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عفـو بین املـل می گویـد شـواهد محکمـی از نقـض قوانیـن بین امللـی در حملـه بـه 
کردهـای سـوری وجـود دارنـد. این سـازمان حملـه ارتش ترکیـه و متحدانش بـه مناطق 
مسـکونی، کشـتار غیرنظامیـان و قتـل هورین خلف، سیاسـتمدار کرد سـوری را محکوم 

کرده اسـت.
سـازمان عفو بین املل )امنسـتی اینرنشـنال( اطاعیه ای در محکومیت حمات ارتش 
ترکیـه علیـه مـردم عـادی منتـر کـرد. این سـازمان می گویـد نظامیـان ترکیـه و ائتاف 
شورشـیان سـوری تحـت حایت این کشـور، مرتکب تخلفـات و جرایم جـدی جنگی در 

مناطق کردنشـین سـوریه شـده اند. ...
5

عفو بین الملل: در شمال سوریه جرایم جنگی روی داده است

نقش ناظران ملی و بین المللی 
 بر شفافیت انتخابات

33

نگرانی مشترک ناتو و مردم 
افغانستان از ناحیه طالبان-تروریسم

 
رونـد کار و تاخیـر اعـام نتایـج ابتدایی انتخابات ریاسـت جمهوری 
افغانسـتان از سـوی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، بـی بـاوری هـای را 
آرای سـیاه،  از  آرای سـفید  پـاک کـردن  بـه  نسـبت  میـان شـهروندان 
افزایـش داده اسـت. در ایـن میـان تنها مرجـع که به آن می شـود آعتبار 
کـرد، ناظـران ملـی و بیـن المللی اسـت کـه توقع مـی رود، آنـان در این 
راسـتا وظایـف و رسـالت هـای ایمانـی و جدانـی شـان را در مقابـل آرای 

حقیقـی و واقعـی شـهروندان افغانسـتان ایفـا نماینـد.  ...

درس های حادثه ننگرهار

4
باز گشت »آن« و گروه بازنده ها 

بعد از 27 سال
2سرمقاله 

ماه هـا  از  پـس  افغانسـتان  صلـح  مذاکـرات 
کش وقـوس، بـه بن بسـت رسـیده اسـت و بسـیاری از 
طرف هـای درگیر در منازعه افغانسـتان ازجمله آمریکا 
می دانـد بـا آن چه کار کنـد. مردم افغانسـتان با توجه 
به گذشـته سـیاه طالبان در دهه 90 قرن بیسـتم و دو 

دهـه فعالیت هـای .....

 

پـه ننګرهـار کـې د پاکسـتان ویـزې اخیسـتوونکي لـه 
کڼـو سـتونزو ره مـخ دي، دوی چـې پـه جال ښـار د 
پاکسـتان قونسـلګرۍ مخـې تـه د ویـزو اخیسـتو لپـاره 
شـپې سـبا کـوي، ادعـا کوي چـې د ویـزې د ورکړې په 

بـدل کـې بـډې تـرې غوښـتل کېږي. 
ننګرهـار کـې د پاکسـتان قونسـلګرۍ مخې تـه تر ډېره 
هغـه کسـان د ویـزو اخیسـتو لپـاره کتـار جـوړوي، چې 
تـر ډېـره ناروغـي لـري او غـواړي چـې د درملنـې پـه 
موخـه دغـه هېواد تـه واړ ي. پـه دغو کتارونـو کې تر 

ډېـره ښـځې دي چـې ماشـومان هـم ورره وي.
دریمـه  دا  وايي:»زمـا  توریالـی  اوسـیدوونکی،  کنـړ 
میاشـت ده چـې پارچـه لګـول کېـږي، خـو ویـزه مې نه 
کېـږي، ویـزه واسـطو او پیسـو وا تـه ورکـول کېـږي.«

اللـه  سـمیع  اوسـیدوونکی،  ابـاد  جـال 
او  ټولـوي،  پاسـپورټونه  پنځـوس  زیاتوي:»څلویښـت 
عسـکرو پـرې اې او ي ګـروپ لیکلـو او سـهار بـه یـې 
ټولـې  نـورې  اخیسـتو.  نـوم  کسـانو  هاغـه  د  یـوازې 

دي.« ناسـتې  ورځـې  څـو  هلتـه  ښـځې 
پـه  پاکسـتان  وايـي  رییـس  شـورا  وایتـي  ننګرهـار  د 
افغانـان  پرمهـال  اخیسـتو  ویـزو  د  افغانـان  لـوي اس 
سـتړي کـړي او کڼـې سـتونزې ورته جوړوي خـو دی له 
حکومـت څخـه غـواړي چـې ویزو سـتونزې د حـل لپاره 

لـه دې دغـه هیـواد ره جـدي خـرې وکـړي.
د ننګرهـار وایتـي شـورا رییـس، احمـد عـي حـرت 
حکومـت  پاکسـتان  د  چـې  نشـته  څرګندوي:»شـک 
افغانان سـپکوي، اوس کنسـګرۍ مشـکل پیدا کړی او 
د مرقـي خلـک له سـتونزو ره مخامـخ دي، هیله ده 

چـې دا سـتونزه هـواره ي.«
افغـان  زاهـد  قومنـدان،  نظـم  عامـه  د  کـې  ننګرهـار 
ټپيـان شـول، زمـوږ  زیاتوي:»دلتـه خلـک مـړه شـول، 
پیـپ پـه اس کـې وي چـې دوی نظـم مراعـات کـړي، 
داسـې نـه ده چـې مـوږ یـې بـې عـزي کـوو، دوی باید 

ووي.« بانـدې  نظـم 
پاکسـتان  د  کـې  ابـاد  جـال  پـه  وکـړه  مـو  هڅـه 
قونسـلګرۍ نظـر واخلـو خـو بریـاي نشـوو، د ننګرهـار 
سـیمه ییـز چارواکـي وايي د ویزو د سـتونزو پـه هکله د 

دي. شـوي  خـرې  ره  چارواکـو  پاکسـتاي 
د معلوماتـو لـه مخـې پـه جـال ابـاد کـې د پاکسـتان 
خـو  ورکـوي  ویـزې  سـوه  اتـه  ورځـې  د  قونسـلګرۍ 
مراجعیـن څـو برابـره زیات دي چـې د خلکـو کڼه کوڼه 

زیاتـه کـړې ده.

مـر  ادارې  نړیوالـې  یـوې  د  څـار  د  چـارو  مـاي  د 
شـیانګمین لیـو وایـي پاکسـتان  ترهګـرۍ  ره د ماي 
مرسـتو او پیسـو مینځلـو پـه مخنیوي کې پاتـې راغلی.

دامریـکا غـږ د راپور لـه مخې، نوموړي دغـه څرګندونې 
نـن د تلـې پـه ۲۶مـه، پـه پاریـس کـې ددې ادارې د 
یـوه خـري  پـه وروسـتۍ ورځ د  څـو ورځنـي غونـډې 

کنفرانـس پـر مهـال وکـړې.
د مـاي چـارو د څـار دغـې نړیوالې ادارې پاکسـتان ته 
څلـور میاشـتې وخت ورکـړی چې ثابته کـړي د ترهګرو 

ډلـو ره مـاي مرسـتې نه کوي. 
هغـه زیاتـه کـړې، کـه پاکسـتان پـه دې کار کـې ناکام 
شـو، نـوم بـه یـې په نړیـوال تور لیسـت کې شـامل ي 
او د نړیوالـو بنسـټونو نـه د پـور اخیسـتلو چـارې بـه یې 

سـتونزمنې ي.
د   FTAF یـا  ادراې  نړیوالـې  څـار  د  منابعـو  مـاي  د 
پاکسـتان تـر څنګ ایـران ته هم خـرداری ورکړی چې 

پـر ضـد بـه یـې نـور جـدي اقدامـات وي.
ایـران وار د مخـه د دې ادارې پـه تـور لیسـت کې دی. 
دې ادارې نـن د جمعـې پـه ورځ اکتوبـر ١٨ پـه پاریس 
کـې د غونـډې نـه وروسـته پـه اعامیـې کـې ویي چې 
پاکسـتان د هغـو ٢٧ اقدماتـو نـه چـې پـه تـور لیسـت 
کـې د نـه شـاملیدو لپـاره ورتـه ورکـړل شـوي وو، یوازې 

د پنځـو اقداماتـو پـه هکلـه یـې کار کړی.
دغـې ادارې د تروریـزم پـه مخنیـوي کې د پاکسـتان د 

هڅـې نـه کولـو په هکلـه جدي اندیښـنه ښـودلې ده.
د FATF مـر شـیانګمین لیو پاکسـتان تـه د راتلونکي 
کال د فـروي د میاشـتې پـورې وخـت ورکـړی چې که 
د دوي پـه ارښـوونه یـې عمـل ونکـړ، نـوم به یـې په تور 
لسـت کـې راي. پـه دې لسـت کـې تـر اوسـه یـوازې 
شـاي کوریـا او ایـران دي. لیـو ویـي چـې پاکسـتان 
د  مینځلـو  پیسـو  او  مرسـتو  مـاي  د  ره  تروریـزم  د 
مخنیـوي لپـاره پـه کاي انـدازه اقدامـات نـدي کـړي.

ننګرهاریان د پاکستان ویزې 
اخیستو کې له ستونزو رټکوي

د ماي چارو د څار نړیواله اداره:
 پاکستان د ترهګرو ره د ماي 
مرستو په بندلو کې پاتې راغلی

خبرونه

  

دفـر مایندگی سـازمان ملـل در افغانسـتان )یوناما( 
سـوم  ربـع  در  غیرنظامیـان  تلفـات  کـه  کـرد  اعـام 
سـال جـاری میـادی )جوای تا سـپتامر( در کشـور 
در مقایسـه بـا مـدت زمـان مشـابه در سـال گذشـته 
از  ملـل  سـازمان  اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد   ۴۲
طرف هـای درگیـر جنـگ در افغانسـتان خواسـته کـه 
فـوری  اقدامـات  غیرنظامیـان  از  در جهـت حفاظـت 

کننـد. 
ایـن سـازمان گفتـه کـه در ۹ مـاه اول جـاری میادی 
در مجمـوع ۲۵۶۳ غیـر نظامی در افغانسـتان کشـته 

و ۵۶۷۶ نفـر دیگـر زخمـی شـده اند.
در گزارش سـازمان ملل که روز پنجشـنبه )۲5میزان( 
منتـر شـد، آمده اسـت که تلفات غیرظامیـان در ماه 
جـوای سـال جاری میـادی به بلندترین سـطح خود 
در مقایسـه بـا مـام ماه هـا در ده سـال گذشـته کـه 

ایـن نهـاد به ثبـت آمار روع کرده، رسـیده اسـت.
میـادی  جـاری  سـال  اول  مـاه   ۹ در  گفتـه  یونامـا 
۲۶۱ زن کشـته و ۶۶۲ نفـر دیگـر زخمـی شـده اند، 
همچنیـن در ایـن مـدت ۶۳۱ کودک کشـته و ۱۸۳۰ 

رئیـس  غنـی  ارف  محمـد 
مناسـبت  بـه  کـه  کشـور  جمهـوری 
اولیـن سـالگرد شـهادت جـرال عبدالـرزاق اچکـزی 
"بـه خاطـر قدردانـی  سـخرانی می کـرد، گفـت کـه 
از فداکاری هـای شـهید سـرجرال عبدالـرازق و بـه 
آکادمـی  او،  قهرمانی هـای  نگهداشـن  زنـده  خاطـر 
سـرجرال  شـهید  نـام  بـه  افغانسـتان  پولیـس 

می شـود." مسـمی  عبدالـرازق 
عبدالـرزاق اچکـزی فرمانـده پیشـین پولیـس وایـت 
قندهـار در ٢٧ میـزان سـال ١39٧ در نتیجـه حملـه 
یـک نفـوذی گـروه طالبان که بـه عنـوان محافظ والی 

ایفـای وظیفـه می کـرد، کشـته شـد.
ریاسـت جمهـوری روز ٢6 میـزان بـه مناسـبت اولیـن 
را  یابـودی  رازق، مراسـمی  سـالروز شـهادت جـرال 
بـا حضـور عبداللـه عبدالله رئیـس اجرائیـه، عبدالرب 
اعضـای  و  رهـری  کابینـه،  اعضـای  سـیاف،  رسـول 
از شـخصیت های سیاسـی  و شـاری  ملـی  شـورای 

برگـزار کـرد.
رئیـس جمهـوری در ایـن مراسـم، ضمـن درود بر روح 
شـهدای کشـور؛ جـرال عبدالرازق را یکـی از اعضای 
دلیـر و راسـتین نیروهـای امنیتی کشـور خواند که در 
نتیجـۀ دسـایس دشـمنان افغانسـتان، در راه دفـاع از 

کشـور به شـهادت رسید.
آقـای غنـی افـزود: "مـن به عنـوان رقومانـدان اعلی 
قـوای مسـلح کشـور از قهرمانی هـا و فداکاری هـای او 
در راه حایـت از مـردم، قدردانـی و تشـکر می کنم."

ادامـه تریـح کـرد کـه شـهادت  رئیـس جمهـور در 
جـرال عبدالـرازق نشـان داد کـه بـا وجـود دسـایس 
بیگانـگان، مـردم افغانسـتان هنـوز هـم بـا یـک صـدا 
در حایـت از کشـور و ربـازان دلیـر وحـدت خویش 
بـر  همـواره  عبدالـرازق  جـرال  کرده انـد.  حفـظ  را 
ایسـتادگی در مقابـل توطئه دشـمن، تاکید داشـت و 

ایـن تاکیـد همـۀ مـردم اسـت.

نفـر دیگـر زخـم برداشـته اند. بنابرایـن ۴۱ درصـد از 
مجمـوع تلفـات غیـر نظامیـان در ایـن مـدت را زنان و 

تشـکیل می دهنـد. کـودکان 
عوامل

تلفـات  بیشـر  عامـل  کـه  کـرده  تریـح  یونامـا 
غیرنظامیـان در سـه مـاه اخیـر سـال جـاری میـادی 

بوده انـد. دولتـی"  ضـد  "عنـار 
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه عنـار ضـد دولتـی 
عامـل ۶۲ درصـد از تلفـات غیـر نظامیـان در ۹ مـاه 
اول سـال جـاری میـادی بوده انـد. در عملیات هـای 
نیروهـای ضـد دولتـی ۱۲۰۷ غیـر نظامـی کشـته و 

۳۹۱۰ نفـر دیگـر زخمـی شـده اند.
نیروهـای  عملیات هـای  در  گـزارش  ایـن  براسـاس 
نظامـی  غیـر   ۱۱۴۹ مـدت  ایـن  در  دولـت  طرفـدار 
کشـته و ۱۱۹۹ نفـر دیگـر زخمـی شـده اند؛ کـه ایـن 
رقـم ۲۶ درصـد افزایـش نسـبت بـه زمـان مشـابه در 

می دهـد. نشـان  را   ۲۰۱۸ سـال 
ایـن نهـاد اضافـه کرده کـه یکـی از دایل تلفـات غیر 

نظامیـان در ۹ مـاه سـال  ... ادامـه در ص -٢

حامـد  توسـط   ۲۰۱۱ سـال  در  عبدالـرازق  جـرال 
بـه فرماندهـی  کـرزی، رئیس جمهـور پیشـین کشـور 
پولیس قندهار گاشـته شـد و از آن پس در مبارزه با 
طالبـان در قندهـار، موفـق عمـل  کـرد. شـهر قندهار 
در سـال های اخیـر از امنیت نسـبی باایـی برخوردار 
شـده بـود. سـاحه نفـوذ ایـن جـرال قدرمنـد حتـی 
نیـز  افغانسـتان  جنـوب  در  همجـوار  وایت هـای  بـه 
می رسـید. گفتنـی اسـت که جـرال عبدالـرازق بارها 
از دام هـای تـرور جـان بـه سـامت بـرده بـود امـا در 
آخریـن  بـار وقتـی از یـک جلسـه مشـرک امنیتـی بـا 
جـرال میلـر، فرمانـده آمریکایی نیروهـای ناتو و والی 
والـی  بیـرون می شـد، توسـط یـک محافـظ  قندهـار 
کشـته شـد. طالبـان در خرنامـه خود مسـئولیت این 
تـرور را برعهـده گرفـت و گفـت کـه محافظ نام بـرده از 

عوامـل نفوذی شـان بـوده اسـت.
رئیـس جمهـور در مراسـم دیـروز، در قسـمتی دیگر از 
سـخنانش بـه شـهدای نیروهـای امنیتی اشـاره کرد و 
گفـت کـه خـون شـهدای امنیتـی و دفاعی مـا به هدر 
نرفتـه اسـت، قربانی هـای آنـان سـبب شـد کـه مـا از 
یـک آزمـون بـزرگ مـردم سـااری بـه ربلنـدی مـام 
فایـق آیـم. بـا وجـود تهدیـدات، نگرانی هـا و توطئه ها 
در برابـر مـردم سـااری و نظام جمهوری مـا، نیروهای 
امنیتـی و دفاعـی توانسـتند امنیت انتخابات ریاسـت 

جمهـوری را بـه گونـه بهر تامیـن کنند.
تهدیـدات  وجـود  بـا  افغانسـتان،  مـردم  افـزود،  او 
مسـتقیم گروه طالبان و فضای نامطمین سیاسـی در 
انتخابـات ۶ میزان اشـراک کرده و اراده قوی شـان را 
بـرای دوام نظـام جمهـوری و رسـیدن بـه یـک صلح با 

معنـی به مایـش گذاشـتند.
انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 9٨ خورشـیدی، 
برخـاف تهدیـدات شـدید گـروه طالبـان در رار 
پـای  تـن  میلیـون   ٢ از  بیـش  و  شـد  برگـزار  کشـور 

رفتنـد. رای  صندوق هـای 

درصفحه2

رئیس جمهوری:
 آکادمی پولیس به نام جنرال رازق مسمی می شود

سازمان ملل: 
در سال جاری بیش از 25۰۰ غیرنظامی در جنگ 

افغانستان کشته  شده  اند

انفجار در مسجدی در ننگـرهار؛
دست کم 62 مازگزار کشته شدند
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مسـئوان دولتـی در وایـت ننگرهار 
می گوینـد کـه در نتیجه یـک انفجار 
در مسـجدی در ولسـوالی هسـکه مینه، دسـت کم 62 

تـن کشـته و 36 تـن دیگر زخمی شـده اند.
بـه  ننگرهـار  والـی  سـخنگوی  خوگیانـی،  عطااللـه 
رسـانه ها گفـت کـه بعد از ظهـر روز جمعـه 26 میزان، 
انفجـاری در مسـجدی در ولسـوالی هسـکه مینه )ده 
بـاا( رخ داد کـه دسـت کم 62 تن کشـته شـده و 36 

تـن دیگـر زخمـی شـده اند.
مقام هـای دولتـی در ایـن وایـت می گوینـد در نتیجه 
ایـن انفجـار سـقف مسـجد فرود آمـده و احتـال دارد 

شـاری از مازگـزاران زیـر آوار گیر مانده  باشـند.
وایـت  صحـت  ریاسـت  سـخنگوی  عـادل،  ظاهـر 
ننگرهـار گفتـه کـودکان نیـز مشـمول قربانیـان ایـن 
رویـداد هسـتند. او اضافـه کـرده که احتـال افزایش 

تلفـات ایـن رویـداد نیـز وجـود دارد.
و  انفجـار  هنـگام  کـه  گفته انـد  رویـداد  شـاهدان 
برگـزاری مـاز، حـدود 350 تن در این مسـجد حضور 

داشـتند.
تاکنـون هیـچ گـروه و یـا فردی مسـئولیت ایـن رویداد 

را بـر عهـده نگرفته اسـت.
برخـی از کارشناسـان نظامـی می گوینـد کـه اگـر در 
حمـات گـروه طالبـان، غیرنظامـی صدمـه ببیننـد، 
برعهـده  را  رویدادهایـی  چنیـن  ایـن  مسـئولیت 

می گیرنـد.

رونالـد کوبیـان؛ ماینـده ویـژه اتحادیـه اروپـا بـرای 
کـه  می خواهـد  طالبـان  و  حکومـت  از  افغانسـتان 

کننـد. اعـام  آتش بـس 
دور  هشـتمین  در  میـزان(   26 )جمعـه،  دیـروز  او 
کنفرانـس امنیتـی در هرات تاکید کـرد که مذاکرات 
صلـح میـان امریـکا و طالبان باید از ر گرفته شـود.

بایـد  و طالبـان  امریـکا  میـان  »مذاکـرات  او گفـت: 
تامیـن  افغانسـتان  در  صلـح  تـا  کنـد،  پیـدا  ادامـه 
در  آتش بـس  اعـام  اروپـا خواسـتار  اتحادیـه  شـود. 
هـدف  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  و  اسـت  افغانسـتان 

می کنیـم.«  تـاش 
افغانسـتان،  بـرای  اروپـا  اتحادیـه  ویـژه  ماینـده 

وزارت معـارف کشـور اعـام کـرده اسـت کـه میـزان 
ابتداییـه مکاتـب وایـات  جـذب شـاگردان در دورۀ 
یافتـه  افزایـش  ردسـیر، در حـدود هفـت در صـد 

اسـت. 
نوریـه نزهت، سـخنگوی این وزارت بـه صدای امریکا 
گفته که در سـال تعلیمی ۱۳۹۸ خورشـیدی در ۲۷ 
وایـت، ۸۴۲ هـزار و ۷۳۵ دانش آمـوز جـذب دورۀ 

ابتداییـه مکاتب شـده اند.
دانش آمـوزان  میـان  "از  افـزوده:  نزهـت  خانـم 
۳۶۱هـزار(  )حـدود  صـد  در   ۴۳ جذب شـده  تـازه 
میـزان  کـه  می دهنـد  تشـکیل  دخـران  را  آنـان 
جدیدالشـموان تنهـا در وایـات ردسـیر در سـال 
تـازه  شـاگردان  مجموعـی  آمـار  نسـبت  جـاری، 
در  گرمسـیر  و  ردسـیر  مناطـق  در  جذب شـده 
سـال ۱۳۹۷ خورشـیدی ۷۰هـزار افزایـش را نشـان 

." می دهـد 

عملیات هـای  میـادی  جـاری   -1 ص  از  ادامـه 
بـوده  دولـت  نیروهـای طرفـدار  از سـوی  هوایـی 
ویـژه  ماینـده  یاماموتـو،  تادامیچـی  اسـت. 
دبیـرکل سـازمان ملل در افغانسـتان گفتـه تلفات 
را  صلحـی  دربـاره  گفتگـو  اهمیـت  غیرنظامیـان 
برجسـته می کنـد کـه منجـر بـه آتش بـس و یـک 
در  جنـگ  پایـان  بـرای  دایمـی  سیاسـی  توافـق 
دیگـری  "راه  می گویـد:  او  شـود.  افغانسـتان 
توجـه  بـا  گفتـه  یاماموتـو  آقـای  نـدارد."  وجـود 
بـه افزایـش تلفـات غیـر نظامیـان نیـاز اسـت تـا 
گروه هـای ذیدخـل بـه حفاظـت از غیـر نظامیـان 
توجـه بیشـری کـرده و در جریـان عملیات هـای 

مشـکل روانـی رنج می بـرد، با پریـدن از طبقه ۲۲ 
هتلـی به زندگی خـود پایان داد.

بـر اسـاس گـزارش وزارت داخلـه اسـرالیا او در 
و در محـل  تـردد داشـته  نیـز محدویـت  بریزبـن 
خاصـی کـه بـرای در نظر گرفته شـده بـود، به ر 

اسـت. می بـرده 
آقـای روحانـی دارای مـدرک لیسـانس در بخـش 

طـب از چیـن بـوده اسـت.
او قبـل از ایـن کـه در ۲۰۱۷ بـه اسـرالیا منتقـل 
شـود، چهار سال را در بازداشـتگاه پناهجویان در 

جزیـره مانوس سـپری کـرده بود.
زندگـی  لنـدن  در  روحانـی  آقـای  مـادر  و  پـدر 
جزیـره  بـه   ۲۰۱۶ سـال  در  او  پـدر  می کننـد. 
از  را  پـرش  کـرد  تـاش  و  رفـت  مانـوس 
بازداشـتگاه آزاد کنـد و با خـود به بریتانیـا بیاورد. 
امـا بـر اسـاس بیانیه یک نهـاد حامـی پناهندگان 
سـیدنی درخواسـت پـدر آقـای روحانـی بـه دلیـل 
ایـن کـه پـرش باای ۱۸ سـال سـن داشـت، رد 

شـد.
پناهجـوی  هشـتیمن  ایـن  نهـاد،  ایـن  گفتـه  بـه 
جزیـره مانـوس اسـت کـه با خودکشـی بـه زندگی 

می دهـد. پایـان  خـودش 
علیرضـا پیرهـادی، پناهجوی دیگـری که همخانه 
در  بـوده  مانـوس  در  روحانـی  میرویـس  سـید 
میرویـس  اسـت  گفتـه  بی بی سـی  بـا  ماسـی 
در مانـوس بـه دلیـل مشـکات روحـی داواهـای 

می کـرد. مـرف  سـنگین 
شکسـتگی  دلیـل  بـه  هـم  خـودش  کـه  علیرضـا 
جمجمـه در حمله خرسـاز بـه پناهجویان اردوگاه 
شـده  منتقـل  اسـرالیا  بـه   ۲۰۱۷ در  مانـوس 
می گویـد رایـط روحـی روانی میرویـس به قدری 
وخیـم شـد کـه او را بـه اسـرالیا منتقـل کردنـد. 
او در اسـرالیا نیـز مجبـور بـه اسـتفاده از دواهای 

سـنگین بـوده اسـت.
سـاکن  کـه  میرویـس  مـادر  علیرضـا،  گفتـه  بـه 
بریتانیاسـت بـرای دیـدن فرزندش پس از ۷ سـال 
رخ  هنگامـی  اتفـاق  ایـن  بـود.  رفتـه  بریزبـن  بـه 
می دهـد کـه مـادرش نیز در اسـرالیا بوده اسـت.

مسـئولین محلـی وایـت غـزى می گوینـد کـه بـه 
شـمول دو خارجـى 15عضـو طالبـان مسـلح در 

ايـن وايـت کشـته شـدند.
عـارف نورى سـخنگوى واى غزى دیـروز )جمعه، 
16 میـزان( بـه پـژواک گفـت کـه نروهـاى ويـژه 
خواجـه  هـاى  ولسـواى  در  پوليـس  و   کومانـدو 
انـدازی  راه  نظامـی  عملیـات  ده یـک  و  عمـرى 
بـه  تلفـات زیـادی  باعـث وارد شـدن  کردنـد کـه 

طالبـان شـد.
وى افـزود کـه در نتيجـه ايـن عمليـات بـه شـمول 
دو خارجـى 15 عضـو طالبـان کشـته شـده کـه 

تروریسـتی  را  رویـداد  ایـن  امـا  جمهـوری  ریاسـت 
اسـت. داده  نسـبت  طالبـان  گـروه  بـه  و  خوانـده 

در  جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی  صدیقـی  صدیـق 
توییـر خـود نوشـته اسـت که گـروه طالبـان و رکای 
آنهـا همچنـان با جنایـت فجیع غیرنظامیـان را هنگام 

عبـادت هـدف قـرار می دهنـد.
ایـن انفجـار در حالـی رخ می دهـد که روز )پنجشـنبه 
در  ملـل  سـازمان  مایندگـی  دفـر  میـزان(   26
افغانسـتان )یونامـا( اعام کرد که تلفـات غیرنظامیان 
در ربـع سـوم سـال جـاری میـادی  در  کشـور در 
مقایسـه بـا مـدت زمـان مشـابه در سـال گذشـته ۴۲ 

درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
یونامـا گفـت کـه در ۹ مـاه اول سـال جـاری میـادی 
در مجمـوع ۲۵۶۳ غیرنظامـی در افغانسـتان کشـته 
گـزارش  در  شـده اند.  زخمـی  دیگـر  نفـر   ۵۶۷۶ و 
سـازمان ملـل آمـده اسـت کـه تلفـات غیرنظامیـان در 
مـاه جـوای سـال جـاری به بلندترین سـطح خـود در 
مقایسـه بـا مـام ماه هـا در ده سـال گذشـته کـه ایـن 

نهـاد بـه ثبـت آمـار روع کـرده، رسـیده اسـت.
میـادی  جـاری  سـال  اول  مـاه   ۹ در  گفتـه  یونامـا 
۲۶۱ زن کشـته و ۶۶۲ نفـر دیگـر زخمـی شـده اند، 
همچنیـن در ایـن مـدت ۶۳۱ کودک کشـته و ۱۸۳۰ 
نفـر دیگـر زخمـی برداشـته اند. بنابرایـن ۴۱ درصد از 
مجمـوع تلفـات غیـر نظامیـان در ایـن مـدت را زنان و 

کـودکان تشـکیل می دهنـد.

بـا  صلـح  مذاکـرات  رونـد  سـازی  شـفاف  خواسـتار 
دسـت  و  زنـان  حقـوق  از  او  اسـت.  شـده  طالبـان 
آوردهـای حکومـت افغانسـتان بـه عنـوان خـط رخ 

می بـرد. نـام  صلـح  مذاکـرات  در 
دونالـد ترامـپ؛ رییس جمهور امریـکا مذاکرات صلح 
بـا طالبـان را لغـو کـرده اسـت. هیـات طالبـان پـس 
از فسـخ ایـن مذاکـرات به کشـورهای روسـیه، چین، 
ایـران و پاکسـتان سـفر کرده انـد و بـا مقام هـای ایـن 

کشـورها در مـورد رونـد صلـح گفتگـو کرده انـد.
امـا حکومـت افغانسـتان تاکیـد دارد کـه بایـد مـام 
افغان هـا  مالکیـت  و  مشـوره  بـه  صلـح  تاش هـای 

انجـام شـود.

در  افغانسـتان،  معـارف  وزارت  معلومـات  بنیـاد  بـر 
حـال حـار رونـد جـذب شـاگردان دورۀ ابتداییه در 
وایت هـای گرمسـیر چـون قندهـار، هلمنـد، فـراه، 

لغـان، کـر، نیمـروز و ننگرهـار جریـان دارد.
ایـن وزارت در نظـر دارد کـه در جریـان سـال روان 
ابتداییـه  دورۀ  در  شـاگرد  میلیـون  یـک  تعلیمـی، 

شـوند. جـذب  افغانسـتان  رار  در  مکاتـب 
دفـر  گـزارش  بنیـاد  بـر  تاش هـا،  ایـن  وجـود  بـا 
 Save the( کـودکان  از  حایـت  بین امللـی 
Children( هنـوز هـم بیـش از ۳.۷ میلیـون کـودک 

افغـان از دسرسـی بـه آمـوزش محروم مانـده که ۶۰ 
می دهنـد. تشـکیل  دخـران  را  آنـان  صـد  در 

ایـن اداره همچنـان گزارش داده اسـت که در جریان 
بـه  از کـم ۷۰۰ مکتـب  سـال ۲۰۱۸ میـادی کـم 
مسـدود  افغانسـتان  رار  در  خشـونت ها  دلیـل 

بـوده اسـت.

جنگـی روش هـای شـان را بازنگـری کننـد. او در 
ادامـه اضافـه کـرد: "تلفات غیـر نظامیـان به هیچ 
وجـه قابـل قبـول نیسـت، مخصوصـا در رایطـی 
کـه بـاور شـایع بـر ایـن اسـت کـه بـرای جنـگ در 
افغانسـتان هیـچ راه حـل نظامـی وجـود نـدارد."

در گـزارش سـازمان ملـل آمده اسـت که اسـتفاده 
از مـواد انفجـاری تعبیه شـده عامل اصلـی تلفات 
غیـر نظامیـان بـوده و ۴۲ درصد مجمـوع تلفات را 

می د هد. تشـکیل 
براسـاس گـزارش یونامـا درگیری هـای زمینی ۲۹ 
درصـد و بـه دنبـال آن حمـات هوایـی ۱۱ درصد 

عامـل تلفـات غیـر نظامیان بوده اسـت.

بـه  موسـوم  سـازمان  سـخنگوی  رنتـول،  ایـان 
 Refugee( پناهنـدگان  بـرای  اقـدام  ائتـاف 
Action Coalition( گفتـه اسـت کـه ایـن رویداد 

در نتیجـه یـک غفلت عمـدی اتفاق افتاده اسـت.
اسـرالیایی  خـری  شـکبه  بـه  رنتـول  آقـای 
میرویـس  )سـید  :"او  اسـت  گفتـه  اس بـی اس 
ناراحت کننـده  و  تراژیـک  مثـال  یـک  روحانـی( 
از صدهـا نفـری اسـت کـه در جزیـره مانـوس بـه 

شـده اند." دچـار  روانـی  بیـاری  
بـه نقـل از نهـاد "ائتاف اقـدام بـرای پناهندگان" 
آقـای روحانـی در حالـی که وضعیـت روانی اش رو 
بـه بدتـر شـدن بـود، در جزیره مانوس مـورد حمله 

قـرار گرفتـه، رب و شـتم و زندانی شـده بود.
جزیره مانوس

از  یکـی  مانـوس  در  پناهجویـان  اردوگاه 
مکان هایـی اسـت کـه دولـت اسـرالیا در اجـرای 
سیاسـت سـختگیرانه در مـورد پناهجویـان، آن را 
بـرای اسـکان پناهجویـان در مـدت رسـیدگی بـه 
درخواسـت پناهندگـی آنان در اختیـار گرفته بود.

سـال  در  ابتـدا  مانـوس  در  پناهجویـان  اردوگاه 
۲۰۰۱ گشـایش یافـت، سـپس در سـال ۲۰۰۸ 

بسـته شـد و مجـددا در سـال ۲۰۱۲ بـاز شـد.
نـو  گینـه  پاپـوآ  عالـی  دیـوان   ۲۰۱۶ سـال  در 
نگهـداری افـراد در این محل را بـه منزله محبوس 
قضایـی  حکـم  و  محاکمـه  بـدون  آنـان  کـردن 
دانسـت و بـه علـت مغایـرت ایـن اقـدام بـا موازین 
حقـوق بـر و قانـون اساسـی این کشـور، دسـتور 

تعطیلـی آن را صـادر کـرد.
در ۲۰۱۷ بـه سـاکنان ایـن اردوگاه گفتـه شـد که 
می تواننـد بـه اردوگاه مشـابهی در جزیـره نائـورا 
پاپـوآ  پناهنـده در  یـا  پناهجـو  بـه عنـوان  برونـد، 
گینـه نو ماننـد، به کشورشـان بازگردند یا کشـور 
پناهندگـی  بـرای  را  کامبـوج  جملـه  از  دیگـری، 

بپذیرنـد.
بـه  دسـت  جزیـره  ایـن  در  پناهجویـان  برخـی 
خودکشـی زدنـد، از جملـه حامـد شمشـیری پور، 
پناهجـوی ۲۸ سـاله ایرانـی کـه بـه زندگـی پایان 

داد.

در بـن کشـته  شـد گان  سـه رگـروپ آنهـا نيـز 
شـامل انـد.

ايـن عمليـات چهـار طالـب  نـورى گفـت کـه در 
مسـلح زخمى شـدند و هشـت عـراده موترسـايکل 

آنهـا از بـن رفتـه اسـت .
ايـن  قربـاغ  ولسـواى  در  کـه  مي گويـد  موصـوف 
وايـت نيـز عمليـات صـورت گرفتـه کـه  درنتيجـه 
آن  يـک ديپـوی مهـات وسـاح طالبـان از بـن 

بـرده شـده اسـت.
نروهـاى  بـه  علميـات  ايـن  در  کـه  افـزود  نـورى 
امنيتـى و افـراد ملکـى تلفـات وارد نشـده اسـت .

سازمان ملل: 
در سال جاری بیش از ۲۵۰۰ غیرنظامی در جنگ افغانستان 

کشته  شده  اند

خودکشی پناهنده افغان در استرالیا 
دو سال بعد از منتقل شدن از جزیره مانوس

مسئولین: ١۵عضو طالبان در غزنی کشته شدند

انفجار در مسجدی در ننگرهار؛

 دست کم 62 نمازگزار کشته شدند

اتحادیه اروپا خواستار آتش بس میان دولت و طالبان شد

وزارت معارف: 
جذب شاگردان جدیدالشمول، هفت درصد افزایش یافته است
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دیـروز یـک بـار دیگـر بخشـی از کشـور مـا رنـگ خون 
و خاکسـر بـه خـود گرفـت و رنـج و ماتـم از یـک مسـجد 
فـواره کـرد. تروریسـم وحشـی و خـون آشـام در مسـجدی 
در ننگرهـار ده هـا نفـر را بـه شـهادت رسـانه و ده هـا تـن 
دیگـر را مجـروح کـرد. تـا کنـون بـر اسـاس گـزارش هـای 
غیـر رسـمی بیـش از 60 تـن از مـردم بـی دفـاع و مظلـوم 
کشـته شـده انـد و بیشـر از آن نیـز زخـم بـر داشـته انـد. 
بدیـن ترتیـب در یـک روز جمعـه کـه مـردم رفتـه بودنـد تـا 
مراسـم مذهبـی و دینـی خـود را بـه جـا بیاورنـد، در یـک 
اقـدام کـور و وحشـیانه بـه خـاک و خـون کشـیده شـدند و 

ده هـا خانـواده بـه ماتـم نشسـتند. 
ایـن بخشـی از زندگـی در این رزمین اسـت؛ زندگی 
همـراه بـا زخـم و رنـج دایمـی کـه بـه نظـر مـی رسـد پایان 
ناپذیـر اسـت. فاجعـه آن قـدر عمیـق و تراژیـک بوده اسـت 
کـه حتـی گـروه های تروریسـتی هنـوز نتوانسـته انـد آن را 
بـه عهـده بگیرند. مهم نیسـت کـه طالب مسـبب آن حادثه 
بـزرگ و غـم انگیـز بـوده اسـت یـا داعـش. همه گـروه های 
تروریسـتی از یـک جا نشـات می گیرنـد و از یک جا مویل 
مـی شـوند و از یـک جـا بـه جـان مـردم افغانسـتان رها می 
شـوند. ایـن هیـوای خـون آشـام چنـان سـیری ناپذیـر و 
تشـنه اسـت کـه هرچـه خـون می ریـزد و دسـت به کشـتار 
مـی زنـد، هرگـز نـه خسـته مـی شـود و نـه تشـنگی آن می 

 . نشیند
کشـتار بی رحانـه مردم بی گنـاه در منطقه ده باای 
ننگرهـار آن هـم در یـک مسـجد و در حـال عبـادت نکتـه 
هـای بسـیاری را بـرای مـا گوشـزد کـرد. اما مهم این اسـت 
کـه آیـا مـا از این همه حـوادث گوناگـون درس و عرت می 

گیریـم یانه. 
نخسـتین درس ایـن رویـداد ایـن اسـت کـه هر کسـی 
هیـوای  قربانـی  کنـد،  مـی  زندگـی  رزمیـن  ایـن  در 
تروریسـم اسـت و هیچ کسـی از این قاعده مسـتثنا نیست. 
مـا سـال هـا اسـت کـه قربانـی مـی شـویم و در هـر گوشـه 
ایـن رزمیـن کشـته می شـویم، امـا هنوز بـه انـدازه کافی 
بیـدار نشـده ایـم و مدام بـه نام قوم، مذهب، حـزب، زبان و 
سـمت و سـو بـه جـان هم مـی افتیم. نفـرت پراکنـی قومی 
و زبانـی و مذهبـی بخشـی از زندگی روزمره ما شـده اسـت 
و مـدام همدیگـر را دشـنام مـی دهیـم و همیـن کشـتارها 
را بـه همدیگـر نسـبت مـی دهیـم. مهـم تریـن نشـانه عدم 
بیـداری مـا ایـن اسـت کـه هنـوز رنـج و مصیبـت مـا قومـی 
و منطقـه ای و زبانـی اسـت. ایـن همـه رنـج در یـک بخش 
ایـن رزمیـن و ایـن همـه کرختـی و خونـردی در بخـش 
هـای دیگـر بیانگـر آن اسـت که هنـوز ما دردهای مشـرک 
خـود را حـس مـی کنیم. مهـم ترین درس حادثـه ننگرهار 
و کشـتار بـی رحانـه مـردم بـی گنـاه ایـن اسـت کـه همـه 
آن  برابـر  در  متحدانـه  بایـد  و  هسـتیم  تروریسـم  قربانـی 

یستیم. با
دومیـن عـرت این حادثه این اسـت که دولـت و مردم 
افغانسـتان بایـد بـه صلحـی که هر روز کشـتار ما را بیشـر 
مـی کنـد، بـرای همیشـه نه بگوینـد و با مام تـوان در برابر 
تروریسـم بـه مبـارزه برخیزند. واقعیت این اسـت کـه با این 
دشـمن قاتـل و خون آشـام هرگـز صلح ممکن نیسـت. زیرا 
او هنـوز بـر کشـتار وسـیع تـر و خـون ریـزی بیشـر تاکیـد 
دارد و عمـا ایـن موضـوع را ثابـت کـرده اسـت و هـر روز 
نیـز بدان دسـت مـی زند. اکنـون هیچ دلیلی بر اسـتمرامر 
ماشـات و نرمـش در برابـر دشـمن باقـی مانـده اسـت. 
مـام راه هـای رفتـه مـا بـه نـام صلـح اشـتباه بوده اسـت و 
تاکیـد مـا بـر بـرادر خوانـدن تروریسـم حاقـت. بیاییـم به 

ایـن حاقـت پایـان دهیم. 
درس مهـم و اساسـی ایـن حادثـه این اسـت کـه هنوز 
کانـون هـای بحـران سـازی در کشـورهای همسـایه مـا از 
بیـن نرفتـه اسـت و هنوز انگیـزه کافی برای کشـتار و تداوم 
جنـگ در افغانسـتان بـه حد کافی وجـود دارد. همه ما می 
دانیـم کـه هیچ حمله تروریسـتی و انتحاری در افغانسـتان 
طراحـی مـی گـردد. بلکـه ایـن حـوادث تلـخ تحفـه هـای 
همسـایه هـای بدکـردار مـا اسـت. بنابرایـن کسـانی که به 
نداهـای صلحـی کـه در ایـن کشـورها بـر مـی خیزنـد دل 
خـوش مـی کننـد، سـاده لـوح انـد و کسـانی کـه هـر روز 
راه  بـه دنبـال طالبـان  از گذشـته  تـر  بـا ژسـتی متفـاوت 
مـی افتنـد و از آن هـا صلـح مطالبـه مـی کننـد، در ایـن 
حـوادث تلـخ ریـک هسـتند. باید اذعـان کنیم کـه هرچه 
زمـان مـی گـذرد نتیجـه روند صلـح برای مـردم افغانسـتان 
خـون بارتـر و رنـج آورتـر مـی گـردد. پـس نخسـتین کاری 
را کـه دولـت افغانسـتان بایـد انجـام دهـد بـا چنیـن رونـد 

مشـمئزکننده بـرای همیشـه خـدا حافظـی کنـد. 
حادثـه تلـخ ننگرهـار درس هـای بسـیاری در بـر دارد. 
مهـم ایـن اسـت کـه ما بـه آن چگونـه ببینیـم و از این درس 

هـا بـرای رنوشـت آینـده این کشـور اسـتفاده کنیم. 

 

پــه داســې حــال کــې چــې د میــدان وردګ وایــت 
ځایــي اوســېدونکې د دولتــي ځواکونــو پــه عملیاتــو کــې 
د بــې ګنــاه خلکــو د وژلــو ادعــا کــوي، د افغانســتان د 
مــي امنیــت شــورا وایــي چــې د ملکــي تلفاتــو د کمولــو 
لپــاره د هوايــي ځواکونــو ظرفیــت لــوړ شــوی او د پوځــي 
عملیاتــو تــر پيــل مخکــې د معلوماتــو د راغونډولــو لپــاره 

نــوي اقدامــات پــي کېــږي.
د افغانســتان د امنیــت شــورا ویانــد کبیــر حقمــل ازادي 
راډیــو تــه وویــل: "مــوږ تــه ملکــي تلفــات د منلــو وړ نــه 
دي، د افغانســتان دولــت تــل هڅــه کــوي چــې د ملکــي 

تلفاتــو مخنیــوی وي." 
خــو احمــدزی احمــدي چــې پــه میــدان وردګ وایــت 
ــه  ــر پ ــرون د اکټوب ــړی دی، پ ــې غ ــدي ټولن ــې د م ک
ــه  ــه وویــل چــې د ســې شــنبې پ ــو ت ۱۷مــه ازادي راډی
شــپه یــې دوه خوریونــه پــه نــرخ ولســوالۍ کــې د دولتــي 

ــو کــې وژل شــوي دي. ــه عملیات ــو پ ځواکون
ــد  ــه ص ــوالۍ پ ــرخ ولس ــل: "د ن ــدي ووی ــدزي احم احم
مــرده کي کــې ځانګــړو ځواکونــو عملیــات وکــړل چــې 
ــا  ــول، دوه زم ــهیدان ش ــې ش ــه ک ــک پ ــاه خل ــې ګن ۷ ب
ــل و،  ــون محص ــار پوهنت ــو د کنده ــن وو، ی ــور زام د خ
ــارو  ــزو چ ــې کار کاوه، د کار او ټولنی ــت ک ــه دول ــل پ ب
ــب  ــد مح ــت ویان ــدان وردګ وای ــور و."د می وزارت مام
ــو  ــې ی ــل چ ــه ووی ــو ت ــګا ازادي راډی ــزي بې ــه ریف الل
پــاوی ټــاکل شــوی چــې پــه نــرخ کــې د ملکــي تلفاتــو 

ــړي. ــاوې وڅې ادع

د افغانستان د مي امنیت شورا: موږ ته ملکي تلفات د منلو نه دي

محمد هدایت  

سرمقاله

درس های حادثه ننگرهار

خــو د میــدان وردګ وایــت ویانــد محــب اللــه ریفــزي 
بېــګا ازادي راډیــو تــه بیــا وویــل چــې یــو پــاوی ټــاکل 
شــوی چــې پــه نــرخ کــې د ملکــي تلفاتــو دغــه ادعــاوې 

وڅېــړي.
پــه کابــل کــې د ملګــرو ملتونــو د ســیاي اســتازي 
ــوه  ــه ی ــه پ ــه ۱۷م ــر پ ــرون د اکټوب ــم پ ــا ه ــر یونام دف
رپــوټ کــې د ملکــي تلفاتــو د بــې ســاري لوړېــدو خــر 

ــړ. ورک
یونامــا وویــل چــې ســږکال د جــوای لــه لومــړۍ د 
ســپټمر تــر دېرشــمې نېټــې د حکومــت پلــوو ځواکونــو 
ــدې  ــر کال د هم ــات د تې ــي تلف ــې ملک ــو ک ــه عملیات پ

ــوي دي. ــات ش ــده زی ــه ۲۶ فیص ــه پرتل ــودې پ م
ــل شــوي چــې د روان کال  ــوټ کــې وی ــه رپ ــا پ د یونام
ــې  ــپټمر( ک ــت، س ــوای، اګس ــتو )ج ــو میاش ــه درېی پ
ــا  ــوي ی ــې وژل ش ــړه ک ــه جګ ــان پ ــي افغان ۴۳۱۳ ملک

ــوي دي. ــان ش زخمی
ــه  ــت پ ــدې وخ ــرکال د هم ــې دا د تې ــي چ ــا وی یونام
پرتلــه پــه ملکــي تلفاتــو کــې ۴۲ فیصــده زیاتوالــی 

څرګنــدوي.
یونامــا ویــي، د روان میــادي کال پــه نهــو میاشــتو کــې 
ې ۲۵۶۳ تنــه وژل شــوي چــې ۲۶۱ ښــځې او ۶۳۱ 

ماشــومان پــه کــې شــامل وو.
ــم  ــوي ه ــان ش ــه ټپي ــې ۵۶۷۶ تن ــوده ک ــدې م ــه هم پ

دي.
د رپــوټ پــه حوالــه، ډېــر ملکــي خلــک پــه انتحــاري او 

غیــر انتحــاري حملــو کــې وژل شــوي دي.
د پیــاده جګــړې لــه املــه ۲۹ فیصــده او پــه هوايــي 
حملــو کــې ۱۱ فیصــده ملکــي وګــړي وژل شــوي او 

زخمیــان شــوي دي.
ــه رپــوټ کــې ویــل شــوي چــې ۶۲ فیصــده  د یونامــا پ
ملکــي تلفــات د حکومــت ضــد ځواکونــو پــه حملــو کــې 

پېــښ شــوی دي.
اخــوا ذبیــح اللــه مجاهــد چــې ځــان د وســله والــو 
طالبانــو ویانــد معــري کــوي، پــه یــوه بیــان کــې چــې 
پــر ټوېټــر ېــې خپــور کــړی، د یونامــا رپــوټ نیمګــړی او 

ــی دی. ــز بلل ــو اړخی ی



نقش ناظران ملی و بین المللی 
بر شفافیت انتخابات

متـداول مـردم مجبور می شـوند که کودکان خـود را به 
مـدارس مذهبـی بفرسـتند کـه به عنـوان دسـتگاه های 
تولیـد خشـونت و نفـرت در جامعـه عمـل می ماینـد. 
بیـکاری یکـی از چالش هـای اساسـی در افغانسـتان 
بـه خاطرفقـدان فرصـت  افـراد  از  اسـت کـه بسـیاری 
کـه  شـده اند  مجبـور  اقتصـادی  فقـر  و  شـغلی  هـای 
بـه گروه هـای تبهـکار و تروریسـتی بپیوندنـد. هـرگاه 
حکومـت نتوانـد در ایـن حـوزه پیرفت داشـته باشـد، 
هیـچ تضمینـی وجـود نـدارد کـه نفـس امضـا شـدن 
توافـق صلـح منجـر بـه ختم خشـونت در کشـور شـود. 
فسـاد اداری باعث شـده اسـت کـه بسـیاری از دعاوی 
تـا  و  کنـد  پیـدا  سیاسـی  و  جرمـی  ماهیـت  حقوقـی 
وقتـی مـردم بـه نهـاد قضـا در کشـور باورمنـد نشـوند، 
خـود آن ها بـرای برقـراری عدالت دسـت به کار خواهند 
شـد و ایـن امـر از مجـرای انتقـام عملـی می شـود کـه 
به عنـوان چرخـه بازتولیـد بی عدالتـی و عمیق تر شـدن 

مشـکات عمـل می مایـد.
ج- کشـورهای منطقـه به صـورت آشـکار از طالبـان 
را  ناتـو  کـه  عوامـل  از  یکـی  می ماینـد:  حایـت 
در مـورد آینـده صلـح افغانسـتان نگـران کـرده اسـت 
امـور  در  دیگـر  کشـورهای  دخالـت  مسـأله  همیـن 
افغانسـتان مخصوصـاً حایـت از گروه های تروریسـتی 
در کشـور اسـت. دبیـر کل ناتـو بیـان داشـته اسـت که 
بـرای ختـم خشـونت ها بایـد از طالبـان ضانـت قـوی 
هنجارهـای  بـه  طالبـان  ازآنجایی کـه  شـود.  گرفتـه 
بین امللـی بـاور ندارنـد، کشـورهای دیگـر می تواننـد 
بـه تعهـدات آن هـا باور داشـته باشـند، پس تنهـا راهی 
کـه می توانـد بـرای اعضـای ناتـو قابل قبـول باشـد این 
اسـت کـه کشـورهای تأثیرگـذار بـر طالبـان بـه جامعـه 
بین امللـی تعهـد بدهنـد که طالبان را پـس از امضای 
بـه  توافـق صلـح کنـرل می کننـد و می گذارنـد کـه 
واقعیـت  بـه  توجـه  بـا  دهنـد.  ادامـه  خشـونت ورزی 
واقع گرایـی  نـگاه  افغانسـتان،  توانایی هـای  و  موجـود 
در سیاسـت خارجـی کشـور مخصوصـاً در قبال منطقه 
پاسـخگو نیسـت زیـرا افغانسـتان در حـدی نیسـت که 
بتوانـد کشـورهای منطقـه را مجبـور مایـد کـه بـرای 
افغانسـتان امتیـاز قائـل شـود و تنهـا رویکـرد لیرالـی 
و همـکاری جویانـه می توانـد در این راسـتا مؤثر باشـد 
و اولیـن قـدم در اینجـا، بـه پایان رسـانیدن نگاه خصم 
ارضـی  ادعـای  اسـت.  همسـایه  کشـورهای  بـه  آلـود 
خصومـت  ایـن  محـور  در  پاکسـتان  بـر  افغانسـتان 
تـا زمانـی کـه  و  قـرار دارد  ناسیونالیسـت های کشـور 
نـگاه ایـن مجموعـه نسـبت بـه پاکسـتان تغییـر نکنـد 
نبایـد توقـع داشـت که آن کشـور در رفتار خـود صادق 

. شد با
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 ماده ۱۰۲ قانون انتخابات افغانستان صراحت دارد که:
»مراجعـه بـه آرای عمومی در سراسـر کشـور در یک روز دایر شـده و از روند برگـزاری آن ناظرین و مشـاهدین احزاب 

سیاسـی، نهـاد های مدنی، رسـانه  هـای آزاد و سـازمان  های بیـن  المللی نظارت مـی  نمایند.«

 مذاکـرات صلـح افغانسـتان پس از ماه هـا کش وقوس، 
طرف هـای  از  بسـیاری  و  اسـت  رسـیده  بن بسـت  بـه 
درگیـر در منازعـه افغانسـتان ازجمله آمریـکا می داند 
بـه  توجـه  بـا  افغانسـتان  مـردم  کنـد.  چـه کار  آن  بـا 
گذشـته سـیاه طالبـان در دهـه 90 قـرن بیسـتم و دو 
دهـه فعالیت های تروریسـتی ایـن گروه در افغانسـتان 
کـه  دارنـد  نگرانـی  ناحیـه  ایـن  از    2001 از  پـس 
توافـق صلـح میـان طالبـان و  بـا امضـا شـدن  حتـی 
بـه  بایـد  به طـور  افغانسـتان  در  خشـونت ها  آمریـکا، 
پایـان نخواهـد رسـید زیـرا ایـن گـروه آمادگـی ذهنـی 
و  نکرده انـد  پیـدا  را  خشـونت  کاهـش  سـاختاری  و 
حتـی بـا تعهـد سـپردن مبنـی بـر ختـم خشـونت ها، 
اخیـراً  بـود.  امنیتـی کشـور شـکننده خواهـد  اوضـاع 
نشسـتی کـه در لنـدن برگزارشـده بود، اظهـارات ینس 
اسـتولنرگ دبیـر کل ناتـو در مـورد وضعیـت امنیتـی 
میـان  پیـان صلـح  امضـا شـدن  از  پـس  افغانسـتان 
آمریـکا و طالبان، نشـانگر نگرانی اعضای این سـازمان 
از ناحیـه تعهـد شـکنی طالبـان و خشـونت ورزی ایـن 
اینجـا اسـت کـه کـدام عوامـل  گـروه اسـت. پرسـش 
باعـث شـده اسـت که مـردم افغانسـتان و اعضـای ناتو 
از ناحیـه تروریسـم مخصوصـاً طالبـان در افغانسـتان 
نگرانـی داشـته باشـند و حتـی بـاور داشـته باشـند که 
امضـا شـدن توافـق صلـح میـان طالبـان و آمریـکا بـه 

معنـای کاهـش خشـونت ورزی طالبـان نیسـت؟
بسـیاری از اعضـای ناتـو کـه درنـرد بـا تروریسـم در 
افغانسـتان سـهیم بوده انـد، بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند 
کـه تهدیـد تروریسـم در افغانسـتان همچنـان بـه قوت 
خـود باقـی اسـت. آمریـکا علی رغـم افـکار عمومـی در 
مـورد موفـق نبـودن مبـارزه بـا تروریسـم در افغانسـتان 
همچنـان تأکیـد به خـروج نیروهای خود از افغانسـتان 
رئیس جمهـور  شـخص  نظـر  میـان  ایـن  در  کـه  دارد 
امنیتـی  موجـود  واقعیـت  از  تعیین کننده تـر  آمریـکا 
افغانسـتان اسـت و حتـی برخـی سـناتوران آمریکایـی 
ماننـد مردم افغانسـتان و سـایر اعضای ناتو بـاور دارند 
بـه خشـونت بیشـر  نبـود فشـار ازم  کـه طالبـان در 
روی خواهـد آورد و هیچ گونـه ضانتـی در ایـن راسـتا 
وجـود نـدارد کـه ایـن گـروه بـه تعهـدات خـود عمـل 
مایـد. ازآنجایی کـه سیاسـت آمریـکا طـی سـه سـال 
اخیـر در مبـارزه بـا تروریسـم مخصوصـاً در افغانسـتان 
از چشـم انداز روشـن برخـوردار نیسـت، می تـوان گفت 
مهم تریـن اولویـت آمریکا به پایان رسـانیدن آبرومندانه 
جنـگ طوانی مـدت ایـن کشـور در افغانسـتان اسـت 
و زیـاد مهـم نیسـت کـه بـرای مـردم افغانسـتان چـه 
اتفـاق رخ می دهـد. چنـد عامـل اساسـی وجـود دارد 
کـه اعضـای ناتـو و مـردم افغانسـتان را در بـاب امنیت 

 رونـد کار و تاخیـر اعـام نتایـج ابتدایـی انتخابـات 
کمیسـیون  سـوی  از  افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت 
مسـتقل انتخابات، بـی باوری های را میان شـهروندان 
نسـبت بـه پـاک کـردن آرای سـفید از آرای سـیاه، 
افزایـش داده اسـت. در ایـن میـان تنهـا مرجـع که به 
آن مـی شـود آعتبـار کرد، ناظـران ملی و بیـن المللی 
اسـت کـه توقـع می رود، آنـان در این راسـتا وظایف و 
رسـالت هـای ایمانـی و جدانی شـان را در مقابل آرای 
حقیقـی و واقعـی شـهروندان افغانسـتان ایفـا نمایند.  
نظـارت بـر انتخابـات بـه منظـور تضمیـن صحـت آن، 
در همـه دموکراسـی هـا رایـج اسـت. نظـارت معمـوا 
بـه وسـیله نهـاد هـای داخلی صـورت مـی گیـرد، اما 
نظـارت بیـن المللی هـم اخیرا گسـترش یافته اسـت. 
امـر  در  دولتـی  غیـر  هـای  سـازمان  تنهـا  ابتـدا  در 
نظـارت بیـن المللـی بـر انتخابـات فعـال بودنـد، امـا 
در دهـه 1990 سـازمان هـای چـون سـازمان کشـور 
هـای آمریکایـی و سـازمان ملـل متحـد در ایـن رابطه 
فعـال شـدند. نظـارت بیـن المللـی بـه ویـژه در موارد 
انتخاباتـی از حیـث سرنوشـت ملی کشـور هـای مورد 
نظـر، تعییـن کننـده می باشـد. حضـور سـازمان های 
بیـن المللـی، معمـوا بـه انتخابـات مشـروعیت مـی 
بخشـند و تـا انـدازه صحـت و سـامت آن را تامیـن 

کند. مـی 
از  مرحلـه  سـه  بـر  معمـوا  مذکـور  هـای  سـازمان 
انتخابـات نظـارت مـی کننـد: نظـارت در خـورداری 
یکسـان از امکانـات مـادی در کارزار هـای انتخاباتـی، 
نظـارت بـر رونـد رای دهـی و شـمارش آرا و نظـارت 
بر شـیوه اعمـال و اجـرای نتایج انتخابـات در چرخش 
قـدرت میـان احـزاب و افـراد. در دهـه 1980 نظـارت 
بیـن المللـی بـر انتخابـات گسـترش یافت. نظـارت بر 
انتخابـات فیلیپیـن در سـال 1996، پانامـا در سـال 
1989، نیکاراگـوا در سـال 1990 و کامبـوج در سـال 
1993  از مـوارد عمـده بودنـد که ناظران بیـن المللی 

در حضـور گسـترده داشـتند.
افغانسـتان نیـز از جملـه کشـور هـای اسـت کـه تـازه 
در میـدان دموکراسـی و انتخابـات پـا گذاشـته و بایـد 
ریاسـت  انتخابـات  در  المللـی  بیـن  و  ملـی  ناظـران 
جمهـوری، شـورای ملـی و شـورای وایتـی حضـور 
داشـته باشـند. اشـتراک ناظران انتخاباتی در کشـوری 
ماننـد افغانسـتان کـه بـه عملکـرد هـای بـی طرفانـه 
کمیسـیون هـای انتخاباتـی اعتمـاد جود نـدارد، حایز 
اهمیـت بـوده و بـه مشـروعیت انتخابـات مهـر تاییـد 

زنند. مـی 
بعـد از سـپری شـدن انتخابـات ریاسـت جمهـوری 6 
میـزان، هـر چنـد کـه اشـتراک کننـدگان نسـبت بـه 
واجدیـن شـرایط بـه شـدت کمتـر بـود، امـا نامـزدان 
ریاسـت جمهـوری، رسـانه هـا، ناظریـن ملـی و بیـن 
المللـی، مشـاهدین و مـردم بـه تبـل تقلـب و تخطـی 

افغانسـتان نگـران می کنـد و گـروه طالبـان در محـور 
ایـن نگرانی هـای امنیتـی قـرار دارد.

الـف- طالبـان مایلـی بـه کاهـش خشـونت ندارند: 
صلـح  مذاکـرات  این طـرف  بـه  پیـش  سـال  یـک  از 
روع شـده  جـدی  گونـه  بـه  طالبـان  و  آمریـکا  میـان 
بـود و نزدیـک بـه ده مـاه بـه طـول انجامید امـا در این 
مـدت هیچ گونـه نشـانه ی مبنـی بـر کاهـش خشـونت 
واقع گـرا  تحلیلگـران  نشـد.  دیـده  طالبـان  سـوی  از 
بـه  کـه  درعین حالـی  طالبـان  کـه  هسـتند  ایـن  بـر 
بیشـر  بـه خشـونت ورزی  ادامـه می دهنـد  مذاکـرات 
دامـن می زننـد زیرابه هرانـدازه که کشـتار غیرنظامیان 
و نیروهـای امنیتـی افغانسـتان افزایـش پیـدا کنـد بـه 
هـان اندازه برگ برندگی طالبان در مذاکرات بیشـر 
می شـود و آن هـا می تواننـد امتیـازات بیشـر بگیرنـد. 
ایـن در حالـی اسـت که برسـاختگرایان این دیـدگاه را 
کامـاً دقیق می دانند زیرا در مذاکرات صلح کسـانی 
رکـت دارنـد کـه کمـر در میدان هـای نـرد حضـور 
بـرای خشـونت ورزی  آمادگـی ذهنـی  و هـرگاه  دارنـد 
بیشـر وجود نداشـته باشـد، رهـران سیاسـی طالبان 
برای کسـب امتیاز بیشـر می تواننـد اعضای دون پایه 
خون ریـزی  بیشـر  کـه  بگذارنـد  تحت فشـار  را  خـود 

مسـووان  از  و  کوبیـده  انتخاباتـی  گسـترده  هـای 
کمیسـیون هـای انتخاباتـی می خوهند کـه آرای پاک 
را از ناپـاک جدا و شـفافیت انتخابـات را تامین نمایند.

بـه گفتـه کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، در انتخابات 
شـش میـزان بیـش از 2 میلیـون شـش و 6 صـد هزار 
تـن بـه پـای صنـدوق هـای رای رفتـه و نامـزد مـورد 
عاقـه شـان را انتخـاب نمودنـد. رای بایومتریک، عدم 
بایومتریـک، خیالـی، راجسـتر شـده و عـدم راجسـتر 
شـده لسـت کمیسـیون، از آرای هسـتند کـه در ایـن 
انتخابـات بـه صندوق ها ریخته شـده اسـت. میکانیزم 
کمیسـیون  طـرف  از  کـه  متعـدد  و  پیچیـده  هـای 
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ماینـد. ایـن ذهنیـت و طـرز تفکر تـوده طالبان اسـت 
ویرانگـری  و  کشـتار  بـه  می کنـد  وادار  را  آن هـا  کـه 
بیشـر ادامـه دهنـد زیـرا آن هـا باورمنـد هسـتند کـه 
کشـته شـدن و یـا کشـن هـردو بـه نفـع آن هـا اسـت. 
افغانسـتان می تـوان  در  بـه فضـای موجـود  توجـه  بـا 
گفـت هـر دو دیـدگاه درسـت اسـت زیـرا ازیک طـرف 
مذاکره کننـدگان طالبـان در سـطح بین املـل چیـزی 
جـذاب نـدارد کـه بتوانـد جامعـه بین امللـی را مجـاب 
مایـد کـه از دیـدگاه آن ها حایت ماینـد و تنها راهی 
طرف هـای  می تواننـد  طالبـان  مذاکره کننـدگان  کـه 
دیگـر را وادار بـه پذیـرش خواسـته های آن هـا مایـد، 
خشـونت ورزی بیشـر و کشـتار بیشـر مردم به دسـت 
ایـن گـروه اسـت تـا جامعـه بین امللـی مجبـور شـود 
ایـن گـروه را به عنـوان یـک واقعیـت انکارناپذیـر قبـول 
کنـد و بـرای آن هـا امتیـاز قائـل شـود. به هـان اندازه 
بیشـر  خشـونت ورزی  مـورد  در  سیاسـی  نگـرش  کـه 
طالبـان صـادق اسـت، نـگاه فرهنگـی و ایدئولوژیکـی 
کسـانی  طالبـان  اعضـای  اکـر  اسـت.  درسـت  نیـز 
هسـتند کـه یـا آمـوزش ندیده انـد و یـا بـا متون درسـی 
از  قرائـت  افراطی تریـن  کـه  آموزش دیده انـد  مذهبـی 
دیـن و دنیـا بـرای آن ها ارائه کرده اسـت. تردیـد آمریکا 

در مبـارزه بـا تروریسـم و همسـویی برخـی حلقـات در 
درون حکومـت بـه طالبان جسـارت بیشـر داده اسـت 
و آن هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند که با کشـتار بیشـر 
می تواننـد بـه اهـداف خـود دسـت یابند و نظـام امارت 

را در کشـور برپـا ماینـد.
ب- تـا وقتی جنگ افزارها در اختیار طالبان باشـد، 
امـکان گذاشـن نقطـه پایـان بـه خشـونت وجـود 
نـدارد: تجربه کشـورهای دیگری که مانند افغانسـتان 
سـال های طوانـی درگیـر جنـگ بوده انـد و سـپس راه 
صلـح در پیش گرفته انـد نشـان می دهـد کـه برقـراری 
دسـت  بـه  توافق نامـه  کـردن  امضـا  بـا  رفـاً  صلـح 
می آیـد بلکـه کارهـای بسـیار زیـادی بایـد انجام شـود 
تا ریشـه خشـونت ورزی در جامعه از بیـن برود. یکی از 
ایـن کارهـا می توانـد جمـع آوری سـاح هایی باشـد که 
در جریـان نردهـا در اختیـار مـردم قرارگرفتـه اسـت. 
دومیـن کار این اسـت کـه کارکرد حکومـت بهبود پیدا 
کنـد تـا مـردم مجبور نشـوند بـرای اعاده حقـوق خود و 
یـا معیشـت زندگی دسـت به اسـلحه بزننـد. حوزه های 
معـارف، اقتصـاد و قـوه قضائیـه مهم تریـن بخش هـای 
اسـت کـه می توانـد بـر اجرایـی شـدن معاهـده صلـح 
کمـک کنـد. در نبـود دسرسـی بـه آمـوزش رسـمی و 

انتخابـات در نظـر گرفتـه شـده بـود، موجـد ایـن بـی 
نظمـی هـا و نابسـامان هـا گردیـد. از طـرف دیگر، در 
ایـن آشـفته بازار انتخابـات، اکثریت کاندیدان ریاسـت 
جمهـوری خـود شـان را کامیـاب و برنـده انتخابـات 
اعـام نمـوده انـد. ایـن موضوعـات نمایانگر این اسـت 
کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری کشـور برای بـار دوم 
نیـز بـه بحران کشـانده خواهد شـد. همیـن اکنون که 
گـزارش های تقلب و تخطی های گسـترده و سـازمان 
یافته از طرف سـتاد های انتخاباتی به نشـر می رسـد، 
بـوی بحـران انتخاباتـی را بـه مشـام مـی رسـاند. در 
ایـن میـان مـردم نیز نسـبت به عملکـرد و نتایـج کار 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی به شـدت بی باور هسـتند 
و چنـدان امیـد بـه صداقـت کاری آنان ندارنـد. اکنون 
در میـان ایـن بـی باوری هـا، تنها مرجع کـه می تواند 
صحـت، سـامت، شـفافیت و اعتمـاد از دسـت رفتـه 
مـردم را نسـبت بـه پروسـه انتخابـات و اعـام نتایـج 
ناظـران  نمایـد؛  اعـاده  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
ملـی و بیـن المللـی انتخابـات مـی باشـند. هـر چنـد 
کـه ارقـام دقیق ناظـران ملی و بیـن المللـی انتخابات 
6 میـزان اعـام نشـده اسـت، امـا چنـد روز پیـش از 
برگـزاری انتخابـات، کمیسـیون اعام کـرد که بیش از 
یکصـد هـزار تـن بـه عنـوان ناظر و شـاهد خود شـان 

را ثبـت نامـه نمـوده کـه حـدود چهل هـزار تـن آنان 
ثبـت سیسـتم ایـن کمیسـیون شـده اعتبارنامـه های 
شـان را اخـذ کرده انـد. بنیـاد انتخابات شـفاف)تیفا(، 
بنیـاد انتخابـات آزاد و عادانـه افغانسـتان)فیفا(، دیده 
 بـان انتخابـات و شـفافیت)ایتوا(، گـروه حقـوق بشـر 
بیـن  المللـی، سـازمان ملل متحـد، نماینـدگان جامعه 
مدنـی، احـزاب و نامزدان ریاسـت جمهـوری از ناظران 

مهـم انتخابـات ششـم میـزان بودند.
مـاده 102 قانـون انتخابـات افغانسـتان صراحـت دارد 
که:»مراجعـه بـه آرای عمومـی در سراسـر کشـور در 
یـک روز دایـر شـده و از رونـد برگـزاری آن ناظریـن 
مدنـی،  هـای  نهـاد  سیاسـی،  احـزاب  مشـاهدین  و 
رسـانه  هـای آزاد و سـازمان  هـای بین  المللـی نظارت 
مـی  نماینـد.« بـر اساسـی ایـن مـاده، حضـور نظارتی 
ناظـران ملـی و بیـن المللـی بـه منظـور شـفافیت و 
سـامت انتخابـات کـه از وظایـف اساسـی ناظـران و 
کارزار  مرحله)جریـان  سـه  در  انتخاباتـی  مشـاهدین 
هـای انتخاباتـی، روز برگزاری انتخابات و شـمارش آرا 
و اجـرای انتقـال قـدرت( می باشـد، مشـخص گردیده 
اسـت. اما کمیسـیون مسـتقل انتخابات بـر خاف این 
قانـون عمـل کـرده، نظـارت ناظـران انتخاباتـی را در 
بیشـترین محـل شـمارش آرا محـدود سـاخته اسـت. 
کمیسـیون مـی دانـد کـه ناظـران انتخاباتـی توانایـی 
دارنـد کـه رای هـای تقلبـی و خیالـی را از هـم جـدا 

ند.  ز سا
ایـن محدودیـت هـا خـود نمایانگـر ایـن اسـت کـه 
»کاسـه ای زیـر نیـم کاسـه اسـت« و کمیسـیون نمی 
خواهـد کـه ناظـران در جریـان شـمارش آرای قـرار 
داشـته باشـند. اینجاسـت که نقـش و اهمیـت حضور 
ناظـران ملـی و بیـن المللـی در پروسـه شـمارش آرا 
برجسـته گردیـده و حضـور آنـان نشـان دهنـده ایـن 
سـامت  و  شـفافیت  تواننـد  مـی  آنـان  کـه  اسـت 
انتخابـات را تامیـن، اعتمـاد مـردم را نسـبت بـه روند 
انتخابـات و شـمارش آرای واقعـی اعـاده و از بحـران 

انتخاباتـی در کشـور جلوگیـری نماینـد.
حـرف پایانـی این اسـت کـه در میـدان پـر از تقلب و 
تخطـی هـای انتخاباتـی که همـه یک طـرف را گرفته 
و خواهـان برنـده شـدن تیم هـای خاصی هسـتند؛ بر 
ناظـران ملـی و بیـن المللـی اسـت تـا رسـالت ایمانی 
انجـام  مـردم مسـووانه  بخاطـر  را  و وجدانـی شـان 
دهنـد و بـه هیچ طرفـی رو نکننـد. صرفا به شـفافیت 
و سـامت انتخابـات پا فشـاری نموده، وظیفه شـان را 
صادقانـه در برابـر حق رای شـهروندان افغانسـتان ایفا 
نماینـد. اکنـون یگانـه مرجـع که مـردم و شـهروندان 
انتظـار آن را دارد، ناظریـن ملـی و بیـن المللـی اسـت 
تا شـفافیت و سـامت انتخابات را تامیـن نمایند. آنان 
مـی تواننـد اعتماد از دسـت رفته مردم را باز سـازی و 
نتایج انتخابات ریاسـت جمهوری را مشـروعیت دهند.
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موفـق و ثرومنـد نیـز شـده اند، دوبـاره دور هـم جمـع می شـوند؛ اما این بـار بر خاف 
قسـمت اول، ایـن گـروه با راهنایـی »مایک« که یکی از اعضای گروه اسـت، راه حلی 
بـه قـول معـروف باسـتانی که متعلق به رخ پوسـتان اسـت را بـرای نابـودی پنی وایز 
پیـدا می کننـد کـه البتـه درنهایـت این راه حـل، کمکی بـه نابودی پنی  وایـز می کند 
و رانجـام معلـوم می شـود کـه خـود رخ پوسـتان هـم نتوانسـتند بـا راه حل شـان 
مقابـل ایـن موجـود اهریمنی موفق باشـند. به هر حـال و با وجود همه سـختی هایی 
کـه ر راه گـروه بازنده هاسـت، درنهایـت ماجراجویـان سفیدپوسـت برای رسـیدن به 
هدف شـان، راه خـود را پیـدا می کننـد و بـار دیگـر قهرمانـان آمریکایـی، دنیـا را از 

دسـت بـدی و پلیـدی نجـات می دهنـد و پنـی وایـز را نابـود می کنند.
در قسـمت دوم فلـم »آن«، طبـق روال چنـد سـال اخیـر هالیـوود، بیـن اعضـای ایـن 
گـروه، یـک شـخصیت همجنس بـاز و یـک زن فمنیسـت وجـود دارد. »ریچـی«، پـر 
بددهـن و عینکـی کوچـک حـاا بـزرگ شـده و بزرگ ترین ترسـش این مسـاله اسـت 
کـه مـردم بـه راز او کـه گرایـش همجنس خواهی اش اسـت، پـی برند. از طـرف دیگر 
»ِبِورلـی« یـا هـان دخـر مـو قرمـز کـه پیـش از ایـن از ر پـدر شـیطانی اش نجـات 
پیـدا کـرده بـود، حـاا شـوهر متجـاوز و بدرفتار خـود را تـرک می کند و به عنـوان زنی 
مسـتقل بـرای رکـت در این ماجراجویی و یافن عشـق گذشـته اش، اقدام می کند.

مهم تریـن مسـاله ای کـه بـه غیـر از منتقـدان، مخاطبـان عـام هـم در ایـن  ری از 
فلـم »آن« می بیننـد، ایـن مطلـب اسـت کـه قسـمت دوم، به هیچ عنوان مانند قسـمت 
اول، ترسـناک نیسـت. کارگـردان سـعی کـرده بـا کمـک گرفـن از انـواع جلوه هـای 
ویـژه، زامبی هـا، موجـودات چنـدش آور خـارج از کنـرل و... تـرس آن قسـمت اول را 
کـه ترسـی درونـی و عمیـق بـود، تکـرار کنـد؛ ولـی درنهایـت موفـق می شـود و »آن« 
در قسـمت دوم تنهـا می توانـد عنـوان قسـمت دوم را یـدک بکشـد و بـه لطـف پایـان 
خـوش و هالیـوودی اش، بیننـدگان کاسـیک را کـه خیلـی هـم به دنبـال ترسـیدن 

نیسـتند، راضـی کند.
قسـمت اول فلـم آن، بـا بودجـه ۳۵ میلیونـی چیـزی حـدود ۷۰۰ میلیـون دالـر  در 
گیشـه فروخـت کـه رکـورد فـروش فلـم ترسـناک را شکسـت و قسـمت دوم هـم بـرای 
دو هفتـه در صـدر جـدول فـروش بـود و بعیـد نیسـت که بتوانـد رکورد فروش قسـمت 

اول را بشـکند.

 بـه گـزارش رسـانه های دولتـی در کوبـا، آلیسـیا آلونسـو، 
بالریـن کوبایـی و از بزرگریـن اسـطوره های رقـص بالـه 

قـرن بیسـتم در سـن ۹۸ سـالگی درگذشـت.
آلونسـو یکـی از مشـهورترین و بزرگریـن رقصنـده هـای 
بالـه قـرن بیسـتم محسـوب می شـود. او از ۱۹ سـالگی 
بـه طـوری کـه  از دسـت داد،  تدریـج  بـه  را  بینایـی اش 
هدایـت  را  او  کـه  بـود  صحنـه  نـور  فقـط  اجـرا  هنـگام 

می کـرد.
بعـد از انقـاب سـال ۱۹۵۹ کوبـا، او بـه همـراه فیـدل 
کاسـرو کـه بعدا بـه رهری کوبا رسـید، "بالـه ملی کوبا" 

را تاسـیس کـرد.
او  مـرگ  دربـاره  کوبـا  رئیس جمهـور  دیاز-کانـل،  میـگل 
گفـت: "آلیسـیا آلونسـو، رفـت و مـرگ او فقـدان بزرگـی 
اسـت امـا میـراث بـی نظیـری از خـود بـه جـا گذاشـته 

اسـت."

در  رقص هـا  بهریـن  جایـگاه  بـه  را  کوبـا  "او  افـزود:  او 
رار جهان رسـاند. آلیسـیا از تو سپاسـگزاریم به خاطر 

کارهـای جـاودان کـه انجـام دادی."
آلیسـیا آلونسـو، ۲۱ دسمر ۱۹۲۱ در شـهر هاوانا متولد 
شـد. او ده سـاله بـود کـه بـرای اولین بـار بـه روی صحنه 
رفـت و عاشـق رقـص بالـه شـد. او چهـار سـال پیـش در 
مصاحبـه بـا بی بی سـی گفـت: "وقتـی نـگاه می کنـی و 
می بینـی کـه سـالن تئاتـر پـر از جمعیت اسـت احسـاس 
فوق العـاده  می شـوی.  متولـد  هسـتی،  زنـده  می کنـی 

اسـت، یـک حـس منحـر به فـرد."
در ۱۶ سـالگی بـا فرنانـدو آلونسـو، همشـاگردی ازدواج 
میکننـد و بـا هـم بـه نیویـورک نقـل مـکان می کننـد و به 

موسسـه بالـه کاروان می پیوندنـد.
سـه سـال پس از آن، وقتی فقط ۱۹ سـال داشـت، دچار 
اختـاات بینایـی شـد و قـدرت بینایی اش رو بـه کاهش 
شـبکیه  پارگـی  یـا  جداشـدگی  او  بیـاری  گذاشـت. 

تشـخیص داده شـد.
آلیسـیا بـه بی بی سـی گفتـه بود: "به شـدت از مشـکات 
را روی  بینایـی رنـج می بـردم و چندیـن عمـل جراحـی 
چشـم هایـم انجـام دادنـد. پارگـی شـبکیه. وحشـتناک 
بـود. بـه مـن گفتنـد کـه نبایـد رم را ریـع بـه طـرف 
پاییـن یـا دو طـرف حرکـت دهـم. دو سـال اینطـور بـود."

"بـه مـن گفتنـد کـه دیگـر هرگـز میتوانـی برقصـی. امـا 
خـب مـن بازهـم رقصیـدم."

را  جراحـی  عمـل  از  پـس  نقاهـت  دوران  کـه  هنگامـی 
می گذرانـد، مربـی بالـه او در کنار بسـرش، قـدم به قدم 
مراحـل مختلـف "باله ژیـزل" را با حرکت دادن انگشـتان 

او مریـن می کـرد.
مشـکات بینایـی او بعدهـا بازگشـت و بـه جایـی رسـید 
از  فقـط  و  نبـود  خـود  دیـدن هم رقـص  بـه  قـادر  او  کـه 
روی نورهـای روی صحنـه می توانسـت حـرکات خـود را 
هاهنـگ کنـد. چندیـن عمل جراحی روی چشـم هایش 
او در نقش هـای  اواخـر سـال های ۱۹۴۰،  انجـام شـد. 
طوانـی در روی صحنـه در نیویـورک و لندن باله رقصید، 
بـه ویـژه بالـه ژیـزل، کـه از آثـار مشـهور رمانتیـک بالـه 

است.
در سـال ۱۹۴۸، او کمپانـی بالـه آلیسـیا آلونسـو را در 
هاوانـا، پایتخـت کوبـا تاسـیس کـرد. او می گویـد کـه هر 
وقـت کـه بـه خانـه اش در کوبـا بازمی گشـت بـا خـودش 
فکـر می کـرد چـرا بالـه در کوبا بـرای همه مردم نیسـت و 

چـرا هـر کسـی می توانـد بـه ماشـای بالـه بنشـیند.
مشـکات  دلیـل  بـه   ۱۹۵۶ سـال  در  او  بالـه  رکـت 
مالـی منحـل شـد. امـا بعـد از انقـاب، بالی ملـی کوبا را 
تاسـیس کـرد. بـر اسـاس خاطراتـش که در سـال ۱۹۸۱ 
منتـر شـده اسـت، فیـدل کاسـرو از او پرسـیده بود که 
بـرای تاسـیس یـک کمپانی باله چه مقدار پـول ازم داد. 
او در پاسـخ بـه کاسـرو گفتـه بـود کـه او صـد هـزار دالـر  
ازم دارد. پاسـخ کاسـرو ایـن بـود: "مـا به تـو ۲۰۰ هزار 

دالـر  خواهیـم داد."
ایـن موسسـه بـا اجـرای بالـه در همـه جـا، کارگاه هـا و 
کارخانه هـا کاری کـرد کـه همـه مـردم در کوبـا بتواننـد 
بالـه ببیننـد. او تـا اواخر دهـه هفتاد زندگـی اش مدیریت 
ایـن کمپانـی را بـر عهـده داشـت و همچنـان هـم بالـه 

می رقصیـد.
آلیسـیا آلونسـو در کوبـا محبوبیـت زیـادی دارد به طوری 
از  یکـی  نـام  و  او سـاخته شـده  نـام  بـه  یـک عطـر  کـه 
بسـتنی  یـک  روی  کوپولیـا،  او،  نقش هـای  مهمریـن 

اسـت.  شـده  گذاشـته  پرطرفـدار 

 آلیسیا آلونسو،
 اسطوره باله درگذشت
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سال چهاردهم  شماره  3859  شنبه   27میزان  1398 19 اکتبر 2019

 لیسـت قدرمندتریـن و با نفوذتریـن هرمندان جهان 
و صنعـت رگرمـی در سـال ۲۰۱۹ میـادی منتـر 

کرد.
سـاعاتی پیـش سـایت معتر هالیـوود ریپورتر لیسـتی 
در  کـه  رگرمـی  صنعـت  در  افـراد  قدرمندتریـن  از 
ایـن  در  کـرد.  معرفـی  را  دارد  قـرار  سـینا  آن  راس 
اسـتودیوهای  مدیـران  از  بسـیاری  نام هـای  لیسـت 
خواننـدگان  و  بازیگـران  کارگردان هـا،  سـازی،  فلـم 
بـه چشـم می خـورد. بـاب ایگـر رییـس کمپانـی والـت 
دنیـای  فـرد  قدرمندتریـن  صـدر  در  دوبـاره  دیزنـی 
رگرمـی باقـی مانـد. او بیـش از ۷۱ میلیـارد دالـر  از 
دارایی هـای کمپانـی فاکس قـرن بیسـتم را در اختیار 
محصـوات  میلیـاردی   ۸ فـروش  نیـز  امسـال  و  دارد 

دیزنـی نیـز دلیـل انتخـاب او بـه ایـن عنـوان اسـت.
نکتـه دیگـر ایـن لیسـت حضـور بـاراک و میشـل اوباما 
در ایـن لیسـت اسـت کـه بـا عنـوان تهیه کننـدگان در 
رتبـه ۵۰ ایـن لیسـت قـرار گرفتـه اند. در حالـی جیمز 
وان سـازنده فلـم سـینایی »آکوامـن« هـم در رتبه ۸۰ 
قـرار گرفتـه کـه جنیفـر لوپـز نیـز رتبـه ۹۲ را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت. در ایـن لیسـت ۳۲ نـام جدیـد 
حضـور  لیسـت  ایـن  در  تاکنـون  کـه  می شـود  دیـده 
نداشـته انـد. تایـکا وایتیتی در رتبـه ۱۰۰، مارگو رابی 
در رتبـه ۹۹، ویل اسـمیت در رتبـه ۸۱، کون هارت در 
رتبـه ۷۳، بـرادران روسـو در رتبه ۶۲، بـرد پیت در رتبه 
۵۴، لئونـاردو دیکاپریـو بـا رتبـه ۴۷، دوایـن جانسـون 
بـا رتبـه ۴۵ و اسـتیون اسـپلرک بـا رتبـه ۴۰ نام هـای 
آشـنایی هسـتند کـه در ایـن لیسـت حضور دارنـد. ده 

نفـر ابتدایـی ایـن لیسـت عبارتند از:
بـه ترتیـب رییـس و  ۱۰. آان هـورن و آان برگمـن/ 

نائـب رییـس اسـتودیو والـت دیزنـی
۹. کویـن مایـر/ از مدیران یکـی از بخش های کمپانی 

دیزنی والت 
۸. پیر رایس/ رئیس بخش تلویزیونی والت دیزنی

باجاریـا/  بـا  و  اسـتوبر  اسـکات  ۷. سـیندی هالنـد، 
نتفلیکـس رکـت  مختلـف  بخش هـای  روسـای 

۶. جان استنکی/ رئیس بخش وارنر مدیا
۵. کوین فایگی/ رئیس کمپانی مارول استودیو

۴. ری رداسـتون/ رئیس اجرایی شـبکه ویاکوم سـی 
بی سـی

۳. برایـان رابرتز و اسـتیو بروک/ روسـای رکت اِن بی 
یونیورسال سی 

شـبکه  روسـای  سـاراندوس/  تـد  و  هسـتینگز  رد   .۲
نتفلیکـس

۱. باب ایگر/ رییس کمپانی والت دیزنی

 قدرتمندان صنعت سرگرمی 
در سال ۲۰۱۹

 بازگشت »آن« و گروه بازنده ها بعد از ۲۷ سال

حمل
 ممکـن اسـت بـه دلیل مشـکات مالـی عصبانی باشـید. همیشـه عصبانیـت را حفظ 
کنیـد وگرنـه در محیـط کاری دچـار درگیـری خواهیـد شـد. بایـد گرفتـن هرگونـه 
تصمیـم مهـم را بـه زمـان دیگـری موکـول کنیـد. بهتر اسـت کـه از هرگونـه حدس 

و گمـان اجتنـاب کنید.

ثور
 سـعی کنیـد انجـام کارهایـی از قبیـل سـرمایه گـذاری را بـه زمـان دیگـری موکول 
کنیـد زیـرا امـروز شـانس با شـما یـار نیسـت. تمایـل دارید کـه از فرصت هـای تان 

نهایـت بهـره را ببریـد امـا مواظـب باشـید کـه به شکسـت منتهی نشـود.
 

جوزا
 امـروز صبـح مجبـور هسـتید کـه بـه یک سـفر تجـاری بروید. بـه نظر می رسـد که 
شـرایط خوبـی نداریـد و زیـاده روی مـی کنیـد. دیـدگاه خـود را بر دیگـران تحمیل 
نکنیـد. مشـکات مالـی باعث ناراحتی شـما شـده انـد اما دلیلـی بـرای نگرانی وجود 

ندارد.
 

سرطان
 امـروز بـه صـورت تصادفی مجبور هسـتید کـه برنامه های خـود را چندین بـار تغییر 
دهیـد زیـرا مشـکات خانوادگـی بـرای شـما رخ خواهـد داد کـه نیـاز اسـت بـا آنها 
برخـورد کنیـد. یکـی از دوسـتانتان شـما را بـه یـک سـفر کاری دعوت مـی کند که 

مـی توانـد بـه بودجـه تان کمـک کند. 

اسد
 زمـان خوبـی بـرای درخواسـت رتبـه یا مقام نمی باشـد، امـروز فرصت شـما محدود 
اسـت. سـعی کنیـد کارهـای روزانـه تـان را انجـام دهیـد و از انجـام کارهـای چالش 
برانگیـز اجتنـاب کنیـد. امـروز بعد از ظهـر، زمان بـا کیفیتی را با خانواده تان سـپری 

خواهیـد کرد.

سنبله
 امـروز یکـی از بسـتگان از خـارج از شـهر بـا شـما تمـاس میگیـرد و قصـد دیـدن 
شـما را دارد. سـعی کنیـد از بحـث کـردن بـا شـریک عاطفـی تـان اجتنـاب کنیـد. 
مـی توانیـد بـه حـس درونی تـان اطمینـان کنیـد و توصیـه هـای دوسـتانتان را نیز 

در نظـر بگیریـد.

میزان
  ممکـن اسـت امـروز کمتـر از روزهـای دیگـر اجتماعـی باشـید. سـعی کنیـد از 
انجـام ماقـات هـای تجـاری و سـفر رفتـن اجتنـاب کنیـد زیـرا به نظر می رسـد 
کـه در خطـر انجـام دادن یک سـری اشـتباهات هسـتید. امـروز کار یـا وظیفه ای 

را بـا خشـونت شـروع نکنید. 

عقرب
 مشـکات زیـادی بـرای حـل کـردن وجـود دارد اما مـود خوبی هم ندارید. سـعی 
کنیـد ریسـک نکنیـد زیرا شـانس با شـما یار نیسـت. سـر خـود را به بـاد ندهید و 

بـا خانـواده تان بحـث نکنید.

قوس
 امـروز صبـح یـک تماس تلفنی از سـمت یکـی از بسـتگان دریافـت خواهید کرد 
کـه شـرایط شـما را خـراب میکنـد. ممکن اسـت مجبـور باشـید که به یک سـفر 
غیرمنتظـره برویـد. اگـر اجبـارا بایـد رانندگـی کنیـد بیشـتر از هر زمانـی محتاط 

باشید.

جدی
 . در یـک زمـان بایـد چندیـن کار را بـا یکدیگـر انجـام دهیـد. زمان خوبـی برای 
عجلـه کـردن و صبـور نبـودن نیسـت زیـرا بـه نظـر میرسـد دچـار اشـتباهاتی 
خواهیـد شـد. ممکن اسـت بخواهیـد که زمانتان را بـرای تاثیرات بیشـتر مدیریت 

کنیـد. امـروز انتظـار نداشـته باشـید کـه پـول همینطوری سـر راه شـما بیاید.

دلو
 امـروز صبـح بـه دلیـل مشـکات مالـی کـه وجـود دارد، شـرایط خوبی نداریـد. به 
توصیـه هـای یک شـخص سـالمند تکیـه کنیـد و عصبانیت خـود را کنتـرل کنید. 
از هرگونـه حـدس و گمـان امـروز اجتنـاب کنید وگرنه دچار مشـکل خواهید شـد.

حوت
 . سـعی کنیـد بیشـتر محتـاط باشـید مخصوصـا در ارتبـاط بـا هزینه هایتـان. از 
بحـث بـا شـریک عاطفیتـان اجتنـاب کنیـد. بـرای جلوگیـری از هـر گونـه بحث 
سـعی کنیـد بـه همـراه شـریک عاطفیتان بـه خرید کـردن برویـد. امـروز ممکن 

اسـت بیـش از حـد از اطرافیـان تـان انتقـاد کنید.
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آبـ  ابرکـ  بختیارـ  پیســهـ  تیشــهـ  ثریاـ  جهانیـ  چیدهـ  حوزهـ  
خیره ـ دیندار ـ ذلیل ـ ریل ـ زیتون ـ ژورنال ـ سیما ـ شیلنگ ـ صیانت 
ـ ضربه ـ طومار ـ ظرفیت ـ عودت ـ غوری ـ فیوز ـ قول ـ کدر ـ گونیا ـ 

لوله ـ میمنت ـ نیم خیز ـ ویژه ـ هیچکس ـ یمن.

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

جمــعـ  جماعتـ  معراج 
ـ عجــبـ  برجـ  رجبـ  
جابر ـ جبــار ـ تجارب ـ 
باج ـ عاج ـ جرم ـ ارج ـ 
جبر ـ تاجر ـ اجر ـ جامع 

ـ مجرب.

ر دخل
ا م ش

F5  وزیر سفید 

 یکـی از طراحی هـای معـروف لئوناردو داوینچی موسـوم 
بـه "مـرد ویرویوسـی" بـا قدمتـی ۵۰۰ سـاله در اقدامی 
بی سـابقه در پاریـس در معـرض دید عموم قـرار می گیرد.

ایـن در حالـی اسـت کـه تاش هـای زیـادی بـرای خـارج 
نکـردن ایـن اثـر هـری از ایتالیـا انجـام شـده بود.

گفتـه شـده کـه انتقـال ایـن اثـر معـروف بـه مـوزه لـوور 
لئونـاردو  سـامرگ  پانصدمیـن  مناسـبت  بـه  پاریـس 

می گیـرد. صـورت  داوینچـی 
سـازمان  کـه  آن  از  پـس  ایتالیـا  در  دادگاهـی  پیش تـر، 
غیرانتفاعـی )ایتالیـای مـا( اعـام کـرد که ایـن اثر هری 
پاریـس بسـیار شـکننده اسـت، طـرح  بـه  انتقـال  بـرای 

انتقـال آن را بـه حـال تعلیـق درآورد. 
براسـاس  کـه  گرفتنـد  تصمیـم  قضـات  روز گذشـته  امـا 
ایـن  کـه  دهنـد  اجـازه  شـده،  انجـام  ریزی هـای  برنامـه 
طراحـی بـی نظیـر در اقدامـی بی سـابقه در معـرض دید 

عمـوم در پاریـس قـرار بگیـرد. 
ایـن اثـر هـری یکـی از مشـهورترین کارهـای داوینچـی 
بـه شـار مـی رود و بیـم آن مـی رود کـه بـه دلیـل طبیعت 
ظریـف آن کـه بـا مرکـب بـر روی کاغذ کشـیده شـده، در 
زمانـی کـه در معـرض مایـش گذاشـته می شـود دچـار 

شـود. صدمه 
"مـرد ویرویوسـی" طراحی مام قـد از ویرویوس، معار 

دوران رم باسـتان است.
و  آمـد  دنیـا  بـه  ایتالیـا  در   ۱۴۵۲ سـال  در  داوینچـی   
در مجسـمه سـازی،  و  بـود  رنسـانس  دوران  نقاشـان  از 

داشـت. تبحـر  ریاضیـات  و  معـاری 

کینـگ«  »اسـتفن  بگوییـم  اگـر  نباشـد  اغـراق  شـاید   
تنهـا نویسـنده ای اسـت کـه سـینای هالیـوود تـا بـه 
حـال شـار زیـادی از آثـار و نوشـته هایش را بـه صورت 
فلـم یـا ریـال درآورده اسـت. ایـن نویسـنده آمریکایی 
کـه تاکنـون بیـش از ۲۰۰ اثـر ادبـی و حـدود ۴۵رمان 
چـاپ کـرده، رکـورد بیشـرین آثـار چـاپ شـده از یـک 
نویسـنده، در ژانر ترسـناک و ماوراءالطبیعه را نیز دارد.

بـا  تلویزیونـی  ریـال  و  سـینایی  فلـم   ۴۸ تاکنـون 
اقتبـاس از کتاب هـای کینـگ سـاخته شـده، البته این 
تعـداد فلـم و ریـال بـه معنـی بـا کیفیـت بـودن مـام 
ایـن آثـار نیسـت و در واقعیـت، تعـداد انگشت شـاری 
یـا  سـینایی  فلـم  صـورت  بـه  کـه  کینـگ  آثـار  از 
و  منتقـدان  تحسـین  توانسـته اند  درآمده انـد،  ریـال 

برانگیزنـد. را  ماشـاگران 
اسـتفن کینـگ معمـوا می گویـد از آثـار نویسـنده های 
اوکرفـت«  پـی  »اچ  اسـتوکر«،  »بـرام  چـون  مختلفـی 
و... بـرای نوشـن داسـتان هایش الهـام گرفتـه اسـت 
و ایـن داسـتان ها ربـط مسـتقیمی بـا زندگی شـخصی 
او ندارنـد، امـا بـر خـاف ایـن ادعـا، همیشـه ردپایـی 
از زندگـی شـخصی کینـگ در ایـن داسـتان ها وجـود 

دارد. بـرای مثـال کینـگ کتاب »مـورد نیاز« یـا )Needful hings( را دقیقا بعد از 
رهایی از اعتیاد به الکل و داروهای مخدر نوشـت یا در سـال ۱۹۹۹ و درحالی که 
از جراحت هـای یـک تصـادف رانندگـی رنـج می بـرد، روع به نوشـن داسـتانی با 
نـام »کابوس گیـر« )Dreamcatcher( کـرد کـه تاثیـر آن حادثـه بـر ایـن داسـتان 
کامـا مشـهود اسـت.در ایـن مقالـه قصـد داریـم به بهانـه اکـران قسـمت دوم فلم 
»آن« کـه رکـورد فـروش ژانـر وحشـت را بعـد از سـال ها جابه جـا کـرد، تعـدادی از 
اقتباس هـای موفـق از آثـار اسـتفن کینـگ، در سـینای هالیوود را بررسـی کنیم.

»آن« قسـمت دوم یـا )It Chapter Two( نـام فلمـی در ژانـر فراطبیعی و ترسـناک 
بـه کارگردانـی »انـدی موشـیاتی« و محصـول سـال ۲۰۱۹ اسـت. ایـن فلـم بخش 
دوم و ادامـه فلـم »آن« محصـول سـال ۲۰۱۷ اسـت کـه بـا اقتبـاس از رمانـی بـه 

همیـن نـام نوشـته اسـتفن کینـگ، سـاخته شـده بود.
»آن« )It( یـک کتـاب از ژانـر وحشـت به قلم اسـتیون کینگ اسـت که نخسـتین بار 
در سـال ۱۹۸۶ منتـر شـد. تاکنـون دو اقتبـاس از روی ایـن کتـاب انجـام شـده  
اسـت. ابتـدا یـک مینی ریـال در سـال ۱۹۹۰ سـاخته شـده کـه بـا واکنش هـای 
ضـد و نقیضـی مواجـه شـد و سـپس در سـال ۲۰۱۷ فلـم بلنـد سـینایی به نـام 
»آن« براسـاس ایـن رمـان سـاخته شـد کـه توانسـت بـه پرفروش ترین فلم ترسـناک 

تاریـخ تبدیل شـود.
داسـتان قسـمت دوم فلـم »آن«، در ادامـه قسـمت اول اسـت و در ایـن قسـمت 
۲۷ سـال از اتفاقـات ترسـناک تابسـتان سـال ۱۹۸۹ می گـذرد. اعضـای باشـگاه 
خـود  مشـکات  و  شـخصی  زندگـی  و  شـده اند  بـزرگ  هرکـدام  حـاا  بازنده هـا، 
را دارنـد. همـه چیـز بـه  ظاهـر خـوب پیـش مـی رود تـا اینکـه یـک مـاس تلفنـی 
مرمـوز، دوبـاره آنهـا را بـه زادگاه و محـل زندگـی سابق شـان، یعنـی شـهر »ِدری« 
قدیمـی خـود  ترس هـای  بـا  دوبـاره  بازنده هـا  باشـگاه  کـه  جایـی  بازمی گردانـد؛ 
مواجـه می شـوند و تصمیـم می گیرنـد بـرای نـرد نهایـی بـا دشـمن دیرینـه خـود، 

یعنـی »پنـی وایـز«، آمـاده شـوند...
در قسـمت دوم »آن«، رونـد داسـتان تندتـر از قسـمت اول پیـش مـی رود و اعضای 
گـروه بازنده هـا، کـه بـر حسـب اتفـاق همگـی در زندگی خود بـه طـرز اغراق آمیزی 

 



 تفاوت فاحش مالکین آمریکایی یونایتد و لیورپول

مالکیــت لیورپــول را در اختیــار دارد در ایــن مــدت از 
دریافــت حقــوق خــودداری کــرده اســت. علــت ایــن اســت 
کــه خانــواده گلیــزر نــام خــود را بــه عنــوان اعضــای هیــات 
مدیــره یونایتــد رد کرده انــد و می تواننــد طبــق قانــون 

ــد.  ــت کنن ــا دریاف ــوق و مزای ــس حق ــا در انگلی رکت ه

جریمه هــا و دیگــر مــوارد، رر و زیــان داشــته اســت. 
ــت  ــه مالکی ــان ک ــزر و خواهرش ــرادر گلی ــج ب ــه پن درحالیک
ــت  ــد در فهرس ــار دارن ــریونایتد را در اختی ــگاه منچس باش
حقوق بگیــران باشــگاه قــرار دارنــد و حقوق هایــی نجومــی 
دریافــت کرده انــد هــری و رکتــش اف اس جــی کــه 

 یــک گــزارش در بریتانیــا مدعــی اســت بــا اینکــه خانــواده 
ــدر  ــث ه ــریونایتد باع ــی منچس ــن آمریکای ــزر، مالکی گلی
رفــن 1 میلیــارد پونــد از ثــروت باشــگاه شــده اند ولــی 
مالکیــن لیورپــول حتــی از دریافــت حقــوق از باشــگاه 

کرده انــد. رفنظــر 
دربــاره  گزارشــی  در  تایمــز  آیریــش  ایرلنــدی  روزنامــه 
وضعیــت مالــی دو باشــگاه منچســریونایتد و لیورپــول 
کــه مالکیــت هــر دوی آنهــا در اختیــار رمایه گــذاران 
آمریکایــی اســت مدعــی شــد درحالیکــه خانــواده گلیــزر، 
مالکیــن باشــگاه یونایتــد در ایــن مــدت بــا تصمیــات 
مالــی خــود باعــث شــده اند ایــن باشــگاه چیــزی در حــدود 
1 میلیــارد پونــد رر و زیــان داشــته باشــد، مالکیــن 
لیورپــول در ایــن مــدت حتــی از دریافــت حقوق از باشــگاه 
لیورپــول خــودداری کرده انــد بــر اســاس ایــن گــزارش 
مالکیــن باشــگاه لیورپــول در 9 ســالی کــه مالکیــت ایــن 
باشــگاه را بدســت دارنــد بــه جــز مبلــغ اندکــی کــه بــرای 
بازســازی ســکوی اصلــی ورزشــگاه آنفیلــد هزینــه کرده انــد 
نــه بــه ایــن باشــگاه خســارت مالــی وارد کــرده و نــه حتــی 
بــرای خــود حقوقــی واریــز کرده انــد. امــا از زمــان روی کار 
ــگاه  ــن باش ــریونایتد، ای ــزر در منچس ــواده گلی ــدن خان آم
ــزی  ــدت چی ــن م ــت در ای ــی نداش ــا بده ــش از آنه ــه پی ک
نزدیــک بــه 1 میلیــارد پونــد بــه دلیــل بدهی هــا، بهره هــا، 

 ماقـات زیـن الدیـن زیـدان و پـل پوگبـا در دوبـی توسـط 
نیـز  بازتـاب گسـرده ای  و  نریـه دیلـی میـرر فـاش شـد 
زیـادی  تـاش  امسـال  تابسـتان  مادریـد  رئـال  داشـت. 
بـرای جـذب پـل پوگبـا داشـت ولـی در نهایـت بـا مخالفـت 
منچسـریونایتد ایـن انتقـال ممکن نشـد. سـتاره فرانسـوی 
راحتـا از مایلـش برای ترک یونایتد سـخن گفتـه بود ولی 
در نهایـت ماندنـی شـد و ایـن روزهـا دوران مصدومیـت خود 
را در دوبـی پشـت ر مـی گـذارد. حضـور زیـدان در دوبـی 
بـرای یـک هایـش هـم مزیـد بـر علـت شـد تـا ایـن دو آنجا 
یکدیگـر را ماقـات کننـد. زیـزو پس از بازگشـت بـه رئال در 
مـاه مـارس، جـذب پوگبا را اولویت دانسـته بـود و برخی می 
گوینـد پوگبـا ممکـن اسـت زمسـتان بـه رئـال ملحـق شـود. 
زیـدان در نشسـت خـری بـازی فـردای رئـال و مایـورکا، در 
مـورد ماقاتـش با پوگبـا در دوبی گفت:» کامـا اتفاقی بود. 
پوگبـا در دوبـی بـود و مـن هم برای مراسـمی بـه آنجا دعوت 
شـده بـودم. مـدت هاسـت یکدیگر را مـی شناسـیم و از این 
فرصـت بـرای ماقـات اسـتفاده کردیـم. بـا یکدیگـر صحبت 
کردیـم ولـی به شـا مـی گویم در مـورد چـه چیزهایی. این 

یک مسـاله شـخصی اسـت«.
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سـوریه را اعـام کردنـد. نیروهـای دموکراتیـک سـوریه عمدتـا 
شـامل شـبه نظامیان کـرد سـوریه اسـت. براسـاس ایـن بیانیه، 
ترکیـه بـه مـدت پنـج روز عملیـات علیـه نیروهـای دموکراتیـک 
از منطقـه  ایـن تشـکل  تـا نفـرات  سـوریه را متوقـف می کنـد 
مـرزی خـارج شـوند.  ترکیـه گفتـه اسـت کـه هـدف از عملیات 
جـاری، ایجـاد یـک منطقـه حایـل در مـرز بـا سـوریه اسـت. 
بـا  ارتبـاط  بـه  را  نیروهـای دموکراتیـک سـوریه  ترکیـه  دولـت 
حـزب کارگـران کردسـتان - پ ک ک - متهـم می کنـد. پ ک ک 

 ادامـه از صفحـه 1... عفـو بین املـل می گویـد 
ایـن اطاعیـه بر اسـاس گفت وگو بـا ۱۷ داکر، 
بین امللـی،  و  محلـی  امدادگـر  روزنامه نـگار، 
شـده  منتـر  ویدئوهـای  کـرد،  جنـگ زدگان 
و  مسـتند  داکـری،  گزارش هـای  و  منطقـه  از 

اعتبارسـنجی شـده اسـت.
منتـر  اکتـر   ۱۸ جمعـه  کـه  اطاعیـه  ایـن 
محکمـی  شـواهد  کـه  می کنـد  یـادآوری  شـد، 
مبنـی بـر حمـات غیرقانونـی نظامیـان ترکیـه 
بـه مناطـق مسـکونی و مـردم غیرنظامـی کـرد 
وجـود دارد. عفـو بین املـل اعـام می کنـد کـه 
اطاعاتـی نیـز از قتل دهشـتناک خانـم هورین 
خلـف، چهره سیاسـی کرد سـوری، توسـط گروه 
ایـن  آورده اسـت.  بـه دسـت  "احـرار الرقیـه" 
گـروه از شـاخه های "ارتـش آزاد" ترکیـه اسـت 
کـه در کنـار شورشـیان سـوری علیه دولت اسـد 
می جنگنـد و از سـوی ترکیـه تجهیـز و حایـت 

می شـوند.
ربـازان  می گویـد  بین املـل  عفـو  دبیـرکل 
ترکیـه و متحـدان آنها، حقـوق غیرنظامیان را به 
شـدت نادیـده گرفته انـد و مردم عادی را کشـته 

یـا مجـروح کرده انـد.

بیـن  سـنگین  مسـلحانه  درگیـری  پـی  در   
بانـد  یـک  مسـلح  نفـرات  و  پولیـس  مامـوران 
عمـده قاچـاق مـواد مخـدر در ایالـت سـیوالوا 
در مکزیـک، فرزنـد خواکیـن ال چاپـو گوزمـن، 

قاچـاق  کارتل هـای  بزرگریـن  از  یکـی  رهـر 
اسـت. شـده  آزاد  منطقـه  مخـدر  مـواد 

گشـت زنی  یـک  پـی  در  مکزیـک  پولیـس   
گوزمـن  اویدیـو  کولیـاکان،  شـهر  در  معمـول 
لوپـز را مـدت کوتاهی بازداشـت کـرد اما نفرات 
مسـلح او بـه مامـوران پولیـس و ارتـش در ایـن 
شـهر حملـه کردنـد و تبـادل سـنگین آتش بین 

دو طـرف چندیـن سـاعت ادامـه داشـت. 
اعـام  بعـدا  مکزیـک  مرکـزی  دولـت  مقامـات 
و  خشـونت  از  جلوگیـری  بـرای  کـه  کردنـد 
اویدیـو  گرفتنـد  تصمیـم  بیشـر  خونریـزی 

دسـت  »ترکیـه  اسـت:  گفتـه  نایـدو  کومـی 
در  را  خـود  حایـت  تحـت  مسـلح  گروه هـای 
عفریـن و سـایر مناطـق کردنشـین سـوریه بـاز 
گذاشـته تـا مرتکـب جرایـم جـدی شـوند.« او از 
ترکیه خواسـته کـه جلوی این تخلفـات را بگیرد 
و حافـظ جـان غیرنظامیانی باشـد که در منطقه 
تحـت کنـرل شورشـیان سـوری تحـت حایـت 

ایـن کشـور قـرار دارنـد.
بـا  ترکیـه می توانـد  کـه  افـزوده  نایـدو  کومـی 
گروه هـای  بـه  جنگـی  جنایـات  سـپاری  بـرون 
سـلب  خـود  از  حایتـش،  تحـت  مسـلح 
مسـئولیت کنـد. مقامـات درمانـی روژاوا )ناحیه 
کـه  گفته انـد  سـوریه(  کردسـتان  خودمختـار 
ترکیـه، دسـتکم ۲۱۸  زمـان روع حمـات  از 
غیرنظامـی از جملـه ۱۸ کـودک، جـان خـود را 

داده انـد. دسـت  از 
همـه  کـه  کـرده  تاکیـد  بین املـل  عفـو 
قوانیـن  بـه  بایـد  موجـود  کشـمکش  طرفیـن 
بگذارنـد،  احـرام  بین امللـی  انسان دوسـتانه 
از آسـیب رسـاندن بـه غیرنظامیـان پرهیـز کنند 
و همـه تدابیـر احتیاطـی را دسـتکم بـرای بـه 
حداقـل رسـاندن چنیـن آسـیبی بـه کار گیرنـد.

گوزمـن لوپـز را از آزاد کننـد. انـدرس مانوئـل 
لوپـز اوبـرادور، رئیـس جمهـوری مکزیـک گفته 
اسـت بـرای بحـث در بـاره ایـن واقعـه، جلسـه 
دولـت  می کنـد.  برگـزار  را  کابینـه  امنیتـی 

چاپـو  ال  خواکیـن  پیـش  سـال  دو  مکزیـک 
گوزمـن را بـرای محاکمـه بـه اتهام قاچـاق مواد 

داد. تحویـل  آمریـکا  بـه  مخـدر 
ایـن  از  اداره بخش هایـی  او،  از تحویـل   پـس 
ال  خواکیـن  شـد.  سـپرده  اویدیـو  بـه  کارتـل 

چاپـو گوزمـن چنـد پـر دیگـر هـم دارد.
اتهامـات  بـا  ارتبـاط  در  آمریـکا  در  چاپـو  ال   
متعـدد مربـوط بـه قاچـاق مـواد مخـدر مجـرم 
شـناخته و بـه حبـس ابد محکوم شـد و در حال 
آمریـکا  در  را  خـود  محکومیـت  دوران  حـار 

می گذرانـد.

 عفو بین الملل: 
در شمال سوریه جرایم جنگی روی داده است

 پولیس مکزیک پســر رهبر کارتل مواد مخدر را در پی 
شدت گرفتن درگیری، آزاد کرد

ونزوئا عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شد

ورزش
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 ونزوئـا موفـق بـه عضویـت در شـورای حقـوق بـر سـازمان 
ملـل متحد شـده اسـت. این در حالی اسـت که همین شـورا 
کمیتـه ای را بـرای یافـن حقایـق درباره نقض حقـوق بر در 
ونزوئـا بـه این کشـور تعییـن کرده اسـت. آمریـکا از عضویت 
امـا نیـکاس مـادورو آن را  انتقـاد کـرده  ونزوئـا بـه شـدت 

سـتایش کرده اسـت.
ایـن انتخـاب طی جلسـه مجمـع عمومی سـازمان ملل متحد 
در شـهر ژنـو روی داد و طـی آن ونزوئـا بـه عنـوان یکـی از 
۱۴ کرسـی آمریـکای اتیـن بـه عضویـت شـورای حقـوق بر 

درآمـد کـه ۴۷ عضـو دارد.
دولـت ونزوئـا ایـن عضویـت را "دسـتاوردی بـزرگ" توصیـف 

اسـت. کرده 
ایـن در حالـی اسـت کـه دولـت ونزوئـا بـه رهـری نیـکاس 
مـادورو بـه شـکنجه و زندانی کـردن مخالفان سیاسـی خود و 

بازداشـت و حـر رهـران مخالفـان متهم اسـت.
همزمـان آمریـکا، اغلـب کشـورها در آمریـکای اتیـن و بیـش 
از ۵۰ کشـور دیگـر چـون بریتانیـا، آمـان، فرانسـه، اسـپانیا 
در کنـار اتحادیـه اروپـا نیـکاس مـادورو را دیگـر بـه عنـوان 
و  می شناسـند  رسـمیت  بـه  ونزوئـا  قانونـی  رئیس جمهـور 
در عـوض خـوآن گوآیـدو، رئیـس مجلـس ملـی ایـن کشـور و 
رهـر مخالفـان را بـه عنوان رئیـس جمهور موقت به رسـمیت 

 رجـب طیـب اردوغـان، رئیـس جمهـوری ترکیـه گفتـه اسـت 
کـه شـبه نظامیان کـرد خـروج از نواحـی مـرزی سـوریه با این 
کشـور را آغـاز کرده اند. پیشـر رئیس جمهـوری آمریکا جنگ 
ترکیـه و نیروهـای کرد را بـه "نزاع دو بچه محله" تشـبیه کرده 
بـود. خر خروج شـبه نظامیان کـرد در روز جمعـه، ٢٦ میزان 
)1٨ اکتـر(، و یـک روز پس از آن منتر می شـود که ترکیه و 
آمریـکا با صـدور بیانیه ای برقـراری آتش بس موقـت در جنگ 
ارتـش ترکیـه و متحـدان آن بـا نفـرات نیروهـای دموکراتیـک 

بـر  حقـوق  شـورای 
را  بـود  مانـده  خالـی 

کنـد. کسـب 
روز  انتخـاب  ایـن 
اکتـر   ۱۷ پنجشـنبه 
داد  روی  حالـی  در 
پیـش  روز  دو  کـه 
از  چاربونیـو،  لوئیـس 
دیدبـان  مقام هـای 
حقـوق بـر از اعضـا 
خواسـته بود کـه علیه 
دهنـد. رای  ونزوئـا 

ماه سـپتامر گذشـته 
حقـوق  شـورای  هـم 
کـرده  اعـام  بـر 
گـروه  یـک  کـه  بـود 
حقیقـت یـاب را در ارتبـاط با مـوارد ادعایی نقـض حقوق بر در 

می کنـد. اعـزام  کشـور  ایـن  بـه  ونزوئـا 
نیـکاس مـادورو کـه روز پنج شـنبه از ایـن انتخاب سـتایش کرد 
بـا تصمیم همین شـورا در ماه سـپتامر مخالفـت و آن را محکوم 

کـرده بود.

شـناخته اند.
چیـن، کوبـا و روسـیه کشـورهایی بودنـد کـه از عضویـت ونزوئـا 
در شـورای حقـوق بـر حایـت کردنـد و همزمـان کشـورهای 
دیگـری چـون مکزیـک خواسـتار مذاکـره میـان دولـت ونزوئـا و 

مخالفـان شـده اسـت.
در کنـار ونزوئـا، برزیـل هـم موفـق شـده کرسـی دیگـری که در 

خواسـتار جدایـی مناطـق کردنشـین ترکیه اسـت و دولت های 
ترکیـه و آمریـکا آن را گـروه تروریسـتی تلقـی می کننـد.

اظهـارات آقـای اردوغـان در حالـی منتـر شـده کـه سـاعاتی 
بـه مناطـق مـرزی ترکیـه و  از آن، خرنـگاران اعزامـی  پیـش 
سـوریه گـزارش کردنـد کـه صـدای شـلیک پراکنـده تیربـار و 
انفجـار تـوپ از نقاطـی در نزدیکی شـهر راس العیـن در داخل 
از بعضـی نقـاط شـهر  خـاک سـوریه شـنیده می شـود و دود 

برخاسـته اسـت.

 بازگشت رونالدو به یونایتد رویایی خواهد بود

 تاریخ جدید دیدار بارسا و رئال مشخص شد
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ــات  ــن ماق ــه لورفت ــدان ب ــش زی  واکن
ســری بــا پوگبــا

 کریسـتیانو رونالـدو در 34 سـالگی همچنان یکی 
یوونتـوس  بـرای  و  دنیاسـت  بازیکنـان  بهریـن  از 
شـود.  مـی  محسـوب  کننـده  تعییـن  سـتاره  یـک 
هنـوز خیلـی هـا رویـای بازگشـت او بـه یونایتـد را 

دارنـد.
تـا   ٢003 هـای  سـال  بیـن  رونالـدو  کریسـتیانو 
٢009 بـرای منچسـریونایتد بـازی مـی کـرد و در 
آنجـا بـود کـه بـه شـهرت رسـید و سـپس 9 سـال 
تاریخـی و فرامـوش نشـدنی را در رئـال پشـت ر 
گذاشـت و بـا پیراهـن ایـن تیـم بـه 4 تـوپ طـای 

دیگـر دسـت یافـت.
رونالـدو سـال گذشـته راهـی یوونتـوس شـد و بـا 
شـایعاتی  امـا  دارد  سـاله   4 قـراردادی  تیـم  ایـن 
مبنـی بـر جدایی زودهنـگام او به گوش می رسـد. 
لوئیس سـاها که بین سـال های ٢004 تا ٢00٨ 
بازیکـن یونایتـد و هـم تیمـی رونالدو بـود، در مورد 
او بـه "Compare.Bet" گفـت:» رونالـدو این روزها 
و در 34سـالگی حتـی بیشـر مـن را بـه وجـد مـی 
آورد. وقتـی بـازی هـای او در یوونتوس را می بینم، 
بـه خوبـی متوجـه مـی شـوم کـه چقـدر نسـبت بـه 
روزهایـی کـه در یونایتـد هم تیمی بودیـم، باتجربه 
بـه  او اان  بالـغ تـر شـده اسـت. کاری کـه  تـر و 
عنـوان یـک فوتبالیسـت انجـام مـی دهـد، دیوانـه 
کننـده اسـت. فیزیـک بدنی او و مهـارت هایش در 
زمیـن فـوق العـاده انـد و تصـور کنیـد چـه تاثیـری 

روی مهاجـان ایـن دوران مـی گـذارد.
وقتـی در یونایتـد بـود، وسـواس زیـادی روی تـوپ 
داشـت. در 90 دقیقـه مرتـب دوسـت داشـت توپ 
بـه او برسـد و از فوتبـال لـذت مـی بـرد. حتـی رود 
فـان نیسـتلروی در دوران اوجـش هـم بـه سـطح 
رونالـدو مـی رسـید. هرگـز بازیکنـی با وسـواس و 
مارسـت او در مرینـات را ندیـده ام. بازگشـت او 
بـه منچسـر فراتـر از رویاسـت و بـی نظیـر. شـاید 
گل هـای کمـری بـه مـر برسـاند ولی بازگشـتش 

بـه یونایتـد فـوق العـاده خواهـد بود.« 

 دو باشـگاه رئال مادرید و بارسـلونا روی تاریخ 1٨ 
دسـامر)٢7 قوس( برای برگزاری ال کاسـیکو به 

رسیدند. توافق 
پـس از اینکـه فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا امـروز 
تعییـن زمـان جدیـد ال کاسـیکو را بـه بارسـلونا و 
رئال سـپرد، ران دو باشـگاه وارد مذاکره شـدند و 
دقایقـی پیـش در بیانیـه ای مشـرک تایید کردند 
کـه روی 1٨ دسـمر)٢7 قـوس( بـرای برگـزاری 

بـازی در نوکمـپ بـه توافـق رسـیده اند.
اکتـر)4   ٢٦ کاسـیکوی  ال  ترتیـب  ایـن  بـه   
عقـرب( کـه از سـوی فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا 
بـه تعویـق افتـاده بـود، ٢7 قـوس برگـزار خواهـد 
شـد. میزبان بـازی نوکمپ خواهد بـود و بر خاف 
پیشـنهاد الیـگا، برنابئـو میزبانـی ال کاسـیکو را 

برعهـده نخواهـد داشـت.
شـدید  هـای  درگیـری  دلیـل  بـه  تیـم  دو  دیـدار 
معرضیـن با نیروهـای امنیتی در بارسـلونا و دیگر 

نقـاط کاتالونیا و عـدم امنیت بـرای بازیکنان رئال 
در روز بـازی، بـه تعویـق افتـاد.

 اعراضـات بـه حکـم نهایـی دادگاه ملـی اسـپانیا 
علیـه ران جدایـی طلـب کاتالونیا مربوط اسـت. 
آنهـا اکتـر ٢017 دسـتگیر شـده بودنـد و اکنـون 

بـه 9 تـا 13 سـال زنـدان محکـوم شـده اند. 

ــگال اهــدا می شــود. ــه بازیکنــان لیــگ پرت توســط اتحادی
ایکــر کاســیاس ســنگربان اســپانیایی پورتــو جایــزه بهریــن 
دروازه بــان فصــل گذشــته لیــگ پرتــگال، یعنــی فصــل 

٢01٨-٢019 را بدســت آورد. 
ایــن جایــزه کــه هــر ســاله توســط اتحادیــه بازیکنــان لیــگ 
پرتــگال اهــدا می شــود در حالــی بــه کاســیاس تعلــق 
گرفــت کــه تیــم او پورتــو ســال گذشــته فاتــح لیــگ پرتــگال 
نشــد ولــی کاســیاس در طــول فصــل کمریــن تعــداد گل 
ــن  ــوان بهری ــه عن ــت ب ــن عل ــه همی ــرد و ب ــت ک را دریاف
ــه  ــد. اتحادی ــاب ش ــگ انتخ ــته لی ــل گذش ــان فص دروازه ب
بازیکنــان پرتگالــی از 314 فوتبالیســت تشــکیل شــده 
ــرد و  ــت ک ــزه را دریاف ــن جای ــخصا ای ــیاس ش ــت. کاس اس
ــتاد.  ــگاران ایس ــان و خرن ــل عکاس ــراه آن در مقاب ــه هم ب
کاســیاس بعــد از دریافــت جایــزه بــه خرنــگاران گفــت:" از 
ــزه  ــزه یعنــی جای ــن جای ــه خاطــر ای ــم ب همــه هم تیمی های
می کنــم".  تشــکر  گذشــته  فصــل  دروازه بــان  بهریــن 
کاســیاس در ادامــه صحبــت هایــش گفــت:" دریافــت ایــن 
ــن  ــدوارم ای ــت. امی ــی اس ــار بزرگ ــن افتخ ــرای م ــزه ب جای
ــزه مــن نباشــد و جایزه هــای خیلــی بیشــری  آخریــن جای

ــد.       ــم در راه باش برای

 

ایکــر کاســیاس جایــزه بهریــن دروازه بــان فصــل گذشــته 
لیــگ پرتــگال را دریافــت کــرد. جایــزه ای کــه هرســاله 

 کاسیاس، بهترین دروازه بان فصل گذشته لیگ پرتغال

 اردوغان: نیروهای کرد در حال تخلیه مناطق مرزی هستند
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مزارشریف جال آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

باغچـه خانگـی، باغچه های کوچـک، فارم های 
مرغـداری و سـبزخانه ها در قریه جـات سـاخته 
در  را  غذایـی  مـواد  بـه  دسرسـی  کـه  شـده 
کشـور افزایش داده اسـت. معین وزارت زراعت 
همچنـان افزایش تولید محصـوات زراعتی در 
جریـان امسـال را زمینه سـاز بهبـود مصئونیت 
غذایـی شـهروندان خوانـده تریـح کـرد کـه 
20 تـا 30 درصـد تولیـدات زراعتـی در جریان 

امسـال افزایـش یافته اسـت.
گفتنـی اسـت کـه 10 درصـد از کل جمعیـت 
جهـان بـا کمبـود غذا ردچـار هسـتند این در 
حالـی اسـت کـه بیشـر از10 درصـد دیگـر از 
خـوراک زیـاد دچار مشـکات صحی شـده اند.

سیاسـی بـه شـهروندان کشـورهای دیگـر را در 
آینـدۀ نزدیـک بـه کابینـه کشـور می فرسـتد تـا 

تأییـد شـود.
عدلیـه  وزارت  سـخنگوی  ریاضـت،  امـان 
گفـت: »وزارت عدلیـه افغانسـتان، طـرح قانون 
پناهندگـی را سـاخته و آن را بـه کمیتـۀ قوانین 
جمهـوری اسـامی افغانسـتان سـپرده و مـورد 

تأییـد نیـز قـرار گرفته اسـت.«
بـه  قـادر  تنهایـی  بـه  وزارت صحـت  کـه  کـرد 
کاهـش آن نیسـت و وزارت هـای سـکتوری در 
پیونـد بـه آن بایـد وارد عمـل شـوند؛ بـه بیـان 
تحصیـات،  وزارت هـای  بـا  صحـت،  وزارت  او 
زراعـت و معـارف به گونه مشـرک برای کاهش 

سـوء تغذیـه کار می کننـد.
معیـن  غفـوری  اللـه  حشـمت  ایـن  بـر  عـاوه 
آبیـاری و منابـع طبیعـی وزارت زراعت با اشـاره 
نیـم  بـه  نزدیـک  غذایـی  مصؤنیـت  عـدم  بـه 
ایـن وزارت در  از جمعیـت کشـور، گفـت کـه 
چـوکات برنامـه آجنـدای ملـی مصئونیـت غـذا 

ایـن مشـکل کار می کنـد. بـرای رفـع 
او گفـت که در چـوکات این برنامه، صدها هزار 

روز می شـود کـه در گوشـه ای از شـهر کابل در 
روی جاده هـا زندگـی می کنـد و تااکنون جایی 
بـرای زیسـن پیـدا نکرده اسـت: »شـش سـال 
اسـت کـه در افغانسـتان سـکونت دارم – پیش 
از ایـن در هـرات بـودم – امـا بیسـت روز اسـت 

کـه در کابل هسـتم.«
می گویـد  عدلیـه  وزارت  حـال،  همیـن  در 
کـه طـرح قانـون چگونگـی دادن پناهندگـی 

سـازمان خـوراک و زراعـت سـازمان ملل متحد 
)FAO(همزمـان بـا روز جهانـی غـذا می گویـد 

کـه 44 درصـد جمعیـت افغانسـتان مصؤنیـت 
ندارند. غذایـی 

فیریزیو سـیزارتی، رپرسـت سـازمان خوراک 
و زراعت سـازمان ملل متحد در افغانسـتان روز 
گرامـی  مراسـمی  در  میـزان(   25( پنج شـنبه 
کـه 44.6  غـذا گفـت  روز جهانـی  از  داشـت 
درصـد جمعیـت افغانسـتان مصؤنیـت غذایـی 

ندارند.
او اضافـه کـرد که همچنان مشـکل سـوء تغذیه 
در میـان کـودکان در افغانسـتان یـک مشـکل 
جدی محسـوب می شـود طوری کـه 37 درصد 
کل کـودکان زیـر سـن پنـج سـال در کشـور از 

ایـن مشـکل رنـج می برند. 
همچنـان فـدا محمـد پیـکان معیـن خدمـات 
صحـی وزارت صحـت عامـه در ایـن مراسـم بـا 
تاییـد آمـار 37 درصـدی سـوء تغذیـه کـودکان 
زیـر پنـج سـال در کشـور افـزود کـه از هـر 10 
کـودک در کشـور یـک تن با آسـیب های تغذی 

غیرقابـل برگشـت ردچـار هسـتند.
او مشـکل سـوء تغذیه کـودکان را چالشـی یـاد 

 وزارت مهاجریـن و عـودت کننـدگان می گویـد 
در نزدیـک بـه یـک و نیـم دهـۀ گذشـته، ۸۲۱ 
درخواسـت  افغانسـتان  بـه  خارجـی  شـهروند 

داده انـد. پناهند گـی 
بیشـر ایـن افـراد از کشـورهای تاجیکسـتان، 
ایران و عراق هسـتند و تاکنون رنوشـت شان 

روشـن نیست.
وزارت  گفتـۀ  بـه  کـه  حالی اسـت  در  ایـن 
مهاجرین، حکومت افغانسـتان تاکنون قانونی 
بـرای چگونگـی دادن پناهندگـی سیاسـی بـه 

نـدارد.  خارجـی  شـهروندان 
عبدالباسط انصاری، مشـاور مطبوعاتی وزارت 
مهاجریـن وعودت کننـدگان در این باره گفت: 
»افغانسـتان فعـأ قانـون پناهنده گـی نـدارد، 
امـا طـرح ایـن قانـون را وزارت مهاجرین ترتیب 
کـه  فرستاده اسـت  عدلیـه  وزارت  بـه  و  کـرده 

تاکنـون آن هـا تصویـب نکرده اسـت.«
از  یکـی  اسـت،  ایـران  شـهروند  کـه  هایـون 
درخواسـت  افغانسـتان  در  کـه  کسانی اسـت 

داده اسـت. پناهندگـی 
ایـن جـوان ایرانـی، می گوید نزدیک به بیسـت 

وزارت مهاجرین: حدود 44 درصد جمعیت افغانستان مصؤنیت غذایی ندارند
۸۲۱ شهروند خارجی درخواست پناهندگی به افغانستان داده اند
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محمـد ارف غنـی رئیـس جمهور 
سـالروز  اولیـن  مناسـبت  بـه  کـه 
می کـرد،  سـخرانی  عبدالـرازق  جـرال  شـهادت 
بـه موضـوع صلـح اشـاره کـرد و گفـت کـه “صلـح؛ 
همیشـه اولویـت من بـه عنوان رئیس جمهور کشـور 
بـوده اسـت. صلـح، خواسـت اصلـی مـردم ما اسـت 
و حکومـت افغانسـتان بـه تحقـق آن متعهد اسـت." 
آقـای غنـی روز جمعـه 26 میزان در این مراسـم که 
در کابـل برگـزار شـده بـود، گفـت که مـردم و دولت 
افغانسـتان خواسـتار صلـح پایـدار و بـا عزت اند و به 
مـام تاش هـا، بـه هـدف رسـیدن بـه صلـح متعهد 

است. 
او تریـح کـرد کـه دولـت، در نتیجـه تاش هـای 
یـک  بـه  را  صلـح  گذشـته  سـال  پنـج  در  دوامـدار 
گفتـان ملـی مبدل کرد. مردم نسـبت بـه هر زمان 
دیگـر ارزش قطـع جنـگ و آمـدن یـک صلـح پایدار 

بیشـر احسـاس کرده انـد.  را 
یـک  را  صلـح  افغانسـتان  حکومـت  کـه  افـزود  او 
پروسـۀ ملـی خوانـده و پیوسـته تـاش کـرده اسـت 
تـا گام هـای همـه جانبـه را در ایـن راسـتا، بـردارد.

بـه  دولـت  کـه  گفـت  تاکیـد  بـا  جمهـوری  رئیـس 
عنـوان طـراح، مدافـع و تطبیـق کننـده صلـح، بـه 
احـرام  صلـح  مشـورتی  جرگـه  لویـه  فیصله هـای 
از  شـده  پیشـنهاد  راهـکار  تعقیـب  و  اسـت  قایـل 
سـوی ایـن جرگـه را بـه محوریـت مـردم و مالکیـت 

می دانـد. خـود  مسـئولیت  افغانسـتان،  دولـت 
حکومـت در مـاه ثور سـال جـاری، حـدود 3.5 هزار 
متنفـذ را از رار کشـور در کابـل جمع کـرد تا در 
مـورد نحـوه گفتگوهـای صلح با طالبـان به حکومت 

مشـوره بدهند.
اعضـای لویـه جرگـه مشـورتی صلـح بـا صـدور یـک 

مهمریـن خواسـت ملـت افغانسـتان و بنیادی ترین 
افغانسـتان  حکومـت  اسـت؛  حکومـت  مسـئولیت 
درچارچـوب ارزش هـای ملـی، منافع ملـی و مصالح 
علیـای کشـور با عقانیـت مام و مبتنی برخواسـت 
ملـت بـه خصـوص مطالبـات جرگـه مشـورتی صلح؛ 

قطعنامـه ۲۳ مـاده ای از گـروه طالبـان خواسـتند تـا 
دسـت از جنـگ کشـیده و در بازسـازی کشـور سـهم 

بگیرد.
محمـد ارف غنـی رئیـس جمهـور کشـور یـک بـار 
دیگـر بـر ایـن قطعنامـه تاکیـد کـرد و گفت کـه صلح 

ایـن رونـد ملـی را بـه پیـش خواهـد برد.
ریاسـت جمهـوری بـه دلیـل فـرا رسـیدن انتخابـات 
بـه  را  صلـح  گفتگوهـای  رونـد  جمهـوری،  ریاسـت 
حالـت تعلیـق درآورده بـود و گفتـه بـود کـه ایـن روند 
انتخابـات از ر گرفتـه می شـود. از برگـزاری  بعـد 

رئیس جمهور: حکومت متعهد به تحقق صلح است

هشـتمین دور کنفرانـس امنیتـی هـرات بـا حضـور بیـش از ۱۰۰ 
از ۱۶ کشـور و سـه نهـاد بیـن امللـی دیـروز )جمعـه، 26  تـن 

میـزان( برگـزار شـد.
اسـراتیژیک  مطالعـات  انسـتیتوت  رئیـس  مرادیـان؛  داوود 
افغانسـتان گفـت کـه هـدف از برگـزاری ایـن کنفرانـس امنیتـی 

اسـت. افغانسـتان  مـورد  در  فکـری  اجـاع  ایجـاد 
در  درگیـر  طرف هـای  مـام  از  کنفرانـس  ایـن  در  کـه  افـزود  او 

اسـت. شـده  دعـوت  افغانسـتان 
از  هـرات  امنیتـی  کنفرانـس  هشـتمین  »در  داشـت:  بیـان  او 
تاجیکسـتان،  ازبکسـتان،  روسـیه،  هنـد،  پاکسـتان،  کشـورهای 
ترکمنسـتان، ایـران، ماینـده ویـژه اتحادیـه اروپـا، مایندگانـی از 

کرده انـد.« رکـت  امریـکا  متحـده  ایـاات  و  آمـان  فرانسـه، 
در  کشـور  ملـی  امنیـت  پیشـین  مشـاور  اسـپنتا؛  دادفـر  رنگیـن 
کنفرانـس امنیتـی هـرات از حایـت  مالـی امریـکا از پاکسـتان 

انتقـاد کـرد.
اسـپنتا گفت: »اسـراتیژی امریـکا برای کمک های سـخاومندانه 
بـه ارتـش جهادی و دولت اسـتبدادی پاکسـتان اشـتباه اسـت. ما 
در ایـن جنـگ، نیروهـای امنیتـی و دفاعـی و مـردم افغانسـتان از 

مامیـت ارضـی دفـاع می کنند.«
نیابتـی  و  اسـتخباراتی  جنـگ  افغانسـتان،  جنـگ  کـه  افـزود  او 
کشـورهای روسـیه، امریـکا، چیـن، عربسـتان، ایـران، پاکسـتان و 

هنـد اسـت.
نیابتـی  و  اسـتخباراتی  جنـگ  افغانسـتان  »در  داشـت:  بیـان  او 
هسـت، میـان فدراسـیون روسـیه و ایـاات متحـده امریـکا، میـان 
امریـکا بـا چیـن، امریکا بـا ایران، پاکسـتان بـا هند. این کشـورها 

در جنـگ دخیـل هسـتند و مـا قربانیـان جنـگ هسـتیم.«
مشـاور پیشـین امنیـت ملـی کشـور بـر پایـان جنـگ نیابتـی ایـن 

کشـورها تاکیـد کـرد.
او گفـت: »مـا درگیـر جنـگ دیگـران هسـتیم و امـکان پیـروزی در 
ایـن جنـگ کثیف ناممکن اسـت. تداوم جنگ و خشـونت از مردم 

افغانسـتان قربانـی می گیرد.«
هـرات  امنیتـی  کنفرانـس  در  هـرات  والـی  رحیمـی؛  عبدالقیـوم 
گفـت صلـح بـا سـفر هیـات طالبان بـه کشـورهای مختلـف تامین 

می شـود و بایـد صلـح در داخـل افغانسـتان شـکل بگیـرد.
اسـت.  آورده  میـان  بـه  زیـادی  مصیبت هـای  »جنـگ  گفـت:  او 
نتیجـه جنـگ معلـوم نیسـت. منطقه باید بـه صلح برسـد. من فکر 
می کنـم کـه صلـح در قطر، چیـن، واشـنگن و هر جـای دیگر به 
وجـود بایـد. صلـح بایـد از ولسـوالی ها روع شـود.  تامیـن صلـح 

است.« دشـوار 
امیـدواری  ابـراز  هـرات  امنیتـی  کنفرانـس  کننـدگان  برگـزار 
می کننـد کـه تـداوم برگـزاری ایـن کنفرانس هـا باعث ایجـاد جمع 
آوری دیدگاه هـای گوناگـون در مـورد منازعه در افغانسـتان شـود.

هشتمین کنفرانس امنیتی
 هرات برگزار شد


