
 

دفتر  رئیتس  مابترادر؛  بتا  برجستته  دیپلات هتای 
سیاستی طالبتان در قطر دیدار و رایزنی کرده استت.

ماینتده  دیتدار،  ایتن  در  گتزارش،  ایتن  بنیتاد  بتر 
امریتکا و هیتات طالبتان در متورد کاهتش خشتونت 
وال استریت  کرده  انتد.  گفتگتو  زندانیتان  تبتادل  و 
ژورنتال بته نقتل از یتک منبتع آگاه آورده استت کته 
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فرانسته صتادرات ستاح بته ترکیته را قطتع کترد و بعتد از آمتان، هالنتد، نتاروی و فنلنتد 
پنجمیتن کشتور اروپایی استت که دیگر جنگ افتزاری به ترکیه می فروشتد. این تصمیم 

فرانسته در اعتراض بته عملیتات نظامی ترکیه در شتال ستوریه اتخاذ شتده استت.
ارتتش ترکیته که به عملیات گسترده خود تحت عنوان "چشتمه صلح" در شتال رقی 
ستوریه ادامته می دهتد، انتقادهتای بین امللتی را برانگیختته استت. واکنش هتا بته این 
اقتدام ترکیته در ستطوح مختلتف، از جملته قطتع صتادرات استلحه بته این کشتور، ادامه 

دارد.
بعد از هالند، ناروی، فنلند و آمان اکنون فرانسه پنجمین کشور .....
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فرانسه صادرات اسلحه به ترکیه را قطع کرد

شاخص های حکمرانی مطلوب در  
نظام اقتصاد سیاسی افغانستان
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گسترش افراطیت در شمال 
افغانستان 

حکمرانتی   هتای  شتاخص  از  برختی  بررستی  بته  اول  قستمت  در 
»دوران  زودی  بته  کته  گفتیتم  و  پرداختیتم  بانتک جهانتی  در  مطلتوب 
انتخابتات« بته حیتث یتک دوران تحتول در جامعته متا تمتام متی شتود و 
نتیجتتاٌ یتک دولتت بتا پشتتوانه و رای مردم انتختاب می شتود. دولت هر 
چقتدر زودتر به تشتکیل کابینته و معرفی آنها بپتردازد زیانهای اجتماعی 

ناشتی از سترگردانی جامعته نیتز کاهتش متی یابتد و....

5 فلم شاخص قرن 21 در ژانر 
علمی - تخیلی
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راه های اعتباردهی

 به انتخابات
2سرمقاله 

شیوه انتقال اطاعات دستگاه های بایومتریک به سیستم مرکزی کمیسیون انتخابات، تغییر کرد

وال استریت ژورنال: امریکا در تاش از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان است

انتخابتات  مستتقل  کمیستیون 
ریاستت  انتخابتات  نامتزدان  و 
جمهتوری توافتق کرده اند که شتیوه انتقتال اطاعات 
ایتن  مرکتزی  سیستتم  بته  بایومریتک  دستتگاه های 

کنتد. تغییتر  کمیستیون، 
 21 )یکشتنبه،  دیتروز  کته  تصمیتم  ایتن  استاس  بتر 
دستتگاه های  اطاعتات  شتده،  گرفتته  میتزان( 
حافظته  کارت  مستتقیم  اتصتال  بتا  بایومریتک 
مرکتزی  بته سیستتم  کامپیوتتر،  بته  ایتن دستتگاه ها 
کمیستیون مستتقل انتخابتات انتقال داده می شتود.

کمیستیون مستتقل انتخابتات اعام کرده کته انتقال 
نظتارت  بتا  جدیتد،  شتیوه  از  استتفاده  بتا  اطاعتات 
ناظتران نامتزدان انتخابات ریاستت جمهتوری صورت 

گرفت. خواهتد 
بایومریتک  دستتگاه های  اطاعتات  ایتن،  از  پیتش 
مرکتزی  سیستتم  بته   )WIFI( فتای  وای  طریتق  از 
کمیستیون انتخابتات انتقتال می یافتت، امتا این روند 
بته دلیتل بته حجم زیتاد اطاعتات، نصتب برنامه های 
پیتش  بته  کنتدی  بته  ستایری،  حمتات  و  امنیتتی 

می رفتت.
روز  چنتد  انتخابتات  مستتقل  کمیستیون  مستئوان 
قبتل اعتام کردنتد کته بته دلیتل رعتت بخشتیدن 
بته رونتد انتقتال اطاعتات دستتگاه های بایومریک، 
کابتل  بته  "درملتوگ"  آمانتی  متخصتص رکتت  دو 

آمده انتد.
رکتت "درمولتوگ" آمانتی رونتد فنتی انتخابتات را 
مدیریتت می کنتد و دستتگاه های بایومریتک را نیتز 

ایتن رکتت نصتب و راه انتدازی کترده استت.
مستئوان کمیستیون مستتقل انتخابتات به رستانه ها 
گفته انتد کته تتا کنتون اطاعتات 22588 دستتگاه 
کمیستیون  ایتن  مرکتزی  سیستتم  بته  بایومریتک 
انتقتال داده شتده استت. در روز انتخابتات ریاستت 

جمهتوری بیتش از 26 هتزار دستتگاه بایومریتک در 
محتات رای دهتی، استتفاده شتده بتود.

اعتبار دهی به آرای بایومریک شده
کمیستیون مستتقل انتخابتات و کمیستیون شتکایات 
کترده  اعتام  مشترک  اعامیته  یتک  در  انتخاباتتی 
بودنتد کته آرای را که درج سیستتم بایومریک نشتده 

باشتد، شتارش می کننتد و باطتل استت.
امتا در روزهتای گذشتته یکتی از تیم هتای انتخاباتتی 
کمیستیون انتخابتات را متهم کرد کته آرای را که درج 

سیستیتم بایومریتک نیستت، نیز به سیستتم مرکزی 
انتقتال می دهتد و خواستتار توقتف این روند شتد/

ایتن  بته  واکنتش  در  انتخابتات  مستتقل  کمیستیون 
ادعتا، گفتت که ایتن یک نتوع مداخله در امتور کاری 
کمیستیون استت و هنوز رونتد درج معلومات در مرکز 

اطاعتات کمیستیون ادامته دارد.
کمیستیون  ستخنگوی  حق پرستت،  محمتد  میترزا 
انتخابتات گفتت کته اینگونه اظهتارات "قضاوت پیش 
از وقتت استت" و بعتد از درج متام معلومتات، مرکتز 

طالبتان پیشتنهاد داده انتد که در عتوض آزادی »انس 
حقانتی«، حارند دو استتاد امریکایی و استرالیایی 
را آزاد کننتد. شوال استریت ژورنتال در ادامه نوشتته 
استت: »براستاس پیش نویتس قترارداد میتان امریتکا 
و طالبتان، ۵ هتزار نظامتی آمریکایتی طتی ۱۸۰ روز 
آینتده از افغانستتان ختارج و باقتی نظامیتان نیتز در 

غیربایومریتک،  آرای  تفکیتک  توانایتی  اطاعتات 
او گفتت  را دارا استت.  تقلبتی  آرای  و  آرای تکتراری 
آنهتا  بته  انتخاباتتی  نامزدهتای  ناظتران  ممکتن  کته 

باشتند. داده  کمیستیون  از  نادرستت  معلومتات 
انتخابتات ریاستت جمهتوری کشتور بته تاریتخ ششتم 
میتزان برگزار شتد. بر استاس تقویتم انتخاباتتی، قرار 
استت نتایتج ابتدایتی ایتن انتخابتات بته تاریتخ 27 
میتزان و نتایتج نهایتی آن بته تاریخ 16 عقترب، اعام 

شود.

جریان یک ستال آینتده در عوض قطتع ارتباط طالبان 
بته  افغانستتان  تبدیل نشتدن  تضمیتن  و  القاعتده  بتا 
مکانی برای تروریستم از این کشتور خارج می شتوند.«

ایتن در حالی استت که مذاکترات صلح میتان امریکا 
توستط  جتاری  ستال   ستپتامر  متاه  در  طالبتان  و 

دونالتد ترامتپ؛ رئیس جمهتور امریتکا لغتو شتد.

در انتخابتات ریاستت جمهتوری میتزان اشتراک 
متردم در انتخابتات، بته ویتژه در وایتات شتال،پایین 
گتزارش شتده استت.آمارهای رستمی ستطح اشتراک 
متردم در وایتت شتال را به مراتب پایین تتر از وایات 
جنوبی نشتان می دهند. برعاوه ستایر موارد و دایل، 

یکتی از مهم تریتن .....

 

د ماليتې وزارت وايتي، پته وروستتيو کې د ماليته ورکولو 
د ثبتت او ماليتې ستنجونې سيستټم پتر ليکته شتوی او 
تتردې مهالته ۵۰ ستلنه لتوړ ماليته ورکوونکتي پته کتې 

ثبتت شتوي دي. 
د  معينيتت  ګمرکونتو  او  عوايتدو  د  وزارت  ماليتې  د 
عوايتدو رياستت مترې امنتې احمتدي پتژواک ختري 
اژانتس ره پته مرکتې کتې وويتل چتې دغته رياستت د 
ماليته ورکوونکتو وختت د ضايتع کېتدو، د رخصتيتو پته  
ورځتو کتې د ماليته ورکوونکتو لته کېدونکتې جرمې، د 
ماليتاي ادارو د ځينتو مامورينتو د ناستم چلند، د ماليه 
ورکوونکتي د ماليتاي پاڼتو د ورکېدو او د ماي فستاد د 
مخنيتوي پته موخه د )E-Filling( د برېښتنايي خدماتو 

پته نتوم اپليکېشتن جتوړ کتړی دی.
ماليته  ارې  لته  اپليکېشتن  دې  د  وينتا،  پته  دې  د 
پته  کتوي،  ډک  ليتک"  "اظهتار  خپلته  ورکوونکتي 
برېښتنايي ډول يتې دوی تته را استتوي او دغته کار د 
دې امتل کېتږي چتې ماليتات پته خپل وختت او منظم 

ي. راټتول  ډول 
احمتدي زياتتوي: "اظهارليتک يتوه فورمه ده چتې ماليه 
ورکوونکتي يتې لته ماليتاي ادارو اختي، خپلته خالصه 
ګټته تتر عوايدو او لګښتت وروستته ستنجش کتوي او له 

مختې يتې ماليته ورکوي."
هغتې زياتته کتړه: "دغته اپليکېشتن لته ماليته ورکونکي 
ره دا مرستته کتوي چتې ماليته ورکوونکتی د کال لته 
پيتل نته تتر پتای پتورې يواځتې د خپلتو ټولتو فروشتاتو 
ارقتام سيستټم تته داخلتوي، وروستته خپتل مصارفتات 
هتم سيستټم ته داخلتوي او دغه سيستټم ورتته ماليه او 
کته جرمته شتوى وي، د جرمتې مقتدار او ورځتې ورته 

پته خپله ستنجوي."
احمتدي وايتي: "لته دغته اپليکېشتن څخته د رطتان 
تتر  مصوبتې  د  کابېنتې  د  ۱۸مته،  پته  مياشتتې 
تتردې  او  شتوې  پيتل  اخيستتنه  ګټته  صادرېدوروستته 
ماليته ورکوونکتي  لتوړ  پنځتوس ستلنه  مهتال شتاوخوا 
ثبتت او پته انايتن ډول خپتل اظهتار ليکونته متوږ تته را 

ي." استتولی 
مخابتراي  بانکونته،  مختې،  لته  معلوماتتو  د  هغتې  د 
رکتونته،  بېمتې  د  تصتدۍ،  دولتتي  کمپنتۍ، 
استتخراجي کمپنتۍ او امنيتتي رکتونه له لتوړو ماليه 
ورکوونکتو څخته دي. همتداراز، په افغانستتان کې کابو 
۸۰۰ لتوړ ماليته ورکوونکتي بنستټونه ثبتت شتوي دي.

دا زياتتوي، راتلونکتی کال دوی پته پتام کتې لتري چې 
انايتن ډول  پته  پيستې هتم  ورکوونکتي خپلتې  ماليته 

تحويتل کتړي.
احمتدي زياتتوي، پته اوونۍ کتې دوه روزنيز ورکشتاپونه 
لتري تتر څتو ماليته ورکوونکتي لته دغته سيستټم څخته 
د ګټتې اخيستتنې پتر ارو چتارو پتوه ي؛ تتردې دمته 
يتې ۴۷ روزنيتز ورکشتاپونه جتوړ کړي چتې کابو ۱۰۰۰ 

کستانو پته کې ګتډون کتړی دی.
کتې  هېتواد  ټتول  پته  مختې،  لته  معلوماتتو  د  هغتې  د 
شتاوخوا ۱۵۰ زره د ماليته ورکولتو حکمتي او حقيقتي 
راتلونکتو درې  تتر   بنستټونه موجتود دي چتې ښتايي 
برېښتنايي  دغته  پته  کستان  ټتول  دغته  پتورې  کلونتو 
خدمتاي اپليکېشتن کتې ثبتت او خپلته ماليته تحويتل 

کتړي.
د عوايتدو عمومتي رياستت د معلوماتتو لته مختې، تېتر 
کال افغانستتان ۱۸۹ ميليتارده افغانتۍ عوايتد راټتول 
کتړي و، چتې تتردې دمته د ۱۳۹۸ متاي کال ۱۴۶ 

ميليتارده افغانتۍ راټولتې شتوې دي.

د برېښنايي خدماتو اپليکېشن 
کې تراوسه ٥٠ سلنه لوړ ماليه 

ورکوونکي ثبت شوي

خبرونه

درصفحه2

سازمان ملل به نامزدان:

 درک دقـیق از روند شمارش آرا داشته باشید

روزنامته وال استریت ژورنتال گتزارش داده استت کته 
بتا  امریتکا در تتاش از رگیتری گفتگوهتای صلتح 

طالبتان استت. 
زمتی  کته  استت  آمتده  روزنامته  ایتن  گتزارش  در 
خلیلتزاد؛ ماینتده ویتژه امریکا برای صلح افغانستتان 
پتس از رایزنتی در مجمتع عمومتی ستازمان ملتل بتا 



کارتون روز

 

 

 

 

 

هیـأت معاونـت سـازمان ملـل متحد 
نامـزدان  از  )یونامـا(  افغانسـتان  در 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری خواسـته اسـت کـه قبل 
از اظهـار نظـر "درک دقیقـی از  پروسـه شـارش آرا 

داشـته باشـند."
یونامـا در اعامیـه ای کـه دیروز )یکشـنبه، 21 میزان( 
و  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  از  کـرده،  منتـر 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی نیـز خواسـته کـه "از 
آگاهـی همـه افـراد ذی نفـع از پروسـه شـارش آرا، به 
شـمول توضیـح ایـن پروسـه به گونـه واضـح و ریـح، 

اطمینـان حاصـل کنـد."
هرچنـد یونامـا از تیم انتخاباتی و نامزد مشـخصی نام 
نـرده اسـت، اما روز یکشـنبه، تیم ثبـات و همگرایی، 
بـه رهـری عبدالله عبداللـه، ادعا کرد که کمیسـیون 
وارد  را  نشـده  بایومریـک  آرای  انتخابـات  مسـتقل 
سیسـتم مرکـزی کـرده کـه ایـن کار بـرای آنهـا قابـل 

نیسـت. قبول 
این تیم به کمیسـیون مسـتقل انتخابات هشـدار داد 
کـه رونـد درج اطاعـات به سیسـتم مرکـزی را متوقف 
کنـد و اگـر ایـن خواسـت مسـامت آمیـز آنهـا درنظـر 
گرفتـه نشـد "از هر گزینـه ای" اسـتفاده خواهند کرد.

اقدامات بی شار برای تضمین شفافیت
یونامـا همچنیـن در اعامیـه خـود گفته اسـت که این 
نهـاد دریافته که مسـئوان کمیسـیون های انتخاباتی 
افغانسـتان بـرای تضمین شـفافیت انتخابات ریاسـت 
روی  را  تقلـب"  ضـد  بی شـار  "اقدامـات  جمهـوری 

دسـت گرفته انـد.
یونامـا نهادهـای ناظـر، احـزاب سیاسـی، کاندیـدان 
و رای دهنـدگان را تشـویق کـرده کـه بـرای حفاظـت 
از درسـتی پروسـه انتخابـات در جریـان شـارش آرا 

"نقـش فعـال، آگاهانـه و سـازنده" داشـته باشـند.
شـهروند  "هـر  کـه  اسـت  آمـده  یونامـا  اعامیـه  در 
افغـان کـه شـاهد تقلـب می باشـد و یـا مشـکوک بـه 
تقلـب می گـردد، مسـئولیت مدنـی دارد تـا بـه مراجع 
مرتبـط افغان به ویژه کمیسـیون شـکایات انتخاباتی، 

شـکایت درج مایـد."
ایـن نهـاد افـزوده کـه " در صـورت وجـود ادعاهـای 

پولیـس کابـل تاییـد می کنـد کـه راز محمـد وزیـری، 
ولسـوال جغتـوی میـدان وردک عـر روز  شـنبه در 
گلوله بـاری افراد مسـلح ناشـناس در مربوطات حوزه 

سـوم امنیتی کشـته شـده اسـت.
فـردوس فرامـرز، سـخنگوی فرماندهـی پولیس کابل 
روز یک شـنبه)۲۱ میـزان( بـه صـدای امریـکا گفتـه 
افـراد مسـلح پـس از گلوله بـاری از محـل  ایـن  کـه 
فـرار کـرده انـد.  گـروه طالبـان بـا نـر اعامیـه ای 
مسـئولیت ایـن رویـداد را بـه عهده گرفتـه و گفته اند 
کـه ایـن تیرانـدازی توسـط افـراد آنـان صـورت گرفته 

می گویـد  داخلـه  امـور  وزارت 
مـواد  بـا  مبـارزه  ملـی  پولیـس 
مخـدر قومندانـی امنیـه وایـت ننگرهـار، در یـک 
عملیـات، 193 کیلوگـرام مـواد مخـدر نـوع چرس 

آورد. بـه دسـت  و  را کشـف  هیروییـن  و 
نـر  بـا  میـزان(   21( یکشـنبه  روز  وزارت  ایـن 
خرنامـه ای نوشـت پولیـس مبـارزه با مـواد مخدر 
ننگرهـار ایـن عملیـات را در مربوطـات ولسـوالی 
"رودات" ایـن وایـت راه اندازی کـرد که در نتیجه 
آن، 193 کیلوگـرام مـواد مخدر کشـف و در پیوند 

بـه ایـن رویـداد سـه فـرد دیگر بازداشـت شـدند.
خرنامـه افـزوده، در یک عملیات دیگـر، نیروهای 

وزارت امـور داخلـه کشـور می گویـد کـه نیروهـای 
قطعـات خـاص پولیـس در وایـت لوگـر، 5 نفـر 
را بـه اتهـام همـکاری بـا گـروه طالبـان بازداشـت 

کرده انـد.
در خرنامـه وزارت امـور داخلـه کـه روز یکشـنبه 
آمده:"نیروهـای  رسـیده  نـر  بـه  میـزان(   21(
راه  پـی  در  پولیـس  خـاص  قطعـات  قوماندانـی 
انـدازی عملیاتـی، 5 تـن را در پیونـد بـه همکاری 
بـا هـراس افگنـان طالـب از مربوطـات روسـتای 
لوگـر  وایـت  محمدآغـه  ولسـوالی  "آب بـازک" 

مودنـد."  بازداشـت 
خرنامـه افـزوده کـه از نـزد افراد بازداشـت شـده، 
دو میـل کاشـینکوف و تجهیـزات نظامی بدسـت 

ایـن نیروهـا آمده اسـت.

از  طالبـان جوانـی را کـه دو روز پیـش در یکـی 
کردنـد. اعـدام  بودنـد،  ربـوده  غـور  مسـیرهای 

عبدالحمیـد ناطقـی، عضـو شـورای وایتـی غـور 
بـه جمهـور گفتـه کـه: گـروه طالبـان دو روز پیش 
یـک جـوان را هنـگام عبـور از یکـی از مسـیرهای 
ولسـوالی چهارسـده ربـوده و بـا خـود بردند و پس 
از دو شـبانه روز اسـارت، وی را بـه قتـل رسـاندند.

جـوان  ایـن  طالبـان  کـه  داد  احتـال  وی 
غیرنظامـی را بـه ظـن همـکاری بـا دولت ربـوده و 

کردنـد. اعـدام 
برخـی از دیگـر منابـع مردمی غور هم خر کشـته 
شـدن یـک نفـر را به دسـت طالبـان در ولسـوالی 

چهارسـده تأئیـد می کنند.
را یـک  باختـه  فـرد جـان  اداره محلـی غـور،  امـا 

اسـت.  خوانـده  دولتـی  نظامـی 
غـور  والـی  سـخنگوی  خطیبـی،  عبدالحـی 
می گویـد ایـن نظامـی چنـد روز پیـش در جریـان 
درگیـری بـا طالبـان بـه دسـت ایـن گـروه اسـیر 

معتـر، ادارات مجـری قانـون بایـد فـورا در مـورد آن 
تحقیـق ماینـد و در صـورت لـزوم افـراد مسـئول را 

بازداشـت و مـورد پیگـرد قانونـی قـرار دهنـد. "
هیـأت معاونـت سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان 
تأکیـد کـرده اسـت که"همه افـراد ذیدخل مسـئولیت 

مشـرک در اعتباردهـی بـه انتخابـات دارنـد."
در  افغانسـتان  شـهروندان  کـه  اسـت  گفتـه  یونامـا 
امنیتـی،  بـه تهدیـدات  بـا توجـه  روز ششـم میـزان، 
اکنـون  و  دادنـد  انجـام  را  خـود  مدنـی  مسـئولیت 
کمیسـیون های انتخاباتـی، احـزاب سیاسـی، دولت، 
نامـزدان و حامیـان آنهـا، بایـد بـرای "حفـظ و تکمیل 
انتخابـات و حفاظـت از یکپارچگی ایـن روند، با توجه 
بـه جـدول بنـدی و اعـام نتایـج" تعهـد خود را نشـان 

دهنـد.
انتخابـات ریاسـت جمهـوری کشـور در ششـم میـزان 
برگزار شـد و بیش از دو میلیون شـش صد هزار شـهر 
کشـور بـه نامـزدان رای دادنـد. اکنـون روند شـارش 
بـه  بایومریـک  دسـتگاه های  اطاعـات  انتقـال  آرا 
سیسـتم مرکزی کمیسـیون مسـتقل انتخابات جریان 
کمیسـیون  مسـئوان  گذشـته  روزهـای  در  دارد. 
مسـتقل انتخابـات گفتنـد کـه رونـد انتقـال اطاعات 
از دسـتگاه های بایومریـک بـه سیسـتم مرکـزی بـه 
دلیـل حجـم زیـاد اطاعـات و حمـات سـایری، بـه 
ایـن  بـه  بـرای رعـت دهـی  و  کنـدی پیش مـی رود 
بـه  "درملـوگ"  رکـت  آمانـی  متخصـص  دو  رونـد، 
کابـل آمده انـد. متخصصـان ایـن رکـت، کمیسـیون 
کـه  گرفتنـد  تصمیـم  دیـروز  نامـزدان  و  انتخابـت 
راهـکار جدیـدی برای انتقـال اطاعات دسـتگاه های 
بایومریـک بـه سیسـتم مرکـزی کمیسـیون انتخابات 
روی دسـت گیرند و حافظـه ایـن دسـتگاه ها به صورت 

مسـتقیم بـه کامیپوتـر وصـل شـود.
انتقـال اطاعـات دسـتگاه های بایومریـک بـه شـیوه 
جدیـد، بـا حضـور ناظـران نامـزدان انتخابات ریاسـت 

جمهـوری صـورت خواهـد گرفت.
قرار اسـت نتایـج ابتدایی انتخابات ریاسـت جمهوری 
بـه تاریـخ 27 میـزان و نتایـج نهایـی آن بـه تاریـخ 16 

ماه عقـرب اعام شـود.

اسـت. پولیـس کابل در مـورد ادعای طالبـان چیزی 
نگفتـه؛ امـا تاکیـد کرد کـه تحقیقات پولیـس در این 

بـارۀ آغاز شـده اسـت.
میـدان  والـی  رسـانه های  دفـر  حـال،  همیـن  در 
وردک بـا نـر اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه ولسـوال 
جغتـوی ایـن وایـت از سـوی گـروه طالبان در شـهر 

کابـل تیربـاران شـده اسـت.
در اعامیـۀ آمـده اسـت کـه آقای وزیری در یک سـفر 
رسـمی و بـه منظـور اشـراک در یـک "ورکشـاپ ۱۰ 

روزه" بـه کابـل رفتـه بود.

پولیـس در مربوطـات شـهر جـا آبـاد، 5 کیلوگرام 
و بدسـت  را کشـف  امفتامیـن  نـوع  مـواد مخـدر 
آورد. وزارت داخلـه همچنیـن گفتـه کـه  پولیـس 
مبـارزه بـا مواد مخدر طـی عملیاتـی در مربوطات 
 11 ننگرهـار  وایـت  خیـل  غنـی  ولسـوالی 
کیلوگـرام مـواد مخـدر را همراه با یک میل سـاح 

کاشـینکوف کشـف و بدسـت آورده اسـت.
در خرنامـه وزارت داخلـه همچنـان آمـده اسـت 
کـه نیروهـای ویـژه پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخدر 
کابـل، طـی عملیاتی در مربوطـات ناحیه هفدهم 
شـهرکابل دو فـرد را همـراه بـا مقـدار 3 کیلوگـرام 

مخـدر بازداشـت کردنـد.

وزارت امـور داخلـه همچنان در خـر دیگری گفته 
اسـت کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی بـا حایـت 
قوت هـای هوایـی، در پـی راه انـدازی عملیاتـی، 
شـش روسـتای ولسـوالی ینگـی قلعـه بـه شـمول 
وجـود  از  را  تخـار  وایـت  شـهرکهنه"   " روسـتای 

تروریسـتان طالـب پاکسـازی مودنـد.
بـر اسـاس معلومـات منبـع؛ تروریسـتان طالبـان 
از مخفیگاه هـای شـان در شـهر کهنـه، حمـات 
طراحـی  تخـار  وایـت  سـطح  در  را  تروریسـتی 

می کردنـد.
وزارت امـور داخلـه گفتـه اسـت کـه در پـی ایـن 
بـه  طالبـان  تروریسـت   10 مشـرک،  عملیـات 
هاکـت رسـیده و 8 هـراس افگـن دیگـر زخمـی 

شـده انـد.

شـد.
طالبـان در جریـان چنـد هفتـه اخیـر، دو معلـم و 
چنـد غیرنظامـی را بـه گـان همـکاری بـه قتـل 

رسـانده اسـت.
از  شـاری  در  طالبـان  غـور،  وایـت  بـر  عـاوه 
وایـات دیگـر نیـز غیرنظامیـان را اسـیر و بعـد بـه 
قتـل رسـانده اسـت. ایـن گـروه بارهـا غیرنظامیان 

را شـاهراه ربـوده و بعـد بـه قتـل رسـانده اند.

وزارت داخله: سه فرد همراه با 193 کیلوگرام مواد مخدر
 در ننگرهار بازداشت شدند

پنج نفر به اتهام همکاری با طالبان در لوگر بازداشت شدند

طالبان یک جوان را در غور اعدام کردند

سازمان ملل به نامزدان: 
درک دقیق از روند شمارش آرا داشته باشید

ولسوال جغتوی میدان وردک در کابل کشته شده است
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دیـروز یونامـا یـا هیـات معاونـت سـازمان ملـل متحـد در 
امـور افغانسـتان اعامیـه مهمـی نـر کـرده اسـت و در آن از 
همـه طـرف هـای انتخاباتی خواسـته اسـت تا اصـل عدالت را 
رعایـت کـرده و هـم چنین مکلفیـت خود را در قبـال انتخابات 
ریاسـت جمهـوری ادا کننـد. از نـگاه ملـل متحـد همـه طـرف 
هـای انتخاباتـی در ابتـدا بایـد درک درسـت از رونـد شـارش 
آراء و پیچیدگـی هـای تخنیکـی ایـن پروسـه داشـته باشـند، 
یـا هـر موضـوع انتخاباتـی اظهـار  آرا و  بـاره نتایـج  آنـگاه در 
نظـر کننـد. ایـن مایندگـی هـم چنیـن از کمیسـیون هـای 
انتخاباتـی خواسـته اسـت تـا بـه مـام افـراد منتسـب بـه تیـم 
هـای انتخاباتـی بـه گونـه واضـح رونـد شـارش آراء را توضیح 
دهنـد و آنـان را از پیچیدگـی هـای پروسـه شـارش آراء آگاه 

سازند. 
بـه نظـر مـی رسـد یونامـا عـاوه بـر ایـن کـه بـه چگونگی 
اعتباردهـی انتخابـات ریاسـت جمهوری و هـم چنین تضمین 
شـفافیت در ایـن پروسـه سـخن گفتـه اسـت، به نـکات مهمی 
اشـاره کـرده اسـت. اگـر طـی دو روز اخیـر بـه رسـانه هـای 
دیـداری و شـنیداری مراجعـه کنیم، فضا به گونه وحشـتناکی 
سـم پاشـی گردیـده اسـت و برخـی از تیـم ها فریادهای شـان 
بـه طـرز خیالـی از تقلـب بـه آسـان بلنـد شـده اسـت. تقریبا 
همـه مـردم افغانسـتان مـی داننـد کـه مفهـوم ایـن صداهـای 
از  برخـی  کـه  اسـت  داده  نشـان  تجربـه  چیسـت؟  نامـوزون 
کاندیدان و تیم های انتخاباتی در گذشـته در برابر خاموشـی 
روصداهـای شـان بهـای خوبـی دریافـت کـرده انـد. بـدون 
شـک ایـن بـار نیز همیـن قاعده در حال شـکل گیری اسـت و 
برخـی تـاش مـی کنند تا هـم دزد و هم ریک قافله باشـند. 
برخـی از تیـم هـای انتخاباتـی کـه در ایـن مـدت بـرای 
جنجـال آفرینـی کـم روصـدا نکـرده انـد، بـه گونه ای روشـن 
بـر کمیسـیون هـای انتخاباتـی اتهـام وارد مـی کننـد و مـی 
خواهنـد فضـای ذهنی جامعه را مغشـوش سـازند، تا به گان 
خـودش بسـر جنجال هـای پسـاانتخاباتی را هموار بسـازند. 
در  درسـتی  بـه  عمومـی  افـکار  چنانچـه  کـه  اسـت  طبیعـی 
جریـان همـه واقعیـت هـا و حقایـق قـرار نگیـرد، ممکن اسـت 
بـار دیگـر غوغاسـااران موفـق شـوند. بـه نظـر می رسـد برای 
اعتباردهـی انتخابـات چنـد کار ازم اسـت کـه پیـش از اعان 

نتایـج صـورت گیرد: 
و  مـردم  اختیـار  در  شـفاف  گونـه  بـه  چیـز  همـه  یـک. 
ایـن کـه همـه  بـه عنـوان مثـال  قـرار گیـرد.  افـکار عمومـی 
کمیشـران و کارمندان عالی رتبه کمیسـیون هـای انتخاباتی 
توسـط همیـن کاندیـدان برگزیـده شـده انـد. اکنـون همیـن 
کمیشـران بایـد بـه گونـه شـفاف بـرای مـردم توضیـح دهنـد 
کـه رونـد شـارش آراء چه مراحلـی را طی می کنـد و وضعیت 

چگونـه اسـت؟ 
هـم  و  انتخاباتـی  هـای  کمیسـیون  اعضـای  همـه  دو. 
چنیـن ناظریـن داخلـی و بیـن امللـی مکلـف هسـتند که در 
برابـر افـکار عمومـی پاسـخ روشـن داشـته باشـند و از زیـر بـار 
مسـولیت طفـره نرونـد. طـرف هـای اصلـی انتخابات عـاوه بر 
مسـولیت سـنگین تامیـن عدالـت، در برابـر حفـظ آرامـش و 

ثبـات سیاسـی نیـز مکلفیـت دارنـد. 
مکلـف  انتخاباتـی  هـای  تیـم  و  کاندیـدان  همـه  سـه. 
هسـتند تـا اخاق انتخاباتـی را رعایت کرده و بـه پیش داوری 
پروسـه خامـه  ایـن  از  درسـت  فهـم  بـدون  و  ناشـیانه  هـای 
افـراد خـوش  از  برخـی  متاسـفانه  اخیـر  روزهـای  در  دهنـد. 
بـاور و خیااتـی دسـت بـه انتشـار مطالبـی مـی زنند کـه خود 
نیـز بـدان هـا بـاور ندارنـد؛ اما سـعی مـی کنند فضـای ذهنی 

جامعـه را آمـاده جنجـال هـای بعـدی بسـازند. 
چهـار. بـه ناظریـن بین امللی بـه خصـوص رکای بین 
امللـی افغانسـتان به شـمول سـازمان های بیـن امللی مثل 
و تحقیـق  از گذشـته صاحیـت نظـارت  بیشـر  ملـل متحـد 
داده شـود. آن هـا نیـز مکلـف هسـتند کـه در برابـر صاحیـت 
طـور  بـه  و  کننـد  رفتـار  مسـؤانه  دارنـد،  کـه  نظارتـی  هـای 
روشـن نتایـج آرا و هـم چنیـن وضعیت تیـم هـای انتخاباتی را 
بـه اطـاع مـردم برسـانند. اگـر همـکاران خارجـی افغانسـتان 
بخواهنـد مـی تواننـد جلـو اعـان های قبـل از وقـت را بگیرند 

و بدیـن ترتیـب آرامـش جامعـه را حفـظ کننـد. 
پنـج. همـه تیـم هـای انتخاباتـی مکلف شـوند تـا از همه 
و  قانـون  برابـر  تـا در  بخواهنـد  و طرفـداران خـود  هـواداران 
نهادهـای قانونـی قـرار نگیرنـد و به جـای آن ها قضـاوت های 
پیـش از وقـت ارایـه ندهنـد. ایـن روزهـا در فضـای مجـازی 
متاسـفانه جنـگ بسـیار میـان هـواداران تیـم هـای انتخاباتی 
وجـود دارد. هـر دو طـرف سـعی مـی کننـد تا دیگـری را متهم 
بـه تقلـب کننـد. در حالـی کـه اکریـت قاطـع همین کسـانی 
تـا  انـد،  داشـته  انتخاباتـی حضـور  هـای  در کمیسـیون  کـه 
حـدودی و بـه گونـه اجالـی از میـزان آرا بـا خر هسـتند؛ اما 
متاسـفانه علـی رغـم آگاهـی از وضعیـت هـم چنـان بـر طبـل 

نفـاق و شـقاق جمعـی مـی کوبنـد. 
بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد اکنـون افغانسـتان ممکن 
اسـت بـه سـوی یـک بحـران سیاسـی بـه پیـش بـرود و ممکن 
اسـت بـا تدبیـر سیاسـی از وقـوع چنیـن بحرانـی جلوگیـری 
شـود و بـه انتخابـات بـه عنـوان یـک پروسـه مهـم ملـی اعتبار 
داده شـود، بـه رطـی کـه بـه قوانیـن، طرزالعمـل هـا و لوایح 
کمیسـیون هـای انتخاباتـی اکتفـا کنیـم و از هـر گونـه پیـش 

داوری و اتهـام هـای بـی مـورد خـودداری ماییـم. 

 

چاودنــو  او  حملــو  وژونکــو  ځــان  د  ښــاریان  کابــل 
ــو او  ــاوو، وژن ــو غ ــله وال ــو، وس ــي جرمون ــګ جناي ترڅن

داســې نــورو پېښــو اندېښــمن کــړي دي.
ــه وویــل، هــره  ــو ت ــو شــمېر کابــل ښــاریانو ازادي راډی ی
شــپه وســله وال کســان خلــک وژي، غاګانــې کــوي او 

خلــک ځــوروي.
جــواد چــې د مکروریانــو پــه ســیمه کــې د ســګرټ 
ــي  ــوه پلورونک ــوارو د وږو د ی ــري، د ج ــه ل ــو غرف خرڅول
کیســه کــوي چــې وســله والــو غلــو د زرو افغانیــو لپــاره 

وواژه. 
ــورل،  ــږدې وږي پل ــوږ ره ن ــک م ــه هل ــي: "دغ دی وای

د کابل ښاریان: هره شپه وسله وال کسان خلک وژي، غاګانې کوي او خلک ځوروي

محمد هدایت  

سرمقاله

راه های اعتباردهی
 به انتخابات

کــور يــې پــه جــال ابــاد کــې و، خــو پــه قلعــه زمــان کــې 
یــې کوټــه لرلــه، درې ورځــې مخکــې کلــه چــې د کوټــې 
پــه لــور روان و، غلــو درولــی و او څومــره پیســې یــې چــې 
پــه هاغــه ورځ ګټلــې وې، تــرې وا یــې خیســتې او پــه 

ډزو یــې وواژه."
د کابــل د یکــه تــوت د ســیمې یــو دوکانــدار ایــوب 
ــا امنیــو لــه  خــان ځــدران هــم پــه کابــل ښــار کــې د ن
زیاتېــدو شــکایت کــوي او وایــي: "جرمونــه ډېــر شــوي، 
څــو ورځــې مخکــې مــې خپــل اوزګار ورور تــه زرنــج 
ــهار  ــې س ــې مخک ــړي، دوه ورځ ــې کار وک ــت چ واخیس
وختــي چــې لــه کــوره د کار لپــاره ووت، د دهمزنــګ پــه 

ســیمه کــې دوه کســان راځــي، ورور مــې وهــي او زرنــج 
ــه ره وړي." ــه ځان ــې ل ي

نــه  د  ارګانونــو  امنیتــي  د  وايــي،  ځــدران  ښــاغلی 
پاملرنــې لــه املــه پــه ښــار کــې دغــه جرمونــه لــه یــوې 

ورځــې بلــې تــه زیاتېــږي.
دی لــه امنیتــي ارګانونــو غــواړي مجرمینــو تــه جــزا 

ورکــړي چــې نــورو تــه د عــرت درس ي.
د کابــل د پولیســو مســؤلین د خلکــو اندېښــنې پرځــای 
ــې د  ــت ک ــه میاش ــزان پ ــې د می ــي چ ــو واي ــي، خ ګڼ
جرمونــو کچــه د تېــرې میاشــتې پــه پرتلــه ټیټــه شــوې 

ده.
د دې ادارې ویانــد فــردوس فرامــرز ازادي راډیــو تــه 
وویــل، د میــزان د میاشــتې پــه لومړیــو ۱۳ ورځــو کــې د 
جرمونــو څــه بانــدې ۹۰ قضیــې ثبتــې شــوي چــې ۵۱ 

قضیــو تــه یــې رســېدنه شــوې ده.
دی وایــي: "د ۵۱ قضیــو پــه تــړاو ۸۸ کســان نیــول 
ــه ســپارل شــوي دي، دغــو  ــو ت ــون منګل شــوي او د قان
تورنــو بېابېــل جرمونــه لکــه وژنــې، مجروحیــت، غــا، د 
وژنــې اقــدام، د وســلو پلــورل او پــه غیرقانــوي توګــه د 
وســلو لېــږد رالېــږد تــرره کــول چــې نیــول شــوي دي."

د ده پــه خــره، د جرمونــو دغــه شــمېره پــه تېــره میاشــت 
کــې ۱۰۰ قضیې وې.

ښــاغلی فرامــرز وايــي، هــره ورځ لــه لســو نیولــې تــر۲۰ 
پــورې بــې بندوبــاره کســان نیــي چــې دغــه کار هــم 

پــه کابــل ښــار کــې جرمونــه کــم کــړي دي.



درازی  سـالیانی  سیاسـی؛  احـزاب  رقابـت  دوم، 
اسـامی،  حـزب  جمعیـت،  چـون  سیاسـی  احـزاب 
حـزب جنبـش ملـی در شـال افغانسـتان رقابت های 
ایـن  مجاهدیـن  دوران  در  دارنـد.  اداری  و  سیاسـی 
رقابـت بصـورت برهنـه و آشـکار انجـام میشـد. در زمان 
حامـد کـرزی ایـن رقابـت بصـورت پنهـان در چـوکات 
ادارت رسـمی دنبـال مـی گردید. گزارش هـای فراوان 
نشـان مـی دهد که احزاب سیاسـی گاهی در پوشـش 
گـروه طالبـان نیـز رقابـت ها خویـش را انجـام میدهند 
تـا از مصونیـت بیشـر برخـوردار باشـند. رشـد طالبان 
در شـال کشـور ناشـی از رقابـت احـزاب سیاسـی نیز 

است.
سـوم، علـت اقتصـادی؛ بیـکاری و فقر اقتصـادی نیز 
گسـرش گـروه طالبـان را تقویـت میکند. زیـرا طالبان 
ربـاز  دارنـد  اقتصـادی  مشـکات  کـه  جوانانـی  از 
گیـری میکننـد و از طـرف دیگـر دزدان و چپاولگـران 
نیـز کوشـش میکنـد فعالیـت خویـش را تحـت پوشـش 
اقتصـادی،  مشـکات  درکل،  دهنـد.  انجـام  طالبـان 
رشـد و گسـرش طالبـان را در شـال کشـور تقویـت 

میکنـد. 
چهـارم، مسـایل بیـن امللـی؛ تروریسـم و افراطیـت 
نتیجـه سیاسـت هـای پیچیـده بیـن امللـی و تقابـل 
سـازمانهای اسـتخباراتی اسـت ) نقش علـا در مبارزه 
بـا افراطیـت ، حفیـظ اللـه زکـی ، روزنامه افغانسـتان( 
منافـع قـدرت هـای بـزرگ نیـز در گسـرش افراطیـت 
در شـال نقش بارز دارد. نظریه ی مسـلط این اسـت 
کـه آمریـکا و پاکسـتان بـرای تهدیـد مرزهـای روسـیه 
میکننـد.  ترویـج  افغانسـتان  شـال  در  را  افراطیـت 
نظریـه ی حداقـل، این اسـت که روسـیه مرزها خویش 
را در مقابـل متحـدان آمریـکا به وسـیله رشـد افراطیت 

در شـال افغانسـتان تقویـت میکنـد. 
فضـای امـن وایـات شـال افغانسـتان با رعـت زیاد 
بـه کام افراطیـت مـی رود. بـر عاوه هر عامـل خارجی 
شـال  فرهنگیـان  و  شـهروندان  دیگـر،  بیرونـی  و 
بـه  را  طالبـان  حکومـت  تلـخ  تجربـه  کـه  افغانسـتان 
خاطـر دارنـد، بایـد علیـه ادبیـات تندروانـه غفلت می 
کردنـد. اکنـون، اکریـت شـال کشـور در کام چنیـن 
انـگاری  و سـهل  اسـت.این غفلـت  رفتـه  فـرو  بحـران 
قابـل جـران نیسـت. تنهـا روزنه ای کوچک این اسـت 
کـه تحـوات بین املـل و منطقه بـه رر طالبان مام 
شـوند وگرنـه سـالیان درازی را بایـد در سـایه تهدیـد 

گـروه هـای افراطـی بـه ر بریـم. 
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 در انتخابـات ریاسـت جمهـوری میـزان اشـراک مردم 
در انتخابـات، بـه ویـژه در وایات شـال،پایین گزارش 
شـده اسـت.آمارهای رسـمی سـطح اشـراک مـردم در 
وایـت شـال را بـه مراتب پاییـن تر از وایـات جنوبی 
نشـان مـی دهنـد. برعاوه سـایر مـوارد و دایـل، یکی 
از مهـم تریـن عامـل عدم اشـراک مـردم در انتخابات، 

افراطیت اسـت. 
در دوره پسـا طالبـان، مناطـق جنوبـی از ناامنـی در 
رنـج بودنـد ولـی وایـات شـال در یـک امنیت نسـبی 
بـه ر مـی بردنـد. در چند سـال اخیـر، تقریبـا معادله 
برعکـس شـده اسـت وایات شـال هـر روز بـا گزارش 
از جنـوب  و  کنـد  مـی  آغـاز  و خشـونت  هـای جنـگ 
کمـر صـدای نـا امنـی شـینده مـی شـود.در وایـات 
وایـت  هـای  ولسـوالی  اکریـت   ، سـمنگان  بغـان، 
حاکمیـت  سـایه  فاریـاب  و  رپـل  جوزجـان،  بلـخ، 
طالبـان بصـورت آشـکار احسـاس مـی شـود. اشـراک 
سـیطره  تحـت  کـه  هایـی  ولسـوالی  در  انتخابـات  در 
در  انتخابـات  و  اسـت  ناممکـن  قراردارنـد  طالبـان 
برخـی ولسـوالی هـای همجـوار و ولسـوالی کـه مسـیر 
رفـت و آمـد شـان از مناطـق طالـب عبـور مـی کننـد 
نیـز کـم رنـگ اسـت. زیـرا طالبان اعان داشـته اسـت 
ناخـن هایـی کـه بـا رای دادن نشـانی شـده اسـت می 
برنـد. تهدیـد طالبـان مانـع بـزرگ اشـراک مـردم در 

اسـت.  انتخابـات 
هـا  پدیـده  بـا  طالبـان،  چـون  افراطـی  هـای  گـروه 
 ، دموکراسـی  انتخابـات،  چـون  مـدرن  ابزارهـای  و 
سـازگاری  شـفاخانه  و  مکتـب  دانشـگاه،  تلویزیـون، 
ندارنـد و بـا دیـد تنفـر آمیـز بـه اینهـا نـگاه مـی کننـد. 
افراطیـت بـه معنـی در انحصـار داشـن حـق اسـت و 
برای تحقق آن از هر وسـیله به ویژه خشـونت اسـتفاده 
مـی کنـد. افراطیـت یـک اسـتبدادی مفهومی اسـت و 
تنهـا برداشـت خویـش را از مـن حقیقـی مـی دانـد و 
بـا سـایر برداشـتها بـه مقابلـه بـر مـی خیـزد. افراطیت 
برداشـت تندورانـه اسـت کـه "غیـر" را مـی پذیـرد و 
راه گفتگـو بـا "دیگـری" در آن وجـود نـدارد. بنابریـن 
اسـت.  افراطیـت  هـای  نشـانه  از  بـارز  ویژگـی  چهـار 
نخسـت، افراطیـت از لحـاظ معرفـت شناسـی مطلـق 
گـرا اسـت،باور دارنـد کـه حـق در انحصـار آنهاسـت و 
برداشـت تکرگرانـه را می پذیرد. دوم، رفتار خشـونت 
و  جنـگ  طریـق  از  را  خویـش  اهـداف  دارد.  آمیـز 
خشـونت دنبـال میکنـد. سـوم، بـا ارزش هـای مـدرن 
سـازش نـدارد از دموکراسـی تـا حقـوق بر را دشـمن 

 در قسـمت اول بـه بررسـی برخـی از شـاخص هـای 
و  پرداختیـم  جهانـی  بانـک  در  مطلـوب  حکمرانـی 
گفتیـم کـه بـه زودی »دوران انتخابـات« بـه حیـث یک 
دوران تحـول در جامعـه مـا مـام مـی شـود و نتیجتـاٌ 
یـک دولـت بـا پشـتوانه و رای مـردم انتخاب می شـود. 
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. 
در ادامـه به بررسـی سـایر رایط حکمرانـی خوب می 

پردازیم.
شاخص سوم: اثر بخشی دولت 

ایـن متغیـر کیفیـت ارائـه خدمـات عمومـی، کیفیـت 
در  اسـتقال  غیرنظامـی،  رقابـت  یوحیـه  بروکراسـی، 
ارائـه خدمـات غیر نظامی بدور از فشـار های سیاسـی 
انـدازه  را  هـا  بـرای سیاسـت  اعتبـار کمیتـه دولـت  و 
گیـری مـی کنـد. تاکید اصلـی این شـاخص روی داده 
هـای مـورد نیـاز برای دولت اسـت کـه قادر بـه تولید و 
اجـرای سیاسـت هـای خـوب و ارائه کاا هـای عمومی 

است.

گسـرش  عوامـل  از  برخـی  بـه  ذیـل  در  داننـد.  مـی 
افراطیت در وایات شـال افغانسـتان اشـاره میکنیم. 
نخست،رشـد مدارس دینـی و ترویج ادیبـات تندروانه؛ 
در جامعـه ما، همـواره عامل اصلی گروههـای تندروانه 
را پاکسـتان، آمریـکا یـا پدیده های کمـر تاثیر گذار یا 
بـی ربـط را نشـان میدهند.امـا این برداشـت سـطحی 
و بـرای شـناخت گروههـای تندرو گمراه کننده اسـت. 
فیـض محمـد عثانی گفته اسـت" پدیـده افراطیت به 
درسـتی شـناخته نشـده اسـت و به همین دلیل مبارزه 
بـا افراطیـت در افغانسـتان نـاکام اسـت")مبارزه ناکام 
بـا افراطیـت، رحیـم حمیدی،روزنامـه افغانسـتان ( در 
حالیکـه پدیـده افراطیـت در قـدم نخسـت از ادبیـات 
فرهنگـی هـان جامعـه تغذیـه میکنـد ولی مـا همواره 
عامـل اصلـی آنـرا در آسـان هـا یـا در آن طـرف ابحـار 
جسـتجو میکنیـم. "گفتـان حاکـم" یـا روایـت حاکـم 
در یـک جامعـه بـه مـرور زمـان در رفتـار و کنـش افـراد 

کیفیـت  عمومـی،  خدمـات  کیفیـت  شـاخص،  ایـن 
میـزان  و  شـهری  حکمرانـان  صاحیـت  بوروکراسـی، 
سیاسـی  فشـارهای  از  شـهری  خدمـات  اسـتقال 
اجـرای  و  تدویـن  کیفیـت  همچنیـن  اسـت.  مدنظـر 
اعتبـار  میـزان  و  و دولتـی،  خـط   مشـی های عمومـی 
تعهـدی کـه دولـت در برابـر ایـن سیاسـت ها دارد در 

می گیـرد. قـرار  ارزیابـی  کانـون  در  شـاخص  ایـن 
اسـت  مشـخص  شـاره)۳(  جـدول  در  چنانچـه 
افغانسـتان در سـال ۲۰۱۶ شـاخص اثر بخشی دولت 
رتبـه 9/26 را کـه بـه صـورت درصـدی اسـت کسـب 

اسـت. کـرده 
جـدول۳: رتبـه درصـدی اثربخشـی دولـت و فاصلـه از 

مـرز سـهولت انجـام کسـب و کار
مـودار شـاره )۳( بـه منظـور ارائـه تصویـری روشـن 
تـر از ارتبـاط سـاختار حکمرانی)اثـر بخشـی دولـت( 
و سـهولت انجـام کسـب و کار ارائـه گردیـده اسـت. از 
مـودار ارائـه شـده ارتبـاط معنـاداری بیـن اثر بخشـی 
دولت و سـهولت انجام کسـب و کار مشـخص می شود.

شاخص چهارم: کیفیت مقررات ونظارت 
نظـارت  قیمت هـا،  کنـرل  مفهـوم  مقرراتـی،  کیفیـت 
بـر سیسـتم بانکـی و مـواردی از قبیـل عـدم تحمیـل 

      عباس نقاوت 

جامعـه تجلـی پیـدا میکنـد. مثـآ ریعتـی و مطهـری 
را  اسـام  سیاسـی  نظـام  ایـران،  در  انقـاب  از  قبـل 
روایـت و گفتـان حاکم جامعه سـاخته بودند. از درون 
چنیـن گفتـان مذهبـی بـدون شـک خمینـی و نظـام 

وایـت فقیـه بیرون میشـد.
اکنـون در ایـران گفتـان حاکـم، گفتـان حقوق بر 
و دموکراسـی اسـت واز درون چنیـن گفتـان جنبـش 
حاکـم  گفتـان  افغانسـتان  در  میکنـد.  ظهـور  سـبز 
گفتـان قومـی اسـت و از درون گفتـان قومـی رهـر 

قومـی ظهـور میکنـد.
 متاسـفانه در ده سـال اخیر گفتـان تندورانه مذهبی 
نیـز در جامعـه رشـد کـرده اسـت. مـدارس مذهبـی، 
ثقافـت  اسـاتید   ، مسـاجد  امامـان  مـا   ، مسـاجد 
اسـامی در دانشـگاهها گفتـان مذهبی را در شـال 
دریـن  مرکـزی  نقـش  اسـت.  سـاخته  حاکـم  کشـور 
گفتـان تنفـر علیـه ارزش هـای مـدرن اسـت و مـی 

تواننـد بـاب گفتگـو را بـا ارزش هـا جدیـد خلـق کنند. 
 ، انتخابـات  دموکراسـی،  دانشـگاه،  گفتـان  درایـن 
 ، شـفاخانه   ، تلویزیـون  تراشـیدن،  ریـش  نیکتایـی، 
آزادی زنـان مونـه هـای از انحرافـات و کجـروی اسـت 
و بـا شمشـیر بایـد راسـت شـود. متاسـفانه، گفتـان 
خشـونت آمیـز درجامعـه بـه شـدت در حال گسـرش و 
ترویـج اسـت. گـروه هـای تندرو چـون طالـب و غیره از 
درون چنیـن گفتـان تندورانـه ظهور مـوده، ربازی 
گیـری مـوده و تغذیـه میکننـد. این گفتـان تندروانه 
شـهروندان  زندگـی  ایـه  ایـه  در  آمیـز  خشـونت  و 
شـال کشـور رشـد مـوده و بصـورت مسـتقیم منجـر 
بـه گسـرش گـروه طالبـان شـده اسـت. روحانیـون و 
اعتـدال و عقانیـت  نتوانسـتند گفتـان  دانشـگاهها 
را در مقابـل ادبیـات تندورانـه ترویـج کننـد. گفتـان 
تندورانـه و خشـونت آمیـز منجـر بـه گسـرش فعالیـت 

گـروه خشـونت گـرا شـده اسـت.

فشـار بـر صاحبان کسـب وکار به منظور توسـعه تجارت 
از  بـه عبـارت دیگـر منظـور  قـرار می گیـرد،  نظـر  مـد 
اجـرای  و  تدویـن  در  دولـت  قابلیـت  شـاخص،  ایـن 
گسـرش  سـبب  کـه  اسـت  مقرراتـی  و  سیاسـت ها 
می شـود.  خصوصـی  بخـش  فعالیت هـای  و  حضـور 

در ایـن میـان انتشـار سیاسـت هـای نامناسـب بـازار 
کنـرل قیمـت هـا یـا نظـارت ناکافـی همچنیـن درک 
معضـات اعـال شـده توسـط کسـب و کار را انـدازه  
بخـش  بیشـر  چـه  هـر  حضـور  کنـد.  مـی  گیـری 
خصوصـی در اثـر اجـرای سیاسـت های تدوین شـده از 

بهـر دارد. از حکمرانـی  سـوی دولـت نشـان 
اسـت  مشـخص  شـاره)۴(  جـدول  در  چنانچـه 
افغانسـتان در سـال ۲۰۱۶ شـاخص کیفیـت مقرراتی 
رتبـه ۶.۶۷ را که به صورت درصدی محاسـبه می شـود 
را کسـب کرده اسـت. ایـن امتیاز برای افغانسـتان یک 

مـره بسـیار ضعیـف تلقـی می شـود.
جـدول۴: رتبـه درصـدی کیفیـت مقـررات و فاصلـه از 

مـرز سـهولت انجـام کسـب و کار.
مـودار شـاره )۴( بـه منظـور ارائـه تصویـری روشـن 
مقرراتـی(  حکمرانی)کیفیـت  سـاختار  ارتبـاط  از  تـر 
اسـت.  ارائـه گردیـده  کار  و  انجـام کسـب  و سـهولت 

ارتبـاط  ارائـه شـده مشـخص می شـود کـه  از مـودار 
انجـام  سـهولت  و  مقرراتـی  کیفیـت  بیـن  معنـاداری 
کسـب و کار وجـود دارد و ایـن دو متغیـر در یک جهت 

در حرکـت هسـتند.
شاخص پنجم: حاکمیت قانون

آن  در  کـه  محیطـی  توسـعه  را  جامعـه  یـک  موفقیـت 
قوانیـن عادانـه و قابـل پیش بینی بر اسـاس تعامات 
انـدازه  را  شـود  مـی  تشـکیل  اختاعـی  و  اقتصـادی 
گیـری مـی کنـد و مهـم تـر از آن اینکـه تـا چـه حـد 
حقـوق مالکیـت حفاظـت مـی شـود. ایـن شـاخص بـه 
مفاهمـی همچـون اعتـاد مـردم بـه قوانیـن، احتـال 
موفقیـت در شـکایت علیـه دولـت و غیـره اشـاره دارد.

بنابرایـن نظریـه پـردازان انتخـاب عمومـی بـه دنبـال 
نیـز  سیاسـتگذاران  کـه  هسـتند  مسـآله  ایـن  تبییـن 
یـا  و  حزبـی  شـخصی،  نفـع  دنبـال  بـه  افـراد  ماننـد 
گروهـی هسـتند و ایـده آل گرایـی بر ذهنیـت افراد در 
مـورد سیاسـتگذاران را در مـی کننـد. برایـن اسـاس، 
افـراد بـه عنـوان بـک مـرف کننـده، تولید کننـده ویا 
منافـع خـود  کـردن  دنبـال حداکـر  بـه  سیاسـتمدار 

خواهنـد بـود.
تنهـا تفـاوت مهـم ایـن اسـت کـه در عرصـه سیاسـت، 
محدودیـت هـا متفـاوت اسـت ویـه همیـن دلیـل نحوه 
رفتـار افـراد نیـز تغییـر مـی کنـد وباعـث خواهـد شـد 
تـا منفعـت طلبـی سیاسـتمداران شـکل پیچیـده تـری 
بـه خـود بگیـرد.  اینکـه تـا چـه میـزان قوانیـن در یـک 
جامعـه واقعی انـد و می تـوان بـه اجـرای آنهـا اطمینان 
ایـن  در  می شـود.  ارزیابـی  شـاخص  ایـن  بـا  داشـت 
وقـوع  احتـال  قراردادهـا،  اجـرای  به ویـژه  شـاخص 
جرم هـای خشـونت آمیز و غیرخشـونت آمیز، اثربخشـی 
و قابلیـت پیش بینـی عملکـرد محاکم قضایـی، در یک 

جامعـه مدنظـر اسـت. 
اسـت  مشـخص  شـاره)۵(  جـدول  در  چنانچـه 
افغانسـتان در سـال ۲۰۱۶ شـاخص حاکمیـت قانـون 

رتبـه 85/3 را که به صورت درصدی محاسـبه می شـود 
را کسـب کرده اسـت. ایـن امتیاز برای افغانسـتان یک 

مـره ضعیـف تلقـی می شـود.
جـدول۵: رتبـه درصـدی حاکمیـت قانـون و فاصلـه از 

مـرز سـهولت انجـام کسـب و کار.
 مـودار شـاره )۵( بـه منظـور ارائه تصویری روشـن تر 
و  قانـون(  حکمرانی)حاکمیـت  سـاختار  ارتبـاط  از 
سـهولت انجـام کسـب و کار ارائـه گردیـده اسـت. از 
حاکمیـت  بیـن  معنـادار  ارتبـاط  شـده  ارائـه  مـودار 
قانون و سـهولت انجام کسـب و کار مشـخص می شـود 

و ایـن دو متغیـر در یـک جهـت در حرکـت هسـتند.
شاخص ششم : کنرل فساد

فراوانـی »پرداخت هـای اضافـی جهـت انجـام کارهـا« 
بـه عبـارت  ایـن بخـش اسـت.  تامـل در  قابـل  جنبـه 
دیگـر فسـاد رفتـاری را شـامل می شـود کـه در پـی آن 
افـراد صاحـب قـدرت از نفـوذ خـود در بخـش دولتـی 
بـه عنـوان مزیتـی در راسـتای منافـع شـخصی خـود 
بهـره می برنـد. ایـن شـاخص، هـم فسـادهای جزیـی و 
کوچک و هم فسـادهای بزرگ و کان را در برمی گیرد 

.)2014  ,Avram(
اسـت  مشـخص  شـاره)۶(  جـدول  در  چنانچـه 
افغانسـتان در سـال ۲۰۱۶ شـاخص کنرل فساد رتبه 
3/37 را کـه بـه صـورت درصـدی محاسـبه می شـود را 
کسـب کـرده اسـت. ایـن امتیـاز بـرای افغانسـتان یک 

تلقـی می شـود. مـره ضعیـف 
جـدول۶: رتبـه درصـدی کنـرل فسـاد و فاصلـه از مرز 

سـهولت انجام کسـب و کار
مـودار شـاره )۶( بـه منظـور ارائـه تصویری روشـن تر 
از ارتبـاط سـاختار حکمرانی)کنرل فسـاد( و سـهولت 
ارائـه گردیـده اسـت. در مـودار  انجـام کسـب و کار 
ارائـه شـده مشـخص اسـت کـه ارتبـاط معنـاداری بین 
کنرل فسـاد و سـهولت انجام کسـب و کار وجود دارد 

و ایـن دو متغیـر در یـک جهـت در حرکـت هسـتند.
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  احمد محمدی/ قسمت دوم

 شاخص های حکمرانی مطلوب 
 نظام اقتصاد سیاسی افغانستان

در 

گسترش افراطیت در شمال افغانستان



 

هـدف

 بـه نقـل از د رپ، رابـرت فورسـر بازیگر آمریکایی سـینا 
 ۱۱ جمعـه  اسـکار  جایـزه  دریافـت  نامـزد  تلویزیـون  و 
اکتـر برابـر بـا ۱۹ مهرمـاه از دنیـا رفـت و هالیوودی های 
بسـیاری یـاد و خاطـر او را بـه عنـوان مـردی مهربـان و 

بازیگـری حرفـه ای گرامـی داشـتند.
»جکـی  فلـم  خاطـر  بـه  بیشـر  سـینا  در  کـه  فورسـر 
بـراون« بـه کارگردانـی کوئنتیـن تارانتینـو و در تلویزیـون 
شـناخته  پیکـس«  »توئیـن  محبـوب  ریـال  خاطـر  بـه 
سـالگی   ۷۸ در  مغـز  رطـان  دلیـل  بـه  می شـد، 
درگذشـت. تارانتینـو در ایـن بـاره بیانیـه ای منتـر کـرد 
یـک  دارد.  کمـر  جنتلمـن  یـک  دنیـا  امـروز  نوشـت:  و 
مـرد خـوب کمـر دارد. یـک پـدر خـوب کمـر دارد. یـک 
بازیگـر فوق العـاده کمـر دارد. او انتخـاب کردن فورسـر 
بـرای نقش آفرینـی در »جکـی بـراون«   را یکـی از بهریـن 
انتخاب هـای زندگـی اش خوانـد و در نهایـت گفـت: دم 
خیلـی برایـت تنگ می شـود دوسـت قدیمـی. خداحافظ 

بـاب. مکـس. خداحافـظ مایلـز. خداحافـظ 
فورسـر در ایـن فلـم درام جنایـی محصـول سـال ۱۹۹۷ 
مایـکل  و  دنیـرو  رابـرت  جکسـون،  ال.  سـاموئل  مقابـل 
کیتـون بـازی کـرد و بـه خاطـر ایفـای نقـش شـخصیت 
مکـس چری توانسـت نامزد دریافت جایزه اسـکار بشـود.

فورسـر همچنیـن در ریـال پرطرفـدار »برکینـگ بـد« و 
فلـم سـینایی جدیـدی که در ادامه آن بـرای نت فلیکس 
سـاخته شـده یعنـی »ال کمینـو« نقش آفرینی کـرده بود. 
بازیگـران اصلـی ایـن مجموعـه در رسـانه های اجتاعـی 
از او یـاد کردنـد.  جیمز گان کارگردان هم از فورسـر یاد 
کـرد و گفـت: او نـه تنها یکـی از بهرین انسـان هایی بود 
کـه در ایـن صنعـت می شـناختم، بلکـه یکـی از بهریـن 

افـرادی بود کـه در زندگـی ام دیده ام.
فلـم  فسـتیوال  یـک  در  کـه  شـد  یـادآور  ادامـه  در  وی   
پیـش از اینکـه حتـی نخسـتین فلمـش را بسـازد فورسـر 
را ماقـات کـرد و بعـد از آن بـا هـم در ارتبـاط بودنـد و 
فورسـر بـه او راهنایـی می کـرد کـه چطـور در صنعـت 
سـینا موفـق بشـود و خـودش چـه اشـتباه هایی کـرده 

اسـت.
گان نوشـت:  او هیـچ دلیلـی برای انجام این کار نداشـت 

غیـر از اینکـه مـردی مهربان بود.
 

 »پیـر هاندکـه« کـه حـاا برنـده مهم تریـن جایـزه ادبـی 
جهـان شـده اسـت، کارنامـه  مهمـی هـم در عام سـینا 
دارد و عـاوه بـر فلمنامه نویسـی و کارگردانـی چنـد فلـم، 

تجربـه بازیگـری نیـز دارد.
»پیـر هاندکـه« نویسـنده ۷۶سـاله اتریشـی کـه امسـال 
موفـق بـه دریافـت جایـزه نوبـل ادبیـات شـد، عـاوه بـر 
دنیـای ادبیـات، در عام سـینا نیز به عنـوان کارگردان، 
شناخته شـده ای  چهـره   بازیگـر  حتـی  و  فلمنامه نویـس 

است. 
در  را  وقایـع جـاری«  تلویزیونـی »رح  ابتـدا ریـال  او 
سـال ۱۹۷۱ بـا فلمنامـه ای از خـودش سـاخت و سـپس 
اولیـن فلـم بلنـدش را بـه نـام »زن چپ دسـت« در سـال 
آثـارش  از  نـام  همیـن  بـه  رمانـی  از  اقتبـاس  بـا   ۱۹۷۸
مقابـل دوربیـن بـرد کـه در اولین مایش جهانـی خود در 
بخـش رقابتـی جشـنواره کـن آن سـال رومایی شـد و در 
ادامـه توانسـت مدال طای سـینای هری آمـان را در 

سـال ۱۹۸۰ کسـب کنـد.
فلـم بعـدی »هاندکـه« به نام »زمـان مرگ« به نویسـندگی 
و کارگردانـی خـودش در جشـنواره کـن ۱۹۸۵ در بخش 
رقابتـی یکـی از نامزدهـای نخـل طـا بـود. »غیبـت« نیـز 
سـومین فلـم بلنـد سـینایی او بود کـه در بخـش رقابتی 

جشـنواره فلـم ونیـز در سـال ۱۹۹۲ حضور داشـت.  
»ویـم وندرس« سـیناگر نامـدار آمانـی تهیه کنندگی هر 
دو فلـم »زن چپ دسـت و »غیبـت« از سـاخته های »پیـر 
هاندکـه« را بـر عهـده داشـته و »برونـو گانتـس« بازیگـر 
معـروف سـویتزرلند نیـز نقـش اصلـی آن هـا را ایفـا کـرده 

است.
همـکاری »پیـر هاندکـه« و »ویـم ونـدرس« در سـینا بـه 
نسـخه  فلمنامـه  نـگارش  در  او  این جـا ختـم می شـود؛ 
سـینایی »ترس دروازه بان از پنالتی« بر اسـاس داسـتان 
خـودش بـا »ونـدرس« همـکاری کـرد و در ادامـه نیـز در 
نـگارش فلمنامـه  »حرکـت اشـتباه« )۱۹۷۵( و فلم هـای 
معـروف »زیـر آسـان برلیـن« )۱۹۸۷( و »روزهـای زیبای 

آرانخوئـز« )۲۰۱۶( بـا »ونـدرس« همـکاری کـرد.
»پیـر هاندکـه« تاکنـون نـگارش مـن ۱۹ فلم سـینایی 
و تلویزیونـی و مایـش را بـر عهـده داشـته کـه برخـی از 

آن هـا اقتبـاس از آثـار خـودش بـوده اسـت. 
او در عـام بازیگـری نیز تاکنون در سـه فلـم »زمان مرگ« 
)۱۹۸۵( بـه کارگردانی خـودش، »از روح زمان« )۱۹۸۵( 

سـاخته »ویرجیـل ویدریـش« و »روزهای زیبـای آرانخوئز« 
بـه کارگردانـی »ویم ونـدرس« مقابل دوربین رفته اسـت. 

ایـن چهـره مطـرح فرهنگـی در اتریش در چهـل و دومین 
جشـنواره بین امللـی فلـم کـن در سـال ۱۹۸۷ یکـی از 

داوران بخـش رقابتـی بود. 
»تـرس دروازه بـان از ربه پنالتـی«، »داسـتان کودکان«، 
کنسـتانس«،  دریاچـه  »پیمـودن  دهکده هـا«،  فـراز  »بـر 
و  مـداد«  »ماجراهـای  طوانـی«،  وداع  کوتـاه،  »نامـه 
»پیـر  نوشـته  کتاب هـای  مهمریـن  چپ دسـت«  »زن 
هاندکـه« هسـتند کـه جوایز متعـدد و مهمی چـون جایزه 
کافـکا«  »فرانتـس  جایـزه  و   )۱۹۷۳( بوشـر«  »گئـورگ 
بـرای  »ایبسـن«  بین امللـی  جایـزه   ،۲۰۰۹ سـال  در 
نوبـل  نهایـت  در  و   ۲۰۰۴ سـال  در  مایشنامه نویسـی 

آورده انـد. ارمغـان  بـه  او  بـرای  را  ادبیـات ۲۰۱۹ 

هالیوود به سوگ
 رابرت فورستر نشست
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 ۱۳ اکتـر ۱۹۲۵ : ۹۴ سـال پیـش در چنیـن روزی 

زاده  انگلیـس  تاچـر در گرانتهـام در مرکـز  مارگریـت 
شـد. می گفـت: »اگر می خواهیـد ایـده ای موفق جلوه 
کنـد بـه یک مـرد رجوع کنیـد امـا اگـر می خواهید که 

جامـه عمـل بپوشـد آن را بـه یـک زن بسـپارید        «.
نخسـت   Margaret hatcher تاچـر  مارگریـت  پـدر 
خواربارفروش و سـپس شـهردار بود و مـادرش خیاط و 

خانـه داری سـخت باورمنـد.
او پـدر را رمشـق خـود می دانسـت ولـی همـواره بـه 
نخسـت وزیریاش  هنـگام  بـه  حتـی  خـود  خانـه داری 
شـهرت  علـت  بـه  و  بـود  سـختکوش  زنـی  می بالیـد. 
در کوشـایی و وظیفه شناسـی بـرای ادامـه دبیرسـتان 
بـورس تحصیلـی گرفـت. در کنـار درس، در خانـه و 
مغـازه پـدر کار می کـرد و از آمـوزش پیانـو هـم غافـل 
نبـود. ۱۸ سـاله بـود کـه در دانشـگاه بنـام آکسـفورد 
رشـته شـیمی را آغـاز کـرد و پـس از پایـان آن چهـار 
سـال در ایـن رشـته کار کـرد. از زمـان دانشـجویی بـا 
انجمن هـای حـزب محافظـه کار همکاری داشـت. ۲۶ 
سـاله بـود که با یک افر پیشـین ارتـش و کارخانه دار 
ازدواج کـرد و از آن پـس نـام خانوادگـی او را پذیرفـت.

۲۷ سـاله بـود که بـاز به دانشـگاه رفت، حقـوق خواند 
و مـدت کوتاهـی بـه عنوان وکیـل کار کرد.

مایندگـی  بـه  حزبـش  سـوی  از  کـه  بـود  سـاله   ۲۹
مجلـس عـوام برگزیـده شـد و ۴۵ سـاله بـود کـه بـه 

بـود. عالـی  آمـوزش  وزیـر  سـال  مـدت چهـار 
۵۰ سـاله بـود کـه دبیـرکل حـزب محافظـه کار بریتانیا 
شـد و چهـار سـال پـس از آن بـه نخسـت وزیری رسـید 
و بیـش از هـر نخسـت وزیـر دیگـر انگلیـس در سـده 
بیسـتم در ایـن مقام ماند.او به خاطر خصوصی سـازی 
نیـروی  کاهـش  دولتـی،  رکت هـای  از  بسـیاری 
سـندیکاها و مالیـات بر درآمد و کاهـش دخالت دولت 
در بـازار آزاد و همچنیـن بـه خاطر طـرح و اخذ مالیات 
سـوی  از  بریتانیایـی  ناسیونالیسـم  تقویـت  و  رانـه 
هوادارانش بسـیار سـتایش و از سـوی هواداران دولت 
رفـاه منـد سـخت نکوهش شـد تا جایـی که رویـه او به 

تاچریسـم شـهرت یافت.
۵۷ سـاله بـود کـه در سـال ۱۹۸۲ اختـاف ارضـی بـا 
آرجانتایـن بـر ر جزایـر فالکلنـد را بـا حمله بـه ارتش 
آن کشـور و بازپس گیـری آن جزایـر بـه طـور قهرآمیـز 
اعـدام،  حکـم  از  هـواداری  خاطـر  بـه  او  کـرد.  حـل 
محدودسـازی مهاجـران و مخالفـت بـا جـذب بریتانیـا 
در اتحادیـه اروپـا از جـدل انگیزتریـن نخسـت وزیران 
انگلیـس بـه شـار مـی رود. مارگریـت تاچـر در ۸۷ 

سـالگی در لنـدن درگذشـت.

موضـوع  بـا   ۲۱ قـرن  در  کـه  را  تخیلـی   - علمـی  ژانـر  فلم هـای  برتریـن   
بشناسـید. شـده اند،  سـاخته  پادآرمانشـهرها 

بـه گـزارش سـیناپرس، اصطـاح آرمـان شـهر، مدینـه فاضلـه یـا اتوپیـا بـرای 
نخسـتین بـار توسـط تامـس مور در سـال ۱۵۱۶ عنـوان شـد و آن را جامعه ای 
خیالـی و جزیـره ای شـکل توصیـف کرد کـه از همه جنبه ها کامل اسـت و همه 
چیـز در آن بـه کال رسـیده اسـت. پاد آرمانشـهر نقطه مقابل ایـن تعریف و به 

معنـای ویران شـهر و مدینه فاسـده  اسـت.
بـا گذشـت زمـان، ایـن اصطاح گسـرده تر شـده و موضوعـات بیشـری را نیز 
در بـر گرفـت و بـه زیـر ژانـر داسـتان علمی هـای تخیلـی مبـدل شـد. برخی از 
قابـل توجه تریـن آثـار سـینایی قرن گذشـته شـامل »پرتغـال کوکـی« و »نوزده 
هشـتاد و چهـار« می شـود. برخـی از فلم هـا نیـز پـاد آرمانشـهرهای فنـاروی را 
بـه تصویر می کشـند؛ مثـل »ماتریکـس«، »ترمیناتور« و »پلیس آهنـی«. در قرن 
۲۱ نیـز فلم هـای شـاخصی در ایـن ژانـر سـاخته شـده که بـه معرفـی برخی از 

می پردازیم: آن هـا 
»he Road« جاده

ایـن فلـم کـه در مـورد بقاسـت، داسـتان زندگـی یـک مـرد بـه همراه پـرش را 
دنبـال می کنـد کـه در پوچـی بیکـران و جهانـی کـه بر اثـر یک فاجعـه جهانی 
تخریـب شـده، بـرای زنـده مانـدن در یـک جـاده سـفر می کننـد. جایـی کـه 
جامعـه و مدنـی باقـی مانـده و بازمانـدگان بـرای زنـده مانـدن بـه روش های 
دور از مـدن دسـت می زننـد. امـا ایـن دو نفـر تـاش می کننـد که شـعله های 
انسـانیت را بـا شـجاعت خـود تـا آخریـن لحظـه نگـه دارنـد. بـازی عمیـق و پـر 
تحـرک ویگـو مورتنسـن کـه یک نامزدی اسـکار بـرای وی بـه ارمغـان آورده، در 

ایـن فلـم لحظـات تامـل برانگیـزی را خلـق کرده اسـت.
»he Snowpiercer« برف شکن

اسـت  قـرن ۲۱  در  تخیلـی  علمـی  ژانـر  اصلـی  فلم هـای  از  یکـی  فلـم  ایـن 
کـه تجربـه متفاوتـی را نسـبت بـه فلم هـا معمـول و پـر خـرج هالیـوود را القـا 
می کنـد. در »بـرف شـکن« بعـد از تـاش نـاکام بـرای مقابلـه و کاهـش دمـای 
جهانـی، دنیـا بـه یـک جهنـم یـخ زده و غیرقابـل سـکونت تبدیـل می شـود. 
همـه انسـان هایی کـه از ایـن حادثـه جـان سـام بـه در بـرده اند در یـک قطار 

زندگـی می کننـد کـه بـرای شـخصی بـه نـام ولفـورد اسـت و جلـوی قطـار زندگـی 
می کنـد. در ایـن فلـم سـاختار قطـار سـاختار یـک اجتـاع را بـه تصوی می کشـد 
و هـر قسـمت از آن محـل زندگـی یـک قـر خـاص اسـت و هیچکس قابلیـت ارتقا 

بـه رده هـای بااتـر نـدارد.
»War for the Planet of the Apes« جنگ برای سیاره میمون ها

ایـن فلـم دنبالـه »سـیاره میمـون هـا« اسـت کـه بهریـن قسـمت ایـن مجموعـه 
سـینایی حسـاب می شـود. دوازده سـال پس از آنکه آنفوانزای سـیمیان جمعیت 
جهـان را مبتـا می کنـد، قبیلـه میمون هـای باهـوش بـا جوخـه رکش بـه رهیری 
کلونـل )وودی هارلسـون( در حـال مبـارزه هسـتند. هانطـور کـه هـم انسـان ها 
و هـم میمون هـا در حـال انقـراض هسـتند، طـرح پیچیـده عاطفـی و معنـوی بـا 
سـواات مختلفـی در مـورد اخـاق، انسـانیت و همچنـی نقـش زبـان و گفتـار را به 

عنـوان عوامـل انسـان سـاز مطـرح می کنـد.
»Mad Max:Fury Road« مکس دیوانه: جاده خشم

بعـد از ۱۵ سـال ناکامـی ایـن سـبک از فلم هـا در اسـکار، مکـس دیوانـه توانسـت 
در ایـن آکادمـی ۱۰ نامـزد و ۶ جایـزه را تصاحـب کنـد و انقابـی کـه فلم هـای 
اکشـن منتظـر آن بـود را خلـق کنـد. ۳۰ سـال بعـد از سـه گانـه اصلی، جـرج میلر 
بـا ایـن فلـم بـه قلـه حرفـه خـود می رسـد. مکـس و فیریوسـا بـا بـازی تام هـاردی و 
شـارلیز تـرون، در قلـب داسـتان هسـتند. در حالـی کـه فلم هـای آخرالزمانـی از 
رنگ هـای اشـباع نشـده فضـای تاریـک فلـم را بـه تصویر می کشـند، مکـس دیوانه 
از رنگ هـای روشـن و تضادهـای واضـع بهـره می بـرد. این فلـم پر از سـکانس های 

اکشـن اسـت کـه حتـی دل منتقـدان را نیـز به دسـت آورده اسـت.
»۲۰۴۹ Blade Runner« ۲۰۴۹ بلید رانر

ایـن فلـم از روی نسـخه ای قدیمی تـر کـه ۳۵ سـال پیش منتر شـده بود سـاخته 
اسـت و هـر فاکتـوری کـه یک دنباله سـینایی باید داشـته باشـد را داراسـت. این 
فلـم عنـار داسـتان قبلـی را گسـرش می دهـد و هویـت خـود را شـکل می دهد. 
در ایـن فلـم یـک آدم مصنوعـی بـه نـام کِـی توسـط پلیس لـس آنجلس اسـتخدام 
شـده تـا انسـان های مصنوعـی گذشـته کـه از رده خـارج شـده انـد را از بیـن برد. 
امـا او بـه طـور تصادفـی بـا اسـتخوان های شـخصی که در زیـر یک درخـت مخفی 

شـده مواجـه می شـود و ادامـه داسـتان پیرامـون ایـن مسـئله روی می دهد.

 بانوی آهنین و دیرپاترین 
وزیر نخست 

حمل
 تصمیمات درست می توانید اتخاذ کنید و مشکات مهم مالی تان را حل کنید.

بـه نظـر مـی رسـد که مصمـم هسـتید تـا کارهایی که مـدت هـا پیش شـروع کرده 
ایـد را بـا موفقیـت بـه اتمـام برسـانید. امروز بـرای برقـراری ارتبـاط با افراد سـالمند 

در بسـتگانتان روز خوبی اسـت.

ثور
 امـروز صبـح می توانیـد تصمیمـات مهمـی در ارتبـاط بـا تغییراتـی که مـی خواهید 
در برنامـه تـان اجـرا کنیـد بگیریـد. ممکـن اسـت بـه یـک سـفر کوتـاه خانوادگـی 
برویـد. در بخـش مالـی موفـق خواهیـد شـد بـه شـرط اینکـه از هرگونـه حـدس و 

کنید. اجتنـاب  گمـان 

جوزا
 امـروز صبـح مبلـغ عمـده ای پـول دریافت کنیـد و اینکـه فرصتی خواهید داشـت تا 
کسـب و کاری را شـروع کنیـد. مهـارت های برقـراری ارتباطی تان عالیسـت و باعث 
موفقیـت شـما در انجـام کارهـای اجتماعی می شـود. اگـر تمایل دارید کـه تغییراتی 

را در خانـه اجـرا کنیـد نظرات شـریک عاطفـی تان را در نظـر بگیرید.

سرطان
بـا مدیریتـی کـه داریـد تصمیمـات مهمـی در ارتباط بـا زندگـی عاطفیتـان خواهید 
گرفـت. ممکـن اسـت تـا قبـل از ظهر بسـیار مشـغول باشـید امـا دوسـتان و خانواده 
تـان از شـما حمایـت خواهنـد کرد.فرصـت خوبی داریـد که سـود مالی زیـادی را به 

دسـت آوریـد امـا بایـد از حدس و گمـان اجتنـاب کنید.

اسد
 بـه نظـر مـی رسـد که حس و حـال خوبی داریـد و مشـارکت های کاری تان بسـیار 
خـوب پیـش مـی رود. بـا مشـکات حسـاس اجتماعـی بـه راحتـی برخـورد خواهید 

کـرد. انـرژی ازم بـرای انجام مسـئولیت هـای خود را دارا هسـتید.

سنبله
 امـروز صبـح مجبـور هسـتید که بـه یک سـفر خانوادگـی بروید.امروز بـرای برقراری 
ارتبـاط و مذاکـرات بـا افراد جوان در اطراف تان روز مناسـبی اسـت.کارهای مهم تان 
را  بـه اتمـام خواهیـد رسـاند. بـه هر حال با سـختی های مالـی مواجه خواهید شـد..

میزان
 بـه نظـر می رسـد کـه بسـیار مشـغول هسـتید و سـعی مـی کنیـد که مشـکات 
افـراد سـالمند خانـواده تـان را حـل کنیـد. زمـان خوبـی بـرای زندگـی اجتماعی 
تـان مـی باشـد.به چیزهـای زیبایی دسـت پیدا خواهیـد کرد. تاش های شـما در 

کسـب و کارتـان نتایـج خوبـی را برای شـما بـه ارمغان خواهـد آورد.

عقرب
 روز خوبـی بـرای برقـراری ارتبـاط و رفتـن بـه سـفرهای کاری می باشـد. توسـط 
حـس درونـی تـان مـی توانیـد تصمیمـات الهـام بخشـی در ارتبـاط بـا زندگـی 
عاطفیتـان بگیریـد. اشـتیاقی کـه دارید به شـما کمک مـی کند تـا در بخش های 

عاطفـی و اجتماعـی موفق شـوید. 

قوس
 مهـارت هـای برقـراری ارتباطـی تـان امـروز عالیسـت و بـا مدیریتـی کـه داریـد 
از یـک درگیـری بـا دوسـتان پرهیـز خواهیـد کـرد. امروز بعـد از ظهـر از یک کار 
تجـاری سـودی بـه دسـت می آوریـد. از طـرف دیگـر در زندگـی عاطفیتـان یک 

ناامیـدی را تجربـه خواهیـد کـرد. بایـد صبـور و خـوش بین باشـید.

جدی
 مجبـور هسـتید کـه چندیـن کار را بـرای خانـه و خانـواده انجـام دهید که سـود 
خوبـی بـرای شـما بـه ارمغـان مـی آورد. با سـختی هـای مواجـه می شـوید اما با 
مدیریتـی کـه داریـد مـی توانیـد بـر تمـام آنهـا غلبـه کنیـد. یکـی از دوسـتان با 

تجربـه تـان توصیـه هـای مفیـدی به شـما مـی کند.

دلو
 زمـان عالـی را در ماقـات با دوسـتانتان خواهید داشـت. مهارت های کامی شـما 
بسـیار عالی اسـت. تعادل را برقرار کنید تا دچار مشـکات سـامتی نشـوید. روابط 
بـا شـریک عاطفـی تان بسـیار خوب پیش مـی رود. دلیلی بـرای نگرانـی در ارتباط 

با مشـکات مالی وجـود ندارد.

حوت
 فرصتـی داریـد کـه به یک مشـارکت جدیـد بپیوندید بـدون تأمل این مشـارکت 
را قبـول کنیـد. فرصـت خوبـی داریـد که سـود مالی زیادی را کسـب کنیـد. این 
تصمیـم از الهامـات شـما نشـأت مـی گیـرد. در هـر کاری کـه امـروز انجـام مـی 

دهیـد موفقیت با شماسـت.
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آتشــپارهـ  اهرامـ  بادکشـ  پالتوـ  تبدیلـ  ثابتـ  جدالـ  چاره ســازـ  
حجله ـ خشکسار ـ دوش ـ ذرات ـ رعیت ـ زیارت ـ ژیان ـ سازش ـ شاه 
گونـ  صوتـ  ضرورتـ  طیبـ  ظلمتـ  علماـ  غمزاتـ  فرسخـ  قیمتیـ  

کمبود ـ گاب ـ اری ـ موقت ـ نگاریدن ـ ولت متر ـ هاضمه ـ یاسا.

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

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 16 کلمه:  خوب
 23  کلمه: عالی 

حیات ـ حیــدر ـ حیه ـ 
ـ  یار ـ  دایره ـ دیار ـ رای 
ـ   ریاـ  تیــرـ  تیارـ  تیره 
حیرتـ  یادـ  هادیـ  دری.

ت سدی
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استادیومی که به اسم رونالدو تغییر نام می دهد
ــا  ــگاه م ــخ باش ــای تاری ــن ماده ــی از بزرگری ــدو یک رونال
ــام او  ــم از ن ــد داری ــا قص ــود و م ــد ب ــه خواه ــوده و همیش ب
ــپورتینگ  ــدی در اس ــل بع ــه نس ــیدن ب ــام بخش ــرای اله ب
ــدو را  ــام رونال ــز ن ــار نی ــال ح ــا در ح ــم. م ــتفاده کنی اس
ــرده و روی  ــظ ک ــان حف ــی جوان ــای آکادم ــر روی دیواره ب
ارزش هایــی چــون شــور و اشــتیاق، ایثــار، نظــم و انضبــاط، 
رهــری و اراده متمرکــز هســتیم. کریســتیانو رونالــدو قطعــا 
بهریــن بازیکــن پرتــگال  در مــام دوران و یکــی از بهریــن 

ــت."  ــخ ورزش اس ــکاران تاری ورزش
 

ــی شــد.  ــال معرف ــای فوتب ــه دنی از اســپورتینگ لیســبون ب
حــاا رونالــدو بــدون شــک مشــهورترین بازیکــن رشــد کــرده 
ــتادیوم  ــام اس ــت ن ــرار اس ــوده و ق ــگاه ب ــن باش ــی ای آکادم
50 هــزار نفــری خــوزه آلــوااده بــه کریســتیانو رونالــدو 
ــه  ــداس ب ــو واران ــگاه فردریک ــن باش ــس ای ــد. رئی ــر کن تغیی
توتــو اســپورت در ایــن رابطــه گفــت: "مــا قصــد داریــم 
ــا  ــه م ــت ک ــی اس ــم و بدیه ــری کنی ــنهاد را پیگی ــن پیش ای
بســیار افتخــار مــی کنیــم کــه نــام رونالــدو روی اســتادیوم 
باشــگاه اســپورتینگ لیســبون گذاشــته شــود. کریســتیانو 

 قــرار اســت نــام اســتادیوم خــوزه آلــوااده متعلــق بــه 
رونالــدو  کریســتیانو  بــه  لیســبون  اســپورتینگ  باشــگاه 
تغییــر کنــد. 17 ســال پیــش روزهــای درخشــان رونالــدو در 
پرتــگال  و لیســبون آغاز شــد و باشــگاه پرتگالی اســپورتینگ 
لیســبون در نظــر دارد در زمــان خداحافظــی پرافتخارتریــن 
ــود  ــتادیوم خ ــام اس ــور، ن ــن کش ــال ای ــخ فوتب ــتاره تاری س
ــل از  ــدو قب ــد. رونال ــر ده ــدو تغیی ــتیانو رونال ــه کریس را ب
ــای  ــال 2003، در روزه ــریونایتد در س ــه منچس ــال ب انتق
ــرد و  ــی ک ــازی م ــی ب ــگاه پرتگال ــن باش ــرای ای ــی ب نوجوان
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ترکیـه دربـاره فـرار افـراد داعـش در منطقـه عملیاتـی ارتش 
ایـن کشـور هشـدارداد و گفـت اگـر ترکیـه بـه وظایـف خـود 
سـختی  و  سـنگین  تحریم هـای  نکنـد  عمـل  بـاره  ایـن  در 
علیـه ایـن کشـور وضـع خواهـد شـد. دونالـد ترامـپ گفـت 
کـه وظیفـه ترکیـه دفـاع از اقلیت هـای دینـی و محافظـت و 

از زندانیـان داعـش اسـت. نگهـداری 
بـه  خـود  از سـخرانی  دیگـری  قسـمت  در  ترامـپ  دونالـد 
شـبه نظامیان کـرد هـم توصیـه کـرد کـه از مناطـق مـرزی 
ترکیـه بـا سـوریه عقب نشـینی کننـد. ترامـپ آشـکارا خطاب 
بـه گروه هـای کـرد گفت: »شـا اگـر هواپیـا نداریـد مقابله 

بـا نیرویـی کـه هواپیـا دارد مشـکل اسـت.«
ترامـپ دربـاره خـروج ربـازان آمریکایـی از شـال سـوریه 
نیـز گفـت: »کردهـا مایلند تـا عمـق ۳۰ کیلومـری از مرز با 

ترکیـه عقب نشـینی کننـد. ایـن چیـز خوبـی اسـت.«
برعهـده  را  داعـش  زندانیـان  از  محافظـت  اردوغـان: 

یـم می گیر
حامـی آکسـوی، سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ترکیـه، در 

فـروش  کـه  اروپاسـت   ...1 صفحـه  از  ادامـه   
اسـت.  کـرده  قطـع  را  ترکیـه  بـه  سـاح 

وزارت امـور خارجـه و دفـاع فرانسـه در بیانیه ای 
پروژه هـای  كـه مامـی  كردنـد  اعـام  مشـرک 
صادراتـی مربـوط به تسـلیحات کـه در عملیات 
ارتـش ترکیـه در سـوریه بـه کار بـرده می شـوند 

فـورا قطـع خواهد شـد.
شـورای وزیـران خارجـه اتحادیـه اروپـا نیـز قـرار 
اسـت روز دوشـنبه ۱۴ اکتـر در لوکزامبـورگ 
جلسـه تشـکیل دهـد و درباره موضـع هاهنگ 

اروپـا در قبـال ترکیـه تصمیم گیـری کنـد.
پیـش از ایـن هایکـو مـاس، وزیـر امـور خارجـه 
آمـان اعـام کـرده بـود کـه دولـت ایـن کشـور 
بـرای فـروش تجهیزاتی کـه می تواننـد در حمله 
ارتـش ترکیـه بـه شـال سـوریه مـورد اسـتفاده 

قـرار گیرنـد مجـوز صـادر می کنـد.
بـه گفتـه هایکـو مـاس، دولـت آمـان از سـال 
۲۰۱۶ و بـه خصـوص پـس از عملیـات نظامـی 
ارتـش ترکیـه در منطقـه عفرین در شـال رق 
سـوریه، محدودیت هـای زیـادی بـرای صادرات 

 کالیفرنیـا تبدیـل بـه اولیـن ایالـت در آمریـکا 
شـد کـه تولیـد و فروش پوسـت حیوانـات در آن 

می شـود. ممنـوع 
دیگـر   ۲۰۲۳ سـال  از  ایالـت  ایـن  سـاکنان 
امـکان تولیـد و فـروش لباس، کفـش و کیف از 

نخواهنـد داشـت. را  پوسـت حیوانـات 
ایـن ممنوعیـت بـا اسـتقبال گروههـای حامـی 

حقـوق حیوانـات مواجـه شـده اسـت.
فرمانـدار کالیفرنیـا همچنیـن  نیوسـام،  گویـن 
قانونی را امضا کرد که براسـاس آن اسـتفاده از 
حیوانـات بـه جز گربه ها و سـگ ها و اسـب ها را 

در سـیرک را ممنـوع می کنـد.
کـه  اسـت  گفتـه  بیانیـه ای  در  نیوسـام  آقـای 
از  حایـت  موضـوع  کـه  هنگامـی  "کالیفرنیـا 
حقـوق حیوانات باشـد، همیشـه پیرو اسـت".

ولـی  اعـال کـرده  ایـن کشـور  بـه  جنگ افـزار 
صـدور تجهیـزات نظامـی بـه ترکیـه تـا کنـون به 

طـور کامـل متوقـف نشـده اسـت.
هالنـد نیـز روز جمعـه ۱۱ اکتـر خـر داد كـه 
صـدور تجهیـزات نظامـی بـه ترکیـه بـه حالـت 
نیـز  نـاروی  و  فنلنـد  آمـد.  خواهـد  در  تعلیـق 
پیش تـر اعـام کـرده بودنـد که صادرات اسـلحه 

متوقـف می کننـد. را  ترکیـه  بـه 
امـا بـا وجـود ایـن فشـارها عملیات ارتـش ترکیه 

در شـال رقی سـوریه ادامـه دارد.
رجـب طیـب اردوغـان، رئیـس جمهـوری ترکیـه 
درصـد   ۶۵ می توانـد  ترکیـه  کـه  اسـت  گفتـه 
نیازهـای خـود در زمینه صنایع دفاعـی را تولید 

. کند
رسـانه های ترکیـه گـزارش دادند کـه ترکیه خود 
در فهرسـت ۱۵ کشـور صادرکننـده اسـلحه در 

جهـان قـرار گرفته اسـت.
بـر اسـاس آمـار انجمـن صادرکننـدگان صنایـع 
گذشـته  سـال  در  کشـور  ایـن  ترکیـه،  نظامـی 
بـرای نخسـتین بـار ۲ میلیـارد و ۳۵ میلیـون و 
بـه  ۳۳۴ هـزار دالـر ادوات و تجهیـزات رزمـی 

خـارج صـادر کـرده اسـت.

ایـن  کرونیـکل،  فرانسیسـکو  سـان  نوشـته  بـه 
گـوزن،  گاو،  پوسـت  چـرم،  شـامل  قانـون 

شـد. نخواهـد  بـز  و  گوسـفند 
کسـانی کـه قانـون را نادیـده بگیرنـد، احتـال 
جریمـه شـدن تـا مبلـغ ۵۰۰ دالـر آمریـکا و در 
صـورت تکـرار تـا مبلـغ ۱۰۰۰ دالـر را خواهنـد 

داشت.
نوشـته  بیانیـه ای  در  آمریـکا  انسـانی  جامعـه 
سـایر  و  نیوسـام  فرمانـدار  از  "مـا  اسـت: 

می کنیـم". تشـکر  قانونگـذاران 
امـا ایـن تصمیـم بـا انتقـاد شـورای اطاعـات 
کیـت  اسـت.  بـوده  همـراه  آمریـکا  پوسـت 
کاپـان، سـخنگوی ایـن شـورا ادعا کرده اسـت 
که این اتفاق بخشـی از "خواسـته های افراطی 
گیاهخـواران اسـت که پوسـت را بعنـوان مرحله 
گام  در  تـا  گرفتنـد  اول هـدف 
بـه راغ ممنوعیـت در  بعـدی 

پوشـیدن و خـوردن برونـد".
در ماه مه امسـال مـارک لباس 
کـه  کـرد  اعـام  پـرادا  معـروف 
تولیـد محصـوات پوسـتی را از 
خـط تولید خـود خـارج خواهد 

کرد.
فروشـگاه  نیـز  بریتانیـا  در 
سـلفریجز اعام کـرد که فروش 
از  را  خـاص  حیوانـات  پوسـت 
فـروری ۲۰۲۰ ممنـوع خواهد 

مـود.

فرانســه صادرات اسلحه به ترکیه را قطع کرد

فروش پوســت حیوانات در کالیفرنیا ممنوع شد

 مردم تونس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق های رای رفته اند

ورزش

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

 دیزاین: عبداه زمانی و مجتبی صالح
 ویب سایت: انصاری 0792919494

 مـردم تونـس بـرای انتخـاب رئیس جمهـور تـازه در دور دوم 
انتخابـات رکـت کرده انـد. در دور اول کسـی حائـز اکریت 

آرا نشـد.
در دور دوم، رقابـت بیـن قیس سـعید، اسـتاد پیشـین حقوق 
و محافظـه کار، و نبیـل قروی،یـک مدیـر رسـانه ای اسـت کـه 
چنـد روز پیـش اززنـدان آزاد شـد. او در انتظـار حکمـی برای 
اتهامـات فسـاد اسـت. آقـای القـروی ایـن اتهامـات را انـکار 
کـرده اسـت. او در دور اول نتوانسـت رای بدهـد چـون در 
زنـدان بـود. دور اول انتخابـات ماه گذشـته )سـپتمر( برگزار 
شـد. در دور دوم تنهـا دو نامـزد ماندند که ۲۴ نامزد را پشـت 
ر گذاشـتند. ایـن دو چهـره بـه لحـاظ سیاسـی در تونـس 
ناشـناخته هسـتند. در دور اول، آقـای سـعید ۱۸.۴% و آقای 

 بیـش از ۸۰۰ داعشـی از کمـپ   "عیـن عیسـی" کـه تحـت 
کنـرل شـبه نظامیان کـرد سـوریه قـرار دارد فـرار کرده انـد. 
زندانیـان  از  حفاظـت  مسـئولیت  کـه  اسـت  گفتـه  ترامـپ 

داعـش بـر عهـده ترکیـه اسـت.
خرگزاری فرانسـه روز یکشـنبه ۲۱ میزان )۱۳ اکتر( به نقل 
از نیروهـای محلـی کردهـای سـوریه گـزارش داد کـه بیش از 
۸۰۰ نفـر از افـراد داعشـی  بعـد از حمله جنگنده هـای ترکیه 
بـه همـراه  زن و فرزنـدان خـود از اردوگاه  "عیـن عیسـی" کـه 
توسـط نیروهـای کـرد در شـال سـوریه محافظـت می شـد، 

گریخته انـد.
در کمپ هـای تحـت کنرل نیروهای کرد سـوریه بیش از ۱۲ 
هـزار خارجـی هـوادار داعـش و خانواده هـای آنـان نگهداری 
می شـوند. حـدود هشـت هـزار نفـر از آنـان کودک هسـتند و 

چهـار هزار نفـر نیز "زنان داعشـی" هسـتند.
عـاوه بـر آن بیـش از ۱۲ هـزار تـن از جنگجویـان داعـش 
نیـز در زندان هـای نیروهـای کـرد سـوری بـه ر می برنـد کـه 
بیـش از سـه هـزار تن از آنان خارجی هسـتند و از ۵۴ کشـور 

گوناگـون بـه داعـش پیوسـته اند.
بازگشـت  امـکان  تاکنـون  اروپایـی  کشـورهای  از  بسـیاری 
شـهروندان خـود را کـه بـه صفـوف داعـش پیوسـته  بودنـد، 

نکرده انـد. فراهـم 
شـبه نظامیان کـرد کـه زندان هـا و کمپ هـای افـراد داعشـی 
را تحـت کنـرل دارنـد بارها بـه اتحادیه اروپا هشـدار داده اند 
کـه در صـورت ادامـه حملـه ترکیـه بـه شـال سـوریه امـکان 

فـرار زندانیـان داعش وجـود دارد.
دونالـد ترامـپ هـم بارهـا از کشـورهای اروپایـی خواسـته کـه 

شـهروندان خـود را از شـال سـوریه تحویـل بگیرنـد.
ترامپ : ترکیه برای حفاطت از داعشی ها مسئول است.

بعـد از آغـاز عملیـات ارتـش ترکیـه در شـال سـوریه دونالـد 
وظیفـه  و  مسـئولیت  ترکیـه  کـه  کـرد  تاکیـد  بارهـا  ترامـپ 

بـر عهـده گرفتـه اسـت. را  نگهـداری زندانیـان داعـش 
یـک  در  اکتـر(   ۱۲( میـزان   ۲۰ شـنبه  شـامگاه  ترامـپ، 
سـخرانی در برابـر هوادارانـش در واشـنگن بـار دیگـر بـه 

تونـس بـه ارمغـان آورد امـا بسـیاری بـاور دارنـد کـه دسـتاورد 
چندانـی نداشـته اسـت.

در  آنهـا  خانواده هـای  و  داعـش  زندانیـان  رنوشـت  مـورد 
سـوریه گفـت کـه "تـاش خواهد شـد آنهـا در مناطـق دور از 

نفـوذ تروریسـتها در داخـل سـوریه نگهـداری شـوند".
سـخنگوی وزارت خارجـه ترکیـه تاکیـد کـرد کـه رجـب طیب 
اردوغـان، رئیـس جمهـور ترکیـه در آخریـن مکامـه تلفنـی 
خـود بـا دونالـد ترامـپ گفتـه اسـت کـه در نتیجـه عملیـات 
موسـوم بـه "چشـمه صلـح"، ترکیه نظـارت بر عنـار داعش 
ایـن  و همچنیـن خانواده هایشـان کـه در اردوگاه هایـی در 

منطقـه هسـتند، برعهـده خواهـد گرفـت.
آکسـوی تاکیـد کرد کـه ترکیه آمـاده همکاری با کشـورهایی 
اسـت کـه شـهروندان آنهـا در زندان هـای داعـش در سـوریه 

. هستند
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ترکیـه همچنین گفـت که راه 
حـل مناسـب برای معضـل زندانیان داعش و تروریسـت های 
داشـته  نگـه  سـوریه  در  کـه  آنهـا  خانواده هـای  و  خارجـی 
می شـوند ایـن اسـت که آنها بـه کشـورهای مبـدا بازگردانده 

شـوند و تحـت پیگـرد قانونـی و توانبخشـی قـرار گیرند.

 ۸۰۰ هوادار داعش از کمپ های تحت کنترل کردها گریختند

 واکنش پلیس اسپانیا به سرقت های سریالی از فوتبالیست ها

بازگشت مسی به تیم ملی از ماه آینده
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ای  زنجیـره  پـی شـدت گرفـن رقـت هـای   در 
از خانـه فوتبالیسـت هـا در مادریـد و دیگـر نقـاط 
گرفتـه  نظـر  در  ای  ویـژه  تدابیـر  پلیـس  اسـپانیا 

اسـت.
دو هفتـه پیش منـزل توماس پارتـی بازیکن غنایی 
تیـم اتلتیکـو بـرای دومیـن بـار در یـک هفتـه مورد 
حمله سـارقان ناشـناس قرار گرفت. ایـن در حالی 
اسـت کـه خدمتـکار او بـدون آسـیب موفـق شـد از 
گزنـد دزدهـا فـرار کند اما به نظر می رسـد بخشـی 
از لـوازم خانگی و وسـایل ارزشـمند او  ربوده شـده 

است.
نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه در جریـان برگـزاری 
دربـی مادریـد، سـارقان خانـه کاسـمیرو هافبـک 
قـرار  حملـه  مـورد  نیـز  را  مادریـد  رئـال  برازیلـی 
دادنـد و موفـق شـدند بـه هـدف خـود نیز برسـند. 
معـروف  ورزشـکاران  از  تعـدادی  هـم  تـر  پیـش 
حـار در مادریـد نیـز از دزدی هـای ایـن چنینـی 
ایسـکو  و  واسـکز  لـوکاس  بودنـد.  برداشـته  پـرده 
دو بازیکـن اسـپانیایی بودنـد کـه چنیـن اتفاقـی 
را تجربـه کردنـد. همچنیـن زیـن الدیـن زیـدان و 
کریـم بنزمـا نیـز پیش تـر به پلیـس خـر دادند که 

قـرار گرفتـه اسـت. خانه شـان مـورد رقـت 
قبـل از آن در همیـن چنـد مـاه اخیر گـزارش های 
دزدی زیـادی بـه پلیس شـهر مادریـد و دیگر نقاط 
بـا جسـتجوی  اسـپانیا از جملـه بارسـلون رسـید. 
بیشـر مـی تـوان بـه نام هایـی نظیـر جـرارد پیکه، 

کویـن پرینـس بواتنـگ، فیلیپـه کوتینیـو، ویلیـام 
کـه  رسـید  و...  گارای  ازگوئـل  آرتـور،  کاروالیـو، 
قـرار  سـارقانی  هـدف  مـورد  ریالـی  صـورت  بـه 
ارتباطـی  آیـا  گرفتنـد کـه هنـوز مشـخص نیسـت 
بـا هـم دارنـد یا نـه. مقامـات امنیتـی رئـال مادرید 
و اتلتیکـو مادریـد ایـن هفتـه جلسـه ای تشـکیل 
دادنـد تـا بـرای جلوگیـری از موج جدیـد رقت ها 

چـاره ای بیندیشـند.
ماخاداهونـدا  و  میراسـیرا  مورالخـا،  ا  مناطـق   
امـا  شـدند  مشـخص  شـهر  قرمـز  هـای  محـدوده 
هـای  دوربیـن  کـه  هسـتند  نیـز  دیگـری  نقـاط 
امنیتـی خاصـی بـرای بررسـی فعالیت سـارقان در 
آنهـا نصـب خواهـد شـد. رئـال مادریـد اسـتفاده از 
دوربیـن های مداربسـته امنیتـی و نیروهای خاص 
امـا  کـرده  آغـاز  را  برگـزاری مسـابقات  در جریـان 
ایـن منطقـه وسـیع تـر از آن اسـت کـه حضـور یک 
ماشـین بـرای فـراری دادن سـارقان در آن کافـی 

باشـد.
بـه گفتـه مقامـات پلیـس، بازیکنـان بایـد رایـط 
منـازل خـود را از نظـر امنیتـی ارتقـا دهنـد چرا که 
گفتـه مـی شـود در بعضـی خانـه هـا هیـچ مانعـی 
برای ورود سـارقان وجود نداشـته اسـت. همچنین 
عکـس  انتشـار  از  کـه  شـده  گفتـه  بازیکنـان  بـه 
داخـل و محـدوده منـزل خـود خـودداری کننـد تـا 
اطاعاتـی از ایـن طریـق بـه دسـت  مجرمـان داده 

نشود.

قـروی ۱۵.۶%. رای آوردنـد. در ایـن دور ۷ میلیون واجد رای 
. هستند

شـود  برگـزار  نوامـر  مـاه  تـا  نبـود  قـرار  تونـس  انتخابـات 
رئیس جمهـوری  سبسـی،  قائـد  باجـی  درگذشـت  بـا  امـا 
پیشـین، انتخابـات زودتـر برگـزار شـد. آقـای سبسـی یکی از 
چهره هـای مهـم تحـوات بعـد از سـال ۲۰۱۱ در تونـس بـود 
کـه موفق شـده بـود در ائتافی با اسـامگرایان، ضمن حفظ 
خشـونت های  جدیـد،  سیاسـی  نظـام  سـکوار  ویژگی هـای 
به گزارش هـا،  بنـا  کنـد.  مهـار  را  کشـورش  در  سیاسـی 
تونـس دچـار رکـود اقتصـادی، نـرخ بیـکاری بـاا و خدمـات 
عمومـی ضعیـف اسـت. ردبیر بخـش خاورمیانه بی بی سـی 
می گویـد کـه در حالیکـه بهـار عربـی، دموکراسـی را بـرای 

لیونـل اسـکالونی، رمربـی آرجانتایـن  می گویـد 
بی صرانه مشـتاق بازگشـت مسـی بـه ترکیب تیم 
ملـی ایـن کشـور بـوده و مسـی از مـاه آینـده برای 

آرجانتایـن  بـازی خواهـد کرد.
لیونـل اسـکالونی، رمربـی تیـم ملـی آرجانتایـن  
تیـم  ایـن  بـزرگ  سـتاره  مسـی  لیونـل  می گویـد 
کـه بـه دلیـل محرومیـت در حـال حـار قـادر بـه 
همراهـی تیـم ملی کشـورش نیسـت از مـاه نوامر 
یعنـی مـاه آینـده میـادی بـه ترکیـب بازخواهـد 

گشـت.
مسـی بعـد از آنکـه در مـاه آگوسـت و در جریـان 
برگـزاری رقابتهـای کوپـا آمریـکا بـه دلیـل انتقـاد 
جنوبـی  آمریـکای  فوتبـال  کنفدراسـیون  از  تنـد 
کامبـول و متهـم کردنـش بـه فسـاد بـه سـه مـاه 
محرومیـت محکـوم شـده بـود تـا کنـون دیگـر بـا 

پیراهـن آلبـی سلسـته بـه میـدان نرفتـه اسـت

مسـی در آن زمـان بعـد از آنکه در دیـدار رده بندی 
کوپـا آمریکا بیـن آرجانتاین  و چیلـی از زمین بازی 
اخـراج شـد بعد از مسـابقه بـرای گرفـن مدالهای 
کـه  داد  توضیـح  بعدهـا  و  نشـد  حـار  خـود 
می خواسـته جزئی از فسـادی باشـد که کامبول 
را فـرا گرفتـه و باعـث بی احرامـی بـه رقابتی مثل 

کوپـا آمه ریـکا شـده اسـت.
حـاا لیونل اسـکالونی رمربـی آرجانتایـن  درباره 
بازگشـت دوبـاره مسـی بـه تیـم ملـی ایـن کشـور 
ترکیـب  در  محرومیـت  دلیـل  بـه  مسـی  گفـت:" 
مـا حضـور نـدارد. ولـی رخیـو آگوئـرو بـه دلیـل 
مشـکلی کـه اخیـرا داشـته و نتوانسـته بـه صـورت 
صـد در صـد بـا باشـگاهش مریـن کنـد بـه تیـم 
ملـی دعـوت نشـده. ولـی هـر دوی آنها هم مسـی 
ترکیـب  بـه  مسـلا  آینـده  مـاه  از  آگوئـرو  هـم  و 

گشـت". برخواهنـد  آرجانتایـن  

رشــدی 30 درصــدی مواجــه بــوده اســت. 
گمنــام  باشــگاه های  از  یکــی  کــه  خیمناســیا  باشــگاه 
ــدن  ــان روی کار آم ــت از زم ــار می رف ــه ش ــی ب آرجانتاین
ــرادی اســت  ــل اف ــا هــر روز شــاهد صف هــای طوی مارادون
ــان  ــاده روی خیاب ــا در پی ــگاه ی ــر باش ــروی دف ــه در راه ک
ــق  ــاید موف ــا ش ــیده اند ت ــف کش ــگاه ص ــر باش ــل دف مح
گذشــته  ایــن  از  ببیننــد.  نزدیــک  از  را  دیگــو  شــوند 
و  نامه هــا  دنیــا  و کنــار  از گوشــه  روز رســانه هایی  هــر 
ــیا  ــر خیمناس ــه دف ــا دیگــو را ب ــه ب ــتهای مصاحب درخواس
ارســال می کننــد و ر واحــد روابــط عمومــی باشــگاه ایــن 

ــت. ــلوغ اس ــا ش ــا واقع روزه
 اســم باشــگاه خیمناســیا حــاا در رار دنیــا یــک اســم 
شناخته شــده اســت و ایــن بــدون تردیــد بــه افزایــش 
اهمیــت رســانه ای ایــن باشــگاه و شــهر و رویهم رفتــه لیــگ 

ــن کشــور منجــر شــده اســت. ــال ای ــن  و فوتب آرجانتای
بــا اینکــه بــا گذشــت حــدود یــک مــاه از ورود مارادونــا بــه 
ــگاه  ــن باش ــه ای ــو ب ــب ورود دیگ ــر ت ــاا دیگ ــیا ح خیمناس
کــم کــم فروکــش کــرده و تاثیــر اولیــه کمــی کاهــش یافتــه 
ولــی تاثیرگــذاری عمیــق دیگــو بــر باشــگاه تــازه آغــاز شــده 
اســت. روزهایــی کــه هــر روز 300 نفــر کنــار دفــر باشــگاه 
صــف می کشــیدند تــا دیگــو را ماشــا کننــد کمــر ســپری 
ــی انقــاب واقعــی دیگــو در خیمناســیا حــاا  می شــود ول

ــد. ــه می ده ــود ادام ــه راه خ ــر ب ــر و عمیق ت پرقدرت ت

ــدی از  ــوان دی ــی می ت ــبکه های اجتاع ــه ش ــی ب ــا نگاه ب
تاثیــر مارادونــا بــر ایــن باشــگاه و انقــاب او در خیمناســیا 
در  باشــگاه  کننده هــای  دنبــال  تعــداد  آورد.  بدســت 
ــیده  ــر رس ــزار نف ــه 203 ه ــر ب ــزار نف ــبوک از 189 ه فیس
دنبــال  تعــداد  کــرده.  تجربــه  را  8درصــدی  رشــدی  و 
318هــزار  از  هــم  تویتیــر  در  خیمناســیا  کننده هــای 
امــا  و 5 درصــد رشــد داشــته.  بــه 333هــزار رســیده 
بــوده و صفحــه  ایــن رشــد فوق العــاده  اینســتاگرام  در 
اینســتاگرام باشــگاه از زمــان روی کار آمــدن دیگــو بــا 

ــال  ــل فوتب ــا، اســطوره بی بدی ــی کــه دیگــو مارادون  از زمان
آرجانتایــن  بــه عنــوان رمربــی باشــگاه خیمناســیا در 
ایــن کشــور منصــوب شــد لیــگ آرجانتایــن  حــال و هوایــی 
دیگــر پیــدا کــرده اســت. در ایــن کشــور کســی نیســت کــه 
شــک داشــته باشــد حضــور مارادونــا در لیــگ ایــن کشــور 
فــارغ از تاثیــر فنــی او بــر خیمناســیا تاثیــر خارق العــاده ای 
ــا  ــته. ام ــن کشــور داش ــگ ای ــر فضــا و حــال و هــوای لی ب
مارادونــا در خیمناســیا هــم عــاوه بــر تغییــرات فنــی، 

ــن باشــگاه بوجــود آورده. ــی واقعــی در ای انقاب

نا در آرجانتاین  و خیمناسیا دو را ما انقاب 
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مزارشریف جال آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

 علی رضا احمدی              
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یاقوت هـای  برگ هـا،  زرد شـدن  و  پاییـز  آمـدن  بـا 
رخـی در دل درختـان انـار خودمایـی می کنند و 
دل هـر رهگذری را می ربایند تا دل خوشـی باشـند 
بـرای صاحبانشـان، امـا فـارغ از ایـن کـه منایـی 

نیسـت آنـان را.
ولسـوالی  از  باغداری سـت  قاسـم  محمـد  حاجـی 
ارغنـداب وایـت قندهـار؛ ولسـوالی کـه زمانی جزء 
بزرگریـن مراکز تولید و کشـت تریـاک بود. حاجی 
محمـد قاسـم امـا از نوجوانـی مشـغول باغـداری و 
ولسـوالی  در  او  اکنـون  اسـت.  بـوده  انـار  پـرورش 
ارغنـداب وایـت قندهـار، نزدیک به یـک هکتار )4 

جریـب( درخـت انـار دارد.
ایـن باغـدار قندهـاری امـا بـه دلیـل کسـاد بـودن 
بـازار از کشـت و کارش راضـی نیسـت. او می گویـد 
یـک سـال مام تـاش می کنم تا برداشـت محصول 
زندگـی خـود را بچرخانم امـا موقع برداشـت بازاری 

. نیست
از  تاجـران  را  انـار  کیلـو  هـر  اکنـون  او،  گفتـه  بـه 
ایـن  کـه  می خرنـد  افغانـی   10 کیلویـی  باغـدار 
مقـدار هزینه هایـی کـه برای درختان شـده اسـت را 

نیسـت. هـم جوابگـو 
حاجـی محمـد قاسـم گفت کـه "از یک بهـار تا بهار 
یـا باغـدار مشـغول نگهـداری  دیگـر یـک کشـاورز 
و  شـاخه بری  زدن،  بیـل  )از  درختـان  پـرورش  و 
دوا پاشـی تـا برداشـت محصـول( اسـت تـا بتوانـد 
مقـداری حاصـل از آن بگیـرد و بـه فـروش برسـاند 
تـا کفـاف خانـواده خود را بکنـد." اما خـری از این 

امیـد نیسـت.
او می گویـد کـه در سـال جـاری حـدود 250 هـزار 
افغانـی هزینـه درختانـش کـرده اسـت و حـدود 10 
تـن )ده هـزار کیلـو( انـار برداشـت کـرده اسـت کـه 
بـا توجـه بـه قیمـت ارزان انـار، مـرف خـود را نیـز 

می دهـد.
حکومـت  از  کـه  گفـت  قندهـاری  باغـدار  ایـن 
در  انـار  نگهـداری  بـرای  انبـاری  کـه  می خواهـم 
می شـود،  تولیـد  بیشـری  انـار  کـه  وایت هایـی 
اعـار کنـد تـا باغـداران بتوانند در فصل برداشـت، 

کننـد. انبـار  را  خـود  محصـول  از  مقـداری 
ایـن  بـرای  کـه  کـرد  درخواسـت  همچنیـن  او 
انـار  و رب  انـار  تولیـد آب  وایت هـا، کارخانه هـای 
ایجـاد کنـد تـا انارهـای ضعیف تـر بـه ایـن مکان هـا 
منتقـل شـود. ایـن کمک هـا می توانـد قیمـت انار را 
ثابـت نگـه دارد و تـاش باغـدار را بـرای توسـعه باغ 

بیشـر کنـد.
 15( پیـش  هفتـه  دو  مالـداری  و  زراعـت  وزارت 
وایـت  انـار  محصـول  برداشـت  روع  بـا  میـزان( 
ایـن  انـار  محصـوات  کـه  بـود  کـرده  اعـام  فـراه، 
وایـت نسـبت به سـال گذشـته 11 درصـد افزایش 

اسـت. داشـته 
بـا توجـه بـه خـر وزارت زراعـت و مالداری در سـال 
جـاری در وایـت فـراه، ۸ هـزار و ۲۸۴ هکتـار زمین 
میـزان  و  قـرار داشـت  انـار  پوشـش درخـت  تحـت 
اسـت.  رسـیده  تـن  ۱۴۵هـزار  بـه  آن  حاصـات 
میـزان حاصـات انـار در سـال ۱۳۹۷ خورشـیدی 

۱۳۰هـزار تـن بـود.

از  افغانسـتان  بیـرق  کـردن  پاییـن  سـنا  مجلـس 
افغـان مارکیـت در پيشـاور را توهیـن به افغانسـتان 
دانسـته تاکیـد کـرد کـه سـفیر پاکسـتان در کابـل، 
بایـد احضـار و ایـن قضیـه بـه محاکـم بیـن امللـی 

راجـع شـود.
هفتـه گذشـته، پولیـس پاکسـتان شـب هنـگام بـر 
افغـان مارکیـت کـه در منطقـۀ فردوس پـارک جناح 
شـهر پيشـاور موقعیـت دارد و ملکیـت بانـک ملـی 
افغانسـتان اسـت، حملـه کـرد و بیـرق کشـور را از 

ایـن مارکیـت پاییـن آورد. 
سـفارت  پاکسـتان،  پولیـس  اقـدام  ایـن  پـی  در 
افغانسـتان در اسـام آبـاد،  قونسـلگری افغانسـتان 

را مسـدود کـرد. پيشـاور  در شـهر 
حکومـت پاکسـتان، دیـروز بـا پخـش خرنامـه ای 
حکومـت  تصمیـم  از  پاکسـتان،  کـه  اسـت  گفتـه 
افغانسـتان پیرامـون بسـن قونسـلگری افغانسـتان 
نبایـد حکومـت  و  اسـت  نگـران  پيشـاور،  در شـهر 

را سیاسـی سـازد. ایـن مسـئله  افغانسـتان 

و  ده  صـادرات  کـه  می گویـد  امـا  کابـل  وایـت 
بیسـت تـن از طریـق هـوا مشـکل کشـاورزان را حل 
را مسـاعد  بایـد راه هـای زمینـی  می کنـد. دولـت 

کنـد تـا محصـوات بیشـری صـادر شـود.
گفتنـی اسـت کـه تنهـا راه زمینـی کـه تاجـران بـه 
بـه خصـوص  تجـاری  امـوال  راحتـی می توانسـتند 
میوه هـای تازه خود را صادر کنند، کشـور پاکسـتان 
بـود کـه این کشـور نیز اخیرا 3 درصـد تعرفه واردات 

انـار را بـاا برده اسـت.
می گویـد  قندهـار،  و رمایه گـذاری  تجـارت  اتـاق  
کـه پاکسـتان از هـر موتر انار و انگور تا سـه صدهزار 
کلـدار پاکسـتانی تعرفـه می گیـرد کـه سـه درصـد 
افزایش را نسـبت به سـال گذشـته نشـان می دهد.

از  انتقـاد  بـا  نیـز  قندهـاری  باغـداران  از  شـاری 
وزارت صنعـت و تجـارت می گوینـد کـه در هجـده 
سـال گذشـته، این وزارت نتوانسـته  است مشکات 
برطـرف  را  پاکسـتان  بـا  گمرکـی  زیـاد  تعرفه هـای 

کنـد.
محمـد یونـس مهمنـد معـاون اتاق هـای تجـارت و 
صنایـع کشـور کـه روز یکشـنبه 21 میـزان در "میله 
انـار" در کابـل رکـت کـرده بـود، گفـت کـه سـال 
گذشـته در ایـن زمـان نزدیـک بـه 30 هـزار تـن انار 
بـه پاکسـتان صـادر شـده بـود اما امسـال حـدود 5 
هـزار تـن صـادر شـده اسـت کـه دلیـل آن افزایـش 

تعرفه هـا اسـت.
آقـای مهمنـد افـزود کـه اگـر دو کشـور بـه تفاهـم 
نرسـید، بایـد مقابلـه به مثـل شـود و محصواتی که 
از پاکسـتان وارد می شـود، بـر آنهـا نیـز تعرفه هـای 

سـنگینی وضـع شـود.

او افـزود کـه افغـان مارکیت جزء ملکیت افغانسـتان 
بـه  پاکسـتان، شـب هنـگام  پولیـس  ورود  و  اسـت 
افغانسـتان،  بیـرق  کـردن  پاییـن  و  مارکیـت  ایـن 
تجـاوز و بـی عزتـی بـه افغـان هـا شـمرده می شـود 
و بایـد حکومـت افغانسـتان، برعـاوه احضار سـفیر 

پاکسـتان در کابـل، آمـاده عمـل بامثـل باشـد.
مولـوی محـی الدین منصـف ماینده مردم کاپیسـا 
در سـنا  نیز گفت که محکمه در پاکسـتان، عادانه 
فیصلـه نکـرده و بایـد ایـن موضـوع بـه محاکـم بیـن 

امللـی راجع شـود.
نیـز  سـنا  مجلـس  رئیـس  مسـلمیار  هـادی  فضـل 
پاییـن کـردن بیرق افغانسـتان را از افغـان مارکیت، 
ملـت  و  دولـت  بایـد  کـه  گفـت  شـمرده  تجـاوز 

باشـد. بامثـل  پاسـخ  آمـاده  افغانسـتان 
وی از حکومـت افغانسـتان خواسـت تـا از بیـرق و 
ملکیـت افغـان هـا کـه در بیـرون از کشـور وجـود 
دارد، دفـاع کنـد؛ درغیـر آن فـردا دیگـران نیـز بـر 

ملکیـت افغـان هـا تجـاوز خواهنـد کـرد.

سـال گذشـته ۷هـزار و ۸۴۰ هکتـار زمیـن در فـراه 
هـر  از  و  داشـت  قـرار  انـار  باغ هـای  پوشـش  تحـت 
هکتـار آن ۱۶.۶ تـن انـار برداشـته شـده بـود. اما در 
سـال جاری بـه دلیل توجه باغـداران و وزارت زراعت 
از هـر هکتـار بـاغ انـار، ۱۷.۵ تـن حاصـل برداشـته 

است. شـده 
حاجـی محمـد قاسـم باغـدار قندهـاری می گوید که 
بـا ایـن رایـط بـد ]نبـود بـازار بـرای فـروش[ غـرس 
انـار بسـیار رشـد کرده اسـت و اگر حکومـت مقداری 
بیشـر در قسـمت بـازار توجـه کنـد، وضعیـت انـار 

بهـر می شـود.
او گفـت کـه سـاحات زیـادی در وایت هـای هلمند، 
رفـن  کشـت  زیـر  توانایـی  فـراه  و  زابـل  قندهـار، 
درخـت انـار را دارد و باغـداران می تواننـد باغ هـای 

خـود را گسـرش دهنـد.
وایت هایـی  جملـه  از  قندهـار  و  فـراه  وایت هـای 
در کشـور اسـت کـه سـاانه بیشـرین تولیـد انـار را 
در کشـور دارد و میـزان تولیـد آن نیـز سـال بـه سـال 

می یابـد. افزایـش 
و  محصـوات  افزایـش  از  وایت هـا  ایـن  باغـداران 
کیفیـت باای آن خرسـندند اما نبود بازار و نداشـن 
چالشـی  را  محصوات شـان  نگهـداری  بـرای  محـل 

عنـوان می کننـد. بـزرگ 
حکومـت طـی چهـار سـال اخیـر راه هـای صادراتـی 
زیـادی را گشـوده اسـت و تاکنـون صدهـا تـن انـواع 
میـوه از طریـق دهلیـز هوایـی بـه کشـورهای چیـن، 
آسـیای  کشـورهای  و  عربـی  متحـده  امـارات  هنـد، 

میانـه صـادر کـرده اسـت.
اخـر محمـد احمـدی معـاون اتـاق تجـارت و صنایع 

همچنـان حکومـت پاکسـتان گفتـه اسـت کـه یـک 
باشـندۀ محلـی، بـاای زمیـن مارکیـت افغـان، دعـوا 
کـرده و محکمـۀ عالـی پاکسـتان، به نفع آن شـخص 

فیصلـه کرده اسـت.
امـا جـرال هاشـم خان قونسـل افغانسـتان در شـهر 
کنفرانـس خـری  یـک  قبـل طـی  روز  پشـاور، سـه 
گفـت کـه زمیـن یادشـده، قبـل از ایجـاد پاکسـتان 
ملکیـت افغانسـتان بـود؛ و محکمـه در ایـن خصوص 

فیصلـۀ نادرسـت کـرده اسـت.
اقـدام پولیـس پاکسـتان برای بسـن ایـن مارکیت و 
پایین کشـیدن پرچم کشـور از آن، خشـم مایندگان 

مجلـس سـنا را بر انگیخته اسـت.
فرهـاد سـخی رئیـس کمیسـیون امـور بیـن امللـی 
مجلـس سـنا در نشسـت دیـروز ایـن مجلـس، افغـان 
مارکیـت را ملکیـت بانـک ملـی افغانسـتان خوانـد و 
پاکسـتان فیصلـه کـرده،  آنچـه محکمـه  گفـت کـه  
قابـل قبـول نیسـت و بایـد ایـن موضـوع بـه محاکـم 

بیـن امللـی محـول شـود.

بـه تاجـران گفـت کـه اکنـون  او همچنیـن خطـاب 
مامـی راه هـا و میدان هـای بـرای تاجـران باز اسـت 
تـا بتواننـد محصـوات کشـور بـه خصـوص میوه های 

تـازه را بـه دیگـر نقـاط جهـان صـادر کننـد.
معـاون اتـاق تجـارت و صنایـع کشـور تاکیـد کـرد که 
بایـد یک ری توافقات بین دو کشـور )افغانسـتان و 
پاکسـتان( انجـام شـود، دو کشـور باید تعرفه هـا را بر 
محصـوات کاهـش بدهنـد تا تجـارت بینشـان بهبود 

و توسـعه یابد. 
عبدالنصیـر رشـتیا رئیـس انجمـن فصـل نویـن کـه 
میلـه انـار را برنامـه ریـزی کـرده بـود، نیـز از حکومت 
نقـاط مختلـف کشـور  در  خواسـت، ردخانه هایـی 
اعـار کنـد تا کشـاورزان و باغـداران مجبور نباشـند 
بـه  ارزان  را  خـود  محصـوات  برداشـت،  فصـل  بـا 

فـروش برسـانند.
آقـای رشـتیا همچنیـن افـزود کـه اگـر حکومـت بـه 
و  نکنـد  توجهـی  کشـاورزان  و  باغـداران  مشـکات 
آنـان متـرر شـود، دیگـر در ایـن قسـمت ها رمایـه 

می شـود. گـذاری 
و  فايرهـا  خـوب  منبـع  انـار  کـه  اسـت  گفتنـی 
ويتامن هـا؛ خاصتـاً ويتامـن "ای" و "سـی" اسـت. 
انـار دارای مقـدار زیـادی آهـن بـوده و ایـن عنـر 
انسـاج  بـه  را  اکسـيجن  کـه  هيموگلوبينـی  بـرای 

اسـت.  روری  مي دهـد،  انتقـال 
داکـران می گوینـد کسـانی کـه از کـم خونـی و درد 
عضلـه رنـج می برنـد، مـرف انـار توصیـه می شـود. 
انـار همچنـان خاصیت ضد رطانـی دارد. این میوه 
"میـوه  عنـوان  بـه  اسـامی  کشـورهای  فرهنـگ  در 

بهشـتی" شـناخته می شـود.

او افـزود کـه افغان مارکیـت، قبل از ایجاد پاکسـتان 
محکمـه  آنچـه  هـر  و  بـوده  افغانسـتان  ملکیـت 
پاکسـتان فیصلـه کـرده، بـه نفـع خـود آنهـا اسـت و 

بـرای افغـان هـا قابـل قبـول مـی باشـد.
وی از حکومـت خواسـت تـا بـرای اعـاده عـزت بیـرق 

افغانسـتان، اقدامـات جـدی را روی دسـت گیـرد.
مسـلمیار نیز از وزارت امور خارجه خواسـت تا سـفیر 
پاکسـتان را در کابـل احضـار کنـد و به او گفته شـود 
تـا بیشـر از این، فضـای دیپلاتیک میان دو کشـور 
اقدامـات غیرقانونـی شـان متاثـر  ایـن چنیـن  بـا  را 

نسازند.

یاقوت های سرخ افغانستان، سرگردان پشت دروازه های بسته

مجلس سنا: قضیۀ افغان مارکیت در پیشاور به محاکم بین المللی محول شود

ده هـا تـن از باشـندگان هـرات در واکنـش بـه برخـورد شـاری 
دیـروز  امنیتـی،  نیروهـای  بـا  ماینـدگان  مجلـس  اعضـای  از 

زدنـد. اعراضـی  تجمـع  بـه  دسـت  میـزان(   ۲۱ )  یک شـنبه، 
بـه  را  ماینـدگان  مجلـس  اعضـای  از  شـاری  معرضـان، 
»زورگویـی« و »قانون شـکنی« متهـم کـرده  و از آن هـا خواسـتند 

بردارنـد.  اقدامـات  ایـن  از  دسـت  کـه 
مسـعود مسـلم؛ برگزارکننده این هایـش اعراضی به خرگزاری 
افـق گفتـه کـه: »نبایـد اعضـای مجلـس ماینـدگان بـا نیروهـای 
امنیتـی کـه شـب و روزشـان را بـرای دفـاع از ایـن خـاک رف 
می کننـد، برخـورد کننـد. مـا از ماینـدگان مجلـس می خواهیـم 

کـه بـه زورگویـی در مقابـل نیروهـای امنیتـی پایـان بدهنـد.«
باشـندگان هـرات می گوینـد کـه بارهـا برخـی از اعضـای مجلس 
نیروهـای  نبایـد  و  زده انـد  خـاف ورزی  بـه  دسـت  ماینـدگان 

امنیتـی اجـازه کارهـای خـاف قانـون را بدهنـد.
محمـد احمـدی؛ یکـی از معرضـان گفـت: »وکیـان در پارمـان 
باعـث  و  دارنـد  زیـادی  محافظـان  و  شیشه سـیاه  موترهـای 
مزاحمـت مـردم شـده اند. بایـد ایـن ماینـدگان بـا آبـروی ملـت 

نکننـد.« بـازی 
برخـی اعضـای مجلـس ماینـدگان در اعـراض بـه آنچـه برخورد 
ایـن مجلـس  اعضـای  از  تـن  بـا دو  امنیتـی  نیروهـای  نادرسـت 
رپرسـت  اندرابـی؛  مسـعود  برکنـاری  خواسـتار  می خواننـد، 
ایـن  وزارت داخلـه و خوشـحال سـعادت؛ معیـن ارشـد امنیتـی 

شـدند. وزارت 
ایـن ماینـدگان نیمه  شـب جمعـه )۱۹ میـزان( پـس از برگـزاری 
نیروهـای  برخـورد  کـه  گفتنـد  فوق العـاده  ری  نشسـت  یـک 
امنیتـی بـا نرینـدر سـنگه خالصـه و مریـم سـلیان خیل؛ اعضای 
ایـن مجلـس، اهانـت به مـام اعضای مجلـس مایندگان اسـت.

برخـورد میـان دو عضـو مجلـس ماینـدگان و نیروهـای امنیتـی 
نهـم  حـوزه  مربـوط  گمـرک  نزدیکـی  در  جمعـه  روز  شـامگاه 
امنیتـی کابـل پـس از آن صـورت گرفت کـه پولیس تـاش کرد با 
موترهـای شیشه سـیاه و فاقـد سـند دو ماینـده مجلـس، برخـورد 

. کند
میـان  تنـش  بـه  تعهـد سـپرده اند کـه  وزارت داخلـه  مقام هـا در 
رسـیدگی  پولیـس  نیروهـای  بـا  ماینـدگان  مجلـس  اعضـای 

شـد. خواهـد 

اعـام  محلـی  ارگان هـای  اداره   و  دفاعـی  و  امنیتـی  نهادهـای 
موقعیـت  از  زابـل  وایـت  دایچوپـان  ولسـوالی  مقـر  کـه  کردنـد 

شده اسـت.  منتقـل  جدیـد  موقعیـت  یـک  بـه  قبلـی 
 ۲۱( یکشـنبه  روز  کـه  نهادهـا  ایـن  مشـرک  اعامیـه   یـک  در 
میـزان( از سـوی وزارت دفـاع ملـی منتـر شـده آمده کـه انتقال 
ولسـوالی دایچوپـان بـه موقعیـت جدیـد بنـا بـر درخواسـت مردم 
محـل، ارزیابـی و فیصلـه  شـورای نظامـی وایت زابـل و لزوم دید 

نهادهـای محلـی صـورت گرفته اسـت.
اعامیـه افـزوده کـه هـدف از ایـن اقـدام اداره ارگان هـای محلی 
و نهادهـای امنیتـی، دسرسـی آسـان مـردم بـه اداره ی محلـی 

بوده اسـت. دایچوپـان  ولسـوالی 
در اعامیـه همچنیـن آمـده کـه موقعیـت جدیـد این ولسـوالی از 
لحـاظ جغرافیایـی و راه هـای رفت وآمـد بـرای مردم سـهولت هایی 
را فراهـم می سـازد و نیـز مـردم از هـر بخـش ولسـوالی دایچوپان 
ولسـوالی  سـاختان  بـه  را  خودشـان  می تواننـد  آسـانی  بـه 

برسـانند.
ولسـوالی  مشـخص  موقعیـت  مـورد  در  امـا  اعامیـه  ایـن  در 

نشده اسـت. گفتـه  چیـزی  دایچوپـان 
در  ولسـوالی  ایـن  کـه  کرده انـد  ادعـا  طالبـان  در همیـن حـال 
نتیجـه عملیـات جنگجویـان ایـن گـروه بـا مـام ملحقـات آن بـه 
دسـت آنـان افتاده اسـت. وزارت دفـاع ملـی امـا در مـورد سـقوط 

ایـن ولسـوالی چیـزی نگفتـه اسـت.
مقام هـای محلـی در زابـل نیـز ادعـای سـقوط ایـن ولسـوالی بـه 
دسـت طالبـان را رد کرده انـد و گفته انـد کـه مقـر ولسـوالی بـه 

یافته اسـت. انتقـال  مناسـب تری  مـکان 

تجمع مردم هرات در اعتراض به 
»زورگویی و قانون شکنی« نمایندگان

انتقال ولسوالی دایچوپان زابل به 
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