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مـارک اسـپر، وزیـر دفـاع آمریکا گفته اسـت نیروهای آمریکایی حار در شـال سـوریه 
به عـراق منتقل خواهند شـد.

آقـای اسـپر بـه خرنـگاران گفته اسـت که طبـق برنامه هـای وزارت دفاع آمریـکا، نزدیک 
بـه یـک هـزار ربـاز آمریکایی به غرب عراق منتقل خواهند شـد تا جلوی رشـد نیروهای 

گروه موسـوم به دولت اسـامی )داعـش( را بگیرند.
آقای اسپر گفته است ماموریت این نیروها "کمک برای دفاع از عراق" خواهد بود.

به دنبال این اظهارات وزیر دفاع آمریکا، یک مقام این .....
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وزیر دفاع آمریکا: نیروهای حاضر در سوریه به عراق منتقل خواهند شد

برنامه قزاقستان برای  نوسازی  
آگاهی عامه

33

ما و اهمیت پرسشهای سقراط

در دنیـای جهانـی سـازی  پویای امروز، تحت تأثیـر فعالیت فناوری  
های معلوماتی  جدید ، زندگی  شـخص و جامعه تسـریع می شـود. این 
بـه طـور عینـی منجر بـه ادغـام جامعـه جهانـی در یک فضـای فرهنگی 

واحد مـی گردد.
      در ایـن راسـتا ، بـا توجـه به نظریه راهبردی اولین  رئیس جمهور 

جمهوری قزاقستان - رهبر ملت ، ن. نظربایف ،....

 آیا فلم  جوکر )Joker( عملکرد خوبی 
در مراسم اسکار خواهد داشت؟
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ایاات متحده و لزوم تغییر در رویکرد 
صلح 

2سرمقاله 

سـقراط در سـال 470 قبل از میاد در آتن متولد 
شـود، دوران پختگـی عمـرش را وقـف سـخن گفـن و 
مباحثـه بـا همریان آتنـی اش مود و در سـن هفتاد 
سـالگی بـه جـرم فروپاشـی اخـاق جوانـان محکمـه 
شـد. دو مسـئله بیـش از دیگـر مـوارد، تاثیر سـقراط را 
ماندگار و برجسـته می سـازد، که در ذیل به آن اشـاره 

می کنیـم.....

 

بـرای  اروپـا  اتحادیـه  خـاص  فرسـتاده  کوبیـا،  روانـد 
افعانسـتان خواهـان آغـاز گفتگوهای صلح میـان حکومت 
و گـروه طالبـان شـد امـا گفت که حفظ دسـتاوردهای 18 سـاله افغانسـتان 

مهـم اسـت و بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد.
آقـای کوبیـا روز یکشـنبه 28 میـزان در یـک نشسـت خـری در کابـل بـا 
تأکیـد بـر اعـام آتـش بـس همزمـان بـا آغـاز گفتگوهـای صلـح، گفـت ایـن 
بـرای چندمیـن بـار اسـت کـه اتحادیه اروپـا تأکیـد می کند که پروسـه صلح 
بایـد بـه رهـری و مالکیـت افغان هـا پیـش بـرده شـود و جامعـه بین امللـی 

نقـش حایـت کننده داشـته باشـد. 
او افـزود، اتحادیـه اروپـا آمـاده اسـت بـه عنـوان تضمیـن کننـده در پروسـه 
صلـح و تطبیـق توافقنامـه صلح، میـان حکومت افغانسـتان و طالبان، نقش 

ایفـا کند.
آقـای کوبیـا کـه برای اشـراک در گفتگوهـای امنیتـی هرات به افغانسـتان 
آمـده بـود، در ایـن نشسـت نیـز بر آغـاز گفتگوهای صلـح و ایجـاد آتش بس 

همزمـان بـا ایـن گفتگوها، تأکیـد کرد. 
اتحادیـه اروپـا در حالـی ایـن خواسـت را مطـرح می کنـد کـه محمـد ارف 
غنـی رئیـس جمهـور در مراسـمی کـه بـه مناسـبت اولیـن سـالروز شـهادت 

جـرال رازق سـخرانی می کـرد، بـه موضـوع صلـح اشـاره کـرد و گفـت کـه 
“صلـح؛ همیشـه اولویـت مـن بـه عنـوان رئیـس جمهـور کشـور بوده اسـت. 
صلـح، خواسـت اصلـی مـردم مـا اسـت و حکومـت افغانسـتان بـه تحقق آن 

اسـت." متعهد 
آقـای غنـی در سـخرانی خـود تاکیـد کـرد کـه دولـت بـه عنـوان طـراح، 
مدافـع و تطبیـق کننـده صلـح، بـه فیصله هـای لویـه جرگـه مشـورتی صلـح 
احـرام قایـل اسـت و تعقیـب راهـکار پیشـنهاد شـده توسـط ایـن جرگـه را 
بـه محوریـت مـردم و مالکیـت دولـت افغانسـتان، مسـئولیت خـود می داند.

اعضـای لویـه جرگـه مشـورتی صلـح بـا صدور یـک قطعنامـه ۲۳ مـاده ای از 
گـروه طالبـان خواسـتند تـا دسـت از جنـگ کشـیده و در بازسـازی کشـور 

سـهم بگیـرد. خواسـتی کـه طالبـان نپذیرفـت.
فرسـتاده اتحادیـه اروپـا بـرای افغانسـتان همچنیـن گفـت تـا جایـی کـه بـه 
اتحادیـه اروپـا ارتبـاط می گیـرد، ایـن اتحادیـه حـار اسـت افغان هـا را در 
بازسـازی افغانسـتان، تجـارت و اتصـال منطقـه ای کمـک کنـد تـا محیـط با 

ثبـات و مرفـه  بـرای مـردم تأمین شـود.
احرام به فیصله های کمیسیون انتخابات

مقام های اتحادیه اروپا ... ادامه در ص -2

اتحادیه اروپا: 
دستاوردهای 18 ساله افغانستان در روند گفتگوهای صلح قربانی نشود

 

د کندهـار وایـت اوسـېدونکو د ننګرهار هسـکې مېنې 
ولسـوالۍ، جـودرې ولسـوالۍ پـه یـوه جومـات کـې د 
بریـد پـه غرګـون کـې چـې له کبلـه یـې ۷۲تنـه ووژل 
شـول، نن)یک شـنبې د تلـې پـه ۲۸مـه نېټـه( اریـون 

وکړ.
اریون کوونکو د " ملکي کسـانو وژنه بس ده" شـعارونو 

ره وايـي چـې نور د ملکي کسـانو وژنه ني زغملی.
قومـي مر، سـمیع اللـه توخي وايي:» د بـر د حقوقو 
د مدافیعینـو څخـه مـي دا پوښـتنه ده، چـې موږ څوک 
وژي؟ وي مـو وژي؟ ایـا مـوږ انسـانان نـه یـوو، زمـوږ 
کـې  ښـوونځيو  او  مدرسـو  مقدسـاتو،  مسـجدونو،  پـه 
مـو چاودنـې کیـږي او خلـګ مـو وژل کیـږي. تـر څـو 
مـوږ بایـد ووژل شـو؟ زمـا د دې پوښـتنو ځـواب څـوک 

راکـوي؟« 
د  او  عامانـو  دینـي  مـران،  قومـي  کـې  اریـون  پـه 

کـړی. ګـډون  هـم  فعاانـو  ټولنـې  مـدي 
د  څرګندوي:»مسـجد  وطنـوال  عزیـزه  فعالـه،  مـدي 
خـدای کـور دی او هلتـه د شـیطان ورتـګ را منـع ده، 
خـو هلتـه چـې یـو څـوک ورځـي او ځـان تـه چاودنـه 
ورکـوي او زمـوږ بیګنـاه هېـوادوال وژي دا کسـان تـر 

شـیطانانو ا هـم پـس پاتـه او ظـام دي.«
دینـي عامانـو چي پـه یاد اریون کي ګـډون کړی دی 
وايـي، طالبـان او نـورې جنګـي ډلې ، د اسـام لـه نومه 

نـاوړه ګټـه پورته کوي.
دینـي عـام، نیک محمـد څرګندوي:»نور مـوږ تر پوزې 
یـوو، مـوږ اوس حیـران یـوو چـې په کـوم ټکـو او په کوم 
الفاظـو يـې وغندو، د دا ډول پيښـو څخه سـخت نارامه 
یـوو او دا پيښـه کـه هـر چـا کـړي وي، کـه داعـش وي 
او یاهـم طالـب وي، مـوږ يـي غنـدو او د دا ډول پيښـو 

مخنیـوي غوښـتونکي یوو.«
د دغـه اریـون برخـه وال لـه طالبانـو او حکومـت څخه 

لري. غوښـتني 
جنـګ  وايـي:»د  اللـه  حکمـت  فعـال،  مـدي  صلحـي 
لـه ښـکیلو ډلـو څخـه غوښـتنه کـوو چـې افغانـان نـور 
لـه جګـړې څخـه سـتړي دي او نـور جنـګ نـه غـواړي، 
غوښـتنه کـوو چـې د افغانیـت او اسـامیت د ښـانانو 
تـه اجـازه ورنه کـړی ي چې نـور مو ووژي او نـور باید 

لـه دي سـتړي ژونـد څخـه خـاص شـو.«
بـل مـدي فعـال، محمـد وي زیاتوي:»په څـه او وي؟ 
افغانیـت اسـامیت اخیـر دې تـه را ورسـید؟، جومـات 
دي ړنـګ کـړي، لګوټـه دې را بـد نامـه کـړه، مسـجد،  
او ښـوونځي پـه بومونـو راتـه والـوزول، سـتا انسـانیت او 
مسـلانیت همـدا دی؟ کـه داعـش دي کـه طالبان دا 

ډول کارونـه يـي غنـډو او خپـل اریونونـه کـوو.«
د دغـه ایـون برخـه وال جنګ بـس دی او سـوله غواړو 
پـه شـعار ورکولـو ره وايـي حکومت دې پـه هېواد کې 

د سـولې پـه اړه هڅې ونه سـپموي.

پـه شـاجوی ولسـوالۍ کـې د هـاوان د یـوې  د زابـل 
مرمـۍ د لګېـدو لـه امله ۲ ماشـومان وژل شـوي او ۱۲  

نـور ټپيـان شـوي دي.
پېښـه نـن د دغـې ولسـوالۍ پـه خـان کي کـې شـوې 

ده. 
د زابـل وایـت یـوې امنیتـي رچینـې پـژواک خـري 
اژانـس تـه وویـل، د شـاجوی ولسـوالۍ پـه خـان کي 
کـې د هـاوان مرمـۍ لګېدلـې چـې ۲ ماشـومان یـې 

وژي او ۱۲ تنـه نـور یـې ټپیـان کـړي دي.
رچینـه وايـي، تـر اوسـه معلومـه نـه ده چـې د هـاوان 

مرمـۍ د چـا لـه لـوري توغـول شـوې ده.
ډېـره هڅـه مـو وکـړه چـې پـه دې اړه د وایـت مقـام او 
امنیتـي چارواکـو نظـر واخلو، خـو پر ډېرو هڅـو ربېره 

لـه هغـوی ره اړیکـه ټینګـه نه شـوه.
وسله والو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویي.

شـاجوی  پـه  زابـل  د  راهیسـې  مـودې  څـه  تېـرې  لـه 
ولسـوالۍ کـې عملیـات روان دي چـې د چارواکـو پـه 
وینـا، وسـله والـو تـه په کـې درانـه زیانونه اوښـتي دي.

کندهاریان د هسکې مېنې برید غرګون کې: 
نور د ملکیانو وژل نشو زغملی

زابل کې د هاوان مرمۍ لګېدو له 
امله دوه ماشومان وژل شوي او 

۱۲ نورټپیان دي

خبرونه

درصفحه2

رئیس جمهور و وزیر دفاع امریکا 

در مورد گام های بعدی پروسه صلح 
گفتگو کردند

 

شـهرزاد اکر، رئیس کمیسـیون مسـتقل حقوق بر کشـور، 
افزایـش تلفـات غیرنظامیـان را یک فاجعـه توصیف می کند.

او دیـروز )یک شـنبه، ۲۸ میـزان( در یـک کنفرانـس خـری 
در هـرات گفـت کـه مام مـوارد تلفـات غیرنظامیان از سـوی 
کمیسـیون مسـتقل حقوق بر مسـتند سـازی می شـود و تا 
آخـر هفتـه جـاری، گـزارش تلفـات غیرنظامیان در شـش ماه 

نخسـت سـال جـاری بـه نر می رسـد.
در  ملکـی  افـراد  تلفـات  داریـم  مـا  کـه  »آمـاری  گفـت:  او 
افغانسـتان بـاا رفتـه و این تلفـات یک فاجعه جاری اسـت و 
بیشـر از سـوی طالبـان و نیروهـای امنیتی و طرفـدار دولت 

بـه جا گذاشـته شـده اسـت.« 
بـه گفتـه او، تلفـات غیرنظامیـان توسـط طالبـان، نیروهـای 

امنیتـی و نیروهـای طرفـدار حکومـت صـورت می گیـرد.
رئیـس کمیسـیون حقـوق بـر تلفـات غیرنظامیـان را نقـض 
ریـح قوانیـن بردوسـتانه دانسـت و از طرف هـای درگیـر 
در افغانسـتان می خواهـد که از جان افـراد ملکی، محافظت 
کننـد. رئیـس کمیسـیون حقـوق بر کشـتار افـراد ملکی را 
جنایـات جنگـی دانسـت و گفـت کـه عاملین آن مـورد پیگرد 

قانونـی قـرار خواهنـد گرفت.
تلفـات  افزایـش  از  بـر  حقـوق  کمیسـیون  حالـی  در 
غیرنظامیـان ابـراز نگرانـی می کنـد کـه در نتیجـه دو انفجـار 
پیهـم در یـک مسـجد در ولسـوالی »هسـکه مینـه« وایـت 
تـن دیگـر زخمـی شـدند. و ۳۲  تـن کشـته  ننگرهـار، ۷۰ 

مسـئولیت ایـن حملـه را تـا اکنـون هیـچ گروهـی بـر عهـده 
نگرفتـه اسـت. بـر بنیـاد گـزارش کمیسـیون مسـتقل حقـوق 
بـر، میزان تلفات غیرنظامیان در سـال ۱۳۹۷ خورشـیدی 
در کشـور در مقایسـه با سال ۱۳۹۶ خورشـیدی، ۱۹ درصد 

افزایـش یافتـه بود.

کمیسیون حقوق بشر: افزایش تلفات 
غیرنظامیان فاجعه است
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ارگ ریاسـت جمهـوری اعـام کـرده 
رئیـس  غنـی،  ارف  محمـد  کـه 
ایـاات  دفـاع  وزیـر  اسـپر،  مـارک  و  کشـور  جمهـور 
متحـده امریـکا در مـورد گام هـای بعدی پروسـه صلح 

کردنـد. گفتگـو  و  بحـث  افغانسـتان 
در اعامیـه ریاسـت جمهـوری آمـده اسـت کـه رئیـس 
جمهـور غنـی، شـام دیـروز )یکشـنبه، 28 میـزان( بـا 
وزیـر دفـاع امریـکا در ارگ ریاسـت جمهـوری دیـدار 
افـزوده  خـود  اعامیـه  در  جمهـوری  ریاسـت  کـرد. 
کـه در ایـن دیـدار دو طـرف "روی مسـایل امنیتـی 
افغانسـتان، منطقـه و فـرا منطقـه، مبـارزه بـا تروریزم، 
مویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانسـتان 
و همکاری هـا میـان دو کشـور در عرصه های مختلف، 

بحـث و تبـادل نظـر مودنـد."
مـارک اسـپر، وزیـر دفـاع امریـکا عـر دیـروز در یـک 
سـفر غیرمنتظـره بـه کابل آمـد. ایـن اولین سـفر او به 
افغانسـتان بعد از بـه عهده گرفن سـمت وزارت دفاع 

امریکا اسـت.
 آقـای اسـپر بـه خرنگارانـی کـه بـا او در ایـن سـفر 
ایـن اسـت کـه  بوده انـد گفتـه اسـت:"هدف  همـراه 
یـک توافقنامـه صلـح به دسـت بیایـد، یـک توافقنامه 

سیاسـی، ایـن بهریـن راه رو بـه جلـو اسـت."
وزیـر دفاع آمریـکا همچنین به خرنگاران گفته اسـت 
که آمریکا می تواند شـار نیروهایش در افغانسـتان را 
بـه ۸۶۰۰ کاهـش دهـد، بـدون ایـن کـه ایـن کاهش 
بـر مبـارزه علیه تروریسـم در این کشـور تاثیـر بگذارد. 
او امـا اضافـه کـرده اسـت که خـروج ایـن نیروهـا تنها 
و  انجـام خواهـد شـد  بـا طالبـان  توافـق  در صـورت 

بخشـی از از توافقنامـه خواهـد بود.
ریاسـت جمهـوری کشـور نیـز در اعامیـه خـود گفتـه 
اسـت کـه در دیدار شـام دیـروز، رئیس جمهـور و وزیر 
دفـاع امریـکا در مورد اقدامات بعدی در پروسـه صلح، 
اوضاع افغانسـتان و منطقـه و فرامنطقه، بحث کردند.

مذاکـرات صلـح افغانسـتان میان آمریـکا و طالبان که 
بـرای حـدود نه ماه ادامه داشـت، چنـد هفته پیش به 

گفتـان ملـی حکومتـداری محلـی یا شـهروند محور 
در هـرات بـا حضـور والـی و ولسـواان ایـن وایـت 

شـد. برگزار 
در ایـن برنامـه کـه از سـوی اداره ارگان هـای محـل 
حکومتـداری  اهمیـت  روی  بـود،  شـده  برگـزار 
محـدوده  گسـرش  و  ولسـوالی ها  در  کار  محلـی، 
گرفـت.  صـورت  بحـث  ولسـواان  صاحیت هـای 
ایـن  جریـان  در  هـرات  والـی  رحیمـی  عبدالقیـوم 
نشسـت گفـت: اسـاس حکومتـداری خوب از روسـتا 
صاحـب  می خواهـد  حکومـت  اگـر  و  می شـود  آغـاز 
و  روسـتا  در  کار  بایـد  کنـد،  عمـل  موثـر  و  اقتـدار 
ولسـوالی را تقویـت کنـد. بـه بیـان وی، در گفتـان 
ملـی حکومتـداری محلـی تاش می شـود تـا اهمیت 
معرفـی شـود  گونـه درسـت  بـه  ولسـوالی ها  در  کار 
و محـدوده اختیـارات و خدمـات ولسـواان تـا حـد 
ممکـن گسـرده تر شـود. والی هـرات ادامـه داد این 
نشسـت گام هـای نخسـت خـود را برداشـته و طـی 
چندیـن مرتبـه گفتگـو و تبادلـه نظـر، حکومتـداری 
محلـی و سـطوح اختیـارات و وظایـف آن بـه تدویـن 
مجـددی،  صفی اللـه  رسـید.  خواهـد  خـود  نهایـی 
رپرسـت ریاسـت پالیسـی و پان ارگان هـای محل 
داشـت  بیـان  داشـت  گفتـان حضـور  ایـن  در  کـه 
جمهـوری  ریاسـت  جدیـد  فرمـان  در  حکومـت  کـه 
برنامـه جدیـد حکومتـداری در ولسـوالی ها را تائیـد 
سـوی  از  راهـردی  طـرح  ایجـاد  خواهـان  و  کـرده 
ایـن  از  گفتـه هـدف  او  محلـی شـد.  حکومت هـای 
سـطح  در  بهـر  و  خـوب  حکومتـداری  هـم  فرمـان 
ایـن طریـق تـاش می شـود  از  و  بـوده  ولسـوالی ها 
تـا مشـکات مـردم و چالش هـای موجـود در سـطح 

خـری  نشسـت  ایـن  در   -1 ص  از  ادامـه 
اروپـا  "اتحادیـه  کـه  مشـرک همچنیـن گفتنـد 
ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  موفقانـه  برگـزاری 
از  و  گفتـه  تریـک  افغانسـتان  مـردم  بـرای  را 
کـه  می خواهـد  انتخابـات  ذی دخیـل  جوانـب 
احـرام  کمیسـیون  قانونـی  فیصله هـای  بـه 

بگذارنـد".
آقـای کوبیـا بـا تاکیـد بـر اینکـه نتایـج انتخابات 
سیاسـی  احـزاب  نامـزدان،  قبـول  مـورد  بایـد 
کان  پروسـه  "در  گفـت:  گیـرد،  قـرار  مـردم  و 
انتخابـات شـکایات انـدک چیـز حتمـی اسـت، 
داریـم  شـکایات  نیـز  اروپـا  انتخابـات  در  مـا 
ولـی خواسـت مـا از نامـزدان انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری، احـزاب سیاسـی و مـردم افغانسـتان 
ایـن اسـت کـه بـا شـکایات انـدک پروسـه ملـی 

نکشـاند". چالـش  بـه  را  انتخابـات 
سیاسـی  احـزاب  و  نامـزدان  از  همچنـان  او 
و  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  بـه  کـه  خواسـت 
بگذارنـد  و  گذاشـته  احـرام  انتخابـات  قانـون 
قانـون در مـورد نتایـج انتخابـات تطبیـق شـود.

فرسـتاده خـاص اتحادیـه اروپـا برای افعانسـتان 
انتخابـات  بحـران  نشـانه های  کـه  کـرد  تریـح 
انتخابـات ششـم  در  ریاسـت جمهـوری   2014
قسـمت  در  بایـد  ولـی  می شـود  دیـده  میـزان 
شـفافیت انتخابـات تاش جـدی صـورت بگیرد.

پولیـس سـمنگان اعـام کـرد کـه یـک مـرد را بـه 
پنج سـاله  دخـر  یـک  بـر  جنسـی  تجـاوز  اتهـام 

کرده اسـت. بازداشـت 
براسـاس خرنامـه  پولیـس ایـن وایـت کـه دیـروز 
)یک شـنبه، ۲۸ میـازن( به نـر رسـیده، مأمـوران 
حـوزه اول امنیتـی در ایـن وایـت، ایـن مـرد را از 
شـهر ایبـک؛ مرکـز سـمنگان بازداشـت کرده انـد.

از عبدامنیـر رحیمـی؛  ایـن خرنامـه به نقـل  در 
سـخنگوی پولیـس سـمنگان آمده اسـت کـه ایـن 
شـخص حیات اللـه نـام دارد و باشـنده قریـه "گل 

تاییـد  وردک  میـدان  وایـت  محلـی   مسـئوان 
کردنـد کـه موتـر حامـل مظفرالدیـن یمیـن والـی 
ایـن وایـت هدف یک حملـه انتحاری قـرار گرفته 

 . ست ا
میـدان  والـی  سـخنگوی  ریـف زی،  محب اللـه 
وردک  بـه رسـانه ها گفتـه کـه یـک فـرد انتحـاری 
سـوار بـر موتـر مب گـذاری شـده، حوالی سـاعت 
3:00  بعـد از ظهـر روز یکشـنبه )28 میزان( موتر 

حامـل والـی میـدان وردک را هـدف قـرار داد.
آقـای ریـف زی بیان داشـته که هـدف این حمله 
کـه در منطقـه "پـای کوتـل" در مربوطـات میدان 
میـدان  والـی  داده،  رخ  وایـت  ایـن  مرکـز  شـهر 

وردک بـوده اسـت.
بـه والـی میـدان  ایـن حملـه  افـزوده کـه در  وی 
وردک و نیروهای دولتی آسـیبی نرسـیده اما چند 
غیرنظامـی کـه در نزدیکـی محـل رویـداد بودنـد، 

افزایـش  از  انتقـاد  ضمـن  سـنا  مجلـس  اعضـای 
کابـل  شـهر  در  جنایـی  جرایـم  و  ناامنی هـا 
منشـی  موتـر  بـر  مسـلح  افـراد  کـه  می گوینـد 

کرده انـد. حملـه  سـنا  مجلـس 
روز  عمومـی  نشسـت  در  سـنا  مجلـس  اعضـای 
یک شـنبه )28 میـزان( ایـن مجلـس گفتنـد که 5 
فـرد مسـلح عـر روز شـنبه در منطقـه پروان سـه 
شـهر کابل بـر موتـر عبدالله قرلق منشـی مجلس 

سـنا حملـه کرده انـد.
محمـد علـم ایزدیار معـاون اول مجلس سـنا گفت 
کـه در ایـن رویداد یـک محافظ آقای قرلق کشـته 

شـده و راننده او موفق به فرار شـده اسـت.
فـوری  اقـدام  در  سـنا  مجلـس  او،  گفتـه  بـه 
رپرسـت وزارت داخلـه را در پیونـد بـه این قضیه 
بـه مجلـس سـنا فـرا خوانـده بـود و پولیـس بایـد 
در تامین امنیت شـهر دقت ازم را داشـته باشـد. 
آقـای ایزدیـار با اشـاره به وخامـت وضعیت امنیتی 
کـه  و سـایر شـهرهای کشـور گفـت  کابـل  شـهر 

یکبـاره از سـوی دونالد ترامـپ، رئیس جمهوری آمریکا 
متوقف و "منتفی" اعام شـد.

اکنـون گزارش هـای وجـود دارد کـه امریـکا در تـاش 
اسـت تـا مذاکرات با گـروه طالبـان را از رگیرد. گروه 
طالبـان قبـا اعـام کرده بـود که خواسـتار ازرگیری 

مذاکـرات با امریکا هسـتند.
ریاسـت جمهوری کشـور در اعامیه خود گفته اسـت 
کـه وزیـر دفـاع امریـکا در دیـدار بـا رئیس جمهـور، از 
تاش هـای حکومـت و نیروهـای امنیتـی کشـور برای 
و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  موفقانـه  برگـزاری 

اشـراک مـردم در ایـن رونـد ملـی، سـتایش کـرد.
وزیـر دفـاع امریـکا در ایـن دیـدار، بـر موثریـت کمـک 
دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  بـه  کشـور  آن  هـای 
افغانسـتان نیـز تأکیـد کـرده اسـت. رئیـس جمهـور 
در ایـن دیـدار ضمـن قدردانـی از همـکاری امریـکا با 
افغانسـتان، در مورد "اقدامات عملی و سیسـتاتیک 
حکومـت افغانسـتان در امـر مبـارزه با فسـاد اداری به 
ویـژه مبـارزه بـا فسـاد در ارگان های امنیتـی و دفاعی 
کشـور صحبـت کـرده و در خصـوص اقدامـات بعـدی 

نیـز روشـنی انداختـه اسـت."
مقـر  بـه  کابـل،  بـه  ورود  از  بعـد  امریـکا  دفـاع  وزیـر 
فرماندهـی نیروهـای حایـت قاطـع رفت و بـا جرال 
و  ناتـو  نیروهـای  عمومـی  فرمانـده  میلـر،  اسـکات 

کـرد. دیـدار  افغانسـتان،  در  امریکایـی 
خوشـحام  "بسـیار  کـه  نوشـت  خـود  تویـر  در  او 
دربـارۀ  او  تـا  می کنـم  دیـدار  میلـر  جـرال  بـا  کـه 
تضمیـن  دربـاره  ناتـو  بـا  فوق العـاده اش  تاش هـای 
امـن  پناهـگاه  هیچ گاهـی  دیگـر  افغانسـتان  اینکـه 
هراس افگنـان نباشـد، بـه مـا توضیـح بدهـد. مـا بـه 
پشـتیبانی از یـک افغانسـتان آزاد و دموکـرات متعهـد 

هسـتیم."
امریـکا در حـال حـار،  حـدود ۱۴۰۰۰ ربـاز در 
افغانسـتان دارد. ایـن ربازان در چارچـوب مأموریت 
حایـت قاطـع ناتـو بـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

افغانسـتان، آمـوزش و مشـوره می دهنـد.

آقـای مجـددی  برطـرف گـردد.  آن طریـق  از  محـل 
سـالیان  تجـارب  حکومـت  اکنـون  کـه  کـرد  تأکیـد 
گذشـته را هـم همـراه دارد و ایـن بـار در خصـوص 
تدویـن حکومتـداری محلـی قصـد نـدارد تـا بـه گونه 
یـک جانبـه عمـل کنـد، بلکـه بـا کسـب نظریـات از 

سـطح محـل می خواهـد اقـدام بـه ایـن کار کنـد.
هـم  هـرات  زیرکـوه  ولسـوالی  بهیـر،  محمدنعیـم 
جملـه  از  زیـادی  چالش هـای  اکنـون  می گویـد 
ناامنـی و سـطح پاییـن خدمات حکومتـی برای مردم 
در ولسـوالی های کشـور وجـود دارد و علـت آن هـم 
سـاحه محدود اختیـارات حکومتداری محلی اسـت.

بـه گفتـه او، تـا حـال آنچنـان کـه وظایـف ولسـواان 
سـنگین بـوده، اختیـارات وی تـا آن حـد نبـوده کـه 

ایـن موضـوع مشـکاتی را بـه وجـود آورده اسـت.
در  هـم  هـرات  غوریـان  ولسـوال  خادمـی،  فرهـاد 
جریـان نشسـت گفتـان حکومتداری محلـی به این 
موضـوع اشـاره کـرد که سـال گذشـته رئیـس جمهور 
تـا حدودی صاحیت ولسـواان را ارتقـا داد اما هنوز 
هـم کافـی نیسـت و بـرای حکومتـداری خـوب بایـد 
اختیـارات بیشـر شـود. او گفـت این کار موثر اسـت 
و از سـال گذشـته هـم تاکنون بسـیاری از مشـکات 

عمومـی ولسـوالی ها و ولسـواان حـل شـده اسـت.
پشـت  ولسـوال  معصومـی،  احمدشـعیب  همچنیـن 
کـوه هـرات گفـت توجـه کـم حکومـت مرکزی سـبب 
اعتـاد  محلـی  حکومت هـای  بـه  مـردم  تـا  شـده 
نداشـته باشـند و بـرای حل پیشـرد امـور خود و حل 

مشـکات بـه آن مراجعـه نکننـد.
گفتـان ملـی حکومتـداری محلـی )شـهروند محور( 

بـرای دو روز در هـرات ادامـه خواهـد داشـت.

مـاه  یـک  طـی  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
همـواره  انتخابـات  برگـزاری  از  بعـد  گذشـته 
اعـام کـرده اسـت کـه مـام تـاش خـود را برای 
شـفافیت بـه کار می گیـرد. این کمیسـیون نتایج 
ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری را کـه قرار 
تامیـن  دلیـل  بـه  اعـام شـود،  میـزان  بـود 27 

بـا تاخیـر اعـام می کنـد. شـفافیت 
پیری مایدون سـفیر اتحادیه اروپا در افغانسـتان 
مسـتقل  کمیسـیون  اسـت  ممکـن  کـه  گفـت 
انتخابـات بـرای تامین شـفافیت انتخابـات وقت 
بیشـر نیـاز داشـته باشـد. آقـای مایـدون افزود: 
منظـور  بـه  ابتدایـی  نتایـج  اعـام  تعویـق  "اگـر 
تامین شـفافیت نتایج انتخابات باشـد چیز قابل 
نگرانـی نیسـت ولـی نباید ایـن تعویـق درازمدت 
گفـت  همچنیـن  اروپـا  اتحادیـه  سـفیر  باشـد". 
کـه از کمیسـیون مسـتقل انتخابـات افغانسـتان 
می خواهیـم کـه هـر چه زودتـر، نتایـج ابتدایی و 

نهایـی انتخابـات را اعـام کننـد.
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات پیـش از برگـزاری 
انتخابـات گفتـه بـود کـه 27 میـزان سـال جاری 
را  نهایـی  نتایـج  عقـرب   16 و  ابتدایـی  نتایـج 
اعـام می کنـد. امـا روز شـنبه )27 میـزان( ایـن 
دلیـل مشـکل  بـه  نتایـج  کـه  کمیسـیون گفـت 
فنـی/ تخنیکی و تامین شـفافیت بـا تاخیر اعام 

می شـود. زمـان اعـام نتایـج مشـخص نشـد.

قشـاق" ولسـوالی ایبـک می باشـد.
بربنیـاد گزارش هـا و ادعاهـا ایـن رویـداد یک مـاه 

پیـش در قریـه گل قشـاق رخ داده اسـت.
سـه روز پیـش، پولیـس وایـت سـمنگان گفته بود 
کـه یـک مرد ۵۰ سـاله به یـک دخر پنج سـاله در 
ایـن وایـت، تجاوز جنسـی کـرده و اکنـون فراری 

است.
همچنیـن در پیونـد بـه همیـن قضیـه آمـر جنایـی 
فرماندهـی  از سـوی  نیـز  وایـت  ایـن  اول  حـوزه  

شده اسـت. برکنـار  سـمنگان،  پولیـس 

کشـته و زخمـی شـده اند. او دربـاره شـار تلفـات 
ایـن رویـداد جزئیاتـی ارائـه نکـرده اسـت.

تاهنـوز فـرد یـا گروهـی مسـئولیت ایـن رویـداد را 
بـه عهـده نگرفتـه اسـت. میـدان وردک در چنـد 
کیلومـری کابـل، از جملـه وایـات نسـبتا ناامـن 
از  بـه شـار مـی رود. گـروه طالبـان در شـاری 
علیـه  و  دارد  فعالیـت  ایـن وایـت  ولسـوالی های 

می جنگنـد. امنیتـی  نیروهـای 
ولسـوالی جلریـز ایـن وایـت، یکـی از ناامن ترین 
از  کـه  مسـیری  در  اسـت.  آن  ولسـوالی های 
گـروه طالبـان  بامیـان می گـذرد،  بـه  دره جلریـز 
بارهـا مسـافران را از موتـر پاییـن کـرده، ربـوده و 
رئیـس  گـروه  ایـن  مـورد،  آخریـن  در  کشـته اند. 
کمیسـیون حقـوق بـر در غـور را، در دره جلریـز 
از موتـر پاییـن کردنـد و ربودنـد و بعـد از چنـد روز 

را کشـتند. او 

تـرور، اختطـاف و راهزنی در روز روشـن در سـطح 
شـهرهای کشـور انجـام می شـود.

شـهزاده مصطفـی ظاهـر نیـز ضمـن ابـراز نگرانی 
از تشـدید جرایم جنایی در کشـور گفت که اخیراً 
یـک شـاگرد مکتب بـه خاطر 700 افغانی توسـط 
اوباشـان در سـطح شـهر کابل کشته شـده است.

سـناتوران در مجلـس سـنا ضمـن ابـراز نگرانـی از 
افزایش جرایم جنایی و اختطاف در سـطح کشـور 
اسـراتیژی  بایـد  امنیتـی  نهادهـای  کـه  گفتنـد 
امنیتـی شـان را بازنگـری کـرده و مطابـق ابعـاد 
مختلـف امنیتـی تدابیـر ویـژه و کارا روی دسـت 
گیرنـد. محمـد علـم ایزدیـار معـاون اول مجلـس 
سـنا همچنیـن از مـردم افغانسـتان خواسـت کـه 
در راسـتای تامیـن امنیـت و جلوگیـری از جرایـم 
جنایـی و هـراس افگنـان در سـطح محـات شـان 

بـا نیروهـای امنیتـی همـکاری کننـد.
بـدون همـکاری  امنیتـی  نیروهـای  او،  بـه گفتـه 
مـردم قـادر به تامین امنیت کشـور نخواهند شـد.

اتحادیه اروپا: 
دستاوردهای 18 ساله افغانستان در روند گفتگوهای صلح قربانی نشود

مردی به اتهام تجاوز به یک دختر پنج ساله در سمنگان 
بازداشت شد

والی میدان وردک از یک حمله انتحاری جان سالم بدر برد

انتقادها از افزایش ناامنی ها؛
 افراد مسلح در شهر کابل بر موتر منشی مجلس سنا حمله کرده اند

رئیس جمهور و وزیر دفاع امریکا در مورد گام های بعدی 
پروسه صلح گفتگو کردند

نشست دو روزه گفتمان ملی حکومتداری محلی در هرات آغاز شد
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دیـروز مـارک اسـپر وزیر دفـاع ایاات متحده در یک سـفر 
غیـر منتظـره وارد کابـل شـد. وی هـدف از سـفر خود را دسـت 
یابـی بـه یـک توافـق صلـح در افغانسـتان اعـان کرده اسـت و 
تاکیـد کـرده اسـت کـه ایـاات متحده بـه دنبال صلحی اسـت 
کـه بـه نفـع مـردم افغانسـتان باشـد و مطمیـن شـود کـه ایـن 
توافـق بـه امنیـت افغانسـتان و مبـارزه بـا تروریسـم کمـک می 
کنـد. بـا توجـه به سـخنان وزیر دفـاع ایاات متحـده و روطی 
کـه بـرای توافـق بـا طالبـان ذکـر کـرده اسـت و بـا توجـه بـه 
ایـن کـه ایـن بـار یک مقـام امنیتـی بـه افغانسـتان سـفر کرده 
اسـت، بـه نظـر مـی رسـد کـه تغییراتـی در سیاسـت ایـاات 
متحـده نسـبت بـه صلـح بـه وجـود آمـده اسـت. ایـن تغییـرات 
زمانـی رومـا گردیـد کـه در آسـتانه دیـدار ماینـدگان طالبـان 
بـا رییـس جمهـور آمریـکا، دونالـد ترامـپ بـا یک توییـت، مام 
راه هـای پیمـوده شـده را باطـل کـرد و گفـت کـه گفتگوهـای 
صلـح بـا طالبـان مرده اسـت. این تصمیـم به بهانـه چند حمله 
انتحـاری طالبـان در کابـل صـورت گرفـت کـه در یکـی از آنهـا 

یـک نیـروی نظامـی ایـاات متحـده نیز کشـته شـد. 
ماینـده خـاص ایـاات متحـده در امـور صلح افغانسـتان 
پیـش از تصمیـم ترامـپ 9 مـاه تـاش کـرده بود که بـرای خود 
و ایـاات متحـده از طریـق رونـد صلـح، دسـتاوردی دسـت و پا 
کنـد. او بـه توافقاتـی بـا طالبـان دسـت یافتـه بـود و حتی این 
توافقـات مکتـوب شـده بـود و بنـا بـود کـه بـا امضـای رییـس 
رییـس  و  برگشـت  ورق  ناگهـان  امـا  برسـد؛  ترامـپ  جمهـور 
جمهـور ایـاات متحـده بـه مـام ایـن توافقـات پشـت پـا زد و 
گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان را لغـو کـرد. در ایـن کـه دلیـل 
اصلـی ایـن تصمیـم حمـات انتحـاری طالبـان بـود یـا چیـزی 
دیگـر، مهـم نیسـت. مهم این اسـت که ایـاات متحـده متوجه 

اشـتباهی شـد کـه در حـال پیمـودن بـود. 
رونـد صلـح بـه آن شـکلی کـه در قطـر روع شـده بـود و 
مـاه هـا بـه پیـش رفـت در واقـع بـه تقویـت تروریسـم طالبانـی 
انجامیـد و موجـب بـه حاشـیه رفـن دولت و مـردم افغانسـتان 
شـد. از سـوی دیگـر نـه تنهـا دسـتاورد مهمـی بـرای ایـاات 
در  متحـده  ایـاات  شکسـت  باعـث  بلکـه  نداشـت،  متحـده 
ذهنیـت عمومـی شـده بـود. هـم متحـدان جهانـی و هـم مردم 
ایـاات متحـده بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد کـه مداخلـه این 
کشـور بـه بهانـه مبـارزه بـا تروریسـم در افغانسـتان، از ابتـدا 
اشـتباه بـوده اسـت و اینـک اداره تحـت رهـری دونالـد ترامپ 
مـی خواهـد بـرای رپوش گذاشـن بـر این شکسـت تاریخی 
بـا شـتاب دادن بـه پروسـه صلـح رپـوش بگـذارد. بـر اسـاس 
توافقنامـه قطـر، ایـاات متحـده پـس از سـال هـا جنـگ و بـه 
بایـد  دوش کشـیدن مصـارف آن و کشـته دادن هـزاران نفـر 
بـدون هیـچ دسـتاوردی بـه خانـه خـود بـر مـی گشـت. تحقـق 
چنیـن امـری نـه تنهـا یـک شکسـت نظامـی؛ بلکـه شکسـت 
اخاقـی بـزرگ برای این کشـور و خط بطان بـر مام مدعیات 
بردوسـتانه و مبـارزه بـا تروریسـم ردمـداران ایـاات متحده 
محسـوب مـی شـد. اکنـون به نظر می رسـد که مسـوان عالی 
رتبـه ایـن کشـور متوجـه این مسـاله شـده اسـت و مـی خواهد 

آهسـته تـر در ایـن عرصـه گام بـردارد. 
واقعیـت مسـاله ایـن اسـت کـه ایـاات متحـده اگـر مـی 
دسـتاورد  تریـن  بـزرگ  مثابـه  بـه  افغانسـتان  صلـح  خواهـد 
سیاسـت خارجـی اداره آقـای ترامـپ قلمـداد شـود و بـه جایی 
برسـد، بایـد تغییرات اساسـی هم در خط مشـی خـود و هم در 
کارگـزاران سیاسـت خارجـی خویـش بـه وجـود آورد. پالیسـی 
مصالحـه بـا طالبـان بـدون فشـارهای نظامـی بـر ایـن گـروه و 
پاکسـتان  دولـت  بـر  سیاسـی  و  اقتصـادی  فشـارهای  بـدون 
هرگـز ره بـه جایـی مـی بـرد. تجربه چندین سـاله نشـان داده 
اسـت کـه هرگاه  طالبان نفس راحت کشـیده انـد و از حمات 
رکـوب کننـده در امـان بـوده انـد، دسـت بـه کشـتارهای بی 
رحانـه تـر زده انـد. هـم چنیـن تجربـه نشـان داده اسـت کـه 
هـر زمانـی کـه نقـش پاکسـتان بـه عنـوان بـزرگ تریـن حامـی 
طالبـان و متحـد اسـراتژیک ایـن گـروه بـه فراموشـی سـپرده 
شـده اسـت، جنگ در افغانسـتان تشدید شده اسـت. بنابراین 
ایـاات متحـده بایـد این دو نکتـه را حتی در زمـان گفتگوهای 

صلـح مـد نظر داشـته باشـد. 
نکتـه دیگـر در مورد کارگزاران صلح در دسـتگاه سیاسـت 
خارجـی کاخ سـفید اسـت. هیـچ کـس شـک نـدارد کـه آقـای 
اصلـی  طـرف  و  ااختیـار  تـام  ماینـده  عنـوان  بـه  خلیلـزاد 
گفتگوهـا از سـوی ایـاات متحـده، عاوه بر منافـع ملی ایاات 
متحـده، منافـع شـخصی و حـب و بغـض هایـی در افغانسـتان 
دارد کـه همـواره بـر رونـد صلـح تاثیـر داشـته اسـت. در طـول 
دولـت  بارهـا  بـود،  جریـان  در  قطـر  گفتگوهـای  کـه  مدتـی 
افغانسـتان بـه ایـن مسـاله واکنـش نشـان داد. امـا متاسـفانه 
مـورد توجـه قـرار نگرفـت. یـک بـار در ارگ ریاسـت جمهـوری، 
رییـس جمهـور غنـی مجادله سـختی بـا زمی خلیلزاد داشـت 
و هـم چنیـن یـک بـار دیگـر طـی یـک نامـه محرمانـه بـه وزیـر 
رونـد  از  برکنـاری خلیلـزاد  ایـاات متحـده، خواهـان  خارجـه 
صلـح افغانسـتان شـد. مـام ایـن مسـایل نشـان مـی داد کـه 
مسـیر صلـح بـه انحـراف کشـانده شـده اسـت. اما هیچ کسـی 
ظاهـرا در آن زمـان توجـه نکـرد. اکنـون کـه یـک بار دیگـر این 
کشـور بـا کارگـزاران جدیـد در راسـتای صلـح افغانسـتان پـا 
پیـش گذاشـته اسـت، امیدواریـم کـه هـم در سیاسـت هـای 
کلـی و هـم در کارگـزاران سیاسـت خارجـی خود که بـه نحوی 
بـه پروسـه صلـح افغانسـتان، ارتبـاط مـی گیـرد، تجدیـد نظـر 

. کند

 

ولســمریزو  د  بنســټ  ټاکنــو  رڼــو  د  افغانســتان  د 
ټاکنــو د لومړنیــو پایلــو د اعــان ځنــډول، د ټاکنــو 
ــارونه  ــیاي فش ــت او س ــزورى مدیری ــیونونو کم کمېس
بــوي او لــه دغــو کمېســیونونو غــواړي چــې د ټاکنــو د 
ــر  ــو پ ــه اړه د مســتندو دایل ــو پ ــو د ځنډول ــو پایل لومړنی

ــړي. ــه ورک ــټ ځوابون بنس
ــو  ــمریزو ټاکن ــې د ولس ــه مخ ــش ل ــو د مهالوې د ټاکن
لومړنــۍ پایلــې د تلــې پــه ۲۷مــه او وروســتنۍ پایلــې د 

لــړم پــه ۱۶ اعانېــدې.
خــو تېــره ورځ د ټاکنــو کمېســیون اعــان وکــړ چــې 
رور تــه د بایومټریــک لــه ماشــینونو څخــه د معلوماتــو 
د لېږلــو د پروســې د ځنــډ لــه املــه یــې د ټاکنــو د 

ــډاوه.  ــان وځن ــو اع ــو پایل لومړني
د افغانســتان د رڼــو ټاکنــو د بنســټ )ټیفــا( لــه خــوا پــه 

ټیفا د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعان پر ځنډ اندېښنه وښوده

محمد هدایت  

سرمقاله

ایاات متحده و لزوم تغییر 
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هغــې خرپاڼــه کــې چــې نــن د تلــې پــه ۲۸مــه د دغــه 
بنســټ لــه خــوا خپــره شــوې او یــوه کاپــي یــې پــژواک 
خــري اژانــس تراســه کــړې، د روانــو ولســمریزو 
ــټ  ــه بنس ــه دغ ــه امل ــډ ل ــو د ځن ــو پایل ــو د لومړنی ټاکن

ــودلې ده. ــنه ښ اندېښ
ــا د مــي څارونکــي  ــه کــې راغــي چــې ټیف ــه خرپاڼ پ
ــه توګــه داســې معلومــات تراســه کــړي چــې  بنســټ پ
ــه  ــه دغ ــډ، پ ــو ځن ــو پایل ــو د لومړنی ــمریزو ټاکن د ولس
پروســه کــې ســیاي فشــارونه او د ټاکنــو کمېســیونونو 

ــت دی. ــزورى مدیری کم
رچینــې زیاتــه کــړې: "د افغانســتان د رڼــو ټاکنــو 
ټاکنــو  د  وضعیــت  دا  چــې  لــري  اندېښــنه  بنســټ 
وروســتۍ پایلــې لــه ســتونزې ره مخامــخ کــوي، د 
پروســې د روڼــواي پــه اړه شــکونه بــه ډېــر کــړي."

همدانګــه دا کار کــوای ي پــر ټــاکي وخــت د بهیرونو 
د ځنــډ لــه املــه ټاکنیــزو ټکټونــو تــه د ولســمرۍ 
ټاکنــو د پایلــو د نــه منلــو زمینــه برابــره کــړي، د ټاکنــو 
ــړي او  ــه ک ــاوري زیات ــې ب ــو ب ــه د خلک ــه اړه ب ــر پ د بهی
پــه اتومــات ډول بــه د ټاکنــو پــه مهالوېــش کــې نــور لــه 
وړانــدې درج شــوي پړاوونــه هــم لــه ځنــډ ره مخامــخ 

کــړي.
رچینــه وایــي: "د افغانســتان د رڼــو ټاکنــو بنســټ 
)ټیفــا( لــه ټاکنيــزو کمېســیونونو غــواړي چــې د ټاکنــو 
د لومړنیــو پایلــو د ځنــډ مســتند املونــه وړانــدې کــړي 
او خپــل پرګرامونــه د مخکینــي مهالوېــش لــه مخــې پــر 
ــه اړه دې د دې  ــو پ ــمریزو ټاکن ــوي او د ولس ــخ ی م

بهیــر پــه اړه شــک کولــو تــه زمینــه نــه برابــروي."
پــه خرپاڼــه کــې راغــي چــې ټیفــا د ولســمریزو 
ټاکنــو لــه بهیــره د نظــارت لپــاره ۵۲۰۰ مــي، بــې 
طرفــه او مســلکي ناظریــن پــه دنــدو ګومــاري وو، چــې 
ــو خپلــې  ــه کارون ــو کمېســیونونو ل ــې د ټاکن هــره ورځ ی

ــې. ــې کول ــلکي لیدن مس
ــیي  ــې ښ ــته راوړن ــا اس ــړې: "د ټیف ــه ک ــې زیات رچین
چــې د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون، د نهــه ميلیونــه 
ــاره  ــډون لپ ــې د ګ ــو ک ــه ټاکن ــاره پ ــو لپ ــې ورکوونک رای
ــه  ــډون کچ ــې د ګ ــو ک ــه ټاکن ــو پ ــی و؛ خ ــاری نیول تی
ــو  ــه مخکینی ــا پ ــې د ټیف ــټ چ ــر بنس ــو پ ــه دایل د هغ
تخنیکــي او مســلکي اعامیــو کــې ښــکاره شــوي وو، لــه 

ــېده." ــه رس ــانو ت ــو کس ــه کم دوه ميلیون



 برنامه قزاقستان برای  نوسازی آگاهی عامه

سـقراط از اصولـی پیروی می کرد که همچنان نسـبت 
بـه آنهـا تردیـد داشـت و حـار بـود دربـاره شـان چون 
و چـرا کند)هـان، ص،91(. زیرپرسـش قـرار دادن و 
انتقـاد کـردن ارزشـهای اعتقـادی در هـر جامعـه کار 
سـنگین و انقابـی اسـت. سـقراط نیز جانـش را درین 
راسـتا از دسـت داد؛ ولـی از شـک کردن و مـورد انتقاد 
قـرار دادن باورهـای اعتقادی دسـت برنداشـت. برخی 
بـه  اجتاعـی  ارزشـهای  و  اجتاعـی  هـای  سـنت  از 
مـرور زمـان دارای ریشـه های قـوی و تنومند در جامعه 
مـی شـوند و باوجـود زیـان بـار بودنـش کسـی مـی 

توانـد علیـه آن اقـدام کنـد. 
از جملـه کشـورهای اسـت کـه ارزشـهای  افغانسـتان 
اجتاعـی بـه شـدت منحـرف و زیـان بارچـون مصارف 
گـزاف عروسـی ، فاتحـه گیـری، ختنـه سـوری و حتـی 
مذهبـی  اعـال  راسـتای  در  حـد  از  بیـش  مصـارف 
روز بـه روز درآن پـر قـدرت شـده و خطـرات مهلـک را 
بـر زندگـی شـهری، تحصیـات و رفـاه اجتاعـی وارد 
مـی کنـد ولـی کـس جـرأت ایسـتادگی در مقابـل آنـرا 

ندارنـد.
اساسـا در فرهنـگ مـا جایـگاه و ارزش واا بـه کسـانی 
داده مـی شـوند کـه بیشـر در اطاعـت از سـاختارهای 

موجـود مـی کوشـند نـه در مقابله بـا آن. 
کشـورهای  توسـعه  بـر  گـذاری  تاثیـر  ازعوامـل  یکـی 
سـالیانی  طـی  در  کـه  اسـت  انتقـادی  تفکـر  غربـی 
درازی بـارور شـده و از عنعنـات انحرافـی جلوگیر کرده 
اسـت. تفکـر انتقـادی کـه بـه شـکل پختـه ی آن در 
دنیـا غـرب جـا بـاز کـرده اسـت، ریشـه تاریخـی دارد و 
بـه مـرور زمـان بـه چنیـن گفتـان مسـلط مبدل شـده 

اسـت. 
تفکـر انتقـادی رف نظرازایـن کـه بـه تسـاهل و مدارا 
در جامعـه کمـک مـی کننـد ریـف تریـن و گرامـی 
تریـن باورهـای زمانـه اش را مـورد پرسـش قـرار داده و 

خطـا هـای موجـود را برجسـته سـازی مـی کنـد. 
در  ویـژه  بـه  خاورمیانـه  درکشـورهای  متاسـفانه، 
بـه  و  اسـت  مشـکل  کار  گـری  پرسـش  افغانسـتان 
العـاده سـنگین  اعتقـادات کار فـوق  از  ویـژه پرسـش 
اسـت. بدیـن سـان، بـدون هیـچ تحـرک؛ سالهاسـت 
زندگـی رقـت انگیزدریـن رزمیـن ادامـه دارد. سـنت 
پرسشـگری درتاریـخ مـا پیشـینه بـا عظمـت، گسـرده 
و تاریـخ سـاز نـدارد. آغـاز کـردن از یـک نقـط صفر کار 
بـس بزرگ و دشـوار اسـت. برای پرسـش گر نیـز تاوان 
سـنگین و پرهزینـه دارد و ازیـن سـبب چنین حادثه ی 

حـادث مـی شـود.
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تحقـق برنامـه  تحـت عنوان صد چهـره جدید، بسـیاری از چهره های مطرح برجسـته قزاقسـتان 
را معرفـی کـرد: دانشـمندان ، مهندسـین ، معلمان ، پزشـکان ، آهنگسـازان ، ورزشـکاران و غیره که در 

سـالهای اسـتقال جمهوری قزاقسـتان به رسـمیت شـناخته شده اند.

 سـقراط در سـال 470 قبـل از میـاد در آتـن متولـد 
شـود، دوران پختگـی عمـرش را وقـف سـخن گفـن و 
مباحثـه بـا همریـان آتنـی اش مود و در سـن هفتاد 
بـه جـرم فروپاشـی اخـاق جوانـان محکمـه  سـالگی 
شـد. دو مسـئله بیـش از دیگـر مـوارد، تاثیر سـقراط را 
ماندگار و برجسـته می سـازد، که در ذیل به آن اشـاره 

کنیم. مـی 
نخسـتین اهمیـت سـقراط طرح پرسـش هـای بینادی 
تاثیرگذارتریـن  بـه  را  وی  سـقراط  پرسشـهای  اسـت. 
مبـدل  غربـی  سـنت  در  فیلسـوف  تریـن  برجسـته  و 
سـاخت. سـقراط مدعیان دانایی را مورد پرسـش های 
پـی در پـی قـرار مـی داد و بـا زیرکـی و درایـت خـاص 
نشـان مـی داد کـه مدعیـان دانایـی از دانـش کافـی 

برخـوردار نیسـتند. سـقراط سـوال مـی کنـد.
 شا برای شجاعت جانبازی می کنید؟

آیا میدانید شجاعت چیست؟
 شا ازدینداری دفاع می کنید؟
آیا می دانید دینداری چیست؟ 

مـی  تسـلیم  سـقراط  بـه  دانـش  مدعیـان  نتیجـه  در 
شـدند و مـی پذیرفتنـد کـه آنهـا از شـجاعت، دینداری 
یـا سـایر فضایل مورد بحـث آگاهی ندارنـد و   به نادانی 
خویـش اعـراف مـی کردند. سـقراط نیـز بـدون اینکه 
از مباحـث تعریـف جامـع و مفصـل ارائه کنـد، مباحث 
را درهمیـن نقطـه پایـان مـی بخشـد تـا نشـان دهـد 
و مـی  نیسـت  نظـر خـود  ارائـه  پـی  در  کـه سـقراط 
خواهـد نظـرش را بـه جمـع بقبوانـد؛ بلکـه هـدف وی 
برخـاف  سـقراط  دیگراسـت.  چیـزی  مباحـث  ازیـن 
همـه ی اهـل خـرد، پیـام آوران ادیـان و حکـا بـرای 
بریـت پیـام، آمـوزه و توصیـه نیآورده اسـت و در صدد 
حقانیـت  از  وی  نظریـات  کنـد  ادعـا  کـه  نیسـت  آن 
برخورداراسـت تا بروجـوب والتزام آن تاکیـد کند، بلکه 
وی از مخاطـب و انسـان پرسـش مـی کنـد تـا مـا را بـه 
اندیشـیدن وادارکنـد. او بـا پرسشـهایش مـی خواهـد 
ذهـن خوابیـده مـا را بـه تفکـر وادارد. هـدف سـقراط 
از پرسـش فراتـر ازهمـه برانگیخـن تفکـر بااسـتقال 
اسـت) تاریـخ فلسـفه سیاسـی، جـورج کاسـیکو، ص 
86( پیـام او یـک سلسـله دروس تعلیمـی نیسـت بلکه 
کوشـش او ایـن اسـت کـه بـه مـردم بیآمـوزد چگونـه 
بیندیشـند. در دفاعیـه سـقراط فعالیتـش را بـا چنیـن 
بیـدار  قصـدش  گویـد  کند.مـی  مـی  جمـات وصـف 
کـردن مـردم از خواب جهالت اسـت."مرا خـدا به یاری 
شهرشـا فرسـتاده اسـت- واگرچه مسـخره مـی ماید- 
َمثَـل شـا َمثَـل آن اسـب بـزرگ و اصیـل اسـت کـه به 
سـبب فربهـی به تن آسـایی گراییده اسـت و نیـاز دارد 

در دنیـای جهانـی سـازی  پویـای امـروز، تحـت تأثیر 
فعالیـت فنـاوری هـای معلوماتـی  جدیـد ، زندگـی  
شـخص و جامعـه تسـریع مـی شـود. ایـن بـه طـور 
عینـی منجـر به ادغـام جامعـه جهانی در یـک فضای 

فرهنگـی واحـد مـی گـردد.
در ایـن راسـتا ، بـا توجـه بـه نظریـه راهبـردی اولین  
رئیـس جمهور جمهوری قزاقسـتان - رهبـر ملت ، ن. 
نظربایـف ، حفـظ و تحقـق فرهنگ ملـی و منحصر به 
فـرد قزاقسـتان بسـیار مهـم و حیاتی اسـت. بنابراین ، 
بـه تاریـخ 12  اپریل 2017 ، رهبر ملـت مقاله  برنامه  
»روخانـی ژانگـرو« )نگاهی به آینده : نوسـازی آگاهی 
عمومـی( را تهیـه کردند، کـه در آن   وظایف و اهداف 
اصلـی ایـن برنامـه را در قزاقسـتان به روشـنی تعریف 
نمـود. این سـند بـی نظیـر، مبنـای توسـعه فرهنگی، 
معنـوی و عقیدتـی جامعه قزاقسـتان در مرحله کنونی 

و دراز مدت اسـت.
بـرای اجرای به موقـع »روخانی ژانگـرو« در تاریخ 26 
اپریـل 2017 ، کمیسـیون ملـی تحت  ریاسـت رئیس    
جمهوری قزاقسـتان تأسـیس شـد و دولت قزاقسـتان 
اقـدام و راه انـدازی این برنامـه را تصویب کرد.رونمایی  
Rukhani Zhangru بـا ارائـه آن بـه تاریـخ 19-17 

اکتبـر 2017 در مقـر یونسـکو در پاریس برگزار شـد. 
از آن زمـان ، کار فعـال در 6 حـوزه اصلـی برنامه آغاز 

گردید.
بخـش اول - انتقـال الفبای قزاق بـه خط اتین 
اسـت. همانطور کـه رهبر ملـت متذکر شـد ، مطابق 
ایـن  نیازهای توسـعه فن آوری هـای جدید را برآورده 
مـی کنـد    پـس از بحـث و گفتگـو مردم در سراسـر 
کشـور در طـول سـال 2017 ، نسـخه قزاقسـتان از 
اسـتفاده از الفبـای اتیـن بـا فرمـان رئیـس جمهـور 
جمهـوری قزاقسـتان در 19 فبـروری 2018 تصویـب 

 . شد
در حـال حاضـر ، قزاقسـتان در تـاش اسـت تـا یـک 
فرهنـگ لغـت امایـی بـزرگ از زبـان قزاقسـتان را 
ایجـاد کنـد ، بـر ایـن اسـاس ، ادبیـات آموزشـی و 

روشـمند و داسـتانی منتشـر خواهـد شـد.
هـم اکنون کار در قزاقسـتان برای ایجـاد یک فرهنگ 
بـزرگ امایـی واژگان  از زبـان قزاقسـتان در حـال 
انجـام اسـت کـه بـر ایـن اسـاس ، ادبیات آموزشـی و 

روش شناسـی و داسـتانی منتشـر خواهـد شـد.
 بخـش دوم - »علـوم جدیـد بشـری.100 کتاب 
درسـی جدیـد بـه زبـان قزاقـی. «  بـرای ایـن 
کار فـوری ، کارگـروه انتخـاب کتابهـای درسـی بـرای 
ترجمـه بـه زبـان قزاقـی از بین دانشـمندان دانشـگاه 
و  عمومـی  شـخصیتهای   ، تحقیقاتـی  مؤسسـات  و 
بـرای  تصویـب شـد.  برجسـته سیاسـی  دانشـمندان 
کسـب حـق ترجمه و چـاپ 18 کتاب درسـی مصوب 

کـه خرمگسـی او را بگـزد تـا بـه جنبـش درآیـد.
همـواره  کـه  اسـت  فرسـتاده  آن  بـرای  خـدا  نیـز  مـرا 
شـا را بجنبانـم و برانگیـزم و رزنـش کنم....اگرچـه 
از سـخنهای مـن خواهیـد رنجیـد وچـون کسـی کـه 
برخواهیـد  باشـند  کـرده  بیـدارش  خـوش  خـواب  از 

 )88 ص  آشـفت)هان، 
در جـای دیگـر، بـا ادبیـات دیگـر سـقراط فعالیتـش را 
برجسـته مـی کنـد.او خـود را بـه زن قابله مقایسـه می 
کنـد او میگویدهانطوری که زن قابله در بیرون کردن 
طفـل از شـکم انسـان مهـارت دارد او در بیـرون کـردن 
علـم ازذهـن کسـی کـه مـورد پرسـش قـرار مـی دهـد 
 he history of western philosophy,(مهـارت دارد
Betrand Russell, page, 92(. اگـر مـدن بـری را 
بـه یـک جانـدار تشـبیه کنیم. می تـوان ادعـا کنیم که 
گـردش خـون در بـدن جاندار یـک امر حیاتی اسـت و 
سـبب ادامـه حیـات وی می شـود. تا زمانیکـه خون در 
بـدن جانـدار بـه گـردش اسـت و سـاکت نشـده اسـت 

و  فرانسـه   ، سـوئیس   ، انگلیـس   ، متحـده  )ایـاات 
روسـیه( بـا ناشـران خارجـی منعقد شـده اسـت. وب 
سـایت رسـمی ایـن پـروژه راه انـدازی شـده اسـت - 

100kitap.kz
بخش سـوم - »توغـان ژر« )»سـرزمین بومی«(  
القـاء احساسـات میهـن  از   کـه هـدف  آن عبـارت 
پرسـتی ، عشـق به سـرزمین مادری ، فرهنگ ، آداب 
، رسـوم و عنعنـات خویـش در قـزاق  هـا اسـت. ایـن 
پـروژه از طریـق مشـارکت فعـال مناطـق کشـور و بـا 
حضـور کارآفرینـان ، نیکوکاران و شـهروندان عاقمند 
انجـام مـی شـود. تـا به حـال بیـش از 700 پـروژه در 
جمهـوری انجام شـده اسـت و بیـش از 500 پروژه در 

حـال فعالیت هسـتند.

     عباس نقاوت   

ما و اهمیت پرسشهای سقراط

بیانگـر آنسـت کـه جانـدار زنـده اسـت. هانطـوری که 
گـردش خـون دربـدن جانـدار حیاتـی اسـت پرسـش 
در پویایـی مـدن بـری امـر حیاتی بشـار مـی رود. 
مدنهـای کـه نهضـت پرسـش گـری در آن مروج اسـت 
پویاتـر، فعـال تر و توسـعه یافته تر اسـت. سـنتی را که 
سـقراط در غـرب پایـه ریـزی کـرد تـا اکنـون بـر پیکـر 
مـدن غربـی خـون تـازه و نفـس تـازه تزریـق مـوده 
؛حیـات و دوام آن را بـا شـکوه تـر میکنـد. برعکـس، 
در مـدن مـا سـنت سـقراطی غایـب اسـت. پرسـش 
گـری وجـود نـدارد. پیـروی کورکورانـه از سـنتها مدن 
مـا را در معـرض تفرقـه هـای مذهبـی، قومـی، خـون و 
بـاروت دوامـدار قـرارداده اسـت. رهایـی از برخـی ایـن 
معضـات وابسـته اسـت بـه ترویـج فرهنگ پرسـش گر 
تـا خـون تـازه بـه رگ هـای مـدن خـود تزریـق کنیم. 
دومیـن مسـئله برجسـته سـقراط پرسـش از ارزشـهای 

اعتقـادی اسـت.
یـا بـه تعبیـر دیگـر حملـه کـردن بـه اعتقـادات اسـت. 

پرسـش هـای او بـه جـای یقیـن و بـاور مذهبـی شـک 
متهـم  او  سـبب  ازیـن  داد  مـی  ترویـج  جامعـه  در  را 
بـه فاسـد کـردن اخـاق جوانـان و بـی اعتقـادی بـه 
خدایان شـده بود. سـقراط باور داشـت" کـه باید ذهن 
گشـوده داشـت و اعتقادات خود را داما مورد پرسـش 
تاکنـون  داریـم  اگرعقایـدی  حتـی  قـرارداد.  تردیـد  و 
در برابرهرتدقیقـی پایدارمانـده انـد، بـاز ممکـن اسـت 
اسـتدالهای قانـع کننـده ای علیـه آنها اقامه شـود که 
تاکنون پیش نهاده نشـده اند)تاریخ فلسـفه سیاسـی، 
پرسشـهایش  بـا  جـورج کاسـیکو، ص 91(. سـقراط 
باورهـا را بـه لـرزه مـی آورد. اواندیشـه ی را ترویـج مـی 
کـرد کـه همـواره  دربـاره اعتقـادات خویـش مشـکوک 
باشـیم."در طـول تاریخ بـه افراد بسـیاری برمی خوریم 
کـه حـار بـوده انـد جانشـان را بـر راعتقادانشـان 
بگذارنـد. امـا، در اغلـب مـوارد، مثـل مـورد شـهیدان 
دیـن، ایـن افـراد از اعتقاداتی پیروی می کـرده اند که 
مـی دانسـتند درسـت و صـادق اسـت. امـا بـه عکـس، 

بخش چهـارم- »جغرافیای مقدس قزاقسـتان« 
اسـت کـه مکانهـای بـی نظیـر ایـن کشـور را 
شـورای  و  مرکـز  ایـن  بخشـد.  مـی  محبوبیـت  
جمهـوری  ملـی  موزیـم  بنیـاد  بـر  علمـی  خبـرگان 
قزاقسـتان ایجاد شـده اسـت که لیسـتی از 183 مورد 
اشـیا  را تهیه کرده اسـت که شـامل   بناهای تاریخی 
و فرهنگـی که در فهرسـت میراث فرهنگـی و طبیعی 
جهانـی یونسـکو قـرار دارنـد: مقبـره خواجـه احمـد 

یسـاوی ، پتروگلیـف هـای تامگالـی و غیـره. 
موضـوع  سـاخت مـوزه هـای اولیتـا ، اتـرار ، تنبـا ، 
بـزوی ، بوتـای و ساریشـیک در حـال بررسـی اسـت.  
سـاخت 4 فیلـم در مـورد اشـیاء مقـدس قزاقسـتان با 

تکثیـر و دوبلـه بـه  5 زبـان دنیـا وجـود دارد.

بخـش پنجـم »فرهنـگ قزاقسـتان مـدرن در 
محبوبیـت  مـورد  در  شـدن«  جهانـی  دنیـای 
فرهنـگ قزاقسـتانی در خارج از کشـور اسـت.

4 بخش این کار تصویب شد:
1( »ادبیـات« - 193 اثـر در ژانرهای »نثر« ، »شـعر« 

و »آثـار تحقیقاتی«؛ 
2( »تئاتـر ، سـینما و رقص« - 56 اثـر - فیلم هنری ، 
مسـتند و انیمیشـن ، نمایش هـای اپرا و بالـه ،اجرای 

نمایش هـا و موزیکال.
3( »موسـیقی کاسـیک و سـنتی« - 66 نوازنـده - 
نوازنـدگان پـاپ اپرا و گروه های موسـیقی سـاز و اواز. 
4( »هنرهـای زیبـا« - 177 اثـر از اسـتادان معروف و 

هنرمنـدان معاصر. 

بخـش ششـم - تسـریع در اجـرای اولویت کار 
محبوبیت در قزاقسـتان و در جامعـه بین المللی 
قـزاق هـای مشـهور تحـت عنـوان )100 چهـره 
جدیـد قزاقسـتان» بخش بـارز برنامـه «روخانی 

است. شـده  ژانیرو( 
تحقـق ایـن کار بسـیاری از چهـره هـای مطرح برجسـته 
کشـور را به قزاقستان معرفی کرد: دانشمندان ، مهندسین 
، معلمان ، پزشـکان ، آهنگسـازان ، ورزشـکاران و غیره که 
در سـالهای اسـتقال جمهـوری قزاقسـتان بـه رسـمیت 
شـناخته شـده اند. این پروژه به یک انگیـزه قدرتمند برای 
همه شـهروندان کشـور ما در آرزوی دسـتیابی به موفقیت 
بلنـد مسـلکی بـرای خیر وشـگوفایی سـرزمین مـادری و 
شـناخت ملی از شایسـتگی های آنها  تبدیل شـده اسـت.
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Rukhani Zhangyru«  « روخانی ژانگرو 



 ایـدن ترنـر بازیگـر نقـش اصلـی ریـال »پولـدارک« در 
ریالـی در دسـت سـاخت در نقـش لئونـاردو داوینچـی 

می شـود. ظاهـر 
بـه نقـل از روایتـی، ایدن ترنر در نقش لئونـاردو داوینچی 
در یـک ریـال جدیـد کـه توسـط فرانـک اسـپوتنیتس 

سـاخته می شـود، نقش آفرینـی می کنـد.
ایـن ریال ۸ اپیـزودی که با عنوان »لئوناردو« در دسـت 
سـاخت اسـت بـا مرکـز بـر دسـتاوردهای مختلـف ایـن 
نابغـه دوران رنسـانس در حوزه هـای مختلـف کـه هـر یک 
در حـد شـاهکار محسـوب می شـوند سـاخته می شـود و 
تنهـا بـر هـر وی متمرکـز نیسـت. ایـن ریال انگلیسـی 
زبـان قـرار اسـت سـال آینـده روی آنـن بـرود تـا ادای 
احرامی به پانصدمین سـال درگذشـت داوینچی باشـد.

ایـن ریـال را دن پرسـوال کارگـردان »مـردی در بـرج 
بلنـد« کارگردانـی می کنـد و لوکـس وایـد تهیـه کننده آن 

بود. خواهـد 
سـوی  از  کـه  اسـت  اروپایـی  محصـوات  از  »لئونـاردو« 
تلویزیـون  ایتالیـا،   RAI شـبکه  از  متشـکل  »آلیانـس« 

می شـود. سـاخته  آمـان   ZDF و  فرانسـه 

صـورت  رم  در  اصلـی  بازیگـر  عنـوان  بـه  ترنـر  معرفـی 
تـا  از دسـامر روع و  گرفـت و اعـام شـد فلمـرداری 
بهـار آینـده ادامـه خواهـد داشـت. گفتـه شـده بازیگـران 
درجـه یـک بین امللـی بـه ایـن ریـال افـزوده خواهنـد 
شـد. اسـپوتنیتس و استیو تامپسون نویسـنده بریتانیایی 
فلمنامـه ایـن ریـال را نوشـته اند. بـه تازگی اعام شـده 
بـود ایـدن ترنـر بـه عنـوان یکـی از بازیگـران فلـم جدیـد 
ترنـس مالیـک بـا عنـوان »آخرین سـیاره« جلـوی دوربین 

مـی رود.

 بازیگر »پولدارک«
 در نقش »داوینچی«

هـدف

 تجلیل از آقای »پدرخوانده«
 در »لومیر فرانسه«

 »تیلدا سوینتون« ریس هیات داوران 
جشنواره مراکش
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 بازی با اعداد              3028
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3379    بازی با کلمات  

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

 شطرنج                                       3110

 جواب شطرنج   3109  

3580

جواب هدف         3028
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حمل
  ممکـن اسـت در کار و محیـط تجـاری بـه چیزهـای زیـادی دسـت پیـدا کنیـد. 
ماقات با دوسـتان تان بسـیار عالیسـت. سـتاره شناسـی به شـما توصیه می کند که 
زمانتـان را مدیریـت کنیـد و شـریک عاطفـی تـان را نادیـده نگیرید.  فرصتـی دارید 

کـه تغییـرات مهمـی را در زندگیتـان ایجـاد کنید.

ثور
 ممکن اسـت روز خسـته کننده ای در محیط کاری تان داشـته باشـید و مشـکات 
زیـادی بـرای حـل کـردن وجود داشـته باشـد.  مصمم باشـید تـا در انجام هـر کاری 
کـه امـروز تعییـن کردید موفق شـوید. امشـب را با خانواده سـپری می کنیـد و برای 

یک سـفر برنامـه ریزی خواهیـد کرد.
 

جوزا
 زمـان خوبـی برای شـروع کار های جدید و گرفتن مسـئولیت هـای جدید در محیط 
کاری و تجـاری مـی باشـد.می توانید کارهـای زیادی را از نظر فکـری انجام دهید که 
باعـث خواهـد شـد خـود را در جامعه اثبات کنید.  توصیه های یک شـخص سـالمند 

در خانـواده تان براب شـما بسـیار مفید واقع خواهد شـد. 

سرطان
 امـروز صبـح حـس و حـال خیلـی خوبـی داریـد و فرصتی داریـد که با یک شـخص 
نزدیـک کاری را آغـاز کنیـد.  بـه شـما توصیه می کنیـم که توصیه هایی را از سـمت 
یـک خانـم در اطـراف تـان را در نظـر بگیریـد کـه به شـما کمک بسـزایی مـی کند.  

امـروز بعـد از ظهربـه یـک  سـفر حرفـه ای و کاری خواهید رفت.

اسد
 مبلـغ عمـده ای پـول در محیـط کاری و کسـب و کارتـان دریافـت خواهیـد کـرد.  
بـرای یـک سـفر و انجام سـرمایه گـذاری برنامـه ریزی می کنیـد.  امروز بعـد از ظهر 
شـخصی را ماقـات مـی کنیـد.  سـتاره شناسـان به شـما توصیـه می کننـد که این 
دعـوت را قبـول کنیـد زیـرا که این پیشـنهاد فرصتی را برای شـما به ارمغـان خواهد 

آورد کـه با شـخصی جذاب آشـنا شـوید.

سنبله
چیـز هـای جدیـدی بـرای خانـه خریـداری خواهیـد کـرد کـه بـه یکـی از بسـتگان 
نزدیـک کمـک بسـزایی مـی کنـد.  در کار و تجـارت فرصتـی داریـد کـه مشـکات 
حسـاس را حـل کنیـد و خودتـان را در برابـر والدین و رئیسـتان اثبات کنیـد.  امروز  

بایـد از هرگونـه حـدس و گمـان اجتنـاب کنید.

میزان
 امـروز صبـح حـس و حـال خوبـی داریـد  و فرصتـی دارید کـه در انجـام کارهای 
مهـم کـه مدت ها پیـش برنامه ریزی کـرده بود موفق شـوید.  نتایـج کارهایتان در 
حـال نمایان شـدن می باشـد.  سـود زیـادی را دریافـت خواهید کرد کـه خودتان 

را در جامعـه اثبـات می کنید.

عقرب
 بـه نظـر مـی رسـد کـه سرشـار از انـرژی هسـتید  و تمام مشـکات را بـه راحتی 
مـی توانیـد حـل کنیـد. در بخش هـای حرفـه ای و کاری تان به چیزهـای زیادی 
دسـت پیـدا خواهیـد کـرد. به شـما توصیـه می کنیـم کـه در روابـط خانوادگی و 

دوسـتانتان با احتیاط باشـید.  

قوس
در محیـط کاری و حرفـه ای بسـیار موفـق خواهیـد بـود.  در برابـر همـکاران و 
والدیـن تـان بسـیار جـذاب خواهیـد بـود.  شـریک عاطفیتان از شـما مـی خواهد 
کـه بیشـتر زمـان خـود را در بخش هـای حرفـه ای و کاری تان سـپری کنید.  به 
آرامـی  و صبـوری مـی توانیـد تمـام سـوءتفاهم ها را حـل کنید.  به شـما توصیه 

مـی کنیـم که شـایعه هـای اطـراف تـان را نادیـده بگیرید.

جدی
به نظر می رسد که از نظر فکری و فیزیکی بسیار عالی هستید.  در انجام هر کاری 
که امروز برنامه ریزی کرده بودید موفق خواهید شد اما به شما توصیه می کنیم که 
احتیاط کنید و در انجام هیچ کاری زیاده روی نکنید.  همه چیز با شریک عاطفی 

تان در سازش و هماهنگی است.  

دلو
روز خوبـی در بخـش هـای حرفـه ای و کاری مـی باشـد و می توانید خودتـان را در 
جامعـه اثبـات کنیـد.  امـروز صبح یک معامله سـودآور با شـخصی خواهید داشـت.  
بـه شـما توصیـه می کنیم که صبور باشـید زیرا کـه نتایج به زودی آشـکار خواهند 

شـد.  روابـط با بسـتگان و دوسـتان تان بسـیار عالی پیـش خواهد رفت..

حوت
 رئیـس و همـکاران در محیـط کاری و تجـاری از شـما قدردانی خواهنـد کرد اما 
سـوال اینجاسـت کـه آیـا همکارانتان به شـما حسـادت میکننـد! به شـما توصیه 
مـی کنیـم کـه احتیـاط کنیـد و هـر چیـزی را بـا دیگـران بـه اشـتراک نگذارید. 

زمـان آن اسـت که با سیاسـت باشـید .
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داشته باشد.
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C4        اسب سفید 

 بازیگـر بریتانیایـی به عنـوان رییـس داوران هجدهمیـن 
دوره جشـنواره بین امللـی فلـم  مراکـش انتخـاب شـد.

بـه نقـل از روایتـی، تیلـدا سـوینتون بازیگـر برنده اسـکار 
و بفتـا رییـس داوران جشـنواره بین امللـی فلـم  مراکـش 

۲۰۱۹ خواهـد بـود.
»مایـکل کایتـون« جایـزه  فلـم   در  بـازی  بـرای  کـه  وی 
کارگردان هـای  بـا  و  دارد  کارنامـه  در  را  بفتـا  و  اسـکار 
در  نـو  جـون  بونـگ  از  مختلـف  کشـورهای  از  نامـداری 
»بـرف شـکن«  و »اوکجـا« تـا لیـن رمـزی در »نیـاز داریـم 
دربـاره کویـن حرف بزنیـم« و جیم جارمـوش در »گل های 
شکسـته« و »مرده هـا می میرنـد« و »تنهـا عاشـقان زنـده 
می ماننـد« و چهـار فلم  وس آندرسـون بازی کرده امسـال 
برعهـده  را  مراکـش  جشـنواره  داوران  هیـات  ریاسـت 
خواهـد داشـت. وی فعالیـت هـری خـود را بـا بـازی در 
در سـال  کارگردانـی درک جارمـن  بـه  »کاراواجـو«  فلـم  
۱۹۸۵ آغـاز کـرد و سـپس بازیگـر ۷ فلـم  دیگـر از ایـن 
کارگـردان شـد کـه »تـرک انگلسـتان« و »بـاغ« از جملـه 
آنهـا بوده انـد. او بـرای بـازی در »ادوارد دوم« برنـده جایزه 
ونیز سـال ۱۹۹۱ شد و سـال ۱۹۹۲ در »اوراندو« سالی 
پاتـر بـر مبنـای رمانـی از ویرجینیـا وولـف جلـوی دوربین 
رفـت. وی بـه تازگی بازیگر قسـمت دوم »یادگار« سـاخته 
جوانـا هـاگ بـود که برای نخسـتین بـار در جشـنواره فلم  
سـاندنس امسـال اکـران شـد. جشـنواره فلـم  مراکش در 
سـال ۲۰۱۸ پـس از یک سـال وقفه فعالیت چشـمگیری 
اسکورسـیزی،  مارتیـن  بزرگـی چـون  نام هـای  و  داشـت 
رابـرت دنیـرو، آنیس واردا فقیـد، گی یرمو دل تـورو، رابرت 

پتینسـون و داکوتـا جانسـون را گـرد آورده بـود.
 

 کاپـوا کارگـردان نامـدار در جشـنواره سـینایی لومیـر 
فرانسـه بـا دریافـت جایـزه ایـن جشـنواره تجلیـل شـد.

بـه نقـل از روایتـی، فرانسـیس فـورد کاپـوا دیشـب در 
جشـنواره لومیـر فرانسـه روی صحنـه رفـت و بـا دریافـت 
جایـزه یـک عمر دسـتاورد هـری این جشـنواره و دریافت 
جایـزه لومیـر تجلیـل شـد. ایـن مراسـم در دهمیـن دوره 
برگـزاری جشـنواره لومیـر جمعـه شـب در لیـون فرانسـه 
برگـزار شـد. کاپـوا کـه ۴ بـار جایـزه آکادمـی اسـکار را 
دریافـت کـرده پـس از مایـش چندیـن فلـم در تجلیل از 
وی کـه با حضور دوسـتان و همـکاران و خانواده اش تهیه 

شـده بـود، روی صحنـه رفـت.
در تجلیـل از کاپـوا، بونـگ جـون هـو از تجربـه ماشـای 
فلـم »اینـک آخرالزمـان« ۱۰ سـال پـس از اکـران رسـمی 

امسـال  طـای  نخـل  برنـده  کارگـردان  زد.  حـرف  آن 
سـال  تـا  فلـم  ایـن  مایـش  گفـت  کـن  فلـم  جشـنواره 
۱۹۸۸ در کوریـای جنوبـی ممنـوع بود.کاپـوا هـم روی 
صحنـه از ایـن ادای احـرام قدردانـی کـرد و بـا تجلیل از 
بونـگ جـون هـو گفـت: شـا روی چیـزی کار می کنیـد 
کـه می دانیـد نتیجـه اش چـه می شـود و چـه کسـی بـه 
ماشـای آن خواهـد رفـت. و مـن هـم همیشـه احسـاس 
می کـردم بیشـرین رضایـت مـن آنجاسـت کـه جوان هـا 
کاری را کـه انجـام داده ام ببیننـد و ماشـای آن بـه آنهـا 
یـا سـاخت  رمـان  یـک  نویسـندگی  بـه  کمـک کنـد کـه 
یـک فلـم بپردازنـد. فرانسـیس فـورد کوپـوا ۸۰ سـاله از 
آمریکایـی  تهیه کننـدگان  و  کارگردان هـا  مشـهورترین 
ایتالیایی تبـار سـینای هالیـوود اسـت. وی بـا سـاخت 
متحـول  را  گانگسـری  »پدرخوانـده« سـینای  سـه گانه 
اسـکار، ۱۱  فلم هـای وی در مجمـوع ۲۴ جایـزه  کـرد. 

بفتـا و ۱۷ گلـدن گلـوب دریافـت کرده انـد.

 

 در رایطـی کـه هیجـان چندانـی بـرای رقابـت در باکـس آفیـس داخلـی 
وجود ندارد. به نقل از هالیوود ریپورتر، قسـمت دوم فلم  سـینایی »شـیطان 
صفـت« در افتتاحیـه پایـان هفتـه خـود،  بـا فـروش ۳۵ میلیـون دالـر ی در ۳ 

هـزار و ۷۹۰ سـالن سـینایی در آمریـکای شـالی کار خـود را آغـاز کـرد.
دنبالـه ایـن فلـم  فانتـزی بـه نظـر می رسـد کـه بتوانـد رتبـه اول باکـس آفیس 
داخلـی آمریـکای شـالی را تـا پایـان هفتـه از آن خـود کنـد. بـا این حسـاب 
ایـن فلـم  خواهـد توانسـت فلم  هـای قدرمندی ماننـد »جوکر« و فلـم  کمپانی 
سـونی یعنـی »زامبـی لنـد« را که با فروش ۲۸ میلیون دالر ی آغاز شـده اسـت 
را در رتبه هـای بعـد از خـود قـرار دهـد. پیـش بینی هایـی کـه دربـاره فـروش 
افتتاحیـه ایـن فلـم  شـده بـود گفتـه بـود کـه ایـن فلـم  بـا فـروش ۴۵ میلیـون 
دالـر ی کار خـود را روع خواهـد کرد. تخمین فروش قسـمت اول این فلم  در 
سـال ۲۰۱۴ مبلغـی معـادل ۶۹ میلیـون دالر  در باکس آفیـس داخلی آمریکا 
بـود کـه توانسـت یکـی از باکس آفیس هـای پرروصـدای آن سـال بـا فـروش 

۷۵۰ میلیـون دالـر ی بـا بودجـه ۱۸۰ میلیون دالر ی باشـد.
ایـن فلـم  در ایـن هفتـه در مـام مارکت هـای خرید بلیـط در دنیـا قابل خرید 
خواهـد بـود. منتقدیـن به این فلم  در سـایت »راتـن تومیتوز« مـره ۴۰ درصد 

دوگانـه  باعـث می شـود تـا مسـیر ایـن فلـم  بـرای کسـب جایزه اسـکار بسـیار 
باشد. دشـوار 

چیـزی کـه باعـث می شـود رایـط کمی بـه نفع فلـم  جوکر باشـد این اسـت 
کـه دیگـر نامزدهای بـزرگ دریافت جایزه اسـکار بهرین فلـم  در حال حار 
فلم  هایی چون he Irishman و Marriage Story هستند. هردو این فلم  ها 
در حـال حـار انتخاب هـای واضحـی بـرای نامـزدی جایزه اسـکار هسـتند. 
امـا مشـکل آن اسـت کـه ایـن آثـار توسـط کمپانی نت فلیکس سـاخته شـده 
و افـراد زیـادی بـا سیاسـت های ایـن کمپانـی مشـکل دارند. همیـن موضوع 

می توانـد مانـع بـزرگ جهـت موفقیت ایـن فلم  هـا در باکس آفیس باشـد.
امـا اگـر بخواهیـم با یک پل شـکاف این مشـکل را پر کنیم، احتـاا فلم  مرد 
ایرلنـدی بـه کارگردانی مارتین اسکورسـیزی شـانس بیشـری بـرای دریافت 
جایـزه اسـکار بهریـن فلم  خواهد داشـت. بـا وجود آنکـه این فلم  هـا به نوعی 
در سـیناها نیـز اکـران می شـوند، امـا احتـاا بسـیاری از رای دهنـدگان با 
توجـه بـه اینکـه ایـن آثـار توسـط نت فلیکـس تولیـد شـده اند بـه آن هـا رای 

می دهنـد. 
حتـی بـا ایـن وجـود نیـز فلـم  جوکـر احتـاا مجبور اسـت بـا فلم  هایـی مثل 
روزی روزگاری در هالیـوود، روزی زیبـا در محلـه و زن کوچـک رقابـت داشـته 
باشـد. بـا توجـه بـه اختاف نظرهـای زیـاد پیرامـون فلـم  جوکـر بعیـد به نظـر 

 بعـد از آغـاز اکـران فلـم  جوکـر )Joker( در مـاه اکتوبـر صحبت هـای زیـادی 
پیرامـون ایـن فلـم  انجـام شـد. ایـن فلـم  بعـد از جلـب نظـر مثبـت منتقـدان 
و طرفـداران سـینا به عنـوان یکـی از نامزدهـای اصلـی در مراسـم اسـکار 
۲۰۲۰ محسـوب می شـود. )البتـه نـه فقـط به خاطر بـازی فوق العـاده واکین 

) فینیکس
امـا آیـا فلـم  جنجالـی جوکـر می توانـد به عنـوان بهریـن فلـم  مراسـم اسـکار 
انتخاب شـود؟ با تایم سـیتی همراه باشـید تا به پاسـخ این سـوال پی برید.

 Moonlight و he Shape of Water بـا توجه به برنده شـدن فلم  هایی چـون
طـی سـالیان اخیـر در مراسـم اسـکار ثابـت شـد کـه ایـن مراسـم چنـدان 
غیرقابـل پیش بینـی نیسـت. جوایز اسـکار معمـوا چیـزی فراتـر از انتظارات 
نیسـتند. بـا ایـن تفاصیل فلم  جوکر با توجه به سـبکش شـانس زیـادی برای 
 Green  کسـب جایزه اسـکار بهرین فلم  ندارد. البته اسـتثناهایی مانند فلم
Book نیـز وجـود دارنـد کـه توانسـت امسـال ایـن جایزه را کسـب کنـد. ولی 

ایـن فلـم  نیـز با درون مایه خاصش فلم ی محسـوب می شـود که بـا معیارهای 
جوایـز اسـکار تطابـق داشـت. اما فلم  جوکر مسـلا فاقـد آن معیارها اسـت.

برخـی ایـن فلـم  را اثـری ظریـف و اسـتادانه تلقـی کردنـد که فلم ی شـاهکار 
در تاریـخ سـینا بـه حسـاب می آیـد. امـا گروهـی دیگـر آن را اثـری بـا دیـد 
بدبینانـه و آشـفته می دانسـتند. در مراسـم اسـکار رای دهنـدگان نامزدهـا را 
به ترتیـب از اول تـا آخـر رتبه بنـدی می کنند. اگـر یک فلم  بیـش از ۵۰ درصد 

آرا را کسـب کنـد برنـده اسـت. بـه همیـن راحتی. 
اگـر یک فلم  ۵۰ درصد آرا را کسـب نکنـد، فلم ی که پایین ترین میزان رای ها 
را دارد حـذف شـده و دومیـن انتخـاب رای دهندگانـی کـه فلـم   حذف شـده 
نخسـتین انتخـاب آن هـا بـود به عنـوان انتخـاب اول آن ها شـناخته می شـود. 
ایـن پروسـه تـا زمانی تکرار می شـود که درنهایـت یک فلم  بتوانـد بیش از ۵۰ 
درصـد آرا را کسـب کنـد. ایـن سیسـتم باعث می شـود تـا فلم  هایـی که خوب 
هسـتند و انتخاب اول رای دهندگان نیز نیسـتند شانسـی برای برنده شـدن 

جایزه اسـکار داشـته باشند. 
امـا فلـم ی بـه ماننـد جوکـر کارش بسـیار دشـوار اسـت. زیـرا گروهـی عاقـه 
زیـادی بـه آن دارنـد و گروهـی نیز کامـا آن را زیر سـوال می برند. همین نظر 

فلم  »شیطان صفت« با ۳۵ میلیون دالر  افتتاح شد 

 آیا فلم  جوکر )Joker( عملکرد خوبی در مراسم اسکار خواهد داشت؟

را اختصـاص داده انـد. فلـم  »زامبـی لنـد« نیـز در افتتاحیه خود در پنجشـنبه 
قبـل مبلـغ ۲ میلیـون و ۹۰۰ هـزار دالـر  را به دسـت آورد و توانسـت از فلـم  
»شـیطان صفـت« بـا فـروش ۲ میلیـون و ۳۰۰ هـزار دالـر  سـبقت بگیـرد. این 
فلـم  سـینایی در ۳ هـزار و ۴۵۰ سـالن سـینایی افتتـاح رسـمی می شـود. 
ایـن نخسـتین کمـدی ایـو اکشـن بعـد از فلـم  »پـران خـوب«  اسـت کـه 
توانسـته در فـروش ابتدایـی پایـان هفته خـود در سـال ۲۰۱۹ و در میانه ماه 

آگوسـت بـا صعـود سـود خـود مبلغـی ۸۲ میلیـون دالـر  را از آن خـود کند.
این فلم  توسـط منتقدین امتیاز ۶۶ درصد را در سـایت راتن تومیتوز به دسـت 
آورده اسـت.  »جوکـر« کـه در هفته هـای قبل فروش و سـود خوبی را به دسـت 
آورده، ایـن هفتـه بـا سـود ۲۱۳ میلیـون دالـر ی نسـبت به دو هفتـه قبل خود 
سـود کمـری را در آمریـکای شـالی به جیب زده اسـت. این فلـم  باید بتواند 
پایـان هفتـه خـود را بـا مبلـغ ۲۴۵ میلیـون دالر  فـروش بعـد از ۱۷ روز فروش 
بـه پایـان برسـاند.   فلم  »خانـواده آدام« هـم در مقام رتبه چهارم بـا فروش ۱۴ 
میلیـون دالـر ی خـود در افتتاحیـه بایـد بتوانـد در ۱۰ روز آینـده بـه مبلغ ۵۵ 
میلـون دالـر  برسـد. این فلـم  از روز افتتاح خـود تا به امروز کاهـش فروش ۵۵ 

درصدی را داشـته است.

می رسـد کـه ایـن اثـر بتواند شـانس زیـادی بـرای دریافـت این جایزه داشـته 
باشـد.البته فلـم  جوکـر احتاا بتواند به خاطـر بازی زیبـا و فوق العاده واکین 
فینیکـس در بخـش بهریـن بازیگـر مـرد نامـزد دریافـت جایزه اسـکار شـود. 
البتـه فینیکـس در ایـن رشـته باید بـا بازیگران خوبـی چـون آدام درایور )فلم  
داسـتان ازدواج( و لئونـاردو دی کاپریـو )فلـم  روزی روزگاری در هالیـوود( 

رقابـت کند.
اگـر فلـم  جوکـر به عنـوان یک نامـزد بـرای دریافت جایزه اسـکار معرفی شـد، 
سـپس توجـه کنید که تـاد فیلیپس به عنـوان کارگردان در لیسـت نامزدهای 
بهریـن کارگردانـی حضـور دارد یـا خیـر. تاریخ اسـکار ثابت کـرده اگر فلم ی 
جایـزه اسـکار بهریـن فلم  را برنده شـود کارگـردان آن حتا در لیسـت جایزه 

اسـکار بهرین کارگردانی نامزد شـده اسـت.
در بخـش جوایـز فنـی ماننـد جایزه های اسـکار بهریـن فلم  بـرداری، بهرین 
موسـیقی و بهریـن فلم  نامـه اقتباسـی فلم  جوکر از شـانس باایـی برخوردار 
اسـت. قبـا در ایـن بخش هـا فلم  هـای کمیـک بوکی توانسـته اند جوایـزی را 
کسـب کننـد. اگـر فینیکـس جایـزه اسـکار بهریـن بازیگر نقـش اول مـرد را 
به دسـت بیـاورد بعـد از هیـث لجر )فلم  شـوالیه تاریکـی( به دومیـن بازیگری 
تبدیـل می شـود کـه به خاطـر حضـور در یـک فلم  کمیـک بوکی توانسـته این 

جایـزه را کسـب کند.
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ده هـا هـزار تـن از شـهروندان لبنـان در اعـراض بـه افزایـش 
متهـم  "فسـاد"  بـه  را  دولـت  و  آمـده  خیابان هـا  بـه  مالیـات 
کرده انـد. سـمیر جعجـع، رهـر حـزب نیروهـای لبنانـی گفته: 
"اکنـون مـا متقاعد شـده ایم کـه دولـت در برداشـن گام هایی 
ایـن مجموعـه  بنابرایـن  ناتـوان اسـت.  بـرای حفـظ وضعیـت 

تصمیـم گرفـت تـا وزیرانـش از دولـت اسـتعفا کننـد."
نـام سـمیر جعجـع بـا دوران رهـری شـبه نظامیـان مسـیحی 

بـه خرگـزاری  از صفحـه1... وزارتخانـه  ادامـه 
رویـرز گفت طـرح انتقـال این نیروهـا "قطعی" 

نیسـت و ممکـن اسـت تغییـر کنـد.
حـار  حـال  در  آمریـکا  نیروهـا،  ایـن  جـز  بـه 
نزدیـک بـه ۵ هـزار نیرو در عـراق دارد که عمدتا 

مشـغول "آمـوزش" نیروهـای عراقـی هسـتند.
ترامـپ،  دونالـد  تصمیـم  دنبـال  بـه 

 بـا وجـود ممنوعیـت تجمـع و محدودیـت رفـت 
نفـر دسـت  آمـد در هانگ کانـگ ده هـا هـزار  و 
بـه تظاهـرات خیابانـی زدنـد. در برخـی نقـاط 
انجامیـد.  بـه خشـونت و زد و خـورد  تظاهـرات 
آب پـاش  ماشـین  و  اشـک آور  گاز  از  پولیـس 

کـرد. اسـتفاده 
بـا  نیـز  اکتـر   ۲۰ یکشـنبه  روز  کنـگ  هنـگ 
وجـود آنکـه پولیس تجمـع و تظاهـرات را ممنوع 
اعـام کـرده بـود، شـاهد بـه خیابان آمـدن ده ها 
هـزار نفـر از معرضـان بـود. محلـه کوولـون در 
هنگکنـگ مملـو از راهپیایـان بود. بسـیاری از 
مغـازه  داران از بیـم قهـر و  خشـونت مغازه هـای  
در  رکت کننـدگان  بودنـد.  بسـته  را  خـود 
تظاهـرات رود جنبـش اعراضـی را  خواندنـد 
و از دولـت خواسـتند کـه مامـی مطالبـات آنهـا 

را بـرآورده سـازد. تظاهرکننـدگان همچنین علیه 
اعـال خشـونت شـعار دادنـد.

سـازمان دهندگان  از  یکـی  شـان،  جیمـی 
گذشـته  هفتـه  هانگ کانـگ،  راهپیایی هـای 
در خیابـان مـورد رب و شـتم چنـد مـرد واقع و 
بـه بیارسـتان منتقل شـد. شـنبه ۱۹ اکتر نیز 
جوانـی ۱۹ سـاله که طرفـدار جنبـش اعراضی 
اسـت بـا چاقـو مـورد حمله قـرار گرفـت و زخمی 
شـد. تظاهـرات روز یکشـنبه نیـز بدون خشـونت 
رویـرز  خرگـزاری  گـزارش  بـه  نشـد.  برگـزار 
مغازه هـا و ایسـتگاه های قطـار زیرزمینـی مـورد 
هجـوم قـرار گرفتنـد و خسـارت دیدنـد. پولیـس 
بـرای مقابلـه بـا افـرادی کـه مب هـای بنزینـی 
بـه سـمت پایـگاه پولیـس پرتـاب کـرده بودنـد از 

رئیس جمهـوری آمـرکا برای خـروج نیروهای این 
کشـور از سـوریه، ترکیـه عملیاتـی را در شـال 
بیـرون رانـدن نیروهـای کـرد  بـه  بـرای  سـوریه 

اسـت. کـرده  آغـاز 
ایـن تصمیـم آقـای ترامـپ انتقادهـای زیـادی 
بـه  از جملـه در داخـل حـزب جمهوریخـواه  را 

داشـت. همـراه 

گاز اشـک آور و ماشـین آب پـاش اسـتفاده کرد. 
بسـیاری از رکت کننـدگان در تظاهرات چهره 

خـود را پوشـانده بودنـد.
مـاه  از  هنگکنـگ  در  اعراضـی  تظاهـرات 
جنـوری آغاز شـده اسـت. پس از آنکـه حکومت 
کـرد  ممنـوع  را  نقـاب  بـا  مخالفـان  تظاهـرات 
قطارهـای  بـا  تظاهرکننـدگان  آمـد  و  رفـت  و 
مدتـی  بـرای  سـاخت،  دشـوار  را  زیرزمینـی 

نگرفـت.  صـورت  تظاهراتـی 
از  بسـیاری  می شـد  دیگـر  بـار  یکشـنبه  امـا 
بـا پرچـم آمریـکا در دسـت  تظاهرکننـدگان را 
قانونـی  پذیـرش طرحـی  دیـد. هفتـه گذشـته 
در مجلـس ماینـدگان آمریـکا بـرای حایت از 
جنبـش دموکراسـی خواهی در هانگ کانـگ به 
تنش هایـی شـدید میـان چیـن و آمریـکا منجـر 

بیـش  هانگ کانـگ  اعراضـی  جنبـش  شـد. 
از چهـار مـاه پیـش آغـاز شـد. ایـن اعراض هـا 
بـرای تسـهیل  یـک ایحـه دولـت  علیـه  ابتـدا 
اسـرداد افـراد مظنـون بـه چین شـکل گرفت و 
در ادامـه بـه جنبشـی علیه نفـوذ رو بـه افزایش 
بـدل  مدنـی  آزادی هـای  رکـوب  بـرای  پکـن 

. شد
تـا  میـادی   ۱۹ قـرن  میانـه  از  هانگ کانـگ 
۱۹۹۷ مسـتعمره بریتانیـا بـود و از آن پـس بـه 
جمهـوری خلق چیـن ملحق شـد. هانگ کانگ 
اسـت  خودگـردان  تجـاری  آزاد  منطقـه  یـک 
حقـوق  از  آن  سـاکنان  چیـن،  برخـاف  و 
گسـرده ای  مدنـی  آزادی هـای  و  شـهروندی 

هسـتند. برخـوردار 

 وزیر دفاع آمریکا: نیروهای حاضر در سوریه به عراق منتقل 
خواهند شد

 بــار دیگر ده ها هزار نفر در هانگ کانگ تظاهرات کردند

 »نمایش مرگ« در اعتراض به خشونت خانگی علیه زنان

 دانش آموزان هندی برای جلوگیری از تقلب جعبه مقوایی به سر گذاشتند

ورزش
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 صدهـا زن بـرای اعـراض و جلـب توجـه افـکار عمومـی بـه 
مسـاله خشـونت خانگـی علیـه زنـان در یکـی از میدان هـای 
اصلـی شـهر پاریـس تجمـع کردنـد و گروهـی از آنهـا بـا دراز 
مایـش  بـه  را  "مـرگ"  اصطـاح  بـه  زمیـن   sروی کشـیدن 

گذاشـتند.
ایـن تجمـع اعراضـی عـر روز شـنبه ۱۹ اکتـر در "پـاس 
دو ا رپوبلیـک"، از میدان هـای اصلـی مرکـز پاریـس، برگـزار 

. شد
بـه گـزارش خرگـزاری رویـرز و بـر اسـاس آمارهـای رسـمی 

غیرعـادی  تصاویـر  انتشـار  از  پـس  هنـد  در  مدرسـه  یـک   
طـور  بـه  اجتاعـی  شـبکه های  در  کـه  دانش آمـوزان  از 
گسـرده منتـر شـد، عذرخواهـی کـرده اسـت. ایـن تصاویر 
دانش آمـوزان ایـن مدرسـه را در حالی که جعبه هـای مقوایی 
حیـن  در  تصاویـر  ایـن  مـی داد.  نشـان  بـود  رشـان  روی 
امتحان شـیمی در دبیرسـتان بگت در ایالت کارناتاکا گرفته 
کـه  مـی داد  نشـان  را  دانش آموزانـی  تصاویـر  ایـن  شـدند. 
جعبه هـای مقوایـی بـه ر داشـتند و آنهـا فقط می توانسـتند 
جلـوی روی خـود را ببیننـد. هـدف از ایـن کار جلوگیـری از 

تقلـب آنهـا بـود.
منطقـه  مقام هـای  و  از خانواده هـا  ایـن مدرسـه  مدیـر  یـک 

 معرضـان در بیـروت از کناره گیـری حـزب نیروهـای لبنانـی 
از دولـت اسـتقبال کـرده  و خواسـتار اسـتعفای وزیـران دیگر 

شدند.
پـی  در  کـه  کـرد  اعـام  لبنـان  مسـیحی  احـزاب  از  یکـی 
اعراض هـای مردمـی از دولـت ائتافی کناره گیـری می کند.

روز  چهارمیـن  بـرای  دیگـر  شـهر  چنـد  و  طرابلـس  بیـروت، 
متوالـی بـا موجـی از اعراض هـای خیابانـی رو بـه رو اسـت. 

اسـامی قربانیـان خشـونت های خانگـی را در دسـت داشـتند 
بـا هـم  از برخاسـن  و پـس  ابتـدا روی زمیـن دراز کشـیدند 
فریـاد زدنـد کـه حتی یک نفر دیگـر هم نباید قربانی خشـونت 

خانگـی شـود: "یـک نفـر دیگـر هـم نه!"
سـاندرین بوچیـت، کـه رئیس یـک انجمن حایـت از قربانیان 
دسـت  بـه  خـودش  خواهـر  و  اسـت  خانگـی  خشـونت های 
ریـک زندگـی اش در مقابـل چشـان دخـر ۷ سـاله اش به 
آتش کشـیده و کشـته شـده بـه رویرز گفـت که بـاا رفن آمار 

قربانیـان خشـونت خانگـی "غیرقابـل قبـول اسـت."

از ابتـدای سـال جـاری میـادی تـا کنـون بیـش از ۱۲۰ زن 
در فرانسـه در نتیجـه خشـونت های خانگـی جـان خـود را از 

دسـت داده انـد.
بـر اسـاس آمـار وزارت کشـور فرانسـه، در سـال ۲۰۱۷، صـد و 
سـی زن به دسـت همـر یا ریک زندگی خود کشـته شـدند 
در حالیکـه یـک سـال قبـل آن، ۲۰۱۶ این آمـار ۱۲۳ زن بوده 

است.
تجمـع کننـدگان کـه به دعـوت انجمن هـای غیردولتـی مدافع 
حقـوق زنـان در ایـن برنامـه رکـت کـرده بودنـد، در حالیکـه 

اسـت. کـرده  عذرخواهـی 
او گفتـه اسـت از ایـن روش غیرعـادی برای جلوگیـری از تقلب 
در حیـن امتحـان اسـتفاده شـده اسـت. ایـن مقام گفته اسـت 

از ایـن روش جـای دیگـری قبا اسـتفاده شـده بود.
او گفتـه اسـت این کار بـا رضایت دانش آموزان صـورت گرفته و 
آنهـا خـود جعبه هـای مقوایی را با خـود ر کاس آورده بودند.

ایـن مدیـر گفتـه اسـت هیـچ اجبـاری بـرای اسـتفاده از ایـن 
جعبه هـای مقوایـی نبـوده و برخی دانش آموزان از آن اسـتفاده 
اجتاعـی،  شـبکه های  در  تصاویـر  انتشـار  از  پـس  نکردنـد. 
مقام هـای منطقـه ای از ایـن موضـوع با خر شـدند. آنها چنین 

کاری را "غیرانسـانی" خواندنـد.

)فاانژهـا( گـره خـورده اسـت. ایـن شـبه نظامیـان در جنـگ 
ایفـا کـرده اسـت. حـزب فاانـژ لبنـان  داخلـی لبنـان نقـش 
بعدهـا بـه حـزب کتائـب تغییـر نـام داد. با ایـن همه همـواره از 

آن بـه عنـوان جریانـی "تنـدرو" یـاد می شـود.
حـزب نیروهـای لبنانـی، بـه رهـری آقـای جعجـع یک تشـکل 
سیاسـی مسـیحی نزدیـک بـه مارونی هـا اسـت. مارونی هـا از 
بـر  لبنـان هسـتند و  اقـوام اصلـی تشـکیل دهنـده جمعیـت 
اسـاس تقسـیم قـدرت در نظـام سیاسـی ایـن کشـور روسـای 
جمهوری از میان سیاسـتمداران مسـیحی برگزیده می شـوند.

در  ایرانـی  چهـار  شـدن  ناپدیـد  مسـوولیت  ایـران  حکومـت 
لبنـان را متوجـه فاانژهـای مسـیحی  می دانـد. مارونی ها پیرو 
کلیسـای کاتولیـک رقی هسـتند و در جامعه سیاسـی لبنان 

نقـش قابـل توجهـی ایفـا می کننـد.
در  ایرانـی  چهـار  شـدن  ناپدیـد  مسـوولیت  ایـران  حکومـت 
اسـاس  بـر  مسـیحی  می دانـد.  فاانژهـای  متوجـه  را  لبنـان 
خورشـیدی   ۱۳۶۱ رطـان   ۱۴ ایـران،  رسـانه های  روایـت 
جمهـوری  سـفارت  متعلـق  سیاسـی  خـودروی  دسـتگاه  یـک 
اسـامی ایـران در مسـیر بازگشـت از طرابلـس بـه بیـروت از 
سـوی ایـن شـبه نظامیـان متوقـف می شـود. در ایـن خـودرو 
احمد متوسـلیان، فرسـتاده نظامی، محسـن موسـوی، کاردار، 
تقـی رسـتگارمقدم، کارمنـد سـفارت، و کاظـم اخـوان، عـکاس 
و خرنـگار ایرنـا، بـه مکانـی نامعلـوم منتقـل می شـوند و از آن 

شـده اند. ناپدیـد  زمـان 
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 ناآرامی در لبنان؛ استعفای وزیران مسیحی از دولت ائتافی

پرده برداشـته و مدعی شـدند ایناسـیو از هدایت 
 Jornal تیـم کنـاره گیـری کـرده اسـت. روزنامـه
de Notícias پرتـگال نوشـت:» آگوسـتو ایناسـیو 

برابـر  آِوس  گذشـته  شـب  بـازی  پایـان  از  پـس 
سـمت  از  کـرد  اعـام  فرانسـه  دسـته دومی  تیـم 
رمربیگـری کناره گیـری می کند«. هنوز باشـگاه 
پرتگالـی بـه این اخبار واکنشـی نشـان نـداده اما 
آن چـه محـرز اسـت ایـن کـه مهـرداد محمـدی و 
یارانـش بایـد در انتظـار ورود مربـی جدیـدی بـه 
ایـن تیـم باشـند، کسـی کـه بتواند شـوک مثبتی 

بـه آنهـا در ایـن روزهـای بحرانـی وارد کنـد.

توانسـت بـه گل دسـت یابـد، امـا اسکوراپسـکی 
امـا در دقیقـه  را دفـع کـرد.  ربـه ر رونالـدو 
55 دروازه بولونیـا باز شـد. روی اشـتباه مدافعان 
حریـف  محوطـه  در  پیانیـج  میرالیـم  بولونیـا، 
صاحـب موقعیت شـد و بـا ربه ای دقیـق زننده 

گل دوم لقـب گرفـت. 
در دقیقه 60 یوونتوس می توانسـت به گل سـوم 
نیز دسـت یابـد اما ربـه والی ایگوایـن با عکس 
دقیقـه  در  شـد.  همـراه  اسکوراپسـکی  العمـل 
تـا زدن گل سـوم نداشـت  یـووه فاصلـه ای   65
امـا دروازه بـان بولونیـا در دو صحنـه متوالـی بـه 
زیبایـی ربـات ایگوایـن را مهـار کـرد. در دقیقه 
75 ایـن بـار ایگوایـن مـی توانسـت گل سـوم را 

وارد دروازه بولونیـا کنـد امـا سـنگربان ایـن تیـم 
یـک بـار دیگـر دروازه خـود را نجـات داد.

 در دقیقـه 92 بولونیـا تا آسـتانه زدن گل تسـاوی 
پیـش رفـت امـا ابتـدا ربـه ر اورسـولینی بـه 
دیـرک دروازه برخـورد کـرد و در ریبانـد بوفـون بـا 
واکنشـی فـوق العـاده دروازه تیمـش را نجات داد 
تـا یوونتـوس در نهایـت 1-2 موفـق بـه شکسـت 

شـود. بولونیا 

 رسـانه هـای پرتگالـی از کنـاره گیـری رمربـی 
ناکامـی هـای متوالـی در  پـی  باشـگاه آوس در 

لیـگ و جـام حذفـی خـر دادنـد.
اصـا  پرتـگال  لیـگ  در  آوس  کـه  رایطـی  در 
نتایـج خوبـی کسـب نکـرده و در انتهـای جـدول 
ایـن تیـم برابـر تیـم  قـرار داشـت شـب گذشـته 
شکسـت   2-5 نتیجـه  بـا  فارنسـه  دسـته دومی 
سـنگینی را متحمـل شـد تـا اوضـاع بسـیار بـدی 
در  تلـخ  ناکامـی  ایـن  از  بعـد  کنـد.  تجربـه  را 
مرحلـه یـک سـی و دوم جـام حذفـی رسـانه های 
پرتگالـی از تصمیـم بـه اسـتعفای رمربـی آوس 

 یوونتـوس در شـبی کـه موقعیت هـای فراوانی را 
از دسـت داد و اسکوراپسـکی دروازه بـان بولونیـا 
فراتـر از انتظار ظاهر شـد، در نهایـت در تورین با 
نتیجـه 1-2 مقابـل بولونیـا بـه برتری دسـت یافته 

و صدرنشـینی خـود در ری آ را حفـظ کرد.
یوونتـوس بـازی را بهـر آغـاز کـرد و می توانسـت 
در هـان دقایـق ابتدایی به گل برسـد، اما ربه 
العمـل اسکوراپسـکی  بـا عکـس  ایگوایـن  والـی 
همـراه شـد. امـا در دقیقـه 19 یوونتـوس بـه گل 
از  رونالـدو  برناردسـکی،  پـاس  روی  رسـید.  اول 
سـمت راسـت حرکـت کرد و بـا یک ربـه زمینی 
و محکـم گل اول یوونتـوس را وارد دروازه بولونیـا 
را  دریافتـی  گل  زود  خیلـی  بولونیـا  امـا  کـرد. 

جـران کـرد. دانیلـو ارانگیـرا در محوطـه جریمه 
یوونتـوس صاحـب فرصـت شـد و بـا یـک ربـه 
محکـم بـه گوشـه دروازه، جیجی بوفون را تسـلیم 
کـرد. در اواخـر نیمـه اول ربـه میرالیـم پیانیـچ 
از بـاای دروازه بولونیـا بـه بیـرون رفـت و نیمـه 

نخسـت بـا تسـاوی 1-1 بـه امـام رسـید.
یوونتـوس نیمـه دوم را هجومـی آغـاز کـرد و در 
دقیقـه 53 و روی ارسـال کرنـر برناردسـکی مـی 

سرمربی آوس استعفا کرد 

 یوونتوس 2 - 1 بولونیا؛ پیروزی در شب فرصت سوزی

 حمله بین المللی به بازیکنان ناجوانمرد تیگراس

بشـین و پاشـو و یـا روی دوچرخـه بـودم. هـر کاری که ذهنم 
را درگیـر نگـه می داشـت. هفته هـای قبـل از دادگاه خیلـی 

سـخت بـود امـا بایـد قـوی می مانـدم."
در دادگاه گفتـه شـد گاسـکوئین روز ۲۰ اوت کـه دسـتگیر 
شـد، مسـت بـوده اسـت. او ایـن اتهـام را رد کـرد و گفـت در 
معـده اش وسـیله ای کار گذاشـته شـده که اگر مـروب قوی 

بخـورد، حالـش بـد می شـود. 
او بـه پلیـس گفتـه بـود کـه "یـک دخـر چـاق" را بوسـیده تا 

"اعتـاد بـه نفسـش را بـاا برد."
گاسـکوئین در دادگاه گفـت پـس از ایـن کـه شـنیده یکـی 
دیگـر از مسـافران گفتـه "بـرای چـه می خواهـی بـا او عکـس 
داشـته باشـی؟ او زشـت و چاق اسـت"، آن کار را انجام داده 
اسـت. ایـن هافبـک سـال های قبـل انگلیـس کـه ۵۷ بـازی 
ملـی در کارنامـه دارد، از هـر دو اتهـام آزار جنسـی از طریـق 

مـس کـردن و ربـه زدن، ترئـه شـد.
او بـه روزنامـه میـرر گفـت: "اگـر هرکـس دیگـری بـود، هرگـز 
دادگاهـی می شـد. قبـول کـرده ام کـه کسـی من را دوسـت 
نـدارد. نبایـد مجبور شـوم، رفتـارم را تغییر دهـم. امروز صبح 
شـش بـار بوسـیده شـده ام، ایـن بـه معنـای ایـن اسـت کـه 

مـورد آزار جنسـی قـرار گرفتـه ام؟"

روز جمعـه یـک اتفـاق بسـیار عجیـب در لیـگ مکزیـک و در 
جریـان بـازی بیـن دو تیـم وراکـروز و تیگـراس رخ داد.

تیـم  دو  مکزیـک  لیـگ  مسـابقات  جریـان  در  جمعـه  روز 
وراکـروز و تیگـراس بـه مصـاف یکدیگـر رفتنـد که ایـن دیدار 
در نهایـت بـا نتیجـه 3-1 بـه سـود تیگـراس بـه پایان رسـید. 
ایـن دیـدار امـا حـاوی یـک نکتـه بسـیار عجیـب بـود کـه کم 
تـر در تاریـخ فوتبـال شـاهد رخ دادن چیـزی شـبیه بـه آن 

هـای مکزیـک و سـایر نقـاط جهـان همراه بـود و بسـیاری از 
آن بـه عنـوان یـک حرکـت ناشایسـت و نادرسـت یـاد کـرده 
انـد. آن هـا معتقـد هسـتند کـه بازیکنـان تیگـراس نیـز بایـد 
وراکـروز  بازیکنـان  بـرای  شـده  ایجـاد  سـخت  رایـط  بـه 
احـرام مـی گذاشـتند و هـم پـای آن ها بـدون حرکـت باقی 
مـی ماندنـد. بعـد از این اتفـاق بازیکنـان وراکروز بـه رهری 
کارلـوس سالسـیدو در مقابـل خرنـگاران حـار شـدند. او 
در مقابـل خرنـگاران ادعـای جالبـی را مطرح کـرد و گفت:" 
بازیکنـان تیگـراس بـه خوبـی از ایـن موضـوع کـه مـا مـی 
خواهیـم بـه مـدت سـه دقیقـه هیـچ حرکتـی انجـام ندهیـم، 
مطلـع بودنـد امـا بـا این وجـود به بـازی ادامه دادنـد. ما یک 
ری بازیکنـان حرفـه ای هسـتیم و نحـوه برخـورد بـا مـا نیـز 
بایـد حرفـه ای باشـد. شـا مشـاهده کرده اید کـه طی هفته 
هـای اخیـر بـرای مـا چـه اتفاقاتی رخ داده اسـت امـا با همه 

ایـن هـا امیـدوار هسـتیم کـه رایـط تغییـر کند."
او در ادامـه دربـاره رایـط سـخت بازیکنـان رده هـای پایـه 
وراکـروز گفـت:" بازیکنـان رده هـای پایـه مـا رایـط بسـیار 
سـختی دارنـد. آن هـا حتـی از داشـن یـک مربی نیـز عاجز 
یـا  بـه مـدت 15  هسـتند. آن هـا ممکـن اسـت سـفرهایی 
16 سـاعت انجـام دهنـد و تنهـا 15 دقیقـه قبـل از انجـام 
یـک بـازی بـه آن شـهر برسـند. ایـن چیـز هـا واقعـا دردنـاک 

هسـتند."

بـوده ایـم. بازیکنـان تیـم وراکـروز که بـرای مـدت طوانی از 
ایـن باشـگاه هیـچ حقوقـی دریافـت نکـرده بودند، دسـت به 
یـک اقـدام عجیـب زدند و در سـه دقیقـه ابتدایی بـازی خود 
مقابـل تیگـراس بـدون هیـچ حرکتـی در زمیـن ایسـتادند. 
بازیکنـان تیگـراس نیـز از همیـن موضـوع اسـتفاده کردنـد و 
در همیـن سـه دقیقـه، دو گل وارد دروازه حریف خود کردند. 
ایـن حرکـت بـا واکنـش هـای بسـیار زیـادی از سـوی رسـانه 

انگلیـس  فوتبـال  ملـی  تیـم  پیشـین  سـتاره  گاسـکوئین،   
می گویـد قبـل از ترئه شـدن در دادگاه از اتهام آزار جنسـی 

بـه یـک زن، "یـک سـال جهنمـی" را گذرانـده اسـت.
بـه  یـورک  قطـار  در   ۲۰۱۸ اوت  کـه  بـود  شـده  متهـم  او 
نیوکاسـل لـب یـک زن را "به زور و با شـدت" بوسـیده اسـت.

گاسـکوئین ۵۲ سـاله در دادگاه گفـت که "بوسـه ای کوچک 
بـه لب هـای" زن زده اسـت تـا پـس از ایـن که یک مسـافر آن 

زن را چـاق نامیـده بـود، "اعتـاد بـه نفس او را بـاا برد."
گاسـکوئین بـه نریـه سـاندی میـرر گفـت: "پارسـال برایـم 

مثـل کابـوس بـود.
 مـن قبـا هـم بـه دردر افتاده بـودم اما هیچ چیـز مثل این 
نبـود. نگـران بـودم کـه مـردم در خیابـان جلویـم را بگیرنـد و 
فحـش بدهنـد یـا ایـن کـه نگذارنـد بـه بچه هایشـان نزدیـک 
شـوم. قـرار گرفـن در فهرسـت آزارگـران جنسـی، در تـوان 
مـن نیسـت. ایـن سـخت ترین بخـش زندگـی بـود کـه از آن 
گذشـته ام." سـتاره پیشـین تیم های نیوکاسـل و تاتنهام، که 
سـابقه اعتیـاد بـه الـکل را دارد گفـت در دوره ای کـه خودش 
را بـرای دادگاه آمـاده می کـرد، بـه مـدت شـش مـاه لـب بـه 
الـکل نـزد. او می گویـد در ایـن مـدت مریـن را از ر گرفته 
یـا  یـا دراز و نشسـت می رفتـم،  اسـت: "مـن مـام شـب را 
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رئیـس  غنـی  ارف  محمـد 
هیـات  یـک  راس  در  جمهـوری 
عالـی رتبـه دولتـی کـه بـه منظـور غـم ریکـی بـه 
ولسـوالی هسـکه مینـه وایـت ننگرهـار سـفر کـرده 
بـود، بـا خانواده هـای قربانیـان رویـداد تروریسـتی 
اخیر در مسـجد جامع در منطقۀ جودری ولسـوالی 

کـرد. دیـدار  ننگرهـار،  وایـت  مینـه  هسـکه 
ایـن  در  میـزان   28 یکشـنبه  روز  غنـی  آقـای 
دیـدار، گفـت کـه بـه خاطـر کـم کـردن رنـج و درد 
خانواده هـای قربانیـان، بـر عـاوه اعطـای یک مره 
زمین رهایشـی بـه هر خانـواده، اعضـای خانواده ها 

بـه حـج عمـره فرسـتاده می شـوند. 
روز جمعـه )26 میـزان( هنگامـی کـه صدهـا تـن 
در  انفجـاری  بودنـد،  جمعـه  مـاز  ادای  مشـغول 
وقـوع  بـه  هسـکه مینه  ولسـوالی  در  مسـجدی 
پیوسـت و در نتیجـه آن دسـت کم 70 تـن کشـته و 

شـدند. زخمـی  دیگـر  تـن   36
رئیـس جمهـوری در جمـع خانواده هـای قربانیـان 
بریـت،  ضـد  عمـل  یـک  حملـه  ایـن  کـه  گفـت 
انسـانیت، اسـامیت، افغانیت اسـت و آن را محکوم 

می کنیـم.
تروریسـتی  حملـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  غنـی  آقـای 
خونبـار، گفـت کـه ایـن تنهـا رنـج و درد ایـن قریـه 
کوچـک نـه، بلکـه فاجعـه ای اسـت به سـطح ملی و 
بیـن امللـی کـه آنـرا بـا شـدیدترین الفـاظ محکوم 

می کنیـم. 
رئیـس جمهـور کشـور تاکید کـرد که نیروهـای دلیر 
از  گیـری  انتقـام  هـدف  بـه  مـا  دفاعـی  و  امنیتـی 
عامـان ایـن جنایت، گـروه داعش و دیگـر گروهای 

تروریسـتی را رکـوب خواهنـد کـرد.
آقـای غنـی از همـکاری قـوم شـینوار بـا نیروهـای 
امنیتـی و دفاعـی در راسـتای رکـوب و شکسـت 
تاکیـد گفـت کـه  بـا  و  دادن داعـش تشـکر کـرده 

کننـده  حایـت  نـی،  دفـر 
در  افغانسـتان  آزاد  رسـانه های 
پـی اعـراض شـاری از ماینـدگان بـر برنامه هـای 
طنـزی برخـی از رسـانه ها، گفت کـه اعضای محرم 
پارمـان بایـد طنـز را اهانـت بـه خویـش نپندارند و 

نکننـد. تهدیـد  را  رسـانه ها  بهانـه  ایـن  بـه 
نـر  بـا  میـزان   28 یکشـنبه  روز  نـی،  دفـر 
اعامیـه ای، نوشـته اسـت کـه مجلـس ماینـدگان 
بـه خاطـر  افغانسـتان در جلسـه ی اضطـراری کـه 
رسـیدگی بـه حادثـه ی مب گـذاری در یک مسـجد 
در ننگرهـار دایـر کـرده بـود، مـواردی را مطـرح کرد 
کـه بـه نحـوی تهدیـد بـر رسـانه شـمرده می شـود. 
علنـی  نشسـت  در  مجلـس  ماینـده  سـاعی  عـام 
در  مسـجدی  در  انفجـار  منظـور  بـه  کـه  مجلـس 
ننگرهـار برگـزار شـده بـود، گفت کـه جلو رسـانه  ای 
کـه بـه کنش هـای اعضـای مجلـس ماینـدگان بـه 

بایـد گرفتـه شـود. گونـه طنـزی می پـردازد، 
مجلـس  اداری  هیئـت  بـه  خطـاب  سـاعی  آقـای 
تلویزیون هـا  از  رسـانه ها  قانـون  "مطابـق  گفـت: 
بازجویـی کننـد، رسـانه ها بـه خاطـر بـد نـام سـازی 

می کننـد." کار  روز  هـر  خانـه  ایـن 
یـک عضـو دیگـر مجلـس نیز بـه یکـی از برنامه های 
طنـزی یکی از تلویزیون های خصوصی اشـاره کرده 
برنامه ای.....چه گونـه  کـه  دیدیـد  »شـا  گفـت:  و 
وکای پارمـان را نیش خنـد کـرد. شـا دیدیـد کـه 

ایـن تلویزیـون پارمـان را چورمـان گفت.«
البتـه اشـاره ی ایـن عضـو پارمـان کشـور بـه برنامه  

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی اعـام کـرده کـه یک 
مربوطـات  از  مسـلح،  سـارقین  نفـری  سـه  شـبکۀ 
سـاح  میـل  شـش  بـا  کابـل  شـهر  چهـارم  ناحیـه 

انـد. شـده  بازداشـت 
امنيـت  عمومـى  رياسـت  مطبوعـاى  خرنامـۀ  در 
مـى کـه دیـروز )یکشـنبه، 28 میـزان( نـر شـده، 
از افـراد مذکـور، بـه نـام هـاى احمـد ذکـی مشـهور 
نویـد مشـهور  بـه ذکـی کانـدو ردسـته شـبکه، 

تـا بـه مشـکات و نیازمندی هـای ایـن ولسـوالی ها 
در بخـش مکاتـب، آب آشـامیدنی، خدمـات صحـی 
و دیگـر مشـکات، بـه ارع وقـت رسـیدگی کننـد.

بـه  خـان  عبدالسـتار  حاجـی  دیـدار،  ایـن  در 
مایندگـی از خانواده هـای قربانیـان صحبـت کـرد 
و از رئیـس جمهـور و هیـات همـراه بـه خاطـر اظهار 

کـرد.  تشـکر  غمریکـی  و  همـدردی 

نسـبت بـه اصـول روزنامه نـگاری و بـه هـدف اصاح 
هیـچ مشـکل قانونـی و حرفـه ای نـدارد. از سـویی 
هـم، در پـردازش طنـز به قصـد واژگان طـور دیگری 
مخاطـب  توجـه  جلـب  کـه  باشـد  می شـوند  ارائـه 
صـورت گیـرد و از سـویی هم از گفـن واژه ی اصلی 

طفـره رفتـه می شـود."

و  هـای مسـلحانه  عبیـد در رقـت  رئیـس  گـروپ 
سـازماندهی فعالیـت هـای تخریـب کارانۀ آن سـهم 
فعـال داشـتند. بعـد از بازداشـت رئیـس عبید، خود 
مـردم  از  باجگیـری  و  اذیـت  و  آزار  مـروف  شـان 
بخصـوص از اسـتادان و محصلین یکـی از پوهنتون 
هـای شـخصی و رقـت هـای مسـلحانه در شـهر 
یـک  مـی خواسـتند  کـه  هنگامـی  و  بودنـد  کابـل 
عـراده موتـر را از مربوطات ناحیه چهارم شـهر کابل 

مـام ولسـوالی های شـینوار از وجـود بقایـای داعش 
تصفیـه خواهـد شـد.

رئیـس جمهور کشـور در قسـمتی دیگر از سـخنانش 
گفت که در برنامه سـاخت مسـاجد در ولسوالی های 
کشـور بـه ولسـوالی های شـش گانـۀ شـینوار اولویت 

داده می شـود. 
او همچنـان بـه مسـئوان اداری مربوطـه هدایت داد 

طنـزی– تفریحـی یکـی از تلویزیون هـای خصوصـی 
میـان  در  شـهرت  صاحـب  و  پربیننـده  کـه  اسـت 

اسـت. کشـور  رسـانه ای  طنـزی  برنامه هـای 
دفـر نـی حایـت کننده رسـانه های آزاد افغانسـتان 
طنـز  این کـه  اسـت،  مهـم  "آن چـه  کـه  می گویـد 
پـردازی در صورتـی کـه وقاحت کام نداشـته باشـد، 

بـه مومـن و حسـیب اللـه اعضـاى شـبکه، يـاد شـده 
اسـت.

درخرنامـه افـزوده شـده اسـت کـه افـراد بازداشـت 
شـده بـه جرم شـان از جملـه آزارواذیـت و باج گیـری 
از مـردم بـه خصوص اسـتادان و دانشـجویان یکی از 

کرده انـد.  اعـراف  خصوصـی  دانشـگاه های 
افـراد  کـه  گرديـده  خاطرنشـان  خرنامـه  ادامـه  در 
شـامل ايـن شـبکه، اعـراف مـوده انـد کـه قبـاً در 

او گفـت کـه همـۀ مـا باید شـانه به شـانه بـا نیروهای 
مبـارزه  خـوارج  مقابـل  در  خـود  دفاعـی  و  امنیتـی 
مـردم  و  پـاک  آنـان  وجـود  از  را  منطقـه  تـا  کنیـم، 
خویـش را از رارت و وحشـت آنـان، حفاظـت کنیم.

در  انفجـار  ایـن  پـی  در  نیـز  ماینـدگان  مجلـس 
عملیات هـای  کـه  خواسـت  حکومـت  از  ننگرهـار، 

کنـد. تشـدید  را  کشـور  دشـمنان  علیـه  نظامـی 

نـی بـر این باور اسـت کـه این گونه روی کـرد پارمان 
کشـور و تعـدادی از اعضـای ایـن نهـاد مهـم و قابـل 
احـرام دولتـی، می توانـد جلو آزادی بیـان را بگیرد و 

خـاف ورزی از قانون حسـاب شـود. 
نـی در اعامیه خود نوشـته: اعضای محـرم پارمان 
کشـور قطعـاً مطلـع انـد کـه در طنـز رسـانه ای هدف 
بـه سـخره گرفـن نـه بلکه به طنـز کشـیدن آن چه در 

مـورد آن طنازی می شـود، اسـت.
افغانسـتان  پارمـان  محـرم  اعضـای  از  نـی  دفـر 
یـک  آیـا  این کـه  مـورد  در  آینـده  در  تـا  می خواهـد 
رسـانه نهـادی را بـه سـخره گرفتـه و یـا بـه بـاد طنـز 

شـوند.  قایـل  تفکیـک  اسـت،  داده 
اداری  هیـأت  از  هم چنـان  کـه  اسـت  نوشـته  نـی 
تـا توضیـح  افغانسـتان می خواهـد  پارمـان  محـرم 
دهـد کـه چه گونـه وقتـی یکـی از اعضـای پارمـان 
در مـورد رسـانه ها خـاف قانـون حـرف می زنـد، در 
جـواب ایـن عضـو، هیـأت اداری خاموشـانه، صـورت 
را  اهانـت  و  تهدیـد  ایـن  و  پـاک می کنـد  را  مسـاله 

می پنـدارد. نادیـده 
اساسـی  قانـون  اسـاس  بـر  کـه  می گویـد  نـی 
افغانسـتان، آزادی بیـان از تعـرض مصـون اسـت، از 
افغانسـتان گونـه ی  قانـون رسـانه های  طـرف دیگـر 
و  شـناخته  رسـمیت  بـه  را  طنـز  پـردازش  و  طنـز 
رسـانه های افغانسـتان بـر اسـاس ایـن دو سـند ملی 
قانونـی و دارای اعتبـار به طنز پـردازی روی می آورند 
و خـود را شایسـته ی اسـتفاده از ایـن امتیـاز و حـق 

می داننـد. قانونـی 

رقـت ماینـد، بالفعـل توسـط نیروهـای عملیاتـی 
ریاسـت عمومـی امنیـت ملی شناسـایی و بازداشـت 

گردیـده انـد.
تعـداد  متذکـره  معلومـات خرنامـه، شـبکه  بربنيـاد 
زیـادى از هموطنـان را مـورد آزار و اذیـت قـرار داده 
بودنـد کـه از جملـه سـه تن از اشـخاص کـه از دادن 
پـول بـه آن هـا ابـاء ورزیـده انـد، مـورد رب و شـتم 
آن هـا قـرار گرفتـه و از ناحیـۀ پا مجـروح گردیده اند.
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نی خطاب به نمایندگان:برنامههایطنزیرسانهها،اهانتنیست

اعضای یک شبکه سارقان مسلح در کابل بازداشت شدند

کمیتـه مشـرک نظـارت و ارزیابی مبارزه با فسـاد اداری )مک( در 
گـزارش تـازه خـود گفتـه که پروسـه داوطلبـی قراردادهـای معادن 

پیچیـده و زمان گیر اسـت.
ادریـس هاشـمی آمر تحقیق ایـن کمیته روز یکشـنبه )28 میزان( 
اصـاح  در  را  معـادن  وزارت  کابـل،  در  نشسـت خـری  یـک  در 

پروسـه داوطلبـی قراردادهـا نـاکام خوانـد. 
آقـای هاشـمی گفـت کـه علی الرغـم سفارشـات اصاحـی کـه از 
سـوی مـک بـرای اصـاح پروسـه داوطلبـی قراردادهـای معـادن 
پیشـنهاد شـده بـود، تاکنـون ایـن پروسـه اصـاح نشـده و دارای 

اسـت. اداری  پیچیدگی هـای 
بـر اسـاس میکانیـزم موجـود در طـی  هاشـمی توضیـح داد کـه 
مراحـل قراردادهـای معادن می بایسـت راپورهـای داوطلبی در دو 
مرحلـه جداگانـه به سـه ارگان مختلـف که در ارتباط بـه قراردادها 
کار یکسـان انجـام می دهنـد فرسـتاده شـود. بـه گفتـۀ وی، ایـن 

رونـد ماه هـا زمـان در بـر می گیـرد.
بـه بـاور وی، وزارت معـادن باوجـود طـرح یـک میکانیـزم جدیـد 
داوطلبـی در قراردادهـا کـه یـک سـال پیـش روی دسـت گرفتـه 
شـد، تاکنـون بـه ایجـاد یک میکانیزم سـاده و عاری از فسـاد برای 

داوطلبـی قـادر نشـده اسـت.
ایـن عضـو تحقیق مک همچنـان عدم تطبیق سیسـتم الکرونیک 
در قراردادهـای بـزرگ معادن را از دیگر آسـیب پذیری های فسـاد 

در ایـن وزارت توصیف کرد.
وزارت معـادن و پرولیـم سـال گذشـته یـک سیسـتم الکرونیـک 
بـرای مدیریـت قراردادهـای معـادن طراحـی کـرد کـه بـر اسـاس 
دولتـی،  کننـدگان  نظـارت  نظـارت همزمـان  وزارت  ایـن  ادعـای 
جامعـه مدنـی و مـردم را از قراردادهـای معادن میر می سـاخت؛ 
امـا بـه گفتۀ پژوهشـگر مک، سیسـتم یاد شـده تنهـا در پروژه های 

کوچـک تطبیـق می شـود.
در همین حال، نجیب سـلطانی آمر آسـیب پذیرهای فسـاد اداری 
مـک بـا اشـاره بـه یکـی دیگـر از آسـیب پذیرهای فسـاد در سـکتور 
قانونـی وزارت معـادن  یـادآور شـد کـه علی الرغـم تعهـد  معـادن 
بـرای ایجـاد یـک کمیتـه تخنیکـی بررسـی قراردادها تاکنـون این 

کمیتـه ایجاد نشـده اسـت.
بـه گفتـۀ وی، نبود کمیته یاد شـده، پروسـه داوطلبـی قراردادها را 

از بروز فسـاد آسـیب پذیر کرده اسـت.
عـاوه بـر ایـن، اجمـل شـاکر مسـئول اداری ایـن کمیتـه عملکـرد 
وزارت معـادن و پرولیـم در تطبیـق سـفارش های اصاحی مک را 

در سـه ماه گذشـته نـاکام ارزیابـی کرد.
آقـای شـاکر گفـت کـه در این جریـان تنها 3 سـفارش ایـن کمیته 
عملـی شـده کـه عملکـرد اصاحـی ضعیـف وزارت معدن را نشـان 
می دهـد؛ مـک سـه مـاه قبـل در گـزارش سـه مـاه قبـل خـود از 

تطبیـق 27 سـفارش اصاحـی در وزارت معـدن خـر داده بـود.
مسـئول اداری مـک تاکیـد کرد 91 سـفارش اصاحـی این کمتیه 
تاکنـون تطبیـق نشـده، 48 سـفارش در حـال تطبیق اسـت و 22 

سـفارش در حالـت تعلیق قـرار دارد.
کمیتـه مـک اوایـل سـال جـاری میـادی بررسـی های اصاحـی 
خـود از وزارت معـادن و پرولیـم را آغـاز کـرده و 191 سـفارش 
ایـن  تطبیـق  بـرای  زمـان  سـال  دو  کـرد؛  پیشـنهاد  اصاحـی 

اسـت. شـده  گرفتـه  نظـر  در  سفارشـات 

افغانسـتان بـرای همـکاری هـای منطقـوی، ریاسـت سـه بخـش 
مهـم از سـازمان کشـورهای آسـیاى جنوبـی را بـه عهـده گرفتـه 

اسـت.
محمـد ارف حیـدری سـفیر افغانسـتان در کشـور ریانـکا، بـه 
پـژواک گفتـه کـه نشسـت مشـرک بخش هـای مختلـف سـازمان 

سـارک در کلمبـو، پایتخـت ریانـکا برگـزار شـد.
او عـاوه کـرد کـه درایـن نشسـت، بـه اتفـاق آرای هیـأت مدیریـت 
مرکـزی، اتـاق تجـارت سـازمان سـارک و بخش تجـارت خانم های 

این سـازمان، به افغانسـتان سـپرده شـد.
حیـدری گفـت که خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت افغانسـتان، 

به حیث معاون اتاق تجارت سـازمان سـارک انتخاب شـده اسـت.
پالیسـی  و  پـان  معـاون  افغـان  بـه گفتـۀ موصـوف، عبدامقیـم 
مرکـز  رئیـس  بحیـث  افغانسـتان،  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت 

اسـت. شـده  انتخـاب  سـارک  سـازمان  فرهنگـی 
کشـور  در  شـده  تحمیـل  جنـگ  براینکـه  عـاوه  گفـت  حیـدری 
سـازمان سـارک دسـتاوردهای  در  افغانسـتان  امـا  دارد؛  جریـان 

اسـت. داشـته  زیـادى 
سـفیر افغـان عـاوه کـرد، مسـئولیت هـای بخـش هـای مختلـف 
سـازمان سـارک، بـرای مـدت دوسـال اسـت و آنهـا تـاش خواهند 

کـرد تـا بـرای پیرفـت افغانسـتان اسـتفاده خـوب از آن برنـد.

گزارش تازه مک: روند داوطلبی قراردادهای 
معادن پیچیده و زمان گیر است

ریاست سه بخش سازمان سارک به 
افغانستان سپرده شد


