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 رئیـس جمهـوری آمریـکا بـار دیگـر از متایـل خـود بـرای حـل مسـاملت آمیز مناقشـه بـا 

ایـران سـخن گفتـه اسـت. گفته می شـود کـه روحانی نیـز پیشـنهاد جدیدی بـرای حل 

ایـن مناقشـه عرضـه کـرده اسـت. نگاه هـا متوجـه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد 

است.

فعالیت هـای  بـر  ایـران  اسـامی  جمهـوری  خارجـه  امـور  وزیـر  ظریـف،  محمدجـواد 

دیپلامتیـک خـود بـرای حـل مسـاملت آمیز مناقشـه ایـن کشـور با آمریـکا افزوده اسـت. 

خربگـزاری آملـان روز دوشـنبه اول میزان )۲۳ سـپتمرب( خرب از دیـدار و گفت وگوی بین 

ظریـف و ژان ایـو لـو دریـان، وزیـر امـور خارجـه فرانسـه داده اسـت...
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ابراز آمادگی مشروط حسن روحانی برای دیدار با دونالد ترامپ 

 فرهنگ اقتصادی در  
انتخاب سیاسی

33

اتحاد مجدد طالبان با القاعده 
پس از دو دهه قهر و آشتی

طالبـان و القاعـده بـه لحـاظ گونـه شناسـی در 

طـول هـم قـرار می گیرند و ایـن دو گروه تروریسـتی به 

لحـاظ بن مایـه فکـری در ضدیت هم قـرار ندارند و این 

موضـوع می تواند زمینه های تفاهم و همـکاری این دو 

گـروه را تقویـت منایـد. سـال 1989 میـادی بـود کـه 

آخریـن رسباز شـوروی از افغانسـتان...

 امروزه اندیشـمندان اقتصادی به این نتیجه رسـیده اند که توسـعه 

اقتصـادی و اجتماعـی مطلـوب تنها بر اسـاس فرهنگ در قالب سـرمایه 

هـای اجتماعـی قابـل تحقـق اسـت. لـذا وقتـی مباحـث توسـعه پایـدار 

را مطـرح مـی نماینـد همیشـه بـر فرهنـگ اقتصـادی بـه عنـوان محـور 

فعالیـت هـای اجتماعـی تأکیـد و اهتمـام ویـژه ای دارنـد. بنابرایـن در 

جوامـع جهان سـوم بخصوص کشـور عزیزمـان افغانسـتان، ضرورت های 

اقتصـادی و فرهنگـی می توانـد بـه  عنـوان دو عامـل ...

برندگان جوایز امی 2019 
معرفی شدند
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تلفات غیرنظامیان؛
 طالبان مسئول است

2سرمقاله 

 وزارت دفاع: 

22 عضو خارجی گروه طالبان 
در هلمند کشته شد ند

  

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور  

بامیـان  انتخاباتـی در  یـک کارزار  کـه در 

سـخرنانی می کـرد، بـا اشـاره بـه نقـش تاریخـی بامیـان بـه 

عنوان بخشـی از جاده ابریشـم و مهد متدن کهن در گذشـته 

گفـت کـه مـا بـرای زنـده شـدن، بـاز آفرینـی و جایـگاه دوباره 

بامیان عزم قاطع داریم.

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور و رئیـس تیـم دولـت سـاز 

روز دوشـنبه اول میـزان همـراه رسور دانـش و امـر اللـه صالح 

معاونـان تیـم دولـت سـاز، محمـد یوسـف غضنفر عضو ارشـد 

رهربی تیم دولت سـاز، شـامری از رهربان احزاب، چهره های 

سیاسـی همسـو با تیـم دولت سـاز و منایندگان مـردم بامیان 

در ولسـی جرگـه بـه والیـت بامیـان رفـت و برنامه هـای تیـم 

دولـت سـاز را ترشیـح کرد.

آقـای غنـی در ایـن کارزار انتخاباتی گفت کـه مطالبات مردم 

در بـاب تأمیـن امنیـت، تعدیل واحدهـای اداری، اسـتفاده از 

ظرفیت هـای موجـود بـرشی، ترسیـع رونـد تقویـت زیربناهـا، 

مشـارکت مردم در تصمیم گیری و انکشـاف متـوازن مطالبات 

جمعی شـام اسـت و ایـن مطالبـات از...ادامه ص2

رئیس جمهور:
 برای احیای جایگاه تاریخی بامیان 

عزم قاطع داریم  د ننګرهـار مرکـز جـال ابـاد ښـار کـې د خپلواکـۍ د 

اتـل غـازي شـاه امـان اللـه خـان مقـربه د ۲۲ ميليونـه 

افغانيو په لګښـت تر بيارغونې وروسـته ګټې اخيسـتنې 

ته وسـپارل شـوه.

چارواکـي وايـي، د بيارغونې دغه چـاره د واحد عمليايت 

ادارې لـه لـوري د بنايـي تصـدۍ رشکـت پـه تخنيکـي 

همـکارۍ تـررسه شـوې ده. د ننګرهار وايل شـاه محمود 

مياخېـل چـې د تلـې پـه لومـړۍ نېټه يـې د غـازي امان 

اللـه خـان مقربه تر بيارغونې وروسـته پرانېسـته، رسـنيو 

تـه وويـل، دا ودانـۍ په خپـل پخواين ارزښـت او کيفيت 

بانـدې د ۲۲ ميليونـه افغانيـو په لګښـت ورغول شـوه.

نومـوړی وايـي، کـه څه هم ژمنه شـوې وه چـې د مقربې 

بيارغونـه بـه د خپلواکـۍ تـر ورځـې بشـپړېږي، خـو دا 

چـې ابـدايت کارونـه يـو څـه سـتونزمن وي، نـو ځکه يې 

وځنډېده.  چـاره 

سـيد  مـرش  ادارې  عمليـايت  واحـد  د  کـې  ختيـځ  پـه 

عمـران سـادات وايي، د غـازي امان الله خـان د مقربې 

جوړېـدو چـارې شـپږ مياشـتې وخـت اخيسـتی او پـه 

هامغـه پخوانـۍ بڼـه بېرتـه رغـول شـوې ده.

هغـه زياتـه کـړه، د مقـربې پـه چـارو کـې د کونـړ لرګي، 

مـس او د خښـتو ميده شـوې خـاوره او ځينې نـور توکي 

کارول شـوي و، چـې بېرتـه لـه همغـو توکو ورغول شـوه.

د ننګرهـار د اطاعاتـو او فرهنـګ رييـس اورنـګ صميم 

وويـل، د تاريخـي ځايونو بيارغونه د يوه هېواد او سـيمې 

پـه کچـه ډېـر زيـات مهـم دی؛ نـو پـه همـدې وجـه د 

ولسـمرش پـه ځانګـړې پاملرنـه يـاده مقـربه بېرتـه ورغول 

شـوه. نومـوړي پـه جال اباد ښـار کـې د رساج العامرت 

ودانـۍ بيارغونـې چارې ته هم اشـاره وکـړه چې په خربه 

يـې کارونـه يـې روان دي او پـه خپـل ټـاکيل وخـت بـه 

ورغـول يش.

د غازي امان الله خان مقربه د ۲۲ 
ميليونه افغانيو په لګښت ورغول شوه 

خبرونه

درصفحه2
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کـرده   اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت 

اسـت کـه در نتیجـه یـک عملیـات 

در ولسـوالی موسـی قلعـه والیـت هلمنـد، 22 عضـو 

کشـتند. را  طالبـان  گـروه  خارجـی 

ایـن وزارت روز دوشـنبه اول میزان با نرش خربنامه ای 

نوشـته اسـت که عـاوه بر کشـته شـدن 22 تن، 14 

تروریسـت دیگـر را دسـتگیر کـرده اسـت کـه 6 تـن 

آنـان خارجی هسـتند.

خارجـی  افـراد  دفـاع،  وزارت  خربنامـه  از  نقـل  بـه 

تـن  یـک  و  پاکسـتانی  تـن   5 شـده،  دسـتگیر 

بنگادیشـی هسـتند. این وزارت همچنیـن می گوید 

کـه ایـن افراد در حالی کشـته و یا دسـتگیر شـده اند 

تروریسـتی  حمله هـای  سـازماندهی  مشـغول  کـه 

بودنـد.

وزارت دفـاع در خربنامـه خـود گفتـه اسـت کـه افـراد 

کشـته و دسـتگیر شـده وابسـته بـه گـروه تروریسـتی 

طالبـان اسـت امـا مقام هـای دولتـی والیـت هلمنـد 

القاعـده  بـه گـروه  وابسـته  افـراد  ایـن  گفته انـد کـه 

هسـتند. ایـن دو گـروه رابطـه نزدیـک بـا هـم دارنـد.

عمـر زواک سـخنگوی والـی هلمند به رسـانه ها گفته 

اسـت کـه عملیـات انجـام شـده، بـر مراکـز و افـراد 

وابسـته بـه گـروه تروریسـتی القاعـده بوده اسـت.

آقـای زواک همچنیـن افزوده اسـت کـه در این حمله 

کـه  شـده اند  کشـته  نیـز  غیرنظامیـان  از  شـاری 

تحقیقـات در مـورد چگونگـی ایـن رویـداد آغاز شـده 

اسـت. از سـوی دیگـر، عطاالله افغان رئیس شـورای 

والیتـی هلمنـد می گویـد کـه اکـر کسـانی کـه در 

ایـن حملـه کشـته شـده اند غیرنظامیانی هسـتند که 

بـرای یـک مراسـم عروسـی آمادگـی می گرفتنـد.

شـش  کنجـک  منطقـه  "در  گفـت:  افغـان  آقـای 

کـه  می گویـد  داخلـه  امـور  وزارت 

پولیـس مبـارزه بـا جرایـم جنایـی در 

نتیجـه عملیاتی 900 بوتل مرشوبـات الکلی را از یک 

منـزل مسـکونی در شـهر جـال آبـاد کشـف و ضبـط 

کـرده اسـت. ایـن وزارت روز دوشـبنه 1 میـزان بـا نرش 

خربنامـه ای نوشـته اسـت که یک تـن به نیـز در پیوند 

بـه ایـن قضیـه توسـط پولیس بازداشـت شـد.

وزارت داخلـه بـا نرش خربنامه ای جداگانه گفته اسـت 

کـه 12 حلقـه مایـن در والیت هـای پکتیـا و فاریـاب 

توسـط پولیـس کشـف و خنثی شـده اسـت.

کـه  می گویـد  داخلـه  امـور  وزارت 

پولیـس کابـل یـک تروریسـت را در 

حیـن جاسـازی مایـن در مربوطـات ناحیـه دوازدهـم 

بازداشـت کـرد. و  شـهر کابـل شناسـایی 

ایـن وزارت روز دوشـنبه 1 میـزان بـا نـرش خربنامـه ای 

گفتـه اسـت کـه ایـن فـرد در حالـی توسـط پولیـس 

 ادامـه ازص1- طـرف تیـم دولـت سـاز مـورد توجـه 

قـرار دارد.

او بـه مـردم بامیـان اطمینـان داد کـه رونـد اعـار 

راه هـای مواصاتـی مناطـق مرکـزی و ترسیـع آن 

را شـخص خـودش در همـکاری بـا آقـای دانـش 

معـاون رئیـس جهـور مدیریـت می کند تـا در زمان 

معیـن بـه بهـره بـرداری سـپرده شـود.

آقـای غنـی همچنیـن گفت کـه تیم دولت سـاز به 

تأمیـن امنیـت مناطـق مرکـزی تعهد واضـح دارد و 

ایـن جـزء برنامه های اصلی تیم دولت سـاز اسـت، 

چـون مـردم بامیان و مناطـق مرکزی بیشـر از هر 

کـس دیگری حامـی امنیـت و آرامش اند.

رسور دانـش معـاون دوم رئیـس جمهـور کـه آقـای 

نیـز  می کـرد  همراهـی  بامیـان  سـفر  در  را  غنـی 

گفـت کـه "تیـم دولـت سـاز تقاضاهـا و مطالبـات 

مـردم را در قالـب برنامه هـای ملـی پاسـخ می دهد 

و نـه بـه صـورت معامـات فریبنـده ای کـه امـروز با 

همدیگـر قـرارداد بنویسـند و امضـا کننـد امـا فردا 

عمـل نکـرده در مقابـل هـم قـرار گیرنـد."

آقـای دانـش همچنیـن توسـعه اقتصـادی کشـور 

را بـه عنـوان اسـاس ثبـات و اقتـدار ملـی و مانـع 

مداخلـه خارجی هـا در امـور داخلی  کشـور عنوان 

کـرد و گفـت کـه تبدیـل کردن کشـور به چهـار راه 

تجـارت منطقـه ، مهـار آب هـای کشـور، اسـتخراج 

پایـدار  انـرژی  از  اسـتفاده  و  معـادن  مدیریـت  و 

بـرای  رشـد صنعـت و تولیـد بخشـی از برنامه های 

توسـعه ای تیـم دولـت سـاز اسـت.

معـاون رئیـس جمهـور در ادامـه افـزود کـه پایـان 

و  قانـون  حاکمیـت  تثبیـت  زورگویـان،  حکومـت 

جملـه  از  را  کشـور  ادارات  در  اصاحـات  ایجـاد 

ارکان اصلـی دولـت سـازی اسـت کـه در حکومت 

بعدی توسـط تیم دولت سـاز تطبیق خواهد شـد.

او بـه موضـوع تولیـد کچالـوی، تقویت گردشـگری 

بامیـان و نیـز در مـورد اسـتخراج و بهـره بـرداری 

معـدن آهـن حاجیـگگ و ذغـال سـنگ اشپشـته 

اشـاره کـرد و گفت کـه حکومت آینـده برنامه  ریزی 

جـدی در ایـن قسـمت خواهـد کـرد.

از  دیگـر  قسـمتی  در  جمهـوری  رئیـس  معـاون 

در  سـازی  راه  بـزرگ  پروژه هـای  خـود،  سـخنان 

بامیـان را بـرای ارتبـاط بـا مناطـق مرکـزی مهـم 

خوانـد و در عیـن حـال تأکیـد کـرد کـه بـا متـام 

تاش هایـی کـه صـورت گرفتـه اسـت هنـوز زمـان 

نیـاز اسـت تـا مناطـق مرکـزی محصـور شـده را از 

حاشـیه بـه مـن آورد.

آقـای دانـش از مـردم بامیـان خواسـت کـه ماننـد 

همیشـه در انتخابـات پیـرشو شـکوهمند حضـور 

پیـدا کننـد و نقش ایـن والیت را همچنـان برازنده 

 مقام هـای دولتـی در والیـت غـور می گوینـد کـه 

شورشـیان گروه طالبان یک آموزگار را در ولسـوالی 

دولینـه غـور هنـگام بازگشـت از مکتـب تیـر بـاران 

کردنـد. عبدالحـی خطیبـی، سـخنگوی والـی غور 

گفـت: اعضـای گـروه طالبـان یـک آمـوزگار مکتب 

را کـه از مکتـب بـه سـمت خانه خـود رهسـپار بود، 

تیربـاران کردنـد. محـل قتل ایـن آموزگار روسـتای 

"برنجـی" در ولسـوالی دولینـه غـور بوده اسـت.

جمهـور  خربگـزاری  بـه  غـور  والـی  سـخنگوی 

گفتـه اسـت کـه آمـوزگار بـه کشـته شـده همزمـان 

مسـئولیت برنامـه سـوادآموزی پولیـس را هـم بـر 

وزیرسـتانی )پاکسـتانی( نـزد شـخصی بـه نـام مـا 

رازق بودنـد. شـش وزیرسـتانی کشـته شـده اند. پس 

از آن یـک موتـر تونـس و یـک رساچـه هـدف مبباران 

قـرار گرفـت. ایـن افراد به مراسـم عروسـی می رفتند، 

بـه اصطـاح خینـه می بردند کـه هدف قـرار گرفتند، 

زخمـی  دیگـر  نفـر   ۱۲ و  کشـته  نفـر  چهـل  حـدود 

شـدند."

امـا سـخنگوی والـی هلمنـد می گویـد کـه در حملـه 

هوایـی چنـد انبـار سـاح از بیـن رفتـه و بـه دلیـل 

انفجـار انبـار سـاح بـه غیرنظامیـان نیـز تلفـات وارد 

شـده اسـت.

گروه هـای  از  برخـی  و  طالبـان  گـروه  شورشـیان 

عام املنفعـه  مکان هـای  همـواره  دیگـر  تروریسـتی 

و غیرنظامیـان را سـپر قـرار می دهنـد کـه ایـن امـر 

می شـود. غیرنظامیـان  تلفـات  باعـث 

در اکـر مـواردی کـه در حمـات نیروهـای امنیتـی 

دیده انـد،  آسـیب  غیرنظامیـان  کشـور،  دفاعـی  و 

آن  اصلـی  عامـل  کـه  می دهـد  نشـان  تحقیقـات 

بوده انـد. تروریسـتی  گروه هـای  و  شورشـیان 

یکـی از شـاهدان رویـداد ولسـوالی موسـی قلعـه نیز 

بـه بی بی سـی گفتـه کـه نیروهـای هوایی پـس از آن 

حملـه کردنـد که شورشـیان مسـلح به محـل آمدند با 

نیروهـای دولتی درگیر شـدند.

ریاسـت جمهـوری نیز با نـرش اعامیه ای گفته اسـت 

طالبـان عاملیـن اصلـی تلفـات افـراد ملکی هسـتند 

و همـواره از خانه هـای مـردم و روسـتاها بـه عنـوان 

سـپر اسـتفاده کرده انـد و حتـی تروریسـتان خارجی 

را میزبانـی می کننـد. طالبـان بایـد از ادامـۀ جنگ و 

کشـتار مـردم، دسـت بکشـند و  وارد مذاکـرات صلح 

بـا حکومت افغانسـتان شـوند.

خربنامه افزوده، منسـوبین قطعـات خاص پولیس، در 

نتیجـه یـک عملیاتـی در مربوطات شـهر گردیز والیت 

پکتیا، 10 حلقه ماین ضد پرسـونل را کشـف و خنثی 

کردند.

بـه نقـل از خربنامـه پولیـس قوماندانـی امنیـه والیـت 

فاریـاب نیـز طـی یـک عملیـات دو حلقـه مایـن را کـه 

از طـرف تروریسـتان گروه طالبـان در چهاراهی زوری 

ولسـوالی قیصـار آن والیـت جهـت هـدف قـرار دادن 

و  کشـف  بودنـد،  کـرده  جابه جـا  امنیتـی  نیروهـای 

خنثـی کردنـد.

حوزه دوازدهم امنیتی بازداشـت شـد که می خواسـت 

یـک حلقـه ماین و یـک مقدار مـواد انفجـاری را که به 

سیسـتم ریمـوت کنرول عیار بـود، در کنار یک جاده 

عمومـی، جاسـازی کند.

ایـن وزارت بـا نـرش خربنامه جداگانه نوشـته اسـت که 

نیروهـای قطعات خـاص پولیس در نتیجه دو عملیات 

جداگانـه در والیت هـای کابـل و ننگرهـار، یـک تـن را 

بـه ظـن همـکاری با گـروه تروریسـتی طالبان از شـهر 

کابـل و یک تـن دیگـر را در پیونـد به همـکاری با گروه 

تروریسـتی داعـش از ننگرهـار باز داشـت کردند.

خربنامـه افـزوده، ایـن افـراد از ولسـوالی چهارآسـیاب 

والیـت کابـل و از مربوطـات مثرخیـل والیـت ننگرهار 

بازداشـت شـده است.

بـه نقـل از خربنامـه دو حلقـه مایـن نیـز از نـزد فـرد 

بازداشـت شـده از ننگرهـار، بـه دسـت پولیـس آمـده 

اسـت.

نگهدارنـد. 

امراللـه صالـح معـاون اول تیـم انتخاباتـی دولـت 

سـاز نیـز یکـی از سـخرنانان ایـن هایـش بـزرگ 

مردمـی بـود. او بـا اتـکاء بـه سـخن رئیـس جمهور 

نیـز بـه مـردم مناطـق مرکـزی تعهـد سـپرد کـه از 

خواسـت ها و مطالبـات عدالتخواهانـه ایـن مـردم 

در حکومـت بعـدی بـا متـام تـوان حایـت خواهد 

کرد. 

آقـای صالـح ترصیـح کـرد کـه فریـاد عدالتخواهی 

مـردم هـزاره، فریـاد همـه مـردم افغانسـتان اسـت 

و بـه همیـن جهـت اسـت کـه بایـد گفـت: »نـام 

شـکوهمند عدالـت هـزاره اسـت.«

معـاون اول تیـم انتخاباتـی دولـت سـاز، بـا اشـاره 

بـه تاریـخ تلخ سـتم های عبدالرحانـی در مناطق 

هـزاره تعهـد سـپرد که تیـم دولت سـاز در حکومت 

بعـدی نهایـت تـاش صادقانـه خواهـد کرد تـا این 

ذهنیـت زخـم خـورده تاریخی مـردم هـزاره جربان 

شود.

قرار اسـت چهار روز دیگر )شـش میزان( انتخابات 

ریاسـت جمهـوری در رسارس کشـور برگـزار شـود. 

18 تـن بـرای رسـیدن به ریاسـت جمهـوری نامزد 

شـده بـود امـا دو تـن انـان به نفـع تیم دولت سـاز 

کنـار رفتنـد. حنیف امتـر نیـز مبـارزات انتخاباتی 

را بـه حالـت تعلیـق درآورده بود.

غنـی: عبداللـه مانـع رسـیدن طاهر شـاران به 

وزارت انرژی شـد

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـوری کـه در بیـن 

شـهروندان والیـت بامیان سـخرنانی می کرد گفت 

حکومـت  اجراییـه  رئیـس  عبداللـه  عبداللـه  کـه 

بـه  شـاران  طاهـر  انتصـاب  مانـع  ملـی،  وحـدت 

عنـوان وزیـر انـرژی و آب شـد.

گفـت:  بامیـان  مـردم  بـه  خطـاب  غنـی  آقـای 

انتخابـات دور  بامیـان در  مـردم  "هشـتاد درصـد 

قبـل بـه داکـر صاحـب عبداللـه رای داده بودند؛ 

امـا آقـای عبداللـه مانـع انتصـاب طاهر شـاران به 

عنـوان یکـی از فرزنـدان تحصیـل یافتـه بامیان به 

حیـث وزیـر انـرژی و آب شـد و ایـن را بایـد مـردم 

بامیـان از آقـای عبداللـه سـوال کننـد کـه چـرا؟"

گفتنـی اسـت کـه حـدود سـه مـاه پیـش خربهای 

تایید نشـده ای منترش شـد که آقـای عبدالله مانع 

رسـیدن طاهـر شـاران بـه وزارت انرژی و آب شـده 

و گفتـه اسـت که ایـن وزارت سـهمیه 50 درصدی 

ریاسـت اجراییه اسـت.

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور بیـش از یـک 

سـال پیـش، علی احمـد عثانی وزیر انـرژی و آب 

را از سـمتش برکنـار کـرد و معیـن او را بـه عنـوان 

رسپرسـت برگزیـد.

عهـده داشـت. گفتـه شـده امـکان دارد علـت قتل 

بـا  وی  همـکاری  طالبـان  سـوی  از  آمـوزگار  ایـن 

پولیـس بـوده باشـد. گـروه طالبـان هنـوز واکنـش 

رسـمی در ایـن مورد نداشـته اسـت. سـه روز پیش 

هم این گروه سـه برادر را در ولسـوالی پسـابند غور 

در مـأ عـام تیربـاران کردنـد.

کشـتارهای هدفمنـد شورشـیان گـروه طالبـان در 

حالـی ادامـه پیدا می کنـد که شـورای امنیت ملی 

گزارشـی را مسـتند کـرده اسـت کـه این گـروه طی 

سـال های گذشـته، هـزاران متنفـذ قومـی و فعـال 

فرهنگـی- اجتاعی را کشـته اسـت.

 رئیس جمهور: 
 برای احیای جایگاه تاریخی بامیان عزم قاطع داریم

شورشیان گروه طالبان یک آموزگار را در غور
 تیرباران کردند 

 وزارت دفاع: 
22 عضو خارجی گروه طالبان در هلمند کشته شد ند

 پولیس حدود یک هزار بوتل مشروبات الکلی را در 
ننگرهار کشف کرد

پولیس کابل یک تروریست را در حین ماین گذاری 
بازداشت کرد
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همـواره  افغانسـتان  جنـگ  در  غیرنظامیـان  تلفـات   

یـک مسـئله چالـش برانگیـز بـوده و باعـث شـده اسـت که 

انگشـت انتقـاد علیـه حکومـت افغانسـتان بلنـد شـود.

در تازه ترین مورد، شـاری از اعضای شـورای والیتی 

هلمنـد و مـردم محـل ادعا کرده انـد که در عملیـات هوایی 

و زمینـی نیروهـای امنیتی در ولسـوالی موسـی قلعه والیت 

هلمنـد، شـاری غیرنظامـی کشـته و زخمـی شـده اند، اما 

وزارت دفـاع ملـی اعـام کرده که در ایـن عملیات 22 عضو 

خارجـی طالبان کشـته و 14 تن دیگر بازداشـت شـده اند.

کـه  می شـود  تـر  پیچیـده  و  جالـب  زمانـی  مسـئله 

در  کـه  می گویـد  و  می کنـد  اعامیـه صـادر  نیـز  طالبـان 

ایـن عملیـات نیروهـای دولتـی افغانسـتان، غیرنظامیان را 

قـرار داده اسـت. هـدف 

تلفـات  مسـئولیت  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  امـا 

غیرنظامیـان در جنـگ کنونـی افغانسـتان، چـه بـه صـورت 

بـر  طالبـان  بـه  غیرمسـتقیم،  صـورت  بـه  چـه  و  مسـتقیم 

شـان  حاکمیـت  دوره  در  چـه  گـروه  ایـن  زیـرا  می گـردد؛ 

در افغانسـتان و چـه پـس از آن، نشـان داده انـد کـه هیـچ 

قائـل  کـودکان  و  زنـان  غیرنظامیـان،  جـان  بـه  ارزشـی 

. نیسـتند

در  شـان  حاکمیـت  دوره  در  طالبـان  گـروه  اعضـای 

افغانسـتان، بارهـا افـراد غیرنظامـی را بـه بهانه هـای واهی 

بازداشـت، تیـر بـاران و سنگسـار کردنـد و در مـوارد زیادی 

خانه هـای مـردم بی گنـاه را ویـران کردنـد.

در 18 سـال اخیـر نیز این گـروه هیچ تعهدی در قبال 

حفـظ جـان غیرنظامیـان از خود نشـان نداده انـد و خونین 

مزدحم تریـن  غیرنظامـی،  محـات  در  را  حمـات  تریـن 

نقـاط شـهرها و تاسیسـات عـام املنفعـه انجـام داده انـد. 

چنانچـه در متـام گزارش هـای سـازمان ملـل متحـد کـه از 

تلفـات غیرنظامیـان در افغانسـتان نـرش شـده اسـت، ایـن 

گـروه عامـل بیشـرین تلفـات غیرنظامیـان دانسـته شـده 

اسـت و حمـات خونیـن ایـن گـروه، بیشـرین آسـیب را به 

غیرنظامیـان رسـانده اسـت.

عـاوه بـر ایـن، بـر اسـاس ادعـای مقامـات حکومـت 

سـپر  عنـوان  بـه  غیرنظامیـان  از  گـروه  ایـن  افغانسـتان، 

انسـانی اسـتفاده می کننـد، در محـات مسـکونی سـنگر 

می گیرنـد و حتـی از خانه هـا و محـل زندگـی غیرنظامیـان 

بـه عنـوان سـنگر و مخفـی گاه اسـتفاده می کننـد.

در حمـات  غیرنظامیـان  اگـر  حتـی  وجـود،  ایـن  بـا 

طالبـان،  گـروه  علیـه  دولتـی  نیروهـای  زمینـی  و  هوایـی 

آسـیب ببیننـد، ایـن گـروه مسـئول اسـت؛ زیـرا با اسـتفاده 

از محـل سـکونت غیرنظامیـان، عمـا جـان آنهـا را به خطر 

افغانسـتان  کنونـی  جنـگ  بسـر  همچنیـن،  می اندازنـد. 

را طالبـان فراهـم کـرده اسـت. آنهـا زمینـه را بـرای حضـور 

گروه هـای تروریسـتی چـون القاعـده و شـبکه حقانـی در 

گروه هـا،  ایـن  بـا  همـکاری  در  و  کـرده  مهیـا  افغانسـتان 

جنـگ را از محـات نظامی بـه محات غیرنظامی کشـانده  

اسـت تـا بتوانند از تلفـات غیرنظامیان، به عنـوان یک ابزار 

تبلیغاتـی علیـه حکومـت افغانسـتان اسـتفاده کننـد.

بـا توجـه به مـوارد فـوق، طالبان مسـئول اصلی تلفات 

غیرنظامیـان در جنـگ افغانسـتان اسـت. امـا ایـن موضوع 

بـه ایـن معنـی نیسـت کـه دولـت افغانسـتان و نهادهـای 

جـان  حفـظ  قبـال  در  مسـئولیتی  هیچ گونـه  امنیتـی، 

بایـد متـام تـاش  نیـز  ایـن نهادهـا  غیرنظامیـان ندارنـد. 

شـان را بـه خـرج دهنـد کـه در عملیات هـای نظامـی بـه 

غیرنظامیـان آسـیبی نرسـد و حفاظت از جـان غیرنظامیان 

بایـد در اولویـت قـرار داشـته باشـد.

مسـئله دیگر، بـزرگ منایی تلفات غیرنظامیان اسـت. 

در بسـیاری مواقـع، به محض ادعای تلفـات غیرنظامیان از 

سـوی چنـد فـرد، این موضوع چنـان بزرگ منایی می شـود 

رسـانه های  اکـر  و  داخلـی  رسـانه های  متـام  در  کـه 

بین املللـی بازتـاب گسـرده می یابـد.

بـزرگ  را  غیرنظامیـان  تلفـات  کـه  حلقاتـی  و  افـراد 

منایـی می کننـد، دغدغـه حفاظـت از جـان غیرنظامیـان 

را ندارنـد، آنهـا ایـن موضـوع را بـا انگیـزه سیاسـی و بـرای 

اسـتفاده تبلیغاتـی بـزرگ می کننـد تـا از آن ابـزار فشـاری 

علیـه حکومـت و نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور بسـازند 

و بـه مقاصـد مشـخص سیاسـی شـان برسـند. ایـن افـراد 

همـراه  طالبـان  بـا  نظامـی  سـنگر  در  هرچنـد  حلقـات  و 

نیسـتند، امـا در سـنگر تبلیغات همراه و همسـو بـا طالبان 

هسـتند.

بـا توجـه بـه اهمیـت حفاظـت از جـان غیرنظامیـان، 

بـه  غیرنظامیـان  تلفـات  ادعاهـای  کـه  اسـت  رضورت 

نتایـج  و  واقعیـت سـنجی شـود  و  بررسـی  صـورت جـدی 

ایـن بررسـی ها نیـز بـه صـورت مسـتند با مـردم افغانسـتان 

افـکار عامـه  را بداننـد و  تـا مـردم حقیقـت  رشیـک شـود 

بـا تبلیغـات مسـموم طالبـان و همفکـران آنهـا، مخـدوش 

نشـود.

 

ــمرش  ــکا ولس ــان ووژل، د امری ــې ۱۲ کس ــمول ی ــه ش پ

ډونالــد ټرمــپ لــه طالبانــو رسه د زملــي خلیلــزاد پــه 

مــرشۍ د امریــکا هغــه مذاکــرات لغــوه کــړل چــې پــه کې 

لــه نهــو پــړاوه خــربو وروســته دواړه لــوري د هوکــړه لیــک 

ــوي وو.  ــا ش ــودې رسه س ــوې مس ــر ی پ

ــب  ــته، طال ــړې وروس ــې پرېک ــر دغ ــپ ت ــاغيل ټرم د ښ

اســتازو روســیې، ایــران او چیــن تــه ســفرونه وکــړل 

او ددغــو هېوادونــو لــه حکومتــي چارواکــو رسه یــې د 

افغانســتان پــر مســئلې خــربې کــړي.

ــوانګ  ــګ ش ــد جین ــارو وزارت ویان ــو چ ــن د بهرنی د چی

ــې دواړه  ــيل چ ــه وي ــس ت ــربې اژان ــس خ ــېټډ پرې اسوش

لــوري طالبــان او امریــکا بایــد د ســولې خــربې لــه رسه 

پيــل کــړي.

ــو  ــه دغ ــو دي پ ــې دوی چمت ــيل چ ــوانګ وی ــاغيل ش ښ

 د امریــکا او طالبانــو ترمنــځ د مذاکراتــو تــر لغــوه کېــدو 

ــه  ــګ هیل ــې پیکن ــيل چ ــو وی ــي چارواک ــته، چینای وروس

مــن دی دواړه لــوري دغــو خــربو تــه دوام ورکــړي او دوی 

پــه دې برخــه کــې رغنــده رول لوبولــو تــه چمتــو دي.

ــووانګ  ــګ ش ــد جین ــارو وزارت ویان ــو چ ــن د بهرنی د چ

نــن )ســپټمرب ۲۳مــه( وویــل، پيکنــګ مصالحــې او ثبات 

تــه د رســېدو لپــاره پــه افغانســتان کــې د بیــن االفغــاين 

خــربو ماتــړ کــوي.

ــکا  ــو او امری ــال د طالبان ــې مه ــي داس ــي چارواک چیناي

ترمنــځ د خــربو بېرتــه پیلېــدو غوښــتنه کــوي چــې د مــا 

بــرادر پــه مــرشۍ پــه قطــر کــې د طالبانــو ســیايس دفــر 

یــو نهــه کســیز پــاوی چیــن تــه پــه ســفر تللــی.

دوه اونــۍ مخکــې پــه کابــل کــې د طالبانــو تــر یــوه 

ځامنرګــي بریــد وروســته چــې د یــوه امریکايــي رستیــري 

 چین د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلېدو غوښتونکی دی
ــوي. ــاک رول ولوب ــې اغېزن ــربو ک خ

طالبانــو هــم پــه یــوې اعامیــې کــې ویــيل چــې چیــن 

کولــی يش د ســولې خــربو بیــا پیلولــو کې مرســته وکړي. 

پــه همــدې حــال کــې مولــوی قلــم الدیــن چــې طالبانــو 

تــه نــزدې پاتــې شــوی ددغــو خــربو د بیــا پیلېــدو پــر اړتیا 

ــواړي او  ــوله غ ــان س ــل: "طالب ــه ووی ــوي. هغ ــګار ک ټین

ســولې تــه ژمــن دي. هغــه امریــکا ده چــې اوس ســوله نه 

غــواړي، امریــکا بــه بېرتــه د ســولې خــربو تــه حارضیــږي، 

کــه حــارض نــي جګــړه بــه پــه افغانســتان کــې نــور هــم 

ګرمــه يش او قربــاين بــه یــې عــام افغانــان وي."

ــه دې  ــا پ ــي بی ــر رشیف ــوه عم ــارو کارپ ــو چ ــو د نړېوال خ

ــر  ــتان ت ــد د افغانس ــاله بای ــولې مس ــې د س ــاور دی چ ب

ــب يش. ــته تعقی ــو وروس ــمرشیزو ټاکن ولس

"د امریــکا اوســني حالــت تــه پــه کتــو او پــه افغانســتان 

ــولې  ــام رسه، د س ــه پ ــه پ ــدو ت ــزدې کی ــو ران ــې ټاکن ک

خــربې بایــد لــه ټاکنــو وروســته پیــل يش، کــه تــر ټاکنــو 

ــتونزې راوالړوي." ــې س ــکه چ ــه ش ــه ل ــدې وي، پرت وړان

بلخــوا د پاکســتان صدراعظــم عمــران خــان هم تېــره ورځ 

پــه نیویــارک کــې د افغانســتان د ســولې لپــاره د امریــکا 

د بهرنیــو چــارو وزارت ځانکــړي اســتازي زملــي خلیلــزاد 

رسه کتــيل. عمــران خــان پــه دې لیدنــه کــې د ســولې په 

اړه د بیــا خــربو پــر پیــل ټینــکار کــړې.

ــر لغــوه کېــدو  ــو ت ــو ترمنــځ د مذاکرات د امریــکا او طالبان

وروســته، دا لومــړی ځــل دی چــې ښــاغلی خلیلــزاد لــه 

یــوه بهــرين لوړپــوړي چاروکــي رسه د افغانســتان پــر 

ــوي. ــربې ک ــولې خ س

مهدی مدبر 

سرمقاله

تلفات غیرنظامیان؛
 طالبان مسئول است 
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نتیجـه  ایـن  بـه  اقتصـادی  اندیشـمندان  امـروزه 

رسـیده انـد کـه توسـعه اقتصـادی و اجتامعـی مطلوب 

هـای  رسمایـه  قالـب  در  فرهنـگ  اسـاس  بـر  تنهـا 

مباحـث  وقتـی  لـذا  اسـت.  تحقـق  قابـل  اجتامعـی 

توسـعه پایـدار را مطرح مـی منایند همیشـه بر فرهنگ 

اقتصـادی بـه عنـوان محـور فعالیـت هـای اجتامعـی 

تأکیـد و اهتـامم ویـژه ای دارنـد. بنابرایـن در جوامـع 

افغانسـتان،  عزیزمـان  کشـور  بخصـوص  سـوم  جهـان 

رضورت هـای اقتصـادی و فرهنگـی می تواند بـه  عنوان 

دو عامـل نیرومنـد در شـکل دهی رفتـار بـری مطـرح 

شـود.  برایـن اسـاس؛ تحلیل صحیح از مناسـبات بین 

علـم اقتصـاد و فرهنـگ به منزله ی عرصه هـای گفتامن 

روشـنفکری بـه عنـوان راه حلـی در توسـعه افغانسـتان 

بایـد مـورد بررسـی قـرار گیـرد. 

بـه  را  اقتصـاد  و  فرهنـگ  رابطـه  بخواهیـم  اگـر 

گفـت: بتـوان  شـاید  کنیـم  بیـان  خالصـه  صـورت 

1- رفتارهـای پایـدار انسـانی حاصـل و متأثـر از 

القاعـده بـه لحـاظ گونـه شناسـی در  طالبـان و 

طـول هـم قـرار می گیرنـد و ایـن دو گـروه تروریسـتی 

بـه لحـاظ بن مایـه فکـری در ضدیـت هـم قـرار ندارنـد 

و ایـن موضـوع می توانـد زمینه هـای تفاهـم و همکاری 

ایـن دو گـروه را تقویـت منایـد. سـال 1989 میـالدی 

بـود کـه آخریـن رسبـاز شـوروی از افغانسـتان خـارج 

بـا کمرتیـن  افغانسـتان  کمونیسـتی  و حکومـت  شـد 

محبوبیـت داخلـی و عـدم حامیت بین املللـی در برابر 

اسـالم گرایانی قـرار گرفـت که توسـط دولت های غربی 

بودنـد  بـه دنـدان مسـلح شـده  تـا  آمریـکا  مخصوصـاً 

و جهان بینـی آن هـا امـکان هرگونـه سـازش بـا نظـام 

عرفـی یـا غیرمذهبـی را از بیـن برده بـود. در این میان 

جهادگرایـان بین املللـی که اکـراً عرب تبـار بودند در 

سـال 1989 در اطـراف فـرد ثرومتنـد سـعودی تبار به 

نـام اسـامه بن الدن جمع شـدند و یکـی از مخوف ترین 

سـازمان تروریسـتی جهـان را بنیاد نهادنـد. در ابتدای 

امـر نظریـه تشـکیل چنیـن سـازمانی از سـوی عبدالله 

عـزام تروریسـت فلسـطینی مطرح شـده بـود و اسـامه 

رصفـاً بـه لحـاظ مالـی و اشـتیاق فراوانـی کـه در ایـن 

راسـتا داشـت می توانسـت فـرد مهـم در ایـن سـازمان 

باشـد. در آخریـن سـال حضـور نیروهـای شـوروی در 

افغانسـتان، عبداللـه عـزام بـا دو تـن از پرسانـش در 

پیشـاور بـه گونـه مرمـوز بـه قتـل رسـیدند امـا سـازمان 

منانـد  باقـی  نظریه پـرداز  بـدون  القاعـده  تروریسـت 

داد  بـه  مـری  تروریسـت  الظواهـری  ایمـن  بلکـه 

اسـامه بـن الدن رسـید و رهـری فکـری ایـن سـازمان 

را بـه عهـده گرفـت. در ابتـدای تشـکیل ایـن سـازمان 

در اوایـل اغلبـا  عـرب هـا و تعـداد پاکسـتانی و افغانی 

عضویـت القاعـده را داشـتند. پـس از سـقوط نجیـب 

اللـه در 1992 کابل به دسـت مجاهدین سـقوط منود 

کـه رسآغـاز جنگ هـای خونین داخلی در کشـور شـد. 

اتحـاد اسـالمی  دو گـروه جهـادی افغانـی مخصوصـاً 

عبدالرب رسـول سـیاف و حزب اسـالمی شـاخه مولوی 

نزدیـک  رابطـه  القاعـده  اعضـای  بـا  خالـص  یونـس 

داشـتند. خالد شـیخ محمـد مغز متفکر حملـه یازدهم 

سـپتامر از دوسـتان نزدیک سـیاف بود. در نیمه دهه 

نـود میـالدی قـرن بیسـتم وقتـی بازی بـه نفـع طالبان 

تغییـر منـود، سـایر احزاب بـه حاشـیه رانده شـدند اما 

بـا القاعـده وارد یـک رابطـه  ایـن طالبـان بودنـد کـه 

اسـرتاتژیک شـدند. پس ازایـن کـه سـودان تحت فشـار 

عربسـتان سـعودی مجبـور بـه اخـراج اسـامه بـن الدن 

از آن کشـور شـد، ایـن طالبـان بودنـد کـه از رهـران 

القاعـده پذیرایـی منودنـد و بـرای آن هـا در شـهرهای 

آموزشـی  پایگاه هـای  پاکسـتان  و  افغانسـتان  مـرزی 

ایجـاد کردنـد. مهم تریـن دالیلی که طالبـان و القاعده 

ازجملـه  بـود  اتحـاد منـود چنـد عامـل عمـده  وارد  را 

داشـن دشـمنان مشـرتک، اسـتفاده از توانایی هـای 

ایدئولوژیکـی.  و دالیـل  امکانـات همدیگـر  و  نظامـی 

اسـت. فرهنـگ 

رفتارهـای  جملـه  از  اقتصـادی  فعالیتهـای   -۲

اقتصـادی انسـان اسـت و در نتیجه جزئـی از مجموعه 

رفتارهـای انسـانی بـه شـامر مـی آیـد.

۳- رفتارهـای اقتصادی )غیـر از رفتارهای ناپایدار 

و اسـتداللی (، مبتنـی بـر فرهنـگ اسـت و رفتارهـای 

پایـدار خـاص، نتیجـه فرهنـگ خـاص اسـت. بنابرایـن 

فرهنگـی  نتیجـه  اقتصـادی  خـاص  پایـدار  رفتارهـای 

بـه وضعیتـی  نیـز  اقتصـادی  توسـعه   . خاصـی اسـت 

وضعیـت  هـر  و  شـود  مـی  اطـالق  اقتصـاد  از  خـاص 

 . اسـت  خاصـی  رفتارهـای  نتیجـه  اقتصـادی  خـاص 

بنابرایـن توسـعه اقتصـادی نتیجـه رفتارهـای خاصـی 

اسـت و ایـن رفتارهـای خـاص، نیـز نتیجـه فرهنگـی 

خـاص بـوده و بـه همیـن دلیل مـی توان نتیجـه گرفت 

نیـز وضعیـت فرهنگـی خـاص  اقتصـادی  کـه توسـعه 

خـود را مـی طلبـد.

اصلـی تریـن تریـن محصـول فرهنـگ در جامعـه، 

در سـال 1996 طالبـان در جنـوب و رشق افغانسـتان 

قـدرت فائقـه بـه شـامر می رفتنـد امـا اسـامه بـن الدن 

بـود  برخـوردار  پیرفتـه  فنـی  و  مالـی  امکانـات  از 

چیـزی کـه طالبـان درنـرد بـا اتحاد شـامل شـدیداً به 

آن نیـاز داشـتند. القاعـده اعضـای طالبـان را آمـوزش 

نظامـی می دادنـد، بـرای آن ها تسـلیحات و پول فراهم 

می کردنـد و گاهـی اعضـای القاعـده در کنـار طالبـان 

علیـه اتحـاد شـامل می جنگیدنـد و در مقابـل طالبـان 

بـرای اعضـای القاعـده پناهـگاه فراهـم منـوده بودنـد 

رابطـه  القاعـده  بـا اعضـای  و حتـی در برخـی مـوارد 

خویشـاوندی برقـرار منـوده بودنـد کـه رابطـه شـخصی 

مالعمـر و اسـامه بـن الدن از ایـن نـوع بـود. بـه لحـاظ 

ایدئولوژیکـی طالبـان بـرای برقـراری امـارت اسـالمی 

جنگیدنـد و جغرافیـای آن افغانسـتان تعریف شـده بود 

درحالی کـه القاعـده جغرافیـای جهانـی را هـدف قـرار 

داده بـود کـه در ذیـل آن جهانی سـازی جهـاد، مبـارزه 

دولت هـای  رسنگونـی  و  آمریـکا  مخصوصـاً  غـرب  بـا 

غرب گـرا در خاورمیانـه مهم تریـن اهـداف ترسیم شـده 

بود.

سـپتامر  یازدهـم  حادثـه  کـه   2001 سـال  تـا 

اتفـاق افتـاد، میـان طالبـان و القاعـده هامهنگـی تام 

وجـود داشـت امـا حمـالت القاعـده در خـاک آمریـکا 

»فرهنگ اقتصادی« توده اسـت که برخواسـته از بسـرت 

و رشایـط اجتامعـی جامعـه مدرن اسـت. 

از آنجایـی کـه اقتصـاد زیـر بنـای زندگی مـدرن را 

تشـکیل مـی دهـد، فرهنـگ نیـز بایـد سـمت و سـویی 

روابـط  کـه  معنـا  بدیـن  بگیـرد.  خـود  بـه  اقتصـادی 

باعـث  کـه  جهتـی  در  مـردم  رفتارهـای  و  فرهنگـی 

باشـد، حرکـت  عمومـی جامعـه  رفـاه  افزایـش سـطح 

کنـد. بـه عبارتـی اگـر در جامعـه  اقتصاد اصل  شـد، به  

طـور مسـلم  سمت وسـوی  اقتصاد فرهنگ  هـم  به  طرف  

هـامن  متغیـر اصلـی  ـ اقتصـاد ـ خواهـد بـود. 

در سـطح  کالن ، اقتصـاد فرهنـگ  بـه  عنـوان  یـک  

فقـط   و  می شـود  گرفتـه   نظـر  در  ارتباطـی   وسـیله ی  

بـه  پـول  و هزینـه  کـردن  آن  محـدود منی گـردد، بلکـه  

متـام  ابزارهـای  رسـانه ای  جامعـه ی  امـروز مـا را در بـر 

می گیـرد؛ ابزارهایـی  از قبیـل  تلفـن ، منابر و یا وسـایل  

سـینام،  تلویزیـون ،  رادیـو،  ماننـد  جمعـی   ارتبـاط  

مطبوعـات  و کتـاب . از ایـن  فراتـر، اقتصـاد فرهنگ  در 

باعـث گردیـد طالبـان در مـورد آینـده رابطـه ایـن گروه 

از  عـده ای  شـوند.  روبـرو  دودسـتگی  بـا  القاعـده  بـا 

اعضـای طالبـان پـس از درخواسـت آمریـکا مبنـی بـر 

تحویـل دهـی اسـامه بـن الدن ایـن موضـوع را مطـرح 

منـوده بودنـد کـه بـا تحویـل دهـی اسـامه بـه آمریـکا 

می تواننـد ازیک طـرف از حملـه آمریـکا در امان  مبانند 

و از طـرف دیگـر بـا ایـن کار می تواننـد زمینه هـای بـه 

رسـمیت شـناخته شـدن ایـن گـروه را از سـوی جامعـه 

بـه  اکـر رهـران طالبـان  بین املللـی فراهـم منایـد. 

شـمول مـال عمر نظـر متفـاوت داشـتند و تحویل دهی 

اسـامه بـن الدن را مخالـف آموزه هـای اسـالم و عـرف 

پشـتونوالی دانسـتند و از طرف دیگر استدالل منودند 

کـه میـان طالبـان و آمریکا معاهده رسـمی وجود ندارد 

تحویـل  آمریـکا  بـه  را  بـن الدن  منی تـوان  ازایـن رو  و 

داد. ارصار طالبـان بـر عـدم تحویـل اسـامه بـه آمریـکا 

موجبـات رسنگونـی ایـن گـروه را فراهـم منـود. رابطـه 

طالبـان و القاعـده پـس از حملـه آمریکا به افغانسـتان 

در 2001 دچـار و فرازوفـرود گردیـد. هـردو گـروه در 

خـاک پاکسـتان پنـاه گرفتنـد امـا القاعـده از دیـدگاه 

نظامیـان پاکسـتانی غنیمتـی شـمرده می شـد کـه از 

آن هـا می شـد در مبـارزه بـا هنـد در کشـمیر اسـتفاده 

منـود درحالی کـه از طالبـان بـرای شـکل دهی نظـام 

سـطح  کالنش  شـامل  ادبیات  شـفاهی  حاکم  بر جامعه  

ادبیـات   در  می شـود.  هـم   مـردم   محـاوره ای   زبـان   و 

اصطالحـات   نظـری ،  اصطالحـات   نیـز  دانشـگاهی  

مربـوط  بـه  هستی شناسـی  و یـا اصطالحـات  ریاضـی  و 

اصطالحـات  مربـوط  بـه  حوزه هـای  فیزیک  و یا شـیمی  

و حتـی  عالمئـی  کـه  در جامعـه  بـه  کار بـرده  می شـوند 

اقتصـاد فرهنـگ  می گنجنـد. در حـوزه ی  کالن  

اقتصـاد  کـه   هامن گونـه   اجتامعـی ،  رشایـط   در 

بـر فرهنـگ  تأثیـر می گـذارد، فرهنـگ  هـم  بـر اقتصـاد 

اقتصـاد  در  کـه   هـم   فرهنگـی   و  دارد  متقابـل   تأثیـر 

جـاری  می شـود، در بسـرت اقتصـاد پـرورش  می یابـد. 

جـای   بـه   می تـوان   سـوم   مرحلـه ی   در  بنابرایـن ، 

»اقتصـاد فرهنـگ «، »فرهنـگ  اقتصـاد« را بـه  کار بـرد، 

اقتصـاد  و  شـده   جـاری   اقتصـاد  در  فرهنـگ   چـون  

بخش هـای   همـه ی   و  گردیـده   واقـع   فرهنـگ   بسـرت 

اقتصـاد تحت تأثیـر فرهنـگ  شـده  اسـت . نظـام  توزیـع  

همـه ی   و  ثـروت   توزیـع   و  اطالعـات   توزیـع   قـدرت ، 

سـخت افزارهایی  کـه  بـه  عنـوان  بسـرت مـادی  جریـان  

بخشـی   مرحلـه ،  ایـن   در  می رونـد،  کار  بـه   فرهنـگ  

بـرای   بسـرتی   یعنـی   می شـوند؛  محسـوب   جامعـه   از 

توسـعه ی  فرهنگ  می شـوند. حـال  اگر اقتصـاد جامعه  

کنـد،  حرکـت   رسمایـه   و  سـود  توسـعه ی   پایـه ی   بـر 

بسـرتی  را که  برای  رشـد ومنـو فرهنگ  ایجـاد می کند، 

بسـرتی  مـادی  خواهـد بـود؛ یعنـی  فرهنـگ  جامعـه  به  

سـوی  اهـداف  مـادی  حرکـت  خواهـد کـرد.

افزایـش  مسـأله  چگونگـی  فرهنـگ،  اقتصـاد  در 

ماننـد  اساسـی  مباحثـی  حتـی  و  اجتامعـی  منافـع 

دخالـت یـا عـدم دخالـت دولـت در اقتصـاد بـه منظور 

توزیـع عادالنـه نیـز مطـرح مـی شـود. اقتصـاد فرهنگ 

یـا مسـئله عدالت اقتصـادی ارتبـاط نزدیکـی پیدا می 

. کند

از حـوزه  در جامعـه سیاسـی  اقتصـادی  عدالـت 

اقتصـادی در کـم و کیـف  هایـی اسـت کـه فرهنـگ 

آن بحـث مـی کنـد. چـرا کـه از مقولـه هـای ارزشـهای 

انسـانی هـر جامعـه بحـث تحقـق عدالـت اقتصـادی 

مـی باشـد.  در ایـن زمینـه اقتصـاد و فرهنـگ گفتامن 

مشـرتکی را در حـوزه سیاسـت و پالیسـی هایـی کـه 

بایـد اجـرا شـود مطـرح مـی منایـد. 

تحقـق  در حـوزه  مقولـه  دو  بـه  فرهنـگ  اقتصـاد 

مـی  جامعـه  سیاسـی  فضـای  در  اقتصـادی  عدالـت 

پـردازد. مقولـه اول: مبـارزه بـا فقـر در جامعـه اسـت. 

سیاسـی همسـو بـا اسـالم آباد در کابل و مبـارزه بانفوذ 

هنـد در افغانسـتان اسـتفاده منـود. از زمـان بـه قدرت 

بـوده  ایـن  بـر  هـامره  آمریـکا  اوبامـا،  بـاراک  رسـیدن 

اسـت کـه طالبـان بایـد رابطـه خـود را با سـازمان های 

تروریسـتی بین املللـی ازجملـه القاعـده قطـع منایند. 

برخـی اسرتاتژیسـت های طالبـان قطع رابطـه با گروه 

راسـتای  در  ابـزار  یـک  به عنـوان  را  تروریسـتی  هـای 

ایـن  گرفـن  قـدرت  و  آمریـکا  بـا  روابـط  عادی سـازی 

طـی  رو  همیـن  از  و  می داننـد  افغانسـتان  در  گـروه 

مناینـدگان  و  خلیلـزاد  زملـی  میـان  کـه  مذاکراتـی 

طالبـان در دوحـه جریان داشـت، طالبـان تعهد منوده 

بودنـد کـه بـا گروه هـای تروریسـتی ازجملـه القاعـده 

ترامـپ  دونالـد  کـه  پس ازایـن  ندارنـد.  رابطـه  دیگـر 

نشسـت کمـپ دیویـد را لغـو منـود، طالبـان بـار دیگـر 

بـه تهدیـدات خـود علیـه آمریـکا افزودنـد. طالبـان بـار 

دیگـر رابطـه خـود را بـا القاعـده از رس گرفتند و کشـته 

شـدن اعضـای القاعـده و طالبـان در حمـالت هوایـی 

اخیـر در ولسـوالی موسـی قلعـه هلمنـد گـواه بـر ایـن 

مدعـا اسـت.

آنچـه از حادثـه اخیـر هلمنـد برمی آیـد این اسـت 

کـه تعهـد طالبـان مبنـی بـر قطـع رابطـه بـا گروه هـای 

زیـرا  نیسـت  قابل اعتـامد  بین املللـی  تروریسـتی 

بدیـن ترتیـب کـه سـعی دارد متـام امکانـات جامعـه را 

بیـن متـام مـردم جامعـه بـه قسـمی تقسـیم منایـد که 

هیـچ شـهروندی زیر خـط فقر در جامعه وجود نداشـته 

باشـد. در ایـن قسـمت وقتی متـام افراد جامعـه باالی 

خـط فقـر در زندگـی شـخصی و اجتامعـی قـرار گرفت 

دیگـر خیالـش از تامین نیازهای اساسـی مـردم جامعه 

برطـرف می شـود.

بـه  احـرتام  مفهـوم  بـه  عدالـت  دوم:  مقولـه 

بدیـن  اسـت.  سیاسـی  جامعـه  در  افـراد  انتخابهـای 

صـورت کـه هـر کـس بـر اسـاس شایسـتگی کـه دارد 

مـی توانـد دسـت به تـالش بزنـد و حـق انتخابهای وی 

بـرای تغییـر زندگـی شـخصی از وضـع موجـود به وضع 

مطلـوب را بـه رسـمیت بشـامرد. در نهایـت نیـز زندگی 

وی را بـر اسـاس شایسـتگی و اسـتعداد و تالشـهایش 

قبـول مـی منایـد. 

از آنجایـی که جامعه از افراد تشـکیل شـده اسـت، 

تغییـرات  بـه  منجـر  نهایتـاً  فـردی  ایـن تالشـهای  لـذا 

اجتامعـی از وضـع موجـود بـه وضـع مطولب تـر خواهد 

اینجـا معنـی مـی  نیـز در  انتخابهایـی سیاسـی  شـد. 

یابـد. انتخابهایـی کـه هـر چنـد بسـرت سیاسـی دارنـد 

امـا همـواره بـر پایـه فرهنـگ اقتصادی بنا شـده اسـت. 

متعالـی  ارزشـهای  کنـد  مـی  مشـخص  کـه  فرهنگـی 

کل  اجتامعـی  منافـع  چیسـت؟  جامعـه  در  اقتصـاد 

چیسـت؟ منافع بلند مدت و کوتاه مدت چیسـت؟ و...

کـه  عزیزمـان  افغانسـتان  امـروز  جامعـه  در 

انتخابهـای سیاسـی مختلفـی مطـرح اسـت نیـز ایـن 

مقولـه قابـل تامل و بررسـی اسـت کـه چگونـه فرهنگ 

اقتصـادی مـی توانـد در انتخابهایـی جامعـه سیاسـی 

تاثیـر بگـذارد؟ چگونـه منافـع افـراد کـه متاثـر از نـوع 

انتخابهـای آنهـا در بسـرت جامعـه و ورابـط اقتصـادی 

آنهـا شـکل مـی گیـرد مـی توانـد در منافـع اجتامعـی 

منافـع شـهروندان  بگـذارد؟ چگونـه جمـع  تاثیـر  کل 

افغانسـتان برابـر بـا جمـع منافـع انتخابهـای سیاسـی 

پایـان  در  آنچـه  امـا  و...  گیـرد؟  مـی  بـر  در  را  افـراد 

بایـد ذکـر شـود ایـن مهـم اسـت کـه متـام شـهروندان 

افغانسـتان در زمینـه فرهنگ اقتصـادی باید بدانند که 

ترجیـح منافـع جمعی و ملـی بر منافع شـخصی نهایتاً 

منجـر بـه افزایـش منعـت اجتامعـی کل افغانسـتان به 

حیـث یـه نظـام اقتصادی-سیاسـی خواهـد شـد و تنها 

در چنیـن جامعـه ای اسـت که امکان تغییر سـاختارها 

فراهـم خواهـد شـد.

کشـورهای  بـا  معاهـدات  قالـب  در  هرچنـد  طالبـان 

خارجـی ماننـد آمریکا تعهد منایند کـه دیگر با القاعده 

رابطـه نخواهند داشـت امـا در عمل منی تواننـد با این 

گروه هـا قطـع رابطـه مناینـد زیـرا ازیک طـرف اکریـت 

تروریسـتی  گروه هـای  بـا  طالبـان  اعضـای  مطلـق 

القاعده و داعش اشـرتاک فکـری و ایدئولوژیکی دارند 

و منی تواننـد به صـورت یک شـبه تغییر جهـت دهند. از 

طرف دیگر سـطوح رهـری و مذاکره کننـدگان طالبان 

در  کـه  طالبـان  دون پایـه  اعضـای  بـر  تـام  به صـورت 

میدان هـای نـرد مبـارزه می کننـد و یـا خـود را منفجر 

نـوع  هـر  ازایـن رو  و  ندارنـد  تـام  کنـرتل  می مناینـد، 

تعهـد مذاکره کننـدگان طالبـان مبنـی بـر قطـع رابطه 

ایـن گـروه بـا گروه هـای تروریسـتی بین املللـی رصفـاً 

یـک توهمـی اسـت کـه منی شـود بـه آن بـاور منـود. 

بنابرایـن بر نخبگان سیاسـی و مردم افغانسـتان اسـت 

و در  نکننـد  بـاور  را  کـه وعده هـای دروغیـن طالبـان 

مذاکـرات صلـح متامـی احتـامالت ازجمله پنـاه دادن 

یـا هـر گـروه تروریسـتی  القاعـده  بـه  مجـدد طالبـان 

دیگـر را در مذاکـرات در نظـر بگیرنـد. آنچـه از کارنامه 

طالبـان و ماهیـت فکـری آن هـا نتیجه گیـری می شـود 

ایـن اسـت کـه راه برقـراری صلح در افغانسـتان بسـیار 

پیچیـده و طوالنـی اسـت.

 محمدداودمحمدی

 محمد سالم ناجی

اتحاد مجدد طالبان با القاعده پس از دو دهه قهر و آشتی

فرهنگ اقتصادی در انتخاب سیاسی 

سال چهاردهم  شماره  3839  سه شنبه   2 میزان  1398 24 سپتمبر 2019
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امـا  بـودن،  دلخـراش  وجـود  بـا  کـه  فلم  هایـی  برتریـن 

می کنیـم. معرفـی  را  دارنـد  کننـده  راضـی  پایانـی 

شـاید خلق یـک پایان راضـی کننده، مهمرتین قسـمت 

فلم  فلم سـازی باشـد. ممکن اسـت شـاهد یک فلم  فوق 

العـاده باشـیم، امـا یـک پایـان نامناسـب و یـک اشـتباه 

و  شـود  متنفـر  فلـم   ایـن  از  مخاطـب  می شـود  باعـث 

سـال های بعـد نیـز آن را بـه سـخره بگیـرد.

همـه دوسـت دارنـد فلـم ی کـه می بیننـد چـه بـه صورت 

جسـمی و چـه بـه صـورت روحـی آن هـا را خوشـحال 

کنـد. خلـق یـک پایـان راضـی کننـده و در عیـن حـال 

دلخـراش و غـم انگیـز بـدون شـک یکـی از سـخت ترین 

پایـان  بنـدی هـا در سینامسـت چـرا که هم بایـد مراقب 

داسـتان و هـم بایـد مراقـب مخاطبـان باشـد. ۴ فلم   که 

ایـن کار راه بـه خوبـی انجـام داده انـد در ادامـه معرفی 

می کنیـم.

۱( روشنایی های شهر

ایـن فلـم  یکـی از بهرتیـن کمدی هـای چارلـی چاپلیـن 

کـه  فـروش  گل  زنـی  بـا  چارلـی  فلـم   ایـن  در  اسـت. 

نابیناسـت آشـنا می شـود. ایـن زن نابینـا فکـر می کنـد 

قضیـه  ایـن  از  هـم  چاپلیـن  و  اسـت  ثرومتنـد  او  کـه 

می کنـد. رضایـت  احسـاس 

او بـه طـور مـوازی بـا یـک فـرد ثرومتنـد دیگـر کـه قصـد 

خودکشـی دارد آشـنا می شـود و بـا کمـک پول هـای او 

بـه گل فـروش نابینـا کمـک می کند تـا او بتوانـد بینایی 

غیـر  اتفاقـی  پایـان  در  امـا  بیـاورد.  بـه دسـت  را  خـود 

منتظـره می افتـد. اگـر هنـوز این فلـم  را ندیـده اید، یک 

تجربـه کالسـیک را از دسـت داده ایـد کـه تکـرار ناپذیـر 

است.

****

۲( زندگی زیباست

بـا  ترکیـب  و  کودکانـه  بـازی  یـک  در  شـدن  برنـده 

ترس هـای بزرگسـاالن، طنـز زیبـا و مهیجـی را سـاخته 

تحسـین  را  آن  هـم  چاپلیـن  چارلـی  خـود  حتـی  کـه 

ایـن فلـم  کـه جایـزه اسـکار را تصاحـب  خواهـد کـرد. 

کـرده توسـط روبرتـو بنینـی سـاخته شـده و خـودش نیز 

می کنـد. نقـش  ایفـای  فلـم   ایـن  در 

در  نازی هـا  اسـارت  بـه  او  آنکـه متـام خانـواده  از  بعـد 

آمدنـد و بـه اردوگاه کار اجباری منتقل شـدند او تصمیم 

می گیـرد ایـن داسـتان غـم انگیـز را به صـورت یک بازی 

بـرای فرزنـد خـود نشـان دهـد. تعجـب و خـوش حالـی 

کـودک و آرامـش مـادرش در پایـان فلـم  یکـی از بهرتین 

پایان هـای سـینامی مـدرن اسـت کـه همزمـان شـام را 

شـاداب و گریـان می کنـد.

****

۳( آخرین گشت

اگـر تنهـا سـه دقیقه آخر فلم  سـینامیی »آخرین گشـت« 

بـا  پلیسـی  درام  ایـن  کـه  می کنیـد  تصـور  ببینیـد  را 

خوشـی بـه پایـان خواهـد رسـید. داسـتان دو مامـور بـه 

نام هـای تیلـور زاواالسـت کـه وظیفـه آن ها گشـت زنی و 

مبـارزه بـا کارتل هـا اسـت.

اما آن ها در یکی از ماموریت هایشـان توسـط خالفکارها 

بـه کمیـن مـی خورنـد و علیرغـم شـجاعت آن هـا تیلـور 

بـه شـدت زخمـی می شـود و همـکار او زاواال هـم کشـته 

می شـود. تیلـور بعـد از مرگ همکارش به شـدت آسـیب 

می بینـد و بـازی فـوق العـاده جیـک جیلنهـال در پایان 

فلـم  بسـیار دلهـره آور و دل عیـن حال دلچسـب اسـت.

****

۴( انتقام جویان:جنگ ابدیت

در سـال ۲۰۱۲  تانـوس  منفـی  کـه شـخصیت  زمانـی 

ظاهر شـد، همـه طرفـداران فلم  هـای ابرقهرمانی منتظر 

تقابـل او و انتقامجویـان بودنـد. رسانجـام شـش سـال 

بـه سـنگ های  تانـوس  ابدیـت«،  »جنـگ  فلـم   در  بعـد 

جهـان  ابرقهرمان هـای  و  می کنـد  پیـدا  دسـت  ابدیـت 

می شـوند. او  مغلـوب 

امـا بـر خـالف متامـی فیل هـای ابرقهرمانـی در نهایـت 

همـه چیـز بـر خـالف انتظـار مخاطـب بـه پایـان رسـید 

و تانـوس در نهایـت توانسـت نیمـی از جمعیـت جهـان 

مـرگ  صحنـه  کنـد.  نابـود  را  ابرقهرمان هـا  از  نیمـی  و 

پیـرت پارکـر یـا هـامن مـرد عنکبوتـی در پایان فلم  شـاید 

بـود. مـارول  فلم  هـای  احساسـی ترین صحنـه در 

کشـیدن  بـا  دیگـر  بـار  کانادایـی  مشـهور  کمدیـن 

بـا محتـوای سیاسـی، ترامـپ و  یـک نقاشـی طنزآمیـز 

انداخـت. دسـت  را  هوادارانـش 

بـه نقـل از د رپ، جدیدتریـن نقاشـی جیـم کـری که در 

توییـرت ایـن بازیگـر و هرنمنـد معـروف قـرار داده شـده 

هـواداران دونالـد ترامـپ رییس جمهـور آمریـکا را مـورد 

را  آن هـا  از  بسـیاری  اسـت  و ممکـن  داده  قـرار  هـدف 

خشـمگین کنـد.

ایـن نقاشـی کـه بـا یـک پس زمینـه سـبز نئونی کشـیده 

شـده، مرغـی را در حالـی نشـان می دهـد کـه یـک کاله 

قرمـز معـروف هـواداران ترامـپ یعنـی »آمریـکا را دوبـاره 

بـزرگ کـن« بـه رس دارد و پیراهنـی بـه تـن کـرده کـه 

رویـش نوشـته »مـن بـا احمـق هسـتم.«

در مرکـز ایـن پیراهـن هالـه ای از صـورت ترامـپ دیـده 

جمالتـی  محبوب تریـن  از  تعـدادی  دارد  کـه  می شـود 

و  سـخرنانی ها  در  او  هـواداران  کـه  می زنـد  فریـاد  را 

آن هـا  جملـه  از  می آورنـد.  زبـان  بـه  او  اجتامع هـای 

می تـوان از »او را زندانـی کـن!« نـام بـرد کـه بـه هیالری 

کلینتـون اشـاره دارد. دیگـر جمالتـی کـه روی پیراهـن 

نوشـته »دیـوار را بسـاز!« و »آن هـا را برگـردان!« اسـت.

خـود  توییـت  در  ترامـپ  هـواداران  متسـخر  در  کـری 

نوشـته اسـت: »حداقـل پالـی یـک کلوچـه می گرفـت.«

بـا ایـن جملـه بـه شـخصیت یـک طوطـی کارتونـی  او 

پالـی اشـاره داشـت کـه همیشـه یـک کلوچـه  نـام  بـه 

می کـرد. تکـرار  را  حـرف  ایـن  مـدام  و  می خواسـت 

ترامـپ  دونالـد  شـدن  رییس جمهـور  زمـان  از  کـری 

تـا  کـرده  اسـتفاده  خـود  توییـرت  از  بارهـا  حـال  بـه  تـا 

نقاشـی هایش کـه همگـی سیاسـی هسـتند را بـا عمـوم 

مـردم بـه اشـرتاک بگـذارد. ایـن بازیگـر و کمدیـن تـا به 

حـال ۴۱ نقاشـی سیاسـی کشـیده کـه جدیدترین های 

جملـه  از  شـخصیت هایی  بـه  ترامـپ  بـر  عـالوه  آن هـا 

رابـرت مالـر  پرداختنـد. و  اپسـتین  جفـری 

غم انگیزترین پایان بندی در 
فلم  های سینمایی جهان

جدیدترین نقاشی جیم کری 
هواداران ترامپ را هدف گرفت
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بهرتین بازیگر مرد رسیال کمدی: بیل هدر برای »بری«

بهرتین بازیگر زن رسیال کمدی: فیبی والر-بریج برای »فلی بگ«

بـرای  تلویزیونـی: ژارل ژروم  یـا فلـم   بازیگـر مـرد رسیـال کوتـاه  بهرتیـن 

می بیننـد« را  مـا  »وقتـی 

بهرتیـن بازیگـر زن رسیـال کوتـاه یـا فلـم  تلویزیونی: میشـل ویلیامـز برای 

»فاسـی وردون«

بهرتیـن بازیگـر مـرد مکمـل رسیـال درام: پیـرت دینکلیـج بـرای »بـازی تاج 

تخت« و 

بهرتین بازیگر زن رسیال درام: جولیا گارنر برای »اوزارک«

بهرتیـن بازیگـر مـرد مکمـل رسیـال کمـدی: تونـی شـالهوب بـرای »خانـم 

شـگفت انگیز« میـزل 

بهرتیـن بازیگـر زن مکمـل رسیـال کمـدی: الکـس بورسـتین بـرای »خانم 

میـزل شـگفت انگیز« آ

بهرتیـن بازیگـر مـرد مکمـل رسیـال کوتـاه یـا فلـم  تلویزیونـی: بـن ویشـاو 

بـرای »یـک رسـوایی خیلـی انگلیسـی«

بهرتیـن بازیگـر زن مکمل رسیـال کوتاه یا فلـم  تلویزیونی: پاتریشـیا آرکت 

بـرای »اکت«

بهرتین نویسـندگی برای رسیال درام: »هیچ کسـی منتظر نیسـت« نوشـته 

آرمسرتانگ جسی 

کارگردانی رسیال درام: »اوزارک« به کارگردانی جیسون بیتمن

نویسندگی رسیال کمدی: »فلی بگ« نوشته فوبی والر-بریج

کارگردانی رسیال کمدی: »فلی بگ« هری برادبیر

کارگردانی رسیال کوتاه: »چرنوبیل« به کارگردانی جوآن رنک

نویسندگی برای رسیال کوتاه: »چرنوبیل« نوشته کریگ مازین

کارگردانـی رسیـال ورایتـی: »سـاتردی نایت الیـو« به کارگردانـی دان روی 

کینگ

مجموعه ورایتی: »ساتردی نایت الیو« از شبکه ان بی سی

بهرتیـن تـاک شـو: »لسـت ویـک تونایت« با جـان اولیـور از شـبکه اچی بی 

 او

نویسندگی برای رسیال ورایتی: »لست ویک تونایت« با جان اولیور

جوایـز امـی کـه بـه بهرتین هـای تلویزیونـی تعلـق می گیـرد برنـدگان خـود 

را معرفـی کـرد و بیشـرتین جوایـز را بـه ۲ رسیـال »بـازی تـاج و تخـت« و 

»چرنوبیـل« اهـدا کـرد.

بـه نقـل از هالیوود ریپورتر، سـاعاتی پیش )یکشـنبه شـب به وقـت آمریکا( 

بـا برگـزاری هفتـاد و یکمیـن دوره جوایـز امـی بهرتین هـای سـال ۲۰۱۹ 

انتخـاب شـدند و در مجمـوع  ۱۲ جایـزه بـه رسیـال »بـازی تـاج و تخت« و 

۱۰ جایـزه بـه رسیـال »چرنوبیـل« اهدا شـد.

آکادمـی علـوم و هرنهـای تلویزیونـی هر سـال جایزه  امی را بـه بهرتین  آثار 

تلویزیونی اهـدا می کند.

در حالـی کـه برنـدگان بخش های فنی جوایز امی هفته پیش در مراسـمی 

امـروز بهرتین هـای  امـی خالقیـت معرفـی شـدند، در مراسـم  بـا عنـوان 

بخش هـای بازیگـری و بهرتیـن برنامه هـا جایـزه گرفتنـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه فصل هشـتم کـه فصل پایانـی رسیال »بـازی تاج 

و تخـت« بـود در ۳۲ بخش نامزد شـده بود و بیشـرتین نامـزدی این دوره را 

بـه خود اختصـاص داده بود.

در مراسـم امـروز »بـازی تـاج و تخـت« ۲ جایـزه دریافـت کـرد کـه شـامل 

پیـرت  بـازی  بـرای  مکمـل  مـرد  بازیگـر  بهرتیـن  و  درام  رسیـال  بهرتیـن 

دینکلیـج بـود. بـا توجـه بـه ۱۰ جایـزه بخش هـای فنـی، جوایـز امـی ایـن 

امـی ۱۲ جایـزه می شـود. ایـن دوره جوایـز  رسیـال در 

خالقـان ایـن رسیـال در هنـگام دریافت جوایـز از ذهن زیبـا و خالق جورج 

آرآر مارتیـن بـرای خلق این داسـتان تشـکر کردند.

بـه ایـن ترتیـب شـبکه اچ بـی او بیشـرتین جوایـز را از آن خـود کـرد و از 

گرفـت. پیشـی  تلویزیونـی  شـبکه های  دیگـر  و  نت فلیکـس 

برندگان جوایز امروز عبارتند از:

بهرتین رسیال درام: »بازی تاج و تخت«

بهرتین رسیال کمدی: »فلی بگ«

بهرتین رسیال کوتاه: »چرنوبیل«

بهرتین فلم  تلویزیونی: : »آینه سیاه: بنِدراسنچ«

بهرتین بازیگر مرد رسیال درام: بیلی پورتر برای »پوز«

بهرتین بازیگر زن رسیال درام: جودی کامر برای »کشنت ایو«
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نمایش فلم  »جنیفر لوپز« 
در مالزیا ممنوع شد

برگزاری هفته فلم  »حقوق بشر« در آلبانیا

برندگان جوایز 
اکـران فلـم  سـینامیی »اغواگـران« بـا بـازی »جنیفـر لوپـز« بـه دلیـل 

مالزیـا ممنـوع شـد. اروتیـک در  محتـوای 

بـه نقـل از ورایتـی، فلـم  سـینامیی هالیـوودی »اغواگـران« بـه دلیـل 

نخواهـد شـد. اکـران  مالزیـا  در  مسـتهجن  صحنه هـای 

مقامـات مالزیـا فلـم  »اغواگـران« سـاخته لـورن اسـکافاریا را بیـش از 

حـد مبتـذل عنـوان کردنـد. هیئـت سانسـور ایـن کشـور گفـت هیـچ 

راهـی بـرای حـذف صحنه هـای برهنگـی و اِروتیـک فلـم  وجـود نـدارد 

چـون رستـارس فلـم  مملـو از ایـن صحنه هاسـت؛ از این رو اکـران آن در 

سـینامهای کشـور ممنـوع اعـالم می شـود.

رشکـت پخش کننـده بین املللـی ایـن فلم  نیـز امروز خـر ممنوعیت آن 

را شـبکه های اجتامعـی تأیید کرد.

ایـن فلـم  آخـر هفتـه گذشـته رده دوم ۱۰ فلـم  پرفـروش گیشـه آمریـکا 

را ازآن خـود کـرد. ایـن در حالیسـت کـه فلـم  دوم »آن« )it( مقـام اول 

گیشـه را بـه خـود اختصـاص داد.

فلـم  در مـورد زنـی اسـت)با بازی جنیفر لوپـز( که در کلوپ های شـبانه 

بدن منایـی می کنـد و زنانـی دیگـر را تحـت حامیـت خـود می گیـرد تـا 

بـا اغـوای مـردان ثرومتند، از آن ها کسـب درآمـد کنند.

جنبـه اِروتیـک و مسـتهجن فلـم  »اغواگـران« باعـث ممنوعیـت پخـش 

آن در کشـور مالزیـا شـد. ایـن کشـور در ایـن مـورد و از جنبـه مراقبـت 

و نظـارت بـر محتواهـای غیراخالقـی هوشـیار عمـل کـرده اسـت بـه 

طوریکـه اکـران فلم  هـای معروفـی چـون »بیگانـگان«، »قـوی سـیاه«، 

»مـادران بـد«، »چگونـه مجـرد باشـیم«، »پنجـاه سـایه خاکسـرتی« و 

حتـی فلم  »دیـو و دلر« )بخاطـر محتوای همجنس بازانـه( ممنوع بوده 

اسـت. فلـم  »مـادر« سـاخته »داِرن آرونوفسـکی« نیز ابتـدا ممنوع اعالم 

شـد امـا بعـد ایـن ممنوعیـت ملغی شـد.

در  را  رابطـه همجنس بـازان  مالزیـا صحنه هـای  جـاری،  اوایـل سـال 

فلـم  »راکت مـن« سانسـور کـرد. این کشـور بسـیاری از صحنه هـای فلم  

»اغواگـران« را بـرای منایـش عمومـی نامناسـب می پنـدارد.

چهاردهمیـن دوره »جشـنواره بیـن املللـی فلـم  حقـوق بـر« در آلبانیا 

برگزار شـد.

بـه نقـل از IHRFFA،  هفتـه فلـم  حقـوق بـر در تیرانـا روز گذشـته 

بـه کار خـود خامتـه داد. در ایـن هفتـه، فلم  هـای بـا کیفیـت از رسارس 

جهـان بـا موضـوع حقـوق بـر پخـش شـدند.

امسـال چهاردهمیـن دوره جشـنواره بین املللی فلم  حقـوق بر آلبانیا 

بـود و آملـان از جشـنواره حامیـت مالـی کـرد. تعهـد بـه حقـوق بـر 

سـنگ بنـای سیاسـت خارجـی آملان اسـت.

بـر جنایـات سـازمان یافته  ایـن جشـنواره  اگـر در سـال های گذشـته 

و فسـاد، تروریسـم، مهاجـرت یـا تهدیـد حقیقـت متمرکـز شـده بـود، 

امسـال ایـن فعالیـت بـا یـک موضـوع خـاص بـه عرصـه آمـد و روی آن 

بـود: »جهـل می کشـد«. متمرکـز 

در  کـرده،  گـزارش  آلبانیـا  در  ایـران  فرهنگـی  رایزنـی  کـه  آنطـور 

چهاردهمیـن دوره جشـنواره فلـم  حقوق بـر در تیرانـا، ۴۴ فلم  از بین 

بـه منایـش در آمدنـد. صدهـا فلـم  از رسارس جهـان 

 ۲۰۱۹
معرفی شدند

شبکه اچ بی اوگوی سبقت را ربود

  امی

آ ح ض ا و خ ل ح ظ ا ت ژ

ه ر ا ت ر ت و ا ک ذ ج ص

ط د ت ا ک ز ی ب ن د گ ی

ر ق س ر ه ا ظ ژ ض ح ث ا

ح ا د ی ه آ ل ج ن غ آ ن

ن ع ب ث گ ج ب ف ه ر د ت

و ش و ا ب د ن ر پ ن ا ک

ت ه چ ل گ ی ا ک خ ج م ل

ب د ذ و ا خ ر ز ش ی ن ب

و ن ه ث ت پ و ق آ د ی ه

ن ر ف س ک پ ر غ ط ه س گ

گ د ا م ی م ض ا ر ع آ ژ

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
 18  کلمه: عالی 

ا
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خانــه ـ خینه ـ خیمه ـ 
نامــه ـ میهن ـ همین ـ 
ماه ـ هما ـ نه ـ ماهی ـ 
رمه ـ مهر ـ ماهر ـ هرم 
ـ اره ـ راه ـ رها ـ خیره 
ـ نهر ـ نهار ـ هنر ـ نیمه 

ـ نهم ـ میانه.

آزادگیـ  استخارهـ  بدگوهرـ  پوزخندـ  تشبیهـ  ثالوثـ  جهنمـ  چوبدست 
ـ حوزهـ  خراسانـ  درندهـ  ذکاوتـ  رنجیدهـ  زیبندگیـ  ژنرالـ  سینماـ  
شکنجهـ  صیانتـ  ضرورـ  طرح نوـ  ظاهرـ  عاقدـ  غضبـ  فالکتـ  قریب 

ـ کلبه ـ گدام ـ لحظات ـ مضارع ـ نوبت ـ واضح ـ هرات ـ یکتا.

ثور
 تنبلی را كنار بگذار. تنبلی بیماری یا عادت بدی اســت كه به مرور اراده ات 
را ضعیــف می كند. با ورزش و ایجاد روحیــه و انگیزه در خود می توانی این 

مشكل را حل كنی.

جوزا
 كدورت هایی در زندگی خصوصی ات وجود دارد كه باید هرچه ســریع تر آنها 
را رفع كنی. بی توجهی تو به برخی مســائل عاطفی دوســت یا همســرت را 

می رنجاند. باید بیشتر مراقب رفتارت باشی.

سرطان
شــما نسبت به قبل شجاع تر شــده اید، برای اینكه تصمیم گرفته اید كه آدم 
متفاوتی باشــید. شــما در مورد چیزهایی كه یگران مممكن است بگویند یا 
فكر كنند نگران نیســتید؛ قضاوتهای یک نفر دیگر باعث عقب نشینی كردن 

شما نمی شود.

اسد
تو باید دوباره به ســوی او بگردی. البته این یک پیشــنهاد اســت و تصمیم 
نهایی با توست. به هر حال اگر احساس می كنی او همان كسی كه تو همیشه 

آرزویش را می كردی، برای بازگشت هیچ بهانه ای نباید بیاوری.

سنبله
تا زمانی كه احساســت را بیان نكنی، او نخواهد فهمید كه در درون و قلب تو 
چه می گذرد. باید عشق و عالقه را بدون تعارف و مالحظه نثار كرد. تو همیشه 
منتظر فرصتی بودی تا بتوانی شــرایط اقتصادی ات را تغییر دهی و به كارهای 

عقب مانده ات برسی. 

حمل
نحوه زندگی و نوع غذایی كه مصرف می كنی رابطه مســتقیمی با سیســتم 
عصبی ات دارد. هرچه محیط اطرافت را آرام و تغذیه ای ســالم داشته باشی، 

استرس و اضطراب و در نتیجه بیماری از تو دور می شود.

میزان
 بیــش از حد تحت تاثیر حرفهای این و آن قــرار می گیری. باید به جای 
احساســات، عقل و منطق خود را مالك قرار دهی و با خردمندی تصمیم 

بگیری به نحوی كه اساسی و جدی باشد.

عقرب
پس از یک دوره قهر و جدال دوره ای می رســد كه در آن عشــق و آشتی 
حرف اول را می زند. زندگی نیز چون یكســال چند فصل دارد و بدون این 

فصلها دچار ركود خواهد شد.

قوس
كمی لبخند و تفریح در این برهه از زمان برای تو الزم است. می توانی انرژی 
خود را در كنار كار و تالش به تفریح و سرگرمی هم اختصاص دهی. اما به 

خاطر داشته باش كه زیاده روی نكنی چون به ضررت خواهد بود.

جدی
موفقیت خوبی در زمینه مســائل مالی و اقتصادی بدست می آوری. كسی 
كه موفق تر اســت، رقیبان و حسودان بیشــتری هم خواهد داشت. بدون 
توجــه به آنها به كار خودت ادامه بده. تنبلی را از خود دور كن. با ورزش 

و مطالعه بیشتر می توان فعال تر از همیشه باشی.

دلو
تو هم مثل دیگــران آرزوی موقعیت اقتصادی بهتــر را داری اما در این 
معامله، آنها خواســته های زیادی از تو دارند و تو نمی توانی به تنهایی به 
یک به یک آنها پاسخ دهی پس بهتر است به جای قبول همه كارها با هم 

یک یا دو قسمت را به دست گیری تا از بتوانی جوابگو باشی.

حوت
 اگر بیش از حد احســاس استرس می كنی شاید به ایجاد تغییراتی در نوع 
زندگی و یا شــیوه برخوردت با استرس نیازمندی. بهتر است بین وظایف 

كاری، مسئولیت ها و اوقات فراغتت تعادل برقرار كنی.
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ادامـه از ص 1- فرانسـه در پـی تشـدید تنـش در 

خلیـج فـارس نقـش میانجـی را در مناقشـه بیـن 

امانوئـل  اسـت.  گرفتـه  برعهـده  آمریـکا  و  ایـران 

مکـرون، رئیس جمهوری فرانسـه ظـرف هفته های 

گذشـته بارهـا بـا روسـای جمهـوری ایـران و آمریکا 

متـاس تلفنـی داشـته اسـت.

گفتـه می شـود کـه وزیـران امـور خارجـه دو کشـور 

ایـران و فرانسـه پیـش از رشوع کار رسـمی مجمـع 

عمومـی سـازمان ملـل متحـد بـا یکدیگـر دیـدار و 

گفت وگـو کرده انـد. خرگـزاری آملـان خـر دیـدار 

ایـن دو سیاسـتمدار را به نقل از یکـی از همراهان 

هیئـت ایرانـی در نیویـورک منتـر کرده اسـت.

از سـوی دیگر، انتشـار دو پسـت توییرتی بار دیگر 

بـه امیـد برگـزاری دیـدار بیـن روحانـی و ترامـپ 

خرنـگار  امان پـور  کریسـتین  اسـت.  زده  دامـن 

ارشـد سـی ان ان بـا انتشـار دو پسـت توییـرتی از 

اسـت کـه بـر پایـه نتایـج منتـر شـده از یـک نظرسـنجی در ماه 

سـپتمر، تنهـا ۶ / ۱۱ درصـد از مردم اسـلواکیا خواسـتار قوانین 

سـختگیرانه تری در مـورد سـقط جنیـن هسـتند.

ائتـاف حاکـم متشـکل از حـزب سوسـیال دموکـرات "اسـمر" و 

ده هـا هـزار نفـر در پایتخت اسـلواکیا در مخالفت با سـقط جنین 

دسـت بـه راهپیامیـی با نـام "رژه ملی بـرای زندگی" زدنـد. پولند 

یکـی از سـختگیرانه ترین و هلنـد یکـی از لیرال تریـن قوانیـن 

مربـوط به سـقط جنیـن در اروپـا را دارند.

در شـهر براتیسـاوا، پایتخت کشـور اسـلواکیا، روز یکشـنبه )۲۲ 

سـپتمر/ ۳۱ سـنبله( ده هـا هـزار نفـر  در اعرتاض به حق سـقط 

جنیـن بـه خیابان هـا رفتند. 

ایـن اعرتاض هـا کـه آغازگـر آن کلیسـای کاتولیـک در اسـلواکیا 

اسـت، علیـه قانونی اسـت کـه از چندین دهه پیـش در رشایطی، 

تـا پیـش از ۱۲هفتگـی جنیـن، اجـازه سـقط  بـاردار   بـه زنـان 

جنیـن می دهـد.

کلیسـای  محافـل  از  نقـل  بـه  فرانسـه،  خرگـزاری  گـزارش  بـه 

کاتولیـک در اسـلواکیا، در ایـن راهپیامیـی کـه نـام " رژه ملـی 

نفـر رشکـت  هـزار  تقریبـا ۵۰  بودنـد،  نهـاده  آن  بـر  را  زندگـی" 

کردنـد.

انبـوه  بـرای  خـود  سـخرنانی  در  براتیسـاوا  اعظـم  اسـقف 

راهپیامیـان گفـت: »انسـان خودش بـه خودش حیات نبخشـیده 

او.« بـه  اسـت  اسـت. حیـات هدیـه ای 

اسـلواکیا پنـج میلیـون و ۴۰۰ هـزار نفـر جمعیت دارد کـه تقریبا 

۶۶ درصـد از آنهـا کاتولیک هسـتند. انتشـار خرهـای مربوط به 

رشکـت ده هـا هـزار نفـر در اعـرتاض  بـه سـقط جنیـن در حالـی 

مسـئول بوده اسـت".

بریتانیـا  بـه گـزارش خرگـزاری رویـرتز، وی گفتـه اسـت کـه 

تـا  می کننـد  تـاش  اروپایـی  کشـورهای  و  آمریـکا  بـا  همـراه 

راهـی بـرای پاسـخ بـه ایـن حمـات و کاهـش تنش هـای در 

خلیـج فـارس پیـدا کنند. آقای جانسـون در خصـوص همراهی 

بریتانیـا در هرگونـه اقـدام نظامـی در پاسـخ بـه ایـن حمـات 

گفـت کـه کشـورش حال بررسـی دقیـق وضعیت و طـرح آمریکا 

بـرای دفاع از عربسـتان اسـت و افـزود: "در صورتیکه عربسـتان 

یـا آمریـکا از مـا درخواسـتی بکننـد، در آن زمان مـا در خصوص 

آقـای ترامـپ پیشـرت گفتـه بـود کـه در گفت وگوهـای خـود بـا 

"می دانـد  چـون  می کنـد  احتیـاط  دیگـر  کشـورهای  رهـران 

کـه افـراد زیـادی از سـازمان هـای اطاعاتـی آمریـکا و همیـن 

طـور کشـورهای خارجـی صحبـت های او را اسـرتاق سـمع می 

" . کنند

موضوع مکامله تلفنی روسـای جمهور دو کشـور در رسـانه های 

آمریکایی به موضوعی جنجالی تبدیل شـده اسـت.

گـزارش شـده بـود کـه آقـای ترامـپ در متـاس تلفنـی از آقـای 

زلنسـکی خواسـته اسـت احتـامل سـوء اسـتفاده جـو بایدن در 

اعـامل نفـوذ بـرای گرفـن پسـت ریاسـت یـک رشکـت گازی 

در اوکرایـن بـرای پـرش را بررسـی و در ایـن زمینـه بـا وکیـل 

شـخصی اش رودی جولیانـی همـکاری کنـد.

پیـش  چنـدی  اسـلواکیا  در  اس"  ان  "اس  راسـت گرای   حـزب 

تعلیـق  بـه حالـت  را  قوانیـن سـقط جنیـن  تشـدید  برنامه هـای 

درآورد. در اسـلواکیا پنـج مـاه دیگـر انتخابـات پارملانـی برگـزار 

خواهـد شـد.

در میـان بقایـای ایـن صنـف فـرور ریختـه، میـز و 

صندلـی و کتـاب درسـی دیـده می شـود.

بـر اثـر فرو ریخـن یـک صنـف درس در نایروبی، 

پایتخـت کنیـا، دسـت  کـم هفـت کـودک جـان 

آوار  زیـر  دیگـر  آمـوز  دانـش  ده  هـا  و  باختنـد 

مانده  انـد.

ایـن مدرسـه کـه از چـوب بنـا شـده تنهـا دقایقی 

پـس از آغـاز روز، دسـت خوش ایـن حادثـه شـد. 

مـوزس ندیرانگـو، مدیر این مدرسـه، دلیل حادثه 

را سـاخت یـک لوله فاضـاب در نزدیکی مدرسـه 

سـخنگوی دولـت ایـران از رفـع توقیـف نفتکـش 

"اسـتینا ایمپـرو" خـر داده اسـت. ایـن نفتکـش 

روز ۱۹ جـوالی توقیـف و بـه بندرعبـاس منتقـل 

شـده بـود. رفـع توقیـف از ایـن نفتکـش پـس از 

رفـع توقیـف از نفتکـش ایرانـی "گریـس ۱" روی 

می دهـد. خرگزاری هـای ایـران روز دوشـنبه اول 

میـزان )۲۳ سـپتمر( به نقل از سـخنگوی دولت 

جمهـوری اسـامی ایـران خـر از رفـع توقیـف از 

نفتکـش "اسـتینا ایمپرو" پس از دو مـاه داده اند. 

اسـت  "آزاد"  نفتکـش  ایـن  کـه  می شـود  گفتـه 

مسـیر خـود را در پیـش گیـرد.

قانونـی  مراحـل  کـه  اسـت  گفتـه  ربیعـی  علـی 

انجـام شـده و رشط هـای ناظر بر رفـع توقیف این 

نفتکـش تامیـن شـده و از ایـن رو ایـن نفتکـش 

می توانـد مسـیر خـود را دنبـال کنـد.

ربیعـی اشـاره ای بـه ایـن رشط هـا نکـرده اسـت. 

"اسـتینا  نفتکـش  کـه  اسـت  یـادآوری  بـه  الزم 

ایمپـرو" دو هفتـه پس از توقیـف نفتکش "گریس 

هرمـز  تنگـه  در  جبل الطـارق،  آب هـای  در   "۱

توقیـف و بـه بندرعبـاس منتقـل شـده بـود.

بـه  سـنبله   ۳۱ یکشـنبه  روز  تسـنیم  خرگـزاری 

بنـادر  مدیـرکل  عفیفی پـور،  مـراد  اللـه  از  نقـل 

خـود  اخیـر  انتقـادات  ضمـن  مورینیـو  ژوزه 

سولسـر  هدایـت  تحـت  منچسـرتیونایتد  از 

حـق  گذشـته  سـال  یونایتـد  مدیـران  می گویـد 

کننـد. اخـراج  تیـم  ایـن  از  را  او  داشـته اند 

خـود  اخیـر  انتقـادات  بـا  کـه  مورینیـو  ژوزه 

سولسـر  گنـار  اولـه  و  منچسـرتیونایتد  از 

خرسـاز شـده می گویـد سـال گذشـته مدیـران 

ایـن  از  را  او  داشـته اند  حـق  منچسـرتیونایتد 

دیگـری  بخـش  در  مورینیـو  کننـد.  اخـراج  تیـم 

وضعیـت  دیـدن  از  می گویـد  صحبت هایـش  از 

بـد یونایتـد در دوران اولـه گنـار سولسـر لـذت 

شکسـت  از  بعـد  روزیکشـنبه  مورینیـو  منی بـرد. 

2-0 یونایتـد مقابـل وسـتهام گفـت ایـن یونایتـد 

بـا یونایتـد زمـان رسمربی گـری او تفاوتـی نکرده. 

بـه  نسـبت  متعـدد  انتقـادات  کنـار  در  مورینیـو 

رشایـط دیـروز یونایتـد گفت از بحـران در این تیم 

بـرد. نخواهـد  لـذت 

مورینیـو در ایـن بـاره گفـت:" مـن دو فصـل در 

یونایتـد عملکـرد خیلی خوبی داشـتم و احسـاس 

سـیتی  سـتاره  سـیلوا  برنـاردو  توئیـرتی  شـوخی 

بـا هـم تیمـی فرانسـوی اش باعـث شـد تا بـه وی 

اتهـام نژادپرسـتی زده شـود.

برنـاردو سـیلوا سـتاره پرتغالـی سـیتی چنـد روز 

پیـش عکسـی در صفحـه توئیرت خـود منتر کرد 

کـه حواشـی زیـادی برایـش بـه دنبال داشـت در 

ایـن عکـس تصویـری از کودکی هـای بنجامیـن 

لوگـوی  کنـار  سـیتی  فرانسـوی  مدافـع  منـدی 

کارخانه شکات سـازی مشـهور اسـپانیایی به نام 

کنگیتـوس دیـده می شـود. او زیـر عکـس نوشـته 

بـود:» حـدس بزنیـد چـه کسـی اسـت.« 

پـس از انتقادهـای تنـد بـه ایـن توئیـت، او خیلی 

زود آن را حـذف کـرد و نوشـت:» ایـن روزهـا دیگر 

منی توانیـد بـا دوسـت صمیمـی خود هم شـوخی 

کنید.« 

نبـود چـرا کـه  برنـاردو  بـرای  پایـان دردرس  ایـن 

و  دیـدار  بـرای  روحانـی  آمادگـی مـروط حسـن 

گفت وگـو بـا دونالـد ترامـپ سـخن گفتـه اسـت.

امان پـور بـه نقـل از ظریـف گفتـه اسـت کـه ایـران 

بـرای حـل مسـاملت آمیـز مناقشـه خـود بـا آمریکا 

بـر  دامئـی"  "نظـارت  پذیـرش  آمادگـی  حتـی 

دارد. را  خـود  هسـته ای  فعالیت هـای 

امان پـور در ایـن پسـت توییـرتی بـه نقـل از ظریف 

نوشـته اسـت کـه روحانی در صـورت لغـو تحریم ها 

از سـوی آمریـکا در ازای اعـامل نظـارت دامئـی بـر 

فعالیت های هسـته ای حـارض به دیـدار و گفت وگو 

عمومـی  مجمـع  حاشـیه  در  ترامـپ  دونالـد  بـا 

سـازمان ملـل متحد اسـت.

در یـک پسـت توییـرتی دیگـر، امان پـور بـه نقل از 

ظریـف گفتـه اسـت: »شـاخه زیتـون همیشـه روی 

میـز قـرار داشـته اسـت. ولـی مـا یک بـار دیگـر نیز 

ایـن شـاخه زیتـون را نشـان می دهیـم.«

دانسـته و گفته این سـاخت و سـاز سبب تضعیف 

پی این سـاختامن شـده اسـت.

صلیـب رسخ کنیـا شـامری از کـودکان را از محل 

حادثـه بـه شـفاخانه ملـی کنیاتـا منتقـل کـرده با 

ایـن حـال نیروهـای امـدادی بـه دلیـل ازدحـام 

بـرای یـاری  رسـانی بـا مشـکاتی رو بـه رو شـده 

 انـد. در میـان بقایـای ایـن صنف، میـز و صندلی 

و کتـاب درسـی دیـده مـی  شـود. قـرار اسـت کـه 

دولـت کنیـا دالیـل وقـوع ایـن حادثـه را بررسـی 

. کند

توقیـف  رفـع  از  خـر  هرمـزگان  دریانـوردی  و 

قریب الوقـوع نفتکش "اسـتینا ایمپـرو" داده بود؛ 

خری که سـاعاتی پس از آن از سـوی سـخنگوی 

دولـت ایـران نیـز تاییـد شـد.

متعلـق  ایمپـرو"  "اسـتینا  بریتانیایـی  نفتکـش 

بـه رشکـت کشـتیرانی سـوئدی "اسـیتنا بالـک" 

روز  رشکـت  ایـن  رئیـس  هانـل،  اریـک  اسـت. 

۲۲ سـپتمر خـر از احتـامل رفـع توقیـف ایـن 

نفتکـش داده و گفتـه بـود: »مـا مطلـع شـده ایم 

کـه تصمیـم سیاسـی دربـاره رفـع توقیـف از ایـن 

اسـت.« شـده  اتخـاذ  نفتکـش 

اریـک هانـل در گفت وگـو بـا فرسـتنده تلویزیونی 

"اس وی تـی" گفتـه بـود: »مـا امیدوار هسـتیم که 

ایـن نفتکـش بتوانـد ظـرف سـاعات آینـده بـه راه 

ایـن  در  نیسـتیم تضمینـی  مایـل  مـا  امـا  افتـد. 

مـورد بدهیـم. ما باید مطمنئ شـویم کـه نفتکش 

آب هـای ایـران را تـرک کـرده اسـت.«

می کـردم تیـم در مسـیر درسـت حرکـت می کنـد 

ولـی در فصـل سـوم مـا بـه انـدازه کافـی خـوب 

نبودیـم. مـن آن زمـان اخراج شـدم و شـاید بتوان 

گفـت کـه مدیـران باشـگاه حـق داشـتند اخراجم 

کننـد چـون مـن بـه عنـوان رسمربی مسـئول تیم 

ایـن اسـت کـه یونایتـد  هسـتند و واقعیـت تلـخ 

حـاال حتـی نسـبت بـه گذشـته هـم بدتـر شـده 

اسـت".

آقـای خـاص در ادامه صحبت هایـش گفت:" این 

بـرای مـن تلخ اسـت. شـاید بعضی ها فکـر کنند 

مـن از رشایـط فعلـی یونایتـد خوشـحامل و لـذت 

می بـرم ولـی مـن بـه هیـچ وجه نـه از ایـن رشایط 

خوشـحامل و نـه از آن لـذت می بـرم. کسـانی کـه 

دوست شـان  مـن  کـه  هسـتند  باشـگاه  ایـن  در 

دارم. مـن بـرای هـواداران یونایتد احـرتام زیادی 

قائلـم و رشایـط فعلـی برایـم واقعـا ناراحت کننده 

اگـر  تیـم  یـک  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  اسـت. 

نتیجـه  می توانـد  کنـد  بـازی  هـم  کسـل کننده 

بگیـرد نـه اینطـور".

اتحادیـه فوتبـال انگلیـس در حـال بررسـی ایـن 

موضـوع اسـت و شـاید برنـاردو را بـا جرایمـی نیز 

روبـرو سـازد. ایـن در حالـی اسـت کـه بنجامیـن 

نشـده  ناراحـت  توئیـت  ایـن  از  تنهـا  نـه  منـدی 

کـه در پاسـخ بـا گذاشـن چنـد ایموجـی خنـده 

نوشـت:» برنـاردو؛ فعـا یـک بر هیـچ به نفـع تو.«

با توجه به نوع شـوخی سـیلوا با بنجامین مندی، 

نژادپرسـتانه  بـوی  و  را دارای رنـگ  خیلی هـا آن 

مـاه  در  انگلیـس  فوتبـال  اتحادیـه  دانسـته اند. 

لیـگ  در  نژادپرسـتی  بـا  مبـارزه  بـرای  جـوالی 

نژادپرسـتی  بـرای  سـنگینی  مجـازات  جزیـره، 

تعییـن کـرد کـه حداقـل آن 6 جلسـه محرومیـت 

اسـت، البتـه در ایـن قانـون به طـور مسـتقیم بـه 

شـامل  مجـازات  میـزان  همیـن  ایـن  آیـا  اینکـه 

اعـامل نژادپرسـتانه در فضـای مجـازی می شـود 

یـا نـه، اشـاره نشـده اسـت.

ابراز آمادگی مشروط حسن روحانی برای دیدار با دونالد ترامپ

مرگ دست  کم ۷ کودک در پی فرو ریختن صنف درس در کنیا

نفتکش بریتانیایی »استینا ایمپرو« رفع توقیف شد

بوریس جانسون: به احتمال زیاد ایران مسئول حمله به تاسیسات نفتی عربستان است

ترامپ صحبت با رئیس جمهور اوکراین درباره جو بایدن را تایید کرد

ورزش

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

 

 

شایسـتگی تـوپ طـا را دارد. او اگـر بـه رونـد خـوب 

خـود ادامـه دهـد بـه زودی تـوپ طـا را بـه دسـت 

یـا  و  مانـدن  دربـاره  دیگـر  منی خواهیـم  مـی آورد. 

جدایـی نیـامر صحبـت کنیـم. فصـل نقـل و انتقاالت 

دمبله برگشت، راکیتیچ خط خوردهواداران یونایتد خواهان بازگشت زالتان

بـاور  او  کـه  گفـت  بریتانیـا  وزیـر  نخسـت  جانسـون،  بوریـس 

دارد، ایـران عامـل حمـات صـورت گرفتـه بـه تاسیسـات نفتی 

و  آمریـکا  بـا  همـراه  کشـور  ایـن  و  اسـت  سـعودی  عربسـتان 

متحـدان اروپایـی برای پاسـخ دادن به این اقـدام عمل خواهد 

کرد.

آقـای جانسـون در جریـان سـفر بـه نیویـورک بـه خرنـگاران 

همراهـش در هواپیـام گفتـه اسـت: "بریتانیا با درجـه باالیی از 

احتـامل مسـئولیت حملـه بـه آرامکو را بـر عهده ایـران می داند 

و مـا بـر ایـن عقیده ایـم کـه در واقـع بـه احتـامل زیـاد ایـران 

دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور آمریـکا تاییـد کرد که حـدود دو 

مـاه پیـش، در جریـان مکاملـه تلفنـی بـا والدیمیـر زلنسـکی، 

رئیـس جمهـور اوکرایـن، دربـاره جـو بایـدن و پـرش کـه عضو 

هیـات مدیـره یـک رشکـت گاز اوکراینـی اسـت، صحبـت کـرده 

اسـت. آقـای ترامـپ، بـه خرنـگاران گفت کـه متـاس تلفنی او 

در روز ۲۵ جـوالی بـا آقای زلنسـکی "برای تریک" بوده اسـت 

امـا او بـه مسـاله فسـاد اشـاره کـرده و "بیشـرت ایـن واقعیـت که 

مـا منی خواهیـم پـای مـردم ما، مانند جـو بایدن، معـاون رئیس 

جمهـور و پـرش بـه فسـادی کـه در حـال حـارض در اوکرایـن 

وجود دارد، کشـیده شـوند."

رئیـس جمهـور آمریـکا تاکیـد کـرد کـه "بـه هیـچ عنـوان" کار 

نـداده اسـت. انجـام  اشـتباهی 

اتهام نژادپرستی به ستاره پرتغالی منچسترسیتی

تصمیـم می گیریـم". نحـوه همکاری مـان 

نخسـت وزیـر بریتانیـا گفـت کـه در خصـوص رفتـار ایـران در 

منطقـه در نیویـورک بـا حسـن روحانـی، رئیـس جمهـور ایـران 

می کنـد. گفت وگـو  و  دیـدار 

آقـای جانسـون گفت کـه در دیدارش با حسـن روحانی از ایران 

خواهـد خواسـت تـا چندیـن بریتانیایـی دو ملیتی کـه در ایران 

بـه صـورت "غیرقانونـی و ناعادالنه" زندانی هسـتند را آزاد کند.

بوریـس جانسـون قـرار اسـت امـروز بـا حسـن روحانـی دیـدار 

. کند

آقـای ترامـپ متهـم شـده اسـت کـه اوکرایـن را بـرای تحقیـق 

دربـاره جـو بایـدن، رقیـب احتاملـی اش در انتخابـات ۲۰۲۰ 

تحت فشـار گذاشـته اسـت اما او این مسـاله را رد کرده اسـت.

روزنامـه وال اسـرتیت ژورنـال بـه نقـل از یـک منبـع بـدون نـام 

آقـای  از  بـار  بـه هشـت  نزدیـک  ترامـپ  آقـای  کـه  داده  خـر 

وکیـل  جولیانـی  رودی  بـا  خواسـته  اوکرایـن  رهـر  زلنسـکی 

شـخصی او، بـرای تحقیـق دربـاره پـر جـو بایـدن همـکاری 

ایـن همـکاری نـداده اسـت. امـا وعـده ای در عـوض  کنـد، 

اطاعاتـی  کمیتـه  رئیـس  و  دموکـرات  حـزب  از  شـیف،  آدام 

مجلـس مناینـدگان آمریـکا، گفـت آقـای ترامپ "قـدم در راهی 

بـدون بازگشـت" گذاشـته اسـت. آقـای شـیف قبـا بـا طـرح 

اسـتیضاح آقـای ترامـپ مخالـف بـود.

کـه  اسـت  معتقـد  جـی  اس  پـی  اسـپانیایی  سـتاره 

نیـامر شایسـته فتـح تـوپ طـا را دارد و بـه زودی بـه 

هـدف خـود خواهـد رسـید.

پـاری سـن ژرمـن دو هفتـه متوالی اسـت کـه به لطف 

تـک گل هـای سـه امتیـازی نیـامر موفـق بـه غلبـه بر 

حریفـان خـود می شـود. پـی اس جـی هفتـه قبـل بـا 

گل دقیقـه 93 نیـامر توانسـت بـر اسرتاسـبورگ غلبه 

کند و یکشـنبه شـب نیـز نیامر بـا گل دقیقه 87 خود 

باعـث پیـروزی پاریسـی ها در زمیـن لیون شـد.

نیـامر کـه به دلیـل اتفاقـات تابسـتان همچنـان مورد 

ایـن  بـا  دارد،  قـرار  اس جـی  پـی  هـواداران  غضـب 

گل هـا یـک بـار دیگـر ثابت کـرد که چـرا بـرای جذب 

سـتاره  اسـت.  شـده  هزینـه  یـورو  میلیـون   222 او 

برزیلـی زمانـی کـه در بارسـا بـود، بیـن سـه بازیکـن 

برتـر دنیـا قرار داشـت و مدعـی توپ طا بـود ولی در 

دو سـال اخیـر از جمـع مدعیـان خـارج شـده اسـت. 

ایـن یکـی از دالیـل او بـرای بازگشـت بـه بارسـا بـود.

آنـدر هـررا، هافبک فرانسـوی پاری سـن ژرمـن بعد از 

بـازی بـا لیـون به سـتایش از نیـامر پرداخـت و گفت: 

»خوشـحامل کـه در کنـار بازیکـن بزرگـی مثـل نیـامر 

بـازی می کنـم. او بازیکـن بسـیار خوبی اسـت و قطعا 

رسـانه های انگلیسـی مدعی شـدند بـا مصدومیت مارکوس رشـفورد، حـاال هواداران 

منچسـرت یونایتـد خواهان بازگشـت زالتـان ابراهیموویچ به تیم خود هسـتند.

هـواداران منچسـرت یونایتـد ایـن روزهـا بیـش از هر زمان دیگـری از عملکـرد ضعیف 

بازیکنـان خـود عصبانـی هسـتند. یونایتـد کـه فصـل را با پیـروزی طوفانـی چهار بر 

صفـر مقابـل چلسـی آغـاز کـرد، رفته رفته با افتی شـدید مواجه شـد و حـاال و پس از 

گذشـت شـش هفتـه از آغـاز لیگ برتـر در رتبه هشـتم جدول قـرار دارد.

شـیاطین رسخ حـاال عـاوه بـر ضعـف دفاعـی در فـاز هجومـی نیـز کمـرت از حـد 

انتظـار ظاهـر شـده اند. مصدومیـت رشـفورد در بـازی مقابـل وسـتهام نیـز قطعـا بـه 

ایـن ضعـف آن هـا خواهـد افـزود.

بـا توجـه بـه ایـن موضـوع رسـانه های انگلیسـی دیـروز در خـری عجیـب از عاقـه 

هـواداران یونایتـد بـه بازگشـت زالتـان ابراهیموویـچ بـه تیمشـان پـرده برداشـتند. 

زالتـان کـه در سـال 2016 بـه جمـع شـیاطین رسخ پیوسـت، طی دو فصـل حضور 

خـود در ایـن تیـم 17 گل بـه مثـر رسـاند.

زالتـان 37 سـاله ایـن روزهـا نیـز در لیگ 

شـده  ظاهـر  درخشـان  آمریـکا  حرفـه ای 

جـای  ایـن  بـه  تـا  شـده  موفـق  و  اسـت 

فصـل 27 گل برای لس آنجلس گلکسـی 

بـه مثـر رسـاند.

عثـامن دمبلـه سـتاره فرانسـوی بارسـا پـس از هفته هـا مصدومیـت بـه رشایـط بازی 

رسـیده و در فهرسـت بارسـا بـرای بـازی بـا ویارئـال قـرار گرفته اسـت.

بارسـا امـروز شـب در نوکمـپ میزبـان ویارئـال خواهـد بـود. پـس از شکسـت تلـخ 

برابـر گرانـادا، آبـی اناری هـا حـاال 4 امتیـاز با رئـال فاصلـه دارند و محکوم به کسـب 

سـه امتیـاز برابـر زیـر دریایی های زرد هسـتند. ارنسـتو والـورده فهرسـت بازیکنانش 

بـرای بـازی امـروز را اعـام کـرد کـه در آن نـام عثـامن دمبلـه دیـده می شـود و ایوان 

راکیتیـچ از ایـن فهرسـت خـط خورده اسـت.

دمبلـه پـس از بـازی بـا بیلبائـو در هفتـه اول مصـدوم شـد و دیگـر نتوانسـت بـرای 

بارسـا بـه میـدان بـرود ولـی بـه موقع خـودش را برای بـازی امـروز رسـاند. او البته از 

روز شـنبه مجـوز بـازی توسـط تیـم پزشـکی بارسـا را بـه دسـت آورده بود ولـی با این 

حـال در بـازی بـا گرانـادا مـورد اسـتفاده قـرار نگرفت.

خـط خـوردن ایوان راکیتیچ و بازگشـت کارلس آلنیا به فهرسـت نیز از سـورپرایزهای 

والـورده بـرای بـازی امروز هسـتند. کارلس پرز مهاجم جوان بارسـا کـه در بازی های 

اخیـر فیکـس بـود نیـز در فهرسـت حضـور نـدارد. بارسـا در ایـن بـازی آلبـا را هـم به 

دلیـل مصدومیت در اختیـار ندارد.

فهرسـت بارسـا: تراشـتگن، نتـو، سـمدو، پیکه، لنگلـه، تودیبـو، جونیور، بوسـکتس، 

دی یونـگ، آرتـور ملـو، ویدال، رسجی روبرتو، آلنیا، مسـی، سـوارز، گریزمـان، دمبله 

و آنسـو فاتی.

تظاهرات ده ها هزار نفر در اسلواکیا علیه سقط جنین

تابسـتانی بـه پایـان رسـید و نیـامر در تیـم ماندنـی 

شـد. بـازی سـختی برابـر لیـون داشـتیم امـا حضـور 

بازیکنانـی ماننـد نیـامر و امباپـه باعث می شـود تا در 

هـر دیـداری احسـاس آرامـش داشـته باشـیم.«

مورینیو: یونایتد حق داشت اخراجم کندنیمار به زودی فاتح توپ طال خواهد شد
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کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

کـه بـرای بازتاب جنایات طالبـان در افکارعمومی انجام می شـود؛ به 

گفتـۀ او همچنـان حکومـت می خواهـد کـه در ایـن چـوکات، جنایت 

کاران را پاسـخگو بسـازد. طالبان بزرگرتین عامل کشتار غیرنظامیان 

در افغانسـتان شـناخته می شـود؛ ایـن گـروه در موارد زیـاد، حمالتی 

را راه انـدازی کرده انـد کـه قربانیـان آن عمدتا غیر نظامیـان بوده اند.

عـالوه بـر ایـن ترورهـای مشـکوک و زنجیـره ای رهـران بـا نفـوذ نیـز 

بخشـی دیگـر جنـگ جـاری اسـت کـه انگشـت های اتهام نسـبت به 

چنـد و چـون ایـن رخ دادهـا بـه سـمت گـروه طالبان نشـانه مـی رود.

فعـاالن اجتامعـی و بـزرگان قومـی بیـن سـال های 2003 تـا 2019 

انجـام داده انـد. او تاکید کرد که نرش مجموعه " هـزاران جنایت" تنها 

بخشـی از جنایـات طالبـان را شـامل می شـود کـه مامـوران تحقیـق 

توانسـته اند بـه گـردآوری معلومـات پیرامـون آنهـا موفق شـوند.

سـخنگوی شـورای امنیـت ملی، جلـب توجه نهادهـای مدافع حقوق 

بـرش و جامعـه جهانـی بـه جنایت هـای طالبـان و زمینـه سـازی برای 

اعـامل فشـار علیـه ایـن گـروه را ازاهداف نـرش این مجموعـه خواند.

او تاکیـد کـرد کـه ایـن اقـدام بخشـی از برنامه هـای حکومـت اسـت 

 شـورای امنیتـی ملی افغانسـتان از کتاب "هـزاران جنایت" رومنایی 

کـرد کـه در آن هـزاران مـورد تـرور و قتـل منسـوب بـه گـروه طالبـان 

مسـتند سـازی شـده است.

کبیر حقمل سـخنگوی شـورای امنیت ملی روز دوشـنبه )اول میزان( 

در مراسـم رومنایـی ایـن کتـاب در کابـل گفـت کـه هـزاران مـورد از 

جنایت هـای بی شـامر طالبـان در این مجموعه مسـتند سـازی شـده 

اسـت. آقـای حقمـل گفـت کـه ایـن مجموعـه، ترورهـا و کشـتارهای 

بی شـامری را شـامل می شـود کـه گـروه طالبـان از میـان نخبـگان، 

شورای امنیت ملی هزاران 
جنایت طالبان را مستند سازی 

کرده است 
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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 
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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)


