
افغانستان در سال 2021 

هنوز زود است بـه  راجـع  چهـارم(  پیش)بخـش  یادداشـت  در   

مسـئله ی »ایجـاد عـادت خوانـدن« و »راهکارهـای 

خوانـدن تحلیلـی« بحـث و بررسـی صـورت گرفـت. 

اینـک در ایـن یادداشـت، ادامـه بحث هایـی را کـه 

پـی می گریـم.  اسـت،  تحلیلـی  مـورد خوانـدن  در 

البتـه بـرای خواننده گرامـی قابل یـادآوری می دانم 

اینکـه اگـر بـه دنبـال  ...
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 اعالم حمایت کامل اتحادیه اروپا 
از دولت اوکراین

›موج سهمگین‹ کرونا در ایران؛ 
مرگ 172 نفر در 24 ساعت 

گذشته
 حضـور نظامـی روسـیه در مرزهـای اتحادیه اروپـا افزایش 
یافتـه اسـت. نقـض آتش بس و درگیـری در شـرق اوکراین 
شـدت گرفتـه اسـت. اتحادیـه اروپـا ضمـن ابـراز نگرانی از 
افزایـش حضـور نظامـی روسـیه، بـر حمایت قاطـع خود از 

اوکرایـن تاکیـد کرده اسـت...

آمارهـای رسـمی نشـان می دهنـد نیمـی از شـهرهای 
ایـران در وضعیـت قرمـز یـا نارنجی قـرار دارند. سـعید 
از  »یکـی  ایـن  می گویـد  هـم  صحـت  وزیـر  نمکـی 
سـهمگین  ترین امـواج کرونا » اسـت. همزمان براسـاس 

گزارش هـا از ایـران  ...
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یک در صد 
اقتصادی خواهد داشت رشد 

عبداهلل:

سخن گفتن در مورد
جزییات حکومت پسا صلح
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»چگونه کتاب بخوانیم«
)بخش پنجم(

 آهنگی از  وحید قاسمی تیتراژ 
سریال ایرانی »هم بازی« شد

هنری

نفرت پراکنی قومی در سایه 
حرکت های مدنی 

طرح حکومت موقت یا 
برگشت به نقطه صفر 

 چرا طالبان خشونت محور اند؟!
)تبارشناسی دینی و 

جامعه شناختی طالبان(

 دیـروز تعـدادی از شـهروندان کابل با اهانـت به تصاویر 
معـاون دوم رییـس جمهـور علیـه یک قومنـدان محلی 
غیر دولتی در ولسـوالی بهسـود میـدان وردک تظاهرات 
کردنـد و خواسـتار محاکمـه علیپور و هم چنین اسـتاد 

دانـش بـه خاطر رهایی علیپـور در ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

بانک جهانی: 



 

بانک جهانی: 
داشت اقتصادی خواهد  رشــد  در صد  یک   2021 سال  در  فغانســتان  ا

2
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اعلام  جدیلد  گزارشلی  نلر  بلا  جهانلی  بانلک   

کلرده کله چالش هلای موجلود امنیتلی و سیاسلی 

و همچنلان احتلال کاهلش میلزان کمک هلای بین امللللی رونلد 

بهبلود اقتصلادی افغانسلتان را کله از شلیوع ویلروس کویلد-۱۹ 

شلدیداً متاثلر کلرده بلود، بطلی کلرده اسلت.

گلزارش اقتصلادی بانلک جهانلی روز دوشلنبه 16 حملل تحلت 

نشلان  شلد،  منتلر  اقتصلادی  بهبلود  مسلیر  تعییلن  عنلوان 

می دهلد کله رشلد قلوی سلکتور زراعلت در افغانسلتان در سلال 

۲۰۲۰ توانسلت تلا حلدودی موجلب تامیلن ثبلات اقتصلادی در 

کشلور شلود، املا بلا وجلود این هم رشلد اقتصلادی کشلور در این 

سلال حلدود دو درصلد کاهلش داشلته اسلت کله ایلن کاهلش 

نسلبت بله تخمین هلای قبلی اندکلی کمرت بوده اسلت. هم چنان 

وضلع قرنتینله، کاهلش میلزان رسمایله گذاری هلا و اختلال در 

رونلد تجلارت رضبلات سلنگینی به سلکتور ارایه خدملات و صنایع 

وارد کلرد کله در نهایلت سلبب دشلواری های اقتصلادی و افزایش 

بیلکاری در شلهرها شلده اسلت.

بانلک جهانلی پیشلبینی می کنلد که افغانسلتان در سلال ۲۰۲۱ 

یلک درصلد رشلد اقتصلادی داشلته باشلد و در سلال ۲۰۲۲  در 

صورتلی  کله  بحلران کوویلد-۱۹ کمرنلگ شلود، ایلن میلزان رشلد 

بله حلدود ۳ درصلد بلنلد بلرود. گلزارش بانلک جهانلی هلم چنان 

نشلان میدهلد کله بله دلیل رشلد رسیلع جمعیلت در افغانسلتان، 

بعیلد اسلت کله درآملد رسانله تلا سلال ۲۰۲۵ بله سلطح قبلل از 

کوویلد-۱۹ برگلردد.

هیلری کراللی، رییلس دفلرت بانلک جهانلی بلرای افغانسلتان در 

ایلن ملورد گفلت: ”اوضلاع مبهلم سیاسلی و امنیتلی افغانسلتان 

باعلث شلده اسلت تلا اقتصلاد این کشلور بله سلختی بتوانلد خود 

را از تاثیلرات مخلرب کوویلد-۱۹ دوبلاره احیاء کند. کنلدی بهبود 

اوضلاع اقتصلادی به معنی این اسلت کله نرخ بیلکاری بلند بوده، 

میلزان عوایلد دوللت کاهلش یافتله و در نهایلت رشایلط زندگلی 

ملردم افغانسلتان دشلوارتر خواهلد شلد«. بانلک جهانلی می گوید 

بهبلود کاملل اوضلاع اقتصلادی در کشلور بسلیار چاللش برانگیلز 

خواهلد بلود زیلرا تعلداد زیلادی از کارخانه هلا و رشکت هلا بسلته 

شلده انلد و بسلیاری از کسلب و کارهلا از بیلن رفتله انلد.

در گلزارش آملده کله اعتلاد سلکتور خصوصلی بلاالی اوضلاع بله 

سرمقاله

اهانلت  بلا  کابلل  شلهروندان  از  تعلدادی  دیلروز   
علیله  جمهلور  رییلس  دوم  معلاون  تصاویلر  بله 
ولسلوالی  در  دولتلی  غیلر  قومنلدان محللی  یلک 
بهسلود میلدان وردک تظاهرات کردند و خواسلتار 
محاکمله علیپلور و هلم چنیلن اسلتاد دانلش بله 
شلدند.   1398 سلال  در  علیپلور  رهایلی  خاطلر 
و  انلدک  تعلداد  حضلور  بلا  اگرچله  حرکلت  ایلن 
انگشلت شلار برگلزار شلد؛ وللی از سلوی برخلی 
از رسلانه هایلی کله بلر احساسلات قوملی و تنفلر 
اجتاعی تکیه می کنند و سلابقه شلعله ور شلدن 
دارنلد  خویلش  کارنامله  در  را  قوملی  احساسلات 
تظاهلرات  شلد.  داده  پوشلش  گسلرتده  بسلیار 
دیلروز بیلش از آن کله علیله علیپلور و گلروه هلای 
مسللح غیلر مسلول باشلد، ظاهلرا جایلگاه معلاون 
دوم رییلس جمهلور و یلک قومیلت خلاص را هدف 
قلرار داده بلود. بله همیلن خاطر این گونله حرکت 
هلای بله ظاهر مدنلی پیش از آن که بله حل تنش 
هلا و تضادهلای اجتاعلی در کشلور کملک کنند 
بله تنفلر قوملی و خصوملت میلان اقلوام دامن می 

 . زنند
متاسلفانه بایلد اذعلان کنیلم کله بخشلی از دالیل 
بحلران موجود در کشلور تضادهای قومی و بحران 
های تاریخی ناشلی از نابرابری های قومی و سلتم 
آللود گذشلته اسلت. اگرچه کشلورهای همسلایه و 
قلدرت هلای منطقله ای در بله وجلود آوردن گلروه 
هلای ویرانگلری چلون طالبلان و القاعلده و اکنون 
داعلش باعلث تداوم بحلران کنونی شلده اند؛ ولی 
نبایلد از نظلر دور بداریلم کله بخشلی از مشلکات 
در تاریلخ گذشلته در نابرابلری هلای قوملی ریشله 
بحلران  درونلی  دالیلل  خاطلر  همیلن  بله  دارد. 
کنونلی را نبایلد نادیلده گرفلت. ایلن نابرابلری هلا 
تنظیلم  سیاسلی،  هلای  گلروه  قاملت  در  هملواره 
هلای جهلادی و اکنلون حتلی در قاللب نهادهلای 

مدنلی و فرهنگلی نیلز تلداوم یافته اسلت. 
برخلی از رسلانه هلا و نهادهای مدنلی که در طول 
سلال های گذشلته رشلد قابل توجهی نیز داشلته 
انلد، اساسلا بلا اهلداف و بنیادهای قلوم گرایانه به 
وجلود آملده انلد. دلیلل اسلتفاده از کارت قومیلت 
نیلز رسلیدن بله امتیلازات ملادی و احیانلا مناصب 
قلدرت سیاسلی بلوده اسلت. علاوه بلر تعلدادی 
از نهادهلای بله ظاهلر مدنلی و رسلانه ای، حتلی 
رهلران و احلزاب سیاسلی که در طول سلال های 
مذهبلی،  قوملی،  هلای  نفلاق  آتلش  بله  گذشلته 
از  یکلی  نیلز  انلد  زده  داملن  تنظیملی  و  سلمتی 
مهلم تریلن انگیلزه هلای شلان رسلیدن بله قلدرت 
و اقتصلاد مافیایلی بلوده اسلت. پیچیدگلی هلای 
طلرح  هرگونله  مانلدن  عقیلم  و  موجلود  سیاسلی 
بلرای توسلعه سیاسلی و اقتصلادی در افغانسلتان 
و تلداوم منازعله و خشلونت ریشله در ایلن نکتله 
دارد کله رسدملداران سیاسلت و قلدرت در کشلور 
بله مسلاله قومیت به مثابه راه رسلیدن بله قدرت و 

امتیلازات ملی نگرنلد. 
در طلول سلال های گذشلته حتی حرکلت های به 
ظاهلر مدنلی نیلز تبدیلل به پلروژه هلای اقتصادی 
هلای  واقعیلت  از  نبایلد  اسلت.  شلده  و سیاسلی 
موجلود در زیلر پسلت شلهر طفلره برویلم و یلا آن 
هلا را انلکار کنیلم. در سلال هلای گذشلته گلروه 
هایلی تحلت عناویلن مختللف بله وجلود آملده انلد 
کله بلرای تجمعلات و حرکلت های مدنی منایشلی 
و فرمایشلی پلول دریافلت ملی کننلد. ایلن گونله 
آن  پشلت  در  کله  مدنلی  ظاهلر  بله  عملکردهلای 
قلرار  متعصلب  و  گلرا  قلوم  سیاسلی  هلای  چهلره 
دارند، سلبب شلده اسلت کله حتی منزللت حرکت 
هلای اجتاعلی و مدنی زیر سلوال بلرود و کارکرد 

اصللی خلود را از دسلت بدهلد. 
در تظاهلرات دیلروز بله طلور واضلح ملی شلد از 
تعلداد مظاهلره چیلان و نلوع شلعارهای تصنعلی 
نفلاق  هلای  نیلت  و  پلرده  پشلت  اهلداف  شلان 
افکنانله را دریافلت. طبیعلی اسلت که هیلچ رابطه 
ای میلان علیپلور و معاونلت دوم ریاسلت جمهوری 
وجلود نلدارد. املا علده ای متلام سلعی شلان را به 
کار بسلته انلد تلا میلان او و برخلی از چهلره هلای 
سیاسلی صلادق و متعهلد کشلور پیونلد دروغیلن 
برقلرار سلازند و از ایلن طریلق بله گلان خویلش 
بله ترویلج نفلاق قوملی و داملن زدن بله تعصبلات 
کلور مذهبلی نایلل آینلد. املری کله تنهلا به سلود 
دشلمنان ملردم افغانسلتان و گلروه هلای فراطلی 

خشلونت طللب ملی انجاملد. 
بنابرایلن تنهلا راه مقابلله با سلودجویی گلروه های 
سیاسلی و نهادهلای مدنلی کله از کارت قومیلت و 
داملن زدن بله نفلرت قوملی و مذهبلی بله خاطلر 
کننلد،  ملی  اسلتفاده  شلخصی  منافلع  کسلب 
بله  گذاشلن  حرملت  و  ملردم  بله  دادن  آگاهلی 
همله کتلله هلای اجتاعی موجلود در افغانسلتان 
اسلت. هرگونله تصلور اشلتباه در زمینله رسکلوب و 
حلذف املروز تنهلا بهای حرکلت هلای نابخردانه و 
متعصبانله را بلرای عاملان آن هلا بلاال ملی بلرد و 
بله اسلتمرار بحران ملی انجامد و دیگر سلودی در 

نلدارد.  پی 

دلیلل رشایلط سلخت امنیتلی و نگرانی هلا از نتایلج گفتگوهلای 

صللح، خلروج احتاللی نیروهلای خارجلی و کاهلش قابلل توجله 

کمک هلای بیلن امللللی، بله شلدت کلم شلده اسلت. 

علاوه بلر آن پیلش بینلی شلده کله افغانسلتان در سلال ۲۰۲۱ با 

خشلک سلالی مواجله شلود کله این املر به نوبله خلود موجب کم 

شلدن فعالیت های زراعتی شلده و عامل دیگری در کاهش رشلد 

اقتصادی کشلور خواهد شلد.

گلزارش اقتصلادی بانلک جهانلی تاکیلد ملی کنلد کله هملکاری 

قلوی و دواملدار میلان دوللت افغانسلتان و رشکای بین املللی اش 

می توانلد نقلش حیاتلی در بهبلود اوضلاع اقتصلادی و همچنیلن 

اعلاده اعتلاد سلکتور خصوصلی بلازی کنلد. 

بانلک جهانلی می گویلد کله دوللت افغانسلتان بایلد بله منظلور 

بلا  مبلارزه  اصاحلات،  تطبیلق  داری،  بهبلود وضعیلت حکوملت 

فسلاد، جملع آوری عوایلد و تقویلت  تجلارت را شلدت بخشلد. در 

عیلن حلال ، حامیلان ماللی و رشکای بین امللللی نیلز می تواننلد 

روی  توافلق  و  سلاله  چندیلن  و  دواملدار  کمک هلای  تعهلد  بلا 

اولویت هلای اصاحلی کله منجلر بله ادامله حایلت هلای ماللی 

گلردد در ایجلاد اعتلاد دوبلاره در میلان سلکتور خصوصلی نقش 

از  بخشلی  افغانسلتان  اقتصلادی  گلزارش  کننلد.  ایفلا  بنیلادی 

گلزارش انکشلاف اقتصلادی حلوزه جنلوب آسلیا اسلت که سلاالنه 

گلزارش  ایلن  گلردد.  ملی  نلر  جهانلی  بانلک  سلوی  از  بلار  دو 

را  آسلیا  جنلوب  منطقله  اندازهلای  چشلم  و  اقتصلادی  تحلوالت 

بررسلی کلرده و چالش هلای را که کشلورهای این حلوزه در بخش  

پالیسلی مواجله ملی گردنلد، تحلیلل ملی کنلد. 

گلزارش جدیلد اقتصایلد جنلوب آسلیا کله تحلت عنلوان »جنلوب 

آسلیا واکسلین ملی شلود« در ۳۱ ملارچ ۲۰۲۱ بله نلر رسلید 

آسلیا  جنلوب  در  اقتصلادی  فعالیت هلای  کله  دهلد  ملی  نشلان 

در حلال از رسگیلری اسلت. بلا ایلن حلال املا رشلد اقتصلادی در 

ایلن حلوزه کلم بلوده، بهبلود وضعیلت اقتصادی شلکننده اسلت و 

دور منلای اقتصلادی نیلز ناروشلن اسلت. ایلن گلزارش همچنیلن 

بلر روی ابعلاد مختللف پیرفلت در پروسله واکسیناسلیون مترکلز 

کلرده و تحلیللی را از ملرف و فایلده تطبیلق واکسلین کوید-۱۹ 

در ایلن منطقله ارایله می کنلد.

کلې د افغلان ځواکونلو لله هوايي بریدونو وروسلته لله طالبانو 

تښلتېديل دي. رسچینلې روښلانه کلړه، پله دې نښلته کلې 

درې نجونلې هلم ټپیانې شلوې چلې د درملنې لپلاره د هرات 

حلوزوي روغتلون تله انتقلال شلوې دي. رسچینلې وویلل، د 

ميل اردو دغه پوسلته تازه په یاده سلیمه کې جوړه شلوې وه.

د هلرات وايل سلید عبدالوحیلد قتلايل په شلینډنډ ولسلوالۍ 

کلې د طالبانلو د تېلرې شلپې بریلد تاییلد کلړ خلو پله دې اړه 

یلې جزئیلات وړانلدې نله کړل.

د هلرات شلینډنډ ولسلوالۍ اوسلېدونکي پله دې ولسلوالۍ 

څرګنلدوي  اندېښلنه  ډېرېلدو  پلر  بریدونلو  طالبانلو  د  کلې 

هلم ځوانانلو تله ونلډه ورکړل يش.

د نلوي نسلل او ځوانانلو جرګلې د اړيکلو د ډللې ملر محملد 

سلنګر املرزاده د سلولې پله خلرو کلې د امنيتلي ځواکونلو 

پله خونديتلوب ټينلګار وکلړ او يادونله يلې وکلړه چلې پله هېڅ 

صلورت بله افغانلان د امنيتلي ځواکونلو پلر رس معامللې تله 

اجلازه ور نله کلړي.

دی وايلي، جګلړه ګټونکلی نه للري او د دواړو للورو ته هغه که 

حکوملت دی او يلا وسلله وال طالبان د جګلړې د دوام قرباين 

يلوازې افغانان ورکوي.

دغله راز د غونلډې يلو ګډونلوال خليلل احملد متلن غوښلتنه 

وکلړه چلې د سلولې خلرو کلې بايلد ځوانانلو تله ونلډه ورکړل 

او وايلي، هلره شلپه پله شلینډنډ ولسلوالۍ کلې جګلړه ده او 

ډېلری وخلت پله کلې ملکي وګلړو ته زیان رسلېږي. د سلیمې 

یلاد اوسلېدونکي ادعلا کلوي چلې ان ډېلری ورځلې خللک د 

ناامنلۍ لله ډاره کار او ژونلد نله يش کلوالی.

دوی لله دولتله غلواړي چلې د پراخلو عملیاتلو په تلررسه کولو 

رسه وضعیت ښله کړي. طالبانو تر اوسله د شلینډنډ د جګړې 

پله اړه څه نله دي ویيل.

 د یادونې ده، دوه شلپې مخکې طالبانو د شلینډنډ ولسلوالۍ 

مليل امنیلت پلر مدیریلت موټربم بریلد وکړ چې لله امله یې د 

ميل امنیت څلور منسلوبین ووژل شلول.

يش. هغله پلر حکوملت او نلورو اړخونلو نيوکله وکلړه چلې نله 

يلې هلم د قطلر د سلولې خلرو، نله هلم د مسلکو غونلډه او 

نله يلې هلم د ترکيلې د اسلتانبول کنفرانلس کلې ځوانانلو تله 

ونلډه ورکلړې ده.

د غونلډې ګډونواللې فاطمې سلبا هم د خپللو خرو پرمهال د 

ځوانانلو پلر رول ټينګار وکړ او غوښلتنه يې وکړه چې د سلولې 

مذاکراتلو کلې دې د ښلځو حقونله او السلته راوړنلې لله منځه 

نله وړل کېږي.

د يادونلې ده چلې پله دې وروسلتيو کلې هلره ورځ پله بېابېلو 

واليتونلو کلې د سلولې پله تړاو ورتله غونلډې جوړيږي.

 رسچینلو پلژواک تله ویيل چې د هرات په شلینډنډ ولسلوالۍ 

کلې د طالبانلو پله ډلله ییلزو بریدونلو کلې د مليل اردو اتله 

رستېلري وژل شلوي دي.

پله هلرات کلې یلوې بلاوري رسچینلې پلژواک تله وویلل، تېره 

شلپه طالبانلو د شلینډنډ ولسلوالۍ پله جوغازي سلیمه کې د 

مليل اردو پلر پوسلته ډلله ییلز برید کلړی دی.

د رسچینلې پله خلره، دې نښلتې درې سلاعته دوام درللود 

چلې لله املله یلې د مليل اردو اته رستېلري وژل شلوي او اووه 

نلور طالبانلو ژونلدي نیلويل دي.

رسچینلې زیاتله کلړه، نیلول شلوي اووه رستېلري پله سلیمه 

 ننګرهلار کلې د نلوي نسلل او ځوانانو جرګې له للوري د يوې 

لويلې غونلډې پرمهلال د سلولې پله خلرو کلې د ځوانانلو پلر 

رول ټينګار وشلو.

دوی شلکايت وکلړ چلې تلر اوسله نله د قطلر، نله د مسلکو او 

نله بله هلم د اسلتانبول پله کنفرانلس کلې ځوانانلو تله ونلډه 

يش. ورکلړل 

د نلوي نسلل او ځوانانلو جرګه نن د وري په ۱۶مله د ننګرهار 

مرکلز جلال ابلاد ښلار کلې د دغله واليلت د لسلګونه مېشلتو 

ځوانانلو پله ګلډون جلوړه شلوه.د غونلډې يلو تلن جوړونکلي 

اقبلال سلخي وويلل، لکه څنګه چلې د جګړې پله دوام کې د 

ځوانانلو ونلډه مهمه ده همداسلې بايد د سلولې پله خرو کې 

په هرات کې د ميل اردو اته رستېري وژل شوي

  د سولې خربو کې د نوي نسل او ځوانانو پر رول ټينګار وشو

کارتون

نفرت پراکنی قومی 
در 

سایه حرکت های مدنی 
محمد هدایت

  

از  مللی  عاللی مصالحله ی  رییلس شلورای  عبداللله  عبداللله 

اشلرتاک عادالنه و معنادار زنان در نشسلت اسلتانبول صحبت 

کلرد و افلزود کله عاوه بر اعضلای اصلی نشسلت، منایندگانی 

از زنلان و جامعله ی  مدنلی بله عنلوان اعضلای جانبلی نشسلت 

حضلور خواهند داشلت.

رییلس شلورای عاللی مصالحله ی مللی بلا اشلاره بله طرح های 

پیشلنهادی بلرای صللح گفلت کله کار روی توحیلد دیدگاه هلا 

در جریلان اسلت و قلرار اسلت کمیتله ی رهلری شلورای عالی 

نشسلت  بلرای  بنیلادی  اصلل  چنلد  روی  مللی  مصالحله ی 

اسلتانبول کار کنلد که در آن مشلارکت عادالنله و معنادار همه 

طلرف محفلوظ خواهلد بود.

حکوملت تصمیلم دارد بلا یلک طرح جاملع که متشلکل از نظر 

ملردم، فعلاالن جامعله مدنی و سیاسلیون کشلور اسلت در این 

نشسلت رشکلت کنلد. برگلزاری انتخابلات زودهنلگام یکلی از 

ملواد ایلن طرح اسلت.

هلر چنلد زملان برگلزاری نشسلت اسلتانبول بله صورت رسلمی 

اعلام نشلده اسلت املا شلاری از رسلانه ها گلزارش داده انلد 

کله ایلن نشسلت 27 حملل سلال جلاری برگلزار خواهلد شلد.

قرگل خانله ارگ انجلام شلد. رئیلس جمهلور بله وزیلر خارجه 

کلرد. موفقیلت  آرزوی  وی  معیلن سیاسلی  و  کشلور 

از  رسلانه ای  آگاهلان  از  برخلی  اخیلرا  کله  درحالیسلت  ایلن 

احتلال اسلتعفای آقلای امتلر از پسلت وزارت خارجله خلر 

داده اسلت.  روزنامله اطاعلات روز شلنبه 14 حمل در مطلبی 

گفتله بلود که احتلال دارد حنیلف امتر وزیر خارجه کشلور به 

دالیللی از جملله محدودیت هلای صاحیت هلای وی از سلمت 

وزارت خارجله اسلتفا دهلد. اهلدای مدال بله وی را نیز برخی، 

ختلم احتاللی ماموریلت آقلای امتلر از وزارت خارجله توصیف 

اند. کلرده 

 عبداللله عبدالله رئیس شلورای عالی مصالحه ی 

مللی می گوید  که سلخن گفن در ملورد جزییات 

حکوملت پسلا صللح پیلش از وقلت اسلت و هنلوز روی ترکیلب و 

چگونگلی حکومت آینده سلخن گفته نشلده اسلت.

رئیلس شلورای عاللی مصالحه ی ملی این سلخن را روز دوشلنبه 

16 حملل، بلا اعضلای کمیتله ی دادخواهی زنان افغانسلتان در 

کابل اظهلار کرد.

بله  اشلاره  بلا  افغانسلتان  زنلان  دادخواهلی  کمیتله ی  اعضلای 

اهمیلت نقلش زنلان در نشسلت های مرتبلط بله صلح، خواسلتار 

سلهم 30 درصلدی زنلان در نشسلت صللح اسلتانبول شلدند.

آنلان افزودنلد کله از آدرس زنلان بایلد کسلانی در نشسلت های 

صللح اشلرتاک کننلد کله بتواننلد از متاملی زنلان افغانسلتان به 

خوبلی منایندگلی کنند.

اشلرتاک کننلدگان ایلن نشسلت همچنلان نگرانی هلای شلان 

را از هلر نلوع معاملله ای در ملورد حقلوق و دسلتاوردهای زنلان 

بلا رئیلس شلورای عاللی مصالحله ی مللی در میلان گذاشلتند. 

آنلان گفتنلد کله در حکوملت پسلا صللح، زنلان نباید محکلوم به 

شلوند. عقب گلرد 

 ارگ ریاسلت جمهلوری اعلام کلرده اسلت کله 

رئیلس جمهلور غنلی بله حنیلف امتلر وزیلر املور 

خارجله کشلور و میرویلس نلاب معیلن سیاسلی آن وزارت ملدال 

دولتلی تفویلض کلرده اسلت.

نلر  بلا  حملل   16 دوشلنبه  روز  جمهلوری  ریاسلت  ارگ 

خرنامله ای گفتله اسلت که نشلان دولتی غلازی املان الله خان 

و ملدال دولتلی غلازی میلر مسلجدی خان بله تقدیلر از برگزاری 

موفقانله نهمیلن کنفرانلس قللب آسلیا- رونلد اسلتانبول بله وزیر 

خارجله و معیلن سیاسلی وی اهلدا شلده اسلت.

در  جمهلور  رئیلس  فرمان هلای  قرائلت  از  بعلد  مراسلم  ایلن 

حکوملت   رسلانه های  و  اطاعلات  مرکلز 

می گویلد کله ولسلوالی ارغنلداب قندهلار، بله 

درآملد. امنیتلی  و  دفاعلی  نیروهلای  تلرف  بله  کاملل  گونله 

ایلن اداره روز دوشلنبه بلا نر خرنامه ای نوشلته که ولسلوالی 

ارغنلداب والیلت قندهلار، پلس از شلش ماه بله گونله کامل به 

تلرف نیروهلای دفاعلی و امنیتلی کشلور درآملد. نیروهلای 

دفاعلی و امنیتلی پلس از چهلار روز عملیات نظاملی، موفق به 

تلرف ایلن ولسلوالی از چنلگال طالبان شلدند.

قریله ولسلوالی  از مجملوع ۸۲  اسلت کله  آملده  در خرنامله 

ارغنلداب، ۳۹ قریله در اثلر حملات و درگیری هلای طالبلان 

آسلیب دیلده کله در نتیجله حلدود چهارهلزار خانلواده ازایلن 

ولسلوالی مجبلور به تلرک خانه ها و کشت زارهای شلان شلدند.

جریلان  در  طالبلان  گلروه  کله  شلده  نوشلته  خرنامله  در 

تاسیسلات  مجملوع  از  ارغنلداب،  ولسلوالی  بلر  تسلط شلان 

موجلود در آن ولسلوالی؛ دو پلل بلزرگ، شلش مکتلب، تعمیلر 

ولسلوالی، بیشلرت از ۲۰۰ پلچک و دو مسلجد جامع را تخریب 

و بله آتلش کشلیده اسلت.

بله نقلل از خرنامله، جنگجویلان گلروه طالبلان بله خانه هلای 

جلدی  آسلیب های  نیلز  ملردم  ملزارع  و  باغ هلا  مسلکونی، 

عملیلات  نتیجله  در  کله  اسلت  آملده  رسلانده اند.در خرنامله 

نظاملی نیلرو هلای دفاعلی و امنیتلی کشلور، ۱۱۹ جنگجلوی 

 پولیلس کابلل می گویلد کله 12 تن را بله اتهام 

کابلل  نقلاط مختللف شلهر  جرایلم جنایلی در 

بازداشلت کلرده اسلت.

ایلن اداره روز دوشلنبه 16 حملل بلا نلر خرنامله ای گفتله 

اسلت: منسلوبان پولیلس قوماندانلی امنیله والیلت کابلل طلی 

۴۸ سلاعت گذشلته بلا راه انلدازی چندین عملیلات اوپراتیفی 

از  انجلام جرم هلای جنایلی  بله  پیونلد  ۱۲ تلن مظنلون را در 

نقلاط مختللف کابلل بازداشلت کلرده اسلت.

در خرنامله اضافله شلده اسلت کله ایلن افلراد در پیونلد بله 

جرم هلای چلون زخملی سلاخن، انتقلال اسللحه غیرقانونلی، 

دزدی پلول و موبایلل در نواحلی اول، ششلم، هفتلم، هشلتم، 

دوازدهلم و ولسلوالی چهارآسلیاب والیلت کابل توسلط پولیس 

شناسلایی و بازداشلت شلده  اند.

خرنامله می افزایلد کله از نلزد بازداشلت شلدگان پنلج میلل 

موتلر  علراده  یلک  و  آملده  پولیلس  بله دسلت  اسللحه کملری 

نیلز دریافلت شلده اسلت. رسقلت شلده 

پولیلس کابلل در ایلن اعامیله تاکیلد می کنلد کله هملکاری 

پولیلس و ملردم در چلوکات میثلاق امنیتلی بله شلکل جلدی 

دارد. ادامله 

پولیلس کابلل علاوه می کنلد که حواللی سلاعت 7:30 دقیقه 

گلروه طالبلان کشلته شلدند و بیشلرت از ۵۰ جنگجلوی دیگلر 

گلروه طالبلان زخلم برداشلته انلد.

خرنامله می افزایلد کله در ایلن درگیلری هلا ۱۹ غیلر نظاملی 

کشلته شلدند و ۲۱ غیلر نظاملی دیگلر زخملی شلده انلد.

ایلن درحالیسلت کله گفتله می شلود گلروه طالبلان در سلال 

جنلگ  حلوزه  در  تلا  کلرد  خواهلد  تلاش  خورشلیدی   1400

دسلتآوردهای بیشلرتی نصیب شلود که در میز مذاکره بتواند، 

امتیلازی بیشلرت را کسلب کنلد.

آمادگلی  انلد کله  امنیتلی کشلور هشلدار داده  املا نیروهلای 

کاملل بلرای دفلع حملات بهلاری گلروه طالبلان دارنلد و ایلن 

نیروهلا تلرف مجلدد مناطلق تحلت تسللط طالبلان را نیلز در 

دسلتور کار خلود دارنلد.

از جانلب دیگلر املا قلرار اسلت بله تاریلخ 27 حملل نشسلت 

برگلزار  افغانسلتان  در  بله صللح جاملع  بلرای رسلیدن  ترکیله 

شلود. در ایلن نشسلت کشلورهای منطقله ای از جملله، چیلن، 

روسلیه، ایلران، پاکسلتان، هنلد و شلار از کشلورهای دیگلر 

و سلازمان های بین امللللی حضلور مسلتقیم و موثلر خواهنلد 

داشلت. ملردم افغانسلتان و جامعله جهانلی بله ایلن نشسلت 

نلگاه مثبلت دارنلد وللی آنچله در ظاهلر دیلده می شلود، گلروه 

طالبلان رشایطلی سلختی را در ایلن نشسلت بله کشلورهای 

منطقله و جهلان پیلش خواهلد کلرد.

بلاالی  ناحیله شلانزدهم سلاحه رسک  در  روز دوشلنبه  صبلح 

قلعله زملان خان، تروریسلتان وحشلی یلک حلقه مایلن عیار با 

ریملوت کنلرتول را بله هدف کشلتار مردم بی گناه ما جاسلازی 

کلرده بودنلد کله مایلن کارگلذاری شلده خوشلبختانه پیلش از 

وقلوع انفجلار توسلط منسلوبان پولیس حلوزه مربوطه کشلف و 

توسلط تیلم انجنیلری قوماندانلی امنیله کابلل خنثا شلد.

ایلن درحالیسلت که روزگذشلته انفجار ماینی کارگذاری شلده 

کنلار جلاده در منطقله تفریحلی قرغله جلان یک رسبلاز اردوی 

مللی را گرفلت و سله تن دیگر از منسلوبان اردوی مللی را زخم 

سلاخت. همزملان بلا آن مهاجلم انتحلاری در حملله موترمبلب 

در ولسلوالی پغلان والیلت کابلل جان سله نظاملی را گرفت و 

12 تلن دیگلر را مجروح سلاخت.

در  کشلور  داخلله  وزارت  سلخنگوی  اریلن  طلارق  همچنیلن 

توییتی نوشلته اسلت که فلملی از ذاکر رسباز کمیسلاری بندر 

تورخلم منتر شلده اسلت که نشلان میدهد وی یلک هموطن 

غیلر نظاملی را للت و کلوب می کنلد.

آریلن اضافله می کنلد کله ایلن رسبلاز از سلوی امنیلت داخللی 

وزارت املور داخلله بازداشلت شلد و زیلر نظلارت و تحقیلق قرار 

دارد، چنیلن برخلورد قابلل قبول نیسلت.

عبداهلل: سخن گفتن در مورد جزییات حکومت پسا صلح هنوز زود است

وزیر خارجه کشور مدال دولتی گرفت

ولسوالی ارغنداب به تصرف نیروهای امنیتی درآمد

پولیس کابل 12 تن را به اتهام جرایم جنایی بازداشت کرد



 

سـوی  اواخـراز  درایـن  موقـت  حکومـت  طـرح 

گردیـده  مطـرح  داخـل  در  حلقـات  برخـی  و  امریـکا 

اسـت. افغانسـتان کشـوری بـا تاریـخ مملـو از تحوالت 

وحـوادث تلـخ سیاسـی اسـت. همیشـه جنـگ بـررس 

امتیـازات  و  مناصـب  بـه  رسـیدن  و  شـخصی  منافـع 

اسـت.  بـوده  تاریخـی  بدیهیـات  از  حکومتـی  بـاالی 

مـردم همـواره در مراحـل حسـاس و رسنوشـت سـاز 

کنارگذاشـته شـده اسـت. از دیر باز بدین سو استبداد 

اسـت.  بـوده  درجریـان  قانونـی  تخلـف  یـا  و  داخلـی 

رسزمینـی کـه بـا ورق زدن فصـل جدیدتـر سیاسـی و 

بـا آغـاز هـر مرحلـه تـازه نـزاع و مخاصمـه را بـه دنبـال 

داشـته اسـت، خیلـی بعیـد بـه نظـر منی رسـد کـه در 

اوضـاع و احـوال شـکننده فعلـی بـاز تکـراری همچون 

ازنظـر دور داشـته شـود.  گزینه هـا 

بـا  مبـارزه  زیرنـام  کـه  اسـت  دهـه  دو  طالبـان 

بـه  اشـغال گر دسـت  علیـه کفـار   یـا جهـاد  اسـتعامر 

بـه  جنایـات ضـد بـری زده اسـت. تعـداد حمله هـا 

ملکـی  مـردم  کشـتارهدفمند  و  نظامیـان  غیـر  جـان 

توسـط ایـن گروه بـه مراتب بیشـر از حمالتی بوده که 

علیـه نیروهـای خارجـی مستقردرکشـورصورت گرفتـه 

اسـت. البتـه با امضـای پیامن سیاسـی- راهربدی این 

گـروه بـا امریـکا، ایـن بحـث جهـاد علیـه کفـر منتفـی 

شـده اسـت.

همیشـه ازجهل حاکم بر جامعه، به سـود اردوگاه 

درافغانسـتان  می گیـرد.  صـورت  بهره گیـری  قـدرت 

نگه داشـن مـردم در دایـره جهـل یکـی ازراه کارهـای 

متعـارف بـرای مانـدن درقـدرت اسـت. آگاهـی بـرای 

حاکمیت هـای  اسـت.  خطرنـاک  نهایـت  سـتم کاران 

دیکتاتـوری دراکرثاوقـات سـعی برایـن داشـته اسـت 

کـه جامعـه بـه دانایـی و روشـنایی نرسـد. چـون ایـن 

می گـردد.  شـعورجمعی  شـکل گیری  بـه  منتـج  امـر 

آگاهـی جمعـی باعـث تضعیـف نظام هـای توتالیـر و 

از  سیاسـتمداران  رو  ازایـن  می گـردد.  متامیت خـواه 

ایـن ناحیـه واهمه داشـته اسـت. چون همیشـه آنها بر 

موج هـای قومـی ، مذهبـی، فرقـه ی، گروهی و سـمتی 

سـوار بـوده اند. 

رخ دادهـای تاریخی این کشـورحاوی صحنه های 

از رفتارهـای تـراژدی و قلـع و قمـع و شـبیخون های 

پشـتون  عمدتـا  حاکـامن  می باشـد.  طلبانـه  قـدرت 

حکومـت کابـل نزاع هـای قبایلـی شـان را بـررس قدرت 

تـا رسحـد حـذف سـایر اقـوام پیـش بـرده انـد. گرچند 

حامـی  طـرف دارو  همیشـه  خـود  درکلیـت  جامعـه 

رفتارهـای مساملت آمیزسیاسـی بـوده اسـت. همیشـه 

داخلـی  طلبی هـای  وتفـوق  ماجراجویی هـا  ایـن 

را درکشـور  و عـامل خارجـی  بیرونـی  اسـتعامر  پـای 

یـک  کـه  می گیـرد  صـورت  تـالش  بعـد  می کشـانند. 

سـناریویی خـارج از درک مـردم عـام طـرح گـردد تـا 

عامـالن  علیـه  را  جامعـه  اکرثیـت  از  بخشـی  بتـوان 

اسـتعامر تهییج و بسـیج کرد. درصورتی که خودشان، 

راه را بـرای آمـدن همیـن افراد و اشـخاص اسـتعامری 

هموارکرده اسـت. این طور که از مسـتندات و شـواهد 

بازی هـا بسیارحسـاب شـده  ایـن  تاریخـی برمی آیـد، 

وعامدانـه در تبانـی بـا یـک یـا چنـد کشـور خارجـی 

طـرح و بـه بوته آزمون گذاشـته می شـود. همیشـه یک 

طبقـه در جهـان وجـود دارد کـه همیشـه طالیـه دار و 

پیشـقراول ایـن قسـم بازی هـا می باشـند. ایـن افـراد 

درنظـر دارد که بـا ابزارهای نظیر دیـن و بهینه گرایی و 

سیاسـت اسـتثامری بقای شـان برای ماندن در قدرت 

را تضمیـن کننـد. ایـن شـیوه مختـص بـه جغرافیـا و 

تاریـخ و فرهنـگ خـاص نیسـت.

و  طالبـان  کـه  فـرض  پیـش  ایـن  بـه  توجـه  بـا   

جنگ شـان یـک انحـراف و بخشـی ازایـن بـازی بزرگ 

جهانـی بـوده و اسـت، بـه ایـن مهـم پـی می بریـم کـه 

مطـرح کـردن بحـث حکومـت موقـت ازسـوی عـده ی 

درداخـل بخشـی ازایـن بازی خطرنـاک و سـامان مند 

تاریخـی  تجـارب  و  مطالعـات  همیشـه  انـد.  جهانـی 

وقتـی یـک نقشـه راه را پیـش روی مـا می گـذارد که ما 

بـا توجـه بـه آن می توانیـم، برآینـد رفتارهـای سیاسـی 

حـال و آینـده را بـا توجـه بـه داده  های تاریخی سـبک 

و سـنگین کنیـم. درپلـه ی کـه امـروز ایسـتادیم بـرای 

رسـیدن بـه ایـن جایـگاه بهـای سـنگینی پرداختیـم. 

شـده  قربانـی  آرمـان  ایـن  درپـای  انسـان  میلیون هـا 

انـد. بـه ایـن امیـد کـه شـاید نسـل های بعدی بـه رفاه 

و آزادی ونیـز آزادی سیاسـی دسـت یابند. هـزاران نفر 

در فصـل جدیـدی از تاریخ کشـورمان که پسـا طالبان 

منسـوب انـد، درجنـگ علیـه تروریـزم بیـن املللـی و 

وقتـی  همیشـه  شـدند.  قربانـی  توحـش  و  افراطیـت 

سیاسـت مداران پشـت میز مدور مذاکره می نشـینند، 

ایثارگری هـای یـک ملـت بـه زبالـه دان تاریـخ سـپرده 

شـود. می 

 ایـن مـردم اسـت که باید بـا درک وضعیـت فعلی 

هشـیاری شـان را حفـظ کننـد و نگذارنـد کـه باردیگـر 

بربریـت و وحشـی گـری درکشـورحاکم شـود. هرچنـد 

وضعیـت عنـان گسـیخته ی فعلـی همه را نگـران کرده 

محاسـباتی  دچاراشـتباه  را  مـا  امـر  ایـن  نبایـد  ولـی 

کننـد. مـن فکـر می کنـم کـه صلـح بـا طالـب بـا توجه 

بـه ابعـاد ارزشـی بحـث بـه انـدازه دسـت آوردهای دو 

دهـه پسـین ارزشـمند نیسـت. هرکسـی کـه خواهـان 

صلـح باشـد، نباید درپـی امتیاز خارق العاده ی باشـد.

دفـاع از نظـام فعلـی یعنـی جمهوریت بـا توجه به 

متـام نارسـایی های کـه دارد، وجیبـه ملـی هرشـهروند 

کنونـی  نظـام  مظاهـر  ایـن  می باشـند.  افغانسـتانی 

جان فشـانی های  محصـول  شـده،  ایجـاد  رشایـط  و 

قهرمانـان سـنگردارانقالب گر اسـت. همـه کسـانی که 

درسـنگرهای گـرم نـربد علیه دشـمنان قسـم خورده ی 

مذاکـره  درمیـز  نبایـد  سـپرمی کنند،  جـان  مـا  مـردم 

ازنظـر دور داشـته شـود. در مـدت بیسـت سـال مـردم 

مـا درکنارجنـگ بـا دشـمن بـه دسـت آوردهای خوبـی 

منظـم  پـرورش  و  آمـوزش  نظـام  اسـت.  یافتـه  دسـت 

سـوی  بـه  محـروم  انسـان  میلیون هـا  شـدن  راهـی  و 

روشـن  آینـده  نویـد  بزرگ تریـن  آموزشـی،  نهادهـای 

فرصـت  ایـن  اسـت.  امـروز  رسگـردان  نسـل  بـرای 

میرسشـده  همـگان  بـرای  موجـود  نظـام  درسـایه ی 

پروسـه  یـک  کـه  اسـت  بـار  نخسـتین  ایـن  اسـت. 

رسارسملـی بـرای آمـوزش و کاهـش و محـو بیسـوادی 

بـه راه افتـاده اسـت.

الف( ویژگی های دین شناسی طالبان

برداشت سلیقه ای از متون دینی  )1

برداشـت سـلیقه ای از متـون دیـن از مـوارد مهمـی 

داشـته  بسـزایی  تأثیـر  طالبـان  خشـونت  بـر  کـه  اسـت 

اسـت. در حالـی کـه در روایـات از پیامـرب گرامـی اسـالم 

ص برتعلیـم زن و مـرد تاکیـد شـده اسـت: طلـب العلـم 

فریضـه علـی کل مسـلم و مسـلمه« )ری شـهری،میزان 

الحکمـه،ج8،ص28( طالبـان همچنـان ارصار دارنـد کـه 

ایـن امـر مهـم را بـه مـردان منحرص کننـد و بـه بهانه های 

واهـی از حضـور زنـان در مکاتـب جلوگیـری مـی کننـد. 

برداشـت های سـلیقه ای از متـون دینـی و وانهـادن نیمـه 

یکـی  اسـت.  طالبـان  بـارز  خصیصه هـای  از  آن  دیگـر 

ازشـواهد عینـی نقـل کـرد در مناطـق سنی نشـین والیت 

سـمنگان در مراسـم دسـتاربندی طلبه هـای اهـل سـّنت 

کردنـد  طالبـان سـخرنانی  جـوان  دینـی  مبلّـغ  چندیـن 

و مـی گفتنـد کـه بایـد رسک هـا و بیامرسـتان هایی کـه 

بـا پـول کفـار سـاخته شـده اسـت نابـود کنیـم زیـرا پـول 

کفـار نجـس اسـت. حـال ایـن نجاسـت را ایـن هـا از کجا 

آوردنـد؟!در کـدام ایـه قـرآن آمـده اسـت درهـم و دینـار 

خیـرب  یهودیـان  بـا  مدینـه  مـردم  اسـت؟!  حـرام  کفـار 

معاملـه می کردنـد داد و سـتد می کردنـد این از مسـلامت 

تاریـخ اسـالم اسـت. ایـن برداشـت های منحـط از دیـن 

سـبب پاییـن نـگاه داشته شـدن سـطح فکـری مخاطبـان 

بـر دامنـه جنایت شـان می افزایـد. مسـلامن شـده 

شـود. خالصـه  برداشـت  یـک  در  منی توانـد  دیـن   

گاهـی یـک آیـه یا یـک مـن دارای چند معناسـت و مبلغ 

دینـی بایـد بـا کنـکاش فـراوان بهریـن معنـا را بـرای آن 

بیابـد. »یداللـه« را هـم می شـود دسـت خـدا فـرض کـرد 

دسـتی جسـامنی بـرای خداونـد، هـم ایـن کـه تعبیـر بـه 

قـدرت خـدا کـرد. بسـیاری از آیـات قـرآن »متشـابهات« 

حـرکات  از  دارد.  دوگانـه  تعبیـر  ظرفیـت  و  هسـتند 

سیاسـی آسـیه همـرس فرعـون مـی تـوان برداشـت کـرد 

کـه یـک زن  مـی توانـد در برابـر بـی عدالتـی قیـام کنـد 

ایـن نشـانگر دخالـت زنـان در امـور سیاسـی بـوده پـس 

می توانـد حجـت و دلیـل قرآنـی باشـد. نه این کـه با آیات 

حجـاب بیاییـم حقـوق سیاسـی زنـان را نادیـده بگیریـم.

آیـات حجـاب مختـص بـه عفـاف زنـان اسـت نـه ایـن کـه 

هیـچ فعالیـت سیاسـی نداشـته باشـند. لـذا در تفسـیر 

قـرآن نبایـد بـا پیـش فـرض ذهنـی رساغ قـرآن رفـت زیـرا 

تفسـیر بـه رأی مـی شـود. اگـر بـا پیـش فـرض خشـن بـه 

رساغ دیـن برویـم بـه رساغ آیـات و روایـات برویـم چیـزی 

جـز خشـونت نصیبـامن منی شـود اگـر با پیـش فرض بی 

طرفانـه برویـم معانـی متفـاوت و بهری به دسـت می آید. 

»برداشـت سـلیقه ای طالبـان« از امـور دینـی کـه در فقـه 

آنـان نیـز تبدیـل به قانون می شـود ناشـی از »پیش فرض 

خشـونت طلبانـه« هنـگام مراجعـه بـه متـون دینی اسـت. 

آدمـی زاد همیشـه آن چیـزی را بـه دسـت مـی آورد کـه 

پیوسـته به دنبال آن اسـت. طالبان با طبع خشـن الجرم 

بـه برداشـت خشـن از دیـن مـی رسـند. 

2( فقه محوری و روایت تک بعدی از دین

»فقـه محـوری« بـه ایـن معناسـت کـه متـام دیـن را 

در »فقـه« خالصـه کنیـم و »فقـه« را مـادر علـوم اسـالمی 

هـم سـتم  و  اسـت  »فقـه«  بـه  هـم جفـای  ایـن  بنامیـم. 

بـه »دیـن«. »دیـن« یـک مجموعـه ای بـه هـم پیوسـته از 

حکمـت،کالم  و  فلسـفه،عرفان  ماننـد:  مختلـف  معـارف 

»فقـه«  در چارچـوب  »دیـن«  کـردن  محـدود  اسـت.  و... 

از کارآیـی دیـن مـی کاهـد. بسـیاری از شـبهات هسـتی 

شناسـانه دین »توسـط فلسـفه « حل می شـود. از آنجا که 

فقـه فقـط فروعـات دینـی را قانون گـذاری مـی کنـد و در 

بسـیاری از مسـائل معرفت شناسـانه  و هستی شناسـانه و 

عقایـد دینـی توانایـی ورود نـدارد، منـی توانـد یـک نظـام 

توانایـی  فقـه  کـه  کنـد. هنگامـی  گـذاری  پایـه  معتـدل 

پاسـخ گویـی خـود را از دسـت داد بـرای جوابگویـی بـه 

و بسـن  ابـراز خشـونت  بـه  ، مجبـور  سـواالت مطروحـه 

درگاه گفتگـو مـی گـردد و ایـن آغـاز درگیـری فکـری و 

سـپس درگیـری فیزیکـی اسـت. ایـن در حالـی اسـت که 

دیـن مجموعـه ای از مـوارد یادشـده از : فلسـفه ،کالم، 

عرفـان اسـت کـه هر کـدام به زاویـه ای از دین اشـاره می 

کننـد و فقـه بـه تنهایـی منـی تواند بـار مسـئولیت خطیر 

دیـن را بـه دوش مـی کشـد و اجبـار کـردن آن بـه ایـن 

کار منجـر بـه خشـونت مـی گـردد. در مناظـرات کالمـی 

و جدلـی نیـز بارهـا مشـاهده شـده اسـت کسـانی کـه در 

مناظـرات کـم مـی آورنـد بـه طـرف مقابـل یـا توهیـن می 

کننـد یـا حملـه فیزیکـی. ایـن مسـأله در مورد فشـار زیاد 

بـر فقـه نیـز امـکان تحقـق دارد. فقـه را مکلـف کـردن بـه 

»ماالیطـاق« و آن چـه را که در توانش نیسـت سـبب خارج 

شـدن از دایـره منطـق گفتگو توسـط »فقه محوران« شـده 

و ایـن مقدمـه خشـونت ودرگیـری گسـرده اسـت. 

3( نادیده گرفنت عقل در روش استنباط دینی

مسـأله  طالبـان  دیـن شناسـی  در  مسـأله  سـومین 

دینـی  مسـائل  اسـتنباط  در  اسـت.  شـناختی«  »روش 

عـالوه بـر »قرآن ، سـّنت، اجامع« ، »عقل« نیـز در روش به 

کار گرفتـه مـی شـود.آیات زیـادی در قـرآن کریـم انسـان 

هـا را بـه تعقـل دعـوت می کنـد برخـی آیـات مسـلامنان 

را  بـه »تدبـر« فـرا مـی خوانـد کـه مـرادف هـامن »تعقـل« 

اسـت. بنابرایـن اگـر طالبـان در صـدور احـکام فقهـی از 

قبیـل قتـل وکشـتار و ترور از روش عقالنی و حسـن و قبح 

عقلـی نیـز پیـروی کننـد و یـک طرفـه بـه سـمت قاضـی 

نرفتـه ارزش عقـل در اسـتنباط احـکام دینـی را نادیـده 

نگیرنـد می تـوان امیـدی بـه تعدیـل آنان داشـت. امـا اگر 

ماننـد گذشـته نقـش عقـل را در اسـتنباط احـکام دینـی 

کمرنـگ کننـد یا عقل را از مدار روشـی خـود حذف کنند 

اینجاسـت کـه خشـونت دینـی در صـدور احـکام فقهـی 

تجلـی مـی کنـد زیـرا بزرگرین موهبـت الهی کـه »عقل« 

باشـد را زیـر سـوال بردنـد. منقـوالت دینـی اعـم از آیـات 

و روایـات اگـر تبییـن عقالنـی نداشـته باشـد بـا دنیـای 

می ماننـد.و  ومعطـل  شـده  ابهـام  دچـار  امـروز  معـارص 

اسـتنباط بـدون عقل یک روش اسـتنباطی بسـیار ناقص 

اسـت کـه منجـر بـه خشـونت می گـردد. از مسـائلی کـه 

در روش اسـتنباط می تـوان بـه آن اشـاره کـرد ایـن اسـت 

کـه نبایـد سـنت رسـول اللـه ص را فقـط از لحـاظ منقول 

بررسـی کـرد. اگـر ایـن گونـه عمـل کنیـم اشـتباه اسـت 

و  رود  مـی  راه  همیـن  بـه  »سـلفیت«  کـه  گونـه   هـامن 

»بازگشـت بـزرگ« را بـه سـنت رسـول اللـه ص در صورتی 

مـی دانـد کـه »مو بـه مو« سـیره حرضت رسـول ص رعایت 

شـود. بـر اسـاس ایـن عقیـده بـا قاشـق غـذا خـوردن هم 

اشـکال رشعـی دارد زیـرا آیـه و روایتـی بـر آن داللت منی 

کنـد و مـا امـت محمـد مصطفـی ص هسـتیم و نبایـد از 

سـیره ایشـان عـدول کنیـم. مفتـی بـزرگ طالبـان »عبـد 

اللـه رشـاد افغانـی« در مقاله خـود  می نویسـد: » حقیقت 

ایـن اسـت کـه دین اسـالم بیـش از همـه، به حقـوق زنان 

از نـگاه اسـالم، زنـان  و اقلیـت هـا ارج گذاشـته اسـت. 

ومـردان مسـاوی اند، نـه زن بـر مـرد برتـری دارد و نـه هـم 

برتـری در اسـالم،تقوی اسـت.  بـر زن،بلکـه معیـار  مـرد 

البتـه، بعضـی امـور خلقتـی و طبیعـی اسـت کـه در آن 

بیـن هـر دو مخلـوق امتیـاز مـی باشـد و هـر صاحب عقل 

بـر آن امتیـاز قائل اسـت. بنابر همین امتیـازات طبیعی و 

خلقی،اسـالم بـرای مصونیـت جامعه از فسـاد، زنـان را به 

پـرده حکم منوده اسـت:»و قـرار بگیریـد درخانه های خود 

و ظاهـر نکنیـد زینت تـان را ماننـد ظاهـر کـردن عـادت 

جاهلیـت پیشـینه«)احزاب،33(. ایـن حکم بـرای بهرین 

زنـان جهـان امهـات املؤمنین رضـوان الله تعالـی علیهّن 

نـازل شـده اسـت.این زنـان پـاک را خداونـد متعـال بـه 

مانـدن در خانـه های شـان حکـم منوده اسـت. پـس زنان 

عـرص کنونـی بنـا بـر کـدام دلیـل از ایـن حکـم مسـتثنی 

مـن  در  افغانـی،2021-2-17(.  شوند؟«)رشـاد  مـی 

فـوق نـکات مهمـی اسـت اول ایـن کـه مـادران مومنیـن 

منـع شـدند تـا از خانـه بیـرون بیاینـد سـوال اینجاسـت 

کـه ایـن منـع آیـا مقطعـی بـوده اسـت یـا دامئی اسـت؟! 

بعـد از فـوت رسـول اللـه ص مـا شـاهد حـرکات سیاسـی 

حـرضت فاطمـه زهـرا س در ماجـرای فـدک هسـتیم کـه 

آن خطبـه فدکیـه مشـهور را خوانـد و نیـز شـاهد تحرکات 

سیاسـی و حتـی اقـدام نظامـی ام املومنیـن عایشـه بـر 

ایـن  هسـتیم؛  السـالم  علیـه  علـی  امیراملومنیـن  علیـه 

تحرکات سیاسـی از سـوی زنان برجسـته اسـالمی نشـان 

می دهـد کـه اسـالم مخالفتـی بـا حضـور زنـان در عرصـه 

سیاسـی نـدارد وگرنـه چگونـه امـکان دارد فاطمـه زهـرا 

)س( کـه طبـق روایـت بخـاری »بضعـه رسـول الله« اسـت 

و عایشـه کـه ام املومنیـن اسـت از ایـن حکـم اسـالم بـی 

خـرب باشـند؟! و یـا حـرضت زینـب کـربی کـه در دفـاع 

از »عدالـت« در کوفـه و شـام »خطبـه« خواندنـد و همـه 

مـردم اعـم از مـرد  و زن سـخنان ایشـان را شـنید! آنـان 

در بیـت پیامـرب ص بودنـد و از هـر کـس دیگـر بـه احـکام 

اسـالمی آشـناتر بودنـد بـه قـول عرب هـا که »أهـل البیت 

أدری مبـا فـی البیت؛یعنـی اهـل خانـه از هر کسـی بهر 

پیامـرب  بیـت  اهـل  میگـذرد«.  چـه  خانـه  در  داننـد  مـی 

ص بیـش از هـر شـخص دیگـر بـه آیـات و روایـات مسـلط 

بودنـد بنابرایـن  سـخن فـوق بـا سـیره خـود مسـلامنان 

صـدر اسـالم نقـض می شـود. نکتـه دوم این اسـت که در 

مراجعـه بـه »سـّنت« تنهـا منـی شـود بـه »روایـت« بسـنده 

کـرد بلکـه فعـل صحابـه نـزد اهـل سـنت و فعـل معصـوم 

ع نـزد شـیعیان مـورد بررسـی قـرار می گیـرد وقتـی کـه  

فعـل زنـان صحابـی صدر اسـالم  را مـی نگریم مـی بینیم 

آنهـا در سیاسـت مداخلـه می کردنـد. نکتـه سـوم ایـن که 

آقـای »رشـاد افغانـی« می گویـد وقتی زنـان پیامـرب امر به 

خانه نشـینی شـدند بـه طریـق اولـی بایـد زنـان امـروزی 

خانـه نشـین باشـند. ایـن اولویـت را ایشـان از کجـا آورده 

انـد. ایـن هـامن گفتـامن سـلفیت اسـت کـه بایـد »طابُق 

الّنعـِل بالّنعـل « و عینـاً متام حرکات صدر اسـالم را تقلید 

کنیـم. زنـان عـرب آن زمـان »خلخـال« بـه پـا مـی کردنـد 

آیـا بـر زنـان افغانسـتان امـروزی واجـب اسـت »خلخـال« 

بـه پـا کننـد؟! سـنت هـا از عـوارض هـر جامعـه ای اسـت 

پیامربگرامـی اسـالم ص نیامدنـد ایـن عـوارض را عـوض 

کننـد بلکـه  بـرای بـرای تغییـر اصـول زندگـی کـه »رشک 

اگـر  کردنـد.  برقـرار  را  »توحیـد«  و  کردنـد  قیـام  بـود   »

مشـارکت سیاسـی زنان به گسـرش »توحیـد« کمک کند 

چـه اشـکالی دارد از آنـان در ایـن امـر اسـتفاده کنیـم؟! 

مادامـی کـه زنـان در ایـن امر مرتکب فحشـا نشـوند هیچ 

دلیـل رشعـی نداریـم کـه حکـم بـر »خانه نشـینی« زنـان 

کنیـم. در ادامـه نویسـنده مقالـه مذکـور روایتـی را از ام 

املومنیـن عایشـه نقـل می کنـد کـه هنـگام خوانـدن آیـه 

در خانـه مانـدن زنـان آن قـدر گریسـت  کـه چـادرش تـر 

شـد. خـب ایـن گریسـن بـا آن »جنـگ جمل« سـازگاری 

و  س  زهـرا  حـرضت  سیاسـی  هـای  خطابـه  .یـا  نـدارد 

حـرضت زینـب کـه داللـت بـر دخالـت زنـان صـدر اسـالم 

در امـر سیاسـت دارنـد. بنابرایـن هنگامـی کـه می گوییم 

عقـل بایـد در اسـتنباط احـکام دینـی  دخالـت داشـته 

باشـد منظـور ایـن اسـت کـه یـک جانبـه عمـل نکنیـم. 

فقـط »روایـت « ام املومنین را برداشـت کنیم اما از سـیره 

وی چشـم پوشـی کنیـم ؛ فقـط روایـت فاطمـه زهـرا س 

را حفـظ کنیـم و بخوانیـم امـا از سـیره وی چشـم پوشـی 

کنیـم. نقـش عقل این اسـت کـه مجموعه دیـن را ادراک 

کنـد و »محکـم « و »متشـابه«،»اصل« و »فـرع« ،»تاریـخ« و 

»حکمـت« همـه را در نظـر بگیـرد آن گاه حکم صادر کند. 

صـدور حکـم بـدون کنکاش عقلـی حکمی ناقـص خواهد 

بـود و در قـرآن کریـم در آیـات متعـددی انسـانهایی که از 

عقـل دوری می گزیننـد نکوهـش شـده اسـت.

از  وپیـروی  دیـن  بومـی  اندیشـه  وانهـادن   )4

بومـی غیـر  خشـن  اندیشـه 

طالبـان  کـه  اسـت  ایـن  مسـائل  عجیب تریـن  از 

اندیشـه بومـی را وانهـاده و بـه رساغ اندیشـه های خشـن 

غیـر بومـی رفته انـد. مرادم از اندیشـه بومـی »فقه حنفی«  

هـای  اندیشـه  از  دو  هـر  اسـت.که  ماتریـدی«  »کالم  و 

بومـی افغانسـتان اسـت کـه از همیـن منطقـه جغرافیایی 

بـه عقـل  ابـو حنیفـه  امـام اعظـم  انـد و خـود  برخاسـته 

اهتـامم فـراوان مـی داد و »قیاس« که از مـوارد عقلی علم 

اصـول اسـت کـه در روش اصولی ایشـان بسـیار وافر پیدا 

مـی شـود. »کالم ماتریـدی« کـه بنیانگذارش »ابـو منصور 

لحـاظ  از  کـه  اسـت  ازبکسـتان  سـمرقند  از  ماتریـدی« 

جغرافیایـی فاصلـه چندانـی بـا مـا نـدارد. در کالم اهـل 

سـنت »کالم ماتریـدی« ،»عقـل« جایـگاه بسـیار زیـادی 

از  بـا دوری جسـن  اشـعری«  دارد در حالـی کـه »کالم 

»اعتـزال« و »کالم معتزلـه« از عقالنیـت کمـری برخـوردار 

اسـت. بسـی جـای تامـل اسـت کـه در اندیشـه طالبـان 

»کالم سـلفی وهابـی« نفـوذ کـرده اسـت کـه غیـر بومـی 

اسـت و علنـاً بـا عقـل مخالـف اسـت و عقـل را در خفقان 

قـرار مـی دهـد .بـه قـول پارسـی کـه »آب در کـوزه و مـا 

تشـنه لبـان می گردیـم .... آب در خانـه و مـا دور جهـان 

می گردیم«.وقتـی در منطقـه بومـی چنیـن معـارف دینـی 

خرد پذیـر وجـود دارد چـرا بایـد رساغ کالم عقـل گریـز و 

عقـل سـتیز وهابـی برویـم؟! ایـن کشـتارهای بی رحامنـه 

در نظـر و عمـل محمدبـن عبدالوهـاب نجدی عربسـتانی 

دیـده مـی شـود نـه در سـیره ابوحنیفـه! چـه خوب اسـت 

گاهـی انسـان بـه اصـل خویـش بـاز گـردد آن هـم اصلـی 

کـه بهـر از اندیشـه های اسـتقراضی از دیگران اسـت. از 

شـواهد ایـن ماجـرا می تـوان به قتل عـام طالبـان هنگام 

ورود بـه مـزار رشیـف یـاد کـرد کـه بسـیاری از هزاره هـا را 

بـا خاک وخون یکسـان کردند این اندیشـه فقـط در کالم 

سـلفیت وهابـی موجـود اسـت نـه در فقـه حنفـی وکالم 

ماتریـدی.

قابـل  رشـد  ارتبـاط جمعـی  وسـایل  و  رسـانه ها   

توجه و یا رسیع داشـته اسـت. کشـورما درعرصه آزادی 

بیان درفهرسـت کشـورهای توسـعه یافته قـرار دارد. با 

وجـود ایـن که بـه دلیل بـد امنی خربنـگاران مصونیت 

بـه  دنیـا  ازخطرناک تریـن مکان هـا در  یکـی  و  نـدارد 

لحـاظ مصونیـت جانـی آنهاسـت، ایـن امـر را می توان 

بـه عمـوم شـهروندان کـه خانـواده مطبوعـات بخشـی 

ازایـن جامعـه اسـت، تعمیـم داد.

 کشـورما بـا وجـودی کـه از نظـام نوپای سیاسـی 

برخـوردار اسـت؛ ولی خیلـی پیرفت هـا در درون این 

سـامانه حکومـت داری صـورت گرفتـه اسـت. زنـان از 

پسـتوهای خانه هـا و آشـپزخانه هـا بـه رده هـای باالی 

حکومتـی صعـود کـرده انـد. بـرای نخسـتین بار اسـت 

کـه زنـان بـه چنیـن فرصت هـای طالیـی دسـت پیـدا 

می کننـد. اداره موجـود هـم اکنـون درحـال کار روی 

بیشـر  مسـوولیت های  تفویـض  و  جنسـیتی  عدالـت 

ماننـد  سـنتی  اجتـامع  دریـک  اسـت.  خانم هـا  بـه 

افغانسـتان، زنـان می تواننـد آزادانـه از حقوق شـان در 

رفتارهـای اجتامعـی شـان دفـاع کنند. کشـور کم کم 

بـه سـوی اقتـدار نظامـی نیـز پیـش مـی رود. 

یـک اردوی منظـم بـرای حفـظ رسحـدات و نیـز 

می شـود،  را  نظامـی  و  امنیتـی  قطعـات  سـایر  رشـد 

حاصـل برکـت نظامی فعلی دانسـت. دسـت  آوردهای 

اقتصـادی، توسـعه زیربنـای شـهری، ایجـاد خطـوط 

امنیتـی،  ارگان هـای  تشـکیل  نقـل،  و  حمـل  منظـم 

تسـهیالت جهت رفاه عامه، ایجاد دادوسـتد بازرگانی، 

نظـام منظـم پولـی و بانکـی، رشـد فرهنگ و گسـرش 

از  می شـود  را  انتخابـات  و  اجتامعـی  فعالیت هـای 

برجسـته تریـن دسـت آوردهای نظـام موجود برشـمرد. 

بـا وجـود ایـن کـه کاسـتی ها و مشـکالتی در ادارات 

وجـود دارنـد؛ ولی آینـده  نویدبخش را می شـود متصور 

بـود. طالبـان دریـک دور چهارسـاله حاکمیـت شـان 

درکابـل کشـور را به دوره هـای قدیم برگردانـده بودند. 

بـا ترویـج تفکرات افراطی و سـلفی دسـت بـه جنایات 

و قتل عـام هـای هولنـاک زدند. هنـوز مـردم آن دوران 

وتفنـگ  چـامق  چطوربـا  کـه  درخاطردارنـد  را  سـیاه 

مـورد ظلـم وسـتم قرارمی گرفتنـد. کارگـزاران بخـش 

صلـح نبایـد تحـت تاثیـر عوامـل خارجـی قراربگیرنـد. 

تالش هـا بایـد بـه سـود نظـام فعلـی و مـردم صـورت 

بگیرد. 

دربرابـر  را  مـا  دسـتگی  دو  و  تشـتت  هرنـوع 

رشایـط  درایـن  می کننـد.  ضعیـف  مـان  دشـمنان 

شـخصی  و  خـرد  ازمنافـع  بایـد  تاریخـی  حسـاس 

 . شـت گذ

هـدف طالبـان از تشـکیل حکومـت موقـت ایجاد 

بـی نظمـی و خـالی قـدرت اسـت. آنها همیشـه تاکید 

همـه ی  آنهـا  اسـت.  تـام  قـدرت  بـه  رسـیدن  شـان 

ارزش هـای دموکراتیـک را نادیـده می انگارنـد. مـردم 

ایـن  می بیننـد.  منفعالنـه  و  سـخیفانه  دیـد  بـه  را 

گـروه همیشـه تاکیـدش بـر حـذف گروه هـای قومـی 

عامـل  ایـن خـود  اسـت.  درون کشـور  در  مذهبـی  و 

تحریـک افـراد بـرای ترویـج خشـونت و جنـگ اسـت. 

حـال بـا بیـرون رفـن امریکایی ها از کشـور دل خوش 

کـرده اسـت تـا بـا بیـرون رفـن نیروهـای خارجـی راه 

رسـیدن بـه قـدرت برای شـان هموار شـود. ایـن روزها 

ایـن  اسـت،  بلنـد  ترکیـه  کنفرانـس  کـه رسو صـدای 

گـروه از یـک طـرف خشـونت هـا را ادامـه مـی دهـد 

و از سـوی دیگـر بـا همـکاری حامیـان خارجـی اش 

سـعی مـی کنـد در درون نظـام شـکاف و اختـالف بـه 

وجـود بیاورنـد. بـرای بـه منایـش گذاشـن اقتـدار و 

قـدرت شـان و نیـز سـاحه نفـوذ، روزانـه جـان ده ها تن 

ازشـهروندان افغانسـتانی را می گیرنـد. ایـن حـرکات 

نشـان می دهـد کـه وجـود نظـام فعلی رضوری اسـت. 

هرنـوع طـرح که منجر به فروپاشـی دسـتگاه حکومتی 

فعلـی گـردد، یک خیانـت آشـکارملی تلقی می شـود. 

حکومـت موقـت بـه ایـن مـی مانـد کـه خانـه مطمیـن 

خـود را خـراب کنیـم و درمعـرض حـوادث توفنـده و 

مـواج چـادر بزنیم. شـاید گروه های متخاصـم تعدادی 

را وادار بـه ایـن کار بکننـد ولـی نبایـد اکرثیـت تحـت 

تاثیـر یـک اقلیـت قدرت طلـب قـرار بگیرنـد. درنهایت 

ایـن کـه این طرح به صالح نیسـت و بایـد ازارزش های 

درگذشـته  بگیـرد.  صـورت  دفـاع  کارا  و  دموکراتیـک 

هـم چنیـن طرح هـای بـه اجـرا درآمـد کـه کشـور را بـه 

سـوی سـه بحـران سیاسـی سـوق داد. از قدیـم گفتـه 

انـد کـه انسـان فهمیـده از یـک سـوراخ دوبـار گزیـده 

منـی شـود. امیدواریم مـردم افغانسـتان باردگر در دام 

حکومـت مؤقـت نیفتند و این چرخه آتشـین و خامنان 

برانـداز را دوبـاره آغـاز نپیامینـد.

 رحمان غفاری

طرح حکومت موقت یا برگشــت به نقطه صفر
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 بازی با اعداد              3250
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3145    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3421
وزیرسفید را در خانه  c7 حرکت دهید. 

3449

جواب هدف         2898

  

 
خعه

د
ر

هنرو

ثور
به نظر می رسد که بسیار متقاعد کننده هستید و با همه چیز به خوبی ارتباط 
برقرار می کنید. زمان خوبی برای مذاکره ها و قردادهای رســمی می باشد. باید 

صبور باشید. و سودهای فوری انتظار نداشته باشید! 

جوزا
زمان خوبی برای بودن در کنار دوســتان تان می باشــد.فرصت خوبی دارید تا 
مشکالت و مسائل خانوادگی تان را حل کنید. به نظر می رسد که بسیار مشتاق 
هســتید و تمایل دارید تا کارهای جدیدی را شروع کنید. اگر مشکلی دارید از 

افراد مسن درخواست کمک کنید.

سرطان
به نظر می رســد که بسیار مشــغول هستید، اما می توانید به هر چیزی که 
تنظیم کرده بودید برســید. باید از این مزیت اســتفاده کنید، اما از اغراق 
کردن اجتناب کنید. به یاد داشــته باشــید که باید بیشتر استراحت کنید. 

اسد
اطرافیان به نظر می رســد که به شــما اعتماد دارند و می خواهند که از شــما 
مشاوره بگیرند. زمان خوبی برای ایجاد دوستی های جدید است. سعی کنید که 
از این فرصت مطلوب نهایت بهره را ببرید. شریک عاطفی تان را نادیده نگیرید.

سنبله
امروز صبح ممکن اســت اجبارا به یک سفر شخصی بروید. که در زندگی عاطفی 
تان موثر اســت. فرصتی دارید تا شخص خاصی رامالقات کنید که تجربیات سفر 

کاریش را با شما درمیان بگذارد. 

حمل
باید از این فرصت به وجود امده اســتفاده کنید و با شریک عاطفی تان به سفر 
بروید. تامل نکنید! نیاز اســت که به هر حال به زندگی عاطفی تان بیشتر توجه 

کنید. 

میزان
به نظر می رســد که درانجام تمام کارهای خانگی و شخصی موفق هستید. 
روابط خانوادگی تان بسیار خوب اســت. مود خیلی خوبی دارید، و مهارت 
هــای برقراری ارتباطی تان عالی اســت. می توانید بــه اطرافیان خود نیز 

مشاوره بدهید.

عقرب
شریک عاطفی تان یک هدیه ای به شما خواهد داد. امروز بعد از ظهر احتماال 
مجبور باشــید که تصمیمات مهمی در ارتباط با زندگی عاطفی تان بگیرید. 
باید بیشــتر به حس ششــم تان اطمینان کنید. دوستان شما را به یک سفر 

کوتاه دعوت خواهند کرد

قوس
بپذیریــد که خود محور بوده اید! باید توجه بیشــتری به زندگی عاطفی تان 
داشته باشید. بهتر است که هرگونه کار مهم را به زمان دیگری موکول کنید. 
با شریک عاطفی تان به یک سفر دونفره بروید. دلیلی برای نگرانی در ارتباط 

با موقعیت مالی تان وجود ندارد

جدی
تالش های تان در نهایت به زودی به ثمر می رســد. رضایت بیشــتری در 
بخش هــای مالی و اجتماعی خواهید داشــت. اطمینــان و توجه موجب 
موفقیت شــما خواهند شد. سعی کنید که بیشــتر در زندگی عاطفی تان 

احتیاط کنید. 

دلو
به نظر می رســد که مصمم هستید تا مسئولیت های جدیدی به عهده بگیرید. 
امروز تامل کردن مطلوب است. ممکن است فرصتی داشته باشید که خودتان را 

بتوانید در جامعه اثبات کنید.

2899

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

ناز ـ نــزد ـ زن ـ نیز ـ 
نیزه ـ زی ـ زاید ـ زنده 
ـ زیــاد ـ زاهد ـ زهد ـ 
زین ـ نیاز ـ زیان ـ نازی 
ـ زینت ـ تیــز ـ تازه ـ 

زیادت.
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محمد باقریان

حوت
روابط با دوســتان و بستگان بسیار خوب پیش خواهد رفت. احتماال شخصی را 
ببینید که مدت زمان طوالنی اســت کــه او را ندیده اید. فرصت خوبی دارید تا 
مشکالت خانوادگی که به تعویق انداخته بودید را حل کنید. باید توصیه های افراد 

باتجربه را نیز در نظر بگیرید

 شطرنج                     3422

ا

آخرین ـ ابد  ـ بینا ـ پاک ـ تباشیر ـ ثامن ـ جمهوری ـ چلچراغ ـ حریم 
ـ خانقاهـ  دامنگیرـ  ذریعهـ  راحتـ  زمامدارـ  ژنرالـ  ســرکـ  شکلـ  
صیاد ـ ضحاک ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ قیادت ـ کاخ 

ـ گذاره ـ البد ـ مدار ـ ناب ـ وهم ـ هوا ـ یاوه.

ف ر ز ا ن ه ر ا ذ گ ظ ز

گ ث غ ه ع ق ژ آ ج ک ه م

غ ق ا ی ا و ه م م ز و ا

ع ظ ر م ش ق ه ا ی ی ر م

ب ذ چ ک ن و ن م د ر ت د

ا ض ل ط ر ی ش ا ب ت ح ا

ر ا چ ی ل ص ر ت خ د ا ر

ت د ت و ل د ک خ چ ا ر ا

ب ب ا د ب ا د ک آ ی ک م

ی ا ی ی پ ت ر ر ا ق د و

غ ل ن گ ص س پ ن ا ح ی ط

د ا م ن گ ی ر ژ ژ و ض ث

ف

ایـن اسـت کـه گزاره هـا و مسـایل مطـرح شـده، مطابـق بـه عقـل، خرد و اسـتدالل 

منطقـی باشـد. در غیـر آن صـورت هـر گـزاره ی بـدون اسـتدالل را نبایـد پذیرفـت؛ 

اگـر نویسـنده بـه آن ایـان داشـته باشـد. »ممکن اسـت نویسـنده در بیـان عقاید 

خـودش راجـع بـه موضوعـات واقعـی و علـوم صـادق باشـد، ما بـه طور معمـول بنا 

را بـر صداقـت نویسـنده می گذاریـم؛ امـا رصف اطـاع از عقایـد نویسـنده نبایـد 

مـا را قانـع کنـد، مگـر اینکـه منحـرا بـه شـخصیت وی عاقمنـد باشـیم. اگـر 

مطالبـی نویسـنده متکـی بـه عقـل و خـرد نباشـد در آن صـورت چیـزی جـز بیـان 

عقایـد شـخصی نیسـت.«)ص 152( خاصـه بحـث قاعـده ششـم ایـن اسـت کـه 

خواننـده نبایـد هـر آن چیـزی را کـه می خوانـد، پذیـرا باشـد، بلکه مسـایل درسـت 

و نادرسـت را جـدا بسـازد. البتـه ایـن کار ممکـن نیسـت مگـر بـا درک و شـناخت 

جمـات و دیدگاه هـای اصلـی نویسـنده. بنابـر ایـن »مهم تریـن جمـات کتـاب را 

عامـت بزنیـد و معانـی آنها را کشـف کنیـد«؛ یعنـی خواننده پیش از درسـت بودن 

دیـدگاه نویسـنده بایـد خـود دیـدگاه اصلـی را پیداکـرده و بشناسـد. ممکـن برای 

برخـی خواننـدگان سـوال برانگیز باشـد کـه چرا این بحث از شـاره 6 رشوع شـد؛ 

قابـل یـادآوری اسـت کـه پنـج شـاره ی دیگر ایـن موضـوع یا قاعـده دریادداشـت 

قبلی)بخـش چهـارم( مطـرح گردید.

 7ـ پیداکـردن اسـتدالل های نویسـنده در حایـت از یـک مطلـب: شـا در منت با 

بحث های گوناگون روبه رو می شـوید، از میان این مطالب گوناگون اسـتدالل های 

نویسـنده را دریابیـد. همچنـان بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه کنیـد کـه اسـتدالل ها در 

حایـت از کـدام مطلب بیان شـده اسـت؛ یعنی اینکه اسـتدالل نویسـنده باید در 

حایـت از موضـوع یـا مطلبـی باشـد که طـرح کـرده. نویسـندگان کتـاب »چگونه 

کتـاب بخوانیـم« دیـدگاه شـان این اسـت که بایـد در البـای جمله ها، دلیـل ارائه 

شـود. »اسـتدالل پیوسـته دارای یـک رشـته عبـارات اسـت که تعـداد از آنهـا زمینه 

یـا ذهـن را بـرای نتیجـه مـورد نظـر آمـاده می کننـد. بنابرایـن در یـک پاراگـراف یا 

حداقـل در مجموعـه ی چنـد جملـه بایـد دلیلـی ارائـه شـود؛ امـکان دارد مقدمات 

یـا اصـول اسـتدالل همیشـه در آغـاز بیـان نشـود، امـا باوجـود ایـن، ایـن اصـول و 

مقدمات منشـأ نتایج هسـتند. اگر اسـتدالل صحیح باشـد از مقدمات نتیجه عاید 

می شـود. )ص 153( خاصـه قاعـده هفتـم اینکه »اسـتدالل های نویسـنده را یا از 

میـان جمـات پیداکنیـد یـا آنهـا را با کمـک جمات مختلـف بنا کنیـد«. در کتاب 

چنـد نکتـه راجـع به اسـتدالل ها پیشـنهاد گردیده اسـت کـه آن نکات از ایـن قرار 

است:

1ـ بـه خاطـر داشـته باشـید کـه هـر اسـتداللی بایـد چنـد عبـارت داشـته باشـد. 

بعضـی از ایـن عبـارات ثابـت می کننـد چـرا شـا بایـد نتیجـه ای را بپذیریـد کـه 

نویسـنده ارائـه می دهـد. اگـر اول نتیجـه را پیداکردیـد، ببنیـد کـه به کجـا منتهی 

می شـوند. 2ـ میـان اسـتداللی کـه بـه یـک یـا چنـد حقیقت معیـن اشـاره می کند 

تـا نتیجـه ای کلـی و عمومـی را اثبـات کنـد و اسـتدالل کـه یـک رشـته عبـارات و 

اصـول کلـی را بیـان می کنـد تـا عمومیت هـای دیگـری را ثابـت کند، تفـاوت قایل 

شـوید. 3ـ ببنیـد نویسـنده چـه چیزهایی می گویـد. باید فرض کرد، چـه چیزهایی 

را می گویـد. می تـوان ثابـت کـرد یـا بـرای آنهـا مـدرک آورد چـه چیزهایـی بدیهـی 

هسـتند و احتیـاج بـه اثبـات ندارنـد.)ص 171(

8ـ تعییـن مسـایل حـل شـده و ناشـده: آخریـن قاعـده ی پیشـنهاد شـده بـرای 

خوانـدن تحلیلـی و فهـم عمیـق از کتـاب ایـن اسـت کـه شـا در نهایت بسـنجید 

کـه از بیـن مسـئله های مطـرح شـده، کـدام یکی شـان حل شـده و درسـت پاسـخ 

گفتـه شـده و کـدام شـان بـدون پاسـخ یـا حل ناشـده باقـی مانـده اسـت. »تعیین 

کنیـد کـه کـدام یـک از مسـایل نویسـنده حل و کـدام یک حل نشـده اسـت و اگر 

مسـئله ای بـدون جـواب باقـی مانده اسـت، ببنید نویسـنده از موفق بـودن خود در 

حـل آن آگاه اسـت یـا خیر.«

    در یادداشـت بعدی)بخـش ششـم( کـه آخریـن بخـش اسـت تـاش می گـردد 

تـا متـام مطالـب جمع بنـدی گـردد و همچنـان در کنـار آن نگاهـی بـه »چگونـه 

خوانـدن« انـواع کتاب هـا در رشـته های مختلـف انداختـه شـود. 

عـادت  »ایجـاد  مسـئله ی  بـه  راجـع  چهـارم(  پیش)بخـش  یادداشـت  در 

خوانـدن« و »راهکارهـای خوانـدن تحلیلی« بحث و بررسـی صـورت گرفت. 

اینـک در ایـن یادداشـت، ادامه بحث هایی را که در مـورد خواندن تحلیلی 

اسـت، پـی می گریـم. البتـه بـرای خواننـده گرامی قابـل یـادآوری می دانم 

اینکـه اگـر بـه دنبـال فهـم  همه جانبـه ی بحـث »چگونـه کتـاب بخوانیـم« 

اسـت، بـه متـام بخش هـای ایـن نوشـته مراجعـه منـوده و از آغاز تـا انجام، 

ایـن مسـئله را دنبـال کنند.

   در یادداشـت پیـش پنـج قاعـده یـا راهـکار عمده بـرای خوانـدن تحلیلی 

مطـرح شـد کـه عبارت بودند از تشـخیص طرح یا اسـکلیت کتـاب، وحدت 

موضـوع، تبییـن و تحلیل اجـزای کتاب، پیداکردن پرسـش های نویسـنده 

و پیداکـردن واژگان مهـم یا هـان واژگان کلیدی.

  پـس از یافـنت واژگان کلیـدی، مسـئله ی جـدی و اساسـی در خوانـدن، 

پیداکردن معنای واژگان اسـت. چـون واژگان و اصطاحات همواره معنای 

نویسـنده وخواننـده  نـدارد کـه در ذهـن  واحـدی  و  و مشـخص  محـدود 

یکسـان باشـد؛ بنابـر ایـن خواننـده باید بـه دنبال یافـنت معنای باشـد که 

نویسـنده مـد نظـر دارد. در کتـاب از ایـن فعالیـت، تحت عنـوان »توافق با 

نویسـنده« یادگردیـده اسـت. نویسـندگان کتـاب »چگونه کتـاب بخوانیم« 

یـادآوری می کنـد کـه شـا در معنـای واژگان مهـم بـا نویسـنده بـه توافـق 

برسـید؛ یعنـی اینکـه هـان معنایـی واژگان را دریابیـد کـه نویسـنده مراد 

کرده اسـت؛ در این صورت اسـت که شـا با نویسـنده به توافق می رسـید. 

    شـا بـه اسـاس راهکارهـای کـه در یادداشـت پیـش راجع بـه پیداکردن 

واژگان مهـم یـا کلیـدی مطـرح شـد، واژگان را پیـدا می کنیـد و سـپس بـه 

دنبـال پیداکـردن معنـای آن می شـوید. »فـرض کنیـم آن واژه هایـی را کـه 

درک شـان مشـکل اسـت، عامـت زده اید. بعـد چه باید کـرد؟ دو احتال 

اصلـی وجـود دارد یا نویسـنده این کلـات را به یک معنـا در رسارس کتاب 

بـه کار می بـرد یـا از معانـی مختلـف آنهـا بـه تناسـب در جاهـای مختلـف 

اسـتفاده می کنـد. در مـورد اول، واژه نشـان دهنـده ی اصطـاح واحـدی 

اسـت. ...در مـورد دوم، واژه هـا نشـانه ی چندین اصطاح هسـتند. باتوجه 

بـه ایـن مـوارد روش شـا باید اینگونه باشـد: اول، سـعی کنیـد که بفهمید 

کـه واژه دارای یـک معنـا اسـت یـا چنـد معنـا. اگـر واژه دارای چنـد معنـا 

اسـت، سـعی کنیـد رابطـه ی آنهـا را بـا یکدیگـر تشـخیص دهیـد. باالخـره 

بـه جاهایـی دقـت کنید کـه واژه بـه چندین معنا بـه کار رفته اسـت وببنید 

کـه آیـا نشـانه و دلیلـی بـرای تغییـر معنـی در مـنت آمـده اسـت یـا خیـر، 

ایـن مطلـب آخـر، باعـث می شـود بتوانیـد تغییـر معنـای کلمـه را بـا هان 

شـکل و بـا هـان انعطافی دنبـال کنید که بیـان کننده ی روش نویسـنده 

اسـت.«) ص 143(

     پـس از انجـام فعالیت هـای کـه در مـورد »یافـنت معنـای واژگان مهـم« 

گفته شـد، مسـئله ی »تعیین پیام نویسـنده« مطرح اسـت. هر نویسنده در 

هر متنی مسـئله یا مسـئله هایی را مطرح می سـازد که در جریان بحث آن 

مسـایل را بسـط و توسـعه می دهنـد. »مطالـب کتـاب نیز نوعـی اعام نظر 

اسـت؛ بیـان قضـاوت نویسـنده اسـت دربـاره ی یـک موضـوع. وی بـر آنچه 

تصـور می کنـد حقیقـت دارد، تأکید مـی ورزد و آنچـه را اشـتباه می پندارد، 

رد می کنـد. او در مـورد ایـن یـا آن نکته به عنوان واقعیت، پیشـنهاد قطعی 

می دهـد، ایـن نـوع پیشـنهاد در واقـع ابراز وقـوف و معرفت اسـت، نه بیان 

نظـر. نویسـنده ممکـن اسـت اهـداف خـود را در آغـاز کتـاب در دیباچـه 

عنـوان کنـد؛ در کتاب هـای ترشیحـی معمـوال نویسـنده آمـوزش مطلبی را 

بـه خواننـده وعـده می دهـد. بـرای اینکـه ببینیـم آیا نویسـنده آیا بـه تعهد 

خـود وفـا کـرده اسـت یا نه، بایـد به تفحـص در مطالـب وی بپردازیم.«)ص 

151 ـ 152(

6ـ پیداکردن هدف و مسـئله اساسـی نویسـنده و درسـت بودن آن: قاعده 

ششـم روی ایـن موضـوع توجـه دارد کـه ببنیـم آیـا آنچـه را کـه نویسـنده 

مطـرح کرده درسـت اسـت یـا خیر؟ البتـه در این جا منظوراز درسـت بودن 

»چگونه کتاب بخوانیم«
افغانسـتان ما: آهنگ »میشـه در باغ دو چشـانت بشینم« با صدای 

اسـتاد وحید قاسـمی خواننده مشـهور کشـور، آهنگ تیرتاژ رسیال 

ایرانـی به نام »هم  بازی« شـده اسـت. 

تهیـه  و  زاده«  محمـد  »رسوش  کارگردانـی  بـا  بـازی  هـم  رسیـال 

کنندگـی »نویـد محمـودی« فلـم سـاز معـروف اهـل افغانسـتان، در 

قالـب عاشـقانه - اجتاعـی اسـت کـه اولیـن قسـمت آن مـاه حـوت 

سـال ۱۳۹۹ از شـبکه دو تلویزیـون ایـران پخـش شـد.

دیبـا زاهـدی، آتیـا پسـیانی، هایـون ارشـادی، علیرضا اسـتادی، 

علیرضـا  جاویدنیـا،  رویـا  سـلیانی،  امیـر  کمنـد  تشـکر،  بهنـام 

مریـم  نیلوفرکوخانـی،  تفتـی،  کامـران  مهـری،  حسـین  اوسـیوند، 

مومـن، امیـر کاظمـی، ایان صفـا، پادینا کیانـی، خیام وقـار، زهره 

نعیمـی، محیـا دهقانـی، محمـد حیـدری، پـوالد مختـاری، هانیـه 

غامـی و مهتـاب شـیروانی بازیگـران ایـن رسیـال هسـتند.

رسیـال »هـم بـازی« ملـودرام عاشـقانه ای اسـت کـه سـعی دارد در 

فضایـی جدیـد بـا قصـه ای اجتاعـی بـه قلـم »وحیـد حسـن زاده« 

و»مریـم اسـمی خانـی« با طراحی نویـد محمودی به روابـط جوانان، 

اشـتغال و هویـت نـگاه ویژه ای داشـته باشـد.

نویـد محمـودی، فلـم  سـاز مطـرح افغـان بـا همرسـانی تیـرتاژ ایـن 

رسیال در صفحه اینسـتاگرامش نوشـته اسـت: »مدت هـا بود عاقه 

داشـتم یـک ترانـه افغانـی تیـرتاژ یکـی از رسیال هـای تلویزیونـی 

باشـد، امـروز ایـن مهـم با صـدای اسـتاد وحیـد نازنین اتفـاق افتاد«

پخـش تیـرتاژ ابتدایی رسیـال تلویزیونی هـم بازی با صدای اسـتاد 

وحید قاسـمی واکنش های بسـیاری از سـوی کاربران افغانستان در 

شـبکه های اجتاعـی نیز به همراه داشـت. 

یکـی از کاربـران شـبکه های اجتاعـی در واکنـش بـه ایـن خـر 

نوشـته اسـت: امیـدوارم روزی فرارسـد کـه مرزهـای تحمیلـی بیـن 

کشـورهای هم زبان ایران، افغانسـتان و تاجیکسـتان برداشـته شـود 

و مـا بیشـرت هـم دیگرپذیـر شـویم. و هم چنیـن گفتـه اسـت، نقـش 

هرنمنـدان در ایـن هم بسـتگی بـی نهایـت مهـم اسـت.

یک کاربر دیگر در فیسـبوکش نوشـته اسـت: اسـتاد وحید قاسـمی 

فراتـر از مرزهای کشـور می درخشـد. یکی از قوی تریـن رسیال های 

پر مخاطب ایران پس از این قرار اسـت از آهنگ  اسـتاد قاسـمی در 

پس زمینـه آن رسیال اسـتفاده کند.

یکـی دیگـر از کاربـران نیز با هم رسـانی ویدیـوی تیـرتاژ این رسیال 

گفتـه اسـت: »یـک منونه کوچـک اما خیلـی زیبا از تبادلـه فرهنگی 

میـان دو ملـت هم زبـان و هم فرهنگ.

هم چنیـن کاربـر دیگـر خطـاب بـه اسـتاد وحیـد قاسـمی بـرای وی 

آرزوی موفقیـت کـرده و در صفحـه اش نوشـته اسـت: بـا صـدا و هرن 

نـاب تـان، پلـی هـم  دلـی و هـم  زبانـی را محکمـرت مـی بندید.

اسـتاد وحیـد قاسـمی بیـش از چهـار دهـه سـابقه هـرنی دارد. او 

ریاسـت رادیـو تلویزیـون ملـی افغانسـتان را نیـز در کارنامـه دارد. 

قاسـمی در جشـنواره سـال ۲۰۰۷ )از سـوی تلویزیون نـور/ آمریکا( 

در میـان آهنگسـازان جایـگاه نخسـت را از آن خـود سـاخت و در 

جشـنواره سـال ۲۰۰۸ )از سوی تلویزیون آریانا( در کنار هرنمندانی 

چـون فرید زالند، اسـتاد خیال، اسـتاد مهوش، بانـو قمر گل، احمد 

ظاهـر و احمـد ولـی لقب »سـتاره موسـیقی« را به دسـت آورد. 

او سـه سـال قبل لقب »استاد« را از سـوی وزارت اطاعات و فرهنگ 

افغانسـتان بـه دسـت آورد. شـار کسـانی کـه لقـب »اسـتاد« را در 

افغانسـتان بـه دسـت آورده اند بسـیار اندک اسـت.

کتاب

 : هرات  فرهنگیان 
ــی  ــی های واردات ــم کاش نمی گذاری
روی بناهــای تاریخــی نصــب شــود

مسـئوالن فرهنگـی هـرات بـه بـی بی سـی گفته انـد برخـی از رشکت های 

سـاختانی کـه مرمـت بناهـای تاریخـی را بـر عهـده می گیرنـد تـاش 

می کننـد تـا کاشـی های صنعتـی و وارداتـی را بـه دلیـل کـم هزینـه بودن 

آن بـه  کار برنـد. در حـال حـارض در برخـی از کشـورها و از جملـه چیـن، 

بـه گفتـه  امـا  تولیـد می شـود  ایـران هـم کاشـی صنعتـی  و  ازبکسـتان 

مسـئوالن فرهنگـی هرات این کاشـی ها کیفیت، اصالت و اهمیت کاشـی 

سـنتی افغانسـتان را نـدارد. بـه نقـل از منبـع، اداره حفـظ آبدات/بناهـای 

تاریخـی هـرات می گویـد پیشـنهاد هایی بـرای نصـب کاشـی صنعتـی در 

قسـمت هایی از مسـجد جامـع بـزرگ هـرات دریافـت کـرده که بـی درنگ 

آن رد کـرده اسـت. زملـی صفـا، مسـئول ایـن اداره گفتـه اسـت:«فعا جـد 

و جهـدی هسـت کـه کاشـی های ایرانـی در مسـجد جامـع هـرات نصـب 

شـود امـا تـا زمانی که من مسـئولیت اداره حفظ آبدات تاریخـی را به عهده 

داشـته باشـم اجـازه ایـن کار را نخواهـم داد.«

آقـای صفـا گفته اسـت رئیـس جمهـوری فرمـان داده که بناهـای تاریخی و 

مکان هـای عمومـی جدیـد بایـد بـا کاشـی های سـنتی افغانسـتان و طرح 

دوره تیمـوری مزیـن شـود امـا تاکنـون این دسـتور اجرایی نشـده اسـت.

یگانه کارگاه سـنتی و دولتی کاشی سـازی هرات به شـیوه هشـتصد سـال 

قبـل و بـا اسـتفاده از سـنگ های مخصوصـی کـه از بسـرت دریـای هریـرود 

جمـع آوری می شـود، شیشـه، قلـع و مـس گداختـه شـده در کارگاه هـای 

مسـگری، کاشـی تولیـد می کنـد. آقـای صفـا هم چنـان گفتـه اسـت کـه 

کارگاه کاشـی سـازی سـنتی هـرات بـه اعتبار کیفیـت و چگونگـی کار که 

دقیقـا از لحـاظ سـبک و ابـزار کار با شـیوه کاشـی سـازی عـر تیموری ها 

یکسـان اسـت در جهـان نظیـر نـدارد و »ما افتخـار می کنیم که ایـن هرن را 

مدرنیـزه نکردیم.« بشـیر احمد فقیری کـه ۳۵ سـال دارد و در یگانه کارگاه 

کاشـی سـازی سـنتی در اداره حفـظ آبـدات تاریخـی هـرات کار می کنـد، 

بـه بـی بی سـی گفته: » پـدرم ۶۵ سـال اینجا کار کـرد. حـاال آرزوی ما هم 

ایـن اسـت که شـاگردان جـوان بیاینـد و ما به آنـان یاد بدهیم کـه این هرن 

از بیـن نـرود.« در کنـار کاشی سـازی دولتـی، در سـال های اخیـر در هرات 

یک کارگاه شـخصی و خصوصی کاشی سـازی نیز به همین سـبک و شیوه 

از سـوی »اسـتاد« عبدالجلیل توانا خوشنویس برجسـته هرات، ایجاد شده 

اسـت. آقـای توانا گفته اسـت کاشـی اصیـل هراتـی را در بناهـای تاریخی 

غزنـی، قندهـار و کابـل هـم بـه کار بـرده اسـت. او افـزوده: » روی ایـن هرن 

حسـاب می شـود. ایـن یکـی از هرنهـای واالی ایـن خطه باسـتانی اسـت. 

زحاتـی که گذشـتگان کشـیدند باید کارشـان گسـرتش یابد و مـا باید آن 

را بـه آینـدگان انتقـال دهیـم.«  محمد صدیق میر، اسـتاد دانشـگاه و عضو 

انجمـن حامیـان میـراث فرهنگـی هـرات امـا گفتـه کـه قدم هـای موثـری 

بـرای حایـت از کاشـی سـازی و کاشـی سـازان برداشـته نشـده اسـت. او 

افـزوده کـه ایـن هرن به حایـت دولتی و مردمی نیـاز دارد. به بـاور او، برای 

رونـق بـازار ایـن کاشـی ها بایـد تبلیغات بیشـرتی بین مـردم انجام شـود تا 

در خانه هـا و دفاترشـان از آن اسـتفاده کننـد و تقاضـا بـرای ایـن تولیـدات 

افزایـش یابد.

)بخش پنجم(

موسیقی

خبر

آهنگی از  وحید قاسمی 
تیتراژ سریال ایرانی »هم بازی« شد



تلـه فـوت فرانسـه شـب گذشـته از توافـق نهایـی 

نیـار و پـی اس جی برای متدید قـرارداد خرب داد.

آرا  نرشیـه  در  گزارشـی  انتشـار  از  پـس  سـاعاتی 

کاتالونیـا مبنـی بـر توقف مذاکـرات متدید قـرارداد 

نیـار و پـی اس جـی، تلـه فـوت ضمـن تکذیب آن 

ادعـا کـرد کـه سـتاره برزیلـی تـا 2026 بـا پـی اس 

جـی بـه توافـق رسـیده اسـت.  از قـرارداد نیـار بـا 

پـی اس جـی تنهـا یـک سـال و سـه مـاه باقیانده 

و هنـوز خـرب متدیـد او رسـمی نشـده اسـت. روز 

گذشـته نرشیـه آرا ادعـا کـرد کـه نیـار چـون در 

از بارسـا تردیدهایـی  مـورد جدایـی لیونـل مسـی 

پیـدا کـرده، مذاکـرات متدیـدش را متوقف کـرده و 

قصـد دارد تابسـتان 2022 بـه عنـوان بازیکـن آزاد 

بـه بارسـلونا برگـردد. تلـه فـوت امـا ادعـا مـی کنـد 

سـتاره برزیلـی تـا 2026 بـه پـی اس جـی متعهـد 

شـده و ایـن خـرب بـه زودی اعـام خواهـد شـد. این 

منبـع همچنیـن گـزارش داده اسـت کـه رسان پـی 

اس جـی کـه حاال خیال شـان از بابـت نیار راحت 

شـده، متـام مترکزشـان را روی متدیـد بـا کیلیـان 

امباپـه گذاشـته انـد؛ سـتاره 22 سـاله ناراضـی کـه 

از انتقـادات رسـانه هـای فرانسـوی خسـته شـده و 

تاکنـون سـه بـار پیشـنهاد متدیـد را رد کرده اسـت.

متدیـد بـا نیـار خـرب خوبـی بـرای رئـال مادریـد 

نیسـت چرا که این باشـگاه سـخت بـه دنبال جذب 

امباپه اسـت و می داند که در صورت رسـمی شـدن 

متدیـد بـا نیـار، باشـگاه پاریسـی بـا متـام قـدرت 

بـرای متدیـد بـا امباپـه تـاش خواهـد کرد.

تله فوت: تمدید قرارداد 4 ساله نیمار با پی اس جی

ورزش
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منطقـه را بـا دقـت تحـت نظـر دارنـد. آن هـا از طرفیـن درگیر 

در بحـران اوکرایـن درخواسـت کرده اند بی درنگ در راسـتای 

کاهـش تنـش اقـدام کنند.

در بیانیـه مشـرک وزارت امـور خارجـه دو کشـور آملـان و 

فرانسـه اعـام شـده اسـت که ایـن دو کشـور اوضـاع حاکم 

بـر رشق اوکرایـن و به ویـژه تـردد نیروهـای روسـی در ایـن 

یافتـه  افزایـش  اروپـا  اتحادیـه  مرزهـای  در  روسـیه  نظامـی  حضـور 

اسـت. نقـض آتش بـس و درگیـری در رشق اوکرایـن شـدت گرفتـه 

اسـت. اتحادیـه اروپـا ضمـن ابـراز نگرانـی از افزایـش حضـور نظامی 

روسـیه، بـر حایـت قاطـع خـود از اوکرایـن تاکیـد کـرده اسـت.

رشق اوکرایـن همچنـان ناآرام اسـت. در رشایطی کـه نربد و رویارویی 

نیروهـای دولتـی اوکرایـن بـا شورشـیان در ایـن منطقـه ادامـه دارد، 

روسـیه بـر حضـور نظامـی خـود در مناطق مـرزی افزوده اسـت.

اروپـا  اتحادیـه  خارجـی  سیاسـت  کننـده  هاهنـگ  بـورل،  جـوزپ 

بـار دیگـر بـر پشـتیبانی کامـل ایـن اتحادیـه از اوکرایـن تاکیـد کرده 

اسـت. بـورل اعـام کـرد کـه اتحادیـه اروپـا از مبـارزه دولـت اوکرایـن 

علیـه شورشـیان مـورد حایـت روسـیه در رشق ایـن کشـور حایت و 

می کنـد. پشـتیبانی 

افزایـش حضـور نظامـی روسـیه در  از  اروپـا  اتحادیـه  بـر آن  افـزون 

مناطـق مـرزی اوکرایـن ابـراز نگرانـی کرده اسـت. در همیـن ارتباط، 

بـورل بـا دمیـری کولبـا، وزیـر امـور خارجـه اوکرایـن متـاس تلفنـی 

داشـته اسـت.

واقـع در رشق  واپسـین روزهـای هفتـه گذشـته، منطقـه دونبـاس، 

اوکرایـن، بار دیگر شـاهد درگیری شورشـیان و نیروهـای دولتی بود. 

طرفیـن یکدیگـر را متهـم بـه نقـض آتش بـس کرده انـد.

فرانسـه و آملـان کـه در پـی یافـن راه حلـی سیاسـی بـرای بحـران 

اوکرایـن هسـتند، نسـبت بـه افزایـش مـوارد نقـض آتش بـس در ایـن 

منطقـه ابـراز نگرانـی کرده انـد.

ــیانه در برابر سنگر رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان کابل؛ آش

وزیر خارجه عربستان: مطمئنیم 
هرگونه توافق با ایران شامل برنامه موشکی نیز می شود

چمپیونزلیگ در خطر؛ این تابستان بمب می ترکد

' موج سهمگین ' کرونا در ایران؛ مرگ 172 نفر در 24 ساعت گذشته

نخواهـد  صـورت  امریـکا  بـا  غیرمسـتقیمی  یـا 

گرفـت.

وزیـر خارجـه عربسـتان بـه فرانـس ۲۴ گفتـه 

اسـت: »مـا مطمنئ هسـتیم که جامعـه جهانی 

بـا جدیـت تـاش خواهـد کـرد تا مطمنئ شـود 

 ۲۰۱۵ سـال  امتـی  توافـق  ضعف هـای  کـه 

نتیجـه  و بی ثباتـی در منطقـه کـه  رفـع شـده 

بیـن مـی رود.« از  ایـران اسـت  فعالیت هـای 

کانـال  کـه  کـرده  ترصیـح  فیصـل  شـاهزاده 

و  ایـران  میـان  گفت وگـو  بـرای  مسـتقیمی 

کـه  صورتـی  در  امـا  نـدارد  وجـود  عربسـتان 

پادشـاهی  دهـد"  تغییـر  را  رفتـارش  "ایـران 

اسـت. آمـاده  گفت وگـو  بـرای  سـعودی 

یمـن  جنـگ  دربـاره  عربسـتان  خارجـه  وزیـر 

حوثی هـا  تـازه  حمـات  علیرغـم  گفتـه  نیـز 

علیـه دولـت یمـن کـه مـورد حایـت عربسـتان 

سـعودی اسـت و حمـات ایـن گـروه بـه خـاک 

آتش بـس همچنـان روی  پیشـنهاد  عربسـتان، 

میـز اسـت.

فیصـل بـن فرحـان آل سـعود همچنیـن عـادی 

سـازی روابـط عربسـتان بـا ارسائيـل را مرشوط 

بـه توافـق صلـح میـان ارسائیـل و فلسـطینیان 

اسـت. کرده 

کشـور  ایـن  گفتـه  عربسـتان  خارجـه  وزیـر 

اطمینـان حاصـل کـرده کـه هرگونـه توافقـی بـا 

بالسـتیک  موشـک های  برنامـه  شـامل  ایـران 

خواهـد  ایـران  منطقـه ای  فعالیت هـای  نیـز  و 

بـود. او گفتـه اگـر ایـران رفتـارش را تغییـر دهـد 

اسـت. مسـتقیم  مذاکـره  آمـاده  عربسـتان 

فیصـل بـن فرحـان آل سـعود، وزیر امـور خارجه 

عربسـتان سـعودی در مصاحبه با شـبکه فرانس 

۲۴ دربـاره موضوعاتـی از جملـه عـادی سـازی 

رابطـه با ارسائیـل، جنگ یمن و برنامه موشـکی 

ایـران صحبت کرده اسـت.

اطمینـان  سـعودی  عربسـتان  کـه  گفتـه  او 

هفتـه  ایـن  مذاکـرات  در  کـه  کـرده  حاصـل 

ویـن میـان کشـورهای چهـار بـه عـاوه یـک و 

ایـران هـر توافـق جدیـدی مشـمول دو موضـوع 

از  ایـران  حایـت  و  بالسـتیک  موشـک های 

بـود. خواهـد  منطقـه  مسـلح  گروه هـای 

فرانسـه،  آملـان،  بریتانیـا،  کشـورهای  و  ایـران 

امـروز سه شـنبه ۶  اسـت  قـرار  و چیـن  روسـیه 

دربـاره  و  ماقـات  یکدیگـر  بـا  ویـن  در  اپریـل 

کننـد.  گفت وگـو  برجـام  بـه  بازگشـت  رشایـط 

خواهـد  حضـور  ویـن  در  نیـز  امریـکا  مناینـده 

داشـت امـا ایـران گفتـه هیـچ مذاکـره مسـتقیم 

از برگـزاری چهارمیـن انتخابـات پارملانـی طـی دو 

سـال گذشـته همچنـان بـه دلیـل نتیجـه انتخابات 

ایـن  تـداوم بن بسـت سیاسـی موجـود در  اخیـر و 

کشـور در هالـه ای از ابهـام وجـود دارد.

ریاسـت  بـه  ارسائیـل  راسـتگرای  حـزب  لیکـود، 

بنیامیـن نتانیاهـو در انتخابـات پارملانـی ۲۳ مـارچ 

۳۰ کرسـی از ۱۲۰ کرسی کنسـت را از آن خود کرد 

کـه بـرای تشـکیل دولـت کافـی نیسـت.

حـزب حاکـم حتـی بـا متحـدان سـنتی خـود نیـز 

دولـت  تشـکیل  بـرای  الزم  کرسـی  منی توانـد ۶۱ 

آینـده ارسائیـل را بدسـت آورد؛ ایـن در حالیسـت 

کـه بسـیاری از جریـان های سیاسـی و حتی برخی 

تشـکیات راسـت این بار مصمم هستند که هر طور 

شـده بـه دوازده سـال نخسـت وزیری آقـای نتانیاهو 

پایـان دهنـد. تحلیل گـران معتقدنـد کـه بـه دلیـل 

نبـود رهـربی واحد در تشـکل های سیاسـی مخالف 

بنیامیـن نتانیاهـو، وی می توانـد با حایت شـانزده 

مناینـده احـزاب تندرو، شـش نفـر از ائتاف راسـت 

افراطـی جریـان »صهیونیسـم مذهبـی« بیشـرین 

توصیه برای نامزدی تشـکیل دولـت را دریافت کند.

مناینـدگان  از  را  توصیـه  بیشـرین  کـه  نامـزدی 

پارملـان داشـته باشـد معمـوال در زمـان بن بسـت 

حاصـل از نتایـج انتخابـات پارملانی از سـوی رئیس 

جمهـوری بـرای تشـکیل کابینـه معرفـی می شـود.

نامزد تعیین شـده برای این منظور بیسـت و هشـت 

روز فرصـت خواهـد داشـت تـا اعضای دولـت خود را 

معرفـی کنـد،  در غیـر ایـن صـورت مهلـت یاد شـده 

از سـوی رئیـس جمهـوری چهـارده روز دیگـر متدید 

خواهد شـد.

دادگاه بنیامیـن نتانیاهو، نخسـت وزیـر ارسائیل روز 

دوشـنبه در حالـی از رس گرفتـه شـد کـه همزمـان 

رایزنی هـا بـرای تشـکیل کابینـه جدیـد ایـن کشـور 

آغاز شـده اسـت.

قضـات رسـیدگی کننده بـه پرونده فسـاد و تخلفات 

مالـی بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیـر ۷۱ سـاله 

ارسائیـل را بـه دادگاه بیت املقدس احضار کرده اند.

در این جلسـه که در ادامه نشسـت قبلی در ابتدای 

اسـتاع  بـر  عـاوه  می شـود  برگـزار  فـربوری  مـاه 

شـهود، اظهـارات مقدماتـی سـارنوال ها در خصوص 

در  ایـن جلسـه  مطـرح خواهـد شـد؛  پرونـده  ایـن 

واقـع مرحلـه ای تـازه از رونـد رسـیدگی بـه اتهامـات 

بنیامیـن نتانیاهو اسـت کـه به عنوان اولین نخسـت 

وزیـر تاریـخ ارسائیـل پیـش از تـرک قـدرت محاکمه 

می شـود. آقـای نتانیاهـو قـرار اسـت بـر اسـاس سـه 

اتهـام مشـخص در پرونده یعنی فسـاد، کاهربداری 

و سوءاسـتفاده از اعتاد عمومی تحت محاکمه قرار 

گیـرد. ایـن در حالیسـت کـه نخسـت وزیـر ارسائیل 

تـا کنون کلیـه اتهامـات را رد و آن را »دسیسـه رقبای 

سیاسـی« خـود توصیـف کرده اسـت. آقـای نتانیاهو 

جلسـه  در  رشکـت  بـرای  دوشـنبه  روز  صبـح  کـه 

محاکمـه اش وارد دادگاه شـد در حالـی بـه اظهارات 

سـارنوال اصلـی پرونـده گـوش فراخواهـد داد کـه 

همزمـان چنـد کیلومـر آنطرف تـر از دادگاه، روویـن 

ریولیـن،  رئیس جمهـوری ارسائیل رایزنی با روسـای 

احـزاب پارملانـی بـرای تشـکیل دولـت آینـده ایـن 

کشـور را آغـاز کـرده اسـت؛ گفتگوهایـی کـه بـرای 

آینده سیاسـی بنیامین نتانیاهو بسیار مهم و تعیین 

کننـده خواهـد بود. تشـکیل دولـت در ارسائیل پس 

ارلینگ هالند فروشی نیست؛ سانچو به یک شرط می رود

هانـس یوآخیـم واتسـکه مدیر دورمتوند در مـورد احتال جدایی ارلینگ هالند و جیدون سـانچو 

صحبـت کـرد. بـا وجـود گانه زنی ها و شـایعات فـراوان دربـاره جدایـی ارلینگ هالند از بوروسـیا 

دورمتونـد در پایـان فصـل جـاری بـرای پیوسـن بـه تیم هایـی ماننـد بارسـلونا و رئـال مادریـد، 

هانـس یواخیـم واتسـکه مدیـر اجرایـی باشـگاه دورمتونـد تأکیـد کـرد کـه زردپوشـان وسـتفالن 

سـتاره نروژی شـان را از دسـت نخواهنـد داد.

بعـد از باخـت اخیـر دورمتونـد برابـر فرانکفورت و کم شـدن شـانس این تیم برای کسـب سـهمیه 

لیـگ قهرمانـان اروپـای فصـل آینـده پـس از سـقوط بـه رده پنجـم جـدول، شـایعه پراکنی درباره 

جدایـی هالنـد شـدت گرفـت امـا واتسـکه می گوید حتـی اگـر دورمتوند سـهمیه لیـگ قهرمانان 

نگیـرد هـم بـرای فـروش هالنـد با هیـچ تیمی مذاکـره نخواهـد کرد.

واتسـکه گفـت:» مـا هیچ نقشـه مـوازی نداریم. ما بـا ارلینگ، پـدر و مدیربرنامه هـای او در کال 

صلـح و آرامـش صحبـت خواهیـم کـرد. وخـب بـه هـر حـال مـا هـم می خواهیـم کـه او شـخصاً با 

رضایـت کامـل در کنارمـان مبانـد و بـا انگیزه بـه روند گلزنـی اش بـرای دورمتوند در فصـل آینده 

ادامـه دهـد. جـز این هیـچ برنامـه ای نداریم.«

مدیـر اجرایـی باشـگاه دورمتونـد دربـاره آینده دیگـر بازیکن تیمش جیدون سـانچو که شـایعاتی 

دربـاره جدایـی اش بـرای پیوسـن بـه منچسـریونایتد وجـود دارد هـم گفـت:» تنهـا اگـر بـرای 

او پیشـنهادی خارق العـاده دریافـت کنیـم، موضـوع را بـا بازیکـن و مدیربرنامه هایـش درمیـان 

خواهیـم گذاشـت. بـا ایـن وجود من کامـاً مطمئنم که در بازار نقل و انتقاالت تابسـتان امسـال 

جابجایی هـا بسـیار محـدود خواهنـد بـود بـه خصـوص در مـورد باشـگاه های بـزرگ کـه بـه دلیل 

شـیوع ویـروس کرونـا، آسـیب های اقتصـادی جـدی دیده انـد.«

قراراسـت دیـروز )دوشـنبه، ۱۶ حمـل( در چهارمیـن 

دیـدار رقابت هـای لیـگ برتـر فوتبال بانـوان، تیم های 

کابـل،  در  سـنگر  برابـر  در  آشـیانه  بانـوان  فوتبـال 

رویارویـی کننـد.

حضـور  بـا  گذشـته  هفتـۀ  پنج شـنبۀ  رقابت هـا  ایـن 

جوانـان  کلـپ،  افغـان  اسـتقال،  سـنگر،  تیم هـای 

کابـل، عدالت، آشـیانه، رشیفی سـپورت و سـتاره های 

آغـاز  کابـل،  فوتبـال  فدراسـیون  ورزشـگاه  در  بنیـن 

شـدند.

ایـن رقابت ها تا سـه مـاه دیگر، ادامه خواهند داشـت. 

فدراسـیون  بانـوان  کمیتـۀ  مسـؤول  رحیمـی،  آرزو 

فوتبـال می گویـد ایـن رقابت هـا ابتـدا در سـطح کابل 

و در ادامـه بـا توجـه به ظرفیـت فوتبالـی در والیت ها، 

نیـز برگـزار خواهنـد شـد تـا زمینـه سـاز تشـکیل لیگ 

معیـاری فوتبـال بانـوان در سـطح کشـور باشـد.

در  بانـوان  برتـر  تیم هـای  رقابت هـا،  ایـن  از  پـس 

والیت هـای کشـور نیـز بـا هم رقابـت می کننـد و پایان 

ایـن بازیهـا، برتریـن تیم ها جواز حضـور در رقابت های 

خواهنـد  به دسـت  را  افغانسـتان  فوتبـال  برتـر  لیـگ 

آورد.

وضعیـت ۲۲۱ شـهر نیـز زرد و آبـی اسـت".

او گفـت شـیوع مـوج جدیـد ویـروس جهـش یافتـه از جنـوب 

غربـی ایـران آغـاز شـد و اکنـون "غـرب کشـور را در بـر گرفتـه 

و بـه سـمت شـال و شـال رشق کشـور در حـال پیـرشوی 

است".

منابـع رسـمی ایـران سـویه  ای را کـه کـه نخسـتین بـار در 

بریتانیـا شناسـایی شـد نـوع غالـب در شـیوع فعلـی اعـام 

کرده انـد. گـزارش ده اسـت کـه ایـن ویـروس در ایـران ابتـدا 

والیـت خوزسـتان را بـه شـدت در گیـر کـرده اسـت.

وضعیت قرمز و نارنجی به چه معناست؟

بـر اسـاس مصوبـات سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا وضعیـت 

قرمـز، بسـیار پـر خطـر، بـه ایـن معناسـت کـه ابتـای قطعی 

بیـش از ۲۵ مـورد در ۱۰۰ هـزار نفـر در روز و همه گیـری رو 

بـه گسـرش باشـد. در ایـن وضعیـت همـه مشـاغل بـه جـز 

بایـد تعطیـل شـوند. شـغل های رضوری 

پـس از رنـگ قرمـز، رنگ هـای نارنجـی، زرد و آبی قـرار دارند: 

بـه ایـن ترتیـب که چهـار نفـر بسـری در ۱۰۰ هزار نفـر زرد، 

شـش بسـری در ۱۰۰ هـزار نفـر نارنجـی و ۱۰ بسـری در 

۱۰۰ هـزار نفـر، قرمـز محسـوب می شـوند.

رنگ بنـدی جدیـد بـا افـزودن رنـگ آبـی بـه معنـای وضعیـت 

"کم خطـر" از شـنبه ۲۵ مـاه دلو در رسارس ایران اعال شـده 

است.

بر اسـاس مصوبه سـتاد ملی مقابله با کرونا خروج خودروهای 

بومـی از شـهرهای قرمـز و نارنجـی و ورود خودروهـای غیـر 

بومـی بـه شـهرهای قرمـز و نارنجی ممنوع اسـت.

از جملـه چنـد مرکـز والیـت: تهـران، کـرج، اصفهان، شـیراز، 

ایـام، شـهرکرد و زنجان.

دولـت اعـام کـرد کلیـه مسـافرانی کـه بـه شـهرهای قرمـز و 

نارنجـی جدیـد سـفر کرده  انـد، ۷۲ سـاعت فرصـت دارنـد بـه 

مبـدا برگشـته وگرنـه جریمـه خواهنـد شـد.

بـه گفتـه ایـرج حریرچـی معـاون وزیـر صحـت "هـم اکنـون 

۲۲۷ شـهر بزرگ کشـور در وضعیت قرمز و نارنجی هسـتند و 

آمارهـای رسـمی نشـان می دهنـد نیمـی از شـهرهای ایـران در 

وضعیـت قرمـز یا نارنجـی قرار دارند. سـعید منکـی وزیر صحت 

هـم می گویـد این "یکی از سـهمگین  ترین امواج کرونا " اسـت. 

همزمـان براسـاس گزارش هـا از ایـران و بـه گفتـه آمـار رسـمی 

دولتـی ۱۷۲ نفـر بـر اثـر کرونـا طـی ۲۴ سـاعت گذشـته جـان 

خـود را از دسـت داده انـد.

از دیروز ۹۶ شـهر بزرگ به شـهرهای قرمز و زرد اضافه شـده اند 

با اینر صدرنشـین به 12 امتیاز رسـیده اسـت و 

ایـن تیم چهارشـنبه شـب بایـد بـازی معوقه خود 

را برابـر ناپولـی برگـزار کند.

در  آتاالنتـا  و  میـان  اینـر،  از  تـر  پاییـن  یـووه 

رده چهـارم بـا 56 امتیـاز قـرار دارد و ناپولـی بـا 

امتیـازی برابـر در رده پنجم ایسـتاده اسـت. پس 

از شکسـت برابـر بنونتـو و تسـاوی برابـر تورینـو 

حـاال آنـدره آ پیرلو به شـدت خطر اخـراج را حس 

مـی کنـد و بـرای بیانکونـری کسـب سـهمیه در 

اولویـت قـرار گرفتـه اسـت.

پی اس جی

از 31  پـس  کمـر کسـی تصـور مـی کـرد کـه 

بـازی، پـی اس جـی بـا فاصلـه سـه امتیـازی از 

صـدر، شـانس اول قهرمانی نباشـد. شـنبه شـب 

در بازی حسـاس برابر لیل صدرنشـین، پاریسـی 

هـا شکسـت خوردنـد تـا همـه چیـز پیچیـده تـر 

شـود. موناکـو با یک امتیاز کمـر از پی اس جی 

در رده سـوم قـرار دارد و لیـون هم در دو امتیازی 

پـی اس جـی اسـت. سـه تیم از فرانسـه سـهمیه 

لیـگ قهرمانـان مـی گیرنـد و بایـد دیـد پـی اس 

جـی از ایـن قافلـه جـا مـی ماند یـا مطابـق چند 

سـال اخیر نه تنها سـهمیه می گیـرد که قهرمان 

و  نیـار  بـدون شـک حفـظ  نیـز خواهـد شـد. 

امباپـه در صـورت از دسـت رفن سـهمیه دشـوار 

بود. خواهـد 

در 4 لیـگ بـزرگ اروپایـی اتفاقاتی در حال 

رخ دادن اسـت کـه به شـدت جذابیت لیگ 

قهرمانـان فصـل بعد را تهدیـد می کند.

بـه نقـل از مـارکا، متاشـای لیـگ قهرمانـان 

بـدون برخـی تیـم های بـزرگ و سـتاره های 

شـان منـی توانـد خـرب خوبـی برای دوسـت 

داران فوتبـال باشـد. عـادت کـرده ایـم کـه 

هـای  تیـم  حضـور  شـاهد  هـا  سـال  بـرای 

بزرگـی چون یوونتـوس، لیورپول، دورمتوند، 

پـی اس جـی در چمپیونزلیـگ باشـیم ولـی 

بـه فاصلـه دو مـاه تا پایـان فصل ایـن 4 تیم 

هنـوز هیـچ تضمینـی بـرای کسـب سـهمیه 

لیـگ قهرمانـان فصـل 22-2021 ندارنـد.

لیـگ قهرمانانـی را تصـور کنیـد کـه در آن 

امباپـه،  کیلیـان  نیـار،  رونالـدو،  کریـس 

ارلینـگ هالنـد و لیورپـول یورگـن کلـوپ بـا 

سـتاره هایـش محمـد صـاح و سـادیو مانـه 

هسـتند. غایـب 

لیورپول

حریـف فـردا شـب رئـال در دور رفـت یـک 

چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان، پـس از 30 

بـازی با کسـب 49 امتیاز در رده ششـم قرار 

دارد. فاصلـه با چلسـی رده چهارمی تنها دو 

امتیـاز اسـت و تاتنهـام نیـز با امتیـازی برابر 

در رده پنجـم قـرار دارد. اورتون و وسـتهام با 

دو و یـک بـازی کمـر بـه ترتیـب 46 و  49 

امتیـازی هسـتند تـا مشـخص شـود قرمزهـا 

اشـتباه  حـق  باقیانـده  بـازی  هشـت  در 

ندارند.

یوونتوس

رویـای دهمیـن قهرمانـی متوالـی یوونتوس 

را بایـد متـام شـده دانسـت. پس از تسـاوی 

 شـنبه شـب برابـر تورینـو اکنون فاصلـه یووه 

ثبت دو رکورد جدید توسط فهیم انوری در مسابقات شنای روسیه

ادن هازارد دیدار برابر لیورپول را هم از دست داد

مسـابقات  در  اپریـل(   ۵( دیـروز  انـوری  فهیـم 

شـنای روسـیه دو رکـورد جدیـد به نام خـود ثبت 

کرد.

ملـی  کمیتـه  نـرشات  مسـئول  فیضـی،  بنفشـه 

املپیـک افغانسـتان دیروز بـه رادیـو آزادی گفت 

افغـان کـه حضـورش  انـوری شـناگر  کـه فهیـم 

در بازی هـای املپیـک توکیـو بـه اسـاس کارت 

املپیـک  بین املللـی  کمیتـه  سـوی  از  دعـوت 

پذیرفته شـده اسـت، توانست در مسـابقات ملی 

شـنای روسـیه، ۵۰ مر مسـافت در سـبک پروانه 

در بیـش از ۲۸ ثانیـه و ۵۰ مـر سـینه را بـا زمان 

۳۲ ثانیه رکورد بزند. مسـابقات ملی شـنا روسـیه 

لیسـت رئـال مادریـد بـرای دیدار فردا شـب مقابل 

منتـرش شـد.  اروپـا  قهرمانـان  لیـگ  در  لیورپـول 

مصدومیـت هـای پیاپی سـتاره های رئـال مادرید 

یکـی از بدشانسـی هایـی بـوده کـه زیـن الدیـن 

زیـدان در فصـل جـاری بـا آن دسـت و پنجـه نـرم 

کرده اسـت؛ موضوعی که باعث شـد مرد فرانسوی 

هیـچ گاه نتوانـد در طول این فصل متـام بازیکنان 

داشـته  اختیـار  در  هم زمـان  شـکل  بـه  را  خـود 

باشـد. ادن هـازارد یکـی از ایـن مصدومـان بـوده 

کـه آسـیب دیدگی هـای متوالـی اجازه درخشـش 

بـه او را نـداده اسـت؛ اتفاقـی کـه در فصـل اول 

حضـور سـتاره بلژیکی رئال مادرید نیز بـرای او رخ 

داده بـود. بـا ایـن حـال بـه نظر می رسـید هـازارد 

قـرار  و  ادامـه خواهـد داشـت  بـرای یـک هفتـه 

اسـت انـوری در ۵۰ مـر آزاد بـه تاریـخ ۹ اپریـل 

کند. رقابـت 

شـکل  بـه  را  خـود  مصدومیـت  آخریـن  ریـکاوری 

رسیعـی پشـت رس گذاشـته و احتـاالً می توانـد 

قهرمانـان  لیـگ  در  لیورپـول  مقابـل  دیـدار  در 

اروپـا حـارض باشـد. از طرفـی حضـور ایـن بازیکـن 

کهکشـانی ها  گذشـته  روز  گروهـی  مترینـات  در 

ایـن امیـدواری را افزایـش داد. امـا لیسـت رئـال 

مادریـد کـه بـرای مسـابقه فـردا شـب منترش شـده 

بیانگـر چیـز دیگـری اسـت. بر ایـن اسـاس به نظر 

می رسـد کـه زین الدیـن زیـدان ترجیـح داده روی 

ادن هـازارد ریسـک نکنـد و بـه همیـن خاطـر او را 

در لیسـت دیـدار برابـر لیورپـول قـرار نداده اسـت. 

همچنیـن رسخیـو رامـوس و دنـی کارواخـال دیگر 

غایبـان لـوس بانکـوس مقابـل لیورپول هسـتند.

محاکمه نتانیاهو همزمان با رایزنی ها 
برای تشکیل دولت آینده اسرائیل

ین ا کر و ا دولت  ز  ا ــا    پ و ر ا یه  د تحا ا ــل  کام اعالم حمایت 
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کـه افغانسـتان مکلـف اسـت قرضـه مذکـور را تـا ماه جون سـال 

۲۰۲۶ میـادی تادیـه کنـد.

موصـوف ترصیـح کـرد که حکومـت افغانسـتان در مجمـوع 1.5 

میلیـارد دالـر از نهادهـای بین املللی و کشـورها مقروض اسـت 

و پرداخـت ایـن قرضه هـا سـهل بـوده چـون اکرثیـت آن بـدون 

تکتانـه می باشـد.

آگاهـان: اخـذ قرضـه قابـل نگرانـی نیسـت امـا کـر در بودجـه 

نگـران کننده اسـت

از  قرضـه  اخـذ  کـه  باورانـد  ایـن  بـه  اقتصـادی  کارشناسـان 

نگرانـی  قابـل  هـا  پـروژه  تطبیـق  بـرای  بین املللـی  مؤسسـات 

نیسـت، امـا بایـد در همـه کارهـا شـفافیت وجود داشـته باشـد.

ایـن کارشناسـان، کـر در بودجـه را نگـران کننـده خوانده می 

گوینـد کـه به خاطـر جلوگیری کر در بودجه سـال روان مالی و 

سـال های آینـده بایـد از مصـارف بی جا خودداری شـود.

سـیف الدیـن سـیحون کارشـناس مسـایل اقتصـادی گفـت کـه 

اخـذ قرضه از مؤسسـات بین املللـی برای تطبیق پـروژه ها قابل 

نگرانـی نیسـت و اکـرث کشـورها بـه خاطـر تطبیـق برنامـه هـای 

شـان، ایـن کار را مـی کنند.

او افـزود: » اغلبـاً کشـورهای کـه توانایـی پرداخت قرضه شـان را 

ندارنـد، قرضه شـان مـورد بخشـش قـرار می گیرد .«

افـزود  و  خوانـد  کننـده  نگـران  را  دربودجـه  کـر  موصـوف، 

قیمتـی،  فرنیچرهـای  خریـداری  بیش تـر،  امتیـازات  دادن  کـه 

و کسـی هم پاسـخگو منی باشـد.

همچنیـن برخی مناینـدگان دیگر نیز 

وزارت  و  توافـق مجلـس  بـه  توجـه  بـا 

مالیـه بر رس ازدیـاد معاشـات ماموران 

پاییـن رتبـه می گویند کـه وزارت مالیه 

بـدون دلیـل قانونـی از چندیـن مـاه 

پاییـن  کارمنـدان  امتیـازی  معاشـات 

رتبـه شـورای ملـی را قطـع کـرده در 

حالـی کـه شـامل بودجـه ملـی سـال 

گذشـته نیـز بوده اسـت. غام حسـین 

کـه  ایـن خصـوص گفـت  در  نـارصی 

حکومـت در حالـی کـه بیـش از 800 

میلیـون افغانـی را معاشـات نزدیک به 

هـزار پرسـونل شـورای عالـی مصالحه ملـی اختصـاص داده؛ اما 

از سـوی دیگـر، معاشـات امتیـازی مامـوران و کارمندان شـورای 

ملـی را 2 تـا 3 افغانـی کاهـش داده اسـت.

آقـای نـارصی گفـت که رحـم و انسـانیت در مقام هـای حکومتی 

مـرده و آنـان همه ناقـض قانون اساسـی اند.

رمضـان برشدوسـت دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفـت: »خیـر ما به 

مـردم نرسـید امـا رشمـا به مردم رسـید؛ زیـرا از متـام کارمندان و 

اجیـران شـورای ملـی 2 تا 3 هـزار افغانی از معـاش بخور و منیر 

شـان کـم شـده اسـت.« آقـای برشدوسـت تاکیـد کـرد، ایـن در 

تجمـل پرسـتی، رنـگ کـردن قرصها، مصـارف بـاالی پروژه هایی 

مشـکات  از  را  غیـررضوری  نشسـت های  و  سـفرها  غیرمثمـر، 

عمـده در کـر بودجـه مـی باشـد.

سـیحون درادامـه افـزود، در کنـار ایـن کـه کاهـش مصـارف در 

بخش هـای متذکـره تاحـدی ازکـر بودجـه جلوگیـری می کند، 

عـاوه کـرد کـه دولت بایـد از طریق اخـذ مالیات، فروش اسـناد 

بهـادار، فـروش دارایی ها وغیـره منابع مالی خـود را تامین کند.

بـه گفتـه ی وی، راه حـل دیگـر بـرای رفـع کـر بودجـه، گرفنت 

قرضـه از بانـک مرکـزی و حتـا مـردم اسـت؛ امـا در صورتـی کـه 

گرفنت قرضه از داخل کشـور مسـاعد نباشـد، دولـت می تواند از 

بانک هـا، نهادهـای بیـن املللی و کشـورها قرضـه دریافت کند.

سـیحون، با تاکید به متناسـب شـدن دخل و خرج دولت، گفت 

کـه دولـت بایـد منابـع مالـی را درسـت مدیریـت کنـد و مصارف 

اش را بـا توجـه بـه عوایـد تنظیـم منـوده ، ضمنا از وجـوه نظارت 

دقیـق کـرده و از غـارت آن جلوگیـری کند.

در همیـن حـال قیـس محمـدی اسـتاد اقتصـاد، هرچنـد اخـذ 

قرضـه از کشـورها و نهاد های معترب بیـن املللی را نگران کننده 

منـی دانـد، امـا از وزارت مالیـه مـی خواهد که بـراى بازپرداخت 

ايـن قرضه هـا، برنامـه جامـع و منظـم را روى دسـت داشـته؛ تـا 

ايـن قرضه هـا بـه وقـت معـن آن، دوبـاره پرداخـت گردد.

ایـن کارشـناس اقتصـادی، دریافـت قرضـه داخلی را مناسـب تر 

از قرضـه بیـن املللـی خوانـده، مـی گویـد که بـا دریافـت قرضه 

داخلـی، از یکسـو بانک هـای داخلـی از طریـق پرداخـت تکتانه 

مانـده در  راکـت  پول هـای  از طـرف دیگـر  و  کمـک می شـوند 

بانک هـای داخلـی را بـه گـردش مـی آورد.

موصـوف مـی گویـد کـه کـر در بودجـه دولـت افغانسـتان یک 

موضوع جدید نیسـت، بلکه در گذشـته نیز وجود داشـته اسـت.

وی افـزود: »بودجـه انکشـافی افغانسـتان از طـرف کشـورهای 

متویـل کننـده داده می شـود و کـر بودجـه هـم از کمک هـای 

بیـن املللـی مرفـوع خواهـد شـد.«

موصـوف، بـا انتقـاد از موجودیـت فسـاد در بخش هـای مختلـف 

خریـداری  اداری،  فسـاد  کـه  می گویـد  عوایـد،  آوری  جمـع 

مصـارف  غیـره  و  تیـل  رویـۀ  بـی  مصـارف  قیمتـی،  موترهـای 

دارد. بـارز  نقـش  بودجـه  کـر  در  غیـررضوری 

محمدی در بخشـی دیگـر گفت که عواید شـاروالی ها، گمرکات 

و سـایر منابـع عایداتی کشـور به دلیل موجودیت فسـاد حیف و 

میل میشـود کـه باید جلو آن گرفته شـود.

ایـن آگاه اقتصـادی، بـا بیـان ایـن  کـه فسـاد سیسـتامتیک در 

حکومـت ریشـه زده، گفـت کـه به جـز از برخورد قانونـی و جدی 

هیـچ راه حـل دیگـری بخاطـر رفـع ایـن معضـل وجود نـدارد.

بـه بـاور وی، بخاطـر رفـع کـر در بودجه، نیاز اسـت تـا مصارف 

اضافـی کاهـش داده شـود و فعالیت هـای اقتصـادی راه اندازی 

گردد.

حالـی اسـت کـه وازرت مالیـه هیـچ گونـه صاحیـت کم یـا زیاد 

کـردن آنچـه در بودجـه تصویب شـده را ندارد. با ایـن وجود، میر 

رحـامن رحامنـی رییـس مجلس مناینـدگان گفت کـه »در رابطه 

بـه تطبیـق بودجـه ملـی بـه کمیسـیون هدایـت داده می شـود 

کـه چگونگـی تطبیـق بودجـه ملـی را دقیـق نظـارت منـوده و به 

قناعـت مناینـدگان بپـردازد.« اقـای رحامنـی تاکیـد کـرد، هیـچ 

کـس حـق ندارد رسخودانـه تغییراتی را در بودجـه ملی وارد کند 

و مجلـس تطبیـق مصوبات خود را در بودجـه ملی جدی تعقیب 

خواهـد کرد. 

بـه دلیـل کـردر بودجـه سـال روان مالـی،   دولـت درحالـی 

۱۷،۴ میلیـارد افغانـی از صنـدوق وجهـی بین امللـی پول قرضه 

اخـذ کـرده کـه پیـش از ایـن ۱،۸ میلیارد دالـر امریکایـی قرضه 

ازکشـورها و نهادهـای بیـن املللـی دریافـت کـرده بـود.

افغانسـتان در 1٧سـال گذشـته،  پـژواک،  بـه اسـاس گـزارش 

ازبانـک جهانـی، بانک انکشـاف اسـامی، سـعودی فنـد، بانک 

 ،)IMF( پـول  بین امللـی  وجهـی  صنـدوق  آسـیایی،  انکشـاف 

کشـور بلغاریـا، ایتالیـا، کویـت فنـد و اوپـک فنـد، ۱،۸ میلیـارد 

دالـر امریکایـی قرضـه گرفتـه کـه از جمله سـه صد میلیـون دالر 

را دوبـاره پرداخـت کـرده اسـت.

منابـع در وزارت مالیـه گفته اند که در حال حارض افغانسـتان از 

جامعـه جهانـی 1،5 ميليارد دالر امريکايى مقروض می باشـد.

محمـد رفیـع تابـع، سـخنگوی وزارت مالیـه، به پـژواک گفت که 

حکومـت افغانسـتان بـه دلیـل کـر در بودجه سـال روان قرضه 

دریافـت کرده اسـت.

مالیـه در سـال مالـی ۱۴۰۰ مبلـغ ۱۷،۴  افـزود: »وزارت  وی 

میلیـارد افغانـی کـر بودجـه را پیـش بینـی منـوده بود کـه این 

مبلـغ را از صنـدوق بیـن املللـی پـول دریافـت کـرده اسـت.«

آقـای تابـع بـدون ارایـۀ جزییـات بیشـر در ایـن مـورد می گویـد 

کـه ایـن مقدار پول بـه خاطر رفـع نیازمندی هـا از نهادهای بین 

املللی دریافت شـده اسـت.

او، در مـورد تکتانـه ایـن قرضـه معلومـات ارائـه نکـرد؛ امـا گفـت 

از مناینـدگان مجلـس مـی گوینـد کـه وزارت مالیـه   شـامری 

بـه صـدور یـک مکتـوب بـه سـایر ادارات، پروژه هـای انکشـافی 

مصـوب بودجـه ملـی را ملغـا قـرار داده اسـت.

مناینـدگان در نشسـت روز دوشـنبه )16 حمـل( مجلـس تاکیـد 

کردنـد کـه وزارت مالیـه بـدون در نظرداشـت مصوبـه مجلـس بـا 

یـک مکتـوب پروژه هـای انکشـافی را ملغـا قـرار داده اسـت.

عزیـزه جلیـس یـک عضـو مجلـس گفـت: »وزارت مالیه بـه تاریخ 

10حمـل یـک مکتـوب بـه متـام وزارت خانه هـا تکثیـر کـرده که 

پـس از ایـن تاریـخ هیـچ پـروژه را عقـد قـرار داد نکنند کـه جنبه 

قانونـی نخواهـد داشـت.« خانم جلیـس افزود، وقتـی از مجلس 

مصوبـه صـادر می شـود کسـی حق نـدارد ذریعه یـک مکتوب آن 

مصوبـه را ملغـا کنـد. او خطـاب بـه رییـس مجلـس گفـت، لطفاً 

وزارت مالیـه را بخواهیـد کـه جـواب دهـد. ایـن موضـوع کوچک 

نیسـت بایـد مناینـدگان جـداً در مـورد آن تصمیم گیـری کنند.

اللـه گل مجاهـد دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفـت: »مـا در وزارت 

مالیـه 20 روز رفـت و آمـد کردیـم تـا یـک پـروژه را شـامل بودجه 

ملـی سـازیم؛ امـا حـال ایـن وزارت مکتـوب مـی دهـد که پـروژه 

کار نشـود.«

آقـای مجاهـد افـزود، منی دانـد مقام هـای حکومتی پول هـا را از 

بودجـه بـرای خـود بـه خـارج انتقـال می دهنـد کـه منی گذارنـد 

پروژه هـای انکشـافی کار شـود و یـا قصـد دارنـد از کـدام طریـق 

دیگر آن را حیف و میل کنند؛ زیرا در این کشـور پرسـان نیسـت 

نمایندگان: وزارت مالیه با صدور یک مکتوب مصوبه مجلس را ملغا قرار داده است

افغانستان در سال روان مالی
ــت افغانی قرضه جدید دریافت کرده اس ۱۷ میلیارد  از   قوماندانـی امنیـۀ والیـت سـمنگان، بـه هـر کـدام از ۲۵  بیش 

خانـوادۀ معلولیـن و قربانیـان پولیس، ۲۷۵ هـزار افغانی 

توزیـع کرد. 

امنیـه  قوماندانـی  مطبوعـات  مسـئول  رحیمـی  منیـر 

سـمنگان روز دوشـنبه 16 حمـل بـه رسـانه ها گفـت کـه 

ایـن پـول از بودجـه وزارت داخله تهیه و از سـوی عبدالله 

گارد قومانـدان امنیـه سـمنگان، به خانواده های یادشـده 

خانواده هـای  بـه  شـاروالی  وی،  گفتـه  بـه  شـد.  توزیـع 

یادشـده قبـاً یـک، یـک منـره زمیـن را در منطقـه مربوط 

بـه ماسـرپان جدیـد شـهر ایبـک توزیـع منـوده و ایـن 

 ده هـا معلـول افغـان در شـهر کابـل در اعـراض بـه تبعیـض و 

پایـامل شـدن حقـوق قانونی شـان تظاهـرات کردنـد.

بشـیر دیـره، معـاون ›شـورای معلولیـن و وارثیـن شـهدای‹ روز 

دوشـنبه در یـک گردهامیـی اعراضـی در کابـل گفـت کـه در 

ایـن سـو خیمـه  بـه  مـاه  از چهـار  بـه مشکات شـان  اعـراض 

و  نهادهـای مختلـف دولتـی دیـدار  بـا  و  برپـا کردنـد  تحصـن 

برجاسـت. پـا  مشکات شـان  همچنـان  امـا  داشـتند  گفتگـو 

بـه گفتـه او، مطابـق قانـون حقـوق و امتیـازات معلولیـن، بایـد 

سـه درصـد کارمنـدان ادارات دولتـی معلـوالن باشـند امـا ایـن 

مـاده هنـوز اجرایـی نشـده و همچنیـن پنجاه درصـد معلوالن از 

سـه سـال بـه این سـو حقوق ماهانه شـان را بـه دسـت نیاوردند. 

حقـوق ماهانـه هـر معلول در مـاه حدود پنج هزار افغانی اسـت.

او می گویـد معلـوالن از برخـورد تبعیـض آمیـز نیـز شـاکی انـد و 

بـه خاطـر وضعیـت بـد اقتصـادی خواهـان عملـی شـدن ده هـا 

تفاهمنامـه ای هسـتند کـه بـرای سـهولت  در امور آنها بـا ادارات 

دولتـی امضا شـده اسـت.

رسانجـام  طوالنـی  اعراضـات  از  پـس  کـه  افـزود  دیـره  آقـای 

مجبـور شـدند، امـروز دسـت بـه تظاهـرات بزننـد و بـا تجمع در 

را  ریاسـت جمهـوری  ارگ  دروازه هـای  عبدالحـق،  چهارراهـی 

ببندنـد. او تاکیـد دارد که اگر به مشـکات آنها رسـیدگی نشـود 

اعتصـاب  داد،  خواهنـد  ادامـه  اعراضات شـان  بـه  همچنـان 

غذایـی خواهنـد کرد و به سـازمان ملـل متحد شـکایت خواهند 

کرد.

حمیداللـه فاروقـی، رسپرسـت وزرات امـور شـهدا و معلولین نیز 

در دیـداری کـه چهـار روز پیـش از خیمه تحصن ایـن معرضان 

داشـت بـر همـکاری و هامهنگـی بیشـر بـرای حـل مشـکات 

آنهـا تاکیـد کـرده بـود ضیـاء الحـق فضلـی، سـخنگوی وزارت 

امـور شـهدا و معلولیـن امـا می گویـد تاکنـون در همـکاری بـا 

ادارات دولتـی موفـق شـدند ۹ هـزار معلـول را در ادارات دولتی 

کنند. اسـتخدام 

بـه گفتـه وی، سـه درصـد کارمنـدان دولتـی دوازده و نیـم هـزار 

نفـر می شـود و آنهـا امیدوارنـد شـامر باقیامنده نیز بـه زودی در 

ادارات دولتی اسـتخدام شـوند.

او همچنیـن از وعـده رئیـس جمهـوری بـرای توزیع سـیزده هزار 

منـره رهایشـی بـرای معلـوالن یـاد کـرد و گفـت صدهـا بورسـیه 

تحصیلـی نیـز بـرای آنهـا در ایـن نهاد وجـود دارد.

آقـای فضلـی افـزود کـه پرداخـت حقـوق و امتیـازات آن دسـته 

از معلوالنـی کـه اسنادشـان از سـوی کمیسـیون تعییـن شـده، 

تاییـد شـده رس از پانزدهـم حمـل آغـاز شـده امـا بـرای کسـانی 

خانواده هـا بایـد در بـدل هر منـره زمیـن ۷۵۰۰۰ افغانی 

بـه شـاروالی تحویـل دهنـد.

از جمـع  ایـن خانواده هـا می تواننـد  افـزود کـه  رحیمـی 

بـه  را  افغانـی  انـد، ۷۵۰۰۰  دریافـت منـوده  کـه  پولـی 

شـاروالی بدهنـد و بـا دوصـد هـزار متباقـی، بـه سـاخت 

منـازل در منـرات یادشـده اقـدام کننـد. بـه گفتـه وی، 

ایـن خانـواده هـا مربـوط آن عـده از منسـوبین پولیـس 

مـی باشـند که باشـنده هـای والیـت های مختلف کشـور 

بودنـد و در سـمنگان، در نـربد بـا مخالفین مسـلح دولت 

کشـته و یـا زخمـی شـده انـد. 

کـه اسنادشـان رد شـده، کاری از دسـت آنهـا نیـز برمنی آیـد.

او همچنیـن گفـت کـه شـامری از معلـوالن در ایـن اواخـر بـه 

دنبـال تطبیـق برنامـه میثـاق امنیتـی غرفه هـا و کراچی هـای 

دسـت فروشی شـان را از دسـت دادنـد کـه وزارت امـور شـهدا و 

معلولیـن در تـاش اسـت در همـکاری بـا شـهرداری کابـل ایـن 

مشـکل را حـل کننـد.

سـخنگوی وزارت امـور شـهدا و معلولیـن می گوید ایجـاد وزارت 

مسـتقل امـور شـهدا و معلولیـن، نشـان دهنـده تعهـد حکومـت 

بـرای رسـیدگی بـه معلـوالن و ورثه شـهدا اسـت.

حمیداللـه فاروقـی، رسپرسـت وزرات امـور شـهدا و معلولین نیز 

در دیـداری کـه چهـار روز پیـش از خیمه تحصن ایـن معرضان 

داشـت بـر همـکاری و هامهنگـی بیشـر بـرای حـل مشـکات 

آنهـا تاکیـد کـرده بـود. او از برگـزاری جلسـه اختصاصـی کابینه 

بـرای حـل مشـکات ایـن افـراد در آینـده نزدیـک خـرب داده و 

از آنهـا خواسـته بـود کـه بـه دلیـل مشـکات امنیتـی و رشایـط 

نامناسـب، خیمه شـان را بردارنـد.

آقـای فاروقـی نیـز وعـده سـپرده بود که به مشـکات و خواسـت 

معلـوالن معرض رسـیدگی خواهد شـد.

جمعیـت  درصـد   ۱۳ از  بیـش  آسـیا  بنیـاد  رسوی  اسـاس  بـه 

معلولیـت  دارای  افـراد  نفـر  میلیـون   ۴.۵ حـدود  افغانسـتان 

 . هسـتند 

نزدیک به ۶،۹ میلیون افغانی به ۲۵ خانوادۀ قربانیان پولیس توزیع شد

ده ها معلول افغان در اعتراض
 به ›تبعیض و پایمال شدن حق شان‹ تظاهرات کردند


