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 در جریـان اعرتاضات جلیقه زردها در شـهر نانت فرانسـه بـار دیگر بین نیروهای پولیس 

و معرتضـان درگیری هایـی روی داد. از هم دلـی و همراهـی مردم فرانسـه با جلیقه زردها 

پس از گذشـت ۴۴ هفته کاسـته شده است.

ناآرامی هـا و اعرتاضـات غـروب شـنبه ۲۳ سـنبله )۱۴ سـپتمرب( در شـهر نانـت حکایـت 

از خشـونتی گسـرتده داشـت. شـار محـدودی از کسـانی کـه در اعرتاضات شـهر نانت 

رشکـت کـرده بودنـد، جلیقه زرد بر تن داشـتند و این نشـان از کاهش همبسـتگی مردم 

بـا معرتضـان دارد. بر اسـاس اطالعاتی که پولیس فرانسـه در اختیار رسـانه ها قرار داده 

اسـت، معرتضـان از درون قطـار اقـدام بـه پرتاب سـنگ کردند، به فروشـگاه ها ...
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 اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه بار دیگر به خشونت کشیده شد

 چشم انداز توسعه پایدار در 
 اقتصاد افغانستان

33

 انتخابات یگانه راه شکست 
دشمنان و حفظ نظام

 انتخابات یگانه راه بیرون رفت از بحران شکسـت 

صلـح ، مقاومت در برابر تشـدید حمالت دشـمن برای 

تحـت فشـار قـراردادن دولـت، بهرتیـن پاسـخ بـه انزوا 

کشـاندن رقبـای سیاسـی کـه تـوان حضـور و رقابـت 

مثبـت و قانومننـد را درعرصـه رقابت انتخاباتـی ندارند 

ولـی می کوشـند مـردم و افکارعامـه را در ...

 در قسـمت قبـل بـه 4 مـورد از ارکان توسـعه پایـدار بـا توجـه بـه 

اقتصـاد افغانسـتان اشـاره شـد. در ادامـه چنـد مـورد دیگـر نیـز مـورد 

بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.

 5- بهبود ساختار حکومتي 

بهبود سـاختار حکومتي يکي از اسـتراتژي هاي مهم مکتب توسعه 

ي پايـدار اسـت .علـت ايـن نگرانـي نيز کامال مشـخص اسـت . هرسـاله 

بودجـه ي هنگفتـي معـادل ميلياردها دالر بـراي کمک به...

تعداد نمایندگان اسکار بین المللی 
به ۵۰ فلم  رسید 
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امنیت و شفافیت دو اصل 
ضروری در انتخابات

2سرمقاله 

  

 ریاسـت برشـنا اعـالم کرد کـه در نتیجه منهدم شـدن چهار 

ازبکسـتان  از  وارداتـی  بـرق  کشـور،  شـال  در  بـرق  پایـه 

و تاجیکسـتان بـه کابـل و یـازده والیـت دیگـر قطـع شـده 

انفجـار  و  جنـگ  ادامـه  نتیجـه  "در  پایه هـا  ایـن  اسـت. 

شـده اند. منهـدم  ماین هـا" 

بـرق  پایـه  یـک  کـه  گفتـه  اعالمیـه ای  در  برشـنا  ریاسـت 

روز یکشـنبه )24  افغانسـتان  بـه  تاجیکسـتان  از  وارداتـی 

سـنبله( در منطقـه عسـقالن والیـت قنـدوز در شـال رشق 

بـه سـمت شـهر  کشـور و در فاصلـه ۶۸ و ۷۵ کیلومـرتی 

پلخمـری مرکـز والیـت بغـالن تخریـب شـده اسـت. 

ایـن ریاسـت افـزوده کـه دو پایـه بـرق وارداتـی ازبکسـتان 

هـم دیـروز در منطقـه حسـن تال والیـت بغالن منهدم شـده 

و روز شـنبه نیـز یـک پایه دیگـر در دندشـهاب الدین والیت 

بغـالن "در نتیجـه ادامـه جنـگ" تخریـب شـده بود.

وحیداللـه توحیـدی، سـخنگوی برشـنا بـه بی بی سـی گفته 

کـه از ایـن دو خـط انتقـال بـرق هـر کـدام ۳۰۰ میـگاوات 

بـرق وارد افغانسـتان می شـد کـه اکنـون کامـال قطـع شـده 

است.

او افـزوده کـه از ایـن بـرق وارداتـی ۴۰۰ میگاوات در شـهر 

کابـل مـرف و بقیـه بـه ۱۱ والیـت دیگـر توزیع می شـد.

بـا قطـع شـدن بـرق وارداتـی اکنـون نیروگاه هـای داخلـی 

فقـط قـادر بـه تامیـن ۷۷ میـگاوات بـرق بـرای شـهر کابـل 

هسـتند و ایـن بـه معنـی قطـع بـرق در بیشـرت قسـمت های 

است. شـهر 

برشـنا گفتـه اسـت کـه تیم هـای تخنیکـی این رشکـت برای 

وصـل کـردن بـرق وارداتـی آمادگـی کامـل دارند و "بـا بهرت 

شـدن وضعیـت امنیتـی" در محـل بـه آنجـا اعـزام خواهنـد 

. شد

و  اسـت:"برق  نوشـته  اعالمیـه اش  در  برشـنا  ریاسـت 

بـه  رسـاندن  زیـان  اسـت.  ملـی  رسمایـه  بـرق  تاسیسـات 

ملـی  منافـع  بـه  رسـاندن  زیـان  املنفعـه  عـام  تاسیسـات 

ماسـت." هـر هموطـن  وظیفـه  آن  نگهـداری  بنـاًء  ماسـت 

و  اسـت  وابسـته  وارداتـی  بـرق  بـه  شـدت  بـه  افغانسـتان 

تاجیکسـتان،  کشـورهای  از  افغانسـتان  بـرق  درصـد   ۷۷

می شـود. وارد  ایـران  و  ترکمنسـتان  ازبکسـتان، 

میـزان بـرق تولیـد شـده در داخـل نیـز حـدود ۱۹ درصد از 

نیازمنـدی کشـور را تامیـن می کنـد. چهـار درصـد از تولیـد 

داخلـی از طریـق نیـروگاه حرارتـی و انـرژی تجدیدپذیـر و 

بقیـه نیـز در نیروگاه هـای آبـی تولیـد می شـود.

در گذشـته بـرق شـهر کابـل معمـوال تنها در فصـل رسما، با 

مشـکل سـهمیه بنـدی رو بـه رو می شـد ولـی درسـال های 

بیشـرت  داخلـی  تولیـد  میـزان  کـه  بهـار  فصـل  در  اخیـر 

دسرتسـی  خـود  نیـاز  مـورد  بـرق  بـه  نیزمـردم  می شـود، 

ندارنـد.

ناامنـی، کاهـش آب در بندهـای تولید برق، رشـد شـهرها و 

کاهـش بارندگـی در سـال های اخیر باعث شـده کـه تامین 

بـرق بـه چالـش جدی بـرای حکومت بدل شـود.

عـالوه بـر اینهـا، شورشـیان مخالـف دولـت نیـز هـر از چنـد 

گاهـی بـا صدمه زدن بـه پایه هـای انتقال برق، سـبب قطع 

بـرق در والیت هـای مختلـف می شـوند.

اکنـون عـالوه بـر انفجـار پایه هـای بـرق وارداتی در شـال، 

بـرق  پایه  هـای  نیـز  جنـوب  در  وردک  میـدان  والیـت  در 

در چنـد منطقـه تخریـب شـده اسـت. چنـد روز قبـل بـرق 

وارداتـی بـه والیـت بادغیـس و هـرات در غرب کشـور نیز به 

دلیـل انفجـار پایه هـا، قطـع شـد.

 برق وارداتی کابل و یازده والیت دیگر 
در نتیجه درگیری ها قطع شد

 د مـي اردو چارواکـي وايي، د ننګرهار اچني ولسـوالۍ 

کـې يـې د داعـش ضـد عملياتـو پرمهـال شـل کي لـه 

دغـې ډلـې پاک کـړي او ال هـم عمليـات روان دي.

دوی وايـي، نيـول شـويو سـيمو کـې د ولـي پاڅونوالو 

يـې خپلـه  او مسـووليت  پرځـای کـوي  پوسـتې ځـای 

تـه سـپاري؛ خـو پاڅونـوال غوښـتنه  د سـيمې خلکـو 

ځکـه  يش؛  سـمبال  وسـلو  درنـو  پـه  بايـد  چـې  کـوي 

سـيمې غرنـۍ دي او لـه وسـله والـو رسه پـه کـې مقابله 

ده. سـتونزمنه 

اچـني ولسـوالۍ کـې داعـش ضـد عمليات د مـي اردو 

پـه مـرۍ د روانې مياشـتې پـه ۲۰مه د ګـډو ځواکونو 

لـه لـوري پيـل شـوي چـې ولـي پاڅونـوال يـې هـم 

مالتـړي دي. 

پـه ختيـځ کـې د سـيالب قـول اردو د څلورمـې پلـې لوا 

درسـتيزوال ډګـروال قنداغا سـاپي چې د دغـو عملياتو 

قومانـده پـه غـاړه لـري، د وږي پـه ۲۴مـه يـې پـژواک 

خـربي اژانـس ته وويل چـې د عملياتو پرمهال يې شـل 

کي لـه وسـله والـو پاک کـړي دي.

د  دوی  د  کـې  مـوده  دغـه  پـه  عملياتـو  د  وايـي،  دی 

راپورونـو پـر بنسـټ پنځلس وسـله وال د دوی د بريدونو 

پـه نتيجـه کـې وژل شـوي او ۷ نـور ټپيـان دي؛ خـو د 

توپچـي بريدونـو پـه نتيجـه کـې چـې لـرې سـاحې پـه 

نښـه شـوي، کـره شـمېره يـې نشـته چـې څومـره مـرګ 

ژوبلـه بـه يـې اړولـې وي.

هغـه وويـل، نيـول شـوې سـيمې ولـي پاڅونوالـو تـه 

سـپارل کېـږي چـې پوسـتې يـې تـر کار النـدې دي او 

همـدوی بـه يـې بېرتـه سـاتنه کـوي.

خـو ولـي پاڅونـوال غوښـتنه کـوي چـې دوی دې پـه 

درنو وسـلو سـمبال يش؛ ځکه په دغو غرنيو سـيمو کې 

لـه وسـله والـو رسه پـه ټوپـک او پيـکا مقابلـه سـتونزمنه 

ده.

د بانـدر سـيمې يـو اوسـېدونکی او ولـي پاڅونـوال له 

پـژواک رسه خـربو کـې غوښـتنه کـوي چـې ورتـه درنـې 

وسـلې دې ورکـړل يش.

کـې  ولسـوالۍ  کـوټ  بټـي  وليـدل  ))مـوږ  وايـي:  دی 

پاڅونوالـو بانـدې وسـله والـو بريد وکـړ، نـه وررسه درنې 

يـو  ورغلـل،  تـه  يـې ځواکونـه مالتـړ  نـه  او  وسـلې وې 

شـمېر پاڅونوال ووژل شـول او پوسـتې سـقوط شـوې؛ 

نـو کـه مـوږ هم سـم تجهيز نه شـو، له هاغې سـتونزې 

رسه بـه مخامـخ شـو.((

د حبيـب اللـه پـه نوم يو بـل پاڅونوال هم ورته غوښـتنه 

لـري او زياتـوي، لـه وسـله والـو رسه پـه تـش الس هم د 

مقابلـې کولـو تـوان لـري؛ خـو اوس جګـړه په وسـله ده، 

نه پـه غوسـه باندې.

کورونـو،  ورانـو  خپلـو  د  بيـا  اوسـېدونکي  سـيمې  د 

ښـوونځيو، سـړکونو، روغتيايـي مرکزونـو او جوماتونـو د 

کـوي. غوښـتنه  بيارغونـې 

قومـي مـر حاجـي دسـتخط اللـه وايـي، لـه عملياتـو 

ډېـر خـوښ دي؛ خـو د خلکو د مېشـته کېدو لپـاره بايد 

عامـه ځايونـه بېرته ورغـول يش.

سـړکونه،  شـوي،  تخريـب  مـو  ))کورونـه  زياتـوي:  دی 

ښـوونځي، کلينيکونـه، پلچکونه، پلونـه، جوماتونه بېرته 

ترميـم او فعالېـده غـواړي، چـې خلـک هم راتـګ ته زړه 

کړي.(( ښـه 

د ننګرهـار د وايل ويانـد عطـاء اللـه خوږياڼـي پژواک ته 

وويـل، پـالن شـته چـې ولـي پاڅونـوال هـم پـه درنـو 

امنيتـي  بـه د  پـه سـيمه کـې  او  وسـلو سـمبال کـړي 

ځواکونـو يـوه سـرته قـرارګاه هـم جـوړه يش.

دی د ورانـو ځايونـو د رغونـې پـه اړه وايـي، د ولسـمر 

لـه لـوري د شـينوارو شـپږو جګـړو ځپلـو ولسـواليو رسه 

د ځانګـړې مرسـتې پـه لـړ کـې بـه يـادې سـيمې هـم 

ورغـول يش.

چارواکي:

 د ننګرهار اچني کې شل کيل 

د داعش وسله والو له فعاليتونو 

پاک شول 

خبرونه

 

 دفـرت منایندگـی صلیـب رسخ در افغانسـتان اعـالم کـرد کـه فعالیت هایش 

را پـس از حـدود شـش مـاه توقـف از رس می گیرد.

ایـن سـازمان گفتـه پـس از گفت وگـو بـا مناینـدگان طالبـان در دوحـه در 

مـورد فعالیت هـای ایـن کمیتـه در افغانسـتان بـه تفاهـم مشـرتک بـا ایـن 

گـروه دسـت یافتـه اسـت.

در حمـل سـال جـاری، گـروه طالبـان با انتشـار اعالمیـه ای فعالیـت کمیته 

مناطـق تحـت  را در  و سـازمان جهانـی صحـت  بین املللـی صلیـب رسخ 

کنرتلـش در افغانسـتان ممنـوع اعـالم کـرد. صلیـب رسخ بعـد از آن اعـالم 

رسارس  در  را  فعالیت هایـش  متـام  طالبـان،  تهدیـد  دنبـال  بـه  کـه  کـرد 

می کنـد.  متوقـف  افغانسـتان 

رشی خـوان پیـدرو، رئیس منایندگـی صلیب رسخ در افغانسـتان در صفحه 

توییـرت خـود نوشـته کـه در گفت وگو بـا طالبـان، دو طرف به توافق رسـیدند 

در  خـود  جانبدارانـه  غیـر  و  بی طرفانـه  فعالیت هـای  بـه  کمیتـه  ایـن  کـه 

افغانسـتان ادامـه دهد.

او افـزوده کـه این سـازمان از ضانت های امنیتی توسـط طالبان اسـتقبال 

کـرده و ایـن کار کمیتـه صلیـب رسخ را قـادر می سـازد تـا بـه مـردم متاثر از 

درگیری هـا کمـک کند.

گروه طالبان نیز صبح روز یکشنبه ) ۲۴ سنبله(...ادامه ص2

درصفحه2

صلیب سرخ فعالیت خود را در افغانستان از سر گرفت 



کارتون روز

 

 

 

 

 

داخلـه   امـور  وزارت  مسـئوالن 

نیـروی  هـزار  صـد  کـه  می گوینـد 

امنیتـی آمـاده تامیـن امنیـت روز انتخابـات ریاسـت 

جمهوری هستند.

روز  داخلـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  رحیمـی  نـرت 

بـرای  کـه  گفـت  رسـانه ها  بـه  سـنبله   24 یکشـنبه 

تامیـن امنیت انتخابات ریاسـت جمهـوری، در حدود 

72 هـزار رسبـاز موظف شـده و ۳۰ هـزار رسباز دیگر 

اجـرای  رضورت  صـورت  در  تـا  شـد  خواهنـد  آمـاده 

وظیفـه کننـد.

بـر اسـاس معلومـات کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، 

بـرای  کشـور  رسارس  در  دهـی  رای  مرکـز   ۴۹۴۲

تـا  هسـتند  فعـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

کننـد. اسـتفاده  را  خـود  رای  شـهروندان 

گـروه  کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  آمادگـی  ایـن 

شورشـی طالبـان پیـش از مبارزات انتخابات ریاسـت 

تجمـع  گونـه  هـر  کـه  بـود  کـرده  تهدیـد  جمهـوری 

انتخاباتـی را مـورد هـدف قـرار می دهـد. در آن زمـان 

بـرای  بودنـد کـه  اطمینـان داده  امنیتـی  نهادهـای 

تامیـن امنیـت کارزارهای انتخاباتـی تالش می کنند.

مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاسـت جمهوری، شـش 

اسـد سـال جـاری )1398( رشوع شـد و حـدود ده 

روز دیگـر بـه پایـان ایـن مبـارزات باقـی مانده اسـت. 

گـروه شورشـی طالبـان  از حملـه  گزارشـی  تاکنـون 

بـرای  امریـکا  متحـده  ایـاالت  رسمفتـش  دفـر   

اسـت  داده  گـزارش  )سـیگار(  افغانسـتان  بازسـازی 

کـه کتاب هـای کمـک درسـی دورۀ ابتداییـه، دارای 

اسـت. متعـدد  مشـکالت 

افغـان  "کـودکان  پـروژۀ  تحـت  کـه  کتاب هـا  ایـن 

دالـری  میلیـارد   ۷۰ حـدود  کمـک  بـه  می خواننـد" 

افغانسـتان  بـرای  متحـده  ایـاالت  انکشـافی  ادارۀ 

اسـت. توزیـع شـده  والیـت  در چهـار  چـاپ شـده، 

بـر بنیـاد یافته های سـیگار کـه از ۷۷ مکتـب در این 

و دانش آمـوزان  آمـده، مسـئوالن  بـه دسـت  والیـات 

سـیگار  امـا  انـد؛  دانسـته  ممـد  را  کتاب هـا  ایـن 

مشـکالت انشـایی، نگهـداری غیرمعیـاری کتاب هـا 

در مکاتـب، نبـود برخـی صفحـات در ایـن کتاب ها و 

کیفیـت پاییـن ورق را برجسـته سـاخته اسـت. 

گـزارش سـیگار کـه در مـاه روان میـالدی نرش شـده، 

نشـان می دهـد که مدیـران و معلامن در یـک چهارم 

مکاتـب مـورد بازرسـی اظهـار داشـته انـد کـه ایـن 

اسـتفاده  کـه  نیسـتند  دیگـر در رشایطـی  کتاب هـا 

اسـت: "همچنیـن مشـکالت  شـوند. گـزارش گفتـه 

مـواد  کـه  انبـاری  پنـج  در  کردیـم.  پیـدا  را  توزیـع 

می شـد،  نگهـداری  آن  در  معلـامن  کمک آموزشـی 

دریافتیـم کـه بیـش از ۱۵۰هـزار کتاب درسـی تا دو 

سـال در انبـار بودنـد. چهـار نفـر از پنـج مدیـر انبـار 

نیـز اظهـار داشـتند كـه بـه زودی بـرای توزیـع ایـن 

ندارنـد". برنامـه ای  كتاب هـا هیـچ 

اعـالم کـرد کـه بـه ایـن سـازمان   ادامـه ازص1- 

دوبـاره اجـازه فعالیـت در مناطـق تحـت کنـرل 

گـروه  ایـن  خربنامـه  در  داد.  خواهـد  را  خـودش 

آمـده کـه قبـل از ایـن طالبـان در مـورد "کمیـت 

و کیفیـت فعالیت هـای ایـن کمیته در افغانسـتان 

مالحظاتـی داشـت" و بـه این دلیـل محدودیت بر 

فعالیـت صلیـب رسخ وضـع شـده بـود.

ایـن گـروه افـزوده کـه بـه جنگجویانـش هدایـت 

در  را  کمیتـه  ایـن  فعالیـت  زمینـه  کـه  داده 

افغانسـتان فراهم سـاخته و به حفاظت کارمندان 

مناینـد. توجـه  اداره  ایـن  اجنـاس  و 

همچنیـن چنـد مـاه پـس از تهدید طالبـان رئیس 

عمومـی صلیـب رسخ در اویـل تابسـتان امسـال 

در دیـدار از افغانسـتان گفـت کـه فعالیـت ایـن 

سـازمان در افغانسـتان یکـی از اولویت های کاری 

آن اسـت، کمک هـا و فعالیت هـای ایـن نهـاد در 

افغانسـتان علی رغـم چالش هـای امنیتـی ادامـه 

یافت. خواهـد 

دموکرات هـای  از  یکـی  هوالهـن،  کریسـی   

راه  یگانـه  می گویـد  متحـده،  ایـاالت  کانگـرس 

بـرای آینـدۀ صلـح آمیـز در افغانسـتان، راۀ حـل 

اسـت. سیاسـی 

خانـم هوالهـن، به صـدای امریکا گفته اسـت که 

اگـر مذاکـرات بـا طآلبـان از رسگرفتـه می شـود، 

ایـن رونـد بایـد همـه جانبـه باشـد، زیـرا بـه گفتۀ 

او مذاکـرات قبلـی "یـک جانبـه" بود. 

ایـن قانونگـذار امریکایی در پاسـخ به این سـؤال 

و  متحـده  ایـاالت  هشـدار  درنظرداشـت  بـا  کـه 

طالبـان مبنـی بر تشـدید حمالت علیـه یکدیگر، 

آیـا جنـگ در افغانسـتان ادامـه خواهـد داشـت؟ 

گفتـه اسـت در حالـی حـارض "فکـر منیکنـم کـه 

در  کشـور  جمهـوری  ریاسـت 

عبداللـه  سـخنان  بـه  واکنـش 

عبداللـه رئیـس اجراییـه حکومـت وحـدت ملـی، 

گفتـه اسـت کـه متامی اجـراات رئیـس جمهوری 

در روشـنایی قانـون اساسـی و سـایر قوانین نافذ 

اسـت. کشـور 

و  حکومـت  اجراییـه  رئیـس  عبداللـه،  عبداللـه 

یکـی از نامـزدان ریاسـت جمهـوری روز یکشـنبه 

گفـت  انتخاباتـی،  هامیـش  یـک  در  سـنبله   24

کـه هـر حکـم رئیـس جمهـور کـه جنبـه کمپاینی 

داشـته باشـد، غیرقابـل قبـول اسـت.

و  اقدام هـا  اگـر  کـه  گفـت  عبداللـه  آقـای 

انتخاباتـی  حکم هـای رئیـس جمهـور کـه جنبـه 

دارنـد، بیـش از ایـن ادامه پیـدا کند، مـردم را به 

می کنـد. دعـوت  مدنـی  مقاومـت 

بـا  اتهام هـا  ایـن  پـی  در  ریاسـت جمهـوری  امـا 

نـرش اعالمیـه ای نوشـته کـه بـا "تاسـف" عبداللـه 

جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزد  عبداللـه 

اتهام هایـی را بـه محمـد ارشف غنـی زده اسـت.

غنـی،  "آقـای  کـه  اسـت  امـده  ارگ  اعالمیـه  در 

اسـت،  جمهـوری  ریاسـت  نامـزد  درحالی کـه 

رئیـس جمهـور برحـال کشـور نیز اسـت و بربنیاد 

بـه کارزارهـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری، منتـرش 

است. نشـده 

مبـارزات  کـه  زمانـی  مـدت  در  کـه  اسـت  گفتنـی 

انتخاباتی جریان داشـت، نیروهـای امنیتی و دفاعی 

کنـرول شورشـیان  از  را  ولسـوالی  چندیـن  کشـور، 

خـارج کـرده اسـت.

همیـن  در  کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت  اکنـون 

طالبـان  کنـرول  از  ولسـوالی ها  از  شـامری  اواخـر 

خـارج شـده اسـت و ممکـن در آن ولسـوالی هـا نیـز 

زمینـه رای دهـی مسـاعد شـود.

در انتخابـات سـال ۲۰۱۴ در رسارس کشـور ۶۷۷۵ 

مرکـز راهـی دهـی فعـال بـود امـا در انتخابـات سـال 

جـاری، بـه دلیـل ناامنـی بـه ۴۹۴۲ مرکـز کاهـش 

یافتـه اسـت.

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات گفتـه اسـت کـه بـرای 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۱۱ میلیـون ۳۰۰ هـزار 

اسـاس  بـر  اسـت.  کـرده  چـاپ  را  دهـی  رای  برگـه 

معلومـات این کمیسـیون، بیش از نـه میلیون و ۶۰۰ 

هـزار رای دهنـده ثبـت نـام کرده انـد.

قـرار اسـت انتخابات ریاسـت جمهوری، شـش میزان 

بـر محمـد ارشف  سـال جـاری برگـزار شـود. عـالوه 

رئیـس  عبداللـه  عبداللـه  و  جمهـوری  رئیـس  غنـی 

انتخابـات  بـرای  دیگـر  تـن   15 حکومـت،  اجراییـه 

نامـزد هسـتند. ریاسـت جمهـوری 

بـرای  متحـده  ایـاالت  انکشـافی  ادارۀ  بـه  سـیگار 

افغانسـتان سـفارش کـرده اسـت تـا چـاپ كتاب هـا 

را بـا مشـخصات قراردادهـا ارزیابـی کنـد و همچنان 

تاسیسـات نگهداری، حسـابدهی و رشایط نگهداری 

آن را بـه طـور دقیـق مـورد بررسـی قـرار دهـد.

ادارۀ  کـه  اسـت  کـرده  تاکیـد  سـیگار  همچنـان 

بـرای  افغانسـتان  بـرای  متحـده  ایـاالت  انکشـافی 

تعییـن چگونگـی اسـتفاده از کتاب هـای موجـود در 

کنـد. تهیـه  معـارف  وزارت  بـا  را  برنامـه ای  انبارهـا، 

وزارت معـارف افغانسـتان در واکنـش بـه این گزارش 

گفـت کـه "موسسـه  آمـوزش بـرای کـودکان افغـان" 

امریـکا  ایـاالت متحـده  انکشـافی  ادارۀ  از  مسـتقیم 

پـول گرفتـه و ایـن کتاب هـا را چـاپ کـرده اسـت.

کـه  گفتـه  معـارف  وزارت  سـخنگوی  نزهـت،  نوریـه 

ایـن وزارت در توزیـع ایـن کتاب هـا بـه مکاتـب، بـا 

ایـن موسسـه هامهنگـی می کنـد. همچنـان خانـم 

نزهـت افـزوده کـه ایـن کتاب هـا در تحویل خانه های 

مکاتـب، نگهـداری منی شـوند؛ امـا پـس از آنکـه بـه 

دسـرس شـاگردان قرار می گیرد؛ معلـامن مکاتب به 

آنـان توصیـه می کننـد کـه در نگهـداری کتاب هـای 

کمـک درسـی توجـه کننـد. بـه گفتـۀ خانـم نزهـت، 

هنـوز  ابتدایـی  دورۀ  در  کتـاب  نگهـداری  فرهنـگ 

میـان شـاگردان جـا افتاده نشـده و به همیـن دلیل، 

یـک کتـاب درسـی کـه باید در سـه سـال اسـتهالک 

شـود؛ کمـر از ایـن مـدت فرسـوده می شـود.

بـه  کـه  بیانیـه ای  در  طالبـان  گـروه  آن  از  قبـل 

رسـانه ها فرسـتاد ، گفته بود که کمیته بین املللی 

صلیـب رسخ بـه تعهداتـش بـا ایـن گـروه درسـت 

عمـل نکـرده و بخـش واکسـین سـازمان جهانـی 

مشـکوک"  "فعالیت هـای  هـم   )WHO صحـت) 

ایـن  بـه  بـود،  افـزوده  طالبـان  می دهـد.  انجـام 

ایـن  ثانـوی، امنیـت کارمنـدان  تـا اطـالع  دلیـل 

منی کننـد. تضمیـن  افغانسـتان  در  را  نهـاد 

صلیـب  بین املللـی  کمیتـه  نیـز  ایـن  از  پیـش 

رسخ بـه دلیـل رشایـط نامناسـب امنیتـی بارهـا 

افغانسـتان محـدود  از  را در مناطقـی  خدماتـش 

کـرده بـود. ایـن نهـاد در مـاه دلـو سـال ۱۳۹۵ 

والیـت  در  کارمندانـش  شـدن  تیربـاران  از  پـس 

جوزجـان در شـامل کشـور، فعالیتـش را به تعلیق 

بـود. آورده  در 

 ۲۰۱۸ سـال  در  کمیتـه  ایـن  گـزارش  براسـاس 

میـالدی ۹۱ مـورد حملـه بـه کارمنـدان صحی در 

۲۱ والیـت افغانسـتان انجـام شـده اسـت.

خـروج رسبـازان امریکایـی از افغانسـتان، قابـل 

از دیـد مـن، بـه ایـن معنـی  توصیـه باشـد. بنـاً 

اسـت کـه جنـگ ادامـه خواهـد داشـت".

ابـراز  را در حالـی  ایـن سـخنان  خانـم هوالهـن 

داشـته کـه قبـل از ایـن لنـزی گراهـام، یکـی از 

سـناتوران برجسـتۀ ایـاالت متحـده نیـز در مـورد 

خـروج رسبازان امریکایی از افغانسـتان، هشـدار 

داده بـود.

کریسـی هوالهـن همچنـان گفتـه اسـت کـه پیام 

او بـه مـردم افغانسـتان ایـن اسـت کـه او و دیگـر 

اعضـای کانگـرس ایـاالت متحـده در تعهـد خـود 

اهـداف  و  افغانسـتان  مـردم  از  حامیـت  بـرای 

آنـان، متعهـد انـد.

مـاده  شـصت  و  ویـژه  بـه  نافـذ ۀ کشـور،  قوانیـن 

اساسـی، صالحیت هـای خویـش  قانـون  چهـارم 

تقنینـی  و  قضایـی  اجرایـی،  بخش هـای  در  را 

همچنیـن  اعالمیـه  ایـن  در  کنـد."  مـی  اعـامل 

رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد  کـه  شـده  نوشـته 

از  شـده  مطـرح  اتهام هـای  رد  بـا  جمهـوری، 

جانـب داکر عبداللـه عبدالله و سـایر نامزدهای 

متامـی  کـه  اسـت  متیقـن  جمهـوری،  ریاسـت 

اجـراات حکومتـی، در روشـنایی قانـون اساسـی 

اسـت. انجـام شـده  نافـذه   قوانیـن  و سـایر 

ارگ در اعالمیه اش نوشـته اسـت کـه هامن گونه 

آقـای غنـی خـود متعهد بـه عدم مداخلـه در امور 

انتخابات و عدم اسـتفاده از امکانات و صالحیت 

هـای دولتـی اسـت، از سـایر نامزدهـای ریاسـت 

اساسـی  قانـون  بـه  تـا  می خواهـد  جمهـوری 

کشـور احـرام قایـل شـوند و مانع تطبیـق قانون 

و احـکام حکومتـی نشـوند.

قـرار اسـت  انتخابـات ریاسـت جمهـوری کشـور 

شـش میـزان در رسارس کشـور برگـزار شـود و 17 

نامـزد بـا هـم بـه رقابـت بپردازنـد. زملـی رسـول 

مبـارزات  اوایـل  در  بـود،  نامـزدان  از  یکـی  کـه 

انتخاباتـی بـه تیـم محمـد ارشف غنـی پیوسـت.

 صلیب سرخ فعالیت خود را در افغانستان از سر گرفت

  قانونگذار امریکایی:
 خروج از افغانستان قابل توصیه نیست

ارگ خطاب به عبداهلل:
 اجراات رئیس جمهوری در روشنایی قانون اساسی است

صدهزار سرباز امنیت انتخابات ریاست جمهوری را
 تأمین می کنند

 سیگار:
 کتاب های کمک درسی مکاتب افغانستان مشکالت متعدد دارد
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سـخنگوی کمیسیون مسـتقل انتخابات دیروز در یک 

نشسـت خـربی گفـت ایـن کمیسـیون بـرای روز انتخابـات 

۲۰۰ هـزار کارمنـد نیـاز دارد کـه تاکنون حـدود ۱۰۰ هزار 

کارمنـد اسـتخدام شـده اند. وی افـزود: بیـش از ۹۴ هـزار 

انتخاباتـی هسـتند  آموزش هـای  و ۶۰۷ کارمنـد مشـغول 

کـه شـامل مدیـران مرکـز، روسـای محـل، مامـوران تثبیـت 

هویـت و ماموران اسـتفاده از دسـتگاه بیومریک هسـتند. 

در ایـن نشسـت سـخنگویان وزارتخانـه هـای داخلـه و 

دفـاع از تامیـن امنیـت در روز انتخابـات اطمینـان دادنـد. 

سـخنگوی وزارت داخلـه گفـت کـه حـدود ۷۲ هـزار نیروی 

امنیتـی در روز انتخابـات ریاسـت جمهـوری امنیـت مراکـز 

رای دهـی را تامیـن خواهنـد کـرد. همچنیـن سـخنگوی 

نیـروی  هـزار   ۳۰ تـا   ۲۰ حـدود  کـه  گفـت  دفـاع  وزارت 

امنیتـی دیگـر در حالـت ریـزرو قـرار دارنـد.

بـا توجـه بـه ایـن مسـأله مـا بـه اهمیـت انتخابـات در 

کشـور بیشـر پـی مـی بریـم. بـر مبنـای تقویـم انتخاباتی، 

در ششـم میـزان امسـال بایـد چهارمیـن انتخابات ریاسـت 

جمهـوری کشـور برگـذار شـود. از آنجایـی کـه انتخابـات، 

را  نظـام سیاسـی  بـودن  دموکراتیـک  غیـر  و  دموکراتیـک 

نشـان مـی دهـد. مرشوعیـت نخبـگان سیاسـی را تامیـن 

مـی کنـد، قـدرت را از فـردی بـه فرد دیگـر یـا از گروهی به 

گـروه دیگـر منتقـل مـی کنـد، از اهمیت اساسـی و حیاتی 

برخـوردار اسـت. بنابرایـن مهـم و اساسـی مـی منایـد. 

شـکل  بـه  قـدرت  جابجایـی  سیاسـی  اندیشـه  در 

مسـاملت آمیـز از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار مـی باشـد. 

در افغانسـتان ایـن اهمیـت چنـد برابـر می شـود؛ زیـرا این 

کشـور در گذشـته تاریخـی خـود منازعـه هـای خونیـن را 

بـر رسی جابجایـی قـدرت پشـت رس گذاشـته اسـت و ایـن 

مسـأله دغدغـه فعلی مـردم افغانسـتان و نخبگان سیاسـی 

و فکـری جامعـه نیـز مـی باشـد.

واگـذاری قدرت به شـکل مسـاملت آمیز تنهـا به روش 

گـردد؛  مـی  ممکـن  انتخابـات  مکانیسـم  بـا  دموکراتیـک 

بنابرایـن مهـم اسـت کـه از ایـن منظـر نیـز بـه انتخابـات 

امسـال نـگاه شـود و اهمیـت آن درک گـردد. 

انتخابـات مجـرای مطمیـن بـرای بیـان تقاضـا هـا و 

خواسـت هـای اساسـی مـردم اسـت. مـردم اگر منـی تواند 

والیتـی،  شـوراهای  پارملـان،  چـون  دیگـر  مجراهـای  از 

شـوراهای ولسـوالی و یا هم رسـانه ها تغییرات اساسـی در 

سیسـتم سیاسـی بـه وجـود بیـاورد، از طریـق انتخابـات به 

ایـن امـر مـی توانـد مبـادرت ورزنـد.

از آنجایـی کـه در دموکراسـی هـا مـردم نقـش محوری 

دارد و حاکمیـت از آن مـردم دانسـته مـی شـود بـه همیـن 

خاطـر خواسـت هـا و تقاضـا هـای مـردم نیـز اهمیـت دارد 

و مـردم در انتخابـات بـه شـکل بسـیار خـوب مـی توانـد 

خواسـت هـا و تقاضـا هـای خـود را تجلـی دهنـد.

بـرای  آزمونـی  توانـد  مـی  انتخابـات  آن  بـر  عـالوه 

نخبگان سیاسـی و بازیگران عرصه قدرت کشـور باشـد. در 

انتخابـات شـعور و عقالنیـت بازیگـران و نخبـگان سیاسـی 

از  نخبـگان سیاسـی  و  بازیگـران  زیـرا  شـود  مـی  منایـان 

متـام امکانـات و ابـزار هـای ممکـن در جهـت رسـیدن بـه 

قـدرت سیاسـی اسـتفاده مـی کننـد. رفتـار کـردن و عمـل 

کـردن در چارچـوب قانـون انتخابات و رعایـت کردن اصول 

دموکراسـی نشـانگر عقالنیـت بـاالی بازیگـران و نخبـگان 

سیاسـی خواهـد بـود؛ امـا اگـر ایـن نخبـگان و بازیگـران 

اصـول  و  بگذارنـد  پـا  زیـر  را  انتخابـات  مقـررات  و  قواعـد 

اساسـی دموکراسـی را رعایـت نکننـد بـه ایـن معنی اسـت 

کـه دموکراسـی بـه عنـوان شـیوه زندگـی و بـه عنـوان یـک 

مطـرح  سیاسـی  نخبـگان  و  بازیگـران  بـرای  مهـم  ارزش 

نیسـت.

نقـش دیگـری کـه انتخابـات مـی توانـد داشـته باشـد 

مسـأله گـذار بـه دموکراسـی و ثبـات سیاسـی مـی باشـد. 

بـه ایـن معنـی کـه انتخابات مـی تواند مـا را از دموکراسـی 

حـد اقلـی بـه دموکراسـی حد اکـری گـذار دهد. ایـن امر 

در صورتـی ممکـن مـی گـردد که ما یـک انتخابات شـفاف 

و عادالنـه داشـته باشـیم. اگـر انتخابـات بـه صورت شـفاف 

و عادالنـه برگـذار نگـردد، مـا نـه تنهـا بـه دموکراسـی حـد 

بلکـه  پیـدا منـی کنیـم؛  ثبـات سیاسـی دسـت  اکـری و 

ممکـن اسـت انتخابـات به بی ثباتی سیاسـی منجر شـود. 

اساسـی  هـای  کارویـژه  و  هـا  کارکـرد  بـه  توجـه  بـا 

انتخابـات و بخصـوص انتخابـات ریاسـت جمهـوری پیـش 

امسـال بایـد دولـت و نهـاد هـای مسـئول در امـر برگذاری 

انتخابـات، تأمیـن امنیـت و تضمیـن شـفافیت الزم تـالش 

مناینـد. 

امسـال  انتخابـات  جـدی  تهدیـد  و  مهـم  چالـش 

تهدیـد امنیتـی مـی باشـد. بـرای برگـذاری یـک انتخابـات 

تـا  اسـت  موظـف  امنیتـی  هـای  نهـاد  و  دولـت  رسارسی 

امنیـت شـهروندان را تامیـن منوده و زمینـه را طوری فراهم 

کننـد کـه شـهروندان بدون کـدام دغدغـه امنیتـی بتوانند 

مناینـد. رشکـت  درانتخابـات 

 

د هغــه پــه خــربه، هــر کال دغــه واليــت کــې پــه اوســط 

ډول نــږدې ۲۰ زره کســان د ســواد زده کــړو لــه مرکزونــو 

څخــه خپــل ســندونه تــر الســه کــوي.

نومــوړی زياتــوي، د بلــخ پوهنــې رياســت داســې اناليــن 

سيســتم جــوړ کــړی، چــې هــر کــس لــه باســواده کېــدو 

وروســته ور اضافــه کېــږي او پــه اتومــات ډول د باســواده 

افغانانــو لېســت کــې شــامليږي.

د بلــخ د پوهنــې رياســت مرســتيال وويــل، تېــر کال يــې 

د ســواد زده کــړو لــه مرکزونــو څخــه ۱۵ زره کســان فــارغ 

کــړل  چــې شــاوخوا ۱۱ زره يــې مېرمنــې وې.

ــا، د ســواد زده کــړې ډېــری داوطلبانــې  ــه وين د هغــه پ

ــې دي مېرمن

ــه  ــې هغ ــو ک ــړې مرکزون ــواد زده ک ــي، د س ــوړی واي نوم

کســان جذبېــږي، چــې لــه ښــوونځيو څخــه پاتــې وي او 

 پــه بلــخ واليــت کــې د پوهنــې رياســت چارواکــي وايــي 

چــې هــر کال دغــه واليــت کــې شــاوخوا ۲۰ زره کســان 

د ســواد زده کــړې لــه روزنيــزو مرکزونــو څخــه فارغېــږي.

د بلــخ د پوهنــې رياســت مــايل او اداري مرســتيال 

محمــد هاميــون نبــي زاده د وږي پــه ۲۴مــه، مزاررشيــف 

ښــار کــې د ســواد زده کــړې پروګــرام کــې وويــل چــې 

پــه تېــرو ۱۸ کلونــو کــې دغــه واليــت کــې څــه بانــدې 

پنځــه ســوه زره کســان د ســواد لــه نعمــت څخــه برخمن 

شــوي دي.

د هغــه پــه وينــا، د رســمي معلوماتــو لــه مخــې دمګــړۍ 

پــه ټــول افغانســتان کــې ۵۶ ســلنه افغانــان  د ســواد لــه 

نعمــت څخــه بــې برخــې دي.

نبــي زاده وويــل چــې د بلــخ واليــت شــاوخوا ۸۰ ســلنه 

وګــړي پــه ليــک لوســت پوهېــږي. 

بلخ کې هر کال ٢٠ زره کسان د سواده زده کړې له مرکزونو فارغېږي 

عمرونــه يــې لــوړ شــوي وي.

۴۲ کلنــه ضيــا ګل د مزاررشيــف اوســېدونکې ده، چــې 

تــازه د ســواد زده کــړې لــه يــوه مرکــزه فارغــه شــوې ده.

ــل  ــې ووي ــه ي ــژواک ت ــور ده او پ ــو م ــه د دوه اوالدون هغ

چــې د ۹ مياشــتو پــه مــوده کــې يــې ســواد زده کــړ او 

فارغــه شــوه.

ــوالی يش  ــت ک ــک لوس ــوي،اوس لي ــن زيات ــه مېرم دغ

چــې وررسه يــې پــه ژونــد کــې ډېــرې اســانتياوې راغــي 

دي. هغــې وويــل: )) پخــوا لکــه ړنــده داســې وم، اوس 

کــوی شــم چــې اوالدونــو رسه مــې د مکتــب پــه درســونو 

ــږم  ــه وځــم پوهې ــازار ت ــه چــې ب ــې مرســته وکــړم. کل ک

چــې د دواخانــې پــه لوحــه څــه ليــکي او د هوټــل 

ــوم،  ــدا ک ــانۍ پي ــه اس ــکي، ادرس پ ــه لي ــه څ ــه لوح پ

ټيلېفــون کــې خپلــه کارت جمــع کــوم، دا ټولــې د ســواد 

ــې دي((. ــړې ګټ زده ک

ــواد  ــې س ــواړي چ ــرادو غ ــو اف ــه هغ ــاګل ل ــن ضي مېرم

زده کــړو مرکزونــو کــې ثبــت نــام وکــړي، چــې پــه ليــک 

ــه پوهېــږي. لوســت ن

۳۵ کلــن اســدالله هــم د ســواد زده کــړې لــه يــوه مرکــز 

څخــه نــوی فــارغ شــوی دی.

هغــه پــژواک تــه وويــل، د جګــړو او اقتصــادي مشــکالتو 

ــې  ــر کال ي ــه دی ويلــی؛ خــو تې ــې مکتــب ن ــه ي ــه امل ل

تصميــم ونيــو، چــې ليــک لوســت بــه زده کــوي.

ــه لــري چــې د ســواد زده کــړې کورســونه  نومــوړی هيل

لــه ښــوونځيو رسه وتــړل يش او ده تــه بالخــره د دې 

ــړي. ــړې وک ــوړې زده ک ــې ل ــره يش چ ــه براب زمين

حفیظ اهلل زکی 

سرمقاله

امنیت و شفافیت
 دو اصل ضروری در انتخابات
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در قسـمت قبل بـه 4 مورد از ارکان توسـعه پایدار 

بـا توجـه بـه اقتصـاد افغانسـتان اشـاره شـد. در ادامـه 

چنـد مـورد دیگر نیـز مورد بررسـی قرار خواهـد گرفت.

 5- بهبود ساختار حکومتي 

بهبـود سـاختار حکومتـي يکي از اسـراتژي هاي 

مهـم مکتـب توسـعه ي پايدار اسـت .علت ايـن نگراين 

نيز کامال مشـخص اسـت . هرسـاله بودجه ي هنگفتي 

کشـورهاي  بـه  کمـک  بـراي  دالر  ميلياردهـا  معـادل 

توسـعه نيافتـه ، بـه ايـن کشـورها رسازير مي شـود. اما 

ضعـف سـاختار حکومـت و فسـاد دولتـي موجـب سـوء 

اسـتفاده از ايـن کمـک ها مي شـود . هر سـاله گزارش 

هـاي زيـادي از اين کشـوها منترش مي شـود که رسان 

حکومتـي ايـن کمـک هـا را رصف اعضـاي خانـواده ي 

خـود منـوده انـد و يـا در راه هايي مرصف کـرده اند که 

کـه بـه توسـعه ي ايـن کشـورها هيـچ کمکـي ننمـوده 

است.

ايـن  سـنگني  هـاي  بدهـي  بحـث  ديگـر  مسـاله 

کشورهاسـت . بديهي اسـت هنگامي که  اين وامها در 

فعاليـت هاي توليـدي اقتصادي رسمايه گذاري نشـود 

دول ايـن کشـورها بـراي بازپرداخـت اين وام هـا و بهره 

انتخابـات یگانـه راه بیرون رفت از بحران شکسـت 

صلـح ، مقاومـت در برابر تشـدید حمالت دشـمن برای 

تحـت فشـار قـراردادن دولـت، بهریـن پاسـخ بـه انـزوا 

کشـاندن رقبـای سیاسـی کـه تـوان حضـور و رقابـت 

مثبـت و قانومننـد را درعرصـه رقابت انتخاباتـی ندارند 

راهـی  دو  در  را  افکارعامـه  و  مـردم  می کوشـند  ولـی 

انتخابـات  در  حضـور  عـدم  و  حضـور  گیـری  تصمیـم 

قـرار دهنـد، می باشـد .درحالیکه فضـای دیموکراتیک 

موجـود فرصـت حضـور و رقابـت سـامل و انتخاباتـی را 

بـرای متام مخالفین حتی جنگ سـاالران و اپوزیسـون 

فراهـم کـرده اسـت ، امـا گروههـای نـام بـرده بـه دلیل 

مشـخص  پالسـی های  و  منظـم  برنامه هـای  نداشـن 

فقـط  و  راندارنـد  پیشـگام  و  برتـر  باتیـم  رقابـت  تـوان 

بـه تخریـب، فحاشـی و ناسـزاگوی روی آورده انـد کـه 

نشـانگرظرقیت ها و دور اندیشـی های شـان می باشـد 

. بـرای بیـرون رفـت از خطربازگشـت به قهقـرا و دوران 

تقویـت  و  حفـظ  بـرای  رسزمیـن  ایـن  تاریـخ  سـیاه 

دیموکراسـی نوپـای افغانسـتان و ارزشـهای بـه دسـت 

آمـده در دوران نظـام جدیـد و بـرای گـذار از بحـران 

مدیریـت  همچنیـن  و  موجـود  خطرنـاک  و  پیچیـده 

ممکن،معقـول  راهـی  یگانـه  ناکامی صلـح  در  اوضـاع 

ریاسـت  انتخابـات  در  جـدی  مشـارکت  منطقـی  و 

مئولفه هـای  روشـن شـدن  بـرای  میباشـد.  جمهـوری 

فـوق، هریـک از آن هـا راجداگانـه بـه تحلیـل و برسـی 

بایـد گرفـت 

الـف – انتخابـات یگانـه راهـی عبورازدشـمنان 

نظـام و مخالفیـن:

دشـمن  بـر  عـالوه  انتخابـات  برگـزاری  موانـع  از 

رو در رو و آشـکارمثل طالبـان کـه براسـاس تیزامـارت 

اسـالمی مخالف اصل انتخابات بوده اسـت .اپوزسـیون 

دشـمنان  سیاسـت های  می باشـد.  داخلـی  رقبـای  و 

اسـت  واضـح  همـگان  بـر  افغانسـتان  مـردم  اشـکار 

یـاد  بـه  اسـالمی را  امـارت  مـردم، هنـوز دوره سـیاه  و 

دارنـد تاریـک تریـن حاکمیـت طالبـان بـه نـام امـارت 

بعـد  منی باشـد.اگرقراربود  پوشـیده  اسالمی برکسـی 

از سـالها مبـارزه و دادن صدهـا هزارشـهید و رفـن بـه 

چندیـن دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری .پارملانـی 

تحمـل  و  احتاملـی  ریسـک های  و  بـا همـه هزینه هـا 

مـردم  راهزنی ها،رسبریدن هـا  انتحاری هـا  اسـارت ها 

افغانسـتان تسـلیم نظام امارتی می گردید دیگراحتیاج 

بـه آن همـه خطـرات دو دهه وقت کشـی واتالف منابع 

واضـح  صـورت  نبود.بـه  اقتصـادی  و  انسـانی  بـزرگ 

و خالصـه بایـد گفـت تنهـا راه رهایـی و حفـظ نتایـج 

هـاي آن ناگزيرنـد از بودجـه ي ناچيز دولت سـهمي را 

بـراي ايـن کار اختصـاص دهنـد . بـه عبـارت ديگر اين 

دولـت هـا بايـد از رسانـه ي تغذيـه و بهداشـت و سـاير 

نيازهـاي رضوري شـهروندان خـود بکاهند تـا وام هاي 

يب مثـر دوره هـاي پيشـني را بازپرداخـت مناينـد.

در مکتـب توسـعه ي پايـدار در اجـراي اسـراتژي 

بـا فسـاد در درجـه ي نخسـت اهميـت  فـوق مبـارزه 

اسـت.ايجاد يک نظام حکومتي موثر، کارامد و شـفاف 

در جهـت مديريـت بهـره بـرداري از منابـع عمومـي نيز 

در تحقـق سـاختار حکومتـي مطلـوب مکتـب توسـعه 

پايـدار ، بسـيار رضوري بـه نظـر مـي رسـد.  

 6- ارتباط تجارت با توسعه ي پايدار

تجـارت بـني امللـل ميتوانـد نقـي حيـايت را در 

پيشـرد توسـعه ي اقتصـادي و فقرزدايـي ايفـا منايـد 

بـا  نيافتـه  توسـعه  و  توسـعه  حـال  در  کشـورهاي   .

مشـکاليت نظـر بدهـي هـاي سـنگني ، تأمـني مـايل 

نـاکايف ، موانـع دسـريس بـه بازارکشـورهاي پيرشفته 

و قيمـت هـاي کاهنـده مواجـه هسـتند کـه موجبـات 

بقاي اسـتيالي کشـورهاي ثرومتند بر کشـورهاي فقر 

را فراهـم مـي آورد . مکتـب توسـعه ي پايـدار در ايـن 

مبـارزات مردم،تحمـل فشـارهای امنیتی،اقتصـادی و 

روانـی قربانی هـای نیروهـای امنیتـی علیـه تروریسـم 

بـا آدرس امـارت اسـالمی رفن بـه انتخابـات اسـت.راه 

انتخابـات راه دیموکراسـی و متثیـل اراده مردم اسـت.

اپوزیسـیون ونیروهـای رقیب سیاسـی وانتخاباتی 

نتوانسـته انـد در فضـای رقابتـی موجـود در بیشـرین 

والیت هـا در برابرتیـم دولـت سـاز آرایش قوی سیاسـی 

و انتخاباتـی ازخـود نشـان دهنـد ، درحالیکـه بـه زمان 

تعییـن شـده ای روزانتخابـات بسـیارنزدیک شـده ایـم 

و  نقایـص   ، ضعف هـا  فرافکنـی  بـا  می کوشـند  لـذا 

کوتاهی ها قـدرت و امنیازات رقیب را دلیل ضعف های 

و  آندازی هـا  برابرسـنگ  در  آورنـد  حسـاب  بـه  خـود 

کـه  نظـام  داخـل  رقبـای سیاسـی  تراشـی های  مانـع 

بـرای عبـور از انتخابـات بـه صلـح موهـوم ایـامن آورده 

ازمسـکو تـا قطـر رساز پـا نشـناخته و ارزشـهای ملـی و 

دیموکراتیـک مثـل انتخابات را به بهای بخس رسـیدن 

بـه مقـام موهـوم ، پیشـکش امارتی هـا منودنـد . بعد از 

شکسـت صلـح ، بایـد با اذعان به اشـتباهات سیاسـی 

خـود در پبشـگاه ملـت روش رقابت سـامل انتخاباتی را 

در پیـش می گرفـت .ولـی به جـای اذعان بـه خطاهای 

سیاسـی و اسـراتژیکی خود به فرافکنی هـا و اتهامات 

ای  غیرحرفـه  تبلیغـات  بـا  آوردنـد  رو  سیاسـی  واهـی 

وغیرمنطقـی اذهان عامه را پریشـان و فضای سیاسـی 

ایـن فضاسـازی ها و  .باهمـه ای  انـد  آلـوده منـوده  را 

ای  پروسـه   ، ناخواسـته  و  خواسـته  کاری هـای  سـیاه 

ملـی انتخابـات بـا همـه ای موانـع و چالش هـا باید در 

وقـت معیـن اش علیرغم خواسـت دشـمنان ومخالفین 

، اراده ای ملـی وخواسـت مـردم )انتخابـات ( بـه حول 

وقـووه الهـی متثیـل خواهد شـد.

ب- حفظ ارزشها:

مذاکـرات  دوره  درطـول  شـده  مطـرح  ارزشـهای 

ایـاالت متحـده بـا رهـری طالبان،ازجانـب نهادهـای 

مدنـی ، نهادهـای حقـوق بـرشی و نهادهـای امنیتـی 

، در محورهـای قانون اساسـی ،جمهوریت، آزادی های 

اساسـی بارهـا و بارهـا مطـرح گردیـد ولـی کوشـش بـه 

نادیـده  ارزشـها  ایـن  تاخواسـت مدافعیـن  آمـد  عمـل 

گریفه شـود .زیـن تحلیل بعضی از رسـانه ها که اذعان 

داشـت برخروج امریکایی ها از افغانسـتان که: واقعیت 

ایـن اسـت که فصل حضـور نظامی  و چـر امنیتی ناتو 

در افغانسـتان به پایان رسـیده اسـت. سـفیر خلیل زاد 

پیـش از ایـن هـم بـه سیاسـت مداران گفتـه بـود کـه 

امریـکا دیگـر حـارض نیسـت بـرای »ارزش هـای شـام« 

بایـد  افغانسـتان  مـردم  بـرای  کـه  ارزشـهای  بجنگـد. 

قسمت دوم و پایانی

بخـش بـر دو اسـراتژي اصـي تأکيـد دارد : 

1- کاهش بدهي کشورهاي توسعه نيافته 

2- امـکان دسـريس کاالهـاي ايـن کشـورها بـه 

جهـاين  بازارهـاي 

نيـز  اسـراتژي در مذاکـرات دور دوحـه  دو  ايـن 

مـورد تأکيـد قـرار گرفـت . حـذف اختـالالت در تجارت 

بـني امللـل و آزاد سـازي هـدف دار تحـارت در سـطح 

جهـان نيـز مـورد تأکيـد طرفـداران توسـعه ي پايـدار 

اسـت .

اکنـون کشـورهاي توسـعه نيافتـه ،مـواد اوليـه را 

بـا قيمـت پائـني در اختيـار کشـورهاي ثرومتنـد مـي 

گذارنـد و ايـن کشـورها بـا يـک فـرآوري ابتدايـي ايـن 

مـواد را بـه کشـورهاي فقـر بـاز مـي گردانـد و ارزش 

افـزوده ي زيـادي را نصيـب خود مي کننـد . در همني 

حال اين کشـورها ، در يک تناقض آشـکار ، محدوديت 

در  کاالهـاي کشـورهاي  ورود  بـراي  را  فـراواين  هـاي 

حـال توسـعه قرار داده انـد . با اينکه غالب،کشـورهاي 

در حـال توسـعه هسـتنداما )WTO( کشـورهاي عضـو 

بـه  ايـن کشـورها  سـازمان تجـارت جهـاين متأسـفانه 

علت نداشـن افراد متخصص در مذاکرات ، نتوانسـته 

انـد از منافـع خـود دفـاع کننـد .  

7- مسائل مايل توسعه ي پايدار

پيـش تـر بيـان شـد کـه در اثـر فرآينـد توسـعه ي 

حجـم بدهـي هاي کشـورهاي توسـعه نيافتـه ، افزايش 

برخـي  رونـددر  ايـن  نيـز  اکنـون  متأسـفانه  و  يافـت 

سـه  مشـکل  ايـن  رفـع  بـراي   . دارد  ادامـه  کشـورها 

مـورد  پايـدار  توسـعه ي  در مکتـب  اصـي  اسـراتژي 

توجـه قـرار گرفتـه اسـت :

1- منابـع اضـايف چـه در داخـل و چـه در خـارج 

ايـن کشـورها ، بايـد بـه تحرک وا داشـته شـوند . تأکيد 

اصـي بـر آن اسـت کـه ايـن منابع ،بـه رسمايـه گذاري 

شـوند و بديـن منظور بايـد بخش مايل اقتصـاد به طور 

جـدي فعال شـود .

2- اسـتفاده از منابع خارجي براي رسمايه گذاري 

در کشـورهاي در حـال توسـعه حائـز اهميـت فـراواين 

اسـت . ايـن رسمايـه هـا ، بـه همراه خـود تکنولـوژي را 

نيـز منتقـل مـي کنند و عالوه بر آن کشـورهاي توسـعه 

نيافتـه داراي قـدرت چانـه زين بااليي بـراي جذب اين 

رسمايـه هـا با هزينه ي مناسـب هسـتند .

ايـن  در  توسـعه  نهـادي  سيسـتم  گسـرش   -3

کشـورها نيـز بسـيار مهـم اسـت . هـامن گونـه کـه در 

اهـداف هـزاره ي توسـعه ، ترصيـح شـده اسـت 0.7 

توسـعه  از  کشـورهاي   ) دهـم درصـد  )هفـت  درصـد 

مهـم باشـد و بـه اسـانی هـم بـه دسـت نیامـده عبـارت 

اسـت ازارزشـهای نهفتـه در درون نظـام موجـود مثـل 

"جمهوریـت " و"قانـون اساسـی " وآزادی ها " می باشـد 

تنهـا درسـایه ای برگـزاری انتخابـات شـفاف و عادالنـه 

حفـظ خواهـد گردید 

جمهوریت :

سـادهرین تعریـف جمهـوری را میتـوان سـاختار 

اداره  سـایر  و  جمهـور  رئیـس  کـه  نظامی دانسـت 

غیـر  یـا  و  مسـتقیم  رای  توسـط  حکومـت  کننـدگان 

مسـتقیم و آزاد مـردم بـرای یـک دوره موقـت انتخـاب 

شـده و در جهت تطبیق خواسـته آنها عمـل مینامیند. 

بنابرایـن مئولفـه اصلـی جمهـوری خواسـت و انتخـاب 

بـا  جمهـوری  نظـام  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت.  مـردم 

نظامهـای دیکتاتـوری و پادشـاهی در تضـاد بوده، چرا 

کـه در حکومتهـای دیکتاتـوری و پادشـاهی، خواسـت 

و اراده مـردم اهمیـت نـدار. جمهـوری شـکل و قالـب 

نظـام و اسـالمیت محتوا و درون مایه آن می باشـد.این 

سـاختار در واقـع محصـول رسگذشـت تاریـخ سیاسـی 

رسزمیـن افغانسـتان، واقعیت هـای موجـود اجتامعـی 

و سیاسـی کشـور و نیـز تجربـه حکومـت داری جهـان 

جایـگاه  دهنـده  نشـان  جمهوریـت،  اسـت.  معـارص 

و نقـش مـردم در ایجـاد و سـمت و سـو دهـی نظـام 

سیاسـی کشور اسـت؛ مردمی که قرن هاست از داشن 

چنیـن حقـی محـروم بـوده و در زیر یـوغ حکومت های 

نظـام  انـد.  می کشـیده  نفـس  مسـتبد  و  خودکامـه 

  . اسالمی اسـت  جمهـوری  افغانسـتان  سیاسـی 

قانون اساسی :

مدرنریـن  از  یکـی  افغانسـتان  اساسـی  قانـون 

قوانیـن اساسـی در میان کشـورهای جهان به حسـاب 

مـی رود؛ در ایـن قانـون اساسـی از سـویی، بـه ارزشـها 

و مطالبـات تاریخـی، کنونـی و آینـده مردم افغانسـتان 

فرهنگـی  و  اجتامعـی  واقعیت هـای  همینطـور  و 

دیگـر،  طـرف  از  و  گرفتـه  صـورت  الزم  توجـه  جامعـه 

جامعـه  یـک  ایجابـات  و  مـدرن  جهـان  ارزشـهای  بـه 

مطلـوب دمکراتیـک و قابـل قبـول بـرای جهـان امروز.

ایـن قانون اساسـی یکـی از افتخارات و دسـتاوردهای 

تاریخـی مـردم افغانسـتان به حسـاب می رود. شـکل و 

سـاختار نظام سیاسـی،جایگاه و اهمیت جامعه مدنی 

و همچنیـن کـرت گرایـی در ابعـاد مختلـف آن در این 

پرداختـه می شـود. قانـون 

انتخابات :

مسـئولیت  و  دقـت  بـا  کنونـی  اساسـی  قانـون 

پذیـری، ایـن حـق را بـه ملـت اعطـا و امتیـاز انتخـاب 

يافتـه بايـد به کشـورهاي فقر پرداخت شـو و همچنني 

GNPبرنامـه هـاي قابـل توجهـي بـراي کاهـش بدهي 

هـاي ايـن کشـورها در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت .

بخـش اعظـم بدهـي کشـورهاي توسـعه نيافته به 

کشـورهاي ثرومتنـد ،نـايش از نـرخ بهـره ي وام هـاي 

هيـچ  اقتصـاد  واقعـي  بخـش  بـا  کـه  اسـت  دريافتـي 

ارتباطـي نـدارد . لـذا ارتبـاط بخـش مـايل اقتصـاد بـا 

بخـش واقعـي ، بايسـتي برقـرار باشـد و رسمايـه گـذار 

بايـد در خطـرات يـک فعاليـت اقتصـادي رشيـک بـا 

عامـل رشيـک باشـد . 

 8- توسعه ي پايدار : تعريف دوباره اي از اقتصاد ؟

کنـون  تـا  بحـث  ابتـداي  از  کـه  گونـه  هـامن 

داراي   ، پايـدار  توسـعه ي  مکتـب   ، مشـاهده کرديـد 

مبـاين و اجـزاي متعـددي همچـون توجـه بـه کيفيـت 

زندگـي ،عدالـت بـني نسـي ،اصل شـمول و ... اسـت 

. متامـي ايـن مباحـث ،موضوعـات بنيـادي در اقتصاد 

نئـو کالسـيک را مـورد انتقـاد قرار مـي دهـد . بنابراين 

مـي تـوان گفت کـه کل پارادايـم درحال تغير اسـت .

توسـعه ي پايـدار ، اخـالق را نيـز بـه عنـوان يـک 

عنـرص اصـي در کنار اقتصـاد وارد مي کنـد . بنابراين 

توسـعه ي پايـدار در حـال مطـرح کـردن يـک پارادايـم 

جديـد اقتصـادي اسـت. از سـوي ديگـر مکتب توسـعه 

ي پايـدار بـراي سياسـت هاي بني امللـي نيز اهميت 

فـراواين قائل اسـت که همني اصل، بسـر مناسـبي را 

بـراي همـکاري ميـان کشـورهاي اسـالمي فراهـم مـي 

. سازد 

پایـدار  اقتصـاد  اصـول  از  کـه  مـوردی   8 متـام 

مـورد بررسـی قـرار گرفـت در اقتصـاد افغانسـتان قابل 

تطبیـق بـوده و شـاخص هـای کالن اقتصـاد جامعه ما 

بایـد بـر اسـاس آن تنظیـم شـود. حرکـت هامهنـگ بـا 

برنامـه هـای توسـعه پایـدار باعـث می شـود تـا اقتصاد 

پیـش  هـای  کاسـتی  دچـار  عزیزمـان  کشـور  نوپـای 

بینـی شـده اقتصاد نشـود و بحـران های پیـش رو را با 

موفقیـت پشـت رس بگـذارد.

اهداف توسعه پایدار

 25 تاریـخ  بـه   )SDGs( پایـدار  توسـعه  اهـداف 

سـپتمر 2015 در نشسـت رسان  سـازمان ملل متحد  

رشکـت  فعاالنـه  نشسـت  آن  در  نیـز   افغانسـتان  کـه 

داشـت، بـه تصویـب رسـید.. ایـن اهـداف شـامل 17 

هـدف عمـده و 169  تارگیـت  مرتبـط بـه آن  اسـت 

کـه انتظـار مـی رود تـالش های  دسـتیابی بـه  اهداف 

انکشـاف پایـدار را در سـطح جهـان تـا سـال 2030 

معرفـی و راهنامیـی کنـد. ایـن 17 هـدف عبارتنـد از:

مسـئولین و کنرل نظام سیاسـی کشـور را به آنها داده 

اسـت. از سـوی دیگـر، بـرای جلوگیـری از مترکـز قدرت 

و پیشـگیری از اسـتبدادی شـدن سیاسـت، بـر عکـس 

قوانیـن اساسـی گذشـته، اصـل تفکیـک قـوا را پذیرفته 

اسـت؛ در نظام موجود و قانون اساسـی حق رای دادن، 

انتخـاب کردن و مشـارکت در انتخابات در چندین دوره 

اجـرا و بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت  رصف نظـر از 

پایـه و   ، انتخابـات  تقلبـات و نقیصه هـای اجرایـی در 

خـودش  مـردم  آرای  براسـاس  انتخابـی  نظـام  اسـاس 

دسـت آوردی بزرگـی محسـوب می گـردد.

آزادی ها

مثـل آزادی شـهروندان ،آزادی بیـان و رسـانه ها . 

بـا سـقوط طالبـان در افغانسـتان امیـد بـه ایـن کشـور 

بازگشـت و فضای افغانستان در زمینههای گوناگون از 

جملـه بـرای زنان تغییرات اساسـی را تجربـه کرد. زنان 

افغـان حقوقـی ماننـد تحصیل در مدرسـه، دانشـگاه و 

و  معابـر  در  آزادانـه  آمـد  و  رفـت  آموزشـی،  موسسـات 

محلهـای عمومـی، اشـتغال، حضـور در رسـانهها مانند 

رادیـو و تلویزیـون را بدسـت آوردنـد، درعرصه رسـانه ها 

، موسـیقی ،مخابرات وصفحـات اجتامعی، آزادی های 

هـدف اول: امحـاء فقـر در متـام اشـکال موجـود 

در رسارس دنیـا

هـدف دوم: پایـان دادن بـه گرسـنگی، دسـتیابی 

بـه امنیـت غذایـی، بهبـود تغذیه و توسـعه کشـاورزی

هـدف سـوم: اطمینـان از زندگـی سـامل و توسـعه 

رفـاه پایـدار بـرای همـگان در هـر گروه سـنی

بـا  فراگیـر  آمـوزش  از  اطمینـان  چهـارم:  هـدف 

کیفیـت مسـاوی و توسـعه فرصت هـای یادگیـری برای 

همـگان در متـام ادوار زندگـی

هـدف پنجـم: دسـتیابی بـه تسـاوی جنسـیتی و 

تقویـت زنـان و دخـران

هـدف ششـم: اطمینـان از دسرسـی و مدیریـت 

پایـدار آب و تخلیـه فاضـالب

انـرژی  بـه  از دسـتیابی  هـدف هفتـم: اطمینـان 

مقـرون بـه رصفه، قابـل اطمینان، پایـدار و مدرن برای 

همه

هـدف هشـتم: توسـعه و رشـد اقتصـادی پایـدار 

جامعـه، اسـتخدام کامـل و بهره ور و ایجـاد فرصت های 

شـغلی بـرای همگان

قابـل  هـای  سـاخت  زیـر  تـدارک  نهـم:  هـدف 

تجدیـد همـراه بـا توسـعه جامـع و پایـدار در راسـتای 

نـوآوری توسـعه  و  شـدن  صنعتـی 

میـان  و  داخـل  تبعیـض  کاهـش  دهـم:  هـدف 

کشـورها

هـدف یازدهـم: سـاخت شـهرها و اقامتگاه هـای 

ایمـن، قابـل تجدیـد و پایـدار

هـدف دوازدهـم: اطمینـان از مـرصف و الگوهـای 

پایدار تولیـد 

بـا  مبـارزه  بـرای  فـوری  اقـدام  سـیزدهم:  هـدف 

آن اثـرات  و  هوایـی  و  آب  تغییـرات 

از  پایـدار  اسـتفاده  و  مـرصف  چهاردهـم:  هـدف 

توسـعه  بـرای  دریایـی  منابـع  و  دریاهـا  اقیانوس هـا، 

پایـدار

هـدف پانزدهم: حامیت و توسـعه اسـتفاده پایدار 

از اکوسیسـتم های زمیـن، مدیریـت پایـدار جنگل هـا، 

مبـارزه بـا بیابان زایـی، توقـف فرسـایش زمیـن و توقـف 

خسـارت های وارده بـر تنوع زیسـتی

در  جوامـع  صلح آمیـز  توسـعه  شـانزدهم:  هـدف 

راسـتای توسـعه پایـدار از طریـق دسرسـی بـه عدالت 

متـام  در  موثـر  سـاختارهای  ایجـاد  و  همـگان  بـرای 

سـطوح

هـدف هفدهـم: تحکیـم پایـه هـای اجـرا و احیـا 

مشـارکت جهانـی بـرای توسـعه پایـدار

نامحـدودی وجـودی دارد .

دانش و تکنالوژی :

اینرنـت گسـرش  از  اسـتفاده  درنظـام جدیـد،   

یافت.کمکهـای کشـورهای خارجـی در ابتـدا وضعیـت 

اقتصـادی افغانسـتان را بـا رونـق نسـبی مواجـه کـرد 

بـه  رو  افغانسـتان  مـردم  میشـد  تصـور  کـه  جایـی  تـا 

خوشـبختی در حـال حرکـت هسـتند و کشورشـان نیز 

در مسـیر صحیـح خـود قـرار گرفتـه اسـت جهـان غرب 

بـا سـخاوت کمـک می کـرد تـا اقتصـاد در ایـن کشـور 

اسـراتژی  نیـز  بخـش  ایـن  در  امـا  یابـد  رسوسـامان 

بنـدی  طبقـه  اولویت هـا  و  نداشـت  وجـود  مشـخصی 

بخصـوص   ، خصوصـی  بخـش  در  درمجمـوع  نشـد. 

پیرشفت هـای  شـاهد  معلومانـی  تکنالـوژی  دربخـش 

آوردهـا  دسـت  از  یکـی  کـه  ایـم  بـود  گیـری  چشـم 

وارزشـهای علمی محسـوب می گـردد. این هـا همـه در 

سـایه ای نظـام نسـبتا دیموکراتیک تحقق یافته اسـت 

. بـا رفـن مـردم بـه انتخابـات و انتخاب افراد شایسـته 

وجدی در پیشـرد کشـور به سـوی رشـد و ترقی، عالوه 

بـر حفـظ ارزشـهای موجود به ارزشـهای جدید علمی و 

انسـانی دسـت خواهنـد یافـت .

  محمدداودمحمدی

  جان محمد عسکری

چشم انداز توسعه پایدار در اقتصاد افغانستان

انتخابات یگانه راه شکست دشمنان و حفظ نظام 
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در مراسـم اهـدای جوایز سـاترن، جـان فـاورو کارگردان 

»شـیر شـاه« و کمپانـی مـارول بـا دریافت جایـزه تجلیل 

شدند.

دوره  پنجمیـن  و  چهـل  ریپورتـر،  هالیـوود  از  نقـل  بـه 

شـناخت. را  خـود  برنـدگان  سـاترن  جوایـز  اهـدای 

بـا  برابـر  ایـن مراسـم کـه شـب پیـش ۱۴ سـپتمرب  در 

مـارول  رییـس  فایگـی  کویـن  برگـزار شـد،  ۲۳ سـنبله 

بـا  را دریافـت کـرد کـه  اسـتودیوز جایـزه اصلـی شـب 

عنـوان جایـزه سـازنده جهـان و بـه نـام اسـن لـی اهـدا 

می شـود. او بـرای خالقیتش در جهان سـینامیی مارول 

ایـن  بـوده،  فلـم   کـه در ۱۱ سـال شـامل سـاخت ۲۳ 

جایـزه را دریافـت کـرد.

پیـام  یـک  بـا  نداشـت  حضـور  مراسـم  در  کـه  فایگـی 

ویدیویـی از دریافـت جایـزه ای کـه توسـط خـود اسـن 

لـی ایجـاد شـده بـود، تشـکر کـرد.

جـان فـاورو دیگـر کارگـردان کهنـه کار مـارول و سـازنده 

تلویزیونـی  بخـش  رییـس  لوئـب  جـف  و  شـاه«  »شـیر 

مـارول نیـز جوایـز اصلـی را دریافـت کردنـد.

در ایـن مراسـم فـاورو یـادآوری کـرد که سـال ۲۰۰۸ که 

»مـرد آهنـی« سـاخته شـد هنـوز ابرقهرمان هـا چنـدان 

مـور توجـه نبودند.

وی افـزود: امـروز مـا بخشـی از جریانـی هسـتیم کـه بـا 

خلـق دنیـای ابرقهرمان هـا و فلم  هـای علمی-تخیلـی و 

ترسـناک ایجـاد شـده و صنعـت سـینام را در حال رشـد 

مـی دارد. نگه 

بـرد کـه  بـه خانـه  نیـز  را  مـارول چندیـن جایـزه دیگـر 

از کمیـک بـوک  اقتباسـی  شـامل جایـزه بهرتیـن فلـم  

بـرای »انتقام جویـان: پایان بـازی« و بهرتیـن بازیگر مرد 

بـرای رابـرت داونـی جونیـور بـرای همیـن فلـم  و بهرتین 

بازیگـر نقـش مکمـل بـرای جـاش برولیـن بـرای بـازی 

تـام  بـود.  بی نهایـت«  جنـگ  »انتقام جویـان:  فلـم   در 

هالنـد نیـز جایـزه بهرتین بازیگـر جوان را بـرای بازی در 

»اسـپایدمن: دور از خانـه« دریافـت کـرد و زندایـا بـرای 

همیـن فلـم  جایـزه بهرتیـن بازیگـر زن نقـش مکمـل را 

برد.

»مایـکل فاسـِبندر« مذاکـرات نهایـی بـرای نقش آفرینی 

در پـروژه »هـدف بعـدی برنـده می شـود« بـه کارگردانـی 

»تایـکا وایتیتـی« را موفقیت آمیـز بـه پایـان رسـاند.

و  کارگردانـی  وایتیتـی  تایـکا  ورایتـی،  از  نقـل  بـه 

نویسـندگی فلـم   »هـدف بعـدی برنـده می شـود« را بـا 

بـازی مایـکل فاسـبندر برعهـده دارد. او سـعی دارد این 

پـروژه را پیـش از آغـاز تولیـد نسـخه بعـدی فلـم  »ثـور« 

دهـد. انجـام   )Thor(

»مایـکل فاسـِبندر« مذاکـرات نهایـی بـرای نقش آفرینی 

در پـروژه »هـدف بعـدی برنـده می شـود« بـه کارگردانـی 

»تایـکا وایتیتـی« را موفقیت آمیـز بـه پایـان رسـاند.

عنـوان  بـا    ۲۰۱۵ سـال  مسـتند  براسـاس  فلـم   ایـن 

کـه  برنـده می شـود« سـاخته می شـود  بعـدی  »هـداف 

داسـتان واقعـی مربـی هلندی تومـاس رونگـن را دنبال 

تبدیـل  بـرای  غیرممکـن  تقریبـا  تالشـی  کـه  می کنـد، 

تیـم فوتبـال آمریکایـی سـاموآ از بازنده ای چند سـاله به 

دارد. برنـده 

کمپانـی فاکـس رسچ الیـت توزیـع جهانـی ایـن فلـم  را 

برعهـده خواهـد داشـت.

اخیـراً وایتیتـی دوباره بـرای پروژه »ثور: عشـق و طوفان« 

قـرارداد امضـا کـرده و همیـن او را مجبـور کـرد سـاخت 

فلـم  »آکیـرا« خود بـرای کمپانی بـرادران وارنر بـه تعویق 

اقتباسـی  انیمیشـن  کار  بـاالی  بینـدازد چراکـه حجـم 

 )Thor( »زمـان کافی بـرای مترکز بر کار روی پـروژه »ثور

را بـه او منی دهـد. کمپانـی مـارول انتظـار دارد وایتیتی 

فلم بـرداری ایـن پـروژه را در ابتـدای سـال ۲۰۲۰ آغـاز 

. کند

کمپانـی   بـرای  را  فلـم   ایـن  تهیه کنندگـی  بـاچ  گـرت 

فاکـس رسچ الیـت عهـده دار اسـت، جاناتـان کَِوندیـش 

و انـدی رسکیـس نیـز از سـوی کمپانـی »ایمجیناریـوم« 

در مقـام تهیه کننـده حضـور دارنـد. مایک برت و اسـتیو 

جیمیسـون، که مسـتند اولیـه را کارگردانـی کرده اند نیز 

از تهیه کننـدگان فلـم   »هـداف بعـدی برنـده می شـود« 

. هستند

جوایـز گاتهـام ۲۰۱۹ اعـالم کـرد جایـزه تجلیـل از یـک 

کارگـردان بـه ایـوا دوورنـی و جایزه تجلیـل از یک بازیگر 

بـه سـم راکـول اهدا می شـود.

بـه نقـل از ورایتـی، بیسـت و نهمیـن دوره جوایـز گاتهام 

متعلـق بـه پـروژه فلم سـازان مسـتقل، بـا اهـدای جوایـز 

تجلیـل  راکـول  و سـم  دوورنـی  ایـوا  از  خـود  افتخـاری 

می کنـد.

دسـت انـدرکاران ایـن جوایـز کـه امسـال در مراسـمی 

اعـالم  می شـود  برگـزار  نیویـورک  در  دسـامرب   ۲ در 

کردنـد ایـوا دوورنـی کارگـردان و فلم سـازی خـط شـکن 

و تاثیرگـذار اسـت کـه بـا آثـارش بـر تاریـخ ملـت آمریـکا 

مترکـز و سیسـتم نژادپرسـتی را بیـش از همیشـه افشـا 

کـرده اسـت.

جـف شـارپ مدیـر اجرایی ایـن جوایز تاکید کـرد که آثار 

ایـن فلم سـاز بر برابـری عدالت برای همـه تاکید دارد.

جنایـی  مسـتند  و  »سـلام«  کارگـردان  دوورنـی 

اسـت. زمـان«  در  »چروکـی  نیـز  و  »سـیزدهمین« 

از پروژه هـای اخیـر وی می تـوان بـه »وقتـی آنهـا مـا را 

را  امـی  نامـزدی  چندیـن  کـه  کـرد  اشـاره  می بیننـد« 

اسـت. کـرده  کسـب 

در عیـن حـال سـم راکـول بازیگـر برنـده اسـکار بـرای 

بـرای  میسـوری«  ابینـگ  بیـرون  بیلبـورد  »سـه  فلـم  

نقش آفرینی هـای درخشـانش شایسـته دریافـت جایـزه 

ایـن جوایـز شـده اسـت. از  بازیگـر سـال  بهرتیـن 

راکـول در اسـکار ۲۰۱۹ بـرای ایفای نقش جـورج دبلیو 

بـوش در فلـم  »معاون« سـاخته آدام مک کـی نیز نامزدی 

نامـزدی  یـک  امسـال  اوایـل  او  را کسـب کـرد.  اسـکار 

امـی نیـز بـرای تصویـر کـردن شـخصیت باب فاسـی در 

مینی رسیـال »فاسـی/وردون« بـرای اف ایکس به دسـت 

آورد.

شـارپ از ایـن ۲ چهـره بـه عنـوان افـرادی تاثیرگـذار در 

فلـم  مسـتقل یـاد کرد.

جوایـز گاتهـام را بـه عنوان آغازگر فصل جوایز اسـکار در 

آمریـکا می شناسـند. از برنـدگان گاتهـام در سـال های 

اخیـر کـه نامـزد یا برنـده جایزه اسـکار شـده اند می توان 

»مهتـاب«،  کـن«،  صـدا  نامـت  بـا  »مـرا  فلم  هـای  بـه 

»درخـت  و  »پرسبچگـی«  »بردمـن«،  »اسـپات الیت«، 

زندگـی« اشـاره کـرد.

سازنده »شیر شاه« و مارول برنده 
بزرگ جوایز ساترن شدند

 

»فاسِبندر« به »هدف بعدی برنده 
می شود« پیوست

اهدای جوایز افتخاری گاتهام به 
ایوا دوورنی و سم راکول

هـدف

8

7

6

5

4

3

2

1

HGFEDCBA

33
50

   
   

   
   

   
   

د 
دا

 اع
 با

ی
از

ب ب
وا

 ج


 بازی با اعداد              3351
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3250    بازی با کلمات  

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

 شطرنج                                       3081

 سرباز  .  D3 جواب شطرنج   3080

3551

جواب هدف         2999

  

 

3000

35
50

   
   

   
   

   
   

ره
ما

 ش
و 

وک
ود

 س
ب 

وا
ج

می کنـد و سـومین بـاری اسـت کـه فلـم ی از ایـن کارگـردان را بـه رقابـت 

می فرسـتد. اسـکار 

کاستاریکا: »بیداری مورچه ها« ساخته آنتونال سوداساسی

ایـن درام ۹۴ دقیقـه ای دربـاره ایزابـل ۲۸ سـاله اسـت. او مـادر، همـرس و 

عروسـی خـوب اسـت و بـه دخرتانـش درس می دهـد. خانـواده اش ارصار 

دارنـد کـه او بایـد یـک فرزنـد پـرس هم داشـته باشـد...

ایـن هشـتمین حضـور کاسـتاریکا و اولیـن فلـم  ایـن کارگـردان اسـت کـه 

راهـی رقابـت اسـکار می شـود.

مکزیک: »خدمتکار« ساخته لیال آویلِس

ایـن درام ۱۰۲ دقیقـه ای نگاهـی دارد بـه محیـط کاری یـک خدمتـکار در 

یکـی از لوکس تریـن هتل هـای شـهر مکزیکوسـیتی

مکزیـک بـرای پنجـاه و دومیـن بـار در رقابـت اسـکار رشکـت کـرده و ایـن 

اولیـن بـاری اسـت کـه فلـم ی از این کارگـردان به اسـکار معرفی می شـود.

پاکستان: »کبوتر قرمز« ساخته کامل خان

ایـن درام ۱۰۲ دقیقـه ای دربـاره مـردی اسـت کـه در تالش اسـت تا راهی 

بـرای خـروج از شـهر پیـدا کنـد و تنهـا راه خـروج او از طریق زنی اسـت که 

بـه دنبال انتقام اسـت.

ایـن نهمیـن بـاری اسـت که پاکسـتان راهی اسـکار می شـود و ایـن اولین 

فلـم ی اسـت کـه از کـامل خان بـه این منظـور به اسـکار معرفی می شـود.

پرو: »محراب« ساخته آلوادور دلگادو آپاریسیو

ایـن درام ۹۵ دقیقـه ای دربـاره سـگوندو پوسـار پرسی ۱۴ سـاله اسـت که 

مـی خواهـد درسـت مثـل پـدرش سـازنده جعبه داسـتان گو باشـد و میراث 

خانوادگـی را حفـظ کند.

ایـن بیسـت و ششـمین حضور پـرو و اولین فلـم  از این کارگـردان در رقابت 

اسـکار است.

پولند: »بدن مسیح« ساخته یان کوماسا

ایـن درام ۱۱۵ دقیقـه ای داسـتان دانیـل ۲۰ سـاله اسـت کـه بـا تجربـه 

جابـه جایـی روحـی دچـار احساسـی متقـاوت می شـود.

ایـن پنجـاه و یکمیـن بـاری اسـت کـه پولنـد فلمـی را بـرای اسـکار معرفـی 

می کنـد و اولیـن فلـم  ایـن کارگـردان اسـت که راهـی این رقابت می شـود.

پرتگال: »امالک« ساخته تیگو گوئدیس

ایـن درام ۱۶۶ دقیقـه ای دربـاره یـک خانـواده مـالک اسـت کـه یکـی از 

بزرگ تریـن قلمروهـای اروپـا را در اختیـار دارنـد.  

ایـن سـی و ششـمین حضـور پرتـگال و اولیـن باری اسـت که فلـم ی از این 

بولیـوی، بوسـنی هرزگویـن، بلغارسـتان، کاسـتاریکا، مکزیـک، پاکسـتان، 

پولنـد و پرتـگال از جدیدتریـن کشـورهایی هسـتند کـه مناینـدگان خود را 

بـرای اسـکار بین املللـی معرفـی کرده انـد.

بـرای  از سـایت آی ام دی بـی، تعـداد مناینـدگان معرفـی شـده  بـه نقـل 

اسـکار بین املللـی ۲۰۲۰ بـه ۵۰ فلـم  از ۵۰ کشـور رسـید کـه در ایـن 

میـان اوگانـدا تنهـا کشـوری اسـت که بـرای نخسـتین بـار وارد ایـن رقابت 

می شـود.

اسامی فلم  های جدید اضافه شده به رقابت اسکار چنین است:

بولیوی: » دمل برات تنگ شده« ساخته رودریگو بلوت

ایـن درام ۱۰۵ دقیقـه ای دربـاره مـردی اسـت کـه پـس از مـرگ پـرسش 

بـا دوسـت پـرسش  تـا  نیویـورک می شـود  راهـی  بولیـوی محافظـه کار  از 

سباسـتین آشـنا شـود.

ایـن یازدهمیـن بـاری اسـت کـه بولیـوی بـرای اسـکار مناینـده ای انتخاب 

می کنـد و دومیـن باری اسـت کـه فلم ی از ایـن کارگردان را بـه این منظور 

می کند. انتخـاب 

بوسنی هرزگوین: »پرس« ساخته اینس تاوونیچ

بـه  آرمـان پـرسی ۱۸ سـاله اسـت کـه  ایـن درام ۱۰۶ دقیقـه ای دربـاره 

رسپرسـتی گرفتـه شـده و شـخصیتی بی ثبـات دارد و منی توانـد بـا آرامـش 

بـه دنبـال کشـف هویـت واقعی اش برود. او پـدر و مادر و برادری ۱۴ سـاله 

دارد کـه پـس از بـه رسپرسـتی گرفتـه شـدن وی بـه دنیـا آمده اسـت.

ایـن نوزدهمیـن بـاری اسـت کـه بوسـنی و هرزگویـن فلـم ی را بـه اسـکار 

معرفـی می کنـد و دومیـن بـاری اسـت کـه اثـری از ایـن کارگـردان راهـی 

می شـود. اسـکار 

بلغارستان: »آگا« ساخته میلکو الزاروف

این درام ۹۶ دقیقه ای درباره آنوک و سـندا اسـت که در رسزمینی پوشـیده 

از بـرف در شـامل به شـیوه اجـداد سنتی شـان زندگی می کنند. انـگار آنها 

در این طبیعت وحشـی تنها و آخرین بازماندگان زمین هسـتند.

ایـن سـی امین حضـور بلغارسـتان در اسـکار و اولیـن باری اسـت که فلم ی 

از ایـن کارگـردان بـه ایـن منظور انتخاب می شـود.

شیلی: »عنکبوت« ساخته آندرس وود

گروهـی  از  کـه  اسـت  دوسـتی  سـه  دربـاره  دقیقـه ای   ۱۰۵ درام  ایـن 

آپوزیسـیون در شـیلی کاتولیک در اوایل دهه ۱۹۷۰ با هم همراه هسـتند 

امـا یـک خیانـت آنهـا را بـرای همیشـه از هـم جـدا می کنـد.

ایـن بیسـت و چهارمیـن بـاری اسـت کـه شـیلی در رقابـت اسـکار رشکـت 

کارگـردان به اسـکار می رود.

رصبستان: »پادشاه پتار اول« ساخته پتار ریستووسکی

تبعیـد می شـود و  از کشـور  اسـت  مـرد جوانـی  وقتـی  اول  پتـار  پادشـاه 

سـال ها بعـدی بـرای آزادی مردمـش و تامیـن دموکراسـی پارملانـی وارد 

بازسـازی رصبسـتان می کنـد. بـه  آغـاز  و  کشـور می شـود 

این بیسـت و هفتمین حضور رصبسـتان در اسـکار و اولین باری اسـت که 

فلـم ی از این کارگردان راهی اسـکار می شـود.

اسلواکی: »بگذار نور باشد« ساخته مارکو اسکوپ

ایـن درام ۹۳ دقیقـه ای دربـاره میـالن ۴۰ سـاله اسـت که سـه فرزنـد دارد 

و در آملـان کار می کنـد تـا بتوانـد خانـواده اش را کـه در اسـلواکی زندگـی 

می کننـد تامیـن کنـد. او در دیـدار خانـواده اش در شـب کریسـمس پـی 

می بـرد کـه پـرس بزرگـش...

ایـن بیسـت و سـومین حضـور اسـلواکی و دومیـن فلم  این کارگردان اسـت 

که بـه اسـکار می رود.

اسلوونی: »تاریخ عشق« ساخته سونیا پروسنک

ایـن درام ۱۰۵ دقیقـه ای دربـاره ایوا دخرت ۱۷ سـاله ای اسـت کـه در کنار 

بـرادر بزرگ تـر و خواهـر کوچکـرتش زندگـی  می کنـد. آنهـا مادرشـان را در 

یـک تصـادف از دسـت داده انـد و او بـا رازهـای مـادر روبه رو می شـود.

این بیسـت و چهارمین حضور اسـلوونی و دومین فلم  این کارگردان اسـت 

که به اسـکار می رود.

آفریقای جنوبی: »شهر مشت زنی« ساخته جمیل اکس.تی کبکا

یـک بوکسـور مسـن و حرفـه ای و بـرادرش کـه کل عمـرش را رصف کارهای 

خـالف کـرده یـک تـالش نهایـی بـرای رسـیدن بـه موفقیـت می کننـد و 

بیشـرت از آن چیـزی کـه فکـرش را می کردنـد بـه دردرس می افتنـد

ایـن شـانزدهمین حضـور آفریقـا جنوبی و دومیـن فلم  این کارگـردان برای 

اسـکار است.

تایوان: »سابق عزیز« ساخته چی ین هسو

ایـن فلـم ۱۰۰ دقیقـه ای یک کمـدی درام دربـاره پرسی نوجـوان و مادرش 

اسـت کـه متوجـه می شـوند کـه بیمه نامـه عمـر پـدر خانـواده قـرار اسـت 

توسـط معشـوقش دریافـت شـود و بیـش از همیشـه از هـم دور می شـوند.

ایـن چهـل و ششـمین حضور تایوان و اولین باری اسـت که ایـن کارگردان 

راهی اسـکار می شود.

اوگاندا: »کنی: نظم از باال« ساخته تی.استیو آینی

 )LRA( لـرد  مقاومـت  ارتـش  شـورش  پرتالطـم  دوران  طـی  کـودک  دو 

اوگاندای شـاملی عاشـق هم می شـوند اما وقتی پرس در سـن ۱۱ سـالگی 

ربـوده می شـود آن هـا از هـم جـدا می شـوند.

این اولین حضور اوگاندا و اولین فلم  این کارگردان برای اسکار است.

ایـن پنجـاه و هشـتمین حضـور سـوئد و اولیـن فلـم  ایـن کارگـردان بـرای 

رقابـت اسـکار اسـت.

اتریـش، مـر، اوروگوئـه، فنالنـد، برازیـل، کوبـا، جمهـوری دومینیکـن، 

هنگـری، نپـال، هالنـد، نـروژ، اسـپانیا، مراکش، سـوئد، کرواسـی، تونس، 

بلجیـم،  الجزایـر،  ترکیـه،  رومانـی،  جاپـان،  کلمبیـا،  شـاملی،  مقدونیـه 

کامبـوج، اکوادور، اسـتونی، گرجسـتان، آملان، فلسـطین، پانامـا، کوریای 

جنوبـی، سـوئیس، اوکرایـن و ایـران دیگر کشـورهایی هسـتند کـه پیش از 

ایـن مناینـدگان خـود در نـود و دومیـن دوره جوایـز اسـکار در بخـش فلـم  

بلنـد بین املللـی را بـه آکادمـی معرفـی کردنـد.

آخریـن مهلـت معرفـی فلم  هـای بلنـد بین املللـی بـه آکادمـی اول اکتـرب 

۲۰۱۹ )۹ میـزان( اسـت. بـرای انتخـاب بهرتیـن فلـم  ابتـدا ۱۰ فلـم  در 

قالـب فهرسـت کوتـاه معرفـی می شـوند و از میـان آن هـا ۵ فلـم  بـه عنـوان 

نامـزد نهایـی ۱۳ جنـوری ۲۰۲۰ )۲۳ جـدی( معرفـی خواهنـد شـد.

)بامـداد   ۲۰۲۰ فـربوری   ۹ یکشـنبه  اسـکار  جوایـز  دوره  دومیـن  و  نـود 

می شـود. برگـزار  هالیـوود  تیه تـر  دالبـی  در  دلـو(   ۲۱ دوشـنبه 
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تعداد نمایندگان اسکار بین المللی به ۵۰ فلم  رسید

ثور
با حركت و پویایی وجودی، تو همیشه در حال انجام دادن كار تازه ای هستی. 
این مســاله زندگی تو را از حالت یكنواخت و كسل كننده درمی آورد و تنوع 

را به زندگیت برمی گرداند.

جوزا
تنش و اســترس باعث می شــود نه تنها روحت آزرده شــود بلكه سالمتی 
جســمت نیز به خطر بیفتد چون قدرت روح از جســم بیشتر است. باید یاد 
بگیــری كه به خود روحیــه بدهی و با انجام نرمش و پیــاده روی دوباره به 

آرامش روحی برسی. 

سرطان
 مدتی است كه حیران و سرگردان مانده ای. كسی كه بین عقل و قلب خود 
گرفتار شده باشد به همین وضعیت دچار خواهد شد. سعی كن از بین این دو 

یكی را انتخاب كرده و هر چه زودتر تكلیف خود را روشن كنی.

اسد
قبل از قبول كردن یك پیشنهاد باید خوب طرف مقابل را شناخت و در مورد 
آن تحقیق كرد و همه احتماالت را در نظر گرفت بعد جواب داد. عجله كردن 

در هر كاری پشیمانی به بار می آورد.

سنبله
باید با آغوش باز و روی گشــاده با دوســت و یا همسرت برخورد كنی. هیچ 
كس نیســت كه عیب و یا ایرادی نداشته باشد. این مسئله در مورد خود تو 

هم صادق است. باید با گذشت از بعضی عیبها چشم پوشی كرد.

حمل
دســت از رنگ های تیره بردار چون روح تو را خسته و كسل می كنند. برای 
اینكه ســرحال بیایی و احســاس شــادی و طراوت كنی سعی كن مدتی از 
رنگ های روشن و شاد استفاده كنی. بهتر است این روزها بر اعصابت مسلط 
باشــی و آرامشت را حفظ كنی، آن وقت بهتر می توانید فكر كنید و تصمیم 

بگیرید.هیچ وقت با فكرهای آشفته دست به كار تازه ای نزنید.

میزان
به زودی با بحران مالی روبرو می شــوی. باید با كار و كوشش این روند را 
تغییر داد. وقتی هدف و آرزویی داری باید آن را به عمل درآوری تا تغییر 

در زندگیت ایجاد شود. پیشرفت مهمترین اصل و قانون زندگی است.

عقرب
می توانی نامه ای برای یك دوســت عزیز بفرستی. هرچند امروزه این رسم 
برافتــاده و جایش را به تماس تلفنی و ایمیل داده اما نوشــتن یا خواندن 
یك نامه لذت دیگری دارد. هم تو را ســرذوق می آورد و هم دوســتت را 

خوشحال می كند.

قوس
تو می توانی هم خیلی خســیس باشــی و هم زیادی ولخرج كه هیچ كدام 
به دردت نمی خورد. باید متعادل و میانه رو باشــی و درست خرج كنی تا با 

مشكلی روبرو نشوی.

جدی
بزرگتریــن نقطه ضعف ما در درون ماســت. موانع بیرونــی در برابر این 
ضعف ها هیچ نیســت. پس قبل از هر كار اول تكلیفت را با خودت روشن 
كن. تو دقیقا چه می خواهی؟! گاهی بیماری های مختصر با بی توجهی در 

دراز مدت بالی جان ما می شوند. بهتر است پیشگیری كنی.

دلو
همه چیز برای بدســت آورد یك ســود مالی خوب مهیاست اما این به تو 
بستگی دارد كه چه راهی را برای رسیدن به این پول انتخاب می كنی. در 
این هفته به خاطر موضوعی پیش بینی نشــده جنب و جوش و فعالیت ات 
بیشــتر می شــود و به طور كلی روزهای شلوغ و تا حدی كالفه كننده در 

پیش داری.

حوت
این خیلی خوب اســت كه تو بخشنده هســتی و به دیگران از نظر مالی 
كمك می كنی، ولی نباید جوگیر شوی و همه پس اندازت را بدهی، چون 

زمان بی پولی كسی مثل تو در اطرافت نیست.

ک ف گ ی ر م ث ل ی ا ق ت

ت ر ط ف ب ر ن د و ش گ ی

ه ا د ی و ی د ب چ ظ غ ل

م ی ف ت ب گ ن ک ش ل س ا

ج ش م ص ق ه ا ه ب ر ق ع

ن ن ع ط ر ن ر ه ش ذ ت ف

د ا گ ل ا ا و ا ض خ د چ

ن د ث ج و ه ر ر ژ ر ح آ

ا ن ی آ و ب پ ط آ ا و ح

ک ز ظ ل م ا ن ی ض م ل ر

چ ق د ر ت ش ک ی ل ا ت ه

ذ و ا ل ف ق ا ر ل ن آ ث

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

وجود داشته باشد.
  4 کلمه: متوسط 

 8 کلمه:  خوب
 13  کلمه: عالی 

ا
رهـت

ب

ش
م

ـ  مهارت  ـ  ماه  ـ  مهتاب 
شاه ـ شــهر ـ شهرت ـ 
شهامت ـ بهتر ـ به ـ راه 
ـ رها ـ بهار ـ مهر ـ ماهر 
ـ رتبه ـ رمه ـ هرم ـ بره 
ـ اهم ـ تباه ـ اره ـ باهم 

ـ همتا ـ برمه

آواره ـ اضطرار ـ بهانه گیر ـ پروراندن ـ تشــکیالت ـ ثروتمند ـ جنگجو 
ـ چکاندنـ  حاللـ  خرامانـ  دانشــیارـ  ذوالفقارـ  رونقـ  زندانـ  ژالهـ  
سرشار ـ شبنم ـ صفات ـ ضرور ـ طیبه ـ ظلمانی ـ عقربه ـ غلبه ـ فعالیت 

ـ کفگیر ـ گشودن ـ لیاقت ـ مشعل ـ ناجی ـ وحدت ـ هادی ـ یار.
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ادامـه از ص 1- حملـه کـرده و سـطل های زباله را 

در سـطح شـهر به آتش کشـیده اند.

گفتـه می شـود که پیـروان "بلوک سـیاه" مسـئول 

ایـن اقدامـات خشـونت آمیز بوده انـد. ایـن دسـته 

از افـراد بـا پوشـش های سـیاه و بـا اسـتتار چهـره  

خـود دسـت بـه آشـوب و اعـراض می زننـد.

گاز  از  معرضـان  کـردن  متفـرق  بـرای  پولیـس 

اشـک آور بهـره گرفتـه اسـت. افـزون بـر آن گفتـه 

آنـکارا نگـران اسـت کـه آنهـا وارد ترکیـه شـوند. در ایـن صـورت  در شـال سـوریه صدهـا هـزار آواره جنگی در حال فرار هسـتند. 

سـپتمرب(   ۱۵( سـنبله   ۲۴ یکشـنبه  روز  آملـان  خربگـزاری 

بـا انتشـار گزارشـی از واشـنگنت و ریـاض بـه موضـوع حملـه 

پهپادی به تاسیسـات نفتی عربسـتان سـعودی پرداخته اسـت. 

گفتـه می شـود کـه حملـه پهپـادی بـه بزرگ تریـن پاالیشـگاه 

نفـت عربسـتان بـه تنش بیـن ایـران و آمریـکا دامن زده اسـت.

مایـک پمپئـو، وزیـر امـور خارجـه آمریـکا بـا انتشـار یـک پسـت 

توییـری مسـئولیت ایـن حملـه را مسـتقیا متوجـه جمهـوری 

اسـامی ایـران می دانـد. ایـن در حالـی اسـت کـه شورشـیان 

حوثـی رسـا مسـئولیت ایـن حمـات را برعهـده گرفته انـد.

خـرب  اعـام  پـی  در  و  سـپتمرب   ۱۴ شـنبه  روز  پمپئـو  مایـک 

از تظاهـرات منـع شـده اند  آنکـه حامیـان دموکراسـی  به رغـم 

امـا آنهـا در مرکـز هانگ کانـگ راهپیایـی کردنـد و خواسـتار 

دمکراسـی کامـل شـدند.

امـور  در  کـه  اسـت  داده  دیگـر هشـدار  بـه کشـورهای  چیـن 

امـور  جـزو  مسـئله  ایـن  چـون  نکننـد،  دخالـت  هانگ کانـگ 

اسـت. کشـور  ایـن  داخلـی 

بریتانیـا گفتـه اسـت ایـن کشـور دارای یـک مسـئولیت قانونی 

اسـت کـه تضمیـن کنـد چیـن پایبنـد اصـل "یـک کشـور، دو 

سیسـتم" اسـت.

از  بیـش  از  پـس  بریتانیـا  کـه  هنگامـی  و   ۱۹۹۷ سـال  از 

۱۵۰ سـال حمکرانـی هنـگ کنـگ را بـه چیـن واگـذار کـرد، 

هانگ کانگ براسـاس سیاسـت "یک کشـور، دو سیسـتم" اداره 

می شـود؛ سیسـتمی که براسـاس آن چیـن موافقت کـرد تا این 

منطقـه بـه صـورت نیمـه خودمختـار اداره گـردد.

ممکـن اسـت کـه دولت ترکیـه راه ورود آنها به اروپـا را باز بگذارد. 

بیپناهـی  مـرزی شـال غربـی سـوریه شـاهد  نـوار  روزهـا  ایـن 

صدهـا هـزار آواره جنگـی اسـت. بیشـر آنهـا ازمنطقـه جنگ زده 

ادلـب گریختهانـد، منطقهـای کـه آخرین پایـگاه مهم شورشـیان 

مخالـف رژیـم بشـار اسـد بـه شـار مـی رود.

چنـد هفته گذشـته نیروهـای دولتی سـوریه بـرای بازپس گرفنت 

ایـن مناطـق عملیـات گسـرده ای را آغـاز کرده اند. ایـن عملیات 

روز جمعه، ۲۲ سـنبله )۱۳ سـپتمرب( با حملههـای جنگندههای 

روسـیه و سـوریه بـه مواضع نیروهای شورشـی شـدت یافت.

سـازمان ملـل تخمیـن می زنـد کـه در هفتههـای اخیـر نزدیک به 

۴۰۰ هـزار تـن از سـاکنان ایـن منطقه آواره شـدهاند. آنها اکنون 

امیدوارنـد کـه ترکیـه مرزهای خود را به رویشـان بگشـاید.

بـه گفتـه کـرم کینیـک، رییـس هـال احمـر ترکیـه، آنـکارا خـود 

را بـرای پذیـرش بخشـی از ایـن پناهجویـان آمـاده می کنـد. او 

می گویـد: »در صـورت ادامـه عملیـات دولـت سـوریه در شـال 

ایـن کشـور نیـم میلیـون پناهجـو وارد ترکیـه خواهـد شـد.«

کینیـک هشـدار می دهـد کـه هـم اکنـون اقامتگاه هـای منطقـه 

مـرزی ترکیـه بیـش از حـد مجـاز پناهجـو پذیرفته انـد و وضعیـت 

بعضـی از آنهـا ناهنجـار اسـت.

ترکیـه از تحویـل دومین محموله از سیسـتم دفاع 

موشـکی روسـیه به این کشـور خرب داده است.

دفـاع  سیسـتم  کـه  گفتـه  ترکیـه  دفـاع  وزارت 

هوایـی اس-۴۰۰ در اپریـل سـال آینـده میـادی 

شـد. خواهـد  فعـال   )۲۰۲۰(

آمریـکا ضمـن مخالفـت بـا خریـد ایـن سیسـتم 

بـا  روسـی  تسـلیحات  کـه  گفتـه  موشـکی  دفـاع 

آتانتیـک شـالی  پیـان  سیسـتم های دفاعـی 

)ناتـو( سـازگاری نـدارد و تهدیدی بـرای جنگنده 

هـای آمریکایـی بشـار مـی رود.

مولـود چـاووش اوغلـو، وزیـر خارجـه ترکیـه تایید 

کـرده کـه واشـنگنت از این کشـور خواسـته تا این 

سیسـتم را فعـال نکند.

ایـن  امـا آقـای چـاووش اوغلـو گفتـه کـه ترکیـه 

اسـتفاده  آن  از  کـه  نخریـده  را  دفاعـی  سیسـتم 

نکنـد.

اولیـن محمولـه از این سیسـتم برغم هشـدارهای 

آمریـکا درمورد احتـال اعـال تحریم هایی علیه 

ترکیـه، در مـاه جـوالی وارد پایگاهـی هوایـی در 

ادوارد اسـنودن، پیانـکار سـابق سـازمان امنیت 

یـک  بـا  گفت وگـو  در  آمریـکا)ان.اس.ای(  ملـی 

رادیـو فرانسـوی اظهـار امیـدواری کرده اسـت که 

کشـور فرانسـه بـه وی پناهندگـی اعطـا کنـد.

آقـای اسـنودن در سـال ۲۰۱۳ و پـس از انتشـار 

از  حاکـی  کـه  محرمانـه  اسـناد  از  مجموعـه ای 

جاسوسـی گسـرده غیرقانونـی سـازمان امنیـت 

ملـی آمریـکا از شـهروندان آمریکایـی و همچنیـن 

شـنود مکاملات رهربان کشـورهای متحـد آمریکا 

روسـیه  بـه  و  گریخـت  متحـده  ایـاالت  از  بـود 

پناهنـده شـد.

قـرار  کـه  رادیویـی  مصاحبـه  ایـن  در  اسـنودن 

اسـت روز دوشـنبه از یکـی از رادیوهـای فرانسـه 

پخـش شـود گفتـه کـه "عاقه مند بـه ماقـات" با 

امانوئـل مکـرون، رئیـس جمهـور فرانسـه اسـت تا 

او رشایطـی بـرای زندگـی اش در فرانسـه را مهیـا 

. ید منا

نیسـت  نوشـته کـه مشـخص  رویـرز  خربگـزاری 

از شکسـت عجیـب سـیتی  پـپ گواردیـوال پـس 

قهرمانـی  آمیـز  کنایـه  شـکل  بـه  نوریـچ  مقابـل 

گفـت. تربیـک  را  لیورپـول  زودهنـگام 

منچسرسـیتی روز یکشـنبه در زمیـن نوریـچ بـا 

نتیجـه عجیـب و غیرمنتظـره 3-2 شکسـت خـورد 

تـا فاصلـه اش بـا لیورپول صدرنشـین بـه 5 امتیاز 

افزایـش یابـد. قرمزهـا هـر 5 بـازی ابتـدای فصل 

خـود را پیـروز شـده انـد. آنهـا روز یکشـنبه ابتـدا 

ادامـه  در  ولـی  خوردنـد  گل  یـک  نیوکاسـل  از 

توانسـتند سـه گل بزننـد و پیـروز شـوند.

بـا  منچسرسـیتی،  از  پـس  حـاال  هـا  لیورپولـی 

آرسـنال  پیـروزی متوالـی و در کنـار  کسـب 14 

در  متوالـی  پیـروزی  بیشـرین  رکـورد  صاحـب 

تاریـخ لیـگ برتـر هسـتند. آرسـنالی کـه با آرسـن 

ونگـر و از 10فوریـه 2002 تـا 24 آگوسـت هان 

سـال موفـق بـه انجـام ایـن مهـم شـده بـود.

در  و  گواردیـوال  پـپ  بـا  هـم  منچسرسـیتی   

تـا   2017 اگسـت  فاصـل  حـد  در  مقطـع   دو 

سـنگربان اول بایـرن و تیـم ملی آملـان به ادعای 

مـارک آنـدره تراشـتگن کـه گفتـه بود حق اوسـت 

که گلر اول مانشـافت باشـد، واکنش نشـان داد.

بـا وجود آن که مارک آندره تراشـتگن در بارسـلونا 

از بهریـن دروازبان هـای فوتبـال  و  می درخشـد 

اروپـا و جهـان بـه شـار می آیـد؛ امـا بازهـم در 

تیـم ملـی فوتبـال آملـان نیمکـت نشـین اسـت و 

یواخیـم لـوو ترجیـح می دهـد کـه از مانوئـل نویـر 

در ترکیـب اصلـی بهـره گیـرد.

تراشـتگن از نیمکـت نشـینی خـود راضی نیسـت 

تیمـش  از تصمیـم رسمربـی  انتقـاد  بـه  اخیـرا  و 

پرداخـت.

مانوئـل نویر، سـنگربان بایرن به انتقاد تراشـتگن 

واکنـش نشـان داد. او بعد از بـازی برابر الیپزیش 

شـده اسـت کـه پولیـس اقـدام بـه دسـتگیری ۱۸ 

نفـر منـوده اسـت.

جلیقه زردهـا در ۴۴میـن هفتـه اعراضـات، ایـن 

بـار شـهر نانـت را بـرای تظاهـرات خـود انتخـاب 

ایـن اعراضـات  بودنـد. سـازمان دهندگان  کـرده 

خواسـتار "همراهی ملی" شـده اند. ایـن در حالی 

اسـت کـه شـار اندکـی بـه ایـن فراخـوان پاسـخ 

مثبـت داد ه انـد.

شـال غـرب آنکارا شـد.

خریـد ایـن سیسـتم دفـاع هوایـی عـاوه بـر ایـن 

کـه خشـم آمریـکا را کـه از متحـدان ترکیـه درناتو 

دوری  و  نارضایتـی  داشـته،  همـراه  بـه  اسـت، 

جسـنت ترکیـه از متحـدان غربـی ایـن کشـور هم 

تعبیـر شـده اسـت.

آمریـکا معتقـد اسـت کـه خریـداری موشـک های 

هـای  جنگنـده  علیـه  تهدیـدی  اس-۴۰۰ 

آمریکایـی اف -۳۵ اسـت و ترکیـه نبایـد همزمـان 

اس-۴۰۰  سیسـتم  و  آمریـکا  اف-۳۵  جنگنـده 

روسـیه را کـه گفتـه شـده پدافنـد موثـر علیـه این 

باشـد. داشـته  اسـت،  جنگنـده 

بـه  مربـوط  تجهیـزات  و  قطعـات  ارسـال  آمریـکا 

جنگنده هـای اف-۳۵ را بـه ترکیـه به حـال تعلیق 

درآورده و تعلیـم و آمـوزش خلبانـان ترکیـه بـرای 

پـرواز بـا جنگنـده اف-۳۵ را متوقـف کرده اسـت.

آمریـکا همچنیـن بـه ترکیه فشـار آورده بـود که به 

جـای اس-۴۰۰ سیسـتم ضدهوایـی پاتریـوت را 

از آمریـکا بخرد.

ایـن مصاحبـه چـه زمانـی و در کجـا ضبـط شـده 

باشـد.

دولـت بـاراک اوبامـا، رئیس جمهور اسـبق آمریکا 

در سـال ۲۰۱۳ ادوارد اسـنودن را بـه جاسوسـی 

و رسقـت اسـناد محرمانـه متهـم کـرده و خواهـان 

اسـرداد و محاکمـه او شـده بود.

چنـد  در  کـه  اسـنودن  ادوارد  اطاعاتـی  درز 

دهـه گذشـته کـم سـابقه بـوده اسـت، باعث شـد 

کـه دولـت آقـای اوبامـا تصمیـم بگیـرد در نحـوه 

جمـع آوری سـوابق مکاملـات تلفنـی شـهروندان 

تغییراتـی ایجـاد کنـد. فعـاالن لیـربال در آمریـکا 

او  زیـرا  می داننـد  قهرمـان  را  اسـنودن  ادوارد 

برنامه هایـی را برمـا کرد کـه به باور ایـن فعاالن، 

حقـوق اساسـی منـدرج در قانون اساسـی ایاالت 

متحـده را نقـض می کنـد.

و  اتهاماتـی نظیـر جاسوسـی  بـا  اسـنودن  آقـای 

خیانـت در آمریـکا مواجـه اسـت کـه مـی تواند به 

۳۰ سـال حبـس منجـر شـود.

دسـامرب هـان سـال بـا هجـده پیـروزی متوالـی  

و همچنیـن در فصـل گذشـته بـا پانـزده پیـروزی 

پیاپـی، در حـد فاصل مـاه های فوریه تا آگوسـت 

خـود  آن  از  تنهایـی  بـه  را  رکـورد  ایـن   2019

کـرده بـود.  پـپ گواردیـوال کـه بـا سـیتی در دو 

فصـل گذشـته قهرمـان شـده، پـس از باخـت بـه 

نوریـچ گفـت:» مـا هنـور در ماه سـپتمرب هسـتیم 

چـه  نیسـت.  نگران کننـده  اختـاف  امتیـاز   5 و 

انتظـاری داریـد؟ می خواهیـد قهرمانـی لیورپـول 

بـه  در مـاه سـپتامرب را تربیـک بگویـم؟ تربیـک 

زودهنگامـش. قهرمانـی  بـرای  لیورپـول 

مـا ایـن بـازی را باختیـم و دو امتیـاز هـم برابـر 

تاتنهـام از دسـت دادیـم. ایـن البته که غـم انگیز 

اسـت ولـی من بـه تیمم ایـان دارم و می دانم در 

ادامـه فصـل وضعیـت متفـاوت خواهد بـود. حاال 

بایـد ریـکاوری کنیـم و بـرای بـازی بـا شـاختار به 

اوکرایـن برویـم. سـپس بـاز خواهیم گشـت و این 

چالـش لیـگ ادامـه خواهد داشـت.«

کـه در آن بسـیار هـم خوش درخشـید به اسـکای 

آملـان گفـت:» بلـه سـخنان انتقاد آمیز تراشـتگن 

کنـار  در  و  اردو  در  کـه  وقتـی  او  امـا  را شـنیدم 

هـم بودیـم، چیـزی نگفـت. همـه مـا بـرای یـک 

چنیـن  منی کنـم  فکـر  و  می کنیـم  تـاش  تیـم 

اعراض هایـی نتیجـه مفیـدی بـه دنبـال داشـته 

باشد.

داریـم  رس  در  کـه  هدفـی  بـرای  بایـد  مـا  همـه 

تـاش کنیـم. طبیعـی اسـت کـه هـر دروازه بانـی 

از نیمکـت نشـینی ناراحـت باشـد امـا مهم تریـن 

چیـز موفقیـت تیـم اسـت کـه باید بـرای آن تاش 

کـرد. صادقانـه بگویـم کـه معتقـدم دلیـل اصلـی 

انتقـادات او ایـن اسـت کـه مـن این روزهـا خیلی 

خـوب بـازی مـی کنـم.«

اعتراضات جلیقه زردها 
در فرانسه بار دیگر به خشونت کشیده شد

ترکیه از تحویل دومین محموله
 سیستم دفاع هوایی اس-۴۰۰روسیه خبر داد

دست کم ۴۴ جسد مثله شده در چاهی در مکزیک پیدا شد

آمریکا ایران را مسئول حمله به تاسیسات نفتی عربستان می داند

درگیری معترضان و پولیس در هانگ کانگ
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دانشـگاه  تیـم  از  را  فوتبـال  رسـمی  ۲۰۱۳به گونـۀ 

اکـرون آغـاز کـرد. نجـم در مـدت پنج سـال حضورش 

و  برسـاند  مثـر  بـه  ۳۳گُل  توانسـت  تیـم،  ایـن  در 

۲۳پـاس گُل نیـز بدهـد. درخشـش نجـم در این تیم، 

باعث شـد تا نظر رسان باشـگاۀ فادلفیـا در لیگ برتر 

امریـکا را بـه خـود جلـب کنـد. 

دسـتگیر،  انـوش  سـوی  از   ۲۰۱۸ سـال  در  نجـم 

رسمربـی تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان بـه تیـم ملـی 

فوتبـال افغانسـتان دعـوت شـد و نخسـتین بـازی اش 

را در برابـر فلسـطین در کابل انجـام داد: »برایم جای 

هازارد: از بازی در برنابئو ذوق زده شدم

مایـک پمپئـو، وزیـر امـور خارجـه آمریـکا بـا انتشـار یـک پسـت 

توییـری، مسـئولیت حملـه به پاالیشـگاه بقیق و میـدان نفتی 

خریـص را برعهـده ایـران دانسـته اسـت. حملـه بـه تاسیسـات 

نفتـی عربسـتان، بـه تنش بین ایـران و آمریکا دامن زده اسـت.

تولیـد نفـت خـام عربسـتان در اثر حملـه پهپادی به پاالیشـگاه 

از  خربگزاری هـا  اسـت.  دیـده  آسـیب  به شـدت  بقیـق  بـزرگ 

میـدان  و همچنیـن  پاالیشـگاه  ایـن  در  آتش سـوزی گسـرده 

نفتـی خریـص خـرب داده انـد. گفتـه می شـود کـه تولیـد نفـت 

عربسـتان بیـش از پنـج میلیـون بشـکه در روز کاهـش یافتـه 

اسـت.

حامیـان  روی  بـه  پولیـس  می رسـد  خـرب  ازهانگ کانـگ 

بـرای  آب  فشـار  از  و  کـرده  پرتـاب  اشـک آور  گاز  دموکراسـی 

اسـت. کـرده  اسـتفاده  آنهـا  پراکنـدن 

معرضـان، در مقابـل، مبـب آتـش زا و آجـر بـه سـمت پولیـس 

پرتـاب کردنـد، در خیابـان سـنگربندی کرده و به یک ایسـتگاه 

مرو آسـیب رسـاندند.

حامیـان  از  تـن  هـزاران  سـپتامیر(   ۱۵ سـنبله-   ۲۴( دیـروز 

دموکراسـی در هانگ کانـگ، بیـرون قنسـولگری بریتانیا تجمع 

کردنـد و خواسـتار فشـار بریتانیـا بر چین شـدند تـا آزادی های 

مـورد توافـق پـس از واگـذاری هانگ کانـگ به چیـن را تضمین 

. کند

برخـی رسود ملـی بریتانیـا "خـدا نگهـدار ملکـه بـاد" و رسود 

را  بریتانیـا"  کـن،  "فرمانروایـی  کشـور،  ایـن  میهن پرسـتانه 

دادنـد. تـکان  را  بریتانیـا  پرچـم  و  خواندنـد 

مانوئل نویر پاسخ ادعای تراشتگن را داد

حمـات پهپـادی بـه دو مجتمـع پاالیشـگاهی و نفتـی متعلـق 

بـه رشکـت ملـی نفـت عربسـتان، آرامکـو، با انتشـار یک پسـت 

نوشـت: توییـری 

»در رشایطـی کـه سـخن از تنش زدایـی مـی رود، ایـران در یـک 

حملـه بی سـابقه تامیـن انرژی جهـان را هدف قرار داده اسـت. 

هیـچ سـند و مدرکـی دال بـر آنکـه ایـن حمات از یمـن صورت 

گرفته باشـد، در دسـت نیسـت.«

شورشـیان حوثـی در یمـن کـه از حایـت و پشـتیبانی ایـران 

برخوردارنـد اعـام کـرده بودنـد کـه آن هـا بـا بهـره گرفـنت از ده 

پهپـاد، ایـن حمـات را انجـام داده انـد.

بـر این اسـاس، "منطقه ویـژه اداری هانگ کانگ" از آزادی های 

کـه  اسـت  برخـوردار  خاصـی  قضایـی  اسـتقال  و  سیاسـی 

سـاکنان رسزمیـن اصلـی چیـن از آنهـا محـروم هسـتند.

فوتبـال  ملـی  تیـم  سـالۀ   ۲۴ هافبـک  نجـم،  آدام 

افغانسـتان کـه تجربـۀ حضـور در لیـگ برتـر امریکا را 

در ترکیـب تیـم فادلفیـا دارد، در مـاه جنـوری سـال 

۱۹۹۵میـادی در شـهر نیـو جرسـی امریـکا بـه دنیـا 

آمده اسـت.

او در سـال ۲۰۱۸بـه تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان 

دعـوت شـد و تاکنـون در سـه بـازی در ترکیـب تیـم 

یافته اسـت. حضـور  افغانسـتان  ملـی 

اکادمـی  در  را  فوتبـال  نخسـتین های  نجـم،  آدام 

سـال  در  او  گرفته اسـت.  فـرا  ریدبـال  نیویـورک 

ادن هـازارد روز یکشـنبه در بـازی مقابـل لوانتـه اولیـن بازی رسـمی خود بـا پیراهن 

رئـال را انجـام داد. سـتاره بلجیمـی از بـازی در برنابئـو بـه وجد آمده اسـت.

پـس از یـک مـاه انتظـار باالخـره ادن هـازارد اولیـن بـازی رسـمی خـود بـا پیراهـن 

رئـال را انجـام داد. او پیـش از اولیـن بـازی فصل برابر سـلتا مصدوم شـده بـود و روز 

یکشـنبه توانسـت از دقیقـه 60 برابـر لوانتـه بـه میـدان بـرود و منایش نسـبتا خوبی 

هـم داشـت. رئـال ایـن بـازی را 3-2 بـرد و ادن هـازارد هـم یـک بخـت گلزنـی ایجاد 

کـرد کـه بـا درخشـش دروازه بـان تبدیـل به گل نشـد.

سـتاره بلجیمـی در پایـان بـازی بـه خربنـگاران گفـت:» امیـدوارم ایـن رشوع یـک 

دوران واقعـا خـوب باشـد. دوسـت دارم کنـار هـم تیمـی هایـم از فوتبـال در رئـال 

لـذت بـربم و بـازی هـای زیـادی انجـام دهـم. برنابئـو یـک ورزشـگاه خـاص اسـت و 

اینجـا هـواداران بـه خوبـی از تیم شـان حایـت می کننـد. از بازی در این ورزشـگاه 

خوشـحال و ذوق زده ام. بـه خصـوص کـه توانسـتیم در نهایـت پیـروز بـازی شـویم.«

هـازارد ادامـه داد:» وقتـی از مصدومیـت بـر مـی گردید، کمی سـخت اسـت به ریتم 

ترکیه نگران ورود موج جدیدی از پناهندگان سوری است

می کنـم.  بـازی  ملـی  تیـم  بـرای  کـه  اسـت  افتخـار 

بهریـن تجربـۀ زندگـی ام خواهد بود که برای کشـورم 

بـازی می کنـم. امیـدوارم بتوانـم برای تیم افغانسـتان 

در آینـده نیـز بـازی کنـم و بـه افتخاراتـی دسـت پیدا 

» کنم.

نجـم امیـدوار اسـت بتوانـد بـا تیـم افغانسـتان راهـی 

دور دوم مقدماتـی جـام جهانی و جام ملت های آسـیا 

شـود. او از مـردم افغانسـتان می خواهـد از آنان و تیم 

ملـی حایـت کنند: »فرقـی منی کند در کدام کشـور 

زنده گـی می کنـم؛ همیـن کـه در تیـم حضـور دارم و 

بـرای کشـورم بـازی می کنـم جـای خوشـی و افتخـار 

بفهمنـد  را  ایـن  افغانسـتان  مـردم  امیـدوارم  اسـت. 

کـه قلـب مـان بـرای کشـور مـان می تپـد و بـه خاطـر 

کشـورمان در میدان هـای ورزشـی می جنگیـم.«

مسـی،  لیونـل  فوتبالـش  الگـوی  می گویـد  نجـم، 

»بـرای  اسـت:  بارسـلونا  باشـگاۀ  ارجنتاینـی  سـتارۀ 

بازیکنـان کوچـک بـازی فیزیکـی مطـرح نیسـت، بـل 

اوضـاع روانـی مهـم اسـت. دیـدن و بـازی کـردن آنان 

نشـان می دهـد کـه بازی تنهـا فیزیکی نیسـت. فرقی 

منی کنـد کـه چـه انـدازه هسـتید و از کجـا هسـتید.«

باشـگاۀ  در  حضـور  فصـل  یـک  از  پـس  نجـم،  آدام 

فادلفیـا به گونـۀ قرضـی راهـی تیـم بتلهیـم اسـتیل 

جدیـد  قـرارداد  ۲۰۱۹بـا  سـال  فـربوری  در  و  شـد 

راهـی تیـم ممفیـس در لیگ دسـته یک امریکا شـد و 

پیراهـن شـاره ده ایـن تیـم را بـر تـن کـرد.

آدام نجم؛ 
بازیکنلیگدستهیکامریکاکهقلبشبرایافغانستانمیتپد

همیشـگی خودتـان برسـید و بـرای ایـن مهـم نیـاز بـه زمـان داریـد. البتـه مهمـر از 

کیفیـت بـازی مـن، بـرد تیـم بـود. بعـد از دو تسـاوی مـا محکـوم بـه پیـروزی بودیم. 

مـا مـی خواسـتیم پیـروز شـویم تـا اعتـاد بـه نفس مان بیشـر شـود. حـاال دو بازی 

مهـم برابـر پـی اس جـی و سـویا پیـش رو داریـم و بـرای هـر دو نیـز آماده هسـتیم.«

سال چهاردهم  شماره  3832  دوشنبه   25 سنبله  1398 16 سپتمبر 2019

گواردیوال: قهرمانی زودهنگام لیورپول را تبریک می گویم
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KUNDUZ CITY - The har-
vests of fruits, grain, and 
wheat have increased in 
northern Kunduz province, 
said the Agriculture Directo-
rate of Kunduz.
Kunduz is one of the well-
known provinces of the coun-
try which previously was 
known as the “the hive of Af-
ghanistan’” and the center of 
grains.
However, insecurity in recent 
years had negatively affected 
agriculture in addition to oth-
er industries.
Despite the existence of inse-
curity and war, the agricul-
tural products have increased 
20 percent compared to the 

previous years.  
“The suitable weather and 
the on-time raining resulted 
in the increase of the agricul-
tural products like fruits and 
grains in Kunduz,” said Wa-
hid Batash, the Agriculture 

Fruits, Grain, Wheat 
Harvests Increase in Kunduz

Director of Kunduz.
According to the gardeners in 
Kunduz, though the harvests 
are good this year, the lack of of-
ficial’s attention to improve the 
gardeners’ conditions and the 
absence ...(More on P4)...(7)

Figures show that at least 54 journalists 
were killed around the world in 2018.

Fallen Journalists 
Remembered at US Museum

KABUL - At least 21 journalists 
who were recognized as repre-
sentatives of all those journal-
ists died on the job in 2018 were 
remembered by Newseum and 
Freedom Forum Institute in the 
United States on the 3rd of June.
Newseum quoting Committee to 
Protect Journalists, a US-based 

organization, said 54 journalists 
lost their lives in 2018 around the 
world while reporting. 
TOLOnews cameraman Yar Mo-
hammad Tokhi was also among 
those remembered. 
Tokhi was killed along with eight 
other reporters and cameramen 
in April 2018 while covering an 

explosion in Kabul.
“Sabawoon, Ebadullah and Mah-
ram were all killed on a single 
day while reporting on the after-
math of a suicide bombing attack 
in Kabul Afghanistan in April 
2018,” said Daisy Sindelar, acting 
president of Radio Free Europe. 
...(More on P4)...(8)
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 
NCB 

 
Procurement 
Entities 

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat “DABS” 

Funded By World Bank (WB) 

Item 
Description  

Goods, Works and Services for Design, manufacture, 
supply, installation, Testing &commissioning for 
renovation, up gradation with complete replacement of 
Unit No. 1, 2&3, switchyard and construction of 
Administrative building, Ware house for Darunta 
Hydropower Plant (DHPP) 

Ref. No NPA/DABS/96/W-1960/ICB 
Bid Security  The Bids must be accompanied with Bid Security in the form of 

a Bank Guarantee provided in the Bidding Documents at the 
amount of US$ 100,000. 

Deadline for 
Bid 
Submission 

17th  July 2019, 10:00 (AM) hrs. (Local Kabul Time), 
Electronic submission of Bid is not allowed. Late bid will be 
reject. 

Address for 
Bid 
Submission 

Secretary of Bid Opening, Deputy of Operation and Resources, 
National Procurement Authority (NPA); Administrative Office 
of the President (AOP).  Pashtunestan Wat, Kabul, Afghanis tan.  
Telephone No: (+93) 202-147557 
Emil Add: safiullah.alokozai@npa.gov.af  

Website A complete set of Bidding Documents in English may be 
obtained by interested bidders free of cost by downloading from 
the NPA website www.npa.gov.af Or may be obtained in a flash 
memory from the NPA office (Address given above). In case of 
any difficulty in downloading from website, interested bidders 
may contact at e-mail address: 
Khayal.mohammad@npa.gov.af   copied to 
aziz.obaidi@npa.gov.af 

 
 

 
  
  

 

فغان ان اســــــــــد ا یتــــی مجـــــالمــــــــس ت  هور
 د چارو اداری لوی رایست                     دمجهوری رایست 

 
 

فغانــــالمــــــــــــمجهوری اس انــــــــــی ا  س ت
 رایست مجهوری رایست معومی اداره امور

 

Islamic Republic of Afghanistan 
Administrative Office of the President 

National Procurement Authority 

 یلــــــــتداراکت م اداره
 و انکشاف برانمه ها حتلیل پروژه هارایست 

 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

                        
   

INVITATION FOR BIDS (IFB) 
NCB 

 
Procurement 
Entities 

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat “DABS” 

Funded By World Bank (WB) 

Item 
Description  

Goods, Works and Services for Design, manufacture, 
supply, installation, Testing &commissioning for 
renovation, up gradation with complete replacement of 
Unit No. 1, 2&3, switchyard and construction of 
Administrative building, Ware house for Darunta 
Hydropower Plant (DHPP) 

Ref. No NPA/DABS/96/W-1960/ICB 
Bid Security  The Bids must be accompanied with Bid Security in the form of 

a Bank Guarantee provided in the Bidding Documents at the 
amount of US$ 100,000. 

Deadline for 
Bid 
Submission 

17th  July 2019, 10:00 (AM) hrs. (Local Kabul Time), 
Electronic submission of Bid is not allowed. Late bid will be 
reject. 

Address for 
Bid 
Submission 

Secretary of Bid Opening, Deputy of Operation and Resources, 
National Procurement Authority (NPA); Administrative Office 
of the President (AOP).  Pashtunestan Wat, Kabul, Afghanis tan.  
Telephone No: (+93) 202-147557 
Emil Add: safiullah.alokozai@npa.gov.af  

Website A complete set of Bidding Documents in English may be 
obtained by interested bidders free of cost by downloading from 
the NPA website www.npa.gov.af Or may be obtained in a flash 
memory from the NPA office (Address given above). In case of 
any difficulty in downloading from website, interested bidders 
may contact at e-mail address: 
Khayal.mohammad@npa.gov.af   copied to 
aziz.obaidi@npa.gov.af 

 
 

 
  
  

 

فغان ان اســــــــــد ا یتــــی مجـــــالمــــــــس ت  هور
 د چارو اداری لوی رایست                     دمجهوری رایست 

 
 

فغانــــالمــــــــــــمجهوری اس انــــــــــی ا  س ت
 رایست مجهوری رایست معومی اداره امور

 

Islamic Republic of Afghanistan 
Administrative Office of the President 

National Procurement Authority 

 یلــــــــتداراکت م اداره
 و انکشاف برانمه ها حتلیل پروژه هارایست 

 

Dreaded 
Kidnapper Killed 
in Police Raid

FEROZKOH/ NEILLI - At 
least 15 members of a public 
uprising group, including 
civilians, have been killed 
in a Taliban attack in west-
ern Ghor province, officials 
said on Saturday.
Hamidullah Mutahid, a 
member of the provincial 
council, told Pajhwok Af-
ghan News the militants 
conducted the attack in the 
Pushta Noor area of Dawlat-
yar district on Friday night. 
He said 15 pro-government 
militiamen were killed.
Another member of the pro-
vincial council, Abdul Ha-
mid Natiqi, said that several 
civilians were also among 
the dead.
However, the public repre-
sentatives did not comment 
about casualties among the 
insurgents.
Abdul Hai Khatifi, the gov-

15 Pro-Govt Fighters, 
Civilians Killed in Taliban Attack

MAIMANA - Security forces have 
killed a notorious kidnapper and de-
tained four of his associates in north-
western Faryab province, an official 
said on Saturday.
Police chief Gen. Ghaibullah Sadat told 
Pajhwok Afghan News that kidnap-
per, Zikrullah, had held four women 
hostage in his house. Police raided his 
home and killed him in a clash on Fri-
day noon.
He said the raid was conducted in 
compliance with the governor’s order. 
Zikrullah was killed and four of his 
associates were held with weapons ar-
rested in the raid.
...(More on P4)...(9)

ernor’s spokesman, said 
they had not yet received 
details of the incident. The 
Taliban have also said not-
ing in this regard.
According to another re-
port, one policeman was 
killed and six others were 
wounded as a result of a 
Taliban attack in the Pato 
district of Daikundi prov-
ince.
Police spokesman Ghulam 
Sakhi Ghafari told Pajhwok 
the insurgents stormed a 
police check-post in the dis-
trict before dawn. He said 
the militants could not cap-
ture the post as they faced 
strong resistance from po-
licemen.
Two rebels were killed and 
a third wounded, he said, 
adding that currently the 
situation was under con-
trol. (Pajhwok)


