
امنیتي پېښو د پروان پوهنتون 

محصلينې اندېښمنې کړې دي

وزارت داخله: 

سه روستا در لوگر از وجود طالبان 
پاکسازی شد

پولیس در والیت های تخار و سمنگان 
شیشه سیاه بیش از 200 موتر را سفید کرد

مسـووالن او د پـروان پوهنتـون یوشـمېر ښـځينه محصالنـې لـه ځینـو 

امنیتـي پېښـو وروسـته، پـه دغـه پوهنتـون کـې پـه ځانګـړې توګـه د 

شـپې لـه خـوا د امنیت د تامین لپـاره د جدي اقداماتو غوښـتنه کوي. 

د دغـه دولتـي پوهنتـون چـې د پـروان پـه مرکـز چاریـکارو کـې پـروت 

دی، د امنیـت پـه اړه اندېښـنې وروسـته لـه هغه د دغـه تحصييل مرکز 

د مسـوولینو او محصلينـو ترمنـځ راپیـدا شـوې چې د نجونو پـر لیلیه د 

شـپې لـه خـوا دوه ځلـې کاڼـي وغورځـول شـول او بـل ځـل نامسـوولو 

وسـله والـو کسـانو د دغـه پوهنتون د سـاختامين پـروژې کارکوونکو ته 

د پوهنتـون پـه انګـړ کـې سـپکاوی وکـړ؛ څـو د پـروژې د کار مخنيوى 

ويش.

د دغـه پوهنتـون د ریاسـت د معلوماتـو لـه مخـې، د زده کـړې پـه دغه 

مرکـز کـې پـه ۹ پوهنځیـو کـې ۷ زه کسـان زده کـړې کـوي، چـې ۶۰ 

سـلنه یـې هلـکان او پاتـې نـورې یې نجونـې دي.

زره  لـه ډلـې شـاوخوا درې  وینـا، د دغـو محصالنـو  پـه  د رسچینـې 

محصـالن او نـږدې سـل نجونـې محصالنـې د پوهنتـون پـه لیلیـه کې 

ژونـد کـوي او د ځـو پېښـو لـه امله چې رامنځته شـوې، ځانونـه په امن 

کـې نه بـويل.

د دغـه پوهنتـون د ژونالېـزم پوهنځـي د دویـم ټولګـي محصلـه لیـذا 

احمـدي چـې د کابـل اوسـېدونکې ده، وویـل چـې د شـاوخوا درېیـو 

وروسـتیو اونیـو پـه لړ کې د شـپې لـه خوا دوه ځلـه د نجونو پـر لیلیه د 

کاڼـو ويشـتلو شـاهده ده.

هغـې زیاتـه کـړه: "موږ دلته مسـافر یـو، زموږ کورنیـو پر مـوږ او د پروان 

پوهنتـون پـه لیلیـې اعتـامد کـړی چـې مـوږ یـې دلتـه را اسـتولې یـو؛ 

خـو لـه بـده مرغـه چې مـوږ په امـن کې نـه یـو، د خطر احسـاس کوو، 

زمونـږ امنیـت سـم نـه دی نیـول شـوی، څـو ځلـه مـو وړاندیـز وکړ چې 

زمونـږ امنیـت ونیـي، امنیتي کسـان وګومـاري او که چېرتـه د ورځې 

لـه خـوا نـه کېـږي، اړینـه ده د شـپې لـه خـوا مـو پـه سـم ډول امنیـت 

ونیـول يش." 

د نومـوړي پوهنتـون د ادبیاتـو پوهنځـي محصلـه مریـم رسوري چې د 

لوګـر اصـيل اوسـېدونکې ده، هـم د دغـه پوهنتـون امنیتـي وضعیـت 

دوه  کـې  پوهنتـون  پـه  »زمـوږ  وویـل:  نومـوړې  ده.  کـړې  اندېښـمنه 

رستېـري دي چـې د شـپې لـه خوا نـه يش کـوالی په سـم ډول امنیت 

ټینـګ کـړي، د شـپې لـه خوا پـر لیلیـه کاڼي وغورځـول شـول، وډارې 

شـو، بـل دا چـې د لیلیـې د احاطـې دېوالونـه مـو ټیـټ دي، هر څوک 

کـوالی يش آزاد تـګ او راتـګ وکـړي.«

د  کولـې،  یـې خـرې  اسـتازیتوب  پـه  نـورو  د  دغـو محصلينـو چـې 

پوهنتـون لـه ادارې او امنیتـي ارګانونو وغوښـتل چې د دغـه پوهنتون 

د امنیـت لپـاره دې الزم اقدامـات وکـړي.

د پـروان پوهنتـون رییـس پوهانـد محمـد هامیـون رسـويل هـم ټینګار 

وکـړ چـې د نومـوړي پوهنتـون د امنیـت د ټينګښـټ لپـاره اوس مهال 

یواځـې دوه رستېـري ګومـارل شـوي دي چې د شـته امنیتي اندېښـنو 

لـه املـه، پـر دغو دوو رستېـرو رسبېره باید په یاد پوهنتـون کې د څلورو 

کسـانو یـوه امنیتي پوسـته وجـود ولري.

هغـه پـه درېیـو وروسـتیو اونیـو کې د دوو پېښـو پـه اړه جدي اندېښـنه 

لـه خـوا کاڼـي  لیلیـې د شـپې  پـه  او ويـې ویـل: »د نجونـو  وښـوده 

وغورځـول شـول، د تعمیـر شیشـې یې ماتې کـړې، نجونې یـې وډارې 

کـړې، کـه زمـوږ د پولیسـو ځواکونـه ډېـر وای، د هغـو کسـانو د نیولـو 

لپـاره چـې دغـه کار یـې کـړی و، اقـدام یـې کاوه.«

همدارنګـه نومـوړي زیاتـه کړه چـې د یاد پوهنتـون د احاطـې دېوالونه 

چـې ۴۰۰ مـرته اوږدوالی او شـاوخوا یونیـم مرت لوړوالی لـري، باید بیا 

جـوړ او لوړوالـی یـې تـر درېیـو مـرتو ورسـېږي، څـو لـه دې الرې دغـه 

پوهنتـون تـه څـوک په اسـانۍ دننـه نه يش.

پوهاند رسـويل وویل چې شـاوخوا درې اونۍ وړاندې، نامسـوول وسـله 

وال او زورواکـي پوهنتـون تـه دننـه شـول او د دغـه پوهنتـون د نـوې 

لیلیـې د تعمیـر کارکوونکـو تـه یـې ګواښ وکـړ چـې کار ودروي.

نومـوړي د هغـه کـس نـوم چـې پوهنتـون تـه پـه زور دننـه شـوی، وانـه 

خیسـت. هغـه زیاتـه کـړه چـې د زورواکـو دغـه ګـواښ د یـاد تعمیـر 

کارکوونکـي اندېمښـن کـړي؛ خـو د سـاختامن کار تراوسـه روان دی.

رسـويل د زورواکـي د نـوم لـه یادولو پرتـه وویـل: »زورواکان د پوهنتون 

پـه سـل مـرتۍ کـې د اوسـېدو کورونه لـري، دا زورمنـدان لـه دې امله 

چـې د پوهنتـون د هلکانـو د لیلیـې تعمیـر کړکـۍ د هغـوى د کورونـو 

پـه خـوا بایـد نـه وي، د کار د دوام مانـع شـوي، لکـه څرنګـه چـې دا 

سـاختامن لـه تخنیکـي او تعمیـري اړخـه داسـې ډیزایـن شـوی چـې 

هغـوی تـه مزاحمـت نـه کـوي؛ خـو مانع شـوي.«

د نومـوړي پـه وینـا، کـه د دغه تعمیـر کړکۍ دومره کوچنـۍ يش، چې 

د همدغـه زورواکانو غوښـتنه ده، ودانۍ بـه نیمګړې وي.

ده ښـکاره کـړه چـې یـادې سـتونزې او لـه امنیتـي وضعیته اندېښـنې 

یـې د پـروان لـه امنیـه قوماندانـۍ رسه رشیکـې کـړې؛ خو تراوسـه یې 

کـوم اقـدام نـه دی کړی.

خـو د پروان امنیه قوماندان مل پاسـوال محمد محفـوظ ويل زاده، بې 

لـه دې چـې د چـا نـوم واخـيل، وویـل چـې د هغـو کسـانو د نیولـو امر 

شـوی چـې په پوهنتـون کې یـې کارکوونکي ګواښـيل وو.

نومـوړي ټینـګار وکړ چې له دې پېښـې وروسـته یې د دغـه پوهنتون د 

پولیسـو ځواکونو ته الرښـوونه کړې څو ټول هغه کسـان چې پوهنتون 

ته دننه کېـږي، وڅېړي.

همدارنګـه ده زیاتـه کـړه چـې د نجونـو لیلیـې تـه لـه بهر څخـه د کاڼو 

د غورځولـو پـه اړه څېړنـې تـررسه شـوې او ښـیي چـې دا پېښـه پـالن 

شـوې نه وه.

نومـوړي پـه دې اړه جزئیـات ورنکـړل او ويـې ویـل چـې پولیـس د هغو 

کسـانو د نیولـو هڅـې کـوي چـې پر لیلیـه یـې کاڼي غوځـويل دي.

همدارنګـه محفـوظ زیاتـه کـړه چـې د پوهنتون د ال ښـه امنیت سـاتلو 

پـه موخـه بـه ډېـر ژر د پولیسـو یوه څلور کسـیزه پوسـته جـوړه کړي.

وزارت امـور داخلـه اعـالم کـرده اسـت کـه در 

خـاص  قطعـات  نیروهـای  عملیـات  نتیجـه 

پولیـس در مربوطـات ولسـوالی "بره کی برک" 

والیت لوگر سـه روسـتا از وجود گروه  طالبان پاکسـازی شـده اسـت.

ایـن وزارت روز شـنبه )9 قـوس( بـا نـر خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه 

ایـن عملیـات در روسـتاهای ضیاالدیـن، شـاگی و حیـات ولسـوالی 

بره کـی بـرک والیـت لوگر راه اندازی شـد که در نتیجه آن سـه روسـتا 

وزارت داخلـه  پاکسـازی شـد. در خرنامـه  از وجـود گـروه طالبـان 

یـک  پـی  در  پولیـس  خـاص  قطعـات  قوماندانـی  "نیروهـای  آمـده: 

عملیـات ویـژه  کـه در مربوطـات ولسـوالی بره کـی بـرک والیـت لوگـر 

راه انـدازی منـوده بودنـد، روسـتا های " ضیأالدیـن، شـاگی وحیـات" 

ایـن ولسـوالی را از وجـود تروریسـتان طالـب پاکسـازی منودنـد". 

وزارت داخلـه افـزوده در ایـن عملیـات دو حلقـه مایـن کـه از سـوی 

گـروه طالبـان جهـت هـدف قـرار دادن افـراد ملکـی جاسـازی شـده 

بـود نیـز توسـط نیروهـای امنیتـی کشـف و خنثـی شـد.

ایـن  ناامـن  ولسـوالی های  از  لوگـر  والیـت  بـرک  بره کـی  ولسـوالی 

آن حضـور گسـرتده دارد. اسـت کـه گـروه طالبـان در  والیـت 

مـاه رسطـان سـال جـاری  در  دفاعـی کشـور  و  امنیتـی  نیروهـای   

ایـن  عملیـات زمینـی و هوایـی گسـرتده را علیـه گـروه طالبـان در 

گـروه  عضـو  ده هـا  آن  نتیجـه  در  کـه  کردنـد  انـدازی  راه  ولسـوالی 

شـدند. کشـته  طالبـان 

همچنـان وزارت امـور داخلـه بـا نـر خرنامـه جداگانه نوشـته اسـت 

کـه در نتیجـه درگیـری میـان نیروهـای پولیـس ملـی و گـروه طالبان 

در والیـت زابـل 9 عضـو گـروه طالبان کشـته شـدند.

بـا  ملـی  پولیـس  نیروهـای  درگیـری  "درنتیجـه  آمـده:  خرنامـه  در 

گروهـی از هراس افگنـان طالـب، در منطقـه نـورک شـهر قـالت مرکز 

والیـت زابـل، 5 هراس افگـن طالـب کشـته و چهـار هراس افگن دیگر 

زخمـی شـده اند".

بـه نقـل از خرنامـه در این درگیری بـه نیروهای پولیس ملی آسـیبی 

است. نرسیده 

زابـل از والیت های ناامن کشـور اسـت که گروه طالبـان در آن حضور 

فعـال دارد و هـر از گاهـی درگیـری شـدید میـان نیروهـای امنیتـی و 

گـروه طالبـان در ایـن والیـت رخ می دهد.

در  پولیـس  می گویـد  داخلـه  امـور  وزارت 

سـیاه  شیشـه  سـمنگان  و  تخـار  والیت هـای 

بیـش از 200 عـراده موتر را سـفید کـرد و"فلم 

برداشـت. موترهـا  ایـن  شیشـه های  از  را  سـیاه" 

ایـن وزارت روز شـنبه )9 قـوس( بـا نـر خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه 

بیشـرت ایـن موترهـا مربـوط به افـراد زورمنـد و قوماندانـان محلی این 

دو والیت هسـتند.

در خرنامـه وزارت داخلـه آمـده: "نیروهـای ویـژه پولیـس در والیـت 

موترهـای  عـراده   150 تعـداد  بـه  عملیاتـی،  یـک  پـی  در  تخـار، 

زورمنـدان را کـه شیشـه های آنهـا بـا فلـم سـیاه پوشـش داده شـده 

منودنـد". پاکسـازی  بـود، 

پاکسـازی موترهای شیشـه سـیاه یکی از مشکالتی اسـت که تاکنون 

در کابـل پایتخـت هـم حـل نشـده و هـر از گاهـی پولیـس کابـل بـا 

زومندانـی کـه موتـر شیشـه سـیاه دارنـد برخـورد می کند.

نیروهـای امنیتـی عملیـات مشـرتکی را در مـاه میـزان سـال جـاری 

بـه هـدف جلوگیـری از گشـت و گـذار موترهـای شیشـه سـیاه و فاقد 

اسـناد در نقـاط مختف شـهر کابـل راه اندازی کـرد.  در این عملیات  

نوار سـیاه بیشـرت از 100 موتر برداشـته شـد. وزارت داخله همچنین 

گفته که روند پاکسـازی موترهای شیشـه سـیاه و جمع آوری سـالح و 

تجهیـزات غیرقانونـی در کابـل به شـدت جریـان دارد.

براسـاس معلومات وزارت داخله، بیشـرت جرایم سـازمان یافته توسـط 

موترهـای دارای شیشـه های سـیاه و فاقـد اسـناد و سـالح های بدون 

مجـوز قانونـی در شـهرها بـه ویـژه در شـهر کابل انجام می شـود.

ایـن وزارت تاکیـد کـرده اسـت کـه نیروهـای پولیـس ملـی بـه هیـچ  

کـس اجـازه اسـتفاده از چنیـن افزارهـای غیرقانونـی را نـداده و بـا 

می گیـرد. صـورت  قانونـی  برخـورد  متخلفیـن 
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وزارت خارجـه ایـاالت متحـده در نخسـتین واکنـش بـه اعـالم کناره گیـری نخسـت وزیـر 

عـراق، از رهـران ایـن کشـور خواسـت بـه »گالیه هـای مـروع« معرتضـان، از جملـه 

شـکایت آنهـا از وجـود فسـاد در کشـور، رسـیدگی کننـد.

خرگـزاری فرانسـه روز جمعـه هشـتم قـوس در گزارشـی از قـول یکـی از سـخنگویان 

وزارت خارجـه آمریکا، که هویت او را مشـخص نکرده اسـت، نوشـت: »مـا در نگرانی های 

مـروع معرتضـان ]عراقی[ سـهیم هسـتیم.«

عـراق  دولـت  از  همچنـان  متحـده  »ایـاالت  گفـت:  خرنـگاران  بـا  گفت وگـو  در  وی 

می خواهـد...
5

 آمریکا: در نگرانی های مشروع معترضان عراقی سهیم هستیم 

2

واکنش کمیسیون انتخابات 

به تظاهرات تیم ثبات و همگرایی:

 بدون تفتیش و بازشامری 

هیچ رایی باطل منی شود

دبیر کل ناتو:طالباندرجنگپیروزنمیشوند

فرمانده لوای سرحدی هلمند کشته شد

بـه  ناتـو  نیروهـای  می گویـد،  ناتـو  کل  دبیـر  اسـتولتنرگ،  ینـس 

ماموریـت خـود در افغانسـتان و حامیت از نیروهـای امنیتی و دفاعی 

ادامـه می دهنـد و طالبـان در میـدان نـرد پیـروز نخواهنـد شـد.

از  ناتـو  حامیـت  گفـت،  خـری  نشسـت  یـک  در  ناتـو  کل  دبیـر 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان ادامه می یابد و گـروه طالبان 

پیـروز شـود.  منی توانـد در میـدان جنـگ 

اسـتولنرگ افـزود، گـروه طالبـان بایـد در گفتگوهـای صلـح رشکـت 

کـرده و در ایـن زمینـه بـه توافق برسـد.

دبیـر کل ناتـو همچنیـن از متاس هـا میـان امریـکا و گـروه طالبـان 

اسـتقبال کـرد و گفـت کـه امریـکا همـواره در زمینـه رونـد صلـح بـه 

مقام هـای محلـی هلمنـد تاییـد کـرده انـد که فرمانـده لوای رسحـدی این 

والیـت در انفجـار یـک مایـن کنـار جـاده کشـته و سـه نفـر دیگـر زخمـی 

اند. شـده 

مقامات گفته اند که برخی از زخمی ها، خرنگاران هستند.

محمـد زمـان همـدرد، سـخنگوی پولیـس هلمنـد بـه صـدای امریـکا گفته 

کـه جـرال ظاهـر مقبـل، فرمانـده لـوای رسحـدی، در عملیـات نظامـی 

قـوس(  روز شـنبه)۹  کـه  زمانـی  و  نقـش مهـم داشـت  مارجـه  ولسـوالی 

می خواسـت از لشـکرگاه بـه آن ولسـوالی بـرود، موتـر حامـل وی بـا مایـن 

کنـار جـاده برخـورد کـرد. 

بـه گفتـۀ آقـای همـدرد، جـرال مقبـل در ایـن انفجـار زخمـی شـد و در 

مسـیر راه شـفاخانه جـان داد.

عمـر زواک، سـخنگوی والـی هلمنـد نیـز تاییـد کـرده کـه یـک هامـوی 

نیروهـای رسحـدی در سـاحه "جرنامه" کـه در بین ولسـوالی های مارجه و 

نـاوه موقعیـت دارد، بـا مایـن کنـار جـاده برخـورد کـرده اسـت.

ناتـو گـزارش می دهـد. همپیامنانـش در 

آقـای اسـتولتنرگ افـزود کـه ناتو رونـد صلح را زیر نظـر دارد و گفت: 

»مـا متام وقـت، در حـال مشـاوره دربـاره صلـح هسـتیم به خاطری کـه 

ایـن تنها مسـئله ایـاالت متحده در داخل افغانسـتان نیسـت، ما باید 

ایـن را بـه یـاد داشته باشـیم کـه در افغانسـتان هم چنـان شـامری از 

نیروهـای غیـر امریکایـی نیز حضـور دارند.«

دبیر کل ناتو همچنین گفته که ماموریت این سـازمان در افغانسـتان 

به عنـوان بزرگ تریـن عملیـات نظامـی ناتـو در بیـرون از اروپـا باقـی 

مانده اسـت. او افـزود کـه تـالش ناتـو ایـن اسـت تـا از تبدیل شـدن 

افغانسـتان بـه النـه امـن هراس افگنـان جلوگیـری کند.

او افـزوده کـه: "بـه مناسـب ختـم عملیـات نظامـی در ولسـوالی مارجـه 

نشسـتی بـود و قـرار بـود کـه خرنـگاران نیـز بـرای پوشـش برونـد؛ امـا 

حوالـی سـاعت ۸:۰۰ صبـح روز شـنبه در سـاحه جرنامـه بـر موتـر هاموی 

نیروهـای رسحـدی کـه خرنـگاران نیـز سـوار آن بودنـد، انفجـار شـد."

آقـای زواک افـزوده: "یـک خرنـگار و دو تـن دیگـر کـه هنـوز هویـت شـان 

بـه مـا روشـن نیسـت، زخمـی شـدند و بـرای مـداوا بـه شـفاخانه منتقـل 

گردیدنـد؛ در ایـن رویـداد برخـی افـراد نیـز کشـته شـده انـد."

اتحادیـه خرنـگاران هلمنـد نیـز تاییـد کـرده کـه رسدار محمـد رسوری، 

خرنـگار تلویزیـون خصوصـی شمشـاد در این انفجار زخمی شـده اسـت. 

ایـن اتحادیـه امـا گفتـه که آقـای رسوری از وضعیـت بحرانی بیرون شـده و 

اکنون در شـفاخانه بسـرتی اسـت.

پیـش از ایـن نیـز خرنـگاران در هلمنـد متقبـل تلفات شـده اند. دو سـال 

پیـش، نعمت اللـه زهیـر، یـک خرنـگار افغـان در انفجـار ماین کنـار جاده 

جـان باخـت و یـک خرنـگار دیگـر زخم برداشـت.

افغانستان؛ تنوع، همبستگی،  
توسعه 
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اعتیاد زنان در افغانستان، عوامل و 
پیامدها

یکـی از عوامـل توسـعه اقتصـادی وجـود تنـوع اقـوام و گروههـای  

هـای  فعالیـت  در  بلقـوه  پتانسـیل های  حیـث  بـه  کشـور  در  مختلـف 

اقتصـادی مـی باشـد. افغانسـتان جامعـه  ای دینـی بـا اقوامـی متنـوع، 

قدمتـی تاریخـی و فرهنگـی کهـن امـا اقتصادی نوپـا دارد. ایـن اقتصاد 

نوپـا در دوران جدیـد و مـی تواند باعث تحول اقتصـادی مثبتی در تمام 

جامعـه شـود...

نمایندگان مکزیک و تونس 
برگزیده شدند

 زورآزمایی راه حل نیست
باید به قوانین و تصامیم نهادهای قانونی احترام بگذاریم

4

2سرمقاله 

مهـم  مسـائل  از  یکـی  مخـدر  مـواد  بـه  اعتیـاد 

اکـر کشـورها و جوامـع امـروزی اسـت؛ ایـن پدیـده 

شـوم و ویرانگـر، بـه شـکل بی پیشـینه و بی رویـه، طی 

سـال های اخیر در افغانسـتان شکل گرفته و گسرتش 

یافتـه اسـت؛ بـه گونـه ی که همـه الیه هـا و بخش های 

جامعـه را فـرا گرفتـه و میلیون هـا ...



 

کارتون روز

2

و  ثبـات  تیـم  هـواداران  جمعـه  روز 

کمیسـیون  تصمیـم  برابـر  در  همگرایـی 

بازشـاری  مـورد  در  انتخابـات  مسـتقل 

بـه  را  انتخابـات  کمیسـیون  معرتضـان  کردنـد.  تظاهـرات  آرا، 

جانبـداری از یـک تیـم انتخاباتـی متهـم کردنـد و خواهـان )بـه 

گفتـه آنهـا( جلوگیـری از تقلـب و ابطـال 300 هـزار رأیی شـدند 

کـه پیـش از ایـن بـه قرنطیـن رفتـه بودنـد.

تظاهـرات  بـه  واکنـش  در  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  امـا 

هـواداران سـتاد انتخاباتـی "ثبـات و همگرایـی" گفت کـه بدون 

آرا را باطـل کنـد. بررسـی و بازشـاری منی توانـد، 

کـرده  اسـتناد  انتخابـات  قانـون  مـاده ۸۶  بـه  ایـن کمیسـیون 

موجودیـت  صـورت  "در  تـا  سـاخته  مکلـف  را  کمیسـیون  کـه 

شـکایت موجـه یـا عالیـم مشـهود مبنـی بـر ارتـکاب تخلـف یـا 

جـرم در رابطـه بـه صندوق هـای حـاوی ورق رای، صندوق هـای 

مذکـور را قرنطیـن و در حضـور ناظریـن، مشـاهدین، رسـانه ها و 

منایـد." بررسـی  کاندیـدان  مناینده هـای 

تیـم هـای معـرتض، تقلـب در انتخابـات را برجسـته مـی سـازد 

تـا از یـک طـرف افـکار عمومـی را بـه نفـع خـود جهت دهـد و از 

طـرف دیگر کمیسـیون انتخابـات و تیم رقیب را تحت فشـار قرار 

دهـد تـا به خواسـته های آنهـا توجه کـرده و روند انتخابـات را به 

شـکل توافقـی بـه پیـش بربنـد. ولـی بسـیاری از کارشناسـان و 

صاحـب نظـران جدا از مالحظات سیاسـی می گوینـد، به لحاظ 

حقوقـی و قانونـی آرای قرنطیـن شـده بـه معنـای آرای باطـل و 

نامعتـرب نیسـت؛ بلکـه منظور از قرنطین این اسـت کـه این آرا در 

زمـان شـارش، بنابـر مشـکالتی کنار گذاشـته  می شـود تا پس 

از پایـان شـارش آرا، مـورد بررسـی قـرار گیرند. 

در زمـان شـارش آرا حـدود سـه صـد هـزار رأی از روند شـارش 

خـارج و بـه قرنطیـن مـی رود. اکنـون کمیسـیون بـدون ایـن که 

در بـاره صحـت و ابطال آرای قرنطین شـده نظر بدهـد، آنها را به 

روند بازشـاری آرا داخل کرده تا مورد بازشـاری و بررسـی قرار 

گیرنـد. بـدون شـک چنانچـه در رونـد بازشـاری آرا، مشـخص 

شـود کـه ایـن آرا باطـل بـوده، کمیسـیون بـر ابطـال آنهـا حکـم 

خواهـد داد؛ ولـی اگـر دالیل مسـتند و قانونی بـر ابطال بخش و 

یـا متـام آرای قرنطیـن شـده موجود نباشـد، این آرا وارد سیسـتم 

شـده و معتـرب شـناخته می شـوند. 

از نظـر ایـن کارشناسـان، کمیسـیون انتخابـات حـق دارنـد کـه 

آرای قرنطین شـده را در حضور ناظران، مشـاهدان و منایندگان 

سـازد.  جـدا  ناپـاک  از  را  پـاک  آرای  و  کـرده  بررسـی  نامـزدان 

اشـخاص، نهادهـا و تیـم های انتخاباتـی حق ندارنـد که نظرات 

شـان را بـر کمیسـیون انتخابـات تحمیـل کنند و یا بـه زورآزمایی 

خیابانـی رو بیاورنـد.

تظاهـرات  و  اعـرتاض  از  هـدف  معـرتض،  هـای  تیـم  رهـربان 

را مقابلـه بـا تقلـب و دفـاع از ارزش هـای دموکراتیـک عنـوان 

کـرده بودنـد. حـاال اگـر ایـن تیـم هـا راسـت مـی گوینـد و بـا 

تقلـب مقابلـه مـی کننـد و بـه ارزش هـای دموکراتیـک متعهـد و 

پایبنـد مـی باشـند، بایـد بـه کمیسـیون انتخابـات اجـازه دهنـد 

تـا در حضـور ناظـران و مناینـدگان تیـم هـای انتخاباتـی رونـد 

بازشـاری را متـام کننـد. چنانچـه دالیـل مشـخص و مؤجهـی 

مبنـی بـر جانبـداری کمیسـیون انتخابـات وجـود داشـت، اینهـا 

مـی تواننـد دالیـل و مسـتندات خـود را بـه کمیسـیون شـکایات 

انتخاباتـی ارائـه کننـد تـا بـه شـکایات شـان رسـیدگی شـود. 

قانـون انتخابـات افغانسـتان یکی از بهرتیـن و دموکراتیک ترین 

قوانیـن انتخاباتـی در منطقـه اسـت و راهکارهـای مشـخصی را 

بـرای تأمیـن شـفافیت انتخابـات و رسـیدگی بـه شـکایت هـا و 

اعـرتاض هـا پیـش بینـی کـرده اسـت. تیـم هـای انتخاباتـی که 

بایـد  داننـد،  پایبنـد مـی  ارزش هـای دموکراتیـک  بـه  را  خـود 

توجـه داشـته باشـند کـه قانونگرایـی و تبعیـت از قوانیـن مهـم 

رکـن دموکراسـی را تشـکیل مـی دهد. دموکراسـی بـا زورگویی، 

نـدارد.  مـرج سـازگاری  و  هـرج  ایجـاد  و  تهدیـد، غوغاسـاالری 

دموکراسـی همـه را بـه رفتارهای مدنـی و قانونی فرامـی خواند. 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی بـر مبنـای قانـون بـه وجـود آمـده 

و کمیشـران  افـراد  گزینـش  در  انتخاباتـی  هـای  تیـم  و همـه 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی مسـاویانه رشیـک بوده انـد. کارکرد 

کمیسـیون هـای انتخاباتی هـم باتوجه به چالش ها و مشـکالت 

موجـود، تاکنـون رضایـت بخـش بـوده اسـت. پـس چرا ایـن تیم 

هـا بـدون دالیل مؤجـه، کمیسـیون انتخابات را، که نهـاد برآمده 

از آمـوزه های دموکراسـی اسـت، بـه جانبداری متهم می سـازند 

و در بـی اعتبـاری پروسـه انتخابـات تـالش مـی ورزنـد؟

پـس وقتـی اشـخاص یـا گـروه هـا و یـا تیم هـا از قانـون متابعـت 

نکننـد و بـه نهادهـای قانونـی بهـا ندهنـد و بـه انتخابـات کـه 

یکـی از اصـول و مبانـی دموکراسـی اسـت ارزش و اعتبـار قایـل 

نباشـند، چطـور می توانند از دموکراسـی سـخن بگوینـد و مردم 

را بـه پاسـداری از ارزش هـای دموکراتیـک دعـوت کننـد؟!

راه حـل معقوالنـه ایـن اسـت کـه متـام مـردم افغانسـتان، اگـر 

مـی خواهنـد امنیـت و آرامـش در ایـن کشـور حاکم باشـد، باید 

قوانیـن را مبنـای گفتـار و رفتارهـای خـود قرار دهنـد و به قاعده 

بـازی دموکراتیـک پایبنـد باشـند و بـا روحیـه مـدارا و همپذیری 

بـه اراده و انتخـاب مـردم احرتام بگذارنـد. اگر قانـون را نپذیریم 

و در برابـر تصامیـم نهادهـای قانونـی ایسـتاد شـویم و بـه منافع 

بـه  شـخصی و تیمـی خـود تأکیـد کنیـم، دیگـر هیـچ سـنگی 

سـنگ دیگـر بنـد نخواهد شـد.   

د افغانسـتان او امریـکا لـه ولسـمرشانو ورورسـته اوس د افغانسـتان ولسـی جرګـه هـم 

وایـي چـې د سـولې بهیـر د بریـا لپـاره اوربنـد یـوه حتمی خـربه ده.

د امریـکا او طالبانـو ترمنـځ د سـولې مذاکراتـو د بیـا پیلیدو په هکله د خـربو او بحثونو 

پـه ګرمېـدو رسه جوخـت د افغانسـتان وليس جرګه هـم پر اوربند ټینـګار کوي. 

د دې جرګـې رییـس میـر رحـان رحـاين د شـنبې د ورځـې په عمومي غونـډه کې د 

یـو شـمېر وکیالنـو لـه بحثونـو روسـته وویل، چـې پـه جګـړو او تاوتریخوايل کـې ترډېره 

ملکـي خلـک وژل کېـږي او د سـولې لـه هوکـړې د مخه بایـد اوربند ويش.

هغـه وویـل: "رسارسي اوربنـد او د تاوتریخـوايل کمـول بایـد د هـرډول خـربو او تفاهم 

لپـاره زمینـه برابـره کـړي ځکـه چـې د طالبانـو لخـوا تاوتریخوالـی زمونـږ د بـې ګنـاه 

وطنوالـو پـر وړانـدې کیـږي، دا د منلـو وړ نه ده چـې طالبان له امریکایانـو رسه معامله 

وکـړي او د هېـواد پـه دننـه کـې جنایتونـه تـررسه کړي."

د  طالبانـو رسه  لـه  بایـد  افغانسـتان حکومـت  د  وایـي، چـې  رحانـی  ښـاغلی  خـو 

خـربو آتـرو لـه پیلېـدو مخکـې یـوه داسـې اجـاع رامنځتـه کړي چـې په کې سـیايس 

جریانونـه، مـدين بنسـټونه، دینـي علـا او ښـځې شـاملې وي.

پـه ورتـه وخـت کـې د وليس جرګې د نړیوالو چارو د کمېسـیون مرسـتیال سـید محمد 

جـال بهشـتي وایـي چـې لـه طالبانـورسه لـه اوربنـد پرتـه د سـولې هوکـړه نتیجـه نـه 

ورکـوي ځکـه چـې د ده په خربه اوربند سـولې ته د افغانسـتان د رسـېدو لپـاره لومړنی 

ګام دی. د افغانسـتان او امریـکا ولسـمرشانو محمـد ارشف غنـی او ډونالـډ ټرمـپ هـم 

پـه بګـرام کـې د لیـدو پرمهـال ویيل چـې که طالبـان د سـولې هوکړې ته ژمـن دي نو 

بایـد د اوربند وړاندیـز ومني.

ښـاغيل ټرمـپ دغـه راز ویـيل، هغـې هوکـړې تـه چـې غـواړو لـه طالبانـورسه ورسـېږو 

هغـه بـه صادقانـه وي او دې ډلـې چـې مخکـې به یـې اوربند ته غـاړه نه ایښـوده اوس 

یـې مني.

خـو پـه قطـر کـې د طالبانـو د سـیايس دفرت ویاند سـهیل شـاهین د شـنبه پـه ورځ په 

یـوه اسـتول شـوي پیغـام کـې آزادي راډیـو تـه وویـل چـې لـه امریـکا رسه د سـولې د 

مسـتقل  کمیسـیون 

واکنـش  در  انتخابـات 

ثبـات  تیـم  تظاهـرات  بـه 

اعـالم  عبداللـه،  عبداللـه  رهـربی  بـه  همگرایـی  و 

کـرده اسـت کـه کمیسـیون منی توانـد قبـل از انجـام 

کنـد. باطـل  را  آرا  بررسـی ها، 

این کمیسـیون روز شـنبه )9 قوس( با نرش اعالمیه ای 

گفته اسـت که مـاده ۸۶ قانون انتخابات، کمیسـیون 

موجودیـت  صـورت  "در  تـا  اسـت  سـاخته  مکلـف  را 

شـکایت موجـه یـا عالیـم مشـهود مبنـی بـر ارتـکاب 

تخلـف یـا جـرم در رابطه بـه صندوق های حـاوی ورق 

حضـور  در  و  قرنطیـن  را  مذکـور  صندوق هـای  رای، 

ناظران، مشـاهدان، رسـانه ها و مناینـدگان کاندیدان 

کند."  بررسـی 

راه انـدازی  بـا  جمعـه  روز  همگرایـی  و  ثبـات  تیـم 

ابطـال  بـر  تاکیـد  قطعنامـه ای،  و صـدور  تظاهراتـی 

کـرد  بایومرتیـک  اطالعـات  بـدون  رای  هـزار   ۳۰۰

بحـران  "مسـئولیت  صـورت  ایـن  غیـر  در  گفـت  و 

اعضـای  بـه  آن،  پیامدهـای  و  انتخاباتـی  سیاسـی- 

برمی گـردد." انتخابـات  کمیسـیون 

خـود  اعالمیـه  در  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

نوشـته: "به متـام جوانـب ذیدخل، به ویـژه کاندیدان 

مـردم  و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  محـرتم 

افغانسـتان اطمینـان می دهـد کـه تنهـا بـه آرای کـه 

اسـاس بایومرتیکـی داشـته باشـد، اعتبـار می دهد."

اعرتاضـات  کـه  گفتـه  همچنـان  کمیسـیون  ایـن 

از  و  نهـاده  ارج  را  شـهروندان  آمیـز  مسـاملت 

انتخاباتـی،  مسـایل  پیگیـری  و  حوصله منـدی 

جوانـب  متـام  از  و  اسـت  سـپاس گزار  بی نهایـت 

ذیدخل، سیاسـیون کشـور و به ویژه کاندیدان محرتم 

ریاسـت جمهـوری می خواهـد که در امر بازشـاری و 

تفتیـش هفـت والیـت باقـی مانـده همـکاری کنـد و 

بگذارنـد تـا کمیسـیون  مکلفیت هـای قانونی خویش 

را مطابـق بـا احـکام قانـون و طرزالعمل هـای مصـوب 

انجـام برسـاند.  بـه 

متامـی  از  کمیسـیون  اسـت؛  آمـده  اعالمیـه  در 

اعـالن  منظـور  بـه  تـا  می خواهـد  کشـور  شـهروندان 

نتایـج انتخابـات در پهلـوی اینکـه  صـرب و شـکیبایی 

وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده کـه نیروهـای امنیتی 

چهـار  از  پـس  را  هلمنـد  والیـت  مارجـه  ولسـوالی 

سـال، به گونـه کامـل از وجـود طالبـان پاک سـازی 

کرده انـد. 

در   ) قـوس   ۹ )شـنبه،  دیـروز  ناوقـت  وزارت  ایـن 

اعالمیـه ای گفتـه کـه نیروهـای دفاعـی و امنیتی دو 

هفتـه پیـش عملیـات پاکسـازی ولسـوالی مارجـه را 

راه انـدازی کـرده بودنـد و روز شـنبه ایـن عملیـات 

یافته اسـت. پایـان  موفقانـه 

طالبـان  گـروه  دفـاع،  وزارت  اعالمیـه  اسـاس  بـر 

ایـن  از  بخش هایـی  در  این سـو  بـه  چهارسـال  از 

داشـتند. گسـرتده  فعالیـت  ولسـوالی 

وزارت دفـاع افـزوده کـه در ایـن عملیـات ۳۷ طالب 

به شـمول مـال عبدالبـاری؛ فرمانده نظامـی طالبان 

بـرای مارجـه کشـته و ده هـا جنگجـوی دیگـر ایـن 

گـروه زخمـی شـده اند.

در اعالمیـه آمـده کـه نیروهـای دولتـی توانسـته اند 

در ایـن عملیـات، ۱۰۳ حلقـه مایـن را کـه توسـط 

طالبـان در مسـیر راه رفـت و آمـد مـردم جاسـازی 

شـده بـود، خنثـی کننـد.

وزارت دفـاع ملـی همچنیـن گفتـه در ایـن عملیات، 

۲ دیپـوی مـواد انفجـاری و ۶ محـل سـوق و اداره 

طالبـان نیـز تخریـب شده اسـت.

مارجـه از ولسـوالی های نـا امـن والیـت هلمنـد در 

جنـوب کشـور اسـت کـه در بسـیاری بخش هـای آن 

طالبان فعالیت داشـتند. این گروه در سـال ۲۰۱۵ 

بـا حملـه به سـاختان ولسـوالی مارجه، بـرای چند 

روز کنـرتل کامـل ایـن ولسـوالی را گرفتـه بودند.

بـه  "متکیـن  جـای  بـه  بایـد  انتخابـات  کمیسـیون 

خواسـت ها و مطالبـات یک تیـم انتخاباتی، به مسـیر 

برگـردد." قانونـی 

کمیسـیون مسـتقل انتخابات در اعالمیه خود نوشـته 

اسـت کـه بـر مبنـای قانـون و اصـل اسـتقاللیت، از 

آرای مـردم حفاظـت کـرده و تحت هیـچ رشایطی حق 

دخالـت در رونـد انتخابـات را بـه اشـخاص، گروه ها و 

یـا نهـادی نـداده و منی دهد.

سـال  میـزان  شـش  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات 

جـاری برگـزار شـد و قـرار بـود کـه نتایـج ابتدایی 27 

میـزان اعـالم شـود امـا ایـن میعـاد بـه 23 عقـرب بـه 

نیـز  عقـرب  تاریـخ 23  در  افتـاد. کمیسـیون  تاخیـر 

نتایـج را مشـخص کنـد. نتوانسـت 

برگـزاری  از  کـه  می شـود  مـاه  دو  از  بیـش  اکنـون 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری می گذرد اما کمیسـیون 

را  شـهروند  میلیـون  دو  بـه  نزدیـک  رای  نتوانسـته 

بشـارد.

کمیسـیون بیـش از یـک مـاه اسـت کـه درگیـر رونـد 

بازشـاری و تفتیـش آرا اسـت امـا بـه دلیـل مخالفت 

تیـم ثبـات و همگرایـی موفـق بـه بازشـاری کل آرا 

نشـده اسـت. 

بـورد عالـی متشـبثین می گویـد به دلیـل رسدی هوا، 

نبـود رسدخانـه و افزایش صـادرات بادنجان قیمت آن 

در بازارهـای کابـل افزایش یافته اسـت.

دیـروز  بـورد  ایـن  رئیـس  آغـا،  حاجـی  رحم الدیـن 

حـال  در  گفتـه  آزادی  رادیـو  بـه  قـوس(   9 )شـنبه، 

حـارض یـک سـیر بادنجـان رومـی در بـازار 800 تـا 

می رسـد.  به فـروش  افغانـی   900

زمسـتان  فصـل  رسـیدن  فـرا  "بـا  کـه:  افـزوده  او 

آن  قیمـت  کشـور  از  بیـرون  بـه  رومـی  صـادرات  و 

بایـد  مشـکل  ایـن  حـل  بخاطـر  و  اسـت  رفتـه  بلنـد 

کننـد  بـا کمیسـیون همـکاری  بـه خـرج می دهنـد، 

آراء را متـام و نتیجـه   تـا رونـد تفتیـش و بازشـاری 

ابتدایـی انتخابـات ریاسـت  جمهـوری ششـم میـزان 

هـر چـه زودتـر اعـالن شـود. 

و  ثبـات  تیـم  هـواداران  گذشـته،  مـاه  یـک  طـی 

همگرایـی بـه رهـربی عبداللـه عبداللـه، در شـاری 

از والیت هـای کشـور، مانـع بازشـاری و تفتیـش آرا 

شـده اند.

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات کشـور پیش تـر اعـالم 

ریاسـت  انتخابـات  آرای  بازشـاری  کـه  بـود  کـرده 

جمهـوری در 27 والیـت پایـان یافتـه اسـت و تنها در 

7 والیـت بـه دلیـل اعرتاضـات، ایـن رونـد هنـوز آغـاز 

نشـده اسـت.

اکنـون کمیسـیون می گویـد کـه بـا درک مسـوولیت 

بـه  پاسـخ  ارائـه  بـه  وظیفـوی خـود، همـواره حـارض 

اعرتاض هـای قانونـی و مبتنـی بـر شـواهد و مـدارک 

معتـرب بـوده و خـود را در برابـر مردم و قانون پاسـخگو 

می دانـد. 

امـا تیـم ثبـات و همگرایـی در تظاهـرات روز جمعـه 

بـه  متهـم  را  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  خـود، 

کـه  گفـت  و  کـرد  خـاص"  تیـم  "یـک  از  جانبـداری 

تیـم ثبـات و همگرایـی به رهربی عبداللـه عبدالله که 

مخالـف اصلی روند بازشـاری آرا اسـت، پیش از این 

اعـالم کـرده بـود که خواهـان باطـل شـدن نزدیک به 

۳۰۰ هزار رای اسـت.

بـه اسـاس گفته های اعضـای این تیم، این آرا شـامل 

۱۳۷ هـزار رای قرنطینـه شـده اسـت که بـدون اطالع 

تیم هـای انتخاباتـی وارد محاسـبه نهایـی آرای معتـرب 

شـده، بیـش از صـد هـزار رای ثبت شـده در خـارج از 

زمـان قانونـی انتخابـات )هفـت صبـح تـا پنـج بعـد از 

ظهـر ششـم میـزان( و بیـش از پنجـاه هـزار رای ثبـت 

شـده بـا تصاویـر تکـراری و یـا عکس های گرفته شـده 

از روی عکس اسـت.

کمیسـیون انتخابـات می گویـد تفاوت آرا در محاسـبه 

نهایـی بـه دلیـل تفـاوت در آرای ثبـت شـده در کارت 

حافظه و آرای ثبت شـده در دسـتگاه های بایومرتیک 

اسـت. همچنیـن ایـن نهـاد آرای ثبـت شـده در زمـان 

خـارج از جریـان برگـزاری انتخابـات را یـک مشـکل 

فنـی خوانده اسـت. کمیسـیون در مورد آرا بـا تصاویر 

مشـابه توضیحـی نداده اسـت.

همچنین شـاری از سـتادهای انتخاباتی و نهادهای 

بازشـاری  بـه  را  اعرتاض شـان  انتخاباتـی  ناظـر 

نزدیـک بـه ۲۵۰۰ محـل رای دهـی اعالم کـرده بودند 

کـه کمیسـیون گفته پـس از بازشـاری، آرای ۱۱۷۹ 

محـل باطـل شـده و محـالت باقـی مانـده در والیتـی 

اسـت کـه حامیـان آقـای عبداللـه اجـازه بازشـاری و 

تفتیـش آرا در آنهـا نـداده اسـت.

یـا  و  آنهـا  بایومرتیـک  دسـتگاه های  آنهـا  گفتـه  بـه 

حافظـه دسـتگاه های آنهـا تاکنـون ناپدیـد اسـت و به 

اسـاس یکـی از فیصله هـای اخیـر کمیسـیون شـامل 

رونـد بازشـاری آرا گردیـده اسـت.

کـه  دارنـد  تاکیـد  انتخاباتـی  تیم هـای  از  بسـیاری 

فیصلـه  و  قانـون  مخالـف  کامـال  آرا  ایـن  شـارش 

کمیسـیون مبنـی بـر معتـرب بـودن آرای بایومرتیـک 

اسـت.

امـا کمیسـیون تاکیـد دارد کـه آنهـا هنـوز در مـورد 

معتـرب یـا نامعتـرب بـودن ایـن آرا تصمیـم نگرفته انـد و 

تنهـا بـرای بررسـی رسنوشـت ایـن آرا، آنهـا را شـامل 

کردنـد. بازشـاری 

رسدخانه هـای بیشـرت بخاطـر نگهداری از سـبزیجات 

شـود." سـاخته  رومـی  بادنجـان  بخصـوص 

در عیـن حـال اکـرب رسـتمی سـخنگوی وزارت زراعت 

و مالـداری می گویـد هـر چنـد در سـال جـاری یـک 

تعـداد رسدخانه هـا در والیـات مختلـف سـاخته شـده 

امـا این بسـنده نیسـت.

بـه گفتـه آقـای رسـتمی در سـال ۱۳۹۹ چندین رسد 

می شـود  سـاخته  مختلـف  والیـات  در  بـزرگ  خانـه 

سـبزیجات  بـه  ارتبـاط  در  بـازار  نیازمندی هـای  تـا 

شـود. مرفـوع  رومـی  بادنجـان  به خصـوص 

زورآزمایی راه حل نیست
باید به قوانین و تصامیم نهادهای قانونی 

احرتام بگذاریم

پاک سازی کامل ولسوالی مارجه 
هلمند از وجود طالبان

کشته شدن 55 دهشت افگن در نقاط مخلتف کشور 

ادعای لت و کوب محافظان یک نماینده مجلس توسط پولیس کابل 

سرمقاله {{

وليس جرګې د سولې بهیر د بریا لپاره په اوربند ټینګار وکړ

حفیظ اهلل زکی 

واکنش کمیسیون انتخابات به تظاهرات تیم ثبات و همگرایی: 

بدونتفتیشوبازشماریهیچراییباطلنمیشود

قیمت بادنجان رومی به گونه بی پیشینه در بازار کابل افزایش یافته است

داخلی
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موافقتنامـې لـه مخې،اوربنـد بـه لـه هوکـړې وروسـته ويش.

پـه همـدې حـال کـې د نړیوالـو اړیکـو پوه انتظـار خـادم وایي، ښـايي طالبـان ترکومه 

چـې لـه امریـکا رسه د سـولې د هوکـړې پـه اړه اطمینـان پیـدا نـه کـړي، اوربنـد بـه 

چمتـو نـه يش.

هغـه زیاتـوي: "د طالبانـو جنګیـايل چـې عمـالً جنګ کـوي د دې ډلې قـوت دی، که 

چیـرې دا ډلـه اوربنـد وکـړي د دې جنګیالیـو جنګـي انګېـزه یـا متاثره کیـږي او یا هم 

لـه منځـه ځـي، د طالبانـو رهـربي وایـي کـه امریکا د سـولې د هوکـړې په اړه پـه خپلو 

ژمنـو عمـل وکـړي او یـا دې ډلې تـه تضمیـن ورکړي، نـو اوربند بـه وکړي."

د امریـکا او طالبانـو ترمنـځ د سـولې خـربې آتـرې درې میاشـتې مخکـې، کلـه چـې 

دغـې ډلـې پـه کابـل کـې د هغـې انتحـاري حملـې مسـوولیت واخیسـت چـې د یـوه 

امریکایـي پوځـي پـه ګـډون ۱۲ تنـه پـه کـې ووژل شـول د امریـکا د ولسـمرش لـه خوا 

شـوې. لغوه 

خـو د راپورونـو پر بنسـټ د افغانسـتان د سـولې لپـاره دامریکا ځانګړي اسـتازي زملي 

خلیلـزاد څـو ورځـې وړانـدې بیا په قطر کـې له طالبانـو اسـتازو رسه لیديل دي.

د متحـده ایاالتـو ولسـمرش دونالـډ ترمـپ هـم ویيل چـې له طالبانـو رسه مذاکـرات بیا 

پیل شـوی دي.

وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه در نتیجـه عملیـات 

نقـاط  در  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  مشـرتک 

مختلف کشـور، 55 دهشـت افگن کشـته شـده اند. 

نـرش  بـا  قـوس(   9( شـنبه  روز  ملـی،  دفـاع  وزارت 

خربنامـه ای گفتـه کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

مشـرتک  عملیـات   13 گذشـته،  سـاعت   24 در 

تهاجمـی و 19 رضبه هوایی را در 10 والیت کشـور 

انـدازی کردنـد. راه 

عملیات هـای  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  خربنامـه  در 

رشیفـی بلخابـی مناینـده مـردم رسپـل در مجلـس 

شـهر  امنیتـی  دهـم  حـوزه  پولیـس  کـه  می گویـد 

کابـل محافظـان او را بـه شـدت لـت و کـوب کـرده 

اسـت. 

آقـای بلخابـی کـه در نشسـت روز شـنبه)9 قـوس( 

کـه  گفـت  می کـرد  صحبـت  مناینـدگان  مجلـس 

مدیـر اسـتخبارات حـوزه دهـم امنیتـی شـهر کابـل 

دو محافـظ و یـک راننـده او را بـه شـدت لت و کوب 

کـرده و بـه طـور غیـر قانونـی حـدود پنج سـاعت در 

حـوزه زیـر نظـارت گرفتـه اسـت.

روز  ظهـر  از  بعـد  اتفـاق  ایـن  کـه  گفـت  بلخابـی 

چهارشـنبه پـس از آن رخ داد کـه او بـا محمـد علی 

و  حـج  وزارت  بـه  مجلـس  دیگـر  مناینـده  محقـق 

هوایـی و زمینـی بـه منظـور از بیـن بـردن النه هـای 

دشـمن در مربوطـات والیت هـای قندهـار، ارزگان، 

زابـل،  کاپیسـا،  غزنـی،  پکتیـا،  بادغیـس،  قنـدوز، 

هلمنـد و پکتیـکا راه انـدازی شـده بودنـد.

خربنامـه افـزوده:" در نتیجـه ایـن عملیات هـا، 55 

تـن دهشـت افگـن کشـته، 3 تـن زخمـی و 2 فـرد 

مشـکوک دسـتگیر شـدند". وزارت دفاع ملی درباره 

در  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  احتالـی  تلفـات 

جریـان ایـن عملیات هـا چیـزی نگفتـه اسـت.

بـود. کـرده  مراجعـه  اوقـاف 

بـه گفتـه او، مدیـر اسـتخبارات حـوزه بـا 20 تـا 25 

رسبـاز محافظانـش را خلـغ سـالح کـرده و به حدی 

لـت و کـوب کـرده کـه دسـت و رس آنـان شکسـته 

است.

او تاکیـد کـرد کـه محافظانـش پـس از پنـج سـاعت 

رهـا  دوبـاره  سـختی  بـه  و  ضانـت  بـه  توقیـف 

شـده اند.

بلخابـی بـا انتقـاد از رییـس و هیـات اداری مجلس 

گفـت: "شـا از عـزت مناینـدگان دفـاع منی کنیـد؛ 

یـک آمـر حـوزه بـا 5 رنجـر و 20 تـا 25 محافـظ در 

شـهر گشـت و گـذار می کنـد؛ امـا بـه یـک مناینـده 

بـا دو محافظ کسـی اجـازه رفت و آمـد منی دهند".

احمدشـاه رمضـان معـاون دوم مجلـس نیـز در ایـن 

مـورد گفـت که چندین بـار با رسپرسـت وزیر داخله 

و حـوزه مربوطـه متـاس گرفته و به سـختی موفق به 

رهایـی محافظـان آقای بلخابی شده اسـت.

بـه  نیـز  مجلـس  رییـس  رحانـی  رحـان  میـر 

کمیسـیون مربوطـه وظیفـه داد تـا ایـن قضیـه را بـا 

کنـد. بررسـی  جدیـت 

مـردم  مناینـده  کلیمـزی  عبیداللـه  هـم،  سـوی  از 

کـه  گفـت  مجلـس  دیـروز  نشسـت  در  نیـز  کابـل 

بـه  هـم  پکتیـا  مـردم  مناینـدگان  مقبیـل  نصیـب 

روز پنج شـنبه گذشـته در یـک نشسـت مقام هـای 

امنیتـی در والیـت پکتیـا از سـوی والـی ایـن والیت 

مـورد توهیـن و بـی نزاکتـی قـرار گرفتـه اسـت.

پکتیـا در حضـور  والـی  افـزود کـه  آقـای کلیمـزی 

فرمانـده  و  داخلـه  و  ملـی  دفـاع  وزرای  رسپرسـت 

پولیـس و فرمانـده لـوای اردوی ملـی در پکتیـا بـه 

آقـای مقبیـل توهیـن کـرده اسـت. او نیـز خواسـتار 

بررسـی جـدی ایـن مسـاله از سـوی مجلـس شـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـراً مناینـدگان مجلس 

شـهر  در  ویـژه  بـه  پولیـس  برخـورد  از  شـدت  بـه 

کابـل شـکایت دارنـد و حـدود دو مـاه پیـش یکبـار 

بـود.  کابـل جنجالـی شـده  در شـهر  ایـن مسـاله 

در آن زمـان مجلـس مناینـدگان در یـک نشسـتی 

شـبانه مسـعود اندرابـی رسپرسـت وزیر داخلـه را به 

مجلـس فـرا خوانـده بـود.



در ایـن راسـتا ذکـر چنـد نکتـه رضوری مـی باشـد:

1. اسـام به اتحاد و انسـجام جامعه اسـامى بسـیار 

اهمیـت داده و مسـلامنان را بـه آن  فراخوانده اسـت.

2. جامعـه نبـوى منونـه اى از جامعه متحد و منسـجم 

بـه  برآنـان  حاکـم  فضـاى  از  کریـم  قـرآن  کـه  اسـت 

»رحـامء بینهـم« تعبیـر آورده اسـت.

3. اختـاف و تفرقـه عوامل مختلفـى دارد که ناپاکى 

درون، دنیـا دوسـتى، حـّب نفـس والقاءات شـیطاىن 

از آن جمله اسـت.

4. تـاش برای توسـعه اقتصـادی را مى تـوان یکى از 

عوامـل وحـدت  آفرین بر شـمرد و نقـش آن در وحدت 

 آفرینـى را در ایجـاد وحـدت و یگانگـى همبسـتگی 

پالیسـی هـای توسـعه اقتصادی دانسـت.

کسـانی کـه به دنبـال ایجـاد تفرقه و اختـاف افکنی 

نباشـد،  بیگانـه  عامـل  هـم  خودشـان  اگـر  هسـتند 

کاری را انجـام مـی دهند که خواسـته و آرزوی بیگانه 

در  را  خـود  جايـگاه  بایـد  مسـئولی  هـر  لـذا  اسـت. 

گسـرده توسـعه اقتصادی تشـخيص داده و متناسب 

بـا آن بـه وظيفـه خـود عمـل کند. 

بنابـر ایـن آحـاد ملـت بـه ويـژه متخصصـان و صاحب 

چـه تعـداد از افغـان هـا از ایـن ناحیـه رنـج  خواهنـد 

بُرد؟

بـا ایـن تصـور بـه نظـر مـی رسـد درصـد بـاالی از مردم 

بطـور  ویرانگـر  و  مخـرب  پدیـده  ایـن  از  افغانسـتان 

مسـتقیم و غیـر مسـتقیم متأثـر می شـوند. لـذا اعتیاد 

اجتامعـی،  معضـل  و  مسـأله  یـک  عنـوان  بـه  زنـان 

دولـت  و  مـردم  جانبـه  همـه  و  جـدی  توجـه  نیازمنـد 

اسـت؛ در غیـر ایـن صـورت، بایـد منتظـر وقـوع فاجعه 

بـزرگ بـود.
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7. بارکـزی، نقیبـه )1396(، »بـازار گـرم سـاقی خانـه 

زنـان  زنانـه در هـرات؛ مدیـر و مشـریان همـه  هـای 

معتـاد انـد« 
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8. قاسـمی روشـن، ابراهیـم )1382(، »از اعتیاد زنان 

تـا نابسـامنی خانـواده«، مطالعـات کتاب زنان، شـامره 

ی 22.

9. هواسـی، علـی )1388(، »جامعـه شناسـی اعتیاد« 

.)blogfa.com.http://havasi1356(

 وحدت الزمه توسعه 

است، به ويژه وحدت 

بني ارکان حکومتي 

يعني مجلس، دولت، قوه 

قضائيه و ساير دستگاه 

ها که بايد تالش مضاعف 

داشته باشند و از مسائل 

اختاليف پرهيز و زمينه 

هايي که موجب اختالف 

مي شود را برطرف 

کنند. اگر در مسیر 

توسعه اقتصادی توان 

ما متفرق باشد پريوزي 

ممکن نيست. لذا همه 

بايد دست به دست هم 

بدهند و تالش کنند.

 مقدمه

اکـر  مهـم  مسـائل  از  یکـی  مخـدر  مـواد  بـه  اعتیـاد 

ایـن پدیـده شـوم  امـروزی اسـت؛  کشـورها و جوامـع 

طـی  رویـه،  بـی  و  بی پیشـینه  شـکل  بـه  ویرانگـر،  و 

سـال های اخیر در افغانسـتان شـکل گرفته و گسرش 

یافتـه اسـت؛ بـه گونـه ی کـه همـه الیـه    هـا و بخـش 

هـای جامعـه را فـرا گرفتـه و میلیـون   هـا انسـان اعم از 

کـودکان، زنـان و مـردان را متـرر و آسـیب رسـانیده 

اسـت. اعتیـاد بطـور کل و اعتیـاد زنان بطـور خاص به 

دلیـل نقشـی که زنـان در خانـواده و جامعـه ایفـا مـی-

کننـد، سـامتی و پویایـی جامعـه را بـا خطـر مواجـه 

سـاخته و زمینـه نابـودی هرچـه رسیع تـر آن را فراهـم 

کـرده اسـت. 

باتوجـه بـه آمـار روزافـزون اعتیـاد زنـان در افغانسـتان، 

ایـن امـر بـه یکـی از مسـائل مهـم جامعـه مبدل شـده 

و  رشـد  از  جلوگیـری  بـرای  الزم  اقدامـات  اگـر  کـه 

گسـرش آن از سـوی دولـت و نهادهـای مسـؤل انجام 

نگیـرد، افغانسـتان را بـه نابـودی خواهـد کشـاند. در 

افغانسـتان  در  زنـان  اعتیـاد  عوامـل  بـه  نوشـتار  ایـن 

خواهیـم پرداخـت و ایـن کـه چـه پیامـد و آثـاری مـی 

توانـد داشـته باشـد؟

تعریف اعتیاد

در سـاده تریـن تعریـف، اعتیـاد را مـی تـوان »عـادت 

اعتیـادآور«  مـاده  نـوع  هـر  بـه  گرفـن  خـو  و  کـردن 

)هواسـی، 1388: 3( دانسـت. اعتیـاد معضلـی اسـت 

کـه عوامل گوناگون زیسـت شـناختی، روان شـناختی 

نیـازی،  و  ملکـی  )دانـش،  دارد  شـناختی  جامعـه  و 

1392: 143( و بـه عنـوان رفتـار انحرافـی در جوامـع 

شـناخته مـی شـود. 

بـر اسـاس نظریـه هـای یادگیـری اجتامعـی، انحـراف 

امـر آموختنـی اسـت؛ سـاترلند یکـی از نظریه پـردازان 

ایـن حـوزه معتقـد اسـت کـه کـج رفتـاری یـاد گرفتنی 

اسـت و نـه ارثـی )صدیـق رسوسـتانی، 1386: 41( 

در  انحرافـی  رفتـار  یادگیـری  از  ای  عمـده  بخـش  و 

فراینـد ارتباطـات گـروه هـای صمیمـی و کوچـک مثل 

گـروه دوسـتان و خانـواده اتفـاق مـی افتـد )گروسـی و 

محمـدی دولـت آبـادی، 1390: 60(.

عوامل اعتیاد زنان در افغانستان

در  زنـان  دامنگیـر  اعتیـاد کـامکان  متأسـفانه  امـروزه 

همـه جوامـع شـده اسـت. بـه عنـوان منونـه مـی تـوان 

مشـابهت  فرهنگـی  لحـاظ  بـه  کـه  بُـرد  نـام  ایـران  از 

هـای زیـادی بـا افغانسـتان دارد، مهـم تریـن عوامـل 

لـذت،  کسـب  »کنجـکاوی،  ایـران  در  زنـان  اعتیـاد 

دسـرس  در  دوسـتان،  فشـار  خانوادگـی،  مشـکات 

بـودن مـواد مخـدر، کمبـود عاطفـی، درمـان دردهـای 

جسـامنی، عـدم کنرل خانـواده، بی کاری و شکسـت 

 یکـی از عوامـل توسـعه اقتصـادی وجـود تنـوع اقوام 

و گروههـای مختلـف در کشـور به حیث پتانسـیلهای 

باشـد.  مـی  اقتصـادی  هـای  فعالیـت  در  بلقـوه 

متنـوع،  اقوامـی  بـا  دینـی  ای  جامعـه  افغانسـتان 

قدمتـی تاریخـی و فرهنگـی کهـن اما اقتصـادی نوپا 

دارد. ایـن اقتصـاد نوپـا در دوران جدیـد و مـی توانـد 

باعـث تحول اقتصـادی مثبتی در متام جامعه شـود. 

پیشـینه  و  مختلـف  اقـوام  داشـن  بـا  مـا  جامعـه 

دارد.  نیـاز  توسـعه  از  خاصـی  نـوع  بـه  مذهبـی 

توسـعه ای کـه متناسـب بـا رشایـط جامعـه اسـامی 

افغانسـتان اسـت. سـاخن جامعه اى ایده آل رسشـار 

از صفـا و صمیمیت، نشـاط و گرمـى، برادرى، اتحاد، 

اسـتقال و اقتـدار، آرمـاىن اسـت کـه همـه انبیـاى 

الهـى برایـش تـاش کرده انـد و زحـامت فـراواىن  را 

متحّمـل شـده اند. منونـه اى از این جامعـه ایده آل در 

عـرص نبـوى و بـه هّمـت رسـول خـدا)ص( و یـاران بـا 

وفایـش در مدینـه تشـکیل شـد.

تحمـل  طاقت فرسـا،  هـاى  تـاش  بـا  حـرت  آن 

سـختیها و شـکنجه ها، رشح صـدر، اخاقـى  کریامنه 

جاهلیـت،  عـرص  مـردم  از  اسـام  درسـت  تبلیـغ  و 

انسـانهایى سـاخت کـه در وحـدت و یکـدىل و ارزش 

هـاى انسـاىن بـه قلّـه کـامل رسـیدند.

پیغمـر اکـرم)ص( در میـان آنـان عقـد اخـوت برقـرار 

پیـامن در عرصه هـاى  ایـن  اسـاس  بـر  آنـان  و  کـرد 

گوناگـون، حامسـه آفریدنـد. قـرآن کریـم در مـواردى 

بسـیار آن روح بـرادرى و اتحـاد را بـه تصویـر کشـیده 

و سـتوده اسـت، از جملـه همـدىل  و بـرادرى انصـار 

را نسـبت بـه مهاجریـن تبییـن و از آنـان بـه عنـوان 

وا  َو نَـرَصُ اَوْوا  مؤمنـان واقعـى یـاد کـرده »...َوالَّذیـَن 

اُولِئـَک ُهـُم الُْمْوِمُنـوَن َحّقـاً... « و اوج ایـن همـدىل 

و ایثارگـرى را بـا بیـان آیـه رشیفـه »َو یُؤْثِـُروَن َعـى 

ترسـیم منـوده  َخصاَصـٌة«   ِبِهـْم  کاَن  لَـْو  َو  اَنُْفِسـِهْم 

اسـت.

یگانگـى و وحـدت مسـلامنان بـه حـدى رسـید کـه 

سـّدى  آنـان   از  دشـمنان  بـا  نـرد  عرصه هـاى  در 

آهنیـن و »بنیـاىن مرصـوص« سـاخت و روز بـه روز بـر 

اقتدارشـان افـزود و بـه جامعه اى مسـتقل تبدیل کرد 

کـه مایـه شـگفتى جهانیـان گردیـد. 

در  ایـده آل را  جامعـه  ایـن  از  گویـا  تابلویـى  قـرآن،   

آخریـن آیـه سـوره فتـح بـه تصویـر کشـیده و وحـدت 

آنـان در برابـر دشـمنان و همـدىل آنـان  را بـا یکدیگر 

اِر رَُحـامُء بَیَْنُهْم« مى سـتاید و از  اُء َعـَى الُْکفَّ بـا »اَِشـدَّ

شـگفت زدگى جهانیـان با متثیى دل نشـین از کتاب 

انجیـل پـرده برمـى دارد: َوَمثَلُُهـْم ِفـی اْلِنِجیـِل کََزْرٍع 

أَْخـَرَج َشـطْئَُه فَـآَزرَُه فَاْسـتَْغلََظ فَاْسـتََوى َعـَى ُسـوِقِه 

ـاَر . توصیـف آنـان در  یُْعِجـُب الزُّرَّاعَ لِیَِغیـَظ ِبِهـُم الُْکفَّ

انجیـل هامننـد زراعتى اسـت کـه جوانه هـاى خود را 

خارج سـاخته، سـپس به تقویـت آن پرداخته تا محکم 

شـده و بـر پاى خود ایسـتاده اسـت و به قـدرى منو و 

رشـد کـرده که زارعـان را بـه شـگفتى وامـى دارد؛ این 

عشـقی )خادمیـان و قناعتیـان، 1388: 11(، میـزان 

تحصیـات پائین، مشـاغل کـم درآمد و مؤقتـی، میزان 

)دانـش،  عزیـزان  مـرگ  و  پائیـن  خانوادگـی  درآمـد 

ملکـی و نیـازی، 1392: 141( خوانـده شـده اسـت.

معیـن  قایـم  احمـد  جاویـد  بـاور  بـه  افغانسـتان،  در 

پالیسـی وزارت مبـارزه علیـه مـواد مخـدر، »بیسـوادی، 

بیکاری، فشـارهای روانی و مسـافرت هـا« عامل اصلی 

اعتیـاد زنـان اسـت )شـایان، 1394: 2(. 

محـات  در  هـا  سـاقی-خانه  »وجـود  آن،  بـر  عـاوه 

فقیـر نشـیِن ]شـهرها[« )بارکـزی، 1396: 3(، »عـدم 

دسرسـی بـه مراکـز صحـی و نـگاه خـوب و دارویـی 

بـه تریـاک بـه عنـوان رفـع کننـده خسـتگی و مالـت« 

در  هـای جنسـی  اذیـت  و  آزار   ،)2 )روشـن، 1398: 

دوره کودکـی، تجاوزهـای جنسـی )فـردی و گروهـی(، 

انـواع خشـونت هـای خانوادگـی، فقـر و تنگ دسـتی، 

بـه  دوگانـه  نگـرش  از  ناشـی  محرومیـت  احسـاس 

فرزنـدان خانـواده )دخـر و پـر( کـه در افغانسـتان 

بسـیار معمـول اسـت، مبتـا شـدن بـه HIV یـا ایـدز 

ناشـی از فحشـاء، دسرسـی سـهل و آسـان بـه مـواد، 

بـراى آن اسـت کـه کافـران را به خشـم آورد!

رسـول خـدا)ص( بـراى حفظ ایـن اقتدار و اسـتقال 

اسـامى و تقویت هر چه بیش تر اتحاد و همبسـتگی 

مسـلامنان، بـا پیش بینـى اختافـات و درگیری هاى 

پـس از خـود، همـواره مسـلامنان را به»توسـعه اکـر« 

و مبـارزه بـا عوامـل پراکندگـى فراخوانده اسـت تا در 

عرصه هـاى اجتامعـى ازموضع حق نلغزنـد و یگانگى 

خویش را خدشـه دار نسـازند.

بـا توجـه بـه آنچـه از مفاهیـم توسـعه برمـی آیـد ایـن 

اسـت کـه؛ بـرای تحقق اهـداف و پیـروزی حـق علیه 

باطـل، کلیـه نیروهـا بایـد اتحـادی یکپارچـه و عزمی 

راسـخ داشـته باشند. 

اسـت. همچنیـن  پیـروزی  در  اساسـی  اتحـاد رشط 

توسـعه  اساسـی  دسـتاوردهای  از  کـه  عدالـت 

اقتصـادی اسـت، زمانـی تحقـق می یابـد کـه آحـاد 

مـردم در پـی تحقـق عدالت باشـند و حتـی پیامران 

نیـز در صـورت عـدم همـکاری امـت قـادر بـه تحقـق 

تـاش  بـر  مـردم  همـه  اگـر  لـذا  نیسـتند.  عدالـت 

محقـق  عدالـت  کننـد  تاکیـد  اقتصـادی  توسـعه  و 

می شـود. 

 محمد شریف روشن یوسفی     

افغانستان؛ تنوع، همبستگی، توسعه 

اعتیاد زنان در افغانستان  عوامل و پیامدها

معتـاد  عضـو  سـوی  از  شـدن  مجبـور  یـا  و  تشـویق 

خانـواده و شـوهران معتـاد به اسـتفاده از مـواد مخدر، 

مهـم تریـن عوامـل اعتیاد زنان را در افغانسـتان شـکل 

مـی دهـد.

معتاد کردن زنان از سـوی شـوهران به هدف اسـتفاده 

آزاد از مواد در خانه، جلوگیری از جدایی و درخواسـت 

طـاق و گاهـاً حتـی بـه هـدف تأمیـن مصـارف مـواد 

شـوهران معتـاد صورت می گیـرد؛ آنان بـا معتاد کردن 

زنـان شـان، زمینـه تـن در دادن آنها به فحشـا را فراهم 

منـوده و از آن طریـق بـه تأمیـن هزینـه هـای مـواد و 

سـایر مخـارج شـان مـی پردازند.

پیامدهای اعتیاد زنان در افغانستان

در  مـرد  و  زن  معتادیـن  از  دقیقـی  آمـار  کـه  آن  بـا 

افغانسـتان وجـود نـدارد؛ اما بـه گفته حنیف دانشـیار، 

حـدود  مخـدر،  مـواد  علیـه  مبـارزه  وزارت  سـخنگوی 

700 تـا 800 هـزار زن در افغانسـتان معتـاد بـه مـواد 

بـدون  کـه   )1  :1394 )شـایان،  باشـند  مـی  مخـدر 

شـک ایـن رقـم افزایـش هـم یافتـه و پیامدهایـی را در 

پـی داشـته اسـت.  پیامدهـای اعتیـاد زنـان، از جهات 

مختلـف قابـل بحـث و بررسـی اسـت. بـه لحـاظ فردی 

بـه  بـه بیـامری هـای جسـمی و روانـی،  ابتـا  باعـت 

ازدواج،  فرصـت  کاهـش  موجـب  خانوادگـی  لحـاظ 

طـرد از خانـواده، عـدم ایفـای نقـش مـادری، ایجـاد 

نسـل معتـاد، عـدم نظـارت بر رفتـار فرزنـدان، احتامل 

بیـامری  بـه  فرزنـدان(  افـراد خانـواده )همـر/  ابتـا 

ایـدز و هیپاتیـت مـی گـردد و از نظـر اخاقـی پیامـد 

)قاسـمی  دارد.  پـی  در  را   ... و  دزدی  روسـپیگری، 

بـا  روشـن، 1380: 13(. همچنیـن گدایـی و تبانـی 

تـوان در زمـره  نیـز مـی  را  بـران مـواد مخـدر  قاچـاق 

پیامدهـای اعتیـاد زنـان قـرار داد که آثـار آن در جامعه 

امـروزی افغانسـتان بـه وفـور قابـل مشـاهده اسـت.

پیامـد و خطـر اصلـی اعتیـاد زنـان، بـه دلیـل سـطح 

آگاهـی پائیـن، فردی دانسـته شـدن اعتیاد و سـاختار 

سـنتی جامعـه افغانسـتان، بـه موارد ذکر شـده خاصه 

خشـونت،  انـواع  افزایـش  موجـب  بلکـه  شـود  منـی 

فحشـاء و حتـی فروپاشـی خانـواده هـا خواهـد گردید. 

بـه لحـاظ روانـی اگـر تصـور کنیـم کـه ایـن 800 هزار 

زن معتـاد، خواهـر، دخـر و مادِر تعداد از افراد باشـد، 

کـه  جامعيتـي  و  اهميـت  بـا  اقتصـادی«  »توسـعه 

بـراي همـه قرشهـا  دارد مي توانـد هـدف مشـرکي 

متـام  و  مـردم  توجـه  جلـب  در  و  شـود  گروه هـا  و 

ملـت بـراي رسـيدن بـه آن هـدف، موثـر واقـع شـود. 

بیـن  همبسـتگی  و  تعامـل  وحـدت،  دیـن  اسـام 

بـا  فقـط  کـه  اسـت  کارگـزاران  مسـلمین مخصوصـاً 

ایـن خصوصیـت اسـت که اسـام بـا قـدرت و عظمت 

پیـش مـی رود امـا با نـزاع و اختاف اسـت که هیبت 

و قـدرت مسـلمین ضعیف شـده و منی توانـد کارایی 

باشـد.  را داشـته  الزم 

وحـدت الزمـه توسـعه اسـت، بـه ويـژه وحـدت بـن 

ارکان حکومتـي يعنـي مجلـس، دولـت، قـوه قضائيـه 

و سـاير دسـتگاه هـا کـه بايـد تـاش مضاعف داشـته 

باشـند و از مسـائل اختـايف پرهيـز و زمينه هايي که 

موجـب اختـاف مـي شـود را برطـرف کننـد. 

اگـر در مسـیر توسـعه تـوان مـا متفـرق باشـد پريوزي 

ممکـن نيسـت. لـذا همـه بايـد دسـت بـه دسـت هـم 

بدهنـد و تـاش کننـد تـا اسـتعداد و فرصـت هـاي 

اقتصـادي کشـور متبلـور و از سـوي ديگـر کاسـتی 

هايـي کـه در حـوزه اقتصـادي وجـود دارد رفع شـود. 

نحـوي  بـه  کـه  کسـاين  همـه  و  اقتصـادي  نظـران 

مي تواننـد در فرهنـگ سـازي در جامعـه موثر باشـند، 

تبيـن و ترشيـح ايـن امـر مهـم را وظيفـه خـود بدانند 

و بـا انـواع بيان هـا و شـيوه ها و ابزارهـا حرکـت مردم را 

در »توسـعه اقتصـادي« تريـع و تصحيـح کننـد.

همبسـتگی و اتحـاد بیـن اقـوام مختلـف افغانسـتان 

اتحـاد بیـن مذاهـب، تنهـا مسـیر توسـعه  مخصوصـاً 

اقتصـادی  هـای  پالیسـی  اسـت.  افغانسـتان  رسیـع 

تنهـا در صورتـی کـه اتحـاد و همبسـتگی ملـی برقـرار 

باشـد مـی توانـد اجـرا شـود و موثـر باشـد. بـه عبارتی 

افغانسـتان، هرگز روی توسـعه و پیرشفـت اقتصادی و 

رفـاع اقتصـادی را نخواهـد دیـد مگر آنکه همبسـتگی 

ملـی و مذهبـی ایجـاد شـود. 

امـروز هـم جامعـه مـا وارد صحنـه جدیـدی از تاریـخ 

فعالیـت دولـت  آغـاز  آن  و  سیاسـی خـود خـواه شـد 

جدیـد مـی باشـد. هرچنـد دوره انتخابـات بـه صـورت 

کامـل متـام نشـده اسـت، امـا ایـن انتخابـات محفلی 

بـرای آزمـودن همبسـتگی ملی برای رسـیدن بـه بلوغ 

مدنـی، مذهبـی و اقتصـادی اسـت. اگـر ایـن بلـوغ 

ایجـاد شـود؛ جامعـه افغانسـتان وارد مرحلـه جدیـدی 

در تاریـخ توسـعه خـود خواهـد شـد. 
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 جولیـا باتـرز بازیگـر ۱۰ سـاله در فلـم  »روز و روزگاری در 

هالیـوود« از مدعیـان دریافـت جوایـز نقـش مکمـل زن در 

فصـل جوایـز سـینامی جهـان اسـت.

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتر، جولیـا باترز یکـی بازیگران کم 

سـن سـال های اخیر هالیوود اسـت که امسـال شـانس آن 

را دارد، در بخـش بازیگـر نقـش مکمـل زن جوایـزی را از 

جشـنواره های متعـدد دریافـت کنـد.

باتـرز در فلـم  سـینامیی »روز و روزگاری در هالیـوود« بـه 

را  فراسـر  تـرودی  نقـش  تارانتینـو  کوئنتیـن  کارگردانـی 

داشـت. او در فلـم  نیـز نقـش بازیگـری را دارد کـه توسـط 

دی کاپریـو گـروگان گرفتـه شـده اسـت. باتـرز فعالیـت در 

فلم  هـای بلنـد را از سـال ۲۰۱۶ آغـاز کـرده و در همیـن 

سـال در فلـم  »۱۳ سـاعت: رسبـازان مخفی بنغـازی« نقش 

آفرینـی کـرده اسـت.

فلـم  سـینامیی »روز و روزگاری در هالیـوود« کـه بازیگرانـی 

همچـون بـرد پیـت، لئونـاردو دی کاپریـو و آل پاچینـو در 

آن نقـش آفرینـی می کننـد، داسـتان قتـل همـر رومـن 

روایـت  منسـون  چارلـز  خوانـواده  توسـط  را  پوالنسـکی 

می کنـد کـه یـک بازیگـر بـه نـام ریـک دالتـون )لئونـاردو 

دی کاپریـو( بـه همـراه بدلـکارش کلیـف بـوث )بردپیـت( 

فلـم   نزدیکـی خانـه آن هـا زندگـی می کننـد. داسـتان  در 

بـه طـور کلـی نسـبت بـه داسـتان واقعـی تغییـرات زیـادی 

داشـته اسـت.

ایـن فلـم  سـینامیی کـه بـرای نخسـتین بـار در جشـنواره 

فلـم  کـن بـه منایـش در آمـد و بـا اسـتقبال روبـرو شـد، بـا 

بودجـه ای در حـدود ۹۰ میلیون دالر  در گیشـه های جهان 

بـه غیـر از کشـور چیـن ۳۷۱ میلیـون دالر  فروش داشـت و 

بـه دومیـن فلـم  پرفـروش در کارنامـه تارانتینـو تبدیل شـد.

به نقل از روایتی، لوک بسـون سـینامگر مشـهور فرانسـوی 

و بنیانگـذار کمپانـی EuropaCorp کـه در حـال حـارض 

آزار و اذیـت جنسـی  اتهـام  بـه  درگیـر پرونـده ای قضایـی 

اسـت بـه دلیـل اخـراج غیرقانونـی دسـتیار شـخصی خـود 

در زمـان مرخصـی پزشـکی با خطـر ۱۰ ماه زنـدان تعلیقی 

مواجـه شـده اسـت. دادسـتان فرانسـوی این پرونـده عالوه 

بـر زنـدان خواسـتار جریمـه ۳۰ و ۵۰ هـزار یورویـی لـوک 

بسـون و کمپانـی متبوعـش نیز شـده اسـت. نتیجـه نهایی 

نزدیکـی  در  بابیگنـی  عالـی  دادگاه  در  کـه  پرونـده  ایـن 

پاریـس در جریـان اسـت روز ۸ جنـوری اعالم خواهد شـد.

»جولیا باترِز« ۱۰ ساله مدعی 
دریافت جوایز نقش مکمل

اتهام ها و دادگاه های خالق 
فلم  محبوب »لئون«

تمامی ندارد
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 بازی با اعداد              3061
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3412    بازی با کلمات  

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

 شطرنج                     3144

 جواب شطرنج   3143
قلعه سفید را در خانه H4 حرکت دهید. 

3613

جواب هدف         3061
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در طـول هشـت فصـل »بـازی تاج وتخـت« )Game of Thrones(، »امیـال 

اینکـه  از  بـود  کالرک« از صحنه هـای جنسـی فلـم  دفـاع کـرده و گفتـه 

می گوینـد هنـگام پخـش رسیـال هیچ کـس بـه رساغ وب سـایت های پورن 

منی رود آزرده خاطر شـده اسـت. او سـپس از سـازندگان درخواسـت کرده 

بـود کـه صحنه هـای برهنگـی بازیگـران مـرد و زن بـه صـورت »مسـاوی« 

تقسـیم شـود. حـاال که رسیـال به پایان رسـیده، کالرک جزئیات بیشـری 

در مـورد دوران بازیگـری در نقـش »دنریـس تارگریـن« فـاش کرده اسـت. 

او در مصاحبـه بـا »دکـس شـپرد« می گویـد در فصل هـای ابتدایـی »بـازی 

تاج وتخـت« بـرای حضـور در صحنه هـای جنسـی تحـت فشـار قـرار گرفته 

و ایـن صحنه هـا دیگـران را بـه ایـن تصـور رسـانده کـه او بـا برهنـه شـدن 

ندارد. مشـکلی 

کالرک می گویـد: »اکنـون در مـورد اینکـه با چه مسـائلی راحت هسـتم به 

درک بهـری رسـیده ام. در حیـن فلم بـرداری جدل هایی شـکل می گرفت 

و مـن می گفتـم: »نـه، پوشـیدگی حفـظ می شـود.« امـا به مـن می گفتند: 

»می خواهـی هـواداران »بازی تاج وتخت« ناامید شـوند.« جـواب می دادم: 

»لعنت به شـام.««

کالرک می گویـد در فصـل اول رسیـال صحنه های برهنگی بسـیار زیادی 

وجـود دارد و علـت اصلـی اینکـه بـا رشایـط مخالفـت نکـرده ایـن بـوده 

کـه در آن سـال ها بازیگـری تـازه کار و بی تجربـه بـوده اسـت. او توضیـح 

می دهـد: »بـه تازگـی از مدرسـه ی بازیگـری بیـرون آمـده بـودم و دنبـال 

کار می گشـتم. ]تصـور می کـردم[ اگـر کاری در فلم نامـه ذکر شـده باشـد 

بایـد بی چـون و چـرا انجـام شـود و همیـن اسـت کـه هسـت و مـن بایـد با 

آن کنـار بیایـم… و هیـچ مشـکلی پیـش نخواهـد آمـد.«

وقتـی کـه تعـداد صحنه هـا افزایـش پیـدا می کنـد، کالرک می آمـوزد کـه 

اسـاس هـر لحظـه را زیـر سـؤال بـرد. او می گویـد: »غـرق در فصـل اول 

شـده بـودم و منی دانسـتم چـه می کنـم، منی دانسـتم چـه اتفاقاتـی در 

حـال وقـوع اسـت. هرگـز پـروژه ای ماننـد ایـن فلم بـرداری نکرده بـودم، تا 

پیـش از رسیـال تنهـا در دو فلـم  بـازی کـرده بـودم، و بـه یکبـاره بایـد بـا 

حضـور ایـن همـه آدم کامـالً برهنـه می شـدم. منی دانسـتم باید چـه کرد، 

منی دانسـتم از مـن چـه انتظاراتـی دارنـد، نـه می دانسـتم کـه آن هـا چـه 

می خواهنـد و نـه می دانسـتم کـه خـودم چـه می خواهـم.«

کالرک می گویـد »جسـیون مومـوآ« بـه او کمـک زیـادی کـرده تـا بتواند از 

خـود دفـاع کند. 

ستاره ی »گیم آو ترونز«، 
ادعا می کند که تحت فشار 

قرار گرفته تا برهنه شود

هنرو

ثور
 یکی از اقوامتان درگیر بیماری شــده اســت و خوب است احوال او را جویا 
شــوید و به دیدار او بروید. همین هم نشــینی و صحبــت کردن, می تواند 
روحیه ی او را تا حد زیادی تغییر دهد. ممکن اســت در کارتان با در بسته 

ای برخورد کنید اما تسلیم نشوید.

جوزا
 گاهی اوقات درگیر رکود و ثبات می شوید و این کار می تواند شما را درگیر 
مشــکالت بیشماری کند پس ســعی کنید منفی بافی را کنار بگذارید و در 

کارایتان پشتکار بیشتری از خود نشان دهید. 

سرطان
 امروز به شــدت احساس می کنید شخصی شما را زیر نظر دارد و به همین 
دلیل کمی اســترس گرفته اید اما بهترین کار این اســت که از نقش بازی 

کردن خودداری کنید و خودتان باشید. 

اسد
 شــما از آن دسته آدم هایی هستید که خیلی زود عصبانی می شوید. امروز 
هــم با یکی از عزیزانتــان دعوای بدی خواهید کرد که حســابی عصبانی و 
آشــفته می شــوید اما بهتر است نفس های عمیقی بکشــید و به اعصابتان 
مســلط باشید.ممکن اســت در هنگام عصبانیت حرف هایی بزنید که بعدها 

پشیمان شوید.

سنبله
شــما دارای حافظه ای قوی هســتید و این موضوع به شما کمک می کند تا 
مشــکلی که در محل کار یا تحصیلتان پیش آمده اســت را حل کنید و مورد 
تشویق اطرافیانتان قرار خواهید گرفت. اگر می خواهید در زندگی عاطفی تان 

روزهای شادی را تجربه کنید؛ بهتر است دست از لجبازی بردارید.

حمل
 امروز می توانید نتیجه ی صداقت و درســتکاری خود را ببینید زیرا اتفاقی 
که در محل کارتان رخ می دهد و باعث می شود حقیقت گفتار و درستکاری 
شــما مشخص شود. دوســت دارید امروز زمان بیشتری را در خانه بمانید و 

خستگی روزهای گذشته را در کنید.

میزان
 این روزهای هزینه های شما باالتر رفته است و نمی توانید مثل گذشته 
خــرج هایتان را مدیریت کنید بنابراین بهتر اســت کمی از هزینه های 
اضافی کم کنید. در تحصیلتان کم کاری هایی کرده اید که حاال مجبور 
هســتید به صورت فشــرده کارهایتان را پیش ببرید اما ممکن اســت 

مشکالتی در این راه پیش بیاید پس دقت کنید.

عقرب
 در حال حاضر احســاس می کنید کار یا رشته ی تحصیلیتان بر اساس 
قابلیت ها و اســتعدادهایتان نیست و این موضوع بر روی روحیه ی شما 
نیز اثر گذاشــته است. ممکن است بخواهید به طور ناگهانی همه چیز را 

رها کنید اما بهتر است تصمیمات ناگهانی نگیرید.

قوس
موقعیت مالی شــما رو به بهبود خواهد رفت و حاال می توانید بخشــی از 
مشکالت مالی خود را حل کنید اما همچنان باید مواظب باشید تا دوباره 

دچار بحران مالی نشوید و موقعیتتان به خطر نیوفتد.  

جدی
 اختالف نظرهایی میان شما و همسرتان پیش آمده است که باعث اذیت 
شما می شــود اما در حال حاضر باید سیاســت بیشتری از خود نشان 
دهید و حســاب شده رفتار کنید تا مشکالتتان کم کم حل شود. ممکن 
است کمی احساس بی حالی و سرماخوردگی داشته باشید و باید بیستر 

مواظب سالمت عمومی خود باشید.

دلو
 قصد دارید کاری را شروع کنید که ریسک باالیی دارد و اعضای خانواده اتان با 
آن مخالف هستند.بهتر است تا آن ها را راضی نکرده اید اقدامی انجام ندهید و 
اولویت را خوشنودی و رضایت آن ها قرار دهید. قصد دارید برای شخصی یک 

هدیه تهیه کنید و برای خرید و دیدن واکنش او هیجان زده هستید.

حوت
درگیر یک عشق یک طرفه هستید و این موضوع فشار زیادی به شما وارد 
می کند .به نظر می رســد زمان آن رسیده است که این موضوع را تمام 
کنید و برای خودتان تصمیم بهتری بگیرید. امروز درگیر استرس و تنش 

هایی هستید و باید کامال مواظب باشید.
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 جشـنواره فلـم  قاهـره ۲۰۱۹ روز جمعـه بـه پایان رسـید و دو فلـم  از مکزیک 

و تونـس جوایـز اصلـی این جشـنواره را به خانـه بردند.

بـه نقـل از روایتـی، »دیگـر اینجـا نیسـتم« درامـی دربـاره مهاجـرت و هویـت 

سـاخته فرنانـدو فریاس کارگـردان جوان مکزیکی برنده بزرگ جشـنواره فلم  

قاهـره شـد کـه جمعه بـه کار خود خامتـه داد.

ایـن فلـم  کـه دربـاره یک جـوان ۱۷ سـاله از قبیله ای محلی اسـت که با یک 

کارتـل مکزیـک را بـه مقصد کویینـز ترک می کند و در آنجا بـه دلیل لباس و 

موهایـش در مرکـز توجـه قرار می گیـرد، به عنـوان بهرین فلـم  جایزه اصلی 

هـرم طالیـی قاهـره را دریافـت کرد. ایـن فلم  که جایـزه بازیگـری را نیز برای 

خـوان دانیـل گارسـیا تروینـو دریافـت کـرد، پیشـر جایـزه بهرین فلـم  را از 

جشـنواره مورلیـا در مکزیک دریافت کـرده بود.

برعهـده  امسـال  قاهـره  جشـنواره  رقابتـی  بخـش  داوران  هیـات  ریاسـت 

نویسـنده-کارگردان آمریکایـی اسـتوین گاگان کارگـردان »سـیریانا« بـود که 

جایـزه هـرم نقـره ای را بـه »روح اسـتوایی« سـاخته بـاس دووس کارگـردان 

کهنـه کار بلجیمـی داد.

جایـزه هـرم برنـز نیـز کـه بـه اولیـن یـا دومیـن کار یـک کارگـردان اهـدا 

می شـود بـه طـور مشـرک بـه دو اثـر تعلق گرفـت. ژانـگ چونـگ و ژانگ بو 

کارگردان هـای چینـی بـا فلم  »چهارمین دیوار« که تصویری از دو فرد آسـیب 

دیـده بـا گذشـته ای مشـرک در دنیـای فانتـزی اسـت و تریلر روانشناسـانه 

میچـال هوگنائـر کارگـردان چـک با عنوان »یـک نوع خاص سـکوت« در این 

بخـش به عنـوان برنـده معرفی شـدند.

جایـزه فلم نامـه هـم بـه ناجـوا مـادر نویسـنده-کارگردان فلسـطینی بـرای 

درامـی بـا عنـوان »بیـن بهشـت و زمیـن« دربـاره طـالق رسـید.

جایـزه بهریـن بازیگـر زن هـم نصیب بازیگـر فیلیپینی جودی آن سـانتوس 

بـرای بـازی در فلـم  ملـودرام »میندانائـو« و بـرای ایفـای نقـش مادری رسـید 

کـه یـک فرزند بیـامر دارد.ایـن فلم  که سـاخته بریالنته مندوزا اسـت، جایزه 

بهریـن کار هـری را هـم برد.

برنـده بـزرگ بخـش مجـزای رقابتـی بهریـن فلـم  عربـی هـم بـه مهـدی 

 تیلـدا سـوینتون و نائومـی واتـس از چهره هـای سـینامیی بودند که دیشـب 

در مراسـم افتتاحیـه جشـنواره فلـم  »مراکـش« روی فرش قرمـز رفتند.

بـه نقـل از روایتـی، جشـنواره فلـم  مراکـش )جمعـه( کارش را بـا حضـور 

شـامری از چهره هـای مشـهور روی فـرش قرمـز و نیـز سـخنان تاثیرگـذار 

سـالی بـود کـه محمـد حفظـی تهیه کننـده مـری مدیریـت آن را برعهـده 

داشت.

آکادمـی اسـکار امسـال اعـالم کـرد کـه فلم  هـای الیـو اکشـن و انیمیشـن 

کوتـاه ایـن جشـنواره مسـتقیم وارد رقابـت اسـکار می شـوند.

ایـن جشـنواره مـاه پیـش بـا امضـای تعهـد برابـری جنسـیتی کـه از سـوی 

جشـنواره هایی چون کن و ونیز پذیرفته شـده، به عنوان نخسـتین جشـنواره 

دنیـای عـرب، ایـن اصـل را پذیرفت.

مسـتند »پایانـه بیـروت« سـاخته الـی کـامل کـه محصول مشـرک امـارات-

لبنـان اسـت و از یـک راه آهـن مروک برای کشـف مفاهیمی دربـاره مرزها و 

هویت در جامعه آشـفته لبنان اسـتفاده می کند، جایزه بهرین فلم  مسـتند 

را از آن خـود کرد.

وی با تجلیل از سـینامی مراکش از اعضای داوران خواسـت تا روی صحنه 

بـه وی ملحـق شـوند و به معرفـی آن ها پرداخـت. گروه داوران جشـنواره فلم  

مراکـش ۲۰۱۹ شـامل دیوید میچود، آنـدرآ آرنولد، چیارا ماسـرویانی، ربکا 

زلوتوفسـکی، میکاییـل پرسـرانت، کلـر مندونـکا فیلهـو، عتیـق رحیمـی و 

علی الصافی اسـت.

ایـن جشـنواره بـه صورت رسـمی با حضور نائومـی واتس بازیگر اسـرالیایی 

کـه بـه عنـوان بخشـی از سـینامی اسـرالیا و در سـالی کـه سـینامی ایـن 

کشـور در جشـنواره در مرکـز توجـه اسـت، آغـاز بـه کار کرد.

هجدهمیـن دوره جشـنواره فلـم  مراکـش بـا منایـش فلـم  افتتاحیـه امسـال 

یعنـی »چاقوکشـی« سـاخته ریان جانسـون آغاز شـد. دنیل کریـگ، کریس 

ایوانـز، آنـا د آرماس، جیمی لی کرتیس، تونی کولت، دان جانسـون، مایکل 

شـنون، کیت اسـتنفیلد، کاترین النگفورد، جیدن مارتل و کریسـتوفر پالمر 

سـتارگان فلم  هستند. 

مراکشـی  بازیگـر  فتـو  مونـا  فرانسـوی،  کهنـه کار  فلم سـاز  تاورنیـه  برتـران 

و پریانـکا چوپـرا بازیگـر رسشـناس بالیـوود از جملـه چهره هایـی هسـتند 

کـه عـالوه بـر رابـرت ردفـورد، در هجدهمیـن دوره ایـن جشـنواره تجلیـل 

می شـوند. ایـن جشـنواره از ۲۹ نوامـر تا ۷ دسـامر )۸ تا ۱۶ قـوس( ادامه 

خواهـد داشـت. 

برسـویی کارگـردان تونسـی بـرای فلـم  »پـر« شـد. ایـن فلـم  کـه دربـاره 

پـدری اسـت کـه پـرش در یـک حملـه تروریسـتی مجـروح شـده، جایـزه 

ویـژه داوران را هـم بـرد.  »پـر« در جشـنواره فلـم  ونیـز موفـق شـده بـود تا 

جایـزه بهریـن بازیگـر مـرد بخـش افق هـا را بـرای سـامی بوجیـال که نقش 

پـدر را ایفـا کـرده، از آن خـود کنـد. درام مهنـد هایـال کارگـردان عراقـی با 

عنـوان »خیابـان حیفـا« کـه در یکـی ازخطرناک تریـن مکان هـا در جریـان 

جنـگ داخلـی در بغـداد ۲۰۰۶ می گـذرد نیـز دو جایـزه دریافـت کـرد: 

جایـزه بهریـن کارگـردان عرب و بازیگـری برای علی تامر کـه در نقش یک 

تـک تیرانـداز ظاهـر شـده اسـت. این فلـم  به تازگـی موفق به کسـب جایزه 

بوسـان هم شـد.

امسـال چهـل و یکمیـن دوره جشـنواره فلـم  قاهـره برگزار شـد و این دومین 

تیلـدا سـوینتون رییـس هیـات داوران امسـال، رشوع کـرد. ایـن جشـنواره 

کـه از سـال ۲۰۰۱ رشوع بـه کار کـرده، جایگاهـی اسـراتژیک در پیونـد 

فرهنگ هـای مختلـف و همـراه کـردن اسـتعدادهای فلم سـازی از چهـار 

گوشـه جهـان دارد و هـر سـال فلم  هـای پرفـروش هالیـوودی تـا فلم  هـای 

هـری احسـاس برانگیـز را در کنـار هـم بـه منایـش درمـی آورد. امسـال 

۱۴ فلـم  در بخـش رقابتـی حضـور دارنـد. پیـش از ایـن کـه سـوینتون بـه 

عنـوان رییـس هیـات داوران روی صحنـه بـرود کلیپـی از نقش آفرینی های 

متنـوع او در فلم  هـای مختلـف از »بـرف روب« تـا »هتـل بـزرگ بوداپسـت« 

بـه منایـش درآمـد. 

ایـن بازیگـر رسشـناس کـه نخسـتین بـار بـود در ایـن جشـنواره حضـور 

می یافـت، ایـن حضـور را مایـه مباهـات خـود خوانـد و گفت این جشـنواره 

چهره هـای مختلـف را از گوشـه و کنـار جهـان زیـر آسـامن آفریقـا گـرد 

مـی آورد. وی یـادآوری کـرد کـه در بخشـی از اسـکاتلند بـزرگ شـد کـه 

سـینام در آن جایگاهی نداشـت و اولین بار سـال ۱۹۸۵ در یک جشـنواره 

سـینامیی )برلینالـه( حضـور یافـت تـا بـا اولیـن فلـم ش »کارواجـاو« همراه 

باشـد. وی گفـت ایـن تجربـه ای بـود کـه همـه زندگـی ام را تغییـر داد. من 

چشـم هایم، ذهنـم و قلبـم را بـه دنیایـی جدیـد بـاز کـردم و هرگز ایـن کار 

را متوقـف نکـردم.

فلم  »مراکش« رشوع به کار کرد جشنواره 
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 8 کلمه: خوب 

 16 کلمه: متوسط 
 24  کلمه: عالی 

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

ست ـ حس.

نمایندگان مکزیک و تونس برگزیده شدند
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 ادامـه از صفحـه 1... اصالحـات درخواسـتی مـردم، 

و اصـالح نظـام  بـی کاری، فسـاد،  از جملـه در مـورد 

کننـد.« اعـال  را  انتخاباتـی، 

ایـن اظهارات مقـام وزارت خارجه آمریکا سـاعاتی پس 

از آن بیـان می شـود کـه پـس از هفته هـا اعرتاضـات 

مردمـی، عادل عبداملهدی نخسـت وزیر عـراق، اعالم 

کـرد از مقـام خـود کنـار می رود.

عـراق در دو مـاه اخیر شـاهد اعرتاضات گسـرتده بوده 

اسـت. از آغـاز اعرتاضـات تاکنـون مجموعـا ۴۰۰ نفـر 

جـان خـود را از دسـت داده انـد و تنهـا در ۲۴ سـاعت 

گذشـته ۴۵ معـرتض کشـته شـده اند.

فسـاد  بـه  اعـرتاض  در  پیـش  مـاه  دو  از  عـراق  مـردم 

مالـی و ناکارآمـدی دولـت و همچنیـن نفـوذ و مداخلـه 

گسـرتده جمهـوری اسـالمی در عـراق، بـه خیابان هـا 

آمدنـد.

مناینـده ویـژه سـازمان ملـل متحـد روز جمعـه ۸ قوس 

اعـالم کـرد مناینـدگان دولـت و اپوزیسـیون سـوریه بـر 

رس دسـتور کار مذاکـرات قانـون اساسـی جدیـد ایـن 

بـدون  مذاکـرات  ایـن  و  نرسـیدند  توافـق  بـه  کشـور 

نتیجـه بـه پایـان رسـید.

محـل  در  خربنـگاران  بـا  گفت وگـو  در  ِپِدرسـون  گِـر 

بـه  بودیـم  تـالش  در  »مـا  گفـت:  مذاکـرات  برگـزاری 

اجاعـی در مـورد رئوس کار و دسـتور جلسـات دسـت 

یابیـم. امـا هنـوز موفق نشـده ایم بـه آن نقطه برسـیم.«

دومیـن دور مذاکـرات قانون اساسـی سـوریه، با هدف 

برداشـن یـک گام رو بـه جلـو جهـت دسـتیابی به یک 

راه حـل سیاسـی بـرای جنگ هشـت سـاله سـوریه، از 

یـک هفتـه پیش در مقر اروپایی سـازمان ملل در شـهر 

ژنو سـوئیس آغاز شـد.

دور قبلـی ایـن مذاکـرات پائیـز سـال گذشـته برگـزار 

شـده بـود.

فعاالن محیط زیسـت در رسارس فرانسـه در روز موسـوم به جمعه 

سـیاه )بلـک فرایـدی( درمخالفـت بـا مـرف گرایـی و تاثیـر آن 

برمحیـط زیسـت علیـه رشکـت آمـازون اعـرتاض کردند.

دههـا معـرتض در بیـرون سـاختان آمـازون در شـال پاریـس 

تجمـع کردنـد.

معرتضـان هـم چنیـن یـک مرکـز خریـد در پاریـس و یـک مرکـز 

تدارکاتـی را در نزدیکـی شـهر لیـون محـارصه کردنـد.

در ویدیویـی کـه از شـهر لیـون منتـر شـده پولیس ضد شـورش 

را در حالـی نشـان می دهـد که سـعی دارند معرتضـان را از محل 

کنند. دور 

هـدف معرتضان ایجـاد اختالل در فروش محصوالت فروشـگاه ها 

بـا  فروشـگاه ها  روز  ایـن  در  معمـوال  اسـت.  سـیاه  جمعـه  در 

در صـدد جـذب مشـرتیان هسـتند. تخفیف هایـی 

آمـازون  زیسـت، رشکـت  محیـط  فعـاالن  اقـدام  بـه  واکنـش  در 

بـه بـی بـی سـی گفتـه کـه بـه حـق مـردم بـرای اعـرتاض احرتام 

می گـذارد، امـا بـا چنیـن اقداماتـی مخالـف اسـت.

برخـی از قانونگذاران فرانسـوی بدلیل تاثیرات زیسـت محیطی، 

خواسـتار منع جمعه سـیاه شـده بودند.

فعـاالن محیـط زیسـت رشکـت آمـازون را بـه دلیـل رسعـت در 

ایـن  فوتبـال  لیـگ  بازی هـای  چیلـی  فوتبـال  فدراسـیون   

کشـور را بـه دنبـال هفته هـا تظاهـرات ضـد دولتـی و بـه خاطـر 

کـرد. لغـو  امنیتـی  نگرانی هـای 

کلیـه بازی هـای لیـگ فوتبـال شـیلی از زمـان بـروز ناآرامی هـا 

بازی هـای  فوتبـال  بـا تصمیـم فدراسـیون  و  بودنـد  لغـو شـده 

باقـی مانـده انجـام نخواهنـد شـد. تظاهـرات در چیلـی کـه در 

اعـرتاض بـه افزایـش قیمـت مـرتو صـورت گرفت، از شـش هفته 

پیـش تـا کنـون ادامـه دارد. دولـت ایـن افزایـش قیمـت را لغـو 

کـرد امـا تظاهـرات پایـان نگرفـت.

در جریـان ایـن ناآرامی هـا، حداقـل ۲۶ نفـر کشـته و صدها نفر 

هـم زخمـی شـده اند. با موافقـت متامی تیم های رشکـت کننده 

در لیـگ، تیم فوتبال "اونیورسـیداد کاتولیکا" بـه عنوان قهرمان 

لیـگ معرفی شـده اسـت. مـوج اعرتاضـات و تظاهرات های ضد 

متهـم  اقلیمـی  تغییـرات  پدیـده  در  ترسیـع  بـه  کاال،  تحویـل 

. می کننـد

آمـازون همـه سـاله حـدود ۱۰  بـه گـزارش خربگـزاری رویـرتز، 

دولتـی در چیلـی، باعث شـد تـا دولت این کشـور از میزبانی دو 

اجـالس مهـم بین املللـی رصفنظر کند.

دولـت همچنیـن تسـلیم یـک خواسـته معرتضـان شـده و گفتـه 

اسـت یـک همه پرسـی در مـورد قانـون اساسـی برگـزار می     کند.

در همه پرسـی از رای دهنـدگان سـوال خواهـد شـد کـه آیـا آنهـا 

خواهـان جایگزیـن شـدن قانـون اساسـی فعلـی هسـتند کـه 

زمـان حکومـت اگوسـتو پینوشـه، دیکتاتـور سـابق ایـن کشـور 

تهیـه شـد یـا نه. 

چیلـی یکـی از ثرومتندتریـن کشـورهای منطقه آمریـکای التین 

اسـت امـا ایـن کشـور در زمینـه نابرابـری اقتصـادی هم پیشـتاز 

اسـت. نارضایتـی مـردم از هزینه هـای زندگـی افزایـش یافتـه و 

بسـیاری خواهـان اصالحـات مالیاتـی، قوانیـن کار و سیسـتم 

تامیـن اجتاعی هسـتند.

انتقـاالت  در  دارد  قصـد  اینرتمیـالن  باشـگاه   

اقـدام  رودریگـز  خامـس  جـذب  بـرای  جنـوری 

کنـد. بـه نقـل از آاس، خامـس رودریگـز سـتاره 

ایـن روزهـا مصـدوم رئـال مادریـد در رادار اینـرت 

ایتالیایـی  باشـگاه  و  قـرار گرفتـه اسـت  میـالن 

قصـد دارد در نقـل و انتقـاالت زمسـتانی بـرای 

جـذب او تـالش کنـد. ایـن ادعایـی اسـت کـه 

امـروز نریـه الرپوبلیـکا مهمرتین نریه کشـور 

ایتالیـا مطـرح کـرده اسـت.

خامس تابسـتان امسـال نیز سـخت مـورد توجه 

بـود  بـاال  احتـال  ایـن  و  داشـت  قـرار  ناپولـی 

کـه راهـی رسی آ شـود ولـی در نهایـت تصمیـم 

رئـال مبانـد.  در  نیـز  دیگـر  یـک فصـل  گرفـت 

پـس  ولـی  بـود  خـوب  رئـال  در  خامـس  رشوع 

از یـک مصدومیـت بـد، حـاال مجبـور اسـت تـا 

انتهـای سـال 2019 بـه دور از میادیـن باشـد. 

زمسـتانی  انتقـاالت  در  خـوب  بازیکـن  جـذب 

دشـوار اسـت و اینـرت نیـز ایـن را مـی دانـد ولـی 

قصـد دارد تـالش های اولیه خـود را رشوع کند. 

رئـال بـرای فروش خامـس 50 میلیـون یورو می 

اگـر  اینـرت  منبـع،  ایـن  ادعـای  طبـق  خواهـد. 

نشـود،  زمسـتان  در  خامـس  جـذب  بـه  موفـق 

شـش مـاه بعـد بـار دیگـر بـرای خریـد وی اقدام 

خواهـد کـرد.  هـدف اول اینـرت در ژانویـه البتـه 

لـوکاس مارتینـز کوارتـا سـتاره ریورپالته اسـت و 

روی خامـس بیشـرت بـه تابسـتان امیـد دارد. 

خامـس اخیـرا پیشـنهاد آرسـنال را رد کـرده و 

مشـتاق اسـت بـه یکـی از دو تیـم پـی اس جـی 

و اینـرت بـرود. باشـگاه هایـی کـه مشـکلی بـرای 

پرداخـت دسـتمزد بـاالی او نخواهنـد داشـت.

مسـتعمره  ایـن  جـون  مـاه  از  دولتـی  ضـد  تظاهـرات 

اسـت ودر مقاطعـی  را دگرگـون کـرده  بریتانیـا  سـابق 

موجـب تعطیلی کسـب و کارها، دولت، مـدارس و حتی 

فـرودگاه بیـن املللـی شـد.

صدهـا افـرس پولیس پنج شـنبه بـرای گردآوری شـواهد 

و برچیـدن مـواد خطرنـاک وارد محوطـه دانشـگاه پلـی 

شـدند. تکنیک 

یـک افـرس پولیـس گفـت تحقیقـات تـا جمعـه بـه پایان 

خواهـد رسـید و همـه افرسان محوطـه دانشـگاه را ترک 

کرد. خواهنـد 

ایـن دانشـگاه در نیمـه نوامـرب بـه میدان نربد بـا پولیس 

ضـد شـورش بـدل شـده بـود. حـدود ۱۱۰۰ نفـر هفتـه 

گذشـته بازداشـت شدند.

پولیـس مـی گویـد بیـش از ۳ هـزار کوکتـل مولوتـوف 

و صدهـا بطـری حـاوی مایـع شـیمیایی خطرنـاک پیـدا 

هانگ کانـگ بـرای دور تـازه ای از اعرتاضـات در آخـر 

هفتـه آمـاده مـی شـود. پولیـس روز جمعـه اعـالم کـرد 

از دانشـگاه پلـی تکنیـک، محـل بعضـی از شـدیدترین 

طـی  امنیتـی  نیروهـای  و  معرتضـان  بیـن  برخوردهـا 

نزدیـک بـه شـش مـاه تظاهـرات، بیـرون خواهـد رفـت.

ایـن تظاهـرات کـه خرب آن از سـوی معرتضان در رسـانه 

های اجتاعی اعالم شـده اسـت، از جمعه آغاز شـده و 

تـا هفتـه آینـده ادامـه خواهد داشـت. آزمون بـزرگ این 

جنبـش اعرتاضـی روز ۸ دسـمرب، هنـگام راهپیایی به 

دعـوت »جبهـه مدنـی حقـوق بـر«، خواهـد بـود. ایـن 

گـروه در مـاه ژوئـن تظاهراتـی میلیونـی را برنامـه ریـزی 

کـرده بود.

ایـن قطـب مالـی آسـیا، در پـی انتخابـات محلـی کـه 

خـواه  دموکراسـی  نامزدهـای  چشـمگیر  پیـروزی  بـه 

آرام را پشـت رس گذاشـته اسـت. انجامیـد، هفتـه ای 

کردنـد.

هـای  آزادی  در  پکـن  مداخلـه  از  کننـدگان  تظاهـر 

وعـده داده شـده بـه هانگ کانـگ، هنـگام بازگشـت بـه 

حاکمیـت چیـن در سـال ۱۹۹۷، خشـمگین هسـتند.

چیـن بـا رد ادعـای مداخلـه مـی گویـد بـه فرمـول »یک 

کشـور، دو سیسـتم« متعهـد اسـت.

پکـن در واکنـش به تصویـب قوانین جدیـدی در ایاالت 

بـه  هانگ کانـگ  در  معرتضـان  از  حایـت  در  متحـده 

»اقدامـات متقابـل محکـم«  بـه  واشـنگن هشـدار داد 

دسـت خواهـد زد.

متحـده،  ایـاالت  جمهـوری  رئیـس  ترامـپ،  پرزیدنـت 

شـامگاه چهارشـنبه ۶ قـوس دو مصوبـه اخیـر کنگـره 

و  هانگ کانـگ  در  بـر  حقـوق  از  دفـاع  در  آمریـکا 

معرتضـان دموکراسـی خواه ایـن جزیـره واقـع در جنوب 

چیـن را امضـا کـرد.

میلیـارد بسـته حمـل می کنـد. همزمـان اعرتاضـات مشـابهی در 

مخالفـت بـا رشکت آمازون در سـایر کشـورهایی اروپایی از جمله 

آملـان صـورت گرفته اسـت.

آمریکا: در نگرانی های 
مشروع معترضان عراقی 

سهیم هستیم 

نماینده ویژه سازمان ملل: 
دومین دور مذاکرات قانون اساسی 

سوریه بدون نتیجه به پایان رسید

اعتراضات گسترده فعاالن محیط زیست علیه آمازون در جمعه سیاه

بـدون تجهیـزات ایمنـی معروف بـود. البته در زمـان وقوع 

ایـن حادثـه، ایـن دو با روش ابسـیلینگ )Abseiling ( در 

حـال پاییـن آمدن از صخـره به کمک طنـاب بودند.

بگـذر از پسـت اینسـتاگرام شـاره از alexhonnoldپایان 

alexhonnold پسـت اینستاگرام شـاره از

در چنیـن روش پیرفتـه ای، صخره نـوردان بـا طنـاب از 

روش  ایـن  از  ناشـی  پاییـن می رونـد. حـوادث  صخره هـا 

بـاال اسـت.

او  داسـتان  کـه  رسشـناس  سـنگ نورد   ، هانولـد  آلکـس 

در فیلـم "انفـرادی آزاد" )فـری سـولو( بـه تصویـر کشـیده 

شـده، در اینسـتاگرامش بـه گابرایت ادای احـرتام کرده و 

او را "جواهـری کمیـاب" توصیـف کـرده اسـت.

رقابتهـای  بازاریابـی  حقـوق  و  رسـانه  ای  رشکت هـای  بـه 

فوتبـال آمریـکای جنوبـی و آمریکای مرکزی بـه رشکتهای 

خصوصـی متهـم شـده بود.

در بیانیـه فیفـا کـه دیـروز صـادر شـد آمـده اسـت:" هیات 

فیفـا تصمیـم گرفـت کـه  تصمیم گیـری کمیتـه اخالقـی 

آقـای تیشـیرا مـاده 27 از منشـور اخالقـی فیفا کـه درباره 

دریافـت رشـوه اسـت را زیـر پـا گذاشـته و در نتیجـه حکم 

داد کـه ایشـان بـه صـورت مادام العمر از هر گونـه فعالیت 

فوتبالـی، چـه اجرایـی و چـه ورزشـی، در سـطح ملـی و 

بین املللـی محـروم اسـت. 

فرانـک  میلیـون   1 مبلـغ  بـه  گذشـته جریمـه ای  ایـن  از 

اسـت". شـده  تعییـن  ایشـان  بـرای  سـوئیس 

ایـن حکـم فیفـا بالفاصلـه اجرایـی خواهـد شـد و جزئیات 

تصمیـم کمیتـه اخالقی فیفا در سـایت این سـازمان برای 

اطـالع افـکار عمومی منتر شـده اسـت.

 بـرد گابرایـت، یکـی از مشـهورترین صخره نـوردان جهـان 

پـس از سـقوط از صخـره ای در مکزیـک جـان خـود را از 

دسـت داد.

برد گابرایت، ۳۱ سـاله روز چهارشـنبه در ال پوتررو چیکو 

در شـال مکزیـک از ارتفـاع سـیصد مـرتی سـقوط کرد و 

درگذشت.

از  آزاد  انفـرادی  صعودهـای  خاطـر  بـه  گابرایـت  بـرد 

بـود. معـروف  بـزرگ  دیواره هـای 

از  او  همـراه  سـاله   ۲۶ صخره نـورد  جیکوبسـون،  آیـدان 

فاصلـه کمـرتی سـقوط کـرد و زنـده مانـد اگرچـه متحمل 

جراحاتـی شـده اسـت.

بـرد گابرایت بـه خاطر صعود انفـرادی آزاد یا صخره نوردی 

رئیـس سـابق فدراسـیون فوتبـال برزیـل ریـکاردو تیشـیرا 

از طـرف فیفـا بـه دلیـل دریافـت رشـوه بـا جریمـه نقـدی 

و محرومیـت مادام العمـر از فعالیـت فوتبالـی روبـرو شـد.

ریـکاردو تیشـیرا، رئیـس سـابق فدراسـیون فوتبـال برزیل 

محرومیـت  بـا  فیفـا  طـرف  از  رشـوه  دریافـت  دلیـل  بـه 

بـه  و  شـده  روبـرو  فوتبالـی  فعالیت هـای  از  مادام العمـر 

نقـدی  جریمـه  سـوئیس  فرانـک  میلیـون  یـک  پرداخـت 

شـد. محکـوم 

تیشـیرای 72سـاله عضـو سـابق کمیتـه اجرایـی فیفـا و 

همچنیـن دامـاد ژائـو هاوه النـژ، رئیس سـابق فیفا اسـت. 

کمیتـه اخـالق فیفـا از مدتـی پیـش بـه دلیـل اتهامـات 

مطـرح شـده به تیشـیرا دربـاره دوران فعالیتـش در کمیته 

اجرایـی فیفـا از سـال 2006 تـا 2012 دربـاره او تحقیـق 

می کـرد. 

تیشـیرا بـه پرداخت رشـوه بـرای اهـدای قراردادهـای فیفا 

خرگوش؛ دلیل اختالف 
پیکه و فرگوسن

مورینیو: 2۰ سال در یک باشگاه

ستاره رئال در فهرست زمستانی اینتر قرار گرفت

ورزش

عامل حمله در لندن بریج،
 سابقه دار بود
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 ژوزه مورینیـو هفتـه گذشـته پـس از اخـراج مائوریسـیو 

شـد.  انتخـاب  تاتنهـام  رسمربـی  عنـوان  بـه  پوچتینـو 

همچنیـن اونـای امـری، رسمربـی سـابق آرسـنال، نیـز 

پـس از 18 مـاه حضـور در ایـن تیـم برکنار شـد تـا نتواند 

جانشـین خوبـی بـرای آرسـن ونگـر باشـد که حـدود 20 

سـال روی نیمکـت توپچـی هـا نشسـته بـود.

ژوزه مورینیـو، رسمربـی تاتنهـام، امـا معتقـد اسـت کـه 

دوران حضـور طوالنـی مربـی هـا در یـک تیـم بـه پایـان 

رسـیده اسـت. او در ایـن بـاره گفـت: " فکر منـی کنم که 

20 سـال حضـور در یـک تیـم دیگـر امـکان پذیر باشـد. 

هـای  شـبکه  جدیـد،  هـای  تکلونـوژی  مـدرن،  دنیـای 

اجتاعـی جدیـد، ذهنیـت اشـخاص، ترسیـع در روابط، 

زود خسـته شـدن و خیلـی چیزهای دیگـر در حال تغییر 

و دگرگونـی هسـتند و بـه نظـر مـن همـه ایـن هـا مهـم و 

هسـتند. تاثیرگذار 

ایـن اتفاقـات بـه غیـر از فوتبال متـام دنیا را دچـار تغییر 

کـرده انـد به شـکلی که فکر مـی کنم ونگـر آخرین منونه 

از نـوع خـودش اسـت. ایـن یـک اتفـاق بد برای ماسـت. 

بـا ایـن وجود بایـد خودمان را با رشایط وفـق دهیم و این 

کـه هـر روز برای شـغل خـود بجنگیم. این اتفـاق حاال به 

یـک امـر طبیعی تبدیل شـده چـرا که در سـایر بخش ها 

نیز ایـن موضوع رخ مـی دهد."

بازی های لیگ فوتبال چیلی 
به خاطرناآرامی ها لغو شدند

در   2008 تـا   2004 هـای  سـال  بیـن  پیکـه  جـرارد 

نتوانسـت  امـا  او  داشـت.  حضـور  منچسـرتیونایتد 

روزهـای خوبـی را در ایـن تیـم انگلیسـی سـپری کنـد 

و پـس از 4 فصـل نـه چنـدان موفـق از ایـن تیـم جـدا و 

شـد. بارسـلونا  راهـی 

جـرارد پیکـه امـا در زمان حضـورش در منچسـرتیونایتد 

در  حـاال  کـه  شـد  روبـرو  زیـادی  بسـیار  حواشـی  بـا 

مصاحبـه ای جالب به یکی از آن ها اشـاره کرده اسـت. 

پیکـه در ایـن مصاحبـه مدعـی شـده کـه یـک خرگـوش 

الکـس فرگوسـن  او و رس  بیـن  اختـالف  ایجـاد  باعـث 

شـده اسـت. مدافـع بارسـلونا در ایـن بـاره گفـت: " من 

خانـه رس الکس فرگوسـن را اجاره کـردم. بعد از آن یک 

خرگـوش خریـدم کـه باعـث ایجـاد مشـکل و خرابکاری 

در خانـه او شـد. آن خرگـوش همـه چیز را بـه هم ریخته 

بـود؛ هنگامـی کـه من آن جا را ترک کردم، فرگوسـن در 

حالـی که وحشـت زده شـده بـود با من متـاس گرفت."

ایـن تنهـا حاشـیه جـرارد پیکـه در منچسـرتیونایتد نبود 

و بعـد از آن نیـز بارهـا مشـکالتی بیـن او و رسالکـس 

فرگوسـن ایجـاد شـد؛ موضوعی کـه در نهایـت منجر به 

جدایـی ایـن مدافـع اسـپانیایی از جمع شـیاطین رسخ 

و پیوسـن او بـه بارسـلونا شـد. 

 عامـل حملـه مرگبـار روز جمعـه در لنـدن بریـج پیـش از ایـن به 

جـرم اقدامـات تروریسـتی در زنـدان بوده اسـت.

پولیـس عامـل حملـه را کـه بـه مـرگ دو نفـر منجـر شـد، فـردی 

۲۸سـاله بـه نـام عثـان خـان معرفـی کـرده اسـت.

او به رضب گلوله افرسان پولیس در محل حادثه کشته شد.

سـال  در  خـان  عثـان  لنـدن،  مرتوپولیـن  پولیـس  گفتـه  بـه 

۲۰۱۲ بـه جـرم فعالیت هـای تروریسـتی بـه زندان رفتـه و در ماه 

دسـامرب سـال ۲۰۱۸ آزاد شـده اسـت.

روزنامـه تایمـز گـزارش داده آقـای خـان سـال گذشـته بعـد از 

آنکـه بـا نصـب ردیـاب الکرتونیک بـرای کنرتل رفـت و آمدهایش 

موافقت کرد، آزاد شـده اسـت. افرسان پولیس در حال جسـتجو 

در استفوردشـایر، محـل زندگـی آقـای خان هسـتند.

عثـان خـان، ۲۸ سـاله عامـل حملـه در لنـدن بریـج معرفـی 

شـده اسـت. نیل باسـو، معاون کمیرسپولیس مرتوپولین لندن 

گفتـه اسـت تحقیقـات ادامـه دارد امـا در حال حـارض پولیس به 

دنبـال فـرد دیگـری در ارتبـاط بـا ایـن حمله نیسـت. آقای باسـو 

تاکیـد کـرده که تدابیـر الزم را انجام خواهد داد تا مطمنئ شـود 

تهدیـدی متوجـه مردم نیسـت.

بـه گفتـه ایـن مقـام پولیس حملـه در تاالر فیشـانگر در شـال 

لنـدن بریـج روی داده، محلـی کـه کنفرانسـی توسـط دانشـگاه 

کمربیـج بـرای بازپـروری زندانیـان در جریـان بوده اسـت.

آقـای باسـو گفـت عامل حملـه همراه بـا ده ها نفر دیگـر، ازجمله 

دانشـجویان و زندانیـان سـابق، در ایـن کنفرانس رشکت داشـته 

اسـت. براسـاس تحقیقـات پولیـس، حمله پیـش از آنکـه به خود 

لندن بریج کشـیده شـود از درون سـاختان آغاز شـده اسـت.

پولیـس لنـدن ماموریت هـای گشـتی خـود را در محـل افزایـش 

داده، از مـردم خواسـته از ورود بـه ایـن منطقـه خـودداری کننـد 

و اگـر اطالعاتـی دارنـد بـا مقام هـای پولیـس در میـان بگذارنـد.

یـک زن و یـک مـرد در ایـن حملـه کشـته شـده اند. یـک مـرد و 

دو زن نیـز زخمـی شـده اند کـه تـا زمـان تهیـه این خرب هنـوز در 

بیارسـتان بودند. هویت کشته شـدگان هنوز مشـخص نیسـت.

سـایمون اسـتیونز، رییس سـازمان خدمات درمانی ملی بریتانیا 

روز جمعـه گفـت حـال یک نفـر از زخمی ها وخیم اسـت.

ویدیوهایـی کـه در شـبکه های اجتاعـی منتـر شـده نشـان 

می دهـد دو عابـر آقـای خان را نگه داشـته اند و فـردی که ظاهرا 

چاقـو را از او گرفتـه در حـال دور شـدن اسـت.

یـک شـاهد عینـی توضیـح داده چگونـه یکـی از حـارضان یـک 

عـاج نهنـگ تـک شـاخ را کـه بـه دیـوار نصـب بـوده برداشـته تـا 

بـرای مقابلـه بـا ضـارب از آن اسـتفاده کنـد.

بوریـس جانسـون، نخسـت وزیـر بریتانیـا و جرمـی کوربیـن رهرب 

شـجاعانه  حادثـه  محـل  در  شـهروندان  واکنـش  کارگـر  حـزب 

خوانـده انـد.

هانگ کانگ برای یک دور دیگر اعتراضات در آخر هفته آماده می شود



 

20 oC 

4 oC
11 oC 

-3 oC

8 oC
-6 oC

18 oC
4 oC

16 oC
2 oC

16 oC
5 oC

21 oC
4 oC

1 oC
-13  oC

مزارشریف جالل آباد فراهبامیانغزنیکابل هراتقندهار

 سال چهاردهم     شماره     3895 یک شنبه      10 قوس     1398 1 دسمبر     2019 قیمت 20 افغانی

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

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

1 سال6 ماه3 ماه1 ماهنوع اشرتاکشامره

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

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

450130025004500منازل و اشخاص3

4
دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی، کتابخانه ها، 

مکاتب و لیسه ها دولتی و خصوصی و کورس های 
آموزشی

400110020003800

400100018003500اساتید، معلمین و محصلین5

وزارت خارجـه پاکسـتان از اعـام آمادگـی ایـاالت متحـده امریـکا و 

طالبـان بـرای از رسگیـری مذاکـرات اسـتقبال کـرده و آن را بـرای 

برقـراری صلـح در افغانسـتان و منطقـه موثـر خوانـده اسـت.

کـه  اسـت  گفتـه  پاکسـتان  خارجـۀ  وزیـر  قریشـی،  محمـود  شـاه 

کشـورش از متایـل رییـس جمهـور ترامـپ بـرای جسـتجوی راه حـل 

سیاسـی بـرای مسـاله افغانسـتان از طریـق آغـاز دوبـارۀ گفتگوهـا بـا 

می کنـد. اسـتقبال  طالبـان 

او در تویـرش نوشـته اسـت: "ایـن یـک پیرشفـت مثبـت اسـت که به 

برقـراری صلـح و ثبـات در افغانسـتان و همچنـان در منطقـه کمـک 

می کنـد."

آقـای قریشـی گفتـه اسـت کـه پاکسـتان بـا مشـورۀ نزدیـک بـا متـام 

رشکا، رونـد صلـح و آشـتی افغانسـتان را تسـهیل خواهـد کـرد و متام 

جوانـب را بـرای نقـش سـازنده در ایـن پروسـه تشـویق کـرده اسـت.

پنجشـنبه  امریـکا،  متحـده  ایـاالت  رییـس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد 

شـب)۷ قـوس( در سـفر غیرمنتظـره بـه افغانسـتان گفت کـه طالبان 

می خواهنـد بـه توافـق برسـند و مناینـدگان ایـاالت متحـده بـا آنهـا 

دیـدار خواهنـد کـرد.

امـا آقـای ترامـپ گفـت کـه ایـاالت متحده خواهـان آتش بس اسـت و 

احتـاالً طالبـان نیـز اکنـون طرفـدار آتش بس شـده اند.

بـا  گفتگوهـا  رسگیـری  از  بـرای  کـه  کـرده  اعـام  طالبـان  گـروه 

کـه  کـرده  تاکیـد  ولـی  اسـت؛  آمـاده  متحـده  ایـاالت  مناینـدگان 

شـد. خواهـد  آغـاز  بـود،  شـده  متوقـف  کـه  نقطـه ای  از  مذاکـرات 

نیـت  حسـن  نشـان  زندانیـان  تبادلـۀ  کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان 

حکومـت کشـور بـرای آغـاز مذاکـرات صلح بـود و رهربی طالبـان نیز 

نشـان  دهـد کـه مدیریـت جنـگ را بـه دسـت دارنـد و قبـل از آغـاز 

بپذیرنـد. را  آتش بـس  مذاکـرات، 

مذاکـرات،  رسگیـری  از  بـرای  آمادگـی  رسـمی  اعـام  از  پیـش 

در دوحـه  متحـده  ایـاالت  و  میـان مناینـدگان طالبـان  دیدارهایـی 

اسـت. گرفتـه  صـورت 

و  متحـده  ایـاالت  رسـمی  گفتگوهـای  کـه  نیسـت  مشـخص  هنـوز 

می شـود. آغـاز  زمانـی  چـه  طالبـان 

کشـور  مالیـه  وزارت 

حکومـت  کـه  می گویـد 

زمینه هـای مسـاعد  ایجـاد  بـه  متعهـد  افغانسـتان 

اسـامی  بیمـه  تکافـل/  از صنعـت  بـرای حایـت 

. سـت ا

مالیـه  وزارت  اداری  معیـن  ځـدران،  عبدالحبیـب 

روز شـنبه )8 قـوس( در نشسـتی کـه بـه منظـور 

راه انـدازی بیمـه اسـامی )تکافـل( برگـزار شـده 

بـود، گفـت: "قانـون تکافـل بـه ابتـکار وزارت مالیه 

و همـکاری مالـی بانـک انکشـاف اسـامی طـرح و 

تدویـن شـده اسـت، از اینکـه بیمـه و تکافـل یـک 

صنعـت نـو پـا در کشـور اسـت امـروز شـاهد تدویـر 

نخسـتین کنفرانـس ملـی صنعت بیمه اسـامی به 

منظـور آگاهـی و تشـویق رسمایـه گـذاری در ایـن 

بخـش هسـتیم."

بیمـه  رشکت هـای  از  مالیـه  وزارت  اداری  معیـن 

خصوصـی و دولتـی تقاضـا کرد تـا در اجـرای بیمه 

اسـامی بـر اسـاس قوانین مربوطه همـکاری کنند 

تـا سـکتور بیمـه در رشـد اقتصـادی و اجتاعـی 

کشـور سـهم ارزنـدۀ خویـش را ایفـا کنـد.

زیربناهـای صنعـت بیمـه در کشـور بـه دلیـل سـه 

دهـه جنـگ داخلـی و خامنـان سـوز از بیـن رفت و 

طـی یـک و نیـم دهـه اخیر نیـز تاش چشـمگیری 

در ایـن زمینـه صـورت نگرفته اسـت.

ایـن رونـد باعث شـده اسـت که شـهروندان کشـور 

انـدک  و  شـوند  بی بـاور  بیمـه  صنعـت  بـه  نیـز 

رشکت هایـی کـه در ایـن زمینـه فعالیـت می کنند، 

باشـند. نداشـته  مشـری چندانـی 

قاسـم حلیمـی معیـن مسـلکی وزارت عدلیـه امـا 

گفـت کـه ایـن وزارت بـا وزارت مالیـه در راسـتای 

ترویـج فرهنـگ تکافـل/ بیمـه اسـامی در کشـور 

همـکار خواهـد بـود.

آقـای حلیمـی در رابطه به تکافل در نظام اسـامی 

وزارت خارجـۀ روسـیه از بررسـی  نشـدن "ده هـا قضیـۀ کـه نشـان دهندۀ جرایـم 

جنگـی نیروهـای بریتانیایـی در افغانسـتان اسـت"، ابـراز نگرانـی کـرده اسـت.

ماریا زخارووا، سـخنگوی وزارت خارجه روسـیه به تازگی گفته اسـت که شـواهدی 

از ۵۲ دوسـیه قتـل مـردم محـل توسـط اردوی بریتانیا در افغانسـتان قبل از سـال 

۲۰۱۷ میـادی وجـود دارد، امـا تحقیقـات در مـورد ایـن دوسـیه ها بـدون آنکـه 

کسـی رسـا متهـم شـود، پایان یافته اسـت. 

همچنـان خانـم زخـارووا از گزارش هـای تاییـد نشـده در مـورد کشـته  شـدن هفت 

کـودک و زخمـی  شـدن هفـت نفر دیگـر در نتیجـۀ "بی پروایی نیروهـای نیوزیلند" 

هنـگام خنثی سـازی مایـن یاد کرده اسـت.

در اعامیـه ای کـه سـفارت روسـیه در کابـل نـرش کـرده، بـه نقـل از سـخنگوی 

وزارت خارجـۀ ایـن کشـور گفتـه شـده اسـت: "مـا جنایـات علیـه غیرنظامیـان را 

در افغانسـتان بـه شـدت محکـوم می کنیـم." در اعامیـه آمـده اسـت: "از مقامات 

بریتانیـا و نیوزیلنـد می خواهیـم کـه تحقیقـات را بـه امتام رسـانده و عامـان را به 

پـای میـز عدالـت بکشـانند و از پنهـان  کـردن مـدارک دسـت بردارنـد."

نظامـی  نیروهـای  فرماندهـی  از  روسـیه  کـه  اسـت  کـرده  تاکیـد  زخـارووا  خانـم 

خارجـی مسـتقر در افغانسـتان می خواهـد تـا اقدامـات جامـع را جهـت جلوگیری 

از وقـوع جنایـات در برابـر غیرنظامیـان در آینـده روی دسـت گیـرد.

او تاکیـد کـرده اسـت که شکسـت تروریزم بین املللـی بدون تامین عدالت دشـوار 

خواهـد بـود. بـر اسـاس تحقیقـات و یافته هـای یـک برنامـه تلویزیونی بی بی سـی 

)پانورامـا( کـه حـدود سـه هفته قبل نرش شـد، دولـت و اردوی بریتانیا متهم شـده  

انـد کـه کشـتار شـهروندان عراقـی و افغـان بـه دسـت نیروهـای نظامـی را پنهـان 

کـرده انـد. امـا دولت بریتانیـا این اتهامـات را رد کرده اسـت.

کمیسـیون حقـوق بـرش افغانسـتان نیـز گفتـه اسـت کـه اگـر چنیـن کاری صورت 

گرفتـه، باید بررسـی شـود.

بنفشـه یعقوبـی، یـک کمیشـر ایـن کمیسـیون به صـدای امریـکا گفته کـه: "این 

غیرقابـل پذیـرش اسـت کـه نیروهـای بین املللـی کـه دوسـت دولـت افغانسـتان 

هسـتند، بیاینـد بـه عمـد دسـت بـه کشـتار مـردم افغانسـتان بزننـد. بایـد دقیـق 

بررسـی صـورت بگیـرد تـا کـه تفکیـک شـود عملـی انجـام شـده یا نشـده اسـت."

حکومت افغانستان در این مورد ابراز نظر رسمی نکرده است.

نگرانـی روسـیه از بررسـی نشـدن ادعاهـای جرایـم جنگـی بریتانیـا و نیوزیلنـد 

در افغانسـتان در حالـی مطـرح می شـود کـه شـوروی سـابق در جریـان ده سـال 

حضـور نظامـی در افغانسـتان بیـن سـال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹ بـه ارتـکاب جرایـم 

جنگـی متهـم بـوده اسـت. امـا تـا حـاال بـه شـکل رسـمی در مـورد ایـن ادعاهـا 

تحقیـق صـورت نگرفتـه اسـت.

جهـت ترویـج بیمـه اسـامی در کشـور اطمینـان 

داد.

مختـر  معرفـی  بـه  رابطـه  در  نشسـت  ایـن  در 

صنعـت و قانـون تکافـل، جایـگاه تکافـل در نظـام 

اقتصـاد مالـی اسـامی، اهمیـت تکافـل در رشـد 

تطبیقـی  ثبـات رسمایـه گـذاری، معرفـی مـدل  و 

تکافـل در افغانسـتان، معرفـی نـکات مهـم قانـون 

و  تکافـل  رشکت هـای  بـرای  افغانسـتان  تکافـل 

معلومـات همـه داد و گفـت کـه تکافـل در اسـام 

جـواز دارد. او افـزود کـه معنـی تکافـل کمـک بـه 

مـردم فقیر اسـت.

عنایـت اللـه بلیـغ، مناینـدۀ شـورای علـا نیـز در 

مـورد صنعـت بیمـه از دیدگاه اسـام، ارائه خدمات 

بیمـه بـر اسـاس اصـول و قواعـد اسـامی، تفـاوت 

از بیمـه عنعنـوی و دیگـر مسـایل  بیمـه اسـامی 

علـا  از حایـت شـورای  و  کـرد  مرتبـط صبحـت 

گان  کننـده  اشـراک  بـه  مرتبـط  مسـایل  دیگـر 

شـد. ارائـه  معلومـات 

گفتنـی اسـت که این نخسـتین نشسـت بـه منظور 

معرفـی صنعـت تکافـل )بیمه اسـامی(، بـاال بردن 

اسـامی،  بیمـه  مـورد  در  مـردم  آگاهـی  سـطح 

و  همـکاری  ایجـاد  و  گـذاری  رسمایـه  تشـویق 

منظـور  بـه  ذی دخـل  ادارات  میـان  هآمهنگـی 

توسـعه صنعـت تکافـل در کشـور برگـزار شـده بود.

 استقبال پاکستان از تمایل امریکا و طالبان به 
از سرگیری مذاکرات

قـول اردوی شـاهین در شـال کشـور 

از کشـته شـدن یـک فرمانـده و 5 عضو 

گـروه طالبـان در درگیـری بـا نیروهـای 

امنیتـی در والیـت بلـخ خـرب داد. 

 9( شـنبه  روز  شـاهین،  اردوی  قـول 

قـوس( بـا نـرش خربنامـه ای گفتـه کـه 

این تروریسـتان در درگیری با نیروهای 

امنیتـی در ولسـوالی چهاربولک والیت 

بلـخ کشـته شـده اند.

روز  عـر  آمـده:"  خربنامـه  در 

در   16:30 سـاعت  حوالـی  گذشـته 

بـا  امنیتـی  نیروهـای  درگیـری  نتیجـه 

هراس افگنـان طالـب و رضبات توپچی 

در  تروریسـتان  موقعیت هـای  بـاالی 

ولسـوالی چهـار بولـک والیـت بلـخ گل 

نبـی فرمانـده محلی تروریسـتان طالب 

و  افـرادش کشـته شـدند  از  تـن  بـا 5 

ما بشـیر مشـهور بـه لوی الال مسـئول 

بـرای  طالـب  تروریسـتان  اکـاالت 

ولسـوالی چمتـال والیت بلخ به شـدت 

گردیـد". زخمـی 

بـاره  ایـن  در  تاکنـون  طالبـان  گـروه 

اسـت. نگفتـه  چیـزی 

ایـن در حالـی اسـت کـه دو روز پیـش 

نتیجـه حملـه  و در  در همیـن منطقـه 

"شـاه  ملـی،  اردوی  نیروهـای  هوایـی 

محمـد جابـر" ولسـوالی خـود خوانـده 

نیـز  چمتـال  ولسـوالی  بـرای  طالبـان 

کشـته شـده بـود.

یک فرمانده و 5 عضو طالبان در بلخ کشته شدند

وزارت مالیه: متعهد به زمینه سازی برای بیمه اسالمی هستیم

آب و هوا

روسیه خواهان بررسی جرایم جنگی بریتانیا و 
نیوزیلند در افغانستان شد

مسـئوالن در وزارت دفـاع ملـی کشـور می گوینـد 

کـه بـر اسـاس پـان رصفـه جویـی ایـن وزارت در 

مـرف بودجـه، قـرار اسـت 8 میلیـارد افغانـی در 

بودجـه سـال آینـده رصفه جویـی شـود.

کاهـش  و  جویـی  رصفـه  طـرح  اخیـرا  حکومـت 

مصـارف غیـر رضوری در مـرف بودجـه نهادهای 

امنیتـی و دفاعـی را روی دسـت گرفتـه اسـت.

بـر اسـاس ایـن طـرح، قـرار اسـت مبالغـی کـه در 

بخش هـای غیـر رضوری در ایـن نهادهـا مـرف 

می شـود رصفـه جویـی شـود. 

در ایـن میـان وزارت دفـاع ملـی یـک طـرح رصفـه 

جویـی در مـرف بودجه سـال آینـده ایـن نهاد را 

روی دسـت گرفتـه کـه در چوکات آن قرار اسـت 8 

میلیـارد افغانـی رصفه جویی شـود.

ملـی  دفـاع  وزارت  معـاون سـخنگوی  امـان  فـواد 

بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع گفتـه کـه طـرح رصفـه 

اوایـل  از  دفـاع  وزارت  بودجـۀ  در مـرف  جویـی 

سـال پـار روی دسـت گرفتـه شـده و بیـش از 3 

میلیـارد افغانـی در مـرف بودجـه امسـال رصفـه 

جویـی شـده اسـت.

منابـع در جوزجـان مـى گوينـد کـه در نـربد ميـان 

ولسـواىل  در  مسـلح  مخالفـن  و  امنيتـى  نريوهـاى 

منگجـک ايـن واليت، يک منسـوب نريوهـاى امنيتى 

و پنـج تـن از مخالفـن مسـلح کشـته شـده و دو تـن 

ديگـر آنـان زخـم برداشـته انـد.

بـه  جوزجـان،  والیـت  والـی  سـخنگوی  آذر  معـروف 

پـژواک گفته کـه طالبـان حوالی ظهر دیروز )شـنبه، 

9 قـوس( بـر پوسـته هـای امنيتـى اطـراف ولسـوالی 

نیروهـای  بـا مقاومـت  ُمنگجـک حملـه کردنـد، کـه 

امنیتـی روبـرو شـدند. 

یکـی  نورالدیـن  مـا  نـربد،  ایـن  در  کـه  افـزوده  او 

آقـای امـان بـه خربگـزاری جمهـور گفتـه کـه بـر 

اسـاس همیـن طـرح قـرار اسـت مبالغی بیشـری 

در مـرف بودجـه سـال آینـده )99( رصفه جویی 

شـود؛ بـه گفتـۀ او، بـر اسـاس اهـداف ایـن وزارت 

بالـغ بـر8 میلیـارد افغانـی در مصارف سـال آینده 

رصفـه جویـی خواهد شـد.

او وصـل شـدن مراکـز اردوی ملـی بـه شـبکه بـرق 

تعمیـر  ورکشـاب های  ارتقـای  و  ایجـاد  شـهری، 

جراتورهـا و کاهـش قابل ماحظـه در مرف تیل 

ازرسگـروپ هـای ایـن گـروه بـا چهارتـن ازهمکارانش 

کشـته شـده و ماقربـان و مـا ُمـدرت دو رسگـروپ 

دیگرایـن گـروه بـا پنج تـن دیگـر، زخم برداشـته اند.

وی گفتـه کـه درایـن نـربد، یـک رسبـاز اردوی ملـی 

امنیتـی  سـایرنیروهای  بـه  امـا  باختـه؛  نیزجـان 

مسـتقردر اطـراف ولسـوالی آسـیب نرسـیده اسـت.

ولسـوالی منگجـک، از شـار ولسـوالی هـای نـا امن 

از مـدت  کـه  والیـت جوزجـان محسـوب مـی شـود 

یکسـال بـه اینسـو، درمحـارصه نیروهـای مخالفیـن 

پنـج  و  هفتـاد  در  ولسـوالی  ایـن  و  قـراردارد  دولـت 

دارد. موقعیـت  کیلومـری شـال شـهر شـربغان 

در بودجه سال آینده وزارت دفاع ملی 8 میلیارد افغانی صرفه جویی می شود

از یک ماه بدین سو شبکه های مخابراتی در پنج ولسوالی جنوبی درگیری ها در جوزجان شش کشته و دو زخمی برجا گذاشت
هرات قطع است

کـه بـرای تولیـد بـرق اسـتفاده می شـود را زمینـه 

هـای رصفـه جویـی در مـرف بودجه سـال آینده 

اسـت. خوانده 

معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع تاکیـد کـرده کـه با 

در نظـر داشـت طـرح رصفه جویی یاد شـده بودجه 

سـال آینـده  این وزارت کـه 81.5 میلیـارد افغانی 

پیشـبینی شـده بسـنده خواهد بود.

امـا وی خاطـر نشـان کـرد کـه بنـا بـر طـرح اخیـر 

هـم  ایـن  از  دفـاع  وزارت  بودجـه  اگـر  حکومـت 

کاهـش یابـد، برنامه هـای اردوی ملـی بـا مشـکل 

روبـرو خواهـد شـد.

همزمـان بـا ایـن، عتیـق اللـه امیرخیـل آگاه امـور 

نهادهـای  بودجـه  کاهـش  کـه  گفتـه  نظامـی 

امنیتـی عملکـرد ایـن نهادهـا را بـا مشـکل روبـرو 

خواهـد کـرد. آقـای امرخیـل گفتـه که هـم اکنون 

نهادهـای امنیتـی افغانسـتان در مقایسـه با سـایر 

کشـورها کم تریـن بودجـه را مـرف می کننـد، بـا 

ایـن حـال اگـر بودجـه نهادهـای امنیتـی از ایـن 

هـم کاهـش یابـد، نهادهـای یـاد شـده را تضعیف 

خواهنـد کـرد. وی پیشـنهاد کـرد کـه  حکومـت به 

جـای کاهـش بودجـه نهادهـای امنیتـی، بودجـه 

ایـن نهادهـا را افزایـش داده و بـه جـای بودجـه 

وزارت خارجـه و مشـاوران را کاهـش دهـد.

از میـان بیش از 81 میلیـارد افغانی بودجه اردوی 

دولـت  را  افغانـی  میلیـارد   23 اسـت  قـرار  ملـی 

افغانسـتان و بالغ بر58 میلیـارد افغانی را حامیان 

بین املللـی کشـور متویـل کننـد؛ حکومـت تـاش 

دارد تـا چنـد سـال آینـده بـرای متویـل مصـارف 

امنیتـی بـه خودکفایـی دسـت یابـد.

هـای  شـبکه  قطـع  از  هـرات،  شـیندند  ولسـوال 

مخابراتـی در پنـج ولسـوالی جنوبی ایـن والیت ابراز 

نگرانـی مـی کنـد.

دیـروز  شـیندند،  ولسـوال  حکمـت  اللـه  حکمـت 

)شـنبه، 9 قـوس( بـه پـژواک گفتـه کـه از یـک مـاه 

بـه ایـن طـرف، متـام شـبکه هـای مخابراتـی در پنج 

کـوه،  پشـت  شـیندند،  هـرات،  جنوبـی  ولسـوالی 

اسـت. قطـع  زاول  و  زور  کـوه  زیرکـوه، 

بـه گفتـۀ حکمـت؛ بـا قطـع شـبکه هـای مخابراتـی، 

زیـاد  بـا مشـکات  پنـج ولسـوالی،  ایـن  باشـندگان 

روبـرو انـد.  وی افـزوده کـه حتـا باشـندگان محـل، 

کیلومرهـا  ارتباطـی شـان،  بخاطـر حـل مشـکات 

فاصلـه هـا را طـی مـی کننـد تـا  مشـکات شـان را 

برطـرف سـازند. ولسـوال شـیندند گفتـه کـه هرچنـد 

بارهـا خواهـان رفع این مشـکل از سـوی شـبکه ها و 

اداره مخابـرات شـده انـد؛ امـا تاکنـون هیـچ اقدامی 

در ايـن مـورد صـورت نگرفتـه اسـت.

عاشـق اللـه علیزایـی رئیـس مخابـرات هـرات، قطـع 

جنوبـی  هـای  ولسـوالی  در  مخابراتـی  هـای  آنـن 

ایـن والیـت را تاییـد کـرده و گفتـه کـه این شـبکه ها 

بخاطـر تهدیدهـای امنیتـی و آتـش زدن شـاری از 

آنـن هـای مخابراتـی، قطـع شـده اسـت.

شـبکه  هـر  از  گذشـته،  روز  درچنـد  افـزوده  وی 

مخابراتـی، دو تـا سـه آنن شـان از سـوی طالبان در 

پنـج ولسـوالی جنوبی هـرات به ویژه مسـیر راه ها به 

آتـش کشـیده شـده اسـت.

خاطرنشـان  همچنـان  هـرات،  مخابـرات  رئیـس 

کـرده کـه مشـکات قطـع شـبکه هـای مخابراتی در 

ولسـوالی هـای جنوبـی ایـن والیـت را بـه مقـام های 

مرکـزی و حتـا شـورای امنیـت در میـان گذاشـته اند 

و تـاش هـا بـرای حل ایـن مشـکات، جریـان دارد.

همزمـان عبدالقیوم رحیمـی والی هرات نیز گفته که 

در حـال حـارض، عملیـات در ولسـوالی هـای جنوبی 

ایـن والیـت جریان دارد و پـس از ختم عملیات، آنن 

هـای مخابراتـی بـه جاهايـی کـه دسرسـی طالبـان 

نباشـد، انتقال داده خواهند شـد.


