
 

 سال چهاردهم
 3850 شماره
 سه شنبه
 1398 16 میزان
 قیمت 20 افغانی
 Tuesday
 October 08, 2019
 No 3850
 Vol. 14

 

آنتونیو کوسـتا، نخسـت وزیر کنونی پرتگال، موفق شـد مجددا در انتخابات این کشـور 
پیـروز شـود اما اکریت کامـل را در پارمان کسـب نکرد.

بـا شـارش بیـش از نیمـی از آرا تـا ایـن لحظـه حـزب سوسیالیسـت بـا ۷/۳۶ درصد در 
پیـش اسـت و بایسـتی دولـت ائتافـی را تشـکیل دهد.

آقـای کوسـتا از انتخـاب مجـدد ابـراز خوشـحالی کـرده و گفته اسـت کـه رای دهندگان 
نشـان دادنـد کـه خواهان ثبات هسـتند.

رقیـب اصلـی حزب آقای کوسـتا، حزب راسـتگرای سوسـیال دموکـرات، در جایـگاه دوم 
تا ایـن لحظه قـرار دارد.....
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سوسیالیست ها با اکثریت نسبی پیروز انتخابات پرتگال شدند

ما و مساله هویت 

33

نگاهی به ابعاد رشد اقتصادی
اقتصاددانان همواره سـعی کـرده اند ماک های 
جهـان شـمولی را بـرای ارزیابـی عملکـرد اقتصـادی 
کشـورها ارائـه دهنـد تـا از رهگـذر آن هـم بتـوان یـک 
تصویـر کلـی راجع بـه اقتصادهـای محلی ارائـه کرد و 
هـم بیـن وضعیـت گذشـته و حال یـک کشـور و یا هم 
وضعیـت اقتصـادی آن بـا دیگـر کشـورها سـنجش و 

مقایسـه انجـام داد. سـه شـاخص ....

پرداختن به مسـأله هویت امر همیشـگی میان انسـان  ها در شـکل 
فـردی یـا جمعـی آن بـوده و دغدغـه  ی اصلـی بشـر را تشـکیل مـی  داده 
اسـت. یکـی از پیشـوایان دینـی مـی گویـد: هیـچ شـناختی هم  چـون 
خودشناسـی نیسـت. نیچـه فیلسـوف پسـت مـدرن نیـز در جایـی گفته 
از  ایـن تمامـی دانـش اسـت. بسـیاری  را بشـناس؛  اسـت: خویشـتن 
منازعـات در تاریـخ، بـر سـر نحـوه  ی آشـکارگی هویـت بوده که بـه نوعی 

بـه »ابـراز وجـود« مربـوط می  شـود. هرچنـد ....

5 فلم شاخص شکست 
خورده در ادوار مختلف اسکار
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به بی ثباتی دامن نزنیم
2سرمقاله 

 

د افغانسـتان د اجرائيـه رئیـس عبداللـه عبداللـه پـه مـرۍ 
د ثبـات او همپالنـې ټاکنیـزه ډلـه وایـي، د تېـرو ولسـمریو 
ټاکنـو ګټونکـې ډلـه مالومـه ده او لنډمهالـی حکومـت نـه 
رامنځتـه کېـږي. دوی د ټاکنـو پـر کمېسـیون غـږ کـړی چې 
یـوازې د بایـو مټرېـک رایـو پـر اسـاس دې د ټاکنـو پایلې ژر 

تـر ژره اعـان کـړي.
د کمېسـیون  ټاکنـو  د  او  غـړي  یـوه  ډلـې  ټاکنیـزې  د دې 
پخـواي مـر فضـل احمـد معنـوي نـن دوشـنبه کابـل کـې 
یـوې خـري ناسـته کـې وویـل، کـه یـوازې بایومټرېـک رایې 
وشـمېرل ي نـو دوی ډاډه دي چـې ټاکنې یـې ګټلې دي.

نـه  بـه  تجربـې  تېـرې  چـې  وکـړ  ټینـګار  معنـوي  ښـاغي 
تکرارېـږي، ځکـه دا ځـل ټاکنـې ښـکاره ګټونکـی لـري او 
دویـم پـړاو تـه هـم کومـه اړتیـا نشـته، ځکـه چـې یوه ډلـه په 

پـړاو کـې ګټونکـې ده. لومـړي 
نومـوړي اندېښـنه وښـوده چـې د ټاکنـو کمېسـیون د رایـو 
ورکوونکو ټولټال شـمېر له اندازې زیات ښـیي، او کمېسیون 
کـې ځینـې کسـان هڅه کوي چـې غیربایومټرېـک رایې هم 

سیسـتم تـه ور شـاملې کړي.
فضـل احمـد معنـوي وویـل، د لنډمهـاي حکومـت رامنځتـه 
کېـدل هـم یـو خـوب او خیـال دی، او پـر یونامـا یې غـږ وکړ 
چـې د رایـو پـه شـمېرلو او د پایلو په اعانولو کـې د ټاکنو له 

کمېسـیون ره مرسـته وکړي.
نومـوړي پـر لویـې څارنوالـۍ غـږ وکـړ چـې "لـوی او ښـکاره 
راتلونکـی  چـې  کـړي  اعـان  الخـروج  ممنـوع  دې   " غلـه 

وکـړي. کتـاب  حسـاب  ورره  حکومـت 
بلـه خـوا نن دوشـنبه د ولسـمریزو ټاکنـو د نوماندانو شـورا 
وروسـته خپـل  ټاکنـو  لـه  نوماندانـو  پنځـو  تـر چـر انـدې 
لومـړي دریـځ کـې تـر ډېـره پـه هغـو ټاکنیـزو ټیمونـو نیوکه 
وکـړه چـې د اوسـني حکومـت پـه مرتابه کـې دي او هغوی 
یـې د ټاکنـو پـر مهال په ګډوډیـو، د دولتي امکاناتـو په ناوړه 

اسـتفادې او رغړونـو تـورن کـړل.
د نوماندانـو شـورا پـه خرپاڼـه کـې راغـي، دوی لـه اوسـني 
وضعیتـه داسـې جـاج اخیسـتی چې یوځـل بیا بـه ټاکنې په 

یـوه ناوریـن بدلېږي.
پـه دغـو نوماندانـو کې چې نن دوشـنبه د شـورا پـه چر کې 
ره راټـول شـوي ول، رحمـت اللـه نبیـل، شـهاب حکیمـي، 
فرامـرز منا، احمد وي مسـعود او عنایت الله حفیظ شـامل 
وو. دوی ویـل چـې د خلکـو د کـم ګـډون او نـورو سـتونزو له 
کبلـه د ولسـمرۍ ټاکنـې چـې د تلـې پـه شـپږمه تـرره 

شـوې هېـڅ ګټونکی نـه لري.
دوی د احتـاي ناوریـن د مخنیـوي لپـاره د دریمـې ارې 
د غـوراوي یادونـه وکـړه، خـو پـه ډاګـه یـې نـه کـړه چـې څـه 
غـواړي. د شـورا پـه خرپاڼـه کـې د دریمـې طرحې پـه برخه 

کـې یـوازې د مـي ظرفیتونـو د راټولولـو خـره شـوې ده.
بـل لورتـه د ټاکنـو کمیسـیون وایـي، دوی د پاکـو او ناپاکـو 
رایـو د چـاڼ سـمبال سیسـتم لـري او شـوې درغلـۍ بـه د 

ټاکنـو پـه پایلـه هېـڅ ډول اغیـز ونـه کـړي.
یـوازې  وایـي،  عبداللـه  موانـا  غـړی  کمیسـیون  دغـه  د 
بایومریـک رایـې حسـابېږي او ډاډه دي چې لـه دې ره به 

رڼـې پایلـې تراسـه کـړي.
هغـه زیاتـه کړه "لکه څنګـه چې اوس مخکـې روان یو، ویلی 
شـو چـې لومړنـۍ پایلې به پـه خپل وخت اعانېږي، تراوسـه 
کارونـه ډېر ښـه مخ ته روان دي، زمونـږ احتیاطي بایومریک 
وسـیلې هاغسـې تړلـې بېرتـه مـوږ تـه را ورسـېدې، دا پـه 
دې معنـا ده چـې ټولـو مرکزونـو کـې بایومریـک کار کـړی 
دی، هېـڅ پلمـه نـه ده پاتـې چـې لـه بایومریـک نـه دې 
ګټـه وانخسـتل ي، هغـو کسـانو چـې پـه هـر دلیـل بـې له 

بایومریکـه رایـې کاروي، رایـې یـې باطلېـږي. "
پـه همـدې حـال کـې د ټاکنـو د څـار یوشـمېر بنسـټونو د 
ټاکنـو پـه اړه د خپلـو لومړنیـو موندنـو پایلـې لـه رسـنیو ره 
ریکـې کـړي. دغـو بنسـټونو پـه ټوله کـې د ولسـمرۍ دا 
ځـل ټاکنـې لـه مدیریتـي پلـوه د تېرو هغـو پرتله ښـې وبللې 
او وې ویـل چـې د دوی څـه بانـدې ۷ زره څارونکـو د رایـې 

ورکونـې بهیـر څارلـی دی.
دوی سپارښـتنه کـړې چـې د سـتونزو د مخنیـوي لپـاره باید 
کمیسـیون یـوازې بـه بایومریک رایو حسـاب وکـړي او ټولې 
هغـه تـګارې پلـې کړي چـې د درغلیـو د مخنیـوي په موخه 

جوړې شـوي دي.
لـه دې ره سـم پـه کابـل کـې د امریـکا سـفارت هـم نـن 
دوشـنبه پـر خپلـه ټوېټـر پاڼـه لیـکي، پـه افغـان ټاکنـو کې 
درغلـۍ تـه هېڅ ځـای نشـته او یـوازې د خلکو قانـوي رایې 

دې پـه بـې پـرې او رڼـه توګـه وشـمېرل ي.

د عبدالله ټاکنیزه ډله: د ټاکنو ګټونکی 
مالوم دی، پایلې دې ژر اعان ي

استونیا در زمینه های تحصیلی و تکنالوژیکی با افغانستان همکاری می کند

افغان طالبان وايي چې د ١١ طالبانو د ازادۍ په بدل کې يې درې برمته شوي هندي وګړي خوشې کړي دي

 

شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری از وقوع بحـران انتخاباتی 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری و عـدم پذیـرش نتایـج از سـوی برخـی 

یـوری راتـاس، نخسـت وزیـر کشـور 
اسـتونیا در دیـدار بـا محمـد ارف 
گفـت،  کابـل  در  کشـور  جمهـوری  رئیـس  غنـی، 
کشـورش در زمینه هـای تحصیـل و تریـک تجـارب 

کـرد. خواهـد  همـکاری  افغان هـا  بـا  تکنالـوژی 
قبـل  کشـور،  جمهـوری  رئیـس  غنـی  محمـدارف 
راتـاس  یـوری  بـا  میـزان   15 دوشـنبه  روز  ظهـر  از 
صدراعظـم اسـتونیا در ارگ دیـدار کـرد و در رابطه به 

ادامـه همـکاری بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.

تیـم هـا اظهـار نگرانی کرده اسـت.
احمدولـی مسـعود عضـو ایـن شـورا روز دوشـنبه )15میـزان( در یـک 

ریاسـت جمهـوری بـا نـر خرنامـه ای نوشـته اسـت 
ایـن دیـدار در مـورد برگـزاری  آقـای راتـاس در  کـه 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری گفت، بهریـن راه برای 

تأمیـن ثبـات در کشـور، انتخابـات اسـت.
بـه نقـل از خرنامـه، نخسـت وزیـر اسـتونیا همچنین 
تـا  اسـت  مصمـم  کشـورش  حکومـت  کـرد،  اضافـه 
ماموریـت نظامـی اسـتونیا در چارچـوب نیروهای ناتو 

در افغانسـتان ادامـه یابـد.
رئیـس  غنـی،  ارف  محمـد  حـال،  همیـن  در 

نشسـت خـری در کابـل گفـت کـه در صـورت بـروز بحـران انتخاباتی، 
شـورای نامـزدان بخشـی از راه حـل خواهـد بـود.

بـه گـزارش خرگـزاری جمهـور؛ فرامـرز منـا عضـو دیگـر این شـورا نیز 
اظهـار داشـت کـه دو تیـم انتخاباتی که خـود را پیشـتاز می دانند بنابر 
موضـع گیری هـای اخیـر، نتایـج انتخابـات را نپذیرفتـه و پروسـه را بـه 
چالـش خواهنـد بـرد؛ بنابرایـن جامعه جهانـی باید برای مهـار آن، روی 

شـورای کاندیـدان حسـاب باز کند.
پیـش ازایـن عـده  ای از سیاسـیون در محوریـت حامـد کـرزی رییـس 
جمهـور پیشـین کـه خـود را در انتخابـات بی طـرف اعـام کرده انـد نیـز 
بـرای مهـار بحـران احتالـی پسـا انتخابـات اعـام آمادگـی کرده انـد.

رحمت اللـه نبیـل گفـت بعضـی تیم هـا در وایـات مختلف بـه موظفین 
پولیـس بـرای پـر کـردن صندوق هـا از رای تقلبـی هـزاران دالـر پـول 

توزیـع کرده اسـت.
آقـای نبیـل اما تاکید کرد که شـارش یک رای غیربایومریک از سـوی 
کمیسـیون قابـل قبـول نخواهـد بـود و ایـن نهاد عـاوه بر ابطـال کامل 
آرای غیـر بایومریـک، آرای بایومریـک شـده را نیـز بایـد بررسـی کرده 
و رای هـای تقلبـی را تفکیـک کنـد. عـاوه برایـن عنایـت اللـه حفیـظ 
یکـی دیگـر از نامـزدان مدعـی شـد کـه در روز انتخابـات با اسـتفاده از 
مشـخصات افرادی که نام شـان را در فهرسـت رای دهندگان نیافته اند 

در غیـاب ناظریـن تقلـب سـازمان یافتـه صورت گرفته اسـت.
سـوی  از  تقلـب  آرای  تقکیـک  خواهـان  فرامرزمنـا  هـم  سـوی  از 
کمیسـیون انتخابـات شـده اضافـه کـرد کـه عـاوه بـر تقلـب کننـدگان 
در روز انتخابـات، نامزدانـی کـه بـه نفـع شـان تقلـب شـده اند بایـد بـه 

و قضایـی معرفـی شـوند. ارگان هـای عدلـی 
 

اسـتونیا در چارچـوب  نظامـی  مأموریـت  جمهـوری، 
خوانـد. ارزنـده  کشـور  ایـن  در  ثبـات  بـرای  را  ناتـو 

آقـای  ریاسـت جمهـوری،  ارگ  اسـاس خرنامـه  بـر 
همکاری هـای  کنـار  در  اسـتونیا  خواسـت،  غنـی 
نظامـی، در بخش هـای فراهم مـودن زمینـه  تحصیل 
بـرای جوانـان افغـان، تربیه کادرهـا و تریک تجارب 
نیـز همـکاری  افغانسـتان  بـا  معلوماتـی،  تکنالـوژی 
حـار  حـال  در  اسـتونیا  کـه  اسـت  گفتنـی  کنـد. 
حـدود 40 نظامـی در کشـور دارد کـه سـال گذشـته 
حضـور آن هـا در افغانسـتان بـرای یـک سـال دیگـر 

مدیـد شـد.

درصفحه2

شورای نامزدان 
از احتمال بحران انتخاباتی پس از اعان نتایج انتخابات اظهار نگرانی کرد

نماینده ملکی ناتـو:
 شمارش آرا کـار عجله نیست،

حوصلهمیخواهد
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افغانسـتان  ناتـو در  نیکـواس کـی ماینـده ملکـی 
افغانسـتان  انتخابـات  مسـتقل  کمسـیون  می گویـد 
بـرای اطمینـان دادن از شـارش شـفاف آرای معتر 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری جـداً کار می کنـد.
آقـای کـی این موضـوع را در صفحه توییرش نوشـته 
اسـت و در اشـاره بـه شـارش آرا می گویـد "در ایـن 

کار عجلـۀ نیسـت و حوصلـه می خواهـد."
نیکـواس کـی روز یکشـنبه )۱۴ میـزان( همـراه بـا 
الیسـون بلـک سـفیر بریتانیـا در کابل به کمیسـیون 
انتخابـات رفـت و کار شـارش آرا و پروسـه جـدول 
بنـدی ایـن کمیسـیون را از نزدیـک مشـاهده کـرد.

سـفارت بریتانیـا در کابل در اعامیه ای گفته اسـت: 
"نیکـواس کـی و خانم الیسـون بلک ضمن سـتایش 
از حفـظ بیطرفـی کمیسـیون انتخابـات تاکید کردند 
یقینـی  را  ممکـن شـفافیت  تـا حـد  ایـن کمسـیون 

سازد."
آنهـا همچنـان از نامـزدان و حامیـان شـان خواسـته 
انـد، بـرای نتایـج ابتدایـی و نهایـی انتخابـات منتظر 

اعـان کمسـیون انتخابـات باشـند.
از  کشـورش  اسـت  گفتـه  کابـل  در  بریتانیـا  سـفیر 
کمیسـیون های انتخاباتـی حایـت می کنـد و تاکید 
کـرده کـه در "کارهـای آنهـا بایـد مداخلـۀ" صـورت 

نگیـرد.
قـوای  بـا  انتخابـات  امنیـت  تامیـن  بخـش  در  ناتـو 
افغـان همکاری هـای آموزشـی و مشـورتی داشـت و 
بریتانیـا بـرای راه انـدازی ایـن انتخابـات ده میلیـون 

دالـر کمـک کـرده اسـت.
در  شـده  مـرف  دالـر  میلیـون   ۱۵۰ جملـه  از 
داده  آن را  میلیـون   ۵۹ جهانـی  جامعـه  انتخابـات، 
می گویـد  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  اسـت. 
حایـت جامعـه جهانـی از کارهـای ایـن کمیسـیون 
جهـت یقینـی سـازی شـفافیت انتخابـات و تعییـن 

وزارت امـور داخلـه اعام کرده اسـت 
کـه یـک فرمانـده گـروه طالبـان در 
وایـت رپـل پـس از آن توسـط پولیـس کشـته شـد 
کـه قصـد داشـت انگشـت آنانـی را کـه در انتخابـات 

اشـراک کـرده بودنـد، قطـع کنـد.
ایـن وزارت روز دوشـنبه 15 میـزان با نـر خرنامه ای 
نوشـته اسـت کـه در سـاحه توپ خانـه از مربوطـات 
فرمانـده  یـک  رپـل،  وایـت  سـانچارک  ولسـوالی 
طالبـان کشـته و دو تـن دیگـر از زیردسـتان او زخمی 

شدند.
بـه نقـل از خرنامـه، ایـن فرمانـده شورشـیان طالبان 

می گویـد  داخلـه  امـور  وزارت 
خـاص  قطعـات  نیروهـای  کـه 
پولیـس در نیتجـه عملیاتی یک فرمانـده 20 نفری 
گـروه تروریسـتی داعـش را از مربوطـات ولسـوالی 

کردنـد. بازداشـت  ننگرهـار  وایـت  بتی کـوت 
نـر  بـا  میـزان   15 شـنبه  دو  روز  وزارت  ایـن 
بازداشـت  خرنامـه ای نوشـته اسـت کـه فرمانـده 
شـده "شـیرداد" نام دارد و از جمله طراحان اصلی 

اسـت. داعـش  گـروه  تروریسـتی  حمـات 
در خرنامـه آمـده اسـت کـه از نـزد فـرد بازداشـت 
شـده دو میـل سـاح کاشـینکوف و چندیـن بـم 
دسـتی ضبـط شـده بـه دسـت نیروهـای پولیـس 

افتـاده اسـت.

مقام هـای دولتـی در وایت ننگرهـار می گویند که 
بـر اثـر یـک حملـه انفجـاری بـر موتـر حامـل افـراد 
تـازه جـذب شـده اردوی ملـی، ۱۰ کشـته و ۲۹ 

شـدند. زخمی 
ننگرهـار  وایـت  سـخنگوی  خوگیانـی،  عطااللـه 
گفـت کـه ایـن افـراد از قوماندانـی جلـب و جـذب 
اردوی ملـی در یـک موتـر نـوع کاسـر بـه کابـل 
انتقـال داده می شـدند کـه در ناحیـه سـوم شـهر 

جـال آبـاد مـورد حملـه قـرار گرفتنـد.
بـه نقل از صـدای امریکا؛ آقـای خوگیانی گفت که 
مـواد انفجـاری در یـک ریکشـا جابه جا شـده بود و 
زمانـی انفجـار داده شـد که موتر کاسـر از کنارش 

می گذشت.
آقـای خوگیانـی عـاوه کـرد که یـک کـودک نیز در 

این انفجار کشـته شـده اسـت.
کـه  تاییـد کرده انـد  نیـز  وزارت صحـت  مسـئوان 
ده هـا زخمی و کشـته بـه شـفاخانه های این وایت 

آورده شـده اسـت.
فـرد یـا گروهـی تاکنـون مسـئولیت ایـن رویـداد را 
برعهـده نگرفتـه اسـت اما شورشـیان گـروه طالبان 

نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری، 
نشـان  نهادهـا  ایـن  یافته هـای  کـه  می گوینـد 
می دهـد کـه در روز انتخابـات رونـد رای دهـی در 
محـات بـه شـکل عـادی پیش رفتـه ولـی نگرانی 
از دسـترد بـه رای پـاک مـردم در جریـان بسـته 

بنـدی، تصفیـه و شـار وجـود داشـته اسـت.
نهادهـای ناظـر بر انتخاب روز دوشـنبه 15 میزان 
در یـک نشسـت خـری در کابـل گفتند کـه مردم 
ناامنـی،  جملـه  از  موجـود  چالش هـای  همـه  بـا 
تهدیـدات مخالفـان، دوری راه از مرکز رای دهی، 
تغییـر مـکان بعضی از مراکز رای دهی، مشـکات 
در لیسـت های رای دهنـدگان، مشـخص نبـودن 
مرکز رای دهی و تبلیغات سـوء در مورد انتخابات؛ 
بـه پـای صنـدوق هـای رای رفتـه و از رای خویش 

اسـتفاده کردند.
عزیزاللـه رفیعـی، رئیـس اجرایـی مجمـع جامعـه 
یافته هـای  گفـت:  همچنیـن  افغانسـتان  مدنـی 
نظارتـی مـا نشـان می دهـد کـه 645 مرکـز رای 
دهـی در رار کشـور بـه دلیـل تهدیـدات بلنـد 
امنیتـی بسـته بـوده کـه بیشـرین آن در وایـات 

بلـخ و غـور گـزارش شـده اسـت."
نشـان  مـا  یافته هـای  گفـت:"  رفیعـی  آقـای 
از  دهـی  رای  مراکـز  درصـد   7.1 کـه  می دهـد 
جـا ی از قبـل تعییـن شده شـان بـدون هاهنگـی 
انتخابـات  روز  در  انتخاباتـی  ناظـر  نهاد هـای 
توسـط کمیسـیون تغییـر مـکان کـرده و همچنـان 
قانـون  خـاف  دهـی  رای  مراکـز  درصـد   10 در 
انتخابـات، مـواد کمپاینـی موجـود بـوده اسـت".

رئیـس اجرایـی مجـا همچنیـن بـا بیـان اینکـه تا 
هنـوز هیـچ آمـار دقیقـی از رای دهنـدگان در نـزد 

دارد. اهمیـت  جدیـد،  جمهـور  رئیـس 
بـه گزارش رادیـو آزادی؛ عبدالعزیـز ابراهیمی معاون 
سـخنگوی ایـن کمیسـیون گفت: "سـفیر انگلسـتان 
مختلـف  بخش هـای  از  ناتـو  ملکـی  ماینـدۀ  و 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات دیدن و نظـارت کردند 
ایـن  و  اعـان کردنـد  انتخابـات  از  را  و حایتشـان 
انتخابـات را یکـی از خوب تریـن انتخابات هـا نسـبت 
بـه گذشـته دانسـتد. نقـش حایـت جهانـی از ایـن 
حایـت  و  مالـی  حایـت  بخـش  در  هـم  پروسـه، 

تخنیکـی خیلـی مهـم و ارزنـده اسـت."
ادارات ملـی و بین امللـی بـرای نظـارت از انتخابات 
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان حـدود یـک صـد هزار 

ناظـر را گاشـته بودند.
انتخابـات  بنیـاد  اجرایـی  رئیـس  رشـید  یوسـف 
حایـت  می گویـد  نیـز  افغانسـتان  عادانـه  و  آزاد 
مهـم  نقـش  انتخابـات  شـفافیت  از  جامعـه جهانـی 
را در جلوگیـری از بـه بحـران کشـانیده شـدن ایـن 

می کنـد. بـازی  انتخابـات 
او گفـت: "بـدون شـک به هـان اندازه کـه نهادهای 
داخلـی مـا و جوانـب ذیدخـل در عرصـه انتخابـات 
نتایـج  و  شـفاف  انتخابـات  پروسـه  کـه  عاقمندنـد 
انـدازه همـکاران  بـه هـان  باشـد،  قبـول  قابـل  آن 
بـرای  می توانـد  ایـن  عاقمندنـد.  هـم  مـا  خارجـی 
آنهـا  باشـد.  موثـر  انتخابـات  سـامت  و  مروعیـت 
می تواننـد مسـئولین را در بخـش حایـت تخنیکـی 

و حایـت سیاسـی همـکاری کننـد."
تاریـخ  بـه  افغانسـتان  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات 
ششـم میـزان برگـزار شـد کـه در آن بـر اسـاس ارقـام 

ابتدایـی بیـش از دو میلیـون تـن رأی دادنـد.
کمیسـیون انتخابـات حـال مشـغول پروسـس این آرا 
اسـت و تعهـد کرده اسـت نتایج ابتدایـی انتخابات را 

بـه تاریـخ ۲۷ میزان اعـان کند.

کـه نـار نام داشـته، بـه گونـه مخفیانـه در مربوطات 
ولسـوالی سـانچارک ایسـت بازرسـی ایجـاد کـرده و 
هم زمـان بـا اخـذ پـول از عابـران ایـن ولسـوالی، قصد 
داشـت تا انگشتان کسـانی را که در انتخابات ریاست 
جمهـوری ۶ میـزان اشـراک کـرده بودنـد، قطع کند.

ایـن اقـدام شورشـیان گـروه طالبـان در گذشـته نیـز 
شـاری  گذشـته  انتخابـات  در  آنـان  و  دارد  سـابقه 
و  دسـتگیر  وایـت  از  برخـی  در  را  شـهروندان  از 

بودنـد.  کـرده  قطـع  را  انگشتاشـان 
هـر چنـد شـار دقیـق افـرادی کـه انگشـت شـان در 
چنیـن حوادثـی قطـع شـده مشـخص نیسـت، امـا در 
فـردی  جـاری،  سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
مدعی شـده بود که انگشـتش را در انتخابات گذشته 
از دسـت داده بـود. او ایـن بـار نیـز پـای صندوق های 

رای رفتـه بـود.
ایـن فرد بـا نر ویدیویـی گفته بود که اگر شورشـیان 
گـروه طالبـان مامی انگشتشـانش را قطـع کنند، باز 
رای می دهـد.  و  انتخابـات رکـت می کنـد  در  هـم 
شـهروندان نیـز بـا انتشـار عکـس او، ایـن اقدامـش را 

تشـویق کردند.

وزارت داخلـه در حالـی از بازداشـت این عضو گروه 
داعش در ننگرهار خر داده اسـت که روز گذشـته 
دفـر والـی ننگرهـار اعام کـرده بود که حـدود ۹۵ 
درصـد از ولسـوالی اچیـن ایـن وایـت، از وجـود 

گروه داعش پاکسـازی شـده اسـت.
بلنـد  داعـش در سـال ۲۰۱۳ در افغانسـتان ر 
کـرد. شـار جنگجویـان ایـن گـروه در افغانسـتان 
تخمیـن می شـود.  هـزار  و چنـد  بیـن چنـد صـد 
تعـداد زیـاد اعضـای ایـن گـروه در افغانسـتان را 
اعضـای  طالبـان،  گـروه  شـده  جـدا  جنجگویـان 
جنبـش اسـامی ازبکسـتان و اتباع پاکسـتانی که 
در نتیجـه عملیات اردوی پاکسـتان مجبور به ترک 

مناطـق مـرزی شـده انـد، تشـکیل می دهنـد.

و گـروه تروریسـتی داعـش در ایـن وایـت مشـغول 
فعالیت هـای تخریبـی و تروریسـتی هسـتند.

حـدود سـه مـاه پیـش، یـک پـر بـم خـود را در 
داخـل خانه یـک فرمانده نیروهای خیـزش مردمی 
در ولسـوالی پچیـراگام وایـت ننگرهـار که مراسـم 

عروسـی جریـان داشـت، انفجـار داد.
بـر اثـر آن حملـه انتحـاری، 5 تـن کشـته ۴۰ تـن 
زنـان  و  مـردان  شـامل  کـه  شـدند  زخمـی  دیگـر 
می شـدند. نیروهـای خیـزش مردمـی از نیروهـای 
امنیتـی حایـت می کنند تا از سـقوط محاتشـان 
بـه دسـت طالبـان و یـا گـروه تروریسـتی  داعـش 

جلوگیـری کننـد.

عـدم  گفـت،  نـدارد  وجـود  انتخابـات  کمیسـیون 
ارقـام نهایـی از رای دهنـدگان خـود نگرانی هـا را 
از سـامت و شـفافیت نتایـج انتخابـات را افزایش 

می دهـد.
خواسـت  انتخابـات  کمیسـیون  از  رفیعـی  آقـای 
را  نهایـی رای دهنـدگان  آمـار  کـه هرچـه زودتـر 
اعـام کـرده و از شـفافیت شـارش آراء بـه مـردم، 
سیاسـی  احـزاب  و  انتخابـات  ناظـر  نهاد هـای 

بدهنـد. اطمینـان 
در همین حال روشـن سـیرن رییـس مرکز آموزش 
حقـوق بـر گفـت:" یافته هـای ما نشـان می دهد 
کـه حضـور زنان در انتخابات ششـم میـزان خیلی 

کـم رنگ بوده اسـت."
بـه  مـردم  مشـارکت  آنکـه  بـا  داشـت  بیـان  وی 
خصـوص زنـان درانتخابات ششـم میـزان کم رنگ 
مدیریـت  امـا  داشـته  وجـود  هـم  تقلبـات  بـوده، 
سـال  پارمانـی  انتخابـات  بـه  نسـبت  انتخابـات 

بـوده اسـت. گذشـته بهـر 
از  ناظـر  نهادهـای  کـه  آمـده  آنـان  اعامیـه   در 
کمیسـیون های انتخاباتـی، حکومـت افغانسـتان 
و کاندیدان ریاسـت جمهوری خواهان مسـئولیت 
پذیـری بیشـر در قبـال مروعیـت، شـفافیت و 
اسـتقالیت انتخابات شـده و از هر نـوع تبلیغاتی 
کـه سـبب کاهـش اعتبـار انتخابـات از یـک سـو و 
ایجـاد بـد بینـی اجتاعـی در بیـن مردم از سـوی 

دیگـر می شـود، اجتنـاب ورزنـد. 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ششـم میـزان در 
رار کشـور برگـزار شـد و قـرار اسـت کـه نتایـج 
ابتدایـی آن بـه تاریخ 27 میـزان و نتایج نهایی آن 

بـه تاریـخ 15 عقـرب اعـام گردد.

یک فرمانده گروه تروریستی داعش در ننگرهار بازداشت شد

حمله در ننگرهار؛ 
10 تن کشته و 29 تن دیگر زخمی شدند

نهادهای ناظر بر انتخابات:
 روند رای دهی در روز انتخابات به  شکل عادی پیشرفته است

نماینده ملکی ناتو: 

شمارشآراکـارعجلهنیست،حوصلهمیخواهد

یک عضو گروه طالبان
 هنگام قطع انگشت یک رای دهنده، کشته شد
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در ششـم میـزان مهـم تریـن گام از سـوی مردم برداشـته 
شـد و افغانسـتان از یـک گردنـه دیگـر عبـور کـرد. بـه هـان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 2014 مهـم  انـدازه کـه 
بـود و بـه هـان انـدازه کـه انتخابـات پارمانی سـال گذشـته 
اهمیـت داشـت، انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال جـاری 
دارای اهمیـت به مراتب بیشـر بود. در سـال 2014 احتال 
در  آمـده  دسـت  بـه  هـای  ارزش  سـقوط  و  نظـام  فروپاشـی 
کام جنـگ داخلـی و تروریسـم بـود. امـا انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری در هـان سـال علـی رغم جنجـال هایی کـه به بار 
آورد و مشـکاتی کـه پیـش آمد، توانسـت کشـور را از فرورفن 
در یـک بحـران دیگـر نجات بخشـد. بـه همین خاطـر اهمیت 
انتخابـات  در  رفـت.  نخواهـد  یادهـا  از  هرگـز  انتخابـات  آن 
پارمانـی کـه نزدیـک بـه چهـار سـال بـه تعلیـق درآمـده بـود، 
برگـزار شـد و اگـر مـی شـد نظـام سیاسـی کشـور مروعیت 
خـود را از دسـت داده بـود و احتال بحرانی دیگـر در راه بود. 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال جـاری امـا از جهـات 
مختلـف و بـه مراتـب مهـم تـر از همـه انتخابات های گذشـته 
بـود. در طـول سـال هـای گذشـته همـه چیـز بـرای اسـتقرار 
امـارت اسـامی آمـاده بـود. طالبـان خیـز بـزرگ برداشـته بود 
و بجـز ایـاات متحـده بـا هیـچ طـرف دیگـر حـار بـه گفتگو 
نبود. از یک سـو با حایت خارجی جنگ و کشـتار را تشـدید 
کـرده بـود و از سـوی دیگـر بر ر میـز مذاکره به قـدری زیاده 
خـواه شـده بـود کـه بـه چیـزی کمـر از نظـام امارت اسـامی 
قناعـت مـی کرد. در این سـوی مسـاله، چهره های سیاسـی 
فرصـت طلـب و فاسـد کـه سـال ها بر گـرده مـردم سـوار بوده 
و از خـوان گسـرده مـردم امـرار معیشـت کرده انـد، در کمین 
نشسـته بودنـد کـه شـاید اوضـاع بر وفـق مـراد آنان پیـش رود 
و در واقـع بـه دنبـال کودتـای سـفید بودنـد. همـه تیـم هـای 
انتخاباتـی بـه منظـور بـاج گیـری بـه میـدان آمـده بودنـد و 
هیچکـدام بـه انتخابـات بـاور نداشـتند. انگیـزه هـا و اهـداف 
همـکاران بیـن امللـی افغانسـتان بـه فرسـایش گراییـده بود 
و همـه خواسـتار تعویـق انتخابـات و پیـش انداخـن پروسـه 
صلـح بودنـد. در چنیـن وضعیتـی دولـت افغانسـتان و رهری 
حکومـت تصمیـم گرفـت کـه انتخابـات را برگـزار کنـد و همـه 
احتـاات و راه هـای دیگـر را قربانـی دموکراسـی و انتخابات 
کـرد. ایـن گام بزرگـی از سـوی حکومـت در راسـتای تحکیـم 

ثبـات و حفـظ نظـام سیاسـی موجـود بود. 
انتخابـات تقریبـا به خوبی برگزار شـد و چندان مشـکلی 
کـه بتوانـد مـام پروسـه را زیـر سـوال بـرد، در ایـن انتخابات 
بـه وجـود نیامـد. اگرچـه هنـوز زود اسـت کـه در مـورد نتیجـه 
انتخابـات قضـاوت کنیـم و باید منتظـر اعان نتیجه از سـوی 
کمیسـیون هـای انتخاباتـی باشـیم. ولـی در مجمـوع اکنـون 
کـه بیـش از یـک هفتـه از انتخابـات مـی گـذرد هیـچ جنجال 
ملموسـی در مورد خدشـه دار بودن انتخابات به وجود نیامده 
اسـت. چنـد مـورد ویدیوهایی که در شـبکه هـای اجتاعی از 
سـوی تیم های انتخاباتی دسـت به دسـت می شـود، به گونه 
واضـح جعـل شـده و سـاختگی بـه نظـر مـی رسـد. آن چـه در 
مـورد انتخابات سـال 2014 و نیز در مـورد انتخابات پارمانی 
سـال گذشـته اتفاق افتاد تا کنـون در مورد انتخابات ریاسـت 
جمهـوری یـک هفتـه پیـش صـورت نگرفتـه اسـت. دسـتگاه 
هـای بایومریـک در اکـر مراکـز رای دهـی نسـبتا خـوب کار 
کـرد و کارمنـدان نیـز تجربـه نسـبتا بهر نسـبت بـه انتخابات 
گذشـته داشـتند و سـطح شـکایات در ایـن انتخابـات بسـیار 
پاییـن اسـت. ایـن مسـایل نشـان مـی دهد کـه انتخابـات در 
حد قابل قبولی برگزار شـده اسـت و اکنون وظیفه کمیسـیون 
هـای انتخاباتـی اسـت کـه مـام پروسـه را بـه گونـه عادانـه و 
بـی طرفانـه مدیریت کننـد و نتیجه را در وقـت معین همگانی 

سازند. 
اکنـون علـی رغـم وجـود یـک فضـای آرامـش در اصـل 
برگـزاری انتخابـات و کـم بـودن شـکایت هـا و جنجـال هـا، 
برخـی از شـبکه های خری و نیز برخـی از کاربران نزدیک به 
تیـم هـای انتخاباتـی بلوا به پا کـرده اند که گویـا در انتخابات 
تقلب شـده اسـت و به گونه بسـیار مبهم و گنگ قصد سـبوتاژ 
کـردن انتخابـات را دارنـد و مرتـب سـیاه مایـی مـی کننـد. 
بدون شـک هیچ رسـانه مسـتقلی نه تنهـا در افغانسـتان بلکه 
در هیـچ جـای جهـان وجـود نـدارد و هـر رسـانه ای ترجیحات 
و جهـت گیـری های خود را دارد. اما در افغانسـتان متاسـفانه 
برخـی از شـبکه هـای تلویزیونـی بـه شـدت در حـال تخریـب 
یـک پروسـه ملـی هسـتند و در ایـن میـان برخی از فیسـبوک 
چلوونکـی هـای تیـم هـای انتخاباتـی و برخـی چهـره هـای 
مرتبـط  منطقـه  اسـتخبارات  بـا  احتـاا  کـه  نشـین  خـارج 

هسـتند نیـز آتـش بیـار معرکـه شـده اند. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه افغانسـتان زخـم خـورده و بـی 
نهایـت رنجـور اسـت. هرگـز تـوان برخاسـن از زیـر بـار یـک 
کار  کنـون  تـا  انتخاباتـی  نهادهـای  نـدارد.  را  دیگـر  بحـران 
قابـل قبولـی انجـام داده انـد و نبایـد بگذاریـم کـه کار فنـی 
و مسـلکی آن هـا قربانـی خواسـت هـا و مطالبـات جناحـی و 
تنظیمـی افـراد و جریـان هـای سیاسـی شـود. بنابرایـن همه 
مکلـف هسـتیم کـه مـردم را امیـد بدهیـم و بـر آن چـه قوانین 
و طرزالعمـل هـای انتخاباتـی ایجـاب مـی کنـد گـردن نهیـم. 
دامـن زدن بـه بـی ثباتـی و بـی نظمـی و ایجـاد یـک بحـران 
دیگـر بـه نفـع هیـچ کـس نیسـت و همـه از آن متـرر مـی 

شـویم. 

 

يــوه  پــه  شــپه  تېــره  دفــر  مطبوعــاي  بدخشــان  د 
ــاره د  ــوالۍ لپ ــهدا ولس ــې د ش ــي چ ــې وي ــه ک اعامي
طالبانــو پوځــي مســؤل مولــوي محمــد داود خالــد او د 
بهــارک ولســوالۍ لپــاره د طالبانــو پوځــي مســؤل برکــت 

ــوي دي. ــې وژل ش ــه ک ــي حمل ــه هواي ــد پ ــه ارش الل
ــي ځــواک د  ــه، د افغانســتان هواي ــه حوال ــې پ د اعامي
ــوالۍ  ــې ولس ــه بل ــؤان پ ــي مس ــه دوه پوځ ــو دغ طالبان

ــه نښــه کــړي دي. وردوج کــې پ
د بدخشــان مطبوعــاي دفــر ويــي چــې د طالبانــو 
دغــو دوو پوځــي مســؤانو لــه کلونــو راهيســې پــر خلکــو 

ــړي دي. ــه ک ظلمون
وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ويي.

د بدخشان وايت چارواکي وايي، د شهدا 
او بهارک ولسواليو لپاره د طالبانو پوځي 

مسؤان وژل شوي دي

افغان طالبان وايي چې د ١١ طالبانو
 د ازادۍ په بدل کې يې درې برمته شوي هندي وګړي خوشې کړي دي

د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې "پنځه" سیمه ییز پولیس وژل شوي

محمد هدایت  

سرمقاله

بهبیثباتیدامننزنیم

د دوى پــه خــره، پــه دغــو خوشــې شــويو طالبانــو کــې 
د دوى ځينــي مهــم غــړي هــم شــامل دي.

د طالبانــو دوو مســؤانو پــرون ازادي راډيــو تــه وويــل، دا 
ــاى  ــې د ځ ــو دوى د دې تبادل ــوه، خ ــرون وش ــه پ تبادل

پــه اړه څــه ونــه ويــل.
ــه  ــيت ل ــوع د حساس ــؤانو د موض ــو مس ــو دغ د طالبان
ــه رط دا خــرې کــړي دي. ــه ښــوولو پ ــوم ن ــه د ن کبل

افغــان  لــه  ويــي چــې دغــه طالبــان  نــه دي  دوى 
ــه  ــې ل ــتان ک ــه افغانس ــه پ ــان وو، ک ــو ره بندي چارواک

ره؟ ځواکونــو  امريکايــي 
ــا هندوســتان چارواکــو ســم د اســه پــه  د افغانســتان ي

ــه ده کــړې. دې اړه کومــه تبــره ن
پــه بغــان وايــت کــې اووه تنــه هنــدي انجنــران چــې 

ــا امنیتــي  ــه جنــوب ختیــځ کــې د پکتی د افغانســتان پ
ــوالۍ  ــان ولس ــډ پټ ــه ډن ــپه پ ــره ش ــي، تې ــي وای چارواک
کــې لــه طالبانــو ره جګــړه کــې درې ســیمه ییــز 
ویانــد  پولیســو  د  پکتیــا  د  پولیــس وژل شــوي دي. 
پټــان  ډنــډ  د  جګــړه  چــې  ویــي  تبســم  رداروي 

ــې کار کاوه، د 201٨  ــې ي ــروژه ک ــوه پ ــه ي ــنا پ د برېښ
ــه مــې مياشــت کــې وتښــتول شــول. میــادي کال پ

د هغې تښتونې مسؤليت چا نه و منى.
لــه هغــې ډلــې يــو برمتــه شــوى انجنــر خوشــې کــړاى 

شــو، خــو د نــورو د برخليــک پــه اړه معلومــات نــه وو.

ولســوالۍ پــه کارېــز ســیمه کــې شــوې ده.
خــو یــوې بلــې رچینــې ازادي راډیــو تــه وویــل چــې د 
تېــرې شــپې پــه جګــړه کــې پنځــه ســیمه ییــز پولیــس 

وژل شــوي.
تراوسه طالبانو ددغه برید په اړه څه نه دي ویي.



بهبـود تکنولـوژی رعـت و دقـت شـیوه هـای تولیـد 
بـه تعبیـری گرچـه در کوتـاه مـدت  بـرد.  بـاا مـی  را 
تغییـرات قیمـت مـی توانـد سـطح عرضـه و تقاضـای 
کل را تغییـر دهـد، ولـی در بلنـد مـدت سـزاوار اسـت 
تنهـا بـر کیفیـت نیـروی کار و تنـوع شـیوه هـای تولید 
تکیـه شـود. یـک نیـروی انسـانی خـاق، بـا گشـایش 
افـق هـای جدیـد بـه روی حـوزه هـای رمایـه گذاری 
و معرفـی ایـده هـای نـو، فرصـت هـای بکـر و سـودآور 
را  توانـد رمایـه فیزیکـی  را کشـف مـی کنـد و مـی 
از سـقوط در دامنـه بـازده نزولـی نجـات دهـد. نقـش 
فضـای  رونـق  در  اجتاعـی  و  فکـری  هـای  رمایـه 
کسـب و کار کمـر از نقـش رمایه مالـی و تجهیزات و 
ماشـین آات کارخانـه ای نیسـت. بـه بـاور نهادگرایان 
عوامـل غیـر اقتصـادی رشـد نظیـر فرهنـگ و قانـون 
بسـر اثرگذاری عوامـل اقتصادی را فراهـم می آورند و 
بـدون شـکل گیـری آن ها سـخن از تاثیـر و تاثر عوامل 

بـازاری بـی مفهـوم اسـت.  
مطالعات تجربی بین رشـد اقتصادی و اسـتانداردهای 
و  مثبـت  ارتبـاط  فقـر  کاهـش  خصـوص  بـه  زندگـی 
معنـاداری را نشـان مـی دهنـد. ولـی تاکیـد بیـش از 
حـد بـر متغیرهـای مقـداری نظیـر فیصدی رشـد بدون 
مختلـف،  اقشـار  بیـن  آن  توزیـع  کیفیـت  بـه  توجـه 
توزیـع  را مایـان مـی کنـد.  نارسـایی شـاخص رشـد 
بایـد  اقتصـادی  عدالـت  تحقـق  و  درآمـد  مسـاویانه 
اقتصـادی  رشـد  افزایـش  هـای  سیاسـت  بـا  همـگام 
دنبـال شـود. رشـد اقتصـادی ممکن اسـت در کاهش 
فقـط مطلـق موثـر واقـع شـود، ولـی مدیریت نادرسـت 
آن مـی توانـد فقـر نسـبی را ترویـج مـوده و شـکاف 
طبقاتـی را عمیـق تـر بسـازد. حتـی ممکـن اسـت بـر 
اثـر تولیـد کااهایـی کـه دارای آثـار خارجـی منفـی و 
ررهـای اجتاعـی انـد، تولیـد ناخالص داخلـی روند 
رو بـه رشـدی را بـه نشـان دهـد. چگونگـی و نحـوه ی 
توانـد  مـی  ناخالـص داخلـی کشـورها  تولیـد  ترکیـب 
شـهروندان  رفـاه  سـطح  بـه  راجـع  را  زیـادی  مسـائل 
کشـورها بازگـو کنـد. کشـوری که پنجـاه فیصـد درآمد 
ملـی آن رف مخـارج نظامـی مـی گـردد بـا کشـوری 
تفریحـی  صحـی،  امـور  بـرای  را  مشـابهی  سـهم  کـه 
ارزیابـی  یکسـان  قطعـا  کنـد  مـی  خـرج  تحصیلـی  و 
مـی شـود. در دنیـای امـروز کلیـه تـاش هـای انجـام 
شـده بـرای تقویـت صنایـع تولیدی بـه منظـور افزایش 
رشـد اقتصـادی بایـد بـا دغدغه هـای زیسـت محیطی 
هاهنـگ شـود. بـه عنـوان مثـال تخریـب جنگلزارهـا 
و یخچـال هـای طبیعـی بـه بهانـه صنعتـی سـازی و 
تولیـدات انبـوه حیات نسـل هـای بعدی را بـه مخاطره 

مـی انـدازد. 
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انـد مـاک هـای  اقتصاددانـان همـواره سـعی کـرده 
اقتصـادی  ارزیابـی عملکـرد  بـرای  را  جهـان شـمولی 
کشـورها ارائـه دهنـد تـا از رهگـذر آن هـم بتـوان یـک 
تصویـر کلـی راجـع بـه اقتصادهـای محلـی ارائـه کـرد 
و هـم بیـن وضعیـت گذشـته و حـال یـک کشـور و یـا 
هـم وضعیـت اقتصادی آن با دیگر کشـورها سـنجش و 
مقایسـه انجام داد. سه شـاخص کان رشد اقتصادی، 
نـرخ اشـتغال و نرخ تـورم می تواند تا حـدودی از عهده 
بیشـری  دقـت  چنانچـه  برآیـد.  خطیـر  وظیفـه  ایـن 
انجـام دهیـم دو شـاخص اخیـر یعنـی نـرخ اشـتغال و 

میـان  همیشـگی  امـر  هویـت  مسـأله  بـه  پرداخـن   
و  بـوده  آن  جمعـی  یـا  فـردی  شـکل  در  انسـان ها 
دغدغـه ی اصلـی بر را تشـکیل می داده اسـت. یکی 
از پیشـوایان دینـی مـی گوید: هیچ شـناختی هم چون 
خودشناسـی نیسـت. نیچه فیلسـوف پسـت مـدرن نیز 
ایـن  بشـناس؛  را  خویشـن  اسـت:  گفتـه  جایـی  در 
مامـی دانـش اسـت. بسـیاری از منازعـات در تاریـخ، 
بـر ر نحـوه ی آشـکارگی هویـت بـوده کـه بـه نوعـی 
بـه »ابـراز وجـود« مربـوط می شـود. هرچنـد هویـت از 
آغـاز مـدن، ذهـن آدمـی را بـه خـود مشـغول داشـته؛ 
امـا هرگـز رنـِگ کُهنگـی بـه خـود نگرفتـه و در دوران-

شـده  ظاهـر  گوناگـون  شـکل های  بـه  مختلـف  هـای 
اسـت؛ هنوزهـم، مهم ترین دغدغه ی انسـان محسـوب 
می شـود. ادیـان آسـانی نیـز توجـه ویـژه ی به مسـأله 
هویـت داشـته، خداونـد در »قرآن کریـم« از هویت های 
مختلـف و متفاوت سـخن به میان مـی آورد و هیچ کدام 
یـک  مثابـه ای  بـه  را  بلکـه همـه  مـردود می دانـد،  را 
مـردم  و می فرمایـد:» ای  واقعیـت هویتـی می-پذیـرد 
و  آفریدیـم  زن  و  مـرد  از  نخسـت  را  شـا  همـه ی  مـا 
آنـگاه شـعبه ها و قبیلـه هـا قـرار دادیـم تـا یک دیگـر 
بـا  خـدا  نـزد  شـا  گرامی تریـن  هانـا  بشناسـید.  را 
تقـوا تریـِن شاسـت«. در بینـش اسـامی انسـان-ها 
همـه از خداینـد و بـه سـوی او بـاز خواهنـد گشـت.. 
در »عهـد عتیـق« نیـز آمده اسـت: »پـس خـدا آدم را به 
صـورت خـود آفریـد. ایشـان را ذکـور و انـاث آفریـد«. 
مطابـق »عهـد جدیـد« همـه انسـان ها در مسـیح یگانه 
می شـوند و »هیـچ ممکـن نیسـت کـه یهـود باشـد یـا 
یونانـی و نـه غـام و نـه آزاد و نـه مـرد و نـه زن، زیـرا 

همـه ی شـا در مسـیح یکـی می باشـید«.
آمـوزه ی  ایـن  کـه  زمانـی  از  نیـز،  تاریخـی  لحـاظ  بـه 
را  »خـودت  یعنـی  »ِدلفـی«  معبـد  دِر  ِر  معـروف 
بشـناس«، حک شـده اسـت تاکنـون، مسـأله ی هویت 
در علـوم مختلف روان شناسـی، جامعه شناسـی و علوم 
سیاسـی، جایـگاه اساسـی در سـطوح مختلـف فـردی، 
جمعـی و ملـی یافتـه اسـت، بـه گونـه ای کـه شـاه بیت 
بسـیاری از مطالعـات اجتاعـی را تشـکیل می دهـد. 
هـر یکـی از این علـوم زمینه ها، علـل و عوامل مختلفی 
می داننـد.  مؤثـر  هویـت  تحـول  و  پیدایـش  در  را 
نظریه هـای روانشناسـی، عوامـل فـردی و روانـی آن را 
برجسـته سـاخته انـد، در حالـی کـه جامعه شناسـان 

نـرخ تـورم متاثـر از شـاخص رشـد اقتصـادی اسـت و 
ایـن خـود اهمیـت مبحث رشـد را بـرای کارشناسـان و 

سیاسـتگذاران گوشـزد مـی کنـد. 
مطالعـات تاریخـی نشـان مـی دهـد کشـورهایی کـه 
نظـام  عنـوان  بـه  را  هـا  قیمـت  مکانیـزم  و  آزاد  بـازار 
اقتصـادی خـود پذیرفتـه انـد، مسـیر رشـد اقتصـادی 
ناهمـواری را پیمـوده انـد. یعنـی هرگـز یـک وضعیـت 
پایـدار بـر فعالیـت هـای اقتصـادی شـان حاکـم نبوده 
از  ناگزیـر  اقتصـادی  کان  هـای  شـاخص  و  اسـت 
تجربـه نوعـی نوسـانات انـد. گرچـه پتانسـیل تولیـدی 

عوامـل  و  زمینه هـا  بـر  اجتاعـی  روان شناسـان  و 
اجتاعـی تأکیـد می کننـد. مفهـوم هویـت از دیـدگاه 
بـر می گیـرد: مفهـوم  زبانـی دو مفهـوم متضـاد را در 
اول مسـتلزم آگاهـی و شـناخت از خـود )تشـابهات( و 
مفهـوم دیگـر، مایز از غیر و دیگران)تفاوت ها( اسـت. 
بـر  خصوصیـات و ویژگی هـای کـه جوامـع و ملت هـا 
مبنـای آن خـود را می شناسـند و می شناسـانند مبنای 
هویـت آنـان اسـت. بنـا بـر ایـن، مسـأله ی دیگـری کـه 
نسـبت بـه هویـت دارای اهمیـت اسـت، این اسـت که 
آگاهـی جوامـع از »هسـتی خـود شـان« بـا آگاهـی از 
»هسـتی دیگـران« همراه اسـت. »مـا« و »بیگانگان« دو 
روی یـک »سـکه« انـد و یکـی بـدون دیگـری بـی معنـا 
بـا دیگـران،  اسـت. بـه بیـان دیگـر، مقایسـه ی خـود 
موجـب می شـود کـه فـرد بـه تفاوت هـا میـان خـود و 
آن هـا یـا تفاوت هـای »گـروه خـود« و »گـروه اجتاعـی 
دیگـر« واقـف شـود و برای خـود هویتی منحـر به فرد 
و متایـز قائـل شـود. این مسـأله در مـام هویت-های 
فـردی، سیاسـی، ملـی، قومـی، نـژادی و مذهبی خود 

را نشـان می دهـد. 
البتـه نقطـه ی آغـاز آشـنایی بـا مفهـوم هویـت، مفهـوم 
ماهیـت  دلیـل  بـه  اسـت. خود شناسـی  خود شناسـی 
اسـت.  متنوعـی  معانـی  دارای  خـود،  رشـته ای  چنـد 
جایـگاه  مثابـه ی  بـه  »خـود«   بـر  الهیـات  و  فلسـفه 
انتخاب هـا و مسـؤلیت اخاقـی و روانشناسـی نیـز بـر 
فـرد  روان نژنـدی  و  یکتایـی  بنیـان  منزلـه  بـه  »خـود« 
بـر  تأکیـد  بـا  جامعـه شناسـی  در  انـد.  کـرده  تأکیـد 
زبـان و تعامـل اجتاعـی بـه مثابـه ی عوامـل مهـم در 
ظهـور و حفظ »خود«، خود شناسـی ماهیـت اجتاعی 
مانـدگاری بـه دسـت آورده اسـت. هویت بـه دو صورت 
ممکـن اسـت مـورد سـؤال واقـع شـود: گاهـی هویـت 
فـی نفسـه بـدون مواجهه با »غیـر«ی در بیـرون از خود 
مـورد کنـکاش و سـؤال قـرار می گیـرد بـی آن کـه در 
مواجهـه و تقابـل بـا انسـان یـا جامعـه ی متفـاوت قـرار 
بگیـرد، ممکـن اسـت به واسـطه ویژگـی تاریخـی خود 
و لـزوم تحـول، در آنچـه هسـتیم و در گونـه ی بـودن 
چیـزی  جسـتجوی  بـه  و  کنیـم  تردیـد  خـود  کنونـی 
متفـاوت از آنچه هسـتیم بر آییم؛ ولـی هویت به صورت 
درون جـوش و خـود زا تبدیل به مسـئله می شـود، بلکه 
انسـان ها و جوامـع اساسـا از طریق مـاس و رویارویی 
هویـت  بـه  نسـبت  متفـاوت  انسـان های  و  بـا جوامـع 

    عبداه غفاری  

کشـورها در بلندمـدت رو بـه بهبود اسـت ولی در کوتاه 
مـدت ایـن ترقـی و پیرفـت همـواره بـا نوعـی افـت و 
خیـز همـراه مـی شـود. به حـدی کـه وجـود دوره های 
رکـود و رونـق، جـزء جدایـی ناپذیـر نظـام اقتصـادی 
کشـورهای پیـرو نظـام رمایـه داری بـه حسـاب مـی 
آیـد. دوره هـای رونـق و رکـود که مـی تواند بـرای چند 
سـال دوام پیـدا کنـد، پیامدهایی را برای رفـاه مردم از 
طریـق تغییـر در نـرخ تـورم، بیـکاری و درآمد بـه دنبال 
دارد. رکـود اقتصـادی بـه وضعیتـی گفته می شـود که 
بـرای دو فصـل  یـک کشـور  ناخالـص داخلـی  تولیـد 

اقتصـادی  رکـود  کنـد.  ثبـت  را  منفـی  رشـد  متوالـی 
معـادل کاهـش تولیـدات و گسـرش بیـکاری مفـرط 
اسـت. کاهـش نـرخ اشـتغال کاهـش نـرخ دسـتمزدها 
و افـت قیمـت هـا را سـبب مـی شـود و ممکـن اسـت 
اقتصـاد از طریـق مکانیـزم خـود کار خـود را بـه حالت 
تعـادل برگردانـد. یعنـی با کاهـش دسـتمزدها، هزینه 
تشـویق  تولیدگـران  و  یافتـه  کاهـش  تولیـد  هـای 
شـوند دوبـاره تولیـدات خـود را افزایـش دهنـد، چـرخ 
صنعـت بـه چرخـش افتـد و اشـتغال بـه نـرخ طبیعـی 
خـود بازگـردد. در مقابـل دوره هـای رونـق، بـه خاطـر 
عمومـی  سـطح  افزایـش  تقاضـا،  رویـه  بـی  افزایـش 
قیمـت هـا را بـه وجـود مـی آورد و ایـن افزایـش سـطح 
عمومـی قیمـت هـا ممکن اسـت از ابعـاد مختلفی رفاه 
تـوده هـا را متاثـر سـازد. تاثیـر تـورم بـر رفـاه مـردم را 
مـی تـوان متـوازن و یکسـان دانسـت. گـروه هـای بـا 
درآمـد ثابـت، بـه خاطـر کاهـش قـدرت خریدشـان از 
تـورم هـای شـدید متـرر مـی شـوند. افـرادی کـه در 
اسـناد مالـی بدهـی محـور رمایـه گـذاری کـرده انـد 
وضعیـت مشـابهی دارنـد. ولـی گـروه هـای با مشـاغل 
آزاد بـه خصـوص آن عـده کـه از اعتبـارات بانکـی برای 
رهـن و اجـاره منازل اسـتفاده کرده اند سـود می برند. 
زیـرا اکنـون مـی توانند بـا تحمـل هزینه هـای کمری 
قـروض خـود را تصفیـه کننـد. بـا ایـن وجـود، کمـر 
اقتصاددانـی را مـی تـوان یافـت کـه وجـود نوسـانات 
شـدید را بـرای اقتصادهـای ملـی مفیـد ارزیابـی کند. 
انـگار نوعـی توافـق بیـن کلیـه صاحـب نظـران وجـود 
دارد کـه بایـد بـر اقتصـاد کشـورها نوعـی ثبـات حاکم 
باشـد؛ زیـرا ثبـات اطمینان را نسـبت به آینـده باا می 
بـرد و سـبب مـی شـود عامـان اقتصـادی تصمیـات 
عاقانـه تـری نسـبت بـه مخـارج مرفـی و رمایه ای 

خـود اتخـاذ ماینـد. 
رشـد اقتصـادی را اگـر بـه معنـای افزایـش در ارزش 
واقعـی کااهـا و خدمـات از دوره ای نسـبت بـه دوره 
دیگـر بدانیـم، شناسـایی عوامـل ایـن رشـد توانسـته 
فکـری  حلقـات  در  را  خـودش  خـاص  ادبیـات  اسـت 
بـه وجـود آورد. مکاتـب فکـری کاسـیک، نیـروی کار، 
ذخیـره رمایـه و تکنولـوژی را بـه عنـوان اولیـن مولفه 
از  هـای رشـد معرفـی مـی کردنـد. هـر کشـوری کـه 
نیروی کار بیشـر، انباشـت رمایه بااتـر و روش های 
تولید مدرن تری برخوردار باشـد، قطعا رشـد بیشـری 
را در تولیـد کااهـا و خدماتـش شـاهد خواهـد بـود. 
نظریـه هـای جدیدتـر بـر ابعـاد رمایه تاکید بیشـری 
دارنـد. رمایـه انسـانی از طریـق افزایـش بهـره وری 
و بهبـود تکنولـوژی مـی توانـد بـرای اقتصـاد کشـورها 
رشـد مایـی و مضاعـف را بـه ارمغـان بیـاورد. رمایـه 
گـذاری در تحقیقـات و دانـش فنـی نیـروی کار ماهـر 
و ورزیـده تـری را بـه فراینـد تولیـد تقدیـم مـی کنـد و 

باشـد کـه از ایـن ناحیـه به نـام خراسـان یاد می شـد و 
حـدود جغرافیایـی آن وسـیع تر و فراتـر از افغانسـتان 
فعلـی بـوده اسـت. در دورۀ اسـامی تـا اواسـط قـرن 
نوزدهـم افغانسـتان بیشـر بنـام خراسـان یـاد می شـد 
از  وسـیع تر  بسـیار  آن  جغرافیایـی  مرزهـای  کـه 
افغانسـتان امـروزی بـوده اسـت. مرزهـای جدیـد و نام 
افغانسـتان حاصـل انکشـاف اجتاعـی- سیاسـی این 
رزمیـن در طـول نیمـۀ قـرن هیجدهـم اسـت. در این 
دوره، هویـت شـان، در تقابـل، غیریـت و دیگـری مثـل 
عرب هـا، روس هـا و هندی هـا می توانـد مـورد ارزیابـی 
قـرار بگیـرد. امـا در برهـه ی دیگـر، مـراد از افغانسـتان 
محـدوده جغرافیایـی فعلـی اسـت بـا هویـت اسـامی 
و بـا جمعیـت 99 درصـد مسـلان کـه در »غیریـت« و 
»دیگـری« بنـام تجـدد و غـرب، مـورد بررسـی و مداقـه 

قـرار می گیـرد. در پژوهش های صورت گرفته از سـوی 
محققیـن تـاش بـر آن اسـت تـا از دوره ی دوم مسـأله 
هویـت جامعـه افغانسـتان و گفتان هایـی کـه نسـبت 
بـه هویـت و جـواب از چیسـتی جامعـه ی افغانسـتان 
داده انـد، مـورد بررسـی قـرار بگیـرد و بـه لحـاظ زمانی 
ایـن بـر خـورد و رویارویـی بـه صـورت جدی تـر از زمـان 
افغانسـتان  در  بعـد  بـه  اللـه)1919م(  امـان  شـاه 
و  سـنت گرا  گفتان هـای  اسـت.  پی گیـری  قابـل 
معنویت گـرا، در مقابـل غیریـت غربـی و بیرونـی خـود 
روی  جدیـدی  مفصل بنـدی  بـه  آن  بـا  مواجهـه  در  و 
مـی آورد، امـا بـا نگـرش ذات گرایانـه به هویت اسـامی 
در مواجهـه بـا تجـدد موضـع ردی و مقابله گرایانـه بـه 
خـود می گیـرد، ولـی در مقابـل غیریت هـای داخلـی 
خـود  پیشـه ی  را  پذیر تـری  انعطـاف  موضـع  خـود 

بـه  افغانسـتان  تجدد گـرای  گفتان هـای  می سـازد. 
دلیـل سـاختار اجتاعِی سـنتی جامعه ی افغانسـتان، 
ناگزیرنـد کـه دقایـق گفتانـی خود  شـان را بـر اسـاس 
گرنـه  و  ماینـد  مفصل بنـدی  اسـام  مرکـزی  دال 
کـاکان حـذف یـا بـه حاشـیه رانـده خواهـد شـد. بـه 
در  سـنت گرا  هویتـی  گفتان هـای  تاریخـی  لحـاظ 
میـان جامعـه ی افغانسـتان، تسـلط بیشـری داشـته و 
در صورتـی کـه ترسـیم عقانی تـری از اسـام را بتوانـد 
عنـوان  بـه  می توانـد  هم چنـان  کنـد،  صورت بنـدی 
گفتـان هویتـی مسـلط در جامعه ی افغانسـتان نقش 
ایفاکنـد؛ زیـرا هـر گفتـاي كه ربـط و پيوند بيشـري 
بـا خاطـره ی ازي و الگوهـاي كهـن يك جامعه داشـته 
باشـد، سـهل تر وآسـان تر مي توانـد بـه گفتان مسـلط 

و عينيـت يافتـه اي تبديـل گـردد.

  حسین داد بیانی

 نگاهی به ابعاد رشد اقتصادی

سال چهاردهم  شماره  3850 سه شنبه   16 میزان  1398 8 اکتبر 2019

 و ما    مساله هویت

رشد اقتصادی را اگر به معنای افزایش در ارزش واقعی کااها و خدمات از دوره ای 
نسبت به دوره دیگر بدانیم، شناسایی عوامل این رشد توانسته است ادبیات خاص 
خودش را در حلقات فکری به وجود آورد. مکاتب فکری کاسیک، نیروی کار، ذخیره 

سرمایه و تکنولوژی را به عنوان اولین مولفه های رشد معرفی می کردند. هر کشوری 
که از نیروی کار بیشتر، انباشت سرمایه بااتر و روش های تولید مدرن تری برخوردار 

باشد، قطعا رشد بیشتری را در تولید کااها و خدماتش شاهد خواهد بود.
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فلم هـای  پرفروش ترین هـای  از  گزارشـی  هفتـه  هـر   
از  اکـران شـده در سـطح جهـان منتـر می شـود کـه 
فـروش اکـران فلم هـا و انیمیشـن های بـزرگ در سـطح 

می دهـد. خـر  جهـان 
اکـران  شـاهد  جهـان  سـینای  نیـز  هفتـه  ایـن  در 
و  جدیـد  سـینایی  فلـم  کـه  بـود  جدیـدی  فلم هـای 
جنجالـی »جوکـر« پـس از مدت هـا انتظـار اکـران شـد 
شکسـت.  را  اکتـر  مـاه  در  فـروش  بیشـرین  رکـورد  و 
فلـم سـینایی »درد افتخـار« کـه از شـانس های اصلـی 
اسـکار محسـوب می شـود نیـز به صـورت محـدود اکران 
شـد. جوکـر، فلـم سـینایی جدیـد بـرادران وارنر اسـت 
اسـت.  روانشـناختی سـاخته شـده  تریلـر  ژانـر  در  کـه 
تـاد فیلیپـس کارگردانـی ایـن فلـم جنجالـی را برعهـده 
داشـته و نویسـندگی آن را نیـز خـود فیلیپـس بـه همراه 
اسـکات سـیلور بـر پایـه شـخصیت تبهـکار دنیـای دی 

سـی انجـام داده اسـت.
ایـن فلـم داسـتان یـک کمدیـن شکسـت خـورده ای بـه 
نام آرتور فلک در شـهر گاتهام در سـال ۱۹۸۱ را روایت 
می کنـد کـه پـس از تجربه هـای تلـخ بـا نـام جوکـر وارد 
دنیـای رارت و تبهـکاری میشـود. واکیـن فینیکـس و 

رابـرت دنیـرو از بازیگـران اصلـی ایـن فلم هسـتند.
فلـم جوکـر با وجـود جنجال هایی کـه اخیـرا پیرامون آن 
شـکل گرفتـه بود مورد اسـتقبال مخاطبان قـرار گرفت و 
در هفتـه اول ۹۳ میلیـون دالـر فـروش داشـت که رکورد 

افتتاحیـه ماه اکتر را شکسـت.

 تیلـور کـه بـه خاطـر کمدی هـای پـر زرق وبـرق و رنگین 
خـود شـناخته می شـد کـه در آن هـا اغلـب از پولـک و 
در   ۱۹۳۵ سـال  در  می کـرد،  اسـتفاده  رنگـی  کاغـذ 
واشـنگن بـه دنیا آمـد. کار کمدی او وقتی آغاز شـد که 
بـه ارتـش ایـاات متحـده محلـق شـد و روع بـه اجرای 
کشـورهایی  در  دنیـا  رار  کلوب هـای  در  اسـتندآپ 
کـرد کـه بـه آن هـا فرسـتاده می شـد. او همچنیـن یـک 
حرکـت معروف داشـت کـه گریـه می کـرد و از مخاطبان 

التـاس می کـرد بخندنـد.
او نزدیـک بـه ۲۰ بار در »مایش اد سـالیوان« و »مایش 
جـک گلیسـون« حضـور پیـدا کـرد. در تلویزیـون او در 
را  صدایـش  و  کـرد  نقش آفرینـی  »میمون هـا«  ریـال 
بـه ریال هـای انیمیشـنی از جملـه »خانـواده آدامـز« و 

»گرامـپ آمـد« در دهـه هفتـاد میـادی قـرض داد.
 او همچنیـن در فیلم هـای تلویزیونی از جمله »اسـکوبی 
بـه هالیـوود مـی رود« سـال ۱۹۷۹ و »داسـتان اردک: 

گنجینـه امـپ گمشـده« سـال ۱۹۹۰ بـازی کرد.
عنـوان  بـه  اغلـب  تیلـور  هفتـاد  دهـه  طـول  مـام  در 
جملـه  از  محبوبـی  برنامه هـای  در  سـلریتی  پنلیسـت 
حضـور  اسـکوئرز«  »هالیـوود  و  بگویـم«  را  »حقیقـت 

 . فـت می یا
صـدر سـال ۱۹۷۸ او بـا چـاک بریـس مجـری تلویزیون 
بـرای »مایـش زیبایـی ۱.۹۸ داری« همـکاری کـرد که 
هجـوی از رقابت هـای زیبایـی بود. او خـودش مجری آن 

برنامـه هـم بود.
یافـن در  از کمـدی و حضـور  برنـد خـودش  بـا  تیلـور 
و  تلویزیونـی  ریال هـای  از  گسـرده  مجموعـه ای 
فیلم هـای سـینایی مختلـف بـه مـدت شـش دهـه در 
داشـت.  نقـش  آمریـکا  عامـه  فرهنـگ  بـه  دادن  شـکل 
و  »سـیگموند  ریـال  ثابـت  چهره هـای  از  یکـی  او 
در  و  بـود  کرافـت  مارتـی  سـاخته  دریایـی«  هیواهـای 
ریـال کمـدی »بچه هـای داخـل سـالن« بـازی کـرد. 
از دیگـر نقش هـای تلویزیونـی او می تـوان بـه »ویـل و 
گریـس«، »جـورج لوپـز« و »زندگـی بـا بانی« اشـاره کرد.

  او یکـی از پاهـای ثابـت فرنچایـز سـینایی »جک اس« 
بـود و در سـه فیلـم از ایـن مجموعـه حضـور یافت.

 آخرین آمار فروش فلم  ها در سطح جهان 
جوکر رکورد زد

 ۵ فلم  شاخِص شکست خورده در ادوار مختلف اسکار

 کمدین و بازیگر هالیوودی ریپ 
تیلور درگذشت
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می دهـد. رخ 
نقـش اصلـی آن را نیـز لئونـاردو دی کاپریـو با یـک گریم فوق العـاده بازی 
می کنـد کـه تحسـین های زیـادی را در پـی داشـت. در حالـی کـه تصـور 
بـرای حضـور در  فلـم   یـک  بـودن  پیشـتاز  »ادگار« شـاخصه های  می شـد 

اسـکار را دارد، نتوانسـت در آن دوره از جوایـز موفـق ظاهـر شـود. 

اهتزاز آخرین پرچم
در حالـی کـه ایـن فلـم  به عنوان فلـم  اصلی در جشـنواره نیویـورک ۲۰۱۷ 
مایـش داده بـود و هزینـه گزافـی را بـرای کمپانـی آمـازون و اینزگیـت 
بـرای بـه راه انداخـن کمپیـن جوایـز بـه همـراه داشـت، بـه کارگردانـی و 
نویسـندگی ریچـارد لینکاتـر سـاخته شـد و بـا ایفـای نقش اسـتیو کارل و 
برایـان کرانسـتون همـراه بـود. بـر خاف فلم  هـای قبلـی لینکاتـر »اهتزاز 
آخریـن پرچـم« در بخـش جوایـز شکسـت خـورد. داسـتان فلـم  از ایـن قرار 
اسـت کـه یکـی از اعضـای نیـروی دریایی ارتش آمریکا، سـی سـال پس از 
خدمـت در جنـگ ویتنـام، با دوسـتان قدیمی خود در مراسـم خاکسـپاری 

فرزنـدش دیـدار می کنـد.

گرفـن انتقـام، بانـد تبهـکاری خود را خلـق می کند. 

عشاء ربانی سیاه
ایـن فلـم  بـه عنوان یک بازگشـت برای جانـی دپ بعد از بـازی در فلم  های 
نـه چنـدان خـوب بـود کـه او را به عنـوان رئیس یک گـروه تبهـکار مافیایی 
بـه تصویـر می کشـد کـه توسـط شـخصی به همـکاری بـا FBI بـرای از بین 
بـردن دشـمنی مشـرک ترغیـب می شـود. نقـش جانـی دپ در ایـن فلـم  
بـا نقش هـای گذشـته او کامـا متفـاوت بود.عشـاء بانـی سـیاه فلم نامه ای 
نوشـته جـز باتـرورث و مـارک مالـوک را بـه تصویـر کشـیده کـه اهمیـت 
خانـواده و اعتـاد را در یـک سـازمان مافیایـی روایـت می کنـد. مضامیـن 
و لحن هـای خشـن باعـث شـد کـه ایـن فلـم  توسـط آکادمـی دیده نشـود. 

جی. ادگار
شکسـت  در  مونـه  برجسـته ترین  شـاید  ادگار  جـی.  سـینایی  فلـم  
خورده هـای اسـکار باشـد. ایـن فلـم  توسـط یـک کارگـردان برنـده اسـکار 
سـاخته شـده، و داسـتان آن پیرامون یک شـخصیت تاریخی بحث برانگیز 

 در چنـد مـاه پایانـی هر سـال میادی، اسـتودیو های فلم سـازی با جدیت 
در تـاش هسـتند تـا فلم  های خـود را برای جوایز پایان سـال آمـاده کنند. 
در حالـی کـه بعضـی از ایـن تاش هـا بـا موفقیـت روبـرو و باعـث حضـور 
آن هـا در جوایـز اسـکار می شـوند، بسـیاری از فلم  هـا بـه دایـل مختلفـی 
از جملـه اسـتقبال های ضعیـف و انتقـادی، عـدم تحقـق پیـش بینی هـای 

گیشـه فـروش، یـا جنجال هـا از رسـیدن بـه ایـن آکادمـی بـاز می ماننـد.
بسـیاری از فلم  هایـی کـه در پیـش بینی های پیـش از جوایز بـه نظر موفق 
مـی رسـند و پیـش بینی می شـود رتبـه باایی را کسـب کنند، بعـد از عدم 
می شـوند.  فرامـوش  اسـکار  طایـی  مجسـمه های  دریافـت  در  موفقیـت 
مونـه آن فلـم  سـینایی جوکر اسـت که منتقدین را راضـی نکرده و ممکن 

اسـت حتـی از کـورس اسـکار هم جـا ماند!
بـا ایـن حـال، فقـط بـه ایـن دلیـل کـه فلـم ی نتوانسـته در فصـل جوایـز 
موفـق ظاهر شـود، میتوان گفت ارزشـی نـدارد. فلم  های شکسـت خورده 
اسـکار بیشـر از شهرتشـان خوبنـد و شایسـته تشـویق منتقـدان هسـتند. 
تعـدادی از فلم  هـای شکسـت خورده اسـکار کـه فلم  های خوبی هسـتند را 

در ادامـه معرفـی می کنیـم:
 یک سال بسیار خشن

عمومـاً فلـم ی کـه توسـط انجمن ملی بـاز بینی فلـم  به عنـوان بهرین فلم  
سـال انتخـاب می شـود، جـزو نامزد هـای اصلـی اسـکار خواهـد بـود؛ امـا 
برنده سـال ۲۰۱۴ »یک سـال بسـیار خشـن« به اولین فلم  از سـال تبدیل 
شـد کـه نتوانسـت نامـزد اسـکار شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه جسـیکا 

چسـتین بـا ایـن فلـم  نامـزد گلـدن گلـوب نیز شـده بود.
داسـتان ایـن فلـم  در سـال ۱۹۸۱، خشـن ترین سـال در شـهر نیویـورک 
اتفـاق می افتـد و زنـی قصـد دارد در ایـن بیـن کسـب و کار خـودش را 

گسـرش دهـد کـه بـا مشـکات و درگیری هایـی روبـرو می شـود. 

تاشب زنده مان
محبوبیـت بـن افلـک با فلم  سـینایی »آرگو« کـه جایزه اسـکار بهرین فلم  
را دریافـت کـرد، افزایـش پیـدا کـرد؛ امـا فلم  بعـدی او به نام »تا شـب زنده 
مـان« بـه یـک فاجعـه اقتصـادی بـرای بـرادران وارنـر منجر و باعـث دوری 
رای دهنـدگان اسـکار از آن شـد. فلـم  گاگنگسـری افلـک، نتوانسـت بـا 
بیننـدگان ارتبـاط بـر قرار کنـد و به اندازه سـه فلم  قبلی وی مورد تحسـین 

واقع نشـد.
بـن افلـک در ایـن فلـم  نقش یـک تبهـکار را دارد که به سـارق بانک تبدیل 
می شـود و بعـد از آنکـه توسـط اعضـای یـک گـروه مافیایـی ایرلنـدی مورد 
رب و شـتم واقـع می شـود، از بوسـتون بـه فلوریـدا فرار می کنـد و در پی 
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ثور
 امروز کمی زورگو و عجول هستید.شــما بایــد رفتارتان را کنترل کنید.اگر 

موضوعی به طور کامل اشتباه شده است همین اان آن را درست کنید.

جوزا
 گاهي اوقات آسان گیري باعث مي شود تا مسائل راحت تر حل شوند اما امروز 
این اتفاق نمي افتد. اگر از قصد و نیت دوســتان و همكاران مطمئن نباشید، 

حتماً شرایط مالي با اختاف رو به رو مي شوند.

سرطان
  احســاس بدی دارید اما به این طریق به آن نگاه کنید . یک دوست واقعی 
از شما سوالی نمی کند که دروغ بشنود. و تحت هیچ شرایطی نمی خواهید 
کســی متوجه دروغ شما شود. بنابراین به این دوست بفهمانید که از سئوال 

پرسیدن و کنجكاوی او خوش تان نمی آید.

اسد
 مجموع تاثیرات ســیارات امروز از شما فردي بسیار جدي مي سازد. هر نوع 
نگراني و مشــكلي که در پس ذهن شما وجود دارد، امروز خود را نشان مي 
دهد و بخش اعظم فكر شــما را به خود اختصاص مي دهند. به جاي این که 
خود را ناراحت کنید، به خود یادآوري کنید که شما از مطالبي که به سادگي 

گذرا بوده اند، یک تراژدي بزرگ ساخته اید.
سنبله

 امروز جدی هســتید مخصوصاً در مورد برنامه های آینده.از آنجایی که نمی 
خواهید کاری را اشتباه انجام دهید و یا تصمیم غلطی بگیرید پیش از آنكه به 

آن اقدام کنید در موردش مشورت می کنید.

حمل
 دوســتان و آشــنایان کمي بي حوصله و عصباني هســتند، اگــر از آن ها 

درخواستي دارید بهتر است 24 ساعت صبر کنید..

میزان
  امروز یكی دیگر از آن روزهایی اســت که شــما مورد لطف شخصی قرار 
می گیرید که نفوذ و قدرت زیادی دارد. او از آن دســته افرادی اســت که 
امر می کند و شما باید اطاعت کنید.به خصوص اگر شما در زندگی تان به 

نوعی به این شخص وابسته باشید.

عقرب
 هــر چه قدر تاش می کنید که یک نفر را راضــی کنید فایده ای ندارد 
شــما نیز نمی توانید علت این خشكی و سرسختی ها آن ها را بدانید و از 
غیرقابل انعطاف بودن آن ها متعجب هستید.تا زمانی که خودشان تصمیم 

نگیرند که عوض شوند ناراحتی شما بی فایده است.

قوس
 اخیراً به شما پیشنهاد شد که در مصرف پول خود را کنترل کنید و امروز 
هم همین موضوع در مورد شما صدق مي کند. ممكن است در مورد مقدار 
پول در حساب بانكي تان خود را گول بزنید و فكر کنید پول زیادي ذخیره 

دارید و براساس آن تصمیم بگیرید.
جدی

 یكي از افراد خانواده به شما پیشنهاد مي کند که در یكي از برنامه هاي 
کاري با آن ها شــرکت کنید. بســتگي به خودتان دارد که قبول کنید یا 
نه، اما شما به اندازه کافي کار دارید. شاید عاقانه باشد که به جاي قبول 

کردن آن، این بار نپذیرید.

دلو
 امروز ازم است که کاری را با انرژی و یا عاقه انجام دهید و باید از انرژی 
تان به خوبی اســتفاده کنید زیرا اگر برای وقتتان برنامه ریزی کنید همه 

کارهایی را که خیلی دوست دارید انجام خواهند شد.

حوت
 اگر یک عنصر خونســردی در در یک دوست مونث مشاهده کردید آن را 
خیلی شخصی برداشت نكنید، بعضی مواقع ما همه در حالت بدخلقی قرار 
می گیریم و تمایل داریم آن را سر کسی که دم دست داریم خالی کنیم. 

ای

آراسته ـ ارشاد ـ بهره ـ پرونده ـ تاریکی ـ ثریا ـ جمال ـ چوپان ـ حافظه 
ـ خافکار ـ داروغه ـ ذکاوت ـ رستم ـ زبانزد ـ ژاتین ـ سرشت ـ شقایق 
ـ صید ـ ضابطه ـ طلبه ـ ظلم ـ عباسی ـ غریزه ـ فضایل ـ قرابت ـ کاهن 

ـ گرایش ـ اله ـ منظره ـ نازل ـ ولیعهد ـ همایون ـ یاد.

د ه ع ی ل و ف ض ا ی ل ا

ح ا ف ظ ه ث ز ط ت س س ه

غ ر ی ز ه پ ب و ل ا ز م

ذ ت ش ر س ی ا ژ ی ب آ ا

ن ت ه ه ث ک ن گ ص ع ه ی

ا ب ل ت ذ ی ز ی ر د گ و

ز ا م ت س ر د گ ن ا ق ن

ل ر چ غ د ا ر و غ ه ی ض
ج ق و ح ش ت ر ن ف ت ا ش
ض م پ ر ع پ ه آ ا ب ق ظ
خ ل ا ف ک ا ر ل ط ص ش پ

آ ظ ن ل ک ث ژ ه ر ظ ن م

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 21  کلمه: عالی 

نسیمـ  ســنـ  نورـ  نوـ  
منورـ  نــرمـ  منارـ  نامـ  
نماـ  امنـ  نیـ  میانـ  انور 
ـ سنا ـ سمن ـ نم ـ نیم ـ 
سناریوـ  نموـ  رسنـ  نواـ  

نوارـ  روانـ  ایمنـ  منیر.

سو
ر ن م

 هفتـه آینـده ۶۵ نامه خصوصی گرتا گاربو، از سـتارگان 
برجسـته سـینای هالیـوود دهه هـای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، 
در نیویـورک بـه زیـر چکـش حـراج مـی رود. ایـن نامه ها 
بـا  سـوئدی ااصل  هرپیشـه  تنهایـی  احسـاس  بیانگـر 

وجـود شـهرت جهانی اش اسـت.
در  بـازی اش  دلیـل  بـه  هـر چیـز  از  بیـش  گاربـو  گرتـا 
فلم  هـای "ملکـه کریسـتینا" )۱۹۳۳( و "گرانـد هتـل" 
شـهرت دارد و بـه خاطـر صحنـه معروفـی از ایـن فلم  که 
در آن می گویـد "I want to be alone" )می خواهـم تنها 

باشم(.
حـال ۶۵ نامـه خصوصـی گرتـا گاربو نشـان می دهد که 
ایـن هرپیشـه سـوئدی – آمریکایـی که در سـال ۱۹۹۰ 
از دنیـا رفـت تـا چـه حـد در زندگـی اش واقعـا احسـاس 

تنهایـی می کرده اسـت.
می خواهـد  نیویـورک  در  گالریـز"  "سـوان  حراج خانـه 
نامه هایی را که گاربو به دوسـت هرپیشـه اتریشـی اش، 
سـالکا فیرتـل، نوشـته اسـت در هفتـه آینـده بـه حـراج 
بگـذارد. سـوان گالریـز بـرآورد می کنـد کـه مبلغـی بیـن 
نامه هـا  ایـن  فـروش  بابـت  از  دالـر  هـزار   ۶۰ تـا   ۴۰

عایـدش شـود.
گرتـا گاربـو کـه در سـال ۱۹۰۵ در اسـتکهلم بـه دنیـا 
آمـد، نامه هـای یـاد شـده را در فاصله سـال های ۱۹۳۲ 
تـا ۱۹۷۳ نوشـته و پسـت کـرده اسـت. بـه گفتـه سـوان 
گالریـز، او در یکـی از نامه هـا نوشـته کـه از خانـه اش 
او  می کنـد.  ماقـات  کسـی  بـا  و  می شـود  خـارج 
می نویسـد کـه تنهایـی سـخت و غمگین کننـده اسـت، 

امـا گاه سـخت تر از آن، بـودن بـا دیگـران اسـت.
گرتـا گاربـو ایـن نامه هـا را بـا مـداد و بـه زبـان آمانـی 

نوشـته اسـت.
کـه  شـده  نقـل  خاطـره  ایـن  اغلـب  گاربـو  دربـاره 
هرپیشـه ای خجالتـی بـوده که می توانسـته بـه راحتی 
بـا زندگـی پـرزرق و بـرق هالیـوود کنـار بیایـد. گاربـو در 
سـال ۱۹۵۵ در مصاحبـه بـا مجلـه آمریکایـی "ایـف" 
گفتـه بـود کـه هیچـگاه در فلـم  نگفتـه کـه "می خواهـد 
تنهـا باشـد"، بلکـه گفته اسـت کـه می خواهـد "راحتش 

بگذارنـد". 

 نامه های خصوصی گرتا گاربو، ستاره 
برجسته هالیوود، حراج می شود
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کارشناسـی بـا آمریـکا متوقـف شـده اسـت.
دوره تـازه مذاکـرات روز شـنبه )۵ اکتر( در اسـتکهلم، پایتخت 

سـوئد، آغاز شد.
کیـم میونـگ گیل در یک نشسـت خـری اعام کرد کـه آمریکا 
پیـش از ایـن دیدار، "شـگردهای تـازه" و "راه حل هـای خاقانه 
ای" را مطـرح کـرده بـود کـه انتظـارات پیونـگ یانـگ را بااتـر 
بـرد، امـا این انتظـارات برآورده نشـد زیرا طـرف آمریکایی "هیچ 

چیـز روی میـز مذاکره قـرار نداد."  
ایـن در حالیسـت که وزارت امـور خارجه آمریکا بـا صدور بیانیه 
ای اعـام کـرده کـه اظهـارات کیـم میونگ گیـل بیانگـر "مفاد" 
و "ماهیـت" مذاکـرات نبـوده اسـت. بنـا بر ایـن بیانیـه: "ایاات 
متحـده ایـده هـای خاقانـه ای را آورد و بـا همتایـان کوریـای 

شـالی گفتگوهـای خوبی داشـت."
ایـن بیانیـه مـی افزاید کـه طـرف آمریکایـی در پایـان گفتگوها 
دعـوت میزبـان سـوئدی بـرای بازگشـت بـه میـز مذاکـره در دو 

تلفنـی ترامـپ بـا همتـای اوکراینـی او لحظه به لحظه از سـوی 
بین امللـی  خرگزاری هـای  همچنیـن  و  آمریـکا  رسـانه های 

منترمی شـوند.
در آخریـن خـری کـه درباره پرونـده اوکراین منتر شـده، خر 
از تـاش وابسـتگان ترامـپ بـرای انجـام معامـات شـخصی بـا 

رکـت گاز اوکراین داده اسـت.
)هفتـم  میـزان   ۱۵ دوشـنبه  روز  آسوشـیتدپرس  خرگـزاری 

وابسـته مطبوعاتـی سـفارت روسـیه در ایـران نیـز 
ایـن  بـود  گفتـه  یوزیـک  یولیـا  مـادر  از  نقـل  بـه 
خرنـگار روس بـه ظـن جاسوسـی بـرای ارائیل 

در هتلـی در تهـران بازداشـت شـده بـود.
علـی ربیعـی، سـخنگوی دولـت ایـران می گویـد 
در  کـه  روسـی  خرنـگار  یوزیـک،  یولیـا  پرونـده 
ویـزا  مشـکل  بـه  مربـوط  شـده  بازداشـت  ایـران 
اسـت، نـه اتهـام جاسوسـی. آقـای ربیعـی گفتـه 
می شـود.  رسـیدگی  پرونـده  ایـن  بـه  زودی  بـه 
هم زمـان دولـت روسـیه ابـراز امیـدواری کـرده که 
ایـن خرنـگار روسـیه ظـرف مـدت کوتاهـی آزاد 

شـود.
در  تهـران  در  پیـش  روز  پنـج  از  یوزیـک  یولیـا 
بازداشـت بـه ر می بـرد. نزدیـکان ایـن خرنـگار 
روس گفتـه بودنـد کـه او بـه ظن جاسوسـی برای 

ارائیـل بازداشـت شـده اسـت.
پرونـده  "اساسـاً  می گویـد  ربیعـی  علـی  اکنـون 
نبـوده  جاسوسـی  ضـد  معاونـت  پرونـده  ایشـان 
اسـت. این که ایشـان خرنگار، تاجر یا گردشـگر 
بـوده می دانـم امـا تخلفـات در ایـن زمینـه و در 
حـوزه ویـزا بـوده و به رعت رسـیدگی می شـود".

دولـت  سـخنگوی  پسـکوف،  دمیـری  دیـروز 
را غیرقابـل  یوزیـک  یولیـا  بازداشـت  نیـز  روسـیه 

دانسـت. قبـول 
پسـکوف ادامـه داد: "ما نـگاه منفی ]در خصوص 

ادامـه از صفحـه 1 . . . آقای کوسـتا گفته اسـت 
کـه مـردم پرتـگال با ایـن انتخـاب نشـان  دادند 
کـه خواهـان تشـکیل دولت ائتافی بـا دو حزب 
دیگـر متعلـق بـه جریـان چپ بـا نام هـای بلوک 
چـپ و کمونیسـت هسـتند. او گفـت کـه دولـت 
جدیـد را بـا عـزم و مسـئولیت اداره خواهد کرد.
وی گفتـه اسـت کـه بـا حـزب مردم-حیوانـات-

طبیعـت نیـز مذاکـره خواهـد کـرد.
خواهـان  چپ گـرا  احـزاب  اینکـه  وجـود  بـا 
خدمـات  در  دولـت  بیشـر  رمایه گـذاری 
عمومی هسـتند، انتظار می رود که آقای کوسـتا 
بـرای همراهی بـا منطقه یورو سیاسـت هایش را 

 عثـان دمبلـه بـه دلیل درگیـری لفظی بـا داور و 
دریافـت کارت قرمز، به احتال فـراوان دو بازی از 

همراهی بارسـلونا محروم خواهد شـد.
بـا 4 گل  بارسـلونا یـک شـنبه شـب در نوکمـپ 
موفـق به شکسـت سـویا شـد تـا بـه رده دوم الیگا 
صعـود کنـد. آبـی اناری هـا مسـابقه را 9 نفـره بـه 
امـام رسـاندند چـرا کـه دقیقـه 88 بـازی، عثان 
دمبلـه و رونالد آرائوخـو از داور کارت قرمز گرفتند. 
آرائوخـو کـه اولیـن بازی خـود برای بارسـا را تجربه 
می کـرد، تنهـا 13 دقیقـه پـس از ورود بـه زمین به 
دلیـل خطـا روی چیچاریتـو کـه موقعیـت مسـلم 
گلزنـی را از سـویا مـی گرفـت، کار قرمـز دریافـت 
کـرد و عثـان دمبلـه نیـز بـه دلیـل اعـراض بـه 

 فقـط هفـت سـال از زمانـی کـه تاکـو فـال پایـش 
ولـی  می گـذرد  گذاشـت  بسـکتبال  زمیـن  بـه  را 
حـاا قامـت ۲ مر و ۲۶ سـانتیمری ایـن بازیکن 
در  شـاغل  بازیکـن  بلندتریـن  بـه  را  او  سـنگالی 
ان بـی ای تبدیـل کـرده اسـت. فـال ۲۳ سـاله کـه 
تنهـا ۶ سـانتیمر از جرجـی مورسـان رومانیایـی 
کوتاه تـر  ان بـی ای(  تاریـخ  بازیکـن  )بلندتریـن 
سـلتیکز  بوسـتون  بـا  گذشـته  تابسـتان  اسـت، 

قـرارداد امضـا کـرد.
او کـه متولـد سـال ۱۹۹۵ داکار اسـت، در ۱۶ 
قـدش  زمـان  هـان  و  آمریـکا شـد  وارد  سـالگی 
۲۱۳ سـانتیمر بـود. آقـای فـال سـپس وارد تیـم 

ملـی  تیـم  بـه  لورکـوزن  بایـر  افغان تبـار  بازیکـن   
آمـان دعوت شـد تـا از این حیـث رکورددار شـود.

ندیـم امیـری، بازیکـن افغان تبار تیم بایـر لورکوزن 
بـرای دیـدار مقابـل آرجانتایـن  و اسـتونی بـه تیـم 
ملی فوتبال بزرگسـاان آمان دعوت شـده اسـت.

سـانتی مری   180 و  سـاله   22 بازیکـن  ایـن 

بازداشـت یوزیـک[ داریم، بازداشـت ایـن روزنامه 
و  می دانیـم  قبـول  غیرقابـل  را  روسـی  نـگار 

امیدواریـم او بـه زودی آزاد شـود".
سـه روز پیـش روزنامـه اینرنتـی مسـکو تایمـز بـه 
نقـل از خانواده و رسـانه های روسـی از بازداشـت 
یولیـا یوزیـک در ایـران بـه ظـن جاسوسـی خـر 

داد.
خارجـه  وزارت  خـر  ایـن  اعـام  بـا  بافاصلـه 
روسـیه اعـام کرد سـفیر ایـران در مسـکو را برای 
ادای توضیحـات و روشـن شـدن فـوری وضعیـت 
خارجـه  وزارت  بـه  شـده  بازداشـت  خرنـگار 

اسـت. فراخوانـده 
امـور  وزارت  سـخنگوی  موسـوی،  عبـاس  بعدتـر 
بـا  کوتاهـی  گفت وگـوی  در  ایـران،  خارجـه 
گفـت:  تهـران  در  روسـیه  اسـپوتنیک  خرنـگار 
"ایشـان جهـت ادای برخـی توضیحات بازداشـت 

شـد". خواهـد  آزاد  بـه زودی  و  شـده 
از  خووسـکی  وویچـه  گذشـته،  روزهـای  در 
یولیـا  سـابق  همـر  و  یوزیـک  خانـم  همـکاران 
یوزیـک گفتـه بـود "یولیـا یوزیـک بـا مجـازات تـا 
ده سـال زنـدان بـه اتهـام همـکاری بـا سـازمان 

روبروسـت." ارائیـل  اطاعـات 
آنـدره گاننکو، وابسـته مطبوعاتی سـفارت روسـیه 
در ایـران نیـز بـه نقـل از مـادر یولیـا یوزیـک بـه 
اسـپوتنیک روسـیه گفتـه بـود این خرنـگار روس 
بـه ظـن جاسوسـی بـرای ارائیـل در هتلـی در 

تهـران بازداشـت شـده بـود.
همچنیـن  روسـیه  سـفارت  مطبوعاتـی  وابسـته 
 ۲۹ روسـی  شـهروند  یوزیـک،  یولیـا  بـود  گفتـه 
سـپتامر و بـا دعـوت خصوصـی بـه تهـران پـرواز 

بـود. کـرده 
او سـه روز پـس از ورود بـه تهـران بازداشـت شـد. 
بـار  نخسـتین  را  یوزیـک  یولیـا  بازداشـت  خـر 
دخـر او علنـی کـرد. یولیـا یوزیـک چنـد سـال 
پیـش بـه عنـوان خرنـگار در ایـران کار می کـرد.

کنـد. بازنویسـی 
 ۲۳۰ انتخـاب  بـرای  نفـر  میلیـون   ۱۱ حـدود 
انتخابـات  برگـزاری  از  پیـش  پارمـان  ماینـده 

ثبـت نـام کـرده بودنـد.
محبوبیـت حـزب سوسیالیسـت در ایـن اواخـر 
جملـه  از  رسـوایی  چندیـن  وقـوع  علـت  بـه 
خویشـاوندگاری و رپوش گذاشـن بر دزدی 

بـود. آمـده  پاییـن  پادگان هـا،  در  اسـلحه 
در انتخابات سـال ۲۰۱۵، سوسیال دمکرات ها 
توانسـتند در انتخابـات پیـروز شـوند، امـا حزب 
احـزاب  بـا  ائتـاف  بـا  توانسـت  سوسیالیسـت 

چـپ به قـدرت برسـد.

اخـراج آرائوخـو اخـراج شـد.
 متئـو اهـوز داور بـازی در گـزارش خـود قید کرده 
اسـت کـه دمبله بـه او گفته:»تو خیلی بد هسـتی، 
خیلـی بـد.« معمـوا در چنیـن رایطـی، بازیکـن 
محـروم  تیمـش  همراهـی  از  جلسـه  دو  خاطـی 
خواهـد شـد و اگـر معجـزه ای رخ ندهـد، دمبلـه 
دو بـازی بعـدی بارسـا برابـر ایبـار و رئـال مادریـد 
را از دسـت خواهـد داد کـه بـدون شـک خر بدی 
بارسـا( محسـوب  والورده)رمربـی  ارنسـتو  بـرای 

می شـود.
بارسـلونا البتـه بـرای هـر دو کارت قرمـز دمبلـه و 
آرائوخـو تقاضـای فرجـام داده و هـر کاری خواهـد 

کـرد تـا مجـوز بـازی دمبلـه برابـر رئـال را بگیـرد. 

مرکـزی شـد. فلوریـدای  دانشـگاه  بسـکتبال 
آخریـن بازی او برای این دانشـگاه برابر تیم "دوک 
دانشـگاهی  مسـابقات  دوم  دور  در  دیولـز"  بلـو 
آمریـکا بـود؛ جایـی کـه مقابـل زیـون ویلیامسـن، 
سـتاره نیو اورلینـز پلیکانز و اولیـن درفت ان بی ای 

در سـال ۲۰۱۹ ایسـتاد.
 او مـی گویـد: بسـکتبال زندگـی مـن اسـت و اگـر 
یـک روز بـازی نکنـم، دیوانـه می شـوم. احسـاس 
بچـه  یـک  فقـط  مـن  شـده ام.  رسـتگار  می کنـم 
کوچک از سـنگال بودم و شـش سـال قبل دسـتم 
هـم بـه تـوپ نخـورده بـود. خـدا واقعا پشـت و پناه 

اسـت. من 

فوتبالـش را از تیم هـای پایـه کایزرسـاترن روع 
کـرد، امـا در ۱۵ سـالگی وارد تیـم زیـر ۱۷ سـال 
لورکـوزن  در  را  کارش  حـاا  و  شـود  هوفنهایـم 
آمـان  پایـه  تیم هـای  در  کـه  او  می دهـد.  ادامـه 
اسـت،  کـرده  بـازی  مختلـف  سـنی  رده هـای  در 
تیـم  افغان تبـار اسـت کـه وارد  بازیکـن  نخسـتین 
ملـی بزرگسـاان آمـان خواهـد شـد. ایـن بازیکن 
۲۲ سـاله در لودویگسـهافن آمـان در خانـواده ای 
افغـان متولـد شـد. بـه نوشـته سـایت بوندسـلیگا 
والدیـن ندیـم از مهاجـران افغـان هسـتند کـه در 
در  امیـری  شـدند.ندیم  آمـان  وارد   ۱۹۸۰ دهـه 
بـه  تـا  و  می کنـد  بـازی  هجومـی  هافبـک  پسـت 
اینجـا در سـه بـازی بـرای لورکـوزن به میـدان رفته 
اسـت. وی هم چنیـن در 24 بـازی بـرای تیـم  ملی 
زیـر 21 سـاله آمـان 6 گل بـه مـر رسـانده و حاا 

زیـر نظـر یوآخیـم لـو فعالیـت می کنـد. 

سوسیالیست ها 
با اکثریت نســبی پیروز انتخابات پرتگال شدند

سخنگوی دولت ایران : دستگیری خبرنگار روس 
به جاسوسی مربوط نیست، مشکل ویزاست

هشدار کوریای شمالی به آمریکا:
 به نتیجه نرسیدن مذاکرات اتفاقات »وحشتناک« به همراه دارد

ورزش

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

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

مذاکـره کننـده ارشـد کوریـای شـالی به آمریـکا هشـدار داده 
اسـت که در صورت به نتیجه نرسـیدن مذاکرات هسـته ای این 
کشـور بـا ایـاات متحـده ممکـن اسـت اتفاقاتـی "وحشـتناک" 

دهد. رخ 
بـا  مذاکـره  دوره  یـک  از  پـس  و  پکـن  در  میونگ گیـل  کیـم 
ماینـدگان آمریـکا کـه در سـوئد برگـزار شـده بود این سـخنان 

را گفتـه اسـت.
اولیـن دور مذاکـرات دو کشـور کـه پـس از ۷ مـاه از ر گرفتـه 

شـده بـود تنهـا پـس از چنـد سـاعت خامـه یافت.
را  مذاکـرات  ادامـه  کـه  گفتنـد  آمریکایـی  کننـدگان  مذاکـره 
می تواننـد در دو هفتـه آینـده مجـددا ادامـه دهنـد، امـا طـرف 
کوریایـی می گویـد کـه واشـنگن در ارائـه یـک طـرح جدیـد 
موفـق نبـوده و کوریـای شـالی مایلـی به خلع سـاح نـدارد.

کیـم میونـگ گیـل، رئیس تیـم مذاکـره کننده کوریای شـالی 
سـطح  در  هسـته ای  گفتگوهـای  کـه  کـرد  اعـام  شـنبه  روز 

ورود "افشـاگر دوم" بـه پرونـده اوکرایـن ابعاد جدیدی  بخشـیده 
اسـت. ایـن مامـور سـازمان های اطاعاتـی آمریـکا مدعی اسـت 
افشـاگر  اظهـارات  ترامـپ  دارد.  اول"  "دسـت  اطاعاتـی  کـه 

نخسـت را"دسـت دو" و خطـا خوانـده و رد کـرده بـود.
آنچـه در برخـی از رسـانه ها از آن بـه عنـوان "اوکراین گیـت" یـاد 
می شـود، با ورود "افشـاگر دوم" ابعاد گسـرده تری یافته اسـت. 
اخبـار و گزارش هـای جدیـدی پیرامون پرونـده اوکراین و ماس 

هفتـه آینـده را پذیرفـت.
گفتگوهـا در حالـی آغـاز شـده بـود کـه کوریـای شـالی چنـد 
روز پیـش بـه پرتاب یک موشـک جدیـد بالسـتیک از زیردریایی 
موشـکی  آزمایـش  یازدهمیـن  کـه  اقـدام  آن  کـرد.  مبـادرت 
کوریـای شـالی در سـال ۲۰۱۹ میـادی بـود توسـط جاپـان 

و آمریـکا محکـوم شـد.
آمریـکا،  رئیس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد  حـال،  ایـن  بـا 
آزمایش هـای موشـکی کوریـای شـالی را فاقـد اهمیـت مـی 
دانـد و بـر خـط مشـی تعامـل تاکیـد دارد. او بارهـا گفته اسـت 
کـه بـا کیـم جونـگ اون، رهر کوریای شـالی، رابطـه "خوبی" 

دارد.
کیـم جونـگ اون و دونالد ترامپ تا کنون دو مرتبه در سـنگاپور 
و ویتنـام دیـدار کرده انـد کـه ایـن دیدارهـا تـا کنـون بـه انعقـاد 

یـک توافق منجر نشـده اسـت.
جمهـوری  رئیـس  سـابق  ملـی  امنیـت  مشـاور  بولتـون،  جـان 
آمریـکا، هفتـه گذشـته گفـت کـه علیرغـم تـاش هـای دونالـد 
ترامـپ، کوریـای شـالی بـه هیـچ وجـه قصـد نـدارد کـه برنامه 

سـاح هـای هسـته ای خـود را کنـار بگـذارد.

بـا انتشـار گزارشـی از کیـف خـر از تـاش  نزدیـکان  اکتـر( 
ترامـپ بـرای انجـام ایـن معامـات بـا رکـت ملـی گاز اوکراین 

اسـت. داده 
گفتـه می شـود در حالی کـه رودی جولیانـی، وکیـل شـخصی 
ترامـپ در بهار سـال جاری بـرای تحقیق پیرامـون فعالیت های 
هانـر بایـدن، پر جـو بایدن، رقیـب اصلی انتخاباتـی ترامپ، 
مسـئوان اوکرایـن را تحـت فشـار قـرار داده بـود، گروهـی از 
افـراد وابسـته بـه ترامـپ بـرای انجـام معاملـه بـه اوکرایـن سـفر 

بودند. کـرده 
آسوشـیتدپرس در ادامـه نوشـته اسـت کـه هـدف از ایـن سـفر 
قراردادهـای  انعقـاد  دنبـال  بـه  گـروه  ایـن  و  نبـوده  سیاسـی 
سـودآور بـا رکـت ملـی گاز اوکرایـن بوده انـد. آسوشـیتدپرس 
ایـن خـر را متکـی بـر اطاعـات دو منبـع آگاه منتـر کـرده 

اسـت.
انعقـاد  تسـهیل  بـرای  ترامـپ  نزدیـکان  از  گـروه  ایـن  تـاش 
علـت  بـه  اوکرایـن  گاز  ملـی  رکـت  بـا  سـودآور  قراردادهـای 
بـه شکسـت  اوکرایـن  انتخابـات  در  پوروشـنکو  پـرو  شکسـت 

اسـت. انجامیـده 
گفتـه می شـود پـس از آن، در مـاس تلفنـی روز ۲۵ جـوای، 
دونالـد ترامـپ از ولودیمیـر زلنسـکی، رئیـس جمهـوری جدیـد 
اوکرایـن، خواسـته اسـت تـا در تحقیـق پیرامـون فعالیت هـای 
وزیـر  بـار،  ویلیـام  بـا  اوکرایـن  در  بایـدن  هانـر  اقتصـادی 

دادگسـری دولـت خـود همـکاری کنـد.
ترامـپ پرداخـت کمـک نظامی ۴۰۰ میلیون دالـری به اوکراین 
را منـوط بـه همـکاری زلنسـکی با مقامـات کاخ سـفید پیرامون 
پرونـده بایـدن کـرده بود. کمک نظامی یاد شـده،  بـا تاخیر در 

روز ۱۱ سـپتمر پرداخت شـده است.

افزایش فشار بر ترامپ 
در سایه اظهارات افشاگر دوم در پرونده اوکراین

 دعوت بازیکن افغان تبار به تیم ملی آلمان

 محرومیت تقریبا قطعی دمبله از ال کاسیکو

 »آسمان خراش« سنگالی به دنبال درخشش در آمریکا
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رکورد تاریخی پله تراشتگن: استارت مسی برای عبور از 
 آماده ال کاسیکو هستیم

ویکتـور والـدس مـاه مـارس 2014 خر خداحافظـی خود از 
بارسـا در پایـان فصـل را اعـام کـرد و خیلـی زود در بـازی بـا 
سـلتا دچـار مصدومیت رباط صلیبی شـد. او پـس از جدایی 
از بارسـا دیگـر به دوران خوبش بازنگشـت و اکنـون در قامت 
یـک مربـی نیـز جدایـی او زودتـر از حـد تصـور و پـس از 80 

روز اتفـاق افتاد.

بهریـن گلـزن تاریـخ فوتبال برای یک باشـگاه تبدیل شـود.
در  گل   112 الیـگا،  در  گل   420 کنـون  تـا  مسـی 
در  گل  سـیزده  ری،  دل  کوپـا  در  گل   51 چمپیونزلیـگ، 
باشـگاه ها  جـام جهانـی  در   گل  پنـج  اسـپانیا،  سـوپرکاپ 
و سـه گل نیـز در سـوپرکاپ اروپـا بـه ثبـت رسـانده اسـت. 
مسـی بـرای رسـیدن بـه رکـورد 604 گل بـرای بارسـا، بـه 
691 بـازی نیـاز داشـته اسـت. او هـر 1.14 بـازی یـک گل 
به مر رسـانده اسـت. فوق سـتاره بارسـلونا 68 گل هم برای 
آرجانتایـن  زده تـا مجمـوع گل هـای دوران فوتبالـش به عدد 

برسـد.   672

بارسـلونا در 25 دقیقه اول بازی با سـویا غافلگیر شـد و در 
چندیـن نوبـت میهان می توانسـت دروازه آبـی اناری ها را 
بـاز کنـد امـا بی دقتی لـوک دی یونگ از یـک طرف و یکی 
دو سـیو عالـی از تراشـتگن مانـع شـد. دقیقـه 27 سـوارز 
اولیـن گل بارسـا را زد تـا زمینـه بـرای گل هـای بعـدی نیـز 
فراهـم شـود. مارک آنـدره تراشـتگن در پایان بـازی گفت:» 
نشـان دادیـم کـه مـا بارسـلونا هسـتیم. اینکه در ایـن بازی 
اسـت.  کننـده  اتفاقـی خوشـحال  نکردیـم  دریافـت  گلـی 
ایـن دسـت آورد کار گروهـی و دفـاع خـوب بـود و باید برای 
موفقیـت تیـم در آینـده بـه همیـن رونـد ادامـه دهیـم.  مـن 
اینجـا هسـتم تـا توانایـی خـودم را ثابـت کنـم. هـر فـردی 
بـرای خـودش اهدافـی دارد. امیـدوارم سـال هـای طوانی 

بـرای بارسـلونا بـازی کنم.«
 ال کاسـیکو:» آمـاده هسـتیم. هرچنـد روع بـازی برابـر 
سـویا دشـوار بـود و به مشـکل خوردیـم ولی رفتـه رفته بهر 
عمـل کردیـم. اان مـی توانـم بگویـم کـه در رایـط خوبی 
بـه ر مـی بریـم و امیـدوارم پـس از وقفـه بـازی هـای ملی 
نیـز بتوانیـم ایـن رونـد را ادامه دهیـم. بازی های دشـواری 

در پیـش داریم. 

تیـم جوانـان، عـدم اسـتفاده از بازیکنان تیم دوم باشـگاه در 
رقابت هـای لیـگ جوانـان اروپا، اعـراض علنی بـه اینکه چرا 
باشـگاه، ورزشـگاه یوهـان کرایـوف را در اختیـار او و تیمـش 
قـرار مـی دهد و عدم حضور در مراسـم بازگشـایی دپارمان 
متدولوژی پاکو سـیه رو که مام مربیان باشـگاه بارسـلونا در 

آن حـار بودند.« 

 لیونـل مسـی یـک شـنبه شـب گلزنی های خـود برای بارسـا 
در فصـل 20-2019 را روع کـرد و اگـر همه چیـز خـوب 
پیـش بـرود، می تـوان انتظار داشـت کـه از رکـورد گلزنی پله 

عبـور کند.
بهریـن  و  برزیـل  فوتبـال  اسـطوره  پلـه  آاس،  از  نقـل  بـه 
بازیکـن قـرن فیفـا در دوران حضـورش در باشـگاه سـانتوس 
بیـن سـال های 1956 تـا 1974 موفـق بـه زدن 643 گل 
شـد. رکـوردی بـه نظـر دسـت نیافتنـی می آیـد، امـا حـاا 
مسـی خـود را نزدیک تـر از همیشـه به شکسـن آن می بیند. 
دو  دلیـل  بـه  فصـل جـاری  در  کـه  آرجانتاینـی  فوق سـتاره 
مصدومیـت بـد نتوانسـته بـود بـرای بارسـا گلزنی کند، شـب 
گذشـته موفـق بـه زدن یکـی از چهـار گل تیمـش بـه سـویا 
شـد تـا اکنـون تعداد گل های رسـمی خـود برای بارسـا را به 
604 عـدد برسـاند.لیونل مسـی پیـش از ایـن توانسـته بـود 
از رکـورد 565 گل گـرد مولـر بـرای بایـرن بیـن سـال های 
1964 تـا 1979  گـذر کنـد و حـاا اتنهـا بـه 40 گل بـرای 
گـذر از رکـورد پلـه نیـاز دارد. متوسـط گلزنی هـای مسـی در 
فصـل بـرای بارسـا از 40 گل بیشـر اسـت و قطعـا انتظـار 
بـه  بتوانـد  فصـل  پایـان  در  مسـی  کـه  نیسـت  بیهـوده ای 

 ویکتـور والـدس دروازه بـان سـابق بارسـا 19 جوای گذشـته 
بـه عنـوان رمربـی تیـم جوانـان بارسـا انتخـاب شـد ولـی 

امـروز حکـم برکنـاری خـود را دریافـت کـرد.
بازنشسـته  فوتبـال  از  پیـش  سـال  دو  کـه  والـدس  ویکتـور 
شـده، سـال گذشـته هدایت تیم موراتااز از دسـته اول شهر 
مادریـد را بـر عهـده داشـت و ایـن تیـم را بـه عنـوان قهرمانی 

رساند.
والـدس کـه همـواره از عاقه اش بـرای مربیگـری در تیم های 
پایـه سـخن گفتـه بـود، با پیشـنهاد بازگشـت بـه بارسـا روبرو 
شـد و در نهایـت پـس از 5 سـال بـرای هدایـت تیـم جوانـان 
A بـه باشـگاه محبوبـش برگشـت. 80 روز بعـد، او از سـمت 
خـود اخـراج شـد. باشـگاه بارسـلونا سـه روز پیـش بیانیـه ای 
صـادر کـرد مبنـی بـر اینکـه ویکتـور والـدس بـا تیـم جوانـان 
بـه تاراگونـا نخواهـد رفـت و در مـورد ادامـه همکاری بـا او به 

زودی تصمیم گیـری خواهـد شـد.
رسـانه های اسـپانیایی درگیـری لفظـی شـدید او بـا پاتریـک 
تعلیـق  دلیـل  را  باشـگاه  پایـه ی  تیم هـای  مدیـر  کایـورت 
والـدس عنـوان کـرده بودنـد و در نهایـت او امروز شـغل خود 

را از دسـت داد.
سـوای درگیـری بـا کایورت، باشـگاه بارسـلونا دایل دیگری 
نیـز بـرای برکنـاری والـدس داشـت: »انحـراف از خـط مشـی 
و فلسـفه باشـگاه بارسـلونا در برنامه هـای تعییـن شـده بـرای 

ج شد لدس از بارسلونا اخرا یکتور وا  و



 

 

37 
o

C
 

15 
o

C

26 
o

C
 

8 
o

C

23 
o

C

4 
o

C

32 
o

C

11 
o

C

35 
o

C

15 
o

C

31 
o

C

19 
o

C

34 
o

C

18 
o

C

14 
o

C

-3 
o

C

مزارشریف جال آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار سال چهاردهم  شماره  3850 سه شنبه   16 میزان  1398 8 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

موسسه حمایت از کودکان:کودکانامروزافغان،درجنگمتولدوبزرگشدهاند

 

نوشـته  مالـداری  و  زراعـت  وزارت 
اسـت کـه میـزان محصـوات انـار 
در وایـت فـراه نسـبت بـه سـال گذشـته 11 درصد 

افزایـش داشـته اسـت.
نـر  بـا  میـزان   15 دوشـنبه  روز  وزارت  ایـن 
خرنامه ای نوشـته اسـت که امسـال ۸ هزار و ۲۸۴ 
هکتـار زمیـن تحـت پوشـش درخت انار قرار داشـت 
رسـیده  تـن  ۱۴۵هـزار  بـه  آن  حاصـات  میـزان  و 

اسـت. 
در خرنامـه بـه نقـل از ریاسـت زراعـت وایـت فـراه 
سـال  در  انـار  حاصـات  میـزان  کـه  شـده  نوشـته 
بـود؛  رسـیده  تـن   ۵۳۶ و  ۱۳۰هـزار  بـه   ۱۳۹۷
نشـان  را  درصـدی   11 افزایـش  جـاری  سـال  در 

می دهـد.
بـه نقـل از خرنامـه، سـال گذشـته ۷هـزار و ۸۴۰ 
باغ هـای  پوشـش  تحـت  فـراه  در  زمیـن  هکتـار 
انـار قـرار داشـت و از هرهکتـار آن ۱۶.۶ تـن انـار 
برداشـته شـده بـود. ریاسـت زراعـت فـراه می افزاید 
کـه امسـال از هـر هکتـار بـاغ انـار، ۱۷.۵ مریـک 

تـن حاصـل برداشـته شـده اسـت.
وایت هـای فـراه و قندهـار از جملـه وایت هایی در 
کشـور اسـت کـه سـاانه بیشـرین تولیـد انـار را در 
کشـور دارد و میـزان تولیـد آن نیـز سـال بـه سـال 

افزایـش می یابـد.
محصـوات  افزایـش  از  وایت هـا  ایـن  باغـداران 
و  بـازار  نبـود  امـا  خرسـندند  آن  بـاای  کیفیـت  و 
نداشـن محـل بـرای نگهـداری محصوات شـان را 

می کننـد. عنـوان  بـزرگ  چالشـی 
آنـان از مسـئوان اداره هـای ذیربـط می خواهنـد تـا 

موسسـه حایـت از کـودکان می گویـد، کودکانـی 
سـالگی   ۱۸ سـن  بـه  افغانسـتان  در  امـروز  کـه 
سـپری  جنـگ  در  را  عمرشـان  مـام  رسـیده اند، 

کرده انـد.
بـر اسـاس اعـام اداره مرکـزی احصاییـه کشـور، از 

است.
بـود  گفتـه  افغانسـتان  تجـارت  و  صنعـت  وزارت 
افزایـش  صـادرات   میـادی   ۲۰۱۸ سـال  در  کـه 
چشـمگیری داشـته و بیـش از ۵۲۰۰ تُـن کااهـای 
صادراتـی از طریـق دهلیزهـای هوایـی صادر شـده 
اسـت. ایـن وزارت گفتـه بـود کـه ارزش ایـن کااهـا 

طالبـان  و  آمریـکا  رهـری  بـه  بین امللـی  ائتـاف 
گفتـه ۱۸ سـاله های امروز افغانسـتان، مـام دوران 

کرده انـد. سـپری  جنـگ  در  را  زندگی شـان 
اونـو وان مانیـن، رئیـس این موسسـه در افغانسـتان 
گفتـه کـه کـودکان افغان هـر روزه با تـرس از انفجار 
زندگـی می کننـد. براسـاس اعـام موسسـه حایت 
از کـودکان، ۸۴ درصـد از قربانیـان مـواد انفجـاری 
باقـی مانـده از جنـگ را کـودکان زیـر هجـده سـال 
تشـکیل می دهنـد . بـه گفتـه ایـن موسسـه ادامـه 
افغـان  برکـودکان  را  ناگـواری  پیامدهـای  جنـگ 
داشـته و اکنون ۳.۷ میلیون کـودک افغان به دلیل 
ناامنـی از رفـن بـه مکتـب محـروم هسـتند کـه ۶۰ 
درصـد آنـان را دخران تشـکیل می دهنـد. عاوه بر 
آن ۷۰۰ مدرسـه به دلیل خشـونت در سـال ۲۰۱۸ 
بسـته بودنـد. ایـن نهـاد خواسـتار توقـف اسـتفاده 
درگیـر  جناح هـای  از  و  شـده  جنـگ  در  کـودکان 
خواسـته تـا امنیـت مکاتـب و شـفاخانه ها را تامیـن 
کننـد. در ایـن بیانیـه از افغانسـتان به عنـوان جای 
خطرنـاک بـرای دوران کودکـی یـاد شـده و افـزوده 
کـه بسـیاری از کـودکان مجبورنـد بـه دلیـل فقر در 

در راسـتای مسـاعد سـاخن بـازار فروش بـرای انار و 
دیگـر محصـوات کشاورزی شـان توجـه کنند.

حکومـت طـی چهـار سـال اخیـر راه هـای صادراتـی 
زیـادی را گشـوده اسـت و تاکنـون صدهـا تـن انـواع 
میـوه از ایـن راه ها به کشـورهای چین، هنـد، امارات 
متحده عربی و کشـورهای آسـیای میانه صادر شـده 

جمعیـت حـدود ۳۲ میلیونـی کشـور ۴۸ درصـد آنان 
زیـر ۱۵ سـال  کـه  تشـکیل می دهنـد  کودکانـی  را 

دارند. سـن 
بـه  بیانیـه ای  در  کـودکان،  از  حایـت  موسسـه 
مناسـبت آغـاز هجدهمیـن سـالگرد آغـاز جنـگ بین 

بیشـر از 100 میلیـون دالـر شـده اسـت.
افغانسـتان از طریـق دهلیـز هوایـی بـا چیـن، هنـد، 
ترکیـه  امـارات،  عربسـتان،   ، اندونیزیـا  قزاقسـتان، 
و برخـی از کشـورهای اروپایـی وصـل شـده اسـت. 
نخسـتین دهلیـز هوایـی افغانسـتان در مـاه جـدی 

۱۳۹۶ خورشـیدی بـا هنـد افتتـاح شـد.

جاده هـای خطرنـاک کار کننـد و یا هم بـه گروه های 
بپیوندند. مسـلح 

در گـزارش سـال ۲۰۱۹ این موسسـه آمده اسـت که 
افغانسـتان در کنـار کشـورهایی چون عراق، سـوریه، 
یمـن، سـومالی و سـودان جنوبـی جـزء ده کشـوری 
محسـوب  کـودکان  بـرای  جـا  بدتریـن  کـه  اسـت 

می شـود.
بـر اسـاس آمار این نهـاد از سـال ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۸ 
یـا  و  کشـته  کـودک  هـزار   ۱۲ از  بیشـر  میـادی 
مـورد خشـونت قـرار گرفتـه و ۲۷۴ کـودک بـه عنوان 
ربـاز اسـتخدام و یـا نقـش حایـت کننـده بـرای 

داشـته اند. جنگجویـان 
موسسـه حایـت از کـودکان گفتـه کـه ۳.۸ میلیـون 
کـودک بـه کمک هـای انسـان دوسـتانه نیـاز دارند و 

۶۰۰ هـزار کـودک از سـوء تغذیـه رنـج می برنـد.
گفتنـی اسـت که هجده سـال پیـش از امـروز )هفتم 
اکتـر(، نیروهـای امریکایـی بـه رگردگـی نیروهای 
بین امللـی بـه کشـور حملـه و رژیـم گـروه طالبان را 
رنگـون کردنـد. ایـن گـزارش بـه مناسـبت ایـن روز 

منتر شـده اسـت.

محصوات انار در فـراه امسال ۱۱ درصد افزایش یافته است

وزارت زراعـت و مالـداری اعـام کـرده اسـت کـه 
یـک کارخانـه پروسـس لبنیات در شـهر نیلی مرکز 
وایـت دایکنـدی راه اندازی شـده اسـت کـه توانایی پروسـس هزار 

لیـر شـیر در روز را دارد.
ایـن وزارت روز دوشـنبه 15 میـزان بـا نـر خرنامـه ای بـه نقـل از 
ریاسـت زراعت وایت دایکندی نوشـته اسـت که کارخانه پروسـس 
لبنیـات منطقـه »لزیر« راه اندازی شـده و قادر اسـت کـه روزانه یک 

هـزار لیـر را پروسـس کند.
ایـن کارخانـه لبنیـات کـه توسـط موسسـه  از خرنامـه،  بـه نقـل 
آکسـفام سـاخته و تجهیـز شـده اسـت، می توانـد لبنیات مـورد نیاز 

شـهر نیلـی و ولسـوالی شهرسـتان ایـن وایـت را تامیـن کنـد. 
ریاسـت زراعـت وایـت دایکنـدی گفتـه اسـت کـه ایـن کارخانـه به 
تازگـی بـه آغـاز بـه فعالیـت کـرده و قـرار اسـت تـا چنـد روز دیگر به 

صـورت رسـمی افتتاح شـود.
مسـئوان ریاسـت زراعـت وایـت دایکنـدی همچنیـن گفته انـد که 
پروسـس لبینـات منطقـه »لزیر«، ظرفیت پروسـس شـیر به ماسـت، 

پنیـر، دوغ، قـروت، مسـکه، خامـه و چکه را داراسـت.
سـال گذشـته ریاسـت زراعت، آبیـاری و مالـداری وایـت دایکندی 
اعـام کـرده بـود کـه نسـل صدهـا گاو شـیری و گوشـتی در ایـن 
وایـت اصـاح شـده اسـت. این ریاسـت گفتـه بود که اصاح نسـل 
بـه خاطـر اصـاح نسـل گاوهـای شـیری و گوشـتی انجـام شـده و 
۲۸۰ رأس نسـل اصـاح شـده از نـوع »F1« و ۳۰ رأس گاو، از نـوع 
»F2« تولید شـده اسـت؛ نسـل های اصاح شـده از انواع هلشتاین، 

مونـت بیلیارد و  جرسـی هسـتند.
زیسـتگاه اصلی گاو هولشـتاین  کشـور هالند و منبع مونت بیلیارد  
فرانسـه اسـت و بـه دو منظـور افزایـش شـیر و گوشـت اسـتفاده 
می شـود. هم چنان از نسـل گاو جرسـی کـه بریتانیایی اسـت، تنها 

بـرای افزایـش شـیر اسـتفاده می شـود.

وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه در نتیجـه حملـه 
هوایـی نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور دو عضو 
برجسـته گـروه طالبـان و 11 محافـظ آنـان در وایـت تخـار کشـته 

شـده اند.
وزارت دفـاع روز دوشـنبه 15 میـزان بـا نر خرنامه ای گفته اسـت 
کـه ایـن دو عضـو گـروه طالبـان در یـک حملـه هوایی در ولسـوالی 

مـک آب وایـت تخار کشـته شـده اند.
تـا زمـان  و دفاعـی  امنیتـی  نیروهـای  افـزوده، عملیـات  خرنامـه 
تروریسـتی  گروه هـای  وجـود  از  تخـار  وایـت  کامـل  پاکسـازی 

دارد. ادامـه  همچنـان 
در خرنامـه آمـده اسـت کـه تـا کنـون در نتیجـه ایـن عملیات هـا 
سـاحات و اراضـی زیـادی از وجـود گـروه طالبان پاکسـازی شـده و 

ده هـا عضـو ایـن گـروه کشـته و زخمـی شـده اند. 
بـه گفتـه خرنامـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور اکنـون در 

وایـت تخـار در حـال پیـروی قـرار دارنـد.
ناامـن کشـور  وایت هـای  از  در شـال رق کشـور  تخـار  وایـت 
بـه شـار مـی رود. اخیـرا درگیـری میـان گـروه طالبـان و نیروهـای 
امنیتـی در ولسـوالی های بهـارک و خواجه غـار شـدت یافتـه و ایـن 
درگیری هـا تـا حومه هـای شـهر تالقان، مرکـز این وایـت پیش رفته 

است.
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