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شتار کشتته شتدگان در ناآرامی هتای عتراق افزایتش یافتته استت. بته گتزارش رویترز، 
تعتداد کشتته شتدگان در اعراضات خشتونت بار در رار عراق، روز جمعته ۱۲ میزان، 
به ۴۶ نفر افزایش یافت که بیشتر این قربانیان در ۲۴ ستاعت گذشتته کشتته شتدند.

بتا افزایتش ریتع ناآرامتی هتا در عتراق، آیتت اللته سیستتانی مرجتع عالتی شتیعه، 
سیاستتمداران را مقتر وضعیتت دانستته استت. او کته ستخنانش بترای بستیاری از 
جمعیتت شتیعه عتراق حکتم قانتون را دارد، در مصاحبه ای نتادر از معرضتان و نیروهای 

امنیتتی خواستت از توستل بته خشتونت پرهیتز کننتد.
آیت الله سیستانی همچنین به جناح های سیاسی دستور داد ....
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شمار کشته شدگان اعتراضات در عراق به ۴۶ نفر رسید؛ نخست وزیر: راه حل جادویی نداریم

بلوغ پسا انتخاباتی 
 در نظام اقتصاد سیاسی 

33

تحلیل و برررسی
 پروسه صلح افغانستان

در  چته  آن  درازای  بته  جنگتی  بحبوحته ی  در 
امیتد  نتور  تابتش  استت،  وقتوع  در حتال  افغانستتان 
بته صلتح، هتر چنتد کم ستو، متی توانتد جذبته زیادی 
داشتته باشتد. پیشتنهاد صلتح رئیس جمهتور غنی در 
انجتام ایتن کار موفتق بتوده استت. طتی چهتار دهته 
گذشتته، ابعتاد جنتگ در افغانستتان بته حدی وستیع 

بتوده استت کته هتر نتوع ابتتکار .....

 دوران رشتد و تعالتی یتک جامعته همانند دوران رشتد یک انستان، 
دارای ستیر تکاملی می باشتد و وقتی به دوران بلوغ خود رستید، نشتانه 
هتای تغییتر وضعیت و رشتید بودن در وی ظهور می کند. یکی از نشتانه 
هتای بلتوغ نظتام اقتصتاد سیاستی هتر جامعته چگونگتی بته ستر آمتدن 
دوران عجیتب انتخابتات استت. دورانتی که کمیت و کیفیتت تغییر رفتار 
افتراد و گتروه هتا و احتزاب مختلتف را به خوبتی نمایش می دهتد. میزان 

پاینتدی به منافتع اجتماعی بته حیث....

نقد و بررسی
 فلم )نفرت انگیز(

4
از مداخله در امور کشور باید با 

قدرت جلوگیری شود
2سرمقاله 

  

کته  می گویتد  کشتور  ملتی  دفتاع  وزارت 
نیروهتای کانتدو طتی یتک عملیتات ویتژه، 
آزاد  هلمنتد  در  طالبتان  زنتدان  یتک  از  را  غیرنظامتی   13

کردنتد. 
نتر  بتا  میتزان(   12 )جمعته،  دیتروز  ملتی  دفتاع  وزارت 
خرنامته ای نوشتته استت که ایتن زندان طالبان در روستتای 
قترار  وایتت هلمنتد  "نهتر راج"  ولستوالی  "دیتن محمتد" 

داشتت.
وزارت دفتاع ملتی افتزوده استت کته ایتن علمیتات پنجشتنبه 
ولستوالی  مربوطتات  از  محمتد"  "دیتن  قریته  در  در  شتب 
"نهترراج" وایتت انجتام شتده استت، جایتی کته ایتن 13 
غیرنظامتی در یتک زنتدان گتروه طالبتان بته ر می بردنتد.

در  کته  استت  آمتده  کشتور  ملتی  دفتاع  وزارت  خرنامته  در 
ماه هتای اخیتر ده هتا غیرنظامتی از زندان هتای طالبتان آزاد 

شتدند و ایتن رونتد "بته شتدت متام" ادامته دارد.
ایتن وزارت تأکیتد کترده که " تامیتن امنیت و نجتات مردم از 
زیتر ظلتم و وحشتت طالبتان از اولویت هتای نیروهتای ملتی 
دفاعتی و امنیتتی استت کته در ایتن راستتا از متام قتوت و 
امکانتات بهتره خواهنتد بترد و از هیتچ نتوع ستعی و تتاش 

دریتغ نخواهنتد ورزیتد."
پیتش از ایتن نیز نیروهای امنیتی کشتور بارهتا به زندان های 
و  غیرنظامیتان  و  بترده  هجتوم  هلمنتد،  وایتت  در  طالبتان 

نظامیانتی را کته در بنتد طالبتان بودنتد، آزاد کرده انتد.
هلمنتد در جنتوب کشتور، از وایت های نستبتا امن به شتار 
متی رود و گتروه طالبتان در شتاری از مناطتق آن، حضتور و 

فعالیتت نظامتی دارند.
نیروهتای امنیتتی کشتور عتاوه بتر تخریتب زندان هتای ایتن 
متواد  پروستس  و  تولیتد  بته مراکتز  بارهتا  گتروه در هلمنتد، 
مختدر کته منبتع درآمتد طالبتان گفتته می شتود، نیتز حملته 

کرده انتد و ایتن مراکتز را تخریتب کرده انتد.

مستئوان فرماندهتی پولیتس وایتت هترات اعتام کترده کته 
بترای  طالبتان  گتروه  نام نهتاد  ولستوال  ختادم،  متیتن  متا 
ولستوالی اوبته این وایتت، در درگیری با نیروهتای امنیتی و 

دفاعتی کشتور، کشتته شتده استت.
فترزاد فروتتن، مستئول مطبوعتات فرماندهتی پولیتس وایت 
هترات در غترب کشتور، بته رستانه ها گفتته استت کته گتروه 
طالبتان پنجشتنبه )11 میتزان( بر مرکز ولستوالی اوبه حمله 
کردنتد، امتا در نتیجته دفتاع و مقاومتت نیروهتای امنیتتی، 

شکستت خوردنتد.
او افتزوده کته در درگیتری که بین نیروهتای امنیتی و دفاعی 
کشتور و نیروهتای گتروه طالبتان رخ داد، متا متیتن ختادم، 
ولستوال نتام نهتاد ایتن گروه بترای ولستوالی اوبته و هفن از 

همراهانش، کشتته شتدند.
امیتن اللته امرخیتل، فرمانتده پولیتس هترات نیز به رستانه ها 
گفتته استت کته متا متین ختادم نته تنهتا در ولستوالی اوبه، 
بلکته مستئولیت های مهمتی در سته ولستوالی دیگتر هترات 

نیز داشتت.
هترات  وایتت  ناامتن  ولستوالی های  از  اوبته،  ولستوالی 
دلیتل  بته  انتخابتات  روز  در  ولستوالی  ایتن  متردم  استت. 
ناامتن نتوانستتند بته پتای صندوق هتای رای برونتد و از حتق 

کننتد. استتفاده  ختود  شتهروندی 

وزارت دفاع ملی: 13 غیرنظامی از زندان 
طالبان در هلمند آزاد شدند

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی 
اوبه هرات کشته شد

د بامیانتو او دایکنتډي وایتونتو ټتول حستاس ټاکنیتز 
متواد کابتل ختو د رپتل وایتت مزارریتف تته انتقتال 

شتوي دي.
رییتس  کمېستیون  خپلتواک  ټاکنتو  د  بامیانوکتې  پته 
محمتد قاستم الیتاي پتژواک تته وویتل، نتن د بامیانتو 
ټتول  وایتت  دایکنتډي  د  ربېتره  صندوقونتو   ۶۲ د 
لېتږدول شتوي دي. تته  متواد کابتل  ټاکنیتز  حستاس 

نومتوړي زیاتته کتړه، دغته صندوقونته د کورنیتو چتارو 
انتقتال  ختوا  لته  لتوا  انتقتال  او  لوجستتیک  د  وزارت 
شتول چتې د ولستمرۍ ټاکنتو د نوماندانتو یتو شتمېر 

څارونکتو یتې هتم ملتیتا کولته.
هغته زیاتته کتړه، د صندوقونتو راټولتول او مرکتزي رور 
تته د هغته انتقتال تتر اوسته لته هېتڅ ستتونزې ره نته 

دی متخ شتوی.
د امنیتت او عدالتت ټېتم ناظتر یحیتی حستیني پتژواک 
تته وویتل، ددغته بهیتر د لېتږد لته چتارو د څارنتې پته 

موخته لته یتاد کتتار ره کابتل تته ځتي.
هغته زیاتته کتړه، کمېستیون تته د یتادو صندوقونتو تتر 
رستېدو بته یتې دی څارنته کتوي او لته هغه وروستته یې 

د څتار مستوولیت پتر نتورو کستان دی. 
د  لتوا  لېتږد  او  لوجستتیک  د  وزارت  چتارو  کورنیتو  د 
قطعاتتو امتر ستمونیار محمتد نتار وویل، ددغتو موادو 

د امنیتت ستاتنې مستوولیت پتر غتاړه لتري.
او امنیتت  هغته زیاتته کتړه، ددغتې محمولتې د لېتږد 
ستاتنې لپاره بشتپړ تیتاری لري او د ارې پته اوږدو کې 
بته لته هتر ډول امنیتتي ستتونزې ره مبتارزه وکړي څو 

دغته صندوقونته پته ښته ډول مرکتز ته ورستوي.
دغته راز د یتو بتل ختر لته مختېِ، نتن د رپتل وایتت 
ټتول حستاس ټاکنیتز متواد  لته ولستوالیو څخته ددغته 
وایتت مرکتز او لته هغته ځایته متزار ریتف تته لېتږدول 

شتوي دي.
مرتضتی  رییتس  کمېستیون  ټاکنتو  د  کتې  رپتل  پته 
او  ستانچارک  بلختاب،  د  وویتل،  تته  پتژواک  عامتي 
اردو  متواد د متي  ټاکنیتز  ولستوالیو دغته  ګوستفندي 
ستوزمه  او  صیتاد  د  او  هتوا  د  وستیله  پته  چورلکتې  د 
لته  ځمکتې  د  متواد  حستاس  ټاکنییتز  ولستوالیو  کا 
ارې ددغته وایتت مرکتز تته پته امتن ډول انتقتال او د 
ناظرینتو او ټاکنیتزو څارونکتو پته موجودیتت کتې يتې د 
پتر ځتای کتړي دي. بیاشتمېرنې محلونتو کتې ځتای 

دغته راز نومتوړي وویل، له ولستوالیو مرکز تته د ټاکنیزو 
بایومریتک  نتن  وروستته  لېتږد  لته  متوادو  حساستو 
د  اردو  متي  د  هتم  کڅتوړې  محافظتتي  او  ماشتینونه 
چورلکتې پته وستیله مزارریتف تته ولېتږل شتوې چتې 
ره  متوادو  لته  وایتونتو  شتاي  نتورو  د  متواد  دغته 
یوځتای پته کابل کتې د ټاکنو کمېستیون مرکتزي دفر 

تته لېتږل کېتږي.

د ټاکنو کميسيون: نږدې دوه ميليونه 
او ٧سوه زرو تنو رايه ورکړې ده

د ټاکنتو خپلتواک کميستيون وايتي چتې د ولستمرۍ 
ټاکنتو پته ٤٦٨٤ مرکزونتو کتې 2 ميليونته، ٦٩٥زره او 

٨٩٠ تنتو رايته کارولتې ده.
دغه مطلب د دې کميستيون مرستتيال موانا عبدالله، 

نتن ماښتام پته خري ناستته کې پته ډاګه کړ.
د ولستمرۍ ټاکنتو د تېترې شتنبې پته ورځ )د تلتې په 

٦مته( ترره شتوې. 
هغته وويتل: "د رايتو دغته ستقف ا نهايتي او دقيتق نته 
دى او پته دې اړ څېړنتې روانې دي؛ دغه شتمېره ښتايي 
راکمته ي، ځکته پته ځينتو مرکزونتو او محلونتو کې له 
بايومريتک پرتته رايته کارول شتوې چتې همدغته بيتا 
لته بايومريتک شتويو رايتو څخته جتا کېتږې چتې لته 

همتدې املته يتاد شتوى ستقف ښتايي را کتم ي."
ختو ده روښتانه کړه چتې د رايو ابتدايتي پايلې به د تلې 

مياشتتې په 2٧مه اعانوي.
عبداللته زياتته کتړه، دوى ته تراوسته د رستېدلو راپورونو 
لته مختې، پته ټاکنو کتې ٤٦٨٤ مرکزونه چتې 2٦٥٦٨ 
مرکزونته چتې  او ٦٩٨  وو  پرانيستتي  کېتږي،  محلونته 

3٠1٨ محلونته کېتږي، تتړي وو.

د بامیانو او دایکنډي حساس 
ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شول

خبرونه

 

ریاستت جمهوری اعام کرده استت کته محمد ارف غنی 
رئیتس جمهتور کشتور ستنگ تهداب "شتفاخانۀ صد بستر 
قلتب" نیروهتای امنیتتی و دفاعتی را در کمپلکتس اداری امنیتت ملتی در 

ستاحه افشتار شتهر کابل، گذاشتته استت.
ایتن شتفاخانه در ستاحه ۱۳ جریب زمین، در چهار طبقته مطابق معیارهای 
جهانتی اعتار می شتود و تعمیتر این شتفاخانه در صورت نیتاز، ظرفیت ارتقا 

الی ده طبقه و دوصد بستر را دارا استت.
حبیتب الرحمتن روشتان رئیتس تعمیترات ریاستت عمومتی امنیت ملتی روز 
ایتن  ایتن شتفاخانه گفتت:  پنجشتنبه 11 میتزان هنتگام تهتداب گتذاری 
افغانتی در متدت سته ستال ستاخته  ارزش ۳۷۵،۶ میلیتون  بتا  شتفاخانه 
قلبتی  امتراض  تتداوی  قستمت  در  شتفاخانه  ایتن  استت  قترار  می شتود. 
منستوبان نیروهتای امنیتتی و دفاعتی و خانواده هتای آنتان، خدمتات بهتر 

ارائته کنتد و نیازمنتدی رفتن آنتان را بته ختارج از کشتور کاهتش دهتد.
محمتد ارف غنتی رئیتس جمهتور کشتور نیتز در مراستم تهتداب گتذاری 
متن  کته  گفتت  کشتور  دفاعتی  و  امنیتتی  نیروهتای  بته  شتفاخانه خطتاب 
احستاس قلبتی و وطتن دوستتی شتا را قلبتاً درک می کنتم، زیترا قلب های 

شتا شتب و روز بته خاطتر کار و خدمتگتذاری بته کشتور می تپتد. 
آقتای غنتی افتزود که منستوبانی که بته بیاری قلبتی دچار می شتوند، پس 

از ایتن در داخل کشتور مداوا خواهند شتد.
قتراردادی  بته مستئوان مربوطته هدایتت داد کته رکتت  رئیتس جمهتور 
ستاخت "شتفاخانه صدبستر قلتب" نیروهتای امنیتتی و دفاعتی را تشتویق 
کنتد تتا ایتن شتفاخانه را در متدت دو ستال تکمیتل کنتد و در هاهنگتی 

بتا ادارۀ تتدارکات ملتی، متام وستایل و لتوازم متورد نیتاز را فراهم کنتد و در 
خصتوص استتخدام پرستونل مستلکی بترای ایتن شتفاخانه، رمایته گذاری 

شود.
آقتای غنتی در ایتن مراستم همچنیتن ابتراز امیتدواری کترد کته شتفاخانه 

پولیتس نیتز بته زودتریتن فرصتت بته شتفاخانه معیتاری مبتدل شتود.
رئیتس جمهتوری بته رئیتس خدمتات صحی امنیتت ملی نیتز هدایتت داد تا 
پیشنهاداتشتان را در رابطته بته بهبودی و تجهیز شتفاخانه ها بته گونۀ کتبی 

بتا ریاستت جمهوری ریتک کند. 
او در ادامته افتزود کته خدمتات شتفاخانه های نظامتی بهتر شتده استت اما 
در شتفاخانه های ملکتی هنتوز هتم مشتکات موجود بتوده و به توجه بیشتر 

نیتاز دارند.
اوریاخیتل رئیتس  بته تاش هتای نریتن  بتا اشتاره  رئیتس جمهتور کشتور 
شتورای طبتی افغانستتان، گفتت کته نورم هتا و معیارهتای کته توستط ایتن 
شتورا وضع شتده استت، باید تطبیق شتود و هر داکری که توستط شتورای 
طبتی تثبیتت ستویه شتده؛ جتواز فعالیتت دریافتت کند، زیترا اشتتباه داکر 

جتران ناپذیر استت.
گفتنتی استت کته هفتته گذشتته وزارت دفتاع و صحتت در همتکاری بتا هم، 
شتفاخانه نستایی وادی مخصتوص خانواده هتای منستوبان وزارت دفتاع در 
محتدود شتفاخانه ردار محمتد داود بته منظتور ارائته خدمتات مطمتن بته 

خانواده هتای منستوبان اردوی ملتی ستاختند.
ایتن شتفاخانه بتا هزینتۀ چهتار و نیتم میلیتون دالتر از کمتک دولتت ایتالیتا 

ستاخته شتده و دارای تجهیتزات متدرن تشتخیصی و معالجتوی استت.

درصفحه2

سازمان ملل: 

در 4 سال اخیر نزدیک به 35۰۰ کودک 
در افغانستان کشتـه شده اند
سنگ تهداب شفاخانه صد بستر قلبی نیروهای امنیتی گذاشته شد
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اثـر  در  کـه  اسـت  گفتـه  متحـد  ملـل  سـازمان 
خشـونت ها در افغانسـتان در چهـار سـال گذشـته، 
نزدیـک بـه ۳۵۰۰ کـودک کشـته و بیـش از ۹۰۰۰ 

انـد. شـده  زخمـی  دیگـر  کـودک 
یـک گـزارش جدیـد سـازمان ملـل متحـد گفتـه کـه 
ظـرف چهار سـال اخیـر، بیـش از چهارده هـزار مورد 
"تخلـف جـدی" در برابـر کـودکان در افغانسـتان را 

ثبـت کرده اسـت. 
متحـد  ملـل  سـازمان  رمنشـی  گوتـرش،  آنتونیـو 
"سـطح هشـدار دهنـدۀ" خشـونت در برابـر کـودکان 
در افغانسـتان را کـه بـه گفتۀ سـازمان ملـل متحد از 
سـوی مامـی جناح هـا صـورت گرفته، محکـوم کرده 

است.
براسـاس گـزارش سـازمان ملـل متحـد، کودکانی که 
در جریـان سـال های ۲۰۱۵ تـا ۲۰۱۸ کشـته و یـا 
زخمـی شـده انـد، تقریبـا یـک سـوم مـام قربانیـان 

غیرنظامـی در افغانسـتان را تشـکیل می دهنـد.
 ۸۲ افزایـش  آمـار،  ایـن  کـه  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
درصـدی در مقایسـه بـا دورۀ زمانی چهار سـال پیش 

از آن را نشـان می دهـد.
آقـای گوتـرش همزمـان بـا نـر ایـن گـزارش گفـت: 
درگیری هـا،  از  ناشـی  کـودکان  تلفـات  "افزایـش 

اسـت." بـوده  هوایـی  و حمـات  انفجارهـا 
از  ناشـی  کـودکان  تلفـات  کـه  گفتـه  گـزارش  ایـن 

ویدیـوی  مـورد  در  افغانسـتان  در  ایـران  سـفارت 
شـکنجه یـک نوجـوان افغـان در روسـتایی در جزیـره 
قشـم واکنـش نشـان داده و گفتـه اسـت ایـن موضوع 
در حـال پیگیـری اسـت. ویدیـوی منتـر شـده در 
شـبکه های اجتاعـی نوجوانـی را نشـان می دهـد که 
شـکنجه شـده اسـت. به نظـر می رسـد این ویدیـو آثار 
شـکنجه فـردی را نشـان می دهـد کـه او را یک مهاجر 

شـانزده سـاله افغـان خوانده انـد.
اطاعـات دقیقـی در مـورد ایـن حادثـه وجـود نـدارد 
از  یکـی  در  نوجـوان  ایـن  شـکنجه  شـده  گفتـه  امـا 

اسـت. گرفتـه  قشـم صـورت  روسـتاهای جزیـره 
سـارنوال قشـم در مصاحبـه بـا خرگـزاری ایرنا "رب 
و جـرح" ایـن فـرد را تائید کرده اسـت. او از شناسـایی 
متهـان خـر داده و گفتـه اسـت پرونـده قضایی این 

افـراد در حـال تکمیل اسـت. 
خرگـزاری ایسـنا بـه نقـل از سـفارت ایـران در کابـل 
گفتـه اسـت "اگـر جرمـی در ایـن رابطه صـورت گرفته 
باشـد مراجـع قضایـی ایـران، طبـق قانون بـا مجرمان 

وزارت امـور داخلـه می گویـد کـه در نتیجـۀ اصابت 
یـک راکـت بر یـک خانه در میـدان وردک، سـه تن 

از اعضـاى یـک خانواده کشـته شـده اند.
نـرت رحیمـی سـخنگوی وزارت داخله، بـه تاریخ 
دیـروز )جمعـه، 12 میـزان( گفـت کـه یـک راکـت 
بـر یـک منـزل مسـکونی در منطقـه بـازی خیـل 
ولسـوالی نـرخ وایـت میـدان وردک، اصابـت کرده 

است.
وی افـزود: "ایـن راکت، از سـوی طالبـان آمده و بر 
یـک خانـه اصابـت کـرده و سـه تـن از اعضـای این 
خانـواده کشـته شـده  و یـک تـن دیگـر شـان زخم 

برداشـته است."
پیـش از ایـن نیـز بارهـا حمـات راکتـی طالبـان 

رکـت برشـنا اعـام کـرده اسـت کـه یـک قایـق با 
۱۰ رنشـین  در بنـد کجکـی غـرق شـده اسـت. 
مسـئوان ایـن رکـت گفته انـد کـه در پـی ایـن 
رویـداد مجرای سـه توربیـن بند کجکی را مسـدود 
کرده انـد تـا بتواننـد رنشـینان ایـن قایـق را پیـدا 

. کنند
در خرنامه رکت برشـنا که روز جمعه، ۱۲ میزان 
منتر شـد، آمده اسـت کـه این قایق هنـگام عبور 

از رود هلمند در آب غرق شـده اسـت.

کـه  می گویـد  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
از  پیـش  را  تـن  ۴۰۰هـزار  نام هـای  نهـاد  ایـن 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری، از فهرسـت 

بـود. کشـیده  بیـرون  رأی دهنـد گان 
ایـن  کـه   گفته انـد  کمیسـیون  ایـن  مسـئوان 
انتخابـات و عـدم  تأمیـن شـفافیت در  بـرای  کار 
کارگیـری از تذکره هـای تقلبـی انجام شده اسـت.

کمیسـیون  ایـن  سـخنگوی  سـادات،  ذبیـح 
گفـت:  طلوع نیـوز  بـه  ۱۲میـزان  جمعـه،  روز 
»کمیسـیون در وقت تصحیحات حـدود ۴۰۰هزار 
کـرد.«  فهرسـت حـذف  از  و  را شناسـایی  تذکـره 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، پیـش از برگـزاری 
احصاییـه  ادارۀ  از  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
شناسـایی  بـرای  تـا  بـود  خواسـته  معلومـات،  و 
فهرسـت  در  رأی دهنـد گان  جعلـی  نام هـای 
نام هـای رأی دهنـد گان، ایـن فهرسـت  را بررسـی 

کنـد.
ایـن  تحلیـل  از  بعـد  معلومـات  و  احصاییـه  ادارۀ 
گفتـه  کـه  را  دیگـر  تـن  ۲۷هـزار  نـام   فهرسـت، 
اسـاس  دفـر  در  تذکره های شـان  می شـود 
تذکره هـای ایـن مرکـز ثبت نبودند از این فهرسـت 
مسـتقل  کمیسـیون  از  سـپس  و  کـرد  بیـرون 
انتخابـات خواسـت تا در ایـن باره تصمیـم بگیرد. 
کمیسـیون انتخابـات هـم ایـن تصمیـم احصاییـه 

پذیرفـت. را 
ادارۀ  و  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  کار  ایـن 

حمـات هوایـی "از سـال ۲۰۱۵ تـا حـاا بـه شـکل 
قابل ماحظـه ای افزایش یافته اسـت." براسـاس این 
گـزارش، ۱۰۴۹ کـودک از سـال ۲۰۱۵ تـا ۲۰۱۸ 
قربانـی حمـات هوایـی شـده و از ایـن جملـه، ۴۶۴ 

کـودک کشـته شـده انـد.
استخدام کودکان و بدرفتاری جنسی

عـاوه بـر این، گـزارش سـازمان ملل متحـد می گوید 
کـه ظـرف چهـار سـال گذشـته، حداقـل ۲۷۴ مـورد 
و  مسـلح  گروه هـای  سـوی  از  کـودکان  اسـتخدام 

نیروهـای دولتـی تثبیـت شـده اسـت.
بـا ایـن حـال، آقـای گوتـرش افـزوده کـه رقـم واقعـی 
افغانسـتان می توانـد  اسـتخدام کـودکان در جنـگ 
بـه  مونـه  عنـوان  بـه  او  باشـد.  بیشـر  مراتـب  بـه 
گزارش هـای سـال ۲۰۱۶ اشـاره کـرده کـه حاکی از 
اسـتخدام بیـش از سـه هـزار کـودک تنهـا از سـوی 

بـود. مسـلح  گروه هـای 
شـدۀ  تثبیـت  مـورد   ۱۷ از  هم چنیـن  گـزارش  ایـن 
در  جنـگ  کـودکان  برابـر  در  جنسـی  بدرفتـاری 
افغانسـتان یـاد کـرده کـه شـامل ۱۳ پـر و ۴ دخر 

می شـود.
امـا آقـای گوتـرش گفتـه کـه ارقـام مجموعـی تجـاوز 
دلیـل  بـه  کـودکان عمدتـا  بـا  بدرفتـاری  و  جنسـی 
انتقام گیـری،  از  تـرس  و  محدودیت هـای اجتاعـی 

گـزارش می شـود. واقعـی  آمـار  از  پایین تـر 

برخـورد خواهنـد کرد."
ایـن  برخـی منابـع خـری گفته انـد دلیـل شـکنجه 
نوجـوان، "متلـک گفـن" او بـه همـر رئیس شـورای 

ایـن روسـتا در قشـم بـوده اسـت.
وزارت امور خارجه افغانسـتان گفته اسـت که در حال 
تحقیـق در بـاره گزارش هـای منتـر شـده در مـورد 

شـکنجه ایـن نوجوان اسـت.
کمیسـیون حقـوق بر افغانسـتان هم به ایـن رویداد 
"عملـی جنایت کارانـه"  را  آن  و  داده  نشـان  واکنـش 
خوانـده و از وزارت امـور خارجـه افغانسـتان خواسـته 

ایـن موضـوع را پیگیـری کنـد.
در  کـه  بیانیـه ای  در  ایـران  در  افغانسـتان  سـفارت 
فیسـبوک ایـن سـفارتخانه منتـر شـده گفتـه اسـت 
"موضـوع شـكنجه نوجـوان افغـان را بـه وزارت امـور 
حـال  در  ایـن مایندگـی  و  کـرده  منعکـس  خارجـه 

اسـت." روشـن شـدن موضـوع  بـرای  پیگیـری 
بـا  بدرفتـاری  از  ویدیویـی  کـه  نیسـت  اول  بـار  ایـن 

می شـود. منتـر  ایـران  در  افغـان  مهاجـران 

باعـث کشـته و زخمـی شـدن غیرنظامیـان شـده 
از ولسـوالی  نـرخ میـدان وردک  اسـت. ولسـوالی 

هـای ناامـن ایـن وایـت اسـت.

ایـن رویـداد سـاعت ۱۱:۳۰ پیـش از چاشـت روز 
جمعـه بـه وقـوع پیوسـته اسـت. 

طبق معلومات رکت برشـنا، از ۱۰ رنشـین این 
قایـق، چنـد نفـر آن مفقود شـده و به همیـن دلیل 
تونل هـای آب رو بنـد بـرق کجکی را بسـته کرده اند 

و فعالیـت سـه توربیـن این بند متوقف اسـت.
مـر  میلیـارد   ۱.۷ ذخیـره  ظرفیـت  کجکـی  بنـد 
مکعـب آب را دارد و ارتفـاع آن بـه حـدود ۱۰۰ مـر 

می رسـد.

احصاییـه و معلومـات، بـا واکنش هـای شـاری از 
نامـزان ریاسـت جمهوری و احزاب سیاسـی روبه رو 

شده اسـت.
می گوینـد  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  نامـزدان 
کار،  ایـن  انجـام  بـا  انتخابـات  کمیسـیون  کـه 

برده اسـت. پرسـش  زیـر  را  اسـتقالیتش 
کـه  می گویـد  معلومـات  و  احصاییـه  ادارۀ  امـا، 
ایـن کار را در هاهنگـی بـا کمیسـیون مسـتقل 

داده اسـت. انجـام  انتخابـات 
احصاییـه  ادارۀ  رییـس  رسـولی،  جاویـد  احمـد 
»مـا  داشـت:  بیـان  بـاره  ایـن  در  معلومـات  و 
کتاب هـای اسـاس خـود را مـورد تحلیـل و برسـی 
قـرار دادیـم، از آن جمله حدود ۲۷هـزار ریکاردی 
کـه آن هـا »کوایـف« داشـتند مـا همراه کمیسـیون 
ریـک کردیـم و قطعـأ باطـل اعام نشده اسـت.« 
کمیتـۀ سیاسـی احـزاب و جریان هـای سیاسـی، 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  کـه  می گویـد 
نام هـای ۴۰۰هزار رأی دهنـده را بدون هاهنگی 
رأی دهنـده گان  نام هـای  فهرسـت  از  احـزاب  بـا 

کشیده اسـت. بیـرون 
انتخابـات  نامـزدان  از  شـاری  و  کمیتـه  ایـن 
از  شـاری  کشـیدن  بیـرون  ریاسـت جمهوری 
برانگیـز  پرسـش  را  دهنـدگان  رای  نام هـای 
و  معلومـات  و  احصایـه  اداره  از  و  می داننـد 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می خواهنـد تـا در 

باشـند. پاسـخگو  بـاره  ایـن 

سه عضو یک خانواده در میدان وردک کشته شدند

یک قایق با ۱۰ سرنشین در بند کجکی غرق شد

کمیسیون انتخابات: 4۰۰ هزار تن از فهرست رای دهندگان به 
دلیل تذکره تقلبی حذف شده بودند

سازمان ملل:
 در 4 سال اخیر نزدیک به ۳۵۰۰ کودک در افغانستان کشته شده اند

سفارت ایران در کابل: 
موضوع شکنجه یک نوجوان افغان در ایران پیگیری می شود
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بـه  ایـاات متحـده  بـا سـفر ماینـده خـاص  همزمـان 
پاکسـتان هیاتـی از سـوی طالبـان به این کشـور سـفر کرده 
اسـت کـه رییـس آن تـا چنـدی قبـل در ایـن کشـور زندانـی 
بـوده اسـت. مـا برادر با تاش های شـخص خلیلـزاد مدتی 
قبـل از زنـدان هـای پاکسـتان رهـا شـد و مسـتقیم بـه قطـر 
رفـت و مسـولیت هیـات مذاکـره کننـده طالبـان را بـه عهده 
گرفـت. او اکنـون در راس هیاتـی بـه پاکسـتان رفتـه اسـت 
و مـورد اسـتقبال مقامـات پاکسـتانی از جملـه وزیـر خارجـه 
ایـن کشـور قـرار گرفتـه اسـت. اکنـون پرسـش هـای مهمی 
در بـاره ایـن سـفر و دیدارهـای صـورت گرفتـه در پاکسـتان 
دو بـاره مطـرح شـده اسـت. مهـم تریـن پرسـش ایـن اسـت 
کـه ایـن هیـات چگونـه و تحـت کـدام قانـون بیـن امللـی 
بـه راحتـی بـه پاکسـتان آمـده اسـت و بـا چـه صاحیتـی 
ایـن  اختیـار  در  را  دیپلاتیـک  امکانـات  مـام  پاکسـتان 
هیـات قـرار داده اسـت؟ بـدون شـک چنیـن برخـوردی از 
سـوی کشـورهای ذینفـع در قضیـه افغانسـتان دهـن کجـی 
بـه قوانیـن بیـن امللـی و عـرف دیپلاتیـک و نقـض ریـح 
حاکمیـت ملـی افغانسـتان اسـت. دولـت افغانسـتان اگرچه 
در ایـن رابطـه واکنـش ریح نشـان داده اسـت، اما مسـلا 

کافـی نیسـت و بایـد اقدامـات عملـی نیـز صـورت گیـرد. 
طالبـان بـه عنـوان یک گـروه تروریسـتی کـه در آخرین 
حمـات  از  بسـیاری  مسـولیت  صلـح  مذاکـرات  روزهـای 
انتحـاری و تروریسـتی را بـه عهـده گرفـت و رییـس جمهـور 
ایـاات متحـده بـه همیـن خاطـر مذاکـرات صلح بـا طالبان 
را مـرده اعـان داشـت. اما اکنـون قرارومدار خلیلـزاد با این 
گروه و راه دادن مایندگان آن به پاکسـتان بسـیاری از نیت 
منـدی منفـی پاکسـتان و ماینـده خـاص ایـاات متحـده را 
در قبال روشـن می سـازد. اکنون توصیه اخاقی و اعراض 
حقوقـی و قانونـی بـه رفتـار زشـت پاکسـتان کفایـت مـی 
کنـد. دولـت افغانسـتان از موضـع قـدرت و بـه مایندگـی 
از مـردم افغانسـتان مکلـف اسـت کـه جلـو مداخلـه آشـکار 
در امـور کشـور و جلـو نقـض حاکمیـت ملی افغانسـتان را از 

مجـاری قانونـی کـه در اختیـار دارد، بگیـرد. 
ریاسـت  انتخابـات  تازگـی  بـه  اگرچـه  افغانسـتان 
جمهوری را پشـت ر گذاشته اسـت، ولی دستگاه سیاست 
خارجـی کشـور مکلـف اسـت که بـا ناقضـان حاکمیـت ملی 
کشـور و کشـورهایی کـه سـال هـا در امـور داخلی کشـور ما 
مداخلـه کـرده انـد، حداقـل در عرصـه قانونی و بیـن امللی 
مقابلـه کنـد. متاسـفانه نابسـامانی در داخل افغانسـتان کم 
نیسـت و جنـاح بنـدی هـای سیاسـی بـر سیاسـت خارجـی 
کشـور تاثیـر زیـاد دارد. ولـی ایـن موضـوع دلیـل می شـود 
کـه منافـع ملـی و مصالـح کان و حاکمیت ملی افغانسـتان 
مـورد تاخـت و تـاز کشـورهای خارجـی قـرار گیـرد و مـا فقط 
ماشـاچی باشـیم. اگز وزارت خارجه کشـور وقت رسـیدگی 
بـه ایـن گونه مـوارد ندارد و یـا اجازه می دهد که کشـورهای 
خارجـی بـه گونه آشـکار هـر روزه در امور داخلی افغانسـتان 
مداخلـه کنـد و پـان هـای شـوم در راسـتای دشـمنی بـا 
افغانسـتان طراحـی کنـد، بهـر آن اسـت کـه نهـاد  مـردم 
دیگـر و رهـری حکومـت در ایـن گونـه مـوارد مداخلـه کند. 
مـردم افغانسـتان هـان گونـه کـه هـر روزه توسـط مـزدوران 
قـرار مـی گیرنـد،  و کشـتار  قتـل  مـورد  بیگانـه  کشـورهای 
ایـن  هسـتند.  شـان  رنوشـت  بـه  آشـکار  مداخلـه  شـاهد 

وضعیـت بـرای هـر افغـان غیـر قابـل تحمل اسـت. 
و  کینـه  عمـق  گذشـته  هـای  سـال  طـی  پاکسـتان 
دشـمنی خـود را بـا مـردم افغانسـتان نشـان داده اسـت و 
در ایـن راسـتا از هیـچ عداوتـی دریـغ نورزیـده اسـت. مـام 
مصایـب و رنـج هایـی کـه مـردم افغانسـتان امـروزه بـا آن ها 
ایـن کشـور دارد و مـام حمـات  درگیـر اسـت، ریشـه در 
ایـن  داخـل  از  امـروز  حتـی جنـگ گسـرده  و  تروریسـتی 
کشـور مدیریـت مـی شـود. حـاا کـه مـردم افغانسـتان یـک 
مرحله حسـاس دیگر را پشـت ر گذاشـته است و انتخابات 
ریاسـت جمهـوری بـا موفقیت برگزار شـده اسـت، پاکسـتان 
مـام تـاش خـود را بـه خرج خواهـد داد کـه ایـن انتخابات 
سـبوتاژ گـردد و یـک بـار دیگـر پروسـه شکسـت خـورد صلح 
ایـاات  رییـس جمهـور  گفتـه  بـه  اسـت.  پیـش کشـیده  را 
متحـده گفتگـو بـا طالبان مـرده اسـت و اگر صلحـی در کار 
باشـد بایـد بـا میکانیـزم هـای جدیـد و بـا محوریـت دولـت 

افغانسـتان صـورت گیـرد. 
دولـت افغانسـتان مکلـف اسـت که بـه منظـور حفاظت 
از دسـتاوردهای مـردم افغانسـتان و حفاظـت از اسـتقال 
و مامیـت ارضـی کشـور بـه خاطـر جلوگیـری از حاکمیـت 
ملـی افغانسـتان اقدامـات عملـی در برابـر پاکسـتان انجـام 
دهـد. ایـاات متحـده نیز باید درک کرده باشـد کـه ماینده 
خـاص ایـن کشـور در امـور صلـح افغانسـتان بیـش از آن که 
بـه دنبـال منافـع ملـی این کشـور مصالح مـردم افغانسـتان 
باشـد، بـه دنبـال منافع شـخصی و پنهانی خویش اسـت. از 
همیـن رو دولـت افغانسـتان بایـد سـفیر پاکسـتان را احضار 
دارای  اکنـون  افغانسـتان  کـه  کنـد  گوشـزد  او  بـه  و  کنـد 
یـک حکومـت مـروع و قانونـی اسـت و دیگـر مـی توانـد 

مداخـات بـی رمانـه ایـن کشـور را تحمـل کنـد. 

 

ــې  ــږۍ برخ ــبکې د همغ ــځو د ش ــان ښ ــال و.  د افغ فع
ــري  ــې خ ــل ک ــه کاب ــن پ ــعل ن ــن مش ــوولې روش مس
ناســتې تــه وویــل، لــه زورواکــۍ او منفــي تبلیغاتــو چــې 
د خلکــو ذهنونــه ګــډوډوي او د کمېســیونونو پــه چــارو 
کــې یــو ډول روښــانه اســوهنه ده، پــه جــدي ډول ډډه 
ــونو  ــي ګواښ ــختو امنیت ــر س ــړه، پ ــه ک ــه زیات وي. هغ
ربېــره خلــک د رایــې صندوقونــو تــه اړل او د خپلــې 

ــړې. ــې ورک ــې رای ــه ی ــو ت ــې نوماندان خوښ
دغــه راز د افغــان ښــځو د شــبکې ارشــد غــړې او د ښــځو 
ــا  ــې زرق ــټ رییس ــز بنس ــو د څېړنی ــومانو د حقون او ماش
ــرو  ــه ل ــو تجرب ــرو ټاکن ــه تې ــې ل ــل: ))دا چ ــي ووی یفت
ــې د  ــر ک ــه بهی ــو پ ــې د ټاکن ــک رای ــر بایومری ــې غی چ

ــار  ــه اعتب ــه پ ــو ت ــک رای ــان ښــځو شــبکه بایومری د افغ
ورکولــو د ټینــګار ترڅنــګ د ولســمرۍ ټاکنــو لــه 
نوماندانــو، ســیاي مرانــو او د خلکــو لــه اســتازو 
وغوښــتل چــې لــه مخکــې قضــاوت او پــر ټاکنیــزو 

کمېســیونونو لــه فشــار راوړلــو دې ډډه وکــړي.
د ټاکنــو کمېســیون د معلوماتــو لــه مخــې، د تلــې د 
شــپږمې پــه ټاکنــو کــې د رایــې ورکونــې پــه ۴۳۸۴ 
مرکزونــو کــې شــاوخوا ۲،۵ میلیــون افغانانــو رایــې 

دي. ورکــړې 
کــې ۹.۵  ټولــه  پــه  وايــي،  د کمېســیون مســوولین 
ــوم  ــاره ن ــډون لپ ــې د ګ ــو ک ــه ټاکن ــو پ ــون افغانان میلی
لیکنــه کــړې وه او د رایــې ورکونــې ۴۹۰۵ مرکزونــه 

افغان ښځې د ټاکنو بهیر د شفافیت او قانون د حاکمیت غوښتنه کوي
ــو  ــږي، ن ــل کې ــدو ام ــه کې ــاد د رامنځت ــۍ او فس درغل

ــان ي.(( ــې اع ــد باطل ــې بای ــه ډول رای دغ
هغــې زیاتــه کــړه، کــه غیربایومریــک رایــې لغــوه اعــان 
ــې  ــس چ ــې ک ــو داس ــر او ی ــه ډې ــاور ب ــو ب ي، د ټاکن
درغــي یــې نــه وي کــړي، د خلکــو د رایــو لــه مخــې بــه 

واک تــه ورســېږي.
ــه خــوا  ــه هغــې اعاميــه کــې چــې د ښــځو شــبکې ل پ
ــو،  ــزو ټکټون ــو ټاکنی ــه ټول ــي: ))ل ــوه، راغ ــتل ش ولوس
ــه  ــې ل ــواړو چ ــتازو غ ــه اس ــو ل ــو او خلک ــیاي مران س
وخــت مخکــې قضــاوت، پــر کمېســیون د فشــار راوړلــو 
لــه کړنــو، زورواکــۍ او نــاوړو تبلیغاتــو چــې د خلکــو 
فکرونــه ګــډوډوي او د کمېســیون پــه چــارو کــې یــو ډول 

اســوهنه ده، ډډه وي.((
دغــه راز پــه اعاميــه کــې لــه عــدي او قضايــي ارګانونــو 
غوښــتنه شــوې چــې هــر ډول درغلــۍ ، رغړونــې او پــه 
ــه جــدي  ــه اســوهنې دې پ ــزو چــارو کــې ناقانون ټاکنی

ډول وڅېــړي او قانــوي چلنــد دې ورره وکــړي.
ــه بنســټونو غوښــتي  ــو د څــار ل د ښــځو شــبکې د ټاکن
چــې پــه شــفاف، صادقانــه او عادانــه ډول د رایــې 
راټولونــې، رایــو شــمېرنې او پایلــو لــه اعــان څخــه 

ــړي. ــه وک څارن
ــه رســنیو غوښــتنه  ــه کــې ل ــه اعامي ــادې شــبکې پ د ی
شــوې چــې د ټاکنــو اړونــد خرونــو د خپرېــدو پــه برخــه 
کــې د بــې طرفــۍ اصــل تــه پــه کتــو عدالــت او د 
هېــواد لــوړې ګټــې پــه پــام کــې ولــري او د بــې اتفاقــۍ 

ــړي. ــدو ډډه وک ــه خپرې ــو ل ــو پیغامون زېږوونک

محمد هدایت  

سرمقاله

 از مداخله در امور کشور
 باید با قدرت جلوگیری شود



کـه بـا تغذیـه از منابع مختلـف موجود در افغانسـتان و 
پاکسـتان همـواره سـعی می کنـد با عوامـل ضد دولت 
و شـبکه هـای جرمـی متحـد شـود. در حـال حـار 
ایـن گـروه بیـش از هـر زمـان دیگـری پـس از 2001، 

افغانسـتان را تحـت کنـرل خـود دارد. 
مشـارکت بیـن امللی، به شـمول کشـورهای همسـایه 
و بـه خصـوص پاکسـتان نقـش کلیـدی را بـا توجـه بـه 
بـازی  مناسـب  هـای  و رهنایـی  مالـی  هـای  کمـک 
بـرای  بـه ویـژه آن کـه رشـد اقتصـادی  خواهـد کـرد. 
ایجـاد مشـاغل جدید یک رورت اسـت. کارشناسـان 
اقتصـادی بـر ایـن باورنـد کـه خامـه جنـگ بـه بهبـود 
و  هـا  سیاسـت  نبایـد  و  اسـت  وابسـته  اقتصـادی 
برنامـه هایـی کـه رمایـه گـذاری بخـش خصوصـی و 
کارآفرینـی را تشـویق مـی کننـد از یـاد بـرد. در حـال 
حـار معلـوم نیسـت طالبـان بـه رورت ایـن مسـاله 
تـا چـه انـدازه ای واقـف اند اما رهـری طالبـان گاهی 
پرداختـه  مـردم  معیشـتی  امـور  بـه  خـود  در سـخنان 
بـه  وابسـته  غذایـی  صنایـع  و  زراعـت  بخـش  اسـت. 
آن بـه بـاور کارشناسـان در زمـره حـوزه هـای پیشـتاز 
و  تعمیـر  اسـت.  زایـی  اشـتغال  و  اقتصـادی  رشـد 
جنـگ  سـال  چندیـن  از  پـس  هـا  زیرسـاخت  ایجـاد 
یکـی دیگـر از اولویـت هـای اقتصـادی بـه شـار مـی 
آیـد البتـه بـه رط آن کـه در بیـن افغـان هـا در تقـدم 
اجـرای پـروژه هـای زیـر سـاختی توافق صـورت بگیرد. 
بـه بـاور متخصصیـن داخلـی و خارجـی رمایـه هـای 
افغانسـتان چـه در داخـل و چـه در خارج بایـد به خلق 
محیطـی کمـک کننـد کـه منجـر به شـکل گیـری یک 
اقتصـاد بازاری شـفاف و مورد حایت کشـورهای دونر 
گـردد. گفته می شـود بانک جهانی و سـایر موسسـات 
چارچـوب  نوعـی  سـازی  آمـاده  حـال  در  نفـع،  ذی 
از اسـتقرار صلـح در  بـرای مدیریـت کمـک هـا پـس 
افغانسـتان مـی باشـند و حتـی برخی از ایـن کمک ها 
قـرار اسـت بـرای اسـتحکام پروسـه صلـح جهـت دهی 
شـوند. بـی گـان هر نوع توافـق صلحی بایـد جزئیات 
ازم را دربـاره شـیوه حکومـت داری، حقـوق انسـانی، 
نهادهـا در سـطح ملـی و بیـن امللـی منتـر کنـد. و 
ایـن امـری اسـت کـه بـه مذاکـرات جـدی و نفـس گیر 
نیـاز دارد. بـه عنـوان مثـال حقـوق زنان بـرای دونرها و 
جامعـه مدنی افغانسـتان یکـی از محورهـای مذاکرات 
اسـت. مرکـز زدایـی از قـدرت و واگـذاری اسـتقال 
بیشـر بـه حکومـت هـای محلی مـی تواند به اسـتقرار 
صلـح کمـک کند و آن را گسـرش دهـد. اصاحات در 
سیسـتم قضایـی نیـز شـامل ایـن پروسـه خواهـد بـود. 
متاسـفانه یکـی از نقـاط ضعـف جـدی حکومـت کابـل 
ناتوانـی آن در مقابلـه کارآمـد با فسـاد و اجرای عدالت 
اسـت در حالـی کـه توده مردم از اجرای قوانین خشـن 

اسـامی از سـوی طالبـان واهمـه دارنـد. 
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مشارکت بین المللی، به شمول کشورهای همسایه و به خصوص پاکستان 
نقش کلیدی را با توجه به کمک های مالی و رهنمایی های مناسب بازی خواهد 

کرد. به ویژه آن که رشد اقتصادی برای ایجاد مشاغل جدید یک ضرورت است. 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خاتمه جنگ به بهبود اقتصادی وابسته 
است و نباید سیاست ها و برنامه هایی که سرمایه گذاری بخش خصوصی و 

کارآفرینی را تشویق می کنند از یاد برد.

 در بحبوحـه ی جنگی به درازای آن چه در افغانسـتان 
در حـال وقـوع اسـت، تابـش نـور امیـد بـه صلـح، هـر 
چنـد کـم سـو، مـی توانـد جذبـه زیادی داشـته باشـد. 
پیشـنهاد صلـح رئیـس جمهور غنـی در انجـام این کار 
موفـق بـوده اسـت. طـی چهـار دهـه گذشـته، ابعـاد 
جنـگ در افغانسـتان بـه حـدی وسـیع بـوده اسـت که 
هـر نـوع ابتـکار صلحی با گیـر مانـدن در دام منازعات 
داخلـی، رقابـت هـای منطقه ای و اغـراض ژئوپلوتیکی 
بـه  ره  اسـت  نتوانسـته  پاکسـتان  امنیتـی  تاسیسـات 
جاهیـر  اتحـاد  لشکرکشـی  زمـان  از  بـرد.  جایـی 
افغانسـتان در سـال 1979 و رنگونـی  بـه  شـوروی 
حفیـظ اللـه امیـن، مـردم افغانسـتان بـا پدیـده صلـح 

 دوران رشـد و تعالـی یـک جامعـه هاننـد دوران رشـد 
یـک انسـان، دارای سـیر تکاملـی می باشـد و وقتی به 
دوران بلـوغ خـود رسـید، نشـانه هـای تغییـر وضعیـت 
و رشـید بـودن در وی ظهـور مـی کنـد. یکـی از نشـانه 
هـای بلـوغ نظام اقتصاد سیاسـی هر جامعـه چگونگی 
بـه ر آمـدن دوران عجیـب انتخابـات اسـت. دورانـی 
کـه کمیـت و کیفیـت تغییـر رفتـار افـراد و گـروه هـا و 
احـزاب مختلـف را بـه خوبـی مایـش می دهـد. میزان 
پاینـدی بـه منافـع اجتاعـی بـه حیـث یـک منفعـت 
نشـان  آن  از  صیانـت  و  حفـظ  و  همگانـی  و  بـزرگ 
مـی دهـد کـه جامعـه در چـه مرحلـه از دوران گـذر از 
کودکـی بـه بزرگسـالی اسـت. آیا مـی توانـد و فهم این 
را دارد کـه بـرای حفـظ منافـع بـزرگ اجتاعـی کل 
جامعـه تـاش کند یـا اینکه وی تنها ماینـده  و وظیفه 

مالـی منطقـه خـود را دنبـال مـی کننـد.
 نظـام اقتصـاد سیاسـی یـک جامعه وقتی بـه بلوغ می 
رسـد که در ایـن دوران گذر و تحول انتخاباتی، نشـانه 
هایـی از رمایه انسـانی و بخصـوص رمایه اجتاعی 
در آن ظهـور کنـد. یعنـی بلـوغ نظـام اقتصاد سیاسـی 
یـک جامعـه از طریـق رمایـه اجتاعی سـنجیده می 

 . شد
البتـه رمایـه اجتاعـی با بلـوغ اقتصـادی کاما فرق 
مـی کنـد امـا روع بلوغ اقتصـادی از تشـکیل رمایه 
اجتاعـی در جامعـه اسـت. هـر چقـدر ایـن رمایـه 
بیشـر باشـد، نشـانه رشـید بـودن اقتصاد جامعـه و به 

بلـوغ رسـیدن اقتصـاد در جامعـه نیز بیشـر اسـت. 
پشـتکار،  ویژگیهایـی چـون  داشـن  در  جامعـه  افـراد 
بـا  همـراه  بـودن  تحلیلـی  روشـنفکری،  عمـل،  دقـت 
گرایش بیشـر به طـرف پایداری هیجانـی و نیرومندی، 
امثـال آن، فـرد را مسـتعد  اراده  و  خودکفایـی، مهـار 
تـاش و کوشـش برای رسـیدن بـه اهـداف و گام نهادن 
بـه سـوی موفقیـت مـی مایـد؛ بـه طـوری در بررسـی 
پژوهـش هـای علمـی مطـرح این اسـت که داشـن حد 
متوسـطی از مهـار خـود، مهـار تکانـه ها، خواسـت ها و 
هیجانـات، میـزان باایـی از انعطـاف پذیـری و ظرفیـت 
پویـای فـرد در اصاح خـود برای اینکه بتواند بر اسـاس 
موقعیـت در حـد مطلـوب رفتـار ماید، فـرد را قـادر می 
سـازد کـه بتوانـد در حـد مطلوبی با مشـکات موقعیتی 

متنـوع کنـار آمده و سـازگار شـود. 
و  افـراد  اجتاعـی  و  فـردی  آمیـز  موفقیـت  زندگـی 
شـهروندان در سـنین و موقعیـت هـای مختلـف باعـث 

آشـنایی ندارنـد. 
اگـر افغانسـتان مـدرن را بـا سـطوح پاییـن نوگرایـی و 
بـر  فراوانـی  تاریخـی  شـواهد  کنیـم،  تعریـف  توسـعه 
قـدرت  تحکیـم  زمینـه  در  کابـل  ناکارآمـدی حکومـت 
در کشـوری بـزرگ و برخـوردار از جغرافیـای طبیعـی 
خشـن وجـود دارد. قدرت و سیاسـت در افغانسـتان به 
شـدت از پیچیدگـی هـای قومـی متاثـر اسـت. از ایـن 
رو، شـکاف هـای عمیـق قومی-زبانـی و طبیعـت غیـر 
متمرکـز سیاسـت افغانسـتان، زمینه مسـاعدی را برای 
سـوء اسـتفاده پدیـد آورده اسـت. حتـی پس از سـقوط 
طالبـان در سـال 2001، یکـی از مشـکات ریشـه ای 
در افغانسـتان، ناتوانی سـازمان های وابسـته به دولت 

بـروز مهـارت اجتاعـی مـی شـود. مهـارت اجتاعـی، 
اسـتعدادی اسـت کـه باعـث بـروز رفتارهـای اجتاعی 
مـی شـود ایـن مهـارت مـی تواننـد در روابـط آدمـی بـا 
دیگـران نتایـج مثبـت و موفقیـت آمیـزی بوجـود آورد 
اگرچـه کسـب مهـارت هـای اجتاعـی یکـی از عنار 
اساسـی اجتاعـی شـدن آدمـی در کلیـه فرهنـگ هـا 
اسـت لیکـن در دو سـه دهـه اخیـر بیشـر مـورد توجـه 
محققـان قـرار گرفتـه اسـت. بـر این اسـاس دسـتیابی 
جامعـه بـه بلـوغ اقتصـادی سیاسـی از طریـق کسـب 
توانایـی  شـامل  کـه  گیـرد  مـی  هایـی صـورت  منـش 
ایجـاد ارتبـاط خـوب  و توانایی ابراز دوسـتی صمیانه 
بـا دیگـران اسـت. شـخصی کـه دارای بلـوغ اجتاعی 
اسـت مـی توانـد بـا قوانیـن و ارزش هـای اجتاعـی 
محیطـی کـه در آن زندگـی مـی کنـد خـود را سـازگار 
مـی  مایـد و از نظرات و خواسـته هـای گروهی پیروی 
مـوده و در جهـت نیازهـای گروهـی و اجتاعی تاش  

ماید. مـی 
همیـن ماک ها نیـز برای کل جامعه متشـکل از افراد 
قابـل تصور اسـت. اگـر جامعه توانسـت از ظرفیت ها و 
موقعیـت هـای خـود اسـتفاده ماید و رفتـاری انعطاف 
پذیـری را در کسـب منافـع اقتصـادی و اجتاعـی د 
رمنطقـه و محیـط خـود داشـته باشـد، بـه بلوغ رسـیده 

است.
بلـوغ  در نظـام اقتصـاد سیاسـی مرحلـه ای از رشـد 
افـراد  کـه  باشـد  مـی  جامعـه  افـراد  ذهنـی  و  عقلـی 
جامعـه بـه توانایـی انتخـاب رایـط بهینـه و مطلـوب 
خـود در بسـیاری از عرصـه هـا ماننـد دوران انتخابـات 
رسـیده اسـت. لـذا آنچه مهم اسـت این اسـت که خود 
فعـل برگـزاری انتخابـات – بـدور از مسـائل سیاسـی 
نامزدهـا و ... نقـش بسـیار موثـری را در جهـت غنـی 
سـازی فرهنگـی – اجتاعـی و بـاا بـردن رمایه های 
اجتاعـی ) social captal( و رمایـه هـای انسـانی )  
human captal ( کـه جـز در بسـر تعامـات و روابـط 

اجتاعـی درونـی و برونـی پدیـد نیامـده و رشـد مـی 
کنـد، مـی توانـد ایفـا ماید. 

کـه در ایـن صورت تحقـق کامل آن به جامعـه پیرفته 
از رفـاه زندگـی  بـه سـطحی  از ان  و همچنیـن مهـر 
هـای  انتخـاب  شـد.   خواهـد  منجـر  اسـوده  و  سـام 
کان اجتاعـی بـه صورتـی اسـت کـه حداکـر کننده 
منافـع کل جامعـه بایـد شـود. به عبـارت کلی تـر بلوغ 
اجتاعـی در نظـام اقتصـاد سیاسـی جامعـه مرحله از 
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در ارائـه اداره سـام و توسـعه سیاسـی-اجتاعی برای 
بخـش هـای متعـدد کشـور بوده اسـت. 

بـه طـرز مشـابهی، ایـه هـای مختلفـی از پیچیدگـی 
هـای ژئوپلوتیکـی همـراه با الزامات اسـراتژیک دسـت 
نیافتنـی بـه چشـم مـی خـورد. از نظـر برخـی، حضـور 
نظامـی اتحـاد جاهیـر شـوروی سـابق در گذشـته و 
ایـاات متحـده در محیـط امـروز تنهـا بـه فعالیـت های 
شورشـی هـا و جهـادی هـا در گوشـه و کنار افغانسـتان 
مخالـف  مواضـع  اسـت.  بخشـیده  دینـی  مروعیـت 
جبهه¬ی روسـیه و ایران معای جنگ را در افغانسـتان 
پیچیـده تـر کـرده اسـت. همـه¬ی گـروه هـا مایـل بـه 
تشـدید عملیـات نظامی اند، بـا این امید که رقبایشـان 

رشـد می باشـد که انسـان به توانایی ایجـاد و مدیریت 
یـک جامعـه بـه حیـث یـک خانـواده کان را داشـته و 
امـکان ایجـاد ارتباطـات مهـم اقتصادی و رفتـاری بین 

اعضـا را داشـته باشـد.
نتیجـه سـخن آنکـه در دوران انتخابات و حتی مسـایل 
پـس از بایـد بگونـه ای باشـد کـه نـه تنهـا بـه حفـظ 
سـطح رفـاه جامعـه کمـک کنـد، بلکـه باعـث افزایـش 
مطلوبیـت هـا و سـطح کیفیـت زندگـی اجتاعی مام 
جامعه،نـه فقـط گروههـای خـاص، مـردم شـود. یعنـی 
در  توامـد  افـراد  شـناخت  دوران  انتخابـات  دوران 
عرصـه مدیریـت کان کشـور مـی باشـد. افـرادی کـه 
هرچنـد در تیـم هـای انتخاباتـی مختلـف بـه عنـوان 

مجبـور شـوند بـا پذیـرش رایـط بهـری بـه پـای میـز 
مذاکـره بیاینـد. از ایـن رو، درخواسـت صادقانـه رئیـس 
جمهـور غنی از گـروه های متخاصم درگیر مبنی بر این 
کـه به جـای بردن جنگ بـه پایان دادن آن بیاندیشـند، 

در رایـط موجـود ظاهـرا عقیـم خواهـد مانـد. 
یکـی از ابعـاد قابـل توجـه، تولیـد سـالیانه نزدیـک بـه 
9000 تـن تریـاک در افغانسـتان اسـت؛ ایـن پدیـده 
بـرای  را  اشـتغال  زمینـه  افغانسـتان  وایـات  اکـر  در 
عمـوم مـردم فراهـم مـوده و منافـع مقـرره ای را بـرای 
گـروه هـای خاصـی رقم زده اسـت. تجارت مـواد مخدر 
هـای  شـبکه  و  محلـی  جنگسـااران  طالبـان،  بـرای 
ای  عـده  منافـع  رو،  ایـن  از  دارد؛  سـودآوری  جرمـی 
بـه طوانـی کـردن جنـگ در افغانسـتان گـره خـورده 
اسـت. طبـق تخمیـن ها حـدود 60 فیصـد کل بودجه 
سـالیانه طالبـان از مجـرای تجـارت مواد مخـدر تامین 
مـی شـود. طبـق شـنیده هـا، حمـات هوایـی اخیـر 
بـه 70  بـه تخریـب نزدیـک  آمریکایـی هـا کـه منجـر 
فیصـد ابراتوارهـای کوکنـار طالبـان در اطراف کشـور 
گردیـد، بـه طالبـان 42 میلیـون دالـر خسـارت مالـی 
وارد کـرد. گرچـه حمـات هوایی تجارت گسـرده مواد 
مخـدر در افغانسـتان را از بیـن نـرده اسـت، ولـی اثـر 
تاکتیکـی فـوری خـود را بـر جای گذاشـته اسـت. پول 
مخـدرات تنهـا منبـع مالـی طالبـان نیسـت؛ آن هـا از 
منابـع متنوعـی تامیـن مالـی مـی گردنـد؛ نظیـر خراج 
گیـری، حـق حفاظـت از رکت هـای مخابراتـی فعال 
در اطـراف، کمـک هـای باعـوض از سـوی شـخصیت 
هـای سـاکن در کشـورهای خلیـج و دریافـت حایـت 
عاقمنـد  کـه  هایـی  دولـت  سـوی  از  مخفیانـه  هـای 
بـه اسـراتژی طالبـان انـد. از زمـان اعـام "اسـراتژی 
جدیـد افغانسـتان" توسـط دونالـد ترامـپ در آگوسـت 
2017 – بـا محور درخواسـت از پاکسـتان بـرای انجام 
اقدامـات جـدی تر علیـه تروریزم- آمریـکا ادعا می کند 
بـرای کشـاندن طالبـان بـه پـای میـز مذاکـره بـا دولت 
افغانسـتان، فشـارهای نظامـی بیشـری اعـال کـرده 
اسـت. در همیـن راسـتا، اداره ترامـپ از تعلیـق مبلغی 
نزدیـک بـه 2 میلیـون دالـر کمـک مالـی به پاکسـتان، 
مادامـی کـه اسـام آبـاد اقـدام جـدی علیـه طالبـان و 
شـبکه حقانی انجـام ندهد، خر داد. با در نظرداشـت 
در  آمریـکا  نظامـی  حضـور  تقویـت  موجـود،  رایـط 
افغانسـتان بـرای ریشـه کـن کـردن یاغیگـری، رفا با 

افزایـش چندیـن هـزار ربـاز کافـی نخواهـد بـود. 
پـس از نزدیـک دو دهـه ارائـه کمـک نظامـی گسـرده 
امنیتـی  نیروهـای  هـا،  آمریکایـی  توسـط  آمـوزش  و 
افغانسـتان از مشـکات عملیاتـی جدی رنـج می برند؛ 
امـری که سـبب شـده اسـت طالبـان بیـش از نیمی از 
خـاک افغانسـتان را در تـرف خـود داشـته باشـند. 
یاغیگـری بـه رهـری طالبـان نیـروی مرگبـاری اسـت 

رقیـب بـوده انـد امـا بـه حیث یـک شـهروند بـا توانایی 
بااتـر از بقیـه امـکان خدمـت و مدیریـت را بـرای بقیه 

فراهـم آورنـد.
دوران انتخابـات دوران تخریـب و غـارت امـوال جامعـه 
و رمایـه هـای مـادی و انسـانی و اجتاعـی جامعـه 
نیسـت. دوران انتخابـات هـر چنـد رقابـت اسـت امـا 
قـرار نیسـت همه پتانسـیل ها و نیروهـای جامعه، هدر 
رود. هیـچ گـروه و حزبـی نبایـد بـه تخریـب بپـردازد و 
رمایـه هـای کان و ملـی جامعـه کـه بـه مـرور زمـان 
بـه وجـود آمـده اعـم از فرآیندهای تشـکیل یک انسـان 
کارآ در جامعـه بـه حیـث رمایه انسـانی و یا نـه اعتبار 
رمایـه  حیـث  بـه  جامعـه  در  افـراد  بیـن  اعتـاد  و 

نشـان  تخریـب  نـوع  ایـن  شـود.  تخریـب  اجتاعـی 
از عـدم بلـوغ و رشـد کامـل جامعـه در نظـام اقتصـاد 

سیاسـی مـی باشـد. 
در  جامعـه  بیـن  روابـط  و  اجتاعـی  رمایـه  حفـظ 
کمیتهـای  و  هـا  کیفیـت  مطلـوب  توسـعه  راسـتای 
جامعـه انسـانی رابطـه مسـتقیمی بلـوغ نظـام اقتصـاد 
سیاسـی دارد. روع بلـوغ اجتاعـی در نظـام اقتصاد 
اجتاعـی  رمایـه  تشـکیل  از  جامعـه  یـک  سیاسـی 
روع و تجلـی آن در دوران انتخابـات مـی باشـد. هـر 
چقـدر ایـن رمایـه بیشـر باشـد، نشـانه رشـید بـودن 
جامعـه مدنـی در تحـوات مطلـوب در نظـام اقتصـاد 

سیاسـی جامعـه نیـز بیشـر اسـت. 

  وینای کآآوورا
ترجمه: عبداه غفاری

  احمد محمدی

تحلیل و بررسی پروسه صلح افغانستان
سال چهاردهم  شماره  3847 شنبه   13 میزان  1398 5 اکتبر 2019

بلوغ پسا انتخاباتی در نظام اقتصاد سیاسی 
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هنرو4
از ریـال  بخش هایـی  روایتـی، مایـش  از  نقـل  بـه   
و  بیسـت  مناسـبت  بـه  کـه  »فرنـدز«  یـا  »دوسـتان« 
سـیناها  در  آن  رفـن  آنـن  روی  سـالگرد  پنجمیـن 
اکـران شـد، فروشـی ۲.۹ میلیـون داری را ثبت کرد.

سـالن   ۱۶۰۰ در  »دوسـتان«  شـبی  سـه  اکـران  در 
آن  بـه ماشـای  نفـر  ۲۳۰ هـزار  سـینا،  در مجمـوع 
نشسـتند.در ایـن رویـداد ۱۲ اپیـزود خیلـی پرطرفدار 
از ریـال روی پـرده بـزرگ بـه مایـش درآمـد و ایـن 
روزانـه  پرفـروش  فلـم    ۱۰ میـان  روز در  اکران هـا هـر 

گرفتنـد. جـای 
 ۲۳ شـب های  در  کـه  مایش هـا  ایـن  قالـب  در 
هـر  شـد،  انجـام  اکتـر   ۲ و  سـپتامر   ۲۸ سـپتامر، 
۴ اپیـزود از ایـن ریـال و در مجمـوع در سـه  شـب 
ریـال  ایـن  اکـران  شـد.  اکـران  اپیـزود   ۱۲ شـب 
نسـخه  روی  از  کـه  می گیـرد  صـورت   ۴K صـورت  بـه 
اوریجینـال آن کـه بـا دوربیـن ۳۵ میلی مـری گرفتـه 

اسـت. شـده  تهیـه  بـود،  شـده 
نیـز  و  بازیگـران  بـا  مصاحبه هایـی  برنامه هـا  ایـن  در 
ایـن  فلم بـرداری  هفتـه  اولیـن  پشـت صحنه های 

بـود. شـده  گنجانـده  ریـال 
آنـن  روی   ۲۰۰۴ تـا   ۱۹۹۴ از  »دوسـتان«  ریـال 
کورتنـی  شـویمر،  دیویـد  آنیسـتون،  جنیفـر  و  رفـت 
لوبانـش  کـت  و  کـودرو  لیـزا  پـری،  متیـو  کاکـس، 

بودنـد. بازیگرانـش 
»دوسـتان« نظـرات مثبتـی از منتقـدان دریافـت کرد و 
بـه یکـی از محبوب تریـن کمـدی موقعیت هـای تاریـخ 
تبدیـل شـد؛ در مجمـوع ۶۲ نامـزدی جایـزه امـی بـه 
ریـال  بهریـن  جایـزه   ۲۰۰۲ سـال  و  آورد  دسـت 

کمـدی را بـرای فصـل هشـتم گرفـت.

یـک نقاشـی از بنکسـی که نشـان دهنده شـامپانزه ها 
در مجلـس عـوام انگلیـس بـود در حراجـی بـه قیمـت 

۹.۹ میلیـون پونـد بـه فـروش رفت.
 مجلـس عـوام بریتانیـا را کـه بـه تـرف شـامپانزه ها 
درآمـده تصویـر کـرده اسـت. ۹.۹میلیـون پونـد بـرای 

بنکسـی
ایـن تابلـو بـزرگ بـه عـرض ۴ مـر،  ۱۳ دقیقـه پس از 
آن کـه زیـر چکـش رفـت، فروختـه شـد. ایـن در حالی 
بـود کـه قیمـت ۲ میلیـون پوندی برای آن برآورد شـده 

بود.
مایشـگاه  از  بخشـی  عنـوان  بـه  پیشـر  تابلـو  ایـن 
بـه   ۲۰۰۹ سـال  در  بریسـتول  مـوزه  در  بنکسـی 

بـود. درآمـده  مایـش 
ایـن حراجـی هـان جایـی برگزار شـد کـه »دخری با 
بادکنـک« دیگـر اثـر بنکسـی سـال پیـش بـرای فروش 
بـه قیمـت یـک  از فروختـه شـدن  عرضـه شـد و پـس 
دسـتگاه  یـک  شـدن  فعـال  طریـق  از  پونـد  میلیـون 
خردکـن کـه در قـاب آن جاسـازی شـده بـود، رشـته 

رشـته شـد.
گران تریـن  تاکنـون  بنکسـی  نگـه دار«  »بی عیـب 
 ۲۰۰۸ سـال  حراجـی  در  کـه  بـوده  نقـاش  ایـن  اثـر 
نیویـورک بـه قیمـت ۱.۴ میلیـون پونـد فروختـه شـده 

بـود.

 بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، »تاریـخ شـخصی دیویـد 
زندگـی  رمـان  از  اقتبـاس  بـا  کـه  فلـم ی  کاپرفیلـد« 
»ویـپ«  توسـط خالـق ریـال  دیکنـز  نامـه ای چارلـز 
آغازگـر شـصت و سـومین  سـاخته شـده، شـب پیـش 

لنـدن شـد. فلـم   دوره جشـنواره 
مقـام  در  یانوچـی  آرمانـدو  بلنـد  فلـم   سـومین 
کارگـردان، بـا حضـور وی و بازیگـران فلـم  شـامل ِدو 
لـوری،  هیـو  بریتانیایـی  کهنـه کار  بازیگـران  و  پاتـل 
روی  از  پـس  کریسـتی  گواندلویـن  و  کاپالـدی  پیـر 
مایـش  بـه  آن،  سـازنده  عوامـل  رفـن  قرمـز  فـرش 

درآمـد.
یانوچـی کمـی پیـش از مایش فلم  دربـاره آن صحبت 
کـرد و بـه شـوخی گفـت: بـه شـخصه آدم خوش بینـی 
افـزود:  وی  بکشـم.  را  کسـی  نـدارم  تـاش  و  هسـتم 
کـه  فلـم ی  بسـازم،  مثبـت  چیـزی  می خواسـتم  فقـط 
مناسـب همـه نسـل ها باشـد.کوین لـودر تهیـه کننـده 
فلـم  نیـز تاکیـد کـرد دو پاتـل نخسـتین فردی بـود که 
بـرای نقـش اصلـی در ذهنشـان وجـود داشـت و فـرد 
دیگـری می توانسـت ایـن نقـش را طبق خواسـت آنها 

دربیاورد.
امسـال ۲۲۹ فلـم  بلند از ۷۹ کشـور در این جشـنواره 
»فـورد  بیـرون«،  »چاقوهـا  کـه  می شـود  داده  مایـش 
هـم  خرگـوش«  »جوجـو  و  »شـاه«  فـراری«،  برابـر  در 
کشـورهایی  جـوان  سـینای  هسـتند.  آنهـا  جملـه  از 
بورکینافاسـو  و  چـاد  مغولسـتان،  بنـگادش،  چـون 
نیـز در ایـن رویـداد مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.فلم  
»رخپوسـت« بـه کارگردانـی نیـا جاویـدی در اولین 
حضـور بین امللـی خـود در بخش »Thrill« جشـنواره 

بین امللـی فلـم  لنـدن روی پـرده مـی رود. 

تابنـاک«  »فرشـته  روسـی  فیلـم  جشـنواره  نخسـتین   
در قالـب روزهـای فرهنـگ روسـیه در بـاروس برگـزار 
سـوی  از  خیریـه ای  پـروژه  جشـنواره،  ایـن  می شـود. 
»سـوتانا  ابتـکارات  انسـانی  علـوم  بین امللـی  بنیـاد 
و  اسـت  روسـیه  مجلـس  رئیـس  همـر  مـدودووا« 

می شـود. شـامل  را  مایشـی  و  مسـتند  فیلم هـای 
»آا مانیلـووا« معـاون وزیـر فرهنـگ روسـیه در این باره 
بـاروس  در  روسـیه  معنـوی  فرهنـگ  روزهـای  گفـت: 
در  جدیـدی  ایده هـای  تـا  می دهـد  را  امـکان  ایـن 

فرهنگـی خلـق شـود. همـکاری 
دو  جمهـور  رؤسـای  دیـدار  فـروری   ۱۵ گفـت:  وی 
بـه  کامـا  بـار  اولیـن  بـرای  کـه  شـد  انجـام  کشـور 
اول،  وهلـه  در  همـکاری،  و  انسـانی  علـوم  موضـوع 
فرهنگـی اختصـاص یافتـه بـود کـه نتیجـه آن، برنامـه 

بـود.  ۲۰۱۹-۲۰۲۱ سـال های  مشـرک 
بـر اسـاس گـزارش رایزنـی فرهنگی ایـران درباروس،  
مؤلفـان  و  نویسـندگان  همـکاری  دربـاره  گفت وگـو 
فرهنـگ  روزهـای  کار  دسـتور  باروسـی،  و  روسـی 

بـود. خواهـد  معنـوی 

گیشه ۳ میلیون داری برای اکران 
سینمایی سریال »دوستان«

دیوید کاپرفیلد پرچم جشنواره لندن 
را باا برد

نخستین جشنواره فیلم »فرشته 
تابناک« برگزار می شود
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و معـاون او یعنـی » دکـر زارا  »)سـارا پاولسـن( )Sarah Paulson( «که 
فقـط ادای آدم هـای خـوب را درمی آورد.بـا ایـن حـال قهرمـان مـا ریع 
گـول می خـورد، و بهریـن دوسـتانش نیـز بـه همیـن ترتیـب، » پنـگ « 
Albert« Tsai و » جیـن « کله شـق »تنزینـگ  کوچولـو » الـرت سـای  
نورگـی تریـر  )Tenzing Norgay Trainor(«، نـوه ی » تنزینـگ نورگی 
فتـح کنـد(.  را  اورسـت  قلـه  توانسـت  بـود کـه  اولیـن مردانـی  از  « کـه 
ایـن سـه نفـر سـفر خـود را از خیابان هـای شـانگهای بـه سـوی صحرای 
بـا  بتوانـد  جـا  آن  می کنـد  آرزو  اورسـت  کـه  کوهسـتان هایی  و  گوبـی 
خانـواده اش دیـدار کنـد روع می کننـد. باید اشـاره شـود که نویسـنده 
– کارگـردان اثـر » جیـل کالتـون « » فصل شـکار Open Season« اولین 
زنـی اسـت کـه بـه تنهایـی یـک اثـر انیمیشـنی کـه شـخصیت اصلـی آن 
هـم مونـث اسـت را کارگردانـی کـرده اسـت. » نفرت انگیـز « مـام مـواد 
فلم نامـه محتاطانـه  ولـی  را دارد،  قلـه موفقیـت  بـه  بـرای رسـیدن  ازم 
آن باعـث شـده تـا فلـم  نهایتـا جایـی بسـیار دورتـر از قلـه بـه کار خـود 

دهد. خامـه 
دوسـت  فوق العـاده  لحظـه  یـک  نشـده:  نوشـته  بـد  کامـل  صـورت  بـه 
داشـتنی وجـود دارد کـه در آن » یـی « در مقابـل بـودای بـزرگ لشـان 
مارهـای  آن  سـکانس های  بـه  شـا  و  می نـوازد.  ویلـن  سـیچوان  در 
غول آسـا خواهیـد خندیـد و یـک حـس جادویـی خواهیـد داشـت وقتـی 
ایجـاد شـگفتی های بـری  بـرای  لـرزش صـدای خـود  از  اورسـت  کـه 
راه  تـا  می شـود  موفـق   » نفرت انگیـز   « متاسـفانه،  می کنـد.  اسـتفاده 
خـود را در یـک مسـیر شـلوغ همـوار کند. فلـم  تاشـش را می کند، ولی 

چیـزی را می توانـد بـه دسـت بیـاورد.

و   »)DreamWorks( ورکـس  دریـم   « میـان  اصلـی  همـکاری  اولیـن   
نفرت انگیـز    «  ،»)Pearl Studio( اسـتودیو  پـرل   « چینـی  اسـتودیوی 
)Abominable(« – یـک کتـاب راهنـای انیمیشن شـده گـرم و نـرم که 

 How to(  می توانسـتند نـام آن را » چگونـه یتـی خـود را آمـوزش دهیـد
Train Your Yeti(« بگذارنـد – تـا جایـی کـه می توانـد یـک رگرمـی 

خانوادگـی خـوب اسـت. البتـه می توانسـت از ایـن حـد هـم فراتـر برود. 
حـال و هـوای چینـی و شـخصیت ها مغتنـم هسـتند و بـه زیبایـی رنـدر 
تکـه  بـه شـکل  «کـه  یـی   « فلـم ،  انسـان  پروتاگونیسـت  مثـل  شـده اند، 
انجـام  را  او  صداگـذاری   »)Chloe Bennett( بنـت  کلوئـی   « تکـه ای 
داده(، یـک دخـر نوجـوان کـه مـرگ پـدرش بـه او ربـه ای محکـم و 
جـدی وارد کـرده اسـت. بـه ایـن معنـی نـه کـه مـادر سخت گیرمیشـل 
 « آشـپزی  در  مادربـزرگ خوش ذوقـش  و   »)Michelle Wong( وانـگ  
سـای چیـن  )Tsai Chin(« عشـقی را از خـود نشـان می دهنـد. چـرا 
نشـان می دهنـد. ولـی آن هـا می تواننـد جـای پـدری را پـر کننـد کـه 
بـه ایـن خانـم جـوان یـاد داده بـود چگونـه ویلـن بنـوازد و رش را پـر 
از رویاهـای خـودش چـون سـفر بـه جاهایـی مثـل هیالیـا کـرده بـود.

»یـی « بـه چیـز دیگـری نیـاز دارد تـا مرکـز را بـه زندگـی اش بازگرداند. 
و او ایـن را در یـک » یتـی « » جـوزف ایتـزو  Joseph Izzo« روی سـقف 
آپارمان شـان پیـدا می کنـد. آن موجـود بدبخـت در حـال فـرار اسـت. 
هیـچ چیـز نفرت انگیـزی در مـورد ایـن موجـود اسـطوره ای به شـکلی که 
ایـن جـا بـه تصویر کشـیده شـده اسـت وجـود نـدارد – حتی لقـب » مرد 
برفـی دوسـت داشـتنی « بیشـر بـه او می آیـد. » یی « او را اورسـت صدا 
بازگشـت  ایـن هیـوا کـه مـدام در مـورد  می زنـد، هـان خانـه اصلـی 
 «  » برنیـش   « ایسـتاده  او  راه  بـه آن حـرف می زنـد. چیـزی کـه جلـوی 
ادی ایـزرد  Eddie Izzard«، همیشـه یـک لـذت اسـت، کارآفرینـی کـه 
اورسـت را بـرای انجـام آزمایشـاتی گیـر می اندازد، و البته دسـت راسـت 
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فیلم های کوتاه در فجر »رونمایی« 
می شوند

ایـران  جوانـان  سـینای  انجمـن  مدیرعامـل  موسـوی  سـیدصادق 
مـی گوید:هـر سـال چنـد چهـره فلـم  کوتـاه بـه صـورت تکـراری در 
ایـن  و  می گیرنـد  جایـزه  و  دارنـد  حضـور  مختلـف  جشـنواره های 

هسـتند،  هـم  فجـر  فلـم   جشـنواره  در  چهره هـا 
 وی همچنـان گفـت: بخـش فلـم  کوتـاه چنـد سـالی اسـت کـه بـه 
فلم  هـای  پذیـرش  مکانیـزم  اسـت.  بازگشـته  فجـر  فلـم   جشـنواره 
کوتـاه جشـنواره فلـم  فجـر هـم بـه ایـن شـکل بـوده کـه برگزیـدگان 
جشـنواره فلـم  کوتـاه تهـران و جشـن مسـتقل خانـه سـینا بـه ایـن 
جشـنواره راه پیـدا می کردنـد کـه ایـن امـر باعـث تکـرار برخـی از 
آقـای  بـا  تازگـی  بـه  مـا  رو  همیـن  از  می شـد.  چهره هـا  و  فلم  هـا 
ابراهیـم داروغـه  زاده دبیـر جشـنواره فلـم  فجر جلسـه ای داشـتیم و 
بـه آنهـا پیشـنهاد کردیـم کـه ایـن قانـون عـوض شـود و حتـی نامـه 

آن را هـم زده ایـم.
وی افـزود: پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه فلم  هـای کوتـاه بایـد اولین 
جشـنواره  در  آن  از  پیـش  و  کننـد  تجربـه  فجـر  در  را  اکرانشـان 
در  کـه  فلـم ی  هـر  بنابرایـن  باشـند.  نداشـته  حضـور  دیگـری 
جشـنواره فلـم  کوتـاه تهـران و جشـن مسـتقل تهـران حضـور پیـدا 

کنـد. پیـدا  راه  فجـر  بـه  دیگرمی توانـد  کنـد 
 ایـن موضـوع چنـد خاصیـت دارد و سـه فرصـت دیـده شـدن بـرای 
فلم  هـای کوتـاه ایجـاد می کنـد. چراکـه آدم هـای بیشـری دیـده و 
چهره هـای جدیدتـری معرفـی می شـوند و آن حالـت تکـراری رفـع 

می شـود.
موسـوی عنـوان کـرد: مـا پیش تـر می دیدیـم کـه بچه هـای خرنگار 
در جشـنواره فلـم  فجـر بـه ماشـای فلم  هـای کوتـاه می نشسـتند 
چراکـه فلم  هـا را در جشـنواره فلـم  کوتـاه دیـده بودنـد ضمـن اینکه 
مراسـم فـرش قرمـز و... هـم بـرای فلم  هـای کوتـاه برگـزار می شـد 

کـه امیـدوارم بـا ایـن پیشـنهاد ایـن موضوعات رفع شـود.
مدیرعامـل انجمـن سـینای جوانـان ایـران توضیـح داد: جشـنواره 
فلـم  کوتـاه تهـران تفاوت هـای سـاختاری جـدی بـا جشـنواره فلـم  
بـرای مثـال جشـنواره فلـم  کوتـاه تهـران چهـار بخـش  فجـر دارد. 
دارد امـا جشـنواره فجـر فقط بخش داسـتانی دارد، مـا پذیرای آثار 
تـا سـی دقیقـه هسـتیم، امـا فجـر تـا ۱۵ دقیقـه را قبـول می کنـد، 
پـس چـرا نبایـد قانـون اولیـن اکـران در فجـر وجود داشـته باشـد؟

وی گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه هـر سـاله آخریـن زمـان ثبت نـام آثار 
کوتـاه در جشـنواره فلـم  کوتـاه مردادمـاه اسـت امـا جشـنواره فلـم  
فجـر در بهمـن مـاه برگـزار می شـود، ممکـن اسـت بسـیاری از آثـار 
مـاه سـاخته شـوند  تـا بهمـن  یعنـی مـرداد  بـازه زمانـی  در همیـن 
امـا امـکان حـر در فجـر را پیـدا می کننـد از همیـن رو مـا چنین 
پیشـنهادی را داده ایـم. بـا ایـن وجـود جشـنواره فلـم   کوتـاه تهران 
یـک رخـداد حایتگـر فلـم  کوتـاه اسـت از همیـن رو مـا ایـن تدبیـر 
جشـنواره  در  اسـت  ممکـن  اثـر  یـک  هرچنـد  کـه  اندیشـیده ایم  را 
فلـم   فجـر ۹۸ نشـان داده شـود، ولـی هـان اثـر می توانـد در آبان 
۹۹ در جشـنواره فلـم  کوتـاه تهـران هم بـه مایش درآیـد. امیدوارم 
آقـای داروغـه زاده ایـن پیشـنهاد مـا را بپذیـرد تـا ۱۰ چهـره جدیـد 
فجـر  جشـنواره  کوتـاه  فلـم   بخـش  و  معرفـی  فجـر  فلـم   بهانـه  بـه 

بیشـر جـدی گرفتـه شـود.

ثور
 کاری را که قرار بود انجام دهید، با موفقیت پشــت سر می گذارید و همین 
موضــوع اعتماد به نفس شــما را افزایش می دهد. ســعی کنید که دنباله 
کار را بگیرید زیرا بر شــرایط مالی شــما تاثیر مثبتی خواهد گذاشت. شما 
روابط اجتماعی باایی دارید، از این خصوصیت اخاقی خود اســتفاده کنید 

و کارهایتان را پیش ببرید.

جوزا
 امروز روز شــلوغی دارید اما در نهایــت به تمام کارهای نیمه تمام چند وقت 
اخیر خود پایان خواهید داد و نفســی از روی رضایت خواهید کشید. در مورد 
کار بعدی تان از دیگران کمک بگیرید و از آنها ایده های تازه دریافت کنید. در 

غیر این صورت تنهایی پیشرفتی نخواهید داشت.

سرطان
 کارهای نیمه تمامی دارید که اگر بتوانید به آنها سروســامان دهید، خیلی 
زود مــی بینید که نصف راه را رفته اید و به هــدف بزرگ ترتان نزدیک تر 
شــدید. اگر امروز از رابطه عاطفی تان راضی نیستید، بهتر است که تصمیم 

خاصی در مورد آن نگیرید.

اسد
 حقایقی در روابط اطرافتان وجود دارد که شــما از آن بی خبرید، پس بهتر 
اســت که به دنبال یافتن آنها باشــید. ارتباط و گفتگو بــا دیگران می تواند 
درهای زیادی را به رویتان بگشوید. سعی کنید که به جای احساس از منطق 

تان برای حل مشکات کمک بگیرید.

سنبله
 مشــکی درکارتان به وجود آمده که کمی شــما را مضطرب کرده است. اگر 
تحمل تان کم شــده، بهتر ورزش را در برنامه روزانه تان جای دهید. پس بلند 

شوید و دست به کار شوید. 

حمل
امروز دوست ارید دور و برتان خلوت باشد. تغییری از طرف فردی در زندگی 
تان ایجاد می شــود که منتظر انتظارش را می کشیدید. سعی کنید که این 
فرد را در زندگی تان نگه دارید، حتی اگر اختاف نظر میان شــما و او وجود 

دارد.

میزان
 امــروز همه انرژی تان را روی هدفی که در ســر دارید بگذارید. اگر قدم 
درست را بردارید و خاقانه عمل کنید، چنان پیشرفتی خواهید داشت که 
افراد زیادی به شــما حسادت خواهند کرد. به زودی در جمعی حضور می 

یابید.با فردی آشنا می شوید که شخصیت جذابی برایتان دارد

عقرب
تغییری برایتان رخ داد که بســیار برایتان لــذت بخش خواهد بود. اجازه 
ندهید که دیگران با دخالت های خود این خوشــی را از شــما بگیرند.در 
محیط کار کمی از ســرعت تان بکاهید. شرایط شما به ثبات رسیده، پس 

نگران تغییر آن نباشید. 

قوس
 بدبینی شــما نسبت به اطرافیان تان تنها به ضرر خود شما تمام می شود 
پس این عینک را از چشم هایتان بد دارید. اگر سعی کنید در هر شرایطی 

مثبت اندیش باشید، اتفاقات بهتری برایتان خواهد افتاد.

جدی
 امروز به درخواســت های دیگران پاسخ منفی دهید و تنها روی کار خود 
تمرکز کنیــد. در غیر این صورت از کارهای خود عقب می مانید. کارتان 
را تمام کنید و ســپس به سراغ دیگران بروید. به دلیل مشغله ذهنی، این 

روزها رفتارهای بدی با شریک زندگی تان دارید.

دلو
 بدون به دســت آوردن اطاعــات ازم، کاری انجام دهید وگرنه در آینده 
ای نزدیک پشــیمان خواهید ش. ممکن است ارتباط با افراد مختلف ذهن 
تان را منحرف کند اما در نهایت می توانید به آنچه می خواهید دست پیدا 
کنید. اگر سعی کنید که در برنامه هایتان نظم بیشتری داشته باشید، زودتر 

موفق خواهید شد.
حوت

 با این که اعصاب تان از خبرهایی که شــنیده اید کمی بهم ریخته اما اگر 
بتوانید خودتان را کنترل کنید، درهای تازه ای به رویتان گشوده می شود. 
سعی کنید روابط تان با دیگران را نیز حفظ کنید و به دلیل بی حوصلگی 

آنها رااز خود نرانید. 

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

وجود داشته باشد.
  5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 16  کلمه: عالی 

دنیاـ  دیــنـ  نداـ  بدنـ  
بندـ  بندرـ  بدرـ  بدـ  بادـ  
باید ـ بید ـ سرد ـ درس ـ 
سید ـ سبد ـ اسد ـ اسید 
ـ رند ـ ابد ـ سند ـ داس 

ـ نادر.

ر دب ت بقو

آویزهـ  اشکـ  بندرگاهـ  پریشانـ  تاجرانـ  ثاقبـ  چنارـ  جاذبهـ  حکمت 
ـ خوراک ـ داســتان ـ ذاتی ـ ریشه ـ زندان ـ ژرف ـ سوگند ـ شکنجه ـ 
صنوبــرـ  ضبطـ  طلعتـ  ظرافتـ  عقیــدهـ  غایلهـ  فرماندهـ  قدیمیـ  

کلیدان ـ گل افشان ـ لنگر ـ مهربان ـ نمایان ـ وفادار ـ هنگامه ـ یابنده.

ث ا ق ب ط ن ا ت س ا د ز

ظ غ ا ی ل ه ژ و ت و ن ن

ه ن ت ب ع د گ ف ف ژ ا د

ب ا آ ن ت ن ط ا ا پ ش ا

ذ د ه د د ب د آ ر ق ف ن

ا ی د ر ض ا و ی ظ د ا ا

ج ل ن گ ر ی ش ه ط ی ل ب

ض ک ا ا ز ا ر ک ا م گ ر
ح ف م ه ن گ ا م ه ی ژ ه
ک ا ر و خ ص ن و ب ر ذ م
م غ ف ژ ت ا ج ر ا ن چ آ

ت آ ژ ش ک ن ج ه د ی ق ع

کارگردان:Jill Culton,)جیل کالتون(، Todd Wilderman)تاد ویلدرمن(
نویسنده: Jill Culton )جیل کالتون(
)Rolling Stone( منعقد: نریه

شامپانزه های پارلمان نشین
 رکورد زدن 

Abominable )نفرت انگیز( نقد و بررسی فیلم: 



5

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

 صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا 0798000331 
 مدیرمسوول: محمد هدایت 0744459575 

 سردبیر: حفیظ اه زکی 0799157371 
 مدیر خبر: مهدی مدبر 0708495165

 دبیر بخش مقاات: قربانعلی انصاری

 روزنامه »افغانستان ما« از همۀ دانشمندان و 
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید. 

 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
 مسئولیت مقاات به عهدۀ نویسندگان آنها است 

و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه است.

 آدرس: کابل، ناحیه سوم، روبه روی لیسه حبیبیه
 شماره های تماس: 0777005019 و 0799005019 

thedailyafghanistan@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی 
http://www.dailyafghanistan.com:ویب سایت 

جنـگ سـاده اسـت، امـا متوقـف کـردن آن دشـوار اسـت.
در  فـارس  خلیـج  منطقـه  امـور  تحلیلگـر  کاراسـیک،  تئـودور 
واشـنگن، مـی گویـد: »بـه نظـر مـی رسـد در پـی حمله سـپاه 
پاسـداران به تاسیسـات نفتـی آرامکو تاش های متعدد پشـت 
پـرده ای بـرای مـاس بـا ایـران از سـوی سـعودی هـا از طریـق 
عـراق، عـان، فرانسـه و دیگـر کشـورها انجـام گرفتـه اسـت.«

ابوالحسـن بنـی صـدر، نخسـتین رئیـس جمهـوری ایـران، بـه 
صـدای آمریـکا گفـت ایـران بـه سـه جناح تقسـیم شـده اسـت. 
جنـاح تنـدرو بـه رهـری مجتبـی، فرزنـد آیـت اللـه خامنـه ای، 
معتقـد اسـت از فرصـت فعلـی باید بـرای تقویت موقعیـت ایران 
اوضـاع  توقـف وخامـت  بـرای  رو  میانـه  اسـتفاده کـرد. جنـاح 
اقتصـادی ایـران بـه دنبـال مذاکره اسـت. جناح سـوم بسـته به 

ایـن کـه بـاد از کـدام طـرف مـی وزد موضـع عـوض مـی کنـد.
بنـی صـدر مـی گویـد محمد بـن سـلان، ولیعهد سـعودی، در 

سـوزانده شـد و بخشـی از خاکسـر آن در بنـای یادبـودی در 
شـهر پرادیـش در هنـد مرکـزی نگهـداری می شـد.

شـبکه تلویزیونـی "India Today" می گویـد خاکسـر گانـدی 
تقریبـا در سـالروز تولـد او دزدیـده شـده و عامـان ایـن کار که 
هنـوز شناسـایی و دسـتگیر نشـده اند بـر تصویـری از او عبـارت 

"خیانتـکار" را نوشـته اند.

 بر اسـاس اسـناد دادگاه که به رویت بی بی سـی 
رسـیده، در صـورت بـه توافـق نرسـیدن بریتانیا با 
اتحادیـه اروپـا بـرای خـروج از این اتحادیـه تا روز 
۱۹ اکتر )۲۷ میزان(، بوریس جانسـون نخسـت 
وزیـر بریتانیـا درخواسـت تاخیـر در خـروج را بـه 

اتحادیـه اروپـا ارائه خواهـد کرد.
مـاه  در  قبلـی  مهلـت  پایـان  در  کـه  آن  از  پـس 
مـارس، خـروج بریتانیا از اتحادیـه اروپا )برگزیت( 
ممکـن نشـد، قرار شـد کـه بریتانیـا روز ۳۱ اکتر 
امـا  شـود.  خـارج  اتحادیـه  ایـن  از  عقـرب(   ۹(

هنـوز از توافـق برگزیـت خـری نیسـت و بوریـس 
جانسـون نیـز پیشـر گفتـه کـه کشـورش در ایـن 
تاریـخ، چـه بـا توافق چه بـدون توافـق از اتحادیه 
اروپـا خارج خواهد شـد. اظهارات آقای جانسـون 
دربـاره احتـال خـروج بـدون توافـق موجب شـد 
ماینـدگان پارمـان بریتانیـا بـا تصویـب قانونی، 
او را ملـزم کننـد کـه در صورت عـدم توافق، پیش 
از رسـیدن موعـد برگزیـت از کمیسـیون اروپایـی 
درخواسـت کنـد زمان خروج را بـه تعویق بیندازد. 
آقـای جانسـون در واکنـش بـه ایـن قانـون گفتـه 
بـود ترجیـح می دهـد میـرد تـا اینکه درخواسـت 

تاخیـر در برگزیـت را بـه اتحادیـه اروپـا بدهـد.
خـروج  مخالفـان  تـا  شـد  موجـب  موضـوع  ایـن 
بـدون توافـق نگـران شـوند و یک گـروه فعال ضد 
برگزیـت، بـا طرح شـکایتی در دادگاه اسـکاتلند، 
دولـت را ملـزم کنـد بـه ایـن قانـون پایبند باشـد.

در ایـن شـکایت، گزینه هایـی ماننـد دسـتگیری 
و  قانـون  اجـرای  عـدم  صـورت  در  نخسـت وزیر 
نفرسـتادن نامـه و حتـی امضـای نامه درخواسـت 
تاخیـر در برگزیت توسـط دادگاه بررسـی شـدند.

را  نامـه ای  چنیـن  امضـای  دادگاه،  قضـات 
"بی سـابقه" خواندنـد و حتـی دربـاره اینکه اصوا 
دادگاه چنین اختیاری داشـته باشـد، ابراز تردید 

 ادامـه از صفحـه 1- بـه تقاضاهـای معرضـان 
بزرگریـن  پارمـان  کـه  گفـت  و  دهنـد  پاسـخ 

دارد. بـاره  ایـن  در  را  مسـئولیت 
در همیـن حـال، عـادل عبـد امهـدی نخسـت 
از  شـبانه  کـه  سـخنانی  طـی  عـراق،  وزیـر 
تلویزیـون پخـش شـد گفـت متوجـه احساسـات 
و ناامیـدی مـردم هسـت اما برای رفع مشـکات 

هیـچ »راه حـل جادویـی« وجـود نـدارد.
بـه  دسـت  کـه  داد  وعـده  حـال  عیـن  در  او 
اصاحـات بزنـد، کـه البتـه این وعده با مسـخر 
معرضـان مواجـه شـده اسـت.پولیس و منابـع 
پزشـکی بـه رویـرز می گوینـد ۱۸ نفر در شـهر 
ناریـه، ۱۶ نفـر در بغداد، چهـار نفر در عاره، 
و چهـار نفـر هـم در بعقوبـه، واقـع در حدود ۵۰ 
کیلومـری شـال رق پایتخـت، کشـته شـده 
از جملـه  انـد. شـاری هـم در جنـوب کشـور 
 ۱۰۰ حـدود  در  کـه  حلـه،  و  نجـف  شـهرهای 

 کیـه ران تیرنـی، دفـاع چـپ اسـکاتلندی آرسـنال 
می گویـد جایـگاه واقعـی آرسـنال حضـور در لیـگ 
قهرمانـان اروپـا و نـه لیـگ اروپـا اسـت. این سـتاره 
در  هم تیمی هایـش  و  او  می گویـد  اسـکاتلندی 
بـرای  باشـد  توان شـان  در  چـه  هـر  از  آرسـنال 
اسـتفاده  جایـگاه  ایـن  بـه  توپچی هـا  رسـاندن 

کـرد. خواهنـد 
ایـن در حالی اسـت که آرسـنال چهار سـال اسـت 
نتوانسـته در لیـگ قهرمانـان حضور داشـته باشـد. 
توپچی هـا هـم امسـال در لیـگ اروپا حضـور دارند 
انگلیـس  برتـر  لیـگ  در  گذشـته  فصـل  کـه  چـرا 
مقامـی بهـر از پنجمی بدسـت نیاوردند. بـا اینکه 
آرسـنال فصـل گذشـته بـه فینـال لیگ اروپا رسـید 
و در مقابـل چلسـی شکسـت خورد و از رسـیدن به 

بـرای اولیـن بار فـروش بلیط بـرای حضـور زنان در 
یـک مسـابقه تیـم ملی فوتبـال ایران انجام شـده و 
طبـق گزارش هـا، ۴ هـزار بلیـط مخصـوص بانـوان 

کردنـد. امـا در عین حـال اسـناد همیـن دادگاه 
نشـان می دهنـد کـه دولـت بریتانیـا پذیرفتـه در 
تعویـق  توافـق، درخواسـت  بـه  نرسـیدن  صـورت 
بـه  توجـه  بـا  کنـد.  ارائـه  بروکسـل  بـه  را  خـروج 
مواضـع سـخت بوریس جانسـون دربـاره برگزیت، 
کـه  اسـت  مطـرح  جـدی  طـور  بـه  گانـه  ایـن 
برگزیـت  تعویـق  درخواسـت  مقـرر  موعـد  در  او 
مصـوب  قانـون  و  نکنـد  ارائـه  بروکسـل  بـه  را 
در  بریتانیـا  دولـت  بگـذارد  پـا  زیـر  را  پارمـان 
موضع گیری هـای علنـی می گویـد کـه مرکـزش 
بـر رسـیدن به یـک توافق جدید بـا اتحادیـه اروپا 
اسـت. جلسـه ران اتحادیـه اروپا روزهـای ۱۷ و 
۱۸ اکتـر )۲۵ و ۲۶ میـزان( برگـزار خواهـد شـد 
ایـن اجـاس  از  پیـش  ایـن اسـت کـه  انتظـار  و 

تکلیـف برگزیـت روشـن شـود.
اگـر بوریـس جانسـون بـه توافقـی جدیـد برسـد و 
ایـن توافـق در پارمـان بریتانیـا تصویـب شـود، 
اروپـا  اتحادیـه  از  اکتـر  مـاه  پایـان  در  بریتانیـا 

خـارج خواهـد شـد.
امـا ناظـران بخـت دولـت بریتانیـا را بـرای توافـق 
را  سیاسـی  مختلـف  جریان هـای  کـه  جدیـدی 

توصیـف می کننـد. انـدک  کنـد،  راضـی 
بـرای  تبلیغاتـش  جریـان  در  جانسـون  بوریـس 
رسـیدن بـه نخسـت وزیری گفتـه بـود تحـت هـر 
از  را  بریتانیـا   - توافـق  بـدون  حتـی   - رایطـی 

می کنـد. خـارج  اروپـا  اتحادیـه 
برآوردهـای مختلـف، از جملـه تحقیقـات دولـت 
بریتانیـا نشـان می دهنـد کـه خـروج بـدون توافق 
ایـن کشـور از اتحادیه اروپا، نابسـامانی گسـرده 
در واردات و صـادرات، مسـافرت ها و فعالیت های 
اقتصـادی به وجـود خواهد آورد و خسـارات مالی 
قابـل توجهـی را بـه دولت و ملـت بریتانیا تحمیل 

خواهـد کرد.

کشـته  دارنـد،  قـرار  بغـداد  جنـوب  کیلومـری 
شـده انـد.

کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  گزارش هـا  برخـی 
بسـیاری از معرضـان عراقـی علیـه ایران شـعار 
داده انـد. ایـران یکـی از مرزهای اصلـی خود را 
کـه مـورد اسـتفاده زائران قـرار می گیرد، بسـته 
اسـت. وزارت خارجـه ایـران نیز روز پنجشـنبه از 

مـردم خواسـت از سـفر اربعیـن پرهیـز کننـد.
بـه نوشـته رویـرز، پایتخـت عـراق اوایـل صبـح 
جمعـه و پیـش از مـاز جمعـه، آرامـر بـود، امـا 
پولیـس بـرای متفرق کـردن گروه هـای معرض 
کوچـک، چنـد تیـر هوایـی شـلیک کـرد. عـراق 
قوانیـن منـع رفـت و آمـد شـبانه را اعـال کرده 
نادیـده  معرضـان  از سـوی  پنجشـنبه  روز  کـه 
گرفته شـد. مقامات این کشـور نیروهـای ویژه و 
ارتـش را در میـدان های مرکـزی و خیابان های 

اصلـی بغـداد مسـتقر کـرده اند.

قهرمانـی بازمانـد ولـی توپچی هـا مایـل بـه حضـور 
در چمپیونزلیـگ هسـتند.

آرسـنال   0-4 پیـروزی  از  بعـد  تیرنـی  کیـه ران   
مقابـل اسـتاندارد لیژ در لیـگ اروپا بـه خرنگاران 
و  اسـت  بزرگـی  خیلـی  باشـگاه  آرسـنال  گفـت:" 
لیاقتـش حضـور در لیـگ قهرمانـان اروپا اسـت. ما 
جاه طلبـی  باشـگاه و هوادارانـش را می شناسـیم و 
امیدواریـم همـه دسـت در دسـت هـم بتوانیـم بـه 
اهداف مـان برسـیم. مـا قابلیـت و تـوان رسـیدن به 

آن سـطح را داریـم".
سـتاره اسـکاتلندی آرسـنال در ادامـه گفـت:" مـن 
هـر روز مـام تاشـم را می کنـم و بـا سختکوشـی 
از  و  می کنـم  مریـن  آرسـنال  در  موفقیـت  بـرای 
مـام توانـم بـرای موفقیت تیـم انرژی می گـذارم".

"در چنـد دقیقـه" فروخته شـده اسـت.
تیم هـای ملـی فوتبـال ایـران و کامبـوج قرار اسـت 
در چارچـوب رقابت هـای مقدماتـی جـام  جهانـی 
فوتبـال روز ۱۰ اکتـر )۱۸ مهر( به مصاف یکدیگر 
برونـد. پیشـر فدراسـیون جهانی فوتبـال، فیفا، از 
ایـران خواسـته بود که رایـط برای حضـور "بدون 

محدودیـت" زنـان را فراهـم کند.
براسـاس خرهـای منتـر شـده امـروز ابتـدا یـک 
جایـگاه بـه زنـان اختصـاص داده شـده بـود کـه بـا 
پایـان یافـن ۷۵۰ بلیـط آن سـه جایـگاه دیگـر نیز 
بـه بانـوان اختصـاص یافـت و مجمـوع بلیط هـا بـه 

۴ هـزار رسـید.
خـر آنایـن نوشـته اسـت کـه ایـن چهـار جایـگاه 
در دیـدار برگشـت فینـال لیـگ قهرمانان آسـیا هم 
در اختیـار بانـوان قـرار گرفتـه بـود و دارای "مسـیر 
حضـور  بـرای  مناسـب  امکانـات  و  مجـزا  ورودی 

بانـوان" اسـت.

شــمار کشته شدگان اعتراضات در عراق به ۴۶ نفر رسید؛ نخست وزیر: 
راه حل جادویی نداریم

 دولت بریتانیا پذیرفته که در صورت عدم توافق، 
تعویق برگزیت را درخواست کند

به رغم انکار رسمی سعودی، گزارش ها حاکی از وجود تماس هایی میان ایران و عربستان است

ورزش

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

 بخـش انگلیسـی صـدای آمریـکا - بـه رغـم انکارهـای ریـاض، 
گـزارش هـا حامـی از برقـراری مـاس میـان ایـران و عربسـتان 

پـس از حملـه ویرانگـر بـه تاسیسـات نفتـی سـعودی اسـت.
علـی اریجانـی، رئیـس مجلـس شـورای اسـامی ایـران، روز 
سه شـنبه بـه تلویزیـون الجزیـره گفت که تهـران »از هـر مذاکره 
ای با عربسـتان سعودی اسـتقبال می کند... چون گفت وگوها 
بـا ریـاض مـی توانـد بسـیاری از مشـکات و مسـائل منطقه ای 
را حـل کنـد.« علـی ربیعـی، سـخنگوی دولـت روحانـی، نیـز به 
خرنـگاران گفـت تهـران »یـک پیغـام غیرمسـتقیم ریـاض را از 
سـوی رهـر یـک کشـور دیگـر دریافت کـرده اسـت.« هرچند او 

از ذکـر نـام کشـور ثالـث خـودداری کرد.
امـا عـادل الجبیـر، وزیـر مشـاور در امـور خارجـه در عربسـتان 
سـعودی، روز چهارشـنبه در یـک رشـته توئیـت ایـن ادعاهـا را 
رد کـرد و گفـت: »ایـن کـه عربسـتان سـعودی پیامـی بـه تهران 
فرسـتاده اسـت، درسـت نیسـت. بلکه رهر یک کشـور دوسـت 
کـه  گفـت  او  بـه  ریـاض  و  بـود  اوضـاع  کـردن  آرام  دنبـال  بـه 
موضعـش همیشـه حفـظ امنیت و ثبات در منطقه بوده اسـت.«

از  »حایـت  خواسـت  تهـران  از  دیگـری  توئیـت  در  جبیـر 
تروریسـم و آشـوب در منطقـه را متوقـف کنـد« و »از مداخلـه در 
امـور داخلـی کشـورهای عـرب« دسـت بکشـد. او همچنین این 
پرسـش را مطـرح کـرد کـه چـرا ایـران بایـد در مذاکـرات بـر ر 

یمـن کـه »مسـاله داخلـی یمـن اسـت« جایـی داشـته باشـد.
بـا وجـود انـکار رسـمی سـعودی، عـادل عبدامهـدی، نخسـت 
وزیـر عـراق، اخیـرا بـه خرنـگاران گفـت کـه بغـداد »بـا همـه 
کشـورهایی کـه بـا هـم در جنـگ هسـتند روابـط خوبـی« دارد. 
او همچنیـن بـا اشـاره بـه ایـن کـه مـی کوشـد موجـب تسـهیل 
مباحثـات میـان تهـران و ریـاض شـود، افـزود بـه راه انداخـن 

گانـدی  تولـد  سـالروز  پنجاهمیـن  و  مراسـم صـد  بـا  همزمـان 
بخشـی از خاکسـر جسـد او کـه در یـک بنای یادبـود نگهداری 
اقـدام  ایـن  می دهـد  احتـال  پولیـس  شـد.  دزدیـده  می شـد 
کار هـان قـاش افـرادی باشـد کـه حـدود هفتـاد سـال پیـش 

گانـدی را تـرور کردنـد.
جنـوری سـال ۱۹۴۸ و پـس از تـرور مهامـا گانـدی جسـدش 

موضعـی ضعیـف قرار گرفته اسـت، زیـرا نتوانسـته حمله تافی 
جویانـه نظامـی بـه ایـران انجـام دهـد و دلیـل آن عـدم مایـل 
دونالـد ترامـپ به جنـگ با ایران اسـت. بنی صدر افـزود از این 
جهـت، بن سـلان به تنهـا راه پیش رو، یعنـی مذاکره، رو آورده 
اسـت. وی افـزود: »نخسـت وزیـران عـراق و پاکسـتان اذعـان 
کـرده انـد کـه پیـام هایـی بیـن ریـاض و تهـران رد و بـدل کرده 
اند.«دکـر پال سـالیوان، پروفسـور دانشـگاه دفاع ملـی ایاات 
متحـده، دربـاره انـکار عـادل الجبیـر، به صـدای آمریـکا گفت: 
»قابـل درک اسـت کـه طرفین مـی خواهنـد چنیـن مذاکراتی 

علنـی انجام شـود.«
سـتیزه جویـان حوثـی در یمـن، کـه از سـوی ایـران حایـت 
می شـوند، در یـک نشـانه حسـن نیـت احتالـی اخیـرا چنـد 
صـد زندانـی یمنـی کـه بـرای ائتـاف بـه رهـری سـعودی مـی 

آزاد کردنـد. را  جنگیدنـد 

از مهامـا گانـدی بـه عنوان پدر هنـد، قهرمان ملـی و پرچمدار 
یـاد  آسـیا  در  اسـتقال طلبانه  و  ضداسـتعاری  مبـارزات 
می شـود. او دوم اکتـر ۱۸۶۹ بـه دنیـا آمده و به مناسـبت صد 
و پنجاهمیـن سـالروز تولـدش مراسـم مختلفـی در هنـد و چند 

کشـور دیگـر برگذار شـده اسـت.
دزدیـدن خاکسـر  داده انـد  احتـال  مقامـات هنـدی  برخـی 
گانـدی کار کسـانی باشـد کـه در قتـل او دسـت داشـته اند. 
قاتـل گانـدی یـک هنـدوی افراطی بـه نـام ناتورام قادسـی بود 

کـه بـا شـلیک سـه گلولـه او را از پـای درآورد.
قتـل گاندی که مظهر پرهیز از خشـونت و مبارزه مسـامت آمیز 
محسـوب می شـود تـا مدت هـا لکه ننگی بـر دامن پیـروان آئین 
هنـدو بـه شـار می رفت کـه اکریـت جمعیـت هند را تشـکیل 

می دهند.
ایـن وضعیـت بـا بـه قـدرت رسـیدن نارنـدرا مـودی، از رهـران 
حـزب هنـدو  و ملی گـرای "بهاراتیـا جاناتـا" در سـال ۲۰۱۴ 
تغییـر کـرد. مـودی و حامیانـش در انتخابـات پارمانـی مـاه مه 
امسـال موفـق شـدند اکریت کرسـی ها را از آن خـود کنند و او 

بـرای یـک دوره دیگـر نخسـت وزیر هنـد باقـی می مانـد.
رشـد  مـودی  نخسـت وزیری  دوره  در  پیـروزی  ایـن  رغـم  بـه 
اقتصـادی در هنـد کاهـش یافتـه و دولـت در اشـتغال زایی و 

اسـت. مانـده  نـاکام  آموزشـی  نظـام  اصـاح 

خاکستر مهاتما گـاندی دزدیده شد

فروش ۴ هزار بلیط بازی ایران-کامبوج مخصوص زنان

لیاقت آرسنال چمپیونزلیگ است نه لیگ اروپا

سال چهاردهم  شماره  3847  شنبه   13 میزان  1398 5 اکتبر 2019

گواردیوا جانشین داوید سیلوا را انتخاب کرد
ظاهـر شـده اسـت. مارتیـن اودگارد 20سـاله کـه امسـال از 
بـه سوسـیداد منتقـل شـده  بـه صـورت قرضـی  رئـال  سـوی 
در ایـن هفته هـا آنچنـان درخشـان کار کـرده کـه عـاوه بـر 
منچسرسـیتی، دو باشـگاه انگلیسـی دیگر منچسـریونایتد و 

آرسـنال هـم بـه جـذب او عاقه منـد شـده اند.
سـیتی می دانـد کـه داویـد سـیلوا سـتاره اسـپانیایی اش در 
پایـان فصـل جـاری ایـن تیـم را تـرک خواهـد کـرد و گواردیوا 
بـه همیـن دلیـل بـه دنبـال پیـدا کـردن جانشـینی مناسـب 

می گـردد. او  بـرای 
بـر اسـاس ایـن گزارش، درخشـش سـتاره 20سـاله نـروژی در 
دو بـازی اخیـر سوسـیداد مقابـل مایـورکا و اتلتیکـو مادریـد و 
گلهایـی کـه در ایـن دو بـازی بـه مـر رسـاند گواردیـوا را بـه 
این نتیجه رسـانده که او بدون شـک جانشـین مناسـبی برای 

داویـد سـیلوا خواهـد بود.
پدیـده جـوان نـروژی در چهـار سـال و نیـم گذشـته بازیکـن 
رئـال مادریـد بـوده. اودگارد در فصـل جـاری در الیـگا هفـت 
بـار بـا پیراهـن سوسـیداد بـازی کـرده، دو گل به مر رسـانده 
رئـال  و مایش هـای خیره کننـده ای داشـته. گفتـه می شـود 
بـرای فـروش او بـه سـیتی چیـزی در حـدود 71 میلیـون پوند 

درخواسـت خواهـد کـرد.
 

بـه ورزشـگاه بیاینـد و حداقـل تـا دقیقـه ۸۰ حضـور داشـته 
باشند.

و مارتیـن اودگارد را بـه ایـن منظور در نظـر گرفته اند. اودگارد 
بازیکـن رئـال مادریـد اسـت کـه در فصـل جـاری بـه صـورت 
ایـن تیـم درخشـان  قرضـی در سوسـیداد بـازی کـرده و در 

باشـگاه نباشـد جریمـه دیگـری در نظـر گرفتـه خواهـد شـد. 
بازیکن هایـی هـم کـه در لیسـت نیسـتند بایـد بـرای بازی هـا 

 بـر اسـاس اعـام روزنامـه انگلیسـی میـرر، پـپ گواردیـوا و 
باشـگاه منچسرسـیتی بـرای انتخـاب جانشـین آینـده داوید 
سـیلوا، سـتاره پـا به سـن گذاشـته ایـن تیم بـه نتیجه رسـیده 

باشـگاه رئال مادریـد بازیکنـان را بـه دایـل مختلـف و جالبی 
جریمـه خواهـد کرد.

بـرای  رئال مادریـد  باشـگاه  کـه  جریمه هـای  جزئیـات 
نظـر  در  فصـل  ابتدایـی  هفته هـای  همیـن  در  بازیکنانـش 

اسـت. شـده  فـاش  گرفتـه 
اینکـه  بـرای  امـا  اسـت،  کـم  جریمه هـا  ایـن  مبلـغ  اگرچـه 
کهکشـانی ها منظم تـر شـوند در نظـر گرفته شـده. شـاگردان 
زیـدان بایـد ۴۵ دقیقـه پیش از روع مریـن در محل حضور 
داشـته باشـند و بـرای ۵ دقیقـه تأخیـر ۲۵۰ یـورو جریمـه در 
نظـر گرفتـه شـده، ایـن تأخیر بـه ۱۵ دقیقـه برسـد ۵۰۰ یورو 
جریمـه بایـد بپردازنـد و اگر بیشـر باشـد تـا ۱۰۰۰ یـورو هم 
مـی زد. غیبـت غیرموجـه در مریـن هـم ۳ هـزار یـورو جریمـه 

دارد.
کار کـردن بـا موبایـل هنـگام کار بـا فیزیوتـراپ ۲۵۰ یـورو 
جریمـه دارد، در حالـی کـه در رختکن یا اتوبـوس این جریمه 

بـه ۵۰۰ و ۱۰۰۰ یـورو خواهـد رسـید.
بـرای رکـت در رویدادهـا یـا مصاحبه هایـی کـه بـه باشـگاه 
مربـوط نیسـت هـم بازیکن هـا بایـد مجـوز بگیرنـد، اگـر ایـن 
مجـوز اخـذ نشـده باشـد ۲۵۰ تـا ۱۰۰۰ یـورو جریمـه دارد.

لبـاس بازیکن هـا در نشسـت های خری اگر رسـمی یا لباس 

جریمه های جالب برای رئالی ها
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مزارشریف جال آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار سال چهاردهم  شماره  3847 شنبه   13 میزان  1398 5 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

مجما: انتخابات ریاست جمهوری نسبت به انتخابات پارلمانی با مدیریت بهتری برگزار شد

 

مسـئوان کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق انسـان بـا 
ارائـه یـک گـزارش از فعالیت هـای ایـن کمیسـیون 
در سـال97 می گویـد که 55 شـبکه قاچاق انسـان 
آنـان  اعضـای  و  شناسـایی  سـال  ایـن  جریـان  در 

شـده اند. بازداشـت 

گـروه ناظـران مجـا میگوینـد کـه باوجـود برخـی 
نسـبت  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  مشـکات، 
بـه انتخابـات گذشـتۀ پارمانـی بـه خوبـی مدیریت 

شـده اسـت. 
ایـن اظهـارات، روز پنجشـنبه )11 میزان( از سـوی 
ناظـر )مجـا(، در یـک  نهادهـای  برخـی اعضـای 

نشسـت خـری در کابـل مطـرح گرديـد.
گذشـته  شـنبۀ  کـه  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
)ششـم میـزان( برگـزار شـد، حدود سـه میلیـون تن 

بـرای ۱۳ نامـزد رای داده انـد.
نیـاز ولـی احمـدزی مسـئول برنامه های نهـاد ناظر 
ابـرار و عضـو مجـا گفـت کـه انتخابـات در نظـام 
هـای دموکراتیـک، یـک اصـل بنیادی اسـت که در 
رونـد ملـت سـازی نقـش اساسـی دارد؛ امـا بـاای 
صـورت  معاملـه  شـفاف  و  عادانـه  آزاد،  انتخابـات 

گیـرد. می 
وی ادعـا کـرد کـه انتخابـات اخیـر در کشـور کـه بـا 
مشـکات و جـرم هـای بیشـر مواجـه بـود؛ امـا بـاز 
هـم در تناسـب با انتخابـات مجلس ماینـدگان، به 

خوبـی مدیریت شـد.

آقـای انـور افـزود کـه همچنیـن 41 نفـر از اعضـای 
ایـن شـبکه های قاچـاق انسـان و مهاجـران توسـط 
مواظفیـن این ریاسـت بازداشـت شـده اند؛ ریاسـت 
امنیـت ملـی در کمیسـیون مبـارزه با قاچاق انسـان 

عضویـت دارد.

افغـان ها اسـت و از مـام نهادهای ناظـر و نامزدان 
تقاضـا کـرد کـه اوراق اصلـی آرا را، از طریـق ویـب 
بـا هاهنگـی  اجتاعـی،  هـای  شـبکه  یـا  سـایت 
کمیسـیون انتخابـات با مـردم به اشـراک بگذارند؛ 

تـا بتـوان قضـاوت درسـت کرد.
ایـن درحالیسـت کـه محمد قاسـم الیاسـی منشـی 
و سـخنگوی کمیسـیون شـکایات انتخاباتی، به روز 

کمیسـیون  رئیـس  و  عدلیـه  وزیـر  انـور  عبدالبصیـر 
مبـارزه بـا قاچـاق انسـان، روز پنج شـنبه )11 میزان( 
ایـن  کـه  گفـت  کابـل  در  خـری  نشسـت  یـک  در 
شـبکه های قاچـاق توسـط موظفین ریاسـت عمومی 

امنیـت ملـی شناسـایی شـده اند. 

احمـدزی افـزود کـه باوجـود تهدیـدات گـروه هـای 
تروریسـت و مشـکات انتخابات مجلـس مایندگان، 
مـردم در انتخابـات ریاسـت جمهـوری حضـور یافتـه 
انـد. بـه گفتۀ موصـوف، بایومریـک بـرای جلوگیری 
از تقلـب در انتخابـات، یـک میکانیـزم اسـت و بر این 

اسـاس، تنهـا آرای بایومریـک قابـل اعتبار اسـت.
بـرای  کـه  انتخابـات  "کمیسـیون  گفـت:  احمـدزی 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری، ۱۰ میلیـون 
ورق رای دهـی چـاپ کـرده بـود، بایـد در موجودیـت 
مـام نهادهـای ناظر و ماینـدگان نامـزدان، به گونه 
رای  ورق  تعـداد  چـه  کـه  باشـد،  جوابگـو   شـفاف 
اسـتفاده شـده و بـه چـه میـزان از اسـتفاده بازمانـده 

اسـت؛ تـا مـردم معلومـات داشـته باشـند."
بـری  حقـوق  آمـوزش  مرکـز  رئیـس  څیـرن  روشـن 
برگـزاری  کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  در  زنـان،  بـرای 
انتخابـات در وایـات و محـات ناامـن کـه نهادهـای 
ناظر در آنجا دسرسـی به معلومات نداشـتند، شـک  
بـه میـان آورده اسـت،  که کمیسـیون انتخابـات باید 

بـه ایـن نگرانـی هـا جوابگـو باشـد.
وی افـزود کـه دسرسـی بـه معلومـات، حق اساسـی 

او همچنیـن، کشـف و تعقیـب 122 قضیـه قاچـاق و 
بازداشـت 163 تـن در پیوند به این قضایا را بخشـی 
کمیسـیون  ایـن   97 سـال  فعالیت هـای  از  دیگـر 
خوانـد کـه بـه گفتـه   او توسـط پولیـس صـورت گرفته 

است.
افـراد  ایـن شـبکه ها و  انـور تریـح کـرد کـه  آقـای 
نشـان  آمارهـای  کـه  انـد  شـده  بازداشـت  درحالـی 
می دهـد که در سـال گذشـته، بیـش از 530 کودک 
پـر و دخـر توسـط قاچاقـران بـه بیـرون از کشـور 

شـده اند. داده  انتقـال 
او  در مـورد پیگـرد عدلی و قضایی قاچاقران انسـان 
نیـز خاطـر نشـان کـرد کـه عمومـا 154 مـورد از این 
قضایـا در جریان سـال گذشـته بـه ارگان های عدلی 
و قضایـی فرسـتاده شـده کـه از ایـن میـان در پیونـد 
بـه 9 قضیـه حکـم صـادر شـده و 75تـن بـه مجازات 

محکـوم شـده اند.
بـا  انسـان  قاچـاق  بـا  مبـارزه  کمیسـیون  رئیـس 
اشـاره بـه عوامـل قاچـاق، تریـح کـرد کـه جنـگ، 
فقـر، بیـکاری و فعالیـت مرمـوز برخـی رکت هـای 

اسـت. کـرده  تشـدید  را  موضـوع  ایـن  سـیاحتی 
کـه  شـده  مشـاهده  هرازگاهـی  او،  گفتـه  بـه 
دسـت  انسـان  قاچـاق  در  سـیاحتی  رکت هـای 
دارنـد و شـهروندان را به مهاجرت غیرقانونی تشـویق 
کـه  خواسـت  امنیتـی  ازنهادهـای  وی  می کننـد؛ 

بگیرنـد. نظـر  زیـر  را  رکت هـا  ایـن  فعالیـت 
صـادر  کشـورهای  ازبزرگریـن  یکـی  افغانسـتان 
کننـده مهاجـر در جهان اسـت و ارقام رسـمی نشـان 
از  میلیـون   6 کابیـش  اکنـون  هـم  کـه  می دهـد 
شـهروندان افغـان در بیرون از کشـور بـه رمی برند.

سـه شـنبه گفتـه بـود کـه از روز برگـزاری انتخابات تا 
کنـون، نـزد آنهـا ۴۳۶۷ شـکایت ثبت شـده و در این 

روزها بررسـی شـکایات آغاز شـده  اسـت.
بـر اسـاس معلومـات آنهـا؛ ۱۵۸۷شـکايت در وایـت 
کابـل، ۴۹۰ شـکایت در هـرات، ۱۳۱ در جوزجـان و 
۲۱۶۸ شـکایت دیگـر در وایـات باقـی مانـده، ثبـت 

شـده است. 

کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان:
اعضای55شبکهقاچاقانسانبازداشتشدهاند

زمـی خلیـل زاد، ماینـده ویـژه امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، 
پـس از توقـف گفتگوهـای امریـکا با طالبـان، برای نخسـتین بار 

بـا ماینـده گان ایـن گـروه در پاکسـتان دیـدار کرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه دونالـد ترامپ، رئیـس جمهـوری آمریکا 
در ۱۷ سـنبله سـال جـاری، بـه خاطـر افزایـش حمـات گـروه 
طالبـان و کشـته شـدن چنـد تـن از نیروهـای خارجـی در کابل، 
دیـدار بـا رهران طالبـان و رئیس جمهـوری افغانسـتان در کمپ 
و  امریـکا  میـان  صلـح  گفتگوهـای  و  لغـو  را  امریـکا  در  دیویـد 

طالبـان را متوقـف کـرد.
بـا توقـف مذاکـرات، مقـام هـای نظامـی امریـکا اعـام کردند که 
حمـات بـر گـروه طالبـان افزایـش مـی یابـد و در عیـن حـال، 

طالبـان نیـز گفـت کـه امریـکا تصمیـم عجوانـه گرفتـه اسـت. 
همزمـان بـا آن گفتـه مـی شـد کـه امریـکا از دولت قطر خواسـته 
اسـت کـه رهـران طالبـان را ممنـوع الخـروج مایـد؛ امـا هیـأت 
طالبـان بعـد از ایـن گانـه زنـی، بـدون هیـچ مشـکلی و شـاید 
آسـان تر از گذشـته به روسـیه رفته و بعد از آن وارد تهران شـدند 

و بـا مقـام هـای هـر دو کشـور دیـدار و گفتگـو کرد.
توقـف  از  پـس  زاد،  کـه زمـی خلیـل  اسـت  گزارش هـا حاکـی 
گفتگوهـای امریـکا بـا طالبـان، برای نخسـتین بار بـا مایندگان 

ایـن گـروه در پاکسـتان دیـدار کـرد.
خلیـل زاد، ماینـده ویـژه امریکا برای صلح افغانسـتان و ماینده 
گان طالبـان، بیـش از یک سـاعت در اسـام آباد پاکسـتان، روی 

موضوعـات مختلـف گفتگو کردند.
گفتـه می شـود کـه این دیدار جنبه رسـمی نداشـته اسـت و فقط 
بـرای ایجـاد اعتـاد دوبـاره میـان امریکا و گـروه طالبـان صورت 

گرفته اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه وزارت امور خارجـه امریکا، تائیـد  کرده 
اسـت که زمی خلیل زاد برای مدتی در اسـام آباد بوده اسـت؛ 
امـا ایـن سـفر بـه خاطـر آغاز گفـت میـان امریـکا و گـروه طالبان 

نبوده اسـت.

نیروهـای امنیتـی در وایت هرات موفق شـدند پس از ده سـال 
هشـت روسـتا را در ولسـوالی کشـک ربـاط سـنگی ایـن وایـت 

از طالبـان پـس بگیرند.
مقام هـای امنیتـی در وایـت هـرات می گوینـد کـه بخش هایـی 
دیگـر ایـن ولسـوالی هنـوز هـم در ترف گـروۀ طالبان اسـت و 

عملیـات پس گیـری ایـن مناطـق نیز جریـان دارد. 
زمـری فیضـی، رئیـس ارکان قـول اردوی ۲۰۷ ظفـر بـه طلـوع 
نیـوز گفتـه اسـت کـه: »در جریـان دو روز اخیـر بر افراد دشـمن 
چهـار  میـزان]   12 جمعـه،   ] امـروز  کرده ایـم،  وارد  تلفـات 
حلقـه مایـن طالبـان را نیـز کـه در مسـیر راه نیروهـای امنیتـی 
و  کشـف  امنیتـی  نیروهـای  سـوی  از  بودنـد  شـده  کارگـذاری 

شـدند.« خنثـی 
عبدالقیـوم رحیمـی، والـی هـرات نیـز در ایـن بـاره گفتـه کـه: 
»در عملیـات نیروهـای امینتـی برخی اسـناد و امکانات طالبان 
بدسـت آمده انـد، در ایـن اسـناد دیـده می شـود کـه کارت هـای 

پاکسـتانی نیـز وجـود دارند.«
باشـندگان روسـتا هایی کـه از وجـود طالبان پاک سـازی شـده ، 
می گوینـد کـه طالبـان در ایـن بخش هـا بـرای خودشـان قاضی 
داشـتند، از رفـن کـودکان بـه مکتب هـا جلوگیـری می کردند و 

هم چنـان پـول رفیـه بـرق و عـر را نیـز گـردآوری می کردند.
مقام  هـای امنیتـی هـرات می گوینـد کـه طالبـان بـرای حفـظ  
امنیتـی  نیروهـای  بـا  هرازگاهـی  مخـدر،  مـواد  کشـت زارهای 

می شـدند. درگیـر 
ارتـش ملـی اسـت کـه  افـران  از  علـی احمـد مهمنـد، یکـی 
در عملیـات پاک سـازی ایـن روسـتاها از وجـود طالبـان سـهم 
دارد. او می گویـد کـه طالبـان در مسـیر راه ماین هایـی را نیـز 
کارگـذای کـرده بودنـد: »مکتـب ایـن روسـتا پایگاه طالبـان بود 
هـاوان  امنیتـی  نیروهـای  پاسـگاه های  بـر  آنجـا  از  طالبـان  و 

می کردنـد.« پرتـاب 
بـه گفتـۀ مقام هـای امنیتـی در هـرات، مرکـز اصلـی طالبان در 

روسـتای »سـنگ بری« قـرار دارد.
مقام هـای امنیتـی هـرات، تأکیـد دارنـد کـه بـه پیروی هـای 
شـان تـا ولسـوالی کشـک کهنـۀ هـرات ادامـه خواهنـد داد. در 
از  امنیتـی  نیروهـای  روسـتاها،  ایـن  پس گیـری  عملیات هـای 

زمیـن و هـوا موضع هـای طالبـان را آمـاج قـرار می دهنـد.

زلمی خلیل زاد با نماینده گان طالبان 
در پاکستان دیدار کرد

نیروهای امنیتی پس از ۱۰ سال
 ۸ روستا را درهرات از طالبان پس گرفتند


