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معرتضـان ضـد دولتـی خیابان هـا و جاده هـای بغداد و چند شـهر دیگر عراق را مسـدود 

کرده انـد. اعرتاض هـای مشـابهی هـم در شـهر کـوت در جنـوب رشقـی بغـداد گـزارش 

شـده اسـت. دانش آمـوزان و دانشـجویان همچنـان در اعتصـاب هسـتند و در جنـوب 

عـراق بسـیاری از دفاتـر دولتـی و مـدارس در شـهرهای بـزرگ و کوچـک تعطیلنـد.

تقاطع هـای  در  را  اتومبیل هایشـان  پایتخـت  بغـداد  در  نوامـر  یکشـنبه ۳  معرتضـان 

کلیـدی بغـداد پـارک کردنـد و خیابان هـای اصلـی آن را بسـتند. مرکز اعـرتاض، میدان 

تحریـر شـهر بغداد اسـت.

گفته شده پولیس بدون مداخله، نظاره گر اوضاع است...

5

در عراق معترضان راه ها در بغداد و چند شهر دیگر را مسدود کردند

آبروی پروسه  انتخابات را نبریم  

33

رابطه عدالت اجتماعی و صلح پایدار در 
جوامع چند هویتی

 
انتخابات قلب دموکراسـی اسـت. سـامت و اعتبار پروسه انتخابات 

تضعیـف  کنـد.  مـی  تضمیـن  آنـرا  دوام  و  نظام سیاسـی  جایـگاه 

انتخابـات  رسـاند.  مـی  گذشـته  بن بسـت  بـه  را  مـا  پروسـه انتخابات 

قـدرت  انتقـال  روش  عادالنه تریـن  و  مسـالمت آمیزترین  مقبول تریـن، 

طالـب،  نظام شـاهی،  انتخابـات  جایگزیـن  نـدارد.  وجایگزیـن  اسـت 

خشـونت و جنگهـای بی پایـان اسـت. مامـردم افغانسـتان بـه حمـات 

شـهرت... دالورانـه  و  هجومـی  کوبنـده، 

 بهترین فلم  ۲۰۱۹ از نظر 
آقای تارانتینو
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تامین امنیت خبرنگاران و حفظ آزادی 
بیان از مکلفیت های حکومت است

2سرمقاله 

در میـان اندیشـمندان علـوم اجتامعـی همیشـه 

بحـث عدالت اجتامعی یکـی از موضوعات پیچیده ای 

مـورد  در  متقـن  به صـورت  تاکنـون  کـه  اسـت  بـوده 

عدالـت و رشایـط الزمـه اسـتقرار آن اتفاق نظـر وجـود 

نـدارد. کشـورهای ناهمگـون ماننـد...

 

د هلمنـد يـو شـمېر مـدين فعاالنـو پـه دغـه واليـت کې 

د برېښـنا د بيـې د لـوړوايل پـه غرګـون کـې د برېښـنا 

رياسـت دروازه وتړلـه.

عبدالحـق  اسـتازيتوب  پـه  فعاالنـو  مـدين  يـادو  د 

کلونـو  دوو  تېـرو  لـه  وويـل چـې  تـه  پـژواک  ځواکمـن 

راهيسـې پـه دغـه واليـت کـې د برېښـنا د لګښـت بيـه 

ده.  شـوې  لـوړه 

هغـه وايي: ))برېښـنا زمـوږ خپله ده، له کجکي برېښـنا 

بنـد نـه راځي خو قيمـت يې ډېر لـوړ دى.((

ده زياتـه کـړه چـې مـدين فعاالنـو د اعـرتاض پـه توګـه 

د برېښـنا رياسـت مخـې تـه خېمـه درولـې او د دغـه 

رياسـت دروازه يـې تړلـې ده.

دغـه راز بـل مـدين فعـال محمـد هريمنـد پـژواک تـه 

وويـل چـې يو شـمېر واليتونو تـه واردايت برېښـنا ورکړل 

شـوې، خـو د هلمنـد پـه څېـر يـې د برېښـنا د لګښـت 

بيـې لـوړې نـه دي.

د نومـوړي د معلوماتـو لـه مخـې، پـه دغـه واليـت کـې 

دا مهـال د يـو کيلـوواټ برېښـنا بيه لـه ١٥-٢٥ افغانيو 

پـورې ده.

ده وويـل: ))ترڅـو چـې د برېښـنا نـرخ يـې نـه وي ټيټ 

کـړى، زمـوږ خېمـه بـه همدغـه شـان د رياسـت مـخ ته 

وي.(( والړه 

لـه ډلـې څخـه د لښـکرګاه  اعـرتاض کوونکـو  يـادو  د 

ښـار اوسـېدونکي شـکورخان اکا پـژواک تـه وويـل چې 

د برېښـنا لګښـت بيـل يـې هرځـل پـه هغـه کچـه کـې 

راځـي چـې دى يـې د ورکولـو تـوان نـه لـري.

پـه اداري مجلـس کـې پرېکـړه  ده وويـل: ))تېـر کال 

وشـوه چـې برېښـنا بـه خلکو تـه په يـوې نيمـې افغانۍ 

ورکـول کيـږي، خـو بيـا هـم مسـوولينو پـرې عمـل ونـه 

وکـړ اوس هـم خلکـو تـه پـه ٢٠ او ٢٥ افغانيـو يـو کيلـو 

وات برېښـنا ورکـوي.((

يـادو کسـانو ويـل چـې تـر هغـه بـه خپـل اعـرتاض تـه 

ادامـه ورکـړي ترڅـو دغـه سـتونزه هـواره يش.

د يـادو څرګندونـو پـه غرګـون کـې د هلمند د برېښـنا 

رييـس وحيداللـه عليـزي پژواک ته وويل چې د برېښـنا 

د بيـې لـوړول او ټيټـول د ده لـه واکونـو څخـه پورتـه 

خـره ده.

خـو زياتـه يې کړه چـې د يادو اعرتاض کوونکو غوښـتنه 

بـه پـه مرکز کابل کـې له مسـوولينو رسه رشيکه کړي.

د يادونـې ده چـې پـه هلمنـد کـې د کجکي برېښـنا په 

نويـو توربينونـو کار روان دى چـې پـه بشـپړېدو رسه بـه 

يـې دغـه بنـد د سـل ميګاواټه برېښـنا د توليـد ظرفيت 

پيـدا کړي.

د سـمنګان والیتـي شـورا وايـي چې په مواصـايت الرو 

کـې د ګواښـونو لـه کبلـه د دې والیـت ډېـری دولتـي 

ادارې بنـدې دي.

د والیتـي شـورا رئیس حاجي راز محمـد ازادي راډیو ته 

وویـل، طالبـان د دې والیـت پر ډېره برخـه واکمن دي، 

نـو ځکـه خـو دولتـي ادارو تـه د مامورینـو تـګ راتګ له 

خنـډ رسه مخامخ دی. 

دی وایـي: "د دره صـوف بـاال، دره صوف پایین او دواب 

ولسـوالیو تـه د دولتـي ادارو د مامورینـو د تـګ راتـګ 

الرې ټولـې بنـدې دي، سـمنګان شـپږ ولسـوالۍ لـري 

چـې پـه سـلو کـې ۸۵- ۹۰ د طالبانـو پـه ولکـه کـې 

دي."

ایبـک تـه  د والیتـي شـورا رئیـس زیاتـوي چـې مرکـز 

نـږدې د ولسـوالیو د مواصـايت الرو د ناامنیـو لـه کبله 

طالبـان لـه هغـو شـااوخوا درې سـوو موټـرو څخـه هـم 

پیسـې اخـي چـې لـه دره صـوف څخـه بلـخ او نـورو 

والیتونـو تـه د ډبـرو سـکاره وړي.

د سـمنګان وايل عبدالطیـف ابراهیمـي هـم لـه ازادي 

راډیـو رسه پـه خـرو کې د مواصـايت الرو په اوږدو کې 

ناامنـي تأییـد کـړه، خـو هغه زیاتـه کړه چـې د دې الرو 

د امنیـت د خونـدي کولو لپـاره په نـږدې راتلونکې کې 

پوځـي عملیـات په پـام کې دي.

د هلمند يوشمېر مدين فعاالنو د 

برېښنا رياست دروازه وتړله

د سمنګان والیتي شورا: د الرو 

د بندښت له کبله ډېری دولتي 

ادارې بندې دي

خبرونه

 

خواسـتار  کشـور،  جمهـور  رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد 

و  سـبز  انـرژی  زمینـه  در  افغانسـتان  بـا  آملـان  همـکاری 

اسـت. شـده  پذیـر  تجدیـد 

ایـن  غنـی،  جمهـور  رئیـس  جمهـوری،  ریاسـت  ارگ  اعامیـه  اسـاس  بـر 

خواسـت را دیـروز )یکشـنبه، ١٢ عقـرب( در دیـدار بـا مارتیـن جاگـر وزیـر 

دولـت فـدرال آملـان برای همـکاری و انکشـاف اقتصـادی و مارکـوز پوتزل، 

مناینـده ویـژه آملـان بـرای افغانسـتان و پاکسـتان، مطـرح کـرده اسـت.

انـرژي گفتـه مي شـود کـه در  از  انـرژي سـبز و تجدیـد پذیـر بـه منابعـي 

هامهنگـي بـا محيـط خـود باشـند و فرآينـد توليـد آنهـا آلودگي هاي زيسـت 

محيطـي بـه بـار نيـاورد. در حـال حـارض انـرژي حاصـل از بـاد، خورشـيد، 

گرمـاي دروين زمـن و آب هـای روان بـه عنـوان معروف تريـن منابـع انـرژي 

سـبز و تجدیـد پذیـر شـناخته مي شـوند. 

افغانسـتان نیـز بـا داشـن منابـع آبـی و خورشـیدی، ظرفیـت خوبـی بـرای 

تولیـد انـرژی سـبز دارد، امـا تاکنـون در ایـن زمینـه رسمایه گـذاری قابـل 

توجـه صـورت نگرفتـه اسـت.

در سـال های گذشـته حکومت افغانسـتان چندیـن نیروگاه برق خورشـیدی 

و آبـی را افتتـاح کـرده اسـت. بزرگرتیـن نیـروگاه بـرق خورشـیدی کشـور 

در والیـت قندهـار در جنـوب، قـرار دارد کـه در مـاه رسطـان سـال گذشـته 

خورشـیدی، بـرق فـاز اول آن وارد شـبکه شـد.

بـا  و  تولیـد می کنـد  بـرق  نیـروگاه خورشـیدی، ۱۵مـگاوات  ایـن  اول  فـاز 

تکمیـل فـاز دوم، میـزان بـرق تولیـد شـده در نیـروگاه آفتابی قندهـار به ۳۰ 

می رسـد. مـگاوات 

همچنیـن، در مـاه سـنبله سـال ١396 بزرگرتین و اولین نیـروگاه برق بادی 

و خورشـیدی در والیت هرات در جنوب غرب کشـور افتتاح شـد.

انکشـاف  و  همـکاری  بـرای  آملـان  فـدرال  دولـت  وزیـر  جاگـر،  مارتیـن 

اقتصـادی بـا تأییـد پیشـنهاد رئیـس جمهور، گفتـه که آملان همـکاری خود 

بـرای رشـد اقتصـادی افغانسـتان را ادامـه می دهـد.

آغاز مذاکره با طالبان مرشوط به آتش بس

رئیـس جمهـور همچنین با مقامات آملانی در مورد پروسـه صلح افغانسـتان 

بحـث و گفتگـو کـرده اسـت. آقـای غنـی گفتـه اسـت که بـرای آغـاز مذاکره 

بـا طالبـان، قطـع خشـونت و آتش بس مهم اسـت تـا بتوانیم به صلـح پایدار 

برسیم.

او افـزوده کـه "مالکیـت و رهری پروسـۀ صلح باید به دسـت افغان ها باشـد 

و آنچـه کـه در گذشـته اتفـاق افتـاده، مـا بایـد آن را بـه گونـه دقیـق ارزیابی 

کنیـم و تغییـر رشایـط را در پـان آینده مدنظـر گیریم."

رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه طـرح هفـت مـاده ای صلـح حکومـت کـه در 

روزهـای اخیـر همگانـی شـد، گفتـه اسـت کـه "پـان صلـح مـا بیشـرت روی 

اتصـال، تجـارت و ترانزیـت منطقـوی متمرکـز اسـت تـا افغانسـتان بتوانـد 

نقـش خویـش را منحیـث چهـارراه منطقـوی ایفـا منایـد."

او از همکاری کشـور آملان در زمینه های مختلف با افغانسـتان و از حامیت 

آملان از روند صلح به رهری افغانسـتان، تشـکر و قدردانی کرده اسـت.

وزیـر دولـت فـدرال آملـان در ایـن دیـدار گفته اسـت که همکاری کشـورش 

با افغانسـتان در زمینه توسـعه اقتصادی، ماموریت سیاسـی و نظامی ادامه 

دارد.

او بـا اشـاره بـه کمک ٢7 میلیـون یورویی آملان به افغانسـتان کـه به تازگی 

انجـام شـده، گفتـه کـه "در تعهـد مـا بـرای کمـک و همـکاری با افغانسـتان 

هیـچ نـوع تغییر به میـان نیامده اسـت."

مارکوز پوتزل، مناینده ویژه آملان برای... ادامه در صفحه -٢

رئیس جمهور خواستار همکاری آلمان با افغانستان
 در زمینه انرژی سبز و تجدید پذیر شد

درصفحه2

 

معاون دوم مجلس سـنای کشـور از دولـت امریکا می خواهد 

کـه زملـی خلیلـزاد مناینـده ویـژه ایـن کشـور بـرای صلـح 

افغانسـتان را برکنـار کنـد.

در  کـه  سـنا  مجلـس  دوم  معـاون  صدیقـی  آصـف  محمـد 

ایـن مجلـس  روز یک شـنبه )١٢ عقـرب(  نشسـت عمومـی 

رونـد صلـح  آقـای خلیلـزاد در  صحبـت می کـرد گفـت کـه 

افغانسـتان در پـی مقاصـد شـخصی خـود اسـت و از دولـت 

کنـد.  برکنـار  ایـن سـمت  از  را  او  امریـکا می خواهـد 

آقـای صدیقـی تاکیـد کـرد کـه دولـت امریـکا بایـد بجـای 

زملـی خلیلـزاد مناینـده دیگـری را در امـور صلح افغانسـتان 

معرفـی کنـد.

او یـادآور شـد کـه تاش هـای آقـای خلیلـزاد در رونـد صلـح 

افغانسـتان هیـچ نتیجـه ای نداشـته و او هـم اکنـون نیـز در 

پـی مقاصـد شـخصی خـود در ایـن رونـد اسـت.

امـا؛ آقای صدیقی مشـخص نکـرد که مقاصد شـخصی آقای 

خلیلـزاد در رونـد صلـح افغانسـتان چیسـت؟ امـا تاکیـد کرد 

بـا آن کـه مـردم افغانسـتان حـق دارنـد بـه صلح دسـت یابند 

ولـی آقـای خلیلـزاد بـه دنبـال تشـکیل حکومـت موقـت در 

افغانسـتان اسـت، در حالی کـه مـردم افغانسـتان بـه هیـچ 

صـورت حکومـت موقـت را منی خواهنـد.

صفی اللـه هاشـمی دیگـر عضـو مجلـس سـنا نیز با اشـاره به 

سـفر اخیـر آقـای خلیلـزاد بـه کابل، گفـت که امیدوار اسـت 

برقـراری  بـا طالبـان، روی  آقـای خلیلـزاد در گفتگوهایـش 

آتش بـس و آغـاز مذاکـرات بین االفغانـی مترکـز کنـد.

آقـای هاشـمی نیـز گفـت کـه آقـای خلیلـزاد در دوره هـای 

گذشـته رونـد صلـح اشـتباهاتی را مرتکب شـده کـه امیدوار 

اسـت آن اشـتباهاتش را جـران کنـد.

ایـن در حالـی اسـت که زملـی خلیلـزاد مناینده ویـژه امریکا 

بـا  توقـف مذاکـرات صلـح  از  افغانسـتان پـس  بـرای صلـح 

طالبـان، هفتـه گذشـته بـار دیگر بـه کابـل آمد و بـا مقامات 

حکومـت دیـدار کرد.

حمدالله محب، مشـاور امنیت ملی کشـور در یک کنفرانس 

خـری گفـت که سـفر اخیـر آقـای خلیلزاد بـه کابـل، ربطی 

بـه روند صلح نداشـت.

مقام های محلی بدخشـان در شـامل رشق کشـور می گویند 

کـه درگیری شـدید میـان نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور و 

گـروه طالبـان در مرکـز ولسـوالی "نسـی" این والیـت جریان 

دارد.

بـه گـزارش طلوع نیـوز، مقام هـای محلی بدخشـان گفته که 

ایـن درگیری هـا بامـداد شـنبه )١٢، عقـرب( پـس از آن آغـاز 

شـد کـه گـروه طالبـان بـر بخش هـای مرکـز ایـن ولسـوالی، 

امنیتـی و دفاعـی  نیروهـای  بـا واکنـش  حملـه کردنـد کـه 

کشـور روبرو شـد.

ایـن مقام هـا همچنـان گفتـه کـه هنـوز هـم گـروه طالبـان 

در فاصلـۀ نزدیـک بـه مرکـز ولسـوالی نسـی حضور گُسـرتده 

دارنـد و اگـر نیروهـای کمکـی بـه موقـع بـه ایـن ولسـوالی 

ایـن  مرکـز  بـر  دیگـر  بـار  یـک  آنـان  اسـت  ممکـن  نرسـد، 

کننـد. حملـه  ولسـوالی 

مقام هـای محلـی بدخشـان افـزوده: "در یک کمیـن طالبان 

در ایـن ولسـوالی، نُـه نیـروی امنیتـی جـان باختند و هشـت 

ایـن  دربـارۀ  مقام هـا  برداشـته اند."  زخـم  آنـان،  دیگـر  تـن 

درگیری هـا، جزئیـات بیشـرت ارایـه نکرده انـد.

عهـده  بـه  را  حملـه  ایـن  مسـئولیت  نیـز  طالبـان  گـروه 

. نـد گرفته ا

کشـور  بـا  مـرز  هـم  بدخشـان،  والیـت  نُسـی  ولسـوالی 

تاجکسـتان اسـت و اکـامالت ولسـوالی های شـکی، مایمی، 

کوفـاب و حتـی خواهـان، از طریـق همیـن ولسـوالی صورت 

می گیـرد.

بـه گفتـه مقام هـای بدخشـان در صورتـی کـه این ولسـوالی 

بـا سـقوط مواجـه شـود، متامـی ولسـوالی های یـاد شـده در 

خطـر سـقوط قـرار خواهـد گرفت.

والـی  سـخنگوی  نظـری  محمـد  نیـک  حـال،  همیـن  در 

عامـه  نظـم  نیروهـای  اسـت  قـرار  کـه  گفتـه  بدخشـان 

قوماندانـی امنیـه بدخشـان، از میـدان هوایـی فیـض آبـاد 

شـوند. فرسـتاده  نُسـی  ولسـوالی  بـه  هليکوپـرت  دو  ذریعـۀ 

مجلس سنا خواستار برکناری خلیلزاد 
از سوی امریکا شد

درگیری شدید میان نیروهای امنیتی 
و گروه طالبان در ولسوالی نسی 

بدخشان 

معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ:

در 5 سال گذشته 
به بیش از هزار پرونده
 خشونت علیه خبرنگاران
 رسیدگی شده است



کارتون روز 

 

 

 

 

 

سـید آقاحسـین فاضـل سـانچارکی 

و  اطالعـات  وزارت  نرشاتـی  معیـن 

فرهنـگ می گویـد کـه در دوره حکومت وحـدت ملی، 

بـه بیـش از یک هزار پرونده خشـونت علیه خربنگاران 

رسـیدگی شـده اسـت.

آقـای سـانچارکی روز یکشـنبه )12 عقـرب( کـه بـه 

علیـه  جرایـم  معافیـت  "ختـم  جهانـی  روز  مناسـبت 

حکومـت  کـه  گفـت  می کـرد،  صحبـت  خربنـگاران" 

وحـدت ملـی بـا جدیـت متـام موضـوع خشـونت علیه 

می کنـد. رسـیدگی  را  خربنـگاران 

کمیتـه  چـوکات  در  حـارض  حـال  در  کـه  افـزود  او 

مشـرک حکومت و رسـانه ها، شـیوه ای به وجـود آمده 

اسـت کـه بـه پرونـده خشـونت علیـه خربنـگاران در 

می گیـرد. صـورت  رسـیدگی  وقـت  ارسع 

کمیتـه مشـرک مصئونیت خربنـگاران بیـن حکومت 

و فدراسـیون رسـانه ها بـر مبنـای طرزالعمـل تأمیـن 

بنیـان  رسـانه ها  و  ژورنالیسـتان  مصؤنیـت  و  امنیـت 

نهـاده شـد. ایـن طرزالعمـل در تاریـخ ۲ اسـد ۱۳۹۵ 

در جلسـه شـورای امنیـت ملـی بـه تصویب رسـید که 

ایـن طرزالعمـل، کمیتـه مشـرک  بـر اسـاس حکـم 

هامهنگـی میـان رسـانه هـا و حکومـت تحت ریاسـت 

رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری بـه وجود 

امنیـت و  تأمیـن  والیتـی  و هـم چنیـن کمیتـه  آمـد 

مصونیت ژورنالیسـتان نیز در والیـات آغاز به کار کرد.

مصؤنیـت  و  امنیـت  تأمیـن  طرزالعمـل  مبنـای  بـر 

ژورنالیسـتان و رسـانه ها اعضـای کمیتـه مشـرک در 

مرکـز، تحت ریاسـت معاون دوم رئیـس جمهوری و در 

والیت هـا، نهادهـای بـا صالحیـت تشـکیل می دهند.

دادخواهـی  بخـش  رئیـس  توحیـدی  اللـه  صدیـق 

کمیتـه مصئونیـت خربنـگاران امـا از عـدم پیگیـری 

قضایـای خشـونت علیـه خربنـگاران توسـط حکومـت 

انتقـاد کـرد. 

آقـای توحیـدی گفـت کـه 401 قضیـه خشـونت بـه 

بررسـی فرسـتاده  بـرای  نهادهـای عدلـی و قضایـی 

شـده  اسـت امـا به این قضایا رسـیدگی نشـده اسـت.

مرکـز خربنـگاران افغانسـتان نیـز بـا نـرش اعالمیـه ای 

از  گرفتـه  صـورت  تالش هـای  وجـود  "بـا  کـه:  گفتـه 

سـوی کمیتـه مشـرک، هنـوز معافیـت از جرایم علیه 

خربنـگاران در سـطح باالیـی قـرار دارد و عدالـت در 

وزارت امـور داخلـه می گـود پولیس 

کابـل در نتیجـه عملیاتی سـه تن را 

در پیونـد بـه رسقـت منـازل از شـهر کابـل بازداشـت 

کرده انـد. ایـن وزارت روز یـک شـنبه ) 12، عقـرب( 

بـا نـرش خربنامـه ای گفتـه: "منسـوبین پولیـس حوزه 

کابـل،  والیـت  امنیـه  قوماندانـی  امنیتـی  هجدهـم 

در پـی دو عملیـات جداگانـه  3 تـن را در پیونـد بـه 

رسقـت مبلـغ 9 صـد هـزار افغانی پـول نقـد و طال از 

مربوطـات آن حـوزه، بازداشـت کرده انـد."

خربنامـه افـزوده، از نـزد ایـن افـزاد یـک میـل سـالح 

نـوع تفنگچـه کمـری نیز بدسـت پولیس آمده اسـت.

در ایـن اواخـر رسقت هـای مسـلحانه در شـهر کابـل 

ناحیـه  ایـن  از  کابـل  باشـندگان  و  یافتـه  افزایـش 

هسـتند. شـاکی 

وزارت داخلـه بـا نـرش خربنامـه جداگانـه گفتـه کـه 

نتیجـه  در  بلـخ  پولیـس  خـاص  قطعـات  نیروهـای 

ایـن  آبـاد  دولـت  ولسـوالی  مربوطـات  در  عملیاتـی 

والیـت، 5 تـن را بـه ظـن انجـام اعـامل هراس افگنی 

ایـن وزارت همچنـان گفتـه کـه  بازداشـت کردنـد.  

پولیـس قوماندانـی امنیـه والیت خوسـت سـه سـارق 

ادامـه از صفحـه 1-  افغانسـتان و پاکسـتان نیـز 

در ایـن دیـدار صحبـت کـرده و گفتـه کـه "بـرای 

مـا صلـح و حامیـت از ایـن پروسـه مهـم اسـت 

و  حکومـت  تالش هـای  کـه  هسـتیم  امیـدوار  و 

دوامـدار  صلـح  بـه  منتـج  افغانسـتان  متحدیـن 

گـردد." او بـا اشـاره بـه پالن هفت مـاده ای صلح 

حکومـت افغانسـتان، گفتـه "نتیجـه تالش هـای 

مـا بایـد ایـن باشـد کـه مذاکـرات مسـتقیم بیـن 

حکومـت و طالبـان آغـاز شـود."

انتخابـات  برگـزاری  بـه  همچنیـن  پوتـزل  آقـای 

سـخنگوی  صدیقـی  صدیـق 

می گویـد  جمهـوری  ریاسـت 

کـه محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور از 

مسـئوالن وزارت خارجه خواسـته اسـت که در این 

بیـاورد.  را  الزم  اصالحـات  وزارت 

یـک  در  عقـرب  یکشـنبه 12  روز  آقـای صدیقـی 

نشسـت خـربی در کابـل گفـت که رئیـس جمهور 

اسـت  خواسـته  خارجـه  امـور  وزارت  رهـربی  از 

در  ریفـورم  آوردن  و  اصالحـات  قسـمت  در  تـا 

تشـکیالت، مقرری هـا، لوایح، اسـتخدام دیپلامت 

و کارمنـدان ایـن وزارت معیارهـای درسـت و قبول 

شـده را بـه کار گیـرد تـا افراد بر اسـاس فهم شـان 

در ایـن نهـاد مقـرر شـوند.

او افـزود کـه تأکیـد رییـس جمهـور ایـن اسـت تـا 

سیاسـت  مجـری  حیـث  بـه  خارجـه  امـور  وزارت 

بـرای  را  مـدت  بلنـد  دیـدگاه  کشـور،  خارجـی 

بـه  منطقـوی  اقتصـادی  همکاری هـای  تقویـت 

اقتصـاد  سیاسـت های  تدویـن  در  و  بـربد  پیـش 

دهـد. انجـام  بیشـر  اقدامـات  محـور 

آقـای صدیقـی گفت که برای حکومت افغانسـتان 

و  دارد  اولویـت  آن  تقویـت  و  منطقـه ای  اتصـال 

وزارت امـور خارجـه می توانـد در اجـرای سیاسـت 

خارجـی نقـش اساسـی داشـته باشـد.

نـرش  از  پـس  جمهـوری  ریاسـت  ایـن  از  پیـش 

گزارش کمیته مسـتقل مشـرک نظارت و ارزیابی 

دسـتور  افغانسـتان  اداری  فسـاد  علیـه  مبـارزه 

بررسـی اسـتخدام ها در ایـن وزارت را داده بود اما 

صـالح الدیـن ربانـی رسپرسـت وزارت، مخالفـت 

کـرده بـود.

کمیته مسـتقل مشـرک نظـارت و ارزیابـی مبارزه 

علیـه فسـاد اداری افغانسـتان )میـک( حدود سـه 

مـاه پیـش اعـالم کـرده بـود کـه رونـد اسـتخدام و 

خـارج  بـه  خارجـه  امـور  وزارت  کارمنـدان  اعـزام 

کشـور بـه گونـه شـفاف صـورت منی گیـرد.

می گوینـد  قندهـار  در  برشـنا  رشکـت  مسـئولین 

کـه از پـول مـرف بـرق، مـردم و ادارات دولتـی 

در قندهـار، ۹۰۰ میلیـون افغانـی مقـروض انـد.

امـان اللـه فاروقـی رئیس رشکـت برشـنا در والیت 

قندهـار، بـه پـژواک گفتـه کـه بیشـر ایـن پـول 

دولتـی  ادارات  بـاالی  افغانـی(  میلیـون   ۵۰۰(

و )۴۰۰ میلیـون افغانـی( بـاالی مـردم و رشکـت 

هـای شـخصی باقـی مانـده اسـت. 

وی افـزوده  کـه بـا همـه تـالش هـا، ادارۀ مربوطـه 

نتوانسـته ایـن پول را از ادارات و اشـخاص بگیرد.

بـه گفتـه موصـوف، بـه دلیـل پرداخـت ننمـودن 

پـول مـرف برشـنا، بخـش عایداتـی و پیرشفتـی 

رشکـت برشـنا بـا چالـش مواجـه شـده اسـت.

بـه گفتـه او، بـه انـدازه ای کـه مشـریان برشـنا 

همیـن  بـه  مناینـد،  تادیـه  را  بـرق  مـرف  پـول 

انـدازه برشـنا خدمـات خویـش را گسـرش داده 

می توانـد.

موصـوف نـام هـای ادارات دولتـی و افـرادی را که 

از رشکـت برشـنا قـرض دار اند اعالن ننمـوده؛ اما 

گفـت تـا یـک مـاه بایـد متـام پـول را بـه رشکـت 

برشـنا تادیـه مناینـد و در صورتـی کـه ایـن کار را 

انجـام ندهنـد، نـام هـای شـان رسـانه ای خواهـد 

. شد

امـا وی افـزوده کـه در ایـن مـورد ۱۵ تـن را بـه 

ارگان هـای عدلـی و قضایـی معرفـی منـوده، کـه 

عـام  افـراد  و  رشکت هـا  مسـئولین  شـان  بیشـر 

هسـتند.

فاروقـی گفتـه کـه در ایـن اواخـر، ایـن موضـوع را 

در نشسـت اداره مقـام والیـت نیـز رشیک سـاخته 

و از مسـئولین اداره والیتـی کمـک خواسـته انـد.

بهیـر احمـدی سـخنگوی والی قندهـار، به پژواک 

گفتـه کـه در نشسـت اداره مقـام والیـت تصمیـم 

گرفتـه شـده که رشکـت برشـنا بـه ادارات مقروض 

مـورد اکـر عامـالن و یـا سـازمان دهندگان ایـن گونه 

جرایـم عملـی نشـده اسـت."

نیـز  افغانسـتان  آزاد  رسـانه های  حامـی  نهـاد  نـی، 

می گویـد از رشوع سـال ۲۰۱۹ میـالدی ۱۰۵ مـورد 

خشـونت علیـه خربنـگاران را ثبـت کـرده کـه در ایـن 

خشـونت ها هشـت خربنـگار جـان داده  و هفـت نفـر 

آنـان در زمـان کار کشـته شـده اند.

حاشـیه  در  نـی  اجرایـی  رئیـس  خلوتگـر،  مجیـب 

نشسـت بـه رسـانه ها گفـت کـه بـه اسـتثنای مـوارد 

قتـل کـه عامـل آن بیشـر طالبـان، گـروه تروریسـتی 

داعـش یـا سـایر گروه های شـناخته شـده اند، بیشـر 

خشـونت های دیگـر توسـط افـراد وابسـته بـه دولـت 

انجـام شـده اسـت.

و  رسـانه  حامـی  نهادهـای  آمارهـای  اسـاس  بـر 

خربنـگاران طـی نزدیـک بـه دو دهـه اخیـر، بیـش از 

100 خربنگار در کشـور کشـته شـده اند که به پرونده 

شـامر زیـادی از آنـان رسـیدگی نشـده اسـت.

معیـن نرشاتـی وزارت اطالعـات و فرهنـگ می گویـد 

کـه گروه هـای تروریسـتی و مخالف دولـت، گروه های 

مافیایـی، زورمنـدان و نیروهـای بین املللـی عامـالن 

قتـل خربنـگاران در ایـن 18 سـال بـوده اسـت.

رئیـس  فلیپـس،  مـک  پاتریشـیا  حـال  همیـن  در 

یونسـکو در افغانسـتان نیـز بـا ابـراز نگرانـی از اینکـه 

از هـر ده قضیـه خشـونت علیـه خربنـگاران در جهـان 

بـه ۹ قضیه آن رسـیدگی نشـده اسـت، گفت بـا ایجاد 

میکانیزم هـای موثـر میـزان رسـیدگی بـه خشـونت ها 

علیـه خربنـگاران افزایـش خواهـد یافـت.

فیونـا فریـزر، رئیـس حقـوق بـرش یونامـا نیـز فعالیـت 

رسـانه ها و آزادی بیـان را از بزرگریـن دسـتاوردهای 

افغانسـتان در ۱۸ سـال اخیـر دانسـت، امـا گفـت که 

هنـوز هـم تهدیـد وخشـونت ها علیه خربنـگاران وجود 

دارد.

او تأکیـد کـرد کـه خربنـگاران و فعـاالن جامعـه مدنی 

و حقـوق بـرشی، از شـامر افـراد ملکـی بـه حسـاب 

می آینـد و بایـد مـورد حامیـت قـرار گیرنـد.

نومـرب، روز جهانـی ختـم  از دوم  گفتنـی اسـت کـه 

معافیـت جرایـم علیـه خربنـگاران، بـه هـدف دریافت 

راه حل هـا برای کاهش خشـونت ها علیـه خربنگاران، 

همـه سـاله در کشـور تجلیـل می شـود.

از مربوطـات ولسـوالی صـربی آن والیـت  مسـلح را 

کردنـد. بازداشـت 

رسقـت  جـرم  بـه  افـراد  ایـن  افـزوده،  داخلـه  وزارت 

یـک عـراده واسـطه نقلیـه یـک تـن از باشـنده گان 

ولسـوالی صـربی متهـم بودنـد کـه در جریـان یـک 

شـده اند. بازداشـت  پولیـس  سـوی  از  عملیـات 

ریاسـت جمهوری اشـاره کرده و گفته "انتخابات 

عرصـه  ایـن  در  شـد،  برگـزار  شـفاف  گونـۀ  بـه 

گرفـت  صـورت  خـوب  اسـتفاده  تکنالـوژی  از 

نیـز  افغانسـتان  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  و 

توانسـتند ایـن روند مهم را تامیـن امنیت کنند."

ششـم  تاریـخ  بـه  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

میـزان برگـزار شـد و بـرای اولین بـار مسـئولیت 

تأمیـن امنیـت انتخابـات را نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی کشـور بـه عهده داشـتند و توانسـتند که 

امنیـت ایـن انتخابـات را بـه خوبی تأمیـن کنند.

ایـن نهـاد رونـد اسـتخدام و اعـزام کارمنـدان بـه 

ماموریت هـای دیپلامتیـک را مـورد بررسـی قـرار 

داده، ضعف هـا و ناسـازگاری هایی را در ایـن روند 

شناسـایی کـرده اسـت. 

بنابـر گـزارش "میـک" ۴۴ درصـد اسـتخدام های 

ایـن وزات خانـه میـان سـال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ 

بـدون برگـزاری آزمـون ورودی انجام شـده اسـت. 

امـا وزارت امـور خارجه، اطالعات گـزارش میک را 

"ناقـص جانبدارانه، سیاسـی و غرض آلود" خوانده 

و گفتـه اصالحاتـی کـه در چنـد سـال گذشـته در 

ایـن وزارتخانـه بـه میـان آمـده، در گـزارش میـک 

نادیـده گرفته شـده اسـت.

طی یک سـال گذشـته، رابطه صالح الدین ربانی 

رسپرسـت وزارت خارجـه با ریاسـت جمهوری تیره 

بـود و هـر از گاهـی این دو تن یکدیگـر را متهم به 

کـم کاری می کردنـد. ایـن رابطـه باعث شـده بود 

کـه سـخنگوی وزارت اظهاراتـی مخالـف پالیسـی 

حکومـت در مـورد صلـح کنـد. ریاسـت جمهـوری 

پـس از ایـن اظهارات رحـامن احمدی سـخنگوی 

وزارت خارجـه را برکنـار کرد.

صدیق صدیقی سـخنگوی ریاسـت جمهـوری روز 

یکشـنبه در نشسـت خـربی خـود اعـالم کـرد کـه 

"گـران هیـواد" بـه عنـوان سـخنگوی وزارت امـور 

خارجـه تعیین شـده اسـت.

مـورد  در  همچنـان  خـربی  نشسـت  ایـن  در  وی 

امـور  در  دولـت  وزیـر  بـا  جمهـور  رییـس  دیـدار 

همـکاری هـای اقتصـادی آملـان جزییـات داد و 

گفـت کـه در این دیـدار رییس جمهـور بر اهمیت 

اقتصـادی  رشـد  بـرای  آملـان  همکاری هـای 

اسـت. کـرده  تأکیـد  افغانسـتان 

اقتصـادی  هـای  امـور همـکاری  در  دولـت  وزیـر 

آملـان در ایـن دیـدار بـر پـا برجـا بـودن و ادامـه 

همکاری هـای کشـورش به افغانسـتان تعهد کرده 

. ست ا

تـا در بخـش  افـراد، مکتـوب بفرسـتد؛  و  دولتـی 

تادیـه پـول رشکـت برشـنا اقـدام مناینـد.

وی افـزوده کـه در ایـن نشسـت بـه رهـربی والـی 

تصمیـم گرفتـه شـد کـه اگـر ادارات و اشـخاص تا 

یـک مـاه پـول رشکـت برشـنا را تادیـه نکننـد، نـام 

هـای شـان بـا رسـانه هـا رشیک شـود.

مـورد  در  برشـنا  رشکـت  رئیـس  ایـن،  کنـار  در 

وضعیـت فعلی برشـنا در این والیـت معلومات داد 

گفـت کـه با کمبـود آب در بنـد کجکـی، در تولید 

بـرق نیـز کاهـش آمـده اسـت.

فاروقـی افـزوده کـه اکنـون در بند کجکـی، مقدار 

آب ۵۱ مـر اسـت کـه تولیـد بـرق از ۵۱ میگاوات 

بـه ۳۰ میـگاوات کاهـش یافته، کـه  ۱۰ میگاوات 

موسـی  و  زمینـداور  هـای کجکـی،  ولسـوالی  در 

قلعـه، ۳ میـگاوات آن بـه سـنگین و ۶،۵ میگاوات 

در لشـکرگاه و باقـی مانده ۱۰،۵ میـگاوات آن در 

قندهار اسـتفاده میشـود.

مـردم  از  بـرق،  کمـى  مقـدار  بـه  نظـر  موصـوف، 

خواسـته تـا در مـرف بـرق رصفـه جویـی کننـد.

همچنـان او یـاد آوری منـوده کـه تـا پایـان سـال 

۲۰۲۰ و بـه امتـام رسـیدن شـامری از پـروژه هـا 

۸۰ فیصـد رضورت برشـنا پـوره خواهـد شـد.

هـا  پایـه  نصـب  کار  فیصـد   ۶۰ گفتـه   فاروقـی 

و لیـن هـای ۲۲۰ کیلـو ولـت غزنـی تـا قندهـار 

رسعـت  بـه  آن،  کار  مانـده  باقـی  و  شـده  انجـام 

دارد. جریـان 

موصـوف افـزوده کـه قـرارداد ایـن پـروژه را رشکت 

  KEC بـا   ۲۰۱۷ سـال  در  افغانسـتان،  برشـنا 

کمپنـی جهانـی هنـدی بـه امضـا رسـانیده بـود.

از ۱۱۳ میلیـون  پـروژه  ایـن  بـه گفتـه موصـوف، 

دالـر بیشـر ارزش دارد کـه از سـوی USAID  یـا 

اداره انکشـاىف ایـاالت متحـده امریـکا از طریـق 

افغانسـتان داده میشـود. دولـت 

رئیس جمهور خواستار همکاری آلمان با افغانستان در زمینه انرژی 
سبز و تجدید پذیر شد

رئیس جمهور پس از استعفای صالح الدین، خواستار اصالحات در 
وزارت خارجه شد

شرکت برشنا: 
مردم و ادارات دولتی در قندهار ۹۰۰ میلیون افغانی قرض داراند

معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ: 
در 5 سال گذشته به بیش از هزار پرونده خشونت

 علیه خبرنگاران رسیدگی شده است
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در روزهـای اخیـر امنیـت خربنـگاران یـک بـار دیگر در 

صـدر خربهـای رسـانه هـا قـرار گرفتـه اسـت. دو روز پیـش 

مرکـز خربنـگاران افغانسـتان بـه مناسـبت سـالروز »پایـان 

خربنـگاران«  علیـه  جرایـم  مجـازات  از  معافیـت  بـه  دادن 

گزارشـی را ارایـه کـرد کـه بـر اسـاس آن در طـی دو دهـه 

جدیـد  نظـام  کـه  هایـی  سـال  طـول  در  یعنـی  گذشـته 

افغانسـتان مسـتقر گردیـده اسـت، 109 خربنـگار از سـوی 

مراجـع مختلـف کشـته شـده انـد و از ایـن میـان تنهـا بـه 

6 قضیـه رسـیدگی صـورت گرفتـه اسـت. باقـی قضایـا هـم 

چنـان یـا تحـت پیگـرد قـرار دارد و یا اصـال مرتکبـان جرایم 

علیـه خربنـگاران بازداشـت نشـده اند و در دسـرس مراجع 

قانونـی قـرار ندارنـد. جالـب ایـن اسـت کـه از میـان 109 

قضیـه خشـونت علیـه خربنـگاران کـه منجـر بـه قتـل شـده 

اسـت، تنهـا یـک مـورد اتهـام علیه پلیـس افغانسـتان وجود 

دارد و عامـالن باقـی قضایـا هـم چنـان مربوط بـه نهادهای 

غیـر دولتـی افغانسـتان اسـت. در مـورد امنیـت خربنگاران 

و کارکنـان رسـانه هـا و هم چنیـن رضورت احـرام به آزادی 

بیـان مسـایلی وجـود دارد که باید هـم حکومت و هم اهالی 

رسـانه بـدان هـا توجـه جـدی کننـد. بـدون شـک درعرصـه 

تامیـن امنیـت خربنـگاران و همچنیـن دفـاع از آزادی بیـان 

در رسـانه هـای جمعـی، تـالش چنـد جانبـه نیـاز اسـت. 

امنیـت  تامیـن  اول  از یکسـو حکومـت مسـؤل درجـه 

متام شـهروندان افغانسـتان به شـمول خربنگاران اسـت، از 

سـوی دیگـر رفتارهـای دولـت هـم بـه گونـه ای بایـد تنظیم 

گـردد کـه بـه آزادی بیـان نیـز صدمـه وارد نشـود. هـر دو 

مسـولیت سـنگینی اسـت که به عهده دولت گذاشـته شـده 

است. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه بسـیاری از قضایـا از کنـرل 

دولـت خـارج می باشـد، تـا هنـوز حکومت نتوانسـته اسـت 

جلـو بسـیاری از حـوادث را بگیـرد؛ زیـرا توانایـی و ظرفیتـی 

کـه در دولـت وجـود دارد ناچیـز اسـت و حتـی در مـواردی 

خشـونت  قضایـای  پیگیـری  و  عدالـت  اجـرای  توامننـدی 

علیـه خربنـگاران را در اختیـار نـدارد. 

همیـن کـه در کشـوری مثل افغانسـتان که همـواره در 

حالـت جنـگ قـرار دارد، تنهـا در قضیـه  قتل یـک خربنگار، 

پولیـس مسـؤل شـناخته شـده اسـت، نشـان دهنـده ایـن 

علیـه  خشـونت  مسـاله  در  افغانسـتان  دولـت  کـه  اسـت 

خربنـگاران مسـوالنه عمـل کـرده اسـت؛ ولـی ایـن مسـاله 

هرگـز سـبب منـی شـود کـه حکومـت در مـورد رسـیدگی به 

جرایـم جنایـی علیـه خربنـگاران احسـاس معافیـت کنـد. 

امنیـت  تامیـن  مسـولیت  کـه  گونـه  هـامن  حکومـت 

خربنـگاران را بـه عهـده دارد، هـم چنیـن مکلـف اسـت کـه 

بـه قضایـای خشـونت علیـه خربنـگاران بـه طـور عادالنـه و 

بـی طرفانـه رسـیدگی کنـد. در ابتـدای تشـکیل حکومـت 

وحـدت ملـی بیـش از هزار قضیه خشـونت علیـه خربنگاران 

در نهادهـای عدلـی و قضایـی افغانسـتان ثبـت بـود کـه بـه 

هیـچ یـک رسـیدگی صـورت نگرفتـه بـود. پـس از تشـیکل 

حکومـت وحـدت ملـی حکومـت توانسـت بـا اقدامـات مهم 

و مسـوالنه خـود حداقـل تکلیـف دوسـیه هـای مربـوط بـه 

خشـونت علیـه خربنـگاران را معلـوم کنـد. تاسـیس کمیتـه 

مشـرک رسـانه هـا و حکومـت بـه منظـور کاهـش خشـونت 

هـا علیـه خربنـگاران و رسـیدگی بـه قضایـای مربـوط به آن 

هـا، گام مهـم و ارزنـده ای بود که حداقل توانسـت در مدت 

کـم رسنوشـت دوسـیه هـای مبهم را مشـخص کنـد. پس از 

آن تاسـیس کمیسـیون مسـتقل دسرسـی بـه اطالعـات و 

هـم چنیـن فرامین رییس جمهور مبنی بر دسرسـی آسـان 

همـه شـهروندان بـه خصوص رسـانه ها به اطالعـات مراجع 

دولتـی بخشـی از اقدامـات مهـم دولـت در این راسـتا بوده 

است. 

عملکـرد حکومـت در بخش آزادی بیـان و تامین آزادی 

هـای رضوری بـرای اقدامـات اطـالع رسـانی و کار مسـلکی 

رسـانه هـا و خربنـگاران در طـی سـال هـای گذشـته قابـل 

توجـه بـوده اسـت. خـوش بختانه در طول سـال هـای اخیر 

هیچ شـکایتی از سـوی رسـانه هـا مبنی بـر محدودیت های 

آزادی  از  بـرای جلوگیـری  از سـوی حکومـت  وضـع شـده 

بیـان صـورت نگرفتـه اسـت. حکومـت علـی رغم مشـکالتی 

کـه وجود داشـته اسـت، تعهد خـود به آزادی بیـان را عملی 

و  ای تحـت فشـارهای دولـت  و هیـچ رسـانه  اسـت  کـرده 

حکومـت و یـا مقامـات حکومتـی آزادی خـود را از دسـت 

نـداده اسـت. خـوش بختانـه آزادی بیان یک دسـتاورد مهم 

بـرای حکومـت بـوده اسـت کـه امیدواریـم هـم چنـان ادامه 

باشد.  داشـته 

در هـر صـورت حکومـت مکلـف بـه تامین امنیـت کلیه 

شـهروندان بـه خصـوص رسـانه ها و خربنـگاران اسـت. این 

مسـولیت و مکلفیـت تحـت هیـچ رشایطـی نبایـد از سـوی 

حکومـت و نهادهـای مربـوط بـه دولـت خدشـه دار گـردد. 

از وظایـف  بیـان  آزادی  از  و حفاظـت  امنیـت  تامیـن  زیـرا 

کلیـدی دولـت افغانسـتان در قبـال رسـانه هـا اسـت و ایـن 

هـر دو نبایـد بـا محدودیـت مواجـه شـود. 

ــتان  ــه افغانس ــو وزارت پ ــادي همکاري ــان د اقتص د امل

کــې د خپلــو پــروژو لپــاره د 6،2 ميليــارده افغانيــو 

ــړ. ــالن وک ــتې اع مرس

پــه کابــل کــې لــه افغانســتان  رسه د املــان د همکاريــو  

ــه،  ــه 12م ــړم پ ــوا د ل ــه خ ــډ( ل ــى اى زي ــازمان ) ج س

پــژواک خــربي اژانــس تــه پــه يــوه رالېــږل شــوې 

ــړون د  ــتې ت ــې مرس ــې ددغ ــي، چ ــې راغ ــه ک خربپاڼ

ــون  ــر محمــد هامی افغانســتان د ماليــې رسپرســت وزي

ــا  قیومــي او د املــان د اقتصــادي همــکارۍ او پراختی

ــو.  ــليک ش ــځ الس ــر ترمن ــن ییګ ــتیال مارټی وزارت مرس

رسچينــې زياتــه کــړې، د ۲۰۱۹ زېږدیــز کال پــه پــای 

کــې  د املــان دولــت د املــان د اقتصــادي همــکارۍ 

املــان   – افغانســتان  د  الرې  لــه  وزارت  پراختیــا  او 

ــۍ  ــارده افغان ــه  ۶.۲ میلی ــاره ب ــروژو لپ ــکارۍ د پ هم

ــه  ــې پ ــړي، چ ــته وک ــه مرس ــورو( اضاف ــه ی )۷۲ میلیون

شــوې  ژمنــه  ټولټــال  بــه  کــې  کال  زېږدیــز   ۲۰۱۹

ــورو(  ــه ی مرســته ۱۸.۱ میلیــارده افغانیــو )۲۱۱ میلیون

ــېږي. ــه ورس ت

هاميــون  رسپرســت  وزارت  مالیــې  د  افغانســتان  د 

قيومــي ددې مرســتې د الســليک کولــو پــر مهــال 

ــه ډیموکراســۍ  ــل، د افغانســتان حکومــت د باثبات ووی

د رامنځتــه کولــو پــه برخــه کــې د افغانســتان پــه مالتــړ 

ــي. ــتې من ــت مرس ــان د حکوم ــې د امل ک

دوامــداره  حکومتولــۍ،  غــوره  کــړه،  زياتــه  هغــه 

اقتصــادي پراختیــا او کارموندنــې، ښــاري پراختیــا او د 

املان له افغانستان رسه د ٦،٢ ميليارده افغانيو نورې مرستې اعالن وکړ

محمد هدایت  

سرمقاله

تامین امنیت خبرنگاران
 و حفظ آزادی بیان از مکلفیت 

های حکومت است

ــتان  ــه د افغانس ــول ب ــته ک ــې مرس ــاء ک ــاروالۍ زېربن ښ

لــه حکومــت رسه مرســته وکــړي، ترڅــو د اغېزمنتــوب او 

ــړي. ــت وک ــور حرک ــر ل ــاینې پ ــان بس ځ

ــه  ــه حکومــت څخــه منن ــي : " زه د املــان ل قيومــي واي

او ســوکاله  یــو خونــدي  لــه مــوږ رسه د  کــوم چــې 

افغانســتان پــه جوړولــو کــې خپلــو مرســتو تــه دوام 

" ورکــوي. 

وزارت  پراختیــا  او  همــکارۍ  اقتصــادي  املــان  د 

مرســتیال ییګــر وویــل، املــان چمتــو دی چــې د ســولې 

او ډیموکراســۍ پــه الره کــې لــه افغانســتان رسه خپلــو 

ــړي. ــه دوام ورک ــتو ت مرس

د هغــه پــه وينــا، هــره راتلونکــې مرســته بایــد لــه  ۲۰۰۱ 

زېږدیــز کال راهیســې د ترالســه شــوو پراختیایــي الســته 

راوړنــو پــر بنســټ وي، پــه ځانګــړي ډول هغــه مرســتې 

چــې ښــځو او نجونــو تــه یــې ګټــه رســولې ده.

نومــوړي وويــل،  املــان بــه لــه افغانســتان څخــه د اوږد 

ــه  ــو ت ــل رول لوبول ــه توګــه خپ ــړ کوونکــي پ ــه مالت مهال

ــړي. دوام ورک

پــه خربپاڼــه کــې راغــي، پــه ۲۰۱۹ زېږدیــز کال کــې، 

میلیونــه   ۱۶۴.۵( افغانــۍ  میلیــارده   ۱۴.۱ ټولټــال 

یــورو( مــايل همــکارۍ تــه او ۴ میلیــارده افغانــۍ )۴۶.۵ 

میلیونــه یــورو( تخنیکــي همــکارۍ تــه ځانګــړې شــوې 

دي.

ترڅــو  دی  لیوالــه  املــان  کــړې،  زياتــه  رسچينــې 

ــان  ــې د افغ ــه دې رشط چ ــو پ ــايت، خ ــه وس ــه ژمن خپل

پولیس کابل سه تن را در پیوند به سرقت منزل بازداشت کرد

حکومــت خپــل د فســاد ضــد تدابیــر ډېــر کــړي، غــوره 

حکومتولــۍ تــه وده ورکــړي او هوکــړه شــوي اصالحــات 

ــړي. ــق ک تطبی

وزارت  پراختیــا  او  همــکارۍ  اقتصــادي  د  املــان  د 

)BMZ( بــه پــه دې توګــه د غــوره حکومتولــۍ پــه اړه د 

شــاخصونو الســته راوړلــو لکــه څرنګــه چــې د جینیــوا د 

دوه اړخیــز حســاب ورکولــو پــه چــوکاټ )GMAF( کــې 

ذکــر شــوي دي، او د انــرژۍ پــه ســکتور کــې د عملیاتــو 

او مراقبــت پــه اړه د بریالیــو اصالحاتــو او پرمختــګ پورې 

ــه  ــړي. ک ــدوده ک ــه مح ــوه برخ ــړ ی ــايل مالت ــل م د خپ

ــړ د  ــايل مالت ــو د م ــه يش، ن ــوره ن ــط پ ــرې دا رشای چې

ــول کېــدالی يش. ــوې برخــې مخــه نی ی

پــه خربپاڼــه کــې راغــي،  د ۶.۲ میلیــارده افغانیــو 

)۷۲ میلیونــه یــورو( اضافــه ژمنــې شــوې مرســتې څخــه 

نــږدې ۴.۶ میلیــارده افغانــۍ )۵۳.۵ میلیونــه یــورو( 

ــا  ــرژۍ د وړتی ــرژۍ او د ان ــې ان ــوې کېدونک ــته د ن مرس

پــه واســطه د برېښــنا لېــږد تــه د ودې ورکولــو، د کنــدز 

ــا  ــټیزې پراختی ــزې بنس ــیمه یی ــه الر او د س ــم لوی – خل

ــروژو  ــو پ ــه روان ــډون پ ــه ګ ــدوق )RIDF( پ ــي صن وجه

کــې مــايل همــکارۍ تــه ځانګــړې شــوې. د ســیمه 

 )RIDF( ییــزې بنســټیزې پراختیــا وجهــي صنــدوق

پروګــرام د افغانســتان پــه شــامل کــې اقتصــادي او 

پــه داســې حــال  تــه وده ورکــوي  زېربنــا  ټولنیــزې 

ــو  کــې چــې پــه خپلواکــه توګــه د پراختیایــي پروګرامون

ــوي. ــاره والیتــي ادارې ځواکمن ــو لپ ــو او تطبیقول پالنون



ایـن روزهـا، درکانون اصلـی حمـالت، پروسـه انتخابات قـرار دارد. از حمالت سـنگین نامزدان 
ریاسـت جمهوری گرفته تا حمالت فیسبوکی شـهروندان در مقابل انتخابات و تا رفتارکارمندان 
کمیسـون انتخابات بصورت مسـتقیم و غیر مستقیم کودتا علیه انتخابات اسـت؛ زیرا رفتارآنها 
اعتبـار، جایگاه و اقتدار پروسـه انتخابات را صدمه زده و جایگاه آنـرا در جامعه تضعیف می کند. 

خانواده هـای  نیازمندی هـای  می دهـد،  قـرار  جوانـان 

شـغلی  اوضـاع  وقتـی  تـا  مناینـد.  برطـرف  را  خـود 

زمینه هـای  نکنـد،  پیـدا  بهبـود  مـردم  اقتصـادی  و 

آتش افـروزی و خشـونت ورزی در جامعـه وجـود خواهد 

داشـت زیـرا مـردم دلیلـی بـرای پذیـرش نظـم حاکـم 

. منی بیننـد

و  دولتـی  نهادهـای  بـه  انحصـاری  نـگاه  ب- 

از  یکـی  شـهروندان:  پنـداری  سلسـله مراتب 

چالش هـای مزمـن در جوامـع ناهمگـون جهان سـومی 

اسـت.  دولتـی  نهادهـای  بـه  مالکانـه  نـگاه  موضـوع 

در افغانسـتان کسـانی کـه در رأس نهادهـای دولتـی 

قـرار دارنـد، تصـور می کننـد کـه هـان نهـاد مالکیـت 

متامـی  کـه  وظیفه دارنـد  و  اسـت  شخصی شـان 

کارگـزاران آن نهـاد را یـا از بسـتگان شـخصی خـود پـر 

منایـد و یـا حداقل نگـذارد غیر از قومیت خودشـان در 

این نهادها سـایر شـهروندان حق ورود داشـته باشـند. 

بـرای اثبـات ایـن مدعـا می تـوان وزارتخانه هـای مالیـه 

و خارجـه کشـور را نـام گرفـت. 

یـک  افغانسـتان  شـهروندان  پنـداری  سلسـله مراتب 

کشـور  سیاسـی  نخبـگان  حتـی  کـه  اسـت  بیـاری 

به عنـوان  را  آن  نحـوی  بـه  و  کرده انـد  عـادت  آن  بـه 

قانـون نانوشـته قبـول کـرده اسـت. نـگاه این چنینـی 

و  مـردم شـود  نارضایتـی  افزایـش  از  مانـع  منی توانـد 

وقتـی در یـک جامعـه نارضایتـی شـهروندان بـه یـک 

امـر فراگیـر تبدیل شـود نبایـد انتظار داشـت که صلح 

پایـدار در جامعـه برقرار شـود زیـرا هر آن امـکان فوران 

خشـم مـردم وجـود دارد.

برقـراری عدالـت  ج- سـاختار بسـته و متصلـب مانـع 

اجتاعی و پاشـنه آشـیل صلح در کشـور اسـت: شاید 

متمرکـز  کـه حکومـت شـدیداً  کننـد  تصـور  برخی هـا 

بـرای جوامـع چنـد قومـی ماننـد افغانسـتان مناسـب 

اسـت و بـا ارعـاب و تهدیـد می شـود بـر خواسـت های 

و  بیسـت  قـرن  واقعیـت  ولـی  نهـاد؛  رسپـوش  مـردم 

یکـم چیـزی دیگـری اسـت. به انـدازه کافـی در تاریـخ 

اسـت  تجربه شـده  سـتمگری  و  رسکـوب  افغانسـتان 

و  خشـم  تولیـد  و  کشـور  نابـودی  جـز  آینـد  پـی  کـه 

نفـرت چیـزی دیگـر نبـوده اسـت؛ بنابراین نبایـد توقع 

داشـت کـه حکومـت اسـتبدادی و تـک قومـی سـازی 

مدیریـت کشـور باعـث رفـاه و سـعادت ایـن مردم شـود 

تـا صلـح پایدار در کشـور شـکل بگیرد. سـاختار بسـته 

و متصلـب نـه برای برقـراری عدالت اجتاعی مناسـب 

اسـت و نـه قـادر بـه حفـظ صلـح در کشـور اسـت؛ زیرا 

چنیـن سـاختاری تاکنون بخش از مشـکل افغانسـتان 

بـوده اسـت نـه راه حـل آن.

3

 در میـان اندیشـمندان علـوم اجتاعی همیشـه بحث 

عدالـت اجتاعـی یکـی از موضوعات پیچیـده ای بوده 

اسـت کـه تاکنـون به صـورت متقـن در مـورد عدالـت 

و رشایـط الزمـه اسـتقرار آن اتفاق نظـر وجـود نـدارد. 

کشـورهای ناهمگـون ماننـد افغانسـتان، لبنـان، عراق 

و پاکسـتان در ایـن روزهـا در آشـفتگی خـاص بـه رس 

می برنـد. 

در سـه کشـور اخیـر یادشـده تظاهـرات ضـد دولتـی 

عدالـت  برقـراری  خواهـان  مـردم  و  دارد  جریـان 

اجتاعـی هسـتند؛ امـا در افغانسـتان جنـگ و ناامنی 

در بزرگراه های کشـور و حتی در درون شـهرها مردم را 

به سـتوه آورده اسـت. این موضوع تقریباً پذیرفته شـده 

از  دشـوارتر  ناهمگـون  جوامـع  مدیریـت  کـه  اسـت 

جوامـع یکدسـت اسـت. هرچنـد در رشایـط امـروزی 

کامـاً  کـه  منـود  پیـدا  را  کشـوری  منی تـوان  تقریبـاً 

همگـون باشـد، امـا درجـات ناهمگونـی کشـورها بـه 

لحـاظ هویتـی نقـش کلیـدی در مدیریـت ایـن جوامع 

دارد. کشـورهای کـه مانند افغانسـتان از هویت متکرث 

مدیریتـی  سـازوکارهای  درزمینـه  هسـتند،  برخـوردار 

چالش هـای  بـا  اجتاعـی  عدالـت  برقـراری  ازجملـه 

بسـیار مهـم روبـرو هسـتند و بـرای پایـان بخشـی بـه 

در  نـدارد.  وجـود  روشـن  چشـم انداز  چالش هـا  آن 

زبانـی،  مذهبـی،  قومـی،  عصبیت هـای  جوامـع  ایـن 

منطقـه ای در امـر توزیـع منابـع ملـی نقش مهـم بازی 

می منایـد. 

هویت هـای حاکـم اعـم از قومـی یـا مذهبـی در ایـن 

بـه  دارنـد،  قـرار  قـدرت  هـرم  رأس  در  وقتـی  جوامـع 

بدنـه جامعـه و توزیـع ثـروت در کشـور نـگاه سلسـله 

مراتبـی دارد و در ایـن جوامـع بـه لحاظ عملـی مفهوم 

برابـری شـهروندی تقریبـا حالـت آرمانی پیـدا می کند. 

ناهمگـون  کشـورهای  در  اجتاعـی  عدالـت  نبـود 

اسـت.  یکپارچـه  کشـورهای  از  محسـوس تر 

و  ملـی  ثـروت  توزیـع  جریـان  این کـه  بـه  توجـه  بـا 

دسرتسـی به پلکان های قدرت سیاسـی در کشـورهای 

نبـود  ازجملـه  اساسـی  بـا چالـش  ناهمگـون همـواره 

عدالـت اجتاعـی روبـرو اسـت، پرسشـی کـه بـه میان 

می آیـد این اسـت که میـان برقراری عدالـت اجتاعی 

و صلـح پایـدار در ایـن نـوع جوامـع چـه نسـبتی حاکم 

است؟

بـرای یافـن پاسـخ بـه ایـن پرسـش ابتـدا نیـاز اسـت 

کـه از عدالـت اجتاعـی و صلـح پایدار تعریف داشـته 

باشـیم و سـپس رابطـه ایـن دو مفهـوم را بـا یکدیگـر 

بررسـی مناییـم. در مـورد عدالـت ماننـد هـر مفهـوم 

دیگـر اجتاعـی تعریـف کـه صـد در صـد مـورد اجاع 

 انتخابلات قللب دموکراسلی اسلت. سلامت و اعتبار 
آنلرا  دوام  و  نظام سیاسلی  جایلگاه  پروسله انتخابات 
تضمیلن ملی کنلد. تضعیف پروسله انتخابات ملا را به 

بن بسلت گذشلته ملی رسلاند.
و  مسلالمت آمیزترین  مقبول تریلن،  انتخابلات 
عادالنه تریلن روش انتقلال قلدرت اسلت وجایگزیلن 
طاللب،  نظام شلاهی،  انتخابلات  جایگزیلن  نلدارد. 
ماملردم  اسلت.  بی پایلان  جنگهلای  و  خشلونت 
افغانسلتان بله حملات کوبنلده، هجوملی و دالورانه 

داریلم.  شلهرت 
بلا  پیروزشلدیم.  کردیلم  حملله  برانگلیسلی ها 
ارتش سرخ شلوروی سلابق مقابله کردیم شکست شلان 
مسلتقر  افغانسلتان  در  کله  هرنظام سیاسلی  دادیلم. 
نکرده اسلت.  پیلدا  دوام  ملدت طوالنلی،  شده اسلت، 
تنهلا در چنلد دهله پسلین ده هلا حاکلم و چندیلن 
نظام سیاسلی را سلرنگون، بربلاد و متلواری کردیلم. 
اگلر حمایلت قاطعانله نیروهای خارجلی نملی بلود، 

نظام دموکراتیلک نیلز بله تاریلخ پیوسلته بلود. 
اکنلون ایلن حملات متوجه نظام دموکراسلی اسلت. 
مضملون  بلا  دانشلگاه  اسلتاد  تفنگلش،  بلا  طاللب 
واسلطه اش،  بلا  واسلطه دار  ثقافت اسلامی اش، 
کارمندان دوللت بلا رشلوه گرفتنش و ماامام مسلجد 
دموکراتیلک اش؛  ضلد  و  ادبیات تندروانله  ترویلج  بلا 

دارنلد.  ارزشلهای دموکراتیک  بله  حملله  همله 
ایلن روزهلا، درکانون اصللی حمات، پروسله انتخابات 
ناملزدان  سلنگین  حملات  از  دارد.  قلرار 
فیسلبوکی  حملات  تلا  گرفتله  ریاسلت جمهوری 
شلهروندان تلا رفتارحکوملت در مقابلل انتخابات و تا 
رفتارکارمنلدان کمیسلون انتخابات بصورت مسلتقیم 
و غیلر مسلتقیم کودتلا علیله انتخابلات اسلت؛ زیلرا 
رفتارآنهلا اعتبلار، جایلگاه و اقتلدار پروسله انتخابات 
را صدمله زده و جایلگاه آنلرا در جامعله تضعیلف ملی 

 . کند
نیلز  انتخابلات  در  ملردم  اشلتراک  میلزان  کاهلش 
بیانگلرآن اسلت کله اعتبارپروسله انتخابات در میلان 

شلهروندان کاهلش یافتله اسلت. 
باعلث  از عناصلر وعواملل کله  برخلی  بله  در ذیلل 
تضعیلف پروسله انتخابات شلده اسلت و ملی شلود، 

اشلاره ملی کنیلم. 
کارمندان کمیسیون انتخابات 

کمیشلنران و کارمندان کمیسلون انتخابات باید بیش 
از دیگلران بلرای سلامت و اعتبلار پروسله انتخابات 
تلاش کنند تلا جایگاه این پروسله درجامعله تثبیت 

شلده و ملردم بلر آن باورکنند. 
کارمنلدان  رفتلار  گونله  دو  رسلد  نظرملی  بله 
کمیسیون شلکایات انتخابات  و  کمیسلیون انتخابات 
بیش از سلایر ملوارد به پروسله انتخابات آسلیب زده 
اسلت. نخسلت، جانبلداری مسلتقیم و غیر مسلتقیم 

وجـود  باشـد،  داشـته  قـرار  حـوزه  ایـن  اندیشـمندان 

نـدارد؛ امـا یکـی از تعاریف عدالت نهادن هر شـی ء در 

جـای خـودش یـا تعلـق گرفن حـق به ذی حق اسـت. 

بـا تأسـی از ایـن تعریـف می توانیـم عدالـت اجتاعـی 

را بـه وضعیتـی تشـبیه کنیم که در آن  همه شـهروندان 

یکسـان  مسـئولیت های  و  حقـوق  از  قانـون  نـگاه  در 

فرصت هـای  ترتیـب  همیـن  بـه  و  باشـند  برخـوردار 

زندگـی اعـم از آمـوزش، شـغل، امنیـت و رفـاه بـه گونه 

یکسـان در اختیـار شـهروندان قـرار بگیـرد و اگـر الزم 

روا  مثبـت  تبعیـض  زیردسـت  نفـع طبقـات  بـه  باشـد 

داشـته شـود. 

بـا توجـه بـه چندوجهـی بـودن ایـن تعریـف می تـوان 

گفـت کـه در جوامـع چنـد هویتـی ماننـد افغانسـتان 

و  اساسـی ترین  از  یکـی  اجتاعـی  عدالـت  برقـراری 

مهم تریـن مکلفیت و چالش دولت اسـت که در صورت 

عـدم تحقـق آن، در اجرایـی کـردن سـایر کارکردهـای 

خـود نیـز دچـار مشـکل خواهـد شـد. دولـت و قـدرت 

سیاسـی در افغانسـتان یکـی از متصلب تریـن مفاهیم 

در کشـور اسـت کـه ورود بـه آن بسـیار دشـوار بـه نظـر 

می رسـد و حتـی در قرن 21 نقاط ممنوعه در سـاختار 

سیاسـی کشـور وجـود دارد کـه هنـوز هـم ورود همـه 

هویت هـا بـه آن اگـر غیرممکـن نگوییـم بسـیار دشـوار 

بـه نظـر می رسـد. 

کارمنلدان کمیسلون انتخابلات از ناملزدان مشلخص 
اکثریلت  اسلت.  زده  آسلیب  انتخابلات  پروسله  بله 
کارمنلدان انتخابلات در تاش اسلتند تا فلرد دلخواه 
خویلش را به پیروزی برسلانند، درحالیکله کارمندان 
کمیسلیون انتخابلات بایلد بله سلامتی و بی طرفلی 

پروسله تلاش کننلد. 
انتخابلات یلک پروسله طوالنی و پیچیده اسلت  دوم، 
از فهلم قوانیلن انتخابلات تلا مسلایل تخنیکلی بله 
نیازمنداسلت.  ورزیلده  و  دانلا  مجلرب،  کارمنلدان 
متاسلفانه، اکثریلت شلکایات ملردم در چندیلن دوره 
انتخابلات متوجه کارمنلدان کمیسلون انتخابات بوده 
انلد کله حتلی ابتدائی تریلن سلواد را نداشلتند چله 
برسلد کله دربلاره اهمیلت پروسله انتخابلات بدانند. 

حکومت
پروسله  حاملی  بزرگتریلن  عنلوان  بله  حکوملت 
انتخابلات در رفتلار و کلردارش بایلد صلادق باشلد. 

  محمد سالم ناجی     

آبروی پروسه  انتخابات را نبریم 

رابطه عدالت اجتماعی و صلح پایدار در جوامع چند هویتی

مالیـه  وزارت  و  خارجـه  وزارت  امنیـت،  شـورای 

شـهروندان  از  بخشـی  بـرای  می تـوان  را  افغانسـتان 

افغانسـتان سـاحات ممنوعـه قلمـداد کـرد کـه ورود و 

نفـوذ بـه آن هـا حتـی بـا داشـن لیاقـت، شایسـتگی 

و تحصیـات عالـی و ده هـا اثـر علمـی بـرای بسـیاری 

و  می شـود  تلقـی  ناممکـن  امـر  افغانسـتان  مـردم  از 

حکومـت  بخش هـای  کلیدی تریـن  از  نهادهـا  ایـن 

افغانسـتان اسـت کـه هـم بـه لحـاظ مـادی و هـم بـه 

فقـرات  بـرای دولت-ملـت سـتون  تأثیرگـذاری  لحـاظ 

می شـوند.  محسـوب 

بـر  عـاوه  افغانسـتان  کـه  ایـن موضـوع  بـه  توجـه  بـا 

هویـت متکـرث و ناهمگـون خـود، بـه لحـاظ عملـی از 

عدالـت اجتاعـی هـم فاصلـه زیـاد دارد و ایـن فاصله 

زاده حکومـت وحـدت ملـی و یا قبل از آن نیسـت بلکه 

می تـوان گفـت  اساسـاً  و  دارد  تاریـخ چنـد صدسـاله 

سـاختار سیاسـی-اجتاعی ناعادالنـه در کشـور حاکم 

اسـت کـه در کوتـاه مدت این سـاختار اصـاح نخواهد 

 . شد

بازتولیـد  چرخـه  به عنـوان  متصلـب  سـاختار  ایـن 

بی عدالتـی اجتاعـی در کشـور عمـل می منایـد کـه 

بـدون اصـاح ایـن سـاختار منی تـوان انتظـار بهبـود 

را  اجتاعـی  عدالـت  برقـراری  و  امنیتـی  وضعیـت 

داشـت. وقتـی نبـود عدالـت اجتاعـی در یـک جامعه 

محـرز پنداشـته شـود، بـدون شـک عدالـت اجتاعـی 

یکـی از کلیـدی تریـن موضـوع در رونـد صلـح سـازی 

در کشـور خواهـد بـود کـه در ایـن جـا بـه آن پـردازش 

مـی شـود.

و  طوالنی تریـن  از  یکـی  افغانسـتان  منازعـه 

پیچیده تریـن چالش هایـی اسـت کـه از اواسـط جنـگ 

رسد بـه این طـرف بـه میـراث مانـده اسـت و آبشـخور 

جنبـه  هـم  و  دارد  داخلـی  جنبـه  هـم  منازعـه  ایـن 

 . ملللـی بین ا

عدالـت  نبـود  منازعـه  ایـن  داخلـی  عامـل  مهم تریـن 

اجتاعـی در کشـور اسـت کـه بـا عملکردهـای ذیـل 

پایـدار در کشـور می شـود: از تحقـق صلـح  مانـع 

الـف- نبـود فرصت هـای شـغلی: امروزه بخـش عمده 

از نیـروی کار کشـور یـا بیـکار هسـتند و یـا در خـارج 

هسـتند  کار  مشـغول  رقت بـار  وضعیـت  در  کشـور  از 

مناینـد.  تأمیـن  را  خـود  خانواده هـای  مایحتـاج  تـا 

علی رغـم هزینـه شـدن میلیاردهـا دالـر کمـک جامعـه 

بین املللـی بـه افغانسـتان تفاوت آن چنانـی در زندگی 

مـردم و فرصت هـای شـغلی آن هـا ایجاد نشـده اسـت؛ 

بـرای  مهـم  عوامـل  از  یکـی  بیـکاری  و  فقـر  بنابرایـن 

ماننـد  تروریسـتی  گـروه  به سـوی  جوانـان  کشـانیدن 

طالبـان و داعـش در افغانسـتان اسـت تـا بـا اسـتفاده 

از امکانـات )معـاش( کـه آن گروه هـا در اختیـار ایـن 

کارمنلدان  جلذب  در  کله  اسلت  متهلم  حکوملت 
کمیسلیون انتخابلات مداخلله ملی کنلد و درجریلان 
انتخابلات از ناملزد مشلخص حانبلداری ملی کند، اما 
گزینش کارمندان و کمیشلنران در انتخابات ریاسلت 
اعتملاد  و  رضایلت  توانسلت  تاحلدودی  جمهلوری 
ناملزدان ریاسلت جمهلوری و ملردم را جللب کنلد. 
دخاللت حکوملت در املور انتخاباتلی، پروسله نوپلا 
انتخابلات را تحلت تاثیلر قلرار داده و آسلیب پذیلر 

ملی سلازد. 
از طلرف دیگلر سلنت حکوملت های میراثلی در رگ 

رگ جامعله آثلارش باقی مانلده اسلت. 
حکومتلی  منصلب  یلک  بله  هرکلس  درافغانسلتان 
پادشلاه  یلک  ماننلد  کنلد  ملی  کوشلش  رسلید 
مادام العملر حکوملت کنلد. از واللی گرفتله تلا وکیل 
پارلملان تلا یلک وزیلر ملی خواهنلد بله منصلب اش 
باقی بمانلد حتلی اگلر بله قیملت زیرپا کلردن قوانین 

انتخابلات تملام شلود.
نامزدان ریاست جمهوری و پارلمانی

در  کله  پارلمانلی  و  جمهلوری  ریاسلت  ناملزدان 
انتخابلات بازنده می شلوند سلخت تریلن، زیادترین و 
سیسلتماتیک ترین تبلیغات منفی را علیه کمیسلون 
انتخابلات راه انلدازی ملی کننلد. این تبلیغلات منفی 
برخلی حقیقلت اسلت، برخلی نیلز خطاهلای انلدک 
اسلت، کله فربه تر نشلان داده ملی شلود و برخی نیز 

اتهاملات دروغین اسلت. 
تبلیغلات منفلی و پروپاگنلدا بزرگترین ابلزار نامزدان 
بازنلده در افغانسلتان اسلت کله بزرگترین آسلیب را 

بله پروسله انتخابات ملی زنند. 
بازنده هلای انتخابلات تنهلا بله پروپاگنلدا اکتفلا نمی 
کننلد؛ بلکله نتایلج اعان شلده از سلوی کمیسلیون 
نتایلج  نپذیرفتلن  بلار  نمی پذیرنلد. چندیلن  نیلز  را 
بازنلده  ناملزد  کله  اسلت  شلده  سلبب  انتخابلات، 

آخریلن  در  و  شلوند  شلریک  قلدرت  در  انتخابلات 
پنجلاه  پنجلاه  حکوملت  تشلکیل  بله  منجلر  ملوارد 
شلد. اگرچنلد درایلن غوغاسلاالری نامزدان بله پول و 
قلدرت دسلت می یابند؛ وللی جایلگاه و اعتبارانتخابات 
و کمیسلون انتخابات در میلان جامعه آسلیب می بیند. 

شهروندان 
شلهروندان افغانسلتان نیز کمتر به سلامت و حافظت 
از انتخابلات اندیشله ملی کننلد. بلکله از شلهرها تلا 
قریه جلات اگلر فرصلت بلرای شلهروندان مهیا شلوند 
رأی  چندین بلار  خویلش  کاندیلدای  از  حمایلت  در 

اسلتعمال ملی کنند. 
انتخابلات پارلمانلی بله صلورت روشلن نشلان داد که 
علده ای کثیلری از ملردم نیز بله نفع کاندیلدای مورد 
حمایت شلان تقللب ملی کننلد. در جامعله ی که همه 
تقللب کننلد معللوم نیسلت کمیسلیون چگونله بله 

تنهلای ملی توانلد از تقللب جلوگیلری کند؟! 
مداخله کشورهای خارجی 

یکلی از کلیلدی تریلن باورهای ملردم افغانسلتان این 
اسلت کله برخلی کشلور های خارجلی، از افلراد خاص 

در انتخابلات حمایلت ملی کنند. 
ایلن بلاور نیلز سلتون هلای اصللی پروسله انتخابات را 
بله للرزه ملی آورد. وقتلی رئیس جمهلور و یلا وکیلل 
پارلملان را کشلورهای خارجی تعیین کننلد، انتخابات 
دیگلر معنی نلدارد. این باور از اینجا ناشلی شده اسلت 
کله قدرت افغانسلتان هملواره در اختیارافلراد همسلو 
بلا غلرب و تحصیلکلرده غلرب بوده اسلت و چهره های 
مخاللف بلا غلرب نتوانسلته انلد به قلدرت دسترسلی 

کنند.  پیلدا 
اگلر پروسله انتخابات را بله یلک سلالون بزرگ تشلبیه 
کنیلم و همله بلا چلوب، بیلل، کلنلگ و تملام انلرژی 
سلالون بزرگ،  ایلن  سلقف  و  سلتونها  دیوارهلا،  بلر 
بله ملرور  ببریلم،  یلورش  و غیرقابل نفلوذ  مسلتحکم 
زملان ملی توانیلم ایلن سلالون بزرگ را ویلران، بربلاد 

کنیلم.  پارچه پارچله  و 
کارمنلدان  چهاراطلراف،  از  انتخابلات  ناملزدان 
انتخابلات و کمیشلنرها از درون پروسله انتخابلات و 
حکوملت از بلاال بلر پروسله حملله دارنلد. در سلایر 
نظام های دموکراتیلک ازایلن سلالون بلزرگ بله عنوان 

پناهلگاه اسلتفاده ملی کننلد. 
ایلن پروسله بزرگتریلن پناهلگاه از شرخشلونت، تنش 
ایلن  املا درینجلا  و جنگهلای قلدرت طلبلی اسلت. 
پناهلگاه ملورد حملات اسلت و حفاظلت نمی شلود. 
برنلده شلوند،  درایلن سلرزمین همله ملی خواهنلد 
کسلی به فکلر پیلروزی پروسله انتخابات نیسلت. این 
پروسله حیاتی در حاللی که مدافعلان و حامیان واقعی 
هولناکلی  باخطلرات  املا  دارد؛  افغانسلتان  در  کملی 
چلون طالب، تقللب و مداخلات گوناگلون مواجه می 

 . شد با
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 عباس نقاوت   



 فلـم  سـینامیی »جوکـر« بـه کارگردانـی تـاد فیلیپـس و 

نقـش آفرینـی واکین فینیکـس از مـرز ۹۰۰ میلیون دالر  

کرد. عبـور 

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتر، »جوکـر« فلم  پرفروش گیشـه 

پاییـز هالیـوود بـا فـروش بلیـت خوبی کـه در کشـورهای 

مختلـف داشـت توانسـت از مـرز ۹۰۰ میلیـون دالر  عبور 

. کند

ایـن فلـم  کـه بـه کارگردانی تـاد فیلیپس سـاخته شـده و 

فینیکـس هـم در نقـش شـخصیت مشـهور این فلـم  بازی 

می کنـد، توانسـته فاتـح جشـنواره ونیـز شـود و حـاال در 

گیشـه نیـز موفقیتـی بـزرگ بـرای دو کمپانـی بـرادران 

وارنـر و دی سـی رقـم زده اسـت.

جوکـر، پیـش از آغـاز بـازار یابی هـا بـا ۶۰ میلیـون دالـر  

که هزینه نسـبتا کمی محسـوب می شـود سـاخته شده و 

حـاال سـودی ۵۰۰ میلیـون دالر ی برای کمپانـی برادران 

»بـرون  و  شـو«  رود  »ویلیـج  مثـل  رشکت هایـی  و  وارنـر 

اسـتودیو« کـه در ایـن فلـم  آن هـا را همراهـی کـرده اند را 

تضمیـن کـرده اسـت. ایـن دو رشکـت هـر کـدام سـهمی 

۲۵ درصـدی از فلـم  جوکـر دارنـد.

ایـن فلـم  سـینامیی بـا شـخصیت ابرتبهـکاری خـود، در 

هـامن هفتـه ابتدایـی اکـران خـود در مـاه اکتـر، رکـورد 

بـا پشـت  شـکنی هایـش را آغـاز کـرد و پـس از مدتـی 

رس گذاشـن »ونـوم« در فـروش افتتاحیـه، توانسـت بـه 

پرفروش تریـن فلم  رده سـنی بزرگسـال نیز تبدیل شـود و 

جلوتـر از ددپـول بـا ۷۸۳ میلیـون قـرار بگیـرد.

آنالیزهـای گیشـه فـروش نشـان می دهـد کـه ایـن فلـم  تا 

پایـان اکرانـش در سـینامها، بیـش از ۹۵۰ میلیـون دالر  

فـروش خواهـد کرد. حتـی صحبت هایی در مورد شـانس 

ایـن فلـم  بـرای یـک میلیـاردی شـدن نیـز مطـرح شـده 

اسـت. تـا روز جمعـه، فـروش جوکـر در گیشـه داخلـی، 

۲۸۹ میلیـون دالـر  اعـام شـده و ایـن در حالـی اسـت 

کسـب  خارجـی  گیشـه های  از  دالـر   میلیـون   ۶۰۲ کـه 

کـرده اسـت. کمپانـی بـرادران وارنـر بـه تازگـی ایـن خر 

را اعـام کـرده و پیـش بینـی می شـود تـا فردا فـروش این 

نیـز برسـد. در عنوان هـای  بـه ۹۲۰ میلیـون دالـر   فلـم  

پرفروش تریـن فلم  هـای ابرقهرمانـی نیـز، جوکـر از »مـرد 

عنکبوتـی ۳« بـا ۸۹۵ میلیـون دالـر  عبـور کـرده و به رتبه 

۱۳ رسـیده اسـت. این فلم  همچنین به عنـوان چهارمین 

فلـم  پرفـروش کمپان دی سـی بعد از »آکوامـن« با ۱.۱۴ 

میلیـارد، »شـوالیه تاریکی بـر می خیزد« بـا ۱.۰۸ میلیارد 

و »شـوالیه تاریکـی« بـا یـک میلیـارد قـرار دارد. 

»جوکر« میلیاردی می شود

هـدف

 گروهـی از بازیگـران درجـه یـک از جملـه جـودی فاسـر 

بـه بندیکـت کامربـچ در فلـم  »زندانـی ۷۶۰« پیوسـتند.

بـه نقـل از ورایتـی، »زندانـی ۷۶۰« بـه کارگردانـی کوین 

وودلـی  شـیلین  فاسـر،  جـودی  بـازی  بـا  مک دونالـد 

پیوسـته اند،  کامربـچ  بندیکـت  بـه  کـه  رحیـم  طاهـر  و 

می شـود. سـاخته 

ایـن فلـم  داسـتانی واقعـی از مبـارزه بـرای بقـا را در برابر 

وقایعـی عجیب در زندان مشـهور آمریـکا، روایت می کند.

داسـتان فلـم  دربـاره محمـدو ولـد صاحی با بـازی طاهر 

رحیـم اسـت کـه توسـط دولـت آمریـکا بـه اسـارت درآمده 

شـده  گرفتـار  زنـدان  در  محاکمـه  بـدون  و سال هاسـت 

اسـت. او کـه همـه امیـدش را از دسـت داده، متحدانـی 

در میـان وکا می یابـد و در دفـاع از او نانسـی هوالنـدر 

بـا  دانکـن  تـری  او  دسـتیار  و  فاسـر  جـودی  بـازی  بـا 

بـازی وودلـی وارد عمـل می شـوند. آنهـا بـا هـم بـا موانـع 

بی شـامری بـرای اجـرای عدالـت روبرو می شـوند. وکالت 

بحـث برانگیـز آنهـا همراه با مدارکی که توسـط اسـتوارت 

کـوچ دادسـتان نظامی قاطع کشـف شـده، رسانجام یک 

توطئـه تـکان دهنـده را آشـکار می کنـد.

ایـن فلـم  برمبنـای خاطرات صاحـی با عنـوان »خاطرات 

گوانتانامـو« کـه بـه کتـاب پرفـروش نیویـورک تایمـز بدل 

از  موریتانیایـی  زندانـی  ایـن  می شـود.  سـاخته  شـد، 

سـال ۲۰۰۲ تـا ۲۰۱۶ در گوانتانامـو اسـیر بـود و کتـاب 

خاطراتش را وقتی در زندان بود نوشـت که سـال ۲۰۱۵ 

شـد. منترش 

عکاسـی رسـمی فلـم  از ۲ دسـامر در آفریقـای جنوبـی 

رشوع می شـود. مک دونالـد کارگردانـی فلـم  را بـر مبنای 

فلم نامـه ای بـه قلـم مایـکل برونِـر انجـام می دهـد. ایـن 

فلم نامه نویـس کـه تهیه کننـده »۶۰ دقیقه« بـود از تجربه 

گرانبهایـی در تبدیل کـردن داسـتان های واقعی و آوردن 

آنهـا بـر پرده بزرگ برخوردار اسـت. وی با پـل گرینگراس 

»کاپیتـان  و  سـبز«  »منطقـه   ،»۹۳ »بی عنـوان  بـرای 

فیلیپـس« همـکاری کرده بود. کامربـچ از تهیه کنندگان 

و بی بی سـی از رسمایه گـذاران فلـم  خواهـد بـود. فاسـر 

۲ بـار جایـزه اسـکار را برده و یک گلدن گلـوب و یک بفتا 

هم در کارنامه دارد. او با »سـکوت بره ها« شـهرت جهانی 

یافـت. رحیـم نیـز نامـزدی بفتـا را بـرای نقش آفرینـی در 

فلـم  »پیامـر« ژاک اودیـار بـه دسـت آورده و وودلـی بـه 

تازگـی نامـزدی گلدن گلـوب و امی را بـرای نقش آفرینی 

در »دروغ هـای کوچـک بـزرگ« کسـب کـرد. کامربچ نیز 

نامـزدی آکادمـی را بـرای بازی در فلـم  »بازی های تقلید« 

کسـب کـرده و مک دونالـد جایزه اسـکار را بـرای »یک روز 

در سـپتامر« دریافـت کرده اسـت. 

کامبربچ و فاستر خاطرات زندانی 
گوانتانامو را تصویر می کنند
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 بازی با اعداد              3040
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3391    بازی با کلمات  

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

 شطرنج                                       3122

 جواب شطرنج   3121  
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حمل
 زمـان خوبـی بـرای امضـای قـرارداد هـای مالـی و کاری نمی باشـد. دیگـران ممکن 
اسـت با ایده های شـما موافقت نکنند.  اشـتیاق خود را از دسـت ندهید و برنامه های 

خـود را پیگیـری کنیـد.  همـه چیـز در زندگـی عاطفی تان خیلی خوب اسـت.   

ثور
 لحظـات تنـش زایـی را توسـط  بحـث  بـا همـکاران و شـرکای کاری تـان تجربـه 
خواهیـد کـرد.  بـا مدیریتـی کـه داریـد باید همه چیـز را مرتـب کنید.  امـروز بعد از 

ظهـر را بـا خانواده تـان سـپری کنیـد

جوزا
بـه دلیـل لغـو سـفر کاریتـان ناراحـت هسـتید.  به ایـن موضوع فکـر نکنیـد فقط به 
زمـان دیگـری موکـول شـده اسـت.  زمـان آن اسـت که بـا مشـکالت مالـی برخورد 

کنیـد.  روابـط بـا شـریک عاطفـی تان بسـیار خـوب پیش مـی رود 

سرطان
 سـوتفاهم بـا یکـی از شـرکای کاری تـان بـه وجـود خواهـد آمـد کـه بایـد آرامـش 
خـود را حفـظ کنیـد تـا بـه سـازش برسـید.  بـه عبـارت دیگـر امـروز می توانیـد بـر 
تمـام لحظـات تنـش زا غلبـه کنیـد البتـه کـه بایـد صبـور باشـید.  از بحـث و دعـوا 

کنید اجتنـاب 

اسد
 شـریک عاطفـی تـان بـه دلیـل نادیـده گرفتـن وظایـف خانوادگـی از شـما ناراحت 
اسـت.  بایـد تمـام تالشـتان را بـه کار بگیریـد تـا بتوانیـد تنـش هـا را از بیـن ببرید.  
امشـب اخبـاری از سـمت یـک پـروژه مهـم کاری دریافـت مـی کنیـد کـه باعث می 

شـود بـرای آن برنامـه ریـزی کنید

سنبله
 شـریک عاطفـی تان بـه دلیل نیاز بیش از حـدی که به آزادی دارید دچار سـوتفاهم 
خواهـد شـد.  ایـده هـای خـود را واضـح بیان کنیـد و از بحث کـردن اجتنـاب کنید.  
دعـوت دوسـتان تـان را بـرای امـروز بعـد از ظهـر نادیـده بگیریـد حتـی اگـر اصـرار 

کردنـد.  سـعی کنیـد تعـادل را در خانـواده حفظ کنید

میزان
روز خوبـی بـرای اجـرای برنامـه هـای کاری مـی باشـد.  فرصـت خوبـی اسـت 
کـه شـرایط مالـی تـان را بهبـود بخشـید.  امـروز بعـد از ظهـر زمـان زیـادی را با 
دوسـتانتان سـپری خواهیـد کـرد و بـه همیـن دلیـل دیـر به خانـه می رویـد.  به 

همیـن دلیـل بـا اعضـای خانـواده تـان بحـث تـان خواهد شـد.  

عقرب
 فرصـت خوبـی داریـد کـه در بخش هـای مالـی موفقیـت کسـب کنیـد.  در برابـر 
دوسـتان و کسـانی کـه دوستشـان دارید صبور باشـید و بـه عبارتی دیگـر از بحث 
کـردن اجتنـاب کنیـد.  یکـی از بسـتگان سـالمند را امـروز بعـد از ظهـر مالقـات 
مـی کنیـد.  ایـن شـخص بـه شـما هدیه مـی دهد کـه کل روز شـما را می سـازد

قوس
 رفتـار شـما امـروز ناخوشـایند اسـت و باعـث می شـود تا بـه اطرافیان تـان ضربه 
بزنیـد.  آرامـش خـود را حفظ کنیـد وگرنه بر روی سـالمتی تان تاثیـر می گذارد.  
امـروز بعـد از ظهـر مبلـغ عمده ای پـول از یـک کار نیمه وقت دریافـت می کنید.

جدی
 احساســات مختلطی شما را اذیت خواهد کرد.  درباره آنچه که به زبان می آورید 
احتیاط کنید.  از انجام چندین کار در خانه به صورت همزمان اجتناب کنید وگرنه 
هیچکدام را با موفقیت به اتمام نخواهید رســاند.  امروز بعد از ظهر زمان عالی را با 

خانواده تان سپری خواهید کرد.

دلو
 رضایـت مالـی خاصـی را در طول یک سـفر امروز تجربه خواهید کرد. یک شـخص 
بزرگتـر بـه شـما پیشـنهاد پیوسـتن به کسـب و کاری را مـی دهد.  سـعی کنید به 
حـس درونـی خـود اعتمـاد کنید و عجوالنه پاسـخی ندهیـد.  توصیه های شـریک 

عاطفـی تـان را در نظر بگیرید.

حوت
 اجبـارا بایـد سـفر کاری تـان را بـه زمـان دیگـری موکول کنیـد زیرا بیمار شـده 
ایـد.  نگـران نباشـید ایـن بیمـاری جـدی نیسـت فقـط با یـک رژیم کوتـاه مدت  

بهبـود پیدا خواهـد کرد.   
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آزادمرد ـ ایمان ـ برگزیده ـ پیامبر ـ ترقی ـ ثنویت ـ جاللت ـ چگونگی 
ـ حبس ـ خفقان ـ دستبرد ـ ذکریا ـ رهروان ـ زودرس ـ ژورنال ـ سپاه 
ـ شهرســتانـ  صابرـ  ضمیرـ  طنــابـ  ظرفیتـ  علمبردارـ  غمگینـ  
فیض ـ قلم ـ کشکول ـ گوهر ـ لقمه ـ مادر ـ نقیب ـ والی ـ هزار ـ یخنی.

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

وجود داشته باشد.
 8 کلمه: خوب 

 16 کلمه: متوسط 
 24  کلمه: عالی 
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F3         فیل سفید 

 

 نویسـنده ی برنده ی اسـکار با انتشـار نامه ای رسگشـاده به انتقاد از فیسبوک 

است. پرداخته 

 Social( »آرون سـورکین« بـه خاطـر نـگارش فلم نامـه ی »شـبکه ی اجتامعـی«

Network( بـه کارگردانـی »دیویـد فینچـر« کـه نگاهی می انداخت به پشـت 

صحنه ی شـکل گیری فیسـبوک، برنده ی اسـکار بهرین فلم نامه ی اریجینال 

از طریـق  نامـه ای رسگشـاده  فلـم ،  اکـران  از  پـس  شـد. سـورکین ۹ سـال 

نیویـورک تایمـز منترش کرده و از اینکه فیسـبوک به نامزدهای سیاسـی اجازه 

داده تبلیغـات کـذب منتـرش کننـد انتقاد کرده اسـت. 

بـه  بلکـه  دفـاع منی کنـد،  بیـان  آزادی  از  »فیسـبوک  سـورکین می نویسـد: 

حقیقـت تعـرض می کنـد.« این نامه در حالی منترش می شـود که روز گذشـته 

»جـک دورسـی« و توئیـر اعام کردند اجازه ی انتشـار تبلیغات سیاسـی را در 

ایـن پلتفورم نخواهـد داد.

تحسـین  را  بیـان  آزادی  بـه  شـام  عمیـق  بـاور  »مـن  می نویسـد:  سـورکین 

می کنـم. ارزش متمـم اول قانـون اساسـی را درک می کنـم. مهم تـر از هـر 

چیـز، اسـاس دموکراسـی ماسـت و بایـد قدرتـش حفـظ شـود. امـا دروغ های 

دیوانـه وار نبایـد منبـع حیـات را آلوده سـازد و مهمرین تصمیامتـی که با هم 

می گیریـم را بـه انحـراف بکشـاند، این منی توانـد نتیجه ی دلخواه من و شـام 

باشـد. دروغ هایـی کـه تأثیرات بسـیار خطرنـاک و واقعـی بـر روی انتخابات و 

زندگـی مـا و فرزندان مـان می گـذارد.«

فلوریـدا گرفتـار متسـاح ها  وقـوع طوفـان  کـه در حیـن  زنـی  مـورد  در  آژا« 

می شـود لـذت بـرده اسـت.

 Once Upon a Time( »نویسـنده و کارگـردان »روزی روزگاری در هالیـوود

in Hollywood( بـه تازگـی فـاش کـرده اسـت کـه »خزیـدن« )Crawl( بـه 

کارگردانـی »الکسـاندر آژا« فلـم  محبـوب او در سـال ۲۰۱۹ اسـت. او بهـار 

گذشـته فهرسـت ۳۰ فلـم  برتـر خـود در تاریخ سـینام را هم منترش کـرده بود 

]احتاملـن منظـور فهرسـتی اسـت کـه اینـدی وایـر به عنـوان فلم  هـای مورد 

عاقـه ی تارانتینـو منترش کرده اسـت[ که در میان  آن ها »اینـک آخرالزمان«، 

»کـری«، »باشـگاه مشـت زنی«، »فرانسـیس هـا«، »خـوب بـد زشـت«، »فـرار 

بـزرگ«، »آرواره هـا«، »مکـس دیوانـه: جـاده ی خشـم« دیـده می شـدند.

فلـم  آژا تابسـتان گذشـته نزدیک بـه ۹۰ میلیون دالر  فروخـت. در این فلم  که 

چنـد هفتـه پیـش از »روزی روزگاری در هالیـوود« تارانتینـو توسـط پارامونـت 

اکـران شـد، »کایـا اسـکودالر یو« در نقـش زنـی بـازی می کنـد کـه در حیـن 

وقـوع طوفـان فلوریـدا گرفتار متسـاح ها می شـود.

تارانتینـو در حـال حـارض خـود را آمـاده می کنـد تـا بـا »هالیـوود« وارد رقابت 

اسـکار شـود. استودیوی سـونی امیدوار اسـت »لئوناردو دی کاپریو« در بخش 

بهریـن بازیگـر مـرد و »برد پیـت« در نقش بهرین بازیگر مـرد مکمل، و البته 

خـود فلـم  در بخـش بهریـن فلـم ، بهریـن کارگردانـی و بهریـن فیمنامـه ی 

اریجینال نامزد اسـکار شـود.

»روزی روزگاری در هالیـوود« در تابسـتان اکـران شـد امـا بـا اضافـه شـدن 

صحنه هـای جدیـدی دوبـاره روی پـرده رفـت تـا شـاید لغـو اکـران در بـازار 

چیـن را بـه علـت زیـر بار سانسـور نرفـن کارگردن جران شـود. ایـن کات از 

فلـم  در اولیـن هفتـه ی اکـران مجـدد ۴۰۰ هـزار دالـر  فروخت. دیسـک های 

بلـوری فلـم  در تاریـخ ۱۰ دسـامر )۲۱ آذرمـاه( از راه می رسـند و حـاوی این 

صحنه هـای اضافـی خواهنـد بود. نسـخه ی دیجیتـال فلم  نیـز ۲۶ نوامر )۵ 

قـوس( در بـازار شـبکه ی منایـش خانگـی عرضـه می شـود.  کارگـردان »روزی روزگاری در هالیـوود« می گوید از فلم  ترسـناک »الکسـاندر 

فیسبوک )سوشال نتورک(، از تبلیغات سیاسی در  نتقاد سورکین  ا

بهترین فلم  ۲۰۱۹ از نظر آقای تارانتینو
»تـارا وود« بـه تازگی مسـتندی در مورد دوران فلم سـازی تارانتینو تولید کرده 

 The First :QT8(  کـه از زاویـه ی دیـد همکارانـش روایت می شـود. ایـن فلـم

Eight( در هفته هـای گذشـته افتتـاح شـد و از ۴ دسـمر )۱۳ قـوس( در 

شـبکه ی منایـش خانگـی منترش می شـود. 

در ایـن مسـتند »استیسـی رش« تهیه کننده ی فلم  های تارانتینـو که اولین بار 

با »داسـتان عامه پسـند« و سـپس در »جانگوی آزاد« و »هشـت نفرت انگیز« با 

کارگـردان همـکاری کـرد فـاش می کند که تارانتینـو رفتارهای زن سـتیزانه ی 

شـخصیت »کـرت راسـل« در »هشـت نفرت انگیـز« را از »هـاروی واینسـتین« 

الهام گرفته اسـت.

»هشـت نفرت انگیـز« در سـال ۲۰۱۵ و نزدیـک بـه دو سـال پیـش از مـوج 

اتهام آزار جنسـی علیه »هاروی واینسـتین« توسـط کمپانی واینسـتین تولید 

شـد. راسـل در فلـم  نقـش جایزه بگیـری بـه نـام »جـان روث« را ایفـا کـرد کـه 

بـا زندانـی  خـود »دیـزی دومرگـو« بـا بـازی »جنیفـر جیسـون لـی« رفتارهـای 

ظاملانـه ای دارد.

تارانتینـو فلم نامـه ی »هشـت نفرت انگیـز« را در سـال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳ به 

نگارش درآورد و از آزارهای جنسـی واینسـتین آگاهی داشـت. او پس از علنی 

شـدن اتهامـات، اکتـر سـال ۲۰۱۷ در مصاحبـه بـا نیویـورک تایمـز اعراف 

کـرد کـه از رفتـار واینسـتین آگاه بوده اسـت. ایـن اتهامـات در نهایت موجب 

سـقوط کمپانـی واینسـتین شـد که متامـی فلم  هـای تارانتینـو را عرضه کرده 

بود.

جـوالی گذشـته نیز »بـرد پیت« در مصاحبه با »سـاندی تایمز« تأثیر قتل های 

»چارلـز منسـون« رهـر فرقـه ی منسـون بر هالیـوود را بـا »هاروی واینسـتین« 

مقایسـه کرده بود. داسـتان فلم  »روزی روزگاری در هالیوود« در سـال ۱۹۶۹ 

روایـت می شـود و ارجاعاتـی به فرقه ی منسـون و قتل »شـارون تیـت« با بازی 

»مارگـو رابـی« دارد. از اکتـر سـال ۲۰۱۷ تاکنـون بیـش از ۱۰۰ بازیگـر زن 

واینسـتین را به آزار جنسـی و رقتارهای ناشایسـت متهـم کرده اند. 

سـورکین بـه تبلیغات سیاسـی روی فیسـبوک در مـورد پرداخت یـک میلیارد 

دالـر  توسـط »جو بایدن« بـه اکراین در جهت توقف تحقیقـات یر روی پرسش 

ارجـاع می دهـد. او می نویسـد: »این مسـئله با متام جزئیاتش دروغ اسـت اما 

لوگوی فیسـبوک در کنار آن دیده می شـود. این دفاع از آزادی بیان نیسـت، 

مـارک، ایـن تعرض به حقیقت اسـت.«

ایـن نامـه بـا نقـل قـول از شـهادت زاکربـرگ در مقابـل مناینـدگان کنگـره ی 

پایـان  بـه  اکاسـیو-کورتز«  »الکسـاندریا  بـا  او  مکاملـه ی  و  متحـده  ایـاالت 

می رسـد. اوکاسـیو-کورتز از زاکربرگ می پرسـد که آیا او مشـکلی در سیسـتم 

فیسـبوک بـرای مقابلـه بـا نـرش اکاذیـب بـا تبلیغـات سیاسـی می بیند یـا نه. 

یـک  در  مـوارد،  بیشـر  در  مناینـده،  »جنـاب  می دهـد:  پاسـخ  زاکربـرگ 

دموکراسـی، مـن بـاور دارم کـه مـردم باید خودشـان بتوانند تشـخیص دهند 

سیاسـتمدارانی کـه بـه آن هـا رأی می دهند یـا منی دهند چـه می گویند و در 

مـورد شـخصیت های  آن هـا قضـاوت کننـد.« 

سـورکین در پایـان می نویسـد: »اگـر از طـرز تفکـر تـو آگاهـی داشـتم، ]در 

فلم نامـه ی »شـبکه ی اجتامعـی«[ بـرادران وینکلـواس را مؤسـس فیسـبوک 

می نامیـدم.«

زاکربـرگ سـاعاتی پیـش با نقل قـول از فلم نامه ی »رئیس جمهـور آمریکایی« 

)American President( نوشـته ی سـورکین به نامه ی او واکنش نشـان داد.

»]زندگـی در[ آمریـکا سـاده نیسـت. کشـوری پیرشفتـه اسـت. بایـد سـخت 

خواهانـش باشـی، زیـرا بـه راحتـی تسـلیم تـو منی شـود. 

می گویـد: »آزادی بیـان می خواهـی؟ پـس بگـذار ببینیـم اجـازه می دهـی 

کسـی کـه حرف هایـش خونـت را بـه جـوش مـی آورد، در کانـون توجـه قـرار 

بگیـرد و از عمـق وجـود نظراتـی را کـه تـو مخالفـش هسـتی فریـاد بزنـد. 

می خواهـی ادعـا کنـی کـه این جـا رسزمیـن آزادی اسـت؟ 

پـس منـاد کشـورت منی توانـد تنهـا یـک پرچـم باشـد؛ مناد ایـن کشـور باید 

شـهروندی هـم باشـد کـه در تظاهـرات پرچـم کشـورش را به آتش می کشـد. 

ایـن را بـه من نشـان بـده، از آن دفاع کـن، در کاس هایـت از آن تجلیل کن. 

آنوقـت، می توانـی بایسـتی و در مورد رسزمیـن آزادی آواز رس دهی.« 

ـ حاسد  ـ سیاحت  سیاح 
ـ حسد ـ اســد ـ ساده 
ـ اسید ـ ســید ـ داس ـ 
سی ـ دست ـ سیاه ـ سه 
ـ سایه ـ ساحه ـ دسته ـ 

ستـ  حس.
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ادامه از صفحه 1...

 بحـران عـراق؛ چـرا برخـی معرتضـان علیـه 

می دهنـد؟ شـعار  ایـران 

یکـی از معرتضـان بـه خربگـزاری فرانسـه گفتـه: 

را  پیـام  ایـن  دولـت  بـه  راه هـا  بسـن  بـا  "مـا 

افـراد  کـه  زمانـی  تـا  اعرتاض هـا  کـه  می دهیـم 

فاسـد و دزد را بیـرون نکنند و تـا رسنگونی دولت 

ادامـه دارد. مـا اجـازه منی دهیم کارکنـان دولت 

رسکارهایشـان برونـد، البتـه بـه جـز کسـانی کـه 

در زمینه هـای برشدوسـتانه فعالیـت می کننـد."

از اول مـاه گذشـته میـادی )اکتـرب(، دهها هزار 

بیشـرت،  شـغلی  فرصت هـای  خواسـتار  معـرتض 

بهـرت  اجتامعـی  و خدمـات  مالـی  فسـاد  پایـان 

شـده اند.

نتوانسـته  ایجـاد اصاحـات  بـرای  وعـده دولـت 

معرتضـان را کـه خواسـتار برکنـاری نخسـت وزیر 

و تغییـر کامـل سـاختار دولـت هسـتند، راضـی 

. کند

از  بیـش  کنـون  تـا  اعرتاضـات  رشوع  زمـان  از 

۲۵۰ نفـر در درگیـری بیـن معرتضـان و نیروهای 

شـده اند. کشـته  دولتـی 

معرتضـان در بغـداد مقـررات منـع آمـد و رفـت را 

کـه در اواخـر ماه گذشـته میادی )اکتـرب( اعام 

 بـه اعتقـاد شـورای عالـی مهاجـرت و پناهندگـی، شـامر افـرادی 

کـه در صحـرای آفریقـا قربانـی می شـوند، دوبرابـر کسـانی اسـت 

از  پیـش  پناهجویـان  از  بسـیاری  غـرق می شـوند.  دریـا  در  کـه 

رسـیدن بـه سـاحل شـامل آفریقـا می میرنـد.

پناهندگـی عقیـده دارد شـامر  و  امـور مهاجـرت  شـورای عالـی 

پناهجویانـی کـه در خشـکی جـان خـود را از دسـت می دهنـد، 

بیـش از کسـانی اسـت کـه در دریـای مدیرتانـه در راه رسـیدن به 

اروپـا غـرق می شـوند.

یـک مقـام ایـن بنیاد مدافـع حقوق پناهنـدگان به سـایت آملانی 

 بارسـونا شـب یکشـنبه بـا ارائـه یـک منایـش ضعیـف مقابـل 

لوانتـه شکسـت خـورد.

بارسـلونا فصـل را بـا شکسـت در سـن مامس و مقابـل اتلتیکو 

بیلبائـو آغـاز کـرد. پـس از آن بازی جـرارد پیکه عنـوان کرد که 

ایـن شکسـت هـا بـرای بارسـلونا خـوب اسـت چـرا کـه باعـث 

درس گرفـن آن هـا مـی شـود. امـا بارسـلونا پـس از گذشـت 

دو مـاه و نیـم نشـان داده کـه از اشـتباهاتش درس نگرفتـه 

اسـت. مـارک آنـدره تراشـتگن پـس از بـازی قبلـی بارسـا در 

لیـگ قهرمانـان گفتـه بـود کـه آن ها مشـکات زیـادی دارند.

بلوگرانـا در بـازی مقابـل لوانتـه یـک منایش ضعیـف را از خود 

"ولـت ام زونتـاگ" گفتـه اسـت: »وضعیـت بسـیار غم انگیـز ایـن 

اسـت کـه بیشـرت پناهجویانـی کـه از رسزمین هـای دور بـه طـرف 

بـه سـاحل  رسـیدن  از  پیـش  روان می شـوند،  مدیرتانـه  دریـای 

شـامل آفریقـا در جریـان سـفر در صحـرا جـان خـود را از دسـت 

می دهنـد.«

انتقـاد  پناهنـدگان،  شـورای  ویـژه  مأمـور  کوچتـل،  وینسـنت 

می کنـد کـه بخـش بزرگـی از فاجعه آوارگـی و پناهجویـی از نگاه 

افـکار عمومـی پنهـان مانـده اسـت.

گـرد مولـر، وزیر تعـاون و توسـعه آملان فـدرال، می گویـد: »راهی 

ارائـه داد و همـه چیـز را در ایـن بـازی از دسـت رفتـه دیـد. 

چیـز عجیـب ایـن اسـت کـه بـه نظر مـی رسـد ارنسـتو والورده 

راه حـل مشـخصی بـرای حـل مشـکات بارسـلونا نـدارد. ایـن 

وضعیـت غیـر قابـل توضیـح در سـالهای گذشـته نیـز وجـود 

داشـته اسـت. در پاریـس، توریـن، رم و آنفیلـد نیـز اتفاقـات 

مشـابه بـازی بـا لوانتـه رخ داده بـود.  بارسـلونا حـاال عـاوه بر 

لیـگ قهرمانـان در اللیگا نیز آسـیب پذیر نشـان داده و مقابل 

تیـم هایـی نظیـر اوساسـونا و گرانـادا نیـز ضعیـف ظاهر شـده 

است. 

عـدم وجـود یـک واکنـش در زمیـن و روی نیمکـت پـس از گل 

 باشـگاه رئـال مادریـد معتقـد اسـت در ایـن فصـل سـه بـار از 

ناحیـه داوری و وی ای آر رضبـه خـورده و 5 امتیـاز از دسـت 

داده اسـت.

یـک شـنبه در حالـی  مادریـد شـب  رئـال  آاس،  از  نقـل  بـه 

برابـر بتیـس بـا تسـاوی بـدون گل متوقـف شـد کـه داور در 

یـک صحنـه مشـکوک بـه پنالتـی دسـتور بـه ادامه بـازی داد. 

در پایـان بـازی رئالـی هـا سـخت بـه تصمیـم داور اعـرتاض 

داشـتند و مـی گفتنـد کـه برخـورد تـوپ بـه دسـت بازیکـن 

بتیـس پنالتـی بـوده اسـت. تعجـب رئال بیشـرت به ایـن خاطر 

بـود کـه وی ای آر هـم نظـر داور را تاییـد کـرد.

ایـن اولیـن بـار در فصل جاری نیسـت که رئال بـه وی ای آر و 

داوران اعـرتاض می کند.

هفتـه سـوم اللیـگا و در بـازی بـا ویارئـال در حالـی کـه نتیجه 

2-2 بـود و بـازی هـم در حـال امتـام، رائـول آلبیـول تـوپ و 

وینیسـیوس را درون محوطـه جریمـه باهـم زد اما نـه داور و نه 

وی ای آر اعتقـادی بـه پنالتـی نداشـتند. رئـال در این صحنه 

خـود را قربانـی احسـاس مـی کنـد و معتقـد اسـت دو امتیـاز 

احتاملـی بـا تصمیـم غلـط داور از دسـت رفت.

نیـز سـالوا سـویا  مایـورکا  از  و در شکسـت 0-1  نهـم  هفتـه 

مدافـع مایـورکا بـا گرفـن پیراهـن براهیـم دیـاز مانـع حرکت 

او شـد امـا عجیـب اینکـه نه داور و نـه وی ای آر ایـن صحنه را 

پنالتـی تشـخیص ندادنـد. رئـال بـازی را باخـت در حالـی که 

مـی توانسـت حداقـل یـک امتیـاز را کسـب کنـد.

شـب گذشـته هـم کـه صحنـه برخـورد تـوپ بـه دسـت مدافع 

بتیـس پنالتـی تشـخیص داده نشـد تـا رئـال بـه جـای سـه 

امتیـاز بـه یـک امتیـاز بسـنده کنـد.

خـوردن، مهم ترین مشـکل بارسـلونا به حسـاب مـی آید و این 

موضـوع باعـث شـده کـه آن هـا در پـی یافـن راه حلـی بـرای 

این مشـکل باشـند.

بارسـلونا بـه شـکل عجیبـی وابسـته بـه لیونـل مسـی اسـت و 

در همـه بـازی هـا در انتظـار ناجـی بـودن از ایـن فـوق سـتاره 

آرجانتاینـی قـرار دارد. او نیـز در بسـیاری مواقـع ایـن کار را 

انجـام مـی دهـد اما ایـن موضوعی اسـت که همیشـه شـدنی 

نیسـت. هیـچ کـس جـز مسـی و فاتـی در بـازی مقابـل لوانته 

بارسـلونا  تـا مشـکات  بـه جـای نگذاشـتند  عملکـرد خوبـی 

بیـش از پیـش حـس شـود.

 عربسـتان سـعودی ثبت  نـام سـهام غـول نفتـی آرامکـو را در 

فهرسـت بـورس سـهام داخلی تاییـد کـرد. ارزش آرامکو ۱۵۰۰ 

میلیـارد دالـر بـرآورد می شـود و بـه زودی عرضـه سـهام خـود را 

آغـاز خواهـد کرد.

رسـانه ها  از  بسـیاری  را  بـورس  بـازار  بـه  آرامکـو  شـدن  وارد 

ایـن در  بـورس" توصیـف کردنـد.  تاریـخ  رویـداد  "بزرگ تریـن 

حالـی اسـت کـه آرامکـو از ۱۵۰۰ میلیـارد دالـر ارزش بـرآورد 

تـا ۴۰  تـا دو درصـد، چیـزی حـدود ۲۰  تنهـا یـک  شـده اش 

بـورس عرضـه می کنـد. بـازار  بـه  را  دالـر  میلیـارد 

دسـتگاه نظـارت عربسـتان سـعودی ثبـت نـام سـهام ایـن غول 

فهرسـت  نوامـرب(در  )سـوم  عقـرب   ۱۱ یکشـنبه  روز  را  نفتـی 

بـورس سـهام داخلـی تاییـد کـرد.

پیش بینـی می شـود سـهام اولیه آرامکو در اواسـط ماه دسـامرب 

سـال جـاری معاملـه شـود. بـا ایـن حـال یـک جـدول زمانـی 

مشـخص بـرای آن ذکـر نشـده اسـت. خـرب ورود آرامکو بـه بازار 

بـورس در سـال ۲۰۱۶ اعـام شـده بـود. 

فـروش سـهام رشکـت آرامکو طـرح برجسـته محمد بن  سـلامن، 

ولیعهـد عربسـتان اسـت. او قصـد دارد کـه درآمـد حاصـل از 

ایـن فـروش را در صنایـع جدیـد رسمایه گـذاری کند تـا اقتصاد 

عربسـتان را چندوجهـی کـرده و از وابسـتگی به عایـدات نفتی 

برهاند.

آرامکو با ارزش ترین رشکت جهان

ولیعهـد عربسـتان در سـال ۲۰۱۶ انتظـار داشـت کـه ارزش 

رشکـت آرامکـو دو هـزار میلیـارد دالـر بـرآورد شـود. امـا محافـل 

بانکـی و تجـاری خواسـته ولیعهـد عربسـتان را بیـش از حـد 

بلندپروازانـه ارزیابـی کردنـد و ارزش آرامکـو را حـدود ۱۵۰۰ 

دانسـتند. واقعی تـر  دالـر  میلیـارد 

رشکـت دولتـی آرامکـو روزانه چندیـن میلیون بشـکه نفت تولید 

می کنـد. در مـاه آپریـل بـرای نخسـتین بـار دربـاره درآمـد ایـن 

رشکـت اطاعاتـی منتـرش شـد. بـر ایـن اسـاس، سـود خالـص 

آرامکـو در سـال گذشـته بالغ بـر ۱۱۱میلیارد دالر بوده اسـت.

امـا حماتـی کـه بـه پاالیشـگاه های آرامکـو صـورت گرفـت از 

آرامکـو کاسـت.  ارزش 

تحلیل گـران پرتوشـیمی در لنـدن می گوینـد، رسمایه گـذاران 

جهـان از ایـن پـس ریسـک رسمایه گـذاری در ایـن رشکـت را 

باالتـر از گذشـته می داننـد و ارزش سـهام "آرامکـو" در رشایـط 

فعلـی بـا خطر ریـزش روبروسـت. از نظـر آن هـا ارزش درازمدت 

ایـن رشکـت بایـد کامـا از نـو ارزیابی شـود.

عربسـتان  و  بـوده  عربی-آمریکایـی  یـک رشکـت  قبـا  آرامکـو 

ایـن  سـهام  درصـد   ۱۰۰ تصاحـب  بـا   ۱۹۸۰ سـال  سـعودی 

آرامکـو را بـه دسـت گرفـت.  رشکـت کنـرتل کامـل 

در مـاه نوامـرب سـال ۱۹۸۸ رشکت نفتـی عربسـتان-آمریکا نیز 

نـام خـود را بـه رشکـت نفـت عربسـتان سـعودی یـا "سـعودی 

آرامکـو" تغییـر داد.

بسـیار  می پیامینـد،  اروپـا  بـه  رسـیدن  بـرای  پناهجویـان  کـه 

خطرنـاک اسـت.« او می افزایـد: »باید برای آنها در کشورهایشـان 

چنـان چشـم اندازی ایجـاد کرد تـا آنهـا از درماندگی به این سـفر 

خطرنـاک دسـت نزنند. مـا باید قبـل از هر چیز بـرای آنها آموزش 

و پـرورش و کار فراهـم کنیـم«.

ارقام تکان دهنده

بنـا بـه گـزارش بنیـاد حامـی پناهجویـان در سـال جـاری تـا مـاه 

اکتـرب بیـش از هـزار نفـر هنـگام عبـور از مدیرتانـه جـان خـود را 

از دسـت داده انـد.

در سـال ۲۰۱۸ حـدود ۲۲۷۷ نفـر در مدیرتانـه غـرق یـا ناپدیـد 

شدند.

بنـا بـه بـرآورد سـازمان های بین املللـی میـان ۲۰۱۴ تـا پایـان 

اکتـرب ۲۰۱۹ بیـش از ۱۹ هـزار نفـر در دریـای مدیرتانـه جـان 

خـود را از دسـت دادنـد کـه ۴۴۶۳ نفـر از آنهـا از شـامل آفریقـا 

بودنـد.

پایـه گزارش هـای قابل اعتـامد می تـوان گفـت بسـیاری  بـر  امـا 

از پناهجویـان جوانـی کـه بـه آرزوی رسـیدن بـه اروپـا رسزمیـن 

خـود را تـرک می کننـد، در صحـرای آفریقـا و پیـش از رسـیدن به 

سـواحل مدیرتانـه جـان خـود را از دسـت می دهنـد.

بنـا بـه گـزارش علل مرگ پناهجویان پیش از رسـیدن به سـواحل 

شـامل آفریقـا ایـن عوامـل اسـت: تصادفـات جـاده ای، مـرگ بـر 

اثـر گرسـنگی و تشـنگی، درگیری هـای خشـونت آمیز و بیـامری.

در ارمنسـتان پـران محبـوب هسـتند و دخرتان 

جنیـن   ۱۴۰۰ سـاالنه  دارنـد.  ناچیـزی  ارزش 

دخـرت از بیـن مـی رود. 

دخرتهـا  بـا  و  می دانـد  برتـر  را  پـران  جامعـه 

بیرحـم اسـت و آنهـا را رسبـار خانـواده می دانـد. 

سـقط   ۱۴۰۰ از  بیـش  سـاالنه  ارمنسـتان  در 

خاطـر  ایـن  بـه  تنهـا  می گیـرد،  صـورت  جنیـن 

کـه نطفـه مؤنـث اسـت. زنـان، گاهـی بـه شـکل 

غیرقانونـی، بـه سـقط جنیـن دسـت می زننـد تـا 

دخـرت خـود را بـه دنیـا نیاورنـد.

از  جمعیـت  میلیـون  سـه  تنهـا  بـا  ارمنسـتان 

باالتریـن آمـار سـقط جنیـن در جهـان برخـوردار 

دخـرت. جنین هـای  فقـط  هـم  آن  اسـت، 

بـه گفتـه ناریـن بگاریـان، همـکار سـازمان ملـل 

ارمنسـتان  در  خانـواده،  و  جمعیـت  امـور  در 

همچنـان ایـن بـاور سـنتی رایج اسـت کـه پران 

خانـواده  بـرای  سـودمند  و  هسـتند  بـاارزش 

بـه  دردرس  و  مشـکل  فقـط  دخـرتان  درحالیکـه 

همـراه می آورنـد. ثبـات و دوام خانـواده از سـوی 

می شـود. تأمیـن  آینـده  مـردان  و  پـران 

بـه برکـت پیرشفـت پزشـکی خانواده هـای ارمنـی 

می تواننـد از زمانـی کـه جنیـن ۱۲ تـا ۱۴ ماهـه 

اگـر دخـرت  و  بربنـد  پـی  او  بـه جنسـیت  اسـت، 

باشـد، شـانس زنـده ماندنـش بـه رحـم و مـروت 

والدیـن او بسـتگی دارد. معمـوال خانـواده شـوهر 

بـه عـروس فشـار وارد مـی آورد تـا جنیـن دخـرت را 

نابـود کنـد و مـادر از ناچـاری بـه ایـن فشـار تـن 

می دهـد و عواقـب روانـی آن را تحمـل می کنـد.

حضـور  منچسـرتیونایتد  و  بایـرن  سـابق  سـتاره   

مورینیـو روی نیمکـت دورمتونـد را بـرای وی ایـده 

آل توصیـف کـرد. ژوزیـه مورینیـو کـه از یک سـال 

پیـش بدون تیم اسـت، هر از چندگاهـی به گزینه 

مربیگـری یـک تیـم بـزرگ تبدیـل می شـود. چند 

هفتـه پیـش او چیـزی تـا بازگشـت به رئـال فاصله 

نداشـت و ایـن روزهـا گفتـه می شـود جـدی ترین 

گزینـه جانشـینی اونـای امری در آرسـنال اسـت.

مورینیـو که در حـال یادگیری زبان آملانی اسـت، 

حتـی ممکـن اسـت چالش حضـور در بوندسـلیگا 

را قبـول کند.

شـد، نادیـده گرفتند.

هفتـه گذشـته برهـم صالـح، رئیـس جمهورعـراق 

وزیـر  نخسـت  عبداملهـدی،  عـادل  کـه  گفـت 

از مقامـش کنـاره گیـری خواهـد کـرد، چنانچـه 

بـه  او  جانشـینی  رس  بـر  بتوانـد  عـراق  مجلـس 

برسـد. توافـق 

سابقه اعرتاض ها

کـه  شـیعه  سیاسـتمدار  عبداملهـدی،  عـادل 

سـال  یـک  از  بیـش  دارد  اقتصـادی  تحصیـات 

وعـده  او  رسـید.  وزیـری  نخسـت  بـه  پیـش 

نشـده  محقـق  تاکنـون  کـه  داد  را  اصاحاتـی 

اسـت.

بـا  امنیتـی  نیروهـای  شـدید  برخـورد  از  پـس 

معرتضـان، اعرتاض هـا شـدت گرفـت و بـه نقـاط 

شـد. کشـیده  عـراق  مختلـف 

و  کشـید  طـول  روز  شـش  اعرتاضـات  اول  مـوج 

وزیـر  نخسـت  آن  از  پـس  داشـت.  کشـته   ۱۴۹

وعـده تغییـرات در سـاختار دولـت را داد؛ این که 

حقـوق مقامـات ارشـد را قطـع و برنامه هایی برای 

کاهـش بیـکاری جوانـان ارائـه کنـد.

معرتضـان گفتنـد خواسته هایشـان برآورده نشـده 

و بـار دیگـر در اواخـر مـاه اکتـرب بـه خیابان هـا 

آمدنـد و اعرتاض هـا را ادامـه داده انـد.

معمـوال  کـه  سـنتی  مادرشـوهران  حتـی  گاهـی 

محافظه کار هسـتند و به کلیسـا می روند و سـقط 

جنیـن را حـرام می داننـد، اگـر از جنسـیت بچـه 

باخـرب شـوند، از عـروس انتظـار دارنـد کـه او را 

رس بـه نیسـت کنـد. همرانـی کـه بچـه دخـرت 

بـه دنیـا آورنـد، محبوبیـت خـود را در خانـواده از 

دسـت می دهنـد. بـه خصـوص اگـر قبـا دخرتی 

زاییـده باشـند، خانواده شـوهر از او انتظـار دارند 

کـه حتـام پری بـه دنیـا بیـاورد.

در ارمنسـتان زنـان مطلقـه زیـادی هسـتند که از 

خانـواده طـرد شـده اند، تنهـا بـه ایـن "جـرم" کـه 

نخواسـته اند جنیـن دخـرت خـود را سـقط کننـد. 

خـود  دخـرتان  بـا  خانـواده  از  دور  معمـوال  آنهـا 

می کننـد. زندگـی 

رواج سقط جنین

در ارمنسـتان بـه طـور کلـی سـقط جنیـن بیـش 

ایـن  کـه  زمانـی  دارد.  رواج  دیگـر  از کشـورهای 

بـود،  )سـابق(  شـوروی  اتحـاد  از  جزئـی  کشـور 

سـقط جنیـن یکـی از ابزارهـای تنظیـم خانـواده 

می رفـت.  شـامر  بـه 

بـرای زنـان عـادی بود کـه در طـول زندگـی ده تا 

پانـزده بـار بـه سـقط جنیـن دسـت زده باشـند. 

یـک  اسـت.  شـده  حفـظ  همچنـان  سـنت  ایـن 

نظرسـنجی در سـال ۲۰۱۶ نشـان داد کـه نیمی 

از زنـان ارمنسـتان حداقـل یـک بـار سـقط جنین 

کـرده بودنـد.

از سـال ۲۰۱۶ سـقط جنین از هفته ۱۲ بارداری 

ممنوع یا بسـیار دشـوار شد.  

باسـتین شـواین اشـتایگر سـتاره تـازه بازنشسـته 

ای  گزینـه  مورینیـو  اسـت  معتقـد  آملانـی  شـده 

خـوب بـرای فوتبـال باشـگاهی آملـان و بروسـیا 

رسمربیگـری  می توانـم  بـود:»  خواهـد  دورمتونـد 

ژوزه مورینیـو را در فوتبـال باشـگاهی آملـان تصور 

کنـم. به خوبـی به یاد دارم که ژوزه همیشـه از من 

در مـورد بایـرن مونیـخ و بوندس لیـگا می پرسـید. 

از  نکـرده،  کار  بوندس لیـگا  در  تاکنـون  مورینیـو 

ایـن رو می توانـم تصـور کنـم کـه او می توانـد برای 

رسمربیگـری در آملـان وسوسـه شـود.

مورینیـو بـه خوبی همـه بازیکنان را می شناسـند، 

او  را.  کوچکـرت  باشـگاه های  بازیکنـان  حتـی 

همچنیـن رشوع بـه یادگیـری زبـان آملانـی کـرده 

رسمربیگـری  مناسـب  خـاص  آقـای  آیـا  اسـت. 

دورمتونـد اسـت؟ بلـه؛ می دانـم کـه او ورزشـگاه 

را  دورمتونـد  هـواداران  و  ایدوناپـارک  سـیگنال 

دوسـت دارد. مورینیـو مهارت هـای خاصـی دارد و 

اگـر بازیکنـان خوبـی داشـته باشـد، می دانـد کـه 

چطـور تیمـش را بـه قهرمانـی برسـاند و چطـور بـه 

حریـف رضبـه بزنـد، بـرای همیـن از نظر مـن ژوزه 

مناسـب رسمربیگـری دورمتونـد اسـت. در کنـار 

اینهـا ژوزه می توانـد بـر دارایی هـای بوندس لیـگا 

بیفزایـد و باعـث بهـرت شـدن ایـن لیـگ شـود.«

در عراق معترضان راه ها در بغداد و چند شهر دیگر را مسدود کردند

در ارمنستان سنت های دیرین همچنان دختران را نابود می کنند

مورینیو گزینه خوبی برای هدایت دورتموند است

بیشتر پناهجویان در خشکی تلف می شوند

اعـام کـرد:" بعـد از شکسـت مقابـل فرانکفورت، 

فـورا تصمیـم گرفتـه شـود کـه تیـم فـردا متریـن 

عمومـی نداشـته باشـد. از همـه هـواداران بایـرن 

می خواهیـم کـه موضـع باشـگاه را درک کننـد".

بایـرن در روزهـای آینـده دو بـازی مهـم در پیـش 

مصـاف  بـه  قهرمانـان  لیـگ  در  ابتـدا  و  دارد 

در  سـپس  و  رفـت  خواهـد  یونـان  املپیاکـوس 

دربـی بـزرگ و کاسـیک آملـان میزبـان بوروسـیا 

دورمتونـد خواهـد بـود. باید دیـد آیـا باواریایی ها 

بـا نیکـو کـوواچ در ایـن دو بـازی بـزرگ حضـور 

شـایعات  کـه  هامنطـور  او  یـا  داشـت  خواهنـد 

می گوینـد بـه زودی از بایـرن اخراج خواهد شـد؟

دیـروز  تحقیرآمیـز  شکسـت  از  بعـد  درحالیکـه   

بایـرن مونیـخ مقابـل آینرتاخـت، شـایعات دربـاره 

بایـرن  باشـگاه  رسـیده،  اوج  بـه  کـوواچ  اخـراج 

امـروز متریـن عمومـی ایـن تیـم را لغـو کـرد تا به 

بزنـد. دامـن  شـایعات 

بعـد از آنکـه بایـرن مونیـخ شـنبه در بـازی مقابـل 

عجیـب  نتیجـه  یـک  بـا  فرانکفـورت  آینرتاخـت 

و شـگفت انگیز، 5-1 در هـم کوبیـده شـد و در 

دربـاره  شـایعات  شکسـت  ایـن  از  بعـد  حالیکـه 

اوج  بـه  بایـرن  نیمکـت  از  کـوواچ  نیکـو  اخـراج 

رسـیده بـود، ایـن باشـگاه متریـن امـروز تیـم کـه 

قـرار بـود بـه صـورت عمومـی انجـام شـود را لغـو 

کـرد تـا بـه ایـن شـایعات بیشـرت دامـن بزنـد.

بایرنی هـا با شکسـت تحقیرآمیز مقابل تیم سـابق 

رسمربی شـان نیکـو کـوواچ حـاال در رتبـه چهـارم 

ایسـتاده اند.  بوندس لیـگا  رده بنـدی  جـدول 

بایـرن از چهـار بـازی اخیـر خـود در بوندس لیـگا 

تنهـا در یـک بـازی بـه پیـروزی رسـیده و عملکرد 

خـوب تیـم کـوواچ در چمپیونزلیـگ نتوانسـته از 

شـدت فشـارها بـر او بکاهد.باشـگاه بعـد از لغـو 

متریـن دیـروز یکشـنبه کـه قرار بـود طبـق برنامه 

بـا حضـور عمـوم مـردم انجـام شـود در بیانیـه ای 

لغو تمرین بایرن مونیخ بعد از شکست تحقیرآمیز

VAR داد و فغان رئال مادرید از داوری و

ورزش
اشتباهاتش درس نمی گیرد از  بارسلونا؛ تیمی که 

میشود بورس بازار وارد غولنفتیآرامکو
سال چهاردهم  شماره  3873  دو شنبه   13 عقرب  1398 4نوامبر 2019
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کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

 روح اهلل رحیمی

سال چهاردهم  شماره  3873 دوشنبه   13 عقرب  1398 4 نوامبر  2019 قیمت 20 افغانی

وزارت  صـادرات  انکشـاف  ریاسـت  آمـار  بنیـاد  بـر 

صنعـت و تجارت، صادرات سـنگ تالک افغانسـتان 

خورشـیدی   1398 سـال  نخسـت  مـاه  شـش  در 

برابـر  دو  قبـل  سـال  در  مشـابه  زمـان  بـه  نسـبت 

اسـت. یافتـه  افزایـش 

ارزش صـادرات سـنگ تالـک در شـش ماه نخسـت 

سـال جـاری، 10 میلیـون دالـر امریکایـی گـزارش 

شـده کـه کل صـادرات ایـن مـرال صنعتـی کشـور 

در سـال 1397 خورشـیدی کمـر از 10 میلیـون 

دالـر بوده اسـت.

سـنگ تالـک بعنـوان یکـی از محصـوالت صادراتـی 

کشـورهای  بـه  گذشـته  سـال  در  افغانسـتان، 

هندوسـتان،  ترکیـه،  روسـیه،  چیـن،  پاکسـتان، 

ازبکسـتان، جاپـان و هالنـد صـادر شـده اسـت، در 

سـال جاری سـکتور خصوصی افغانسـتان صادرات 

ایـران،  کشـورهای  بـه  را   صنعتـی  مـرال  ایـن 

کوریایـی  عـراق،  اردن،  قزاقسـتان،  ترکمنسـتان، 

انـد. داده  گسـرش  اندونیزیـا  و  جنوبـی 

تخمیـن زده مـی شـود تـا ختـم سـال جـاری، حجم 

صـادرات سـنگ تالـک به بیـش از 15 میلیـون دالر 

آمریکایـی برسـد. همچنـان تحقیقـات اولیـه نشـان 

ازمنابـع  افغانسـتان کشـوِر رسشـار  کـه  مـی دهـد 

معدنـی سـنگ تالـک اسـت کـه بـا رسمایه گـذاری 

هـای بیشـر، عاید بـزرگ اقتصادی بدسـت خواهد 

آمد. 

اسـت  متحولـه  سـنگ  سـفید،  سـنگ  یـا  تالـک 

آب   و  منگنیزیـت  سـلیکیت  ترکیـب  از  کـه 

)OH(Mg3Si4O10(2.( سـاخته شـده اسـت. از 

جملـه نـرم تریـن سـنگ طبیعـت بـه شـار مـی رود 

کـه درجـه سـختی ایـن سـنگ یک مـی باشـد، گل 

رسشـوی و تباشـیر طبیعـی نوعی از این سـنگ می 

مونیـکا، خامنـی 28 سـاله از پولنـد اسـت کـه 

بـا هـدف آمـوزش زبـان انگلیسـی دخـران و 

پـران افغانسـتان بـه افغانسـتان آمـده تـا راه 

را بـرای تحصیـات عالـی آنـان در خـارج مهیا 

. کند

او اکنـون در دورتریـن نقطـه ولسـوالی لعـل و 

رسجنـگل والیـت غـور، مشـغول تدریـس زبان 

انگلیسـی ده هـا شـاگرد دخـر و پـر اسـت تا 

بتواننـد در آینـده تحصیـات عالی شـان را در 

خـارج از کشـور ادامـه دهنـد.

ایـن خانـم 28 سـاله پولنـدی بـه خربگـزاری 

پـژواک گفتـه اسـت کـه "مـن عاقمنـد بـودم 

بیایـم؛  ]افغانسـتان[  کشـور  ایـن  بـه  کـه 

کشـن  و  جنـگ  از  اخبـار  در  هميشـه  زيـرا 

می شـنیدم، مـن خواسـتم بیایـم و از نزديـک 

بنگـرم کـه حقیقـت در ایـن جا چطور اسـت؟"

بیایـد،  افغانسـتان  بـه  اینکـه  از  قبـل  او 

وضعیـت  و  رشایـط  مـورد  در  تحقیقاتـی 

کـه  بدانـد  تـا  اسـت  داده  انجـام  افغانسـتان 

کـدام والیت محـروم و امن تر اسـت. در نهایت 

در می یابـد کـه امن تـر و محروم تر از ولسـوالی 

نیسـت. رسجنـگل  و  لعـل 

او اکنـون بـا پوششـی اسـامی در صنف هـای 

درسـی حـارض می شـود. مونیکا مقـداری دری 

یـاد گرفتـه اسـت و گاهـی برخـی از کلـات را 

تحقیقاتـی کـه وزارت معـادن و پطرولیـم در مـورد 

بازارهـای سـنگ تالـک انجام داده نشـان می دهد 

کـه افغانسـتان بـا ذخایـر معدنـی تالـک، در سـال 

هـای آینـده مـی توانـد جـز تولیـد کننـدگان بزرگ 

ایـن سـنگ در سـطح جهانـی عـرض انـدام کند.

فهرسـت  در  پطرولیـم  و  معـادن  وزارت  همچنیـن 

صنایـع  در  گـذاری  رسمایـه  هـای  فرصـت 

جـزء  را  تالـک  ،سـنگ  افغانسـتان  اسـتخراجی 

فرصـت هـای رسمایـه گـذاری نـام بـرده اسـت کـه 

مـی توانـد بـه اقتصـاد افغانسـتان کمـک فراوانـی 

. کنـد

در  تجـارت  و  صنعـت  وزارت  کلیـدی  اقدامـات 

تالـک رونـد معیـاری شـدن تولیـد سـنگ 

وزارت صنعـت و تجارت بـا درک اهمیت اقتصادی و 

صادراتـی ایـن مرال صنعتـی، تـاش دارد تا زمینه 

هـای تولیـد معیـاری و صـادرات سـنگ تالـک را بـه 

بازارهـای منطقـه ای و بین املللـی با تدویـن قوانین 

مشـخص و تطبیـق پالیسـی های الزم فراهـم کند.

یکـی از اقدامـات کلیدی این وزارت  طرح پیشـنهاد 

والیـت  مـری   شـیخ  صنعتـی  پـارک  تبدیـل 

ننگرهـار، کـه در آن 24 فابریکـه تولیدی و پروسـس 

سـنگ تالـک مـروف فعالیت می باشـد، بـه پارک 

ویـژه تولیـد و پروسـس سـنگ تالـک تهیـه و ترتیـب 

کـرده و جهـت منظوری به شـورای عالـی اقتصادی 

فرسـتاده اسـت.

بـا موافقـت شـورای عالـی اقتصـادی بـا تغییـر نـام 

پـارک متذکـره بـه پـارک تخصصی تولید و پروسـس 

سـنگ تالـک، افغانسـتان در آینـده نزدیـک به یکی 

از کشـورهای تولیـد کننـده و صـادر کننـده سـنگ 

تالـک در جهـان ظهـور کـرده و اهمیـت اقتصـادی 

و صادراتـی سـنگ متذکره بیشـر از اکنـون خواهد 

. شد

همچنیـن ایـن وزارت بـا ایجـاد دهلیزهـای زمینـی 

چـون خط آهـن افغانسـتان- آسـیایی میانـه- چین، 

راه الجـورد و دهلیـز ترانزیتـی بنـدر چابهـار زمینـه 

بـا کشـورهای  افغانسـتان  را  صـادرات محصـوالت 

مختلـف جهـان فراهـم کـرده اسـت.

بـه تاریـخ 7 دلـو 1397 رشکـت تجارتـی و تولیـدی  

کـور دریلـرس در بخـش هـای اسـتخراج، پروسـس 

و صـادرات سـنگ بـه شـکل معیـاری فعالیـت مـی 

کنـد، 76 تـن سـنگ تالـک را از طریـق دهلیزهـای 

ترانزیتـی کشـور بـه اردن صـادر کـرد. ایـن رشکـت 

بـه  را  سـنگ  ایـن  از  زیـادی  مقـدار  همچنیـن 

کشـورهای مختلـف منطقه و جهان نیـز صادر کرده 

اسـت.

همچنیـن بـا اسـتفاده از خـط آهـن حیرتـان- چیـن 

تولیـد  پـودر   1100 سـنبله 1398  تاریـخ 14  بـه 

شـده سـنگ تالـک بازرگانـان کشـور بـا اسـتفاده از 

ایـن خـط آهـن بـه کشـور چیـن صـادر شـد کـه بـا 

هزینـه کـم و بـه مـدت زمـان 15 روز و بـا عبـور از 

کشـورهای ازبکسـتان و قزاقسـتان بـه کشـور چیـن 

رسـید.

و  رشکـت   30 بیـش  افغانسـتان  در  اکنـون  هـم 

سـنگ  صـادرات  و  پروسـس  تولیـد،  در  کارخانـه 

تالـک بـا رسمایـه گـذاری حـدود 30 میلیـون دالـر 

آمریکایـی مـروف تولید، پروسـس و صـادرات این 

از  باشـد کـه شـاری  مـرال صنعتـی کشـور مـی 

ایـن رشکـت هـا صـادرات سـنگ تالـک را از طریـق 

دهلیزهـای ترانزیتـی زمینـی ماننـد بنـدر حیرتـان 

بـه کشـورهای آسـیایی میانـه و چین و بنـدر چابهار 

ایـران بـه کشـورهای مختلـف جهـان صـادرات مـی 

کننـد.

اينجـا مبانـم." طـوالىن 

وضعيـت  همـه  کـه  شـاگردانش  بـه  مونيـکا 

اقتصـادى خوب ندارند، اشـاره کـرده و افزوده: 

"می خواهـم کـه ايـن کـودکان انگليـى يـاد 

بگرينـد تـا در آینـده بـراى تحصيـات عـاىل، 

بـه خـارج از افغانسـتان برونـد و شـغل خـوىب 

باشـند." داشـته 

ایـن خانـم پولنـدی کـه رویاهـای بزرگـی برای 

کـودکان افغانسـتان بـه خصـوص والیـت غـور 

بـا  کوچـک  اتاقـی  در  خـودش  دارد،  رس  در 

زندگـی  مکتـب  ایـن  در  امکانـات  کمریـن 

. می کنـد

او می گویـد کـه "زندگـی مرفـه اروپایـی خود را 

کنار گذاشـتم و از يکسـال به اين سـو مشغول 

ولسـواىل  ايـن  در  کـودکان  رایـگان  آمـوزش 

افتـاده  دور  ولسـواىل  يـک  کـه  چـرا  شـدم؛ 

اسـت. حقيقـت ايـن اسـت کـه دوسـت دارم تا 

بـا مـردم محـى زندگـی کنـم و هم شـکل آنان 

باشـم و بـراى مردم فقـري و براى کودکان شـان 

خدمـت کنـم."

اتاقـى کـه ايـن خانـم در آن شـب و روزش را 

اسـت  اتاق هایـی  هاننـد  مى کنـد،  سـپرى 

کـه شـهروندان ایـن منطقـه دورافتـاده در آن 

زندگـی می کنـد؛ بـا کمرین امکانـات رفاهی.

در کنـار آرزوهایـی کـه مونیـکا بـرای کـودکان 

باشـد و همچنیـن تالـک با رنگ های بیشـر سـفید، 

زرد، قهوه ای، سـبز و آبی در طبیعت پیدا می شـود.

معادن سنگ تالک افغانستان 

نهادهـای  هـای  پژوهـش  و  تحقیقـات  بربنیـاد 

پطرولیـم  و  معـادن  وزارت  و  جهانـی  تحقیقاتـی 

افغانسـتان، معـادن سـنگ تالـک در والیـات کابـل، 

خوسـت،  کرهـا،  لوگـر،  وردک،  میـدان  کندهـار، 

کاپیسـا، پـروان و ننگرهـار تـا اکنـون تثبیـت شـده 

اسـت.

همچنیـن براسـاس نتایـج همیـن تحقیقـات معـادن 

کاوی، بزرگریـن معـادن سـنگ تالـک در ولسـوالی 

هـای اچیـن، پچیـراگام، خوگیانـی و شـیرزاد والیـت 

ننگرهـار موقعیـت داشـته کـه دارای بهریـن کیفیت 

در سـطح جهانـی مـی باشـد.

موارد کاربرد و بازار جهانی سنگ تالک

در  کـه  اسـت  صنعتـی  مـرال  یـک  تالـک  سـنگ 

بسـیاری از صنایـع مانند دوا سـازی، مواد آرایشـی و 

صحـی، تولید البر و پاسـتیک، پودر کـودک، روغن، 

پـی وی سـی و نزدیـک بـه صد مـورد  کاربـردی دیگر 

در صنایـع مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. 

امـا در افغانسـتان تاکنون اسـتفاده از ایـن مرال در 

صنایـع رنـگ و سـاخت پـی وی سـی گـزارش شـده 

است.

در  تالـک  سـنگ  مارکیـت  مطالعـات  اسـاس  بـر 

سـطح جهانـی، کشـورهای ایـاالت متحـده امریـکا، 

چیـن، برازیـل، اتحادیـه اروپـا، جاپان، هندوسـتان و 

پاکسـتان بزرگریـن تولیـد کننده، اسـتفاده کننده و 

صـادر کننـده سـنک تالـک در جهـان بـه شـار مـی 

رونـد کـه ایـاالت متحـده امریـکا در صدر کشـورهای 

تولیـد کننـده، اسـتفاده کننـده و صـادر کننـده ایـن 

سـنگ بـه شـار مـی رود. 

بـا ایـن زبـان صحبـت می کند.

ایـن خانـم پولنـدی حـدود یـک سـال پیـش بـه 

افغانسـتان آمده و از تجربه سفرش به خربگزاری 

پـژواک گفتـه اسـت: "زماىن کـه به غور آمـدم، با 

مديـر ليسـۀ خصوىص رهنـورد نور، مواجه شـدم 

و از او خواسـتم کـه برايـم زمينـۀ تدريـس زبـان 

انگليـى بـراى کـودکان را در مکتبـش مسـاعد 

کنـد که مـورد قبـول واقع شـد.

مونيـکا در حـال حـارض، در کنـار اينکـه صنوف 

مضمـون انگليى ليسـۀ رهنورد نـور را تدريس 

مي کنـد، صنـوف ويژه آموزش زبـان انگليى را 

نيـز ايجاد کرده اسـت.

گذشـته،  سـال  يـک  در  کـه  می گویـد  مونیـکا 

در صنـوف  را  دخـر  و  پـر  بـه 100  نزديـک 

زبـان  کـرده،  ايجـاد  خـودش  کـه  جداگانـه 

اسـت. داده  آمـوزش  انگليـى 

او در ادامـۀ صحبت هايـش بـه پاسـخ بـه سـوال 

در  کارش  ادامـۀ  از  اينکـه   بـر  مبنـى  پـژواک 

گفتـه:  خـري؟  يـا  اسـت  راىض  ولسـواىل  ايـن 

کاری  مـردم  ایـن  بـرای  تـا  آمـدم  اينجـا  "مـن 

انجـام دهـم. من یک اسـتاد انگلیسـی هسـتم. 

فکـر کـردم کـه یـک فرصـت خـوب اسـت اینجا 

باشـم و بـرای کـودکان یک ولسـوالی دورافتاده 

انگليـى گـپ  دارنـد  افغانسـتان کـه دوسـت 

بزننـد، انگليـى تدريـس کنـم و بـراى مـدت 

از پولند تا غور  با آرزوی هموارسازی راه تحصیل برای کودکان افغانستان

اداره هوانـوردی کشـور اعـام کـرده کـه اولین پرواز مسـتقیم میان 

افغانسـتان و کویت روز شـنبه هفته جاری انجام شـده اسـت.

گرفتـه  صـورت  "کام ایـر"  خصوصـی  رشکـت  توسـط  پـرواز  ایـن 

و زمینـه سـفر شـهروندان افغـان را بـه مقاصـد مختلـف از جملـه 

تجـارت بـه کویـت فراهـم کـرده اسـت. 

از  مسـتقیم  پـرواز  زمینـه  تـا  می کنـد  تـاش  گفتـه  اداره  ایـن 

افغانسـتان بـه سـایر کشـورهای منطقـه و جهـان نیز فراهم شـود.

اداره هوانـوردی ملکـی بیـان داشـته کـه رشوع پـرواز مسـتقیم بـه 

کویـت بـا اسـتقبال شـهروندان افغـان سـاکن کویـت همـراه بـوده 

و ایـن رونـد می توانـد تاثیـرات مثبـت در رشـد اقتصاد افغانسـتان 

داشـته باشـد و فرصت هـای جدیـد کاری را نیـز فراهـم کنـد.

براسـاس اعـام رشکـت کام ایر اکنـون یک پـرواز در هفته به کویت 

صـورت می گیرد.

دبی اجازه نشست منی دهد

امـارات  می گویـد،  افغانسـتان  هوانـوردی  رشکت هـای  اتحادیـه 

متحده از سـه سـال تاکنـون اجازه نشسـت هواپیاهـای کام ایر را 

بـه میـدان هوایـی اصلـی شـهر دبـی نداده اسـت.

در حـال حـارضاز رشکت هـای افغانـی تنهـا رشکـت دولتـی آریانـا 

فقـط هفتـه ای یـک پـرواز از کابـل بـه دبـی دارد.

بـاز"  "آسـان  سیاسـت  از  افغانسـتان  هوانـوردی  رشکت هـای 

انتقـاد می کننـد و معتقدنـد که این سیاسـت دولت جلـو پیرشفت 

رشکت هـای داخلـی را گرفتـه و آنان را در برابـر رشکت های هوایی 

قدرمتنـد خارجـی بـا رضر مالـی رو بـرو کـرده اسـت.

اتحادیـه رشکت هـای هوانـوردی می گویـد کـه براسـاس سیاسـت 

"آسـان بـاز" اکنـون رشکت هـای "فـای دبـی" و "امـارات" بـازار 

را  افغانـی  رشکت هـای  "کمـر  و  کـرده"  "قبضـه  را  افغانسـتان 

اسـت." شکسـته 

بـه  خارجـی  رشکت هـای  پـرواز  زمینـه  بـاز"  "آسـان  سیاسـت 

می کنـد. فراهـم  را  افغانسـتان 

در حـال حـارض رشکت هوایـی کام ایر بـه ترکیه، عربسـتان، هند، 

ازبکسـتان، تاجیکسـتان و برخی کشـورهای دیگر پرواز دارد.

از سـال ۲۰۰۱ بدیـن سـو هفـت رشکـت هوایـی غیـر دولتـی در 

افغانسـتان آغـاز بـکار کـرده ولی از ایـن میان فقط رشکـت کام ایر 

تاکنـون فعالیـت دارد و سـایر رشکت هـا پروازهـای شـان را متوقف 

کـرده اند.

مشـرک  عملیـات  نتیجـه  در  کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در نقـاط مختلف کشـور، دسـتکم 51 

افگـن کشـته شـده اند.  دهشـت 

وزارت دفـاع ملـی، روز یکشـنبه )12 عقـرب( بـا نـرش خربنامـه ای 

و دفاعـی در 24 سـاعت گذشـته،  امنیتـی  نیروهـای  کـه  گفتـه 

38 عملیـات هوایـی و زمینـی را در 10 والیـت کشـور راه انـدازی 

کردنـد.

در خربنامـه آمـده کـه ایـن عملیات هـا بـه منظـور از بیـن بـردن 

مربوطـات  در  امنیتـی  تهدیـدات  رفـع  و  دشـمن  النه هـای 

والیت هـای پکتیـا، بغان، قندهـار، بلخ، زابـل، ارزگان، بادغیس، 

انـدازی شـده بودنـد. فـراه، راه  غزنـی، هـرات و 

خربنامـه افـزوده:" در نتیجـه ایـن عملیـات 51 تـن دهشـت افگن 

کشـته،4 تـن زخمـی و 7 تـن دیگـر دسـتگیر شـده اند".

اولین پرواز مستقیم میان
 کابل و کویت انجام شد

کشته شدن 51 دهشت افگن در عملیات 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

  افغانستان مابه مقام محترم اداره روزنامه 

 
Relief and Development in Eastern Europe and Asia 

 
 خواهشمند است که اعالن ذیل راافغانستان ما  اره محترم روزنامهدموسسه غیر دولتی وغیر انتفاعی بین املللی می باشد. و از ا یک  میشن ایست

به نشر برساند : ۱۳۹۸ عقربماه  ۱۲،،۱۱، ۱۰ بتاریخ های  
-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

به این سو درشمال شرق افغانستان فعالیت دارد و در  ۲۰۰۱انتفاعی میباشد و از نومبر سال  خیریه و غیر میشن ایست یک موسسه 
ثبت و راجستر میباشد. ۱۸۶د وزارت محترم اقتصاد به شماره نز   

د باشند عالقمن از آنعده شرکت های که دارد میخواهد از بازار آزاد خریداری نماید. بنا ه به مواد ذیلموسسه ک اینک بنا برضرورتی
د را و نرخ های خو  ,مورد ضرورت وداوطلبی بشماره ذیل به تماس شوند  میتوانند بخاطر اخذ اسناد و معلومات بیشتر درمورد مواد

 .بسپارند ۲۷۲م میشن ایست سرک نهم تیمنی خانه به دفتر محتر  ۱۳۹۸,  ۱۹,بر عقدر پاکت های بسته  الی تاریخ 

 
 

 

Tender Main Facts Table 
Tender Reference ITB-AFG-SPA-019-KBL-007 

 
Supplies NFI Kits 

 
Tender launch date 31 October 2019 

 
Deadline for request for any clarifications from 
the Contracting Authority  

02 November 2019, 05:00 pm    
 
 

Last day on which clarifications are issued by the 
Contracting Authority  

03 November 2019 
 
 

Deadline for submission of Tenders 10 November 2019, 5:00 Pm    
  

Tender opening session 12 November 2019 
 
 

Notification of award to the successful Tenderer  15 November 2019 

Queries   Procurement.afg@missioneast.org   
+93788405467 
 

Address for submission Mission East Kabul,  
House # 275/56, Street Number: 9th 
(between Kolola Pushta and Taimani), 
Taimani Road, Kabul, Afghanistan  

سنگ تالک افغانستان؛ 
از فراوانی منابع معدنی تا افزایش صادرات 

او  از  نیـز  دانش آموزانـش  دارد؛  افغانسـتان 

در  طوالنـی  مـدت  بـرای  کـه  می خواهنـد 

ایـن کشـور مبانـد و کـودکان ایـن رسزمیـن را 

دهـد. آمـوزش 

مکتـب  ایـن  شـاگردان  از  یکـی  اللـه  صبغـت 

گفـت: "مونیکا یک اسـتاد خیلی فعال اسـت. 

یـک اسـتاد خیلـی الیـق اسـت. مـا از مونیـکا 

خیلـی تشـکرى می کنیـم کـه زحمـت کشـیده 

و  بتـه  مـا درس  بـه  تـا  اینجـه  آمـده  پولنـد  از 

انگلیسـی یـاد بتـه."

موسـس مکتـب رهنـورد نـور و رئيـس معـارف 

غـور نیـز کار مونيـکا را مى سـتايند و مى گويند 

کـه هـدف ايـن خانم، خدمـت به مـردم محروم 

خانـم  يـک  اسـت  خوشـحال  کـه  گفتـه  نيـز 

خارجـى، در ايـن ولسـواىل آمـده و بـه آمـوزش 

اسـت. پرداختـه  کـودکان  پـرورش  و 

او گفتـه از نزديـک کار ايـن خانـم را نظـارت 

بـه  ايـن خانـم خدمـت  و هـدف  اسـت  کـرده 

کـودکان و شـاگردان در ايـن ولسـواىل اسـت.

در  معـارف،  وزارت  معلومـات  اسـاس  بـه 

بـاب   ۷۳ غـور،  رسجنـگل  و  لعـل  ولسـوالی 

مکتـب فعـال اسـت کـه نزديـک بـه 26 هـزار  

دارد. شـاگرد 

از  ولسـواىل لعـل و رسجنـگل غـور، متشـکل 

از  بيـش  آن،  نفـوس  و  اسـت  قريـه  هشـتصد 

اسـت. تـن تخمـن شـده  250 هـزار 

 

اين ولسـواىل اسـت.

خصوصـی  لیسـۀ  موسـس  مهـدی  عزیزاللـه 

رهنـورد نـور، بـه پـژواک گفتـه کـه ايـن خانـم 

بـراى  رايـگان  را  انگليـى  لسـان  پولنـدى، 

مى کنـد. تدريـس  مکتـب  ايـن  در  شـاگردان 

آمـوزش  او مونيـکا صنـوف جداگانـۀ  بـه گفتـه 

زبـان انگليـى را نيـز ايجـاد کـرده و هدفـش 

تنهـا خدمـت بـه اهـاىل محـروم ايـن ولسـواىل 

کـه  شـاگرداىن  کـرده،  خاطرنشـان  او  اسـت. 

نـزد مونيـکا از يکسـال قبـل بـه اينسـو مـروف 

بسـيار  فعـا  انـد،  انگليـى  زبـان  يادگـريى 

مى کننـد. صحبـت  انگليـى  خـوب 

احمـد صابـر نـوری رئیـس معـارف والیـت غـور 


