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سمازمان ململ متحمد می گویمد با ادامه حممات ارتش ترکیمه به مناطق مرزی در شمال 
رق سموریه بیمش از ۱۰۰ همزار نفمر از اهالمی ایمن مناطمق از بیمم جمان خمود متمواری 
شمده اند. به گزارش سمازمان ملل متحد بسمیاری از مردم در شمهرهای تل مر و حسمکه 

در ممدارس پنماه گرفته اند.
ترکیمه حممات خود را از روز چهارشمنبه و همزمان با دسمتور عقب نشمینی دونالد ترامپ 

بمه نیروهمای آمریکایی از این مناطمق آغاز کرد.
هم زمان گروه های حقوق بری از کشته شدن دست کم ۱۱ غیرنظامی در ......
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حماتترکیهبهسوریه:۱۰۰هزارنفرمتواریشدهاند

شاخصهایحکمرانیمطلوبدر 
نظاماقتصادسیاسیافغانستان
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تقویتدوبارهداعشدرخاورمیانهو
مخاطراتامنیتیآندرافغانستان

بمه زودی »دوران انتخابمات« بمه حیمث یمک دوران تحمول در جامعه  
مما تممام ممی شمود و نتیجتاٌ یمک دولت بما پشمتوانه و رای ممردم انتخاب 
ممی شمود. دولمت آینمده افتغانسمتان همر چنمد در ابتمدا در چالش های 
پسما انتخاباتمی قمرار دارد امما به ممرور دوران چالش ها به سمر ممی آید و 

بایمد بمه سمرو سمامان دادن اقتصاد و جامعه افغانسمتان بپمردازد.
دولت هر چقدر زودتر به تشکیل کابینه.....

معرفیسریالفرندزبهمناسبت
25سالگیآن
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وزارت دفاع:ولسوالی دشت ارچی وایت کندز به صورت کامل از کنترل طالبان خارج شد

وزارت دفاع: ولسوالنامنهادطالبانبرایولسوالیخاكسفیدفراهکشتهشد

وزارت دفماع ملی کشمور اعمام کرده 
ارچمی وایمت  کمه ولسموالی دشمت 
کنمدز بمه صمورت کامل از کنمرل گروه طالبمان خارج 

شمد و بمه تمرف نیروهمای دولتمی درآمد.
ایمن وزارت دیمروز )شمنبه، 20 میمزان( بما نمر یمک 
علمیمات  اداممه  در  کمه  اسمت  نوشمته  خرناممه، 
نیروهمای امنیتمی و دفاعمی، حوالمی سماعت 1:30 
بمه  طالبمان  گمروه  نیروهمای  شمنبه،  باممداد  دقیقمه 
ارچمی  دشمت  ولسموالی  اطمراف  از  کاممل  صمورت 
پاکسمازی شمدند و کنمرل کاممل ایمن ولسموالی بمه 

افتماد. کشمور  دفاعمی  و  امنیتمی  نیروهمای  دسمت 
در خرناممه وزارت دفماع ملمی آمده اسمت کمه در این 
عملیمات "مواضمع و پناهگاه همای مسمتحکم طالبمان 
نابمود شمد و تلفمات سمنگینی به افمراد این گمروه وارد 

شمده است."
نیروهمای  عملیمات  کمه  کمرده  تأکیمد  دفماع  وزارت 
امنیتمی و دفاعمی کشمور بمرای "پاکسمازی" مناطمق 

دارد. اداممه  شمدت"  "بمه  طالبمان  کنمرل  تحمت 

بمر اسماس خرناممه وزارت دفاع ملی، در مدت شمش 
مماه گذشمته ۱۲ ولسموالی در وایت همای غزنمی در 
و  تخمار در شمال رق  جنموب، بدخشمان، کنمدز، 
فاریماب در شمال از کنمرل طالبمان خارج شمده اند.

در روزهمای گذشمته طالبمان حملمه سمنگینی را در 
چنمد ولسموالی وایمت تخمار آغماز کمرده و جنمگ تما 
نزدیکمی شمهر تالقمان مرکمز وایمت تخمار رسمید، امما 
عملیمات نیروهمای امنیتمی باعمث شمد کمه نیروهمای 

طالبمان عقمب رانمده شموند.
بمه  موفمق  همزممان  حممات  ایمن  در  طالبمان 
بهمارک، دشمت قلعمه و  پیروی هایمی در ولسموالی 
خواجمه غمار وایمت تخار شمدند کمه با اداممه درگیری 
اکنمون مقام همای دولتمی اعمام کرده انمد کمه حملمه 
طالبمان را در ایمن ولسموالی ها عقب رانده و از مسمیر 
ارچمی  ولسموالی دشمت  وارد  غمار  ولسموالی خواجمه 
شمده اند. فرماندهمی پولیمس کنمدز نیمز اعمام کمرده 
کمه کنمرل ولسموالی دشمت ارچمی بدسمت نیروهای 
دولتمی آممده و "تلفمات سمنگین" نیمز بمه شورشمیان 

در  می گویمد  ملمی  دفماع  وزارت 
نتیجمه یمک حلممه هوایمی هدفمند 
نیروهمای امنیتمی و دفاعمی در مربوطمات ولسموالی 
خماک سمفید وایمت فمراه، ولسموال نمام نهماد گمروه 
طالبمان بمرای ایمن ولسموالی هممراه بما یمک قاچاقمر 

ممواد مخمدر کشمته شمدند.
ایمن وزارت روز شمنبه )20 میزان( بما نر خرنامه ای 
بمه  مشمهور  جمان"  "بمارى  مولموى  کمه  اسمت  گفتمه 
طالبمان  گمروه  نهماد  نمام  ولسموال  حميمد"  "حاجمى 
بمراى ولسمواى خماك سمفيد وايمت فمراه هممراه بما 

طالبمان وارد شمده اسمت.
موفمق  )۱۷سمنبله(  قبمل  مماه  یمک  حمدود  طالبمان 
بمه تمرف ولسموالی دشمت ارچمی شمدند و بعمد از 
ایمن مسمیر بمه ولسموالی خواجمه غمار در همسمایگی 
بمه  مسمیر  ایمن  از  بارهما  طالبمان  کردنمد.  آن حملمه 

يمك قاچاقمر ممواد مخمدر بمه نمام "شماه ولمی" كشمته 
شمدند. وزارت دفماع افمزوده، مولموی بماری از افمراد 
مهمم و کلیمدی گمروه طالبمان در وایت فراه به شمار 
می رفمت کمه با کشمته شمدن آن ربه محکمم بر پیکر 

ایمن گمروه وارد شمده اسمت.
نمر  بما  دفماع  وزارت  کمه  اسمت  حالمی  در  ایمن 
خرناممه ای روز جمعه )11 اسمد( گفته بود در نتیجه 
یمک حملمه هوایمی نیروهمای امنیتمی و دفاعمی مما 
عبدالبماری مشمهور بمه مما مر والمی نام نهماد گروه 

طالبمان بمرای وایمت فمراه کشمته شمده اسمت.

کرده انمد. حملمه  غمار  خواجمه  ولسموالی 
مهمریمن  و  ناامن تریمن  از  ارچمی  دشمت  ولسموالی 
ولسموالی وایمت کندز اسمت. این ولسموالی در چهار 
سمال گذشمته چندیمن بمار میمان نیروهمای دولتمی و 

شورشمیان دسمت بمه دسمت شمده اسمت.

در خرناممه وزارت دفماع آممده بمود کمه در ایمن حمله 
هوایمی مما عبدالبماری مشمهور به ما ممر والی نام 
نهماد گمروه طالبمان برای وایمت فراه هممراه با مولوی 
سمعید مسمئول زون حلقموی طالبمان و مما صمادق 
مسمئول مالی و لوژسمتیکی طالبان برای فراه کشمته 

شدند.
فمراه از جملمه وایت های ناامن در غرب کشمور اسمت 
کمه گمروه طالبمان در آن حضمور گسمرده دارد و همر 
ازگاهمی نرد شمدید میان نیروهمای امنیتی و دفاعی 

بما گمروه طالبمان صمورت می گیرد.

در ایمن روزهما دو تحمول مهمم در خاورمیانمه در 
حمال وقموع اسمت. آمریمکا به صمورت برق آسما از حضور 
از  مخصوصماً  خاورمیانمه  امنیتمی  معمادات  در  خمود 
مبمارزه بما تروریسمم کنمار می کشمد. کردهمای شمال 
سموریه کمه یکمی از مهم تریمن عنمار ضمد داعمش در 

سموریه بمه شمار می رونمد، ممورد.....

 

یمو شممېر افغمان کمډوال چمې پمه دې وروسمتیو کمې په 
زور لمه اروپايمي هېوادونو را ویسمتل شموي، وايي چې د 

افغمان کډوالمو د پوښمتنې څوک نه  شمته.
وایمت  پنجشمېر  د  حکیمم  همم  یمو  ډلمې  دې  لمه 
اوسمېدونکی دی، هغه تازه له ترکیې په زور افغانسمتان 
تمه را اسمتول شموی او اوس کابمل ښمار کمې د موټمرو د 

کموي. کاروبمار  مینځلمو 
دی وايمي، نمږدې نهمه میاشمتې وړانمدې یمې پمه ډېمرو 
هیلمو د ایمران لمه ارې اروپما تمه روان شمو، خمو په خره 

یمې چمې دا هیلمه یمې هیلمه پاتې شموه. 
حکیمم ازادي راډیمو تمه د خپمل سمفر کیسمه کموي او 
وايمي چمې لمه یموې میاشمتې پمه زیاتمه مموده کمې یمې 
لمه چاقاقمي ارو ځمان ترکیمې تمه ورسماوه، وهمل ډبول، 
ولمږه، تنمده او ټولمې ناخوالمې یمې وزغملې، څو یمو ارام 

ژونمد پیمل کړي.
لمه  میاشمتې  شمپږ  کمې  ترکیمه  پمه  زیاتموي،  نومموړی 
پولیسمو پمټ پمه کار پسمې وګرځېمد، خمو کلمه چمې یمې 
کار پیمدا کمړ او نمږدې میاشمت یمې پمه کمې تېمره کمړه، 
پولیسمو ونیمو، همر څمه یې ترې واخیسمتل او پمه زور یې 

بېرتمه افغانسمتان تمه راسمتون کمړ.
دی زیاتموي: نموی یمې لمه ژبمې ره بلمد شموی وم او 
کار ممې پیمدا کمړی و چمې پولیسمو ونیموم، پیسمې او 
نمور ټمول وسمایل ممې هلتمه پاتمې شمول او پمه زور یمې 

افغانسمتان تمه را واسمتوم.
د حکیمم لمه قولمه، پمه ترکیمه کمې ډېمری افغمان کډوال 
لمه افغمان حکوممت ګیله لمري او وايي، حکوممت نه دی 

توانېدلمی چمې د خپلمو کډوالو پوښمتنه وکړي.
دی زیاتموي، ره لمه دې چې د افغانسمتان حکومت له 
دې ټولمو هېوادونمو ره د کډوالمۍ اړونمد هوکړې لري، 
خمو بیما همم د نمړۍ پمه اکمرو هېوادونمو کمې پمر افغمان 
کډوالمو ظلمم کېمږي او له ډېر بد وضعیمت ره مخ دي.

چمارو  راسمتنېدونکو  بېرتمه  او  کډوالمو  د  افغانسمتان  د 
وزارت همم منمي چمې پمر ګاونډیمو هېوادونو ربېمره، په 
یمو شممېر اروپايمي هېوادونمو کمې هم لمه افغمان کډوالو 
نمه کېمږي، خمو زیاتموي چمې دوی د  ره ښمه چلنمد 
هممدې سمتونزو د حمل لپاره لمه اروپايي ټولنمې او له یو 
شممېر نورو پمه ځانګړي ډول ګاونديمو هېوادونو ره هم 

هوکمړې اسملیک کمړي دي.
د دې وزارت یمو ویانمد رضما باهمر ازادي راډیمو ته وویل، 
د دې هوکمړو لمه مخمې باید نه یموازې دا چې لمه افغان 
کډوالمو ره ښمه چلنمد وي، بلکمې پمه زور د هغموی د 

راویسمتو رایمط همم په کمې واضع شموي دي.
ده وویمل: لمه اروپايمي ټولنمې او ګاونډیمو هېوادونمو همم 
زمموږ غوښمتنه هممدا ده چمې د افغان کډوالو راسمتنول 
بایمد زمموږ د کورنیمو ظرفیتونمو لمه مخمې وي، خونمدي 
وي او باعزتمه وي، مموږ پمه تېمرو پنځو کلونمو کې پر دې 

موضموع پمه ځلونمو ټینګار کمړی دی.
دا پمه داسمې حمال کمې ده چمې د جمعمې پمه ورځ د 
روان  د  وویمل،   "IOM" یما  سمازمان  نړیموال  کډوالمۍ 
۲۰۱۹ مېمادي کال لمه پیمل څخمه بیما تر اوسمه یوازې 
لمه ترکیمې ۱۵زره ۲۷۰ افغمان کډوال په زور را ویسمتل 
شمان  دغمه  سمازمان  نړیموال  کډوالمۍ  د  دي.  شموي 
ویمي، د روان ۲۰۱۹ کال لمه جنمورۍ میاشمتې تمر دا 
اوسمه له ایران او پاکسمتانه هم ۳۷۲ زره او ۲۳۵ افغان 

کمډوال جمري را ایسمتل شموي دي.

پمر  يمران  ا  او  يوکرايمن  افغانسمتان،  د  پارممان  ناټمو  د 
وروسمتيو حااتمو بحمث کموي او پمه دې ناسمته کمې د 
ګمډون پمه موخه دافغانسمتان د مي شمورا پنځه کسميز 

پماوى لنمدن تمه رسمېدى دى. 
د ناټمو پارممان لمه خموا د تلمې پمه 20ممه، په يموه خپره 
شموې خرپاڼمه کې راغي  دا ناسمته پمرون د جمعې په 

ورځ پمه لنمدن کې پيل شموې.
رچينمې زياتمه کمړې، پمه دې ناسمته کمې بمه د نمورو 
موضوعاتمو ترڅنمګ لمه روسميې ره د ناټمو پمر اړيکمو، 
د ايمران د اتموم پمر قضيمه، د يوکرايمن موضموع او پمه 
افغانسمتان کمې د ناټو پمر راتلونکي ماموريمت او حااتو 
همم بحثونمه کېمږي. پمه خرپاڼمه کمې راغمي، د ناټمو 
شممېر  يمو  بريتانيما  د  سمټولټنرګ،  جينمز  رمنمي 
وزيمران، د ناټمو او بريتانيا نظامي مران او نورو کسمانو 
پمه دې ناسمته کې ګمډون کړى دى. په دې ناسمته کې 
د ګمډون پمه موخمه د افغانسمتان د ممي شمورا يمو پنځه 

کسميز پماوى همم لنمدن تمه رسمېدى دى.
پمه ولمي جرګمه کې د کنمدوز د خلکو اسمتازي انجنر 
کمال سماپي چې پمه دې ناسمته کې يې ګمډون کړى، 
پمه فيسمبوک کمې ليمکي: )) هڅمه کموم چمې د خپمل 

هېمواد سمم  اسمتازيتوب وکړم.((

له اروپا را ویستل شوي کډوال: د افغان 
کډوالو د پوښتنې څوک نه  شته

د ناټو پارمان د افغانستان پر 
حااتو بحث کوي

خبرونه

درصفحه2

برخورد نمایندگان و پولیس؛ 
شهروندان از تطبیق قانون حمایت کردند
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در  مجلـس  ماینـدگان  از  شـاری 
پـاک  و  نقلیـه  پـی تاشـی وسـایط 
کـردن شیشـه های سـیاه آنـان؛ اعراضـی را ترتیـب 
دادنـد و نیمه  شـب رپرسـت وزارت داخلـه را به خانه 

فراخواندنـد. ملـت 
شـامگاه روز جمعـه )19 میـزان( هنگامـی که پولیس 
برخـی  موترهـای  سـیاه  شیشـه های  می خواسـت 
واکنـش  بـا  کنـد،  پـاک  را  مجلـس  ماینـدگان  از 
محافظـان ایـن مایندگان مواجـه شـدند. وزارت امور 
داخلـه در پـی ایـن رویـداد اعـام کـرد هنگامـی کـه 
پولیـس می خواسـت شیشـه های سـیاه را پـاک کنـد 
و موترهـای بی اسـناد و اسـلحه های غیرقانونـی آنـان 
را توقیـف کنـد، محافظـان ایـن وکا دسـت بـه ماشـه 
شـش  حـدود  درگیـری  ایـن  می شـود  گفتـه  بردنـد. 
سـاعت طـول کشـید و رانجـام ماینـدگان معرض، 
حوالی سـاعت یازده شـب، مسـعود اندرابی رپرست 

وزارت امـور داخلـه را بـه مجلـس فراخواندنـد.
امیرخـان یـار، معـاون نخسـت مجلـس ماینـدگان، 
محمد کریم اتل، منشـی نخسـت مجلـس، عرفان الله 
نجرابـی،  میـرداد  مجلـس،  منشـی  معـاون  عرفـان، 
محمـد اکـر سـلطان زاده، ضیاالدیـن اکازی، میـرزا 
کتـوازی، محمـد عام سـاعی، فـدا محمـد الفت، گل 
رحـان همـدرد از جملـۀ مایند گانـی بودنـد کـه در 
کنـار نزدیـک بـه صـد ماینـدۀ دیگـر در ایـن نشسـت 

شـبانۀ مجلـس حضـور داشـتند.
مجلـس؛  ماینـدگان  اقـدام  ایـن  خـر  نـر  بـا  امـا 
مجـازی  فضـای  در  شـهروندان  از  زیـادی  شـاری 
واکنـش نشـان دادنـد و بـه گونه هـای مختلـف آن را 
محکـوم کردنـد. شـهروندان در اعـراض بـه ایـن نـوع 
برخـورد ماینـدگان مجلـس بـا پولیس، نوشـته اند که 
شـا )ماینـدگان مجلـس( از قانـون بااتـر نیسـتید.

محمـد مهـدی یکـی از کاربران فیسـبوک بـا نکوهش 
اقدام مایندگان مجلس، نوشـته اسـت که "بیشرین 
موترهـای شیشـه سـیاه  بـا  و جنایـت  و جـرم  فسـاد 
سـیاه  شیشـه ی  کـه  سال هاسـت  امـا  می شـود؛ 
موترهـای شـاری از مایندگان مجلس سـفید نشـد؛ 

ریاسـت  کـه  کـرده  اعـام  کشـور  سـارنوالی  لـوی 
نخسـت   ربـع  سـه  در  دایکنـدی  وایـت  سـارنوالی 
بررسـی  و  ثبـت  را  مالـی ۵۳۴ قضیـه  سـال جـاری 
کـرده کـه ۱۱۵ مـورد آن قضایای خشـونت علیه زنان 

بوده اسـت. 
در یـک اعامیـه ایـن اداره که روز شـنبه )۲۰ میزان( 
سـارنوالی  ریاسـت  کـه  آمده اسـت  شـده،  منتـر 
وایـت دایکنـدی از مجمـوع ۵۳۴ پرونـده ای کـه در 
مـورد  در  تحقیقـات  داده،  تشـکیل  امسـال  جریـان 
۲۴۹ قضیـه را تکمیـل کـرده و بـرای اجـرای مراحـل 

بعـدی بـه محاکـم فرسـتاده  شده اسـت.
در ایـن اعامیـه آمـده کـه ۱۲۹ قضیـه دیگـر زیر کار 

سـارنوالی ابتدایـی وایـت دایکندی اسـت.
بـه  قضیـه  پنـج  سـارنوالی،  لـوی  اعـام  اسـاس  بـر 
دلیـل »عدم صاحیـت موضوعی« به ریاسـت عدلیه، 

از  یکـی  داکـر  یـک  ناشـناس  مسـلح  افـراد 
رسـاندند. قتـل  بـه  را  غـور  وایـت  شـفاخانه های 

عبدالحـی خطیبـی، سـخنگوی والی غور بـه جمهور 
از  کـه  پزشـک  یـک  [جمعـه]  روز گذشـته    : گفتـه 
ولسـوالی دولینـه قصـد سـفر بـه شـهر فیروزکـوه را 
داشـت، در نقطـه ای از مسـیر توسـط افـراد مسـلح 

پیـاده شـده و بـه قتـل رسـید.
بـه بیان وی، محـل دقیق رویداد منطقـه "بند بایان" 

کـه  می گویـد  مالیـه  وزارت 
سـال  هـژده  در  افغانسـتان 
برنامـه  کـه  توانسـت  نخسـتین بار  بـرای  گذشـته 
اصاحـات اقتصـادی و مالی خویش را طی شـش 
دور ارزیابـی بـا صنـدوق بین امللی پـول موفقانه 

برسـاند. اکـال  پایـه  بـه 
نـر  بـا  میـزان(   20  ( شـنبه  روز  وزارت  ایـن 
خرنامـه ای نوشـت کـه هیـأت افغانسـتان و تیـم 
تخنیکـی صنـدوق بیـن امللـی پـول اصاحـات 
برنامـه  تحـت  افغانسـتان  مالـی  و  اقتصـادی 
مدیـد تسـهیات اعتبـاری )EFC( را  طـی یـک 
هفتـه )۱۸-۱۱ میـزان سـال ۱۳۹۸( مـورد بحـث 
و بررسـی قـرار دادنـد کـه در نتیجـه صنـدوق بین 
امللـی پـول برنامـه اصاحـات اقتصـادی و مالی 

کـرد. ارزیابـی  موفقانـه  را  افغانسـتان 
خرنامـه افـزوده، در ایـن برنامه هیأت افغانسـتان 
تحـت ریاسـت محمد هایـون قیومی، رپرسـت 
جمهـوری  ریاسـت  ارشـد  مشـار  و  مالیـه  وزارت 
در امـور زیربنـا در شـهر دبـی بـا مقامـات و تیـم 
تخنیکـی صندوق بیـن امللی پول تحت ریاسـت 
کریسـتوفر دونالـد، مسـئول امـور افغانسـتان در 

صنـدوق بیـن امللـی پـول دیـدار کردنـد.
خرنامـه عاوکـرده در ایـن بررسـی شـاخص های 
اصاحـات  بخش هـای  در  افغانسـتان  حکومـت 
مالـی،  سـکتور  اصـاح  و  مدیریـت  اقتصـادی، 
اصاحـات در سـکتور بانکـی، جمـع آوری عوایـد 

کـه  می گوینـد  ملـی  دفـاع  وزارت  در  مقام هـا 
دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  مشـرک  عملیـات 
زیـر نـام »رازق« به منظـور پاکسـازی وایـت زابـل 
از وجـود گـروه طالبـان دیـروز )شـنبه، ۲۰ میزان( 

آغـاز شـده اسـت.
فـواد امـان؛ معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع گفتـه 
سـالگرد  اولیـن  از  یادبـود  بـه  عملیـات  ایـن  کـه 
کشته شـدن عبدالـرازق اچکـزی؛ فرمانده پیشـین 

پولیـس وایـت قندهـار آغـاز شـده اسـت. 

دهلیـز  کـه  کـرد  اعـام  تجـارت  و  وزارت صنعـت 
هوایـی میـان کابـل – باکـو، پایتخـت آذربایجـان 

یافتـه اسـت. گشـایش 
ایـن وزارت گفته انـد کـه نخسـتین  مسـئوان در 
پـرواز از ایـن دهلیـز هوایـی  ۴.۳ تـن محصـوات 
تجارتـی افغانسـتان از جملـه قالیـن، میـوه  تـازه 
و خشـک و زعفـران بـه آذربایجـان منتقـل شـده 
اسـت.  سـمیر رسـا؛ سـخنگوی وزارت صنعـت و 
بـا  کـه  گفـت  میـزان(   ۲۰ دیروز)شـنبه،  تجـارت 
گشـایش دهلیـز هوایـی کابل- باکـو، محصواتـی 
بـه  زمـان  کوتاهریـن  در  کشـور  صادراتـی 

اکنـون کـه یکی پیدا شـده و می خواهد شیشـه  سـیاه 
وکیـل را سـفید کنـد، انـگار آسـان بـه زمیـن آمـده و 
وزیـر داخلـه سـاعت 12 شـب بـه مجلـس فراخوانـده 

می شـود."
اسـت  آمـده  قانـون  کجـای  در  کـه  اسـت  نوشـته  او 
کـه وزیـر داخلـه سـاعت 12 نصـف شـب بـه مجلـس 
را  "لندغـر"  وکیـل  چنـد  جـواب  و  شـود  فراخوانـده 
بدهـد؟ قانـون بایـد بـه طـور یکسـان بـر همـه تطبیق 
شـود. یکـی دیگـر از کاربـران شـبکه فیسـبوک نیـز با 
نـر شـاری از تصاویـر جلسـات عمومـی مجلـس، 
محـرم  نسـبتا  ماینـدگان  ایـن  کـه  اسـت  نوشـته 
در روزهـای کاری تریـف ندارنـد امـا هنگامـی کـه 
منافع شـان بـا خطـر مواجـه می شـود، شـبانه جلسـه 

دایـر می کننـد و همـه حضـور می یابنـد. 
اقـدام  ایـن  میـزان،   20 شـنبه  روز  عمـوم  طـور  بـه 
بـود  ماینـدگان مجلـس، خـر داغ فضـای مجـازی 
را  اکـر کاربـران شـبکه های مجـازی، ماینـدگان  و 

بودنـد. کـرده  محکـوم 
کـه  می گوینـد  نیـز  مجلـس  اعضـای  از  شـاری 
اسـت.  قانـون  خـاف  شـب،  در  نشسـت  برگـزاری 
رمضـان بردوسـت، عضـو ایـن مجلـس بـا انتقـاد از 
هم صنفانـش گفـت کـه "جلسـه دایـر کردنـد کـه چرا 
قانـون بـاای مـا تطبیـق می شـود؟ چـرا موتـر شیشـه 

می  شـود؟" تاشـی  مـا  سـیاه 
از سـوی دیگـر نـرت رحیمی، سـخنگوی وزارت امور 
داخلـه نیـز در ایـن روز )20 میـزان( بـا نـر یـک پیام 
ویدیویـی گفـت: "تنفیـذ قانـون و حفـظ امـن و نظـم 
عامـه وظیفـۀ اصلـی پولیس اسـت. قضیه ای که شـب 
اتفـاق  و وکای محـرم  پولیـس ملـی  بیـن  گذشـته 
افتـاده بـود به گونـه جـدی و عادانـه زیـر بررسـی قرار 

دارد."
گفتنـی اسـت که پیـش از ایـن شـاری از مایندگان 
مجلـس بـه زورگویـی و خـاف ورزی از قانـون از جمله 
داشـن افـراد مسـلح غیر مسـئول متهم شـده بودند؛ 
امـا تـا هنوز نه مجلـس و نه نهادهـای عدلی_ قضایی 

ایـن قضایـا را بـه صورت جـدی بررسـی نکرده اند.

۱۹ قضیـه دیگـر بـرای »اکـال صفحـه کشـفی« بـه 
مراجع کشـفی فرسـتاده شـده و ۶۲ قضیه به نسـبت 

عـدم دایـل الـزام حفـظ شده اسـت.
لـوی سـارنوالی افـزوده کـه از میـان ایـن قضایـا ۳۹ 
مـورد تخلفـات کـودکان، ۱۱۵ مـورد خشـونت علیـه 
زنـان، ۳۲ مـورد قاچـاق مـواد مخـدر، هشـت مـورد 
جرایـم فسـاد اداری و ۳۶۷ مـورد دیگـر مربـوط بـه 
رب و جـرح، رقـت، لت و کـوب و غیـره بوده اسـت.

در ایـن اعامیـه آمده اسـت کـه از رسـید گی به ۵۳۴ 
قضیـه در دایکندی، یک میلیون و ۸۸۳ هزار و ۶۳۵ 
افغانـی بـه بودجـه دولـت واریـز شده اسـت کـه یـک 
میلیـون و هشـت هـزار و ۳۵ افغانـی آن عواید قطعی 
دولـت و ۸۷۵ هـزار و ۶۰۰ افغانـی دیگـر آن به گونـه   
تأمینـی و در نتیجـه رسـیدگی بـه قضایـای حقوقی و 

جرمـی در دایکنـدی جمع آوری شده اسـت.

در چند کیلومری شـهر فیروزکوه بوده اسـت.
مقتـول داکر شـفاخانه ولسـوالی دولینـه وایت غور 

بود. 
هنوز مشـخص نیسـت که چه کسـانی در کشـن وی 
دسـت داشـتند امـا گفته شـده کـه طالبـان در محل 

قتـل ایـن داکر بـه راحتـی رفت و آمـد دارند.
چنـدی پیـش هـم دو معلـم در یکـی از مسـیرهای 

وایـت غـور توسـط افـراد مسـلح کشـته شـدند.

رشـد  بـزرگ،  اقتصـادی  مؤثـر  مدیریـت  ملـی، 
اقتصـادی، مبـارزه علیـه فسـاد اداری، دسـتیابی 
بـه پیرفـت در رایـط چالـش برانگیـز و دیگـر 
شـاخص ها مـورد بحـث و ارزیابـی قـرار گرفتنـد.

بـه نقـل از خرنامـه هیـأت صنـدوق بیـن امللـی 
اجـرای  در  افغانسـتان  پیرفت هـای  از  پـول 
تسـهیات  برنامـه  تحـت  متذکـره  شـاخص های 
اعتبـاری اظهـار رضایـت کردنـد، کـه افغانسـتان 
توانسـته اسـت شـاخص های مورد نظـر را موفقانه 

بـه پایـه اکـال برسـاند.
در خرنامـه آمـده اسـت حکومـت افغانسـتان باید 
برخـی معیارهـای در حـال جریان را تا اخیر سـال 
مالـی جـاری بـه پایـۀ اکـال برسـاند کـه بعـد از 
تائیـدی هیئـت اجرائیـوی صنـدوق بیـن املللـی 
پـول، ایـن صنـدوق مبلـغ ۷،۴ میلیون دالـر را در 
اختیـار حکومـت افغانسـتان قـرار خواهـد داد. بـا 
تکمیل این برنامه مجموع پول تشـویقی به ۴۴.۴ 
میلیـون دالـر می رسـد.گفتنی اسـت افغانسـتان 
تسـهیات  برنامـه  شـامل   ۲۰۱۶ سـال  در 
گردیـد.  پـول  امللـی  بیـن  صنـدوق   اعتبـاری 

این برنامه شامل شش مرحله است.
 از سـال ۲۰۱۶ تـا اکنـون وزارت مالیـه توانسـته 
اسـت کـه شـش دور ارزیابـی مشـرک تعهـدات 
را موفقانـه بـه پایـان برسـاند و بـا تکمیـل موفقانۀ 
هـر دوره افغانسـتان مـی تواند مبلـغ ۶.۲ میلیون 

دالـر امریکایـی را بدسـت آورد.

او افـزوده کـه هـدف از راه انـدازی ایـن عملیـات 
از  زابـل  »شـاه جوی«  ولسـوالی  کامـل  پاکسـازی 
وجـود طالبـان، انکشـاف سـاحه  امنیتـی و تامین 
امنیـت شـاهراه مـر یـک در وایـت زابـل اسـت.

عبدالـرازق اچکـزی؛ بـه تاریـخ ۲۶  میـزان سـال 
یـک  از  تـازه  کـه  حالـی  در  خورشـیدی  گذشـته  
جلسـه  امنیتـی خـارج شـده بـود، در مقـر وایـت 
نفـوذی طالبـان  یـک  تیرانـدازی  قندهـار هـدف 

قـرار گرفـت و کشـته شـد.

آذربایجـان انتقـال می یابـد و بـه ایـن طریـق در 
بـه فـروش خواهـد رسـید. بازارهـای آن کشـور 

از  تجـارت،  و  وزارت صنعـت  معلومـات  بنیـاد  بـر 
زمـان گشـایش دهلیز هوایی هشـت هـزار و ۶۰۰ 
تـن کاای تجارتـی و محصـوات افغانسـتان طـی 
شـده  صـادر  هوایـی  دهلیـز   ۱۲ از  پـرواز   ۸۵۴
اسـت. ارزش مجموعـی محصوات صادر شـده به 

۱۸۶ میلیـون دالـر رسـیده اسـت.
همزمـان مایشـگاه چهـار روزه تحت نام »سـاخت 
بـا  آذربایجـان  باکـوی  شـهر  در  افغانسـتان« 
اشـراک ۳۰ رکـت تجارتـی برگـزار شـده اسـت.

صندوق بین المللی پول 
برنامه اصاحات اقتصادی و مالی افغانستان را موفق ارزیابی کرد

عملیات نظامی رازق برای سرکوب طالبان در زابل آغاز شد

گشایش دهلیز هوایی کابل - باکو

برخورد نمایندگان و پولیس؛ 
شهروندان از تطبیق قانون حمایت کردند

ثبت ۱۱۵ مورد خشونت علیه زنان در دایکندی

افراد مسلح ناشناس یک داکتر را در غور تیرباران کردند
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ماینـدگان  مجلـس  اعضـای  همـه  گذشـته  شـب 
ناگهـان در یـک نشسـت اضطـراری مجلـس فـرا خوانـده 
شـدند. خیلـی از اعضـای مجلـس مایندگان فکـر کردند 
کـه کـدام مسـاله مهـم ملـی پیـش آمـده اسـت و خـدای 
ناکـرده شـاید کشـور مـورد تجـاوز یکـی از همسـایه قـرار 
در  کـه  انـد  کـرده  فکـر  هـا شـاید  اسـت. خیلـی  گرفتـه 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری کـدام حـرف مهمـی  مـورد 
پیـش آمـده اسـت کـه همـه ماینـدگان مجلـس در نیمـه 
شـب فراخوانـده شـده انـد. جالـب این اسـت کـه از زمان 
تکمیـل اعضـای پارمـان تـا کنون مجلسـی برگزار نشـده 
اسـت کـه بـه لحـاظ قانونی بـه حد نصاب رسـیده باشـد. 
و  یافتـه  قاطـع ماینـدگان حضـور  اکریـت  امـا دیشـب 

جلسـه را بـه حـد نصـاب کافـی رسـانده انـد. 
 وقتـی همـه اعضـای پارمـان در نیمه شـب گذشـته 
همـه جمـع شـدند، دیدنـد کـه وزیـر داخلـه در مجلـس 
خواسـته شـده اسـت تـا در بـاره برخـورد پلیس بـا یکی از 
اعضـای مجلـس ماینـدگان پاسـخ بگویـد. ظاهـرا قضیـه 
از آن جـا آغـاز شـده اسـت کـه نـوار دودی شیشـه موتـر 
یکـی از وکای ملـت بایـد پـاک می شـده اسـت. چندین 
ممنوعیـت  مـورد  در  کابینـه  فیصلـه  کـه  اسـت  سـال 
اسـتفاده از شیشـه هـای دودی در همه موترهـای دولتی 
و غیـر دولتـی عملـی مـی گـردد. هیـچ کـس بـه شـمول 
از موترهایـی اسـتفاده  وکای پارمـان حـق ندارنـد کـه 

کننـد کـه دارای شیشـه سـیاه اسـت. 
واکنـش مـردم در برابر این جلسـه اضطـراری مجلس 
ماینـدگان بسـیار جالـب و عـرت انگیـز اسـت. در مـام 
شـبکه هـای اجتاعـی شـاید هیـچ کسـی پیدا نشـود که 
از وکای پارمـان و اسـتفاده کننـدگان موترهـای شیشـه 
سـیاه، حایـت کـرده باشـد. ایـن موضـوع را می تـوان از 
صفحـات شـبکه هـای اجتاعـی دریافـت. تقریبـا مـردم 
از عملکـرد  بااتفـاق  اجتاعـی  هـای  کاربـران شـبکه  و 
امنیتـی و پلیـس و هـم چنیـن رهـری وزارت  نیروهـای 
امـور داخلـه تحسـین کرده و گفته اند کـه در همه حاات 
حـار هسـتند کـه از نیروهای امنیتی شـان دفـاع کنند. 
برعکـس همـه عملکـرد اعضـای مجلـس ماینـدگان و بـه 
خصـوص افـراد قانـون شـکن را تقبیـح کـرده و بـا انـواع 
نوشـته هـا و اظهارنظرهـای طنزگونـه ماینـدگان مجلـس 

و خانـه ملـت را بـه بـاد مسـخر گرفتـه اند.  
اسـتقبال مـرم از تطبیـق قانـون بر زورمنـدان و حتی 
افتخـار  یـک  امنیتـی  نهادهـای  بـرای  پارمـان  وکای 
اسـت ولـی بـرای خانـه ملت و سـاکنان آن رم سـاری به 
بـار آورده اسـت. برخـورد مـردم بـا وکای پارمـان نشـان 
دهنـده ایـن اسـت کـه خانـه ملـت هـم چنـان در حـال 
دور گذشـته  در  اسـت.  و حیثیـت خـود  اعتبـار  کاهـش 
عمـر  تقریبـا  پارمانـی،  انتخابـات  تعویـق  بـا  کـه  نیـز 
پارمـان بـه دو دور رسـیده بـود، در روزهـای آخـر هیـچ 
یـک از اعضـای پارمـان اعتبـار و حیثیـت قدیمـی خـود 
را نداشـتند. شـاید بسـیاری از اعضـای پارمـان در دور 
گذشـته آدم هـای درسـت کـردار و متعهـد در برابـر ملـت 
بودنـد. امـا عملکـرد عـده ای باعـث شـده بـود کـه مـام 
اعضـای پارمـان با دیـد دیگر نگریسـته شـود. اکنون نیز 

هـان داسـتان در حـال تکـرار اسـت. 
اعضـای مجلـس ماینـدگان و شـخصیت هایـی کـه 
در ایـن دور رای مـردم را گرفتـه اند و بـه مثابه مایندگان 
مـردم در خانـه ملـت تریـف بـرده انـد، بایـد درک کننـد 
کـه مـا رخدادهـای بـزرگ سیاسـی و تاریخـی را در پیش 
اعتبـار  گذشـته  دور  ماننـد  ملـت  خانـه  اگـر  داریـم.  رو 
بدهـد،  از دسـت  را  اجتاعـی خـود  و حیثیـت  عمومـی 
ممکـن اسـت در آینـده به قـول معروف هیچ سـنگی روی 
سـنگی بنـد مانـد. در ایـن کشـور قانـون زیاد زیـر پا می 
شـود و تقریبـا کسـی را مـی یابیـم کـه بـر قانـون و حکم 
قانونـی پیشـی نگرفتـه باشـد؛ ولـی نبایـد از سـوی قانون 
سـازان و مرکـز اصلـی قانـون و حقـوق شـهروندی مـورد 

تهدیـد قـرار گیـرد و یـا زیـر پا شـود. 
مجلـس  اعضـای  زورمندانـه  عملکـرد  واقـع  در 
ماینـدگان در برابـر قانـون، پیشـی گرفـن از دیگران در 
راسـتای قانـون شـکنی و زیـر پـا گذاشـن قانون اسـت و 
همـه را تشـویق بـه قانـون گریـزی مـی کننـد. بنابرایـن 
امیـد مـی رود کـه سـاکنان خانـه ملـت مثـل گذشـته بـا 
نکننـد.  اعتبـار سـاقط  از  را  ایـن خانـه  دسـتان خویـش 
خانـه ملـت بایـد مرکـز اقتدار و غـرور یک ملـت و پیش از 
همـه چیـز بایـد محـل قانـون گـذاری و حرمـت نهـادن به 
قانـون باشـد. وقتـی خانـه ملت محـل ترک تـازی و قانون 
پارمـان،  بـه اعضـای  اهانـت  بهانـه  بـه  و  باشـد  شـکنی 
از  تـوان  مـی  کنـد،  اهانـت  را  قانـون  دلسـوز  مجریـان 

دیگـر زورمنـدان انتظـار تطبیـق قانـون را داشـت. 

 

ــوي  ــتنه ک ــت غوښ ــي حرک ــولې ول ــتان د س د افغانس
چــې پــه کــور دننــه يــا هــم پــه کــوم اســامي هېــواد کــې 
دې لــه طالبانــو ره د ســولې مذاکــرات بيــا پيــل ي. 
د دغــه حرکــت يــو شــمېر غــړي چــې لــه کندهــاره بلــخ 
تــه راغــي او د تلــې پــه 20مــه د مزارريــف پــه روضــه 
کــې راټــول شــوي وو، دغــه راز وويــل چــې د هېــواد 
ــه  ــتان ت ــول افغانس ــان ټ ــړې زي ــې د جګ ــرې برخ د ه

ــه ي. ــدې پورت ــر وړان ــې پ ــک ي ــد خل ــېږي او باي رس
ــال د  ــار نومي ــړي عبدالجب ــت غ ــي حرک ــولې ول د س
تلــې پــه ۲۰مــه پــژواک خــري اژانــس تــه وويــل چــې 
لــه دې مخکــې يــې پــه ســوېي وايتونــو کــې د ســولې 

د سولې ولي حرکت له طالبانو ره د خرو بیا پیلېدو غوښتنه وکړه

محمد هدایت  

سرمقاله

خانه ملت
 را خراب نکنید

پــه پلــوۍ او جګــړې پــر ضــد فعاليــت کــړی او پــه خــره 
يــې چــې اوس غــواړي پــه شــال زون کــې هــم پــه دې 
تــړاو د خلکــو د بيــدارۍ پــه برخــه کــې هڅــې وکــړي.

نومــوړی زياتــوي چــې د افغانســتان جګــړې افغانانــو تــه 
پــراخ ځــاي او مــاي زيانونــه اړوي او اوس د دې وخــت 

را رســېدلی چــې جنــګ تــه نــه وويــل ي.
ــدي  ــولې درې ــو ره د س ــه طالبان ــا، ل ــه وين ــه پ د هغ
مذاکــرات دې يــو ځــل بيــا يــا پــه کــور دننــه او يــا هــم 

ــل ي. ــه ره پي ــې ل ــواد ک ــامي هې ــوم اس ــه ک پ
د ســولې ولــي حرکــت دغــه غــړی زياتــوي چــې 
رښــتينې ســوله د افغانانــو لــه خــوا راتلــی ي او زياتــه 
ــه داســې ســوله  ــکا هېڅکل ــې کــړه چــې روس او امري ي
نــه ي راوســتلی چــې افغانانــو تــه يــې خــر ورســېږي.

د هغــه پــه وينــا، کــه خلــک همداســې چــوپ پاتــې ي 
ــيمو  ــو س ــارونو او امن ــر ښ ــی ت ــه حت ــړې اور ب ــو د جګ ن

پــورې هــم ورســېږي.
د افغانســتان د ولــي بنســټ مــر ډاکټــر نجيــب 
پيــکان پروګــرام تــه پــه وينــا کــې وويــل، چــې افغانــان 
د ســولې او جګــړې پــه تــړاو واحــد نظــر لــري، چــې ښــه 
بېلګــه يــې د کندهاريانــو او بلخيانــو يــو ځــای راټولېــدل 

دي.
هغــه غوښــتنه وکــړه چــې افغانــان بــا عزتــه ســوله غــواړي 
او د ســولې پــه نــوم د بهرنيــو کړيــو د اســتخباراي 

ــه ي. ــه تســليم ن ــه ب غوښــتنو ت
د پيــکان پــه خــره، هېــڅ لــوری د جګــړې پــه دوام ره 

خپلــو موخــو تــه نــه ي رســېدلی.
مــدي فعــال ذبيــح اللــه احســاس پــه خپلــو خــرو کــې 
ــي  ــولې ول ــې د س ــه ک ــه برخ ــولې پ ــې د س ــل چ ووي

ــتايلو دي. ــې د س ــت هڅ حرک
هغــه زياتــه کــړه چــې ســوله ارمــان نــه، بلکــې يــو اشــد 
رورت دی چــې خلــک يــې بايــد د راوســتو برخــه کــې 

زيــار وبــاي.
ــه خــره، هــر هغــه څــوک چــې قومــي او  د احســاس پ
ســمتي تربګنيــو تــه مــن وهــي، د افغانســتان دښــمنان 

دي او افغانــان يــې بايــد وپېــژي.
ــتنې  ــې پښ ــوې فعال ــو ي ــځو د حقون ــې د ښ ــخ ک ــه بل پ
افغــان پــژواک تــه وويــل چــې بلــخ دوه کالــه مخکــې د 
امنــو وايتونــو پــه کتــار کــې و خــو نــن ســختې جګــړې 

پــه کــې روانــې دي.
هغــې زياتــه کــړه چــې بهرنــۍ کــړۍ غــواړي د افغانانــو 
ــو  ــه کول ــرې واي رامنځت ــمتي ل ــي او س ــځ د قوم ترمن

ــاره جګــړه وغځــوي. لپ
دغــه مېرمــن د ســولې پــه خــرو کــې د ښــځو د حقونــو 
پــر ســاتلو ټينــګار کــوي او زياتــوي چــې د جګــړې 
ښــکېلې خــواوې بايــد د ســولې لپــاره ازم ګامونــه پورتــه 

کــړي.
د ســولې ولــي حرکــت غــړي وايــي چــې لــه بلــخ 
ــمېر  ــو ش ــاب او ي ــان، فاري ــدوز، بغ ــه کن ــه پ ــته ب وروس
نــورو شــاي وايتونــو کــې د ســولې پــه تــړاو لــه عامــو 

خلکــو ره خپلــو ليدنــو کتنــو تــه دوام ورکــړي.



دینـی(  )مـدارس  آموزشـی  مراکـز  بـه  را  کودکانشـان 
بفرسـتند کـه نه تنهـا به گونـه رایگان آمـوزش می دهند 
اقتصـادی  کمـک  خانواده هایشـان  بـا  حتـی  بلکـه 
می ماینـد کـه ممکـن در قالـب شـهریه باشـد یـا هـر 

عنـوان دیگـر.
بنابرایـن تقویـت دوباره داعـش می تواننـد نگرانی های 
و  چالـش  و  مـوده  بیشـر  را  افغانسـتان  امنیتـی 
صلـح  مذاکـرات  راسـتای  در  را  زیـادی  پیچیدگـی 
و  افغانسـتان  دولـت  بـر  مایـد.  خلـق  افغانسـتان 
نخبـگان سیاسـی کشـور اسـت کـه رفـاً بـه حایـت 
جامعـه بین امللـی اتـکا نکنـد زیـرا سـیالیت محیـط 
دیگـر  کشـورهای  ناگهانـی  چرخـش  و  بین املـل 
خلـق  را  غیرقابل مهـاری  چالش هـای  می توانـد 
رفـاً  تروریسـم  بـا  مبـارزه  دیگـر  جانـب  از  مایـد. 
جنبـه سـخت افزاری و نظامـی نـدارد بلکـه مبـارزه نـرم 
)فرهنگـی( و ایجاد اصاحات، شـفافیت و کارکردهای 
دولـت ازجملـه عوامـل مهـم هسـتند کـه می توانـد در 
مبـارزه بـا تروریسـم نقـش بـه سـزای داشـته باشـند.
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 در ایـن روزهـا دو تحـول مهـم در خاورمیانـه در حـال 
وقـوع اسـت. آمریـکا به صـورت برق آسـا از حضـور خـود 
از مبـارزه  در معـادات امنیتـی خاورمیانـه مخصوصـاً 
بـا تروریسـم کنـار می کشـد. کردهـای شـال سـوریه 
کـه یکـی از مهم تریـن عنـار ضـد داعـش در سـوریه 
شـالی  همسـایه  موردحملـه  می رونـد،  شـار  بـه 
خـود )ترکیـه( قرارگرفتـه اسـت کـه ایـن امـر می توانـد 
را دگرگـون مایـد.  امنیتـی کل خاورمیانـه  معـادات 
بی قیـدورط  خـروج  مسـتقیم  پیامدهـای  از  یکـی 
آمریـکا از مبـارزه با تروریسـم در خاورمیانـه این خواهد 
بـود کـه گروه های تروریسـتی ماننـد داعـش و القاعده 
بـه بازسـازی خود و جذب نیروی جدیـد روع خواهند 
می توانـد  کـردی  مبـارزان  بـا  ترکیـه  درگیـری  و  کـرد 
فرصتـی فراهـم کنـد کـه گروه هـای جدیـد تروریسـتی 
خاورمیانـه مخصوصـاً در سـوریه هسـته گـذاری مایـد 
و یـا از حالـت زیرزمینـی خارج شـده و به صـورت فعـال 
اسـت  اینجـا  پرسـش  بپردازنـد.  نـرد  میدان هـای  بـه 
کـه تقویـت دوبـاره تروریسـم در خاورمیانـه مخصوصـاً 
داعـش، چگونه می توانـد بر اوضاع امنیتی افغانسـتان 
در  جهانی شـدن  ازآنجایی کـه  بگـذارد؟  منفـی  تأثیـر 
محورهـای ارتباطـی، فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی 
اسـتوار اسـت و مامی کشـور های جهان در وابستگی 
و پیوسـتگی متقابـل بـه ر مـی برنـد، تقویـت داعـش 
بدتـر  بـه  ذیـل  بـا روش هـای  در خاورمیانـه می توانـد 

شـدن اوضـاع امنیتـی در افغانسـتان بیانجامـد:
و  طالبـان  جناح هـای  میـان  شـکاف  تشـدید  الـف- 
تقسـیم آن هـا بـه موافقـان و مخالفان مذاکـرات صلح: 
طالبـان ماننـد هـر گـروه تروریسـتی دیگـر دربردارنـده 
عنـار فکری نسـبتاً مختلفی هسـتند کـه برخی آن ها 
خواهـان شـدت عمـل بیشـر هسـتند در حالـی کـه 
برخـی دیگر به کارگیـری ابزار سیاسـی مانند مذاکرات 
را در راسـتای کسـب قدرت مهم می پندارنـد. از زمانی 
شـدت  طالبـان  و  آمریـکا  میـان  صلـح  مذاکـرات  کـه 
گرفتـه اسـت، دامنـه اختافـات میـان اعضـای طالبان 

نیـز شـدت یافته اسـت. 
حمله بـر بـرادر رهر فعلی گـروه طالبان در بلوچسـتان 
و اخیـراً حمله بـر خانـه مـا بـرادر مذاکره کننـده ارشـد 
کـه  اسـت  مسـأله  ایـن  گـواه  پاکسـتان  در  طالبـان 
اختافـات پیـدا و پنهـان میـان اعضای طالبان شـدت 
گرفتـه اسـت و مذاکـرات صلـح یکـی از دایـل مهـم 
ایـن اختافـات به شـار مـی رود. وقتی داعـش دوباره 
در خاورمیانـه تقویـت پیـدا کنـد، آن عـده از اعضـای 

 بـه زودی »دوران انتخابـات« به حیث یک دوران تحول 
در جامعـه مـا مـام مـی شـود و نتیجتـاٌ یـک دولـت بـا 
پشـتوانه و رای مـردم انتخـاب مـی شـود. دولـت آینده 
افتغانسـتان هـر چنـد در ابتـدا در چالـش هـای پسـا 
انتخاباتـی قـرار دارد امـا بـه مـرور دوران چالـش هـا به 
ر مـی آیـد و بایـد بـه رو سـامان دادن اقتصـاد و 

جامعـه افغانسـتان بپـردازد.
دولـت هـر چقـدر زودتـر بـه تشـکیل کابینـه و معرفـی 
آنهـا بپـردازد زیانهـای اجتاعـی ناشـی از رگردانـی 
جامعـه نیـز کاهش مـی یابـد و جامعه زودتر مـی تواند 
از بسـر انتخابـات بلنـد شـود و هاننـد روزی کـه تازه 
روع شـده، روز خـود را بـا دولـت آینـده روع مایـد.

طالبـان کـه مخالـف گفتگوهای صلح هسـتند، از بدنه 
اصلـی طالبـان جـدا خواهنـد شـد و آنـگاه یا به شـاخه 
خراسـان داعـش ملحـق می شـوند و یـا در تـاش برای 
ایجاد سـازمان جدید و انشـعابی تروریسـتی می شـوند 
کـه نسـبت بـه اسـاف خـود ترجیـح می دهنـد شـدت 
درون گروهـی  شـکاف  وقتـی  دهنـد.  خـرج  بـه  عمـل 
طالبـان مخصوصـاً در شـاخه اصلـی )مـا هیبـت الله( 
افزایـش پیـدا کنـد، رونـد صلـح افغانسـتان نیـز دچـار 
پیچیدگی بیشـر می شـود زیرا وقتی طالبان از دریچه 
واحـد بـه میـز مذاکرات نـگاه نکننـد امکان رسـیدن به 
کشـور  در  خشـونت ها  یافـن  خامـه  و  صلـح  توافـق 
دشـوارتر می شـود. تجربـه تاریخـی نشـان داده اسـت 
بـه هـر میزانـی کـه مخالفـان دولت اعـم از تروریسـتی 
یـا اپوزیسـیون قانونی، پراکنده باشـند بـه هان اندازه 
امـکان توافـق نظر در حل مشـکات از طریق سیاسـی 
دشـوار می شـود. وضعیتـی فعلـی طالبـان بـه وضعیت 
مجاهدیـن در اواخـر دهـه هشـتاد میـادی می مایـد 
کـه در آن نجیـب اللـه رئیس جمهـور افغانسـتان تاش 
مـود بـا مجاهدیـن از طریـق گفتگـوی اختافاتشـان 
را حـل مایـد امـا نبـود فرماندهـی و رهـری واحـد در 
میـان مجاهدیـن باعث گردیـد این مذاکـرات به نتیجه 

نرسـد. مطلوب 
ب- تکثیـر و بـاز احیایـی داعـش در مناطـق خـارج از 
کنـرل دولـت افغانسـتان: تضعیـف شـدید داعـش در 
گردیـد،  باعـث  سـوریه  و  عـراق  خاورمیانـه مخصوصـاً 
بـاد  سـایر  در  بـه خواسته ای شـان  داعـش  نیروهـای 
اسـامی ماننـد افغانسـتان نرسـد امـا تقویـت دوبـاره 
داعـش در خاورمیانـه آن هـم زمانی که میـان نیروهای 
اختاف نظـر  جهـان  و  منطقـه  در  تروریسـم  مخالـف 
تقویـت  بـه  می توانـد  اسـت  آمـده  میـان  بـه  عمیـق 
داعـش در سـایر مناطـق جهـان مخصوصـاً کشـورهای 
جنـگ زده ماننـد افغانسـتان بـی انجامـد. ازآنجایی که 
ظرفیـت فرهنگـی رشـد و تکثیـر گروه هـای تروریسـتی 
مخصوصـاً در مناطـق روسـتایی افغانسـتان فوق العاده 
گسـرش  دامنـه  جرقـه  اندک تریـن  بـا  اسـت،  زیـاد 
تروریسـم و بنیادگرایـی مذهبـی تحت هر نـام و عنوان 

اسـت.  امکان پذیـر  به سـادگی 
عـاوه بـر این کـه در بسـیاری مـدارس مذهبـی متـون 
بـدون  و  می شـود  تدریـس  خشـونت طلبی  و  نفـرت 
آموزشـی  مراکـز  ایـن  بـر  افغانسـتان  دولـت  این کـه 
نعمـت  از  کـه  باشـد، هـزاران کـودک  کنـرل داشـته 
مکاتـب دولتـی و آمـوزش معیـاری محـروم هسـتند در 

بین امللـی  کمک رسـان  نهادهـای  کـه  هنگامـی 
توسـعه  درحـال  و  فقیـر  کشـورهای  دادنـد  تشـخیص 
خـود  اقتصـادی  توسـعه  پیـش روی  متعـددی  موانـع 
 Good(مطلـوب و  خـوب  حکمرانـی  مفهـوم  دارنـد 
یکـی  عنـوان  بـه  را  خـود  جایـگاه    )Governance

در  اقتصـادی  توسـعه  و  رشـد  پیـران  عوامـل  از 
اقتصادهـای مختلـف پیـدا کـرد. در ایـن گـزارش بـه 
آن  شـاخص های  خـوب،  حکمرانـی  مفهـوم  بررسـی 
و ارتبـاط آن بـا سـهولت انجـام کسـب و کار خواهیـم 

پرداخـت.
تعریف حکمرانی مطلوب

بانـک جهانـی در گـزارش سـال ۱۹۹۲ خـود، تحـت 

      محمد سالم ناجی

ایـن مـدارس جـذب می شـوند و طـی چنـد سـال بـه 
جنگجویانـی قاتـل تبدیـل می شـوند و به جـز کشـن 
وقتـی  می اندیشـند.  دیگـری  چیـزی  بـه  ویرانـی  و 
این چنینـی  افغانسـتان  روسـتاهای  فرهنگـی  فضـای 
ولـو در  ماننـد داعـش  تروریسـتی  باشـد، رشـد گـروه 
منجـر  می توانـد  افغانسـتان  کیلومـری  هـزار  چنـد 
بـه تشـدید فعالیت هـای تروریسـتی در کشـور شـود. 
هرچنـد فضـای فرهنگـی کشـور در راسـتای گسـرش 
امـا  دارد  سـزا  بـه  نقـش  تروریسـتی  فعالیت هـای 
می تـوان مامـی مامتی را بـر دوش فضـای فرهنگی 
کشـور گذاشـت. ناکارآمـدی حکومـت و وجـود فسـاد 
اداری نیـز در این راسـتا نقـش فوق العـاده دارد. وقتی 
اکریـت  و  باشـد  تیره وتـار  کشـور  اقتصـادی  فضـای 
بـرای  باشـند  روبـرو  بیـکاری  بـا  آماده بـه کار  جوانـان 
تأمیـن مایحتـاج خانـواده هم که شـده مجبور هسـتند 
و  بپیوندنـد  تروریسـم  ازجملـه  تبهـکار  گروه هـای  بـه 
طـی سـال های گذشـته حضور جوانـان افغانسـتان در 
نردهـای خاورمیانـه مانند سـوریه و یمن می تواند دال 

بـر ایـن ادعـا باشـد. عـاوه بـر بیـکاری، مشـکاتی که 
در دسـتگاه قضایی کشـور وجود دارد موجب می شـود 
بـه  رسـیدن  و  عدالـت  تحقـق  بـرای  قربانیـان  کـه 
حقوقشـان خـود دسـت به کار شـوند. یکـی از راه هـای 
کـه قربانیـان در پیـش می گیرنـد انتقـام اسـت. وقتـی 
در جامعـه گروه هـای مخالـف دولـت ماننـد گروه هـای 
در  کـه  قربانیانـی  بـرای  تروریسـتی شـکل می گیـرد، 
انتظـار عدالـت بودنـد امـا خواستشـان برآورده نشـدند 
انتقـام  بـه دنبـال  فرصتـی می شـوند کـه خـود آن هـا 
باعـث  اجتاعـی  و  قبیلـه ای  خشـونت های  باشـند. 
انتقـام  بـرای  می شـود هـزاران کـودک یتیـم شـوند و 
گروه هـای  بـه  پیوسـن  عزیزانشـان،  و  پـدران  مـرگ 
تروریسـتی آخریـن گزینـه اسـت کـه می توانـد منجـر 
شـود.  کشـور  در  خشـونت ها  شـدن  نهادینـه  بـه 
فسـاد اداری و حیف ومیـل شـدن کمک هـای جامعـه 
بین امللـی باعث شـده اسـت که در بسـیاری محات، 
مراکـز آموزشـی دولتـی بـه گونـه بایـد فعالیت نداشـته 
می شـود  مجبـور  کم بضاعـت  خانواده هـای  و  باشـند 

از  را  خـود  تعریـف  توسـعه«،  و  »حکمرانـی  عنـوان 
حکمرانـی خـوب چنیـن ارائـه کـرد: »شـیوه ای اسـت 
اقتصـادی  منابـع  مدیریـت  بـرای  قـدرت  آن  در  کـه 
رف  توسـعه  راسـتای  در  کشـور  یـک  اجتاعـی  و 

. می شـود
اروپـا چنیـن  فـدرال  وزارت  نظـر  از  حکمرانـی خـوب 
تعریـف می شـود: در بسـر مسـاعد محیـط سیاسـی 
و نهـادی کـه بـه حقـوق بـر، اصـول دموکراتیـک و 
حاکمیـت قانـون ارج می نهـد، حکمرانی خـوب عبارت 
بـر،  افـراد  پاسـخگوی  و  شـفاف  مدیریـت  از  اسـت 
طبیعـت، منابـع اقتصـادی و مالـی بـه منظـور توسـعه 

منصفانـه و پایـدار.

از نظـر یونسـکو )۲۰۰۲( حکمرانـی خـوب بـه معنـای 
سـازوکارها، فرآیندهـا و نهادهایـی اسـت که به واسـطه 
آنهـا شـهروندان، گروه هـا و نهادهـای مدنـی، منافـع 
قانونـی  حقـوق  و  می کننـد  دنبـال  را  خـود  مدنـی 
خـود را بـه اجـرا در می آورنـد و تعهداتشـان را بـرآورده 
از  بعـد  نیـز  جهانـی  بانـک  میـان  درایـن  می سـازند. 
بررسـی هایـی کـه در زمینـه اقتصـاد سیاسـی انجـام 
داده اسـت بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه یکـی از 
شـاخص هـای ترکیبی اندازه و عملکرد دولت شـاخص 

حکمرانـی خـوب اسـت .
بانـک جهانـی حکمرانـی مطلـوب و خوب را بر اسـاس 
شـش شـاخص تعریـف مـی کند؛ شـاخص هـای بانک 
جهانـی توسـط کافمـن عبارتنـد از: حـق اظهـار نظـر 
دولـت،  بخشـی  اثـر  سیاسـی،  ثبـات  پاسـخگویی،  و 
کیفیـت قوانیـن ومقـررات، حاکمیـت قانـون، کنـرل 
فسـاد. در ذیـل بـه ترتیـب بـه معرفـی و تبییـن هر یک 

خواهیـم پرداخـت.
شاخص اول: حق اظهار نظر و پاسخگویی 

ایـن شـاخص انـدازه گیـری مـی کنـد. ایـن شـاخص 
آزادی  سیاسـی،  حقـوق  همچـون  مسـائلی  بیانگـر 
مطبوعـات و تجمعـات سیاسـی و اجتاعـی اسـت کـه 
تحـت عنـوان شـاخص دموکراسـی از آن یاد می شـود.

درجـه  و  میـزان  مفهـوم  بـه  پاسـخگویی  و  اعـراض 
توانایـی شـهروندان یـک کشـور در تعییـن و انتخـاب 
دولـت خـود اسـت یـا بـه عبارتـی میـزان و درجـه ایـن 
کـه رئیـس دولـت، رئیس حکومت یا سـایر افـراد دارای 
از  آزاد  انتخابـات  از طریـق  مقـام سیاسـی در کشـور 

سـوی مـردم انتخـاب شـوند.
آزادی  میـزان  از طـرف دیگـر مایانگـر  ایـن شـاخص 
بیـان، آزادی احـزاب و تشـکل ها و اجتاعـات و آزادی 
رسـانه های جمعـی اسـت. بـر اسـاس ایـن شـاخص، 
هرچـه مـردم در یـک جامعـه نقـش بیشـری در تعیین 
و  باشـند، حضـور  و هیـات حاکـم داشـته  زمامـداران 
نقـش احـزاب و تشـکل ها و انجمن هـا و نظایـر آنهـا در 
جامعـه بیشـر باشـد، و رسـانه های جمعـی اسـتقال 
داشـته باشـند و افـرادی کـه زمامـدار جامعه هسـتند و 
قدرت را در جامعه در اختیار دارند، پاسـخگوی اعال 
خـود باشـند، و افراد مختلـف بتوانند آزادانـه فعالیت و 
نظـر خـود را بیان کننـد، نشـان دهنده وضعیت بهری 

از حکمرانـی خـوب اسـت.
اسـت  مشـخص  شـاره)۱(  جـدول  در  چنانچـه 
و  اعـراض  شـاخص   ۲۰۱۶ سـال  در  افغانسـتان 

پاسـخگویی رتبـه 21/18 را کـه بـه صـورت درصـدی 
مـرز  از  فاصلـه  اسـت. همچنیـن  کـرده  اسـت کسـب 
کشـور در شـاخص سهولت انجام کسـب و کار 38/10 

اسـت. بـوده  درصـد 
و  پاسـخگویی  و  اعـراض  درصـدی  رتبـه  جـدول۱: 

کار. و  کسـب  انجـام  سـهولت  مـرز  از  فاصلـه 
مـودار شـاره )۱( بـه منظور ارائـه تصویری روشـن تر 
از ارتبـاط سـاختار حکمرانی)اعـراض و پاسـخگویی( 
اسـت.  ارائـه گردیـده  کار  و  انجـام کسـب  و سـهولت 
از مـودار ارائـه شـده ارتبـاط معنـادار بیـن اعـراض و 
پاسـخ گویـی و سـهولت انجـام کسـب و کار مشـخص 
ایـن دو متغیـر در یـک جهـت در حرکـت  می شـود و 

هسـتند.
شاخص دوم: ثبات سیاسی بدون خشونت

ایـن ایـده را نسـان مـی دهد کـه کیفیـت حکمرانی در 
یـک کشـور یـه واسـطه احتـال تغییـرات در دلـت بـه 
خطـر بیفتـد. ایـن شـاخص بـه اغتشاشـات اجتاعی، 
کودتـا، ترورهـا و آشـوب ها اشـاره دارد. ثبات سیاسـی 
یـک  رنگونـی  احتـال  بیانگـر  خشـونت  فقـدان  و 
یـا  غیرقانونـی  طـرق  از  سیاسـی  نظـام  و  حکومـت 
ایـن  بحـث  عمـده  اسـت.  خشـونت آمیز  ابزارهـای 

بـه تروریسـم و خشـونت اسـت. شـاخص مربـوط 
بـر اسـاس ایـن شـاخص، هرچه احتـال نبـودن ثبات 
نشـان دهنده  باشـد  بیشـر  کشـور  یـک  در  سیاسـی 
ثبـات  از  و هرچـه کشـوری  اسـت  حکمرانـی ضعیـف 
سیاسـی بیشـری برخوردار باشـد، در زمینه حکمرانی 

خـوب امتیـاز بااتـری را کسـب می کنـد .
اسـت  مشـخص  شـاره)۲(  جـدول  در  چنانچـه 
اقغانسـتان در سـال ۲۰۱۶ شـاخص ثبـات سیاسـی 
رتبـه 9/62 را کـه بـه صـورت درصـدی اسـت کسـب 
کـرده اسـت کـه حکایـت از وضعیـت بسـیار نامسـاعد 

دارد. زمینـه  ایـن  در  کشـور  جایـگاه 
فقـدان  و  سیاسـی  ثبـات  درصـدی  رتبـه  جـدول۲: 
خشـونت و فاصلـه از مـرز سـهولت انجـام کسـب و کار

کشـورثبات سیاسـی و فقدان خشـونت سـهولت انجام 
کسـب و کار.

 مـودار شـاره )۲( بـه منظـور ارائه تصویری روشـن تر 
از ارتبـاط سـاختار حکمرانی)اعـراض و پاسـخگویی( 
اسـت.  ارائـه گردیـده  کار  و  انجـام کسـب  و سـهولت 
ثبـات  بیـن  معنـاداری  ارتبـاط  ارائـه شـده  از مـودار 
سیاسـی و فقـدان خشـونت و سـهولت انجـام کسـب 
و کار وجـود دارد و ایـن دو متغیـر در یـک جهـت در 

حرکـت هسـتند.
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 اسـاطیر و شـوالیه های مسـیحی-بودایی منجیـان غرب 
ید جد

و  مسـیحیت  انتقال دهنـده  و  حافـظ  مقـدس،  جـام 
منجـی آخرالزمانـی غـرب اسـت کـه قهرمـان آن بـا اتـکا 
بـا  و جـدال  بـه مصـاف  بایـد  »نیـروی درون« خـود  بـه 
ر بـرود. هالیـوود در ترویـج ایـن فرهنـگ نقـش بسـیار 

اسـت. مهمـی داشـته 
در  کـه  سـتاره ای«  »جنگ هـای  سـینایی  مجموعـه 
سـال های اخیـر از اقبـال عمومـی و توجـه بسـیار جدی 
در  اسـت،  برخـوردار شـده  در جهـان  مخاطبیـن خـود 
حقیقـت آرمان شـهری اسـت که روبـه افول نهـاده و حاا 
بعـد از آشـوب و افسارگسـیختگی، قهرمانانـی از جنـس 
عرفان هـای رقـی و مسـیحی دارد. قسـمت بعـدی این 
مجموعه قرار اسـت توسـط دو کمپانی بزرگ فلم سـازی 
یعنـی مـارول و دیزنی به صورت مشـرک سـاخته شـود. 
از همیـن رو نگاهـی داریـم بـه ایـن فلم  سـینایی که از 

سـاخت آن نزدیـک بـه نیـم قـرن می گـذرد.
ایـران  در  کـه   »Star Wars« سـینایی   آثـار  سلسـله 
می شـود،  شـناخته  سـتارگان«  »جنـگ  نـام  بـا  بیشـر 
و  فرهنـگ  کـه  اسـت  مجموعه هایـی  بهریـن  از  یکـی 
ایدئولـوژی غربـی و آمریکایـی را تبلیـغ می کنـد. جنـگ 
سـتارگان دربردارنـده حقیقتـی اسـت و آن عبارت اسـت 
از پدیـده ای رمـز و راز آلـود بـه نـام he Force »نیرو« که 
در کهکشـان مسـیطر و عامـل حقیقی نظـم و توازن بین 
کهشـکان، سـیارات و اقـاِر جهـان فضـا Space اسـت.

هرکـس کـه بتواند خود را رشـار از نیرو کند، اسـتعداد 
 he Jedi و قابلیت رهیافت به سـمت شـوالیه روشـنایی
و یـا شـوالیه تاریکـی he Sith شـدن را دارد. جـدای و 
سـیث دو نـوع شـوالیه اند کـه یکـی بـا عـدم رهیافـت به 
تاریکـی و ظلمـت و تـاش در مسـیر صلـح و عدالـت بـه 
»ِجـدای« تبدیـل می شـود و دیگـری بـا خشـم و نفـرت و 

قـدرت طلبـی در مسـیر »سـیث« قـرار می گیرد.
لوگوی جنگ ستارگان

شـیوه شـوالیه شـدن، آئیـن، راه و رسـم و حتـی پوشـش 
سلحشـوران و در کل سـبک زندگـی آنـان شـباهت ویـژه 
بـه رهبانیـت، خصوصـاً رهبانیـان مسـیحی دارد. ردایـی 
پشـمین بـا کاه و موهـای بلنـد و محاسـن نراشـیده. 
و  جنگل هـا  میـان  در  محل هایـی  در  کـه  اسـاتیدی 
و  زهـد  شـیوه  و  می کننـد  زندگـی  تنهایـی  بـه  کوه هـا 

پیـش گرفته انـد. را  مـردم  از  دوری 
فلـم  بـه خوبی آئین هـای بودایی، هندوئیسـم و رهبانیت 
بسـیار  را  رهبانیـت  البتـه  تبلیـغ می کنـد.  را  مسـیحی 
اسـتاد  می بینیـم.  رقـی  آیین هـای  از  کمرنگ تـر 
قهرمـان فلـم  یعنـی  »Sky Walker« نامش حتی نزدیک 
بـه خود فرهنگ رقی اسـت: »یـودا«. ترکیبـی از یوگا و 
بـودا دو نـام و اصطـاح مهـم بودیسـم. امـا ایـن فرهنگ 
رقـی و فضـای عرفانـی موجـود در شـوالیه ها و تاریـخ 
آنـان به خوبـی و بـا ظرافـت در خدمـت تبلیغ مسـیحیت 

قـرار می گیـرد.
اول آنکـه جدای هـا همگـی در لباس رهبانیت مسـیحی 
شـاکله  در  همگـی  سـاده تر  تعبیـری  بـه  و  دارنـد  قـرار 
فـردی غربـی بـا مشـخصه های روشـنی ماننـد مـوی بور 
و چشـم آبـی قـرار دارند. شمشـیرهای آنـان لیزرهایی به 
رنـگ سـبز و آبـی اسـت و بـرای سـیث ها کـه نیروهـای 

اهریمنـی در آنـان راه یافتـه اسـت قرمـز رنـگ اسـت.
فلـم   در  موجـود  محوریـت  دلیـل،  ایـن  از  مهمـر  امـا 
 »Sky Walker« اسـت.  مسـیحی  منجی گرایـی  یعنـی 
کـه معنـای فارسـی آن »راهر آسـان« می شـود کودکی 
اسـت کـه پـدرش بعـد از گمراهـی و انحـراف نهایتـاً بـه 
سـیث تبدیـل شـده اسـت، از او دور می مانـد تـا دیگـر 
اسـاتید در زمـان موعـد خـودش وی را تعلیـم دهنـد تـا 
در مسـیر جـدای قـرار بگیـرد. ایـن کـودک در سـه گانه 
اول ایـن مجموعـه توسـط ۲ اسـتاد خود قـرار می گیرد و 
کامـاً آزمـوده می شـود. وی در سـخت ترین مسـیر خـود 
یعنـی روبـرو شـدن بـا پـدر شـیطانی خـود یعنـی »لـرد 
وایـدر« قـرار می گیـرد و بـا وجـود هشـدارهای یـودا بـه 
مصـاف او مـی رود. ایـن موضـوع باعـث آن می شـود تـا 
تاریکـی کم کـم بـر روشـنایی او غلبـه کند، دسـتش را از 

دسـت بدهـد و بـه نـور و روشـنایی شـکاک شـود.
امـا بـا مـام ایـن اوصـاف اگرچـه او دیگـر هـان منجی 
وایـدر«،  »لـرد  همـراه  بـه  نهایتـاً  امـا  نیسـت  گذشـته 
پـدرش  و  می دهـد  شکسـت  را  سـیث ها  همـه  اربـاب 
منجـی  همیـن  بـرای  می میـرد.  آخـر  لحظـه  در  نیـز 
واقعـی دیگـری از راه خواهـد رسـید کـه رهـری جریـان 
شورشـی ها را علیـه امپراطـوری مسـتبد هدایـت کنـد؛  
و او کسـی نیسـت جـز خواهـر اسـکای واکـر، یـک رهر 
زن بـرای هدایـت بریـت و مقابلـه با جـور و بی عدالتی 
و نگهبانـی از صلـح و برابـری. ایـن فـاز فمینیسـتی کـه 
در پایـان سـه گانه نخسـت فلـم  ایجـاد می شـود بیننـده 
را تـا پایـان سـه گانه سـوم فلـم  منتظـر خـود می گـذارد 
تـا متوجـه نقـش مهـم و البتـه احتالـی جـام مقـدس 
 he بشـویم. هان کاراکری که سـارا کانر در سـه گانه

Terminator بـر عهـده داشـت.
جـام مقـدس هـان رحـم مریـم مقـدس اسـت کـه در 
فلـم  رمـز داوینچی از آن رمزگشـایی شـده اسـت. محلی 
بـرای نگهـداری عیسـی مسـیح )ع( کـه سـارا کارنـر در 
از  حفاظـت  وظیفـه  نیـز   he Terminator سـه گانه 
منجی گرایـی  تـم  داشـت.این  را  آخرالزمانـی  منجـی 
آخرالزمانـی در آثـار دیگـر هالیـوود زنده اسـت و سـال ها 
اسـت کـه بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهـد. ترمیناتـور، 
آثـار متنـوع دیگـری کـه  و  اربـاب حلقه هـا، ماتریکـس 
ایـن  از  واضحـی  نشـانه های  اسـت  سـاخته  هالیـوود 
جریـان دارد. پـس ایدئولـوژی در بطن ایـن آثار به خوبی 
دیـده می شـود و نباید فریـب این دیالـوگ را بخوریم که 

سـینا فقـط رگرمـی رف اسـت. 
جنـگ سـتارگان بـه مـا می گویـد چیـزی کـه منجـر بـه 
تبدیـل شـا بـه قهرمـان و یا شـوالیه روشـنایی می شـود 
توجـه و مرکـز بـه نیـروی درون شـا اسـت کـه البتـه 
در کهکشـان نیـز موجـود اسـت. انـرژی کیهانـی شـاید 
بتـوان  باشـد کـه  ایـن مسـئله  بـه  نزدیک تریـن مفهـوم 
فیزیک دانـان،  منجـان،  علمـی  نظریـات  میـان  در 

کـرد.  پیـدا  غربـی  دانشـمندان  و  طبیعت شناسـان 
.  D7                  

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3115

 اساطیر و شوالیه های هنرو4
مسیحی-بودایی 
منجیان غرب جدید

 معرفی سریال فرندز به مناسبت ۲۵ سالگی آن

هـدف

8

7

6

5

4

3

2

1

HGFEDCBA

33
71

    
    

    
    

د   
دا

 اع
ی با

باز
ب 

جوا
 

 بازی با اعداد              3373
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3272    بازی با کلمات  

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

 شطرنج                                       3103 

 جواب شطرنج   3102

3573

جواب هدف         3021

  

 

3022

35
72

    
    

    
    

ه  
مار

  ش
کو

دو
سو

ب  
جوا

کـه ر کار رفن هایشـان، غـذا خوردنشـان، معارت هایشـان و کلـی چیز 
دیگـر بـرای مـا قابـل مـس اسـت چـون کـه زندگی خـود مـا نیـز از همین 
اجزا تشـکیل شـده. دوسـتی های شـکننده و انسـان های شـهری سـاده ای 
کـه درگیـر مشـکات انسـانی و عـادی می شـوند و بـا کمـک یکدیگـر و یـا 
بـه تنهایـی از آن هـا خـارج می شـوند. ایـن سـادگی باعـث می شـود تـا بـا 
فرنـدز در سـطحی متفاوت تـر از ریال هـای دیگـر درگیـر بشـویم، بـرای 
مـا شـخصی بشـود، بـه آن خیلـی نزدیـک بشـویم و رابطـه ی مخاطب-اثـر 
هـری ای عمیق تـری بـا آن پیـدا بکنیـم. امـا چـه چیـزی باعـث می شـود 
کـه اصـا ماشـای ایـن همه مشـکل و درگیری و شکسـت برای مـا جذاب 

بشـود و از دیـدن ادامـه ی آن خسـته نشـویم؟ مشـخصا کمـدی!
علی رغـم اینکـه قابـل مـس بـودن رایـط شـخصیت های ریـال بـرای 
اینکـه در سـطحی فراتـر از ریال هـای عـادی قـرار بگیـرد بسـیار کلیـدی 
و حیاتـی اسـت امـا مشـخصا وقتـی کـه بـا ریالـی طنـز طـرف هسـتیم، 
کمـدی آن اسـت کـه در وهلـه ی اول اولویـت قـرار می گیـرد. مهم تریـن 
ویژگـی کمـدی ایـن ریـال را می تـوان ایـن نکتـه دانسـت کـه مامـی 
شـخصیت های آن بـه یـک انـدازه در طنز آن سـهیم اند. شـاید بتوان گفت 
کـه چندلـر یـا جویـی بامزه تر از بقیـه اند اما اصـا اینگونه نیسـت که باقی 
شـخصیت ها هیچ گونـه طنـازی ای نداشـته باشـند. کنـار هـم قـرار گرفن 
ترکیـب ایـن شـخصیت ها بـا ویژگی هـای خـاص هر کـدام، مثـل علم محور 
بـودن راس، رابطـه ی خـاص جویـی بـا زنـان، وسـواس مانیـکا نسـبت بـه 
مسـائل مختلـف یـا اعتـاد بـه نفـس بسـیار پاییـن چندلـر در برخـورد بـا 
انسـان های مختلـف علی الخصـوص زنـان باعث شـده اسـت تا طنـز فرندز 
ترکیـب معجزه آسـایی باشـد کـه به مـدت دو و نیـم دهه بیننـدگان مختلف 

از رتـار دنیـا را بخندانـد.
قسـمت های مناسـبتی ایـن ریـال هم یکی دیگـر از بهریـن ویژگی های 
نـگاه  کریسـمس  دربـاره ی  قسـمت های  بـه  چـه  می شـود.  محسـوب  آن 
کنیـم و یـا چـه بـه شـاهکارهای ریـال و بهریـن قسـمت های آن یعنـی 
قسـمت های مربـوط بـه عیـد روز شـکرگزاری. ریـال ۱۰ فصـل دارد و بـه 
جـز فصـل دوم مامـی آن هـا یـک قسـمت مخصـوص عیـد روز شـکرگزاری 
دارنـد کـه معمـوا آن هـا را بهریـن قسـمت های ریـال می دانیـم. وجـود 
همیـن اپیزودهایـی کـه مضامیـن مشـابه با رویکـردی متفـاوت دارند باعث 

شـده اسـت تـا فرنـدز کیفیتـی متفاوت تـر داشـته باشـد.
حضـور بازیگـران افتخـاری سـطح بـاا هـم یکـی دیگـر از دایـل جذابیـت 
بـی حـد و حـر ایـن ریـال اسـت. جولیـا رابرتـز، بـروس ویلیـس و حتی 
بـرد پیـت! حضـور بـرد پیـت در یـک ریـال سـیت کام احتـاا مسـئله ی 
بسـیار عجیبـی اسـت امـا نامـزدی او بـا بازیگـر شـخصیت ریچـل در ایـن 
ریـال باعـث حضـور تک قسـمتی و افتخـاری او شـده بود. قسـمتی که از 
قضـا جـزو بهرین هـای کل ریـال بود. حتـی حضور چند قسـمتی بروس 
ویلیـس در فصـل ششـم به عنوان پدر دوسـت راس جذابیـت خیلی زیادی 

را بـه ریـال تزریـق کـرده بود.
توفیـق  عوامـل  مهم تریـن  از  می تـوان  را  بـاا  دایـل  کلـی  صـورت  بـه 
شـگفت انگیز ایـن ریـال دانسـت. ریالـی که هر کسـی در هـر نقطه ای 
از دنیـا می توانـد آن را ببینـد، ارتبـاط عمیقـی بـا شـخصیت هایش برقـرار 
کنـد و تفاوتـی هـم در رنـگ پوسـت و نـژاد او ندارد. طنز بسـیار سـطح باا 
کـه ترکیـب شـده اسـت بـا شـخصیت های قابـل درک و عـادی باعث شـده 
اسـت تـا فرنـدز جایگاهـی فراتـر از ریال هـای کمدی عـادی پیـدا بکند. 

 

هفتـه ی گذشـته سـالگرد ۲۵ سـالگی پخـش اولین قسـمت ریـال فرندز 
بـود. یـک ربـع قرنـی کـه شـاید بـرای خیلی هـا مـدت زمـان زیادی نباشـد 
امـا اینکـه پـس از ایـن مدت همچنـان روز بـه روز به طرفـداران این ریال 
قسـمت های  پخـش  بـه  اقـدام  متفـاوت  شـبکه های  و  می شـود  اضافـه 
مختلـف آن می کننـد نکتـه ای بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. می خواهـم از 
لفـظ هـری بـرای ایـن ریـال اسـتفاده بکنـم چرا کـه واقعـا لقبی بسـیار 
بـزرگ برای یک ریال کمدی سـاده اسـت امـا گفته ای وجـود دارد قریب 
بـه ایـن مضمـون کـه بزرگ تریـن آزمـون یـک اثـری هـری زمـان اسـت. 
یعنـی اگـر ریالـی در گـذر زمـان توانسـت همچنـان قابـل ماشـا باشـد، 
بـرای نسـل های مختلـف معنـی دار باشـد و کیفیـت خـود را حفـظ کـرد 
« هـم  فرنـدز   « اثـری موفـق اسـت. ریـال  اثـر،  آن  می تـوان گفـت کـه 

باشـک از ایـن آزمـون سـخت گـذر کـرده اسـت. 
آزمونـی کـه بسـیاری از ریال های کمـدی و حتی غیرکمدی بـه هیچ وجه 
تـوان رویارویـی بـا آن را ندارنـد. امـا چرا فرنـدز در این امتحـان موفق بوده 

اسـت؟ در ادامـه نگاهی به دایـل مختلف آن خواهیـم انداخت.
۶ شـخصیت جـوان عـادی بـا دغدغه های روزمـره که مشـکات قابل مس 
و عـادی دارنـد. ایـن مهم تریـن نکتـه بـرای همذات پنـداری عمیقی اسـت 
کـه بیننـدگان بـا ایـن ریـال کـرده و می کننـد. اکـر ریال هـای کمدی 
معمـوا مضمونـی خـاص دارند ) از علم گرفته تا شـغلی خـاص مثل پلیس 
یـا آتـش نشـانی و … ( امـا فرنـدز حـول محـور هیچ کـدام از ایـن مـوارد 
نیسـت. مـام شـخصیت های ایـن ریـال انسـان هایی بسـیار عـادی انـد 
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ثور
 انرژی بســیار زیادی دارید و مصمم هستید کارهایتان را انجام دهید.گاهی 
اوقات به خاطر رفتار ریاســت طلبانه خودتان نسبت به دیگران پشیمان می 
شــوید اکنون می دانید چه طور رفتــار کنید و دیگران از کارهایی که انجام 

می دهید متعجب می شوند.

جوزا
 ســیارات بر ایجاد تغییرات بر چارت شما تاکید دارند و چند روز آینده کمي 
مشــكل ساز خواهند بود. شاید به دلیلي نتوانید تصمیمي بگیرید سعي کنید 

عصباني نشوید، آرامش خود را حفظ کنید و سخت نگیرید.

سرطان
 ازم است شرایط اخیر را مرور کنید زیرا بسیار مورد انتقاد قرارگرفته اید. اگر 
در یک مشــاجره قرار گرفتید، مطمئن ام که آنقدر هم مغرور نیستید که غذر 
خواهی کنید و کمک بخواهید. همكاران تان خیلی دوست دارند در حال حاضر 

به شما کمک کنند.

اسد
 مســاله اي نیســت که در حال حاضر چه اتفاقي برایتان رخ داده، ولي نمي 
توانید جلوي باا رفتن روحیه تان را بگیرید. یكي از جذاب ترین خصوصیات 
شــما، توانایي در پرفیض و برکت بودو ن پر اشــتیاق و هیجان بودن است و 
هــر دوي این خصوصیات، باعث مي شــود که در این زمان همانند یک تكه 

طا بدرخشید.   
سنبله

 یكی از دوســتان به راهنمایی شــما نیاز دارد اما دوست دارد خوب در مورد 
شرایط اش فكر کنید و بعد او را راهنمایی کنید.فعالیت های گروهی به شرطی 

که شما رهبرآن باشید یا تدارک آن با شما باشد بسیار خوب پیش می رود.

حمل
 گاهــي اوقات به نظر مي رســد هر کاري مي کنیــد و یا هر چه مي گویید 
یک نفر ســعي دارد مخالفت کند. نقشــه هایتان را بار دیگر بررسي کنید و 
مدتي تصمیمتان را به کسي نگویید. اجازه ندهید موانع شما را از تصمیمتان 

منصرف کنند.

میزان
 اتفاقاتی که امروز برای شــما رخ می دهد،شما را شاد و فعال می سازد.در 
نتیجه دارای روحیه ای هســتید که می خواهید جشن گرفته و چه راهی 

بهتر از این که با غذای خوشمزه و نوشیدنی از خود پذیرایی کنید.

عقرب
  اگر حرفی برای گفتن دارید آن را پنهان نكنید بهتر اســت امروز حرف 
تان را بزنید.اگر ازم است به یک نفر زنگ بزنید و یا نامه بدهید حتماً این 

کار را بكنید زیرا منتظرتان هست..

قوس
  سیاره ها توجه شما را روي رویاها و امیدها و آرزوهایتان و این که چگونه 
مي توانید پیشرفت کنید متمرکز مي کنند. شما خاق هستید و شروع به 
یاد گرفتن یک روش جدید براي زندگي تان مي باشید. بزودي بالهاي خود 
را باز مي کنید و افرادي را که به صحت تصمیمات شما شک مي کنند و در 

عین حال با شما رقابت دارند را ترک مي کنید.

جدی
 لطفاً روز را با احســاس این که دیگران دوستتان ندارند یا به شما توجه 
نمي کنند، آغاز نكنید. واقع گرا باشید. باید بدانید که در حال حاضر تا چه 

اندازه ارزش دارید. بنابراین آن قدر انرژي تان را به هدر ندهید.

دلو
 اگر شــخصی در زندگی تان هست که بزرگتر و عاقل تر و دوستی مجرب 
و قابل اعتماد اســت اکنون زمان خوبی اســت که با او در تماس باشــید.

ً سرتان خیلی شلوغ بوده است و از هر کسی حمایت کرده اید و شاید  اخیرا
خودتان را فراموش کرده اید.  

حوت
 تمام چیزی که شــما باید انجام دهید این است که از اثر درخشان پیروی 
کنید تا جذابیت آن شــاهزاده خانم نمایان شــود. وقتی در انتظار پیشامد 
خوبی هســتیم اغلب جهان استعداد صدای شكستگی غیر طبیعی را برای 

ایجاد آن دارد.

ات

آتشــگاهـ  احمقانـ  بتخانهـ  پرتوـ  تصویبـ  ثابتـ  جنسیتـ  چاره جو 
ـ حیاتبخشـ  خاکســتریـ  دامنهـ  ذلــتـ  روحانیتـ  زنده دلـ  ژالهـ  
ســرزندهـ  شمعدانیـ  صحابهـ  ضربـ  طیرهـ  ظریفـ  عاشقانهـ  غزلـ  
فرهادـ  قارهـ  کیسهـ  گیتارـ  لذتـ  مخروطـ  نهالـ  وجودـ  هجدهـ  یاسا.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
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برنده اسکار 
در خدمت کمپانی اپل

کارگردان موفق مکزیکی قرارداد کلی چند ساله با کمپانی »اپل« امضا 
کرد تا برای این کمپانی به تولید نامحدود دست بزند.

به نقل از ورایتی، برمبنای قراردادی که آلفونسو کوارون کارگردان برنده 
اسکار با کمپانی اپل بسته، امتیاز ساخت پروژه های تلویزیونی به ویژه 

برای رویس اسریم اپل که به زودی با عنوان »اپل تی وی پاس« به راه 
می افتد را کسب کرده است.

در این راه گابریا رودریگز همکار طوانی مدت کوارون از کمپانی 
تولیدشان در لندن این برنامه تولید را پی می گیرد.

این در حالی است که کوارون به همکاری خود با کمپانی 
»Anonymous Content« نیز ادامه می دهد و می تواند با دیگران نیز 
در تولید برنامه همکاری کند.کوارون که بیشر بر سینا متمرکز بوده 
در تولید »باور کن« درامی برای ان بی سی همکاری کرده بود که سال 

۲۰۱۴ یک فصل آن روی آنن رفت. او همچنین نویسندگی و کارگردانی 
ریالی برای تلویزیون مکزیک را هم انجام داده بود. سال ۲۰۱۷ هم 
اعام شد که او قصد دارد یک ریال ترسناک با عنوان »عروج« بسازد.
جدیدترین فلم   کوارون فلم   تحسین شده »رُما« بود که او هم نویسنده، 

هم کارگردان، تهیه کننده، تدوین گر و فلم  بردار آن بود.
 این فلم   سه اسکار برد که شامل اسکار بهرین فلم   خارجی زبان، 

بهرین کارگردانی و بهرین فلم  برداری بود. او ۶ نامزدی اسکار در طول 
دوران کاری اش کسب کرده و ۳ مورد را دریافت کرده است. ۳ نامزدی 

دیگر او ۲ مورد دیگر برای »رُما« و یکی دیگر برای بهرین کارگردانی 
برای »جاذبه« بود.

این قرارداد یکی از چند قرارداد کلی است که اپل تاکنون امضا کرده 
است. کری اِرین، جاستین لین و جیسون کاتیمس دیگر تهیه کنندگانی 

هستند که اپل پیشر با آن ها قرارداد کلی چندساله برای تولید امضا 
کرده است. این کمپانی یک قرارداد کلی نیز با اپرا وینفری دارد که 

برمبنای آن اپرا ریال »کلوپ کتاب اپرا« و مستندهایی درباره موضوعات 
مختلف را برای این کمپانی تولید می کند.

این بخشی از رابطه ای است که از آن به عنوان جنگ بین رویس های 
اسریم یا مایش آناین یاد می شود که بین اپل، نت فلیکس، آمازون و 

استودیوهای اصلی برای تولید در جریان است.
نت فلیکس نیز اخیرا قراردادی با تولید کنندگان »بازی تاج و تخت« 

امضا کرد تا ظرف چند سال به تولید برای این شبکه بپردازند. جی جی 
آبرامز نیز چنین قراردادی را اخیرا با وارنر میدیا امضا کرد. 
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 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 

اسـت، گفـت ریـاض موافقـت کـرده اسـت کـه "هزینـه هـر 
کمکـی کـه آمریـکا بـه دولتـش می کنـد را بپـردازد."

بـه گـزارش واشـنگن پسـت بـه نقـل از برایان هـوک، رئیس 
گـروه اقـدام ایـران در وزارت امـور خارجـه آمریـکا، اقدامـات 

اخیـر ایـران "بحـران امنیتـی جدیـدی" پدیـد آورده اسـت .
او اذعـان کـرد کـه عربسـتان سـعودی میلیاردها دالر سـاح 
بـرای  آمریـکا  تـازه  اقـدام  و گفـت  آمریـکا خریـده اسـت  از 
ارسـال نیـرو و ابزارهـای نظامـی ماهیتـی "رفـا بازدارنـده" 

دارد.
هـوک در ادامـه گفـت کـه آمریـکا انتظـار دارد ایـران "حملـه 

بـه کشـورهای منطقـه را متوقـف کند".
هـوک در ادامـه آسـان ترین راه بـرای اینکـه آمریـکا بتوانـد 
نیروهـای نظامـی خـود را در منطقـه کاهـش دهـد، توقـف 
اخیـر  »اقـدام  گفـت:  و  دانسـت  ایـران  سـوی  از  تهدیدهـا 
ایـن حایـت  و  اسـت  دفاعـی  اهـداف  بـر  متمرکـز  آمریـکا 
دنبـال جنـگ  بـه  مـا  مانـد.  باقـی خواهـد  دفاعـی  آمریـکا 

نیسـتیم.«

 ادامـه از صفحـه 1... جریـان ایـن حمات خر 
داده اند.

از  نفـر  دههـا  کـه  شـده  مدعـی  هـم  ترکیـه 
شـبه نظامیان را کـه آنـکارا آنها را "شـبه نظامیان 
تروریسـتی" می خوانـد در جریـان  گـروه هـای 
این حمات کشـته شـده اند. کشـته شـدن یک 
ربـاز ارتـش ترکیـه هـم از سـوی آنـکارا اعـام 

شـده اسـت.
کریـدوری  دارد  بنـا  کـه  اسـت  مدعـی  ترکیـه 
مـرزی  منطقـه  ایـن  در  کیلومـر   ۴۰۰ حـدود 
ایجـاد کنـد تـا حـدود دو میلیـون آواره جنگـی 
سـوریه را کـه طـی سـال های جنـگ داخلـی در 
ایـن کشـور بـه ترکیـه پنـاه بـرده بودنـد را آنجـا 
جـای دهد.امـا بسـیاری از دولت هـای اروپایـی 

بـه توافقـی اولیـه و مهـم  ترامـپ از دسـتیابی 
داد.  خـر  چیـن  بـا  تجارتـی  اختـاف  دربـاره 
او پـس از دیـدار بـا لیـو هـی، معـاون نخسـت 
وزیـر چیـن اعـام کرد کـه چینی هـا محصوات 
کشـاورزی بـه ارزش ۴۰ تـا ۵۰ میلیـارد دالـر از 

آمریـکا خریـداری خواهنـد کـرد.
دونالـد ترامپ روز جمعه ۱۹ میزان )۱۱ اکتر(

پـس از ماقـات با لیو هی، معاون نخسـت وزیر 
چیـن در کاخ سـفید اعـام کـرد کـه دو طـرف 
در مرحلـه نخسـت مذاکـرات تجـاری بـه توافق 
مهمـی دسـت یافتنـد. آمریـکا و چیـن بـر ر 
ثبـت مالکیت معنـوی فرآوردهها، مسـائل ارزی 
و خدمـات مالـی بـه توافـق رسـیدند. همچنین 
چیـن متعهد شـده اسـت محصوات کشـاورزی 
آمریـکا  از  دالـر  میلیـارد  تـا ۵۰  ارزش ۴۰  بـه 

بخرد.
توافق نامـه  امضـای  از  بعـد  ترامـپ،  گفتـه  بـه 
آغـاز  دوم"  "مرحلـه  مذاکـرات،  اول  مرحلـه 
خواهد شـد. رئیـس جمهوری آمریـکا همچنین 
تاکیـد کـرد کـه "توافـق حاصـل شـده بـرای هر 

اسـت". کشـورعالی  دو 
وزیـر  نخسـت  معـاون  بـا  ترامـپ  مذاکـرات  در 
چیـن درباره رکـت چینی هـواوی نیز صحبت 
شـده اسـت. هـواوی در لیسـت سـیاه ایـاات 
متحـده قـرار دارد و یکـی از بزرگ تریـن مـوارد 
اختـاف تجارتـی میان چین و آمریکا محسـوب 

می شـود.
آمریـکا تعرفه هـای گمرکی محصـوات چینی را 

افزایـش می دهد
آمریـکا خـر  اسـتیون منوچیـن، وزیـر دارایـی 
چینـی  کااهـای  گمرکـی  تعرفه هـای  کـه  داد 
کـه قـرار بـود هفتـه آینـده وضـع شـود اجرایـی 
بـود  قـرار  قبلـی  برنامه هـای  طبـق  می شـود. 
کـه از روز سهشـنبه ۱۵ اکتـر تعرفـه گمرکـی 
کااهـای چینـی بـه ارزش ۲۵۰ میلیـارد دالـر 

افزایـش یابـد.

و نهادهـای بیـن امللـی نسـبت بـه وقـوع یـک 
ایـن  جریـان  در  کردهـا  کشـتار  و  قوم کشـی 
حملـه هشـدار داده انـد چرا کـه آنـکارا کردهای 
سـوریه و نیروی دموکراتیک سـوریه را شـاخه ای 
همسـو بـا پ ک ک می دانـد، گروهـی کـه ترکیه 

آن را یـک تشـکل تروریسـتی می  خوانـد.
تحلیل گـران می گوینـد عقب نشـینی نیروهـای 
آمریکایـی از ایـن مناطـق در حقیقـت بـه ترکیـه 
چـراغ سـبزی برای حمله بـه کردها بوده اسـت.

کنگـره  ماینـدگان  هـم  آمریـکا  داخـل  در 
و  دموکـرات  جنـاح  دو  هـر  از  کشـور  ایـن 
آقـای  از  شـدید  انتقـاد  بـا  جمهوری خـواه 
ترامـپ، بـرای تحریـم ترکیـه طرح هایـی را برای 

کرده انـد. تدویـن  رای گیـری 

هـم  چینـی  ارشـد  مذاکره کننـده  هـی،  لیـو 
اسـت  کـرده  تأییـد  خوشـحالی  ابـراز  ضمـن 
از  بسـیاری  در  توجهـی  قابـل  "پیرفـت  کـه 

اسـت. شـده  حاصـل  زمینه هـا" 
دو اقتصـاد بـزرگ جهـان ۱۵ مـاه اسـت کـه بـا 
وضـع کـردن تعرفه هـای گمرکـی بـر محصوات 
عمـا یـک جنـگ تجارتـی را آغـاز کردنـد. ایـن 
منفـی  تاثیـر  نیـز  جهانـی  اقتصـاد  بـر  مسـئله 
گذاشـت و رشـد اقتصـاد جهانـی را کنـد کـرد.

دلیـل اصلـی اختـاف تجارتـی چیـن و آمریـکا 
رئیـس  ترامـپ،  دونالـد  کـه  اسـت  بـوده  ایـن 
جمهـوری آمریـکا از تـراز تجارتـی میـان چیـن 
و آمریـکا ابـراز ناخرسـندی کـرده بـود. ترامـپ 
بارهـا گفته اسـت کـه صـادرات چین بـه آمریکا 
بیـش از حد زیاد اسـت، درحالیکـه واردات این 
کشـور از آمریکا بسـیار کم اسـت و این شـکاف 

فزاینـده دیگـر قابـل قبـول نیسـت.
مذاکـرات  نخسـت  مرحلـه  در  طرفیـن  حـال 
توافـق کرده انـد. پیرفـت در مذاکـرات آمریـکا 
آغـاز  از  پیـش  بـود، چونکـه  نامنتظـره  و چیـن 
مذاکـرات در روز پنجشـنبه ۱۸ میـزان کسـی 
مذاکـرات  ایـن  بـودن  نتیجه بخـش  انتظـار 
روزنامـه  گزارش هـای  براسـاس  نداشـت.  را 
مذاکـرات    "South China Morning Post"
اولیـه در مـورد موضوعـات کلیـدی بیـن چین و 

اسـت. نداشـته  پیرفتـی  آمریـکا 
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کویـن مـک آلینـان، رپرسـت وزارت امنیـت داخلـی آمریـکا 
وزارتخانـه  ایـن  در  خـود  فعالیـت  آغـاز  از  پـس  مـاه  شـش 

اسـت. کـرده  کناره گیـری 
دونالـد ترامـپ، رئیس جمهوری آمریـکا در توییتی گفت آقای 
خانـواده اش  بـا  را  بیشـری  مـدت  آلینـان می خواهـد  مـک 

بگذرانـد و جانشـینش هفتـه بعـد اعـام خواهد شـد.
کـه  اسـت  فـردی  چهارمیـن  سـاله   ۴۸ آلینـان  مـک  آقـای 
مسـئولیت وزارت امنیـت داخلی را در زمان ریاسـت جمهوری 

آقـای ترامـپ بـه عهـده داشـته اسـت.
زمینـه  ترامـپ در  آقـای  اجـرای سیاسـت های  او مسـئولیت 
محـدود کـردن ورود مهاجـران از مـرز بـا مکزیـک را بـه عهده 

تنش هـا در منطقـه خلیـج فـارس بـاا گرفتـه اسـت. آمریـکا 
عربسـتان  بـه  نظامـی  تجهیـزات  و  نیـرو  بیشـری  شـار 
در  دارنـد.   "بازدارنـده"  جنبـه  کـه  می گویـد  و  می فرسـتد 
همیـن راسـتا واشـنگن بـه جمهـوری اسـامی هشـدار داده 

اسـت.
ادامـه  و  فـارس  خلیـج  منطقـه  در  تنش هـا  تشـدید  پـی  در 
اسـامی  جمهـوری  احتالـی  نقـش  مـورد  در  گانه زنی هـا 
در حملـه بـه تاسیسـات نفتـی آرامکو در عربسـتان سـعودی، 
پنتاگـون اعـام کـرد ۱۸۰۰ نیروی نظامی دیگر به عربسـتان 
 ۱۱( میـزان   ۱۹ جمعـه  آمریـکا  دفـاع  وزارت  می فرسـتد. 
اکتـر( اعـام کرد افـزون بر این، دو سـامانه پدافند موشـکی 
پاتریـوت و دو گـردان هوایـی بـرای دفـاع از ایـن کشـور بـه 

می فرسـتد. عربسـتان 
در توضیـح اعـزام نیروی نظامی و ادوات جنگی به عربسـتان 
ایـن  می گویـد  آمریـکا،  خارجـه  امـور  وزیـر  پمپئـو،  مایـک 

اقدامـات جنبـه "بازدارندگـی" دارنـد.
وزیـر خارجـه آمریـکا جمعـه ۱۹ میـزان در پیامـی توییـری 
نوشـت: »بـه منظـور افزایـش توان دفاعـی و کمک بـه تقویت 
بازدارندگـی عربسـتان در مقابـل تهاجـم جمهـوری اسـامی 
ایـران، ایـاات متحـده آمریـکا، نیـرو و تجهیـزات نظامـی بـه 

می فرسـتد.« عربسـتان 
مایـک پمپئـو بافاصلـه در پیـام توئیـری دیگـری بـه تهـران 
در مـورد اقداماتـش هشـدار داد. پمپئـو در توئیرش نوشـت: 
»حکومـت ایـران بایـد در رفتـارش تغییـرات اساسـی ایجـاد 
کنـد و ماننـد یـک کشـور عادی رفتـار کند؛ وگرنه باید شـاهد 

فروپاشـی اقتصادش باشـد.«
خـر اعـزام نیـرو و تجهیـزات نظامـی بـه عربسـتان، پنـج روز 
از آن مطـرح شـد کـه دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور  پـس 
آمریـکا، اعـام کـرد وقـت آن رسـیده کـه آمریـکا خـود را از 
جنگ هـای "بی پایـان مسـخره" در خاورمیانـه کنـار بکشـد.

آمریکا: به دنبال جنگ در خلیج فارس نیستیم
بـه گـزارش واشـنگن پسـت، ترامـپ که همـواره عربسـتان را 
بـه  خاطرهمـکاری و بـه خاطـر خریـد سـاح از آمریکا سـتوده 

آلینـان منتقـد لحـن بحث های موجـود دربـاره مهاجرت بود.
سـختگیری در مـورد مهاجـرت غیرقانونـی یکـی از محورهای 
اصلـی برنامه هـای دولـت آقـای ترامپ بـوده و او وعـده داده 
بـرای جلوگیـری از ورود مهاجـران غیرقانونـی از طریـق مـرز 

آمریـکا و مکزیـک، بخـش عمـده مـرز را دیوار بکشـد.
از جملـه جـدا  ترامـپ  آقـای  سیاسـت های ضـد مهاجرتـی 
کـردن کـودکان از پدر و مادرشـان با انتقادهای گسـرده ای 

مواجـه بوده اسـت.
آقـای مـک آلینان به دنبال اسـتعفای آوریل امسـال کرسـن 
نیلسـن بـه عنـوان رپرسـت وزارت امنیـت داخلـی منصوب 

. شد

عربستان ریک دیرینه امنیتی آمریکا
مـارک اسـپر، وزیـر دفـاع آمریـکا، درحالی کـه عربسـتان را 
"ریـک دیرینـه ایـاات متحـده در مسـائل امنیتـی" معرفی 
بـن  محمـد  بـا  میـزان   ۱۹ جمعـه  روز  می گویـد  می کنـد، 
سـلان، ولیعهـد عربسـتان، در مـورد قابلیت هـای دفاعـی 
عربسـتان و تاش هـای آمریـکا برای حایـت از رکای خود 

در منطقـه گفت وگـو داشـته اسـت.
مـارک اسـپر در زمینـه اعـزام نیـرو بـه منطقـه بـه واشـنگن 
پسـت گفـت: »فکـر کردیم مهم اسـت بـه منظـور بازدارندگی 
و  بفرسـتیم  عربسـتان  بـه  بیشـری  نیـروی  دفـاع،  بـرای  و 
همزمـان پیامـی هـم بـرای ایرانیـان: به هیچ کشـور مسـتقل 
نیروهـای  یـا  آمریکایی هـا  منافـع  نکنیـد،  حملـه  دیگـری 
آمریکایـی را بـه مخاطـره نیاندازیـد، در غیر اینصورت پاسـخ 

داد.« خواهیـم 
وزیـر دفـاع آمریـکا همچنیـن خطـاب بـه ران ایـران افـزود: 
»بارهـا و بارهـا تکـرار کـرده ام: خویشـن داری آمریـکا را بـا 

ضعـف اشـتباه نگیریـد، وگرنـه پشـیان خواهیـد شـد«.

 هشدار آمریکا به ایران: 

حمله نکنید و از تهدید منافع آمریکا دست بردارید

مخالفتباشگاهبارسلوناباپیشنهادنیمار
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جملـه مـارکا از رسـیدن رونالـدو بـه هفتصدمیـن گل ملـی او 
بعـد از گلزنـی در مقابـل لوکزامبـورگ خـر دادنـد ولی برخی 
دیگـر از رسـانه ها در گـزارش هـای خـود اعام کردنـد رونالدو 
یـک گل دیگـر تـا رسـیدن بـه رکـورد 700 گل فاصلـه دارد. 
گل رونالـدو کـه دیشـب در دقیقـه 65 بـازی بـا لوکزامبـورگ 
بـه سـود پرتـگال  کـرد.  بـازی را 0-2  بـه مـر رسـید نتیجـه 
گل زیبایـی کـه کریسـتیانو بـا یـک ربـه چیـپ ماشـایی از 
دروازه بـان حریـف عبـور داد تـا هفتصدمیـن گل او به شـکلی 
ماشـایی بـه مـر برسـد.این گل رونالـدو گل نـود و چهـارم 
ملـی او هـم بـود و باعـث شـد اختـاف او بـا علـی دایـی در 
فهرسـت بزرگریـن گلزنان ملـی دنیا بـه 15 گل کاهش یابد. 
علـی دایـی با 109 گل ملـی در صدر این فهرسـت قرار دارد.

 

بـرادران نـروژی اینگریگتسـن، جیکـوب، فیلیـپ و هریـک 
حضـور داشـتند. همزمـان مریبان کیپچوگه نیـز در طول این 
رویـداد بـا دوچرخه به او آب و ژل های انرژی زا رسـاندند. این 
درحالـی اسـت که در رقابت هـای معمولی ماراتـن، دوندگان 
بایـد آب یـا هر نوشـیدنی و خوراکی دیگـر را از روی میزهایی 
مقـررات  اسـاس  بـر  بردارنـد.  هسـت،  مسـیر  کنـار  در  کـه 
فدراسـیون جهانـی دو و میدانـی، کمک رسـانی بدین شـکل 
ممنـوع اسـت و بـه همیـن دلیـل نیـز ایـن رکوردشـکنی را به 

رسـمیت می شناسـد.
 

 کریسـتیانو رونالـدو بـا گلزنی در دیـدار پرتـگال - لوکزامبورگ 
رکـورد  بـه  تـا  رسـاند  مـر  بـه  را  خـود  گل  هفتصدمیـن 
دسـت  بـازی  دقیقـه   112 هـر  در  گل  یـک  خارق العـاده 
پیـدا کند.کریسـتیانو رونالـدو، ابرسـتاره پرتگالـی یوونتـوس 
در  دیشـب  او  می دهـد.  ادامـه  رکوردشـکنی  بـه  همچنـان 
جریـان دیـدار تیم ملی کشـورش با لوکزامبـورگ در چارچوب 
برگـزار  پرتـگال   در  کـه  یـورو2020  مقدماتـی  هـای  رقابـت 
مـر  بـه  را  خـود  فوتبالـی  دوران  گل  هفتصدمیـن  می شـد 

رسـاند.
رکـورد  کـرد  ثبـت  گل  ایـن  بـا  رونالـدو  کـه  دیگـری  رکـورد   
خارق العـاده بـه مـر رسـاندن یـک گل در هـر 112 دقیقـه 
از  اسـپانیایی  بـود. رسـانه های  فوتبـال  بـازی در زمین هـای 

او در رویـداد روز شـنبه، در نیمـه نخسـت ۱۰ ثانیـه از زمـان 
 ۲۰ از  بخش هایـی  در  امـا  بـود،  جلوتـر  شـده  پیش بینـی 
کیلومـر دوم، اندکـی رعتـش کمـر شـد. بـا ایـن حـال او 
موفـق شـد در کیلومرهـای پایانـی بـر رعتـش بیافزاید و از 

زمـان پیش بینـی شـده عقـب مانـد.
بـه عنـوان "پیس میکـر"  ایـن رویـداد، ۴۲ دونـده  در طـول 
او را همراهـی می کردنـد کـه در میانشـان نام هـای مهمـی 
ماننـد متیـو سـنتوویتز )قهرمـان هـزار و ۵۰۰ مـر امپیک(، 
پـل چلیمـو )دارنـده مـدال نقـره پنـج هـزار مـر امپیـک( و 

 الیـود کیپچوگـه، دونـده کنیایـی صبح روز شـنبه موفق شـد 
بـه نخسـتین فـردی تبدیـل شـود کـه مسـافت کامـل دوش 

ماراتـن را در کمـر از دو سـاعت دویـده اسـت.
آقای کیپچوگه که ۳۴ سـال سـن دارد، مسـافت ۴۲ کیلومر 

و ۲۰۰ مـر را در یک سـاعت و ۵۹ دقیقـه و ۴۰ ثانیه دوید.
ایـن رکوردشـکنی در یـک رویـداد ویژه در شـهر ویـن رخ داد 
کـه توسـط رکـت صنایع شـیمیایی "اینیـوس" ترتیـب داده 

شـده بود.
بـه همیـن دلیـل این رکـورد بـه عنوان رکـورد رسـمی جهانی 
ثبـت نخواهـد شـد. تنهـا رکوردهایی بـه عنوان رکورد رسـمی 
درنظـر گرفتـه می شـوند کـه در یـک مسـابقه رقابتـی ثبـت 

شوند.
الیـود کیپچوگـه خـود صاحـب رکـورد رسـمی ماراتـن جهـان 
نیـز هسـت. او در سـال ۲۰۱۸ موفـق شـد در مسـابقه دوش 
ماراتـن برلیـن، رکـورد دو سـاعت و یـک دقیقـه و ۳۹ ثانیـه را 

بـه عنـوان رکـورد رسـمی جهـان بـه نام خـود ثبـت کند.
کیپچوگـه بعـد از امـام ماراتـن روز شـنبه گفت: "ایـن اتفاق 
نشـان می دهـد کـه هیـچ کـس محدودیتـی نـدارد. حـاا که 
بیشـری  افـراد  دارم  انتظـار  دادم،  انجـام  را  کار  ایـن  مـن 

همیـن کار را انجـام بدهنـد."
ایـن قهرمـان امپیک در سـال ۲۰۱۷ نیز تـاش کرد در یک 
رویـداد مخصـوص دیگـر، مسـافت ماراتـن را زیـر دو سـاعت 
بـدود کـه موفـق نشـد. او در آن سـال ایـن مسـافت را در دو 

سـاعت و ۲۵ ثانیـه دویـد.
 ( "پیس میکـر  دونده هـای  از  کیپچوگـه  الیـود  تیـم 
بسیاری شـان  کـه  بـود  شـده  تشـکیل   ")Pacemaker

بـا مسـافت کمـر هسـتند.  هـای  قهرمانـان دوش  از  خـود 
دونده  هایـی  اسـتقامت،  دوی  رقابـت  در  "پیس میکر"هـا 
مسـابقه  طـول  در  کوتاهـر  مسـافت های  در  کـه  هسـتند 
قهرمانـان را همراهـی می کننـد تـا آنهـا بتواننـد رعتشـان 
را در طـول ۴۲ کیلومـر تنظیـم کننـد. در پایـان رویـداد روز 
شـنبه، آقـای کیپچوگـه ابتـدا بـه سـوی همـرش دویـد و او 
را در آغـوش کشـید. بعـد از آن او بـا پرچـم کنیـا و بـه همـراه 
گـروه دونـدگان همراهـش )پیس میکرهـا( ایـن رکوردشـکنی 

گرفـت. جشـن  را 
او رکوردشـکنی خـود را بـا رکوردشـکنی راجر بنیسـر، دونده 
بریتانیایـی در سـال ۱۹۵۴ مقایسـه کـرد که برای نخسـتین 

بـار موفـق شـد یـک مایـل را در کمـر از چهار دقیقـه بدود.
جهـان  مثبـت  جنبه هـای  رویـداد،  "ایـن  گفـت:  کیپچوگـه 
ورزش را نشـان می دهـد. مـن می خواهـم دویـدن را رقابتـی 
می دویـم،  هـم  بـا  همـه  مـا  وقتـی  کنـم.  جـذاب  و  سـام 

کنیـم." خلـق  زیبایـی  جهـان  می توانیـم 
الیـود کیپچوگـه یکـی از محبوب تریـن دونده هـای جهـان در 
میـان کسـانی اسـت کـه در سـنین مختلـف بـه شـکل آماتور 
لنـدن  یـا  برلیـن  ماراتـن  ماننـد  رقابت هایـی  در  و  می دونـد 

می کننـد. رکـت 

ساعت بدود ماراتن را در زیر دو  موفق شد   برای نخستین بار یک دونده 
بیـن  اختـاف  دومیـن جلسـه حـل  دیگـر  روز   9  

نیـار و بارسـلونا در مـورد قضیـه پرداخـت پـاداش 
در  شـد  خواهـد  برگـزار   2016 قـرارداد  مدیـد 
حالـی کـه هنـوز هیـچ توافقـی بیـن طرفیـن وجود 

نـدارد.
نیـار و باشـگاه بارسـلونا چنـدی پیـش در شـعبه 
بارسـلون  شـهر  در  اسـپانیا  ملـی  دادگاه  مرکـزی 
از  برزیلـی  سـتاره  شـکایت  بـه  تـا  شـدند  حـار 
باشـگاه کاتـاان رسـیدگی شـود. نیار شـخصا در 
بارسـلونا حضـور داشـت ولـی نیـازی بـه حضـور او 
در جلسـه حـل اختـاف احسـاس نشـد و او پـس 
پاریـس برگشـت ولـی وکای  بـه  از چنـد سـاعت 
او پـس از سـاعت هـا چانـه زنـی بـا وکای باشـگاه 

بارسـلونا، بـه نتیجـه ای نرسـیدند.
قـرار اسـت 9 روز دیگر جلسـه دیگـری بین طرفین 
برگـزار شـود و اگـر باز هـم نتیجه ای حاصل نشـد، 
ادعـای  طبـق  کشـد.  مـی  دادگاه  بـه  کار  آنـگاه 
مونـدو دپورتیـوو، نیار از طریـق وکایش به ران 
بارسـلونا پیغـام داده اسـت که حار اسـت بـا آنها 

بـه توافـق برسـد و بـا پرداخت مبلغی، از شـکایتش 
رف نظـر کنـد ولـی بارسـلونا کـه اطمینـان دارد 
برنـده دادرسـی خواهـد بـود، بـا ایـن درخواسـت 

مخالفـت کرده اسـت. 
نیـار مدعـی شـده اسـت کـه بارسـلونا بایـد 26 
یـورو  میلیـون   40 از  باقیانـده  یـوروی  میلیـون 
را   2016 سـال  در  قـراردادش  مدیـد  پـاداش 
پرداخـت کنـد. بارسـا 16 میلیـون یـورو بـه سـتاره 
برازیلـی پرداخـت کـرده بـود ولـی پـس از انتقـال 
مبلـغ  سـال 2017،  در  اس جـی  پـی  بـه  نیـار 

کـرد. بلوکـه  را  باقیانـده 
بارسـا نیز در سـوی مقابـل برای بازپـس گیری 16 
میلیـون یـوروی پرداخـت شـده، از نیـار شـکایت 
میلیـون   40 دارد  اعتقـاد  کـه  چـرا  اسـت  کـرده 
یـورو پـاداش مربـوط بـه وفـاداری نیـار بـوده امـا 
او بـا پیوسـن بـه پـی اس جـی کـه جدایی بسـیار 
پرحاشـیه ای بـود، مـام اصـول اخاقـی و وفاداری 
را زیـر پـا گذاشـت و باید 16 میلیون یورو پاداشـی 

کـه دریافـت کـرده را پـس بدهـد.

مـک  آقـای  میـان  روابـط  می گوینـد  تحلیلگـران  داشـت. 
آلینـان و رئیس جمهـوری آمریـکا پرتاطـم بـود و آقـای مـک 

و  اسـپانیا  ملـی  تیـم  کاپیتـان  رامـوس  رخیـو   
باشـگاه رئـال مادریـد امشـب تبدیـل بـه بازیکنـی 
مـی شـود کـه بیشـرین بـازی هـای ملـی را بـرای 

اسـپانیا انجـام داده اسـت.
بـه نقـل از آاس، تیـم ملـی اسـپانیا امشـب از دور 
بـازی  نـاروی  زمیـن  در   2020 یـورو  مقدماتـی 
حساسـی را پیـش رو دارد و در صـورت پیروزی می 
توانـد صعـودش را بـه دور نهایـی مسـجل کند. در 
ایـن بـازی رخیـو رامـوس در صـورت حضـور در 
میـدان، از رکـورد 167 بـازی ملـی ایکر کاسـیاس 
گـذر خواهـد کرد و صاحـب رکورد بیشـرین بازی 

ملـی بـرای اروخـا می شـود.
لوئیـس  توسـط   2005 سـال  رامـوس  رخیـو 
آراگونـس بـه تیـم ملـی اسـپانیا دعـوت شـد و زیـر 
نظـر او 39 بـازی ملـی تا سـال 2008 انجـام داد. 
تـا 2016 کـه هدایـت  بیـن سـال هـای 2008 
اسـپانیا برعهـده ویسـنته دل بوسـکه بـود، راموس 
97 بـازی ملـی انجـام داد و بـا خولـن لوپتگی نیز 
16 بـازی ملـی را تجربـه کـرد. در جـام جهانـی 
و  بـود  هیـه رو  فرنانـدو  اسـپانیا  رمربـی   2018
رامـوس 4 بـازی زیـر نظـر او انجـام داد و سـپس 
نوبـت بـه لوئیـس انریکـه و روبـرت مـوره نـو رسـید 
تـا رامـوس با آنهـا 9 و 2 بـازی ملـی را تجربه کند.

در 167 بـازی، رامـوس صاحب 125 پیروزی، 23 

تسـاوی و 19 شکسـت با اسپانیا شـده و زننده 21 
گل نیـز بـوده اسـت. او یـک جام جهانـی)2010( 
و دو جـام ملـت هـای اروپـای 2008 و 2012 را با 

اسـپانیا فتح کرده اسـت.
رامـوس،  اسـپانیا  بـرای  ملـی  بـازی  رکـوردداران 
کاسـیاس و ژاوی هسـتند و در رنکینـگ جهانـی 
نیـز احمـد حسـن از مـر بـا 184 بـازی ملـی، 
الدعایه از عربسـتان با 178 بازی و کلودیو سـوارز 
مکزیکـی بـا 177 بـازی ملـی، رتبـه هـای اول تـا 

سـوم را در اختیـار دارنـد. 
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افغانسـتان خواهـد شـد.به گفته آقـای کرالی، 
بانـک جهانـی بـرای تطبیـق و ختـم موفقانـه 
پروژه هـای که مدنظـر دارد، به گونـه دوامدار با 

می کنـد. همـکاری  افغانسـتان  دولـت 
ایـن کمـک مالی بانـک جهانـی، در پروژه های 
تولیـد انـرژی بـرق از گاز طبیعـی شـرغان و 
فراهـم  مزارریـف،  گازی  بـرق  انـرژی  تولیـد 
سـازی ابـزار و تجهیزات مورد نیاز برق از سـوی 
رکـت برشـنا، مدیریـت خطـرات احتالی در 
برابـر رکـت برشـنا و برخـی پروژه هـای دیگـر 

رمایه گـذاری خواهـد شـد.
تاحـدودی  خـون،  اهـدای  کـه  افـزود  وی 
میتوانـد نیاز منـدی های زخمیـان نیروهای 
امنیتـی و دیگـر بیـاران را بـر طـرف کنـد.

وی امیـدوار اسـت کـه تـا پایان امـروز، بیش 
آوری  جمـع  خـون  سـی  سـی  هـزار   ۵۰ از 

. شود
همه سـاله برای تشـویق و حایـت نیروهای 
هايـی  برنامـه  کشـور،  دفاعـی  و  امنیتـی 
جهـت اهـدای خـون بـرای آنـان راه انـدازی 

مـی شـود.
گوینـد  مـی  هـرات  خـون  بانـک  مسـئوان 
کـه از آغـاز سـال تاکنـون، ایـن نهمیـن  بـار  
اسـت کـه کمپایـن خـون دهـی بـه نیروهای 
امنیتـی و دفاعـی کشـور، راه انـدازی شـده 

. ست ا

در  »صـادق«  بـه  مشـهور  ربیـع؛  محمـد 
شده اسـت. کشـته  وکـراج  روسـتای 

ایـن دفـر همچنیـن گفته اسـت کـه در ایـن 
عملیـات دو غیرنظامـی نیـز کشـته شـده و 
نیروهـای خارجـی دو غیرنظامـی دیگـر را بـا 

خـود برده انـد.
در خرنامـه دفر فرماندهی پولیس کاپیسـا 
خسـارات  عملیـات  ایـن  در  کـه  آمده اسـت 
هنگفـت مالـی نیـز بـه سـاکنین محـل وارد 
در  تاکنـون  خارجـی  نیروهـای  شده اسـت. 

ایـن مـورد چیـزی نگفته انـد.
چهارشنبه شـب  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
نیـز در یـک عملیـات نیروهـای امنیتـی در 
لغـان که بـه گفته منابـع محلـی، نیروهای 
خارجـی نیـز در آن رکت داشـتند سـه غیر 
نظامـی کشـته و دو تن دیگر زخمی شـدند.

بـرای تضمیـن دو  میلیـون دالـر امریکایـی را 
انـرژی،  رمایه گـذاری خصوصـی در سـکتور 
تامیـن قرضـه و فراهـم سـازی امکانـات بـرای 
تجهیـزات مـورد نیـاز دو پروژه تولیـد انرژی برق 

از گاز طبیعـی را منظـور مـود."
در  جهانـی  بانـک  رئیـس  کرالـی،  هیـری 
افغانسـتان ایـن رمایه گـذاری را "گام بـزرگ" 
در راسـتای توسـعۀ اقتصاد افغانستان توصیف 
ایجـاد  کـه  گفتـه  کرالـی  آقـای  اسـت.  کـرده 
رشـد  بـه  منجـر  انـرژی  بخـش  در  تسـهیات 
در  فقـر  کاهـش  و  اشـتغال  ایجـاد  اقتصـاد، 

خـوب اسـت و نیاز اسـت که چنیـن فرهنگ 
هـا در کشـور نهادینه شـود."

امیـن اللـه امرخیـل فرمانـده پولیـس هرات، 
در ایـن برنامـه گفـت کـه اهدای خـون برای 
زخمیـان نیروهـای افغـان باعث خواهد شـد 
کـه تلفـات نیروهای افغـان در جنگ کاهش 

پیـدا کند.
وی افـزود: "چیزیکـه برای نیروهـای امنیتی 
مـا زیـاد مهـم اسـت، کمبـود خـون اسـت و 
چنیـن کمپایـن هـا میتوانـد جـان نیروهـای 

امنیتـی مـا را نجـات دهـد."
فرهـاد ترابـی آمـر بانـک خـون وایـت هرات 
گفـت که همـه روزه بیـش از ۱۰۰ نفـر برای 
اهـدای خـون به نیروهـای امنیتی و دفاعی، 

بـه ایـن بانـک مراجعه مـی کنند.

حوالـی  خارجـی  نیروهـای  کـه  گفته اسـت 
روسـتاهای  در  جمعه شـب   ۱۰ سـاعت 
مربوطـات  از  پسـتوالی  و  بـازار  وکـراج، 
عملیـات  وایـت،  ایـن  اله سـای  ولسـوالی 

داده انـد. انجـام  شـبانه 
خرنامـه افزوده اسـت کـه در ایـن عملیـات 
یکـی از فرماندهـان مشـهور طالبـان به نـام 

از 98  بیـش  کـه  کـرده  اعـام  بانـک جهانـی 
میلیـون دالـر امریکایـی در بخش تولیـد انرژی 
بـرق در افغانسـتان رمایـه گـذاری می کنـد.

در اعامیـه بانک جهانی که دیروز )شـنبه، 20 
میـزان( منتـر شـده، آمده اسـت که هـدف از 
ایـن کمک مالی تاش برای افزایش تولید برق 
از منابـع داخلـی و تشـویق رمایه گذاری های 

خصوصی در بخش انرژی افغانسـتان اسـت. 
بانـک جهانـی در اعامیـه  خـود گفتـه اسـت: 
"بـورد هيـأت مدیـره گـروپ بانـک جهانـی یک 
 ۹۸.۸ ارزش  بـه  مالـی  کمـک  جدیـد  بسـته 

کمپایـن  هـرات،  باشـندگان  از  شـاری 
اهـدای خـون را بـه خاطر حایـت از کارکرد 
نیروهـای امنیتـى در برگـزاری انتخابات، راه 

انـدازی کردنـد.
نیروهـای  از  ایـن کمپایـن، حایـت  هـدف 
خـوب  امنیـت  تامیـن  کـه  آنچـه  و  امنیتـی 
گفتـه  نیروهـا  ایـن  سـوی  از  انتخابـات 

اسـت. شـده  خوانـده  مي شـود، 
شـهروندان هرات که در این برنامه اشـراک 
کـرده انـد، بـه پژواک گفتـه اند که بـه خاطر 
حایـت از کارکـرد نیروهـای امنیتـی کـه در 
تـاش کردنـد  انتخابـات  برگـزاری  راسـتای 
از دسـت دادنـد، کمپایـن  را  و جـان خـود 

اهـدای خـون راه انـدازی کـرده اند. 
بـه  خـون  اهـدای  کـه  دارنـد  تاکیـد  آنـان 
زخمیـان نیروهـای افغان، روحیه شـان را در 

میـدان هـای جنـگ بلنـد مـی بـرد.
ایـن باشـندگان، بـر نهادینـه شـدن فرهنگ 

خـون دهـی تاکیـد دارند.
زیبـا افغـان یکـی از کسـانیکه خونـش را بـه 
زخمـی هـای نیروهـای امنیتـی اهـدا کرده، 
گفـت: "ما اینجـا آمدیم تا بخاطـر حایت از 
نیروهـای امنیتی خـود کـه در تامین امنیت 
انتخابـات بسـیار تـاش کردنـد، خـون خـود 

را اهـدا کنیم."
گل آقـا یک تـن دیگر از کسـانیکه خونش را 
بـه حایـت از نیروهـای امنیتـی اهـدا کرده 
گفـت: "کمپایـن اهـدای خـون، یـک اقـدام 

مقام هـای محلـی در وایـت کاپیسـا اعـام 
کردنـد کـه در یک عملیـات شـبانه نیروهای 
نظامـی  غیـر  دو  وایـت  ایـن  در  خارجـی 
کشـته و دو تـن دیگـر از سـوی ایـن نیروهـا 

شـده اند.  بازداشـت 
دفـر رسـانه های فرماندهی پولیس کاپیسـا 
روز شـنبه )۲۰ میـزان( بـا نـر خرنامـه ای 

بانک جهانی بیش از 98 میلیون دالر 
در بخش برق در افغانستان سرمایه گذاری می کند

کمپاین اهدای خون به حمایت از نیروهای امنیتی در هرات راه اندازی شد

کشته شدن دو غیر نظامی در عملیات نیروهای خارجی در کاپیسا

سال چهاردهم  شماره  3854 یک شنبه   21 میزان  1398 13 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

روزنامه  »افغانستان ما« مشتـرک می پذیرد
با اشتراک به روزنامه »افغانستان ما« از آخرین خبرهای داخلی، خارجی و ورزشی آگاه می شوید و از مقاات تحلیلی و تخصصی در عرصه های اندیشه، 

فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع و نیز معلومات مفید صحی بهرمند می گردید و از سرگرمی های سالم و آموزنده لذت می برید.

1 سال6 ماه3 ماه1 ماهنوع اشراکشاره

6000 افغانی3000 افغانی1500 افغانی500 افغانیادارات دولتی، موسسات، شرکت ها و دفاتر داخلی1

240 $120 $60 $20 $سازمان ها، موسسات شرکت ها و دفاتر خارجی2

450130025004500منازل و اشخاص3

4
دانشگاه ها و موسسات تحصیات عالی، کتابخانه ها، 

مکاتب و لیسه ها دولتی و خصوصی و کورس های 
آموزشی

400110020003800

400100018003500اساتید، معلمین و محصلین5

بـا سـکوت  کـه  اسـت  دنیایـی  ناشـنوایان،  دنیـای 
مطلـق همراه اسـت، سـکوتی کـه قادر نیسـتی درد 
دل هـا و یـا خواسـته هایت را عنـوان کنـی؛ دنیایـی 
کـه در آن صـدا و صـوت نباشـد، مملـو از تنهایـی 

. ست ا
رشـاد احمـد جوان 28 سـاله ای اسـت کـه از نعمت 
شـنوایی محروم اسـت. او ناشـنوا به دنیا آمده است 
و سـه دهـه از عمـرش را در سـکوت گذرانده اسـت. 
فقـر و تنگدسـتی نیـز بـه خانـواده او اجـازه نـداده 

اسـت کـه وسـیله ای را بـرای شـنودش مهیـا کند.
رشـاد احمـد کنـار دیـواری نشسـته بـود و انتظـار 
وسـیله ای را می کشـید کـه دنیـای او را عـوض کند. 
کنـارش رفتـم، سـام و علیکـی کـردم و نشسـتم اما 
پاسـخی نـداد. حـس کردم کـه از بودنـم در کنارش 
راضـی نیسـت امـا لحظـه ای بعـد از سـایه ام فهمید 
کـه کسـی کنـارش نشسـته اسـت، بـه سـمتم نـگاه 
کـرد اما چیزی نگفت و دوبـاره صورتش را برگرداند.

ایـن سـکوت بدون شـخص دیگـری، قابل شکسـن 
نبـود؛ دنیـای رشـاد احمـد، دنیـای خاموشـی بود و 
از هیاهـوی اطرافـش فـارغ. او تنهـا بـا می توانسـت 
خانـواده اش  اعضـای  بـه  را  مفهوم هـا  از  بعضـی 

منتقـل کنـد.
نویـد احمـد بـرادر کوچـک رشـاد، وسـیله ای شـد تا 
دنیـای بـرادرش را بـرای من بـاز کند. از او پرسـیدم 
ظاهـرا  دنیایی سـت؟  چطـور  ناشـنوایی  دنیـای 
تفهیـم ایـن پرسـش برای رشـاد سـخت بـود چون او 
هیـچ وقـت به مکتب ناشـنوایان نرفته بـود و افهام و 

تفهیـم او در حـد مکامـات روزمـره بـود.
امـا بـه هـر نحـوی نویـد، مفهـوم را به رشـاد رسـاند. 
رشـاد بـدون آنکـه گپـی بزنـد، از جایش برخاسـت و 
دو گـوش مـرا محکـم گرفـت تـا صدایـی را نشـنوم. 
بعـد از مدتـی رهـا کرد و گفـت: دنیای مـا این گونه 
اسـت. پـر از سـکوت؛ دنیایـی کـه در آن جنـب و 

جـوش فراوانـی اسـت امـا هیـچ صدایی نیسـت.
ایـن دنیـا، ناشـنوا غریبـه اسـت؛  رشـاد گفـت: در 
را.  او  کسـی  نـه  و  می توانـد  درک  را  او کسـی  نـه 
وقتـی صدایـی نباشـد، چشـم ها همـه در برابـر تـو 

ند.  بسـته ا
بـا دسـتانش نشـان  را  او همچنـان عایـم گنگـی 
مـی داد و بـرادرش چیزی هایـی می گفـت. من فقط 
از حالـت ظاهـری صورتـش می فهمیدم کـه دلی پر 

از ایـن دنیـا دارد.
رشـاد در قسـمتی دیگـر از سـخنانش گفـت کـه مـا 
نیـازی بـه ترحـم و دلسـوزی کسـی نداریـم، فقط از 
جامعـه می خواهیـم کـه حقوق مـان را رعایـت کند و 

بـه مـا نگاهی غیـر از خود نداشـته باشـند.
اعـام  ایـن  از  پیـش  اجتاعـی  امـور  و  کار  وزارت 

هـم اكنـون ایـن چنیـن اسـت.
علی حسـین تاکیـد کـرد کـه حکومـت بایـد مامـی 
زمینه هـای آموزشـی را کـه بـرای سـایر افـراد جامعه 
مهیـا می کنـد بـرای معلوان/ ناشـنوایان نیـز فراهم 

. کند
وایت هـای  در  فقـط  حکومـت  کـه  اسـت  گفتنـی 
هـرات، بلـخ و کابل مراکز آموزشـی برای ناشـنوایان 
مهیـا کـرده و اکنـون کمـر از یـک هـزار تـن در این 

مراکـز مشـغول آمـوزش هسـتند.
در کنـار حکومـت، بنیـاد خیریـه بیـات و موسسـه 
امریکایـی اسـتارک نیز به ناشـنوایان خدمـات ارایه 
می کننـد و سـاانه بیـش از یـک هـزار آله شـنوایی/ 

سـمعک را توزیـع می کنـد.
احسـان اللـه بیـات، رئیـس موسسـه خیربـه بنیـاد 
ایـن  توزیـع  هنـگام  میـزان   20 شـنبه  روز  بیـات 
آله هـای شـنوایی گفـت کـه هـدف مـا خدمـت بـه 
هموطنـان ماسـت تـا بتوانیـم افرادی که به مشـکل 
شـنوایی  نعمـت  از  از  هسـتند  دچـار  ناشـنوایی 
بهرمنـد شـوند. در این مراسـم قرار بود بـه یک هزار 

تـن آلـه شـنوایی داده شـود.
موسسـه اسـتارک بعد از اینکه افراد ناشـنوا توسـط 
بنیـاد خیریـه بیـات معرفـی شـدند، آنـان را معاینـه 
می کننـد و بعـد از اینکـه پـی بـردن نیاز به سـمعک 

کـرده بـود کـه بایـد ۳ درصـد معلـوان در یـک اداره 
شـامل شـوند و بـه آنـان کار داده شـود. ایـن وزارت 
گفتـه بـود مـا تـاش می کنیـم کـه ایـن مـورد را بـه 
صـورت جـدی مـد نظر قـرار دهیـم و هـر اداره ای که 
در ایـن مـورد کارشـکنی کنـد و درصـدی را رعایـت 

نکنـد تحـت بازخواسـت قـرار دهیـم.
علی حسـین جوانـی دیگـری اسـت کـه در سـن 20 
سـالگی بـر اثـر حادثـه ای شـنوایی خـود را از دسـت 
داد و بعـد از آن در حالتـی از سـکوت قـرار گرفـت. 
علی حسـین می گویـد، به یکبـاره از دنیایـی پرهیاهو 
بـه دنیایی خامـوش منتقل شـدم. دنیایی که رار 
درد و رنـج برایـم بـود. او بـرای اینکـه ارتباطـش بـا 
دنیـای بیـرون قطع نشـود، به مکتب ناشـنوایان رفت 
و عایـم ارتباطی اشـنا شـد اما به دلیـل نبود رایط 

از رفـن بـه دانشـگاه بازماند.
علی حسـین گفـت که حکومـت هیچ توجهـی به این 
قـر از جامعـه می کنـد و او نتوانسـته اسـت در این 
مـدت برخـاف جسـتجوهای فراوانـش، بـرای خـود 

کاری فراهـم کند.
اسـت  معلولیـت  نوعـی  ناشـنوایی  گرچـه  افـزود،  او 
امـا یـك فـرد ناشـنوا دیگـر توانایی هـا، قـوه بدنـی و 
ایـن  نبایـد  و  دارد  را  معمولـی  انسـان های  هـوش 
توامندی هـا تحـت تاثیـر قـرار گیـرد امـا متاسـفانه 

دارنـد، بـه آنان سـمعک/ آله شـنوایی داده می شـود. 
آقـای بیـات در ایـن مراسـم گفـت کـه افـرادی که در 
دوره هـای پیـش، آله های شـنوایی دریافـت کرده اند، 
را  کـردن  خـود  مدتـی صحبـت  از  بعـد  توانسـته اند 

بخشـند. بهبود 
آلـه  گذشـته  سـال  کـه  سـاله   20 حـدود  دخـری 
بـه  می توانـد  اکنـون  بـود،  کـرده  دریافـت  شـنوایی 
خوبـی صحبـت کند. او بـه خرنگاران گفـت که پنج 
یـا شـش سـاله بـودم کـه شـنوایی خـود را از دسـت 
دادم. بعـد از آن زندگـی برایـم خیلـی سـخت شـد. 

کسـی مـرا می فهمیـد و تنهـا شـده بـودم.
او گفـت کـه زمانی که آلـه شـنوایی را دریافت کردم، 
دوبـاره بـا صداهـا آشـنا شـدم و اکنـون می توانـم در 
جامعـه حضـور بیابـم و بـا مـردم در ارتبـاط باشـم و 

کارهـای مختلفـی را انجـام دهـم.
بنیـاد خیریـه بیـات، از سـال ۲۰۱۴ میـادی برنامـۀ 
آغـاز  ناشـنوایان  بـرای  را  شـنوایی  آله هـای  توزیـع 
کـرده اسـت و تاکنـون ایـن آله هـا را بـه بیـش از 15 

هـزار ناشـنوا توزیـع کـرده اسـت.
هـر چنـد آمـار دقیقـی از تعداد ناشـنوایان در کشـور 
وجـود نـدارد امـا گفته می شـود کـه هم اکنـون بیش 
از ۵۰ هـزار فـرد ناشـنوا و فاقـد توانایـی گفتـاری و 

شـنوایی در کشـور زندگـی می کننـد.

دنیای ناشنوایان، دنیای خالی از صدا و مملو از تنهایی

همزمـان بـا رسـیدن فصـل برداشـت میـوۀ انـار در وایـت قندهار، 
پاکسـتان تعرفـۀ گمرکـی اش بـر ایـن میـوه را تـا سـه برابر افزایـش 

داده است.
اسـت.  قندهـار  انـار  بـرای  بـزرگ  بازارهـای  از  یکـی  پاکسـتان، 
بـاغ داران درقندهـار، بخـش عمـدۀ فرآورده هـای باغی شـان را بـه 

می کننـد.  صـادر  پاکسـتان 
امـا اکنـون اتـاق  تجـارت و رمایه گـذاری قندهـار، می گویـد کـه 
پاکسـتان از هـر موتـر انار و انگور تا سـه صدهزار کلدار پاکسـتانی 

می گیرد. تعرفـه 
تجـارت  اتـاق  رئیـس  زهیـر،  نراللـه  نیـوز،  طلـوع  گـزارش  بـه 
»ایـن  کـه:  اسـت  گفتـه  بـاره  ایـن  در  قندهـار  رمایه گـذاری  و 
یکـی از مشـکات اسـت کـه پاکسـتان بـر موترهـای انـار و انگـور 
بـه  نسـبت  کـه  کرده اسـت،  وضـع  مالیـه  کلـدار  سـه صدهزار  تـا 
سـال های گذشـته سـه برابـر افزایـش یافته اسـت. مـا بـرای حـل 
گفت وگـو  نیـز  افغانسـتان  حکومـت  مسـئوان  بـا  چالـش،  ایـن 

نشده اسـت.« حـل  هنـوز  چالـش  ایـن  امـا  کردیـم، 
عبدالجلیـل، یکـی از صادرکننـدگان میـوه بـه پاکسـتان اسـت. 
ولسـوالی  باغ هـای  از  بسـیاری  از  را  انگـور  و  انـار  او همـه سـاله 

می کنـد. صـادر  پاکسـتان  بـه  قندهـار  وایـت  ارغنـداب 
عبدالجلیـل کـه اکنـون ۲۲سـال اسـت بـه ایـن کار می پـردازد، از 
افزایـش تعرفـۀ گمرکـی از سـوی پاکسـتان بـر انارقندهـار نگـران 
اسـت: »امسـال در یـک بـاغ ۷۰نفـر کار می کنند و از سـوی دیگر 
پاکسـتان تعرفـۀ گمرکـی اش را افزایش داده اسـت و نیز قیمت انار 
در پاکسـتان پاییـن آمده اسـت؛ بـا ایـن حالـت، بازرگانـان سـخت 
متـرر شـده اند.« عبدالجلیـل افـزود: »مـا دیـروز یک موتـر انار را 
بـه پاکسـتان فرسـتادیم. این  جـا درقندهار دو و نیم سـیر انـار را به 
۲۴۰۰ کلـدار می فروشـیم در حالی کـه در پاکسـتان پنجاه درصد 

قیمـت انـار کاهش یافته اسـت.«
از سـوی هـم، شـاری از بـاغ داران درقندهـار، بـا انتقـاد از وزارت 
صنعـت و تجـارت می گوینـد کـه در هجـده سـال گذشـته، ایـن 
بـا  گمرکـی  بلنـد  تعرفه هـای  مشـکات  نتوانسته اسـت  وزارت 

برطـرف کنـد. را  پاکسـتان 
امین اللـه، یکـی از بـاغ داران درقندهـار بیـان داشـته اسـت کـه: 
»پنجاه هـزار تـا صدهـزار کلـدار بـرای مـا فایـده می ماند، امـا حاا 
ایـن فایـده می مانـد. مالیه بلند رفتـه و ما همه مترر شـده ایم.«

عبدالغفـور، بـاغ دار دیگـر نیـز افـزوده کـه: »حکومـت بایـد توجـه 
کنـد و بـرای پاکسـتان بدیلـی پیـدا کنـد. مـا همه سـاله متـرر 

می شـویم و پاکسـتان بـر مـا ظلـم می کنـد.«
نبـود بـازار فـروش بـرای فرآورده هـای باغی و کشـاورزی کشـور، از 

مشـکات جـدی باغ داران و کشـاوزان اسـت.
پیـش از ایـن نیـز میوه هـای فصلـی افغانسـتان بدلیـل نبـود بـازار 
فـروش و ردخانه هـای مجهـز در داخـل کشـور، فاسـد می شـد.

فصل برداشت انار؛ 
پاکستان مالیه بر انار قندهار را 

سه برابر کرد


