
روند انتخابات را 
سیاسی نکنید

که  زمانی شروع شد  بحران 2014 
و  شد  سیاسی  انتخابات  روند  و  نتیجه 
سفید  از  سیاه  آرای  نتوانست  کمیسیون 
را جدا کند. پس از یک بن بست طوالنی 
حکومت  سیاسی  توافق  یک  طی  در 
وحدت  ملی به وجود آمد. پنج سال بعد 
بار دیگر وضعیت سیاسی افغانستان در 
چنین شرایطی رسیده است. سناریوهای 
انتخاباتی یک به یک تکرار می شود. از 
یک سو اختالف نامزدان پیشتاز انتخابات 
عمیق است و از سوی دیگر اختالف های 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران 
آفتابی شده است. در انتخابات پنج سال 
پیش همین دو مشکل بحران ساز و منتج 

به سیاسی شدن روند انتخابات شد. 
کمیسیون  در  آرا  شمارش  روند 
مشروعیت  جدی  سوال  با  انتخابات 
تیم  یک  دید  از  هنوز  است.  روبه رو 
رای  هزار   300 سرنوشت  دست کم 
این،  بر  مضاف  و  نیست  مشخص 
بیش  می گوید  انتخابات  کمیسیون 
محل هایی  محل،   400 و  دوهزار  از 
دستگاه  در  مشکالت  به دلیل  که  هستند 
با  است.  نشده  سیستم  وارد  بیومتریک، 
این  حساب چگونه این محالت که آرای 

بیومتریکی ندارند،...
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دو شنبه  ۲۰ عقرب ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۴۴

زیدان:
سیستم چرخشی به رئال 

کمک زیادی می کند
رئال  سرمربی  زیدان،  الدین  زین 
شنبه شب  پیروزی  از  پس  مادرید، 

تیمش مقابل ایبار تمجید...

تماس آرسنال با انریکه 
برای جانشینی امری

تا  است  تالش  در  آرسنال  باشگاه 
لوییس انریکه را به عنوان سرمربی 

جدید این تیم انتخاب و...

آرامکو اطالعاتی را درباره ی 
عرضه ی عمومی سهام 
این شرکت منتشر کرد

نفت  ملی  شرکت  روز:  اطالعات 
را  اطالعاتی  آرامکو،  عربستان، 

درباره ی عرضه ی عمومی...

اطالعات روز: آتش سوزی گسترده 
در جنگل های استرالیا مرگ دست کم 

سه نفر و مفقودشدن چهار نفر...

ادامه ی آتش سوزی های 
گسترده در جنگل های 

استرالیا
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عبداهلل: روند بازشماری را متوقف کنید 
کمیسیون: ادامه می دهیم

قتل یا خودکشی؟ 
مرگ مرموز چهار زن در بامیان

اعتراض ده ها قراردادی پروژه  های دولتی: 
»از قرض داری به  محل کار 

رفته نمی توانیم«

چرا چیزی به نام 
»استعداد خدادادی« وجود ندارد؟

روزگار  خوبان  از  یکی  که  بود  دیروز  همین 
-یعنی یکی از فیسبوک نوردان بیکار- از من پرسید 
»کمیشنر« یعنی چه. با خود گفتم اگر حاال معنای 
و  می آید  فردا  بدهم،  شرح  او  برای  را  کلمه  این 
چه.  یعنی  بهمان  و  چه  یعنی  فالن  که  می پرسد 
این  از  بعضی  که  گرفتم  تصمیم  خاطر  همین  به 
طرف های  تا  بدهم  شرح  یکجا  را  اصطالحات 

درگیر، یعنی شهروندان افغانستان، مجبور...

اندرابی،  مسعود  محمد  روز:  اطالعات 
سرپرست وزارت داخله گفته است که گروه داعش 
در افغانستان به ویژه در ننگرهار شکست خورده و 

رهبری این گروه نیز از بین برده شده است.
آقای اندرابی که به منظور معرفی، ایمل نیازی، 
به آن والیت سفر  ننگرهار  پولیس  فرمانده جدید 
با والی  کرده بود، در یک نشست خبری مشترک 

ننگرهار در شهر جالل آباد، مرکز این والیت...

سن  در  میرزاخانی  مریم  وقتی   2017 جوالی  ماه  در 
به عنوان  او  از  رسانه ها  و  در خبرها  40 سالگی درگذشت، 
یک نابغه نام برده شد. میرزاخانی تنها زنی بود که موفق به 
کسب »مدال فیلدز«، معادل نوبل ریاضیات، شده بود. او از 
31 سالگی در دانشگاه استنفورد تدریس می کرد. میرزاخانی 
در ایران متولد شده بود و پله های پیشرفت را یکی یکی پس 
از آن باال رفت که در نوجوانی مدال های طالی المپیادهای 

ریاضی را از آن خود کرد.
چون  شخصی  که  کرد  فرض  می توان  به راحتی 
میرزاخانی باید یکی از همان کودکان بااستعدادی بوده باشد 
که از بچگی سرآمد هستند؛ آن هایی که در پنج سالگی هری 
»منسا«  تیزهوشان  بین المللی  انجمن  در  و  می  خوانند  پاتر 
ریاضی  آزمون  که  کودکانی  دسته  آن  از  می شوند.  پذیرفته 
GCSE را با اعداد یک رقمی پشت سر می گذارند، یا از...

با  دولتی  پروژه های  قراردادی  شرکت های  از  شماری 
که  می گویند  کابل  در  اعتراضی  گردهمایی  یک  راه اندازی 
»حال  در  و  تکمیل شده  پروژه های  مالی  هزینه ی  دولت 
شرکت ها  این  مسئوالن  نمی کند.  پرداخت  را  تکمیل« 
پول های  مبلغ  پرداخت  اداری  مراحل  تمامی  که  مدعی اند 
از  مالیه  وزارت  اما  شده،  تکمیل  پروژه ها  قراردادشده ی 

پرداخت آن سر باز می زند.
وزارت مالیه ی کشور اما می گوید که این وزارت روند 
پرداخت مبلغ قراردادشده ی پروژه ها را از امروز )یک شنبه، 
را  این روند  تا یک هفته ی دیگر  آغاز کرده و  1۹ عقرب( 

تکمیل می کند.
مسئوالن 2۸۵ شرکت قراردادی پروژه های دولتی دیروز 

با برپایی یک خیمه ی تحصن، ورودی وزارت مالیه ی را...

به گونه ی  بامیان، چهار زن  امسال در  اخیر  ماه  طی دو 
مرموزی جان شان را از دست داده اند. برخی این مرگ ها را 
خودکشی می گویند و شماری هم معتقدند که دست کم دو 

مورد این واقعه، خودکشی نبوده است.
قربانیان چه کسانی اند؟

از مجموع این چهار واقعه ی مرگ که در جریان ماه های 
باشندگان  قربانیان،  از  تن   3 گرفته،  میزان صورت  و  سنبله 
منطقه  باشنده ی  آن  دیگر  تن  یک  و  یکه ولنگ  ولسوالی 

فوالدی از مربوطات مرکز والیت بامیان می باشد.
بر مبنای اطالعاتی که فرماندهی پولیس بامیان در اختیار 
تاریخ 1۹ سنبله، شریفه  به  ما قرار داده، حبیبه فرزند صفر 
فرزند علی دوست و معصومه فرزند محمدعلی به تاریخ 1 
میزان جان های خود را از دست داده اند. این سه واقعه در 

ولسوالی یکه ولنگ صورت گرفته است...
اصطالحات انتخاباتی 

شیرآبادی | طنز

مسعود اندرابی در ننگرهار: 
داعش در افغانستان 
شکست خورده است
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آن که  از  پس  پیش،  روز  دو 
روند  آغاز  از  انتخابات  کمیسیون 
داد،  خبر  تفتیش  و  بازشماری 
و  »ثبات  انتخاباتی  دسته های 
عبدالله  رهبری  به  همگرایی« 
به  عدالت«  و  »امنیت  عبدالله، 
رهبری رحمت الله نبیل و »صلح 
رهبری  به  اسالمی«  عدالت  و 
را  روند  این  حکمتیار،  گلبدین 

تحریم کردند. 

بازشماری  روند  آن که  از  پس 
دسته های  از  شماری  سوی  از 
دسته ی  شد،  تحریم  انتخاباتی 
به  »دولت ساز«  انتخاباتی 
با نشر  رهبری محمداشرف غنی 
دسته های  دیگر  از  اعالمیه ای 
»از  که  است  خواسته  انتخاباتی 
و  غیرمسئوالنه  نظرهای  اظهار 
مورد  در  مدارک  و  دالیل  بدون 
کرده  خودداری  انتخابات  روند 
و با رعایت اصوال رفتار نامزدان 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
جاری، کمیسیون انتخابات را در 
تأمین شفافیت در این روند کمک 

کنند«.

صفحه ویـژه جـوانان

دو شنبه  ۲۰ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۴۴گزارش خبرهای داخلیدو شنبه  ۲۰ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۴۴

وزارت اطالعات و فرهنگ یک اثر باستانی قاچاق شده را در ُهنگ ُکنگ تحویل گرفت
اطالعات روز: وزارت اطالعات و فرهنگ کشور اعالم کرده است که یک آثار 
تاریخی گران بها که قبال قاچاق شده بود، در ُهنگ ُکنگ به مسئوالن این وزارت تحویل 

داده شده است.
وزارت اطالعات و فرهنگ در اعالمیه ای گفته است که این اثر تاریخی از آثار 
دوره ی بودایی و مربوط به قرن سوم و چهارم میالدی است. به نقل از اعالمیه، این اثر 
باستانی که یک پیکره بی سر بودا است که از سوی فردی به نام »گبریل شاین« به محمد 

رسول باوری، معین وزارت اطالعات و فرهنگ تحویل داده شده است.

آقای باوری هنگام تسلیم گیری این اثر باستانی گفته است که وزارت اطالعات و 
فرهنگ متعهد است که تمام آثار باستانی قاچاق شده ی افغانستان را برگرداند.

براساس اعالمیه، گبریل شاین نیز گفته است که این اثر باستانی را چند سال پیش 
به دست آورده و در همان زمان فهمیده بود که این اثر متعلق به افغانستان است. او 
همچنان گفته است که پیش از این فرصت تسلیم دهی این اثر به افغانستان فراهم نبوده 
است. وزارت اطالعات و فرهنگ در ادامه افزوده است که این اثر باستانی در یونسکو 

ثبت است و تصویر آن در کتالک موزیم ملی نیز وجود دارد.

عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی زیر نام »شاهین ۲۱۶« در سرپل آغاز شد
اطالعات روز: نیروهای ارتش در شمال کشور از آغاز عملیات مشترک تصفیوی 
نیروهای امنیتی و دفاعی زیر نام »شاهین 216« در مربوطات مرکز والیت سرپل خبر 

داده اند.
روز  اطالعات  روزنامه  به  شاهین   20۹ اردوی  قول  رضایی، سخن گوی  حنیف 
گفت که این عملیات حوالی ساعت 10:00 پیش ازظهر دیروز )یک شنبه، 1۹ عقرب( 

در روستاهای »بغاوی افغانیه« و »بغاوی گرم آبی« آغاز شده است.
آقای رضایی گفت که رییس ارکان قول اردوی 20۹ شاهین و فرمانده لوای دوم 
این قول اردو به دنبال شکایت های مردم مبنی بر فعالیت هراس افگنان چندی پیش به 

روستاهای یادشده رفته بودند و پس از ارزیابی های امنیتی، عملیات »شاهین 216« نیز 
آغاز شده است. او گفت که رهبری این عملیات را عبدالسمیع بخشی، رییس ارکان 
قول اردوی 20۹ شاهین و منیب امیری، فرمانده لوای دوم این قول اردو به عهده دارند. 
سخن گوی قول اردوی 20۹ شاهین در ادامه گفت که در حال حاضر تصفیه و 
تالشی روستاهای یادشده از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز شده، اما درگیری 
مستقیم بین این نیروها و جنگ جویان طالب تا کنون صورت نگرفته است. به گفته ی 
ادامه خواهد  این روستاها  امنیتی در  تا زمان رفع کامل نگرانی های  این عملیات  او، 

داشت.

لطف علی سلطانی

معنای  به  کار  این  می شود؟  بازشماری 
اعتباردادن به آرای بیومتریک نشده است. 
این تصمیم کمیشنران که اگر سندی در 
از محل ها وجود  برخی  در  تقلب  مورد 
بیومتریک نشده ی  آرای  به  باشد،  نداشته 
اعتبار  بازشماری  روند  در  محل ها  آن  
داده شود، عدول از طرزالعمل و خالف 
آرایی  تنها  قانون  نظر  از  است.  قانون 
شده  بیومتریک  که  است  اعتبار  مدار 
در  کمیسیون  کمیشنران  متأسفانه  باشد. 
داخل نیز با هم اختالف دارند. دست کم 
دو کمیشنر با تصمیم بازشماری این  آرا 
چنین  کمیشنر  دو  این  است.  مخالف 
کمیسیون  سیاست  مخالف  را  رویکرد 
بیومتریک  رای  مورد  در  انتخابات 

می دانند.
روند انتخابات در حال سیاسی شدن 
رهبری  به  همگرایی  و  ثبات  تیم  است. 
مطرخ  تیم  دو  به شمول  عبداهلل  عبداهلل 
انتخاباتی دیگر -تیم های انتخاباتی تحت 
رحمت اهلل  و  حکمتیار  گلبدین  رهبری 
نبیل- نظارت از بازشماری آرا را تحریم 
کرده اند، اما روند بازشماری در والیات 
تیم  رهبر  عبداهلل  عبداهلل  دارد.  جریان 
در  دیروز  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی 
انتخابات  کمیسیون  از  گردهمایی  یگ 
کند.  متوقف  را  روند  این  تا  خواست 
خیمه  در  طرفدارانش  اجتماع  در  او 
انتخابات  کمیسیون  که  گفت  لویه جرگه 
رأی  هزار   300 سرنوشت  ابتدا  باید 
عبداهلل  آقای  کند.  مشخص  را  مشکوک 
غیاب  در  آرا  بازشماری  که  کرد  تأکید 
با  و  نیست  پذیرفتنی  او  تیم  ناظران 
برای  انتخابات  نتیجه ی  وضعیت  این 
آقای  اگر  بود.  نخواهد  پذیرش  قابل  او 
روند  قضیه  طرف  یک  به عنوان  عبداهلل 
همکاری  و  تحریم  را  آرا  بازشماری 
خود با کمیسیون انتحابات را قطع کند، 
پنج  شد.  خواهد  تکرار   2014 بن بست 
با  انتخابات  تلخ  بحران  نیز  پیش  سال 

همین وضعیت کلید خورد. 
نگرانی  انتخابات  سیاسی شدن روند 
ناظر  نهادهای  می کند.  ایجاد  جدی 
دارند.  را  نگرانی  همین  نیز  انتخابات 
)تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد 
بازشماری  روند  خبرنامه ای،  در  دیروز 
آرا را »بحران زا« و خالف قانون خوانده 
سیاسی شدن  دیگر  بنابراین،  بار  است. 
مستقل  کمیسیون  اعتبار  انتخابات،  روند 
چنین  در  می زند.  آسیب  را  انتخابات 
فوری  کار  دو  باید  کمیسیون  وضعیت 
به  بازگشت  اول،  گیرند:  را روی دست  
باشد  معتبر  آرایی  فقط  یعنی  طرزالعمل. 
به  است.  بیومتریک  اطالعات  دارای  که 
عبارت دیگر، کمیسیون انتخابات مکررا 
بیومتریک شده  آرای  تنها  اعالم کرده که 
شمار  و  دارد  اعتبار  کمیسیون  این  نزد 
آرای  به  اگر  این رو،  از  می شود. 
اعتبار  شود،  داده  اعتبار  بیومتریک نشده 
اعتبار  چون  می بیند،  صدمه  انتخابات 
و  شده  نافذ  قانون  براساس  انتخابات 
اعتبار  قانون،  ماده ی  از  برگشت  هر 
کمیشنران  دوم،  می زند.  لطمه  را  روند 
باید اختالف ها را کنار بگذارند و مالک 
زمانی  باشد.  قانون  تصمیم گیری شان 
کمیسیون  در  تصمیم گیری  مبنای  که 
و  انتخاباتی  طرزالعمل های  انتخابات 
جامعه  ناظر،  نهادهای  باشد،  قانون 
بین المللی و مردم از آن حمایت خواهند 
کرد و در این صورت جلو سیاسی شدن 

انتخابات گرفته می شود. 
ابتدایی  نتایج  باید  دیگر  روز  سه 
این  ادامه ی  با  شود.  اعالم  انتخابات 
دیگر  بار  می رسد  به نظر  وضعیت 
این  بیفتد.  تأخیر  به  نتایج  این  اعالم 
انتخاباتی  تقویم  که  است  بار  دومین 
قانون  خالف  کار  این  می شود.  نقض 
متوجه  باید  کمیسیون  اعضای  و  است 
باشند.  نیز  خود  پی هم  قانون شکنی های 
را  دردی  مردم  از  معذرت خواهی  تنها 

دوا نمی کند.
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محمد  روز:  اطالعات 
سرپرست  اندرابی،  مسعود 
که  است  گفته  داخله  وزارت 
گروه داعش در افغانستان به ویژه 
و  خورده  شکست  ننگرهار  در 
رهبری این گروه نیز از بین برده 

شده است.
به منظور  که  اندرابی  آقای 
فرمانده  نیازی،  ایمل  معرفی، 
آن  به  ننگرهار  پولیس  جدید 
یک  در  بود،  کرده  سفر  والیت 
والی  با  مشترک  خبری  نشست 
جالل آباد،  شهر  در  ننگرهار 
است  گفته  والیت  این  مرکز 

داعش  برای  دیگر  افغانستان  که 
پناه گاه نخواهد بود.

او همچنان در مراسم معرفی 
آقای نیازی در مورد از بین بردن 
شبکه های جرمی در ننگرهار نیز 
داده  وعده  والیت  آن  مردم  به 
شبکه های  که  همان طوری  است 
برده  بین  از  کابل  در  را  جرمی 
بین  از  نیز  ننگرهار  در  است، 

خواهند برد.
شاه محمود  حال  همین  در 
این  در  ننگرهار  والی  میاخیل، 
که  است  گفته  خبری  نشست 
والیت  این  در  مسلح  گروه های 

ولسوالی   20 و  شده  سرکوب 
شده  امنیت  تأمین  ننگرهار  در 
همچنان  میاخیل  آقای  است. 
حاضر  حال  در  که  است  گفته 
در  امنیتی  نیروهای  عملیات 
ولسوالی شیرزاد ادامه دارد و در 
والیت  این  ناامن  ساحات  دیگر 
عملیات  راه اندازی  برای  نیز 

برنامه ریزی شده است.
است  افزوده  ننگرهار  والی 
و  امنیتی  نیروهای  و  مردم  که 
قربانی  دادن  با  افغانستان  دفاعی 
ننگرهار  در  را  داعش  گروه 
کرده  کرده  مواجه  شکست  با 

است  گفته  ادامه  در  او  است. 
داعش  تکیه گاه  بیش ترین  که 
از  پس  حاال  که  بود  ننگرهار 
به  والیت  این  در  شکست 
شماری از والیات دیگر رفته اند 
که در آنجا نیز سرکوب خواهند 

شد.
پنج  گروه  که  است  گفتنی 
سوریه  و  عراق  در  پیش  سال 
آن  از  کرد. پس  آغاز  فعالیت  به 
افغانستان  در  گروه  این  فعالیت 
نیز زیر نام شاخه خراسان گروه 
دولت اسالمی عراق و شام آغاز 

شد. 

مورد  در  میاخیل  آقای 
این  در  طالبان  گروه  سرکوب 
این  که  است  گفته  نیز  والیت 
به  گذشته  ماه  هشت  در  گروه 
و  سوق  شده  سرکوب  شدت 
اداره و سیستم ارتباطی این گروه 

نیز از بین رفته است.
شرق  در  ننگرهار  والیت 
ناامن  والیت های  از  افغانستان 
گروه های  می آید.  حساب  به 
بخش هایی  در  طالبان  و  داعش 
این والیت فعالیت دارند. داعش 
خاستگاه  به عنوان  را  ننگرهار 

شان می پندارند.

 20۹ اردوی  قول  روز:  اطالعات 
شاهین در شمال کشور اعالم کرده است 
»اندخوی«  و  »ُقرغان«  ولسوالی های  که 
عملیات  ادامه ی  در  فاریاب  والیت 
جنگ جویان  وجود  از   »607 »شاهین 
پاکسازی  کامل  به گونه ی  طالبان  گروه 

شده است.
قول  سخن گوی  رضایی،  حنیف 
به روزنامه اطالعات  اردوی 20۹ شاهین 
روز  از چهار  عملیات  این  که  روز گفت 

امنیتی  نیروهای  سوی  از  طرف  این  به 
چهارگانه  ولسوالی های  در  دفاعی  و 
و  قرمُقل  اندخوی،  )قرغان،  اندخوی 

خان چارباغ( راه اندازی شده بود.
عملیات  این  که  گفت  رضایی  آقای 
و  قرمُقل  ولسوالی های  کال  تصفیه ی  تا 
خواهد  ادامه  فاریاب  والیت  خان چارباغ 

داشت.
به گفته ی او، از آغاز عملیات تا کنون 
به شمول  طالبان  گروه  جنگ جوی   40

جمله  از  جمله  از  مطرح  فرمانده  هفت 
ولسوالی های  برای  طالبان  نام نهاد  قاضی 
قطعه  فرمانده  و  اندخوی  چهارگانه 
و  ُقرغان  ولسوالی  برای  گروه  این  سرخ 
کشته  گروه  این  خارجی  جنگ جوی  دو 

شده اند.
 1۵ همچنان  عملیات  این  در 
مولوی  به شمول  طالب  دیگر  جنگ جوی 
گروه  این  نام نهاد  ولسوال  معاون  رفیق، 
مسئول  زبیر،  قرمُقل،  ولسوالی  برای 

برای  طالبان  زکات  و  عشر  جمع آوری 
ولسوالی ُقرغان و مال مختار، از فرماندهان 
این گروه در ولسوالی شورتپه والیت بلخ 

زخمی شده اند.
شاهین   20۹ اردوی  قول  سخن گوی 
یک  عملیات  این  جریان  در  که  افزود 
نیز کشته و دو سرباز دیگر  ارتش  سرباز 

به گونه ی سطحی زخمی شده اند.
گروه طالبان تا کنون به گونه ی رسمی 

در این مورد اظهار نظری نکرده است.

دو ولسوالی در فاریاب از وجود جنگ جویان طالب پاکسازی شد

کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
اعالم کرده است که قاتل سه قاضی و یک 
عضو دادگاه والیت پکتیا در نتیجه ی یک 
حمله ی هوایی در والیت لوگر کشته شده 

است.
است  آمده  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
)شنبه،  پیش  روز  دو  شام  حمله  این  که 
1۸ عقرب( در ولسوالی محمدآغه ی لوگر 

راه اندازی شده است.

دادگاه  اعضای  قاتل  از  دفاع  وزارت 
برده و گفته  نام  »ویس الدین«  نام  به  پکتیا 
در  زیردستش  با چهار  همراه  او  که  است 

جریان این حمله کشته شده اند.
پکتیا  دادگاه  عضو  یک  و  قاضی  سه 
چهار روز پیش )پنج شنبه، 16 عقرب( در 
ولسوالی محمدآغه لوگر کشته شده بودند.

والی  سخن گوی  حسرت،  عبداهلل 
اطالعات  روزنامه  به  زمان  آن  در  پکتیا 

روز گفته بود که این افراد شامل »نوراهلل«، 
رییس دادگاه دیوان جزایی پکتیا، »زین اهلل«، 
پکتیا،  استیناف  دادگاه  جزای  دیوان  عضو 
عامه ی  امنیت  دیوان  عضو  »محمدایمل«، 
دادگاه استیناف پکتیا و »سید کبیر«، مأمور 
زنان  علیه  محو خشونت  دیوان  اجراییه ی 
این دادگاه بودند. به گفته ی آقای حسرت، 
جنگ جویان  سوی  از  زمانی  افراد  این 
که  قرار گرفتند  زمانی هدف  طالبان  گروه 

می خواستند از پکتیا به کابل بروند. او تأکید 
نتیجه ی شلیک  در  افراد  این  که  بود  کرده 

مستقیم جنگ جویان طالب کشته شده اند.
گروه طالبان اما تا کنون در این مورد 

چیزی نگفته است.
جنوب  در  لوگر  و  پکتیا  والیت های 
که  می باشد  ناامن  والیت های  از  کشور 
ولسوالی های  از  شماری  در  طالبان  گروه 
این والیت حضور و فعالیت گسترده دارد.

قاتل سه قاضی دادگاه پکتیا در یک حمله ی هوایی در لوگر کشته شد

سخیداد هاتف 
از خوبان روزگار -یعنی  بود که یکی  همین دیروز 
»کمیشنر«  پرسید  من  از  بیکار-  فیسبوک نوردان  از  یکی 
یعنی چه. با خود گفتم اگر حاال معنای این کلمه را برای 
یعنی  فالن  که  می پرسد  و  می آید  فردا  بدهم،  شرح  او 
گرفتم  تصمیم  خاطر  همین  به  چه.  یعنی  بهمان  و  چه 
تا  بدهم  شرح  یکجا  را  اصطالحات  این  از  بعضی  که 
مجبور  افغانستان،  شهروندان  یعنی  درگیر،  طرف های 

نباشند دایما دست سوال پیش این و آن دراز کنند. 
معنای  به  قدیم  عهد  فارسی  در  »کمیش«  کلمه ی 
نیز  هجری  نهم  و  هشتم  قرن  تا  و  است  بوده  انگشت 
استاد  که  چنان  است.  می شده  برده  کار  به  معنی  بدین 

محمدکریم عنصری می فرماید:
سوی ما می نمود اشاره همیش
آن ولسمشِر تندخو به کمیش 

یعنی همیشه با انگشت خود به ما اشاره می نمود. 
اما بعدها کمیش معنای اصلی خود را -که انگشت 
باشد- از دست داد و به معنای مجازی »رای« به کار برده 
شد. بسیاری از محققان بر این باورند که چون در رای 
به  تدریج  به  کمیش  می شود،  رنگی  افراد  انگشت  دادن 
معنای رای به کار رفته است. با این توضیحات بعضی از 

اصطالحات انتخاباتی را شرح می دهیم:
نرواری  که  می شود  گفته  کسی  به  کمیشنر  کمیشنر: 
رای های مردم را جابجا می کند، مهر تأیید می زند، ابطال 
می نماید و خالصه هرچه دلش خواست بر سر رای های 
نر  معموال  کمیشنر  می آورد.  صندوق ها  به  ریخته شده 
نروار  و  باشد  هم  مونث  برادراِن  از  می تواند  اما  است، 

خروار خروار رای را دستکاری کند. 
کمیشپَر: کمیشپر به مسئول انتخاباتی ای گفته می شود 
که رای ها را می پراند. یعنی شب رای هست، ولی صبح 
فالن  که  بپرسید  کمیشپر  از  وقتی  نیست.  که  می بینی 
آیا  رای ها؟  »کدام  می گوید:  تعجب  با  شدند  چه  رای ها 
دخالت  انتخابات  مستقل  پروسه ی  در  دارید  قصد  شما 

کنید؟«
خریدن  با  ندارد.  ربطی  خر  با  کمیشخر  کمیشخر: 
به  مانده  روز  چند  که  می گوید  کسی  به  کمیشخر  چرا. 
انتخاباتی را سبک و  تعداد رای های رقبای  نتایج،  اعالم 
سنگین می کند و به طرفی که رای کم دارد، اما پول زیاد، 
پیام می فرستد: »من هر کاری کردم رای شما هنوز کم تر 
تا  بفرستید  دالر  شش صدهزار  است.  رقیب تان  رای  از 
من مقداری رای بخرم و روی رای های الغر موجودتان 
مذکور  کمیشخر  رسید،  که  دالر  شش صدهزار  بگذارم.« 
به افرادی که چندین هفته با صندوق های پر از رای در 
میهمان خانه های کابل سرگردان هستند زنگ می زند و از 
آنان خواهش می کند که یک کالم بدون جنجال آخرین 

نرخ خود را بگویند.
کمیشچر: به فرد صادق و بی گناهی گفته می شود که 
در کمیسیون مستقل انتخابات گوسفند می چراند و کاری 
هیچ  افغانستان  در  که  آن جا  از  اما  ندارد.  کسی  کار  به 
وقت قدر افراد صادق و ضیاءالحق دانسته نمی شود، این 
انتخابات گوسفند  کمیشچران دیگر در کمیسیون مستقل 
مشاور  ریاست جمهوری  ارگ  در  غریبانه  و  نمی چرانند 

می شوند. 
مسئولی  و  وطندوست  فرد  به  کمیشدر  کمیشدر: 
ساختمانی  درِ  و  می رود  نصف شب ها  که  می شود  گفته 
دیجیتال  به صورت  انتخاباتی  اطالعات  آن  در  که  را 
نگه داری می شوند، بررسی می کند تا مطمیین شود که درِ 
مذکور سالم است و کسی قفل مفل آن را نشکسته. البته 
کمیشدران گاهی که از شدت سرما چو بید بر سر ایمان 
خویش می لرزند، مجبور می شوند درِ مذکور را بشکنند و 

دست  خود را با اطالعات کامپیوتری گرم کنند.

داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس  اجراییه حکومت وحدت 
ملی و رهبر دسته ی انتخاباتی »ثبات و همگرایی« دیروز 
)یک شنبه، 1۹ عقرب( در یک همایش اعتراضی در جمع 
انتخابات  کمیسیون  از  لویه جرگه  خیمه  در  هوادارانش 
خواست که به زودترین فرصت روند بازشماری و تفتیش 
نتیجه ی  داد که  آقای عبداهلل هشدار  را متوقف کند.  آرا 
بازشماری آرا که در غیاب ناظران ثبات و همگرایی انجام 

شود، از نظر این تیم مشروعیت ندارد. 
قانون،  براساس  اما می گوید که  انتخابات  کمیسیون 
الیحه ها و مقرره های انتخاباتی، روند بازشماری و تفتیش 

آرا را آغاز کرده  است و این روند ادامه خواهد یافت. 
علی افتخاری، معاون سخن گوی کمیسیون انتخابات 
در صحبت با روزنامه اطالعات روز گفت که تفتیش و 
بازشماری آرای والیت کابل روز شنبه آغاز شد و اکنون 
گروه های اعزامی کمیسیون برای تفتیش و بازشماری به 
کار جریان  و عمال  بیش تر والیت های کشور رسیده اند 

دارد.
است  قرار  انتخابات  کمیسیون  فیصله ی  براساس 
افغانستان  والیت   34 در  محل   2۵۵ و  هشت هزار 
بازشماری شود. شمار محل های که قرار است بازشماری 
رأی   محل های  تمامی  یک سوم،  تقریبا  شود،  تفتیش  و 
اطالعات  براساس  بود.  باز  انتخابات  روز  در  که  است 
هزار   2۵ از  بیش  رأی دهی  روز  در  انتخابات  کمیسیون 

محل در سراسر افغانستان باز بوده است.
از  انتخابات  کمیسیون  آن که  از  پس  پیش،  روز  دو 
دسته های  داد،  خبر  تفتیش  و  بازشماری  روند  آغاز 
عبداهلل،  عبداهلل  به رهبری  »ثبات و همگرایی«  انتخاباتی 
»امنیت و عدالت« به رهبری رحمت اهلل نبیل و »صلح و 
عدالت اسالمی« به رهبری گلبدین حکمتیار، این روند را 

تحریم کردند. 
اختالف در کجا است؟

که  کرد  تأکید  دیروز  گردهمایی  در  عبداهلل  آقای 
ابهام ها در مورد 300 هزار رأی و دوهزار  باید  نخست 
و 400 محلی که معلوماتی بیومتریکی ندارند، رفع شود 
و سپس کمیسیون به بازشماری و تفتیش آرا اقدام کند. 

دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی مدعی  است که 
بخش  در  ناشناخته  و  مبهم  رأی   630 و  هزار   137 که 
قرنطین دستگاه شرکت درملوگ، 102 هزار و 12 رأی 
خارج از زمان رأی دهی، آرای عکس از روی عکس و 
عکس های تکراری که هنوز تصفیه نشده و آرای بالغ به 
700 دستگاه و  کارت های حافظه ی دستگاه های بیومتریک 
گم شده چهار نوع آرایی است که قابل پذیرش نمی باشد.
آقای عبداهلل گفت که تا کنون کمیسیون هیچ دلیل 

موجهی در این مورد ارایه نکرده است. 
آقای عبداهلل بار دیگر به تفکیک آرای پاک از ناپاک 
تأکید کرد و گفت: »رأی پاک مردم افغانستان را به کرسی 
می نشانیم. نتیجه ی انتخابات تنها براساس رای پاک مردم 
نیستیم،  بحران  ما طرفدار  افغانستان رقم خواهد خورد. 
اگر خدای ناخواسته کشور به بحران رفت، مسئولیت به 

دوش »دولت ساز« خواهد بود که تقلب کرده است.« 
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( نیز گفته است 
که هر نوع اعتباردهی برای آرای بدون داشتن معلومات 
انتخابات )7:00  بیومتریکی و خارج از زمان معین روز 
نپذیرفتن  برای  را  الی ۵:00 عصر( می تواند زمینه  صبح 
مردم  و  انتخاباتی  تیم های  برای  انتخابات  نتیجه ی 

افغانستان فراهم کند.
تقویم  دوباره ی  نقض  احتمال  از  تیفا در عین حال 
انتخابات  نهایی  و  ابتدایی  نتایج  اعالم  و  انتخاباتی 

ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده است.
عبداهلل  گفته های  به  واکنش  در  انتخابات  کمیسیون 
عبداهلل می گوید که وضاحت در مورد آرای مورد مناقشه 

و مبهم در گروه روند بازشماری و تفتیش آرا است. 
»مثال  می دهد:  توضیح  مورد  این  در  افتخاری  علی 
اطالعات  اما  آمده،  کاغذی  معلومات  بعضی محالت  از 
 100 حدود  که  می دانید  شما  است.  نیامده  بیومتریکی 
دستگاه بیومتریک هنوز ناپدید است. ممکن این دستگاه ها 
در داخل همان صندوق هایی باشد که معلومات کاغذی 
بیومتریکی  معلومات  اما  رسیده،  مرکز  به  نتایج(  )فورم 
ندارند. وقتی که ما به مرحله ی تفتیش و بازشماری آرا 
می رویم به این معنی نیست که تمام آرای که بازشماری 
می شود اعتبار می یابد. خوب است که فرصت بازشماری 
و تفتیش به کمیسیون داده شود. با توجه به این که ممکن 
دستگاه های بیومتریکی در داخل صندوق ها باشد، از کجا 
بدانیم و تشخیص کنیم که این آرای محالتی که می گویند 
معلوماتی بیومتریکی ندارند، نادرست است و آن را باطل 

کنیم.«
ابراز نگرانی تیفا از سیاسی شدن روندهای تخنیکی در 

کمیسیون 
در همین حال تیفا از سیاسی شدن روندهای تخنیکی 
ابراز نگرانی کرده اند. تیفا دیروز  انتخابات  در کمیسیون 
با نشر اعالمیه ای گفت که این نهاد از این که روندهای 
نگران  می رود،  سیاسی شدن  به سوی  انتخابات  تخنیکی 
است و آن را »ضربه  ی بزرگی به پیکر دموکراسی نوپای 

افغانستان می داند«
طبق  که  است  خواسته  انتخابات  کمیسیون  از  تیفا 
قانون انتخابات، مقررات و لوایح تصویب شده عمل کند 

و برای مردم از سالمت روند اطمینان دهند. 
تیفا تصمیم کمیسیون مبنی بر آغاز روند بازشماری 
لوایح  و  مقررات،  قوانین،  نظرداشت  در  بدون  را  آرا 
قبلی این کمیسیون، بحران زا دانسته است: » این تصمیم 
کمیسیون خالف ماده نزدهم قانون تعدیل شده ی انتخابات 

ریاست جمهوری است.«
این ناظر انتخابات، از تیم های انتخاباتی و طرف های 
کار  در  که  است  خواسته  نیز  انتخابات  روند  در  دخیل 
تا  انتخاباتی دخالت نکرده و اجازه دهند  کمیسیون های 
این کمیسیون ها در فضای آرام، کار فنی و مسلکی خود 

را به پیش ببرند.
خودداری  غیرمسئوالنه  نظرهای  اظهار  از  دولت ساز: 

کنید
شماری  سوی  از  بازشماری  روند  آن که  از  پس 
انتخاباتی  دسته ی  شد،  تحریم  انتخاباتی  دسته های  از 
»دولت ساز« به رهبری محمداشرف غنی با نشر اعالمیه ای 
از دیگر دسته های انتخاباتی خواسته است که »از اظهار 
نظرهای غیرمسئوالنه و بدون دالیل و مدارک در مورد 
روند انتخابات خودداری کرده و با رعایت اصوال رفتار 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، کمیسیون 
انتخابات را در تأمین شفافیت در این روند کمک کنند«.

در اعالمیه ی این دسته ی انتخاباتی تأکید شده است 
که تأخیر دوباره در زمان اعالم نتایج هیچ توجیه قانونی 
ندارد: »از کمیسیون انتخابات می خواهیم که نتایج را در 

زمان تعیین شده ی آن یعنی 23 عقرب اعالم کند.«
تیفا  سخن گوی  حبیب زاده،  زبیر  حال  همین  در 
چالش های  به  توجه  با  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
مثل فشار سیاسی بر کمیسیون و ضعف مدیریتی که در 
تاریخ 23  به  ابتدایی  نتایج  اعالم  دارد،  کمیسیون وجود 

عقرب ممکن نیست.

اصطالحات انتخاباتی 
شیرآبادی

عبداهلل: روند بازشماری را متوقف کنید 
کمیسیون: ادامه می دهیم

مسعود اندرابی در ننگرهار: 
داعش در افغانستان شکست خورده است

اطالعات روز: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
کشور اعالم کرده است که میزان حاصالت جلغوزه در 
افزایش  درصد   12 تا   10 بین  خورشیدی  جاری  سال 

یافته است.
که  است  گفته  اعالمیه ای  در  زراعت  وزارت 
در  جلغوزه  جنگل های  از  وزارت  این  ارزیابی های 
والیات مختلف نشان می دهد که در سال جاری میزان 
حاصالت جلغوزه به 24 هزار تُن خواهد رسید. سال 
گذشته ی خورشیدی میزان حاصالت جلغوزه در کشور 

23 هزار تُن اعالم شده بود.

به نقل از اعالمیه، جنگل های جلغوزه نُه والیت در 
کنر،  ننگرهار،  پکتیکا،  پکتیا،  از جمله خوست،  کشور 
لغمان، نورستان، کاپیسا و کابل وجود دارد که در حدود 

44 هزار هکتار زمین را در بر می گیرد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور همچنان 
در  جلغوزه  جنگل های  بیشترین  که  است  گفته 
والیت های خوست، پکتیا، پکتیکا، کنر، لغمان، نورستان 
در  تنها  وزارت،  این  گفته ی  به  دارد.  وجود  کاپیسا  و 
نفر  هزار   40 حدود  در  پکتیا  و  خوست  والیت های 

مصروف جمع آوری حاصالت جلغوزه هستند.

و  پسته  کنار  در  جلغوزه  که  است  حالی  در  این 
زعفران، مواد مهم صادراتی کشور را تشکیل می دهد که 
در حال حاضر تقاضای خرید جلغوزه ی افغانستان در 

16 کشور جهان وجود دارد.
و  آبیاری  زراعت،  وزارت  معلومات  براساس 
تُن  هزار   3۵ تا   23 بین  ساالنه  افغانستان  مالداری، 
ظرفیت تولید جلغوزه را دارد. این وزارت در عین حال 
گفته است که براساس محاسبه ی قیمت کنونی، از این 
میزان تولید جلغوزه ساالنه در حدود 1.4 میلیارد دالر 

نصیب افغانستان خواهد شد.

وزارت زراعت: 
حاصالت جلغوزه ۱۲ درصد افزایش یافته است

Photo: Dr. Abdulla Abdulla FB
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مترجم: جلیل پژواک

فارن پالیسی ـ عمران فیروز ترجمه: جلیل پژواک 

در ماه جوالی 2017 وقتی مریم میرزاخانی در سن 
40 سالگی درگذشت، در خبرها و رسانه ها از او به عنوان 
یک نابغه نام برده شد. میرزاخانی تنها زنی بود که موفق 
به کسب »مدال فیلدز«، معادل نوبل ریاضیات، شده بود. 
می کرد.  تدریس  استنفورد  دانشگاه  در  سالگی   31 از  او 
میرزاخانی در ایران متولد شده بود و پله های پیشرفت را 
یکی یکی پس از آن باال رفت که در نوجوانی مدال های 

طالی المپیادهای ریاضی را از آن خود کرد.
چون  شخصی  که  کرد  فرض  می توان  به راحتی 
میرزاخانی باید یکی از همان کودکان بااستعدادی بوده باشد 
که از بچگی سرآمد هستند؛ آن هایی که در پنج سالگی هری 
تیزهوشان »منسا«  بین المللی  انجمن  پاتر می  خوانند و در 
پذیرفته می شوند. از آن دسته کودکانی که آزمون ریاضی 
GCSE را با اعداد یک رقمی پشت سر می گذارند، یا از 
جنس نادره  هایی چون »روت الرنس« هستند که وقتی در 
دانشگاه آکسفورد پذیرفته شد، هم سن وساالنش هنوز در 

مکتب ابتداییه بودند.
اما اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم، داستان متفاوتی پدیدار 
یک  دختر  او  شد.  متولد  تهران  در  میرزاخانی  می شود. 
مهندس و یکی از سه خواهر و برادر یک خانواده متوسط 
ایران-عراق  جنگ  او  کودکی  غیرمعمول  دوره  تنها  بود. 
بود که زندگی را در آن سال ها برای خانواده ی میرزاخانی 
دشوار کرده بود. خوش بختانه جنگ زمانی که میرزاخانی 

وارد مکتب متوسطه شد، پایان یافته بود.
دخترانه  مکتب  یک  به  میرزاخانی  که  است  درست 
شدیدا گزینشی رفت، اما ریاضیات عالقه ی او نبود. او به 
مطالعه عالقه مند بود. میرزاخانی عاشق رمان بود و هرچه 
را که دستش می رسید، می خواند. او و دوست نزدیکش در 
راه بازگشت به خانه از مکتب، کتاب فروشی ها را زیر و رو 
می کردند تا برای تکالیف مکتب و مطالعه شخصی کتاب 

خریداری کنند.
عملکرد میرزاخانی در بحث ریاضیات، در سال های 
اول دوران متوسطه اش تعریفی نداشت. با این حال وقتی 
آموخته  ریاضیات  از  که  آنچه  درباره ی  بزرگ ترش  برادر 
بود، به خواهرش گفت، میرزاخانی به ریاضیات عالقه مند 
از مجله ای  شد. برادرش یک مسأله مشهور ریاضیات را 
برداشت و با خواهرش شریک کرد. این مجله و آن مسأله 
میرزاخانی را شیفته ی ریاضیات کرد. میرزاخانی باالخره به 

قالب ریاضیات گیر کرده بود.
زندگی  در  غیرمعمولی  چیز  کار  این جای  تا  آیا 
میرزاخانی دیده می شود؟ واضح است که نه. اکثر برندگان 
جایزه نوبل کودکی معمولی داشته اند؛ هیچ مورد استثنایی 
اینشتین  نمی شود.  دیده  آن ها  کودکی  در  غیرمعمولی  و 
نمی توانست سریع صحبت کند و به این دلیل خدمتکار 
خانواده لقب »گیج/احمق« را به او داده  بود. او در بخش 
زوریخ  »پلی تکنیک«  دانشگاه  به  ورود  آزمون  عمومی 
اما به دلیل نمرات باالیی که در بخش فیزیک  ناکام ماند، 
و ریاضی کسب کرده بود، از جانب دانشگاه پذیرفته شد. 
او ابتدا کارش خوب پیش نمی رفت و نمی توانست مقام 

دولتی  پروژه های  قراردادی  شرکت های  از  شماری 
با راه اندازی یک گردهمایی اعتراضی در کابل می گویند 
که دولت هزینه ی مالی پروژه های تکمیل شده و در »حال 
شرکت ها  این  مسئوالن  نمی کند.  پرداخت  را  تکمیل« 
مدعی اند که تمامی مراحل اداری پرداخت مبلغ پول های 
از  مالیه  وزارت  اما  تکمیل شده،  پروژه ها  قراردادشده ی 

پرداخت آن سر باز می زند.
وزارت  این  که  می گوید  اما  کشور  مالیه ی  وزارت 
امروز  از  را  پروژه ها  قراردادشده ی  مبلغ  پرداخت  روند 
)یک شنبه، 1۹ عقرب( آغاز کرده و تا یک هفته ی دیگر 

این روند را تکمیل می کند.
دولتی  پروژه های  قراردادی  شرکت   2۸۵ مسئوالن 
وزارت  ورودی  تحصن،  خیمه ی  یک  برپایی  با  دیروز 
مالیه ی را بستند و بخش هایی از این وزارت را نیز تعطیل 
کردند. آنان تأکید می کنند که اعتراض شان را در روزهای 
کشور  شهرهای  سایر  و  کابل  شهر  جاده های  در  آینده 

گسترش خواهند داد.
گردهمایی  این  برگزارکنندگان  از  بلوچ،  زمان 
اعتراضی می گوید که آنان کار ساخت تمامی پروژه های 
دولتی را در کشور هم اکنون متوقف کرده اند. او هشدار 
می دهد که کار این پروژه ها را تا اجرای کامل مبلغ پول 

قرارداد شده ی آن ها آغاز نمی کنند.
»از قرض داری به محل کار رفته نمی توانیم« 

شرکت های  از  یکی  مسئوالن  از  کاکر،  محمدولی 
عدم  به دلیل  که  می گوید  دولتی  پروژه های  قراردادی 
پرداخت پول پروژه ها، آن ها کار پروژه های قراردادشده 
با دولت را با استفاده از سرمایه های شخصی شان به پیش 
برده اند. او در جریان سال جاری مالی ساخت یک باب 
مکتب و یک باب شفاخانه را در والیت سرپل به ارزش 
2۵.۵ میلیون افغانی با وزارت های معارف و صحت عامه 
قرارداد کرده است. ۹0 درصد کار ساخت این دو تعمیر 
هم اکنون تکمیل شده، اما ارگان های مسئول تا حاال پولی 

در ازای ساخت این پروژه ها پرداخت نکرده است.
پروژه ها طوری است که در  پول  مبلغ  روند حواله 
را  قبل تعین شده  از  بخش  یک  پروژه ها  مسئوالن  اول 
تکمیل و گزارش آن را به همراه اسناد مالیاتی پروژه ها به 

با این حال، شاید مرور پژوهش ها  و مطالعات »بنیامین 
بلوم«، یکی دیگر از متخصصان برجسته آموزش و پرورش 
بتواند ما را وادار به مکث و تأمل  امریکا در دهه 1۹۸0 
که  می کند  برجسته  را  باور  این  او  کارهای  کند.  بیشتری 
خانواده ذاتا برای مفهوم عملکرد باالی کودکان مهم است. 
فوق العاده  افراد  از  متنوعی  گروه  و همکارانش  بلوم 
پیانو،  شنا،  باله،  از جمله  مختلف  رشته های  در  را  موفق 
تحت  عصب شناسی  و  مجسمه سازی  ریاضیات،  تنیس، 
مطالعه قرار دادند و نه تنها با خود افراد بلکه با والدین آن ها 
نیز مصاحبه کردند. بلوم متوجه شد که والدین این افراد 
پیوسته فرزندان شان را، به خصوص در رشته هایی که خود 
آن ها آن را دوست دارند، حمایت و تشویق می کنند. افراد 
مورد مطالعه بلوم کاری که در جوانی در پیش گرفته بودند، 

 10 سرآسیاب  آبرسانی  پروژه ی  قراردادهای  مبلغ های 
 26 هم  هرات  ساینس  دانشکده ی  ساختمان  و  میلیون 

میلیون افغانی بوده است.

آکادمیکی را کسب کند. اداره ثبت اختراعات سویس نیز 
ترفیع او را رد کرد، زیرا اینشتین مهارت کافی در تکنولوژی 
ماشین نداشت. با این حال اینشتین متوقف نشد، ادامه داد 
و در نهایت قوانین مکانیک نیوتنی را با نظریه نسبیت خود 

بازنویسی کرد.
»لویس ترمن«، روان شناس پیشگام امریکایی در زمینه 
آموزش و پرورش در سال 1۹21 پژوهشی به راه انداخت 
و حدود یک هزار و 470 تن از ساکنان کالیفرنیا را که در 
آزمون ضریب هوشی نمرات باالیی گرفته بودند، در طول 
ترمن،  انتظار  برخالف  گرفت.  مطالعه  تحت  زندگی شان 
هیچ یک از آن یک هزار و 470 نفر متفکر بزرگی در عصر 
خود نشدند. ترمن در پژوهش خود دو نفر را به این دلیل 
باال  کافی  اندازه  به  هوشی شان  ضریب  تست  نمرات  که 
نبود، نادیده گرفته بود، اما همان دو نفر -»لوئیس آلوارز« 
نوبل  برنده جایزه  فیزیک دان-  »ویلیام شاکلی«، هر دو  و 

شدند.
مجموعه تحقیقاتی که در مورد عملکرد باالی انسان ها 
در طول یک قرن گذشته صورت گرفته نشان می دهد که 
معنی  به  الزاما  آزمون ضریب هوشی  در  باال  نمره  کسب 
تیزهوشی و استعداد نیست. عالوه براین، تحقیقات واضح 
انعطاف پذیر است و قابلیت  نشان می دهد که مغز نرم و 
»چکش خوری« دارد؛ این که مغز می تواند رشته های عصبی 
ثابت نیست، تغییر  جدید بسازد و این که ضریب هوشی 
می کند. این که کودک شما در ۵ سالگی می تواند هری پاتر 
بخواند به این معنی نیست که در نوجوانی از هم سن و 

ساالنش جلوتر خواهد بود.
آخرین  که  می گوید  آایر«  دبورا  «پروفیسور  همکارم 
می دهد  نشان  روان شناسی  و  اعصاب  علوم  پژوهش ها 
شناختی  اختالل  دچار  این که  مگر  افراد،  بیش تر  که 
استانداردهایی برسند که مال مکاتب  به  باشند، می توانند 
تنها کاری که  تیزهوشان است.  با  به اصطالح نخبگان و 
باید کرد این است که به این افراد باید یاد داد که نگرش 
و  ببندند  کار  به  یادگیری شان  در  را  صحیح  رویکرد  و 
ویژگی ها و خواص به اصطالح افراد بااستعداد و تیزهوش 
را در خود توسعه دهند؛ ویژگی هایی که شامل کنجکاوی، 
را  رویکرد  این  آایر  می شود.  سخت کوشی  و  مقاومت 
یا  افراد  این  این حال،  با  باال« می نامد.  »یادگیری عمل کرد 
این ویژگی ها به حمایت صحیح و  کودکان برای توسعه 

مناسب در خانه و مکتب نیاز دارند.
پس آیا چیزی به نام کودک بااستعداد و تیزهوش وجود 
دارد؟ پاسخ این سوال شدیدا مورد بحث است. پروفیسور 

اداره های جانب قرارداد ارایه می کند. پس از آن وزارت 
مالیه بر مبنای این گزارش و حصول اطمینان از نوعیت 
کار پروژه ها مبلغ قرارداد شده ی پروژه ها را از طریق بانک 

»ده افغانستان بانک« به طرف قرارداد اجرا می کند.
که  می گوید  کاکر  محمدولی  اما  حال  این  با 
قرارداد  او  که  را  پروژهایی  مراحل  تمامی  گزارش های 
کرده، به وزارت های مربوطه ارایه کرده و مراحل اداری 
آن را نیز تا وزارت مالیه رسانده است: »ما سه ماه می شود 
نمی شود.  اجرا  ما  پول  اما  می گردیم،  اداره  به  اداره  که 
اکنون از ترس قرض داران به سرپل رفته نمی توانم. سه 
انجام می دهیم و  فردا  ما می گویند  برای  ماه می شود که 
نشده  ختم  هنوز  تا  فرداها  پس  و  فردا  این  و  پس فردا، 

است.«
عبدالخالق امرخیل، رییس »شرکت ساختمانی افغان 
با دولت  از کسانی اند که ساخت دو پروژه را  نیز  الره« 
افغانستان قرارداد کرده است. این پروژه ها شامل پروژه ی 
دانشکده ی  تعمیر  »ساخت  و  »سرآسیاب«  آب رسانی 
به  می شود.  هرات  والیت  در  هرات«  دانشگاه  ساینس 
امرخیل، پروژه ی آب رسانی سرآسیاب ۹0  آقای  گفته ی 
درصد کارش تکمیل شده و ساختمان دانشکده ی ساینس 
دانشگاه هرات نیز در ماه دلو سال گذشته ی خورشیدی 
عبدالخالق  حال  این  با  است.  شده  سپرده  بهره بردای  به 
»ورق  و  تالش ها  علی رغم  او  که  می کند  تأکید  امرخیل 
فقط  ماه گذشته،   ۹ در جریان  زیادی  اسنادبازی« های  و 
شده  پروژه  هایش  پول  »اندکی«  مقدار  دریافت  به  موفق 

است.
آب رسانی  پروژه ی  مورد  »در  می کند:  تأکید  او 

طبقات  در  موفقیت  از  اطمینان  برای  این حال،  با 
مختلف جامعه و فرهنگ ها، خانواده ها نیز باید این رویکرد 
که  می دهد  نشان  انگلیس  در  پژوهش ها  کنند.  اتخاذ  را 
فعالیت های  در  سهم گیری  با  خانه  در  می توانند  والدین 
ساده پیشاابتدایی فرزندان شان، از جمله کمک به خواندن 
نتیجه ی کمک  کنند.  ایجاد  را  تغییرات چشم گیری  آن ها، 
والدین به فرزندان شان در دوره ی پیشاابتدایی، سال ها بعد 
متوسطه  دوره  در  فرزندان شان  بهتر  نتایج  در  را  خودش 
تیمی  نتیجه تحقیقی است که  این  لیسه نشان می دهد.  و 
از دانشگاه آکسفورد و دانشگاه لندن، آن را طی 1۵ سال 

انجام داده اند.
تحقیق مفصلی که روی 24 نفر از 3 هزار نفر مورد 
مطالعه که ناممکن را ممکن ساخته بودند، صورت گرفت، 
نکته قابل توجهی را در مورد تأثیر والدین و خانواده روی 
افراد  از  نیمی  یافت:  دانشجویان  و  دانش آموزان  عملکرد 
رایگان مکتب  به غذای  فقر، وابسته  به دلیل  مورد مطالعه 
بودند، بیش از نیمی از آن ها تنها با پدر یا مادرشان زندگی 
محروم  مناطق  در  نفر  چهار  نفر،  پنج  هر  از  و  می کردند 

زندگی می کردند. 
کودک،  یک  زندگی  در  که  دریافت  تحقیق  این 
موجودیت یک بزرگ سال که از آموزش و پرورش حمایت 
کند و به آن ارزش قائل شود، مهم است. این بزرگ ساالن با 
کودکان شان در مورد لزوم پشتکار در مکتب و گوش دادن 
به درس و ادامه دادن به تالش، صحبت می کنند و در نتیجه 
الزم  پیشرفت  برای  را  رویکردهایی  و  نگرش ها  کودکان 

است، در خود توسعه می دهند.
کنجکاو،  شخص  به وضوح  نبوغ،  مظهر  اینشتین، 
با  خود  زندگی  اوایل  در  او  بود.  بااراده  و  باشخصیت 
مشکالت مبارزه کرد، اما متوقف نشد. اما آیا او فکر می کرد 
نوشت:  باری  او  نخیر.  است؟  تیزهوش  یا  نابغه  یک  که 
»این طور نیست که من خیلی باهوش باشم، بلکه فقط مدت 
زمان بیش تری را در کنار مشکالت باقی می مانم. اکثر مردم 
می گویند که این عقل است که فردی را دانشمندی بزرگ 
می سازد. آن ها در اشتباه هستند: این شخصیت است ]که 

فردی را دانشمندی بزرگ می سازد.[«
برگردیم به میرزاخانی. نقل قول هایی که از او منتشر 
شده، او را به عنوان کسی نشان می دهند که کنجاو است، از 
آنچه انجام داده هیجان زده می شود و مهم تر از همه دست 
از تالش برنمی دارد. میرزاخانی در جایی می گوید: »مطمیینا 
لذت بخش ترین قسمت لحظه ای است که با خود می گویی 
’آری ‘ ]باالخره انجامش دادم[؛ هیجان ناشی از کشف و 
لذت ناشی از درک چیزی جدید، حس بودن بر فراز تپه و 
داشتن دیدی واضح. اما بیش تر اوقات، ریاضیات برای من 
مثل این است که پیاده روی طوالنی در پیش داشته باشم؛ 

بدون هیچ ردی و بدون هیچ پایانی.«
اما  داشت؛  کوتایی  بی رحمانه  زندگی  میرزاخانی 
مسیری را که در پیش گرفته بود او را به اوج ریاضیات 
رساند. با این وصف، میرزاخانی شخصیتی غیرقابل بحث 

به نظر می رسد. شاید همین استعداد او بود.

مشکالت  به دلیل  امسال  درحالی که  بدهد،  مالیه  دولت 
دولت،  از سوی  پروژه ها  مالی  هزینه های  پرداخت  عدم 

صرفا یک میلیون تنها برای خودش کار کند.
همین طور عبدالبصیر، صاحب یکی از شرکت های 
جریان  در  او  که  می گوید  بغالن  والیت  در  ساختمانی 
در  را  مکتب  باب  یک  ساخت  خورشیدی  جاری  سال 
ولسوالی خواست این والیت با دولت افغانستان قرارداد 
مکتب  باب  این  ساخت  کار  او،  گفته ی  به  است.  کرده 
بهره برداری  آماده ی  مکتب  این  و  تکمیل شده  هم اکنون 
می باشد، اما تا کنون پولی از این قرارداد دریافت نکرده 

است.
مراجعه  مالیه  وزارت  به  بارها  که  می کند  تأکید  او 
کرده، اما وزارت مالیه در جوابش گفته که »پول فیزیکی 

در دسترس ندارد«.
مالیه ی  وزارت  سخن گوی  مسجدی،  شمروزخان 
کشور به روزنامه اطالعات روز می گوید که این وزارت 
هیچ گونه مشکل بودجوی ندارد. او اما تأکید می کند که 
به دلیل برگزاری انتخابات و »احتیاط کلی وزارت مالیه« 
سکتگی ای در جریان حواله ی پول قرارداد این شرکت ها 

بوجود آمده است.
از سویی هم، آقای مسجدی می افزاید که هم اکنون 
معترضان  و  وزارت  این  نمایندگان  میان  نشستی  در 
فهرست تمامی این افراد گرفته شده و به زودی پول آنان 

حواله خواهد شد.
برگزارکنندگان  از  شمس،  احمد  اما  حال  این  با 
دولتی  پروژه های  قراردادی  شرکت های  گردهمایی 
می گوید که تا کنون هیچ توافقی میان معترضان و وزارت 
مالیه صورت نگرفته است: »وزارت مالیه برای ما گفت 
که ما فقط به کسانی در این اعتراض شرکت دارند، پول 
قبول  را  گفته ها  این  ما  اما  می پردازیم،  را  قراردادشان 

نکردیم.«
از سویی هم، او می افزاید که نمایندگان این وزارت 
معاشات  حواله ی  از  »پس  مبلغ  این  که  گفته اند  آنان  به 
مالیه  پرداخته می شود«. وزارت  به شما  کارمندان دولت 
اما می گوید که آنان روند پرداخت پول قراردادها را آغاز 

کرده است.

با پشتکار ادامه داده بودند و والدین شان نیز همگی اخالق 
کاری قوی را از خود نشان می دادند.

و  تیزهوشی  که  رسید  نتیجه  این  به  نهایت  در  بلوم 
نیز  دیگری  بالقوه  عوامل  اما  است  ذاتی  بااستعدادبودن 
این حال،  با  می آورد.  میان  به  را  تغییرات  که  دارد  وجود 
آنچه مسلم است این است که رفتارهایی که به عملکرد 
باال نسبت داده می شود، حتا ویژگی هایی مانند کنجکاوی، 

قابل تکثیر است و می توان آن ها را آموخت. 
آایر می گوید که ما می دانیم یادگیری افرادِ با عملکرد 
یادگیری توسعه  برای  را  او رویکردی  باال چگونه است. 
از آنچه که او آن ها را ویژگی های  داده است که ترکیبی 
ویژگی های  و  نگرش ها  ارزش ها،  پیشرفته،  شناختی 

عملکرد باال می نامد، می باشد.

براساس گفته های عبدالخالق امرخیل، او در جریان 
مبلغ  از  زیادی  مقدار  توانسته  که  مالی  گذشته ی  سال 
به  افغانی  میلیون«  »پنج  فقط  بگیرد،  را  قراردادی هایش 

و  آموزش  برجسته  روان شناس  اریکسون«،  »اندرس 
پرورش در »دانشگاه ایالتی فلوریدا« و یکی از نویسندگان 
 Peak: Secrets from the New Science«
مورد  در  از سال 1۹۸0  که  او  است.   »of Expertise
موسیقی،  زمینه  در  جمله  از  افراد  متنوع  دست آوردهای 
حافظه و ورزش، تحقیق کرده است، می گوید که عملکرد 
یک فرد ربطی به استعدادهای منحصر به فرد و ذاتی ندارد. 
جالب  به خصوص  حافظه  مورد  در  اریکسون  پژوهش 
تصادفی  به صورت  دانش آموزان  پژوهش  این  در  است. 
انتخاب شدند و پس از این که در مورد فنون تقویت حافظه 
برای مطالعه آموزش دیدند، از سایر دانش آموزانی که گفته 
می شد ذاتا حافظه برتر دارند -همان هایی که به نظر شما 

هوش و استعداد خدادادی دارند- بهتر عمل کردند.

سرآسیاب تا کنون یک افغانی پول دریافت نکرده ام، اما 
دانشگاه  ساینس  دانشکده ی  تعمیر  ساخت  پروژه ی  از 
آورده ام.«  به دست  را  قرارداد  پول  درصد   40 هرات 

چرا چیزی به نام »استعداد خدادادی« وجود ندارد؟

اعتراض ده ها قراردادی پروژه  های دولتی: 

»از قرض داری به  محل کار رفته نمی توانیم«

قتل یا خودکشی؟ 
مرگ مرموز چهار زن در بامیان

زن  چهار  بامیان،  در  امسال  اخیر  ماه  دو  طی 
داده اند.  دست  از  را  جان شان  مرموزی  به گونه ی 
برخی این مرگ ها را خودکشی می گویند و شماری 
واقعه،  این  مورد  دو  دست کم  که  معتقدند  هم 

خودکشی نبوده است.
قربانیان چه کسانی اند؟

در  که  مرگ  واقعه ی  چهار  این  مجموع  از 
جریان ماه های سنبله و میزان صورت گرفته، 3 تن 
از قربانیان، باشندگان ولسوالی یکه ولنگ و یک تن 
دیگر آن باشنده ی منطقه فوالدی از مربوطات مرکز 

والیت بامیان می باشد.
بر مبنای اطالعاتی که فرماندهی پولیس بامیان 
در اختیار ما قرار داده، حبیبه فرزند صفر به تاریخ 1۹ 
فرزند  فرزند علی دوست و معصومه  سنبله، شریفه 
از  را  خود  جان های  میزان   1 تاریخ  به  محمدعلی 
دست داده اند. این سه واقعه در ولسوالی یکه ولنگ 
مرگ  واقعه ی  چهارم،  مورد  است.  گرفته  صورت 
ماه  اوایل  نیز در  فرزند عبدالصمد است که  بصیره 
میزان در قریه »بُرسونه« منطقه فوالدی از مربوطات 

مرکز بامیان، صورت گرفته است.
قضیه از چه قرار است؟

نفر  چهار  این  مرگ  بامیان،  والیتی  شفاخانه 
مرگ  واقعه ی  که  گفته  نیز  و  را خودکشی خوانده 
معصومه فرزند محمدعلی مشکوک به نظر می رسید 
و جسد آن غرض معاینه و بررسی بیش تر به منظور 
دریافت حقیقت به طب عدلی انتقال داده شده است. 
آن  مورد  در  شفاخانه  شد،  چه  آن  نتیجه ی  این که 
معلوماتی ارایه نکرده است. به گفته ی مسئوالن این 
شفاخانه، این مرگ ها با خوردن مواد زهری »مرگ 
موش« صورت گرفته است. اما در پاسخی که اداره 
این شفاخانه به مکتوب مدیریت عمومی مبارزه با 
جرایم جنایی قوماندان امنیه بامیان مبنی بر قضیه ی 
نگاشته شده  نوشته،  عبدالصمد  فرزند  بصیره  مرگ 
را  زهر  یا  سم  خوردن  که  متممه  »معاینات  است: 

تثبیت می کند، در این شفاخانه قابل اجرا نیست.«
زندگی بصیره چگونه پایان یافت؟

آمریت جرمی و بررسی محل واقعه ی مدیریت 
پولیس  فرماندهی  جنایی  جرایم  با  مبارزه  عمومی 
عنوانی  را  استعالمی  میزان  یک  تاریخ  به  بامیان 
شفاخانه والیتی بامیان ارسال کرده که در آن چنین 
بنت  بصیره  جسد  هذا  »وسیله  است:  شده  نوشته 
فوالدی  برسونه  فعلی  و  اصلی  باشنده  عبدالصمد، 
مرکز والیت بامیان غرض معاینات بیش تر همدست 
)...الصمد( فرزند )عبدالقدوس( پدر متوفی به شما 
معرفی و اعزام است. بعد از ختم معاینات، جسد را 

به پدرش )عبدالصمد( تسلیم خواهند نمود.«
داده  جواب  میزان  دوم  تاریخ  به  استعالم  این 
شده و گفته که فرد مقتول توسط اعضای کمیسیون 
صحی معاینه شده است. در این مکتوب به نقل از 
پدر مقتول آمده: »علت مرگ وی خوردن تابلیت های 
تابلیت را خورده  به تعداد ده  بوده که  مرگ موش 

است.« 
»مرگ موش« مواد زهری است که معموال در 
پودر  به شکل  از خانه ها و عموما روستاها  بسیاری 
وجود دارد، نه تابلیت، و توسط آن مواد خوراکی را 

زهری می سازند.
اما در بخش دوم جواب شماره هفت این جوابیه 
نوشته شده است: »معاینات متممه که خوردن سم 
یا زهر را تثبیت می کند، در این شفاخانه قابل اجرا 
نیست.« سن فرد مقتول از سوی مسئوالن شفاخانه 
بین 14 الی پانزده ساله تعیین شده است. آنچه که از 
این مکتوب به دست می آید دریافت ها و گزارشش نه 
بر مبنای معاینات طبی جسد مقتول، بلکه بر مبنای 

اظهارات اقارب مقتول است.
از سویی هم در همین مکتوب آمده که مرگ 
بصیره بین ساعت چهار و 1۵ دقیقه الی چهار و 30 
دقیقه بعدازظهر تاریخ 201۹/۹/23 در شفاخانه واقع 
شده، درحالی که در متن استعالم آمده است که جسد 
شفاخانه  به  مکتوب  همین  ضمیمه ی  با  دختر  این 

فرستاده شده است.
کردم  آن ها صحبت  با  من  که  از محل  منابعی 
به گونه ی  که  نخواستند  مسأله  حساسیت  به دلیل  و 
رسمی مصاحبه انجام دهند و هویت شان افشا شود، 
بصیره  برادر  میزان،  اول  تاریخ  دوشنبه  روز  گفتند 
نتیجه ی  در  و  می زند  با چوب  بام  پشت  در  را  او 
»گیروکش« هردو، دختر پایین می افتد ولی برادر او 
وقتی از بام پایین می شود او را در حالت افتادگی اش 
دوباره »لت« می کند. در نتیجه او می میرد و سپس در 

همان روز، خانواده ی او مردم محل را جمع می کنند 
تا قضیه به جنایی کشانده نشود و جسد بصیره را به 

شفاخانه انتقال می دهند.
رییس شورای محل و چند تن از اهالی همان 
محل در »رضایت نامه«ای که پای آن شصت و امضا 
»مرگی«  مریضی  دچار  بصیره  که  گفته اند  کرده اند، 
داده  جان  موش«  »مرگ  خوردن  اثر  به  و  بوده 
است. این افراد گفته اند که چون وی تحت فشار و 
خشونت خانوادگی نبوده، بنابراین »نمی خواهیم« تا 
جسد وی به »خدمات طب عدلی« انتقال داده شود. 
آن ها گفته اند که در مورد مرگ بصیره هیچ نوع »ادعا 
و مشکوکیت باالی کسی نداریم و جسد متوفی را 

تسلیم می شویم.«
کرده ام،  من گفت وگو  که  محل  شاهدان  با  اما 
آن ها گفتند که این فرد، کشته شده و هنگام غسل دادن 
نشانه های ضرب و شکستگی به وضوح دیده می شد. 
»حفظ  به دلیل  محل  ریش سفیدان  که  گفتند  آن ها 
رای  و  رضایت  مقتول  خانواده  و  قریه  حرمت« 
انتقال  شفاخانه را مبنی بر خودکشی گرفته و مانع 
جسد او به طب عدلی شده اند. آنچه که از مکتوب 
برمی آید، نیز نشان دهنده ی این است این جسد تحت 
معاینات طبی قرار نگرفته و صرف گفته های اقارب 

مقتول در مورد قتلش بیان شده است.
کمیسیون والیتی حقوق  بشر چه می گوید؟

ساحوی  دفتر  رییس  دادگر،  محمدجواد 
کمیسیون مستقل حقوق بشر والیت بامیان در این 
مورد می گوید که نهادهای مسئول در چنین قضایایی 
باید اطمینان حاصل کند تا عالیم ابدال به خشونت 
و شکنجه در قربانی وجود ندارد؛ ولی در این قضیه، 
و  نشده  ذی ربط  نهادهای  سوی  از  الزمی  دقت 
کوتاهی صورت گرفته است. در نتیجه، جسد مقتول، 

بدون برسی، اجازه ی دفن یافته است.
او می گوید که دفتر ساحوی کمیسیون مستقل 
با  هنوز  تا  را  دادخواهی  جلسه های  بشر،  حقوق 
نهادهای مسئول در مورد این چهار واقعه ی مرگ، 
انجام داده ولی »متأسفانه« بخشی از نهادهای مسئول، 
نداده  انجام  زمینه،  در  را  قانونی  و  کافی  اقدامات 
است. به گفته او، ریاست دادستانی والیت بامیان از 
این قضایا تا هنوز اصال خبر نیست. به گفته ی آقای 
بشر،  کمیسیون حقوق  نزد  قضایای  میان  از  دادگر، 
یک قضیه  مشکوک است که گویا خودکشی نبوده، 
بلکه قتل است. او می گوید که این گونه قضایا باید با 

یک پیشفرض برسی شود.

صفورا سعادت، دادستان بخش تحقیِق خشونت 
علیه زنان و تخلفات اطفاِل ریاست دادستانی بامیان 
می گوید که از این قضایا خبر ندارد. آمریت جرایم 
جنایی از این قضایا به این اداره گزارش نداده است. 
طی  با  باید  خودکشی  پرونده های  او،  گفته ی  به 
مراحل قانونی خود به دادستان مربوطه سپرده شود و 
تنها ریاست دادستانی، قضیه را تفکیک می کند که آیا 

قضیه، خودکشی است یا قتل؟
سازمان یافته  جرایم  کشف  آمر  ربانی،  سید 
مدیریت مبازه با جرایم جنایی قوماندانی امینه بامیان 
تیم  توسط  می دهد،  رخ  که  قضیه ای  هر  می گوید، 
امنیتی شفاخانه والیتی بامیان به این آمریت گزارش 
داده می شود. پس از آن این قضایا توسط تیم آمریت 
طی  و  بررسی  دادستانی  ریاست  نماینده  و  جنایی 
می شود.  فرستاده  منطقه  امنیتی  حوزه  به  مکتوب 
اسنادی که به دست ما رسیده، نشان می دهد که به 
تاریخ 13۹۸/7/2، طی مکتوبی با شماره صادره 3۵۵ 
بصیره  مرگ  قضیه ی  اوراق  رسیدات 27۹،  نمبر  و 
بنت عبدالصمد به آمریت حوزه فرستاده شده است.

با این حال، او می گوید، قضیه هایی که شاکی 
شکایتی  هیچ گونه  مقتول  اقارب  و  باشد  نداشته 

نداشته باشد، نمی شود که آن را پی گیری کرد.
اما ذکیه رضایی، رییس امور زنان بامیان می گوید، 
وقتی یک شخص دست به خودکشی می زند و منجر 
به مرگ او می شود، این یک خودکشی موفقانه است. 
به گفته ی او، نهادهای عدلی و قضایی مکلف اند که 
را  قضیه  و  نموده  تحریک  را  پرونده  شاکی،  بدون 
این قضیه خودکشی  تا روشن شود که  کنند  دنبال 
به عنوان خودکشی  که  است  قتلی  واقع  در  یا  بوده 

جلوه داده شده است.
بشر  حقوق  کمیسیون  ساحوی  دفتر  رییس 
این والیت در  نیز می گوید که دادستانی  بامیان  در 
مورد این قضایا بی خبر است. به گفته او، زمانی که 
واقعه ی  چهار  این  کمیسیون  این  محلی  کارمندان 
مرگ را به دفتر مرکزی گزارش دادند، دفترشان این 
قضایا را با دادستانی بامیان در میان گذاشتند؛ ولی این 

اداره در مورد این قضایا اظهار بی خبری کرد.
که  بامیان  دادستانی  از  منابعی  حال،  این  با 
نمی خواهد هویت اش افشا شود، می گویند پرونده ی 
مرگ بصیره به این اداره رسیده و یکی از دادستان ها 
که  زمانی  ولی  کرده،  امضا  را  آن  دفن  اجازه نامه ی 
کمیسیون حقوق بشر در این اداره برای گزارش آمد، 

از این قضیه انکار صورت گرفته است.

استعالم فرماندهی پولیس امنیه بامیان به شفاخانه والیتی این والیت

جریان اعتراض مسئوالن شرکت های قراردادی پروژه های دولتی



باشگاه آرسنال در تالش است تا لوییس انریکه 
و  انتخاب  تیم  این  جدید  سرمربی  عنوان  به  را 

جانشین اونای امری کند.
به نقل از دیلی تلگراف، در ادامه دیدارهای هفته 
دوازدهم لیگ برتر انگلیس چند دیدار برگزار شد که 
در یکی از بازی ها لسترسیتی برای پس گرفتن رده 
دوم جدول رده بندی به دیدار آرسنال رفت و با 2 

گل برابر این تیم به برتری رسید.
نه  بر حضور  پایانی  است  ممکن  این شکست 

چندان موفق آمیز اونای امری در تیم آرسنال شود. 
آرسنال در 10 دیدار اخیر خود در لیگ برتر به 
تنها 2 برد دست یافته است و صبر هواداران این تیم 
لبریز شده و اکنون همه منتظر تغییر و تحول در این 

تیم لندنی هستند. 
انتقاالتی  و  نقل  سابق  مدیر  سانلهی،  رائول 
این  از  بعد  می کند  فعالیت  آرسنال  در  که  بارسلونا 
انریکه  لوییس  با  را  اولیه خود  تماس های  شکست 
برقرار کرد و در صدد جلب رضایت این سرمربی 
هدایت  گرفتن  عهده  بر  و  لندن  در  حضور  برای 

آرسنال است.
تیم  در  مدت  کوتاه  حضوری  از  بعد  انریکه 
ملی فوتبال اسپانیا و تراژدی مرگ دخترش، تاکنون 

اظهارنظری درباره فوتبال نکرده است.

تماس آرسنال با انریکه 
برای جانشینی امری

توماس توخل، سرمربی PSG بعد از پیروزی 
ایکاردی  گلزنی  با  لوشامپیونا  در  تیمش  شنبه شب 
گفت کاوانی باید بپذیرد که برای راه یافتن به ترکیب 

اصلی باید با ایکاردی رقابت کند.
در  شب  شنبه  ژرمن  سن  پاری  آنکه  از  بعد 
لیگ1 فرانسه یا همان لوشامپیونا موفق شد حریفش 
نتیجه  با  ایکاردی  و  دی ماریا  گلهای  با  را  برست 
 PSG سرمربی  توخل  توماس  دهد،  2-1 شکست 
مهاجم  کاوانی،  ادینسون  که  گفت  بازی  پایان  در 
اروگوئه ای این تیم باید این را بپذیرد که برای راه 
یافتن به ترکیب فیکس باید با ایکاردی رقابت کند.

از  بار  اولین  برای  شب  شنبه  بازی  در  کاوانی 
روز 2۵ آگوست به عنوان بازیکن فیکس در ترکیب 
PSG به میدان رفته بود ولی نتوانست نمایش خیلی 
او در دقیقه ۸0 تعویض شد و  باشد.  خوبی داشته 
جای خود را به ایکاردی داد و مهاجم آرجانتینی پنج 
دقیقه بعد گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند.

بازی  گفت:"  بازی  پایان  در  توخل  توماس 
کردن در مقابل این تیم در زمینش برای یک مهاجم 
او  بود.  ریتم الزم  فاقد  کاوانی  نیست.  ساده ای  کار 
باید بتواند رقابتی که برای این پست وجود دارد را 
مهاجم همیشه سخت  برای یک  کار  کند.  مدیریت 
است چون پست او در زمین پست حساسی است. 
ولی ما چاره ای نداریم جز اینکه اوضاع را بپذیریم و 
سخت تالش کنیم. مائورو فعال در وضعیت خوبی 
به سر می برد و شانس هم با او یار است و ادینسون 
باید رقابت کردن با او برای راه یافتن به ترکیب را 

بپذیرد".

توماس توخل:
کاوانی برای فیکس شدن 
باید با ایکاردی رقابت کند
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ادامه ی آتش سوزی های گسترده در جنگل های استرالیا
مـرگ  اسـترالیا  در جنگل هـای  گسـترده  آتش سـوزی  روز:  اطالعـات 
دسـت کم سـه نفـر و مفقودشـدن چهار نفـر دیگر را به همراه داشـته اسـت.

بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، حـدود 1300 مأمـور آتش نشـانی در 
حـال تـالش بـرای فرونشـاندن بیش تـر از یک صـد آتش سـوزی پراکنـده 
هسـتند کـه یک هـزار کیلومتـر از خـط سـاحلی اسـترالیا را درگیـر کـرده 

. ست ا
اسـکات موریسـن، نخسـت وزیـر اسـترالیا گفته اسـت که بـرای کمک 
بـرای مقابلـه بـا ایـن آتش سـوزی ها ارتش را به کمـک ماموران آتش نشـانی 

خواهد فرسـتاد.
صدهـا نفـر از اهالـی مناطـق درگیـر هـم به طـور داوطلبانـه بـه کمـک 

رفته انـد. آتش نشـانی  نیروهـای 
وزش بـاد تنـد و دمـای بـاالی 3۵ درجـه بـه گسـترش آتش سـوزی 

کمـک کـرده اسـت.
مقام هـای محلـی در نیوسـاوت ولـز از نابـودی 1۵0 خانه مسـکونی در 

آتش سـوزی ها خبـر داده انـد.
در کوئینزلنـد نیـز گزارش هـا بیان گـر انتقـال هـزاران نفـر بـه پناهگاه ها 

و مناطـق امن اسـت.
شـین فیتزسـیمونز، از مقام هـای محلـی آتش نشـانی در نیوسـاوت ولـز 
گفتـه اسـت کـه بـه  دلیـل افزایـش دمـای هـوا و بـارش کـم بـاران، به نظـر 
می رسـد که آتش سـوزی های گسـترده در طول تابسـتان ادامه داشـته باشـد.
وقـوع آتش سـوزی در مراتـع و جنگل هـا در فصـل گرمـا در اسـترالیا 
عادی اسـت و آتش نشـانان چند ماه اسـت که مشـغول فرونشـاندن آتش در 
نقـاط مختلـف بوده انـد، اما در روزهـای اخیر، گسـترش دامنه آتش سـوزی 

فشـاری فوق العـاده بر آنـان وارد کرده اسـت.

سیاسی این کشور به شمار می رود. به نظر می رسد اسپانیای امروز، بیش از هر 
بی ثباتی  از  کشور  این  از شهروندان  بسیاری  و  پاره شده  چند  دیگری  زمان 

سیاسی خسته شده اند.
نتایج آخرین نظرسنجی ها حزب سوسیالیست به رهبری پدرو  براساس 
سانچز احتماال بدون کسب اکثریت در انتخابات یک شنبه پیشتاز خواهد بود. 
همزمان احتمال افزایش آرای احزاب راست و راست افراطی وجود دارد. این 
احتمال به ویژه در مناطق جنوبی که با مسأله مهاجرت روبه رو است، جدی تر 

است.
نتایج  از اعالم  پارلمان شده اند، پس  به  سران احزابی که موفق به ورود 
رسمی انتخابات برای تشکیل دولت ائتالفی با فلیپه ششم، پادشاه این کشور 

دیدار خواهند کرد.

بار در  برای چهارمین  اسپانیا روز یک شنبه و  اطالعات روز: شهروندان 
چهار سال گذشته پای صندوق های رای می روند.

به نقل از یورونیوز فارسی، انتخابات پیشین این کشور که به نظر می رسد 
اپریل سال 201۹ برگزار  در بحران سیاسی ای کم سابقه به  سر می برد، در ماه 
به رهبری پدرو  انتخابات حزب سوسیالیست کارگران  آن  از  بود. پس  شده 
سانچز نتوانست با ائتالف با احزاب دیگر دولت تشکیل دهد. به این ترتیب 

دولت مجبور به برگزاری انتخابات مجدد شد.
بسیاری از ناظران معتقدند انتخابات روز یک شنبه مهم ترین رقابت سیاسی 
از زمان پایان دوره دیکتاتوری فرانکو است. چالش جدایی کاتالونیا که از پس 
از رفراندوم سال 2017 آغاز شد و افزایش محبوبیت راست های افراطی در 
حزب وکس )vox( )با تلفظ اسپانیایی بکس دو مسأله ساختاری جریان های 

شهروندان اسپانیا برای چهارمین بار در چهار سال گذشته در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند

زیدان:
سیستم چرخشی به رئال کمک زیادی می کند

سرمربی  زیدان،  الدین  زین 
رئال مادرید، پس از پیروزی شنبه 
تمجید  ایبار  مقابل  تیمش  شب 
بازیکنانش  عملکرد  از  ویژه ای 

انجام داد
از  شب  شنبه  مادرید  رئال 
دوازدهم  هفته  مسابقات  سری 
اللیگا مهمان ایبار بود. کهکشانی 
مقابل   0-6 پیروزی  از  پس  ها 
قهرمانان  لیگ  در  گاالتاسرای 
با روحیه ای بسیار مناسب  اروپا 
گذاشته  شب  شنبه  دیدار  به  پا 
بودند. شاگردان زین الدین زیدان 
با ارائه یک نمایش قابل قبول در 
بازی شنبه شب توانستند با نتیجه 
شکست  را  خود  حریف   0-4
پیروزی  با  مادرید  رئال  دهند. 
دوم  رتبه  به  شنبه شب  بازی  در 

جدول اللیگا صعود کرد. 
معتقد  زیدان  الدین  زین 
از شکست  پس  تیمش  که  است 
رشد  به  رو  روند  مایورکا  مقابل 
فوق العاده ای داشته است. زیدان 
از  پس  مطبوعاتی  کنفرانس  در 
و  یافت  شنبه شب حضور  بازی 
صحبت  مختلف  مسائل  درباره 

کرد.
تغییرات در رئال مادرید؟

به  اخیر  های  هفته  طی  ما 
در  و  ایم  کرده  تالش  سختی 
طول این مدت کاماًل به خودمان 
مقابل  بازی  ایم.  داشته  باور  را 
مایورکا برای ما بسیار پیچیده بود 
دیدار  آن  در  از شکست  اما پس 
و  کرد  تغییر  کلی  به طور  ما  تیم 
نمایش فوق العاده را از خود ارائه 

همین  به  باید  مادرید  رئال  داد. 
روند خود ادامه دهد.
درخشش والورده؟

رساند  ثمر  به  که  گلی  برای 
در  او  هستم.  خوشحال  واقعا 
العاده  فوق  بسیار  اخیر  هفته های 
گل  همین  تنها  و  کرده  بازی 
زدن را کم داشت. همچنین لوکا 
شب  شنبه  بازی  در  نیز  مودریچ 
نمایش خوبی را ارائه داد. من از 
عملکرد تمام بازیکنانم خوشحال 

هستم.
استفاده از سیستم چرخشی؟

می دهد  نشان  موضوع  این 
که همه بازیکنان من کیفیت فوق 
العاده ای دارند. بازی ها طوالنی 
است و شما باید همه چیز را به 
همه  باید  کنید.  مدیریت  خوبی 

نقش  که  کنند  احساس  بازیکنان 
مهمی در تیم دارند. اینگونه است 
که شما می توانید تمام جام ها را 

به دست آورید.
عملکرد هازارد؟

العاده  فوق  اول  نیمه  در  او 
و چشم نواز بازی کرد. من برای 
او بسیار خوشحال هستم. مطمئنًا 
رئال  برای  مهمی  بسیار  بازیکن 

مادرید خواهد بود.

کونته: 
کسی انتظار نداشت چنین نتایجی بگیریم

اینتر  سرمربی  کونته،  آنتونیو 
از  پس  ورونا  مقابل  پیروزی  از 
شکست عجیب مقابل دورتموند 

رضایت دارد.
دیداری  در  شب  شنبه  اینتر 
دشوار و در حالیکه در پایان نیمه 
اول از ورونا عقب افتاده بود، در 
مغلوب  را  تیم  این   2-1 نهایت 
آ  موقتا صدرنشین سری  و  کرده 
اینکه  از  کونته  آنتونیو  حاال  شد. 
شکست  به  خوبی  پاسخ  تیمش 
داشته  دورتموند  مقابل  قبل  هفته 
راضی بوده و در مورد این دیدار 

صحبت کرده است.
"مقابل  گفت:  کونته  آنتونیو 

یارگیری  که  کردیم  بازی  تیمی 
قرار  خود  کار  دستور  در  را 
از  پاسخ خوبی  من  اما  بود،  داده 
شکست  به  نسبت  تیمم  سوی 
شرایط  دیدم.  دورتموند  مقابل 
آنها  زیرا  بود  خوب  ورونا  برای 
با  و  کرده  دفاع  توانستند  می 
ما  دروازه  سمت  به  ضدحمله 
که  خوشحالم  بسیار  من  بیایند. 
را  بازی صبر خود  در جریان  ما 
از دست ندادیم و به سبک بازی 

خود ایمان داشتیم.
بازی   12 از  امتیاز   31
کار  بازیکنانم  و  ایم  اندوخته 
بزرگ و مهمی انجام داده اند. من 

فکر می کنم کسی انتظار نداشت 
چنین  فصل  از  مقطع  این  در 
من  باشیم.  کرده  کسب  نتایجی 
زیرا  کنم،  می  تشکر  بازیکنان  از 
آنها بار دیگر تالش کرده و بر هر 
مانعی غلبه کردند. اگر با قلب و 
قدرت بازی نمی کردیم، در این 

بازی پیروز نمی شدیم.
بسیار  دورتموند  در  ناامیدی 
در  را  بازی  ما  زیرا  بود،  دردناک 
از  بخشی  این  اما  داشتیم،  دست 
است  تیم  رسیدن  بلوغ  به  روند 
همان  پاسخ  شب  شنبه  بازی  و 

چیزی بود که می خواستم ببینم.
من همچنین می خواهم این 

که  ویتوریا  دخترم  به  را  پیروزی 
کنم.  تقدیم  دیروز 12 ساله شده 
در جشن  شنبه شب  خوشبختانه 

خانواده  اعضای  بقیه  با  او  تولد 
توانم  می  و  بودم  آرامتر  کمی 

شادی بیشتری را تجربه کنم."

اخیر  فصل  پنج  در  بارسلونا  مهاجم 
رئال  یوونتوس و  به  نسبت  را  بهتری  آمار 
رسانده  ثبت  به  آزاد  در ضربه های  مادرید 

است.
مسی...  مسی،  مسی،  آس،  از  نقل  به 
بلکه  نیست  نوکمپ  مختص  شعار  تنها 
ادامه  توضیح  برای  روش  ساده ترین 
قدرت نمایی ستاره آرجانتینی است. مهاجم 
العاده اش  فوق  عملکردهای  با  بارسلونا 
مقابل  در  و  می دهد  آزار  را  حریفان 

تماشاگران را به وجد می آورد.

مسی در حالی که 32 سال و پنج ماه 
دارد به نظر می رسد باید به دوران افولش 
بارسلونا  کاپیتان  حال  این  با  شود.  نزدیک 
پشت  باورنکردنی  نحو  به  را  چالش ها 
از این که بازی های  سر می گذارد. او پس 
نخست فصل را به دلیل آسیب دیدگی از 
بهترین  برای  بلندی  گام  اکنون  داد  دست 
گلزن شدن برداشته است. ستاره آرجانتینی 
رسانده  ثمر  به  گل  هشت  بازی  هفت  در 
است که نشان می دهد به سمت ثبت آمار 
فصل گذشته )36 گل در 34 بازی( می رود. 

ثمر  به  بازی رسمی ۹ گل  یازده  در  مسی 
پنجاه  است.  داده  گل  پاس  پنج  و  رسانده 
بازی  در  بازیکن  این  هت تریک  دومین  و 
این  برابر سلتاویگو رقم خورد.  شنبه شب 
هت تریک خاص بود چون همه گل هایش 
را از طریق شروع مجدد به ثمر رساند )دو 
سال  از  پنالتی(.  ضربه  یک  و  آزاد  ضربه 
نشده  دیده  اللیگا  در  اتفاقی  چنین   2012
بود. در آن زمان هم مسی چنین رکوردی به 
ثبت رسانده بود. او برابر اسپانیول از طریق 
دو پنالتی و یک ضربه آزاد هت تریک کرد.

مسی  از  میسترچیپ  که  دیگری  آمار 
آرجانتینی  ستاره  است.  توجه  قابل  نوشت 
از 174 ضربه 12 گل  تا فصل 2014-1۵ 
گل(.  فیصد   6.۹ )میانگین  رساند  ثمر  به 
پیدا کرد 174  از فصل 16-201۵ فرصت 
برساند  ثمر  به  گل   22 و  بزند  آزاد  ضربه 
)میانگین 12.6 فیصد گل(. این آمار نشان 
 201۵ سال  از  بارسلونا  مهاجم  می دهد 

دقتش ۵.7 فیصد بیشتر شده است.
کاپیتان آبی اناری ها در پنج فصل اخیر 
به ثمر رساند  2۹ گل از طریق ضربه آزاد 
که بهتر از آمار دیگر تیم های اروپایی است. 
یوونتوس در این مدت 27 بار گلزنی کرد. 
رئال مادرید 23 گل، رم و لیون 21 گل و 
رساندند.  ثمر  به  گل   20 ژرمن  پاری سن 

سال   2۵ در  است.  غیرمعمولی  آمار  این 
اخیر مسی 33 گل در اللیگا به ثمر رسانده 
بار   1۹ توانست  رونالدو  کریستیانو  است. 
این کار را انجام دهد. روبرتو کارلوس 16 

و رونالدینیو 1۵ بار گلزنی کردند.
فصل  تمرین  نخستین  در  که  مسی 
بیلبائو،  اتلتیک  برابر  دیدار  دید  آسیب 
والنسیا، اوساسونا و رئال بتیس را از دست 
ختافه  برابر  هفتم  هفته  در  همچنین  داد. 
اکنون  آرجانتینی  ستاره  نداشت.  حضور 
و  می کند  گلزنی  که  است  پیاپی  هفته  پنج 
تهدیدی برای کریم بنزما در جدول گلزنان 

برتر اللیگا محسوب می شود.
ملی  تیم  اکنون  بارسلونا  مهاجم 
در  تا  کرد  خواهد  همراهی  را  آرجانتین 
دیدار های دوستانه برابر برزیل و اروگوئه 
سه  محرومیت  از  پس  او  برود.  میدان  به 
همراهی  را  سلسته  آلبی  می تواند  ماهه اش 
از  پس  شدید  انتقاد  خاطر  به  مسی  کند. 
حذف از برزیل در مرحله یک چهارم نهایی 
 CONMEBOL توسط  آمه ریکا  کوپا 
)کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی( سه 
ماه محروم شد. اکنون ارنستو والورده باید 
اردوی  از  سالم  تیمش  ستاره  که  کند  دعا 
آرجانتین برگردد تا بتواند در اواخر نوامبر 

و دسامبر از او بهره ببرد.

مسی بهتر از یوونتوس و رئال مادرید در ضربه های آزاد

آرامکو اطالعاتی را درباره ی عرضه ی عمومی سهام این شرکت منتشر کرد

کوریای جنوبی: 
امریکا به طور جدی از کوریای شمالی می خواهد به میز مذاکرات بازگردد

جنوبی  کوریای  ملی  امنیت  مشاور  روز:  اطالعات 
می گوید ایاالت متحده امریکا به صورت جدی از کوریای 

شمالی می خواهد تا به مذاکرات باز گردد.
به گزارش یورونیوز فارسی، این خبر در حالی اعالم 
برای  واشنگتن  به  یانگ  پیونگ   ضرب االجل  که  می شود 
از  کوریا  جزیره  شبه  عاری کردن  برای  توافقی  به  رسیدن 
کیم  می شود.  نزدیک  خود  پایان  به  هسته ای  نظامی  برنامه 
ایاالت  به  اپریل  ماه  اون، رهبر کوریای شمالی در  جونگ 
متحده یک سال فرصت داد تا انعطاف بیش تری در جریان 
مذاکرات و پیشنهادها برای پایان برنامه ی هسته ای نظامی از 

خود نشان دهد.
چونگ ایوی-یونگ، مشاور امنیت ملی کوریای جنوبی 
به خبرنگاران گفت سئول ضرب االجل کوریای شمالی را 
گفت وگو  برای  فرصت ها  گفت  می داند. وی  بسیار جدی 
کوریای  و  می شود  کم تر  پیونگ یانگ  و  واشنگتن  میان 
شمالی همچنان منتظر اقدامات متقابل واشنگتن در جریان 

مذاکرات است.
شمالی  کوریای  مقام های  میان  مذاکرات  دور  آخرین 
پایان  نتیجه  به  دستیابی  بدون  ماه گذشته  متحده  ایاالت  و 

آرامکو،  عربستان،  نفت  ملی  شرکت  روز:  اطالعات 
اطالعاتی را درباره ی عرضه ی عمومی بخشی از سهام این 

شرکت منتشر کرده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، انتظار می رود که عرضه ی 
سهام آرامکو بزرگ ترین موردی باشد که تا کنون در بازار 

بورس دیده شده است.
این اولین باری است که اطالعاتی درباره ی نحوه ی کار 

این شرکت منتشر می شود.
از   %0.۵ است  قرار  آرامکو  اطالعات،  این  براساس 

سهامش را برای سرمایه گذاران شخصی ارائه کند.
اما این کمپنی در این مورد که چند درصد از سهامش 
را به سرمایه گذاران مؤسسه ای اختصاص می دهد منوط به 
با مشاوران مالی و هماهنگ کننده های جهانی که  مشورت 

شامل بانک های بین المللی مهم می  شود، دانسته است.
قرار است این سهام در 17 نوامبر )26 عقرب( برای 

فروش به بازار سهام عرضه شود.
اقتصادی  برنامه تحول  از  آرامکو بخشی  عرضه سهام 
او  است.  عربستان  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد  نظر  مورد 
امیدوار است در برنامه »چشم انداز 2030« اقتصاد کشورش 

نارضایتی و  دیپلمات های حکومت کوریای شمالی  یافت. 
خشم خود از این گفت وگوها را پنهان نکردند.

این  می گوید  جنوبی  کوریای  ملی  امنیت  مشاور 
شرایط  با  رویارویی  برای  را  متفاوتی  برنامه های  کشورش 
پیش بینی نشده پس از پایان بدون نتیجه ضرب االجل پیونگ 
یانگ آماده کرده است. وی گفت برگزاری کنفرانس سران 
دو کوریا و ایاالت متحده تنها در صورتی قابل تصور است 
پیشرفت  پیونگ یانگ  و  واشنگتن  میان  مذاکرات  در  که 

حاصل شود.
با وجود ابراز تمایل کوریای شمالی و ایاالت متحده به 
برقراری صلح در شبه جزیره کوریا و برگزاری سه دیدار 
میان دونالد ترمپ و کیم جونگ اون در دو سال گذشته، 
تالش ها برای عادی سازی ارتباط میان دو کوریا در ماه های 
اخیر به شدت کم رنگ شده است؛ کیم جونگ اون دو هفته 
از سوی کوریای  مراکز احداث شده  تعطیلی  پیش دستور 
صادر  را  شمالی  کوریای  کومگانگ  کوهستان  در  جنوبی 
لغو  برای  سئول  اخیر  پیشنهاد  همچنین  پیونگ یانگ  کرد. 

محدودیت ارتباطی میان ساکنان دو کوریا را رد کرد.
از سوی دیگر کوریای شمالی در ماه های گذشته بارها 

را طی ده سال آینده متحول کند. این کشور قصد دارد تا 
سال 2030 میالدی سهم درآمد صنعت گردش گری از تولید 

ناخالص ملی این کشور را به 10 درصد برساند.
نفت  منابع  آینده،  سال   ۵0 برای  که  می گوید  آرامکو 

برای استخراج وجود دارد.
از  بخشی  از عرصه  که  است  امیدوار  عربستان  دولت 
نفتی  کمپنی  پرسودترین  و  بزرگ ترین  که  آرامکو  سهام 

جهان است، ده ها میلیارد دالر درآمد داشته باشد.
عربستان در تالش است تا وابستگی این کشور را به 

نفت و گاز کاهش دهد.
میالدی  جاری  سال  اول  نیمه  در  شرکت  این  سود 

)201۹( نزدیک به 47 میلیارد دالر برآورد شده است.
براساس اطالعاتی که آرامکو منتشر کرده، درآمد این 
شرکت در سال گذشته میالدی )201۸(، میلیارد ها دالر بوده 

است.
تولید نفت آرامکو در سال گذشته روزانه 13/6 میلیون 
بشکه در روز بود که این میزان از تولید شرکت های نفتی 
بزرگی مانند »رویال داچ شل« و »بی پی« بریتانیا باالتر بود.

آرامکو چگونه شکل گرفت؟

رزمایش موشکی برگزار کرده و همزمان با ابراز تمایل به 
ادامه گفت وگوها از آمادگی خود برای درگیرشدن در جنگ 

خبر داده است.
ایاالت  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  می رسد  به نظر 
متحده که خود را برای انتخابات سال 2020 آماده می کند 
به یک پیروزی بزرگ در عرصه بین المللی نیاز دارد. پرونده 
این  برای  ترمپ  آقای  امید های  از  یکی  شمالی  کوریای 

موفقیت دیپلماتیک به شمار می رود.
مناسبات میان کوریای شمالی و ایاالت متحده امریکا 
در نخستین ماه های به قدرت رسیدن دونالد ترمپ به شدت 
متشنج شد و رهبران دو کشور یکدیگر را به جنگ تهدید 
کردند. با این حال کوریای شمالی از زمان برگزاری المپیک 
از  نشانه هایی  جنوبی،  کوریای  در   201۸ سال  زمستانی 
تمایل با عادی سازی روابط با سئول و حتا واشنگتن را از 
خود نشان داد. پس از آن کیم جونگ اون و دونالد ترمپ 
در سه نوبت در سنگاپور، ویتنام و مرز دو کوریا با یکدیگر 
دیدار کردند. با این حال مذاکرات فنی و دیپلماتیک میان 
ایاالت متحده امریکا و کوریای شمالی تا کنون بدون نتیجه 

بوده است.

میالدی   1۹33 سال  به  آرامکو  تاسیس  ریشه های 
شرکت  با  را  قراردادی  عربستان  که  زمانی  برمی گردد؛ 

»استاندارد اویل کالیفرنیا« امضا کرد.
شرکت عربی-امریکایی نفت -آرامکو- در سال 1۹44 
و با تغییر نام شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا-عربی ایجاد 
شد و در سال 1۹76، دولت عربستان تمامی سهام آن را در 

اختیار گرفت و نام آن را به آرامکو سعودی تغییر داد.
در سال 1۹۸۸ شرکت نفت عربستان سعودی تأسیس 
آرامکو سعودی در  فعالیت های  تأسیسات و  تمامی  شد و 

اختیار این شرکت قرار گرفت.
دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا، دو سال پیش از 
عربستان سعودی دعوت کرد که سهام شرکت نفتی آرامکو 
را در بازار بورس نیویورک عرضه کند. او گفته بود برای 
امریکا اهمیت زیادی دارد که سهام آرامکو برای اولین بار 
در ایاالت متحده عرضه شود و او از »عرضه اولیه سهام« 

آرامکو در نیویورک سپاس گزار خواهد شد.
آرامکو  سهام  اولیه  عرضه  بود  شده  گفته  زمان  همان 
احتماال در سال 201۸ اتفاق خواهد افتاد که تا به امروز به 

تعویق افتاده است.
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قاسم لومان 

نجف مزاری؛ مهاجری که در تجارت قالین در استرالیا خوش می درخشد

شوروی  نیروهای  که  زمانی  کودکی  ایام  در  نجف 
همراه  را  کالنش  برادر  شد،  حمله ور  افغانستان  به  قدیم 
با دامادش در تهاجم روس ها از دست داده و خودش نیز 
زخم برداشته است. تجربیات تلخ این حادثه هیچ گاهی از 
ذهن اش زدوده نشده است. همین مسأله جرقه شده است 
شریف  مزار  در  هم نوعان اش  برای  خود  سهم  به  وی  تا 

کاری انجام دهد. 
نبود خدمات اولیه و ابتدایی صحی و نبود امبوالنس 
در زادگاهش نقش جدی در کشته شدن بسیاری، از جمله 
این  و  داشت  روس ها  حمله ی  در  خانواده اش  عضو  دو 
حادثه تا امروز داغی است که وی را آرام نمی گذارد. از 
همین رو، تالش زیادی به خرچ داد که یک امبوالنس برای 
زادگاهش از کمک های عمومی در سال 2012 ارسال کند 
و  صحی  مراکز  به  بیماران  رساندن  برای  باشد  کمک  تا 

بهداشتی.
کمک های  که  است  صدد  در  وی  راستا  همین  در 
خیریه ی دیگری را برای بازسازی مکاتب و کمک به تعلیم 

و تحصیل مردم زادگاهش پایه ریزی کند. 
از رفوگری تا تجارت قالین

در آسترالیا دست زدن به تجارت قالین های دست باف 
قیمت  معموال  دستی  قالین های  زیرا  نیست.  آسانی  کاری 
گزاف دارند و به طور عموم فرش کردن خانه ها با قالین های 
دست باف، چندان بازار مناسبی ندارد. نوعیت زندگی مردم 
و تزئین خانه ها به طور عموم مثل کشورهای شرقی نیست 
که قالین یک استفاده ی عمومی برای تزئین و فرش کردن 
ماشینی  فرش های  با  یا  خانه ها  کف  باشد.  داشته  خانه ها 
عرصه،  این  در  سنگ.  و  چوب  با  یا  می شوند  فرش 
روی آوردن به یافتن بازار قالین دست باف با دشواری های 
زیادی روبه روست و فرش های دست باف را فقط از منظر 
یک فرش تزئینی باید دید که روی دیوار خانه ها جا خوش 
می کنند. بنابراین، اندازه و سایزبندی فرش های دست باف 
باشد.  مشتری  سلیقه ی  و  ذوق  مطابق  و  مناسب  باید 

قالی بافی و رفوگری آن برای تزئین های سنتی و دیوارها 
باید از نظر رنگ، دیزاین، بافت و مواد مصرف شده بتواند 
با ذوق و سلیقه ی مشتری همخوانی داشته باشد تا خریدار 
افغانستانی  میان، فرش های دست باف  این  در  بدهد.  پول 
چندان در این ذوق و سلیقه و اندازه ی تزئین، بازار خوبی 

نداشته است. 
مزاری  نجف  که  را  راهی  وضعیت،  این  به  توجه  با 
پیموده،  قالین های دست باف  کار و کسب  برای گسترش 
چندان آسان به دست نیامده است. سال ها تالش وی اکنون 
به نتیجه رسیده و کار و کاسبی وی رونق خوبی یافته است 
تولیدات  فروشگاهش،  در  رفوگری  بر  عالوه  امروزه،  و 
خاص و تازه دارد که با خواست، ذوق و سلیقه ی مشتری 
آسترالیایی همخوانی دارد و از این راه، بیش تر مشتریانش 
شهرهای  از  که  می دهند  تشکیل  آنالین  خریداران  را 
آسترالیا فرش های دلخواه شان را از فروشگاه آنالین نجف 

مزاری خریداری می کنند. 
و  نمی کند  وارد  معمولی  قالین های  گذشته  مثل  وی 
بیش تر قالین های که او وارد می کند در رنگ آمیزی، دیزاین 
دارد.  با سلیقه ی مشتری آسترالیایی مطابقت و همخوانی 
نادر  اکثرا  دیزاین  نظر رنگ و  از  قالین های وی،  معموال، 
مزاری  نجف  را  قالین ها  نوع  این  تمام  و  است  جدید  و 
می دهد.  سفارش  بافت  برای  و  کرده  طرح ریزی  خودش 
نام  تیزبین تجارتی، آقای مزاری توانسته  این نوع نگاه  با 
و  کند  دست وپا  آسترالیا  دیزاینرهای  میان  در  اعتبار  و 
فرش های وی مشتری های در میان دیزاینرها یافته است. 

وی  دست باف،  قالین های  تجارت  عرصه ی  در 
در  کارش،  این  برای  و  است  کرده  خلق  تازه ای  نگاهی 
محصوالت  و  می کند  شرکت  مختلفی  نمایشگاه های 
دست باف اش را معرفی می کند. حضور محصوالت خوب 
 201۹ جوالیی   1۹ تاریخ  در  وی  دست باف  قالین های 
سالن  در  ملبورن«  دیزاین  و  »دیکور  امسال  نمایشگاه 

نمایشگاه ملبورن چشم گیر بود.

سرنوشت  شدم.  آشنا  وی  با  پیش  دهه  دو  حدود 
داشت.  باهم  زیادی  شباهت های  تفاوت ها،  عین  در  ما 
او  هم  و  مرا  هم  طالبان،  تاریک  دوران  بی سرنوشتی های 
را واداشت تا مانند هزاران آواره  ی دیگر راه دور، غریب 
و ناشناخته ای را با قایق های ماهی گیری بپیماییم تا شاید 

جای امن برای زندگی بیابیم.
پیدا  شباهت  هم  با  ما  که سرنوشت  همین جاست  از 
دریا  کام  به  دل سپردن  و  غریب  سفر  به  تن دادن  می کند. 
که انتهایش معلوم نبود؛ و مشخص نبود که نصیب نهنگ 
دریا می شویم و یا جای بسیار دور از وطن، جایی برای 

زندگی می یابیم.
از درون  دیگر،  آواره ی  مانند هزاران  ما  خوشبختانه، 
داستان  این جا  از  و  یافتیم  زندگی  به  راهی  دریا  تالطم 

زندگی و سرنوشت هرکدام ما متفاوت شد.
و  خوش رو  مردی  با  که  بود   2003 سال  کنم  فکر 
خوش برخورد، با موهای فرفری و لهجه ی شمالی در یک 
برنامه ای که برای آوارگاِن دارای ویزه ی موقت در »فیتزروی 
لیرنینگ سنتر« ملبورن برگزار شده بود، آشنا شدم. به عنوان 
یک آواره ی بی سرنوشت مثل خودم در برنامه صحبت کرد 
از زندگی و سرنوشت اش  و حرف های ساده و دل نشین 
داشت؛ سرنوشتی که برای دهه ها بی سرنوشت شده بود. 
و شباهت های دردها و رنج های زندگی همه ی ما را شبیه 
زد.  چنگ  دلم  به  حرف هایش  روز،  آن  بود.  ساخته  هم 
بعد از برنامه هرکدام ما دوباره راه های دشوار و سرنوشت 
و  با روزمرگی ها دست  و  باید طی می کردیم  را  متفاوت 

پنجه نرم می کردیم.
و  بود  موقت  ویزای  و  بی سرنوشتی  همان  هم،  باز 
این جا  را  خود  زندگی  چرخه ی  باید  هم  که  کار  داستان 
می چرخاندیم و هم باید چرخه ی زندگی فامیل را که هر 
ماه چشم به راه پول بود؛ پولی که از کارهای شاقه پس انداز 

می کردیم و می فرستادیم.
مدتی گذشت تا شنیدم مغازه ی قالی فروشی و رفوگری 
گفته ی  به  است  رفوگری  شغل اش  اصال  است.  کرده  باز 
خودش تا خودش را شناخته، شغل رفوگری را یاد گرفته 
و با آن عادت کرده است. با رفوگری در یک جامعه ی نو 
که قالین در درون خانه هایش راه چندانی ندارد و اگر قالین 
هم باشد، فقط برای دیکور دیوار استفاده می شود، امکان 
نداشت هم هزینه های زندگی ابتدایی آوارگی را تأمین کرد 
و هم مخارج خانواده را فرستاد. اما با تمام این چالش ها، 
وی از شغل اش دست بردار نشد و با پشتکارش خود را به 

یک نقطه ی بی بازگشت موفقیت رساند. 
کردم  باز  را  قالین فروشی ام  دکان  »وقتی  می گوید:  او 
تا چند ماه اصال قالین برای فروش نداشتم تا این که یک 
هم وطن از سیدنی قالین های دست باف را که از پاکستان 
این وقت  بیش تر  داد.  برایم  برای فروش  بود،  وارد کرده 
این کار هم گاهی بود  فقط کارهای رفوگری می کردم و 

و گاهی نبود.«
فعالیت اجتماعی

با  میزبان  کشور  در  مهاجر  یک  زندگی  شروع 
و  مشکالت  فرهنگی،  و  اجتماعی  جدی  تفاوت های 
چالش های زیادی دارد؛ به خصوص که بی سرنوشت باشی 

و با آینده ی نه چندان روشن روبه رو. 
داستان سرنوشت آوارگی، داستان خوشایند نیست و 
تجربه ی این نوع زندگی از سر ناگزیری ها شکل می گیرد. 
از دل همین ناگزیری ها و چالش ها تعدادی راهی به سوی 

موفقیت و کامیابی های زندگی باز می کنند. 

انگشت شمار  تعداد  همین  از  یکی  مزاری،  نجف 
است که تسلیم ناگزیری ها نشد و با چالش ها خودش را 
روبه رو کرد؛ از همین رو، وی یک چهره ی شناخته شده ی 
شناخت  این  و  است  آسترالیا  در  ما  هم وطن  آواره های 
نجف  است.  نیامده  به دست  آسان  برای وی  معروفیت  و 
مزاری به تنهایی یک قالین فروش و رفوگر نیست، بلکه یک 
نماینده ی خوب آواره های این دیار است که در عرصه های 
اجتماعی و سیاسی حضور داشته و برای معرفی سرنوشت 

هم نسالنش راه های دشواری را طی کرده است.
مردم ما به طور سنتی به هر محیطی که رو می آورند، 
زندگی قبیله ای و دسته جمعی خود را حفظ می کنند و در 
روستایی  مناسبات  با  محیط  و  منطقه  یک  در  که  تالشند 
اما برخالف معمول، از همان  زندگی کنند. نجف مزاری 
یک  در  آن که  از  بیش تر  ملبورن  شهر  در  سکونت  آوان 
حومه ی دورافتاده ی شهر مثل بقیه هم وطنانش زندگی کند، 
در متن شهر ملبورن و در متن هیاهوی سیاسی و اجتماعی 
در  آورد.  رو  اجتماعی  فعالیت  به  و  کرد  اختیار  زندگی 
زد.  حرف  و  شد  ظاهر  آواره ها  طرفداران  اجتماع های 
حرف های ساده از داستان و سرنوشت خودش که همین 
سادگی صحبت هایش در دل مخاطبانش چنگ زد و دیری 
نگذشت که با همت و همکاری یکی از نویسندگان مطرح 
زبان  به  را  زندگی اش  داستان  هیلمن(،  )رابرت  آسترالیا 
The Rugmaker of Mazar-( نوشت.  انگلیسی 

)2008 e-Sharif published
به نام  کتابی  به صورت  که  نجف  زندگی  داستان 
»قالی باف مزار شریف« چاپ شد. دیری نگذشت که شهره 
و آوازه اش شهرهای آسترالیا را درنوردید و کتاب خانه به 
کتاب خانه خریدار پیدا کرد و این داستان ساده ی سرنوشت 
نجف مزاری به عنوان یک اثر ادبی در صنف های 11 و 12 

مکاتب آسترالیا برای تدریس و مطالعه انتخاب شد. 
قالی باف  مزاری  نجف  آن  دیگر،  وی  که  شد  همین 
در  واقعی،  داستان  شخصیت  یک  به عنوان  حاال  نبود، 
و  می شد  دعوت  مختلف  مدارس  و  مختلف  جاهای 
سخنرانی می کرد. شهره و آوازه اش باعث شد که در سال 
از شخصیت های  که همه ساله،  آسترالیا«  »روز  در   2014
مختلف آسترالیایی در عرصه های مختلف تقدیر می شود، 

او هم به عنوان یک آسترالیایی تأثیرگذار سال نامزد باشد.
یک  دیگر  شریف  مزار  قالی باف  داستان  که  شد  این 
داستان نماند و دیری نگذشت که در سال 2011 دومین 
»دزد  به نام  هیلمن«  »رابرت  همکاری  به  هم  باز  کتابش 
قدیمی  داستان  یک  براساس   )Honey Thief( عسل« 

محلی به نشر رسید.
نجف مزاری امروزه همان قدر که در جامعه آسترالیا 
شناخته شده است، به همان اندازه در میان هم وطنانش در 

بی مهری و بی توجهی به سر برده است. 
صندوق خیریه ی بازسازی مزار

تقریبا یک دهه بعد از ورود نجف مزاری به آسترالیا، 
وی به یکی از آرزوهای دیرینه اش دست می زند و بنای 
یک نهاد و صندوق خیریه مزار )که بعدتر به نام مساوات 
تغییر نام یافت( را بنیان می گذارد که از این راه بتواند در 

زادگاهش خدمات، تعلیمی و صحی انجام دهد. 

داستان زندگی نجف که به صورت 
کتابی به نام »قالی باف مزار شریف« 
چاپ شد. دیری نگذشت که شهره 
را  آسترالیا  شهرهای  آوازه اش  و 
درنوردید و کتاب خانه به کتاب خانه 
داستان  این  و  کرد  پیدا  خریدار 
مزاری  نجف  سرنوشت  ساده ی 
به عنوان یک اثر ادبی در صنف های 
۱۱ و ۱۲ مکاتب آسترالیا برای تدریس 

و مطالعه انتخاب شد. 

وی مثل گذشته قالین های معمولی 
وارد نمی کند و بیش تر قالین های 
رنگ آمیزی،  در  وارد می کند  او  که 
مشتری  سلیقه ی  با  دیزاین 
همخوانی  و  مطابقت  آسترالیایی 
دارد. معموال، قالین های وی، از نظر 
و جدید  نادر  اکثرا  دیزاین  و  رنگ 
را  این نوع قالین ها  است و تمام 
طرح ریزی  خودش  مزاری  نجف 
کرده و برای بافت سفارش می دهد. 
تجارتی،  تیزبین  نگاه  نوع  این  با 
آقای مزاری توانسته نام و اعتبار در 
میان دیزاینرهای آسترالیا دست وپا 
کند و فرش های وی مشتری های 

در میان دیزاینرها یافته است. 


