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 امانوئـل مکـرون در گفت وگـوی ۹۰ دقیقـه ای خـود بـا حسـن روحانی به تنگ تر شـدن 

راه  کاهـش تنـش در منطقـه اشـاره کـرد. رئیـس جمهـوری فرانسـه از ایـران خواسـت 

رویکـرد خـود را تغییـر داده و در مسـیر تنش زدایـی اقـدام کنـد.

امانوئـل مکـرون، رئیـس جمهـوری فرانسـه در حاشـیه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل با 

حسـن روحانـی، همتـای ایرانـی خـود گفت وگو کـرد؛ گفت وگویـی طوالنی بـر رس تنش 

گسـرده حاکـم بـر منطقـه. گفت وگـوی بیـن مکـرون و روحانی سـاعاتی پس از انتشـار 

بیانیه سـه کشـور اروپایی، بریتانیا، فرانسـه و آملان در مورد نقش و مسـئولیت ایران در 

حملـه بـه تاسیسـات نفتی آرامکـو صـورت گرفت....
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امانوئل مکرون از ایران خواست در مسیر تنش زدایی گام بردارد 

 معیار های کاندید برتر  و انتخاب  
بهتر، در انتخابات ریاست جمهوری 

33

 آرای شهروندان مهم ترین ابزار 
کنترل نخبگان سیاسی

 در نظام دموکراتیک
 انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ششـم میـزان 

1398 برگـزار می شـود و تـا آن زمـان فرصـت انـدک 

بـرای  انتخابـات  ایـن  برگـزاری  اسـت.  باقی مانـده 

حکومـت افغانسـتان مخصوصـاً کمیسـیون مسـتقل 

انتخابـات یـک آزمـون دشـوار بـه شـار مـی رود ...

  طـی یـک و نیـم دهـه اخیـر چنـد انتخابـات ریاسـت جمهـوری و 

پارلمانی برگزار شـد که در پیکارهای انتخاباتی شـعارهای بسـیار جذاب 

و فریبنـده در حوزههـای اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی ارائه گردید اما 

کمتـر بـه این شـعارها عمـل گردید. عمل ننمـودن به ایـن وعدهها بعضاً 

ریشـه سـاختاری دارد و گاهـی عوامـل بینالمللـی باعـث مـی شـود کـه 

چنیـن وعـده هـا عملـی نشـود. در برخی مـوارد  عمـداً رهبران سیاسـی 

حکومتـی بـه وعدههـای خود عمـل ننموده انـد. در دموکراسـیهای...

نوه »چارلی چاپلین«
مستند پدربزرگش را می سازد 
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 انتخابات و نگرانی ها 
از مشکالت مدیریتی

2سرمقاله 

 عمران خان:

 ارتش پاکستان القاعده را برای
 جنگ در افغانستان آموزش داد

  

رونـد   کـه  می گویـد  کشـور  معـارف  وزارت 

کتـاب  جلـد  میلیـون   6 از  بیـش  انتقـال 

اسـت. شـده  تکمیـل  والیـت   18 مکاتـب  بـرای  درسـی 

خربنامـه ای  نـر  بـا  میـزان   2 سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

نوشـته اسـت کـه در جریـان دو هفتـه اخیـر 6.4 میلیـون 

جلـد کتـاب درسـی بـر اسـاس نیازمنـدی بـه هجـده والیت 

کشـور فرسـتاده شـده اسـت.

ننگرهـار،  شـامل  والیت هـای  ایـن  خربنامـه،  از  نقـل  بـه 

کندهـار،  دایکنـدی،  زابـل،  نیمـروز،  کاپیسـا،  لغـان، 

پـروان، کرن، نورسـتان، غـور، کابل، غزنی، خوسـت، هرات، 

می شـود. پکتیـا  و  رسپـل  تخـار، 

وزارت معـارف می گویـد کـه 35  عنوان کتاب ارسـال شـده 

مربـوط بـه دوره ی ابتدایـی برنامـه تعلمیـات عمومی وزارت 

معـارف اسـت کـه بـه ارزش 382 میلیـون افغانـی می شـود 

و توسـط یکـی از مطابـع داخلـی بـه چاپ رسـیده اسـت .

انتقـال  برنامـه  معـارف،  وزارت  گفته هـای  اسـاس  بـر 

کتاب هـای باقـی مانـده بـرای سـایر والیـات جریـان دارد.

وزارت معـارف اطمینـان می دهـد کـه طبـق تعهـدات قبلـی 

در جریـان سـال روان خورشـیدی 50 میلیـون جلـد کتـاب 

درسـی بـرای دانش آمـوزان بـه چـاپ برسـاند و توزیـع کند.

سـاله  همـه  معـارف،  وزارت  اقدامـات  برخـاف  امـا 

در  درسـی  کتاب هـای  کمبـود  از  فراوانـی  شـکایت های 

می شـود. منتـر  کشـور  والیت هـای  و  مرکـز 

کتـاب  فرزندان شـان  بـه  کـه  می گوینـد  خانواده هـای 

منی  رسـد و آنـان مجبـور هسـتند کـه کتاب هـای مـورد نیـاز 

فرزندانشـان را از بـازار سـیاه تهیـه کننـد. خریـد و فـروش 

کتـاب درسـی مکاتـب در کشـور ممنـوع اسـت.

از  برخـی  و  کابـل  شـهر  فروشـی های  کتاب هـا  در 

کانشـهرهای کشـور نیـز کتاب هـای درسـی مکتـب چـاپ 

وزارت معـارف وجـود دارد امـا کتاب فروشـان منی گویند که 

می کننـد. تهیـه  چگونـه  را  کتاب هـا  ایـن 

بـه  فقیـر،  و  دوردسـت  والیت هـای  در  کـه  اسـت  گفتنـی 

بـازار  از  اینکـه خانواده هـا قـدرت خریـداری کتـاب  دلیـل 

سـیاه را ندارد، هر دو یا سـه شـاگرد از یک کتاب اسـتفاده 

. می کننـد

وزارت مالیه: 
ضعف مدیریتی مدیران پیشین شرکت 
برشنا دلیل برگشت 100 میلیون دالر شد

وزارت مالیـه می گویـد کـه دلیـل برگشـت 

کمـک 100 میلیـون دالری ایالـت متحده 

امریـکا بـه افغانسـتان بـه خاطـر ضعـف مدیریـت در رشکت 

برشـنا بـوده کـه ایـن اداره نتوانسـته پروژهـای خویش را در 

وقـت معیـن آن تطبیـق کند.

ایـن وزارت روز سه شـنبه 2 میـزان بـا نر خربنامـه ای گفته 

اسـت کـه جای تاسـف اسـت که بـه خاطـر بعضـی تاخیرها 

و ظرفیـت پائیـن در بخـش مدیریـت قبلـی رشکت برشـنا ما 

ایـن ۱۰۰ میلیـون دالـر امریکایی را از دسـت دادیم.

مایـک پامپیـو وزیـر خارجـه امریکا پنچ شـنبه 19 سـپتامرب 

حـدود  کمـک  کشـورش  بـود،  گفتـه  اعامیـه ای  نـر  بـا 

100 میلیـون دالـری را کـه بـرای پـروژه زیربنایـی انـرژی 

افغانسـتان اختصـاص داده بـود بـه دلیـل فسـاد ادارای و 

ایـاالت  بـه خزانـه  افغانسـتان  نبـود شـفافیت در حکومـت 

ص2 می گرداند....ادامـه  بـر  متحـده 

 وزارت معارف: 
بیش از 6 میلیون جلد کتاب درسی به 

18 والیت فرستاده شده است
 د ناټـو رسمنيش دافغان سـولې لپـاره دامريکا ځانګړي 

اړه  پـه  سـولې  دافغـان  رسه  خليلـزاد  زملـي  اسـتازي 

خـربې کـړې دي.

پـه بروکسـل کـې د ناټـو سـازمان د مطبوعـايت دفـر 

لـه خـوا د تلـې پـه 2مـه، پـژواک خـربي اژانـس تـه پـه 

پـه  ليدنـه  دغـه  چـې  راغـي  کـې  خربپاڼـه  رالېږلـې 

پـه  غونــډې  کلنـۍ  د  ملتونـو  ملګـرو  د  نيويـارک کـې 

څنـډه کـې نـن سـهار شـوې ده.

جينـز  رسمنـيش  ناټـو  د  کـړې،  زياتـه  رسچينـې 

سـټولټنربګ او زملي خليلزاد د افغانسـتان پر وروسـتيو 

امنيتـي حاالتـو او د سـولې پروسـې پـه اړه خـربې کړې 

دي. 

پـه خربپاڼـه کـې راغي چـې ناټـو د افغان سـولې لپاره 

د زملـي خليـزاد او امريـکا د هلـو ځلـو او هڅـو ماتـړ 

کوي.

د ناټـو رسمنـيش لـه  زملـي خليلـزاد څخـه  مننـه کـړې 

چـې د خپلـو هڅـو پـه اړه يـې په دوامـداره توګه لـه ناټو 

رسه معلومـات رشيک کـړي دي.

نومـوړي زياتـه کـړې چـې ناټـو بـه د افغـان ځواکونـو 

ادامـه ورکـوي. تـه  او ماتـړ  مرسـتې 

شـاوخوا درې اوونۍ مخکې د امريکا د ولسـمر ډونالډ 

ټرمـپ لـه خـوا لـه طالبانـو رسه د خليلـزاد د خـربو لـه 

ځنډولـو وروسـته د خليلـزاد فعاليتونـه هـم درېديل وو.

خـو زملـي خليلـزاد پـرون پـه نيويـارک کـې د ملګـرو 

ملتونـو د کلنـۍ غونـډې پـه څنـډه کـې د پاکسـتان لـه 

لومـړي وزيـر عمران خـان، د هنـد او اندونيزيـا د بهرنيو 

چـارو وزيرانـو رسه ليـديل دي.

دا پـه قطـر کـې د خـربو لـه ځنډېـدو وروسـته د افغـان 

سـولې پـه اړه د خليلـزاد لومـړۍ ليدنـې وې.

د زملـي خليلـزاد دا ليدنـې پـه داسـې حـال کـې پيـل 

شـوې چـې د امريـکا او طالبانـو ترمنـځ د درول شـوو 

خـربو د بيـا پيلېـدو لپـاره هڅـې ګړنـدۍ شـوې دي.

ټرمپ: دافغانستان واقعي سوله زما 

له پروګرامونو څخه دی
د امریـکا ولسـمر ډونالـد ټرمپ ویي چـې د ترهګرۍ 

لـه منځـه وړل او پـه یو واقعیـت باندې د سـولې بدلول، 

د افغانسـتان لپـاره د هغـه له پروګرامونـو څخه دي.

ټرمـپ دغـه څرګندونـې د تلې پـه ۲مه، دافغانسـتان په 

وخـت تر ماښـام وروسـته په نیویاررک د ملګـرو ملتونو د 

سـازمان کلنـۍ عمومي غونـډې ته وکړې.

هغـه یـو ځـل بیـا تکـرار کـړل چـې امریـکا هیڅکلـه "د 

بـې پایـه جګـړو" پلوي نـده او دا چې هغه د افغانسـتان 

لپـاره د یـوې روښـانه راتلونکـې د موندلوهڅـه کـوي.

پیغـام  زمـوږ  کـې  نـړۍ  ټولـه  "پـه   : کـړه  زیاتـه  ټرمـپ 

روښـانه دی. زمـوږ هدف بـې پایه جگړو تـه تګ نه دی. 

پـه همـدې هـدف زمـا اداره د افغانسـتان لپـاره د ښـه 

راتلونکـې پـه هیلـه کـې ده". 

خپلـو  طالبانـو  "متاسـفانه   : وایـي  ولسـمر  دامریـکا 

وحشـیانه بریدونـو تـه دوام ورکـړی دی. مـوږ د خپلـو 

افغـان رشیکانـو د ایتـاف رسه کار کولـو تـه دوام ورکوو 

چـې وکـړای شـو ترهګري له منځه یوسـو. مـوږ هیڅکله 

پـه واقعیـت بانـدې د سـولې د بدلولـو له هڅـې نه الس 

اخلو". نـه 

ولسـمر ټرمـپ پـه دې وروسـتیو کـې لـه طالبانـو رسه 

د امریـکا مذاکـرات بنـد کـړل او وویـل چـې ددې ډلـې 

کار  نـه  فشـار  پوځـي  د  چـې  ده  اړتیـا  لپـاره  ځپلـو  د 

يش. واخیسـتل 

د  چـې  دی  کـړی  اعـان  هـم  دولـت  افغانسـتان  د 

ولسـمریزو ټاکنـو د تـررسه کیـدو او د نـوي حکومـت 

تـر جوړیـدو پـورې د طالبانـو رسه د خربو هڅـې دروي.

د ناټو رسمنيش له زملي خليلزاد 

رسه دافغان سولې په اړه خربې 

وکړې 

خبرونه

 

 کمیسـیون انتخابـات اعـام کـرده کـه در انتخابـات ریاسـت جمهـوری کـه 

قـرار اسـت روز شـنبه )۶ میـزان( برگـزار شـود، آرایـی کـه از طریـق دسـتگاه 

بایومریـک ثبـت نشـده باشـد، اعتبـار نـدارد.

ذبیح سـادات، یکی از سـخنگویان این کمیسـیون گفت که براسـاس تصمیم 

اعضای کمیسـیون انتخابات فقط آرایی معترب حسـاب خواهد شـد که بارکد 

مخصوص دسـتگاه بایومریک بر آن نصب شـده باشـد.

درانتخابات پارملانی که سـال گذشـته برگزار شـد، این دسـتگاه ها در برخی 

مراکـز مشـکل فنـی داشـت و گفته شـد آرای زیادی بـدون بارکـد بایومریک 

بـه صندوق هـای رای انداخته شـد.

اما آقای سـادات به بی بی سـی گفت که برای جلوگیری از مشـکات گذشـته 

در هـر مرکـز یک دسـتگاه اضافـی بایومریک نیز وجود خواهد داشـت که در 

صورت بروز مشـکل از آن اسـتفاده می شود.

او گفـت تاکنـون بـه متـام مراکـز رای دهـی در رسارس دسـتگاه بایومریـک 

ارسـال شـده اسـت و در صورتی که این دسـتگاه در این مراکز، به کار گرفته 

نشـود، راه دیگـر و جایگزینـی بـرای اعتباردهی بـه آراء آن مراکز وجـود ندارد.

اسـتفاده از این فناوری در انتخابات پارملانی سـال گذشـته نه برای نامزدها 

و نـه رای  دهندگان خاطره خوشـی به جا نگذاشـت.

پارملانـی  انتخابـات  مشـکات  از  کـه  اسـت  مدعـی  انتخابـات  کمیسـیون 

گذشـته در اسـتفاده از ایـن دسـتگاه، درس هـای زیـادی آموخته  و مشـکات 

رونـد بایومریـک را رفـع کـرده  اسـت.

ایـن کمیسـیون می گویـد بـرای شـفافیت انتخابات ریاسـت جمهـوری تاش 

کـرده بـا فرسـتادن ۳۸ هـزار دسـتگاه اضافی مشـکات قبلی تکرار نشـود.

حـدود ۲۹ هـزار دسـتگاه بـرای ۲۹ هـزار محـل رای و ۵ هزار دسـتگاه ذخیره 

نیـز بـه مراکـز رای گیـری فرسـتاده شـده کـه در صورتـی، دسـتگاهی از کار 

بیفتـد و یـا کار نکند، اسـتفاده شـود.

درصفحه2

 کمیسیون انتخابات:

 آرایی که از طریق دستگاه 
بایومتریک ثبت نشود

 اعتبار ندارد
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 عمـران خـان، نخسـت وزیـر پاکسـتان، در شـورای 

روابـط خارجـی آمریـکا در نیویـارک گفته کـه "ارتش 

پاکسـتان و آی اس آی ]سـازمان اطالعات پاکستان[، 

آمـوزش  افغانسـتان  در  جنـگ  بـرای  را  القاعـده 

القاعـده  میـان  رابطـه  یـک  همیشـه  پـس  دادنـد، 

وآی اس آی بـوده". ایـن اولیـن بـار اسـت کـه نخسـت 

میـان  رابطـه  رصاحتـی  چنیـن  بـا  پاکسـتان  وزیـر 

القاعده و سـازمان اطالعات و اسـتخبارات پاکسـتان 

می کنـد. تاییـد  را  )آی اس آی( 

بـه گـزارش بی بی سـی؛ عمـران خـان، نخسـت وزیـر 

عمومـی  مجمـع  اجـالس  حاشـیه  در  پاکسـتان، 

می بـرد. رس  بـه  نیویـارک  در  ملـل  سـازمان 

اسـامه بـن الدن، رهـر القاعـده، در سـال ٢٠١١ در 

ابیت آبـاد در نزدیکـی اسـالم آباد توسـط کامندوهای 

 کار اسـتخراج بزرگرتیـن معـدن مـس کشـور کـه در 

والیـت هـرات موقعیت دارد، به یـک رشکت خصوصی 

واگذار شـد، که در دوره اکتشـاىف ٢١،٣ ميليون دالر 

رسمايـه گـذارى روى آن صـورت مي گريد.

اسـناد قـرارداد اسـتخراج ایـن معدن، روز سه شـنبه ٢ 

میـزان، بـا حضـور محمـد هامیـون قیومـی رسپرسـت 

وزارت مالیـه، نرگـس نهـان رسپرسـت وزارت معـادن و 

پرتولیـم و عبدالقیـوم رحیمـی والی هـرات، به رشکت 

برنده سـپرده شـد.

نهـان  نرگـس  مراسـم،  ايـن  در  پـژواک؛  گـزارش  بـه 

تعهـد،  بـه  نظـر  کـه  معـادن گفـت  وزارت  رسپرسـت 

رشکـت اسـتخراج کننـده، در دورۀ اکتشـافی ٢١،٣ 

. می کنـد  گـذاری  رسمایـه  دالـر  میلیـون 

یـک  شـامل  دالـر  میلیـون   ٢١،٣ "ایـن  افـزود:  وی 

سلسـه می باشـد و در عیـن زمـان، کنـدن چاه هـای 

اکتشـافی اسـت و یـک سلسـله تسـت های البراتواری 

و نیـز آموزش هـای تخنيکـی و ارتقـای ظرفیـت بـرای 

از طریـق  را  افغـان می باشـد کـه کارشـان  کارگـران 

افغانهـا در سـاحه پیـش برنـد، کـه اکتشـافات ایـن 

معـدن سـه سـال را در بـر مـی گیـرد."

 در همیـن حـال، عبدالقیـوم رحیمـی والی هـرات، از 

تامیـن امنیـت ایـن معـدن در والیـت هـرات اطمینان 

ممـوزی   قـوم  رسارسی  شـورای 

می گویـد کـه به دلیـل برنامـه محور 

انتخابـات  در  تیـم  ایـن  از  سـاز،  دولـت  تیـم  بـودن 

بازمحمـد  می کنیـم.  حامیـت  جمهـوری،  ریاسـت 

روز  ممـوزی  قـوم  رسارسی  شـورای  رئیـس  غیـرت، 

سه شـنبه ٢ میـزان در یـک هامیـش بـزرگ انتخاباتی 

در کابـل گفـت کـه ما بـه فرد یـا تیمـی رای می دهیم 

کـه برنامـه بـرای توسـعه کشـور داشـته باشـد. آقـای 

غیرت افزود، مسـئولیت دینی و شـهروندی ماسـت که 

بـه تیمـی رای بدهیـم کـه برای آبـادی و توسـعه ملک 

برنامـه داشـته باشـد. او تیـم دولـت سـاز را شایسـته 

انتخـاب مـردم دانسـت. رئیـس شـورای رسارسی قـوم 

ممـوزی همچنیـن عـالوه کـرد کـه احـزاب در کشـور 

و  تـالش  متـام  و  منی کننـد  کار  درسـت  صـورت  بـه 

توجـه آنـان بـه منافـع شخصی شـان اسـت. او صـورت 

سـال های  در  احـزاب  کارکـرد  کـه  گفـت  تلویحـی 

گذشـته مشخص شـد. شـورای رسارسی قوم مموزی، 

برخـی  و  لغـامن  خوسـت،  ننگرهـار،  والیت هـای  در 

دیگـر از والیت هـای کشـور عضـو دارد و قـرار اسـت 

متامـی ایـن افـراد بـه تیـم دولـت سـاز رای بدهنـد.

 ادامـه ازص١-  امـا رشکـت برشـنا می گویـد کـه 

بـرای هیـچ  کمـک صـد میلیـون دالـری امریـکا 

بلکـه  بـود،  نیافتـه  اختصـاص  مشـخص  پـروژه 

تعهـد شـده بـود و بـا قطـع ایـن کمـک کار هیـچ 

پـروژه رشکـت برشـنا در حـال سـاخت، با مشـکل 

رو بـه رو نشـده اسـت.

امـان اللـه غالـب رئیـس ایـن رشکـت همچنیـن 

زمسـتان  در  بـرق  قطعـی  پرچـوی/  کـه  گفـت 

پیـرو کمـرت نسـبت بـه سـال های پیـش خواهد 

بـود و بـا لغـو کمـک امریـکا، خللـی در کار ایـن 

اسـت. نشـده  وارد  رشکـت 

وزارت مالیـه همچنیـن در خرنامـه خـود نوشـته 

اسـت کـه امریـکا از لغـو ایـن کمـک در فـروری 

سـال ٢٠١8 خـر داده بـود.

کـه  اسـت  آورده  خرنامـه اش  در  وزارت  ایـن 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه اسـدالله 

خالـد رسپرسـت وزارت دفاع ملی، مسـعود اندرابی 

میلـر  اسـکات  و  داخلـه  امـور  وزارت  رسپرسـت 

قومانـدان عمومـی نیروهـای پشـتیبانی قاطـع در 

افغانسـتان بـه والیـت غزنـی رفتنـد.

نـر  بـا  میـزان   ٢ سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

خرنامـه ای نوشـته کـه وزاری دفـاع و داخله ضمن 

امنیتـی،  و  دفاعـی  نیروهـای  عملکـرد  تحسـین 

توصیـه کرده انـد کـه "طالبان تروریسـت" را بیشـرت 

قـرار دهنـد. هـدف 

وزارت دفـاع نوشـته اسـت: ایـن هیـات بلنـد رتبـه 

در نشسـتی کـه در مقـر لـوای سـوم ارتـش ملـی 

موفقانـه  عملیـات  پیرفت هـای  از  داشـتند، 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی زیـر نـام »مبیـن« کـه 

در بخش هـای مختلـف والیـت غزنـی بـه خصـوص 

در ولسـوالی جغتـو راه انـدازی کرده انـد، قدردانـی 

کردنـد و گفتنـد کـه ایـن عملیـات بـرای نیروهـای 

رضبـات  و  بـوده  پردسـتاورد  دفاعـی  و  امنیتـی 

سـنگینی به دهشـت افگنـان طالبـان در آن والیت 

وارد کـرده اسـت.

رسپرسـتان  سـفر  دربـاره  ادامـه  در  داخلـه  وزارت 

کـه  می گویـد  برشـنا  رشکـت 

وحـدت  حکومـت  آغـاز  از  پیـش 

ملی، شـامر مجموعی مشـرتکان بـرق ۱.۱ میلیون 

بـود، امـا اکنـون ایـن رقم بـه ۱.۶ میلیون مشـرتک 

اسـت. رسـیده 

امـان الله غالب، رئیس رشکت برښـنا روز سه شـنبه 

٢ میـزان در یـک نشسـت خـری در کابـل گفـت 

کـه از آغـاز حکومـت وحـدت ملی تا اکنون ۷ سـب 

سـب  و ۱۱  یافتـه  توسـعه  بـرق  توزیـع  استیشـن 

ستیشـن دیگـر، جدیـداً احداث شـده اسـت.

گونـه  بـه  برشـنا  رشکـت  کـه  افـزود  غالـب  آقـای 

همزمـان روی ۱۱۰ پـروژه بـرق کـه ۴۹ پـروژه آن از 

می کنـد. کار  می شـود،  متویـل  دونر هـا  سـوی 

او بـا اشـاره بـه آنکـه ۷ والیـت بـه شـبکه بـرق ملـی 

وصـل شـده اسـت، گفـت والیاتـی کـه هنـوز هـم 

بـرای تولیـد بـرق از جرناتورهـا کار می گیرنـد، ۳۰ 

درصـد در تعرفـه برق شـان کاهـش آمـده اسـت.

رئیـس رشکـت برشـنا افـزود، در حـال حـارض بـه 

سـه پـارک صنعتـی در کابل بـرق توزیع می شـود و 

قـرار اسـت بـرق پارک هـای صنعتـی در والیت های 

ننگرهـار، هـرات، بلـخ و کندهار نیز توسـط رشکت 

برشـنا تأمین شـود.

تکمیـل  کـه  کـرد  تأکیـد  همچنیـن  غالـب  آقـای 

۲۴ پـروژه شـبکه توسـعه ای، زمینـه را بـرای جـذب 

پاکسـتانی  مقام هـای  امـا  شـد  کشـته  آمریکایـی 

همـواره منکـر اطـالع از پنـاه گرفـن رهـر القاعـده 

پاکسـتان شـده اند. عمـران خـان در سـخرنانی  در 

در شـورای روابـط خارجـی آمریـکا نیـز اظهار داشـت 

کـه توقـف مذاکـرات میـان آمریـکا و طالبـان بـرای 

پاکسـتان "دردنـاک" بـود، آنهـم درسـت وقتـی کـه 

توافـق  صلـح قـرار بـود امضـاء شـود. نخسـت وزیـر 

کـه  نیسـت  پاکسـتان  "بـه خاطـر  پاکسـتان گفـت: 

آمریـکا در افغانسـتان موفـق منی شـود. عمـران خان 

تاکیـد کـرد کـه افغانسـتان "راه حـل نظامـی نـدارد. 

اگر شـام )آمریکا( نوزده سـال در آنجا موفق نشـدید، 

نـوزده سـال دیگـر هـم موفـق منی شـوید". او گفـت 

کـه ایـن موضـوع را در دیـدارش بـه دونالـد ترامـپ، 

رئیـس جمهـوری آمریـکا نیـز بـه وی خواهـد گفـت.

داد. او گفـت: "قـوت هـای امنیتی ما همـه آمادگی را 

دارند، امنیت سـاحه و کارگر مهم اسـت که در سـاحه 

هسـتند." آقـای رحیمـی همچنان افـزود: "اسـتخراج 

بزرگرتیـن معـدن مس افغانسـتان که خوشـبختانه در 

هـرات موقعیـت دارد، سـبب  ایجـاد اشـتعال و رشـد 

اقتصـادی خواهد شـد و تالش جـدی صورت می گیرد 

تـا عوایـد ملـی از منابـع داخلـی از جملـه اسـتخراج 

معـادن تامیـن شـود، که این امر وابسـتگی  اقتصادی 

را برطـرف می سـازد." در ایـن حـال، هاميـون قيومـى 

رسپرسـت وزارت مالیـه نیـز بـه ایـن بـاور اسـت کـه  

اسـتخراج معادن، وابسـتگی اقتصادی را کاهش داده 

وسـبب خودکفایـی اقتصادی میشـود.

مجـری  رشکـت  مسـئول  صدیقـی  الدیـن  سـمیع 

اسـتخراج مـس شـیدا، از همـکاری مقامـات مرکـزی 

و محلـی قدردانـی کـرد و اظهار داشـت که اسـتخراج 

ایـن معـدن، زمینـه کار بـه هـزاران تـن از کارگـران و 

می سـازد. مسـاعد  را  مـردم 

بـه  کار  زمینـه  معـدن،  ایـن  اسـتخراج  بـا  گفـت:  او 

. شـد  خواهـد  مسـاعد  هراتیـان  از  تـن  هـزاران 

معـدن مـس »شـیدا«، در رسحـد بیـن ولسـوالی های 

ادرسـکن و گـذرۀ والیـت هـرات، موقعیـت دارد و یکی 

از بزرگرتیـن معـادن مـس در سـطح کشـور اسـت.

عبدالرحـامن هوتکـی، مسـئول کمیته هـای شـورای 

رسارسی مموزی، نیز در این هامیش مردم را تشـویق 

بـه رای دهـی در انتخابات ریاسـت جمهـوری کرد.

آقـای هوتکـی گفـت کـه رای دادن وجیبـه دینـی و 

اخالقـی ماسـت و از سـوی دیگـر نشـان از موجودیـت 

یـک قـوم یـا گـروه در یـک جامعـه بـزرگ اسـت.

تیـم دولـت  بـه  بایـد  پرسـش: چـرا  ایـن  بـا طـرح  او 

سـاز رای بدهیـم؟ گفـت کـه تیـم دولـت سـاز علیرغم 

مشـکالتی کـه دارد، نسـبت بـه سـایر تیم هـا بهـرت و 

برنامـه محورتر اسـت. هوتکـی در ادامـه گفت که یک 

رهـر بایـد برنامه هـای ملـی داشـته باشـد.

حضـور  نشسـت  ایـن  در  کـه  افـرادی  از  شـامری 

سـاز  دولـت  تیـم  بـه  کـه  می گفتنـد  نیـز  داشـتند، 

رای می دهنـد چـون بـزرگان و ریـش سـفیدان قـوم 

کرده انـد. ارزیابـی  را  انتخاباتـی  تیم هـای 

گفتنـی اسـت کـه عـالوه بـر اینکـه شـامری زیـادی از 

شـوراهای قومـی و احـزاب از تیـم دولـت سـاز اعـالم 

محمـد  شـیدا  و  رسـولی  زملـی  کرده انـد،  حامیـت 

ابدالـی از نامـزدان ریاسـت جمهـوری نیز بـه نفع تیم 

دولـت سـاز از مبـارزات انتخاباتـی کنـار رفته انـد.

پـروژه مشـخص خـارج  از  متذکـره  وجـوه  مقـدار 

از بودجـه ملـی بـوده اسـت. حکومت افغانسـتان 

بـا وزارت خارجـه و اداره انکشـاف بیـن املللـی 

گذشـته  سـال های  از  امریـکا  متحـده  ایـاالت 

بدیـن سـو در هامهنگـی نزدیـک کار می کنـد تـا 

ظرفیت هـا، شـفافیت و مکانیزم هـای تاثیـر گـذار 

شـود. بهـرت  انکشـافی  پروژه هـای  تطبیـق  در 

وزارت مالیـه می گویـد کـه حکومـت جـداً نظارت 

از پروژه هـای بـزرگ زیربنایـی کـه از  خویـش را 

بودجـه ملـی و یـا خـارج از بودجـه ملـی متویـل 

هـا  پـروژه  ایـن  اسـت.  داده  افزایـش  می شـود، 

بایـد به وقـت معیـن آن تطبیق شـود. طرف هایی 

کـه باعـث کنـدی کار و مدیریـت ناسـامل چنیـن 

داده  قـرار  مسـئول  شـوند  مهـم  هـای  برنامـه 

خواهنـد شـد.

رسپرسـتان  اسـت:  نوشـته  دفـاع  و  داخلـه  وزارت 

تامیـن  بـر  ملـی  دفـاع  و  امورداخلـه  هـای  وزارت 

امنیـت راه های مواصالتی ولسـوالی ها تاکید کرده 

بـه مسـئوالن هدایـت دادنـد کـه بـه منظـور تامین 

مشـرتک  پوسـته های  راه هـا،  ایـن  بهـرت  امنیـت 

امنیتـی را در بخـش هـای مختلف ولسـوالی جغتو 

و دره قیـاق آن ولسـوالی ایجـاد کننـد.

داخلـه  امـور  هـای  وزارت  رسپرسـتان  همچنـان 

و دفـاع ملـی در ایـن نشسـت روی تامیـن امنیـت 

بـه مسـئولین  کـرده  انتخابـات صحبـت  برگـزاری 

دسـتور دادنـد کـه بـه خاطـر فراهـم سـازی زمنیـه 

مشـارکت مـردم والیـت غزنـی در این پروسـه ملی، 

بـا متـام تـوان تـالش کننـد تـا مـردم بتواننـد در 

فضـای امن زعیم آینده کشـور خـود را تعین کنند.

گفتنی اسـت کـه عملیاتی بنام »مبیـن« روز جمعه 

توسـط نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در والیت غزنی 

راه انـدازی شـد کـه در نتیجـه ایـن عملیـات همـه 

دهشـت  وجـود  از  جغتـو  ولسـوالی  بخش هـای 

ایـن  در  نیـز  و  شـد  پاکسـازی  طالبـان  افگنـان 

عملیـات تلفـات سـنگین بـه این گـروه تروریسـتی 

در والیـت غزنـی وارد شـده اسـت.

فراهـم  نیـز  کابـل  در  دیگـر  بـرق  میـگاوات   ۱۵۰

کـرده اسـت. او در همیـن حـال هـدف از امضـای 

تفاهمنامـه قـرار داد خریـد برق برای ده سـال از از 

بیکسـتان را ایجـاد اطمینـان و ایجـاد رقابت سـامل 

در زمینـه خریـداری بـرق در منطقـه دانسـت. 

آقـای غالـب افـزود که براسـاس ایـن تفاهمنامه که 

دو روز پیـش میـان افغانسـتان و ازبیکسـتان امضا 

شـد، قیمت هر کیلووات برق ۵ سـنت تعیین شـده 

و در طـول زمـان قـرارداد قابل افزایش نیسـت.

رئیـس رشکـت برشـنا، از ایجـاد شـفافیت در زمینه 

کنـرتول و تطبیـق پروژه هـا اطمینـان داد و گفـت 

کـه در حال حارض ۵ نهاد تفتیش کننده در برشـنا 

مشـغول کار هستند.

امـا بـا وجود این توسـعه ها، همه سـاله شـهروندان 

کابلـی و برخـی دیگر از کالنشـهرها، با رسد شـدن 

و گـرم شـدن هوا، بـا کمبود برق مواجه می شـوند و 

بـرق آنـان به صـورت نوبتی می شـود.

مسـئوالن رشکـت برشـنا دو سـال پیـش )١٣96 

خورشـیدی( گفتـه بودنـد کـه بـا واردات بـرق تـازه 

از ترکمنسـتان بـا ظرفیـت بـاال و فعـال شـدن بـرق 

پرچوی ها/نوبتـی  مشـکل  نغلـو،  سـد  در  آفتابـی 

شـدن بـرق در شـهر کابـل تـا ختـم ۲۰۱۸ "کامـال 

حـل خواهـد شـد." امـا تاکنـون ایـن مشـکل رفـع 

نشـده اسـت.

 وزارت مالیه: ضعف مدیریتی مدیران پیشین شرکت برشنا دلیل 
برگشت 100 میلیون دالر شد

 سرپرستان وزارت های دفاع و داخله
 به غزنی رفتند

شمار مشترکین برق به 1.۶ میلیون رسیده است

 عمران خان: 
ارتش پاکستان القاعده را برای جنگ در افغانستان آموزش داد

کار استخراج بزرگترین معدن مس در هرات به یک شرکت 
خصوصی واگذار شد 

شورای سراسری قوم مموزی از تیم دولت ساز اعالم 
حمایت کرد 
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 انتخابـات ریاسـت جمهـوری کشـور روز شـنبه هفتـه 

آینـده برگـزار می شـود. مدیریـت موفقانـه ایـن انتخابـات 

می توانـد افغانسـتان را یـک گام بـه ثبـات سیاسـی نزدیک 

کنـد، امـا مدیریـت ناموفـق آن، وضعیـت را بـه سـمت یـک 

بحـران جـدی سـوق خواهـد داد.

یکـی از جـدی تریـن نگرانی هـا، اسـتفاده از دسـتگاه 

بایومرتیـک اسـت کـه بـرای دومیـن بـار در انتخابات هـای 

مسـتقل  کمیسـیون  می شـود.  اسـتفاده  افغانسـتان 

انتخابـات اعـالم کـرده کـه ایـن دسـتگاه ها بـه متـام مراکز 

رای دهـی فرسـتاده شـده و رای هـای کـه توسـط دسـتگاه 

بایومرتیـک ثبـت نشـود، فاقـد اعتبـار اسـت.

تجربـه  تکـرار  نگـران  هنـوز  افغانسـتان  مـردم  امـا 

پارملانـی  انتخابـات  ایـن دسـتگاه ها در  از  تلـخ اسـتفاده 

هسـتند. کمیسـیون مسـتقل انتخابات کشـور بـرای اولین 

بـار از دسـتگاه بایومرتیـک در انتخابـات پارملانـی سـال 

ایـن دسـتگاه ها  از  اسـتفاده  امـا  کـرد،  اسـتفاده  گذشـته 

روز  در  کـه  تخنیکـی  مشـکالت  و  نبـود  آمیـز  موفقیـت 

انتخابـات بـه وجـود آمد، عالوه بر اینکه باعث شـد شـامری 

از شـهروندان از رای دادن منـرف شـوند، شـامری دیگـر 

را سـاعت ها در صفـوف رای دهـی در انتظـار گذاشـت و در 

نهایـت نیـز رای  آنها توسـط دسـتگاه بایومرتیک ثبت نشـد 

و بـدون اینکـه توسـط این دسـتگاه انگشـت نگاری شـوند، 

رای دادنـد.

اسـتفاده ناموفـق از دسـتگاه بایومرتیـک در انتخابات 

پارملانـی، همچنیـن باعـث شـد که ایـن انتخابـات به یکی 

از جنجالی تریـن انتخابات هـای کشـور بـدل شـود و اعـالم 

ایـن حـال  بـا  مـاه طـول بکشـد.  آن حـدود هفـت  نتایـج 

نیـز قناعـت مـردم و نامـزدان حاصـل نشـد و اعرتاضـات تـا 

چندیـن مـاه پـس از اعـالم نتایـج نیـز ادامه داشـت. 

اگـر بـرای دومین بـار اسـتفاده از دسـتگاه بایومرتیک 

در انتخابـات افغانسـتان ناموفـق باشـد، آسـیب جـدی بـه 

مسـتقل  کمیسـیون  مدیریـت  بـه  شـهروندان  باورمنـدی 

زد.  خواهـد  انتخابـات  سـالمت  و  شـفافیت  انتخابـات، 

هامنگونـه کـه اسـتفاده درسـت ازایـن دسـتگاه می توانـد 

سـالمت انتخابـات را تـا حـدودی تضمیـن کنـد و اعتبـار 

می توانـد  آن  از  نادرسـت  اسـتفاده  دهـد،  افزایـش  را  آن 

انتخابـات را زیـر سـئوال بـرد و بحرانـی کنـد.

در  اسـت.  رای دهـی  اوراق  کمبـود  دیگـر،  نگرانـی 

انتخابـات پارملانـی، در بسـیاری مراکـز رای دهی یـا اوراق 

رای دهـی اصـال وجـود نداشـت یـا اینکـه بـه موقـع و بـه 

انـدازه کافـی نرسـید. کمبـود اوراق رای دهـی نیـز باعـث 

شـد که شـامری از شـهروندان کشـور نتوانند رای بدهند و 

پـس از سـاعت ها ایسـتادن در صفـوف طوالنـی رای دهی، 

بـه خانـه برگردنـد.

عـالوه بـر ایـن، کمبـود اوراق رای دهـی در شـامری از 

مراکـز رای دهـی باعـث می شـود کـه مسـئوالن کمیسـیون 

انتخابـات بـا اتهـام مهندسـی انتخابـات مواجه شـوند و در 

نتیجـه شـفافیت انتخابـات، زیـر سـئوال بـرود؛ اتهامـی که 

بـه  مختلـف  والیت هـای  در  پارملانـی  انتخابـات  نامـزدان 

مسـئوالن سـابق کمیسـیون مسـتقل انتخابات، وارد کردند 

اوراق  عمـدا  محـالت،  از  شـامری  در  کـه  کردنـد  ادعـا  و 

رای دهـی کـم یـا ناوقـت فرسـتاده شـده اسـت.

بـا  انتخابـات  کمیسـیون  کارمنـدان  آشـنایی  عـدم 

دسـتگاه بایومرتیـک و عدم حضور به موقـع آنها در محالت 

رای دهـی، از مشـکالت دیگـر انتخابـات پارملانـی بـود و از 

نیـز  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  در  نگرانی هـای جـدی 

اسـت. هنـوز روشـن نیسـت کـه آیـا کارمنـدان کمیسـیون 

مسـتقل انتخابـات در دورتریـن مراکـز رای دهـی می توانند 

از دسـتگاه بایومرتیـک به درسـتی اسـتفاده کننـد یا خیر؟ 

آیـا بـه آنهـا آموزش هـای الزم داده شـده؟ آیـا اگـر دسـتگاه 

بایومرتیـک در جریـان رای دهـی دچـار مشـکل شـد، آنهـا 

می تواننـد ایـن مشـکل را برطـرف کننـد؟

در صـورت بـروز هـر یـک از مشـکالت فـوق، یکـی از 

پیامدهـای آن کاهـش میـزان مشـارکت مـردم خواهـد بود. 

مروعیـت انتخابـات را اشـرتاک گسـرتده مـردم تضمیـن 

در  مشـارکت  میـزان  کـه  انـدازه  هـامن  بـه  امـا  می کنـد، 

انتخابـات کاهـش یابـد، مروعیـت انتخابـات نیـز پاییـن 

می آیـد و حکومتـی کـه از چنیـن انتخاباتـی برآیـد، اقتـدار 

الزم را نخواهـد داشـت.

انتخابـات  کمیسـیون  مسـئوالن  کـه  مـی رود  انتظـار 

هامنگونـه کـه خـود شـان اعـالم کرده انـد، از تجربـه تلـخ 

باشـند  آموختـه  زیـادی  درس هـای  پارملانـی،  انتخابـات 

و بـرای جلوگیـری از مشـکالت بوجـود آمـده در انتخابـات 

پارملانـی، تدابیـر پیش گیرانـه و الزم را روی دسـت گرفتـه 

باشـند تـا مـردم افغانسـتان در روز ششـم میـزان بتوانند به 

راحتـی از حـق رای خـود اسـتفاده کننـد و بـه نامـزد مـورد 

نظـر شـان رای بدهنـد.

 

وزارت  پټرولیــم  او  کانونــو  د  کــې  مراســمو  دې  پــه 

رسپرســتې نرګــس نهــان وویــل چــې تــړون تــه پــه کتــو؛ 

اکتشــايف دوره کــې ٢١،٣  پــه  ایســتونکی رشکــت، 

ميلیونــه ډالــره پانګونــه کــوي. 

هغــې زیاتــه کــړه: "دا ٢١،٣ ميلیونــه ډالــر پــه یــو پرګــرام 

کــې شــامل دي او پــه همــدې حــال کــې د اکتشــايف 

څاګانــو کېنــدل، یــوه انــدازه البراتــواري ټســټونه او 

همدارنګــه تخنیکــي ازمېښــتونه او د افغــان کارګرانــو د 

ظرفیــت لوړونــه چــې کار یــې پــه ســاحه کــې د افغانانــو 

 پــه هېــواد کــې د مســو لــوی کان چــې پــه هــرات 

والیــت کــې موقعیــت لــري، د اســتخراج تــړون یــې لــه 

یــوه خصــويص رشکــت رسه الســلیک شــو، چــې پــه 

اکتشــايف دوره کــې ۲۱،۳ ميلیونــه ډالــره پانګونــه پــرې 

ــږي. کې

ــر  ــې وزی ــن ورځ د مالی ــناد ن ــتلو اس ــه کان د ایس د دغ

محمــد هامیــون قیومــي، د کانونــو او پټرولیــم وزارت 

ــوم  ــرات وايل عبدالقی ــان او د ه ــس نه ــتې نرګ رسپرس

رحیمــي پــه شــتون ګټونکــي رشکــت تــه وســپارل شــول.

په هرات کې د مسو د لوی کان د استخراج تړون له یوه خصويص رشکت رسه السلیک شو 
ــايف دوره  ــوړل يش، د دې کان اکتش ــخ ی ــوا پرم ــه خ ل

ــوي." ــه دوام ک درې کال

د هــرات وايل عبدالقیــوم رحیمــي پــه دې والیــت کــې د 

دې کان د پــوره امنیــت نیولــو ډاډ ورکــړ.

ــري،  ــاری ل ــول تی ــوت ټ ــي ق ــږ امنیت ــل: "زمون ــه ووی هغ

ــه ســاحه  ــن دی چــې پ د کارګــر او ســاحې امنیــت اړی

ــود دی." ــې موج ک

د  کــې  هېــواد  "پــه  کــړه:  زیاتــه  همــداراز  نومــوړي 

ــې  ــرات ک ــه ه ــه پ ــه مرغ ــه نېک ــې ل ــوی کان چ ــو ل مس

ــګ  ــادي پرمخت ــاد او اقتص ــري، د کار د ایج ــت ل موقعی

ســبب کېــږي او جــدي پلټنــې کېــږي، څــو مــي عوایــد 

توګــه د کانونــو  پــه ځانګــړې  لــه داخــي رسچینــو 

ــادي  ــه اقتص ــې دا کړن ــن يش، چ ــتخراجه تامی ــه اس ل

وابســتګي لــه منځــه وړي."

د مالیــې وزارت رسپرســت هامیــون قیومــي هــم پــه دې 

ــتګي  ــادي بس ــتل، اقتص ــو ایس ــې د کانون ــاور دی چ ب

کمــوي او د اقتصــاد د خــود کفایــي ســبب کېــږي.

د »شــیدا« مســو کان د پــروژې تــررسه کوونکــي ســمیع 

الحــق صدیقــي لــه مرکــزي او ځایــي مقاماتــو قدردانــی 

ــه  ــه پ ــتخراج ب ــې د دې کان اس ــل چ ــې وی ــړ او وی وک

زرګونــه کارګرانــو او خلکــو تــه د کار زمینــه برابــره کــړي.

هغــه وویــل: "د دې کان پــه اســتخراج رسه بــه پــه 

برابــره يش." زمینــه  کار  د  تــه  هراتیانــو  زرګونــه 

د »شــیدا« د مســو کان د هــرات د ادرســکن او ګــذره 

ولســوالیو ترمنــځ رسحــد کــې پــروت دی چــې د هېــواد 

ــو کان دی. ــو ل ــه کچــه د مســو ی پ
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  طـی یـک و نیـم دهه اخیـر چند انتخابات ریاسـت 

پیکارهـای  در  کـه  شـد  برگـزار  پارملانـی  و  جمهـوری 

در  فریبنـده  و  جـذاب  بسـیار  شـعارهای  انتخاباتـی 

حوزههـای اقتصـادی، اجتامعـی و فرهنگی ارائـه گردید 

امـا کمـر به این شـعارها عمـل گردید. عمـل ننمودن به 

ایـن وعدهها بعضاً ریشـه سـاختاری دارد و گاهی عوامل 

بیناملللـی باعـث مـی شـود کـه چنیـن وعـده هـا عملی 

نشـود. در برخـی مـوارد  عمداً رهربان سیاسـی حکومتی 

بـه وعدههـای خـود عمل ننمـوده اند. در دموکراسـیهای 

باثبـات وقتـی افـراد یـا احـزاب بـه وعدههای خـود عمل 

ننامینـد از طـرف مـردم مـورد بازپرسـی قـرار میگیرنـد و 

پرسـش  امـا  بازگردنـد؛  قـدرت  بـه  بهراحتـی منیتواننـد 

میشـود  باعـث  عواملـی  چـه  کـه  اسـت  اینجـا  اصلـی 

نخبـگان سیاسـی در افغانسـتان از طوفـان بیاعتـامدی 

مـردم در امـان باشـند و علیرغـم گذشـته نـا درخشـان 

بازهـم بـه قـدرت سیاسـی دسـت یابنـد. انتخابـات در 

افغانسـتان بـا همـه فرازونشـیب هایش به نقطه حسـاس 

و رسنوشـت سـازی رسیده اسـت . مردم افغانسـتان برای 

جمهـوری  ریاسـت  درمقـام  شایسـته  و  اصلـح  انتخـاب 

بعنـوان رهـرب حکومـت آینـده افغانسـتان درحال مشـوره 

از حـق طبیعـی  تـا در صورممکـن  ورایزنـی مـی باشـد 

شـکل  بهتیریـن  بـه   » کـردن  خود»انتخـاب  مسـلم  و 

ممکـن اسـتفاده مناینـد .آنچـه ایـن انتخـاب را دشـوارتر 

میـزان  ششـم  در  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

1398 برگـزار می شـود و تـا آن زمـان فرصـت انـدک 

بـرای  انتخابـات  ایـن  برگـزاری  اسـت.  باقی مانـده 

مسـتقل  کمیسـیون  مخصوصـاً  افغانسـتان  حکومـت 

انتخابـات یـک آزمـون دشـوار به شـامر مـی رود و نحوه 

به سـوی  را  کشـور  می توانـد  انتخابـات  ایـن  برگـزاری 

ثبـات دموکراتیـک یـا اغتشـاش و آشـوب سـوق دهـد. 

افغانسـتان پـس از سـقوط طالبـان در 2001 دارای 

امـا  نظـام و قانـون اساسـی دموکراتیـک بـوده اسـت 

اساسـی کشـور چالش هـای  قانـون  مفـاد  اجـرای  در 

اساسـی  قانـون  اسـت.  داشـته  وجـود  بنیادیـن 

افغانسـتان مانند قوانین اساسـی بسـیاری کشـورهای 

جهـان، حاکمیـت را متعلـق بـه مـردم دانسـته اسـت و 

اعـامل حاکمیـت مـردم از طریـق رشکـت در انتخابات 

مجلـس  اعضـای  و  کشـور  رئیس جمهـور  تعییـن  و 

مناینـدگان عملی می شـود. در نظام هـای دموکراتیک 

آرای شـهروندان مهم تریـن ابـزار بـرای کنـرل نخبگان 

سیاسـی پنداشـته می شـود. در کشـور هـای دوحزبـی 

سیاسـت مداران  دغدغـه  مهم تریـن  چندحزبـی،  یـا  و 

ایـن اسـت کـه چگونـه می تواننـد اعتـامد شـهروندان 

در  دهنـد.  رأی  آن هـا  بـه  مـردم  تـا  مناینـد  جلـب  را 

و  وظایـف  این کـه  بـر  عـاوه  دموکراتیـک  نظام هـای 

سـایر  و  نخسـت وزیر  رئیس جمهـوری،  صاحیت هـای 

مقامـات دولتی به طور مشـخص بیان شـده اسـت، رأی 

رفتارهـای  در  معیـار  اصلی تریـن  به مثابـه  شـهروندان 

عمـل می منایـد.  دولتـی  مقامـات  و سیاسـی  شـغلی 

در نظام هـای دموکراتیـک سیاسـت مداران مخصوصـاً 

می گیرنـد،  قـرار  قـدرت  هـرم  رأس  در  کـه  کسـانی 

تـاش می مناینـد کـه عـاوه بـر رعایـت قوانیـن نافـِذه 

کشـور، بهریـن عملکـرد را داشـته باشـند تـا مـردم بار 

دیگـر بـه آن هـا اعتـامِد منـوده و دوبـاره سـکان رهربی 

قدرت سیاسـی و اقتصادی کشـور را به آن ها بسـپارند. 

افغانسـتان پـس از 2001 وارد مرحلـه جدیـد تاریـخ 

سیاسـی خود شـد که در آن مردم مسـتقیامً می توانند 

در تعییـن رئیس جمهـوری کشـور و یا انتخـاب اعضای 

نفـس  مناینـد.  رشکـت  کشـور  قانون گـذاری  نهـاد 

مشـارکت مـردم در تعییـن رئیس جمهـور کشـور، یـک 

پیرشفـت بـه شـامر مـی رود. هرچنـد طـی چنـد سـال 

هـای گذشـته در راسـتای اجرایـی شـدن مفـاد قانـون 

و  اسـت  داشـته  وجـود  زیـاد  اماواگرهـای  اساسـی 

این کـه آرای مـردم در انتخابـات تـا چـه حـدی محـرم 

شمرده شـده اسـت، بحـث دیگـری اسـت امـا ایـن امـر 

مسـلم اسـت کـه آرای شـهروندان در متامـی انتخابات 

و حسـاس ترمنـوده اسـت، رشایـط اسـتثنایی کشـوردر 

ابعـاد امنیتـی، اقتصـادی )بیـکاری و مشـکل اشـتغال(، 

وموفقیـت  بـه مدیریـت  نسـبت  اعتـامدی عمومـی  بـی 

برخـورد ملـی   ، اداری  بـا فسـاد  هـای دولـت درمبـارزه 

باشـهروندان ، میـزان دسرسـی بـه فرصـت هـا، عدالـت 

اجتامعـی از یـک سـو و فشـارهای تبلیغاتـی کاندیداهـا 

در جهـت هدایـت افکارعمومـی بـه سـمت و سـوی تکت 

های مشـخص انتخاباتی از دیگر سـو می باشـد. با همه 

موانـع و چالشـهای موجـود، از جملـه چالـش امنیتـی، 

اکرث مردم افغانسـتان در انتخابـات رشکت خواهند منود 

و علیرغـم تهدیدهـای امنیتـی و نقایـص فنـی و اداری از 

جانـب مدیـران اجرایـی انتخابـات و تبلیغـات هدفمند و 

توطئه هـای بازدارنـده، مـردم افغانسـتان سـهم فعـال و 

مشـارکت چشـمگیر خواهنـد داشـت. در انتخابـات ملی 

و رسنوشـت سـازی مثل انتخاب رهربی کشـوربرای دوره 

دیگـر بـا توجـه بـه حساسـیت موضـوع، هـم کاندیداها و 

تکـت هـای انتخاباتی و هم مـردم به عنـوان طرف اصلی  

وانتخـاب کننـده که ایـن روزها قدر و منزلـت باالی یافته 

انـد ، باید براسـاس اصـول و معیارهای مشـخص و واضح 

بـا ایـن پدیـده مهـم و آزمـون تاریخـی برخـورد مناینـد .

معیارها و برنامه های کاندیداها:

در انتخابـات پیـش رو گرچنـد زمـان اندکـی بـه آن 

باقـی مانـده اسـت ، ولی کمرتکـت انتخاباتـی دیده می 

در  امـروزه  اسـت.  داشـته  برجسـته  نقـش  گذشـته 

جامعـه افغانسـتان برخـی افراد خواسـته و یا نخواسـته 

کـه  مناینـد  تشـویق  را  مـردم  کـه  هسـتند  تـاش  در 

انتخابـات را تحریـم مناینـد. پرسـش اینجـا اسـت کـه 

تحریـم انتخابـات و عـدم مشـارکت مـردم در آن، چـه 

دارد؟ پیامدهایـی 

موجـود  وضـع  حفـظ  بـرای  جوامـع  متامـی  در 

یکـی  دارد.  وجـود  عمـده  روش  دو  آن  تغییـر  یـا 

روش  دیگـری  و  دموکراتیـک  یـا  مسـاملت آمیز  روش 

نظام هـای  دموکراتیـک.  غیـر  و  خشـونت طلبانه 

سیاسـی توتالیـر و اسـتبدادی بـر آن هسـتند کـه از 

طریـق به کارگیـری خشـونت بـه وضـع موجـود تـداوم 

ببخشـند. ایـن نـوع نظام هـا تـا زمانـی اسـتوار باقـی 

را  مـردم  قهریـه، جرئـت مخالفـت  قـوه  کـه  می ماننـد 

آنهـا سـلب کنـد. به محـض این کـه نظـام سیاسـی  از 

در امـر رسکـوب ناتوانـی کنـد، دیگـر بقـا و دوام نظـام 

سیاسـی موجـود امکان پذیـر نیسـت. تاریـخ سیاسـی 

افغانسـتان گـواه بـر ایـن موضـوع اسـت. ازآنجایی کـه 

غیـر  ماهیـت  کشـور،  گذشـته  سیاسـی  نظام هـای 

دموکراتیـک داشـتند و بـرای دوامشـان از قـوه قهریـه 

مـردم  نارضایتـی  ابـراز  امـکان  و  می کردنـد  اسـتفاده 

بـه گونـه مسـاملت آمیز وجـود نداشـت، درنتیجـه نظام 

سیاسـی کشـور از طریـق کودتـا یـا دخالـت خارجی از 

بیـن می رفـت و چرخـه خشـونت های جدیـد دامن گیر 

کشـور می شـد. در ایـن نـوع نظام هـا هامن طـوری کـه 

دسـتگاه حاکـم بـرای بقـای خـود بـه قـوه قهریـه نیـاز 

دارد، مخالفان آن نیز اسـتفاده از خشـونت و قوه قهریه 

را یگانـه راه بـرای تغییـر در کشـور می داننـد. حفـظ 

وضـع موجـود یـا تغییـر آن در نظام هـای دموکراتیـک 

مبتنـی بـر به کارگیـری خشـونت علیـه شـهروندان یـا 

دسـتگاه حاکم نیسـت زیـرا انتخابات کـه در دوره های 

بـرای حفـظ  اساسـی  ابـزاری  می شـود  برگـزار  معیـن 

وضـع موجـود یـا تغییـر آن بـه کار مـی رود. در این نوع 

منـوده  تخطـی  قوانیـن  از  حکومـت  هـرگاه  نظام هـا، 

باشـد در انتخابـات بعـدی توسـط شـهروندان مجازات 

می شـود و در ایـن نظام هـا، هـرگاه مخالفـان خواهـان 

تغییـر وضـع موجـود باشـد، تـاش می کننـد کـه مردم 

بعـدی  انتخابـات  طـی  و  مناینـد  همسـو  خـود  بـا  را 

نظـام حاکـم را بـه زیـر بکشـند و خودشـان بـه قـدرت 

گروه هایـی  هسـتند  هرچنـد  یابنـد.  دسـت  سیاسـی 

قبـول  بنیـاد  از  را  مردم سـاالری  و  دموکراسـی  کـه 

و  طالبـان  ایامن دارنـد.  خشـونت  بـه  رصفـاً  و  ندارنـد 

سـایر گروه هـای تروریسـتی مهم تریـن منونـه ایـن طرز 

شـود که شـعارها، تبلیغات معیاری و برنامه های مشخص 

و کاربـردی بـرای رهـربی و مدیریـت کشـور در یـک دوره 

دیگرداشـته باشـند، آنچـه تـا حـاال دیـده شـده اسـت چه 

درصفحـات اجتامعی و چه دررسـانه ها رویه ی انتخاباتی 

مناسـبی دیده نشـده اسـت جـز منفی بافـی ، فرافکنی و 

خودزنـی و حتـی فحاشـی هـا و تخریـب هـای بـی شـامر 

یکدیگـر بـدون توجـه به حرمت و شـخصیت طـرف مقابل 

و ماحظـه ای افکارعمومـی بـه نهایـت درجـه ای رسـوایی 

هـای تبلیغاتی دسـت زده اند درحالی کـه انتظار می رود 

کاندیداهـای پیشـتاز بـرای دوره حسـاس معرفـی برنامـه 

هـا و پالسـی هـای شـان و تبلیغـات بهر بـه مـردم و ارایه 

تصویرمثبـت و قابـل توجـه و منایـش توامنندی هـای الزم 

بـرای مدیریـت دوره پسـا انتخابـات برنامه های مشـخص 

و تدوین شـده داشـته باشـند. از کارشناسـان و مشاورین 

نیرومنـد و باتجربه درایـن دوره بهره گیرند . ازفرصت های 

ممکن درفضای رسـانه ای بـرای معرفی بهر کاراکرهای 

سیاسـی و اندیشـه هـای مدیریتـی خـود اسـتفاده بهینه 

مناینـد پـر واضـح اسـت کـه ایـن تکـت هـا مـی توانسـت 

حداقـل معیارهـای ابتدایـی و عمومـی را، رصف نظـر از 

ذایقـه هـای سیاسـی و گرایـش هـای متفـاوت اجتامعی 

براسـاس نیـاز هـای ملی و درک وضعیت حسـاس کشـور 

و اقتضـای محیـط و فضـای انتخاباتـی درمحورهای کلی 

زیـر بـه بحـث و برسـی بگیرند :

الف – تغییر در نگرش انتخاباتی  :

ریاسـت  درسـطح  آنهـم  انتخابـات،  بـه  نگـرش 

جمهـوری بایـد ملـی باشـد. دردوره جدیـد بایـد رویـه ای 

جدیـد و مناسـب شـآن و قامـت مـردم افغانسـتان نشـان 

داده می شـد . وقتی شـهروندان کشـور از دریچه قومیت 

بـه مسـائل ملی و کان کشـوری نـگاه کنند، اشـبتاهات 

رهـربان قومـی یـا نادیـده گرفتـه مـی شـود یـا ایـن کـه 

بسـیار کوچک منایی می شـود. عامل دوم تئوری توطئه 

اسـت. از آن جایـی کـه دخالـت کشـور هـای همسـایه و 

قـدرت هـای جهانی در تاریخ سیاسـی افغانسـتان نقش 

بـه  افغانسـتان  سیاسـی  فرهنـگ  دارد،  پررنـگ  بسـیار 

گونـه ای رقـم خـورده اسـت کـه شـهروندان در الیـه های 

مختلـف جامعـه باورمنـد شـده اند کـه قدرت هـای بزرگ 

رسنوشـت و مناسـبات سیاسـی ما را تعیین می کنند. از 

ایـن رو مسـأله قومیـت و تئوری توطئه بـه کمک نخبگان 

سیاسـی میشـتابد و کمـر کارنامـه گذشـته و برنامههای 

کان ملـی آنهـا در آینـده مـورد توجـه قـرار میگیـرد. هـر 

آینـده نظـام سیاسـی کشـور  بـرای  دو عامـل، میتوانـد 

تفکـر هسـتند کـه بـرای تغییـر وضـع موجـود از طریق 

به کارگیـری خشـونت تـاش می مناینـد. بـا توجـه بـه 

دالیـل کـه توضیح داده شـد، تحریـم انتخابـات دارای 

دو پیامـد اساسـی و مهـم اسـت؛

المف- مرشوعیمت بخشمی به گفتمان طالبانی 

ذاتـاً  انسـان ها  همـه  ازآنجایی کـه  تروریسمتی:  و 

قدرت طلـب هسـتند و حـکام بیـش از سـایر اعضـای 

از  بی چون وچـرا  و  چشـیده اند  را  قـدرت  مـزه  جامعـه 

آن دسـت بـر نخواهنـد داشـت. بـرای برکنـاری حـکام 

موجـود یـا تعییـن حـکام جدیـد دو روش بیشـر وجود 

انتخابـات  در  مشـارکت  روش هـا  آن  از  یکـی  نـدارد. 

اسـت کـه می شـود طـی آن دسـتگاه حاکـم را ابقـا یـا 

برکنـار منـود. روش دوم به کارگیری خشـونت اسـت که 

گاهـی بـرای حفـظ نظـم موجـود اسـتفاده می شـود و 

گاهـی بـرای تغییر وضـع موجود. هـرگاه حکومت برای 

بقـای خـود بـه خشـونت متوسـل شـود، هـامن منطـق 

عبدالرحـامن خانـی اسـت کـه بـرای مطالبـات مـردم 

مخصوصاً مردم سـاالری در افغانسـتان خطر سـاز باشـد

ب- امنیت :

یکـی از چالـش هـای کهنـه و حـل ناشـده در برابـر 

انتخابـات مشـکل امنیتـی در  انتخابـات و دولـت پسـا 

سـطوح مختلـف داخلـی ، منطقـه ای و بیـن املللـی می 

باشـد.  بزرگریـن معضـل و چالـش در برابـر هـر دولتـی 

درآینـده افغانسـتان، نیز معضل و چالـش امنیتی خواهد 

نـا  بـود. دولتـی کـه بتوانـد ضخـم ناسـور جنـگ هـا و 

امنـی هـای نیم قـرن اخیـر در افغانسـتان را بـا هرفرمول 

و ابتـکاری حـل منایـد  بـدون شـک در دیگرعرصـه هـا 

نیزتوفیقـات الزم را بـه دسـت خواهـد آورد. تـا زمانـی کـه 

شـهروندان یـک کشـورامنیت کافـی درزندگـی ، تجـارت 

و تـردد درسـطح کشورنداشـته باشـند، خود را شـهروند و 

ذیحـق در امورسیاسـی، اجتامعـی و اقتصـادی نخواهند 

مثـل  حساسـی  و  سـاز  رسنویشـت  امـور  در  و  دانسـت 

انتخابـات سـهم نخواهنـد گرفـت. 

عالیم مشخص چالش امنیتی: 

وابسـتگی : مشـکل امنیتـی آفغانسـتان  نـه   .1

تنها مداخات خارجی و کشـورهای همسـایه و وابستگی 

بـه حامیـت هـای امنیتـی کشـورهای حامی افغانسـتان 

مـی باشـد که متاسـفانه میزان وابسـتگی به قـدرت های 

بـزرگ دنیـا و ناتـو چـه در بخـش لجیسـتیکی، مشـورتی 

وچـه در بخـش کمکهـای مسـتقیم مالـی و بودجـه ای 

حامیـان  هـای  کمـک  بـدون  کـه  باشـد  مـی  درحـدی 

خارجـی، دولـت افغانسـتان شـاید تـوان اداره و تامیـن 

را  خـود  امنیتـی  نیروهـای  ای  ماهـه  یـک  هرینه هـای 

نداشـته باشـد.

دیگـر  از   : مـدرن  آموزشـهای  و  سـاختار   .2

مشـکات امنیتـی، سـاختار و آموزشـهای الزم در بخـش 

نیروهای امنیتی  می باشـد. نیروهای امنیتی افغانسـتان 

کـه شـامل نیروهـای سـه گانـه »امنیـت «، »پولیـس« و 

»اردوی« ملـی میباشـد هرکـدام شـان نیـاز هـا و رضورت 

هـای بـی شـامری دارنـد. ایـن نیروهـا هرکـدام شـان بـه 

سـاختارها و الگوهـای خاصـی تشـکیاتی، آموزشـی و 

لجیسـتیکی نیازمنـد می باشـند . مثـا در بخش امنیت 

چـه پالسـی و پانـی را دولـت آینـده بـرای آداره و آموزش 

ایـن نیروهـا داشـته باشـد ؟، تاکنـون ازتکـت هـای برتـر 

چیـزی ارایـه نـه گردیـده اسـت 

ج - صلح :

یکـی ازبرنامـه هـای کاندیداهـا باید شـفاف منودن 

بسـیار  متاسـفانه  صلـح  دوسـیه   . باشـد  صلـح  پروسـه 

چیـزی جـز ارائـه خشـونت نـدارد. هـرگاه مـردم بـرای 

تغییـر وضـع موجود به خشـونت متوسـل شـود، منطق 

موضـوع طالبانـی می شـود. طالبان سـال ها اسـت که 

بـرای تغییـر وضـع موجـود می کوشـند و در ایـن راسـتا 

همـه روزهـا ده ها و یـا صدها نفر را به قتل می رسـانند. 

وقتـی انتخابـات را تحریـم مناییـم، معنایش این اسـت 

کـه بـرای تغییـر باید به خشـونت متوسـل شـد کـه این 

امـر بـه خشـونت ورزی طالبـان مرشوعیـت می بخشـد. 

در  بزننـد  دسـت  انتخابـات  تحریـم  بـه  مـردم  هـرگاه 

حقیقـت بـه خواسـته طالبان لبیـک گفته انـد و متامی 

جنایـات طالبـان را کـه طـی سـال های گذشـته تحـت 

عنـوان تاش برای تغییر انجام شـده اسـت، مرشوعیت 

می دهـد.

ب- خمود محروم سمازی از ابزاردسمت داشمته: 

قوی تریـن  و  مهم تریـن  افغانسـتان  مـردم  اکرثیـت 

سـاحی که در دسـت دارند هامنا حق شهروندی شـان 

طریـق  از  کـه  اسـت  حاکمیـت  اعـامل  راسـتای  در 

قطـور، تاریـک و مبهـم مـی باشـد. طـرح صلـح اززمـان 

آغازیـن اش دردوره رییـس جمهورکـرزی تـا کنـون مبنی 

و  همـکاری  بـا  طالبـان  بـرای  دفرسیاسـی  برایجـاد 

پادرمیانـی آمریکا کـه بتواند زمینه گفتگـو و دیالوگ بین 

االفغانـی را فراهـم کنـد باعـث تقویت و پیداکـردن وجهه 

سیاسـی طالبـان گردیـد امـا هیـج گاه بـه نفـع دولـت 

افغانسـتان نبـوده اسـت. در پروسـه نـاکام صلـح دولـت 

و مـردم افغانسـتان تحقیرگردیـد امـا طالبـان بـا حامیـت 

دیگرکشـورها و کوتـاه آمـدن برخـی چهـره هـا و حلقـات 

داخلی دارای اتوریته و منزلت باالترسیاسـی نشـان داده 

شـد اگـر چنانچـه برخـورد غیرمرقبـه ترامـپ منـی بـود 

سـایه صلـح کذایـی بـر پروسـه انتخابـات سـنگینی مـی 

کـرد و مناینـده خـاص آمریـکا نیـز اولویـت را بـه پیشـربد 

صلـح داده بـود . یکـی از برنامـه هـای تبلیغاتـی و برنامه 

هـای مهـم دولـت آینده بایـد رسوسـامان دادن به سـاز و 

کار صلـح بـا طالبان باشـد. در اختیـار گرفنت کلید صلح 

بایـد دربرنامـه تیـم پیشـتازو دولـت آینـده باشـد. بـه هـر 

صورت، فروپاشـی مذاکـرات صلح میان ایـاالت متحده و 

طالبـان فرصتـی را بـرای دولـت افغانسـتان فراهم منوده 

اسـت تـا طـرف اصلی مذاکـرات و تصمیم گیرنـده اصلی 

در ایـن بـازی باشـد. جایـگاه حکومـت افغانسـتان امـا 

در رشایـط پیـش آمـده می توانـد خیلـی مثبـت ارزیابـی 

شـود. ارگ بایـد خـود به دنبـال ایجاد یک روند سیاسـی 

سـنجیده بـا طالبـان باشـد و توانایـی حمـل کلیـد صلح 

بـرای پایـان بخشـیدن بـه درگیری هـا در افغانسـتان را 

باشد داشـته 

د – بهبود اقتصاد و معیشت :

 تیـم هـا نه تنها درشـعار بل درعمـل و برنامه تدوین 

شـده و کارشـده ، اول ازهمه طرح و پـان اقتصادی ملی 

داشـته باشـد. طرحـی متناسـب باسـاختار و زیربناهـای 

اقتصـادی توسـط متخصصیـن و کارشناسـان اقتصـادی 

تهیـه و تنظیـم شـده باشـد. شـعارهای فریبنـده و هوایی 

تبلیغاتـی دردی را دوا منـی کننـد بلکـه باعـث افزایـش 

توقعـات بیجـا و در نهایت رسخوردگی مـردم و مخاطبین 

خواهـد گردیـد.  اتنظارمـی رود تیم های پیشـتاز، دارای 

تیـم خـاص و سیاسـت گـذاران اقتصـادی دربخش های 

مختلـف اقفصـدی داشـته باشـد که براسـاس دانـش روز 

اقتصـادی و سـاختارجامعه افغانـی جوابگـوی مشـکات 

عـدم  و  فرصـت هـای شـغلی  نبـود  بیـکاری،  روزافـزون 

تضمیـن رسمایـه گـذاری هـا دربخـش هـای خصوصی و 

دیگـر مـوارد اقتصادی باشـد.

مشـارکت در انتخابـات عملـی می شـود. وقتـی مـردم 

انتخابـات  در  مشـارکت  راسـتای  در  خـود  حـق  از 

راه  و  می شـوند  متـرر  خودشـان  نکننـد،  اسـتفاده 

دیگـر بـرای تغییـر باقـی منی مانـد جـز خشـونت ورزی 

بـرای تغییـر. هـرگاه همـه مـردم بـه خشـونت متوسـل 

شـوند فرقشـان بـا طالبـان و داعـش در چـه خواهنـد 

انتخابـات  تحریـم  بـه  مـردم  تشـویق  بنابرایـن  بـود؟ 

طالبانـی  افـکار  از  حامیـت  نخواسـته  یـا  و  خواسـته 

خواهـد  ویرانگـر  پیامدهـای  درازمـدت  در  کـه  اسـت 

داشـت. در کشـورهای دموکراتیـک هـرگاه کاندیـدای 

موردنظـر بـه قـدرت هـم نرسـند، بـه هرانـدازه کـه در 

انتخابـات آرای مـردم را کسـب کـرده باشـد بـه هـامن 

میـزان طـی سـال های بعـدی می توانـد در انتقـاد از 

حکومـت موثریت داشـته باشـد. مشـارکت همگانی در 

انتخابـات دو پیامـد مهـم دارد کـه هامنـا شـکل گیری 

یـک حکومـت مـرشوع و یـک اپوزیسـیون بسـیار قـوی 

بـرای یـک دوره معیـن اسـت.

 جان محمد عسکری

  محمد سالم ناجی

آرای شهروندان 
مهم ترین ابزار کنترل نخبگان سیاسی در نظام دموکراتیک

معیار های کاندید برتر وانتخاب بهتر،
 درانتخابات ریاست جمهوری  

سال چهاردهم  شماره  3840  چهارشنبه   3 میزان  1398 25 سپتمبر 2019
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کتـاب  یـک  روخوانـی  بـرای  بازیگـر رسشـناس سـینام 

صوتـی بـا عنـوان »تـار شـارلوت« اعـام آمادگـی کـرد.

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، مریـل اسـریپ وارد دنیای 

ادبیـات کـودکان می شـود. بازیگـر رسشـناس سـینام و 

برنـده جایـزه اسـکار وارد پـروژه ضبـط یک کتـاب صوتی 

از کتـاب کاسـیک »تـار شـارلوت« نوشـته ای.بـی وایت 

شـد. ایـن کتاب که توسـط پنگوئـن رندوم هـاوس آماده 

ایـن  از  کـه  اسـت  شـنیداری  کتـاب  اولیـن  می شـود، 

کتـاب کـه سـال ۱۹۵۳ برنـده جایزه نیوبری شـد، تولید 

می شـود. البتـه خـود نویسـنده نیـز ۵۰ سـال پیش یک 

نسـخه صوتـی از ایـن کتـاب را بـا صـدای خـود تهیـه 

بود. کـرده 

مریـل اسـریپ با یـک گروه کامل بازیگـران که در نقش 

شـخصیت های مختلـف صحبـت می کننـد، ایـن کتـاب 

داسـتان  راوی  اسـریپ  می کنـد.  آمـاده  را  شـنیداری 

اسـت و نقـش شـخصیت ها را نیـز چهره هـای دیگـر اجرا 

کربـی  شـارلوت،  نقـش  در  الووی  جانوئـری  می کننـد. 

هیبـورن در نقـش ویلبـور و مک لئـود انـدروز در نقـش 

متپلتـون صداپیشـگی می کننـد.

»تـار شـارلوت« کـه اولیـن بـار سـال ۱۹۵۲ منترش شـد، 

دربـاره خوکـی بـه نـام ویلبـور اسـت کـه بـا عنکبوتـی به 

نام شـارلوت دوسـت اسـت.

ایـن اقـدام بـا همـکاری کتابخانـه صوتـی آمریـکا انجـام 

می شـود کـه پیشـر کتاب هـای محبوبـی چـون »آوای 

را  آز«  شـهر  »جادوگـر  دانیلـز،  توسـط جـف  را  وحـش« 

توسـط بـروک شـیلدز و پـل راد و »داسـتان های پریـان 

آبراهـام  مـوری  توسـط  را  آندرسـن«  کریسـتین  هانـس 

تهیـه کـرده بـود.

بـرای  اکتـر   ۲۹ از  شـارولت«  »تـار  شـنیداری  نسـخه 

بـود. خواهـد  منـدان  عاقـه  دسـرس  در  دانلـود 

اولیـن  »بتمـن«  سـینامیی  فلـم   در  پتینسـون  رابـرت 

اسـت. کـرده  پیـدا  را  خـود  همبـازی 

بـه نقـل از ورایتـی، بـا اعـام منابـع آگاه جونـا هیـل در 

مراحـل پایانـی بـرای پیوسـن به فلـم  جدیـد »بتمن« به 

کارگردانـی مـت ریـوز اسـت. همچنیـن اعـام شـده کـه 

جفـری رایـت هـم در حال مذاکـره برای پیوسـن به این 

فلـم  اسـت کـه نقش رئیـس پلیس گـوردون خواهـد بود.

از مدت هـا  ایـن منابـع تهیـه کننـدگان فلـم   بـه گفتـه 

امـا  می خواسـتند،  پـروژه  ایـن  بـرای  را  هیـل  پیـش 

رسـمی  اعـام  زمـان  تـا  بازیگـری  بخـش  تصمیـامت 

بازیگـر نقـش بتمـن کامـا پنهـان شـده بـود. البتـه این 

مذاکـرات هنـوز بـه نتیجه کامل نرسـیده و ممکن اسـت 

در نهایـت شـخص دیگـری بـه ایـن پـروژه اضافـه شـود، 

امـا اعـام شـده هـر دو طـرف بـه ایـن توافـق مشـتاق 

هسـتند؛ نقشـی کـه بـرای هیـل در نظـر گرفتـه شـده 

هنـوز در حالـی بررسـی اسـت، ولـی گفته شـده او نقش 

یـک تبهـکار و ضـد بتمـن را ایفـا خواهـد کـرد.

پیـش بینـی می شـود که مراحـل پیش سـاخت محصول 

مشـرک برادران وارنر از تابسـتان آغاز شـده شده است. 

هنـوز تاریـخ دقیـق آغـاز فلم بـرداری بتمن اعام نشـده، 

امـا منابـع نزدیـک به ایـن فلم  اعـام کرده اند کـه اواخر 

۲۰۱۹ و یـا اوایـل ۲۰۲۰ فلم بـرداری آغاز خواهد شـد.

مـت ریـوز فلم سـاز دو فلـم  قبلی »سـیاره میمـون ها« در 

سـال ۲۰۱۷ کارگردانـی ایـن فلم  را بر عهـده گرفت و با 

خداحافظـی بـن افلـک از نقـش بتمن بعـد از فلم  »لیگ 

بتمـن  تـا  کـرد  پیـدا  فرصـت  کارگـردان  ایـن  عدالـت« 

خـودش را در ایـن فلـم  اسـتفاده کند.

تخیلـی  علمـی  سـینامیی  فلـم   در  اخیـرا  کـه  هیـل 

بـود،  اسـتون  امـا  همبـازی  نتفلیکـس  از  »مانیـاک« 

و  پیـش گرفتـه  را هـم  اخیـر کارگردانـی  در سـال های 

بـه عنـوان اولیـن تجربـه اش فلـم  »میانـه دهـه نـود« را 

سـاخت؛ او تجربه صدا پیشـگی در فلم  انیمیشـنی »لگو 

بتمـن« را نیـز دارد. فلـم  سـینامیی بتمـن در تاریـخ ۲۵ 

جـون ۲۰۲۱ )۴ رسطـان ۱۴۰۰( اکـران خواهـد شـد.

در  هالیـوود  رسشـناس  و  بازیگرمشـهور  کلونـی  جـورج 

گفتگویـی بـا سـی ان ان خواسـتار اقـدام هر چه بیشـر 

دولـت هـای ایاالت متحـده و اتحادیه اروپا علیه سـودان 

فسـاد  مثـل  مشـکاتی  بـه  را  موضـوع  ایـن  وی  شـد. 

اقتصـادی و پولشـویی مرتبـط دانسـت.

در  هالیـوود  رسشـناس  و  بازیگرمشـهور  کلونـی  جـورج 

گفتگویـی بـا سـی ان ان خواسـتار اقـدام هر چه بیشـر 

دولـت هـای ایاالت متحـده و اتحادیه اروپا علیه سـودان 

فسـاد  مثـل  مشـکاتی  بـه  را  موضـوع  ایـن  وی  شـد. 

اقتصـادی و پولشـویی مرتبـط دانسـت.

مـدت ها اسـت کـه جـرج کلونی بـه موضوعـات مختلف 

سیاسـی و اجتامعی واکنش نشـان مـی دهد و از حدود 

سـه سـال پیـش نیز نسـبت بـه بـی ثباتی شـدید مالی و 

خشـونت در سـودان جنوبی واکنش نشـان داده اسـت. 

اخیـرا نیـز در مصاحبـه بـا سـی ان ان بـه ایـن موضـوع 

پرداخته اسـت.

ایـن فعـال و سـخنگوی سیاسـی بـه سـی ان ان گفـت: 

"هامنطـور کـه گرم شـدن کره زمیـن بیابان هـا را بزرگر 

مـی کند، خشـونت و فسـاد مالی نیز مـردم را از یکدیگر 

دور مـی کنـد و فقـر را بیـن میلیونهـا نفـر اشـاعه مـی 

دهـد. " کلونـی اظهـار امیـدواری کـرد که دولـت ترامپ 

تحریـم هایـی را علیـه سـودان جنوبـی در نظـر بگیـرد. 

وی گفـت: "جمعیـت سـودان جنوبـی در طـول جنـگ 

داخلـی خـود هزینـه سـنگینی پرداخـت کـرده انـد. "

در جریـان ایـن درگیـری شـش سـاله تقریبـاً ۴۰۰ هـزار 

نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد و میلیـون هـا نفـر 

آواره شـدند. ایـن جنـگ سـال گذشـته بـه پایـان رسـد 

امـا اکنـون، عـدم اطمینـان نسـبت بـه روند صلـح وجود 

دارد. گزارشـهای جدیـد نشـان مـی دهـد اکنـون برخی 

دولتمردان سـودان جنوبی به واسـطه افـراد و رشکتهای 

مختلـف از رسارس جهان به اشـاعه ضعف قانون و فسـاد 

ایـن کشـور دامـن مـی زننـد. افـزون بـر ایـن هـا نگرانی 

هایـی دربـاره وضعیت محیط زیسـت در ایـن منطقه نیز 

وجـود دارد. درواقـع ایـن مشـکل بـا آلودگـی هایی مثل 

آلودگـی نفتـی همـراه اسـت و باعـث اعـراض نهادهای 

مختلـف زیسـت محیطی شـده اسـت.

کلونـی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چگونـه فعالیتهـای 

سیاسـی او بـر انتخـاب هـری او تأثیر دارد گفـت: "فکر 

منـی کنـم زمـان بـدی بـرای صحبـت دربـاره چگونگـی 

بدانیـم  نیسـت  بـد  باشـد.  داشـته  وجـود  پـوچ  جنـگ 

مـی  جوانـان  و  گیرنـد  مـی  تصمیـم  پیرمردهـا  چگونـه 

میرنـد. "
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نوشـن فلم نامـه ایـن مسـتند بـا آمیـا رامیرز همـکاری خواهـد کرد.

ایـن مسـتند در همـکاری بـا کمپانی MK۲ فرانسـه سـاخته خواهد شـد و 

در حـال حـارض در مراحـل ابتدایـی اسـت. طبـق برنامه ریـزی هـا این فلم  

مسـتند در سـه ماهـه اول سـال ۲۰۲۰ بـه مرحلـه سـاخت مـی رسـد. ایـن 

فلـم  ریشـه هـای رومانیایـی بـودن چارلـی چاپلیـن را مـی گویـد. البتـه او 

هیچـگاه ایـن موضـوع را کـه پـدر مـادر او هـر دو ریشـه رومانیایـی دارنـد، 

مخفـی نکـرده بود.

نورتـون کـه سـه نامـزدی اسـکار را در کارنامـه دارد این فلم  را بـا اقتباس از 

رمانـی از جاناتان لتم نوشـته اسـت.

آنتونیـو مونـدا مدیـر جشـنواره فلـم  رم از این فلم  بـه عنوان اثری نـوار که به 

سـنت های سـینامی کاسـیک وفادار اسـت یاد کـرد. وی از قـدرت نورتون 

در منایـش داسـتانی درونـی از شـور، فسـاد و نژادپرسـتی تجلیـل کـرد و 

ابـراز خوشـوقتی کـرد کـه فلـم ی بـا چنیـن کیفیتـی آغازگـر ایـن جشـنواره 

خواهـد بود.

نورتـون هـم بـا انتشـار بیانـه ای از این که همیشـه از سـینامی ایتالیا الهام 

گرفتـه یـاد کـرد و گفـت بـا ایـن حضـور یـک رویایـش بـه واقعیـت پیوسـته 

است.

»بروکلیـن بی مـادر« در دهـه ۱۹۵۰ در نیـوروک اتفـاق می افتـد و نورتـون 

در آن در نقـش کارآگاهـی کـه مبتا به سـندروم توره اسـت ظاهر شـده که 

می خواهـد معـامی قتـل اسـتادش فرانکـی مینا را حـل کند.

بـروس ویلیـس، گوگـو ام باتـا راو، بابـی کاناواله، چـری جونـز، مایکل کنت 

ویلیامـز، آلـک بالدویـن و ویلـم دفـو از بازیگـران این فلم  هسـتند.

نقـره ای  پرده هـای  روی  آمریـکا  در  نوامـر  یکـم  از  بی مـادر«  »بروکلیـن 

مـی رود.

برگـزار  تـا ۵ عقـرب(  اکتـر )۲۵ میـزان  تـا ۲۷  از ۱۷  فلـم  رم  جشـنواره 

می شـود.

کارمـن چاپلیـن نـوه چارلـی چاپلیـن، مسـتندی از زندگـی ایـن بازیگـر و 

می سـازد. مشـهور  کارگـردان 

بـه نقـل از ورایتـی، کارمن چاپلین کارگـردان، تهیه کننده و بازیگر سـینام 

کارگردانـی مسـتند سـینامیی »چارلـی چاپلیـن، یـک مـرد جهانـی«  را بـر 

عهـده گرفـت. ایـن مسـتند وجـوه  جدیـدی از زندگـی چارلـی چاپلیـن را 

روایـت خواهـد کرد. این اولین بار اسـت کـه یکی از افراد خانـواده چاپلین 

در سـاخت فلـم ی دربـاره او دخالت می کنـد. کارمن چاپلیـن همچنین در 

»بروکلیـن بـی مـادر« سـاخته ادوارد نورتون فلـم  افتتاحیه جشـنواره فلم  رم 

۲۰۱۹ خواهـد بود.

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، همـراه بـا منایـش فلـم  »بروکلین بی مـادر« به 

عنـوان فلـم  افتتاحیـه جشـنواره فلـم  رم، ادوارد نورتون به عنوان نویسـنده، 

کارگـردان، تهیـه کننـده و بازیگـر ایـن فلـم  در ایـن رویـداد حضـور خواهد 

داشـت و بـا حـارضان گفتگـو می کند.

این فلم  ۱۷ اکتر چهاردهمین جشنواره فلم  رم را آغاز می کند.

سال چهاردهم  شماره  3840  چهارشنبه   3 میزان  1398 25 سپتمبر 2019

فلم  جدید تارانتینو به چین می رود

فلم  ادوارد نورتون برای افتتاحیه جشنواره فلم  رم انتخاب شد

 

نوه »چارلی چاپلین« 
مستندپدربزرگشرامیسازد

رسانجـام تاریـخ منایـش »روزی روزگاری در هالیـوود« جدیدتریـن فلـم  

کوئنتیـن تارانتینـو در چیـن تعییـن شـد و ایـن فلـم  بـه زودی در ایـن 

رسزمیـن بـه منایـش درمی آیـد.

عنـوان  بـه  تارانتینـو  فلـم   جدیدتریـن  ریپورتـر،  هالیـوود  از  نقـل  بـه 

اولیـن فلـم  وی راهـی چیـن می شـود و احتـامال ایـن اکران رقـم فروش 

بین املللـی فلـم  را بـاال خواهـد بـرد.

فلـم ی کـه بـا بـازی لئونـاردو دی کاپریـو و بـرد پیـت سـاخته شـده ۲۵ 

اکتـر )۳ عقـرب( در چیـن بـه منایـش در می آیـد.

را در سـطح  تاکنـون فروشـی ۳۴۴.۶ میلیـون دالـری  فلـم  کـه  ایـن 

جهـان ثبـت کـرده شـاید با منایـش در چین به مـرز ۴۰۰ میلیـون دالر 

شـود. نزدیک 

در عیـن حـال کوریـای جنوبی کـه به عنـوان چهارمین بـازار بزرگ فلم  

شـناخته می شـود نیز از پنجشـنبه ۲۶ سـپتمر )۴ میزان( میزبان این 

فلـم  خواهد بود.

تنهـا فلـم  تارانتینـو کـه توانسـت بـه مـرز اکـران در چین برسـد وسـرن 

»جانگـوی از بنـد رهـا شـده« در سـال ۲۰۱۳ بـود کـه اجـازه منایـش 

گرفـت امـا دقایقی پیش از اکران در شـب افتتاحیه دسـتور داده شـده 

تـا جلـوی اکـران آن گرفتـه شـود. هیـچ توضیـح رسـمی نیـز بـرای ایـن 

تغییـر ناگهانـی داده نشـد. بعدهـا منابع نزدیـک به ماجـرا گفتند یکی 

از مقامـات حـزب کمونیسـت بـه خاطـر خشـونت موجـود در فلـم  ایـن 

دسـتور را داده اسـت. ایـن فلـم  بـا جـرح و تعدیل هـای بسـیار یـک ماه 

بعـد روی پـرده رفـت امـا تـا آن زمـان نسـخه های غیرقانونـی بـه صورت 

گسـرده در دسـرس همـه قـرار گرفته بود و نسـخه سانسـور نشـده آن 

بـه صـورت گسـرده دیـده شـد. بـه همیـن دلیـل نسـخه تعدیـل شـده 

مخاطبـی در سـینامها نیافـت و بـه رسعـت از اکـران برداشـته شـد.

فلم  هـای  خشـونت  از  خـری  هالیـوود«  در  روزگاری  »روزی  فلـم   در 

نشـود.  روبـرو  تعدیـل  بـا  مـی رود  انتظـار  و  نیسـت  تارانتینـو  پیشـین 

البتـه ایـن فلـم  بـا توجه به ایـن که نوسـتالژی هالیـوود قدیـم را تصویر 

نباشـد. ملمـوس  بـرای چینی هـا  اسـت  ممکـن  می کنـد، 

کـه  ملـی چیـن  روز  تعطیـات  از  پـس  هالیـوود«  در  روزگاری  »روزی 

تاسـیس  سـال  هفتادمیـن  امسـال  و  می شـود  رشوع  اکتـر  یکـم  از 

جمهـوری خلـق چیـن را گرامـی می دارد، راهی سـینامها خواهد شـد. 

دیگـر  فلم  هـای مهـم سـال هـم پـس از ایـن تعطیـات سیاسـی راهـی 

سـینامها می شـوند. »جمینـی مـن« آنـگ لـی بـا بـازی ویـل اسـمیت 

هـم پـس از ایـن تعطیـات و روز ۱۸ اکتـر بـه عنـوان یـک فلـم  مهـم 

هالیـوودی دیگـر اکـران می شـود.

دی کاپریـو در چیـن طرفـداران زیـادی دارد و از او بـه عنـوان »ژیائـو 

لـی« یـا »لئـو کوچولـو« یـاد می شـود. پـس از موفقیـت دی کاپریـو در 

اسـکار ۲۰۱۶ فلـم  »از گـور بازگشـته« او فروشـی ۵۸.۷ میلیون دالری 

را در چیـن ثبـت کـرد.

 

ثور
اتفاقاتی پیش می آید كه تو را وسوســه می كند تا دســت به كارهای غلط و 
اشتباه بزنی. كامال باید مراقب باشی و در همه حال دوراندیشی خود را حفظ 

كنی. باید مراقب باشی، بازیچه این و آن نشوی.

جوزا
پس از یك دوره ناراحتی و تنهایی، اكنون وارد مرحله تازه ای از زندگی شده ای 
و با شخصی آشنا می شوی كه بعضی از رویاهای شیرین تو را به واقعیت نزدیك 

می كند و تو را شاد و خرم می كند.

سرطان
راه های زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی پیش پای تو گذاشته شده. باید 
از بین همــه این راه ها. بهترین آن را انتخاب كرد. همیشــه در ابتدای كار، 
آخر آن را در نظر داشــته باش. قدر این سالمتی و تندرستی را باید دانست 

و شكرگزار آن بود.

اسد
شــهرت و ثروت خوب اســت به شرطی كه تو را بنده خود نكند. در غیر این 
صورت بالیی خانمان ســوز خواهد بود كه تو را به سرزمین ناشناخته پرتاب 

می كند. در همه حال فروتنی را تجربه كن.

سنبله
نباید انتظار داشــته باشــی در وضعیت اقتصادیت تغییری ایجاد شود. آینده 
دستاورد تالش و همت توســت بنابراین كسی كه به خود زحمت نمی دهد و 
امروز كاری نمی كند، نمی تواند توقع روزهای بهتری را داشــته باشــد. در این 

اوضاع درهم برهم، تصمیم گیری دشوار خواهد بود.

حمل
به زودی گره ای از كارهای تو باز می شود و موقعیت مالی خوبی پیدا خواهی 
كرد. اگر در كنار كار و تالش، دعا و نیایش با قلبی پاك صورت گیرد، حتما 

به نتیجه مطلوب خواهی رسید.

میزان
 با وجود مشــكالت و موانعی كه در وضعیت اقتصادیت ایجاد شده، تو باید 
همچنان بكوشی تا پیشرفت كنی. در این صورت است كه نتیجه می گیری 

و به خواسته هایت می رسی.

عقرب
 فعال از اماكن شــلوغ پرهیز كن. در شلوغی افكارت به هم خواهد ریخت 
و این روزهایی اســت كه نیاز به فكر كردن داری و از دست خواهد رفت. 

فكر كن.

قوس
اگر خطایی در حق تو كرده اند، آن را ببخش و فراموش كن. گذشت در حق 
دیگران به تو ســینه ای فراخ و قلبی بزرگ می دهد كه می توان خوبی های 

زیادی را در آن ذخیره كرد و از آنها برخوردار شد. 

جدی
بهتره در كارهای تجاری به سود بیندیشی و از خیال پردازی دست برداری 
مطمئنــا نتیجه بهتری خواهی گرفت چون منطقی بررســی كردی. یك 
طرح تازه بهت پیشــنهاد می شه كه اگر درســت ازش استفاده كنی، به 

نفع تو خواهد بود.

دلو
این روزها با واقعیت فاصله گرفتی. الزم است دوباره پاهای خود را بر روی 
زمین واقعی بگذاری. خیلی خوب است كه آدم آرزوهایی داشته باشد اما 
باید مراقب باشی كه این آرزوها و خواسته ها به صالحت باشد و به صورت 

رویا و خواب و خیال نباشد.

حوت
از نظر اقتصادی وضعیت تو بد نیســت. با ایــن حال چاله هایی وجود دارد 
كه باید آنها را پر كرد تا زندگی بتواند روند ســالم و مشخص داشته باشد. 

راه اندازی در پیش است و باید خود را برای آن آماده كرد.

ظ آ ث ه و ی ت ح س ا ق آ

ر ه ل ا ل پ ب ا ل ه چ ژ

ی د ث گ ت س ق و ی گ ا ف

ف ن ت م گ ی م ح و ع ق ض

ر ب ض ا ف س و ن پ ی ب م

ژ ی ه ش ب ر ه ن ر ص ر ا

ب ز گ ت خ و د ص ث پ ط ن

ی ذ گ ی ش ن ر ق ط ل ع ت

ا خ د م ا ت غ ک ی ف ا ن

غ ی ش م ی ج ژ ل آ ق ط ا

گ و ه ر ش ب ذ ا ک ح ف ی

ن و ق د م آ ث و ی ژ ه ص

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

وجود داشته باشد.
  9 کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 28  کلمه: عالی 

ا
م

بر
ض

ی ت

کالن ـ کیلــه ـ کینه ـ 
ـ  کمان  ـ  یــک  ـ  نیک 
کامــهـ  کامـ  کمــالـ  
مکه ـ کامن ـ نمک ـ کم 
ـ  کلمه  ـ  کامل ـ کالم  ـ 

ملک ـ مالک.

آکروباتـ  افسونـ  بخشایشـ  پندنامهـ  تبسمـ  ثنویتـ  جایگیرـ  چگونه 
ـ حبســگاه ـ خدمات ـ دقیق ـ ذلیل ـ روحیه ـ زیبنده ـ ژرف ـ ساقی ـ 
شــامگاهـ  صیانتـ  ضمانتـ  طلعتـ  ظریــفـ  عاطفهـ  غایبـ  فقیرـ  

قچاقبر ـ کاذب ـ گوهر ـ الله ـ موال ـ نوقدم ـ ویژه ـ هویت ـ یشمی.
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ادامته از ص 1- بته گتزارش خربگتزاری رویترز در 

دفتر  ستپتمرب(   ۲۴( میتزان  دوم  سه شتنبه  روز 

ایتن  انجتام  از  پتس  فرانسته،  جمهتوری  ریاستت 

دیتدار بته تاکید مکترون بر تغییتر رویکرد ایتران در 

منطقته اشتاره کترده استت.

دفر ریاستت جمهوری فرانسته با انتشتار بیانیه ای 

کته پتس از دیتدار مکترون و روحانتی منترش شتده 

استت بته نقل از مکرون گفته استت کته راه منتهی 

باریک تتر می شتود  منطقته  در  تنتش  کاهتش  بته 

تتا در  فترا رستیده استت  آن  ایتران زمتان  بترای  و 

ستوال کته آیا بته دلیل تصمیمتی که بترای تعلیق پارملتان گرفته 

عذرخواهتی می کنتد یتا نته، گفت که به نظتر او رای دیتوان عالی 

تصمیمی درستت نبوده استت.

دیتوان عالتی بریتانیا - عالی ترین مرجع استتیناف در این کشتور 

- پتس از رستیدگی بته شتکایت مخالفتان تصمیم نخستت وزیر به 

تعلیتق پارملتان، رای داده استت کته ایتن تصمیتم ختاف قانتون 

بوده استت.

ایتن  بتا  کته  استت  گفتته  دیوان عالتی  رئیتس  هیتل،  مارجتوری 

رای، رئیستان مجلتس عتوام و مجلتس اعیتان )لردهتا( می تواننتد 

اقدامتات الزم بترای فراخوانتی پارملتان را فورا به جریتان اندازند.

پارملتان،  تعلیتق  دانستن  غیرقانونتی  در  دیوان عالتی  رای  بتا 

و  بازگردنتد  تعطیلتی  از  پارملتان  مناینتدگان  متی رود  انتظتار 

پارملتان کار ختود را از رس بگیتردو مذاکتره در متورد نحتوه ختروج 

بریتانیتا از اتحادیته اروپتا - برگزیتت - را آغتاز کند. بته این ترتیب، 

نخستت وزیتر بتا دشتواری بیشتری بترای ختروج بتدون توافتق 

می شتد. مواجته 

رای  بته  واکنتش  در  بریتانیتا،  وزیتر  نخستت  جانستون،  بوریتس 

دیتوان عالتی مبنتی بتر غیتر قانونی بتودن تعلیتق پارملتان، گفته 

استت که بته این رای و روند قضایی طی شتده احترام می گذارد.

آقتای جانستون کته بته نیویورک ستفر کرده بته خربنتگاران گفت: 

"فکتر منی کنم تصمیم درستتی باشتد امتا ما با آن پیتش می رویم 

و پارملان دوباره تشتکیل می شتود."

نخستت وزیتر بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا در موعد تعیین شتده 

)۳۱ اکتترب( را مستئله اصلتی دولتت خوانتد. او در پاستخ بته ایتن 

بتود، گفتت: »انستان ها رنتج می کشتند. انستان ها می میرند. ما 

در آغتاز یتک انقتراض بزرگیتم و همته آنچه که شتا در متورد آن 

می توانیتد حترف بزنیتد، پول استت و افستانه ی رشتد اقتصادی 

ابتدی. چطتور جترأت می کنید؟« 

در شتبکه های اجتاعتی ایتن تصویتر توجته زیتادی را بته ختود 

جلتب کترده، نتگاه گرتتا تونتربگ فعال محیط زیستت ستویدنی 

بته دونالتد ترامتپ در حاشتیه نشستت اقلیمتی نیویتورک. گفته 

می شتود کته محافظتان رشایطتی بته وجتود آوردنتد کته رئیتس 

جمهتور آمریتکا بتدون برختورد بتا دختر ستویدنی بگذرد

در شتبکه های اجتاعتی ایتن تصویتر توجته زیتادی را بته ختود 

جلتب کترده، نتگاه گرتتا تونتربگ فعال محیط زیستت ستویدنی 

تتن بته تشتکیل یک دولتت ائتافی می دادنتد یا بایتد انتخابات 

پارملانتی بترای ستومین بتار برگتزار می شتد.

خربگتزاری فرانسته روز سه شتنبه دوم میتزان )۲۴ ستپتمرب( بتا 

انتشتار گزارشتی از اورشتلیم )بیت املقتدس( خترب از مذاکره بر 

رس امتکان رستیدن بته توافتق بیتن بنتی گانتتس رهترب لیستت 

"لیکتود"  حتزب  رهترب  نتانیاهتو،  بنیامیتن  و  ستفید"  و  "آبتی 

داده استت. گفتته می شتود کته رهتربان لیکتود و لیستت "آبتی 

و ستفید" غتروب دوشتنبه در دیتدار بتا روویتن ریولیتن، رئیتس 

جرمتی  جملته  از  بریتانیتا  ارشتد  سیاستتمداران  از  تعتدادی 

دولتت،  مخالتف  اصلتی  حتزب  کارگتر،  حتزب  رهترب  کوربیتن، 

شتده اند. جانستون  آقتای  استتعفای  خواهتان 

دیتوان عالتی استپانیا بته انتقتال جنتازه دیکتاتور 

ستابق ایتن کشتور از مدفتن فعلتی آن رای داده 

است.

دیتوان عالتی در رای ختود کته کته روزسه شتنبه 

شتکایت  شتد،  صتادر  ستپتمرب(   ٢٤( میتزان   ٢

خانتواده فرانکتو علیته تصمیتم دولتت بته انتقتال 

جنتازه دیکتاتتور ستابق استپانیا از محتل موستوم 

بته "دره شتهدا" را وارد ندانستته و گفتته استت که 

محتل  بته  آن  انتقتال  می توانتد خواستتار  دولتت 

دیگری شتود. دره شتهدا مجتمتع یادبود عظیمی 

در نزدیکتی مادریتد، پایتختت اسپانیاستت که به 

دستتور جترال فرانکتو ستاخته شتد و جمعتی از 

شتخصیت های بتارز دوران دیکتاتتوری او در آن 

شتده اند. دفتن 

کته  استت  گفتته  استپانیا  سوسیالیستت  دولتت 

محتل  ایتن  در  ستابق  دیکتاتتور  جنتازه  وجتود 

بته  را  امتروز  فاشیستت های  مغناطیتس"  "ماننتد 

می کنتد. جتذب  ختود 

در تورمننتت تنیتس جتام لیور، تیم اروپتا با نتیجه 

۱۳ بر ۱۱ تیم جهان را شکستت داد

ایتن تنهتا تورمننتتی استت کته، رافائتل نتادال و 

راجتر فتدرر، و بازیکتن برتتر تاریتخ تنیتس متردان 

بتازی  نته روبتروی هتم کته در کنتار هتم  جهتان 

کردنتد. جتام لیتور، تورمننتت بین املللتی متردان 

استت بتا حضتور تنهتا دو تیتم؛ تیتم اروپتا و تیتم 

جهتان بته ایتن ترتیتب کته شتش تنیس بتاز برتتر 

اروپتا در مقابتل شتش تنیس بتاز برتر جهتان قرار 

دوازده  روزه  سته  تورمننتت  ایتن  در  می گیرنتد. 

می شتود. برگتزار  مستابقه 

اوپتن  از  بعتد  هفتته  دو  معمتوال  تورمننتت  ایتن 

آمریتکا برگتزار می شتود و محتل برگتزاری آن هتر 

ستال متفتاوت استت. محتل برگتزاری تورمننتت 

امستال شتهر ژنتو ستوئیس بتود. 

ایتن تورمننتت کته نامتش از راد لیتور، تنیس بتاز 

مشتهور استرالیایی، گرفته شتده استت، از ستال 

۲۰۱۷ بتا ابتتکار راجتر فتدرر آغتاز بته کار کترد. 

تیتم اروپتا تتا کنون در هر سته دوره ایتن تورمننت 

قهرمان شتده استت.

بتر  تورمننتت  ایتن  در  رشکتت  بترای  بازیکنتان 

بتا  لیورپتول در گفتگتو  یورگتن کلتوپ، رسمربتی 

فورفورتتو می گویتد متایل دارد بعتد از خداحافظی 

بتا لیورپتول، استتیون جترارد بته جتای او ستکان 

هدایتت ایتن تیتم را بته عهتده بگیترد.

یورگتن کلتوپ، رسمربتی آملانتی و موفتق لیورپول 

می گویتد مایتل استت وقتتی در نهایتت از لیورپول 

ستابق  کاپیتتان  جترارد  استتیون  می شتود  جتدا 

و استطوره ایتن تیتم بته جتای او ستکان هدایتت 

کلتوپ  بگیترد.  دستت  بته  را  مرسی ستایدی ها 

می گویتد بترای آمتاده شتدن هتر چته بهتر جترارد 

استکاتلندی  تیتم  رسمربتی  حتارض  حتال  در  کته 

ستاخته  دستتش  از  کمکتی  هتر  استت،  رنجترز 

باشتد انجتام خواهتد داد. قترارداد فعلتی کلتوپ 

بتا لیورپتول تتا ستال ٢0٢٢ مهلتت دارد. اخیترا 

متدیتد  بته  لیورپتول  متایتل  دربتاره  صحبتهایتی 

قتراردادش با کلوپ مطرح شتده بتود ولی رسمربی 

آملانتی از ورود بته مذاکترات بتا باشتگاه در ایتن 

متورد خودداری کترده و گفته بتود ترجیح می دهد 

مترکتز ختود را بته صتورت کامتل بتر زمتان حتال و 

کستب موفقیت بترای تیمش معطتوف کند.کلوپ 

زمانتی  می گویتد  فورفورتتو  بتا  مصاحبته  در  حتاال 

کته لیورپتول را یتا بته میتل ختود یا بته ناچتار ترک 

راستتای تنش زدایتی یتاری رستاند.

گزارش هتای منتترش شتده از ستوی خربگزاری هتا 

حکایتت از یتک گفت وگوی طوالنی بیتن روحانی و 

مکترون دارند. گفته می شتود که مذاکرات روستای 

جمهتوری ایران و فرانسته بیتش از ۹۰ دقیقه ادامه 

داشتته است.

ایتن گفت وگتو تنهتا ستاعاتی پتس از انتشتار بیانیه 

سته کشتور اروپایتی؛ بریتانیتا، آملتان و فرانسته در 

ارتبتاط با مستئولیت حملته به آرامکو صتورت گرفته 

است.

در حتال حارض، سته پرونده دیگتر در همین مورد 

در دیتوان عالی استپانیا در دستت بررستی استت 

امتا انتظتار متی رود در مورد پرونده هتای دیگر هم 

آرای مشتابهی صادر شود.

انتقتال جنتازه فرانکتو باعث بحث بیتن موافقان و 

مخالفتان دوره زمامداری او شتده بود.

فرانچستکو فرانکتو، افتر ارتتش استپانیا، پس از 

پیتروزی در جنگ داخلی استپانیا در دهه 1٩٣0 

اداره امتور ایتن کشتور را بتا عنوان "رئیس کشتور" 

در دستت گرفتت هرچنتد تاکیتد داشتت کته بته 

نظتام ستلطنتی استپانیا وفتادار استت و پتس از 

او، رهتربی کشتور بته وارث خانتواده ستلطنتی باز 

گشتت. خواهد 

او پتس از ٣٩ ستال حکومت دیکتاتوری در ستال 

ختوان  شتاهزاده  حالیکته  در  درگذشتت   1٩٧٥

کارلتوس را بته عنتوان رئیتس آتتی کشتور معرفتی 

کترده و انتظتار داشتت کته او نظام دیکتاتتوری را 

دهد. ادامته 

استاس رتبه بنتدی جهانی خود دستتمزد دریافت 

کتدام  هتر  هتم  برنتده  تیتم  اعضتای  و  می کننتد 

۲۵۰ هتزار دالتر جایتزه می گیرند. امتا نتیجه این 

تورمننتت بتر رتبه بندی جهانتی بازیکنتان تاثیری 

منی گتذارد. 

تیتم اروپتا:  رافائتل نادال )استپانیا(، راجتر فدرر ) 

ستوئیس(، دومینیتک تیم )اتریش(، ساشتا زورف 

)یونتان(،  سیتستی پاس  استتفانونس  )آملتان(، 

فابیتو فونینتی )ایتالیتا( - کاپیتتان: بیتورن بتورگ 

تیتم جهان: جان ایزنتر )آمریکا(، میلتوش رائونیچ 

)کانتادا(، نیک کیریوس )استرالیا(، تیلتور فریتز 

جتک  )کانتادا(،  شتاپووالوف  دنیتس  )آمریتکا(، 

ستاک )آمریتکا( کاپیتتان: جتان مک انترو 

بته  را  تیتم  هدایتت  دارد ستکان  می کنتد متایتل 

دستت استتیون جترارد استطوره قرمزهتا بستپارد.

کلتوپ در این بتاره گفت:" کنی داگلیش و استتیو 

جترارد هتر دو از روز اول حایتت من را داشتته اند. 

اگتر لیورپتول من را همین فردا اختراج کند ممکن 

استت داگلیتش گزینته اول شتان بترای جانشتینی 

متن باشتد ولتی بته احتتال زیتاد آنهتا جترارد را از 

گاستکو فراخوانتی می کننتد و رسمربی گتری را به 

او می دهنتد". رسمربتی لیورپتول در ادامته گفت:" 

اگتر از متن بپرستید کته چه کستی باید بعتد از من 

جترارد  استتیون  جوابتم  شتود  لیورپتول  رسمربتی 

استت. متن هتر جتا بتوانتم بته او کمتک می کنتم. 

می گیترد  را  شتا  شتغل  و  می آیتد  کستی  وقتتی 

موضوع این نیستت کته آنها آدمهای بتدی بوده اند 

که شتغل شتا را گرفته انتد، واقعیت این استت که 

شتا بته انتدازه کافتی ختوب نبوده اید".

امانوئل مکرون از ایران خواست در مسیر تنش زدایی گام بردارد

دیوان عالی اسپانیا به انتقال جنازه دیکتاتور سابق از بنای یادبود رای داد

گرتا تونبرگ خطاب به سیاستمداران: ما شما را زیر نظر می گیریم

امکان ائتالف بزرگ در اسرائیل بین نتانیاهو و بنی گانتس

ورزش

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

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

بتازی یتک بتر یتک متتام شتود. تیتم بیلستا بتا گلتی 

جنجالتی جلتو افتاده بتود زمانی که بازیکنان استتون 

ویتا دستت از بازی کشتیدند چون انتظار داشتتند با 

مصتدوم شتدن جاناتتان کودجیا بتازی متوقف شتود.

استپانیا  فوتبتال  کارشتناس  وستت،  انتدی  دیتدگاه 

دربتاره مستی رستیدن بته ایتن نتیجه که لیونل مستی 

بهریتن بازیکتن فوتبال جهان استت فقط بته دو چیز 

نیتاز دارد: یتک جفتت چشتم و استتفاده از آن ها برای 

فوتبال. دیتدن 

نتگاه کنیتد خیلتی آستان  را  بتازی مستی  اگتر شتا 

متوجته می شتوید کته او از هرکتس دیگتری یتک رس و 

گتردن باالتتر استت و مهارت های تکنیکتی اش هم که 

نیتاز بته توضیح نتدارد.

بتازی مستی را دنبتال کنیتد، هتم گل می بینیتد، هتم 

دریبل هتای فوق العتاده. پاس هتای متاورای طبیعتی 

کته خطتوط دفاعتی را نابتود می کنتد. رضبتات تتک 

رضب بتدون اشتتباه و دیتد ۳۶۰ درجته ای. مهتارت 

حیرت انگیتز بترای فترار از یارگیتری. شتا این هتا را 

فاصلته  بتا  بتا خودتتان می گویتد مستی  و  می بینیتد 

بهریتن استت.

چنیتن  بته  رستیدن  بترای  بته چشتانتان  اگتر شتا 

نتیجته ای اعتتاد نداریتد، رسی به آمتار و ارقام بزنید. 

احتتاال همیتن حتاال می دانیتد کته مستی در فصتل 

۱۹-۲۰۱۸ بیشتر از هتر بازیکنتی در اروپتا گل زده 

)۳۶ گل و باالتتر از کیتان امباپته بتا ۳۳ گل(.

ایتن  عملکترد  بته  نستبت  کامتل  آگاهتی  بترای  ولتی 

گرتا تونربگ، فعال زیستت محیطی ستویدنی در یک ستخرانی 

پراحستاس در نشستت ستازمان ملتل در نیویتورک مناینتدگان 

کشتورهای حتارض را بته کوتاهتی در حفاظتت از اقلیتم متهتم 

کترد. صدراعظتم آملتان هم گفت کته پیام "بیداربتاش" جوانان 

را شتنیده است.

و  سیاستتمداران  بته  خطتاب  می گفتت،  ستخن  نشستته 

فعتال  تونتربگ،  گرتتا  جهتان؛  رسارس  کشتورهای  مناینتدگان 

زیستت محیطتی اهتل ستویدن، حتارضان در نشستت اقلیمتی 

نیویتورک را بته شکستتی آشتکار در زمینته حفاظتت از اقلیتم 

کترد.  متهتم 

فعتال ستویدنی در حالتی کته احساستات در چهتره اش آشتکار 

رهتربان حتزب لیکتود و "آبتی و ستفید" بتر رس تشتکیل دولتت 

می کننتد.  مذاکتره  یکدیگتر  بتا  ارسائیتل  در  بتزرگ  ائتتاف 

پیتش از آن، رئیتس جمهتور ارسائیتل گزینته تجدیتد انتخابتات 

پارملانتی را رد کترده بتود. یتک هفتته از انتخابتات پارملانی در 

ارسائیتل می گتذرد؛ انتخاباتتی کته بترای دومیتن بتار در ستال 

از احتزاب حتارض در پارملتان  جتاری برگتزار شتد. هیتچ یتک 

ارسائیتل موفتق بته کستب اکرثیتت مطلتق در ایتن انتخابتات 

نشتدند. از ایتن رو، دو گزینته وجتود داشتت؛ یتا بایتد احتزاب 

پس از گواردیوال، کلوپ نیز جانشینش را مشخص کرد

بته دونالتد ترامتپ در حاشتیه نشستت اقلیمتی نیویتورک. گفته 

می شتود کته محافظتان رشایطتی بته وجتود آوردنتد کته رئیتس 

جمهتور آمریتکا بتدون برختورد بتا دختر ستویدنی بگذرد

او بتا خشتم خطتاب بته حتارضان گفت:»چگونته به ختود جرأت 

توخالی تتان  وعده هتای  بتا  مترا  کودکتی  و  رویاهتا  می دهیتد، 

بدزدیتد؟« گرتتا تونتربگ ادامته داد:»پیتام متن این استت که ما 

شتاها را زیتر نظتر می گیریم. اگر متا را قال بگذاریتد، هیچ گاه 

شتا را نخواهیم بخشتید.«

هنگامتی کته نوبتت بته آنتگا مترکل صتدر اعظتم آملان رستید، 

هتر چنتد نتام گرتتا تونتربگ را نتربد، امتا ستخرانی اش را با این 

جملته آغتاز کرد:»متا بیداربتاش جوانان را شتنیدیم.«

جمهتور ارسائیتل بتر رس امکان تشتکیل یتک دولتت ائتافی در 

ارسائیتل بته توافتق رستیده اند.

ریولیتن نته تنهتا بتا تجدیتد انتخابتات پارملانتی مخالفتت کرده 

بتود، بلکته خواستتار تشتکیل یتک دولتت قدرمتنتد و بتا ثبتات 

در ارسائیتل شتده بتود. بتا توجته بته تعتداد کرستی های "آبتی 

و ستفید" و "لیکتود" و نفتوذ آن هتا در بیتن احتزاب کوچک تتر 

ارسائیتل زمینته بترای تشتکیل دولت ائتتاف بتزرگ در ارسائیل 

می شتود. فراهتم 

لیونتل مستی بازیکن باشتگاه استپانیایی بارستلونا در 

مراستمی در میتان ایتالیتا بتا ربتودن گتوی ستبقت 

از کریستتیانو رونالتدو از تیتم ایتالیایتی یوونتتوس و 

ویرجیتل فتان دایک بازیکتن هلندی لیورپتول، جایزه 

بهریتن بازیکتن فیفتا را دریافتت کترده استت.

ایتن ششتمین بتار استت که مستی بته عنتوان بهرین 

بازیکتن جهتان رای متی آورد. او قبتا در ستال هتای 

۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ ایتن عنوان 

را کستب کترده بود.

ایتن بازیکتن ۳۲ ستاله اهتل آرجانتیتن بته بارستلونا 

کمتک کترد برنتده لیتگ برتر استپانیا شتود و بته نیمه 

نهایتی لیتگ قهرمانتان برستد.

متگان راپینتو مهاجتم تیتم ملتی فوتبتال زنتان آمریتکا 

جایتزه بهریتن بازیکتن زن را در ایتن مراستم دریافت 

کرد.

بهریتن  عنتوان  هتم  لیورپتول  مربتی  کلتوپ  یورگتن 

مربتی ستال متردان را پتس از فصلتی موفتق کته طتی 

آن تیمتش در لیتگ قهرمانان اول شتد به دستت آورد.

پیشتی  بتا  هتم  لیورپتول  دروازه بتان  بکتر،  آلیستون 

و  ستیتی  منچستر  بتان  دروازه  ادرستون  از  گرفتن 

متارک آندره تراشتتگن از بارستلونا، بهریتن دروازه بان 

ستال فیفتا شتناخته شتد.

مارستلو بیلستا مربتی تیتم لیتدز یونایتتد انگلیتس هم 

متاه  در  او  کترد.  دریافتت  را  منصفانته  بتازی  جایتزه 

آوریتل بته تیتم ختود دستتور داده بتود به استتون ویا 

اجتازه دهنتد یتک گل بته مثتر برستاند تتا در نهایتت 

دیوان عالی بریتانیا: 
تصمیم نخست وزیر در تعلیق پارلمان خالف قانون بوده است

جتزو  کنیتم:  نتگاه  هتم  را  آمتار  ستایر  بایتد  اعجوبته 

)پنجتم(،  اروپتا  در  گل  پاس دهنده هتای  برتریتن 

ایجتاد موقعیت )ستوم(، دریبل موفق )چهتارم(، پاس 

تیتر  بته  در یک ستوم دفاعتی حریتف )دوم( و شتوت 

دروازه )اول(. او یتک مهاجتم، بازیستاز و بتال درجته 

یتک استت.

متتام ایتن مهارت هتا فتردی فوق العتاده بته بارستلونا 

بته  نستبت  اختتاف  امتیتاز   ۱۱ بتا  تتا  کترد  کمتک 

شتود. استپانیا  فوتبتال  قهرمتان  مادریتد  اتلتیکتو 

گل   ۱۲ زدن  بتا  هتم  اروپتا  قهرمانتان  لیتگ  در  او 

درخشتید. و قبتل از ایتن کته ماجترای آنفیلتد )باخت 

بزنیتد،  او  رس  تتوی  را  نیمه نهایتی(  در  لیورپتول  بته 

بازیکنتی  هتر  از  بیتش  مستی  کته  باشتد  یادتتان 

برگشتت  دیتدار  در  لیورپتول(  بازیکنتان  جملته  )از 

کترد  ایجتاد  موقعیتت  قهرمانتان  لیتگ  نیمه نهایتی 

بته  را  او  بتتوان  ستخت  داشتت.  دروازه  بته  شتوت  و 

دلیتل ایتن کته هم تیمی هایتش دفتاع و گل زدن بلتد 

کترد. مامتت  نیستتند، 

اگتر هنتوز قانتع نشتده اید بهتر استت نظتر بازیکنتی 

کته فصتل قبل مقابتل او بازی کرده را بدانید: "مستی 

هنتوز بهریتن بازیکتن جهتان استت و بته نظترم او تتا 

زمانتی کته بتازی می کنتد ستزاوار)گرفن ایتن جایزه( 

است."

چته کستی این حرف هتا را گفته؟ ویرجیتل فان دایک. 

حتتی رقیتب مستتقیم مستی بترای گرفتن ایتن جتازه 

هتم معتقتد استت او باید برنده شتود.

پرافتخارترین مردان تنیس جهان 
در کنار هم برنده یک جام شدند

سال چهاردهم  شماره  3840  چهارشنبه   3 میزان  1398 25 سپتمبر 2019

راپینو و مسی به عنوان بازیکنان سال فیفا انتخاب شدند
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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)


