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دونالـد ترامـپ رئیـس جمهوری آمریکا با انتشـار بیانیه ای اعام کرد دسـتورهای اجرایی 
بـرای اعـال تحریم هایی جـدی علیه ترکیه را صادر کرده اسـت. پرزیدنـت ترامپ افزود 
از همیـن امـروز مذاکرات تجـاری ۱۰۰ میلیارد دالری با ترکیـه را متوقف کرده و افزایش 

تعرفه  فـواد را هم بـاز می گرداند.
پرزیدنـت ترامـپ خـر داد: بـه زودی دسـتور اجرایـی صـادر می کنـم کـه بـر اسـاس آن 
اجـازه داده می شـود مقامـات فعلـی و سـابق دولـت ترکیـه و هرکسـی کـه در اقدامـات 

برهـم زننـده در شـال رقـی سـوریه دخالـت دارد، مـورد تحریـم قـرار گیرنـد.
پرزیدنت ترامپ گفت: .......
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آمریکا سه وزیر ترکیه را تحریم کرد

تقابل مجلس با پولیس؛موجب  
تضعیف نظم و امنیت در کشور می شود
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آسیب شناسی انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان

رویکردهـای   دارد،  وجـود  آن  در  قـوا  تفکیـک  کـه  در کشـورهایی 
همـکاری جویانـه و گاهـی تقابلـی بـه اصلی تریـن جوهره رفتـاری درون 
از  بسـیاری  در  تبدیـل می شـود.  در کشـور  نظـم سیاسـی  سـاختاری 
کشـورهایی کـه نظـم مردم سـاار را پذیرفته انـد و دموکراسـی از ثبـات و 
قـوام ازم برخـوردار اسـت، تفکیک قوا در قانون اساسـی به صورت دقیق 

بیان شـده اسـت و ایـن امـر لزومـاً بـه .....

فلم های ژانر وحشت در 
سال 2020

4
ضرورت تجدید نظر اساسی در روند 

صلح
2سرمقاله 

     آسـیب شناسـی نـه تنهـا بـه معنـی نادیـده 
گرفـن نقـاط مثبـت در موضـوع مـورد بحـث نیسـت 
بلکـه می توانـد زمینـه سـاز شـناخت عیب هـا نقایـص 
و کمبودهـا هـم باشد.آسـیب شناسـی انتخابـات در 
نـوع  در  اساسـی  و  مهـم  بـس  موضـوع  افغانسـتان 

.... می باشـد،با  خـودش 

  

دفـر هیـأت معاونـت سـازمان ملـل در افغانسـتان )یونامـا( 
اعـام کـرد کـه در نتیجـه حمـات علیـه رونـد انتخابـات کـه 
نظامـی  غیـر  انجـام شـده، ۴۵۸  از سـوی طالبـان  عمدتـاً 

و زخمـی شـده اند. کشـته 
یونامـا روز سه شـنبه )۲۳ میـزان( بـا نـر گزارشـی گفـت که 
ایـن آمـار شـامل ۸۵ کشـته و ۳۷۳ زخمـی می شـود کـه از 
آن جملـه ۲۸ کشـته و ۲۴۹ زخمـی تنهـا در روز رای گیـری 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری گـزارش شده اسـت.
ایـن حمـات  عامـل حـدود ۸۰ درصـد  کـه  افـزوده  یونامـا 
و  مـردم  بیـن  تـرس  ایجـاد  بـرای  کـه  بوده انـد  طالبـان 
مختل کـردن پروسـه انتخابـات دسـت بـه خشـونت زده انـد. 
بـر اسـاس گـزارش یونامـا، یک سـوم تلفات ناشـی از حمات 

بـر روند انتخابـات، کـودکان بوده اند.
در گـزارش همچنیـن آمده اسـت که طالبان عاوه بر کشـن 
غیـر نظامیـان در ایـن مـدت، دسـت بـه تهدیـد، اختطـاف و 

آزار و اذیـت غیـر نظامیـان نیـز زده اند. 
ملـل  سـازمان  کل  دبیـر  ماینـده  یاماموتـو؛  تادامیچـی 
متحـد در افغانسـتان گفته اسـت کـه ایـن اقدامـات طالبـان 
به صـورت عمـدی و بـرای خدشـه دار کـردن رونـد انتخابـات 
و محرومیـت مـردم از رکـت در ایـن رونـد سیاسـی و آزاد، 

شده اسـت. انجـام 
او افـزوده کـه بـا این همه بسـیاری از مـردم شـجاعانه در این 

پروسـه رکت کردنـد و رای دادند.
از  پیـش  طالبـان  هشـدار  حـال  عیـن  در  یاماموتـو  آقـای 
انتخابـات بـه مـردم مبنـی بـه این کـه در انتخابـات رکـت 
قوانیـن  خـاف  را  می گیرنـد  قـرار  هـدف  وگرنـه  نکننـد 
بردوسـتانه بین املـل خوانـده و گفته اسـت کـه طالبان به 

نکرده انـد. قوانیـن عمـل  ایـن  بـه  نسـبت  تعهـدات خـود 
علیـه جمعیـت  منظـم  و  »حمـات گسـرده  گفته اسـت:  او 
غیرنظامیـان از جملـه جنایـات علیه بریت اسـت. سـازمان 
ملـل متحـد این حمـات را به طـور ریح محکـوم می کند.«

ایـن سـازمان از همـه طرف هـای درگیـر خواسته اسـت کـه 
حفاظـت از غیـر نظامیـان را در اولویت کار خـود قرار دهند. 
یونامـا گفتـه کـه بهریـن راه حایـت از غیر نظامیـان، صلح 

است.

35 را کـه از   Mi هندوسـتان، دو فرونـد هلیکوپـر جنگـی 
کشـور بـاروس خریـداری شـده، به افغانسـتان کمـک کرد.

در خرنامـه اى مطبوعـاى وزارت دفـاع مـى کـه روز سـه 
شـنبه )23 میزان( منتر شـده، آمده اسـت در مراسـمى که 
بـه همـن مناسـبت در میـدان هوایـی نظامـی کابـل برگـزار 
شـد، وینی کار سـفیر هنـد در کابل، ایـن هلیکوپرها را به 
گونـه رسـمی بـه اسـدالله خالـد رپرسـت وزارت دفـاع ملی 

سپرد.
درايـن مراسـم، سـفیر بـاروس و جـرال عبدالفهیـم رامیـن 

پیلـوت قومنـدان قـول اردوی هوایـی نيـز حضورداشـت. 
وزارت دفـاع ملـی  افزوده اسـت که هند پیـش از این، در ماه 
ثور سـال روان خورشـیدی، دو فروند هلیکوپر Mi-35 دیگر 
را نیـز از بـاروس خریدارى و به افغانسـتان کمـک کرده بود 
کـه در مجمـوع، ایـن چهارفرونـد هيلوکوپـر بـه ارزش 2٠ 

میلیـون دالـر خریداری شـده اند.
و  کمـک  از  ملـی،  دفـاع  وزارت  رپرسـت  خالـد  اسـدالله 
همـکاری های کشـورهای هند و باروس سپاسـگزاری کرده 
و تاکیـد کـرد کـه نیروهـای هوایی افغـان، روز بـه روز قوی تر 
و مسـلکی تر شـده و کارایی شـان در جنگ با تروریسـت ها 

بسـیار بلنـد رفته اسـت.
موصـوف گفـت کـه نیروهـای افغـان، از ایـن طیـاره هـا در 
مبـارزه بـا تروریسـت هـا و حفـظ جـان و مـال مـردم بـه گونۀ 

موثـر کار خواهنـد گرفـت.

یوناما: ۴۵۸ غیر نظامی در ناامنی های 
انتخابات کشته و زخمی شده اند

هند دو فروند هلیکوپتر جنگی به نیروی هوایی 
افغانستان کمک کرد

وايـي،  اوسـېدونکي  ولسـوالۍ  زال  قلعـه  د  کنـدوز  د 
پـه دې ولسـوالۍ کـې لـه تېـرو درېيـو اوونيـو راهيسـې 
مخابـراي شـبکې فعاليـت نه کـوي چې له املـه يې له 

ګڼـو سـتونزو ره مـخ دي.
د قلعـه زال ولسـوالۍ د بـازار اوسـېدونکي عـارف اللـه 
د تلـې پـه 23مـه پـژواک خـري اژانـس تـه وويـل چې 
لـه ټاکنـو يـوه اوونـۍ مخکـې پـه دې ولسـوالۍ کـې 

مخابـراي شـبکو خپـل فعاليتونـه بنـد کـړي دي. 
ده زياتـه کـړه: ))سـخت پـه مشـکل کـې يو، هره شـېبه 
زنـګ تـه اړتيـا پيـدا کېـږي، هغـه خلـک خـو بيا ډېـر په 
مشـکل کـې دي چـې خپلوان يـا د کورنۍ غـړي يې په 

نـورو وايتونـو او يـا هم لـه هېواده بهـر دي.((
سـيمې  ابـاد  صالـح  د  ولسـوالۍ  همـدې  د  راز  دغـه 
اوسـېدونکي نعيـم خـان بيـا پـر اړونـد ادارو نيوکه کوي 
چـې د درېيـو اوونيـو پـه تېرېـدو ره يې تر اوسـه د دې 

ولسـوالۍ مخابـراي سـتونزه نـه ده هـواره کـړې.
هغـه وايـي: ))برېښـنا نـه لـرو، سـړک نـه لـرو، يواځـې 
نـه  نـه کـوي،  کار  اوس هغـه هـم  ټيلېفـون کار کاوه، 
پوهېـږم چـې مـوږ هـم د افغانسـتان اوسـېدونکي يو که 

کـوم بـل هېـواد پـورې اړه لـرو.((
همدارنګـه د کنـدوز پـه وايتـي شـورا کـې د قلعـه زال 
اسـتازي توريـال کاکـړ هم وويـل چې په دې ولسـوالۍ 
کـې مخابـراي شـبکې کار نـه کـوي، بايـد هـر څـه ژر 

دغـه سـتونزه هـواره ي.
لـه  اندېښـنې  خلکـو  د  مـوږ  اړه  دې  ))پـه  وويـل:  ده 
حکومتـي مسـوولينو ره ريکـې کـړې او هغـوی يـې 

مـوږ تـه د حـل لپـاره ژمنـه راکـړې.((
د يـادې ولسـوالۍ يـو شـمېر نـورو اوسـېدونکو هـم ورته 
څرګندونـې وکـړې او د يـادې سـتونزې د حـل غوښـتنه 

يـې وکړه.
او  مخابـراي  د  کنـدوز  د  اړه  پـه  څرګندونـو  يـادو  د 
معلومـاي ټکنالوجـۍ رييس اخرمحمـد صاي پژواک 
تـه وويـل چـې طالبانـو د ټاکنـو پـه ورځ د دغـه وايـت 
پـه بېابېلـو سـيمو کـې مخابـراي پايې سـوځولې او تر 

اوسـه يـې د بېرتـه جوړولـو اجـازه نـه ده ورکـړې.
ده لـه خلکـو غوښـتنه وکـړه چـې پـه دې اړه لـه طالبانو 

ره خـرې وکـړي څـو دغـه سـتونزه يې هـواره ي.

یوشـمېر سـوداګرو د پاکسـتان لخـوا پـه فصـي میوو د 
تعرفـې لوړولـو پـه بـدل کـې لـه حکومتـه د ورتـه اقـدام 

کوي. غوښـتنه 
دوی وايـي پـه  داسـې حـال کې چـې اوس هېـواد کې 
د میـوو فصـل دی، خـو بیـا هـم بازارونـه لـه پاکسـتاي 
او ایـراي سـبزیو او میـوو ډک دي. دوی زیاتـوي چـې 
حکومـت د کورنیـو تولیداتـو د ماتـړ لپـاره کار نـه دی 

کړی.
سـوداګر، ارف وايـي:» کلـه چـې زمـوږ د میـوو فصـل 
کېـږي، د پاکسـتان لخـوا تعرفـې زیاتـې کېـږي، زمـوږ 
انګـور پـر ځمکـه پراتـه دي، د مڼـو یـو پاسـتیک پـه 
 ۱۰۰ پـه  مـن  یـو  انګـور  کېـږي،  پلـورل  ۱۰۰افغانـۍ 

کېـږي.« پلـورل  افغانـۍ 
کروندګـر، قـدرت اللـه زیاتـوي:» لـه ایـران او پاکسـتانه 
پـر وارېـداي توکـو دې تعرفـې لـوړې ي، دا د دولـت 
پـه ګټـه دی، کـه تعرفـې نـه وي، د کورنیـو کرنیـزو توکو 

خرابیږي.« بـازار 
یـو تـن سـوداګر، فریـدون لـه حکومتـه غـواړي چـې د 
میـوو پـه فصـل کـې دې کورنیـو تولیداتـو بـازار تـه پـام 
وکـړي. کچالـو د پاکسـتان د فصـي تعرفـې د لګـول 
خـو  صادریـږي،  نـه  تـه  هېـواد  دغـه  املـه  لـه  کیـدو 
پاکسـتانی او ایـراي کچالـو لـه کورنیو کچالـوو په کمه 

بیـه پلـورل کیـږي.
د هېـواد د سـبزیو او میـوو صادرونکو ټولنې مرسـتیال، 
وایـم چـې  نـه  زه  زاده څرګنـدوي:»  میرویـس حاجـي 
د  اوس  بنـد ي،  واردات  پاکسـتانه دې  او  ایـران  لـه 
افغانسـتان د کچالـو موسـم دی او ډېـر تولیـد شـوي 
دي، خـو اړینـه نـه ده چـې دا ډول پاکسـتاي کچالـو 
هېـواد تـه رادننـه ي. باید پـر وارداي کچالـو ګمرکي 
تعرفـې زیاتـې ي تـر څـو د کورنیـو کچالو بـازار خراب 

نـه ي، لکـه څنګـه چـې اوس خـراب شـوی دی.«
د مالیـې وزارت وایـي چـې سـږکال یـې هـم د هېـواد د 
کرنیـزو توکـو د ماتـړ لپـاره پـر ورتـه محصواتـو فصـي 
تعرفـې لګولـې دي. ورتـه مهـال دمالیـې وزارت وایـي 
چـې دپاکسـتان په یوشـیمر فصـي توکو تعـري لګول 

شـوي دي.

د کندوز په قلعه زال کې د 
مخابراي شبکو نه فعالیت خلک 

له جدي ستونزو ره مخ کړي

سوداګر: پرپاکستاي میوو او 
سبزیو دې تعرفې زیاتې ي

خبرونه

 

بـا  محمـد ارف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور در دیـدار 
آلیـس ویلـز، معـاون وزارت امـور خارجه امریکا گفته اسـت 

کـه صلـح اولویـت کاری حکومـت آینـده افغانسـتان خواهـد بـود.
بـر اسـاس اعامیه ارگ ریاسـت جمهـوری، رئیس جمهور غنـی قبل از ظهر 
دیـروز )سـه شـنبه، 23 میـزان( بـا آلیـس ویلـز، معـاون وزارت امـور خارجـه 

امریـکا در امـور آسـیای جنوبـی و مرکـزی دیـدار و گفتگـو کرده اسـت.
در اعامیـه ارگ ریاسـت جمهـوری آمـده اسـت کـه در ایـن دیـدار" هـردو 
جانـب در رابطـه بـه مسـائل انتخابـات، صلـح، امنیـت و روابـط منطقـه ای 

بحـث و گفتگـو کردنـد."
معـاون وزارت خارجـه امریـکا در امور آسـیای جنوبی و مرکـزی در این دیدار 
از برگـزاری موفقانـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری افغانسـتان سـتایش کرده 
و گفتـه اسـت کـه "انتخابـات بـرای تحکیـم پایه های مـردم سـااری، مهم و 

ارزنده اسـت."
رئیـس جمهـور غنـی در ایـن دیـدار گفته اسـت که اکنـون و بعـد از برگزاری 
انتخابـات، بایـد "به اسـتقالیت کمیسـیون های انتخاباتی و بـه فیصله های 
ایـن کمیسـیون ها احـرام گذاشـته شـود." او افـزوده کـه "قبـل از اعـام 
ادعـای  نبایـد  نامـزدی  هیـچ  انتخاباتـی  كميسـيون های  سـوی  از  نتایـج 

کند." پیـروزی 
هرچنـد رئیـس جمهـور بـه نامـزد مشـخصی اشـاره نکـرده اسـت، امـا چنـد 
روز بعـد از برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری، عبداللـه عبداللـه، رئیس 

اجرائیـه و از نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، در یـک کنفرانس خری 
ادعـا کـرد کـه تیـم او پیـروز انتخابـات اسـت و حکومـت آینـده را تشـکیل 

خواهـد داد.
رئیـس جمهـور غنی در دیدار بـا معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسـیای 

جنوبـی و مرکـزی در مورد روند صلح افغانسـتان نیز گفتگو کرده اسـت.
آقـای غنـی گفتـه اسـت که "بـرای رسـیدن به صلـح باعـزت و پایـدار اجاع 
رتـار وجـود دارد و پروسـۀ صلـح اولویـت کاری حکومـت فعلـی و آینـده، 

است."
رونـد صلـح افغانسـتان در یـک سـال اخیـر، وارد مرحله جدید و جدی شـد. 
حکومـت امریـکا بـرای پایـان دادن بـه طوانی تریـن جنـگ تاریـخ خـود، 9 
دور بـا هیـأت گـروه طالبـان در قطـر و امـارات متحـده عربـی، گفتگـو کـرد، 
امـا بعـد از یـک حملـه انتحـاری طالبـان در کابل و کشـته شـدن یک رباز 
امریکایـی، دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور امریـکا، ایـن گفتگوهـا را متوقف 
حکومـت  طالبـان،  و  امریـکا  گفتگوهـای  جریـان  در  کـرد.  لغـو  سـپس  و 
افغانسـتان همـواره تأکیـد می کـرد کـه بـرای آغـاز مذاکـره بـا گـروه طالبان، 
هیـچ نـوع پیش رطـی نـدارد، اما در جریـان مذاکرات خطـوط رخی دارد 

کـه در مـورد آنهـا بحـث نخواهـد کرد.
امـا اکنـون، حکومـت افغانسـتان نیز بـرای آغاز مذاکـره و گفتگو بـا طالبان، 
آتش بـس راری را پیـش رط قـرار داده اسـت و گفتـه اسـت کـه طالبان 

بایـد نشـان دهنـد کـه به صلـح و زندگی مسـامت آمیـز، متعهد هسـتند.

درصفحه2

رئیس جمهور: 
صلح اولویت کاری حکومت آینده افغانستان است

دبیرکل ناتو: 
رفتـار طـالبان 

نشان دهنده عدم تعهد
 آنها به صلح پایدار است
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ینس اسـتولتنرگ، دبیرکل سازمان 
ناتـو گفتـه اسـت کـه رفتـار طالبـان 
نشـان دهنـده عـدم تعهـد ایـن گـروه بـه صلـح پایدار 

است.
"ماینـدگان  نشسـت  در  کـه  اسـتولتنرگ  آقـای 
کشـورهای عضـو و رکای ناتـو" در لنـدن صحبـت 
تـاش  بـه جـای  گـروه طالبـان  کـه  می کـرد، گفـت 
بـرای ختـم خشـونت ها، بـه آن دامـن می زنـد و افـزود 
کـه رفتـار ایـن گـروه ثابـت می کنـد کـه ازم اسـت در 
هرنـوع توافـق صلح، تضمین های معتـر از آنها گرفته 

شـود.
دبیـرکال ناتـو گفت، اگر مذاکرات امریـکا و طالبان از 

ر گرفته شـود، سـازمان ناتـو از آن حایت می کند 
او تاکیـد کـرد کـه: "مـا از روع دوبـاره ایـن گفتگوها 
اسـتقبال خواهیـم کرد. امـا طالبان بایـد عاقه مندی 
و مایـل بـه سـازش واقعـی در پشـت میـز مذاکـرات 
ازخـود نشـان دهنـد. متاسـفانه آنچـه مـا شـاهدش 
هسـتیم ایـن اسـت کـه طالبـان به جـای پایـان دادن 

بـه خشـونت ها، بـه آن دامـن می زننـد."
از  سـازمان  ایـن  حایـت  بـه  نشسـت  ایـن  در  او 
افغانسـتان تاکیـد کرد و گفت که اجـازه می دهد این 
کشـور بـار دیگر بـه پناهگاه امنـی برای "تروریسـتان" 

بین امللـی تبدیـل شـود.
حایـت  بـه  سـازمان  ایـن  کـه  گفـت  ناتـو  دبیـرکل 
می دهـد  ادامـه  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  از 
مبـارزه  بین امللـی  "تروریسـم"  بـا  بتواننـد  آنـان  تـا 

رپرسـت وزارت امـور داخلـه مـی  گویـد کـه بـرای 
جلوگیـری از جرایـم در شـهر کابل و شـهرهای بزرگ   
دیگـر، نیـاز اسـت تـا حمـل سـاح و تـردد هـر نـوع 

»واسـطه نقلیـه« قانونـی شـود.
محمد مسـعود اندرابی رپرسـت وزارت امور داخله، 
دیروز)سـه شـنبه( در یک نشسـت در کابل گفت که 
سـطح جرایـم در کابـل و دیگـر شـهرها، حـدود ۴۵ 

درصـد کاهش یافته اسـت. 
اندرابـی تاییـد کـرد کـه در ۲۴ سـاعت گذشـته، در 

کابـل چهـار نفـر تـرور شـده اسـت.
برنامه هـای  بـا  بـزرگ«  »مجرمـان  کـه  گفـت  وی 
امنیتـی وزارت امـور داخلـه، از شـهر کابـل گرفتـار و 
یـا در درگیـری بـا پولیـس از بیـن رفته انـد و یـا هـم 

نـد. گریخته ا
او افـزود کـه برنامـه مبـارزه بـا جرایـم در شـهر کابـل 
و دیگـر شـهرها، بـه جایـی رسـیده کـه نیـاز اسـت تـا 
»حمـل اسـلحه و عبـور و مـرور هـر نـوع واسـطه« در 

شـهر کابـل قانون منـد شـود.
و  عبـور  "از  مـود:  تأکیـد  داخلـه  وزارت  رپرسـت 

رئیـس  غنـی،  ارف  محمـد 
سـاپکو،  جـان  و  کشـور  جمهـور 
بـازرس ویـژه امریکا در امور بازسـازی افغانسـتان، 
حکومـت  در  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  مـورد  در 

کردنـد. گفتگـو  افغانسـتان، 
جمهـوری،  ریاسـت  ارگ  اعامیـه  اسـاس  بـر 
رئیـس جمهـور بـا جـان سـاپکو عـر دیـروز )سـه 
دو  و  کـرده  دیـدار  ارگ  در  میـزان(   23 شـنبه، 
طـرف "در مـورد پیرفت هـا، دسـتاوردها و نتایـج 
کارکردهـای حکومـت افغانسـتان در امـر مبارزه با 

فسـاد اداری، بحـث و تبـادل نظـر کردنـد." 
نهادهـای  مسـئولین  نشسـت،  ایـن  آغـاز  در 
مختلـف حکومت افغانسـتان در خصوص مسـایل 
تخصیـص  عوایـد،  ازدیـاد  و  جمـع آوری  مالـی، 
از ضایع شـدن منابـع مالـی،  بودجـه، جلوگیـری 
تنظیـم سیسـتم های گمرکـی و کاهـش مصـارف 
غیـرروری ادارات افغانسـتان، معلومـات دادنـد.

اسـت  گفتـه  غنـی  جمهـور  رئیـس  آن،  از  بعـد 
انکشـافی  بودجـه   مـرف  فیصـدی  باابـردن 
افغانسـتان یـک پیرفـت خـوب حکومـت اسـت، 
بودجـه  درصـد   ۵۰ سـقف  زیـر  گذشـته  در  زیـرا 
بـه  رقـم  ایـن  اکنـون  امـا  می رسـید،  مـرف  بـه 
۹۷ درصـد بلنـد رفتـه اسـت و ایـن بیانگـر ارتقای 

اسـت. افغانسـتان  ادارات  ظرفیـت 
آقـای غنـی گفتـه کـه در بخـش خدمـات ملکـی 
بـه ویـژه چگونگـی اسـتخدام کارمنـدان خدمـات 
ملکـی، اصاحـات جـدی بـه میـان آمـده اسـت و 
افـزوده کـه در تعیینـات در ادارات خدمـات ملکی 
گرفتـه  صـورت  جلوگیـری  سیاسـیون  مداخلـۀ  از 
و در یـک و نیـم سـال گذشـته، ۵۰ هـزار تـن در 
ادارات مختلـف خدمـات ملکـی و ۲۰ هـزار معلـم 
در مطابقـت بـه معیارهـای تعیین شـده، از سـوی 
کمیسـیون مسـتقل اصاحـات اداری و خدمـات 

ملکـی بـه گونـه شـفاف اسـتخدام شـده اند.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه جـوان سـازی ادارات 
افغانسـتان، گفتـه که با اسـتخدام نسـل جوان در 
ادارات، انرژی جدید وارد این نهادها شـده اسـت 
اسـتخدام ها  در  سیاسـی  نفـوذ  اینکـه  ضمـن  و 
ادارات  بـه  افغانسـتان  ادارات  یافتـه،  کاهـش 

یـک محکمـه در هالنـد یـک جـوان افغـان را بـه 
اتهـام انجـام حمله دهشـت افگنانه به ۲۶ سـال و 

هشـت مـاه زنـدان محکـوم کرد.
محکمـه همچنـان ایـن جـوان افغـان را کـه بـا نام 
مختـر "جـواد" یاد شـده اسـت بـه پرداخت ۳.۳ 

میلیـون دالـر مکلف سـاخته اسـت.
جـواد بـه تاریـخ ۳۱ اگسـت ۲۰۱۸ در ایسـتگاه 
مرکزی شـهر امسـردام بـر دو گردشـگر امریکایی 
بـا چاقـو حملـه کـرد کـه یکـی از قربانیـان ایـن 

حملـه بـرای همیـش معلـول شـد. 
هالنـد  در  گردشـگران خارجـی  بـر  حملـۀ جـواد 
کـه  گرفـت  صـورت  آن  از  پـس  روز  یـک  درسـت 
گیرت وایلدرز، سیاسـتمدار اسام سـتیز هالندی، 

کننـد و رایـط ازم را بـرای برقـراری صلحـی پایـدار 
آقـای اسـتولتنرگ در  آورنـد.  در کشورشـان بوجـود 
نشسـت پارمانـی سـازمان ناتو بـه برگـزاری انتخابات 
ریاسـت جمهوری کشور اشـاره کرد و از رأی دهندگان 
افغـان تقدیـر کرد که که بـا وجود تهدیدهـای امنیتی 

در انتخابـات رکـت کردنـد.
مذاکـرات میـان آمریـکا و طالبـان بـه مرحله حسـاس 
یـک  مذاکـره،  دور  از  بعـد  کـه  بـود  قـرار  و  رسـیده 
توافق نامـه میـان آمریـکا و طالبـان امضـاء شـود امـا 
دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور امریـکا، بـه یکبـاره آنرا 
لغـو کـرد و گفـت کـه گفتگـو بـا طالبـان مـرده اسـت.

آقـای ترامـپ در تویـر خود اعـام کرد که دیـدارش را 
بـا رهـران گروه طالبـان و ارف غنـی، رئیس جمهور 
کشـور در کمـپ دیویـد، تفریحـگاه تابسـتانی رئیـس 
جمهـور آمریـکا کـه قرار بـود در یکـی از هفته های ماه 

سـپتامر رخ دهـد، لغو کرده اسـت.
آقـای ترامـپ ادامـه خشـونت توسـط طالبـان را دلیل 
این کار دانسـت و مشـخصا به حمله انتحاری خونین 
پنجشـنبه )۵ سـپتامر( در مکروریان کابل اشاره کرد 
کـه در آن الـس بریتـو اورتـز، یـک ربـاز امریکایـی و 
۱۱ شـهروند افغانسـتان کشـته شـدند و گروه طالبان 

بافاصلـه مسـئولیت آن را به عهـده گرفت.
بعـد از توقـف مذاکـرات، آقـای ترامـپ اعـام کـرد کـه 
آنهـا فشـار نظامی بر گـروه طالبان طالبـان را افزایش 
داده انـد و بـر ایـن گـروه در یـک هفتـه، بیشـر از 13 

سـال، فشـار وارد شـده است.

مـرور واسـطه و سـاح مـن روع؛ تـا هر کسـی دیگر 
کـه نیـاز مـرم بـرای تأمیـن امنیـت بـه سـاح و یـا به 
موترهـای زرهـی دارد، بایـد اسـتفاده از ایـن مـوارد 

قانونـی شـود."
شـهر  امنیـت  تأمیـن  بـرای  پولیـس  وی،  گفتـه  بـه 
کابـل، مصمـم اسـت و بـرای آن برنامـه دارد و تـاش 
می کنـد بـا دیگـر نهادهـا کار کنـد تـا گشـت وگذار 
موترهـا و حمـل سـاح را در کابـل قانون مند بسـازد.

او عـاوه کرد که مـردم، از پولیس امنیت می خواهند 
و وزارت داخلـه بـرای بـرآورده کـردن خواسـت مـردم، 

دارد. برنامه 
تـاش  پولیـس  کـه  کـرد  اضافـه  اندرابـی  مسـعود 
می کنـد تـا قانـون را بـر همـه یک سـان تطبیـق کند؛ 
امـا اگـر خـود پولیـس دسـت بـه تخطـی می زنـد، بـه 

پنجـه قانـون سـپرده می شـود.
رپرسـت وزارت امـور داخلـه در ارتبـاط بـه تامیـن 
امنیـت روز انتخابات ریاسـت جمهوری اشـاره موده 
و  تهدیدنامه هـا  رغـم  بـه  طالبـان،  گـروه  کـه  گفـت 
انتخابـات  برگـزاری  روز  در  بی شـار  تاش هـای 

نداشـت. دسـتاورد  جمهـوری  ریاسـت 
در روزهـای اخیـر، نهادهای امنیتی برنامه مشـرکی 
آن،  در  کـه  اجـرا گذاشـته اند  بـه  کابـل  را در شـهر 
موترهـای شیشه سـیاه بازرسـی و فلم های شـان پـاک 

می شـود.
جمعـه،  روز  شـام  برنامـه،  ایـن  ادامـه  در  پولیـس 
بازرسـی  هنـگام  کابـل،  شـهر  در  میـزان  نوزدهـم 
در شـورای  مـردم  از ماینـدگان  موترهـای شـاری 

کـرد. برخـورد  آنـان  بـا  ملـی، 
بـه دنبـال ایـن اقـدام پولیـس، مجلـس ماینـدگان 
یـک نشسـت اضطـراری شـب هنگام را تشـکیل داد 
و خواهـان وضاحـت از سـوی وزارت امور داخله شـد. 
شـورای امنیـت ملـی، هم چنـان یـک هیـأت را بـرای 
بررسـی و حل مشـکل پولیس و مایند گان گاشـته 

است.

مسـئول و خدمت گـذار مبـدل شـده اسـت.
آقـای غنـی بـا اشـاره بـه برگـزاری بیـش از دو صد 
اثـر  بـر  تـدارکات ملـی، گفتـه اسـت کـه  جلسـه 
شـده،  گرفتـه  جلسـات  ایـن  در  کـه  تصمیاتـی 
دالـر، رفـه جویـی شـده  میلیـون  حـدود 900 

اسـت.
او همچنیـن گفتـه اسـت کـه در سـکتور امنیتـی 
و دفاعـی کـه بخـش عمـدۀ آن را ایـاات متحـدۀ 
کاری،  عرصه هـای  در  می کنـد،  مویـل  امریـکا 
بـه  تدارکاتـی اصاحـات چشـم گیر  و  سـاختاری 

میـان آمـده اسـت.
دسـتگاه  در  اصاحـات  مـورد  در  رئیـس جمهـور 
منظـور  بـه  کـه  گفتـه  کشـور،  قضایـی  و  عدلـی 
قانومنـد شـدن امور ادارات دولتی، در پنج سـال 
گذشـته بیشـر از ۴۰۰ قانـون به تصویب رسـیده 
حکومتـی  رتبـۀ  عالـی  ماموریـن  از  تـن  ده هـا  و 
بخاطـر دسـت داشـن در فسـاد، محاکمـه شـده 

ند. ا
شـده،  تنظیـم  معـادن  قوانیـن  کـه  افـزوده  او 
میـزان  پسـتی،  خدمـات  و  پاسـپورت  عرصـه  در 
شـاروالی ها  قوانیـن  در  و  رفتـه  بلنـد  شـفافیت 

اسـت. آمـده  تغییـرات 
آقـای غنـی همچنیـن گفتـه اسـت کـه بـه منظـور 
زمین هـای  مـام  زمیـن،  غضـب  از  جلوگیـری 
دولتـی در بانـک زمیـن ثبـت گردیـده و حکومـت 
افغانسـتان در مجمـوع بخاطر جلوگیری از فسـاد 
و ریشـه کـن کـردن این پدیـدۀ شـوم، تعهد جدی 

دارد.
بـازرس ویـژه امریـکا بـرای بازسـای افغانسـتان در 
ایـن دیـدار گفته کـه "انکشـافات خـوب در عرصه 
آمـده  میـان  بـه  افغانسـتان  در  فسـاد  بـا  مبـارزه 

اسـت."
کـه  خرسـندم  "مـن  کـه  سـاپکوافزوده  آقـای 
برنامه هـا در زمینـۀ مبـارزه بـا فسـاد تطبیـق شـده 
اسـت و حکومـت افغانسـتان در راسـتای مبارزه با 

اسـت." داشـته  هـای خوبـی  پیرفـت  فسـاد 
بـازرس ویـژه امریـکا در امور بازسـازی افغانسـتان 
از حکومت افغانسـتان خواسـته است که تاش ها 

بـرای مبـارزه بـا فسـاد اداری را ادامه دهد.

راه انـدازی رقابـت طراحـی کارتـون پیامر اسـام 
را فسـخ کـرد.

جریـان  در  متهـم  کـه  انـد  گفتـه  هالنـد  قضـات 
محاکمـه بـه خاطـر ارتـکاب ایـن جـرم هرگـز ابـراز 
ندامـت نکـرده و گفتـه اسـت کـه اگـر بـه دینـش 
اهانـت شـود، عیـن عمـل را بازهـم انجـام خواهـد 
خاطـر  بـه  کـه  اسـت  گفتـه  همچنیـن  او  داد. 
"پاسـبانی از پیامـر اسـام" ایـن حملـه را انجـام 

اسـت. داده 
سـارنواان هالنـدی جـواد را بـه "دو مـورد تـاش 
بـرای قتـل عمـد بـا هـدف تروریـزم" متهم کـرده و 
قضـات محکمـه نیـز اتهامات را تاییـد و او را مجرم 

اند. پنداشـته 

رئیس جمهور و جان ساپکو در مورد مبارزه با فساد 
اداری در افغانستان گفتگو کردند

شهروند افغان در هالند به اتهام دهشت افگنی به ۲۶ سال زندان 
محکوم شد

دبیرکل ناتو: 
رفتار طالبان نشان دهنده عدم تعهد آنها به صلح پایدار است

اندرابی: 
برای جلوگیری از جرایم باید حمل ساح و تردد موترها قانونی شود

سال چهاردهم  شماره  3857  چهارشنبه   24 میزان  1398 16 اکتبر 22019

 

در تـازه تریـن رویـداد در مورد صلح افغانسـتان دو روز 
قبـل دبیـر کل ناتـو در نشسـت رهـران ایـن سـازمان گفته 
اسـت کـه اگـر طالبـان واقعـا خواهان صلـح در افغانسـتان 
هسـتند، بایـد از برخـی از رایـط خـود بگذرنـد و از خـود 
نرمـش نشـان دهنـد. او تاکیـد کـرده اسـت کـه طالبـان تا 
کنـون بـه جای آوردن آرامش و صلح بیشـر به خشـونت ها 
دامـن زده انـد. بـه همیـن خاطـر در صـورت روع دو بـاره 
مذاکـرات صلـح بـا طالبـان بایـد از این گـروه تضمین های 

معتـر گرفته شـود.
ایـن سـخنان دبیـر کل ناتـو پـس از سـفر اخیـر زمـی 
صلـح  امـور  در  متحـده  ایـاات  خـاص  ماینـده  خلیلـزاد 
افغانسـتان بـه پاکسـتان و دیـدار بـا مقامـات پاکسـتانی و 
طالبـان صـورت مـی گیـرد. ظاهـرا آقـای خلیلـزاد در پـی 
احیـای رونـدی اسـت کـه نزدیـک بـه نـه ماه بـا طالبـان در 
قطـر در بـاره آن مذاکـره بود و بـه توافقاتی نیز دسـت یافته 
بـود. تـاش هـای نـه ماهـه آقـای خلیلـزاد و توافقـات او بـا 
طالبـان در آخریـن روزهایـی کـه بنـا بـود رسـا از سـوی 
تشـدید  بـا  شـود،  امضـا  متحـده  ایـاات  جمهـور  رییـس 
نوشـته  و  افغانسـتان  در  طالبـان  تروریسـتی  حمـات 
هـای تویـری دونالـد ترامـپ، بـه طـور کامـل لغـو گردیـد. 
خلیلـزاد تـاش مـی کنـد کـه آبـروی از دسـت رفتـه را بـاز 
یابـد و پروسـه شکسـت خـورده صلـح را دو بـاره احیـا کند. 
امـا سـخنان دبیـر کل ناتـو بـه واقعیاتـی اشـاره دارد کـه 
تـا کنـون متاسـفانه در طـول مذاکـرات صلـح بـا طالبـان 

نادیـده گرفتـه شـده اسـت. 
دبیـر کل ناتـو بـه نکتـه ای اشـاره کـرده اسـت کـه تـا 
کنـون هیـچ یـک از رکای بیـن امللـی افغانسـتان بـدان 
اذعـان نکـرده اند. او به راحت گفته اسـت کـه طالبان تا 
کنـون بـه جـای رفـن بـه سـمت صلـح و آرامش، بیشـر به 
خشـونت دامـن زده انـد و این گروه تا کنـون اراده ای برای 
صلـح نـدارد. ایـن هـان نکته ای اسـت کـه بارهـا مقامات 
افغـان بـدان تاکیـد کـرده انـد؛ امـا هیچـگاه مـورد توجـه 
مذاکـره  بـه خصـوص  افغانسـتان  امللـی  بیـن  همـکاران 

کننـدگان آمریکایـی بـا طالبـان قـرار نگرفته اسـت. 
حـال کـه کـم کـم جهانیـان و از جملـه ناتـو بـه عنوان 
بـزرگ تریـن نهـاد نظامـی همـکار افغانسـتان بـه حقانیـت 
ادعاهـای افغانسـتان اذعـان مـی کننـد و از سـوی دیگـر 
افغانسـتان تـا هفته های دیگـر دارای یک حکومت مروع 
و منتخـب مـی شـود، بایـد تجدیـد نظـر اساسـی در مـام 
رونـد صلـح و نیـز میکانیـزم هـای آن صـورت گیـرد. دولـت 
افغانسـتان بـه عنـوان طـرف اصلی مذاکـره باید از حاشـیه 
عنـوان  بـه  را  نظـرات خـود  و  بیایـد  رونـد صلـح  بـه مـن 
ماینـده اصلـی و قانونـی مردم افغانسـتان ابـراز کند. هیچ 
کـس نبایـد از این پـس دولت افغانسـتان را نادیده بگیرد و 
بـه حاشـیه برانـد و هیچ کسـی چنیـن حقی هم نـدارد. اما 
دولـت افغانسـتان نیـز بایـد پالیسـی هـای روشـن و واضـح 

در برابـر صلـح داشـته باشـد. 
مسـیر  در  افغانسـتان  دولـت  متاسـفانه  کنـون  تـا 
انحرافـی صلـح روان بـوده اسـت و شـاید ناگزیـری هـای 
سیاسـی سـبب مـی شـده اسـت کـه نتوانـد مسـیر اصلـی 
پیـدا کنـد. در طـی سـال هـای گذشـته دولـت  را  صلـح 
رفـت؛  پیـش  طالبـان  خوانـدن  بـرادر  مـرز  تـا  افغانسـتان 
ولـی هیچـگاه از سـوی طالبـان حتـی یـک گام کوچـک و 
مادیـن در راسـتای صلـح برداشـته نشـد. بـر عکـس هـر 
چه از سـوی دولت نرمش نشـان داده شـد، طالبان دسـت 
بـه کشـتار بیشـر و ویرانـی هـای افـزون تـر زدنـد. اکنـون 
زمـان آن فـرا رسـیده اسـت کـه دولـت افغانسـتان در گام 
نخسـت، شـورای عالـی صلـح و دیگـر نهادهـای مـوازی را 
لغـو کنـد. صلح به خصـوص زمانی که مخالفـان هیچ اراده 
ای بـرای تحقـق آن ندارنـد، نـه میکانیـزم مـی خواهـد و نه 
نهـاد خـاص. مـام نهادهایـی کـه تـا کنـون در مـورد صلح 
سـاخته شـده اسـت، ناکام بوده و هیچگونه دسـتاوردی در 
طـی سـال هـای گذشـته در زمینـه صلـح نداشـته اسـت. 
جـز ایـن کـه ایـن نهادهـا هزینـه هـای گزافـی را بـر بودجه 
انـدک دولـت تحمیـل کـرده اسـت، کمریـن نتیجـه ای در 

بـر نداشـته اند. 
در گام دوم دولـت افغانسـتان بایـد بـه عنـوان طـرف 
اصلـی مذاکـره وارد ماجـرا شـود. در غیـر آن صـورت بایـد 
آشـکارا از رونـد صلـح خـارج شـود و هیـچ گونـه توافقـی را 
کـه در غیـاب مـردم و دولـت افغانسـتان صـورت مـی گیرد، 

نپذیرد. 
در گام سـوم در برابـر دشـمن از قاطعیـت کافـی کار 
گیرد و میکانیزم های رکوب دشـمن را روی دسـت گیرد. 
بـدون شـک تنهـا راه غلبـه بر تروریسـم مبـارزه قاطـع با آن 
اسـت. در طـول سـال هـای گذشـته تقریبـا همـه راه هـای 
ممکـن تجربـه شـده؛ ولی کمریـن نتیجه به دسـت نیامده 
اسـت. بنابرایـن تنهـا راه مقابلـه بـا تروریسـم و رسـیدن بـه 
یـک صلـح پایـدار مبـارزه قاطـع نظامـی و تجدیـد نظـر در 

پالیسـی هـای عمومی اسـت. 

 

بېرتــه  او  کډوالــو  د  او  ســازمان  نړیــوال  کډوالــۍ  د 
او  شــوو  بېځایــه  ترمنــځ   وزارت  چــارو  راســتنېدونکو 
راســتنېدونکو کورنیــو تــه د رســېدنې پــه موخــه د دېــرش 
ــو. ــلیک ش ــک اس ــړه لی ــتې هوک ــرو مرس ــه ډال میلیون

ــوه  ــه ي ــه پ ــه 23م ــې پ ــه خــوا د تل ــه رياســت ل د اجرائي
ــاد هوکــړه  ــه کــې راغــي چــې د ی ــره شــوې خرپاڼ خپ
ــه رييــس  ــواد اجرائي ــه مراســمو کــې د هې د اســليک پ

ــود.  ــه هــم حضــور درل ــه عبدالل ډاکــر عبدالل
ــه  ــه پ ــه دې مخکــې د عبدالل ــه کــړې، ل ــې زيات رچين
مــرۍ ځانګــړې ناســته وشــوه چــې پــه کــې د کډوالــو 
او بېرتــه راســتنېدونکو چــارو وزیــر ســید حســین عامــي 
بلخــي د تېــرو جلســو پــه اړه مفصــل رپــوټ وړانــدې کــړ 

د کډوالو نړیوال سازمان له افغانستان ره ٣٠ میلیونه ډالره مرسته کوي

محمد هدایت  

سرمقاله

ضرورت تجدید نظر اساسی
 در روند صلح

او زیاتــه یــې کــړه چــې لــه بېځایــه شــوو کورنیــو ره تــر 
دې دمــه ټولــې بېړنــۍ مرســتې تــرره شــوې دي . 

دغــه راز نومــوړي لــه کډوالــو او بېرتــه راســتنېدونکو 
ــه  ــه هکل ــراتیژۍ پ ــرکې س ــتو مش ــو مرس ره د ژمنی
معلومــات وړانــدې کــړل او ویــې وویــل چــې ٥2زره 
ــۍ  ــاره بېړن ــتو لپ ــو مرس ــۍ د ژمنی ــوې کورن ــه ش بېځای

ــري. ــا ل اړتی
بلخــي وویــل چــې د افغانســتان مالیــې وزارت لــه ٥2زره 
بېځایــه شــوو کورنیــو ره د مرســتو تــوان نــه لــري، 
ــاره  ــو لپ ــې د 1٥زره کورنی ــړۍ یواځ ــې وزارت دمګ مالی
ــه  ــه ن بودجــه لــري او پاتــې 3٧زره کورنــۍ د بودجــي ل

ــخ دي. ــتون ره م ش

ــز وکــړ چــې لــه ٤2زره اړو  ــر وړاندی ــو چــارو وزی د کډوال
ــو  ــتې وي، څ ــۍ مرس ــر ژره ژمن ــو ره دې ژر ت کورنی
بېرتــه خپلــو اصــي مېنــو تــه د د هغــو د لېــږد پــه برخــه 

ګټــور مــام ي .
بلخــي وویــل، تــر اوســه پــه 2019 کال کــې د بېځایــه 
ــې   ــېږي چ ــه رس ــو ت ــمېر ٤9٥09٦ تن ــانو ش ــوو کس ش
19٨233 یــې بېرتــه خپلــو اصــي مېنــو تــه ســتانه 

شــوي دي.
ــړ  ــګار وک ــه ټین ــه عبدالل ــر عبدالل ــس ډاک ــه ريی اجرائي
چــې ټولــې ادارې بایــد پــه ګــډه کار وکــړي او د ژمنیــو 
ــه  ــه برخــه کــې دې ل مرســتو د مشــرکې ســراتیژۍ پ
مالیــې وزارت ره د بودجــې د تامیــن لپــاره ناســتې 

ــل ي. ــئله دې ح ــړي او دا مس وک
هغــه زياتــه کــړه، د ژمــي موســم لــه را رســېدو ره 
حکومتــي مســوولې ادارې د راســتنېدونکو او کډوالــو 
کورنیــو لپــاره بشــپړ چمتووالــی ولــري او اړونــدو ادارو تــه 
یــې هدایــت ورکــړ چــې خپلــې غوښــتنې لــه مــي پــان 
ــرۍ دې  ــه م ــارو وزارت پ ــو چ ــپړې او د کډوال ره بش
ــړي او  ــتې وک ــه اړه ناس ــدو پ ــي کې ــان د نهاي ــه پ د دغ
خپــل رپــوټ دې راتلونکــې ناســتې تــه وړانــدې کــړي.

د يــادې غونــډې پــه پــاى کــې د کډوالــو او بېرتــه 
لــه  لپــاره  کډوالــۍ  د  او  وزارت  چــارو  راســتنېدونکو 
نړیوالــې IOM  ادارې ره د 30 میلیونــه ډالــرو پــه 
ارزښــت د بــې ځایــه شــوو او بېرتــه راســتنېدونکو کورنیــو 

ــول. ــلیک ش ــم اس ــه ه ــړه لیکون ــاره هوک لپ



کشـی" نامیـد ولی بی شـک یکـی از مرگبارترین نتایج 
نامطلـوب را بـر جایـگاه و پایـگاه سیاسـی، اجتاعی و 
تاریخـی زعـای قوم گذاشـت رهران سـنتی که برای 
خـود دنیـای از اعتبارقومی  و مخازن رای تراشـیده بود 
و بـدون ماحظـه در رویه هـای ناسـنجیده درگفتارهـا 
و  افـرا  فرافکنـی،  شـیوه  فقـط  خـود  کردارهـای  و 
طعنه  های ناسـنجیده ای سیاسـی را در پیش گرفتند.

رانجـام باشـارش آرای ابتدایـی در برخـی مناطـق ، 
معلـوم گردیـد کـه عوامـل جـذب کننـده رای دیگـر آن 

کارایـی سـابق راندارد.
دو- آسـیب های مربـوط به مردم: .رویه شـهروندان و 
کمپایـن گـران در زمان و فرصت قانونـی برای تبلیغات 
تیمـی  و معرفـی برنامه هـا و کارکردهـا، متاسـفانه رویـه 
مطلـوب و مناسـبی نبـود برخی از طرفـداران تیم ها در 
زمـان کمپاین هـا مراعـات اخـاق و مبـارزات قانومنـد 
انتخاباتـی را نکـرده و مبـارزه دیموکراتیـک و مطلـوب 
و رقابت هـای  پاییـن  بـه نردهـای سـطح  را  سیاسـی 
منفـی در دیالوگ هـای شـخصی و غیرحرفـه ای تنـزل 
دادنـد. ایـن رویـه باعث نـا امیـدی و دل ردی مردم و 
عاقـه منـدان بـه مشـارکت در انتخابـات گردیـده و به 

روحیـه و عـزم ملـی آسـیب جـدی وارد مودند. 
سه- آسیب های مربوط به قانومداری نظارت:

افغانسـتان نیـز از جملـه کشـور هایی اسـت کـه تـازه 
بـه میـدان دموکراسـی و انتخابـات پـا گذاشـته و بایـد 
ریاسـت  انتخابـات  در  بین امللـی  و  ملـی  ناظـران 
جمهـوری، شـورای ملـی و شـوراهای وایتـی حضـور 
داشـته باشـند. اشـراک ناظران انتخاباتی در کشوری 
بی  طرفانـه  عملکرد هـای  بـه  کـه  افغانسـتان  ماننـد 
کمیسـیون های انتخاباتـی اعتـاد وجـود ندارند، حایز 
اهمیـت بـوده و بـه مروعیـت انتخابـات مهـر تأییـد 
می زنـد. ناظـران ملـی و بین امللـی بایـد در راسـتای 
شـفافیت و سـامت آرای شـهروندان صداقت جدی به 
خـرج داده و تـاش می کـرد تـا اعتـاد از دسـت رفتـه 
از تقلـب و  انتخابـات عـاری  اعـاده مـوده و  مـردم را 
تخطـی در کشـور نهادینـه شود.بر اسـاس مـاده قانـون 
انتخابـات،)102( حضـور ناظـران ملـی و بین امللـی 
بـه منظـور شـفافیت و سـامت انتخابات کـه از وظایف 
اساسـی ناظران و مشـاهدان انتخاباتی در سـه مرحله 
)جریـان کارزار هـای انتخاباتی، روز برگـزاری انتخابات 
و شـارش آرا( می باشـد، مشـخص گردیـده اسـت. اما 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات،  خاف قانـون انتخابات 
انتخاباتـی،  کارزار هـای  جریـان  بـر،  و  کـرده  عمـل 
نظـارت دقیق نداشـته و برای ناظـران در روز انتخابات 
بـه  کمیسـیون  ایـن  اسـت.  مـوده  وضـع  محدودیـت 
ناظـران اجـازه مـی داده انـد کـه در مـام محل هـای 
آرا حضـور داشـته باشند.درآسـیب شناسـی  شـارش 
نتیجـه ای انتخابـات بایدگفـت، اگرتکت های پیشـتاز، 
نتیجـه ای اعـام شـده راطبـق قاعـده بـازی نپذیرنـد، 

کشـوربه بحـران جـران ناپدیـری خواهدرفـت.
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     آسـیب شناسـی نـه تنهـا بـه معنـی نادیـده گرفـن 
بلکـه  نیسـت  بحـث  مـورد  موضـوع  در  مثبـت  نقـاط 
و  نقایـص  عیب هـا  شـناخت  سـاز  زمینـه  می توانـد 
در  انتخابـات  شناسـی  باشد.آسـیب  هـم  کمبودهـا 
نـوع  در  اساسـی  و  مهـم  بـس  موضـوع  افغانسـتان 
شناسـی انتخابات    آسـیب  می باشـد،با  خـودش 
می تـوان   اول"بایدها"و"نبایدهای"مربـوط   به  انتخابات 
را دریافـت. و می تـوان تاحـدودی از نقایـص، معایـب، 
مدنـی،  و  قانونـی  نافرمانی هـای  ناهنجاری هـا،و 
آسیب شناسـی   زمینه هـای  و  مـوارد  مـود.  جلوگیـری 
را بایـد شناسـایی مـود، مـوارد یادشـده را بـا تفصیـل 
بیشـر می تـوان بـه برسـی گرفـت. به طـور اساسـی ما 
بـرای رسـیدن بـه وضعیـت بـا ثبـات و اسـتقرار صلـح 
نقـد  و  بازبینـی  بـه  ترقـی کشـور، رورت  و  دوامـدار 
مامی دیدگاه هـا و عملکردهـای خویـش داریـم. بدون 
نقـد و ارزیابـی، بـدون توجـه بـه گذشـته و آنچـه انجام 
یافتـه اسـت، موجب خواهد شـد کـه دوبـاره و چندباره 
تاوان هـای  کـه  گردیـم  عوارضـی  و  تبعـات  دچـار 
سـنگینی را برجامعـه مـا تحمیـل مایـد. بـا ایـن پیش 
فـرض، ضمـن تایید آنچه که در قانون اساسـی و قانون 
انتخابـات کشـور، جهـت مشـارکت مردم در رنوشـت 
پیـش  را  قانونـی  راهکارهـای  و  تاکیـد گردیـده  شـان 
کـش مـوده اسـت؛ ازم دیـده می شـود کـه بـا توجـه 
بـه تجـارب انتخابـات گذشـته و رایـط کنونـی برخـی 
آفت هـا و آسـیب های کـه در عرصـه انتخابـات کشـور 
مشـاهده می شـود و بـه نظـر می رسـد، بـرای تجربه در 
آینـده و غـرض  بهبـود بخشـیدن به روند ثبات درکشـور 
و تحقـق خواسـت های مردم بصورت فهرسـت وار تحت 
عنـوان" آسـیب شناسـی انتخابـات" یـاد آوری گـردد.

الف- آسیب پذیری انتخابات:
بـرای  انتخابـات در زمینه هـای زیرآسـیب پذیربـوده و 
قابـل  و  عمـده  محورهـای  بـه  آن  شناسـی  آسـیب 

می گـردد: اشـاره  زیـر  ای  ماحضـه 
یک – امنیت : 

یکـی از عوامـل موثـر بـر سـامت و همـه شـمول بودن 
امنیـت  ای  سـایه  در  می باشـد.  امنیـت،  انتخابـات 
رای  "حـق"  اعـال  بـرای  شـهروندان  عمومی،همـه 
خـود در اقصـی نقـاط کشـور می توانـد بـا خیـال آرام و 
دور از تـرس و هـراس آسـیب های جسـمی  و روانـی از 
دشـمنان امنیـت در انتخابات اشـراک مایند.رایط 
انجـام  چگونگـی  حقیقـت  در  انتخاباتـی  نامطلـوب 
انتخابـات هـم بـرای حکومـت و هـم بـرای مخالفیـن 
یـک آزمـون و میـدان هـآوردی محسـوب می گردیـد. 
سـال های  از  انتخابـات  عرصـه  دلیـل  همیـن  بـه 
نخسـت تاکنـون بـه دلیـل ناامنی هـای گسـرده مـورد 
آسـیب جـدی قـرار داشـت. متآسـفانه در سـال جـاری 
و در روزهـای نزیـک بـه انتخابـات ایـن آسـیب بیـش از 
همیشـه جـدی و خطرنـاک شـده بـود،در مـام وایات 
جنـگ بـه دایـل امتیازگیـری دشـمنان امنیـت وثبات 

دارد،  وجـود  آن  در  قـوا  تفکیـک  کـه  در کشـورهایی   
بـه  تقابلـی  گاهـی  و  جویانـه  همـکاری  رویکردهـای 
نظـم  سـاختاری  درون  رفتـاری  جوهـره  اصلی تریـن 
بسـیاری  در  می شـود.  تبدیـل  کشـور  در  سیاسـی 
پذیرفته انـد  را  مردم سـاار  نظـم  کـه  کشـورهایی  از 
اسـت،  برخـوردار  قـوام ازم  و  ثبـات  از  دموکراسـی  و 
دقیـق  به صـورت  اساسـی  قانـون  در  قـوا  تفکیـک 
بیان شـده اسـت و ایـن امـر لزومـاً بـه معنـای جدایـی 
مطلـق میـان نهادهـای سـه گانه دولـت نیسـت بلکـه 
وابسـتگی متقابـل میـان نهادهـای دولتـی تقریبـاً بـه 

اسـت.  تبدیل شـده  عـام  امـر 
نظـام  چارچـوب  در  سـه گانه  قـوای  روابـط  هرچنـد 
سیاسـی یـک کشـور همیشـه در همسـویی تـام به ر 
می بـرد بلکـه گاهـی اتفـاق می افتـد کـه ایـن قـوا در 
تقابـل هـم قـرار می گیرنـد و بـا توجـه بـه تفسـیر بـردار 
بـودن مفـاد قانـون اساسـی هـر یـک از این قـوا خود را 
ذی صـاح می دانـد کـه کاری انجـام دهـد یـا از انجـام 
آن جلوگیـری مایـد. چند روز قبـل میان پلیس کابل و 
برخی از اعضای مجلس مایندگان افغانسـتان تنشـی 
ایجـاد شـد کـه ماهیت آن اختـاف بر ر تفسـیر مفاد 
قانون اساسـی یـا اختیارات پیش بینی شـده در قوانین 
نافـذه کشـور نیسـت بلکـه ماهیت تنش بعـد ظاهری و 
رفتـاری دارد. اصـل ماجـرا بـر ر نحـوه برخـورد پلیس 
کابـل با اعضـای مجلس ماینـدگان در مـورد برچیدن 
آن  پلیـت  مـر  و  آن هـا  موترهـای  سـیاه  شیشـه های 
موترهـا بـوده اسـت کـه از منظـر پلیـس کابـل بایـد بـا 
بـا سـایر شـهروندان  آن هـا طـوری رفتـار می شـد کـه 
می شـود امـا برخـی اعضـای مجلـس مایندگانـی کـه 
در ایـن قضیـه دخیـل هسـتند، رفتـار پلیـس کابـل را 
کـه  هسـتند  مدعـی  و  می کننـد  تلقـی  توهین آمیـز 
مصئونیـت مایندگـی آن ها توسـط رفتار غیر مسـلکی 
پلیس خدشـه دار شـده اسـت و بایـد مقامـات بلندپایه 

وزارت داخلـه در ایـن راسـتا پاسـخ بدهنـد.
 اعضـای مجلس مایندگان وقتی در نیمه شـب جلسـه 
اضطـراری برگـزار می مایـد تا در مورد ایـن واقعه بحث 
و بررسـی داشـته باشـند بـه ایـن معنـا اسـت کـه ایـن 
حادثـه ازنظـر آن هـا حیاتـی و بسـیار مهـم اسـت و باید 
حتـاً به آن رسـیدگی شـود. در کشـورهایی کـه دارای 
مجلـس منتخب هسـتند، این مجالس زمانی جلسـات 
ملـی  منافـع  کـه  می مایـد  برگـزار  شـبانه  و  فـوری 
کشـور درخطـر باشـد مثـاً کشـورهای دیگـر بخواهـد 
بـه کشـور حملـه مایـد یـا زمینه هـای وقـوع کودتـا در 
کـه مجلـس جلسـه  اسـت  آنـگاه  دیـده شـود،  کشـور 

کشـور بـه شـکل بـی سـابقه افزایـش یافـت.
جـدی  آسـیب های  از  یکـی   : قانونـی  نقایـص   - دو 
آسـیبی  می باشـد  دچـار  بـدان  کشـور  انتخابـات  کـه 
اسـت کـه از نقـص قانـون رچشـمه می گیـرد. نـه در 
قانـون اساسـی و نـه در قانـون انتخابـات مـاک معین 
و ویژگیهـای مشـخص بـرای کسـانی کـه خـود را نامزد 
ویژگی هـای  نبـود  است،شـاید  نشـده  ذکـر  ماینـد 
مشـخص بـرای نامزدهـای انتخاباتـی اینگونـه توجیـه 
شـود کـه میـدان بـرای حضـور همـه بـاز باشـد. یعنـی 
بـه وجـود آمـدن فضـا و زمینـه ای پـر از هـرج و مـرج. 
نیـز نامـزد شـدن  یکـی از دایـل تعـدد کاندیداهـا و 
اشـخاص و افـرادی کـه فاقـد صاحیت ازم می باشـند 
ریشـه در همیـن نقـص قانونـی دارد. بنابرایـن رورت 
دارد کـه عـاوه بر ایجاد اصاحات در قانون و سـاختار 
کمیسـیون انتخابـات، یـک فیلـر و مرجـع بـا کفایـت 
و قانونـی بـرای ارزیابـی صاحیـت کاندیداهـا وجـود 
پیشـگیری  احتالـی  آفت هـای  از  تـا  باشـد  داشـته 

صـورت گیـرد.
 : دهنـدگان  رای  بـرای  محدودیـت  عـدم  دوم  نقـص 
)مـاده پنجـم( رای دهنـده گان درانتخابـات بـا اراده 
آزاد اشـراک می ماینـد . اعـال هـر نـوع محدودیـت 
و  دهنـدگان  رای  بـاای  مسـتقیم  غیـر  یـا  مسـتقیم 
کاندیـدان بـه ارتبـاط لسـان، مذّهـب، قـوم، جنـس، 
قبیلـه، سـکونت و موقـف اجتاعـی ممنـوع اسـت در 
ایـن  در  فراوانـی  قانون.محدودیت هـای  ایـن  نقـص 
انتخابـات اعـال گردیـد. مثـال : زنان هـم محدودیت 
در  بخصـوص  داشـتند  رای  مراکـز  بـه  دسرسـی  در 
مناطـق کوهسـتانی .در مناطق شـهری در بایومریک 
هـم زنـان مشـکل جدی داشـت کـه در برخـی حوزه ها 
خردادنـد. بایومریـک  اجـرای  عـدم  از  ناظریـن 

فـوری برگـزار می مایـد تـا منافـع ملـت را حفـظ کـرده 
مجلـس  کـه  قضیـه چنیـن می مایانـد  باشـد. ظاهـر 
ماینـدگان افغانسـتان و پلیـس کشـور روی موضـوع 
بسـیار مهـم دعـوا نـدارد بلکـه رفـاً مسـأله حیثیتـی 
جایـگاه  روی  تنهـا  مجلـس  اعضـای  و  اسـت  شـده 
شـخصی اعضـای خـود در درون نظـام سیاسـی جدال 
دارد درحالی کـه مسـائل بسـیار مهـم ماننـد مذاکـرات 
بـر،  موضـوع حقـوق  نظـام سیاسـی،  آینـده  صلـح، 
توسـعه پایـدار، محیط زیسـت و چالـش هـای همچـون 
تروریسـم، نقـض حقـوق زنـان، جرائـم سـازمان یافته و 
جایـگاه بین امللی افغانسـتان در منطقـه مطرح بحث 
نیسـت بلکـه به مسـأله بسـیار کوچک حالـت حیثیتی 

داده شـده اسـت. 
تقابـل هرچـه بیشـر مجلس بـا پلیـس کابـل می تواند 
پیامدهـای ذیل را در پی داشـته باشـد کـه کلیت نظام 

سیاسـی کشـور را متأثر می سـازد.

      نویسنده:   جان محمد عسکری  

بـدون  ارای  اعتبـار  عـدم  از  کمیسـون  حالیکـه  در 
بایومریـک حکایـت می کننـد ، عـدم وضاحـت قانونی 
در ایـن زمینـه یکـی از مشـکات جـدی را در نتیجـه 

گیـری انتخابـات خلـق مـوده اسـت.
در  دهنـدگان  اسـامی رای  وجـود  سـوم،عدم  نقـص 
مراکزثبـت نـام شـده، در حالیکـه قانـون بـه آن تاکیـد 
دارد: انتخـاب کننـده گان مکلـف انـد در محلـی کـه 
اسـم شـان درلسـت ثبت نام آن محل درج اسـت ، رای 

بدهنـد.
برخـی  و  مـردم  جـدی  اسـتقبال  عـدم   – سـه 
انتخابـات: ای  پروسـه  از  تکت های انتخاباتـی 

در طـول یـک سـال گذشـته بـه دایـل مختلـف شـکل 
کنـدی  بـه  انتخاباتـی  منـد  قـدرت  تیم هـای  گیـری 
صـورت می گرفـت .تنهـا تیم هـای انتخاباتـی ثبـات و 
همگرایـی و تیـم دولت سـاز یـک یـا دوتیـم دیگـرکارزار 
مبـارزات  آغـاز  روز  اولیـن  در  را  انتخاباتی شـان 
انتخاباتـی، بـا برگـزاری گردهایی هـا و سـخرانی ها 
کابـل  رسـمی در  صـورت  بـه  هواداران شـان  میـان  در 
ریاسـت  انتخابـات  نامزد هـای  دیگـر  کردنـد.  آغـاز 
جمهـوری افغانسـتان وارد کار و زار انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری نشـدند واکـر ایـن تکت ها حتـی در نزدیک 
روزهـای روزهـای مانده بـه انتخابات، سـفرهای وایتی 
نداشـتند. گروهـای فعـال انتخاباتـی فقـط در مناطـق 
جنوبـی  و  شـالی  وایـات  برخـی  و  مرکـزی  امـن 
کمپاین هـای محـدود داشـتند. دایـل مختلـف بـرای 
عـدم اسـتقبال نامزدهـا از ایـن رونـد بیان شـد و باعث 
گردیـد کـه بازار شـایعات نیـز در شـبکه های اجتاعی 
بنیـاد  باشـد.  گـرم  هـواداران  و  مخالفـان  میـان  در 
ابـراز  بـا  )فیفـا(  افغانسـتان  عادانـه  و  آزاد  انتخابـات 
نگرانـی از کم رنـگ بـودن کارزارهـای انتخاباتـی اعام 

داشـت، سـهم جامعـه جهانـی در برگـزاری انتخابـات 
انـدک اسـت و نهادهـای برگزار کننده هم با مشـکات 

زیـادی روبـرو هسـتند.
چهار: نگرانی از 'بی بر نامگی 

هانگونـه  دیموکراسـی،  در  پیشـگام  درکشـورهای 
مولفه هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  اصل انتخابـات،  کـه  
احـزاب  می گـردد،  محسـوب  دیموکراسـی 
برگزارکننـده ای  مدیـران  و  سیاسی،شـهروندان 
عـادی  برنامه هـای  و  پالسـی ها  اسـاس  بـر  انتخابـات 
و عـرف سیاسـی قواعد،حـدود و مرزهـای متعـارف را 
رعایـت می کنند. بشـر به برنامه هـای کاندیداها توجه 
می گـردد، تارویه هـای نادرسـت و عکـس االعمل هـای 
منفـی جوانـب مقابـل. انتخابـات را به خوبـی مدیریت 
سـامت،  در  را  دقـت  و  کوشـش  نهایـت  می کننـد. 
شـفافیت و اجـرای درسـت آن بـه عمـل می آورنـد. در 
دوره پسـا انتخابـات نیـز رویه هـای سیاسـی مشـخصی 

می گـردد. تعقیـب 
ب - آسیب شناسی عوامل دخیل در انتخابات :

زمـان  در  غیرمعقـول  و  نادرسـت  رفتارهـای  و  رویه هـا 
انتخابـات در دومرحلـه زیرقابـل برسـی می باشـد. در 
هرمرحلـه آسـیب های جـدی بـه نخبـه گان سیاسـی، 
هرکـدام  کـه  گردیـد  وارد  قانومنـدی  و  نظـام  مـردم، 
شـان نیزپیامدهـای منفـی نیـزدر پی داشـته اسـت. با 
جمـع بنـدی از زاویه هـا و رفتارهـای سیاسـی تیم هـا، 
تکت ها و کنشـگران سیاسـی در زمان انتخابات شـاید 

بـه نتایـج و نـکات زیـر دسـت یافتـه باشـیم.
یک – آسیب های مربوط به نخبگان سیاسی :

و  رویه هـا  آسـیب های جـدی  کـه  بتـوان گفـت  شـاید 
رفتارهـای نامطلـوب انتخاباتی بر نخبه های سیاسـی و 
رهـران قومی در حدی بوده اسـت کـه اگرنتوان "نخبه 

الـف- تقلیـل جایـگاه مجلس مایندگان در کشـور: 
قـوه مقننـه یکـی از ارکان اساسـی دولـت افغانسـتان 
مجلـس  مخصوصـاً  مقننـه  قـوه  مـی رود.  شـار  بـه 
ماینـدگان یـا ولسـی جرگه مظهـر اراده ملت به شـار 
مـی رود و توقـع مـی رود کـه در ایـن مجلـس مهم تریـن 
مسـائل ملـی بـه بحـث گرفتـه شـود. نظـارت از کارکرد 
حکومـت و وضـع قوانیـن ازمـه از مهم تریـن وظایـف 

ولسـی جرگـه خوانده شـده اسـت. 
پـس از کنفرانس بن، سـومین دوره مجلس مایندگان 
سـال  از  و  اسـت  سـپری شـدن  حـال  در  افغانسـتان 
2005 بـه این طـرف کـه مجلـس ماینـدگان در نظـام 
سیاسـی جدیـد نقـش برجسـته داشـته اسـت، حوادث 
مهـم سیاسـی و امنیتـی در کشـور بـه وقـوع پیوسـته 
اسـت کـه سـقوط برخـی شـهرها بـه دسـت تروریسـم، 
یـا  و  پلیـس  یـا  اردو  دسـته جمعی  شـدن  کشـته 
غیرنظامیـان در تظاهـرات یا در مسـاجد و ورزشـگاه ها 

اتفـاق افتـاد اما اعضای مجلس مایندگان افغانسـتان 
افغانسـتان  مـردم  اراده  ممثـل  کـه  به عنـوان کسـانی 
بـه شـار می رونـد، نشسـت فوق العـاده شـبانه برگـزار 
نکردنـد امـا اقـدام اخیـر ماینـدگان مجلـس در نـزد 
افـکار عمومـی ایـن پرسـش را به میـان آورده اسـت که 
آیـا اعضـای مجلـس ماینـدگان منافـع کان کشـوری 
خصوصـی  و  فـردی  منافـع  یـا  می دهنـد  اولویـت  را 

را؟  خودشـان 
اگـر منافـع ملـی اولویـت دارد اعضـای مجلـس بایـد با 
ناکارآمـدی حکومـت، نقـض  برابـر  قاطعیـت مـام در 
مـواد قانـون اساسـی ایسـتادگی مایـد و آنـگاه مـردم 

هـم از آن هـا حایـت خواهنـد مـود.
 هـرگاه اعضـای مجلـس ماینـدگان اکـراً در غیبت به 
ر برنـد و بسـیاری اوقـات بـه دلیـل تکمیـل نبـودن 
تعریف شـده  فعالیـت  از  ماینـدگان  مجلـس  نصـاب، 
خـود کـه در قانـون اساسـی بیـان داشـته شـده اسـت 

اعضـای  بسـیاری  کـه  اسـت  معنـا  ایـن  بـه  بازمانـد 
مجلـس کسـانی هسـتند کـه می خواهنـد رفاً بـه نام 
مـردم از امتیـازات مادی و سیاسـی مجلس مایندگان 
اسـتفاده ماینـد امـا اکـر اوقـات خـود را در تجـارت 
و فعالیت هـای شـخصی در داخـل و بیـرون از کشـور 

سـپری ماینـد.
 اگـر اعضـای مجلـس ماینـدگان نگـران وجاهت ملی 
مجلـس ماینـدگان هسـتند، بایـد تنـش میـان برخـی 
اعضـای ایـن مجلس را بـا پلیس کابل به عنوان مسـأله 
بسـیار کوچـک تلقـی کننـد و رسـیدگی به این مسـأله 
را به عنـوان وظیفـه فرعـی خـود تلقـی مـوده و بیش از 
ایـن بـه حیثیتی سـازی موضـوع دامـن نزنند زیـرا این 
امـر آن قـدر پیچیده نیسـت کـه به راحتـی قابل پیگیری 
نباشـد. پلیـس افغانسـتان وظیفـه دارد کـه بـر اسـاس 
در  می توانـد  و  مایـد  عمـل  کشـور  نافـذه  قوانیـن 
زیـرا  مایـد  عمـل  جناحـی  یـا  سیاسـی  راسـتا  ایـن 
بی طرفـی پلیـس در حوادث سیاسـی کشـور یک اصل 
پذیرفته شـده اسـت و هـرگاه ایـن اصـل نقـض شـود، 

جایـگاه ملـی پلیـس کامـاً زیر سـؤال مـی رود.
تضعیـف  موجـب  سـاختاری،  درون  واگرایـی  ب- 
کلیـت نظـام می شـود: نظـام سیاسـی در کشـور یک 
سـازواره کامـل اسـت که هـرگاه یکـی از بخش های آن 
بـر فعالیت هـای سـایر  دچـار مشـکل شـود می توانـد 
بخش هـا تأثیـر منفی بگـذارد. با توجه بـه چالش هایی 
کـه در کشـور وجـود دارد، پلیـس افغانسـتان عـاوه بر 
تطبیـق قانـون بـا یکـی از شـاقه تریـن کارهـا )مبـارزه 
امـر می توانـد  ایـن  نیـز درگیـر اسـت و  بـا تروریسـم( 
کـردن  اجرایـی  راسـتای  در  را  پلیـس  توانایی هـای 

قوانیـن و تعقیـب تبهـکاران تقلیـل دهـد.
همچـون  متعـددی  چالش هـای  بـا  افغانسـتان   
تروریسـم، رویکـرد خصانـه همسـایگان، فقـر، فسـاد 
اداری و ده هـا چالـش دیگـر روبرو اسـت و هرگاه ارکان 
دولـت انـرژی و وقـت خـود را رف نـرد بـا یکدیگـر 
مایـد کمـر فرصـت پیـدا خواهد شـد که با مشـکات 
مقابلـه شـود. هـرگاه فـرد یـا افـرادی در تـاش بـرای 
امـر  ایـن  باشـد،  نهادهـای دولتـی  زمین گیـر مـودن 
بـه آن معنـا اسـت کـه چنیـن شـخص یـا اشـخاصی از 
روی خودخواهـی یا ناخواسـته نظام سیاسـی کشـور را 
تضعیـف مایـد. بـرای مثال مجلـس ماینـدگان وقتی 
بـرای رسـیدگی بـه یـک موضـوع اقـدام می کنـد بایـد 
متوجـه باشـد کـه از آدرس یکـی از ارکان دولـت عمـل 
می کنـد و نبایـد رفتـار سـلیقه ای یـا منافع فـردی را بر 

منافـع جمعـی مـردم اولویـت دهـد.
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 محمد سالم ناجی

 آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

تقابل مجلس با پولیس؛
موجب تضعیف نظم و امنیت در کشور می شود



»مرد نامرئی« ۲۸ فروری )۹ حوت( 
بعـد از آنکـه کمپانـی یونیورسـال بـا فلـم  سـینایی »مومیایـی« در سـال ۲۰۱۷ 
بـرای سـاخت دوبـاره فلم  های کاسـیکش شکسـت خـورد، حاا این بـار قصد دارد 
شـانس خـودش را بـا فلـم  سـینایی »مـرد نامرئـی« امتحـان کنـد. در ایـن فلـم  به 
کارگردانـی لـی ونـل، همـر نامرئـی الیزابـت مـاس خودکشـی می کنـد، امـا در 
واقـع مـرده اسـت. نسـخه قبلـی این فلم  داسـتان مـردی بود کـه با نامرئی شـدن 

دسـت بـه اعـال خافکارانـه می زنـد.
»احضار ۳« ۱۱ سپتامر )۲۱ سنبله( 

داسـتان های احضـار بـه چندیـن نسـخه فرعـی تبدیـل شـده اسـت کـه از جملـه 
آن می تـوان بـه سـه گانـه »آنابـل« اشـاره کـرد. احضـار ۳ روایتگـر داسـتان اصلـی 
اسـت و دنبالـه داسـتان احضـار )۲۰۱۳( و احضـار ۲ )۲۰۱۶( اسـت. کارگردانـی 
ایـن فلـم  توسـط مایکل چـاوز انجام شـده و پاتریک ولیسـون به همـراه ورا فارمیگا 

بازیگـران آن هسـتند. 
»یک مکان ساکت:بخش دوم« ۲۰ مارچ )۱ حمل( 

قسـمت نخسـت این فلم  سـال گذشـته اکران شـده بود و داسـتان زمانی را روایت 
می کـرد کـه موجوداتـی ناشـناخته زمیـن را تسـخیر کـرده انـد و کوچک ترین صدا 
از انسـان ها می توانـد باعـث مـرگ آن هـا شـود. ایـن نسـخه بسـیار مـورد اسـتقبال 

واقـع شـد و ۳۴۰ میلیـون دالر  فروخته اسـت.
پروژه بدون نام از فلم  »اّره« ۱۵ می ۲۰۲۰ )۲۶ ثور( 

مجموعه فلم  های سـینایی »ارّه«، عنوانی محبوب در بین فلم  های ترسـناک اسـت 
کـه البتـه محبوبیـت آن در قسـمت های اخیـر کاهـش یافتـه بـود. قسـمت نخسـت 
ایـن فلـم  بـا تنهـا یک میلیـون دالـر  هزینه بیـش از ۱۰۰ میلیـون دالر فروش داشـت 
و یکـی از پرسـودترین فلم  هـای ایـن ژانـر اسـت. داسـتان ایـن فلـم  سـینایی حول 
شـخصیتی بـه نـام قاتـل ارّه ای اسـت کـه از قربانیـان خـود می خواهـد در رایطـی 

اسـفناک خـود را نجـات دهند. 

 برتـران تاورنیـه کارگـردان مطـرح فرانسـوی سـینا فلـم  
»مـرد ایرلنـدی« اسکوررسـیزی را یـک کار شـگفت انگیـز 

خواند.
مطـرح  کارگـردان  تاورنیـه  برتـران  ورایتـی،  از  نقـل  بـه 
»سـاعت  و  شـب«  نیمـه  »حـدود  هـای  فلـم   فرانسـوی 
سـاز« کـه ریاسـت انسـتیتوی لومیـر و همینطـور دبیـری 
جشـنواره لومیر را برعهده دارد در آغاز برگزاری جشـنواره 
جشـنواره  ایـن  دوره  دهمیـن  دربـاره  ورایتـی  بـا  لومیـر 

گفتگـو کـرده اسـت.
تاورنیـه در ایـن گفتگـو از مایـش فلـم  »مـرد ایرلنـدی« 
جشـنواره  در  اسکورسـیزی  مارتیـن  سـاخته  جدیدتریـن 

لومیـر امسـال گفـت.
او فلـم  اسکورسـیزی را یـک فلـم  فـوق العـاده خوانـد و 
گفـت: فلـم ی فـوق العـاده و شـگفت انگیـز اسـت. »مـرد 
ایرلنـدی« »رفقـای خوب ۲« نیسـت، کاما متفـاوت از آن 
اسـت، یـک اثـر مالیخولیایی با یـک بخش پایانـی همراه 
بـا حـزن و انـدوه. فلـم  پـر از خشـونت اسـت البتـه بایـد 
گفـت شـوخی هـای شـگفت انگیـز و دیالـوگ هـای فوق 

العـاده ای هـم دارد.
در ادامـه ایـن گفتگـو تاورنیـه در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کـه شـا و اسکورسـیزی هـر دو عاشـق سـینا هسـتید، 
ایـن روزهـا اسکورسـیزی از فلـم  هـای ابرقهرمانـی کـه بـه 
کـرده  نگرانـی  ابـراز  نیسـتند  واقعـی  او سـینای  گفتـه 
اسـت، شـا در ایـن بـاره چـه مـی گوییـد، گفـت: ایـن 
مسـاله بسـیار مهمی اسـت و مربوط به تنشـی اسـت که 
همیشـه وجود داشـته  اسـت. شـا می توانیـد همین نوع 
مبـارزه را در دهـه ۴۰ میـادی بیـن فلم   هـای جدی مثل 
»خوشـه های خشـم« جـان فـورد مقابـل موزیـکال هـای 
رگـرم کننـده با بازی بتی گریبل ببینید. در فرانسـه نیز 
مـا همیشـه بحث بین افـرادی داشـتیم که می خواسـتند 
گفـن  بـرای  چیـزی  کـه  بسـازند  معنـی  دار  فلم  هـای 
داشـته باشـند و برخـی کـه هدف فلـم  برایشـان در درجه 

اول رگرمـی بـود امـا در گذشـته، ایـن دو نـوع سـینا 
وجودشـان کنـار هـم آسـان  تـر بـود امـا اکنـون بـا وجـود 
فلم  های بسـیار پرهزینه دسرسـی به سـیناها دشـوارتر 
شـده اسـت زیـرا ممکن اسـت فلم  هـای مـارول فضایی را 
اشـغال کرده باشـند کـه موجـب جلوگیری از انتشـار فلم   

هـای دیگر شـده باشـد.
در  کوپـوا  گذشـته  آثـار  بزرگداشـت  دربـاره  تاورنیـه 
جشـنواره لومیر امسـال هـم گفت: فلم  های بـزرگ مانند 
رمـان هـای بزرگ هسـتند که مـی توانند در هـر فرهنگی 
منظـورم  بگیرنـد،  قـرار  توجـه  مـورد  کشـوری  هـر  در  و 
»پدرخوانـده«  و  آخرالزمـان«  »اینـک  شـبیه  هایـی  فلـم  
کوپـوا اسـت. البتـه کوپـوا دو یـا سـه فلم  دیگـر دارد که 
دسـت کم گرفتـه شـده انـد، مـا در اینجـا آن فلـم  هـا را 
مـورد توجـه قـرار مـی دهیـم، یکـی از آنهـا فلم  »بـاغ های 
سـنگی« اسـت کـه یکـی از معـدود فلـم  هـای آمریکایـی 
اسـت کـه فقـط به پیامـد های جنگ مـی پـردازد، به نظر 

مـن ایـن فلـم  جـان فـوردی تریـن فلـم  کوپـوا اسـت.

ایجاد محدودیت فلم  های 
مارول

 برای شکل های دیگر سینما
 

هـدف

 باکس آفیس چین با فلم  های وطنی 
رشد کرد

 ۸۷۰ میلیون دالر  در ۲ هفته
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 بـا نخسـتین مایـش فلـم  سـینایی »مبشـل«، نـام 
شـارلیز تـرون نیـز در بیـن مدعیـان احتالـی اسـکار 

قـرار گرفتـه اسـت.
بـه نقـل از ورایتـی، شـارلیز تـرون بازیگـر برنـده جایـزه 
اسـکار در پـی مایـش فلـم  سـینایی »مبشـل« بـه 
کارگردانـی جـی روچ، بـه عنـوان مدعـی جدید اسـکار 
در بخـش بهریـن بازیگـر زن معرفـی شـد. ایـن فلـم  
فاکـس  شـبکه  رئیـس  ایلـز  راجیـر  سـقوط  مـورد  در 
نیـوز اسـت. ایـن فلـم  بـه شـدت توسـط بیننده هـای 
مرکـز طراحـی صلـح ماشـا  در  را  آن  کـه  محـدودی 
کـرده بودنـد، تشـویق شـده اسـت. تـا پیـش از ایـن 
تصـور می شـد رنـی زلوگـر مامـی جوایز ایـن بخش را 
در جشـنواره های مختلـف دریافـت می کنـد تـا دومین 
حـاا  امـا  بگیـرد؛  دسـت  در  را  اسـکارش  مجسـمه 
تـرون بـه رقیـب  او مبـدل شـده اسـت. اگرچـه شـارلیز 
امـا  باشـد،  تـرون می توانـد جدی تریـن رقیـب زلوگـر 
بازیگـران دیگـری کـه شـامل اسـکارلت یوهانسـون بـا 
فلـم  »داسـتان ازدواج«، سـینتیا اویـرو با فلـم  »هریت«، 
لوپتیـا نیونگـو بـا فلـم  »مـا« و آوکافینـا بـا فلـم  »فیرول« 
می شـوند، نیکـول کیدمـن نیـز ممکن اسـت بـا ایفای 
نقـش در ایـن فلـم  بـه نامـزدی بهریـن بازیگـر نقـش 
در  نقشـش  کـه  رابـی  مارگـو  امـا  برسـد؛  زن  مکمـل 
ایـن فلـم  تحسـین شـده ممکـن اسـت نتوانـد توجـه 
نامـزدی  بـه  و  کنـد  جلـب  را  اسـکار  دهنـدگان  رای 
سـینایی  فلـم   نرسـد.  اسـکار  جملـه  از  جشـنواره ها 
مبشـل، یکـی از مدعیـان  جوایـز بهریـن فلـم  سـال 
نیـز محسـوب می شـود و روچ هـم می تواند بـه نامزدی 
تـرون  شـارلیز  باشـد.  امیـدوار  کارگردانـی  بخـش  در 
جشـنواره های  بزرگریـن  از  جایـزه  دریافـت  سـابقه 
سـینایی را دارد و بـا ایفـای نقـش در فلـم  سـینایی 
»هیـوا« جایـزه بهریـن بازیگـر نقـش اول زن اسـکار، 
گلـدن گلـوب و انجمـن بازیگران آمریـکا را نیز دریافت 

کـرده اسـت. 

 در سـال جدیـد میـادی فلم  هـای زیـادی در ژانر وحشـت اکران می شـود که 
ممکـن اسـت برای دوسـت داران تـرس و دلهره جالب باشـد.

مـاه اکتوبـر بهریـن مـاه سـال بـرای اکـران فلم  هـای ژانـر وحشـت اسـت و در 
بیشـر مواقـع فلـم  هـا در ایـن زمـان اکـران می شـوند، امـا امسـال فلم  هـای 
زیـادی در ایـن ژانـر شـاهد نبودیـم و انتخاب هـای محـدودی بـرای مخاطبـان 

بود.  فراهـم 
بـه نظـر می رسـد سـال ۲۰۲۰ فلم  هـای زیـادی از ایـن ژانـر را در کلکسـیون 

خـود گذاشـته تـا بـه نوعـی کمبـود آن در امسـال جـران شـود.
در اینجـا گزیـده ای از ایـن فلم  هـا را جمـع آوری کـرده ایـم. اگرچـه هنـوز زود 
به نظر می رسـد و ممکن اسـت در آینده نیز فلم  های بیشـری سـاخته شـود و 
هنـوز تاریـخ اکـران تعـدادی از فلم  هامشـخص نشـده اسـت، امـا فلم  هایی که 

تـا کنـون اطاعاتـی از آن هـا منتر شـده اسـت را معرفـی می کنیم.

»کینه« ۳ جنوری )۱۳ جدی(
اکـران یـک فلـم  ترسـناک در ابتدای سـال جدید میـادی، در هالیـوود به یک 
سـنت تبدیـل شـده اسـت. سـال ۲۰۲۰ نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی نیسـت و 

فلـم  »کینـه« اولیـن دشـت هالیوود از ژانر وحشـت اسـت.
 ایـن فلـم  به کارگردانی نیکاس پشـی سـاخته شـده و بر اسـاس یک داسـتان 
ژاپنـی اسـت. بازیگـران ایـن فلـم  آنـدرا ریسـرو، دیمیـن بیچیـر و جـان چـو 

 . هستند
»زیر آب« ۱۰ جنوری )۲۰ جدی( 

زیر آب مسـیر سـاده ای برای اکران نداشـت، این فلم  در سـال ۲۰۱۷ سـاخته 
شـده بـود امـا در نهایـت سـال ۲۰۲۰ راهـش را بـه سـینا بـاز کـرده اسـت. 
ایـن فلـم  کـه بازیگرانـی مثل کریسـتین اسـتوارت و وینسـنت کسـل را در خود 
می بینـد، داسـتان یـک گـروه محقـق در زیـر آب را روایت می کند کـه به خاطر 

یـک زلزلـه شـدید زندگـی آن هـا تهدید می شـود.

 »شارلیز ترون« در جمع 
مدعیان اسکار ۲۰۲۰

حمل
 یـک شـخص سـالمند در خانـواده به شـما کمـک می کند تا سـوء تفاهم میان شـما 
و شـریک عاطفیتـان برتـر شـود. دلیـل ایـن سـوء تفاهـم مشـکات اخیـر مالـی می 
باشـد. شـما شـخصی بسیار خوشـبین و صبوری هسـتید. فضای اسـترس زایی که در 

اطـراف شـما وجـود دارد بـه زودی برطرف خواهد شـد.   

ثور
  زمـان بسـیار مشـغول خواهیـد داشـت مخصوصاً در خانه تان. اما شـرایط شـما زیاد 
خـوب نیسـت. شکسـتی مانـع از حفـظ برنامه هایتـان خواهـد شـد و به همیـن دلیل 
بـه سـرعت عصبانـی خواهیـد شـد. دیـدگاه خود را بـر شـریک عاطفی و دوسـتانتان 

تحمیـل نکنیـد. امروز خیلـی واقع بین نیسـتید.

جوزا
 بـه نظـر مـی رسـد که سرشـار از انـرژی هسـتید و می توانیـد کارهایی را که شـروع 
کـرده ایـد را بـه اتمـام برسـانید. یکی از دوسـتانتان به شـما پیشـنهاد یـک کار نیمه 
وقـت مـی دهـد ایـن پیشـنهاد را رد نکنید! با شـریک عاطفی تـان مخالفتی نداشـته 

باشـید زیـرا بـه درگیری بـا او ختم خواهد شـد.

سرطان
 امـروز خیلـی خـوب نیسـتید و روی شـرایط دیـدن دوسـتان تـان نمـی باشـید. بـه 
دلیـل عصبـی بـودن تان باعـث می شـود که در خانـه در شـرایط ناخوشـایندی قرار 
بگیریـد. سـعی کنیـد بیشـتر اطرافیانتان را درک کنیـد. مخصوصاً افرادی که از شـما 

انتظـارات زیـادی دارند..

اسد
 در ارتبـاط بـا آنچـه کـه بـه زبان مـی آوریـد احتیاط کنیـد به خصوص اگر شـخصی 
در اطـراف تـان باعـث عصبانیـت شـما شـده اسـت. ممکن اسـت بـه شـدت واکنش 
نشـان دهیـد. امـروز بعـد از ظهـر مبلـغ عمـده ای پـول از یکـی از بسـتگان دریافت 

کرد.   خواهیـد 

سنبله
 امـروز صبـح در محیـط کاری تـان اسـترس داریـد. به دلیل مشـکات اورژانسـی که 
بـه وجـود مـی آیـد و مجبور هسـتید آنهـا را حل کنیـد. احتمـاا بخواهد که بیشـتر 

حـس واقعـی تان را بـه شـریک عاطفیتان نشـان دهید. 

میزان
  تـا قبـل از ظهـر بایـد بـا مشـکات مهم دسـت و پنجـه نـرم کنید. در ایـن زمان 
انـرژی زیـادی داریـد. امـروز بعـد از ظهـر تمایـل داریـد کـه بیشـتر آزادانـه رفتار 
کنیـد و ایـن موضـوع روابـط با شـریک عاطفی تان را تحـت تاثیر قـرار خواهد داد. 

عقرب
 فرصتـی داریـد کـه تغییـرات را در زندگـی عاطفـی تان ایجـاد کنید. امـروز صبح 
ممکـن اسـت شـخص خاصـی را ماقـات کنیـد. در کاری عجلـه نکنیـد و به حس 
درونـی تـان اطمینـان کنیـد. ممکـن اسـت بخواهید کـه توصیه های یک دوسـت 

بـا تجربـه را در نظـر بگیرید.

قوس
 امـروز صبـح ممکـن اسـت یکـی از شـرکای کاری تـان بـه شـما حسـادت کنـد. 
بهتریـن کار ایـن اسـت که به او توجهی نداشـته باشـید. امشـب با همـه تمایل به 

دعـوا کـردن داریـد. بایـد آرامش خـود را حفـظ کنید.

جدی
 تمایـل داریـد تـا تغییراتـی را در خانـه ایجـاد کنیـد اما باعـث ایجاد سـوء تفاهم 
بـرای دیگـران خواهـد شـد و حتـی ایـن سـوء تفاهـم منجـر بـه دعـوا می شـود. 
بـرای برطـرف کـردن ایـن شـرایط باید آرامش خـود را حفـظ کنید. امـروز بعد از 
ظهـر مجبـور هسـتید کـه چندیـن کار را برای حل مشـکات مالی انجـام دهید. . 

دلو
 اگـر می خواهیـد کـه بـه سـفری برویـد، مـی توانیـد بـر روی برنامـه ریـزی خـود 
اطمینـان کنیـد. روابـط بـا دوسـتان تـان بسـیار عالی پیش مـی رود. ممکن اسـت 
بـا شـریک عاطفیتـان بحثی داشـته باشـید اگـر به یکـی از افـراد سـالمند خانواده 

نکنید.  کمـک 

حوت
 مجبـور هسـتید کـه قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی را رعایـت کنیـد وگرنـه برای 
شـما گـران تمـام خواهـد شـد. زمان خوبـی بـرای انجام کارهـای مالـی و گرفتن 
تصمیمـات مهـم نمی باشـد. بیشـتر به نیازهـای شـریک عاطفیتان توجه داشـته 

باشید.
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ترکیب  را  زیــر  حروف 
را  کلماتــی  و  نمــوده 
بسازید که در آنها الزامًا 
حرف وسط جدول وجود 

داشته باشد.
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 چیـن توانسـته بـا اکـران سـه فلـم  میهن پرسـتانه باکـس 
آفیـس داخلـی خـود را از افـت سـاانه بـه رشـدی ۳.۹ 

برسـاند. درصـدی 
بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، باکـس آفیس فلـم  چین هم 
ماننـد ایـاات متحـده بیشـر سـال را بـه مشـکل خـورده 
بـود و بـه نظر می رسـید قرار اسـت بـرای نخسـتین بار در 
چنـد دهـه اخیر افـت کند امـا چند باکباسـر چینی که 
روز اول اکتر مصادف با هفتادمین سـالگرد شـکل گیری 
جمهـوری خلـق چیـن اکـران شـدند دوبـاره بـازار را بـه 
مسـیر رشـد هدایت کردند. تا روز سـی ام سـپتامر باکس  
آفیـس چین با فـروش کل ۶.۶۵ میلیارد دالر  با کاهشـی 
۳ درصـدی نسـبت بـه ۶.۸۶ میلیـارد دالـر  سـال ۲۰۱۸ 
مواجـه بـود. امـا تـا آخـر یکشـنبه چهاردهـم اکتـر، بـازار 
۳.۹ درصـد نسـبت بـه سـال قبل بااتر بـود و فروش خود 
را بـه ۷.۵۲ میلیـارد دالـر  رسـاند. دلیل اصلـی این اتفاق 
اکـران موفـق سـه فلـم  باکباسـر چینـی میهن پرسـتانه 
بـود کـه همگی شـان بـرای یادبـود سـالگرد تهیـه شـده 

بودنـد. روی هـم رفتـه ایـن سـه فلـم  ۸۵۰ میلیـون دالـر  
فروختنـد. در رتبـه اول فلـم  درام »مـردم من، کشـور من« 
بـود کـه از هفـت قسـمت مختلـف کوتـاه تشـکیل شـده 
کـه لحظه هـای افتخارآمیـز چیـن از سـال ۱۹۴۹ تـا بـه 
حـال را مایـش می دهنـد. ایـن فلـم  کـه توسـط رکـت 
دولتـی توزیـع فلـم  هواکسـیا تهیـه شـده، بـه کارگردانـی 
جملـه  از  چیـن  فلم سـازان  فعال تریـن  از  مجموعـه ای 
چـن کایگـه و گـوان هـو سـاخته شـده و تـا آخـر یکشـنبه 
۳۶۱.۵ میلیـون دالـر  فروختـه بـود. فلـم  »کاپیتـان« کـه 
مثـل نسـخه چینـی »سـالی« تـام هنکس می ماند بیشـر 
هفتـه قبـل را در صـدر باکـس  آفیـس چیـن بـوده اسـت. 
ایـن فلـم  بـا کارگردانـی انـدرو ائـو و نقش آفرینـی ژانـک 
 ۸۶۳۳ پـرواز   ۲۰۱۸ سـال  سـانحه  از  بازخلقـی  هانیـو 
ایرایـن سیشـوان اسـت کـه در آن شیشـه جلـو یـک جت 
پـرواز عمومـی چینـی وسـط پـرواز شکسـت و خلبـان را 
مجبـور کـرد یک فرود اورژانسـی قهرمانانه داشـته باشـد. 
ایـن فلـم  تـا امـروز ۳۴۳ میلیـون دالـر  فروختـه اسـت. در 
رتبـه سـوم هم فلـم  »کوهنوردان«تا اینجا بـا 138 میلیون 
دالـر قرار دارد که قهرمان اکشـن چینـی وو جینگ در آن 

. می کنـد  نقش آفرینـی 

00



 ۱۰۰۰ توپ گمشده در ۴۰ سال؛ 

رد پا چه حالی دا و ه ار زشگا ی در مرتفع ترین ور ز با

آلفونــس بریگــر، مدافــع باشــگاه می گویــد: "خیلــی اوقــات 
ــا  ــد و گاهــی هــم ۲۰۰ ت ــر می افت ــوپ ۱۰۰ مــر پایین ت ت
۳۰۰ مــر. گاهــی در یــک بــازی حتــی یــک تــوپ را هــم 
از دســت می دهیــد و گاهــی هــم پیــش می آیــد کــه اول 
یــک تــوپ، بعــد ســه تــوپ و تــا ده تــوپ را گــم می کنیــد. 
بعــد مجبــور می شــویم کــه قبــل از جلســه بعــدی مریــن 
پاییــن برویــم و آن هــا را پیــدا کنیم.ایــن خیلــی آزاردهنــده 
ــن  ــطح ای ــرف س ــوری از ب ــه قط ــر ای ــاه اکت ــت." از م اس
زمیــن را می پوشــاند و در بدتریــن حالــت مرینــات پیــش 
ــه  ــار ب ــر به ــا اواخ ــا ت ــرف و رم ــل ب ــه دلی ــم ب ــل تی فص
تاخیــر می افتد.بعیــد اســت کســی یکبــار ایــن ورزشــگاه را 
ببینــد و بتوانــد زیبایــی مســحورکننده آن را فرامــوش کنــد.

 

برگردیــم و برنــده شــویم. مــا تیمــی بســیار قدرمنــد 
ــن  ــن آن چم ــه زمی ــگاه ک ــن ورزش ــتیم." ای ــه هس در خان
مســطح،  فضــای  کمبــود  دلیــل  بــه  اســت  مصنوعــی 
ــده  ــاخته ش ــی س ــال معمول ــن فوتب ــک زمی ــر از ی کوچک ت
اســت. ایــن زمیــن ۳۵ ســال بعــد از شــکل گیری باشــگاه 
در ســال ۲۰۰۹ ســاخته شــد. طبیعــی اســت کــه هرکســی 
بخواهــد در ایــن زمیــن بــازی کنــد، امــا مــام ماجــرا هــم به 
ایــن شــیرینی نیســت. تــور بزرگــی یــک طــرف ایــن زمیــن 
را پوشــانده اســت و گرچــه ایــن تــور اکــر توپ هایــی کــه 
ــا  ــد، ام ــف می کن ــوند را متوق ــوت می ش ــمت ش ــه آن س ب
ــد  ــگاه می گوی ــدارد. باش ــی ن ــی چندان ــم کارآی ــی ه گاه
کــه در ۴۰ ســال اخیــر ۱۰۰۰ تــوپ از دســت داده اســت. 

ــرار دارد کــه در  ــان ارتفاعــی ق ــال در چن ــن زمیــن فوتب  ای
ــور  ــود و حض ــتفاده می ش ــکی اس ــرای اس ــتان از آن ب زمس
ــن  ــن ممک ــا تله کابی ــه ای ب ــفری ۵ دقیق ــا س ــز ب در آن ج
نیســت. صحبــت در مــورد ورزشــگاه اومــار هیتســفلد 
اســت کــه شــاید خیلی هــا از وجــودش هــم خــر نداشــته 

ــند. باش
ــرار  ــا ق ــری دری ــاع ۲۰۰۰ م ــال در ارتف ــن فوتب ــن زمی ای
آن  برابــر  دو  کــه  قله هایــی  میــان  شــده  احاطــه  دارد، 
معــروف  اســکی  پیســت  نزدیکــی  در  و  دارنــد  ارتفــاع 
ــپ ســوئیس. دیگــو آبگوتســپان،  زرمــات در رشــته کــوه آل
ــم  ــن تی ــرای ای ــت ب ــال اس ــه ۱۸ س ــپان ک ــع جی س مداف
ــن زیباتریــن جایــی اســت کــه  ــازی می کنــد، گفــت: "ای ب
ــازی کنیــد. شــا می توانیــد کوه هــا،  ــال ب می توانیــد فوتب
یخچال هــای طبیعــی و درختــان را ببینیــد؛ فوق العــاده 
ــور اســت کــه در  اســت." اف ســی جی ســپان، تیمــی آمات
ــا افتخــار از  ــازی می کنــد و ب لیــگ کوهســتان ســوئیدن ب
ــا  ــال اروپ ــن زمیــن فوتب ــوان مرتفع تری ــه عن ورزشــگاه  اش ب
یــاد می کنــد. دهکــده جی ســپان )کــه جــاده ای بــرای 
رســیدن بــه آن وجــود نــدارد( شــامل ۷۰ کلبــه چوبــی 
ــک  ــگاه کوچ ــک اقامت ــه ی ــل ب ــتان تبدی ــت و در زمس اس
اســکی می شــود. در ایــن زمیــن فوتبــال تنفــس بازیکنــان 
ــت. ــادی اس ــت ع ــخت تر از حال ــوا س ــار ه ــل فش ــه دلی ب

آقــای آبگوتســپان کــه فروشــنده لــوازم اســکی نیــز اســت، 
کار  حریفــان  بــرای  کرده ایــم.  عــادت  "مــا  می گویــد: 
ــف  ــه اول ۰-۵ از حری ــان نیم ــر در پای ــت. اگ ــخت تر اس س
عقــب باشــیم هــم می دانیــم کــه می توانیــم بــه بــازی 
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راه حـل و جلوگیـری از حمـات ترکیـه."
"ایـن توافـق اولیـه، یـک توافـق نظامـی اسـت، در بـاره جنبـه 
مطـرح  بعـدی  مراحـل  در  کـه  نشـده  گفتگـو  آن  سیاسـی 
می شـود." امـا ایلنـور چویـک یکـی از مشـاوران ارشـد رجـب 
گفـت  بی بی سـی  بـه  ترکیـه  جمهـور  رئیـس  اردوغـان  طیـب 
چنیـن توافقـی صـورت نگرفتـه و ارتـش سـوریه هـم در مـرز بـا 

نـدارد. ترکیـه حضـور 
او گفـت: "اگـر آنها جایی در منطقه باشـند جنـوب مرز ترکیه و 
بیـرون منطقـه امـن مـا خواهد بـود. مـا داریم یـک منطقه امن 
در داخـل سـوریه ایجـاد می کنیم، بـه عمق سـی کیلومر و در 
طـول مـرز ترکیـه. بنابرایـن آنچـه مـا اان می بینیـم این اسـت 
کـه آنهـا می خواهنـد بـا تروریسـت های کـرد یعنـی یگان هـای 
توافـق  بـه  دموکراتیـک سـوریه  اتحـاد  و حـزب  مدافـع خلـق 
برسـند، امـا در حـال حار همه اینها شـایعه اسـت. ما تحرک 

نیـرو می بینیـم. آنهـا در مـرز نیسـتند. مـا در مرز هسـتیم."

ایـاات  بـه  ایـن فرمـان  ار صفحـه 1...   ادامـه 
متحـده ایـن امـکان را می دهد کـه تحریم هایی 
قدرمنـد و اضافـی روی کسـانی کـه در نقـض 
آتش بـس،  زدن  برهـم  بـر،  حقـوق  جـدی 
بـه  بی خامان هـا  بازگشـت  از  جلوگیـری 
بـه  پناهنـدگان  کـردن  مجبـور  رزمین شـان، 
ثبـات در  و  امنیـت  تهدیـد صلـح،  یـا  و  خـروج 

شـود. اعـال  دارنـد،  دسـت  سـوریه 
مایـک پنـس، معـاون رئیـس جمهـوری آمریکا با 
بیـان اینکـه پرزیدنـت ترامـپ از رئیـس جمهوی 
ترکیـه خواسـتار آتـش بـس فـوری شـده اسـت، 
اعـام کـرد کـه بـه زودی بـرای میانجی گـری در 

ایـن بحـران بـه منطقه سـفر خواهـد کرد.
معـاون رئیـس جمهـوری آمریـکا غروب دوشـنبه 
بـه خرنـگاران  بـه وقـت واشـنگن  ۲۲ میـزان 
گفـت کـه پرزیدنـت ترامـپ روز دوشـنبه در یک 
گفـت و گـوی تلفنـی بـا رجـب طیـب اردوغـان 

خواسـتار آتـش بـس فـوری شـده اسـت.
آقـای پنـس کـه در مقابـل کاخ سـفید سـخن 
می گفـت بـا بیـان اینکـه آمریـکا بـه ترکیـه برای 
حمله به سـوریه چراغ سـبز نداده اسـت، گفت: 
ایـاات متحـده بیـش از ایـن تهاجـم ترکیـه بـه 
سـوریه را تحمـل مـی کند. ما ترکیـه را به عقب 
نشسـن  و  بـه خشـونت  دادن  پایـان  نشـینی، 

پشـت میـز مذاکـره فرامی خوانیـم.
پـس از سـخنان آقـای پنـس، اسـتیو منوشـن، 
خرنـگاران  بـه  نیـز  آمریـکا  داری  خزانـه  وزیـر 
گفـت کـه ایـاات متحـده تحریم هایـی را علیـه 
وزرای دفـاع، داخلـه و انـرژی ترکیـه و همچنین 

عالـی  دادگاه  صـادره  احـکام  بـه  اعـراض  در 
رفرانـدوم  سـازماندهندگان  علیـه  اسـپانیا 
از مـردم در  اسـتقال کاتالونیـا گـروه کثیـری 
بارسـلون بـه خیابان هـا آمدنـد. درگیـری بیـن 
محوطـه  در  معرضـان  و  پولیـس  نیروهـای 

رسـید. خـود  اوج  بـه  بارسـلون  فـرودگاه 
روز دوشـنبه، ۲۲ میـزان )۱۴ اکتـر( هـزاران 
نفـر در بارسـلون در اعـراض بـه احـکام صـادر 
علیـه  اسـپانیا  عالـی  دادگاه  سـوی  از  شـده 
سـازماندهندگان رفرانـدوم اسـتقال کاتالونیا، 
بـه خیابان هـا آمدند. در پی صـدور حکم زندان 
و تعییـن مجازات هـای مالـی علیـه ۱۲ نفـر از 
سـازماندهندگان رفرانـدوم اسـتقال کاتالونیا، 
پارمـان محلی ایـن ایالت و همچنیـن اتحادیه 
فرهنگـی اومنیـوم کولـرال مردم ایـن منطقه را 

وزارتخانه هـای دفـاع و انـرژی ترکیـه وضع کرده 
اسـت. سـاعتی پیـش از ایـن٬ وزیر دفـاع آمریکا 
متحـدان  بـا  آینـده  هفتـه  کـه  کـرد  اعـام  نیـز 
تهاجـم  دربـاره  و  کـرده  دیـدار  ناتـو  در  آمریـکا 
و  آن گفـت  ناگـوار  تبعـات  و  بـه سـوریه  ترکیـه 
گـو خواهـد کـرد. مـارک اسـپر در پـی دسـتور 
پرزیدنـت ترامـپ بـرای مجازات هـای اقتصادی 
علیـه ترکیـه، در بیانیـه ای گفت کـه در ماقات 
خواهـد  فشـار  تحـت  را  آنهـا  ناتـو  اعضـای  بـا 
گذاشـت تـا گام هـای اقتصـادی و دیپلاتیـک 
در واکنـش بـه تهاجـم ترکیه بـه سـوریه بردارند.

وزیـر دفـاع آمریـکا در بیانیـه خود اقـدام نظامی 
»غیرمسـئوانه«  اقدامـی  را  سـوریه  در  ترکیـه 
ماموریـت  کـه  کـرد  توصیـف  »غیـرروری«  و 
ائتـاف علیـه داعـش را تضعیـف کـرده و باعـث 
آزادی بسـیاری از زندانیـان خطرنـاک داعشـی 

شـده اسـت.
نظامـی  روز چهارشـنبه عملیـات  ترکیـه  ارتـش 
خـود را در داخـل سـوریه و علیـه کردهـا - کـه 
کارگـران  حـزب  نیروهـای  بـا  می گویـد  آنـکارا 
می کننـد  همـکاری  ک(  ک  )پ  کردسـتان 
یـک  را  پ ک ک  اعضـای  ترکیـه  کـرد.  آغـاز   -
گـروه تروریسـتی می دانـد و می گویـد کـه ایـن 
عملیـات بـا هـدف مقابلـه بـا تروریسـم و ایجـاد 
یـک منطقه حائل امـن در امتدادهـای مرزهای 

می شـود. انجـام  کشـور  دو  مشـرک 
ایـاات متحـده از آغـاز با عملیـات نظامی ترکیه 
وخیـم  پیامدهـای  بـه  نسـبت  و  کـرد  مخالفـت 

انسـانی و امنیتـی آن هشـدار داد.

بـه رکـت در تظاهـرات دعـوت کـرده بودنـد.
و  پولیـس  نیروهـای  بیـن  کـه  می شـود  گفتـه 
معرضـان درگیری هایـی نیـز روی داده اسـت.

معرضان در جریان تظاهرات شـامگاه دوشـنبه  
اقـدام بـه مسـدود کـردن خیابان هـا، ریل هـای 
قطار کرده و سـپس به سـوی فرودگاه بارسـلون 

حرکـت کرده اند.
فـرودگاه  محوطـه  در  تظاهـرات  جریـان  در 
و  پولیـس  نیروهـای  بیـن  درگیری هایـی 
سـازمان های  رسـید.  خـود  اوج  بـه  معرضـان 
از  نفـر   ۷۵ شـدن  مجـروح  از  خـر  امدادگـر 
میـزان  دربـاره  گزارشـی  داده انـد.  معرضـان 
منتـر  افـراد  ایـن  جراحـات  و  آسـیب دیدگی 
نشـده اسـت. معرضـان در فـرودگاه بارسـلون 
اقـدام بـه پرتـاب سـنگ و سـطل های زبالـه بـه 
سـوی مامـوران پولیـس کرده انـد. پولیـس نیـز 
بـرای متفرق کـردن معرضان از باتوم اسـتفاده 

اسـت.  کـرده 
در  مـردم  گسـرده  اعراضـات  جریـان  در 
فـرودگاه بارسـلون، ده هـا پـرواز لغـو شـده اند. 
خرگـزاری فرانسـه تعـداد پروازهـای لغـو شـده 
غروب دوشـنبه را ۱۱۰ مورد اعام کرده اسـت.

آمریکا سه وزیر ترکیه را تحریم کرد 

در ناآرامی های بارســلون دست کم ۷۵ نفر مجروح شدند

عربستان و روسیه ده ها قرارداد همکاری امضا کردند 
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 در جریان ماقات رهران عربسـتان سـعودی و روسـیه ده ها 
قرارداد همکاری بین دو کشـور امضا شـده اسـت.

در پـی دیـدار وادیمیـر پوتیـن، رئیـس جمهـوری روسـیه، از 
عربسـتان سـعودی و دیـدار بـا پادشـاه و ولیعهـد آن کشـور 
ارزش  بـه  قراردادهـای همـکاری  دو کشـور  کـه  اعـام شـد 
چندیـن میلیـارد دالـر در زمینـه هـای هوافضایـی، فرهنگی، 
بهداشـت، فنـاوری پیرفته و کشـاروزی امضـا کرده اند. یک 
مقـام روسـی از توافـق در مـورد همـکاری نظامـی نیـز خـر 

داده اسـت.
این دومین بار از زمان تاسـیس پادشـاهی سـعودی در بیش 
از هشـتاد سـال پیـش اسـت کـه یکـی از رهـران شـوروی 
یـا روسـیه از آن کشـور دیـدار رسـمی می کنـد. آقـای پوتیـن 
اولیـن رهـر روسـیه بـود که به عربسـتان سـعودی سـفر کرد. 
ایـن سـفر در سـال ٢٠٠٧ انجـام شـد. همچنیـن، دو سـال 
پیـش پادشـاه سـعودی از روسـیه بازدیـد بـه عمـل آورد. در 
آن سـال، دو کشـور تفاهم نامـه ای را امضـا کردنـد کـه مبنای 

همکاری هـای بعـدی دو کشـور شـده ا سـت.
و  روسـیه  مقامـات  مذاکـرات  در  مهـم  موضوعـات  از  یکـی 
اعضـای  بیـن  هاهنگـی  و  همـکاری  گسـرش  عربسـتان 
کشـورهای  سـازمان  اعضـای  شـامل  اضافـه"  بـه  "اوپـک 

ترکیـه در شـال سـوریه  نیروهـای  پیـروی  کـه   درحالـی 
ادامـه دارد، ارتـش سـوریه هـم پـس از توافقـی بـا نیروهـای 
کـرد بـه رعـت وارد شـهرها و روسـتاهای واقـع در شـال 

رقـی ایـن کشـور مـی شـود.
رسـانه هـای دولتـی سـوریه گـزارش مـی دهنـد کـه نیروهای 
دولتـی وارد شـهر منبج شـدند که بخشـی از توافق به دسـت 

آمـده بـا نیروهـای تحـت هدایت کردها اسـت.
در همین حال نیروهای ترکیه و شـبه نظامیان سـوری متحد 

آنهـا درحـال تجمع قـوا در نزدیکی این شـهر بوده اند.
رسـانه هـای دولتـی سـوریه گفتنـد که نیروهـای دولتـی وارد 
منبـج شـده انـد، که واقع در نواری اسـت کـه ترکیه می گوید 
مـی خواهـد در آن یـک کمربنـد امـن آزاد از جنگجویـان کرد 
ایجـاد کنـد. ارتش سـوریه پیشـر وارد تل مر و عین عیسـی 

شـد، جایـی کـه مـردم از آنها اسـتقبال کردند.
ایـن اولیـن بار از سـال ۲۰۱۲ اسـت که نیروهای بشـار اسـد 
رئیـس جمهـور سـوریه وارد ایـن ناحیـه مـی شـوند. سـاعاتی 
پیشـر آمریـکا اعـام کرد حدود هـزار رباز خود را از شـال 
سـوریه خـارج مـی کنـد کـه گـزارش مـی شـود احتـاا بـه 
عـراق خواهنـد رفـت. شـهر تـل مـر تـا پیـش از ایـن تحـت 
کنـرل دولـت محلـی شـال سـوریه تحـت هدایـت کردهـا 
قـرار داشـت. گفتـه می شـود نیروهـای نظامی ارتش سـوریه 
بـا ورود بـه ایـن شـهر در تیـررس توپخانـه ارتـش ترکیـه قـرار 
گرفته انـد. کردهـای سـوریه پیشـر گفتنـد کـه دولـت ایـن 
کشـور بـا اعـزام ارتـش بـه مـرز شـالی بـرای جلوگیـری از 

عملیـات تهاجمـی ترکیـه علیـه آنهـا موافقـت کـرده اسـت.
بـدران جیـا کـرد یکـی از مقامـات ارتـش دولـت خودگـران 
اینکـه  از  "بعـد  گفـت:  رویـرز  بـه  سـوریه  رقـی  شـال 
آمریکایی هـا از منطقـه رفتنـد و بـه حملـه ترکیـه چـراغ سـبز 
نشـان دادنـد، مـا مجبـور شـدیم بـه راغ گزینه هـای دیگـر 
برویـم کـه گفتگـو بـا دمشـق و مسـکو بـود، بـرای پیـدا کردن 

دارنـد و مسـئولیت هاهنگـی در زمینه عرضه نفـت در بازارهای 
برعهـده گرفته انـد. را  جهانـی 

روسـیه  جمهـوری  رئیـس  دفـر  سـخنگوی  پسـکوف،  دمیـری 
گفتـه اسـت کـه دو طـرف "در مـورد همـکاری نظامـی و فنی هم 
گفتگـو و تبـادل نظر کردنـد" اما در این مورد اطاعات بیشـری 
روسـیه  مایـل  از  گزارش هایـی  پیشـر  اسـت.  نشـده  منتـر 
 ) 4٠٠-S ( 4بـرای فـروش سـامانه دفـاع ضـد موشـکی اس ٠٠
روسـی بـه عربسـتان منتـر شـده بـود امـا بـه نظـر می رسـد که 
عربسـتان رانجام ترجیح داده اسـت نیاز شـبکه دفاعی هوایی 

و موشـکی خـود را از آمریـکا تامیـن کنـد.

کارگـران  حـزب  بـه  نزدیـک  رسـانه های  حـال  همیـن  در 
کردسـتان پ ک ک می گوینـد گروهـی از جوانـان از کردسـتان 
عـراق بـرای مبـارزه بـا نیروهـای ترکیـه عـازم سـوریه شـده اند.

عملیـات نظامی ترکیه در شـال سـوریه که هفتـه پیش روع 
شـد بـا هـدف اخـراج نیروهـای کـرد از نواحـی واقـع در طـول 
مـرز سـوریه انجـام مـی شـود، چـون ترکیـه آنهـا را "تهدیـدی" 

بـرای خـود عنـوان مـی کند.
دمکراتیـک  نیروهـای  کنـرل  تحـت  نواحـی  هفتـه  پایـان  در 
سـوریه )کـه عمدتـا از جنگجویـان کـرد تشـکیل شـده( هـدف 
مبـاران شـدید قـرار گرفتنـد و نیروهـای ترکیـه در دو شـهر 

مـرزی پیـروی زیـادی داشـته انـد.
بیـن  بـا محکومیـت  آمریـکا  نشـینی  عقـب  و  ترکیـه  عملیـات 
نیروهـای  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  اسـت،  شـده  مواجـه  امللـی 
دمکراتیـک سـوریه متحـد اصلـی کشـورهای غربـی در نـرد 

بودنـد. سـوریه  شـال  در  داعـش  علیـه 

 ارتش سوریه وارد شهر منبج شد

 درخواست نخست وزیر بلغارستان از رئیس فدراسیون:
 استعفا بده!

نیمار و یک سال دوری از میادین در پی اس جی!

سال چهاردهم  شماره  3857   چهارشنبه   24میزان  1398 16 اکتبر 2019

نخسـت وزیر  کـرد  اعـام  بلغارسـتان  ورزش  وزیـر   
ایـن کشـور از رئیس فدراسـیون فوتبال بلغارسـتان 
دیـروز  نژادپرسـتانه  شـعارهای  از  بعـد  خواسـته 
بـا  دیـدار  در  کشـور  ایـن  ملـی  تیـم  هـواداران 

دهـد. اسـتعفا  انگلیـس، 
کـرد  اعـام  صبـح  امـروز  بلغارسـتان  ورزش  وزیـر 
دیـروز  اتفاقـات  از  بعـد  کشـور  ایـن  نخسـت وزیر 
و  بلغارسـتان  فوتبـال  ملـی  هـای  تیـم  دیـدار  در 
انگلیـس در صوفیـه، پایتخـت ایـن کشـور، کـه بـا 
علیـه  نژادپرسـتانه  شـعارهای  گسـرده  دادن  ر 
بازیکنـان انگلیسـی و سـام هـای هیتلـری همـراه 
کشـور  ایـن  فوتبـال  فدراسـیون  رئیـس  از  بـود، 
درخواسـت کـرده که از سـمت خـود اسـتعفا دهد. 
پیـروزی  بـا  نهایـت  بـازی کـه در  ایـن  در جریـان 
پایـان رسـید شـدت شـعارهای  بـه  انگلیـس   ٠-6
نژادپرسـتانه بـه حـدی بـود کـه داور دو بـار جریان 
بـازی را متوقـف کـرد و بعـد از وقفه ای کوتـاه بازی 
دوبـاره از ر گرفتـه شـد. ایـن در حالـی اسـت که 
رمربـی تیم ملـی بلغارسـتان کراسـیمیر بااکوف 
بعـد از بـازی در اقدامـی عجیـب مدعـی شـد کـه 
او  اسـت.  نشـنیده  نژادپرسـتانه ای  شـعار  هیـچ 
همچنیـن هـواداران انگلیسـی را عامـل ناآرامی هـا 
در اسـتادیوم دانسـت. بعد از آنکـه اتحادیه فوتبال 
انگلیـس از یوفـا خواسـت بـه صـورت اضطـراری به 

حـوادث ایـن بـازی رسـیدگی کنـد حـاا خواسـته 
نخسـت وزیر بلغارسـتان از رئیـس فدراسـیون ایـن 
بـر  اسـت.  داده  ماجـرا  بـه  تـازه ای  ابعـاد  کشـور 
اسـاس اعـام وزیر ورزش بلغارسـتان، نخسـت وزیر 
ایـن کشـور بویکـو بوریسـوف اعـام کرده تـا زمانی 
کـه رئیس فدراسـیون فوتبال این کشـور میهایلوف 
از سـمت خـود کناره گیـری نکند دولت این کشـور 
کلیـه روابـط خـود بـا فدراسـیون را قطـع خواهـد 
کـرد و از جملـه از پرداخـت بودجـه بـه فدراسـیون 

می کنـد.  خـودداری 

صادرکننـده نفـت - اوپـک - وده کشـور تولیـد کننـده غیرعضـو 
بـوده اسـت. بـه گفته مقامات سـعودی، دو کشـور در ایـن زمینه 

یافته انـد. دسـت  جدیـدی  توافق هـای  بـه 
همـکاری کشـورهای عضـو و غیـر عضـو اوپـک از سـال ٢٠1٥ 
آغـاز شـد و باعـث ایجـاد ثبـات در بازار نفت شـده و بـه خصوص 
بـا مهارکـردن عرضـه به بـازار جهانی، از سـقوط بهـای نفت خام 

جلوگیـری کرده اسـت.
عضـو  کننـده  تولیـد  بزرگریـن  عنـوان  بـه  سـعودی  عربسـتان 
اوپـک و سـومین تولیـد کننـده جهانـی نفـت پـس از آمریـکا و 
روسـیه، همـراه بـا روسـیه عمـا ریاسـت ایـن گـروه را در دسـت 

 نیـار از زمانـی کـه بـه پـاری سـن ژرمن پیوسـته، 
بـه همراهـی  قـادر  یـک سـال  انـدازه  بـه  تقریبـا 
ایـن تیـم نبـوده اسـت.  بـه نقـل از آاس، کابـوس 
مصدومیـت دسـت بـردار سـتاره برازیلـی  نیسـت 
و بعـد از آنکـه نیـار در دیـدار دوسـتانه سلسـائو 
مقابـل تیـم ملـی نیجریـه مصدوم شـد، پاری سـن 
ژرمـن خـر از دوری چهار هفتـه ای وی از میادین 

داد.
روز گذشـته تیـم پزشـکی پـی اس جی اعـام کرد 
یـک  عضانـی  مصدومیـت  دلیـل  بـه  نیـار  کـه 
مـاه قـادر بـه حضـور در میادیـن نخواهـد بـود و به 
احتـال زیاد روز بازی برگشـت برابر رئال در لیگ 
قهرمانـان مـی توانـد بـار دیگـر تیمـش را همراهی 
کنـد. نیـار تابسـتان ٢٠1٧ از بارسـا بـه پـی اس 
جـی پیوسـت و از آن زمـان ایـن بـرای پانزدهمیـن 

بـار اسـت کـه او دچـار مصدومیـت می شـود.
 اولیـن مصدومیـت نیـار دقیقـا یـک مـاه پـس از 
پیوسـن او بـه پـی اس جـی بـود و البتـه خیلـی 

جـدی نبـود و پـس از ٥ روز و از دسـت دادن یـک 
بـازی توانسـت بـه ترکیـب پـی اس جـی برگـردد. 
تـا اان او 3٢٢ روز را در پـی اس جـی بـه دور از 
میادیـن بـوده و بـا احتسـاب دوری یـک ماهـه ی 
اخیـر، مـدت زمـان غیبـت نیـار در میادیـن بـه 
3٥٢ روز خواهـد رسـید و بـه عبارتـی او بـه انـدازه 
یـک سـال به دور از میادین مانـده و نیمی از بازی 

هـای پـی اس جـی را از دسـت داده اسـت.
تعـداد دیدارهایـی کـه نیـار در پـی اس جـی بـه 
دلیـل مصدومیـت از دسـت داده بـه ٥1 می رسـد 
و در ایـن مـدت او فقـط توانسـته در یـک بـازی 
ژرمـن  سـن  پـاری  قهرمانـان،  لیـگ  حذفـی  دور 
را همراهـی کنـد کـه بـه بـازی رفـت یـک هشـتم 
نهایـی لیـگ قهرمانـان 18-٢٠1٧ در زمیـن رئـال 
بـر مـی گـردد. همیـن مصدومیـت هـای متوالـی 
باعـث تردیـد ران رئـال بـرای جـذب نیـار در 
تابسـتان امسـال شـد و بارسـلونا نیز در این زمینه 

تردیدهایـی جـدی داشـت. 

ــه  ــن ب ــر راه نیاف ــری خط ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــاا بی ح
ــد. ــی کنن ــورو را احســاس م ــت هــای ی رقاب

از  پــس  پرتــگال ،  تیــم  رمربــی  ســانتوس،  فرنانــدو   
شکســت تیمــش مقابــل اوکرایــن، دربــاره ایــن دیــدار 
صحبــت کــرد و گفــت:" مــا بــازی را خــوب آغــاز کردیــم. در 
ــو و کریســتیانو فرصــت هــای خوبــی  اوایــل مســابقه دانیل
ــن موقعیــت  ــد از ای ــه گل نشــد. بع ــل ب داشــتند کــه تبدی
ــا  ــید. م ــه گل رس ــر ب ــه کرن ــک رب ــن روی ی ــا، اوکرای ه
بعــد از گلــی کــه دریافــت کردیــم، حمــات زیــادی انجــام 
ــز روی  ــف نی ــا حری ــم ام ــران کنی ــه را ج ــا نتیج ــم ت دادی

ــرد.  ــی ک ــت م ــا را اذی ــی م ــات خیل ــد حم ض
ــت  ــادی ایجــاد کــرد و در نهای ــت هــای زی ــن موقعی اوکرای
بــه دو گل رســید. اوکرایــن در ایــن مســابقه دو گل زد و 
حتــی مــی توانســت گل هــای بیشــری نیــز وارد دروازه مــا 
کنــد. شــاید در پایــان شــانس ایــن را داشــتیم کــه بــازی را 
بــه تســاوی بکشــانیم امــا در نهایــت اوکرایــن پیــروز شــد و 
ایــن چیــزی اســت کــه مــا بایــد آن را قبــول کنیــم و بــرای 

بــازی هــای بعــدی آمــاده شــویم." 

ایــن دیــدار نیــاز مــرم داشــتند. بــا ایــن وجــود شــاگردان 
ــا نتیجــه ٢-1 پرتــگال  را  آنــدری شــوچنکو موفــق شــدند ب
ــورو  ــه رقابــت هــای ی ــه ب شکســت دهنــد و کامــا مقتدران
٢٠٢٠ صعــود کننــد. پرتــگال ی هــا امــا بــا ایــن شکســت 

اوکراین می توانست گل های بیشری به پرتگال  بزند
فرنانــدو ســانتوس، رمربــی تیــم ملــی پرتــگال ، پــس 
ــن  ــاره ای ــن درب ــل اوکرای ــش مقاب ــب تیم ــت دیش از شکس

ــرد. ــت ک ــدار صحب دی
دو تیــم اوکرایــن و پرتــگال  در حالــی دیشــب در شــهر 
ــش از  ــن پی ــه اوکرای ــد ک ــر رفتن ــاف یکدیگ ــه مص ــف ب کی
ــرار  ــروه ق ــدول گ ــدر ج ــاز در ص ــا 16 امتی ــدار ب ــن دی ای
داشــت و بــا یــک تســاوی نیــز مــی توانســت صعــود خــود را 
بــه رقابــت هــای یــورو قطعــی کنــد. در ســمت مقابــل امــا 
ــه عنــوان  شــاگردان فرنانــدو ســانتوس کــه ربســتان را ب
ــروزی در  ــه پی ــد، ب ــی دیدن ــود م ــدی خ ــده ج ــال کنن دنب

اوکراین می توانست 
گل های بیشتری به 

پرتگال  بزند 
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مزارشریف جال آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

  

 

در ایـن اواخـر چنـد عضـو برجسـته طالبـان 
در هرات از سـوی نیروهای امنیتی کشـته و 

یا بازداشـت شـده اند.

او گفتـه در بسـیاری از حمـات ضـد دولتی 
اوبـه  و  زرغـون  پشـتون  ولسـوالی های  در 

اشـراک داشـته اسـت.

می گوینـد  هـرات  وایـت  محلـی  مقامـات 
کـه مـا عبدالله مشـهور بـه "طلحه" توسـط 
نیروهـای پولیس هـرات در مرکـز این وایت 

شد. بازداشـت 
عبدااحـد ولـی زاده، سـخنگوی فرماندهـی 
پولیـس هـرات بـه جمهور گفته کـه: این فرد 
معـاون "مولـوی نجیـب اللـه" از فرماندهـان 
اوبـه هـرات  شـاخص طالبـان در ولسـوالی 

است. 
بـه بیان وی، طلحه باشـنده اصلی روسـتای 
"سـینان" ولسـوالی انجیـل و فعلـی ناحیـه 
نهم هرات اسـت که از سـوی پولیـس مبارزه 

بـا تروریـزم این ناحیه بازداشـت شـد.
بازجویی هـای  در  شـده  بازداشـت  فـرد 
فعـال گـروه طالبـان  بـه عضویـت  ابتدایـی 

اسـت. کـرده  اعـراف 

پروژه تاپی؛ هیاتی از ترکمنستان قرارداد ساخت 377 باب مسجد در سراسر کشور منظور شد
 به خاطر حل مشکل به پاکستان رفت

ما طلحه عضو برجسته طالبان در شهر هرات دستگیر شد

سال چهاردهم  شماره  3857 چهارشنبه   24 میزان  1398 16 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

روزنامه  »افغانستان ما« مشتـرک می پذیرد
با اشتراک به روزنامه »افغانستان ما« از آخرین خبرهای داخلی، خارجی و ورزشی آگاه می شوید و از مقاات تحلیلی و تخصصی در عرصه های اندیشه، 

فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع و نیز معلومات مفید صحی بهرمند می گردید و از سرگرمی های سالم و آموزنده لذت می برید.

1 سال6 ماه3 ماه1 ماهنوع اشراکشاره

6000 افغانی3000 افغانی1500 افغانی500 افغانیادارات دولتی، موسسات، شرکت ها و دفاتر داخلی1

240 $120 $60 $20 $سازمان ها، موسسات شرکت ها و دفاتر خارجی2

450130025004500منازل و اشخاص3

4
دانشگاه ها و موسسات تحصیات عالی، کتابخانه ها، 

مکاتب و لیسه ها دولتی و خصوصی و کورس های 
آموزشی

400110020003800

400100018003500اساتید، معلمین و محصلین5

کـودکان  از  حایـت  صنـدوق 
)یونیسـف(  متحـد  ملـل  سـازمان 
می گویـد کـه 13 درصـد کـودکان زیـر پنـج سـال 
افغـان بـه دلیـل بیاری هـای اسـهال و سـوءتغذیه 
نشسـن  بیاری هـا  ایـن  علـت  می رونـد.  بیـن  از 

شـد. گفتـه  دسـت ها 
در  یونیسـف  دفـر  ماینـده  سـن گویتا  شـیا 
افغانسـتان روز سه شـنبه 23 میزان که به مناسـبت 
روز جهانـی شسـن دسـت ها در کابـل سـخرانی 
می کـرد، گفـت کـه از هـر هـزار تولـد، 56 کـودک 
بـه سـن 5 سـالگی می رسـند کـه علـت مـرگ 13 

دست هاسـت. نشسـن  آنـان  درصـد 
و  خانواده هـا  اگـر  کـه  افـزود  سـن گویتا  خانـم 
کـودکان موضوع شسـن دسـت ها را رعایـت کنند، 
و 24  امـراض سـاری  بـه  ابتـا  میـزان  44 درصـد 

می دهـد. کاهـش  را  امـراض  دیگـر  بـه  درصـد 
شـیا سـن گوپتا تاکید کـرد که یونیسـف متعهد به 
انجـام ماموریـت خود برای دسرسـی اطفـال به آب 

آشـامیدنی، تشـناب و مسـائل حفظ الصحه است.
صحـت،  وزارت هـای  همـکاری  بـا  معـارف  وزارت 
انکشـاف دهـات، امـور زنـان و اداره یونیسـف، روز 
جهانـی شسـن دسـت ها را بـا شـعار "دسـت های 

پـاک بـرای همـه" در کابـل تجلیـل کـرد.
در  کـه  معـارف  وزارت  رپرسـت  بلخـی  میرویـس 
ایـن مراسـم سـخرانی می کـرد گفـت کـه شسـن 
نقشـی  مـا  صحـت  در  صابـون  و  آب  بـا  دسـت ها 
معلـان،  مـام  بنابرایـن  می کنـد،  ایفـا  اساسـی 
شـاگردان و مـردم بایـد بـه ایـن کار عـادت کننـد، 
شسـن دسـت ها یـک فعالیـت جزئـی و یـک روزه 
بـه  تاثیـر  بلکـه موضـوع مهمـی اسـت کـه  نیسـت 

دارد. مـا  فرهنـگ  در  سـزایی 
سـازی  فرهنـگ  سـفیر  را  شـاگردان  بلخـی  آقـای 
توصیـف  جامعـه  در  بهداشـتی  و  صحـی  مسـائل 
کـرد و افـزود کـه نقطـه روع ایـن فرهنـگ سـازی 
مکتـب اسـت، معلـان، شـورای مردمـی و والدیـن 

در همیـن حـال، فـدا محمـد پیـکان معیـن وزارت 
صحـت عامـه بـه موضـوع شستشـو دسـت ها اشـاره 
کرد و گفت که براسـاس روی سـال 2018 وزارت 
صحـت عامه در رار افغانسـتان فقـط 36 درصد 

خانه هـا آب و صابـون داشـته اند.
نهادهـای  و  ادارات  هاهنگـی  بـر  پیـکان  آقـای 
مرتبـط بـرای آگاهی دهـی هـر چـه بیشـر در ایـن 
راسـتا تاکیـد کـرد. او خاطرنشـان کـرد کـه مامـی 
کار  بـر  عـاوه  کشـور،  رار  در  صحـی  مراکـز 

می کننـد. نیـز  آگاهی دهـی  تـداوی، 
محمد عیسـی قـدرت معیـن وزارت احیا و انکشـاف 
دهـات نیـز در ایـن برنامـه گفـت کـه ایـن وزارت از 
طریق برنامه آبرسـانی روسـتایی و میثاق شـهروندی 
حیـث  بـه  را  ولسـوالی   18 توانسـته  امـروز  تـا 

در مکاتـب بـا تاکیـد بـر مسـائل تربیتـی کـه شسـن 
دسـت ها از جملـه آن به شـار مـی رود، زمینه فراگیر 
شـدن مسـائل حفـظ الصحـی در جامعه را توسـط 9 

میلیـون شـاگرد بیـش از پیـش فراهـم کننـد.
بـه  کـه  گفـت  همچنیـن  معـارف  وزارت  رپرسـت 
"واش"  برنامـه  اقـدام،  ایـن  شـدن  عملـی  منظـور 
دسـت  روی  کشـور  رار  مکاتـب  مامـی  در  را 
گرفتـه اسـت. در ایـن برنامـه اسـباب شستشـو بـرای 

می شـود. مهیـا  مکاتـب  در  شـاگردان 
روح افـزا از شـاگردان لیسـه سـوریا کابـل بـه روزنامـه 
وسـایل  مامـی  مکتـب  کـه  گفـت  افغانسـتان ما 
و  اسـت  کـرده  مهیـا  شـاگردان  بـرای  را  شستشـو 
شـاگردان می تواننـد بعـد از همیشـه از آب و صابـون 

کننـد. اسـتفاده 

ولسـوالی های پـاک کـه مسـائل حفظ الصحـه در آن 
رعایـت می شـود را معرفـی کند و قرار اسـت تـا پایان 
سـال روان خورشـیدی 30 ولسـوالی را اعـام کنیـم.

گفتنـی اسـت کمپایـن حایتـی بـه هدف بـاا بردن 
سـطح آگاهـی مـردم در مـورد شسـن دسـت ها بـا 
اداره  حایـت  و  معـارف  وزارت  رهـری  بـه  صابـون 
یونیسـف آغـاز شـده و تاکنـون این کمپایـن در 310 
مکتـب در رار کابـل و 26 وایت افغانسـتان دایر 
شـده کـه مجموعـا 195 هـزار شـاگرد و 4800 معلم 

از آن مسـتفید شـده اند.
بـر اسـاس آمارهـای وزارت معـارف، حـدود 9 میلیون 
شـاگرد در رار کشـور مشـغول تحصیـل هسـتند 
کـه شـاری از آنـان بـه مکان هـای اسـتندرد بـرای 

آمـوزش و زندگـی دسرسـی ندارنـد.

یونیسف:
 سیزده درصد کودکان افغان به علت نشستن دست ها از بین می روند

سـید انـور رحمتـی والـی دایکنـدی می گویـد کـه قرار اسـت بیش 
از 200 بـاب مکتـب در جریـان سـال آینـده در ایـن وایـت اعـار 

گردد.
آقـای رحمتـی روزسه شـنبه )23 میـزان( در یـک نشسـت خـری 
در کابـل تاییـد کـرد کـه صدهـا مکتـب در وایـت دایکنـدی فاقد 

هسـتند.  تعمیر 
آقـای رحمتـی گفـت کـه بـه همیـن دلیـل در پـان سـال آینـده 
معـارف قـرار اسـت 223 بـاب تعمیـر مکاتـب در وایـت دایکندی 
اعـار گـردد. بـه گفتـۀ وی، سـاخت ایـن تعمیرهـا رورت دانـش 

آمـوزان مکاتـب در دایکنـدی را رفـع خواهـد کـرد.
بـر اسـاس آمارهـای رسـمی معـارف، بیـش از 50 درصـد مکاتـب 
در سـطح کشـور بـه ویـژه وایـات دور دسـت فاقـد تعمیـر هسـتند 
بـه همیـن دلیـل از دو سـال بـه این سـو برنامـه اعار 5 هـزار باب 

مکتـب از سـوی حکومـت روی دسـت گرفتـه شـده اسـت.
آقـای رحمتـی همچنـان بـه پـان ایجـاد یـک میـدان هوایـی در 
دایکنـدی اشـاره کـرده گفت که دیزایـن جدید میـدان هوایی این 

وایـت قـرار اسـت در بودجـه سـال آینـده دولت شـامل شـود.
وی، بیـرون کـردن عمـدی پـروژه اعـار میـدان هوایـی دایکنـدی 
اقتصـادی  منفعـت  نبـودن  کـه  آنچـه  دلیـل  بـه  ملـی  بودجـه  از 
پیـش  ماه هـای  خوانـد.  نادرسـت  را  می شـد  گفتـه  دولـت  بـرای 
شـایعاتی در شـبکه های اجتاعـی بـه راه افتـاد که گویـا حکومت 
پـروژه سـاخت میـدان هوایـی دایکنـدی را از بودجـه ملـی بیـرون 
کـرده اسـت. والـی دایکنـدی همچنـان بـه مشـکات امنیتـی در 
ایـن وایـت اشـاره کـرده گفـت کـه ازیـک و نیـم مـاه بـه ایـن سـو 
باشـندگان ایـن وایـت رایط سـخت امنیتـی را سـپری کرده اند.

او اضافـه کـرد کـه در جریـان قریب بـه دو ماه گذشـته طالبان پی 
هـم بـر ولسـوالی های ناوه میـش، کجـران و پاتو حمـات تهاجمی 
زده  عقـب  ایـن حمـات  اکنـون  هـم  کـه  می کردنـد  انـدازی  راه 

شـده اند و امنیـت بـه ایـن وایـت بازگردانـده شـده اسـت.
سـال گذشـته وایـات مرکـزی از جمله غزنـی، دایکنـدی و بامیان 
بـه گونـه بـی پیشـینه شـاهد حمـات تهاجمـی طالبـان بـود؛ در 
هـزاران  غزنـی  وایـت  جاغـوری  ولسـوالی  بـه  گـروه  ایـن  حملـه 

خانـواده بـه وایت هـای همجـوار بیجـا شـدند.

اداره تنظیـم خدمـات مخابراتـی )اتـرا( می گویـد کـه بـر بنیاد یک 
تخطـی  و  تخلـف  جریمه هـای  اداره،  ایـن  نظارتـی  جدیـد  طـرح 
رکت هـای مخابراتـی بـه صـورت چشـم گیر افزایـش یافته اسـت.

سـید بـال هاشـمی معـاون اداره اترا که در نشسـت روز سه شـنبه 
تخلفـات  مـورد  در  می کـرد  صحبـت  سـنا  مجلـس  میـزان(   23(
رکت هـای مخابراتـی گفـت کـه ایـن اداره مقـررات جدیـدی را 
وضـع کـرده کـه جریمه هـای تخلـف و تخطـی رکـت چنـد برابـر 

است.  شـده 
جریمه هـای  ایـن  وضـع  دقیـق  میـزان  هرچنـد  هاشـمی  آقـای 
سـنگین را نگفـت؛ امـا تاکیـد کـرد کـه ایـن مسـاله سـبب بهبـود 

می شـود. کشـور  در  مخابراتـی  خدمـات  کیفیـت 
بـه گفتـه او، بررسـی های کـه اداره اتـرا از چندی به این سـو انجام 
داده، در برخـی مـوارد کیفیـت خدمـات نسـبت به تعهـدات انجام 
شـده بـه شـدت پاییـن بـوده و رکت های خاطـی مجموعـاً حدود 

240 میلیـون افغانـی جریمه شـده اند.
او تاکیـد کـرد کـه در طـرح جدیـد نظارتـی، جریمـه تخلفـات و 
و  یافتـه  افزایـش  شـدت  بـه  مخابراتـی  رکت هـای  تخطی هـای 

می یابـد. بهبـود  آینـده  روزهـای  در  خدمـات  کیفیـت 
ارائـه  بـرای  نیـز  را  نـوری  فایـر  از  اسـتفاده  همچنیـن  هاشـمی 
خدمـات انرنتـی ارزان خوانـد و گفـت کـه هم اکنـون تنها رکت 
دولتـی سـام بـرای ارائـه خدمات انرنـت از فایـر نوری اسـتفاده 
می کنـد و تـاش می شـود تـا سـایر رکت هـا نیـز از فایـر نـوری 

اسـتفاده کننـد.
آقـای هاشـمی همچنیـن در مـورد توزیـع سـیم کارت هـای غیـر 
مجـاز و راجسـر ناشـده در سـطح شـهر صحبـت کـرد و گفـت کـه 
عرضـه سـیم کارت هـای بـدون راجسـر به بـازار به هیچ وجـه قابل 
قبـول نیسـت و اداره اتـرا تـا هنوز شـش رکـت توزیع سـیم کارت 
و 2 رکـت مخابراتـی را حـدود 100 میلیون افغانـی جریمه کرده 

است.
بـه گفتـه او، ایـن رکت هـا بـر عـاوه جریمه نقـدی به دادسـتانی 

کل کشـور نیـز معرفی شـده اند.
او تاکیـد کـرد کـه بررسـی سـیم کارت هـای فعـال ثبت ناشـده نیز 
بـا موجودیـت شناسـنامه های ورقـی کار سـختی اسـت؛ ولـی ایـن 
مسـاله بـا توزیـع شناسـنامه های الکرونیکـی مطمئیـن تـر و امن 

تـر خواهد شـد.
بـازار  در  ناشـده  ثبـت  سـیم کارتهای  عرضـه  می شـود  گفتـه 
مشـکات زیـاد امنیتـی را بـه بـار آورده اسـت و بـا وجـود تاکیـد بر 
جمـع آوری ایـن سـیم کارت؛  نـه تنهـا کـه از ایـن کار جلوگیـری 
نشـده بلکـه عرضـه سـیم کارت هـای ثبـت نشـده در بـازار افزایش 

نیـز یافتـه اسـت.

رحمتی: بیش از 200 مکتب در سال 
آینده در دایکندی اعمار می گردد

اداره اترا: جریمه های تخلف شرکت های 
مخابراتی افزایش چشم گیر یافته است

خدمـات  ارائـه ی  قـرارداد  معلوماتـی؛  تکنالـوژی 
روش  از  اسـتفاده  بـا  ادارات  نیـاز  مـورد  انرنـت 
قـرارداد چهار چوبـی؛ قـرارداد تهیـه و تـدارک ۲۹ 
قلـم مـواد اعاشـوی محصلیـن دانشـگاه ننگرهـار، 
مربـوط وزارت تحصیـات عالـی؛ قـرارداد پـروژه ی 
قلـم  و ۱۰  امنیتـی  کمره هـای  قلـم  تـدارک ۶۷ 
تجهیـزات کمره های امنیتی قـرارگاه جدید وزارت 
امـور داخلـه و پروژه ی تهیه و تـدارک ۲۹ قلم مواد 
اعضـای  ننگرهـار،  دانشـگاه  اعاشـوی محصـان 
افزایـش تضمیـن  بـر  ملـی  تـدارکات  کمیسـیون 
وزارت  سـوی  از  جـدی  نظـارت  و  کار  اجـرای 

تحصیـات عالـی، تاکیـد کردنـد.
عـام  اقـام  تـدارکات  ریاسـت  همین حـال،  در 
اداره ی تـدارکات ملی درخواسـت منظوری مدید 
تفاهم نامه هـای ۵ جانبـه میـان وزارت هـای دفـاع 
و مالـداری،  آبیـاری  امـور داخلـه، زراعـت  ملـی، 
اداره ی تدارکات ملی و اتحادیه ها را از کمیسـیون 
تـدارکات ملـی کـرد کـه توسـط ایـن کمیسـیون 

شـد.  منظور 
رئیس جمهـور  پـروژه،  ایـن  بـر  بحـث  درجریـان 
تولیـدات  از  حایـت  بـر  دیگـر  بـار  یـک  کشـور 
داخلـی تاکیـد کـرد و بـه وزارت هـای دفـاع ملـی 
و امـور داخلـه وظیفـه سـپرد تـا در مینـوی غذایی 
میوه هـای  کشـور،  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 
فصلـی را جابه جـا کننـد تـا از میوه هـای تولیـدی 

بهینـه صـورت گیـرد. اسـتفاده ی  کشـور، 
هدایـت  درخواسـت  معـارف  وزارت  همچنیـن 
پیرامـون پـروژه ی چـاپ و انتقـال ۳۷ میلیون جلد 
کتـاب درسـی را بـه جلسـه مطـرح کرد کـه پس از 
بحـث و مداقه، کمیسـیون تـدارکات ملی هدایات 

ازم را در زمینـه صـادر شـد.
فسـخ  بـر  مبنـی  ترانسـپورت  وزارت  درخواسـت 
پروسـه تدارکاتـی پـروژه خدمـات مشـورتی بـرای 
نظـارت و مراقـب از کار سـاختان رک کابـل- 

لوگـر نیـز مـورد تاییـد قـرار گرفـت.
کمیسـیون  نشسـت  ایـن  در  کـه  اسـت  گفتنـی 
تـدارکات ملـی، جـان سـاپکو ر مفتـش ویـژه ی 
ایاات متحده  ی امریکا برای بازسـازی افغانسـتان 
و ناظـران ملـی و بیـن امللی نیز حضور داشـتند.

پیونـد وجـود نـدارد.
واژه تاپـی از حـروف نخسـت نام اتین کشـورهای 
شـامل ایـن طـرح بـزرگ اقتصـادی گرفتـه شـده 

است.
از طریـق پـروژه تاپـی، گاز ترکمنسـتان از طریـق 
افغانسـتان به کشـورهای پاکسـتان و هنـد انتقال 
رهگـذر  از  سـاانه  افغانسـتان  می شـود.  داده 
بـر ۴۰۰  بالـغ  دو کشـور،  ایـن  بـه  گاز  ترانزیـت 

میلیـون دالـر عایـد بـه دسـت خواهـد آورد.
از میـدان گاز گالکینیـش در  تاپـی  پایـپ ایـن 
ترکمنسـتان آغـاز و بـا عبـور از بـزرگ راه هـرات – 
قندهـار بـه کویتـه، ملتـان پاکسـتان و سـپس بـه 

شـهر فازیلـکا هنـد خواهـد رسـید.
تاپـی طـی سـه دوره  پـروژه  از  افغانسـتان  سـهم 
زمانـی ۱۰ سـاله بـه ۳ میلیـارد مکعـب گاز مایـع 
می رسـد. ایـن مقـدار انـرژی، تـا انـدازه ی میـزان 
دسرسـی شـهروندان کشـور را بـه انـرژی گازی 

مرفـوع خواهـد سـاخت.

ملـی،  تـدارکات  کمیسـیون 
بـاب   377 سـاخت  قـرارداد 
مسـجد را در 34 وایـت کشـور مـورد بررسـی قرار 

گرفـت. قـرار  پذیـرش  مـورد  نهایـت  و  داد 
جلسـه کمیسـیون تـدارکات ملـی شـب سه شـنبه 
رئیـس  غنـی  ارف  محمـد  ریاسـت  بـا  ارگ  در 
جمهـوری برگـزار شـد و در ایـن جلسـه 10 مـورد 
تدارکاتـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه 9 مـورد 
روز سه شـنبه  ریاسـت جمهـوری  تاییـد شـد.  آن 
23 میـزان بـا نـر خرنامـه ای نوشـته اسـت کـه 
جلسـه ی کمیسـیون تـدارکات ملـی برگـزار شـد و 
در ایـن نشسـت ۱۰ مـورد تدارکاتـی بـه بحـث و 
بررسـی گرفتـه  شـد کـه در نتیجـه، ۹ مـورد آن بـه 
ارزش بیـش از ۵.۶ میلیـارد افغانـی توسـط ایـن 

کمیسـیون منظـور شـد.
بـه نقـل از خرنامـه، قـرارداد پـروژه  اعـار ۳۷۷ 
بـاب مسـجد در ۳۴ وایت کشـور، مربـوط اداره ی 
ریاسـت  ملـی  انکشـاف  حایـوی  و  عملیاتـی 

جمهـوری یکـی از ایـن مـوارد اسـت.
رئیس جمهـوری  کـه  اسـت  آمـده  خرنامـه  در 
ملـی  انکشـاف  و حایـوی  عملیاتـی  اداره ی  بـه 
ریاسـت جمهوری هدایـت داد تـا موضـوع انرنـت 
از  معلومـات  و  گرفتـه  نظـر  در   را  مسـاجد  در 
پیرفـت و جریـان کار سـاختان مسـاجد را بـا 

کنـد. ریـک  مـردم 
رئیـس  غنـی  ارف  محمـد  کـه  اسـت  گفتنـی 
بیـن  سـپموزیم  اختتامیـۀ  مراسـم  در  جمهـوری 
کـرد  اعـام  )رح(  ابوحنیفـه  اعظـم  امـام  امللـی 
که ۱۵۰ محراب مسـجد در ولسـوالی های کشـور 
مرکـز  و همچنـان  اعـار خواهـد شـد  زودی  بـه 
تحقیقاتـی امـام ابوحنیفـه رحمـت اللـه علیـه در 

می کنـد. تاسـیس  پـروان  مرکـز 
بیـش  اوقـاف  و  وزارت حـج  آمارهـای  اسـاس  بـر 
مختلـف کشـور  نقـاط  در  هـزار مسـجد  از 120 
وجـود دارد و توسـط حـدود 240 هـزار ما رهری 
می شـود. در جلسـه کمیسـیون تـدارکات ملی در 
مـورد قرارداد پروژه ی وصل سـازی پسـته خانه های 
مرکـزی ۲۳ وایـت بـه پسـته  خانه های مرکـزی از 
و  مخابـرات  وزارت  مربـوط  فایرنـوری،  طریـق 

بـر بنیاد گـزارش رسـانه های ترکمنسـتان، هیاتی 
از ایـن کشـور بـه پاکسـتان رفتـه و در ایـن سـفر 
توافق نامـه ای در پیونـد بـه پـروژه ی تاپـی، میـان 
ترکمنسـتان و پاکسـتان بـه امضـا خواهـد رسـید. 
»تاپـی متـد«  توافق نامـه رکـت  ایـن  بنیـاد  بـر 
لوله  گاز ترکمنسـتان را در خاک پاکسـتان عملی 

می کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه پاکسـتان بـه خـروج از 
موافقت نامـه تاپـی هشـدار داده اسـت. مقام های 
ایـن کشـور گفته اند که حار نیسـتند که هشـت 
میلیـارد دالـر را در پـروژه تاپـی بـه خطـر انـدازد تا 

لولـه  گاز تاپـی از خـاک افغانسـتان بگذرد.
در بخشـی از پیشـنهاد پاکسـتان آمـده اسـت کـه 
ترکمنسـتان باید در باره  قیمـت گاز بازنگری کند.

بـه گـزارش افـق، در ایـن میـان، سـیحون کامگار؛ 
سـخنگوی وزارت معـادن و پرولیـم کشـور گفـت 
کـه کار پـروژه ی تاپـی در چارپـوب جـدول زمانـی 
خـود بـه پیـش مـی رود و هیـچ مشـکلی در ایـن 


