملــه در 

افغانســتان نیــز رایــج شــد و هــر ســال کــه مــی گذشــت 

بــه شــامر موتــر هــای گونــا گــون در شــهر کابــل و والیــات 

افــزوده مــی شــد؛ امــا امــروز تعــداد ایــن وســایط نقلیــه 

ــهولت ها،  ــوی س ــه در پهل ــه ک ــاد یافت ــدودی ازدی ــا ح ت

ــا  ــل ب ــهر کاب ــت و ش ــار آورده اس ــه ب ــز ب ــکالت را نی مش

مســاحتی کــه دارد، گنجایــش ایــن همــه موتــر را نــدارد، 

ــری  ــر صدهــا هــزار موت ــر تای جاده هــای تنــگ، فــرش زی

اســت کــه روزانــه ســواری های میلیونــی را از ایــن نقطــه 

بــه آن نقطــه ی شــهر جــا بجــا می کننــد، در کابــل، 

شــهری کــه جــاده هــای آن تنهــا بــرای رفــت و آمــد چهــل 

هــزار موتــر ســاخته شــده، حــاال صدهــا هــزار موتــر در آن 

ــاری آن در  ــش معی ــه گنجاي ــهری ک ــد، ش ــی کن ــردد م ت

ــد شــاروالی و  ــار آن، توجــه نهادهــای دیگــر هامنن در کن

وزارت شهرســازی نقــش مضاعفــی در ایجــاد نظــم شــهری 

ایفــا می منایــد، ایجــاد کمــر بندهــای شــهری و تــالش در 

ــت  ــی اس ــر از راهکارهای ــی دیگ ــازی یک ــرو س ــت م جه

کــه می توانــد ازدحــام رسســام آور را بــه طــور چشــمگیری 

کاهــش دهــد؛ امــا در ایــن راســتا تــا کنــون توجــه دلگــرم 

ــتیم؛  ــاهد نیس ــده ش کنن

هــر چنــد چندیــن بــار از ایجــاد مــرو بــس در میــان 

مقامــات تصمیــم گیرنــده حکومــت در حــد جلســه حــرف 

بــه میــان آمــده اســت، ولــی گام عملــی کــه در ایــن راســتا 

برداشــته شــود تــا کنــون اســتارت نخــورده اســت، بــا 

ایــن حــال ازدیــاد روز افــزون نفــوس شــهر کابــل ایجــاب 

ــم  ــک و نظ ــش ترافی ــدی در کاه ــه ج ــه توج ــد ک می منای

ــد  ــرا در چن ــرد؛ زی ــورت گی ــهر ص ــه ش ــامان دادن ب و س

ســال آینــده ایــن احتــامل وجــود دارد کــه بــه اثــر ازدیــاد 

ــه یکــی از شــهرهای غیــر قابــل اســکان  ــل ب نفــوس، کاب

و پــر زحمــت شــهره ی آفــاق شــده و خــواب آســایش را از 

ــد. ــش بربای ــاکنین خوی ــامن س چش

ــد کــه چــار راه  ــه حســاب می آی ــن نقــاط شــهر ب از مهمری

ــی کنــرل می گــردد. ــع آهن ــن مان ــا اســتفاده از همی آن ب

مشــکالت  راه  فــرا  شــده  یــاد  چالش هــای  وجــود  بــا 

ترافیکــی، بــه نظــر می رســد کــه ریاســت ترافیــک نیــز 

در اعــامل و اجــرای قانــون ترافیکــی اغفــال و کوتاهــی 

ــا،  ــر نفــوس دنی ــروزه بســیاری از شــهرهای پ ــد، ام می منای

ــار  ــن، در کن ــد و چی ــی هن ــد میلیون ــد شــهرهای چن هامنن

ســهولت های ایجــاد شــده کــه شــهرداری جهــت عبــور 

ــت،  ــده اس ــه کار ش ــت ب ــاری دس ــورت معی ــه ص ــرور ب و م

کنــرل نــرم افــزاری و اجــرای بــی قیــد و رشط قوانیــن 

ترافیکــی نیــز توانســته اســت چنیــن شــهرهای پــر جمعیــت 

را بــه پــا بنــدی بــه نظــم و دیســیپلین شــهری مجبــور 

ســازد، هــر گونــه فرهنــگ ســازی در ابتــدا از مجــاری 

نظــارت شــدید دولــت نهادینــه می گــردد، نهادینــه ســازی 

فرهنــگ درســت ترافیکــی در افغانســتان نیــز نیازمنــد ابــزار 

ــای  ــاد کمره ه ــد، ایج ــد می باش ــزاری روز آم ــرم اف ــرل ن کن

کنــرل جــاده ی و جریمــه ی آنالیــن می توانــد تخطی هــای 

ــه  ــد، البت ــش ده ــی کاه ــل توجه ــد قاب ــی را در ح ترافیک

ــت  ــده اس ــی گردی ــر طراح ــون نف ــک ميلي ــاب ي ــد نص ح

اکنــون بــه شــهر هفــت میلیــون نفــری تبديــل شــده 

ــت.  اس

اگرچــه افزايــش وســايط نقليه در جــاده هــای کابل دليل 

اصلــی ازدحــام در ايــن شــهر اســت ولــی از ســوی ديگــر 

ــردن  ــيع ک ــری در وس ــدام موث ــز اق ــل ني ــهرداری کاب ش

ــداده  ــام ن ــه ای انج ــای حلق ــداث جاده ه ــا و اح جاده ه

اســت، در کنــار ايــن، کمبــود نشــانه هــا و اشــاره هــای 

ــرای  ــودن ايســتگاه ب ــا مشــخص ب ترافيکــی در شــهر و ن

ــر  ملــی بس هــای شــهری نيــز از مشــکالتی اســت کــه ب

ازدحــام شــهر مــی افزايــد، کابــل نيــاز بــه توســعه بيشــر 

دارد و بخــش عمــده تنظيــم شــهر بــه ويــژه جلوگــری از 

ازدحــام، از وظايــف شــهرداری اســت؛ ولــی ظــرف چنــد 

ســال گذشــته هيــچ ارگانــی موظــف نتوانســته در تنظيــم 

شــهر نقــش موثــر بــازی کنــد، هرچنــد پروژه هــای خــرد 

ــی  ــری در نواح ــد کیلوم ــای چن ــاخت جاده ه ــز س و ری

ــه بیشــرین  ــه شــده اســت ک ــف روی دســت گرفت مختل

اعــامر  در  ولــی  اســت؛  فرعــی  جاده هــای  مشــمول 

ــده در  ــن کنن ــش تعیی ــه نق ــهر ک ــی ش ــای اصل جاده ه

ــه  ــه منص ــه ب ــل توج ــات قاب ــام دارد اقدام ــش ازدح کاه

اجــرا در نیامــده اســت وزارت هــای شــهر ســازی و فوايــد 

عامــه کــه در توســعه برنامــه شــهری رشکــت دارنــد کمــر 

اقداماتــی بــرای جلوگــری از ازدحــام و تراکــم نفــوس در 

پايتخــت انجــام داده انــد.

ــه  ــرد ک ــور ک ــوان تص ــی ت ــدت من ــاه م ــن رو در کوت از اي

ــر  ــپورتی، زي ــوط ترانس ــاد خط ــای ايج ــل برنامه ه در کاب

ــفالت  ــای اس ــاده ه ــعه ج ــا توس ــا ي ــا، مروه ــی ه زمين

شــده و پارکينــگ هايــی مناســب بــرای موترهــا کــه 

ــد  ــرای آن نيازمن ــود و اج ــی ش ــهری م ــالن ش ــامل پ ش

هزينــه هــای فــراوان اســت، روی دســت گرفتــه شــود، بــا 

ایــن حــال تــا زمــان احــداث پروژه هــای داخــل شــهری، 

کاهــش در ترافیــک ســنگین کابــل، نیازمند همــکاری دو 

جانبــه مــردم و پولیــس ترافیــک اســت، مــا منــی توانیــم 

بــه خاطــر ازدحــام تنهــا ترافیــک را مقــر بدانیــم، مــردم 

نیــز در ایجــاد نظــم و انضبــاط شــهری همــکاری ندارنــد. 

ــای  ــار جاده ه ــان را در کن ــای ش ــا موتره ــر راننده ه اک

ــد  ــدی را چن ــه راه بن ــد ک ــارک می کنن ــلوغ پ ــگ و ش تن

برابــر می ســازد، بــر عــالوه، در بعضــی چــار راههــا شــاهد 

هســتیم کــه راننــدگان بــه ایســت چنــد دقیقــه ی پولیــس 

ترافیــک توجــه منی کننــد و در نبــض چــار راه گیــر ماننــد 

کــه باعــث ارهــم و درهــم نظــم رانندگــی می گردنــد، 

ــای  ــط ارگان ه ــا توس ــیاری از جاده ه ــال بس ــن ح ــا ای ب

دولتــی و غیــر دولتــی مســدود شــده انــد کــه ایــن خــود 

حســن  فرهنــگ  می گــردد،  ازدحــام  افزایــش  ســبب 

سید لطیف سجادی

محمد مهدی شیرزاد 

و از تجربیــات تاریخــی درس عــرت گرفــت. حکومــت هــا 

ــطح  ــران در س ــاد دیگ ــال منق ــه بدنب ــی ک ــای سیاس و گروه

ــات  ــی نج ــد الگوی ــته ان ــز نتوانس ــند، هرگ ــوده / باش ــی ب مل

بخشــی بــرای کشــور و مــردم افغانســتان شــوند. ایــن را تاریــخ 

ــری و  ــه نگ ــک جانب ــه ی ــا روحی ــه ب ــت ک ــاخته اس ــح س واض

همــه چیــز بــرای خویــش خواســن، نســخه¬ی اســت خــالف 

ــوع  ــن موض ــی. ای ــع مل ــا مناف ــاد ب ــی و متض ــای مل ارزش ه

در فصــول تاریــخ تکــرار شــده اســت و شــوربختانه رسنوشــت 

اســت.  زده  رقــم  هنــوز  تــا  افغانســتان  بــرای  را  شــومی 

حکومــت هــای ایدئولوژیــک بــا نگــرش چپــی، حکومــت 

هــای ایدئولــوک مذهبــی منونــه هــای بــارز ایــن آزمــون 

تاریخیســت. بــا توجــه بــه ایــن نــکات ارزشــمند تاریخــی 

ــی  ــی مل ــی و همگرای ــم سیاس ــای پلورالیس ــتان ج در افغانس

ــاس  ــش حس ــن بخ ــذا در ای ــت. ل ــوده اس ــی ب ــواره خال هم

تاریــخ کشــور، صلــح در بســر جمهوریــت مــردم ســاالر، 

ــان هــای اســت در جهــت  ــده بنی ــت کنن ــی تقوی ــگاه مل ــا ن ب

حــل بحــران موجــود. مــردم افغانســتان شایســته اســت تــا در 

فضــای صلــح و ثبــات سیاســی زندگــی کننــد و بــا میکانیــزم 

افغانســتان در گذشــته¬ی تاریــخ اش مملــو از تجربیــات 

اســت کــه در آن آشــکارا دکــم اندیشــی سیاســی مــردود 

شــده اســت. نــگاه بــه اقتــدار گونــه بــه قــدرت و سیاســت 

در افغانســتان همــواره محکــوم بــه بحــران بــوده اســت و 

ــودی مواجــه ســاخته  ــگاه هــای ناب ــه بزن ــن کشــور را ب ای

اســت. در جامعــه¬ی کثیرالقومی افغانســتان راه مطمنئ 

بــرای حــل بحــران سیاســی و ختــم چالــش هــای انســان 

ســوز همدیگــر پذیــری و تقویــت بنیــاد هــای ملــی اســت. 

هرقــدر بــه طبــل انحصــار گرایــی کوبیــده شــده اســت بــه 

هــامن تناســب ایــن کشــور بــه مخمســه هــای ویرانگــر رو 

ــی هــای جهــت دار در گذشــته  ــرو شــده اســت. واگرای ب

هــای تاریــخ افغانســتان زمینــه دخالــت بیگانــگان و زلــت 

هــای تاریخــی بــرای ایــن ُملــک بــه ارمغــان آورده اســت. 

بــی ثباتــی و انارشیســم متــام عیــار در فصــل هــای تاریــخ 

ــن  ــی داشــته اســت و ای افغانســتان همــه آبشــخور داخل

فکتــور درونــی پیش¬آهنــگ قــدرت هــای اســتعامر گــر و 

ســلطه جــو در کشــور بــوده اســت. هــر بــار کــه ایــن خطــه 

و مردمــان آن از جانــب دیگــران، خصامنــه لگــد مــال 

ــای  ــدرت ه ــت ق ــرای دخال ــت دادن ب ــود. فرص ــی ش من

بــر  تأکییــد  و  افغانســتان  و همســایگان  منطقــه¬¬ی 

ــده  ــان دهن ــونت نش ــگ و خش ــا از آدرس جن ــته ه خواس

ایــن اســت کــه اصــول و منافــع ملــی افغانســتان قربانــی 

خواســته هــای قــرشی شــده اســت. بــا ایــن رویکــرد 

شــد  نخواهــد  نزدیــک  پایــدار  صلــح  بــه  افغانســتان 

و موفقیــت پروســه¬¬ی صلــح بــا خطــر مواجــه مــی 

ــتحکم  ــای مس ــه گاه ه ــه تکی ــه ب ــا در صورتیک ــردد. ام گ

ــراتیژیک در  ــای اس ــه ه ــز برنام ــاد و آن را ج ــی اعتق مل

ــحِر  ــح، س ــی صل ــد کنون ــردد، رون ــف گ ــتان تعری افغانس

امیــد بخشــی را بــرای پایــان غــم و رنــج مــردم افغانســتان 

جامعــه  در  سیاســی  نظــام  کــرد.  خواهــد  عطیــه 

افغانســتانی بایســت خواســته هــای مــردم افغانســتان را 

ــظ ارزش  ــت حف ــردم در جه ــت م ــد و در خدم ــارز ده تب

ــه در راســتای ســلطه  هــای انســانی و اســالمی باشــد؛ ن

ــدار و  ــح در افغانســتان پای ــی گروهــی. آنگاهــی صل جوی

منجــر بــه افغانســتان واحــد، آبــاد و مرقــی خواهــد بــود 

ــو و ارزش  ــور همس ــطح کش ــی در س ــا رواداری مل ــه ب ک

هــای ملــی اســاس آن باشــد. مــردم افغانســتان خواهــان 

نظــام سیاســی و حکومــت مــردم ســاالر بــا تکیــه بــر ارزش 

هــای اســالمی و انســانی در ایــن رسزمیــن اســت؛ تــا 

بتوانــد بــرای مــردم افغانســتان از آدرس واحــد و بــا نــگاه 

واحــد بــدون تبعیــض و بــدون خشــونت خدمــت رســانی 

ــد.  منای

اجــامع میــان مــردم افغانســتان و دولــت گــره¬گاه ملــی 

اســت؛ صلــح نخســتین و اســتوار تریــن خواســت و قــوی 

ــت.  ــت اس ــت و دول ــان مل ــراک، می ــه¬ی اش ــن نکت تری

صلــح کــه ارزش هــای ملــی را محــرم شــامرد و بــه متــام 

مــردم افغانســتان فرصــت برابــر و قانونــی مهیــا منایــد تــا 

ــت  ــهیم در رسنوش ــک س ــن ُمل ــهروندان ای ــوان ش ــه عن ب

سیاســی و مدیریتــی کشــور باشــد. صلــح کــه عــزت ملــی 

ــه  ــت ب ــردد و در نهای ــف گ ــح تعری ــورت واض ــه ص در آن ب

نفــع مــردم افغانســتان باشــد نکتــه هــای مشــرک اســت 

ــع  ــف توق ــن وص ــا ای ــتان. ب ــت افغانس ــت و مل ــان دول می

ــی  ــوان قربان ــه عن ــان، ب ــروه طالب ــتان از گ ــردم افغانس م

دهنــده¬ی اصلــی ایــن جنــگ و بحــران ایــن اســت کــه 

بــه اشــراکات ملــی و منافــع ملــی مــردم افغانســتان 

ــی  ــتان، مل ــح افغانس ــد صل ــده و در فرآین ــل ش ارزش قای

گرایانــه و وطــن دوســتانه گام بــردارد. نکتــه¬¬ی دیگــری 

کــه نقــاظ مشــرک میــان دولــت و مــردم در افغانســتان 

اســت، نظــام جمهــوری اســالمی مــردم ســاالر و نهادینــه 

شــدن آن در جامعــه اســت. ایــن نــوع نظــام بــا خواســت 

ــد  مــردم و براســاس منافــع جمعــی ملــت افغانســتان بای

رویــکار بیایــد، ایــن دومیــن گــره گاهــی ملــی اســت کــه 

ــردم افغانســتان اســت.  ــطح کشــور مطمــح نظــر م در س

بــرای درک دقیــق همدیگــر و بــرای تأمیــن اعتبــارات 

ــی  ــای مل ــه گره¬گاه ــگ زدن ب ــد چن ــاز من ــا نی ــی، م مل

هســتیم کــه در آن منافــع عمــوم مــردم غمدیــده¬ی 

ــد.     ــتان باش افغانس

 

ــت  ــوزه سیاس ــردم در ح ــه¬ی م ــند عام ــه پس ــی و هم عمل

همســو باشــند. چنیــن بنیــش و نگــرش نســبت به سیاســت 

ــت را در  ــت و مدیری ــتان، سیاس ــی در افغانس ــور جمع و ام

ــرد. چنیــن  افغانســتان بــه صــوب انســانی شــدن خواهــد بُ

فضــای بــه نفــع همــه¬گان بــوده و گره¬گاهــای ملــی 

ــدرت  ــه ق ــت ب ــگاه مالکی ــاخت.  ن ــد س ــتحکم خواه را مس

سیاســی در تضــاد بــا روحیــه ملــی اســت؛ صلــح عــزت 

مندانــه و بــا دوام افغانســتان در گــرو، قبــول متامــی ارزش 

هــای انســانی و احــرام بــه حقــوق متامــی شــهروندان ایــن 

ــت.  ــگ اس ــر جن ــای درگی ــرف ه ــه ط ــب هم ــور از جان کش

ــمیت  ــه رس ــی و ب ــت اجتامع ــن عدال ــری و تأمی ــل براب اص

شــناخن حاکمیــت از آن مــردم، در افغانســتان نســخه¬ی 

مداوابخــش بــرای درد ایــن رسزمیــن خواهــد بــود. اگــر مــا 

بــه ارزش هــای ملــی بــاور منــد باشــیم و روحیــه¬ی ملــی 

را یــک وجیبــه بــرای خویــش بدانیــم، بایــد خواســته هــا و 

مطالبــات مــا در حــوزه منافــع ملــی بچرخــد، نــه در تضــاد 

ــدرت  ــل ق ــوه تعمی ــدرت و نح ــب ق ــی. تصاح ــه مل ــا روحی ب

ــا توجــه بــه روال  و میکانیــزم حکومتــداری در افغانســتان ب

هــا و ســازش هــای ملــی باشــد. اگــر خــالف آن باشــد، مــا 

ــرار مــی  ــی پســند ق ــاط مل ــع و نق ــا مناف عمــال در تضــاد ب

گیریــم. ملــت افغانســتان ارزش و قابلیــت ایــن را دارد کــه 

در تعیــن رسنوشــت سیاســی خــود ســهم اساســی داشــته 

باشــد. بدیــن معنــا کــه بســر حکومــت در افغانســتان، 

ــت  ــتحق آن اس ــردم مس ــس، م ــت، پ ــتان اس ــردم افغانس م

کــه در امــور جمعــی و مدیریــت جامعــه نقــش داشــته 

ــردم،  ــت م ــه عقالنی ــرام ب ــت و اح ــا در نظرداش ــند. ب باش

ــرشی  ــا ق ــی ی ــه گروه ــود ک ــی ش ــی م ــوع منتف ــن موض ای

ــردم  ــار م ــام االختی ــه صــورت ارســتطوکراتیک، ت ــردم ب از م

ــاب  ــان ایج ــرشی ش ــت ق ــه منفع ــه ک ــد و هرآنچ ــرار گیرن ق

ــت  ــگاه مالکی ــد. ن ــی کنن ــخه پیچ ــردم نس ــرای م ــد، ب منای

بــه قــدرت سیاســی از چنیــن برداشــت ناشــی مــی شــود و 

ــداوم بحــران در افغانســتان  ــگاه خــود عامــل ت ــوع ن ــن ن ای

ــال خــون  ــم رسی ــی خت ــه در پ ــوده و اســت. اگــر صادقان ب

و خشــونت در افغانســتان هســتند، طرفهــای درگیــر در 

ــد و بدنبــال  منازعــه افغانســتان منافــع ملــی را اصــل بدان

ــه  ــند ک ــی باش ــش منطق ــاف بخ ــای انعط ــه ه ــن نکت یاف

ــی  ــع مل ــاد مناف ــر بنی ــداوم ب ــح مت ــداز صل ــم آن در آن چش

ــت جمهــوری  در ســطح کشــور ترســیم گــردد. موضــع دول

اســالمی افغانســتان متایــل اساســی بــر ایــن شــالوده هــای 

ملــی گرایانــه دارد و نخســتین گام در راســتای آوردن صلــح 

بــا ثبــات، قطــع جریــان وحشــت آور خــون در کشــور اســت، 

گام دوم ارزش قایــل شــدن بــه آرمــان هــا و مطالبــات 

ــه  ــن رسنوشــت سیاســی ب ــردم افغانســتان و تعیی برحــق م

ــت. ــردم اس اراده¬ی م

ــه رواداری  ــته ب ــور وابس ــح در کش ــداری صل ــت و پای موفقی

ملــی اســت؛ اگــر تعلــق بــه افغانســتان و روحیــه وطــن 

ــح در  ــازی و آوردن صل ــح س ــد، صل ــان باش ــتی در می دوس

ــا  ــا ب ــود. ام ــد ب ــکلی نخواه ــأله¬¬ی مش ــتان مس افغانس

ــده  ــل دی ــار و عم ــن رواداری در رفت ــوز چنی ــا هن ــف، ت تأس

گردیــده اســت، راهــر و راهنشــان آنــان، از داخــل و روال 

ــوده اســت. جنجــال هــای  ــی ب ــه مل هــای خــالف روحی

داخلــی و حســادت هــای دشــمنانه در برابــر وطــن و 

وطــن داران ایــن زمینــه را خوب، مســاعد ســاخته اســت، 

تــا قــدرت هــای دیگــری دســت بــه دخالــت هــای بزننــد 

کــه منتــج بــه حقــارت و بربــادی ایــن کشــور و مردمــان 

افغانســتان شــده اســت. نیــم قــرن بــی ثباتــی سیاســی، 

ــد  ــن بای ــن رسزمی ــان ای ــرای مردم ــن را ب ــات نوی تجربی

ــتیزانه  ــی س ــای مل ــی ه ــه واگرای ــد، ک ــود آورده باش بوج

هرگــز جهتــی را بــه موفقیــت منــی رســاند؛ بلکــه بهبــود 

و ترقــی افغانســتان را قــرن هــا بــه عقــب مــی کشــاند و 

ســبب تشــدید بحــران در افغانســتان مــی گــردد. 

نــا بســامانی سیاســی ناشــی از گرایــش هــای تنــگ 

نظرانــه و دخالــت کشــور هــای دیگــر قربانــی زیــادی را 

بــر مــردم افغانســتان تحمیــل منــوده اســت. نزدیــک بــه 

نیــم قــرن اســت کــه افغانســتان در تنــور گــرم تنــش های 

منطقه¬یــی و جهانــی مــی ســوزد. بــرای بیــرون رفــت از 

ایــن معرکــه¬ی انســان ســوز و مهلــک بایــد بیــدار شــد 
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 بازی با اعداد              3185
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3080    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3355
شاه سفید را در خانه  a6 حرکت دهید. 
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ثور
یک نامیدی در زندگی عاطفی تان تا قبل ظهر باعث ناراحتی تان خواهد شــد. 
باید مالقات های کاری را به زمان دیگری موکول کنید زیرا بیش از حد ناراحت 

هستید. می خواهید که به وضوح صحبت کنید 

جوزا
امروز به نظر می رســد که روز مطلوبی برای شماســت. در تمام مشاغل موفق 
خواهید شد. با این حال، به شما توصیه می کنیم که افکار خود را به وضوح بیان 

کنید که از ایجاد سوتفاهم جلوگیری کنید. 

سرطان
ممکن اســت امروز بخواهید که از اطرافیان انتقاد کنید و دیگران با شــما 
مخالفــت کننــد. ممکن اســت از یکی از شــرکای کاری و یــا رئیس تان 
عصبی باشــید. آرام باشید! از بحث و دعوا با شــریک عاطفی و همکار تان 

کنید. اجتناب 

اسد
به نظر می رســد که زمان مناسبی برای شــروع یک فعالیت جدید نمی باشد، 
زیرا که ممکن است نتوانید با موفقیت آن ها را به اتمام برسانید. باید با مسائل 

اضطراری سریع تر برخورد کنید.

سنبله
امروز صبح ممکن اســت مود خوبی نداشــته باشید و با مشکالتی در بخش های 
عاطفی و اجتماعی رو به رو شوید. باید بیشتر به روابط اجتماعی و خانوادگی تان 

توجه کنید. امروز بعد از ظهر، دوستان تان شما را دعوت می کنند.

حمل
احتماال با مشــکالتی در زندگی عاطفی تان رو به رو خواهید شد. مهارت های 
برقراری ارتباطی تان عالی اســت و کمک می کند که همه چیز را مرتب کنید. 

نباید واکنش زیادی نسبت به مسائل در زندگی اجتماعی نشان دهید.

میزان
برخی مشکالت احساسی تان را حل خواهید کرد. می توانید که حساسیت 
زیاد خود را نســبت به اطرافیان کاهش دهید. گرچه از شــرایط مالی تان 

راضی نیستید اما همچنان می توانید خوش بین باشید.

عقرب
زندگی عاطفی تان ممکن اســت امروز تحت تاثیر احساسات شما قرار بگیرد. 
از درگیر شدن با مشکالت خارجی اجتناب کنید. سعی کنید که با همکاران 
تان بحث نکنید! امشــب، شما و شریک عاطفی تان دوستان و یا بستگان تان 

را مالقات می کنید،

قوس
نباید همه مشکالت را خودتان به تنهایی حل کنید. ممکن است با مشکالت 
جدی رو به رو شوید اگر این طور است خانواده تمایل دارد که به شما کمک 

کند. یک شخص سالمند در اطراف تان به شما مشاوره ای می دهد 

جدی
ممکن است خوشحال نباشــید و نمی توانید سر کار بروید. آرامش خود را 
حفظ کنید! ســرزنش کردن دیگران کمکی به شما نمی کند. باید بیشتر به 

روابط اجتماعی و زندگی عاطفی تان توجه کنید.

دلو
یک خانم در اطراف تان به شما کمک می کند تا بر احساسات مختلط خود غلبه 
کنید. باید خوشبین باشید، زیرا که با مشکالتی مواجه خواهید شد. امروز بعد از 

ظهر ممکن است مدت کوتاهی به سفر خارج از شهر بروید.

2833

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: متوسط 
 12 کلمه:  خوب
 17  کلمه: عالی 
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حوت
ممکن است در مسائل عاطفی و کاری بیش از حد واکنش نشان دهید. آرامش 
خود را حفظ کنید، وگرنه دوســتان تان از شما فاصله خواهند گرفت! خود خواه 
نباشید و به افرادی که به کمک شما نیاز دارند کمک کنید! می توانید همچنین 

بهتر از خودتان مراقبت کنید.

 شطرنج                     3356

م

آویختن ـ اساطیر ـ بشقاب ـ پوستین ـ تخفیف ـ ثعبان ـ جویبار ـ چوپان ـ 
حکیم ـ خســران ـ دامداری ـ ذکاوت ـ روح اهلل ـ زیارت ـ ژنده ـ سبحان ـ 
شفاعتـ  صالحیتـ  ضعیفـ  طایفهـ  ظلمتـ  عصرانهـ  غمفزاـ  فرصتـ  قدر 

ـ کتابـ  گزندـ  لطفـ  متعلمـ  نثارـ  هالهـ  وحدتـ  یخن.
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بـه تازگـی کمپنـی نتفلیکـس از پربیننده تریـن آثـار خـود رومنایـی 
کـرده اسـت. بـر ایـن اسـاس رسیـال محبوب »رسقـت پول« توانسـت 
بـا ۶۵ میلیـون بیننـده در رتبـه اول بایسـتد. رسیـال »گامبـی وزیـر« 
ایـن  رتبـه دوم  بـاز می پـردازد در  بـه زندگـی یـک زن شـطرنج  کـه 
جـدول قـرار گرفـت، ایـن رسیـال ۶۲ میلیـون بیننـده داشـت، رتبـه 
سـوم جـدول بـا ۴۸ میلیـون بیننده بـه فصل اول رسیال رچد رسـید.

چنـدی پیـش اعـام شـد پـس از وقفـه بـه  وجـود آمـده بـه  واسـطه 
پاندمـی کرونـا، ادامـه سـاخت فصـل پنجـم »رسقـت پول« آغاز شـده 
اسـت. الکـس پینـا سـازنده ایـن رسیـال اعـام کـرد کـه فصـل پنجم 
و آخـر »رسقـت پـول« حامسـی ترین و هیجان انگیزتریـن فصـل ایـن 
رسیـال خواهـد بـود. پس از شـیوع جهانی ویروس کرونا سـینامهای 
رسارس کشـورهای جهـان تعطیـل شـد، ایـن اتفـاق بـه توقـف چرخـه 
اکـران در متامـی سـینامها انجامید و باعث شـد تا مخاطبان سـینام 
بـرای گـذران وقـت در ایـام قرنطینـه خانگـی بـه متاشـای رسیـال 
بپردازنـد. رسیـال تلویزیونـی »رسقـت پـول« از جملـه آثـاری بـود کـه 
توانسـت در ایـن ایـام با اسـتقبال فـوق العاده ای از سـوی مخاطبان 
ژانـر  تلویزیونـی اسـپانیایی در  پـول مجموعـه  روبـرو شـود. رسقـت 
رسقـت اسـت کـه در سـال ۲۰۱۷ ابتـدا از شـبکه آنتنـا ۳ اسـپانیا 
پخـش شـد و سـپس نت فلیکـس آن را در سـطح جهـان منتـر کرد. 
فصـل سـوم آن در تاریـخ ۱۰ ژوئیـه ۲۰۱۹ توسـط نت فلیکس پخش 
شـد و فصـل چهـارم آن در ۳ آوریـل۲۰۲۰در ۸ قسـمت منتر شـد. 
ایـن رسیـال را بـرای فصـل پنجـم متدیـد  هم چنیـن نـت فلیکـس 
کرده اسـت. در خاصـه داسـتان ایـن رسیـال آمـده اسـت؛ شـخصی 
بـه نـام »پروفیسـور« ۸ نفـر را برای رسقـت از کارخانه چاپ اسـکناس 
انتخـاب می کنـد. ایـن ۸ نفـر بـرای این کـه هویتشـان حتـی بـرای 
بـرای  را  مختلـف  شـهرهای  اسـم  مبانـد  ناشـناس  هـم  همدیگـر 
خودشـان انتخـاب می کننـد. »برلیـن«، »مسـکو«، »دنـور«، »توکیـو«، 
»هلسـینکی«، »اسـلو«، »ریـو« و »نایروبـی« نـام مسـتعار آنـان اسـت.

پـس از چنـد مـاه متریـن موفـق می شـوند در هـامن ابتـدای رشوع 
رسقت وارد سـاختامن اصلی بشـوند و ۶۷ نفر هم گروگان می گیرند 
ولـی فقـط بـرای رسقـت پول هـای موجـود نیامدنـد و هـدف اصلـی 
دزدیـدن ۲۴۰۰ میلیـون یـورو پـول غیرقابـل تعقیب هسـت کـه برای 
ایـن کار بایـد ۱۱ روز در سـاختامن مبانند تا پـس از چاپ این مقدار 
پـول فـرار کننـد امـا در ایـن رسقـت اتفاق هایـی می افتـد کـه باعـث 
درگیـری اعضـای گـروه بـا هـم می شـود. اورسـوال کوربیـرو، ایتسـیار 
ایتانیـو، آلـوارو مورتـه، پاکـو توس، پـدرو آلونسـو، آلبا فلـورس، میگل 
هـران، جیمی یورنته، اسـر آسـبو، انریکه آرسـه، دارکـو پریک، کیتی 
مانـر، ماریـا پدراسـا، رودریگـو دال رسنـا بازیگرانـی هسـتند کـه در 

رسیـال رسقـت پـول بـه ایفـای نقـش پرداخته اند.

»سرقت پول«  پربیننده ترین 
سریال نتفلکس شد

را بسـته اسـت. کتاب فروشـان بیچـاره هر کـدام به هـر دری می زدند و قرض 

می کردنـد تـا این کـه بتواننـد پـس از پرداخـت کرایـه دکان، بـه فروش شـان 

ادامـه بدهنـد.  پـس از گذشـت چند دقیقـه او در حالی که بـرای هامن یک 

نفـر مشـری اش در بـاره کتابـی توضیـح مـی داد به من نـگاه کـرده و گفت: 

»می بینـی؟ حـد اکـر مراجعه کننـدگان مـا بـه طـور اوسـط در روز ده نفـر 

اسـت. چگونـه می توانیـم بـا کرایـه دکان بـاال و کمرشـکن، مالیات سـنگین 

کـه از سـوی وزارت اطاعـات و فرهنـگ، وزارت مالیـه و شـهرداری کابـل 

بـاالی مـا وضع شـده اسـت ادامه بدهیم و ورشکسـت هم نشـویم. اصا این 

کار امـکان نـدارد.«  انتشـارات دانشـگاه از زمـان فعالیت تا اکنون بیشـر از 

30 عنـوان کتـاب چـاپ کرده انـد ولـی تنهـا چند عنـوان از کتاب های شـان 

فـروش خوبـی داشـته و بـه گفتـه یعقوبـی بقیه کتاب هـا سال  هاسـت که در 

کنـج انبـاری خـاک خـورده و کا از یادهـا رفته انـد.

پسازهرانفجارتادوروزاینجاپرندههمپرمنیزند

در  کـه  نـو«  نسـل  کتـاب  »فروشـگاه  مسـوول  رسـولی  خـان  جمعـه  رساغ 

همیـن مارکـت فعالیـت می کنـد را نیـز گرفتـم. او کـه یکـی از قدیمی تریـن 

کتاب فروشـی هـا در سـطح کابـل را اداره می کنـد نیـز چنـدان از وضعیـت 

وضعیـت  کرونـا،  از  پـس  قرنطیـن  کـه  دارد  بـاور  رسـولی  نیسـت.  راضـی 

بـد امنیتـی و بـی کاری مـردم دسـت بـه دسـت هـم داده انـد و دارنـد متـام 

او  کـه  حرفـی  می کننـد.  ورشکسـت  را  کتـاب  فروشـگاه های  و  انتشـارات 

می  گفـت خیلـی تـکان دهنـده بـود. این کـه پـس از یـک انتحـار و انفجاری 

کـه در کابـل رخ می دهـد در سـاحت کتاب خانه هـا تـا دو سـه روز حتی یک 

پرنـده هـم پـر منی زنـد. چـون مردم بـه لحـاظ روحی و روانی آسـیبی بسـیار 

سـختی می بیننـد و بـه خریـدن و شـاید هـم خوانـدن کتـاب اصـا فکـر هم 

منی کننـد و تـاش می کننـد بیشـر در خانـه باشـند تـا در هجـوم انتحـار 

و ایـن همـه قتل هـای زنجیـره ای.  مسـوول فروشـگاه کتـاب نسـل نـو البتـه 

بسـته بـودن و تدریـس آنایـن دانشـگاه ها را نیـز یکی از مشـکات می داند 

کـه باعـث رکـود فـروش در بـازار کتاب شـده اسـت. چـون کتاب هـای منبع 

او  ایـن کتاب فروشـی ها را شـکل می دهـد.  از فـروش  در دانشـگاه ها یـک بخشـی 

بـاور دارد در زمانـی کـه دانشـگاه ها فعالیت داشـتند دانشـجویان خواه ناخـواه دنبال 

منابع شـان می آمدنـد و وضعیـت نسـبتا بهـر بـود، امـا حـاال ایـن کتاب هـا نیـز از 

فـروش بازمانده انـد.  فروشـگاه کتاب نسـل نو یکی از فروشـگاه های اسـت کـه تقریبا 

متامـی کتاب هایـش را از ایـران وارد می کنـد. او هزینه هـای بیـن راه و باج گیری های 

بی مـورد را نیـز یکـی از مشـکات جـدی می دانـد که متاسـفانه هیچ کـس در پی حل 

کـردن آن نیسـت.

کتابفروشیکهمیوهخشکمیفروشد

در همیـن مارکـت بـا کتاب فروشـی مواجـه شـدم که یـک بخشـی از دکانش بـه میوه 

خشـک اختصـاص داده شـده بـود. در ایـن طبقـه ای از مارکت که متـام دکان هایش 

بـه کتابفروشـی اختصـاص داده شـده اسـت ایـن کار یـک چیـز بسـیار غیر عـادی به 

نظـر می رسـد. ولـی وقتـی کـه نتـوان بـا فـروش کتـاب بـه پرداخـن کرایـه هنگفـت 

دکان و خـرج بلنـد بـاالی زندگـی فایـق آمـد، فـروش میوه خشـک هم زمان بـا کتاب، 

یـک امـر بسـیار منطقی می شـود.  پـس از صحبت با مسـوولین و فروشـندگان کتاب 

در مارکیـت ملـی در برگشـت بـه دفـر بـه یـاد حـرف احمـد بهراد نـارش و شـاعر اهل 

هـرات افتـادم کـه در گفتگـو بـا روزنامـه افغانسـتان مـا گفتـه بـود: »کتاب هـا چـاپ 

می شـوند و در قفسـه ها باقـی می ماننـد.« او البتـه چیـزی دیگـری هـم گفتـه بـود: 

»یـک مشـکل اساسـی ایـن اسـت کـه هیـچ کس بـه صـورت تخصصـی در یـک حوزه 

کار منـی کنـد. یـا چنـد کار را همزمـان انجـام مـی دهـد. ببینیـد، چاپخانـه کارش 

جداسـت، نـر کارش جداسـت و همینطـور پخـش یـک کار جداگانـه اسـت. مـن به 

عنـوان یـک نـارش منـی توانـم هـم در کار نر باشـم و هـم در کار پخش. اصـوال باید 

طـوری باشـد کـه وقتـی مـِن نـارش کتـاب را نـر میکنـم، کسـی کـه در کار پخـش 

اسـت و در رسارس کشـور مراکـز و منایندگیهـای خـود را دارد، بیاید کتابهـا را بگیرد و 

پخـش کنـد. در کار مـا یـک حلقـه گم شـده اسـت. آن حلقه پخش اسـت. حاال بحث 

مخاطـب جـدا. در خـود کار نـر ما ایـن حلقه مفقـوده را داریم. گاهی فراتـر از این، 

کسـی کتـاب مینویسـد و اصـا  نارش نـدارد. خود نویسـنده رفتـه چاپخانـه و کتابش 

را چـاپ کرده اسـت.«

انتشـار کتـاب و فـروش آن در کابـل از قبـل هـم وضعیـت چنـدان خوبـی 

نداشـت، امـا پاندمـی کرونـا کـه بـازار و اقتصاد جهانـی را نیز فلـج کرده بر 

بـازار فـروش کتـاب در کابـل تاثیـر بسـیار ناگواری گذاشـته اسـت. 

لیالمهمهکتابهاییککتابفروشی

چنـد روز قبـل بـا پسـت فیسـبوکی انتشـارات »دانشـگاه« مواجـه شـدم که 

نوشـته بـود، بـه دلیل این که حجم از مشـکات مالی خـود را مرفوع کرده و 

از ورشکسـتگی جلوگیـری کنیـم متام کتاب هـای موجود در کتاب فروشـی 

را زیـر قیمـت بـه لیـام می گذاریـم. خـری کوتـاه امـا تـکان دهنـده ای 

بـود. زوال نـارشان و کتاب فروشـان و جمـع کـردن ایـن جامعـت از یـک 

شـهر بدتریـن خـری اسـت کـه می تـوان شـنید.  از همیـن رو دیـروز بـه 

مارکـت ملـی رفتـم تا بـا کتاب فروشـی ها و نـارشان در ایـن مارکت صحبت 

کنـم و نیـز از مسـوول انتشـارات دانشـگاه دلیـل بـه حـراج گداشـن زیـر 

قیمتش را بپرسـم.  از دروازه مارکت ملی که وارد شـدم متام کتاب فروشـی 

هـای آن جـا خالـی و بـی روح می منـود. بـا  آن کـه یـک بخشـی از مارکت به 

کارهـای تجارتـی اختصـاص دارد سـه - چهـار نفـر بیشـر در مارکـت دیده 

منی شـدند.  رساغ علـی یعقوبـی مسـوول انتشـارات دانشـگاه را گرفتـم. او 

مـرا بـه یـک چـای سـیاه مهامن کرد و هـر دو در ایـن مورد صحبـت کردیم. 

از یعقوبـی در مـورد این کـه چـرا کتاب های تـان را لیـام کرده اید پرسـیدم. 

او از رضرهـای مالـی یـک سـال گذشـته گفـت و از ایـن وضعیـت بـه حدی 

بـد بـود کـه مـا حتـی در کمریـن مصـارف و ناچيزتریـن مبالـغ پرداختـی 

می ماندیـم کـه چطـور از رششـان خـاص شـویم. یعقوبی و همکاران شـان 

فکـر می کننـد کـه چـه کار کننـد تـا ایـن وضعیت متـام شـود. در حالی که 

مرصف روزانه شـان بیشـر از در آمدشان است و امیدی هم به روزهای بهر 

وجـود نـدارد. نتیجـه می گیرنـد که متـام کتاب هـای موجود در فروشـگاه را 

بـه لیـام گذاشـته و بـه قیمـت پایین تر از حد معمول بفروشـند تـا این گونه 

بخشـی از مشکات شـان را حل بسـازند.  کمنت های پای پسـت فیسـبوک 

ایـن انتشـارات بسـیار دل سـوزانه بـود، تصـور می کـردم بـا ایـن حجـم از 

دل سـوزی و اعـام همـکاری احتـامال وضعیت فروش این انتشـارات شـاید 

بهـر شـود و توجـه بـه آن هم بیشـر، امـا در مدتی که آن جا حضور داشـتم 

فقـط یـک نفـر وارد ایـن فروشـگاه شـد و کتابـی را بـا پنجاه فیصـد تخفیف 

کـه بـه گفتـه یعقوبـی زیـر قیمـت اسـت خریـداری کـرد و راضی هـم نبود. 

از علـی یعقوبـی پرسـیدم کـه قبـل از کرونـا و قرنطیـن وضعیـت فـروش و 

نـر کتـاب چگونـه بـود. او گفـت: »قبـل از کرونـا فـروش نسـبتا بهـر بود، 

امـا بعـد از فراگیـری ایـن ویـروس و اعـام قرنطیـن میـزان فـروش بسـیار 

زیـاد پاییـن آمـد. در حدی کـه حتی برای مصـارف روزانه یـک کتاب فروش 

تعطیـل  را  فروشـگاه  دوسـتانش  و  علـی  اسـت  قـرار  کفایـت منی کـرد.«  

کننـد، امـا پـس از ایـن در قسـمت فـروش آنایـن فعالیـت خواهنـد کـرد و 

هم چنیـن در قسـمت چـاپ آثـار نویسـندگان نیـز هم کاری هـای خواهنـد 

داشـت.  پـس از وارسـی متـام کتاب فروشـی های این مارکت متوجه شـدم 

کـه عـده ای از دکان هـا خالی و بخشـی هـم دروازه هاشـان قفل شـده بود. 

کتاب فروشـی ها  ایـن  قبـا  کـه  پرسـیدم  دانشـگاه  انتشـارات  مسـوول  از 

فعالیـت می کردنـد، اکنـون چـه پیش آمـده و بـه کجا رفتـه انـد. او گفت، از 

زمسـتان سـال گذشـته تـا اکنـون تنهـا از همیـن مارکـت ۴ کتاب فروشـی 

و ۲ نـارش ورشکسـت شـده و کارشـان را جمـع کردنـد. بعضی هـم به دلیل 

بـاال بـودن کرایـه از مارکـت کـوچ کـرده و جاهـای ارزان تـری رفته انـد. از 

دیگـر نقـاط کابـل مـن آگاهـی نـدارم ولـی مطمینـن آمـار ورشکسـتگی ها 

بـوده کـه  او مـی گفـت حتـی روزهـای  و جمع کردن هـا بسـیار باالسـت. 

صاحـب مارکـت آمـده و متام فروشـگاه های که کرایه شـان عقـب مانده بود 

زوال ناشران در کابل؛ 
کتاب فروشی های که ورشکست می شوند

تـاک تاکـر انیامتـور باسـابقه و خالـق فلمنامه هـای مصـور کـه بـرای 
فعالیـت در پروژه هایـی مثـل »هـی آرنولـد« و »بـاب اسـفنجی شـلوار 
مکعبی« معروف شـده اسـت، در ۵۹ سـالگی درگذشـت. دلیل مرگ 
وی هنـوز اعـام نشـده اسـت. تاکـر در سـال ۱۹۶۱ متولـد شـد و 
از سـنین نوجوانـی عاقـه خـود بـه دنیـای انیمیشـن را نشـان داد. 
او در نهایـت بـه لـس آنجلـس رفـت تـا فعالیـت در زمینـه انیمیشـن 
را آغـاز کنـد و در نهایـت اولیـن شـغل خـود را بـه عنـوان دسـتیار در 
سـال ۱۹۸۷ در انیمیشـن »پینوکیـو و امپراتـور شـب« تجربـه کرد. او 
همچنیـن در آثـاری مثـل »پـری دریایـی کوچـک« در سـال ۱۹۸۹ و 
»سیمپسـون هـا« در سـال ۱۹۹۶ نیـز همـکاری داشـت. تاکـر طـی 
از انیمیشـن محبـوب  سـال های ۱۹۹۶ تـا ۱۹۹۹ در ۲۵ قسـمت 
»هـی آرنولـد« حضـور داشـت و در نهایـت بـه عنـوان کارگـردان »هی 
در  کار  بـرای  تاکـر  شـد.  انتخـاب   ۲۰۰۲ سـال  در  فلـم«  آرنولـد: 
انیمیشـن »بـاب اسـفنجی« نیـز شـناخته می شـود کـه شـامل »فلـم 
بـاب اسـفنجی« در سـال ۲۰۰۴ و همینطـور ۴۷ قسـمت از رسیالی 
بـا محوریـت ایـن شـخصیت می شـود. تاکـر هم چنیـن ۶ قسـمت از 

رسیـال »بـاب اسـفنجی« را نویسـندگی کـرده اسـت.
آخریـن اثـری کـه تاکـر در آن حضـور پیـدا کـرد، انیمیشـن »برگـری 

بـاب« اسـت کـه هـم اکنـون در مراحـل تولیـد قـرار دارد

خالق کاریکاتور 
»باب اسفنجی« درگذشت

کسب عنوان بهترین 
افتتاحیه سه روزه در گیشه داخلی 
توسط »زن شگفت انگیز ۱۹۸۴«

شـگفت  »زن  سـینامیی  فلـم  وارنـر  بـرادران  کمپانـی  اعـام  طبـق 
انگیـز ۱۹۸۴« حـدوداً فروشـی ۱۶ میلیـون دالری داشـته و بهریـن 
افتتاحیـه سـه روزه را در گیشـه داخلـی از زمان آغاز شـیوع کرونا رقم 
زده اسـت. این فلم در تاریخ ۲۵ دسـامر در ۲۱۵۰ سـینامی آمریکا 
و کانـادا رومنایـی شـد. ایـن فلـم ابرقهرمانـی کـه گل گـدوت و پتـی 
جنکینـز در آن دوبـاره بـا یکدیگـر همـکاری کـرده انـد، تـا کنـون در 
گیشـه جهانی ۸۵ میلیون دالر درآمدزایی داشـته و ۶۸ میلیون دالر 
آن حاصـل اکـران در کشـورهای خارجـی اسـت. عمل کـرد کلـی فلم 
باعـث شـد کـه توبـی امریش یکـی از روسـای کمپانی بـرادران وارنر، 
اعـام کنـد که تولید قسـمت سـوم این فلم سـینامیی هم در دسـتور 
کار قـرار دارد. او هم چنیـن اعـام کـرد جنکینـز دوبـاره کارگـردان و 
نویسـنده ایـن فلـم اسـت و گـدوت نیـز بـرای بـازی در نقـش اصلـی 
فلـم بـاز خواهـد گشـت. جنکینـز مشـغول پروژه جنـگ سـتارگان در 
دیزنـی هـم هسـت و احتامل می رود قسـمت سـوم زن شـگفت انگیز 
تـا سـه یـا چهـار سـال آینـده راهـی سـینامها نشـود. اکـران هم زمان 
ایـن فلـم در HBO Max بـه دلیـل تعطیلـی گسـرده سـینامها در 
بسـیاری از بازارهـای مهـم آمریـکا مثل نیویـورک و لـس آنجلس بود. 
در مجمـوع ۴۰ درصـد از سـینامهای شـامل آمریـکا در حال فعالیت 
هسـتند. ایـن فلـم از هفتـه گذشـته اکـران خـود را )بـا ۱۸ میلیـون 
دالر( در کشـور چیـن آغـاز کـرده بـود و ایـن هفتـه بـا کاهشـی ۹۲ 
درصـدی تنهـا ۱.۵ میلیـون دالر فـروش داشـت. فلم سـینامیی درام 
»اخبـار جهـان« بـه کارگردانـی گال گریـن گـرس و نقـش آفرینی تام 
هنکـس نیـز ایـن هفتـه اکـران شـد کـه ۲.۴ میلیـون دالر در ۱۹۰۰ 
سـینامیی کـه در اختیـار داشـت، فروخـت. انتظـار می رفـت این فلم 
حداقـل ۳ میلیـون دالر بفروشـد. در جایـگاه بعـدی پرفروش هـا نیـز 
»زن جـوان نویـد دهنـده« با ۶۸۰ هزار دالر در رتبه سـوم قرار گرفت.

هـر دو فلـم »اخبـار جهـان« و »زن جـوان نویـد دهنـده« از مدعیـان 
فصـل جوایـز امسـال هسـتند و امیدوارند کـه بتواننـد مخاطبان خود 

را پیـدا کنند.



ادن هـازارد بـی فایـده تریـن بازیکنـی بـوده کـه 

در یـک سـال گذشـته وارد فوتبال اسـپانیا شـده 

است.

ادن هـازارد تابسـتان 2019 بـا رقـم ثابـت 100 

میلیـون یـورو به عـاوه 30 میلیون یـورو بندهای 

متغیـر چلسـی را بـه مقصد رئال ترک کـرد. او در 

متـام یـک سـال و نیم گذشـته نتوانسـته بیشـر 

از سـه گل بـرای رئـال بزنـد. فصـل گذشـته یـک 

گل بـه مثـر رسـاند و اغلب اوقـات مصـدوم بود و 

فصـل جـاری هـم یـک گل از روی نقطـه پنالتـی 

بـه اینـر زده و یـک گل هم در اللیـگا وارد دروازه 

اوئسـکا کـرد. او امسـال پـاس گل نداده اسـت. 

هـازارد در دو فصـل اخیـر در همـه رقابت ها تنها 

سـه گل زده و 7 پاس گل داده اسـت.

هـازارد ماهانه 600 هزار یورو دسـتمزد می گیرد 

و بـه عبارتـی هر گل یـا پـاس گل او 7182506 

یـورو بـرای رئـال هزینه داشـته تـا بدتریـن خرید 

اللیـگا در دو فصـل اخیر لقـب بگیرد.

هـازارد فصـل جاری نیز سـه بـار مصدوم شـده تا 

تعـداد مصدومیـت هایـش در رئال بـه عدد هفت 

برسـد. بـا این وجـود زین الدین زیـدان همچنان 

به سـتاره بلژیکی اعتـاد دارد.

در نقطـه مقابـل او دیـه گـو لوپز گلر اسـپانیول و 

یـان اوباک قـرار دارند. هر مهارشـان 38333 و 

150 هـزار یـورو برای باشـگاه هزینـه دارد و موثر 

تریـن بازیکن تیم شـان محسـوب می شـوند.

رکورد بدترین بدترین انتقال اللیگا در اختیار رئال

ورزش
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هفتـه  اجـاس  بـه  چشـم  آینـده  روزهـای  در  نفـت  بـازار 

آینـده )چهـارم جنـوری( اوپـک پـاس )اعضـای اوپـک و 

تولیدکننـدگان بـزرگ غیـر عضـو( دارد. قـرار اسـت اوپک 

پـاس از ابتـدای سـال ۲۰۲۱، چهـار روز دیگـر، تولیـد 

روزانـه خـود را ۵۰۰ هـزار بشـکه افزایـش دهـد. در حالی 

کـه بـازار نفـت در سـال ۲۰۲۰ کاهـش قیمـت را تجربـه 

می کـرد چیـن اقدام بـه خرید نفـت ارزان قیمـت و ذخیره 

آن کـرده بـود.

و بسـیاری از رشکت هـای نفتـی مجبـور شـدند تولیـد 

را متوقـف یـا کـم کننـد. ده روز پیـش )۱۸ دسـمرب( 

و  دالـر   ۵۲ بـه  برنـت  نفـت  بشـکه  هـر  قیمـت  البتـه 

۴۸ سـنت رسـید کـه باالتریـن نـرخ از مـاه مـارچ بـود. 

امـا شـیوع گونـه جدیـد کرونـا کـه بـرای اولیـن بـار در 

بریتانیـا و بعـدا در کشـورهای دیگـر یافـت شـد، باعث 

اعـال دوبـاره محدودیت هـای تـردد شـد و قیمت یک 

بـار دیگـر افـت کـرد. 

آغـاز  و  امریـکا  قانـون کمـک مالـی دوران کرونـا در  بـا امضـای 

در  برنـت  نفـت  بشـکه  هـر  قیمـت  اروپـا،  در  واکسیناسـیون 

شـد.  نزدیـک  دالـر   ۵۲ بـه  جهانـی  بازارهـای  امـروز  معامـات 

تحـوالت اخیـر سـبب شـده اسـت چشـم انداز تقاضـای نفـت در 

کوتـاه مـدت بهبـود یابـد. در معامـات امـروز بـازار جهانـی، هـر 

بشـکه نفـت برنـت با ۸/۰ درصـد افزایش به ۵۱ دالر و ۷۰ سـنت 

رسـید. قیمـت هـر بشـکه نفـت غـرب تگـزاس هـم بـا ۴۴ سـنت 

افزایـش بـه ۴۸ دالـر و ۶۷ سـنت رسـید کـه معـادل ۹/۰ درصـد 

افزایـش اسـت. دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـوری امریـکا کـه اول 

دلـو کاخ سـفید را تـرک می کنـد، پـس از کـش و قـوس فـراوان 

کمـک  بـرای  دالـری  میلیـارد   ۹۰۰ مالـی  کمـک   برنامـه  امـروز 

بـه آسـیب دیدگان اقتصـادی کرونـا را امضـا کـرد. پیشـر آقـای 

ترامـپ از امضـای ایـن قانـون خـودداری کرده بـود ولـی نهایتا با 

آن موافقـت کـرد. دو قانـون مربـوط بـه اعطای کمک هـای مالی 

بـرای مقابلـه بـا تبعـات اقتصـادی همـه گیـری ویـروس کرونـا که 

در مـاه مـارچ تصویـب شـده بودنـد، شـنبه منقضـی شـدند و بـه 

خاطـر عـدم امضـای مصوبـه جدیـد کـه دوشـنبه گذشـته تصویب 

شـد، حقـوق بیـکاری ۱۲ میلیـون امریکایـی بـه طور موقـت قطع 

شـد. یکـی از علـت هـای مخالفت آقـای ترامپ بـا مصوبـه کنگره 

ایـن بـود کـه او خواهـان افزایـش کمـک پرداختـی به شـهروندان 

ایـن کمـک  بـود؛  دالـر   ۲۰۰۰ بـه  دالـر تصویـب شـده   ۶۰۰ از 

مالـی شـامل افـرادی اسـت کـه درآمـد سـاالنه آنهـا از ۷۵۰۰۰ 

هـزار دالـر کمـر اسـت. بـا همه گیـری جهانـی کرونـا از ابتـدای 

بشـدت  نفـت  قیمـت  و  جهانـی  تقاضـای  )میـادی(،  امسـال 

کاهـش یافـت و در مـاه اپریـل بـه حـدود ۲۰ دالـر سـقوط کـرد 

قیمت نفت در بازارهای جهانی به ۵۲ دالر نزدیک شد

راشد خان برترین بازیکن رقابت های ۲۰ آوره دهۀ اخیر شد

ایران برای تهیه واکسین کرونا 
از طرح کوواکس، شرط تعیین کرد

نیمار و رد یک اتهام بزرگ

دونالد ترامپ در نهایت بسته 
کمک های مالی کرونا را امضا کرد

اعـام کـرد کـه خربهـای خوبـی  توییـری خـود  حسـاب 

دربـاره بسـته کمکـی کوویـد در راه اسـت. هنوز مشـخص 

نیسـت چـرا و چگونـه تصمیـم رئيـس جمهـوری امریـکا در 

ایـن رابطـه تغییـر کـرد امـا برخـی رسـانه های امریکایـی 

بـه نقـل از منابـع آگاه گـزارش داده انـد مشـاوران آقـای 

اقتصـادی  بسـته  تـا  کرده انـد  ترغیـب  را  او  ترامـپ 

بـه  پیشـنهاد شـده  ایـن طـرح  در  کنـد.  امضـا  را  مذکـور 

امریکایی هایـی کـه از کوویـد-۱۹ آسـیب دیده انـد ۶۰۰ 

دالـر پرداخـت شـود، آقـای ترامـپ امـا بـه دنبـال افزایش 

ایـن مبلـغ بـه بیـش از ۲ هـزار دالـر بـوده اسـت. ایـن در 

حالیسـت کـه دموکرات هـای کنگـره بـا ایـن ایـده موافـق 

چنیـن  اعطـای  از  جمهوری خواهـان  برعکـس  و  بودنـد 

از  جدیـد،  حایتـی  بسـته  در  نکردنـد.  حایـت  مبلغـی 

خـود  اجـاره  کـه منی تواننـد  افـرادی  بـرای  تخلیـه  حکـم 

را پرداخـت کننـد جلوگیـری می شـود. همچنیـن وامیـای 

تضمینـی بـه مشـاغل کوچـک بـرای احیـای فعالیت هـای 

اقتصـادی در نظـر گرفتـه شده اسـت. رهـربان دموکرات و 

جمهوری خـواه در کنگـره امریـکا از تغییـر تصمیـم رئیـس 

جمهـوری امریـکا اسـتقبال کردنـد. میـچ مـک کانـل رهرب 

خـود  توییـری  حسـاب  در  سـنا  مجلـس  جمهوری خـواه 

تخصیـص  بـرای  رئيـس جمهـوری  تصمیـم  »مـن  نوشـت: 

را  امریکایـی  خانواده هـای  بـه  کمـک  دالـر  میلیاردهـا 

می کنـم.« تحسـین 

حـارض بـرای گذرانـدن تعطیـات در اسـراحتگاه خود 

در فلوریـدا بـه رس می بـرد در بیانیـه ای بـا اعـام ایـن 

مطلـب افـزود: »مـن در حـال امضـای این الیحـه برای 

بازگردانـدن مزایـای بیـکاری، متوقـف کـردن اخـراج، 

بازگشـت  مسـکن،  اجـاره  بـرای  هزینـه  کمـک  ارائـه 

کارگـران صنعـت هواپیایی بـه کار و افزایش پول نقد 

بیشـر بـرای توزیع واکسـین هسـتم.« ایـن چرخش در 

نگاه ترامپ بعد از آن رخ داد که فشـارهای گسرده ای 

از سـوی گروه هـای مختلـف سیاسـی و اجتاعی برای 

امضـای ایـن طـرح از سـوی رئيـس جمهـوری امریـکا 

شـکل گرفـت. دو برنامـی مزایـای بیـکاری فـدرال کـه 

در مـاه مـارچ به عنـوان بخشـی از برنامی اولیـه مقابله 

شـب  شـنبه  بـود،  رسـیده  تصویـب  بـه  کوویـد-۱۹  بـا 

۲۶ دسـمرب منقضـی شـده بـود. بسـته جدیـد روز ۲۱ 

دسـمرب در کنگـره بـه تصویـب رسـید و مزایـای مربوط 

را بـرای کسـانی کـه از شـیوع ویـروس کرونـا لطـات 

اقتصـادی دیـده بودنـد، افزایـش داد. بـا ایـن وجـود 

»رسـوایی«  یـک  را  الیحـه  ایـن  ابتـدا  ترامـپ،  دونالـد 

آقـای  اگـر  زد.  بـاز  رس  آن  امضـای  از  و  بـود  خوانـده 

می کـرد،  خـودداری  الیحـه  ایـن  امضـای  از  ترامـپ 

بخشـی از دولـت فـدرال تعطیـل می شـد و همچنیـن 

میلیون هـا امریکایـی از دریافـت حقـوق بیـکاری خـود 

در  دسـمرب   ۲۷ یکشـنبه  البتـه  او  می شـدند.  محـروم 

دونالـد ترامـپ، رئيـس جمهـوری امریکا پـس از حدود یـک هفته 

دالـری  میلیـارد   ۹۰۰ مالـی  کمک هـای  بسـته  باالخـره  تاخیـر، 

بـا  کرونـا  ویـروس  شـیوع  اثـر  در  کـه  کسـانی  بـه  کمـک  بـرای 

امضـا کـرد. را  بـه رو شـده اند  رو  اقتصـادی  مشـکات 

ایـن بسـته پیشـر در کنگـره امریـکا بـه تصویـب رسـیده بـود امـا 

آقـای ترامـپ بـا ایـن بهانـه کـه چنیـن طرحـی منی تواند بـه متام 

امریکایی هـا بـه صـورت یکسـان کمک هـای برابـر ارائـه کنـد از 

امضـای آن خـودداری می کـرد. بسـته »ارائـه واکنـش و تسـکین 

اضطـراری ویـروس کرونـا« بخشـی از یـک الیحـه بزرگ تـر اسـت 

روز  در  دولـت  تعطیلـی  از  ترامـپ  دونالـد  امضـای  بـا  حـاال  کـه 

سه شـنبه ۲۹ دسـمرب جلوگیـری کـرد. آقـای ترامـپ کـه در حـال 

آورد و افغانسـتان توانسـت کـه بازی هـای تسـت را برگـزار 

کنـد کـه یـک فرصـت تـازه، بـرای راشـد خـان بـه میـان 

برابـر  در  را  تسـت اش  بـازی  نخسـتین  افغانسـتان  آمـد. 

هنـد انجـام داد. راشـد تاکنـون در چندیـن لیـگ معتـرب 

دنیـا، بـازی کرده اسـت. او اکنـون رسگـرم بـازی در لیـگ 

آسـرالیا اسـت.

بـه  آسـرالیا،  لیـگ  در  اسـرایکرز  آدالیـد  سـوی  از 

خدمـت گرفتـه شـد.  در سـال ۲۰۱۸ میـادی، او بـار 

مبلـغ  بـه  بـار  ایـن  و  هنـد  از سـوی سـن رایزرز  دیگـر 

یـک میلیـون و ۴۰۰ هـزار دالـر امریکایـی، بـه خدمت 

افغانسـتان  همچنـان  سـال،  ایـن  در  شـد.  گرفتـه 

عضویـت دامئـی شـورای جهانـی کرکـت را بـه دسـت 

راشـد خـان، سـتارۀ تیـم ملی کرکت کشـور عنـوان برتریـن بازیکن 

رقابت  هـای ۲۰ آوره یـک دهـۀ اخیـر را از سـوی شـورای جهانـی 

کرکـت دریافـت کـرد. در کنـار راشـد خـان، ۱۱ بازیکـن دیگـر از 

بازیکن هـای  برتریـن  فهرسـت  در  نیـز  کشـورهای مختلـف جهـان 

کرکـت در دهـۀ اخیـر قـرار گرفته اسـت. شـورای جهانـی کرکیـت 

گفته اسـت کـه راشـد خـان بـا گرفـن ۸۹ ویکـت، برتریـن بازیکـن 

بازی هـای ۲۰ آوره در یـک دهۀ گذشـته اسـت. راشـد که همیشـه 

در پیـروزی بازی هـای تیـم ملـی کرکـت کشـور نیـز نقـش اساسـی 

داشـته، همـواره افتخاراتـی را برای تیم ملی کسـب کرده اسـت. او 

در پیامـی پـس از دریافـت ایـن جایـز، گفت: "من پـس از دریافت 

خوشـحامل.  هـواداران  بـرای  و  شـدیم  زده  شـگفتی  جایـزه،  ایـن 

بـرای کسـی کـه از افغانسـتان ایـن جایـزه را بگیرد، لحظـۀ خاصی 

اسـت." راشـد خـان در سـال ۱۹۹۸ میـادی در والیـت ننگرهـار، 

بـه دنیـا آمـد. او در سـال ۲۰۱۷ میـادی، نخسـتین بـازی اش را 

برابـر  بـازی یـک روزه در  یـک  تیـم ملـی کرکـت کشـور در  بـرای 

زیمبابـوی، انجـام داد. هنگامـی کـه ایـن سلسـله بازی هـا ادامـه 

داشـت، او از سـوی تیـم سـن رایزرز حیدرآبـاد در لیـگ برتـر هنـد، 

بـه خدمـت گرفتـه شـد. او تـوپ انـداز چرخشـی تیـم ملـی کرکـت 

اسـت، امـا در بخـش توپ زنی نیز، درخشـش داشته اسـت.  راشـد 

از  امریکایـی  دالـر  هـزار   ۶۰۰ مبلـخ  بـه   ،۲۰۱۷ سـال  در  خـان 

سـوی تیـم سـن رایزرز بـه خدمـت گرفتـه شـد. شـیوۀ تـوپ اندازی 

او، بسـیار از تـوپ زنـان برتـر را، بـه چالـش می کشـاند. او در لیگ 

محلـی، بـرای تیـم عقابـان کابل، بـازی می کند. او پـس از منایش 

فوق العـاده در لیـگ برتـر کرکـت هنـد در سـال ۲۰۱۷ میـادی، 

مهانـی رشکـت مـی کننـد، خـرب داده و ایـن برنامه 

خشـم مـردم را بـه همراه داشـته اسـت. امـا نیار در 

متاسـی اعـام کـرده هرگـز چنیـن مهانـی بزرگـی 

رعایـت  نیـز  را  بهداشـتی  هـای  پروتـکل  و  نگرفتـه 

کـرده اسـت. تعـداد کشـته شـدگان ویـروس کرونـا 

از مـرز 190 هـزار نفـر گذشـته و  در برزیـل اخیـرا 

تنهـا ایـاالت متحـده در جهـان از ایـن کشـور بیشـر 

کشـته داشـته اسـت. تعـداد مـوارد تاییـد شـد کرونا 

در برزیـل 7.5 میلیـون نفـر بـوده کـه ایـن کشـور را 

بعـد از ایـاالت متحـده امریـکا و هنـد در رتبـه سـوم 

قـرار داده اسـت.

نیـار هنوز برگـزاری مهانی مجلـل در ریودوژانیرو 

اخیـر  روزهـای  در  رشایـط  اسـت.  نکـرده  تاییـد  را 

شـدت  بـه  او  و  شـده  بغرنـج  برزیلـی  سـتاره  بـرای 

مـورد انتقـاد قـرار گرفته اسـت. نیار پـس از انتقاد 

شـدید مقامـات محلـی به علـت عدم رعایـت قوانین 

بـرای 500  روزه  پنـج  برگـزاری مهانـی  قرنطینـه، 

نفـر در عـارت خـود در برزیـل را انکار کرده اسـت. 

اخیـرا و در بیانیـه ای، مقامـات محلی اعـام کردند 

رسـا از برگـزاری ایـن مهانـی اطاع نداشـته اند، 

 500 بـا  رویـداد حداقـل  یـک  برگـزاری  بـرای  امـا 

نفـر، بایـد از قبـل به شـهرداری اعام شـده باشـد و 

ایـن اتفـاق صـورت نگرفتـه اسـت. عـارت 10 هزار 

مـری نیـار دارای شـش سـوئیت، زمیـن تنیـس، 

اسـتخرهای زیرزمینـی آب گـرم، کلوپ، سـونا بخار، 

اتـاق ماسـاژ، سـالن بدنسـازی، اسـکله مخصـوص 

قایـق هـای موتـوری و کلـی امکانـات دیگـر اسـت. 

پیـش از مهانـی از مهامـان خواسـته شـده تلفـن 

همـراه خـود را تحویـل دهنـد تـا تصویـری از ایـن 

برنامـه بـه بیـرون درز نکنـد. هتـل هـای محلـی از 

ایـن  توسـط مهانانـی کـه در  رزرو  تعـداد  جهـش 

لیونـل مسـی فوق سـتاره بارسـلونا می گویـد امیـدوار اسـت روزی در لیـگ فوتبال امریـکا بازی 

کنـد امـا هنـوز مطمـن نیسـت پـس از پایـان قـراردادش بـا بارسـا در مـاه جـون چـه تصمیمی 

چـه  منی دانـم  "هنـوز  گفـت:  السکسـتا  اسـپانیایی  تلویزیونـی  شـبکه  بـه  مسـی  می گیـرد. 

اتفاقـی خواهـد افتـاد. تـا پایـان فصـل منتظـر می مانـم. دوسـت دارم بـازی در لیـگ امریـکا 

"االن  بازگـردم."  بارسـلونا  بـه  کامـل  تـوان  بـا  بعـد  و  کنـم  تجربـه  را  آن کشـور  در  زندگـی  و 

بـر  بایـد  اسـت.  بهریـن شـکل  بـه  فصـل  کـردن  و متـام  تیـم  روی  مسـئله مترکـز  مهم تریـن 

قهرمانـی در رقابت هـای مختلـف مترکـز کنیـم و از مسـائلی کـه حواسـان را پـرت می کنـد، 

دور مبانیـم." مسـی ۳۳ سـاله از اول جنـوری می توانـد مذاکـره بـرای پیوسـن بـه باشـگاهی 

دیگـر را آغـاز کنـد. او تابسـتان درخواسـت تـرک بارسـلونا را بـه مسـئوالن ایـن باشـگاه داد اما 

ایـن تـاش بـه جایـی نرسـید. مسـی در ۱۳ سـالگی بـه بارسـلونا پیوسـت و تبدیـل بـه برتریـن 

گلـزن تاریـخ باشـگاه شـد. او همـراه بـا ایـن تیـم ۱۰ بـار قهرمـان اللیگا و ۴ بـار قهرمـان لیگ 

قهرمانـان فوتبـال اروپـا شـده و ۶ بـار تـوپ طـای فوتبـال اروپـا را بـرده اسـت. او تابسـتان 

امسـال بـه دنبـال اختـاف بـا ژوزه ماریـا بارتومئـو، رئیس بارسـلونا درخواسـت رفن از باشـگاه 

را  بارتومئـو  ریاسـت  دوران  کـرد. مسـی  اسـتعفا  پاییـز  اوایـل  بارتومئـو  آقـای  کـرد.  را مطـرح 

"فاجعـه" نامیـد: "االن دوران سـختی بـرای باشـگاه اسـت، بـرای هـر کسـی در بارسـلونا. 

ولـی کسـانی کـه درون باشـگاه هسـتند می داننـد کـه وضعیـت بسـیار بـدی داریـم. همـه چیز 

بـد پیـش مـی رود و خیلـی سـخت اسـت که بـه موقعیتـی کـه در گذشـته داشـتیم، بازگردیم."

"اگـر تصمیـم بـه تـرک بارسـلونا بگیـرم دوسـت دارم کـه ایـن اتفـاق بـه بهریـن شـکل ممکـن 

بیفتـد. بارسـلونا بزرگ تـر از هـر بازیکنـی اسـت، طبیعتـا حتـی از خـود مـن. امیـدوارم رئیـس 

جدیـد بتوانـد بـه مـا کمـک کنـد کـه بـار دیگـر برنـده جام هـای قهرمانـی شـویم."

لیونل مسی 'می خواهد' در فوتبال امریکا بازی کند

روز گذشـته سـعید منکـی، وزیـر صحـی ایـران 

گفتـه بـود کـه تسـت انسـانی واکسـین کرونـا 

و  می شـود  آغـاز  هفتـه  ایـن  ایـران  تولیـدی 

دومیـن واکسـین ایرانـی نیـز هفته آینـده مجوز 

تسـت انسـانی را می گیـرد. مینو محـرز، محقق 

ارشـد کمیتـه علمـی سـتاد مبـارزه بـا ویـروس 

کرونـا نیـز هفتـه گذشـته گفتـه بـود کـه مرحله 

اول آزمایـش انسـانی ایـن واکسـین، بـا تزریـق 

در دو نوبـت بـر روی ۵۶ نفـر صـورت می گیـرد. 

راه  در  فایـزر  تولیـد  واکسـین  دوز  هـزار   ۱۵۰

رئیـس  همتـی،  کریـم  دیگـر  سـوی  از  ایـران 

کـه  گفـت  نیـز  ایـران  احمـر  هـال  جمعیـت 

»بنابـر هاهنگی هـای صـورت گرفتـه با جمعی 

از خیریـن در امریـکا قـرار اسـت ۱۵۰ هزار دوز 

واکسـین کرونـا رشکـت فایـزر تـا پایان ایـن ماه 

وارد کشـور شـود.« 

دوز  میلیـون  یـک  کـه  گفـت  همچنیـن  وی 

وارد  مـاه  دلـو  تـا  نیـز  کرونـا  چینـی  واکسـین 

هـال  جمعیـت  اختیـار  در  و  می شـود  ایـران 

احمـر قرار می گیـرد. هفته گذشـته عبدالنارص 

بـا  ایـران  مرکـزی  بانـک  کل  رئیـس  همتـی، 

خـود  اینسـتاگرام  صفحـه  در  متنـی  انتشـار 

ضمـن اشـاره بـه تاثیـر تحریـم امریـکا در بـروز 

کرونـا  واکسـین  خریـد  در  تاخیـر  و  مشـکل 

پـول  انتقـال  بـرای  اولیـه  موافقـت  کسـب  بـر 

واکسـین از طریـق یـک حسـاب بانکـی تاکیـد 

خریـد  بـه  شـده  داده  تخصیـص  رقـم  و  کـرد 

کـرد.  اعـام  یـورو  میلیـون   ۲۰۰ را  واکسـین 

برخـی کاربـران ایرانـی شـبکه های اجتاعـی 

روزهـای  طـی  اینسـتاگرام  و  توئیـر  همچـون 

اخیـر بـا انتشـار واکسـین_بخرید تـاش کردند 

بـه  تـا خریـد واکسـین خارجـی کوویـد-۱۹ را 

یـک مطالبـه ملی بـدل کننـد. در مقابل برخی 

دیگـر از کاربـران ایرانی نیز با ثبت #واکسـین_

نخریـد بـه انتشـار مطالبـی بـر اهمیـت رصف 

بودجـه خریـد واکسـین خارجـی بـرای حایت 

تاکیـد کردنـد. ایرانـی  واکسـین  تولیـد  از 

پاسـتور  انسـتیتو  رئیـس  بیگلـری،  علیرضـا 

ایـران از تولید مشـرک واکسـین علیـه بیاری 

کوویـد-۱۹ بـا یـک کشـور دیگـر خـرب داد و در 

عیـن حـال تاکیـد کـرد کـه ایـران بـرای تهیـه 

کوواکـس  سـبد  طریـق  از  خارجـی  واکسـین 

گفت وگـو  در  وی  اسـت.  کـرده  تعییـن  رشط 

دربـاره  جزییـات  بـه  اشـاره  بـدون  ایسـنا  بـا 

واکسـین مشـرک ترصیـح کـرد کـه »آزمایـش 

بـا  بالینـی فـاز یـک واکسـین تولیـد مشـرک 

یکـی از کشـورها متـام شـده اسـت و بـا نظارت 

انسـتیتو پاسـتور آزمایـش بالینـی فـاز دوم در 

حـال انجـام شـد.« وی بدون اشـاره به نـام این 

کشـور افـزود: »فـاز دوم در آن کشـور در حـال 

انجـام اسـت. به محـض اینکه نتایج فـاز دوم را 

دیدیـم و از ایمنـی و کارایـی واکسـین مطمـن 

فـاز سـوم  بـود،  قابـل قبـول  شـدیم و در حـد 

مطالعـه بالینـی کـه کـم خطرتریـن فـاز اسـت، 

در ایـران انجـام خواهـد شـد.« وی پیشـر در 

یـک گفت وگـوی تلویزیونـی گفتـه بـود کـه فـاز 

سـوم ایـن واکسـین در دلو ماه انجام می شـود. 

رئیـس انسـتیتو پاسـتور ایـران همچنیـن تاکید 

کـرد کـه تاکنـون سـازمان صحـی جهانـی در 

کننـده  تولیـد  قالـب مجموعـه کوواکـس، ۱۸ 

واکسـین کرونـا را انتخـاب کـرده اسـت. وی در 

عیـن حـال بـرای تهیـه واکسـین از کوواکـس 

رشط گذاشـت و گفـت: »ایـران بـا رشط امـکان 

حضـور  کوواکـس  طـرح  در  واکسـین  انتخـاب 

دارد تـا بتواند مناسـب ترین و بهرین واکسـین 

را بـرای کشـور انتخـاب کنـد.« برنامـی جهانـی 

سـازمان  از  طرحـی   ،)COVAX( کوواکـس 

جهانـی صحـی و سـازمان اتحاد برای واکسـین 

)Gavi(، یـک همکاری جهانی برای دسرسـی 

عادالنـه بـه ابزارهـای پزشـکی بـرای میـار کرونا 

اسـت.  کوویـد-۱۹  علیـه  واکسـین  دریافـت  و 

دوز  میلیـارد  دو  توزیـع  برنامـی  ایـن  هـدف 

واکسـین کرونـا بـه کشـورهایی کـه درخواسـت 

داده انـد تـا پایـان سـال ۲۰۲۱ میادی اسـت. 

ستاره مغضوب مورینیو 
زمستان در پاری سن ژرمن

در فرانسـه ادعـا مـی کننـد دلـه آلـی کـه مـورد 

توجـه ژوزه مورینیـو قـرار نـدارد، همیـن زمسـتان 

راهـی پـی اس جـی خواهـد شـد.

دلـه آلـی در متـام فصـول گذشـته یکی از سـتاره 

هـای بـزرگ تاتنهـام بـود. او زیـر نظر مائوریسـیو 

کننـده  تعییـن  بازیکنـان  از  یکـی  بـه  پوچتینـو 

تاتنهـام بدل شـده بود ولی با آمـدن ژوزه مورینیو 

رشایـط بـرای او کامـا تغییـر کـرد. دلـه آلـی از یـک 

بازیکـن ثابـت بـه یک بازیکـن نیمکت نشـین تبدیل 

شـد و بـه نـدرت بـه او بـازی مـی رسـد. اخیـرا و در 

یکـی از بـازی هـای تاتنهـام کـه او روی گل خـورده 

تیمـش مقـرص بـود، شـدیدا مـورد انتقـاد مورینیو در 

نشسـت خـربی قرار گرفـت و در انگلیـس می گویند 

او بـه دنبـال جدایـی اسـت.

بحـث  کـه  روزهـا  ایـن  لوپاریزیـن،  ادعـای  طبـق 

رسمربـی  عنـوان  بـه  پوچتینـو  مائوریسـیو  انتخـاب 

جدیـد پـی اس جـی مطرح اسـت، باشـگاه پاریسـی 

بـه درخواسـت ایـن مربـی بـا دلـه آلـی وارد مذاکـره 

انگلبسـی هـم مشـتاق  شـده و سـتاره ملـی پـوش 

ملحـق شـدن دوبـاره بـه رسمربی سـابق خود اسـت.

متـاس هـا بیـن دو طـرف ادامـه دارد و به نظـر توافق 

ماجـرا  مشـکل  بخـش  ولـی  شـد  خواهـد  حاصـل 

جلـب رضایـت مالـی تاتنهام اسـت. نقـل و انتقاالت 

زمسـتانی از 4 روز دیگر رشوع می شـود و در صورت 

نهایـی شـدن تصمیـم پـی اس جـی بـرای انتخـاب 

پوچتینـو، بایـد منتظـر جـدی تـری شـدن مذاکـرات 

بـرای جـذب دلـه آلـی نیـز بود.

چهار سال زندان برای وبالگ
 نویس چینی به  دلیل گزارش درباره کرونا

خـود از نحـوه واکنـش مقامیای چین به شـیوع 

ایـن ویـروس نوپدید انتقاد کرده بـود. او در ماه 

مـی سـال جـاری دسـتگیر شـد. وکیـل خانـم 

"به شـدت  را  موکلـش  وضعیـت جسـانی  ژان 

او از مـاه جـون در  نامسـاعد" خوانـده اسـت. 

اعتصـاب غـذا بـه رس می بـرد و بـه زور رسم به او 

غـذا خورانـده می شـود. 

در اواخـر سـال گذشـته شـیوع ویـروس جدیـد 

کرونـا بـرای اولیـن بـار در شـهر ووهـان چیـن 

گـزارش شـد. 

در عـرض چنـد هفتـه آلودگـی بـه ایـن ویـروس 

بـر گرفـت.  در  را  میلیونـی  ایـن شـهر  متامـی 

در ۲۳ جنـوری سـال جـاری ووهـان به دسـتور 

مقامیـای چیـن قرنطینـه شـد. 

یـک وباگ نویـس زن چینـی بـه دلیـل انتشـار 

ویدئوهایـی انتقـادی از شـیوع کرونـا در ووهان 

اسـت.  شـده  محکـوم  زنـدان  سـال  چهـار  بـه 

دادگاهـی در شـانگهای جـرم او را تـاش بـرای 

"برهـم زدن آرامـش و ایجاد بلوا" خوانده اسـت.

دادگاهـی در شـانگهای یک زبـن وباگ نویس 

چینـی بـه نـام ژانـگ ژان را بـه دلیـل انتشـار 

کرونـا در شـهر  مـورد شـیوع  در  گزارش هایـی 

زنـدان محکـوم کـرده  بـه چهـار سـال  ووهـان 

بـه گـزارش خربگـزاری فرانسـه، حکـم  اسـت. 

ایـن زن ۳۷ سـاله در محاکمـی ای کوتاه صادر 

"برهـم زدن  بـرای  نیـز تـاش  او  و "جـرم"  شـد 

بلـوا" خوانـده شـده  ایجـاد  و  آرامـش عمومـی 

ویدئویـی  گزارش هـای  در  ژان  ژانـگ  اسـت. 
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حفاظـت  مـورد  در  خربنـگاران  بـه  نتوانـد  افغانسـتان 

از  برخـی  دارد  احتـال  دهـد،  اطمینـان  جان شـان  از 

آن هـا ناگزیـر بـه تـرک کشـور شـوند. هم چنیـن افزایـش 

خودسانسـوری  در  افزایـش  سـبب  هدفمنـد  حمـات 

جامعـه رسـانه ای شـده اسـت و ایـن فضای تـرس می تواند 

پیامدهـای ناگـواری، به ویژه بـرای خربنـگاری تحقیقی در 

باشـد.« داشـته  کشـور  متفـاوت  والیـات 

به عنـوان  بیـان  آزادی  بـر  تاکیـد  بـا  کمیسـیون  ایـن 

مهم ترین دسـتاوردهای افغانسـتان در بیسـت سـال اخیر 

در  افغانسـتان  رسـانه های  اساسـی  نقـش  هم چنیـن  و 

دسرتسـی شـهروندان بـه اطاعـات، افزایـش حسـابدهی 

کـه  اسـت  گفتـه  دموکراتیـک  نهادهـای  بهبـود  و  دولـت 

در چنـد مـاه گذشـته، ترورهـای هدفمنـد خربنـگاران بـر 

رونـد کار اطاع رسـانی در رستـارس افغانسـتان اثـر منفـی 

گذاشـته اسـت.  کمیسـیون بـه نقـل از مسـئوالن رسـانه 

هـا نوشـته اسـت: »شـاری از زنـان خربنـگار در والیـات 

حتـا  خربنـگاران  دسرتسـی  کرده انـد.  تـرک  را  کارشـان 

بـه ولسـوالی های نزدیـک بـه مراکـز والیـات دشـوار شـده 

منی تواننـد  شـهرها  از  شـاری  در  خربنـگاران  اسـت. 

خربنـگاران  از  بعضـی  کننـد.  گشـت وگذار  به سـادگی 

برخـورده  تهدیـد  بـا  والیـات  در  رسـانه ای  نهادهـای  و 

گـزارش  دولتـی  مسـئول  نهادهـای  بـه  کـه  هنگامـی  و 

کرده انـد، بـا سـهل انگاری ایـن نهادهـا  مواجـه شـده اند.«

در ایـن اعامیـه هم چنـان نگرانـی خربنـگاران از مختـل 

پسـت  لغـو  پـی  در  اطاعـات  آزاد  گـردش  رونـد  شـدن 

سـخنگویی والیـات بازتـاب یافته و از دولت خواسـته شـده 

اسـت تـا به منظـور تأمیـن حـق آزادی بیـان و رسـانه ها و 

رعایـت حـق مردم در دسرتسـی بـه اطاعـات، در مورد لغو 

پسـت سـخنگویی والیـات تجدید نظـر کند. چنـدی پیش 

خـرب لغـو پسـت سـخنگویی والیـات بـا انتقـاد خربنـگاران 

نهـاد حایـت  یـا  نـی  و  مواجـه شـد  رسـانه ای  فعـاالن  و 

افغانسـتان آن را نقـض آشـکار  آزاد  کننـده ی رسـانه های 

قانون اساسـی تلقی کرد. کمیسـیون مسـتقل حقوق برش 

را درج  اعامیـه خواسـت های خربنـگاران  ایـن  پایـان  در 

کـرده اسـت. در ایـن بخـش، از جامعـه جهانـی خواسـته 

شـده اسـت که بـر طرفین منازعه فشـار آورد تـا آتش بس را 

بپذیرنـد و بـه ترورهای هدفمند و خشـونت ها  پایان دهند.  

جلـو  تـا  شـده  خواسـته  افغانسـتان  دولـت  از  هم چنـان 

حمـات هدفمنـد را بگیـرد، امنیـت خربنـگاران را تأمیـن 

کنـد و پرونده هـای کشـتار، تهدیـد، تخویـف و بدرفتاری با 

خربنـگاران را به منظـور اجـرای عدالـت بر عامان بررسـی 

کنـد. اعامیـه تاکیـد کـرده اسـت دولـت بایـد نتایـج ایـن 

بررسـی ها را بـا مـردم و خانواده رسـانه های افغانسـتان در 

گـذارد. میان 

بـه نقـل از اعامیـه، سـومین خواسـت خربنـگاران متوجـه 

طالبـان اسـت. در ایـن مـورد آمـده اسـت: » در صورتـی که 

 در ایـن ترورهـا دسـت نـدار د،  بایـد در مـورد چگونگی این 

ترورهـا بـه مـردم پاسـخ  دهـد و اسـناد و اطاعـات  خـود را 

در مـورد عامـان ترورهـا بـه مـردم گـزارش کند، چـه اینکه 

تنهـا نپذیرفـن مسـئولیت ترورهـای هدفمنـد منی توانـد 

مسـئولیت را از دوش آن بـردارد.« گفتنـی اسـت کـه روز 

شـنبه ایـن هفتـه بیـش از صـد خربنـگار و عضـو نهادهای 

حامـی خربنـگاران از رستـارس افغانسـتان در نشسـتی بـا 

هیئت رهربی کمیسـیون  مسـتقل حقوق برش افغانسـتان، 

نگرانی هـا و مشکات شـان را در میـان گذاشـتند.

 کمیسـیون مسـتقل حقوق برش افغانسـتان 

و  پرچالـش  وضعیـت  بـر  کـه  می گویـد 

از  و  دارد  بـرای جامعـه  رسـانه ای ارشاف  تهدیـد  و  تـرس 

ایـن  می کنـد.  جانبـه   همـه  حایـت  آنـان  خواسـت های 

کمیسـیون از مخاطبـان خربنـگاران خواسـته اسـت تـا بـه 

نتیجه بخـش  و  عملـی  پاسـخ های  آن هـا  درخواسـت های 

دهنـد.

دیـروز  کـه  کمیسـیون  ایـن  مطبوعاتـی  اعامیـه ی  در 

دوشـنبه 8 جـدی بـه نـرش رسـیده، آمـده اسـت کـه جامعه   

فشـار  تحـت  اخیـر،  ماه هـای  در  افغانسـتان  خربنـگاری 

روانـی شـدید قـرار داشـته اسـت. 

بـه نقـل از اعامیـه، خربنـگاران نگران انـد کـه  سـاحه   کار 

و زندگـی بـرای آن هـا بیشـرت از ایـن محـدود شـود و دولت 

جلوگیـری  مـورد  در  خـود  کارکـرد  از  هنـوز  افغانسـتان 

و  مظنونـان  پیگـرد  خربنـگاران،  زنجیـره ای  قتل هـای  از 

رسـیدگی عدلـی و قضایـی بـه چنیـن قضایایـی بـه جامعه   

رسـانه ای افغانسـتان اطاعاتی قناعت بخش نداده اسـت.

هدفمنـد  ترورهـای  »تـداوم   عنـوان  تحـت  کـه  اعامیـه 

نـرش  اطاعـات«  بـه  دسرتسـی  محدودیـت  و  خربنـگاران 

دولـت  دارنـد  اگـر  بـاور  »آن هـا  اسـت:  افـزوده  شـده، 
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در هرات برای مبارزه با کرونا “دروازۀ هوشمند” ساخته شد

موج دوم کرونا؛
 9  مورد فوتی و 140 مبتال به بیماری کوید-19 

در شبانه روز گذشته ثبت شد 

تیمـی از دانشـجویان دانشـگاه هرات، جهت مبـارزه با ویروس 

کرونا، “دروازه هوشـمند” ساخته اند.

ایـن دروازه هوشـمند،  ایـن دروازه می گوینـد کـه  سـازندگان 

قابلیـت سـنجش تـب را دارد و هـر فـردی کـه از ایـن دروازه 

عبـور کنـد، ضدعفونـی میشـود.

گـروه  یـک  سـوی  از  هوشـمند،  دروازۀ  ایـن  آنـان  گفتـۀ  بـه 

چهارنفـری از دانشـجویان کمپیوترسـاینس دانشـگاه هـرات، 

در مـدت پنـج مـاه سـاخته شـده اسـت.

مهسـا قیومـی، زینـب محمـدی، فاطمـه ذبیحـی و هایـون 

هسـتند. هوشـمند  دروازه  ایـن  سـازندگان  محمـدی، 

هایـون محمـدی یکـی از سـازندگان ایـن دروازه هوشـمند، 

گفـت کـه ایـن دروازۀ هوشـمند، بـه شـکل خـودکار تـب افـراد 

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کرده اسـت که 

در بیسـت و چهـار سـاعت گذشـته، 9 فـرد مبتـا 

بـه بیـاری کویـد-19 در نقـاط مختلـف کشـور جـان باختنـد و 

140 فـرد مبتـا شناسـایی شـده اند.

ایـن وزارت روز دوشـنبه 8 جـدی با نرش گـزارش روزانه مبتایان 

و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا، نوشـته اسـت کـه 9 تـن 

در پنـج والیـت کابـل، هـرات، ننگرهـار، تخـار و جوزجـان جـان 

باخته انـد.

بـر اسـاس آمارهای این وزارت، شـار جان باختـگان به دوهزارو 

179 تـن رسـیده اسـت. تاکنـون ایـن ویـروس بـه جـز از والیـت 

نورسـتان از متامـی والیت هـا قربانـی گرفته اسـت. 

این وزارت همچنین نوشـته اسـت که در 24 سـاعت گذشـته از 

1699 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـده که نتیجـه 140 فرد 

مثبـت اعام شـد. 

و  تاکنـون 52 هـزار  وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه 

147 تـن بـه ویـروس کرونـا مبتـا شـده اند کـه 41 هـزارو610 

تـن آنـان بهبـود یافته انـد. حـدود 10 هـزار تـن همچنان بـا این 

ویـروس مصـاب هسـتند.

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش 195 هـزار فـرد مشـکوک 

را می سـنجد و معلومـات افـراد را لحظـه  بـه  لحظـه بـه مرکـز 

می فرسـتد. اطاعـات 

بـه گفتـۀ محمدی، کارکرد دروازه طوریسـت کـه در مرحلۀ اول 

هنـگام ورود افـراد بـه گونـۀ خـودکار روشـن شـده، در مرحلـۀ 

دوم بـدن شـخص را بـه گونـۀ کامـل ضدعفونـی منـوده و در 

مرحلـۀ سـوم؛ درجـه حـرارت شـخص را سـنجش می کنـد.

وی افـزود کـه رشایـط دشـوار کرونایـی، سـبب شـد تـا آنـان 

بکننـد. دروازه هوشـمند  بـه سـاخت چنیـن  اقـدام 

فاطمـه ذبیحـی یکـی دیگر از سـازندگان این دروازه هوشـمند 

گفـت کسـانی که تب شـان باالی ۳۷ درجه باشـد، ايـن دروازه 

اجـازه ورود بـه آنهـا منيدهـد. بـه گفتـۀ فاطمـه، ایـن دروازه 

هوشـمند بـا بـرق باطـری کار می کنـد . اعضـای ایـن گـروه 

تاکیـد دارنـد کـه ایـن دروازه، قابلیـت اسـتفادۀ پسـا کرونـا را 

نیـز دارد.

بازرسـی افراد، تشـخیص چهره و شار کسـانیکه وارد میشوند 

نیـز از قابلیت های دیگر این دروازۀ هوشـمند اسـت.

سـازندگان ایـن دروازۀ هوشـمند مـی گوینـد که برای سـاخت 

شـان  شـخصی  جیـب  از  امریکایـی  يکهزاردالـر  دروازه،  ایـن 

هزینـه کـرده انـد.

بـه گـزارش خربگـزاری پـژواک؛ ایـن دانشـجویان تاکیـد دارند 

کـه تاکنـون، نـه دولت و نه هـم نهادهای کمـک کننده، جهت 

تشـویق شـان حایت کـرده اند.

در همیـن حـال، گاب الديـن خپلـواک مسـئول مطبوعـاىت 

قابلیـت  دروازه  ایـن  کـه  گفـت  پـژواک  بـه  هـرات،  دانشـگاه 

اسـتفاده بـرای مسـاجد، مـدارس و دانشـگاه هـا را نیـز دارد.

وى  افـزود کـه اگـر حکومـت ايـن تيـم را حايـت مـاىل کنـد، 

آنهـا ميتواننـد دروازه هـاى بهـرت از ايـن را نيـز بسـازند.

بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفته اسـت. پیش از این گفته شـده 

بـود کـه هـر کیـت ازمایـش حـدود 30 دالر اسـت و هـر ازمایش 

نزدیـک بـه سـه هـزار افغانـی بـرای وزارت صحـت عامـه هزینـه 

مـی دارد. بر 

ویـروس کرونـا و شـیوع آن در حالـی از مـردم قربانـی می گیـرد 

کـه وزارت صحـت عامـه پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه تـا اواسـط 

سـال جـاری میـادی واکسـین کرونـا بـه کشـور خواهـد رسـید. 

ایـن وزارت گفتـه در مرحلـه اول افـرادی کـه در خطـر هسـتند، 

واکسـین خواهنـد شـد.

مـوج دوم ویـروس کرونـا حـدود دو مـاه پیش رشوع شـد و وزارت 

صحـت عامـه بـرای جلوگیـری از شـیوع دوبـاره ویـروس کرونـا، 

اقدام به مسـدود کردن تاالرهای عروسـی کـرد. این وزارت گفته 

بـود کـه یکـی از عوامل انتشـار ویـروس، تجمع در تاالرهاسـت.

بـه دنبـال ایـن اقـدام و بـه تصمیـم کابینـه، مکتب هـای دولتـی 

نیـز  دولتـی(  و  دانشـگاه ها )خصوصـی  و متامـی  و خصوصـی 

مسـدود شـدند.

اولیـن فـرد مبتـا به ویروس کرونا اوایل سـال جاری خورشـیدی 

در والیـت هـرات شناسـایی شـد. ایـن ویـروس با رسعتـی باال به 

متامـی کشـور رسایت کرد.

 ریاسـت برشـنا اعام کرده اسـت که هیات 

عالـی رتبه افغانی که به کشـور ازبیکسـتان 

رفتـه بودنـد، دو قـرارداد »مهـم« بـا شـبکه های ملـی بـرق 

ایـن کشـور امضـا کرده اند. 

بـا نـرش خربنامـه ای  ایـن ریاسـت روز دوشـنبه 8 جـدی 

نوشـته اسـت کـه صفی اللـه احمـدزی رسپرسـت ریاسـت 

رئیـس  قلـوف  ایسـا  جـان داد  و  برشـنا  رشکـت  تجارتـی 

شـبکه های ملـی بـرق ازبیکسـتان ایـن قـرارداد بـه امضـا 

اسـت. رسـیده 

در خربنامـه آمـده کـه بـا امضـای ایـن قـرارداد گام هـای 

تـازه ای را در بخـش تورید انرژی برق ازبیکسـتان برداشـته 

سـال  بـرای  بـرق  انـرژی  خریـد  شـامل  کـه  اسـت  شـده 

کیلوولـت   ۵۰۰ خـط  پـروژه  سـاخت  و  میـادی   ۲۰۲۱

می شـود. پلخمـری  رسخـان- 

ریاسـت برشـنا می گویـد کـه بـر بنیـاد قـرارداد، در سـال 

۲۰۲۱ میـادی دو هزارودوصـد میلیـون کیلـووات سـاعت 

بـرق را بـه افغانسـتان صـادر خواهـد کـرد. 

در خربنامـه ریاسـت برشـنا آمـده کـه مطابـق مواد قـرارداد 

کار  پلخمـری،  رسخـان-  کیلوولـت   ۵۰۰ پـروژه  سـاخت 

آغـاز  میـادی   ۲۰۲۱ سـال  در  مهـم  پـروژۀ  ایـن  عملـی 

می شـود و بـا تکمیـل کار پـروژۀ ۵۰۰ کیلوولـت، در سـال 

سـال های  در  و  سـاعت  کیلـووات  میلیـارد   ۴ دوم  و  اول 

بـه  بـرق  سـاعت  کیلـووات  میلیـارد   ۶ حـدود  در  بعـدی 

افغانسـتان صـادر خواهـد شـد. بـا رسد شـدن هـوا، همـه 

سـاله سیسـتم برق رسـانی بـه شـهروندان به ویژه شـهریان 

کابل دچار مشـکل می شـود. در سـال جاری نیز در اوایل 

خـزان پرچاوی هـا/ قطعـی برق بسـیار زیاد و نامنظم شـده 

بـود. در پـی آن شـاری از شـهروندان کابـل در اعـرتاض 

بـه ایـن بی نظمی هـا، در فضای مجـازی اعـرتاض کردند و 

مسـئوالن رشکـت برشـنا را »بی کفایـت« خواندنـد.

شـهروندان  فـراوان  انتقادهـای  پـی  در  برشـنا  رشکـت 

بـه  کـه  نوشـت  نـرش خربنامـه ای  بـا  در فضـای مجـازی، 

از سـب  یکـی  تخنیکـی در  فنـی/  بـروز مشـکات  دلیـل 

میـزان  کشـور  ایـن  ازبیکسـتان،  در  بـرق  استیشـن های 

بـرق خـود بـه افغانسـتان را از ۴۵۰ بـه ۲۵۰ میـگاوات در 

سـب استیشـن نایـب آبـاد کاهـش داده و فعا میـزان برق 

اسـت. میـگاوات  کابـل ۱۶۰  در  وارداتـی 

امـا شـهروندان می گوینـد کـه چـرا حکومـت بـا گذشـت 

حـدود 20 سـال و رسازیـر شـدن میلیاردهـا دالـر کمـک، 

در قسـمت تولیـد انـرژی رسمایه گـذاری نکـرده اسـت.

حالـت  افغانسـتان  در  بـرق  کـه  می گویـد  برشـنا  رشکـت 

»تجارتـی« دارد و بـه ایـن دلیـل، تولیـد بـرق در داخـل از 

نظـر اقتصـادی بـه رصفـه نیسـت.

آمارهـا و گزارش هـای می رسـاند کـه در حال حارض کشـور 

بـه دو هـزار میـگاوات سـاعت بـرق بـرای روشـنایی خانه ها 

و بـه حرکـت درآوردن چـرخ اقتصـاد نیاز دارد.

ایـن  رفـع  بـرای  افغانسـتان  برشـنا،  رشکـت  گفتـه  بـه 

و  ترکمنسـتان  ازبیکسـتان،  ایـران،  از  سـاالنه  نیازمنـدی 

کـه  می خـرد،  بـرق  میـگاوات  هـزار  حـدود  تاجیکسـتان 

سـاالنه ۲۷۰ تـا ۳۲۰ میلیـون دالـر هزینـه دارد. در کنـار 

واردات هـزار مـگاوات بـرق، تولیـد داخلـی کشـور نیـز بین 

اعـام شـده اسـت. الـی ۳۲۰ میـگاوات در سـال   ۲۸۰

ازبیکستان امضا کرد  ــبکه های ملی  برق  با ش برشنا دو قرارداد 


