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 اتحادیه اروپا دولت بالروس را به 
هواپیماربایی متهم کرد

ایران و آژانس از تمدید یک 
ماهه توافق موقت با یکدیگر 

خبر دادند 
 فـرود اجبـاری یـک هواپیمای مسـافربری و بازداشـت یک 
وبالگ نویـس مخالـف حکومـت بالروس خشـم کشـورهای 
غربـی را برانگیخـت. اتحادیـه اروپـا تهدیـد کـرده کـه این 
اقـدام پیامدهـای سـختی بـرای رژیـم لوکاشـنکو در پـی 

داشـت... خواهد 

 رافائـل گروسـی، مدیـرکل آژانـس بیـن المللـی انرژی 
اتمـی، در نشسـتی بـا خبرنـگاران اعـالم کـرد توافـق 
نظارتـی  فعالیت هـای  ادامـه  بـرای  آژانـس  و  ایـران 
›ضـروری‹ آژانـس بـرای یـک مـاه دیگـر تمدید شـده 

اسـت....

مـا  ذهـِن  پرسـش  ایـن  آمـد؟«  رسِمـان  بـر  »»چـه   

اهالـِی خاورمیانـه و جهـان اسـام را اشـغال کـرده 

اسـت. ایـن سـؤال ورد زبامنـان اسـت. از ایـران تـا 

و در  پاکسـتان،  تـا  از عربسـتان سـعودی  سـوریه، 

وطنـم لبنـان بـا ایـن پرسـش روبـه رو خواهیـد شـد. 

گذشـته بـرای مـا رسزمینـی بیگانـه ...

تعداد اعضای شورای 
افزایش  عالی دولت، 

می یابد
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 نگاهی به فلم »۱۹۸۲«؛ چه 
بر سِر لبنان آمد؟

 مستند »کوچه کاه فروشی« 
نماینده افغانستان در جشنواره 

کن خواهد بود

هنری

شورای عالی دولت؛
 از اجماع تا مشورت 

چتر جمهوریت و احقاق 
حقوق زنان 

 انسان های مینیاتوری؛ 
ضرورت  خروج از پارادایم 

فکری تله فقر

از مشـورت هـای رییـس  اخیـر و پـس   در روزهـای 
جمهـور بـا چهـره هـای سیاسـی بحث بر سـر تشـکیل 
شـورای عالـی دولـت شـروع شـده اسـت و گمانـه زنی 
هـای مختلـف در ایـن بـاره صـورت مـی گیـرد. برخـی 

وجـود چنیـن شـورا را یـک ضـرورت  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

تلفات سنگینی بر 
گروه طالبان وارد 

شده است

 

 عین الدیـن بهادری، رئیس کمیسـیون دسرتسـی به اطاعات 

می گویـد کـه دولتـداری بـاز، بـدون دسرتسـی بـه اطاعـات و 

شـفافیت ممکن نیسـت.

بـا  نشسـتی  در  جـوزا   3 دوشـنبه  روز  اطاعـات،  بـه  دسرتسـی  کمیسـیون 

بـاز،  دولتـداری  هفتـه  از  دولتـی  نهادهـای  رسـانی  اطاعـات  مسـئوالن 

آورد. عمـل  بـه  گرامیداشـت 

آقـای بهـادری دولتـداری بـاز در افغانسـتان را یکـی از اولویـت رهـری دولت 

دانسـت و خواسـتار تحکیـم هـر چـه بیشـرت روابـط میـان دولـت و مـردم بـا 

حسـابدهی،  شـافیت،  بـاز-  دولتـداری  اساسـی  عنـر  چهـار  از  اسـتفاده 

تکنولـوژی- شـد. از  اسـتفاده  و  مشـارکت 

رئیـس کمیسـیون دسرتسـی بـه اطاعـات بـر اصـل دسرتسـی بـه اطاعـات 

گفـت کـه چهـار عنـر دولتـداری باز به دسرتسـی به اطاعات وابسـته اسـت 

و حکومت هـا بـدون دسرتسـی بـه اطاعـات منی تواننـد دولتـداری باز داشـته 

باشـند. او همچنیـن اضافـه کـرد، تا اینکه مردم دسرتسـی فیزیکـی به اداره ها 

و نهادهـای دولتـی نداشـته باشـند، ممکـن نیسـت دولتـداری بـاز را اجرایـی 

کـرد. بایـد دروازه هـا دولـت بـر روی مردم بـاز باشـد و هیچ پنهـان کاری وجود 

نداشـته باشد.

آقـای بهـادری بـا انتقاد از رونـد گفتگوهای صلح، نیز گفت کـه بعد از چندین 

دهـه جنـگ اکنـون بـه یک نقطـه تاریخـی رسـیده ایم، نبایـد این رونـد از دید 

مـردم دور نگـه داشـته شـود. نسـبت بـه گفتگوهـای صلـح بسـیار معلومـات 

کمی وجـود دارد.

رئیـس کمیسـیون دسرتسـی بـه اطاعـات تاکیـد کـرد کـه بایـد مـردم خـود را 

در آینـه صلـح ببیننـد و تصویـری واضـح از رونـد گفتگوهـای صلح بـرای مردم 

ایجـاد شـود. کمیسـیون دسرتسـی بـه اطاعـات در حالی تاکید بر دسرتسـی 

بـه اطاعـات و حکومتـداری بـاز می کنـد کـه شـاری از خرنـگار از اقـدام 

حکومـت مبنـی بـر دادن اطاعـات ناراضـی هسـتند.

یکـی از ایـن خرنـگاران بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفـت که قانون هـای خوبی 

در کشـور داریـم امـا اکـر ایـن قوانیـن اجـرا منی شـوند. قانـون دسرتسـی بـه 

اطاعـات نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی نیسـت.

او عـاوه کـرد، اگـر دسرتسـی بـه اطاعـات خـوب بـود و نظـارت بـه صـورت 

دقیـق انجـام می شـد و اداره هـا شـفاف عمـل می کردنـد، مـا جـز کشـورهای 

فاسـد دنیـا منی بودیـم.

ایـن خرنـگار گفـت اگـر اندکـی شـک و شـبه در ارایـه اطاعـات در قسـمت 

و  ایـن اطاعـات داده منی شـود  اکـر  باشـد،  داشـن فسـاد وجـود داشـته 

خرنـگار و یـا شـهروند را رسگـردان می کننـد.

حکومـت  اطاعـات،  بـه  دسرتسـی  از  خرنـگاران  نارضایتـی  برعکـس  امـا 

می گویـد کـه در تـاش اسـت تـا تعهـدات خـود را عملـی کنـد و دسرتسـی به 

اطاعـات بهبـود یابـد.

محمـد ابراهیـم متیـل، معـاون پالیسـی، تفتیـش و بررسـی ریاسـت عمومـی 

۱۳۹۵عضویـت  سـال  در  افغانسـتان  کـه  گفـت  جمهـوری  ریاسـت  دفـرت 

 ۱ عمـل  برنامـه  آورده،  دسـت  بـه  را  املللـی  بیـن  بـاز  دولتـداری  مشـارکت 

مشـارکت دولتـداری بـاز را تکمیـل کـرده و در حـال حـارض در حـال تکمیـل 

کـردن برنامـه عمـل ۲ قـرار دارد.

او افـزود کـه افغانسـتان بـه تعهـدات خـود در مشـارکت دولتـداری بـاز عمـل 

کـرده و دسـتاوردهای در زمینـه هـای مختلـف از جملـه شـفافیت و مبـارزه بـا 

فسـاد اداری دارد.

سـید محمد هاشـمی، کمیشـر کمیسـیون مبارزه با فسـاد اداری، در نشست 

گرامیداشـت از هفتـه دولتـداری باز گفت کـه افغانسـتان در رده بندی مبارزه 

با فسـاد اداری در مقایسـه با سـال های گذشـته درموقعیت بهرتی قرار دارد.

او گفـت دولـت افغانسـتان براسـاس کنوانسـیون مبـارزه بـا فسـاد اداری و در 

چارچـوب تعهـدات بیـن املللـی خـود، اسـرتاتیژی مبـارزه بـا فسـاد اداری را 

در سـال ۲۰۱۷ تصویـب منـود و براسـاس آن اصاحـات سـاختاری و نهـادی 

بـه میـان آمـد و چارچـوب هـای قانونـی بـه خصـوص در عرصـه هـای عدلـی و 

قضایـی تکمیـل گردیـد. در ایـن نشسـت، محبوبـه رساج، رییـس بـورد شـبکه 

زنـان افغـان، بـا اشـاره بـه نقـش وجایـگاه زنـان درعرصه هـای مختلـف جامعه 

گفـت کـه زنـان اکنـون در بخـش های سیاسـی، اجتاعـی و مدنی مشـارکت 

فعـال دارنـد و ایـن قـر بـرای سـهم گیـری هرچـه بیشـرت خواهـان تقویـت 

دولتـداری بـاز در کشـور هسـتند.

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده 

اسـت که هشت تن از نیروهای 

امنیتـی کـه در والیـت بغـان در اسـارت گروه 

توسـط  عملیـات  یـک  طـی  بودنـد،  طالبـان 

نیروهـای کانـدو از زنـدان رهـا شـدند.

ایـن وزارت دوشـنبه 3 جوزا بـا نر خرنامه ای 

تریـح کـرده اسـت کـه  کوماندوهـای لـوای 

شـال،  اول  لـوای  و  ملـی  خـاص  وظایـف 

شـب گذشـته عملیـات مشـرتک کوماندویـی 

را بـاالی زنـدان تروریسـتان گـروه طالبـان در 

قریـه عمرخیـل ولسـوالی بغـان جدیـد والیت 

بغـان اجـرا کردنـد کـه در نتیجـه هشـت تن 

از نیروهـای امنیتـی را کـه اسـیر جنگجویـان 

گـروه طالبـان بودنـد از زنـدان آزاد کردنـد.

جنـگ  می شـود  گفتـه  کـه  درحالیسـت  ایـن 

هنـوز در والیـت بغـان بـا شـدت متـام ادامـه 

دارد. حـدود دو هفتـه پیش اردوی ملی کشـور 

در پی یک جنگ شـدید چنـد روزه بخش های 

زیـر کنـرتول گـروه طالبـان را در والیـت بغان 

آزاد سـاخته بودنـد و ایـن نیروها ادعا داشـتند 

کـه در آن عملیات هـا، صدهـا جنگجـوی گروه 

والیـت  از  خرهـا  امـا  شـدند.  تلـف  طالبـان 

بغـان می رسـاند کـه در بخش هـای دیگـری 

ایـن والیت نر سـخت میـان نیروهـای امنیتی 

و دفاعـی کشـور و جنگجویـان گـروه طالبـان 

جریـان دارد.

خـر هـا به نقـل از مقام های محلی می رسـاند 

محـارصه  در  مرکـزی  بغـان  ولسـوالی  کـه 

جنگجویـان گـروه طالبـان در آمـده اسـت.

والیـت،  ایـن  محلـی  مقام هـای  از  نقـل  بـه 

جنگجویـان  حملـه  در  کـه  می شـود  گفتـه 

مرکـزی،  بغـان  ولسـوالی  بـر  طالبـان  گـروه 

رسک ۷ تـا ۱۲ فابریکـه قنـد، ایـن ولسـوالی 

به دسـت جنگجویـان ایـن گـروه سـقوط کـرده 

بغـان  ولسـوالی  مسـیرهای  متـام  اکنـون  و 

شـده  مسـدود  امنیتـی  نیروهـای  بـر  مرکـزی 

قـرار  طالبـان  محـارصه  در  ولسـوالی  ایـن  و 

گرفته اسـت. همچنیـن گفتـه می شـود کـه در 

ولسـوالی  خـاک  درصـد   ۹۰ اخیـر  نردهـای 

جلگـه بغـان نیـز به دسـت جنگجویـان گـروه 

طالبـان سـقوط کرده اسـت. تـا کنـون امـا این 

خرهـا را منابـع رسـمی تاییـد نکـرده اسـت.

رئیس کمیسیون دسترسی به اطالعات:
 دولتداری باز بدون دسترسی به اطالعات ممکن نیست

رهایی هشت تن از نیروهای امنیتی از زندان 
گروه طالبان در بغالن
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 مرگ ۲۱ دونده چینی به خاطر 
تغییر ناگهانی شرایط 

آب و هوایی

ورزشی

وزارت دفاع ملی: 



 

تعداداعضایشورایعالیدولت،افزایشمییابد
 یـک منبـع آگاه از افزایـش تعـداد اعضـای 

شـورای عالـی دولـت خـر مـی دهـد.  ایـن 

منبـع می گویـد کـه تعـداد اعضـای شـورای عالـی دولت تا 

25 تـن افزایـش می یابـد و از ایـن تعـداد هفـت نفـر آن زن 

بود. خواهنـد 

یـک منبـع حکومتـی کـه نخواسـت نامـی از او در گـزارش 

نوشـته شـود، روز دوشـنبه 3 جوزا بـه روزنامه افغانسـتان ما 

تعـداد  شـده،  گرفتـه  تصمیم هـای  اسـاس  بـر  کـه  گفـت 

اعضـای شـورای عالـی دولـت تـا 25 نفـر افزایـش خواهند 

یافـت کـه 7 تـن آنـان زنـان هسـتند.
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 د افغانسـتان اسـالمي جمهوریـت او د طالبانـو مرکچـي پالويـو 

تېـره ورځ )یکشـنبې د غرګـويل پـه ۲مـه( پـه دوحـه کـې رسه 

غونـډه وکـړه.

د تېـرې ورځـې پـه غونـډه کـې د طالبانـو د مرکچي پـالوی مرش 

کـې  قطـر  پـه  درلـود،  حضـور  هـم  حقـاين  عبدالحکیـم  شـیخ 

رسچینـې وايـي چـې شـیخ حقـاين د دغې ډلـې لـه مرشانو رسه 

لـه یـوې میاشـتې مشـورې وروسـته د جمعـې پـه ورځ لـه اسـالم 

ابـاد څخـه دوحـې تـه ورسـېد.

 د افغانسـتان د اسـالمي جمهوریـت مرکچـي پـالوی وايـي چـې 

دواړه لوریـو د تېـرې ورځـې پـه غونـډه کـې د مذاکراتـو د پیل، او 

د دغـو مذاکراتـو پـر څرنګـوايل بحـث او خـرې اترې کـړې دي.

 د افغانسـتان د اسـالمي جمهوریـت د مرکچي پـالوي غړی غالم 

فـاروق مجـروح وايـي:»د مذاکراتـو د پیـل او د مذاکراتـو د پرمـخ 

بیولـو پـر څرنګوايل پـه مفصلـه توګه بحث وشـو.«

 د مـي شـورا ځینـې غـړي وایـي، نـږدې یـوه میاشـت کېـږي، 

چـې د کابینـې غونـډه نـه ده جوړه شـوې شـوې.  وکیـالن وایي، 

اوسـني امنیتـي، سـیايس او اقتصـادي وضعیـت تـه پـه کتـو، د 

کابینـې د غونـډې نـه جوړېـدل د اندېښـنې وړ دي. 

او وکیـالن وایـي، دا موضـوع پـر حکومتوالـۍ منفي اغېـزه کوي. 

پـه ولـي جرګـه کـې د تخـار د خلکـو اسـتازې نظیفـه یوسـف 

اړیـن  او  حتمـي  تـررساوی  کابینـې  د  وخـت  ټـاکي  وايي:»پـه 

دی، ځکـه چـې ټولـې پرېکـړې هلتـه کېـږي«.« د تخـار د خلکـو 

نـه  ولسـمرش  څرګندوي:»لـه  هـم  شـپون  عبدالـرووف  اسـتازی 

غـواړو چـې بنسـټیزو مسـایلو تـه پاملرنـه وکـړی او پـه دغـه ټـول 

پـه دوحـه کـې د افغانانـو تـر منـځ د سـولې خـرې وروسـته لـه 

هغـې ودرول شـوې چـې، امریـکا له افغانسـتان د خپلـو ځواکونو 

پـه ویسـتلو کـې څـو میاشـتنی ځنډ راوسـت.

طالبانـو د امریـکا دغـه چـاره د دوحـې هوکـړې نقـض وبالـه او 

پـه ډاګـه یـې کـړه چـې، د سـولې پـه اړه بـه پـه هېـڅ راز غونـډه 

کـې ګـډون ونـه کـړي. د طالبانـو د مرکچـي پالوي ویانـد محمد 

نعیـم وویل:»مـوږ د مذاکراتـو مېـز نـه دی پرېښـی، مـوږ همدلته 

یـوو البتـه پـه سـیايس ډګرونو کې ځينـې پېښـې رامنځټه کېږي 

چـې پـه اسـالمي امـارت پـورې اړه نـه لري.«

پـه دوحـه کې د سـولې دواړه خواوې په داسـې حـال کې غواړي 

چـې، د خـرو بهیـر بیـا لـه رسه پیل کړي چـې، په دې وروسـتیو 

ورځـو کـې د هېـواد پـه بېالبېلـو سـیمو کې جګـړو زور اخیسـتی 

دی. د سـولې عـايل شـورا پخوانـی مرسـتیال محمـد امیـن وقاد 

پـه  نـرخ  او  جلریـز  د  ورکـوي،  قربـاين  خلـک  څرګندوي:»ډېـر 

وخـت کـې چـې تاسـې نـه شـی کـوالی کابینـې غونـډه جـوړه 

کـړئ، تاسـې بـه څـه ډول سـیايس اجـاع رامنځتـه کـړئ؟«

د مـي شـورا اسـتازي وايـي کـه چېـرې د کابینـې غونـډې پـه 

کال  تعلیمـي  د  چـې  اوس  وای،  شـوې  تـررسه  توګـه  منظمـه 

درېیمه میاشـت ده،زده کوونکي د ښـوونکو، او کتاب له نشـتون 

څخـه بـه بـې برخـې نـه وو. 

د مرشانـو جرګـې د تقنیـن کمېسـیون رییـس غالم محـي الدین 

منصـف پـه دې هکلـه وايي:»درېیمـه تعلیمـي میاشـت ده د حق 

الزحمـه او یـا هـم باملقطـع ښـوونکو د ګومارنـې پـه هکلـه خـر 

نشـته معـارف د یـوه ډېـر جـدي ناوریـن پـه لـور روان دی.« پـه 

ولسـوالیو کـې څخـه تېر شـول؟ اوس یوازینۍ حـل الر د افغانانو 

ترمنـځ مذاکـرات او هوکـړې ته رسـېدل دي.«

د  هـم  کـې  پاکسـتان  پـه  بلکـې  نـه؛  کـې  دوحـه  پـه  یـوازې 

دي. روانـې  هڅـې  اړه  پـه  سـولې  د  افغانسـتان 

د هېـواد مخکینـي ولسـمرش حامد کرزي له یوې املانۍ رسـنۍ 

رسه پـه مرکـه کـې د دغـې پوښـتنې پـه ځـواب کـې چـې، آیـا د 

ولسـمرش غنـي پـه ګـډون د یـو شـمېر افغـان سیاسـتوالو او مـال 

هبـت اللـه تـر منـځ به پـه نـږدې راتلونکي کـې په پاکسـتان کې 

کومـه غونـډه جـوړه يش؟ ویـي چـې، ال تـر اوسـه پـه دې اړه پـه 

رسـمي توګـه څـه نـه دي ویـل شـوي؛ خـو دومـره یـې څرګنـده 

کـړې چـې، لـه دغـه ډول وړاندیزونـو او غونـډو هرکلـی کـوي.

لـه بل لوري د روسـیې اسـپوتنیک خري رسچینـې د دغه هېواد 

د بهرنیـو چـارو وزیـر لـه قولـه راپـور ورکـړی چـې، پـه افغانسـتان 

کـې د طالبانـو لـه لوري د واک انحصار مسـکو تـه د منلو نه دي.

همـدې حـال کـې د کابینـې یـو پخوانـی غـړی سـید مخـدوم 

رهیـن وایـي، تېـرو کلـو کې به، هـره اوونۍ کـې د کابینـې یوه یا 

دوه غونـډې تـررسه کېـدې. 

او کلـه چـې هغـه پـه کابینـه کـې ۱۱ کالـه غړیتـوب درلـود هـره 

دوشـنبه بـه د کابینـې غونډه جوړېده. ښـاغلی رهیـن زیاتوي:»د 

فرغـي کمېټـو رسبېـره وزیـران وهـم د اوونـۍ پـه لـړ کـې درې، 

څلـورو اړونـدو وزیرانـو لـه یو بل رسه لیـدل او د دوشـنبې په ورځ 

بـه یـې د خپـل د کار رپـوټ راوړه.« دا پـه داسـې حـال کـې ده 

چـې اووه وزارتونـه او مرکـزي بانـک د رسپرسـتانو لـه خـوا اداره 

کېږي.

له یوې میاشتې مشورې وروسته له افغان مرکچي پالوي رسه د حقاين لیدنه

›کابو یوه میاشت کېږي چې د کابینې غونډه نه ده جوړه شوې‹

کارتون

 

در روزهـای اخیـر و پـس از مشـورت هـای رییـس جمهـور بـا 

بـر رس تشـکیل شـورای عالـی  چهـره هـای سیاسـی بحـث 

دولـت رشوع شـده اسـت و گانـه زنـی هـای مختلـف در این 

بـاره صـورت مـی گیـرد. برخـی وجـود چنیـن شـورا را یـک 

رضورت مـی پندارنـد؛ ولـی برخـی نیـز مخالـف آن هسـتند. 

بعضـی از چهـره هـای سیاسـی تـالش مـی کننـد که خـود را 

در ایـن شـورا دخیـل بسـازند و برخـی دیگـر مثـل حکمتیـار 

مخالـف افزایـش تعـداد اعضـا هسـتند. سـوال هایـی نیـز در 

جایـگاه حقوقـی شـورا، صالحیـت هـا و مسـولیت هـای آن 

بیسـت سـال  عالـی دولـت در طـی  اسـت. شـورای  مطـرح 

گذشـته بارهـا از سـوی مقامـات حکومتـی و گاهـی از سـوی 

کاندیـدان ریاسـت جمهـوری مطـرح شـده بـود؛ امـا بـا توجه 

بـه قانـون اساسـی و نهادهای رسـمی دولت جایـگاه حقوقی 

ایـن شـورا در معـرض سـوال قـرار می گیـرد، به همیـن خاطر 

چنـد نکتـه در مـورد آن بایـد از اکنـون مطـرح گـردد و مـورد 

توجـه قـرار گیرد: 

1. واقعیـت ایـن اسـت کـه نهـادی به نـام شـورای عالی 

دولت در قانون اساسـی و دیگر قوانین نافذه کشـور و مبانی 

حقوقـی آن هـا جایـی ندارد. بر اسـاس قانون اساسـی رییس 

جمهـور بـه طـور مسـتقیم از سـوی مـردم انتخـاب مـی شـود 

و همزمـان معاونیـن وی نیـز بـه عنـوان یـک تکـت انتخاباتـی 

همـراه وی چهـره هـای انتخابـی هسـتند. دولـت افغانسـتان 

مبتنـی بـر تفکیـک قـوا در نظـر گرفتـه شـده اسـت و هر سـه 

قـوه اختیـارات و صالحیـت هـای خـود را دارنـد. بنابرایـن از 

نـگاه حقوقـی جایـگاه خاص و بـا صالحیت هـای معین برای 

ایـن شـورا منـی تـوان در نظـر گرفـت. امـا از نـگاه سیاسـی 

اکنـون جـای چنیـن شـورا خالـی اسـت و در رشایـط کنونـی 

رهـری حکومـت افغانسـتان نیـاز بـه اجـاع سیاسـی و هـم 

چنیـن یـک تیـم مشـورتی در سـطح عالـی دارد. 

رشایـط  در  شـورا  چنیـن  وجـود  سیاسـی  رضورت   .2

کنونـی از آن جهـت اسـت کـه افغانسـتان در رشایـط سـخت 

و دشـوار قـرار گرفتـه اسـت. رونـد صلـح بـا ابهام هـای جدی 

مواجـه اسـت. طـرف اصلـی دولـت افغانسـتان بیـش از آن 

کـه گـروه طالبـان باشـد یـک کشـور همسـایه اسـت کـه از 

ایـن گـروه بـا متام تـوان حایت مـی کنـد. افغانسـتان امروز 

خـود  مرزهـای  درون  در  پاکسـتان  نیابتـی  جنـگ  شـاهد 

ایـن  اسـراتژی  عمـق  در  تغییـر  از  ای  نشـانه  هیـچ  اسـت. 

کشـور نسـبت بـه افغانسـتان دیـده منـی شـود. وگرنـه کافی 

اسـت کـه پاکسـتان یـک ماه منابـع متویـل و تجهیـز طالبان 

را مسـدود کنـد. بـدون شـک طالبـان از پـای در خواهـد آمد 

و شکسـت خواهـد خـورد. اکنـون افغانسـتان در برابـر یـک 

جنـگ تحمیلـی و خونیـن قـرار گرفتـه اسـت. بنابرایـن جـا 

دارد کـه همـه گـروه هـای سیاسـی و چهـره هـای مدعـی در 

صفـوف واحـد و یـک پارچـه در برابر این کشـور بایسـتند و از 

اسـتقالل و متامیـت ارضی کشـور دفـاع کنند. بـرای طالبان 

هیـچ بهانـه ای بـرای جنـگ باقـی منانده اسـت و تنهـا دلیل 

جنـگ، اسـراتژی کشـور همسـایه اسـت. 

3. فلسـفه اصلی تشـکیل شـورای عالی دولـت عالوه بر 

ایجـاد یـک چـر کالن و اجـاع سیاسـی، نقش مشـورتی آن 

بـرای رهـری حکومـت اسـت. از همیـن رو رهـران سیاسـی 

و چهـره هـای مطـرح کشـور نبایـد چیـزی فراتـر از آن تواقـع 

داشـته باشـند. دولت افغانسـتان در رشایط اضطراری به رس 

مـی بـرد و نیازمنـد رهـری واحد و یک پارچه اسـت. از سـوی 

دیگـر در هیـچ یـک از متـون حقوقـی و قانونی کشـور جایگاه 

اسـت.  نشـده  تعریـف  دولـت  عالـی  شـورای  بـرای  معیـن 

بنابرایـن ایـن شـورا مـی تواند عالوه بـر ایجاد یـک چر کالن 

سیاسـی در برابـر دشـمن نقش مفید در بخـش های مختلف 

داشـته باشـد و بـه رهـری حکومت افغانسـتان مشـوره دهد. 

را  خـود  عمـر  کـه  سیاسـی  هـای  چهـره  از  برخـی   .4

در تفکـر انحصـار و متامـت خواهـی رصف کـرده انـد هنـوز 

مخالـف حضـور چهـره هـای و حلقـات بیشـر در ایـن شـورا 

هسـتند. شـورای عالـی دولـت بایـد جایـی باشـد کـه همـه 

خـود را در آن ببیننـد تـا اجـاع الزم شـکل گیـرد و هم چنین 

نیـز کامـل باشـد.  بـرای رهـری حکومـت  مشـوره هـای آن 

بنابرایـن رضورت نـدارد کـه یـک حلقه محدود مثـال هفت نفر 

یـا پنـج نفـر بنشـینند و بـرای متـام مـردم افغانسـتان تصمیم 

از  نبایـد چنـان گسـرده و وسـیع شـود کـه  البتـه  بگیرنـد. 

موثریـت بیفتـد و بـه یـک مجموعـه نـاکارا تبدیـل شـود. 

هـای  میکانیـزم  دیگـر  دولـت جـای  عالـی  شـورای   .5

حقوقـی و قانونـی را نیـز نبایـد بگیـرد. بـه عنـوان مثـال مـا 

ولسـی جرگـه و مرشانوجرگـه را داریـم کـه هـر کـدام دارای 

صالحیت های قانونی مشـخص و روشـن هسـتند. این شـورا 

نبایـد بـه گونـه ای عمـل کنـد کـه جـای نهادهـای قانونـی 

ایجـاد کنـد.  هـا  آن  بـرای  یـا مزاحمـت  و  بگیرنـد  را  کشـور 

هـم چنیـن در مسـایل کالن ملـی و تصمیـات بـزرگ نیـاز 

بـه تشـکیل لـوی جرگـه داریـم کـه یـک میکانیزم یپـش بینی 

شـده در قانـون اساسـی کشـور اسـت. ایـن شـورا منـی تواند 

جایـگاه ایـن سـازوکار سیاسـی را بگیـرد. 

در مجموع فلسـفه اصلی تشـیکل شـورای عالی دولت ایجاد 

یـک چر کالن سیاسـی و هم چنین مشـوره دهـی به رهری 

حکومـت در رشایـط کنونـی اسـت. بنابرایـن در رضورت آن 

شـکی نیسـت، ولـی بایـد از تداخـل کاری آن بـا نهادهـای 

قانونـی جلوگیری شـود. 

 

 

 

معـاون  و  رییس جمهـور  اکـرم خپلـواک، مشـاور سیاسـی 

شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی امـا می گویـد کـه مشـوره ها 

دربـارۀ نهایـی شـدن شـار و ترکیـب شـورای عالـی دولت 

چگونگـی  و  تاریـخ  دربـارۀ  رایزنی هـا  و  شـده اند  نهایـی 

برگـزاری نخسـتین نشسـت ایـن شـورا، ادامـه دارنـد.

او شـار اعضـای ایـن شـورا را در حـدود ۲۰ تـن می دانـد 

و می گویـد کـه شـورای عالـی دولـت یـک دبیرخانـه نیـز 

خواهـد داشـت. مشـاور سیاسـی رییس جمهـور از نهایـی 

شـدن مشـوره ها دربـارۀ آغـاز بـه کار شـورای عالـی دولـت 

کـه سیاسـت گران می کوشـند  و می گویـد  خـر می دهـد 

قـول اردوی 209 شـاهین در شـال کشـور می گویـد کـه حنظلـه 

مشـهور بـه »مخلص« یکـی از افراد کلیـدی و خطرنـاک طالبان بلخ 

همـراه بـا 7 عضـو دیگـر ایـن گـروه در والیت جوزجان کشـته شـده 

است.

نـرش  بـا  جـوزا(   3( دوشـنبه  دیـروز  شـاهین،   209 اردوی  قـول 

خرنامـه ای گفتـه کـه ایـن فرمانـده کلیـدی طالبان روز گذشـته در 

اسـت. والیـت جوزجـان کشـته شـده  فیض آبـاد  ولسـوالی 

در خرنامـه آمـده:« روز گذشـته یـک فـرد کلیـدی تروریسـت های 

 مقام هـای محلـی لغـان می گوینـد کـه حملـه طالبـان بـر محبس 

ایـن والیـت عقب زده شـد.

نگرانـی دربـارۀ وضعیـت امنیتـی لغـان بعد از حملۀ شـب گذشـتۀ 

)۲ جـوزا( طالبـان در مربوطـات مهرالم مرکز والیـت افزایش یافت.

یـک هیئـت نظامـی بـه رهـری جـرال محمـد یاسـین ضیـا لـوی 

درسـتیز و رسپرسـت وزارت دفـاع بـه لغـان رفته. لطف اللـه کامران 

وضعیـت  از  آزادی  رادیـو  بـا  صحبـت  در  لغـان  امنیـۀ  قومانـدان 

امنیتـی اطمینـان داد.

کامـران گفـت: »وضعیت لغـان فعالً کامالً کنرول اسـت. تبلیغات 

بسـیار  تلفاتـی  منی تواننـد.  کـرده  چیـزی  هیـچ  اسـت،  دشـمن 

سـنگین دیدنـد در لغـان. و این تلفـات ادامه دارد، ان شـاءالله که 

وضعیـت کامـالً کنـرول شـده و می شـود.«

قبـل از ایـن رحمت اللـه یارمـل والـی لغـان گفتـه بـود که صـد نفر 

از منسـوبان امنیتـی به شـمول معـاون عملیاتی امنیـت ملی و چند 

 سـازمان عفـو بین امللـل گفتـه که اختـالل در رونـد گفتگوهای 

صلـح افغانسـتان، حقـوق زنـان و دخـران افغانسـتان را بیشـر 

در معـرض خطـر قرارداده اسـت.

ایـن نهـاد دیروز دوشـنبه )سـوم جـوزا( با نـرش اعالمیـه ای گفته 

کـه دو دهـه دسـتاوردهای زنـان و دخـران افغانسـتان بـا خطـر 

جـدی روبـرو و گره گشـایی از آن انجـام نشـده اسـت. بـه گفتـه 

زنـان در رونـد گفتگوهـای صلـح،  انـدک  نهـاد مشـارکت  ایـن 

حقـوق زنـان افغانسـتان را در معـرض تهدیـد قـرار داده اسـت.

خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان از مـاه می سـال ۲۰۲۱ 

آغـاز و تاکنـون حـدود ۲۰ درصد این نیروها از افغانسـتان خارج 

شـده اند. سـازمان عفـو بین امللـل نیـز با اشـاره به خـروج نیروها 

و بـن بسـت مذاکـرات صلـح میـان دولـت افغانسـتان و طالبان، 

گفتـه که افغانسـتان در مقطع حسـاس دارد.

قـرار بـود کـه مذاکـرات صلـح میـان افغانسـتان و طالبـان بعـد 

از دوبـار تاخیـر، بعـد از مـاه رمضـان در اسـتانبول ترکیـه برگـزار 

شـود ولـی تاکنـون مشـخص نیسـت کـه چـه زمـان این نشسـت 

برگـزار خواهـد شـد، عفـو بین امللـل نیـز بـه ایـن موضوع اشـاره 

اسـت. کرده 

یمینـی میـرشا، مدیـر بخـش سـازمان عفـو بین امللـل در جنوب 

آسـیا گفته که افغانسـتان در مرحله حسـاس قرار دارد. اختالل 

افـراد  جـان  خشـونت ها،  ادامـه  و  صلـح  گفتگوهـای  رونـد  در 

ادامـه  بـا  او  بـه گفتـه  ایـن کشـور می گیـرد.  را در  غیرنظامـی 

خـروج نیروهـای خارجـی، افغانسـتان بـه سـمتی پیـش مـی رود 

کشـور  ایـن  در  دخـران  و  زنـان  سـاله   ۲۰ دسـتاوردهای  کـه 

می شـود. تهدیـد 

ایـن سـازمان گفتـه، زمـان آن فـرا رسـیده کـه دولـت افغانسـتان 

 مقام هـای محلـی لغـان میگوینـد که بیشـر از ۱۰۰ 

نظامـی بـه شـمول یکـی از اعضـای بلند پایه بـه خاطر 

غفلـت وظیفوی بازداشـت و زندانی شـدند.

رحمـت اللـه یارمـل، والـی لغـان، در گفتگـو بـا رادیـو 

آزادی گفتـه کـه معـاون اوپراتیفـی امنیـت ملـی ایـن 

تاییـد  یارمـل  اسـت.  زندانیـان  میـان  در  نیـز  والیـت 

افغـان  نیروهـای  پوسـته های  از  شـاری  کـه  میکنـد 

تسـلیم شـده اند. بـه طالبـان   بـدون مقاومـت 

ایـن در حالـی اسـت کـه  روز گذشـته طالبـان حمالت 

گسـرده را باالی شـهر مهرالم و ولسـوالی علی شـنگ 

ایـن والیـت راه اندازی کـرده اند.

منابـع می گوینـد کـه درگیـری شـدید میـان نیروهـای 

ایـن والیـت جریـان  افغـان و جنگجویـان طالبـان در 

داشـت. ایـن منابـع مـی افزاینـد کـه طالبـان زنـدان 

از  بلندگوهـا  بـا  و  کـرده  محـارصه  را  لغـان  والیـت 

بگذارنـد. فـرار  بـه  پـا  کـه  زندانیـان می خواهنـد 

یـک منبـع از زنـدان لغـان کـه نخواسـت نامـی از وی 

بـرده شـود بـه آریانانیـوز گفته اسـت کـه دو پاسـگاه در 

اسـت  کـرده  اعـالم  ملـی  دفـاع  وزارت   

کـه نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور 

در شـبانه روز گذشـته تلفـات سـنگینی بـر جنگجویان 

گـروه طالبـان در چنـد والیـت وارد کـرده انـد.

آمارهـای منتـرش شـده در خرنامـه هـای وزارت دفـاع 

ملـی نشـان می دهـد کـه در شـبانه روز گذشـته بیـش 

از 200 تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان در نـرد بـا 

والیت هـای  در  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

مختلـف بـه هالکـت رسـیده انـد.

بـا نـرش خرنامـه ای  ایـن وزارت روز دوشـنبه 3 جـوزا 

متقابـل  حمـالت  و  درگیری هـا  در  کـه  اسـت  گفتـه 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی، ۱۴۰ تـن از جنگجویـان 

از  دیگـر  تـن   ۷۵ و  شـدند  کشـته  طالبـان  گـروه 

انـد.  شـده  زخمـی  گـروه  ایـن  جنگجویـان 

در خرنامـه ترصیـح شـده اسـت کـه ایـن جنگجویـان 

قندهـار،  زابـل،  ننگرهـار،  والیـات  در  طالبـان  گـروه 

رسپـل،  جوزجـان،  فاریـاب،  بلـخ،  بادغیـس،  هـرات، 

هلمنـد، بغـالن، کاپیسـا و کابـل کشـته وزخمـی شـده 

ند. ا

طبـق یک خرنامـه دیگر که قول اردوی 209 شـاهین 

منشـر کرده اسـت 50 تن از جنگجویان گروه طالبان 

ولسـوالی های  در  ملـی  اردوی  نیروهـای  بـا  نـرد  در 

علی شـینگ و علی نـگار والیـت لغـان بـه قتل رسـیده 

 60 کـه  اسـت  شـده  اضافـه  خرنامـه  ایـن  در  انـد. 

جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه جراحـت برداشـته انـد.

خرنامـه عـالوه مـی دارد کـه در ایـن درگیری هـا یـک 

قومنـدان برجسـته جنگجویـان گـروه طالبـان بـه اسـم 

زملـی نیـز بـه قتـل رسـیده اسـت.

وزارت دفـاع مدعی اسـت کـه در این عملیـات، از مرکز 

والیـت لغـان الی ولسـوالی علی نگار از وجود دشـمن 

احـزاب  رهـران  از  شـاری  کـه  گویـد  مـی  منبـع  ایـن 

هسـتند. مخالـف  اعضـا  تعـداد  افزایـش  بـا  سیاسـی 

او همچنیـن اضافـه کـرد کـه نقـش اعضـای شـورای عالـی 

دولـت »مشـورتی« خواهـد بـود. 

زن  چهـار  به شـمول  نفـری   ۱۸ فهرسـت  ایـن،  از  پیـش 

بـود،  کـرده   درز  دولـت  عالـی  شـورای  اعضـای  به عنـوان 

امـا اکنـون منابـع می گوینـد کـه در کنـار حسـینه صافـی، 

رسپرسـت وزارت امـور زنـان، فاطمـه گیالنـی، عضـو هیئت 

مذاکره کننـدۀ جمهـور اسـالمی افغانسـتان، سـه زن دیگـر 

نیـز عضویـت ایـن شـورا را، خواهنـد داشـت. 

تـا نخسـتین نشسـت این شـورا هرچـه زودتر، برگزار شـود.

اسـت  تکمیـل  مشـوره ها  امـروز  »تـا  گفـت:  ادامـه  در  او 

فهرسـت هـم انشـالله نهایـی اسـت مـا رس بخـش دوم کـه 

اجنـدای اول و طـرز رشوع کـردن جلسـه اول کار می کنیم 

و ایـن را هـم بـا متـام دوسـتان مشـوره مـی کنیـم، مشـوره 

اول رس ایجـاد شـورا بـوده دایـر کـردن جلسـه کـدام روز 

باشـد پـس از مشـوره ها با کالن های کشـور بـه زودی دایر 

شـود.« می 

میـان  دیدگاه هـا  اختـالف  ایـن،  از  پیـش  کـه  حالـی  در 

حکومـت و سیاسـت گران دربـارۀ چگونگـی صالحیت هـای 

شـورای عالـی دولـت وجـود داشـت، امـا آقـای خپلـواک 

مسـایل  در  دولـت  عالـی  شـورای  کـه  کـرد  تأکیـد 

حکومـت داری و قانونـی، کاری نـدارد و بـه مسـایل صلـح 

و جنـگ و روابـط افغانسـتان بـا کشـورها خواهـد پرداخت.

او گفـت: »رس مسـایل کالن کشـور کـه در آن صلـح مـی 

ایـد، جنـگ اسـت، سیاسـت خارجـی مـی آیـد صحبـت ها 

بـا همسـایه هـا در بـاره جنـگ و صلـح و بیـرون شـدن نیرو 

هـای خارجـی متامش مسـایل کالن کشـور که ایـن اجندا 

موافقـه مـی شـود. در آن هـم مشـوره مـی شـود هـم بحـث 

مـی شـود بعـد از بحـث و مشـوره تصمیـم مشـرک گرفتـه 

مـی شـود. همگـی ماننـد جمهـوری اسـالمی افغانسـتان 

زیرهمیـن چـر تصمیـم مشـرک همه باشـد و بعـد تطبیق 

آن مربـوط ادارات دولتـی مـی شـود.«

و صالح الدیـن  اسـالمی  گلبدیـن حکمتیـار، رهـر حـزب 

از  جمعیـت،  حـزب  اصلـی  شـاخۀ  عضـو  ربانـی، 

سیاسـت گرانی انـد کـه برخـی اختـالف دیدگاه هـا دربـارۀ 

تعـداد، چگونگـی ترکیب و صالحیت های این شـورا دارند. 

اسـالمی  حـزب  رهـری  شـورای  عضـو  جریـر،  هایـون 

رییـس  شـامل  شـورا  »ایـن  گفـت:  حکمتیـار،  گلبدیـن 

جمهـور، رییـس جمهـور پیشـین و رهـران احـزاب مهـم 

کشـور باشـد، احزابـی کـه در جنـگ و صلـح تاثیـر دارنـد. 

نباشـد.« بیشـر  تـن  هشـت  از  تعدادشـان 

توافق نامـۀ سیاسـی شـورای  بنیـاد  بـر  بـود  قـرار  آنکـه  بـا 

ملـی  مصالحـۀ  عالـی  شـورای  بـا  هم زمـان  دولـت  عالـی 

ایجـاد شـود، امـا در یـک مـاۀ اخیـر، تالش هـا بـرای ایجاد 

ایـن شـورا شـدت گرفته انـد و رییس جمهـور بـا شـاری از 

داشته اسـت. جداگانـه  دیدارهـای  سیاسـت گران، 

طالبـان بنـام حنظلـه مشـهور بـه »مخلـص« از ولسـوالی دولت آبـاد 

بلـخ تحـت تعقیـب قـرار گرفـت و رس انجـام حوالـی سـاعت 2:15 

دقیقـه بعـد از ظهـر در ولسـوالی فیـض آبـاد والیـت جوزجـان مـورد 

هـدف قـرار گرفـت«.

خرنامـه افـزوده:« در نتیجـه حنظلـه بـا 7 همراهش کشـته شـدند، 

سـالح های دسـت داشـته و چهـار عـراده موترسـایکل شـان از بیـن 

برده شـد«.

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است. 

افـر دیگـر بـه گـان غفلـت وظیفـوی بـرای تحقیقـات بازداشـت 

شـده اند. ذبیح اللـه مجاهـد سـخنگوی طالبـان می گویـد کـه نیـت 

سـقوط دادن والیـت را نداشـتند ولـی ۳۷ پوسـتۀ امنیتـی را ترصف 

کرده انـد، ادعـای کـه ازسـوی مقام هـای دولتـی رد شـده اسـت. 

و رشکای بین املللـی اش؛ بـه رصاحـت متعهـد شـوند و تـالش 

کننـد تـا حقوق و دسـتاوردهای زنان در دو دهه گذشـته معامله 

نشود.

بـه محدودیـت زنـان در زمـان حاکمیـت پنـج  عفـو بین امللـل 

سـاله طالبـان )از سـال ۱۹۹۶ تـا ۲۰۰۱( اشـاره کـرده و گفتـه 

کـه زنـان در ایـن مـدت از حق آمـوزش، کار و حتی بیـرون رفنت 

از خانـه بـدون داشـنت محـرم، محـروم بودنـد. بـه گفتـه عفـو 

بین امللـل ایـن محدودیـت اکنـون نیـز در مناطـق تحـت کنرل 

طالبـان اعـال می شـود.

ایـن نهـاد بـه پیرشفت هـای زنـان از سـال ۲۰۰۱ تاکنون اشـاره 

کـرده و گفتـه کـه اکنـون ۳.۳ میلیـون دخـر به مکتب/مدرسـه 

می رونـد و زنـان به صـورت فعاالنـه درعرصه سیاسـی، اقتصادی 

و اجتاعـی حضـور دارند.

بـه گفتـه عفـو بین امللـل، بـا توجه بـه ادامـه خشـونت ها در این 

کشـور، زنـان وکیل، پزشـک، قاضـی، معلم، مهندس، ورزشـکار، 

فعـال مدنـی، سیاسـتمدار، روزنامه نـگار، دیوان سـاالر، صاحـب 

مشـاغل، افـر پلیـس و عضو ارتش هسـتند.

ایـن نهـاد گفتـه کـه بـا همـه ایـن دسـتاوردها، براسـاس اعـالم 

صنـدوق حایـت از کـودکان سـازمان ملـل )یونیسـف( حـدود 

۲.۲ میلیـون دخـر قـادر بـه رفـنت بـه مکتـب نیسـتند و عـالوه 

بـر آن، در تیـم ۲۱ نفـری مذاکـره کننـده دولت افغانسـتان فقط 

چهـار زن حضـور دارنـد و درهیـأت طالبـان هیـج زنـی حضـور 

نـدارد. عفـو بین امللـل بـا اشـاره بـه ایـن کمبـود، گفته کـه باید 

صـدای زنـان افغـان شـنیده شـود و دولـت افغانسـتان بایـد از 

حضـور معنـی دار و مشـارکت فراگیـر زنـان در گفتگوهـای صلح 

اطمینـان دهـد. 

نزدیکـی زنـدان سـقوط کرده اسـت.

میگویـد  عبدالرحيمـزى  اللـه  عتيـق  حـال  همیـن  در 

افغـان  نیروهـای  قـرارگاه  دو  گذشـته  سـاعت   ۲۴ در 

در ولسـوالی علیشـنگ و یـک قـرارگاه در مرکـز شـهر 

مهـرالم بـه دسـت طالبـان افتـاده اسـت.

آقـای عبدالرحيمـزى میگویـد دو پاسـگاه در ولسـوالی 

پاسـگاه در ولسـوالی علینـگار و ۱۲  یـک  علیشـنگ، 

پاسـگاه در شـهر مهـرالم سـقوط کـرده کـه شـاری 

از پاسـگاه هـا نیـز بـدون مقاومـت بـه دسـت طالبـان 

افتـاده اسـت.

از سـوی هـم طالبـان ادعـا کـرده کـه دو پاسـگاه و یک 

قـرارگاه نیروهـای امنیتـی را در شـهر مهـرالم تـرصف 

کـرده وشـاری از رسبـازان افغـان را نیـز اسـیر کـرده 

بـه شـهر  نیروهـای ویـژه هـم  انـد. گفتـه میشـود کـه 

کـه  میگویـد  نیـز  دفـاع  وزارت  انـد.  رسـیده  مهـرالم 

محمـد یاسـین ضیـا رییـس سـتاد ارتـش و رسپرسـت 

ایـن وزارت در والیـت لغان حضـور دارد و “عملیات ها 

تروریسـتان رهـری می کنـد.”  علیـه  را 

پاک سـازی شـده و در ولسـوالی علیشـنگ ایـن والیـت 

نیـز  پیـرشوی نیـرو هـای دفاعـی و امنیتـی موفقانـه 

ادامـه دارد.

کـه  اسـت  آمـده  دفـاع  وزارت  دیگـری  خرنامـه  در 

 9 و  بغـالن  والیـت  در  طالبـان  گـروه  جنگجـوی   15

جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه در والیـت قندهـار در نرد 

بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور جان باختـه اند.

هفتـه پیـش ولسـوالی دولـت شـاه در والیـت لغـان 

به دسـت جنگجویـان گـروه طالبـان سـقوط کـرده بود. 

منابـع مسـئول در آن زمـان تاییـد کـرده بـود کـه بـه 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور تلفاتـی وارد نشـده 

اسـت، چـون ایـن نیروها عقب نشـینی تاکتیکـی کرده 

میـدان  والیـت  در  جلریـز  ولسـوالی  آن  از  پـس  انـد. 

وردک در 60 کیلومری کابل پایتخت کشـور به دسـت 

گـروه طالبـان سـقوط داده شـد. طبـق ادعـای مهـدی 

راسـخ مناینـده میـدان وردک در مجلـس شـورای ملـی  

حـدود 70 تـن از نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور که 

ولسـوالی جلریـز در محـارصه جنگجویان گـروه طالبان 

بودنـد، در اسـارت گـروه طالبـان در آمـده بودنـد.

شـب گذشـته یاسـین ضیـا رئیـس سـتاد ارتـش کشـور 

بـه والیـت لغان سـفر کرد، منابـع امنیتی توقـع دارند 

کـه ایـن سـفر آقـای ضیا بـه لغـان موجب پاک سـازی 

کامـل ایـن والیـت از جـود جنگجویـان گـروه طالبـان 

شـد. خواهد 

ایـن درحالیسـت کـه برخی ها انتشـار آمارهـای بلند از 

تلفـات گـروه طالبان توسـط ارگان های امنیتی کشـور 

را تبلیغـات جنگـی توصیـف می کنند.

خرنامـه  ضمیمـه  در  شـاهین  اردوی  قـول  امـا 

جنگجویـان  شـدگان  کشـته  اجسـاد  از  عکس هایـی 

اسـت. کـرده  منتـرش  نیـز  طالبـان  گـروه 

حنظلهیکیازافرادکلیدیوخطرناکطالباندرجوزجانکشتهشد

مقامها:حملهطالبانبرزندانلغمانعقبزدهشد

عفوبینالملل:اختاللدرمذاکراتصلحافغانستانحقوقزنانو
دخترانرادرمعرضخطرقراردادهاست
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بیشازصدنظامیبهدلیلغفلتوظیفویبازداشتشدند
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در تحـوالت سیاسـی و اجتامعـی کـه در نیـم قـرن 

اخیـر در افغانسـتان اتفـاق افتـاده اسـت، جنبـه هـای 

مختلـف زندگی مردمـان این رسزمین را بـه مقیاس های 

متفـاوت صدمـه زده اسـت. هزینـه های سـنگین را مردم 

افغانسـتان متحمـل گردیده اسـت که شـاید خیلی قابل 

جـران نباشـد. در ایـن میـان قـر زنـان کـه نیـم پیکـر 

نفـوس افغانسـتان را شـامل مـی شـود از همـه آسـیب 

پذیرتـر اسـت. زنـان افغانسـتان بـدون اینکـه در خلـق 

بحران های افغانسـتان نقش مسـتقیم داشته باشند؛ اما 

قربانـی هـای صـف اول دگرگونـی ها و ناآرامـی های این 

ُملـک مـی باشـند. نـگاه زن سـتیزانه کـه نـزد گـروه های 

افراطی به شـکل رسـوبات ذهنی از جامعه باقیسـت، در 

تعمیـل سیاسـت هـای دشـمنی با زنـان در بُرهـه های از 

تاریـخ سیاسـی افغانسـتان دیـده شـده اسـت. از سـال 

1996 تـا سـال 2001م کـه حاکمیـت گـروه طالبان در 

اکـر مناطـق افغانسـتان برقرار بـود، مصـداق خیلی بارز 

ایـن مدعـا را شـامل می گـردد. 

زنـان در جریان حکومت گـروه طالبان با محدودیت 

های بسـیار مواجه شـده بـود. ممنوعیت زنـان و دخرتان 

از  بیـرون  در  کار  از  زنـان  از مکتـب، جلوگیـری شـدید 

خانـه، محصـور منـودن زنـان و دخـرتان در امـور منـزل 

و خانـه داری نکتـه هـای اسـت کـه در آن زمـان جریـان 

داشـت. مکاتـب دخرتانـه در رسارس کشـور بسـته شـده 

بـود و مطابـق اندیشـه و سیاسـت گـروه طالبـان دخرتان 

و زنـان حـق نداشـتند مکتـب برونـد و درس بیاموزنـد. 

سـواد از منظـر طالبـان بـرای زنـان نادرسـت و خـاف 

بـاور آنـان بـود. نویسـنده این مطلـب دقیقا بیـاد دارد که 

گـروه طالبـان بعـد از اینکه به محل زندگی شـان تسـلط 

یافتنـد، در نخسـتین اقـدام مکاتـب دخـرتان را بسـته و 

دخـرتان را از رفـن بـه مکتـب شـدیداً منع منـود. معاون 

ولسـوال طالبان کسـی بنام هاشـمی بود، ایشان در یک 

هامیـش بـزرگ مردمـی کـه بـرای خـوش آمـد گویـی و یا 

معرفـی ولسـوال گـروه طالبـان بـه مـردم برگزار شـده بود 

بـا جدیـت سـخرنانی مـی کـرد و گفـت: زنـان و دخـرتان 

مطابـق سـنت پیامـر ص حـق ندارنـد بـا سـواد شـوند. 

دانسـن  اسـت  الزم  زنـان  و  دخـرتان  بـرای  کـه  سـواد 

واجبـات دینـی ماننـد منـاز، روزه و ... اسـت. غیـر از این 

هـر آنچـه کـه دخـرتان و یا زنـان یـاد بگیرنـد در مخالفت 

بـا تعالیـم دینـی قـرار دارد. ایـن دقیقـاً صحبـت و مـن 

سـخرنانی معـاون ولسـوال حکومت طالبان اسـت که در 

آن جلسـه در حضـور مـردم ایـراد منـود. 

نـگاه گـروه طالبـان بـه زنـان و حقـوق زن در جامعه 

را مـی تـوان از ایـن یـک مثـال تحلیـل منـود و پالیسـی 

هـای عملـی آنان که در سـطح کشـور در آن وقت تطبیق 

مـی کـرد نشـانه هـای هویـدای اسـت در جهـت تثبیـت 

رویکـرد آنـان. اما بعد از شکسـت حاکمیت گـروه طالبان 

در افغانسـتان حالـت نـو و فضـای خیلی متفـاوت از قبل 

ایجـاد گردیـد. قانـون اساسـی در کشـور نظـام سیاسـی 

جمهوریـت را بـه عنـوان بسـرت اساسـی مدیریـت همـه 

و  نهـاد هـا  آن  اسـاس  بـر  و  پذیرفـت  جانبـه در کشـور 

موسسـات شـکل گرفـت کـه بـه زنـان و مـردان در جامعه 

انسـانی نگاه شـود. ایـن تحول بـزرگ بـود در زیربناهای 

اجتامعی و سیاسـی در افغانسـتان. نظـام جمهوریت در 

فصـل نویـن افغانسـتان زنـان و مـردان را مطابـق ارزش 

هـای انسـانی محـرتم مـی شـامرد و هـردو جنـس را در 

جامعـه هـم دارای تفـاوت هـای فزیولوژیـک و بیولوژیک 

مـی دانـد و هـم در بعد انسـانی آن دارای حقـوق عادالنه 

و مسـاوی مـی دانـد. نظـام جمهوریـت کـه زیـر سـاخت 

اصلـی آن را اندیشـه نـاب اسـامی شـکل مـی دهـد و به 

تأسـی آن ارزش ها و تعالیم اسـامی مورد توجه و احرتام 

آن اسـت، در جامعـه افغانسـتان در راسـتای خدمـت بـه 

مـردم سـعی نظـام مند را پیشـه¬ی کار خویش سـاخت. 

هـای  کشـور  میـان  در  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری 

اسـامی از خوبرتیـن قانـون اساسـی کـه در همخوانـی 

بـا فرهنگ اسـامی قـرار دارد، سـاختار سیاسـی را خلق 

منـود کـه تـا امـروز بـه قـوت خـود خدمـت رسـانی مـی 

منایـد و زنـان و مـردان افغانسـتان در نگاه شـان با ارزش 

و محـرتم هسـتند. 

نظـام سیاسـی جمهوریـت مطابق نیاز هـا و دغدغه 

هـای انسـان آزاده¬ی افغانسـتان اعـم از زنـان و مـردان 

در تقـای ایـن شـد/ هسـت کـه در جهت احقـاق حقوق 

اساسـی متـام انسـان هـای ایـن خـاک کوشـش هـای 

همـه جانبـه منایـد. از بـدوی پایـه گـزاری نظام سیاسـی 

جمهوریـت در افغانسـتان و در آغـاز قـرن بیسـت و یکـم 

میـادی حـق تعلیـم و تربیـه را بـرای زنـان و مـردان نـه 

تنهـا بـه رسـمیت مـی شناسـد؛ بلکـه در تسـهیل سـازی 

امکانـات در ایـن بخـش دولـت خـود را موظف و مسـؤول 

مکاتـب  متامـی  کـه  اسـت  اسـاس  برایـن  دانـد.  مـی 

دخرتانـه در مناطـق مختلـف افغانسـتان چـه شـهرها و 

چـه روسـتاها بازگشـایی مـی شـود. حتـی مکاتـب بدون 

سـاختامن و بدون تشـکیل های منظم اداری و تدریسی 

در زیـر سـایه هـای درخـت و در کنـار چشـمه سـار هـای 

قریـه آغـاز بـه کار منودنـد. مردم نیـز بـا ذوق و عاقه¬ی 

بـی پشـینه¬ و وصـف ناپذیـر از ایـن امر اسـتقبال کردند 

و در همـکاری دوجانبـه کـودکان خویـش را به مکاتب ها 

ثبـت نـام منـوده و روان کردنـد. دخـرتان افغانسـتان در 

بیسـت سـال قبـل کـه راهـی مکتـب شـده بودنـد امـروز 

اکـر شـان از دانشـگاه های کشـور با مـدارج های معتر 

علمـی فارغ شـده اند و در جمع نیـروی بری متخصص 

در کنـار مـردان افغانسـتانی حضـور دارنـد. بـر اسـاس 

 کتـاب »اقتصـاد فقیـر؛ بازاندیشـی بنیادیـن در شـیوۀ 

مبـارزه بـا فقـر« درس هـای بسـیار مفیـد و کاربـردی را برای 

کشـورهای درحال توسـعه و مخصوصـاً برای کشـور مـا دارد. 

وقتـی تعریفـات ایـن کتاب را از زبان اسـتادان حوزۀ توسـعه 

شـنیدم از چنـدی بـه این سـو دنبالـش بـودم. در نهایـت به 

دسـت آوردم و خوانـدم. وقتـی کـه بـار اول خوانـدم، چندان 

چیـزی دسـت گیرم نشـد؛ لـذا مجبـور شـدم بـار دوم و سـوم 

بخوانـم تـا دربـارۀ ایـن کتـاب حرفـی بـرای گفـن داشـته 

ایـن کتـاب دریافتـه ام  از  باشـم. اینـک نکته هایـی را کـه 

رشیـک می کنـم. 

در نخسـت بایـد یـادآور شـوم کـه در جامعـه ای که فقر 

پـدری را بـه دزدی، مـادری را بـه خودکشـی و بـرادری را بـه 

از ارزش هـای واالی  خـاف وادار می  کنـد، سـخن گفـن 

انسـانی چـون آزادی، دموکراسـی، صلـح و... فاجعـه بـه  بار 

مـی آورد. یـا بـه قول مارکـس »وقتی فقر در سـویی انباشـته 

می شـود؛ فحشـا، جـرم، جنایـت، خشـونت، تجـاوز و... در 

سـوی دیگـر انباشـته می شـود«. یـا بـه گفتـه ابـوذر غفـاری 

»وقتـی فقـر از دری وارد می شـود، دیـن از دری دیگـر خارج 

می شـود«. دکرت علی رشیعتی نیـز در این مورد می گوید »با 

انسـان گرسنه سـخن گفن از معنویت و ارزش های انسانی 

فاجعـه بـه  بـار مـی آورد.« فقـر در همه جـا رس می کشـد. این 

چـه دردی اسـت کـه از گذشـته تـا بـه  حـال، از رشق تـا بـه 

غـرب، از شـامل تـا جنـوب، زندگی هـا را ویران، اسـتعدادها 

را نابـود و امیدهـا را بـه بـاد فنـا می بـرد. هر سـاله 9 میلیون 

کـودک پیـش از رسـیدن بـه سـن پنج  سـالگی جان خـود را 

از دسـت می دهـد. احتـامل مـرگ زنـی هنـگام زایـامن در 

جنـوب صحـرای افریقـا، یـک  بـه  سـی اسـت، در حالـی  که 

ایـن احتـامل در کشـورهای توسـعه یافته یـک بـه 5600 

اسـت. دسـت کم در 25 کشـور کـه بیشـرت آن هـا در جنـوب 

صحـرای افریقا موقعیـت دارند، امید به زندگـی کمرت از 55 

سـال اسـت. تنها در کشـور هنـد، بیـش از 50 میلیون بچۀ 

مدرسـه ای، توانایـی خواندن من بسـیار سـاده را نـدارد. در 

افغانسـتان نیز تقریباً هفتـاد درصد از شـهروندانش زیرخط 

فقـر زندگـی می کنـد. کتـاب »اقتصـاد فقیـر؛ بازاندیشـی 

بنیادیـن در شـیوۀ مبـارزه بـا فقر« نوشـتۀ آبهیجیـت برنجی 

هندی و اسـرت دوفلوی فرانسـوی اسـت. نویسـندگان بیش 

از پانـزده سـال عمـر خویـش را رصف بررسـی زندگـی فقـرا 

در روسـتاهای هنـد، مراکـش، کنیـا، اندونـزی و بسـیاری 

دیگـر از کشـورهای درحال توسـعه کرده اند. کتـاب »اقتصاد 

فقیـر« دعوتی اسـت بـه دوباره اندیشـیدن دربارۀ فقـر تا این 

احسـاس کـه مبـارزه بـا فقـر بسـیار طاقت فرسـا و نفس گیر 

اسـت، تغییـر کنـد و اندیشـیدن بـه چالـش  فقـر بـه  صورت 

مجموعـه ای از مسـائل ملمـوس آغـاز گـردد. هـر زمانـی که 

ایـن مسـائل به طوری مناسـب شناسـایی و درک شـوند،هر 

کـدام آن هـا نیـز حـل خواهـد شـد. بـا بـاور نگارنـده پیـام 

اساسـی و نهایـی این کتـاب این خواهد بود کـه یک راه حل 

طایـی کان نگـر برای مبارزه با فقر وجود ندارد و نخسـتین 

قـدم به منظـور اصـاح روش های پیشـین، فهـم ماهیت فقر 

اسـت. تا کنـون عموماً رویه بر این بوده کـه اقتصاددانان در 

اتاق هـای بسـته، روی چوکی های راحت خود می نشسـتند 

آزمونـی  رویکـرد  بنیادیـن طراحـی می کردنـد.  نظریـات  و 

برنجـی و دوفلـو، رویکـرد جدیـد در اقتصـاد توسـعه اسـت. 

ایشـان بـرای فهـم بهـرت طبیعـت و ماهیـت فقـر بـه  جـای 

بحث هـای انتزاعـی بی پایـان، شـیوۀ جدیـد را برگزیدنـد، 

دسـت ها و لباس ها را خاکی کردند، پا به میدان گذاشـتند، 

به گوشـه و کنار روستاها و زاغه نشـین های دورافتادۀ جهان 

رس زدنـد، بـه خانه هـای فقـرا رفتنـد، همـراه آن هـا در مـورد 

زندگی شـان و دالیـل و انگیـزۀ تصمیم های شـان صحبـت 

کردنـد. بـه باور من، مـا می توانیم جهان بدون فقر بسـازیم، 

چـون نـه فقـرا محکـوم بـه فقـر اسـت، نـه فقـرا در ذات خود 

فقیـر اسـت و نـه جغرافیـا عامل فقـر آن ها اسـت؛ بلکه آنچه 

کـه فقـرا را در دام فقـر نگهداشـته اسـت، نبـود فرصت هـا، 

امکانـات و مـواد ناکافی اسـت کـه فقرا مانند افـراد ثرومتند 

دیگـر از آن ها برخوردار نیسـتند. به قـول دکرت محمدیونس 

»مـردم فقیـر ماننـد درخـت مینیاتـوری می ماننـد وقتی کـه 

شـام بهرتیـن بـذری، بلندتریـن درخـت را در یـک گلـدان 

کـوزه ای می کاریـد، یـک کپـی از درخـت گرفته ایـد کـه از 

نظـر طـول بلندتـر اسـت. دانـه ای کـه شـام کاشـتید هیـچ 

مشـکل نـدارد ایـن فقط خاک ریشـه اش اسـت کـه ناکافی 

اسـت. مـردم فقیـر، مـردم مینیاتـوری هسـتند. در بذرشـان 

هیـچ مشـکلی نیسـت. درواقـع، هیچ وقـت جامعـه بـه آن ها 

زمینـه ای بـرای رشـد نـداده اسـت. متام آنچـه الزم اسـت ما 

بـرای رهایـی فقیران از فقر انجام بدهیـم، ایجاد یک محیط 

فعال کننـده برای آن ها اسـت«. یا به گفته آمارتیاسـین »فقر 

سـبب هـدر رفـن تحمل ناپذیـر اسـتعدادها می شـود. بـه 

گفتـه او فقـر تنهـا به کمبـود پول نیسـت؛ فقر عـدم توانایی 

بـرای تحقـق متامی قابلیت هـای یک شـخص به عنوان یک 

انسـان اسـت. دخـرت فقیر اهـل افریقـا در خوش بینانه ترین 

حالـت، حتـی اگـر باهـوش باشـد، بیـش از چنـد سـال بـه 

مدرسـه نخواهد رفـت، به احتامل  زیاد برای تبدیل  شـدن به 

ورزشـکاری در سـطح جهان تغذیۀ مناسـبی نخواهد شد. یا 

حتـی اگـر ایده ای عالی داشـته باشـد، به رسمایـۀ الزم برای 

رشوع یـک کسـب وکار دسرتسـی نخواهد داشـت«.

اگـر مـا نگاه خود را نسـبت به فقرا تغییـر دهیم، موفق 

بـه سـاخن جهان بـدون فقر خواهیـم شـد. در آن  وقت فقر 

را تنهـا در موزه هـای فقـر می توانیـم بیابیـم، نـه درجاهـای 

دیگـر. وقتی بچه هـای ما از موزه های فقر دیـدن منایند، در 

آن صـورت آن هـا افراد فقیر و تنگدسـت را مشـاهده می کند 

و از دیـدن آن وحشـت خواهـد کـرد. آن وقـت اجـداد خـود 

را بـه خاطـر مـدارا کـردن بـا چنیـن وضعيت غیرانسـانی که 

بـرای مـدت  زمـان طوالنـی بـر بسـیاری از مردم اعامل شـده 

هنـوز  کـه  مـا  کشـور  در  کـرد.  خواهنـد  نکوهـش  اسـت، 

بسـیاری از سیاست پیشـگان و برنامه ریـزان اقتصـادی آن، 

دل باختـۀ الگوهـای اسـامی در بدتریـن شـکل ممکـن و 

فهم ناشـدۀ آن و نظریه های مارکسیسـم در عقب مانده ترین 

قرائت هـای آن هسـتند، پایه ای تریـن اصـول علـم اقتصـاد 

بهبـود  بـرای  تـاش  فیلسـوف مآبانه اند.  تردیدهـای  محـل 

وضعیـت جامعـه، جـدال نابرابـر در دو سـطح اسـت: دفـاع 

از ابتدایی تریـن اصـول عقانیـت اقتصـادی و تـاش بـرای 

مـدرن  روش هـای  و  تجربیـات  اندیشـه ها،  از  بهره گیـری 

اقتصـاد بـرای سیاسـت گذاری در اقتصـاد بیـامر کـه بیـش 

از همـه بـه هـوای تـازه نیـاز دارد.آنچـه کـه من به عنـون یک 

دانشـجوی اقتصـاد، از اندیشـه ها و تجربه هـای برنجـی و 

اسـرت دوفلـو در ایـن کتـاب و نظریـات باقـی اهـل فکـر این 

حـوزه اسـتنباط کـرده ام، ایـن اسـت کـه اکـری فقـرا در 

سـه تلـۀ فقـر »تغذیه محـور، سـامت محور و آموزش محـور« 

گرفتارنـد. در ادامـه  تـاش می کنـم بـه هـر کـدام آن به طور 

جداگانـه بپـردازم و بـه راهکارهـای خـروج از ایـن تله هـا نیز 

گذری داشـته باشـم.

1.تلۀفقرتغذیهمحور

بـدن انسـان بـرای زنـده مانـده بـه مقادیـر مشـخص 

کالـری نیـاز دارد کـه فقرا تـوان مالی الزم بـرای تغذیه کافی 

و تأمیـن کالـری الزم را ندارنـد. چنیـن وضعیتـی بهـره وری 

آن هـا را کاهـش داده، موجـب فقیـر مانـدن آن ها می شـود. 

افـراد بسـیار فقیـر منی تواننـد غـذای کافی را جهـت تأمین 

نیـروی موردنیـاز خود برای انجام کار چشـم گیر تهیه کنند؛ 

لـذا وقتی فردی بسـیار فقیر اسـت، همه غذایـی که توانایی 

مالـی خرید آن را دارد به سـختی بـرای امکان گذران زندگی 

و شـاید به دسـت آوردن درآمـدی ناچیـز بـرای خریـد آن غذا 

در ابتـدا کفایـت می کنـد. ایـن موجب شـکل گیری دام فقر 

می شـود: فقرا فقیرتر می شـوند، ثرومتندان ثرومتندتر شده 

و فقـر در خانواده هـای فقیـر موروثی می شـود.

غـذای  می توانـد  آن هـا  افـراد،  شـدن  ثرومتنـد  بـا 

بیشـرتی بخرنـد. همین کـه نیازهـای پایـه ای سوخت وسـاز 

بـدن تأمیـن شـود، همـه مـواد اضافـی، رصف تقویـت تـوان 

بدنـی می شـود و به افـراد امکان می دهد بیـش ازآنچه رصفاً 

بـرای زنده مانـدن نیـاز بـه خـوردن دارنـد، تولیـد کنـد. ایـن 

باعث می شـود که سیسـتم فیزیکـی و فکری آن درسـت کار 

کنـد و تصمیـامت درسـت اتخـاذ مناینـد. تغذیه درسـت در 

اتخـاذ تصامیـم بسـیار مهـم اسـت؛ مثـاً هنگامی کـه افراد 

بسـیار فقیـر فرصتـی می یابـد تـا پولـی بیشـرت را بـه خریـد 

مـواد غذایـی اختصـاص دهنـد، از ایـن فرصـت به طـوری 

کامل برای کسـب کالری بیشـرت اسـتفاده منی کنند. آن ها 

به  جـای خریـد مـواد غذایـی پرکالری، مـواد غذایـی گران تر 

از  بایـد  در حالی کـه  و خوش مزه تـر خریـداری می کننـد، 

غذاهایـی اسـتفاده مناینـد کـه  نیازهـای جسمی شـان رفع 

شـوند. کسـانی کـه می تواننـد به انـدازه کافـی مـواد غذایی 

تهیـه و مـرف کننـد، غذایـی بهـرتی مـرف می کننـد، 

توانـای انجام کارهای سـخت تر را دارنـد، تصمیامت بهرتی 

می گیرنـد و قـدرت بیشـرتی می یابنـد و در نتیجـه قـدرت 

تسـلط بـر فقـرا را پیـدا می کننـد و ایـن شـکاف هم چنـان 

عمیـق و عمیق تـر می شـود.  تغذیۀ مناسـب در متـام دوران 

زندگـی افـراد اهمیـت دارد؛ مثـاً نتایـج یک تحقیق نشـان 

می دهـد کـه تغذیـه مناسـب در اوایـل دوران کودکـی مهـم 

اسـت؛ وقتی افرادی که در دوران کودکی از تغذیه مناسـب 

بهره منـد بوده انـد بـه  طـوری میانگیـن، از هـوش بیشـرت و 

قدبلندتـری برخـوردار هسـتند؛ چـون هـوش بیشـرت دارند، 

در آینـده درآمـد بیشـرت خواهنـد داشـت، در نتیجـه زندگـی 

راحت تـری خواهنـد داشـت. در تحقیـق دیگـر نیـز نشـان 

داده  شـده اسـت که کودکانی که دچار سـو تغذیه هسـتند، 

خواهنـد  کوتاه قـد  بزرگ سـالی  در  بیشـرتی  احتـامل  بـا 

شـد، موفقیت هـای تحصیلـی کمـرتی خواهنـد داشـت و 

نـوزادان کوتاه قدی تـری بـه دنیـا خواهنـد آورد. همچنـان 

سـوء تغذیه با وضع اقتصادی ضعیف در دوران بزرگ سـالی 

هـم مرتبـط اسـت. منابـع تغذیـۀ خـوب بـرای دودسـته از 

افـراد کـه در مـورد غـذای خـود تصمیـم منی گیرنـد، بسـیار 

اهمیـت دارنـد؛ نوزادانـی کـه هنـوز بـه دنیـا نیامده انـد و 

کـودکان کم سن وسـال. کودکـی کـه در درون رحـم یـا در 

دوره کودکـی، مـواد مغـذی مناسـبی دریافـت کنـد، در هـر 

سـال از زندگی خود دسـت آوردی بیشـرتی به دست خواهد 

آورد؛ ایـن افزایـش دسـت آورد بـه منافـع بزرگـی در رستـارس 

زندگـی می انجامـد. درنهایت این باعث می شـود کـه فرد در 

بزرگ سـالی بـه یـک سلسـله دسـت آورد های بزرگـی دسـت 

دسـت آوردهای  می تواننـد؛  دسـت آوردها  ایـن  کنـد.  پیـدا 

اقتصـادی، تحصیلـی، اجتامعـی و سـامتی باشـند.

گزارشـات بین املللی همین اکنون در افغانسـتان باالتر 

از 3.3 ملیـون دخرت افغانسـتانی مشـغول درس خواندن 

اسـت. مکاتـب دخرتانـه بـه هـامن پیامنـه مـورد حامیت 

نظـام اسـت کـه مکاتـب پرسانـه از آن برخـوردار اسـت. 

نظـام سیاسـی جمهوریـت بـه زنـان حـق کار اعطـأ 

منـود و از ایـن حـق و آزادی زنـان بـه شـکل قانونـی و 

اساسـی حامیـت کـرد/ مـی کنـد. زنـان در بخـش هـای 

مختلـف در جامعـه مشـغول بـه کار هسـتند. مشـارکت 

سیاسـی- اجتامعـی بـرای زنـان در کنـار مـردان بـه یـک 

مختلـف  سـطوح  در  زنـان  اسـت.  شـده  تبدیـل  اصـل 

مدیریتـی و سیاسـی کار مـی کنـد و از حقـوق اساسـی 

شـان بهـره مـی برند. زنـان در نظـام جمهوریـت، کاندیدأ 

مـی شـوند و رأی مـی دهنـد. هیـچ فرقی میـان رأی زنان 

و مـردان بربنیـاد قانـون اساسـی وجـود نـدارد. زنـان در 

دیـدگاه جمهوریـت از احـرتام و اکـرام انسـانی برخـوردار 

مـی باشـد و مـی توانـد از حقـوق خویـش در چـار چـوب 

هـای تعریـف شـده و قانونـی در کشـور قاطعانـه دفـاع 

ید.  منا

وکالـت  بـه  زنـان  جمهوریـت  نظـام  چنـره  در 

آزادانـه¬ی مـردم بـر اسـاس انتخابـات و رأی عامـه مردم 

رسـیده اسـت و ایـن بـاور عملـی گردیـده اسـت کـه زنان 

نیـز هامننـد مـردان مـی تواننـد در بخـش هـای مختلف 

جامعـه کار و فعالیـت منایـد. 

تعـدادی از زنـان در نظـام جمهوریـت جـز کابینـه 

بـوده/ اسـت و ایـن فرصـت هـا در پـی اخـذ تجربـه هـا 

در حـال افزایـش اسـت. زنـان در افغانسـتان در سـایه 

نظـام جمهوریـت کاندیـدای ریاسـت جمهـوری شـدند 

که باالترین مرجع سیاسـی و مدیریتی در کشـور اسـت. 

تشـکل هـا و انجمـن های مدافـع از حقوق زنـان و بانوان 

در کشـور عمـاً بـر شـالوده قوانیـن نافـذه کشـور فعال و 

کارآیـی مؤثـر در جهـت تأمیـن حقـوق انسـانی زنـان در 

جامعـه اسـت. 

نظـام جمهوریت، جؤ سیاسـی و اجتامعـی را فراهم 

سـاخته اسـت که خوشـبختانه امروز در افغانسـتان زنان 

متخصـص در بخـش هـای زیـاد وجـود دارد. داکـرتان و 

قابلـه  زن،  معلـامن مسـلکی  زن،  متخصـص  انجنیـران 

فعـاالن  زن،  هرنپیشـه¬گان  خوانـده،  درس  هـای 

اجتامعـی و نخبـه¬گان فرهنگـی از قر زنان، سیاسـت 

مـداران بـا وقـار از میـان زنـان، حضـور زنـان در نیروهای 

نظامی، دفاعی و امنیتی کشـور، مدیران متوسـط، ارشد 

و رهـران زن کـه مـی تواننـد در عرصـه هـای مختلف در 

پیـکار  و  کار  رسزمیـن  ایـن  مـردان  دوشـادوش  جامعـه 

مناینـد، در موجودیـت نظـام سیاسـی جمهوریـت شـکل 

اسـت.  گرفته 

از میـان دخـرتان کـه بـه مکتـب راه پیـدا مـی کنند 

و سـواد کـه اساسـی تریـن حقـوق انسـانی آنان هسـتند 

بهـره منـد مـی شـوند از دخـرتان یـاد شـود کـه در عرصه 

تکنالـوژی هـای مـدرن امـروز دنیـا دسـت بـاالی دارنـد، 

نیـز بایـد یـاد کـرد. دخـرتان ربـاط سـاز و تکنالوژیسـت 

هـای کـه در بسـرت نظـام سیاسـی جمهوریـت از حـق 

انسـانی و ابتـدأی خـود مسـتفید شـده انـد و افتخـارات 

بـزرگ بـرای افغانسـتان بـه ارمغـان آورده اسـت. حضـور 

زنـان و دخـرتان در بخـش هـای ورزشـی و حـق داشـن 

تـن سـامل و سـامت، زمینـه هـای افتخـار آفرینـی را در 

میادیـن ورزشـی جهـان بـرای افغانسـتان مهیـا منـوده 

اسـت. اینهـا گزیـده های اسـت کـه زنـان افغانسـتان در 

چـرت جمهوریـت بـه آن رسـیده اسـت. 

چتر جمهوریت و احقاق حقوق زنان
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 بازی با اعداد              3283
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3178    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3454
وزیرسفید را در خانه  f6 حرکت دهید. 

3482

جواب هدف         2933

  

 
له

و

ن د

هنرو

ثور
ممکن است امروز به دلیل همکاری سخت یکی از همکاران تان مجبور خواهید 
شد در فضای تنش زایی کار کنید. نظرات مختلفی در ارتباط با سرمایه گذاری 

خواهید داشت و باید آرامش خود را حفظ کنید.

جوزا
ممکن اســت امروز در بهترین حس و حال نباشــید. از صحبــت در ارتباط با 
مســئولیت های جدید اجتناب کنید و گرنه فقط باعث به هدر رفتن انرژی تان 

خواهید شد. به نظر می رسد که مستعد افسردگی و لطمه خوردن هستید.

سرطان
تمایل دارید که بســیار ضربتی عمــل کنید. باید در هر کاری که انجام می 
دهیــد احتیــاط کنید. امروز بعد از ظهر مبلغ عمده ای پول به دســت می 

آورید. این پول می تواند جایزه ای از اخرین دســتاوردهای شما باشد.

اسد
ممکن اســت مشکات ســامتی را تجربه کنید و خسته و پر تنش باشید. باید 
همه چیز را برای خود آســان بگیرید. زمان خوبی برای گرفتن تصمیمات مهم 

تجاری نمی باشد.

سنبله
به دلیل خستگی بیش از حد ســریعا عصبانی می شوید. احتماال بخواهید که از 
انجام کارهایی که نیاز به تمرکز کردن دارند اجتناب کنید. زمان خوبی فقط برای 
انجام کارهای روزمره تان می باشد. نباید به افراد سالمند اطراف تان واکنش بیش 

از حد نشان دهید.

حمل
امروز صبح ممکن اســت درگیر چندین کار به طور همزمان شوید و بی قراری 
و عصبانیت بر کارایی شــما تاثیر بگذارد. باید بســیار مراقب فعالیت ها و حرفه 
خود باشــید، به عبارتی از اشــتباهات و تاخیرات جلوگیری کنید تا رئیس تان 

را ناراحت نکنید.

میزان
امروز صبح ممکن اســت بیــش از حد عصبی باشــید و نتوانید خودتان را 
کنترل کنید. در خطر بحث های زیاد هســتید. بایــد کارهای روزانه خود 
را فقــط انجام دهیــد. به دقت رانندگی کنید! امروز ممکن اســت در خطر 

تصادف باشید

عقرب
ممکن اســت با یک شــخص جوان در اطراف تان بحثی داشــته باشید، و از 
کلمات خشن نیز استفاده کنید. در خطر تصادف هستید. در هنگام رانندگی 

مواظب کنید. از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید.

قوس
عارغم مشــکاتی که دارید باید خوشبین باشــید و سعی کنید که شرکای 
تجاری خود را متقاعد کنید. به نظر می رســد که مستعد تصادف هستید. در 

هر کاری که امروز انجام می دهید احتیاط کنید.

جدی
امروز صبح احســاس می کنید که از همه چیز ناراضی هستید، و تمایل به 
دعوا کردن دارید. باید بیشــتر به اعضای خانواده تان مخصوصا افراد خاص 
توجه کنید. همه شما با یکدیگر می توانید راه حل های خیلی خوبی را برای 

مشکات مالی تان پیدا کنید.

دلو
ممکن است برنامه های خوبی برای خانه خود داشته باشید. امروز می توانید به 
حس ششم تان اطمینان کنید. امروز بعد از ظهر به صورت جزئی بیمار هستید 
که موقتی است. باید بیشــتر به نیازهای زندگی عاطفی تان و استراحت کردن 

توجه کنید.

2932

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

وجود داشته باشد.
 5 کلمه: خوب 

 10 کلمه: متوسط 
 15  کلمه: عالی 

وقت ـ قوت ـ قوم ـ قمر ـ مقر 
ـ قرن ـ رقــم ـ قیمت ـ رونق 
ـ ورق ـ قیر ـ متقی ـ تقوی ـ 
تقی ـ تقویم ـ قیوم ـ موقت ـ 

قوتی.
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 عرفان ثابتی

حوت
ممکن است به دلیل تغییر در برنامه های تان بسیار عصبی باشید. باید آرامش خود 
را حفظ کنید، زیرا در خطر از دست دادن رابطه با همکاران و شریک عاطفی تان 
هستید. بر روی مشکات اورژانسی تمرکز کنید. بهتر است که از هرگونه حدس 

و گمان اجتناب کنید.

 شطرنج                     3455

ژ

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

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

وسام امتحان جغرافی را نامتام رها می کند و دنبال ژوانا به حیاط مدرسه 

می رود تا با او رِس صحبت را باز کند. یاسمین با معلم دیگری به نام ژوزف بر 

رس سیاست مشاجره می کند. دانش آموزان مضطرب اند و گاه گاهی از برگه ی 

امتحان رس برمی دارند و به آسامنی چشم می دوزند که دود سیاه بلندی آن را 

فراگرفته است. 

گوینده ی رادیو اعالم می کند که هزاران نفر از جنوب لبنان گریخته اند. حاال 

دیگر می توان جنگنده ها را در آسامن دید. ناگزیر امتحان ریاضیات نامتام 

می ماند و مسئوالن مدرسه در پی تخلیه ی آن برمی آیند. در مدتی کمرت از 

چند ساعت، سایه ی شوم جنگ این فضای دل انگیز را به برزخی پرآشوب 

تبدیل می کند. چه اتفاقی برای این کودکان رخ خواهد داد؟ چه بر رِس عشق 

وسام خواهد آمد؟ آیا این رؤیا به کابوس بدل خواهد شد؟

ولید مؤانس می گوید: »این داستان به آخرین روز مدرسه ام در لبنان در سال 

1982 بسیار شباهت دارد. آن روز مجبور شدیم که امتحانات را متوقف 

کنیم و خیلی رسیع از مدرسه بیرون برویم. چند سال قبل سعی کردم که 

آن خاطره را در قالب داستان کوتاهی تعریف کنم اما متام کردنش خیلی 

سخت از کار درآمد تا این که به این نتیجه رسیدم که می خواهم آن را به 

صورت فلم درآورم... من در دو کشوری بزرگ شدم ــ لیربیا و لبنان ــ که هر 

دو به سهم خود درگیر جنگ بودند... جنگ به شیوه های گوناگونی مردم را 

متأثر می کند و بر آنها تأثیر منفی می گذارد. برایم بسیار مهم بود که واقعاً از 

این تجربه ی انسانی و میل به زندگی و تحصیل استفاده کنم. تحصیل تنها 

راه نجات است... این فلم بیش از هر چیز داستان بزرگ شدن یک کودک 

است، داستانی آمیخته با عشق و جنگ... من به بیان تجربه ی کودکان عالقه 

دارم... می خواستم حس و حال واقعِی آن دوره را بیان کنم... از یک سو با 

بچه هایی طرف هستید که خیلی معصوم و صاف و ساده اند؛ رسشار از عاطفه 

و محبت اند. از سوی دیگر با بزرگساالنی طرف هستید که کامالً از اتفاقات 

دوروبِر خود متأثرند. مسئله این است که آیا آدمبزرگ ها می توانند با هم 

مصالحه کنند یا نه. فلم در اصل به این واقعیت می پردازد که آدم ها باید برای 

دستیابی به تفاهم با یکدیگر گفتگو کنند.«

به نظر کیم غطاس، جنگ تابستان 1982 بیروت قدیمی را از بین برد و 

»موج سیاِه« بنیادگرایی را در این کشور به راه انداخت. از دهه ی 1950 

کافه های بیروت به پاتوقی برای هواداران گرایش های گوناگون سیاسی و 

هرنی تبدیل شده بودند و ناظران غربی خیابان هایی مثل حمراء را با شانزه 

لیزه یا گرینیچ ویلِج مقایسه می کردند. هر چند جنگ داخلی لبنان به تدریج 

به شکاف میان مسلامنان و مسیحیان، و در واقع، رشق و غرب، بیروت دامن 

زد اما بیروت همچنان »پایتخت مدرنیته ی عربی« به شامر می رفت و در 

بعضی از خیابان های آن به آسانی می شد نسخه هایی از روزنامه ها و مجالت 

همه ی گروه های ایدئولوژیک خاورمیانه، از طرفداران آیتالله خمینی و جامل 

عبدالنارص گرفته تا کمونیست ها و بعثی ها، را خریداری کرد. افزون بر این، 

بیروت هنوز مأمن روشنفکران، هرنمندان و دگراندیشانی بود که از دیگر 

کشورهای منطقه گریخته بودند )غطاس 2020(.

به تعبیر رسای غطاس، »جنگ [داخلی] این کشور کوچک مدیرتانه ای را 

بیش از پیش به نوعی ملجاء و پناه تبدیل کرده بود، به نوعی اردوی آمادگِی 

پرشور و نشاط که قامرخانه ها و رستوران هایش هنوز در هنگام آتش بس ماهی 

آزاد دودی و خاویار رِسو می کردند. هم صف نان وجود داشت و هم مشقت 

اقتصادی، هم کشتار و هم هامیش های ادبی. همه ی سازمان های جاسوسی 

)سیا و کاگ ب و موساد( در این شهر فعال بودند.«

»»چه بر رسِمان آمد؟« این پرسش ذهِن ما اهالِی خاورمیانه و جهان 

اسالم را اشغال کرده است. این سؤال ورد زبامنان است. از ایران 

تا سوریه، از عربستان سعودی تا پاکستان، و در وطنم لبنان با این 

پرسش روبه رو خواهید شد. گذشته برای ما رسزمینی بیگانه است، 

رسزمینی که در باتالق قتل های فرقه ای فرو نرفته است؛ جایی 

رسزنده تر و عاری از ناروادارِی مهلک متعصبان مذهبی و جنگ های 

ظاهراً بی پایان و نامنظم. هر چند در گذشته هم کودتا و جنگ وجود 

داشت اما این کودتاها و منازعات از نظر زمانی و مکانی محدود بودند، 

و آینده هنوز نویدبخش بود. »چه بر رسمان آمد؟« شاید این پرسش 

به ذهن دو گروه خطور نکند: آنهایی که جوان تر از آن اند که دنیای 

متفاوتی را به یاد آورند، و آنانی که والدین شان به آنها نگفته اند که 

در جوانی وقتشان را رصف شعرخوانی در پیشاور، جر و بحث های 

شبانه درباره ی مارکسیسم در میخانه های بیروت، یا دوچرخه سواری 

در پیک نیک کنار رود دجله در بغداد می کردند. این سؤال ممکن 

است به نظر غربی ها هم عجیب به نظر برسد زیرا تصور می کنند که 

افراط گرایی و خونریزی همیشه مثل امروز در خاورمیانه رایج بوده 

است.« )کیم غطاس، موج سیاه: عربستان سعودی، ایران و رقابتی که 

خاورمیانه را به هم ریخت، 2020(.

ولید مؤانس، فلم نامه نویس و کارگردان آمریکایِی لبنانی تبار که در 

زمان حمله ی ارسائیل به لبنان در سال 1982، دانش آموزی ده ساله 

بود، در نخستین فلم بلند خود، با الهام از خاطرات دوران کودکی اش 

می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که »چه بر رسمان آمد؟«. »۱۹۸۲«، 

که مناینده ی رسمی لبنان در بخش بهرتین فلم بلند خارجی جوایز 

اسکار سال 2020 بود، در ماه های اخیر در جشنواره های گوناگونی 

نظیر رم و پامل اسپرینگز به منایش درآمده و موفق به کسب جوایزی در 

جشنواره های تورنتو و الجونه شده است.

ژوئن 1982، آخرین روز سال تحصیلی در یک مجتمع آموزشِی 

انگلیسی زبان در لبنان. ِوسام و مجید، دو دانش آموز دبستانی، در 

محیطی بهشت آسا از عشق و دلدادگی سخن می گویند. وسام در 

بیروت رشقی زندگی می کند و دلبسته ی هم کالسی اش ژوانا، از اهالی 

بیروت غربی، است. مجید رسگرم نصیحت کردن وسام است و وی را از 

این عشق نافرجام برحذر می دارد. او به وسام یادآوری می کند که حتی 

اگر بتواند از ایست های بازرسِی صعب العبور بین رشق و غرب بیروت 

بگذرد باز هم موفق به دیدار محبوب نخواهد شد زیرا ژوانا تابستان ها 

را در پاریس می گذراند. مجید به وسام هشدار می دهد که اینجا آمریکا 

نیست و اوضاع با فلم های بروک شیلدز فرق دارد و ممکن است به علت 

اظهار عالقه به دخرتی از مذهبی دیگر کتک بخورد.

بیرون از مدرسه معلم آنها، یاسمین )با نقش آفرینی بازیگر و کارگردان 

نامدار لبنانی نادین لبکی( با برادرش ُژرژ مشغول مجادله است. ژرژ 

می خواهد به شبه نظامیان مسیحی بپیوندد اما یاسمین چنین کاری را 

جنگ با همسایگان می داند و به شدت با آن مخالف است. چند ساعت 

بعد وقتی دانش آموزان رسگرم پاسخ دادن به پرسش های امتحانات آخر 

سال اند، مادر یاسمین در متاسی تلفنی با ناراحتی به او خرب می دهد 

که ژرژ برای جنگیدن به جنوب رفته است. رادیو به نقل از صلیب رسخ 

اعالم می کند که ارسائیل به شامل صیدا حمله کرده و خربرسانی و 

امدادرسانی به آنجا مختل شده است.

یادداشت

افغانسـتان مـا: قـرار اسـت فلـم مسـتند »کوچـه کاه فروشـی« در 

جشـنواره کـن امسـال از افغانسـتان منایندگـی کنـد.

صحـرا کریمـی، رییـس افغـان فلـم در توییـرتش نوشـته اسـت کـه 

امسـال افغـان فلـم بـا فلـم مسـتند بلنـد کـه در مـورد کوچـه کاه 

فروشـی کابـل اسـت در ایـن بـازار رشکـت می کنـد.

رییـس افغـان فلـم ابـراز شـادمانی کـرده و گفته اسـت: خوشـحامل 

کـه در بخـش بـازار بیـن املللـی بعـد از سـال ها فلمـی از تولیدات 

افغـان فلـم رشکـت می کند.

»کوچه کاه فروشـی« توسـط حزب الله سـلطانی کارگردانی شـده و 

تهیـه کنندگـی ایـن مسـتند را هـم صحـرا کریمـی به عهده داشـته 

افغـان فلـم  و در سـال   ایـن فلـم مسـتند تولیـد ریاسـت  اسـت. 

2021 سـاخته شـده اسـت. 

فرانسـه  کـن  در  کـه  اسـت  سـاالنه  جشـنواره ای  کـن  جشـنواره 

برگـزار می شـود. ایـن جشـنواره یکـی از بزرگرتیـن و باشـکوه ترین 

رویدادهـای سـینامیی جهـان و محلـی برای پیش منایـش فلم های 

جدیـد از متامـی ژانرهـا از جملـه مسـتند بـه  شـامر می آیـد. 

جشـنواره کـن در سـال ۱۹۴۶ تأسـیس شـد و تـا اکنـون بـه بـه 

اسـت. و جهـان  اروپـا  مهـم  فلم هـای  بـرای  ویرتیـن  عنـوان 

جشـنواره امسـال از روز سـه شـنبه تاریـخ 15 رسطـان رشوع و تـا 

شـنبه 26 رسطـان ادامـه خواهـد داشـت. 

گفتنـی اسـت کـه پیش از این نیـز فلم های زیادی بـه منایندگی از 

افغانسـتان در جشـنواره کن منایش داده شـده و بعضی های شـان 

هم جایـزه گرفته اند. 

نـام گـروه بی تـی اس تاکنـون چنـد بـار در کنـار کلمـه رکـورد امـده 

اسـت؛ ایـن هفـت جـوان پرطرفـدار کـره ای حاال یـک رکـورد دیگر را 

شکسـتند؛  ایـن بـار رکـورد خودشـان را.

آهنـگ جدیـد ایـن گـروه بـه نـام باتـر )کَـره( در ۲۴ سـاعت، ۱۱۳ 

میلیـون بـار در یوتیـوب دیـده شـد.

رکـورد قبلـی مربـوط به آهنگ دینامیـت از بی تی اس بـود. آن آهنگ 

شـاد و پـر از رقـص و آواز، در یـک شـبانه روز ۱۰۱ میلیـون بـار دیده 

شد.

بـی  تـی اس کـه بـا نـام بَنگـَن بویـز نیـز شـناخته می شـود، گـروه 

پرسانـه هفـت نفـره اهـل کـره جنوبـی اسـت. تشـکیل ایـن گـروه از 

سـال ۲۰۱۰ آغـاز شـد و در سـال ۲۰۱۳، زیـر نظـر بیـگ هیـت 

اینرتتینمنـت رشوع بـه کار کـرد. اعضای گروه — آراِم، جین، شـوگا، 

جی-هـوپ، جیمیـن، وی و جونـگ کـوک — در ترانه رسایـی و تهیـه 

بیشـرت آثـار خـود مشـارکت دارنـد.

آهنـگ دینامیت، نخسـتین آهنگ بی تـی اس به زبان انگلیسـی بود 

و در مـاه اگوسـت سـال پیش منترش شـد. آن آهنگ عـالوه بر فروش 

بـاال، نخسـتین آهنـگ گروه بی تـی اس بود کـه نامزد دریافـت جایزه 

گرمـی شـد؛ هرچنـد ایـن جایـزه را به دسـت نیـاورد،  اما نامزد شـدن 

در گرمـی هم افتخار کمی نیسـت.

بـه نظـر می رسـد گـروه بـی تـی اس  حـاال سـوراخ دعـا را پیـدا کرده 

اسـت؛  آهنـگ جدید ایـن گروه هم که همیـن اول کار رکـورد زده، به 

زبان انگلیسـی است.

کویـن اسپیسـی قـرار اسـت پـس از ۴ سـال در فلمی بـه کارگردانی 

فرانکـو نِـرو کارگـردان ایتالیایـی نقش آفرینی کند.

بـه گـزارش ورایتـی، کویـن اسپیسـی در فلمـی بـا بودجـه پاییـن بـا 

عنـوان »مـردی که خـدا را طراحی کـرد« جلوی دوربین مـی رود. وی 

در ایـن فلـم نقشـی کوچـک بـه عنـوان یـک کارآگاه پلیـس خواهـد 

داشـت. نقـش اصلـی فلـم توسـط خـود فرانکـو نـرو ایفا می شـود.

ایـن اولیـن نقش آفرینـی کویـن اسپیسـی پـس از طـرح اتهامـات 

متعـدد جنسـی علیـه وی بود که از اواخر سـال ۲۰۱۷ مطرح شـد و 

وی را بایکـوت کـرد.

گفتـه شـده در ایـن فلـم ونسـا ردگریـو همرس فرانکـو نرو نیز نقشـی 

برعهـده داشـته و در نقـش معلم پیانوی شـخصیت همـرسش ظاهر 

می شـود.

فرانکـو نـرو بـه ای بی سـی نیوز گفته اسـت: بسـیار خوشـحامل کوین 

موافقـت کـرد در فلـم من بـازی کنـد. او را بازیگـر بزرگـی می دانم و 

منی توانـم بیشـرت از ایـن صـرب کنم تـا کار رشوع شـود.

اسپیسی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.

نابینـا اسـت کـه  نابـودی یـک هرنمنـد  و  فلـم دربـاره ظهـور  ایـن 

اسـتعداد ذاتـی اش ایـن اسـت کـه پرتـره افـراد را بـا گـوش دادن بـه 

صدایشـان تصویـر کنـد.

پـس از طـرح اتهامات آزار جنسـی بـه اسپیسـی وی از رسیال »خانه 

پوشـالی« کنار گذاشـته شـد. حداقل ۲۰ بازیگر جوان از تئاتر »اولد 

ویـک« لنـدن علیه وی دادخواسـت دادند و وی را به رفتار نامناسـب 

جنسـی متهم کردند.

آخریـن نقش آفرینی اسپیسـی در فلم »باشـگاه پرسان میلیـاردر« در 

سـال ۲۰۱۸ بـود کـه به دلیل طـرح اتهامات و رسـوایی ایجاد شـده 

تنهـا ۲.۷ میلیـون دالر در گیشـه فروش کرد.

ایـن بازیگر در افغانسـتان بیشـرت به خاطر بـازی اش در رسیال خانه 

پوشـالی معروف است. 

مستند »کوچه کاه فروشی« نماینده 
افغانستان در جشنواره کن خواهد بود

گروه موسیقی بی تی اس باز رکورد زد

بازگشت »کوین اسپیسی« به سینما 

نگاهی به فلم »۱۹۸۲«؛ چه بر سِر لبنان آمد؟   
بخش اول

رویداد

موسیقی

سینما

          منبع: آسو



سـتاره هالنـد پـس از شکسـت لیـون از نیسـت 

بـار دیگـر تاکیـد کـرد کـه هنوز تیـم بعـدی خود 

را انتخـاب نکـرده اسـت. فصـل بـرای ممفیـس 

دیپـای سـتاره هالنـد لیـون با شکسـت بـه امتام 

آخریـن  کـه  لیـون  کاپیتـان شـاره 10  رسـید. 

بـازی خـود بـرای ایـن باشـگاه را انجام مـی داد، 

نتوانسـت مانـع شکسـت 3-2 تیمـش برابر نیس 

شـود و لیونل در نهایت عنوان چهارم لوشـامپیونا 

در  دیپـای  مسـابقه  پایـان  در  کـرد.  کسـب  را 

میکـس دزون ورزشـگاه حارض شـد و پاسـخگوی 

سـواالت شـد. یکی از پرسـش هـا طبعا بـه آینده 

او اختصـاص داشـت و دیپـای در پاسـخ گفـت:» 

منـی  هنـوز  نیسـت.  مشـخص  چیـزی  بارسـا؟ 

دانـم فصـل بعـد بـرای چـه تیمـی بـازی خواهـم 

کـرد. فعـا زمـان هسـت و بایـد ببینیـم کـه چـه 

خواهد شـد. از چند تیم پیشـنهاد دارم و بهرتین 

انتخـاب را خواهـم داشـت.« دیپـای در حالـی از 

آینـده نامعلـوم خـود صحبـت کـرد کـه اخیـرا در 

بارسـلونا بـه دنبـال خانـه بود. او پیشـنهاد بارسـا 

را قبـول کـرده بـود و مشـکلی با کاهش دسـتمزد 

هـم نداشـت ولـی نتایـج بد بارسـا در هفتـه های 

پایانـی فصـل و برکنـاری احتالی رونالـد کومان 

باعـث رسد شـدن رونـد مذاکـرات دو طرف شـده 

اسـت. دیپای درخواسـت مسـتقیم کومان اسـت 

و اگـر او اخـراج شـود، بارسـا دیگـر بـرای جـذب 

از  هالنـد  سـتاره  کـرد.  نخواهـد  اقـدام  دیپـای 

یوونتـوس پیشـنهاد بهـرتی دریافـت کـرده و در 

صورتـی کـه بارسـا عقـب نشـینی کنـد، بـه نظـر 

مـی رسـد راهـی توریـن خواهـد شـد.

بارسا؟ مشخص نیست به چه تیمی خواهم رفت

ورزش
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کـردن هواپیـای مسـافربری بـه فـرود در فـرودگاه مینسـک 

رسان  اجـاس  در  لوکاشـنکو  حکومـت  منتقـد  بازداشـت  و 

اتحادیـه بررسـی و درباره تحریم هـای احتالی تصمیم گیری 

شـد. خواهد 

انتخابـات  بـه  واکنـش  در  و  گذشـته  سـال  اروپـا  اتحادیـه 

رسکـوب  و  بـاروس  در  جمهـوری  ریاسـت  مناقشـه برانگیز 

از  شـاری  علیـه  تحریم هایـی  معرتضـان  خشـونت آمیز 

شـخصیت های سیاسـی و نظامـی ارشـد ایـن کشـور اعـال 

کـرد.

ایـن ماجـرا یـک پرونـده قضائـی تشـکیل داده و می گویـد 

اقـدام رژیـم بـاروس می توانـد مصـداق "هواپیاربایـی بـا 

اهـداف تروریسـتی" باشـد کـه ناقـض متـام توافق نامه ها و 

معاده هـای بین املللـی خواهـد بـود.

جامعـه  از  لیتوانـی  نخسـت وزیر  سـیمونیت،  اینگریـدا 

جهانـی خواسـته بـرای جلوگیـری از تکـرار چنیـن حوادثی 

اقـدام فـوری کنـد. او از بررسـی ایـن موضـوع در نشسـت 

آینـده رسان اتحادیـه اروپـا در بروکسـل خـر داد.

شـارل میشـل، رئیـس شـورای اروپـا تائیـد کرده کـه مجبور 

یـک  بازداشـت  و  مسـافربری  هواپیـای  یـک  اجبـاری  فـرود 

وباگ نویـس مخالـف حکومـت بـاروس خشـم کشـورهای غربـی را 

برانگیخـت. اتحادیـه اروپـا تهدیـد کـرده کـه ایـن اقـدام پیامدهـای 

داشـت. پـی خواهـد  در  لوکاشـنکو  رژیـم  بـرای  سـختی 

بازداشـت  اروپـا  اتحادیـه  اورزوال فـون در الیـن، رئیـس کمیسـیون 

رومـان پروتاسـویچ، روزنامه نـگار و وباگ نویـس منتقـد رژیم باروس 

و  و غیرقانونـی" خوانـد  اقدامـی "ظاملانـه  ر  فـرودگاه مینسـک  در 

خواسـتار آزادی فـوری او شـد.

روز گذشـته، یک شـنبه دوم جوزا )۲۳ می( یک هواپیای مسافربری 

رشکـت رایان ایـر در مسـیر پـرواز بیـن پایتخت هـای یونـان و لیتوانی 

بـا ترفنـد وجود مبـب در هواپیا مجبـور به فرود در فـرودگاه پایتخت 

بـاروس شـد و پـس از آن مامـوران امنیتـی یکی از مسـافران را که از 

فعـاالن مخالف حکومت اسـت بازداشـت کردند.

رئیـس کمیسـیون اتحادیـه اروپـا در یـک پیام توئیـرتی این اقـدام را 

بـه عنـوان آدم ربایـی بـه شـدت محکـوم کـرد و نوشـت مسـئوالن این 

اقـدام بایـد تحریم شـوند.

در میـان ۱۲۳ مسـافر هواپیـای رشکـت رایان ایـر تعدادی شـهروند 

امریـکا نیـز حضـور داشـته اند. آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه امریکا 

دخالـت جنگنده هـای نیـروی هوایـی بـاروس در فرود اجبـاری این 

هواپیـا را "عمیقـا نگران کننـده" خوانـد و ایـن اقـدام را بـه شـدت 

محکـوم کرد.

"هواپیاربایی با اهداف تروریستی"

وزیـر خارجـه لیتوانـی می گویـد دربـاره ایـن "رویـداد بی ماننـد" بـا 

معـاون بلینکـن تلفنـی صحبـت کـرده و معتقـد اسـت که ایـن اقدام 

بایـد بـا واکنـش قاطـع بین املللـی روبـرو شـود.

بـه گـزارش خرگزاری فرانسـه، سـارنوالی کل لیتوانی بـرای پیگیری 

جاپان برنامه واکسیناسیون 
وسیع کرونا را در توکیو و اوزاکا آغاز کرد

مرگ ۲۱ دونده چینی 
به خاطر تغییر ناگهانی شرایط آب و هوایی

ایران و آژانس از تمدید یک ماهه توافق موقت با یکدیگر خبر دادند

عقب تـر از دیگر کشـورهای توسـعه یافته اسـت 

و فقـط ۹/۱ درصـد جمعیـت واکسـین کرونـا 

زده انـد و فقـط ۷/۴ درصـد سـاملندان بـاالی 

۶۵ سـال جاپـان حداقـل یـک نوبت واکسـین 

کرونـای فایـزر، مدرنـا یـا اسـرتازنکا را دریافـت 

کرده انـد.

را  واکسیناسـیون  اولیـه  برنامه هـای 

شـهرداری ها به عهده داشـتند که بـه کارکنان 

مشـاغل  در  کـه  کسـانی  و  صحی-درمانـی 

کمبـود  امـا  دادنـد.  اولویـت  بودنـد  رضوری 

کمبـود  مثـل  تـدارک  دشـوارهای  و  واکسـین 

اجـرای  در  مشـارکت  بـرای  محلـی  پزشـکان 

برنامـه باعـث کندی رونـد واکسیناسـیون بود. 

اکنون مسـئوالن برای زدن واکسـین مدرنا، که 

اخیـرا بـرای اسـتفاده در جاپـان مجـوز گرفت، 

بـه روزی پنـج هـزار نفـر در توکیـو و ۲۵۰۰ نفر 

مـاه  دو  ریـزی می کننـد. در  برنامـه  اوزاکا  در 

قـرار  واکسیناسـیون  ظرفیـت  )جـون(  آینـده 

اسـت دو برابـر شـود.

شـهرهای  در  واکسیناسـیون  بـزرگ  مراکـز 

بـزرگ مثل کوبـه و ناگویا هم احـداث خواهند 

. شد

پایـان جـون  تـا  امیدوارنـد  مسـئوالن جاپانـی 

واکسیناسـیون  دیگـر(  هفتـه   ۹ )تقریبـا 

سـاملندان بـاالی ۶۵ سـال را تکمیـل کـرده 

باشـند.

بـا افزایـش نگرانـی از وخیم تـر شـدن شـیوع 

کرونـا، جاپان برنامـه واکسیناسـیون همگانی 

آغـاز  اوزاکا  و  پایتخـت،  را در توکیـو،  بزرگـی 

کـرده اسـت. ارتـش مراکـز واکسیناسـیون راه  

بـا  انداختـه اسـت و روزانـه بـه هـزاران نفـر، 

اولویـت سـاملندان، واکسـین کرونـا می زنند. 

وسـیع  و  شـدید  واکسیناسـیون  برنامـه  ایـن 

قرار اسـت سـه مـاه ادامـه یابـد. در هفته های 

اخیـر نظـام خدمـات صحی-درمانـی کارآمـد 

از  کرونـا  اخیـر  شـیوع  فشـار  زیـر  جاپـان 

کمبـود  بـا  شـفاخانه ها  برخـی  و  درآمـد  پـا 

کادر  و  مصنوعـی  تنفـس  تخت،دسـتگاه 

درمـان مواجـه شـدند. در بخش هـای بزرگـی 

شـده  اعـام  اضطـراری  وضعیـت  جاپـان  از 

بـرای  بیشـرتی  اختیـار  محلـی  مسـئوالن  تـا 

باشـند.  داشـته  رضوری  اقدام هـای 

بنا به آمار رسـمی جاپـان بیش از هفتصدهزار 

مبتـا و دوازده هـزار مـرگ بر اثر کرونا داشـته 

است.

واکسیناسیون 'دیر و کند'

فـروری  از  را  واکسیناسـیون  جاپـان 

از  پـس  کـرد،  آغـاز  پیـش(  مـاه  )تقریبـا سـه 

مشـکات  توسـعه یافته.  کشـورهای  بسـیاری 

بـر  هـم  واکسـین  کمبـود  و  سـازمان دهی 

گذاشـت. تاثیـر  آن  اجـرای 

از این رو جاپان در واکسیناسـون کرونا بسـیار 

امریکاییـان  بـرای  توهینـی  را  آن  و  دانسـته 
دانسـته اند. چینی تبـار 

بایـد یـادآور شـد کـه دونالـد ترامـپ پیـش از 
از  شـود،  روشـن  کرونـا  ویـروس  منشـا  آنکـه 
"ویـروس چینی" سـخن گفته و تـا پایان دوره 
زمامـداری خـود ایـن واژه را تکـرار می کـرد.

از  »اسـتفاده  اسـت:  آمـده  شـکایت نامه  در 
کلـات پیامـد دارد و به ویژه آنکـه این کلات 
و  نفـوذ  از  کـه  شـوند  بیـان  کسـانی  توسـط 

برخوردارنـد.« قـدرت 
اسـت  آمـده  ایـن شـکایت نامه  در  همچنیـن 
کـه ترامـپ بـا اسـتفاده از چنیـن واژه هایی بر 
آن بـوده تـا بـا توهیـن بـه اقلیـت آسـیایی تبار 
سـاکن امریـکا بـر میـزان نفـوذ خـود در ایـن 

کشـور بیافزایـد.
ایـن  سـوی  از  شـده  درخواسـت  خسـارت 
و  میلیـون   ۲۲ بـر  بالـغ  مدنـی  سـازمان 
۹۰۰ هـزار دالـر می شـود و قـرار اسـت ایـن 
تاریـخ  بـاره  پـول رصف سـاخنت مـوزه ای در 
گـردد.  آسـیایی تبار  امریکایـی  شـهروندان 
افـزون بـر آن قـرار اسـت کـه نقـش و سـهم 
ایـن  در  نیـز  امریـکا  پیرشفـت  در  مهاجـران 

گـردد. عرضـه  مـوزه 

از  چینی-امریکایـی  مدنـی  سـازمان  یـک 
ترامـپ شـکایت کـرده اسـت. اسـتفاده مکـرر 
او از واژه "ویـروس چینـی" علـت این شـکایت 
مدنـی،  سـازمان  ایـن  بـاور  بـه  اسـت.  بـوده 
بـه شـهروندان  ایـن واژه توهیـن  از  اسـتفاده 
بـوده  آنـان  علیـه  نفرت پراکنـی  و  آسـیایی 

اسـت.
سـازمان "ائتـاف حقـوق مدنـی امریکاییـان 
چینی تبـار" هفتـه گذشـته شـکایت نامه خـود 
پیشـین  جمهـور  رئیـس  ترامـپ،  دونالـد  از 
نیویـورک  در  دادگاهـی  بـه  رسـا  را  امریـکا 

اسـت. داده  تحویـل 
خـود  گـزارش  در  "اشـپیگل آناین"  سـایت 
علـت ایـن شـکایت را اسـتفاده مکـرر دونالـد 
ترامـپ از واژه "ویـروس چینـی" اعـام کـرده 

اسـت.
در شـکایت نامه آمـده اسـت کـه اسـتفاده این 
واژه از سـوی رئیـس جمهـور پیشـین امریـکا 
اذهـان  و  زده  دامـن  نفرت پراکنـی  بـه  عمـا 
تبـار  آسـیایی  شـهروندان  علیـه  را  عمومـی 

تحریـک کـرده اسـت.
از  اسـتفاده  مدنـی  کنشـگران  از  گـروه  ایـن 
این واژه را برخاسـته از رویکردی نژادپرسـتانه 

بازداشت کشتی گیر مدال آور هندی 
به اتهام قتل یک ورزشکار

مسابقات مقدماتی پارا المپیک؛ تکواندوکاران معلول افغان سه مدال برونز گرفتند

"بـه طـور مـرشوط" بـرای یـک مـاه متدیـد شـود. آقـای گروسـی در 

حالـی از متدیـد نظـارت رضوری آژانـس بـر فعالیت هـای هسـته ای 

ایـران خـر داد که روز گذشـته محمد باقر قالیبـاف، رئیس مجلس 

ایـران اعـام کـرد آژانـس بین املللـی حـق دسرتسـی بـه اطاعـات 

مراکـز هسـته ای را نـدارد. آقـای قالیبـاف بـا اشـاره بـه پایـان یافنت 

"مهلـت سـه ماهـه آژانس بیـن املللی انـرژی امتی برای دسرتسـی 

بـه اطاعـات مراکـز هسـته ای ایران" گفـت از اول جـوزا آژانس حق 

دسرتسـی بـه تصاویـر مراکـز هسـته ای ایران نـدارد.

بـه دنبـال ایـن توافـق، مذاکراتـی در ویـن آغـاز شـد کـه هـدف آن 

اعـال مجـدد محدودیت های امتی بر ایـران و در ازای رفع تحریم 

هـای ایـاالت متحده اسـت. مذاکـرات غیر مسـتقیم ایـران و امریکا 

در ویـن، بـا میانجی گـری طرفین اروپایی برجـام و همچنین حضور 

مناینـدگان روسـیه و چیـن در جریـان بوده اسـت. مذاکره کنندگان 

حـارض در ویـن بـا ابـراز خوشـبینی از رونـد ایـن مذاکـرات، ارزیابی 

مثبتـی از آن ارائـه داده انـد اما ایاالت متحده مـی گوید برای چنین 

برداشـتی، زود است.

حسـن روحانـی، رئیـس جمهـوری ایـران اخیـرا گفتـه بـود "توافـق 

اصلـی" بـرای رفـع تحریم های عمـده امریکا علیه ایران انجام شـده 

و مذاکـرات بـر رس جزئیـات ادامـه دارد.

وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده گفتـه اسـت کـه هنـوز از سـوی ایـران 

آمادگـی الزم را بـرای بازگشـت بـه تعهداتـش در برجـام مشـاهده 

نکـرده اسـت.

قـرار اسـت اطاعـات ذخیـره شـده سـه مـاه اخیـر از فعالیـت هـای 

امتـی ایـران فعـا در اختیـار سـازمان انـرژی امتـی باقـی مبانـد.

ایـن مقـام ایرانی گفته اسـت کـه درباره حذف یا انتقـال این ذخایر 

بـه آژانس رشایط هانند توافق سـه ماهـه خواهد بود.

ایـران گفتـه اسـت کـه اطاعـات ذخیـره شـده در دوربیـن هـای 

آژانـس را زمانـی در اختیـار بازرسـان آژانـس قـرار مـی دهـد کـه 

تحریـم هـای امریـکا رفـع شـده باشـد در غیر ایـن صـورت در پایان 

مـدت توافـق، ایـن اطاعـات را بـه طـور دائـم حـذف خواهـد کـرد.

همزمـان بـا اظهـارات این مقام ایرانـی، مدیرکل آژانس گفته اسـت 

ماموریت هایـش  اجـرای  بـرای  را  آژانـس هیـچ "رشطـی  ایـن  کـه 

منـی پذیـرد".  سـه مـاه پیـش در اوایـل حوت سـال ۱۳۹۹ ایـران و 

آژانـس بیـن املللـی انرژی امتی در یک تفاهـم موقت توافق کردند 

دوربین های آژانس به مدت سـه ماه در تاسیسـات هسـته ای ایران 

فعالیـت کنـد امـا دسرتسـی بـه ذخایـر آن تنهـا در صورتـی ممکـن 

شـود کـه تحریـم هـای امریکا علیـه ایران رفع شـده باشـد.

اینکـه ایـران تهدیـد کـرده بـود در صورتـی کـه امریـکا تحریم هـای 

یکجانبـه خـود را لغـو نکنـد، اطاعـات دوربین هـا را پـاک خواهـد 

کـرد، بخشـی از ایـن توافـق بـوده اسـت. هدف ایـران از ایـن اقدام 

وادار کـردن ایـاالت متحـده بـه رفـع تحریـم هـای دوران ریاسـت 

جمهـوری دونالـد ترامپ اسـت. روز گذشـته تلویزیـون دولتی ایران 

همچنیـن هـم بـه نقـل از یـک مقـام ناشـناس در شـورای عالـی 

امنیـت ملـی گفـت کـه توافـق نامـه بیـن آژانس و تهـران مـی تواند 

در  امتـی،  انـرژی  املللـی  بیـن  آژانـس  مدیـرکل  گروسـی،  رافائـل 

نشسـتی بـا خرنـگاران اعـام کـرد توافـق ایـران و آژانس بـرای ادامه 

فعالیت هـای نظارتـی 'رضوری' آژانـس بـرای یـک مـاه دیگـر متدیـد 

شـده اسـت. نشسـت خـری مدیـرکل آژانـس بیـن املللـی انـرژی 

امتـی قـرار بـود دیـروز برگزار شـود امـا به تعویـق افتاد. آقای گروسـی 

گفتـه اسـت کـه اطاعـات ذخیـره شـده در دوربیـن هـای آژانس فعا 

در اختیـار ایـران باقـی خواهـد مانـد. همزمـان کاظـم غریـب آبـادی، 

مناینـده دائـم ایـران در آژانـس خـر داده که تصمیم این کشـور برای 

ادامـه توافـق بـه مـدت یـک مـاه دیگـر بـه آژانـس اطـاع داده شـده و 

از آنهـا بـه علت جراحت در شـفاخانه بسـرتی 

هسـتند. بسـیاری از آسـیب دیـدگان در پـی 

وخامـت ناگهانـی وضـع آب و هـوا مسیرشـان 

در  و  کـرده  گـم  دیـد  کاهـش  خاطـر  بـه  را 

کوهسـتان مفقـود شـده بودنـد.

بـه گفتـه رشکـت کننـدگان در ایـن مسـابقه، 

پیشـبینی هواشناسـی بیانگـر بـارش خفیـف 

و کوتـاه مـدت بـود ولـی سـه سـاعت پـس از 

آغـاز مسـابقه ناگهـان هـوا بـه شـدت تغییـر 

تـا  کـرد. عملیـات امـداد و نجـات دونـدگان 

 ۱۲۰۰ از  بیشـرت  و  داشـت  ادامـه  یکشـنبه 

امدادگـر بـرای یافنت ورزشـکاران گم شـده به 

کوهسـتان اعـزام شـدند.

ایـن حادثـه با واکنـش تند کاربـران چینی در 

شـبکه های اجتاعی همراه شـده و بسـیاری 

برگزارکننـده  کـه  ایـن  بایـه  شـهرداری  از 

مسـابقه بـود انتقـاد کـرده انـد.

وکای آقـای کومـار او را بـی گنـاه داننـد و می گویند 

پـدر سـاگار دانـکار افـر پولیـس اسـت و بـه همیـن 

علـت پولیـس دهلـی علیـه سوشـیل کومـار جبهـه 

گرفتـه اسـت.

امـا پولیـس می گوید کشـتی گیر دیگری کـه در این 

نـزاع مجروح شـده، مهاجـان از جمله آقـای کومار را 

شناسـایی کرده است.

چیمنـوی بیسـوال، معـاون رییـس پولیـس هنـد بـه 

خرگـزاری فرانسـه گفـت: ''اگـر آقـای کومـار متواری 

نشـده بود، برای بازداشـت او جایزه تعیین منی شـد. 

'' فدراسـیون کشـتی هند با ابراز تاسـف از این وقایع 

گفتـه اسـت که اعتبار این رشـته ورزشـی خدشـه دار 

شـده است.

سـاگار دانـکار دومیـن کشـتی گیـر هندی اسـت که 

امسـال کشـته می شـود.

نـام  بـه  کشـتی  مربـی  یـک  هـم  فـروری  مـاه  در 

سـوخویندر مـور بـه کشـنت پنـج نفـر از جملـه یـک 

شـد. متهـم  کشـتی  مربـی 

دسـت کـم ۲۱ نفـر از رشکـت کننـدگان 

 ۱۰۰ اسـتقامت  دو  مسـابقه  یـک  در 

بـه  چیـن  غربـی  شـال  در  کیلومـرتی 

خاطـر تغییـر ناگهانـی وضـع آب و هـوا، 

یخـی  بـاران  بـارش  و  شـدید  بـاد  وزش 

انـد. داده  دسـت  از  را  جانشـان 

در پـی مفقـود شـدن ۱۷۲ از دونـدگان، 

ایـن مسـابقه کـه روز شـنبه برگـزار شـده 

عملیـات  تـا  شـد  رهـا  کاره  نیمـه  بـود، 

امـداد و نجـات آغـاز شـود.

لیانـگ جینـگ، قهرمان ماراتـن و هوانگ 

گوانجـون، دارنده مدال طای مسـابقات 

ورزشـکارانی  میـان  در  پارااملپیـک 

هسـتند کـه در اثـر رسمازدگـی جانشـان 

را از دسـت دادنـد.

از  نفـر   ۱۵۱ توانسـتند  امدادرسـانان 

دونـدگان را نجـات دهنـد کـه هشـت نفر 

در پـی قتـل یـک کشـتی گیـر در هنـد، پولیس 

از بازداشـت یـک کشـتی گیـر دیگـر خـر داده 

است.

سوشـیل کومار، عضو تیم ملی کشـتی آزاد هند 

و دارنـده مـدال نقـره املپیـک پـس از چنـد روز 

فـرار در شـهر دهلی بازداشـت شـده اسـت.

او پـس از آن متـوری شـد کـه سـاگار دانـکار، در 

چهـارم مـی در یـک نـزاع دسـته جمعـی میـان 

کشـتی گیران در آکادمی کشـتی دهلی مجروح 

شـد و سـپس در شـفاخانه جـان داد.

ملـی  تیـم  در  عضویـت  سـابقه  دانـکار  سـاگار 

داشـت. را  هنـد  نوجوانـان 

آقـای کومار که ۳۷ سـال سـن دارد، برنده مدال 

طـای مسـابقات کشـورهای مشـرتک املنافـع 

مسـابقات  در  هنـدی  ورزشـکاران  دار  پرچـم  و 

املپیـک ۲۰۱۲ در لنـدن بـوده اسـت.

پولیـس هند برای بازداشـت آقای کومـار ۱۳۵۰ 

دالـر جایزه تعیین کـرده بود.

پایان کابوس وار برای نیمار؛ بدتر از این نمی شد
آمـار  بدتریـن  بـا  را   2020-21 فصـل  نیـار 

فوتبالـی خـود در رقابـت هـای لیـگ بـه امتـام 

بـرد. شـب گذشـته پـی اس جـی با وجـود برتری 

برابر برسـت نتوانسـت قهرمان لوشـامپیونا شود. 

ایـن عنـوان بـه لیـل رسـید کـه در عین شـگفتی 

توانسـت عنـوان نخسـت را از چنـگ پاریسـی ها 

خـارج کنـد. در بـازی دیشـب نیار یـک پنالتی 

هـم از دسـت داد تـا در نهایـت بدتریـن فصـل 

فوتبالـی خـود در رقابـت هـای لیـگ را تجربـه 

بـا 222  نیـار کـه سـال 2017  باشـد.  کـرده 

میلیـون یـورو از بارسـا بـه پـی اس جی پیوسـت، 

اخیـرا قـراردادش را تـا 2025 نیـز متدیـد کـرده 

و پاریسـی هـا روی او بـرای سـال هـای پیـش رو 

حسـاب ویـژه ای بـاز کرده اند اما عملکرد سـتاره 

 2020-21 لوشـامپیونای  در  حداقـل  برزیلـی 

قابـل قبـول نبـود. او تنهـا 18 بـار در لیـگ بـه 

میـدان رفـت، 9 گل زد و 6 پـاس گل نیـز داد. 

ایـن بدتریـن آمـار نیـار در رقابـت هـای لیگ از 

سـال 2013 اسـت که به بارسـلونا در سطح اول 

فوتبـال باشـگاهی اروپـا ملحـق شـد.

اللیـگا  در  بـازی   26 نیـار   2013-14 فصـل 

انجـام داد، 9 گل زد و 10 پـاس گل نیـز داد. 

فصـل بعـد او 33 بـار بـرای بارسـا در اللیـگا بـه 

میـدان رفـت، 22 گل زد و 9 پـاس گل داد و در 

نهایـت فاتـح سـه گانـه شـد.

فصـل 16-2015 او در 34 بـازی 24 گل زد و 

16 پـاس گل داد و در آخریـن فصـل حضـورش 

در بارسـا 30 بـازی در اللیـگا انجام داد، 13 گل 

زد و 15 پـاس گل نیـز داد.

فصـل  اولیـن  در  نیـار   2017-18 فصـل 

حضـورش در پـی اس جی 20 بار در لوشـامپیونا 

بـه میـدان رفـت، 18 گل زد و 13 پـاس گل داد. 

فصلـی کـه بیشـرت درگیـر مصدومیـت هـا بـود.

انجـام داد،  بـازی  نیـار 17  فصـل 2018-19 

15 گل زد و 8 پـاس گل نیـز داد. فصـل گذشـته 

نیـز نیـار 15 بـار بـه میـدان رفـت، 13 گل زد و 

6 پـاس گل داد.

ترامپ، "ویروس چینی" و شکایت ۲۳ میلیون دالری 
برای نفرت پراکنی

کرد متهم  ــی  پیماربای هوا ــه  ب ا  ر بالروس  دولت  روپا  ا اتحادیه 

مناسـب رو بـه رو شـدند و سـه مـدال برونـز را گرفتنـد امـا 

متاسـفانه نتوانسـتند که صحنه املپیک را از آن خود کنند."

مسابقات مقدماتی پارا املپیک در اردن برگزار شد.

افغانسـتان دو مـدال برونـز املپیـک در بازی هـای املپیـک 

دارد کـه روح اللـه نیکپـا برنـده هـر دو مـدال اسـت.

برخـی از تکوانـدو بـازان دیگـر افغـان هـم بـرای اشـرتاک در 

بازی هـای مقدماتـی پـارا املپیـک بـه اردن رفتـه بودنـد کـه 

بخاطـر آزمایـش مثبـت ویـروس کرونـا از بازی محروم شـدند.

مسـابقات  در  افغانسـتان  تکوانـدوی  معلـول  ورزشـکاران 

مقدماتـی پارا املپیک سـه مـدال برونـز را از آن خود کردند.

ایـن خـر را ذبیح اللـه شـهزاد سـخنگوی فدراسـیون ملـی 

تکوانـدوی افغانسـتان روز یک شـنبه )۲ جـوزا( در صحبت با 

رادیـو آزادی تاییـد کـرد.

و  خـدادادی  ذکیـه  حبیبـی،  "زبیـر  می گویـد:  شـهزاد 

کمرتیـن  بـا  آن هـا  داشـتند،  اشـرتاک  هوتـک  عبداملتیـن 

قرعه هـای  بـا  خوشـبختانه  امـا  کردنـد  اشـرتاک  امکانـات 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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تأخیردربازسازیشاهراهها؛
رانندهگانخودشانواردعملشدند

چهل تن از شهروندان هندو 

و سیک کشور دوباره به 

افغانستان برگشتند

نگرانیمجلسازتشدیدناامنیها؛اوضاعدرهفتوالیتبهوخامتگراییدهاست

رسپرست وزارت مالیه از افشای نام مفسدان 
اقتصادی در مجلس خودداری کرد

 تأخیـر وزارت فوایـد عامـه در بازسـازی شـاهراه ها، راننـده گان را ناگزیـر ساخته اسـت کـه بـا جمـع 
آوری ۵۰۰ افغانـی از هـر راننـده ، خـود شـان به گونـۀ غیر معیاری دسـت به بازسـازی جاده هـا بزنند.

پـس از اقـدام راننـده گان بـرای بازسـازی بخش هـای ویـران شـده شـاهراه کابل-کندهار، ایـن پیکار 
قراراسـت از سـوی رانند گان و شـرکت های حمل و نقل در شـاهراه کابل-شـمال نیز راه اندازی شـود.

مسـؤوالن شـورای انسـجام امـور ترانسـپورت زمینـی می گوینـد کـه بـرای تمویـل ایـن پروژه هـا هر 
عضـو ایـن شـورا مکلـف بـه پرداخت تا ۵۰۰ افغانی شده اسـت و از این پول قراراسـت شـاهراه شـمال 
را بازسـازی کننـد. شـرکت هـای حمـل و نقـل مـی گوینـد کـه در شـاهراه کابـل کندهـار بـه دلیل 
ویرانـی جـاده هـا در درازای یـک مـاه کـم از کم بیسـت رویـداد ترافیکـی رخ داده اند و نیـز چندین 

موتـر در شـاهراه سـالنگ واژگون شـده اند.
جـان آغـا، مسـؤول یکـی از شـرکت های حمـل و نقـل در ایـن بـاره می گوید: »سـرک سـالنگ اصاًل 
به عبـور موترهـای مـا آمـاده نیسـت. ایـن جاده هـا جـز بـه موترهای چگلـه، بـه موترهای دیگـر مثل 
سـرویس مسـاعد نیسـت. هیـچ بازخواسـت گـری نداریـم.« حسـام الدین، یکـی دیگـر از مسـؤوالن 
شـرکت های حمـل و نقـل نیـز می گویـد: »همـان جغـل و سـنگ را کـه روس هـا در ایـن جاده هـا 
انداختـه بـود، همـان را نیـز از اینجـا برداشـتند. به خاطـری کـه به عنـوان سـاخت جـادۀ سـالنگ هر 
سـال پـول به دسـت می آورنـد. بـه خاطـر منافع خود شـان مـا را در بـه در کردنـد.« در همیـن حال، 
شـرکت های حمـل و نقـل می گوینـد کـه معیارهـای کار شـان تفـاوت زیـاد بـا کار وزارت فواید عامه 
نـدارد. طالمحمد اتمانزی، رییس شـورای انسـجام شـرکت های ترانسـپورتی می گویـد: »وزارت فواید 
عامـه در حـال خـواب اسـت. راه را بـرای حیـف و میـل پـول جور می کننـد و آنهـا معاف اسـتند. بنا 
بـر ایـن، ایـن وظیفـه را مـا خـود به عهـده گرفته ایم تـا بعضـی چقوری هـا و خرابی هایی کـه در جادۀ 

سـالنگ اسـتند را ترمیـم کنیـم تـا از حادثـات و خرابـی وسـایط ما جلوگیری شـود.«
غـالم حبیـب، مسـؤول یکی از شـرکت های حمل و نقـل دیگر نیز می گوید: »سـرک اگـر پخته کاری 
یـا قیـر ریـزی شـده، موقـت بوده اسـت. در یـک زمسـتان کـه سـرک سـاخته می شـود، در زمسـتان 
دیگـر از بیـن مـی رود چون بی کیفیت اسـت. » از سـوی دیگر انتظـار نمی رود کـه وزارت فواید عامه 
بـه ایـن زودی هـا کار بنیـادی را برای بازسـازی شـاهراه کابل-کندهار و شـاهراه سـالنگ را آغاز کند.

اشـرف حق شـناس، سـخنگوی وزارت فوایـد عامـه می گویـد: »۳۰ کیلومتـر را کـه بیشـتر آسـیب 
پذیـر بـود در سـال های 
دیزایـن  در  گذشـته 
شـکل  بـه  جدیـد 
کانکریـت در نظـر گرفته 
عیـن  در  شده اسـت. 
زمان کار پروژه دوشـی-

بامیـان یـا بدیل شـاهراه 
 ۱۵۲ کـه  سـالنگ 
کیلومتـر طـول دارد، کار 
چنـد بخـش آن جریـان 
داشـته و متباقی شـامل 
پـالن وزارت فوایـد عامه 

اسـت.«
فوایـد  وزارت  مقام هـای 
عامـه می افزاینـد کـه تـا 

زمانـی کـه راه بدیلـی برای شـاهراه سـالنگ سـاخته نشـود و رفـت و آمد موترها در شـاهراه سـالنگ 
توقـف داده نشـود، ممکـن نیسـت ایـن شـاهراه به گونـۀ بنیـادی بازسـازی شـود.

 سرپرسـت وزارت مالیـه کـه وعـده افشـای نـام مقام هـای عالی رتبـه دولتی 
بـه شـمول نماینـدگان را داده بـود، از ایـن کار ابا ورزید و در نشسـت مجلس 

حاضر نشـد.
قـرار بـود محمدخالد پاینده سرپرسـت وزارت مالیه به منظور افشـای لیسـت 
مقام هـای دولتـی به نشسـت روز دوشـنبه )۳ جـوزا( در مجلس حاضر شـود؛ 

امـا از حضور در این نشسـت خـودداری کرد.
میـر رحمـان رحمانـی رییـس مجلـس نماینـدگان هنـگام اعـالم آجنـدای 
مجلـس گفـت کـه »هیچ کـس نیامده نه سرپرسـت، نـه معین و نـه رییس و 

حتـی یـک مامـور هـم از وزارت مالیـه تشـریف نیاورده اسـت.«
امـا اندکـی بعـد دبیرخانه مجلـس گفت که معیـن اداری وزارت بـدون اطالع 
قبلـی بـه مجلـس نماینـدگان آمـده؛ امـا می گویـد کـه او هیـچ گونه لیسـت 
و یـا معلوماتـی در مـورد فسـاد مقام هـای عالـی رتبـه دولتی در گمـرکات، با 

خـود نیاورده اسـت.
آقـای رحمانـی گفـت کـه معیـن اداری وزارت مالیـه زمانـی که هیچ لیسـتی 
در مـورد افشـای نـام مفسـدان نیاورده، پـس به او اجـازه مقاله خوانـی را هم 

در مجلـس نمی دهـد.
بـه گفتـه او، قـرار بـود کـه سرپرسـت وزارت مالیـه لیسـت تمـام مقـام های 
عالـی رتبـه دولتـی از وکیـل تـا رییـس جمهـور را گرفتـه و بـه مجلـس در 
حضـور رسـانه ها افشـا کنـد؛ زیـرا بـه گفتـه او، ۲8 بنـدر، ریاسـت و معینیت 

گمـرکات همـه در فسـاد غـرق اند.
بـا ایـن وجـود، برخـی نمایندگان ضمـن ابراز تاسـف به این سرپرسـت وزارت 
مالیـه تاکیـد کـرد کـه ادعـای او در خصـوص حیف و میـل روزانـه 8 میلیون 
دالـر در گمـرکات، مسـاله اندک نیسـت و مجلـس نباید از این مسـاله بگذرد.

مجلـس نماینـدگان ضمـن ابـراز نگرانـی از تشـدید ناامنی ها در 
سراسـر کشـور می گویـد کـه وضعیـت امنیتـی در هفـت والیت 

به وخامـت گرایده اسـت.
میـر رحمـان رحمانـی رییـس مجلـس نماینـدگان در نشسـت 
دیـروز دوشـنبه )۳ جـوزا( این مجلـس گفت که اوضـاح امنیتی 
در بغـالن، لغمـان، غزنـی، قندهـار، هلمنـد، فاریـاب، قنـدوز و 

سـایر والیت هـا خـراب اسـت و جنـگ شـدید جریـان دارد.
آقـای رحمانـی افـزود که جنـگ ویرانـی را در پـی دارد و مردم 
ایـن شـرایط  امـا در  از دسـت می دهنـد؛  را  عزیـزان خویـش 
حمایـت از نیروهـای امنیتی وجیبـه ملی همه مردم افغانسـتان 

اسـت کـه بایـد از آنـان پشـتیبانی صـورت گیرد.
او، وضعیـت امنیتـی در گوشـه و کنـار کشـور بـه  بـه گفتـه 
وخامت کشـیده شـده؛ اما نیروهـای امنیتی شـجاعانه و قاطعانه 
در مقابـل حمـالت مخالفـان ایسـتادگی می کننـد کـه افتخـار 
ملـی ماسـت و مجلـس نماینـدگان همیشـه در حمایـت آنـان 

بود. ایسـتاد خواهنـد 
بـه گـزارش خبرگزاری جمهـور؛ رییس مجلـس همچنین گفت، 
»وضعیـت متشـنج در فاریـاب واقعـاً نگـران کننده اسـت؛ ادامه 
ایـن وضعیـت آب را در آسـیاب دشـمن خواهد ریخـت و زمینه 
را برای فعالیت های تروریسـتی بیشـتر مسـاعد خواهد سـاخت؛ 
احتمـال سـقوط ولسـوالی ها در ایـن والیـت ارتباط مسـتقیم با 
وضعیـت حاکم خواهد داشـت، بنـاً حکومت و سیاسـیون دخیل 

آقـای رحمانـی افـزود: »اگر حلقـه ارگ به خود نیاید، ما شـاهد 
عقـب نشـینی های تاکتیکـی بـه داخـل کابـل خواهیم بـود؛ هم 
اکنـون نیـز بحران نـا امنی بـه دروازه هـای کابل، قندهـار، مزار، 
فاریـاب و غزنـی رسـیده اسـت و طالبان می خواهنـد حد اقل ده 

والیت را سـقوط دهند.«

در  گسـترده  فسـاد  می خواسـت  مالیـه  وزارت  سرپرسـت  آنـان،  گفتـه  بـه 
گمـرکات را بـا افشـای نـام چنـد نماینـده توجیـه کنـد؛ امـا مجلـس نباید از 
او بگـذرد و در صـورت لـزوم، آقـای پاینـده بایـد بـه دادسـتانی معرفی شـود.

میـر رحمـان رحمانـی هم باین داشـت: »برنامه طـوری بود که چنـد نماینده 
را ناخـن نشـان کننـد؛ اما وقتـی که ما گفتیم کـه از رییس جمهـور تا رییس 
مجلـس اگـر در فسـاد در گمرکات دسـت دارند، باید افشـا شـود، شـانه خالی 
کـرد.« بـه گفتـه او، آقـای پاینـده در جلسـه هفته گذشـته مجلـس گفت که 
روزانـه 8 میلیـون دالـر پول گمـرکات حیف و میل می شـود که در یک سـال 
۲88۰ میلیـون دالـر می گـردد. اگـر در ایـن مقـام هـای عالـی رتبـه دولتـی 

شـریک انـد باید افشـا شـوند تا مـردم بدانند.
او گفـت کـه از نهادهـای عدلـی و قضایـی کشـور جـداً مـی خواهـد تـا ایـن 
موضـوع را بـه صورت جدی بررسـی کـرده و سرپرسـت وزارت مالیـه را مورد 

بازپـرس قـرار دهند.
آقـای رحمانـی تاکیـد کـرد کـه فـرار سرپرسـت وزارت مالیـه )از افشـای نام 
مفسـدان( فـرار از مسـوولیت اسـت. مجلـس به هیچ صـورت از آنـان نخواهد 

گذشـته و بایـد دزدان دارایـی مردم افشـا شـود.
او بـه دبیرخانـه مجلـس هدایـت داد کـه زمینـه را بـرای یـک نشسـت فـوق 
العـاده مجلـس بـا اشـتراک سرپرسـت وزارت مالیـه را فراهـم کنـد تـا او در 
زمینـه وضاحـت دهد. گفتنی اسـت که محمـد خالد پاینده سرپرسـت وزارت 
مالیـه درنشسـت هفتـه گذشـته مجلـس گفت کـه بسـیاری از نماینـدگان و 
مقـام هـای عالـی رتبه دولتـی تقرری هـای را در گمرکات انجام داده و سـهم 
می گیرنـد. بـه گفتـه او، روزانـه 8 میلیـون دالـر از عوایـد گمـرکات اینگونـه 

حیـف و میـل می شـوند. 

در قضیـه فاریـاب بایـد یک راه حـل عاجل پیـدا کنند.«
محمـد عـارف رحمانـی دیگـر عضـو مجلـس هـم بـا اشـاره بـه 
اوضـاع بحرانـی در کشـور گفـت کـه اکثـر پاسـگاه ها و شـاهر 
در حالـت سـقوط قـرار دارنـد و عقب نشـینی تاکتیکـی به یک 

فرهنـگ جنگـی تبدیل شـده اسـت.

مامـور احمـدزی هـم از وضعیـت بـد امنیتـی در بغـالن سـخن 
گفـت و یـاد آور شـد کـه بـه ایـن ملت نـه دولـت، نـه طالب نه 
مجاهـد نـه خلقـی و نـه پرچمـی رحم کـرده انـد و هـم اکنون 
۲۰ روز اسـت کـه در بغـالن آتـش جنـگ صدهـا خانـه را در 
مناطـق مختلـف بغـالن آوارده کـرده امـا نـه اداره محلـی و نـه 

اداره مرکـزی بـه آنـان رسـیدگی نمی کننـد.
احمـداهلل بتـاش هـم گفت: »مدیـران در تشـخیص اولویت های 
جنگـی نـاکام اسـتند. بـه طـور مثـال در روزهـای اخیـر تمـام 
مناطـق سـرحدی والیـت قندوز در حالت سـقوط قـرار گرفته و 
تنهـا شـهر بـه دسـت دولت اسـت؛ اما راه هـای مواصالتـی اکثر 
پلچـک هـا منهـدم شـده و هـم امـام صاحـب و شـیرخان بندر 
در محاصـره که سـقوط ایـن مناطق ضربـه کالن اقتصادی برای 

دولـت و مـردم خواهـد بود.«
از سـوی دیگـر، روقیـه نایل یک عضـو دیگر مجلس با اشـاره به 
حادثـه اخیـر غور گفت: »تروریسـتان وحشـی بازهم سـه تن از 
جوانـان غـور را در مسـیر غـور- هـرات، در مقابل چشـم اعضای 

خانواده هـای شـان شـکنجه و تیربـاران کرده اند.
بـه گفتـه او، تامیـن امنیـت مسـیر غـور- هـرات، بارهـا مطـرح 
شـده و از خواسـته های اصلـی مـردم غـور انـد؛ امـا مسـوولین 
غـور به ایـن درخواسـت توجه نکرده و نسـبت به تامیـن امنیت 

در ایـن والیـت برخـورد دوگانـه دارند.

 چهـل تـن از شـهروندان هنـدو و سـیک کشـور کـه نُـه 

مـاه پیـش کشـور را تـرک کـرده بودنـد دوبـاره بـه کشـور 

برگشـته اند.

آنـان  بـه  حکومـت  اگـر  کـه  می گوینـد  شـهروندان  ایـن 

رسپنـاه و بـه فرزندان شـان مکتـب فراهم سـازد همین جا 

می ماننـد.

اسـد سـال گذشـته هجـری خورشـیدی دوصـد  مـاه  در 

تـن از شـهروندان هنـدو و سـیک از آن چه کـه تهدیـد و 

بـه هنـد  فزاینـده دربرابـر خودشـان می گفتنـد  تبعیـض 

پنـاه بردنـد.

خانواده یـی  دو  و  بیسـت  مشـمول  تـن  صـد  دو  ایـن 

در  کشـور  تـرک  از  پیـش  مـاه  چهـار  کـه  می شـدند 

حمله یـی بـر عبـادت گاه شـان در کابـل نـان آوران شـان 

دادنـد. دسـت  از  را 

پرمجیـت کاور، یکـی از برگشـت کننده گان از هند اسـت 

فرزنـدش، رسپرسـت  از سـه  کنـار رسپرسـتی  در  او  کـه 

حملـه  گـروه  در  کـه  اسـت  نیـز  خواهـرش  فرزنـد  چهـار 

داعـش بـر عبـادت گاه سـیک ها در کابـل جـان باخـت: 

»از دولـت سپاسـگزار اسـتیم کـه بـرای ملـت مـا و بـرای 

اهـل هنـود کـه از هنـد آمدنـد کمـک شده اسـت.«

پرنـام سـینگ نیـز شـامل چهل تنی اسـت که بـه تازه گی 

از هنـد برگشته اسـت: »می خواهیـم کـه اینجـا زنده گـی 

جـای  مـا  بـه  منی توانیـم.  زنده گـی  هنـد  در  بکنیـم. 

زنده گـی  همین جـا  کـه  باشـد  خانـه  و  جـای  بدهنـد. 

بکنیـم.«

سـیک  و  هنـدو  شـهروندان  خانواده هـای  بـه  حکومـت 

نقـد  پـول  و  دارو  به شـمول  و غیرخوراکـی  موادخوراکـی 

کرده اسـت. کمـک 

حکومـت می گویـد کـه بـه ایـن خانواده هـا رسپنـاه و بـه 

کـودکان شـان مکتـب نیـز فراهـم خواهـد شـد.

احمـد خـان نافـع، رییـس مرکـز عملیات حـاالت اضطرار 

اظهـار داشـت: »بحـث رسپنـاه، بحـث مکتب هـا، بحـث 

مـوارد دیگـری از سـایر نیازمندی هـای بنیادی و اساسـی 

گرفتـه  نظـر  در  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  را  شـان 

است.«

نرنـدر سـنگ خالصـه، یگانـه مناینـدۀ سـیک کشـور در 

از میـان  مجلـس می گویـد کـه در هـژده سـال گذشـته 

کشـور  در  تـن  نُه صـد  تنهـا  کشـور  سـیک  پنج هـزار 

کابـل،  والیت هـای  در  آنـان  جایدادهـای  و  مانده انـد 

غزنـی و ننگرهـار نیـز غصب شـده اند: »ما امیدوار اسـتیم 

کـه جنـاب رییـس صاحـب جمهـور مـا کـه هدایـت الزم 

بـرای وزارت شهرسـازی و زارت معـارف داده اسـت در این 

عرصـه هـم بـرای مـا کمـک شـوند.«

هنـدوان  و  سـیک ها  از  کشـور  در  خونیـن  رویدادهـای 

گرفته انـد.  قربانـی  کشـور  دیگـر  شـهروندان  هامننـد 

بربنیـاد آمارهـا، تنها در چهار سـال گذشـته ۴۸ شـهروند 

سـیک و هندوی کشـور جـان باختند و ۳۳ تـن آنان زخم 

برداشـتند. 


