
برخورد مسلکی، 
رفتار مسئوالنه

نشست  یک  در  نمایند گان  مجلس 
اضطراری شب هنگام سرپرست وزارت 
امور داخله را فراخواند. نمایندگان ادعا 
دارند که پولیس با برخی از نماینده های 
داشته  توهین آمیزی  برخورد  مجلس 
است. نشست شب هنگام مجلس پیش از 
این سابقه نداشته و برای اولین بار است 
که نماینده گان در مجلس شبانه نشست 
وزارت  می دهند.  تشکیل  اضطراری 
تحت  موضوع  این  می گوید،  داخله 
بررسی است و پولیس به وظیفه ی خود 
توهین آمیز  برخورد  هیچ  و  کرده  عمل 
نداشته  مجلس  در  مردم  نماینده های  با 

است. 
ادعای برخورد توهین آمیز پولیس با 
با دقت بررسی  باید  دو نماینده  مجلس 
شود. هیچ کسی حق ندارد فراتر از قانون 
باشد. اگر پولیس مقصر بوده، باید پاسخ 
دهد؛ زیرا یکی از وظایف اساسی پولیس 
برخورد مسلکی است و اگر نماینده های 
حق  نکرده،  تمکین  قانون  به  مجلس 
ندارد با پولیس درگیر شود. در درجه ی 
نماینده های شان  از  مردم  انتظار  اول 
رفتار  و  مسئولیت  شناسی  مجلس  در 
اوضاع  که  شرایطی  در  است.  مسئوالنه 

امنیتی افغانستان...

این که  از  بعد  روز  یک   ،2018 دسامبر   20 در 
تویتر  طریق  از  ناگهانی  به طور  ترمپ  دونالد  رییس جمهور 
سوریه  از  را  نیروهایش  تمام  متحده  ایاالت  که  کرد  اعالم 
خارج می کند، گروهی از سربازان امریکایی عازم گشت زنی 

معمولی در شهر کردنشین »منبیج« در شمال سوریه شدند.
گروه   عضو  روز  آن  که  امریکا  ارتش  افسر  یک 
پالیسی«  »فارن  با  ناشناس ماندن  به شرط  و  بوده  گشت زنی 
صحبت کرده، می گوید که یک عضو »نیروهای دموکراتیک 
سوریه« به رهبری ُکردها، به سربازان امریکایی نزدیک شد، 
امریکایی  نیروهای  از  و  بگیرد  را  اشکش  جلوی  نتوانست 

به خاطر حمایت شان از ُکردها تشکری کرد.
سوریه  دموکراتیک  نیروهای  کنار  در  ارتش  افسر  این 
جمله ی  از  و  جنگیده  اسالمی  دولت  شکست دادن  برای 
اعضای بازنشسته و برحال ارتش امریکا است که می گویند 
از تصمیم اخیر ترمپ برای خروج از مناطق مرزی سوریه و 
بازکردن راه برای حمله ی ترکیه به شمال شرق سوریه، ناامید 
شده اند. او می گوید: »آن مرد نشان واحدش را از بازو کند و 

به من داد. آن لحظه، احساسی ترین لحظه ای بود که...

نهاد  نمایندگان  مجلس  دیدبان  گزارش  براساس 
در  افغانستان  نمایندگان  مجلس  برای صلح،  زنان  مطالبات 
جلسه ی  یک  تنها  امسال  سپتامبر  و  جوالی  جون،  ماه های 
قانون گذاری برگزار و از 24 نشست عمومی برگزارشده در 
ماه های جوالی و سپتامبر، نصاب مجلس تنها در سه نشست 

تکمیل بوده است. 
در گزارش این نهاد آمده که مجلس نمایندگان در ماه 
از  پس  میزان،  هشتم  الی  سنبله   20 مطابق  امسال  سپتامبر 
برگزار کرده،  تابستانی، هفت نشست عمومی  رخصتی های 
نصاب  و  نداشته  حضور  مجلس  در  نمایندگان  بیش تر  اما 
هفت  از  است.  نبوده  تکمیل  نشست  هفت  هر  در  مجلس 
نشست عمومی مجلس که در ماه سپتامبر برگزار شده، چهار 
جلسه ی آن استماعیه، یک جلسه استجوابیه و دو جلسه ی 

آن عادی بوده است. 
همچنان مجلس نمایندگان در ماه سپتامبر، پنج نشست 
برگزار کرده که شامل چهار  از حکومت  در بخش نظارت 
اما  است،  بوده  استجوابیه  نشست  یک  و  استماعیه  نشست 

در این پنج نشست نیز نصاب مجلس تکمیل نبوده است...

که  می گویند  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری 
مریم  کرده اند.  توهین  را  آنان  و  بدرفتاری  آنان  با  پولیس 
خالصه،  سینگ  نرندر  و  کوچی ها  نماینده ی  سلیمان خیل، 
نماینده ی سیک ها در مجلس چنین ادعایی را مطرح می کنند.
سینگ  آقای  با  پولیس  سلیمان خیل،  بانو  گفته ی  به 
برخورد تبعیض آمیز و به او توهین کرده است و سپس وقتی 

او مداخله کرده، پولیس با او بدرفتاری نیز کرده است. 
وزارت داخله می گوید که این قضیه را به گونه ی جدی 

بررسی می کند. 
روزنامه  به  وزارت  این  سخن گوی  رحیمی،  نصرت 
اطالعات روز گفت: »تنفیذ قانون و حفظ امنیت و نظم عامه 
بین  جمعه شب  که  قضیه ای  است.  پولیس  اصلی  وظیفه ی 
پولیس و وکالی پارلمان اتفاق افتاد، به طور جدی و عادالنه 

بررسی می شود.«
بین پولیس و نمایندگان مجلس چه رخ داد؟

و  می کند  رد  را  ادعا  این  اما  داخله  وزارت  از  منبعی 
فیلم سیاه شیشه موتر مریم  پولیس وقتی خواسته  می گوید 

سلیمان خیل را بردارد، با مقاومت او و...

ُکردها؛ 
شریف ترین مردمی که تا حاال دیدم

پارلمان و یک جلسه ی قانون گذاری 
در سه ماه؛ قانون گذاران کجایند؟

درگیری قانون گذاران و مجریان قانون؛ 
مجلس نشست اضطراری شبانه برگزار کرد

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
در گزارشی تحت عنوان »نظارت بر حقوق سیاسی 
انتخابات ریاست جمهوری 1۳۹8« اعالم  در روز 
کرده است که از مجموع مراکزی که از سوی این 
نهاد نظارت شده است، در 75.۳ درصد از مراکز 
رأی دهی تخطی یا تخلف انتخاباتی مربوط به مواد 
مواد  یا  که  طوری  است؛  داشته  وجود  انتخاباتی 
در  کلی  به  یا  بوده  ناقص  غیرحساس  و  حساس 

مرکز رأی دهی وجود نداشته است...

کمیسیون حقوق بشر: 
۷۵ درصد مراکز  رأی دهی 

مشکل کمبود یا نبود 
مواد انتخاباتی داشته است

اطالعات روز: بانک جهانی یک بسته ی جدید 
امریکایی  دالر  میلیون   ۹8.8 ارزش  به  مالی  کمک 
در  خصوصی  سرمایه گذاری  دو  تضمین  برای  را 

سکتور انرژی در افغانستان اعالم کرده است. 
از  که  است  آمده  جهانی  بانک  اعالمیه ی  در 
فراهم سازی  و  قرضه  تأمین  برای  مالی  این وجوه 
پروژه ی  دو  نیاز  مورد  تجهیزات  برای  امکانات 

تولید انرژی برق از گاز طبیعی استفاده...

بانک جهانی نزدیک به 
۱۰۰ میلیون دالر به سکتور انرژی 

افغانستان کمک کرد
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شکست انگلیس و 
پیروزی پرتگال و فرانسه 

در مقدماتی یورو
تیم ملی انگلیس در دیداری خارج 
یورو  مقدماتی  مرحله  در  خانه  از 

2020، مقابل جمهوری چک...

گنابری، سالح فعال 
ژرمن ها قبل از یورو ۲۰۲۰

ستاره جوان بایرن مونیخ به بازیکنی 
کلیدی و تاثیرگذار هم در تیم ملی 

آلمان تبدیل شده است...

دیده بان حقوق بشر سوریه: 
۷۴ نیروی ُکرد در عملیات 

ترکیه کشته شده اند
از  پس  اپل  روز: شرکت  اطالعات 
فشارهای دولت چین، اپلیکیشنی را 

که با استفاده از...

اطالعات روز: دیده بان  حقوق بشر 
عملیات  آغاز  از  کرد  اعالم  سوریه 

ترکیه در شمال سوریه،...

ترمپ از دست یابی 
به یک توافق اولیه 
بـا چین خبـر داد
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ثبات و همگرایی: 

کمیسیون انتخابات در تالش 
به انحراف کشاندن انتخابات است
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در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
گزارشی تحت عنوان »نظارت بر حقوق سیاسی در روز 
انتخابات ریاست جمهوری 1۳۹8« اعالم کرده است که 
شده  نظارت  نهاد  این  سوی  از  که  مراکزی  مجموع  از 
است، در 75.۳ درصد از مراکز رأی دهی تخطی یا تخلف 
است؛  داشته  وجود  انتخاباتی  مواد  به  مربوط  انتخاباتی 
طوری که یا مواد حساس و غیرحساس ناقص بوده یا به 

کلی در مرکز رأی دهی وجود نداشته است.
از آن موارد  این کمیسیون یکی  اساس گزارش  بر 
کارنکردن دستگاه بیومتریک بوده است که 1۳.4 درصد 

از تخطی ها یا تخلفات انتخاباتی را شامل می شود.
نام  نبود  فهرست،  در  رأی دهندگان  نام  نبود 
رأی دهندگان در حافظه ماشین بیومتریک، نبود و کمبود 
اوراق رأی دهی در مرکز و نبودن »رمپ« برای افراد دارای 
معلولیت در مرکز رأی دهی، از دیگر مهم ترین نمونه هایی 
است که کمیسیون حقوق بشر آن را فهرست کرده است.
نشان  همچنان  بشر  حقوق  کمیسیون  یافته های 
افراد  رأی دهی  مراکز  از  درصد   11.۹ در  که  می دهد 
وابسته به نامزدها و در 11.۳ درصد از مراکز رأهی دهی 
رأی دهندگان دست به تخطی، تخلف یا جرم انتخاباتی 

یک  نفع  به  رأی دهی  مراکز  نزدیکی  در  کمپین  زده اند. 
نامزد، موجودیت مواد تبلیغاتی نامزدان در کم تر از 100 
دیگر،  کسی  به  جای  رأی دادن  رأی گیری،  مراکز  متری 
اطفال و رأی دادن  رأی دادن به شکل گروهی، رأی دادن 
ناظران  از  تخطی ها و تخلفاتی دیگری است که  مکرر، 

کمیسیون گزارش کرده اند.
در  که  می  دهد  نشان  کمیسیون  ناظران  گزارش 
افراد  ناظران، مشاهدان و  مراکز رأی دهی  از  14 درصد 
تخطی،  مرتکب  رأی دهی  مراکز  داخل  در  غیرمسئول 
تخلف یا جرم انتخاباتی مثل ایجاد بی نظمی، کمپاین به 
نفع یک نامزد، تهدید رأی دهندگان به منظور واداشتن آنان 

به دادن یا ندادن رأی به یک نامزد خاص  شده اند.
نشان  کشور  والیت   2۳ در  کمیسیون  گزارش  این 
در سراسر  توقیف شده ها  و  زندانیان  بیش تر  که  می دهد 
از  این محالت،  نبود مراکز رأی دهی در  به دلیل  کشور، 
رأی دادن محروم شده اند. همچنین شماری از افراد دارای 
معلولیت، به دلیل نبود »رمپ« و سایر وسایل تسهیالتی، 
رأ ی  دادن  از  رأی دهی  مراکز  از   ٪24.۹ در  دست کم 
محروم شده اند. به همین ترتیب بی جا شدگان داخلی و 
بخشی از دانشجویان، به دلیل تفاوت محل اقامت جدید 

آنان با محلی که تذکره آنان در آن ثبت  شده است، از دادن 
رأی محرم شده اند.

براساس این گزارش، در نتیجه ی نظارت کمیسیون 
بر روند انتخابات از آغاز تا پایان روند رأی دهی 12۶0 
مورد تخطی، تخلف یا جرم انتخاباتی به ثبت رسیده است 
که در این میان 141 مورد آن جرم انتخاباتی بوده و شامل 
حمله   مسلحانه و تروریستی بر تجمع های دوره مبارزات 
انتخاباتی، حمله  بر مراکز رأی دهی و تهدید رأی دهندگان 

و کارمندان کمیسیون های انتخاباتی می شود.
یافته های کمیسیون در مورد مشکالت و چالش های 
امنیتی در روند برگزاری انتخابات تا پایان روز انتخابات 
نشان می  دهد که در حدود ۶8 حمله بر پروسه انتخابات، 
مخصوصا بر مراکز رأی دهی، صورت گرفته و  بر اثر آن 
حدود ۳77 تن از مردم ملکی کشته و زخمی شده اند: 
»یادآور می شود که این آمار ابتدایی بوده و بخش »بررسی 
ویژه « کمیسیون  در حال بررسی دقیق این رویدادها ست.«
انتخابات توسط  نظارت بر روند رأی دهی در روز 
)شامل 74  بشر  کمیسیون حقوق  کارمندان  از  تن   220
زن(، در 470 مرکز رأی دهی در 2۳ والیت کشور انجام 

شده است. 

کمیسیون حقوق بشر: 
۷۵ درصد مراکز  رأی دهی مشکل کمبود یا نبود مواد انتخاباتی داشته است

در  ارتش  منابع  روز:  اطالعات 
بازپس گیری  از  کشور  شمال شرق  زون 
از  قندوز  والیت  ارچی  دشت  ولسوالی 

نزد گروه طالبان خبر داده اند.
قول اردوی 217 پامیر در اعالمیه ای 
گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی 
موفق شده اند که ولسوالی دشت ارچی 
طالبان  گروه  جنگ جویان  وجود  از  را 
پاکسازی کنند. در اعالمیه همچنان آمده 
حوالی  کشور  رنگ  سه  بیرق  که  است 

قبل  شب  دو  دقیقه ی   1:۳0 ساعت 
دشت  ولسوالی  در  میزان(   1۹ )جمعه، 

ارچی به اهتزار درآمده است.
مورد  در  پامیر   217 اردوی  قول 
و  طالبان  گروه  جنگ جویان  تلفات 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  همچنان 

جزئیات ارایه نکرده است.
مرادی،  عصمت اهلل  حال  همین  در 
روزنامه  به  قندوز  والی  سخن گوی 
جریان  در  که  گفت  روز  اطالعات 

و  امنیتی  نیروهای  تصفیوی  عملیات 
به  ارچی،  دشت  ولسوالی  در  دفاعی 
جنگ جویان گروه طالبان تلفات سنگین 
وارد شده است. آقای مرادی آمار دقیق 
از تلفات دو طرف ارایه نکرد. او گفت 
که به دلیل کارنکردن شبکه های مخابراتی 
در  کنون  تا  آخرین جزئیات  ساحه،  در 

دسترس شان قرار نگرفته است.
کرد  تأکید  قندوز  والی  سخن گوی 
و  امنیتی  نیروهای  حاضر  حال  در  که 

در  و  دارند  ولسوالی حضور  در  دفاعی 
این ولسوالی که زیر تهدید  از  ساحاتی 
قرار دارد، نیز عملیات تصفیوی به زودی 

راه اندازی خواهد شد.
ولسوالی  که  است  حالی  در  این 
شانزدهم  تاریخ  در  قندوز  ارچی  دشت 
حمالت  نتیجه ی  در  جاری  سال  سنبله 
تهاجمی جنگ جویان گروه طالبان، برای 
گذشته  سال  در طول چهار  بار  سومین 

به دست این گروه سقوط کرده بود.

ولسوالی »دشت ارچی« قندوز از کنترل طالبان خارج شد

و  مجلس  تقابل  است،  شکننده 
وزارت داخله جبران ناپذیر است. در 
این قضیه وزارت داخله ادعا دارد که 
امنیت  تأمین  به دلیل  پولیس  سربازان 
و منع رفت وآمد موترهای شیشه  سیاه 
موتر  شیشه ی  سیاه  نوار  داشته  قصد 
با  که  بردارد  را  مجلس  نماینده  یک 
واکنش آن نماینده روبه رو شده  است. 
انتظار همه  باشد،  واقعیت چنین  اگر 
با  تقابل  به جای  مردم  نماینده های  از 
امنیتی  نیروهای  با  همکاری  پولیس، 

است.
نماینده های  با  پولیس  برخورد 
خبرساز  که  نیست  اولین بار  مجلس 
افتاده  هم  قبال  اتفاق  این  می شود. 
پیشین  دوره های  در  بارها  است. 
سوی  از  پولیس  سربازان  مجلس، 
مورد  حتا  مجلس  نماینده های  برخی 
لت وکوب هم قرار گرفته است. باری 
امور  پیشین  برمک، وزیر  ویس احمد 
اعضای  برخی  که  کرد  ادعا  داخله 
شورای ملی از موترهای شیشه سیاه 
برمک  اقای  می کنند.  سوءاستفاده 
بسیاری  در  موترها  این  که  بود  گفته 
را  انتحارکنندگان  که  متهم اند  موارد 
برخوردهای  چنین  می دهند.  انتقال 
میان  تنش  همواره  که  می دهد  نشان 
نمایند گان  مجلس  و  امنیتی  نیروهای 
کشور  نفع  به  این  و  داشته  وجود 

نیست. 
از تشکیل مجلس هفدهم حدود 
5 ماه گذشته و در این مدت فعالیت 
نمایندگان مجلس با انتقادهای زیادی 
در  اصلی  انتقاد  است.  بوده  مواجه 
بیش تر  دوامدار  غیبت  مدت  این 
ماه   5 در  است.  بوده  نمایند گان 
مجلس  نماینده  های  بیش تر  گذشته 
انتخابات  کارزارهای  مصروف 
همین  به  بوده اند.  ریاست جمهوری 
دست  روی  زیادی  کارهای  دلیل 
نمایند گان مجلس باقی مانده است. از 
این رو انتظار مردم از مجلس رسیدگی 
به وطایف شان است. بدون شک هر 
با نهادهای دیگر وضعیت  نوع تقابل 
را از این که است، بدتر خواهد کرد. 
مجلس  نماینده های  تقابل  چرا 
پولیس  به ویژه  امنیتی،  نیروهای  با 
ملی  پولیس  جبران ناپذیر است: یک، 
امنیت  دشوار  شرایط  در  افغانستان 
حمایت  می کند.  تأمین  را  افغانستان 
کمکی  تردید  بدون  پولیس  از  مردم 
چنین  در  آنان.  برای  است  بزرگی 
نماینده های  تقابل  احوال  و  اوضاع 
را  پولیس یک چنین روایت  با  مردم 
نیز  این  از  پیش  دو،  می زند.  صدمه 
زورگویی  به  امنیتی  نیروهای  بارها 
متهم  پولیس  برابر  در  قانون شکنی  و 
شده است. در باال هم اشاره شد که 
گاهی  را  سنگینی  اتهام های  پولیس 
کرده  وارد  اعضای مجلس  آدرس  به 
است. از این رو ادامه ی این وضعیت 
از  بیش تر  را  ابهام  این  تقابل  دوام  و 
پیش می کند. این وضعیت نباید ادامه 
میان  برخورد  منظق  باید  کند.  پیدا 
و  پولیس  مسلکی  برخورد  دوطرف 
مجلس  نماینده های  رفتارمسئوالنه ی 
مجلس،  نماینده های  سه،  باشد. 
قانوان گذاران و مجلس خانه ی قانون 
افغانستان است. هر نوع قانون شکنی 
از  به دور  مجلس  اعضای  توسط 
پولیس  سیاست  اگر  است.  انتظار 
می کند  ایجاب  امنیت  تأمین  برای 
نباید  سیاه  شیشه ی  با  موترهای  که 
باید  مجلس  اعضای  کند،  رفت وآمد 
و  پیشگام  دیگری  کسی  هر  از  بیش 
همکار باشد. از این رو تقابل نیروهای 
امنیتی و اعضای مجلس جبران ناپذیر 
است، فارغ از هر پیامد دیگری، باور 
عمومی را هم به پولیس و به اعضای 

مجلس صدمه می زند.

بانک جهانی  اطالعات روز: 
یک بسته ی جدید کمک مالی به 
ارزش ۹8.8 میلیون دالر امریکایی 
را برای تضمین دو سرمایه گذاری 
در  انرژی  سکتور  در  خصوصی 

افغانستان اعالم کرده است. 
جهانی  بانک  اعالمیه ی  در 
آمده است که از این وجوه مالی 
برای تأمین قرضه و فراهم سازی 
امکانات برای تجهیزات مورد نیاز 
از  برق  انرژی  تولید  پروژه ی  دو 

گاز طبیعی استفاده خواهد شد.
هدف از دو پروژه ی یادشده، 

انرژی  تولید  میزان  افزایش 
تشویق  و  داخلی  منابع  از  برق 
در  خصوصی  سرمایه گذاری های 
عنوان  افغانستان  انرژی  سکتور 
اعالمیه،  از  نقل  به  است.  شده 
دالر  میلیون   ۹8.8 مجموع  از 
امریکایی، مبلغ 12.8 میلیون دالر 
انکشاف  اداره ی  سوی  از  آن 
تضمین  به منظور  بین المللی 
در  خصوصی  سرمایه گذاری 
پروژه ی تولید انرژی برق از گاز 
طبیعی شبرغان و باقی پول برای 
انرژی  تولید  پروژه ی  از  حمایت 

شریف  مزار  طبیعی  گاز  از  برق 
فراهم شده است.

هینری  حال  همین  در 
جهانی  بانک  دفتر  رییس  کرالی، 
است:  گفته  افغانستان  در 
انرژی  سکتور  »نیازمندی های 
و  است  زیاد  خیلی  افغانستان 
در  مالی  جدید  کمک  بسته ی 
اقتصادی  توسعه  و  راستای رشد 
یک گام بزرگ پنداشته می شود.«

کرالی همچنان گفته است که 
انرژی  سکتور  در  سرمایه گذاری 
راستای  در  کلیدی  نقش  برق 

بالقوه ی  اهداف  به  دست یابی 
دارد.  افغانستان  اقتصادی  رشد 
سهولت  که  است  کرده  تأکید  او 
و  اشتغال  برق  انرژی  در سکتور 
ُرشد اقتصادی افغانستان را بهبود 
بخشیده و فقر را کاهش می دهد.

جهانی  بانک  همه،  این  با 
گفته است که قرار است به زودی 
انرژی  تولید  پروژه ی  طریق  از 
ساختمانی  کار  شبرغان،   گاز  از 
دستگاه  یک  تأسیس  عملیاتی  و 
طبیعی  گاز  از  برق  انرژی  تولید 
در شهر  میگاوات  با ظرفیت 40 

شبرغان آغاز شود.
به همین ترتیب، قرار است از 
طریق پروژه ی تولید انرژی از گاز 
مزار شریف نیز یک دستگاه مجهز 
تولید انرژی برق از گاز طبیعی با 
میگاوات   58.۶ تولید  ظرفیت 
از  پروژه  این  در  شود.  تأسیس 
مخازن گاز شبرغان نیز در روند 

تولید انرژی استفاده خواهد شد.
گفتنی است که این دو پروژه 
خصوصی  شرکت  دو  سوی  از 
»بیات گروپ« و »غضنفر گروپ« 

تطبیق شود.

بانک جهانی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دالر به سکتور انرژی افغانستان کمک کرد

وزارت  روز:  اطالعات 
از  کشور  تجارت  و  صنعت 
نمایشگاه  نخستین  گشایش 
در  افغانستان«  »ساخت  تجارتی 
خبر  آذربایجان  پایتخت  باکو، 
گشایش  مراسم  در  است.  داده 
احمدی،  اجمل  نمایشگاه،  این 
و  صنعت  وزارت  سرپرست 

تجارت نیز حضور داشته است.
در اعالمیه ی این وزارت که 
منتشر  میزان(   20 )شنبه،  دیروز 
این  در  که  است  آمده  شده، 
تجارتی  شرکت   ۳0 نمایشگاه 

محصوالت  افغانستان  صنعتی   –
نمایش  به  را  تولیدی شان 
تجارتی  نمایشگاه  گذاشته اند. 
چهار  برای  افغانستان«  »ساخت 
روز برگزار شده و تا روز دوشنبه 
ادامه  میزان(   22( جاری  هفته ی 

خواهد داشت.
این  اعالمیه،  از  نقل  به 
دستی،  صنایع  شامل  محصوالت 
قالین،  خشک،  و  تازه  میوه های 
زعفران، سنگ های قیمتی و نیمه 

قیمتی و مواد غذایی بوده است.
تجارت  و  صنعت  وزارت 

نمایشگاه  این  که  است  گفته 
سوی  از  بار  نخستین  برای 
و  معرفی  به هدف  وزارت  این 
بازاریابی به محصوالت صادراتی 
به شهروندان آذربایجان در شهر 

باکو، برگزار شده است.
وزارت  این،  با  همزمان 
گشایش  از  تجارت  و  صنعت 
خبر  باکو   – کابل  هوایی  دهلیز 
اولین  در  که  است  گفته  و  داده 
 4.۳ دهلیز،  این  طریق  از  پرواز 
تُن محصوالت صادراتی  متریک 
تاجران افغان شامل صنایع دستی، 

و  خشک  و  تازه  میوه ی  قالین، 
فرستاده  آذربایجان  به  زعفران 

شده است.
با  همزمان  هم،  سویی  از 
روزه  چهار  نمایشگاه  برگزاری 
»ساخت افغانستان« در باکو، وزیر 
تجارت آذربایجان گفته است که 
کابل  و  باکو  میان  تجارت  میزان 

20 درصد افزایش یافته است.
رسانه های  گزارش  به 
مصطفی یف،  شاهین  آذربایجان، 
گفته  کشور  این  تجارت  وزیر 
میان  تجارت  میزان  که  است 

سال  در  افغانستان  و  آذربایجان 
گذشته )2018 میالدی( حدود ۳0 
درصد و در هشت ماه اول سال 
جاری میالدی 20 درصد افزایش 
افزوده  مصطفی یف  است.  یافته 
افغانی  شرکت های  که  است 
تجاری  سهولت های  به خاطر 
به  را  آذربایجان، محصوالت شان 
به گفته ی  این کشور می فرستند. 
نمایشگاه  نخستین  برگزاری  او، 
آذربایجان  افغانی در  محصوالت 
دو  میان  تجارت  توسعه  باعث 

کشور خواهد شد.

نخستین نمایشگاه تجارتی »ساخت افغانستان« در باکو گشایش یافت

این  که  است  نکرده  مشخص  دفاع  وزارت  هرچند 
حمله از سوی نیروهای خارجی صورت گرفته یا داخلی، 
اما بیشتر حمالت هوایی در زون غرب، به ویژه در والیت 

فراه از سوی نیروهای حمایت قاطع صورت می گیرد.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

ناامن  والیت های  از  افغانستان  غرب  در  فراه  والیت 
کشور به حساب می آید که گروه طالبان در بخش هایی آن 

حضور و فعالیت تروریستی دارد.

کشته شدن  از  کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
سفید  خاک  ولسوالی  برای  طالبان  گروه  نام نهاد  ولسوال 

والیت فراه خبر داده است.
در اعالمیه ی وزارت دفاع که دیروز )شنبه، 20 میزان( 
منتشر شده، آمده است که مال باری جان، مشهور به حاجی 
سفید  ولسوالی خاک  برای  طالبان  نام نهاد  ولسوال  حمید، 
در  هوایی  هدفمند  حمله ی  یک  نتیجه ی  در  فراه  والیت 

منطقه ی »فراهرود« والیت فراه کشته شده است.

از  دفاع  وزارت  سخن گوی  معاون  امان،  فواد  پیشتر 
این ولسوال نام نهاد طالبان به نام مال باری حاجی امیر یاد 
کرده بود. در اعالمیه ی وزارت دفاع آمده است که در این 
حمله ی هوایی یک قاچاقبر مواد مخدر به نام شاه ولی نیز 

کشته شده است.
مهم  افراد  از  یکی  باری جان  مال  اعالمیه،  از  نقل  به 
کشته شدنش  با  که  بود  فراه  والیت  در  طالبان  کلیدی  و 

ضربه ی »محکم« به گروه طالبان وارد شده است.

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی »خاک سفید« فراه کشته شد
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پولیس با من نیز رفتار بد کردند. من به عقب 
داخله  وزیر  اندرابی  به  که  گفتم  و  برگشتم 
را  تلفن  و  آمد  آنان  فرمانده  می زنم.  زنگ 
نرندر  بعد  افتاد.  زمین  به  تلفن  زد،  از دستم 
چنین  زن  یک  با  چرا  گفت  و  آمد  سینگ 
گرفت  او  یخن  از  پولیس  می کنید.  برخورد 

و پیرهنش را پاره کرد.«
این  از  پس  سلیمان خیل  بانو  گفته ی  به 
پیام  پارلمانی  در گروه  او  پولیس،  بدرفتاری 
می گذارد و به دنبال آن حدود 150 وکیل به 

ساحه می رسند. 
به  دیشب  نمایندگان  این  از  شماری 
روزنامه اطالعات روز گفتند که پس از آن که 
مقامات  استعفای  به ساحه رسیدند، خواهان 
خواهان  مشخصا  آنان  شدند.  امنیتی  ارشد 
وزارت  سرپرست  اندرابی،  مسعود  استعفای 
معین  سعادت،  خوشحال  جنرال  و  داخله 

ارشد امنیتی این وزارت بودند. 
نشست شب هنگام مجلس نمایندگان

یک  تدویر  با  دیشب  نمایندگان  این 
شب   11:۳0 ساعت  فوق العاده،  نشست 
را  داخله  وزارت  اندرابی، سرپرست  مسعود 
به مجلس احضار کردند و از او خواستند که 

در مورد برخورد پولیس توضیح دهد. 
تا  شب   11:۳0 ساعت  از  داخله  وزیر 
و  است  بوده  مجلس  در  بامداد  یک  ساعت 
در رابطه به این موضوع به نمایندگان مجلس 

توضیح داده است. 
آن طور که نرندرا سینگ می گوید، وزیر 
داخله دیشب از وکالی که از برخورد پولیس 
متأثر شده اند، رسما معذرت خواسته است. 

نرندر سینگ، ضمن تأیید حرف های بانو 
سلیمان خیل، به روزنامه اطالعات روز گفت: 
»هشت موتر بودیم، می رفتیم به طرف فاتحه، 
پولیس ما را ایستاد کرد. گفتم وکیل پارلمان 
دادم،  نشان  برایش  را  موتر  کارت  هستم. 
بادی گاردهایم  دادم.  نشان  را  سالح  کارت 
تالشی  را  خودم  بعد  کردند.  سالح  خلع  را 
کردند و در نهایت مرا گفت موترت پیش ما 

می ماند و تکسی بگیر و برو.«
را  سیاه  موتر شیشه  داشتن  آقای سینگ 
رد کرد: »من هیچ گاه کار خالف قانون انجام 
کمره های  بیایید  می توانید  شما  نمی دهم. 
شیشه  اگر  کنید،  چک  را  دفترم  و  پارلمان 
لوی  به  مستقیم  من  بود،  سیاه  من  موتر 

سارنوالی می روم.«
او اضافه می کند، پولیس پس از آن که با 
مریم سلیمان خیل درگیر شد، او خواسته که 
بدرفتاری  او  با  پولیس  اما  کند،  میانجی گری 
می کند: »گفتم نکن این کار را، زن است. بعد 
را  یخنم  و  گفتند  ناسزا  درگیر شدند،  من  با 
ما تنگ شد.  از آن حوصله  بعد  پاره کردند. 

بعد از آن وکیل صاحبان دیگر را خواستیم.«
به گفته ی آقای خالصه، دیشب سرپرست 
از  نمایندگان،  مجلس  در  داخله  وزارت 
نمایندگانی که پولیس با آنان بدرفتاری کرده 

بود، »رسما معذرت« خواسته است.
از سویی شماری از وکالی مجلس، در 
برخی موارد پولیس و در برخی موارد دیگر 

نمایندگان مجلس را مقصر می دانند. 
واکنش های مردم در شبکه های اجتماعی

شماری از شهروندان کشور در شبکه های 
امنیتی کشور و جنرال  نیروهای  از  اجتماعی 
خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی کشور 
با  پولیس  برخورد  از  آنان  کرده اند.  حمایت 
این نمایندگان مجلس استقبال کرده اند و آن 
باالی  قانون  تطبیق  راستای  در  مثبت  گام  را 

همه در هر سطح خوانده اند. 
در  احمدزی،  مقدسه  نام  به  کاربری 
»نمایندگان  است:  نوشته  تویترش  صفحه ی 
نمایندگان مجلس  برای نجات وطن  مجلس 
حتا یک روز مجلس فوق العاده دایر نکردند. 
کارهای  و  دزدی  قاچاق،  جلو  که  حاال  اما 
خوشحال  جنرال  می شود،  اقدام  مافیایی 
خواهان  و  می شود  قلمداد  خاین  سعادت 
استعفای او می شوند. خوشحال شیرمرد این 
وطن است و به هیچ کس اجازه نمی دهیم که 

او را شکار این خواست ناروا کند.«
کاربر دیگری به نام مسلم شیرزاد نوشته 
است: »برخی »نمایندگان ملت« به خاطر ملت 
فقر،  ناامنی،  مهار  برای  را  نشست فوق العاده 
بی عدالتی، قانون شکنی، زورگویی، غصب و 
چپاول برگزار و وزیر داخله را تا ساعت 1 
تاریخ  در  نیم شب  نشست  دادند.  فشار  شب 
تدویر  در  و  شده  گفته  بی پیشینه  ملت  خانه 
نقش  چوب خطی«  »وکیالن  نشست  این 

نداشتند. مگر شک دارید؟«
صفحه  در  خبرنگار  پژواک،  خلیل 
مجمع  به  نه   « است:  نوشته  فیسبوکش 
جز  کنون  تا  هفدهم  مجلس  مفت خورها. 

آستانه ی  در  اردوغان  با  آن  رییس  دیدار 
کاری  سوریه  ُکردهای  به  کشور  این  حمله 
مجلس  دیدبان  گزارش  است.  نداده  انجام 
نمایندگان نشان می دهد که دست کم در هفت 
جلسه، هیچ موضوعی برای بحث نبوده. اکثر 
بودند،  غیرحاضر  ماه  یک  در  وکال  مطلق 
را  وکیل  یک  موتر  پولیس  دیشب  این که  تا 
احساس  هم  مجلس  اعضای  و  داده  توقف 
جلسه ی  نیمه شب  ناگهان  و  کرده اند  خفت 
می کند  فکر  آدم  داده اند.  تشکیل  اضطراری 
شروع  را  جهانی  سوم  جنگ  افغانستان  که 
نیمه شب  مسئولیت شناس  وکالی  که  می کند 

تا پارلمان قدم رنجه کرده اند.
برکناری  خواستار  نمایندگان  همین 
که  کسی  هستند،  سعادت  خوشال  جنرال 
اعضای  برابر  صد  گذشته  ماه  یک  در  الاقل 
هم  را  کارش  نتیجه ی  و  کرده  کار  مجلس 
و  جبن  از  پر  و  شرم آور  رفتار  می بینیم. 
نتیجه  یک  به  را  آدم  نمایندگان  حقارت 
یک  فرستادن  و  پارلمان  انحالل  می رساند: 

مشت مفت خور به خانه های شان.«
از سویی شماری از وکالی مجلس، در 
برخی موارد پولیس و در برخی موارد دیگر 

نمایندگان مجلس را مقصر می دانند. 
این  به  بی آن که  ناصری،  حسین  غالم 
وظیفه ی  که  می گوید  کند  اشاره  قضیه 
پولیس تنفیذ قانون است، اما در برخی موارد 
برخوردار  کافی  سواد  از  پولیس  سربازان 
نیستند و مسایل پیچیده ی مثل ناامنی را درک 

نمی کنند. 
در سوی دیگر به گفته ی آقای ناصری، 
مقامش  از  مجلس  وکالی  از  شماری 
سوءاستفاده می کنند و حتا با موترهای بدون 
که  می نویسند  ج(   – )و  آن  روی  که  پلیت 
که  دارد  حق  پولیس  و  است  قانون  خالف 
هیچ  حال  عین  در  کنند.  بازجویی  آنان  از 
کسی حتا معاون رییس جمهور حق ندارد که 
با موترهای شیشه سیاه در شهر گشت وگذار 
همین  از  استفاده  با  جرایم  از  »خیلی  کنند: 
پولیس  می شود.  انجام  سیاه  شیشه  موترهای 
فیلم  جرایم،  ریشه کنی  برای  که  دارد  حق 

شیشه های موتر را بکنند.«
قانون شکنی  تأکید کرد که  ناصری  آقای 
کلیت  به  نباید  مجلس  نمایندگان  از  برخی 

مجلس نمایندگان تعمیم داده شود. 

نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری 
و  بدرفتاری  آنان  با  پولیس  که  می گویند 
سلیمان خیل،  مریم  کرده اند.  توهین  را  آنان 
خالصه،  سینگ  نرندر  و  کوچی ها  نماینده ی 
ادعایی  چنین  مجلس  در  سیک ها  نماینده ی 

را مطرح می کنند.
با  پولیس  سلیمان خیل،  بانو  گفته ی  به 
او  به  و  تبعیض آمیز  برخورد  سینگ  آقای 
او مداخله  توهین کرده است و سپس وقتی 
کرده، پولیس با او بدرفتاری نیز کرده است. 
وزارت داخله می گوید که این قضیه را 

به گونه ی جدی بررسی می کند. 
نصرت رحیمی، سخن گوی این وزارت 
به روزنامه اطالعات روز گفت: »تنفیذ قانون 
اصلی  وظیفه ی  عامه  نظم  و  امنیت  حفظ  و 
بین  جمعه شب  که  قضیه ای  است.  پولیس 
افتاد، به طور  اتفاق  پارلمان  پولیس و وکالی 

جدی و عادالنه بررسی می شود.«
رخ  چه  مجلس  نمایندگان  و  پولیس  بین 

داد؟
منبعی از وزارت داخله اما این ادعا را رد 
می کند و می گوید پولیس وقتی خواسته فیلم 
سیاه شیشه موتر مریم سلیمان خیل را بردارد، 
با مقاومت او و محافظانش مواجه می شود و 
در نهایت پولیس مجبور می شود که محافظان 

بانو سلیمان خیل را خلع سالح کند. 
یک منبع از وزارت داخله که نخواست 
نامی از او گرفته شود، به روزنامه اطالعات 
نماینده ی  سلیمان خیل،  مریم  که  گفت  روز 
کوچی ها در مجلس، شب جمعه پس از آن با 
پولیس درگیر شد که پولیس سعی کرد، فیلم 

سیاه شیشه  های موتر او را پاک کند. 
ایست  در  دیشب  پولیس  او  گفته ی  به 
ریاست  نیروهای  با  که  مشترکی  بازرسی 
چرخی،  پل  گمرک  ساحه  در  ملی  امنیت 
را  سلیمان خیل  مریم  موتر  بود،  کرده  افراز 
متوقف و »محترمانه« از او خواست که فیلم 

شیشه های موترش را بردارد.
مریم  می گوید،  منبع  این  که  آن طور 
وقعی  پولیس  خواست  این  به  سلیمان خیل 
شده  مجبور  پولیس  نهایت  در  و  نگذاشته 
مریم  »سپس  شود:  کار  به  دست  خود  که 
که  داده  دستور  محافظانش  به  سلیمان خیل 
کنید.  فیر  شد،  موتر  نزدیک  که  پولیسی  هر 
پولیس  باالی  سلیمان خیل  مریم  محافظان 
قرار  باش  آماده  حالت  به  و  کرده  تیر  مرمی 

گرفته است.«
پولیس  آن  به دنبال  می گوید  منبع  این 
سالح  خلع  را  سلیمان خیل  مریم  محافظان 
کرده است. به گفته ی این منبع نرندر سینگ 
خالصه نیز با موتر شیشه سیاهش در فاصله 
زمانی نه چندان طوالنی به ساحه رسیده است 
و با پولیس مشاجره لفظی می کند و به دنبال 
تماس  به  دیگر  با وکالی  وکیل  دو  این  آن، 

می شوند و آنان را به ساحه می طلبند. 
وظیفه  به  پولیس  منبع،  این  گفته ی  به 
در  داخله  »وزارت  است:  کرده  عمل  خود 
در  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  با  همکاری 
می کند  افراز  بازرسی  ایست های  کابل  شهر 
در  افراد  باالی  قانون  تطبیق  آن  هدف  که 
موظف اند،  آنان  است.  باشد  که  سطحی  هر 
با  را که  ندارد، موترهای  اسناد  موترهای که 
شیشه سیاه و اسناد جعلی در شهر می گردند، 
شده  سبب  کار  این  کنند.  متوقف  و  بررسی 
در  جرایم  گراف  اخیر  ماه های  در  که  است 

شهر کابل 45 درصد کاهش یابد.«
که  است  گفته  مجلس  در  داخله  وزیر 
پولیس  کابل،  در  جرایم  سطح  کاهش  برای 
تمام  با  این که  جز  ندارد  دیگری  راهی  هیچ 
سیاه،  شیشه  موترهای  مثل،  جرم  ابزارهای 
جواز  با  که  موترهای  و  مجوز  بدون  سالح 
جدی  برخورد  می کند  گشت وگذار  جعلی 

شود. 
»پولیس با نرندر سینگ برخورد گزینشی و 

تبعیض آمیز کرد«
با  صحبت  در  اما  سلیمان خیل  مریم 
رویداد  این  دلیل  روز  اطالعات  روزنامه 
نرندر  با  بدرفتاری  و  گزینشی  برخورد  را 
سینگ خالصه، نماینده ی سیک ها در مجلس 

می خواند.
دیشب  سلیمان خیل  بانو  گفته ی  به 
خود  به شمول  مجلس  نمایندگان  از  جمعی 
سیک ها،  نماینده  خالصه،  سینگ  نرندر  او، 
هلمند،  مردم  نماینده  عزیزی،  عبدالرشید 

قمربانو  کنر،  مردم  نماینده ی  صافی،  جاوید 
نورستانی، نماینده مردم نورستان و اسماعیل 
مجلس  در  نورستان  مردم  نماینده ی  اتیکان، 
سمت  به  فاتحه خوانی  برای  نمایندگان، 
خانه ی مال تره خیل، نماینده پیشین مردم کابل 
در ساحه  که  نمایندگان می رفتند  در مجلس 

گمرک پل چرخی، با پولیس برخوردند. 
می گوید  سلیمان خیل  بانو  که  آن طور 
سینگ  نرندر  موتر  به سمت  مستقیم  پولیس 
توهین  و  بیرون  موتر  از  را  او  رفته،  خالصه 
کرده است: »این سومین بار است که می بینم 
نمی گیرد  غرض  را  دیگر  موترهای  پولیس 
می رود.  سینگ  نرندر  موتر  سراغ  مستقیم  و 
من  کرد.  توهین آمیز  برخورد  او  با  پولیس 
که  است  قرار  چه  از  قضیه  بپرسم  که  رفتم 

لطف علی سلطانی

درگیری قانون گذاران و مجریان قانون؛ 
مجلس نشست اضطراری شبانه برگزار کرد

داخله  وزارت  از  منبعی 
می کند  رد  را  ادعا  این  اما 
وقتی  پولیس  می گوید  و 
شیشه  سیاه  فیلم  خواسته 
سلیمان خیل  مریم  موتر 
و  او  مقاومت  با  بردارد،  را 
محافظانش مواجه می شود 
و در نهایت پولیس مجبور 
بانو  محافظان  که  می شود 
سالح  خلع  را  سلیمان خیل 
کند. 
داخله  وزارت  از  منبع  یک 
او  از  نامی  نخواست  که 
روزنامه  به  شود،  گرفته 
اطالعات روز گفت که مریم 
نماینده ی  سلیمان خیل، 
در مجلس، شب  کوچی ها 
جمعه پس از آن با پولیس 
درگیر شد که پولیس سعی 
کرد، فیلم سیاه شیشه  های 
موتر او را پاک کند. 

آن طور که بانو سلیمان خیل 
مستقیم  پولیس  می گوید 
به سمت موتر نرندر سینگ 
موتر  از  را  او  رفته،  خالصه 
بیرون و توهین کرده است: 
که  است  بار  »این سومین 
موترهای  پولیس  می بینم 
و  نمی گیرد  غرض  را  دیگر 
نرندر  موتر  سراغ  مستقیم 
با  پولیس  می رود.  سینگ 
او برخورد توهین آمیز کرد. 
من رفتم که بپرسم قضیه از 
چه قرار است که پولیس با 
من نیز رفتار بد کردند. من 
به عقب برگشتم و گفتم که 
به اندرابی وزیر داخله زنگ 
می زنم. فرمانده آنان آمد و 
تلفن  زد،  دستم  از  را  تلفن 
نرندر  بعد  افتاد.  زمین  به 
چرا  گفت  و  آمد  سینگ 
برخورد  چنین  زن  یک  با 
یخن  از  پولیس  می کنید. 
او گرفت و پیرهنش را پاره 

کرد.«
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فارن پالیسیـ  الرا سلیگمن

مترجم: جلیل پژواک

نهاد  نمایندگان  مجلس  دیدبان  گزارش  براساس 
مطالبات زنان برای صلح، مجلس نمایندگان افغانستان در 
ماه های جون، جوالی و سپتامبر امسال تنها یک جلسه ی 
قانون گذاری برگزار و از 24 نشست عمومی برگزارشده 
در ماه های جوالی و سپتامبر، نصاب مجلس تنها در سه 

این که  از  بعد  روز  یک   ،2018 دسامبر   20 در 
طریق  از  ناگهانی  به طور  ترمپ  دونالد  رییس جمهور 
از  نیروهایش را  ایاالت متحده تمام  تویتر اعالم کرد که 
سوریه خارج می کند، گروهی از سربازان امریکایی عازم 
شمال  در  »منبیج«  کردنشین  شهر  در  معمولی  گشت زنی 

سوریه شدند.
گروه   عضو  روز  آن  که  امریکا  ارتش  افسر  یک 
گشت زنی بوده و به شرط ناشناس ماندن با »فارن پالیسی« 
صحبت کرده، می گوید که یک عضو »نیروهای دموکراتیک 
نزدیک  امریکایی  سربازان  به  ُکردها،  رهبری  به  سوریه« 
نیروهای  از  و  بگیرد  را  اشکش  جلوی  نتوانست  شد، 

امریکایی به خاطر حمایت شان از ُکردها تشکری کرد.
این افسر ارتش در کنار نیروهای دموکراتیک سوریه 
از جمله ی  و  اسالمی جنگیده  دولت  برای شکست دادن 
اعضای بازنشسته و برحال ارتش امریکا است که می گویند 
از تصمیم اخیر ترمپ برای خروج از مناطق مرزی سوریه 
و بازکردن راه برای حمله ی ترکیه به شمال شرق سوریه، 
ناامید شده اند. او می گوید: »آن مرد نشان واحدش را از 
بازو کند و به من داد. آن لحظه، احساسی ترین لحظه ای 
دیدن  با  که  می گوید  او  کرده ام.«  تجربه  من  که  بود 
عکس العمل سربازان خط مقدم در منبیج به تویت ترمپ 
»من واقعا فهمیدم که نیروهای دموکراتیک سوریه احتماال 

شریف ترین مردمی اند که من تا کنون دیدم.«
برگشت  تصمیمش  از  حدودی  تا  سرانجام  ترمپ 
نیروهای  از  از آن تویت، تقریبا نیمی  و در ماه های پس 
امریکایی مستقر در سوریه را خارج کرد. با این حال، یک 
سال گذشته و ایاالت متحده بار دیگر متحدان سوری اش 
سوریه  دموکراتیک  نیروهای  است.  کرده  ناامید  را 
شبه نظامیانی اند که نقش عمده ای را در پس گرفتن سوریه 
از چنگ دولت اسالمی ایفا کردند، اما اکنون، پس از آن که 
ترمپ به اردوغان چراغ سبز نشان داد که می تواند وارد 
شمال شرق سوریه شود، زیر آتش بی رحمانه ی نیروهای 
غیرنظامیاان  و  جنگ جویان  تعداد  دارند.  قرار  ترکیه 
مشخص  کنون  تا  ترکیه  ارتش  عملیات  در  کشته شده 
نیست، اما یک گروه نظارتی می گوید که بیش از ۶0 هزار 

غیرنظامی آواره شده اند.
افسران برحال و بازنشسته ارتش امریکا که به شرط 
پالیسی در مورد تجربه ی  با فارن  پنهان ماندن هویت شان 
سوریه  دموکراتیک  نیروهای  با  مستقیم شان  همکاری 
مصاحبه  کرده اند، این نیروها را گروهی از مردان و زنان 
ارزش های  که  می کنند  توصیف  نترس  و  پرشور  مبارز، 
ناامیدی های  از  پس  حتا  و  می دارند  پاس  را  امریکایی 
مکرر، شریک وفادار باقی مانده اند. این افسران امریکایی، 
خاورمیانه ی  در  موفق  همکاری  الگوی  را  ُکرد  مبارزان 
بازنشسته ی  افسران  از  یکی  می دانند.  پردردسر  و  آشفته 

که  کرده  برگزار  حکومت  از  نظارت  بخش  در  نشست 
استجوابیه  نشست  یک  و  استماعیه  نشست  چهار  شامل 
مجلس  نصاب  نیز  نشست  پنج  این  در  اما  است،  بوده 

تکمیل نبوده است.
آمده که  برای صلح  زنان  نهاد مطالعات  در گزارش 
برخی از نمایندگان مجلس، از بی برنامه بودن نشست های 
نبود  از  اما رییس مجلس  انتقاد می کنند،  عمومی مجلس 
اجندای مشخص برای نشست های عمومی، غیابت بیش تر 
مکرر  غیرحاضری  و  هفته  سه  از  بیش  در  نماینده   150
مجلس  کمیسیون های  نشست های  در  مجلس  اعضای 

سخن می گوید.
مشاهدات این نهاد از حضور نمایندگان در مجلس 
نشان می دهد که در این ماه 74 درصد نمایندگان غیرحاضر 

و 2۶ درصد دیگر حاضر بوده اند.
مجلس  داخلی  وظایف  اصول   124 ماده  طبق 
صورت  در  می تواند  مجلس  عضو  یک  نمایندگان، 
ضرورت و یا مریضی مدت 15 روز رخصتی را در یک 
 127 ماده  در  همچنان  کند.  تقاضا  ماهه  چهارونیم  دوره 
اصول وظایف داخلی مجلس آمده که در صورت غیابت 
عضو در جلسه عمومی یا جلسه کمیسیون، اصل معاش 
وی باالی یک ماه تقسیم شده، مبلغ معینه همان روز از 
که  آمده   12۹ ماده  در  می شود.  وضع  ماهانه اش  معاش 
هرگاه غیرحاضری عضو بدون عذر موجه بیش از هفت 
روز کاری در جلسات عمومی و کمیسیون ها ادامه یابد، 
معاش ایام غیابتش وضع و نامش در ختم هر ماه از طریق 

رسانه ها نشر می شود.
نهاد مطالعات زنان برای صلح می گوید که به ندرت 
اصول  تطبیق  در  مجلس  اداری  هیأت  که  شده  مشاهده 
وظایف داخلی و کسر معاش نمایندگان غایب اقدام کرده 

باشد.

نیروهای امریکایی و ُکرد در 1۶ جنوری، هنگامی که 
بازار شلوغی را در منبیج هدف  انتحاری  یک بمب گذار 
گفته  شدند.  متحمل  را  ویران گری  خسارات  داد،  قرار 
آمد  و  رفت  بازار  این  به  امریکایی  سربازان  که  می شود 
داشتند. در این حمله 1۹ نفر از جمله 15 مبارز ُکرد و 4 

سرباز امریکایی کشته شدند.
می گوید:  می کرد،  گشت زنی  منبیج  در  که  افسری 
با  آن ها  رسیدند.  آن جا  به  فورا  دموکراتیک  »نیروهای 
وجود این اتفاقات ]تویت ترمپ و تنش های ناشی از آن[ 

نشست تکمیل بوده است. 
در گزارش این نهاد آمده که مجلس نمایندگان در ماه 
سپتامبر امسال مطابق 20 سنبله الی هشتم میزان، پس از 
رخصتی های تابستانی، هفت نشست عمومی برگزار کرده، 
اما بیش تر نمایندگان در مجلس حضور نداشته و نصاب 

از  یکی  سوریه  دموکراتیک  نیروهای  که  می گوید  ارتش 
معدود واحدهای بومی است که ایاالت متحده از یازدهم 
سپتامبر به بعد با آن ها کار کرده و اعتمادشان را به دست 

آورده است.
هم  و  نبرد  میدان  در  آن ها  لیاقت  »هم  می گوید:  او 

تعهد آن ها به مأموریت، بارها و بارها ثابت شده است.«
افسران برحال و بازنشسته ارتش امریکا که با آن ها 
مصاحبه شده می گویند این خبر که ایاالت متحده اجازه 
داده تا ترک ها نیروهای ُکرد را قتل عام کنند، آن ها را ویران 
کرده است. چند تن از آن ها گفتند که با شنیدن این خبر 

احساس شرم عمیقی کرده اند.
و   2017 سال های  بین  که  امریکایی  تفنگ دار  یک 
2018 در سوریه خدمت کرده، می گوید: »وجودم سرشار 
از نگرانی است و به شدت احساس شرمندگی می کنم که 
کشورم اجازه می دهد وضعیت کنونی سرنوشت متحدان 
نزدیک ما باشد؛ متحدانی که تمام جنگ ما را پیش بردند.«
را  سوریه  دموکراتیک  نیروهای  ترکیه  حکومت 
)پ.ک.ک(  کردستان«  کارگران  »حزب  زیرمجموعه ی 
می داند. پ.ک.ک سه دهه می شود که در ترکیه شورش به 
راه  انداخته است. هم ایاالت متحده و هم ترکیه پ.ک.ک 
برحال  افسران  این حال،  با  می دانند.  تروریستی  گروه  را 
پالیسی  فارن  با  گفت وگو  در  امریکا  ارتش  بازنشسته  و 
به عنوان  سوریه  دموکراتیک  نیروهای  از  ترکیه  توصیف 

یک تهدید تروریستی را رد می کنند.
یک افسر بازنشسته می گوید: »پشت کردن به ُکردها 
ُکردها را  اردوغان که همه ی  به ظالمی چون  و روکردن 
ارتش  از  نسلی  است.  غیرقابل قبول  می داند،  تروریست 
ایاالت متحده وجود دارد که هرگز این خیانت را فراموش 
ُکردها[  ]از  عذرخواهی  از  دست  هرگز  و  کرد  نخواهند 

نخواهند کشید.«
افسر ارتشی که در منبیج گشت زنی می کرد، در مورد 
نزدیک شدنش به نیروهای ُکرد در جریان ماموریتش در 
سوریه، زندگی در فضای مشترک و انجام گشت زنی های 
مشترک به فارن پالیسی گفت و این که پس از تویت ماه 
سوریه  دموکراتیک  نیروهای  ترمپ،   2018 سال  دسامبر 

»آشکارا ناامید« شدند.

تنها نمایندگان 12 والیت پس از رخصتی های تابستان 
گزارش والیتی ارائه کرده اند

نمایندگان شورای ملی افغانستان 45 روز در تابستان 
و 45 روز در زمستان رخصتی رسمی دارند. این رخصتی 
در  مؤکلین  و  مردم  با  نمایندگان  دیدار  به خاطر  بیش تر 
نمایندگان  از  بارها  اما  است،  مربوطه ی شان  والیت های 
شنیدن  و  مردم  با  دیدار  به جای  آنان  که  شده  انتقاد 
به  و  می رسند  شخصی شان  کارهای  به  آنان،  مشکالت 

سفرهای بیرونی می روند. 
نشان  نیز  صلح  برای  زنان  مطالعات  نهاد  گزارش 
تنها  امسال،  تابستانی  رخصتی های  از  پس  که  می هد 
نمایندگان 12 والیت گزارش های والیتی شان را به مجلس 
نمایندگان والیت های  کرده اند. گزارش های والیتی  ارائه 
پکتیکا،  پکتیا،  بلخ،  بغالن،  بدخشان،  بادغیس،  ارزگان، 
فراه،  سمنگان،  زابل،  دایکندی،  تخار، خوست،  پنجشیر، 
و  نیمروز  نورستان،  لوگر،  لغمان،  کنر،  قندوز،  قندهار، 

هلمند در مجلس ارائه نشده است.
جلسه  یک  تنها  جوالی؛  ماه  در  مجلس  وضعیت 

قانون گذاری برگزار شد
 10 مطابق  جوالی  ماه  کارکرد  از  نهاد  این  گزارش 
نشان  نمایندگان  مجلس   1۳۹8 سال  اسد   ۹ الی  سرطان 
عمومی  نشست   12 ماه  این  در  نمایندگان  که  می دهد 
جلسه  یک  عادی،  جلسه   10 شامل  که  کرده  برگزار 

استماعیه و یک جلسه قانون گذاری بوده است.
قانون گذاری  جلسه  یک  جوالی  ماه  در  مجلس 
برگزار کرده که در آن یک موافقت نامه را تصویب، یک 
به دلیل  را   1۳۹8 مالی  سال  وسط  بودجه  و  موافقت نامه 
تخصیص دادن آن به انتخابات ریاست جمهوری از طرف 

حکومت، رد کرده است.
اداری  از هیأت  نقل  به  روزنامه 8صبح در گزارشی 

به خیابان به کمک ما آمده بودند.«
با بسیاری  از سال 2001  ارتش که  افسر دیگر  یک 
گروه های همکار ایاالت متحده کار کرده و طی مأموریتی 
به سوریه نیز اعزام شده، می گوید که نیروهای دموکراتیک 
او  بی مثال اند.  متحده  ایاالت  شرکای  جمع  در  سوریه 
می گوید که نیروهای دموکراتیک سوریه طی چهار سال 
از زمان شکل گرفتنش از شبه نظامیان »واحدهای حفاظت 
اعراب،  جمله  از  منطقه ای،  گروه های  سایر  و  مردمی« 
کرده  ایجاد  نفری  هزار   100 از  بیش  همه شمول  نیرویی 

مجلس در هر هفت نشست تکمیل نبوده است. از هفت 
برگزار شده،  سپتامبر  ماه  در  که  مجلس  عمومی  نشست 
استجوابیه و دو  استماعیه، یک جلسه  چهار جلسه ی آن 

جلسه ی آن عادی بوده است. 
پنج  سپتامبر،  ماه  در  نمایندگان  مجلس  همچنان 

مبارزان  و  امریکایی  نیروهای  افسر،  این  از  نقل  به 
ُکرد طی هفته های جنجالی پس از تویت ترمپ، شانه به 
شانه ی هم در منبیج ایستادند. به سربازان امریکایی  بارها 
گفته شد که دستور خروج کامل از سوریه حتمی است، 
هنوز  دستور  که  می گفتند  آن ها  فرماندهان  هفته  هر  اما 
نرسیده است. او می گوید که در این مدت دوبار نیروهای 
نیروهای  او  کردند.  مرز  از  عبور  به  تهدید  ترکیه  نیابتی 
جنایت کار  »دسته های  از  نامنظم  گروهی  را  ترکیه  نیابتی 

اسالمی« توصیف می کند.

عصمت اهلل سروش

پارلمان و یک جلسه ی قانون گذاری در سه ماه؛ 
قانون گذاران کجایند؟

ُکردها؛ شریف ترین مردمی که تا حاال دیدم

گزارش نهاد مطالعات زنان برای صلح نیز نشان می هد که پس از رخصتی های 
تابستانی امسال، تنها نمایندگان 12 والیت گزارش های والیتی شان را به مجلس ارائه 
کرده اند. گزارش های والیتی نمایندگان والیت های ارزگان، بادغیس، بدخشان، بغالن، 
بلخ، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، تخار، خوست، دایکندی، زابل، سمنگان، فراه، قندهار، 

قندوز، کنر، لغمان، لوگر، نورستان، نیمروز و هلمند در مجلس ارائه نشده است.
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فارن پالیسیـ  الرا سلیگمن
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جلیل رونق 

ثبات و همگرایی: 

کمیسیون انتخابات در تالش 
به انحراف کشاندن انتخابات است

انتخابات  برگزاری  از  روز   14 گذشت  با 
و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  ریاست جمهوری، 
همگرایی، به رهبری عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
مستقل  کمیسیون  در  حلقاتی  که  می گوید  کشور 
انتخابات در تبانی با دسته ی انتخاباتی »دولت ساز«، 
تقلب  به  دست  غنی  رییس جمهور  رهبری  به 

سازمان یافته می زنند.
اسداهلل سعادتی، معاون دوم دسته ی انتخاباتی 
ثبات و همگرایی دیروز )شنبه، 20 میزان( در یک 
نشست خبری در کابل گفت: »کمیسیون یا حداقل 
حلقات و دسته هایی در داخل کمیسیون در تبانی با 
تیم ارگ )دولت ساز( تالش می کنند که یک تقلب 
آقای  گفته ی  به  کند.«  سازماندهی  را  سیستماتیک 
سعادتی، به رغم درخواستی های مکرر این دسته ی 
انتخاباتی، کمیسیون انتخابات اما پیوسته تالش به 

انحراف کشاندن روند انتخابات را دارد.
در  انتخابات  کمیسیون  که  کرد  تأکید  او 
در  دولت ساز  انتخاباتی  دسته ی  با  هماهنگی 
و  تقلبی  سیاه،  باطل،  آرای  شامل کردن  تالش 
جمع بندی  ملی  مرکز  سیستم  در  بیومتریک نشده 
نتایج )Data Entry( است. معاون دوم دسته ی 
این  اعضای  افزود که  ثبات و همگرایی  انتخاباتی 
 18 )پنج شنبه،  پیش  روز  دو  انتخاباتی  دسته ی 
شده  انتخابات  کمیسیون  اقدام  این  متوجه  میزان( 

بوده اند.
کمیسیون  در  اقدام  این  سعادتی،  آقای 
انتخابات را »ناکام« خوانده، توضیح داد: »ما پیش 
از این گفته بودیم که اصل و معیار برای درستی آرا 
و نادرستی آن بیومتریک است. این یک اجماع ملی 
طرزالعمل ها  قوانین،  تمامی  می باشد.  بین المللی  و 
انتخابات  از  قبل  توافقات  و  کمیسیون  لوایح  و 
سیاسی،  احزاب  میان  و  نامزدان  نمایندگان  میان 
این  مبیّن  درملوک،  شرکت  و  انتخابات  کمیسیون 
بیومتریک قابل  واقعیت است که هیچ رأیی بدون 
قابل  و  است  باطل  نیز  رأی  آن  و  نیست  پذیرش 

محاسبه نمی باشد.«
از سویی هم، او به صورت تلویحی به دسته ی 
انتخاباتی دولت ساز اشاره کرده، گفت که این دسته 
تالش می کند که از طریق استخدام هکرها سیستم 
مرکز ملی جمع بندی نتایج را مورد حمله قرار داده 
و در آن تغییرات بیاورد. به گفته ی او، تعدادی از 

افراد در کمیسیون نیز آنان را همکاری می کنند.
انتخاباتی  دسته ی  دوم  معاون  وجود،  این  با 
انتخاباتی  کمیسیون های  از  همگرایی  و  ثبات 
خواست که روند شامل کردن آرای بیومتریک نشده 
متوقف  نتایج،  را در سیستم مرکز ملی جمع بندی 
کرده و براساس قوانین نافذه ی کشور، بی طرفی و 
استقاللیت خود را حفظ کند. در صورت تأکید این 
کمیسیون مبنی بر خودداری از این اقدام به گفته ی 
در  کمیسیون ها  این  خود  دخیل بودن  معنی  به  او، 

این »تقلب« می باشد.
انتخاباتی  کمیسیون های  به  سعادتی  اسداهلل 
هشدار داد که این دسته ی انتخاباتی در مقابل عمل 
شامل کردن  از  انتخاباتی  کمیسیون های  خودداری 
ملی  مرکز  سیستم  در  بیومتریک  بدون  آری 
جمع بندی نتایج، با تمام قوت می ایستد. کمیسیون 
اعالمیه ای گفته است که  اما، در  انتخابات  مستقل 
روند ثبت فورم نتایج در مرکز ملی جمع بندی آغاز 
و تا کنون بیش تر از 14 هزار فورم داخل سیستم 

شده است.
پیش از این شماری از نامزدان دیگر انتخابات 
ناظر  مدنی  جامعه ی  نهادهای  و  ریاست جمهوری 
کمیسیون های  که  بودند  گفته  انتخاباتی  روند  بر 
سیاسی  فشارهای  با  کارشان  روند  در  انتخاباتی 
)تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  مواجه اند. 
منفی  تأثیر  فشارها،  این  دوام  که  بود  داده  هشدار 
و  دارد  انتخاباتی  کمیسیون های  کاری  روند  در 
این  قربانی  آن ها  اعضای  نهایی  تصمیم  ممکن 
فشار سیاسی شود. فرامرز تمنا از نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری اما با نام گرفتن از حبیب الرحمان 
انتخابات، گفته  ننگ، رییس دبیرخانه ی کمیسوین 
دسته ی  نفع  به  کمیسیون،  مسئول  این  که  بود 

انتخاباتی دولت ساز جهت گیری دارد.

رد  را  گفته ها  این  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
فشار هیچ کسی  زیر  نهاد  این  که  بود  کرده، گفته 
نیست و با استقاللیت و شفافیت کامل کار خود را 

به پیش می برد.
»سقف آرای ارایه شده غلط است«

معاون دوم دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی 
در کنفرانس خبری دیروز این دسته، همچنان گفت 
که رقم ارایه شده از رأی دهندگان توسط کمیسیون 
به  است.  اشتباه  و  غیرواقعی  انتخابات  مستقل 
گفته ی آقای سعادتی، آمار اریه شده، نتیجه ی آرای 

خیالی )تقلبی( و بیومتریک شده می باشد.
مستقل  کمیسیون  آمار  آخرین  براساس 
نفر   8۹0 و  هزار   ۶۹5 و  میلیون  دو  انتخابات، 
آقای  داده اند.  رأی  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
از  غلط  آمار  آمار،  این  که  کرد  تأکید  اما  سعادتی 
رقم رأی دهندگان است که در »هماهنگی با والیان 
و ستادهای دسته های انتخاباتی دولت ساز« افزایش 
به  مردم  اشتراک  میزان  او،  گفته ی  به  است.  یافته 

مراتب پایین تر از این ارقام بوده است.
همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  ستاد  دوم  معاون 
در خطاب به کمیسیون های انتخاباتی کشور گفت 
براساس  باید  کشور  در  رأی دهندگان  سقف  که 

آرای بیومتریک شده اعالم شود. 
پیش از این نهاد نظارتی تیفا نیز در گزارشی 
انتخابات  روز  در  رأی دهندگان  اشتراک  میزان  از 
به  اشتراک کنندگان  میزان  که  بود  کرده  اعالم 
مراتب پایین تر از رقمی است که کمیسیون مستقل 
این  گزارش  براساس  است.  کرده  اعالم  انتخابات 
در  رأی دهنده  نفر  میلیون  دو  به  نزدیک  نهاد، 
بوده اند  کرده  شرکت  ریاست جمهوری  انتخابات 
تشکیل  زنان  را  آن  درصد   21 جمع،  این  از  که 

می دهند.
نامزدان  از  نبیل  رحمت اهلل  آن  از  پیش 
رقم  که  بود  گفته  نیز  ریاست جمهوری  انتخابات 
رأی دهنده  میلیون  دو  تا   1.5 به  اشتراک کنندگان 
تمنا  فرامرز  اما  است.  می رسیده  انتخابات  در 
میلیون   2.7 مجموعی حدود  رقم  از  که  بود  گفته 
کرده  اعالم  انتخابات  کمیسیون  که  رأی دهنده ای 
باطل  آن  میلیون  یک  تصفیه  صورت  در  است، 

خواهد شد.
صحبت هایش  از  بخشی  در  سعادتی  اسداهلل 
گفت که انتخابات به دور دوم نمی رود و دسته ی 
و  »ثبات  حکومت  تشکیل  پی  در  آنان  انتخاباتی 

همگرایی« می باشد.
از  پس  روز  دو  عبداهلل  عبداهلل  این  از  پیش 
تیمش  که  بود  کرده  اعالم  نیز  انتخابات  برگزاری 
و  است  انتخابات  این  نخست  دور  برنده ی 
حکومت آینده را تشکیل خواهد داد. او گفته بود: 
ما در یکی دو روز گذشته  بلند آمدیم.  با رأی  »ما 
و  بودیم  کشور  والیات  از  نتایج  بررسی  مشغول 
رهبر  داریم.«  بلند  رأی  که  رسیدیم  نتیجه  این  به 
دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی افزوده بود که 
در  احتمالی  تقلبات  به  رسیدگی  با  تیم  این  رأی 
روند رأی گیری و ابطال این آرا، بلندتر خواهد شد.
نیز  دولت ساز  انتخاباتی  دسته ی  آن  از  پیش 
اعالم کرده بود که برنده ی این انتخابات می باشد.

در پی این گفته ها جامعه ی جهانی، کمیسیون 
از  انتخاباتی  روند  بر  ناظر  نهادهای  و  انتخابات 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور خواستند 
انتخابات  در  پیروزی  اعالم  و  پیش داوری  از  که 
از  انتخابات  نتایج  اعالم  منتظر  و  کرده  خودداری 

سوی کمیسیون باشند. 

مجلس نمایندگان نوشته که در حال حاضر حدود 107 
سند نیاز به بررسی و رأی گیری در مجلس دارند.

آمده که  برای صلح  زنان  نهاد مطالعات  در گزارش 
حضور نمایندگان در مجلس در ماه جوالی کم رنگ تر از 
ماه قبلی آن بوده و از 12 نشست برگزارشده، سه نشست 
آن دارای نصاب بوده است. همچنان در این ماه 2۶ درصد 
نمایندگان حاضر بوده اند که نشان دهنده حضور کم رنگ 
نمایندگان بعد از به تعویق افتادن رخصتی های تابستانی 

مجلس می باشد.
به خاطر  ماه  این  در  مجلس  نشست های  بیش تر 
انتخابات اعضای هیأت اداری برگزار شده است. انتخابات 
جنجالی ترین  از  یکی  هفدهم  مجلس  هیأت  اداری 
انتخابات  این  است.  بوده  مجلس  درونی  انتخابات های 
برای مشخص شدن رییس مجلس بیش تر از یک ماه طول 
کشید که با تنش و جنجال های بعضا خشونت آمیز همراه 

بود.
وضعیت مجلس در ماه جون؛ تنش بر سر انتخاب رییس 

مجلس
مجلس نمایندگان در ماه جون مطابق به 11 جوزا الی 
۹ سرطان امسال پنج نشست عمومی برگزار کرده که هر 

پنج نشست عادی بوده است.
در  شد.  آغاز  ثور  ششم  تاریخ  به  هفدهم  مجلس 
از  برای صلح آمده که بیش  نهاد مطالعات زنان  گزارش 
در  استفاده شده  نقطه دار  رأی  یک  سر  بر  تنش  ماه  یک 
انتخابات دور اول برای پست ریاست مجلس طول کشید 
را  مجلس  ریاست  چوکی  مجلس  اعضای  برخی  حتا  و 

پایین انداختند.
در گزارش دیدبان پارلمانی نهاد مطالعات زنان برای 
صلح آمده که در ماه جون اکثریت نمایندگان در مجلس 
پنج  هر  شده،  برگزار  نشست  پنج  از  و  داشتند  حضور 

نشست دارای نصاب بوده است.
حاضربودن بیش تر نمایندگان در این ماه نیز به خاطر 
انتخابات رییس و اعضای هیأت اداری مجلس بوده است.
نهاد  برنامه های  از  یکی  نمایندگان،  مجلس  دیدبان 
پارلمان  عملکرد  از  مردم  آگاهی  به منظور  زنان  مطالعات 
به خصوص مجلس نمایندگان، افزایش مشارکت مردم در 
تصامیم، باالبردن شفافیت و پاسخ گویی مجلس نمایندگان 
است. این برنامه از شش سال بدین سو جریان دارد و این 
نهاد گزارش های روزانه، ماهوار و گزارش تحلیلی ساالنه 

از کارکردهای مجلس نمایندگان تهیه می کند.

را  محلی  شوراهای  از  شبکه ای  همچنین  آن ها  است. 
برای اداره مناطق آزادشده از چنگ دولت اسالمی ایجاد 
جمعیت  »از  که  ساخته اند  را  حکومت هایی  و  کرده اند 

پیرامون شان نمایندگی کند.«
این افسر می گوید که ُکردها »مهارت سازمانی دارند 
که من قبال در خاورمیانه هرگز ندیده ام«. او می گوید که 
یعنی  آن  سیاسی  بازوی  و  سوریه  دموکراتیک  نیروهای 
»شورای دموکراتیک سوریه«، به حقوق برابر برای زنان، 
آزادی بیان و دین و حکومت داری محلی باور دارند. این 
گروه همچنین به تعلیم و تربیه اهمیت می دهد و دارای 

یک نظام قضایی »شفاف و عادالنه« است.
این افسر با اشاره به اعالمیه ۶ اکتبر می گوید: »این 
اهداف  به  دست یابی  برای  من  که  بود  فرصتی  اولین 
که  داشتیم  شریکی  ما  زیرا  می دیدم  دولت مان  اصلی 
را در خط  پیروزی  ما  بود.  ما مشترک  با  ارزش های شان 

پایان به شکست تبدیل کردیم.«
در  امریکا  ارتش  چالش های  به  اشاره  با  افسر  این 
مکرر  حمالت  به ویژه  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  ایجاد 
اعضای  از  بسیاری  کشته شدن  موجب  که  آبی«  بر  »سبز 
نمی توانم  »من  که  می گوید  است،  شده  امریکا  ارتش 
بیش تر از ده نفر اعضای نیروهای ائتالف را بشمارم« که 
طی پنج سال حضور ایاالت متحده در سوریه کشته شده 

باشند.
این افسر با اشاره به نیرویی که جز مسلسل ساده و 
کالشینکف چیزی در دست ندارند، می گوید که مبارزان 
دارند...  مهربانی  قلب  »آن ها  هستند:  نترس«  »کامال  ُکرد 
به  اما  باشند،  داشته  تلفات  خودشان  می دهند  ترجیح 

غیرنظامیان آسیبی نرسد.«
در  مأموریتش  پایان   از  پس  که  می گوید  افسر  این 
سوریه امیدوار بود که ایاالت متحده نیروهای دموکراتیک 
سوریه را کامال رها نکند. با این حال، این امید اکنون از 
بین رفته است. او می گوید که با شنیدن خبرهای ۶ اکتبر 
از  امریکایی  نیروهایی  ترمپ عقب نشینی  این که  بر  مبنی 
مرز سوریه را اعالم کرده و به ترکیه اجازه ی ورود داده 

»من کامال درهم شکستم.«
افسر دیگری می گوید که اعالمیه ۶ اکتبر کاخ سفید 
برایش »غیرقابل باور« بوده است: »وقتی ترکیه حمله کرد 
که  دلیل  این  به  اول  نداشتم.  شرم  احساس  جز  چیزی 
بخشی از آن نیروها بودم و دوم به این دلیل که احساس 
ارزش های مان  روی  پا  داریم  امریکایی ها  ما  می کنم 
می گذاریم. امریکای ذهن من روزنه ی امید است اما فعال 

این طور به نظر نمی رسد.«
او در مورد مبارزان ُکردی که با وی در منبیج آشنا 
برقرار  ارتباط  نتوانسته ام  هیچ یک  »با  می گوید:  شده اند 

کنم.«

تنها نمایندگان 12 والیت پس از رخصتی های تابستان 
گزارش والیتی ارائه کرده اند

نمایندگان شورای ملی افغانستان 45 روز در تابستان 
و 45 روز در زمستان رخصتی رسمی دارند. این رخصتی 
در  مؤکلین  و  مردم  با  نمایندگان  دیدار  به خاطر  بیش تر 
نمایندگان  از  بارها  اما  است،  مربوطه ی شان  والیت های 
شنیدن  و  مردم  با  دیدار  به جای  آنان  که  شده  انتقاد 
به  و  می رسند  شخصی شان  کارهای  به  آنان،  مشکالت 

سفرهای بیرونی می روند. 
نشان  نیز  صلح  برای  زنان  مطالعات  نهاد  گزارش 
تنها  امسال،  تابستانی  رخصتی های  از  پس  که  می هد 
نمایندگان 12 والیت گزارش های والیتی شان را به مجلس 
نمایندگان والیت های  کرده اند. گزارش های والیتی  ارائه 
پکتیکا،  پکتیا،  بلخ،  بغالن،  بدخشان،  بادغیس،  ارزگان، 
فراه،  سمنگان،  زابل،  دایکندی،  تخار، خوست،  پنجشیر، 
و  نیمروز  نورستان،  لوگر،  لغمان،  کنر،  قندوز،  قندهار، 

هلمند در مجلس ارائه نشده است.
جلسه  یک  تنها  جوالی؛  ماه  در  مجلس  وضعیت 

قانون گذاری برگزار شد
 10 مطابق  جوالی  ماه  کارکرد  از  نهاد  این  گزارش 
نشان  نمایندگان  مجلس   1۳۹8 سال  اسد   ۹ الی  سرطان 
عمومی  نشست   12 ماه  این  در  نمایندگان  که  می دهد 
جلسه  یک  عادی،  جلسه   10 شامل  که  کرده  برگزار 

استماعیه و یک جلسه قانون گذاری بوده است.
قانون گذاری  جلسه  یک  جوالی  ماه  در  مجلس 
برگزار کرده که در آن یک موافقت نامه را تصویب، یک 
به دلیل  را   1۳۹8 مالی  سال  وسط  بودجه  و  موافقت نامه 
تخصیص دادن آن به انتخابات ریاست جمهوری از طرف 

حکومت، رد کرده است.
اداری  از هیأت  نقل  به  روزنامه 8صبح در گزارشی 

به خیابان به کمک ما آمده بودند.«
با بسیاری  از سال 2001  ارتش که  افسر دیگر  یک 
گروه های همکار ایاالت متحده کار کرده و طی مأموریتی 
به سوریه نیز اعزام شده، می گوید که نیروهای دموکراتیک 
او  بی مثال اند.  متحده  ایاالت  شرکای  جمع  در  سوریه 
می گوید که نیروهای دموکراتیک سوریه طی چهار سال 
از زمان شکل گرفتنش از شبه نظامیان »واحدهای حفاظت 
اعراب،  جمله  از  منطقه ای،  گروه های  سایر  و  مردمی« 
کرده  ایجاد  نفری  هزار  از 100  بیش  همه شمول  نیرویی 

انتخاباتی  ستاد  دوم  معاون 
ثبات و همگرایی در خطاب به 
کمیسیون های انتخاباتی کشور 
رأی دهندگان  سقف  که  گفت 
آرای  براساس  باید  کشور  در 
بیومتریک شده اعالم شود. 
نظارتی  نهاد  این  از  پیش 
میزان  از  گزارشی  در  نیز  تیفا 
روز  در  رأی دهندگان  اشتراک 
که  بود  کرده  اعالم  انتخابات 
به  اشتراک کنندگان  میزان 
از رقمی است  مراتب پایین تر 
که کمیسیون مستقل انتخابات 
براساس  است.  کرده  اعالم 
به  نزدیک  نهاد،  این  گزارش 
در  رأی دهنده  نفر  میلیون  دو 
ریاست جمهوری  انتخابات 
شرکت کرده بوده اند که از این 
زنان  را  آن  درصد   21 جمع، 
تشکیل می دهند.

گزارش نهاد مطالعات زنان برای صلح نیز نشان می هد که پس از رخصتی های 
تابستانی امسال، تنها نمایندگان 12 والیت گزارش های والیتی شان را به مجلس ارائه 
کرده اند. گزارش های والیتی نمایندگان والیت های ارزگان، بادغیس، بدخشان، بغالن، 
بلخ، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، تخار، خوست، دایکندی، زابل، سمنگان، فراه، قندهار، 

قندوز، کنر، لغمان، لوگر، نورستان، نیمروز و هلمند در مجلس ارائه نشده است.



در پی انتقاد چین، اپل برنامه ی ردیابی پلیس هنگ کنگ را از اپ استور حذف کرد
اطالعات روز: شرکت اپل پس از فشارهای دولت 
جمعی  داده های  از  استفاده  با  که  را  اپلیکیشنی  چین، 
حرکات پلیس هنگ کنگ را ردیابی می کرد از فروشگاه 
 HKmap.Live اپ استور حذف کرد. سازندگان برنامه
می گویند اپل به آن ها اطالع داده برنامه شان قوانین محلی 

و دستورالعمل های این شرکت را نقض کرده است.
موقعیت  برنامه  این  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
پلیس  ضد شورش  نیروهای  و  خودروها  لحظه به لحظه 
شده  شلیک  اشک آور  گاز  که  را  مکان هایی  هنگ کنگ، 
می دهد.  نشان  را  معترضان  حرکت  مسیرهای  و  است 

از طریق  برنامه به کمک داده های جمعی  این  اطالعات 
یک بات تلگرامی و کانال های مشابه جمع آوری می شود.

این اپلیکیشن در تاریخ 1۳ میزان عرضه شده و کمتر 
از یک هفته بود که در دسترس کاربران اپل قرار داشت.

در بیانیه اپل آمده است: »با تایید دفتر جرایم فناوری 
از  که  است  شده  مشخص  هنگ کنگ  سایبری  امنیت  و 
و  دادن  قرار  برای هدف   ]HKmap.Live[ برنامه  این 
حمله به پلیس و تهدید امنیت عمومی استفاده شده است 
و ساکنان مناطق فاقد نظارت قانونی طعمه خالف کارها 
قوانین  ما و  ناقض دستورالعمل های  برنامه  این  شده اند. 

محلی است، بنابراین آن را از اپ استور حذف کردیم.«
 HKmap.Live اقدام، توسعه دهندگان  این  در پی 
مروج  هرگز  نوشتند  برنامه  این  تویتری  صفحه  در 
که  محتوایی  هرگونه  و  نبوده اند  مجرمانه  فعالیت های 
آن ها تصمیم  می   کنند.  کند حذف  دنبال  را  چنین هدفی 
اپل را »تصمیمی سیاسی برای سرکوب آزادی و حقوق 

بشر در هنگ کنگ« دانسته اند.
که  گرفت  صورت  آن  از  پس  برنامه  این  حذف 
 China's( چین  خلق  روزنامه  گذشته  چهارشنبه 
به  را  اپل  سرمقاله اش،  در   )People's Daily

»محافظت از شورشیان« از طریق »برنامه مخربش« متهم 
کرد.

جاری،  هفته  در  نیز  گوگل  که  است  حالی  در  این 
ما«  دوران  »انقالب  نام  به  نقش آفرینی  بازی  یک 
)Revolution of Our Times(، که اعتراض های 
هنگ کنگ را بازآفرینی می کرد، سه روز پس از عرضه، 
از فروشگاهش حذف کرد. توسعه دهنده این بازی گفته 
از  اخطاری  هیچ گونه  برنامه اش،  تعلیق  از  پیش  است 
گوگل مبنی بر نقض قوانین این شرکت دریافت نکرده 

بود.
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پمپئو: 
ایران رفتارش را تغییر ندهد، شاهد فروپاشی اقتصاد خود خواهد بود

اطالعات روز: مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا جمعه 
1۹ میزان به جمهوری اسالمی ایران هشدار داد در صورتی 
که رفتار خود را به صورت اساسی تغییر ندهد و مانند دیگر 
خود  اقتصاد  فروپاشی  شاهد  کند،  رفتار  جهان  کشورهای 

خواهد بود.
به نقل از رادیو فردا، وزیر امور خارجه امریکا در دو 
اشاره  عربستان سعودی  به  بیشتر  نیروهای  اعزام  به  تویت 
بازدارندگی  جنبه  نیروها  این  اعزام  که  است  گفته  و  کرده 

دارد.
مایک پمپئو در تویتر خود نوشته است: ایاالت متحده 
کمک  و  عربستان  دفاعی  های  قابلیت  تقویت  راستای  در 
و  نیروها  ایران،  تهاجمی  رویکرد  برابر  در  بازدارندگی  به 

تجهیزات نظامی بیش تری به عربستان می فرستد.
وزیر امور خارجه امریکا اضافه کرده است، حکومت 
دهد  تغییر  را  خود  رفتار  اساسی  طور  به  می بایست  ایران 
و مانند کشوری عادی رفتار کند. یا این که می تواند شاهد 

فروپاشی اقتصاد خود باشد.
وزارت دفاع امریکا، پنتاگون، جمعه اعالم کرد که در 
راستای پاسخ به »تهدیدات مداوم« ایران در منطقه، سه هزار 

نیروی جدید و تجهیزات به عربستان سعودی می فرستد.
مارک اسپر وزیر دفاع امریکا در این زمینه گفت، اعزام 
نیروها و تجهیزات بیش تر به عربستان سعودی حاوی این 
حمله  دیگری  کشور  حاکمیت  »به  که:  است  ایران  به  پیام 

نکنید، منافع امریکا و نیروهای امریکایی را تهدید نکنید، یا 
این که ما جواب خواهیم داد«.

جمهوری  به  دیگر  بار  همچنین  امریکا  دفاع  وزیر 
را  متحده  ایاالت  »خویشتن داری«  که  داد  هشدار  اسالمی 

نشانه »ضعف« نگیرد، وگرنه »دچار پشیمانی خواهد شد«.
دو  به  دنبال حمله  به  امریکایی  نیروهای جدید  اعزام 
تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو در خاک عربستان 

سعودی 2۳ سنبله انجام گرفت. همزمان شبه نظامیان شیعه 
عهده  بر  را  به  حمالت  این  مسئولیت  هم  یمن  حوثی 

گرفته اند.
اما مقام های امریکایی به صراحت انگشت اتهام را به 
سوی جمهوری اسالمی نشانه رفته و از دست داشتن ایران 
کرده  رد  را  اتهام  این  ایران  گفته اند.  سخن  حمله  این  در 

است.

»واکنش ایران به فشار«
وزارت  ویژه  نماینده  هوک،  برایان  زمینه،  همین  در 
خارجه امریکا در امور ایران، روز جمعه با اشاره به این که 
اعزام نیروهای تازه به عربستان به درخواست حکومت این 
و  دفاعی  نیروهای جدید  این  ماموریت  بود، گفت،  کشور 

پدافندی است.
با  برایان هوک تاکید کرد که امریکا به دنبال درگیری 
تاکید  ایران  قبال  در  دیپلماتیک  رویکرد  بر  و  نیست  ایران 

دارد.
به  پاسخ  در  امریکا  خارجه  امور  وزارت  مقام  این 
پرسشی در خصوص ماهیت رویکرد دیپلماتیک واشنگتن 
در قبال تهران گفت، ایاالت متحده همواره خواهان مذاکره 

با ایران بوده است.
به  همچنان  اسالمی  جمهوری  که  این  به  اشاره  با  او 
ادامه می دهد،  ثبات کننده خود در منطقه  فعالیت های بی 
علیه  فشار حداکثری خود  کارزار  به  متحده  ایاالت  گفت: 
ایران ادامه خواهد و کارنامه 40 ساله حکومت این کشور 
نشان می دهد بدون فشار هیچ تغییری در رویکرد ایران روی 

نداده است.
هسته ای  توافق  از  پارسال  ثور  ماه  در  متحده  ایاالت 
فلج کننده ای  تحریم های  و  شد  خارج  برجام  به  موسوم 
علیه تهران وضع کرد که مقام های جمهوری اسالمی از آن 

به عنوان »تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران« یاد می کنند.

در اصـول اسـت و سـه تـا پنـج هفتـه طـول خواهـد کشـید تـا پیـش نویس 
ایـن توافـق آماده شـود.

روز جمعـه رابـرت الیتیـزر، نماینـده تجاری امریـکا، اسـتیون منوچین، 
وزیـر خزانـه داری امریـکا و لیـو هـی، معـاون نخسـت وزیـر چیـن، دیدار و 

کردند. مذاکـره 
آمارهـای هشـت ماهه گمـرک چیـن نشـان می دهـد ایـن کشـور در این 
دوره زمانـی بیـش از 275 میلیـارد دالـر صـادرات و 80 میلیـارد دالر واردات 

کاال از امریکا داشـته اسـت.
صـادرات امریـکا به چیـن 27 درصد و چیـن به امریکا ۹ درصد نسـبت 

به هشـت ماه پارسـال افت داشـته است.
دولـت امریـکا می گویـد چنیـن شـکاف بزرگـی در تـراز تجـاری دو 
کشـور غیرقابـل قبـول اسـت و چیـن بایـد وارداتـش از امریـکا را افزایـش 

. هد د

اطالعـات روز: دونالـد ترمـپ، رییس جمهـوری امریکا جمعـه 1۹ میزان 
از دسـتیابی بـه توافقـی »مهـم« و اولیـه در مذاکرات تجاری با چیـن خبر داد.

بـه نقـل از رادیـو فـردا، دونالـد ترمـپ کـه پـس از دیـدار بـا معـاون 
نخسـت وزیـر چیـن بـا خبرنـگاران در کاخ سـفید صحبـت می کـرد، اظهار 
داشـت: امـروز در مذاکـرات بـه توافقـی مهـم در مرحلـه اول دسـت یافتیم.

بـه گـزارش شـبکه »سـی بی اس« براسـاس این توافـق چین توافـق کرده 
اسـت تـا برخـی اقدامـات بـرای افزایش تجـارت با امریـکا را انجـام دهد و 
در مقابـل امریـکا پذیرفتـه اسـت کـه هفتـه آینـده تعرفه هـا بـر 250 میلیارد 
دالـر کاالهـای چینـی را افزایـش ندهـد. امریـکا پیش تـر تهدید کـرده بود که 
در 15 اکتبـر تعرفـه بـر 250 میلیارد دالـر کاالهای چینی افزایـش خواهد داد.

طبـق ایـن گزارش، تصمیمـی در خصـوص افزایش تعرفه هـای کاالهای 
چینی در دسـامبر سـال جاری اتخاذ نشـده اسـت.

کاخ سـفید هـم گفته اسـت کـه دو طرف در برخـی از زمینه هـا از جمله 

موضـوع رعایت حـق مالکیت معنوی توسـط چین پیشـرفت هایی داشـته اند.
شـبکه »سـی بـی اس« می گوید، اما اختالفات اساسـی هنـوز وجود دارد 
و می بایسـت مذاکـرات در خصـوص ایـن مسـائل از جملـه اتهامـات امریکا 

علیـه چین دربـاره ی »سـرقت فناوری و اسـرار تجـاری« ادامه یابد.
طبـق ایـن گـزارش ایـن توافق همچنین شـامل اختالف بر سـر شـرکت 

چینی هـواوی نخواهـد بود.
امریـکا حـدود یک دهه اسـت کـه هواوی را متهـم می کند کـه تبدیل به 
»پوششـی« برای »جاسوسـی چین« و ریسـک های امنیتی شـده اسـت، اتهامی 

کـه هـواوی رد می کند.
دونالـد ترمـپ روز جمعـه گفتـه اسـت، در نتیجه ایـن توافـق چین بین 
40 تـا 50 میلیـارد دالـر بیش تـر محصـوالت کشـاورزی از امریـکا خواهـد 

. ید خر
مقـام هـای امریکایـی بـه شـبکه »سـی بی اس« گفته انـد، ایـن توافق فعال 

ترمپ از دست یابی به یک توافق اولیه با چین خبر داد

دیده بان حقوق بشر سوریه: 
۷۴ نیروی ُکرد در عملیات ترکیه کشته شده اند

بامداد شنبه، خبر هدف قرار دادن مقر 
نظامیان امریکایی را در شمال سوریه 

تکذیب کرد.
اعالم  پیشتر  امریکایی  مقام های 
برابر  در  است  ممکن  که  کرده اند 
عملیات نظامی ارتش ترکیه در خاک 

گفته  سوریه«  دموکراتیک  »نیروهای 
دو  جمعه  روز  ترکیه  ارتش  که  بود 
امریکایی  نیرو های  پایگاه تخلیه شده 
هدف  تل ابیض  و  راس العین  در  را 

قرار داده است.
ترکیه  دفاع  وزارت  حال،  این  با 

بامداد  نیز  العربیه  خبری  شبکه 
در  خود  خبرنگار  از  نقل  به  شنبه 
منطقه نوشت که شماری از نیروهای 
کوبانی  در  امریکایی  و  فرانسوی 

زخمی شده اند.
پیش از این نیز یکی از فرماندهان 

حقوق  دیده بان   روز:  اطالعات 
بشر سوریه اعالم کرد از آغاز عملیات 
از  نفر   74 سوریه،  شمال  در  ترکیه 

نیروهای کرد کشته شده اند.
این  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
سازمان که مقر آن در لندن است روز 
شنبه 20 میزان همچنین از کشته شدن 
در  ترکیه  هم پیمان  شبه نظامی   4۹
داده  خبر  سوریه  شمال  درگیری های 
است. براساس این آمار، تا کنون ۳0 
جان  حمالت  این  در  هم  غیرنظامی 

خود را از دست داده اند.
عملیات  قربانیان  آمار  تازه ترین 
در  سوریه  شمال  در  ترکیه  نظامی 
به  امریکا  که  می شود  اعالم  شرایطی 
تداوم  داده در صورت  آنکارا هشدار 
حمله به مواضع نیروهای ُکرد، ممکن 
از  تحریم  یا  جدی  عواقبی  با  است 

سوی واشنگتن روبه رو شود.
تنش ها  به  که  دیگر  تحولی  در 
زده،  دامن  واشنگتن  و  آنکارا  میان 
با  امریکا،  دفاع  وزارت  پنتاگون، 

صدور بیانیه ای تایید کرد که نیروهای 
امریکایی روز جمعه در حومه کوبانی، 
توپخانه  آتش  هدف  سوریه،  شمال 
گفته  به  گرفته اند.  قرار  ترکیه  ارتش 
پنتاگون، ارتش ترکیه از محل استقرار 
نیروهای امریکایی به طور دقیق مطلع 

بوده است.
بیستم  شنبه  بامداد  بیانیه  در 
مهرماه وزارت دفاع امریکا آمده است 
که هیچ یک از نیروهای امریکایی در 
سوریه  شمال  در  جمعه  روز  حمله 
نیروهای  و  نشده اند  زخمی  یا  کشته 
از  حمله  این  از  پس  هم  امریکایی 

مواضع خود عقب نشینی نکرده اند.
در  پنتاگون  ارشد  مقام  یک 
روز  حمله  نیوزویک،  با  گفت وگو 
جمعه به نیروهای ویژه امریکایی در 
»آتش  گفت:  و  کرد  تایید  را  کوبانی 
حمالت ارتش ترکیه به قدری شدید 
بود که نیروهای امریکایی، برای دفاع 
از خود، به فکر آتش متقابل بودند اما 

در نهایت شلیک ها متوقف شد.«

سوریه، تحریم های اقتصادی شدیدی 
هرچند  کنند.  وضع  آنکارا  علیه  را 
دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا، 
اقدام نظامی علیه ترکیه و  به احتمال 
کرده  اشاره  نیز  نیرو«  هزاران  »اعزام 

است.
شامگاه  امریکا،  رییس جمهوری 
پنج شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی 
سه  این  از  یکی  »ما  نوشت:  تویتر 
گزینه را داریم: هزاران نیروی نظامی 
بفرستیم و از نظر نظامی پیروز شویم، 
ترکیه را تحت تحریم اقتصادی شدید 
قرار دهیم یا برای توافق میان ترکیه و 

کردها میانجی گری کنیم.«
در  ترکیه  ارتش  نظامی  عملیات 
پیش  هفته  سه شنبه  از  سوریه  شمال 

آغاز شده است.
از  مالحظه ای  قابل  شمار 
بسیاری  جمله  از  جهان،  کشورهای 
از کشورهای اروپایی، عملیات نظامی 
خواهان  و  محکوم  را  ترکیه  ارتش 

توقف فوری آن شده اند.
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 Football" باشگاه بارسلونا در جدیدترین رده بندی
ریورپالته  و  لیورپول  از  باالتر   "World Rankings

بهترین تیم باشگاهی حال حاضر دنیا محسوب می شود.
تیم  بهترین  بارسلونا  باشگاه  اسپورت،  از  نقل  به 
 Football" نگاه  از  دنیا  حاضر  حال  باشگاهی  
World Rankings" محسوب می شود. این تیم باالتر 
اختیار  در  را  عنوان  این  آرجانتین  ریورپالته  و  لیورپول  از 
دارد. جالب اینکه در این رده بندی، رئال مادرید تیم ششم 

به شمار آمده است. 
های  رده  در  قرارگرفتن  با  اتلتیکو  و  منچسترسیتی 

چهارم و پنجم، از رئال مادرید باالتر هستند.
در این رده بندی نام 50 تیم مختلف به چشم می خورد 

یوونتوس  دارد،  قرار  که در رده 1۳  مونیخ  بایرن  از جمله 
تاتنهام بیست و سوم و  بیستم،  تیم نوزدهم است، آژاکس 
پی اس جی و منچستریونایتد هم رتبه های 25 و 4۶ را در 
این نکات لحاظ می شود  بندی  این رده  دارند. در  اختیار 
که همه مسابقات از یک درجه اهمیت برخوردار نیستند و 
همه کنفدارسیون های فوتبال، رقابت های ملی و داخلی نیز 

ارزش یکسان ندارند.
بارسا در شرایطی تیم اول محسوب می شود که فصل 
گذشته در لیگ قهرمانان به دست لیورپول حذف شد و در 
حال حاضر پایین تر از رئال در رده دوم اللیگا قرار دارد. 
آبی اناری ها فصل گذشته موفق به فتح اللیگا شدند ولی در 

لیگ قهرمانان و کوپا دل ری ناکام ماندند.

"Football World Rankings" در رده بندی
بارسا باالتر از لیورپول، بهترین تیم حال حاضر دنیا
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تالش  در  بارسلونا  می گوید  دپورتیوو  موندو 
کیلیان  سوارز،  لوئیس  برای  جانشینی  جذب  برای 
امباپه و هری کین را به عنوان اولویت های اول خود 

در نظر گرفته است.
روزنامه موندو دپورتیوو که در کاتالونیا منتشر 
بارسلونا  باشگاه  به  نزدیک  رسانه های  از  و  شده 
است اعالم کرد این باشگاه برای جذب یک مهاجم 
بزرگ  خرید  اولین  و  می کند  برنامه ریزی  مرکزی 
مرکزی  مهاجم  تردید یک  بدون  باشگاه  این  بعدی 

بزرگ خواهد بود.
علت این برنامه ریزی باشگاه بارسلونا این است 
که باشگاه کاتاالن اخیرا به فکر پیدا کردن جانشینی 
اروگوئه ای خط  ستاره  سوارز  لوئیس  برای  مناسب 
کم  دیگر  اروگوئه ای حاال  گلزن  افتاده.  حمله خود 
کم پا به سن گذاشته و مدیران بارسا زمانی را تصور 
فوتبال خداحافظی  از  بگیرد  تصمیم  او  که  می کنند 
کند یا به دلیل سن باال دیگر نتواند کارایی الزم را 
برای بارسا در پیشانی خط حمله این تیم داشته باشد.

به همین خاطر است که موندو می گوید بارسا 
تابستان  حداکثر  یا  رو  پیش  تابستان  در  دارد  قصد 
بعدی یک ستاره بزرگ خط حمله به تیم خود اضافه 

کند.

گزینه های  دپورتیوو  موندو  بزرگ  ادعای  اما 
روزنامه  این  است.  منظور  این  به  بارسا  اصلی 
فرانسوی  ستاره  امباپه  کیلیان  ها  کاتاالن  می گوید 
پاری سن ژرمن را اولویت اول خود می دانند ولی 
ملی  تیم  کاپیتان  کین  را هم هری  اولویت دوم شان 

انگلیس و تاتنهام در نظر گرفته اند.
علت رزرو شدن هری کین پشت سر امباپه این 
است که بارسا از این نگران است که ستاره فرانسوی 
رئال مادرید را به این تیم ترجیح دهد و در نتیجه 
قصد دارد در صورت چنین سناریویی به سراغ هری 

کین برود.

ادعای موندو دپورتیوو
امباپه و هری کین؛ 

گزینه های جانشینی سوارز

بازیکنی کلیدی و  به  بایرن مونیخ  ستاره جوان 
تاثیرگذار هم در تیم ملی آلمان تبدیل شده است.

اوج  در  گنابری  سرژ  یک،  اسپورت  از  نقل  به 
دوران خود به سر می برد و در 10 بازی که با پیراهن 
آلمان به میدان رفته موفق به زدن 11 گل شده است.

آلمان  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  لوو،  یواخیم 
حساب ویژه ای روی بازیکن جوان بایرن مونیخ در 

بازی های انتخابی یورو 2020 کرده است.
او گفت: بازی سختی برابر استونی داریم. این 
بود.  خواهد  آرجانتین  برابر  دیدار  با  متفاوت  بازی 
قدرت  که  کنیم  استفاده  بازیکنانی  از  می خواهیم 

هجومی باالی دارند و گنابری یکی از آن هاست.
گنابری درباره این دیدار گفت: اکنون من از نظر 
بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار دارم اما برای بازی 

کردن باید بهتر از این هم ظاهر شوم.
اولیویر بیرهوف، مدیر تیم ملی آلمان هم درباره 
این بازیکن گفت: گنابری تنها در زمین بازیکن مهمی 
بسیار  رابطه  هم  زمین  از  بیرون  او  نیست.  ما  برای 

خوبی با دیگر بازیکنان دارد و در کنار همه است.

گنابری، سالح فعال 
ژرمن ها قبل از یورو ۲۰۲۰

شکست انگلیس و پیروزی پرتگال و فرانسه 
در مقدماتی یورو

تیم ملی انگلیس در دیداری 
خارج از خانه در مرحله مقدماتی 
جمهوری  مقابل   ،2020 یورو 

چک 2-1 شکست خورد.
شاگردان گرت ساوتگیت که 
بودند،  میهمان چک  شب  جمعه 
ابتدا با گل هری کین پیش افتادند 
بار  دو  میزبان  تیم  ادامه  در  اما 
و  کرد  باز  را  شیرها  سه  دروازه 
به سه امتیاز این دیدار مهم دست 

پیدا کرد.
همزمان،  دیدارهای  در 
پرتگال با نتیجه ۳-0 لوکزامبورگ 
با  هم  فرانسه  و  داد  شکست  را 
یک گل از سد ایسلند گذشت و 
به وضعیت شان در جدول گروه 

های شان سر و سامان دادند.
پراگ  در  که  شیرها  سه 
بودند،  چک  جمهوری  میهمان 
تنها به 5 دقیقه زمان نیاز داشتند تا 
به گل برسند. خطای مدافع چک 
روی رحیم استرلینگ موجب شد 
تا داور نقطه پنالتی را نشان بدهد. 
و  ایستاد  ضربه  پشت  کین  هری 
مرکز  به  محکم  شوت  یک  با 

دروازه، کار را تمام کرد.
دقیقه   4 تنها  برتری  این  اما 
پایدار بود و تیم میزبان توانست 
کار را به تساوی بکشد. روی یک 
ضربه کرنر بود که توپ روی تیر 
و  رسید  برابک  جیکوب  به  دوم 

او هم با یک ضربه ساده، حساب 
کار را 1-1 کرد.

این نتیجه تا دقیقه 85 پایدار 
دوم  گل  به  چک  اینکه  تا  بود 
از  ماسوپُست  نفوذ  روی  رسید. 
سمت راست و پاس در عرض او 
بود که اوندراشک درون محوطه 
و  شد  موقعیت  صاحب  جریمه 
با یک ضربه مطمئن، گل برتری 

چک را به ثمر رساند.
 12 چک  نتیجه،  این  با 
هم  انگلیس  با  و  شد  امتیازی 
یک  با  شیرها  سه  اما  شد  امتیاز 

صدر  در  همچنان  کمتر،  بازی 
گروه A قرار دارد.

برابر  ها  پرتگالی  اما 
نداشتند  سختی  کار  لوکزامبورگ 
و با سه گل به پیروزی رسیدند. 
سیلوا  برناردو  را  دیدار  اول  گل 
حرکت  روی   ،1۶ دقیقه  در 
ثمر  به  راست  سمت  از  سمدو 
مقابل  تا  که سمدو  توپی  رساند. 
با  دروازه حریف پیش برده بود، 
لوکزامبورگ  بان  دروازه  دخالت 
به برناردو سیلوا رسید و او هم با 
یک ضربه محکم، حساب کار را 

1-0  کرد.
گل  یک  همین  با  اول  نیمه 
دوم  نیمه  در  و  رسید  پایان  به 
هم پرتگالی ها تا دقیقه ۶5 برای 
زدن گل دوم منتظر ماندند. روی 
بود  لوکزامبورگ  مدافع  اشتباه 
بان  با دروازه  که کریس رونالدو 
حریف تک به تک شد و با یک 
ضربه چیپ تماشایی، اختالف را 

دو برابر کرد.
دقایق  آخرین  تا  نتیجه  این 
اینکه  تا  بود  برجا  پا  بازی 
گونسالو گدس توانست گل سوم 

برساند.  ثمر  به   8۹ دقیقه  در  را 
که  بود  کرنر  ضربه  یک  روی 
توپ روی یک رفت و برگشت، 
در محوطه جریمه به گدس رسید 
پا  نوک  ضربه  یک  با  هم  او  و 

توانست کار را تمام کند.
پرتگال با این پیروزی با 11 
دوم  رتبه  در  دیدار،   5 از  امتیاز 
این  در  گرفت.  قرار   B گروه 
 ۶ از  امتیاز   1۶ با  اوکراین  گروه 

بازی، صدرنشین است.
فرانسه هم که میهمان ایسلند 
بود، توانست در دیداری نزدیک، 
با یک گل به پیروزی برسد. تک 
الیویه ژیرو در  را  این دیدار  گل 
پنالتی  نقطه  روی  از   ۶۶ دقیقه 
برخورد  داور  رساند.  ثمر  به 
در  گریزمان  با  اسکوالسون 
پنالتی  را  ایسلند  جریمه  محوطه 
ضربه  پشت  ژیرو  داد.  تشخیص 
دروازه  فریب  با  و  گرفت  قرار 
بان حریف، توانست با ضربه پای 
دروازه  گوشه  به  را  توپ  چپ، 

بفرستد.
شاگردان دیدیه دشان با این 
پیروزی 18 امتیازی شدند و تنها 
به دلیل نتیجه ضعیف تر نسبت به 
در  رودررو،  دیدارهای  در  ترکیه 
گرفتند.  قرار   H گروه  دوم  رتبه 
در این گروه ایسلند با 12 امتیاز 

سوم است.

رکورد استثنایی رونالدو: 
یک گل در هر ۱۱۲ دقیقه!

در  گلزنـی  بـا  رونالـدو  کریسـتیانو 
دیـدار پرتـگال- لوکزامبـورگ هفتصدمین 
گل خـود را بـه ثمـر رسـاند تـا بـه رکورد 
خارق العـاده یـک گل در هـر 112 دقیقـه 

بـازی دسـت پیـدا کنـد.
کریسـتیانو رونالدو، ابرسـتاره پرتگالی 
رکوردشـکنی  بـه  همچنـان  یوونتـوس 
ادامـه می دهـد. او جمعـه شـب در جریـان 
دیـدار تیـم ملی کشـورش بـا لوکزامبورگ 
مقدماتـی  هـای  رقابـت  چارچـوب  در 
یـورو2020 کـه در پرتـگال برگزار می شـد 
هفتصدمیـن گل دوران فوتبالـی خـود را به 
ثمر رسـاند. رکـورد دیگری کـه رونالدو با 
ایـن گل ثبـت کرد رکـورد خارق العـاده به 
ثمـر رسـاندن یـک گل در هـر 112 دقیقـه 

بـازی در زمین هـای فوتبـال بـود.
گل رونالـدو که جمعه شـب در دقیقه 

۶5 بـازی بـا لوکزامبـورگ بـه ثمـر رسـید 
نتیجـه بـازی را 2-0 به سـود پرتـگال کرد. 
گل زیبایـی کـه کریسـتیانو بـا یـک ضربـه 
حریـف  دروازه بـان  از  تماشـایی  چیـپ 
عبـور داد تـا هفتصدمیـن گل او به شـکلی 

تماشـایی بـه ثمر برسـد.
ایـن گل رونالـدو گل نـود و چهـارم 
ملـی او هـم بـود و باعـث شـد اختـالف 
او بـا علـی دایـی در فهرسـت بزرگتریـن 
گلزنـان ملـی دنیـا بـه 15 گل کاهـش یابد. 
علـی دایـی بـا 10۹ گل ملی در صـدر این 

فهرسـت قـرار دارد.
بـا  گفتگـو  در  ایـن  از  پیـش  دایـی 
مـارکا گفتـه بود شـک نـدارم کـه رونالدو 
رکـورد مـن را خواهـد شکسـت و حاال به 
نظـر می رسـد پیش بینـی دایـی کـم کـم به 

می شـود. نزدیـک  واقعیـت 

در  رونالـدو  کریسـتیانو  گل  هفتصـد 
در  رونالـدو  آمـده.  بدسـت  مسـابقه   ۹7۳
ایـن ۹7۳ مسـابقه در 457 مسـابقه گلزنـی 
سـابقه  مختلـف  رقابـت   12 در  و  کـرده 
ترتیـب  ایـن  بـه  رونالـدو  دارد.  گلزنـی 
میانگیـن گلزنـی در هر 112 دقیقـه را ثبت 
کـرده و در 47 فیصـد بازی هایـی کـه در 
آنهـا حضـور داشـته موفـق به گلزنی شـده 

. ست ا
گلزنـی  آمـار  دقیق تـر  بررسـی  بـا 
رونالـدو متوجـه می شـویم او در ۳1 بـازی 
بـازی   2۹2 در  گل،   5 اسـپورتینگ  بـرای 
 4۳8 در  گل،   118 منچسـتریونایتد  بـرای 
بـازی بـرای رئـال مادریـد 451 گل و در 
51 بـازی بـرای یوونتـوس ۳2 گل بـه ثمر 

رسـانده اسـت.
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پایه ی برق را پشـت پشـت کوچی هـا دواند، اما 
می تـوان بـرای آن هـا چراغ های چارجـی فراهم 
کـرد. از وزارت تجارت خواسـت غژدی های را 
که در مقابل باران خشـک، در مقابل سـرما گرم 
و در مقابل پاره شـدن مقاوم باشـد، در بازارهای 
منطقه جسـت وجو و خریداری کنـد. از وزارت 
معـارف خواسـت بـه زور هم که شـده، زمینه ی 
فرزنـدان  بـرای  را  متـوازن  دانـش  فراگیـری 
کوچـی فراهـم کنـد. از وزارت تحصیالت عالی 
خواسـت کـه بـه زودی میکانیـزم افزایش سـهم 
فراهـم  را  کانکـور  سـهمیه بندی  در  کوچی هـا 
و عملـی کنـد. بـه نهادهـای امنیتـی دسـتور داد 
کـه در درگیری هـای کوچی هـا اگر بـه حمایت 
مزاحم شـان  دسـت کم  نمی رونـد،  کوچی هـا 
نشـوند. بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی کشـور 
طبقـه ی  ایـن  پرونده هـای  در  کـه  داد  دسـتور 
تـا  و  شـوند  قایـل  تخفیـف  همیشـه  مظلـوم 
از  بـه آن هـا کمـک شـود.  جایی کـه جـا دارد 
ریاسـت ملـی احصاییـه خواسـته شـد کـه یک 
علف چرهـای  خصـوص  در  جامـع  سـروی 
مملکـت انجـام داده و راه هـای عملـی هجوم به 

علف چرهـا را پیـدا کنـد.
آقـای غنـی در اخیـر از کوچی ها خواسـت 
کـه هیچ وقـت از مطرح کردن خواست های شـان 
نترسـند. دروازه ی تمـام وزارت ها به روی شـان 
اشـاره  فقـط  می خواهیـد  هرچـه  اسـت،  بـاز 
کنیـد. همچنـان بـه معینیت هـای وزارت خانه ها 
هدایـت داد که همواره از خواسـت ها و نیازهای 

کوچی هـا باخبـر باشـند و بـرآورده کنند.
جلسـه،  پایـان  در  کوچی هـا  نماینـدگان 
هدایـات رییس جمهـور غنی را ظالمانـه خواند. 
آن هـا گفتند کـه قبال هم ایـن همکاری ها وجود 
داشـت. مـا که نمی فهمیـم چه نیـاز داریم و چه 
نیـاز نداریـم، رییس جمهـور غنی نبایـد یک بار 
دیگـر بـه چیزهای اشـاره می کـرد که مـا قبل از 
قبـل آن هـا را داشـتیم. او رییس جمهـور اسـت، 

بایـد چیزهـای تازه بدهـد و زیادتـر بدهد.

رییس جمهـور غنی سـه یا چهـار روز پیش 
جلسـه ای در مـورد حـل مشـکالت کوچی هـا 
در ارگ ریاسـت جمهوری دایـر کـرد. در ایـن 
جلسـه ابتـدا مشـکالت کوچی ها گزارش شـد. 
فقـط  کوچی هـا  گفـت  رییس جمهـور  سـپس 
یـک قشـر نیسـت، کوچی هـا بایـد بـه صنعـت 

اقتصـادی بدل شـوند.
یکـی از کوچی هـای بزرگ لـب اعتراضش 
را گشـود و از رییس جمهور پرسید که کوچی ها 
چگونـه بـه صنعـت اقتصـادی تبدیـل شـوند؟ 
رییس جمهـور در پاسـخ گفـت: »گوسـفندان و 
بزان تـان قابلیـت اسـتفاده ی مولتی آپشـن دارند: 
پشم شـان بایـد چـرخ قالیـن و گلیم بافـی را بـه 
چرخـش درآورد؛ گوشت شـان صنعـت قابلی و 
کرایـی و کبـاب و شـوربا و کوفتـه و یخنـی را 
گـرم و پرچرب نگه دارد؛ شیرشـان منبع سرشـار 
ویتامین D مملکت اسـت. شـترهای تان بخشـی 
خران تـان،  و  اسـت  ترانسـپورتی  سیسـتم  از 
هرچنـد نفهم تریـن موجـودات روی زمین انـد، 
امـا الهام بخـش زور در سراسـر کشـور هسـتند. 
می دانیـد کـه ۹0 درصد کارهـای مملکت با زور 
پیـش مـی رود. از رفتارتـان با ده نشـین ها چیزی 
نمی گویـم کـه دوسـتان جامعـه ی بین المللـی ما 
را متهـم بـه ترویج بازار سـیاه و اقتصـاد مافیایی 
نکننـد. خودتـان می فهمیـد کـه چـه می گویم«.

در همیـن حـال یکـی دیگـر از کوچی هـا 
محتـرم خطـاب بـه رییس جمهـور گفـت »مـه 
رییـس  نمی فامـم.  خـوب  گپـاره  ای  شـخصا 
صیـب لطـف کنید سـر وزارت هـا امـر کنید که 
چـه کار کننـد و چـه کار نکننـد.« آقـای غنی با 

برسـانند. همـراه هـر پنـج غـژدی، هفتـه یـک 
تانکـر آب مدنی ارسـال کند. بـه وزارت صحت 
عامـه هدایـت داد که مشـکالت صحـی در این 
گونـه ی زندگـی بسـیار باالسـت، هرچـه عاجل 
شـفاخانه ها و متخصصین سـیار را در هماهنگی 
الزم بـا ریاسـت کوچی ها ایجاد کنـد. به وزارت 
انـرژی هدایـت داد کـه هرچند نمی شـود لین و 

عیسا قلندر 

کوچی ها هدایات رییس جمهور را ظالمانه خواند | طنز

کنـد، چـون شـترها و خران کوچی ها بـه تنهایی 
جواب گـوی نیازهـای ترانسـپورتی ایـن طبقـه 
نمی باشـد. بـه وزارت زراعـت دسـتور داد کـه 
راه حلی برای تقویت پشـم مواشـی پیـدا کرده و 
زمینـه ی باالرفتـن قیمـت محصـوالت این طبقه 
را مهیـا کنـد. بـه وزارت فوایـد عامـه هدایـت 
بـه کوچی هـا  را  فوایـد عمومـی الزم  کـه  داد 

متانـت و شکسته نفسـی بـه وزارت مالیه هدایت 
داد کـه بودجـه ی مشـخصی در وزارت هـا برای 
بگیـرد.  نظـر  در  کوچی هـا  محـروم  طبقـه ی 
بودجـه ی  از  جـدای  بایـد  بودجه هـا  ایـن 
ریاسـت مسـتقل کوچی هـا باشـد. بـه وزارت 
ترانسـپورت هدایـت داد کـه در قسـمت حـل 
مشـکالت ترانسـپورتی ایـن قشـر توجـه الزم 


