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 رسـانه های عربسـتان گـزارش کرده انـد کـه محافـظ شـخصی ملـک سـلامن، پادشـاه 

عربسـتان بـه رضب گلولـه کشـته شـده اسـت.

"درگیـری  یـک  در  تیرانـدازی  الفغـم در جریـان  گفتـه شـده کـه رستیـپ عبدالعزیـز 

شـخصی" کشـته شـده اسـت.آقای الفغم پیـش از ملک سـلامن، محافظ ملـک عبدالله 

پادشـاه پیشـین عربسـتان نیـز بـوده اسـت.  گـزارش شـده که ایـن حادثه در شـهر جده 

اتفـاق افتـاده اسـت.بر اسـاس گزارش هـا قومنـدان الفغـم بـه خانـه دوسـتش در جده و 

در چنـد کیلومـری قـر سـلطنتی رفته بود. پادشـاه عرسـتان در چند ماه تابسـتان در 

قـری در جـده زندگـی می کنـد....
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کشته شدن محافظ پادشاه عربستان در نزاع شخصی 

 انتخاب اقتصادی در نظام  
سیاسی افغانستان

33

 مردم ساالری واقعی، زیر چتر 
انتخابات

 بـه جـرأت می تـوان گفـت که افغانسـتان نسـبت 

بـه هـر عـر و زمـان دیگر، اکنـون شـاهد بهرین نوع 

نظام هـای سیاسـی اسـت کـه در تاریـخ ایـن کشـور 

کنـون  تـا  دور  گذشـته های  از  اسـت.  نشـده  تکـرار 

شـده  تجربـه  کشـور  در  سیاسـی  نظام هـای  انـواع 

اسـت از شـاهی مطلقـه گرفتـه تـا شـاهی مرشوطـه و 

امـارت... حتـی  اسـتبدادی  جمهوری هـای 

 در جوامـع جهـان سـوم بخصـوص کشـور عزیزمـان افغانسـتان، 

ضرورت هـای اقتصـادی و فرهنگـی می توانـد به عنوان دو عامـل نیرومند 

شـکل دهنده ی رفتـار بشـری مطـرح شـود. تحلیـل صحیح از مناسـبات 

بیـن علـم اقتصاد و سیاسـت به منزلـه ی عرصه های گفتمان روشـنفکری 

بـه عنـوان راه حلـی در توسـعه افغانسـتان بایـد مورد بررسـی قـرار گیرد. 

»جامعـه« بـه حیث یک سیسـتم اجتماعـی معلول روابـط اجتماعی 

بـر پایـه روابط اقتصادی اسـت. لـذا روابط اجتماعـی در ...

 در سینماهای آمریکا پوشیدن 
ماسک و لباس دلقک ممنوع شد
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به اراده مردم
 احترام بگذاریم 

2سرمقاله 

 بیش از 2200 شـکایت 
در کمیسیون شکایات انتخاباتی درج شده است

  

 مقام هـای محلـی والیـت غزنـی تاییـد کردنـد کـه در اثر یک 

والیـت، شـش  ایـن  در  "نیروهـای خارجـی"  هوایـی  حملـه 

غیرنظامـی کشـته شـده اند.

وحیداللـه کلیمـزی والـی غزنـی، روز یکشـنبه )7 میـزان( در 

یـک نشسـت خـری گفـت کـه  ایـن حملـه دیشـب [شـنبه 

ایـن والیـت  شـب] در مربوطـات ولسـوالی خواجـه عمـری 

صـورت گرفتـه اسـت. 

آقـای کلیمـزی بیـان داشـت کـه ایـن حملـه هوایـی توسـط 

"نیروهـای خارجـی" بـا هدف آماج قـرار دادن طالبـان انجام 

بود. شـده 

او افـزود کـه در نتیجـه عملیات هـای هوایـی از شـنبه شـب 

بدین سـو، 5 جنگجوی طالب در روسـتای حاجی ولسـوالی 

خواجـه عمـری و مـا عبدالحنـان، والـی نـام نهـاد طالبـان 

بـرای والیـت غزنـی در ولسـوالی خوگیانی این والیت کشـته 

شـده اند.

باشـندگان ولسـوالی خواجـه  از  در همیـن حـال، شـامری 

عمری با حمل اجسـاد کشـته شـده ها وارد مرکز شـهر غزنی 

شـده و در مقابـل سـاختامن والیـت تجمـع کردنـد.

ایـن تظاهـر کننـدگان خواسـتار متوقف شـدن ادامه کشـتار 

غیـر نظامیـان در جریـان درگیـری هـا و بررسـی همـه جانبه 

حملـه مرگبار شـنبه شـب شـدند.

والـی غزنـی نیـز به معرضـان تعهد سـپرده که ایـن موضوع- 

یـک  توسـط  غیرنظامیـان در حملـه هوایـی-  کشـته شـدن 

هیـات دولتـی بررسـی خواهـد شـد.

در همیـن حـال، وزارت دفـاع ملـی نیـز بـا نـرش خرنامـه ای 

گفته اسـت کـه در نتيجه رضبه هوايى هدفمند در ولسـواىل 

از  یکـی  عبدالحنـان،  مولـوى  غـزىن،  واليـت  خوگيـاىن 

فرماندهـان برجسـته تروريسـتان طالبـان و عضو كميسـيون 

نظامـى تروريسـتان طالبـان در غـزىن كشـته شـده اسـت.

سفارت امریکا به مردم افغانستان 
مبارک باد گفت

سـفارت ایـاالت متحـدۀ امریـکا در کابـل برگـزاری انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری را بـه مـردم افغانسـتان مبـارک  بـاد گفتـه 

است.

کـرده  تقاضـا  از متامـی جناح هـا  پیامـی،  در  ایـن سـفارت 

اسـت کـه تـا روشـن شـدن نتایـج انتخابـات آرامـش خـود را 

حفـظ کـرده و بـه تعهـدات خـود در برابـر اصـول و قوانیـن 

پابنـد مباننـد.  افغانسـتان 

وصـف  بـا  افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

میـزان )۲۸  تاریـخ ششـم  بـه  امنیتـی  نگرانی هـای شـدید 

شـد. برگـزار  سـپتامر( 

سـفارت ایـاالت متحـده بعـد از برگـزاری انتخابـات در یـک 

پیـام در توییـر نوشـته اسـت: "حـاال بایـد بـا حوصله منـدی 

منتظـر تثبیـت نتایج باشـیم، رونـد دموکراتیک همیـن امروز 

بـه پایـان منی رسـد."

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می گویـد کـه تاش هـا بـرای 

جمـع آوری ارقـام رای دهنـدگان انتخابات ریاسـت جمهوری 

ادامـه دارد و قـرار اسـت بـه زودی ایـن آمـار نهایی شـود.

محمـد ارشف غنـی، رییـس جمهـور کشـور در یـک پیامـی 

گفـت  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  برگـزاری  مناسـبت  بـه 

حفـظ  بـا  بایـد  افغانسـتان  انتخاباتـی  کمیسـیون های  کـه 

کننـد. "صیانـت"  مـردم  آرای  از  امانـت داری 

 شش غیرنظامی در حمله هوایی 
نیروهای خارجی در غزنی کشته شدند

 د ولسـمرش د مـي امنيـت سـاکار ډاکټـر حمداللـه 

محـب د ملګـرو ملتونـو پـه کلنـۍ عمومي ناسـته کې د 

ګـډون لپـاره امريـکا تـه روان شـو.

د مـي امنيـت شـورا ويانـد کبـر حقمـل د تلـې پـه 7 

مـه، پـژواک خـري اژانـس تـه وويـل چـې ډاکټـر محب 

د ملګـرو ملتونـو پـه ۷۴مـه عمومي ناسـته کـې د ګډون 

پـه موخـه نـن د امريکا د نيويارک ښـار پر لـور وخوځېد. 

هغـه زياتـه کـړه چـې حمداللـه محـب بـه سـبا د افغـان 

دولـت پـه اسـتازولۍ پـه دې ناسـته کـې وينـا وکـړي.

حقمـل وايـي، محـب بـه پـه دې وينا کـې د افغانسـتان 

پـر وروسـتيو حـاالت، ولسـمرشۍ ټاکنـو، سـولې او ګڼو 

نـورو موضوعاتـو رڼـا واچوي.

امنيـت  مـي  د  ده چـې  کـې  پـام  پـه  ترڅنـګ  د دې 

سـاکار د ملګـرو ملتونـو لـه رسمنـي انتونيـو ګوټريـز 

رسه هـم ليدنـه وکـړي.

د مـي امنيـت شـورا ويانـد زياتـه کـړه، پـه دې کتنـه 

کـې بـه له افغانسـتان رسه د ملګـرو ملتونو پـر همکاريو 

مترکـز ويش او دا چې افغانسـتان لـه دې همکاريو رسه 

پـر يـوه ښـه لـوري روان دی او بايـد دوام ومومـي.

حقمـل وويـل، ډاکـر محـب بـه ددې ترڅنګ د سـولې 

پـه اړه د افغـان دولـت او ولـس دريـځ هـم روښـانه کړي 

او لـه نړيوالـو بـه وغـواړي چې پـه دې لړ کـې د افغانانو 

پـر مالکيـت او د هغـوی پر مرشۍ پروسـې ماتړ وکړي.

لـړ کـې  پـه  بـه ددې سـفر  نومـوړی  وينـا،  پـه  د هغـه 

همدارنګـه يـو شـمېر ټولنـو او مرکزونـو کـې وينـاوې هم 

ولـري چـې ددې پروسـې ماتـړ وکـړي.

بغالن کې د مخابرايت شبکو 

بندښت له امله د ټاکنيز بهري په اړه 

معلومات نه شته
وايـي، د دې  ټاکنـو کمېسـيون مسـوولني  بغـان د  د 

واليـت پـه ولسـواليو کـې د مخابرايت شـبکو د بندښـت 

لـه املـه پـه دې سـيمو کـې د تررسه شـوي ټاکنيـز بهر 

پـه اړه معلومـات نـه لـري.

د دې واليـت د ټاکنـو کمېسـيون رييـس نوراللـه پيغام، 

نـن لـه امنيتـي مسـوولينو رسه پـه ګـډه خـري ناسـته 

کـې وويـل چې لـه ټاکنـو وړانـدې امنيتـي اندېښـنو ته 

پـه کتلـو پـه بغـان کـې ټاکنـې ښـې تـررسه شـوې او د 

خلکـو ګـډون هـم د قناعـت وړ و، خـو پـه ځينـو سـيمو 

کـې سـتونزې وې.

ده زياتـه کـړه: "د واليـت لـه مرکـز پلخمـري ښـار پرته د 

شـاوخوا سـيمو او ولسـواليو کـې لـه مرکزونو تـردې دمه 

معلومـات نـه لـري چې ووايي پـه کومه کچـه رايه کارول 

شـوې او کـوم مرکزونـه تړلې پاتـې وو، خو دومـره وياى 

شـم، هغـه لـږ شـمېر مرکزونـه چـې لـوړ امنيتـي تهديد 

النـدې وو، ممکـن پـه کـې ټاکنې نه وې شـوي." 

د بغـان امنيـه قومانـدان سـمونوال نيازمحمـد نيازمند 

وويـل، د ټاکنـو پـه ورځ له اټـکل زيات امنيتي ګواښـونه 

وو چـې د امنيتـي ځواکونـو پـه رسښـندنې رسه چـې يو 

پوليـس او شـپږ پاڅونـوال په کې ووژل شـول او ١٣ نور 

ټپيـان شـول، مخـه يې ونيول شـوه.

د هغـه پـه وينـا، د امنيتـي ګـواښ پـر وړانـدې يې د رس 

پـه قربانۍ مبارزه وکړه، خو د مخابرايت شـبکو بندښـت 

د ټاکنـو کمېسـيون کارونـه له خنـډ رسه مخامخ کړل.

دى زياتـوي، د مخابـرايت شـبکو مسـوولينو وررسه ژمنـه 

کـړې وه چـې د ټاکنـو پـه ورځ بـه فعاليت لـري، دا چې 

هغـوى دغـه ژمنـه پـوره نـه کـړه، نـو دفرونه بـه ور وتړي 

او هـم بـه قانوين پوښـتنې تـرې ويش.

پـه بغـان کـې لـه ټاکنـو دوه ورځـې وړانـدې تراوسـه 

)د تلـې 7مـه( ټولـو مخابـرايت شـبکو فعاليـت ځنډوىل 

چـې لـه امله يې له ولسـواليو رسه د ټاکنو کمېسـيون د 

کارکوونکـو او عامـو خلکـو اړيکـې پـرې دي.

 د ملګرو ملتونو غونډه کې د 

ګډون لپاره د ميل امنيت سالکار 

امريکا ته روان شو

خبرونه

 

 وزارت هـای دفـاع و امـور داخلـه می گوینـد، رونـد انتقـال مـواد انتخاباتـی 

بـه مراکـز والیـات، از سـوی نیـرو هـای امنیتـی آغـاز شـده و تـا سـه روز دیگر 

می شـود تکمیـل 

بـه دنبـال برگـزاری انتخابـات و شـامرش آرا در مراکـز رای دهـی، از شـام روز 

شـنبه بـه ایـن سـو، مرحلـۀ انتقـال مـواد انتخاباتـی از ایـن مراکـز بـه دفاتـر 

والیتـی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات آغـاز شـده اسـت. 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می گوید، تا حال به شـمول کابل ایـن روند در 

برخـی از والیت ها به پایان رسـیده اسـت.

همچنـان مـواد انتخاباتـی از ولسـوالی های ناامـن از طریـق هـوا و از سـوی 

نیروهـای امنیتـی انتقـال داده خواهنـد شـد.

عصمـت اللـه مـل معـاون کمیسـیون مسـتقل انتخابـات روز یـک شـنبه بـه 

رادیـو آزادی گفتـه کـه: "ممکـن رونـد انتقـال ایـن مـواد بـه مراکـز والیـات، 

سـه روز را در بـر بگیـرد. مـواد والیـت کابـل مکمـل رسـیده، مـواد انتخاباتـی 

یـک تعـداد والیـات دیگـر هـم رسـیده، از برخـی از والیت ها تـا ۲۰، ۳۰ و ۸۰ 

درصـد رسـیده، اوراق نتایـج »ریزلـت شـیت« هـم کـه از طریـق دسـتگاه های 

بایومیریـک بـه رسور می رسـید آن هـم در حـال پروسـس اسـت."

انتخابـات ریاسـت  بایـد  انتخابـات،  برنامـۀ کمیسـیون مسـتقل  بـر اسـاس 

می شـد. برگـزار  رای دهـی،  مرکـز   ۴۹۴۲ در  میـزان   ۶ در  جمهـوری 

بـر بنیـاد آخرین آمار کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در ۴۹۰۵ مرکز رای دهی 

ایـن روند برگزار شـد.

ایـن در حالـی اسـت که کمیسـیون مسـتقل انتخابـات  اعام کرده بـود که از 

۵۳۷۳ مرکـز در ۴۵۰۰ مرکـز انتخابـات برگزار شـده و...ادامه ص2

درصفحه2

 روند انتقال مواد انتخاباتی تا سه روز دیگر به پایان می  رسد
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انتخاباتـی   شـکایات  کمیسـیون 

می گویـد کـه تاکنـون 2275 مـورد 

شـکایت از روند برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 

در این کمیسیون درج شده است.

کمیسـیون شـکایات  معـاون  محمـد عظیمـی  دیـن 

انتخاباتـی، روز یکشـنبه 7 میـزان )یـک روز پـس از 

انتخابـات( اعـام کـرد کـه تاکنـون در رسارس کشـور 

2275 مـورد شـکایت ثبـت شـده اسـت.

نامـزدان  و  مـردم  بـه  کـه  افـزود  عظیمـی  آقـای 

در  را  درج شـده  کـه شـکایات  می دهیـم  اطمینـان 

زمـان مشـخص شـده و طبق قانـون و طرزالعمل های 

می کنیـم. فیصلـه  انتخاباتـی، 

طرزالعمل هـای  و  انتخابـات  قانـون  اسـاس  بـر 

حـق  شـهروندان  و  ناظـران  نامـزدان،  انتخاباتـی، 

انتخابـات،  برگـزاری  از  بعـد  سـاعت   48 تـا  دارنـد 

شـکایات  کمیسـیون  در  را  خـود  شـکایت های 

کننـد. درج  انتخاباتـی 

محمد قاسـم الیاسـی منشی و سـخنگوی کمیسیون 

شـکایات نیـز بـا اشـاره بـه مقـدار شـکایت ها، گفـت 

کـه کابـل بـا ۸۷۷ مورد شـکایت بیشـرین، هـرات با 

۴۰۲ مـورد در رده دوم و جوزجـان و تخـار در مراحـل 

بعـدی قـرار دارند.

آقـای الیاسـی افـزود کـه موضوعـات شـکایات جمـع 

بنـدی شـود میـزان شـکایات کاهـش خواهـد یافت.

سـخنگوی کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی همچنین 

درج  کـه  شـکایت هایی  بیشـرین  کـه  گفـت 

کمیسـیون شـده اسـت، در مورد نبود نام  در فهرست 

اسـت. رای دهنـدگان 

از  شـاری  انتخابـات،  برگـزاری  بـا  همزمـان 

اعـراض  بـه  مجـازی دسـت  فضـای  در  شـهروندان 

رای  فهرسـت  در  نام شـان  کـه  می گفتنـد  و  زدنـد 

نیسـت.  دهنـدگان 

افـزود  همچنیـن  شـکایات  کمیسـیون  سـخنگوی 

کـه قسـمت اعظـم ایـن شـکایات توسـط مناینـدگان 

کمیسـیون از مراکـز راهـی دهی ثبت و ارسـال شـده 

. ست ا

امـا نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

می گوینـد کـه در برخـی از مراکز رای دهـی، ناظری 

وجـود نداشـته و انتخابـات بـدون ناظـر کمیسـیون 

 وزارت دفـاع ملـی از کشـته شـدن 346 طالـب در 

خـر  کشـور  والیـت   18 در  نظامـی  علمیات هـای 

داده اسـت.

نـر  بـا  میـزان(  ملـی روز یک شـنبه)7  وزارت دفـاع 

اعامیـه ای گفتـه کـه نیـرو هـای دفاعـی و امنیتـی 

طـی 24 سـاعت گذشـته 22 عملیات مشـرک و 42 

حملـه هوایـی ضد طالبانی را در 18 والیت کشـور راه 

انـدازی کردنـد.

ایـن عملیات هـا 346 طالـب  در  اعامیـه  بنیـاد  بـر 

و  99 طالـب دیگـر زخمـی شـده اند. کشـته 

در اعامیـه آمـده کـه ایـن عملیات هـا در والیت هـای 

غزنـی، غـور، کابـل، کـر، بدخشـان، میـدان وردک، 

 ادامـه ازص1- از بقیـه مراکـز تـا حـال اطاعـی در 

دسـت ندارنـد. در همیـن حـال وزارت هـای دفاع و 

امـور داخلـه از تاش هـا بـرای انتقـال مصـؤن مواد 

والیتـی  دفاتـر  بـه  آرا  صندوق هـای  و  انتخاباتـی 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات خـر می دهنـد.

مسـعود اندرابـی رسپرسـت وزارت امـور داخلـه در 

یک کنفرانس خری به رسـانه ها گفـت: "نیروهای 

امنیتـی و دفاعی کشـور عماً در حـال انتقال مواد 

هسـتند که انشـالله طبق برنامه و پان کمیسـیون 

انتخابـات، بـه انتقـال ایـن مـواد تـاش می شـود، 

مطابـق برنامـۀ امنیتـی هـان گونـه کـه مراحـل 

اول و دوم امنیـت انتخابـات به خوبی سـپری شـد، 

مرحلـۀ سـوم کـه انتقـال مـواد بـه مراکـز والیـات 

اسـت نیـز بـه خوبـی سـپری خواهد شـد."

اسـدالله خالد رسپرسـت وزارت دفاع  نیز گفت که 

انتخابـات   مسـتقل  کمیسـیون 

اسـاس  بـر  کـه  می گویـد 

مشـارکت  سـطح  مرکـز،   2597 در  گزارش هـا، 

 51 و  میلیـون   1 بـه  مجمـوع  در  رأی دهنـدگان 

هزارو 998 نفر رسیده است.

مسـئوالن ایـن کمیسـیون، روز یکشـنبه 7 میـزان 

در یـک نشسـت خـری ضمـن نـر ایـن آمـار اما 

توسـط  و  بـوده  تخمینـی  ارقـام  ایـن  کـه  گفتنـد 

تلیفـون و بر اسـاس گزارشـات مسـئوالن محات، 

مراکـز و ریاسـت های والیتـی گرفتـه شـده اسـت.

بـه  مجمـوع  در  می گویـد  انتخابـات  کمیسـیون 

4905 مرکـز مـواد انتقال داده شـده بود که از آن 

جملـه سـطح مشـارکت در 2597 مرکـز مواصلت 

و تعـداد 2308 مرکـز دیگـر نیـز بـه زودی معلـوم 

شـد. خواهد 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری شـش میـزان سـال 

98 علیرغـم تهدیـدات شـدید طالبـان بـه موقـع 

رای  شـهروندان  و  شـد  برگـزار  کشـور  رسارس  در 

وزارت دفـاع ملـی می گویـد که در نتیجـه عملیات 

نیروهـای امنیتـی یـک قومانـدان برجسـته گـروه 

ولسـوالی  در  عبدالحنـان  مولـوی  بنـام  طالبـان 

خوگیانـی و الیـت غزنـی کشـته شـد.

نـر  بـا  میـزان(   7  ( یک شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

نتيجـه حمـات  خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه در 

هوایـی نیروهـای امنیتـی در ولسـواىل خوگيـاىن 

واليـت غـزىن، مولـوى عبدالحنـان يـك قومنـدان 

برجسـته گـروه طالبـان و عضو كميسـيون نظامى 

ایـن گـروه در غـزىن كشـته شـد.

حمـات  اخیـر  هفته هـای  در 

نیروهـای  زمینـی  و  هوایـی 

در  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی 

نقـاط مختلف کشـور، بخصوص 

گـروه  علیـه  غزنـی،  والیـت 

در  و  یافتـه  افزایـش  طالبـان 

ایـن حمـات تلفات سـنگین به 

گـروه طالبـان وارد شـده اسـت.

چنـد روز قبل نیروهـای امنیتی 

تحـت  عملیاتـی  در  دفاعـی  و 

عنـوان "مبیـن" در والیـت غزنی 

ده هـا تـن از جنگ جویـان گـروه 

ولسـوالی  و  را کشـتند  طالبـان 

از  بعـد  را  والیـت  ایـن  جغتـو 

طالبـان  کنـرول  از  دوسـال 

خـارج کـرده و بـه تـرف دولت 

آوردنـد. در 

همچنـان وزارت داخلـه بـا نـر 

خرنامـه جداگانه نوشـته اسـت 

انتخابـات برگـزار شـده اسـت.

سـخنگوی کمیسـیون شـکایات با تایید ایـن موضوع 

بـه  رای دهـی  مراکـز  از  بخشـی کوچـک  کـه  گفـت 

دلیـل "ناامنـی" ناظـران نتوانسـتند بـه موقـع حضور 

پیـدا کننـد. او عـاوه کـرد کـه ناظـران کمیسـیون، 

قـرار  پوشـش  تحـت  را  مراکـز  درصـد   95 حـدود 

داده انـد.

در همیـن حـال سـید قطب الدیـن رویـدار عضو این 

کمیسـیون نیـز گفـت کـه بـه دلیـل ناامنـی ناظـران 

امـا  نداشـتند  حضـور  مناطـق  برخـی  در  شـکایات 

فـورم شـکایات همـراه متـام مـواد حسـاس فرسـتاده 

شـده بـود و اگـر مناینده مـا نبود رئیس محـل وظیفه 

داشـت شـکایات را ثبـت کنـد.

طبق قانـون و طرزالعمل های انتخاباتی، کمیسـیون 

شـکایات موظف اسـت تا در جریان 15 روز شـکایات 

را بررسـی و نتیجه آن را به کمیسـیون شـکایات اعام 

کند.

اسـاس  بـر  کـه  اسـت  گفتـه  انتخابـات  کمیسـیون 

تقویـم انتخاباتـی، در 27 میـزان سـال جـاری نتایـج 

انتخابـات را اعـام می کنـد و در صورتـی کـه نتیجـه 

50+1 نباشـد، توانایی برگـزاری دور دوم را نیز دارد.

انتخابـات،  از  پـس  روز  یـک  دیگـر،  سـوی  از 

ویدئوهایـی در شـبکه های اجتاعـی منتـر شـده 

نفـع  بـه  افـرادی ظاهـراً  اسـت کـه نشـان می دهـد 

یـک نامـزد مشـخص برگه هـا را نشـانی می کننـد و 

در صنـدوق می ریزنـد. چهـره ایـن افـراد امـا در ایـن 

نیسـت. مشـخص  ویدئوهـا 

پـر  را  برگـه هـا  ایـن  بـه نظـر می رسـد کسـانی کـه 

می کننـد،  تقریبـاً  بـه متـام امکاناتـی که بایـد در یک 

حـوزه رای گیری وجود داشـته باشـد،  از جملـه بارکد 

بیومریـک دسرسـی دارنـد.

ایـن ویدئوهـا، قاسـم  بـه پخـش شـدن  در واکنـش 

شـکایات  کمیسـیون  سـخنگوی  و  عضـو  الیاسـی، 

انتخاباتـی بـه روزنامه افغانسـتان ما گفـت ایـن مـوارد 

"تحلیـل و ارزیابـی" خواهـد شـد.

او اضافـه کـرد کـه حتـی اگـر ویدئوهـای پخش شـده 

در شـبکه های اجتاعی صحت داشـته باشـد به "به 

جدیـت اطمینـان می دهیـم کـه ایـن گونـه آراء وارد 

رونـد شـارش نخواهد شـد."

لوگـر،  تخـار،  فاریـاب،  بلـخ،  ارزگان،  هـرات،  زابـل، 

راه  کاپیسـا  و  هلمنـد  لغـان،  ننگرهـار،  خوسـت، 

بودنـد.  انـدازی شـده 

و  هوایـی  نتیجـه حمـات  در  کـه  آمـده  اعامیـه  در 

انداخـت توپچـی در ولسـوالی های خواجـه عمـری، 

خوگیانـی، ده یـک و مرکـز والیـت 81 طالـب کشـته، 

6 تـن زخمـی و 14 عـراده موتـر سـایکل از بیـن بـرده 

شـده اسـت.

در  هوایـی  حمـات  نتیجـه  در  نیـز  غـور  والیـت  در 

مسـلح  طالـب   69 والیـت،  ایـن  دولتیـار  ولسـوالی 

کشـته و 32 عراده موتر سـایکل جنگجویان این گروه 

از بیـن بـرده شـده اسـت.

در  نتیجـه حمـات هوایـی  در  کـه  همچنیـن گفتـه 

دو ولسـوالی موسـهی و پغـان کابـل نیـز 35 طالـب 

کشـته و 11 تـن دیگـر آنـان زخمـی شـده اند.

هنـگام  شـنبه  روز  حمـات  ایـن  کـه  اسـت  گفتنـی 

اسـت. شـده  انجـام  انتخابـات  برگـزاری 

پیـش از ایـن طالبان هشـدار داده بودند که انتخابات 

نیرهـای  پیگیـر  تـاش  بـا  امـا  می کننـد؛  اخـال  را 

امنیتـی انتخابـات در فضـای امـن در رسارس کشـور 

برگـزار شـد. دولـت و مـردم افغانسـتان تامیـن امنیت 

انتخابـات را موفقیـت بـزرگ نیروهای امنیتـی و دفاع 

کشـور خوانده انـد.

ولسـوالی هایی کـه زمینـۀ انتقـال مـواد انتخاباتـی 

آن  انتخاباتـی  مـواد  اسـت،  دشـوار  زمیـن  راه  از 

ولسـوالی ها از طریـق هـوا منتقـل خواهنـد شـد.

در  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  چهارمیـن 

شـنبه  روز  افغانسـتان  والیـت   ۳۴ در  افغانسـتان 

۶ میـزان برگـزار شـد. بـا وجـود همـه مشـکات و 

نگرانی هـا، مردم و دسـته های انتخاباتی در انتظار 

نتایـج ایـن انتخابـات انـد.

اعـان نتایـج قسـمی هـم بسـتگی دارد بـه انتقال 

دفاتـر  بـه  رای دهـی  مراکـز  از  انتخاباتـی  مـواد 

دارد. انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  والیتـی 

انتخابـات، قـرار اسـت  بـر اسـاس جـدول زمانـی 

نتایـج ابتدایی انتخابات ریاسـت جمهـوری در ۲۷ 

میـزان و نتایـج نهایی ایـن انتخابـات در ۱۶ عقرب 

شـود. اعان 

خـود را اسـتفاده کردنـد.  ایـن انتخابـات سـاعت 

هفـت صبـح رشوع شـد و قـرار بـود تا سـاعت سـه 

بعـد از ظهـر ادامـه داشـته باشـد، امـا کمیسـیون 

انتخابـات رای گیـری را دو سـاعت دیگـر یعنـی تـا 

سـاعت 5 متدیـد کـرد. کمیسـیون انتخابات عر 

روز انتخابـات در یـک نشسـت خـری گفـت کـه 

بـر اسـاس گزارش هـای تـازه رسـیده از محـات، 

4500 مرکـز رای دهـی در رسارس کشـور بـر روی 

رای دهنـدگان بـاز بـوده اسـت.

پیـش از چاشـت روز انتخابات نیز این کمیسـیون 

اعـام کـرده بود که 4041 مرکـز از مجموع مراکز 

رسارس  در  دهنـدگان  رای  روی  بـر  دهـی  رای 

کشـور بازگشـایی شـده است. علت مسـدود بودن 

شـاری از مراکـز رای دهـی، تهدیـدات طالبـان 

عنـوان شـده بـود. وزارت های داخلـه و دفاع پیش 

از برگـزاری انتخابـات گفتـه بـود کـه بیـش از 70 

امنیـت  کـه  اسـت  کـرده  موظـف  را  هـزار رسبـاز 

انتخابـات را تامیـن کننـد.

کـه پولیـس خوسـت 16 حلقـه مایـن را کـه گـروه 

طالبان در چندین ولسـوالی این والیت جاسـازی 

کـرده بـود کشـف و خنثـی کرد.

در  ماین هـا  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  خرنامـه  در 

اسـاعیل  و  تنـی  صـری،  بـاک،  ولسـوالی های 

بـود. شـده  جاسـازی  خوسـت  والیـت  خیـل 

خرنامـه افزوده، تروریسـتان طالب جهت کشـتار 

افـراد ملکـی در محـات مختلـف آن والیـت ايـن 

از  قبـل  کـه  بودنـد  کـرده  جاسـازی  را  ماین هـا 

انفجـار از سـوی پولیـس کشـف و خنثـی شـدند.
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 انتخابـات ریاسـت جمهـوری امسـال یکـی از مهمریـن 

و رسنوشـت سـازترین انتخاباتـی اسـت کـه در هیجـده سـال 

گذشـته تجربـه می شـود. در این انتخابات تنهـا بحث برنده و 

بازنـده شـدن تیـم های انتخاباتی مطرح نیسـت؛ بلکه مسـأله 

اصـل انتخابات، پاسداشـت از ارزش هـای دموکراتیک و نظام 

جمهوری اسـامی اسـت.

بسـیاری مـی خواسـتند کـه انتخابـات لغـو و حکومـت 

رسپرسـت یـا مؤقـت زمـام امـور کشـور را بـه عهـده بگیـرد؛ اما 

ایـن کـه لغـو انتخابات و از بیـن بردن نظام به معنای رسـمیت 

دادن بـه امـارت بـود، توجـه منـی کردنـد. بی نظمی سیاسـی 

در چندمـاه گذشـته بـه حـدی رسـیده بـود کـه اغلـب رهران 

سیاسـی بـرای برقـراری ارتبـاط بـا طالبـان مسـابقه گذاشـته 

پرسـتیژ  یـک  را  بـا رهـران طالبـان  بازدیـد  و  و دیـد  بودنـد 

از  تعـدادی  کردنـد.  مـی  بـرای خودشـان حسـاب  امتیـاز  و 

کاندیداهـای ریاسـت جمهـوری بـه صـورت علنـی از امـارت 

بـا  از معاملـه جمهوریـت  و  اسـامی پشـتیبانی مـی کردنـد 

امـارت سـخن مـی گفتنـد.

مـردم؛ امـا نگـران آینده خویش بودند. نگـران این که چه 

اتفـاق مـی افتد؟ آیـا دوبـاره مجبوراند نظام ظاملانـه طالبانی 

را تحمـل کننـد. آیـا پـس از هیجـده سـال تـاش، دوبـاره بـه 

عقـب بـر مـی گردنـد و از نظـام دموکراسـی بـه نظـام امارتـی 

تنـزل خواهنـد کرد؟

در ایـن مـدت تنهـا حکومـت بود کـه از انتخابـات و نظام 

جمهـوری دفـاع مـی کرد و تـا آخریـن روزها به پای ایـن داعیه 

ایسـتاد و از منافـع مـردم دفـاع کـرد. لغـو مذاکـرات صلـح از 

سـوی امریـکا در تقویـت پروسـه انتخابـات بسـیار مؤثـر واقـع 

شـد و آن را قطعـی و اجتنـاب ناپذیـر منـود.

مـا در انتخابات گذشـته از بابت جمهوریـت و نظام مردم 

سـاالری تشـویش و نگرانی نداشـتیم؛ تنها دغدغه ما این بود 

کـه بـه کـدام فـرد و یـا تکـت انتخاباتـی رأی بدهیـم؛ ولـی در 

انتخابـات امسـال، مسـأله اصلـی تحکیـم پایـه هـای نظـام و 

جلوگیـری از سـقوط آن اسـت. مـردم با اشـراک در انتخابات 

اوال بـه دموکراسـی و جمهوریـت نظـام رأی دادنـد و ثانیـا تیـم 

هـای مـورد نظـر خـود را، انتخـاب کردند.

تعـدادی از کشـورهای خارجـی هرگـز متایل بـه برگزاری 

انتخابات در افغانسـتان نداشتند. بسیاری از رهران سیاسی 

منافـع خـود را در حکومـت رسپرسـت و یا حتا امارت جسـتجو 

مـی کردنـد. در ایـن وضعیـت نـا امن سـازی مراکـز رأی دهی 

و افزایـش انتحـار و انفجـار و ایجـاد رعـب و وحشـت در میـان 

مـردم بـه منظـور سـبوتاژ کـردن انتخابـات و کاهـش میـزان 

اشـراک کننـدگان، کامـا قابـل پیش بینـی بود.

ناامنـی، انتحـار و انفجـار یـک موضـوع بسـیار جـدی در 

چنـد مـاه گذشـته و بخصـوص در روز برگـزاری انتخابـات بود. 

مـردم از حضـور در پـای صنـدوق هـای رأی مـی ترسـیدند و 

از رشکـت در انتخابـات احسـاس خطـر مـی کردنـد. برگـزاری 

انتخابـات جنجالـی دور گذشـته نیـز بـر میزان اشـراک مردم 

در پـای صنـدوق هـای رأی تأثیـر منفـی گذاشـته بـود. همـه 

ایـن عوامل سـبب شـد کـه حضور مـردم در انتخابـات کمرنگ 

باشد. 

بـا آن هم وقتی میزان اشـراک کننـدگان را در انتخابات 

مـی بینیـم، بیشـر بـر انگیـزه و شـعور سیاسـی مـردم پی می 

بریـم. بایـد میـزان عاقه مندی و مسـؤلیت پذیری مـردم تا آن 

حـد باال باشـد که حارض شـوند بـه خاطر انتخابات و اسـتفاده 

از حـق رأی شـان، از جان خودشـان مایـه بگذارند. 

مـردم افغانسـتان بـا رشکـت در انتخابـات، بـرای همـه 

رهران سیاسـی و نامزدان ریاسـت جمهوری نشـان دادند که 

برگشـت بـه گذشـته تاریـک نا ممکـن بـوده و امـارت طالبانی 

برای همیشـه دفن تاریخ شـده اسـت. حضور گرم، قابل قبول 

و منظـم مـردم در مراکـز رأی دهـی در رسارس کشـور بیانگـر 

بـاور مـردم بـه دموکراسـی اسـت. مـردم، نظام مـردم سـاالر را 

یـک اصـل حیاتـی بـرای افغانسـتان مـی داننـد و از آن تـا بـه 

خطـر انداخـن جـان شـان محافظت مـی کنند؛ پـس احزاب 

سیاسـی، گروه هـا، طیف های اجتاعی و نامـزدان انتخابات 

ریاسـت جمهـوری بایـد همـگام بـا مـردم از داعیـه جمهوریت 

نظـام دفـاع کـرده و بـه اراده و انتخـاب مـردم ارزش و احـرام 

بگذارند.

هـای  کمیسـیون  بـه  بایـد  ریاسـت جمهـوری  نامـزدان 

والیـات جمـع  از  را  آراء  نتایـج  تـا  فرصـت دهنـد  انتخاباتـی 

آوری کـرده و پـس از ارزیابـی مجـدد، آنهـا را در اختیـار مـردم 

آمارهـای  اعـام  دهنـد.  قـرار  جمهـوری  ریاسـت  نامـزدان  و 

اشـراک کننـدگان و میـزان آرای کاندیـدان از وظایـف خاص 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی اسـت و هیـچ فرد و یـا تیمی حق 

ندارنـد کـه در ایـن کار مداخلـه کننـد.

ایـن روزهـا متأسـفانه پخـش و نـر آمارهـای جعلـی بـه 

نفـع یکـی از کاندیداهـا و برجسـته سـازی مسـأله تقلـب در 

انتخابـات بـرای تغییـر ذهنیـت عمومـی و زمینه سـازی برای 

پـر کـرده اسـت.  را  بعـدی، فضـای مجـازی  جنجـال هـای 

البتـه حساسـیت نامـزدان در مـورد شـفافیت انتخابـات حـق 

مسـلم آنهـا اسـت؛ امـا ترویـج فرهنگ شـایعه سـازی، نیز بی 

احرامـی بـه آرای مـردم و عـدم پایبنـدی بـه منافـع عمومـی 

بـه شـار مـی آید.

 

يش او مــوږ يــې پــه خپلــه خوښــه ټاکــو.((

د مهلــن ســيمې قومــي مــر شــاوخوا شــپېته کلــن 

حاجــي ويل وايــي چــې د ژونــد ډېــره برخــه يــې پــه جګړو 

ــې د  ــې دا ده چ ــه ي ــوې او هيل ــره ش ــې تې ــتونزو ک او س

ســولې پــه ټينګېــدو د ژونــد وروســتي کلونــه د امــن پــه 

فضــا کــې تېــر کــړي.

ــوړ يش،  ــو ج ــن م ــې وط ــو چ ــوږ واي ــوړي وويل:))م نوم

امــن رايش، مــوږ پــه امــن کــې خوشــحاله يــو. زمــوږ ږيــره 

پــه جنګونــو کــې ســپينه شــوه، د اللــه احــرام دې وکړي، 

نــور دې دا جنګونــه نــه کــوي.(( 

د نيســتي کــوټ ســيمې اوســېدونکی احســان اللــه 

حقمــل وايــي چــې بــې روزګاري د ځوانانــو تــر ټولــو 

لويــه ســتونزه ده چــې لــه املــه يــې ګڼــې نــورې ټولنيــزې 

ســتونزې رامنځتــه شــوې او د دې ســتونزو د حــل لپــاره 

 د پکتيــا واليــت اوســېدونکي وايــي چــې ټاکنــې د هېــواد 

د ثبــات او ســولې تــه د رســېدو يواځنــۍ الر ده او د 

همــدې چــارې د تــر رسه کېــدو لپــاره يــې رايــه ورکــړې 

ده. دوی هيلــه ښــيي چــې نــوی حکومــت بــه د خلکــو د 

اقتصــاد ښــه کېــدو او ســولې لپــاره پــه ال ډېــر جديــت او 

دقــت ګامونــه پورتــه کــړي.

د ګردېــز اړونــد د تېــرې ســيمې اوســېدونکی حاجــي 

طوطــي رايــه د ټولــو خلکــو ټولنيــز او اســامي مســووليت 

بــويل او ټينــګار کــوي چــې د خلکــو ارادې تــه بايــد 

درنــاوی ويش.

ــه دې رضور ده چــې  ــه پ ــه وویل:))راي ــژواک ت ــوړي پ نوم

مــوږ خپــل پاچــا پــه خپلــه ټاکــو، دا اســامي طريقــه ده، 

څــوک چــې رايــه نــه ورکــوي، د اســامي اصولــو خــاف 

دي. دا رشيعــت دی چــې خپــل حاکــم پــه خپلــه وټــاکل 

د پکتيا اوسېدونکي: د سولې او پرمختګ لپاره مو رايه ورکړه 
ــړی دی. ــډون ک ــې ګ ــو ک ــه ټاکن ــې پ ي

حقمــل زياتــه کړه:))نــن د افغانانــو لپــاره واقعــا ډېــره ښــه 

او مهمــه ورځ وه. مــوږ هغــه چــا تــه رايــه ورکــړه چــې ښــه 

راتــه راتلونکــی جــوړ کــړي، د بــې روزګاري لويــه ســتونزه 

کمــه او لــه منځــه يــويس او د خلکــو د اقتصــاد ښــه کېدو 

تــه ډېــر کار وکــړي.((

محمدعيســی صــادق هــم پــه ټاکنــو کــې ګــډون د هېواد 

ــې دا ده  ــه ي ــي هيل ــويل او واي ــاره ب ــې لپ ــې راتلونک د ښ

چــې د ولــس پــه رايــه او اراده ولســمر تعيــن او د اداري 

فســاد پــر ضــد کلکــه مبــارزه ويش.

صــادق وويــل:))د دې لپــاره مــو رايــه ورکــړه چــې د 

وطــن اينــده مــو ښــه يش، پــه يــوه رايــه ښــه کانديــد هــم 

کاميابېــدای يش او هــم پاتــې کېــدای يش. مــوږ تــل پــه 

نــورو پســې منــډې وهلــې دي، نــور بايــد دا عنعنــه بدلــه 

يش او د خپــل قلــم او مټــو پــه زور هېــواد جــوړ کــړو او پــه 

نــړۍ کــې ښــه نــوم وګټــو.((

ــګار  ــېدونکی رازمحمــد ريحــان ټين ــيمې اوس ــاط س د رب

کــوي چــې راتلونکی ولســمر بايــد د ټاکنيــزو کمپاينونو 

پــر مهــال کــړې ژمنــې تــر رسه کــړي.

ــو،  ــمر وټاک ــه ولس ــې ښ ــواړو چ ــوږ غ ــان وويل:))م ريح

هېــواد مــو پــه ډېــرو برخــو کــې ډېــرې نيمګړتيــاوې 

ــې دا  ــمر وي چ ــوک ولس ــې څ ــواړو داس ــوږ غ ــري، م ل

ــړي.(( ــت وک ــا خدم ــړي او واقع ــوره ک ــاوې پ نيمګړتي

دوى داســې مهــال دغــه څرګندونــې کــوي چې تېــره ورځ 

د راتلوونکــي ولســمر د ټــاکل کېــدو پــه موخــه پــه ټــول 

هېــواد کــې ټاکنــې تــررسه شــوې.

حفیظ اهلل زکی 

سرمقاله

به اراده مردم 
احتـرام بگذاریم 
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در جوامـع جهـان سـوم بخصـوص کشـور عزیزمـان 

افغانسـتان، رضورت هـای اقتصادی و فرهنگـی می تواند 

به عنـوان دو عامـل نیرومنـد شـکل دهنده ی رفتـار برشی 

علـم  بیـن  مناسـبات  از  صحیـح  تحلیـل  شـود.  مطـرح 

گفتـان  عرصه هـای  به منزلـه ی  سیاسـت  و  اقتصـاد 

روشـنفکری به عنوان راه حلی در توسـعه افغانستان باید 

مـورد بررسـی قـرار گیـرد. 

»جامعـه« بـه حیـث یـک سیسـتم اجتاعـی معلول 

روابـط اجتاعـی بـر پایـه روابـط اقتصـادی اسـت. لـذا 

روابـط اجتاعـی در هـر سیسـتم اجتاعـی، بـر حسـب 

قابـل  اقتصـادی،  منافـع  و  روابـط  تبییـن  چگونگـی 

تبدیـل و تغییـر اسـت. تفـاوت بیـن سیسـتم اجتاعـی 

بـا سیسـتم هـای طبیعـی در همیـن جاسـت. قطعیتـی 

کـه بـر رابطـه بیـن پدیـده هـای طبیعـی حاکـم اسـت، 

بـه جـرأت می تـوان گفـت کـه افغانسـتان نسـبت 

بهرتیـن  اکنـون شـاهد  دیگـر،  زمـان  و  هـر عـر  بـه 

ایـن  تاریـخ  در  کـه  اسـت  سیاسـی  نظام هـای  نـوع 

تـا  دور  گذشـته های  از  اسـت.  نشـده  تکـرار  کشـور 

کنـون انـواع نظام های سیاسـی در کشـور تجربه شـده 

اسـت از شـاهی مطلقـه گرفتـه تـا شـاهی مرشوطـه و 

را  طالبانـی  امـارت  حتـی  اسـتبدادی  جمهوری هـای 

تلـخ کامی هایـش پشـت رس گذاشـتیم  بـا متـام  نیـز 

و  اسـتبداد  بـه  عمـا  نظام هـا  ایـن  از  بعضـی  کـه 

خودکامگـی شـان اقـرار داشـتند بعضـی دیگـر نیـز بـا 

مـردم  بـه  را  مظـامل  و  اسـتبداد  جمهوریـت،  پوشـش 

بـا اسـتفاده از  آنـان  از  تحمیـل می منودنـد و بعضـی 

ماهیـت اسـامی بـودن نظـام شـان، عمـا اقلیت ها را 

تحـت ظلـم و فشـار نگـه میداشـتند و رصفـا متکـی بـه 

یـک قـوم بودند و متام دسـت اندرکاران شـان در قبال 

نفـی حقـوق مدنـی - سیاسـی سـائر اقوام وحـدت نظر 

داشـتند از اینکـه بخواهیـم مفصـا به پیشـینه هریکی 

از آنـان بپردازیـم در ایـن مقـال منی گنجـد و اکرثیـت 

قریـب بـه اتفـاق مردم افغانسـتان با ماهیت سیاسـی و 

دیـدگاه تنـگ نظرانه نظام های گذشـته آشـنایی کامل 

دارنـد و ایـن امـر هـم از هیچکـس پوشـیده نیسـت که 

فراهـم شـدن فرصـت کنونـی بـا حاکمیـت جمهـوری 

 – بـه حقـوق  زمینـه دسـتیابی  افغانسـتان  در  واقعـی 

مدنـی سیاسـی متـام اقـوام و گروه هـای اجتاعـی را 

مهیـا سـاخته اسـت.

بـر عـاوه اینکـه افغان هـا انـواع نظـام سیاسـی را 

تجربـه منوده انـد حتی عر انارشیسـتی و جنگ های 

داخلـی کـه هیچگونـه نظام تعریف شـده نداشـتیم نیز 

در کارنامـه سـاکنین ایـن جغرافیـا ثبـت اسـت. محض 

یـاد آوری الزم پنداشـته می شـود که بـه صورت مختر 

و  مجاهدیـن  زمـان  و  عـر  تریـن  تاریـک  از  گـذرا  و 

تقریبـا  زمـان  آن  در  گیـرد.  اشـاراتی صـورت  طالبـان 

در هـر کوچـه و پـس کوچـه، گروه هـای جنگـی حاکـم 

بودنـد کـه مردمـان ایـن آب و خـاک بـه محـض بیـرون 

شـدن از خانـه بـا شـلیک چندیـن خمپاره در بیـرون از 

خانـه اسـتقبال می شـدند؛ حتـی خانه هـای مسـکونی 

نیـز نقطـه نشـان زنی و تسـت تیـر انـدازی گروه هـای 

جنگـی بـود. بـر عاوه، اگـر از یک نقطه بـه دیگر نقطه 

شـهر تـردد و رفـت و آمـد صـورت می گرفـت در طـول 

راه مـورد بازجویـی چندیـن ایسـت بازرسـی گروه هـای 

مـردم  مـوارد،  بسـا  در  کـه  می گرفتنـد  قـرار  مختلـف 

عـادی بـه جـرم قومیـت و زبـان کشـته می شـدند. در 

آن زمـان همـه افغان هـا آرزوی یـک نظـام ایـده آل و 

افغانسـتان  اقـوام  آئینـه متـام منـای  کـه  را  ثبـات  بـا 

باشـد در تخیـات می پروراندنـد. در آن زمـان عـده ی 

کثیـری کـه بـه دالئل مختلـف منی توانسـتند کشـور را 

تـرک کننـد کشـته می شـدند و یا هـم در رقـت بارترین 

نـوع روابـط را تعییـن می کنـد، ولی بـر روابط انسـانی در 

سیسـتم هـای انسـانی، به علـت وجـود اختیـار و آگاهی 

در انسـان، قطعیـت حاکـم نیسـت و انسـان در رشایـط 

معیـن مـی توانـد بـه یـک عامـل مشـخص، پاسـخ هـای 

متفاوتـی بدهـد و ایـن پاسـخ هـای متعـدد، چیـزی جـز 

وجـو د کـرثت و گزینـه هـای متفـاوت نیسـت. بـا تعـدد و 

وجـود گزینه هـای متفـاوت اسـت کـه پدیـده ای بـه نـام 

)انتخـاب( معنـا پیـدا می کنـد و از میـان روابـط ممکـن 

بیـن پدیـده ها، ناگزیـر باید یکی را برگزیـد. به این دلیل 

اسـت کـه روابـط اجتاعـی بـا وجـود اراده و اختیـار در 

انسـان ماهیتـاً انتخابی انـد. روابط اقتصادی انسـان نیز 

از جملـه روابـط اجتاعـی نیـز محسـوب می شـود. 

بنابرایـن، در اصل، ماهیتـی انتخابی دارد. آنگاه که 

مسـأله انتخـاب پیـش می آید، بـه ناچار از مـاک و معیار 

اهـداف  و  تـاش  متـام  کـه  می بردنـد  رس  بـه  حالـت 

زندگـی شـان بـه زنـده مانـدن خاصـه شـده بـود متام 

نفـوس ایـن مـرز و بـوم، اعـم از رهـران جنگـی و مردم 

عـادی، هیچکـس آسـایش و خوشـی را تجربـه نکـرده 

بـود، از لحـاظ اقتصـادی، تنهـا تفاوت رهـران گروه ها 

بـا مـردم عادی ایـن بود که آنـان به نان خـوردن راحت 

تـر دسرتسـی داشـتند و توده ها به دشـواری و سـختی 

از خطـر  کـه رصفـا  بیابنـد  نانـی  لقمـه  می توانسـتند 

مـرگ نجـات یابند.

حاکمیـت سـیاه طالبـان را نیـز همـه به یـاد داریم 

کـه بدتـر از جنگ هـای داخلـی، وحشـت را در رسارس 

کشـور حاکم سـاخته بودند، مردم افغانسـتان به رسارس 

دنیـا متـواری شـدند آنهایـی هـم کـه بنـا بـه دالئلـی از 

کشـورهای همسـایه قصـد عزیمـت بـه وطن را داشـتند 

خطـر مـرگ را بـه جـان می خریدنـد، در آن زمـان زنـده 

مانـدن وابسـته به شـانس بـود، هیچ مرجعی هـم وجود 

نداشـت کـه صـدای مـردم را بشـنود اختنـاق و خفقـان 

حتـی بر سـنگ و چـوب وطـن حکم فرما بود عـدم تعلق 

به قومیت خاص، جرم سیاسـی پنداشـته می شـد، آنان 

بـا اعـال هرگونـه فشـار بـاالی مـردم در صـدد بودنـد 

تـا سـائر اقـوام خانـه و کاشـانه شـان را تـرک مناینـد و 

کشـور بـه صـورت تـک قومـی اداره و کنـرتل شـود؛ امـا 

در اوج نـا امیدی هـا جرقـه ی از امیـد، مـردم را یکبـار 

دیگـر بـه زندگـی امیدوار سـاخت، همزمان با فروپاشـی 

برج هـای تجـارت جهانـی در نیویـورک و کشـته شـدن 

بالـغ بـر سـه هـزار انسـان در ایـن حملـه ی تروریسـتی، 

آمریـکا را وادار بـه حملـه بـر مقـر حاکمیـت طالبـان در 

افغانسـتان منـود. در آن زمـان مـردم افغانسـتان از فرط 

شـادی و رسور در پوسـت خـود منی گنجیـد، در مـدت 

جمـع  افغانسـتان  رسارس  از  طالبـان  بسـاط  روز  سـه 

گردیـد و مناینـدگان مـردم افغانسـتان نظـام جمهوریت 

را در بـن تهـداب گـزاری منودنـد که مورد اسـتقبال بی 

پیشـینه ی افغان هـا قـرار گرفـت، بر قراری نظـام موجود 

بـه مثابـه نجـات یافـن مـردم افغانسـتان از قفـس بود، 

همـه شـادمان و خنـدان بودنـد، نیروهـای بیـن املللی 

بـه رهـری ایـاالت متحـده به سـان » فرشـتگان نجات « 

مـورد قدردانی مردم واقع شـدند. تدوین قانون اساسـی 

مبتنـی بـر دموکراسـی و اشـرتاک جمعی اولیـن بار بود 

کـه از جانـب مناینـدگان مـردم افغانسـتان بـه عنـوان 

هدیـه سیاسـی به مـردم داده شـد.

اگـر واقعیت هـا را در نظـر بگیریـم بـا بـر قـراری 

حاکمیـت دموکراسـی، افغان ها به آرزوی دیرینه شـان 

دسـت یافتنـد بسـاط توزیـع قـدرت و صاحیت هـای 

مـردم  اقشـار  و  اقـوام  متـام  اشـرتاک  بـا  سیاسـی 

بـه  زنـان  بـار  اولیـن  بـرای  گردیـد،  پهـن  افغانسـتان 

حقـوق حقـه شـان دسـت یافتنـد، اقلیت هـای محـروم 

توزیـع  و  چشـیدند  را  فـردی  آزادی هـای  طعـم  نیـز 

قسمت دوم و پایانی

سـخن بـه میـان می آیـد : یعنـی سـبک و سـنگین کـردن 

و سـنجیدن و ارزیابـی گزینـه هـای ممکـن و متفـاوت . 

ایـن امـر توسـط )نظام ترجیحـی( افراد صـورت می گیرد 

کـه پـاره سـنگ ارزش تـرازوی ارزیابی گزینه هـا را فراهم 

می سـازد . 

امـا در اقتصاد باید توجه داشـته باشـیم که انتخاب 

کـردن« )to choose( بـه معنای »سـوا کردن« و »برگزیدن 

مختارانـه چیـزی از میان متام گزینه های موجود« اسـت. 

بـه ویـژه باید میـان »انتخاب کردن« و »رفتـار کردن« متیز 

بگذاریـم. دومـی از عمـل حکایـت می  کنـد، امـا در آن 

هیـچ اشـاره ای بـه گزینـش آگاهانـه از میـان گزینه هـای 

از   می  توانـد   )behavior( رفتـار  نـدارد.  وجـود  بدیـل 

باشـد.  پیش بینی پذیـر  رو  ایـن  از  و  پیش مشخص شـده 

انتخـاب، بنـا بـه رسشـت خـود منی توانـد از پیـش معین 

بـا درنظرداشـت اصـل  امکانـات  و  عادالنـه فرصت هـا 

زبـان  و  قـوم  بـه  تعلـق  احسـاس  بـدون  شایسـتگی 

خـاص آغـاز گردیـد، بازسـازی شـهرها و زیـر بناهـای 

اثـر  از  سـال  چندیـن  طـی  کـه  کشـور  املنفعـه  عـام 

جنگ هـای خونیـن ویـران شـده بـود از رسگرفتـه شـد، 

راههـای مواصاتـی کـه بـه خاکروبـه تبدیـل شـده بود 

مجـددا احیـا و بـه بهـره بـرداری سـپرده شـد و مـردم با 

شـور و هلهلـه از کشـورهای همسـایه بـه صـورت سـیل 

آسـا عـزم وطـن کردنـد. بـه راسـتی کـه رویاهـای مردم 

بـه واقعیـت مبـدل گردیـده بـود، دروازه هـای نهادهای 

اکادمیـک بـه روی مـردم باز شـد، قرش ذکـور و اناث به 

تحصیـل رو آوردنـد، تشـبثات خصوصـی در زمینه های 

تجـارت و انکشـاف عمـا بـه فعالیـت آغاز کردنـد و بعد 

از چنـد سـال، افغانسـتان صـورت واقعـی یـک دولت – 

کشـور را بـه خود گرفـت، هم اکنون افغان هـا به عنوان 

باشـد و کـاکان بایـد »انتخـاب« باقـی مبانـد. بـر ایـن 

اسـاس اسـت کـه بیشـرت »اقتصـاددان«، هیـچ مخالفتی 

بـا گـزاره »اقتصـاد علـم انتخـاب اسـت« ندارنـد. در نـگاه 

اقتصـاد دان، انتخاب به واسـطه حقیقتی بـه نام کمیابی 

بـر ما بار می  شـود. اگـر چند گانگی اهـداف و محدودیت 

ابزار هـا را بپذیریـم، انتخـاب میـان گزینه هـای موجـود 

می  شـود.  گریز نا پذیـر 

هزینـه فرصت انتخاب اقتصادی به مفهوم آن اسـت 

کـه در بیـن گزینـه هـای قابل انتخـاب سیاسـی جامعه، 

گزینـه ای را انتخـاب کنیـم کـه هزینـه هـای اقتصـادی 

کمـرتی بـرای جامعـه تحمیـل شـود. بـه عبارتـی هزینـه 

انتخـاب گزینـه »الـف« بـه مفهـوم از دسـت دادن فرصت 

هـای موجـود در گزینـه انتخابـی »ب« اسـت و بلعکـس.

هـای  انتخـاب  در  فرصـت  هـای  هزینـه  محاسـبه 

اقتصـادی تنهـا بـر اسـاس منافـع اجتاعـی صـورت می 

گیـرد. منافعـی کـه بایـد در آن متام جامعه افغانسـتان را 

مـد نظـر قـرار داد نـه گـروه یا حزب یـا اشـخاص خاصی. 

لـذا تنهـا بـه فکـر منافـع عمـوم و جامعـه افغانسـتان بـه 

حیـث یـک جامعه کلـی مـی تواند باعـث انتخـاب بهینه 

افغانسـتان  بـر اسـاس هزینـه فرصـت اجتاعـی ملـت 

شود.

آنکـه  از  بیـش  مـا،  امـروز  افغانسـتان  جامعـه  لـذا 

انتخابهـای سیاسـی مطـرح باشـد، بایـد تحلیـل هـای 

اقتصـادی و آینـده نگـری هـای اقتصـادی، بـر اسـاس 

انتخـاب هـای اقتصـادی، در جهـت منافع عمـوم ملت و 

جامعـه افغانسـتان را مـد نظـر داشـت.  چـرا کـه اقتصاد 

و  اسـت  مـا  مـردم جامعـه  معـاش  و  زندگـی  بنـای  زیـر 

بازیهـای سیاسـی افغانسـتان جـز تحمیـل هزینـه هـای 

اقتصـادی نـا متعـارف بـر زندگـی مـردم نیسـت.

نکتـه بعـدی وجـود تحلیـل هـا کوتـاه مـدت و بلنـد 

هـای  پالیسـی  انتخـاب  در  اسـت.  اقتصـاد  در  مـدت 

اقتصـادی توجـه بـه ایـن مهـم بسـیار رضوری اسـت کـه  

چـه نـوع تحلیل بـرای انتخابهایان باید داشـته باشـیم. 

تحلیـل هـای کوتـاه مـدت و موقـت یـا نـه تحلیـل هـای 

بلنـد مـدت و طوالنـی، کـدام یـک مـاک ارزشـیابی می 

باشـد. هـر چقـدر تحلیـل هـای مـا بلنـد مـدت تر باشـد 

دارای بینـش عمیـق تـری نسـبت بـه کوتاه مدت اسـت. 

زیـرا بسـیاری از منافعـی کـه در بـازه زمانـی بلنـد مـدت 

مـی توانـد اثر گذار باشـد در تحلیل خـود وارد می کنیم. 

تحلیـل هـای بلنـد مـدت پالیسـی هـای باثبـات تـری را 

بـرای انتخابهایـی که انجـام می دهیم می سـازد و باعث 

تاثیـر گـذاری بیشـرتی نیـز در پروسـه اجرایـی خواهـد 

شـهروندان جمهوریـت شـخصیت واقعـی خـود را یافته 

انـد که هیچگونه اسـتبداد بـر عقاید و اندیشـه، زبان و 

قومیـت ما حاکم نیسـت؛ بلکـه هر آنچـه بخواهیم ابراز 

نظـر کنیـم از طریـق رسـانه های جمعـی بـدون کـدام 

مانعـت و سانسـور انتشـار می یابـد. آیا هـم اکنون که 

نظـام را داریـم و تـا حـال حـارض از امتیـازات آن بهـره 

جسـتیم و هـر افغـان بـا موجودیـت همیـن نظـام، بـه 

رویاهـای غیـر قابـل بـاور دسـت یافتند، قابـل حایت 

اسـت یـا بدیلی می توان یافت؟ پاسـخ واضح اسـت که 

بجـز جمهوریـت هیـچ نظام دیگـر قابلیت جمـع کردن 

تحـت چـرت  را  اجتاعـی  مختلـف  گروه هـای  سـایق 

واحـد نـدارد؛ لـذا قابـل یـاد آوری اسـت که هـم اکنون 

دو نظـام بدیـل در برابـر جمهوریـت در نـرد مسـلحانه 

بـه رس می برنـد یکـی امـارت سـیاه طالبـان و دیگـری 

وضعیـت  درنظرداشـت  بـا  داعـش،  اسـامی  دولـت 

داشـت و بلکعـس تحلیـل هـای کوتـاه مـدت ناشـی از 

برطـرف شـدن نیازهـای موقـت و مقطعـی خواهـد بـود.

در پایـان بایـد خاطـر نشـان شـود کـه اوالً اقتصـاد 

علـم انتخـاب اسـت و اقتصـاد افغانسـتان امـروز نیازمنـد 

انتخـاب سیاسـی بزرگـی اسـت تـا بتوانـد بـر اسـاس آن 

هزینه فرصتهای ناشـی از نوع انتخاب خود را به حداقل 

کاهـش دهـد و منافـع اجتاعـی جامعـه عزیـز و مـردم 

زحمت کشـان را زیاد مناید. انتخاب درسـت اقتصادی 

کـه ناشـی از بلـوغ سیاسـی مـردم اسـت باعـث افزایـش 

افغانسـتان  ملـت  متـام  رضایتمنـدی  و  عمومـی  رفـاه  

خواهـد شـد. همچنیـن در ایـن انتخاب بایـد منافع بلند 

مـدت را بـر منافـع کوتاه مـدت و مقطعی ترجیـح دهیم. 

آنچـه را کـه اقتضـای منافـع عمومـی در بلنـد مـدت مـی 

شـود بایـد مـد نظر قرار گیریـم. زیرا در منافـع بلند مدت 

اسـت کـه ترجیحـات اقتصـادی مـردم از کسـب منافـع 

شـخصی و فـردی و گروهـی فـرا تـر رفتـه و ماحظـات و 

منافـع جمعـی و اجتاعـی را مـد نظـر انتخـاب درسـت 

خـود قـرار مـی دهند. 

موجود، احسـاس مسـئولیت شـهروندان جمهوریت در 

قبـال حایـت از نظـام بیـش از قبـل یـک امـر رضوری 

و حیاتـی پنداشـته می شـود؛ زیـرا اکرثیـت قریـب بـه 

اتفـاق افغان هـا حامـی دموکراسـی اسـت و بدیلی هم 

بـرای آن ندارنـد؛ بنـا بـر ایـن چـرت واحـد نظـام موجود 

کـه هموطنـان را بـرادر گونـه دور هـم جمـع منـوده و 

هـر شـخصی کـه بخواهـد در فضـای سیاسـی حضـور 

یابـد زمینه رشـد برایـش فراهم اسـت در رشایط کنونی 

بیش از قبل مورد اسـتقبال مردم اسـت؛ البته هسـتند 

عـده کسـانی کـه طی دو دهـه از امتیـازات نظـام بهره 

دو  بـه  نزدیـک  دموکراسـی،  چارچوبـه  در  و  جسـتند 

دهـه بلنـد تریـن صاحیت هـا را در سـاختار حکومـت 

داشـتند، اکنـون کـه خـود را در فضای رقابتـی عاجز و 

نـا تـوان احسـاس می کنند در همسـویی بـا طالبان بر 

علیـه نظـام اقـدام می کننـد. 

  محمدداودمحمدی

  سید لطیف سجادی

در اقتصـاد بایـد توجـه داشـته باشـیم 

کـه انتخـاب کـردن« )to choose( به معنای 

»سـوا کردن« و »برگزیـدن مختارانه چیزی 

از میـان تمـام گزینه های موجود« اسـت. به 

ویـژه باید میـان »انتخاب کـردن« و »رفتار 

عمـل  از  دومـی  بگذاریـم.  تمیـز  کـردن« 

حکایـت می  کنـد، امـا در آن هیچ اشـاره ای 

بـه گزینـش آگاهانـه از میـان گزینه هـای 

 )behavior( رفتـار  نـدارد.  وجـود  بدیـل 

ایـن  از  و  از  پیش مشخص شـده  می  توانـد 

رو پیش بینی پذیـر باشـد. انتخـاب، بنـا بـه 

سرشـت خـود نمی توانـد از پیـش معیـن 

باقـی  »انتخـاب«  بایـد  کمـاکان  و  باشـد 

 . ند بما

مردم ساالری واقعی،
 زیر چتر انتخابات

انتخاب اقتصادی در نظام سیاسی افغانستان

سال چهاردهم  شماره  3843  دوشنبه   8 میزان  1398 30 سپتمبر 2019
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هنرو4
جدیـد  فلـم   بازیگـران  از  یکـی  عنـوان  بـه  ترنـر  ایـدن 

ترنـس مالیـک با عنـوان »آخرین سـیاره« جلـوی دوربین 

مـی رود.

و  »هابیـت«  بازیگـر  ترنـر  ایـدن  ددالیـن،  از  نقـل  بـه 

گـروه  بـه  کـه  اسـت  نامـی  جدیدتریـن  »پولـدارک« 

بازیگـران فلـم  جدیـد ترنـس مالیـک بـا عنـوان »آخریـن 

شـد. اضافـه  سـیاره« 

ظاهـر  قدیـس  انـدروی  نقـش  در  فلـم   ایـن  در  وی 

می شـود. انـدرو یـا آندریـاس قدیـس یکـی از حواریـون 

عیسـی و بـرادر پطـرس اسـت. نـام اندریـاس یـک نـام 

یونانـی بـه معنـی شـجاع اسـت و وی بـه عنـوان اولیـن 

می شـود. شـناخته  بیزانـس  کلیسـای  اسـقف 

بخش هایـی از ایـن فلـم  در چنـد مـاه اخیـر در ایتالیـا و 

در انزیـو کـه نزدیـک رم واقـع شـده، درحـال فلم برداری 

بوده اسـت.

پنهان تـر  بـه بخش هـای  فلـم  کـه  ایـن  بـازی در  بـرای 

زندگـی حـرت مسـیح می پـردازد،  تـا کنـون از چنـد 

بازیگـر رسشـناس نـام بـرده شـده و گفتـه شـده مـارک 

نقـش  در  اسـکار  برنـده  بریتانیایـی  بازیگـر  رایلنـس 

شـیطان و ماتیـاس شـوئن آرتس در نقـش پیـر قدیـس 

بـازی می کننـد. جیـزا روریگ سـتاره فلم  اسـکاری »پرس 

شـائول« هـم در نقـش مسـیح ظاهـر خواهـد شـد.

امـا بازیگـران دیگـری نیـز در ایـن فلـم  خواهنـد بـود که 

گفتـه می شـود شـامل جـوزف فاینـس، بـن کینگزلـی، 

داگالس بـوت، تاوفیـک بارهوم، مارتیـن مک کان، اوری 

ففـر، شـادی مـاری، ماکـرام خـوری، نومـان آکار، امیلیو 

دی مارچی، بیورن تورس، الفونسـو پوسـتیلیون و لورنزو 

جیولی اسـت.

رایلنـس در جشـنواره فلـم  دوویـل فـاش کـرده بـود کـه 

بـرای شـیطان چهـار شـخصیت خلـق شـده و او باید در 

هـر چهـار شـخصیت ظاهـر شـود کـه یکـی از آنهـا بایـد 

یـک زن باشـد.

در ایـن پـروژه مالیـک بـار دیگـر بـا یـوگ ویدِمر مسـئول 

دوربیـن کـه قبـال در »زندگی پنهان« همـکاری کرده بود 

می شـود. همراه 

آخریـن فلـم  ترنس مالیـک »زندگی پنهان« در جشـنواره 

جهانـی فلـم  کـن در بخـش مسـابقه بـه منایـش درآمد و 

بـا نقدهـای مثبـت منتقدان در جشـنواره فلـم  تورنتو نیز 

دیـده شـد و تحسـین ها را برانگیخـت. ایـن فلـم  کـه بـا 

بودجـه ۱۲ میلیـون دالری سـاخته شـده قرار اسـت ۱۳ 

دسـامرب در آمریـکا اکران شـود.

ایـدن ترنـر ایرلنـدی و از سـال ۲۰۰۷ تاکنـون مشـغول 

فعالیـت بوده اسـت. از او بـه عنـوان یکـی از گزینه هـای 

بعـدی جیمـز بانـد یاد می شـود.

فلـم  سـینامیی جدید مارتین اسکورسـیزی بـا منایش در 

جشـنواره فلم  نیویورک وارد رقابت اسـکار خواهد شـد.

بـه نقـل از ورایتـی، با وجـود اینکه فلم  سـه سـاعته »مرد 

هنـوز  اسکورسـیزی  مارتیـن  کارگردانـی  بـه  ایرلنـدی« 

اکران بیسـت و هشـت روزه خود پیش از انتشـار توسـط 

نتفلیکـس را پشـت رس نگذاشـته، این فلـم  از نامزدهای 

اصلـی اسـکار شـناخته می شـود.

نیویـورک روز جمعـه  پنجـاه و هفتمیـن جشـنواره فلـم  

آغـاز  ایـن فلـم  درام تبهکارانـه  بـا منایـش  را  کار خـود 

کـرد. اسکورسـیزی بـه همـراه تیـم پرسـتاره خود شـامل 

رابـرت دنیـرو، آل پاچینـو و جـو پشـی در فـرش قرمـز 

پیـش از منایـش فلـم  حضـور داشـتند. تنهـا فلـم  دیگـر 

اسکورسـیزی که روایتی در جشـنواره محـل زندگی خود 

دارد، فلـم  »خیابان های پایین شـهر« در ۴۶ سـال پیش 

بود.

ایـن فلـم  کـه بر خـالف مدت زمـان ۲۰۹ دقیقـه ای خود 

انتظـار مـی رفـت بـه مـرور کسـل کننـده و خـواب آور 

شـود، بـا اسـتقبال زیادی مواجه شـد و با نظراتـی که تا 

کنـون بـه خـود اختصـاص داده از سـوی منتقـدان راتن 

تومیتـو امتیـاز صـد از صـد را دریافـت کرده اسـت.

بـرد  مـی داد  نشـان  بینی هـا  پیـش  کـه  حالـی  در 

ایفـای  بـرای  را  بازیگـری خـود  اسـکار  پیـت نخسـتین 

نقـش مکمـل در فلـم  »روز و روزگاری در هالیـوود« بـه 

امـا  می کنـد،  دریافـت  تارانتینـو  کوئنتیـن  کارگردانـی 

بـازی خیـره کننـده آل پاچینـو در مـرد ایرلنـدی، پیـش 

بینی هـا را دگرگـون کـرده اسـت. پاچینـو سـابقه هشـت 

نامـزدی اسـکار را دارد کـه تنهـا یک بار در سـال ۱۹۹۳ 

موفـق بـه دریافـت آن شـده اسـت.

بـه نظـر مـی رسـد نتفلیکـس بایـد نگـران باشـد؛ چـرا 

کـه بیشـر رأی دهنـدگان اسـکار اگـر ایـن فلـم  را در 

تلویزیـون، لـپ تاپ و یا گوشـی خود ببیننـد، تجربه یک 

فلـم  سـینامیی خـوب را نخواهنـد داشـت و درموفقیـت 

نگرانی هایـی  گذاشـت.  خواهـد  تاثیـر  نیـز  فلـم   ایـن 

کـه سـال گذشـته بـرای فلـم  »رمـا« اولیـن برنـده بـزرگ 

نتفلیکـس هـم وجـود داشـت و بـا اعراض هـای زیـادی 

بـرای مـدت کوتـاه اکرانـش روبـرو شـد، امـا توانسـت ده 

نامـزدی و جایـزه از جملـه بهریـن فلـم  خارجـی زبان را 

کسـب کنـد.

بازیگر »پولدارک« به فلم  جدید 
ترنس مالیک پیوست

»مرد ایرلندی« وارد رقابت اسکار 
می شود
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 بازی با اعداد              3362
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3261    بازی با کلمات  

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

 شطرنج                                       3092

 فیل  .  F5 جواب شطرنج   3091

3562

جواب هدف         3010
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صـورت را بپوشـاند یـا اسـلحه و وسـایلی کـه باعـث شـود دیگران احسـاس 

نگرانـی کننـد، مجـاز نخواهـد بـود.

روز سـه شـنبه خانواده هـای  کـه  اسـت  ایـن خاطـر  بـه  امنیتـی  نگرانـی 

قربانیـان حادثـه تیرانـدازی سـینامی آرورا در کلـرادو بـا نوشـن نامه ای از 

کمپانـی بـرادران وارنـر درخواسـت کـرده بـود کـه از حامیـت کسـانی که با 

قانـون اصـالح اسـتفاده از اسـلحه مخالـف هسـتند، خـودداری کنـد.

کمپانـی بـرادران وارنـر در واکنـش گفتـه بـود، این فلم  حامیت از خشـونت 

در دنیـای واقعـی نیسـت. حادثه تیراندازی سـینامی آرورا در سـال ۲۰۱۲ 

و در حیـن منایـش فلـم  »شـوالیه تاریکـی« بـه کارگردانی کریسـتوفر نوالن 

رخ داده بـود و بـه همیـن خاطـر فلـم  جوکـر در ایـن سـینام بـه منایـش 

گذاشـته نخواهـد شـد. شـخصیت جوکـر در آن فلـم  را هیث لجـر ایفا کرده 

بود.

پیـش بینی هـا نشـان می دهـد ایـن فلـم  در هفتـه اول اکـران خـود بیـش 

از ۸۰ میلیـون دالـر فـروش کنـد کـه یـک رکـورد در مـاه اکتـرب محسـوب 

می شـود.

سـینامهای آمریـکا پوشـیدن ماسـک و لباس هـای مربـوط بـه شـخصیت 

جوکـر را بـا هـدف تأمیـن امنیـت الزم منایـش ایـن فلـم ، ممنـوع کردنـد.

بـه نقـل از گاردیـن، بعـد از نگرانی هایـی کـه درباره پتانسـیل خشـونت در 

فلـم  سـینامیی جوکـر مطـرح شـده بـود، چندیـن سـینامی زنجیـره ای مهم 

و حتـی  لباس هـای جوکـر  و  ماسـک  پوشـیدن  کردنـد  اعـالم  آمریـکا  در 

منایـش اسـلحه ها و اسـباب بـازی  مرتبـط بـا آن ممنـوع اسـت.

خواکیـن فینیکـس در ایـن فلـم ، نقـش جوکـر دشـمن شـخصیت بتمـن را 

ایفـا کـرده و نگرانی هـا و جنجال هـای اخیـر بـه خاطـر نزدیـک شـدن بـه 

زمـان اکـران ایـن فلـم  یعنـی چهـارم اکتـرب )۱۲ میـزان( اسـت.

کـرده،  اعـالم  خـود  رسـانی  اطـالع  سـایت های  در  لندمـارک  سـینامی 

اسـتفاده از هـر گونه ماسـک، صورت نقاشـی شـده و لباس هـای مربوط به 

جوکـر در ایـن سـینام ممنوع اسـت. سـینامی AMC، بزرگرین سـینامی 

اعـالم  اطالعیـه ای  در  هـم  سـالن   ۶۰۰ از  بیـش  بـا  آمریـکا  زنجیـره ای 

کـرده، اسـتاندارد سیاسـت های آن هـا بـه مخاطبـان اجـازه خواهـد داد که 

لباس هـای ایـن شـخصیت را بپوشـند، امـا ماسـک و صورت رنگ شـده که 

سال چهاردهم  شماره  3843  دوشنبه   8 میزان  1398 30 سپتمبر 2019

فلم  »آرام« 
برگزیده جشنواره سن سباستین شد

 

در سینماهای آمریکا
 پوشیدن ماسک و لباس دلقک ممنوع شد

فلـم  سـینامیی »آرام«، جایـزه صـدف طالیی جشـنواره سـن سباسـتین 

را بـه خانـه برد.

تکسـان  کارگردانـی  بـه  »آرام«  سـینامیی  فلـم   ورایتـی،  از  نقـل  بـه 

پاکسـتون وینـرز جایـزه صـدف طالیـی جشـنواره سـن سباسـتین کـه 

باالتریـن جایـزه ایـن جشـنواره محسـوب می شـود را دریافت کـرد. این 

جایـزه از سـوی منتقدان اسـپانیایی غیـر منتظره و شـگفت آور توصیف 

است. شـده 

ایـن فلـم  سـاخته کشـور برازیـل اسـت و روی روابـط یـک دخـر و پـدر 

مترکـز دارد، جایـزه بهریـن بازیگـر مـرد جشـنواره و همچنیـن بهریـن 

تصویـر بـرداری را نیـز دریافت کرد. این فلم  توسـط آرونوفسـکی پروتوزا 

پیکچـرز سـاخته شـده و کمپانـی فاکـس قـرن بیسـتم نیز انتشـار آن را 

بـر عهده داشـته اسـت.

دیگـر برنـده بـزرگ شـصت و هفتمیـن دوره جشـنواره سـن سباسـتین، 

بزرگریـن رویـداد سـینامیی در ایـن کشـور فلـم  سـینامیی »سـنگر بی 

پایـان« بـود که کارگردان آن در سـال ۲۰۱۷ جایزه ویـژه هیئت داوران 

ایـن جشـنواره را کسـب کـرده بود. ایـن فلم  جایـزه بهریـن کارگردانی 

و فلم نامـه را بـرای روایـت داسـتان مردی کـه در جنگ داخلی اسـپانیا 

در خانـه خـود مخفـی می شـود دریافـت کرد.

بخـش جایـزه بهریـن بازیگر زن این جشـنواره بسـیار سـخت و رقابتی 

توصیـف شـده دو برنـده داشـت کـه جوایـز آن بـه گرتـا فرنانـدز بـرای 

ایفـای نقـش در فلـم  »دخـر یـک دزد« و نینـا هـاس بـرا فلم  »اسـتامع« 

داده شـد.

کـه مهمریـن  داوران جشـنواره سـن سباسـتین  ویـژه هیئـت  جایـزه 

جایـزه بعـد از صـدف طالیـی اسـت بـه فلـم  »پروکسـیام« سـومین فلـم  

بلنـد آلیـس وینوکـور رسـید. ایـن فلم  در مـورد یک مادر فضانورد اسـت 

و بـه خاطـر اینکـه دخـر هشـت سـاله خـود را بـرای ماموریـت فضایـی 

خـود تـرک کرده و زمان کافی برای وی نگذاشـته اسـت احسـاس گناه 

می کنـد.

جایـزه بخـش افق هـای التیـن نیـز بـه فلـم  »دوبـاره یکبـار دیگـر« کـه 

کارگـردان آن یـک زن اسـت، رسـید. بـه گفتـه ایـن جشـنواره بیشـر 

برندگان بخش های اصلی سـن سباسـتین امسـال بانوان بوده اند. در 

ادامـه بـا اهـدای جوایـز دیگر جشـنواره سـن سباسـتین فلم  سـینامیی 

»رُمـا« بـه کارگردانی آلفونسـو کـوارون برنـده بهرین فلـم  خارجی زبان 

دوره گذشـته اسـکار، جایـزه بخـش فیپرشـی ایـن فسـتیوال را کسـب 

کرد.

 

کـودک بـوده اسـت متهـم کـرده اسـت. او همچنیـن اتهامات بیشـری نیز 

بـه وی زده کـه کوهـن همـه ایـن ادعاهـا را رد کرده اسـت.

هـاف پسـت نوشـته اسـت کـه جیـن بعـد از اینکـه بـه همـراه کوهـن شـام 

خـورده اسـت احسـاس گیجـی می کـرده، امـا بـه دلیـل اینکـه نسـبت بـه 

ایـن موقعیـت شـغلی هیجـان زده بوده اسـت همچنان با او همـکاری کرده 

اسـت. جیـن بعـد از ایـن اتفاقـات مراحـل درمانـی زیـادی را طـی کـرده و 

عـالوه بـر ایـن دو شـخص نزدیـک بـه او تایید کـرده اند که جیـن به محض 

اتفـاق افتـادن ایـن ماجـرا آن هـا را مطلـع کرده اسـت.

وکیـل راب کوهـن ضمـن دفـاع از مـوکل خـود، بـه هـاف پسـت بـه خاطـر 

انتشـار ایـن داسـتان کـه بـه حامیـت از جنبـش »من هـم« منجر می شـود، 

اخطـار داد.

راب کوهـن کارگـردان فلـم  »رسیع و خشـن« در سـال ۲۰۰۱ بـرای دومین 

بـار متهـم به تجاوز جنسـی شـد.

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، با توجه به گذاری که روز شـنبه از سـوی هاف 

پسـت منتـر شـده بـود، راب کوهـن کارگـردان فلـم  »رسیـع و خشـن« بـه 

تجاوز جنسـی متهم شـده اسـت.

نـام ایـن قربانـی بـرای ناشـناس بودن ذکر نشـده و بـا نام جیـن در گزارش 

عنـوان شـده اسـت. او ادعا کرده که در سـال ۲۰۱۵ در حالـی که بیهوش 

بـوده او را مـورد آزار جنسـی قرار داده اسـت. اتفاق گزارش شـده در زمانی 

افتـاده اسـت کـه کوهـن او را بـرای یـک جلسـه کاری در منهـن دعـوت 

کـرده بـود. ایـن اتهـام در حالـی بـه راب کوهن زده شـده که دخـر بزرگر 

او پیـش از ایـن در مـاه فوریـه پـدرش را بـه رفتـاری مشـابه در زمانـی کـه 

افشای رسوایی اخالقی کارگردان »سریع و خشن«
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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 
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آب ـ آبی ـ آباد ـ باد ـ ابد 
ـ باید ـ بید ـ باده ـ بین ـ 
بیان ـ بینا ـ ناب ـ بدن ـ 
نبی ـ نایب ـ بنا ـ بانی ـ 

بندهـ  نبایدـ  بنـ  بد.

آشپزـ  اعراقـ  بیتابـ  پنجگانهـ  تشریفـ  ثانیهـ  جمالـ  چراگاهـ  حریتـ  
خزیدنـ  دندانهـ  ذی روحـ  رباطـ  زندگیـ  ژندهـ  سربلندـ  شیعهـ  صورتـ  
ضررـ  طبلهـ  ظهورـ  عارفـ  غیابتـ  فراسوـ  قوهـ  کامرانـ  کثافتـ  لیلیـ  

مودلـ  نوازشـ  وداعـ  هدیهـ  یاسین.

ثور
می توانی نامه ای برای یك دوســت عزیز بفرســتی. هرچند امروزه این رسم 
برافتاده و جایش را به تماس تلفنی و ایمیل داده اما نوشــتن یا خواندن یك 
نامه لذت دیگری دارد. هم تو را ســرذوق می آورد و هم دوستت را خوشحال 

می كند.

جوزا
همیشــه وضعیت اقتصادی تو ثابت نخواهد ماند. عادت كردن به یكنواختی و 
تكــرار كارهای عادی، ركود را به همراه خواهد داشــت. خود را برای تغییرات 

مالی و آینده بهتر آماده كن.

سرطان
عشق یك طرفه زیان آور خواهد بود. این عشق می تواند مدت ها ادامه داشته 
باشــد بدون اینكه به تغییری یا تحولی منجر شود. بهتر است كه مهربانی و 

عشق دو طرفه باشد تا تغییر ایجاد كند.

اسد
 به طور متوسط هر فرد حداقل به مدت نیم ساعت در روز به ورزش هوازی 
با شــدت كم )پیــاده روی، باغبانی، كار در خانه( و ورزش هوازی با شــدت 
متوســط )پیاده روی تند، حركات موزون، دویدن، شنا( نیازمند است. تو در 

چه مرحله ای هستی!!!

سنبله
 شرایط دشواری بر وضعیت اقتصادی و یا محیط كاریت حكمفرما شده است. 
این مسئله می طلبد كه هوش و حواست را بیشتر جمع كنی تا بتوانی به موقع 

تغییرات مثبتی در این وضعیت ایجاد كنی.

حمل
به دلیل عدم مراقبت های الزم دچار مشــكل جســمی می شوی. باید از روح 
و جســم خود مراقبت كنی و اجــازه ندهی میكروب هایی كــه در همه جا 

پراكنده اند به آنها آسیب برسانند.

میزان
 هــر چیزی را كه می شــنوی نباید باور كنی. با این روش به كســی ظلم 
خواهــی كرد كه تو را صمیمانه دوســت دارد و می خواهد به دور از همه 

جاروجنجال ها، زندگیش را با تو سپری كند.

عقرب
باز هم تغذیه ... تغذیه شــما درست نیست. حتما غذای خود را سر ساعت 
و به موقع میل كنید. شما بیشترین ضربه سالمتی خود را از نوع ناصحیح 

تغذیه لمس می كنید.

قوس
نیروی خود را متمركز كن. كارها را باید با سرعت و دقت انجام دهی چون 
مقامــات باالتر می خواهند دریابند كه تو از چه اســتعداد و توانمندی هایی 

برخورداری تا بتوانند جایگاه برتری را برایت درنظر گیرند.

جدی
بــه گونه رفتار كــن كه انتظار داری با تو رفتار شــود. اگــر روزی تو به 
او بخنــدی، فردا او به خواهد خندید! پس جای گله و شــكایت نیســت. 
خبرهای خوبی تو راهه. یك میهمان عزیز در راه داری. پس لبخند بزن و 

خودت رو برای تغییرات آماده كن.

دلو
مشــكالت زیادی در این راه وجــود دارد و با مخالفــت اطرافیانت مواجه 
می شوی. بهتر است به فكر چاره باشی و یا از خیرش بگذری. به زودی خبر 
شیرینی دریافت خواهی كرد. نزدیكانت به تو محبت می كنند و بخاطر كاری 

كه انجام دادی از تو تقدیر خواهند كرد.

حوت
عشــق، تفكر و اندیشــه ات را تسخیر كرده اســت. برای همین نمی توانی 
به چیزهای دیگــری فكر كنی. باید از احساســات و عواطفت كم كنی و 

واقعیت ها را در نظر بگیری تا آسیبی به تو نرسد.
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ادامـه از ص 1- بـر اسـاس گـزارش پولیـس ظاهرا 

او  نـام  کـه  او  کـه  دوسـتی  و  وی  بیـن  دعوایـی 

سـاالنه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد در نیویـورک تاکیـد 

کـرد کـه خودداری آمریکا و ترکیه از عقب نشـینی از سـوریه، می 

توانـد واکنـش نیروهـای سـوری را در پی داشـته باشـد.

"نیروهـای خارجـی کـه در  امـور خـا رجـه سـوریه گفـت:  وزیـر 

ولیـد معلـم، وزیـر امـور خارجـه سـوریه، حضـور نظامـی ایـاالت 

متحـده و ترکیـه در شـال ترکیـه را غیرقانونی دانسـته و خواهان 

خـروج فـوری نیروهـای آنهـا از خـاک کشـورش شـده اسـت.

ولیـد معلـم در نطـق روز شـنبه )۲۸ سـپتمرب( خـود در اجـاس 

بی بی سـی  بـا  مصاحبـه  در  اسـت،  انتقـاد  مـورد  احتالـی 

هرگونـه تخلفـی را رد کـرد و گفـت: "منفعتـی در کار نبـود کـه 

کنـم." اعـام  بخواهـم 

او انتشـار ادعاهـای اخیـر علیه خود را تاشـی بـرای مانعت از 

تحقـق برگزیـت توصیف کرد.

در حالـی کـه بوریـس جانسـون هرگونـه تخلفـی را رد کـرده، 

روزنامـه تایمـز، چـاپ لنـدن، گـزارش داده کـه جنیفـر آرکیوری 

سـال ها پیـش بـه دوسـتانش گفتـه بـود کـه بـا آقـای جانسـون 

رابطـه دارد.

ایـن روزنامـه می گویـد خانم آرکیوری به دسـت کم چهـار نفر از 

دوسـتانش گفته بود که چنیـن رابطه ای دارد.

مایـک رشوپفـر، رئیـس فنـی فیسـبوک، بـه "ولـت آم زونتـاگ" 

)نسـخه یکشـنبه های روزنامـه آملانـی "ِولـت" ( گفـت: »عوامـل 

سـال  انتخابـات  بـر  تـا  کـرد  تـاش خواهنـد  دوبـاره  خارجـی 

۲۰۲۰ آمریـکا تأثیـر بگذارنـد، امـا شـکل عملکـرد آنهـا بـا آنچه 

در سـال ۲۰۱۶ انجـام دادنـد متفـاوت خواهـد بـود.« این مقام 

فیسـبوک افـزود کـه رشکـت اش بـرای مقابلـه بـا نفرت پراکنـی 

و تبلیغاتـی کـه چنیـن اهدافـی را دنبـال می کننـد، از هـوش 

مصنوعـی اسـتفاده خواهـد کـرد. او در عیـن حـال افـزود کـه 

اشـغالگر  نیروهـای  دارنـد  فعالیـت  مجـوز  بـدون  مـا  قلمـروی 

هسـتند و بایـد فـورا خـارج شـوند. اگـر آنهـا از این امر خـودداری 

کننـد مـا از ایـن حـق برخورداریـم کـه همه تدابیـر متقابـل مجاز 

تحـت قوانیـن بیـن املللـی را اتخـاذ کنیـم."

ولیـد معلـم دربـاره حضـور نظامـی آمریـکا و ترکیـه افـزود: "ایـن 

نقـض قوانیـن بیـن املللـی و منشـور سـازمان ملـل متحد اسـت. 

هـر توافقـی دربـاره هـر بخشـی از خـاک سـوریه بـدون رضایـت 

دولـت سـوریه محکـوم و در هـر شـکل و ماهیتـی مـردود اسـت."

آمریـکا هـم اکنـون حـدود یـک هـزار نیـرو بـرای مقابلـه بـا گـروه 

داعـش در خـاک سـوریه دارد. ترکیـه نیـز بـرای مقابلـه بـا گـروه 

موسـوم بـه دولـت اسـامی )داعـش( و شـبه نظامیـان کـرد، بـه 

سـوریه نیـرو اعـزام کـرده اسـت.

آمریـکا و ترکیـه از حـدود سـه هفتـه پیـش عملیـات گشـت زنـی 

نظامـی مشـرکی را در شـال رشق سـوریه آغـاز کـرده انـد.

موترهـای نظامـی ترکیـه روز یکشـنبه )۸ سـپتمرب( با عبـور از مرز 

وارد خـاک سـوریه شـده و بـه نیروهـای آمریکایـی مسـتقر در این 

منطقه پیوسـتند.

دو کشـور مـی گوینـد که ایـن عملیات با هدف ایجـاد "منطقه ای 

امـن" در امتـداد مرز انجام می شـود کـه در اختیـار نیروهای کرد 

سـوریه قـرار دارد که از حایت آمریکا برخوردار هسـتند.

مدافـع  هـای  "یـگان  در کنـرل  فـرات رصفـا  رود  منطقـه رشق 

خلـق" قـرار دارد کـه از متحدان آمریکا به شـار رفتـه و در جنگ 

علیـه داعـش نقـش مهمـی داشـتند.

چـر"،  "جنبـش  سـالگرد  پنجمیـن  بـا  هم زمـان 

هانگ کانـگ شـاهد تظاهـرات ده هـا هـزار تـن از 

شـهروندان ایـن منطقـه خودمختـار بـود. در ایـن 

تظاهـرات شـاری از معرضـان با پولیـس درگیر 

شـدند و پولیـس از موتـر آب پاش، گاز اشـک آور و 

اسـپری فلفـل اسـتفاده کرد.

روز  از شـهروندان هانگ کانـگ  نفـر  ده هـا هـزار 

شـنبه ششـم میـزان )۲۸ سـپتمرب( بـه مناسـبت 

پنجمیـن سـالگرد اعراضات موسـوم بـه "جنبش 

چـر" بـه خیابان هـا آمدنـد. در کنـار تظاهـرات 

دمکراسـی خواهانه،  جنبـش  ایـن  مسـاملت آمیز 

پولیـس  و  معرضـان  از  بخشـی  میـان 

آمـد. به وجـود  خشـونت آمیز  درگیری هایـی 

فعـاالن ایـن حرکت های اعراضی از بیش از سـه 

مـاه پیـش بدین سـو علیـه محـدود شـدن حقـوق 

بـه  چیـن  توسـط  هانگ کانـگ  در  دمکراتیـک 

می رونـد. خیابان هـا 

پارکـی  در  تظاهرکننـدگان  نیـز  شـنبه  شـامگاه 

در نزدیکـی پارملـان بـرای بزرگداشـت پنجمیـن 

بـه  کردنـد.  تجمـع  چـر"  "جنبـش  سـالگرد 

گـزارش خربگـزاری فرانسـه، در ایـن میـان برخی 

معرضـان تنـدرو رشوع بـه پرتاب سـنگ و کوکتل 

مولوتـوف کردنـد. امـا زمانـی کـه پولیـس بـا موتر 

آب پـاش، گاز اشـک آور و اسـپری فلفـل واکنـش 

به رسعـت  معرضـان  از  گـروه  ایـن  داد،  نشـان 

شـدند. پراکنـده 

یـادآور  به شـدت  تظاهـرات  ایـن  صحنه هـای 

رسخیـو رامـوس ممکن اسـت بـه دلیـل توهین به 

کمـک داور در جریـان دربـی مادریـد بـه حداقل 

4 و حداکـر 12 جلسـه محرومیـت از حضـور در 

ترکیـب رئـال محکوم شـود.

به نقل از اسـپورت، رسخیو راموس شـب گذشـته 

در بـازی برابـر اتلتیکو منایش درخشـانی داشـت 

امـا در انتهـای بـازی او از سـوی اتلتیکـو بـه ایـن 

کـرده  فحاشـی  داور  کمـک  بـه  کـه  شـد  متهـم 

اسـت. اواخـر نیمـه اول دیگـو سـیمئونه رسمربی 

اتلتیکـو بـا ارصار از داور مـی خواسـت تـا راموس 

بـه  رامـوس  او  زعـم  بـه  کـه  اخـراج کنـد چـرا  را 

کمـک داور توهیـن کـرده بـود. اتفاقـی کـه البته 

رخ نـداد و حتـی در پایـان مسـابقه نـه داور و نـه 

کمـک داور و داور چهارم چنیـن چیزی را گزارش 

نکردنـد. احتـال اینکـه ناظـر داوری نیـز چنیـن 

الکسـیس سانچس، سـتاره شـیلیایی اینر میان 

درحالیکـه کـم کـم بـه زندگـی در ایتالیـا عـادت 

می کنـد، رابطـه خـود بـا هم تیمی هـای سـابقش 

واتس اپـی  گـروه  یـک  در  را  منچسـریونایتد  در 

قطـع کـرده اسـت.

روزنامه سـان می گوید الکسـیس سـانچس، ستاره 

باشـگاه  از  کـه  زمانـی  از  اینرمیـان  شـیلیایی 

سـابقش منچسـریونایتد جدا و راهی ایتالیا شده 

در تـاش اسـت تـا رابطـه خـود بـا هم تیمی هـای 

سـابقش در یونایتـد را کمرنگ کـرده یا حتی قطع 

کنـد. در جدیدتریـن اتفـاق در ایـن زمینـه فـاش 

شـده کـه او در یـک گـروه واتس اپـی متعلـق بـه 

بازیکنـان یونایتـد کـه عضـو آن اسـت کوچکریـن 

نـدارد.   فعالیتی 

سـانچس در سـال 2018 از آرسـنال بـه یونایتـد 

پیوسـت ولـی در ایـن تیـم بـه هیـچ وجـه موفـق 

نبـود. بـه همیـن علت بود کـه در نهایـت اوله گنار 

سولسـر تصمیـم گرفـت سـانچس را بـه صـورت 

"ممـدوح بـن مشـعل آل علـی" گـزارش شـده و در 

آن محـل بـوده، صـورت می گیـرد. به گفتـه همین 

گزارش هـا دوسـت قومنـدان الفغـم سـپس از اتاق 

بیـرون مـی رود و بعـد با اسـلحه ای برمی گردد و آن 

را شـلیک می کنـد.

گـزارش شـده اسـت کـه ۵ افـر امنیتی سـعودی 

نیـز در ایـن حادثـه مجـروح شـده اند.

کـه محـل سـکونت ضـارب  اسـت  پولیـس گفتـه 

را محـارصه کـرده بـود، امـا وی حـارض بـه تسـلیم 

بـود، خربگـزاری  نشـده  پولیـس  بـه  کـردن خـود 

رویـرز گـزارش کـرده کـه ضـارب حادثـه کشـته 

اسـت. شـده 

گفتـه شـده کـه الفغـم به شـفاخانه منتقل شـده و 

در آنجـا بـر اثـر جراحـات وارده می میرد.

اعراضـات "جنبـش چـر" در پنـج سـال پیـش 

بـود. تظاهـرات نـه تنهـا در هـان محـل برگـزار 

شـد، بلکـه برخـورد پولیس معرضـان را بـه ادامه 

تظاهـرات  کـرد.  هـم  ترغیـب  خـود  اعراضـات 

بـا  مقایسـه  در  مجمـوع  در  امـا  چـر"  "جنبـش 

بـود. معتدل تـر  امسـال  تابسـتان  اعراضـات 

سـال  در  چـر"  "جنبـش  بـه  موسـوم  تظاهـرات 

در  آزاد  انتخابـات  بـرای  میـادی   ۲۰۱۴

کنونـی  اعراضـات  بـرای  بنیانـی  هانگ کانـگ، 

چرهایـی  از  را  خـود  نـام  تظاهـرات  ایـن  شـد. 

گرفـت که دانشـجویان معرض از آنهـا برای دفاع 

از خـود در مقابـل پولیـس اسـتفاده می کردنـد.

یـوان، یکـی از زنـان رشکت کننـده در تظاهـرات 

اعراضـات  شـاهد  پیـش  سـال  پنـج  کـه  دیـروز 

فرانسـه  خربگـزاری  بـه  بـوده،  چـر"  "جنبـش 

بـرای مبـارزه ای طوالنـی  گفـت: »مـردم خـود را 

 ۲۹ اینجینیـر  ایـن  گفتـه  بـه  کرده انـد«.  آمـاده 

سـاله، رفتـار پولیـس عاملـی بـوده تا مـردم نیز به 

خیابان هـا رسازیـر شـوند و اعـراض خـود را بیان 

کننـد.

ایـن  بـه  چـان  نـام  بـه  دیگـری  تظاهرکننـده 

خربگـزاری گفـت: »بـا نگاهـی بـه جنبـش چـر 

موفقیتـی  اصـا  حرکـت  ایـن  کـه  می بینیـم 

سـاله   ۲۰ دخـر  ایـن  گفتـه  بـه  نداشـت«. 

دانشـجو، اگـر اهـداف معرضـان بدون خشـونت 

قابـل دسـتیابی بودنـد، اقدامـات رادیـکال اصـا 

منی کردنـد. پیـدا  رضورتـی 

اتفاقـی را گـزارش کنـد، بعیـد بـه نظـر می رسـد.

در حـال حـارض دو گزینـه بـرای اتلتیکـو وجـود 

رامـوس  از رسخیـو  تسـلیم شـکایت  اولـی  دارد. 

بـه کمیتـه انضباطـی فدراسـیون فوتبال اسـپانیا 

اسـت و دومـی اینکـه چنیـن کمیتـه ای خـودش 

سـابقه  چیـزی  چنیـن  االن  تـا  کـه  کنـد  اقـدام 

نداشـته اسـت. اتلتیکـو بـه نظـر قصد شـکایت از 

رامـوس را دارد و اگـر فحاشـی رامـوس در کمیته 

تصاویـر  در  کـه  شـود)چیزی  ثابـت  انضباطـی 

تلویزیونـی مشـهود اسـت( کاپیتـان رئـال ممکـن 

اسـت بیـن 4 تـا 12 جلسـه محروم شـود که قطعا 

ضایعـه ای بـزرگ بـرای رئـال خواهـد بـود.

اپریل گذشـته و در جریان دیدار بارسـا و اتلتیکو 

در نوکمپ، دیگو کاسـتا به دلیلی مشـابه هشـت 

جلسـه از همراهی اتلتیکو محروم شـد.

قرضـی بـه ایتالیا بفرسـتد و بـه این ترتیـب بود که 

او امسـال تابسـتان به عنوان بازیکن قرضی راهی 

اینر شـد.

سـانچس در ایتالیـا رشوع قابـل قبولـی داشـته و 

دیـروز در جریـان پیـروزی اینـر مقابل سـمپدوریا 

اولیـن گل خـود بـرای ایـن تیـم را بـه مثـر رسـاند. 

امـا آنچـه سـانچس را در انگلیـس خربسـاز کـرده 

بـا  رابطـه اش  کـردن  قطـع  بـر  مبنـی  او  تصمیـم 

منچسـریونایتد  در  خـود  سـابق  هم تیمی هـای 

اسـت.

بـر اسـاس این گـزارش، سـانچس در زمـان حضور 

و  تیـم سـاکت  ایـن  رختکـن  در  هـم  یونایتـد  در 

واتس اپـی  گـروه  در  هـم  حـاال  و  بـوده  بی تاثیـر 

ایـن تیـم سـکوت مطلـق پیشـه کـرده  بازیکنـان 

اسـت. این در حالی اسـت که کریس اسالینگ، 

دیگـر سـتاره یونایتـد کـه بـه صـورت قرضـی راهی 

رم شـده بـه صـورت فعـال در بحث هـای ایـن گروه 

دارد. رشکـت  واتس اپـی 

کشته شدن محافظ پادشاه عربستان در نزاع شخصی

درگیری های خشونت آمیز در سالروز »جنبش چتر« در هانگ کانگ

ادعای رابطه با زن تاجر؛ بوریس جانسون هرگونه تخلف را تکذیب کرد

نگرانی فیسبوک از تالش مجدد عوامل خارجی برای تأثیرگذاری بر انتخابات آمریکا

ورزش

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

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

بوریـس جانسـون، نخسـت وزیر بریتانیـا، هرگونـه تخلفـی را در 

مـورد اعطـای کمک مالی بـه زن تاجر آمریکایی و دوسـت خود 

تکذیب کرده اسـت.

در زمانـی کـه بوریـس جانسـون شـهردار لنـدن بـود، جنیفـر 

آرکیـوری بـرای رشکت خـود از نهادهـای دولتـی بریتانیا کمک 

مالـی گرفـت و همچنیـن در چنـد سـفر تجـاری آقای جانسـون 

را همراهـی کـرد.

مقام هـای بریتانیـا موظفنـد منافـع احتالـی شـخص خـود یـا 

نزدیکانشـان را اعـام کننـد تـا بـه احتـال تعارض منافـع، بین 

سـود شـخصی و وظایـف عمومی رسـیدگی شـود.

آقـای جانسـون، کـه بـرای اعـام نکـردن ایـن تعـارض منافـع 

انتظـار مـی رود کـه رقبـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 

آینـده در آمریـکا بـا متـام وسـایل ممکـن بـه مصـاف یکدیگـر 

بروند. فیسـبوک نگران اسـت که "عوامل خارجی" باز هم برای 

تأثیرگـذاری بـر انتخابـات آمریکا از طریق این شـبکه اجتاعی 

تـاش کننـد. رشکت آمریکایی فیسـبوک این احتـال را مطرح 

کـرده اسـت کـه در جریـان انتخابات ریاسـت جمهـوری آمریکا 

بـرای  خارجـی"  "عوامـل  دیگـر  بـار  میـادی  آینـده  سـال  در 

تأثیرگـذاری بـر آن از طریـق این شـبکه اجتاعی تـاش کنند. 

اقتصـادی  انریـچ، رسویـس  از قـول دیویـد  تایمـز  در گـزارش 

نیویـورک تایمـز هـم آمـده که او هـم از دو نفر از دوسـتان خانم 

آرکیـوری دربـاره ایـن رابطه ادعایی شـنیده بود. آقـای انریچ در 

آن زمـان خربنـگار روزنامـه دیگـری بود.

دربـاره  منافـع  تعـارض  نکـردن  اعـام  دربـاره  اولیـه  گـزارش 

در  هـم  آرکیـوری  خانـم  بـه رشکـت  دولتـی  کمـک  تخصیـص 

شـد. چـاپ  تایمـز  روزنامـه 

خانـم آرکیـوری بیـش از صـد هـزار پونـد کمـک مالـی دریافـت 

بود. کـرده 

پرونـده تخلـف احتالـی بوریـس جانسـون در ایـن زمینـه بـه 

پولیـس ارجـاع شـده اسـت.

فیسـبوک در ایـن راه بـا حریفـی طـرف اسـت کـه ممکن اسـت 

راه هـای مختلفـی را بـرای اقدامـات خود محاسـبه کرده باشـد. 

بـه گفتـه رشوپفـر، در ایـن وضعیـت هیچـگاه منی تـوان متـام 

کپی هـای چنیـن تبلیغـات و نفرت پراکنی هایـی را پیـدا کـرد.

بـه  مصاحبـه اش  از  دیگـری  بخـش  در  فیسـبوک  مدیـر  ایـن 

نـکات دیگـری هـم اشـاره کرده اسـت. بـه گفتـه او، این شـبکه 

چـه  کـه  مـورد  ایـن  در  تصمیم گیـری  می خواهـد  اجتاعـی 

مضامینـی در انرنـت سانسـور خواهنـد شـد را اعـام کنـد.

عثـان دمبله،سـتاره فرانسـوی بارسـلونا، بـار دیگـر 

دچـار مصدویـت شـد تـا روزهـای کابـوس وارش در 

بارسـلونا ادامـه دار باشـد.

زمـان  از  بارسـلونا،  جـوان  دمبله،سـتاره  عثـان 

را  انتظـارات  نشـده  موفـق  تیـم  ایـن  بـه  پیوسـتنش 

بـرآورده کنـد و هیچـگاه نتوانسـته درخشـش خـود در 

بـرای بارسـلونا هـم تکـرار کنـد. شـاید  دورمتونـد را 

مهـم تریـن دلیـل ایـن موضـوع هـم مصدومیـت های 

باشـد. فرانسـوی  ایـن سـتاره  پیاپـی 

دمبلـه فصـل جدیـد را هم بسـیار تلخ و بـا مصدومیت 

در هفتـه اول مقابـل اتلتیکـو بیلبائـو آغـاز کـرد. او که 

بـه تازگـی از بنـد مصدومیـت رهایـی یافتـه بـود، در 

لیسـت بـازی دیروز بارسـلونا مقابل ختافـه قرار گرفت 

امـا پـس از ایـن بـازی حـاال دوبـاره دچـار مصدومیت 

از ناحیه همسـرینگ شـده اسـت و باید مدتی را دور 

از میادین باشـد.

دمبلـه تـا کنـون 46 بـازی را در بارسـلونا بـه دلیـل 

مصدومیـت از دسـت داده اسـت و تنهـا در 64 بـازی 

بـرای آبـی انـاری هـا بـه میـدان رفتـه اسـت. 

دمبلـه چهـار بـار از ناحیـه مچ پـا، یـازده بـار از ناحیه 

ناحیـه  از  بـار  و 29  لگـن  قسـمت  از  بـار  یـک  ران، 

همسـرینگ مصـدوم شـده اسـت! آماری کـه در نوع 

خـود بسـیار عجیـب و قابـل تامـل بـه نظـر می رسـد.

بارسـلونا  حسـاس  بـازی  احتـاال  دمبلـه  همچنیـن 

مقابـل اینـر در هفتـه دوم لیگ قهرمانـان اروپا را نیز 

از دسـت خواهـد داد.

سوریه خواهان خروج نیروهای آمریکا و ترکیه از قلمروی خود شد

چهار تا 12 جلسه محرومیت در انتظار سرخیو راموس

 
میرر؛ سیتی با جانشین گواردیوال قرارداد بست

نریه میرر امروز ادعا کرد که ستاره هالندی سابق بارسا با منچسرسیتی قرارداد رسمی امضا کرده است.

جیوانـی فـن برونکهورسـت پـس از امتـام دوران مربیگـری اش در فاینـورد کـه بـا یـک قهرمانـی لیـگ و دو جـام حذفـی همـراه بـود، قصـد داشـت یـک سـال بـه اسـراحت بپـردازد 

ولـی از مـاه گذشـته کارش را در منچسرسـیتی رشوع کـرد. آشـنایی او بـا فـران سـوریانو و تیکـی بگریسـتین مدیـران اجرایی و ورزشـی سـیتی در این مهم نقش به سـزایی داشـت.

در حـال حـارض او در کنـار برایـان مـاروود، در حـال آشـنایی بـا بخـش هـای مختلـف باشـگاه منچسرسـیتی اسـت. او در یکـی از اتاق هـای آکادمی فوتبـال منچسرسـیتی اقامت 

دارد و رشایـط مختلـف باشـگاه را در کنـار گروهـی از اسـتعدادیابان زیـر نظـر گرفته اسـت. 

طبـق ادعـای میـرر، بـه تازگـی قـرارداد رسـمی و بـا دسـتمزد نیـز بـا فن برونکهورسـت امضا شـده و سـیتی قصـد دارد او را برای سـال های بیشـری در اختیار داشـته باشـد چرا که 

پـپ گواردیـوال قـراردادش سـال 2021 بـه امتـام خواهـد رسـید و هنـوز توافقی برای متدیـد صورت نگرفته اسـت.

شـیخ منصـور مالـک باشـگاه سـیتی کـه بـه خوبـی از رشایـط فعلـی یونایتـد پـس از جدایـی رس الکـس فرگوسـن آگاه اسـت، یـک برنامه ویـژه را در نظـر گرفته تـا در صـورت جدایی 

گواردیـوال، سـیتی بـا شـوک مواجـه نشـود. پیـش از ایـن و در سـال 2011 بـا پاتریـک ویـه را چنیـن برنامه ای پیاده شـد.

سـتاره فرانسـوی پـس از بازنشسـتگی در سـیتی در باشـگاه مشـغول بـه کار شـد و کمـی بعـد هدایت نیویورک سـیتی کـه تحت مالکیت شـیخ منصور اسـت را پذیرفت امـا در نهایت 

تابسـتان امسـال او بـا سـیتی قطـع همـکاری کـرد و مربـی نیس شـد. اکنون اما سـیتی قصـد دارد با فن برونکهورسـت بـه عنوان جانشـین احتالی پـپ گواردیـوال ادامه دهد.

گفته می شود میکل آرتتا دستیار فعلی گواردیوال و ونسان کمپانی دیگر گزینه های جانشینی گواردیوال هستند.

عثمان دمبله؛ 
مرد پا شیشه ای بارسلونا

ناراحتی یونایتدی ها از سانچس به خاطر گروه واتس اپ
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فراه هراتقندهار

 اتحادیـه اروپـا از برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

و  اسـتقبال  انتخابـات  ایـن  در  مـردم  اشـراک  میـزان  و 

اسـت. کـرده  قدردانـی 

پیرمایودیـن مناینـده اتحادیـه اروپـا در کابـل می گوید، با 

آنکـه مشـکالت  بـر رس راه برگزاری انتخابـات زیاد بود؛ اما 

انتخابـات در فضـای امن برگزار شـد. 

او گفتـه که اتحادیـه اروپا از برگزاری انتخابات و اشـراک 

مردم افغانسـتان در آن رضایت دارد.

مناینـده اتحادیـه اروپـا افـزوده کـه ایـن اتحادیـه از مـردم 

سـاالری، انتخابـات و رونـد صلـح در افغانسـتان حامیـت 

می کنـد. بـه گفتـه او، بـا آنکـه اتحادیـه اروپـا از انتخابـات 

مالـی  کمـک  و  نظـارت  افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت 

محـدود کـرده، امیـدوار اسـت کـه ایـن انتخابـات سـبب 

صلـح و ثبـات دایمـی در افغانسـتان گـردد.

او همچنیـن از شـجاعت افغان هـا کـه در رشایـط تهدید و 

نـا امنـی بـه پـای صندوق هـای رای رفته، سـتایش کرده و 

افـزوده کـه ایـن نشـانه امید بـه آینده بهر اسـت.

از سـوی هـم، ینـس اسـتولتنربگ رسمنشـی عمومـی ناتـو 

نیـز اشـراک مـردم را در انتخابـات سـتایش کـرده و گفتـه 

کـه افغان هـا برخـالف توقع به شـکل گسـرده در انتخابات 

ریاسـت جمهـوری اشـراک کرده انـد.

آقـای اسـتولتنربگ افـزوده کـه پیـامن ناتو بـه حامیت خود 

و  تامیـن صلـح  ادامـه می دهـد و خواسـتار  افغانسـتان  از 

ثبـات دایمـی در ایـن کشـور اسـت.

گفتنـی اسـت کـه انتخابات ریاسـت جمهـوری افغانسـتان 

روز شنبه در 34 والیت و 4500 مرکز رای دهی در رسارس 

کشـور برگزار شد.

ایـن انتخابـات زیـر سـایه تـرس، وحشـت ناشـی از تهدیـد 

طالبـان برگـزار شـد؛ امـا نیروهای امنیتـی با تدابیر شـدید 

امنیـت ایـن انتخابـات را تامیـن کردنـد.

برگـزاری ایـن انتخابـات و اشـراک مـردم، یـک موفقیـت 

بـزرگ بـرای دولـت و مردم افغانسـتان خوانده شـده اسـت.

اتحادیه اروپا از اشتراک افغان ها به پای صندوق های رای
 استقبال کرد 
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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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فغان ان اســــــــــد ا یتــــی مجـــــالمــــــــس ت  هور
 د چارو اداری لوی رایست                     دمجهوری رایست 

 
 

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

 

Islamic Republic of Afghanistan 
Administrative Office of the President 

National Procurement Authority 

 یلــــــــتداراکت م اداره
 و انکشاف برانمه ها حتلیل پروژه هارایست 

 

Dreaded 
Kidnapper Killed 
in Police Raid

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

15 Pro-Govt Fighters, 
Civilians Killed in Taliban Attack

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

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

 

بسـیاری از طرف هـای دخیل در انتخابات با انتشـار 

فهرسـت های هرکـدام  تیم های انتخاباتی خودشـان 

را برنـده انتخابـات اعـالم می کننـد.

آمارهـا و واکنش هـای طرف هـای  بـدل شـدن  رد و 

بیـن مـردم و  انتخابـات، نگرانی هـای را در  دخیـل 

 منایندگـی سـازمان ملـل متحـد، سـفارت امریـکا و 

بریتانیـا در کابـل بـا نـر اعالمیه هـای جداگانـه از 

از  پـس  کـه  خواسـته  انتخابـات  دخیـل  طرف هـای 

انتخابـات آرامـش خـود را حفـظ کننـد. 

آرا  شـامرش  آغـاز  و  دهـی  رای  رونـد  پایـان  از  پـس 

مراجـع بین املللـی بـه وجـود آورده اسـت.

یونامـا بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه کـه این نهاد یـک بار 

دیگـر بـه اهمیـت برخـورد مسـئوالنه متـام گروه هـا در 

مرحلـه شـامرش آرا تاکیـد می کنـد و می گویـد تنهـا 

افغانسـتان می توانـد  انتخابـات  کمیسـیون مسـتقل 

آمار رسـمی شـامر اشـراک کننـدگان در انتخابات را 

بـه نر برسـاند.

در اعالمیـه ایـن نهـاد آمـده کـه یونامـا در مـورد آمـار 

و  نداشـته  نظـری  انتخابـات  در  کننـدگان  اشـراک 

نخواهد داشـت و در انتظار اعالم کمیسـیون مسـتقل 

می باشـد. افغانسـتان  انتخابـات 

سـفارت بریتانیـا در کابل نیز با تویـت کوتاهی از متام 

طرف هـای دخیـل در انتخابات خواسـته تـا در مرحله 

جمـع آوری و شـامرش آرا بـه حاکمیـت قانـون احرام 

بگذارند.

نیـز  انتخاباتـی  کمیسـیون  دو  از  بریتانیـا  سـفارت 

صـورت  بـه  را  خـود  مسـئولیت های  کـه  خواسـته 

دهنـد. انجـام  شـفاف  و  بی طرفانـه 

از متامـی طرف هـای  نیـز  امریـکا در کابـل  سـفارت 

ذیدخـل انتخابـات خواسـته تـا روشـن شـدن نتایـج 

انتخابـات آرامـش خـود را حفـظ کـرده و بـه قانـون پـا 

بنـد باشـند.

پایـان  از  پـس  شـنبه  روز  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

انتخابـات هرکـدام از نامزدان و طرفـداران آنان ادعای 

پیـروزی کرده و آمارهای متعـددی را منتر کرده اند.

 یوناما:

 تنها کمیسیون انتخابات مسئول اعالم آمار رسمی شرکت کنندگان 
انتخابات است


