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نیروهـای کـرد در شـال رقی سـوریه ترکیـه را به نقض آتش بس متهم کـرده و گفته اند 
نیروهـای ترکیه مانع خروج غیرنظامیان از منطقه شـده اند.

کردهـا گفته انـد بایـد یـک راهـرو بردوسـتانه برای خـارج کردن مـردم شـهر راس العین 
ایجـاد می شـد امـا چنیـن اتفاقی نیفتاده اسـت.

آنهـا گفتنـد خـارج کـردن مردمـان غیرنظامـی و زخمی هـای درگیری هـای اخیـر از ایـن 
شـهر "غیرممکن شـده اسـت."

در مقابل ترکیه هم نیروهای کرد را چندین بار به نقض آتش بس متهم کرده است....
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کردهای سوریه ترکیه را به نقض آتش بس متهم کردند

ماهیت مصئونیت پارلمانی 

33

مبارزه با تروریسم انتحاری و نوع 
نگاه فرهنگی جامعه در قبال ترور

 

در روزهـای گذشـته مجادله تعدادی از اعضای پارلمان افغانسـتان 
و پلیـس مـورد تحلیـل های بسـیار از زوایـای گوناگون قرار گرفته اسـت. 
ایـن مجادلـه تـا جایی پیش رفـت که ذهنیت عامه را درگیر کرد و شـبکه 
هـای اجتماعـی و رسـانه هـا از اظهـار نظرهـای گوناگـون و متفـاوت پـر 
شـد. ایـن دعـوا که ظاهـرا از برخورد قانونـی پلیس با یک تـن از اعضای 
مجلـس نماینـدگان در مـورد ممانعـت از اسـتفاده آن عضـو پارلمـان از 

موترهای شیشـه سـیاه و یا شیشـه دودی...

نقد و بررسی فلم
 » سهره طایی«
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تقدم شفافیت و عدالت بر سرعت

2سرمقاله 

افغانسـتان طـی چهـار دهـه اخیـر بـا تروریسـم 
داخلـی و بین امللـی روبـرو بـوده اسـت کـه درنتیجـه 
حمات تروریسـتی در کشور هزاران نفر جان باخته اند 
و بیشـر از آن بـه معلولیـت دچـار شـده اند. روز جمعه 
بیسـت و ششـم میزان یک تروریست انتحاری در رق 

افغانسـتان مازگزاران ....

 

مجلـس ماینـدگان در پـی انفجـاری شـدید در مسـجدی 
در ننگرهـار، از حکومت خواسـت کـه عملیات های نظامی 

علیـه دشـمنان کشـور را تشـدید کند.
روز جمعـه )26 میـزان( هنگامـی کـه صدهـا تـن مشـغول ادای مـاز جمعه 
بـود، انفجـاری در مسـجدی در ولسـوالی هسـکه مینه به وقوع پیوسـت و در 

نتیجـه آن دسـت کم 66 تـن کشـته و 30 تـن دیگـر زخمی شـدند.
میررحـان رحانـی رئیـس مجلـس ماینـدگان، روز شـنبه 27 میـزان در 
جلسـه عمومـی مجلـس گفـت کـه تروریزم یـک بار دیگـر چهره زشـت و ضد 
بـری خـود را هنـگام ادای مـاز نشـان داد و ده هـا هموطـن مـا را به خاک 

و خون کشـید.
آقـای رحانـی افـزود، "از حکومـت جـداً می خواهیـم تـا در برابـر دشـمنان 
گوشـه  هـر  در  و  اسـتفاده  عملیات هـا  شـدیدترین  از  افغانسـتان  مـردم 
افغانسـتان آنـان را درهـم بکوبـد تـا دیگـر ملـت مـا شـاهد چنیـن حماتـی 

نباشـد."
او همچنیـن عـاوه کـرد کـه مـردم و جامعـه جهانـی بایـد بداننـد کـه راهـی 
بـه جـزء مبـارزه متحدانـه بـر علیـه ایـن پدیـده شـوم نیسـت و مـردم بایـد به 
صـورت یـک پارچـه در خـط مقدم قـرار بگیرد و نفـرت از تروریـزم را به گوش 

برسـاند. جهانیان 
رئیـس مجلـس ماینـدگان اضافـه کـرد کـه چنـد دسـتگی سیاسـی و بـاور 
نداشـن بـه تعریفـی روشـن از تروریـزم، می توانـد توده هـای عظیـم ملـت را 

کند.  نابـود 
از سـوی دیگـر مجلـس ماینـدگان طـی اعامیـه ای جداگانـه نیـز گفت که 
دشـمنان دیـن و مـردم مسـلان افغانسـتان در مسـجد کـه به عنـوان مکان 

مقـدس محفوظیـت ابـدی دارد، جنایـات زیـادی را مرتکیـب شـده اند.
در اعامیـه آمـده کـه ارتـکاب جنایـت در داخل مسـجد و آنهم هنـگام ادای 
مـاز خـاف اصـول اسـامی بـوده و ایـن عمـل دشـمنان مـردم افغانسـتان 
بیانگـر اعـراف آنان نشـان دهنده باور نداشـن به اسـام و حقوق اسـامی 
اسـت و ایجـاد وحشـت و خونریـزی را به حدی می سـازد که مسـلانان پس 

از ایـن بـه مسـجد نروند.
مجلـس ماینـدگان در ایـن اعامیـه تاکیـد کـرده کـه عامـان ایـن جنایـت 
بایـد از سـوی نهادهـای مسـئول شناسـایی بازداشـت و بـه اشـد مجـازات 

محکـوم شـوند.
جمعـه  روز  حادثـه  کـه  کردنـد  تاکیـد  نیـز  مجلـس  ماینـدگان  همچنیـن 

 2- ص  در  ادامـه   ... دشـمنان  جنایـت  دیگـر  بـار  ننگرهـار 

واکنش مجلس در پی انفجار در مسجدی در ننگرهار:
 عملیات نظامی علیه دشمنان تشدید یابد

 

پـه خوسـت کـې جلغـوزو غوټو سـپړلو پر وخت سـلګونو 
کسـانو تـه د کار زمينـه برابرېـږي، نو لـه دې امله خلک 

ورتـه خوښ وي.
هـر کال د منـي په موسـم کې د سـوېل ختيځو وايتونو 
د ځنګلونـو جلغـوزي خوسـت وايـت تـه راوړل کېـږي 

ځکـه هـواي یې نسـبتًآ تـوده ده.
دغـه جلغـوزي د خوسـت ښـار لوېديـځ لـور تـه، اداري 
کمپلکـس تـه څېرمـه پـه يـوه تـش ډاګ اچـول کېـږي، 
څـو غوټـې يـې د مـر پـه وسـيله ښـې وچـې ي څـو 

جلغـوزي پـه اسـانه تـرې را و ایسـتل ي. 
په دې ره سـلګونه بېوزلو ښـځو، سـړیو او ماشومانو ته 
هـم دا موکـه پـه اس ورځـي چـې د ژمـي لپاره د سـون 

توکي برابـر کړي.
تشـې شـوې  کـې  بـدل  پـه  د جلغـوزو سـپړلو  هغـوی 
غوټـې د سـون توکـو پـه توګـه خپلـو کورونـو تـه وړي.

۲۷ کلـن يوسـف یـو له یادو کسـانو دی چـې دغه ځای 
تـه هـر سـهار د غوټـو سـپړلو لپـاره ورځـي او د مازديګـر 
تـر پنځـو بجـو پـورې کار کـوي. نومـوړي پـژواک خري 
اژانـس تـه وويـل چـې د ورځـې له دوو تـر درېيـو بوجيو 

پـورې د جلغـوزو تشـې غوټـې له ځـان ره وړي.
دی زياتـوي: ))دا غوټـې مـوږ د سـوځولو لپـاره سـپړو؛ 
جلغـوزي د دوی دي، تشـې غوټې زمـوږ دي، دغو غوټو 

نـه مـوږ د ژمـي د بخـارۍ لپـاره اسـتفاده کوو.((
۲۱ کلـن سـميع اللـه يـو بـل کـس دی چـې د ژمـي 
لپـاره د سـون توکـو برابرولـو په موخـه له تېرو څـو ورځو 

راهيسـې دغـه ځـای کـې د جلغوزيـو غوټـې سـپړي.
هغـه خپلـو خـرو کې هيلـه مندي وښـوده چـې له دې 
ارې بـه لـه خپلـې کورنـۍ ره د ژمنيـو سـون توکـو 

برابرولـو پـه برخـه کـې يـو څـه مرسـته وکـړي.
هغـه وايـي: ))مـوږ ژمـي کـې د لرګيـو اخيسـتو وس نـه 
لـرو، نـو د هغـو پـر ځای لـه غوټو ګټـه اخلو، بخـارۍ ته 

يـې اچـوو او ورره تنـور کـې تـرې ګټـه اخلو.((
کلونـو  پنځـو  تېـرو  لـه  چـې  دی  کـس  بـل  يـو  ايـق 
راهيسـې د منـي پـه موسـم کـې پـه دغـه ځـای کـې د 

سـپړي. غوټـي  جلغوزيـو 
نومـوړي پـژواک تـه وويـل: ))سـږ کال غوټې ښـې ډکې 
دي، د ورځـې يـو جـوال يـا يـو نيـم جـوال ډک کـړو، دا 

بيـا مـوږ سـوځوو، د ژمـي اسـتفاده تـرې اخلو.((
حاجـي خـال الديـن د جلغوزيـو یـو سـوداګر دی چـې 
شـاوخوا اويـا زره غوټـي يـې د سـپېړلو لپـاره دغـه ځای 

کـې مـر تـه اچولـې دي.
هغـه پـژواک اژانـس تـه وويل، لـه ده ره پـه دغه ځای 
کـې تر دېرشـو کسـانو پورې پـه کار مـروف دي، چې 

ښـځې او ماشـومان هـم په کې شـامل دي.
ده زياتـه کـړه: ))سـږ کال يـې حاصل کـم دی او د يوې 
غوټـې قيمـت اتيـا کلـدارو ته رسـېږي، د شـپې لـه خوا 
چـې غوټـې سـاړه ووهي، سـهار بيـا پړسـېدي وي چې 

دا يوه سـتونزه ده.((
د معلوماتـو لـه مخې، سـږ کال تـر دې مهاله د جلغوزيو 
۱۲۵زره  شـاوخوا  بيـه  کيلـو«   ۵۲« مـن  پاخـه  يـوه  د 
افغانيـو تـه رسـېږي، خـو ورځ تر بلې دا بیه مـخ په پورته 

کېـدو روانه ده.
محمـد  ولسـمر  تـازه  چـې  ده  حـال  داسـې  پـه  دا 
ارف پـه يـو حکـم کـې بهرنيـو هېوادونو تـه د جلغوزيو 
پـر قاچـاق بنديـز ولـګاوه او امنيتـي ارګانونـو تـه يـې 
سپارښـتنه کـړې ده چـې يـاد محصـوات د قاچـاق پـه 
وخـت کـې ضبط کـړي او قاچاق وړونکـي دې عدي او 

قضايـي ارګانونـو تـه وسـپاري.

د برېښـنا رکـت وايـي چـې د دغه بنسـټ یو مسـلکي 
کارکوونکـی تېـره ورځ )جمعه د تلې پـه ۲۶مه( د پروان 
وایـت پـه سـالنګ ولسـوالۍ کـې د بـرق نیولو لـه امله 

سـاه ورکړه. 
دغـه رکـت پـه یـوې خرپاڼـه کـې چې نـن یـې خپره 
»انجنیـر  کارکوونکـی  یـو  دوی  د  چـې  ویـي  کـړې 
عبدالـرووف« د برېښـنا نیولـو لـه املـه سـاه ورکـړې ده.

د برېښـنا رکـت په وینـا، عبدالـرووف د فاریاب وایت 
پـه اندخـوی کـې د لوړ ولتـاژ د فني برخـې کارکوونکی 
د  کـې  پـه سـوېي سـالنګ  کلـه چـې  ورځ  تېـره  او  و 
ویجـاړې شـوې پایـې بیارغونـې لپـاره تللـی و د برېښـنا 
نیولـو لـه املـه سـاه ورکـړه. دا پـه داسـې حـال کـې ده 
د پـروان وایـت پـه سـالنګ ولسـوالۍ کـې پـر ویجاړې 

کـړل شـوې پایـې د بیارغونـې کار روان دی.
د برېښـنا رکـت ویـي چـې دا پایـه د »وسـله والو غلو« 

لـه خـوا څو مـوده مخکـې ویجاړه شـوې وه.

خوست کې د جلغوزو غوټو 
سپړلو پر مهال سلګونو کسانو ته د 

کار زمینه برابرېږي

د برېښنا رکت یو کارکوونکی د 
پایې بیارغولو پر مهال ساه ورکړه

خبرونه

درصفحه2

اعام نتایج ابتدایی انتخابات
 ریاست جمهوری 

تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد

 

مقام هـای محلـی اعـام کـرده کـه تلفـات انفجـار در میـان 
بـاا(  )ده  مینـه  هسـکه  ولسـوالی  در  مسـجد  مازگـزاران 
وایـت ننگرهـار در رق کشـور افزایـش یافتـه و بـه ۶۵ نفـر 

رسـیده اسـت و ۳۵ نفـر نیـز زخمـی شـده اند.
عطااللـه خوگیانـی، سـخنگوی والـی ننگرهـار به بی بی سـی 
در رق افغانسـتان گفتـه کـه انفجـار در فاصلـه رکعـت اول 

مـاز جمعـه و روع رکعـت دوم اتفـاق افتاده اسـت. 
مـردم محـل می گویند کـه در هنگام برگزاری مـاز جمعه در 

این مسـجد حدود ۳۵۰ نفر حضور داشـتند.
در این انفجار سـقف مسـجد نیز کاما فرو ریخته اسـت. در 
ایـن حادثـه به گفته سـاکنان محل بیشـر مردان در مسـجد 
بودنـد و در انفجـار آسـیب دیدنـد، پـس از انفجار زنـان برای 
بـه  دیگـر  مناطـق  از  مـردان  تـا  شـتافتند  قربانیـان  نجـات 

کمـک آنان رسـیدند.
تاکنـون کسـی یـا گروهی مسـئولیت ایـن انفجـار را به عهده 

نگرفته اسـت.
واکنش های جهانی به این حادثه

انفجـار وایـت ننگرهار واکنش های جهانی را در پی داشـت. 
سـفارت ایتالیـا در کابـل بـا محکـوم کـردن ایـن حادثـه آنـرا 

حمله"فجیـع" خوانده اسـت.
سـخنگوی وزارت امـور خارجه ایـران نیز این حملـه را "اقدام 
تروریسـتی" خوانـده و ضمـن تسـلیت و ابـراز همـدردی بـه 
دولـت و ملـت افغانسـتان بویژه خانـواده قربانیـان این اقدام 

را "وحشـیانه" دانسـته است.
جـان بـس، سـفر آمریـکا در افغانسـتان نیـز ایـن حملـه را 
محکـوم کـرده و گفتـه که "کشـن مازگزارانی کـه به صورت 
صلـح آمیـز در کنـار هـم جمـع شـده بودنـد، غیر قابـل قبول 
اسـت." او افـزوده کـه مـام افغانهـا حـق دارنـد در امنیـت 

زندگـی و بـا همدیگـر عبـادت کننـد.
آنتونیـو گوتـرِش، دبیـرکل سـازمان ملل متحد نیـز این حمله 

را محکـوم و گفتـه که عامان آن باید پاسـخگو باشـند.
عفـو بیـن املـل نیـز این حملـه را جنایـت جنگی دانسـته و 
افـزوده افزایـش تلفـات غیـر نظامیـان در افغانسـتان نیـاز به 

توجـه جهانـی دارند.

شمار کشته  شده های حمله بر یک 
مسجد در ننگرهار به 65 نفر رسید
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کمیسـیون مسـتقل انتخابـات اعام : 
کـرد که به دلیل مشـکات تخنیکی 
و تأمیـن شـفافیت، اعـام نتایـج ابتدایـی انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری بـه تأخیـر افتـاده اسـت.
مسـتقل  کمیسـیون  رئیـس  نورسـتانی،  علـم  حـوا 
انتخابـات شـام دیـروز )شـنبه، 27 میـزان( در یـک 
نتایـج  بـه دلیـل تأخیـر در اعـام  کنفرانـس خـری 
مـردم  از  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  ابتدایـی 

خواسـت. معـذرت  افغانسـتان 
قـرار بودن نتایـج ابتدایی انتخابات ریاسـت جمهوری 
دیـروز اعـام شـود. کمیسـیون مسـتقل انتخابات بعد 
از تعویـق اعـام نتایج ابتدایی، مشـخص نکرد که این 

نتایـج را چـه زمانی اعـام می کند.
خانـم نورسـتانی در کنفرانـس خـری دیـروز گفت که 
مفقـود شـدن شـاری از دسـتگاه های بایومریـک، 
دسـتگاه های  اطاعـات  انتقـال  در  مشـکات 
بایومریـک بـه رور مرکـزی و ناآگاهـی و مزاحمـت 
انتخابـات  نامـزدان  از  شـاری  ناظـران  غیرقانونـی 
ریاسـت جمهـوری، از دایـل عمـده کنـدی پیرفـت 

ایـن کمیسـیون اسـت. کار 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات تاکنـون 1.7 میلیـون 
بانـک  بـه  بایومریـک  دسـتگاه  طریـق  از  را  رای 
اطاعـات مرکـزی خـود انتقـال داده اسـت، امـا ایـن 

صلـح  بـرای  امریـکا  ویـژه  ماینـده  خلیلـزاد  زمـی 
افغانسـتان در تازه تریـن مـورد گفتـه کـه امریـکا بـه 
حفـظ دسـتآوردهای دو دهـه در افغانسـتان متعهـد 

اسـت.
در  کـه  گفتـه  کوتـاه  تویت هـای  در  خلیلـزاد  آقـای 
مـورد صلـح افغانسـتان با جـرال مارک میلـی رئیس 

جدیـد سـتاد ارتـش امریـکا دیـدار کـرده اسـت. 
بـه ایـن کـه آقـای میلـی بـه خوبـی از  بـا اشـاره  او 
افغانسـتان آشـنایی دارد، گفـت: "مـا توافـق کردیـم 
کـه یـک راه حـل سیاسـی بـرای جنـگ افغانسـتان 
می توانـد امریـکا را از تهدیدهـای احتالـی از ایـن 

کشـور، حفاظـت کنـد."
خلیلـزاد افـزوده کـه رسـیدن به یک راه حل سیاسـی 
در افغانسـتان، بـه آنـان اجـازه می دهـد تـا بارهـای 

مسـئولیت جنگی امریـکا را کاهـش دهنـد.
از  "حفاظـت  کـه  کـرده  تاکیـد  همچنیـن  او 
از  افغانسـتان  در  اخیـر  دهـه  دو  پیرفت هـای 

اسـت." مـا  ملـی  خواسـت 
صلـح  مـورد  در  خلیلـزاد  زمـی  تویـت  اولیـن  ایـن 

ادامـه از ص 1- مـردم افغانسـتان را در زیـر لفافه 
دیـن، نشـان می دهد.

مـورد  ایـن  یـک عضـو مجلـس در  فریـد  ناهیـد 
گفـت کـه طالبـان به عنـوان عامـل اصلی جنگ 
در کشـور بـه دنبـال ایـن نیسـت کـه یـک جنگ 
مقـدس را انجـام می دهـد؛ بلکه ایـن گروه جنگ 
پیـش  بـه  افغانسـتان  در  را  پاکسـتان  نیابتـی 

می بـرد.
مـردم  و  دولـت  کـه  کـرد  تاکیـد  فریـد  خانـم 
بـا  بداننـد کـه هیـچ مدارایـی  بایـد  افغانسـتان 
طالبـان در کار نیسـت و بایـد تـا نابـودی کامـل 
طالبـان، بـه شـکل قاطعانـه در برابـر ایـن گـروه 

. بجنگنـد
ریاسـت جمهـوری  صدیـق صدیقـی سـخنگوی 
نیـز بعـد از وقـوع حادثـه در توییـر خـود نوشـت 
بـا  همچنـان  آنهـا  رکای  و  طالبـان  گـروه  کـه 
عبـادت  هنـگام  را  غیرنظامیـان  فجیـع  جنایـت 

می دهنـد. قـرار  هـدف 
روز  کـه  می دهـد  رخ  حالـی  در  انفجـار  ایـن 
)پنجشـنبه 26 میـزان( دفر مایندگی سـازمان 

کـه  می گویـد  کابـل  وایـت  پولیـس  فرماندهـی 
پولیـس یـک پـر جـوان را بـه اتهـام قتـل پدرش 

در شـهر کابـل بازداشـت کـرده اسـت.
فرماندهـی پولیـس وایـت کابـل، بعـد از ظهر روز 
شـنبه )27 میـزان( بـا نـر خرنامـه ای گفتـه که 
ایـن قاتـل، صبـح دیـروز در ناحیـه هجدهم شـهر 

کابل بازداشـت شـده اسـت. 
فرزنـد  اللـه  عـزت  آمده:"اسـامی  خرنامـه  در 
رور باشـنده اصلـی وایـت بامیـان فعلـی ناحیـه 
سـیزدهم شـهرکابل امروز صبـح در منطقه میدان 
طلـوع در مربوطـات ناحیـه هجدهـم شـهر کابـل 

دفـر مطبوعاتـی والـی غزنـی گفتـه اسـت کـه دو 
مب گـذاری  موتـر  یـک  بـر  سـوار  انتحـاری  فـرد 
شـده قبـل از رسـیدن بـه هـدف در یـک حملـه 
هوایـی کشـته شـده اند.  دفـر مطبوعاتـی والـی 
غزنـی، روز شـنبه )27 میـزان( با نـر خرنامه ای 
گفتـه کـه ایـن رویـداد در ولسـوالی زنخـان غزنـی 
رخ داده اسـت. در خرنامـه آمده:"حـواى صبـح 
زود امروز[شـنبه] قـواى هوایـی نروهـاى حايت 
قاطـع طـى يـک حملـه هدفمنـد يـک موتـر مملـو 
انجـام  بـراى  کـه  را  طالبـان  انفجـارى  مـواد  از 
از  بودنـد  آمـاده سـاخته  را  آن  تروريسـتى  حملـه 
بـن بـرد کـه دو انتحـار کننـده سـوار در آن نيـز 

قیومـی  هایـون  محمـد 
رپرسـت وزارت مالیـه از بانـک 
انکشـاف آسـیائی درخواسـت کـرده اسـت تـا در 
بخـش پروژه هـای اتصـال منطقـوی با افغانسـتان 

کنـد. همـکاری 
آقـای قیومـی کـه بـه منظـور اشـراک در اجـاس 
و صنـدوق  بانـک جهانـی  مدیـرۀ  سـاانۀ هیئـت 
بیـن امللـی پـول بـه ایـاات متحـدۀ آمریکا سـفر 
کـرده و در حاشـیۀ این اجاس بـا محرم تاکهیکو 
ناکـوو، رئیس بانک انکشـاف آسـیائی دیـدار کرد.

بانـک  رئیـس  از  قیومـی  آقـای  دیـدار،  ایـن  در 
انکشـاف آسـیائی درخواسـت کرد تا در پروژه های 
اتصـال منطقـوی بـا افغانسـتان همـکاری کند. او 
افـزود کـه مـا در امـر مبارزه بـا فسـاد اداری جدی 
هسـتیم و هـدف از ترتیب اسـراتیژی مبارزه علیه 
تـا  این سـت  افغانسـتان،  حکومـت  اداری  فسـاد 

فسـاد اداری بـه کلـی ریشـه کـن شـود.
نـر  بـا  میـزان   26 جمعـه  روز  مالیـه  وزارت 
خرنامـه ای نوشـته کـه رپرسـت وزارت مالیـه در 
رابطـه بـه اسـراتیژی جدیـد حکومت افغانسـتان 
در مـورد مبـارزه جـدی و پیگیرعلیه فسـاد اداری، 
پیرفت های اخیر اقتصادی و مالی افغانسـتان، 
اصاحـات  ارزیابـی  دور  شـش  مؤفقانـۀ  تکمیـل 
مالـی و اقتصـادی بـا صنـدوق بیـن امللـی پـول، 
افغانسـتان،  اقتصـادی  خودکفائـی  اسـراتیژی 
اتصـال منطقـوی و پان های حکومت افغانسـتان 

اسـت. بررسـی نشـده  و  تجریـه  رای هنـوز  مقـدار 
اطاعـات 3200 دسـتگاه  انتقـال  رونـد  همچنیـن، 
بایومریـک کـه قرنطیـن شـده بـود، هنـوز بـه پایـان 
نرسـیده اسـت و اطاعـات ایـن دسـتگاه ها بـه صورت 
کامل وارد بانک اطاعات مرکزی کمیسـیون مسـتقل 

انتخابات نشـده اسـت.
انتخابـات ریاسـت جمهوری کشـور به تاریـخ 6 میزان 
مسـتقل  کمیسـیون  اعـام  اسـاس  بـر  شـد.  برگـزار 
انتخابـات، بیـش از دو میلیون شـش صد هـزار نفر در 

ایـن انتخابـات رکـت کرده انـد.
قـرار بود بعد از اعام نتایج ابتدایی انتخابات ریاسـت 
جمهـوری، نتایـج نهایـی ایـن انتخابـات بـه تاریخ 16 
عقـرب اعـام شـود، امـا اکنـون، مشـخص نیسـت که 
چـه زمانـی نتایـج ابتدایـی و چـه زمانـی نتایـج نهایی 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری اعام می شـود.
انتخابـات می گویـد کـه تأمیـن  کمیسـیون مسـتقل 
شـفافیت و لـزوم دقـت بیشـر در رونـد بررسـی آرا، 
ایجـاب کـرد که اعام نتایـج ابتدایی بـه تأخیر بیفتد.

ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  از  شـاری  ناظـران 
جمهـوری نیز از تعویق اعام نتایـج ابتدایی انتخابات 
ریاسـت جمهـوری، اسـتقبال کرده انـد و گفته انـد کـه 
دقـت در بررسـی آرا بـرای آنهـا مهم تـر از اعـام نتایـج 

ابتدایـی در وقـت معیـن آن اسـت.

افغانسـتان، پـس از توقـف گفتگوهـای صلـح امریـکا 
بـا طالبـان بـه دسـتور دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـور 

امریـکا، اسـت.
پیـش از ایـن نیـز گفتـه می شـد که آقـای خلیلـزاد با 
مقام هـای مختلـف امریکایـی دیدارهـای را در مـورد 

صلح افغانسـتان داشـته اسـت.
در  خلیلـزاد  آقـای  کـه  شـده  منتـر  گزارش هـای 
تـاش اسـت تـا رونـد گفتگوهـای صلـح افغانسـتان 
دوبـاره از ر گرفتـه شـود. بر بنیـاد گزارش ها، دولت 
امریـکا تاکیـد دارد کـه گفتگوهـای صلح افغانسـتان 
برقـراری  بـه  طالبـان  کـه  از ر می گیـرد  زمانـی  را 
بـا  و گفتگوهـای مسـتقیم  افغانسـتان  آتش بـس در 

دولـت کابـل، اعـام آمادگـی کننـد.
بـا ایـن وجود؛ سـهیل شـاهین سـخنگوی دفـر قطر 
طالبـان نیـز گفتـه کـه ایـن گـروه بـرای از رگیـری 

مذاکـرات صلـح بـا امریـکا آمادگـی دارد.
از  صلـح  گفتگوهـای  کـه  کـرده  امیـدواری  ابـراز  او 
جـای آغـاز شـود کـه از سـوی ترامـپ متوقـف شـده 

بـود.

ملـل در افغانسـتان )یوناما( اعـام کرد که تلفات 
غیرنظامیـان در ربـع سـوم سـال جـاری میادی  
در ایـن کشـور در مقایسـه بـا مـدت زمان مشـابه 
در سـال گذشـته ۴۲ درصد افزایش یافته است.

سـال  اول  مـاه   ۹ در  کـه  گفـت  سـازمان  ایـن 
جـاری میـادی در مجمـوع ۲۵۶۳ غیرنظامـی 
در افغانسـتان کشـته و ۵۶۷۶ نفـر دیگـر زخمی 

شـده اند.
در گـزارش سـازمان ملـل آمـده اسـت کـه تلفات 
بـه  جـاری  سـال  جـوای  مـاه  در  غیرنظامیـان 
بلندتریـن سـطح خـود در مقایسـه با مـام ماه ها 
در ده سـال گذشـته کـه ایـن نهـاد بـه ثبـت آمار 

روع کـرده، رسـیده اسـت.
یونامـا گفتـه در ۹ مـاه اول سـال جـاری میادی 
زخمـی  دیگـر  نفـر   ۶۶۲ و  کشـته  زن   ۲۶۱
شـده اند، همچنیـن در ایـن مـدت ۶۳۱ کـودک 
کشـته و ۱۸۳۰ نفـر دیگـر زخمـی برداشـته اند. 
غیـر  تلفـات  مجمـوع  از  درصـد   ۴۱ بنابرایـن 
کـودکان  و  زنـان  را  مـدت  ایـن  در  نظامیـان 

می دهنـد. تشـکیل 

از  رسـانیده  بقتـل  چاقـو  رب  بـا  را  خـود  پـدر 
سـاحه فـرار و تحـت تعقیـب پولیـس قـرار داشـت 
پولیـس حـوزه  منسـوبین  توسـط  پیـش  لحظـات 
هجدهـم امنیتـی قوماندانـی امنیـه وایـت کابـل 
از مربوطـات آن حـوزه بازداشـت و بـه پنجـه قانون 

سـپرده شـد".
خرنامـه افـزوده کـه مظنـون بازداشـت شـده در 
پروسـه تحقیقـات ابتدائی به جـرم خویش اعراف 

مـوده و تحـت نظـارت قـرار گرفت.
فرماندهـی پولیـس کابـل دربـاره انگیـزه این قتل 

معلوماتـی نداده اسـت.

والـی غزنـی  کشـته شـده اند." دفـر مطبوعاتـی 
تاییـد کـرده کـه در ایـن رویـداد بـه افـراد ملکـى 
والـی  مطبوعاتـی  دفـر  اسـت.  نرسـيده  آسـيب 
غزنـی همچنـان در خـر دیگـری گفتـه اسـت کـه 
نروهـاى ويـژه افغـان  جمعـه شـب طـى عمليـات 
موفقانـه در قريـه عيـدى ولسـواى قـره بـاغ وايت 
غـزى يک مخفيـگاه مهات مخالفن را کشـف و 
17 حلقـه مايـن بوشـکه یی، 35 فر مرمـى هاوان 
و 4 صنـدوق مرمـى دهشـکه را از آن بدسـت آورده 

و در سـاحه خنثـى کردنـد.
انجـام  کـه در عمليـات  بیـان داشـته  ایـن دفـر 

اسـت. نرسـيده  آسـيبی  هيـچ کـى  بـه  شـده 

در این راسـتا، برگزاری مؤفقانۀ انتخابات ریاسـت 
جمهـوری و دیگـر مسـایل مهـم معلومـات داد.

رپرسـت  از  آسـیائی  انکشـاف  بانـک  رئیـس 
وزارت مالیـه دعـوت کـرد تا در جلسـۀ سـال آینده 
صنـدوق انکشـاف آسـیائی اشـراک کنـد که طی 
آن در رابطـه بـه کمک هـای آینـده بانک انکشـاف 
خواهـد  صـورت  بحـث  افغانسـتان  بـه  آسـیائی 

گرفـت.
بـه نقـل از خرنامـه وزارت مالیـه، آقـای قیومـی 
در نشسـتی دیگـر از صنـدوق بیـن امللـی پـول 
نیـز درخواسـت کـرده تـا در بخـش تطبیـق سـند 
افغانسـتان  اقتصـادی  کفائـی  خـود  اسـراتیژی 

کنـد. همـکاری 
اسـتقبال  ضمـن  پـول  امللـی  بیـن  صنـدوق 
افغانسـتان،  اقتصـادی  و  مالـی  اصاحـات  از 
اطمینـان دادنـد کـه در آینـده نزدیـک تیـم هـای 
تخنیکـی و رهـری هردوجانب در رابطـه به برنامۀ 

جدیـد بحـث هـای شـانرا آغـاز خواهنـد کـرد.

واکنش مجلس در پی انفجار در مسجدی در ننگرهار:
 عملیات نظامی علیه دشمنان تشدید یابد

یک پسر جوان به اتهام قتل پدرش در شهر کابل 
بازداشت شد

دو فرد انتحاری سوار بر موتر بمب گذاری شده در غزنی
 قبل از رسیدن به هدف کشته شدند

درخواست وزارت مالیه از بانک انکشاف آسیایی: 
در بخش پروژه های اتصال منطقه ای با افغانستان همکاری کنید

اعام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری
 تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد

دیدار خلیلزاد و رئیس ستاد ارتش امریکا؛ 
پیشرفت های دو دهه در افغانستان حفظ می شود
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هـای  اعضـای کمیسـیون  از  برخـی  روزهـای گذشـته  در 
انتخاباتـی از تاخیـر در اعـان نتایـج ابتدایـی انتخابـات سـخن 
گفتـه بودنـد و ایـن احتـال از قبـل نیـز وجـود داشـت. زیـرا 
مشـکات زیـادی در رونـد شـارش و وارد کـردن معلومـات در 
رورهـای مرکـزی وجود داشـت و هنوز این مشـکات هم چنان 
وجـود دارد. بنابرایـن احتـال تاخیـر از قبـل نیـز مطـرح بـود و 
حـاا بـه نظر می رسـد قطعی شـده اسـت. امـا این تاخیـر نباید 
بـه انـدازه ای باشـد کـه مـام پروسـه را زیـر سـوال بـرد و مـردم 
را از نتیجـه واقعـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری ردرگـم کنـد. 
اکنـون بسـیاری از مـردم از خـود می پرسـند که چرا کمیسـیون 
هـای انتخاباتـی علـی رغـم بـه کارگیـری تکنولـوژی بایومریک 
در انتخابـات مـی تواننـد نتیجه ابتدایی را در زمان معین شـده 
اعـان کننـد. بدیهی اسـت که اگـر تاخیر در اعـان نتایج بیش 
از حـد متعـارف بـه درازا بکشـد، این پرسـش ها تبدیل به شـبهه 

هـای خطرنـاک و ویرانگـر خواهد شـد. 
کمیسـیون هـای انتخاباتـی در دوره گذشـته بـه خصـوص 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 2014 و هـم چنیـن در 
انتخابـات پارمانـی سـال گذشـته بـه انـدازه کافـی اعتبـار خود 
را از دسـت داده انـد و ایـن انتخابـات بهریـن فرصـت اسـت که 
آن هـا بتواننـد اعتـاد عمومـی را دو باره کسـب کننـد. تا کنون 
عملکرد کمیسـیون های انتخاباتی مسـتقانه و تا حدی شـفاف 
بـوده اسـت. بـه همیـن خاطر هم کشـورها و سـازمان هـای بین 
امللـی و هـم جنـاح های سیاسـی در داخل افغانسـتان از روند 
کار کمیسـیون هـای انتخاباتـی در ایـن دور انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری تـا کنـون راضـی بوده انـد و حتی بسـیاری از سـفرای 
کشـورهای خارجـی کار کمیسـیون هـای انتخاباتـی را تحسـین 
کـرده انـد. افـکار عمومـی نیـز تـا کنـون بـا کار کمیسـیون های 
هـای  کمیسـیون  از  مـردم  و  اسـت  بـوده  همسـو  انتخاباتـی 
گذشـته  روزهـای  در  اگرچـه  انـد.  کـرده  حایـت  انتخاباتـی 
بداخاقـی برخـی تیـم هـای انتخاباتـی مبنـی بـر اعـان هـای 
پیـش از وقـت نتایـج و مداخلـه در امـور کار کمیسـیون هـای 
انتخاباتـی سـبب برخـی ابهامـات شـده اسـت. ولـی در مجموع 
کار کمیسـیون هـای انتخاباتـی خـوب بـوده اسـت و همـگان 
اگـر کمیسـیون هـای  بنابرایـن  از کار آن هـا راضـی هسـتند. 
انتخاباتـی بـه حداقـل تاخیـر اکتفـا کننـد و بتواننـد در روزهای 
نزدیـک نتیجـه ابتدایـی انتخابـات را اعـان کننـد، گام بزرگـی 
در راسـتای اعتادسـازی مردم به کمیسـیون هـای انتخاباتی و 
مـام روندهـای دموکراتیـک برداشـته انـد. امیدواریـم که چنین 
شـود و مـا بـرای نخسـتین بار شـاهد عملکـرد نهادهایی باشـیم 
کـه از مـن ایـن کشـور برخاسـته انـد و تقریبـا مـام پروسـه را با 
مدیریـت و رهـری افغانـی بـه پیـش بـرده انـد. بنابر ایـن اعان 
نتایـج در زمـان تعییـن شـده بسـیار مهـم اسـت و اگـر برخـی 
ناگزیـری هـای تخنیکـی در تاخیـر اعـان نتایـج هم باشـد باید 
بـه گونـه شـفاف برای مـردم توضیح داده شـود و هـم چنین این 

تاخیـر غیـر متعـارف و بیشـر از چنـد روز محـدود نباشـد. 
مسـاله مهـم تـر از مسـاله تاخیـر در اعـان نتایـج، تقـدم 
همـه  عادانـه  بررسـی  شـارش  رونـد  در  شـفافیت  و  عدالـت 
صنـدوق هـای رای اسـت. مـردم بـدون شـک یـک بـار دیگـر، 
هرچنـد بـا فیصـدی بسـیار کـم، در انتخابـات رکـت کـرده اند 
و بـه کمیسـیون هـای انتخاباتـی اعتـاد کـرده انـد. امـا ایـن 
اعتـاد بایـد پـاس داشـته شـود و کمیسـیون هـای انتخاباتـی 
باید به شـفافیت و عدالت در شـارش آرای مردم متعهد باشـند 
و صداقـت کافـی داشـته باشـند. بازگشـت اعتـاد عمومـی بـه 
تریـن  بـزرگ  قانونـی  نهادهـای  و  انتخاباتـی  کمیسـیون هـای 
هـدف بایـد باشـد کـه در گام نخسـت پاسداشـت ایـن هـدف 

وظیفـه اصلـی کمیسـیون هـای انتخاباتـی اسـت. 
کمیسـیون  تنهـا  کـه  باشـیم  داشـته  توجـه  بایـد  البتـه 
هـای انتخاباتـی مـی تواننـد اعتـاد عمومـی را بـه روندهـای 
تیـم هـای  بـه خصـوص  و  بلکـه همـه  برگرداننـد.  دموکراتیـک 
انتخاباتـی و کاندیـدان ریاسـت جمهوری و رسـانه های عمومی 
و نیـز یکایـک مـردم در ایـن مسـاله نقش اساسـی دارنـد. برخی 
از کاندیـدان متاسـفانه نخسـتین گام هـای بـی اعتـادی را بـا 
اعـان نتایـج خیالـی برداشـته انـد و ذهنیـت عامـه را مشـوش 
کـرده انـد. آنـان بایـد سـعی کننـد ذهنیـت خـود را بـا قاعـده 
بـازی وفـق دهنـد و بـه تصامیـم کمیسـیون هـای انتخاباتـی و 
نهادهـای قانونـی احرام بگذارنـد. هم چنین رسـانه ها و برخی 
از نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات نیز در طی روزهای گذشـته یک 
جانبـه عمـل کـرده انـد و عملکـرد شـان جنبـه تخریبـی داشـته 
اسـت. دامن زدن به مسـایل کوچک و برخی مشـکات تخنیکی 
و سیاسـی جلـوه دادن آن هـا و هـم چنیـن گانـه زنـی بـدون 
دلیـل برخـی نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات بخشـی از عملکـرد 
نهادهـای  و  خصوصـی  هـای  رسـانه  برخـی  کننـده  مسـموم 
انتخاباتـی بـوده اسـت. طبیعـی اسـت کـه هـواداران تیـم هـای 
انتخاباتـی از برخوردهـای غیـر مسـلکی رهـران تیـم هـای مـد 
نظـر شـان الهـام مـی گیرنـد و بـه در شـبکه هـای اجتاعـی بـه 

بـی اعتـادی هـا دامـن مـی زننـد. 
بنابرایـن همـه مـا بایـد قبـول کنیـم کـه وقتـی وارد رونـد 
انتخابـات بـه مثابـه یـک رونـد دموکراتیک می شـویم، ایـن روند 
تنهـا یـک برنـده دارد مـی توانـد چندیـن برنـده داشـته باشـد. 
ایـن مسـاله را نیـز بایـد بـه خـود بقبوانیم کـه ممکن اسـت تیم 
مـورد نظـر مـا بازنـده انتخابات باشـد و ما خـود را آمـاده پذیرش 
واقعیـت هـا بسـازیم. تنهـا چیـزی کـه بـرای افغانسـتان فعلـی 
مهـم اسـت، رعایـت اصـل شـفافیت و عدالـت در ایـن پروسـه 

اسـت کـه بـه هیـچ قیمتـی نبایـد آسـیب ببیند. 

 

د افغانســتان د علــاوو رتــاري شــورا، د حــج او 
ــیون د  ــواک کمېس ــو خپل ــر حقون ــو وزارت او د ب اوقاف
ننګرهــار د هســکې مېنــې پــه یــوه جومــات کــې چاودنــه 

ــه. وغندل
د  وايــي،  شــورا  رتــاري  علــاوو  د  افغانســتان  د 
ــات  ــوه جوم ــه ی ــوالۍ پ ــې ولس ــکې مېن ــار د هس ننګره
ــم  ــه زغ ــاف او د ن ــو خ ــامي اصول ــه د اس ــې چادون ک

ده.  وړ 
د دې شــورا غــړي مولــوي شــهزاده شــاهد د شــنبې پــه 
ورځ ازادي راډيــو ره پــه خــرو کــې د دې پېښــې د 

ــو ســزا وغوښــته. عاملین
علــاوو  د  افغانســتان  "د  وویــل:  شــاهد  ښــاغي 
ــدي او  ــه کلکــو ټکــو غن ــه پېښــه پ ــاري شــورا دغ رت
دغــه پېښــې د اســامي او بــري اصولــو خــاف عمــل 
بــوي، دغــه پېښــه د مســلانانو پــر روحیــه زیــات منفــي 
اغېــز پرېښــودلی ي او دا د افغانســتان د مســلان 
ولــس پــر وړانــدې یــو نــاروا او د نــه زغــم وړ عمــل دی."

د جمعــې پــه ورځ د ننګرهــار د هســکې مېنــې ولســوالۍ 
پــه یــوه جومــات کــې چاودنــه وشــوه چــې د ســیمه ییــزو 
مســؤلینو پــه وینــا، ۶۲ کســان پکــې ووژل شــول او ۳۶ 

نــور یــې ټپیــان کــړل.
پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د حــج او اوقافــو 
وزارت مرســتیال امیــن الدیــن مظفــري ازادي راډیــو ره 
پــه خــرو کــې دغــه پېښــه د اســامي او انســاي اصولــو 

خــاف عمــل بللــی دی.

د علاوو رتاري شورا: پر جومات برید د اسامي او بري اصولو خاف عمل دی

محمد هدایت  

سرمقاله

تقدم شفافیت و عدالت
 بر سرعت

د افغانســتان د بــر حقونــو خپلــواک کمېســیون هــم دا 
بریــد غندلــی دی.

د دغــه کمېســیون ویانــد شــکرالله مشــکور ازادي راډیــو 
ــږ  ــت و او مون ــري جنای ــو ب ــد ی ــې دا بری ــل چ ــه ووی ت
لــه حکومتــه غــواړو چــې د ملکــي کســانو د ژونــد د 

ــړي. ــه ک ــه پورت ــدي ګامون ــاره ج ــوب لپ خوندېت
دی زیاتــوي: "دغــه عمــل یــو بــري جنایــت دی او 
ــو  ــو ی ــه خــوا شــوی وي، ن کــه د کومــې جنګــي ډلــې ل
جنګــي جنایــت دی، د افغانســتان د بــري حقونــو 
ــواک کمېســیون د حکومــت څخــه غــواړي چــې د  خپل
ــه  ــو ت ــون منګل ــي او د قان ــن ونی ــو عاملی ــان پېښ داش
یــې وســپاري." هم مهالــه د هېــواد د یــو شــمېر وایاتــو 
اوســېدونکي هــم دغــه پېښــه غنــدې او د عاملینــو د 

ــوي. ــې ک ــتنه ی ــدو غوښ ــول کې نی
د کندهار مزار او پکتیا وایتونو اوسېدونکي وایي:

ــه  ــل زه پ ــه عم ــړۍ وه او دغ ــه خون ــه زیات ــۍ پېښ "پرون

ــو د نیــول  کلکــو ټکــو غنــدم، زه د دې پېښــې د عاملین
ــتنه کــوم." ــدو غوښ کې

"د ننګرهــار پــه وایــت کــې رامنځتــه شــوې پېښــه ډېــره 
دردوونکــې وه، کافــر هــم دغــه ډول کار نــه کــوي."

"مــوږ پکتیــاوال دغــه بریــد غنــدو او د جګــړې لــه 
ښــکېلو خــواو غــواړو چــې د ملکــي کســانو خوندیتــوب 

ــړي." ــه وک ــدي پاملرن ــه ج ت
پــه  ســازمان،  نړیــوال  بخښــنې  د  ملتونــو،  ملګــرو 
ــاره  ــتان لپ ــفیر، د افغانس ــکا س ــې د امری ــتان ک افغانس
د غــوځ ماتــړ ماموریــت، ارګ او اجرائيــه ریاســت هــم د 
ننګرهــار وایــت پــه هســکې مېنــې ولســوالۍ کــې دغــه 

ــې ده. ــه غندل ــوې پېښ ــه ش رامنځت
تــر دې دمــه د دې پېښــې مســؤلیت کومــې وســله والــې 
ــه  ــد ذبیــح الل ــو ویان ــه دی منلــی، خــو د طالبان ــې ن ډل
مجاهــد پــه خپــل ټوېــټ کــې دا پېښــه یــو جنایــت بللــی 

دی.



 مبارزه 
با تروریسم 

انتحاری و نوع 
نگاه فرهنگی 

جامعه
 در قبال ترور

 ماهیت مصئونیت پارلمانی

این قضیه توسـط یک تروریسـت انتحـاری چه طالب و 
چـه داعش انجام شـده اسـت، پاسـخ جامعـه مخصوصاً 
نخبگان فرهنگی به این مسـأله بسـیار سـطحی اسـت 
کـه در آن رگه هـای عـادی شـده پدیده تـرور در جامعه 

می شـود. دیـده 
ب- تروریسـم انتحاری بخشـی از فرهنگ خشونت 
و  پیچیـده  پدیـده  جامعـه  هـر  در  فرهنـگ  اسـت: 
درعین حـال کاربردی اسـت که به راحتی امـکان تغییر 
در آن وجـود نـدارد. طـی دهه هشـتاد و اوایل دهه نود 
قـرن بیسـتم کتـاب های درسـی کـودکان کشـور مملو 
از آموزه هـای خشـونت طلبی بـود که تحـت عنوان های 
مختلـف بـرای کـودکان تکثیـر می شـد تـا بـه نحـوی 
ذهـن کـودکان کشـور بـا مؤلفه هـای همچـون، جهـاد، 
قتـل غیـر، مبارزه و شـهادت طلبی آشـنا باشـند و برای 
بسـیج آن ها در جبهات نـرد در جنگ رد علیه دولت 
افغانسـتان و شـوروی مشـکل جدی ایجاد نشـود. این 
وضعیـت فرهنگـی پـس از 2001 تـا حد زیـادی تغییر 
کـرد امـا کافـی نبـود زیـرا بسـیاری از مناطـق کشـور 
تحـت تـرف طالبـان یـا گروه هـای همسـو قـرار دارد 
اکـراً  و  نیسـت  دولتـی خـری  مکاتـب  از  آن  در  کـه 
جوانـان آن مناطـق از نعمـت سـواد برخـوردار نیسـتند 
ایـن  کـه  آموزش دیده انـد  مذهبـی  مـدارس  در  یـا  و 
مـدارس فوق العـاده خشـونت پرور هسـتند و بـه نحوی 
و  دوران جنـگ رد  فرهنگـی  گفتـان  تداوم دهنـده 

حتـی افراطی تـر از آن هسـتند.
انتحـاری  تروریسـم  به نقـد  می تواننـد  وقتـی  جامعـه 
انتحـاری را  الهام بخـش تروریسـم  بپـردازد کـه متـون 
نقـد کنـد امـا جامعـه بسـته افغانسـتان هنـوز آمادگـی 
آن را نـدارد کـه بتوانـد بـا منابـع و متـون الهام بخـش 
تروریسـم درآویـزد. برخـی از اعضـای جامعه خـود را در 
برابـر ایـن منابـع و حامیـان آن ضعیـف حـس می کنند 
آسـیب  مبـادا  تـا  می کننـد  گریـز  آن  بـا  مبـارزه  از  و 
ببینـد کـه ایـن گریز رفـاً برای نجـات چند روز اسـت 
زیـرا دیـر یـا زود انتحـار و تـرور دامـن چنیـن افـرادی 
منابـع  جامعـه  اعضـای  از  برخـی  می گیـرد.  هـم  را 
تروریسـم  تبلیغـی  دسـتگاه های  و  تـرور  الهام بخـش 
انتحـار را محکـوم می کنـد و رفـاً در مـورد چگونگی 

دارد. اماواگـر  تروریسـت ها  هدف گیـری 
بنابرایـن رویکـرد فرهنگـی فعلـی جامعـه در مبـارزه بـا 
تروریسـم نتیجه بخـش نیسـت زیرا چنیـن نگاهی رفاً 
چرخیـدن در دور باطلـی اسـت کـه منشـأ اصلـی تفکر 
تروریسـم  بـا  قـرار می دهـد. وقتـی  را هـدف  انتحـار 
انتحـاری می تـوان مبـارزه مؤثر داشـت که علیـه منابع 
و شـخصیت های الهام بخـش انتحـار اقـدام مـود و هر 
نـوع رفتـاری کـه خشـونت را در جامعـه تبلیـغ مایـد، 

شـود. محکوم 
 ایـن مهـم بـر عهـده دولت اسـت کـه مامـی منابع در 
اختیـار داشـته را رف نظر از تعلقـات مذهبی و قومی 
دیگـر  جانـب  از  مایـد.  بسـیج  انتحـار  پدیـده  علیـه 
علـای دیـن وظیفـه بسـیار بـزرگ بـر عهده دارنـد کـه 
صـف خـود را در قبـال تروریسـم انتحـاری و هـر نـوع 

خشـونت ورزی مشـخص ماینـد.
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 مصونیت نمایندگان پارلمان در چارچوب اجرای وظایف و صاحیت و تکالیف قانونی نمایندگان 
می باشد؛

 بنا براین هر عمل و رفتاری که خارج از چارچوب مذکور باشد نماینده مانند سایر مردم قابل 
تعقیب است. 

 افغانسـتان طـی چهـار دهه اخیـر با تروریسـم داخلی 
و بین امللـی روبـرو بـوده اسـت کـه درنتیجـه حمـات 
و  جان باخته انـد  نفـر  هـزاران  کشـور  در  تروریسـتی 
بیشـر از آن بـه معلولیـت دچـار شـده اند. روز جمعـه 
در  انتحـاری  تروریسـت  یـک  میـزان  و ششـم  بیسـت 
رق افغانسـتان مازگـزاران را هـدف قـرارداد کـه طی 
آن ده هـا نفـر کشـته و زخمـی شـدند. پس ازایـن حمله 
مـوج انتقادهـا در داخـل و خـارج از کشـور بلنـد شـد؛ 
امـا دیـری می پایـد کـه حساسـیت جامعـه نسـبت بـه 
ایـن حادثـه و پدیده هـای مشـابه فروکـش می کنـد و 
نـوع نـگاه جامعـه در قبـال پدیـده تـرور حالـت روزمـره 
گـی پیـدا می کنـد و انتحـار تبدیـل بـه پدیـده عـادی 
می شـود. پرسـش اینجـا اسـت کـه مبـارزه با تروریسـم 
انتحـاری در قالـب نـگاه فرهنگـی چگونـه امکان پذیـر 
اسـت و آیـا رونـد فرهنگـی فعلـی در قبـال تروریسـم 

انتحـاری مـی توانـد موجـب ختـم آن شـود؟
تروریسـم ماننـد هـر پدیـده دیگـر سیاسـی-اجتاعی 
تـک علتـی نیسـت؛ زیـرا بـا توجـه بـه تعـدد متغیرهای 
دخیـل در تروریسـم انتحـاری می تـوان گفـت حداقـل 
پدیـده  در  فـردی  و  )فرهنگـی(  سـاختاری  عامـل  دو 
انتحـار دخیـل اسـت. همـه مـردم می داننـد کـه تـرور 
عمـل ناپسـند اسـت و کسـانی که دسـت به عمـل ترور 

اعضـای  از  تعـدادی  مجادلـه  گذشـته  روزهـای  در   
پارلمـان افغانسـتان و پلیـس مورد تحلیل های بسـیار 
از زوایـای گوناگـون قـرار گرفته اسـت. ایـن مجادله تا 
جایـی پیـش رفـت کـه ذهنیت عامـه را درگیـر کرد و 
شـبکه هـای اجتماعی و رسـانه هـا از اظهـار نظرهای 
گوناگـون و متفـاوت پـر شـد. ایـن دعـوا که ظاهـرا از 
برخـورد قانونـی پلیـس بـا یک تـن از اعضـای مجلس 
از اسـتفاده آن عضـو  نماینـدگان در مـورد ممانعـت 
پارلمـان از موترهـای شیشـه سـیاه و یا شیشـه دودی 
شـروع شـد تا ریاسـت جمهوری نیز رسـید و به مدت 
یـک هفتـه فضای عمومی را به تسـخیر خـود در آورد. 
مهـم تریـن بحـث حقوقـی کـه در پـی ایـن رخـداد 
مطـرح گردید، مصونیـت پارلمانی نماینـدگان مجلس 
بـود. آنـان به اسـتناد بـه مـوادی از قوانین افغانسـتان 
پرداختنـد کـه تصریـح می کند کـه نماینـدگان مردم 
در پارلمـان مصونیـت دارند و در پـاره ای از موارد گویا 

از قانون مسـتثنا هسـتند.
 بنابرایـن بایـد بـه درسـتی بـه ایـن موضوع نگریسـته 
شـود کـه وکای پارلمـان تـا کجـا از قانـون مسـتثنا 
مـواردی  کـدام  در  را  آن  قواعـد حقوقـی  و  هسـتند 

مصونیـت داده اسـت. 
برمبنـای اصـل کلـی قانونـی بـودن تعقیـب جزایـی، 
سـارنواان ایـن صاحیـت دارنـد کـه دعـوای عمومی 
علیـه  تبعیـض  بـدون  و  جرایـم  کلیـه  مـورد  در  را 
متهمـان بـه جریـان اندازنـد. بـا ایـن وصـف در برخی 
مـوارد ایـن اصل کلـی صاحیت بـدون اسـتثنا نمانده 
اسـت؛ یعنـی بـه رغم وقـوع جـرم سـارنوال صاحیتی 
برتعقیـب متهـم را ندارد. یکی از موارد اسـتثنا بر اصل 
کلـی صاحیـت تعقیـب جزایـی »مصونیـت« اسـت. 
بـر مبنـای ایـن اسـتثنا دارنـده مصونیـت از تعقیـب 
قانـون و مامـوران قضایـی درصـورت ارتـکاب جرم در 
امـان اسـت. بـه عبـارت دیگرحتـی درصـورت ارتکاب 
جـرم، ازسـوی فـرد دارنـده مصونیـت، سـارنواان حق 
تعقیـب، تعـرض و گرفتـاری شـخص مذکـور را ندارد. 
در ایـن نوشـته میـزان، قلمـرو و نوع مصونیـت اعضای 
شـورای ملـی مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد.  مطابق 
مفـاد مـاده یکصـدو یکم و یکصـدو دوم قانون اساسـی 
افغانسـتان اعضـای شـورای ملـی ازدو نـوع مصونیـت 
برخـوردار اسـت. مصونیـت ماهوی و مصونیت شـکلی 

تشـریفاتی. یا 
اول: مصونبـت ماهوی: براسـاس این نـوع مصونیت، 
اعضـای پارلمـان یـا نماینـده مجلـس در مقـام اجرای 
وظایـف و تـکا لیف قانونـی خود و هم چنیـن در قبال 
ابـراز عقیـده، نظـر و یـا رای خود مسـئولیتی نـدارد و 
نبایـد تعقیـب یـا توقیـف گـردد در همین مـورد ماده 
یکصـدو یکـم قانون اساسـی مقـرر نموده اسـت» هیچ 
عضـو شـورای ملـی بـه علـت رای یـا نظریـه ای کـه 
در هنـگام اجـرای وظیفـه ابراز میـدارد، مـورد تعقیب 

می زننـد جنایتـکار هسـتند امـا به طـور بایـد در قبـال 
تروریسـم انتحـاری موضع گیـری مـی ماینـد. اولیـن 
نشـانه انحـراف در مبـارزه بـا تروریسـم ایـن اسـت کـه 
بـه تئـوری توطئـه روی می آورنـد و تروریسـم انتحـاری 
ربـط می دهنـد کـه گویـا  بیرونـی  بـه عامـل  را رفـاً 
کشـور همسـایه یـا یک قـدرت جهانـی چنیـن کاری را 
انجـام داده اسـت. در جامعـه افغانی کمر کسـی پیدا 
می شـود کـه از خـود بپرسـد چـه چیـزی باعـث شـده 
اسـت کـه یـک تروریسـت باوجـود خطـر کشـته شـدن 
حـار می شـود خـود را در میـان جمعیـت آن هـم در 
میـان مازگـزاران روز جمعـه منفجـر کنـد؟ وقتـی هـر 
شـهروند مسـئول پـس از یـک حادثـه انتحـاری چنیـن 
پرسشـی را در ذهـن خـود مجسـم کند، آنـگاه به راغ 
انگیزه هـای یـک تروریسـت انتحاری می شـود و بر این 
می شـود کـه چـه چیـزی باارزش تـر از زندگـی یـک فرد 
پیـدا می شـود کـه فـرد جـان خـود و دیگـران را فـدای 
آن می کنـد. وقتـی ایـن مؤلفه هـای در ظاهـر بـاارزش 
مشـخص شـد، فـرد به دنبـال آن می شـود کـدام منابع 
چنیـن ارزش هـای ضد ارزش بـری را در جامعه تولید 
و بازتولیـد می کنـد. در هرصـورت افراد وقتـی به دنبال 
رنخ هـای ایـن پدیـده برونـد، ابـد بـه متون درسـی و 
مدرسـه های مذهبـی ختـم می شـود که ممکن توسـط 

عدلـی قـرار نمـی گیـرد.« مقصـود قانونگـذار از بـکار 
کیـری قیـد »هنـگام اجـرای وظیفـه« ایـن اسـت که 
ابـراز عقیـده، نظـر... و بـه صـورت کلـی تمـام موضـع 
چارچـوب  در  تنهـا  پارلمـان؛  اعضـای  هـای  گیـری 
اجـرای وظایفـش از مصونیـت برخـور دار اسـت. یعنی 
در صورتـی کـه اعمـال و رفتـار نمـا ینـده خـارج از 
محـدوده اجـرای و ظایفـش باشـد در ایـن صـورت از 
مصونیـت برخـور دار نخواهد بود و نما ینـده نیز مانند 

سـایر مـردم قابـل تعقیـب جزایـی خواهـد بود.
دوم: مصونیـت شـکلی یـا تشـریفاتی، منظـور 
از مصونیـت تشـریفاتی ایـن اسـت که شـخص 
متهـم معـاف از تعقیـب نمی باشـد؛ امـا تعقیب 

     محمد سالم ناجی  

یـک سـازمان تروریسـتی اداره شـود و یـا اداره آن بـه 
دسـت یـک بنیادگـرای مذهبـی قـرار داشـته باشـد که 
مهم تریـن اولویـت او کشـن افـراد یـا تربیـت کسـانی 
اسـت کـه رفـاً بـرای کشـن و کشـته شـدن تربیـت 
می یابـد. برخـی از نخبـگان و روشـنفکران جامعـه بـر 
ایـن هسـتند چـون تروریسـم انتحـاری آبشـخور دینـی 
دارد و یـا دسـت کم در ظاهـر از متـون مذهبـی تغذیـه 
می شـوند،  از ایـن رو مبـارزه بـا ایـن متـون خطرنـاک 
جنبـه  درسـی  متـون  ایـن  بـرای  جامعـه  زیـرا  اسـت، 
حقانیـت قائـل اسـت و می شـود آن هـا را نقـد مـود. 
در ظاهـر ایـن نوع نـگاه فرهنگی به تروریسـم انتحاری 
درسـت اسـت و عقل سـلیم ایجـاب می کند کـه باید با 
آن روبـرو نشـد زیـرا هزینه بر اسـت و مقاومت اجتاعی 
مانع از اصاحات در متون آموزشـی و درسـی می شـود 
انتحـار  انجـام  بـه  حـار  آن  از  تأسـی  بـه  فـرد  کـه 
متـون  بـا  روبـرو شـدن  از  رفـن  امـا طفـره  می شـود؛ 
الهـام بخـش تروریسـم، جـواب پرسشـی نیسـت که در 
فـوق مطـرح شـد و از جانـب دیگـر هریـک از اعضـای 
جامعـه بـا خـون خود بهـای مبـارزه نکردن با تروریسـم 
می تـوان  بنابرایـن  می کننـد.  پرداخـت  را  انتحـاری 
گفـت ایـن نـوع نـگاه بـه تروریسـم انتحـاری و منابـع 

فکـری آن ملهـم از مؤلفه هـای ذیـل اسـت؛

تروریسـم  بـا  فکـری  لحـاظ  بـه  جامعـه  الـف- 
انتحـاری مخالفـت جـدی نـدارد؛ امـا رفـا عمـل 
آن را می پسـندد: برخـی مؤلفه هـای وجـود دارد کـه 
میـان یـک تروریسـت انتحـاری و بقیـه اعضـای جامعه 
مشـرک اسـت ماننـد عمـل شـهادت طلبانه کـه بـرای 
نائل  شـدن به چنین مسـأله ای حتی با کشـته شـدن 
ده هـا نفـر با اغـاض نگاه می شـود. کافی اسـت عمل 
تروریسـتی دیـروز را کـه در ننگرهـار رخ داد، این گونـه 
قیـاس ماییـد کـه اگـر چنیـن عملـی توسـط نیروهای 
افغانسـتان  دولتـی  نظامیـان  حتـی  یـا  و  بین امللـی 
طـی عملیـات هوایـی رخ مـی داد، واکنـش جامعـه و 
مراجـع دینـی- مذهبـی در قبـال ایـن مسـأله چگونـه 
روشـن  مسـأله  ایـن  بـه  پاسـخ  حـدودی  تـا  می بـود؟ 
بین امللـی  نیروهـای  توسـط  عمـل  ایـن  اگـر  اسـت. 
اتفـاق می افتـاد در بسـیاری از شـهرها علیـه عامـان 
بحـث  حتـی  و  می شـد  پـا  بـر  تظاهـرات  قضیـه  ایـن 
دولتـی  اماکـن  برخـی  آتش سـوزی  و  خشـونت  بـه 
افغانسـتان منجـر می شـد. یـا اگـر ایـن واقعـه توسـط 
هوایـی  حمـات  طـی  افغانسـتان  دولتـی  نظامیـان 
اتفـاق می افتـاد حداقـل علیـه دولـت افغانسـتان مـوج 
خشـم و نفـرت بـه راه می افتـاد و جامعـه خواسـتار بـه 
محاکمـه کشـانیدن عامان ایـن قضیه می شـد. وقتی 

وی موکـول بـه اخـذ مجـوز و موافقـت مجلـس اسـت 
اسـت.  وی  از  مصونیـت  سـلب  دیگـر  عبـارت  بـه  و 
قانـون اساسـی  در مـاده یکصـد و دوم به ایـن موضوع 
صراحـت دارد: »هـر گاه عضـو شـورای ملـی به جرمی 
متهـم شـود، مامور مسـئول موضوع را به مجلسـی که 
متهـم عضـو آن اسـت، اطـاع میدهد و متهـم میتواند 

تحـت تعقیـب عدلـی قـرار گیرد.
 در مـورد جرم مشـهود، مامـور مسـئول میتواند متهم 
او عضـو آن میباشـد،  را بـدون اجـازه مجلسـی کـه 
تحـت تعقیـب عدلـی قـرار دهـد و گرفتـار نمایـد« بر 
اسـاس مـاده فـوق اعضای شـورای ملی در قبـال رفتار 
جرمـی شـان مصـو نیـت تشـریفاتی دارند بدیـن معنا 

کـه هـرگاه عضـو شـورای ملـی متهـم به جرمی شـود 
مأمـور مسـول موضـوع را بـه مجلـس که متهـم عضو 
آن اسـت اطـاع مـی دهـد در صورتـی کـه مجلـس 
صـورت  ایـن  در  نماینـده،  از  کنـد  مصونیـت  سـلب 
نماینـده مذکـور در صورت لـزوم تعقیـب و ..می گردد 
و رونـد دادرسـی و محاکمـه آغـار مـی شـود. در غیـر 
ایـن صـورت تـا زمانـی کـه مصونیـت مرتفـع نشـده 
اسـت. نماینـده خاطـی را نمـی تـوان تحـت تعقیـب 
قـرار داد. امـا در مـورد جـرم مشـهود، مامـور مسـئول 
مـي توانـد متهـم را بـدون اجازه مجلسـي کـه او عضو 
آن مـي باشـد تحت تعقیـب عدلي قرار دهـد و گرفتار 
نمـاي؛ ولـی موضـوع را بایـد بـا فاصلـه بـه اطـاع 

مجلـس مربـوط برسـاند وتصویب آن را حاصـل نماید.
ازمجمـوغ مطالبـی کـه بیـان گردیـد چند نکتـه قابل 

یـاد آوری می باشـد:
بهتـر  اجـرای  بـرای  واقـع  در  مصونیـت  فلسـفه   -1
وظایـف نما یندگی اسـت؛ بـرای اینکه پارلمـان مظهر 
اراده مـردم اسـت و از تمـام ملـت نمایندگـی میکنـد. 
بـه یـک معنـا حـق تعیین سرنوشـت مـردم، بـر عهده 
نمایندگان منتخب گذاشـته شـده اسـت. عاوه بر این 
یکـی از وظایف بسـیار مهم نمایندگی نظـارت در امور 
دولـت اسـت، در صورتـی کـه کارکـرد دولـت را مورد 
انتقـاد قـرار دهـد و یـا اینکـه در خواسـت اسـتجواب 
وزیـری را نمایـد، اگـر کـه نما ینـده مصونیت نداشـته 
باشـد، ممکن اسـت با انـواع اتهامات بی پایه و اسـاس 
مواجـه گـردد و در نتیجـه موجبـات تـو قیـف وی را 
فراهـم و سـبب تضیـع حقـوق مردم گـردد. بنابـر این 
هـدف و فلسـفه ایحـاد قاعـده مصونیـت حفـظ حقوق 

مـردم و اعتای کشـور اسـت.
2- چنانکـه قبـا اشـاره گردیـد مصونیـت نمایندگان 
و صاحیـت  وظایـف  اجـرای  چارچـوب  در  پارلمـان 
و تکالیـف قانونـی نماینـدگان مـی باشـد؛ بنـا برایـن 
هـر عمـل و رفتـاری کـه خـارج از چارچـوب مذکـور 
باشـد نماینـده ماننـد سـایر مـردم قابل تعقیب اسـت. 
بـه عنـوان نمونـه رفتـار چنـد روز اخیـر برخـی از نما 
ینـدگان بـا پولیـس کـه در رسـانه هـا و شـبکه هـای 
اجتماعـی به صورت گسـترده منتشـر شـد و انتقادات 
زیادی را نسـبت بـه رفتار نمایندگان به دنبال داشـت. 
بـه هرحـال ایـن رفتـار در چارچـوب اجـرای وظایـف 

قانونـی نماینـدگان نمی باشـد.
 در ایـن مـورد نماینـده باسـایر مـردم مسـاوی اسـت 
و از مصونیـت برخـوردار نمـی باشـد؛ مثا اسـتفاده از 
موترهای شیشـه سـیاه از سـوی پولیس ممنوع اسـت؛ 
چـون آن را مخـل نظـم عمومـی تشـخیص داده انـد؛ 
نماینـده مجلـس بـه جـای آنکـه آن را  رعایـت کنـد، 
در هنـگام توقـف موتـر شیشـه سـیاه از سـوی پولیس 
فرمـان تیـر انـدازی بـه سـوی پولیـس را صـادر مـی 
نمایـد. در صـورت صحـت این گـزارش رفتـار نماینده 
مذکـور از مصادیـق جرم مشـهود محسـوب مـی گردد 
و مصونیـت نـدارد. در ایـن مـورد به خصـوص پولیس 
مـی توانیسـت نماینـده مـذ کـور را توقیـف و موضوع 
را طبـق مفـاد مـاده یکصـدو دوم بـه اطـاع مجلـس 

ند. برسا
3- نکتـه آخـر ایـن کـه قانونگـذاران بایـد بیـش از 
همـه بـه قوانیـن و مقـررات توجه داشـته باشـند و در 
جهـت رفـع قانون گریزی تـاش کنند، نـه اینکه خود 
قانـون شـکن شـود. بـه هـر حـال برخـی از رفتارهای 
نماینـدگان خـارج از چـار چـوب وطایـف شـان مـی 
باشـد و از مصونیـت پارلمانـی برخـوردار نمی باشـد و 

قابـل تعقیـب جزایی اسـت.

سال چهاردهم  شماره  3860  یک شنبه   28 میزان  1398 20 اکتبر 2019

 حسین شریفی



رویکـرد  و  سـبک  کـه  اگرچـه  نیسـت  شـاد  داسـتانی   » طایـی  سـهره   « می کنـد. 
کارگـردان یعنـی » کرولـی « و نویسـنده ی او یعنـی » اسـراگان « این اسـت کـه تاثیر 
جنبه هـای تروماتیـک داسـتان را بـا پریـدن از زمانـی در داسـتان بـه زمانـی دیگر کم 
بکننـد. گنـاه نیـروی محـرک وجـود » تئـو « اسـت. او خـودش را بـرای مـرگ مـادرش 
مقـر می دانـد و زمـان زیـادی از زندگیـش را در جسـت و جـوی آمـرزش گنـاه خـود 
اسـت. او همچنیـن وزنـه ی سـنگینی را بـه خاطـر تحـت مالکیـت داشـن » سـهره 
طایـی « بـر روی دوش خـود حـس می کنـد، نقاشـی ای کـه تصور می شـد در جریان 
مب گـذاری نابـود شـده اسـت. مـن بـه ایـن بـاور کـه آثـار هـری محـدود بـه زمـان 
نیسـتند و بـه همیـن دلیـل از زندگـی انسـان ها باارزش تـر انـد اعتقـاد نـدارم امـا » 
هابـی « اسـتدالی بـرای ایـن دیـدگاه مـی آورد و ایـن مسـئله باعـث مطلـع کـردن ما 
از اقدامـات و باورهـای » تئـو «، علی الخصـوص در انتهـای اثر می شـود. درسـت مثل 
بسـیاری از آثـار هـری بـزرگ، حجـم مطالبـی کـه از نسـخه ی نوشـتاری به نسـخه ی 
محذوفـات،  ایـن  نتیجـه ی  در  و  اسـت  زیـاد  بسـیار  می شـوند  منتقـل  سـینایی 
بن مایـه ی داسـتانی اثـر رزندگـی چندانـی نـدارد. » سـهره طایـی « گاهـا تـاش 
خیلـی زیـادی می کنـد و کشـمکش های متعـددی دارد تـا بتوانـد توجـه بیننـدگان 
را در لحظـات کندتـرش جلـب بکنـد. وقتـی کـه » هابـی « قصـد دارد بـه » تئـو « یـاد 
بدهـد چگونـه تفـاوت بیـن یـک عتیقـه ی اصیـل و تقلبـی را تشـخیص بدهـد، حـس 
جـر مطلـق بـر همـه چیز سـایه افکنده اسـت. این صحنه  می توانسـت درسـت از کار 
در بیایـد امـا نشـد. ایـن مسـئله دربـاره ی بسـیاری از قسـمت های » سـهره طایـی « 
دالـت می کنـد، رمانـی پیچیده کـه در تبدیل به مدیوم دیگری از دسـت رفته اسـت. 
چیـزی کـه بـه دسـت ما رسـیده یک سـاخته ی بیـش از حـد طوانی و کم عمق اسـت 

کـه قصـد دارد خـود را مهم تـر از چیـزی کـه اسـت نشـان بدهـد.

 تارانتینـو فلـم جدیـدش را تدویـن مجـدد می کنـد و بـه 
همیـن دلیـل چینی هـا »روزی روزگاری در هالیـوود« را 

می بیننـد.
»روزی  فلـم  اسـت  گفتـه  تارانتینـو  روایتـی،  از  نقـل  بـه 
بـا خواسـت چینی هـا  مطابـق  را  هالیـوود«  در  روزگاری 
تدویـن مجـدد می کنـد. بـه ایـن ترتیـب یـک بـار دیگـر 
فلمـی از ایـن کارگـردان حداقـل بـه صـورت رسـمی در 
می تواننـد  چینی هـا  و  درمی آیـد  مایـش  بـه  چیـن 
شـاهد حضـور لئونـاردو دی کاپریـو و بـرد پیـت بـر پـرده 

باشـند. سـیناها 
تارانتینـو قبـا نیـز با همین مشـکل بـرای فلـم »جانگوی 
از بنـد رهـا شـده« در چیـن مواجـه شـده بـود و در نهایت 
پذیرفـت تـا تغییراتـی در صحنه هـای خشـن فلـم بدهـد 
و صحنه هـای خشـونت بار آن را حـذف کنـد تـا فلمـش 
بتوانـد در چیـن اکـران شـود اما ایـن کار اهمیـت زیادی 
نداشـت زیـرا وقتـی فلمش در نسـخه جدید تدوین شـده 
راهی سـیناها شـد، تنهـا ۲.۷ میلیـون دالر  فـروش کرد 
در حالی که فروشـی ۴۲۵.۴ میلیون دالر ی را در سـطح 
جهـان تجربـه کـرده بـود و مـردم چیـن هـم غالبـاً نسـخه 

غیرقانونـی آن را ماشـا کـرده بودنـد.
اکنـون در حالـی کـه فلم جدیـد کوئنتیـن تارانتینو بیش 
از ۳۶۶ میلیـون دالـر  در رار دنیـا فروختـه و چینی ها 
منتظـر ماشـای دی کاپریـو و بـرد پیت بودنـد، و احتال 
می رفـت ایـن فلـم فـروش قابـل توجهـی در ایـن کشـور 
داشـته باشـد، بـه نظـر می رسـد ایـن اکـران منتفی شـده 

باشد.
اسـت،  فلـم  توزیع کننـده  کـه رکـت سـونی  در حالـی 
مقامـات چینـی بـه ایـن کمپانـی نگفته انـد چـه مشـکلی 
امـا یـک  ایـن فلـم وجـود داشـته اسـت،  بـرای مایـش 
منبـع داخلـی گفتـه اسـت در حالـی کـه فلـم قـرار بـود 
۲۵ اکتـر)۳ آبـان( در ایـن کشـور راهی سـیناها شـود، 
از برنامـه اکـران بیـرون کشـیده شـده اسـت. گفتـه شـده 
ایـن تصمیـم پـس از آن گرفتـه شـد کـه شـنان لـی دخر 
بـروس لـی بـه خاطـر نحـوه مایش شـخصیت پـدرش در 
فلـم شـکایت خـود را بـه وزارت ملـی فلم چیـن ارایه کرده 

است.
اعـراض دخـر بـروس لـی بـه ایـن اسـت کـه پـدرش بـه 

عنـوان فـردی مغـرور و وراج نشـان داده شـده کـه تـاش 
دارد تـا شـخصیتی کـه پیـت نقشـش را ایفا می کنـد را به 
مبـارزه بکشـاند، در حالـی کـه او چنین شـخصیتی نبود.

تارانتینـو پـس از مطرح شـدن این نظـرات از فلمش دفاع 
کـرده بـود و در کنفرانـس مطبوعاتی در مسـکو گفته بود 
قهرمـان »اژدهـا وارد می شـود« بـه نوعی مـردی مغرور هم 

بـود و نحـوه حـرف زدن او خیلی هـم فروتنانه نبود.
گفتـه شـده در صورتـی کـه تارانتینـو صحنه هـای مرتبـط 
بـا بـروس لـی را حـذف کنـد می توانـد فلمـش را در چین 
بـه مایـش درآورد، رطـی کـه تارانتینـو به آن تـن نداده 

است.
»روزی روزگاری در هالیـوود« باید یکی از مدعیان اسـکار 
میلیـون   ۹۰ بودجـه  بـا  کـه  حالـی  در  و  باشـد  امسـال 
دالـر ی سـاخته شـده تاکنـون ۳۶۶.۸ میلیـون دالـر  در 
دنیـا فـروش کـرده اسـت.   سـونی و تارانتینـو تاکنـون در 

ایـن بـاره اظهـار نظـری نکرده انـد.

 ممنوعیت اکران 
» روزی روزگاری در هالیوود «

  در چین

هـدف

برندگان »اسکار« در میان دستگیر شدگان
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 بازی با اعداد              3027
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3378    بازی با کلمات  

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

 شطرنج                                       3109

 جواب شطرنج   3108  
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هنرو

3028

سال چهاردهم  شماره  3860 یک شنبه   28میزان  1398 20 اکتبر 2019

 فلـم بعـدی دیویـد فینچـر بـا عنـوان »منک« بـا حضور 
لیلـی کالینـز، چارلـز دنـس و گـری  آمانـدا سـایفرد، 

اولدمـن سـاخته می شـود.
بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، انتخـاب بازیگـران فلـم 
»منـک« کـه بـرای نت فلیکس سـاخته می شـود، کامل 

. شد
دیویـد فینچـر کـه قصـد دارد درامـی زندگینامـه ای بـا 
عنـوان »منـک« را بسـازد انتخـاب بازیگـران فلمـش را 
کامـل کـرد و آمانـدا سـایفرد، لیلـی کالینـز و چارلـز 

دنـس را در ایـن فهرسـت قـرار داد.
نـام هرمـن. جـی.  بـه  نویسـنده ای  »منـک« داسـتان 
فلمنامـه  ولـز  اورسـن  کنـار  در  کـه  اسـت  منکیویـچ 
شـد،  اکـران   ۱۹۴۱ سـال  کـه  را  کیـن«  »همشـهری 
نوشـت. پیشـر اعام شـده بود گری اولدمـن در نقش 

می کنـد. بـازی  شـخصیت  ایـن 
آرلیـس هـاوارد، فردیناند کینگزلی، جیمی مک شـین، 
جـوزف کـراس، سـم تراوتـن، توبـی لئونـارد مـور، تـام 
بـرک، تـام پلفـری و تاپنـس میدلتـون نیـز بـرای بـازی 
در ایـن فلـم کـه پیشـر اعام شـده بود سـیاه و سـفید 

خواهـد بـود، انتخـاب شـده اند.
ایـن اولیـن فلـم بلندی اسـت کـه دیوید فینچـر پس از 
سـال ۲۰۱۴ پشـت دوربین آن قرار می گیرد و در عین 
بـا نت فلیکـس  اولیـن تجربـه همـکاری فینچـر  حـال 

بـرای یـک فلم بلنـد خواهـد بود.
سـایفرید ۳۳ سـاله در نقـش ماریـون دیویـس بازیگـر 
ظاهـر خواهـد شـد و کالینـز ۳۰ سـاله نیـز نقـش ریتـا 
آلکسـاندر را بـازی می کنـد کـه منشـی منکیویـچ بود.

»منـک« بـر مبنـای فلمنامـه ای بـه قلـم جـک فینچـر 
ایـن  وی  می شـود.  سـاخته  فینچـر  فقیـد  پـدر 
نوشـته  در سـال ۲۰۰۳  فوتـش  از  پیـش  را  فلمنامـه 
در  آینده)نوامـر(  مـاه  از  فلـم  ایـن  فلم بـرداری  بـود. 

می شـود. روع  لس آنجلـس 
و  آز«  »جادوگـر شـهر  پروژه هایـی چـون  در  منکیویـچ 
»غـرور یانکی هـا« حضور داشـت امـا وقتی او و اورسـن 
کردنـد،  همـکاری  کیـن«  »همشـهری  فلـم  در  ولـز 
مشـکاتی ایجـاد شـد کـه موضـوع اصلـی ایـن فلـم 
شـده اسـت. بـا وجـود همـه موفقیت هـای فلـم، تنهـا 

فلمنامـه آن موفـق بـه کسـب جایـزه اسـکار شـد.
دو  کارگردانـی  بـرای  نت فلیکـس  بـا  پیشـر  فینچـر 
قسـمت از فصـل اول »خانـه پوشـالی« همـکاری کرده 
بـود کـه ۴ نامـزدی امـی و یـک بـرد را بـرای وی بـه 
همـراه داشـت. او تهیـه کننـده ایـن برنامـه هـم بـود.  

هنوز تاریخ اکران فلم »منک« تعیین نشده است. 

 بازیگران »منک« 
تکمیل شدند

 The Goldinch  
)سهره طایی(

حمل
  پـروژه تجـاری کـه مدتهـا پیـش شـروع کرده ایـد به زودی برای شـما سـود زیادی 
را بـه ارمغـان خواهـد آورد.  امـروز بعد از ظهر یک آشـنای قدیمی به شـما پیشـنهاد 
یـک شـغل نیمـه وقـت را مـی دهـد.   قبـل از اینکـه هرگونـه تصمیمی بگیریـد باید 

تمـام پیشـنهاد ها را بررسـی کنید.

ثور
 حمایتـی باعـث خواهد شـد که فرصتی داشـته باشـید و خودتـان را در جامعه اثبات 
کنیـد.  امـروز بـرای ادامـه تحصیـل و برقـراری بـا افراد جـوان و مسـافرت رفتن  روز 
مطلوبـی اسـت.  مطمئـن شـوید کـه خودتـان را بـه وضـوح بیـان مـی کنیـد وگرنه 

دیگـران دچـار سـوء تفاهم خواهند شـد.
 

جوزا
 مشـارکت هـای سـخت  باعث ایجاد مشـکات در انجـام کارهای فکری تان میشـود.  
اگـر بـر روی وظایـف تـان متمرکـز شـوید و از هرگونـه ریسـک کردن اجتنـاب کنید 
سـود مالـی زیـادی را بـه دسـت خواهیـد آورد.  از طـرف خانـواده و دوسـتان توصیه 

هایـی دریافـت می کنیـد کـه ارزش درنظر گرفتـن را دارد.
 

سرطان
  مهـارت هـای برقـراری ارتباطـی عالـی کـه داریـد به شـما برای تشـکیل مشـارکت 
هـای جدیـد کمـک مـی کنـد.  نتایج مالی تـان به زودی مشـخص خواهد شـد.  باید 
توصیه هـا و نظـرات شـریک کاری تـان را در نظـر بگیریـد قبـل از اینکـه هرگونـه 

تصمیمـی را بخواهیـد اتخـاذ کنید.

اسد
 یکـی از دوسـتانتان از ایـده هـای خاقانـه شـما حمایـت مـی کنـد.  امـروز بسـیار 
کارآمـد هسـتید و بـا مدیریتـی کـه دارید مـی توانید تمـام وظایفتـان را بـا موفقیت 
بـه اتمـام برسـانید.  مشـکل جزئـی مالـی بـرای شـما رخ خواهـد داد.  مـی توانید به 

حمایـت یکـی از افـراد سـالمند در اطـراف تـان تکیـه کنید.

سنبله
 موفقیـت از یـک کسـب و کار بـه شـما کمک مـی کند که سـرمایه گـذاری طوانی 
مدتـی را راه انـدازی کنیـد.  شـریک عاطفـی و یکـی از افـراد سـالمند در خانـواده به 
شـما کمـک خواهنـد کرد.  بهتر اسـت کـه از هرگونه حـدس و گمان اجتنـاب کنید.

میزان
 بـه نظـر مـی رسـد کـه از نظـر فکـری در بهتریـن حالـت ممکن قـرار داریـد و با 
مدیریتـی کـه داریـد مـی توانیـد توصیـه هـای عالـی را از دوسـتان تـان دریافـت 
کنیـد. وقتـی مطمئن نیسـتید قولی ندهید. امشـب به ماقات بسـتگانتان خواهید 

رفت.

عقرب
 مـی توانیـد بـه حس درونی خـود اعتماد کنید و مشـکات حسـاس را حل کنید.  
بایـد بیشـتر بـه خانـه و کارهـای خانگی توجه داشـته باشـید مخصوصاً اخیـرا آنها 
را نادیـده گرفتـه ایـد.  اگـر درگیـر یـک کسـب و کار پر خطـر شـدید توصیه های 

شـریک عاطفـی تـان را حتماً در ایـن باره در نظـر بگیرید.

قوس
 امـروز صبـح بـا مشـکات مالـی که بـه تعویـق انداختـه بودیـد برخـورد خواهید 
کـرد. یکـی از بسـتگان بـه شـما فرصتـی بـرای پیوسـتن به یـک مشـارکت کاری 
را مـی دهـد.  از ایـن شـرایطی کـه دارید بیشـترین بهـره را ببریـد زیرا بسـیار پر 

سـود برای شـما خواهد شـد.

جدی
 شـرایط جدیـدی بـرای شـما پیـش خواهـد آمـد که بـا مدیریتـی کـه دارید می 
توانیـد مشـکات خانگـی تـان را حـل کنیـد.   الهامـات و افـکار مرتـب بـه شـما 
کمـک مـی کننـد کـه بـه اطرافیانتـان مشـاوره دهیـد. روز خوبـی بـرای برقراری 

ارتبـاط بـا دوسـتان و خانـواده تـان می باشـد.

دلو
 امـروز در تمـام بخـش هـا روز عالی برای شماسـت.  فرصتـی دارید که سـود مالی 
غیرمنتظـره ای را بـه دسـت آورید و خودتان را در جامعه اثبات کنید.  روحیه شـما 
بـه دلیـل روابـط عالی کـه با شـریک عاطفی تـان دارید بسـیار بااسـت.  امروز می 

توانیـد به حـس درونی خود اطمینـان کنید.

حوت
 فرصـت خوبـی داریـد که در کار و بخش هـای اجتماعی موفق شـوید.  امروز بعد 
از ظهـر مجبـور هسـتید کـه به یک سـفر برنامه ریزی  نشـده ای برویـد.  در بخش 

هـای مالـی روز خوبی برای شـما می باشـد.
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آخرین ـ اولین ـ بادبادک ـ پاکت ـ تباشیر ـ ثامن ـ جمهوریت ـ چلچراغ 
ـ حریم ـ خانقاه ـ دامنگیر ـ ذریعه ـ رادیو ـ زمامدار ـ ژنرال ـ ســتاد ـ 
شــکات ـ صیاد ـ ضحاک ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ 

قیادت ـ کمان ـ گذاره ـ ابد ـ ماما ـ نیات ـ وارد ـ هوا ـ یدک.

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

داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

خداـ  خمارـ  خرمـ  خرماـ  
خالـ  شاخـ  خامـ  خرامـ  
مخدر ـ خا ـ خم ـ اخم ـ 
خشمـ  خردـ  خادمـ  رخـ  

شخمـ  خار.

ر دخل
ا م ش

B8        وزیر سفید 

بـرای  بـار دیگـر  بازیگـر مطـرح آمریکایـی   جیـن فونـدا 
شـد. دسـتگیر  اقلیمـی  تغییـرات  تظاهـرات  در  حضـور 

بـه نقـل از یـواس ای تـودی، جیـن فونـدا سـتاره برنـده 
دو جایـزه اسـکار بـرای دومیـن هفتـه متوالـی در هنـگام 

تظاهـرات تغییـرات اقلیمـی دسـتگیر شـد.
در این تظاهرات که در واشـینگن دی سـی برگزار شـد، 
سـم واترسـتون همبـازی فوندا در فلم »گریـس و فرانکی« 

نیز حضور داشـت که او نیز دسـتگیر شـد.
جیـن فونـدا ۸۱ سـاله هفتـه پیش نیز به دلیـل حضور در 

تجمـع اعراضی تغییرات اقلیمی بازداشـت شـده بود.
سـخنگوی پلیـس اعـام کـرد کـه در تظاهـرات روز جمعه 
تظاهـرات  دلیـل  بـه  نفـر   ۱۷ میـزان(   ۲۶( اکتوبـر   ۱۸
سـخنگوی  گفتـه  بـه  بنـا  شـدند.  بازداشـت  غیرقانونـی 
پلیـس، واترسـتون و فونـدا نیـز در میـان دستگیرشـدگان 

ایـن تظاهـرات بودنـد.
جیـن فونـدا پـس از دسـتگیری هفتـه پیـش خـود اعـام 
کـرده بـود که هـر جمعه در ایـن تظاهرات رکـت خواهد 

کرد.
فونـدا پیـش از ایـن در دهه هـای ۶۰ و ۷۰ میادی برای 

اعـراض هایـش علیـه تبعیـض نـژادی و جنـگ ویتنـام 
بود. مشـهور 

شـده  شـناخته  بازیگـران  از  یکـی  نیـز  واترسـتون  سـم 
هالیـوود در دهـه هـای ۷۰ و ۸۰ میـادی اسـت، او را 
عاقـه منـدان سـینا بیشـر بـرای حضـور در فلـم هـای 
بـزرگ«، »میـدان هـای کشـتار« و »جنایـت و  »گتسـبی 

بـزه« بـه یـاد دارنـد. 

اقتبـاس  اسـاس  بـر  را   )  Goldinch  (  » طایـی  سـهره   « فلـم   بخواهیـم  اگـر   
دربـاره ی  طرفـداران  شـدن  گیـج  بگیریـم،  نظـر  در   » کرولـی  جـان   « سـینایی 
اینکـه چـرا رمـان تـا ایـن انـدازه دوسـت داشـته می شـود منطقـی اسـت. حتـی بـا 
وجـود رایـط ایـده آل، کتـاب » دونـا تـارت« کـه بـر روی انتخـاب کلـات دقیـق و 
مونولوگ هـای بسیارشـخصی تکیـه کـرده اسـت به خـودی خود برای تبدیل شـدن 
بـه یـک اثر سـینایی خـوب بر روی پرده ی نقره ای سـخت اسـت. و اگرچه اقتباس 
بـد آقـای » پیـر اسـراگان « بـه روایـت تـارت وفـادار اسـت امـا از عمـق و کیفیـت 
بـاای آن عمیقـا بی بهـره اسـت. » سـهره طایـی « داسـتانی بـه سـبک » چارلـز 
دیکنـز « دربـاره ی بلـوغ اسـت؛ فلـم  در اکـر دقایق خود سـطحی و متظاهر اسـت 
و هیچ وقـت مـدت زمـان ۲.۵ سـاعته ی خـود را نـه بـه عنـوان هـر و نـه بـه عنـوان 

رگرمـی درسـت تعریـف می کنـد.
سـازندگان در اقدامی برای جان دادن به همه چیز و درگیر نگه داشـن بینندگان 
تـاش کـرده انـد تـا بـه داسـتان گویی غیرخطـی روی بیاورند. ایـن رویکـرد مزایای 
خـودش را دارد امـا اسـتفاده از یـک خـط زمانـی زجرآور بـا فلش بک هایـی تو در تو 
باعـث مالـت و گیجـی بینندگان شـده اسـت. هاهنگی و منطق بسـیار کمی در 
بیـن جهش هـای زمانـی متعـدد اثـر وجـود دارد؛ ایـن جهش هـا تنهـا به ایـن دلیل 
وجـود دارنـد تـا بخش هـای مختلفی از روایت » سـهره طایی « در خـود بگیرند و با 
یکدیگـر مخلـوط بکننـد. وقتـی کـه به انتهای فلم  می رسـیم، سـخت نیسـت که به 
عقـب نـگاه کنیـم و نقـاط مختلـف آن را بـدون گیجـی در کنـار یکدیگر قـرار دهیم 
) شـاید بـه جـز مونتـاژ درهم ریختـه ی ابتـدای فلـم  که بخـش  ابتدایی اثر را شـامل 

می شـود ( امـا آیـا این کار ارزشـی دارد؟
فلـم  » سـهره طایـی « مرکـز خـود را بـر روی یـک پـر بـه نـام » تئو « می گـذارد ) 
اوکـس فگلـی ( کسـی کـه مـادرش را در طی یک مب گـذاری در مـوزه ی هرهای 
میهنی در نیویورک از دسـت داده اسـت. تئو در حال ماشـای یک نقاشـی به نام 
» سـهره طایـی « اسـت کـه ایـن اتفـاق روی می دهـد. بافاصلـه پـس از آن، » تئـو 
« کـه در محـاره ی جسـدها و آوار قـرار گرفتـه اسـت دو تصمیـم می گیـرد کـه هـر 
کدام از آن ها پیامدهای ناخوشـایندی برای او به همراه خواهند داشـت. او سـعی 
در آرام کـردن پیرمـرد در حـال مـرگ دارد، کسـی کـه یک حلقـه بـه او می دهد و از 
وی می خواهـد آن را بـه ریـک تجاریـش یعنـی » هابـی « ) جفـری رایـت ( بدهد. 
» تئـو « همچنیـن بـدون فکـر نقاشـی » سـهره طایـی « را از فریم آن مـی دزدد. در 
طـی روزهـای پـس از آن حادثـه، » تئو « با خانواده ی یکی از دوسـتان مدرسـه ایش 
می مانـد و مـادر آن خانـوده، » خانـوم باربـور « ) نیکـول کیدمـن ( عاقـه ای بـه او 
پیـدا می کنـد. » تئـو « محـل حضـور » هابـی « را پیدا می کنـد و با » پیپـا « دخری 
کـه در مـوزه دیـده بـود هم مجـددا ارتباط برقرار می کنـد. او دارد تـاش می کند تا 
بـا زندگـی جدیـدش کنـار بیاید که پـدر طاق گرفتـه ش، » لری « ) لوک ویلسـون ( 
از اس وگاس می رسـد تـا پـرک را بـه همـراه خـود برد تـا با او و نامـزدش یعنی » 

زانـدرا « ) سـارا پالسـون ( زندگی کنند.
درسـت خواهـد بـود اگـر بگوییـم » دونـا تـارت « با آثـار » دیکنـز « آشـنایی دارد چرا 
کـه » تئـو « را بـه سـادگی می تـوان یکـی از مونه هـای مـدرن پروتاگونیسـت های 
یتیم خانه هـا  و  نوانخانه هـا  اگرچـه  انـد.  بـرده  بسـیار  رنج هـای  کـه  دانسـت  او 
بـا خانه هـای مـروک و اطـراف شـهری وگاس جایگزیـن شـده انـد، بسـیاری از 
شـخصیت ها – آدم بد هـا، قهرمان هـا و عاقه هـای عاشـقانه – تشـابهاتی بـا مـردان 
و زنـان داسـتان های دیکنـز دارنـد. و درسـت مثـل » پیـپ « و » دیویـد کاپرفیلـد 
«، » تئـو « تنهـا مقـداری شـاید پـس از سـفری دراز در تاریکـی و بدبختـی کسـب 
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MSG مثلث ر با  ؛ صعود به صد یبار 0-3 بارسا  ا
یــک پــاس قطــری گریزمــان را بــا دیمیروویــچ گلــر ایبــار 
ــدا  ــوی ابت ــتاره فرانس ــی س ــه فن ــرد. رب ــک ک ــه ت ــک ب ت
بــه تیــر عمــودی برخــورد کــرد و ســپس راهــی دروازه شــد  
دقیقــه 30 بــازی لیونــل مســی بــا گلــر ایبــار تــک بــه تــک 
ــن  ــی در آخری ــد ول ــل بزن ــت او را دریب ــد داش ــد و قص ش
ــل  ــوپ را از مقاب ــپ ت ــت چ ــا دس ــچ ب ــات، دیمیرووی لحظ
پــای مســی دور کــرد تــا بخــت مســلم گلزنــی بــرای بارســا 
ــوپ  ــان و ســوارز، ت ــرود.  روی همــکاری گریزم از دســت ب
ــا یــک بغــل  ــه مســی رســید و او هــم ب درون شــش قــدم ب
پــا کار را مــام کــرد. ایــن شــانزدهمین گل مســی بــه ایبــار 

ــود. ــازی ب در 10 ب
بارســا دقیقــه 66 پرونــده بــازی را بــا زدن گل ســوم بســت. 
پــاس عمقــی گریزمــان باعــث شــد تــا مســی بــا گلــر تــک 
بــه تــک شــود امــا او ترجیــح داد تــوپ را بــه ســوارز پــاس 
ــی را  ــی دروازه خال ــه راحت ــه ای ب ــتاره اروگوئ ــا س ــد ت بده
ــود.  ــت ش ــان ثب ــت گلزن ــم در فهرس ــام او ه ــرده و ن ــاز ک ب
ســوارز دقیقــه 84 ایــن شــانس را داشــت تــا خــود را دو گله 
ــدر  ــا ق ــن گل برســاند ام ــه چهارمی ــز ب کــرده و بارســا را نی
ــی  ــا اختاف ــه او ب ــت و رب ــی را ندانس ــوب مس ــاس خ پ

ــه اوت رفــت. ــار دروازه ب انــدک از کن
در نهایــت ایــن بــازی بــا برتــری 3-0 بارســا بــه امــام رســید 

و ایــن تیــم موقتــا بــه صــدر جــدول رفــت.

 بارســلونا بــا درخشــش مثلــث تهاجمــی خــود مســی، 
ســوارز و گریزمــان توانســت یــک برتــری پــر گل در زمیــن 

ــرود. ــدول ب ــدر ج ــه ص ــا ب ــد و موقت ــب کن ــار کس ایب
بارســلونا تیــم دوم جــدول الیــگا در حالــی کــه دو امتیــاز 
بــا رئــال صدرنشــین فاصلــه داشــت، امــروز میهــان ایبــار 
رده دوازدهمــی بــود. تیمــی کــه در ســال هــای اخیــر 
همــواره موفــق بــه پیــروزی برابــر آن شــده بــود و امــروز نیــز 

شــانس اول بــرد محســوب مــی شــد.
بارســا بــا مــام ســتاره هایــش و مثلــث مســی، ســوارز 
و گریزمــان پــای بــه زمیــن گذاشــت ولــی بــر خــاف 
انتظــارات، ایــن ایبــار بــود کــه بــازی را بهــر روع کــرد و 
در ده دقیقــه اول حتــی برتــری محسوســی بــر آبــی انــاری 
هــا داشــت. دقیقــه 5 بــازی ســوارز قصــد داشــت از غفلــت 
دروازه بــان ایبــار اســتفاده کــرده و از فاصلــه دور دروازه را 
بــاز کنــد ولــی شــوت او بــه انــدازه ی کافــی دقیــق نبــود. 
ایبــار از چــپ و راســت تــوپ ارســال مــی کــرد و روی یکــی 
از ایــن ارســال هــا در دقیقــه 8 لنگلــه نزدیــک بــود گل بــه 

خــودی بزنــد ولــی تــوپ راهــی کرنــر شــد.
دقیقــه 12 پــدرو لئــون از درون محوطــه جریمــه بارســا 
ــا  ــوپ ب ــن زد و ت ــکل ممک ــن ش ــه بدتری ــود را ب ــه خ رب
اختــاف از بــاای دروازه راهــی اوت شــد. یــک دقیقــه بعــد 
ــا  ــه از زمیــن خــودی ب ــه گل رســید. کلمنــت لنگل بارســا ب

 لوئیـس سـوارز بـا گلزنـی در بـازی امشـب تیمـش مقابـل 
ایبـار بـا رکـورد گلزنـی جوزپ سـامیتیر، اسـطوره اسـپانیایی 

باشـگاه بارسـلونا، برابـری کـرد.
بارسـلونا دقایقـی پیـش موفـق شـد در یـک بـازی خـارج از 
خانـه مقابـل ایبـار بـه پیـروزی دسـت پیـدا کنـد و موقتـاً بـا 
یـک بازی بیشـر نسـبت به رئـال مادرید راهی صـدر جدول 
شـود. در ایـن بـازی آنتوان گریزمـان، لیونل مسـی و لوئیس 
سـوارز بـرای بارسـلونا گلزنـی کردنـد تـا ایـن تیـم بـا نتیجـه 

۳-۰ بـه پیـروزی برسـد.
لوئیـس سـوارز موفـق شـد با گلزنـی در ایـن دیدار بـه رکورد 
۱۸۴ گل بـا پیراهـن بارسـلونا دسـت پیـدا کنـد. گل سـوارز 
روی همـکاری عالـی او بـا لیونـل مسـی و از خودگذشـتگی 

ایـن فـوق سـتاره آرجانتاینـی بـه مر رسـید.
سـوارز در چهـار بـازی اخیـر خـود ۵ گل بـه مـر رسـانده 
اسـت. او یـک گل در برابـر ختافـه، دو گل در برابـر اینـر 
و یـک گل در برابـر تیم هـای سـویا و ایبـار بـه مـر رسـانده 
اسـت. سـوارز حاا ۲۵۶ بازی بـا لباس بارسـلونا انجام داده 
و در ایـن تعـداد بـازی ۱۸۴ گل نیـز بـرای بلوگرانـا بـه ثبـت 

رسـانده اسـت.
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یـک خطـای فاحـش راهـردی اسـت«. به گفتـه او، ایـن اقدام 
بـه ناامنـی بیشـر آمریـکا انجامیـده، رقبـا و دشـمنان آمریـکا 
تضعیـف  را  متحـده  ایـاات  مهـم  رکای  و  کـرده  قوی تـر  را 
خواهـد کـرد. مک کانـل نوشـته کـه او از مبـارزه علیه تروریسـم 
بین امللـی در سـال های گذشـته سـه درس گرفتـه اسـت. از 
نظـر او، تهدیـد بـه سـادگی رفـع می شـود، آلرناتیـوی بـرای 
رهـری ایـاات متحـده در ایـن مبـارزه وجـود نـدارد و آمریـکا 
نیازمنـد  بلکـه  می بـرد،  پیـش  تنهایـی  بـه  را  نـردی  چنیـن 

مؤتلفـان محلـی در هـر یـک از ایـن مناطـق اسـت.
رهـر اکریـت جمهوری خـواه سـنای آمریـکا سـپس ریح تـر 
می شـود و می نویسـد: »متأسـفانه اقدامـات اخیـر دولـت ایـن 

درس گیری هـای مهـم را بازتـاب می دهنـد.«
بـه نوشـته مک کانل: »ترکیب خروج آمریکا ]از شـال سـوریه[ 
و درگیری هـای خصانـه رو بـه گسـرش میان ترکیـه و کردها، 

یـک کابـوس راهـردی را برای کشـور ما رقـم می زند.«

پنجشـنبه  روز  ترکیـه  صفحـه1...  از  ادامـه 
موافقـت خود را بـرای توقف عملیـات نظامی به 
مـدت ۵ روز اعـام کرد. قرار اسـت در این مدت 
عقب نشـینی  مـرزی  مناطـق  از  کـرد  نیروهـای 
رجـب  سـوریه  در  بازرسـی  پسـت های  کننـد. 
گفتـه  ترکیـه  رئیس جمهـوری  اردوغـان،  طیـب 
اسـت کشـورش ۱۲ پسـت بازرسـی و دیدبانـی 
در شـال رقـی سـوریه ایجـاد خواهـد کـرد. 
امـن"  "منطقـه  اسـت  گفتـه  اردوغـان  آقـای 
مـورد نظـر ترکیـه فراتـر از آن چیـزی اسـت کـه 

مجلـس  در  هاوایـی  ماینـده  گـرد،  تولسـی   
داوطلبـان  از  یکـی  و  آمریـکا  ماینـدگان 
انتخابـات  بـرای  دموکـرات  حـزب  نامـزدی 
کلینتـون  هیـاری   ،۲۰۲۰ ریاسـت جمهوری 
و وزیـر  را "ملکـه جنگ طلبـان" خطـاب کـرده 
امـور خارجـه پیشـین آمریـکا را متهـم کـرده که 
اوسـت. اعتبـار  بـه  رسـاندن  آسـیب  درصـدد 

پیـش  دور  انتخابـات  در  کـه  کلینتـون  خانـم 
ریاسـت جمهوری، رقیـب دونالـد ترامـپ بـود و 

از او شکسـت خـورد، مدعـی شـده کـه روسـیه 
در حـال "آمـاده کردن" یک دموکـرات زن برای 
عنـوان  بـه  آینـده  سـال  انتخابـات  در  حضـور 

کاندیـدای حـزب سـوم اسـت.
وزیـر امـور خارجـه سـابق آمریـکا گفتـه اسـت 
کـه کرملیـن خواهـان آن اسـت تـا ایـن فـرد بـه 
عنـوان کاندیـدای مسـتقل در انتخابات حضور 
یابـد و بـا تقسـیم آرای رای دهنـدگان لیرال به 

انتخـاب مجـدد دونالـد ترامـپ کمـک کنـد.
او در اظهارنظـر خـود نامـی از خانـم گـرد نرد 
منظـورش  کـه  بـود  ایـن  بـر  بـاور عمومـی  امـا 
ماینـده هاوایـی در مجلـس ماینـدگان بـوده 
اسـت. خانـم گـرد کـه پیشـر احتـال حضور 
خـود در انتخابـات ۲۰۲۰ به عنـوان کاندیدای 

گفته انـد. آمریکایـی  مقام هـای 
ترکیـه چندیـن  رئیس جمهـوری  اظهـارات  ایـن 
سـاعت پـس از موافقـت او بـا یـک آتش بـس ۵ 

روزه در منطقـه صـورت گرفـت.
کـرد  نیروهـای  آتش بـس،  توافـق  ایـن  طبـق 
را  آن  از  خـروج  امـکان  منطقـه  در  حـار 

. بنـد می یا
آقـای اردوغـان گفتـه اسـت ایـن "منطقـه امـن" 
و عمـق ۳۲  از ۴۰۰ کیلومـر  بیـش  بـه طـول 
کیلومـر در شـال رقـی سـوریه خواهـد بود.

مسـتقل را رد کـرده، خانـم کلینتـون را "تجسـم 
فسـاد" و "ملکـه جنگ طلبـان" خوانـده اسـت.

خانـم کلینتـون در اظهارنظـر خـود گفتـه بـود 
آنهـا  و  روس هاسـت  عاقـه"  "مـورد  فـرد  ایـن 
تعـداد زیـادی سـایت و ربـات اینرنتـی و سـایر 

دارنـد." را  او  از  پشـتیبانی  راه هـای 
از خانـم  خانـم گـرد در اظهارنظـر تنـد خـود 
کلینتـون خواسـته وارد کارزار انتخاباتـی شـده 
و بـه او گفته "پشـت مهره هایش پنهان نشـود".

خانـم گـرد یـک کهنـه ربـاز ارتـش آمریـکا و 
کاندیـدای ضـد جنگ اسـت که خواهـان پایان 
دادن بـه نقـش "پولیس جهان" از سـوی آمریکا 

است.
 ۲۰۱۶ سـال  انتخابـات  در  کلینتـون  خانـم 
کالیفرنیـا  چـون  پرجمعیتـی  ایالت هـای  در 
ترامـپ  آقـای  بـه  رای بسـیار بیشـری نسـبت 
ایالت هـای  در  شکسـت  بـا  امـا  کـرد  کسـب 
کلیـدی چون پنسـیلوانیا، میشـیگان، فلوریدا و 

بازمانـد. نهایـی  پیـروزی  از  ویسکانسـین، 
حضـور  معتقدنـد  کلینتـون  خانـم  هـواداران 
عنـوان  بـه  سـبز  حـزب  رهـر  اسـتاین،  جیـل 
کاندیـدای سـوم در ایـن انتخابـات به شکسـت 

کـرد. کمـک  کلینتـون  خانـم 

 کردهای سوریه ترکیه را به نقض آتش بس متهم کردند

نماینــده هاوایی در مجلس نمایندگان آمریکا هیاری 
کلینتون را ملکه جنگ طلبان خواند 
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بـه  واکنـش  در  لبنـان  اللـه  حـزب  رهـر  نراللـه،  حسـن   
احـزاب  'مامـی  گفتـه  کشـور  ایـن  در  اخیـر  ناآرامی هـای 
سیاسـی ایـن کشـور بایـد مسـئولیت مشـکات اقتصـادی را 

' بپذیرنـد.  اعراضـات خیایانـی منجـر شـده  بـه  کـه 
سـخرانی  یـک  در  اکتـر(   ۱۹( شـنبه  روز  نراللـه  آقـای 
تلویزیونـی ضمـن اعـام حایـت از دولـت لبنـان، خواسـتار 

 رئیس جمهـوری شـیلی بـه دنبـال شـدت گرفـن تظاهـرات 
پایتخـت  سـانتیاگو،  در  مـرو  بلیـط  قیمـت  افزایـش  علیـه 

اعـام کـرده اسـت. وضعیـت اضطـراری 
تظاهرکننـدگان کـه بسـیاری از آنهـا دانش آمـوز و دانشـجو 
هسـتند، بـه ایسـتگاه های مـرو در پایتخـت حملـه کرده اند. 
آنهـا در خیابان هـا آتـش روشـن کـرده و باعـث بـروز ترافیـک 
شـدیدی در شهر شـدند. مقام های شـیلی گفته اند خسارات 
زیـادی بـه شـهر وارد آمده و سیسـتم حمـل و نقل بـا اختال 
مواجـه شـده اسـت. تصاویـر تلویزیونـی تظاهرکنندگانـی را 

توسـط  هـم  ایـن  از  پیـش  ترامـپ  از  انتقـاد  گرچـه   
جمهوری خواهـان مطـرح شـده بـود، امـا تاکنـون هیـچ مقـام 
ارشـدی از "جریـان خـودی" همچـون مک کانل بـه او نتاخته 
اسـت. رهر اکریت جمهوری خواه سـنا، سیاسـت ترامپ در 

راهـردی" خوانـد. "کابـوس  را  سـوریه 
دونالـد  باشـند.  متناقض تـر  می تواننـد  به نـدرت  برآوردهـا 
از  گذشـته  چهارشـنبه  آمریـکا،  جمهـوری  رئیـس  ترامـپ، 
تصمیـم خـود بـرای خـروج نیروهـای نظامـی ایـن کشـور از 
شـال سـوریه به عنـوان اقدامـی از لحاظ "راهـردی ممتاز" 
دفـاع کـرد. میـچ مک کانـل، جمهوری خـواه ارشـد آمریکایـی 
اکریـت  رهـر  دارد.  ترامـپ  بـا  متفـاوت  نظـری  بنیـان  امـا 
روزنامـه  در  یادداشـتی  در  آمریـکا  سـنای  جمهوری خـواه 
"واشـنگن پسـت" منتـر کـرده، تصمیم ترامپ در سـوریه را 

"کابـوس راهـردی" خوانـده اسـت.
سـخنان مک کانـل وزنـی متفـاوت بـا دیگـر جمهوری خواهان 
دارد. او بـه عنـوان رهـر اکریـت جمهوری خـواه در سـنای 
آمریـکا یکـی از قدرمندتریـن سیاسـتمداران در حـزب خـود 

است.
از ایـن "جریـان خـودی" پیـش از ایـن نیـز انتقادهایـی علیـه 
شـدت  امـا  بـود،  شـده  مطـرح  سـوریه  در  ترامـپ  سیاسـت 
هیچ کـدام بـه پـای سـطور اخیـر مک کانـل می رسـد. حتـی 
حمـات شـدید ترامپ در سـال های اخیـر به مواضـع لیرال 
انتقـادی  لحـن  در  نرمـش  باعـث  نیـز  پسـت"  "واشـتگن 

اسـت. نشـده  مک کانـل 
میـچ مک کانـل در یادداشـت خـود در ایـن روزنامـه کـه روز 
جمعـه ۲۶ میـزان )۱۸ اکتـر بـه وقـت محلـی( منتـر شـد، 
از سـوریه  آمریـکا  نظامـی  نیروهـای  نوشـت: »خـارج کـردن 

نفـر در رار لبنـان بـه خیابانها ریختند، نیروهـای امنیتی به 
سـمت تظاهرکننـدگان در بیروت گاز اشـک آور پرتـاب کردند. 

معرضـان اسـتیک ها را در خیابـان آتـش زدنـد و ده هـا نفر در 
ایـن درگیری هـا مجروح شـدند.

ایـن تظاهـرات از بزرگریـن اعراضـات در لبنان در سـال های 
اخیر بوده اسـت.

"اداره امـن" مـرو وجود ندارد. خسـارات وارده نزدیک به ۷۰۰ 
هـزار دالـر اعـام شـده و مقام هـای شـهری گفته انـد معرضان 
دوربین هـای مداربسـته و شـاری از دیگـر تجهیـزات را از بین 
برده انـد. مـرو سـانتیاگو یکـی از مدرن ترین قطارهای شـهری 
در آمریـکای جنوبـی اسـت. دولـت شـیلی در مـاه اخیـر قیمت 
هزینـه  افزایـش  دلیـل  بـه  را  شـلوغ  سـاعات  در  مـرو  بلیـط 
سـنت  و ۱۷  دالـر  یـک  ملـی  پـول  ارزش  کاهـش  و  سـوخت 
خـود  تصمیـم  در  گفته انـد  شـیلی  مقام هـای  داد.  افزایـش 

تجدیدنظـر نخواهنـد کـرد.

"دسـتور کار جدیـد" دربـاره مالیـات شـده اسـت.
بـه گفتـه آقـای نراللـه، حزب اللـه لبنـان خواسـتار اسـتعفای 

دولـت بـا وجـود اعراضـات گسـرده در ایـن کشـور نیسـت.
آقـای نراللـه در عیـن حـال گفتـه بـا اعـال مالیـات بـر روی 
قـر فقیـر، "او مجبـور خواهـد شـد از طرفدارانـش بخواهـد به 
خیابان هـا بیاینـد."  روز جمعه )۱۸ اکتـر( پس از آنکه هزاران 

نشـان می دهـد کـه بـا پرتـاب سـنگ بـه خودروهـای پولیـس 
آتـش  بـه  را  اتوبـوس  یـک  حداقـل  آنهـا  می کننـد.  حملـه 
کشـیده اند. پولیـس ضـد شـورش در پایتخـت از گاز اشـک آور 
و باتـوم بـرای متفـرق کـردن معرضـان اسـتفاده کـرده اسـت. 
در چنـد روز گذشـته، اعراض هـای فراوانـی بـه افزایش قیمت 
بلیـط مـرو صـورت گرفتـه اسـت. مقام هـای مـرو سـانتیاگو، 
بـرای  پایتخـت شـیلی گفته انـد مـام خطـوط مـرو حداقـل 
دو روز تعطیـل خواهنـد بـود. آنهـا دلیـل تعطیلی را "خسـارات 
شـدید" وارده می داننـد و می گوینـد در رایـط فعلـی، امـکان 

این سـناتور ارشـد جمهوری خواه همچنین هشـدار داده اسـت 
کـه »حتـی اگـر آتش بس پنـج روزه اعام شـده در روز پنجشـنبه 
نیـز دوام بیـاورد، بـاز هـم وقایـع هفتـه گذشـته باعـث عقـب 
افتـادن مبـارزه آمریـکا با "دولت اسـامی" و دیگر تروریسـت ها 

شـده است.«
بـه گفتـه میـچ مک کانـل، چنانچـه خـروج نیروهـای آمریکایـی 
از ایـن منطقـه متوقـف نشـود، ایـن اقـدام بـه نفع بشـار اسـد، 

رئیـس جمهـوری سـوریه، ایـران و روسـیه مـام خواهـد شـد.
مک کانـل دولـت آمریـکا را به شـکلی عاجـل فراخوانـده اسـت 
تـا کاکان شـار محـدودی از ربـازان خود در سـوریه را نگه 
دارنـد، حضـور نظامـی در عـراق و دیگـر کشـورهای منطقـه را 
حفـظ کننـد و افغانسـتان را نیـز تـا زمانـی کـه بـه اهدافشـان 
»جنگ هـای  می کنـد:  تریـح  او  نکننـد.  تـرک  نرسـیده اند، 
آمریـکا تنهـا وقتـی "بی پایـان" خواهند بـود که آمریـکا از پیروز 

شـدن در آنهـا خـودداری کنـد.«

 آرسنال می تواند در لیگ برتر قهرمان شود

 سیمئونه: امیدوارم آرامش به بارسلونا بازگردد

سال چهاردهم  شماره  3860   یک شنبه   28میزان  1398 20 اکتبر 2019

ــد  ــورد جدی ــدنی، رک ــام نش ــوارز تم س
ــتولرو  ــرای ال پیس ب

 داوید لوئیز، مدافع برازیلی آرسـنال، معتقد اسـت 
کـه ایـن تیم مـی توانـد لیورپـول و منچسرسـیتی 
را در راه قهرمانـی در لیـگ برتـر به چالش بکشـد.

آرسـنال روز دوشـنبه مهـان تیـم رده سـیزدهمی 
اونـای  شـاگردان  بـود.  خواهـد  یونایتـد  شـفیلد 
امـری طـی هفتـه هـای اخیـر نتایـج بسـیار خوبی 
را کسـب کرده انـد. آنهـا هـم اکنـون بـا ۱۵ امتیـاز 
و بعـد از تیـم هـای لیورپـول و منچسرسـیتی در 
رتبـه سـوم جـدول لیـگ برتـر قـرار دارنـد. داویـد 

لوئیـز، مدافـع ۳۲ سـاله و برازیلـی آرسـنال کـه در 
تابسـتان از چلسـی بـه ایـن تیـم پیوسـت، معتقـد 
اسـت کـه این تیـم در ادامـه رقابت های لیـگ برتر 
می توانـد بـرای کسـب عنوان قهرمانـی تاش کند. 
او در ایـن بـاره گفـت: " بـه نظـر من آغاز هـر کاری 
الزامـاً بایـد بـا فکر به موفقیـت همراه باشـد. اگر با 
ایـن تفکـر کـه هرگـز می توانیـم قهرمـان شـویم پا 
بـه مسـابقات بگذاریـم، بهـر اسـت که اصـا هیچ 

روعـی نداشـته باشـیم.
مـن می خواهـم با آرسـنال بـه قهرمانـی رقابت های 
لیـگ برتـر برسـم و امیـدوار هسـتم کـه بتوانـم بـه 
رونـد رو بـه رشـد خـود ادامـه دهـم و در آینـده بـه 

هاهنگـی بیشـری بـا تیـم دسـت پیـدا کنـم. 
العـاده  فـوق  برنامـه  امـری  اونـای  مـن  نظـر  از 
ای بـرای تیـم در نظـر گرفتـه اسـت. چـه در فـاز 
ریـزی  برنامـه  دفاعـی  فـاز  در  چـه  در  و  هجومـی 
شـده عمـل می کنـد. مـن همیشـه به ایـن موضوع 
دفـاع  مـدرن  فوتبـال  در  کـه  ام  داشـته  اذعـان 
همیشـه از سـمت مهاجـان آغـاز می شـود و حاا 
دروازه بانـان نیـز تبدیـل به بازیکنان پسـت شـاره 
۶ شـده انـد.  مـا هـم اکنـون در رتبـه سـوم جـدول 
خـود  جنگیـدن  بـه  می خواهیـم  امـا  داریـم  قـرار 
ادامـه دهیـم و بـرای قهرمانـی در لیـگ برتـر تاش 

کنیـم."

اتلتیکـو  آرجانتاینـی  رمربـی  سـیمئونه،  دیگـو   
مادریـد، ابـراز امیـدواری کـرد کـه طـی هفته های 
آینـده آرامـش بـه شـهر بارسـلونا و ایالـت کاتالونیا 

بازگـردد.
هـای  درگیـری  و  مشـکات  اخیـر  روزهـای  طـی 
فراوانـی در ایالـت کاتالونیا و شـهر بارسـلونا اتفاق 
دیـدار  باعـث شـد  کـه  موضوعـی  اسـت؛  افتـاده 
حسـاس الکاسـیکو کـه قـرار بـود یکشـنبه هفتـه 
آینده در ورزشـگاه نیوکمپ برگزار شـود، به تعویق 
بیفتـد. در همیـن رابطـه دیگو سـیمئونه، رمربی 
اتلتیکـو مادرید، درباره به تعویـق افتادن دیدار ال 
کاسـیکو و ناآرامـی ها در ایالـت کاتالونیا صحبت 
کرد. او در این باره گفت: " مسـائل بسـیار اساسی 
وجـود دارد کـه از فوتبـال بسـیار مهـم تر هسـتند. 
کـه  امیـدوار هسـتیم  نیـز  مـا  کـه  اسـت  بدیهـی 
آرامـش بـر بارسـلونا حاکـم شـود. در ایـن رابطـه، 

یـک بـازی فوتبـال در مرتبـه دوم قـرار دارد."

تیمـش  وضعیـت  پیرامـون  ادامـه  در  سـیمئونه 
نیـز گفـت: " مـا وضعیـت بسـیار سـختی را تجربـه 
می کنیـم چـرا کـه تقریبـاً هـر دو روز یـک بـار یـک 

بـازی سـخت انجـام مـی دهیـم.
مـا ایـن هفتـه به مصـاف والنسـیا می رویـم؛ تیمی 
کـه از نظـر تاریـخ و پیشـینه بسـیار فـوق العـاده 
اسـت. آن هـا همچنیـن روزهـای خوبـی را سـپری 
می کننـد و از نظـر مـن نقطـه قـوت آن هـا بازپـس 

گیـری ریـع تـوپ اسـت."
ادامـه  در  اتلتیکومادریـد  آرجانتاینـی  رمربـی   
دربـاره برگـزاری رقابـت هـای الیگا درکشـوری به 
جـز اسـپانیا نیـز گفـت:" من طرفـدار ایـن موضوع 
هسـتم. بـه طـور کلـی از هـر چیـزی کـه بـه رشـد 
و گسـرش فوتبـال کمـک مـی کنـد، حایت می 
کنـم. مـا در هر کشـوری از جمله امریـکا، بولیوی، 
عربسـتان، ترکیه و یا هر جای دیگر که ازم باشـد 

بـه رقابـت خواهیـم پرداخت." 

منچسرســیتی نتوانســته تــا بــه اینجــای رقابت هــای لیــگ 
ــد. آن  ــرار کن ــود را تک ــته خ ــول گذش ــش فص ــر درخش برت
هــا از هشــت بــازی ابتدایــی خــود تنهــا ۱۶ امتیــاز کســب 
کــرده انــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه تیــم صدرنشــین 
ــا  ــن فصــل خــود را ب ــازی هــای ای ــول همــه ب یعنــی لیورپ
پیــروزی پشــت ر گذاشــته و بــا ۸ امتیــاز بیشــر نســبت 
ــک  ــرار دارد.  رودری، هافب ــدول ق ــدر ج ــیتی در ص ــه س ب
اســپانیایی و ۲۳ ســاله منچســر ســیتی که در تابســتان از 
اتلتیکــو مادریــد بــه ایــن تیــم پیوســت، دربــاره رایــط ایــن 
ــت:"  ــت. او گف ــرده اس ــت ک ــا صحب ــیتیزن ه ــای س روزه
ــا ۸ گل  ــورد ب ــل واتف ــازی مقاب ــا در ب ــه م ــوع ک ــن موض ای
بــه پیــروزی برســیم و در بــازی بعــد از آن شکســت بخوریــم 

ــت. ــده اس ــاً بی فای کام
ــش  ــی امان ــات ب ــر حم ــه خاط ــیتی ب ــهرت منچسرس  ش
ــف  ــه حری ــم ک ــی گذاری ــت م ــچ وق ــه هی ــن ک ــت و ای اس
ادامــه  در  رودری   " شــود.  نزدیــک  مــا  تیــم  دروازه  بــه 
دربــاره وضعیــت لیورپــول نیــز گفــت:" بــه محــض ورود بــه 
ــای  ــن تیم ه ــی از بهری ــل یک ــودم را در مقاب ــس خ انگلی
ســالیان اخیــر مشــاهده کــردم. لیورپــول تیــم بســیار فــوق 

ــت.  ــاده ای اس الع

 

ــاد دارد  ــیتی، اعتق ــپانیایی منچسرس ــک اس رودری، هافب
بهــر اســت تیمــش پیــروزی هــای کــم گل تــری بــه دســت 
شــود. پیــروز  هــا  بــازی  همــه  در  عــوض  در  و  بیــاورد 

پیروزی ۸ گله و باختن بعد از آن هیچ فایده ای ندارد 

رهبر جمهوری خواهان سنای آمریکا 
سیاست ترامپ در سوریه را »کابوس« نامید 
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مزارشریف جال آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

 علی رضا احمدی              

 

کـه طالبـان پـس از هفـت سـاعت، اعضـای 
کردنـد. رهـا  را  صلـح  مردمـی  حرکـت 

کـه  نیسـت  مشـخص  اسـت،  گفتـه  او  امـا 
طالبـان چـرا اعضـای این حرکـت را ربودند.

حرکـت  ادعـای  اکنـون  تـا  طالبـان  گـروه 
و  نکـرده  رد  یـا  و  تاییـد  را  صلـح  مردمـی 
همچنـان مقام هـای محلـی وایـت لوگـر در 

انـد. نکـرده  نظـر  ابـراز  مـورد  ایـن 
پیـش از ایـن، طالبـان در مـاه سـنبله سـال 
باشـنده  رحیـم،  سـید  خورشـیدی،  جـاری 
وایـت هلمنـد و عضـو حرکـت مردمـی صلح 
آزاد  دوبـاره  روز   ۹ از  پـس  را  او  و  ربـوده  را 
کردنـد. همچنـان زمانـی کـه اعضـای ایـن 
حرکـت از مسـیر بغـان بـه بلـخ می رفتنـد، 
طالبـان در ولسـوالی دندغوری ایـن وایت، 

مدتـی آن هـا را متوقـف کردنـد.

ارسـال پیامـی به رسـانه ها گفت کـه طالبان 
اعضـای حرکـت مردمـی صلـح را در منطقـۀ 
شـهرک از مربوطـات شـهر پـل علـم، مرکـز 

وایـت لوگـر، ربودنـد. 
بـا  شـنبه  روز  عـر  وطندوسـت،  آقـای 
ارسـال یـک پیـام دیگـر بـه رسـانه ها گفـت 

شـش عضـو حرکـت مردمـی صلح کـه دیروز 
از سـوی گـروه طالبـان ربـوده شـده بودنـد، 
پـس از هفـت سـاعت اسـارت بـه دسـت این 

گـروه، آزاد شـدند.
ایـن  سـخنگوی  وطندوسـت،  بسـم الله 
حرکـت صبـح دیـروز )شـنبه، 27 میـزان( بـا 

اعضای حرکت مردمی صلح پس از هفت ساعت اسارت از سوی طالبان، رها شدند

سال چهاردهم  شماره  3860 یک شنبه   28 میزان  1398 20 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

از  بـا شـکایت  کابـل  از شـهروندان شـهر  شـاری 
بـدون  ایـن رکـت  کـه  برشـنا، می گوینـد  رکـت 
کـرده  قطـع  را  خانه شـان  برق هـای  دلیلـی  هیـچ 

می کننـد. زندگـی  بـرق  بـدون  آنـان  و  اسـت 
احمـد حکیـم شـهروند کابلـی کـه حدود یـک هفته 
از  اعـراض  بـا  اسـت،  قطـع  منزلـش  بـرق  اسـت 
کارکردهـای رکـت برشـنا می گوید کـه این رکت 
تصمیـم کار صادقانـه ندارد و مردم همواره شـکایت 

دارند.
او بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفت که چند روز اسـت 
کـه رکت برشـنا بـرق نزدیک به 20 خانـه و کارگاه 
تولیـدی را قطـع کـرده اسـت وقتـی بـه ایـن رکت 
مراجعـه می کنیـم، می گویـد کـه فان همسـایه تان 

پـول برقش را نداده اسـت.
اسـت  خیاطـی  کارگاه  یـک  مالـک  داود،  محمـد 
کـه برقـش قطـع شـده اسـت. او پیشـر بـا انتقـاد 
از رکـت برشـنا گفتـه بـود کـه ایـن اقـدام برشـنا 
یـک نـوع "بی انصافـی و ظلـم" اسـت کـه صدمـات 

اسـت. زده  کارگاهـش  بـه  زیـادی  اقتصـادی 
رکـت برشـنا امـا می گوید کـه برق این شـهروندان 
بـرق  پـول  مشرک شـان  یـک  اینکـه  دلیـل  بـه 
مرفـی خـود را می دهـد، قطـع شـده اسـت تـا از 
ایـن طریـق او را وادار بـه پرداخت بدهـکاری کنیم.

بـرق  برشـنا  رکـت  نیـز  پیـش  مـاه  چهـار  حـدود 
مشـرکان ایـن ناحیـه از شـهر کابـل را قطـع کـرده 
بـود و می گفـت کـه بـه دلیـل اینکه الـی حمیدزی 
ماینـده پیشـین وایـت قندهـار پـول بـرق خـود را 

اسـت. می پـردازد، قطـع شـده 
روزنامـه  بـه  حمیـدزی  الـی  همـکاران  امـا 
کـه  آمـاده هسـتند  آنـان  کـه  افغانسـتان ما گفتنـد 
پـول بـرق مرفـی خـود را در چنـد قسـط بپردازنـد 

می کنـد. همـکاری  برشـنا  رکـت  امـا 
آقـای حمیـدزی  امیـد مسـئول بـرق رسـانی دفـر 
اسـت. او گفـت کـه بیـش از ده بـار بـرای پرداخـت 
بدهـکاری بـه رکـت برشـنا مراجعـه کـرده ام، امـا 

ایـن رکـت هیـچ همـکاری می کنـد.
حـدود  حمیـدزی  آقـای  او،  گفته هـای  اسـاس  بـر 
13 لـگ افغانـی بدهـکار اسـت و تصمیـم دارد ایـن 
امـا رکـت  بپـردازد  را در سـه قسـط  پـول  مقـدار 

برشـنا می گویـد کـه بایـد یکجـا پرداخـت شـود.
برشـنا در  توحیـدی، سـخنگوی رکـت  وحیداللـه 
ایـن مـورد بـا رد ادعـای کارمنـدان آقـای حمیدزی، 
بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفـت کـه آقـای حمیدزی 
اقسـاطی  پرداخـت  امتیـاز  از  بـار  سـه  از  بیـش 

دفـر الـی حمیـدزی رد شـد.
گفتنی اسـت کـه رکت برشـنا 7.8 میلیارد افغانی 
از مشـرکانش طلبـکار اسـت. شـاری از مقامـات 
بلندرتبـه دولتـی، شـهروندان و مکان هـای مقـدس 
ماننـد مسـاجد از جملـه بدهـکاران ایـن رکـت بـه 
میلیـارد   ۴.۵ رهایشـی  »سـاحات  می رونـد.  شـار 
افغانـی، سـاحات تجارتـی و صنعتـی ۲.۷ میلیـارد 
افغانـی، اماکـن مقـدس ۵۷۰ میلیـون افغانـی بـه 

رکـت برشـنا بدهـکار انـد.«
بـا  خورشـیدی،  جـاری  سـال  اوایـل  رکـت  ایـن 
اداره لوی سـارنوالی تفاهمنامـه ای بـه منظـور تحت 
پیگـرد قـرار دادن زورمنـدان کـه پـول برق شـان را 

بـود. کـرده  امضـا  می پردازنـد، 
بر اسـاس ایـن تفاهمنامه، نورحبیب جـال، معاون 
لوی سـارنوالی هشـدار داد کـه ایـن نهـاد، آنانـی را 
ویـران  را  برقـی  تأسیسـات  می کننـد،  دزدی  کـه 
می کننـد و یـا هـم بـا کارمنـدان دولتـی، بـه ویـژه 
کارمنـدان برق رسـانی، بدرفتـاری می کنند و در کار 
آنـان مانعـت می کننـد، بـر اسـاس ماده هـای ۱۴، 
۱۷ و ۷۱۰ کـد جـزای افغانسـتان مـورد پیگـرد قرار 

بدهـکاری اسـتفاده کرده اسـت و برای بـار چهارم به 
دلیل اینکه "بلک لیسـت" شـده  اسـت باید از سـه یا 

چهـار وزیـر حکـم بیـارود.
آقـای توحیدی همچنیـن افزود، اینـان تصمیم دارند 
کـه ایـن بـار نیز بـا پرداخت یک بار قسـط خـود، برق 
را وصـل کننـد و دیگـر اقسـاط را نپردازنـد. او گفـت 
کـه اینـان بـرای پرداخـت بدهـکاری خـود مراجعـه 

نکرده انـد.
امـا کارمنـدان آقـای حمیـدزی می گوینـد که اسـناد 
و شـواهد کافـی بـرای ثبـوت گفته هایشـان دارند که 
رکـت برشـنا در قسـمت گرفـن بدهـکاری توجهی 

می کنـد.
یکـی از کارمنـدان آقـای حمیـدزی گفـت کـه رکت 
برشـنا خـود می خواهـد مشـکل مـردم را حـل کند و 
بـا ایـن کار می خواهـد بـه برخـی از شـخصیت های 

سیاسـی ربـه وارد کند.
رکـت برشـنا پیـش از این بـه روزنامـه افغانسـتان ما 
گفتـه بـود کـه دفـر الـی حیمـدزی بعـد از اینکـه 
برقشـان قطـع شـده بـود، اقـدام بـه گرفـن بـرق از 
پشـت میر کـرده بـود. ادعایی که به شـدت از طرف 

می دهـد.
کارمنـدان دفـر آقـای حمیـدزی نیـز می گوینـد کـه 
اگـر برشـنا مدعـی بدرفتـاری و یـا رقت برق اسـت، 
بایـد بـا ثبـوت حـرف بزنـد و ادعـای خـود را ثابـت 

سازد.
جـران  مـورد  در  جـزا،  کـد   ۱۴ مـاده  دوم  بنـد  در 
خسـاره به راحت چنین آمده اسـت:   »شـخصی که 
بـه ارتـکاب جرم خسـاره ای را وارد کرده باشـد، عاوه 
بـر مجازات معینـه قانونی، به جران خسـاره ی وارده 
اعـم از مـادی و معنـوی نیـز محکـوم می شـود. ایـن 
حکـم در مـواردی نیـز تطبیـق می شـود که قانـون به 
جـران خسـاره ریحـاً حکـم نکـرده باشـد.« از ایـن 
میـان در مـاده ۷۱۰ کـد جـزا آمـده اسـت: »در مـام 
حـاات منـدرج فصـل، محکمـه، سـارق را عـاوه بـر 
جـزای پیش بینـی شـده بـه رد مـال مروقـه مثـل یا 

قیمـت آن، بـه نـرخ روز نیـز محکـوم می شـود.«
امـا بـا وجـود ایـن مـاده قانونی، مشـخص نیسـت که 
چـرا رکـت برشـنا از طریـق نهـادی مربـوط اقـدام 
می کنـد و بـا بـرق شـهروندان قصـد اعـال فشـار و 

جمـع آوری بدهـکاری خـود را دارد؟

برف برشنا روی بام دیگران؛شرکتبرشناناکامیخودراچگونهمیپوشاند؟

در  کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی،  ارف  محمـد 
بـرای  معـارف  وزارت  مسـئوان  بـا  کـه  نشسـتی 
بررسـی "پـان اصاحـی و انکشـافی معـارف" داشـته، تأکید کرده 
کـه منابـع و امکانـات معـارف باید به گونـه متوازن در مـام وایات 

بـه مـرف برسـد. 
بـر اسـاس اعامیـه ارگ ریاسـت جمهـوری، رئیـس جمهـور دیـروز 
پـان  مـورد  وزارت معـارف در  بـا مسـئوان  میـزان(  )شـنبه، 27 

اصاحـی و انکشـافی ایـن وزارت بحـث و گفتگـو کـرده اسـت.
رئیـس جمهـور  کـه،  اسـت  آمـده  ریاسـت جمهـوری  اعامیـه  در 
پـس از شـنیدن گـزارش مسـئوان وزارت معـارف و خوانـدن پـان 
انکشـافی و اصاحـی ایـن وزارت، تأکیـد کرد کـه "روی اصاحات 

وسـیع در عرصـه معـارف" و ایـن پـان، بیشـر کار شـود.
او افـزوده برنامه هـای معـارف کشـور بایـد "شـاگرد محـور" باشـد و 
منابـع و امکانـات ایـن وزارت نیـز بایـد به صـورت متـوازن در مـام 

وایـات، بـه مرف برسـد.
و  منابـع  تقسـیم  در  "عدالـت  کـه  اسـت  گفتـه  غنـی  آقـای 
رمایه گـذاری بـاای مکاتب در نقاط مختلف کشـور" باید مدنظر 
گرفتـه شـود. او وعـده کرده کـه در زمینه اسـتفاده از تکنالوژی در 

می شـود. رمایه گـذاری  معلمیـن،  ظرفیـت  ارتقـای  و  معـارف 
بـودن کیفیـت معـارف،  "پائیـن  رئیـس جمهـور گفتـه اسـت کـه 
مشـکل در مدیریـت مکاتـب، کمبـود منابـع، پرداخـت نشـدن بـه 
موقـع معاشـات معلمیـن، بروکراسـی اداری، ثبـت نبـودن مکاتـب 
و معلمیـن و مشـکل توزیـع کتاب هـا" از جملـه چالش هـای عمده 

معـارف کشـور اسـت.
رئیـس جمهـور تأکیـد کـرده کـه "از مداخلـه سیاسـی در عرصـه 
معـارف کـه بـه وحدت ملـی صدمه می زنـد، جداً جلوگیـری صورت 

گیـرد و معـارف بـه یـک نهـاد موثـر و فعـال مبدل گـردد."
بعـد از سـکتور امنیتـی، بیشـرین بودجـه دولـت افغانسـتان بـه 
وزارت معـارف اختصـاص داده می شـود، امـا فسـاد اداری باعـث 
شـده اسـت کـه انتقـادات زیـادی از عملکـرد ایـن وزارت مطـرح 

. شود
سـیگار یـا اداره رمفتـش ایـاات متحـده امریـکا بـرای بازسـای 
افغانسـتان، چنـد سـال قبـل بـا نـر یـک گـزارش، از موجودیـت 
"مکاتـب خیالـی" و "معلـان خیالی" در وزارت معارف کشـور خر 
داد و گفـت کـه میلیون هـا دالـر از کمک هـای امریـکا بـه وزارت 

معـارف افغانسـتان، حیـف و میـل شـده اسـت.
بعـد از نـر ایـن گزارش هـا، رئیـس جمهـور در راسـتای برنامـه 
مبارزه با فسـاد اداری حکومت، دسـتور بررسـی فسـاد و اصاحات 

گسـرده در ایـن وزارت را داده اسـت.
اکنـون، مسـئوان ایـن وزارت تـاش می کنند تا برنامـه اصاحی و 
انکشـافی ایـن وزارت را طـرح و عملی کنند تا میزان فسـاد در این 
وزارت کاهـش یابـد و به مشـکات معلان، دانش آمـوزان و ادارات 

مرتبـط به این وزارت نیز رسـیدگی شـود.

رئیس جمهور: 
منابع و امکانات معارف به گونه 

متوازن به مصرف برسد

  

قبایلـی پاکسـتان طراحـی کـرده بودنـد.
خرنامـه  نـر  بـا  داخلـه  وزارت  همچنـان 
جداگانـه گفتـه اسـت کـه نیروهـای امنیتـی و 
دفاعـی با پشـتبانی نیروهـای هوایـی عملیات 
از  هـدف  بـه  را  هراس افگنـی  ضـد  مشـرک 
در  طالبـان  گـروه  هراس افگنـان  بـردن  بیـن 
وایـت  "اندخـوی"  ولسـوالی  از  بخش هـای 
فاریـاب بـه راه انداخـن کـه در نتیجـه آن 10 
روسـتای آن ولسـوالی از وجـود هراس افگنـان 

شـده اند. پاکسـازی  طالبـان 
وزارت داخلـه افـزوده، درایـن عملیـات 8 عضـو 
گـروه طالبـان کشـته و 13 تـن دیگـر زخمـی 
شـده و چندین مخفیگاه این گروه در ولسوالی 
اندخـوی وایـت فاریـاب از بیـن برده شـده اند. 
بـه گفتـه وزارت داخلـه در ایـن عملیـات یـک 
تـن از نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور کشـته 

شـده و سـه تـن دیگـر زخمی شـده اند.

غیـر نظامیـان، در اکـر مـوارد، جنگجویـان 
مسـلح مخالفت دولت غیرنظامیان را در برابر 

نیروهـای امنیتـی بـه جنـگ وادار می کنند.
آگاه  یارمنـد،  محمـد  میـرزا  ایـن؛  بـر  عـاوه 
مسـائل نظامـی، گروه هـای مخالـف دولـت را 
عامـل اصلـی تلفـات غیرنظامیـان در کشـور 

یـاد کـرد. 
آقـای یارمنـد گفتـه کـه ایـن گروه هـا بـه هیچ 
و حقـوق بردوسـتانه  بـری  اصـل حقـوق 

پایبنـد نیسـتند.
افـزوده کـه برخـاف طالبـان،  یارمنـد  آقـای 
اردوی ملـی تدابیر گوناگـون برای حفظ جان 
غیرنظامیـان در جریـان حمـات شـان روی 

گرفته انـد. دسـت 
ایـن آگاه مسـایل نظامـی تریـح کـرده کـه 
علی الرغـم ایـن تدابیر، هرازگاهـی در جریان 
آسـیب  غیرنظامیـان  ملـی  اردوی  حمـات 
می بیننـد کـه ایـن مسـئله از سـنگر گرفـن 
مسـکونی  محـات  در  طالبـان  جنگجویـان 

می شـود. ناشـی 

اعضـای آن پیچیده تریـن حمـات تروریسـتی 
را در مناطـق مختلـف کشـور علیـه نیروهـای 
رهـری  می دهنـد.  انجـام  دفاعـی  و  امنیتـی 
ایـن شـبکه تروریسـتی بـه عهـده راج الدیـن 
حقانـی، پـر جـال الدیـن حقانـی، فرمانـده 

پیشـین مجاهدیـن در رق کشـور اسـت. 
اطاعاتـی  سـازمان  بارهـا  آمریـکا  مقام هـای 
از  حایـت  بـه  را  آی(  اس  )آی  پاکسـتان 
شـبکه حقانـی در انجـام حمـات تروریسـتی 
در افغانسـتان متهـم کـرده اسـت. ایـن شـبکه 
هرچنـد از نظر عملیاتی مسـتقل عمل می کند 
امـا خـود را متحـد گـروه طالبـان می دانـد.در 
تـازه تریـن مـورد، سـفیر آمریـکا در افغانسـتان 
انجـام  و  بـه سـازماندهی  را متهـم  ایـن گـروه 
حمـات ۱۸سـاعته مـاه پیـش در کابـل کـرد.

سـفیر آمریـکا گفـت کـه رهـران این گـروه این 
حمـات را در وزیرسـتان شـالی در مناطـق 

هسـتند.
آنکـه  باوجـود  کـه  افـزوده  احمـدزی  آقـای 
دولـت  مخالفـت  و  تروریسـتی  گروه هـای 
شـان  حمـات  اهـداف  را  غیرنظامیـان 
می سـازند، ارتـش ملـی جلوگیـری از تلفـات 
قـرار داده  اولویت هایـش  را در صـدر  ملکـی 

اسـت.
بـه گفتـۀ وی، در جریـان حمـات نیروهـای 
نظامـی افغـان علیـه شورشـیان از بیشـرین 
دقـت کار گرفتـه می شـود و در اکـر مـوارد، 
در  تروریسـتان  کـه  می شـود  آشـکار  وقتـی 
مناطق مسـکونی پناه گرفته انـد از راه اندازی 

پرهیـز می شـود. حمـات 
او تاکیـد کـرده کـه اردوی ملـی هواپیاهـای 
کشـفی بـا دقـت بـاا را در اختیـار دارد کـه 
مخفیگاه هـای تروریسـتان را به صـورت دقیق 
مشـخص  عملیات هـا  انـدازی  راه  از  پیـش 

می کنـد.
احمـدزی اما خاطر نشـان کرد کـه علی الرغم 
ایـن تدابیـر اردوی ملـی در حفاظـت از جـان 

می گویـد  داخلـه  امـور  وزارت 
کـه نیروهـای قطعـات خـاص 
در  هدفمنـد  عملیـات  یـک  طـی  پولیـس 
مربوطـات ولسـوالی "موسـهی" وایـت کابـل 
را  حقانـی  تروریسـتی  گـروه  فرمانـده  یـک 

کرده انـد. بازداشـت 
نـر  بـا  میـزان(   27( شـنبه  روز  وزارت  ایـن 
شـده  بازداشـت  فـرد  کـه  نوشـته  خرنامـه ای 
حمـات  در  و  دارد  نـام  صـادق"  "محمـد 
تروریسـتی و تخریبـی در شـهر کابـل دسـت 

دارد. 
تـن  دو  عملیـات  ایـن  در  افـزوده،  خرنامـه 
گـروه  فرمانـده  صـادق  محمـد  همـکاران  از 
شـده اند. بازداشـت  نیـز  حقانـی  تروریسـتی 

اصلـی  گـروه  سـه  از  یکـی  حقانـی  شـبکه 
همچنـان  و  اسـت  دولـت  مخالـف  شورشـی 
شـاخه عملیاتـی گروه طالبان نیز می باشـد که 

گـزارش  بـه  واکنـش  در  ملـی  دفـاع  وزارت 
بی سـابقه  افزایـش  بـر  مبنـی  ملـل  سـازمان 
تلفـات غیرنظامیـان در افغانسـتان می گویـد 
کـه طالبـان مسـلح عامـل مسـتقیم افزایـش 

ایـن تلفـات هسـتند.
معاونـت  هیـأت  گذشـته،  هفتـه  پنجشـنبه 
سـازمان ملل متحـد در افغانسـتان )یوناما( با 
نـر گزارشـی از افزایـش تلفـات غیرنظامیان 

در سـه مـاه اخیـر خـر داد. 
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه بیـش از 2 
هـزار و 500 غیرنظامـی در سـه مـاه گذشـته 
افزایـش  کـه  افغانسـتان کشـته شـده اند  در 
43 درصدی نسـبت به سـه ماه قبل را نشـان 

می دهـد.
بـر اسـاس گـزارش یونامـا، تلفـات ایـن تعداد 
افـراد ملکـی عـاوه بر جان باختـگان حمات 
انتحـاری و انفجـاری منسـوب بـه گروه هـای 
قربانیـان  داعـش(  و  طالـب   ( تروریسـتی 
حمـات هوایـی و شـبانه ارتـش و نیروهـای 

خارجـی را نیـز شـامل می شـود.
یـک روز پـس از نـر این گـزارش، یک حمله 
در  مسـجدی  در  مازگـزاران  بـر  تروریسـتی 
ولسـوالی هسـکه مینه وایت ننگرهـار صورت 
گرفـت کـه دسـتکم 100 غیرنظامی کشـته و 
زخمی شـدند؛ گروهـی مسـئولیت این حمله 

را بـه عهـده نگرفت.
را  حملـه  ایـن  امـا  افغانسـتان  دفـاع  وزارت 
گـواه بـی پروایـی گروه هـای مخالـف دولـت 
غیرنظامیـان  جـان  بـه  نسـبت  تروریسـتی  و 
می خوانـد. روح اللـه احمدزی سـخنگوی این 
وزارت بـه خرگـزاری جمهـور گفتـه کـه ایـن 
افزایـش تلفـات غیرنظامیـان  گروه هـا عامـل 
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