
55

واکنش امریکا به خبر کشته شدن ۱۳ شهروند ترک  نگرانی شدید از سرکوب گسترده معترضان در میانمار
توسط پ ک ک 

 اعتراضـات بـه کودتای نظامـی در میانمار 
به رغـم دسـتگیری ها همچنان ادامـه دارد. 
ارتـش اقدام بـه قطع کامـل اینترنت کرده 
اسـت. زره پوش هـا در خیابان هـای رانگون 
سـرکوب  احتمـال  و  شـده اند  مسـتقر 
جهانـی  نگرانی هـای  بـه  خشـنونت آمیز 

دامـن زده اسـت...

 وزارت دفـاع ترکیـه از اعـدام ۱۳ شـهروند 
کردسـتان  کارگـران  حـزب  توسـط  خـود 
در غـاری واقـع در شـمال عـراق خبـر داده 
و  تکذیـب  را  خبـر  ایـن  پ ک ک  اسـت. 
اعـام کـرده اسـت که ایـن افـراد در جریان 
درگیری هـای نظامـی اخیر کشـته  شـده اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از ...

 سال پانزدهم    شماره 4156   سه شنبه  28 دلو 1399  16 فبروری 2021  قیمت: 20 افغانی

ترورهای هدفمند و نسبت 
آن ها با آزادی بیان 

 چالش های پرشمار ترافیک 
شهری و فقدان مدیریت کارآمد 

                                                         

 نقش فرهنگ تکثر گرا در حفظ 
وحدت و یکپارچگی ملی

 دیـروز نمایندگـی سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان 
گـزارش تـازه ای را بـه نشـر سـپرده اسـت که بر اسـاس 
آن در طـی دو سـال گذشـته تعـداد 65 نفـر از فعـاالن 
انـد و بدیـن  حقـوق بشـری و رسـانه ای کشـته شـده 
ترتیـب تهدیـدات امنیتـی نسـبت بـه ایـن قشـر کـه بـه 
تعبیـر دولـت افغانسـتان اهداف نـرم به حسـاب می آیند 

افزایـش چشـم گیـری داشـته اسـت...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 تصمیم نهایی کیلیان امباپه؛ 
خداحافظ مادرید؟

 واکنش پیکه به پیروزی بسکتبال
 بارسا در ال کالسیکو

در روز سـوم آتش سـوزی در گمـرک اسـام قلعـه- هرات در مـرز ایران، 

والـی هـرات می گویـد ایـن آتش به گونـه کامل خاموش نشـده و هنوز 

هـم برخی الشـه های موترها در حال سـوخنت اسـت.

وحیـد قتالـی، روز دوشـنبه ۲۷ دلـو در یک نشسـت خـری گفت ۹۸ 

درصـد آتـش خامـوش شـده و آتـش باقـی مانـده تـا امشـب خامـوش 

شـد. خواهد 

آقـای قتالـی می گویـد کـه هشـتاد درصـد زمـان آنهـا بـه جـای مهـار 

آتـش بـرای حفـظ اموال مرصف شـده و با کسـانی کـه در ایـن رویداد 

»غفلـت، کنـدی و سـوء اسـتفاده یـا غـارت« کردنـد برخـورد قانونـی 

شـد. خواهد 

والـی هـرات افـزود کـه شـاری از راننده هـا بـرای گریز از مالیـات و یا 

افشـا نشـدن کاالهـای شـان قصـد فـرار داشـتند و ایـن نافرمانی هـا، 

زمـان زیـادی را تلف سـاخته اسـت.

بـه گفتـه او، در محـل حادثـه بیشـر از میانگیـن ظرفیـت موترهـا کـه 

حـدود ۶۰۰ تـا ۷۰۰ عـراده بـوده، بیشـر از ۲۵۰۰ موتـر گردآمـده 

بودنـد و ایـن سـبب گسـردگی ایـن حادثـه شـده اسـت.

آقـای قتالـی گفـت ایـن آتش سـوزی بـه اسـاس اطاعـات ابتدایی در 

نتیجـه نقـص فنـی یک تانکـر گاز رخ داده اسـت.

او در حالـی کـه می پذیـرد انتقادهـای زیـادی از کنـرول ایـن آتـش 

سـوزی وجـود دارد امـا محافظـت از ۸۵ درصـد از موترهـا و تانکرهـا از 

سـوخنت را یـک دسـتاورد و موفقیـت می خوانـد.

از  والـی هـرات همچنیـن می گویـد کـه دسـت کم هفتـاد موتـر کـه 

سـوی شـاری به روسـتاها برای غارت انتقال داده می شـد به دسـت 

آمـده و بـه ایـن نقـاط امـن منتقل شـده اسـت.

بـه گفتـه او، هیاتـی از ادارات مربوطـه تعییـن شـده تـا قضیـه آتـش 

سـوزی را بـه گونـه دقیـق بررسـی کنـد و علـل ایـن رویـداد و میـزان 

خسـارت بـه میـان آمـده و اقدامـات بعـدی را تعییـن کنـد.

مقام هـای محلـی می گوینـد تا احیای مجـدد روند خدمـات گمرکی و 

تعییـن فضـای بدیـل بـرای گمرک تا یک هفته از ایران خواسـته شـده 

مانـع وارد شـدن کاال بـه ایـن منطقـه شـوند امـا کار گمـرکات فعـا به 

گونـه موقـت در گمرک شـهری هرات جریـان دارد.

مسـئوالن گفته انـد کـه ایـن رویـداد تلفـات جانـی نداشـته و تنهـا ۱۷ 

نفـر در آن زخمـی شـدند بـا آنهـم هیـات تعییـن شـده دولتـی ایـن 

موضـوع را نیـز بررسـی خواهـد کـرد.

بازرگانان خواستار خسارت اند

و  تجـارت  اتاق هـای  فدراسـیون  معـاون  الکـوزی،  جـان  خـان 

رسمایه گـذاری نیـز در نشسـت خـری گفـت کـه بـرآورد آنهـا نشـان 

می دهـد کـه تـا یـک هـزار تاجـر تـا صـد میلیـون دالـر در ایـن رویداد 

متـرر شـدند و بیـش از ششـصد تـا یـک هـزار تانکـر آتـش گرفتـه 

اسـت.

او شـدیدا از دولـت انتقـاد می کنـد و می گویـد کـه در مدیریـت ایـن 

رویـداد و جلوگیـری از آن بـی تفاوتـی شـده اسـت.

آقـای الکـوزی تاکیـد می کنـد کـه در هیات هایـی کـه بـرای بررسـی 

ایـن آتـش سـوزی تعییـن می شـود حتـا بایـد منایندگانـی از بخـش 

خصوصـی حضـور داشـته باشـند.

او می گویـد بایـد عوامـل رویـداد و کسـانی کـه سـهل انـگاری کردنـد 

مشـخص شـوند زیـرا اطاعـات آنهـا حاکـی از بـی تفاوتـی جـدی و 

آگاهانـه اسـت.

بـه گفتـه او، بعد از انفجار تانکر گاز برای جلوگیری از گسـرده شـدن 

آتـش مدیریت درسـت انجام نشـده و با رساسـیمگی اوامـر از هر طرف 

می رسـیده و تدابیـری کـه گرفته شـده نیـز بعد از وقت بوده اسـت.

آقـای الکـوزی گفـت: »جـدا از دولـت خـود خسـارت می خواهیـم، نـه 

تنهـا خسـارت می خواهیـم بلکـه از پـول گمـرک یـک صنـدوق هـم به 

خسـارات جـدا شـود... یـک صنـدوق حایتـی سـاخته شـود کـه در 

آینـده وقتـی مشـکل ایجـاد شـود از آن پـول بـه تاجـر کمـک شـود.«

بـه گفتـه او، خواسـت دیگـر بازرگانـان تجربـه گرفـنت دولـت از ایـن 

رویـداد و فراهـم سـازی حداقـل امکانـات در سـایر بنـادر و گمـرکات 

اسـت چیـزی کـه بـه گفتـه او تاکنـون اصـا وجـود نـدارد.

آقـای الکـوزی گفـت اگـر دولـت بـه خواسـت های بازرگانان رسـیدگی 

نکنـد آنهـا مجبورنـد رسمایـه خـود را از افغانسـتان خـارج کنند. 

 محمدحنیـف امتر وزیر خارجه کشـور در دیدار با 

راس ویلسـون شـارژ دافیـر ایـاالت متحـده امریکا 

بازنگـری  بـر  امریـکا مبنـی  از تصمیـم  در کابـل 

توافقنامـه امریکا و طالبان اسـتقبال کرده اسـت.

وزارت امـور خارجـه، دیـروز دوشـنبه )27 دلـو( بـا 

نـر خرنامـه ای گفتـه کـه آقـای امتر با ویلسـون 

دیـدار و دو طـرف روی گسـرش روابـط دوجانبه و 

آخریـن تحـوالت و چالش هـا در رونـد صلح کشـور 

بحـث و تبـادل نظـر کردند.

وزیـر امـور خارجـه، تأییـد آقـای انتونـی بلینکن را 

بـه حیـث وزیـر خارجـٔه امریـکا از سـوی کانگـرس 

آن کشـور بـه آقـای ویلسـون تریـک گفـت و ابـراز 

امیـدواری کـرد تـا در آینـدۀ نزدیـک بـا همتـای 

موضوعـات  پیرامـون  و  ماقـات  خـود  امریکایـی 

ذیعاقـه گفتگـو کنـد.

وزیـر امورخارجـٔه جمهـوری اسـامی افغانسـتان 

همچنـان از تصمیـم ادارۀ جدید امریـکا به رهری 

و  بازبینـی  بـر  مبنـی  بایـدن  جـو  رییس جمهـور 

بررسـی مجـدد توافقنامـۀ صلح امریکا بـا طالبان، 

اسـتقبال کـرد و ایـن تصمیـم واشـنگنت را، یـک 

اقـدام مناسـب در قبـال تقویـت فرآینـد صلـح و 

پابنـدی طالبـان بـه تعهدات شـان دانسـت.

تاش هـای  و  مسـاعی  از  خارجـه  امـور  وزیـر 

بحـران  بـه  پایـان دادن  بـرای  متحـده  ایـاالت 

مذاکـره،  و  گفتگـو  طریـق  از  افغانسـتان  جـاری 

ابـراز قدردانـی منـوده، بـر اهمیـت بسـیج منودن 

حایـت و اجـاع منطقه یی و بین املللـی درمورد 

تأکیـد کـرد. رونـد صلـح، 

کاری  گـروه  فعالیت هـای  مـورد  در  امتـر  آقـای 

منـوده،  صحبـت  افغانستان-امریکا-اوزبیکسـتان 

برنامه ریزی نشسـت سـه جانبٔه امریکا-افغانستان-

تاجیکسـتان را مهـم خوانـد.

آقـای  افغانسـتان    امریـکا در  شـارژدافیر سـفارت 

ویلسـون، از پشـتیبانی همه جانبٔه ایـاالت متحده 

از فرآینـد صلـح و همچنـان تعهـد واشـنگنت بـه 

مشـارکت و همکاری هـای درازمـدت بـا کابـل در 

زمینه هـای مختلف بـه وزیر امـور خارجه اطمینان 

داد.

گفتنـی اسـت کـه براسـاس توافقنامـه صلـح کـه 

میـان امریـکا و طالبـان بـه امضـا رسـیده، قـرار 

اسـت کـه همـه نیروهـای خارجی تـا اول مـاه می 

امسـال افغانسـتان را تـرک کننـد.

خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان مـروط 

بـه ایـن اسـت کـه گـروه طالبـان خشـونت ها در 

افغانسـتان را کاهـش داده، بـا شـبکه القاعـده و 

دیگـر گروه هـای تروریسـتی قطع رابطه کـرده و به 

مذاکـرات صلـح بـا دولـت بنشـیند.

کـه  کـرده  اعـام  امریـکا  دولـت  مقام هـای  امـا 

را  توافقنامـه صلـح  بارهـا تعهدشـان در  طالبـان 

نقـض کـرده و بـر عـاوه افزایـش خشـونت ها در 

بـا سـایر گروه هـای  نزدیکـی  رابطـه  افغانسـتان، 

دارد. تروریسـتی 

دولـت جدیـد امریـکا گفتـه کـه توافقنامـه صلح با 

طالبـان را بازنگـری خواهـد کرد. 

 کیلیـان امباپـه تابسـتان پیـش رو بـه رئال منـی رود و در پی 

اس جـی خواهـد ماند.

هیچکـس تردیدی نـدارد که کیلیان امباپه در صدر فهرسـت 

بازیکنـان مـورد عاقـه رئـال قـرار دارد ولی باشـگاه مادریدی 

تاکنـون هیـچ مذاکـره ای بـا او نداشـته و دسـت بـه چنیـن 

کاری بـدون اطـاع باشـگاه پاری سـن ژرمن هـم نخواهد زد.

در اسـپانیا معتقدنـد رئـال کـه تابسـتان 2017 چیـزی تـا 

جـذب ایـن سـتاره فرانسـوی فاصله نداشـت، این بار شـانس 

جـذب او را از دسـت نخواهـد داد امـا کانـال پـاس فرانسـه 

هفتـه پیـش گـزارش داد کـه بـه دلیـل ...

 جـرارد پیکـه دیشـب از پیـروزی بسـکتبال بارسـا بـر رئال در 

فینـال کوپـا دل ری بسـیار خوشـحال بود.

تیم بسـکتبال بارسـلونا روز گذشـته توانسـت با شکست رئال 

مادریـد در ورزشـگاه ایـن تیم، قهرمان کوپا دل ری شـود.

از  را  توانسـت قهرمانـی  باالخـره  از چنـد سـال  بارسـا پـس 

چنـگ رئـال در بیـاورد و جـام شـاره 26 خود در ایـن رقابت 

هـا را بـه ثبـت رسـاند. به این ترتیـب پایان هفتـه خوبی برای 

بارسـا و دوسـت دارانـش رقم خـورد. تیم فوتبال بارسـلونا نیز 

شـنبه توانسـته بـود 5-1 بـر آالوس پیروز شـود...
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والی هرات: افرادی از رویداد آتش سوزی سوء استفاده کرده اند  دیدار اتمر با ویلسون؛
 وزیر خارجه افغانستان از بازنگری توافقنامه امریکا و 

طالبان استقبال کرد

 شـبی از شـب های عـادی و معمولـی بـود، بـا ایـن تفـاوت 

کـه آن شـب عـزم سـفر بـه کوه کـرت را داشـتیم. کوه کُـرت 

کـه بـه آن کـوه شاه سـلیان پیامـر نیـز گفتـه می شـود، 

بلندتریـن کـوه در سـطح ولسـوالی کیتـی والیـت  شـاید 

دایکنـدی اسـت. ایـن کـوه بیشـر از کـوه بـودن خـود بـه 

آن جـا  در  می گوینـد،  اسـت.  شـهره  مقـدس  مـکان  یـک 

تخـت سـلیان پیامـر فرود آمـده و لحظه ی نشسته اسـت. 

از همیـن رو هـم ایـن کـوه بـرای مـردم اطـراف ...

هم چنـان  شـالی  آمریـکای  سـیناهای  کـه  حالـی  در 

حیـات  بـه  می کننـد  سـعی  ممکـن  رقـم  پایین تریـن  بـا 

خـود ادامـه دهنـد غوغـای فـروش در سـیناهای چیـن، 

آمریکایی هـا را هـم امیـدوار کـرده کـه رونـِق سـینا دوباره 

برمی گـردد. بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر، باکـس آفیـس 

اتفاقـی غیرمنتظـره  ایـن هفتـه شـاهد  آمریـکای شـالی 

بـود چـون فلم انیمیشـن »کـرودز: عـرصی نو« توانسـت در 

دوازدهمیـن هفتـه اکـران خـود در صـدر قـرار بگیـرد و فلم 

تـازه اکـران »یهـودا و مسـیح سـیاه« را کنـار بزنـد...

سازمان ملل:   

کشته شدن 65 فعال 
حقوق بشر و خبرنگار در 

سه سال گذشته  

پاسخ صالح به حکمتیار:

 اظهارات حکمتیار 
فکاهی سیاسی است

طی طریق بسیار برای حل 
مشکالت و اجابت دعاها 

)خانه پدیر( فلم های چینی در صدر
 فروش آمریکا 
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سازمان ملل:

کشته شدن 65 فعال حقوق بشر و خبرنگار در سه سال گذشته 

دفـر یونامـا در تازه تریـن گزارش خـود اعالم کرده  

اسـت کـه از 31 جنـوری 2018 تـا 31 جنـوری 

2021  بـه تعـداد 65 نفـر از فعـاالن حقـوق بـر، خربنـگاران و 

انـد. شـده  کشـته  رسـانه گران 

دفـر یونامـا دوشـنبه 27 دلـو بـا نـر گزارشـی ترصیـح کـرده 

اسـت کـه ایـن رقـم 32 تـن فعـال حقـوق بـر و 33 خربنـگار و 

رسـانه گر را شـامل می شـود کـه در سـه سـال گذشـته بـه قتـل 

رسـیده انـد. در گـزارش آمـده اسـت کـه تنهـا در چهار مـاه اخیر 

یعنـی از اول اکتوبـر 2020 تـا 31 جنـوری سـال جدید میالدی 

و  از خربنـگاران  تـن  و شـش  بـر  فعـاالن حقـوق  از  تـن  پنـج 

انـد.  رسـانه گران کشـته 

سرمقاله

دیـروز منایندگـی سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان 

گـزارش تـازه ای را بـه نـر سـپرده اسـت کـه بر اسـاس 

آن در طـی دو سـال گذشـته تعـداد 65 نفـر از فعـاالن 

حقـوق بـری و رسـانه ای کشـته شـده انـد و بدیـن 

ترتیـب تهدیـدات امنیتـی نسـبت بـه ایـن قـر کـه بـه 

تعبیـر دولـت افغانسـتان اهـداف نـرم بـه حسـاب مـی 

آیند افزایش چشـم گیری داشـته اسـت. بر اسـاس این 

گـزارش قربانیـان ایـن دو قـر پـس از توافقنامـه دوحه 

میـان ایـاالت متحـده و گـروه طالبـان و رشوع مسـتقیم 

مذاکـرات میـان دولـت افغانسـتان و ایـن گـروه نسـبت 

بـه سـال هـای پیشـین  بـه شـدت افزایش یافته اسـت. 

بـر اسـاس گفتـه هـای رهـربی دولـت افغانسـتان قتـل 

و کشـتار بـا اهـداف نـرم تنهـا شـامل فعـاالن حقـوق 

بـری و رسـانه گـران منـی شـود. بلکـه افـراد مشـهور 

و  و نظامـی حکومـت  و رسشـناس، کارمنـدان ملکـی 

فعـاالن عرصـه هـای مدنی به خصـوص زنـان نیز جزئی 

از اهـداف نـرم هسـتند کـه در طـی یـک سـال گذشـته 

گـروه طالبـان قربانیـان زیـادی از این اقشـار نیز گرفته 

انـد. اینـک پرسـش اساسـی این اسـت که چـرا طالبان 

رو بـه ترورهـای هدفمنـد و کشـتار بـا اهـداف نـرم آورده 

بـه کشـتار  بـه خصـوص مشـخصا چـرا طالبـان  انـد؟ 

و  بیـان  آزادی  بـا  مسـتقیم  کـه  پردازنـد  مـی  کسـانی 

مسـایل حقـوق بـری مرتبـط هسـتند؟ 

مـا قبـال در ایـن بـاب و در پاسـخ بـه پرسـش بنیادیـن 

فـوق دالیـل زیـادی را مطـرح کـرده ایـم. ولـی آن چه به 

طور مشـخص در باره کشـتار و ترور اشـخاص رسانه ای 

و فعـاالن حقـوق بـری مـی تـوان گفـت این اسـت که 

طالبان می خواهند در حین مذاکرات و شـتاب گرفنت 

رونـد صلـح صـدای ازادی بیـان را خاموش بسـازند. 

نکتـه قابـل ذکـر در ایـن مـورد ایـن اسـت کـه دولـت 

و  قتـل هـای هدفمنـد  اسـت کـه  افغانسـتان مدعـی 

تـرور رسـانه گـران و فعـاالن حقـوق بـری کار طالبـان 

و گـروه هـای تروریسـتی هم پیـان آن ها اسـت و هیچ 

گـروه دیگـری در افغانسـتان حضـور نـدارد کـه دسـت 

بـه چنیـن اعـال خشـونت آمیـز بزنـد. اگر چـه طالبان 

دو قرینـه سـاختگی نیـز بـرای برائـت از چنیـن جنایات 

سـاخته انـد کـه دیگـر چنیـن کشـتارهایی را رسـا بـه 

عهـده منی گیـرد و دیگر این که گاهـی از طرف داعش 

اعـالن مـی کننـد. امـا همـه مـی داننـد کـه هیـچ گروه 

دیگـری جـز گـروه طالبـان سـابقه چنین جنایـت هایی 

را ندارنـد و تـوان انجـام این همه قضایای تروریسـتی را 

ندارنـد. داعـش در افغانسـتان شکسـت خورده اسـت و 

هیـچ پایگاه نظامی در خاک افغانسـتان ندارد و بسـیار 

بعیـد اسـت کـه عملیـات هـای تروریسـتی بـا مقیـاس 

وسـیع و گسـرده را بـدون داشـنت پایـگاه هـای فعـال 

در خـاک افغانسـتان و یـا یکـی از کشـورهای همسـایه 

پـالن و راه انـدازی بکنـد. بـر فـرض کـه چنیـن چیـزی 

امـکان داشـته باشـد داعـش رسـا ترورهای خـود را به 

عهـده مـی گیـرد. امـا همگـی مـی دانیـم کـه اکرثیـت 

قاطـع ترورهـای هدفمنـد در طی یک سـال گذشـته از 

سـوی هیـچ گـروه تروریسـتی پذیرفتـه نشـده اسـت. از 

سـوی دیگـر نهادهای بیـن املللی و کشـورهای همکار 

افغانسـتان به خصوص در گزارش هـای اخیر در ایاالت 

متحـده و ناتـو طالبـان مسـول درجه اول خشـونت ها و 

کشـتارهای اخیر دانسـته شـده اسـت. 

قضایـای  متـام  کـه  نـدارد  وجـود  شـکی  ایـن  بنابـر 

تروریسـتی و کشـتارهای اخیـر کار طالبـان بـوده و این 

گـروه دالیـل محکـم و قـوی نیـز بـرای تـداوم کشـتار و 

تـرور دارد. امـا مهـم تریـن دلیـل ایـن کار طالبـان خفه 

سـاخنت آزادی بیـان و ایجـاد رعـب و وحشـت در میـان 

رسـانه و فعـاالن حقـوق بـری اسـت. تـا آن هـا را وادار 

بـه خاموشـی سـازند و در برابـر طالبـان و کارهـای ضـد 

انسـانی آن هـا چیـزی بـر زبـان نیاورنـد.

متاسـفانه بایـد اذعـان کنیـم کـه اکرثیـت رسـانه هـای 

افغانسـتان بـه نحـوی بـه خودسانسـوری رو آورده انـد. 

زیـرا از طالبـان واهمـه دارنـد و طالبـان نیـز در طی ماه 

هـای اخیـر بسـیاری از رسـانه هـا را تهدیـد بـه انجـام 

عملیـات هـای تروریسـتی و هـراس افکنانـه کـرده اند. 

هم چنین بسـیاری از چهره های حقوق بری و رسـانه 

ای یـا افغانسـتان را تـرک کـرده انـد و یا عمال دسـت از 

فعالیـت هـای رسـانه ای علیـه طالبـان بـر داشـته اند. 

بنابرایـن هـان گونـه کـه همـه گفتـه اند شـکاف های 

عمیـق میـان مـردم و حکومـت و بـی اعتبـار سـاخنت 

نهادهـای امنیتی افغانسـتان در صدر اهـداف ترورهای 

زنجیـره ای قـرار دارد. اما هدف اصلـی طالبان از حمله 

بـر جـان رسـانه گـران و فعـاالن حقـوق بـری خاموش 

کـردن صـدای رسـانه هـا وفعـاالن حقـوق بـری و در 

نهایـت آسـیب زدن بـه آزادی بیـان اسـت. زیراطالبـان 

مـی داننـد اگر رسـانه هـا و فعاالن حقوق بری دسـت 

بـاز بـرای فعالیـت داشـته باشـند از بسـیاری از جنایت 

هـای طالبـان پـرده بر می دارنـد و این گـروه منی تواند 

در مذاکـرات امتیـاز پنهانـی بـه دسـت آورنـد. از این رو 

نسـبت ترورهـای هدفمند بـه خصوص بر رسـانه گران و 

فعـاالن حقـوق بـری روشـن می گـردد. 

از صفحه1

در گـزارش ترصیـح شـده اسـت در حالیکـه فعـاالن حقـوق بر، 

خربنـگاران و کارمنـدان رسـانه ها بـرای دادن اطالعـات وسـیع 

بـه مـردم افغانسـتان از نقـض قوانیـن بین املللی بردوسـتانه و 

حقـوق بـر، تـالش می کنند، مـورد تهدیـد، ارعـاب، آزار و اذیت 

ویـا تحـت بازداشـت خودرسانـه قـرار می گیرند.

در اعالمیـه از قـول آقـای دیبـورا الیونـز مناینـده ویـژه رسمنشـی 

ملـل متحد برای افغانسـتان آمده اسـت:»مردم افغانسـتان بدون 

هـراس مسـتحق داشـنت یـک جامعه مدنی شـگوفای انـد که در 

آن بتواننـد آزادانـه فکـر کننـد، بنویسـند وصـدای خـود را بلنـد 

کننـد و نظرخـود را ابـزار کنند.«

همچنیـن از قـول مناینـده خـاص یونامـا در گـزارش عالوه شـده 

اسـت؛ در حالیکـه بـرای ادامـه گفتگوهـا، ختـم جنگ و رسـیدن 

بجـای  گیـرد،  توافـق سیاسـی، مترکـز جـدی صـورت  یـک  بـه 

خامـوش کـردن صـدای رسـانه ها و مدافعان حقـوق بر، صدای 

ایـن گروه هـای اجتاعـی بایـد بیـش از پیـش شـنیده شـود.

در گـزارش اذعان شـده کـه حمالت علیه مناینـدگان حقوق بر 

و رسـانه ها در افغانسـتان امـری تـازه ای نیسـت، امـا مـوج جدید 

از قتل هـا یـک تغییـر خاصـی را نشـان می دهد. 

در گـزارش بانگرانـی عـالوه شـده اسـت کـه هـدف قـرار دادن 

عمـدی و برنامه ریـزی شـده افـراد کـه عامـالن آن ناشـناس باقی 

گذشـته  سـال های  قتل هـای  بـا  را  زیـادی  تفـاوت  می ماننـد، 

می دهـد. نشـان 

در گـزارش ضمـن اینکـه از ایجـاد کمیسـیون حفاظـت از فعاالن 

حقـوق بـر تحـت رهربی معاون دوم ریاسـت جمهـوری توصیف 

شـده اسـت، از حکومـت افغانسـتان خواسـته شـده اسـت کـه 

توجـه جـدی بـرای امنیـت فعـاالن حقـوق بـر و خربنـگاران بـه 

خـرج دهـد و میکانیزم هـای موثـری را بـرای حفاظـت از فعـاالن 

حقـوق بـر و خربنـگاران و کارمنـدان رسـانه ها بـه کار گیـرد.

در گـزارش بـا تاکیـد ازحکومت افغانسـتان خواسـته شـده اسـت 

کـه حکومـت بایـد اطمینـان حاصـل کنـد کـه مدافعـان حقـوق 

مـروع  حقـوق  از  رسـانه یی  کارگـران  و  روزنامه نـگاران  بـر، 

بـه  و دسرسـی  بیـان  آزادی  تشـکیالتی،  آزادی  زندگـی خـود ، 

اطالعـات و سـایر آزادی های اساسـی ، بدون تـرس از مجازات یا 

حملـه، برخـوردار باشـند.

در گـزارش از بازی گـران غیـر دولتـی خواسـته شـده اسـت که با 

توجـه بـه حقـوق بین املللـی حقـوق بـر، انـواع کشـتار فعـاالن 

حقـوق بـر و خربنـگاران بایـد توقف داده شـود.

در ایـن گـزارش از گـروه طالبـان خواسـته شـده اسـت کـه قتـل 

فعـاالن حقـوق بـر، خربنـگاران و کارمندان رسـانه یی را باید در 

سـطح رهـربی خـود محکـوم کند.

در مـواردی را کـه ادعـا مـی شـود اعضـای طالبـان در آن دخیـل 

انـد، باید توسـط طالبان تحقیق شـود و آن عـده از افراد  طالبان 

کـه قتـل مدافعـان حقـوق بـر ، روزنامـه نـگاران و کارمنـدان 

رسـانه ها را دسـتور داده یـا اجـرا کـرده اند، مورد بازخواسـت قرار 

شوند. داده 

در گـزارش اضافـه شـده اسـت کـه طالبـان بایـد هـر نـوع تبلیـغ 

و سیاسـتی را کـه موجـب قتـل مدافعـان حقـوق بـر و روزنامـه 

نـگاران می شـود منـع کنـد.

در ایـن گـزارش از نهادهـای بین املللـی خواسـته شـده اسـت 

کـه کشـته شـدن مدافعـان حقـوق بـر و خربنـگاران را پیوسـته 

و  بـر  حقـوق  مدافعـان  نقـش  اهمیـت  بـر  و  کننـد  محکـوم 

رسـانه های مسـتقل بـرای یـک افغانسـتان متحـد، حاکـم، صلح 

در   2020 جنـوری   24 ابالغیـه  بـه  مطابـق  دموکـرات  و  آمیـز 

کنفرانـس جینـوا ادامـه دهنـد.

در ایـن گـزارش همچنـان از نهادهای بین املللی خواسـته شـده 

اسـت کـه بـه حایـت رسـانه های آزاد و مدافعـان حقـوق بـر 

ادامـه دهنـد. ایـن درحالیسـت کـه چنـدی پیـش نیـز شـار از 

کشـورهای بـزرگ و اتحادیـه اورپا طالبـان را هشـدار داده بودند 

کـه اگـر قتـل مدافعـان حقوق بـر و خربنـگاران را توقـف ندهد 

جهـان علیـه ایـن گـروه خشـمگین خواهد شـد.

پـه خربپاڼـه کـې راغلـی، د افغانسـتان اسـالمي جمهـوري 

دولـت یـو وار بیـا پـه ټینـګار او تکـرار لـه طالبانـو غـواړي 

چـې لـه زور، تـرور، وحشـت او جنایت څخه چـې د موجوده 

بحـران حـل الره نه ده، الس واخيل او په هیواد کې اوسـنی 

جنـګ سـخت او اوږد نه کړي. ولسـمر ارشف غني اړوندو 

ارګانونـو تـه د دغـه بریـد د عاملینـو د تعقیـب او مجازاتـو د 

الرښـوونې ترڅنـګ، د وژل شـوي سـاتونکي کورنـۍ تـه د 

خپلـې غمریکـۍ او ډاډګېرنې مراتب څرګنـدوي او ټپیانو 

تـه د بشـپړې روغتیـا هیلـه کـوي. رسچینـې وایـي چـې پـر 

امیـر خـان یـار دا بریـد د رسويب پـه تنګـي کې شـوی و.

پـه دې سيسـتم کـې ثبتيـږي، هغـوى بـه يـو ټـاکىل فيس هم 

ښـاروالۍ تـه ورکـوي.(( دی وایي چـې ۳۳۳۸ ناقانونه غرفې د 

کابـل ښـار له بېال بېلو سـیمو څخـه ټولې شـوې دي. ده وویل 

چـې پـه ۱۳۹۹ کال کـې د کابـل ښـار پـه ځینـو سـیمو کـې 

لـه نـږدې ۲۷۶ کیلـو مـره پـيل الرو څخـه موانـع لـرې کـړاى 

شـوي دي. ښـاروال وویل چې د اته ملیارده افغانیو په ارزښـت 

1،5 ميليونـه مـره مربـع ځمکـه له غصب څخه خالصه شـوې 

ده. ښـاروال زياتـه کـړه چـې د مـيل دسـرخوان پروسـې لـه 

الرې د کابـل ښـار ۸۰ سـلنه خلکـو تـه چـې ۵۰۰ زره کورنـۍ 

کیـږي، ۱۲۰ میلیونـه وچـه ډوډۍ هـم توزیع کړاى شـوې ده. 

هغـه وویـل چـې پـه کابـل ښـار کـې ۷۵ خصـويص رشکتونه د 

کثافاتـو د ټولولـو لپـاره ګومـارل شـوي چـې ۱۱۹۰۰۰ کورونه 

تـر پوښـښ النـدې راويل.  سـلطانزوى دا هـم وويـل چې کابل 

افغانـۍ  پـه 13٩٩ کال کـې څلـور سـوه ميليونـه  ښـاروالۍ 

دولتـي او غـر دولتـي پورونـه بېرته ترالسـه کـړي دي.

د نومـوړي پـه وينا، په کابل ښـار کې د ګڼـې ګوڼې د مخنيوي 

پـه موخـه به ډېر ژر ښـاري بسـونه هم فعاليت پيل کـړي. دا په 

داسـې حـال کـې ده چې ډېرى وخـت کابل ښـاريان له ګوڼې 

ګوڼـې څخـه شـکايت کـوي او پـه دغه برخـه کـې د حکومت د 

جدي اقدام غوښـتنه کوي.

 پـه ولـي جرګـه کـې د ننګرهـار د خلکـو اسـتازی امیـر 

خـان یـار له یـوه بریـده روغ وتلی، خو یو سـاتونکی یې وژل 

شـوی دی.

لـه ارګ څخـه د سـلواغې پـه ۲۶مـه، پـژواک اژانـس تـه پـه 

یـوه اسـتول شـوې خربپاڼه کـې راغيل، چـې دا بریـد نن د 

کابـل – جـالل ابـاد پـر لویـه الره رامنځته شـوې ده.

د  بریـد  دغـه  د  غنـي  ولسـمر  کـړې،  زیاتـه  رسچینـې 

سـخت غندلـو پرمهـال ویيل، پـر خدمتـګارو او وطندوسـته 

شـخصیتونو برید د اسالمي ارزښـتونو خالف بري جنایت 

دی او حکومـت تـه د زغملـو وړ نـه دی.

 د کابـل ښـاروال وایـي چـې پـه تېـرکال کـې ښـاروالۍ څلـور 

سـوه ميليونـه افغانـۍ دولتي او غر دولتي پورونه بېرته ترالسـه 

کـړي او د بـاج اخيسـتلو د مخنيـوي په موخـه د الس پلورونکو 

د ثبـت سيسـتم هـم پيل شـوى دى.

دغه څرکندونې د کابل ښـاروال داوود سـلطان زوی د سلواغې 

پـه ۲۷ مـه د دولـت لـه لـوري ملـت تـه د حسـاب ورکولـو پـه 

غونـډه کـې وکړې.

هغـه وایـي چـې يـو شـمېر کسـان لـه الس پلورونکو څخـه باج 

اخـيل او د دغـه کار د مخنيـوي پـه موخـه د الس پلورونکـو د 

ثبـت سیسـتم جـوړ شـوى دى. ده وويـل: ))کـوم کسـان چـې 

د وليس جرګې غړی امیرخان یار له بریده روغ ووتلو، خو یو ساتونکی یې وژل شوی

ښاروال: کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه ښاري بسونه فعاليږي
کارتون

ترورهای هدفمند و نسبت 
آن ها با آزادی بیان 

محمد هدایت

 

  

 

آینـده ی  در  اسـت،  سـاخته  مغرورتـان  اجنبـی  نیروهـای 

نزدیـک، شـاهد تظاهرات پرشـکوهی در جاده هـای کابل که 

بـه ارگ برسـد خواهیـد بـود. اگـر عقل تـان بـه رستـان نیاید، 

ایـن حرکـت منجـر بـه ایـن خواهد شـد کـه بسـاط تان جمع 

شود.«

او همچنیـن در واکنـش بـه ایـن گفته هـا نوشـته اسـت کـه 

بیشـر از چهـل سـال تـالش فرسایشـی و افرسده کن تـوام با 

بغـاوت، کودتـا، دسیسـه، توطیه، جنگ و کشـتار حکمتیار را 

بـه ارگ نرسـانید. هیچ آدرس ضد افغانسـتان نیسـت که وی 

بـه آن مراجعـه نکرده باشـد و در فرجام باز هم به ارگ نرسـید 

امـا وقتـی بـه بیرق ملـی، قانون اساسـی و نظـام متکین کرد 

در ارگ مهانش کردند تا سـاعاتی را در یک جمع بگذراند.

عـالوه بـر امراللـه صالح، روز یکشـنبه، عطامحمد نـور، رئیس 

اجرایـی حـزب جمعیـت و ضیاءالحـق امرخیل والـی و رئیس 

کمیسـیون آزادسـازی زندانیـان حـزب اسـالمی نیـز واکنـش 

نشـان داده بودند.

. هستند

در اعالمیـه در تریـح زندانیـان کیفیتـی نوشـته شـده کـه 

ایـن افـراد متهـم بـه عضویـت در گـروه تروریسـتی داعـش، 

حق العبـدی، اعـدام، قاچاق مواد مخدر و اختطاف هسـتند.

کارگـذاری توسـط تیـم انجنیـری نیروهـای دفاعـی کشـور 

شـده نیـز کشـف و خنثـا سـاخته شـد.

وزارت دفاع در خربنامه دیگری از کشـته شـدن 7 تروریسـت 

طالبـان در والیـت جوزجـان خـرب می دهـد. در اعالمیه آمده 

اسـت کـه در یک درگیـری میـان نیروهای امنیتـی و دفاعی 

والیـت  آقچـه  ولسـوالی  در  طالبـان  جنگجویـان  و  کشـور 

جوزجـان 7 تروریسـت طالبـان به قتل رسـیدند. در خربنامه 

قیـد شـده اسـت کـه قـاری عنایـت مشـهور بـه سـباون یکی 

در جمـع کشـته  نیـز  طالبـان  از رسگروه هـای جنگجویـان 

است. شـدگان 

ایـن وزارت می افزایـد کـه 8 جنگجـوی طالبـان در منطقـه 

آهنگـران والیـت غـور آمـاج یـک حمله هوایـی قـرار گرفتند و 

بـه قتـل رسـیدند. در ایـن حملـه 5 تروریسـت دیگـر زخمـی 

اند. شـده 

ایـن درحالیسـت کـه گفتگوهـای صلـح عمـال متوقـف شـده 

و میـدان جنـگ بـه شـدت گـرم شـده اسـت. از جانـب دیگر 

اسـتفاده  و  انفجـاری  حمـالت  اخیـر  ماه هـای  در  طالبـان 

بـه  کشـور  عمـده  شـهرهای  در  مقناطیسـی  ماین هـای  از 

خصـوص شـهرکابل را بـه شـدت افزایـش داده اسـت.

ختـم مـدت تعیین شـده به هیـچ  عنوان دوبـاره متدیـد نخواهد 

شـد و بعـد از امتـام زمـان تعیین شـده موترهـای بـدون اسـناد 

و یـک کلیـد بـدون بازگشـت مصـادره می شـود. او در اعالمیـه 

می افزایـد کـه در اوایل جلسـات شـش و نیـم روزانه تـا 2000 

شـکایت از جرایـم جنایـی بـه ایـن آدرس ثبت می شـد، اکنون 

ایـن رقـم در هفتـه به 10 تـا 20 مورد تقلیل یافته اسـت. آقای 

صالـح اذعـان می کنـد کـه ایـن پیرفـت در پـی تالش هـا و 

جدیـت میثـاق امنیتـی به دسـت آمـده اسـت. وی بـه صـورت 

تلویحـی بـه همـکاران خـود نیـز هشـدار می دهـد کـه بـا متام 

کسـانی کـه پرونده هـا و تصاویر مربوط به قضایـای جرمی را را 

قبـل از انکشـاف قضیـه و بـه اثبات رسـاندن جرم، نر و افشـا 

می کننـد، به عنـوان عنـارص جرمی برخـورد می شـود. صالح به 

مـردم وعده می سـپارد کـه در مورد کاهش حمالت تروریسـتی 

از مـردم خود مقروض اسـت و تالش های شـان بـرای ادای این 

دین ادامـه دارد.

تروریسـتی خرب داده اسـت.

وی در تویتـی نوشـته اسـت کـه صبـح امـروز نیروهـای امنیت 

ملـی کسـی را به اسـم صـادق در حالی بازداشـت کرده اسـت 

کـه چهـار حلقـه مایـن دست سـاخته در ریگشـای او کشـف 

شـده اسـت. در تویت امرخیل فرد بازداشـت شـده عضو فعال 

داعـش خوانده شـده اسـت.

داشـت  تصمیـم  صـادق  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  تویـت  در 

ماین هـا را بـرای انجام حمالت انفجاری و تروریسـتی در نقاط 

مختلـف شـهر جـالل آبـاد برسـاند.

ایـن درحالیسـت کـه اخیـرا حمـالت انفجـاری در شـهرهای 

بـزرگ کشـور به خصوص در شـهرکابل به شـدت افزایش یافته 

اسـت و مسـئولیت ایـن حمـالت انفجـاری هیـچ گـروه و فردی 

نیـز بـه عهـده منی گیرد. حکومت امـا این حمـالت را کار گروه 

طالبـان می پنـدارد.

 امراللـه صالـح، معـاون اول ریاسـت جمهـوری 

در پـی اظهـارات گلبدیـن حکمتیار کـه ارگ را 

محـارصه می کنـد، گفتـه کـه شـوخی  سیاسـی می کنـد.

آقـای صالـح روز دوشـنبه 27 دلـو در صفحـه ی فیسـبوکش 

نوشـته اسـت کـه گلبدیـن حکمتیار طی سـال های گذشـته 

تالش هـای فراوانـی برای رسـیدن به ارگ کرد، اما نتوانسـت، 

»حـاال از مرحلـه ی راکـت زدن بـه حـرف زدن تکامـل کـرده و 

ایـن بخـش را بایـد ارج بگذاریم« 

کـه  اسـت  گفتـه  ریاسـت جمهـوری همچنیـن  اول  معـاون 

فکاهی هـای  بگویـد،  اسـت  دلـش  چـی  هـر  »بگذاریـد 

اسـت.« خربسـازتر  سیاسـی، 

گلبدیـن حکمتیـار روز یک شـنبه )۲۶ دلو(، در مراسـمی که 

بـه مناسـبت سـی ودومین سـال روز خـروج نیروهـای شـوروی 

پیشـین از کشـور صحبـت می کـرد بـا انتقـاد از آزاد نشـدن 

زندانـی  حزبـش، خطاب به محمـدارشف غنـی رئیس جمهور 

نیـز گفـت: »بـا گوش هـای بـاز بشـنوید، شـا کـه حایـت 

آزاد نشـدن زندانیـان حـزب  بـه  آقـای امرخیـل در واکنـش 

اسـالمی گفتـه اسـت کـه کـه در تفاهمنامه مشـرک با حزب 

اسـالمی، 1200 زندانـی شناسـایی شـده بودنـد کـه 1164 

تـن آنـان آزاد شـده اند و 74 تـن دیگـر زندانیـان »کیفیتـی« 

وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه در 

پـی چندیـن درگیـری جنگجویـان طالبـان بـا 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور، 40 جنگجـوی طالبـان 

بـه قتـل رسـیدند.

ایـن وزارت دوشـنبه 27 دلو با نـر خربنامه ای ترصیح کرده 

اسـت کـه روزگذشـته نیروهـای دفاعـی و امنیتی بـا حایت 

قـوای هوایـی، طالبـان را در ولسـوالی های ارغنـداب، ژيری 

و پنجوایـی والیـت قندهـار، هـدف قـرار دادنـد کـه در ایـن 

عملیـات ۱۹ جنگجوی طالبان کشـته شـدند و ۸ جنگجوی 

دیگـر این گـروه زخمی شـدند.

در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه ۹۵ حلقـه مایـن کـه در 

ولسـوالی های یـاد شـده برای هـدف قرار دادن مـردم ملکی 

و نظامـی کارگـذاری شـده بـود نیـز توسـط تیـم انجنیـری 

اردوی ملـی کشـف و خنثـا شـد.

وزارت همچنیـن عـالوه می کنـد کـه در حملـه دیگـر  ایـن 

والیـت  ارغنـداب  ولسـوالی  در  کشـور  هوایـی  نیروهـای 

 2 و  رسـیدند  هالکـت  بـه  طالبـان  تروریسـت   6 قندهـار 

جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه جراحـت برداشـتند. در خربنامه 

اضافـه شـده اسـت کـه در ایـن ولسـوالی 45 حلقـه مایـن 

 امرالله صالح معاون نخسـت ریاسـت جمهوری 

از بازداشـت 11 تـن بـه اتهام دسـت داشـنت در 

فسـاد در بنـدر تورخـم توسـط جرایـم سـنگین اسـتقبال کرده 

است.

آقای صالح دوشـنبه 27 دلو در اعالمیه یکصد وسـوم جلسـات 

شـش و نیـم ترصیـح کـرده اسـت:»از اداره مبـارزه بـا جرایـم 

سـنگین کـه بـر اسـاس اسـراتژی میثـاق امنیتـی و جلسـات 

شـش و نیم، توانسـت فسـاد را در گمرک تورخم مستند بسازد 

بالفعـل دسـتگیر مناینـد سـپاس می منایـم.  را  تـن  یـازده  و 

گوشـه ای از کار این متهان تغییر دادن اسـناد موترهای یک 

کلیـد بـود، فقط گوشـه ای از کارشـان.«

قانونی سـازی  بـه کسـانیکه در مـورد  معـاون رئیـس جمهـور 

اسـناد موترهای بی اسـناد شـان تا کنون اقدامی نکرده اسـت 

هشـدار می دهد که وقت تعیین شـده متام شـده اسـت و این 

افـراد دچـار اشـتباه شـده انـد. وی عـالوه مـی دارد کـه پس از 

 دفـر رسـانه های والیـت ننگرهـار اعـالم کـرده 

اسـت کـه 7 عضـو داعش شـب گذشـته در یک 

درگیـری بـا نیروهـای امنیـت ملی کشـور به هالکت رسـیدند.

ایـن دفـر روز دوشـنبه در تویتـی ترصیـح کـرده اسـت که این 

اعضـای داعـش زمانـی بـه قتـل رسـیدند کـه پـس از محارصه 

توسـط نیروهـای امنیـت ملـی دسـت بـه ماشـه بردنـد وعلیـه 

نیروهـای امنیـت ملـی آتش گشـودند.

ایـن دفـر ناوقـت روز گذشـته نیـز در تویتـی گفتـه بـود که در 

ناحیـه هفتـم شـهرجالل آباد یـک خانـه کـه در آن تروریسـتان 

قـرار دارنـد توسـط نیروهای امنیت ملی محارصه شـده اسـت. 

در تویـت اضافـه شـده بـود کـه با اکـال عملیـات جزئیـات را 

نـر خواهـد کرد.

در عیـن زمـان ضیاالحـق امرخیـل والـی والیت ننگرهـار از باز 

داشـت یک راننده ریگشـا در شـهرجالل اباد به اتهام عملیات 

پاسخ صالح به حکمتیار: اظهارات حکمتیار فکاهی سیاسی است

بازداشت 11 تن به اتهام فساد در تورخمکشته شدن 40 جنگجوی طالبان در والیت های قندهار، غور و جوزجان

کشته شدن 7 عضو داعش در ننگرهار
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چالش های پرشمار ترافیک شهری 

نیــاز تشــکیالت ایــن اداره افزایــش یابــد و متناســب بــا 

نیازمندی هــای روز اصالحــات الزم در بخــش تشــکیالتی آن 

بــه وجــود آیــد و متناســب بــا ارائــه خدمــات متوقعــه از ایــن 

ــد  ــک واح ــک ی ــرا اداره ترافی ــود زی ــف ش ــه تعری اداره، بودج

درآمــدزا بــرای حکومــت نیــز می باشــد و متناســب بــا وظایــف 

و مســئولیت های آن، بودجــه الزم مــی بایســت داشــته باشــد.    

ــمت  ــل در قس ــن عام ــم تری ــی از مه 5.فرهنگســازی: یک

رفتــار  فرهنگ ســازی  ترافیکــی  ناهنجاری هــای  کاهــش 

ترافیکــی و مســئوالنه شــهروندان اســت. در ایــن قســمت 

ــون  ــی آن تاکن ــش فرهنگ ــوص بخ ــک و بخص ــت ترافی ریاس

از  بســیاری  شــاید  اســت.  کــرده  عمــل  ضعیــف  بســیار 

راننــدگان و مــردم تــا هنــوز مفهــوم و معنــای بســیاری از 

عالیــم و اشــاره های ترافیکــی را ندانــد و نفهمنــد. از ایــن رو 

ریاســت ترافیــک از طریــق توافــق و هامهنگــی بــا نهادهــای 

ــل فرهنــگ ترافیــک و اســتفاده از  ــی و شــاروالی کاب تحصیل

ــه  ــان ب ــان و نوجوان ــوص جوان ــردم و بخص ــه م ــا را ب جاده ه

ــد.  ــوزش ده ــته آم ــورت پیوس ــه ص ــج و ب تدری

ــه عنــوان همــکار اداره ترافیــک  ــر ب ــوان از نهادهــای زی می ت

ــب دولتــی و خصوصــی،  ــرد: 1( مکات ــام ب ــن قســمت ن در ای

2( کودکســتان ها، 3( دانشــگاه ها و مؤسســات تحصیــالت 

ــدن مضمــون ترافیــک جــاده در تعلیــامت  ــی، 4( گنجان عال

عمومــی اجتامعــی از طریــق وزارت معــارف، 5( رشکت هــای 

ــاوی  ــی ح ــای تبلیغات ــال پیامک ه ــق ارس ــی از طری مخابرات

ترانســپورت  از  درســت  اســتفاده  فرهنگ ســازی  نــکات 

شــهری، جاده هــا و چهــار راه هــا بــه مشــرکان خــود، 6( 

ــت  ــر رعای ــی ب ــی مبن ــای تبلیغات ــا و بیلبورده ــب لوحه ه نص

ــزان  ــی و می ــات رانندگ ــواع تخلف ــان ان ــک، بی ــگ ترافی فرهن

جرایــم آن در ســطح شــهرها و جاده هــای بیــرون شــهری، 

ــع آن  ــون ترافیــک جــاده و توزی ــر فــرده قان 7( چــاپ و ن

در ســطح گســرده بــرای راننــدگان و اســتفاده کننــدگان از 

ــابقات  ــزاری مس ــخصی، 8( برگ ــی و ش ــه عموم ــایط نقلی وس

رعایــت فرهنــگ ترافیــک جــاده و ترانســپورت بــه صــورت 

ــاب مخصــوص  عمومــی و در مراکــز آموزشــی و 9( چــاپ کت

آن  عالیــم  و  ترافیکــی  طرزالعمل هــای  مقــررات،  قانــون، 

دوم.پیشنهادها 

رضورت  و  چالش هــا  بــه  مقالــه  ایــن  اول  بخــش  در 

ــک  ــل ترافی ــرره و طرزالعم ــون، مق ــر قان ــری از نظ بازنگ

جــاده و ترانســپورت اشــاره شــد. 

در قســمت دوم بــا توجــه بــه آنچــه در قســمت اول گفتــه 

شــد، بــرای اینکــه جریــان ترافیــک و ترانســپورت شــهری 

بــه درســتی هدایــت شــود و بهبــود یابــد، پیشــنهادهای 

ــردی  ــه می شــود. هــر چنــد پیشــنهادهای کارب ــر ارائ زی

بخــش  در  کــه  کســانی  توســط  بایــد  عملی تــر  و 

ــد،  ــه الزم را دارن ترانســپورت شــهری مســلکی اند و تجرب

ارائــه شــوند امــا بــه عنــوان یــک شــهروند کــه بــا معضــل 

مجریــان  ناتوانــی  و  ضعــف  بی قانونــی،  ترافیــک، 

ترانســپورت شــهری و مدیریــت آن در دو ســطح پالیســی 

و تطبیــق بــه صــورت روزمــره مواجــه هســتیم، دیدگاه هــا 

بهبــود وضعیــت  هــدف  بــا  را  پیشــنهادهای خــود  و 

ــرد.     ــم ک ــه خواهی ــهری ارائ ــک ش ــت ترافی مدیری

1.بــهروزآوریقانــونومقــرراتترافیــکجــاده: 

چنانچــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، قانــون فعلــی ترافیک 

جــاده مربــوط بــه چهاردهــه پیــش اســت و بایــد تــا کنون 

حداقــل چهاربــار )هــر ده ســال یکبــار( تعدیــل و ایــزاد 

ــه  ــد ک ــب می ش ــن و تصوی ــد تدوی ــون جدی ــاید قان و ش

تاکنــون چنیــن نشــده اســت. 

قانــون فعلــی کــه در آغــاز دهــه شــصت خورشــیدی 

و  خالء هــا  بــا  اســت،  شــده  تصویــب  و  تدویــن 

ــی  ــد بازبین ــت و نیازمن ــرو اس ــی روب ــتی های فراوان کاس

فــوری و مطابــق بــه امکانات، فنــاوری و تعبیــه روش های 

ــتفاده  ــوع اس ــد ن ــد بای ــون جدی ــت. در قان ــی اس دیجتل

جــواز  ســیر،  جــواز  صــدور  روش  نقلیــه،  وســایط  از 

ــی،  ــات ترافیک ــواع تخلف ــح از ان ــف واض ــی، تعری رانندگ

میــزان افزایــش جرایــم بــه صــورت تصاعــدی در صــورت 

تکــرر جــرم و پرداخــت جریمــه تنهــا از طریــق سیســتم 

ــواز  ــی، ج ــواز رانندگ ــال ج ــق و ابط ــی، روش تعلی بانک

ــف، صــدور ارســال  ســیر وســایط در صــورت تکــرار تخل

ــتی و  ــر دس ــورت غی ــه ص ــی ب ــات رانندگ ــه تخلف جریم

ــک وســایط  ــه مال ــی ب ــل و پیامــک تلفن ــق دیجت از طری

نقلیــه، معاینــه تخنیکــی ســاالنه وســایط نقلیــه از لحــاظ 

ــر  ــه ه ــردن ارائ ــوط ک ــت، من ــط زیس ــا محی ــازگاری ب س

ــایط در  ــناد وس ــودن اس ــاک ب ــه پ ــر ارائ ــت ب ــوع خدم ن

طــی دو ســال گذشــته و ثبــت منــر پلیت هــای وســایط 

ــرد  ــف ک ــی، تعری ــورت الکرونیک ــه ص ــخاص ب ــام اش بن

ــان وســایط  ــاال باعــث می شــود کــه صاحب ــرا مــوارد ب زی

نقلیــه موتــوری را در صــورت اســتفاده غیــر قانونــی از آن 

ــه  ــه در حمــالت تروریســتی و قاچــاق وادار ب هــا از جمل

ــرد.  ــم ک ــه محاک ــاندن ب ــخگویی و کش پاس

البتــه ایــن مــوارد مهــم در صــورت محقــق خواهد شــد که 

تذکــره الکرونیکــی بــرای متــام شــهروندان افغانســتان 

توزیــع شــود و هــر نــوع ارائــه خدمــات متوقــف و منــوط 

بــر داشــن ایــن نــوع تذکــره باشــد.  

بهبــود بــرای کارا پالیســی و مقــرره تدویــن .2

حــارض  حــال  در  متأســفانه  شــهری:  ترانســپورت

اکــر شــهرهای بــزرگ افغانســتان از جملــه شــهر چنــد 

میلیونــی کابــل فاقــد ترانســپورت عمومــی شــهری اســت 

و بخــش حمــل و نقــل و جابجایــی مســافران توســط 

وســایط نقلیــه خصوصــی )انــواع موترهــای تیزرفتــار، 

انجــام  چرخه هــا(  ســه  و  تونــس  فالنکــوچ،  کاســر، 

می شــود. از ایــن رو فعــال در شــهر مزدحــم کابــل معلــوم 

نیســت کــه مســافران توســط موترهــای تیــز رفتــار مثــل 

ــا  ــود ی ــا می ش ــخص جابج ــارک دار و مش ــی های م تکس

ــا توســط وســایط  توســط موترهــای تیزرفتــار شــخصی ی

ــر؟.  ــه دیگ نقلی

ــودن وســایط نقلیــه موتــوری می باشــد.  غیــر اســتندرد ب

ــاد و  ــد ایج ــود نیازمن ــل ش ــش ح ــن چال ــه ای ــرای اینک ب

تأســیس کارگاه هــای معاینــه تخنیکــی در ســطح کشــور 

بــوده و پلیــس ترافیــک بــه صــورت جــدی از تــردد وســایط 

فاقــد معاینــه تخنیکــی جلوگیــری منایــد. متدیــد جــواز 

ســیر وســایط موتــوری نیازمنــد داشــن گواهــی معاینــه 

ــه عنــوان داشــن  تخنیکــی واقعــی باشــد. فعــال آنچــه ب

معاینــه تخنیکــی مرســوم اســت، اصــوالً معاینــه تخنیکــی 

نیســت بلکــه یــک نــوع تخلــف آشــکار و بــازی دادن خــود 

در ایــن قســمت می باشــد. 

معاینــه  کارگاه  بایــد  هــدف  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای 

ماشــین  و  تجهیــزات  کــردن  وارد  از طریــق  تخنیکــی 

ــی  ــکتور خصوص ــا س ــی ی ــش عموم ــط بخ آالت الزم توس

ــا معاینــه  کــه از هــر جهــت اســتندرد باشــد، می باشــد ت

ــود.     ــام ش ــی انج ــاالنه و واقع ــورت س ــه ص ــی ب تخنیک

نتیجهگیری:

اگــر بخواهیــم بخشــی از مشــکالت ترافیــک و ترانســپورت 

شــهری را بــه تدریــج حــل مناییــم مــواردی کــه بــه عنــوان 

و  دهیــم  قــرار  توجــه  مــورد  شــد،  مطــرح  چالش هــا 

ــا  ــه آن ه ــوی ب ــه نح ــته ب ــن نوش ــه در ای ــنهادهای ک پیش

اشــاره شــد و مــواردی دیگــر کــه بــه آن هــا پرداختــه 

نشــد، مــورد عنایــت مســئوالن بــا هــدف مدیریــت ســامل 

ترافیــک و ترانســپورت قــرار بگیــرد در غیــر ایــن صــورت 

ــرون  ــهری و ب ــپورت ش ــک و ترانس ــت ترافی ــود مدیری بهب

شــهری یــک آرزوی تحقــق نیافتــه خواهــد بــود و روز بــه 

روز ایــن بخــش بــا مشــکالت و نارســائی های بیشــر 

ــرو خواهــد شــد.  روب

نویســنده معتقــد اســت کــه چــه بخواهیــم و چــه نخواهیم 

ــم  ــن مــوارد و مــوارد دیگــر توجــه منایی ــه ای ــد ب روزی بای

و اال ایــن هرج ومــرج ترافیکــی و ترانســپورت شــهری و 

بــرون شــهری ادامــه خواهــد داشــت و امکانــات محــدود 

موجــود انســانی و منابــع مالــی بــه هــدر خواهــد رفــت و 

حکومتــداری خــوب را بــا چالــش جــدی در ایــن بخــش 

مواجــه خواهــد کــرد.    

بــرای متقاضیــان اخــذ جــواز رانندگــی، جــواز ســیر و 

معاینــه فنــی و انــواع تخلفــات مرتبــط بــه راننــدگان و 10( 

ــک روی  ــای ترافی ــان از پلیس ه ــوزش و امتح ــزاری آم برگ

ــان در  ــت آن ــای ظرفی ــار و ارتق ــاه یکب ــش م ــر ش ــاده ه ج

بخــش فرهنگ ســازی قانــون ترافیــک در جامعــه. 

6.جلوگیــریازتــرددموترهــایشــخصیدربرخــیاز

مســیرها: بــا توجــه بــه افزایــش ســاالنه انــواع وســایط نقلیه 

بــه خصــوص وســایط نقلیه شــخصی و ثابــت بودن مســیرها 

و جاده هــا، بیروبــار و ازدحــام ترافیکــی در برخــی از نقــاط 

شــهر کابــل بــه ویــژه در نقــط مرکــزی شــهر، اداره ترافیــک 

کابــل ضمــن شناســایی ایــن نقــاط بــرای مدیریــت بهــر آن 

بایــد پــالن مشــخص ارایــه منایــد. یکــی از ایــن پالن هــا و 

برنامه هــا ایــن اســت کــه تــردد و عبورومــرور وســایط نقلیــه 

شــخصی در برخــی از مســیرها و جاده هــا ممنــوع شــود و 

ــا متخلفــان طبــق  برخــی از جاده هــا یــک طرفــه شــود و ب

قانــون برخــورد مقتدرانــه از طریــق اعــامل جرایــم تعریــف 

ــا طرزالعمــل صــورت گیــرد در  ــون، مقــرره و ی شــده در قان

غیــر ایــن صــورت هــر روز شــاهد ازدحــام ترافیکــی طاقــت 

ــی،  ــای اجتامع ــه پیامده ــود ک ــم ب ــهر خواهی ــا در ش فرس

ــهروندان  ــرای ش ــاص را ب ــی خ ــی و روان ــی، فرهنگ سیاس

کابــل بــه دنبــال خواهــد داشــت. اعــامل ایــن محدودیــت 

ــرد  ــه صــورت زوج و ف ــژه ب ــوان در مســیرهای وی ــه می ت را ب

یــا تکســی و موتــر شــخصی تنظیــم کــرد. 

7.ایجــادکارگاهمعاینــهتخنیکــی: در متــام کشــورها 

بــا  ســازگار  مصــون،  ترانســپورت  مدیریــت  بــرای 

محیط زیســت و اســتفاده درســت از وســایط نقلیــه، معاینــه 

تخنیکــی ســاالنه انــواع وســایط نقلیــه موتــوری وجــود دارد 

ــد  ــایط فاق ــردد وس ــوط از ت ــررات مرب ــون و مق ــق قان و طب

برچســب و گواهــی معاینــه تخنیکــی در ســطح شــهر و 

بیــرون از شــهر جلوگیــری می کنــد. در افغانســتان بخشــی 

ــر  ــر اســتفاده از ســوخت های غی از آلودگــی هــوا، عــالوه ب

اســتندرد و خاکــی بــودن جاده هــا و کوچه هــا، توســط 

ــر  ــار عم ــن معی ــوده و نداش ــوری فرس ــه موت ــایط نقلی وس

ــودن و  ــی از دودزا ب ــا، ناش ــطح جاده ه ــردد در س ــد ت مفی

ــل مثــل پــل  از ایــن جهــت در نقــاط مزدحــم شــهر کاب

ســنر،  گلبهــار  پیــش  افغان هــا،  ده  عمومــی،  بــاغ 

ــان،  ــه ســنگی، ســه راه قــر داراالم ــی، کوت رسزیرزمین

شمشــیره،  دو  شــاه  مســجد  مــزاری،  شــهید  چــوک 

منــدوی کابــل، رسای شــاملی و... چنــان بی نظمــی 

وجــود دارد کــه پلیــس و مأمــور ترافیــک حیــران می مانــد 

کــه وضعیــت ترافیــک را چطــور مدیریــت منایــد! از ایــن 

رو رضوری اســت کــه جابجایــی مســافران تنهــا توســط 

کاســرها، فالنکــوچ، تونــس و تکســی های مجــوزدار 

انجــام شــود و بــه طــور قاطــع از تــردد موترهای شــخصی 

بــرای نقــل و انتقــال مســافر جــداً جلوگیــری شــود. اگــر 

موترهــای شــخصی وظیــف ای جابجــای مســافران را 

ــوط  ــمت از اداره مرب ــن قس ــد در ای ــد بای ــام می ده انج

ــل جــواز مخصــوص  مثــل اداره ترافیــک و شــاروالی کاب

ــا عالیــم خــاص بگیرنــد تــا در ایــن قســمت بتواننــد  و ب

ــند.  ــته باش ــت داش فعالی

ترافیــک مدیریــت در مســلکی افــراد تقــرر .3

ــاده  ــک ج ــت ترافی ــدن مدیری ــر ش ــود و به جــاده:بهب

افــراد مســلکی،  بــر اســتخدام  ترانســپورت منــوط  و 

ــای  ــک و آمریت ه ــت ترافی ــته در ریاس ــد و شایس توامنن

ــلکی  ــر مس ــی و غی ــگاه سیاس ــوع ن ــر ن ــد. ه آن می باش

ــود  ــه بهب ــر ب ــگاه منج ــا هیچ ــن بخش ه ــران ای ــه مدی ب

وضعیــت ترافیــک و ترانســپورت شــهری و بــرون شــهری 

نخواهــد شــد چنــان کــه تــا هنــوز پــس از چندبــار 

جابجایــی اداره ترافیــک گاه در قالــب وزارت امــور داخله 

و زمانــی در چــوکات شــاروالی کابــل و گاهــی در حیطــه 

ــرده  ــل نک ــش را ح ــن بخ ــکل ای ــپورت مش وزارت ترانس

ــته  ــه داش ــی ادام ــت کنون ــر وضعی ــده اگ ــت و در آین اس

باشــد حــل نخواهــد شــد. بنابرایــن کســی کــه در رأس 

ــد داشــته باشــد.  ــد ویژگــی بای ــرد چن ــرار می گی اداره ق

1( مســلکی باشــد و بــا دانــش روز در قســمت مدیریــت 

ترافیــک و ترانســپورت و ابزارهــای نویــن آشــنایی کامــل 

داشــته باشــد. 2( آلــوده بــه فســاد اداری و گرایش هــای 

ــپورت  ــک و ترانس ــمت ترافی ــد. 3( در قس ــمتی نباش س

ــد و  ــر باش ــوره پذی ــد. 4( مش ــی باش ــه کاف دارای تجرب

ــد.  ــتفاده منای ــش اس ــه و دان ــا تجرب ــراد ب ــورت اف از مش

5( بــر آمــران زیــر دســت خــود نظــارت روزمــره را اعــامل 

ــپورت و  ــش ترانس ــامری بخ ــای پرش ــا چالش ه ــوده ت من

ترافیــک و کارهــای اداری مرتبــط را بــه حداقــل کاهــش 

دهــد. 

از  یکــی  بــری:  منابــع ظرفیــت ارتقــای .4

و  کابــل  ترافیــک  ریاســت  محســوس  چالش هــای 

همچنــان والیــات کمبــود منابــع بــری و پلیــس تعلیــم 

یافتــه ترافیــک بــا معیارهــا و اســتندردهای روز دنیــا 

 . شــد می با

ــق  ــورت دقی ــه ص ــاده ب ــک ج ــون ترافی ــه قان ــرای اینک ب

ــه صــورت  ــه تخلفــات صــورت گرفتــه ب تطبیــق شــود و ب

ــه و  ــم یافت ــراد تعلی ــود اف ــود، وج ــیدگی ش ــلکی رس مس

پــاک از نظــر فســاد و رشــوه الزم می باشــد. اداره ترافیــک 

ــا  ــزه و ب ــا انگی ــان ب ــتخدام جوان ــق اس ــد از طری می توان

ــا صنــف 12 و 14 و 16 و  ــا حداقــل تحصیــل ت ســواد ب

آمــوزش الزم قبــل از آغــاز بــه کار در قســمت ترافیــک و 

ترانســپورت جــاده و ارتقــای ظرفیــت مســلکی اعضــای 

ــورد  ــون، برخ ــق قان ــکل تطبی ــک مش ــی اداره ترافی فعل

ــاده ای  ــادف ج ــات و تص ــه تخلف ــیدگی ب ــلکی و رس مس

را بــه حداقــل کاهــش دهــد. در ایــن زمینــه می تــوان از 

کدرهــای بــا تجربــه بازنشســته از اداره ترافیــک اســتفاده 

کــرد و وضعیــت را تغییــر داد. 

بــرای اینکــه وضعیــت اداره ترافیــک بهبــود پیــدا کنــد، 

ــا در صــورت  ــرد ت ــه صــورت گی ــک بررســی همــه جانب ی

کردنــد. همچنیــن گروههــای مختلــف در یــک اجتــامع ممکــن 

اســت منافــع متعــارض داشــته باشــند. در اجتــامع دموکراتیــک 

و حکومــت اکریتــی ســعی میشــود کــه بیــن ایــن خواســتههای 

متعــارض، تــوازن برقــرار شــود و خــط مشــی یــا قانونــی تصویــب 

و اجــرا شــود کــه بتوانــد در حــد تــوان منافــع همــگان را تامیــن 

ــد.  ــم کن ــف را فراه ــای مختل ــت گروهه ــرین رضای ــد و بیش کن

ــون  ــه قان ــت ک ــح اس ــاد، واض ــتههای متض ــود خواس ــا وج ــا ب ام

منیتوانــد رضایــت کامــل همهــی طرفهــا را تامیــن کنــد. در ایــن 

صــورت تنهــا راه این اســت کــه گروهها تــا حدی از خواســتههای 

خویــش بگذرنــد و کوتــاه بیاینــد. بــه تعبیــر دیگر مصالحــه کنند 

تــا امــکان ادامهــی همزیســتی مســاملتآمیز دموکراســی و تغییــر 

ــی کــه  ــا احزاب ــا ی ــن اســاس، گروهه وجــود داشــته باشــد. برای

حــارض بــه ســازش نباشــند و بــه چیــزی کمــر از خواســتههای 

ــک و  ــامع دموکراتی ــف اجت ــب تضعی ــد موج ــن ندهن ــش ت خوی

دموکراســی و یکپارچگــی ملــی میشــوند.

هیچیــک از رشایــط دموکراســی و اجتــامع دموکراتیــک مهمــر 

از ایــن رشط نیســت. در کشــوری کــه ســازش و مصالحــه و تغییر 

در میــان نباشــد از کشــور مســتقل و هویــت ملی خری نیســت. 

گروههــای افراطــی مثــل طالبــان و القاعــده و... افراطــی، گامن 

ــا ســازش عیــب اســت. درحالیکــه  ــاه آمــدن ی میکننــد کــه کوت

ســازش بــرای حفــظ همزیســتی مســاملتآمیز از کــامالت عقلــی 

انســان اســت چــون در عدم ســازش، جنــگ و درگیــری و نابودی 

اســت و درگیــری معمــوال منافــع همهــی طرفهــا را نابــود میکند. 

جنــگ و درگیــری خــوی و صفــت حیوانــی اســت چــون حیوانات 

معمــوال جــز بــه تامیــن کامــل منافــع شــخصی راضــی نیســتند و 

طبعــا درگیــری حاصــل میشــود. امــا عقــل حکــم میکنــد کــه از 

دســت دادن بخشــی از منافــع و ســازش بهــر اســت تــا درگیــری 

ــت  ــی خواس ــل زورمدارانه ــا تحمی ــع و ی ــل مناف ــودی کام و ناب

خویــش بــه دیگــران. بنابرایــن ســازش، یــک تــوان عقلــی عالــی 

ــه  ــت و ب ــان اس ــری انس ــی از آیندهنگ ــه ناش ــت ک ــانی اس انس

بهریــن وجــه در دموکراســی و اجتــامع دموکراتیــک تجلــی 

مییابــد. بــدون ســازش در بهریــن حالــت، حکومــت دیکتاتوری 

و قبیلهــای ایجــاد میشــود کــه موجــب تامیــن منافــع عدهــای 

ــت و آزادی  ــود و رشاف ــت میش ــع اکری ــع مناف ــدود و تضیی مع

انســانی را نیــز نابــود میکنــد.

هیــچ ملتــی خــود را از بنــد اســتبداد و نژادپرســتی و افراطیگری 

نخواهــد رانــد مگــر آنکــه بــه درجهــای از رشــد فکــری و تکامــل 

اجتامعــی برســد، ملتــی نژادپرســت خصلــت قبیلهــای و ســنتی 

ــز آزاد  ــد، هرگ ــل بکنن ــی تحم ــر دلیل ــه ه ــاالری را ب ــتم س و س

ــامالت  ــی ک ــا زمان ــرد. ت ــد ک ــت نخواه ــد و پیرف ــد ش نخواهن

ــرف و  ــعار و ح ــک ش ــوان ی ــه بهعن ــی ن ــانی و آزادگ ــی انس عقل

آرزو، بلکــه بهعنــوان یــک درک عمیــق و بــاور محکــم جــا نیفتــد، 

هرگــز بــرای کســب پیرفــت و آزادی از قیدوبنــد اســتبداد آزاد 

نخواهنــد شــد.

مــردم  و جامعــه هــر کشــوری خــود را بــا تغییــرات کوچــک 

و بزرگــی کــه در رشایــط زندگــی آنــان پیــش میآیــد تطبیــق 

میدهنــد. همچنیــن هــر کشــور بــه شــهروندانی نیــاز دارد 

کــه نهتنهــا آمادهی تحمــل و قبول تغییــرات بلکــه آمادهاند 

جامعهــای تغییرپذیــر را تاییــد کننــد و خــود را بازندگــی در 

آن وفــق دهنــد. شــهروندان، تغییــر را امــری طبیعــی تلقــی 

میکنــد و انتظــار دارنــد کــه اوضــاع سالبهســال و حتــی در 

مــواردی روزبهــروز تغییــر کنــد و آمــاده اســت کــه متناســب 

تغییــرات، دگرگونیهــای در رهــران، خــط مشــیها،  بــا 

نقشــهها و الگوهــای زندگیــاش ایجــاد کنــد.

تغییرپذیــری بــه معنــی دوســت داشــن تغییــر بــرای اصــل 

تغییــر نیســت، بلکــه بــه معنــی طــرد کــردن محافظهــکاری 

ــل  غیرعاقالنهــای اســت کــه رسســختانه میکوشــد در مقاب

دالیــل موجــه بــرای تغییــر، الگوهــای ثابــت را حفــظ کنــد. 

ــی  ــل علم ــات و دالی ــاس واقعی ــر اس ــه ب ــری ک ــی تغیی یعن

رضوری اســت بایــد پذیرفتــه شــود وگرنــه اجتــامع از تکامــل 

بازمیامنــد.

کــه  اســت  برایــن  فــرض  قبولــی  قابــل  تغییــر  هــر  در 

اجتــامع  بنابرایــن  میامننــد.  باقــی  ثابــت  چیزهایــی 

ــه  ــد ک ــخیص ده ــته تش ــه پیوس ــاز دارد ک ــک نی دموکراتی

چــه عنــارصی از قانــون و برنامــه و امثالهــم، شایســتهی 

و جهــل بــه دنیــا میآینــد، ایــن خصوصیــت بــارز اینان اســت 

و چنیــن تعصباتــی توانســته اســت تبدیــل بــه فضیلتهــای 

ــراد  ــرین اف ــاق بیش ــب بهاتف ــان قری ــود و این ــی بش اخالق

جامعــه و کشــور را تشــکیل میدهنــد.

جامعــه و گروهــی کــه در چنیــن تعصباتــی بــه دنیــا بیاینــد 

ــرورش  ــی پ ــای اخالق ــوان فضیلته ــات بهعن ــن تعصب ــا ای ب

پیــدا بکننــد و ایــن تعصبــات کورکورانــه را بــدون هیــچ 

تغییــری بــه نســلهای بعــد خــود منتقــل، و فرهنــگ جامعــه 

را نسالندرنســل بــه آنهــا آلــوده مــی ســازند. تــا زمانــی کــه 

ایــن تعصبــات مــورد بــاور اکریــت باشــد، قطعــا آن جامعــه 

ــا جامعهــی کــه همیشــه  ــد. ام روی خوشــی را نخواهــد دی

در حــال تغییــر اســت بیــش از هــر نظــام دیگــری، وفــاداری 

عاقالنــه را نســبت به کشــور تقویــت میکنــد و از تجزیهطلبی 

قومــی جلوگیــری میکنــد. برخــالف اینــان، کشــور و جامعــه 

در حــال تغییــر و ســازش یــک قالــب زبانــی یــا فرهنگــی یــا 

قومــی را بــه همــگان تحمیــل منیکنــد و هیــچ قومیــت و یــا 

زبــان خاصــی را بهــزور رسکــوب منیکنــد.

بنابرایــن در ایــن کشــور قومیتهــا و فرهنگهــا و ادیــان و 

ــد.  ــرورش دارن ــور و پ ــت ظه ــی فرص ــف، همگ ــد مختل عقای

کــه موجــب میشــود از طرفــی وفــاداری و عالقهــی عاقالنــه 

و آگاهانهــی شــهروندان را بــه ملــت و کشــوری کــه چنیــن 

امکاناتــی را برایشــان فراهــم کــرده افزایــش دهــد و از طــرف 

دیگــر نیــاز بــه تجزیهطلبــی را از بیــن بــرد. چــون بســیاری 

از تجزیهطلبیهــا بــا ایــن دلیــل ایجــاد میشــود کــه یــک قــوم  

ــود را در         ــومات خ ــادات و رس ــان و ع ــگ و زب ــت، فرهن هوی

ــن راه حــل را  ــد، بنابرای ــودی مــی دانن معــرض تجــاوز و ناب

در جدایــی و تجزیــه  کشــور مــی داننــد. در حالــی کــه در 

ــل  ــن عوام ــک از ای ــازش هیچی ــر و س ــال تغیی ــور در ح کش

ــدارد.  جدایــی، وجــود ن

همزیســتی  حفــظ  عقلــی  کــامالت  کــه  کشــوری  در 

مســاملتآمیز وجــود دارد، هــر فــرد، کشــور و حکومــت و 

مــردم را از خــود میدانــد نــه بیگانــه. چــون میدانــد کــه ایــن 

حکومــت تنهــا از خواســت تــک تــک مــردم نشــات گرفتــه و 

در ایــن کشــور او و نظــر او بهعنــوان یــک شــهروند، محــرم 

اســت و میدانــد کــه اگــر در اقلیــت هــم قــرار بگیــرد بازهــم 

مــورد احــرام اســت و از متــام حقــوق شــهروندی بهــره منــد 

مــی باشــد.

همزیســتی  حفــظ  عقلــی  کــامالت  کــه  کشــوری  در 

ــه  ــق ب ــاداری و عش ــد، وف ــته باش ــود نداش ــاملتآمیز وج مس

ــن  ــا ای ــه طبیعت ــود ک ــل میش ــردم تحمی ــه م ــاص، ب ــرد خ ف

ــه  ــه در جامع ــت. درحالیک ــدار اس ــوری و ناپای ــاداری ص وف

ــه  ــاداری ب ــی، وف ــاداری مل ــی، وف ــک و دموکراس دموکراتی

ملــت و کشــور و قانــون اســت نــه وفــاداری بــه فــرد خــاص، 

ــت. ــر اس ــر و پایدارت ــیار معقول ــه بس ک

ملــت افغانســتان اگــر منتظرنــد کــه امــروز، نــه بــا یــک تــالش 

آگاهانــه، بلکــه بــه واســطهی تصــادف و شــانس و ترحــم 

قدرتهــای دنیــا از رش افراطگرایــی و نژادپرســتی رهــا شــوند، 

ســخت در اشــتباهاند، زیــرا حتــی اگــر هــم روزی ســنت 

قبیلهــای و افــراط گــری بــه واســطهای یــا دالیــل منطقهــای 

ــی  ــار نوع ــکالتی دچ ــا و مش ــر ضعفه ــه خاط ــا ب ــی، ی و جهان

ــازآن  ــه پس ــت ک ــی نیس ــچ ضامنت ــاز هی ــوند، ب ــی ش فروپاش

یــک اجتــامع دموکراتیــک کــه حافــظ مــردم و کشورشــان در 

افغانســتان باشــد، بنــا شــود. امــکان دارد رسنوشــت کشــور به 

ــد. ــان و داعــش بیافت ــد طالب ــی مانن دســت افراطیون

بــا دیــدن اعــامل داعــش و گــروه هــای افراطــی ســواالتی کــه 

بــه ذهــن انســان متمــدن خطــور میکننــد ایــن اســت کــه آیــا 

رشارت و خشــونت در ذات ایــن انســانها اســت؟ آیــا آنهــا قاتــل 

و جانــی هســتند و تنهــا جهــت توجیــه اعــامل خود از پوشــش 

اســالم بهــره میگیرنــد؟ بــه عبارتــی منبــع خشــونت، دیــن ایــن 

ــر  ــرف دیگ ــرف از ط ــدام ط ــا؟ ک ــود آنه ــا خ ــت ی ــانها اس انس

ــا انســان  ــزاری میکنــد اســالم از انســان ی ســو اســتفادهی اب

از اســالم؟

ــارزه مســلحانه را پیشــه  ــردن و مب ــه اســلحه ب ــا دســت ب قطع

کــردن تنهــا مختــص بــه اینــان نبــوده و در طــول تاریــخ 

حکومتهــای مســتبد و اقتدارگــرا و همچنــان گــروه هــای 

تنــدرو و خشــونت گــرا در مراحــل مختلــف و بــه دالیــل 

گوناگــون بــرای رســیدن بــه اهدافشــان خواســته یا ناخواســته 

ــا،  ــن نیروه ــدام از ای ــا هیچک ــد. ام ــلحه روی آوردهان ــه اس ب

خشــونت را بهانــدازه طالبــان و داعــش ، وســعت نــداده، و نــه 

آن را بــه ایــن انــدازه نهادینــه کردهانــد. مهمــر و خطرناکــر 

ــی  ــه رشع ــان را توجی ــن عملکردهایش ــه ای ــا ب ــی اینه از همه

کــرده انــد و امــروز بیشــرین خشــونتها، ترورهــا، قتلهــای 

ــام دفــاع از اســالم و جهــاد  ــه ن دســتهجمعی و مببگذاریهــا ب

ــت. ــته اس ــوع پیوس ــه وق ب

ــن  ــا اینچنی ــن گروهه ــرا ای ــه چ ــت ک ــوال اینجاس ــم س بازه

ــاد  ــن ابع ــم در چنی ــی، آنه ــونت و بیرحم ــرور، خش ــه ت از حرب

وســیع و اشــکال مشــمیز کنندهــای اســتفاده میکننــد؛ 

چگونــه اســت کــه آنهــا میتواننــد انســانها را در انظــار عمومــی 

ــب  ــان مب ــه خودش ــا ب ــد و ی ــز کنن ــه و حلقآوی ــه دار آویخت ب

بســته و در اماکــن عمومــی کوچــک و بــزرگ، زن و مــرد را بــه 

قتــل برســانند، کشــتارهای دســتهجمعی و تــرور هدفمنــد راه 

بیندازنــد و دههــا هــزار انســان را یکجــا کشــته و بــه گورهــای 

ــپارند.  ــتهجمعی بس دس

جالــب اینجــا اســت کــه اکــر ایــن گروههــا در هــر تغییــر قابل 

قبولــی دچــار آشــفتگی شــدهاند، جالبــر اینجــا اســت کــه 

اینــان از آلودگــی خودشــان بیخرنــد و شــدیدا هــم آن را انکار 

میکننــد، علــت ایــن بیخــری اینــان عمومــا ایــن اســت کــه در 

محیطــی پــر از تعصبــات قومــی و ملــی، مذهبــی و خانوادگــی 

نگــه داشــتناند و چــه عنــارصی را بایــد تغییــر داد یــا بهبــود 

بخشــید. تغییــرات الزم بــر اســاس دانــش، تجربه و بحــث آزاد 

شــناخته میشــوند و انجــام تغییــرات تدریجــی موجــب تکامل 

جامعهــی دموکراتیــک میشــود.

ــیاه  ــی س ــته و تجربه ــای گذش ــی حکومته ــابقهی تاریخ س

حکومــت طالبــان و رسدمــداران افغانســتان نشــان داده 

اســت کــه حکومتهــای اســتبدادی گذشــته مقاومریــن 

ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــوآوری بودن ــر و ن ــل تغیی ــا در مقاب حکومته

ــد  ــت قبیلهــای و ســنتی دارن اینکــه مــردم افغانســتان خصل

هرگونــه تغییــر یــا اصالحــی کــه بــا خــوی قبیلهــای ناســازگار 

ــر آن،  ــا انجــام منیشــود. عــالوه ب ــه تاخیــر میافتــد ی باشــد ب

ذهــن قبیلهــای و ســنتی موجــب میشــود کــه آنــان همهــی 

راهحلهــا را درگذشــتهی خودشــان جســتجو کننــد و از دانش 

نویــن غفلــت کننــد. بهعــالوه هــر نظــر یــا پیشــنهادی کــه در 

ــدارد  ــکان طــرح ن ــه  نباشــد اصــال ام راســتای ســنت و قبیل

ــا نظــرات ســنت  چــه رســد بــه پذیــرش. هــر نظــر متفــاوت ب

ــن ذهــن قبیلهــای و  ــر قلمــداد میشــود. بنابرای ــه، کف و قبیل

ــرد کــه ناچــار باشــد. ــر را تنهــا وقتــی میپذی ســنتی تغیی

بهعبارتدیگــر تغییــر بــه آن تحمیــل میشــود نــه آنکــه بپذیــرد. 

ــد کــه گذشــتگان  ــاد میآورن ــه ی ــد ب ــاال دارن ــان کــه ســن ب آن

چــه موانعــی در مقابــل علــم و متــدن و تغییــر جدیــد ایجــاد 

نقش فرهنگ تکثر گرا  در حفظ وحدت  و  یکپارچگی ملی

توسلی غرجستانی 

محمدعرفانی

فقدان مدیریت کارآمد-بخش دوم و پایانی و
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 بازی با اعداد              3219
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3114    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3389
شاه سفید را در خانه  c1 حرکت دهید. 
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ثور
ممکن است تمایل داشته باشید که اطراف تان را مورد ضرب و شتم قرار دهید، 
امروز بعد از ظهر برای یک سفر شخصی آماده شوید. مود خوب امشب به سراغ 

تان خواهد آمد.

جوزا
امروز صبح به نظر می رســد که به مانع بر خورد کرده اید. ممکن اســت حتی 
از یک دوســت نزدیک نامید شــوید. نباید دنبال گیر دادن به شــریک عاطفی 

تان باشید.

سرطان
شــاید نگران مشــکالت مالی که اخیرا تجربه کرده اید باشید. با این حال، 
دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. امروز بعد از ظهر یکی از بســتگان نزدیک 
تمایل دارد که مبلغی پول به شــما قرض دهد و یــا یک کار نیمه وقت را 

به شــما پیشنهاد دهد که بسیار سودآور است.

اسد
تمایل دارید که بیش از حد اطرافیان تان را تحت فشــار قرار دهید و در نتیجه 
موجب آزار و اذیت دیگران خواهید شــد. یک ســوتفاهم میان شــما و دوست 

نزدیک تان آرامش تان را بهم میریزد.

سنبله
ممکن است تمایل داشته باشــید که به چیزهای بی اهمیت زیادی توجه کنید. 
ســعی کنید به عقب برگردید و همه چیز را برای خود آسان بگیرید! هر گونه بی 

عدالتی و بحث می تواند بر سالمتی تان تاثیر بگذارد.

حمل
احتماال به دلیل حوادث اطراف تان ناراحت هســتید، و از نتایج ناراضی هستید. 
آرامش خود را حفظ کنید و از زیاده روی کردن اجتناب کنید! با شریک عاطفی 

تان دعوا نکنید.

میزان
ممکن است به چندین سفر کوتاه بروید که هم از نظر شخصی و هم از نظر 
حرفه ای برای شما جذاب است. شریک عاطفی تان با شما برای خرید یک 
مورد گران قیمت موافقت نمی کند. ممکن اســت عصبی باشــید و بیش از 

حد واکنش نشان دهید.

عقرب
شاید خسته باشــید و نتوانید آرامش خود را حفظ کنید. ممکن است تمایل 
داشــته باشید به هر دلیلی عصبانی شوید. اگر این عصبانیت را کنترل نکنید 

دوستان تان را به دشمن تبدیل خواهید کرد. 

قوس
تمایل دارید که بیش از حد واکنش نشــان دهید با این کار مشکلی حل نمی 
شود. امروز سعی کنید که از امضای قرار داد ها اجتناب کنید زیرا که شانس 

موفقیت تان بسیار کم است.

جدی
ممکن اســت تمرکز کردن برای شــما سخت باشــد. از انجام چندین کار 
همزمان اجتناب کنید. وگرنه با ســوپرایزهای ناخوشایندی روبه رو خواهید 
شد. کارهای روزانه خود را انجام دهید و کمک های پیشنهاد شده از سوی 

همکاران را قبول کنید.

دلو
یکی از دوســتان نزدیک به شما کمک می کند که مود خوبی داشته باشید و با 
پیشــنهاد دادن یک کار نیمه وقت به شما انرژی دهد. سعی کنید که هر کاری 

را که شروع کرده اید تمام کنید و به مشکالت خانوادگی بیشتر اهمیت دهید! 

2868

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
 19  کلمه: عالی 

موقع ـ واقعه ـ رقم ـ قمر 
ـ قهر ـ قهار ـ عرق ـ مقر 
ـ ورقـ  قوارهـ  قومـ  رقعه 
ـ قمارـ  قارهـ  مقواـ  وقار.
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غضنفر کاظمی

حوت
ممکن اســت امروز صبح بسیار حاضر جواب باشید. سر یک موضوع بی ارزش با 
همکارتان بحث خواهید کرد که به دعوا منجر می شود. می توانید از این بحث 

جلوگیری کنید اگر دیدگاه تان را به او تحمیل نکنید. 
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آالیش ـ ادامه ـ بددماغ ـ پالیدن ـ ترجمه ـ ثبات ـ جداگانه ـ چنگلوک ـ 
حکایت ـ خفته ـ درخشنده ـ ذخیره ـ رضوان ـ زردالو ـ ژنده ـ ساده لوح 
ـ شدید ـ صنعت ـ ضامن ـ طامع ـ ظریف ـ عفت ـ غنومند ـ فرض ـ قطره 

ـ کلیه ـ گلوکز ـ لجاجت ـ منحرف ـ نکته ـ ویرگول ـ هیکل ـ یگرنگی.

س غ ن و م ن د ذ ق ژ آ ل

ا ی م ک د ج خ ت ط خ ک ن

د گ ا ل ت ی ج ب ر ی و ک

ه ن ض ی ر ا د خ ه ل ل ت

ل ر ا ه ج د ف ش ا د گ ه

و ک پ ل م ت ی د ت ع ن ص

ح ی ت ا ه ا ر ث ف ا چ ژ

ف ف غ آ ل ز د ب گ ذ ظ ف

ع ح ق آ ظ ی ن ا و ض ر ر

ه د ن ش خ ر د ت ث ح ی ض

گ ل و ک ز ج چ ن ن آ ف پ

و ی ر گ و ل ع م ا ط آ ژ

ن

راهـی را کـه پیمـوده بودیـم نسـبتا همـوار بـود و بـا مشـکالتی زیـادی روبرو 

نبودیـم، بعـد از ایـن بایسـتی از راه هـای تنـگ و تپه هـا و کوه هـای صعـب 

العبـور می گذشـتیم. حـدودا دو سـاعت ونیم راه پیمودیـم، تـا بـه تپـه ا  ی که 

در کمـرگاه کـوه بـود رسـیدیم. در آن جـا خیمه های برپـا کرده بودنـد. آن جا 

توقـف کردیـم. آدم هـای این جـا بـا همـه بسـیار خـوش و بـش کردنـد. مـا را 

داخـل خیمه شـان دعـوت کـرده و بـرای مـا دوغ و نان گـرم تنـدوری آوردند. 

مـا هـم آن جـا دوغ نوشـیده و مدتـی خسـتگی رفـع کردیـم. دلیـل این کـه 

چـرا از قریـه جـدا شـده و آمـده در ایـن بیابـان خیمـه زده انـد را پرسـیدیم. 

آن  هـا می گفتنـد، از آن جـای کـه چراگاه هـای منطقـه منی تواننـد نیـاز همه 

مالـداران روسـتا را مرفـوع سـازند، الزامـا مـا به کـوه و بیابـان پنـاه می بریم. 

از وضعیـت موجـود خیلـی هم راضـی بودند. پس از آن شـاید سه سـاعتی را 

راه رفتیـم. در ایـن مـدت خرهـای زیـادی از راه رفنت مانـد و آدم های زیادی 

از خسـتگی مضاعـف ضعـف کردنـد. به هرصـورت خودمان را بـه بلندی کوه 

رسـانده بودیـم و ایـن کاری کمـی نبـود. بـرای رسـیدن بـه زیـارت بایـد راه 

همـوار دیگـری را نیـز طـی می کردیـم. تـازه، نفس ها بازگشـته بود و کسـان 

می توانسـتند راحت تـر نفـس بکشـند.

از دور تپـه ی منایـان بـود. تپـه ی کوچکی کـه در بلندی کـوه موقعیت دارد. 

در نـوک آن، سـنگ های را روی هـم چیده انـد. مـردم عام به این سـنگ  های 

چیـده شـده »ادیـره« می گوینـد کـه هـان »دیره« معنی می شـود. در وسـط 

می آینـد،  زیـارت  بـه  کسـانی که  و  کـرده  نصـب  را  بیرقـی  سـنگ ها  ایـن 

از  انبـاری  هـم  همیـن رو  از  می بندنـد.  آن  بـه  را  پارچه  هـای  و  دسـتال 

پارچه هـا بـه چـوب بسـته شـده اند. پایین تر از زیارت چشـمه ی اسـت. مردم 

از آن چشـمه بـه خوبـی یاد کرده و آبش را شـفابخش می داننـد. تا جایی که 

از آن آب بـرای شـفای مریضـان قریـه نیـز می آورنـد. آن طرف تـر از تپـه ی 

کـه مکان نشسـت خـود شاه سـلیان پیامرب اسـت، تپـه ی دیگـری موقعیت 

دارد. آن تپـه را »تخـت  بلقیـس« همـر پیامـرب می داننـد. می گوینـد، در 

آن جـا یـک تخِت سـنگی و یـک گهواره   سـنگی وجـود دارد. عـده ای باورمند 

انـد کـه کسـی منی توانـد بـه آن تپه  سـنگی باال شـود. از همیـن رو هم ترس 

برهمـه غالـب شـده و کسـی جـرأت منی کند آن جا بـرود. در این کـوه ُسب/

فلـز فـراوان اسـت و سـنگ های هاننـد ُسـم شـر نیز پیـدا می شـود. عـده ی از مردم 

هـم بـاور دارنـد کـه ایـن کـوه جـن و پـری دارد و از جایـگاه پیامـرب حفاظـت می کند. 

هـان جـن و پری هـای کـه مریـداِن سـلیان پیامـرب بودند. 

بـه همیـن لحـاظ بـود کـه مـا هـم از تـرِس این کـه از بـالی جـن و پـری رهایـی یابیم، 

نزدیک هـای شـب از آن جـا رخـت بربسـته و به سـوی خانـه حرکت کردیم. کسـانی که 

در آن جـا شـب را سـپری کرده انـد می گوینـد، صداهایـی عجیـب و غریبـی از هرسـو 

بـه گـوش می رسـد و ایـن باعـث  می شـود کـه آدم هـای آن جـا هرچنـد زیـاد هـم کـه 

باشـند، از آن وضعیـت برسـند. برگشـت دوبـاره ایـن راه و مشـکالت کـه در رفـنت 

سـد راه مـا شـده بـود، تنهـا چیـزی بـود کـه بعـد از گشـنت و پرداخـنت بـه زیـارت در 

مخیلـه  هـر آدمـی کـه روی آن کـوه بـود، جـا پیـدا می کـرد. بعـد از چنـد سـاعتی از 

کـوه  و دره هـا پاییـن خزیـده و شـب بـود کـه بـه دهکـده  ربـاط پاگذاشـتیم. قرار شـد 

باقـی شـب را آن جـا اطـراق کـرده و فـردا صبـح اول وقت حرکـت کنیم. طبـق معمول 

هرچنـد نفـر بـه خانه هـای قریـه تقسـیم شـدیم و مـن و چندتـن از دوسـتان بـه یکـی 

از خانه هـای کـه پایین تـر از دیگـران قـرار داشـت پنـاه بردیـم. صاحب خانـه کـه بعدا 

فهمیدیـم اسـمش ظاهـر اسـت آدم خنـده رو و خـوش برخـوردی بـود. امـا معلـوم بود 

کـه در حرف هایـش خیلـی افـراط می کنـد و حتـی گاهـی بـرای این کـه خـودش را 

در دهکده ی شـان بـزرگ و عزیـز نشـان دهـد، متوسـل بـه دروغ نیـز می شـود. ظاهـر 

کـه مـا وی را ظاهـر بلـوچ صـدا می زدیـم حرف هـای زیـادی از تاریـخ و گذشـته رباط 

می دانسـت. می گفـت، از آن جایی کـه کوه هـای زیـادی در اطـراف دهکـده اسـت و 

راه عبـور و مـرور هـم فقط از دو طرف این روسـتا ممکن اسـت؛ ربـاط یک وقتی زندان 

یکـی از امپراطوری هـای قدیـم افغانسـتان بـوده اسـت و قصـه می کـرد کـه چنـدی 

قبـل زمانـی کـه مـردم قریـه بـرای زمین های شـان »جـوی« کنـدن کاری می کردنـد؛ 

از جاهـای حفـر شـده شمشـیر، سـپر و ابزارهـای قدیـم جنگـی کـه همه از طـال بوده 

اسـت یافته انـد. بعدهـا کـه خانـه آمدیـم نیـز شـنیدیم کـه همیـن کار صـورت گرفتـه 

بـوده و حکومـت محلـی همـه ی آن طالهـا و زیـورآالت را توقیـف کرده اسـت. شـب 

آهسـته و پیوسـته بـه روز مبـدل شـد. حرکـت کردیـم. بـا طـی کـردن دوبـاره ای آن 

مسـافت دراز، بازهـم بـا کوله بـاری از خسـتگی و کفتگـی بـه روسـتا برگشـتیم و همه 

بـه امیـدی این کـه خواسـت ها و دعاهـای مـا قبـول درگاه حـق خواهـد شـد، بـه رفـع 

کـردن خسـتگی راه و زندگـی روزمـره پرداختیـم.

ایـن تفـاوت کـه آن شـب  بـا  شـبی از شـب های عـادی و معمولـی بـود، 

عـزم سـفر بـه کوه کـرت را داشـتیم. کوه کُـرت کـه بـه آن کـوه شاه سـلیان 

پیامـرب نیـز گفتـه می شـود، شـاید بلندترین کوه در سـطح ولسـوالی کیتی 

والیـت دایکنـدی اسـت. ایـن کـوه بیشـر از کـوه بودن خـود به یـک مکان 

مقـدس شـهره اسـت. می گوینـد، در آن جـا تخـت سـلیان پیامـرب فـرود 

آمـده و لحظـه ی نشسته اسـت. از همیـن رو هـم این کوه برای مـردم اطراف 

مقـدس شـده و بـه یـک زیـارت تبدیـل شده اسـت. از مناطـق مـا متامـی 

مـردم سـال  یک بـار قافلـه ی بسـته شـده و بـه آن جـا سـفر می کردنـد. ایـن 

سـفر بیشـر بُعـد زیارتـی دارد تـا سـیاحت و کوه نـوردی. 

روِز هـان شـب قافله ی شـکل گرفته، بیـش از پنجاه - شـصت نفر هرکدام 

از  بـه کـوه کـرت را گرفتـه بودنـد.  بـرای رفـنت  آمادگـی  بـا خرهای شـان 

روسـتاهای اطـراف نیـز آدم هـای زیـادی آمـده تجمـع کـرده بودنـد کـه بـه 

قافله پیوسـته و شـب هنگام راهی کوه کرت شـوند. آن شـب برای من شـاید 

یکـی از خاطره انگیزتریـن شـب ها بـود.  شـِب آن روز مـن بـه زیـارت فکـر 

منی کـردم، فقـط شـور و هیجـاِن رفـنت و بـودن بـا بچه هـای قریـه برایـم 

جالـب بـود و مـرا واداشـته بـود کـه تـا وقـت رفنت اصـال خواب به چشـانم 

راه نیابـد. هـان شـب قریـه مـا شـور و غوغـای دیگـری داشـت. عـر زدن 

االغ هـا از یک سـو و شـلوغ بازی های بچه هـای قریـه اطـراف از سـوی دیگـر 

بـه جـوش و خـروش قریـه افـزوده بـود. سـاعت حـدودا یک ونیـم شـب بـود 

کـه های وهـوی مـردان و عرعـر خـران از هر سـو طنیـن انداخت و به سـوی 

مقصـد موعـود حرکـت کردیـم. می دانیـد کـه سـفر در شـب لذتـی دارد و 

ایـن لـذت هـم نصیبـی هرکسـی منی شـود. رفـنت و رفـنت، گـم شـدن در 

دل شـب. خاموشـی و تاریکـی. این هـا همه لذتـی آمیخته بـا هیجان پدید 

می آورنـد

کـه مختـص سـوار شـدِن  بـا خـِر  مـن هـم  و  راه می رفتیـم  در دل شـب 

خـودم بـود، از دنبـال  قافلـه ی بـه درازی کهکشـان، در حرکت بـودم. برای 

رسـیدن بـه کوه کـرت بایـد از هفت خـوان رسـتم گذشـت. مـا هـم بایسـتی 

ایـن کار را انجـام می دادیـم. از قله هـا، دشـت ها و دهکده هـای زیـادی 

بایـد می گذشـتیم کـه بـه بلنـدای ایـن کـوه برسـیم. شـب را بدیـن منـوال 

بـه صبـح نزدیـک می شـدیم. سـپیده ی صبـح را در تپـه ی  گذشـتانده و 

بلنـدی کـه معـروف بـه »بند اسـپ دوان« اسـت، اطـراق کردیـم. آن جا همه 

منـاز خواندنـد و عبـادت کردنـد. بعـد از لحظـه ی درنـگ بـه سـوی مقصـد 

موعـود راه افتـاده و هم چنـان بـه پیـش می رفتیـم. در راه بـه موردهـای 

جالبـی برمی خوردیـم: بـه کوچی هـای کـه در دره ا  ی بـزرگ که به  »خشـک 

دره« شهره اسـت، خیمـه برپـا کـرده  بودنـد. بـه کسـانی که از اوایـل شـب 

تـا سـپیده  ای صبـح بـرای بـز و گوسفندشـان علـف می کندند. آدم هـای را 

دیدیـم کـه نصـف شـب بلنـد شـده و آمـده بودنـد تـا بـرای امـرار معیشـت  

خانـواده از ایـن دره ا ی دور هیـزم جمـع آوری کننـد. اولیـن بـار بـود کـه آن 

همـه شـر را یک بـار و یک جـا می دیـدم، حیـرت انگیـز بـود. می شـد یـک 

زندگی مشـقت بار روسـتایی و مشـکالت زندگی روسـتایی را در یک چشـم 

بـه هـم  زدن در آن جـا بـه متاشـا بینشـینیم.

آفتـاب عامل تـاب از رشِق دهکـده ی »ربـاط« س بیـرون آورده بـود کـه در 

آن جـا رسـیدیم. آدم هـای دهکـده  از خانه هـا بیـرون آمـده بودنـد تـا هـر 

کـدام پـی کاری برونـد. شـور و شـعفی خاصـی در چهـره ی همـه ی آن هـا 

منایـان بـود. صبـِح زیبایـی بـه نظـر می رسـید. در ایـن دهکـده مردمـی از 

نـژادی بلـوچ زندگـی می کننـد. خانواده هـای کـه از زمیـن داری و مالداری 

امـرار معیشـت کـرده و می زیننـد. لحظـه ی در آن جـا، در پهلوی چشـمه ی 

کـه دور تـادورش پوشـیده از درخت هـای سـبز چنـار بـود، توقـف کـرده و 

سـپس حرکـت کردیـم. سـختی های فـراوان از آن جـا رشوع می شـد. قبـال 

طی طریق بسیار برای حل مشکالت و اجابت  دعاها
در حالـی که سـیناهای آمریکای شـالی هم چنان بـا پایین ترین 

رقـم ممکـن سـعی می کننـد بـه حیـات خـود ادامـه دهنـد غوغـای 

فـروش در سـیناهای چیـن، آمریکایی هـا را هـم امیـدوار کرده که 

رونـِق سـینا دوبـاره برمی گردد.

بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر، باکـس آفیـس آمریـکای شـالی این 

هفتـه شـاهد اتفاقـی غیرمنتظـره بود چون فلـم انیمیشـن »کرودز: 

عـری نـو« توانسـت در دوازدهمیـن هفتـه اکـران خـود در صـدر 

قـرار بگیـرد و فلـم تـازه اکـران »یهودا و مسـیح سـیاه« را کنـار بزند.

امسـال بـا توجـه بـه کمبـود فلم هـای بـزرگ بالکباسـری هالیوود 

بـه خاطـر شـیوع کرونـا، باکـس آفیـس آمریـکا شـاهد اتفاق هـای 

تـازه ای بوده اسـت.

یونیورسـال تخمیـن می زنـد کـه در آخـر هفتـه سـه روزه ای کـه بـه 

 ۲.۰۴ تقریبـاً  سـینا  پـرده   ۱۸۹۰ از   »۲ »کـرودز  رسـید،  پایـان 

میلیـون دالر فروختـه باشـد کـه نسـبت بـه هفتـه قبـل ۲۱ درصـد 

بیشـر بـود.

بـه ایـن ترتیـب تخمیـن زده می شـود کـه فـروش کل ایـن فلـم در 

آمریـکای شـالی تـا دوشـنبه بـه ۴۸.۹ میلیون دالر رسـیده باشـد 

و ایـن فلـم از ۱۵۰ میلیـون دالر فـروش جهانـی عبـور کرده باشـد.

فلـم »یهـودا و مسـیح سـیاه« سـاخته شـاکا کینـگ بـا نقش آفرینی 

دنیـل کالویا و الکیث اسـتنفیلد با فـروش ۲ میلیون دالر از ۱۸۸۸ 

پـرده سـینا بـا فاصله کمـی در رتبـه دوم باکـس آفیس آخـر هفته 

قـرار گرفت.

تحلیل گـران می گوینـد بـا وجـود اینکـه ایـن فلـم نقدهـای بسـیار 

خوبـی داشـت و امتیـاز آن در سـایت های امتیازدهی هـم باال بود، 

بسـته بـودن سـیناها در بسـیاری از بازارهـا و توفان هایـی کـه در 

ساس کشـور دیده شـد، باعث شـد وضعیت برایش سـخت شـود.

امـا بـا فاصلـه زیـادی، بزرگ تریـن فروش باکـس آفیسـی مربوط به 

خـارج از آمریـکا و بـازار چین می شـد.

چینـی  نـو  سـال  آغـاز  در  توانسـت   »۳ چایناتـاون  »کارآگاه  فلـم 

فروشـی خیره کننـده معـادل بـا بیـش از ۳۹۷ میلیـون دالر داشـته 

باشـد. ایـن فلـم کـه کامـالً بـا دوربین هـای آی مکـس فلمـربداری 

رقـم  و  داشـت  باالیـی  فـروش  آی مکـس  سـیناهای  در  شـده، 

فروخـت. بلیـت  دالر  میلیـون   ۲۳.۵ رکوردشـکن 

رقـم فـروش این فلـم آنقدر باال بود کـه حتی توانسـت رکورد فروش 

اولیـه یکـی از بزرگ تریـن فلم هـای مارولـی یعنـی »انتقام جویـان: 

پایـان بـازی« در آمریـکای شـالی را هـم بشـکند کـه در آوریـل 

۲۰۱۹ بـا ۳۵۷ میلیـون دالر فـروش کارش را آغـاز کـرده بـود.

سـازندگان ایـن فلـم در حـال حـارض تخمیـن می زننـد کـه فـروش 

کل آن بـه ۷۵۰ میلیـون دالر برسـد کـه اگـر ایـن اتفـاق بیفتد این 

فلـم تبدیـل بـه دومیـن فلـم پرفـروش تاریـخ باکـس آفیـس چیـن 

می شـود و پشـت س »مبـارز گـرگ ۲« بـا ۸۷۴ میلیـون دالر قـرار 

می گیـرد.

البتـه مدیـران هالیـوودی هـم از ایـن خـرب خوشـحال شـدند چون 

آن را بـه ایـن معنـی تلقی کردنـد که مردم در آمریکای شـالی هم 

بـه زودی دوبـاره به سـیناها بازخواهند گشـت.

خانه ی پدری 
خبر

فلم های چینی 
در صدر فروش آمریکا 

فلم

افغانسـتان مـا: کارگـردان سشـناس کوریایـی اعـالم کـرد اولیـن 

فلم نامـه اش پـس از »انـگل« را بـه امتـام رسـانده اسـت.

 بونـگ جـون هـو پـس از تاریخ سـازی اش در رقابـت اسـکار بـرای 

»انـگل«، اکنـون اعـالم کـرد اولیـن فلم نامـه اش را پـس از فلم نامـه 

»انـگل« کـه برنـده اسـکار شـد بـه پایان رسـانده اسـت.

در  جانسـون  ریـان  بـا  کـه  دقیقـه ای   ۹۰ مصاحبـه  یـک  در  وی 

نوشـنت  کـه  کـرد  تاییـد  داد،  انجـام  کات«  »دیرکتـورز  پادکسـت 

اسـت. بـرده  پایـان  بـه  را  جدیـدش  فیلـم  فلم نامـه 

وی پیشـر گفتـه بـود نـگارش ۲ فلم نامـه جدیـد را دارد همزمـان 

را سـال ۲۰۲۰  فلم نامـه   ۲ ایـن  نوشـنت جـدی  و  پیـش می بـرد 

رشوع کـرده اسـت. بونـگ در مصاحبه مطبوعاتی اسـکار گفته بود 

پیـش از بـردن »انـگل« به جشـنواره کن نوشـنت ۲ فلم نامه را رشوع 

کـرده اسـت. وی آن زمـان گفتـه بـود در اولیـن فرصـت بـه نوشـنت 

آنهـا ادامـه می دهـد. ایـن کارگـردان کـره ای گفتـه بـود یکـی از 

فلم نامه هایـش بـه زبان کـره ای و دیگری به زبان انگلیسـی اسـت.

بونـگ در مصاحبـه دیگـری گفتـه بـود داسـتان فلم نامه کـره ای در 

سـئول می گـذرد و بـه نوعـی از ژانـر اکشـن و وحشـت بهـره  گرفتـه 

اسـت. پروژه انگلیسـی نیـز درامی بر مبنـای رویدادهـای واقعی از 

سـال ۲۰۱۶ اسـت کـه در بریتانیـا و آمریـکا رخ می دهـد.

روشـن نیسـت که وی نوشـنت کدام فلم نامه را به پایان برده اسـت 

امـا بـا توجـه بـه مختـری کـه وی دربـاره فیلـم کـره ای صحبـت 

کـرده بـود بـه نظـر می رسـد بایـد ایـن فلم نامـه بـه امتـام رسـیده و 

وی بـه نوعـی دنبالـه »انـگل« را بیشـر مـد نظر داشـته باشـد.

ایـن کارگـردان در »انـگل« بـه موضـوع اختـالف طبقاتـی در کـره 

پرداختـه بـود.

»انگل« ادامه می یابد؟

سینما
ساخت »غیر ممکن« 

دارد غیر ممکن می شود
افغانسـتان مـا: ظاهـرا سـاخت »ماموریـت غیرممکـن« برای تـام کروز 

بازیگـر و تهیـه کننـده اصلـی ایـن فلـم دارد بـه کاری غیرممکـن در 

ادامـه فلم بـرداری آن دوبـاره متوقـف  و  بـدل می شـود  دوران کرونـا 

شـد. این روزهـا در حالـی کـه تـام کـروز و گـروه فلم بـرداری اش در 

ابوظبـی بودنـد و رفـنت وی بـه مـوزه لـوور ابوظبـی بـه خربهـا بـدل 

شـده بـود، روز بعـد خـرب رسـید کـه فلم بـرداری »مأموریـت غیرممکن 

۷« بـه کارگردانـی کریسـتوفر مک کـواری بـرای چندمین بـار به دلیل 

مشـکالتی کـه کرونـا ایجـاد کـرده، متوقـف شـد. گفتـه می شـود کـه 

در قسـمت هفتـم و هشـتم ایـن فلـم در حـال فلم بـرداری همزمـان 

هسـتند و عوامـل تولیـد در خاورمیانـه جمـع شـده بودند، گفته شـده 

تـام کـروز کـه هـم بازیگـر و هـم تهیه کننـده پـروژه اسـت از عوامـل 

از  از اعـال محدودیت هـای سـفر در بریتانیـا، کـه  خواسـت پیـش 

دوشـنبه پیـش رو آغـاز می شـود، بـه خانـه بازگردنـد.



جـرارد پیکه با حضـور در مترین گروهـی دیروز 

بارسـلونا یک قدم دیگر به بازگشـت به میادین 

نزدیک تر شـد.

بـا  بـازی  جریـان  در  قـوس   1 پیکـه  جـرارد 

اتلتیکـو مادرید بود که به شـدت مصدوم شـد. 

مصدومیـت او از ناحیـه رباط زانو بود و بخشـی 

بـود.  دیـده  آسـیب  نیـز  او  صلیبـی  ربـاط  از 

پزشـکان بـرای او دوری تـا مـاه اپریـل را پیـش 

بینـی مـی کردنـد امـا او بـر خالف متـام گامنه 

زنـی هـا از هفتـه گذشـته مترینـات انفـرادی 

خـود روی چمـن را رشوع کـرد.

از متریـن را  بـا گـروه بخشـی  او روز گذشـته 

پشـت رس گذاشـت و امـروز نیـز بـه طـور کامل 

در متریـن گروهـی رشکـت کـرد تـا امیدهـا بـه 

خـود را افزایش دهـد. این البته تضمینی برای 

حضـور او در ترکیـب ثابـت بارسـا مقابـل پـی 

اس جی نیسـت ولی بازگشـت زودهنـگام او به 

مترینـات، کادر فنـی را سـورپرایز کـرده اسـت.

در متریـن امـروز بارسـا رونالـد آرائوخـو دیگـر 

مدافـع مصدوم بارسـا حضور نداشـت. او هفته 

گذشـته مصدوم شـد و در حالی که امیدهایی 

وجـود داشـت که خـود را به بازی فردا برسـاند، 

در نهایـت چنیـن نشـد. آرائوخـو دو هفته دیگر 

بـه دور از میادیـن خواهـد ماند.

در مترین دیروز بارسـا مارتین برایوثیت مهاجم 

دامنارکـی نیـز پـس از چنـد روز غیبـت حـارض 

بـود و مشـکلی بـرای بـازی بـا پـی اس جـی 

نخواهـد داشـت.

PSG وضعیت 2 مدافع مصدوم بارسلونا برای بازی با

ورزش
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نوشـته اند:  خـود  بیانیـه  در  غربـی  کشـورهای  سـفیران 

دموکراسـی،  اسـتقرار  بـرای  میامنـار  مـردم  تـالش  از  »مـا 

آزادی، صلـح و رفـاه دفـاع می کنیـم.« ارتـش پـس از کودتا 

علیـه آنـگ سـان سـوچی، بـرای مـدت یـک سـال وضعیـت 

اعـالم کـرده اسـت. فوق العـاده در میامنـار 

نزنـد. سیاسـتمداران کشـورهای خارجـی قطـع  مـردم 

ارتباطـات  و  متـاس  امکانـات  همچنیـن  و  اینرتنـت 

گفتـه  آن  بـر  افـزون  کرده انـد.  محکـوم  را  میامنـار  در 

کنشـگران  و  سیاسـتمداران  از  شـامری  کـه  می شـود 

شـده اند. دسـتگیر  کنـون  تـا  میامنـار  در  مدنـی 

اعرتاضـات بـه کودتـای نظامـی در میامنـار به رغـم دسـتگیری ها 

همچنـان ادامـه دارد. ارتـش اقـدام بـه قطـع کامـل اینرتنـت کرده 

و  شـده اند  مسـتقر  رانگـون  خیابان هـای  در  زره پوش هـا  اسـت. 

دامـن  جهانـی  نگرانی هـای  بـه  خشـنونت آمیز  رسکـوب  احتـامل 

زده اسـت.

کشـور  ایـن  شـهرهای  از  شـامری  و  میامنـار  پایتخـت  رانگـون،   

همچنـان شـاهد اعرتاضـات گسـرتده مـردم بـه کودتـای نظامـی 

اسـت. گفتـه می شـود که ده هـا هزار نفر طـی روزهای گذشـته در 

اعـرتاض بـه دخالـت ارتـش در سیاسـت و کودتـا علیـه آنـگ سـان 

سـوچی، رهـر میامنـار بـه خیابان هـا آمده انـد.

سـطح  در  گسـرتده  نگرانی هـا  باعـث  خـر  چنـد  انتشـار  اکنـون 

جهان شـده اسـت. از یکسـو از قطع کامل اینرتنت سـخن می رود 

و از سـوی دیگـر گفتـه شـده اسـت کـه ارتـش اقـدام بـه اسـتقرار 

زره پـوش در خیابان هـای رانگـون منـوده اسـت.

ارتـش دو هفتـه پیـش علیـه دولـت میامنـار دسـت بـه کودتـا زد. 

پـس از انتشـار اخبار اعرتاضـات مردمی در شـبکه های اجتامعی، 

ارتـش اقـدام بـه قطـع کامـل اینرتنت کرده اسـت.

شـبکه خـری ان تـی وی بـا انتشـار گزارشـی از میامنـار بـه نقـل از 

یکـی از کاربـران شـبکه توییـرت نوشـته اسـت: »مـا منی دانیـم در 

سـاعات پیـش رو چـه چیـزی ممکـن اسـت اتفـاق بیافتد. بـرای ما 

کنید!« دعـا 

آملـان،  جملـه  آن  از  خارجـی  کشـورهای  از  شـامری  سـفیران 

فرانسـه، هلنـد، بریتانیـا و امریـکا روز یکشـنبه ۱۴ فـروری ارتـش 

بـه رسکـوب خشـن اعرتاضـات  تـا دسـت  را فراخواندنـد  میامنـار 

نگرانی شدید از سرکوب گسترده معترضان در میانمار

تصمیم نهایی کیلیان امباپه؛ خداحافظ مادرید؟

ضرب االجل ایران برای توقف اجرای 
پروتکل الحاقی و کاهش بازرسی های آژانس

واکنش پیکه به پیروزی بسکتبال بارسا در ال کالسیکو

واکنشامریکابهخبرکشتهشدن۱۳شهروندترکتوسطپکک

بـه گفتـه حلوصـی آکار ایـن افـراد در غـاری واقـع 

در شـامل عراق "توسـط نیروهای وابسـته به حزب 

کارگران کردسـتان کشـته شـده اند".

وزیـر دفـاع ترکیـه گفتـه اسـت کـه ۱۲ نفـر از ایـن 

افـراد از ناحیـه رس و یـک نفـر از ناحیـه شـانه مورد 

اصابـت گلولـه قـرار گرفته انـد.

تکذیـب  را  آن  ایـن خـر  بـه  واکنـش  در  پ ک ک 

جریـان  در  افـراد  ایـن  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  و 

درگیری هـای نظامـی چنـد روز گذشـته جان خود 

از دسـت داده انـد. را 

نـد پرایـس، سـخنگوی وزارت امـور خارجـه امریـکا 

تـرک  شـهروند   ۱۳ "اعـدام  خـر  بـه  واکنـش  در 

ایـاالت  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  پ ک ک"  توسـط 

متحـده در صـورت صحـت داشـن ایـن خـر بـه 

شـدیدترین شـکل ممکـن ایـن اقـدام را محکـوم 

. می کنـد

نظامـی  عملیـات  فـروری  دهـم  روز  از  ترکیـه 

 ۳۰ در  پ ک ک  رزمنـدگان  علیـه  را  جدیـدی 

کیلومـرتی جنـوب کشـور خـود و در خـاک عـراق 

آغـاز کـرده اسـت. وزیـر دفـاع ترکیـه اعـالم کـرده 

نظامـی ۴۸  عملیـات  ایـن  جریـان  در  کـه  اسـت 

رزمنـده حزب کارگران کردسـتان کشـته شـده اند. 

نقـل  بـه  رویـرتز  خرگـزاری  شـده اند.  کشـته  

اعـدام  از  ترکیـه  وزیـر دفـاع  آکار،  از حلوصـی 

۱۳ رسبـاز و مأمـور پولیـس ایـن کشـور توسـط 

رزمنـدگان پ ک ک خـر داده اسـت.

وزارت دفاع ترکیه از اعدام ۱۳ شـهروند خود توسـط حزب 

کارگـران کردسـتان در غـاری واقـع در شـامل عـراق خـر 

داده اسـت. پ ک ک ایـن خـر را تکذیـب و اعـالم کـرده 

اسـت که ایـن افراد در جریـان درگیری هـای نظامی اخیر 

نشسـت. پیکه پس از قهرمانی بارسـا توئیت کرد:» 

یـک آخـر هفته خـوب بـرای اینکه بـه یـاد بیاوریم، 

کـه هسـتیم. بله؛ ما بسـیار زنـده و رسحالیـم. زنده 

بـاد بارسـلونا.« پیکـه ایـن روزهـا در تالش اسـت تا 

خـود را بـه بازی فردا شـب بارسـا و پـی اس جی در 

دور رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان برساند. 

او از اول قـوس بـه دلیـل مصدونیـت زانو نتوانسـته 

بارسـا را همراهـی کند.

جرارد پیکه دیشـب از پیروزی بسـکتبال بارسا بر 

رئال در فینال کوپا دل ری بسیار خوشحال بود.

تیـم بسـکتبال بارسـلونا روز گذشـته توانسـت بـا 

شکسـت رئـال مادریـد در ورزشـگاه ایـن تیـم، 

قهرمـان کوپـا دل ری شـود. بارسـا پـس از چنـد 

سـال باالخـره توانسـت قهرمانـی را از چنگ رئال 

در بیـاورد و جـام شـامره 26 خـود در ایـن رقابـت 

هـا را بـه ثبـت رسـاند. به ایـن ترتیب پایـان هفته 

خوبـی بـرای بارسـا و دوسـت دارانش رقـم خورد. 

تیم فوتبال بارسـلونا نیز شـنبه توانسـته بود 1-5 

بـر آالوس پیروز شـود. در پی قهرمانی بسـکتبال 

بارسـلونا، جرارد پیکه فوتبالیسـت ارزشـمند این 

باشـگاه نیـز واکنـش نشـان داد. او تـا پیـش از 

پاندمی کرونا یکی از حارضان همیشـگی سـالن 

بسـکتبال باشگاه بارسـلونا بود و از نزدیک تالش 

بسکتبالیسـت هـای بارسـلونا را بـه نظـاره مـی 

املللـی در ارتبـاط بـا پرونـده هسـته ای ایران، 

بوریـس جانسـون، نخسـت وزیر بریتانیـا، گفته 

اسـت کـه طـی هفتـه هـای اخیـر در اولویـت 

امریـکا در  و  بریتانیـا  هـای سیاسـت خارجـی 

عرصـه هـای مختلـف از جملـه ایـران "تحـوالت 

جانسـون  آقـای  اسـت.  داده  رخ  مهمـی" 

مشـخص نکـرده که منظـور وی از این "تحوالت 

مهـم" چیسـت.

از  و  خارجـه  وزارت  معـاون  عراقچـی  عبـاس 

مذاکـره کننـدگان ارشـد امتـی ایـران هـم بـه 

وب سـایت رسـمی آیـت اللـه خامنـه ا   ی گفتـه 

اسـت "بـدون رفع تحریـم، برجام بـرای ما هیج 

اسـت  گفتـه  عراقچـی  آقـای  نـدارد".  ارزشـی 

"بـرای مـا ضامنـت اجـرای برجـام ایـن اسـت 

کـه هـر موقـع احسـاس کردیـم طـرف مقابـل 

تکالیـف و تعهـدات خـودش را انجام منی  دهد، 

مـا هـم تعهـدات خودمـان را کنـار بگذاریـم".

ایـران کـه اکنـون  بـر اسـاس مصوبـه مجلـس 

یـک قانون الزام آور اسـت، دولـت ایران موظف 

شـده اسـت اگـر تحریم هـای امریـکا در سـال 

پروتـکل  اجـرای  بـه  نشـود،  برداشـته  جـاری 

الحاقـی خامتـه دهـد.

محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه ایـران، 

پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه اجرای ایـن مصوبه 

خواسـته آیـت اللـه علی خامنـه ای رهـر ایران 

است.

کـه  اسـت  گفتـه  اخیـرا  ای  خامنـه  اللـه  آیـت 

تحریـم هـای ایـاالت متحـده ابتـدا بایـد رفـع 

آن،  آزمایـی  راسـتی  بـا  ایـران  سـپس  و  شـود 

بـاز  خـود  تعهـدات  کامـل  اجـرای  بـه  دوبـاره 

گشـت. خواهـد 

امریـکا رفـع تحریـم ایـران با هدف تشـویق این 

کشـور بـه اجـرای تعهـدات امتـی را رد کـرده و 

از ایـران خواسـته کـه اول بـه غنـی سـازی ۲۰ 

در  کـه  داده  وعـده  و  دهـد  خامتـه  درصـدی 

اجـرای  هـم  امریـکا  ایـران،  بازگشـت  صـورت 

تعهـدات خـود را از رس مـی گیـرد.

ترامـپ  دونالـد  پیـش،  سـال  سـه  بـه  نزدیـک 

رئیـس جمهـور وقـت امریـکا بـا خـروج از توافق 

هسـته ای برجـام، متامـی تحریـم هـای رفـع 

اجـرا  بـه  ایـران  علیـه  دوبـاره  را  امتـی  شـده 

گذاشـت و بـه مـرور تحریم هـای جدیدتری هم 

وضـع کـرد.

تـا  شـده  باعـث  هـا  تحریـم  گویـد  مـی  ایـران 

درآمدهـای نفتـی ایـن کشـور از ۱۰۰ میلیـارد 

دالـر قبـل از تحریم بـه کمرت از ۸ میلیـارد دالر 

برسـد.

بایـدن رئیـس جمهـور کنونـی امریـکا در  جـو 

بازگشـت  وعـده  انتخاباتـی  مبـازرات  زمـان 

بـود.  کـرده  مطـرح  را  ای  هسـته  توافـق  بـه 

مقـام هـای ایرانـی بـا اسـتقبال از ایـن وعـده 

ابـراز  انتخابـات  در  بایـدن  آقـای  پیـروزی  از 

کردنـد. مـی  خرسـندی 

حسـن روحانـی رئیـس جمهـور ایـران همزمـان 

بـا آغـاز بـه کار دولت آقـای بایدن گفتـه بود که 

بـه نظـر او دوره تحریم ها به رس رسـیده اسـت.

امـکان  اگـر  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  ایـران 

صـادرات نفـت ایـن کشـور و بازگشـت عوایـد 

مالـی آن از طریـق نظـام بانکـی بین املللـی تـا 

اوایـل حـوت فراهم نشـود سـطح بازرسـی های 

کاهـش  را  امتـی  انـرژی  املللـی  بیـن  آژانـس 

داد.  خواهـد 

امـور  وزارت  سـخنگوی  خطیـب زاده،  سـعید 

خارجـه این کشـور، درباره اجرای توافق هسـته 

ای بـا قـدرت هـای جهانـی موسـوم بـه برجـام 

گفتـه اسـت "اگـر طـرف مقابـل تعهداتـش را تا 

هفتـه اول حـوت اجـرا نکننـد، دولـت موظـف 

بـه توقـف اجـرای داوطلبانـه پروتـکل الحاقـی 

اسـت".

آژانـس  بازرسـان  بـه  الحاقـی  پروتـکل  اجـرای 

امـکان نظـارت دقیقـی بـر فعالیـت هـا و برنامه 

امتـی ایـران مـی دهـد. 

ایـران در زمـان مذاکرات امتـی پذیرفت اجرای 

ایـن پروتـکل را کـه قبـال متوقـف کـرده بود یک 

بـار دیگـر از رس بگیرد.

پیـش از ایـران مقـام هـای ایرانـی گفتـه بودنـد 

کـه ایـاالت متحـده تـا سـوم حـوت بـرای رفـع 

تحریـم هـا فرصـت دارد در این غیـر این صورت 

اجـرای پروتـکل الحاقـی در ایـن تاریـخ متوقف 

می شـود. سـخنگوی وزارت خارجـه ایران گفته 

اسـت توقـف اجـرای پروتـکل الحاقی بـه معنی 

ایـن  در  آژانـس  نظارت هـای  متامـی  پایـان 

کشـور نیسـت. ایـران مـی گویـد توقـف اجـرای 

پروتـکل الحاقـی قابـل تجدیدنظـر اسـت و در 

صورتـی که طـرف هـای دیگر توافق هسـته ای 

بـه تعهـدات خود عمـل کنند ایـران هـم دوباره 

اجـرای ایـن پروتـکل را از رس مـی گیـرد.

آقـای خطیـب زاده گفتـه اسـت"دولت کنونـی 

ایـن  قبلـی  دولـت  رویـه  بـر  همچنـان  امریـکا 

االن  کـه  چـه  "آن  و  می کنـد  حرکـت  کشـور 

اتفـاق مـی افتـد بـا قبـل از ۲۰ جنـوری فرقـی 

اسـت". نکـرده 

اروپایـی  رشکای  از  خطـاب  حـال  عیـن  در  او 

توافـق هسـته ای خواسـته اسـت تـا "بـه تنـش 

بـه اجـرای متـام تعهـدات  پایـان دهنـد و  هـا 

خـود بـاز گردنـد".

جمهـور  رئیـس  شـدن  مشـخص  بـا  همزمـان 

جدیـد امریـکا، مجلـس ایـران در یـک مصوبـه 

افزایـش  بـود طـرح  کـه مـورد اعـرتاض دولـت 

مجـدد  تولیـد  جملـه  از  اورانیـوم  غنی سـازی 

اوارنیـوم غنـی شـده بـا خلـوص ۲۰ درصـد را 

کـرد. تصویـب 

فراینـد تولید سـوخت امتی بـا غنای ۲۰ درصد 

بـا تولیـد فلـز اورانیـوم از رسگرفته شـده اسـت. 

ایـن اقـدام با مخالفـت قدرت هـای جهانی آغاز 

شـده است.

کشـورهای اروپایـی عضو توافق برجـام از ایران 

اقدامـات "بـه  ایـن  بـا توقـف  تـا  انـد  خواسـته 

دیپلامسـی فرصـت دهـد" امـا مقام هـای ایران 

مـی گوینـد کاهـش تعهدات این کشـور مطابق 

پیش بینی هـای صـورت گرفتـه در مـن توافـق 

هسـته ای اسـت. در تـازه تریـن تحـوالت بیـن 

مگر مسی کسی را مجبور به قبول قرارداد کرده بود؟

هریستو استویچکوف اسطوره بلغاری بارسلونا 

مثل همیشـه به دفاع از لیونل مسـی در قبال 

انتقادات پرداخت.

 دو هفتـه پیش روزنامـه ال موندو مبلغ قرارداد 

مسـی با بارسـلونا را فاش کرده و مشخص شد 

کـه کاپیتان بارسـا برای چهار سـال قـراردادی 

555 میلیـون یورویی با کاتاالن ها بسـته بود. 

موضوعـی که جنجال بسـیاری در بارسـلونا بر 

پا کرد.  سـوالی که پس از افشـای این قرارداد 

بـرای فوتبـال دوسـتان ایجاد شـده اسـت این 

اسـت که: 

آیا مسی اینقدر می ارزد؟

مسـی متهم به این شـده اسـت که مسبب اصلی 

وضعیت بد اقتصادی کنونی بارسلوناسـت.

هریسـتو اسـتویچکوف سـتاره سـابق بارسـلونا در 

دفـاع از لیونـل مسـی گفـت:

» انتقـادات از مسـی را درک منـی کنـم. مگـر او 

کسـی را مجبـور کـرده بـود کـه خواسـته هایش را 

قبـول کند؟ 

باشـگاه بـا بررسـی همه جوانـب درخواسـت های 

او را قبـول کـرد و قـرارداد به امضا رسـید. حاال هم 

معتقـدم رئیـس بعـدی باید بـا مسـی وارد مذاکره 

شـده و یـک قـرارداد معقـول را مقابـل او بگـذارد 

کـه بـه سـود دو طرف باشـد. مسـی باید در بارسـا 

مباند.«

رونالد کومان: 

» مـا باهـم در بارسـلونا بـازی مـی کردیم و نسـبت 

بـه او شـناخت کافـی دارم. رونالد مـورد اطمینان 

مـن اسـت و معتقـدم خـوب هـم کار کرده اسـت. 

اینکه مربی بارسـا فوتبالیسـت خود باشـگاه بوده 

باشـد، فاکتـور خیلی مهمی اسـت. 

او فضـای بارسـلونا را به خوبی می شناسـد و باید 

بـه کارش ادامـه دهد. بازیکنان جوان باید سـعی 

کننـد از او یاد بگیرند.«

آلبا: همان بهتر که نیمار و دی ماریا نیستند

پرواز PSG به بارسلونا با وراتی 
به جای نیمار و دی ماریا

فهرسـت بازیکنان این تیم را اعالم کرده است. هامنطور که 

از پیش هم مشـخص بود در این فهرسـت اثری از نام نیامر 

و آنخـل دی ماریـا وجـود ندارد چرا که ایـن دو در هفته های 

اخیـر مصدوم شـده انـد. خوان برنـات، داگبـا و پمبله دیگر 

بازیکنان پاری سـن ژرمن هسـتند که بـه دلیل مصدومیت 

در ایـن بازی غایـب خواهند بود.

مائوریسـیو پوچتینـو، رسمربـی پاری سـن ژرمن، لیسـت 

بازیکنان این تیم را برای بازی روز سه شنبه برابر بارسلونا 

اعالم کرده است. رسمربی PSG پیشاپیش بازی رفت این 

تیم برابر بارسلونا در چارچوب دور شانزدهم چمپیونزلیگ، 

جوردی آلبا از غیبت نیامر و آنخل دی ماریا در بازی فردا شـب خوشـحال اسـت و شـانس صعود را 

50-50 می داند. بارسـلونا و پی اس جی فردا شـب در نوکمپ بازی بزرگ یک هشـتم نهایی لیگ 

قهرمانـان را انجـام خواهنـد داد. بازی برگشـت دو تیم نیز سـه هفته بعد در پاریـس خواهد بود. پی 

اس جـی نیـامر و دی ماریـا را در اختیـار نـدارد و بارسـا که این روزها تبدیل به تیمی متفاوت شـده، 

شـانس بیشـرتی برای کسـب پیروزی در بازی رفت دارد.

آلبا مدافع چپ بارسـا در نشسـت خری این بازی گفت:» حس خوبی داریم و تیم از لحاظ ذهنی 

آمـاده اسـت. در دور حذفـی معتقـدم هیـچ تیمـی شـانس باالتـری بـرای صعود نـدارد. قطعـا بازی 

سـختی خواهـد بـود و باید با مترکـز و جدیت بـاال در میدان حارض شـد.«

در هفته های اخیر اظهارنظرهای زیادی از رسان و نیز بازیکنان پی اس جی در مورد لیونل مسـی 

مطـرح شـده اسـت. در بارسـا معتقدند ایـن یک نوع بی احرتامی اسـت. آلبـا در ایـن رابطه گفت:» 

هـر کسـی عقیـده خـودش را دارد ولی معتقـدم باید احرتام هـا را حفظ کرد. فـردا در زمین خواهیم 

دیـد چـه تیمـی برتـر اسـت.« وضعیـت مصدومیـت جـرارد پیکـه:» او یکی از سـتون های تیم اسـت 

و یـک بازیکـن بسـیار مهـم. سـال هاسـت برای بارسـا بـازی مـی کنـد و در رختکن تیم هـم فضای 

مثبتـی ایجـاد مـی کند. تصمیم برای بـازی کردن او بر عهده مربی اسـت و البته ما مدافعان خوبی 

دیگری هم داریم.«  مسـی-پی اس جی:» حتی اگر از تصمیمش برای آینده خر داشـتم هم اینجا 

منـی گفتـم. او 100 درصـد خـودش را وقـف بارسـا کـرده اسـت و امیدوارم امسـال با او جـام بریم. 

مسـی در پایـان فصل تصمیـم می گیرد مباند یـا برود.

هر چیزی که در مورد او گفته شـود، نظر شـخصی اسـت. ما توجهی به شـایعات نداریم و می دانیم 

که حرف آخر را خودش خواهد زد. مسـی همه چیز را به دقت بررسـی می کند و تصمیمی به سـود 

خـودش خواهـد گرفـت. حضور مسـی در زمین به نفع من و همه بازیکنان اسـت. او باعث پیرشفت 

و بهـرت شـدن تیـم مـی شـود. با مسـی قدرمتندتر هسـتیم و ایـن را همه می داننـد. امیدوارم سـال 

هـای زیـادی در بارسـا مباند ولی گفتـم که باید دید خودش چه تصمیمـی می گیرد.«

قـراردادش را متدیـد نکنـد، از جنـوری 2022 مـی توانـد بـا رئال یا 

تیـم هـای دیگر مدنظرش وارد مذاکره شـود. شـایعاتی نیز شـنبده 

شـده انـد مبنـی بـر اینکـه او قـراردادش را با افـزودن بنـد انتقال به 

رئـال متدید خواهـد کرد.

عجلـه بـرای متدید با او اقـدام کنند.

هرچنـد امباپـه تاکیـد دارد که با رئال و هیچ باشـگاهی وارد 

مذاکره نشـده یا نخواهد شـد ولی در مورد متدید قراردادش 

بحثی را مطرح نکرده اسـت. سـتاره فرانسـوی اگر در نهایت 

کیلیـان امباپه تابسـتان پیش رو بـه رئال منـی رود و در پی اس جی خواهد 

ماند. هیچکس تردیدی ندارد که کیلیان امباپه در صدر فهرسـت بازیکنان 

مـورد عالقـه رئـال قـرار دارد ولی باشـگاه مادریدی تاکنون هیـچ مذاکره ای 

با او نداشـته و دسـت به چنین کاری بدون اطالع باشـگاه پاری سـن ژرمن 

هـم نخواهـد زد.  در اسـپانیا معتقدنـد رئـال کـه تابسـتان 2017 چیـزی تا 

جـذب این سـتاره فرانسـوی فاصلـه نداشـت، این بار شـانس جـذب او را از 

دسـت نخواهـد داد امـا کانال پالس فرانسـه هفتـه پیش گـزارش داد که به 

دلیـل رضر اقتصـادی فـراوان رئـال در دوران کرونـا و محدودیـت های مالی 

این باشـگاه، اکنون باشـگاه لیورپول شانس اول جذب امباپه محسوب می 

شـود چـرا که قرمزهای آنفیلد نیمی از مشـکالت مالـی رئال را هـم ندارند و 

تابسـتان پیـش رو مـی توانند مبلغ مـورد تقاضای پی اس جی بـرای امباپه 

را پرداخـت کننـد. در اسـپانیا امـا رئـال همچنـان گزینـه نخسـت امباپه در 

صـورت جدایـی از پـی اس جـی اسـت و او که از کودکی بـه رئال عالقه مند 

بـوده، پـی اس جـی را تنهـا به مقصـد مادرید تـرک خواهد کرد.

یـک سـال و نیـم از قـرارداد امباپه باقیامنده و در هفته هـای اخیر رسان پی 

اس جـی از نزدیـک بـودن توافق بـا امباپه برای متدید حـرف زده اند.

امـروز نرشیـه دریایـو اسـپورت ادعا کرد که کیلیـان امباپه بـه رسان پی اس 

جـی اطالع داده اسـت کـه تا پایان قراردادش در این باشـگاه خواهد ماند و 

کسـی را برای جدایی تحت فشـار منی گذارد. امباپه اطمینان داده اسـت 

کـه بـه قـراردادش پایبند می ماند و تابسـتان پیش رو تحـت هیچ رشایطی 

پاریـس را تـرک نخواهـد کـرد. این خر خوبـی برای پی اس جی محسـوب 

مـی شـود و بـه نوعـی خیال مدیـران باشـگاه را راحـت خواهد کرد تـا بدون 
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 اداره ملـی حفاظت محیط زیسـت می گوید 

کـه فعالیـت نزدیـک بـه ۶ هـزار منبـع آلوده 

مـورد   ۱۳۹۹ مالـی  سـال  در  کابـل  شـهر  هـوای  کننـده 

نظـارت قـرار گرفـت کـه بـا بیـش از یـک هـزار مرکـز الـوده 

کننـده هـوا برخـورد شـد.

شـاه زمـان میونـدی، رییـس عمومـی اداره ملـی حفاظـت 

نشسـت  در  دلـو   27 دوشـنبه  روز  زیسـت  محیـط 

بـه ملـت« گفـت کـه فعالیـت ۵۹۴۶  »حسـابدهی دولـت 

منبـع آلـوده کننده هوا در ۲۲ ناحیه شـهر کابل که شـامل 

نانوایی هـا،  بلندمنزل هـا، شـهرک ها، فابریـکات صنعتـی، 

داش هـای نان پـزی، قنادی هـا، کلینیک هـا، شـفاخانه ها، 

و  سـقابه  حـام،  عروسـی،  سـالون های  رسـتورانت ها، 

گرفـت. قـرار  بررسـی  مـورد  می شـد،  آببـازی  حوض هـای 

تفتیـش  و  نظـارت  نتیجـه  در  کـه  افـزود  میونـدی  آقـای 

فعالیت هـای  و  صنـف   ۴۸۰۸ هـوا  کننـده  آلـوده  منابـع 

کردنـد،  اصـاح  را  مـواد سوختی شـان  مختلـف، سیسـتم 

فعالیـت ۵۷۰ اصنـاف تحـت پیگیـرد قـرار دارد و فعالیـت 

۵۶۷ صنـف مختلـف بـه دلیـل عـدم تطبیـق تعهـد اصـاح 

شـدند. مسـدود  سـوختی،  مـواد  سیسـتم های 

او عـاوه کـرد کـه ۸۷۳۰ منبـع آلـوده کننـده هـوا در ۳۳ 

والیـت کشـور در سـال مالـی۱۳۹۹ نیـز مـورد نظـارت قرار 

اسـت. گرفته 

بـه گفتـه میونـدی، سـاحات حفاظـت شـده جزیـره درقـد 

در والیـت تخـار، بـه حیـث ذخیرگاه حیـات وحـش؛ بامیان 

 داود سـلطانزوی، شـهردار کابل می گوید که 

کیلومـر  در سـال 1399 خورشـیدی 100 

رسک فرعـی و عمومـی در شـهر کابل سـاخته شـده اسـت.

نشسـت  در  دلـو   27 دوشـنبه  روز  سـلطانزوی  آقـای 

»حسابرسـی دولـت بـه ملـت« گفـت کـه شـهرداری کابـل 

قسـمت  در  تـا  اسـت  متعهـد  و  شـده  مسـئول  نهـاد  یـک 

توسـعه پایدار شـهر، ارائه خدمات معیاری و حل مشـکات 

باشـندگان  کابـل اقدامـات الزم و بـه موقـع را عملـی کنـد.

بخش هـای  در  زیـادی  دسـتاوردهای  از  کابـل  شـهردار 

پان گـذاری و توسـعه شـهری، احـداث زیربناهـا و بهبـود 

 ریاسـت زراعـت آبیـاری و مالـداری والیـت 

دایکنـدی کارزاری را بـه منظـور مبـارزه بـا 

آفـات نباتـی آغـاز کـرده اسـت.

دلـو  دوشـنبه 27  روز  مالـداری  و  آبیـاری  زارعـت  وزارت 

ایـن کارزار زمسـتانی  بـا نـر خربنامـه  ای گفتـه اسـت، 

دهقانـان  بـرای  آموزشـی  برنامه هـای  راه انـدازی  شـامل 

و باغـداران دربـاره ی چگونگـی اسـتفاده از الیـم سـلفر، 

و  بوردیوپنـت«  میکسـچر،  »بوردیـو  زمسـتانی،  روغـن 

»بوردیـو پسـت« می شـود. بـه نقـل از خربنامـه، ریاسـت 

انـدازی  راه  از  هـدف  کـه  می گویـد:  دایکنـدی  زراعـت 

ایـن کارزار مبـارزه بـا آفـات نباتـی ترویج اسـتفاده از مواد 

می باشـد. زمسـتانی  دوای  طرزتهیـه  و  غیرکیمیـاوی 

شهرسـتان  ولسـوالی  و  مرکـز  از  آموزشـی  کارزار  ایـن 

آغـاز شـده و قـرار اسـت در سـایر ولسـوالی های والیـت 

شـود. ترویـج  نیـز  دایکنـدی 

همچنیـن ایـن وزارعـت در خربنامـه ای جداگانـه نوشـته 

اسـت کـه در قندهـار کارزار غـرس نهال از سـوی ریاسـت 

زراعـت، آبیـاری و مالـداری آغـاز شـده اسـت.

از  قندهـار  والـی  خـان زاده  روح اللـه  مراسـم  ایـن  در 

شـهروندان ایـن والیـت خواسـت در ایـن کارزار اشـراک 

اللـه صیـدی مدیـر  کننـد. در همیـن حـال سـیدحفیظ  

زراعـت قندهـار نیـز بیـان کرد که غـرس نهال در مـاه دلو 

آغـاز شـده و تـا پایـان مـاه حـوت ادامـه دارد.

آقـای صیـدی همچنـان افـزود کـه در جریـان ایـن کارزار 

120هزار درخت در نقاط مختلف شـهر از سـوی ریاسـت 

زراعـت قندهـار غرس می شـود.

همچنـان در 300جریـب بـاغ در هفـت ولسـوالی قندهار 

ایجـاد می شـود.

 مسـئوالن بنـد پاشـدان هرات مـی گويند کـه جنگجویان 

گـروه طالبـان، 11 انجنیـر و کارکنان ايـن بند را اختطاف 

منـوده اند.

محمـد عـارف اچکزی مسـئول پـروژه بند پاشـدان هرات، 

دیـروز گفـت کـه افـراد اختطـاف شـده، شـامل انجنیـران 

و کارگـران مـى باشـند کـه روز گذشـته از قسـمت کانـال 

بنـد، توسـط طالبـان ربـوده شـده اند.

وی افـزود کـه تـا کنـون از ایـن افـراد، هیـچ خـربی در 

دسـت نیسـت . بنـا بـه گفتـۀ وی، قبـل ازايـن نيـز بارهـا 

آنـان از سـوی طالبان تهدید شـده انـد . او گفت: “همین 

انجنیـران،  شـامل  کـه  بودنـد  کاری  تیـم  یـک  نفـر   ۱۱

لیـدرکار، شـاول کار و کاریگـر هسـتند.”

از سـوى ديگـر، والـی هـرات نیز اختطـاف ایـن کارمندان 

هـا  آن  رهایـی  بـرای  تـاش  کـه  گفـت  و  تايیـد منـود  را 

جریـان دارد . طالبـان نیـز ربـوده شـدن ۱۱ کارمنـد بنـد 

پاشـدان را تاییـد میکننـد و گفتـه انـد کـه کار آنان خاف 

اصـول امـارت اسـامی بوده اسـت و تا چنـد روز دیگر آزاد 

خواهنـد شـد. قابل ذکر اسـت که بند پاشـدان، بـا هزینۀ 

بیشـر از ۱۱۷ ميلیـون دالـر، بـر روی دریـای هریـرود در 

ولسـوالی کرخ سـاخته میشـود، کـه ظرفیت ذخیـره چهل 

و پنـج میلیـون مرمکعـب آب، تولیـد دو میـگاوات بـرق و 

آبیـاری سـیزده هـزار هکتـار زمیـن زراعتـی را دارد.

کارزار مبارزه با آفات نباتی در 
دایکندی آغاز شد

جنگجویان طالبان ١١ تن از 
انجنيران و کارکنان بند پاشدان 

هرات را با خود بردند

بـا ارزش طبیعـی؛  بـه حیـث منظـره  پاتـو، 

دره شـاه فـوالدی، بـه حیـث منظـره طبیعی؛ 

جنـگات امـام صاحـب، بـه حیـث ذخیـرگاه 

حیـات وحـش؛ جنـگات نورسـتان، به حیث 

پـارک ملی؛ آب های ایسـتاده دشـت ناور، به 

حیـث زیسـتگاه پرنـدگان مهاجـر آبـی و بنـد 

دهلـه، ولسـوالی شـاه ولـی کـوت، بـه عنوان 

سـاحات دارای ارزش هـای ایکولوژیکـی بـه 

هـدف حفاظـت تنـوع حیـات معرفی و رسـاٌ 

اعان شـده اسـت.

در همیـن حـال، عـزت اللـه صدیقـی، معین 

تخنیکـی اداره ملی حفاظت محیط زیسـت، 

 HCFC کاهـش ۳۵ درصـدی واردات گازات

تعرفـوی ملـی  ایجـاد کودهـای  و  در کشـور 

HS Codes National بـرای گازات HFC و 

گازات ترکیبـی آن را جهـت تسـهیل پروسـه 

تعیین میزان مرصف سـاالنه گازات HFC در 

کشـور، از پـروژه های تطبیق شـده در بخش 

تحفـظ الیـه اوزون عنـوان کرد.

او گفت، رهــا ســازی ۶۰ بال از پرندگـــان وحشی کمیاب 

بـه مناطـق طبیعـی، تهیـه و ترتیـب طـرح ملی نهال شـانی 

بـه کمیـت دو میلیـون اصلـه نهـال و تعییـن بیسـتم حـوت 

منحیـث روز ملـی نهال شـانی دررسارسکشـور، رسوی های 

خزانـی و بهـاری پرنـدگان آبی، ماهیان، نباتـات، وحیوانات 

ترانسـپورت شـهری، ارائـه خدمات شـهری، مدیریت بحران 

ویـروس کرونـا، اصاحـات و حکومـت داری خـوب سـخن 

. گفت

بخش دیگر برنامه های شـهرداری کابل در سـال ۱۳۹۹ به 

تنظیم ترانسـپورت شـهری اختصاص داشـته که به گفته ی 

آقـای سـلطان زوی در ایـن بخـش نیـز دسـت آوردهای مهـم 

و قابـل ماحظـه داشـته اسـت و مهمریـن  آن هـا؛ رسوی 

و دیزایـن بیشـر از ۳۰۹ کیلـو مـر رسک هـای اساسـی، 

ریـزی،  کانکریـت  و  اسـفالت  جهـت  کوچه هـا  و  فرعـی 

احـداث ۹۳ کیلومـر رسک هـا وکوچه هـا در نواحی مختلف 

پسـتاندار داخـل و اطـراف بنـد دالـه والیـت قندهـار وآغـاز 

رونـد تجدید سـراتیژی ملی تنـوع حیـات، از فعالیت های 

اداره ملـی حفاظـت محیـط زیسـت در زمینـه حفاظـت از 

برنامـه، محمـد یوسـف  ایـن  تنـوع حیـات مـی باشـد. در 

حمیدیـان، معیـن مالـی واداری ایـن اداره گفـت کـه اداره 

شـهر کابـل بـا عرض هـای هفـت الی ۶۰ مـر، تکمیـل کار 

سـاختانی سـه پـل بـزرگ موتـر رو شـامل؛ پـل مکرویـان، 

در  ترافیکـی  عایـم   ۶۰۰ نصـب  پاچـا.  پـل  و  شـینه  پـل 

انـدازی بیشـر از ۳۸ کیلومـر  سـطح شـهر کابـل، خـط 

رسک هـای شـهری بـا معیـارات بین املللـی، ترمیـم، حفظ 

رسک هـای  مربـع  مـر  هـزار   ۳۰۰ از  بیشـر  مراقبـت  و 

از  مختلـف  نواحـی  در  چهاراهـی  بهسـازی۱۰  شـهری، 

قبیـل چهاراهی هـای عبدالحـق، بت خـاک، تهیـه مسـکن، 

دهمزنـگ و  تهیـه نقشـه نقـاط آسـیب پدیـر شـهر کابـل از 

نظـر حادثـات ترافیکـی می  شـود.

امـا بعـد از او، عـزت اللـه صدیقـی معیـن 

بـه  دیرتـر  زیسـت،  محیـط  اداره  فنـی 

و  راه بنـدی  از  و  رسـید  خـربی  نشسـت 

کابـل  شـهرداری  ضعیـف  کارکردهـای 

کـرد. انتقـاد 

آقـای صدیقـی بـا انتقـاد از راه بندی شـهر 

کابـل گفـت کـه در شـهر کابـل »حتی یک 

بـر  عـاوه  ایـن  نداریـم«  ملی بـس  مسـیر 

اینکـه مشـکل در راه بندی ایجـاد می کند، 

هـوا را نیـز الـوده می کنـد.

امـا بـا وجـود ایـن انتقـاد و انتقـاد دیگـر 

شـهروندان کشور، شـهردار کابل می گوید 

توسـعه  و  پان گـذاری  بخـش  در  کـه 

شـهری، شـهرداری کابـل در سـال ۱۳۹۹ 

مهـم  برنامه هـای  سلسـله  یـک  توانسـته، 

را جهـت توسـعه پایـدار شـهر کابـل روی 

دسـت گیرد که بهسـازی سـاحات شهری، 

معیاری سـازی شـهرک ها و سـاختان ها، 

زیبـا سـازی و انکشـاف دهلیزهای شـهری 

 ۱۳۹۹ مالـی  سـال  در  زیسـت  محیـط  حفاظـت  ملـی 

توانسـته اسـت بیـش از ۹۶ درصـد بودجـه عـادی و بیشـر 

از ۹۷ درصـد بودجـه انکشـافی اش را بـه مـرصف برسـاند 

وهمچنـان هفـت درصـد بیشـر از هـدف تعییـن شـده در 

سـال مالـی ۱۳۹۹، عوایـد جمـع آوری منایـد.

و کنـرل سـاختان ها و صـدور مجـوز سـاختان را شـامل 

می شـود و بـا تکمیـل کلـی یـا قسـمی پروژه هـا شـهرداری 

کابـل دسـت آوردهای مهـم در ایـن بخـش داشـت.

آقـای سـلطان زوی همچنیـن ترصیح کرد کـه در بخش حل 

مشـکات و معضات اسـتماکی، جهت تطبیـق پروژه های 

انکشـافی کـه از سـال های قبـل حـل نشـده بـود، اقدامات 

الزم صـورت گرفته اسـت.

میثـاق  برنامـه  تطبیـق  بخـش  در  کـه  گفـت  همچنـان  او 

امنیتـی در شـهر کابـل و بـه منظـور تأمیـن آرامـش روانی و 

فزیکی شـهروندان و رسیدگی به مشـکات مردم شهرداری 

کابـل طـی سـال مالـی ۱۳۹۹ دسـت آوردها بسـیار خـوب 

داشـت کـه می تـوان از؛ تخریـب و برداشـن ۸۳۳۳ غرفـه 

از  عامـه  ملکیت هـای  و  سـبز  سـاحات  در  قانونـی  غیـر 

نقـاط مختلـف شـهر کابـل، بازگشـایی ۱۰۰ کیلومر رسک 

عمومـی و کوچـه بـروی ترافیـک و شـهروندان، پاک سـازی 

و آزاد سـازی ۲۷۶ کیلومـر پیـاده رو از موجودیـت موانـع، 

و  دستفروشـان  مختلـف  صنـف   ۹ بـرای  دیزایـن  ترتیـب 

تطبیـق آن در سـه ناحیـه مزدحـم شـهر کابل بـا جابه جایی 

۴۶۴ غرفـه بـه شـکل آزمایشـی، تنظیـم ۸۲۸۶ کراچـی در 

برآمدگـی  جاهـای مناسـب، تخریـب۱۲۳۲۵ مـورد پیـش 

رسک هـای  در  غیـره  و  قصابی هـا  خبازی هـا،  دکاکیـن، 

اصلـی و فرعـی، شناسـایی ۱۶۴ سـاختان بـدون مجوز و 

۱۶۴سـاختان غیرمعیـاری، تخریـب کلی یا قسـمی ۱۲۴ 

سـاختان متخلـف در سـطح شـهر، آزادسـازی حـدود ۵۵ 

هـزار مرمربـع زمیـن سـفید، ۱۷۳ هـزار مـر مربـع گلدان 

و سـاحه سـبز، ۱۸ هـزار مـر مربـع پارکینـگ و ده هـا مورد 

دیگـر از غصـب که به شـکل مجموعی یـک میلیون و ۵۰۰ 

هـزار مـر مربع را بـه ارزش مجموعی حدود هشـت میلیارد 

افغانـی احتـوا می کنـد، یـاد کـرد.

اداره محيط زیست: با بيش از یکهزار مرکز آلوده کننده هوا برخورد شد

شهردار کابل: در سال 99 خورشيدی ١00 کيلومتر سرک عمومی و فرعی ساخته شده است


