
  

وزارت دفـاع ملـی اعـام کرده اسـت کـه جنگجویـان طالبان 

صبـح روز شـنبه بـر مرکـز ولسـوالی ارغنـداب والیـت زابـل 

حملـه کردنـد کـه بـا مقاومـت "شـدید" نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی افغـان روبـرو شـدند.

ایـن وزارت در اعامیـه ای گفتـه اسـت در ایـن درگیری ها به 

طالبـان تلفـات زیـادی وارد شـده و پـس از چندیـن سـاعت 

درگیـری، جنگجویـان طالبـان از سـاحه عقب زده شـدند.

یـک منبـع امنیتـی در زابـل کـه از گرفـن نامـش در گزارش 

امریـکا  بـه صـدای  روز شـنبه)۱۸ عقـرب(  خـودداری کـرد 

گفتـه کـه در ایـن درگیری هـا بـه شـمول "فرمانـده پولیـس 

و مدیـر امنیـت ولسـوالی ارغنداب برخـی از نظامیـان افغان 

کشـته شـده اند."

ایـن منبـع افـزوده کـه پـس از چنـد سـاعت درگیـری، مرکـز 

ایـن ولسـوالی بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرده اسـت.

گل اسـام سـیال، سـخنگوی والـی زابـل بـه صـدای امریـکا 

گفتـه کـه در ایـن عملیـات نظامیـان خارجـی نیـز مواضـع 

طالبـان مببـاران کـرده انـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه حکومت محلی زابل سـال گذشـته 

بـه  طالبـان  تهدیدهـای  دلیـل  بـه  را  ولسـوالی  ایـن  مرکـز 

منطقـه ده افغانـان ایـن ولسـوالی انتقـال داده بـود.

طالبـان ادعـا کـرده انـد کـه بـا سـقوط مرکـز ایـن ولسـوالی 

تلفـات بـر نظامیـان افغـان وارد کـرده و بسـیاری از وسـایط 

نظامـی و جنـگ افزارهـای آنـان را در اختیـار گرفتـه انـد.

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور کـه به مناسـبت 

میـاد نبـی اکـرم حـرت محمد سـخرنانی می کـرد، گفت 

کـه صلـح واقعـی و دوامـدار زمانـی خواهیـم داشـت کـه بـه عدالـت وفـادار 

باشیم. 

آقـای غنـی روز شـنبه )18 عقـرب( در ایـن مراسـم گفـت که اگر یـک افغان 

بـا افغـان دیگـر برابـر نباشـد، اگر هـر افغـان در تعییـن رسنوشـت و انتخاب 

حکومت خویش حق رای نداشـته باشـد، اگر قوه سـه گانۀ مسـتقل نداشـته 

باشـیم، اگـر بـه مـردم حـق اظهار نظـر و انتقـاد ندهیم، پـس دروازه هـا را به 

روی عدالت بسـته ایم. 

رئیـس جمهـور در ایـن مراسـم بر تطبیـق عدالـت تاکید کرد و گفـت: "برای 

ایـن کـه صلـح موقت نباشـد و در جامعـه دوام پیدا کند، پـس تامین عدالت 

نیاز اسـت."

او در قسـمتی دیگـر از سـخنانش گفـت: مـا کـه بـر نظـام جمهوریـت، مردم 

سـاالری و حکومـت انتخابـی تاکیـد می کنیـم، در حقیقت بـر عدالت تاکید 

می کنیـم و بهرتیـن مثال هـای عدالـت را در رهنامیی هـا و سـیرت پیغمـر 

خویـش می توانیـم ببینیم.

رئیـس جمهـور گفـت کـه بـه خاطـر تامیـن ثبـات و زندگـی بـا عـزت در یـک 

جامعـه، فرصت هـای کاری بـرای مـردم راهـی بـرای رهایـی از احتیـاج بـه 

دیگـران اسـت.

و  فابریکـه  رسک،  بنـد،  پـل،  شـفاخانه،  سـاخت  کـه  کـرد  خاطرنشـان  او 

برق رسـانی بـرای مـردم، در حقیقـت وسـیله ای بـرای بـه دسـت آوردن روزی 
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انتخابـات رسارسی  برگـزاری  بـرای  الیزابـت  ملکـه  موافقـت  از  بریتانیـا  وزیـر  نخسـت 

داد. خـر  بریتانیـا  در  زودهنـگام 

بوریـس جانسـون چهارشـنبه ۱۵ عقـرب در مقابـل دفـرت نخسـت وزیـری ضمـن خـر 

موافقـت ملکـه بریتانیـا بـا انتخابات زودهنـگام گفت که عـدم موافقت پارملـان انگلیس 

بـا توافـق بـرای خـروج بریتانیـا از اتحادیـه اروپـا دلیـل برگـزاری ایـن انتخابات اسـت.

براسـاس رسـم بریتانیا، جانسـون روز چهارشـنبه به دیدار ملکه رفت و اسـتعفای خود را 

ارائـه داد. قـرار شـد انتخابات ۱۲ دسـمر / ۲۱ میزان برگزار شـود.

آقای جانسون رهر حزب محافظه کار است که پیشرت انتخابات ...

5

بوریسجانسونانتخاباتپارلمانیزودهنگامبرگزارمیکند

بحرانمدیریتدرفقداناحزاب 
سیاسینظاممند

33

کمیسیونمستقلانتخاباتو
انتظاراتقانونیشهروندان

 
در تمامـی کشـورهای مردم سـاالر، نقـش احـزاب سیاسـی بسـیار 

برجسـته اسـت و نبـود چنیـن احزابـی حتـی قابل تصـور نیسـت؛ زیـرا 

متضـاد  و  پراکنـده  خواسـته های  تعدیل کننـده  به عنـوان  احـزاب  ایـن 

شـهروندان عمـل می نمایـد و بـه همیـن ترتیـب حکومـت را نمی گـذارد 

به راحتـی بـه سـرکوب و ارعاب روی بیـاورد و یا موانع قانونـی را به راحتی 

دور بزنـد. هرچنـد در مـورد ماهیـت ذات انسـان ها میـان اندیشـمندان 

سیاسـی اتفاق نظـر وجـود نـدارد؛ ...

اهدایجایزهافتخاریبهآندری
کونچالوفسکی

4

بحرانآفرینی؛بارزترینمصداقنقض
قانون

2سرمقاله 

شـهروندان افغانسـتان مسـؤالنه در پروسـه ملـی 

انتخابـات رشکـت منودنـد و وظیفـه ای ملـی خویـش 

را انجـام دادنـد.  از جانـب حکومـت نیـز اقدامـات و 

تاش هـای صادقانه در راسـتای برگزارشـدن انتخابات 

صورت گرفـت. ازجمله اینکه قانون انتخابات در ارسع 

وقـت بـا توجه بـه مشـکات، ...

 

وايـي،  مرسـتيال  وزارت  چـارو  بهرنيـو  د  افغانسـتان  د 

وروسـتيو تجربـو ښـودلې چـې لـه افغـان حکومـت رسه 

نېـغ پـه نېغـه خرې اوږد مهاله سـولې تـه الره برابروىل 

يش.

مرسـتيال  وزارت  چـارو  بهرنيـو  د  څرګندونـې  دغـه 

مريويـس نـاب د اقتصـادي همکاريـو سـازمان د وزيرانو 

غونــډې تـه کـړې ، چـې په ترکيـه کې جوړه شـوې ده. 

هغـه پخپـل ټويټـر کـې ليـکيل، پـه دې ناسـته کې يې 

د افغانسـتان د اقتصـادي السـته راوړنـو او د حکومت د 

اقتصـادي لومړيتوبونـو پـه اړه يې رڼـا واچوله.

نـاب وايـي، پـه دې وروسـتيو کـې پـه افغانسـتان کـې 

ګـڼ شـمېر لويـې اقتصادي پـروژې پلې شـوي او يا هم 

د پيلېـدو پـه حال کـې دي.

د نومـوړي پـه وينـا، د بېلګـې پـه توګـه د ټاپي پـروژه، د 

برېښـنا کاسـا  زر پـروژه، د الجـورو الرې پـروژه او ځينې 

نـورې شـامل دي چـې د هېـواد اقتصـادي پرمختـګ 

کـې يـې مهـم رول لوبـوىل دى.

اقتصـادي   ، ويـيل  مرسـتيال  وزارت  چـارو  بهرنيـو  د 

بريـاوې او السـته راوړنـې  نېـغ پـه نېغـه لـه سـولې رسه 

تـړاو لـري .

هغـه زياتـه کـړې، افغانسـتان پخپلـه خـاوره کې سـيمه 

ييـز او نړيوالـو ترهګـرو رسه د ټولـې سـيمې او نـړۍ پـه 

نيابـت جګـړه کوي .

نـاب وايـي، دا د ټولـو ګـډ مسـووليت دى چـې پـه دې 

مبـارزه کـې افغانسـتان تـه اوږه ورکـړي.

د نومـوړي پـه وينـا، وروسـتيو تجربـو ښـودلې ده، چـې 

يواځـې لـه افغـان حکومـت رسه نېـغ پـه نېغـه خـرې 

اتـرې يـوه اوږود مهالـه سـولې تـه الره برابـروىل يش.

خـو هغـه زياته کړې، د سـولې تر خرو مخکـې بايد اور 

بنـد ويش او طالبان سـولې لپاره خپله ژمنتيا وښـيي.

ننګرهـار کـې د مـيل امنيـت رياسـت پـه هلـو ځلـو ۳۶ 

تنـه داعـش او طالـب وسـله وال حکومـت تـه تسـليم او 

خپلـې وسـلې يـې پرځمکـه کېښـودې.

يـاد وسـله وال چـې د لـړم پـه ۱۸مـه د ننګرهـار مـيل 

شـول،  وښـودل  تـه  رسـنيو  يـې  کـې  رياسـت  امنيـت 

يـې پښـېامين څرګنـده کـړه.  تېـرو کړنـو  پخپلـو 

پـه  وويـل،  مياخېـل  محمـود  شـاه  وايل  ننګرهـار  د  

ولسـواليو کـې د امنيتـي ځواکونو د عملياتـو له پراختيا 

رسه دغـه واليـت کې دولت ته د وسـله والو دتسـليمېدو 

پروسـه چټکـه شـوې ده.

دی وايـي، تـازه ۲۹ تنـه داعـش او ۷ تنـه طالـب وسـله 

تـه  دولـت  هلـو ځلـو  پـه  رياسـت  امنيـت  مـيل  د  وال 

تسـليم شـول.

د ننګرهـار د مـيل امنيـت رييس       ډګر جـرنال نظر  عيل 

واحـدي وويـل چـې پـه يوځـای شـويو وسـله والـو کـې 

يـو پاکسـتانی او پاتـې نـور د ننګرهار،کونـړ، فاريـاب، 

کنـدوز او يو شـمېر نورو شـاميل واليتونو اسـتوګن دي.

دی وايـي، يـادو وسـله والـو خپلې وسـلې هـم دولت ته 

تسـليم کـړې او دغـه راز امنيتـي ځواکونـو تېـره اوونـۍ 

جال اباد ښـار کـې د ځامنرګو بريدګرو دوه واسـکټونه 

هم کشـف او شـن      ډ کـړي دي.

تسـليم شـويو وسـله والـو ويـل غلطـو تبلغاتو وسـله والو 

رسه يـو ځـای کېـدو تـه هڅـويل و خـو کلـه چـې يـې د 

دغـې       ډلـې کړنـې وليـدې نـو د سولېپروسـې رسه يـو 

ځـای شـول.

وسـله والـو تـر اوسـه پـه دې اړه رسـنيو تـه څـه نـه دي 

. ييل و

د بهرنيو چارو وزارت :

 تر خربو مخکې سولې ته د 

طالبانو ژمنتيا او اوربند اړين دي

چارواکي : ننګرهار کې ۳۶ داعش 

او طالب وسله وال دولت ته 

تسليم شول

خبرونه

حـال اسـت کـه عملـی مطابق بـه هدایات رسـول اکـرم اسـت و راه را برای 

زندگـی صلـح آمیـز بـاز می کنـد.

آقـای غنـی عـاوه کـرد که در این روزها، نسـبت بـه هر زمانی دیگـر به صلح 

نزدیـک شـده ایم، مهمرتیـن کار دولت خاموش کردن آتش جنگ اسـت. 

قـرآن  کنـار  در  تـا  اسـت  نیـاز  هـدف  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  افـزود،  او 

عظیم الشـان؛ سـیرت، احادیـث و ارشـادات رسـول اللـه را مطالعـه کنیـم، 

تـا بـه ایـن یقیـن برسـیم کـه صلـح راه حـق اسـت و ارصار بـر جنـگ طریقـۀ 

اسـت. باطـل 

پیامـر،  رهنامیی هـای  روشـنایی  در  را  صلـح  بـه  رسـیدن  جمهـور  رئیـس 

بهرتیـن راه دانسـت و گفـت کـه صلـح گم شـدۀ مشـرتک همـۀ ماسـت که از 

چندیـن دهـه دنبـال آن مـی گردیـم.

او افـزود کـه بـرای ما نیاز اسـت تـا از ارشـادات و کردار حـرت محمد برای 

رفـاه و بهـرت سـاخن جامعـه خویـش الهـام بگیریـم و بـه مشـکات مان راه 

حـل جسـتجو کنیـم. در ایـن مراسـم کـه در قـر سـام خانـه ارگ برگـزار 

شـده بـود و شـامری از علـامی دیـن و اراکیـن عالـی رتبۀ دولتـی نیز حضور 

نواحـی  و  ولسـوالی ها  در  کار سـاختامن ۳۷۷ محـراب مسـجد  داشـتند، 

شـهرهای کشـور توسـط تصـدی بنایـی ادارۀ عملیاتـی و حامیـوی انکشـاف 

ملـی ریاسـت جمهـوری گشـایش یافت.

ایـن پـروژه هـا در ۲۲ میزان سـال روان در جلسـۀ کمیسـیون تـدارکات ملی 

منظـور شـده بـود و قـرار اسـت از ولسـوالی شـینواری والیـت ننگرهـار آغـاز 

شـود و تطبیـق هـر یـک از ایـن پـروژه هـا ۱۲ مـاه را در بـر می گیـرد.

رئیس  جمهور: صلح واقعی و دوامدار با تطبیق عدالت ممکن است

درصفحه2

وزارت دفاع: حملهطالبانبرولسوالی
ارغندابوالیتزابلعقبزدهشد

کمیسیون مستقل انتخابات:
 روند بازشماری آرا

 به زودی آغـاز می شود



 

کارتون روز 

 

 

 

کمیسیون مسـتقل انتخابات اعالم 

کـرده که بـه زودی روند بازشـاری 

آرا را آغـاز خواهـد کـرد. ایـن کمیسـیون از ناظـران و 

مشـاهدان خواسـته کـه بـا نظرداشـت کمبـود وقـت 

در زمـان اعـالم شـده بـرای نظـارت و مشـاهده حارض 

باشند.

حبیـب الرحـان ننگ رئیس داراالنشـای کمیسـیون  

یـک  در  عقـرب(   18 ( شـنبه  روز  صبـح  انتخابـات، 

نشسـت خـری گفـت کـه پروسـه بسـته بنـدی مـواد 

و  بازشـاری  و  تفتیـش  رونـد  بـرای  رضورت  مـورد 

همچنـان هیـأت بازشـاری و تفتیـش آمـاده اسـت.

آقـای ننـگ افـزود: "بر اسـاس فیصله اعضـای رهری 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات؛ 8255 محـل در 34 

والیـت مـورد بازشـاری و تفتیـش قـرار می گیـرد.

او عـالوه کـرد، روند تفتیش و بازشـاری آرا بر اسـاس 

قانـون انتخابـات، لوایـح، طرزالعمل هـا و فیصله هـای 

مربوطـه بـا شـفافیت کامل پیـش برده می شـود. 

رئیـس داراالنشـای کمیسـیون مسـتقل انتخابـات از 

ریاسـت  نامـزدان  مخصوصـا  ذیدخـل  جوانـب  متـام 

جمهـوری خواسـت کـه بـا ایـن پروسـه ملـی همـکار 

باشـند.

امـا تیـم ثبات و همگرایـی به رهـری عبدالله عبدالله 

اعـالم کـرده که این تیم "بـه منظور دفـاع از آرای پاک 

مـردم"، بـه همـه سـتادهای والیتی و ناظریـن خویش 

در والیت هـا دسـتور داده تـا روشـن شـدن "تفکیک و 

تصفیـه  آرای تقلبـی از آرای پاک مردم" از اشـراک در 

ایـن روند "خـالف قانون" خـودداری کنند.

آرایـی  تنهـا  انتخابـات  اعـالم کمیسـیون  اسـاس  بـر 

باشـد.  بایومریـک  دارای عالمـت  کـه  اسـت  معتـر 

فنـی  رونـد  کـه  درملـوگ  آملانـی  رشکـت  تاکنـون 

انتخابـات را بـه پیـش می بـرد، میـزان آرای معتـر بـا 

عالمـت بایومریـک را یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ 

رای اعـالم کـرده اسـت.

عالمـت  بـا  آرا  میـزان  ایـن،  از  قبـل  رشکـت  ایـن 

بایومریـک را یـک میلیـون و ۹۲۹ هـزار و ۳۳۳ اعالم 

کـرده بـود کـه در آخریـن بررسـی خـود بیشـر از ۸۶ 

هـزار رای را خـالف معیـار اعـالم کـرد.

چرا اختالف!؟

کمیسـیون  کـه  می گویـد  همگرایـی  و  ثبـات  تیـم 

از تفکیـک و تصفیـه  آرای باطـل و  انتخابـات "قبـل 

بـدون بایومریـک و بـدون مشـخص شـدن سـقف و 

تعداد آرای تصفیه شـده" رشوع به بازشـاری آرا کرده 

اسـت.

براسـاس فیصلـه اعضـای رهری کمیسـیون مسـتقل 

انتخابـات ۸۲۵۵ محل در ۳۴ والیت مورد بازشـاری 

میـان  ایـن  از  کـه  گرفـت  خواهـد  قـرار  بررسـی  و 

اداره بـازرس ویـژه امریـکا برای بازسـازی افغانسـتان 

سـال   ۱۷ در  امریـکا  کـه  کـرده  اعـالم  )سـیگار( 

گذشـته نزدیـک بـه ۹ میلیـارد دالـر را برای مبـارزه با 

کرده اسـت. مـرف  افغانسـتان  در  مخـدر  مـواد 

جـان سـپکو؛ رییـس ایـن اداره در گزارشـی کـه بـه 

کانگـرس امریـکا نوشـته  گفتـه کـه بـا این هـم، هنوز 

کاالهـای  بـه  نسـبت  بیشـری  ارزش  مخـدر  مـواد 

دارد.  افغانسـتان  صادراتـی 

در ایـن گـزارش از قـول دفـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر 

و جرایـم سـازمان ملـل متحـد آمـده که اقتصـاد مواد 

مخـدر در افغانسـتان در سـال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 

رئیـس اسـتخبارات روسـیه گفتـه که داعـش برای 

هـدف قـرار دادن کشـورهای آسـیای مرکـزی، در 

افغانسـتان پایـگاه می سـازد.

الکسـاندر  از  روسـیه  تـاس  خررسـانی  شـبکه 

آن  فـدرال  امنیتـی  رئیـس خدمـات  بورتنیکـوف، 

"مـا شـاهد  اسـت:  نقـل کـرده کـه گفتـه  کشـور 

در  داعـش  شـاخه های  بیشـر  فعالیت هـای 

هسـتیم."  افغانسـتان 

از  داعـش  کـه  اسـت  گفتـه  روسـی  مقـام  ایـن 

تنـدروان کشـورهای آسـیای مرکـزی بـرای انجـام 

می کنـد. اسـتفاده  حمـالت  ایـن 

هفتـه  تاجیکسـتان  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

گذشـته ادعـا کـرد کـه تنـدروان داعـش از داخـل 

بـا  و  شـده  کشـور  آن  وارد  افغانسـتان  خـاک 

شـدند. درگیـر  کشـور  آن  امنیتـی  نیروهـای 

مقامات تاجیکسـتانی گفتند کـه در آن حمله ۱۵ 

تنـدرو کشـته و پنـج تن دیگر دسـتگیر شـدند. دو 

یـک ذخیـرگاه  وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه 

بـزرگ سـالح و مهـات گـروه طالبـان در والیـت 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  دسـت  بـه  قنـدوز 

دفـاع  وزارت  در خرنامـه  اسـت.  افتـاده  کشـور 

ملـی کـه روز شـنبه )18 عقـرب( بـه نرش رسـیده 

در  طالبـان  سـالح  ذخیـرگاه  ایـن  کـه  آمـده 

داشـت.  موقعیـت  قنـدوز  علی آبـاد  ولسـوالی 

در خرنامـه آمـده:"در ادامـه عملیـات نیروهـای 

علی آبـاد  ولسـوالی  در  امنیتـی  و  دفاعـی  ملـی 

و  سـالح  از  بـزرگ  دیپـوی  یـک  کنـدز،  والیـت 

کانـدو  نیروهـای  دسـت  بـه  طالبـان  مهـات 

افتـاد".

۲۴۲۳ محل هایـی اسـت کـه بـه دلیـل مشـکالت در 

دسـتگاه بایومریـک وارد سیسـتم نشـده و گفتـه کـه 

مشـخص  بایـد  نیـز  آرا  ایـن  رسنوشـت  دربازشـاری 

شود.

در آخریـن نشسـت اعضـای کمیسـیون انتخابـات که 

آن حضـور داشـته اند،  نیـز در  آن  دو عضـو خارجـی 

آرا در دو بخـش  ایـن  بازشـاری  تصویـب شـده کـه 

رای دهـی  محـل   ۱۲۸۷ اول  قـدم  در  شـود.  انجـام 

کـه در روز برگـزاری انتخابـات براسـاس گـزارش تایید 

شـده رئیـس محل، مدیـر مرکز، آمر و مامور ولسـوالی، 

روز  در  کمیسـیون  دبیرخانـه  و  والیـت  دفـر  رئیـس 

انتخابـات بـاز بـوده  اسـت، بازشـاری شـود.

کمیسـیون انتخابـات افزوده که مشـکل ایـن محل ها 

بایومریـک، کارت حافظـه  ایـن اسـت کـه دسـتگاه 

نشـده  منتقـل  مرکـز  بـه  بایومریـک  معلومـات  و 

دفـر  انبـار  در  رای دهـی  صنـدوق  اکنـون   اسـت. 

والیتـی موجـود اسـت و فقـط کارت حافظـه دسـتگاه 

بایومریـک موجـود نیسـت، در صورتـی کـه گـزارش 

یـا سـندی مبنـی بـر تخلـف و تقلـب موجـود نباشـد، 

صنـدوق رای دهـی در حضـور ناظریـن، مشـاهدین، 

انتخاباتـی  شـکایت  کمیسـیون  و مناینـده  رسـانه ها 

بازشـاری شـود. و  بررسـی 

بخـش دیگـر کـه کمیسـیون خواسـتار بازشـاری آن 

شـده ۱۱۳۶ محـل رای دهـی اسـت کـه بـر اسـاس 

گـزارش تاییـد شـده رئیـس محـل، مدیـر مرکـز، آمـر 

رئیـس دفـر والیتـی، دبیرخانـه  مامـور ولسـوالی،  و 

کمیسـیون و نهادهـای امنیتـی در روز انتخابـات بـاز 

بـوده، امـا فُـرم نتایج و یا عکـس فُرم به مرکز نرسـیده، 

در صورتـی کـه گـزارش یـا سـندی مبنـی بـر تخلـف و 

تقلـب موجـود نباشـد و صنـدوق رای دهـی در انبـار 

دفـر والیتـی موجـود باشـد، بـه صنـدوق رای دهـی 

مراجعـه شـده و مطابـق بـه حکـم قانـون عمـل شـود.

اعضـای  متامـی  را  فیصلـه  ایـن  کـه  اسـت  گفتنـی 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات به جـزء موالنـا عبدالله 

مـورد تایید قـرار داده اند اما موالنا عبداللـه آن را امضا 

اسـت.  نکرده 

از سـوی دیگـر، تیـم عبداللـه ایـن تصمیم کمیسـیون 

را خـالف قانـون دانسـته و افـزوده کـه ایـن تصمیـم 

در زمانـی کـه آرای تکـراری و خـارج از زمـان برگـزاری 

انتخابـات )هفـت صبـح الی پنـج بعد از ظهر( و سـایر 

آرای تقلبـی هنـوز تصفیـه نشـده، نبایـد عملی شـود.

ایـن تنش هـا یکبـار دیگـر در حالـی مطـرح می شـود 

کـه تـا 23 عقـرب )روز اعـالم نتایج ابتدایـی انتخابات 

ریاسـت جمهـوری( کمـر از چهـار روز دیگـر باقـی 

مانـده اسـت. پیـش از ایـن تاریـخ، قـرار بود کـه نتایج 

ابتدایـی 27 میـزان اعـالم شـود.

میـالدی تـا دو سـوم کاهش یافتـه بود؛ امـا هنوز هم 

۶ تـا ۱۱ درصـد تولیـد ناخالـص ملـی را می سـازد و 

بیشـر از ارزش صـادرات قانونـی کشـور بوده اسـت.

سـیگار در ایـن گـزارش همچنین از تولید و اسـتفاده 

رسسـام آورتابیلـت »K« در افغانسـتان ابـراز نگرانـی 

کرده اسـت.

جـان سـپکو در گـزارش بـه کنگـره نوشـته کـه که در 

سـال ۲۰۱۸میـالدی، کشـت کوکنـار در افغانسـتان 

و  بـود  کـرده  پیـدا  کاهـش  خشک سـالی  به دلیـل 

مبـارزه حکومـت افغانسـتان بـا مـواد مخـدر در ایـن 

زمینـه نقشـی نداشـت.

منسـوب امنیتـی تاجیکسـتانی نیـز در درگیـری 

کشـته شدند.

امـا حکومت افغانسـتان این ادعای دوشـنبه را رد 

کـرد. روح اللـه احمـدزی، سـخنگوی وزارت دفـاع 

بـه صـدای امریکا گفتـه که مقامات تاجیکسـتانی 

بـرای ثابـت کـردن ادعـای شـان اسـناد و مـدارک 

ندارند.

آنـان حملـه  بـر  افغانسـتان  از خـاک   " او گفـت: 

خـاک  داخـل  در  برخـورد  ایـن  و  اسـت  نشـده 

تاجیکسـتان بـا نیروهـای آن کشـور شـده اسـت 

داخـل  در  داعـش  افگنـان  کـه دهشـت  البتـه  و 

داشـتند." حضـور  تاجیکسـتان 

رئیـس اسـتخبارات روسـیه گفتـه اسـت کـه گـروه 

داعـش شـاخه های دیگـر را در افغانسـتان متحد 

و  انصاراللـه  گـروه هـای جاعـت  بـا  و  می سـازد 

همـکار  نیـز  رشقـی  ترکسـتان  اسـالمی  جنبـش 

اسـت.

سـاحات  عملیـات  ایـن  افـزوده:"در  خرنامـه 

وسـیع از وجـود طالبـان در ولسـوالی علی آبـاد 

پاکسـازی شـده و تلفات سـنگین به طالبان وارد 

شـده اسـت".

بـر اسـاس معلومـات منبـع، عملیـات نیروهـای 

دفاعـی و امنیتـی بـه شـدت در ایـن ولسـوالی 

دارد. ادامـه 

وزارت دفـاع ملـی همچنان در خـر دیگری گفته 

اسـت کـه در نتیجـه عملیـات مشـرک نیروهای 

در  گذشـته  سـاعت   24 در  دفاعـی  و  امنیتـی 

نقـاط مختلف کشـور، 46 مخالف مسـلح کشـته 

و 15 تـن دیگـر زخمـی شـده اند.

استخباراتروسیه:داعشدرافغانستانپایگاهمیسازد

یکذخیرهگاهبزرگسالحومهماتطالباندرقندوزبهدست
نیروهایامنیتیافتاد

کمیسیون مستقل انتخابات: 
روندبازشماریآرابهزودیآغـازمیشود
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واقعیـت ایـن اسـت کـه اکنـون بـا نزدیـک شـدن موعـد 

اعـالن نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهـوری کـم کـم صـدای 

مخالفـت نیز شـنیده می شـود. برخی از تیم هـای انتخاباتی 

برگـزاری  از  انتخابـات  از  پـس  روزهـای  درنخسـتین  کـه 

بـا روشـن  اکنـون  مـی رسـیدند،  نظـر  بـه  راضـی  انتخابـات 

شـدن تکلیـف آرای بایومریـک شـده و بایومریـک نشـده و 

آگاهـی از نتیجـه احتالـی انتخابـات در حـال زمینـه سـازی 

بحـران در کشـور هسـتند. قانـون انتخابـات و طرزالعمـل هـا 

و لوایـح موجـود در هـر دو کمیسـیون تقریبـا تکلیـف همـه را 

روشـن کرده اسـت. در آخرین مـورد که در محور مناقشـه تیم 

هـای انتخاباتـی قـرار داشـت، آرای غیـر بایومریـک موجـود 

در حافظـه دسـتگاه هـای بایومریـک بود کـه در نهایت حکم 

قانونـی مبنـی بـر ابطـال ایـن آرا اعـال گردید. بنابـر گزارش 

کمیسـیون کـه در روزهـای پـس از انتخابـات مجمـوع رشکت 

کننـدگان در انتخابـات را حـدود دومیلیـون و ششـصد هـزار 

اعـالن کـرد و آرای معتـر دارای بایومریـک را پـس از ابطـال 

آرای غیـر معیـاری، نزدیـک بـه یک میلیـون و نهصد هـزار نفر 

گـزارش داد، بایـد تکلیـف انتخابـات بـا همیـن رقـم موجـود 

مشـخص شـود. 

اگرچـه میـزان اشـراک واجـدان رشایـط رای دهـی در 

لحـاظ  بـه  امـا  بـود،  پاییـن  بسـیار  میـزان  انتخابـات ششـم 

قانونـی بـر مرشوعیـت انتخابـات خللی ایجاد منـی کند. باید 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی با میـزان آرای موجود کشـور را از 

یکـی از مهـم تریـن گردنـه هـای تاریـخ عبـور دهنـد و تکلیف 

انتخابـات را مشـخص کننـد. بـر اسـاس قوانیـن و طرزالعمـل 

طـی  انتخابـات  هـای  کمیسـیون  وظیفـه  موجـود  هـای 

مراحـل رونـد اعـالن نتایـج بـر اسـاس شـارش و بازشـاری 

آرای موجـود اسـت. اعضـای کمیسـیون هـای انتخاباتـی بـه 

هیچوجـه حـق تاخیـر و یا اخالل در پروسـه شـارش و اعالن 

نتایـج را ندارنـد. همـه چیز در این مورد روشـن و واضح اسـت 

و وظایـف کمیسـیون هـای انتخاباتی با جزییـات در قوانین و 

طرزالعمـل هـا آمده اسـت. متاسـفانه کمیسـیون انتخابات تا 

کنـون اعـالن نتایـج ابتدایی را یکبـار به تاخیر انداخته اسـت 

و بـا جنجـال هـای تازه ای که از سـوی افراد عضو کمیسـیون 

و یـا تیـم هـای انتخاباتـی مطـرح شـده اسـت، زمینـه بـرای 

تاخیـر بـار دوم در اعـالن نتایـج بـه وجـود آمده اسـت. بنا بود 

کـه بازشـاری آرای مشـکوک در 8255 محـل در 34 والیـت 

کشـور آغـاز شـود که یـک بار بـه دلیـل اعراضات برخـی تیم 

هـا و یـا بـه دلیـل خـودداری یـک عضـو کمیسـیون بـه پـای 

بایـد  افتـاد.  تعویـق  بـه  انتخابـات،  نامـه کمیسـیون  فیصلـه 

هفتـه گذشـته بازشـاری ختـم مـی شـد و زمینه بـرای اعالن 

نتایـج در 23 عقـرب فراهـم مـی گردیـد. امـا متاسـفانه هـم 

از درون کمیسـیون انتخابـات و هـم از بیـرون از آن تهدیدهـا 

و اخـالل هـا سـبب تاخیـر در بازشـاری آرا تـا کنـون شـده 

تقویـم کمیسـیون  بـر رسنوشـت  تاخیـر مسـلا  ایـن  اسـت. 

انتخابـات تاثیـر خواهـد کـرد و احتـال اعالن نتیجـه در 23 

عقـرب را ضعیـف مـی سـازد. 

در فـاز دیگـر برخـی تیم های انتخاباتـی در حال تدارک 

نظـام هسـتند.  و مختـل کـردن کلیـت  اعراضـات عمومـی 

در روزهـای اخیـر گـزارش هایـی از نقـاط مختلـف کشـور بـه 

دسـت آمـده اسـت کـه تـالش هـا بـرای اعراضـات عمومـی 

بـه شـدت جریـان دارد و بسـیج کـردن برخـی از قومندانـان 

جهادی و مجالس شـبانه مشـرک با آنان در راسـتای اخالل 

در نظـم عمومـی صـورت مـی گیـرد. در همیـن راسـتا برخـی 

از اعضـای کمیسـیون هـای انتخاباتـی از تهدیـد و تطمیـع 

تیـم هـای انتخاباتـی سـخن گفتـه انـد و حتـی گزارش شـده 

اسـت کـه دیـروز رییـس کمیسـیون انتخابـات از سـوی یکـی 

از کاندیـدان تهدیـد شـده اسـت. اقدامـات فوق از سـوی تیم 

هـای انتخاباتی مسـلا بـه معنای بحران آفرینـی و اخالل در 

نظـم عمومـی اسـت. امـا کمیسـیون هـای انتخاباتـی نیـز در 

ایـن بحـران آفرینـی رشیـک خواهنـد بود. 

هـای  تیـم  سـوی  از  فـوق  اقدامـات  متـام  مجمـوع  در 

انتخاباتـی نـه تنهـا غیـر قانونـی؛ بلکـه نقـض رصیح و آشـکار 

قانـون اسـت. بـر اسـاس قانـون اساسـی و قوانیـن انتخاباتی 

تنهـا مرجـع تصمیـم گیـری در مـورد انتخابـات، کمیسـیون 

هـای انتخاباتـی هسـتند و دیگـر هیـچ شـخص حقیقـی و یـا 

حقوقـی حـق مداخلـه در امـور کاری آن ها را ندارد. چه رسـد 

بـه ایـن کـه کسـی و یـا کسـانی، چـه از بیـرون از کمیسـیون 

انتخابـات را  از درون آن هـا پروسـه  انتخاباتـی و چـه  هـای 

مختـل کننـد و یـا حتـی اعضـای کمیسـیون هـای انتخاباتی 

را تهدیـد کننـد. کمیسـیون هـای انتخاباتی بر اسـاس قانون 

نبایـد منتظـر جلـب رضایت متام تیـم هـای انتخاباتی مبانند 

و یـا رونـد بازشـاری و در نهایـت اعـالن نتایـج را بـه تاخیـر 

بیندازنـد. تاخیـری کـه پـس از انتخابـات صورت گرفـت و نیز 

تاخیرهـای احتالـی در اعـالن نتایـج مسـلا غیـر قانونـی و 

نقـض قانـون اسـت. نقـض قانـون از سـوی هـر کسـی ممنوع 

اسـت و کمیسـیون های انتخاباتی مکلف هسـتند که وظایف 

خـود را در پرتـو قانـون انجـام دهنـد. اگـر چنیـن کاری نکنـد 

مسـلا کمیسـیون هـای انتخاباتـی در بحران هـای احتالی 

و نیـز در نقـض قانـون رشیـک خواهـد بـود و بایـد در برابـر 

قانـون و مـردم پاسـخگو باشـند.  

ــر  ــو ت ــيمې د هېوادون ــوا د س ــت لخ ــان رشک ــوه افغ دي

منــځ د ســوداګريزو  اړيکــو د  پياوړتيــا او هېــواد تــه پــه 

ــو پــه موخــه، پــه کابــل کــې  لــوړ کيفيــت درمــل واردول

ــوى دى. ــوړ ش ــون ج ــي نندارت روغتياي

ورځنــی  دوه  روغتيايــي  اســيا  منځنــۍ   – )پــاک  د 

نندارتــون ( د افغــاين رشکــت "صيام بزنيز" او پاکســتاين 

رشکــت "ګلوبــل اســيا" پــه نوښــت پــه کابــل کــې جــوړ 

ــې د پاکســتان څخــه  ــس ي ــې چــې ل شــوى او ۴۰ غرف

ــوې دي. ــدې ش ــه وړان ــدارې ت ــي نن ــز توک دي ، درملي

د "صيــام بزنيــز" مــرش صيــام  ددې نندارتون دپرانســتې 

په کابل کې د روغتيايي توکو نندارتون جوړ شو
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د  نندارتــون  وويــل، د دې  تــه  پــر مهــال خرياالنــو 

جوړېــدو موخــه دا ده چــې د ســيمې لــه هېوادونــو رسه 

د افغــان ســوداګرو اړيکــې پيــاوړې يش، پــه افغانســتان 

کــې بهرنــۍ پانګــوال وهڅــول يش، د خلکــو د لپــاره د 

ــرې يش.  ــارې براب کار الرې چ

ــورو  ــه ن ــر کال پ ــوږ ه ــه م ــده مرغ ــه ب ــوي:" ل ــه زيات هغ

هېوادونــو کــې شــاوخوا ۷۰۰ ميليــون ډالــره پــر افغــان 

ــږي " ــول کې ــو لګ ناروغان

ــاک  ــتيال او د پ ــې مرس ــوداګرۍ خون ــتان د س دافغانس

ــان  ــړي خانج ــو غ ــت خون ــوداګرۍ او صنع ــان س – افغ

هزینه۹میلیارددالریامریکابرایمبارزهباموادمخدردرافغانستان

ــه جوړېــدو هرکلــی وکــړ او  ــون ل الکــوزي د دغــه نندارت

ــر  ــه دوی رسه ه ــه دې ل ــه ب ــه خون ــې دغ ــل چ ــې وي وي

ــار دي. ــه تي ــکارۍ ت ډول هم

دی زياتــوي:" کــه چېــرې مــو د ســيمې د هېوادونــو 

ــو د  ــړی يش ن ــه ک ــې رامنځت ــوداګريزې اړيک ــځ س ترمن

ــه ډېــر ښــه والــی  ــو اقتصــادي وضعيــت ب ټولــو هېوادون

ــډې  ــل رسه ګ ــه ب ــو ل ــه ي ــه ب ــول هېوادون ــي او ټ وموم

اقتصــادي چــارې ولــري."

هغــه زياتــه کــړه ، پــه اقتصــادي چــارو کــې بايــد ناســامل 

رقابــت لــه منځــه والړ يش، او يــو د بــل لــه تجربــو 

ــتان د  ــتان او پاکس ــتل يش او افغانس ــه واخس ــد ګټ باي

ــه يش. ــتې رامنځت ــډې ناس ــځ ګ ــر من ــو ت روغتون

ــوان  ــالکار رض ــمرش س ــې د ولس ــارو ک ــي چ ــه روغتياي پ

ــه افغانســتان  ــه دې رسه رسه چــې پ احمــدزي وايــي، ل

کــې د روغتيــا پــه برخــه کــې پانګلونــه شــوې خــو 

څومــره چــې اړينــه ده پــه هغــه کچــه کار نــه دی شــوي.

دی زياتــوي، پــه هــره برخــه کــې ډېــر نندارتونونــه جــوړ 

شــوي خــو هېــڅ ګټــه يــې نــه ده کــړې، اړينــه ده چــې 

پــه هــره برخــه کــې بايــد بنســټيز کارونــه ويش.

ــتاين  ــو پاکس ــو جوړول ــوم د درمل ــه ن ــيا پ ــل اس د ګلوب

رشکــت مــرش عمــران خټــک وايــي، دوی پــه دې موخــه 

پــه دې نندارتــون کــې ګــډون کــړي چــې د افغانســتان 

او پاکســتان تــر منــځ ســوداګريزې اړېکــې پيــاوړې کــړي 

او  د دواړو هېوادونــو تــر منــځ تجربــې رشېکــې کــړي.

دی زياتــوي، غــواړي پــه لــوړ کيفيــت درمــل افغانســتان 

ــه  ــو ت ــيا هېوادون ــۍ اس ــه الرې منځن ــتان ل او د افغانس

ولېــږدوي.

 

مسـئوالن محلـی در والیـت لوگـر می گوینـد کـه 

و  پکتیـا  والیـت  اسـتیناف  محکمـه  قاضـی  سـه 

یـک کارمنـد ایـن محکمـه در والیـت لوگـر کشـته 

شـده اند.

مقام هـای محلـی در والیـت لوگـر تاییـد کـرده اند 

پنج شـنبه )16  روز  از ظهـر  بعـد  نفـر  کـه چهـار 

عقـرب( در یـک کمیـن طالبان در مسـیر شـاهراه 

کابـل- گردیـز کشـته شـده اند.  فرماندهی پولیس 

لوگـر نیـز تاییـد کرده که ایـن رویداد در ولسـوالی 

محمـد آغـه لوگـر در مسـیر شـاهراه کابل_گردیـز 

رخ داده اسـت. مسـئوالن محلـی در مـورد هویـت 

ایـن قضـات چیـزی نگفته انـد.

همزمـان بـا ایـن، دفـر رسـانه ای در پکتیـا با نرش 

اعالمیـه ای گفتـه کـه ایـن افـراد اعضـای محکمـه 

اسـتیناف ایـن والیـت بوده انـد. در اعالمیـه ایـن 

کارمنـدان  یـک  و  قاضـی  سـه  کـه  آمـده  نهـاد 

محکمه اسـتیناف شـامل کشته شـدگان هستند.

هفتـه  چهارشـنبه  روز  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

گذشـته، یک اسـتاد دانشـگاه کابل نیز در مسـیر 

شـاهراه بغـالن- قنـدوز کشـته شـد.

سهقاضیمحکمهاستینافپکتیادرلوگرکشتهشدند



مـردم تاکیـد ورزنـد. کاندیـدان نیـز بهـر اسـت نفـع و 

مصالـح مـردم را به منافع شـخصی شـان ترجیح دهند 

و بگذارند کمیسـیون مسـتقل انتخابات اسـتقال شـان 

قانونـی خویـش  بـه مکلفیـت هـای  و  حفـظ گردیـده 

عمـل مناینـد و چنانچـه کـه توقـع شـهروندان اسـت 

شـفافیت کامـل را در انتخابـات تأمیـن کننـد. 

اعـان  در  را  مسـتقل  کمیسـیون  کامـل  صاحیـت 

نتیجـه انتخابـات پذیـرا باشـند. هیـچ کاندیـدی ایـن 

مسـتقل  کمیسـیون  تأییـد  بـدون  کـه  نـدارد  را  حـق 

کنـد.  اعـام  نهایـی  پیـروز  را  خـود  انتخابـات؛ 

ایجـاد بحـران و شـایعه پراکنـی و مغشـوش سـاخنت 

اذهـان و افـکار عمومـی بـه نفـع جامعـه نخواهـد بـود. 

کـه  هسـتند  متوجـه  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

نحـوه شـارش آرا و اعتبـار دادن و یـا اعتبـار نـدادن 

آن فقـط از صاحیـت هـای کمیسـیون مسـتقل بـوده 

و بایـد در چـوکات قانـون و طرزالعمـل هـای مصـوب 

خـود عمـل مناینـد.  صپـس وظیفـه و مکلفیـت قانونی 

متـام  در  کـه  اسـت  انتخابـات  کمیسـیون  اعضـای 

مراحـل انتخابـات از رشوع ثبـت نـام تـا اعـان نتیجـه 

اسـتقال و بـی طرفـی کامـل خـود را حفـظ منـوده و 

بـه طـور کامـل صیانـت  آرای رای دهنـدگان  از  بایـد 

بـه مهمریـن هـدف  بتواننـد  بـه وسـیله آن  تـا  کننـد 

برگـزاری انتخابـات دسـت یا فتـه و اراده شـهروندان را 

در شـکل گیری نهادهـای سیاسـی و تعییـن متصدیان 

اعـال اقتـدار سیاسـی مداخلـه دهنـد. 

اعضـأ و کمیشـران کمیسـیون  ایـن مسـولین،  بنابـر 

انتخابـات منـی تواننـد حقـوق شـهروندی شـهروندان 

زیر پا منوده و ماحظه کاری حزبی و شـخصی داشـته 

باشـند و در پروسـه انتخابـات اعـال سـلیقه شـخصی 

و سـمتی مناینـد.  گرچنـد کـه افـراد و گروه های سـود 

جـو و فرصـت طلـب همیشـه در کمین بوده و بـا ایجاد  

فشـارهای سیاسـی، قومـی، حزبـی، سـمتی مـدام در 

حال مشـوش سـاخنت اذهان عمومی هسـتند و تاش 

دارنـد کـه جهـت نیـل و دسـت یابـی بـه مقاصـد شـوم 

شـان انتخابـات را از مسـیر اصلـی شـان دور مناینـد، 

ولـی وظیفـه مهم کمیسـیون اسـت کـه در برابـر نیت و 

مقاصد شـوم شـیادان و موج سـواران اسـتادگی منوده 

و در برابـر آنـان مقاوت کنند و شـجاعانه و مسـؤالنه در 

تاریـخ 23 عقـرب نتیجـه ابتدایـی انتخابـات را اعـان 

مناینـد تـا ملت نجیب و رشیـف افغانسـتان از ابهامات  

ورسدرگرمی هـای سیاسـی و اجتاعـی رهایـی یافتـه و 

بـا امیـدواری بهـر و بیشـر و بـا اطمینـان بـه زندگـی، 

شـان  روزمـره  و  اجتاعـی  هـای  فعالیـت  و  تاش هـا 

ادامـه دهند.
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ملـی  پروسـه  در  مسـؤالنه  افغانسـتان  شـهروندان   

انتخابـات رشکـت منودنـد و وظیفـه ای ملـی خویـش 

را انجـام دادنـد.  از جانـب حکومـت نیـز اقدامـات و 

تاش هـای صادقانه در راسـتای برگزارشـدن انتخابات 

صـورت گرفت. ازجمله اینکـه قانون انتخابات در ارسع 

وقـت بـا توجه بـه مشـکات، ابهامـات و نقص هـای که 

در قانـون قبلـی وجـود داشـت  تعدیـل گردیـد. 

قانـون جدیـد انتخابـات کمیسـیون مسـتقل انتخابات 

را موظـف بـه برگـزاری انتخابـات و تطبیـق آن منـوده 

اعضـای  و  کمیشـران  انتخـاب  و  گزینـش  اسـت. 

کمیسـیون انتخابـات نیـز بـه عهـده احـزاب سیاسـی 

و نهادهـای مدنـی گذشـته شـد و در عمـل نیـز بـدون 

و  گردیـده  انجـام  گزینـش  ایـن  حکومـت  دخالـت 

کمیشـران از طـرف احـزاب ونهادهـای مدنـی معرفی 

انتخـاب شـدند.  و 

موضـوع مهـم  بیومریک و تاکید بر آن به منظور هرچه 

بیشـر شـفافیت در برگزاری انتخابـات در قانون، مورد 

تاکیـد قـرار گرفتـه و رضوری دانسـته شـد. بـر خـاف 

و  کاندیـدان  برخـی  سـوی  از  منفـی  سـازی  ذهنیـت 

نامـزدان نسـبت بـه موضـع گیـری و دخالـت حکومـت 

در ارتبـاط بـا برگـزاری انتخابات؛ حکومـت طبق قانون 

احـزاب  نقـش  مردم سـاالر،  تمامـی کشـورهای  در   
سیاسـی بسـیار برجسـته اسـت و نبود چنین احزابی 
حتـی قابل تصـور نیسـت؛ زیـرا ایـن احـزاب به عنوان 
متضـاد  و  پراکنـده  خواسـته های  تعدیل کننـده 
ترتیـب  همیـن  بـه  و  می نمایـد  عمـل  شـهروندان 
و  سـرکوب  بـه  به راحتـی  نمی گـذارد  را  حکومـت 
ارعـاب روی بیـاورد و یـا موانـع قانونـی را به راحتـی 

دور بزنـد. 
میـان  انسـان ها  ذات  ماهیـت  مـورد  در  هرچنـد 
اندیشـمندان سیاسـی اتفاق نظـر وجـود نـدارد؛ امـا 
می تـوان  کشـورها،  تاریخـی  تجربـه  بـه  توجـه  بـا 
داخلـی  محیـط  در  چـه  واقع گرایـی  نظریـه  گفـت 
و چـه در محیـط بین المللـی نقـش عمـده دارد. از 
و  قدرت طلـب  ذاتـاً  انسـان ها  واقع گرایـان،  دیـد 
خودخـواه هسـتند کـه در نبـود مکانیسـم اساسـی و 
مؤثـر دارنـدگان منابـع قـدرت )نظامی-سیاسـی و یا 
اقتصـادی( به سـوی فسـاد و اقتدارگرایـی تمایل پیدا 

مـی کننـد. 
سـابقه  تاریخـی  لحـاظ  بـه  هرچنـد  افغانسـتان 
مدیریـت  و  حکومـت داری  امـر  در  طوالنی مـدت 
کشـوری دارد؛ امـا می توان گفـت در اغلب برهه های 
تاریـخ افغانسـتان معاصر، کشـور بـا بحـران مدیریت 
روبـرو بوده اسـت زیرا کوچک ترین مسـائل کشـوری 
به جـای آن کـه به طـور قانونـی و نظام منـد حل وفصل 
شـود، به سـوی بحـران کشـیده می شـود کـه یکی از 
دالیل اساسـی آن نبـود احزاب سیاسـی قدرتمند در 
کشـور اسـت تا مانـع از رفتن کشـور به سـوی بحران 

 . د شو
از  یکـی  میـزان 1398 در کشـور  انتخابـات ششـم 
مسـائل مهـم و سرنوشت سـاز برای تعیین سرنوشـت 
کشـور برای پنج سـال آینـده و مهم تـر از آن برخورد 
پایـان  بـه  و  تروریسـم و شورشـگری در کشـور  بـا 
رسـانیدن منازعـه چهـار دهه اخیر کشـور اسـت. در 
انتخابـات ششـم میـزان دو گـروه انتخاباتـی )ثبات - 
همگرایـی و دولت سـاز( پیشـتاز شـدند. کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات در رونـد شـمارش آراء و تفکیـک 
آرای باطـل از غیـر باطـل بـا مشـکالت زیـاد روبـرو 
بـوده اسـت و این امـر موجـب تأخیر در اعـالم نتایج 

ابتدایـی انتخابات شـده اسـت. 
انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنران  تصمیـم  آخریـن 
ایـن بـوده اسـت کـه بخـش قابل توجـه از آراء در 34 
والیـت دوباره بازشـماری شـود و در مـورد اعتبار و یا 
عـدم اعتبـار آن تصمیم گیری شـود. گـروه انتخاباتی 
ثبـات و همگرایـی از تمامـی ناظـران و زیردسـتان 
آراء  بازشـماری  رونـد  در  کـه  اسـت  خودخواسـته 
شـرکت نکننـد و به نوعـی می شـود گفـت کـه آن را 
تحریـم کرده انـد. ازآنجایی کـه کشـور در بی تعادلـی 

انتخابات بر اسـتقال و بی طرفی کمیسـیون مسـتقل 

هرنـوع  از  و  دارد  و  داشـته  تاکیـد  همـواره  انتخابـات 

برگـزاری  مسـؤلین  هـای  فعالیـت  انجـام  در  مداخلـه 

انتخابـات خـود داری و اجتنـاب منـوده اسـت. 

بـوده  ایـن  ایـن لحظـه متـام تاش هـای حکومـت  تـا 

اسـت که هیچ نوع مداخله در کار مسـلکی و تخنیکی 

نداشـته  انتخابـات  برگـزاری  مسـؤلین  و  کمیسـیون 

باشـد. بلکـه بـر عکـس تـا ایـن لحظـه در جهـت رفـع 

مشـکات و ایجـاد بسـرهای مناسـب بـرای فعالیـت 

هـای بهـر آنـان را از وظایـف و مکلفیـت هـای خویش 

دانسـته و اقدامـات مقتضـی داشـته اسـت. 

بـا وجـود متـام شـک و تردیدهـا و کار شـکنی هـای 

مغرضیـن و فرصـت طلبـان؛ با جدیـت و ارصار حکومت 

کمیسـیون  توسـط  انتخابـات  برگـزاری  نهایـی  تاریـخ 

مسـتقل انتخابـات تعییـن گردیـد و بـا تأکیـد حکومت 

ایـن تاریـخ تغییـر نکـرده و برگـزاری انتخابـات صـورت 

 . گرفت

امیـد  و  زمینـه  توانیسـت  حکومـت  دیگـر  عبـارت  بـه 

بـه برگـزاری انتخابـات را در رشایطـی فراهـم و ایجـاد 

بـه  بـاوری  کاندیـدان  از  یـک  کـه حتـی هیـچ  منایـد 

برگـزاری انتخابـات نداشـتند و بـه صـورت مـداوم برای 

سیاسـی، اقتصـادی و امنیتـی قـرار دارد و هیـوالی 
و  گوشـه  در  همـه روزه  شورشـگری  و  تروریسـم 
در  می دهـد،  ادامـه  آدم خـواری  بـه  کشـور  کنـار 
پیش گیـری تحریـم عملکـرد کمیسـیون انتخابات را 
می شـود مقدمـه بحـران فراگیـر در کشـور خواند که 
پیامدهـای آن صرفاً بـه جناح هـای انتخاباتی محدود 
باقـی نخواهـد مانـد؛ بلکـه می تواند سـیه روزی مردم 
افغانسـتان را مضاعـف نمایـد و دور نمـای دهـه نـود 

میـالدی را دوبـاره بـرای مـردم بـه ارمغـان بیـاورد.
بـا توجـه بـه مقدمـه ای کـه ارائـه گردیـد در اینجـا 
احـزاب  فقـدان  کـه  می آیـد  میـان  بـه  پرسشـی 
بـه  را  بحـران  مدیریـت  می توانـد  چگونـه  سیاسـی 

کنـد؟  تبدیـل  مدیریـت  بحـران 
در امـر خلـق یـا مدیریـت بحـران می تـوان عوامـل 
وجـود  برشـمرد.  را  بین المللـی  و  داخلـی  متعـدد 
احـزاب سیاسـی یکـی از عوامـل داخلـی اسـت کـه 
می توانـد در تشـدید یـا کاهـش بحـران ملـی نقـش 

بـازی نمایـد. 
نظام منـد  سیاسـی  احـزاب  کشـور  در  ازآنجایی کـه 
موجـود نیسـت و احـزاب متعـددی کـه در کشـور 
وجـود دارد که به عنـوان بنگاه هـای قومی-خانوادگی 
عمـل مـی کنند و صرفـاً در خدمت رهبـران احزاب و 
خویشـاوندان آنهـا قـرار دارند و در معادالت سیاسـی 

 عبدالحمید عارفی   

بحرانمدیریتدرفقداناحزابسیاسینظاممند

کمیسیونمستقلانتخاباتوانتظاراتقانونیشهروندان

کـردن  مسـموم  و  عمومـی  اذهـان  منـودن  مغشـوش 

فضـای عمومـی از هیـچ تاشـی دریـغ نورزیدنـد. ولی 

کـه  داشـت  تاکیـد  تـوان  بامتـام  همچنـان  حکومـت 

حتـی در صـورت عـدم کمـک از جانـب جامعـه جهانی 

بـه عهـده  را خـود  انتخابـات  بودجـه  بیـن املللـی   و 

گرفتـه و انتخابـات را برگـزار خواهند کرد کـه در نتیجه 

نیـز  را  انتخابـات  امنیـت  شـد  موفـق  خوشـبختانه  و 

موفقانـه تأمیـن منایـد و بـه عنـوان یـک افتخـار بـزرگ 

بـرای نهادهـای امنیتـی و دفاعـی در تاریخ این کشـور 

و صادقانـه  کامـا  برایـن حکومـت  بنـا  گـردد.   ثبـت 

متوجـه مسـؤلیت هـای خویـش بـوده و  بـه مکلفیـت 

هـای قانونـی شـان عمـل  منـوده اسـت. 

حـال توقع و انتظارات شـهروندان بـه اقدامات، موضع 

و  بـی طرفانـه  تصامیـم  اتخـاذ  و  مطلـوب  گیری هـای 

کمیسـیون  کمیشـران  و  مسـؤلین  ازسـوی  قانونـی 

انتخابـات معطـوف گردیـده اسـت.   مسـتقل 

در نظـر داشـنت اصـول ومعیارهـای انتخابـات شـفاف 

کمیسـیون  توسـط  شـهروندان  حقـوق  از  صیانـت  و 

مسـتقل انتخابـات الزم و رضوری بـوده و مـورد تاکیـد 

همـه شـهروندان مـی باشـد. 

بـدون  آزادانـه،  کشـور؛  نافـذه  قوانیـن  طبـق  مـردم 

انتخابـات  در  رسی  و  عمومـی  صـورت  بـه  و  تبعیـض 

رشکـت منـوده اند و از ایـن حق قانونی شـان برخوردار 

بـه  دادنـد.  رأی  نظرشـان  مـورد  بـه شـخص  و  شـدند 

تعقیـب آن توقـع دارنـد آرای شـان واقعـا تعییـن کننده 

باشـند.  انتخابـات  نتیجـه 

ایـن نـوع توقعـات و خواسـت ها از مطالبـات مـروع و 

قانونـی آنهـا بـوده و بایـد بـه صـورت قانونـی و منطقـی 

مـورد توجـه و حایت  قـرار گیرد و دفـاع همگانی از آن 

صـورت گیرد. 

ملـی،   وحـدت  حفـظ  موجـب  صـورت  در  انتخابـات 

گـردد  مـی  نظـام  مروعیـت  و  دموکراسـی  تحکیـم 

کـه از شـفافیت کافـی و الزم برخـوردار باشـد و آرای 

شـهروندان در تثبیـت منـودن حقـوق سیاسـی مـردم و 

نهادینـه سـازی آن نقـش تعییـن کننده داشـته باشـد. 

جلـب اعتـاد شـهروندان را نسـبت بـه نظـام سیاسـی 

بـه همـراه داشـته باشـد.  هـدف تامیـن منافع مـردم و 

اقـوام کشـور تلقی شـود نه ماحظات قومـی و حزبی و 

امثال آن. لذا تاکید این اسـت که کمیسـیون مسـتقل 

انتخابـات بـه دور از ماحظـات نامـزدان و کاندیـدان 

رونـد  در  شـفافیت  تأمیـن  کامـل  طرفـدار  خـاص؛ 

برگـزاری انتخابـات باشـند و بـر صیانـت از آرای پـاک 

کشـور صرفـاً بـه دنبـال تأمیـن منافـع رهبـر حـزب 
اسـت تـا دغدغه مـردم و اهـداف بلندمدت سیاسـی. 
فقـدان احـزاب سیاسـی نظام منـد می توانـد نظـر بـه 
چنـد دلیـل ذیـل نه تنهـا در امـر مدیریـت بحـران 
کمـک نمـی نمایـد؛ بلکـه عاملی پنداشـته می شـود 

در راسـتای خلـق بحـران سیاسـی در کشـور:
کـه  کشـورهایی  در  موسـمی:  رویکـرد  الـف- 
احـزاب سیاسـی نظام منـد وجـود دارد، ایدئولـوژی و 
برنامه هـای راهبـردی مهم تریـن قطـب نمـای رفتـار 
حزبـی و موضع گیـری آن هـا در قبـال مسـائل مهـم 
آن  در  می شـود.  پنداشـته  انتخابـات  ازجملـه  ملـی 
کشـورها معموالً احزاب سیاسـی بر اسـاس مانفیست 
مشـخص عمـل نمایـد و چنیـن معیـاری بـه زودی 

قابل تغییـر و تعدیـل نیسـت. 
نـگاه  کـه  احزابـی  گفـت  می تـوان  نمونـه  بـرای 
سوسیالیسـتی دارنـد همیشـه تـالش می کننـد کـه 
مالیـات به بـر درآمدهـای ثروتمنـدان افزایـش یابند 
تـا طبقـه تـوده بیشـتر از مزایـای دولـت رفـاه سـود 
ببرنـد. فرقـی نمی کنـد کـه چـه شـخصی و از چـه 
قـوم و مذهبـی بـه دنبـال کسـب کرسـی مجلـس یا 
ریاسـت جمهور اسـت بلکه وابسـتگی آرمانی و فکری 

پنداشـته می شـود.  رفتـاری  او مهم تریـن معیـار 
در افغانسـتان نبود احـزاب سیاسـی نظام مند موجب 

می شـود کـه رهبـران بـه احزابشـان به سـان بنـگاه 
خانوادگـی نـگاه کننـد و در هـر پنـج سـال تغییـر 

دهند.  موضـع 
مهم تریـن معیـار در چرخـش  ایـن رهبـران می تواند 
توافـق روی امتیازاتـی باشـد کـه از آدرس کاندیـدان 
ریاسـت جمهـوری بـه ایـن رهبـران داده می شـود؛ 
مثـاًل هیـچ گاه مسـائل مهـم ماننـد نحـوه مدیریـت 
کشـور، سیاسـت خارجی در قبال منطقـه، اصالحات 
اقتصـادی و مبـارزه بـا فسـاد و شـتغال زایـی معیـار 
نبـوده اسـت بلکـه معیـار دادن چنـد وزارت، چنـد 
سـفارت و والیـت به یـک رهبر حزبی یا قومی اسـت 
تا او را به سـوی کاندیدای مشـخص بکشـاند؛ بنابراین 
احـزاب نظام منـد کـه دارای ضوابط و مقـررات خاص 
می گـذرد  سـال های  و  نـدارد  وجـود  باشـند  خـود 
حـزب  رهبـر  و  نمی شـود  برگـزار  حزبـی  کنگـره 
مادام العمـری ایفـای وظیفـه مـی  کنـد و طبـق لزوم 
دیـد شـخصی و نرخ بازار )سـهم سیاسـی-اقتصادی( 
بـه حمایـت از کاندیـدای ریاسـت جمهور می پـردازد.
وجـود  حائـل  مـردم  و  حکومـت  میـان  ب- 
نـدارد: در کشـورهای بـا احـزاب نظام منـد، معموالً 
مطالبـات  قالـب  در  مـردم  تـوده  خواسـته های 
ازیک طـرف  امـر  ایـن  کـه  می شـود  مطـرح  حزبـی 
باعـث می شـود خواسـته های مـردم در تقابـل هـم 

قـرار نگیـرد و از طـرف دیگـر حکومـت بـا توجـه بـه 
ظرفیت هـای خود به خواسـت احزاب سیاسـی پاسـخ 
بگویـد زیـرا حکومـت نمی توانـد به طـور مسـتقیم بـه 

خواسـت شـهروندان پاسـخ بگویـد. 
احـزاب سیاسـی بـه گونـه ضربه گیـر میان فشـارهای 
مردمـی و قـدرت ارعـاب و سـرکوب حکومـت عمـل 
می نمایـد. در نبـود چنین احـزاب معمـوالً حکومت ها 
بایـد اجـازه دهنـد کـه تـوده مـردم سـکان اداره های 
عمومـی را در دسـت بگیرنـد کـه نتیجـه آن از هـم 
پاشـیدن اقتـدار حکومـت مرکـزی اسـت یـا این کـه 
بـه سـرکوب و خشـونت روی بیـاورد کـه در بسـیار 
کشـورهای غیـر دموکراتیـک خواسـت های مـردم بـا 
افغانسـتان  مـردم  می شـوند.  روبـرو  سرنوشـت  ایـن 
از  کشـورها  سـایر  شـهروندان  ماننـد  کـه  حق دارنـد 

حکومـت مسـئول و پاسـخگو برخـوردار باشـند. 
مـردم می خواهند به اراده آن ها احترام گذاشـته شـود 
و رفـاه و توسـعه به جای فسـاد و خویشـاوند پرسـتی، 
احـزاب  نبـود  در  اکنـون  بگیـرد.  رونـق  جامعـه  در 
سیاسـی، مسـأله انتخابـات و تأخیـر در اعـالم نتایـج 
آن می توانـد بـه قطب بنـدی مردمـی و بحـران فراگیر 
در کشـور تبدیـل شـود؛ زیرا نبـود احزاب سیاسـی در 
کشـور باعـث می شـود مردم به طـور مسـتقیم در برابر 

حکومـت قـرار بگیرند. 
هـرگاه حکومت افغانسـتان بـه خواسـته های متعارض 
مـردم پاسـخ بگویـد، در آن صـورت شـیرازه حکومت 
از هـم خواهـد پاشـید زیـرا مطالبـات مـردم بسـیار 
متنوع تـر از آن اسـت کـه بتـوان به طـور هم زمـان بـه 

آن پاسـخ گفـت. 
برابـر  در  حکومـت  کـه  اسـت  ایـن  دوم  احتمـال 
خواسـته های متعـارض مـردم از قـوه قهریـه اسـتفاده 
نمایـد کـه در آن صـورت ازیک طـرف فاصلـه مـردم 
و حکومـت بیشـتر می شـود و از طـرف دیگـر ویژگـی 
سـرکوبگری نیز در کنار سـایر معایب دولـت فرومانده 
صـورت  آن  در  کـه  می شـود  افـزوده  افغانسـتان 
نمی تـوان توقـع هیچ گونـه اصالحـات و پیشـرفت را 

در کشـور داشـت.
باعـث  نظام منـد  سیاسـی  احـزاب  نبـود  بنابرایـن 
انتخابـات  ماننـد  ملـی  مهـم  مسـائل  کـه  می شـود 
واحدهـای  تعدیـل  مـورد  در  تصمیم گیـری  یـا  و 
آن  در  کـه  بـرود  بحـران  به سـوی  سیاسـی  اداری- 
صـورت عـالوه بـر احتمـال کاربرد خشـونت از سـوی 
حکومـت، قومیت های سـاکن در کشـور نیـز در تقابل 
قـرار بگیرنـد زیـرا به جـای احـزاب سیاسـی، قومیـت 
بـازی می کنـد و موج سـواران  نقـش  و خویشـاوندی 
بیشـترین بهره را از مسـأله قومیت در شـرایط بحرانی 
می برنـد و تـاوان اصلـی ایـن اوضـاع را تـوده مـردم 

پرداخـت خواهـد کـرد.
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 سالم ناجی



 جـن مـوری بازیگـر ایرلنـدی بـا دریافـت جایـزه »اسـکار 

وایلـد« کـه به بازیگـران جـوان و نوظهور اختصـاص دارد، 

تجلیـل می شـود.

بازیگـر  کـه  مـوری  جـن  ریپورتـر،  هالیـوود  از  نقـل  بـه 

و  خارق العـاده  »هیوالهـای  چـون  فلم  هایـی  جـوان 

در  اسـت  قـرار  بـوده،  »رشیـر«  و  زیستگاه هایشـان« 

پانزدهمیـن جوایـز سـاالنه اسـکار وایلد مـورد تجلیل قرار 

بگیـرد.

مثـل  و  فوریـه  ششـم  روز  اسـت  قـرار  کـه  رخـداد  ایـن 

اسـکار  مراسـم  از  پیـش  پنج شـنبه  آخریـن  در  همیشـه 

برگـزار شـود، بـه تجلیـل از آثار ایرلنـدی و البتـه تعدادی 

از آثـار کشـورهای دیگـر می پـردازد کـه بـه پیشـرد فلـم ، 

آبرامـز  تلویزیـون و موسـیقی کمـک کرده انـد. جی جـی  

یـک بـار دیگـر میزبـان ایـن مراسـم خواهـد بـود.

موری که اهل بلفاسـت واقع در ایرلند شـالی اسـت، به 

عنـوان یـک بازیگـر صحنـه تئاتر تعلیـم دیده و نخسـتین 

شـخصیت  قالـب  در  را  خـود  سـینایی  نقش آفرینـی 

اصلـی فلـم  »دوروتـی میلـز« سـال ۲۰۰۸ داشـت کـه در 

آن دخـری آشـفته دارای اختـال چندشـخصیتی بـود، 

کرد. تجربـه 

»شـاهد  و  »زمینـی«   ۲۰۱۲ سـال  فلـم   در  همچنیـن  او 

جوانـی« سـال ۲۰۱۴ بـازی کـرد و در »بروکلیـن« سـال 

۲۰۱۵ کنـار سیرشـه رونـان نقش آفرینـی کـرد. او در فلم  

»عشـق و دوسـتی« سـال ۲۰۱۶ هم که اقتباسی از رمان 

جیـن آسـن بـود نقـش بانـو لوسـی منوارینـگ عصبی را 

کرد. بـازی 

 ۲۰۱۶ سـال  خارق العـاده«  »هیوالهـای  فلـم   در  مـوری 

نقش شـخصیت چسـتیتی بربون را بر عهده داشـت و در 

فلـم  »رشیـر« جدیـد هـم گـردا، یکـی از همراهـان مرگبار 

ملکـه اینگریـت بـا بـازی میشـل فایفـر بود.

در  آمریکا-ایرلنـد  اتحـاد  رییـس  و  موسـس  وارگـو  ترینـا 

وایلـد امسـال  بیانیـه ای گفـت مـوری در جوایـز اسـکار 

جایـزه ای را دریافـت می کنـد که به »اسـتعدادهای جوان 

نام های شـان  کـه  می شـود  داده  افـرادی  یـا  نوظهـور  و 

بـاور داریـم  امـا  باشـید  را ممکـن اسـت هنـوز نشـنیده 

اهـدا می شـود.  خواهیـد شـنید« 

بـه  می تـوان  جایـزه  ایـن  قبلـی  دریافت کننـدگان  از 

سیرشـه رونـان، سـارا بولگـر و بـری کـوگان اشـاره کـرد.

دیگـر برنـدگان جوایـز اسـکار وایلـد در هفته هـای آینـده 

اعـام خواهند شـد. 

قـرار  تجلیـل  مـورد  قبلـی  سـال های  در  کـه  افـرادی  از 

گرفته انـد می تـوان بـه کالیـن فـارل، مـارک همیـل، گلن 

کولـر،  اسـتیون  گلیسـون،  برنـدن  نـگا،  روت  کلـوس، 

جاناتـان ریـس مایـرز، جیمـز کـوردن، میشـل ویلیامـز و 

جیـم رشیـدان اشـاره کـرد. 

جایزه »اسکار وایلد« 
به بازیگر جوان و نوظهور 

ایرلندی اهدا می شود

یـک بازیگـر فرانسـوی ادعـا کـرده رومـن پوالنسـکی در سـال ۱۹۷۵ بـه او 

تعـرض کـرده اسـت.

بـه نقـل از روایتـی، والنتیـن مونیـه بـه لوپاریزیـن گفتـه اسـت کـه رومـن 

پوالنسـکی کارگـردان رسشـناس سـال ۱۹۷۵ و در حالـی که وی ۱۸ سـال 

داشـت بـه وی تعـرض کـرده اسـت. در گفتگـو بـا ایـن نرشیـه چندیـن نفـر 

تاییـد کرده انـد کـه ایـن زن، مـدت کمـی بعـد از ایـن رویـداد ایـن حـرف را 

بـه آنهـا گفتـه بـود. پوالنسـکی با توجـه به قانـون فرانسـه که با گذشـت ۲۰ 

سـال از یـک ماجـرا ادعایی دربـاره آن در محاکم قضایی قابل طرح نیسـت، 

منی توانـد نگرانـی از تعقیـب قضایـی ایـن ماجـرا داشـته باشـد، امـا مونیـه 

گفتـه ایـن موضـوع را مطـرح کرد چـون آخرین فلم  ایـن کارگردان بـا عنوان 

»یـک افـر و یـک جاسـوس« هفتـه آینـده در سـیناهای فرانسـه اکـران 

می شـود. ایـن فلـم  اولین اکـران جهانی اش را در جشـنواره فلـم  ونیز تجربه 

کـرد و موفـق به کسـب شـیر نقـره جایزه بـزرگ داوران شـد و نقدهای مثبت 

خوبـی دریافـت کـرد. ایـن زن گفـت تجـاوز مثـل یک مبـب زمان دار اسـت 

و خاطـره اش هرگـز محـو منی شـود و همیشـه مثـل یـک روح آدم را دنبـال 

می کنـد و بـه طـرز موذیانـه ای فـرد را تغییـر می دهـد. وی افـزود: می دانـم 

بـه اسـتثناها  تـا  او نیسـت، ولـی تـاش دارم  هیـچ مجازاتـی پیـش روی 

پایـان دهـم، چـون چهره هـای شـناخته شـده مدل هـای اجتـاع محسـوب 

می شـوند و مـا وقتـی بـه عنـوان بت به آنهـا نگاه می کنیـم، آنهـا را از عواقب 

جـدی رفتارهایشـان مصـون نگـه می داریـم.

پوالنسـکی پس از رابطه جنسـی با دخری زیر سـن قانونی در آمریکا سـال 

۱۹۷۸ بـه فرانسـه گریخـت. تاش هـای بی شـار در طـول سـال ها بـرای 

حـل و فصـل محاکمـه وی در مجامـع قضایـی آمریـکا هیچ نتیجـه ای به بار 

نیـاورده اسـت. وی گفـت ایـن تعـرض کامـا خشـونت آمیز و بـدون رضایـت 

از سـوی وی صـورت گرفتـه  و پوالنسـکی سـعی کـرده بـود تـا بـا خورانـدن 

قـرص بـه وی مانـع مقاومتـش شـود. وی افـزود نگرانـی شـدیدش ایـن بـود 

کـه پوالنسـکی بـرای مطرح نشـدن این ماجـرا او را بکشـد. وکیل فرانسـوی 

پوالنسـکی از سـوی کارگـردان بـه شـدت ایـن ادعـا را تکذیب کـرده و گفته 

اسـت این ادعا در آسـتانه اکران فلم  کارگردان، واقعا تاسـف برانگیز اسـت.

فلـم  جدیـد پوالنسـکی دربـاره کاپیتـان آلفـرد دریفـوس، افـر فرانسـوی-

یهـودی اسـت که بـه ناحق به جاسوسـی برای آملـان در اواخـر دهه ۱۸۹۰ 

متهم شـد. 

هـدف

 در جشـنواره فلـم  پـامل اسـپرینگز ۲۰۲۰ از رنـه زلوگـر 

می شـود. تجلیـل  بازیگـر 

جشـنواره  دوره  یکمیـن  و  سـی  در  ورایتـی،  از  نقـل  بـه 

جایـزه  اهـدای  بـا  اسـپرینگز  پـامل  فلـم   بین املللـی 

دسـتاورد دیـزرت پـامل از رنـه زلوگـر بازیگـر برنـده اسـکار 

می آیـد. عمـل  بـه  تجلیـل 

او بـرای ایفـای نقـش در درام موزیکال »جـودی« و ایفای 

افسـانه ای سـینای  بازیگـران  از  نقـش جـودی گارلنـد 

موزیـکال ایـن جایـزه را دریافـت می کنـد.

زلوگـر اولیـن بازیگری اسـت که نـام او به عنـوان دریافت 

پـامل  فلـم   جشـنواره  امسـال  جوایـز  از  یکـی  کننـده 

اسـت. شـده  اعـام  اسـپرینگز 

الیـه  چنـد  نقـش  ایفـای  بـرای  را  زلوگـر  ایـن جشـنواره 

شـخصیت گارلنـد تحسـین کـرد و توانایی وی بـرای ارایه 

روح دلشکسـته ایـن بازیگـر در آخریـن تـور وی در لنـدن 

کـه همـه پیـش فـروش شـده بودنـد را شایسـته دریافـت 

ایـن جایـزه دانسـت.

فلـم  »جـودی« فلـم ی زندگینامـه ای دربـاره بازیگـر فلـم  

محبـوب »جادوگـر شـهر آز« اسـت.

زلوگـر کـه بـرای بـازی در فلـم  »خاطـرات بریجیـت جونز« 

موفـق بـه کسـب نامـزدی اسـکار شـد، دومین نامـزدی را 

بـرای ایفـای نقـش روکسـی در »شـیکاگو« کسـب کـرد و 

اولیـن جایـزه را برای بازی در »کوهسـتان رسد« به دسـت 

آورد.

بـرای  اخیـرا  را  تلویزیونـی اش  نقـش  اولیـن  زلوگـر 

اسـت. داده  انجـام  اگـر«  می شـد  »چـه  بـا  نت فلیکـس 

از دیگـر برنـدگان جایـزه دیـزرت پـامل می تـوان بـه اولیویا 

کوملـن بـرای »سـوگلی«، هالـی بـری برای »جـان ویک«، 

بـرای  بانشـت  کیـت  »کینگزمـن«،  بـرای  مـور  جولیـن 

»اوشـن ۸«، سـاندرا بـوالک بـرای »جعبـه پرنـده«، ماریون 

و  »ثـور«  بـرای  پورمتـن  ناتالـی  بـرای »رسآغـاز«،  کوتیـار 

شـارلیز تـرون بـرای »مبب شـل« یـاد کـرد.

از  یکـی  اسـپرینگز  پـامل  فلـم   بین املللـی  جشـنواره 

شـالی  آمریـکای  در  سـینایی  بـزرگ  جشـنواره های 

جـوالی   ۲ آن  سـاالنه  جوایـز  اهـدای  جشـن  کـه  اسـت 

می شـود. برگـزار 

تجلیل از رنه زلوگر در جشنواره
اسپرینگز پالم   فلم  
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 بازی با اعداد              3044
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3395    بازی با کلمات  

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

 شطرنج                                       3126

 جواب شطرنج   3125  

3596

جواب هدف         3044
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سال چهاردهم  شماره  3877 یک شنبه   19 عقرب  1398 10 نوامبر 2019

طرح یک ادعای دیگر علیه 
رومن پوالنسکی

حمل
بـه نظـر مـی رسـد کـه مصمم هسـتید تا مشـکالت بـه تعویـق افتـاده را حـل کنید.  
شـریک عاطفیتـان از شـما حمایـت خواهـد کـرد.  زمان خوبـی برای امضـای قرارداد 
هـا و اسـناد رسـمی مـی باشـد. باید احتیـاط کنیـد و از مخالفـت با یکی از بسـتگان 

سـالمند تان اجتنـاب کنید.

ثور
 دوسـتان و شـریک عاطفیتـان بـه نظـر مـی رسـند از تغییراتی کـه ایجاد کـرده اید 
خوشـحال هسـتند و از شـما قدردانـی مـی کنند. از شـرایط مطلـوب امروز اسـتفاده 
کنیـد و سـعی کنیـد بـرای هـر چیزی کـه برنامه ریـزی کرده ایـد آن ها را بـه اتمام 

برسانید.  

جوزا
 ممکـن اسـت هدیهـای از سـمت شـریک عاطفی تـان دریافت کنید که بسـیار شـما 
را خوشـحال میکنـد.  دوسـتانتان شـما را به یک سـفر کوتـاه دعوت مـی کنند حتما 
بـه ایـن سـفر برویـد. بایـد تعـادل را نگـه داریـد و زیـاده روی کـردن در خـوردن و 

آشـامیدن اجتنـاب کنید .

سرطان
 امـروز بـرای مالقـات بـا دوسـتان تـان روز خوبی می باشـد. فرصـت خوبـی دارید تا 
مشـکالت مالـی افـراد جـوان خانـواده را حـل کنیـد.  همچنیـن زمان مطلوبـی برای 

تشـکیل شـرکتهای تجـاری می باشـد کـه قباًل بـرای آنهـا برنامه ریـزی کردید.  

اسد
بـه نظـر می رسـد کـه وارد مرحله جدیـدی از زندگـی عاطفی و اجتماعی تان  شـده 
ایـد.  همچنیـن کار جدیـدی را آغـاز کـرده ایـد. امـروز از نظـر سـتاره شناسـی روز 
مطلوبـی بـرای برخـورد بـا افـراد جـوان و همچنین سـفر های شـخصی می باشـند.   

سنبله
حـس عملـی کـه دارید به شـما کمک می کنـد تا وارد کسـب و کار جدیدی شـوید.  
امـروز بعـد از ظهـر یکـی از دوسـتان خانوادگـی بـه شـما فرصتی بـرای پیوسـتن به 

مشـارکت سـودآور را مـی دهـد. تمام جوانـب را در نظـر بگیرید.   

میزان
 یکـی از بسـتگان سـالمند توصیـه هـای ارزشـمندی در ارتبـاط بـا سـود مالی به 
شـما خواهـد کـرد.  به دلیل شـرایط مالی و به دسـت آوردن سـود مالـی آیا حاضر 
هسـتید کـه تمـام دوسـتان تـان را نادیـده بگیریـد؟  احتمـاالً بخواهید که بیشـتر 

بـه مشـارکت هـا و ادامه تحصیـل توجه نشـان دهید.

عقرب
 روز خـوش شانسـی بـرای شماسـت و بـه نظـر مـی رسـد که مـی توانید بـر تمام 
سـختی هـا غلبـه کنیـد.  زندگی عاطفی تان مطلوب اسـت به شـرط اینکه بیشـتر 
بـه نیازهـای شـریک عاطفیتـان توجـه نشـان دهیـد.  بـه یـاد داشـته باشـید کـه 

بیشـتر به اسـتراحت  کـردن نیـاز دارید.

قوس
مصمـم هسـتید تـا تغییراتـی را در خانـه ایجاد کنید اما شـریک عاطفیتـان با آنها 
موافـق نیسـت اولویـت هـای خـود را مشـخص کنید تا از بـه وجود آمدن مشـکل 

جلوگیـری شـود.  لجبـاز نباشـید و نظرات خانـواده تان را در نظـر بگیرد. 

جدی
 زمان ســختی را خواهید داشــت و مشــکالت زیادی برای حل کردن دارید.  با 
مشــکالت مالی مواجه خواهید شد اما دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.  اگر تمایل 
دارید که چیز جدیدی را آغاز کنید موفق خواهید شــد.  از هرگونه حدس و گمان 

امروز اجتناب کنید.

دلو
فرصـت خوبـی داریـد کـه مشـکالت مالـی را حل کنیـد که مدتهاسـت باعـث آزار 
و اذیـت شـما شـده انـد.   پیشـنهاد یـک کار نیمـه وقـت جدیـدی را دریافـت می 
کنیـد کـه بـه شـما کمـک می کنـد تـا اعتمـاد به نفـس تـان افزایـش پیـدا کند.  
روز مطلوبـی بـرای تقویـت دوسـتی های قدیمـی و همچنیـن ایجاد دوسـتی های 

جدیـد می باشـد . 

حوت
مهـارت هـای برقـراری ارتباطـی تـان امـروز عالیسـت.  در تمـام جنبـه هـای 
اجتماعـی و کارهـای خانگـی موفـق خواهید شـد.  دوسـتان و شـریک عاطفیتان 
از ایده هـای شـما قدردانـی خواهنـد کـرد.  احتیـاط کنیـد زمانی که یک دوسـت 

را راهنمایـی مـی کنید. 
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آتشپارهـ  اهرامـ  بادکشـ  پالتوـ  تبدیلـ  ثابتـ  جدالـ  چاره سازـ  حجله 
ـ خشکسار ـ دوش ـ ذرات ـ رعیت ـ زیارت ـ ژیان ـ سازش ـ شاه گون ـ 
صوتـ  ضرورتـ  طیبـ  ظلمتـ  علماـ  غمزاتـ  فرسخـ  قیمتیـ  کمبود 

ـ گالب ـ الری ـ موقت ـ نگاریدن ـ ولت متر ـ هاضمه ـ یاسا.

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

وجود داشته باشد.
 8 کلمه: خوب 

 16 کلمه: متوسط 
 23  کلمه: عالی 
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کونچالوفسـکی طـی  آنـدری  تئاتـر  و  روسـی سـینا  کهنـه کار  کارگـردان   

بیست وسـومین دوره جشـنواره فلـم  شـب های سـیاه تالیـن کـه در تاریـخ ۲۶ 

نوامـر )۵ قـوس( برگـزار خواهـد شـد، جایـزه افتخـاری یـک عمـر دسـتاورد 

هـری را دریافـت خواهـد کـرد.

کونچالوفسـکی در کنـار بـرادرش و برنـده جایـزه اسـکار نیکیتـا میخالکـوف 

جـزو معـدود کارگردانان روسـی هسـتند که با آثـار فوق العاده خود توانسـتند 

راهشـان را بـرای حضـور در هالیـوود همـوار کننـد. فلم  هـای انگلیسـی زبان 

ایـن کارگـردان سـه بـار نامـزد دریافـت جایزه اسـکار شـده بودند. ایـن فلم  ها 

 Duet for( دوئـت بـرای یکـی ،)Runaway Train( عبارت انـد از: قطـار فـرار

.)Tango and Cash( و تانگـو و کـش )One

ایـن کارگـردان طـی سـالیان اخیـر مترکـز خـود را بـر روی تولیـد فلم  هـای 

 Il کـه بـا نـام( Sin داخلـی و اروپایـی متمرکـز کـرده اسـت. آخریـن فلـم  او

بیوگرافیـکال  نیـز شـناخته می شـود( یـک فلـم  روسـی-ایتالیایی   Peccato

اسـت کـه زندگـی هرمنـد رنسـانس میکل آنـژ را به تصویـر می کشـد. ایـن اثر 

کامـا در ایتالیـا فلم  بـرداری شـد.

آنـدری کونچالوفسـکی همیشـه پـای ثابـت جشـنواره فلـم  ونیـز بـود. او در 

ایـن مراسـم موفـق شـد دوبـار جایزه شـیر نقـره ای بهریـن کارگردانـی )برای 

اهدای جایزه چارلی چاپلین ۲۰۲۰ به اسپایک لی

اهدای جایزه افتخاری به آندری کونچالوفسکی 

Paradise( را دریافـت کنـد.  و   The Postman’s White Nights فلم  هـای

 House of  او در ایـن جشـنواره جایـزه بـزرگ هیئـت داوران را نیـز بـرای فلـم

Fools کسـب کـرده بـود. در سـال ۱۹۷۹ نیـز بـرای فلـم  Siberiade جایـزه 

بـزرگ هیئـت داوران را در جشـنوراه کـن دریافـت کـرد.

 Dear Comrades ایـن کارگـردان در حال حارض بر روی فلم  جدیدی به نـام

کار می کنـد. داسـتان ایـن اثر که بر پایه واقعیت اسـت حوادث سـال ۱۹۶۲ 

را در شـهر نووچرکاسـک روسـیه نشـان می دهـد کـه طـی آن کارگرانـی کـه 

بـرای بهـر شـدن اوضـاع تصمیم به اعـراض گرفتـه بودند طی یـک قتل عام 

بزرگ کشـته شدند.

در  امسـال  جهـان،  سـینای  بـه  کونچالوفسـکی  خدمـات  متـام  به دلیـل 

جشـنواره فلـم  شـب های سـیاه تالیـن او جایـزه یـک عمـر دسـتاورد هـری را 

دریافـت خواهـد کـرد. تینـا لـوک مدیـر ایـن جشـنواره گفـت:

»اگـر برخـی کارگردانـان را لزومـا روسـی بدانیـم، کونچالوفسـکی در اصـل 

بیشـر یـک کارگـردان جهانـی محسـوب می شـود. خاقیـت او بـه مانند یک 

آفتاب پرسـت اسـت و آثـار هری اش پیوسـته تغییـر می کنند. ولـی جوهر کار 

ایـن کارگـردان همیشـه هان اسـت.« 

 اسـپایک لـی جدیدتریـن چهـره ای خواهـد بـود که بـا دریافت جایـزه چارلی 

چاپلیـن تجلیل می شـود. بـه نقل از هالیـوود ریپورتر، کارگردان برنده اسـکار 

بـه عنـوان دریافـت کننـده بعـدی جایـزه چارلـی چاپلیـن معرفـی شـد. ایـن 

جایـزه پیشـر بـه چهره هایـی چـون مارتیـن اسکورسـیزی، سـیدنی پواتیـه، 

رابـرت ردفـورد، مـورگان فریمـن و رابـرت دنیـرو اهدا شـده اسـت. ایـن جایزه 

۲۷ آپریـل و در جشـنی کـه در لینکلن سـنر نیویورک برگزار می شـود به وی 

اهـدا خواهد شـد.

 اسـپایک لـی ۶۲ سـاله سـال ۱۹۹۰ بـرای فلـم  »کار درسـت را بکـن« نامـزد 

جایزه اسـکار بهرین فلم نامه غیراقتباسـی شد و سـال ۱۹۹۸ برای »۴ دخر 

کوچـک« در بخـش بهریـن مسـتند بلنـد نامـزد بـود. او در جـوالی ۲۰۱۹ با 

فلـم  »بلـک کلنزمـن« یـا »کـوکاس کان سیاهپوسـت« بـرای اولیـن بـار در 

دوران حرفـه ای خـود نامـزد دریافت اسـکار بهرین فلم  و بهریـن کارگردانی 

شـد. »مالکـوم ایکـس«، »ده دقیقـه بزرگ تر«، »نفـوذی«، »اولد بـوی« از دیگر 

فلم  هـای وی اسـت. 

حیات ـ حیدر ـ حیه ـ دایره 
ـ  یار ـ ریا ـ تیر  ـ دیار ـ رای 
ـ  حیرت ـ یاد  ـ تیار ـ تیره 

ـ هادی ـ دری.
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 ادامـه از صفحـه 1... برگزیـت را برگـزار کـرد و 

بعـد از اینکـه تـرزا مـی نتوانسـت رونـد خـروج از 

اتحادیـه اروپـا را اجـرا کنـد، کنـار رفـت و بوریس 

رقیـب،  حـزب  شـد.  وزیـر  نخسـت  جانسـون 

حـزب کارگـر بـه رهـری جرمـی کوربیـن مخالف 

برگزیـت اسـت و حتـی پیشـر خواسـتار برگزاری 

رفرانـدوم دوبـاره برگزیـت شـده بـود.

بـا آغـاز کارزار انتخاباتـی، گفتـه اگـر  جانسـون 

عـرض  در  شـود،  پیـروز  انتخابـات  در  حزبـش 

 آملـان، روز شـنبه سـی امین سـالگرد فروپاشـی دیـوار برلین را 

بـا برگـزاری برنامه هایی گرامی داشـته اسـت.

ایـن دیـوار کـه در ۹ نوامـر سـال ۱۹۸۹ فروریخـت حـدود ۳۰ 

و غـرب  تقسـیم رشق کمونیسـت  و  سـال منـاد "جنـگ رسد" 

دموکراتیـک بـود.

رشقـی  آملـان  در  خـود  کـه  آملـان  صدراعظـم  مـرکل،  آنـگال 

بـزرگ شـده در بخـش باقیامنـده ای از ایـن دیـوار که بـه عنوان 

یادبـود، همچنـان حفـظ شـده، حضور یافتـه و با نثـار تاج گل، 

بـه همراه سـایر مقامـات یاد و خاطره کسـانی را گرامی داشـت 

کـه در تـالش بـرای رسـیدن بـه بخـش غربـی برلین جـان خود 

را از دسـت دادنـد.

ایـن دیـوار بـه طـول ۱۵۵ کیلومـر، طوالنی تریـن دیـواری بـود 

کـه در دنیـای معارص سـاخته شـد.

حـدود ۴۵ کیلومـر ایـن دیـواز از دل شـهر برلیـن می گذشـت 

و محـالت شـهر را بـا متـام اهالـی آن هـا از هـم جـدا می کـرد.

بـا رشوع جنـگ رسد برلیـن به محور اختالفـات دو اردوگاه رشق 

و غـرب بـدل شـد. آملـان رشقـی کـه برلیـن را پایتخـت خـود 

اعـالم کـرده بـود، خواهان کنـرل کامل آن بود، امـا قدرت های 

غربـی به ایـن خواسـت تـن ندادند.

بـا شـدت گرفـن رقابـت دو اردوگاه جهانـی، در سـال ۱۹۵۵ 

جمهـوری فـدرال آملـان بـه پیـامن ناتـو پیوسـت، و در برابـر 

آن، "جمهـوری دموکراتیـک آملـان" عضـو پیـامن ورشـو شـد. 

اردوگاه  دو  رسد"  "جنـگ  مقـدم  جبهـه  در  آملـان،  بخـش  دو 

گرفتنـد. قـرار  سوسیالیسـتی  و  رسمایـه داری 

ضعـف در خـط دفاعـی یکـی از عوامـل اصلی نتایج نـه چندان 

خـوب بارسـلونا در فصـل جاری بوده اسـت.

حـدود 18 مـاه پیـش، بارسـلونا بهریـن تیـم دفاعی اروپـا بود. 

در آوریـل 2018 ، بارسـلونا آمـار کمریـن گل در اللیگا و لیگ 

قهرمانـان اروپـا را داشـت، امـا رشایـط نسـبت بـه زمان گذشـته 

تغییـر کـرده اسـت. چـه در دوران پـپ گواردیـوال، چـه لوئیـس 

انریکـه یـا ارنسـتو والـورده، بارسـلونا همیشـه بـه دلیـل حضـور 

بازیکنـان بـا کیفیت مانند لیونل مسـی، لوئیس سـوارز، نیامر، 

داویـد ویـا و پـدرو به تیمـی قدرمتند در بخش هجومی مشـهور 

بوده اسـت.

حـاال 35 تیـم وجـود دارنـد کـه در پنـج لیگ بـزرگ اروپـا وجود 

دارنـد کـه در ایـن فصـل کمـر از بارسـلونا گل خـورده انـد. در 

اللیـگا تیـم والـورده در حـال حـارض سـه بـازی و بـه انـدازه کل 

فصـل گذشـته مغلوب شـده اسـت. عوامل مختلفی وجـود دارد 

کـه مـی توانـد ایـن وضعیـت را ترشیح کنـد. تنها چهـار بازیکن 

یـازده  هـر  و  شـوند  رسزنـش  بایـد  کـه  نیسـتند  دفاعـی  خـط 

بازیکـن در زمیـن از جملـه هافبـک و مهاجـامن در امـر پـرس 

خـوب عمـل منـی کنند.

در خـط دفـاع جـرارد پیکـه در بهریـن رشایط خود نیسـت و او 

از سـپتمر ۱۹۴۹ تـا اگسـت ۱۹۶۱ بیـش از دو و نیـم میلیون 

نفـر از شـهروندان آملـان رشقـی بـه غـرب گریختنـد. تنهـا در 

روزهـای پیـش از احـداث دیـوار، از اول تـا ۱۳ اگسـت ۱۹۶۱ 

حـدود ۴۷ هـزار نفـر قلمـرو آملـان رشقـی را تـرک کردنـد.

در سـال ۱۹۸۷ بـه دنبـال اصالحـات میخائیـل گورباچـف در 

اتحـاد شـوروی، اعـراض بـه اختنـاق سیاسـی و نقـض اصـول 

حقـوق بـرش در رسارس اروپـای رشقـی بـاال گرفت و بـه زودی به 

آملـان رشقـی رسایـت کرد.

شـهرهای  در  گسـرده  راه پیامیی هـای   ۱۹۸۸ زمسـتان  در 

برلیـن و الیپزیـگ و درسـدن بـه راه افتـاد. بسـیاری از فعـاالن 

در ایـن فصـل در حال حـارض 9 کارت در همه بازی ها دریافت 

کـرده اسـت. جونیـور فیرپـو بـه حـدی کـه انتظـار مـی رفـت به 

عنـوان جانشـین یـوردی آلبـا خـوب عمل نکـرده و والـورده باید 

ایـن مسـائل دفاعـی را در ارسع وقت حل کند. بارسـونا به طور 

متوسـط 1.27 گل در هـر بـازی دریافت کرده که رقمی بسـیار 

 حمله کنندگان به سـئاد کوالسـیناچ و مسـوت اوزیل در لندن 

بـه ده سـال حبس محکوم شـدند. مدتی قبل خـری جنجالی 

منترش شـد و اشـلی اسـمیت 30 سـاله و هم دسـت وی جردن 

نورتـور 26 سـاله، سـئاد کوالسـیناچ مدافع بوسـنیایی آرسـنال 

و هـم تیمـی آملانـی وی مسـوت اوزیل را مـورد آزار قـرار داده و 

قصـد داشـتند سـاعت هـای 200 هـزار پونـدی آنهـا را برباینـد 

کـه البتـه بـا مقاومـت کوالسـیناچ موفـق نشـدند. امـا در ادامه 

پلیـس آنهـا را دسـتگیر کـرده و در نهایـت تحویـل دادگاه داد. 

حـاال امروز اعالم شـد این دو سـارق به ده سـال زنـدان محکوم 

 یک رسـانه اسـپانیایی مدعی شـد کریسـتین اریکسـن، سـتاره 

دامنارکـی تاتنهـام با منچسـریونایتد برای انتقـال 42 میلیون 

پونـدی بـه ایـن تیم در مـاه جـوالی مذاکره کرده اسـت.

کریسـتین  شـد  مدعـی   El Desmarque اسـپانیایی  رسـانه 

اریکسـن، سـتاره دامنارکـی تاتنهـام کـه از تابسـتان گذشـته 

عالقـه زیـادی بـه پیوسـن به رئـال مادرید داشـت ولـی انتقال 

مـد نظـر او در تابسـتان انجـام نشـد، از صـر و انتظـار بـرای 

دسـت بـه کار شـدن رئالی هـا خسـته شـده و بـرای انتقـال بـه 

 42 ارزش  بـه  قـراردادی  بـا  جـوالی  مـاه  در  منچسـریونایتد 

میلیـون پونـد بـا ایـن باشـگاه انگلیسـی مذاکـره کـرده اسـت.

و  دارد  تاتنهامقـرار  بـا  خـود  قـرارداد  پایانـی  سـال  اریکسـن 

می توانـد در پایـان فصـل جاری به عنـوان بازیکـن آزاد این تیم 

را تـرک کنـد. بـا وجود عالقـه زیادی که اریکسـن بـه حضور در 

رئـال نشـان داده بـود بـر اسـاس این گـزارش طاقـت او باالخره 

طـاق شـده و سـتاره دامنارکـی تصمیـم گرفتـه به جـای رئال با 

منچسـریونایتد وارد مذاکره شـود. منچسـریونایتد و اوله گنار 

سولسـرش می داننـد کـه بـه تقویـت خـط هافبـک و حملـه خود 

نیاز دارند و اریکسـن 27سـاله که در دوران شـش سـاله حضور 

خـود در تاتنهـام عملکـرد درخشـانی در خـط هافبـک ایـن تیم 

داشـته می توانـد کمـک زیـادی بـه تیـم سولسـرش بکند.ایـن 

رسـانه اسـپانیایی می گویـد منچسـریونایتد حارض اسـت برای 

بـه خدمـت گرفـن اریکسـن در مـاه جـوالی پیشـنهادی 42 

میلیـون پونـدی بـه تاتنهـام ارائـه دهد.

شـده انـد. در فیلمـی کـه اخیـرا از سـوی پلیـس منتـرش شـد 

تصاویـر مویـد آن اسـت کـه ایـن دو سـارق بعـد از فـرار اوزیـل 

آنهـا را تعقیـب مـی کننـد، امـا در نهایـت ایـن  و کوالسـیناچ 

دو بازیکـن بـه رسـتورانی ترکـی پنـاه مـی برنـد و در ادامـه دو 

سـارق نیـز از محـل دور می شـوند.حاال اسـمیت که در جلسـه 

دادرسـی قبلـی بـه گنـاه خـود اعـراف کـرده بـود، بـا ارتبـاط 

ویدئویـی و در حالـی کـه رس وی بانـد پیچـی شـده بـود، بـه 

دادگاه گفـت کـه وی در زندان مورد رضب و شـتم قـرار گرفته و 

ممکـن اسـت بینایـی یـک چشـم خـود از دسـت بدهد. 

باالتـر از سـال هـای گذشـته محسـوب مـی شـود. بـرای مثال، 

آنهـا در دو بـازی اخیـر خـود در لیـگ قهرمانـان اروپـا بـه طـور 

میانگیـن 0.55 گل در هـر بـازی گل خـورده انـد. رشایـط در 

خـط دفاعـی هرگـز مسـاعد نیسـت و بـه همیـن دلیل بارسـلونا 

ایـن فصـل ماننـد گذشـته نتیجه نگرفته اسـت

 در حالـی کـه نیروهـای امنیتـی عـراق بـا توسـل بـه زور و گاز 

اشـک آور در صـدد خـارج کـردن معرضـان از سـه پـل مهـم 

وزیـر  نخسـت  املهـدی،  عـادل  هسـتند،  پایتخـت  بغـداد، 

اسـت. بـه کشـور شـده  عـادی  زندگـی  بازگشـت  خواسـتار 

سـه پـل سـنک، شـهدا و احـرار بـر روی رودخانـه دجلـه قـرار 

دارنـد.

ایـن سـه پـل به معرضـان اجـازه می دهـد تـا از رشق رود دجله 

بـه سـمت دفاتـر دولتـی و سـفارتخانه هـای خارجـی در بخـش 

غربـی بروند.

نخسـت وزیـر عـراق گفتـه که هفته هـا اعراض در اعامل فشـار 

بـوده  کننـده  کمـک  تغییـر  پذیـرش  بـرای  سیاسـتمداران  بـر 

است.

او بـا اذعـان بـه ایـن کـه سیاسـتمداران در ایـن کشـور اشـتباه 

کرده انـد، از اعـالم اصالحاتـی ظـرف روزهـای آتـی خـر داد.

اعراضـات در عـراق کـه از پنـج هفتـه گذشـته در ایـن کشـور 

آغـاز شـده تاکنـون بـه کشـته شـدن دسـت کـم ۳۰۰ نفـر و 

مجـروح شـدن شـامری منجـر شـده اسـت.

معـرض  هـزار  ده هـا  )اکتـر(،  میـالدی  گذشـته  مـاه  اول  از 

و  مالـی  فسـاد  پایـان  بیشـر،  شـغلی  فرصت هـای  خواسـتار 

شـدند. عـراق  در  بهـر  اجتامعـی  خدمـات 

وعـده دولـت بـرای ایجـاد اصالحـات نتوانسـته معرضـان را که 

خواسـتار برکنـاری عـادل املهدی، نخسـت وزیـر و تغییر کامل 

سـاختار دولت هسـتند، راضـی کند.

نخسـت وزیر گفتـه کـه حـارض نیسـت از مقامـش کنـاره گیـری 

. کند

معرضـان،  بـا  امنیتـی  نیروهـای  شـدید  برخـورد  از  پـس 

اعراض هـا شـدت گرفتـه و بـه نقـاط مختلـف عـراق کشـیده 

شـد. بـه دنبـال حملـه نیروهـای ائتـالف بـه رهـری آمریـکا بـه 

عـراق در سـال 2003 کـه بـه سـقوط حکومـت صـدام حسـین 

منتهـی شـد، این کشـور دائم گرفتـار ناآرامی، انفجـار، درگیری 

نیروهـای شـبه نظامی، جنـگ داخلی و همچنیـن ظهور داعش 

بـوده کـه چنـد سـال بخش هـای بزرگـی از خـاک عـراق را در 

اشـغال داشـت. 

بـه گفتـه نهـاد شـفافیت بین امللل که کشـورها را از نظر فسـاد 

مالـی رده بنـدی می کنـد، عراق دوازدهمین کشـور دنیـا از نظر 

فسـاد مالی و اداری اسـت.

جنبـش توسـط پولیـس امنیتـی )اشـتازی( بازداشـت شـدند.

بـا وجـود نارضایتـی روزافـزون، در اوایـل سـال ۱۹۸۹ حـزب 

آرا  درصـد   ۹۹ محلـی  انتخابـات  در  کـه  شـد  مدعـی  حاکـم 

را بـه دسـت آورده اسـت. ایـن خـر بـه خشـم مـردم دامـن زد. 

هرچـه  شـعارهای  بـا  بیشـری،  ضدحکومتـی  راه پیامیی هـای 

تندتـر بـه راه افتـاد.

در اکتـر ۱۹۸۹ حکومـت آملـان رشقـی جشـن های چهلمیـن 

سـالگرد تأسـیس "آملان دموکراتیـک" را برگزار کـرد، در اردوی 

مقابـل، مـردم ناراضی بـه راه پیامیی های اعراض آمیز گسـرده 

دسـت زدند.

 دادگاه عالـی هنـد حکـم داده اسـت کـه یـک 

مـکان مقـدس مـورد مناقشـه در آیودیـا بایـد بـه 

سـاخت  خواهـان  شـود.هندوها  داده  هندوهـا 

معبـدی در ایـن محـل هسـتند. ایـن پرونـده، که 

بـرای دهه هـا مایـه اختالف شـدید میـان هندوها 

زمیـن  ایـن  مالکیـت  بـر رس  بـوده،  و مسـلامنان 

اسـت.

دیـوان عالـی هند گفته اسـت باید زمیـن دیگری 

به مسـلامنان برای سـاخت مسـجد داده شود.

هندوهـا بـر ایـن باورنـد که ایـن مکان محـل تولد 

مسـلامنان  آنهاسـت.  خدایـان  از  یکـی  رام  لـرد 

هـم می گوینـد آنهـا بـرای نسـل ها در ایـن محـل 

عبـادت کرده انـد. مسـجد بابـری در قـرن هفـدم 

سـال  در  امـا  شـد  بنـا  مـکان  ایـن  در  میـالدی 

۱۹۹۲ مـورد حملـه هندوها قـرار گرفت و تخریب 

شـد. در پـی تخریـب مسـجد بابـری بارهـا میـان 

هندوها و مسـلامنان درگیری خشـونت آمیزی رخ 

داد کـه در نتیجـه آن نزدیـک به دو هـزار نفر جان 

خـود را از دسـت دادنـد. 

هـزاران نیـروی پولیـس بـه محـل اعـزام شـده اند 

و مغازه هـا تـا روز دوشـنبه تعطیـل خواهنـد بـود. 

قـرار  نظـر  زیـر  دقـت  بـه  اجتامعـی  شـبکه های 

دارنـد و نیروهـای پولیـس در توییـر در پاسـخ به 

برخـی توییت هـا، از کاربـران می خواهنـد کـه آن 

را حـذف کننـد.

در  آرامـش  خواهـان  هنـد  سیاسـی  رهـران 

کشـور شـده اند. مسـلامنان هنـد اقلیـت بزرگـی 

را کـه بیـش از ۱۷۰ میلیـون نفـر اسـت تشـکیل 

می دهنـد. برخـی تحلیلگـران معتقدنـد از زمـان 

بـی  هنـدوی  ملی گـرای  دولـت  آمـدن  کار  روی 

بـان  دروازه  لوریـس،  هوگـو  رسـد  مـی  نظـر  بـه   

فرانسـوی تاتنهـام، برای مدت بیشـری نسـبت به 

زمـان اعـالم شـده بـه دور از میادیـن خواهـد بـود.

هوگـو لوریـس، دروازه بـان فرانسـوی تاتنهـام، در 

جریـان بـازی چنـد هفتـه پیـش ایـن تیـم مقابـل 

برایتـون دچـار مصدومیـت شـدید از ناحیه دسـت 

شـده بـود. بـا این وجـود قـرار بـود ایـن دروازه بان 

میادیـن  بـه  جـوالی  اوایـل  از  ریـکاوری  از  پـس 

بازگـردد؛ اتفاقـی که به نظر رخ نخواهـد داد و این 

دروازه بـان بـا توجـه بـه تشـدید مصدومیتـش باید 

تحـت عمل جراحی قرار گیرد.مائوریسـیو پوچتینو 

روز جمعـه اعـراف کـرد کـه تاتنهـام تصـور مـی 

کـرد کـه لوریس بـه جراحی نیـاز ندارد امـا رشایط 

حـاال بـه گونـه دیگـر رقـم خـورده اسـت. عیسـی 

پـرز، دسـتیار پوچتینو، نیـز در واکنش بـه افزایش 

از  را  بریتانیـا  و  کـرده  اجـرا  را  برگزیـت  ۶ هفتـه 

می کنـد. خـارج  اروپـا  اتحادیـه 

بایـد  بعـدی ۷ مـی ۲۰۲۰  پارملانـی  انتخابـات 

شـاهد  بریتانیـا  اکنـون  امـا  شـد  مـی  برگـزار 

اسـت. زودهنـگام  انتخابـات 

و  دارد  وجـود  انتخابیـه  حـوزه   ۶۵۰ بریتانیـا  در 

رهـر حـزب برنـده، از سـوی ملکـه بریتانیـا مامور 

تشـکیل دولـت مـی شـود. در انتخابـات ۲۰۱۷، 

حـزب محافظـه کار پیـروز انتخابـات شـده بـود.

افراطـی  در سـال ۲۰۱۴، هندوهـای  پـی  جـی 

شـده اند. قبـل  از  بی پرواتـر 

اسلامی  اسلامی  حلذف  حلال  در  هنلد  چلرا 

اسلت؟

دادگاه عالـی هنـد در حکـم خود که بـه اتفاق آرا 

صـادر شـد گفته اسـت گـزارش سـازمان باسـتان 

شناسـی هنـد شـواهدی مبنـی بـر وجـود بقایای 

یـک معبـد در زیـر سـاختار مسـجد تخریب شـده 

بابـری را نشـان می دهـد. ایـن دادگاه گفـت بـا 

توجـه بـه همـه شـواهد موجـود، دادگاه تصمیـم 

هندوهـا  بـه  بایـد  مناقشـه  مـورد  زمیـن  گرفـت 

داده شـود، و مـکان دیگـری بـه مسـلامنان بـرای 

سـاخن مسـجد اختصـاص داده شـود.

مناقشه بررس چیست؟

مسـجدی کـه در قـرن ۱۶ میالدی سـاخته شـده 

در مرکز مناقشـه ای اسـت که سـال ۱۹۹۲ ویران 

شـدنش بـه دسـت هندوهـا بـه شـورش و مـرگ 

نزدیـک بـه ۲۰۰۰ نفـر منجـر شـد. بسـیاری از 

هندوهـا بـر ایـن باورنـد کـه مسـجد بابـری روی 

ویرانه هـای معبـد هندوها سـاخته شـده، معبدی 

کـه پیشـر به دسـت مسـلامنان ویران شـده بود.

مسـلامنان می گوینـد تـا سـال ۱۹۴۹ زمانـی کـه 

هندوها مجسـمه رام را در این مسـجد گذاشـتند 

در آن عبـادت می کردنـد.

هندوهـا و مسـلامنان در چنـد دهه گذشـته بارها 

دادگاه  بـه  مذهبـی  محـل  ایـن  کنـرل  رس  بـر 

کرده انـد. مراجعـه 

در سـال ۲۰۱۰ یـک دادگاه در هنـد رای داده 

بـود که این مـکان باید میان هندوها، مسـلامنان 

و یـک گـروه مذهبـی دیگر تقسـیم شـود.

مـدت دوری لوریـس از میادیـن گفـت : " ظاهـرا 

بلـه! مـا بعـد از چنـد هفته بـه این نتیجه رسـیدیم 

کـه لوریـس بایـد عملـی را روی آرنـج دسـت خـود 

انجـام دهـد و بـه همیـن خاطـر مـدت بیشـری از 

میادیـن بـه دور خواهـد بـود. خـر دوری طوالنـی 

لوریـس از میادیـن مـی توانـد بـد ترین خـر برای 

مائوریسـیو پوچتینـو باشـد کـه تیمـش ایـن روزهـا 

رشایـط خوبـی را تجربـه منی کنـد و در لیـگ برتر 

تنهـا بـا 13 امتیـاز در جایـگاه یازدهـم قـرار دارد.  

پوچتینـو روز جمعـه دربـاره رشایط تیمـش و دیدار 

مقابل شـفیلدیونایتد گفت: " قطعا بازی دشـواری 

خواهیم داشـت. شـفیلد تیم خوبی اسـت و اتحاد 

و هـم دلـی فـوق العـاده ای دارد  امـا با ایـن وجود 

تیـم مـا نیـز فـرم خوبـی دارد و امیدوار هسـتیم که 

ایـن رونـد را ادامـه دهیـم. "

بوریسجانسونانتخاباتپارلمانیزودهنگامبرگزارمیکند

دیوانعالیهندبهنفعهندوهارایداد،
مسلماناندرمحلدیگریمسجدبسازند

خبربدبرایتاتنهامدربارههوگولوریس

برلین دیوار فروپاشی سالگرد سیامین گرامیداشت

در تیـم ملی فرانسـه اسـت و لیاقت دعوت شـدن 

دوبـاره بـه جمـع خروس ها را دارد. زیـدان در این 

بـاره گفت:" بنزما همیشـه می خواسـته بـرای تیم 

ملـی فرانسـه بازی کنـد. راسـتش را بخواهید من 

دقیقـا منی دانـم اوضـاع در تیـم ملـی فرانسـه از 

چـه قـرار اسـت ولـی از نظـر فوتبالی، بـه نظر من 

بنزمـا بهریـن اسـت". زیـدان در ادامـه گفـت:" 

ملـی  تیـم  در  حتـام  بایـد  بنزمـا  معتقـدم  مـن 

فرانسـه بـازی کنـد. ولـی مـن نیسـتم کـه بایـد 

در ایـن بـاره تصمیـم بگیـرم. ولـی در ایـن تردیـد 

نـدارم کـه بنزمـا بایـد بـه تیم ملـی دعوت شـود".

بـا  مادریـد  رئـال  رسمربـی  زیـدان،  زین الدیـن   

سـتایش از کریـم بنزمـا، سـتاره فرانسـوی تیمش 

ملـی  تیـم  بـه  دوبـاره  بایـد  حتـام  او  می گویـد 

شـود. دعـوت  فرانسـه 

بـا اینکـه از آخریـن بـاری که کریـم بنزمـا پیراهن 

تیـم ملی کشـورش فرانسـه را به تن کـرده نزدیک 

بـه چهار سـال می گـذرد ولـی زین الدیـن زیدان، 

رسمربـی او در رئـال مادریـد بـا سـتایش از ایـن 

بایـد  حتـام  بنزمـا  می گویـد  فرانسـوی  مهاجـم 

دوبـاره بـه تیـم ملی این کشـور دعوت شـود.بنزما 

مادریـد  رئـال  در  حضـورش  سـاله  ده  دوران  در 

اروپـا  برجسـته ترین مهاجمیـن  از  یکـی  همـواره 

بـوده ولـی او از سـال 2015 تـا کنـون در تیـم 

ملـی کشـورش بازی نکـرده و به تیم ملی فرانسـه 

ملـی   تیـم  از  بنزمـا  اسـت. دوری  نشـده  دعـوت 

فرانسـه از زمانـی کلیـد خـورد کـه ادعا شـد او در 

نقشـه ای بـرای حق السـکوت گرفـن از هم تیمی 

والبوئنـا دسـت  متیـو  ملـی،  تیـم  در  زمانـش  آن 

داشـته اسـت.

ولـی زیـدان می گویـد بنزمـا هنـوز خواهـان بازی 

دعوتشود بایدبهتیمملیفرانسه زیدان:بنزما

با یونایتد دهسالحبسبرایسارقانستارههایآرسنال اریکسن  مذاکره 
در ماه جوالی برای انتقال 

ورزش

بارسلونا چیست؟ فصل  این  افت  دلیل اصلی 
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برای کنترل چند پل مهم در بغداد بحران عراق؛ درگیری 



 

 

 

وزارت معـارف مـى گويـد کـه بـه هـدف شـمولیت 

سـازی  مردمـی  تربیـه،  و  تعلیـم  در  شـهروندان 

معـارف، جمـع آوری دیدگاه هـا و نظرات شـهروندان 

نیـز  و  تعلیمـی  نصـاب  تجدیـد  رضورت  مـورد  در 

چگونگـی محتـوای نصـاب تعلمیی؛ برای نخسـتین 

بـار یـک نشسـت مشـورتی برگـزار مـی کنـد.

در يـک خربنامـه ای کـه ایـن وزارت دیـروز )شـنبه، 

18 عقـرب( منتـر کـرده، آمـده اسـت کـه هـدف 

از ایـن نشسـت کـه بـه تاریـخ ٢٠ الـی ٢٣ عقـرب 

سـال روان خورشـیدی برگـزار مـی شـود، دریافـت 

دیدگاه هـا و نظـرات  شـهروندان در قسـمت اصـاح 
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کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار سال چهاردهم  شماره  3877 یک شنبه   19 عقرب  1398 10 نوامبر  2019 قیمت 20 افغانی

ریاسـت  رسور دانـش، معـاون دوم 

جمهـوری می گویـد کـه هیـچ  فـرد 

مسـتقل  کمیسـیون  کار  در  نـدارد  تیمـی حـق  یـا 

انتخابـات مداخلـه کنـد و یـا نظـر خاصـی را بر این 

کمیسـیون تحمیـل کنـد.

آقـای دانـش کـه روز جمعـه )17 عقرب( در مراسـم 

شـهادت  سـالگرد  دوازدهمیـن  از  گرامی داشـت 

سـید مصطفـی کاظمی، رئیس پیشـین کمیسـیون 

اقتصـادی مجلـس مناینـدگان و رهـرب حـزب اقتدار 

ملـی و شـاری دیگر از مناینـدگان مجلس در تاالر 

لویـه جرگـه در کابـل سـخرنانی می کرد، بـر احرتام 

مسـتقل  کمیسـیون  تصامیـم  و  اسـتقالیت  بـه 

انتخابـات، تأکیـد کـرد.

بـه  کـه  نـدارد  حـق  کسـی  هیـچ   " کـه  افـزود  او 

انتخابـات بـه عنـوان یـک ابـزار بنگـرد و هـر زمـان 

کـه بـه نفعـش باشـد آن را بپذیـرد و اگـر بـه نفعـش 

بـربد." زیـر سـؤال  را  آن  نباشـد، 

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری تأکیـد کـرد کـه "مـا 

بایـد بدانیـم کـه انتخابـات عنرص اصلـی مروعیت 

نظـام اسـت و نباید کسـی به خاطر منافع شـخصی 

و گروهـی خـود مروعیت نظام را زیر سـؤال بربد."

آقـای دانـش گفـت کـه همـه تیم هـای انتخاباتـی 

حـق دارنـد شـکایت های خـود را بـه صورت مسـتند 

ارائـه  انتخاباتـی  کمیسـیون های  بـه  قانونـی  و 

کننـد و افـزود کـه "ولـی مـا بایـد اجـازه دهیـم کـه 

کمیسـیون های انتخاباتـی مطابـق قوانین و اسـناد 

و  کننـد  فیصلـه  و  بگیرنـد  تصمیـم  خـود  قانونـی 

همگـی هـم بـه فیصلـه آن هـا احـرتام بگذاریـم."

مسـتقل  کمیسـیون  از  جمهـور  رئیـس  معـاون 

انتخابـات خواسـت کـه هرچـه زودتر نتایـج ابتدایی 

و نهایـی انتخاباتـی ریاسـت جمهـوری را اعام کند 

تا رسنوشـت سیاسـی کشـور "معین و روشـن" شود.

او افـزود کـه کمیسـیون انتخابـات نبایـد از قانـون، 

و  کنـد  تخطـی  انتخاباتـی  تقویـم  و  طرزالعمل هـا 

مـردم را بیـش از ایـن منتظر اعـام نتایـج انتخابات 

بگـذارد.

آقـای دانش گفت که کمیسـیون مسـتقل انتخابات 

نبایـد تحـت تأثیـر رشایط سیاسـی قرار گیـرد و باید 

امـا حـوا علم نورسـتانی، رئیس کمیسـیون مسـتقل 

انتخابـات بـه رسـانه ها بدون اشـاره به نـام هیچ تیم 

انتخاباتـی، گفتـه اسـت که یکـی از تیم هـا مانع باز 

شـاری آرا می شـود و ایـن امـر نگـران کننده اسـت 

و باعـث می شـود کار کمیسـیون انتخابـات با تأخیر 

مواجه شـود.

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری در سـخرنانی خـود 

در مراسـم سـالگرد شـهادت شـهید کاظمی موضع 

حکومـت و تیـم انتخاباتی دولت سـازرا در این مورد 

اعـام کرد.

او گفـت "در رابطـه بـه نتایـج انتخابـات بـه رصاحت 

بایـد بگویـم کـه مـا هـم بـه عنـوان حکومـت و هـم 

بـه عنـوان تیـم دولـت سـاز بـه پنـج اصـل کلیـدی 

متـام  بـا  خـود  بـاور  ایـن  از  و  داریـم  کامـل  بـاور 

قـوت، حایـت و دفـاع مـی کنیـم. ایـن پنـج اصـل 

قانـون  بـه  احـرتام   -1 از:  اسـت  عبـارت  کلیـدی 

)قانـون اساسـی و قانـون انتخابـات( ٢- احـرتام بـه 

طرفـی  بـی  و  اسـتقال  بـه  احـرتام   -٣ مـردم  رأی 

کمسـیون هـا و فیصله های آن هـا 4– حایت همه 

جانبـه از شـفافیت و پاکسـازی آرای سـیاه و سـفید 

انتخابـات." نتایـج  پذیرفـن   -5

او از شـهروندان کشـور، سـایر تیم هـای انتخاباتـی، 

احـزاب سیاسـی و نهادهـای مدنی نیز خواسـت که 

بـه ایـن پنـج اصـل احـرتام بگذارنـد و آن را رعایـت 

. کنند

اسـت  قـرار  انتخاباتـی،  جدیـد  تقویـم  اسـاس  بـر 

ابتدایـی  نتایـج  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

انتخابـات را بـه تاریـخ ٢٣ عقـرب )پنجشـنبه هفتـه 

جـاری( اعـام کند. زمـان اعـام نتایج نهایـی هنوز 

نیسـت. مشـخص 

اجـازه ندهـد کـه هـر گروهـی بـه خاطـر منافـع خود 

بـه  را  و کمیسـیون  بکشـد  بـه چالـش  را  انتخابـات 

بگیرد. گیـروگان 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری کشـور بـه تاریخ ششـم 

مسـتقل  کمیسـیون  امـا  شـد،  برگـزار  میـزان  مـاه 

انتخابـات هنـوز نتوانسـته اسـت کـه نتایـج ابتدایـی 

ایـن انتخابـات را اعـام کنـد.

در روزهـای گذشـته، جنجـال اصلی روی بازشـاری 

جلسـه  چندیـن  و  بـود  آرا  از  شـاری  تفتیـش  و 

کمیسـیون در ایـن مـورد بـه دلیـل مخالفـت یکـی از 

یافـت. پایـان  بی نتیجـه  آن،  اعضـای 

تیـم ثبـات و همگرایـی، بـه رهـربی عبداللـه عبدالله 

نیـز اعـام کـرده کـه رونـد بـاز شـاری و تفتیـش آرا 

بایـد آغاز نشـود و در گام نخسـت بایـد آرای تقلبی از 

آرای پـاک تصفیه شـود.

مسـئوالن اتـاق صنابـع و معـادن والیـت هـرات می گوینـد کـه از 

آغـاز سـال روان هجری خورشـیدی تاکنـون، ۲۰کارخانۀ جدید در 

شـهرک صنعتـی هـرات آغـاز بـه کار کرده اند. 

بـه گــفتۀ ایـن مسـئوالن، ایـن کارخانه هـا در بخـش تولیـد مـواد 

خوراکـه و سـاختان فعالیـت دارنـد کـه بیـش از ۵۰ میلیـون دالر 

آن هـا رسمایه گـذاری شده اسـت. روی 

بـه گـزارش طلـوع نیـوز، حمداللـه خـادم، رئیـس اتـاق صنایـع و 

معـادن هـرات در ایـن بـاره گفتـه کـه: »بخش هایـی کـه مـا در آن 

انکشـاف پیـدا کردیـم، می توانیـم بگویـم کـه در حـد خودکفایـی 

رسـیده ایم، اکـرأ فابریکه هایـی هسـتند کـه در بخش تولیـد مواد 

غذایـی فعالیـت دارنـد.«

کـه  می گوینـد  هـرات،  والیـت  در  صنایـع  صاحبـان  از  شـاری 

عاقه منـدی بـه رسمایه گـذاری  در بخش هـای گوناگـون هنوزهـم 

وجـود دارد، امـا آنـان از نبود امتیازهـای ویژه بـرای رسمایه گذاران 

تـازه کار، شـکایت دارنـد.

و  گمرک هـا  در  فسـاد  بـرق،  کمبـود  صنایـع،  صاحبـان  ایـن 

کارشـان  فـراراه  چالش هـا  بزرگرتیـن  از  کشـور  در  را  ناامنی هـا 

ننـد. می دا

بیـان داشـته کـه:  محمدشـاه سـخی زاده، صنعت گـر در هـرات 

»در سـال ۹۸ درحـدود سـه میلیـون دالـر در بخـش نوشـابه های 

غیرالکولـی رسمایه گذاری شـده. متأسـفانه، در قسـمت بـرق، داد 

همـه رسمایه گـذاران بلنـد شـده. در قمسـت گمـرک، فسـاد وجود 

دارد. این هـا سـد راه شـده بـه مـا.«

مسـئوالن اتـاق صنایـع و معـادن هـرات می گوینـد اگـر بـرق مورد 

نیـاز کارخانـه داران بـه دسـرتس آنـان قرارگیـرد، احتـال دارد که 

بیـش از بیسـت کارخانـۀ تولیدی دیگـر نیز بـه زودی در پارک های 

صنعتـی هـرات آغـاز بـکار کنند.

هـرات  صنعتـی  شـهرک  در  تولیـدی  ۳۰۰کارخانـۀ  هم اکنـون 

فعالیـت دارنـد کـه بیشـرت بـه تولیـدات موادغذایـی، سـاختانی، 

می پردازنـد. مرمـر  سـنگ  و  لبنیـات 

مقام هـای محلـی والیـت کندهـار تاییـد می کننـد کـه صبـح روز 

شـنبه )۱۸ عقـرب( انفجـاری در نزدیکـی یـک پایـگاه پولیـس در 

گـروه  افـراد  آن  پـس  و  گرفتـه  صـورت  ولی کـوت  شـاه  ولسـوالی 

طالبـان بـه ایـن پایـگاه حملـه کـرده انـد.

"چنـار"  منطقـه  در  پولیـس  پایـگاه  ایـن  کـه  انـد  گفتـه  مقام هـا 

کابـل-ارزگان  شـاهراه  نزدیکـی  در  و  ولی کـوت  شـاه  ولسـوالی 

دارد. موقعیـت 

بهیـر احمـد احمـدی، سـخنگوی والـی کندهـار به صـدای امریکا 

گفتـه کـه بـرای دفـع این حملـه و جلوگیـری از تلفات بـر نظامیان 

افغـان در ایـن پایـگاه، نیروهـای کمکـی از زمیـن و هـوا بـه ایـن 

محـل اعـزام شـده اند. 

آقـای احمـدی افـزوده کـه بـا رسـیدن نیروهـای کمکـی، شـدت 

جنـگ در ایـن ولسـوالی کاهـش یافته، امـا درگیری هـای پراکنده 

هنـوز در محـل ادامـه دارد.

سـخنگوی والـی کندهـار گفتـه کـه در انفجـار موتـر مبب گـذاری 

شـده طالبـان تلفاتـی بر نظامیان افغان وارد شـده؛ امـا آمار دقیق 

آن تـا اکنون روشـن نیسـت.

خواسـته  کـه  ولی کـوت  شـاه  ولسـوالی  در  امنیتـی  مقـام   یـک 

نامـش در گـزارش گرفتـه نشـود بـه صـدای امریـکا گفتـه کـه در 

ایـن درگیـری سـه پولیـس کشـته شـده و چهـار نفـر دیگـر زخمی 

شـده انـد.

پولیـس  پایـگاه  ایـن  نزدیکـی  انفجـار در  افـزوده کـه  ایـن منبـع 

توسـط یـک موتـر نظامـی زرهـی "هاموی" صـورت گرفتـه و پس از 

آن ده هـا جنگجـوی طالبـان از چندیـن اسـتقامت بـر ایـن پایـگاه 

یـورش بـرده انـد.

طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

در ۸ ماه ۲۰ کارخانه جدید در شهرک 
صنعتی هرات آغاز به کار کرده اند

حمله طالبان
 بر یک پایگاه پولیس در کندهار

معاون رئیس جمهور:
 هیچ فرد و یا تیمی حق ندارد در کار کمیسیون انتخابات مداخله کند

وزارت معـارف گفتـه اسـت کـه گروپ هـای کاری در 

ایـن نشسـت مشـورتی، در بـاره موضوعاتـی چـون 

ادغـام برخـی  رشـته بندی مکاتـب در دوره لیسـه، 

مضامیـن درسـی، آمـوزش زبان هـا و نیـز تعلیـات 

فراگیـر، بحـث و گفتگـو مـی مناینـد .

در خربنامـه تذکـر داده شـده کـه یافتـه  هـای ایـن 

نشسـت، به عنـوان راهکار پیشـنهادی شـهروندان،  

نظـر  در  معـارف  وزارت  تعلیمـی  جدیـد  درنصـاب 

گرفتـه خواهـد شـد.

ايـن وزارت افـزوده اسـت کـه فراخوان این نشسـت، 

حـدود یکـاه پیـش از طریـق صحفـات اجتاعـی 

شـهروندان  از  و  شـده  صـادر  معـارف،  بـه  مرتبـط 

درخواسـت شـده اسـت تـا در قسـمت برنامـه ریـزی 

آینـدۀ  قبـال  در  خـود  تصامیـم  شـمولیت  بـرای 

فرزنـدان شـان، در ایـن نشسـت اشـرتاک مناینـد.

 14٠٩ الـی   1٣٩8 سـال های  معـارف،  وزارت 

خورشـیدی را بـه نـام دهـۀ معـارف نام گـذاری کرده 

دهـۀ  در  کـه  اسـت  مصمـم   وزارت  ایـن  و   اسـت 

در  را  شـهروندان  تصامیـم  و  دیدگاه هـا  معـارف،  

متامـی پان هـا وبرنامه های وزارت معـارف منعکس 

کند و شـهروندان در قبال رسنوشـت آینده فرزندان 

خـود، بیشـرت سـهیم شـوند .

نصـاب تعلیمـی اسـت .

منبـع افـزوده اسـت کـه قـرار اسـت در این نشسـت، 

نزدیـک بـه ٣٠٠ تـن از شـهروندان کشـور )مشـمول 

معلـان مکاتـب، متخصصـان حـوزه تعلیـم و تربیـه، 

دانشـگاه،  اسـتادان  علـا،  شـورای  مناینـدگان 

آمـوزان  والدیـن دانـش  ادارات دولتـی،  مناینـدگان 

نیـز مناینـدگان کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر  و 

کننـد. اشـرتاک  افغانسـتان( 

در خربنامـه آمـده اسـت، کـه وزارت معـارف، مصمـم 

اسـت تـا نصـاب تعلیمـی قابلیـت محـور را بر اسـاس 

دیدگاه هـا و خواسـت شـهروندان تهیـه منایـد.

وزارت معارف براى اصالح نصاب تعلیمی نشست مشورتی برگزار می کند


