
 سال پانزدهم    شماره 4264   دو شنبه   4 اسد 1400  26 جوالی 2021  قیمت: 20 افغانی

55

 رسوایی مالی؛ واتیکان بیش از 
۵ هزار ملک و مستغالت 

در اروپا دارد

 پناهجویان رد شده افغان بیشتر از 
دیگران از فرصت آموزش مسلکی 

در آلمان استفاده کرده اند
 دادرسـی پرونـده امـاک و زمیـن یـک کاردینـال بـا نفوذ 
واتیـکان آغـاز می شـود. واتیـکان بـرای روشـنگری در ایـن 
زمینـه فهرسـت دارایی هـا و امـاک خـود را بـرای اولیـن 
بـار منتشـر کـرد. ایـن دولـت بیـش از 5۰۰۰ فقـره ملک و 

مسـتغات در اروپـا دارد....

 مهیـا سـاختن فرصـت آموزش مسـلکی برای کسـانی 
کـه در آلمان اجـازه اقامـت موقت »دولدونـگ« دارند، 
در سـال ۲۰۱۹ مـورد اختـاف شـدید قرار داشـت. اما 
شـمار کمـی از پناهجویـان رد شـده از ایـن فرصـت 

اسـتفاده کـرده اند، کـه  ...

وزارت خارجه از 
مستندسازی جنایات 
جنگی گروه طالبان 

استقبال کرد   
 شـاید واژه ی چنـدان برازنـده و ظریفـی نباشـد امـا 

ایـده  ایـن  یعنـی  اسـت:  ژرف  ایـده ای  توصیف گـر 

زندگـی  دوران  تأثیرگذارتریـن  در  احتـاالً  مـا  کـه 

از  فراتـر  امـوری  بـه  تأثیرگـذاری  ایـن  و  می کنیـم. 

 2020 سیاسـت  و  کوویـد19  جهانـی  همه گیـری 

... کـه   بحثـی  می شـود.  مربـوط 

 آنجلینـا جولـی، بازیگر هالیوود پـس از رد صالحیت 

قاضـی پرونـده طالقـش بـا بـرد پیـت، بازیگـر برنـده 

اسـکار، بـه پیـروزی در نـرد حقوقـی بـا او نزدیک تر 

شـده اسـت. از زمـان درخواسـت طالق خانـم جولی 

در سـال ۲۰۱۶، پرونـده  ...
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 آیا در »نقطه ی عطف تاریخ« 
زندگی می کنیم؟

 دادگاه، قاضی پرونده طالق 
آنجلینا جولی و برد پیت را 

فاقد صالحیت دانست

هنری

 جنایت طالبان و بطالن تصورات 
خوشبینانه در مورد این گروه

 گسترش ساحات تحت کنترول طالبان، 
نگرانی در مورد ازدواج اجباری و 

بردگی جنسی افزایش می یابد

 اوالدونو ته هغه څه ډېر 
ارزښت لري چې والېدین 

یې تر رسه کوي

 در مـاه هـای اخیر که گـروه طالبان با تهاجم گسـترده 
خـود بـر مراکـز والیـات و ولسـوالی هـا سـاحه تحـت 
کنتـرل خـود را گسـترش دادنـد؛ چهـره پنهانـی ایـن 
گـروه از زیـر لفافه هـای فریبنده دین و مذهب، آشـکار 
گردیـد و ماهیـت تفکـر ایـن گروه بـرای مـردم مناطق 

تحـت سـلطه طالبـان روشـن گردید ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

در تفکر گروه طالبان 
هیچ تغییری نیامده 

است  

دانش:

 

 

و  کابـل  مقیـم  مالسـتان  ولسـوالی  مـردم   

حملـه  بـه  پیونـد  در  قربانیـان  خانواده هـای 

گـروه  جنگجویـان  کـه  گفتنـد  ولسـوالی  ایـن  بـه  طالبـان 

طالبـان بـا ترصف دوبـاره ولسـوالی، 43 غیرنظامـی و نظامی 

کردنـد. تیربـاران  را 

آنـان روز یک شـنبه، سـوم اسـد در کابـل بـا حضـور برخـی از 

فعـاالن اجتاعـی در یـک نشسـت دادخواهانـه، گفتنـد کـه 

ولسـوالی،  ایـن  بـه  ورود  از  پـس  جنگجویـان گـروه طالبـان 

غیرنظامیانـی را کـه در جنـگ دخیل نبودند به رگبار بسـتند ، 

بـر خانه هـای مـردم یـورش برده و پـس از غارت امـوال، منازل 

مسـکونی انـان را بـه آتش کشـیده اند؛ همچنیـن در مرکز این 

ولسـوالی دکان هـا را نیـز تخریـب و غـارت کرده انـد.

گفـت:  سـخنان  ایـن  تاییـد  بـا  مدنـی،  فعـال  سـحر  آصـف 

خانه هـای  طالبـان  وحشـت پراکنی  و  ظلـم  تـرس  از  »مـردم 

خـود را تـرک کرده انـد کـه وقـوع ایـن حـوادث ناشـی از بـی 

امنیتـی و دفاعـی در  توجهـی حکومـت و کمبـود نیروهـای 

ایـن ولسـوالی اسـت؛ همچنیـن نیروهـای دفاعـی کـه حضور 

داشـتتند نیـز نتوانسـتند در برابـر حمـالت طالبان اسـتقامت 

کننـد.« 

مـاه  یـک  در  کـه  می شـود  برگـزار  حالـی  در  نشسـت  ایـن 

اسـتقامت  چندیـن  از  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  گذشـته، 

بـاالی ولسـوالی مالسـتان والیـت غزنـی حمـالت گسـرده ای 

آغـاز کردنـد. را 

 بـه تاییـد مقام هـای محلـی، طالبـان پـس از چندیـن شـبانه 

روز جنـگ بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور، ولسـوالی 

مالسـتان را تحـت تـرصف قـرار داده و کنرول سـاختان این 

ولسـوالی را به دسـت گرفته انـد.

حملـه  طالبـان بـر ولسـوالی مالسـتان عـالوه بـر وارد کـردن 

تلفـات جانـی و خسـارات مالـی، باعـث بیجـا شـدن هـزاران 

نفـر شـده کـه در حال حـارض 3000 خانـواده خانه های خود 

را تـرک کـرده  و بـه مناطـق همجـوار مالسـتان و شـهر کابـل 

کوچیده انـد.

عـالوه بـر ایـن، حضـور گسـرده جنگجویـان طالبـان باعـث 

توقـف فعالیت هـای خدمات دولتی و ارایـه خدمات صحی در 

این ولسـوالی شـده اسـت کـه در حال حـارض آسـیب دیدگان 

جنـگ و آوارگان از دسرسـی بـه هرگونـه خدمـات صحـی و 

اولیـه محروم انـد.

مـردم  انسـجام  اجتاعـی  شـورای  رئیـس  نـادری،  مینـا 

مالسـتان، بـر پاکسـازی منطقـه از وجـود جنگجویـان طالبان 

و برقـراری نظـم و امنیـت پایـدار در این ولسـوالی تاکید کرد. 

بـا بیـان ایـن اعالمیه، باشـندگان ولسـوالی مالسـتان از گروه 

غـارت  بی گنـاه،  مـردم  کشـتار  از  تـا  خواسـته اند  طالبـان 

خانه هـا، دکان  و زمین هـای زراعتـی مـردم دسـت برداشـته 

و بـا عامـالن آن در صفـوف جنگجویـان خـود برخـورد کنـد: 

مـردم  از  بارهـا گفته انـد  ایـن گـروه  »هانگونـه کـه رهـران 

مـردم  از  محافظـت  بـرای  عمـل  در  می کننـد،  محافظـت 

کننـد.« اقـدام  مالسـتان 

از  ولسـوالی  ایـن  بیجاشـدگان  و  قربانیـان  خانواده هـای 

زمینـه  سـازی  فراهـم  خواهـان  جنـگ  درگیـر  طرف هـای 

بـرای  فرصتـی  ایجـاد  و  عـادی  زندگـی  بـه  مـردم  بازگشـت 

برداشت حاصالت زراعتی دهقانان هستند. 

آنـان امیدوارنـد تـا نهادهـای کمـک  رسـان، بـه بیجاشـدگان، 

از  و  کـرده  رسـیدگی  مالسـتان  جنـگ  متـرران  و  آوارگان 

نهادهـای حقوق بـری ملی و بین املللـی، به ویژه منایندگی 

تقاضـا  یونامـا،   – کابـل  در  متحـد  ملـل  سـازمان  سیاسـی 

دارنـد بـا در نظرداشـت قوانیـن بین املللـی و حقـوق بـری 

کننـد.  جلوگیـری  جنگـی  جنایت هـای  دامنـه   گسـرش  از 

مطابـق اطالعـات وزارت داخلـه، در روزهـای اخیـر طالبان در 

ولسـوالی سـپین بولـدک والیـت کندهـار بـه خانه هـای مردم 

داخـل شـده حـدود 400 نفـر را از خانه هایشـان بیـرون کرده 

و حـدود 100 نفـر را بـه قتل رسـانده که جسـدهای آنان پیدا 

افـراد در  ایـن  از  براسـاس گزارش هـا، برخـی  شـده اسـت.  

خانه هـا بـه قتـل رسـیده اند و جسـدهای تعـدادی از آنـان در 

ریگسـتان ها و چوک هـا پیـدا شـده اسـت. 

اعـالم کـرده اسـت کـه   وزارت داخلـه کشـور 

طـراح حملـه راکتی بـر منازگـزاران در روز عید 

قربـان در ارگ ریاسـت جمهـوری بـا همکاران خود بازداشـت 

اند. شـده 

نـر خرنامـه ای ترصیـح  بـا  اسـد  یک شـنبه 3  وزارت  ایـن 

کرده اسـت:» نیروهـای قطعات خاص پولیـس، طی عملیاتی 

هدفمنـد در مربوطـات ناحیـه پنجـم شـهر کابـل، یـک عضـو 

کلیـدی تروریسـتان طالبـان کـه حملـه راکتـی بـاالی منـاز 

گـزاران در روز عیـد سـعید اضحـی را طراحـی و سـازماندهی 

کـرده بـود، بازداشـت کردنـد.«

در خرنامه آمده اسـت که در این عملیات بر عالوه بازداشـت 

طـراح اصلـی حملـه راکتی،  سـه تن دیگر نیز بازداشـت شـده 

اند.

وزارت داخله می افزاید که این تروریسـتان در مناطق مختلف 

شـهر کابـل به خصـوص در ولسـوالی پغـان در طراحـی و راه 

انـدازی حمالت تروریسـتی نقش فعال داشـتند.

در خرنامه عالوه شـده اسـت که از نزد تروریسـتان بازداشـت 

شـده دو سـیت مبایل و مقداری اسـناد و شـواهد نیز به دست 

آمـده اسـت. در روز عیـد قربـان در حالی کـه رئیـس جمهـور 

غنـی و مقام هـای ارشـد دولتـی افغانسـتان در محوطـه ارگ 

ریاسـت جمهـوری در صـف ادای منـاز عیـد ایسـتاده بودنـد، 

صـدای انفجـار چند راکـت در اطراف ارگ ریاسـت جمهوری، 

آرامـش منازارگـزاران در ارگ را بـه هـم زد.

پولیـس کابـل گفتـه بـود کـه راکت هـا در نزدیکی هـای ارگ 

ریاسـت جمهـوری و تعمیرهـای مهم کشـور فرود آمـده بودند.

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور در ختم منـاز گفت 

کـه کشـور را بـا راکـت گرفتـه منی تواننـد. بـه قـول وی حتـا 

منازگـزاران منـاز را نیـز تـرک نکردنـد.

سـال گذشـته نیـز در جریـان برگـزاری جشـن یـک صدومین 

سـالروز اسـرداد استقالل کشـور، 14 راکت در نقاط مختلف 

شـهرکابل اصابـت کـرد. در عیـد قربـان 1397 هـم چندیـن 

راکـت در اطـراف ارگ ریاسـت جمهـوری پرتاب شـد.

 وزارت صحـت عامـه می گويـد کـه در 24 سـاعت گذشـته، 

۴۱۴ تـن بـه ويروس کرونا مصاب شـده و ۵۲ تـن ديگر جان 

باختـه انـد. بر اسـاس آمار نر شـدۀ وزارت صحـت عامه؛ در 

یـک شـبانه روز گذشـته، آزمایـش کرونـاى ۱۶۹۷ تـن انجام 

شـده، کـه نتيجـۀ آزمايـش ۴۱۴ تن شـان مثبت می باشـد.

بـه نقـل از منبـع؛ بـا ثبـت این آمـار، تعـداد مبتالیـان به این 

ویـروس در افغانسـتان، بـه ۱۴۴ هـزار و ۲۸۵ تـن افزایـش 

یافتـه اسـت. در جـدول نـر شـده آمده اسـت کـه ۱۵۴ تن 

در هـرات، ۴۳ در ننگرهـار، ۳۵ در دایکنـدی، ۲۳ در میدان 

وردک، ۲۲ در کابـل، ۱۹ در هلمنـد، ۱۷ در غـور، ۱۶ در 

و  بدخشـان  غزنـی،  در   ۱۳-۱۳ کندهـار،  در   ۱۴ بامیـان، 

لغـان، ۱۲ در رسپـل، ۷-۷ در بلـخ و کنـدز، ۴ در لوگـر و 

۲ تـن دیگـر در پنجشـیر بـه بیـاری کرونا مصاب شـده اند.

گذشـته،  روز  شـبانه  یـک  در  منبـع،  معلومـات  اسـاس  بـر 

۱۲۲۴ تـن از بیـاران کرونایـی، دوبـاره صحـت یاب شـده و 

شـار مجموعـی بهبودیافته هـای ايـن بيـارى نیـز بـه بیش 

از ۹۳۰۵۹ تـن رسـیده اسـت.

سـاعت   24 در  کـه  اسـت  گفتـه  صحـت  وزارت  همچنـان 

گذشـته، ۵۲ تـن در اثـر ابتـال بـه )کویـد- ۱۹( فـوت کـرده 

و از آغـاز شـيوع ويـروس کرونا تاکنون در افغانسـتان، شـار 

مجموعـی جان باختـگان از اثـر ایـن بیـاری، بـه ۶۴۷۷ نفر 

رسـیده اسـت. بـه اسـاس گزارش هـای منتـره؛ تاکنـون در 

متـام جهـان، بيـش از ۱۹۴ ميليـون تـن بـه ويـروس کرونـا 

مبتـال شـده و  بيـش از ۴،۱ ميليـون تـن فـوت منـوده انـد. 

تصرف دوباره مالستان؛
 جنگجویان طالبان تاکنون 43 غیرنظامی و نظامی را تیرباران کرده اند  

طراح حمله راکتی بر نماز گزاران عید در ارگ، دستگیر شد   

۵۲ بیمار کرونایی در ۲4 ساعت گذشته، در افغانستان جان باخته اند
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نخستین ورزشکار افغان از 
مسابقات المپیک توکیو ۲۰۲۰ 

حذف شد 

برد نفس گیر آلمان در برابر 
عربستان 

ورزشی

 کمیتـه ملـی املپیـک افغانسـتان میگویـد کـه مهـدی 

یـاوری، یگانه ورزشـکار نشـانه زنی کشـور روز )یک شـنبه 

۳ اسـد( در فاصلـه ۱۰ مـر تفنـگ بـادی نتوانسـت بـه 

موفقیـت برسـد و از ادامـه بازیهـا در دور بعـدی حـذف 

شـد.  بـه گفتـه ی ایـن کمیتـه یـاوری از سـاعت ۸:۳۰ 

بـا  رقابـت  وارد  کابـل  وقـت  بـه  شـنبه  یـک  روز  صبـح 

حریفـان اش شـد و  ...

هـای  شـانس  عربسـتان،  بـر   2-3 برتـری  بـا  آملـان   

صعـودش را حفـظ کـرد و باعث حذف سـعودی ها شـد.

از دور دوم رقابـت هـای فوتبـال املپیک و از سـاعت 16 

تیـم هـای آملـان و عربسـتان به مصاف هـم رفتند.

19 سـال پیـش آملـان در جـام جهانـی کوریـا و جاپـان 

توانسـته بـود هشـت گل بـه عربسـتان بزنـد اما داسـتان 

ایـن بـازی متفاوت بـود....
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در تفکر گروه طالبان هیچ تغییری نیامده است  

سرمقاله

 در متاه هتای اخیتر که گروه طالبتان با تهاجم گسترده خود 

بتر مراکتز والیتات و ولستوالی هتا ستاحه تحت کنترل خود را 

گسترش دادنتد؛ چهتره پنهانتی این گتروه از زیتر لفافه های 

فریبنتده دیتن و مذهتب، آشتکار گردیتد و ماهیتت تفکتر این 

گتروه بترای مردم مناطق تحت ستلطه طالبان روشتن گردید.

هتای  والیتت  در  طالتب  هتای  ملیشته  اجتراات  و  فرامیتن 

گوناگتون بیانگتر اوج نادانتی، جهالتت و وحشتی گتری ایتن 

گتروه را نشتان متی دهد. منتع استتفاده از تلویزیتون و دیش 

آنتنت، منتع گشتت و گذار زن هتا در بیرون، اجباری ستاخنت 

متردم  تهدیتد  منطقته،  در  خشتونت  و  تترس  ترویتج  ریتش، 

بته قتتل و کشتتار، تجتاوز، غتارت امتوال و دارایتی هتا، کتوچ 

اجبتاری و تالشتی خانته هتا و ازدواج هتای اجبتاری، کشتنت 

افتراد بیگنتاه ملکتی بته منظتور زهر چشتم گرفتنت از دیگران 

و... بخشتی از رفتارهای استالمی و دینی طالبان در مناطق 

تحتت کنرل شتان استت.

کجتای ایتن اعتال بتا استالم و دیتن ستازگاری دارد و کتدام 

دیتن متی توانتد این گونته اعال ضد بتری را توجیته کند؟ 

امتروز بتر همته دنیتا معلتوم شتده استت کته تفکتر طالبتان با 

هیتچ دینتی همخوانتی ندارد. طالبتان یک گتروه مدافع دین 

نته؛ بلکته یتک گروه ستاخته شتده بترای پیشترد پتروژه های 

سیاستی و استتخباراتی در منطقته استت. کنترل طالبتان 

هتم در دستتان کشتورهای خارجی و مستووالن استتخباراتی 

منطقته استت و از ختود هیتچ اراده و اختیتاری ندارنتد.

طالبتان بته نام دین مستلان ها را می کشتند و بته نام جهاد 

آوارگتی، دربتدری، تترس و بردگتی را بترای متردم بته ارمغتان 

متی آورد. طالبتان نته از مستایل دینتی چیتزی متی فهمنتد و 

نته از مدنیتت رس در متی آورند. 

متأستفانه در اثتر سیاستت هتای برختی کشتورهای خارجتی 

در دوستال گذشتته چنیتن تبلیتغ متی شتد کته تفکتر و رفتار 

طالبتان تغییتر کترده و ایتن گتروه توانستته رشایتط و الزامات 

ستازند.  عیتار  را  ختود  آن  مطابتق  و  کننتد  درک  را  جدیتد 

بستیاری از سیاستتمداران متا بتاور کترده بودنتد کته راستتی 

این گروه ممکن استت تغییر کرده باشتد و به زندگی و آزادی 

متردم احترام بگذارند و حقتوق اقلیت های قومتی و مذهبی 

را رعایتت کننتد و حقتوق زنتان را بته رستمیت بشناستند. از 

ایتن رو سیاستتمداران متا بترای مذاکتره و ایجتاد ارتبتاط بتا 

گتروه طالبتان از هتم پیشتی متی گرفتنتد و نشستنت در کنار 

طالبتان و دستت دادن بتا آنهتا را یتک نتوع پرستتیژ و افتختار 

بترای خود متی دانستتند. 

اشتتباهات  و  خارجتی  کشتورهای  برختی  هتای  سیاستت 

رهران سیاستی افغانستتان ستبب شتد کته گتروه طالبان به 

عنوان یک گروه سیاستی و خواهان صلح و امنیت در کشتور 

در ذهنیتت عمومتی تبتارز کننتد. مردم هتم باور کترده بودند 

کته وقتتی طالبان اهلی شتده باشتند، دیگر الزم نیستت ما با 

آنهتا جنگ و خشتونت داشتته باشتیم.

را  ایتن تصتور  امتا  پیتروی طالبتان در مناطتق گوناگتون، 

باطتل کترد و ثابتت کرد که ایتن گروه هان طالبتان دهه نود 

میتالدی استت و هیتچ تغییتر در تفکتر و رفتتار آنهتا بته وجتود 

از کارشناستان و صاحتب  نیامتده استت. هرچنتد بستیاری 

نظتران از هتان ابتتدا معتقتد بودنتد کته طالبتان یتک گتروه 

افغانتی مستتقل نیستت. ایتن گروه یتک پروژه استت که برای 

انجتام کارهتای مشتخص و برنامه های از پیش طراحی شتده 

بته افغانستتان اعزام شتده استت. تغییر رفتار این گتروه هرگز 

بته اختیتار ختود آنهتا صتورت منتی گیترد. آنهتا زمانتی رفتار و 

تفکتر شتان را تغییتر متی دهنتد کته بتاداران شتان بخواهند؛ 

 . همین

و  نشستت  طالبتان  بتا  حکومتت  کته  آن  از  پیتش  بنابرایتن 

مذاکتره داشتته باشتد، بایتد بتا کشتورهای حایتت کننتده 

طالبتان بته توافتق برستد. تتا زمانی کته با ایتن کشتورها روی 

مستایل مبنایی و استراتژیک به توافق نرستد، انتظار صلح و 

تأمیتن امنیتت از گتروه طالبتان بتی معنتا خواهتد بتود.

در  بیشتر  کته  بتود  گتروه شورشتی  یتک  طالبتان  تاکنتون   

روستتاها فعالیت داشتت و از ستوی مردم هم مورد استتقبال 

قترار منتی گرفتت؛ امتا اکنون متردم از پیتروزی طالبتان از راه 

نظامتی و جنتگ نگرانتی دارنتد و از خشتونت هتا و قتتل عتام 

هتای طالبتان متی ترستند و از ایتن رو تعتدادی از رهتران 

محافظته کار و ستنتی و نیتز بتزرگان محلی تتالش می کنند، 

پیشتاپیش همتکاری و همستویی ختود را بتا طالبتان اعتالم 

کننتد تتا از رش ایتن گتروه پتس از تستلط در منطقته در امتان 

نند. مبا

در  طالبتان  گتروه  رشع  و  اختالق  ختالف  و  نادرستت  رویته 

مناطتق تحتت ستلطه این گروه ستبب شتد که دیگتر مناطق، 

مقابلته و ایستتادگی در برابتر ایتن گتروه را بته هتر قیمتتی 

ترجیتح دهنتد. خیتزش هتای مردمتی در شتال و حایتت 

جمعتی از نیروهتای امنیتتی ستبب شتد که گتروه طالبتان نه 

تنهتا از پیروی بیشتر به ستوی شتهرهای بزرگ بتاز ماندند 

کته بستیاری از مناطتق تحتت اشتغال را نیز از دستت دادند.

ایتن آگاهتی و اجتاع هرچند دیتر به وجتود آمد؛ امتا تاکنون 

آثتار و نتایتج بستیار مثبتتی بته همتراه داشتته استت. اکنتون 

متی طلبتد کته حکومتت بته صتورت جتدی از خیتزش هتای 

مردمتی حایتت کننتد و بتا پشتتوانه متردم تنهتا روی گزینته 

جنتگ و شکستت مفتضاحانته دشتمن مترکتز کننتد. 

تتا حتال قتدرت طالبتان متا را شکستت نتداده استت؛ بلکته 

و  خارجتی  کشتورهای  برختی  خوشتبینانه  هتای  سیاستت 

رویکردهتای مداراجویانته حکومتت و بتی تدبیتری و فستاد ما 

را بتا شکستت مواجته کترده و زمینه تقویتت طالبتان را فراهم 

کترده استت. تغییتر در سیاستت هتا و رویکردهتای نظامتی 

متی توانتد اقتتدار سیاستی و نظامتی حکومتت را دوبتاره بتاز 

گردانتد.

 

از صفحه1

پته ننګرهتار کتې د مرمتر ډبترو ۱۶ فابريکتې د مرمرينتو توکو پته توليد 

بوختتې دي چتې د هېتواد پتر څتو والیتونتو رسبېتره يتې توليتدات د 

ايټاليتا، ازبکستتان، تاجکستتان او پاکستتان هېوادونتو تته هتم لېتږل 

کېتږي. د دغتو فابريکتو مستوولني وایتي، کته ننګرهتار کتې د برېښتنا 

او امنيتت ستتونزه حتل يش، نتو دوی کولتی يش خپلتو توليداتتو ته په 

نتورو استيايي او اروپايتي هېوادونتو کتې هتم بتازار پيتدا کتړي.

د ننګرهتار د مرمتر ډبترو فابريکتو کې د کتور د ډول او ستينګار بېالبېل 

توکتي جوړېتږي چتې لته ډلتې يتې د کتور د ځمکتې د فترش کولتو 

ستپينې ډبترې، ډبريتن مېزونته او څوکتۍ ډېتر مشتهور دي.

دغته ۱۶ فابريکتې د جتالل ابتاد ښتار د اوومتې ناحيتې اړونتد رسه رود 

دوه رسکتې او د شتيخ متري صنعتتي ښتارګوټي پته انګړ کتې جوړې 

شتوي او مستوولني وايتي چتې لږ تر لتږه ۳۰ ميليونه ډالتر پانګونه پرې 

شتوې ده. د مرمتر ډبترو د يتوې فابريکتې کارکوونکتی ذبيح اللته وايي، 

کته ننګرهتار کتې د برېښتنا ستتونزه حتل يش او امنيتت د تتل لپتاره 

تامتني يش، نتو د دوی کارونته وررسه پراخېتږي چې هم بته خلکو ته د 

کار زمينته برابتره يش، هتم بته د ننګرهتار توليدات زيتات يش او هم به 

نړيتوال بتازار تته د ننګرهتار مرمر ډبرې ورستېږي.

هغته پتژواک تته وویتل، د ننګرهتار مرمتر ډبترې همتدا اوس هتم څتو 

استيايي او اروپايتي هېوادونتو تته صادرېتږي، ختو دا چتې توليدات کم 

دي، نتو بتازار یتې ال پراخ شتوی نته دی. د يتوې بلې فابريکې مستوول 

ستيد احمتد وايتي، حکومت بايتد فابريکه لرونکتو ته ډېرې استانتياوې 

برابترې کړي.

د هغته پته ختره، کته د شتته پانګته والتو ستتونزې حتل يش، نتو نتور 

هېتوادوال هتم زړه ښته کتوي چتې پانګونته وکتړي، فابريکتې جتوړې 

کتړي، خلکتو تته د کار زمينته برابتره کتړي او هېتواد د نتورو لته احتياج 

څخته وستايت. پته همدې حال کتې د ننګرهار د ستوداګرۍ او صنعت 

رياستت مستوولني وايتي، چتې ننګرهتار کې د مرمتر ډبترو د توليد دغو 

۱۶ فابريکتو لتږ تتر لتږه ۵۰۰ کستانو تته پته مستتقيم او غتر مستتقيم 

ډول د کار زمينته برابتره کړې ده. د ستوداګرۍ او صنعت رييس محمد 

حستن محستن پتژواک تته وويتل چتې د دغته واليتت پته شتيخ متري 

صنعتتي ښتارګوټي او اوومتې ناحيتې کتې ۱۶ د مرمتر ډبترو د توليتد 

فابريکتې موجتودې دي چتې ۳۰ ميليونته ډالر پانګونه پرې شتوې ده. 

د هغته پته وينتا، دغته فابريکتې هتر کال لتږ تتر لتږه ۳۰زره ټنته پتورې 

ماربتل او د مرمتر ډبترې توليدوي چې شتاوخوا ۵۰۰ کستانو ته په کې 

پته مستتقيم او غتر مستتقيم ډول د کار زمينته برابتره شتوې ده.

د نومتوړي د معلوماتتو له مخې، پر ننګرهار رسبېره د هېواد ډېر شتمېر 

والیتونتو او ایټاليتا، ازبکستتان، تاجکستتان او پاکستتان هېوادونتو تته 

هتم د ننګرهتار مرمتر ډبترې او ماربتل صادرېتږي چتې هلتته يتې ښته 

بتازار پيتدا کتړی دی. پته همتدې حتال کتې د ننګرهتار د وايل ویانتد 

عطتاء اللته خوږياڼتی ډاډ ورکتوي چتې دغته واليت کتې د ستوداګرو او 

پانګوالتو پتر وړانتدې هيتڅ امنيتتي ستتونزه نشتته او هتر څتوک کولتی 

يش دلتته د ورتته فابريکتو پته جوړولتو خلکتو تته د کار زمينته برابتره 

کتړي. دی وايتي، پختوا د برېښتنا په برخه کتې يو څه ستتونزه موجوده 

وه، ختو اوس پته شتيخ متري ښتارګوټي کتې د صنعتتي فابريکو دغه 

ستتونزه هتم حل شتوې ده.

پته ننګرهتار کې لته ۳۰۰ څخه ډېترې توليدي فابريکتې موجودې دي 

چتې پته هغتو کې د شتوکاڼي د پروستس، وستپنې ويلې کولتو، د ګول 

ستيخ جوړولتو او خوراکتي توکو د پروستس فابريکې شتاملې دي.

 ۲۴ در  کته  استت  کترده  اعتالم  ملتی  دفتاع  وزارت   

تتن  نقتاط مختلتف کشتور ۱۷۵  در  ستاعت گذشتته 

از جنگجویتان گتروه طالبتان در نترد بتا نیروهتای امنیتتی و دفاعتی 

شتدند. کشتته  کشتور 

این وزارت یک شتنبه 3 استد با انتشتار خرنامه ای عالوه کرده استت 

کته در شتبانه روز گذشتته ۸۴ تتن دیگتر از جنگجویتان ایتن گتروه 

زخمتی شتده اند. در خرنامه اضافه شتده استت که ایتن جنگجویان 

گتروه طالبتان در والیتات ننگرهتار، پکتیتکا، لوگتر، غزنتی، قندهتار، 

هترات، بلتخ، جوزجتان، ستمنگان، رسپتل، هلمنتد، بدخشتان، کندز 

و بغتالن کشتته و زخمتی شتده اند.

طالبتان و کمبود نیروهای جنگی 

گتروه  جنگجویتان  تلفتات  افزایتش  از  حالتی  در  ملتی  دفتاع  وزارت 

طالبتان ختر می دهتد کته شتاهدان عینی از برختی نقاط کشتور نیز 

از گرفتنت رسبتاز اجبتاری توستط گتروه طالبتان ختر می دهنتد. 

نیروهتای  تترف،  بعتد  ولستوالی ها  اکتر  در  کته  می شتود  گفتته 

جنگتی گتروه طالبتان بته ستایر مناطتق دیگتر رفتته و تنهتا یتک بیرق 

می کننتد. نصتب  ولستوالی  بتر 

در برختی از ولستوالی های شتال کشتور، بعتد از ترف ولستوالی ها 

جنگجویتان گتروه طالبتان موستفیدان محتل را جمتع آوری کترده و 

از آنتان تعهتد گرفتته انتد کته ولستوالی را بته شتیوه محلی ختود اداره 

کننتد و  در صتورت حملته نیروهتای امنیتتی و دفاعتی کشتور، ایتن 

ریتش ستفیدان بایتد بته گتروه طالبتان ختر بدهند.

آوری  بته جمتع  از مناطتق دیگتر گتروه طالبتان  برختی  و  در غزنتی 

رسبتازان اجبتاری روی آوده انتد. همچنین شتاهدان عینی می افزاید 

کته ایتن گتروه پس از تترف مناطق تازه از جمتع آوری عر اجباری 

نیتز بترای استتخدام رسبتاز جدید اقتدام کرده استت.

آنتان هتدف ایتن کار گتروه طالبتان را کمبتود منابتع مالتی و کمبتود 

هتزاران  در  کته  درحالیستت  ایتن  می کننتد.  عنتوان  جنگتی  رسبتاز 

مستجد در پاکستتان بترای گتروه طالبتان در جنتگ افغانستتان بته 

آوری  اعانته جمتع  پاکستتان  بتا حایتت حکومتت  و  علنتی  صتورت 

می شتود. آروی  جمتع 

افزایش تلفات جنگجویان پاکستتانی گروه طالبان

در همیتن حتال ضیالحتق امرخیتل والتی ننگرهتار گفتته استت کته 

در هفتته هتای اخیتر 39 جستد جنگجویان پاکستتانی گتروه طالبان 

بته صتورت رستمی از طریتق مترز تورختم بته مقام هتای پاکستتانی و 

خانواده هتای جنگجویتان تستلیم داده شتده استت.

در  کته  بتود  گفتته  میانته  آستیای  نشستت  در  غنتی  جمهتور  رئیتس 

یتک متاه اخیتر ده هتزار جنگجتو از پاکستتان و مناطتق دیگتر وارد 

افغانستتان شتده انتد. حمداللته محتب مشتاور امنیتت ملتی ریاستت 

جمهتوری نیتز در تتازه تریتن اظهتارات ختود گفتته استت کته قترار 

از پاکستتان وارد شتوند. تتازه نفتس  استت 15 هتزار جنگجتوی 

رحمتت اللته نبیتل رئیتس پیشتین امنیت ملی کشتور نیز بته حکومت 

از تترف گتروه  بولتدک  استپین  مترز  اگتر  کته  استت  هشتدار داده 

وارد  زودی  بته  پاکستتانی  قومتی  ملیشته های  نشتود،  آزاد  طالبتان 

افغانستتان خواهنتد شتد.

باختود بترده انتد. گفتته می شتود بیتش از 100 تتن این غیر 

نظامیتان توستط جنگجویتان گتروه طالبان به قتل رستیدند.

نیتز  قندهتار  محلتی  کمیدیتن  یتک  خاشته  محمتد  نظتر 

رستید.  قتتل  بته  و  گرفتتار  گتروه  ایتن  جنگجویتان  توستط 

کلیتپ ویدیویتی کته در شتبکه های مجتازی دستت به دستت 

توستط  نظامیتان  غیتر  کته  می کنتد  تاییتد  نیتز  می شتود 

می رستند. قتتل  بته  طالبتان  گتروه  جنگجویتان 

گفتته  نیتز  غزنتی  والیتت  مالستتان  ولستوالی  دادخواهتان 

استت کته پتس از تترف دوبتاره ولستوالی مالستتان توستط 

گتروه طالبتان، 43 تتن توستط جنگجویتان این گروه کشتته 

شتدند کته بیتش از 30 تتن آنتان غیتر نظامیتان بودنتد. 

مرکتز رستانه های حکومتت افغانستتان نیتز گفتته استت کته 

گتروه طالبان در یک ستال گذشتته 52 تتن از عاملان دینی 

را کشتته و حتدود 700 مستجد را در رسارس کشتور ویتران 

است. ستاخته 

لتوای انتقتاالت از کابتل بته والیتات، رامتش ستاتنمن قطعته 

ختاص کابتل، و فهیتم ستی ستاله اجیر شتفاخانه ۳۰۰ بستر 

پولیتس در کابتل، شتامل ایتن پنتج تتن متی شتوند.

راستخ در متورد چگونگتی کشتته شتدن ایتن پنتج تتن گفتت: 

بریتده،  را  زبان های شتان  کشتیده،  را  شتان  هتای  »دنتدان 

چشم هایشتان را از کاسته رس کشتیده، رس پتای شتان موتر را 

حرکتت داده و تیربتاران کترده انتد.« او افتزود کته اجستاد این 

پنتج تتن، بته شتفاخانه ۳۰۰ بستر کابتل انتقتال داده شتده 

است.

فهیتم کوهدامنتی از فعتاالن جامعه مدنی نیز ستخنان راستخ 

در متورد چگونگتی قتتل ایتن پنج تتن را تایید کرده استت.

بتا طالبتان و قطتع مداختالت کشتورهای همستایه در 

مستایل افغانستتان، از موضوعاتی ستت که این فعاالن 

عرصه هتای حقتوق بتر، فرهنتگ و جامعتۀ مدنتی، در 

پرداخته انتد. آن هتا  بته  قطع نامه یتی 

زرغونته ولی، عضو اجتاع بین املللی زنان افغانستتان 

بیترون مترزی می گوید: »متا زنان منی خواهیتم تجارب 

حکومتت امتارت را دوبتاره تکترار بکنیتم. متا می گوییم 

ماننتد  کته  می خواهیتم  متا  استت!  بتس  خشتونت 

زن هتای کشتورهای دیگتر، زنتان متا دور از خشتونت 

و دور از تبعیتض جنستیت، در فضتای صلتح و ثبتات 

بکننتد.« زنده گتی 

توجته بته کتودکان و نوجوانتان در افغانستتان از ستوی 

اساستی  خواستت های  از  دولتت،  و  ملتل  ستازمان 

استت. گردهایتی  ایتن  رشکت کننتده گان 

حمله هتای  برابتر  در  را  مردمتی  دفاعتی  حرکت هتای  آنتان 

طالبتان در بخش هایتی از کشتور نیتز می ستتایند؛ امتا تأکیتد 

می ورزنتد کته ایتن حرکت هتا بایتد بته دور از بهره گیری هتای 

تنظیمتی و سیاستی مباننتد. 

فرهنگیتان و چپتاول خانته و دارایتی متردم، رسبازگیتری 

سپرستاخنت  و  متردم  اجبتاری  دادن  کتوچ  و  اجبتاری 

منتازل مستکونی متردم از جملته اعتال ننگیتن این گروه 

استت.« بتوده  اخیتر  جنگ هتای  در 

پیشتر گتزارش شتده بتود کته گتروه طالبتان بتا تستلط بر 

غیتر  صدهتا  قندهتار،  والیتت  بولتدک  ستپین  ولستوالی 

نظامتی را شتب هنگام از خانه هتای شتان بیترون کترده و 

بیتش از صتد تتن آنهتا را که غیتر نظامی بودنتد،  تیرباران 

استت. کرده 

گزارش هتا،  برختی  بربنیتاد  کته  می افزایتد  اعالمیته 

جنگجویتان گتروه طالبتان در ولستوالی مالستتان غزنتی 

دهقانتان،  از  اعتم  محتل  باشتندگان  از  شتاری  نیتز 

را  نظامیتان  غیتر  کل  در  و  نقلیته  وستایط  راننتدگان 

بیجاشتدگان  آن  از  پیشتر  و  استت  کترده  تیربتاران 

بدخشتانی در والیتت قنتدوز را مجبتور بته کتوچ اجبتاری 

بودنتد. کترده 

در کنفرانتس دادخواهتی متردم مالستتان کته یک شتنبه 

3 استد در کابتل برگتزار شتد نیتز گفته شتده استت که در 

جنتگ مالستتان جنگجویتان گتروه طالبتان بعد از تستلط 

بتر ولستوالی مالستتان حتدود 30 غیتر نظامتی را گرفتتار 

و تیتر بتاران کردنتد. ایتن غیرنظامیتان درحالتی توستط 

و  طالبتان  ستازمان یافته  و  فجیتع  جنایتات  از  جلوگیتری 

محاکمته عامتالن آن با دولت جمهوری استالمی افغانستتان 

در  جنایتت  از  معافیتت  فرهنتگ  بته  تتا  مناینتد  همتکاری 

شتود.« داده  پایتان  افغانستتان 

وزارت خارجته در ایتن اعالمیته عتالوه کرده استت کته دولت 

جمهوری استالمی افغانستتان ضمن قدردانتی از تالش های 

نهاد هتای بین املللتی مستتقل و معتتر مبنتی بتر تأیید عدم 

پابنتدی گتروه طالبتان بته تعهتدات بین املللتی و توافقنامتۀ 

صلتح دوحته، بر برگتزاری نشستت فوق العادۀ شتورای حقوق 

بتر و ارستال هیتأت حقیقت یتاب ستازمان ملتل، بته منظور 

بررستی و پیگیتری تخطی هتا و جنایتات ضتد بتری طالبان 

می کند. تأکیتد 

طالبتان  گتروه  جنگجویتان  رستانه ی  گزارش هتای  طبتق 

پتس از آن کته در ولستوالی استپین بولتدک والیتت قندهتار 

تستلط یافتته انتد، در حتدود 300 غیتر نظامتی را گرفتتار و 

شتده و ایتن رویتداد تحتت بررستی می باشتد.

امتا موال گل راستخ رئیس شتورای عالی جوانتان والیت کابل، 

مدعی استت که طالبان شتش تتن از باشتندگان قریه حاجی 

فیتض و حاجتی بیتک ولستوالی شتکردره کابتل را در منطقتۀ 

حاجتی فیتض، از موتتر نتوع کتروال پاییتن منتوده، یتک تتن به 

نتام عبدالستتار را کته کارمنتد دولتت نبتود، رهتا کترده و پنتج 

تتن آنتان را کته کارمندان دولتت بودند، در قریته نوآباد منطقه 

نارصخیتل ولستوالی گلتدره کابتل بته قتل رستانده اند.

بریدمتل  الدیتن ۲۵ ستاله  او، ستید کتال  معلومتات  بنابتر 

قوماندانتی  بهیرالدیتن رسبتاز  پکتیتا، ستید  در  ملتی  اردوی 

امنیته والیتت زابتل، نیتاز محمتد ۳۰ ستاله ستاتنمن پولیتس 

نجیبته آتتش، نویستنده و شتاعر که در ایتن گردهایی رشکت 

کرده استت، نیتز می گویتد: »متا این جتا امتروز گردهتم آمدیتم 

تتا صتدای ختود را بته گتوش ملتل متحتد و جهانیان برستانیم 

کته جنتگ و قتتل و خون ریتزی از وطن ما محو و نابود شتود.«

نظتارت ستازمان ملتل و کشتورهای بی طترف بتر رونتد صلتح 

 رسور دانتش معتاون دوم رئیتس جمهتوری 

تستلط  بتا  طالبتان  گتروه  کته  می گویتد 

چنتدروزه در برختی مناطتق نشتان داد که هتان طالبان 

وجتود  بته  آنتان  تفکتر  در  تغییتری  هیتچ  و  استت  دیتروز 

استت. نیامتده 

دفتر مطبوعاتتی معتاون دوم رئیس جمهور روز یک شتنبه 

3 استد بتا انتشتار مطلبتی از قتول معتاون رئیتس جمهتور 

نوشتته استت: »تنهتا تغییتری که بته میان آمده این استت 

کته بتا اشتتباهات جامعته بین املللتی و کشتورهای دور و 

نزدیتک، ایتن گتروه مروعیتت نستبی بته دستت آورده و 

امتروز ختود را فاتتح جنتگ خیتال می کند.«

بته گفته معتاون رئیتس جمهتور جنگجویان گتروه طالبان 

در مناطتق کته تتازه تستلط یافتته اند بته ارتتکاب جنایات 

کترده  عتام  قتتل  را  نظامیتان  غیتر  و  زده  دستت  جنگتی 

انتد. جنگجویتان ایتن گتروه از ولستوالی مالستتان والیت 

غزنتی گرفتته تا ولستوالی ستپین بولتدک والیتت قندهار، 

غتور و بادغیتس و والیات شتال کشتور، وستیعا دستت به 

تخریتب امتوال عامته و زیربناهتای کشتور زده انتد.

آمتده  جمهتور  رئیتس  معتاون  قتول  از  مطلتب  ادامته  در 

رسکتوب  اجبتاری،  ازدواج  بترای  زنتان  »ربتودن  استت: 

آزادی بیتان و رستانه های محلتی، تیربتاران هرنمنتدان و 

جنگجویتان گتروه طالبتان تیتر بتاران شتده انتد کته هیتچ 

دخلتی در جنتگ نداشتتند.

از  برختی  متحتد  ملتل  ستازمان  بتر  حقتوق  دیدبتان 

ایتن گزارش هتا را تأییتد کترده و ضمتن تقبیتح ایتن ایتن 

را  اجبتاری  شتدن  ناپدیتد  و  دادن  کتوچ  خشتونت ها، 

استت. کترده  عنتوان  بین املللتی  موازیتن  ختالف 

بته قتول معتاون رئیس جمهتور اکنتون جامعته بین املللی 

درک کترده  استت که طالبتان هرگز طرفتدار صلح واقعی 

نیستت و بته جنتگ و خشتونت بیشتر متی اندیشتد تا راه 

حل سیاستی.

و  نشستت  در  طالبتان  گتروه  دعتوت  دانتش  آقتای 

کنفرانس هتای بیتن املللتی را »برختورد نادرستت« با این 

گتروه و »خوش بینتی ناستنجیده« نستبت بته پروسته صلح 

خوانتده و آن را نتوع »قباحتت زدایتی و مروعیتت دادن« 

بته ایتن گتروه تروریستتی عنتوان کترده استت.

رهایتی  بترای  افغانستتان  حکومتت  بتر  آوردن  فشتار  وی 

زندانیتان طالبتان و »خروج شتتابزده نیروهتای خارجی« و 

تنهتا گذاشتنت دولت و متردم افغانستتان در برابر حمالت 

املللتی«  بیتن  جامعته  نابخشتودنی  »اشتتباه  را  طالبتان 

خوانتده کته بته گفتته معتاون رئیتس جهتور هرگتز قابتل 

جتران نیستت.

 وزارت خارجته کشتور اعتالم کترده استت کته 

از گتزارش اخیتر دید بتان حقتوق بر و ستایر 

منابتع معتتر مستتقل مبنتی بتر مستندستازی خشتونت ها و 

جنایتات طالبتان استتقبال کرده، ایتن جنایات نابخشتودنی 

را بته شتدت تقبیتح می کنتد.

انتشتار اعالمیته ختری  بتا  ایتن وزارت یتک شتنبه 3 استد 

تریتح می کنتد کته گزارش هتای منابع مستتقل و رستانه ها 

نشتان  می دهنتد کته جنگجویتان گتروه طالبتان در ستاحات 

نابخشتودنی  مرتکتب جنایتات  تسلط شتان  و  تترف  تحتت 

و قابتل پیگیترد از قبیتل بازداشتت های غیرقانونتی، قتتل و 

کشتتار خودرسانته، شتکنجه غیرنظامیتان، ازدواج اجبتاری و 

نقتض حقتوق اساستی متردم به ویتژه زنتان می شتوند.

استالمی  جمهتوری  دولتت  استت:»  آمتده  خرنامته  در 

افغانستتان از جامعتۀ جهانتی، ستازمان های حقتوق بتری، 

در  تتا  می خواهتد   )ICC( بین املللتی  جرایتم  محکمتۀ  و 

 برختی منابتع متی گوینتد کته افتراد مستلح ناشتناس، پنتج 

کارمنتد دولتت را در ولستوالی شتکردرۀ کابتل، از موتتر پاییتن 

منتوده و در ولستوالی گلتدرۀ ایتن والیتت تیربتاران کترده اند.

گوهرختان بابتری ولستوال شتکردره کابل، به پتژواک گفت که 

افتراد مستلح ناشتناس، پنتج تتن از باشتندگان قریته حاجتی 

فیتض ایتن ولستوالی را تیربتاران منتوده اند.

او بتدون ارایته جزییات افزود که افراد کشتته شتده، کارمندان 

دولت می باشتند.

در همیتن حتال، فتردوس فرامترز ستخنگوی پولیتس کابتل 

متی گویتد کته حوالی ستاعت ۱۱ قبتل از ظهر روز شتنبه، در 

ستاحه دشتت نتارصی ولستوالی گلدره، جستد ۵ تتن دریافت 

 شتاری از افغانتان فعتال در عرصه های حقوق بر، 

فرهنتگ و جامعتۀ مدنی، در یک گردهایی در شتهر 

برلیتن آملتان، بتر پایان جنتگ در افغانستتان و توجه 

بته وضتع زنان و دخران در کشتور، تأکیتد می ورزند.

این فعاالن که بیشتر شتان زنان هستتند، می گویند 

کته تجتارب تلتخ گذشتته بترای زنتان و دختران در 

افغانستتان، نبایتد تکرار شتوند.

کشتورهای  و  ملتل  ستازمان  نظتارت  آنتان خواستتار 

بی طترف بتر رونتد صلتح بتا طالبتان و حضتور واقعتی 

و موثتر زنتان در ایتن رونتد استتند.

رشکت کننتده گان ایتن گردهایتی در شتهر برلیتن، 

بتر پایتان هرچته زودتتر جنتگ در افغانستتان تأکیتد 

می ورزنتد و آن چته را کته افزایش خشتونت ها در برابر 

زنتان و دختران در بخش هتای جنتگ زده کشتور می گوینتد، 

نکوهتش می کننتد.

» به خاطتر  می گویتد:  گردهایتی  رشکت کننتده گان  از  یکتی 

دفتاع از حقتوق زن افغانستتان و دفتاع از نیروهتای امنیتتی 

افغتان، بته پا خاستتیم و آمدیتم گردهاییی را انجتام دادیم.«

جترنال متارک میلتی فرمانده ستتاد 

مشترک ارتتش آمریتکا هتم پیشتر 

افغانستتان  ارتتش  کته  بتود  گفتته 

مراکتز  از  حفاظتت  رویکترد 

جمعیتتی، عمدتتا مراکز والیتات، را 

استت. گرفتته  پیتش  در 

او روز چهارشتنبه گفتته بتود کته بته 

نظتر متی رستد طالبتان در تهاجتم 

»از  افغانستتان  گسترده در رسارس 

یتک نیتروی جنبشتی استراتژیک« 

آنهتا  پیتروزی  امتا  باشتد  برختودار 

نیستت. قطعتی  اصتال 

اخیتر  هتای  هفتته  در  طالبتان 

کترده  تستخیر  افغانستتان  در  را  زیتادی  هتای  ولستوالی 

استت، هرچنتد مقتام هتای دولتت متی گوینتد کته اینهتا 

بته صتورت کامتل در کنترل طالبتان نیستت و ایتن گتروه 

نتدارد. را  بلندمتدت  در  آنهتا  حفتظ  توانایتی 

هیتچ  طالبتان  کته  کترد  اشتاره  همچنیتن  میلتی  جترنال 

یتک از شتهرهای پرجمعیتت را کنترل منتی کنتد و افزود: 

»تترف نظامی کشتور توستط طالبتان یک نتیجته حتمی 

نیستت.«

بتا پیتروی رسیع طالبتان در بخش های مختلف کشتور، 

هتا  والیتت  مراکتز  از  جلوگیتری  بترای  افغانستتان  ارتتش 

تتالش متی کند.

بتا ختروج نیروهتای آمریکایتی کته تتا ۳۱ اوت کامتل متی 

شتود، ایتاالت متحتده بته حمتالت هوایتی در افغانستتان 

علیته طالبتان ادامته داده استت.

حایتت  ادامته  قتول  آمریتکا  جمهتور  رئیتس  بایتدن  جتو 

مالتی از نیروهای مستلح افغانستتان و تشتدید تالش های 

دیپلاتیتک بترای احیتای مذاکترات متوقف شتده صلح را 

داده استت.

 لویتد آستتین وزیتر دفتاع آمریکا روز شتنبه گفته استت که 

وظیفته اول نیروهتای امنیتی افغانستتان اطمینتان از کند 

شتدن رسعتت حرکت طالبتان پیش از تالش بترای بازپس 

گیتری مناطق از دستت رفته استت.

بته گتزارش خرگتزاری رویترز؛ جترنال آستتین در جریتان 

دیتداری از آالستکا بته خرنتگاران گفتت ارتش افغانستتان 

»درحتال مستتحکم کردن مواضع ختود در مراکز جمعیتی 

مهم استت.«

او اضافته کترد: »در ایتن ایتن متورد که آیا )این استراتژی( 

جلتوی پیتروی طالبتان را خواهتد گرفتت یتا نته، فکر می 

کنتم اولیتن کاری کته باید کرد اطمینتان از کاهش رسعت 

حرکت آنهاستت.«

نیروهتای  او  اعتقتاد  بته  آستتین اضافته کترد کته  جترنال 

»بایتد  امتا  دارنتد،  را  پیتروی  و ظرفیتت  توانایتی  افغتان 

ببینیتم چته متی شتود.«

نفتوذ  از  جلوگیتری  بترای  شتنبه  روز  دولتت  افغانستتان 

طالبتان بته شتهرها، در ۳۱ والیت این کشتور مقررات منع 

رفتت و آمتد وضتع کترد.

مقتررات  ایتن  از  ننگرهتار  و  پنجشتیر  کابتل،  والیت هتای 

مستتثنی هستند. براستاس اعالم وزارت داخله شهروندان 

در ۳۱ والیتت حق ندارد از ستاعت ده شتب تتا چهار صبح 

در شتهر گشتت و گذار کنتد.

وزیر دفاع آمریکا: وظیفه اول ارتش افغانستان کند کردن پیشروی طالبان است   
کارتون

د ننګرهار د مرمر ډبرو تولیدات 
نړیوالو بازارونو ته صادریږي

وزارت دفاع: بیش از 175 جنگجوی 
طالبان در شبانه روز کشته شدند   

وزارت خارجه از مستندسازی جنایات جنگی گروه طالبان استقبال کرد   

افراد مسلح، پنج کارمند دولت را در ولسوالی گلدرۀ کابل کشته اند 

گردهمایی فعاالن افغان در برلین؛ جنگ در افغانستان پایان یابد   

جنایت طالبان و بطالن تصورات 
خوشبینانه در مورد این گروه

حفیظ اهلل زکی

دانش:



 

طبیعـي ده، چـې تاسـو هـم د نـورو مینـدو او پلرونـو پـه  

څېـر لـه اوالد لرلـو مخکـې مـو ډېـره آزادي درلـوده، خـو نباید 

د خپلـو ماشـومانو پـه وړانـدې لـه دې واقعیـت څخـه یادونه 

وکـړئ، ځکـه چـې هغـه تـه دا احسـاس ور لېـږدوي، چـې 

اضـايف دی او ستاسـو السـونه او پښـې یـې در تـړيل دي. 

هنگامـی کـه افـراد مسـلح طالبـان در ایـن مـاه به یک 

آنهـا  کردنـد،  حملـه  افغانسـتان  افتـاده  دور  منطقـه 

سـاکنان را مورد وحشـت قرار دادند و کسـب و کارهای 

محلـی را غـارت کردنـد و سـپس کار وحشـتناک تری را 

نیـز انجـام دادنـد؛ این گروه خواسـتار مشـخص شـدن 

نـام و سـن دخـران و زنانـی شـد که بـه گفته آنهـا باید 

بـا جوانـان جنگجوی شـان ازدواج کننـد.

ارتفاعـات  در  سـیغان،  ولسـوالی  در  مـردم  گفتـه  بـه 

مرکـزی والیـت بامیـان، شورشـیان برخـی از مـردان را 

کـه سـعی در مقاومـت داشـتند، مـورد لت و کـوب قرار 

دادنـد و برخـی از باشـندگان را مجبـور کردنـد محـل 

لباس هایشـان را بـه آنهـا نشـان دهنـد تا سـن دخران 

و زنانـی کـه در آنجـا زندگـی می کننـد، تعییـن شـود. 

در میـان زنانـی کـه نـام آنهـا را برداشـتند، زنـان بیـوه 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور که علیه شورشـیان 

جنگیـده  بودنـد، نیـز شـامل بـود.

زنـان وحشـت زده هـر چـه را کـه می توانسـتند، جمـع 

کردنـد و بـا کرایـه گرفـن موتـر و گادی، راه افتادنـد 

تـا از آنچـه کـه برخـی بدتریـن کابـوس خـود -توسـط 

مجبـور  جنسـی  بردگـی  بـه  و  شـده  ربـوده  طالبـان 

شـدند- توصیـف کردنـد، فـرار کننـد.

باعـث سـخی زاده، یـک معلم 28 سـاله ریاضـی گفت: 

"وقتـی مـردم محـل از ایـن موضوع مطلع شـدند، همه 

زنـان خـود را از سـیغان خـارج کردند، به ویـژه دخران 

جـوان، آنهـا اولین کسـی بودند که تخلیه شـدند." وی 

گفـت کـه هنگامـی کـه از تـرس شورشـیان بـه خاطـر 

مایـن گـذاری خانـه اش، دروازه هـای خانـه خـود را 

بسـت، توسـط افـراد مسـلح طالبـان مـورد لـت و کوب 

گرفتند. قـرار 

برخـی از زنـان ترتیبـی دادنـد تـا بـه دیگر والیـات فرار 

کننـد، جایـی کـه فعـا بودوبـاش دارنـد، در حالـی که 

جملـه  از  رفتنـد.  اطـراف  روسـتاهای  بـه  زنـان  سـایر 

کسـانی کـه بازگشـتند همـر دو ماهـه باعـث سـخی 

زاده، نفیسـه سـخی زاده 24 سـاله اسـت که به همراه 

خواهـرش بصیـره 30 سـاله و دخـرکاکای خـود به نام 

متنـا 19 سـاله بـه کابـل فـرار کردنـد کسـانی کـه نـام 

خانوادگـی خـود را نگفتنـد. 

در طـول سـفر 150 مایلـی، آنهـا مرتباً در ایسـت های 

بازرسـی طالبـان متوقـف مـی شـدند. آنهـا اخیـراً بـه 

سـیغان بازگشـتند.

روی بالشـتک هایـی کـه در اتـاق سـخی زاده در خانه 

شـان کـه خیلـی دور از رسک اصلـی شـهر واقـع شـده 

اسـت، نشسـته و صـورت هایشـان پوشـیده اسـت امـا 

بـرای چشـم ها، زنان وحشـت و هراس خـود را از حمله 

سـتیزه جویـان و غـارت خانه هـا و کارهایشـان توصیف 

کردنـد و برنامـه هـای شـان برای زنـان اعـام کردند.

در مـاه هـای اخیـر شـایعاتی مبنی بـر افـراط و تفریط 

طالبـان در مناطقـی کـه در طـی پیـروی تهاجمـی 

در رسارس کشـور انجـام داده انـد، منتر شـده اسـت. 

شورشـیان پرچـم سـفید خـود را در حـدود یـک سـوم 

انـد،  درآورده  اهتـزاز  بـه  افغانسـتان  هـای  ولسـوالی 

زیـرا نیروهـای امنیتـی دولـت تحـت رهـری ضعیـف و 

فقـدان اسـراتیژی برای جلوگیـری از پیرفت طالبان 

از مناطـق خـارج شـدند.

نـدارد،  وجـود  ارتـش  کـه  جایـی  بامیـان،  والیـت  در 

کـرده  همـکاری  نظامیـان  شـبه  بـا  نظامـی  پولیـس 

اسـت تـا طالبـان را در دو منطقـه - سـیغان و کهمـرد 

شکسـت دهـد. محمدطاهـر زهیـر، والـی والیـت گفت 

کـه شورشـیان را 60 تـا 100 مایلـی کوه هـا و والیـت 

راندنـد. بیـرون  بامیـان 

زهیر در سـخرنانی خود در مسـجد بامیان به مناسـبت 

جشـن عیـد قربـان، طـرح اختطـاف و ازدواج بـا زنان را 

"انتقـام گیـری خطرنـاک و بـی رحامنـه از همـران و 

بیـوه هـای نیروهای امنیتـی که برای مـردم جنگیدند" 

توصیـف کرد.

بـه گفتـه زهیر، پولیس و باشـندگان محلی، شورشـیان 

ایـن  و  کردنـد  تـرف  را  کـه سـیغان  در 14 جـوالی 

ولسـوالی را بـه مـدت چهـار روز در دسـت داشـتند تـا 

اینکـه در یـک درگیـری شـدید دو سـاعته توسـط شـبه 

شـدند.  نشـینی  عقـب  بـه  مجبـور  محلـی  نظامیـان 

نیروهـای امنیتـی دیـر بـه صحنـه آمدنـد، زیـرا طالبان 

جـاده منتهـی بـه مرکـز منطقـه را مایـن گـذاری کـرده 

بودند.

در طـی آن چهـار روز، طالبـان بـه زنـان دسـتور دادنـد 

کـه در خانـه هـای خـود مباننـد، دکان هـا و انبارهـای 

کارمنـدان  جسـتجوی  بـه  کردنـد،  غـارت  را  سـوخت 

اسـلحه رسقـت  بـرای  را  هـا  خانـه  پرداختنـد،  دولـت 

کردنـد، بـه بهانه "عـر و زکات" مواد غذایی و احشـام 

را رسقـت کردند و مالیـات 8000 افغانی، حدود 100 

دالـر بـرای هـر باشـنده ولسـوالی وضـع کردنـد.

سـیغان  هـای  خانـواده  بـرای  مـورد  تریـن  ترسـناک 

ایـن بـود کـه از مسـاجد محلـی دسـتور تهیـه لیسـت 

کلیـه زنـان و بیـوه هـای جـوان صـادر شـد. شورشـیان 

بـه  کـه  را  محلـی  مـردان  از  هایـی  فلـم  همچنیـن 

نیروهـای مسـلح ملی پیوسـته انـد، خواه آنهـا که هنوز 

در خدمت هسـتند یا در عملیات کشـته شـده اند - به 

همـراه نـام همـران شـان خواسـتار شـدند.

دانشـگاه  در  سیاسـی  علـوم  اسـتاد  صـدر،  عمـر 

امریکایـی افغانسـتان گفت: طالبان از یـک ایدیالوژی 

اسـامی بسـیار محافظـه کارانـه پیـروی مـی کننـد که 

زنـان را "کنیـز"، کاال و یـا "غنیمـت" تلقـی مـی کننـد. 

وی گفـت: "ایـن اتفاق قباً در دهـه 1990 ، هنگامی 

كـه كابـل و مناطـق در شـامل سـقوط كـرده بـود - آنها 

زنـان را ربودنـد و آنها را مجبور بـه ازدواج با جنگجویان 

كردند." خـود 

"هـرگاه جهـادی ماننـد طالبـان رسزمینـی را تـرف 

دا یـو منـل شـوی حقیقـت دی چې زمونـږ اوالدونه 

هغـه څـه تـه ډیـر ارزښـت ورکـوي کـوم چـې مونـږ یـې 

د دوی لـه مخـې رسه تـر رسه کـوو. کـه چېرتـه مونـږ 

پـه کورنـۍ کـې د لـور پـه پرتلـه زوی تـه ډیـر ارزښـت 

ورکـوو، د هغـه خوړو، لباس، ښـوونې او روزنـې ته ډیره 

او د  پاملرنـه کـوو؛ همـدا شـان د هغـه غوښـتنې منـو 

خپلـې لـور پـه پرتلـه ورتـه ډیـر ارزښـت ورکـړو نـو دا بـه 

زمونـږ پـه اوالدونـو ډیـره بـده اغېـزه و کړي، لـه همدې 

ځایـه بـه والېدیـن خپلو اوالدونـو تـه د تاوتریخوايل زده 

کـړه ورکـړي، ښـځه بـه ورتـه بـې ارزښـته معـريف کړي 

چـې دا ډول کړنـې د دوی پـه روزنـه بده اغېـزه کوي او 

پـه راتلونکـې کـې بـه لـه تاوتریخوايل ډک ژونـد ولري. 

مونـږ خپلـو  کلـه  کلـه  داده چـې  اړینـه خـره  بلـه 

اوالدونـو تـه نصیحـت کـوو چـې دروغ مـه وایـئ، خـو 

مونـږ پـه خپلـه دروغ وایـو او همـدا شـان نـورې داسـې 
کـړه نـې چـې دوی تـه یې امـر کوو خـو مونږ یـې پخپله 

نـه کـوو. دا هـم یوه غلطه ښـوونه او روزنـه ده چې مونږ 

 عزت الله اکبري، د بشري حقونو او رسنیو مؤسسې د رسنیو رئیس

یـې خپلـو اوالدونـو ته ور ښـایو چـې دا د دوی د سـپین 

سـرګۍ المـل کېـږي او کلـه کلـه بیـا والېدیـن آن تـر 

دې چـې دوی ډبـوي هـم چـې دا نـور هـم لـه رواين 

اړخـه دوی سـخت زیامنـن کـوي او پـه راتلونکـي ژونـد 

یـې بـده اغېزه کـوي. بل ډیر نـاوړه دود چې پـه کورونو 

کـې یـې والېدیـن لـري هغـه دادی چـې پـه خپلـه به له 

نیشـه لرونکـو او دوخانیاتـو څخـه ګټـه پورتـه کـوي خو 

خپـل اوالدونـه بـه تـرې منعه کـوي، آن تـر دې چې په 

ځینـو حاالتـو کـې خپـل کوچنـی زوی او خپلـه کوچنـۍ 

لـورد سـګریټو، نصـوارو او داسـې نـورو نیشـه یـی توکـو 

پـه اخسـتلو پسـې دوکان تـه لیـږي. دا هـم خپـل اوالد 

تـه هغـه بـده ښـوونه ده چـې پـه راتلونکـې کـې دوی 

مخـدره توکـو تـه هڅـوي؛ چـې بیا بـه دوی یوه ناسـمه 

کورنـۍ او لـه تاوتریخـوايل ډک ژونـد تجربـه کـوي

یـوه لـه تېروتنـو څخه، چـې ډېری پلرونـه یې کوي 

دا ده، چـې د خپلـو اوالدونو احساسـات نالیديل نیيس، 

نظرونـه  یـا  احساسـات  خپـل  اوالد  ستاسـو  چـې  کلـه 

بیانـوي، خـو تاسـو وررسه مخالفـت کـوئ یـا د فکـر پـه 

بڼـه بانـدې یـې ملنـډې وهـئ، نـو په ماشـوم بانـدې به 

مـو منفـي اغېـزه وکـړي. پـه داسـې حاالتو کې ماشـوم 

مـو پـه ځان باندې شـک کـوي، چې دا په ځـان باندې 

نـه بـاور بـه یـې پـه راتلونکـې کې، لـه ګڼو سـتونزو رسه 

الس و ګرېـوان کـړي، نو لـه دې امله، خپلو ماشـومانو 

تـه فرصـت ورکـړئ، چـې ځـان سانسـوري ونـه کـړي 

او پـه آزاده توګـه هـر هغـه څـه یـې چـې پـه ذهـن کـې 

تېرېـږي، پـه خولـه راوړي او بیـان یـې کـړي. تـر څـو 

مونـږ او تاسـو د دوی د والېدینـو پـه توګه که ناسـم وي 

سـم لورتـه و هڅـوو او کـه سـم وي نـو بیـا بایـد هغـوی 

تشـویق يش او پـه پـوره ډول وررسه مرسـته ويش. 

ماشـومان بایـد پوه يش، چې تاسـو پـرې باور لرئ 

او خـرو تـه یـې غـوږ نیسـئ، کـوم والېدیـن، چـې خپل 

ماشـوم دروغجـن ګڼـي او کـوم معلومـات، چـې هغـه 

وړانـدې کـوي، پـرې بـاور نـه کـوي، نـو خپـل ماشـوم 

لـه  بایـد  پـه خطرنـاک موقعیـت کـې مېشـتوي. تاسـو 

خپـل ماشـوم رسه داسـې چلنـد وکـړئ، چـې پـوه يش، 

پـرې بـاور لـرئ، کـه چېـرې داسـې احسـاس مـو وکړ، 

چـې خـرې یـې دروغ دي، نـو وررسه خـرې وکـړئ، 

پرېـږدئ، چـې هغـه په تاسـو بانـدې دومره بـاور ولري، 

چـې رښـتیا ووایـي او دوی ته سـمه الره ور وښایاسـت، 

بیـا  نـو  کـه چیرتـه تاسـو هغـه همیشـه سـکوب کـوی 

دوی دا جـرأت نـه يش کـوالی چـې لتاسـو رسه خپلـې 

خـرې رشیکـې کـړي؛ کېـدای يش چـې د یـوه ناسـم 

کـس رسه خپلـې خـرې رشیکـې کـړي چـې دا بـه د 

دوی پـه راتلونکـي ژونـد ډیـرې بـدې اغېـزې و کړي او 

لـه تاوتریخـوايل ډک ژونـد بـه ولـري. 

والېدیـن بایـد پـه دې پـوه يش چـې ماشـومان نـه 

يش کـوالی، چـې د لویانـو پـه څېـر ستاسـو د خـرو په 

مفهـوم بانـدې پـوه يش او دا په بشـپړه توګـه طبیعي ده 

د ) ولـې نـه پوهېـږې؟ ( جملـې پـه ویلو رسه ماشـوم مو 

داسـې احسـاس کـوي، چې یو بې عقـل او احمق دی. 

پـه دې حاالتـو کـې غوره ده، چـې یو ګام شـاته واخلئ 

او پـه خپلـه خـره بانـدې د هغـه د پوهېدو لپـاره، د نورو 

الرو پـه لټـه کـې شـئ، کـه چېـرې ماشـوم مـو ستاسـو 

پـوه يش،  بانـدې  پـه دلیـل  نـه درک کولـو  د  د خـرو 

لـه کومـې خـرې پرتـه بـه خپلـه سـتونزه حل کـړي، له 

دې املـه ستاسـو د ماشـوم نه پوهېـدل، قصدي نه دي 

او نبایـد لـه املـه یـې ورټـل يش. مهمـه نـه ده، چـې 

ماشـوم مـو څومـره بـې منطقـه دی، تاسـو بایـد د خپلـو 

خـرو د کـره وايل او پـه هغـه بانـدې د منلـو لپـاره، لـه 

حکمـت څخـه کار واخلـی او د دوی پـه ژبـه بایـد دوی 

پـوه کـړئ. ماشـوم مـو بایـد پـوه يش، چـې هېڅکلـه 

یـې نـه پرېـږدئ؛ ماشـومان هیـڅ کلـه هـم باید داسـې 

احسـاس وکـړي، چـې د سـتونزو پرمهـال، د تکیه کولو 

لپـاره څـوک نـه لري.

طبیعـي ده، چـې تاسـو هم د نـورو مینـدو او پلرونو 

پـه څېـر لـه اوالد لرلـو مخکـې مـو ډېـره آزادي درلـوده، 

خـو نبایـد د خپلـو ماشـومانو پـه وړاندې لـه دې واقعیت 

څخـه یادونـه وکـړئ، ځکـه چـې هغـه تـه دا احسـاس 

او  السـونه  ستاسـو  او  دی  اضـايف  چـې  لېـږدوي،  ور 

پښـې یـې در تـړيل دي. دا تاسـو یاسـت، چـې د اوالد 

لرلـو لپـاره تصمیـم نیسـئ، نـو لـه دې املـه سـختۍ او 

سـتونزې یـې د خپـل ماشـوم پـه غـاړه مه ور اچـوئ، دا 

یـو نـا عادالنـه کار دی او د ماشـوم په ځـان باندې باور 

لـه ګـواښ رسه مـخ کوي.

د بـري حقونـو او رسـنیو د څـار مؤسسـه پـه دې 

خپلـواک  چـې  لـري  حـق  دا  ماشـومان  چـې؛  ده  آنـد 

انسـانان و اويس، خپلـه بایـد د خپل ژوند لپـاره تصمیم 

ونیـيس او تاسـو یـې بایـد پـه سـمو چـارو کـې نـور هـم 

مالتـړ و کـړئ او پـه ناسـمو حاالتـو کـې ورتـه یـو غوره 

بایـد هیلـو  تاسـو خپـل ماشـومان  ښـوونکي و اوسـئ. 

سـبب  دې  د  کړنـه  دا  وهڅـوئ.  لپـاره  رسـېدو  د  تـه 

ګرځـي، چـې اړیکـه مـو لـه خپـل ماشـوم رسه الپسـې 

پیـاوړې يش. او ستاسـو ګاليل ماشـومان لـه هـر راز 

تاوتریخـوايل پرتـه ژونـد و کـړي.

کننـد، هـر اماکـی کـه در آنجا باشـد، ایدیالـوژی آنها 

بـه آنهـا اجـازه مـی دهـد کـه آن را بـه عنـوان غنیمـت 

)غنایـم جنـگ( ادعـا و مالـک شـوند. ایـن زنـان را نیـز 

شـامل مـی شـود، آنهـا حتـی مجبـور نیسـتند بـا آنهـا 

ازدواج کننـد، ایـن نوعـی بردگـی جنسـی اسـت ". وی 

گفـت کـه ایـن نیـز نوعـی "پاکسـازی قومـی" اسـت ، 

بـا  نهایـت  در  طالبـان  پشـتون  عمدتـاً  فرهنـگ  زیـرا 

تسـلیم زنـان در جامعه پشـتون،  ژن سـایر اقـوام را کم 

رنـگ مـی کند.

پیـروزی های نظامی شورشـیان در ماه هـای اخیر این 

نگرانـی را تشـدید کرده اسـت کـه هر پیرفتـی که در 

حقوق زنان در طی 20 سـال گذشـته حاصل شـده به 

رسعت در رسارس کشـور در حال نابودی اسـت.

در  طالبـان  علیـه  زندگـی"  و  مـرگ  "جنـگ  

مرکـزی افغانسـتان 

سـیغان یکـی از هشـت ولسـوالی والیـت بامیان اسـت 

کـه بـه دلیـل مجسـمه هـای عظیـم بـودا کـه در مـارچ 

2001 توسـط طالبـان تخریـب شـد، هنگامی کـه آنها 

شـده  شـناخته  داشـتند،  کشـور  بیشـر  در  را  قـدرت 

اسـت. آنهـا در اواخـر هـامن سـال، پـس از حمـات 

11 سـپتامر، توسـط القاعـده، کـه در آن زمان توسـط 

رژیـم طالبـان پنـاه گرفتـه شـده بـود، رسنگون شـدند. 

رهـران ایـن گـروه از مرزهای رشقـی به پاکسـتان فرار 

کردنـد، جایـی کـه از آن زمـان تاکنـون از پناهـگاه و 

حامیـت برخـوردار بـوده انـد.

هندوکـش  در  حاصلخیـز  دره  یـک  در  کـه  سـیغان 

مـی باشـد، حـدود 30،000 نفـر جمعیـت دارد، قـوم 

تاجیـک در مرکـز منطقـه بودوبـاش دارنـد، دکان هـا و 

کار و بـار دارنـد و هـزاره هـا در روسـتاها، گنـدم و میوه 

و دام پـرورش مـی دهنـد.

از  برخـی  گفـت   ، ریاضـی  معلـم  زاده،  باعـث سـخی 

شورشـیانی کـه وارد ایـن منطقـه مـی شـوند بـه دری، 

زبـان محلـی، ارتبـاط برقـرار نخواهنـد کـرد. رهـران 

صـورت خـود را پوشـاندند و بـا هیـچ سـاكنی صحبـت 

نكردنـد و فقـط دیگـران را راهنامیـی مـی كردنـد. آنها 

تـا موقعیـت هـای  تنهـا منطقـه را فرماندهـی کردنـد 

خـود را جاسـازی کننـد.

نفیسـه سـخی زاده گفـت کـه او و دیگـر زنـان در خانـه 

نشـینی  عقـب  و  طالبـان  آمـدن  شـنیدن  محـض  بـه 

نیروهـای محلـی از سـیغان فـرار کردنـد. 

وی گفـت كـه یـك شـب در یك روسـتای محلـی اقامت 

گزیـد، تـا اینكـه خـر رسـید كـه طالبـان كمیسـیون 

هایـی را بـرای انجـام وظایـف خـاص ایجاد كـرده اند - 

یكـی از آنهـا ردیابـی دخـران و زنـان متاهـل بـود.

وی گفـت كـه آنهـا یـك موتـر کرایـه كـرده و بـه والیـت 

میـدان وردك رفتنـد تـا فقـط در ترافیـك وسـایل نقلیه 

كـه از پیـروی طالبـان فرار مـی كنند گیـر کنند. وی 

گفـت: "بنابرایـن مـا از موتـر پیـاده شـدیم و بیک های 

خـود را در چـرخ دسـتی قـرار دادیـم و حرکـت کردیـم. 

آنجـا واقعـا شـلوغ بود، گـرد و غبار زیادی و بسـیاری از 

مـردم وجـود داشـت و واقعـا وحشـتناک بود."

وی گفـت کـه خواهـر همـر وی بصیـره نیـز بـه ایـن 

سـفر پیوسـت، پـس از آنکه ولسـوال منطقه بـه پولیس 

محلـی دسـتور داد در برابـر پیـروی طالبـان مقاومت 

نکننـد و بعـداً عقـب نشـینی کننـد. 

ایـن عقـب نشـینی بـه اصطـاح تاکتیکی تعیین شـده 

اخیـر،  تغییـرات  زمـان  تـا  نظامـی،  مسـئوالن  توسـط 

مختلـف  مناطـق  تـا  اسـت  سـاخته  قـادر  را  طالبـان 

کشـور را تحـت کنـرول خـود درآورنـد.

بعـد   ، رفتنـد"  مـا  زنهـای خانـواده  "همـه  گفـت:  وی 

از اینكـه اخبـاری مبنـی بـر اینكـه زنـان و دخـران را 

بـرای ازدواج اجبـاری جمـع مـی كننـد، رفتنـد. دخـر 

کاکا وی گفـت که او از بازگشـت طالبان وحشـت دارد 

کـه یـک بـار دیگـر سـعی در جمـع آوری زنـان کنند او 

گفـت کـه او و دیگـر زنـان جوان ولسـوالی در ایـن باره 

کابـوس مـی بینند.

زهیـر، والـی دوبـاره منصـوب شـده، پـس از یـک سـال 

خدمـت بـه عنـوان وزیـر در کابـل، در اوایل مـاه جاری 

به پسـت خود برگشـت. وی به پولیس و شـبه نظامیان 

دسـتور داد تـا یـک حالـت تهاجمـی بگیرند که شـاهد 

بودنـد کـه طـی دو روز دو منطقـه سـیغان و کهمـرد از 

شورشـیان پـس گرفته شـد.

را  زنـان  و  دخـران  همچنیـن  طالبـان  گفـت  زهیـر 

مجبـور بـه ازدواج در سـایر مناطق کشـور کرده اسـت، 

نـام تخـار و بدخشـان در شـامل را کـه شورشـیان مرکز 

شـهرها را پـس از تسـخیر مناطـق در هـر دو والیـات 

محـارصه کـرده بودنـد .

"طالبـان رسکوبگـر و قاتـل هسـتند، چـرا از دسـت آنها 

فـرار مـی کنیـد. بـا آنهـا بجنگیـد ، یـا مبیریـد یـا آنهـا 

را بکشـید ، "بـه سـخرنانی هـای عیدانـه خـود گفـت:" 

خـدا بـزرگ اسـت. "

گسترش ساحات تحت کنترول طالبان، 
نگرانی در مورد ازدواج اجباری و بردگی جنسی افزایش می یابد
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 لین اودانل- فارین پالیسی 

اوالدونو ته هغه څه ډېر ارزښت لري چې والېدین یې تر رسه کوي

  ترجمه: حلیمه احمدی
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 بازی با اعداد              3325
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

322۰    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3۴9۶
وزیرسفید را در خانه  g7 حرکت دهید. 

3525

جواب هدف         297۳
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ثور
ســردرگمی تان بر زندگی اجتماعی و فرصت هایی که برای بهبود درامد سر راه 
تان می آید تاثیر می گذارد. بهتر است که درگیر کارهای تجاری امروز نشوید. 

جوزا
یک شــخص سالمند به شما فرصتی برای پیوســتن به یک مشارکت می دهد. 
در گرفتن تصمیمات عجله نکنید! باید اول نظرات شــریک عاطفی تان را جویا 

شوید. شرایط مالی تان نامید کننده است. 

سرطان
امروز ممکن اســت مود خیلی خوبی نداشته باشید از نظر فکری و فیزیکی. 
به نظر می رســد که سردرگم هســتید و مودتان خوب نیست. سعی کنید 

که از مالقات های تجاری و دیدن دوســتان تان اجتناب کنید.

اسد
ممکن است تمایل داشته باشید که در ابرها سیر کنید. سعی کنید که هر گونه 
مالقات تجــاری را به زمان دیگری موکول کنید. حتــی اگر روی مود صحبت 

کردن نبودید نباید از برقراری ارتباط اجتناب کنید. 

سنبله
امروز صبح روحیه شــما پایین است و به سختی تمرکز می کنید. از درگیر شدن 
با کارهایی که مطمئن نیستید آن ها را به اتمام می رسانید اجتناب کنید. ممکن 

است عزیزان تان را امشب مالقات کنید.

حمل
امروز صبح ممکن اســت غیر منطقی باشــید. باید از استفاده کردن شانس در 
کســب و کارتان اجتناب کنید. اگر شخصی شما را دعوت کرد بدون تامل قبول 

کنید.

میزان
امروز صبح تمایل دارید که در رویا باشــید و برقرار کردن ارتباط برای شما 
ســخت است. امروز حس ششم تان قابل اطمینان نیست. زمان آن است که 

از کمک های دوستان و بستگان استفاده کنید. 

عقرب
به نظر می رســد که زندگی عاطفی تان امــروز خیلی خوب پیش می رود . 
ممکن است حتی تمایل داشته باشید که عشق خود را به شریک عاطفی تان 

ابراز کنید. سعی کنید از کارهای تجاری اجتناب کنید. 

قوس
امروز صبح ممکن است مود خوبی نداشته باشید، و هیچ چیز اشتیاق برانگیزی 
برای شما وجود ندارد. خانواده تان با تمایل شما برای لغو سفر موافق نیستند. 

بهتر است که به دیگران گوش دهید که چه چیزی برای گفتن دارند. 

جدی
ممکن است مشکالت سالمتی را تجربه کنید اگر به استراحت کردن توجه 
نکنیــد. دعوا با یکی از افراد خانواده تمام فکرتان را درگیر خواهد کرد. باید 

آرام باشید و دقت کنید.

دلو
ممکن اســت تمایل داشته باشید که بیش از حد حساب کتاب کنید. به چیزی 
اصرار نورزید! اگر غرور خود را حفظ نکنید با دوستان و بستگان تان دعوا خواهید 

کرد. به استراحت بیشتری نیاز دارید.

297۴

راه  ـ  مهر  ـ  بره  ـ  برنامه 
ـ رها ـ ماه ـ ماهی ـ هما 
ـ بیمه ـ نه ـ به ـ بنیه ـ 
هنر ـ نهر ـ بهار ـ اره ـ 

رمه ـ نهار.
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حوت
امروز صبح ممکن اســت مبلغی عمده پول دریافت کنید و برنامه های خود را 
شروع کنید. عجله نکنید! نظرات شریک عاطفی تان را جویا شوید. با هم می توانید 

راه حل های عالی را پیدا کنید. احتماال بخواهید از رفتن به باالها اجتناب کنید.

 شطرنج                     3۴97

ر

آموختن ـ اداره ـ باقلوا ـ پاغنده ـ تابعیت ـ ثنایا ـ جرعه ـ چرخ ـ حیدر ـ 
خندهـ  دغدغهـ  ذاکرـ  رضاـ  زمین لرزهـ  ژنرالـ  سیماـ  شیردانـ  صعود 
ـ ضمانت ـ طغیان ـ ظلمت ـ عطــا ـ غرامت ـ فروگذار ـ قیچی ـ کوتل ـ 

گمشده ـ الحول ـ منحصر ـ نهضت ـ وقت یاب ـ هنگامه ـ یار.

ر ه ز ر ل ن ی م ز چ آ ث

ژ د آ ب ا ل خ ه غ د غ د

آ ن ی د ا پ م ی ذ ی ر ژ

گ خ ر ح ا ی ث ن ک ح ا ن

م ی و غ چ د ت ب ح و م ر

ش ل ن ی و خ ا ق ج ص ت ا

د د ق ع و ق ب ر و ض ر ل

ه ظ ص م ل ا ع پ ه ع س ض

ژ ل آ و ر ه ی ن ط ی م ذ

ه م ا گ ن ه ت ا م ا چ ا

ج ت ی ث ط غ ی ا ن ر ض ک

ف ر و گ ذ ا ر ت خ ث آ ر

ن

اخرتشناسی بریتانیایی، مارتین ریس گفته است: »کره ی زمین 45 میلیون 

قرن است که وجود داشته است اما این قرن بسیار خاص است: نخستین 

بار است که آینده ی آن در دستان یکی از انواع ــ نوع برش ــ است.« به 

باور ریس ــ که از بنیانگذاران مرکز مطالعه ی خطرات برای بقا در دانشگاه 

کمربیج است ــ برای نخستین بار، ما این توانایی را داریم که زیست کُره را 

به شکلی برگشت ناپذیر از بین بربیم، یا با سوءمدیریت در زمینه ی فناوری 

رضبه ای مهلک به متدن وارد آوریم.

به گفته ی توبی اُرد، یکی از همکاران مک اسکیل در دانشگاه اکسفورد، 

قدرت های مخرب از حکمت و دانش ما پیشی گرفته اند. او در کتاب اخیر 

خود با عنوان پرتگاه استدالل می کند که بهرتین کار کاسنت از خطراتی 

است که متوجه بقای برشیت است. عنوان کتاب استعاره ای است از 

وضعیت کنونی ما: در حال حرکت در مسیری بر لبه ی پرتگاه که یک قدم 

اشتباه می تواند منجر به فاجعه شود. از نقطه ای که ایستاده ایم می توانیم 

رسزمین های رسسبز و زیبای مقصدی که پیش روی ماست را ببینیم ــ 

یعنی آینده ای پررونق و خرّم ــ اما ابتدا باید از این زمانه ی پرمخاطره عبور 

کنیم. از نظر اُرد احتامل نابودی ما در این قرن یک ششم است.

از دید اُرد چیزی که باعث می شد دوران ما نقطه ی عطف باشد این است 

که مخاطراتی پدید آورده ایم که نیاکان ما با آنها مواجه نبودند، مانند جنگ 

امتی یا پاتوژن های قاتل مهندسی شده. در هامن حال برای جلوگیری 

از وقوع این رویدادهایی که می توانند متدن را نابود کنند کاری انجام 

منی دهیم. معاهده ی جنگ افزارهای بیولوژیکی سازمان ملل که بازدارنده ی 

توسعه ی سالح های بیولوژیکی مانند ویروس کرونای بسیار قوی است، 

کمرت از یک رستوران مک دونالد بودجه دارد. به طور کلی، در رسارس جهان 

هزینه ای که رصف خرید بستنی می شود بیشرت از مقداری است که رصف 

جلوگیری از توسعه ی فناوری هایی می شود که می توانند به زندگی انسان ها 

بر روی کره ی زمین خامته دهند.

مضمون استدالل دیگری که از فرضیه ی نقطه ی عطف تاریخ دفاع 

می کند این است که ما در برهه ی خطرناکی قرار داریم. به باور تعدادی 

از پژوهشگران احتامل آن وجود دارد که در قرن بیست و یکم شاهد ظهور 

هوش مصنوعی پیرشفته  ای باشیم که بتواند به رسعت به یک فراهوش 

تبدیل شود. آنها استدالل می کنند که نحوه ی مدیریت این گذار می تواند 

تعیین کننده ی آینده ی متدن برشی باشد.

این فراهوش قدرمتند می تواند رسنوشت برش را بر اساس اهداف و نیازهای 

خود تعیین کند اما این پژوهشگران سناریوهای دیگری را نیز محتمل 

می دانند. آینده ی متدن برشی را نیرویی تعیین خواهد کرد که پیش از 

دیگران کنرتل این هوش مصنوعی را در دست بگیرد، این نیرو می تواند 

عامل خیری باشد که این هوش را در راستای سود همگانی هدایت کند یا 

حکومت بدخواهی باشد که از این قدرت برای رسکوب مخالفان استفاده 

کند.

بر رس تأثیر طوالنی مدت هوش مصنوعی اجامع وجود ندارد. اما کسانی که 

به آن باور دارند می گویند که حتی اگر شانس وقوع بدترین سناریوهای 

هوش مصنوعی بسیار اندک باشد، همین امر که آنها می توانند برای مدتی 

طوالنی تأثیرگذار باشند باعث می شود تا دهه های آتی در تاریخ برش 

اهمیت بسیار زیادی داشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران 

و نوع دوستان مؤثر تصمیم گرفته اند تا زندگی حرفه ای خود را به اخالق و 

ایمنی هوش مصنوعی اختصاص بدهند.

شواهد دیگری نیز وجود دارند که فرضیه ی نقطه ی عطف تاریخ را تأیید 

می کنند. برای مثال، لوک کمپ از دانشگاه کمربیج استدالل می کند 

که تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست به دست انسان ها در این قرن 

می تواند آینده ی برشیت را تحت تأثیر قرار دهد. او می گوید »بنیادی ترین 

دگرگونی در تاریخ برش تا کنون آغاز هولوسن بوده است که باعث انقالب 

در کشاورزی شد. به نظر می رسد جوامع برشی با پوشش اقلیمی محدود 

سازگاری پیدا کرده اند. در این قرن، آزمایش زمین شناختی بی سابقه و 

خطرناکی صورت خواهد گرفت و احتامالً برای همیشه خود را از این رشایط 

مناسب اقلیمی محروم خواهیم کرد.«

حتی می توان استدالل کرد که با توجه به نوپا بودن متدن برشی، دوران 

کنونی می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. تاریخ برش تنها حدود 10.000 

سال قدمت دارد و نسل های ابتدایی توانایی بیشرتی برای ایجاد تغییرات، 

ارزش ها و انگیزه هایی دارند که تا نسل های آتی تداوم بیابند. متدن امروزی 

کودکی است که خصوصیات و زخم های دوران ابتدایی زندگی اش تا آخر 

عمر با او خواهند بود.

بهرتین کلمه برای توصیف لحظه ی کنونی چیست؟ شاید تصور 

کنید »بی سابقه« یا »استثنایی« واژگان مناسبی باشند. اما صفت 

دیگری هم برای توصیف دوران کنونی وجود دارد که احتامالً کمرت 

به گوشتان خورده است: »نقطه ی عطف«.

شاید واژه ی چندان برازنده و ظریفی نباشد اما توصیف گر ایده ای 

ژرف است: یعنی این ایده که ما احتامالً در تأثیرگذارترین دوران 

زندگی می کنیم. و این تأثیرگذاری به اموری فراتر از همه گیری 

جهانی کووید19 و سیاست 2020 مربوط می شود. بحثی که در 

میان فالسفه و پژوهشگران برجسته جریان دارد این است که آیا 

احتامل دارد رویدادهای این قرن تعیین کننده ی رسنوشت نوع برش 

برای هزاران سال و شاید میلیون ها ساِل آینده باشد. بنا بر فرضیه ی 

»نقطه ی عطف تاریخ« ما اینک در برهه ای بسیار حساس قرار داریم. 

آیا چنین ادعایی واقعاً پذیرفتنی است؟

این ایده که کسانی که امروز زندگی می کنند، تأثیری منحرص به 

فرد خواهند داشت به چند سال پیش باز می گردد یعنی زمانی که 

فیلسوف انگلیسی، درک پارفیت )Derek Parfit(، در کتاب خود با 

عنوان در باب آنچه اهمیت دارد نوشت: »ما در نقطه ی عطف تاریخ 

زندگی می کنیم. با توجه به اکتشافات علمی و فّنی دو قرن گذشته، 

جهان هیچ گاه تا این اندازه به رسعت در حال تغییر نبوده است. به 

زودی قدرت بیشرتی برای دگرگون ساخنت نه تنها پیرامون مان بلکه 

خودمان و اعقاب مان به دست خواهیم آورد.«

با این حال در ماه های اخیر مجدداً توجه ها به این ایده جلب شده 

است زیرا متخصصان دانشگاهی در تالش هستند تا به شکلی 

نظام مندتر به این موضوع بپردازند. این جریان سال پیش آغاز 

شد، زمانی که ویل مک اسکیل، استاد فلسفه ی دانشگاه آکسفورد، 

تحلیلی تفصیلی از این فرضیه را در تاالر گفتگویی عمومی ارسال 

کرد که به نوع دوستی مؤثر اختصاص دارد ــ جنبشی که هدف آن به 

کارگیری منطق و شواهد برای انجام اعامل خیر است. در واکنش 

به این مطلب بیش از 100 پژوهشگر از دیدگاه خود به این مسئله 

پاسخ دادند و حتی مقاالت و پادکست های مفصلی نیز منترش شد. 

مک اسکیل نیز نسخه ای رسمی تر از این مطلب خود را در کتابی که 

برای بزرگداشت پارفیت فراهم آمده بود منترش کرد.  

کِلسی پایپر در هامن زمان در ستون خود در Vox نوشت که بحث 

درباره ی نقطه ی عطف تاریخ چیزی بیش از یک گفتگوی فلسفی 

انتزاعی است: هدف اصلی، تعیین اولویت هاِی جامعه به منظور 

تضمین آینده ی درازمدت نوع برش است.

برای این که به دلیل این امر پی بربیم باید ابتدا نگاهی به 

استدالل هایی بیندازیم که در دفاع از »نقطه ی عطف بودن« زمان 

حارض اقامه می شوند.

نخست، دیدگاه »دوران مخاطرات« است. یکی از ایده هایی که در 

سال های اخیر حامیان بسیاری یافته این است که ما در دورانی 

زندگی می کنیم که خطر خودویرانگری و آسیب های درازمدت به 

کره ی زمین به شکل فوق العاده ای افزایش یافته است. هامنطور که 

یادداشت

آنجلینـا جولـی، بازیگـر هالیـوود پـس از رد صالحیت قاضـی پرونده 

طالقـش بـا بـرد پیـت، بازیگـر برنـده اسـکار، بـه پیـروزی در نـربد 

حقوقی با او نزدیک تر شـده اسـت. از زمان درخواسـت طالق خانم 

جولـی در سـال ۲۰۱۶، پرونـده طـالق آن هـا در دعـوای حقوقـی بر 

رس حضانـت فرزندانشـان بـه نتیجه ای نرسـیده اسـت.

بـه گـزارش بی بی سـی جـان اودرکـرک، قاضـی خصوصـی، در ماه 

مـه سـال جـاری بـا صـدور حکمـی بـه حضانـت مشـرتک فرزنـدان 

بـا بـرد پیـت حکـم داد. امـا روز جمعـه، دادگاهـی در کالیفرنیـا بـه 

درخواسـت تجدیدنظر از سـوی آنجلینا جولی در مـورد برکناری این 

قاضـی از پرونـده رای داد. ایـن دادگاه در حکمـش اعـالم کـرده کـه 

قاضـی اودرکـرک روابـط تجـاری خـود را بـا وکالی بـرد پیـت فـاش 

بود. نکـرده 

بـه گفتـه دادگاه ایـن اقـدام » نقض اخالقی« اسـت که ممکن اسـت 

»در توانایـی قاضـی در بـی طـرف بـودن« شـبهه ایجـاد کنـد. حکـم 

ایـن دادگاه بـه معنـای آن اسـت کـه نـربد حقوقـی دربـاره حضانـت 

پنـج فرزنـد ایـن دو بازیگـر احتـامال بـار دیگـر بـا یـک قاضـی جدید 

در  موجـود  اختالفـات  در  اغلـب  خصوصـی  قضـات  شـود.  آغـاز 

پرونـده طـالق افراد مشـهور بـرای حفـظ حریم خصوصی اسـتخدام 

می شـوند.

یکـی از سـخنگویان بـرد پیـت گفتـه کـه حکـم دادگاه کالیفرنیـا 

براسـاس یـک مسـئله فنـی صـادر شـده اسـت. ایـن سـخنگو گفتـه 

»مـدارک واقعـی« کـه باعـث شـد قاضـی اودرکـرک در مـاه مـه حکم 

حضانـت را صـادر کنـد، تغییـر نکـرده اسـت.

مناینـدگان خانـم جولـی هنـوز در مـورد حکـم دادگاه تجدیدنظـر 

اظهارنظـری نکردنـد. امـا پـس از حکـم قاضـی در مـاه مـه در مـورد 

حضانـت مشـرتک فرزنـدان، یک منبـع به خربگـزاری فرانسـه گفت 

کـه خانـم جولـی معتقـد اسـت او و فرزندانـش از محاکمـه عادالنـه 

محـروم شـده اند.

جولـی از تصمیـم قاضـی اودرکرک مبنی بـر این که به فرزندانشـان 

اجـازه حضـور در دادگاه داده نشـده، انتقاد کرد.

اختـالف در مـورد حضانـت فرزنـدان ایـن بازیگـر شـامل پکـس ۱۷ 

سـاله، زهـارا ۱۶ سـاله، شـیلو ۱۵ سـاله و دوقلوهـا ویویـن و ناکـس 

۱۳ سـاله می شـود. مدوکس ۱۹ سـاله فرزند بزرگ این دو مشـمول 

تصمیـم دادگاه در مـورد حضانـت منی شـود.

آنجلینـا جولـی و بـرد پیـت کـه زمانی بـه »برانجلینـا« معـروف بودند 

رس صحنـه فلمـربداری فیلـم »آقـا و خانم اسـمیت« در سـال ۲۰۰۴ 

بـا هم آشـنا شـدند. ایـن دو قبل از ازدواج شـان در سـال ۲۰۱۴، به 

مـدت ۱۰ سـال با هـم زندگـی کردند.

آنجلینـا جولـی در سـپتامرب  ازدواج،  از  از گذشـت دو سـال  پـس 

۲۰۱۶ بـه »دلیـل اختالفـات حـل نشـدنی« درخواسـت طـالق داد.

کمـی قبـل از آن کـه خانـم جولـی درخواسـت طـالق بدهـد، از بـرد 

پیـت بـه دلیـل احتـامل سـوء رفتـار بازجویـی شـد. امـا بعـدا او از 

ادعاهـای مطـرح شـده علیهـش تربئـه شـد. 

در سـال ۲۰۱۹ قانونـا اعـالم شـد کـه ایـن زوج مجـرد هسـتند. این 

سـومین ازدواج آنجلینـا جولـی و دومیـن ازدواج بـرد پیـت بود.

بازیگر اکشـن سـینام با بـازی در »آخرین مزدور« بـه زودی به صفحه 

منایـش بـاز می گـردد. به گزارش د رپ، با انتشـار تریلـر فلم »آخرین 

مـزدور« ژان کلـود ون دام بـار دیگـر در یک نقش اکشـن دیده شـد. 

قهرمـان بلژیکـی فلم هـای اکشـن بـا منایـش تریلـر ایـن فلـم کـه 

بـرای نتفلیکـس سـاخته شـده در جشـنواره کمیـک کان سـن دیگو 

دیـده شـد. ایـن کلیـپ بـا مـردی ماسـک دار کـه بـه یـک صندلـی 

بسـته شـده رشوع می شـود و چیـزی کـه رسبـازان محافـظ شـاهد 

آن نیسـتند ریچـارد بـا بـازی ون دام اسـت کـه به سـقف چسـبیده و 

بـه زودی پاییـن می آیـد تـا ایـن مـرد را نجـات دهـد و در ایـن مسـیر 

بایـد بـا نگهبانـان مبارزه کنـد. عالوه بـر سـمیر دوکازا در نقش پرس 

ون دام، در ایـن فلـم فرانسـوی آلبـان ایوانـف، آسـا سـیال، پاتریـک 

تیمزیـت، اریـک جـودور و میو-میـو نیـز نقش آفرینـی کرده انـد. خرب 

سـاخت ایـن فلـم تابسـتان پیش مطـرح شـد و ون دام هیجـان خود 

را بـرای بـازی در آن ابـزار داشـته و گفتـه بـود ژان پـل بلمونـدو منبع 

اصلـی الهـام وی برای بـازی در این فلم بود. وی گفته بود: همیشـه 

طرفـدار ژان پـل بلمونـدو بـوده ام و امیـدوارم بـه روش خـودم پرچـم 

فلم هـای کمـدی اکشـن را بـه دسـت بگیـرم. وی از دیویـد شـارون 

بـه عنـوان کارگـردان هـم متجیـد کـرده و گفتـه بـود فلمنامـه همـه 

عنـارص را بـه روشـی کامـالً موافق گرد هـم آورده و یک داسـتان زیبا 

با احساسـات، اکشـن زیاد و شـوخ طبعی خلق کرده اسـت. ون دام 

همچنین از بازی در کنار بازیگرانی از نسـل جدید ابراز خوشـوقتی 

کرده و گفته بود بسـیار خوشـحال اسـت که در کنار نسـل جدیدی 

از اسـتعدادها در ایـن فلـم جلـوی دوربین مـی رود. »آخریـن مزدور« 

از ۳۰ جـوالی در نتفلیکـس قابـل متاشـا خواهـد بود.

سینما

آیادر»نقطهیعطفتاریخ«زندگیمیکنیم؟
-بخشاول

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

وجود داشته باشد.
 8 کلمه: خوب 

 16 کلمه: متوسط 
 24  کلمه: عالی 

 ریچارد فیشر

ژانکلودوندامبهسینمابازگشت

سریال

مـت ریـوز و دیمـون لیندلوف ۲ چهره صاحب نام همراه اسـکار شـارپ 

فلم سـاز بریتانیایـی یـک درام پزشـکی بـرای شـبکه اسـرتیم اچ بـی او 

مکـس می سـازند. بـه گـزارش ددالین، مت ریـوز کارگردان رسشـناس 

آمریکایـی کـه سـال آینـده بـا فلـم »بتمـن« دیـده می شـود، رسیـال 

»موقعیت هـای انسـانی« را می سـازد.این رسیـال اوریجینـال دربـاره 

یـک پزشـک جـوان انگلیسـی اسـت کـه بایـد یـاد بگیـرد غیرممکن ها 

را درمـان کنـد و ایـن کار را بـا بهبـود مسـایل عاطفـی خـودش و همـه 

چیزهایـی کـه زمینه سـاز ایـن بیامری هـا در بیامران شـده پیـش بربد.

شـارپ نوشـنت فلم نامه و کارگردانی آن را برعهده دارد و ممکن اسـت 

در کنـار لیندلـوف و ریـوز بـه عنـوان تهیه کننـده اجرایـی نیـز فعالیـت 

کنـد. وی سـال ۲۰۱۴ نامـزدی بفتـا را بـرای »کارمـن الیـن« بـا بـازی 

اولیویـا کوملن دریافـت کرده و کارگردانی »بـازی« و »منطقه بیرون« را 

در سـال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ انجـام داده اسـت. ریـوز که در حال سـاخت 

یـک درام در دنیـای جنگ هـای صلیبـی بـرای اچ بی او مکس اسـت با 

دیمـون لیندلـوف سـازنده آثـاری چـون رسیـال »السـت« و »نگهبانان« 

ایـن پـروژه را پیش می برند. این رسیال توسـط یـک کمپانی آمریکایی 

و یـک کمپانـی بریتانیایی تولید می شـود و زمان سـاخت یا انتشـار آن 

هنوز اعالم نشـده اسـت.

ساختیکسریالپزشکیدیگردردستورکار

رویداد
دادگاه،قاضیپروندهطالقآنجلینا

جولیوبردپیترافاقدصالحیتدانست

   برگردان: هامون نیشابوری

  منبع: آسو



تیـم هـای جاپـان و کوریـای جنوبـی در دور دوم 

رقابـت هـای فوتبـال املپیـک موفـق بـه شکسـت 

حریفـان خـود شـدند.

در دومیـن روز رقابـت هـای فوتبال املپیک شـاهد 

برگزاری هشـت دیدار هسـتیم.

در دو بـازی همزمـان کـه از سـاعت 15.30 رشوع 

بـه  موفـق  و کوریـا  تیـم هـای جاپـان  بـود،  شـده 

پیـروزی بـر حریفـان خـود شـدند.

در یکـی از ایـن بـازی هـا جاپـان میزبان بـه مصاف 

مکزیکی رفت که در بازی اول توانسـته بود فرانسـه 

را بـا 4 گل شکسـت دهـد. جاپـان هـم موفق شـده 

بـود آفریقـای جنوبی را شکسـت دهد.

جاپـان روز یـک شـنبه خیلی زود و دقیقه 3 توسـط 

تاکه فوسـا کوبو سـتاره مشـهور خود به گل رسـید. 

او پـاس عرضـی هم تیمی خـود را از دهانه دروازه با 

نـوک پـا به گل تبدیـل کرد.

4 دقیقـه بعـد ریتسـو دوان از روی نقطـه پنالتـی به 

گل دوم دسـت یافت.

تومـاس توخـل، رسمربـی جـوان چلسـی بـه عنـوان 

بهرتیـن رسمربـی سـال آملـان توسـط نرشیـه کیکر 

شـد. انتخاب 

تومـاس توخـل در رشوع فصـل هدایـت پـاری سـن 

ژرمـن را بـر عهـده  داشـت، امـا خیلـی زود از ایـن 

باشـگاه فرانسـوی جدا شـده و در جنوری با باشـگاه 

روی  توخـل  تومـاس  رسـید.  توافـق  بـه  چلسـی 

نیمکـت چلسـی موفـق بـه فتـح لیـگ قهرمانـان و 

کسـب عنـوان نایـب قهرمانـی جام حذفی نیز شـده 

و روزهـای درخشـانی را در لنـدن سـپری کـرد.

این در حالیست که در اواسط فصل کمرت کسی 

تصـور مـی کـرد چلسـی موفـق بـه کسـب قهرمانـی 

لیگ قهرمانان شـود، اما بـا ورود توماس توخل همه 

چیـز تغییـر کرد و  این تیم با غلبه بر منچسرتسـیتی 

دسـت  بـزرگ  موفقیـت  ایـن  بـه  فینـال  دیـدار  در 

مکزیـک دقیقـه 82 ده نفره شـد ولـی 4 دقیقه پس 

از ایـن اتفـاق توسـط آلـوارادو به گل رسـید و فاصله 

را کاهش داد.

در نهایـت همیـن نتیجـه 2-1 تـا پایـان بـازی باقـی 

مانـد تـا جاپـان صعـودش بـه دور بعد حتمی شـود.

در دیگـر بـازی کوریـای جنوبـی موفـق به شکسـت 

رومانی شـد. در روز نخسـت کوریا به نیوزلند باخته 

بود و رومانی توانسـته بود بر هندوراس پیروز شـود.

امـروز کوریـای جنوبـی نیمه اول را بـا گل به خودی 

مارکـو ماریـن پیـروز به رختکـن رفـت و در نیمه دوم 

لـی دونـگ گیونـگ توانسـت گل دیگـری بزنـد تـا 

برتـری کوریـا مضاعف شـود.

لـی کانـگ ایـن در دقیقـه 84 از روی نقطـه پنالتی 

یـک گل دیگـر بـرای کوریـا زد تـا حسـاب کار 0-3 

شـود. لـی کانـگ این دقیقـه 90 دبل کرد تـا برتری 

کوریا 4-0 شـود.

بـا ایـن پیروزی شـانس کوریای جنوبی بـرای صعود 

بـه یک چهـارم نهایی حفظ شـد.

یافـت.در انتخـاب نرشیـه کیکـر، تومـاس توخـل بـا 

اختـاف 11 عـدد و بـا 129 رای در رتبـه اول قـرار 

گرفـت. همچنیـن هانسـی فلیـک، رسمربـی سـابق 

بایـرن مونیـخ 118 رای بـه دسـت آورده و دوم شـد 

و ادیـن ترزیـچ، رسمربـی سـابق دورمتوند نیـز با 75 

رای در جایـگاه سـوم ایسـتاد. تومـاس توخـل بعـد 

از دریافـت ایـن جایـزه گفـت: "مـن ایـن جایـزه را بـا 

افتخـار دریافـت کـرده و بـه مثابـه یک افتخـار بزرگ 

بـرای کل تیـم مـی بینـم،  زیـرا مـن خـودم را نیـز به 

عنـوان یـک بازیکـن تیـم و عضـوی از چلسـی مـی 

دانـم. بنابرایـن دریافـت جایـزه شـخصی بـرای مـن 

کمـی ناراحـت کننـده اسـت. چـه کسـی مـی تواند 

بـه طـور دقیـق بهرتیـن رسمربـی را انتخـاب کنـد. 

شـاید کریسـتین اسـرتیچ یا بو اسونسـن اسـتحقاق 

دریاقـت ایـن جایـزه را داشـته باشـد."

پیروزی جاپان و کوریای جنوبی

ورزش
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بهـادار بین املللی، مشـاوره و دسرتسـی بـه بازارهای رسمایه 

بـرای شـورای واتیـکان و سـایر موسسـات آن اسـت. "سـایر 

فعالیت هـا" مربـوط بـه خدمـات دفاتـر خریـد، حسـابداری، 

مسـافرتی  آژانـس  همچنیـن  و  پرداخت هـا  و  درآمدهـا 

"Peregrinatio Ad Petri   Sedem"  اسـت کـه تهیـه بلیـط 

و سـازماندهی سـفرهای اعضـای واتیـکان را بـر عهـده دارد.

ایـن اسـناد نشـان مـی دهـد کـه تنهـا حـدود ۱۴ درصـد از 

امـاک و مسـتغات واتیـکان بـا قیمت های بـازار اجـاره داده 

می شـود. ۸۶ درصـد باقی مانده بیشـرت توسـط خـود واتیکان 

بـه عنـوان فضـای مسـکونی یـا اداری بـا قیمت هـای پاییـن 

اسـتفاده می شـود.

بـرای خـود و نزدیکانـش برداشـت کـرده اسـت. بچیـو همه 

اتهامـات را رد کـرده اسـت و خـود را بی گنـاه می دانـد.

بـا برمـا شـدن ایـن رسـوایی مالی، پـاپ فرانسـیس در ماه 

نوامـر گذشـته نظارت مالـی را از دبیرخانه دولـت واتیکان 

گرفته و  آنرا به آپسـا داد. رئیس این نهاد در گزارشـی اعام 

کرده علیه کسـانی که به اعتبار و "تقدس" واتیکان آسـیب 

رسـانده اند ، اقدامـات قانونـی صـورت می گیـرد. همچنین 

امـاک یاد شـده به فـروش خواهند رسـید.

ایـن گـزارش سـه زمینـه را برجسـته کـرده اسـت: "اماک و 

مسـتغات، رسمایـه گذاری هـا و سـایر فعالیت هـا". گزارش 

شـامل فعالیت هـا با اوراق بهادار و رسمایـه گذاری در اوراق 

دادرسـی پرونـده امـاک و زمیـن یک کاردینـال با نفوذ واتیـکان آغاز 

می شـود. واتیـکان بـرای روشـنگری در ایـن زمینه فهرسـت دارایی ها 

و امـاک خـود را بـرای اولیـن بـار منتـرش کـرد. ایـن دولـت بیـش از 

۵۰۰۰ فقـره ملـک و مسـتغات در اروپـا دارد.

روز سه شـنبه آینده ۲۷ جوالی، دادگاه بررسـی اماک و دارایی های 

یـک کاردینال پرقدرت واتیکان رشوع می شـود. چنـد روز قبل از آغاز 

بـه کار دادگاه، اداره امـوال واتیـکان )آپسـا( ترازنامـه سـاالنه خـود را 

که شـامل اماک و مسـتغات و درآمد ناشـی از آنهاسـت برای اولین 

بار منتـرش کرد.

ایـن اسـناد از جملـه نشـان می دهـد کـه واتیـکان ۴۰۵۱ ملـک در 

ایتالیـا و ۱۱۲۰ملـک در لنـدن، پاریـس، ژنـو و لـوزان دارد. طبـق 

داده های آپسـا سـود این اماک در سـال گذشـته کمی کمرت از ۵۱ 

میلیـون یـورو بـوده اسـت. ارزش ایـن دارایی هـا معال یـک میلیارد و 

۸۰۰ هـزار یـورو اسـت.

خـوان آنتونیـو گوئـررو، رئیـس دبیرخانـه اقتصـادی واتیکان با اشـاره 

بـه انتشـار ایـن اسـناد گفتـه اسـت کـه پـاپ فرانسـیس تاش هـای 

بی سـابقه ای بـرای ایجـاد شـفافیت در امـور مالـی واتیـکان انجـام 

می دهـد. او در ایـن بـاره گفتـه اسـت: »فرهنـگ مـا رازداری اسـت، 

امـا آموخته ایـم كـه شـفافیت می توانـد از مـا در امـور اقتصـادی بهرت 

كند.« محافظـت 

فروش امالک و مستغالت پرونده اختالس

رسـوایی خریـد یـک ملـک گران قیمـت در منطقـه چلسـی در لنـدن 

اسـت که در سـال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ برما شـد. ۱۰ نفر متهم به 

دسـت داشـن دراختـاس هسـتند، از جملـه آنجلو بچیـو، کاردینال 

پرنفـوذ ایتالیایـی کـه بـه اتهـام اختـاس، سـو اسـتفاده از قـدرت و 

تـاش بـرای اعـال نفـوذ بـر شـاهدان دادگاهی می شـود.

اتهـام او ایـن اسـت کـه بخشـی درآمـد ناشـی از امـاک و مسـتغات 

واتیـکان را بـه جیـب خـود ریخته و همچنیـن از صندوق هـای خیریه 

 برد نفس گیر آلمان  در برابر عربستان

پناهجویان رد شده افغان بیشتر از دیگران 
از فرصت آموزش مسلکی در آلمان استفاده کرده اند

شـار می  آیـد. ایـن معلـم تاریـخ کاریکاتورهای 

پیامـر اسـام را بـه شـاگردانش نشـان داده بود 

و در همین رابطه توسـط اسـامگرایان به شـکل 

وحشـتناکی بـه قتـل رسـیده بـود. آدرس محـل 

زندگـی، نـام و آدرس مکتبـی کـه سـاموئل پتـی 

در آن تدریـس مـی  کرد، در شـبکه  هـای مجازی 

منتـرش شـده بود.

امانوئـل ماکـرون رئیـس جمهـور فرانسـه هنـگام 

ارائـه طـرح هایـش در مـاه اکتوبـر، اسـام را یک 

"مشـکل" تـوأم بـا جریـان هـای رادیـکال عنوان 

کـرد. ایـن امر منجر به اعرتاضاتی در کشـورهای 

اسـامی شـد کـه برخـی از آنهـا خشـونت آمیـز 

جمهـور  رئیـس  اردوغـان  طیـب  رجـب  بودنـد. 

ترکیـه شـخصاً بـه ماکـرون حملـه لفظـی کـرد.

کاهـش  باعـث  احتـاالً  قانـون همچنیـن  ایـن 

تأثیـرات سـازمان ترکـی دیتیـب در فرانسـه مـی 

شـود کـه از مسـاجد حایـت مالـی مـی کنـد 

و امامـان را مـی فرسـتد. دیتیـب همچنیـن بـه 

دلیـل نزدیکـی با اردوغـان در آملان مـورد انتقاد 

قـرار گرفتـه اسـت. محافظـه کاران و پوپولیسـت 

هـای راسـت گـرای فرانسـه بـا حایـت از ایـن 

قانـون یک قـدم دیگر فراتر گذاشـته و خواسـتار 

ممنوعیـت رورسی یـا چـادر در فضاهای عمومی 

اند.

پس از یک سلسـله حمات تروریستی و از جمله 

قتـل معلـم سـاموئل پتـی توسـط اسـامگرایان 

در  را  اصاحاتـی  فرانسـه  پارملـان  افراطـی، 

اقدامـات  آن  در  کـه  کـرد  تصویـب  قانـون  یـک 

درنظـر  اسـامگرایان  علیـه  تـری  سـختگیرانه 

گرفتـه شـده اسـت.

اسـامگرایی،  قبـال  در  قانـون  ایـن  اصاحـات 

پارملـان  در  تبلیـغ خشـونت،  و  پراکنـی  نفـرت  

ایـن  تصویـب  از  هـدف  شـد.  تصویـب  فرانسـه 

اصاحـات مشـاجره  برانگیـز "تقویـت ارزش  های 

اسـت. عنـوان شـده  فرانسـه  در  جمهوریـت" 

بـر اسـاس ایـن قانـون جدیـد، حکومـت فرانسـه 

ایـن امـکان را خواهـد داشـت کـه در واکنـش در 

برابـر تبلیـغ و ترویـج خشـونت و نفـرت پراکنـی، 

مسـاجد و انجمـن  هـای اسـامی را رسیـع  تـر از 

پیـش مسـدود کنـد.

کـه  افـرادی  بـرای  قانـون  ایـن  در  همچنیـن 

و  خانوادگـی  شـخصی،  اطاعـات  انتشـار  بـه 

همچنین کاری اشـخاصی اقـدام کنند و این امر 

باعـث شـود که افـراد در معرض خطـر جانی قرار 

بگیرنـد، مجـازات تـا سـه سـال زنـدان و جریمـه  

نقـدی ۴۵ هـزار یورویی پیش  بینی شـده اسـت.

تـرور سـاموئل پتـی در خـزان سـال ۲۰۲۰ یکی 

از حمات تروریسـتی اسـامگرایان در فرانسه به 

وزارت داخلـه آملـان گفتـه اسـت که از این جمع بیشـرت از دو 

هـزار تن آنها از افغانسـتان بوده انـد. در جای دوم پناهجویان 

رد شده از کشورهای گامبیا و عراق )هر یک با بیشرت از ۵۰۰ 

تـن( بـوده اند. مهاجران دارنده »اقامـت تحملی تحصیلی« از 

ایـران و گینـه )هـر یک حـدود ۴۰۰ تن( در جایگاه سـوم قرار 

دارنـد. از هر یک از کشـور های ارمنسـتان، البانیـا، نایجریا و 

پاکسـتان، حـدود ۳۰۰ پناهجـوی رد شـده برای ایـن آموزش 

هـای مسـلکی ثبـت نام کـرده انـد. پناهجویـان رده شـده ای 

کـه اقامـت تحملـی دارند و هویت شـان تثبیت نشـده اسـت، 

حـق اسـتفاده از این فرصـت آموزش های مسـلکی را ندارند.

در کل اکرثیـت افـرادی کـه در آملـان تقاضـای پناهندگـی 

ارائـه مـی کننـد، از سـوریه و در جایـگاه دوم از افغانسـتان 

انـد. تنهـا در هـر یـک از مـاه هـای مـی و جون امسـال حدود 

۱۵۰۰ افغـان در آملـان تقاضـای پناهندگـی داده انـد. امـا 

شـار افغـان هـای کـه تقاضـای پناهندگـی شـان در آملـان 

پذیرفتـه مـی شـود، در مقایسـه بـا پناهجویـان سـوریایی بـه 

مراتـب کمـرت اسـت.

مسـیحی آملـان مخالف بودند کـه با فرصت آموزش مسـلکی 

بـرای پناهجویـان رد شـده، کـه برگـه اقامـت »تعویـق اخراج« 

)دولدونـگ( دارنـد، بـه گونـه ای راه برای یـک اقامت مطمنئ 

همـوار سـاخته شـود. امـا حـاال معلـوم شـده اسـت کـه تنهـا 

چنـد هـزار پناهجـوی رد شـده از ایـن فرصـت اسـتفاده کرده 

انـد و بس.

بـه اسـاس گـزارش خرگـزاری آملانـی "دی.پی.ای"، بیشـرت 

از همـه افغـان هایـی کـه تقاضـای پناهندگی شـان رد شـده 

اسـت، بـه آمـوزش مسـلکی پرداخته اند تـا از ایـن طریق یک 

اقامـت مطمـنئ در آملـان را بـرای خـود تضمیـن کنند.

امـا شـار کسـانی کـه از این شـانس اسـتفاده کرده انـد، در 

مقایسـه بـا مهاجرانـی کـه تقاضای پناهندگی شـان رد شـده 

و اقامـت موقـت »تعویـق اخـراج« یـا بـه اصطـاح »تحملـی« 

)دولدونـگ( دارند، اندک اسـت. به قـول وزارت داخله آملان، 

تـا پایـان ماه می امسـال در رسارس آملـان ۸۰۰۱ خارجی در 

دفـرت مرکـزی خارجـی ها ثبـت گردیده بودند کـه به اصطاح 

»اقامـت تحملـی تحصیلی« داشـته اند.

مهیـا سـاخن فرصـت آمـوزش مسـلکی بـرای کسـانی کـه در 

آملـان اجـازه اقامـت موقت »دولدونـگ« دارند، در سـال ۲۰۱۹ 

مورد اختاف شـدید قرار داشـت. اما شـار کمی از پناهجویان 

رد شـده از این فرصت اسـتفاده کرده اند، که بیشرتشـان افغان 

هـا بـوده اند.اولرت از همـه احزاب ائتافی دموکرات و سوسـیال 

همچـون بازی برابـر برازیل نامش میـان گلزنان 

بـه ثبت برسـد.

عربسـتان بـا رشوع نیمـه دوم و خیلـی زود بـه 

گل تسـاوی رسـید. روی یـک همـکاری تیمـی 

عالـی، الناجی توانسـت پـاس عبدالحمید را به 

گل دوم خـود و تیمـش بـدل کند و حسـاب کار 

2-2 شـود.

در حالـی کـه بـازی متعـادل دنبـال مـی شـد، 

اودوخـای روی پـاس مکـس کـروزه بـا رضبه رس 

توانسـت دروازه عربسـتان را بـرای بـار سـوم بـاز 

کـرده و آملـان را پیـش بینـدازد.

عربسـتان تـاش زیـادی داشـت تـا گل تسـاوی 

را بزنـد ولـی در نهایـت برتـری ژرمـن هـا پابرجـا 

مانـد و عربسـتان از دور رقابـت هـا کنـار رفـت.

وی از رقیب بلغاریایی خود انتوانیتا کوسـتادیناوا 

با تفـاوت ۰.۹ امتیاز جلو افتاد.

باترساشـکینا کـه در ردیـف دهـم در جهـان قـرار 

بـاور  هـم  هنـوز  او  کـه  گفـت  هیجـان  بـا  دارد 

منی کنـد کـه بـه مـدال طـا دسـت یافته اسـت.

بـه  کمیتـه  ایـن  و  شـده  ایجـاد  سیاسـت  ایـن 

ورزشـکاران اجـازه داده در صـورت کسـب مدال 

و حضـور روی سـکو، برای چند ثانیـه حق دارند 

یـادگاری  عکـس  و  برداشـته  را  خـود  ماسـک 

بگیرنـد.

یـک ورزشـکار در طـول زندگـی حرفـه ای خـود 

کسـب  شـانس  بـار  یـک  تنهـا  اسـت  ممکـن 

موفقیـت در املپیـک و کسـب مـدال را داشـته 

بـه  شـود.  حـارض  سـکو  روی  بتوانـد  و  باشـید 

بـه  مسـابقات  برگـزاری  کمیتـه  دلیـل  همیـن 

ورزشـکاران اجـازه داده بـرای لحظاتـی ماسـک 

مانـدگار در  ایـن لحظـه  از  و  برداشـته  را  خـود 

زندگـی خـود تصویـری کامـل و بـدون ماسـک 

باشـند. داشـته 

آملـان بـا برتـری 3-2 بر عربسـتان، شـانس 

هـای صعـودش را حفظ کـرد و باعث حذف 

سـعودی ها شد.

از دور دوم رقابـت هـای فوتبـال املپیـک و 

از سـاعت 16 تیـم هـای آملان و عربسـتان 

بـه مصـاف هـم رفتند.

جهانـی  جـام  در  آملـان  پیـش  سـال   19

گل  هشـت  بـود  توانسـته  جاپـان  و  کوریـا 

بـه عربسـتان بزنـد امـا داسـتان ایـن بـازی 

بـود. متفـاوت 

آملـان کـه در بـازی نخسـت خـود بـا نتیجه 

4-2 بـه برازیـل باختـه بـود، روز یـک شـنبه 

در دقیقـه  11 بـازی توسـط ندیـم امیـری 

بـه گل رسـید. روی پـاس سـدریک بـود که 

ندیـم توانسـت از درون محوطـه جریمه و با 

یـک بغـل پـا حسـاب کار را 1-0 کنـد. او به 

برازیـل هـم گل زده بـود.

را  ایـن گل  پاسـخ  دقیقـه 30  در  الناجـی 

داد. او در یـک ریبانـد و از روی خـط دروازه 

موفـق شـد کار را برابـر کنـد.

آملـان امـا دو دقیقه قبل از پایـان نیمه اول 

توانسـت گل دوم را بزند. 

را گلکیپـر عربسـتان برگشـت  پیپـر  شـوت 

داد ولـی آنچـه روی ریبانـد گل دوم را زد تـا 

در مسـابقات جـاری املپیـک در توکیو، یک 

ورزشـکار روسـی روز یکشـنبه در نشـانه زنی 

تفنگچـۀ بـادی ده مـرت مدال طـا گرفت.

 ۲۴۰.۳ کسـب  بـا  باترساشـکینا  ویتالینـا 

کـرد. قایـم  را  املپیـک  ریـکارد  امتیـاز 

ورزشـکارانی کـه موفـق به کسـب مـدال در 

املپیـک مـی شـوند، بـرای یـک لحظه حق 

دارنـد ماسـک خـود را بردارند.

مسـابقات املپیـک توکیـو 2020 از جمعـه 

کشـورهای  از  ورزشـکاران  و  شـده  آغـاز 

هـا  مـدال  کـردن  درو  حـال  در  مختلـف 

برگـزاری  املللـی  بیـن  کمیتـه  هسـتند. 

روز   2020 توکیـو  املپیـک  هـای  رقابـت 

یکشـنبه اعـام کـرد کـه متـام ورزشـکاران 

بایـد در طـول برگـزاری بازی هـای املپیک 

و در متـام اسـتادیوم هـا و دهکـده از جمله 

مراسـم اهـدای مـدال از ماسـک اسـتفاده 

کننـد.

امـا بـه نظـر مـی رسـد تغییراتـی جزئـی در 

پارلمان فرانسه اقدامات سختگیرانه تری 
لی؛ را علیه اسالم گرایان تصویب کرد ما یی  رسوا

د  ر دا وپا  ر ا در  مســتغالت  و  ملک  ر  هزا  ۵ ز  ا بیش  تیــکان  ا و

بـه  آگوسـت ۲۰۱۶   ۸ امتیـاز در  بـا ۶۳۰،۲  ایتالیـا 
ثبـت رسـیده بود.

شـنبه یانـگ از چیـن بـا کسـب ۶۳۲،۷ امتیاز توانسـت 
رکـورد املپیـک را جابجـا کنـد کـه توسـط کامپریانـی از 

کمیتـه ملـی املپیـک افغانسـتان میگویـد کـه مهـدی 
یاوری، یگانه ورزشـکار نشـانه زنی کشـور روز )یک شـنبه 
۳ اسـد( در فاصلـه ۱۰ مـرت تفنـگ بـادی نتوانسـت بـه 
موفقیـت برسـد و از ادامـه بازیهـا در دور بعـدی حـذف 

. شد
 بـه گفتـه ی ایـن کمیتـه یـاوری از سـاعت ۸:۳۰ صبـح 
روز یـک شـنبه به وقت کابـل وارد رقابت بـا حریفان اش 
شـد و رسانجـام بـا کسـب ۶۰۱،۴ امتیـاز از رقابـت هـا 

حذف شـد.
او کـه بـه عنـوان نفـر هشـتم ایـن رقابـت را رشوع کـرده 
بـود بـا ۴۶ حریـف روبـرو شـد کـه در بخـش ۱۰ مـرت 

نتوانسـت امتیـاز مـورد نظـر را کسـب منایـد.
در پایـان ایـن رقابـت، یانـگ از چیـن، کوزینیسـکی و 
شـانِر از امریـکا، جانـی پاتریک از اسـلواکیا، آگ کان از 
ترکیـه ، ماسـلینیکوف از روسـیه، پینـی از مجارسـتان و 
ِشـنگ لی هائـو چینـی توانسـتند بـه جمع ۸ نفـر نهایی 
راهـی مرحلـه بعـد شـوند. در پایـان مسـابقه روز یـک 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

نخستین ورزشکار افغانستانی از مسابقات المپیک توکیو ۲۰۲۰ حذف شد

گرفت طال  مدال  نه زنی  نشــا در  روسی  ر  ورزشــکا

لحظه  یــک  فقط 
رید! بردا ا  ر خود  ماســک  ید  ر دا حق 

حضور ناوهای ایرانی سهند و مکران در خلیج فنلند؛ 
پوتین امریکا را به تحریک بریتانیا متهم کرد

و  هنـد  ایـران،  جملـه  از  جهـان  مختلـف 

پاکسـتان مشـارکت داشـتند. همچنیـن چهـار 

هـزار نیـرو و ۴۰ طیـاره و بالگـرد نظامی در این 

داشـتند. حضـور  رژه 

این رژه به مناسـبت سـیصدو بیسـت و پنجمین 

سـالروز تاسـیس ناوگان نیـروی دریایی روسـیه 

برگزار شـد.

دریایـی  نیـروی  فرمانـده  خانـزادی،  حسـین 

شـایگو،  رسگئـی  دعـوت  بـه  کـه  ایـران  ارتـش 

وزیـر دفـاع روسـیه بـرای رشکـت در مراسـم رژه 

در  کشـور  ایـن  دریایـی  نیـروی  یکشـنبه  روز 

ناوهـای  ورود  داشـت،  حضـور  سـن پرتزبورگ 

را  فنانـد  خلیـج  بـه  ایـران  مکـران  و  سـهند 

بـه  را  آن  و  کـرد  توصیـف  تاریخـی«  »اتفاقـی 

دریـای  دروازه هـای  شـدن  گشـوده  معنـای 

شـال و فناند به روی ناوگان ایرانی دانسـت.

مسـیر  طـی  همچنیـن  خانـزادی  دریـادار 

طوالنـی توسـط دو نـاو ایرانـی را کـه بـا هـدف 

ورود بـه مناطق اسـرتاتژیک شـال اروپا انجام 

خوانـد. »بی سـابقه«  شـده، 

همـکاری نیروهـای دریایی ایران و روسـیه طی 

پیـدا  توجهـی  قابـل  افزایـش  اخیـر  سـال های 

کـرده و گذشـته از سـفرهای مقام هـای ایرانـی 

کشـور  دو  روسـیه،  نـاوگان  از  بازدیـد  بـرای 

فـروری گذشـته نیـز رزمایشـی مشـرتک را در 

آب هـای شـال اقیانـوس هنـد برگـزار کردنـد.

مراسـم رژه نیروی دریایی روسـیه روز یکشـنبه 

)۲۵ جـوالی( بـا سـخرنانی والدیمیـر پوتیـن، 

بـا مشـارکت  و  آغـاز  رئیـس جمهـوری روسـیه 

دو نـاو ایرانـی در سـن پرتزبورگ برگـزار شـد. 

آقـای پوتیـن در ایـن سـخرنانی گفت:»روسـیه 

جدیـد  سـاح های  آمیـز  موفقیـت  تولیـد  بـه 

نیـز موفـق شـده  تـا کنـون  و  ادامـه می دهـد 

کـه  بسـازد  صوتـی  مافـوق  دقیـق  سـاح های 

ندارنـد.« هیـچ مشـابهی در جهـان 

رئیـس جمهـوری روسـیه بـا اشـاره بـه سـاخت 

زیـر  کـروز  موشـک های  و  امتـی  ناوهـای 

بـه  قـادر  کرد:»مـا  خاطرنشـان  دریایـی 

آب،  زیـر  در  دشـمن  هـدف  هـر  شناسـایی 

سـطح دریـا یـا هـوا هسـتیم و در صـورت لـزوم 

کـرد.« خواهیـم  وارد  برگشـت ناپذیر  رضبـه ای 

تنـش  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  پوتیـن  آقـای 

بریتانیایـی  نـاو  عبـور  رس  بـر  لنـدن  و  مسـکو 

روسـیه  کـه  کـرد  ترصیـح  کریمـه  آب هـای  از 

قـادر بـود نـاو جنگـی ارتـش بریتانیـا را بـدون 

دامـن زدن بـه جنـگ جهانی سـوم غـرق کند. 

در  کـه  کـرد  متهـم  را  واشـنگن  همچنیـن  او 

نقـش  بریتانیایـی  نـاو  »غیرقانونـی«  تـردد 

»تحریک کننـده « ارتـش بریتانیـا را ایفـا کـرده 

اسـت.

بـه گفتـه رسگئـی شـایگو، وزیـر دفـاع روسـیه 

در ایـن رژه ۵۴ کشـتی جنگـی از کشـورهای 

توماس توخل بهترین مربی سال آلمان شد
مسابقات المپیکفوتبال المپیک

مسابقات المپیک

فوتبال المپیک
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بـه پخـش  افغانسـتان، در واکنـش  اتاق هـای   مسـؤوالن فدراسـیون 

گزارش هـا مبنی بـر احتـال توقـف شـاری از پروژه هـای توسـعه ای 

در افغانسـتان، ابـراز نگرانـی می کننـد و می گوینـد کـه توقـف ایـن پروژه هـا بخـص 

خصوصـی را سـخت زیـان خواهـد زد.

خانجـان الکـوزی، معـاون فدراسـیون اتاق هـای افغانسـتان در این بـاره گفـت: »در 

قـرارداد رشایـط وجـود دارد؛ بـه ایـن اسـاس، تاجـر جریمـه می شـود و همین طـور 

پـول تاجـر بند اسـت.«

منابـع بـه طلوع نیـوز می گوینـد کـه به علـت کاهـش درآمدهـای ملـی، حکومـت در 

نظـر دارد تـا بخـش بزرگـی از پروژه های توسـعه یی را که در بودجه گنجانیده اسـت، 

متوقف سـازد.

شـفیق الله عطایـی، رسپرسـت هیئـت عامـل اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری بیـان 

داشـت: »شـا می توانیـد حدس بزنیـد درصورتی کـه پالن های تجـاری – خصوصی 

تطبیـق نشـود طبیعـی اسـت کـه تأثیـر می گـذارد بـاالی اشـتغال زایی، کاریابـی و 

رشـد عوایـد ملی.«

شـاری از آگاهـان امـور اقتصـادی، می گویند در اوضـاع کنونی به گونـۀ جدی نیاز 

اسـت تـا پروژه هـای توسـعه یی عملـی شـود تـا بـاور مـردم بر حکومت بیشـر شـود. 

امـا وزارت مالیـه در این باره پاسـخ روشـن ندارد.

رفیـع تابـع، سـخن گوی وزارت مالیـه اظهـار داشـت: »دولـت افغانسـتان در مجلس 

کابینـه بـه تعـداد هشـت برنامـه ملـی دارای اولویـت را در برنامه هـای ملـی معارف، 

صحـت، میثـاق شـهروندی، آب و مدیریـت، منابـع طبیعی... تأییـد کرد.«

چنـدی پیـش، وزارت مالیـه در بررسـی بودجـۀ میـان سـال، از توقـف پرداخت ها به 

ده هـا پـروژه توسـعه ای اختیاری که هزینـه آن ها هشـتادونُه میلیارد افغانی می شـد 

داد.  خرب 

 بـه مناسـبت عیـد سـعید قربـان دفـر سـازمان رابطـه عـامل اسـالمی 

مقیـم کابـل یـه صدهـا فامیـل نیازمنـد گوشـت قربانـی توزیـع منود.

سـازمان مذکـور همه سـاله در ایام عیـد قربان به نـام )قربانی( صدها 

مواشـی را ذبـح مـی منایـد و گوشـت آن را بـه فامیـل هـای نیازمنـد 

توزیـع مـی مناید .

 )300( تعـداد  بـه  شمسـی   1400 جـاری  سـال  در  سـازمان  ایـن 

گوسـفند ذبـح و گوشـت آن را در هاهنگـی بـا جمعیت حـالل احمر 

افغانـی و ریاسـت عمومی پرورشـگاه هـای وزارت کار و امور اجتاعی 

منودند. توزیـع 

دفـر سـازمان رابطـه عـامل اسـالمی مقیـم کابـل در نظـر دارد تـا در 

آینـده نزدیـک یـک تعداد پـروژه های عـام املنفعـه را در هاهنگی با 

مراجـع ذیربـط دولتـی تطبیـق مناید.

دوبـاره  تسـلط  از  پـس  روز  سـه   

ولسـوالی  بـر  طالبـان  شورشـیان 

و  فرزنـدان  دسـت  اسـحاق علی  و  رمضان علـی  مالسـتان، 

و  جنـگ  معرکـه  از  تـا  می گیرنـد  را  خانـواده اش  اعضـای 

سـتم های شورشـیان طالبـان فـرار کننـد امـا بخـت بـا آنـان 

منی کنـد. یـاری 

رمضان علـی و اسـحاق علی در ولسـوالی مالسـتان دکانـداری 

کـرده  بی رمـق  را  دکانداری شـان  بسـاط  جنـگ  می کردنـد؛ 

بـود، تصمیـم داشـتند کـه وضعیـت مالسـتان بهر شـد، برای 

تهیـه لقمـه نانـی، بـرای کارگـری بـه ایـران بروند.

جنـگ گسـرش یافـت، جنگجویان گـروه طالبان بر ولسـوالی 

مالسـتان چیره شـدند، چندی بعد دوباره ولسـوالی از کنرول 

طالبـان خـارج شـد دو روز نگذشـته بـود کـه دوباره شورشـیان 

گـروه طالبـان وارد ولسـوالی شـدند. امـا این بار مـزارع گندم و 

دکان هـا را آتـش زدنـد، منـزل مـردم را چـور و چپـاول کردنـد. 

تـرس همـه جـا را فرا گرفتـه بود.

هـر  بودنـد  مجبـور  اسـحاق علی  و  رمضان علـی  خانواده هـای 

روز بـرای جنگجویـان گـروه طالبـان مـواد غذایـی آمـاده کنند 

تـا از رش آنـان در امـان باشـند اما بعد از دو روز نای شـان طاق 

می شـود و تصمیـم می گیرنـد کـه تـا بهـر شـدن وضعیـت، به 

کابـل بروند.

پـدر رمضان علـی  پیرمـردی حـدودا 75 سـاله  نـادر،  حاجـی 

و اسـحاق علی و حـاال رسپرسـت دو زن بیـوه و پنـج کـودک 

دخـر و پـر، می گویـد کـه ظلـم و سـتم جنگجویـان طالبـان 

مـا را مجبـور کـرد کـه خانـه و زندگی خـود را رها کنیـم تا جان 

خـود را حفـظ کنیـم. موتـری را گرفتیم و حرکـت کردیم. کمی 

کـه از قریـه دور شـدیم، جنگجویـان گـروه طالبـان موتـر مـا را 

متوقـف و پرانـم را بـه گان اینکـه کارمند دولت هسـتند، از 

موتـر پیـاده کردند.

او گفـت کـه جنگجویـان گـروه طالبـان بـه قسـم خدا، قـران و 

پیامـرب کـه پرانـم کارمند دولت نیسـتند باور نکردنـد، گریه و 

شـیون زنـان و کـودکان نیـز بر آنـان تاثیری نکرد. فقـط گفتند 

نگرانی بخش خصوصی از توقف شماری از 
پروژه های توسعه ای در کشور  

سازمان رابطه عالم اسالمي به صدها فامیل نیازمند
 در کابل گوشت قربانی را توزیع نمود

تـا ثابـت شـود کارمنـد دولـت  برویـد تذکره اشـان را بیاوریـد 

. نیستند

پـدر رمضان علـی و اسـحاق علی افـزود، دیدم چاره ای نیسـت، 

دوبـاره رسیـع بـه سـمت قریـه حرکـت کردیـم تـا تذکره هـای 

پرانـم را بیـاورم. نیم سـاعت بعـد برگشـتیم کـه بـا دو پیکـر 

گلولـه  رگبـار  زیـر  پرانـم  شـدیم.  مواجـه  خـون  بـه  آغشـته 

بودنـد. تکه تکـه شـده 

او گفـت کـه هیچ کـس پاسـخگو نبـود، جنگجویانی کـه در آن 

حوالـی بـود، حتـی مسـئولیت کشـن را برعهـده منی گرفتند. 

آنانـی کـه فرزندانـم را از موتـر پیـاده کـرده بودند، نیـز نبودند.

ایـن پیرمـرد 75 سـاله هـر واژه ای را کـه ادا می کـرد، بی صـدا 

اشـک می ریخـت. انـگار تیـری هنـوز بـر قلـب او می خلیـد، 

نـاآرام بـود و نگـران. شـاید نگـران بـزرگ کـردن شـش کـودک 

قدونیم قـد رسپرسـتی دو زن بیـوه.

رمضان علـی 32 سـاله یـک فرزنـد دخـر و دو پـر دارد کـه 

دخـر بزرگـش او حـدودا شـش سـاله اسـت. اسـحاق علی 29 

سـاله نیـز یـک دخر و یک پـر دارد و همرش باردار اسـت. 

کودکانـی کـه مـرگ پدرشـان را بـاور منی کنند.

مسافران بهشت

دو  تنهـا  دارنـد،  کـودک  پنـج  اسـحاق علی  و  رمضان علـی 

دخـر کالنشـان کـه حـدودا شـش سـاله  هسـتند، می داننـد 

چـرا،  و  جرمـی  چـه  بـه  امـا  شـده اند.  کشـته  پدران شـان 

ننـد. منی دا

خدیجـه دخـر رمضان علـی اسـت و حـدودا شـش سـاله. از 

ادبیاتـی کودکانـه و بسـیار  بـا  او پرسـیدم پـدرت کجاسـت؟ 

را منی دانسـت.  بهشـت«. چرایـش  »رفتـه  گفـت:  معصومانـه 

مدتـی رسش پاییـن بـود، بـاال کـرد و گفـت: »ادم خـوب زودتر 

مـی رود بهشـت.«

مشـخص نبـود کـه ایـن جمله ها را چه کسـی برای تسـکین بر 

مغـز او تزریـق کـرده اسـت ولـی وقتـی گفـت کـه پـدرش رفته 

اینکـه گپـی  بـدون  بهشـت، اشـک در چشـانش حلقـه زد. 

رفت. بزنـد، 

فعـاالن مدنـی و اجتاعـی ولسـوالی مالسـتان والیـت غزنـی 

می گوینـد کـه گـروه طالبـان وقتـی کـه دوبـاره بـر ولسـوالی 

مسـلط شـد، حـدود 43 غیرنظامـی و نظامـی را تیربـاران کرد 

کـه زنـان و کـودکان نیـز در بیـن آنـان هسـتند.

ولسـوالی مالسـتان والیـت غزنـی بـرای نخسـتین بار پـس از 

سـقوط حاکمیت طالبان در افغانسـتان ۲۱ رسطان به دسـت 

جنگ جویـان ایـن گروه افتـاد و طالبان کنرل سـاختان این 

ولسـوالی را به دسـت گرفـت. 26 رسطان این ولسـوالی دوباره 

از گـروه طالبـان پس گرفته شـد و رسانجـام 27 رسطان دوباره 

ولسـوالی  مرکـز  »میرادینـه«،  از  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

مالسـتان بـه ولسـوالی جاغـوری عقب نشـینی کردند.

وحشی تر از گذشته

پـدر رمضان علـی و اسـحاق علی کـه دو فرزنـد  نـادر  حاجـی 

افغـان  طالبـان  ایـن  کـه  می گویـد  داده،  دسـت  از  را  خـود 

نیسـتند و بسـیار فـرق دارنـد بـا طالبانـی کـه دو دهـه پیـش 

بودنـد. در کشـور 

سـال  سـتمرب   11 از  قبـل  طالبـان  تسـلط  زمـان  در  کـه  او 

2001 نیـز در کشـور بـوده، می گویـد کـه طالبانـی کـه امـروز 

بـر ولسـوالی ها و شـهرها حملـه می کننـد، بسـیار »وحشـی تر« 

از گذشـته هسـتند.

آزادانـه  مـا  طالبـان،  حکومـت  دوره  در  افـزود،  نـادر  حاجـی 

گشـت و گـذار می کردیـم و رسبـازان طالبـان بـه کسـی کار 

نداشـت و هیـچ دکان و خانـه ای آتـش زده نشـد. امـا ایـن بار، 

ده هـا خانـه و نزدیـک بـه صـد دکان بـه آتـش کشـیده شـده 

اسـت.

می گویـد  مالسـتان  ولسـوالی  بیجاشـدگان  از  دیگـر  یکـی 

کـه جنگجویـان گـروه طالبـان وقتـی کـه دوبـاره بـر ولسـوالی 

مسـلط شـدند، خرمن هـای گنـدم را آتـش زدنـد، دکان هـا را 

نیـز چپـاول و آتـش زدنـد.

طالبـان  گـروه  جنگجویـان  کـه  گفـت  نامـش  ذکـر  بـدون  او 

بیـن  در  غیرنظامیـان  کشـتار  و  وحشـی گری  بـا  می خواهـد 

مـردم تـرس خلـق کنـد تـا مقاومـت مردمـی کمـر شـود. او 

مـردم  مقاومـت  از  می توانـد  وحشـی گری  ایـن  داد،  ادامـه 

بکاهـد. جاغـوری  ولسـوالی 

پیـش از ایـن نیـز گزارش هایـی از والیت های قندهـار، فاریاب 

و تخـار منتـر شـده بـود کـه جنگجویـان گـروه طالبـان، بـا 

تسـلط بـر ولسـوالی های این والیت هـا، دکان هـا را آتش زدند، 

غیرنظامـی را کشـتند و شـاری از زنـان و بیوه هـای نیروهـای 

امنیتـی و دفاعـی کشـور را بـه اجبـار بـه نـکاح در اورده اند.

رسور دانـش معـاون دوم رئیـس جمهـوری نیـز می گویـد کـه 

گـروه طالبـان با تسـلط چنـد روزه در برخی مناطق نشـان داد 

کـه هـان طالبـان دیـروز اسـت و هیچ تغییـری در تفکـر آنان 

بـه وجـود نیامده اسـت.

»تنهـا  نوشـته اسـت:  پیامـی  بـا نـر  معـاون رئیـس جمهـور 

تغییـری کـه به میـان آمده این اسـت که بـا اشـتباهات جامعه 

بین املللـی و کشـورهای دور و نزدیـک، ایـن گـروه مروعیـت 

نسـبی بـه دسـت آورده و امـروز خـود را فاتـح جنـگ خیـال 

می کنـد.«

بـه گفتـه معـاون رئیـس جمهـور جنگجویـان گـروه طالبـان در 

مناطـق کـه تـازه تسـلط یافتـه اند بـه ارتـکاب جنایـات جنگی 

دسـت زده و غیـر نظامیـان را قتـل عام کـرده انـد. جنگجویان 

تـا  گرفتـه  غزنـی  والیـت  مالسـتان  ولسـوالی  از  گـروه  ایـن 

ولسـوالی سـپین بولـدک والیـت قندهـار، غـور و بادغیـس و 

والیـات شـال کشـور، وسـیعا دسـت بـه تخریـب امـوال عامـه 

»ربـودن  گفتـه:  دانـش  آقـای  انـد.  زده  کشـور  زیربناهـای  و 

زنـان بـرای ازدواج اجبـاری، رسکـوب آزادی بیان و رسـانه های 

و  و چپـاول خانـه  فرهنگیـان  و  تیربـاران هرنمنـدان  محلـی، 

اجبـاری  دادن  کـوچ  و  اجبـاری  رسبازگیـری  مـردم،  دارایـی 

مـردم و سپرسـاخن منـازل مسـکونی مـردم از جملـه اعـال 

ننگیـن ایـن گـروه در جنگ هـای اخیـر بـوده اسـت.«

و  اسـحاق علی  و  رمضان علـی  پـران  و  انـدازه دخـران  بـه   

افـرادی کـه آتـش جنـگ دامـن آنـان را گرفتـه، هیـچ کسـی 

دیگـر منی توانـد ایـن خشـونت و وحشـی گری های را کـه ثبت 

تاریـخ  شـده اسـت را حـس کنـد.

 طالبان دو پدر را از کودکانشان جدا و کشت

اداره احصاییه: حدود 175 هزار 

کارمند دولت فارغ صنف دوازده 

و یا پایین تر هستند  

صنعت تولید و پرورش شرت مرغ 

در هرات رو به افزایش است 

و  ارقـام  معلومـات،  و  احصاییـه  ملـی  اداره   

ملکـی  خدمـات  کارمنـدان  متـام  معلومـات 

دولتـی را بـه  تفکیـک درجـه تحصیـل، جنسـیت، وزارت و 

 ۱۳۹۹ سـال  احصاییـوی  سـالنامه  در  و  جمـع آوری  اداره 

اسـت. کـرده  منتـر 

نـر خربنامـه ای  بـا  اسـد  سـوم  یک شـنبه،  روز  اداره  ایـن 

گفتـه اسـت کـه در سـال ۱۳۹۹ ارقـام کـه از ۵۶ وزارت و 

اداره دولتـی جمـع آوری شـده، تعـداد کارمنـدان خدمـات 

ملکـی بـه ۴۱۴ هـزار و ۹ صـد و ۲ نفـر گزارش شـده اسـت.

براسـاس خربنامـه، از جملـه ۲۳۸هـزار و ۹صـد و ۲۳ نفـر 

کارمنـدان دارای تحصیـالت عالـی دوکتورا تا فـوق بکلوریا، 

بـه تعـداد ۹۸ هـزار و ۸ صـد ۲۶ نفـر بکلوریـا و همچنیـن 

بـه تعـداد ۷۷ هـزار و ۱ صـد ۵۳ نفـر آن دارای تحصیـالت 

پایین تـر از بکلوریـا هسـتند.

ایـن خربنامـه می افزایـد کـه مجمـوع کارمنـدان بـا درجـه 

تحصیلـی دوکتـورا ۴۰۸ نفـر بـوده کـه ۳۷۲ نفـر مـرد و ۳۶ 

بـا درجـه تحصیلـی  بیشـرین کارمنـدان  و  اسـت  نفـر زن 

را تشـکیل می دهـد، در  دوکتـورا کـه ۷۸ درصـد مجمـوع 

می باشـد. عالـی  تحصیـالت  وزارت 

مطابـق خربنامـه، تعـداد کارمندان بـا درجه ماسـری نیز ۹ 

هـزار و ۴۲ نفـر بـوده کـه از میان، ۷ هـزار و ۷ صد و ۲۱ نفر 

مـرد و ۱هـزار و ۳ صـد و ۲۱ نفر آن زن می باشـد.

همچنیـن از ایـن میـان بـه تعـداد ۲ هـزار ۷ صـد و ۴۹ نفـر 

بیشـرین کارمندان به سـویه ماسـری در وزارت تحصیالت 

عالی و کمرین کارمندان ماسـر در وزارت احیا و انکشـاف 

دهـات و وزارت دولـت در امـور شـهدا و معلولین می باشـد.

درجـه  بـا  کارمنـدان  تعـداد  کـه  شـده  گفتـه  خربنامـه  در 

لیسـانس ۸۹ هـزار ۵ صـد و یـک نفر بـوده که بـه تعداد ۶۶ 

هـزار و ۷ صـد ۳۹ نفـر آن مـرد و ۲۲هـزار و ۴ صـد و ۶۲ نفر 

می باشـد. زن 

بـه نقـل از این خربنامـه، وزارت معارف با داشـن ۴۱ هزار و 

۲ صـد و ۲۸ نفر بیشـرین کارمنـدان و اداره ملی امتحانات 

کمریـن کارمنـدان با درجه تحصیلی لیسـانس را دارند.

تعـداد کارمنـدان بـه درجه تحصیلی فـوق بکلوریـا و بکلوریا 

۲۳۹ هـزار و ۹۸ نفـر بـوده کـه ۱۶۳ هـزار و ۴ صـد و ۵۶ 

نفـر مـرد و ۷۵ هـزار و ۶ صـد و ۴۲ نفـر آن زن می باشـد 

کـه وزارت معـارف بـا داشـن ۱۸۷ هـزار و ۴ صـد و ۴۰ نفـر 

بیشـرین و کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق قانـون اساسـی 

کمریـن کارمنـدان را دارد.

 مسـئوالن ریاسـت زراعـت و مالـداری هـرات می گوینـد کـه 

بـا پی بـردن مـردم بـه فوایـد و بـی رضر بـودن صنعـت تولیـد و 

پـرورش شـرمرغ، ایـن صنعـت با گذشـت هر سـال در کشـور 

بـه  ویـژه در هـرات، رو بـه افزایش اسـت.

بـه گفتـۀ ایـن مسـئوالن، به  دلیـل مـرف کـم و عوایـد زیـاد 

فارم هـای شـرمرغ، همه سـاله بـه عالقه منـدان ایـن صنعـت 

می شـود. افـزوده 

و  مالـداری  آمریـت  عمومـی  مدیـر  بهمنـش  احمـد  خلیـل  

صحـت حیوانـی ریاسـت زراعـت هـرات، بـه پـژواک گفـت که 

تـا آخـر سـال پـار، ۵ فـارم تولیـد و پـرورش شـرمرغ در هرات 

ثبـت شـده اسـت.

وی  افـزود کـه افـزون بـر اسـتفاده از گوشـت، تخـم، پوسـت و 

روغـن شـرمرغ، در تزئیـن نیـز از ایـن پرنـده اسـتفادۀ زیـاد 

می شـود.

امـا او بیـان داشـت کـه تاکنـون هیچ  گونـه همکاری از سـوی 

صـورت  شـرمرغ  فـارم داران  آمـوزش  بـرای  زراعـت  وزارت 

نگرفتـه اسـت.

وی گفـت: “متاسـفانه تـا حـال کـدام پروگـرام خاصـی و يـا 

همـکارى از طـرف ریاسـت زراعـت صـورت نگرفتـه اسـت، نـه 

درقسـمت مارکيـت آنهـا و نـه هـم در قسـمت ترویـج آن، هیج 

کاری نشـده اسـت.”

و  تولیـد  فارم هـای  از  یکـی  مسـئول  سـلطانی،  نذیراحمـد 

پـرورش شـرمرغ در ولسـوالی انجیـل هـرات اسـت کـه ایـن 

صنعـت را سـه سـال پیـش بـا واردکـردن ۷قطعـه شـرمرغ از 

ایـران، آغـاز کـرده اسـت.

وی به پـژواک گفـت کـه پـس از یـک  سـال، فارمـش بـه مثـر 

رسـيد؛ در دو سـال گذشـته ۸۰ قطعـه جوجـۀ شـرمرغ و ۵۰ 

عـدد تخـم آن را در بـازار فروختـه اسـت.

او افـزود کـه اکنـون ۱۹ قطعـه شـرمرغ بـزرگ گوشـتی در 

دارد. فارمـش 

وی گفـت: “شـرمرغ، خوبـی کـه نسـبت بـه حیوانـات دیگـر 

دارد، ایـن اسـت کـه خـوراک کمـر و رشـد بیشـری دارد،  

گوشـت، تخـم و روغنـش بسـیار مفیـد اسـت، و یـک صنعتـی 

اسـت کـه نـو در دنیـا شـناخته شـده اسـت.”

بـه گفتۀ سـلطانی، هرچند بر اسـاس اسـتنداردهای جهانی، 

سـاالنه ۴۰ قطعـه جوجـه در یـک فـارم بایـد تولیـد شـود؛ امـا 

به دلیـل نبـود برق و امکانـات، در فارم های افغانسـتان حدود 

۲۰ جوجـه تولید می شـود.

وی اظهـار داشـت کـه قیمـت هـر جوجـه شـرمرغ دربـازار 

هـرات، بـه ۶ هـزار افغانی، هـر دانه تخـم نطفه دار ایـن پرنده 

۲ هـزار افغانـی، هـر دانـه تخـم بـرای اسـتفادۀ غذایـی ۳۰۰ 

افغانـی و هـر کیلوگـرام گوشـت ایـن پرنـدۀ عظیـم  الجثـه، به 

ارزش ۶۰۰ تـا ۷۵۰ افغانـی فروختـه می شـود.

افـزون بـر ایـن، پوسـت، روغـن و مدفـوع ایـن پرنـده نیـز از 

دیگـر تولیـدات فارم هـای شـرمرغ در کشـور به ویـژه هـرات 

اسـت.

فارم هـای  غـذای  سـبوس،  و  جـواری  سـویا،  جـو،  علـف، 

شـرمرغ اسـت کـه بیش تـر تولیـد ایـن نـوع غـذا، در مزرعـۀ 

می شـود. تولیـد  فـارم داری  کوچـک 

 مسافران بهشت،
راه؛ نیمه  رفیقان    

علی رضا احمدی
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