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کوریـای شـالی از آزمایـش موفقیت آمیـز پرتابه هـای موشـکی خـر داد. گفته می شـود 

کـه ایـن موشـک ها به سـمت آب های دریای جاپان شـلیک شـدند. نخسـت وزیر جاپان 

ایـن اقـدام را تهدیـدی علیه امنیت ملی کشـور خود دانسـت.

خرگـزاری رسـمی کوریـای شـالی پنجشـنبه ۹ عقـرب )۳۱ اکتـر( اعالم کـرد که یک 

پرتابـه چندموشـکی را بـه شـکلی موفقیت آمیـز مـورد آزمایـش قـرار داده اسـت. طبـق 

گـزارش ایـن خرگـزاری ایـن آزمایـش جدیـد نشـان داده اسـت کـه "اهـداف جمعـی 

دشـمن را می تـوان در طـی حملـه ای غافلگیرانـه بـه طـور کامـل منهـدم کـرد".

خرگزاری مزبور همچنین گزارش داد که کیم یونگ اون، رهر...
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کوریای شمالی بار دیگر دست به آزمایش موشکی زد

اقتصاد نیروی کار 

33

 چرا اعالن نتایج انتخابات به 
تاخیر افتاد؟

 
بـرای ایـن که یک محصول به دسـت مصـرف کننده برسـد، مراحل 

مختلفی را پشـت سـر مـی گذارد کـه اصطالحا به آن پروسـه تولید گفته 

مـی شـود. پروسـه تولیـد بـه معنـای ترکیـب عوامـل مختلـف تولیـد بـه 

منظـور ایجـاد کاال یـا خدمتـی بـرای رفـع نیازهـای مـردم اسـت. عناصر 

سـهیم در ایـن پروسـه عمومـا بـه پنـج دسـته تقسـیم مـی شـوند: نیروی 

کار، سـرمایه، منابـع طبیعـی، مدیریـت و تکنولـوژی. از قدیـم االیـام در 

پروسـه فـوق، نیـروی کار دارای نقـش...

 تغییر مقررات آکادمی اسکار برای 
انتخاب بهترین فلم  بین المللی
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لزوم ایستادگی در برابر صلح 
تحمیلی

2سرمقاله 

چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، 

در ششـم مـاه میـزان برگـزار شـد. ایـن دوره  انتخابات 

بـا دیگـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری بسـیار متفاوت 

تنهـا  نیـز  انتخابـات  برگـزاری  روز  برگـزار گردیـد. در 

موضـوع قابـل توجـه بـرای رأی...

 

هغـې وژنـې د ټولنیـزو رسـنیو د افغان کاروونکو سـخته 

پـالر د  یـو  روان  موټـر کـې  پـه  راپارولـې چـې  غوصـه 

خپلـې څلـور کلنـې لـور او نـورو ماشـومانو پـه وړانـدې 

وژل شـوی دی.

چارواکـي وايـي، د امـان الله په نوم پـر دې افغان پرون 

نقیبـي  ولسـوالۍ  ارغنـداب  د  کندهـار  د  پنجشـنبې 

مېنـه کـې هغـه مهـال وسـله والـو بریـد وکـړ چـې لـه 

خپلـو ماشـومانو رسه پـه موټـر کـې کندهـار ښـار تـه په 

سـودا اخیسـتلو پسـې روان و. 

راډيـو  ازادي  احمـدي  بهیـر  ویانـد  وايل  د  کندهـار  د 

ولسـوالۍ  ارغنـداب  د  کـس  شـوی  وژل  وویـل،  تـه 

و. رستېـری  نظامـي  یـو  او  اوسـېدونکی 

خپلـو  د  کـس  یـاد  کـې  بریـد  پـه  وینـا،  پـه  بهـر  د 

ماشـومانو پـر وړانـدې سـاه ورکـړې او وژل شـوی دی.

بـل خـوا يـوې امنيتـي رسچنـې ازادي راډيـو تـه وويـل 

چـې وژل شـوي کـس د کندهـار ښـار د مـال عمـر پـه 

رسای کـې کار کـوه.

پـه ټولنیـزو رسـنیو کـې د پېښـې یو خپـور شـوی انځور 

اخیسـتل  وروسـته  شـېبې  څـو  بریـد  لـه  ښـايي  چـې 

شـوی، پکـې څرګندېږي چې یـوه ویرېدلې څلـور کلنه 

ماشـومه د موټـر پـه مخکنـي سـیټ کـې د خپـل وژل 

شـوي پـالر پـه وینـو لـړيل جسـد تـر څنـګ ناسـته ده.

د ټولنیـزو رسـنیو افغـان کاروونکـو د کوچنـۍ لـور پـه 

وړانـدې د یـو پـالر پـه داسـې بـې رحانـه وژلـو پـراخ 

عکـس العلمونـه ښـوديل او ډېـرو یـې دا یـو وحشـیانه 

بریـد بللـی.

کـه څـه هـم تـر اوسـه د دې سـړي د وژلو مسـؤلیت چا 

پـر غـاړه نـه دی اخیسـتی، خـو پـه کندهـار کـې ډیـر 

کلـه وسـله وال طالبـان پـر هغـو کسـانو دا ډول هـديف 

بریدونـه کـوي چـې یـا لـه حکومتـي ادارو رسه او یـا لـه 

بهرنیـو ځواکونـو رسه کار کـوي.

د هـرات ښـاروايل وايـي هـرات ښـار کې ۷۵ سـلنه تازه 

جـوړې شـوې ودانـۍ غیرقانـوين او غیرمعیاري دي.

چـې  وايـي  مشـفق  حـرت  غـالم  ښـاروال،  هـرات  د 

غیرمعیـاري رغَونـو کې د هرات ښـار لرغونی ارزښـته په 

پـام کـې نـه دی نیـول شـوی.

هغـه پـه دې اړه وړايي:»په هرات ښـار کې لـه بده مرغه 

۷۵ سـلنه ودانـۍ غیرمعیاري دي ځکـه چې هغه وخت 

کې ماسـټر پـالن نه وو.«

د  ټوګـه  غیرمعیـاري  پـه  کارپوهـان  چـارو  فرهنګـي  د 

ودانیـزو چـارو دوام د اندېښـنې وړ بـويل او زیاتوي چې 

دا کار بـه د هـرات لرغونتـوب تـه زیـان ورسـوي. 

د فرهنګـي چارو کارپوه، نعمـت الله رسوري زیاتوي:»د 

زیـان  زیـات  تـه  لرغونتـوب  او  حیثیـت  والیـت  هـرات 

رسـوي. خپلـري رامنځتـه شـوې ده... دلتـه یوشـمېر 

السـونه پـټ او روښـانه کار کـوي، چـې بـه بدلـه مرغـه 

لـه  یـې  لرغونتـوب  هـرات  د  او  ځـای   او  مقـام  هغـه 

پوښـتنې رسه مخامـخ کـړی دی.«

عبدالقیـوم  وايل،  هـرات  د  کـې  حـال  همـدې  پـه 

رحیمـي وايـي د یـاد والیـت تاریخـي ځایونو تـه نېږدې 

يش. ونـړول  بـه  ودانـۍ  شـوې  جـوړې  غیرمعیـاري 

ښـاغلی رحیمـي زیاتوي:»په اکرث ځایونو کـې دا قواعد 

پـه پـام کـې نـه دي نیـول شـوي، بالخـره یـوه ورځ اړ 

کېـږو چـې دا ودانـۍ لیـري يش.«

هـرات د هېـواد لـه لرغونـو ښـارونو ګڼـل کېـږي چـې 

ډېـر شـمېر تاریخـي اثـار پـه کـې دي، خـو اوس مهـال 

د یـاد والیـت تاریخـي ځانونو هېرولـو په تړاو اندېښـنې 

راپورتـه شـوې دي.

کندهار کې د يوه افغان وژنې د 

ټولنیزو رسنیو د کاروونکو غوصه 

پارولې

پوهان: غیرمعیاري رغَونو د هرات 

ښار تاریخي ارزښت زیامنن کړی

خبرونه

  

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی کشـور می گوید کـه در نتیجـه عملیـات نیروهای این ریاسـت 

طـی یـک مـاه گذشـته، نزدیک به یک هزار تروریسـت، کشـته، زخمی و بازداشـت شـده اند. 

در خرنامـه امنیـت ملـی کـه روز پنجشـنبه )9 عقـرب( منتـر شـده،  آمـده کـه نیروهـای 

را در رسارس  از 632 عملیـات  بیـش  روان،  میـزان سـال  مـاه  ریاسـت در   ایـن  عملیاتـی 

اسـت. داده  انجـام  افغانسـتان 

خرنامـه افـزوده:" در نتیجـه ایـن عملیات هـا 4 عـراده موتـر سـایکل و دو عـراده موتـر بم که 

قصـد راه انـدازی حمـالت گسـرده را داشـتند کشـف و خنثـی گردیـد در ضمـن 395 حلقه 

ماین هـای کارگـزاری شـده کشـف و از سـه حمله راکتـی جلوگیری صورت گرفـت . 221 تن 

دشـمن کشـته، 104تـن مجـروح و 649 تن دیگر شـان بازداشـت گردیدند".

نیروهـای قطعـات خـاص ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی همچنـان در یک عملیات مشـرک، 

یکـن  از اعضـای کلیـدی شـبکه القاعـده به نام عاصم عمـر، رهر القاعده برای شـبه جزیره 

هنـد را در ولسـوالی موسـی قلعـه والیـت هلمند با چندین تـن دیگر از اعضای گـروه طالبان 

و القاعـده از بیـن بـرده و چند تـن دیگر را بازداشـت  منودند .

بـر اسـاس معلومـات منبع؛ ایـن نیروها همچنان دو شـبکه ای را که یکی از آنهـا در تخریب و 

انهـدام پایه هـای بـرق وارداتی در سـالنگ جنوبی و شـبکه دیگر آن در رسقت های مسـلحانه 

دسـت داشـتند، دسـتگیر و  بـه مراجـع عدلـی و قضایـی تسـلیم داده انـد. در خرنامـه آمده 

کـه مـاه  میـزان بـه دلیـل برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـرای نیروهـای امنیتی یک 

آزمـون بـود کـه ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی در هاهنگـی  بـا دیگـر نهادهـای امنیتـی، 

برنامه هـای دشـمن را نقـش بـرآب منوده اسـت.

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی تاکیـد کـرده کـه نیروهـای عملیاتـی ریاسـت عمومـی امنیـت 

ملـی  بـرای تامیـن امنیت و حفـظ جان هموطنـان ، از هیچگونه جان فشـانی دریغ نخواهد 

کرد.

نخواهد شـد".

ایـن در حالـی اسـت چنـد روز قبـل حمداللـه محـب، مشـاور 

امنیـت ملـی کشـور گفتـه بـود کـه زملـی خلیـل زاد، فرسـتادۀ 

ویـژۀ امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان سـفر اخیـرش بـه کابـل را 

بخاطـر رهایـی ایـن اسـتادان انجـام داد.

افغانسـتان  حکومـت  از  امریـکا  کـه  بـود  گفتـه  محـب  آقـای 

خواسـته اسـت تـا در رهایـی دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـی که 

در بنـد طالبـان انـد، همـکاری کنـد و حکومـت افغانسـتان بـه 

ایـن همـکاری آماد گـی نشـان داده اسـت.

 

شـورای امنیـت ملـی کشـور، هرگونـه گفتگـو دربـاره تبادله دو 

اسـتاد امریکایـی بـا 80 زندانـی گـروه طالبـان را رد کـرد.

منابـع نزدیـک بـه طالبـان بـه طلوع نیـوز گفته انـد کـه طالبـان 

در برابـر رهایـی دو اسـتاد دانشـگاۀ "امریکایی – افغانسـتان"، 

خواهـان رهایـی 80 زندانـی ایـن گـروۀ به شـمول انـس حقانی 

و حافـظ رشـید، از اعضـای برجسـتۀ گـروۀ حقانی، شـده اند.

امـا کبیـر حقمل سـخنگوی شـورای امنیت ملی کشـور در این 

بـاره بـه خرگـزاری جمهـور گفتـه کـه:" حکومـت افغانسـتان 

چنیـن درخواسـتی را دریافـت نکرده اسـت و چنیـن معامله ای 

نزدیک به یک هزار تروریست 
در عملیات نیروهای امنیت ملی کشته، زخمی و 

بازداشت شدند

شورای امنیت ملی گفتگو درباره تبادله دو استاد امریکایی با 80 زندانی طالبان را رد کرد

درصفحه2

وزارت دفـاع
 گزارش سیگار در مـورد

 افزایش تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی را رد کرد

  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  



کارتون روز 

 

 

 

 

وزارت دفـاع ملـی در واکنـش بـه گـزارش تـازۀ سـیگار 

می گویـد که تلفـات نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور 

گذشـته  ماه هـای  بـه  نسـبت  نـرد  میدان هـای  در 

کاهـش یافته اسـت.

سـیگار در یـک گـزارش تـازه  کـه روز پنجشـنبه هفتـه 

گذشـته منترش کـرد، اعالم کرد کـه از تاریخ اول جون 

تا ۳۱ سـپتمر سـال جاری میالدی، تلفـات نیروهای 

افزایـش  درصـد  پنـج  افغانسـتان  دفاعـی  و  امنیتـی 

یافته اسـت. بر اسـاس این گـزارش، ۶۰ درصد تلفات 

نیروهـای افغـان در جریـان عملیـات هـای دفاعـی به 

وقوع پیوسـته اسـت. 

ملـی  دفـاع  وزارت  سـخنگوی  احمـدزی،  روح اللـه 

افغانسـتان روز جمعـه)۱۰ عقـرب( بـا رد یافته هـای 

 52 کـه  می گویـد  دهـات  انکشـاف  و  احیـا  وزارت 

آب  بـه  روستانشـینان  ویـژه  بـه  افغان هـا  صـد  در 

آشـامیدنی صحـی دسرتسـی یافتـه و تالش هـا بـرای 

فراهم کـردن آب آشـامیدنی صحـی بـرای 48 در صد 

دارد.  جریـان  دیگـر  شـهروندان 

بـه گزارش صـدای امریـکا؛ مجیب الرحـان کریمی، 

وزیـر احیـا و انکشـاف دهـات کشـور می گویـد کـه 

بـه شـهروندان،  فراهم کـردن آب آشـامیدنی صحـی 

خصوصـاً روسـتاییان یکـی از اولویت هـای این وزارت 

است.

وزیـر احیـا و انکشـاف دهـات بـا اشـاره به دسرتسـی 

52 در صـد روستانشـینان بـه آب آشـامیدنی صحـی 

و  بـرود  بـاال  ارقـام  ایـن  کـه  داریـم  "امیـد  گفـت: 

تـالش داریـم کـه بودجـه بیشـرت و توجـه همـکاران 

ایـن عرصـه جلـب بکنیـم". را در  بین املللـی خـود 

پیـش از ایـن وزارت صحت عامه گـزارش داده بود که 

سـاالنه صدهـا کـودک افغان به دلیل اسـهاالت جان 

می دهنـد. یکـی از عوامـل ایـن اسـهاالت، نبـود آب 

آشـامیدنی صحی گفته شـده اسـت.

و  محیطـی  الصحـه  حفـظ  آبرسـانی،  ملـی  برنامـه 

مقام هـای محلـی والیـت غزنـی می گوینـد طالبـان 

پنجشـنبه شـب از چندیـن اسـتقامت بـر یـک پایگاه 

نظامـی در ولسـوالی قـره  بـاغ ایـن والیـت حملـه کرد 

کـه در در ایـن درگیری هـا بـر دو طـرف تلفـات وارد 

شـده اسـت. محمـد خالـد وردک، فرمانـده پولیـس 

غزنـی روز جمعـه)۱۰ عقـرب( به صـدای امریکا گفته 

کـه طالبـان در جریـان درگیری هـا یـک موتـر پـر از 

مـواد انفجـاری را انفجـار داده انـد که در اثـر آن پنج 

رسبـاز امنیتـی افغـان زخـم برداشـته اند. 

بـه گفتـه آقـای خالـد پنـج شـنبه نیروهـای کمکـی 

از مرکـز بـه ایـن ولسـوالی فرسـتاده شـده و در حـال 

حـارض حمـالت طالبـان عقـب زده شـده اسـت.

تلفـات  دقیـق  شـار  کـه  افـزوده  وردک  آقـای 

دیدبـان حقـوق بـرش در تازه تریـن گـزارش خـود 

بـا قربانیـان و شـاهدان در  بـر اسـاس مصاحبـه 

نیروهـای  می گویـد  کشـور  مختلـف  والیت هـای 

قطعـات خاص امنیت ملی تحت حایت سـازمان 

تخطی هـای  )سـیا(  آمریـکا  مرکـزی  اطالعـات 

جـدی از جملـه کشـن غیرنظامیـان در جریـان 

شـده اند. مرتکـب  را  شـبانه  عملیات هـای 

در گـزارش دیدبان حقـوق برش از این برخوردهای 

یـاد   ' صحرایـی  'محاکمـه  عنـوان  بـه  فراقانونـی 

شـده و برخـی از ایـن تخطی هـا 'جرایـم جنگـی ' 

دانسـته شـده است. 

دیدبان حقـوق برش می گوید قربانیـان غیرنظامی 

حمـالت شـبانه و هوایـی در دو سـال اخیر به طور 

چشـم گیری افزایش یافته اسـت.

گـزارش دیدبـان حقـوق بـرش بـه عنـوان 'آنهـا بـه 

سوءاسـتفاده  کردنـد':  شـلیک  زیـادی  کسـان 

مـورد  افغـان  نیروهـای  توسـط  شـبانه  عملیـات 

' در ۵۰ صفحـه نـرش شـده و ۱۴  حایـت سـیا 

مـورد از اواخـر سـال ۲۰۱۷ تا میانه سـال ۲۰۱۹ 

می گیـرد. بـر  در  را 

حکومـت  و  آمریـکا  از  بـرش  حقـوق  دیدبـان 

گروه هـای  متـام  بایـد  کـه  خواسـته  افغانسـتان 

شـبه نظامی را کـه خـارج از چارچـوب فرماندهـی 

نیروهـای امنیتـی هسـتند، فـوری منحـل و خلـع 

سـالح کـرده و بـا تحقیقـات مسـتقل در بـاره متام 

بـرش  حقـوق  نقـض  و  جنگـی  جرایـم  اتهامـات 

کننـد. همـکاری 

بـر اسـاس ایـن گـزارش، واحدهـای خـاص اداره 

امنیـت ملـی افغانسـتان موسـوم بـه ۰۱، ۰۲، ۰۳ 

و ۰۴ و 'نیـروی حفاظتـی خوسـت ' کـه در ظاهـر 

تحـت ریاسـت امنیـت ملـی افغانسـتان فعالیـت 

بـرش،  حقـوق  دیدبـان  گفتـه  بـه  امـا  می کننـد، 

ایـن نیروهـا تـا حـد زیاد از سـوی سـیا اسـتخدام، 

آمـوزش ، تجهیـز و مدیریـت می شـوند.

پاتریشـیا گروسـمن، نویسـنده گـزارش کـه یکـی 

از مدیـران بخـش آسـیا در دیدبـان حقـوق بـرش 

اسـت می گویـد: "در عملیـات علیـه طالبان، سـیا 

نیروهـای افغان را قادر سـاخته کـه مرتکب اعال 

و  صحرایـی  محکمه هـای  جملـه  از  بی رحانـه 

ربـودن افـراد شـوند".

خانـم گروسـمن می افزایـد: "مـورد بعـد از مـورد، 

ایـن نیروهـا بـه راحتی به مـردم در زندان هایشـان 

وحشـت  در  را  محـل  همـه  و  کرده  انـد  شـلیک 

قـرار  تفکیـک  بـدون  هوایـی  و  شـبانه  حمـالت 

داده انـد."

ایـن گـزارش بنـا بـه مصاحبـه بـا ۳۹ فـرد محلـی 

را  شـبانه  عملیات هـای  کـه  اسـت  شـاهدانی  و 

قندهـار،  کابـل،  هلمنـد،  غزنـی،  والیت هـای  در 

و  زابـل  و  وردک  ارزگان،  پکتیـا،  ننگرهـار، 

همچنیـن گروه هـای حقوق بـرشی افغـان که این 

کردنـد. مسـتند  را  عملیات هـا 

موجـود،  اتهامـات  دربـاره  مسـتقالنه  تحقیقـات 

تحـت پیگـرد قـرار دادن عامـالن ایـن رویدادهـا، 

تحقیـق دربـاره اتهامـات جـدی تخطـی از قوانین 

حقـوق بـرش و قوانیـن جنگـی و پیگرد کسـانی که 

مرتکـب جرایـم جنگـی شـده اند، از خواسـته های 

دیگـر دیدبـان حقـوق بـرش از دولـت افغانسـتان 

است.

سـازمان دیدبـان حقـوق بـرش خواسـتار پرداخـت 

غرامـت به غیرنظامیـان آسـیب دیده در نتیجه این 

حمالت شـده اسـت.

در ایـن گـزارش از حکومـت آمریـکا نیـز خواسـته 

فرماندهـی  مسـئولیت  مـورد  در  کـه  شـده 

عملیات هـا وضاحـت بدهـد و تاکید کـرده که باید 

بـرای انجـام تحقیقـات مسـتقالنه همـکاری کند.

عملیات های شبانه چیست؟

بـه  حمـالت  ایـن  قربانیـان  از  یکـی  وحیداللـه، 

بی بی سـی گفتـه، در حالـی کـه بـا سـه فرزندش، 

صـدای  از  خانـواده اش  اعضـای  دیگـر  و  خانـم 

بودنـد؛  شـده  شـوکه  پی هـم  مبب هـای  انفجـار 

درهـم  را  خانـه  ورودی  در  دیگـر  بلنـد  صـدای 

شـدند. وارد  مسـلح  افـراد  ناگهـان  و  شکسـت 

او گفتـه: در آن لحظـه کـودکان در آغوشـم بودنـد 

و می گریسـتند کـه سـه یـا چهـار نفـر مسـلح وارد 

دیگـر چیزهـا  و  تلفن هـا  پرسـیدند  اتـاق شـدند، 

کجـا هسـتند، مـن و پـدرم را کـه مریـض بـود از 

ماندنـد،  کودکانـم  و  زن  و  کردنـد  بیـرون  خانـه 

می کردنـد. گریـه  زیـاد  کـودکان 

بـه گفتـه او، بیشـرت آنها افغان بودند ولی شـاری 

از نظامیـان خارجی نیز حضور داشـتند.

کـه  نشـد  گفتـه  او  بـه  آخـر  تـا  گفتـه  وحیداللـه 

کردنـد. بازداشـت  را  او  چـرا  و  بودنـد  کی هـا 

در گـزارش تـازه دیدبـان حقـوق بـرش بیشـرت ایـن 

چنیـن حمـالت بـه شـبه نظامیـان تحـت حایـت 

سـازمان اطالعـات مرکـزی آمریـکا )سـیا( نسـبت 

داده شـده اسـت.

عملیات هـای شـبانه، حمـالت هوایـی، بازداشـت 

و ناپدیـد سـاخن افـراد و حملـه بـر مراکـز صحی 

از جملـه روش هـای یـاد شـده در گـزارش دیدبان 

گـزارش سـیگار گفـت کـه تلفـات نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی افغانسـتان در پایین تریـن سـطح خـود قـرار 

دارد. او گفـت کـه نظامیان افغـان در میدان های نرد 

تلفـات دارنـد؛ امـا نـه به انـدازه ای کـه سـیگار گزارش 

کرده اسـت. آقای احمـدزی افـزود: "نیروهای امنیتی 

و دفاعـی افغـان در ماه هـای گذشـته از حالت دفاعی 

بیـرون شـده و حالـت تهاجمـی را در میدان های نرد 

گرفتـه انـد کـه بر ایـن اسـاس عملیات هـای تهاجمی 

نیروهـای امنیتـی افزایـش یافته و در تلفـات نیروهای 

امنیتـی کاهـش آمده اسـت."

سـخنگوی وزارت دفـاع تاکیـد کـرد که تالش هـا ادامه 

نیـز در  و دفاعـی  امنیتـی  نیروهـای  تلفـات  تـا  دارد 

جریـان عملیات هـا کاهـش یابـد.

احیـا  وزارت  چـوکات  در   2003 سـال  در  آبیـاری 

آن  هـدف  کـه  گردیـده  ایجـاد  دهـات  انکشـاف  و 

آب  بـا  دسرتسـی صـد در صـدی جامعـه روسـتایی 

صحـی  سـازمان  معیارهـای  بـا  صحـی  آشـامیدنی 

اسـت. میـالدی   2020 سـال  تـا  جهـان 

ایـن وزارت بـا تطبیق این برنامـه می خواهد از طریق 

 ، بـه آب صحـی، مناسـب  افزایـش دسرتسـی بهـرت 

پایـدار و فراهـم سـازی تعلیـات صحـی و افزایـش 

رعایـت حفـظ الصحـه محیطـی تا سـطح مـرگ و میر 

کـودکان، بـه ویـژه کـودکان زیـر پنج سـال را کاهش 

دهد.

انکشـاف  و  احیـا  وزارت  کریمـی،  آقـای  گفتـۀ  بـه 

بـر روسـتاها  را  دهـات، 70 در صـد خدمـات خـود 

متمرکـز کرده اسـت؛ چون بیشـرت نفوس افغانسـتان 

می کننـد. زندگـی  روسـتاها  در 

و  احصاییـه  ملـی  ادارۀ  سـخنگوی  شـهابی،  رویینـا 

معلومـات گفتـه اسـت کـه از مجمـوع 32.2 میلیـون 

جمعیـت کشـور، 23 میلیـون نفـر کـه 71.4 در صـد 

زندگـی  روسـتاها  در  می دهنـد،  تشـکیل  را  نفـوس 

می کننـد.

تـا  افغـان  امنیتـی  نیروهـای  و  جنگجویـان طالبـان 

اسـت. نشـده  مشـخص  اکنـون 

مقام هـای محلـی والیـت غزنـی همچنـان گفتـه انـد 

کـه انفجـار موتـر مبب گذاری شـده خسـارات زیادی 

را در محـل بـه بـار آورده اسـت.

فرمانـده پولیس غزنی تایید کـرده که همزمان با آغاز 

درگیری هـا در ولسـوالی قـره بـاغ، ده هـا جنگجویـان 

طالبـان به شـاری از روسـتاهای ولسـوالی اندر این 

والیـت حملـه کرده که ایـن درگیری ها بـرای چندین 

سـاعت ادامه داشـته است.

بـر پایـگاه  بـا حملـه  گـروه طالبـان ادعـا کـرده کـه 

نیروهـای امنیتـی افغـان در ولسـوالی قره بـاغ والیت 

کشـته اند. را  پولیـس  ۱۰رسبـاز  دسـت کم  غزنـی، 

حقـوق برش اسـت کـه نیروهای مورد حایت سـیا 

غیرنظامیـان  بـه  تلفـات  مرتکـب  آن،  جریـان  در 

اند. شـده 

از سـال ۲۰۰۱، سـازمان سـیا در افغانسـتان بـه 

طـور مـوازی و جـدا از ارتـش آمریـکا بـرای تعقیب 

افـراد القاعـده و طالبـان و پـس از سـال ۲۰۱۴ 

جنگجویـان وابسـته داعـش نیروهای شـبه نظامی 

افغـان را اسـتخدام، تجهیـز، آموزش و اعـزام کرده 

است.

بـا آن کـه ایـن نیروهـا در ظاهـر بـه نـام نیروهـای 

ریاسـت امنیـت ملـی افغانسـتان هسـتند، امـا در 

نیروهـای  فرماندهـی  معمـول  چـوکات  از  خـارج 

امنیتـی افغانسـتان و تحـت فرماندهـی عملیـات 

تحـت پوشـش سـازمان سـیا عمـل می کننـد. این 

نیروهـا بـه پشـتیبانی لوژسـتیکی و هوایـی ارتـش 

آمریـکا متکـی هسـتند. هلی کوپرتهـای آمریکایی 

نقـل و انتقـال این نیروها را در جریـان عملیات ها 

عملیات هـای  از  خـارج  مـواردی  در  حتـی  و 

انجـام می دهنـد. مشـرتک 

مناطـق  در   ۰۱ قطعـه  بـه  موسـوم  نیروهایـی 

مرکـزی؛ کابـل، پـروان، وردک، لوگـر و والیت های 

همجـوار عملیـات می کنـد. قطعـه ۰۲ در مناطـق 

قطعـه  همجـوار،  و  ننگرهـار  والیت هـای  رشقـی؛ 

۰۳ کـه بنـام 'نیـروی تهاجمـی قندهـار ' نیـز یـاد 

می شـود و قدیمی تریـن ایـن نیروهاسـت کـه پس 

از سـال ۲۰۰۱ در پـی شـکار افـراد القاعـده در 

قندهـار و هلمنـد و ارزگان اسـت. قطعـه ۰۴ نیـز 

در والیت هـای نورسـتان و کـر و همجوار عملیات 

 ' 'نیروهـای حفاظتـی خوسـت  قطعـه  و  می کنـد 

کـه در در میانـه دهه ۲۰۰۰ توسـط سـازمان سـیا 

ایجـاد شـده اسـت.

عملیات هـای شـبانه توسـط ایـن نیروهـا به هدف 

کشـن یا دسـتگیری شورشـیان عموما در مناطق 

روسـتایی تحـت کنـرتل طالبان یـا مناطق جنگی 

محـل  و  دیوارخانـه  نیروهـا،  ایـن  می دهـد.  رخ 

سـکونت مـردم را شکسـته، خانه هـا را می گردنـد 

و سـاکنین را بازجویـی می کنند. برخـی از مردان 

آنهـا  این کـه خانـواده  بـدون  بازداشـت می شـوند 

باشـند.  داشـته  اطـالع  نگهداری شـان  محـل  از 

کسـان دیگـری نیـز بـدون سـوال و جـواب کشـته 

شدند.

در مـوارد زیـادی کـه دیدبـان حقوق بـرش تحقیق 

بـه  غیرنظامیـان  شـبانه  عملیات هـای  در  کـرده، 

خاطـر اشـتباه در شناسـایی، اطالعـات غیرمعتـر 

و بـا رقابت هـای سیاسـی محلـی مـورد حملـه قرار 

گرفته انـد.

یـک فرد محلی در والیـت وردک به دیدبان حقوق 

بـرش گفتـه آنهـا در عملیـات شـبانه "در خانـه را 

پشـت  در  را  بچه هایـم  از  یکـی  کردنـد،  منفجـر 

بردنـد،  بـا خـود  را  دیگـرم  بچـه  و  خانـه کشـتند 

آنهـا مـا را متهـم کردنـد کـه 'چـرا بـه طالبـان غـذا 

داده ایـم؟' امـا طالبـان آمدنـد و غـذا خواسـتند، 

می کردنـد." اذیـت  و  آزار  منی دادیـم  اگـر 

پاسخ دولت 

صدیـق صدیقـی سـخنگوی ریاسـت جمهـوری به 

و  مکانیسـم ها  روی  کار  کـه:  گفتـه  بی بی سـی 

روش هایی روی دسـت اسـت تا چنیـن عملیات ها 

غیرنظامیـان  بـه  و  بـرود  پیـش  دقیـق  گونـه  بـه 

آسـیب نرسـد: "ما در برابر عملیات هایـی که برای 

افـراد ملکـی آسـیب می رسـاند، جـدی هسـتیم و 

برنامه هـای زیـادی را فسـخ کردیـم. حتـی رئیـس 

در  کـه  ایـن  بـه خاطـر  رفـت  کنـار  ملـی  امنیـت 

یـک عملیـات یکـی از ایـن قطعـات اشـتباه کـرده 

از چالش هـا در سـطح رهـری در  بودنـد. یکـی 

کابـل و والیـات چگونگی نظارت دقیـق از فعالیت 

ایـن گروه هـا بـوده کـه در بعضـی مـوارد می توانـد 

تابعیـت چندگانـه داشـته باشـند."

آقـای صدیقـی تاکیـد کـرده کـه: "مـا می خواهیم 

نظـارت را شـدید بسـازیم و ایـن کار را نیروهـای 

مـا انجـام خواهـد داد که متـام ایـن نیروها کنرتل 

شوند."

حـدود دو مـاه پیـش به دنبال کشـته شـدن چهار 

عضـو یـک خانـواده توسـط نیروهـای قطعـه ۰۲ 

آبـاد و اعرتاضـات  در حـوزه چهـارم شـهر جـالل 

مـردم، معصـوم سـتانکزی، رئیـس پیشـین امنیت 

ملـی از مقامـش کنـار رفـت و رئیس جمهـور غنی 

اسـتعفای او را پذیرفـت.

بـرای  را  بلندپایـه  هیـات  یـک  حکومـت  هرچنـد 

تحقیـق ایـن رویـداد موظـف کـرد امـا بـا گذشـت 

حـدود دو مـاه هنـوز نتیجـه بررسـی ایـن هیـات 

اعـالم نشـده اسـت.

دیدبان حقوق بشر:
نیروهایافغانتحتحمایتامریکامرتکبجرایمجنگیشدهاند

وزارت دفاع گزارش سیگار
 در مورد افزایش تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی را رد کرد

2
سال چهاردهم  شماره  3871  شنبه   11 عقرب  1398 2 نوامبر 2019

 

در روزهـای اخیـر اتفاقاتـی در عرصـه هـای سیاسـی رخ 

داده اسـت کـه بـه نحوی به معنای فشـار بر دولت افغانسـتان 

بـه منظـور مجـاب کـردن آن به رونـد کنونی صلح اسـت. همه 

مـی دانیـم کـه مناینـده خـاص ایـاالت متحـده پـس از دو ماه 

اکنـون مذاکـرات خـود را از رس گرفتـه اسـت و ایـن مرحلـه بـا 

دیـدار وی از پاکسـتان و رسان طالبـان در ایـن کشـور کلیـد 

خـورد. نزدیـک بـه دو مـاه قبـل و در آسـتانه انتخابات ریاسـت 

آخریـن  بـود  بنـا  کـه  زمانـی  درسـت  افغانسـتان  جمهـوری 

توافقـات ایـاالت متحـده و طالبـان در قطـر از سـوی رییـس 

جمهـور ایـاالت متحـده و با حضور ییس جمهور افغانسـتان به 

امضـا برسـد، دونالـد ترامـپ همه گفتگوهـا را لغو کـرد و گفت 

کـه گفتگوهـا با طالبان مرده اسـت و دیگر جایی در سیاسـت 

خارجـی ایـاالت متحـده نـدارد. از آن زمـان تـا کنـون زملـی 

خلیلـزاد بـه ایاالت متحده رفت و خسـتگی 9 مـاه گفتگوهای 

طوالنـی بـا طالبـان را رفع کرد. اکنـون او دو بـاره به منطقه بر 

گشـته اسـت که ایـن گفتگوهـا را بـه فرجام برسـاند. 

اگـر قضایـای صلـح افغانسـتان بـه هـان ترتیبـی کـه 

در قطـر توافـق شـده بـود، پیـش مـی رفـت و از سـوی رییـس 

جمهـور ترامـپ نیـز امضا می شـد، ما اکنون شـاهد یک صلح 

تحمیلـی و غیـر واقعـی بودیـم. زیـرا در آن رونـد دولـت و مردم 

افغانسـتان بـه طـور کامـل از صحنـه حذف شـده و به حاشـیه 

رفتـه بودنـد و بـه جای آن ها کسـانی دیگر مذاکـره می کردند 

و تصمیـم مـی گرفتنـد. در هـان زمان نیز مسـوالن و مقاالت 

دولـت افغانسـتان با صلح تحمیلی مخالفـت کردند و خواهان 

نقـش دولـت افغانسـتان در رونـد صلـح شـدند. اما متاسـفانه 

توجهـی بـه آن هـا صـورت نگرفـت. امـا اینک به نظر می رسـد 

کـه فشـارها بـر دولـت افغانسـتان تشـدید گردیـده اسـت تا ن 

آن رونـدی کـه در قطـر رشوع گردیـده بود دو بـاره از رس گرفته 

شـود. اکنون نوبت دولت افغانسـتان اسـت که در برابر چنین 

خواسـت نامرشوع بایسـتد. 

در روزهـای گذشـته زملـی خلیلـزاد چندین بـار با رییس 

جمهـور افغانسـتان دیدار داشـته و در آن دیدارهـا آن گونه که 

مشـاور امنیت ملی افغانسـتان نیز اذعان داشـت، تنها مساله 

رهایـی 82 تـن از زندانیـان طالبـان در زندانهـای افغانسـتان  

مطـرح شـده اسـت. ظاهـرا آن چـه فعـال از نظـر طالبـان و 

پاکسـتان مهـم اسـت آزادی انـس حقانـی بـا دو تـن دیگـر از 

رهران طالبان اسـت. این خواسـته حتی اگـر راه حقوقی هم 

داشـته باشـد تنهـا از صالحیـت های دولت افغانسـتان اسـت 

و هیـچ کسـی دیگـر نبایـد بـر قـوه قضاییـه و نهادهـای عدلی 

افغانسـتان فشـاور وارد کند. 

از سـوی دیگـر سـازمان دیـده بـان حقـوق بـرش نیـز بـه 

تازگـی گزارشـی را منتـرش کـرده اسـت کـه در آن خواهـان 

منحـل کـردن بخشـی از نهادهـای امنیتـی افغانسـتان شـده 

اسـت و از طریـق مصاحبـه بـا مـردم عـام نهادهـای امنیتـی 

افغانسـتان را متهـم بـه نقـض حقـوق بـرش کـرده اسـت. 

هـم چنیـن سـیگار یـا بـازرس ویـژه ایـاالت متحـده برای 

بازسـازی افغانسـتان نیـز طـی گزارشـی بـه نحوی بـه تضعیف 

روحیـه نیروهـای امنیتـی کشـور پرداختـه اسـت. بـر اسـاس 

بـه 60 فیصـد کشـته شـدگان  نزدیـک  گفتـه هـای سـیگار 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در صحنـه های دفـاع از خود از 

بیـن رفته انـد. این گزارش تاکید می کند کـه تلفات نیروهای 

امنیتـی افغانسـتان در طـی یک سـال گذشـته افزایـش یافته 

اسـت و ما شـاهد یک چرخه بی پایان از خشـونت و جنگ در 

افغانسـتان هستیم. 

بـه نظـر مـی رسـد همـه فعـل و انفعـاالت هـم در عرصـه 

صلـح و هـم در عرصـه های سیاسـی و امنیتی به نحوی فشـار 

بـر دولـت افغانسـتان اسـت تـا در برابـر برخـی خواسـته هـای 

طالبـان و حامیـان آن هـا کوتـاه بیایـد. در مـاه هـای گذشـته 

بـا ایـن کـه افغانسـتان در آسـتانه انتخابات ریاسـت جمهوری 

قـرار داشـت و نیـاز جـدی بـه حایـت جامعـه بیـن املللـی 

داشـت، امـا هم چنـان قاطعانه از مواضع دولـت در برابر صلح 

و مخالفـان مسـلح دفاع کـرد و در واقع در برابـر زیاده خواهی 

اپوزیسـیون  از  ایـن کـه بسـیاری  بـا  ایسـتاد.  هـای طالبـان 

داخلـی تـا مسـکو قطـر و اسـالم آباد به پیشـواز طالبـان رفتند 

و نرمـش هـای بسـیار در برابـر طالبـان از خـود نشـان دادنـد 

ولـی حکومـت افغانسـتان هم چنـان بر مواضـع خویش تاکید 

کردنـد. تـا جایـی کـه حتـی برخـی از تیـم هـای انتخاباتـی 

حکومـت را متهـم بـه سـنگ انـدازی در راه صلـح کردنـد. 

اکنـون کـه بـار دیگـر مذاکـرات صلـح کلید خورده اسـت 

و فشـارها نیـز بـر دولت افغانسـان افزایش یافته اسـت، انتظار 

مـردم افغانسـتان از دولـت و رهـری حکومـت ایـن اسـت کـه 

بایـد در مـن رونـد صلـح قـرار گیـرد و متـام مـواردی را کـه 

بـا طالبـان در میـان گذاشـته مـی شـود بـا مـردم نیـز رشیـک 

چـون  هایـی  گـروه  بـا  مذاکـرات  و  گفتگوهـا  نبایـد  بسـازد. 

طالبـان هـم چنـان در پشـت درهـای بسـته مبانـد و مـردم از 

هیـچ چیـزی در ایـن زمینـه بـا خـر نشـود. دولـت بایـد متـام 

مسـایلی را کـه در پیـش اسـت و به رسنوشـت عمومـی مربوط 

مـی شـود بـا مردم بـه طور شـفاف و روشـن در میان بگـذارد و 

در برابـر هـر گونـه زیـاده خواهـی و زیـاده طلبـی بایسـتد.

د حکومــت اجراييــه رييــس د شــانګهای   

غــړو هېوادونــو د مرشانــو پــه رسمرشیــزه کــې د ګ      ډون 

پــه موخــه د ازبکســتان پالزمېنــې تاشــکند تــه الړ. 

د شــانګهاى غــړو هېوادونــو ســازمان د څــو اړخيــزه 

همکاريــو پــه موخــه پــه 2001 کال کــې د چــن، 

او  قزاقســتان  تاجکســتان  ازبکســتان،  روســيې، 

ــوى دى. ــه خــوا رامنځتــه ش ــو ل ــتان د رهران قرغيزس

ــږل  ــه رالې ــه پ ــژواک ت ــوري پ ــه ل ــت ل ــه رياس د اجرايي

شــوې خرپاڼــه کــې راغــي چــې اجراييــه رييــس ډاکټــر 

عبــد اللــه پــه يــاده غونــډه کــې د ګــډون پــه موخــه نــن 

لــه غرمــې مخکــې ازبکســتان تــه الړ.

چارواکي: ډاکټر عبد الله د شانګهاى په غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته الړ

د رسپل په سانچارک کې د طالبانو 

حمله په شا متبول شوې

محمد هدایت  

سرمقاله

لزوم ایستادگی در برابر 
صلح تحمیلی 

رسچينــه وايــي چــې عبــد اللــه بــه پــه يــادې غونــډه کــې 

د افغانســتان د حکومــت پــه اســتازيتوب خــرې وکــړي.

ــډې  ــادې غون ــه د ي ــه ب ــې عبدالل ــوي چ ــه زيات خرپاڼ

پــه څنــډه کــې د رويســې، ازبکســتان، قزاقســتان، 

قرغيزســتان  او تاجکســتان لــه لومړيــو وزيرانــو او د 

ايــران د ولســمرش لــه مــړي مرســتيال، د هنــد لــه 

دفــاع وزيــر، د شــانګهاى ســازمان لــه ســکرتر جــرال او 

يوشــمېر نــورو چارواکــو رسه ليدنــې ولــري.

د يــادې غونــډې کــډون کوونکــي بــه د ســيمې پــر 

اچونــې،  پانګــې  امنيتــي،  ســيايس،  اقتصــادي، 

وکــړي. بحــث  اړه  پــه  بنســټپالنې  او  ترهګــرۍ 
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د رسپــل واليــت چارواکــي وايي، د ســانچارک ولســوالۍ 

پــر پوســتو د وســله والــو طالبانــو حملــه پــه شــا متبــول 

شــوې ده.

د ســانچارک ولســوال نــن ازادي راډيــو تــه وويــل، تېــره 

ــه  ــو ل ــو طالبان ــله وال ــااوخوا 200 وس ــه ش ــپه ناوخت ش

ــل  ــه پي ــتو حمل ــر پوس ــوالۍ پ ــو د دې ولس ــو لوري درېي

کــړه.  نقيــب اللــه دقيــق وايــي، پــه توپخانــه کي کــې 

دغــه نښــته تــر نــن ســهار پنځــو بجــو روانــه وه چــې پــه 

ــه  ــرګ ژوبل ــه م ــو ت ــو طالبان ــله وال ــې وس ــې ي ــه ک نتيج

ــتې ده. اوښ

دی وایــي: "د دښــمن حملــې پــه شــا ومتبــول شــوې، د 

دښــمن تــر 15 زياتــو کســانو تــه مــرګ ژوبله اوښــتې ده، 

لــه بــده مرغــه زمــوږ دوه محــي پوليــس هــم شــهيدان 

شــوي او دوه تنــه يــې ټپيــان دي، وضعيــت اوس زمــوږ 

پــه کنټــرول کــې دى." وســله والــو طالبانــو د دغــو 

حملــو پــه اړه څــه نــه دي ويــي.



در  انتخابـات  پروسـه  از  بین املللـی  سـازمان های 

اسـت. داشـته  وجـود  افغانسـتان 

فراینـد  در  متحـد  ملـل  سـازمان  همـکاری  کنـار  در 

برگـزاری  املللـی  بیـن  جامعـه  انتظـار  انتخابـات، 

بـا  مطابـق  و  شـمول  همـه  عادالنـه،  آزاد،  انتخابـات 

توقـع  می باشـد.  بین املللـی  شـده  قبـول  معیارهـای 

آنـان از نهادهـای برگزارکننـده ای انتخابـات این اسـت 

کـه زمینـه ای مشـاهده و نظـارت از متامـی روندهـای 

ناظـر،  نهادهـای  متامـی  بـرای  بـرای  را  انتخاباتـی 

دریافـت  اعتبارنامـه  کـه  سیاسـی  احـزاب  و  رسـانه ها 

منودنـد فراهـم منایـد. نهادهـای انتخاباتـی در امـور 

مالـی اصـل حسـاب دهی و شـفافیت ایجـاد مناینـد به 

پاسـخ گویی  انتخابـات  در  دخیـل  گروه هـای  متامـی 

معیارهـای  بـا  انتخابـات  برگـزاری  باشـند.  داشـته 

جهانـی، کسـب رضایـت شـهروندان و گروه های دخیل 

در انتخابـات در تحکیم دموکراسـی نوپای افغانسـتان 

می کنـد. کمـک 

نتیجه 

در ایـن دوره از انتخابـات ریاسـت جمهـوری، کاندیـدا 

اعضـای  ترکیـب   در  قومـی  هـای  گـروه  و  احـزاب  و 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات نقـش برجسـته داشـته 

اسـت.  نخسـت اینکـه کاندیداهـا در انتخـاب اعضـای 

انتخاباتـی سـهم مسـتقیم داشـته اند  کمیسـیون های 

سیسـتم  کاربـرد  بـرای  الزم  ترتیبـات  اینکـه  دوم  و 

 ۲۰۱۹ جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در  بیومرتیـک 

انجـام شـده اسـت و مطابـق طرزالعمـل جمـع آوری و 

بـه  انتخابـات  امـکان تخلـف و تقلـب در  آرا  شـارش 

بیـن  ناظـران  شـدید  نظـارت  اسـت.  رسـیده  حداقـل 

املللـی و داخلـی موجب شـده کـه آرای غیربیومرتیک 

از چرخـه شـارش آراء بـه صورت کامل، حذف شـده و 

ایـن امیـدواری را بـرای رأی دهنـدگان فراهم کـرده که 

این دور از انتخابات با شـفافیت و دقت بیشـرت صورت 

گرفتـه اسـت.

کاندیـدای ریاسـت جمهـوری، نتایجـی کـه از سـوی 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات اعـام مـی گـردد، بایـد 

داشـته  هـم  را  شـهامت  و  شـجاعت  ایـن  و  بپذیرنـد 

باشـند، بـه تیـم پیـروز تربیـک بگوینـد و همـکاری و 

همراهـی خویـش را با نظام سیاسـی آغـاز کنند. عاوه 

بـرآن تیم پیـروز، مناینده همه مردم افغانسـتان اسـت، 

مشـارکت  شـان  رسنوشـت  تعییـن  در  کـه  آنانـی  چـه 

کردنـد و بـه نفعـی تیـم برنـده رأی دادند و چـه افرادی 

کـه در سـایر تیـم هـای مشـارکت کننـده در انتخابـات 

اشـرتاک کردنـد.

و  قیمـت  کـه  همانگونـه 
مقـدار فـروش یـک کاال 
در بـازار بـر اثـر مکانیزم 
عرضـه و تقاضـا و به طور 
می شـود،  تعیین  طبیعی 
و سـطح  نـرخ دسـتمزد 
اشـتغال نیـروی کار نیـز 
بازاری  از شـرایط  تابعـی 

عرضـه و تقاضا اسـت. 
منتهـا بـا این تفـاوت که 
کارفرمـا  کار،  بـازار  در 
و  متقاضـی  قالـب  در 
خانوارهـا در قالب عرضه 
کننـده ظاهر می شـوند.
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افغانسـتان،  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات   چهارمیـن 

در ششـم مـاه میـزان برگـزار شـد. ایـن دوره  انتخابات 

بـا دیگـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری بسـیار متفـاوت 

تنهـا  نیـز  انتخابـات  برگـزاری  روز  در  گردیـد.  برگـزار 

موضـوع قابـل توجـه بـرای رأی دهنـدگان و اصحـاب 

پـای صندوق هـای  مـردم در  رسـانه، حضـور کمرنـگ 

بودیـم.  را شـاهد  پایتخـت کشـور  در  به¬ویـژه  و  رأی 

تأمیـن امنیـت و مدیریـت رونـد انتخابـات دو نگرانـی 

عمـده در روز انتخابـات بـود کـه ارگان هـای امنیتـی با 

آمادگـی هـای الزم در تأمیـن امنیـت انتخابـات موفـق 

عمـل کردنـد و حمات پراکنـده به مراکـز رأی دهی در 

والیات مختلف کشـور نیز نتوانسـت برگزاری انتخابات 

سـاعت  دو  بـا  انتخابـات  و  بکشـاند  بسـت  بـن  بـه  را 

مسـتقل  شد.کمیسـیون  سـپری  موفقیـت  بـا  متدیـد 

انتخابـات نیـز بـا تدابیـر الزم در روز انتخابـات تصامیم 

و اقدامـات فـوری و رضوری را مطابـق طرزالعمل هـا و 

رویه هـای قانونـی برای رفـع نواقص و مشـکات فنی و 

عملـی فراینـد انتخابات انجام شـد و رونـد انتخابات را 

بـه نحـوی مناسـب مدیریـت کـرد.

مسـتقل  کمیسـیون  کـه  زمانـی  جـدول  براسـاس    

انتخابـات افغانسـتان، نتایـج ابتدایـی ایـن انتخابـات 

بایسـتی  در تاریـخ ۲۷ مـاه میـزان، و نتایـج نهایـی در 

16 عقـرب اعـام مـی شـد، امـا کمیسـیون بـه دلیـل 

برخـی مشـکات فنـی، تـا اکنـون نتایـج انتخابـات را 

اعـام نکـرده و اعـان رسـمی نتایـج ابتـدای انتخابات 

را بـه 23 عقـرب مـوکل کـرده اسـت.

دالیلـی کـه اعـام نتایـج انتخابـات بـه تعویـق انداخته 

عبارتنـد از:

هـای  دسـتگاه  از  معلومـات  انتقـال  رونـد  1ـ 

بایومرتیـک بـه رسور مرکـزی: یکـی از عوامـل کـه 

انتخابـات  نتایـج  اعـام  در  افتـادن  تأخیـر  موجـب 

معلومـات  از  برخـی  کـه  بـود  مسـئله  همیـن  گردیـد، 

دسـتگاه¬های بایومرتیـک با اطاعات کمیسـیون هم 

خوانـی نداشـت و از ایـن رو، بـا دقـت بیشـرت انتقـال 

داد¬ه¬هـا صـورت گرفـت کـه در ایـن باره، سـخنگوی 

بـر  »بنـا  کـرد:  بیـان  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

دسـتگاه های  از  معلومـات  انتقـال  در  کـه  مشـکاتی 

ایجـاد  انتخابـات  بـه سیسـتم کمیسـیون  بایومرتیـک 

شـده بـود، کمیسـیون از کار خـود عقـب مانـد و بـرای 

همیـن، نتایـج ابتدایـی انتخابـات امـروز )27 میـزان( 

اعـام منی گـردد«. رونـد انتقـال معلومـات بایومرتیـک 

بـه رسور مرکـزی، هم زمـان بـا کُنـدی انجـام مـی شـود 

بایومرتیـک  دسـتگاه های  معلومـات  انتقـال  رونـد  و 

بـرای این کـه یک محصول به دسـت مصـرف کننده 
برسـد، مراحـل مختلفی را پشـت سـر می گـذارد که 
تولیـد گفتـه مـی شـود.  پروسـه  بـه آن  اصطالحـا 
پروسـه تولیـد بـه معنـای ترکیـب عوامـل مختلـف 
تولیـد بـه منظـور ایجـاد کاال یـا خدمتـی بـرای رفع 
نیازهـای مـردم اسـت. عناصر سـهیم در این پروسـه 
عموما به پنج دسـته تقسـیم می شـوند: نیـروی کار، 
سـرمایه، منابـع طبیعـی، مدیریـت و تکنولـوژی. از 
قدیـم االیـام در پروسـه فوق، نیـروی کار دارای نقش 
برجسـته تـری نسـبت بـه سـایر عوامـل بوده اسـت؛ 
زیـرا نیـروی کار تنهـا عامـل هوشـمند ایـن پروسـه 

اسـت و مدیریـت ایـن پروسـه نیـز با او اسـت. 
بخـش  کار،  نیـروی  هزینـه  نیـز،  امـروز  دنیـای  در 
اعظمـی از قیمت یـک محصول را به خـود اختصاص 

دهد.  مـی 
نیازهـای  بـر  مـازاد  توانسـتند  افـراد  کـه  زمانـی  از 
مصرفـی خـود، کاال و خدمـت تولیـد کننـد، طبقـه 

کارگـر و کارفرمـا بـه وجـود آمـد. 
کارفرمایـان بـرای تولیـدات انبـوه، تصمیـم گرفتنـد 
از هـم نوعـان خـود تحـت عنـوان اسـتخدام کمـک 
بگیرنـد. کارگـران نیـز در قبـال خدمـت ارائه شـده، 

تقاضـای دسـتمزد و حقـوق کردنـد.
اگـر اقتصـاد را بـه شـکل یـک کل در نظـر بگیریـم، 
نـرخ دسـتمزدها و سـطح اشـتغال دو متغیری اسـت 
تولیـدات یـک  بـا مقـدار  را  ارتبـاط  بیشـترین  کـه 

دارد.  جامعـه 
تعیین نرخ دستمزدها و سطح اشتغال

اقتصاددانـان کالسـیک که باور به کارآمـدی مکانیزم 
بـازار و اقتصـاد آزاد داشـتند، تعیین نرخ دسـمتزدها 
و میـزان اشـتغال را تابعـی از تقاضـا و عرضـه نیروی 

کار می دانسـتند. 
یعنـی همانگونـه که قیمـت و مقدار فـروش یک کاال 
در بـازار بـر اثـر مکانیـزم عرضـه و تقاضـا و بـه طـور 
طبیعـی تعییـن مـی شـود، نـرخ دسـتمزد و سـطح 
بـازاری  از شـرایط  تابعـی  نیـز  اشـتغال نیـروی کار 

عرضـه و تقاضـا اسـت. 
منتهـا بـا ایـن تفـاوت کـه در بـازار کار، کارفرمـا در 
قالـب متقاضـی و خانوارهـا در قالـب عرضـه کننـده 

ظاهـر می شـوند. 
بـه  پیروانـش  و  مارکـس  انتقـادات جـدی  از  یکـی 
طرفـداران نظـام بـازار آزاد، بـر مـی گـردد بـه نحـوه 
مواجهـه ای کـه ایـن مکتـب بـا انسـان کارگـر دارد. 
در  قـراردادن  را  انسـان  هـا،  مارکسیسـت  بـاور  بـه 
ردیـف سـایر عوامـل تولیـد مثل زمیـن و به خصوص 
ماشـین آالت و تجهیـزات، خـوی و خصلـت حیوانـی 

سـرمایه داری را نشـان مـی دهـد. 
یـک انسـان دارای نیازهایـی اسـت کـه اگـر بـه طور 
حداقلـی تامیـن نشـوند، ادامه حیات برای او مشـکل 

انتخاباتـی  تیم هـای  از  شـاری  مرکـزی،  رسور  بـه 

می گوینـد کـه کمپنـی درمالـوگ راهـکار جدیـدی را 

بـه  بایومرتیـک  انتقـال معلومـات دسـتگاه های  بـرای 

سیسـتم مرکـزی اعـال خواهـد کـرد. براسـاس ایـن 

روش، قـرار اسـت معلومـات دسـتگاه های بایومرتیـک 

بـا اسـتفاده از کامپیوتر ها و در حضـور ناظران نامزدان 

بـه سیسـتم مرکـزی انتقـال یابـد. دخالـت هـای نابـه 

جـای برخـی از ناظـران کاندیدهای ریاسـت جمهوری 

هـم موجـب کنـدی انتقـال معلومـات از دسـتگاه های 

بایومرتیـک بـه رسور مرکـزی مـی شـود.

آراء:  انتقـال  رونـد  در  سـازی  شـفاف  و  دقـت  2ـ 

کمیسـیون مسـتقل انتخابات این بار مصمم اسـت که 

نتایـج را بـه طـوری شـفاف و دقیـق تـر از دیگـر دوره 

هـای انتخابـات اعـام منایـد، ایـن امـر موجـب شـده 

کـه اعـام نتایـج تـا هنـوز مشـخص نیسـت کـه تـا چـه 

زمانـی بـه طـول مـی انجامـد. در ایـن مورد سـخنگوی 

»اعـام  گویـد:  مـی  انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون 

نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهـوری افغانسـتان چنـد 

روز بـه تأخیـر انداخته می شـود، رهربی کمیسـیون در 

ایـن مـورد تصمیـم می گیـرد.« وی اضافـه کرد کـه این 

کمیسـیون منـی خواهـد شـفافیت و دقـت انتخابات را 

قربانـی اعـام رسیـع نتیجـه انتخابـات کنـد.

مسـئوالن کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می گویند که 

مـی شـود؛ در حالـی کـه یـک قطعـه زمیـن یـا یک 
تراکتـور اگـر ماه هـا هم بال اسـتفاده بماند، بـا بهبود 
شـرایط بـازار دوبـاره مـی توانـد بـه پروسـه تولیـد 

شـود.  ملحق 
پـس کامـال غیر انسـانی اسـت اگـر بخواهیـم تعیین 
نـرخ دسـتمزدها را بـه مکانیـزم بـازار محـول کنیـم 
و تحـت عنـوان تضمیـن کارایـی، کاهش دسـتمزدها 
را بـه سـطحی پاییـن تـر از مقـداری کـه مـا یحتـاج 

نیـروی کار اسـت، توجیـه نماییـم. 
آن چـه امـروزه مـا در کشـورهای دنیـا تحـت عنوان 
سیسـتم حداقـل دسـتمزدها یـا بیمه بیکاری شـاهد 
هسـتیم، با اصول اولیه نظام سـرمایه داری سـازگاری 
نـدارد و نتیجـه تـالش های مارکـس و طرفـداران او 

است.
جمعیت، نیروی کار و سرمایه انسانی 

یکـی از مـواردی که ممکن اسـت در هنـگام صحبت 
از نیـروی کار از آن یـاد شـود، تفـاوت آن با جمعیت 

و نیروی انسـانی اسـت. 
جمعیـت بـه کلیـه نفـوس کشـور، از لحظـه تولـد یا 
دم مـرگ گفتـه مـی شـود. در حالی که نیـروی کار، 
بـه جمعیتـی گفته می شـود کـه در سـن قانونی کار 
قـرار دارد یعنـی بیشـتر از هجـده سـال و کمتـر از 

تقاعد.  سـن 
سـرمایه انسـانی مفهـوم خاص تری نسـبت به نیروی 

کار دارد. 
دو  ایـن  بیـن  معمـوال  کار  بـازار  هـای  تحلیـل  در 

  عبدالقیوم آیتی     

مقدمه

اقتصاد نیروی کار

نتایج انتخابات به تاخیر افتاد؟  چرا اعالن 

قانـون  و مطابـق  قـرارداد  براسـاس  رشکـت درمالـوگ 

و  کمیسـیون  ایـن  لوایـح  و  طرزالعمل هـا  انتخابـات، 

تفاهـم بـا احزاب سیاسـی کارهایش را بـه پیش می برد 

و بـرای هـر گونـه تأخیـر و مشـکل در رونـد شـارش و 

تصفیـۀ آرای دارای اطاعـات بیومرتیـک دالیـل موجـه 

را بـا نامـه رسـمی بـه آنـان می فرسـتد. 

عبدالرحـان ننـگ، رییس داراالنشـاء این کمیسـیون 

گفـت  آزادی  رادیـو  بـه  عقـرب(   ۸( چهارشـنبه  امـروز 

قابـل  درمالـوگ  رشکـت  سـهل انگاری  هیچ گونـه 

هرگونـه  بـا  پیونـد  در  رشکـت  ایـن  و  نیسـت  پذیـرش 

مشـکل و تأخیـر در کارهایـش بـرای آنـان دلیـل موجه 

درمالـوگ  کـه  چیـزی  گفـت:  او  اسـت.  کـرده  ارائـه 

]نشـان[  اسـت.  تکـراری  آرای  می کنـد،  مشـخص 

انگشـت تکـراری اسـت و گرفنت عکس از عکس اسـت 

و ایـن مـواردی اسـت کـه درمالوگ بـه کمیسـیون ارائه 

مـی کنـد.

3ـ دخالت کشورهای خارجی

انتخابـات  نـدارد کـه در  طبیعتـا هیـچ کشـوری حـق 

فرامـوش  نبایـد  امـا  کنـد.  دخالـت  دیگـر  کشـورهای 

متامـی  در  دیگـر  کشـورهای  از  برخـی  کـه  کنیـم 

انتخابـات هـا در کشـورهای دیگـر دخالـت مـی کنـد 

و تـاش مـی کننـد نامـزدی مـورد دلخـواه خویـش را 

بـه کرسـی بنشـانند. قوانیـن بیـن املللـی متاسـفانه 

قوانیـن محکمـی نیسـت و یـک طرفـه اسـت. دولـت 

انتخابـات سـایر  را دارنـد کـه  ایـن حـق  بـزرگ  هـای 

کشـورها را مدیریـت کننـد. بـه هـر حـال، ایـن دخالت 

هـا گاهـی گسـرتده و گاهـی هـم محـدود اسـت و بـه 

طـور مسـتقیم دخالـت مـی کنـد و گاهـی نیـز بـه طور 

غیـر مسـتقیم بـر رسنوشـت سیاسـی کشـورها دخالـت 

کـرده و ناقـض حقـوق و قوانیـن بیـن املللـی باشـد.

4ـ  تایید ناظران داخلی و بین املللی

در نظام هـای دموکراسـی میـزان مرشوعیت و سـامت 

مشـاهدان  و  ناظـران  تاییـد  بـه  بسـتگی  انتخابـات 

عـاوه  افغانسـتان،  در  دارنـد.  بین املللـی  و  داخلـی 

برنهادهـای ناظـر داخلـی، نهادهـای ناظـر بین املللی 

تخنیکـی  و  مالـی  حایـت  و  نظـارت  انتخابـات  از 

و  بین امللـل  بـرش  حقـوق  گـروه  جملـه  از  می کننـد. 

بیشـرت  انتخابـات  از  سـازمان ملـل متحـد در نظـارت 

فعـال بـوده اسـت. 

هم چنـان نهادهـای ناظـر بین املللی شـیوه ای نظارت 

گروه هـای  و  سیاسـی  احـزاب  بـه  را  انتخابـات  بـر 

ذیدخـل در انتخابـات آمـوزش می دهنـد. ایـن نهادهـا 

در آمـوزش مدنـی و سیاسـی نیـز نقـش مهمـی ایفـا 

مرشوعیـت  ملـل  سـازمان  نظـارت  امـروزه  می کننـد. 

چندیـن  در  تاکنـون  می سـازند.  بیشـرت  را  انتخابـات 

تخنیکـی  و  مالـی  حایت هـای  و  مشـوره  انتخابـات 

تفکیـک نمـی شـود، ولـی اگـر بیشـتر دقـت کنیـم 
منظـور از  نیـروی کار، نیـروی کار سـاده اسـت ولـی 
سـرمایه انسـانی بـه نیـروی کاری گفته می شـود که 

دارای دو خصیصـه تحصیـل و تجربـه باشـد. 
در حقیقـت سـرمایه انسـانی در خـود کارگـر ماهر و 

کارفرمـای کارآفریـن را مـی گنجاند. 
خوداشـتغالی از مـواردی اسـت کـه در آن دو طبقـه 
کارگـر و کارفرمـا در یـک نقطه جمع شـده اند؛ خود 
اشـتغالی نتیجـه ی پدیـده ی مدرنـی به نام سـرمایه 

انسـانی است. 
شاخص های بازار کار

نـرخ اشـتغال و مقابل آن نرخ بیـکاری، از متغیرهایی 
انـد کـه مطالعـه آن هـا مـی توانـد تصویر روشـنی را 

نسـبت بـه اقتصاد یک کشـور ارائـه کنند. 
نـرخ هـای اشـتغال بـاال نشـان مـی دهـد کـه یـک 
کشـور تـا چه حد توانسـته اسـت در بهره بـرداری از 
ظرفیـت هـای تولیـدی خـود موفق عمل کنـد و نرخ 
هـای اشـتغال پاییـن بیـان گر آن اسـت که سـالیانه 
بـه چه میـزان سـرمایه های یک کشـور بـه هدر می 
رود. آثـار بیـکاری تنهـا در پیامدهـای اقتصـادی آن 
نظیـر فقـر و محرومیـت خالصـه نمـی شـود، بلکـه 
مسـائل جرمـی و ناهنجـاری هـای اجتماعـی را نیـز 

با خـود دارد.
تعـداد  تقسـیم  بـا  را  یـک کشـور  اشـتغال«  »نـرخ 
»نیـروی کار شـاغل« آن بـر »جمعیـت بـاالی هجده 
سـال« )جمعیـت واجـد شـرایط کار( انـدازه گیـری 

کنند. مـی 

در عـوض »نـرخ بیکاری« را با تقسـیم تعداد »نیروی 
بیـکار« بـر »کل نیـروی کار« )جمعیت جویـای کار( 

به دسـت مـی آورند. 

یکـی از شـاخص هـای بـازار کار کـه در مطبوعـات و 
رسـانه هـا از آن کمتـر سـخن بـه میان مـی آید ولی 
بـا دو شـاخص قبـل از نظـر اهمیـت یکسـان اسـت، 

»نـرخ مشـارکت یـا داوطلبـی نیروی کار« اسـت. 

دانسـتن نـرخ داوطلبـی یا نرخ مشـارکت نیـروی کار 
مهـم اسـت؛ زیـرا مقـدار آن، درجـه تمایـل جمعیت 
واجـد شـرایط کار را نسـبت بـه انجام کار نشـان می 

دهد. 
حجـم نیـروی کاِر جویـای کار گاهی ممکن اسـت به 
خاطـر بدبینـی نسـبت بـه اوضـاع اقتصـادی کاهـش 

بد.  یا

بـه چشـم خـود زیـاد دیـده ایم افـرادی را کـه پس از 
چندیـن بـار مراجعـه بـه سـایت هـا و اماکـن کاریابی 
از یافتـن کار ناآمیـد شـده و دیگـر تالش نمـی کنند. 
مـوارد زیـادی را داریـم کـه کاهـش در نـرخ بیـکاری 
بیشـتر معلـول ایـن پدیـده بـوده اسـت تـا افزایش در 

اشـتغال.  سطح 
نکتـه: آن کـه بـدون مطالعه این سـه شـاخص به طور 
همزمـان، مسـئولین کشـورها نمـی تواننـد هـر گونـه 
کاهـش در نـرخ بیـکاری را یک دسـتآورد تلقی کنند؛ 
زیـرا اگـر کاهـش در نرخ بیـکاری، معلـول افزایش در 
سـطح اشـتغال )زیاد شـدن افراد شـاغل( باشـد، حق 
بـا آن هـا اسـت، امـا اگـر کاهـش در نـرخ بیـکاری به 
خاطر کاهش در نرخ مشـارکت و کوچک شـدن سـایز 
نیـروی کاِر جویـای کار بـر اثـر نومیـدی از یافتن کار 
باشـد، در ایـن صـورت باید به فکـر جلوگیـری از فرار 

مغزهـا بود. 
بدیهـی اسـت وقتـی نیـروی کار از یافتـن شـغل در 
داخـل کشـور خـود ناامید شـود، برای گـذران زندگی 

بـه خـارج از مرزهـا سـفر خواهـد کرد.
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 پیـش بینـی گیشـه آمریـکای شـالی نشـان می دهد که 

»ترمیناتـور« افتتاحیـه ای ۴۰ میلیـون دالر ی را پشـت رس 

خواهد گذاشـت.

بـه نقـل از ورایتـی، »ترمیناتـور« کمپانی پارامونـت دوباره 

بـه صـدر گیشـه ها بـاز می گردد.

از  فلـم   ششـمین  کـه  تاریـک«  رسنوشـت  »ترمیناتـور: 

مجموعـه فلم  هـای ترمیناتـور و در ژانـر علمـی - تخیلـی 

اسـت، در هفتـه اول اکـران خـود حـدود ۴۰ میلیون دالر  

فـروش خواهـد کـرد. 

منایـش  سـینا  هـزار   ۴۰۰۰ در  سـینایی  فلـم   ایـن 

می دهـد  نشـان  پیش بینی هـا  برخـی  و  می شـود  داده 

کـه فـروش افتتاحیـه فلـم  حتـی بـه ۴۷ میلـون دالـر  نیـز 

خواهـد رسـید. سـه فلـم  دیگـر نیـز در ایـن هفتـه اکـران 

می شـوند کـه شـامل »هریـت«، »بروکلیـن بـی مـادر« و 

انیمیشـن »سـگ های قطـب شـال« می شـود؛ بـرای هر 

سـه آن ها فروشـی در حـدود ۱۰ میلیون دالـر  پیش بینی 

شـده اسـت.

شـود،  تبدیـل  واقعیـت  بـه  بینی هـا  پیـش  ایـن  اگـر 

مجموعـه  افتتاحیـه  بزرگرتیـن  تاریـک«  »رسنوشـت 

هـم  عنـوان  ایـن  می زنـد.  رقـم  را  ترمیناتـور  سـینایی 

خیـزش  »ترمیناتـور:  سـینایی  فلـم   دسـت  در  اکنـون 

ماشـین ها« اسـت کـه در سـال ۲۰۰۳ منترش شـد و ۴۴ 

کـرد. فـروش  دالـر   میلیـون 

در رتبـه بعـدی فلـم  »ترمیناتـور: رسـتگاری« قـرار دارد که 

در سـال ۲۰۰۹ منتـرش شـد و بـا ۴۲ میلیـون کار خـود 

را آغـاز کـرد. آخریـن قسـمت ایـن فلـم  سـینایی نیـز در 

سـال ۲۰۱۵ با عنـوان »تریمناتور:جنسـیس« اکران شـد 

کـه تنهـا ۲۷ میلیـون فـروش افتتاحیـه داشـت و بـا ۹۰ 

میلیـون دالـر  در گیشـه داخلـی و ۴۴۰ میلیـون دالـر  در 

مجمـوع گیشـه جهانـی بـه کار خـود پایـان داد.

آرنولـد شـوارتزنگر و لینـدا همیلتـون، بعـد از سـه دهـه بـا 

نقش هـای قبلـی بـه نام هـای سـارا مانـر و ترمیناتـور در 

کنـار یکدیگـر نقـش آفرینـی می کننـد.

در  نیـز  مـادر«  بـی  »بروکلیـن  سـینایی  فلـم   فـروش 

محـدوده ۵ تـا ۹ میلیـون دالـر ، پیـش بینـی شـده و ایـن 

درحالـی اسـت کـه بودجـه ای ۲۶ میلیـون دالـر ی بـه آن 

اختصـاص داده شـده اسـت. فلـم  »هریـت« هـم فروشـی 

داشـت.  خواهـد  دالـر   میلیـون   ۹ تـا   ۷.۵ محـدوده  در 

انیمیشـن »سـگ های قطـب شـال« هـم که جرمـی رنر، 

هیـدی کلـوم و آنجلیـکا هاسـتون صداپیشـگی آن را بـر 

عهـده دارنـد، ۵ تـا ۱۰ میلیـون دالـر  فـروش می کنـد.

بازگشت »ترمیناتور« به صدر 
گیشه

هـدف

را  بازیگـران رسشـناس  برخـی  اسـتعداد  اسـت  ممکـن   

بـا دیـدن هـر سـکانس از بـازی آنـان تحسـین کنیـم امـا 

برخـی از بازیگـران در پشـت صحنه درسـت مثـل کابوس 

هسـتند و افـراد حـارض در پشـت صحنـه از آنـان نفـرت 

دارند.

 مواجـه شـدن یـا همکاری بـا افراد خودخـواه و خودمحور 

بسـیار سـخت اسـت، چه برسـد به این که مجبور باشـید 

از ایـن افـراد فرمـان بربید و حرف شـنوی داشـته باشـید. 

بازیگـران  برخـی  بیـن  کـه  اسـت  اتفاقـی  درسـت  ایـن 

رسشـناس هالیـوود و افـراد پشـت صحنـه رخ مـی دهـد. 

ایـن افـراد اغلـب سـابقه سـوء مـرف مـواد ، بـی ادبی و 

توهیـن، دیـر رس صحنـه آمدن و مـواردی مشـابه را دارند. 

در ادامـه بـا برخـی از ایـن افـراد کـه در پشـت صحنـه 

فلم هـا بسـیار منفـور هسـتند آشـنا مـی شـویم:

راسل کرو

حرفهـای  انـد  کـرده  کار  او  بـا  کـه  کارگردانانـی  همـه 

خـاص  روش  بـا  بازیگـر  یـک  او  زننـد:  مـی  را  مشـرتک 

خـودش اسـت و انتظار زیادی از خـودش و دیگران دارد. 

کـال گرایـی او در بعضـی مواقـع مـی توانـد اختـاف 

نظرهایـی جـدی بیـن او و تیم پشـت صحنه ایجـاد کند ، 

بـه خصـوص هنگامی که او خواسـتار آن اسـت که همه با 

برنامـه هـای مـد نظر او پیـش برونـد. او به معنـای واقعی 

کلمـه هـر سـطر از دیالوگهـا را زیـر سـوال مـی بـرد.

مل گیبسون

او ممکـن اسـت ایـن روزهـا دیگر حاشـیه نداشـته باشـد. 

ناپسـند مـل گیبسـون  افـراد رفتارهـای  از  امـا بسـیاری 

را فرامـوش نکـرده انـد. بـه خصـوص کـه او مـدت هـا در 

فهرسـت سـیاه هالیـوود بـود. 

اظهارنظرهـای بیـش از حـد او در مـورد میگسـاری ، نـژاد 

پرسـتی ، سـوء رفتـار بـا زنـان و سـوء اسـتفاده جسـمی 

نسـبت بـه همـر سـابقش باعـث شـده بـود حضـور مـل 

گیپسـون در هـر پشـت صحنـه ای باعـث عصبانیـت عده 

شـود. زیادی 

کریستین بیل

کریسـتین بیـل کـال گراتریـن بازیگـری اسـت کـه هـر 

پشـت صحنـه ای را بـه سـتوه مـی آورد. فقـط کافیسـت 

یـک موضـوع کوچـک مطابق میل کریسـتین بیل نباشـد 

تـا کل یـک موضـوع را بـه شـکل کامـل کنـار بگـذارد. 

اغلـب فلم بـرداران از او متنفرنـد چـرا کـه وی لحظـه بـه 

لحظـه کادربنـدی هـای فلم بـرداران را زیـر سـوال مـی 

برد.

جولیا رابرتز

ای  مصاحبـه  در  خـودش  او  کـه  بدانیـد  اسـت  جالـب 

اعـرتاف کـرد که تـا مدتی پیش به شـدت خودخـواه بوده 

اسـت امـا اخیـرا موفـق شـده رفتـار خـود را تا حـد زیادی 

در پشـت صحنـه فلم هـا اصـاح کنـد. 

حتی اسـتیون اسـپیلربگ بعد از یک همکاری با او اعام 

کـرده کـه دیگـر حـارض نیسـت حتـی در یک سـکانس از 

رابرتـز خودخواه بـازی بگیرد.

گوینت پالرتو

وی از مـدت هـا پیش عنوان نفرت انگیزترین فرد مشـهور 

هالیـوود را بـه دسـت آورده بود. چرا؟ پاسـخ سـاده اسـت 

چـون او همیشـه سـعی مـی کنـد حـرف هایـی بزنـد کـه 

بهـرت اسـت در موردشـان سـکوت کند. 

را  زندگـی خـود  و  کار  بـود  گفتـه  یکبـار  او  مثـال  بـرای 

دانـد. مـی  هـر زن شـاغل دیگـری  از  تـر  دشـوار 

5 بازیگر منفور هالیوود
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 بازی با اعداد              3038
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3389    بازی با کلمات  

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

 شطرنج                                       3120

 جواب شطرنج   3119  
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حمل
 فرصـت خوبـی داریـد کـه چندیـن مشـکل خانوادگـی و خانگـی تـان را حـل کنید.  
در ایـن زمینـه شـریک عاطفیتـان از شـما بسـیار حمایت خواهـد کرد.  امـروز بعد از 
ظهـر بـا چالـش هایـی روبـرو خواهید شـد.  امـروز مـی توانید بـه حس درونـی خود 

کنید. اطمینـان 

ثور
 احسـاس مـی کنیـد کـه اشـتیاق خـود را از دسـت داده ایـد بـه دلیـل مشـکالت 
زیـادی کـه امـروز بایـد بـا آنها برخـورد کنیـد.  آرامش و صبـور بودن کلیـد موفقیت 
شماسـت.  فرصـت خوبـی داریـد کـه تغییراتـی را در خانـه ایجـاد کنیـد ۱۰۰درصد 

شـریک عاطفـی تـان از شـما قدردانـی خواهـد کرد .

جوزا
در انجـام تمـام کارهـای خانگـی موفـق خواهیـد شـد.  مبلغ عمـده ای پول از سـمت 
کسـب و کارتـان دریافـت مـی کنیـد کـه توسـط آن بـا شـریک عاطفـی تـان برنامه 
ریـزی خواهـد کـرد.  هـر کاری را اگـر بـدون تـالش آغـاز کنیـد شکسـت خواهیـد 

خورد.   

سرطان
 تغییراتـی را در زندگـی تـان ایجـاد خواهید کـرد مخصوصاً در زندگـی عاطفی که در 
ایـن روزهـا بسـیار نگـران کننـده اسـت.  افـرادی را مالقـات مـی کنید کـه در آینده 
بـه  شـرکای کاری شـما تبدیـل خواهنـد شـد. توصیـه هـای شـریک عاطفی تـان را 

در نظـر بگیرید.

اسد
 در ارتبـاط بـا یـک پـروژه کاری ناامیـد خواهید شـد که اصـال انتظارش را نداشـتید.  
امیـد خـود را از دسـت ندهیـد روز خوبـی بـرای تجـارت نمی باشـد.  ظاهرا کـه باید 
زمـان زیـادی را با شـریک عاطفیتان سـپری کنید.  هر دوی شـما بـرای آینده برنامه 

ریزی خواهیـد کرد.

سنبله
اهمیـت نـدارد کـه چقدر مشـکل برای حـل کـردن وجـود دارد باید ریلکس باشـید.  
تمایـل داریـد کـه پـول زیـادی را خـرج کنیـد و احتیـاط کنیـد.  امـروز بعـد از ظهر 
شـخص خاصـی را مالقـات مـی کنیـد کـه در آینـده نقـش مهمـی را در زندگـی 

عاطفیتـان بـازی خواهـد کرد. 

میزان
 در خانـه و در تجـارت موفـق خواهیـد شـد.  تغییراتـی کـه بـرای آن برنامه ریزی 
کـرده بودیـد اجـرا خواهیـد کـرد.  یـک شـخص سـالمند در اطـراف تـان به شـما 
توصیـه هـای مفیـدی مـی کند.  بهتر اسـت کـه همزمان بـه چندین کار مشـغول 

نشـوید هیچکـدام را بـا موفقیـت به اتمـام نخواهد رسـاند.  

عقرب
 بـه نظـر می رسـد که مصمم هسـتید تـا تغییراتـی را در زندگی عاطفیتـان ایجاد 
کنیـد.  امـروز بعـد از ظهـر زمان خوبـی دارید که دوسـتان تـان را مالقـات کنید.  
بـه دیگـران فرصـت صحبـت کـردن بدهیـد.  میخواهیـد کـه بیشـتر بـا سیاسـت 

باشـید و از بحـث  بـا یـک خانـم در اطرافتان اجتنـاب کنید.

قوس
 نبایـد مشـکالت مهـم را بـه تنهایـی حـل کنید زیـرا که امـروز نمـی توانید طبق 
برنامـه پیـش برویـد. امـروز صبـح مجبـور هسـتید کـه چندیـن کار بـرای یکی از 
افـراد جـوان خانـواده انجـام دهیـد.  زمان آن اسـت که با مشـکالت مالـی برخورد 
کنیـد حتمـاً موفـق خواهیـد شـد.  زمـان خوبـی بـرای هرگونـه حـدس و گمـان 

باشـد. نمی 

جدی
فرصتــی دارید که افراد جوانی که در اطراف تان وجــود دارند را راهنمایی کنید.  
با حمایت مالی یکی از بســتگان می توانید شــی را خریــداری کنید  مدت زمان 
زیادی اســت  که برای آن صبر کرده اید.  امروز برای بودن در کنار دوســتان تان 

روز مطلوبی می باشد  اما احتیاط کنید که شریک عاطفی تان را نادیده نگیرید. 

دلو
 تمایـل داریـد کـه بـه مـدت طوالنـی کار کنیـد و زندگـی عاطفـی تـان را نادیـده 
بگیریـد سـعی کنیـد بیشـتر بـه خانـواده تـان توجـه داشـته باشـید. امـروز بعد از 
ظهـر پیشـنهادی در ارتبـاط بـا پیوسـتن به یک مشـارکت تجـاری جدیـد دریافت 

کنید.  مـی 

حوت
 بـه نظـر مـی رسـد کـه مصمـم هسـتید تـا کارهـای خانگـی کـه مدتهـا پیـش 
شـروع کـرده بودیـد را بـه اتمام برسـانید. از سـمت بسـتگانتان حمایـت خواهید 
شـد. امـا سـعی دارنـد کـه بر روی شـما تاثیـر بگذارنـد. از هـر گونه بحـث و دعوا 

بـا ان هـا اجتنـاب کنید. 
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آسانسور ـ اشعار ـ بلورین ـ پروین ـ تشویق ـ ثالوث ـ جهانجو ـ چشمه 
ـ حصار ـ خصلت ـ دقیق ـ ذخیره ـ روایت ـ زیانکار ـ ژولیده ـ ساقی ـ 
شــهنازـ  صنوبرـ  ضربهـ  طریقتـ  ظریفـ  عبادتگاهـ  غزلیاتـ  فصیح 

ـ قانون ـ کیهان ـ گزمه ـ لحظات ـ مدرک ـ نیت ـ ورود ـ هدیه ـ یاس.

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

وجود داشته باشد.
 5 کلمه: خوب 

 10 کلمه: متوسط 
 15  کلمه: عالی 

وقت ـ قوت ـ قوم ـ قمر ـ 
مقرـ  قرنـ  رقمـ  قیمتـ  
رونقـ  ورقـ  قیرـ  متقیـ  
تقویـ  تقیـ  تقویمـ  قیوم 

ـ موقتـ  قوتی.
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بـا لغـو سـاخت یکـی از رسیال هایـی کـه قـرار بـود بـه صـورت پیـش درآمـد از 

رسیـال بـازی »تـاج و تخـت« سـاخته شـود، رسیـال جدیـدی بـا نـام »خانـه 

اژدهـا« سـاخته می شـود.

بـه نقـل از روایتـی پیـش درآمـدی بـر اسـاس رسیـال بـازی »تـاج وتخـت« بـا 

اقتبـاس از کتـاب »آتـش و خـون« بـه نویسـندگی جـرج آر. آر. مارتین سـاخته 

خواهـد شـد کـه عنـوان آن نیـز »خانـه اژدهـا« اعام شـده اسـت.

اتفاقـات ایـن رسیـال ۳۰۰ سـال پیـش از رویدادهـای رسیـال »بـازی تـاج و 

تخـت« روی خواهـد داد و داسـتان خانـدان تارگرین را روایـت می کند. میگل 

سـپاچنیک کارگردان شـش قسـمت از رسی »بازی تاح و تخت« چند قسـمت 

از ایـن رسیـال را نیـز کارگردانـی می کند. 

کمپانـی HBO اعـام کـرده ایـن رسیـال ده قسـمتی خواهـد بـود و جـرج 

مارتیـن بـه همـراه رایـان کانـدال خالقـان ایـن رسیـال خواهنـد بـود.

کیسـی بلویـز رییس برنامه هـای کمپانـی HBO می گوید: دنیای بـازی تاج و 

تخـت از لحاظ داسـتانی بسـیار غنی اسـت و مـا به دنبال آن هسـتیم که این 

بـار داسـتان خانواده تارگریـن را روایت کنیم. 

از  کـردن  اسـتفاده  قیمت هـای  از  جدیـدی  جزئیـات  همچنیـن  او  بـی  اچ 

مرحلـه اول رای دادن شـامل یـک دور مقدماتـی اسـت کـه کمیتـه انتخـاب 

فلم  هـای بلنـد بین املللـی، ۹۳ فلم  داوطلب حارض در رقابت اسـکار امسـال 

را بـرای بررسـی ارائـه می کنـد. از آنجـا یـک فهرسـت کوتـاه شـامل ۱۰ فلـم  

انتخـاب می شـود. ایـن رقـم تا پیـش از این شـامل نام ۹ فلـم  بـود و در آوریل 

امسـال هیـات رییسـه اسـکار تصویـب کـرد که بـه ۱۰ فلـم  افزایش یابـد. در 

مرحلـه بعـد ایـن فهرسـت بـه ۵ فلـم  تبدیل می شـود.

تغییـرات جدیـد اکنـون حاکـی از آن اسـت که همـه اعضای آکادمـی که ۱۰ 

فلـم  حـارض در فهرسـت کوتـاه را دیده انـد می تواننـد از ایـن میـان نامزدهای 

 آکادمـی اسـکار تغییراتـی بـرای انتخاب بهرتیـن فلم  بین املللـی وضع کرده 

اسـت که امسـال اجرایی می شـود.

آکادمـی اسـکار بـرای انتخـاب یکـی از پیچیده تریـن بخش هـای خـود یعنی 

انتخـاب بهرتیـن فلـم  بلنـد بین املللـی ۲۰۲۰ کـه تـا سـال پیـش بـه عنوان 

بخـش خارجـی زبـان شـناخته می شـد، تغییراتـی وضـع کرده اسـت.

دیـروز اطاعیـه ای بـرای اعضـای شـاخه های مختلـف اسـکار ارسـال شـد تـا 

بـه آن هـا اطـاع داده شـود کـه چـه تغییراتـی در رونـد رای دادن بـه فلم  های 

راه یافتـه بـه فهرسـت نهایـی ایجاد شـده اسـت.

با »خانه اژدها« تخت  و بازگشت بازی تاج 

تغییر مقررات آکادمی اسکار برای انتخاب بهترین فلم  بین المللی
مرحله بعـد را انتخـاب کنند.

عـاوه بـر ایـن آکادمـی بیشـرت در راسـتای اسـتفاده بـر یـک سیسـتم آناین 

بـرای رای دهنـدگان حرکـت کـرده اسـت و اعضایـی کـه ایـن ۱۰ فلـم  را بـه 

صـورت آنایـن دیده انـد می تواننـد بـرای مرحلـه دوم هـم رای دهنـد. این در 

حالـی بـود کـه قبـا الزم بـود تـا رای دهنـدگان فلم  هـا را در سـینا ببیننـد.

مرحلـه اول رای دادن از نظـر فنـی فقـط شـامل ۷ فلـم  در فهرسـت کوتـاه 

می شـود و کمیتـه اجرایـی اسـکار کـه متشـکل از ۳۰ عضـو اسـت، ایـن حق 

را دارد کـه ۳ فلـم  مـورد توجـه خـود را بـه ایـن فهرسـت اضافـه کنـد. ایـن ۳ 

فلـم  معمـوال شـامل فلم  هـای متفـاوت و گزینه هـای جسـورانه یـا غیرمعمـول 

می شـود.

نیویـورک،  در  ویـژه  کمیتـه  چهـار  بعـد،  مرحلـه  بـه  رسـیدن  بـرای  قبـا 

لس آنجلس، لندن و سـان فرانسیسـکو، فلم  های فهرسـت کوتاه را می دیدند 

و پنـج نامـزد نهایـی را انتخـاب می کردنـد.

در دسـرتس  آنایـن  بـه صـورت  را  فلم  هـا  کـرد  اعـام  تازگـی  بـه  آکادمـی 

می گـذارد. 

رای دهنـدگان اکنـون قـادر خواهنـد بـود مسـتندها، انیمیشـن ها و فلم  های 

کوتـاه را نیـز روی سـایت آکادمـی متاشـا کننـد. فلم  هـای بلند داسـتانی نیز 

در »اپ اتـاق منایـش« آکادمی در دسـرتس هسـتند.

یکـی از افـراد داخلـی آکادمـی گفـت کـه ایـن تغییـرات بـه انتخـاب بهرتیـن 

فلم  هـای بلنـد در سـطح بین املللـی کمـک می کنـد و وی به شـخصه بـرآورد 

می کنـد کـه ۲۰ درصـد افـراد رای دهنـده در ایـن شـاخه خـارج از آمریـکا 

باشند.

اسـامی نامزدهـای نهایـی ایـن بخش ۱۳ جـوالی ۲۰۲۰ )۲۳ جـدی( همراه 

نامزدهـای دیگـر بخش هـای جوایز اسـکار اعام خواهد شـد.

در نهایـت فلـم  برنده اسـکار در بخـش بهرتین فلم  بین املللی بـا رأی اعضای 

فعـال و دامئـی آکادمـی انتخـاب می شـود.نود و دومیـن دوره جوایـز اسـکار 

یکشـنبه ۹ فـربوری ۲۰۲۰ )صبـح دوشـنبه ۲۱ دلـو( در دالبـی تیه تـر در 

هالیـوود برگـزار می شـود.

کـرد. صحبـت  شـبکه  ایـن  اسـرتیم  رسویس هـای 

ایـن خـرب سـاعاتی بعـد از لغـو سـاخت یکـی دیگـر از پیـش درآمدهـای ایـن 

رسیـال عنـوان شـد. 

نائومـی واتـس، نائومـی اکی، الکس شـارپ و جـاش وایتهـاوس بازیگران این 

رسیـال بودنـد کـه بـه صورت آزمایشـی فلم  برداری شـده بـود، اما مـورد توجه 

شـبکه HBO قـرار نگرفـت و قصد سـاخت آن را ندارد. 

داسـتان ایـن رسیـال هـزاران سـال قبـل از اتفاقـات »بـازی تـاج و تخـت« رخ 

داده اسـت. 

گفتـه می شـود بـه غیـر از »خانـه اژدهـا« سـاخت پروژه هـای دیگـری کـه بـه 

بـازی تـاج وتخـت مربـوط هسـتند، متوقـف شـده اسـت.
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 ادامـه از صفحـه 1... کوریـای شـالی ضمـن 

ایـن  موفقیت آمیـز  انجـام  از  خرسـندی  "ابـراز 

آزمایـش بـه مقامـات مسـئول خـود تربیـک گفته 

اسـت".

ارتـش  گـزارش  ایـن  انتشـار  از  پیـش  سـاعاتی 

موشـکی  آزمایـش  انجـام  از  جنوبـی  کوریـای 

بـود. داده  خـرب  خـود  شـالی  همسـایه 

طبـق اعـام منابـع نظامـی کوریـای جنوبـی دو 

فرونـد موشـک کوتاه برد از اسـتان پیونـگان واقع 

دریـای  سـوی  بـه  شـالی  کوریـای  جنـوب  در 

از  ایـن دو موشـک پـس  جاپـان پرتـاب شـدند. 

طـی مسـافت ٣٧٠ کیلومـر در حداکـر ارتفـاع 

٩٠ کیلومـر در آب هـای دریای میان شـبه جزیره 

کوریـا و جاپـان سـقوط کردنـد.

ایـن  کـه  کـرد  ترصیـح  جاپـان  دفـاع  وزارت 

موشـک های  قـوی  احتـال  بـه  موشـک ها 

بالسـتیک بوده انـد. طبـق قطعنامه هـای شـورای 

اجـازه  شـالی  کوریـای  ملـل  سـازمان  امنیـت 

انجـام آزمایش موشـک هایی از این نـوع را ندارد.

شـینزو آبـه، نخسـت وزیر جاپـان، ضمـن محکوم 

 دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور آمریـکا اعـام کرده کـه به جای 

بـرج ترامـپ در نیویـورک قصـد دارد فلوریدا را اقامتـگاه دامئی 

خـود کند.

آقـای ترامـپ گفتـه بـه رغـم پرداخـت میلیون هـا دالـر مالیات، 

رهـربان سیاسـی نیویـورک رفتـار درسـتی بـا او نداشـته اند.

و  ترامـپ  جمهـور  رئیـس  کـه  کـرده  گـزارش  تایمـز  نیویـورک 

همـرش مانیـا در سـپتمرب درخواسـت اقامـت در فلوریـدا را 

داده انـد.

آقـای ترامـپ در نیویـورک بـه دنیـا آمده، امـا زمان زیـادی را در 

اماکـش در مار-ئه-الگـو در پامل بیـچ فلوریـدا گذرانده اسـت.

او کـه یـک جمهوری خـواه اسـت بـا انـدرو کومـو، و بیـل دی 

حـزب  از  دو  هـر  کـه  نیویـورک  شـهردار  و  فرمانـدار  باسـیو، 

 چریـدن حـدود ۵۰۰ بـز در مراتـع اطـراف کتابخانـه رونالـد 

ریـگان مانـع از رسایـت حریـق بـه ایـن مرکـز اسـناد ریاسـت 

آمریـکا شـده اسـت. جمهـوری سـابق 

در مـاه مـی گذشـته کتابخانـه رونالـد ریـگان بـا اسـتخدام یک 

گلـه بـزرگ بـز آنهـا را در زمین هـای اطـراف ایـن کتابخانـه رهـا 

کـرد تـا بـا خـوردن علف هـای هـرز و گیاهـان خـودرو بـه پاییـن 

آوردن رضیـب رسایـت آتـش بـه سـاختان ایـن کتابخانه کمک 

. کنند

در حقیقـت بزهـا بـا خـوردن بوته هـای اطـراف سـاختان میان 

محوطـه اطـراف آن بـا بیشـه زارهای دیگـر یـک فاصلـه فیزیکی 

ایجـاد کردنـد؛ فاصلـه ای کـه دسـت کـم بـا ایجـاد تاخیـر در 

رسایـت حریـق، بـه آتش نشـان های فرصـت می دهـد تـا خـود 

را بـه محـل برسـانند.حاال بـا گسـرش آتش سـوزی های متعدد 

در شـال و جنـوب کالیفرنیـا، نتیجـه ایـن اقـدام پیش گیرانـه 

مشـخص شـده اسـت. آنچه بزها ای میان برداشتند در چند روز 

رائـول  می گویـد  مادریـد  رئـال  اسـطوره  والدانـو،  خورخـه   

گونزالـس در صورتیکـه سـکان هدایت رئال را به دسـت بگیرد 

در ایـن تیـم تاریـخ سـازی خواهـد کـرد.

خورخـه والدانـو، اسـطوره رئـال مادرید کـه به عنـوان بازیکن، 

و  کـرده  فعالیـت  باشـگاه  ایـن  در  ورزشـی  مدیـر  و  رسمربـی 

یکـی از محبوب تریـن پیشکسـوتان رئـال به حسـاب می آید از 

بدسـت گرفـن سـکان هدایـت این تیم توسـط بازیکن سـابق 

خـود، رائـول گونزالـس، حایـت کـرده و می گویـد رائـول در 

رئـال تاریـخ سـازی خواهـد کـرد. ایـن صحبتهـای والدانـو در 

حالـی مطـرح می شـود کـه اخیـرا شـایعاتی دربـاره احتـال 

منصـوب شـدن رائول بـه عنوان رسمربـی جدید رئـال به جای 

زین الدیـن زیـدان منتـر شـده اسـت.

والدانـو بـا روزنامـه اسـپانیایی آ اس مصاحبه ای انجـام داده و 

دربـاره رائـول صحبت کرده اسـت.

یادتـان هسـت چـه کسـی اولیـن بـار دربـاره رائـول بـا شـا 

صحبـت کـرد؟ مـن خـودم رائول را کشـف کـردم. یـک روز که 

در ترنیـف بـودم بـرای متاشـای یک بـازی زیر 1٩سـال رفتم. 

رائـول در 15 دقیقـه آخـر وارد زمیـن شـد. او مثل بچـه ای بود 

کـه بیـن مردهـای بزرگسـال بـازی می کـردم. دقـت کـردم او 

هـر وقـت می خواهـد حرکت کنـد می دود. بـه مـن گفتند این 

جـوان 16 سـاله اسـت و ایـن اولیـن بـار بـود کـه بـا او برخورد 

کـردم. مـا در فاز آماده سـازی بـرای فصل بعد بودیـم. در یکی 

از سـفرهایم بـه مادریـد رامـون مارتینـز به من گفـت که ترتیب 

ماقاتـم بـا پروسـینچکی را داده. دو ماقـات بعـدی کـه قـرار 

نـدارد. خوبـی  ارتبـاط  هسـتند،  دموکـرات 

هـر دو ایـن مقامـات از تصمیم آقای ترامپ بـرای اقامت دامئی 

در فلوریدا اسـتقبال کرده اند.

آقای ترامپ هرگزاطاعات مالیاتی خود را افشا نکرده است.

او از سـال ۱۹۸۵ مالـک اقامتـگاه مار-ئه-الگـو اسـت و اغلـب 

بیـن ایـن مـکان و کاخ سـفید در سـفر اسـت.

از سـال ۱۹۸۳، یـک آپارمتـان در بـرج ترامـپ واقـع در منهن 

نیویـورک، اقامتـگاه اصلـی رئیـس جمهـور آمریـکا بـود. هنـوز 

مشـخص نیسـت کـه آیـا او ایـن مـکان را حفـظ خواهـد کـرد یا 

. نه

دونالـد ترامـپ که قصد دارد بـار دیگر در انتخابات سـال آینده 

ریاسـت جمهـوری رشکـت کنـد، روز پنج شـنبه ابـراز امیـدواری 

گذشـته باعث شـد کـه آتش سـوزی "ایـزی" نتواند بـه کتابخانه 

رونالـد ریـگان و اشـیاء و اسـناد مهمـی کـه در آنجـا نگـه داری 

می شـود آسـیب برسـاند؛ از جملـه باعـث حفظ هواپیـای ویژه 

حمـل رئیـس جمهـور در زمان رونالـد ریگان )ایر فـورس وان( و 

بخشـی از دیـوار برلیـن کـه در ایـن مرکـز نگـه داری می شـود.

بزهـای اسـتخدام شـده بـرای ایـن کار که یکـی از آنها وینسـت 

ون گـوت و دیگـری سـلنا گومتـز و حتـی یکـی دیگـر از آنهـا 

گوتـزارت نـام دارنـد حـاال بـه قهرمانان محلـی تبدیل شـده اند.

ملیسـا گیلـر، سـخنگوی کتابخانـه و مرکز اسـناد رونالـد ریگان 

گفتـه: "یکـی از آتش نشـان ها بـه مـا گفـت کـه معتقـد اسـت 

وقفـه ایجـاد شـده به موفقیـت عملیات آنها کمک کرده اسـت".

رشکـت  یـک  از  را  بـز   ۸۰۵ گذشـته  مـی  مـاه  در  کتابخانـه 

خصوصـی بـرای خـوردن بوتـه زارهـای ۱۳ جریـب اسـتخدام 

کـرد.

نوامـرب  مـاه  در  را  آن  رشکـت  ایـن  مالـک  موریـس،  اسـکات 

بـود انجـام بدهـم بـا زامورانـو و رائـول بود.

رائول چطور به مناد رئال مادرید تبدیل شد؟

اسـتعدادش  از  و  برگردانـد  تیـم  بـه  را  نفـس  بـه  اعتـاد  او 

حداکـر اسـتفاده ممکـن را بـرد. رائـول در عیـن حـال روی 

کار  داشـت  پیرفـت  جـای  کـه  بـازی اش  از  جنبه هایـی 

می کـرد. رائـول مثـا روی پـای راسـتش کار می کـرد چـون او 

بـه شـدت چـپ پـا بـود.

 در عربسـتان سـعودی روز )پنـج شـنبه ۳۱ اکتـرب( بـرای اولین 

اقـدام در  ایـن  بـار مسـابقات کشـتی کـج زنـان برگـزار شـد، 

راسـتای برنامه هـای اصاحـی ایـن کشـور در جهـت منعطـف 

صـورت  اجتاعـی  کننـده  محـدود  و  سـخت  قوانیـن  کـردن 

می گیـرد.

این مسـابقه در ورزشـگاه بین املللی ملک فهد در شـهر ریاض 

دنیـای کشـتی  قهرمـان  دو  ایوانـس،  لیسـی  و  ناتالیـا  بیـن  و 

کجـص زنـان برگزار شـد.

ایـن  در  کننـدگان  از رشکـت  آیـا  کـه  نیسـت  هنـوز مشـخص 

مسـابقه درخواسـت می شـود کـه بـا "پوشـش مناسـب" رشکـت 

کننـد یـا خیـر؟

رشکـت رسـانه ای دبلیو.دبلیـو.ای ) WWE( کـه سـازماندهی 

مسـابقات کشـتی کـچ را برعهـده دارد، برگـزاری ایـن مسـابقه 

را تاییـد کـرده اسـت.

عربسـتان سـعودی در سـال های اخیـر تـاش کـرده تـا تصویـر 

از رسکوبگرتریـن کشـورها در  یکـی  عنـوان  بـه  را  ایـن کشـور 

جهـان بـرای زنـان تغییـر دهـد و اصاحاتـی را در ایـن زمینـه 

ارائـه کنـد.

اصاحـات عربسـتان؛ آیـا محمـد بـن سـلان واقعـا بـه آزادی 

بهـا می دهـد؟ زنـان 

دولـت عربسـتان در سـال ۲۰۱۸، ممنوعیتـی را کـه در مـورد 

رانندگـی زنـان ایـن کشـور وجـود داشـت، لغـو کـرد.

سیسـتم  مـورد  در  تغییراتـی  هـم  جـاری  سـال  اگسـت  در 

رسپرسـتی مـردان ایجـاد کـرد کـه براسـاس آن بـه زنـان اجـازه 

داده می شـود کـه بتواننـد بـدون اجـازه رسپرسـت مـرد خـود 

کننـد. مسـافرت  مسـتقل  و  کـرده  پاسـپورت  درخواسـت 

بـا وجـود ایـن تغییـرات، امـا زنـان در ایـن کشـور همچنـان در 

چندیـن  و  هسـتند  روبـرو  محدودیت هایـی  بـا  روزانـه  زندگـی 

فعـال زن بـه دلیـل فعالیت هایشـان در زمینـه آزادی زنـان در 

زنـدان هسـتند. 

برخی از آن ها مدعی شده اند که در زندان شکنجه شده اند. 

و حاال نظر شا راجع به رائول چیست؟

او مربـی بزرگـی خواهـد شـد. هـوش بـاالی رائـول در دورانی 

کـه بازیکـن بـود بـه او کمـک کـرده و حـاال هـم بـه او کمـک 

خواهـد کـرد تـا بـه یـک مربـی بـزرگ تبدیـل شـود. من شـک 

کـه  محبوبیتـی  و  دارد  کـه  شـخصیتی  بـا  رائـول  کـه  نـدارم 

رئـال  در  کـه  شـد  خواهـد  رسمربـی ای  دارد  هـواداران  بیـن 

می کنـد. تاریخسـازی 

 خربگـزاری رویـرز مـی گوید قاسـم سـلیانی، فرمانـده نیروی 

برکنـاری  از  جلوگیـری  بـرای  ایـران،  پاسـداران  سـپاه  قـدس 

عـادل عبداملهـدی نخسـت وزیـر عـراق مداخلـه کـرده اسـت.

رویـرز ایـن خـرب را بـه نقـل از منابـع نزدیـک بـه افـراد پرنفـوذ 

عراقـی گـزارش داده اسـت.

رویـرز همچنیـن به نقـل از پنج منبـع آگاه از ایـن موضوع می 

نویسـد قاسـم سـلیانی در جلسـه ای مخفی که روز چهارشنبه 

هفتـه گذشـته در بغداد برگزار شـد، برای جلوگیـری از برکناری 

رهـرب  العامـری،  هـادی  از  و  کـرد  تـاش  عبداملهـدی  عـادل 

یکـی از گـروه هـای شـبه نظامـی عراقـی مـورد حایـت ایـران، 

خواسـت همچنـان از نخسـت وزیـر حایـت کند.

رویـرز مـی نویسـد کـه پیشـر مقتـدی صـدر، روحانی شـیعه، 

ایـن هفته خواسـتار کنـاره گیـری عبدالهادی املهـدی از مقام 

نخسـت وزیـری شـده بـود و از هـادی العامـری، رقیـب اصلـی 

سیاسـی خـود کـه طرفدارانـش دومیـن نیـروی بـزرگ سیاسـی 

پارملـان هسـتند، خواسـت بـه برکنـاری املهـدی کمـک کند.

مـردم عـراق در اعراضـات گسـرده خـود نسـبت بـه فسـاد و 

عرضـه ضعیـف خدمـات اعـراض گسـرده ای کـرده انـد که به 

کشـته شـدن بیـش از ۲۵۰ نفـر منجـر شـده اسـت.

معرضـان، بـه خصـوص در پایتخـت ایـن کشـور، کـه در ابتـدا 

خواسـتار مبارزه با فسـاد، بیکاری و مشـکات اقتصادی بودند، 

بعـد از رسکـوب اعراضـات در برخـی شـهرها مطالبات شـان را 

بـه کناره گیـری دولـت عـراق از قـدرت افزایـش دادند.

اسـامی  جمهـوری  می گوینـد  همچنیـن  عراقـی  معرضـان 

سـعی دارد مشـابه تجربـه تضعیـف ارتـش خـود و تقویـت سـپاه 

را در عـراق بـا تضعیـف ارتش رسـمی آن کشـور و تقویت حشـد 

الشـعبی، یـا بسـیج مردمـی عـراق، انجـام دهـد.

بـود کـه فعـاالن  نیـوز گـزارش داده  همچنیـن شـبکه فاکـس 

عراقـی مـی گوینـد ایـران کاری کرده که در کشـور خودشـان با 

آنهـا ماننـد »بیگانـگان« رفتـار می شـود.

کـرد کـه بـرای یک دوره ۵ سـاله دیگـر در کاخ سـفید مباند.

کاخ سـفید در مـورد دالیـل رئیـس جمهـور بـرای تغییـر محـل 

زندگـی دامئـی اش اظهارنظـری نکـرده اسـت.

امـا نیویـورک تایمـز بـه نقـل از فـردی نزدیـک به رئیـس جمهور 

آقـای  اقامـت  محـل  تغییـر  اصلـی  دلیـل  را  مالیاتـی  مسـائل 

ترامـپ عنـوان کـرده اسـت. فلوریـدا مالیـات ارث و مالیـات بـر 

درآمـد ایالتـی نـدارد. اوایـل مـاه جـاری، قاضـی یـک دادگاه به 

آقـای ترامـپ دسـتور داد تـا ریـز پرداخت هـای مالیاتـی خـود 

طی هشـت سـال گذشـته را به بازرسـان ایالت نیویورک تحویل 

دهـد. ایـن رای بـه منظـور کمـک بـه ادامـه تحقیقـات در بـاره 

اتهـام پرداخـت پـول بـه دو زن صـادر شـد. ایـن دو نفـر مدعـی 

هسـتند کـه بـا آقـای ترامـپ رابطـه داشـته اند.

گذشـته تاسـیس کـرد و بـرای رهـا کـردن بزهایـش در مراتـع 

مـورد درخواسـت مشـریان پـول خوبـی هـم می گیـرد؛ ۱۰۰۰ 

دالـر بـرای هـر جریـب. و البتـه بزهـا هـم کـه مزدشـان هـان 

می خورنـد.  کـه  اسـت  علفی جاتـی 

 

بـرای  از روز جمعـه قانـون جدیـدی   در روسـیه 

کنـرل اینرنـت اجرایـی می شـود کـه نگرانـی ها 

در خصـوص اسـتفاده دولـت بـرای خفـه کـردن 

در  اسـت.  داده  افزایـش  را  منتقـدان  صـدای 

تئـوری، مقامات رسـمی با قانـون جدید "اینرنت 

مسـتقل"، قـدرت می یابنـد تـا به صورت گسـرده 

ای ترافیـک اینرنـت را در روسـیه محـدود کننـد.

ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  کرملیـن  کاخ  سـخنگوی 

قانـون، موجـب خواهـد شـد تـا امنیـت سـایربی 

یابـد. افزایـش  روسـیه بهـر شـده و 

منتقـدان نگـران محدودیـت کاربـران هسـتند و 

اینکـه اوضـاع ماننـد آنچـه کـه اکنـون در چیـن 

اسـت، شـود. 

امیـر رشـیدی، پژوهشـگر دسرسـی بـه اینرنـت 

ایـران  بیـن املللـی حقـوق بـر در  در کمپیـن 

روسـیه  دولـت  کـه  گفـت  بی بی سـی  رادیـو  بـه 

بـر اسـاس ایـن قانـون می توانـد مسـیرهای داده 

هـا را تغییـر دهـد و یـا ردیابـی کنـد و همـه اینهـا 

در فراینـدی فراقانونـی اسـت و مقامـات روسـیه 

نیـازی بـه اجـازه دادگاه ندارنـد.

جـام  نهایـی  یک چهـارم  مرحلـه  قرعه کشـی   

اتحادیـه انگلیـس انجـام شـد و تیم هـای راه یافتـه 

را شـناختند. مرحلـه حریفـان خـود  ایـن  بـه 

بعـد از انجـام بازی هـای چهارشـنبه در آخرین روز 

مرحلـه یک هشـتم نهایی جـام اتحادیـه انگلیس و 

راه یابـی لیورپـول، منچسـریونایتد و اسـتون ویا 

بـه مرحلـه  یک چهـارم، هشـت تیـم حـارض در ایـن 

مرحلـه مشـخص شـدند و دیـروز اعـام شـد کـه 

و  قرعه کشـی  رقابتهـا  نهایـی  یک چهـارم  مرحلـه 

تیمهـای حـارض در ایـن مرحلـه حریفـان خـود را 

شـناخته اند. 

کـردن ایـن آزمایش موشـکی آن را تهدیـدی علیه 

منطقـه  همچنیـن  و  خـود  کشـور  ملـی  امنیـت 

دانسـت.

میـزان  پیـش )۱۰  مـاه  یـک  بـار حـدود  آخریـن 

/ ۲ اکتـرب( بـود کـه کوریـای شـالی بـا شـلیک 

یـک موشـک بالسـتیک بـار دیگـر خربسـاز شـده 

همسـایه  کشـورهای  سـوی  از  اقـدام  ایـن  بـود. 

بـه عنـوان نقـض  و همچنیـن کشـورهای غربـی 

قلمـداد  امنیـت  شـورای  قطعنامه هـای  آشـکار 

شـد.

کارشناسـان و ناظـران تازه ترین آزمایش موشـکی 

کوریای شـالی را نشـانه رسخوردگی این کشـور 

از عـدم سـازش بـا آمریـکا در مذاکـرات هسـته ای 

دو طـرف ارزیابـی می کننـد. ایـن گفت وگوهـا در 

حـال حـارض به بن بسـت رسـیده اسـت.

آخریـن بـار در روز ۱۳ میـزان )۵ اکتـرب( بـود کـه 

دور تـازه ای از مذاکـرات طرفین در سـطوح پایین 

بـدون نتیجـه ای مشـخص پایـان گرفـت. رهـربی 

کاهـش  خواهـان  جملـه  از  شـالی  کوریـای 

تحریم هـای بین املللـی علیـه ایـن کشـور اسـت.

قانون جدید چیست؟

براسـاس ایـن قانـون، رشکـت هـای ارائـه دهنـده 

تجهیـزات  رسی  یـک  بایـد  اینرنـت،  خدمـات 

تجهیـزات  ایـن  کننـد.  نصـب  جدیـد  شـبکه ای 

منشـاء  دهـد  نشـان  کـه  دارد  را  آن  توانایـی 

ترافیـک صفحـات وب کجاسـت و محتـوای آن را 

فیلـر کنـد. در عمـل ایـن قانـون به رشکـت های 

دولتـی ناظـر بـر اینرنـت روسـیه اجازه مـی دهد 

کـه در مسـدود کـردن محتـوا در اینرنـت قـدرت 

ایـن  کرملیـن  کاخ  همچنیـن  بیابنـد.  بیشـری 

قـدرت را خواهـد یافـت کـه در صـورت "وضعیـت 

اضطـراری" متامـی ارتباطـات اینرنتی روسـیه با 

شـبکه جهانـی را قطـع کنـد. ایـن قانـون اجـازه 

بیشـر  روسـیه  اینرنـت  ترافیـک  کـه  مـی دهـد 

در رسورهـای داخلـی رسازیـر شـود و وابسـتگی 

بـه رسورهـای خـارج از ایـن کشـور کاهـش یابـد. 

در ابتـدای امسـال نیـز پارملـان روسـیه دو قانون 

تصویـب کـرد کـه بر اسـاس آنهـا، "بـی احرامی" 

بـه مقامـات و آنچـه کـه حکومـت "اخبـار دروغ" 

مـی دانـد، غیرقانونـی خوانـده شـد.

لیورپـول شـب پنـج شـنبه در حسـاس ترین بـازی 

مرحله یک هشـتم نهایـی در یک دیـدار دراماتیک 

بـه تسـاوی 5-5  قانونـی  آرسـنال در وقتهـای  بـا 

رسـید ولـی در پنالتـی شـاگردان یورگـن کلـوپ 

بودنـد کـه حریـف را 5-4 از پیـش رو برداشـته و 

صعـود کردنـد. 

در دومیـن دیـدار مهم این مرحله منچسـریونایتد 

شـاگردان  توانسـت  و  رفـت  چلسـی  مصـاف  بـه 

راهـی  و  دهـد  شکسـت   1-2 را  ملپـارد  فرانـک 

مرحلـه بعـد شـود.

بـر اسـاس قرعه کشـی انجـام شـده، دو تیـم شـهر 

منچسـر در مرحلـه یک چهـارم بـا بهریـن قرعـه 

مواجـه شـده و بـا تیمهایـی از لیگهـای پایین تـر 

روبـرو خواهنـد شـد. 

امـا دو بـازی دیگـر ایـن مرحلـه کاما لیـگ برتری 

اسـت و چهـار تیم لیـگ برتر در آنهـا به مصاف هم 

خواهنـد رفت.

بر اسـاس اعام نتایج قرعه کشی، منچسریونایتد 

در مرحلـه یک چهـارم به مصاف کولچسـر خواهد 

رفـت و منچسرسـیتی هـم در یـک بازی خـارج از 

خانـه با آکسـفورد یونایتـد دیـدار خواهد کرد.

امـا در سـوی دیگـر لیورپول بـه زمین اسـتون ویا 

خواهـد رفـت و اورتـون هـم در خانـه میزبان لسـر 

خواهـد بود.

کوریای شمالی بار دیگر دست به آزمایش موشکی زد

قانون جدید کنترل اینترنت در روسیه اجرایی شد

قرعه کشی یک چهارم نهایی جام اتحادیه انجام شد

ترامپ اقامتگاه دائمی خود را از نیویورک به فلوریدا تغییر می دهد

آتش سوزی کالیفرنیا؛ بزها کتابخانه رونالد ریگان را از آتش سوزی نجات دادند

نخواهد داشـت.

فدراسـیون  حکـم  اسـاس  بـر  گذشـته  ایـن  از 

فوتبـال ایتالیـا باشـگاه ناپولـی بـه دلیـل اینکـه 

چهارشـنبه  روز  دیـدار  در  هوادارانـش  از  یکـی 

مقابـل آتاالنتـا یـک بطـری پاسـتیکی بـه درون 

زمیـن پرتـاب کـرده، مبلـغ ٣هـزار یـورو جریمـه 

اسـت. شـده 

بـازی  در  اخراجـش  دلیـل  بـه  آنچلوتـی  کارلـو   

ناپولـی مقابـل آتاالنتـا یک جلسـه از حضـور روی 

نیمکـت ناپولـی محـروم شـد.

در جریـان دیـدار ناپولـی و آتاالنتـا کـه در هفتـه 

بـه   2-2 تسـاوی  بـا  و  برگـزار شـد  آ  دهـم رسی 

پایـان رسـید، کارلـو آنچلوتـی رسمربـی ناپولی به 

دلیـل اعـراض بـه عـدم اعـام پنالتـی بـه سـود 

تیمـش ازسـوی داور مسـابقه اخـراج شـد. 

بعـد از ایـن اتفـاق، پنـج شـنبه اعـام شـد  کـه 

فدراسـیون فوتبـال ایتالیـا آنچلوتـی را بـه همیـن 

دلیـل یـک جلسـه از حضـور روی نیمکـت تیمش 

در رسی آ محـروم کـرده اسـت.

آنچلوتـی در پایـان بـازی مقابـل آتاالنتـا از اقـدام 

خـود دفـاع کـرد ولـی ناظـر فدراسـیون فوتبـال 

ایتالیـا در گـزارش خـود او را بـه ورود بـه زمیـن و 

اعـراض شـدید به تصمیـم داور متهم کـرده بود.

عـاوه بـر آنچلوتـی، جیووانـی دی ماتئیس، مدیر 

تیـم ناپولـی هم بـه مدت یک جلسـه از حضور در 

کنـار تیـم محـروم شـده و در بـازی شـنبه ناپولـی 

مقابـل رم مثـل آنچلوتـی در کنـار تیمـش حضـور 

محرومیت کارلو آنچلوتی در ایتالیا

برای اولین بار مسابقه کشتی کج زنان در عربستان برگزار شد

ورزش
رائول به عنوان مربی رئال تاریخ ساز خواهد شد

رویترز: ایران برای جلوگیری از برکناری نخست وزیر عراق فعال شده است؛ دخالت قاسم سلیمانی

سال چهاردهم  شماره  3871  شنبه   11 عقرب  1398 2 نوامبر 2019
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مزارشریف جالل آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار سال چهاردهم  شماره  3871 شنبه   11 عقرب  1398 2 نوامبر  2019 قیمت 20 افغانی

کشـور  ملـی  تـدارکات  کمیسـیون 

بودجـه سـاخت بخـش اول سـالن 

اجتامعـات مصلـی شـهید مـزاری را منظـور کـرد.

بـر اسـاس اعالمیـه ارگ ریاسـت جمهـوری، پـروژه 

سـاخت سـالن اجتامعـات مصلی شـهید مـزاری در 

جلسـه کمیسـیون تدارکات ملی که شـام پنجشـنبه 

)9 عقـرب( بـه ریاسـت رئیـس جمهـور برگـزار شـده 

بـود، منظـور گردید.

در اعالمیـه ریاسـت جمهـوری آمـده اسـت کـه در 

و  بحـث  مـورد  تدارکاتـی  مـورد   31 جلسـه،  ایـن 

بررسـی قـرار گرفـت که 27 مـورد آن بـه ارزش بیش 

از 2.6 میلیـارد افغانـی، منظـور شـد.

در  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش،  رسور 

کـه  اسـت  نوشـته  خـود  فیسـبوک  رسـمی  صفحـه 

هزینـه سـاخت بخش اول سـالن اجتامعـات مصلی 

شـهید مـزاری، 124 میلیـون و 303150 افغانـی 

از  بعـد  مـاه   12 نیـز  آن  سـاخت  مـدت  و  اسـت 

قـرارداد، در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور، در مـاه 

نیـز بـرآورد و در کابینـه و شـورای ملی تأیید شـد.

آقـای دانـش گفتـه اسـت کـه اکنـون و بعـد از طـی 

مراحـل قانونـی اولیـه، "پروسـه تدارکاتی و قـرارداد 

مـورخ   257 شـامره  پیشـنهاد  طبـق  پـروژه  ایـن 

سـاختامنی  امـور  انسـجام  ریاسـت   1398/6/26

اداره  محـرم  مقـام  منظـوری  و  تاریخـی  آبـدات  و 

ریاسـت  ملـی  انکشـاف  حامیـوی  و  عملیاتـی 

جمهـوری بـا دسـتگاه سـاختامنی بنائـی آغـاز شـد 

و بعـد از مذاکـره بـا دسـتگاه سـاختامنی بنائـی و 

درنظـر گرفـن تخیف هـای مناسـب، اسـناد پـروژه 

 1398/7/20 تاریـخ  بـه  رسـمی  مکتـوب  ذریعـه 

غـرض اخـذ منظـوری بـه کمیسـیون تـدارکات ملی 

فرسـتاد شـد و رسانجـام در جلسـه شـب گذشـته [

پنجشـنبه شـب] این کمیسـیون بـه تأیید رسـیده و 

گردیـد." منظـور 

امیـدواری  اظهـار  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون 

کـرده کـه بـه زودی شـاهد امضـای رسـمی قـرارداد 

و آغـاز عملـی کار سـاختامن مصلـی شـهید وحدت 

ملـی باشـیم.

از  داشـت  گرامـی  مراسـم  در  حـوت سـال گذشـته 

عبدالعلـی  ملـی  وحـدت  شـهید  شـهادت  سـالگرد 

مـزاری کـه در ارگ ریاسـت جمهـوری برگـزار شـده 

بـود، دسـتور داد کـه مصلـی شـهید مـزاری بـه گونـه 

دوم  معـاون  دانـش،  رسور  شـود.  اعـامر  اساسـی 

و  مشـوره ها  کـه  اسـت  نوشـته  جمهـوری،  ریاسـت 

رایزنی هـا و اقدامـات اولیـه برای تطبیـق حکم رئیس 

جمهـور از اول سـال جاری خورشـیدی از طرف دفر 

معاونـت دوم ریاسـت جمهـوری آغـاز شـد.

بـا مـردم،  از مشـوره   افـزوده کـه پـس  آقـای دانـش 

علـام و شـخصیت ها، طـرح و دیزایـن مصلـی شـهید 

مـزاری توسـط جمعـی از انجینیـران جـوان در وزارت 

شهرسـازی و اراضـی تهیـه شـد و بعد از طـی مراحل 

قانونـی، مـورد تأییـد قـرار گرفـت.

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری گفته اسـت کـه بعد از 

تأیید طرح و دیزاین مصلی شـهید مزاری، بر اسـاس 

هدایـت رئیـس جمهـور، اداره عملیاتـی و حامیـوی 

انکشـاف ملی ریاسـت جمهـوری، مسـئولیت تطبیق 

ایـن پـروژه را بـه عهده گرفـت و بودجه بخـش اول آن 

مصلـی شـهید مـزاری در ناحیـه سـیزدهم در غـرب 

کابـل موقعیـت دارد. همه سـاله مراسـم بزرگداشـت 

از سـالگرد شـهادت شـهید وحـدت ملـی، عبدالعلـی 

مـزاری، در ایـن مـکان برگـزار می شـود.

امـا ایـن مصلـی، اکنـون یـک فضـای رسبـاز اسـت و 

آن،  و اجتامعـی در  برگـزاری مراسـم های فرهنگـی 

در فصـل رسمـا و گرمـا، بـا مشـکالت زیـادی همـراه 

از  گرامی داشـت  مراسـم  در  جمهـور  رئیـس  اسـت. 

ریاسـت  ارگ  در  مـزاری  شـهید  شـهادت  سـالگرد 

شـهید  مصلـی  دارد  نظـر  در  کـه  گفـت  جمهـوری 

مـزاری را بـا حامیت و همکاری مـردم به یک مجتمع 

بـزرگ فرهنگـی تبدیـل کنـد.

او افـزود کـه بـا اعـامر اساسـی مصلـی شـهید مزاری 

در غـرب کابـل، ایـن مصلـی بـه یـک مـکان مناسـب 

شـهید  از  داشـت  گرامـی  مراسـم  برگـزاری  بـرای 

آن،  بـر  عـالوه  و  تبدیـل خواهـد شـد  ملـی  وحـدت 

مـردم غـرب کابل بـرای برگزاری برنامه هـای فرهنگی 

و اجتامعـی بـزرگ نیـز مـکان مناسـبی در اختیـار 

داشـت. خواهنـد 

وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه در جریان سـال 2019 میالدی 

10 هـزار مـورد واقعـه جدید رسطانـی در مراکز صحی کشـور ثبت 

شـده است.

میهـن عبداللـه، رئیـس برنامه ملـی کنرول رسطـان وزارت صحت 

ثبـت  از  کابـل  در  نشسـتی  در  عقـرب(   9( پنج شـنبه  روز  عامـه، 

هـزاران مـورد واقعـات تـازه رسطانـی خـر داد. 

آقـای عبداللـه گفـت که 10 هـزار واقعه جدید رسطانـی در جریان 

شـفاخانه  در  کشـور  مختلـف  والیـات  از  میـالدی   2019 سـال 

جمهوریـت- تنهـا مرکـز تشـخیص رسطان- ثبت شـده اسـت که از 

ایـن میـان 2 هـزار و 500 مـورد را رسطـان سـینه شـکل می دهد.

او بیشـرین مـوارد ایـن واقعـات را مربـوط بـه والیت کابل دانسـته 

و والیـات پـروان، بغـالن و میـدان وردک را به ترتیـب در درجه های 

بعـدی، دارای بیشـرین واقعات تازه رسطانی در کشـور رده بندی 

کرد.

آقـای عبداللـه بـا اشـاره بـه آمـار کلـی ابتـال بـه رسطـان در سـطح 

کشـور گفـت کـه بر اسـاس ارقام سـال  2018 میـالدی 30 تا 40 

هـزار تـن در کشـور از امـراض رسطانـی رنـج می برنـد؛ وی ترصیح 

کـرد کـه آمـار یاد شـده تنها ارقامـی را دربـر می گیرد کـه در مراکز 

صحی ثبت شـده اسـت.

همزمـان بـا ایـن شـپیر آزار، مناینـده سـفیر بنیـاد آغـا خـان در 

افغانسـتان، امـراض رسطانـی بـه ویـژه رسطـان پسـتان را دومیـن 

عامـل بـزرگ مـرگ و میـر زنـان در افغانسـتان خوانـد.

بـا ایـن حال سـید حبیـب اروال رئیـس بخش کنرول امـراض غیر 

سـاری وزارت صحـت عامـه بی توجهـی دولت و کمـک کننده های 

ویـژه  بـه  سـاری  غیـر  امـراض  تـداوی  بـرای  دولـت  بین املللـی 

رسطـان را عامـل افزایـش ایـن امـراض خوانـد.

آقـای اروال گفـت کـه تنهـا از سـال 2015 بـه این سـو برنامه های 

امـراض غیـر سـاری روی دسـت گرفتـه شـده کـه  تـداوی  بـرای 

نداشـته  امـراض  ایـن  کاهـش  در  چشـمگیری  تاثیـرات  تاکنـون 

اسـت.

امـراض قلبـی، شـکرخون، چربـی خـون و رسطان هـا امـراض غیـر 

سـاری محسـوب می شـود کـه امکانـات ابتدایـی برای تـداوی این 

امـراض در کشـور زمینـه سـازی نشـده اسـت؛ تنهـا یـک بخشـی 

از شـفاخانه دولتـی جمهوریـت در کابـل بـرای تشـخیص رسطـان 

اختصـاص داده شـده اسـت.

و  مناینـدگان  مجلـس  عضـو  کروخیـل  شـینکی  ایـن،  بـر  عـالوه 

موسـس بنیـاد مبـارزه بـا رسطـان، نبـود آگاهی نسـبت بـه امراض 

رسطانـی و کمبـود زمینه هـای تشـخیص و تـداوی ایـن امـراض را 

در رشایطـی کـه بـه گفتـۀ او ارقـام مبتالیـان رو بـه افزایش اسـت، 

نگـران کننـده خوانـد.

بانـو کروخیـل گفـت کـه مبتالیـان بـه رسطـان در افغانسـتان بـه 

مراتـب بیشـر از تعدادی اسـت که ارقام رسـمی بیـان می کند؛ به 

گفتـۀ وی، اگـر بررسـی های جامـع در این خصوص صـورت گیرد، 

ابتـال بـه رسطان در کشـور تـکان دهنده اسـت.

او بـه گسـرش ابتـال بـه رسطـان پسـتان بیـن زنـان افغانسـتان 

اشـاره کـرده افـزود کـه بـر اسـاس پیشـبینی های علمـی از هـر 6 

زن یـک تـن بـه ایـن مـرض مبتـال می شـوند.

ایـن عضـو مجلـس حکومـت و سـکتور خصوصی را بـه توجه جدی 

بـرای تشـخیص و تـداوی رسطان فراخوانـده تاکید کـرد که" بیش 

از ایـن نهادهـای رسـمی در برابـر ایـن سـونامی خامـوش نبایـد 

خاموشـی اختیـار کنند".

 وزارت صحت عامه:
 10 هزار واقعه جدید سرطانی
 در سال جاری در افغانستان

 ثبت شده است

کمیسیون تدارکات ملی
 بودجه ساخت سالن اجتماعات

 مصلی شهید مزاری را منظور کرد


