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 یک رکورد تلخ؛ بیش از ۸۲ 
میلیون نفر در جهان بی خانمان 

هستند

 شکایت ۳۴ زن از وبسایت 
پورن هاب به اتهام بارگذاری 

ویدیوهایی از تجاوز و آزار جنسی 
 ایـن تعـداد آواره و بی خانمـان در جهـان بی سـابقه بـوده 
اسـت؛ کسـانی کـه بـرای نجـات جـان خـود از جنـگ و 
خشـونت گریخته اند. حـدود نیمـی از آوارگان و پناهجویان 
را کـودکان تشـکیل می دهنـد. دوسـوم ایـن آوارگان از پنج 

کشـور جهـان می آینـد...

 ۳۴ زن از وبسـایت پورنوگرافـی »پورن هاب« شـکایت 
کردنـد. اتهـام ایـن زنـان علیه پـورن هـاب »بارگذاری 
ویدیوهایـی« اسـت کـه در آن ایـن زنان، کـه در برخی 
و  تجـاوز  قربانـی  هسـتند،  قانونـی  سـن  زیـر  مـوارد 

آزارجنسـی شـده اند. ...
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 مقام هـای ارشـد وزارت دفـاع ایـاالت متحـده امریـکا گفتـه انـد کـه 

گروه هـای افراطـی ماننـد القاعـده در ظـرف دو سـال بعـد از خـروج 

نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان قـادر بـه تجدید فعالیـت خواهند 

بود.

بعـد از آن کـه خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان در مـاه مـی 

رشوع شـد، ایـن واضح تریـن پیش بینـی در مورد تبارز مجـدد تهدید 

مقام هـای  توسـط  کـه  اسـت  افغانسـتان  از  بین املللـی  تروریسـم 

امریکایـی بـه صـورت عـام ابـراز می شـود.

سـناتور لیندسـی گراهـام در جلسـه اسـتامعیه یـک کمیتـه مجلس 

سـنای ایـاالت متحـده امریـکا از لویـد آسـتین وزیـر دفـاع و جـرال 

مـارک میلـی لـوی درسـتیز ایـن کشـور پرسـید کـه احتـامل تجدیـد 

فعالیـت القاعـده و گـروه »دولـت اسـامی« را در افغانسـتان پاییـن، 

متوسـط یـا بـاال ارزیابـی می کننـد.

آسـتین در جـواب گفـت: »مـن ایـن را متوسـط ارزیابـی می کنیـم. 

آقـای سـناتور، مـن می خواهم همچنیـن بگویم که احتامالً دو سـال 

وقـت خواهـد گرفـت تـا آن ها بـه چنیـن قابلیتی برسـند.«

جـرال مـارک میلـی، لـوی درسـتیز اردوی ایـاالت متحـده امریـکا و 

کهنـه  رسبـاز جنـگ افغانسـتان، گفـت کـه بـا ایـن ارزیابـی موافـق 

وقـوع  بـه  دیگـر  مشـخص  چیزهـای  »اگـر  افـزود:  میلـی  اسـت. 

بپیونـدد – اگـر حکومت سـقوط کند یـا نیروهای امنیتی افغانسـتان 

فروبپاشـند – ایـن ریسـک واضحـاً افزایـش می یابـد.« او ادامـه داد 

کـه حـاال احتـامل تجدیـد فعالیـت ایـن گروه هـا »متوسـط« اسـت و 

آنـان در فاصلـه حدود دوسـال قادر بـه احیای فعالیـت خواهند بود. 

ایـن پاسـخ مقام هـای نظامـی ایـاالت متحـده امریـکا نگرانی هـای 

امنیتـی در مـورد پیامدهـای خـروج کامل و بی قیـد و رشط نیروهای 

بین املللـی از افغانسـتان را تائیـد می کنـد. در گذشـته مقام هـای 

نظامـی ایـاالت متحده امریـکا با تاش ها بـرای خروج از افغانسـتان 

در تاریـخ مشـخصی مخالفـت کـرده و تاکیـد می کردنـد کـه شـامر 

ایـن  امنیتـی  اوضـاح  بـه  وابسـته  افغانسـتان  در  نیروهـای مسـتقر 

باشد. کشـور 

میلـی اعـرتاف کـرد که اگـر حکومت سـقوط کند یا طالبـان کنرتول 

امـور را بـه دسـت بگیرنـد، پیامدهای گسـرتده تری بـر پیرشفت های 

اردوی  داشـت.  خواهـد  زنـان  حقـوق  بخـش  در  آمـده  دسـت  بـه 

ایـاالت متحـده امریـکا گفتـه اسـت کـه بـدون حضـور رسبـازان اش 

در افغانسـتان جمـع آوری اطاعـات اسـتخباراتی در مـورد گروه های 

تروریسـتی در ایـن کشـور دشـوارتر می شـود.

و  نظامیـان  توانایی هـای  امریکایـی،  نیروهـای  خـروج  تکمیـل  بـا 

علیـه  مقابلـه  و  نظـارت  بـرای  امریـکا  متحـده  ایـاالت  اسـتخبارات 

امـا  می شـود،  محـدود  افغانسـتان  داخـل  در  افراطـی  گروه هـای 

تهدیدهـای  افغانسـتان  از  خـارج  از  کـه  اسـت  گفتـه  پنتاگـون 

تروریسـتی را زیـر نظر خواهد داشـت. امیدواری پنتاگون این اسـت 

کـه هواپیامهای اکتشـافی و دیگـر امکانات را در یک یا چند کشـور 

همسـایه افغانسـتان مسـتقر کند، اما تـا حاال چنیـن تدابیری گرفته 

نشـده اسـت. ایـن اقـدام احتـامالً بـه ایـن معنـی خواهـد بـود کـه 

عملیات هـای ضـد تروریسـتی در افغانسـتان از پایگاه هـای دورتـر، 

مثـاً از خلیـج فـارس انجـام خواهـد شـد.

آیا نیروهای افغان توانایی تامین امنیت افغانستان را دارند؟

یکـی از نگرانی هـا ایـن اسـت کـه طالبـان ممکـن اسـت مناسـبات 

خـود بـا القاعـده را حفـظ کننـد. مقام هـای امریکایـی ایـن پرسـش 

را مطـرح کـرده انـد کـه آیـا طالبـان بـه تعهـدات خـود در توافقنامـه 

مـاه فـروری ۲۰۲۰ در مـورد قطـع رابطـه بـا القاعـده و جلوگیـری 

از اسـتفاده گروه هـای تروریسـتی از خـاک افغانسـتان علیـه ایـاالت 

متحـده امریـکا و متحدیـن اش، عمـل می کننـد یـا نـه.

حکومـت جـو بایـدن اعـرتاف کـرده اسـت که خـروج کامـل نیروهای 

امریکایـی از افغانسـتان مخاطراتـی در پی دارد، اما اسـتدالل کرده 

اسـت کـه انتظـار کشـیدن بـه یک زمـان بهرت بـرای ختم ایـن جنگ 

بـه مفهـوم طوالنـی شـدن هرچـه بیشـرت این حضـور خواهد بـود، در 

حالـی کـه تهدیدهای تروریسـتی در جاهای دیگـر افزایش می یابد.

را  افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای  بایـدن در زمانـی کـه خـروج 

اعـام کـرد، گفـت: »مـا منی توانیـم بـه چرخـه متدیـد و گسـرتش 

حضـور نظامـی خـود در افغانسـتان ادامـه بدهیـم، بـه امیـد این که 

رشایـط ایـده آل بـرای خـروج ایجـاد کنیـم و انتظـار نتیجـه متفاوتـی 

را داشـته باشـیم. حـاال زمـان آن اسـت کـه بـه طوالنی تریـن جنـگ 

تجدیـد  مـورد  در  میلـر  و  آسـتین  هشـدار  بدهیـم.«  پایـان  امریـکا 

فعالیـت احتاملـی گروه هـای تروریسـتی بازتاب دهنـده تحلیل هـای 

برخـی کارشناسـان نیـز اسـت.

گروهی از کارشناسـان امور افغانسـتان به شـمول جرال بازنشسـته 

جـوزف دانفـورد، کـه قبـاً به عنـوان فرمانـده نیروهـای امریکایی در 

افغانسـتان و رئیـس سـتاد مشـرتک ارتـش امریـکا کار کـرده اسـت، 

در مـاه فـروری در یـک تحقیـق نوشـتند کـه »خـروج شـتاب زده« از 

افغانسـتان باعـث تجدیـد تهدیـد تروریسـتی علیـه ایـاالت متحـده 

امریـکا در فاصلـه زمانـی ۱۸ ماه تا سـه سـال خواهد شـد. این گروه 

کارشناسـان کـه از سـوی کانگـرس بـرای ایـن تحقیـق مامـور شـده 

بـود، توصیـه کـرده بـود کـه تـا زمـان پیرشفـت مشـهود در مذاکـرات 

صلـح میـان دولـت و طالبـان، نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان 

مبانند.  باقـی 

 مقام های دولتی والیت نورسـتان در رشق کشـور می گویند 

کـه گروهـی از »بـزرگان محلـی« را بازداشـت کرده انـد کـه 

نیروهـای امنیتـی دولتـی را تشـویق می کردنـد تـا مناطـق 

تحـت کنـرتل شـان را بـه طالبـان واگـذار کننـد و بـه آنـان 

تسـلیم شوند.

حافـظ عبدالقیـوم، والـی نورسـتان گفـت کـه ایـن گـروه به 

پاسـگاه های نیروهـای امنیتـی افغـان در ولسـوالی وانـت 

وایـگل رفتـه و از نیروهـای امنیتـی خواسـته بودنـد کـه این 

ولسـوالی را بـدون درگیـری بـه طالبان تسـلیم کننـد. والی 

نورسـتان گفـت کـه شـامر ایـن افـراد ۲۱ نفـر بوده اسـت و 

در همیـن ولسـوالی از سـوی نیروهـای امنیتـی بازداشـت 

شـده اند و اکنـون تحـت بازجویـی قـرار دارنـد.

افـراد  ایـن  گـروه،  ایـن  سـخنگوی  مجاهـد،  اللـه  ذبیـح 

و  می کنـد  توصیـف«  میانجـی  و  صلـح  »مناینده هـای  را 

می خوانـد. »جنایـت«  را  آنـان  دسـتگیری 

چنـد روز قبـل نیـز سـخنگوی وزارت داخلـه کشـور گفتـه 

بـود کـه در روزهـای اخیـر برخـی از افـراد تحت نـام »متنفذ 

واگـذاری  خاطـر  بـه  والیت هـا  از  شـامری  در  محلـی« 

می کننـد. زمینه سـازی  طالبـان  بـه  امنیتـی  پاسـگاه های 

افـراد  ایـن  »میانجی گـری«  کـه  بـود  گفتـه  آریـن  طـارق 

می شـود.« محسـوب  دشـمن  بـا  مسـتقیم  »همـکاری 

در هفته هـای پسـین گزارش هایـی بـه نرش رسـید که برخی 

بـدون  ولسـوالی ها  و  والیت هـا  از  برخـی  در  پاسـگاه ها  از 

درگیـری و در برخـی مـوارد بـا میانجی گـری افـراد متنفـذ 

محلـی بـه طالبـان واگـذار شـده اسـت.

سـخنگوی وزارت داخلـه گفتـه کـه تـا کنـون چندیـن تـن 

در پیونـد بـه ایـن  موضـوع بازداشـت شـدند و همچنیـن بـه 

نیروهـای ایـن کشـور دسـتور داده شـده تـا چنیـن افـرادی 

را دسـتگیر کننـد.

از  ناتـو  و  آمریکایـی  نیروهـای  کامـل  خـروج  بـا  همزمـان 

اخیـر  ماه هـای  در  ولسـوالی ها  سـقوط  رونـد  افغانسـتان 

شـدت گرفتـه، مقام هـای دولت از »عقب نشـینی تاکتیکی« 

صحبـت می کننـد، بـه گفتـه امراللـه صالـح، معـاون رئیس 

جمهـور افغانسـتان »عقبـه طالبـان عمـق و پهنـا نـدارد.«

 نشسـت سـه جانبـۀ وزیـران خارجـۀ افغانسـتان، ترکیـه و 

ایـران قـرار اسـت روز فـردا یکشـنبه در ترکیـه برگـزار شـود. 

محمدحنیـف امتر وزیر خارجۀ افغانسـتان دیشـب به ترکیه 

رسید. 

حامـد تهذیـب معـاون سـخنگوی وزارت خارجـه بـه رادیـو 

آزادی گفت که امتر نخسـت در نشسـت مجمع دپلوماسـی 

انتالیـا اشـرتاک می کنـد.

آقـای تهذیـب افـزود: »وزیـر امورخارجـۀ جمهوری اسـامی 

افغانسـتان به اسـاس دعوت رسـمی وزیر خارجـۀ جمهوری 

ترکیـه جهت اشـرتاک در فورم دپلموماسـی انتالیا در ترکیه 

حضـور دارد. قرار اسـت در حاشـیۀ این اجاس در نشسـت 

ایـران  و  ترکیـه  افغانسـتان،  خارجـۀ  وزیـران  جانبـۀ  سـه 

اشـرتاک کنـد و همچنـان دیدارهـای با وزیران امـور خارجۀ 

رشکای منطقه ای و بین املللی افغانسـتان داشـته باشند و 

پیرامون مسـائل افغانسـتان، رونـد صلح و سـایر موضوعات 

ذیربـط بحـث و تبـادل نظـر کنند.«

ملـی  مصالحـۀ  عالـی  شـورای  رئیـس  عبداللـه  عبداللـه 

افغانسـتان هم بـرای اشـرتاک در مجمع دپلوماسـی آنتالیا 

در ترکیه اسـت. قرار اسـت این نشسـت دو روزۀ با سـخنان 

رجـب طیـب اردوغـان رئیس جمهور ترکیه امـروز جمعه آغاز 

شـود و در آن روی مسـایل مختلـف از جملـه صلـح منطقـه 

ای بحـث خواهد شـد. 

آستین: دو سال بعد از 
خروج از افغانستان 

القاعده قادر به 
تجدید فعالیت 

خواهد بود 

چند بزرگ محلی در نورستان به دلیل درخواست تسلیم شدن 
نیروهای دولتی به طالبان، دستگیر شدند 

نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، ترکیه و ایران
 در ترکیه برگزار می شود   

  توافق همکاری نظامی 
امضاء کردند 

خانواده های قربانیان مکتب سید الشهداء: 

۴

۴

5

5

به یاد احمد ظاهر؛ 
مردی همیشه جاوید 

 محسن رضایی در رقابت های 
قهرمانی تکواندوی آسیا مدال 

طال گرفت

 ۳ بانوی بایسکل ران افغانستانی 
در مسابقات بایسکل رانی پاکستان 

شرکت می کنند

افغانستان با دو فلم در جشنواره 
بین المللی شانگهای 

شرکت می کند 

هنری

ورزشی

 24 جـوزای هفتـه قبـل سـالروز تولـد احمـد ظاهـر 

بـود. آوازخوانـی که شـهرتش از مرزهای افغانسـتان 

نیـز فراتـر رفتـه اسـت. بـدون شـک احمـد ظاهر در 

سـبک خـودش بسـیار بی جـوره بـود. هرمنـدی که 

شـعرهای بسـیار بسـیار خـوب انتخـاب می کـرد، از 

وضعیـت موسـیقی پیرامونـش در جهان بیـرون آگاه 

بـود و از همه شـان تاثیـر می پذیرفـت و نیـز در آخـر 

بـا آن صـدای سـنگین ...

 محسـن رضایـی ملـی پـوش تکوانـدوی کشـور، قهرمان 

بیسـت و چهارمیـن دور رقابـت های قهرمانـی تکواندوی 

آسـیا شـد. رضایی با کسـب این مدال طا به نخسـتین 

تکوانـدو کار در تاریـخ تکواندوی افغانسـتان تبدیل شـد 

کـه از رقابـت هـای قهرمانـی آسـیا مـدال طـا کسـب 

مـی کنـد. بیسـت و چهارمیـن دوره پیکارهـای تکوانـدو 

قهرمانـی آسـیا در بخـش ...

در  افغانسـتان  از  بایسـکل ران  سـه زن  اسـت  قـرار   

کننـد. رشکـت  پاکسـتان  در  بایسـکل رانی  مسـابقات 

فدراسـیون  جـرال  سـکرتر  دوسـت  عبدالطیـف 

بایسـکل رانی بـه رایـو آزادی گفـت کـه ایـن مسـابقه بـه 

همیـن هـدف چند روز پیش در بامیان برگزار شـد و سـه 

... ایـن   از  ورزشـکار زن 

 ضرورت تدبیر
 در رهبری جنگ

پیامدهای گفتگوهای صلح 
با طالبان؛ افزایش کشتار 
سیستماتیک در افغانستان 

تحلیل واقعیت های 
اجتماعی افغانستان مبتنی 

بر نظریه امیل دورکیم

در  امنیتـی  نیروهـای  بـر  عرصـه  اخیـر  روزهـای  در   
برخـی از مناطـق کشـور تنـگ شـده و نقـاط بسـیاری 
نیـز به دسـت طالبان سـقوط کرده اسـت. سـقوط اخیر 
ولسـوالی هـا و مراکـز نظامی به دسـت طالبان پرسـش 

هـای مهمـی را بـه وجـود آورده و  ...

۳
۳
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سرمقاله

 محمد هدایت

افغانستان و قزاقستان



 

افغانستان و قزاقستان توافق همکاری نظامی امضاء کردند 

 شـورای امنیـت ملی اعالم کرده اسـت کـه توافق نامه ای 

بیـن افغانسـتان و قزاقسـتان امضـا شـده کـه در زمینـه 

حامیـت متقابـل نظامـی در حوزه هـای مختلـف بیـن دو 

کشـور همـکاری خواهد شـد.

منابـع روز جمعه )28 جـوزا( از امضای توافقنامه نظامی 

میـان افغانسـتان و قزاقسـتان خـر دادنـد کـه حامیـت 

متقابـل نظامـی و همـکاری در حوزه هـای مختلـف بیـن 

دو کشـور را ممکـن می کنـد.

ایـن  کـه  کـرد  اعـالم  افغانسـتان  ملـی  امنیـت  شـورای 

توافق نامـه از سـوی حمداللـه محب، مشـاور امنیت ملی 

رییـس جمهـوری افغانسـتان و نـورالن برمک بایـف، وزیر 

دفـاع قزاقسـتان در شـهر نورسـلطان بـه امضـا رسـید.

براسـاس اعالمیـه شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان، در 

ایـن توافق نامـه امـکان متریـن مشـرک، همکاری هـای 

طبی، نوسـازی تجهیزات، پشـتیبانی لجستیکی و فنی، 

آمـوزش جنـگ و همـکاری اطالعاتـی نظامـی میـان این 

دو کشـور در نظـر گرفته شـده اسـت.

بـه گـزارش العربیـه فارسـی امضـای توافقنامـه نظامـی 

میـان افغانسـتان و قزاقسـتان در حالـی صـورت گرفـت 

کـه آمریـکا و همپیامنانش رسبازان خود را از افغانسـتان 

خـارج می کننـد. 

رونـد خـروج نیروهـای آمریکایـی و ناتـو از افغانسـتان از 

اول مـاه مـی 2021 آغـاز شـده و انتظـار مـی رود تـا 11 

سـپتامر، همـه رسبـازان خارجـی از افغانسـتان خـارج 

شوند.

فرماندهـی مرکـزی نیروهـای ایـاالت متحـده آمریـکا 14 

جـون )24 جـوزا( اعـالم کـرد کـه بیـش از 50 درصـد از 

رسبـازان آمریکایـی از زمـان آغـاز رونـد خـروج تاکنون از 

افغانسـتان خـارج شـده اند.
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 د پکتیـا پـه مرکـز ګردېـز کـې د کرونـا ناروغانـو لپـاره پنځـوس 

بسـریز روغتـون جـوړ او ګټـې اخیسـتنې تـه وسـپارل شـو.

د اسـیا پراختیايـي بانـک لـه خـوا د غرګـويل په ۲۸مه پـه خپره 

شـوې خرپاڼـه کې راغـي چې یـاد روغتون د پکتیا د مرسـتیال 

وايل عبدالـويل سـهي، د عامـې روغتیا د رییس خـان احمدزي، 

ځایـي حکومتـي چارواکـو او د سـیمې د مرشانـو لـه خـوا د یو لړ 

مراسـمو پـه تـرڅ کـې پرانیسـتل شـو. رسچینـې لیـکي چـې د 

کوویـډ- ۱۹ دغـه روغتـون د دوی پـه مـايل مالتړ د افغانسـتان د 

عامـې روغتیـا وزارت لـه خـوا جوړ شـوی دی.

پنځـوس  دغـه   ۱۹ کوویـډ-  د  چـې  شـوي  ویـل  کـې  خرپاڼـه 

 د سـمنګان پولیس د دغه والیت د دره صوف پایین ولسـوالۍ د 

نیولـو لپـاره د طالبانـو د یرغلیـزو بریدونو له پیلېـدو خر ورکوي، 

وايـي چـې دې ولسـوالۍ تـه نور رستېري لېږل شـوي او په نښـتو 

کې ۲۷ وسـله وال طالبان وژل شـوي دي.

د سـنګان د امنیـې قوماندانـۍ ویانـد عبداملنیـر رحیمي پژواک 

خـري اژانـس تـه وویل چې وسـله وال طالبان له کنـدوز، بلخ او 

بغـالن والیتونـو سـمنګان تـه راغـي او لـه درېیـو ورځو راهیسـې 

یـې د دره صـوف پاییـن ولسـوالۍ د نیولـو لپـاره بریدونه کول.

پـر  ځلـې   ۱۲ طالبانـو  ناوختـه  شـپه  ))تېـره  کـړه:  زیاتـه  هغـه 

امنیتـي پوسـتو او د ولسـوالۍ پـر مرکـز سـخت بریدونـه وکـړل، 

خـو د امنیتـي او دفاعـي ځواکونـو لـه سـخت مقاومـت رسه مـخ 

شـول.((

هغـه ادعـا وکـړه چې په دې نښـتو کـې ۱۹ طالبان وژل شـوي او 

بسـریز روغتـون بېړنۍ څانګـه، عملیات خونه، د جـدي مراقبت 

څانګـه او ټـول اړیـن تشـخیيص وسـایل او اسـانتیاوې لـري.

د یادونـې ده چـې د دغـه روغتـون درمـل، طبـي او غیـر طبـي 

مـايل  پـه  بانـک  پراختيایـي  اسـیا  د  هـم  تجهیـزات  او  وسـایل 

برابـر شـوي دي. مرسـته 

د اسـیا پراختيایـي بانـک لـه کرونـا رسه د مبـارزې پـه لـړ کې له 

افغانسـتان رسه د ۴۰ ميلیونـه امریکایـي ډالـرو بالعوضه مرسـته 

کـړې چـې پـه وسـیله بـه يـې پـه ټـول هېـواد کـې ۱۵ د کرونـا 

روغتونونـه جـوړ او پنځـه روغتونونـو بیـا ورغـول يش.

اتـه نور ټپیان شـوي دي.

هغـه زیاتـه کـړه چـې طالبـان د تلفاتـو لـه لیـدو وروسـته پـر شـا 

ومتبېـدل او لـه سـیمې وتښـتېدل. 

د سـمنګان پولیسـو ویانـد زیاتـوي، جګـړه د امنیتـي ځواکونـو د 

رهـرۍ لـه خـوا په سـامل ډول سـوق او اداره شـوې ده، تازه دمي 

ځواکونـه دره صـوف پاییـن ته لېـږل شـوي او اوس وضعیت بېرته 

عادي شـوی دی.

لـه بلـې خـوا د سـیمې اوسـېدونکي هـم وايـي چـې وسـله وال 

طالبـان د دې ولسـوالۍ د نیولـو لپـاره راغـي دي.

د سـیمې یـوه اوسـېدونکي چـې نـه یـې غوښـتل نـوم یـې خپـور 

يش، پـژواک تـه وویـل چـې د دواړو لـورو ترمنـځ سـختې نښـتې 

شـوې او ښـايي دواړو لـورو تـه تلفـات اوښـتي وي.

خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویي.

پکتیا کې د کوویډ- ۱۹ پنځوس بسرتیز روغتون جوړ او ګټې اخیستڼې وسپارل شو

سمنګان کې ۲۷ طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده

کارتون

 

 در روزهـای اخیـر عرصه بر نیروهـای امنیتی در برخی از 

مناطـق کشـور تنـگ شـده و نقاط بسـیاری نیز به دسـت 

طالبـان سـقوط کرده اسـت. سـقوط اخیر ولسـوالی ها و 

مراکـز نظامـی بـه دسـت طالبـان پرسـش هـای مهمی را 

بـه وجـود آورده و حتـی سـبب بدگامنـی مـردم نسـبت به 

کلیـت حکومـت و رهـری دولـت شـده اسـت. مهـم ترین 

تردیـدی کـه بـه صـورت عـام بـه وجـود آمـده اسـت بـی 

بـاوری بـه اراده رهـری حکومـت نسـبت بـه ایسـتادگی 

دربرابـر طالبـان اسـت. ایـن شـک و تردیـد اکنـون تنهـا 

بـرای عـده ای خـاص کـه همیشـه دچـار توهـم توطیـه 

همـه  کـه  اسـت  عـام  قـدری  بـه  بلکـه  نیسـت  هسـتند 

را  عمومـی  ذهنیـت  و  گرفتـه  بـر  در  را  جامعـه  سـطوح 

هـای  معاملـه  از  مـردم  اسـت.  سـاخته  مسـموم  شـدیدا 

پنهانـی تـا ناتوانـی مقاومـت در برابـر طالبـان سـخن می 

گوینـد و مرتـب شـایعات گوناگـون در این بـاره پخش می 

شـود. واقعـا مشـکل کجا اسـت؟ چـرا هـر روز عرصه برای 

نیروهـای امنیتـی تنـگ تـر مـی شـود و چـرا مـا هـر روز 

شـاهد سـقوط مناطـق و ولسـوالی هـا بـه دسـت طالبـان 

هسـتیم؟ 

واقعیـت ایـن اسـت کـه تصمیـم یـک جانبـه و ناگهانـی 

ایـاالت متحـده مبنی بـر خروج کامل از افغانسـتان رضبه 

سـختی هـم بـه لحاظ مسـایل لوجیسـتیکی و اکامالتی و 

هـم از لحـاظ روانی بـر نیروهـای امنیتی افغانسـتان وارد 

کـرد. متاسـفانه آمریکایـی هـا نـه تنهـا در عرصه سیاسـی 

طالبـان را بـه مـدت دو سـال تقویـت کـرد بلکـه در عرصه 

جنـگ و مبـارزه بـا تروریسـم نیـز آخریـن رضبه خـود را بر 

پیکـر افغانسـتان وارد کـرد. ایـاالت متحـده بارهـا گفتـه 

بـود کـه افغانسـتان را غیـر مسـوالنه تـرک نخواهـد کـرد 

ولـی دیدیـم کـه در بدتریـن رشایـط افغانسـتان را تنهـا 

ایـن  گذاشـت و همـه چیـز را بـه طالبـان واگـذار کـرد. 

نیـز  افغانسـتان  املللـی  بیـن  رشکای  سـایر  بـر  تصمیـم 

رسایـت کـرد و متـام کشـورهای عضـو ناتو از ایـن تصمیم 

پیـروی کردنـد و تصمیـم آنـی مبنـی بـر خـروج کامـل از 

افغانسـتان گرفتنـد. ایـن مسـاله هم بر نهادهـای امنیتی 

افغانسـتان و هـم بـر افکار عمومـی در کشـور تاثیر منفی 

گذاشـت. امـا بایـد اذعـان کنیـم مشـکل اصلـی فعـال در 

رهـری جنـگ و در درون نهادهای امنیتی کشـور اسـت. 

مشـکل اصلـی عـدم تدبیـر درسـت و ناهامهنگـی هـای 

گسـرده در عرصـه جنـگ در متـام نقاط کشـور اسـت که 

تقریبـا ماشـین جنگـی مـا را زمینگیـر کـرده اسـت. 

متاسـفانه وزارت دفـاع عمـال بـدون وزیـر اسـت و وزارت 

حالـت  در  شـود.  مـی  اداره  رسپرسـتی  بـا  هـم  داخلـه 

جنگـی فعلـی کـه در بیـش از دو صـد نقطه کشـور جنگ 

متـام عیـار جریـان دارد، عـدم حضـور وزرای مقتـدر در 

دو نهـادی کـه مسـولیت اصلـی جنـگ را بـه عهـده دارد 

هرگـز قابـل توجیـه نیسـت. مسـلام افراد الیـق در این دو 

وزارت در پسـت هـای پاییـن تـر ایفـای وظیفـه مـی کنند 

امـا نبـود رهـری واحـد در یـک نهـاد امنیتـی و آن هـم 

در رشایـط جنگـی از عجایـب روزگار اسـت. ایـن کـه چرا 

رهـری حکومـت منـی توانـد در ایـن بـاره تصمیـم بگیرد 

خـود بـه خـود بـر ابهـام هـا دامن مـی زنـد و بر گسـرش 

شـایعات کمـک مـی کنـد.

در  بگذریـم  کـه  امنیتـی  نهادهـای  رهـری  سـطح  از 

اکـر والیـت هایـی کـه اکنـون جنـگ جریـان دارد یـک 

تـوان  از متـام  اسـت. دشـمن  مطلـق حاکـم  انارشیسـم 

علیـه نهادهـای امنیتـی اسـتفاده مـی کنـد و حتـی در 

شـبکه هـای اجتامعـی حضـور فعـال دارد و هـر لحظـه 

بـازار شـایعات را گرم مـی کند. اما رهـری ادارات محلی 

بـا نهادهـای امنیتـی هم چنـان در تضـاد و مخالفت قرار 

طالبـان  کـه  والیاتـی  از  بسـیاری  در  متاسـفانه  دارنـد. 

در روزهـای اخیـر موفقیـت هایـی داشـته انـد اختالفـات 

میـان رهـری ادارات محلـی بـه اوج خـود رسـیده اسـت. 

هیـچ کسـی بـه کـس دیگر پاسـخگو نیسـت و اکر والیت 

هـای جنـگ زده و دارای بحـران در حالـت بـی اعتامدی 

مطلـق بـه رس مـی برنـد. بـه همیـن خاطـر رشـته تدبیر و 

رهـری جنـگ از دسـت دولت خارج شـده و تنها مقاومت 

هـای پراکنـده از سـوی نیروهـای امنیتـی و خیـزش های 

مردمـی جریـان دارد. 

بـه نظـر مـی رسـد اکنـون کـه در آسـتانه خـروج کامـل 

رهـری  داریـم  قـرار  افغانسـتان  از  خارجـی  نیروهـای 

و  دفـاع  هـای  وزارت  مـورد  در  جـدی  تصمیـم  حکومـت 

داخلـه بگیـرد و کارکشـته تریـن افـراد را در رهـری ایـن 

ادارات بگـامرد. سـپس هـر یـک از والیـت هـای بحـران 

زده کـه در آسـتانه سـقوط قـرار گرفتـه انـد مـورد بررسـی 

جـدی قـرار گیـرد و تغییـرات اساسـی در رهـری ادارات 

محلـی و نیـز نهادهـای امنیتـی به وجـود آید. اگـر چنین 

آینـده  روزهـای  در  نشـود  گرفتـه  عاجـل  هـای  تصمیـم 

بـود.  تلخـی خواهیـم  شـاهد رخدادهـای 

 

 

ایـن کشـور را در پایگاهـی در قطـر آمـوزش دهـد.

بنـا بـه ایـن گـزارش، منابـع غربـی در ناتو که نخواسـتند 

نامشـان فـاش شـود، 14 جون )24 جـوزا( بـه »رویرز«، 

 کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش افغانسـتان و اداره سـازمان ملـل 

متحـد بـرای زنـان در افغانسـتان سـندی را بـا تاکیـد بـر آتش بسـی 

»جنسـیت محور« بـه عنـوان پیش نیـازی بـرای گفتگوهـای صلـح و 

توافقنامـه صلـح نـرش کـرده اسـت.

این سـازمان ها در اعالمیه ای گفته اسـت که زنان همیشـه در سـطح 

جهانـی در خـط مقـدم بحران هـا و منازعـات و به نحـوی پیشـتاز در 

پایـان دادن بـه منازعـات قرار داشـته  انـد، فعاالنـه در روندهای صلح 

رشکـت کرده انـد و بـرای حقـوق زنـان و دخـران در توافق نامه هایـی 

اسـت،  بـوده  خشـونت آمیز  درگیری هـای  ختـم  جسـتجوی  در  کـه 

همـواره تـالش و دادخواهـی کرده  انـد.

در اعالمیـه آمده اسـت: “با وجود این، اغلـب مهارت ها و اولویت های 

زنـان از موافقت نامه هـا و تطبیـق میکانیزم هـای مربوط بـه آتش بـس 

رسـمی نادیده گرفته شـده است.”

ایـن سـازمان هـا گفتـه انـد زنـان درافغانسـتان، تحـت نـام صلـح، 

می اندازنـد. مخاطـره  بـه  را  خـود  زندگـی  همـه روزه 

اعالمیـه افـزوده اسـت کـه از زمانـی کـه ماموریـت معاونـت سـازمان 

ملـل متحـد در افغانسـتان یا یوناما و کمیسـیون مسـتقل حقوق برش 

رشوع  را  سیسـتامتیک  مستندسـازی  سـال ۲۰۰۹  در  افغانسـتان 

کـرده، سـال ۲۰۲۰ میـالدی بـه خونین تریـن سـال بـرای زنـان ایـن 

کشـور بـه ثبت رسـیده اسـت.

شـهرزاد اکـر، رییـس کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش افغانسـتان 

گفتـه اسـت: “چـرا وقتـی میـزان خشـونت بـه ایـن حـد باالسـت، مـا 

در مـورد آتش بـس و صلـح صحبـت می کنیـم؟ بـه خاطـر کـه صلـح 

تقاضـای مشـرک همه افغان هـا، اعم از اقوام مختلـف، زنان و مردان 

شـامل گروه هـای سـنی مختلف کشـور اسـت: از منظر حقـوق برش و 

از همـه منظرهـا تـالش برای صلح ، پایـان جنگ و برقـراری آتش بس 

بزرگ تریـن نیاز اسـت.”

کمیسـیون حقـوق بـرش و اداره ملـل متحد بـرای زنان در افغانسـتان 

توافقـات  و  جنسـیتی  نیازمندی هـای  بـه  پاسـخگو  »آتش بـس 

اسـت. کـرده  منتـرش  را  آتش بـس« 

 وزیـر امـور خارجـه ایـران در دیـدارش بـا رییـس شـورای 

عالـی مصالحـه ی ملـی، ضمن تاکید از حامیت کشـورش 

کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان  در  صلـح  هـای  تـالش  از 

کشـورش  نـدارد؛  نظامـی  حـل  راه  افغانسـتان  مشـکل 

طـرف دار حـل مشـکل از طریق مذاکره و گفت وگو اسـت.

ملـی  مصالحـه ی  عالـی  شـورای  منتـرشه  خرنامـه  در 

آمـده اسـت کـه عبداللـه عبداللـه رییـس شـورای عالـی 

مصالحـه ی ملـی بعد از ظهـر روز )پنجشـنبه ۲۷ جوزای( 

بـا محمـد جـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه ی جمهـوری 

اسـالمی ایـران در حاشـیه ی مجمـع دیپلامسـی آنتالیـا 

دیـدار کـرد.

منبـع مـی نویسـد کـه در ایـن دیـدار دو طـرف در بـاره ی 

تالش هـای صلـح، روابـط دوجانبه میـان دو کشـور و آخرین تحوالت 

سیاسـی- امنیتـی کشـور بحـث و تبادل نظـر کردند.

بـه نقـل از خرنامـه، ظریـف در صحبت هـای خـود تأکیـد کـرد کـه 

ایـران از تالش هـای صلـح در افغانسـتان حامیت می کنـد و با توجه 

نـدارد؛ کشـورش  نظامـی  راه حـل  افغانسـتان  این کـه مشـکل  بـه 

طـرف دار حـل مشـکل از طریـق مذاکـره و گفت وگـو اسـت.

وزیـر خارجـه ایـران همچنـان تأکید کرد که کشـورش در کنـار مردم 

افغانسـتان قرار دارد و آماده اسـت این کشـور را در رسـیدن به صلح 

و ثبـات کمک مناید.

در خرنامـه آمـده اسـت کـه رییس شـورای عالی مصالحـه ی ملی با 

تشـکر و قدردانـی از همکاری  هـای جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای 

افغانسـتان و حامیـت ایـن کشـور از تالش هـای صلـح،  در بـاره ی 

آخریـن تحـوالت در تالش هـای صلـح و وضعیـت سیاسـی- امنیتـی 

در کشـور صحبـت کرد.

مشـکل  کـه  اسـت  کـرده  تأکیـد  خـود  صحبت هـای  در  عبداللـه 

می کننـد  فکـر  طالبـان  اگـر  نـدارد.  نظامـی  حـل  راه  افغانسـتان 

کـه از طریـق نظامـی می تواننـد بـر افغانسـتان مسـلط شـوند، ایـن 

اسـت. نادرسـت  آنـان  محاسـبه ی 

بـاالی  تروریسـتی  از حلمـه  روز  از گذشـت چهـل  پـس   

کابـل،  درغـرب  الشـهداء  سـید  مکتـب  آمـوزان  دانـش 

خانواده هـا و بازمانـدگان ایـن رویـداد تاکیـد می کننـد که 

کننـد. پرونـده رسـیدگی  ایـن  بـه  بین املللـی  نهادهـای 

بـاالی مکتـب  بازمانـدگان قربانیـان حملـه  خانواده هـا و 

سیدالشـهداء؛ روز پنجشـنبه )27 جـوزا( بـا انتقـاد از کـم 

کاری حکومـت در جهـت شناسـایی عامـالن ایـن حادثـه 

خواهـان رسـیدگی پرونده شـان از سـوی نهاد هـای معتر 

بین املللـی شـدند.

اسـت:«با  آمـده  حادثـه  ایـن  بازمانـدگان  قطعنامـه  در 

گذشـت 40 روز ازآن حادثـه خونیـن هنـوز هـم عاملیـن 

ایـن جنایت برشی شناسـایی، بازداشـت و بـه پنجه قانون 

سـپرده نشـده اند بـه این دلیل مـا خواهان رسـیدگی این 

پرونـده از طریـق نهاد هـای معتـر بیـن املللی هسـتیم«.

 در قطعنامـه آمـده:« از متـام نهاد هـای ملـی و بین املللی 

جوامـع  و  افغانسـتان  بـرش  حقـوق  کمیسـیون  چـون  و 

بین املللـی چـون سـازمان ملـل متحـد، اتحادیـه اروپـا و 

نهاد هـای جهانـی مدافـع حقـوق بـرشی می خواهیـم کـه 

در  کشـی  نسـل  رونـد  افزایـش  از  جلوگیـری  منظـور  بـه 

جامعـه شـیعه افغانسـتان ایـن نسـل کشـی را به رسـمیت 

بشناسـد«.

بازمانـدگان شـهدا بـا انتقـاد از نهاد هـای امنیتـی کشـور 

در  امنیتـی  و  کشـفی  نیروهـای  کاری  کـم  می گوینـد:« 

تامیـن  در  همچنـان  و  حملـه  ایـن  جلوگیـری  و  کشـف 

امنیـت ایـن مکتـب پس از حملـه به وضوح قابل مشـاهده 

اسـت«.

آنـان خواهـان اتخـاذ تدابیـر ویـژه امنیتـی مطابـق طـرح 

و  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معاونـت  سـوی  از  شـده  ارایـه 

 وزیـر خارجـه پاکسـتان می گوید، کشـورش طـرف دار حل 

نظامـی یا تسـلط نظامـی طالبان نیسـت و آن کشـور آماده 

اسـت افغانسـتان را در رسـیدن بـه صلح کمـک مناید.

در خرنامـه مطبوعاتی شـورای عالـی مصالحه ی ملی آمده 

اسـت کـه دکتـور عبداللـه عبداللـه رییـس شـورای عالـی 

مصالحـه ی ملـی بعد از ظهر دیروز )۲۸ جـوزای( با محمود 

قریشـی وزیر امور خارجه ی پاکسـتان در حاشـیه ی مجمع 

دپلوماسـی انتالیا دیـدار کرد.

منبـع مـی نویسـد کـه در ایـن دیـدار دو طـرف در بـاره ی 

تالش هـای صلـح، همکاری هـای مشـرک میان دو کشـور 

و آخرین تحوالت سیاسـی- امنیتی در افغانسـتان و منطقه 

بحـث و تبـادل نظـر کردند.

در خرنامـه آمـده اسـت: »قریشـی در صحبت هـای خـود 

تأکیـد کـرد کـه کشـورش طـرف دار حـل سیاسـی قضیـه 

افغانسـتان از طریـق گفت  وگـو می باشـد و بـه هیچ صـورت 

طـرف دار حـل نظامـی یـا تسـلط نظامـی طالبان نیسـت.«

منبـع بـه نقل از قریشـی نوشـته اسـت کـه پاکسـتان آماده 

 بوریس جانسـون صدراعظم بریتانیا می گوید که کشـور از 

توافـق سیاسـی از طریق مذاکره به عنـوان بهرین راه برای 

برقـراری صلح در افغانسـتان حامیت می کند.

برخـی  و  افغانسـتان  بـارۀ تالش هـای صلـح  جانسـون در 

مسـائل دیگـر بـا رئیـس جمهـور محمـدارشف غنی بعـد از 

ظهـر روز پنـج شـنبه  تلفونـی گفتگـو کـرده اسـت.

وزارت خارجـۀ بریتانیـا در بیانیـۀ می گویـد کـه صدراعظـم 

جانسـون در ایـن مکاملـۀ تلیفونـی روی تعهـد بریتانیـا در 

زمینـۀ حامیـت از افغانسـتان بـرای دسـتیابی بـه آینـده بـا 

ثبـات و دموکراتیـک تأکیـد کـرد.

از سـوی دیگـر، خرگـزاری »رویـرز«، به نقـل از مقامات 

غربـی گـزارش داده اسـت کـه ناتـو می خواهـد پـس از 

خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، نیروهـای ویـژه 

گفتنـد کـه ایـن سـازمان قصـد دارد یـک پایـگاه بـرای 

آمـوزش نیروهـای ویـژه امنیتی افغانسـتان در قطر ایجاد 

. کند

ایـن سـند بـر میـزان رضورت جـدی آتش بسـی پاسـخگو بـه نیازهای 

بـرای  اوضـاع  کننـده ی  مهیـا  و  افغانسـتان  رشایـط  در  جنسـیتی 

گفتگوهـای صلـح معنـادار تاکیـد شـده اسـت.

در ایـن سـند، بـه مجموعه ای از پیشـنهادهای عملی به عنـوان نقاط 

قابل توجـه بـرای حفـظ مسـایل مرتبط بـه نیازمندی هـای جنسـیتی 

در مـن آتش بـس پرداختـه شـده و هم چنیـن خاطرنشـان می سـازد 

کـه توافقـات آتش بـس چگونـه می توانـد بـه درگیری هـای مبتنـی بر 

جنسـیت رسـیدگی کند.

ایـن سـند در مراسـمی بـا حضـور عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای 

وزارت  وزیـر  رسپرسـت  صافـی،  حسـینه  ملـی،  مصالحـه  عالـی 

امورزنـان، حبیبـه رسابـی، عضو هیـات مذاکرکننده دولـت جمهوری 

اسـالمی افغانسـتان، شـهرزاد اکر، رییس کمیسیون مستقل حقوق 

برش افغانسـتان و میتی کنودسـین، معاون مناینده خاص رسمنشـی 

ملـل متحـد در افغانسـتان، راه انـدازی گردیـد.

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه ایـن محفـل ویـژه، دربرگیرنـده صـدای 

متامـی زنـان افغـان از متـام والیـات و جامعـه جهانی در کابل اسـت 

تـا بـه متامـی اشـکال خشـونت پایـان داده شـود.

عبداللـه عبداللـه، رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی گفته اسـت: 

“زنـان قربانیـان اصلـی جنـگ در ۴۰ سـال گذشـته در افغانسـتان 

بوده اند. اگر واقعاً خواهان آتش بسـی پایدار در افغانسـتان هسـتیم، 

الزم اسـت کـه زنـان و نیاهـای آنـان به طـور درسـت آن مدنظر داشـته 

باشـیم. متام شـهروندان افغانسـتان خواهان صلح هستند – صلحی 

عادالنـه، صلحـی برای همـه. چنین صلحـی حقوق متام شـهروندان 

افغانسـتان را تحـت پوشـش قـرار می دهد.”

موضـوع  مـورد  در  امـروز،  “بحـث  اسـت:  گفتـه  کنودسـین  میتـی 

جنسـیت در توافقنامه هـای آتش بس، برای افغانسـتان بسـیار مهم و 

به موقـع اسـت. نیـاز به کاهش خشـونت همچنـان باقی اسـت. زنان 

نگران انـد کـه مبـادا حقوقشـان بـه خطـر مواجـه شـود، آن هـا نگـران 

محـدود شـدن فضای جامعـه مدنی اند. همـه افغان ها، به ویـژه زنان، 

خواهـان پایـان دادن بـه خشـونت در همـه اشـکال آن هسـتند.”

رییـس شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی همچنـان تأکیـد کـرد کـه 

بـا اسـتفاده از  طـرف جمهـوری اسـالمی افغانسـتان آمـاده اسـت 

فرصـت موجـود بـه جنـگ و خون ریـزی از راه گفت وگـو و مذاکـره 

پایـان بخشـد و ایـن مسـئولیت طالبـان اسـت تـا ایـن فرصـت را از 

دسـت ندهنـد.

قابـل تذکـر اسـت کـه عبداللـه بـه دعـوت رسـمی جمهـوری ترکیـه 

جهـت اشـراک در اجـالس مجمـع دیپلوماسـی آنتالیـا دیـروز وارد 

ایـن کشـور گردیـد.

رییـس  اردوغـان  طیـب  رجـب  سـخرنانی  بـا  دیـروز  اجـالس  ایـن 

جمهـور ترکیـه رسـام بـه کار خـود آغاز کـرد. در این اجالس روسـای 

جمهـور،  وزرای خارجـه و مناینـدگان کشـورهای مختلـف اشـراک 

می کننـد.

در ایـن اجـالس موضوعاتـی چـون صلـح منطقـه ای، رویکردهـای 

برشدوسـتانه در مـورد پناهجویـان و مهاجران، ثبـات در خاورمیانه و 

شـامل آفریقـا، نقـش زنان در برقـراری صلح، مبـارزه با رادیکالیسـم 

و تبعیـض و … بـه بحـث گرفتـه می شـود.

سـخرنانی  مجمـع  ایـن  افتتاحیـه  نشسـت  در  عبداللـه  عبداللـه 

و  رهـران  از  تعـدادی  بـا  خـود  اقامـت  جریـان  در  و  می کنـد 

شـخصیت های اشـراک کننـده در ایـن مجمـع دیـدار می منایـد.

تطبیـق آن شـده و تاکیـد می کننـد کـه نهاد هـای امنیتی 

بـه منظـور جلوگیـری از حادثات احتاملی دیگـر در تامین 

امنیـت ایـن مکتـب و دیگـر نهاد های آموزشـی و تحصیلی 

توجـه ویژه داشـته باشـند.

خواهـان  همچنـان  قربانیـان،  بازمانـدگان  و  خانواده هـا 

روشـن شـدن رسنوشـت شـکریه بنـت عبداللـه کـه پـس 

حکومـت  از  بـوده  می باشـد؛  مفقوداالثـر  انفجـار  آن  از 

می خواهنـد کـه به منظـور ارج گـذاری خون شـهدا بنایی 

یادبـود را در محـوط مکتـب اعـامر کـرده و همچنـان 18 

ثـور را بنـام شـهدای معـارف در تقویـم رسـمی کشـور درج 

کننـد.

نیـز  غنـی  جمهـور  رئیـس  از  شـهدا  خانواده هـای 

می خواهنـد کـه نـه به عنـوان امتیاز بلکه بـه خاطر حرمت 

گذاشـن به خون شـهدا 190 بسـت کمبـود معملین این 

مکتـب را منظـور منایـد.

از سـویی هـم یـک موسسـه خیریـه بنـام« موسسـه ایـده«  

برنامـه آموزشـی غیـر حضـوری دانـش آمـوزان را بـا شـیوه 

مـدرن در ایـن مکتـب افتتـاح کـرد.

گفـت:«  موسسـه  ایـن  رییـس  احمـدی  عبداللـه  سـید 

موسسـه ایـده مـواد کامـل درسـی یـک سـاله را بـا شـیوه 

مـدرن در اختیـار دانـش آموزان مکتب سـید الشـهدا قرار 

داده اسـت تـا دانـش آمـوزان بـا آسـان ترین و بـا کیفیـت 

تریـن روش بـدون محدویـت زمانـی و مکانـی و نیـاز بـه 

انرنـت بـه یادگیـری دورس خویـش بپردازنـد«.

گفتنـی اسـت در حملـه انتحـاری 18 ماه ثور سـال جاری 

بـاالی مکتـب دخرانـه سیدالشـهداء در غرب شـهر کابل، 

85 دانـش آمـوز دخـر شـهید، 278 تـن دیگـر زخمـی 

شدند.

اسـت افغانسـتان را در رسـیدن بـه صلـح کمـک کند.

وزیر خارجه پاکسـتان گفته اسـت: »سیاسـت پاکسـتان در 

منطقـه تغییـر کرده اسـت، پاکسـتان برای توسـعه و اتصال 

منطقـه ای دیـد اقتصـاد محـور در منطقه را دنبـال می کند 

و تحقـق ایـن دیـدگاه مسـتلزم صلـح و ثبات در افغانسـتان 

می باشـد.«

عالـی  شـورای  رییـس  کـه  شـده  نوشـته  خرنامـه  در 

مصالحـه ی ملـی بـا توضیح آخریـن وضعیـت در تالش های 

صلـح و تحـوالت امنیتـی، بـر اراده مـردم افغانسـتان بـرای 

ادامـه ی  تأکیـد کـرد. عبداللـه در  بـه صلـح  دسـت یافن 

صحبت هـای خـود نقـش پاکسـتان را در تأمیـن صلـح و 

ثبات در افغانسـتان مهم خواند و با تشـکر از همکاری های 

ایـن کشـور بـا مـردم افغانسـتان و حامیـت از تالش هـای 

صلـح خواهـان افزایـش ایـن همکاری هـا گردیـد.

پایـان خرنامـه نوشـته شـده کـه دو طـرف همچنـان  در 

بـرای  از فرصـت  بـر آغـاز مذاکـرات معنـی دار و اسـتفاده 

کردنـد. تاکیـد  صلـح  بـه  دسـت یافن 

رئیـس  کـه  می گویـد  جمهـوری  ریاسـت  دیگـر  سـوی  از 

جمهـور غنـی در گفتگـو بـا صدراعظـم بریتانیـا نقـش آن 

کشـور را در برقـراری صلـح و ثبـات در افغانسـتان کلیـدی 

خوانـده اسـت. در خرنامـۀ ارگ بـه نقـل از رئیـس جمهـور 

غنـی گفتـه شـده کـه ارزش هـای مشـرک دو کشـور، در 

موفقیـت پروسـۀ صلـح کمـک می کنـد و برقـراری صلـح و 

ثبـات در افغانسـتان بـه معنـای صلـح و ثبـات در منطقـه 

کـه  آمـده  همچنـان  خرنامـۀ  در  بـود.  خواهـد  جهـان  و 

صدراعظـم بریتانیـا از ادامـۀ حامیـت کشـورش از نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان و رونـد صلـح اطمینـان داد.

حقوق بشر، سازمان ملل و زنان افغان خواهان آتش بس شدند   

ایران از تالش های صلح در افغانستان حمایت می کند  

خانواده های قربانیان مکتب سید الشهداء: 
نهادهای بین المللی به این پرونده رسیدگی کنند

پاکستان از صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند

گفتگوی غنی و جانسون و اعالم حمایت بریتانیا
 از صلح در افغانستان

محمد هدایت 

سرمقاله

ضرورت تدبیر
 در رهبری جنگ 



 

درآمد

همزمانی جنگ و صلح و نشسـت ها و گفت وگوهای 

اسـتقرارصلح بـا گروه طالبـان؛ حداقل بـه لحاظ عقالنی 

و  پیامدهـای عینـی  و  نیسـتند  قابـل جمـع  و منطقـی 

مملـوس ایـن نـوع تحقـق صلـح خیالـی؛ باعـث افزایـش 

بـه صـورت  طالبـان؛  تروریسـتی  گـروه  ماشـین کشـتار 

سیسـتامتیک، هدف منـد، قتل عـام و کشـتارهای دسـته 

جمعـی افـراد بی گنـاه، کـودکان، زنـان و افـراد ملکی در 

آموزشـی،  مراکـز  دانشـگاه ها، مکاتـب،  سـطح شـهرها، 

چنـان  هـم  و  شـده اند  مسـاجد  و  عروسـی  سـالن های 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در میدان هـای جنگ 

شـده  اسـت. بنابرایـن، در روزهـای اخیرگـروه تروریسـتی 

طالبـان ماهیت و جوهرۀ اصلی خویش را در شـدیدترین 

و سـنگین ترین حمـالت تروریسـتی، انتحـاری، انفجاری 

و رفتارهـای خشـونت بـار علیه دولـت و مردم افغانسـتان 

تروریسـتی طالبـان  این کـه گـروه  آن  و  نشـان داده انـد 

اساسـاً ارادۀ بـرای تحقـق صلـح پایـدار در افغانسـتان را 

نـدارد. زیـرا شـاهد بـر اثبات مدعـای فرضیـه؛ یعنی عدم 

اسـتقرارصلح  بـه  طالبـان  تروریسـتی  گـروه  باورمنـدی 

پایـدار در افغانسـتان ایـن اسـت؛ کـه گـروه تروریسـتی 

در  صلـح  آوردن  موافقت نامـه  امضـاء  از  بعـد  طالبـان 

مبنـی  آمریـکا؛  متحـده  ایـاالت  بـا مناینـده  افغانسـتان 

زمینه هـای  منـودن  فراهـم  و  خشـونت ها  برکاهـش 

گفت وگوهـا و نشسـت های بیـن االفغانی بـرای مذاکرات 

صلـح در افغانسـتان متعهـد باشـد، اما متأسـفانه نه تنها 

چنیـن الزامـات حقوقی و سیاسـی صورت نگرفته اسـت، 

بلکه میزان شـدیدترین حمالت تروریسـتی و مرگبارترین 

حمـالت انتحـاری و انفجـاری از سـوی گـروه تروریسـتی 

طالبان علیه شـهروندان افغانسـتان صورت گرفته اسـت. 

افغانسـتان،  در  پایـدار  صلـح  تحقـق  دیگـر،  طـرف  از 

در  را  صلـح  تحقـق  پایـداری  مصئونیـت  و  تضمیـن 

منطقـه و جهـان در پـی خواهند داشـت، زیرا کشـورهای 

و  جهانـی  جامعـه  و  منطقـه ای  کشـورهای  همسـایه، 

ملـل  سـازمان  مخصوصـاً  و  املللـی  بیـن  سـازمان های 

متحـد کـه عمـالً عهـده دار تحقـق صلـح و حافـظ منافـع 

صلـح پایـدار در جهان اسـت، بیشـرین مسـؤولیت را در 

قبـال اسـتقرارصلح و حفـظ صلـح دارنـد، باید بیشـرین 

توجـه و اهمیـت را بـه اسـتقرارصلح و امنیـت بین املللی 

خواهـد داشـت. از سـوی دیگـر، فقـدان تحقـق صلـح 

پایـدار بـا گـروه تروریسـتی طالبـان در افغانسـتان، بـه 

مثابـۀ اوج گیـری گروه های افراطی تند رو و  شـکل گیری 

حـال  در  جهـان  و  منطقـه  در  اسـالم گرا  گروه هـای  

افزایـش هسـتند و ایـن خـود بـه خـود و صـورت طبیعی، 

ثبـات سیاسـی، امنیت بیـن املللی و صلـح را با مخاطرۀ 

جـدی انداخته انـد. زیـرا بازیگـران داخلـی و بین املللی 

بـه صـورت مسـتقیم منافـع شـان در گـرو تحقـق صلـح 

پایـدار در افغانسـتان هسـتند؛ فـرق منی کنـد؛ کـه کدام 

کشـورها از فقـدان صلـح در افغانسـتان منفعـت می برند 

و کـدام کشـورهای از اسـتقرارصلح پایدار در افغانسـتان 

احسـاس امنیـت، ثبـات سیاسـی و صلـح بیـن املللـی 

را بـه نفـع کشـورهای شـان می داننـد و بـرای تحقـق آن 

تـالش خواهـم منـود. بنابرایـن، زمانـی آن فرارسـیده اند 

کـه بازیگـران داخلـی و بازیگـران بیـن املللی؛ سیاسـت 

هـای دوگانـه، متناقـض، متضـاد و چنـد پهلـوی خویـش 

را کنـار بگذارنـد و بـه صـورت جـدی و واقعـی جلوگیـر 

نسـل  زنجیـره ای،  قتل هـای  هدف منـد،  کشـتارهای 

تروریسـتی  کشـی سیسـتامتیک؛ شـدیدترین حمـالت 

و انتحـاری و انفجـاری علیـه دولـت و مـردم افغانسـتان 

و  نسل کشـی  خـاص؛  صـورت  بـه  و  عـام  صـورت  بـه 

را  هزاره هـا  هدف منـد  و  سیسـتامتیک  کشـتارهای 

جلوگیـر مناینـد. دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، 

کشـورهای همسـایه، کشـورهای منطقه و جامعه جهانی 

بـه صورت صادقانه مسـؤولیت انسـانی و اخالقی خویش 

را در قبـال ایـن همـه فاجعـه ای انسـانی انجـام داده و 

جنگ هـا منازعـات طوالنـی مـدت و رفتارهـای خشـونت 

آمیـز کـه از سـوی گـروه تروریسـتی طالبـان علیـه دولـت 

و مـردم افغانسـتان انجام گرفتـه و می گیرنـد؛ ادا کـرده و 

پیش رشط هـا و پیـش زمینه هـای تحقـق صلـح پایـدار را 

فراهـم کنـد، تـا دولـت و مـردم افغانسـتان؛ بیـش از ایـن 

منطقـه ای  رقابت هـای  و  نیابتـی  جنگ هـای  قربانـی 

همـۀ  فرجـام  و  رسانجـام  بنابرایـن،  نشـوند.  جهانـی  و 

ضـد  و  خشـونت بار  رفتارهـای  و  منازعـات  جنگ هـا، 

انسـانی روزی بایـد از طریـق گفت وگوهـا و مصالحـه و 

آشـتی ملـی پایـان یابند و بـه همۀ آن جنگ هـای خونین 

شـهروندان  کـه  مزمـن  بحران هـای  و  بختی هـا  تیـره  و 

افغانسـتان در طـول چندیـن دهـه تجربـه کرده انـد مهـر 

پایان گذاشـته شـوند و زندگی انسـانی و مساملت آمیز را 

در جامعه افغانی و انسـانی فراهم گردد؛ تا زمینۀ زیسـت 

جمعـی و حیـات سیاسـی دولـت و مـردم افغانسـتان در 

سـایۀ اسـتقرارصلح پایـدار تأمیـن و تضمیـن گـردد.

گفتـار دوم: جنـگ و خشـونت مجـدد طالبـان؛ 

تغییـر در سیاسـت صلـح سـازی در میـان بازیگـران 

داخلـی و بیـن املللـی؛

بنابرایـن، خیـزش دوبـارۀ خشـونت آمیـز طالبـان در 

سـال 1383، مرحلـۀ دوم تـالش بـرای کنـار آمـدن بـا 

مشـکل طالبـان را بـه همـراه داشـت. ایـن مرحلـه کـه تا 

آغـاز برنامـۀ رئیـس جمهـور اوبامـا بـرای خـروج نیروهـای 

آمریـکای از افغانسـتان و انتخـاب دوبـارۀ رئیـس جمهـور 

سیاسـت  یافـت،  ادامـه   2009 سـال  در  حامدکـرزی 

نخسـتین اسـتفاده از قوۀ قهریه به سیاسـت اسـتفاده از 

ترکیـب فشـار نظامـی و تـالش بـرای مصالحـه تغییرکرد. 

بـا  مبـارزه  سیاسـت  بـه  متحـده  ایـاالت  کـه  حالـی  در 

بـا شـاخه های  افغانسـتان  ادامـه داد، دولـت  تروریسـم 

طالبـان کـه گفتـه می شـد بـا القاعـده ارتباط نداشـتند، 

در جمـع متفکـران جامعـه شناسـی، امیـل دورکیـم 

فرانسـوی درخشـش دوران خودش را همواره داشـته است. 

ایـن اندیشـمند در نیمـه دوم قـرن نزده و اوایل قرن بیسـتم 

میـالدی در فرانسـه زندگی می کـرد وی در خانواده یهودی 

بدنیـا آمـده اسـت. دورکیـم تیوری هـای بنیادیـن در عرصه 

جامعـه شناسـی ارایـه منـوده و از جملـه در مـورد واقعیـت 

هـای اجتامعی و تحلیـل آن دیدگاه عاملانـه و جالب دارد. 

دورکیـم واقعیـت اجتامعـی را بـه مثابـه¬ی پدیـده¬ هـای 

طبیعـی مـی نگـرد و نقش آنان را در سـمت و سـو گیری ها 

و ایجـاد نظـم/ یـا بـی نظمـی اجتامعـی برازنـده مـی داند. 

واقعیـت اجتامعـی از دیـد دورکیـم بـه تفکـر و احسـاس، 

شـیوه فعالیـت و نظـام سـاخت یافتـه خارجی بیـرون از فرد 

در جامعـه تلقـی مـی گـردد. ایـن نظـام سـاخت یافتـه بـه 

عنـوان اوربیتـال هـای زندگی اجتامعی انسـان هاسـت که 

قـدرت تعییـن کننده برفـرد و کنش هـای افراد در سـاختار 

جامعـه مـی تواند داشـته باشـد. سـاختار منظمـی از ارزش 

هـا، عقایـد و احساسـات کـه در ورای فـرد قـرار داشـته و به 

نحـوی قـدرت کنـرول فـرد را در نظـام اجتامعـی داراسـت 

عبـارت از واقعیـت اجتامعی اسـت. 

بـا توجـه بـه ایـن تعریـف، واقعیـت اجتامعـی ترسـیم 

کننـده چـر بزرگ زیسـت اجتامعیسـت کـه افراد انسـانی 

ایـن  گردانـد.  مـی  محصـور  خویـش  محـدوده¬ی  در  را 

چنـره¬ی قدرمتنـد و عظیـم کـه بـه شـکل نامرئـی فضای 

نقـش  سـازد  مـی  مشـحون  را  اجتامعـی  زندگـی  اصلـی 

مختلـف  ابعـاد  در  افـراد  هـای  دهـی  جهـت  در  سـازنده 

زندگـی داشـته/ دارد. نسـبت هنجـاری/ ناهنجـاری بـودن، 

رنـگ گرفـن شـخصیت فـردی انسـان هـا، عمـق و ژرفـا 

پیدامنـودن بعضـی ارزش هـا در جامعـه همـه تحـت تأثیـر 

واقعیـت های اجتامعیسـت کـه فرد در درون آن خواسـته یا 

ناخواسـته زندگـی می کنـد. واقعیت هـای اجتامعی زمینه 

سـاز تربیـت و شـخصیت سـازی افـراد اسـت کـه مطابق آن 

هویـت شـخصیتی و فرهنگـی را بخـود مـی گیـرد. افـراد از 

درون واقعیـت هـای اجتامعـی رس بیـرون مـی کنـد و بدنیا 

هـامن گونـه می نگـرد کـه آن واقعیـت های فضـای زندگی 

شـان نقـش و نگار منوده اسـت. چشـم انداز عمومـی افراد 

انسـانی در تناسـب بـا واقعیـت هـای اجتامعـی آن شـکل 

مـی گیـرد. بنابراین واقعیـت اجتامعی پدیـده¬ی ملموس 

و تأثیـر گـزاری اسـت کـه جـؤ زندگـی اجتامعـی را فـرا می 

     مهدی بابک

گیرد. 

دورکیـم معتقـد اسـت کـه جامعه یـک موجـود معنوی 

اسـت کـه دارای ماهیـت خاصی جـدا از افراد متشـکله¬ی 

آن اسـت. دقیقـا شـبیه ترکیـب کیمیـاوی کـه فـرق بـارز 

نسـبت بـه عنـارص تشـکیل دهنـده¬ی خویـش دارد. لـذا 

واقعیـت هـای اجتامعـی نیـز در جامعـه بایـد بـه صـورت 

پدیده¬ی واقعی بررسـی شـود. امـا درک کاملی از واقعیت 

هـای اجتامعـی زمـان خوبر میرس اسـت که کارکـرد آن ها 

در پیکـر اجتامعـی دقیـق مطالعـه و تحلیـل گـردد. شـیوه 

مناسـب مطالعات دقیـق جامعه شناسـانه، از خصلت های 

پیـدا و پنهـان جامعـه و افـراد آن از طریـق کارکـرد واقعیـت 

جامعـه  از  درسـت  فهـم  اسـت.  ممکـن  اجتامعـی  هـای 

متکـی به بررسـی علمـی و جامعه شناسـانه¬ی جنبه های 

ملموس در جامعه اسـت که منایانگـر تأثیرات واقعیت های 

اجتامعـی مـی توانـد باشـد. به عنـوان مثـال، دید افـراد به 

پدیـده هـا، فرصـت هـا و نحـوه هـای زندگـی چـرا از یـک 

جامعـه تـا جامعـه¬ی دیگر خیلی متفاوت اسـت؟ رسـیدن 

بـه پاسـخ واقعـی ایـن سـوال در بسـر سـاختار اجتامعـی 

نیازمنـد مطالعـات ژرف از واقعیـت هـای اجتامعیسـت کـه 

افـراد در آن هـا رنـگ گرفتـه اسـت. 

بـا این مبنـا، واقعیـت های اجتامعـی در افغانسـتان، 

و  ابتـدأ یـک اصـل شـمرده مـی شـود و همچنـان نقـش 

تأثیـرات آن، بـر چگونگـی رویکـرد هـا، بینـش هـا و منـش 

های افراد در جامعه مورد توجه اسـت. برای اینکه توانسـته 

باشـم بحـث را جمع منایـم و نتیجه¬ی از آن حاصل شـود، 

رصف در یـک بعـد سیاسـی، واقعیت اجتامعـی را به عنوان 

یـک امـر واقـع و قابل تحلیـل و نقش در جامعه افغانسـتان 

کوتـاه بررسـی مـی کنـم. واقعیت هـای اجتامعـی تاریخی 

در افغانسـتان ایـن امـر را بـه شـکل یک واقعیـت اجتامعی 

فربـه سـاخته اسـت کـه قومـی خـاص در صـدر حکومـت 

و دولـت در افغانسـتان قـرار داشـته باشـد. ایـن دیـدگاه و 

واقعیـت را نـه تنهـا قـوم غالـب پذیرفتـه و در پـی پذیرانـدن 

شـان بـر دیگـران اسـت؛ بلکـه اقـوام و مردمـان دیگـر ایـن 

رسزمیـن نیـز قبـول کـرده و از آن بـه یـک واقعیـت تعریـف 

مـی منایـد. حتـی ایـن مسـأله در سـطح جهانـی نیـز بـه 

عنـوان یـک واقعیـت اجتامعـی معرفی شـده اسـت، قدرت 

هـای بـزرگ دنیـا نیـز ایـن واقعیـت برسـاخته در جامعـه 

افغانسـتان را مطمح نظر جدی دارد و بر بنیاد آن پالیسـی 

هـای خویـش را پـالن گزاری مـی مناید. اما اینکـه این یک 

واقعیـت از نـوع واقعیت اجتامعی کـه دورکیم از آن صحبت 

مـی کنـد اسـت یا نـه، هـم جای سـوالی اسـت. 

بـر اسـاس تیـوری دورکیـم، سـاختار موجـود قومـی 

و اتنیکـی/ فرهنگـی – زبانـی در جامعـه افغانسـتان یـک 

واقعیـت انـکار ناپذیـر اجتامعیسـت. پـس! وقتـی کارکـرد 

آن  مطابـق  و  منایـم  بررسـی  را  اجتامعـی  هـای  واقعیـت 

در  را  سیاسـی  نظـام  سـاختار  و  قوانیـن  هـا،  واقعیـت 

افغانسـتان تعریـف کنیم؛ در آن صورت ایـن واقعیت ها چرا 

در نظـر گرفته نشـود؟ منظور این اسـت کـه در جامعه چند 

قومـی و متکـر افغانسـتان کـه یک واقعیت اسـت؛ بایسـت 

قوانیـن، نظـم سیاسـی و دولـت و روحیـه جمعـی مبتنـی 

بـر بنیـش پلورالیسـم طراحی گـردد و بوجـود آیـد. واقعیت 

امـروز افغانسـتان ایـن را کامـالً ایجـاب مـی کند کـه دولت 

بر قاعده وسـیع و شـعاع بزرگ، همه شـمول و با مشـارکت 

همـه در ابتـدا بایـد بـه صـورت تیـوری و بـاور بوجـود آیـد و 

در گام دوم بـه صـورت عملـی زمینـه انعـکاس آن واقعیـت 

اجتامعـی در عرصـه سیاسـی مهیـا گـردد. 

و  توتالیریسـم  روحیـه  تـداوم  یـا  ترویـج  بـرای  تقـأ 

دکامتیکـی ضدیـت تـام و متـام بـا واقعیت هـای اجتامعی 

امـروز و فـردای افغانسـتان دارد. هـرگاه چنیـن ارصار در 

قالـب سیاسـت و سیاسـت ورزی ممتـد افتـد، افغانسـتان 

از ایـن منجـالب گیـر مانـده بیرون نخواهد شـد. سـاختار و 

آرایـش قومـی که در افغانسـتان وجـود دارد مصداق جامعه 

نا متجانس و متکر اسـت و این یک واقعیت اجتامعیسـت 

در ایـن خـاک. بـه تناسـب ایـن واقعیـت اجتامعـی، بایـد 

تفکـر سیاسـی کـه بتوانـد نظـم اجتامعـی – سیاسـی را در 

افغانسـتان تضمیـن منایـد تلقیـن و ترویج شـود. به تأسـی 

آن، بـر بنیـاد تفکـر سیاسـی کـرت گـرأ و مطابـق واقعیـت 

تعریـف  نظـام سیاسـی  افغانسـتان  موجـود جامعـه  هـای 

گـردد و بعـد از آن سـاختار سیاسـی کـه مبتنـی بـر واقعیت 

هـای اجتامعـی باشـد ترسـیم شـود. دولـت و یـا سـازمان 

سیاسـی دیزایـن شـود که بر بنیـاد واقعیت هـای اجتامعی 

و مطالبـات اجتامعـی خدمـات ارایـه منـوده و در جهـت 

انسـان هـای جامعـه  سـازندگی و بهبـود رشایـط زندگـی 

افغانسـتان کار منایـد. ایـن خأ سیاسـی در افغانسـتان به 

صـورت واضـح وجـود دارد کـه سیاسـت و کارکـرد سـازمان 

سیاسـی در جامعـه افغانسـتان مطابـق واقعیـت اجتامعـی 

ایـن کشـور و ایـن جامعه نیسـت. جامعـه کـه واقعیت های 

اجتامعـی مختلـف و حتـی گاهـا متضـاد دارد، بـا قوانیـن 

و نظـام سیاسـی کـه بـر بسـر یکـی از واقعیـت هـا، بیشـر 

شـکل گرفتـه باشـد، بـه کاهـش تنـش، کارکـرد عادالنـه، 

تأمیـن عدالـت اجتامعـی و برابـری هرگـز نخواهـد رسـید؛ 

بسـر  عنوانـه  بـه  موجـود  اجتامعـی  هـای  واقعیـت  زیـرا 

سـازنده تفکـر سیاسـی و بعـد نظام سیاسـی ایـن را بر منی 

تابد. 

در جمـع بنـدی ایـن یادداشـت چنـد نکتـه اشـاره 

شـود.  می 

اول: واقعیـت هـای اجتامعـی در جامعـه افغانسـتان 

جامعـه  نـگاه  اسـت.  نشـده  اساسـی  و  کاربـردی  تعریـف 

شناسـانه نیاز دارد تا این سـنخیت و میانه¬ی را با سـاختار 

هـای اجتامعـی و سیاسـی در کشـور تحلیـل کنـد. قـدرت 

واقعیـت هـای اجتامعی در تعییـن کننده¬گی بخش های 

ملمـوس و غیـر ملمـوس جامعـه قابـل اغامض نیسـت. 

نظـام  همچنـان  و  جامعـه  در  حاکـم  قوانیـن  دوم: 

سیاسـی و کارکـرد آنـان، بـا وقعیت هـای اجتامعـی جامعه 

همخوانـی و همـزاد پنـداری آنچنانـی نـدارد. 

بـه همیـن خاطـر اسـت کـه تنـش هـای سیاسـی و 

گالویـز شـدن های سیاسـی و حتـی رواداری های ظاملانه 

سیسـتمی و سیاسـی در ایـن کشـور همـواره وجـود داشـته 

است. 

سـوم: بـه رسـمیت شـناخن واقعیت هـای اجتامعی 

منحـر بـه جامعـه¬ و در پـی آن، تعریـف نظـام سیاسـی 

از  تـا  هـا،  واقعیـت  آن  بـا  تطابـق  در  و سـازمان سیاسـی 

کارآیـی خـوب و موثـر و مبتنـی بـر واقعیـت هـا، بـا رویکـرد 

عادالنه نظام سیاسـی و سـازمان سیاسـی در جامعه متکر 

افغانسـتان بهره¬منـد شـد.      

سیاسـت آشـتی را در پیش گرفـت. دلیل اصلی شکسـت 

مذاکـرات و تالش هـای مصالحـه در این مرحلـه، مواردی 

بـود کـه بایـد از سـوی دولـت افغانسـتان و متحـدان بین 

املللـی آن اصـالح می شـدند. ایـن مـوارد عبـارت بودنـد 

از: سیاسـت های بیش تـر واکنشـی تـا کنش گرایانـه در 

میـدان جنگ، دسـت کـم گرفن نیاز بـه مدیریت عوامل 

داخلی و منطقه ای منازعه و عدم یک سیاسـت منسـجم 

حـل منازعه اسـت. پـس از انتخاب مجـدد رئیس جمهور 

در  او  فزاینـدۀ  بدبینـی  و  در سـال 1388  حامدکـرزی 

مـورد فعالیت هـای نیروهای بیـن املللی در افغانسـتان، 

او شـیوۀ جدیـد مذاکـره بـا طالبـان را در پیش گرفـت کـه 

بـا طـرح آن، تالش هـا بـرای حـل مسـأله شورشـیان وارد 

سـومین مرحله شـد. سـازوکار پیش برد مذاکـرات در این 

مرحلـه به شـورای عالی صلح افغانسـتان واگذار شـد که 

در سـال 1389 در نتیجـۀ »جرگـۀ ملـی مشـورتی صلـح« 

تشـکیل شـد؛ جرگـه ای کـه در آن 1600 مناینـده برای 

مشـوره در مـورد رونـد صلـح درکشـور، در کابل گـرد هـم 

آمدنـد. در ابتـدا شـورای عالـی صلـح بـه رهـری برهـان 

الدیـن ربانـی، رئیـس جمهـور پیشـین دولـت اسـالمی 

افغانسـتان )1371-1380( کـه اتفاقـاً خـود او در سـال 

1375 از سـوی طالبـان از قـدرت کنـار زده شـده بـود، 

کارش را آغازکـرد. بالفاصلـه پس از تأسـیس آن، شـورای 

عالـی صلـح بـه دلیـل عـدم ظرفیـت در مدیریـت منازعه 

از یـک سـو و عـدم هامهنگـی بـا نیروهـای بیـن املللـی 

از سـوی دیگـر، اعتبـار خـود را از داسـت داد. بازیگـران 

در  بـدون  و  خودشـان  سیاسـت های  طبـق  خارجـی 

نظرگرفـن برنامـۀ حامدکـرزی بـا طالبـان متاس بـر قرار 

کـرده و آجنداهـای مـوازی مذاکـره بـا طالبـان را پیـش 

می بردنـد. یـک منونۀ ایـن رویکرد، افتتاح دفر سیاسـی 

طالبـان در قطـر در مـاه جـوزای سـال 1392 اسـت کـه 

و  آمریکایـی  نتیجـۀ متـاس مسـتقیم دیپلامت هـای  در 

آملانـی بـا عنـارص طالبـان، از جمله طیب آغـا، به منظور 

گشـایش مجـرای گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان ایجـاد 

شـد. ایـن دفر پـس از اعـراض حامدکـرزی بر افراشـته 

شـدن بیـرق امـارت اسـالمی افغانسـتان و این کـه ایـن 

دفـر از امـارت اسـالمی افغانسـتان منایندگـی خواهـد 

کرد، بسـته شـد. برافراشـن بیرق امارت اسالمی در قطر 

را در افغانسـتان طـوری تفسـیر کردنـد کـه گویـا طالبان 

تـالش دارنـد خـود را به عنـوان دولت موازی بـا جمهوری 

اسـالمی افغانسـتان معرفی کنند. حامدکرزی در واکنش 

بـا  خارجـی  دیپلامت هـای  مسـتقیم  متاس هـای  بـه 

طالبـان، بـا برخی از عنارص طالبـان »متاس های مخفی« 

آوردن  جهـت  حامدکـرزی  مذاکـرات  طـرح  برقرارکـرد. 

طالبـان بـه میـز مذاکـره هیچ سـودی نداشـت؛ امـا چانه 

عنـارصی  بـا  صلـح  عالـی  شـورای  و  حامدکـرزی  زنـی 

از هسـتۀ اصلـی طالبـان منایندگـی  از شورشـیان کـه 

از  طالبـان  جنجـوی  صدهـا  رهایـی  بـه  منی کردنـد، 

انتظـارات  برخـالف  شـد.  منجـر  چرخـی  پـل  زنـدان 

میـدان  بـه  دوبـاره  آزاد شـده  حامدکـرزی، جنگجویـان 

وارد  افغانسـتان  آن،  نتیجـۀ  در  کـه  بازگشـتند  جنـگ 

یـک مرحلـۀ خونین تـر شـورش گری و حمـالت انتحـاری 

شـد. )ابراهیمـی،1397، 12(. بنابرایـن، گفت وگوهـای 

تحقـق صلـح بـا گـروه طالبـان از ابتـدا بـا سیاسـت ورزی 

دروغیـن پایـه گـذاری شـدند، زیرا هـم بازیگـران داخلی 

و  متاس هـا  نشسـت ها،  در  خارجـی  بازیگـران  هـم  و 

گفت وگوهـای اسـتقرارصلح پایـدار در افغانسـتان صادق 

نبودنـد و ایـن پروسـۀ صلـح منجـر بـه شکسـت شـدند و 

ایـن عـدم هامهنگـی و فقـدان سیاسـت صادقانـه باعث 

شـدند ،که باردیگـر گـروه تروریسـتی طالبـان از حاشـیه 

بـه مـن بیایـد و جـان تـازه بگیرنـد و حمالت تروریسـتی 

خویـش را از رسگرفـن و فـاز جدیـدی را بـرای تثبیـت 

قـدرت سیاسـی گـروه تروریسـتی طالبـان ایجـاد کردند. 

رسانجـام و فرجـام همۀ آن تالش های غیر مسـؤالنه و غیر 

صادقانـه از سـوی بازیگـران داخلـی و بیـن املللـی برای 

اسـتقرارصلح پایـدار در افغانسـتان بـا گـروه تروریسـتی 

طالبـان؛ ایـن شـد که امـروزه گـروه تروریسـتی طالبـان 

هـم زمانـی جنـگ و صلـح را بـرای دسـت یابی بـه قـدرت 

مطلـق امـارت اسـالمی شـدیدترین حمالت تروریسـتی، 

انتحـاری، کشـتارهای هدف منـد، قتل های زنجیـره ای و 

نسل کشـی سـازمان یافتـه، گفت وگوهـای تحقـق صلـح 

را بـه سـخره گرفتـه و زندگـی جمعـی و حیـات سیاسـی 

دولـت و مـردم افغانسـتان را بـه مخاطـرۀ جـدی انداخته 

است.

پیامدهای گفتگوهای صلح با طالبان؛ 
                افزایش کشتار سیستماتیک در افغانستان - قسمت دوم و پایانی
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واقعیت های                                                              تحلیل 
امیل دورکیم بــر نظریه  افغانســتان  مبتنی   اجتماعی 

     مصطفی شفیق
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 بازی با اعداد              3301
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3196    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3472
وزیرسفید را در خانه  c4 حرکت دهید. 

3501

جواب هدف         2949

  

ک 
م

ج

ر ب

هنرو

ثور
می توانید مشکالت مالی را حل کنید که مدت هاست شما را اذیت کرده است 
و یکی از دوســتان تان به شما پیشــنهاد پیوستن به یک مشارکت را می دهد. 
زمان خوبی برای مســتحکم کردن روابط دوستی و مشــارکت ها است. از این 

شرایط مطلوب بهره ببرید.

جوزا
ممکن است احساس کنید بهم ریختگی داشته باشید زیرا که با چندین مشکل 
برخورد می کنید. مشکل اصلی به نظر می رسد که مشکل مالی است، اما دلیلی 

برای نگرانی وجود ندارد. 

سرطان
ممکن اســت تغییراتــی را در خانه ایجــاد کنید، اما مطمئن نیســتید که 
شــریک عاطفی تان با آن موافق اســت یــا نه! باید اولویــت های خود را 
ســامان دهی کنید. نظر خود را به دیگران تحمیــل نکنید! گوش کنید که 

گویند! می  دیگران چه 

اسد
فرصت خوبی دارید تا در هر کاری که انجام می دهید موفق شوید. امتحانات و 
آزمون ها امروز مطلوب اســت. زندگی عاطفی تان امروز بسیار خوب پیش می 

رود. البته اگر به نیازهای شریک عاطفی تان توجه کنید.

سنبله
یکی از دوســتان تان به شما توصیه هایی می کند که تمام فکر تان را درگیر می 

کند. شاید نباید سعی کنید که از هر راهی پول به دست آورید.

حمل
امروز مهارت های برقراری ارتباطی تان بســیار خوب است و به شما کمک می 
کند که با همه چیز راحت تر مقابله کنید. می توانید در جامعه و انجام کارهای 

خانگی موفق شوید.

میزان
حس عملی که دارید برای هرگونه کســب و کار جدیدی به شما کمک می 
کند. یکی از دوستان به شما پیشنهاد پیوستن به یک مشارکت را می دهد. 
امروز مجبور نیســتید که تصمیمی بگیرید. باید توصیه ها و نظرات شریک 

عاطفی تان را در نظر بگیرید.

عقرب
احتماال وارد یک مرحله جدیدی از زندگی عاطفی تان شوید. فرصت ی دارید 
تا کار جدیدی را برای خود شروع کنید. مهارت های برقراری ارتباطی تان به 
شما کمک می کند که سفرتان را با موفقیت به اتمام برسانید. باید پول خود 

را عاقالنه خرج کنید.

قوس
امروز برای مالقات با دوســتان تان روز خوبی است. امروز می توانید مشکالت 
خانوادگی تان را حل کنید ایده های تجاری تان روز به روز واضح تر می شود. 
اگر شــک و تردیدی دارید احتماال بخواهید که از افراد بزرگ تر در خواست 

وام کنید.

جدی
شــریک عاطفی تان ممکن است با دادن هدیه ای به شما روزتان را بسازد. 
امشــب زمان عالی را با شریک عاطفی و دوستان تان خواهید داشت. شهود 
به شــما کمک می کند که تصمیمات مهمی در ارتباط با کســب و کارتان 

بگیرید.

دلو
دوستان و شریک عاطفی تان به دلیل تغییرات از شما قدردانی خواهند کرد. برای 
رسیدن به اهداف تان، نیاز دارید که زمان تان را مدیریت کنید! می توانید در هر 

کاری که امروز انجام می دهید موفق خواهید شد.

2950

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

مبارک ـ اکبر ـ بام ـ تبر ـ 
برات ـ نبات ـ بن ـ تب ـ 
بتـ  مبناـ  بناـ  نابـ  باک 
ـ کبراـ  برکتـ  تابـ  رب 

ـ منبر.
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 غضنفر کاظمی

حوت
به نظر می رســد که مصمم هستید که درگیر مشکالت داخلی و خانگی شوید. 
دقیقا همان چیزی که شریک عاطفی تان از شما انتظار دارد. مشارکت ها امروز 

مطلوب است و فرصت خوبی دارید که قراردادها را امضا کنید.

 شطرنج                     3473

ا

آراســتهـ  اتباعـ  بارانیـ  پاســخـ  تاســوعاـ  ثریاـ  جایگیرـ  چاقوـ  
حاجتمند ـ خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ رویش ـ زرده ـ ژاله ـ سرشــت ـ 
شــعور ـ صحنه ـ ضرب ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ 
کنیزک ـ گلیسرین ـ لکه ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.

آ ظ ر و ف ع ظ ک ن ی ز ک

ر د ق ج گ ف ق گ ط ا ق ه

ح ا ج ت م ن د د س چ ل ز

چ د ع د ن م ش و ه ا ح ر

ث گ ض و ج خ ن ت ژ ک ک د

آ ا ژ ر س ج س ث پ د ل ه

ش ه غ ر ب ا ر ا ن ی ن خ

ی ع ش ذ ر ی ت ف پ ح ا ظ

و ت و آ ا گ خ ب ص ق ب ق

ر پ ع ر ط ی ت ی ا ل و ف

ث گ ل ی س ر ی ن م ع ذ ض

ا ژ ل ا چ خ ی ج آ ذ چ ط

د

بین جامعه افغانستان که جامعه افغانستان را وصل کند با دیگر هم زبانان در 

متام نقاط دنیا. 

جایگاه شاعران ایرانی در آهنگ های احمد ظاهر

شعر در آهنگ های احمد ظاهر را می توان به دو دسته تقسیم کرد. یک 

انتخاب شعر از شاعران معارص و قدیم ایرانی و هم چنین انتخاب شعر از 

شاعران خوب داخل کشور. از قرار، انتخاب شعرهای خوب در آهنگ ها یکی از 

دغدغه های اصلی و اساسی این هرنمند بوده است. به گونه ای که به باور من 

با شنیدن متام آلبوم های احمد ظاهر به کمرت شعری برخواهیم خورد که قوی، 

پرمحتوا و نغز نباشند. 

»یزدانبخش قهرمان«، »نظام وفا«، »فروغی بسطامی«، »منصوره اتابکی«، 

»حسین منزوی«، »پژمان بختیاری«، »مهدی سهیلی«، »ابوالقاسم الهوتی«، 

»ایرج دهقان«، »طبیب اصفهانی«، »غالم رضا قدسی«، »فریدون صالحی«، 

»عامدالدین برقعی«، »ملک الشعراء بهار«، »یغامی جندقی« و »صادق رسمد« 

بخشی از شاعران معارص ایران بودند که احمد ظاهر در یک یا چند آهنگ 

خود از اشعارشان استفاده کرده است. 

احمد ظاهر از بین شاعران معارص ایرانی عالقه ای وافری نسبت به فروغ 

فرخزاد داشته است. او هم چنین از شعرهای سیمین بهبهانی نیز در 

ترانه هایش استفاده کرده است. از شعرهای فروغ فرخزاد که احمد ظاهر آن را 

خوانده است می توان به آهنگ »این چه عشق است« این هرنمند اشاره کرد که 

این چنین آغاز می گردد:

به زمین می زنی و می شکنی

عاقبت شیشه امید را

احمد ظاهر در آهنگ های »تو دانی«، »ستاره فروبست« و »چون درخت 

فروردین« خود از شعر سیمین بهبهانی استفاده کرده است که شعر آهنگ تو 

دانی این گونه است: 

تو دانی تو، ز چه جوهر آفریدی، دل داغدار ما را

که هزاران الله پوشد، پس ازین مزار ما را

شعر آهنگ از »از برای غم من« از »بهادر یگانه«، آهنگ از »از تو دورم« از 

»ابوالحسن ورزی« و شعر از »از ناز چه می خندی« از اشعار »علی اشرتی« از 

دیگر شاعران معارص ایرانی است که احمد ظاهر در ترانه هایش از شعرشان 

استفاده کرده است. 

آهنگ معروف » باز آمدی ای جان من، جان ها فدای جان تو/ جان من و صد 

همچو من، قربان تو، قربان تو« نیز از »پارسا تویرسکان« یکی از شاعران معارص 

ایرانی بود که این ترانه اکنون در بین طرفداران احمد ظاهر بسیار محبوب 

است.

احمد ظاهر، از اشعار »رهی معیری« نیز غافل نبوده و برای چندین آهنگ خود 

از جمله »بر خاطره آزاده«، رسوده ای از او را با این مطلع انتخاب کرده است:

بر خاطر آزاده، غباری ز کسم نیست

رسو چمنم، شکوه ای از خار و خسم نیست

»بگذار بگریم« از دیگر ترانه های احمد ظاهر است که او برای این آهنگ 

خود، شعر »مریم ملک ابراهیمی« از شاعران معارص ایران را انتخاب کرده 

است. هم چنین احمد ظاهر از اشعار »حافظ«، »موالنا«، »سعدی«، »خاقانی« 

»خلیل الله خلیلی«، »بیدل« و »صائب« از شاعران مشرتک فارسی رسای حوزه 

ایران و افغانستان نیز بهره برده است. 

زندگی و مرگ احمد ظاهر

احمد ظاهر از 14- 15 سالگی و از زمانی که شاگرد مکتب لیسه حبیبیه 

بوده، آوازخوانی را با اجرا در جمع هم صنفان و مناسبت ها رشوع می کند. او 

به زودی در بین این گروه ها محبوب و رفته رفته محبوبیتش در دیگر شهرهای 

افغانستان رسوخ می کند. 

او در طول این مدت پانزده آلبوم بیرون می دهد که در آهنگ هایش از عشق از 

دلشکستگی و حتی از سیاست می توان نشانه های یافت. ظاهر در طول این 

سال ها تحولی عمیقی در موسیقی افغانستان پدید می آورد که هر شنونده ای 

از آن وقت تا اکنون به این امر اذعان می کنند. 

اما به هرحال عمر او در این دنیا بسیار کوتاه است. در 24 جوزای 1358 

جسد احمد ظاهر را در سالنگ و در داخل موترش پیدا می کنند. مردی چنین 

افسانه ای اکنون مرده است و پس از مرگش هم نظریات گوناگونی در باره 

چگونگی از بین رفتنش قصه می کنند. این که یک جرنال کمونیست او را ترور 

کرده است و یا این که می گویند یک شوهر حسود باعث مرگ او شده است. با 

همه ای این بگو مگوها مرگ احمد ظاهر هم چنان برای مردم یک معام است، 

اما یاد او و آهنگ هایش در دل هر شنونده ای این هرنمند که در متام نقاط 

دنیا بی شامر اند همیشه پدیدار و جاوید است. شاید هیچ کسی در افغانستان 

نباشد که با نام احمد ظاهر ناآشنا باشد و یا یک بیت از آهنگ های او را حفظ 

نداشته باشد. 

24 جوزای هفته قبل سالروز تولد احمد ظاهر بود. آوازخوانی که 

شهرتش از مرزهای افغانستان نیز فراتر رفته است. بدون شک احمد 

ظاهر در سبک خودش بسیار بی جوره بود. هرنمندی که شعرهای 

بسیار بسیار خوب انتخاب می کرد، از وضعیت موسیقی پیرامونش در 

جهان بیرون آگاه بود و از همه شان تاثیر می پذیرفت و نیز در آخر با 

آن صدای سنگین و آهنگینش اجراهای منحرص به فرد و متفاوتی به 

یادگار می گذاشت که تااکنون هم چنان نو، تازه و کارآمد است. 

از زمان فوت این هرنمند تا اکنون بعدهای مختلف زندگی او مورد 

بررسی قرار گرفته است. شاید باید گفت که حتی منی توان از 

موضوعی نوشت که در طول این سال ها در جاهای دیگری از احمد 

ظاهر گفته نشده باشد. اما به باور من همه  ای این ها حتی باعث 

منی شود که در باره وی اصال هم ننوشت. من باور دارم درباره او و 

زوایایی زندگی پیدا و پنهان او بسیار باید نوشت، حتی اگر تکرار 

مکررات باشد. این طوری حداقل یادبودی کرده ایم از او و از هرن و 

حرفه  و آواز رسا  و ماندگار او. به همین خاطر با گذشت یک هفته از 

سالروز تولد او بنده نیز جرات می کنم و چند بخش از زندگی و کارهای 

او را که به نظر من بسیار جالب و قابل توجه آمده را برای تان رشح و 

بسط می دهم. 

احمد ظاهر خواننده ای فراتر از مرزها

جالب است که احمد ظاهر با سن کمی که داشت توانست به زودی 

فراتر از مرزها برای خودش اسم و رسمی برپا دارد. طوری که تا اکنون 

نیز در کشورهای همسایه و فارسی زبان چون ایران و تاجیکستان از 

وی به نیکی یاد می کنند و در روزهای به دنیا آمدن و درگذشت حتی 

به هرطریقی از او گرامی داشت به عمل می آورند.

جدای از خوانندگی و ساخنت آهنگ های خوب و منحرص به فردش، 

انتخاب شعر از شاعران دیگر کشورها شاید یکی از دالیلی بود که 

باعث شد او به زودی رسزبان ها بیافتد و در هر بزمی از این هرنمند به 

نیکویی یاد گردد. او با آن که به نقل از  دیگران فرزند عبدالظاهر یکی 

از نخست وزیران دوره ظاهر شاه و اصالتا پشتو زبان بود اما به فارسی 

بی غل و غش عشق می ورزید. چنان که در متام آهنگ هایش و در 

انتخاب اشعارش برای خواندن همه چیز هویداست. 

شهرت و انتخاب های خوب او در شعر و موسیقی باعث شد که ایران 

رسام او را در سال 1352 خورشیدی به کشورشان دعوت کنند. احمد 

ظاهر در این سفر چندین آهنگ صوتی و تصویری اجرا کرد که تا 

اکنون در آلبوم ها و شبکه های مجازی در دسرتس است. 

احمد ظاهر حتی بسیاری از آهنگ های خوانندگان ایرانی را بازخوانی 

کرده است. از جمله می توان از آهنگ »سلطان قلبم« ساخته عارف 

خواننده پرآوازه ایرانی یاد کرد که احمد ظاهر آن را به شکل دیگری 

بازخوانی کرده است.

او شاید در بیشرت آهنگ هایش از شعرهای شاعران معارص و قدیم 

ایرانی استفاده برده است که به گامنم این ها همه مهری است بر فکر 

روشن او و این که وی فراتر از حصارها و فراتر از مرزها می اندیشیده 

است و نیز همه ای این ها باعث شده که او پولی همدلی باشد نه تنها 

یادداشت

افغانستان ما: افغانستان با فلم  »حوا، مریم، عایشه« ساخته صحرا 

کریمی و فلم »قالیباف« با کارگردانی محمد آیریک در جشنواره 

بین املللی سازمان همکاری شانگهای رشکت می کند. 

صحرا کریمی رییس افغان فلم و کارگردان فلم »حوا، مریم، 

عایشه« این خرب را در صفحه فیسبوکش نوشته است. 

او گفته است که این دو فلم در بخش اصلی رقابت های این 

جشنواره اشرتاک خواهند کرد.

رییس افغان فلم هم چنین اذعان کرده است که این دو فلم به 

صورت مستقل از طرف تهیه کنندگان فلم ها رشکت داده شده 

است. 

حوا، مریم، عایشه فلمی به کارگردانی و نویسندگی صحرا کریمی 

است که کلیشه های رایج در مورد افغانستان و خصوصاً زنان را به 

چالش می کشد و از نگاه سینام روایت و تصویری از زندگی سه 

زن از سه قرش متفاوت جامعه در کابل امروز را ارائه می دهد.

این فلم محصول سینامی افغانستان و به تهیه کنندگی کتایون 

شهابی به عنوان منایندٔه سینامی این کشور در نود و دومین دور 

جوایز اسکار انتخاب شد.

گفتنی است که جشنواره بین املللی فلم شانگهای، یکی از 

بزرگرتین جشنواره های فلم در آسیای رشقی و همراه با جشنواره 

بین املللی فلم توکیو، یکی از بزرگرتین جشنواره های فلم در آسیا 

محسوب می شود.

بـرای  را  برندگانـش  کامـل  اسـامی   ۲۰۲۱ ترایبـکا  جشـنواره 

کـرد. اعـالم  رقابتـی  بخش هـای 

بـه گـزارش ورایتـی، بـا اعـالم اسـامی برنـدگان جشـنواره ترایبکای 

امسـال جایـزه اول بخـش فلم بلنـد آمریکایـی به »تازه کار« سـاخته 

لـورن هداوی رسـید و لوان کوگواشـویلی بـرای »برایتون چهارم« در 

بخـش بهرتیـن فلـم بلنـد بین املللی برنده شـد. جسـیکا کینگدان 

هـم بـرای »معـراج« در بخـش فلم مسـتند به عنـوان برنـده انتخاب 

. شد

جوایـز ایـن جشـنواره بـه رسـم هـر سـال در بخـش هـای رقابتـی 

بلنـد  آمریکایـی،  بلنـد  فلـم  شـامل  کـه  شـد  اهـدا  متعـددی 

بین املللـی، مسـتند، فلـم کوتـاه، جایزه نـورا افـرون و جوایز جدید 

می شـد. بـازی  و  پادکسـت 

در بخـش بهرتیـن فلـم بلند آمریکایی، جایزه هـرنی به مگان بودی 

بـرای »شـب افتتاحیـه« اهـدا شـد و ایزابـل فومـر بـرای »تـازه کار« 

جایـزه بهرتیـن بازیگـر زن را از آن خـود کرد و جایـزه بهرتین بازیگر 

مـرد هـم بـه متیـو لئـون برای فلـم »اتـاق انتظار خـدا« سـاخته تیلر 

ریگـس اهدا شـد.

در حالـی کـه »تـازه کار« جایـزه بهرتین فلمـربداری را هم بـرای تاد 

مارتیـن بـرد، جایـزه بهرتیـن فلمنامـه فلم بلنـد داسـتانی آمریکا به 

هانـا مارکـس بـرای »مـارک، مـاری و آدم های دیگر« رسـید.

در بخـش رقابـت بین املللـی بـا معرفـی »برایتون چهارم« بـه عنوان 

برنـده اصلـی، جایـزه هـرنی بـه فلـم »شـیطان در جهنـم« سـاخته 

گاس ون سـن اهـدا شـد و باسـانت احمـد و بسـامال الگیـش بـرای 

فلـم »سـوآد« از مـرص برنـده جایزه بهرتیـن بازیگر زن شـدند. جایزه 

»برایتـون  بـرای  تادیاشـویلی  لـوان  بـه  هـم  مـرد  بازیگـر  بهرتیـن 

رسـید. چهارم« 

الیزابـت ووگلـر بـرای »غـرش دهـه ۲۰« جایـزه بهرتیـن فلمـربداری 

را بـرد و جایـزه بهرتیـن فلمنامـه بـه بوریـس فرومین بـرای »برایتون 

چهارم« رسـید.

جایـزه بهرتیـن کارگـردان اول بـه نانـا منسـا بـرای »ملکـه پیـروزی« 

اهـدا شـد و جایـزه هـرنی ایـن بخـش بـه ویل ریمـن بـرای »پرچم« 

اهدا شـد.

در بخش رقابتی مسـتند »معراج« سـاخته جیسـکا کینگـدان برنده 

شـد و جایـزه هـرنی به کلیفورد راس برای »واترالین ششـم« رسـید.

جایـزه بهرتیـن تدوین به »بچه ها« سـاخته شـانون سـوان اهدا شـد 

و جایـزه بهرتیـن فلمـربداری بـه »بینـگ لیو و جاشـوا التمـن« برای 

»همـه ایـن پرسان« تعلـق گرفت.

جایـزه آلربت میسـلس برای بهرتین کارگردان مسـتند تـازه کار هم 

به »معراج« سـاخته جسـیکا کینگدان اهدا شـد.

جایـزه نـورا افـرون امسـال هـم بـه »چنـل جیمـز و تیلـور گارون، از 

هـامن زمـان« سـاخته چنـل جیمـز و تیلـور گارون رسـید.

در بخـش بهرتیـن فلـم کوتاه جایزه بـه رانگفی گائو بـرای »دخرتی 

بـا اسـلحه گرمایـی« اهـدا شـد و جایـزه هـرنی بـه اسـتیون هنـاک 

بـرای »موزه هـای هـرنی نفس می کشـند« رسـید.

رضـا ریاحـی بـرای »نوازنده، موسـیقیدان« برنده بهرتیـن فلم کوتاه 

انیمیشـن شـد و جایـزه هـرنی بـه کورتیـس کالیـگ برای »دشـمن 

سـختگیر دزدکی« رسـید.

جایـزه مسـتند کوتـاه هـم بـه رایـان وایـت بـرای »کدگذاری شـده« 

بـرای  لـوری سـیمون  بـه  بخـش  ایـن  و جایـزه هـرنی  اهـدا شـد 

رسـید. می بینیـم«  »چطـور 

جایـزه دیـدگاه دانشـجویی بـه رابـرت براگـدن بـرای »شـش شـب« 

اهـدا و جایـزه هـرنی ایـن بخـش نصیـب دبـورا کاس بـرای »زنـده 

شـد. بودن« 

بنیـاد  و  پـاد  »خانـه  بـه  غیرداسـتانی  پادکسـت جایـزه  بخـش  در 

پرنـدگان وحشـی، محافظـان رودخانـه« رسـید و جایـزه پادکسـت 

داسـتانی بـه جیمـز کیـم و بـروک ایسـکرا بـرای »خیابـان ورمونت« 

اهـدا شـد.

جایـزه ایکـس ترایبـکا بـرای بهرتیـن فلـم داسـتانی بـه »سـانتای 

عزیـز« سـاخته دانـا ناخمـن اهـدا شـد و »متعلـق بـه سـیاه« جایـزه 

بهرتیـن فلـم اپیـزودی را بـرد و بـه عنـوان بهرتیـن فلـم کوتـاه ایـن 

بخـش هـم »سـال نـوی چینی-نیـان« سـاخته لولـو وانـگ انتخـاب 

. شد

 ۲۰۲۱ بـازی  بهرتیـن  عنـوان  بـه  »نارکـو«  هـم  بـازی  بخـش  در 

شـد. انتخـاب 

در بخـش رقابتـی دربرگیرندگـی نیـز جایـزه داسـتانی بـه میشـل 

استفنسـون و جـو بروسـرت بـرای »عـوض شـدن« اهـدا شـد و جایزه 

نویسـندگی غیرداسـتانی خالق هم به آنی سـاندرس بـرای »فعلی« 

بـه عنـوان برنـده اهدا شـد.

افغانستان با دو فلم در جشنواره 
بین المللی شانگهای شرکت می کند

جشنواره ترابیکا 2021 
برندگانش را شناخت

به یاد احمد ظاهر؛ مردی همیشه جاوید
جشنواره

جشنواره



خورخـه والدانـو مـی گویـد اگـر رئیـس رئـال بـه کسـی 

پاسـخ منفـی بدهـد، غیرممکـن اسـت نظـرش عـوض 

شـد و رامـوس چـاره ای جـز جدایـی نداشـت. رسخیـو 

رامـوس روز گذشـته در مراسـمی ویـژه از رئـال مادریـد 

خداحافظی کرد و او را از فصل بعد با پیراهن باشگاهی 

دیگـر خواهیـم دیـد. پـس از 16 سـال، 672 بـازی و 

ثبـت 101 گل، کاپیتـان راموس بـه دوران فوتبالش در 

رئـال پایـان داد. رامـوس از مـدت ها پیش پاسـخ منفی 

خـود به پیشـنهاد متدیـد را داده بود ولی هفته گذشـته 

پشـیامن شـد و حـارض بـود متدید کنـد ولی از باشـگاه 

بـه وی اطالع دادند که اعتبار پیشـنهاد متدید در پایان 

مـاه مـارچ بـه امتـام رسـیده اسـت. در نهایـت چـاره ای 

جـز جدایی نبـود. خورخه والدانو بازیکن و مربی سـابق 

رئـال و کسـی کـه بیـن سـال هـای 2000 تـا 2004 و 

2009 تـا 2012 مدیـر ورزشـی و مدیـرکل رئـال بـود، 

بهـر از هـر کسـی شـاید فلورنتینـو پـرز رئیـس رئـال را 

بشناسـد. او در مـورد جدایـی راموس و پاسـخ منفی پرز 

بـه درخواسـت لحظـه آخری کاپیتـان گفـت:» فلورنتینو 

مـی دانـد کـه در هـر مذاکـره ای بـا اعتبارش بـازی می 

کنـد. ایـن روش خـاص اوسـت و در مذاکـرات بسـیار 

ماهـر و چیـره دسـت اسـت. پـرز مـی دانـد کجـا ممکن 

اسـت خطـر کند و کجـا می تواند از فرصت ها اسـتفاده 

کـرده و مذاکـره را بـه رسانجـام برسـاند. اگـر بـه چیـزی 

بـرای  چلسـی  پیشـنهادی  بسـته  از  میـل  دیلـی 

کـرد. رومنایـی  اینـر  از  حکیمـی  ارشف  جـذب 

در تابسـتان 2020 بـود کـه ارشف حکیمـی بعـد 

در  العـاده  فـوق  دورانـی  گذاشـن  رس  پشـت  از 

دورمتونـد از ایـن تیـم جـدا شـد. در ابتـدا تصـور 

مـی شـد بـا توجـه بـه عملکـرد فـوق العـاده ایـن 

بازیکـن رئـال مادریـد او را بازگردانـد امـا باشـگاه 

اسـپانیایی تصمیـم بـه فـروش او گرفـت.

اخیـر  تابسـتان  طـول  در  زیـادی  هـای  باشـگاه 

خواهـان بـه خدمت گرفـن ارشف حکیمـی بودند 

امـا نهایتـاً ایـن بازیکـن راهی اینر شـد تـا چالش 

جدیـد خـود را در فوتبـال ایتالیا و زیر نظـر آنتونیو 

کونتـه تجربـه کنـد.  هامنطـور که انتظـار می رفت 

هـای  منایـش  گذشـت  کـه  فصلـی  در  حکیمـی 

درخشـانی در نراتـزوری داشـت و بـه جـرات مـی 

ارکان  تریـن  از مهـم  بـه عنـوان یکـی  او  از  تـوان 

قهرمانـی اینـر در رسی آ نـام بـرد. بـا ایـن حـال 

بـه نظـر مـی رسـد که مشـکالت مالـی اینـر باعث 

شـده که آنهـا به فروش ارشف حکیمـی فکر کنند. 

همچنیـن گفتـه مـی شـود کـه دو تیـم چلسـی و 

پـاری سـن ژرمن از بیشـرین شـانس بـرای جذب 

عالقه داشـته باشد، بسیار سـخاومتندانه عمل می کند 

ولـی اگـر قرار به پاسـخ منفـی باشـد، از رای خـودش بر 

منـی گـردد و در ایـن زمینه کامـال قاطع اسـت.« والدانو 

ادامـه داد:» در شـش مـاه گذشـته همـه چیـز بـر ضـد 

رامـوس پیـش رفـت. مصدومیـت ها، جـذب دیویـد آالبا 

و نیز درخشـش خیـره کننـده ادر میلیتائو باعث ضعیف 

شـدن موضع راموس در مذاکرات شـدند. در نهایت هم 

دیدیـد کـه او نتوانسـت بـه هدفـش برسـد. خداحافظی 

درسـت بـا یک اسـطوره در رشایطی کـه او همچنان می 

توانـد بـه فوتبالـش ادامـه دهـد، تقریبا غیرممکن اسـت 

ولـی معتقـدم مراسـمی کـه بـرای رامـوس ترتیـب داده 

شـد، در نـوع خـودش بهریـن راه حـل ممکـن بود.«

این سـتاره مراکشـی برخـوردار هسـتند. در همین 

ارتبـاط دیلی میـل گزارشـی منتـر کـرده و مدعی 

شـده کـه اینـر بـرای فـروش ارشف حکیمـی 60 

میلیـون پونـد می خواهد اما چلسـی بـه دنبال این 

اسـت تـا بـا ورود برخـی بازیکنـان خـود بـه معامله 

جـذب او، ایـن قیمـت را کاهـش دهـد. دیلی میل 

می توانـد  آلونسـو  مارکـوس  کـه  کنـد  مـی  ادعـا 

گزینـه مناسـبی بـرای ورود بـه ایـن معاملـه باشـد 

و بـه همیـن خاطـر آبـی هـای لنـدن پیشـنهاد 52 

میلیـون پونـد به عـالوه این سـتاره اسـپانیایی را به 

نراتـزوری پیشـنهاد داده انـد.

راموس حریف پرز نشد، در 6 ماه همه چیز ضد او بود

بسته پیشنهادی چلسی برای جذب ستاره اینتر

ورزش
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زادگاه خـود می دهنـد. و  تـرک خانـه 

حضـور  ترکیـه  خـاک  در  پناهجویـان  تعـداد  بیشـرین 

از  نیـز  اوگانـدا  و  پاکسـتان  کلمبیـا،  کشـورهای  دارنـد. 

آوارگان  تعـداد  بیشـرین  کـه  هسـتند  کشـورهایی  جملـه 

و پناهجویـان کشـورهای همسـایه خـود را در خـود جـای 

داده انـد.

همسـایه  کشـورهای  بـه  آن هـا  درصـد   ۹۰ و  می برنـد 

می گریزنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه از شـامر پناهجویان 

در کشـورهای اروپایـی و از جملـه در آملـان کاسـته شـده 

 ۴۲ کـه  دارد  آن  از  حکایـت  شـده  یـاد  گـزارش  اسـت. 

درصـد از آوارگان و افـراد بی خامنـان را کـودکان تشـکیل 

می دهنـد. ایـن کـودکان به ویـژه بـه علـت جنـگ تـن بـه 

اسـت؛  بـوده  بی سـابقه  در جهـان  بی خامنـان  و  آواره  تعـداد  ایـن 

کسـانی کـه برای نجات جان خـود از جنگ و خشـونت گریخته اند. 

حـدود نیمـی از آوارگان و پناهجویان را کودکان تشـکیل می دهند. 

دوسـوم ایـن آوارگان از پنـج کشـور جهـان می آیند.

نهـاد امدادرسـانی بـه آوارگان و پناهجویـان سـازمان ملـل گـزارش 

سـاالنه خـود را دربـاره شـامر افـراد بی رسپنـاه در جهـان منتـر 

کـرده اسـت.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، بیـش از ۸۲ میلیـون و ۴۰۰ هـزار نفـر در 

بـه تـرک خانـه و زادگاه  ناگزیـر  اثـر خشـونت و جنـگ  جهـان در 

خـود شـده اند. ثبـت ایـن تعـداد بی خامنـان و آواره در یـک سـال 

اسـت. بـوده  بی سـابقه 

افزایـش شـامر آوارگان در جهـان در رشایطـی صـورت می گیـرد کـه 

بسـیاری از کشـورها بـرای تردد انسـان ها بـه علت همه گیـری کرونا 

محدودیت هایـی قائـل شـده  اند.

در سـال ۲۰۲۰ حـدود ۱۶۰ کشـور مرزهـای خود را به علت شـیوع 

کرونـا بسـته بودنـد. به رغـم آن تعـداد آوارگان و بی خامنان هـا در 

سـال گذشـته در قیـاس بـا سـال ۲۰۱۹ حـدود سـه میلیـون نفـر 

افزایـش یافته اسـت.

جنـگ، تبعیـض، پیگـرد و دیگـر اشـکال خشـونت از جملـه عوامـل 

اعـالم شـده  زادگاه  و  ناگزیـر خانـه  تـرک  و  موثـر در بی خامنانـی 

اسـت.

بیـش از دوسـوم افـراد بی خامنـان و آواره متعلـق بـه پنـج کشـور 

ونزوئـال، افغانسـتان، سـودان جنوبـی، میامنـار و سـوریه هسـتند.

رس  بـه  خـود  کشـورهای  از  دیگـری  نقـاط  در  آوارگان  از  شـامری 

انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد؛ 
در افغانستان نیز رای دادند

۳ بانوی بایسکل ران افغانستانی 
در مسابقات بایسکل رانی پاکستان شرکت می کنند

شکایت ۳۴ زن از وبسایت پورن هاب 
به اتهام بارگذاری ویدیوهایی از تجاوز و آزار جنسی

آبـاد«، »مزاررشیـف«، »هـرات« و »قندهـار« مسـتقر 

در  مقیـم  ایرانیـان  گفـت:  قدیمـی  آقـای  گردیـد. 

افغانسـتان بـا حضـور در سـفارت و کنسـولگری ها 

آرای خـود را بـه صنـدوق ریختنـد. وی افـزود: رونـد 

اخـذ رای در صندوق هـا تـا سـاعت ۱۸ برقـرار مـی 

باشـد و شـهروندان ایرانـی مـی تواننـد تـا آن زمـان 

آرای خـود را بـه صنـدوق هـا بریزنـد.

بـه  توجـه  بـا  افغانسـتان  دولـت  نوشـته:  ایرنـا 

و  اقتصـادی  فرهنگـی،  اشـراکات  همسـایگی، 

تاریخـی تدابیـر شـدید امنیتـی ر ا بـرای برگـزاری 

در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

سـفارت و کنسـولگرهای آن در چهـار شـهر بـزرگ 

اسـت. کـرده  برقـرار  کشـور  ایـن 

گذشـته  دهـه   ۴ طـی  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 

میزبـان میلیـون ها مهاجر افغانسـتان در آن کشـور 

اسـت و به همین دلیل انتخابات ریاسـت جمهوری 

ایـران بـرای دولـت و مـردم افغانسـتان از اهمیـت 

بسـیاری برخـوردار مـی باشـد.

سـیزدهمین دور انتخابات ریاسـت جمهوری ایران 

در رسارس ایـران و برخـی از نقـاط جهـان برگـزار 

. شد

در  جـوزا   28 جمعـه  روز  صبـح  انتخابـات  ایـن 

و  کابـل  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  سـفارت 

کنسـولگری هـای هـرات، مـزار رشیف، جـالل آباد 

و قندهـار از سـاعت ۸ صبـح آغـاز شـد و تا سـاعت 

۱۸ آمـاده اخـذ رای ایرانیان مقیم افغانسـتان بود.

و  افغانسـتان  مقیـم  ایرانیـان  ایرنـا،  گـزارش  بـه 

بـا  روز  صبـح  از  کابـل  در  ایرانـی  دیپلامت هـای 

حضـور پـای صندوق هـای رای آرای خـود را جهت 

بـه  ایـران  جدیـد  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

ریختنـد. صنـدوق 

علی قدیمی وابسـته مطبوعاتی سـفارت جمهوری 

اسـالمی ایـران در کابـل طـی گفتگـو بـا خربنـگار 

بـرای  ایرنـا اظهـار داشـت کـه صندوق هـای رای 

اخـذ رای ایرانیـان مقیـم در افغانسـتان، در کابل، 

کنسـولگری های سـفارت ایـران در شـهر »جـالل 

گیـرگ میکس، مناینده حـزب دموکرات در مجلس 

مناینـدگان و یکـی از حامیـان طرح محـدود کردن 

اختیـارات نظامـی رئیـس جمهور اعالم کرده اسـت 

کـه در ارتبـاط بـا چنیـن مسـائل حساسـی، نقـش 

کنگـره منی توانـد در حـد نظـارت کاهـش یابد.

طـرح قانـون یـاد شـده بـرای تصمیم گیـری باید به 

مجلـس سـنا نیـز ارائـه شـود. ایـن در حالـی اسـت 

مخالـف  جمهوریخـواه  سـناتورهای  از  برخـی  کـه 

محـدود کـردن دامنـه اختیـارات رئیـس جمهـور در 

ارتبـاط بـا مسـائل نظامـی هسـتند.

ایـن دسـته از سـناتورها می گوینـد که قانون سـال 

۲۰۰۲ امریـکا می بایسـت به فراخـور رشایط جدید 

تغییـر کند، امـا لغـو آن را منی پذیرند.

بـه  وابسـته  "تاگس شـاو"  کـه سـایت  در گزارشـی 

شـبکه یـک تلویزیـون آملـان دربـاره ایـن موضـوع 

ایـن  نـگاه  آمـده اسـت کـه هـرگاه  منتـر کـرده، 

قانـون  آن  تصویـب  زمـان  در  سـناتورها  از  دسـته 

متوجـه عـراق بـود، اکنـون این دسـته از سـناتور به 

موضـوع ایـران توجـه دارنـد.

تعطیـل رسـمی و رسارسی در متـام ایالت هـای امریـکا 

 Juneteenth  "اضافه می شـود.۱۹ جون، روز " جونتینث

در اغلـب ایالت هـای امریـکا بـه عنـوان روز بزرگداشـت 

الغای برده داری تعطیل اسـت یا به مناسـبت آن مراسـم 

رسـمی مختلفـی برگـزار می شـود. جونتینـث یـادآور ۱۹ 

جـون ۱۸۶۵ اسـت کـه در آن یکی از جرنال هـای ارتش 

ایالت هـای شـاملی امریـکا به ریاسـت آبراهـام لینکن به 

گروهـی از انسـان های بـه بردگـی گرفتـه شـده در ایالت 

تگـزاس خرب داد که مطابق بیانیـه رئیس جمهوری وقت 

دربـاره الغـای بـرده داری آزاد می شـوند.

جمهوریخـواه  و  دموکـرات  مناینـدگان  از  شـامری 

امریـکا تصمیـم دارنـد از دامنـه اختیـارات نظامـی 

رئیـس جمهـور ایـن کشـور بکاهنـد. ایـن دسـته از 

مناینـدگان بـر ایـن باورنـد کـه در ارتبـاط بـا اعالن 

جنـگ از سـوی رئیـس جمهـور، کنگـره منی توانـد 

باشـد. ناظر 

موضـوع بـر رس قانونـی اسـت کـه در واکنـش بـه 

حملـه تروریسـتی ۱۱ سـپتامرب تصویـب شـد و بـه 

جـورج دبلیـو بـوش، رئيـس جمهـور وقـت امریـکا 

امـکان داد، بـدون رای و توافـق کنگـره حملـه بـه 

عـراق را آغـاز کنـد.

پـس از آن نیـز، بـاراک اوبامـا و دونالـد ترامـپ بارها 

اقداماتـی  دربـاره  قانـون  ایـن  از  گرفـن  بهـره  بـا 

تصمیـم گرفته بودند که موجب ناخشـنودی کنگره 

شـده بود. در همین رابطه، ۲۶۸ مناینده امریکا از 

هـر دو حـزب دموکرات و جمهوریخـواه طرح قانونی 

را پیش بینـی کرده انـد کـه تصمیم گیـری در ارتباط 

بـا چنیـن مسـائلی را منـوط بـه رای و توافـق کنگره 

می کنـد.

بـا رای موافـق اکرثیـت قاطـع اعضـای کنگـره امریـکا 

قـرار اسـت ۱۹ جـون به عنـوان یادمـان پایان بـرده داری 

از  پـس  ایـن مصوبـه  باشـد.  رسـمی رسارسی  تعطیـل 

امضـای رئیـس جمهـوری ایاالت متحده تبدیـل به قانون 

و اجرایـی می شـود.

۴۱۵ عضـو مجلـس مناینـدگان امریـکا پنج شـنبه ۱۷ 

جـون بـه طرح اعـالم ۱۹ جون به عنـوان روز ملی یادمان 

الغـای بـرده داری در ایـاالت متحـده رای موافـق و ۱۴ 

نفـر رای ممتنـع دادنـد. این طـرح روز سه شـنبه به تائید 

مجلس سـنا رسـیده بود و بر مبنای آن یک روز به روزهای 

۳ بازیکن افغانستانی دریک رقابت کرکت 
میان پاکستان و بریتانیا به میدان رفتند

محسن رضایی در رقابت های قهرمانی تکواندوی آسیا مدال طال گرفت

رضایـت بلکـه قربانـی آزار جنسـی کـودکان نیـز« بوده انـد.

رسنـا فالیـت، تنهـا قربانـی کـه به صـورت علنـی بـا رسـانه ها 

صحبـت می کـرد تاکیـد کـرد کـه در سـال ۲۰۱۴ در حالـی 

کـه تنها ۱۳ سـال داشـته با اجبار دوسـت پـرش محبور به 

سـاخت چنیـن ویدیویی شـده بود. او می گویـد که برخالف 

نامـه نگاری هـای متعـدد بـا پـورن هاب ایـن فلم هیچـگاه از 

وبسـایت حـذف نشـد تـا اینکـه نهایتـا بـا مـادرش بـه رشکت 

مالـک ایـن وبسـایت مراجعـه مـی کننـد و بـا وجـود تکمیـل 

فـرم هـای مربوطـه هفته هـا بعـد ایـن ویدیو حذف شـد.

مالـک  »مایندگیـک«  کمپانـی  شـاکیان،  وکالی  گفتـه  بـه 

و  از ۱۰۰ سـایت پورنوگرافـی، صدهـا رشکـت تهیـه  بیـش 

تولیـد فلـم هـای پـورن اسـت. وبسـایت های پورنوگرافی این 

گـروه در هـر مـاه بیـش از ۳.۵ میلیـارد بازدیدکننـده دارنـد.

مایندگیـک کـه تـا شـامگاه پنجشـنبه هیچ واکنشـی بـه این 

شـکایت ها نشـان نـداده بـود، صبـح جمعـه اتهامـات را رد 

کـرد و آنهـا را »کامـالً پـوچ و نادرسـت« خوانـد.

کـه در آن ایـن زنـان، کـه در برخـی مـوارد زیـر سـن قانونـی 

هسـتند، قربانـی تجاوز و آزارجنسـی شـده اند. این شـکایت 

بـه دادگاهـی در ایالت کالیفرنیا ارسـال شـده اسـت.

ایـن زنـان کـه اغلـب خواسـته اند گمنـام  بـه گفتـه وکالی 

مباننـد »محـور اصلـی شـکایت ها تجـاوز  و آزار جنسـی و نـه 

رصفـا پورنوگرافـی« اسـت.

آن،  مـادر  رشکـت  و  هـاب  پـورن  زن،   ۳۴ مناینـده  وکالی 

بـا  مالـی  منافـع  »کسـب  بـه  را    MindGeek مایندگیـک، 

انتشـار محتـوای جنسـی غیرتوافـق شـده« متهـم می کننـد. 

در  پورنوگرافـی  اینرنتـی  غول هـای  از  یکـی  مایندگیـک 

اسـت. جهـان 

بخشـی از ایـن زنـان خـارج از امریکا و بخشـی دیگر سـاکن 

ایـاالت متحـده هسـتند. بـه جـز یـک نفـر از شـاکیان بقیـه 

مایـل بودنـد ناشـناس مباننـد. چهـارده نفـر از شـکات مـی 

گوینـد کـه در زمـان فلمـربداری ایـن فلم ها، زیرسـن قانونی 

بوده انـد و بـه ایـن ترتیـب »نـه تنهـا قربانـی سـکس بـدون 

۳۴ زن از وبسـایت پورنوگرافـی »پـورن هـاب« شـکایت کردند. 

اتهـام این زنـان علیه پورن هاب »بارگذاری ویدیوهایی« اسـت 

در پاکسـتان انتخـاب شـده انـد.

رانـی  بایسـکل  روزه  چهـار  دوره  ایـن  در 

رقابـت  بـه  بایسـکل ران   ۱۱ بامیـان،  در 

فریبـا  و  هاشـمی  یلـدز  کـه  پرداختنـد 

پسـامی از فاریـاب و زهـرا رضایـی از بامیان 

را  سـوم  و  دوم  اول،  مقام هـای  ترتیـب  بـه 

رقابت هـای  اسـت  قـرار  آوردنـد.  بدسـت 

درپاکسـتان  آینـده  درمـاه  بایسـکل رانی 

شـود. برگـزار 

میـدان حـذف کردنـد. قیـس احمـد، سـومین 

افغانسـتانی کـه بـرای رقابـت ویتلیتـی بالسـت 

می کنـد،  بـازی  کینـت  تیـم  سـود  بـه  بریتانیـا 

شـب گذشـته در برابـر گالمورگـن بیسـت دوش 

را در ۴اور انجـام داد و یـک ویکت بدسـت آورد. 

تیـم قیـس احمـد در برابـر ایـن تیم هـا بـا ۴۰ 

شـد. رقابت هـا  ایـن  برنـده  دوش 

ویکـت  یـک  یـک  احمـد  قیـس  و  ظاهرخـان 

بدسـت آوردنـد و نویـن الحـق دو ویکـت در این 

مجمـوع  در  هرسـه  کـه  آورد  بدسـت  رقابت هـا 

دارنـد. رقاب هـا  ایـن  از  ویکـت  چهـار 

از  بایسـکل ران  سـه زن  اسـت  قـرار 

بایسـکل رانی  مسـابقات  در  افغانسـتان 

کننـد. رشکـت  پاکسـتان  در 

جـرنال  سـکرتر  دوسـت  عبدالطیـف 

فدراسـیون بایسـکل رانی بـه رایـو آزادی 

گفـت کـه ایـن مسـابقه به همیـن هدف 

چنـد روز پیـش در بامیـان برگزار شـد و 

سـه ورزشـکار زن از این مسـابقات برای 

بایسـکل رانی  رقابت هـای  در  اشـراک 

افغانسـتانی  بازیکـن  سـه  گذشـته  شـب 

میـان  کریکـت  تجـاری  رقابـت  دریـک 

پاکسـتان و بریتانیـا بـه میـدان رفتنـد کـه 

هرکـدام نتایـج خوبـی هـم بدسـت آوردنـد.

در  کویتـه  سـود  بـه  پکتیـن  ظاهرخـان 

ملتـان  و  کـرد  بـازی  پاکسـتان  سـوپرلیگ 

سـلطان نیـز در برابـر او خوب تـوپ اندازی 

کـرد.

او در ۴ اوور ۲۵دوش انجام داد.

افغانسـتانی  دیگـر  بازیکـن  ظاهـر  عمـران 

از  را  بازیکـن  دو  وعمـران  بازیکـن  سـه 

طرح کنگره درباره محدود کردن 
اختیارات نظامی رئیس جمهور امریکا 

تعیین ۱۹  جون به عنوان روز ملی 
الغای برده داری در امریکا

تلخ؛  د  رکور یک 
هســتند  بی خانمان  در جهان  نفــر  میلیون   ۸۲ ز  ا بیــش 

گرفـت،  نقـره  جنوبـی  کوریـای  از  هوانـگ"  یانـگ  "کیـم 

"آرمیـن هـادی پـور" تکوانـدو کار نام آشـنای جهـان از ایران 

و "هـارون خـان" از پاکسـتان هـردو برونـز بدسـت آوردنـد .

محسـن بـا کسـب ایـن مـدال بـه نخسـتین تکوانـدو کار تاریخ 

افغانسـتان مبدل شـد کـه توانسـت ازاین رقابت هـای قهرمانی 

از محسـن  پـس  آسـیا، مـدال طـال کسـب مناید.درایـن وزن 

محسـن رضایـی ملـی پـوش تکواندوی کشـور، قهرمان بیسـت 

و چهارمیـن دور رقابـت هـای قهرمانی تکواندوی آسـیا شـد.

رضایـی بـا کسـب این مـدال طال به نخسـتین تکوانـدو کار در 

تاریـخ تکوانـدوی افغانسـتان تبدیـل شـد کـه از رقابـت هـای 

قهرمانـی آسـیا مـدال طـال کسـب مـی کند.

پیکارهـای تکوانـدو قهرمانـی آسـیا  بیسـت و چهارمیـن دوره 

در بخـش )مبـارزه( بـا حضـور ۱۸۹ تکوانـدو کار از ۲۱ کشـور 

آسـیایی در لبنـان  برگـزار شـده بـود.

 محسـن رضایـی ملـی پـوش تکوانـدوی کشـور در وزن منفـی 

۵۸ کیلوگـرام، بـا شکسـت دادن حریـف  اش در دیـدار نهایـی 

بیسـت و چهارمیـن دور رقابت هـای قهرمانـی تکوانـدو آسـیا، 

موفـق بـه کسـب مـدال طـال گردید.

محسـن رضایـی در رقابـت نهایـی در برابـر حریفـی از کوریای 

جنوبـی بـه میـدان رفت و ایـن حریف پرقدرت خـود را با نتیجه 

۲۱ بـر ۱۲ شکسـت داد و مـدال طـالی ایـن رقابـت هـا را بـه 

گـردن آویخـت. محسـن  پیـش از ایـن حریفانـی از کشـورهای 

کویـت، چیـن تایپـه و پاکسـتان بـه دور نهایـی راه یافتـه بود.

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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افزایـش  دلیـل  بـه  کـه  کـرده  اعـام  کابـل  در  امریـکا   سـفارت 

واقعـات مثـب ویـروس کرونـا در میـان کارمنـدان ایـن سـفارت، 

سـفارت  کارمنـد   ۱۴۴ اسـت.  کـرده  متوقـف  را  فعالیت هایـش 

امریـکا در کابـل بـه کوویـد-۱۹ مبتـا شـده انـد و یـک نفـر جان 

دسـتور  پنجشـنبه  روز  كابـل  در  امریـكا  سـفارت  اسـت.  باختـه 

قرنطیـن شـدید را بـه دلیـل افزایـش مـوارد كوویـد-۱۹ در میـان 

کارمندانـش صـادر كـرد. در اطاعیـه ای که از طرف این سـفارت 

ارسـال شـده، گفتـه شـده اسـت کـه ۱۱۴ نفـر از کارمنـدان بـه 

کرونـا مبتـا شـده، یک نفـر جان باخته و شـاری دیگـر به دلیل 

مسـایل صحـی تخلیـه شـده انـد.

ایـن سـفارت گفتـه اسـت كـه همـه كارمنـدان را قرنطیـن کـرده و 

آنهـا تنهـا اجـازه تهیـه غـذا، ورزش یـا اسـراحت انفـرادی دارند و 

ورزش هـای تیمـی و جلسـات داخـل سـالن ممنـوع شـده اسـت. 

در ایـن اعامیـه هشـدار داده شـده کـه عـدم رعایـت این دسـتور 

منجـر بـه تدابیـری تـا برکنـاری کارمنـدان متخلـف خواهـد شـد. 

طبـق ایـن گـزارش، ۹۵ درصـد مـوارد مثبـت کرونـا مربـوط بـه 

افـرادی اسـت کـه کامـاً واکسـین نشـده انـد.

در ایـن اطاعیـه آمـده اسـت کـه بیـش از ۹۰ درصـد کارمنـدان 

افغـان یـا سـایر افـراد غیرامریکایـی در سـفارت دوزهای واکسـین 

دریافـت کـرده انـد. سـفارت امریـکا بـه کارمندانش توصیـه کرده 

 بـر اسـاس آمارهـای رسـمی وزارت صحـت عامه، تعـداد مبتایان 

بـه بیـاری کرونـا از مـرز ۱۰۰ هـزار و وفیـات از مـرز ۴ هـزار تـن 

گذشت.

وزارت صحـت عامـه کشـور بـا نـر گـزارش روزانـه از مبتایـان و 

مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا نوشـته کـه در یـک شـبانه 

روز گذشـته آزمایـش کرونـاى ۴۷۱۱ تـن انجـام شـده، کـه نتيجۀ 

آزمايـش ۱۶۷۷ تـن شـان مثبـت می باشـد.

منبـع گفتـه اسـت کـه بـا ثبت ایـن آمـار، تعـداد مبتایان بـه این 

ویـروس در افغانسـتان بـه ۱۰۰ هـزار و ۵۲۱ تـن افزایـش یافتـه 

اسـت. همچنـان وزارت صحـت گفتـه اسـت کـه در ٢٤ سـاعت 

گذشـته ۸۷ تـن در اثـر ابتـا بـه کویـد- ۱۹ فـوت کـرده و از آغـاز 

شـيوع ويـروس کرونـا تـا کنـون در افغانسـتان، شـار مجموعـی 

جـان باختـگان از اثـر ایـن بیـاری بـه ۴۰۳۰ نفر رسـیده اسـت.

کـه واکسـین کرونـا تزریـق کنند.

انجمـن خدمـات خارجـی امریـكا، كـه از دیپلومات هـای فعـال و 

بازنشسـته منایندگـی می کند، هشـدار داد كه شـیوع كووید-۱۹ 

عواقـب »بالقـوه سـنگینی« بـرای سیاسـت خارجی امریـكا دارد و 

از دولـت جـو بایـدن خواسـت كـه رسیع اقـدام كند.

ایـن انجمـن از وزارت امـور خارجـه خواسـتار واکسیناسـیون همه 

کارمنـدان سـفارتخانه های ایـاالت متحـده در رسارس جهـان، از 

آنهـا  اینکـه  مگـر  اسـت؛  شـده  غیرامریکایـی  شـهروندان  جملـه 

دالیـل صحـی یـا اعـراض مذهبـی داشـته باشـند.

در همیـن حـال ند پرایس، سـخنگوی وزارت خارجـه امریکا گفته 

اسـت کـه آنـان همـه کارمنـدان سـفارت را ترغیـب کـرده انـد کـه 

واکسـین کننـد؛ امـا ایـن مسـئله الزامـی نبـوده اسـت. پرایس به 

خربنـگاران گفـت: «مـا انتظـار داریم كـه وقتی سـفارت اطمینان 

یابـد كـه زنجیره انتقـال )ویروس( از بین رفته اسـت، فعالیت های 

عـادی سـفارت از رس گرفتـه خواهد شـد.»

افغانسـتان بـا مـوج شـدید سـوم ویـروس کرونـا مواجـه اسـت. در 

روزهـای اخیـر از ثبـت مـوارد بـی پیشـینه مـرگ و میـرگ ناشـی 

کمبـود  اسـت.  شـده  گـزارش  کشـور  ایـن  در  کرونـا  ویـروس  از 

آکسـیجن یکی از مشـکات عمده ای اسـت که روند رسـیدگی به 

بیـاران بسـری کوویـد-۱۹ را دشـوار کـرده اسـت. 

بـه اسـاس معلومات خربنامـه، ۳۳۵ در پنجشـیر، ۳۱۶ در کابل، 

۱۴۲ در ننگرهـار، ۱۲۶ در بلـخ، ۱۱۸ در بغـان، ۸۹ در هـرات، 

۷۸ در فاریـاب، ۷۶ در وردک، ۶۴ در کنـدز، ۶۲ در غزنـی، ۵۳ 

در سـمنگان،  هلمنـد، ۳۱  در  پکتیـا،  ۳۷  در  کندهـار،۴۰  در 

۲۹ در غـور، ۲۴ در لغـان، ۱۶ در پکتیـکا، ۱۰ در زابـل، ۹ در 

بادغیـس، ۸ در بدخشـان، ۶ در ارزگان، ۵ در کـر و ۳ تـن دیگـر 

در والیـت خوسـت بـه بیـاری کرونـا مصـاب شـده اند.

بـر اسـاس معلومـات منبـع، در یـک شـبانه روز گذشـته ۷۲۸ تن 

از بیـاران کرونایـی دوبـاره صحـت یـاب شـده و شـار مجموعی 

بهبـود یافتـه هـای ايـن بيـارى نیـز بـه ۶۳۴۲۷ تن می رسـد.

بـه اسـاس گزارش هـای منتـره؛ تاکنـون در متـام جهـان، بيـش 

از ۱۷۸ ميليـون تـن بـه ويـروس کرونـا مبتـا شـده انـد و  بيش از 

۳،۸ ميليـون تـن فـوت منـوده اند.

سفارت امریکا در کابل 
به دلیل افزایش واقعات کرونا فعالیت هایش را متوقف کرد   

وزارت صحت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۷۷ تن به کرونا مصاب شده و ۸۷ 
تن از اثر آن جان باخته اند    

وزارت  ایـن  از وحیـد مجـروح، رسپرسـت  نقـل  بـه  منبـع 

نوشـته اسـت کـه ایـن شـفاخانه مجهـز بـا دسـتگاه تولیـد 

اکسـیجن و وسـایل طبی مورد نیاز ، بـرای تداوی بیاران 

کرونـا آمـاده گردیده اسـت.

بـه گفتـه مجـروح ایـن شـفاخانه ظرفیـت پنجـاه بسـر را 

دارد و دارای بخـش  مراقبت هـای عاجـل نیـز می باشـد.

بـرای  جـدی  نیـاز  یـک  را  شـفاخانه  ایـن  افتتـاح  وی، 

ایـن  کـه  گفـت  خوانـده  کرونـا  بیـاران  بـه  رسـیده گی 

تولیـد شـده در مناطـق تحـت کشـت آبـی و اندگـی نیـز در 

مناطـق للمـی تولیـد می شـود.

بـه طـور مثال در سـال گذشـته از حدود ۵میلیـون تن گندم 

تولیـد شـده در افغانسـتان بیشـر از ۴ میلیـون تـن آن در 

مناطـق زیـر کشـت آبـی و حدود یـک میلیون تـن در مناطق 

زیـر کشـت للمـی تولید شـده بود.

هکتـار  میلیـون   ۷.۳ افغانسـتان  آمـار،  آخریـن  اسـاس  بـر 

ایـن میـان، ۳.۴  از  آبـی و دیمـی دارد کـه  زمیـن زراعتـی 

میلیـون هکتـار آن کشـت می شـود. از مجمـوع زمین هـای 

قابـل کشـت، ۲.۳ میلیـون هکتـار آن زیـر کشـت آبی اسـت 

و حـدود یـک میلیـون آن بـه صـورت دیمی کشـت می شـود.

خشکسالی در کشور

افغانسـتان  امسـال  گذشـته،  زمسـتان  کـم  بارندگـی  بـا 

می کنـد. تجربـه  را  شـدید  خشکسـالی 

بـرای  خانواده هـا  از  شـاری  کـه  شـده  باعـث  رونـد  ایـن 

را  از خشکسـالی، خانه هـای خـود  فـرار  و  پیـدا کـردن آب 

می گویـد  افغانسـتان  مهاجریـن  امـور  وزارت  کننـد.  تـرک 

کـه تاکنـون ۱۸ هـزار خانـواده از محـل زندگـی شـان آواره 

 وزارت صحـت عامـه کشـور، شـفاخانه »دوسـتی افغـان-

اندونیزیـا« را کـه برای بیاران کرونا اختصاص داده شـده 

اسـت بـه بهره بـرداری سـپرد.

اسـت  آمـده  عامـه  صحـت  وزارت  منتـره  خربنامـه  در 

افغـان- شـفاخانه های  از  پـس  کـه  شـفاخانه  ایـن  کـه 

جاپـان، محمـد علـی جنـاح و قصبـه   چهارمین شـفاخانه 

اختصاصـی کوویـد-۱۹ در شـهر کابـل می باشـد، عـر 

۲۷ جـوزا، در سـاحه احمـد شـاه بابـا مینـه، افتتـاح شـد.

کـه  می گویـد  کشـور  آبیـاری  و  مالـداری  زراعـت،  وزارت   

خشکسـالی در این کشـور باعث خواهد شـد که تولید گندم 

حـدود یـک میلیـون تـن نسـبت بـه سـال قبـل کاهـش یابد.

اکـرب رسـتمی، سـخنگوی ایـن وزارت گفتـه، امسـال میـزان 

تولیـد گنـدم در ایـن کشـور چهـار میلیـون تـن پیـش بینـی 

در  گنـدم  تـن  میلیـون   ۵.۱ گذشـته  سـال  اسـت.  شـده 

افغانسـتان تولیـد شـده بـود. او گفت که بررسـی اولیه نشـان 

می دهـد کـه بیشـر از دو میلیـون هکتـار زمین در کشـور زیر 

کشـت گنـدم اسـت. به گفته آقای رسـتمی هـرات و بادغیس 

در غرب و جوزجان در شـال کشـور والیت هایی هسـتند که 

بیشـرین میـزان خشکسـالی را دارنـد.

می دهـد.  تشـکیل  را  کشـور  مـردم  اصلـی  غـذای  گنـدم 

افغانسـتان بـرای جمعیـت ۳۳ میلیونـی خـودش بـه بیشـر 

از ۶ میلیـون تـن گنـدم نیـاز دارد. کاهـش تولیـد گنـدم در 

سـال جـاری بـه چهـار میلیـون تـن، باعـث خواهـد شـد کـه 

افغانسـتان بیشـر از دو میلیـون تـن گنـدم وارد کنـد.

بـه دلیـل نبـود زراعت مـدرن در این کشـور، تولیـد گندم نیز 

بـه میـزان بـارش بـرف و بـاران بسـتگی دارد. بیشـر گنـدم 

شـفاخانه بـا توجـه بـه افزایـش روز افـزون افـراد مبتـا بـه 

ویـروس کرونـا ایجـاد شـده اسـت. موصـوف، از گسـرش 

ویروس کرونا در کشـور ابراز نگرانی منوده و از شـهروندان 

کشـور خواسـت تـا بـا رعایـت توصیه هـای صحـی وزارت 

همـکاری  ویـروس  ایـن  کنـرل  امـر  در  را  عامـه  صحـت 

مناییـد. بـه اسـاس آمـار اعـام شـده وزارت صحـت عامـه،  

در ۲۶ جـوزا در ۲۴ سـاعت، بیـش از ۲۲۱۳ تـن بـه کرونا 

مصـاب و ۱۰۱ تـن جـان باختـه بودنـد. 

شـده اند.

ایـن  بـه گـزارش بی بی سـی؛ عبدالباسـط انصـاری، مشـاور 

وزارت گفتـه کـه از ایـن ۱۸ هـزار خانـواده ۲۰ درصـد آنـان 

بـه دلیـل خشکسـالی از محـل زندگـی خـود کـوچ کرده انـد. 

۸۰ درصـد دیگـر نیـز بـه دلیـل ادامـه درگیـری و نـا امنـی 

کرده انـد. تـرک  را  خانه هـای خـود 

بـا  مبـارزه  جهانـی  روز  را  جـوزا(  امـروز)٢7  ملـل  سـازمان 

بیابـان زایـی و خشکسـالی نامگـذاری کـرده و شـعار امسـال 

نیـز تبدیـل کـردن زمین هـای تخریـب شـده بـه زمین هـای 

حاصلخیـز اسـت. چنـد مـاه قبـل نیـز فدراسـیون بین املللی 

جمعیت هـای صلیـب رسخ و هـال احمـر )IFRC( اعام کرد 

کـه در سـال ۲۰۲۱ میـادی بـه دلیـل بروز خشکسـالی یک 

سـوم از جمعیـت افغانسـتان بـدون غـذا خواهد مانـد و اقدام 

فـوری بـرای مقابلـه بـا ایـن کار الزم اسـت.

در گـزارش ایـن نهـاد، خشکسـالی و بحـران غذایـی یکـی از 

مشـکات عمـده مـردم در دهه هـای اخیـر دانسـته شـده و 

توضیـح داده شـده کـه بیشـر از ۱۳ میلیـون نفـر براسـاس 

آخریـن ارزیابـی ایـن نهـاد بـا کمبـود مـواد غذایـی روبرویند. 

چهارمین شــفاخانه کووید-۱٩ در شهر کابل به بهره برداری سپرده شد   

خشکسالی در افغانستان؛ تولید گندم یک میلیون تن کاهش می یابد 


