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دونالـد ترامـپ رئیس جمهـوری آمریـکا اعـام کـرد کـه ابوبکـر بغـدادی رهـر داعـش در 

جریـان حملـه نیروهـای این کشـور در سـوریه کشـته شـده اسـت.

بـه گفتـه رئیس جمهـور آمریـکا، رهر داعـش وقتی با هجـوم نیروهـای آمریکایـی روبه رو 

شـد، جلیقـه انفجـاری خـود را منفجـر کـرد و به همراه او سـه کودک نیز کشـته شـدند.

ابوبکـر بغـدادی کـه در پنـج سـال گذشـته رهـری داعـش را بـر عهـده داشـت، خـود را 

"خلیفـه مسـلامنان" اعـام کـرده بود.

رئیس جمهـور آمریـکا افـزود کـه در ایـن عملیات هیـچ یـک از نیروهای آمریکایی آسـیب 

ندیدند.
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دونالد ترامپ: ابوبکر بغدادی، رهبر داعش کشته شده است

 

د افغانسـتان د سـوداګرۍ او صنایعـو خونـه وايـي، پـه 

تېـرو ۱۰ ورځـو کـې له ۳ سـوو ټنو زیـات جلغوزي چین 

تـه صادر شـوي دي.

د  پوپـل  زمـان  میـر  رئيـس  پراختیـا  د  خونـې  دې  د 

یکشـنبې پـه ورځ ازادي راډیـو تـه وویـل، اوس د یـوې 

کیلـو جلغوزیـو بیه د افغانسـتان پـه بازارونو کې ۲۵۰۰ 

افغانـۍ او پـه نړېوالـو بازارونـو کـې ۳۰ ډالـر ده. 

د ښـاغيل میـر زمـان پـه خـره، چیـن تـه د جلغوزیـو 

تـر  دهلېـز  هوايـي  د  رسه  هېـواد  دې  لـه  صـادارت 

دي. شـوي  ښـه  وروسـته  پرانيسـتې 

خونـې  او صنایعـو  سـوداګرۍ  د  کـې  وخـت  ورتـه  پـه 

عـريب  هنـد،  پـه  بـازار  جلغوزیـو  د  وايـي،  چارواکـي 

متحـده اماراتـو او یـو شـمېر اروپايـي هېوادونـو کې هم 

پـام وړ دی. د 

د کندهـار د کرنـې او مالـدارۍ ریاسـت وايـي، سـږکال 

پـه دغـه والیـت کـې د اینځـرو حاصـات ۲۵ زره ټنو ته 

دي. رسېديل 

د دې والیـت د کرنـې او مالـدارۍ رئيـس حفیـظ اللـه 

سـعیدي د یکشـنبې پـه ورځ ازادي راډيـو تـه وویل چې 

دا حاصـات د تېـر کال پـه پرتلـه ۲۵ سـلنه زیاتوالـی 

ښـيي.  د ښـاغيل سـعیدي پـه خـره، د کندهـار اینځر 

نړیـوال شـهرت لـري او پـه دې وروسـتیو کـې یـې پـه 

بېابېلـو هېوادونـو کـې بـازار هـم ښـه شـوی دی.

د دې والیـت د کرنـې رئيـس دغـه شـان وايي، سـږکال 

د اینځـرو لـه صادراتـو څخـه ۹ میلیونـه افغانـۍ عایـد 

ترالسـه شـوی دی.

مسؤلین: په تېرو ۱۰ ورځو کې له 

۳۰۰ ټنو زیات جلغوزي چین ته 

صادر شوي

مسؤلین: 

سږکال په کندهار کې د اینځرو 

حاصل ۲۵ زره ټنو ته رسېدلی

خبرونه

 

صلـح  امـور  در  امریـکا  ویـژه  مناینـده  خلیـل زاد،  زملـی 

رسگیـری  از  بـرای  تاش هایـش  ادامـه  در  افغانسـتان، 

گفتگوهـای امریـکا و طالبـان در مـورد صلح افغانسـتان، وارد کابل شـد و با 

کـرد. دیـدار  سیاسـی  شـخصیت های  از  شـامری  و  حکومـت  مقامـات 

صدیـق صدیقـی، سـخنگوی ریاسـت جمهـوری دیـروز )یکشـنبه، 5 عقرب( 

در صفحه رسـمی تویرتش نوشـت کـه "آقای زملی خلیـل زاد از فعالیت های 

ریاسـت  سـخنگوی  داد."  معلومـات  غنـی  جمهـور  رئیـس  بـه  خـود  اخیـر 

جمهـوری در مـورد دیـدار رئیـس جمهـور و آقـای خلیـل زاد جزئیاتـی ارائـه 

اسـت. نکرده 

آقـای خلیـل زاد همچنیـن بعـد از ورود بـه کابـل، بـا سـید حامـد گیانـی، 

رهـر حـزب محـاذ ملـی افغانسـتان نیـز دیـدار کـرده اسـت.

آقـای گیانـی در صفحـه تویـرتش گفتـه اسـت کـه در دیـدارش بـا مناینـدۀ 

ویـژه ایـاالت متحـده در امـور مصالحه افغانسـتان روی موضوعات سیاسـی، 

انتخابـات و مذاکـرات صلـح صبحـت کرده اسـت.

ریاسـت اجرائیـه کشـور نیـز با نـر اعامیه ای گفتـه که آقـای عبدالله صبح 

روز یک شـنبه )5 عقـرب( بـا زملـی خلیلزاد دیدار کرده اسـت.

در ایـن دیـدار صاح الدیـن ربانـی رسپرسـت پیشـین وزارت امـور خارجـه، 

خانـم لیـزا کورتیـس مشـاور ...

تالش ها برای از سرگیری گفتگو با طالبان؛ خلیل زاد وارد کابل شد

درصفحه2

 

صدیـق صدیقـی، سـخنگوی ریاسـت جمهـوری می گوید که 

فهرسـت هیأت اشـرتاک کننده در نشسـت بیجینگ تا هنوز 

تکمیـل نشـده و حکومـت روی این فهرسـت کار می کند. 

آقـای صدیقـی بعـد از ظهـر روز یک شـنبه)5عقرب( در یـک 

نشسـت خـری در کابـل تاکیـد کـرد حکومـت بـا برگـزاری 

نشسـت بیجینـگ مخالفـت ندارد و درتاش اسـت هیأتی در 

این نشسـت بفرسـتد.

آقـای صدیقـی گفـت کـه هـم اکنـون حکومـت روی تهیـه 

لیسـتی کار می کنـد کـه اعضـای هیأت اشـرتاک کننـده در 

نشسـت بیجینـگ را شـکل خواهـد داد.

او ایـن نشسـت را بخشـی ازدیالوک/ گفتگـوی پیرامون صلح 

افغانسـتان خواند که پیشـرت در روسـیه و قطر دایر شـده بود 

و مذاکـره صلح به حسـاب منی رود.

ایـن  می دهـد  ترجیـح  افغانسـتان  حکومـت  او،  گفتـه  بـه 

نشسـت ها بـه رهـری و یـا شـمولیت مناینـدگان حکومـت 

دایـر شـود.

آمادگـی  اعـام  بـه  همچنیـن  جمهـور  رئیـس  سـخنگوی 

سیاسـیون در اشـرتاک به نشسـت های پیرامون صلح کشـور 

واکنـش نشـان داد.

آقـای صدیقـی از سیاسـیون افغانسـتان خواسـت کـه منافع 

شـخصی شـان را در ایـن روند کنار گذاشـته به دولـت اجازه 

دهنـد تـا ایـن نهـاد از مـردم در رونـد صلح منایندگـی کند.

سیاسـیون،  اشـرتاک  بـا  بیجنـگ  االفغانـی  بیـن  نشسـت 

حکومـت و طالبـان قـرار بـود به تاریـخ هفتم و هشـتم عقرب 

در پایتخـت چیـن برگـزار شـود؛ امـا بـه دلیـل آنچـه آمـاده 

ایـن  شـد،  گفتـه  افغانسـتان  حکومـت  مناینـدگان  نبـودن 

نشسـت بـه تاخیـر افتـاد.

تـا هنـوز تاریـخ بعـدی برگزاری این نشسـت مشـخص نشـده 

است.

نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری

 23 عقرب اعالم می شـود

حکومت روی فهرست
 اعضای هیأت اشتراک کننده در 

نشست بیجینگ کار می کند



 

کارتون روز

 

 

 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات اعالم 

ابتدایـی  نتایـج  کـه  اسـت  کـرده 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری را بـه تاریـخ 23 عقـرب 

سـال جـاری اعـالم می کنـد. پیـش از ایـن قـرار بـود 

ایـن نتایـج در 27 میـزان اعـالم شـود.

مسـتقل  کمیسـیون  رئیـس  نورسـتانی  علـم  حـوا 

انتخابـات روز یکشـنبه )5 عقـرب( در یـک نشسـت 

خـری در کابـل گفـت کـه نتایـج ابتدایـی انتخابـات 

می شـود. اعـالم  عقـرب   23

می تـوان:  را  تأخیـر  دالیـل  افـزود،  نورسـتانی  خانـم 

اعـراض ناظران بعضی سـتادهای انتخاباتی در مورد 

مرکـز ثبـت معلومـات بایومریک، مشـکالت تخنیکی 

در انتقـال نتایـج بایومریک توسـط رشکت قـراردادی 

"دارملـوک" نـام گرفـت. او عـالوه کـرد، مـا نخواسـتیم 

شـفافیت را قربانـی رسعـت کنیم.

کمیشـر  عبداللـه  محمـد  موالنـا  حـال  همیـن  در 

کمیسـیون در مـورد دالیـل تاخیـر گفـت کـه نخسـت 

باید سـقف اشـراک رأی دهندگان در 48 سـاعت اول 

را اعـالم می شـد امـا تهدیـدات امنیتی بر شـبکه های 

مخابراتـی باعث شـد که ایـن روند به تعویـق بی افتد.

قصـد  و  انرنـت  دیگـر  مشـکل  افـزود،  موالنـا  آقـای 

حملـه بـر دسـتگاه حافظـه مرکـزی رشکـت دارملـوک 

بـود. او عـالوه کـرد، این باعث شـد که رسعـت انتقال 

معلومـات آهسـته شـود و معلومـات از طریـق کیبـل 

منتقـل شـود. 

ایـن عضـو کمیسـیون گفـت کـه دلیـل دیگـر بسـته 

بـودن دروازه عمومـی مرکـز بررسـی نتایـج دیجیتلـی 

توسـط ناظـران بعضـی سـتادها اسـت. همچنـان کم 

و  شـده  بررسـی  کـه  اسـت  دارملـوک  رشکـت  کاری 

می شـود. دریافـت  نقیصـه 

 آقـای عبداللـه افـزود کـه بعـد از تصفیـه آرا توسـط 

کمپنـی دارملـوک، کارمنـدان کمیسـیون در حضـور 

ناظـران و مشـاهدان بـه منظـور تفتیش و باز شـاری 

 )WFP( جهـان  غذایـی  برنامـه 

اعـالم کرده اسـت که اتحادیـه اروپا 

حـدود یـک میلیـون دالـر را بـرای  حایـت آسـیب 

دیـدگان والیـت بادغیـس کـه متاثـر از خشکسـالی 

سـال گذشـته شـده بودنـد، کمـک کـرده اسـت.

ایـن نهـاد روز یکشـنبه )5 عقرب( با نـر خرنامه ای 

می توانـد  اروپـا  اتحادیـه  کمـک  کـه  اسـت  نوشـته 

اثـر خشکسـالی  بـر  را کـه  حـدود 2 هـزار خانـواده  

بـه  و  دهـد  قـرار  پوشـش  تحـت  دیده انـد،  آسـیب 

آنـان کمـک نقدی شـود. کریسـتوس سـتایلیندیس، 

بحـران  مدیریـت  و  بـری  کمک هـای  کمیشـر 

اتحادیۀ اروپا در افغانسـنان گفت: "بادغیس یکی از 

والیاتـی اسـت که شـدیدا از خشکسـالی متآثر شـده 

کـه تاثیـرات آن بـه وضاحـت قابـل دیـد اسـت. بدون 

خانواده هـای  بـری،  کمک هـای  بـه  دادن  ادامـه 

احیـا  را  خـود  زندگـی  منی تواننـد  نیازمندنـد،  کـه 

کننـد. ایـن کمک هـا بـا آنـان کمـک خواهـد کـرد تـا 

کننـد." احیـا  دوبـاره  را  زندگی شـان 

برنامـه  بـه تعقیـب خشکسـالی های سـال گذشـته، 

مصؤنیـت  شـبکۀ  ایجـاد  طریـق  از  جهـان  غذایـی 

بـا کمبـود مـواد  بـرای خانواده هـای کـه  اجتاعـی 

غذایـی مواجـه هسـتند، توزیـع کمـک پـول نقـد را 

آغـاز کـرد کـه در برگیرنـدۀ انتقـال پـول نقـد، مـواد 

غذایـی و فرسـتادن پـول بـه شـکل واقعـی و قابـل 

ادامـه از ص 1- رئیـس جمهـور امریـکا در امـور 

جنـوب آسـیا و جـان بـس سـفیر امریـکا در کابل 

نیـز حضـور داشـته اند.

ایـن  آمـده کـه در  در اعالمیـه ریاسـت اجرائیـه 

و  صلـح  مذاکـرات  دربـاره  طـرف  دو  دیـدار، 

و  پایـدار  صلـح  بـه  یافـن  دسـت  زمینه هـای 

نظـر  تبـادل  و  بحـث  افغانسـتان  در  عادالنـه 

نـد. کرده ا

بـر اسـاس ایـن اعالمیـه، دو جانـب، صلـح را از 

و  افغانسـتان  حکومـت  و  مـردم  اولویت هـای 

بـه  دسـت یافن  بـر  و  خوانـده  متحـده  ایـاالت 

کرده انـد. تأکیـد  دامئـی  صلـح 

آقـای  و  اجرائیـه  رئیـس  کـه  افـزوده  اعالمیـه 

آغـاز  بـرای  کـه  خواسـته  طالبـان  از  خلیلـزاد 

مذاکـرات بیـن االفغانـی بـا کاهـش خشـونت و 

نیروهـای خارجـی مسـتقر در جنـوب کشـور تایید 

کـرده انـد کـه یـک کاروان ایـن نیروهـا در والیـت 

قندهـار هـدف انفجـار مایـن جاسـازی شـده قرار 

نیروهـا  ایـن  رسبـاز  یـک  آن  اثـر  در  کـه  گرفتـه 

زخمـی شـده اسـت.

ایـن انفجـار شـنبه شـب، گزمـه نیروهـای خارجی 

را در ولسـوالی دنـد والیـت قندهـار، در نزدیکـی 

میـدان هوایـی این والیـت، آماج قرار داده اسـت. 

ماموریـت  سـخنگویان  از  یکـی  تامـس،  جگـرن 

حایـت قاطـع در جنـوب کشـور روز یکشـنبه)۵ 

عقـرب( بـه صـدای امریـکا گفتـه کـه ایـن ماین از 

سـوی طالبـان جاسـازی شـده بـود.

آقـای تامـس افـزوده: " ایـن را تاییـد می کنـم کـه 

بـه والیـات رفته، آمار را بررسـی و آرای سـامل را شـامل 

فورمه هـا کـرده و آن را بـه مرکز انتقال، درج سیسـتم و 

در نهایـت نتایـج اعـالن می شـود.

او در قسـمت ارقام ارائه شـده توسـط رشکت دارملوک 

کمیسـیون  بـه  رقـم  نـوع  دو  کنـون  "تـا  گفـت:  نیـز 

گـزارش داده شـده کـه شـامل 1 میلیـون 929 هزار و 

333 و رقـم دیگـر آن 1 میلیـون و 791 هـزار و 703 

رای دهنـده اسـت کـه قابـل تدقیـق اسـت."

مسـئوالن کمیسـیون مسـتقل انتخابـات پیـش ایـن 

دسـتگاه های  متامـی  اطالعـات  کـه  بودنـد  گفتـه 

بایومریـک وارد سیسـتم شـده و یـک میلیـون و 932 

هـزار و 673 رای معتـر دانسـته شـده اسـت.

ایـن کمیسـیون همچنیـن تاکید کـرده بـود، هنگامی 

آرای  شـد؛  سیسـتم  وارد  مشـخصات  متامـی  کـه 

تکـراری، بـدون بایومریـک شناسـایی و آرای خارج از 

وقـت )آرایـی کـه قبـل از سـاعت هفـت صبـح و بعد از 

سـاعت ۵ عرص روز انتخابات اسـتعال شده باشد( از 

سیسـتم حـذف خواهد شـد.

از سـخنان خـود  موالنـا عبداللـه در قسـمتی دیگـر 

گفـت کـه آن عـده از مسـئوالن والیتی کمیسـیون که 

گـزارش  اداره اشـان  تحـت  مراکـز  تقلب هـای  دربـاره 

ارائـه نکرده انـد بـه مراجـع عدلـی و قضایـی معرفـی 

می شـوند."

 4500 از  بیـش  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 

شـکایت انتخاباتـی را درج کـرده بـود امـا در بیـن این 

شـکایات، بـه صـورت مشـخص از مسـئوالن والیتـی 

نبـود. شـکایتی 

ایـن کمیسـیون امـا افـزوده بـود کـه کـه ۵۴ نفـر از 

افـراد بلنـد پایـه و مقامـات دولتـی بـه دلیـل رشکـت 

رسارس  در  تخطـی  یـا  انتخاباتـی  کمپاین هـای  در 

کشـور جریمـه نقـدی و ۹۰۷ مـورد دیگـر بـه اتهـام 

جرایـم انتخاباتـی بـه مراجع عدلـی و قضایـی معرفی 

شـده اند.

می شـود. شـده  بینـی  پیـش 

برنامـه غذایـی  رئیـس  و  میلیسـیچ، مناینـده  زالتـن 

جهـان در افغانسـتان نیـز گفـت: "ایـن روش بـا مـا 

کمـک کـرده کـه کمک هـای بـری خویـش را بـا راه 

حل هـای دراز مـدت انکشـافی وصـل کنیـم و مـا را 

از پاسـخگویی سـاده در حـاالت اضطـرار بـه طـرف 

ایجـاد تـاب آوری سـوق می دهـد." 

آقـای میلیسـیچ افـزود: "توزیـع کمک هـای پـول نقد 

بـرای مـا اجـازه داده تـا مـردم نیازمنـد را بـه شـکل 

بهـر کمـک کنیـم و مطمـن شـویم کـه آنان بـه طور 

شـدید بـه عـدم مصؤنیـت غذایـی منی رونـد."

کـه  سـکوپ،  طریـق  از  اروپـا  اتحادیـۀ  کمـک  ایـن 

سیسـتم دیجیتلـی مدیریت مسـتحقین WFP اسـت 

انجـام خواهـد یافـت. بـا این سیسـتم سـاده و آسـان 

مـردم نیازمنـد می توانـد مبلـغ ماهـوار خویـش را از 

طریـق شـبکه های تلیفـون همـراه بـه دسـت اورنـد.

جـوالی  از  جهـان  غذایـی  برنامـه  بـر  کمک هـای 

2018 تـا جـون 2019 بـرای بیشـر از 500 هـزار 

آسـیب دیـده در بادغیس توزیع شـده کـه 70 درصد 

جمعیـت والیـت بادغیـس را در بـر می گیـرد. 

 2019 سـال  در  اروپـا  اتحادیـه  کـه  اسـت  گفتنـی 

میـالدی حـدود 1.4 میلیـون دالـر بـه منظـور کمـک 

برنامـه غذایـی  بـه  بـه اسـیب دیـدگان خشکسـالی 

جهـان کمـک کـرده اسـت.

کننـد. توافـق  آتش بـس  برقـراری 

برگـزاری  از  طـرف  دو  نشسـت،  ایـن  در 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـتقبال کـرده و 

بـر اصـل شـفافیت انتخابـات و اسـتقالل عمـل 

تاکیـد  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون های 

نـد. کرده ا

آقـای خلیلـزاد دور تـازه سـفرهایش را بـه تاریـخ 

امریـکا  خارجـه  وزارت  و  کـرد  آغـاز  میـزان   ۲۸

اعـالم کـرده بـود کـه آقـای خلیلـزاد در این سـفر 

بـه بلجیـم، فرانسـه و روسـیه خواهـد رفـت.

مناینـدۀ ویـژه ایـاالت متحـده در امـور مصالحـه 

افغانسـتان تـا اکنـون بـه بلجیـم و روسـیه سـفر 

مـورد  در  روسـیه  و  ناتـو  مقام هـای  بـا  و  کـرده 

در  صلـح  بـه  رسـیدن  بـرای  تالش هـا  "ترسیـع 

اسـت. کـرده  گفتگـو  و  بحـث  افغانسـتان" 

در ولسـوالی دنـد قندهـار، کاروان گزمـه نیروهای 

خارجـی هـدف مایـن طالبـان قـرار گرفتـه اسـت 

کـه در ایـن انفجـار یـک رسبـاز خارجـی زخمـی 

شـده اسـت."

او در مـورد هویت این رسبـاز معلومات ارائه نکرده 

اسـت. یـک منبع امنیتـی در والیـت قندهار گفته 

کـه جاده هـای منتهـی بـه محـل انفجـار تـا صبـح 

روز یک شـنبه بـه روی ترافیـک مسـدود بـود و بـه 

نیروهـای امنیتـی افغـان هـم اجازه نزدیک شـدن 

بـه محل داده نشـد.

طالبـان مسـئولیت ایـن انفجـار را به عهـده گرفته 

و گفتـه انـد کـه در آن تلفـات زیـادی بـه نیروهای 

خارجی وارد شـده اسـت.

تالش ها برای از سرگیری گفتگو با طالبان؛ خلیل زاد وارد کابل شد

انفجار ماین جاسازی  شده 
بر کاروان نیروهای خارجی در قندهار

نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری
 23 عقرب اعالم می شود
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اعـالم نتایج ابتدایـی انتخابات ریاسـت جمهوری تا ۲۳ 

عقـرب بـه تأخیر افتـاد. رییس کمیسـیون انتخابـات در یک 

نشسـت خـری گفـت کـه نتایـج ابتدایـی انتخابات ریاسـت 

جمهـوری در تاریـخ 23 عقـرب اعالم می شـود. 

نیـز  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  دیگـر  عضـو  یـک 

دسـتگاه های  معلومـات  انتقـال  رسعـت  بـودن  پاییـن 

بیومریـک، تأخیر در رسـیدگی بـه اعراضات ناظرین برخی 

از تیم هـای انتخاباتـی و بسـته ماندن دروازه ی عمومـی مرکز 

دیجیتلـی را از دالیـل تأخیـر اعـالم نتایج ابتدایـی انتخابات 

کرد. اعـالم 

 نتایـج ابتدایـی انتخابات قـرار بـود در 27 میزان اعالم 

شـود، اما کمیسـیون مسـتقل انتخابـات نتوانسـت در تاریخ 

فـوق نتایـج ابتدایـی را اعـالم کنـد، در نتیجه اعـالم نتایج تا 

مـدت نامعلومـی به تأخیر افتـاد؛ اما دیروز کمیسـیون تاریخ 

دیگـر اعـالم نتایج را بیسـت و سـوم عقرب اعـالم کرد. 

ایـن درحالـی اسـت کـه میـزان اشـراک کننـدگان در 

ایـن انتخابـات خیلـی زیـاد نبـود و در بعضـی مناطـق بـه 

بیومریـک  شـهروندان  از  تعـدادی  آرای  گوناگـون  دالیـل 

نشـده بـود و در نهایـت وارد سیسـتم مرکـزی نگردیـد.

حـاال کمـر از دو میلیـون رأی در رسور مرکـزی انتقـال 

پیـدا کـرده اسـت و تصفیـه ایـن آراء لزومـا نبایـد زیـاد وقـت 

گیـر و چالـش آفریـن باشـد. در حالـی کـه تقویـم انتخاباتی 

بـر مبنـای حـد اکـر رأی شـهروندان تعییـن شـده اسـت که 

باالتـر از نـه میلیـون رأی را شـامل مـی شـد.

چنانچـه میـزان اشـراک کننـدگان به چندیـن میلیون 

مـی رسـید، آن وقـت کمیسـیون چگونـه و در چـه تاریخـی 

آرای سـیاه و سـفید را از هـم تفکیـک مـی کـرد؟ اگـر مبنای 

باشـد،  انتخابـات  کمیسـیون  فعلـی  کار  گـان،  و  حـدس 

شـاید کمیسـیون تا وسـط زمسـتان هم منی توانسـت نتایج 

ابتدایـی و نهایـی انتخابـات را اعـالم مـی کـرد.

پیـش از ایـن کمیسـیون اعـالم کرده بـود که مـی تواند 

برگـزاری  از  پـس  را 24 سـاعت  انتخابـات  ابتدایـی  نتایـج 

انتخابـات مشـخص کنـد. حاال کـه از روز انتخابـات یک ماه 

متـام مـی گـذرد و حتـا نزدیـک بـه ده روز از مهلـت تعییـن 

شـده خـود کمیسـیون هـم گذشـته اسـت؛ نـه تنهـا نتیجـه 

ابتدایـی اعـالم نشـده کـه کمیسـیون آن را تـا 23 عقـرب بـه 

تأخیـر انداختـه اسـت.

بـدون شـک تأخیر چنـد روزه در رشایط افغانسـتان می 

توانـد توجیـه پذیـر باشـد؛ امـا وقتـی ایـن تأخیر از چنـد روز 

بـه یـک مـاه می رسـد، کمی سـؤال برانگیـز می شـود و حتا 

بـه شـفافیت انتخابـات نیـز لطمه وارد مـی کند.

اعضـای کمیسـیون انتخابـات و برخـی از تکـت هـای 

انتخابـات  در  شـفافیت  و  دقـت  کـه  معتقدانـد  انتخاباتـی 

نبایـد قربانـی رسعـت گـردد؛ ایـن حـرف درسـت اسـت؛ امـا 

بـه رشطـی کـه کنـدی رونـد، بـه حـدی نباشـد کـه کارکـرد 

کمیسـیون را زیـر سـؤال بـرد و پرسـش هـای دیگـری را در 

اذهـان عمومـی خلـق کنـد.

کـه کار چندانـی در  ماهـه در رشایطـی  یـک  تأخیـر   

توانـد  منـی  هرگـز  منانـده،  باقـی  انتخابـات  کمیسـیون 

ذهنیـت عمومـی را اقنـاع کنـد و یـا حـد اقـل یـک راه بـرای 

توجیـه کار کمیسـیون باقـی بگـذارد. تأخیر یـک ماهه اعالم 

نتایـج در افـکار عمومـی نتیجـه معکـوس بـه بـار مـی آورد؛ 

آن  انتخابـات، کـه همگـی روی  بـه اصـل شـفافیت  یعنـی 

تأکیـد دارنـد، لطمـه مـی زنـد و پرسـش هـای حاشـیه ای 

زیـادی را در رابطـه بـه کارکرد و صداقت اعضای کمیسـیون 

انتخابـات بـه وجـود مـی آورد.

اصلـی  دالیـل  عنـوان  بـه  کمیسـیون  کـه  را  مسـایلی 

تأخیـر کار کمیسـیون در اعـالم نتایج بر شـمرده اند، ممکن 

اسـت سـبب تأخیـر چنـد روزه در کار کمیسـیون گـردد، امـا 

منـی توانـد کل رونـد را بـا مانـع روبرو سـازد کـه مدیریت آن 

از دسـت کمیسـیون انتخابـات بیـرون شـود. 

بـه نظـر مـی رسـد کـه کمیسـیون در ایـن مسـأله بیش 

و  داده  اهمیـت  انتخاباتـی  تیـم هـای  نظریـات  بـه  از حـد 

خواسـت هـای آنهـا را مورد توجه قـرار داده اسـت. در حالی 

کـه کمیسـیون بایـد تنهـا زمانـی به خواسـت هـای تیم های 

انتخاباتـی و ناظریـن آنهـا توجـه کننـد کـه آن خواسـت هـا 

در چـوکات قوانیـن و طرزالعمـل هـای کمیسـیون انتخابات 

باشـند؛ حـال چنانچـه برخـی از تکـت هـا در پـی جنجـال 

رونـد  بـه کل  آسـیب زدن  یـا  و  امتیـاز خواهـی  یـا  آفرینـی 

انتخابـات باشـند، کمیسـیون نبایـد بـه خواسـت هـای آنهـا 

طـرز  و  قوانیـن  مطابـق  دارنـد  وظیفـه  بلکـه  کننـد؛  توجـه 

العمـل هـای موجـود رونـد کاری خـود را ادامـه دهنـد.

بـه هـر حـال امیدواریـم ایـن تأخیـر بیـش از حدتوقـع، 

زمینـه را بـرای برخـی مداخـالت، مانـع تراشـی ها و بهانـه 

شـفافیت  و  نسـازد  فراهـم  هـا  تیـم  برخـی  جویی هـای 

انتخابـات را تضمیـن و رضایـت همگانـی را بـه دسـت آورد؛ 

تأمیـن  و  ایجـاد شـفافیت  بـه جـای  تأخیـر  ایـن  اگـر  ولـی 

رضایـت همگانـی، پیچیـده گی هـا، ابهام هـا و پرسـش های 

دیگـری را در ارتبـاط بـا انتخابـات زیـاد کنـد، مسـؤلیت آن 

تنهـا بـه عهـده کمیسـیون انتخابات اسـت و این کمیسـیون 

بایـد پاسـخگو باشـد.

 

د بلــخ والیــت د کرنــې ریاســت شــنبې)د لــړم پــه ۴مــه 

نېټــه( وايــي ســږ کال پــه دې والیــت کــې د انــارو 

حاصــالت څلویښــت ســلنه زیــات شــوي دي.

د دغــه بنســټ د کرنیــزو چــارو آمــر، ذبیــح اللــه نوبیــن 

زیاتــوي چــې ســږکال بزرګــرو ســلګونه ټنــه د انــارو 

ــړي. ــه ک ــالت ترالس حاص

ــوې  ــمېر می ــه یوش ــې دغ ــدوي چ ــداراز څرګن ــه هم هغ

ــمېر  ــو او یوش ــريب امارات ــده ع ــتان او متح ــد، پاکس هن

ــږي. ــه صادری ــو ت ــي هېوادون ــورو اورپای ن

ــم  ــه ُخل ــت پ ــخ والی ــې د بل ــوي چ ــن بیان ــاغلی نوبی ښ

ولســوالۍ کــې پــر ۳۶۰۰هکتــاره ځمکــه د انــارو باغونــه 

دي او زیاتوي:»مــوږ ثبــت لــرو چــې لــه یــوه جریبــه 

ځمکــې چــې دوه مــر مربــع کېــږي، زمــوږ بڼــوال 

توانیــديل تــر څلــور ســوه زره افغانــۍ ترالســه کــړي 

دي. «

همــداراز د بلــخ والیــت د ُخلــم ولســوالۍ بزګــر، محمــد 

اســحاق وايي:»کــه څــوک یــوه جریبــه ځمکــه ولــري او 

انــار پــرې وکــرې، د انــارو حاصــل یــې شــپږ ســوه منــه 

کېــږي.« 

د بلــخ والیــت یــو شــمېر بڼــوال وایــي چــې د میــوو د ونــو 

د کېنولــو ســمې الرې چــارې او دغــه راز د هغــو ســاتنه 

یــې پــه مســلکي توګــه زده کــړې ده چــې دا کار د دوی 

د کرنیــزو حاصالتــو پــه زیاتیــدو کــې اغېزنــاک دی.

بڼــوال، محمــدرسور څرګندوي:»مــوږ درې ســتونزې 

بلخ کې د انارو حاصل زیات شوی

حفیظ اهلل زکی  

سرمقاله

 چرا تأخیر در اعالم نتایج آراء

ــړو   ــم د س ــم ه ــت دی اودری ــل آف ــه دي، ب ــو اوب ــرو، ی ل

ــۍ  ــل افغان ــه س ــار اوس پ ــن ان ــو م ــتوالی. ی ــو نش خون

ــتو  ــور میاش ــل او ث ــدي، حم ــه ج ــو پ ــږي، خ ــورل کې پل

ــیږی.« ــه رس ــو ت ــوه افغانی ــا اووه س ــې بی ک

پــه دې لــړ کــې د بلــخ د کرنــې ریاســت د کرنیــزو چــارو 

ــاره   ــو لپ ــی د بڼوال ــو کموال ــړو خون ــې د س ــي چ ــر من آم

یــوه لویــه ســتونزه ده، خــو د دې ســتونزې  د حــل لپــاره 

د هڅــو خــره کــوي:»د کرنــې وزارت د خلــم ولســوالۍ 

ــړې او  ــې ک ــې فعال ــړې خون ــري س ــه اووه صف ــو ت بڼوال

ــرې کار اخیســتل کېــږي.« عمــآ ت

د بلــخ والیــت د خلــم ولســوالۍ تاشــقرغان کلــی د 

هېــواد پــه شــال زون کــې د انــارو تــر ټولــو ډیــر بڼوڼــه 

ــه کــور دننــه او بهــر شــهرت  ــار پ لــري. ددې ســیمې ان

لــري او تــر ډېــره پــه کورنیــو بازارونــو کــې پلــورل کیــږي 

او یــوه برخــه یــې هنــد، پاکســتان او ازبکســتان تــه هــم 

ــږي. صادری

اتحادیه اروپا حدود یک میلیون دالر
 به آسیب دیدگان والیت بادغیس کمک کرد

 

می گوینـد  فاریـاب  والیـت  امنیتـی  مقام هـای 

کـه در اثـر انفجـار مایـن جاسـازی شـده در ایـن 

والیـت، پنـج کـودک کشـته شـده و یـک کـودک 

برداشـته اسـت. دیگـر زخـم 

عقـرب(   5 )یکشـنبه،  دیـروز  صبـح  رویـداد  ایـن 

پشـتون کوت  ولسـوالی  گدای قلعـه  روسـتای  در 

والیـت فاریـاب بـه قـوع پیوسـته اسـت.

بـه  فاریـاب  پولیـس  سـخنگوی  یـورش،  کریـم 

صـدای امریـکا گفتـه کـه "ایـن مایـن بـه هـدف 

آمـاج قـراردادن نیروهـای امنیتـی افغـان از سـوی 

بـود." شـده  جاسـازی  طالبـان 

آقـای یـورش افـزوده که: "این کـودکان از ۸ تا ۱۶ 

سـال عمـر دارنـد و هنـگام گذشـن از یـک جاده 

بـا ماین کارگـذاری شـده برخود کـرده اند".

درگیریدرپشتونکوت

از سـوی دیگـر، باشـندگان ولسـوالی پشـتونکوت 

انـد کـه تشـدید  نگرانـی گفتـه  ابـراز  بـا  فاریـاب 

درگیری هـا میـان نظامیـان افغـان و گـروه طالبان 

ویـژه  بـه  غیرنظامیـان  تلفـات  افزایـش  سـبب 

ایـن ولسـوالی شـده اسـت. کـودکان در 

فرماندهـی پولیـس والیـت فاریـاب می گویـد کـه 

طالبـان شـنبه شـب حمـالت شـان را بـه هـدف 

سـقوط دادن ولسـوالی پشـتون کوت ایـن والیـت 

آغـاز کـرده که در ایـن درگیری ها تلفات سـنگینی 

بـر جنگجویـان ایـن گـروه وارد شـده اسـت.

کریـم یـورش، سـخنگوی پولیس فاریـاب گفته که 

در ایـن درگیری هـا ۵۳ جنگجـوی طالـب کشـته 

شـده و ۱۱ شورشـی دیگـر زخمـی شـده اند.

گفتـه  اعالمیـه ای  در  اردوی ۲۰۹ شـاهین  قـول 

اسـت کـه قـاری عالوالدیـن، صوفـی حمیداللـه و 

قـاری محمـد از فرماندهـان ارشـد ایـن گـروه در 

انـد. کشته شـدگان  میـان 

قول اردوی ۲۰۹ شـاهین گفته اسـت که حمالت 

طالبـان در این ولسـوالی از سـوی نظامیان افغان 

دفع شـده است.

پنج کودک در انفجار ماین در فاریاب کشته شدند



خراسـان  شـاخه  داعـش  اعضـای  شـود.  افغانسـتان 

در صـورت از بیـن رفـن رهـری داعـش در خاورمیانـه 

دو گزینـه را بیـش از همـه مـرور خواهنـد کـرد. یـا بـه 

ادامـه  انفـرادی  به طـور  تروریستی شـان  فعالیت هـای 

آن هـا  بـه  تروریسـم  بـا  مبـارزه  ادبیـات  دهنـد کـه در 

می شـود.  گفتـه  تنهـا  گـرگ 

این گونـه تروریسـت ها بـدون این کـه ارتبـاط محکـم بـا 

سـازمان مرکـزی داشـته باشـند بـه حیـات خـود ادامـه 

می دهنـد تـا فرصـت مناسـب پیـدا کننـد و  افـراد یـا 

قـرار دهنـد. گزینـه دوم  نظـر هـدف  را  مـورد  اماکـن 

ایـن اسـت کـه اعضـای داعـش شـاخه افغانی، بیشـر 

کننـد.  پیـدا  گرایـش  القاعـده  و  طالبـان  به سـوی 

القاعـده  بـه  بیشـر  داعـش  ایدئولـوژی  ازآنجایی کـه 

نزدیـک اسـت تـا بـه طالبـان، ایـن امـکان وجـود دارد 

کـه اعضـای داعـش در محـور ایمـن الظواهـری علیـه 

ایشـان  گـان  بـه  کـه  منطقـه  دولت هـای  و  غـرب 

عروسـک های غیرمسـلانان هسـتند مبـارزه مناینـد. 

پیامدهـای کشـته شـدن ابوبکـر البغـدادی رصفـاً بـه 

داعـش خالصـه نخواهد شـد بلکـه طالبان را نیـز متأثر 

می سـازد. 

آن هـا  رهـری  جریـان  مخصوصـاً  طالبـان  اعضـای 

پـی خواهنـد بـرد کـه هـرگاه بـه مذاکـرات تـن ندهنـد 

و  بـن الدن  اسـامه  رسنوشـت  شـبیه  آن هـا  رسنوشـت 

بـود.  خواهـد  البغـدادی  ابوبکـر 

بنابرایـن تـرس مـداوم از کشـته شـدن باعـث می شـود 

بیشـر  طالبـان  نظامـی  و  سیاسـی  رهـران  کـه 

تحت فشـار قـرار بگیـرد و راه حـل سیاسـی را به عنـوان 

معقوالنه تریـن گزینـه بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود 

بدهنـد.  قـرار  مدنظـر 

شـکاف های  می توانـد  واقعـه  ایـن  صحـت  البتـه 

کشـته  زیـرا  منایـد  بیشـر  نیـز  را  طالبـان  اندرونـی 

شـدن رهـر داعـش باعـث می شـود رهـران طالبـان 

پیـش بگیرنـد درحالی کـه  را در  بـاب مذاکـره  بیشـر 

در  کـه  کسـانی  مخصوصـاً  طالبـان  اصلـی  بدنـه 

میدان هـای نـرد بـه رس می برنـد و عملیـات انتحـاری 

را انجـام می دهنـد، زیـاد نگران کشـته شـدن نیسـتند 

و  شـده اند  مذهبـی  تخدیـر  کافـی  به انـدازه  چون کـه 

برایشـان فرقـی منی کنـد کـه چگونـه کشـته شـوند اما 

تأکیـد بیش ازحـد رهـران طالبـان بـر مذاکـرات صلـح 

ایـن  تـوده  و  رهـری  سـطوح  شـکاف های  می توانـد 

می توانـد  افغانسـتان  دولـت  دهـد.  افزایـش  را  گـروه 

از شـکاف درونـی طالبـان بهـره بـرد امـا ایـن امـر بـه 

درایـت و کفایـت رهـران حکومتـی مخصوصـا مذاکـره 

دارد. بسـتگی  کننـدگان 
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این کـه  از  اعـم  سیاسـی-اجتاعی  جریان هـای   

قانونـی باشـد یـا غیرقانونـی، معمـوالً توسـط کسـانی 

بنیان گـذاری می شـود که نسـبت بـه اعضـای دون پایه 

ویژگی هـای  از  سـازمانی  پاییـن  رده هـای  سـایر  و 

ویژگی هـا  ایـن  کـه  هسـتند  برخـوردار  منحرصبه فـرد 

)فرهمنـدی(، آن هـا را در راسـتای رهـری و مدیریـت 

بسـیاری  در  و  می کنـد  کمـک  امرشـان  تحـت  گـروه 

گـروه  یـک  در  افـراد  چنیـن  حضـور  نفـس  حالـت 

مخصوصـاً جریـان غیرقانونی و زیرزمینی )تروریسـتی( 

باعـث می شـود کـه افـراد دون پایـه بـدون چـون چـرا 

را  رهـران  چنیـن  از  فرمان بـرداری  و  کننـد  اطاعـت 

بداننـد.  و سـازمانی خـود  ایانـی  وظیفـه 

ابوبکـر البغدای رهر گروه تروریسـتی داعش در سـال 

1971 در شـهر سـامرا در شـال عراق چشم به جهان  

گشـود و نـام اصلـی او ابراهیـم ابـن عـواد ابراهیم علی 

البدری السـامرایی بود. 

وی عضـو قبیلـه رضویـه در شـال عـراق بـود کـه خود 

پیامـر اسـالم  نـوادگان  از  و  بازمانـدگان قریـش  از  را 

پایـان  بـه  را  مکتـب  دوره   1991 در  وی  می داننـد. 

و  آورد  روی  اسـالمی  مطالعـات  بـه  سـپس  و  رسـانید 

درنتیجه از دانشـگاه بغداد در رشـته مطالعات اسالمی 

بـا گرایـش قرآنـی بـه درجـه دکـرا نائـل شـد. یکـی از 

نظامـی  بلنـد  مقـام  بـه  صـدام  ارتـش  در  عموهایـش 

دسـت یافت و بـه همیـن ترتیـب یکـی از برادرانـش در 

کـه در جریـان جنـگ  عـراق خدمـت می کـرد  ارتـش 

ایـران و عـراق بـه قتـل رسـید. 

البغـدادی در ابتـدا بـه سـازمان القاعـده شـاخه عـراق 

کـه توسـط ابو مصعـب الزرقـاوی بنیان گـذاری گردیده 

بود، پیوسـت هرچنـد بدنه اصلی القاعده شـاخه عراق 

را بعثی هـای سـابق تشـکیل مـی داد ولـی رهـری آن 

بـه عهـده زرقـاوی اردنی نهاده شـد که بـا فعالیت های 

)تهاجـم  رسد  جنـگ  جریـان  در  نظامـی  تروریسـتی- 

شـوروی بـه افغانسـتان( آشـنا شـده بـود، سـپرده شـد 

الزرقـاوی در جـون 2006 موجـب گردیـد  امـا مـرگ 

القاعـده شـاخه عـراق بـا بحـران رهـری روبـرو شـود. 

اتحـاد آمریـکا بـا قبایـل سـنی االنبـار و دیالـه باعـث 

گردیـد کـه شـاخه عراقـی القاعـده تضعیف شـود. بهار 

کـه  کـرد  فراهـم  را  فرصتـی   2011 سـال  در  عربـی 

فعالیت هـای  بـه  دوبـاره  مالکـی  حکومـت  ناراضیـان 

ببخشـند.  خـود شـدت 

عـراق  اسـالمی  والشـوری  در سـال 2014 املجلـس 

بـه رهـری  البغـدادی  ابوبکـر  )شـورای حـل و عقـد( 

سـازمان تـازه تأسـیس بـه نـام دولـت اسـالمی عـراق و 

شـام منصـوب منودند کـه بعداً این سـازمان بـا مخفف 

 هـر گونـه تحلیلی کـه از درک تفاوت بیـن فرقه های 
مختلـف طالبـان عاجز باشـد، سـاده لوحانـه و محکوم 
بـه سـاده اندیشـی اسـت. در واقـع، علـی رغـم حفـظ 
انسـجام فکـری بـرای سـالیان متمـادی، شورشـیان 
جبهـات  و  رقیـب  هـای  گـروه  بـه  درون  از  طالـب 

مختلفـی تقسـیم شـده اند. 
بـا تمرکـز بـر عملیـات اصلـی شـان کـه گسـترش از 
جنـوب و شـرق بـه شـمال و غـرب افغانسـتان مـی 
باشـد، نـزاع و درگیری بیـن آن ها نیز بـه وضوح قابل 
رویـت اسـت. به خاطر بروز سـاختارهای مجـزای اداره 
و رهبـری، رهبریـت مرکـزی شـورای کویتـه دیگـر 
بـه ماننـد گذشـته از اقتـدار الزم برخـوردار نیسـت. 
رونـد  بـه  راجـع  متفاوتـی  همچنیـن ذهنیـت هـای 
مذاکـرات صلـح در سـطوح رهبـری و تصمیـم گیـری 

طالبـان بـه وجـود آمده اسـت. 
شورشـیان طالبان در سـطح رهبری دارای چهار شـورا 
مـی باشـند: شـورای کویته؛ شـورای مشـهد؛ شـورای 
شـمال؛ و شـورای رسـول. رهبـری قدیمی در شـورای 
کویتـه واقـع شـده اسـت؛ بخشـی از ایـن شـورا در 

کراچـی و بخـش دیگـر آن در کویتـه قـرار دارد. 
آخونـد،  اهلل  رهبریـت هیبـت  بـه  کویتـه«  »شـورای 
»شـورای میران شـاه« واقع در میران شـاِه وزیرسـتان 
شـمالی، کـه بـه شـیوه انحصـاری متشـکل از شـبکه 
حقانی اسـت، و »شـورای پیشـاور« واقع در پیشـاور را 

تحـت اشـراف و سـلطه ی خـود دارد. 
از شـورای  در سـال 2007، »شـورای میـران شـاه« 
»شـورای  کـرد.  جدایـی  و  اسـتقالل  اعـالن  کویتـه 
پیشـاور« کـه اقـدام مشـابهی را در سـال 2009 انجام 
داد، بـه خاطـر مشـکالت مالی مجبور شـد مجـددا در 
سـال 2016 به شـورای کویتـه مجددا ملحق شـود. با 
ایـن حـال، شـبکه حقانی در سـال 2015، پـس از آن 
کـه سـراج الدین حقانـی در شـورای کویته بـه عنوان 
نائـب رئیـس تعییـن شـد، دوبـاره بـه شـورای کویتـه 
پیوسـت. شـورای شـمال در بدخشـان موقعیت دارد و 

متشـکل از چندیـن جبهه اسـت.
شـورای مشـهد که کمتر از ده درصـد نیروهای جنگی 
طالبـان را در خـود جـای داده اسـت، در مشـهد ایران 
قـرار دارد. شـورای رسـول در والیـت فـراه افغانسـتان 
بـا شـورای  واقـع شـده اسـت. علـی رغـم مخالفـت 
کویتـه، شـورای رسـول بـا فرقـه ی عبیـداهلل اسـحاق 

زی شـورای کویتـه مرتبـط اسـت. 
اسـت  آن  از  حاکـی  هـا  گـزارش  حاضـر،  حـال  در 
کشـمکش و نـزاع بـر سـر کسـب قـدرت مطلقـه و 
اهلل  هیبـت  بیـن  کویتـه  شـورای  انحصـاری  کنتـرل 

دارد.  جریـان  حقانـی  الدیـن  سـراج  و  آخونـد 
بنـا بـه گفتـه هـای آنتونیـو گیوسـتوزی، هیبـت اهلل 
بـه انجـام مذاکـره بـا حکومت کابـل مایل اسـت، ولی 
سـراج الدیـن بـا صلـح و آشـتی بـه شـدت مخالفـت 

کند.  مـی 

عربـی آن بـه داعـش شـناخته شـد. حملـه برق آسـای 

ایـن گـروه بـر موصـل موجـب شـد ایـن گـروه بـه یکـی 

از مخوف تریـن جریان هـای تروریسـتی تاریـخ تبدیـل 

شود. 

حضـور نیروهـای آمریکایـی و ناتو در افغانسـتان باعث 

شـده بـود، طالبان نتواننـد به طور باید بـه اهداف خود 

دسـت پیـدا کنـد و ایـن موضـوع تـا حـدودی موجـب 

کـه  شـد  طالبـان  اعضـای  افراطی تریـن  نارضایتـی 

درنتیجـه ایـن نارضایتـی و ظاهـراً آینـده درخشـان کـه 

در انتظـار داعش بـود، این اعضای طالبان از سـازمان 

تروریسـت های  همـکاری  بـه  و  شـدند  جـدا  اصلـی 

خراسـان  شـاخه  اویغـوری  و  ازبکسـتانی  پاکسـتانی، 

داعـش را بنیـاد نهادنـد که بیشـر در رشق افغانسـتان 

بـودد.  متمرکـز  ننگرهـار  هـای  ولسـوالی  مخصوصـاً 

شـاخه خراسـان داعـش کـه هـان اعضـای جداشـده 

طالبـان بودنـد، بـه لحـاظ فکـری بیشـر بـه وهابیـت 

تـا اسـالم گرایی شـبه قاره هنـد.  گرایـش داشـتند 

داعـش شـاخه خراسـان در بحبوحـه خـروج نیروهـای 

رسیعـاً  ازایـن رو  بـود  شـکل گرفته  افغانسـتان  از  ناتـو 

در برخـی نواحـی دورافتـاده افغانسـتان ریشـه دوانیـد 

انداخـت  راه  بـه  مبب گـذاری  و  کشـتار  تـازه  مـوج  و 

بیـن  موجـود  گرایـی  فرقـه  و  اثـر چندپارچگـی  بـر 
طالبـان، خـود مختاری گسـترده ای به لحـاظ منطقه 

ای بیـن شـوراهای مختلـف ظهـور کـرده اسـت. 
رقابـت سـبب شـده هیـچ کـدام از سـه شـورای دیگر 
مرجعیـت و تصمیـم گیـری های شـورای کویتـه را به 

نشناسند.  رسـمیت 
در حقیقـت، بیـن سـال های 2015 و 2017، شـورای 
رسـول بـا شـورای کویتـه مشـغول نوعـی جنـگ یـا 

بودند.  یکدیگـر 
آن گونـه کـه طـی مصاحبه ای بـا آنتونیو گیوسـتوزی 
برمـال گردیـد، رهبر شـورای رسـول یعنی مال رسـول 
توسـط شـورای  پروسـه صلـح  کـردن  انحصـاری  بـا 
کویتـه بـه شـدت مخالـف بـوده اسـت. طبق گـزارش 

   محمد سالم ناجی

فرقه شناسی طالبان

مرگ ابوبکر البغدادی و تأثیرات آن بر 
جریان تروریستی داعش در افغانستان

کـه قتـل تبسـم و همراهـان او در زابـل یکـی از منونـه 

جنایـات داعـش در افغانسـتان بـود و به همیـن ترتیب 

ده هـا مورد بر مسـاجد و اماکن عمومـی حمله منودند. 

رونـد داعـش پـروری در افغانسـتان بنـا بـر سـه دلیـل 

اصلـی رو بـه تضعیـف نهـاد. 

شکسـت داعـش در خاورمیانـه )عراق و سـوریه( به طور 

اساسـی موجـب دلـردی و تضعیـف روحـی داعـش 

شـاخه خراسـان گردید. ازآنجایی که تقویـت داعش در 

افغانسـتان باعث به حاشـیه رانده شـدن طالبان شـده 

بـود، فرماندهـان طالبـان بـرای حفظ منافع خودشـان 

هـم کـه شـده علیـه جریـان تـازه تشـکیل داعـش در 

باعـث  زیـادی  حـدی  تـا  و  کردنـد  اقـدام  افغانسـتان 

افغانسـتان شـد.  داعـش در جنـوب و رشق  تضعیـف 

دلیل سـوم این اسـت که آمریکا و حکومت افغانسـتان 

علیـه داعـش اقدامـات جـدی را روی دسـت گرفتنـد 

ازجملـه حمـالت هوایـی علیـه ایـن جریان تروریسـتی 

در رشق افغانسـتان بـه راه انداختنـد کـه موجب توقف 

پیرشفـت ایـن گـروه گردید.

طـی یک سـال گذشـته مذاکـرات صلح میـان آمریکا و 

طالبـان جریـان داشـت کـه این امـر موجـب نارضایتی 

شـاخه افراطـی و سـازش ناپذیر طالبـان گردیـده بـود. 

وجـود داعـش در افغانسـتان بـرای آن عـده طالبانـی 

و  آمریـکا  بـا  گفتگـو  و  مذاکـره  نـوع  هـر  مخالـف  کـه 

گزینـه  یـک  می توانـد  هسـتند،  افغانسـتان  حکومـت 

بالقوه باشـد اما کشـته شـدن ابوبکر البغدادی رهری 

گـروه تروریسـتی داعـش در عـراق و سـوریه، می توانـد 

اماواگرهـای را در مـورد آینـده گـروه تروریسـتی داعش 

در افغانسـتان بـه میـان بیـاورد. 

پرسـش اینجاسـت که هرگاه ادعای مقامـات آمریکایی 

رشـته  در  البغـدادی  ابوبکـر  شـدن  کشـته  بـر  مبنـی 

در  رسنوشـتی  چـه  باشـد،  درسـت  ادلـب  عملیـات  

انتظـار داعش شـاخه خراسـان خواهد بـود و این واقعه 

چـه تأثیـری بـر رونـد مذاکـرات صلـح افغانسـتان برجا 

خواهـد گذاشـت؟ 

می توانـد  خاورمیانـه  در  داعـش  رهـر  شـدن  کشـته 

موجـب یاس و ناامیـدی اعضای داعش در افغانسـتان 

شـود زیـرا آن هـا تـا حـال در خوش بینانه تریـن حالـت 

بـر ایـن بودنـد کـه داعـش دوبـاره در خاورمیانـه جـان 

خواهـد گرفـت و ایـن امـر می توانـد رسنوشـت داعـش 

افغانـی را نیـز دگرگـون منایـد. 

موجـب  می توانـد  البغـدادی  ابوبکـر  شـدن  کشـته 

در  داعـش  اعضـای  میـان  دودلـی  آمـدن  میـان  بـه 

هـا وی گفتـه اسـت »در گذشـته فکـر مـی کردیـم 
حکومـت افغانسـتان در صـدد صلـح بـا همـه طالبـان 
اسـت، امـا وقتـی دیدیم بـه خاطـر فشـارهای وارده از 
سـوی دولـت پاکسـتان، تنهـا عالقمنـد صلـح بـا مـال 
منصـور اسـت، تصمیـم بـر این شـد که ما بـا حکومت 

نکنیم«. افغانسـتان صلـح 
از آن جایـی کـه طالبـان خواهان انحصـار قدرت جهاد 
در افغانسـتان انـد، ظهـور دولـت اسـالمی خراسـان 
)داعـش( را از سـال 2015 بدین سـو بـا چالش مواجه 

کـرده اند. 
بـا ایـن حال، بـه خاطر گریز از جنگ بر سـر مسـایلی 
از  انسـانی و درآمـد، گروهـی  چـون قلمـرو، نیـروی 
طالبـان تمایـل دارنـد بـا داعـش از در آتـش بـس و 

همزیسـتی وارد شـوند. 
از همـکاری و هماهنگـی بیـن شـبکه حقانـی و دولت 
اسـالمی خراسـان گـزارش هـای معتبـری در دسـت 
اسـت. علـی رغـم اختالفـات موجـود در درون شـبکه 
حقانی بر سـر بیعت و نوعی تشـکیل جبهه مشـترک، 
برخـی از اعضـای صاحـب نفوذ این شـبکه از همکاری 

هـای متقابـل این دو سـازمان اسـتقبال مـی کنند. 
افـزون بـر این، سـاختار رهبـری شـوراهای مختلف به 
طـور جداگانـه توسـط شـوراهای مربوطـه پیـش برده 

می شـود.
از ایـن رو، اگـر چنـد دسـتگی حاضـر دوام پیـدا کند، 
چالـش هـای آغـاز مذاکـرات بـا دولـت کابـل دو چند 

گـردد.  می 

در خـالل یـک سـفر از پیـش اعالن نشـده بـه کابل در 
تاریـخ 15 مـارچ 2018، وزیـر دفـاع جیمـز متیـس به 
وضاحـت بیـان داشـت کـه انتظـار آشـتی بـا طالبان و 
حصـول توافـق بـر سـر شـرایط صلـح طی مـدت زمان 
کوتـاه غیر واقـع بینانه و عجوالنه اسـت، ولـی برخی از 
مقامـات طالبـان عالقمنـد گفتگو بـا دولت افغانسـتان 
هسـتند. هرچنـد صلـح با برخـی از گروه هـای طالبان، 
انگیـزه خـراب کاری را در سـایرین تقویـت مـی کنـد، 
ولـی آمریـکا مصمم اسـت با ایجـاد شـکاف در خطوط 
طالبـان و بـه کارگیـری تاکتیـک چمـاق و هویچ آن ها 

را مجبـور بـه حضـور در پای میـز مذاکـرات نماید.
حضور آمریکا

آمریـکا پیوسـته از طریـق بیانیـه هـای دپلومـات هـا و 
فرماندهـان ارشـدش از پیشـنهاد صلـح رئیـس جمهور 
غنـی بـه عنـوان یـک راه حـل سیاسـی بـرای ختـم 

جنـگ حمایـت کـرده اسـت. 
اداره ترامـپ بـه دالیـل روشـنی دوسـت ندارد نسـبت 
بـه چشـم انـداز صلـح بـا طالبـان و قبـول آن هـا بـه 
عنـوان یک جریان مشـروع سیاسـی هیجـان زده عمل 
کنـد. بـا ایـن وجـود، اصـرار طالبان بـر عبـور از دولت 
افغانسـتان و مذاکـره مسـتقیم با واشـنتگتن از سـویی 
و اکـراه قابـل درک اداره ترامـپ از ورود بـه گفتگـوی 
مسـتقیم بـا آن هـا از سـوی دیگـر، بـر سـر راه صلـح 

مانـع ایجـاد کرده اسـت. 
از آن جایـی کـه تحقـق یـک گفتگـوی موفـق تنهـا با 
رهبـری و مالکیـت افغان هـا امکان پذیر اسـت، ایاالت 
متحـده پذیـرِش به اصطالح »پیشـنهاد صلـح طالبان« 
را فعال رد کرده اسـت و از گروه های شورشـی خواسـته 

تـا بـا دولت کابـل مذاکرات خـود را پیـش ببرند.
شـاید گفتـه شـود اداره ترامپ هیچ وقـت فرصت تحت 
تاثیـر قـرار دادن اذهـان عمومـی در آمریـکا را بـا یـک 
موفقیـت خیـره کننده از دسـت نخواهـد داد. این اقدام 
مـی توانـد بـه عنـوان یکـی از دسـتاوردهای دور اول 
ریاسـت جمهوری وی حسـاب شـود و برای پیروزی در 

دور دوم نیـز زمینـه سـازی کند. 
بـه یقیـن در ایـن صورت پروسـه صلـح به عنـوان یک 
پیـروزی دپلوماتیـک در افغانسـتان یـاد خواهـد شـد و 
مـی توانـد مقدمه ای برای خـروج آمریکا از افغانسـتان 

باشد.
بـه طـور همزمـان، واشـنتگتن بایـد واضـح بسـازد که 
حمایـت مالـی و نظامـی اش را بـه دولـت افغانسـتان 
در اولویـت قـرار داده اسـت و بـرای کشـاندن طالبـان 
بـه پـای میـز مذاکـرات فشـار بـر تاسیسـات امنیتـی 
پاکسـتان را ادامـه خواهـد داد و ایـن کـه حتـی پـس 
از حصـول توافـق بـر سـر صلح، تعـداد قابـل توجهی از 

نیروهایـش در افغانسـتان را باقـی مـی گـذارد.
امـا علـی رغـم وجـود مشـکالت ذاتـی ایـن فراینـد، 
ایـاالت متحـده بایـد در قسـمت مذاکـرات مسـتقیم با 

طالبـان از خـود انعطـاف بـه خـرج بدهـد. 
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 وینای کآنوورا
ترجمه از عبدالله غفاری

از آن جایـی کـه تحقـق یـک گفتگوی موفـق تنها بـا رهبـری و مالکیـت افغان ها 
امـکان پذیـر اسـت، ایاالت متحـده پذیرِش بـه اصطالح »پیشـنهاد صلـح طالبان« 
را فعـال رد کرده اسـت و از گروه های شورشـی خواسـته تا با دولت کابـل مذاکرات 

ببرند. را پیـش  خود 



 آکادمـی هرنهـای سـینامیی و تلویزیونی بریتانیـا )بفتا( 

در لس آنجلـس از برنـدگان جوایز بریتانیـا ۲۰۱۹ تجلیل 

کرد.

از  تجلیـل  بـرای  بریتانیـا  جوایـز  روایتـی،  از  نقـل  بـه 

اسـتعدادهای بریتانیایـی در سـینام و تلویزیـون آمریـکا 

هـرنی  نیازهـای  بـه  پاسـخ  در  دیگـر  هرنمنـدان  نیـز  و 

اهـدا  شـد. پیـش  شـب  بریتانیایی هـا، 

امسـال والـر بریـج بازیگـر در کنـار نورمن لیـر تهیه کننده 

رسشـناس جایـزه فوق العاده بریتانیا در بخـش تلویزیونی 

را دریافـت  کردند.

جکـی چـان بـا دریافـت جایـزه آلـرت آر.بروکولـی بـرای 

مشـارکت جهانـی در صنعـت رسگرمـی تجلیـل  شـد.

اولـی«  و  »اسـن  چـون  فلـم ی  بازیگـر  کـوگان  اسـتیو 

بـرای  بریتانیـا  چاپلیـن  چارلـی  جایـزه  دریافـت  بـا  نیـز 

تجلیـل  شـد. کمـدی  در  دسـتاوردهایش 

دسـتاوردهای  بـرای  بریتانیـا  کوبریـک  اسـتنلی  جایـزه 

جـان  جایـزه  و  رسـید  فونـدا  جیـن  بـه  نیـز  سـینامیی 

بـه  کارگردانـی  دسـتاوردهای  بـرای  بریتانیـا  شـلزینگر 

جـوردن پیـل کارگـردان فلم  هـای ترسـناک تعلـق گرفت.

فیبـی والر-بریـج بازیگر بریتانیایی امسـال جایزه هرنمند 

بریتانیایـی سـال دریافت  کرد. این بازیگـر که جایزه امی 

را بـه عنـوان بهرتیـن بازیگـر زن نقـش کمـدی دریافـت 

بـه  کـرده بـرای بـازی در رسیـال »فلی بـگ« کـه موفـق 

دریافـت جایـزه بهرتین رسیال کمدی شـد، این موفقیت 

را کسـب کـرد. از دیگـر فلم  هـا یـا برنامه هـای تلویزیونـی 

کـه وی در آن نقـش داشـته می تـوان از »کشـن ایـو«، 

»بانـوی آهنـی«، »خداحافـظ کریسـتوفر رابین« و »سـولو: 

داسـتانی از جنـگ سـتارگان« اشـاره کرد.

مشـهور  چهره هـای  از  متفـاوت  گـروه  یـک  سـال  هـر 

لس آنجلـس و لنـدن گـرد هم می آینـد تا برنـدگان  جوایز 

بفتـای لس آنجلـس را کـه بـا نـام بریتانای اهدا می شـود، 

تعییـن کننـد. برندگان نبایـد الزاما بریتانیایی باشـند اما 

هـرن آنهـا بایـد مخاطبـان بریتانیایـی را تحـت تاثیـر قـرار 

داده باشـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه امسـال چهره هایی چـون فیبی 

والر-بریـج ، جـودی کومـر و جسـی آرمسـرتانگ در جوایز 

امی درخشـیدند.

جکی چان از بفتای 
لس آنجلس جایزه برد

هـدف
افشـین  کارگردانـی  بـه  پَـران«  »گُـدی  مسـتند  فلـم  

مهاجـر  چنـد  زندگـی  داسـتان  روایتگـر  شـاهوردی 

افغانسـتانی موفـق در ایـران اسـت. فلـم  مسـتند »گُـدی 

پَـران« بـه کارگردانی افشـین شـاهوردی و الهـام احمدی 

شـد. منایـش  آمـاده  گلسـتانه  مجیـد  کنندگـی  تهیـه  و 

ایـن مسـتند روایتـی اسـت از زندگـی روزمـره و دغدغـه 

ایـران  در  زندگـی  هـا  سـال  از  بعـد  کـه  کسـانی  هـای 

هنـوز هـم بـی وطـن بـه حسـاب مـی آینـد و با مشـکالت 

گریبـان هسـتند. بـه  گوناگونـی دسـت 

سـاخت فلـم  مسـتند »گُـدی پَـران« از مـاه دلـو ۹۷ آغـاز 

شـد و پس از پشـت رس گذاشـن مراحل پژوهـش، تولید 

و تدویـن، بـه تازگـی آمـاده منایش شـده اسـت.

نـر  آرش  دقیقـه ای   ۴۸ مسـتند  ایـن  طـرح  مشـاور 

اصفهانـی بـوده کـه چندیـن کتـاب دربـاره مهاجریـن و 

اسـت. کـرده  تالیـف  اتبـاع 

ایـن  تازگـی  بـه  پَـران«  »گُـدی  مسـتند  فلـم   سـازندگان 

مسـتند را به دبیرخانه جشـنواره »سـینامحقیقت« ارسـال 

کـرده انـد کـه درصـورت پذیرفتـه شـدن، مسـتند »گُـدی 

پَـران« در ایـن جشـنواره رومنایـی می شـود.

»ُگدی پَران« روایتی از مهاجران 
افغانستانی در ایران 

همبازی جک نیکلسون در
 »دیوانه از قفس پرید« درگذشت
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 بازی با اعداد              3034
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3385    بازی با کلمات  

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

 شطرنج                                       3116

 جواب شطرنج   3115  
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جواب هدف         3034
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حمل
 زمـان خوبـی بـرای انجـام کارهـای چالش برانگیـز  نمی باشـد زیرا فاقـد حس عملی 

هسـتید.  امـروز نبایـد وارد کار یـا تجارت شـوید. فاقد حس ششـم می باشـید.

ثور
 امـروز صبـح سـردرگم هسـتید و نمـی توانید پیـام اطرافیـان را دریافت کنیـد.  ایده 
هـای خـود را مرتـب کنیـد.  اگـر تمایل به خرید یک شـیء با ارزشـی را دارید سـعی 
نکنیـد بـا این کار شـریک عاطفی تـان را سـورپرایز کنید.  در حقیقت بهتر اسـت که 

با یـک دیگر تصمیـم بگیرید.

جوزا
 گـر چـه حـس و حـال خیلـی خوبـی داریـد امـا بـه نظـر می رسـد کـه تاثیـر گـذار 
نیسـتید.  بـه نظـر می رسـد کـه امروز واقـع بین نباشـید.  نبایـد به چیـزی اصرار به 

ورزیـد زیـرا منجـر بـه بحث شـدیدی خواهد شـد.

سرطان
مبلـغ عمـده ای پـول از سـمت یکی از بسـتگان سـالمند دریافـت میکنیـد.  و با این 
پـول بـرای آینـده برنامه ریـزی خواهید کـرد.  تصمیمـات عجوالنه اتخـاذ نکنید زیرا 
فاقـد حـس عملی هسـتید و شکسـت خواهید خـورد.  باید نظرات شـریک عاطفیتان 

را جویا شـوید. 

اسد
 امـروز صبـح بـا سـختی هایـی در محیـط کاری مواجه می شـوید که نیاز بـه تمرکز 
بیـش از انـدازه دارد.  شـایعه هـای اطـراف تـان را نادیده بگیـرد وگرنه شـما را دچار 

مشـکل خواهـد کرد .

سنبله
امـروز صبـح سـردرگم هسـتید و حـس و حـال خوبـی نداریـد. باید از ریسـک کردن 
اجتنـاب کنیـد زیـرا فرصـت  موفق شـدن شـما بسـیار محدود اسـت.  از هـر فرصتی 

بـرای اسـتراحت کـردن اسـتفاده کنیـد. بیشـتر مواظب خودتان باشـید. 

میزان
برنامـه هـای عالـی داریـد مخصوصـا در بخـش مالـی و ظاهـراً هیـچ گونـه نشـانه 
خوشـحال کننـده ای در ایـن مسـیر پیـدا نمـی کنید.  صبور باشـید و سـعی کنید 
زمـان تـان را بـرای تاثیـر گـذاری بیشـتر مدیریـت کنید.  بـه جزئیات توجـه ویژه 

ای داشـته باشـید کـه کلیـد موفقیت اسـت. 

عقرب
 امـروز صبـح بیش از حد حسـاس هسـتید و هیچ چیز شـما را خوشـحال نمیکند.  
هـر چـه زودتـر ایـن حـس را از خودتـان دور کنیـد وگرنـه بـه روابـط تـان صدمه 
خواهـد زد.   نبایـد دیـدگاه خـود را بـر همـکاران و همکالسـی های خـود تحمیل 

. کنید 

قوس
روز خوبـی بـرای مالقـات بـا دوسـتان و انجـام قراردادهـای تجـاری نمـی باشـد.  
کمـی عصبـی هسـتید و نمـی توانیـد بـا دیگـران صحبت کنیـد.  سـرمایه گذاری 
و خریـد کـردن را بـه زمـان دیگـری موکـول کنیـد.  در خطـر گرفتـن تصمیمات 

بـد و ناخوشـایند هسـتید . 

جدی
 بیش از حد توان خود مســئولیت قبول نکنید.  امروز مانع های زیادی بر ســر راه 
شــما قرار دارد که موفقیت تان  تقریباً غیر ممکن اســت. خوشبختانه از جایی که 

اصاًل انتظارش را ندارید حمایت می شوید.

دلو
 امـروز کمـی عصبـی هسـتید و در برقـراری ارتبـاط  مشـکل داریـد.  می توانیـد به 
حـس درونـی خـود اطمینان کنیـد بنابراین از شـانس خود اسـتفاده نکنیـد.  بهتر 
اسـت کـه اسـتراحت کنیـد.  واقعـا نیـاز دارید کـه باتری های خـود را شـارژ کنید.

حوت
 امـروز بـرای سـرمایه گـذاری و برنامه ریـزی برای آینـده روز مطلوبی می باشـد. 
از طـرف دیگـر زندگـی عاطفیتـان رضایتمنـدی خاصـی بـرای شـما بـه ارمغـان 
مـی آورد. امـروز در تجـارت ریسـک نکنیـد بـه سـادگی دچـار مشـکالت قانونی 

شـد. خواهید 
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آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی 
ـ خزر ـ دانا ـ ذاکر ـ راســتی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف 
ـ ضمیــرـ  طباخـ  ظاهرـ  عاطفهـ  غلیانـ  فرغانهـ  قارهـ  کادرـ  گاماـ  

لیلیه ـ متیقن ـ نفرت ـ وادی ـ هراس ـ یاس.

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

جاوید ـ جواد ـ جد ـ جدا 
ـ جا ـ جویا ـ اوج ـ جوی 
ـ جــوارـ  رواجـ  جاریـ  
جور ـ رایج ـ جدار ـ جارو 
ـ نجارـ  رنجـ  ناجیـ  درج 
ـ جانـ  جوانـ  ناجوـ  جن 

ـ وجدـ  جواری.
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G4         اسب سفید 

 همبـازی جـک نیکلسـون در فلـم  سـینامیی »دیوانـه از 

قفـس پریـد«، در سـن ۹۸ سـالگی درگذشـت.

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، جـوزف الیـک بازیگـری کـه 

بیشـرت بـرای بـه دوش کشـیدن چـک نیکلسـون در فلـم  

بـود،  معـروف شـده  پریـد«  قفـس  از  »دیوانـه  سـینامیی 

وی  برنامه هـای  مدیـر  توسـط  الیـک  مـرگ  درگذشـت. 

تاییـد شـده اسـت.

او در سـال ۱۹۶۷، در فلـم  سـینامیی »تهیـه کننـدگان« 

بـه کارگردانـی مـل بروکـز و در سـال ۱۹۶۱ در فلم  »یک 

دنیـا معجـزه« در کنـار بـت دیویـس و گلـن فـورد نقـش 

آفرینـی کرده اسـت.

یـک  نقـش  میـش«  و  گـرگ  »منطقـه  در رسیـال  الیـک 

مأمـور را ایفـا کـرده بـود و رسیال هـای »مـرد مـرتوک« و 

»یـک تابـوت بیشـرت« دیگـر فعالیت هـای وی در تلویزیون 

هسـتند. در فلـم  سـینامیی برنـده جایـزه اسـکار »دیوانـه 

از قفـس پریـد« و یـا »پـرواز بـر فـراز آشـیانه فاختـه« که به 

کارگردانـی میلسـو فورمـن در سـال ۱۹۷۵ سـاخته شـد، 

او نقشـی بـه نـام بنسـینی داشـت. او به خاطر سکانسـی 

از ایـن فلـم  که در هنگام بازی بسـکتبال جک نیکلسـون 

در نقـش مـک مورفـی را بـه دوش گرفتـه بـود، شـناخته 

می شـود. الیک در سـال ۱۹۲۱ متولد شـده اسـت و بعد 

از خدمـت در نیـروی دریایـی بـه کالس بازیگـری رفـت و 

در نهایـت موفـق شـد در سـال ۱۹۵۴ در منایشـی اولین 

فعالیـت هـرنی خـود را بـه اجرا بگـذارد.

 

زوئـی دوچ ( کـه او را در پاسـاژ دیـده بـود ارتباط برقـرار می کند. 

ایـن مسـئله باعـث ایجاد تنش بـه هنگام برگشـتنش » ویچیتا « می شـود. در 

همیـن حیـن » لیتـل راک « نیـز در حال سـفر با یـک معتاد اهـل رشق به نام 

» برکلـی « ) بـا بازی آوان یوگیا ( اسـت. 

در نتیجـه  دوبـاره وارد یـک ماموریـت نجـات جاده ای می شـویم که ابتـدا به » 

گریس لنـد « می رسـد، جایـی که شـخصی به نام » نـوادا « ) روزاریو داسـون ( 

که عاشـق الویس پریسـلی اسـت، مسـئول اداره ی یک هتل اسـت. 

سـپس بـه بابـل می رویـم، یـک جامعـه ی پسـاآخرالزمانی عجـق و وجق پوش 

کـه وقتـی زامبی هـا زنگ خانـه را به صـدا در بیاورند، توانایـی مدیریت فاجعه 

را نخواهند داشـت.

در حالـی کـه » روزاریـو داسـون و زوئـی دوچ « مقـداری تفـاوت و جذابیـت به 

ایـن پروسـه و فلـم  اضافه می کنند امـا پیرشفت چندان معنـی داری در کلیت 

اثـر ایجاد منی شـود. 

در فلـم  » رسزمیـن  زامبی ها « ابتدایی، بیننده انسـان بودن این شـخصیت ها 

را احسـاس می کـرد. ایـن مسـئله در ایـن قسـمت صـادق نیسـت، جایـی که 

تنهـا » تاالهاسـی « یـک رونـد پیرشفـت شـخصیتی مشـخص دارد. مالقـات » 

تاالهاسـی « با فردی به نام » آلبکرکی « ) با بازی لوک ویلسـون ( و زیردسـت 

مشـابه کلمبوس او یعنی » فلگ اسـتف « ) با بازی توماس میدلدیچ ( چندان 

عمقـی منی گیـرد و منی توانـد خنده هایـی را کـه ازش انتظـار می رفـت از 

بیننـده بگیـرد. یـک بخـش طنـز دیگـر در جایـی کـه گـروه محبـور اسـت بـا 

یـک مینـی ون بـه جای وسـیله ای بزرگ تر حرکـت بکند خیلی زودتـر از اینکه 

فکـرش را بکنیـد مـزه ش را از دسـت می دهد.

زامبی هـای بیشـرتی در » دو بـار رضبـه بـزن « بـه نسـبت فلـم  ابتدایـی وجود 

دارنـد امـا هامن طـور کـه ایـن قضیـه در آن فلـم  هـم صـادق بـود، زامبی هـا 

کمرتیـن میـزان جذابیـت را در میـان چیزهایـی کـه در فلـم  می بینیـم دارند. 

زامبی هـای   (  » هومـر   « انـد؛  تقسـیم شـده  زیرشـاخه  بـه چهـار  زامبی هـا 

 اگـر شـام فلـم  » رسزمیـن زامبی هـا « ) Zombieland ( را دوسـت داشـتید، 

 Zombieland:  (  » بـزن  رضبـه  بـار  دو  زامبی هـا:  رسزمیـن   « از  احتـامال 

Double Tap ( هـم خوشـتان بیایـد امـا نه بـه اندازه ی فلـم  اول. فلم  لحظات 

خنـده دار مخصـوص خـود را دارد اگرچـه که تعداد آن ها چندان زیاد نیسـت. 

فلـم  لحظـات هوشـمندانه ای هـم دارد کـه صدالبتـه بـه انـدازه ی فلـم  قبلـی 

نیسـتند. و البتـه ارتبـاط بیـن شـخصیت ها هم بامزه اسـت، حداقـل در اکرث 

لحظـات فلـم . بـه صـورت خالصـه بخواهم بگویـم این فلم  بـه انـدازه ی کافی 

عمـل کـرده اسـت تا بتواند مـواردی که باعث شـد اثر اول موفقیت آمیز باشـد 

را تکـرار کنـد و شـاید ایـن هـامن چیزی اسـت کـه اکـرث بیننده ها ایـن روزها 

از دنباله هـا در سـینام انتظـار دارنـد. 

آیـا چیزهـای جدیـد ترسـناک انـد؟ الهام بخـش بـودن چطـور؟ خیلـی معنی 

دارد وقتـی یکـی از دو سـکانس برتـر فلـم  در طـی صحنه ی تیـرتاژ انتهایی با 

ایسـرت اگ » بیـل مـوری « اسـت ) بیـل مـوری ای کـه دو فلـم  زامبی محـور در 

یـک سـال بـازی کرده اسـت، » مرده ها منی میرنـد « را هم ببینید (. سـکانس 

برتـر دیگـر صحنـه ی ابتدایـی فلم  بـا لوگـوی » کلمبیا پیکچرز « اسـت.

» زامبی لنـد « یـا قسـمت اول ۱۰ سـال پیـش اکـران شـد. فاصلـه ی بین این 

دو اثـر جالـب اسـت؛ چـرا یـک دهـه بـرای سـاخت نسـخه ی دوم صـر کنیم 

وقتـی کـه فلـم  اول موفقیت آمیـز بـود و موفقیت نسـخه ی دوم را هـم تا حدی 

می کرد؟  تضمیـن 

اگرچـه کـه ایـن تاخیـر یک مزیت هـم دارد. ۱۰ سـال مدت زمـان طوالنی ای 

اسـت تـا خاطـرات مـردم دربـاره ی عنـارص منحر به فـرد و خـاص »رسزمین  

زامبی هـا « از یادشـان بـرود و بـه همیـن دلیـل باعـث می شـود تـا » دو بـار 

رضبـه بـزن « کمـرت شـبیه بـه قسـمت اول بـه نظر برسـد، که خـب همین طور 

هم هسـت.

این فلم  هم یک اثر زامبی – کمدی – جاده ای مثل فلم  قبلی است.

وقتـی کـه » زامبی لنـد « در سـال ۲۰۰۹ اکـران شـد، مفهوم یـک فلم  کمدی 

و طنـز دربـاره ی زامبی هـا، اگرچـه که کامـال اصیـل و اوریجینال نبـود اما باز 

هـم تازگـی و طراوت خاصی داشـت. 

ایـن قضیـه امـا در سـال ۲۰۱۹ صـادق نیسـت. دهـه ی اخیـر چنـدان بـا 

نداشـت.  خوبـی  رفتـار  زامبی محـور  جـدی  فلم  هـای 

را  مسـیری  تـا  گرفتنـد  تصمیـم  فلم  سـازان  از  بسـیاری  آن  درنتیجـه ی 

کـه کارگـردان فلـم  یعنـی آقـای » روبـن فلـرش « ) کـه در بیـن ایـن دو فلـم  

زامبی لنـد، آثـاری مثـل » جوخـه ی گانگسـرتی « ) Gangster Squad ( و » 

ونـوم « ) Venom ( را سـاخته اسـت ( طـی کـرده بـود را برونـد و ایـن لحـن 

کمـدی در فلم  هـای آخرالزمانـی زامبی محـور غالب بشـود. » دو بار رضبه بزن 

« تفـاوت خاصـی بـا یـک دوجیـن دیگـر فلـم  مشـابه خـود نـدارد.

۴ شـخصیت اصلـی فلـم  ) بـه عـالوه ی بیـل مـوری ( بـاز هـم حضـور دارنـد؛ 

زامبی کـش گردن کلفـت و زبـان دارد یعنـی » تاالهاسـی « ) بـا بـازی وودی 

هرلسـون ( کـه دیگـر بـه دنبـال یـک » کیـک تویینکـی « بی نقـص نیسـت؛ 

زیردسـت مشـتاق و قانون سـاز او یعنی » کلمبوس « ) جیز آیزنرگ (، دوسـت   

صمیمـی و زامبی کـش » کلمبـوس « یعنـی » ویچیتا « ) اما اسـتون ( و خواهر 

کوچک تـر او یعنـی » لیتـل راک « ) ابگیـل برسـلین (. » دو بـار رضبـه بزن « از 

جایی رشوع می شـود که آن ها کاخ سـفید را برای اسـتفاده ی شـخصی خود 

می کنند.  پاکسـازی 

» ویچیتـا « و خواهـرش کـه در نهایـت از زندگـی در قسـمت اداری در روزهـا و 

اتاق خواب لینکلن در شـب خسـته می شـوند، راهی جای دیگری می شـوند. 

در طـی ایـن جدایـی، » کلمبـوس « بـا دخـرتی به نـام » مدیسـون « ) با بازی 

Zombieland: Double Tap )سرزمین زامبی ها: دو بار ضربه بزن(

اسـتاندارد احمـق و مغزخور (، » هاوکینـگ « ) مغزخورهای باهوش (، » نینجا 

« ) مخفی کارهـا، آن هایـی کـه حضورشـان مخفیانـه و در سـکوت اسـت ( و » 

تـی-۸۰۰« ) ترمیناتـور مغزخـور کـه البتـه لهجـه ی » آرنولـد شـوارتزنیگر « را 

ندارد(. هر زمان که فلم  به سـکانس اکشـنی نیاز داشـته باشـد آن ها ناگهان 

حضـور خواهنـد یافت. 

تقریبـا هیـچ ترسـی هنگام متاشـای این فلم  نخواهید داشـت اما این مسـئله 

نبایـد بـرای شـام سـورپرایز خیلـی بزرگی باشـد. اصـال آخرین بار چـه زمانی 

چیـزی بـا محوریـت زامبی ها ترسـناک بود؟

کارگـردان ایـن فلـم  دوسـت دارد که کلامت مختلـف را بـر روی صفحه ی فلم  

ظاهـر کنـد؛ همه چیـز، از اطالعات زامبی هـا گرفته تا قوانیـن » کلمبوس « را 

یـک حرکـت خاصی به تصویر می کشـد. ایـن حرکات در » رسزمیـن  زامبی ها 

« هوشـمندانه و بامـزه بودنـد امـا قضیـه در » دو بـار رضبـه بـزن « این گونـه 

نیست. 

در نهایـت هـم سـکانس » بیـل مـوری « را داریـم که بـه نظر صحنـه ای از یک 

فلـم  قدیمـی اسـت. اگر تـا انتهای فلـم  را نشسـتید، اصال زود سـینام را ترک 

نکنیـد تـا آن را هم بتوانیـد ببینید.

» رسزمیـن  زامبی هـا « اولیـن بـاری نیسـت کـه مـن بـه واسـطه ی یـک دنباله 

کـه حـس می کنـد بایـد فلم  اصلـی را مجددا تکـرار بکند به جـای اینکه رو به 

جلـو حرکت کنـد، ناامید می شـوم. 

من شـخصیت ها را در فلم  اول خیلی بیشـرت از فضای آن دوسـت داشـتم اما 

ایـن فلم  چیـز زیادی بـه آن ها اضافـه منی کند. 

بـه طـور کلـی می تـوان گفـت کـه » رسزمیـن  زامبی هـا: دو بـار رضبـه بـزن « 

پرچـم قرمـزی کـه بسـیار از دنباله هـا بلنـد کـرده بودنـد را برمی افـرازد؛ چـرا 

خودمـان را اذیـت کنیـم؟ فلم  هـای زامبی محـور، چـه کمـدی باشـند و چـه 

ترسـناک تاریـخ گذشـته انـد. وقتـش اسـت کـه بگذاریـم در هامن قـری که 

بهشـان تعلـق دارد بپوسـند.

ReelViews منتقد: نرشیه کارگردان: Ruben Fleischer روبن فالیرش

نویسنده: Dave Callaham )دیو کاالهام(, Rhett Reese )رت رییس(
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 ادامـه از صفحـه 1... آقـای ترامـپ بـرای ایـن 

عملیـات از کشـورهای سـوریه، ترکیـه و عـراق و 

همچنیـن کردهـای سـوریه تشـکر کـرد.

رئیس جمهـور آمریـکا دربـاره رهـر داعـش گفت: 

"او شـبیه به یک سـگ کشـته شـد. دنیای بدون 

او جـای امن تـری خواهـد بود."

وی همچنیـن تاکیـد کـرد کـه ترکیـه از عملیـات 

فضـای  از  آمریکایـی  نیروهـای  و  بـوده  مطلـع 

کردنـد. اسـتفاده  کشـور  ایـن  هوایـی 

 سباسـتیان پینی یـرا رئیـس جمهور شـیلی کل اعضـای کابینه 

اصالحـات  معرفـی  و  تـازه  دولـت  یـک  تشـکیل  بـرای  را  اش 

اجتامعـی مـورد درخواسـت معرتضـان برکنـار کـرده اسـت.

بیـش از یـک میلیـون نفـر روز جمعـه در تظاهراتـی مسـاملت 

آمیـز در سـانتیاگو، پایتخـت، رشکـت کردند و خواسـتار عدالت 

شـدند. اجتامعی 

شـنیده  را  مـردم  درخواسـت  صـدای  او  گفـت  پینی یـرا  آقـای 

اسـت و افـزود: "مـا در یـک واقعیت تازه به رس می بریم. شـیلی 

دیگـر آن کشـور یـک هفتـه پیش نیسـت."

منـع  مقـررات  کـرد  اعـالم  همچنیـن  شـیلی  جمهـور  رئیـس 

 خانواده هـا در ویتنـام منتظـر نتیجـه آزمایش هـای شناسـایی 

اعضـای  آیـا  کـه  بفهمنـد  تـا  هسـتند  دی ان ای  طریـق  از 

خانواده شـان جـزو ۳۹ مهاجـر غیرقانونـی که در یـک تریلی در 

بریتانیـا جـان  باخته انـد، هسـتند یـا نـه.

خرگـزاری رویـرتز گـزارش کـرده که پولیـس ویتنـام منونه های 

آزمایشـی مـو و خـون از خانواده هایـی جمـع آوری کـرده که فکر 

می کننـد اعضایشـان در ایـن تریلـی بوده انـد. منونه های جمع 

آوری شـده قـرار اسـت بـرای انجـام آزمایـش دی ان ای بـا جـان 

پولیـس  تریلـی مطابقـت داده شـود. تحقیقـات  باختـگان در 

دربـاره کشـف جسـدهای ایـن مهاجران همچنـان ادامـه دارد.

پولیـس اسـکس بریتانیـا، مـو رابینسـون، راننـده تریلـی حامل 

اینـرت در دیـدار مهیـج در خانـه خـود 2-2 مقابـل پارمـا متوقـف 

. شد

در روزی کـه یوونتـوس بـا نتیجـه تسـاوی مقابـل لچـه متوقـف 

شـده بـود، اینـرت در خانـه خـود و در شـبی کـه فرصـت هـای 

زیـادی را از دسـت داد، نتوانسـت از سـد پارمـا عبـور کنـد و 

بهرتیـن موقعیـت صدرنشـینی بـرای ایـن تیـم از دسـت رفـت.

اولیـن فرصـت بـازی در دقیقـه ده و بـرای پارمـا ایجـاد شـد، اما 

سـمیر هندانوویـچ بـه زیبایـی و بـا یـک دسـت عکـس العمـل 

زیبایـی روی رضبـه برماکو نشـان داد. لحظاتی بعـد اینرت اولین 

فرصـت خـود را ایجـاد کـرد اما رضبه روبرتـو گالیاردینـی با مهار 

زیبـای دروازه بـان پارمـا مواجه شـد.

امـا در دقیقـه 22 اینـرت بـه گل اول دسـت یافـت. روی ارسـال 

کرنـر، آنتونیـو کانـدروا صاحـب موقعیت گلزنی در محوطه شـده 

و رضبـه او بعـد از برخـورد بـه مدافعـان پارما وارد دروازه شـد.

امـا پارمـا خیلـی زود بـه گل تسـاوی دسـت یافـت. روی اشـتباه 

میـالن اشـکرینار، کارامـوا درون محوطـه جریمـه اینـرت صاحب 

موقعیـت شـد و بـا رضبـه ای دقیـق بـه گوشـه دروازه، زننده گل 

تسـاوی لقـب گرفت.

پارمـا در دقیقـه 30 به گل دوم هم دسـت یافت. ارسـال عرضی 

و زمینـی کارامـول بـا رضبـه ای دقیق ژروینیو همراه شـد و پارما 

از اینرت در سـن سـیرو پیش افتاد.

در اواخـر نیمـه اول و روی ارسـال کانـدورا، اینـرت مـی توانسـت 

بـه گل تسـاوی دسـت یابـد، امـا رضبـه رس الئوتـارو مارتینـز بـا 

اختـالف کمـی بـه بیـرون رفـت و نیمـه نخسـت بـا برتـری 2-1 

پارمـا بـه امتـام رسـید.

تـرددی کـه یـک هفتـه پیش در شـهرهای رسارس کشـور اعامل 

شـده بـود اکنـون لغـو شـده اسـت.

مخالفـان همچنیـن خواسـتار پایـان وضـع اضطراری هم شـده 

اند.

از زمـان رشوع اعرتاضـات ضدنابرابـری کـه بیـش از یـک هفتـه 

پیـش رشوع شـد دسـت کـم ۱۷ نفـر کشـته شـده و صدهـا نفر 

زخمـی شـده انـد. راهپیامیـی روز جمعـه در پایـان یـک هفتـه 

درگیـری های خشـونت بـار میان فعـاالن و پولیس ضدشـورش 

"مـا  نوشـت:  توییتـی  روز جمعـه در  پینی یـرا  آقـای  روی داد. 

همـه عـوض شـده ایم. راهپیامیـی شـاد و صلـح آمیـز دیـروز که 

جـان  او  خـودروی  در  همگـی  کـه  را  غیرقانونـی  مهاجـر   ۳۹

باختنـد، بـه قتـل متهـم کـرده اسـت. اعضـای خانـواده بوی تی 

نهونـگ ۱۹ سـاله در میـان خانواده هـای ویتنامـی هسـتند که 

نگـران حضـور عضـو خانواده شـان در میـان قربانیـان هسـتند.

یـک مناینـده از طـرف سـایت اینرتنتـی ویتنامی هـای سـاکن 

بریتانیـا، تصاویـر ۲۰ نفـر را که ممکن اسـت در میـان قربانیان 

باشـند بـه بازرسـان پولیـس ارائـه کـرده اسـت. در حـال حارض 

گسـرتده تری"  "تحقیـق  حـال  در  کـه  اسـت  گفتـه  پولیـس 

اسـت، زیـرا تصـور می شـود کـه تریلـی کشـف شـده، یکـی از 

۳ تریلـی حامـل مهاجـران غیرقانونـی بـوده و جمعـا ۱۰۰ نفـر 

ایـن تریلی هـا بوده انـد. چندیـن خانـواده در ویتنـام،  مسـافر 

امـا اینـرت در هـامن ابتـدای نیمـه دوم بـه گل رسـید. ارسـال 

کانـدروا از درون محوطـه بـا چرخـش و رضبـه زیبـای لوکاکـو 

وارد دروازه پارمـا شـد. داور ابتـدا آفسـاید اعـالم کـرد امـا بعد از 

بازبینـی صحنـه گل پذیرفتـه شـد.

در دقیقـه 62 و روی ضدحملـه پارمـا، ایـن تیـم مـی توانسـت 

گل سـوم را بـه مثـر برسـاند، امـا ایـن بار رضبـه ژروینیو بـا مهار 

هندانوویـچ همـراه شـد. دقایقـی بعـد و در دو صحنـه متوالـی، 

بـرای گلزنـی امتحـان  گالیاردینـی و مارتینـز شـانس خـود را 

کردنـد، امـا رضبـات آنهـا توسـط مدافعـان پارمـا دفـع شـد.

در دقیقـه 76 کانـدروا بـا ورود بـه محوطـه فرصـت خوبـی برای 

کارلـس آلنیـا، هافبـک جـوان و اسـپانیایی بارسـلونا کـه دیگـر 

مـورد توجـه ارنسـتو والـورده قـرار نـدارد، احتـامال در زمسـتان 

یکـی از جداشـده هـای ایـن تیـم خواهـد بـود.

بـه نقـل از اسـپورت، کارلـس آلنیـا، هافبـک جـوان بارسـلونا، 

از ابتـدای فصـل جدیـد نتوانسـته فرصـت زیـادی بـرای حضور 

در ترکیـب ایـن تیـم پیـدا کنـد. او در فصـل جدیـد تنهـا ۴۵ 

دقیقـه در بـازی مقابـل اتلتیکـو بیلبائـو بـه میـدان رفته اسـت. 

بـه  عالقـه ای  اخیـر  هفته هـای  در  والـورده  ارنسـتو  همچنیـن 

اسـتفاده از او نشـان نـداده اسـت؛ موضوعـی کـه باعـث شـده 

آلنیـا در زمسـتان پیـش رو بـه دنبال جدایی از بارسـلونا باشـد.

باشـگاه بارسـلونا معتقد اسـت که آلنیا باید دقایق بیشـرتی در 

زمیـن حضـور داشـته باشـد. در عیـن حـال ایـن باشـگاه راضی 

بـه فـروش دامئـی ایـن بازیکن جوان خـود نخواهد شـد چرا که 

معتقـد اسـت آالنیـا یکی از جوانانی اسـت کـه آینده باشـگاه را 

رقـم خواهـد زد. بنابرایـن برنامـه بارسـلونا در حـال حارض قرض 

دادن ایـن هافبـک جـوان بـه یـک تیم ترجیحـاً اللیگایـی دیگر 

است.

نقشـه بارسـلونا در مـورد آالنیا کامـالً مشـخص و از پیش تعیین 

شـده اسـت. آنهـا می خواهنـد این هافبک ۲۱ سـاله خـود را از 

جنـوری تـا جـون بـه مدت ۶ ماه بـه یک تیم دیگر قـرض دهند.

خـود بازیکـن نیـز معتقـد اسـت کـه حضـور در اللیـگا بیشـرت 

بـه نفـع او خواهـد بـود و ترجیـح مـی دهـد کـه بـرای ایـن دوره 

قرضـی اسـپانیا را تـرک نکنـد. تیم هـای رئـال بتیـس، ختافـه، 

سـلتاویگو و گرانـادا از مهـم تریـن تیـم های اللیگایـی خواهان 

بـه نظـر می رسـد کـه احتـامل  ایـن وجـود  بـا  آلنیـا هسـتند. 

حضـور ایـن هافبـک جـوان اسـپانیایی در یکـی از دو تیـم رئال 

بتیـس یـا ختافـه بیـش از سـایر تیـم هـا باشـد.

زدن گل سـوم اینرت داشـت، اما رضبه محکم او راهی به دروازه 

پارمـا نیافـت. در دقیقه 78 لوکاکو وارد محوطه شـده و شـانس 

خـود را بـرای گلزنـی امتحـان کـرد، امـا رضبـه آرام او در اختیار 

سـپ قرار گرفت.

دقایقـی بعـد و روی ارسـال یـک کرنـر، اینرت تا آسـتانه زدن گل 

برتـری پیـش رفت، امـا رضبه رس اسـتفان دی فرای بـا اختالف 

کمـی راهی بیرون شـد.

در دقیقـه 93 اینـرت موقعیـت خوبـی بـرای گلزنـی داشـت امـا 

رضبـه اسـپوزیتو بـا اختـالف کـم بـه بیـرون رفـت تـا در نهایـت 

اینـرت بـا تسـاوی 2-2 مقابـل پارمـا متوقـف شـود.

 مسـیر منتهـی بـه منطقـه سـبز در بغـداد کـه نهادهـای دولتی 

در آن واقـع اسـت، مسـدود شـده اسـت. جمعـی از مناینـدگان 

از قـدرت  پارملـان عـراق خواسـتار کناره گیـری نخسـت وزیـر 

شـده و تحصـن کرده انـد. ایـن مناینـدگان از حامیـان مقتـدی 

را  خـود  تحصـن  و  هسـتند  شـیعه  بانفـوذ  روحانـی  صـدر، 

"نامحـدود" عنـوان کرده انـد. آقـای صدر کـه به تازگی بـه ایران 

سـفر کـرده، خواهـان کناره گیـری عـادل عبداملهـدی از مقـام 

نخسـت وزیری اسـت. براسـاس گزارشـها در ادامه ناآرامی های 

عـراق، روز یکشـنبه )۲۷ اکتـر( دسـت کم "هفت تن" در شـهر 

حلـه کشـته و ۳۸ تـن دیگـر مجـروح شـدند.

اسـت  آن  از  پـس  رویـداد  ایـن  کـه  اسـت  حاکـی  گزارش هـا 

معرتضـان  بـه سـوی  بـدر  سـازمان  "اعضـای  گفتـه شـده  کـه 

عامـری  هـادی  را  بـدر  سـازمان  رهـری  کردنـد".  تیرانـدازی 

حکومـت  بـا  نظامـی  سیاسـی-  سـازمان  ایـن  دارد.  برعهـده 

پایتخـت،  در  حـال  همیـن  در  دارد.  نزدیکـی  روابـط  ایـران 

باوجـود حملـه شـبانه نیروهـای امنیتـی بـه تجمـع معرتضـان 

بـه منظـور متفـرق کـردن آنـان، صدهـا در میـدان تحریـر واقـع 

از  دولـت،  بـه  معرتضـان  مانده انـد.  باقـی  بغـداد  مرکـز  در 

شـامر  رسگرفته انـد.  از  را  خیابانـی  اعرتاض هـای  جمعـه  روز 

شـنبه  و  جمعـه  روز هـای  در  اعرتاض هـا  ایـن  کشته شـدگان 

"۶۷" تـن گـزارش شـده اسـت. در پـی دسـتور نخسـت وزیـر 

عـراق نیروهای ضدتروریسـم محافظـت از سـاختامن نهادهای 

دولتـی را در بغـداد برعهده گرفتند. دلیل اسـتفاده از نیروهای 

ضدتروریسـم بـه جـای پولیـس، ادامـه اعرتاض هـا عنوان شـده 

کـه بایـد از سـوی نیروهـای امنیتـی کنـرتل شـود.

"متامـی  از  عـراق  ضدتروریسـم  نیروهـای  رویـرتز  گـزارش  بـه 

دولـت  علیـه  اعرتاض هـا  بـه  دادن  پایـان  بـرای  الزم"  تدابیـر 

عـادل عبداملهـدی بهـره خواهنـد گرفـت. دومیـن مـوج اخیـر 

اعرتاض هـای ضـد دولتـی کـه از پایتخـت بـه شـهرهای جنوبی 

عـراق گسـرتش یافتـه بـا همراهـی دانشـجویان رو به رو اسـت. 

فعـاالن سیاسـی می گویند که ده ها مدرسـه و دانشـگاه تعطیل 

شـده و دانـش آمـوزان و دانشـجویان بـه خیابان هـا آمده انـد. 

از  پیـش  عـراق  متعـدد  شـهرهای  در  خیابانـی  اعرتاض هـای 

ایـن در ماه جـاری میـالدی منجـر بـه کشـته شـدن ۱۵۷ تـن و 

برجامانـدن بیـش از ۶ هـزار مجـروح شـد.

ایـن تظاهـرات در اعـرتاض بـه فسـاد، کمبـود خدمـات دولتـی 

و بـی کاری آغـاز شـد. نخسـت وزیـر وعـده داده کـه اصالحـات 

را در پیـش خواهـد گرفـت. بـا ایـن حـال معرتضـان خواسـتار 

اسـتعفای او هسـتند.

شـیلیایی هـا در آن خواسـتار کشـوری منصـف تـر و متحدتـر 

شـدند، راه هـای نویدبخشـی را بـه سـوی آینـده باز مـی کند."

کارال روبیـالر شـهردار سـانتیاگو گفـت کـه حداقل یـک میلیون 

نفـر در پایتخـت راهپیامیـی کـرده انـد کـه چیـزی بیـش از ۵ 

درصـد جمعیـت این کشـور اسـت.

او در توییـرت گفـت کـه تظاهرکننـدگان "مناینـده رویایـی برای 

یـک شـیلی جدید هسـتند."

ایـن بزرگرتیـن تظاهـرات در  سـازمان دهنـدگان مـی گوینـد 

شـیلی از زمـان بازگشـت دمکراسـی به کشـور در سـال ۱۹۹۰ 

است.  

پـس از انتشـار اولیـه خـر کشـف اجسـاد، نسـبت بـه حضـور 

نگرانـی  ابـراز  کشته شـدگان  میـان  در  خانواده شـان  اعضـای 

کـرده  بودنـد. مـو رابینسـون کـه ۲۵ سـاله اسـت، پـس از پیـدا 

شـدن جسـد ۳۱ مـرد و ۸ زن در یـک کانتیـر یخچـال دار در 

روز پنجشـنبه ۲۴ اکتـر بازداشـت شـد. بـه گفتـه پولیـس وی 

همچنیـن متهـم بـه تخلفاتی ماننـد قاچاق انسـان و مهاجرت و 

پولشـویی شـده اسـت.

آقـای رابینسـون قـرار اسـت امـروز در دادگاه منطقـه چلمزفورد 

حارض شـود.

دو مـرد و یـک زن دیگـر نیـز در خصـوص ایـن پرونـده تاکنـون 

توسـط پولیـس بازداشـت شـده اند.

 بـه خاطـر کمبـود کشـیش در منطقـه آمـازون، 

بـا  کاتولیـک  کلیسـای  اسـقف های  گردهامیـی 

مقـام  ایـن  در  مطمـن"  "مـردان  به کارگیـری 

مذهبـی، حتـی درصـورت متأهل بـودن، موافقت 

گرفـن  بـرای  بایـد  هـم  هنـوز  امـا  زنـان  کـرد. 

باشـند. منتظـر  بیشـرت  اختیـارات 

اسـقف های  شـورای  عضـو   ۱۸۵ رایزنی هـای 

کلیسـای کاتولیـک در واتیـکان بـر رس وضعیـت 

ایـن کلیسـا در منطقـه آمازون سـه هفتـه به طول 

انجامیـد. 

توافقـی کـه شـد، انقـالب کوچکـی در کلیسـای 

کاتولیـک بـود. بر اسـاس این توافق و بـا توجه به 

کمبـود شـدید کشـیش در منطقه آمـازون، از این 

پـس مـردان به اصطـالح "مطمـن" یـا "امتحـان 

بـودن  متأهـل  صـورت  در  حتـی  داده"  پـس 

می تواننـد کشـیش شـوند. البتـه کشـیش شـدن 

ایـن افـراد مـروط بـه این اسـت که آنهـا پیش تر 

"شـاّمس" یا خادم ثابت کلیسـا بوده باشـند. این 

تصمیـم بـا رأی اکرثیـت دو سـوم اعضـای حـارض 

در  کاتولیـک  کلیسـای  اسـقف های  شـورای  در 

مـورد منطقـه آمـازون به تصویب رسـید. پیشـنهاد 

مزبـور در عیـن حـال بـه نسـبت دیگـر تصمیامت 

ایـن شـورا، بیشـرتین مخالفت هـا را برانگیخـت و 

از میـان ۱۸۵ نفـر واجـد حـق رأی، ۴۱ نفـر با آن 

مخالفـت کردنـد.

زنان خادم و متأهالن کشیش؟

بـر اسـاس آنچـه در سـند نهایـی ایـن گردهامیی 

طـرح  خواسـتار  رشکت کننـدگان  برخـی  آمـده، 

موضوع مورد بحث در سـطح جهانی شـده اند. در 

عیـن حال تأکید شـده اسـت کـه پیشـنهاد مزبور 

 خورخـه والدانـو رسمربـی سـابق رئـال در سـتون 

را  گونزالـس  رائـول  پائیـس،  ال  در نریـه  خـود 

گزینـه ای ایـده آل بـرای نیمکـت رئـال در آینـده 

اینکـه در  از  رائـول گونزالـس پـس  عنـوان کـرد. 

یـک مقطـع هدایـت تیـم جوانـان رئـال را برعهـده 

گرفـت، اکنـون رسمربـی تیـم دوم باشـگاه اسـت. 

او چنـدی پیـش مـدرک رسـمی مربیگـری خـود را 

دریافـت کـرد و حـاال رویـای رسـیدن بـه نیمکـت 

تیـم محبوبـش را در رس دارد. خورخـه والدانـو در 

مـورد او مـی گویـد کـه مـی تواند پـپ گواردیـوال و 

دیگو سـیمئونه رئال مادرید باشـد و سـال ها روی 

نیمکـت ایـن تیـم بنشـیند. 

برخـی حتـی معتقدند که در صـورت برکناری زین 

الدیـن زیـدان، بهـرت اسـت به رائـول اعتامد شـود 

تـا مورینیو. 

رائـول در واکنـش بـه متجیـد والدانـو و شـایعات 

گفـت:»  رئـال  اول  تیـم  نیمکـت  روی  حضـورش 

ارتباطـم بـا خورخـه والدانـو بسـیار خـاص اسـت. 

والدانـو 25 سـال پیـش بـه مـن در تیـم اول رئـال 

میدان داد و همیشـه مدیونش هسـتم. یک سـال 

بـه گفتـه آقـای ترامـپ، کردهـای سـوریه نیـز بـه 

نیروهـای آمریکایـی "کمـک اطالعاتـی" کردنـد.

بـر اسـاس روایتـی کـه دونالـد ترامـپ ارائـه کـرد، 

در پـی حملـه نیروهـای آمریکایـی بـه مخفیـگاه 

ایـن  زیـر  تونلـی کـه در  بـه  او  بغـدادی،  ابوبکـر 

مخفیـگاه قرار داشـت، گریخـت و در همین تونل 

در انفجـار انتحـاری کشـته شـد.

او گفـت کـه عملیات کشـن بغـدادی از دو هفته 

پیش آغاز شـد.

نبایـد بـه معنـای زیـر سـؤال بـردن قانـون تجـرد 

یـا پرهیـز جنسـی کشـیش های کاتولیـک تلقـی 

شـود. خواسـت بحـث و رایزنـی دربـاره برگـامری 

زنـان در کلیسـای کاتولیـک بـه عنوان شـاّمس یا 

خـادم نیـز با ۳۰ رأی مخالف با مقاومت شـدیدی 

روبـه رو شـد. سـند نهایـی فقـط ثبـت کـرده کـه 

در  زنـان  به کارگیـری  مـورد  در  بحـث  خواسـت 

کلیسـا بـه عنـوان خادم بارها مطرح شـده اسـت. 

گردهامیـی شـورای اسـقف ها اما به وضـوح از این 

پیشـنهاد حامیـت نکـرده اسـت. دلیـل بحـث در 

ایـن مـورد ایـن اسـت کـه تـا حـدود ۸۰ درصـد از 

امـور کلیسـای کاتولیک در منطقه آمازون توسـط 

زنـان آن هـم بـدون داشـن مأموریـت رسـمی از 

سـوی ایـن کلیسـا اداره می شـود.

کلیسـای  اسـقف های  گردهامیـی  اعضـای 

خـود  نهایـی  سـند  در  واتیـکان  در  کاتولیـک 

حقـوق  از  بیشـرت  حامیـت  خواسـتار  همچنیـن 

و  به رسـمیت شـناخن  آمـازون،  منطقـه  بومیـان 

حفـظ سـنت های آنـان و حفاظـت از جنگل هـای 

شـده اند. آمـازون  بارانـی 

ایـن موضوعـات امـا با آنکـه دلیل اصلـی اجالس 

طـول  در  همـواره  بـود،  شـده  عنـوان  مزبـور 

نشسـت تحت الشـعاع دو موضـوع مـورد مناقشـه، 

یعنـی فعالیـت زنـان بـه عنـوان خـادم کلیسـا و 

به کارگیـری مـردان متأهـل بـه عنـوان کشـیش، 

قـرار گرفـت. 

کاتولیـک  کلیسـای  اسـقف های  گردهامیـی 

همچنیـن در بیانیه خود اسـتثامر منطقـه آمازون 

خـدا"  علیـه  "اقدامـی  و  اکولوژیـک"  "گنـاه  را 

اسـت. کـرده  عنـوان 

 

و نیـم پیـش بـه رئـال برگشـتم و بـا اخـذ مـدرک 

مربیگـری هـر روز سـعی در یادگیـری و افـزودن به 

دانسـته هایـم دارم. االن مربـی تیـم دوم هسـتم و 

تـالش مـی کنم تـا بازیکنانم را بـا ارزش های رئال 

بیشـرت از گذشـته آشـنا کنـم.

اگـر الیـق باشـم، روزی رسمربـی تیـم اول باشـگاه 

نیـز خواهم شـد.« 

دونالد ترامپ: ابوبکر بغدادی، رهبر داعش کشته شده است

توافق در واتیکان؛ مردان متأهل در برخی مناطق کشیش می شوند

واکنش رائول به احتمال جانشینی زیدان در رئال

رئیس جمهور شیلی در پی راهپیمایی بزرگ پایتخت کابینه را برکنار کرد

تریلی مرگ؛ گرفتن تست دی ان ای از خانواده های ویتنامی برای شناسایی قربانیان

ناحیه ای که در 17 سـالگی برایش مشـکل سـاز 

شـده بـود. اومتیتی بـه دلیل در پیـش بودن جام 

جهانـی 2018 حـارض بـه جراحـی نشـد و پـس 

از فتـح ایـن رقابـت هـا مشـکالت زانوی او شـدت 

پیـدا کـرد. کار بـه جایی رسـید کـه اومتیتـی نیم 

فصل اول فصل گذشـته را از دسـت داد و مجبور 

شـد بـرای درمـان به قطـر بـرود. اومتیتـی پس از 

بهبـودی در جنـوری گذشـته بـه میادین برگشـت 

ولـی خیلـی زود دوبـاره مصدوم شـد. 

در واقع او از 26 سـپتمر سـال گذشته نتوانسته 

حتـی دو بـازی متوالـی برای بارسـا انجـام بدهد. 

فصـل قبـل او در همـه رقابـت هـا 15 بـار بـرای 

بارسـا بـه میـدان رفـت و فصـل جـاری نیـز پـس 

ترکیـب  ایبـار در  برابـر  از هفتـه هـا مصدومیـت 

بـار دیگـر  بـازی  از  پـس  و  قـرار گرفـت  بلوگرانـا 

مصـدوم شـد.

از زمانـی کـه اومتیتـی به بارسـا پیوسـته، این تیم 

اومتیتـی 56  و  انجـام داده  بـازی رسـمی   190

تای آنها را از دسـت داده اسـت. مصدومیت های 

بـه  بارسـا  تـا مدیـران  باعـث شـده  زانـو  متوالـی 

فکـر فـروش یـا انتقـال قرضـی اومتیتی بـه تیمی 

دیگـر باشـند. دیـر یـا زود چنین تصمیمـی گرفته 

خواهـد شـد کـه قطعـا خـری بـد بـرای مدافعـی 

خواهـد بـود کـه امیدهـای زیـادی بـه مانـدگاری 

و دوام او در قلـب خـط دفاعـی بارسـا مـی رفـت.

 سـاموئل اومتیتـی بیـش از یـک سـال اسـت کـه 

نتوانسـته دو بـازی متوالـی در ترکیـب بارسـلونا 

حـارض باشـد.

تابسـتان  اومتیتـی  سـاموئل  مـارکا،  از  نقـل  بـه 

2016 و پـس از قهرمانـی بـا فرانسـه در رقابـت 

هـای یـورو از لیـون بـه بارسـلونا پیوسـت. مدافـع 

اول  فرانسـوی در دو سـال  تنومنـد  سـیه چـرده 

درخشـان  هایـی  منایـش  بارسـا  در  حضـورش 

داشـت و در 50 بـازی اللیـگا برای آبـی اناری ها 

بـه میـدان رفت. بـه او لقب کارلس پویـول جدید 

دادنـد و هـواداران در نوکمـپ بـرای او شـعار می 

سـاختند اما در انتهای فصـل 18-2017 بود که 

از ناحیـه زانـوی چـپ دچـار مشـکل شـد. هـامن 

اومتیتی سردرد جدید مدیران بارسلونا

جدایی قطعی هافبک مغضوب والورده در جنوری

ورزش

اینتر 2 - 2 پارما؛ هدیه رو پس فرستاد

اعتراض ها درعراق؛ نمایندگان حامی مقتدی صدر تحصن کردند
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کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار سال چهاردهم  شماره  3867 دوشنبه   6 عقرب  1398 28 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

و  تاجـران  از  قزاقسـتان  کشـور 

خواسـته  کشـور  گـذاران  رسمایـه 

اسـت که در منایشـگاه محصوالت تجاری و صنعتی 

کننـد. ایـن کشـور رشکـت  ترکسـتان  والیـت  در 

ایـن منایشـگاه قـرار اسـت 4 نوامـر سـال جـاری 

میـادی در شـهر ترکسـتان جمهـوری قزاقسـتان با 

نـام "ترکسـتان: یـک راه- یـک تاریـخ" برگـزار شـود.

قزاقسـتان  مقیـم  سـفیر  معـاون  گالـی  شـیامکوف 

کابـل روز یکشـنبه )5 عقـرب( در نشسـتی کـه بـا 

بـود،  کـرده  برگـزار  کشـور  صنعتـکاران  و  تاجـران 

گفـت که در این منایشـگاه بین املللـی، محصوالت 

گذاشـته  منایـش  بـه  دسـتی  صنایـع  و  صنعتـی 

می شـود.

خـوب  فرصـت  یـک  ایـن  کـه  افـزود  گالـی  آقـای 

بـرای تاجـران و رسمایـه گـذاران افغـان اسـت کـه 

محصـوالت خـود را بـه منایـش بگذارند و بـا تاجران 

و رسمایـه گـذاران قزاقسـتان و دیگر کشـورها روابط 

تجـارت بیـن دو کشـور در نیمـه اول سـال جـاری 

میـادی نسـبت بـه سـال گذشـته، دو/دهـم درصـد 

اسـت. داشـته  افزایـش 

کـه  می گویـد  افغانسـتان  صنایـع  و  تجـارت  اتـاق 

بیشـر تبادله هـای تجـاری بیـن دو کشـور واردات 

بـوده اسـت و مقـدار خیلی کـم را صادرات تشـکیل 

می دهـد.

شـفیق اللـه عطایـی معـاون اتـاق تجـارت و صنایـع 

داشـت،  حضـور  نشسـت  ایـن  در  کـه  افغانسـتان 

گفـت کـه برگزاری چنیـن منایشـگاهی می تواند در 

رشـد صـادرات کشـور، مفیـد واقـع شـود.

منایشـگاه  در  کـه  افـزود  همچنیـن  عطایـی  آقـای 

شـهر ترکسـتان کشـور قزاقسـتان، 18 تـن رشکـت 

می کننـد کـه 15 تـن آنـان تاجـر هسـتند و 3 تـن 

کار. دیگـر، صنعـت 

او عـاوه کـرد که صنعت کاران کشـور، انواع صنایع 

طبیعـی،  سـنگ های  جواهـرات،  فـرش،  دسـتی، 

تجـاری برقـرار کننـد.

بـه گفته معاون سـفیر قزاقسـتان، در این منایشـگاه، 

رشکـت  کشـور  صـد  گـذاران  رسمایـه  و  تاجـران 

. می کننـد

آقـای گالـی همچنیـن گفـت کـه کشـور قزاقسـتان 

وسـعت زیـادی دارد و ایـن کشـور می توانـد زمینه ای 

خـوب بـرای رسمایـه گـذاری و کار بـرای تاجـران و 

باشـد. رسمایه گـذاران 

او بـا اشـاره بـه زمین هـای وسـیع و همـوار کشـورش، 

گنـدم  تـن  میلیـون   10 حـدود  سـاالنه  کـه  گفـت 

صـادر می شـود کـه افغانسـتان نیز یکی از مشـریان 

قزاقسـتان اسـت.

کـه  می گویـد  کابـل  در  قزاقسـتان  سـفارت 

همکاری های قزاقسـتان و افغانسـتان با رشـد پایدار 

تجـارت مشـهود اسـت و در سـال 2018 میـادی، 

میـادی   2017 سـال  بـه  نسـبت  تجـارت  حجـم 

3.5 درصـد افزایـش داشـته اسـت. همچنیـن حجـم 

چـرم، پشـم و منـد را در ایـن منایشـگاه بـه منایـش 

می گذارنـد.

یکـی از تاجرانـی کـه قـرار اسـت در ایـن منایشـگاه 

رشکـت کنـد، گفت که آشـنایی بـا محیط قزاقسـتان 

مهیـا  بیشـر  تجـارت  بـرای  را  فرصت هـا  می توانـد 

. کند

او عـاوه کـرد، اگـر تاجـران کشـور بتواننـد در چنین 

منایشـگاه هایی رشکـت کنند، قـادر خواهنـد بود که 

محصـوالت بیشـری را از کشـور صـادر کنند.

از  آمـار دقیقـی  افغانسـتان  اتـاق تجـارت و صنایـع 

میـزان صـادرات و واردات از کشـور قزاقسـتان نـدارد 

امـا می گویـد که بیشـر اقام تجاری، شـامل واردات 

می شـود.

ایـن  افغانسـتان در  و صنایـع  تجـارت  اتـاق  معـاون 

منایشـگاه  ایـن  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  نشسـت 

اولین و آخرین منایشـگاه بین دو کشـور نباشـد و دو 

کشـور روابـط تجـاری خوبـی داشـته باشـند.

او همچنیـن از سـفارت قزاقسـتان در کابل خواسـت 

منایشـگاه هایی  در  میـادی،   2020 سـال  در  کـه 

کـه در کابـل برگـزار می شـود رشکـت داشـته باشـند 

و همـکاری کننـد.

معاون سـفیر قزاقسـتان در کابل نیـز گفت که رئیس 

جمهـور جدیـد این کشـور، تاکیـد زیادی بـر افزایش 

روابـط تجـاری و رسمایه گذاری در قزاقسـتان دارد.

آقـای گالـی گفت کـه زمینه های خوبی بـرای رسمایه 

افغانسـتان  گـذاران  و رسمایـه  اسـت  مهیـا  گـذاری 

می تواننـد از ایـن فرصـت اسـتفاده بهینـه برنـد.

سـفارت قزاقسـتان در کابـل نیـز بـا نـر اطاعیه ای 

نوشـته اسـت کـه ایـن کشـور بـرای برخـی از رسمایه 

گـذاران افغانسـتان، تسـهیات فراهـم کرده اسـت.

اسـت  نوشـته  همچنیـن  سـفارت  ایـن  اطاعیـه  در 

کـه ایـن کشـور در پـروژه راه آهـن خـواف- هـرات بـه 

طـول 43 کیلومـر و سـاخت بزرگراه بین افغانسـتان 

و ایـران کار کنـد. هزینـه ایـن پروژه هـا 60 میلیـون 

دالـر بـرآورد شـده اسـت.

می گویـد  همچنیـن  کابـل  در  قزاقسـتان  سـفارت 

اسـت  قـرار  کشـور  ایـن  قـراردادی،  اسـاس  بـر  کـه 

300 هـزار تـن ریـل آهـن را تحویـل اداره راه آهـن 

بدهـد. افغانسـتان 

گفتنـی اسـت کـه حـدود چهـار دهـه جنـگ باعـث 

شـده اسـت که متامی زیربناهای کشـور خراب شـود 

رسمایـه  بـرای  خوبـی  فرصـت  افغانسـتان  اکنـون  و 

گـذاری محسـوب می شـود.

قزاقستان تاجران کشور را به نمایشگاه ترکستان دعوت کرد
نرگـس نهـان، وزیـر وزیـر معـادن و پطرولیـم کـه چنـد روز قبـل 

اسـتعفا داد، بتازگی درباره علت تصمیم اش نوشـته که این کار او 

"تصمیـم شـخصی اسـت" و در تفاهم با محمـد ارشف غنی، رئیس 

جمهـور صـورت گرفته و "بوی سیاسـی و اعراضی" نداشته اسـت.

او گفتـه کـه در مـدت دو و نیم سـال کار در وزارت معادن "باورمند 

نهادهـای  اصـاح  و  حسـابدهی  شـفافیت،  صداقـت،  اصـل  بـر 

دولتـی" بوده اسـت. 

خانـم نهـان گفتـه کـه در این مـدت فرصت خوبـی برایش بـوده تا 

قـدرت رهـری زنـان را در فرایند اصاحات و توسـعه در یک بخش 

خیلـی دشـوار و مردانه به منایـش بگذارد.

خانـم نهـان در سـال ۱۳۹۶ جـزء ۱۲ وزیـر پیشـنهادی حکومـت 

مناینـدگان  ولـی  بـود،  مناینـدگان  مجلـس  بـه  ملـی  وحـدت 

تنهـا  نهـان  نرگـس  و  تاییـد  را  وزیـر  مجلـس صاحیت هـای ۱۱ 

وزیـر پیشـنهادی زن بـرای تصـدی وزارت معـادن و پطرولیـم رد 

شـد. صاحیـت 

او دربـاره ایـن تصمیـم مجلس مناینـدگان گفته اسـت "هنگامیکه 

جهـت دریافـت رای اعتـامد بـه مجلـس معرفی شـدم، روال جاری 

سیاسـی را خـوب می دانسـتم، بـا آنهـم تصمیم گرفتم تـا با هریک 

برنامه هـای  و  اهـداف  از  را  آنهـا  و  منـوده  دیـدار  مناینـدگان  از 

کاری ام آگاه بسـازم و تقاضـای رای پـاک را منایـم."

خانـم نهـان گفتـه کـه آگاهانـه از دیگـر ابزارهـای کـه صداقـت و 

شـفافیتش را بـرای گرفـن رای از مجلس منایندگان "خدشـه دار 

می سـاخت اسـتفاده ننمـود."

خانـم نهـان دومیـن وزیـر کابینـه اسـت که در آسـتانه اعـام نتایج 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـتعفا می دهـد، قبـل از این صاح 

الدیـن ربانـی، رسپرسـت وزارت امـور خارجه نیز اسـتعفا داده بود.

زندگی نامه نرگس نهان

نرگس نهان حدود ۳۸ سال دارد و متولد کابل است.

وزارت  مقـام  شـدن  عهـده دار  بـرای  کـه  بـود  زنـی  نخسـتین  او 

افـراد نزدیـک بـه محمـد ارشف غنـی،  از  معـادن معرفـی شـد و 

رئیس جمهـور و محمـد حنیـف امتـر، مشـاور پشـین امنیـت ملـی 

می شـد. خوانـده  ن 

خانـم نهـان در سـال ۱۳۹۶ وقتـی بـه عنـوان نامـزد وزیـر معـادن 

معرفـی شـد، حـدود یـک سـال قبلـش دچاررسطان پسـتان شـده 

بـود و پـس از مـداوای رسطـان دوبـاره بـه کارش بازگشـت.

او از نخسـتین زنـان سیاسـتمدار در افغانسـتان اسـت کـه رصیحا 

در مـورد تجربـه  اش از ابتـا بـه بیـامری رسطـان پسـتان صحبـت 

بود. کـرده 

خانـم نهـان پیـش از وزارت معـادن به عنـوان رئیس خزایـن وزارت 

مالیـه، معـاون دانشـگاه کابل، مشـاور ارشـد مالـی و اداری وزارت 

معـارف کار کرده اسـت.

گفتـه می شـود کـه او در سـال هایی کـه رئیـس خزایـن بـود، در 

مرکزی سـازی جمـع آوری درآمـد دولـت نقـش داشـته اسـت.

وزیر معادن: استعفایم یک تصمیم 
شخصی بود و اعتراضی نیست

  

 

مـردم  مناینـدگان  از  ملـی  شـورای  دروازه 

می خواهنـد کـه صـدای زارعیـن را بـه گـوش 

نهاد هـای مسـئول حکومتـی برسـانند و از آنان 

بخواهنـد. وضاحـت 

بـه گفتـه او، فعـاالن مدنـی، خواهـان برکناری 

وزاری بـی کفایـت زراعـت، تجـارت و اقتصـاد 

هسـتند که طی 5 سـال گذشـته نتوانسـته اند 

بـرای  مارکیتـی  کشـور  داخـل  در  حتـی 

کننـد. پیـدا  زراعتـی  محصـوالت 

بـا آنکـه حکومـت افغانسـتان بار هـا گفتـه کـه 

دهلیز هـای  طریـق  از  را  زراعتـی  محصـوالت 

امـا  رسـانده؛  جهانـی  بازار هـای  بـه  هوایـی 

فعـاالن جامعـه مدنـی ایـن ادعـای حکومـت را 

فربیانـه خواندنـد. عـوام  و  دروغ 

درهمیـن حـال سـید احمد سـیاب یـک عضو 

میـان معرضیـن  در  کـه  مجلـس مناینـدگان 

حضـور یافته بود، گفت که مشـکل به سیسـتم 

و عـدم مدیریت حکومتی نیسـت بلکه مشـکل 

سیسـتم های  راس  در  کـه  اشـخاصی  بـه 

مدیریتـی قـرار گرفتـه، می باشـد.

آقـای سـیاب، برنامه هـای وزارت هـای زراعت، 

تجـارت و اقتصـاد را منایشـی خوانـد و افـزود، 

گوش شـنوا برای حـل مشـکات زارعین وجود 

نـدارد و نهاد هـای ذیربـط مسـئولیت گریـزی 

می کننـد.

آقای سـیاب بیان داشـت که وزرای سـکتوری 

اکـراً رسپرسـت هسـتند و مجلـس منی توانـد 

آنـان را رد صاحیـت کنـد؛ امـا وعـده داد کـه 

اداری  هیـأت  بـا  را  زارعیـن  مشـکات  بازهـم 

مجلـس رشیـک می کنـد تـا مقام های مسـئول 

را حـد اقـل اسـتجواب کننـد.

کودکیمیـاوی سـیاه و سـفید و تخـم اصـاح 

شـدۀ بـذری گنـدم توزیـع منود.

عبدالواحـد فیـروزی رئیـس زراعـت دایکندی 

کیلوگـرام  دهقـان 50  هـر  بـرای  کـه  گفـت 

کـود سـیاه، 50 کیلوگـرام کـود سـفید و 50 

کـه  گرديـد،  توزیـع  گنـدم  تخـم  کیلوگـرام 

حاصـات  افزایـش  در  را  مثبـت  تغییـرات 

گذاشـت. خواهـد  دهاقیـن 

وى گفـت کـه ایـن موسسـه، در جریان سـال 

روان بـرای شـش هـزار دهقـان دیگـر نيـز در 

ولسـوالی های سـنگ تخت وبندر، اشـرلی و 

شهرسـتان دایکنـدی تخم سـبزیجات، علوفه 

حیوانـی، کودکیمیـاوی وتخـم هـای اصـاح 

شـده بـذری توزیـع کـرده بود.

وسـایط  از  اسـتفاده  بـا  همـراه  تلفون هـای 

می گیـرد. صـورت  اسـناد  بـدون 

احمـد، باشـندۀ مزاررشیـف  طلوع نیـوز گفته 

که: »شـام بـاور کنید که به مناز شـام مردم به 

مسـجد رفتـه منی تواننـد. ]دزدان[ می آینـد، 

در راه ایسـتاد می شـوند و موبایل هـای مـردم 

را می گیرنـد.«

ایـن  از  پیـش  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

افزایـش  از  مزاررشیـف  شـهر  باشـندگان 

شـکایت  شـهر  ایـن  در  جنایـی  جرم هـای 

. شـتند ا د

زارعیـن بـه بازارهـای بیرونـی سـبب بـروز ایـن 

اسـت. شـده  مشـکل 

وی بـا بیـان این کـه تـا هنـوز یـک بانـک بـرای 

نـدارد  وجـود  کشـور  در  زارعتـی  انکشـاف 

گفـت: "زارعیـن افغانسـتان تـا بـه مثر رسـیدن 

محصـوالت زراعتی شـان پول قـرض می کنند، 

امـا وقتـی محصـوالت شـان می رسـند بـازاری 

بـرای فـروش نیسـت".

او گفـت کـه امـروزه یـک سـیر انـار در بازارهای 

داخلـی بـه 100 افغانـی و یـک سـیر بادنجـان 

فـروش  بـه  داخـل  در  افغانـی   10 بـه  رومـی 

منی رسـد پـس دهقـان این محصـول را به کجا 

برد.

رشـتیا تاکیـد کـرد کـه فعـاالن مدنـی بـا دفـن 

تابـوت منادیـن محصـوالت زراعتـی در مقابـل 

والیـت، دو نـوع واکسـین تطبيـق مـى شـود 

کـه در برابـر امـراض طاعـون و بروسـلوز وقايه 

شـد. خواهنـد 

ایـن  وتزریـق  توزیـع  کـه  گفتـه  موصـوف 

مـی  رایـگان  مالـداران  بـرای  هـا،  واکسـین 

باشـد. 

شـدیدا  بیـامری،  ايـن  کـه  افـزوده  فـروزى 

سـاری و ویروسـی بـوده و حيوانـاىت چـون بز، 

گوسـفند و دیگر نشـخوارکنندگان کوچک، با 

ابتـا بـه ايـن مـرض امـکان  دارد تلف شـوند.

همچنـان به اسـاس يـک خر ديگر، موسسـه 

افغـان ایـد بـا حامیـت مالـی سـازمان زراعـت 

ملـل متحد و ریاسـت زراعت دایکنـدی، برای 

دو هـزار دهقـان در ولسـوالی هـای نیلـی و 

اشـرلی دایکنـدی، مقـدار 300 مریـک تن 

فرماندهـی پولیـس بلـخ افزوده کـه "در حدود 

موترسـایکل  عـراده  صـد  یـک  از  اضافه تـر 

فاقـد اسـناد را جمـع آوری کردیـم و در حـدود 

۱۸هـزار وسـایط تیـز رفتـار بـدون اسـناد را 

جمـع آوری  رونـد  کردیـم....  جمـع آوری  هـم 

موترسـایکل های فاقد اسـناد و وسـایط بدون 

اسـناد، ایـن مقطعی نیسـت، موقتی نیسـت، 

می کنـد." پیـدا  دوام  و  دارد  دوام  ایـن 

اقـدام  ایـن  از  مزاررشیـف،  باشـند گان شـهر 

می گوینـد  و  می کننـد  حامیـت  پولیـس 

دزدی هـای  ویـژه  بـه  جرایـم  بسـیاری  کـه 

شـامری از فعـاالن جامعـه مدنـی از نبـود بـازار 

کشـور  در  زراعتـی  محصـوالت  بـرای  فـروش 

انتقـاد کـرده و خواهان برکنـاری وزرای زارعت، 

تجـارت و اقتصـاد شـدند.

آنهـا روز یک شـنبه )5 عقـرب( در یـک منایـش 

در  را  زارعتـی  محصـوالت  تابـوت  خیابانـی، 

مقابـل دروازه شـورای ملـی دفـن کردنـد. 

ایـن فعـاالن می گویند، فسـاد اداری در کشـور 

سـبب شـده کـه محصـوالت زراعتـی در داخل 

و خـارج از کشـور بـازار فروش نداشـته باشـند.

بـه گـزارش جمهـور، عبدالنصیـر رشـتیا رئیـس 

کـه  گفـت  افغانسـتان  نویـن  فصـل  انجمـن 

بـه قیمـت  اعـراض فعـاالن مدنـی در پیونـد 

عـدم  و  بـوده  زارعتـی  محصـوالت  پائیـن 

دسرسـی  عـدم  و  رسد خانه هـا   موجودیـت 

ضـد  واکسـن  کمپايـن  آغـاز  بـا  همزمـان 

در  حيـواىن  بروسـلوز  و  طاعـون  بيـامرى 

ايـن  در  دهقـان  هـزار  دو  بـراى  دايکنـدى، 

واليـت، کودکيميـاوى سـياه و سـفيد و تخـم 

شـد. توزيـع  نیـز  بـذرى  شـده  اصـاح 

و  زراعـت  ادارۀ  رئيـس  فیـروزی  عبدالواحـد 

مالـداری والیـت دایکنـدی، بـه پـژواک گفتـه 

نیـم  و  یـک  مـدت  بـراى  کمپایـن،  ایـن  کـه 

مـاه در مرکـز و ولسـوالی هـای ده گانـۀ ایـن 

والیت، از سـوی کارکنان پـروژه ملی باغداری 

و مالـداری وزارت زراعـت و مالـداری کشـور، 

پيـش بـرده مـى شـود. 

 5 از  بيـش  کمپايـن،  ايـن  کـه  افـزوده  وى 

ميليـون افغـاىن هزينـه برداشـته اسـت و در 

ایـن  مالـداران  مواشـی  بـراى  آن،  جريـان 

کـه  می گوینـد  بلـخ  در  امنیتـی  مقام هـای 

موترسـایکل های  و  موترهـا  جمـع آوری  رونـد 

دیروز)یک شـنبه،  را  يب  اسـناد  و  يب شـامره 

آغـاز کردنـد. مزاررشیـف  در شـهر  ۵عقـرب( 

امنیـت  آمـر  قـادری،  عبدالـرزاق  جـرال 

فرماندهـی پولیـس بلـخ گفتـه کـه ایـن رونـد 

تـا پاکسـازی شـهر از وجـود واسـطه های بـی 

یافـت.  خواهـد  ادامـه  اسـناد 

جرایـم  از  جلوگیـری  را  کار  ایـن  هـدف  او 

دزدی هـای  از  جلوگیـری  ویـژه  بـه  جنایـی 

امنیـت  آمـر  اسـت.  خوانـده  مسـلحانه 

کمپاین بيمارى ضد بروسلوز و طاعونفعاالن مدنی تابوت نمادین محصوالت زراعتی را دفن کردند
 در دایکندى آغاز شد

روند جمع آورى وسایط بدون اسناد در شهر مزارشریف آغاز شد


