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 همکاری دنمارک با امریکا برای 
شنود مقام های اروپایی

 تغییر سیاست تنظیم خانواده 
در چین؛ فرزند سوم هم مجاز 

شد
 یـک سـازمان جاسوسـی در دنمارک به همـکاری با ایاالت 
متحـده در جاسوسـی علیـه مقـام هـای اروپایـی از جملـه 
آنـگال مـرکل، صدراعظـم آلمـان متهـم شـده اسـت. بـر 
اسـاس گزارش های منتشـر شـده در رسـانه های دنمارک، 

سـازمان اطالعـات دفاعـی ...

نـرخ  و  اسـت  شـدن  پیـر  حـال  در  چیـن  جامعـه   
زاد و ولـد در ایـن کشـور رو بـه کاهـش دارد. چیـن 
سیاسـت خانـواده خـود را تغییـر داده اسـت. از زمـان 
لغـو الـزام تـک فرزنـدی بـودن خانواده ها مـدت زیادی 

... داشـتن   اکنـون  نمی گـذرد. 

 

 مناینـدگان ضمـن ابـراز نگرانـی از ادامـه جنگ و خشـونت در کشـور با توجه 

نامـروع خوانـدن ایـن جنـگ توسـط علـای اسـامی می گویند کـه طالبان 

به رشیعـت پابند نیسـتند.

جاویـد جیحـون معـاون اول مجلـس مناینـدگان در نشسـت دیـروز دوشـنبه 

)10 جـوزای( ایـن مجلس با اشـاره افزایش خشـونت ها و حمـات باالی مردم 

افغانسـتان از جملـه حملـه بـاالی موتـر اسـتادان دانشـگاه البیرونـی پـروان 

گفـت، بـا خـروج نیروهـای خارجی و نامـروع خواندن جنگ از سـوی علای 

اسـام، هیـچ بهانـه ای بـرای ادامـه جنـگ در کشـور وجـود ندارد.

آقـای جیحـون تاکیـد کـرد کـه طالبـان نباید بیشـر از این مسـلان کشـی را 

در افغانسـتان ادامـه دهنـد و بـا تطبیـق پالیسـی های شـوم خـود بـه تخریـب 

رسک هـا و جاده هـا بپردازنـد و بـه مـردم و کشـور آسـیب برسـانند.

او تاکیـد کـرد کـه تشـدید خشـونت ها از سـوی طالبـان یـک پالیسـی باخـت 

باخـت اسـت؛ پیـروزی ندارنـد و بازنـده اصلـی آن مـردم هسـتند.

ارزگان  در  امنیتـی  وضعیـت  او،  گفتـه  بـه  جمهـور؛  خربگـزاری  گـزارش  بـه 

بـه  بادغیـس  و  جوزجـان  غزنـی،  بغـان  نورسـتان  رسپـل  قندهـار  هلمنـد، 

وخامـت کشـانده شـده، امـا نیروهـای امنیتـی روزانـه بـا هزینـه خـون و جـان 

می کننـد. دفـاع  کشـور  از  خویـش 

بـا ایـن وجـود، گل زمان نایـب مناینده والیت غـور نیز گفت کـه طالبان تاش 

زیـاد کردنـد کـه بـه دسـتآوردهایی در ایـن والیـت برسـند؛ امـا بـا هاهنگـی 

مـردم و نیروهـای امنیتـی با شکسـت مواجه شـدند.

اسـتاد حنیـف دیگـر عضـو مجلـس هم گفـت: »حملـه بر موتـر اسـتادان هیچ 

توجیـه نـدارد؛ حمله بر علم، معرفت و روشـن گری اسـت. متاسـفانه دشـمنان 

از سـالیان دور در مقابـل روشـنگران مـردم افغانسـتان همیشـه برخوردهـای 

خصانـه داشـته و هرکسـی کـه روشـنگری کـرده را به قتـل رسـانده اند.«

عبدالظاهـر متیـم هـم تاکیـد کـرد: »جنـگ هـای نامـروع در رسارس کشـور 

ادامـه دارد و از مـردم افغانسـتان قربانـی می گیـرد؛ ادامـه ایـن جنـگ نشـان 

می دهـد کـه طالبـان بـه منطـق و رشیعـت پابنـد نیسـتند و صـدای علـای 

منی شـنوند.« را  اسـامی 

از سـوی هـم، رمضـان بردوسـت مقـام هـای عالـی رتبـه دولتـی و بـه ویـژه 

جـراالن را بـه عـدم صداقـت بـا رسبـازان متهـم کـرده می گویـد کـه »اگـر 

جـراالن صـادق داشـته باشـیم بـا هـزار رسبـاز ارتـش، خـود را بـه پیشـاور و 

مشـهد می رسـانیم؛ نـه تنهـا کـه رهـربان از هرقـوم و تنظیـم و جنـاح نـه تنهـا 

دلسـوزی و تقـوا ندارنـد بلکـه اینهـا کاری می کننـد کـه دشـمنان نیروهـای 

امنیتـی منی تواننـد در حـق آنـان انجـام دهنـد«.

طالبـان در حالـی بـه جنگ هـای خـود در برابـر نیروهـای امنیتـی در رسارس 

کشـور افزایـش داده کـه اکرث علای اسـامی ایـن جنگ را نـاروا خوانده و دو 

روز پیـش مفتـی اعظـم مـر ایـن جنـگ را مطلقـاً حـرام خواند. 

 حامـد کـرزی رئیـس جمهـور پیشـین کشـور، 

دلیـل  ایـن  بـه  صلـح  مذاکـرات  کـه  می گویـد 

تاکنـون نتیجـه نـداده اسـت کـه »صلـح«، یـک 

پروسـۀ  یـک  بـه  بایـد  و  بـوده  خارجـی  پـروژۀ 

خواسـت  طرفیـن  از  وی،  گـردد.  تبدیـل  ملـی 

کـه مذاکـرات صلـح را در داخـل کشـور برگـزار 

کننـد. کـرزی، دیـروز دهـم جـوزا در نشسـتی 

زیـر نـام »هم اندیشـی صلح کابل« که از سـوی 

حـزب ملـت برگـزار شـده بـود، از طرفیـن جنگ 

در افغانسـتان خواسـت کـه مذاکـرات صلـح را 

در داخـل کشـور برگـزار کننـد.

درادامـۀ  کشـور  پیشـین  پایـۀ  بلنـد  مقـام  ایـن 

صحبـت هایش، از دولت و طالبان خواسـت که 

مذاکـرات صلـح را از حالـت »پـروژه ای« خـارج 

افغانـی  و  ملـی  پروسـه  یـک  بـه  را  آن  و  کننـد 

برسـند.  نتیجـه  بـه  زودتـر  تـا  مناینـد؛  تبدیـل 

کـرزی گفـت: »صلـح را بـه پروسـه ملـی تبدیـل 

کنیـم، از خـود و در خـاک خـود بسـازیم، خـدا 

بگوینـد  مـا  حکومـت  و  طالبـان  تحریـک  کنـد 

بیـا برویـم بـه بامیـان، هـم هوتل هـای خوبـش 

داریـم و هـم هـوای مقبـول دارد و حاجـت بـه 

والیت هـای  از  موصـوف  نیسـت.«  ایرکندیشـن 

دیگـر نیـز نـام بـرد و گفـت کـه می توانـد ایـن 

والیت هـا محـل مذاکـرات باشـد. حامـد کـرزی 

بـا بیـان اینکـه مـردم افغانسـتان در مقابـل هـم 

هرچـه  بایـد  کـه  افـزود  شـده اند  داده«  »قـرار 

زودتـر، مذاکـرات صلـح بـه نتیجه برسـد. وی با 

تاکیـد از همـه طرف هـا خواسـت کـه روند صلح 

را »ملـی«، و پـروژۀ بیگانـه گان را بـه یـک رونـد 

افغانـی تبدیـل کننـد. کـرزی تریـح کـرد، در 

صورتـی کـه رونـد صلـح از صـورت پـروژه ای بـه 

رونـد ملـی تبدیـل شـود، بـدون شـک مذاکرات 

بـه زودتریـن فرصـت نتیجـه خواهـد داد.

بـه گفتـۀ رئیـس جمهـور پیشـین کشـور، پـس 

از تأمیـن صلـح در افغانسـتان؛ می تواننـد کـه 

جهـان  و  همسـایگان  بـا  اسـتقال  و  عـزم  بـا 

گفتگـو کننـد. او دربخشـی ازصحبـت هایش به 

تجربه هـای مذاکـرات صلـح از جملـه بـه جنـگ 

جهانـی اشـاره کـرد و تذکـر داد کـه جنگ هایی 

طـی  جهانـی،  جنـگ  ماننـد  بـزرگ  ابعـاد  بـا 

مذاکـرات فـرده و در زمـان کوتـاه پایـان یافته 

اسـت و مذاکـرات صلح افغانسـتان نیـز باید در 

ظـرف یـک مـاه و یـا کم تـر از آن نتیجـه دهـد.

نشسـت   ایـن  در  سـخرانان  از  دیگـر  شـاری 

در  صلـح  رونـد  »ملی شـدن«  رضورت  بـر  نیـز 

کردنـد. تأکیـد  افغانسـتان 

نگرانی نمایندگان از ادامه جنگ در کشور؛ طالبان به شریعت پابند نیستند  حامد کرزی: 
صلح را به پروسه ملی و افغانی تبدیل کنیم 
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خط و نشان سرمربی هنگ کنگ 
برای ایران و دیگر رقبا 

ورزشی

دوم  بـار  بـرای  را  تخـت«  و  تـاج  »بـازی  رسیـال   

امـا  گرفـت،  وقـت  بسـیار  مـن  از  آن کـه  بـا  دیـدم. 

ایـن  بـود.  رسگرم کننـده  و  لذت بخـش  حقیقتـا 

رسیـال مناسـبات پیچیـده ، جـذاب و در عیـن حال 

... سلسـله ای  چنـد  خطرنـاک 

کار  سـال ها  از  پـس  ارسائیـل  ملـی  کتابخانـه   

فـرده، مجموعهـای از دست نوشـته ها، نامه هـای 

شـخصی و طراحی هـای فرانتـس کافـکا، نویسـنده 

چـک را ترمیم، فهرسـتنگاری و دیجیتـال کرده و در 

اینرنـت در دسـرس همـگان ...

ثبــت باالترین آمار مرگ و ابتال؛ 
از هر سه فرد مشکوک،    
به ویروس  یک تن مبتال 

کرونا است
2
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دیدن دوباره؛ سریال »بازی 
تاج و تخت« برای من چه 

داشت؟

نمایش اینترنتی نامه های 
شخصی و طراحی های 

فرانتس کافکا 

هنری

آیا صلح یک پروژه 
خارجی است؟ 

جمهوریت و تعامل سازنده 
با کشورهای اسالمی 

 نسل جدید افغانستان و رویای 
اقتدار جمهوریت

 بـر اسـاس اعالم وزارت صلـح شـماری از اعضای هیات 
مذاکـره کننـده امـروز بـه دوحـه قطرمـی رونـد. قبـال 
گـروه طالبـان نیـز خواسـتار تـداوم مذاکـرات در دوحه 
قطـر شـده بـود. از سـوی دیگـر حامـد کـرزی رییـس 

جمهـور پیشـین افغانسـتان در  ...

3

3
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سرمقاله

 محمد هدایت

تنها در سه روز، 24 
غیرنظامی در کشور قربانی 

خشونت شدند 

کمیسیون حقوق برش؛



 

 

ثبت باالترین آمار مرگ و ابتال؛ 
 از هر سه فرد مشکوک، یک تن مبتال به ویروس کرونا است

 شـار مبتالیـان ویـروس کرونـا و مـرگ و 

در  یـک سـال گذشـته  در  آن  ناشـی  میـر 

کشـور رکـورد زد و در یـک شـبانه روز گذشـته 30 تـن جان 

باختنـد و 1566 تـن مبتـال شناسـایی شـد. 

وزارت صحـت عامـه روز دوشـنبه 10 جـوزا بـا نـر گزارش 

روزانـه مبتالیـان بـه بیاری کوید19، نوشـته اسـت که در 

شـبانه روز گذشـته از 5032 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه 

شـد کـه نتیجـه 1566 تن آنان مثبـت اعالم شـد. این آمار 

نشـان می دهـد که از هر سـه فرد مشـکوک، یـک تن مبتال 

به ویـروس کرونا اسـت.

روزانـه  گـزارش  نـر  بـا  نیـز  یکشـنبه  روز  وزارت  ایـن 
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 د چاپېریـال سـاتنې مـي اداره وايـي چـې پـه کابـل ښـار 

کـې بـه د هـوا د کيفيـت د تثبيـت پـه موخـه راتلونکـو شـپږو 

مياشـتو کې لس دسـتګاوې نصب يش. د چاپېریال سـاتنې، 

پـه ځانګـړې توګـه د ژور نګارنګـي او ښـاري ککړتیـا غونډه په 

کابل کې تررسه شـوه چې په کې د يادې ادارې د مسـوولينو 

ترڅنـګ د ځینـو بنسـټونو اسـتازو هـم ګـډون کړی و.

د ګالـو موسسـې د برنامـو مديـر ضیاءالدیـن عزیـزي پـه دې 

غونـډه کـې وويـل، چاپېريـال سـاتنه د ټولـو وګـړو مسـووليت 

او مـي او اسـالمي وجيبـه ده چـې بایـد ټـول پـه دې برخـه 

د  “زمـوږ  کـړه:  زياتـه  هغـه  وکـړي.  همـکاري  اسـايس  کـې 

موسسـې يوازېنـۍ موخـه دا ده چې د خپل چاپېریال سـاتنه 

 فاریـاب کـې سـیمه ییـزې اردو تـه یـوه منسـوب وسـله وال 

یـو پولیـس او یـوه ښـځه وژيل او دوه نـور یـې ټپیـان کـړي او 

بلخـوا پـه فاریاب کې سـیمه ییزو مسـوولینو ۱۵ طالبانو ته د 

مـرګ ژوبلـې اوښـتو خرب ورکـړ. د فاریـاب امنیـې قوماندانۍ 

د امنیـت امـر سـمومنل محمـد داوود پـژواک خـربي اژانـس 

تـه وویـل چـې دغـه پېښـه تېـر مازدیګـر پـه میمنې ښـار کې 

د کـورين خصومتونـو لـه املـه ر منځتـه شـوې ده. د هغـه په 

خـربه چـې قاتـل  د امنیتي رستېـرو له خوا نیول  شـوی او تر 

څېړنـې النـدې دی. خـو یـوې امنیتـي رسچینې چـې نه یې 

غوښـتل  نـوم  یې په راپـور کې واخیسـتل يش، وویل: »قاتل 

هـارون نومېـږي او د ګرزیـوان ولسـوالۍ سـیمه ییـزې اردو د 

او کار ورتـه وکـړو، دغـه راز د عامـه پوهـاوي لپـاره مـو ډېـر 

پروګرامونـه پـه ښـوونځيو او پوهنتونـو کې عملی کـړي دي.” 

د مدنـې ټولنـې اسـتازي  سـید سـیف اللـه سـادات  وويـل 

چـې چاپېریـال سـاتنه پـه اصل کـې د ژوند سـاتنه ده او ټول 

مسـوول دي چـې بایـد پـاک چاپېریـال تـه کار وکـړي.

پـه وينـا، د چاپېریـال سـاتنه د راتلونکـي نسـل  د نومـوړي 

رسه  جديـت  پـه  او  يش  نـه  خيانـت  بایـد  چـې  دی  امانـت 

فعاليـت وکـړي. د چاپېریـال سـانتې مـي ادارې د تفتيـش 

مسـوول  انجنـر نېـک محمـد يـادې غونـډې تـه وويـل چـې 

او  نـړۍ  ټولـه  پـه  ژورنګارنګـی موضـوع  او  د ښـاري ککړتیـا 

افغانسـتان کـې مهمـه او بحراين ده . هغـه زياته کړه  “له بده 

مرغـه پـه افغانسـتان کـې د چاپريـال ککړتيـا ډېـرې منفـي 

اغيـزې لـري او مونـږ اوس د چاپیریـال پـه غیر نورمـال حالت 

کـې شـتون لـرو.”

د نومـوړي پـه وينـا، پـه کابـل ښـار کـې بـه د هـوا د کيفيت د 

تثبيـت پـه موخـه راتلونکو شـپږو مياشـتو کې لس دسـتګاوې 

نصـب يش. نېـک محمـد وايـي چـې اقلیمـي بدلـون نړيوالـه 

برخـه کـې رسه  پـه دې  بايـد  ټـول هېوادونـه  او  سـتونزه ده 

همـکاري وکـړي. د دغـه پروګـرام يـوه ګډونـوال احمـد ويل 

نيـازي وویـل چې دا ډول برنامې کولـی يش چې د چاپېریال 

د ککړتيـا او پـه دې برخـه کې د شـته سـتونزو د هـواري لپاره 

الرې چـارې پـه ګوتـه کړي.

قطعـې د قومانـدان  مـال غـالم وراره دی او لـه وژل شـوو یـو 

د پښـتونکوټ ولسـوالۍ د مـي پولیسـو د قومانـدان رشیـف 

و. د میمنـې  موټـر چلوونکـی خیرمحمـد  یـو  اړونـد  د زوی 

روغتـون  د عـديل طب مسـوول ډاکرت سـمیر عنایت وویل، د 

یـوه سـړي او د یـوې مېرمنـې په ګـډون دوه مـړي روغتون ته 

ور وړل شـوي چې یوه مرمۍ د سـړي پر رس لګېدلې وه چې 

د وتلـو الره یـې نـه درلـوده او درې مرمـۍ د ښـځې پـر ګېـډه 

او اوږه لګېدلـې وې. د یـوه بـل خـرب لـه مـې پـه بدخشـان 

کـې سـیمه یـزو رسچینېـو پرامنیتي پوسـتو د طالبانـو د ډله 

ییـزو بریدونـو خربورکـړی او ادعـا کوي چې پـه پایله کې ۱۵ 

طالبانـو تـه مرګ ژوبله اوښـتې ده. د بدخشـان  د وايل ویاند 

نیـک محمـد نظري وویـل چې طالبانـو په تېرو ۲۴ سـاعتونو 

کـې د راغسـتان او خـاش ولسـوالیو پـه ځینـي برخـو کـې 

خپـل تهاجمـي بریدونـه تررسه کړل چـې دامنیتـي اوپاڅون 

کوونکـو ځواکونـو  لـه سـخت مقاومـت رسه  مخمـخ شـول او 

پـر شـا ومتبـول شـول. نومـوړي زیاتـه کـړه چـې د دواړو لورو 

د نښـتو پـه پایلـه کـې ۱۵ وسـله والـو طالبانـو ته مـرګ ژوبله 

اوښـتې خـو او امنیتـي ځواکونو ته کوم زیان نه دۍ اوښـتی. 

خـو هغـه د وژل شـوو او ټپیانـو ترمنـځ تفکیـک ونـه ښـود. 

پـژواک خـربي اژانـس څـو پرلـه پسـې اړیکـې ونیـوې ویـې، 

غوښـتل چـې پـه دې اړه د طالبانـو نظرولـري؛ خـو هغوی تر 

اوسـه پـه دغـه مورد کـې ځـواب نـه دۍ ویلی.

د چاپېريال ساتنې اداره: په کابل کې د هوا د کيفيت د تثبيت په موخه لس دستګاوې لګول کېږي

فاریاب او جوزجان کې  ۱۹ کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده

کارتون

 

 بـر اسـاس اعـالم وزارت صلح شـاری از اعضای هیات 

مذاکـره کننـده امروز بـه دوحه قطرمی رونـد. قبال گروه 

طالبـان نیـز خواسـتار تـداوم مذاکـرات در دوحـه قطـر 

شـده بـود. از سـوی دیگـر حامـد کـرزی رییـس جمهور 

سـات  گفتـه  سـخرنانی  یـک  در  افغانسـتان  پیشـین 

کـه صلـح یـک پـروژه خارجـی اسـت و بایـد از دسـت 

خارجیـان بیـرون گردیـده و تبدیـل بـه یـک پـروژه ملـی 

شـود. بـا توجـه بـه ایـن کـه رونـد صلـح تبدیـل بـه یـک 

معـا گردیـده و از رفـن تـازه هیـات مذاکـره کننـده به 

قطـر هـم چنـدان امیدی بر منـی خیزد، اکنون پرسـش 

اساسـی ایـن اسـت کـه چـرا ایـن رونـد تـا کنـون هیـچ 

نتیجـه ملموسـی نداشـته و آیـا بـه گفتـه حامـد کـرزی 

ایـن پروسـه در دسـت خارجیـان اسـت و به تعبیـری آیا 

صلـح افغانسـتان یـک پـروژه خارجـی اسـت؟ 

شـاید یکـی از بهرتیـن سـخنانی کـه آقـای کـرزی در 

سـال هـای پسـین در بـاره صلـح گفتـه اسـت همیـن 

تحـت  کـه  رونـدی  کنیـم  اذعـان  بایـد  اسـت.  سـخن 

عنـوان صلـح در سـال هـای پسـین بـه راه افتاده اسـت 

و تنهـا نتیجـه آن تـداوم حیـات تروریسـم و تقویت گروه 

طالبـان بـوده اسـت پـروژه خارجـی اسـت و متاسـفانه 

افغـان هـا در آن نقـش تاثیرگـذار ندارنـد. اگـر افغـان 

هـا، چـه در جانـب طالبـان و چـه در جانـب جمهـوری 

اسـالمی افغانسـتان بازیگـران اصلـی عرصـه صلـح می 

بودنـد، کنـون مـا شـاهد این همـه رنج و خشـونت منی 

بودیـم. دلیـل ناکامـی رونـد صلـح ایـن اسـت کـه ایـن 

اهـداف  کشـوری  هـر  و  شـده  پـروژه  بـه  تبدیـل  رونـد 

سیاسـی خـود را در آن تعقیـب مـی کنـد. 

اخیـر  هـای  سـال  در  خصـوص  بـه  افغانسـتان  دولـت 

بـرده  بـه حاشـیه  املللـی خـود  بیـن  از سـوی رشکای 

شـده اسـت. اگـر دقیـق تاریـخ و رونـد مذاکـرات و در 

و  متحـده  ایـاالت  میـان  توافقنامـه  امضـای  نهایـت 

گـروه طالبـان را در نظـر بگیریـم در خواهیـم یافـت کـه 

چگونـه بـه صـورت تعمـدی نقـش دولـت افغانسـتان در 

ایـن رونـد نادیـده گرفتـه شـد و بـه تدریـج بـه حاشـیه 

ای  نشـانه  کمرتیـن  کـه  ایـن  بـدون  متاسـفانه  رفـت. 

افغانسـتان  و جنگـی  بـار  از صلـح درفضـای خشـونت 

ظاهـر شـود تا کنون همـکاران بیـن املللی افغانسـتان 

امتیـازات زیـادی از دولـت بـه نفع گـروه طالبـان گرفته 

اسـت. رهایـی نزدیـک بـه شـش هـزار زندانـی طالبـان 

اسـت.  منونـه  یـک  تنهـا  افغانسـتان  هـای  زنـدان  از 

مـوردی کـه حتـی دولـت افغانسـتان آن را یـک اشـتباه 

تاریخـی خوانده اسـت. عـالوه بر آن نام گـروه طالبان و 

بسـیاری از رهـربان آن از لیسـت سـیاه خـارج شـده اند 

و اکنـون گـروه طالبـان به عنـوان یک گروه سیاسـی در 

حـال دیپلاسـی در سـطح بیـن املللـی اسـت. این در 

حالـی اسـت که این گـروه  نه تنها در جنگ و خشـونت 

کاهـش نیـاورده اسـت بلکـه خشـونت هـا را تشـدید نیز 

کـرده اسـت. بـا توجه بـه رویدادهای یـک جانبه ای که 

در رونـد صلـح اتفـاق افتـاده اسـت نقـش و تاثیرگذاری 

دولـت افغانسـتان بـه نظر می رسـد عمدا کاهـش یافته 

و یـا کامـال بـی اثـر گردیـده اسـت.

در طـرف طالبـان نیـز تصمیـم گیرنـده اصلـی این گروه 

هـای  گیـری  جهـت  در  مختلـف  کشـورهای  نیسـت. 

سیاسـی ایـن گـروه نقـش مسـتقیم دارنـد. بـه خصوص 

هـای  فعالیـت  متـام  در  افغانسـتان  جنوبـی  همسـایه 

سیاسـی و نظامـی طالبـان مسـلط اسـت و هیـچ چیزی 

پنهـان از چشـم ایـن کشـور نـه صـورت مـی گیـرد و نـه 

ایـن کشـور  بـدون اجـازه  را  انجـام کاری  تـوان  کسـی 

بـرای  ابـزار  و  دسـت  آلـت  گـروه  یـک  طالبـان  دارد. 

جنـگ نیابتـی پاکسـتان در افغانسـتان اسـت. طالبـان 

حتـی در مذاکـرات صالحیـت یـک امر کوچـک در روند 

هـر  و  لحظـه  هـر  خاطـر  همیـن  بـه  ندارنـد.  را  صلـح 

سـاعت بـا اسـالم آبـاد در متـاس هسـتند کـه از آن جـا 

هدایـت بگیرنـد تـا چـه چیـزی بگوینـد و یـا چـه چیـزی 

را نگوینـد. بنابرایـن طالبـان نیـز برخـالف مدعایـی که 

ماننـد  و  ندارنـد  نـزد خویـش  از  ای  اراده  دارنـد هیـچ 

عروسـک بـا دسـتان بیگانـه کوک مـی شـوند و با هان 

دسـتان آرام مـی شـوند و خاموشـی اختیـار مـی کنند. 

هـر  افغانسـتان  قضیـه  در  کشـورهای خارجـی دخیـل 

کـدام پروسـه خـاص خـود را دارد و هرگـز منافـع مـردم 

افغانسـتان و آرامـش در کشـور مـا بـرای شـان مسـاله 

ای نیسـت. بـه عنـوان مثـال قطـر بـه عنوان یک کشـور 

دیپلاسـی  قـدر  آن  فـارس  خلیـج  حـزوه  در  کوچـک 

را  اسـتانبول  تـا کنفرانـس  بـه خـرج داد  تعلـل  و  کـرد 

تحـت شـعاع قـرار دهـد. وقتـی قطـر بـا رسنوشـت صلح 

متحـده،  ایـاالت  کنـد،  مـی  بـازی  چنیـن  افغانسـتان 

پاکسـتان، روسـیه، ایـران و هـر یـک از کشـورهای ذی 

نفـع جـای خـود دارد. 

کـه  گفـت  متـام  قاطعیـت  بـا  تـوان  مـی  مجمـوع  در 

افغـان  کـه  اسـت  ای  پـروژه  افغانسـتان  صلـح  رونـد 

هـا در آن نقـش و صالحیتـی ندارنـد و همـه چیـز در 

دسـت خارجیـان اسـت. عرصـه عملـی صلـح و آن چـه 

در میـدان رخ مـی دهـد نیـز همیـن موضـوع را تاییـد 

مـی کنـد کـه صلـح افغانسـتان یـک پـروژه در دسـت 

اسـت.  خارجیـان 

 

 

 

 

تـن آنـان بهبـود یافته انـد و کمـی بیشـرت از 13 هـزار تـن 

مبتال هسـتند.

میرویـس علیـزی، معـاون سـخنگوی وزارت صحـت عامـه 

می گویـد کـه »فعالً ۲۶  البراتـوار در مرکـز و والیات موجود 

اسـت کـه در ۲۴ سـاعته ظرفیـت اجـرای 28 هـزار تسـت 

را دارد.

وزارت صحـت عامـه با فرا رسـیدن عید سـعید فطر هشـدار 

داده بـود کـه اگـر فاصلـه اجتاعـی رعایـت نشـود، میـزان 

مبتالیـان و مـرگ و میـر افزایـش می یابد. اکنون نیز شـار 

مبتالیـان بـه ویـروس کرونا و شـار جـان باختگان نسـبت 

بـه روزهـای آغازیـن ماه رمضان بیشـرت شـده اسـت.

در  پولیس ملـی  کـه  می گویـد  داخلـه  وزارت   

تروریسـت  سـه  عملیاتـی،  در  ننگرهـار  والیـت  

عضـو داعـش را از ولسـوالی شـیوه والیـت ننگرهـار بازداشـت 

کردنـد.

افـزوده  اعالمیـه ای  انتشـار  بـا   10 دوشـنبه  روز  وزارت  ایـن 

ملـی  پولیـس  نیروهـای  توسـط  دیگـر  عملیـات  در  کـه  اسـت 

یـک تروریسـت عضـو داعـش از والیـت کرن نیز بازداشـت شـده 

اسـت.

مبـب  در  تروریسـتان  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  خربنامـه  در 

گذاری هـا، اختطاف هـا و سـازماندهی فعالیت های تروریسـتی 

داشـتند. دسـت  ننگرهـار،  و  کـرن  والیت هـای  در 

ننگرهـار در رشق افغانسـتان در سـال های اخیـر شـاهد نفـوذ 

گسـرتده ای هـواداران داعـش بـوده اسـت. هـر چنـد در ایـن 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه در 24 

کشـور  مختلـف  والیت هـای  در  سـاعت گذشـته 

نیروهـای  بـا  نـربد  در  طالبـان  گـروه  از جنگجویـان  تـن   156

امنیتـی و دفاعـی کشـور بـه هالکـت رسـیدند.

ایـن وزارت روز دوشـنبه 10 جـوزا بـا انتشـار اعالمیـه ای ترصیـح 

کـرده اسـت کـه در ایـن درگیری ها 85 تـن از جنگجویـان گروه 

طالبـان جراحـت برداشـته و دو جنگجـوی دیگـری این گـروه به 

اسـارت نیروهـای امنیتـی در آمده انـد.

خربنامـه عـالوه می کنـد کـه ایـن جنگجویـان گـروه طالبـان در 

زابـل،  ارزگان،  ننگرهـار، لغـان، غزنـی، قندهـار،  والیت هـای 

بادغیـس، هـرات، فـراه، بلـخ، هلمنـد و تخـار کشـته و زخمـی 

شـده اند.

اعالمیـه اضافـه می کنـد کـه ۴۹ حلقه مایـن مختلف که توسـط 

جنگجویـان گـروه طالبـان در نقـاط مختلـف کشـور بـرای هدف 

قـرار دادن افـراد غیرنظامـی و نیروهای امنیتی کارگذاری شـده 

بود، کشـف و خنثا شـد.

وزارت دفـاع بـا نـر خربنامـۀ دیگـری می افزاید کـه در عملیاتی 

نیروهـای خـاص اردوی ملـی کشـور بر یـک زندان گـروه طالبان 

کـرده  اعـالم  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت   

اسـت که یک کودک پنج سـاله به اسـم محمد 

ذکریـا در والیـت تخـار از بنـد اختطاف گـران آزاد شـد. ریاسـت 

عمومـی امنیـت ملـی روز دوشـنبه، 10 جـوزا با نـر اعالمیه ای 

گفتـه اسـت کـه محمـد ذکریـا فرزنـد محمد یعقـوب بـه تاریخ 5 

جـوزا، از نزدیکـی خانه اش اختطاف و سـپس به قورسـاق والیت 

تخـار انتقـال داده شـد.  در اعالمیـه ترصیـح شـده اسـت کـه 

نیروهای کشـفی ریاسـت عمومـی امنیت ملی، مـکان نگهداری 

ایـن طفـل ر ا تثبیـت و طـی یـک عملیـات طـرح ریـزی شـده او 

را آزاد و بـه خانـواده اش تسـلیم کردنـد؛ همچنـان، یـک تـن از 

اختطاف گـران را در جریـان ایـن عملیـات دسـتگیر کردنـد. 

محمـد  از  ویدیویـی  همچنیـن  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت 

یعقـوب پـدر ایـن کـودک منتـر کـرده کـه می گوید در نخسـت 

اختطاف گـران از آنـان مبلـغ 500 هزار افغانی برای آزاد سـازی 

کودکـش درخواسـت کـرده بودنـد.

گفتنـی اسـت کـه قبـل از ایـن رویـداد، یـک یـک طفل 9 سـاله 

به اسـم سـبحان از سـاحه خرخانه اختطاف شـده بود که مبلغ 

5صدهـزار دالـر در بـدل رهايـي وی تقاضا کـرده بودنـد؛ اما، به 

همـکاری  پوليـس مبـارزه با جرايـم جنايي وزارت امـور داخله در 

کابـل  در  آملـان  سـفارت   

دو  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم 

هالل احمـر  جمعیـت  بـه  را  یـورو  میلیـون 

اسـت. کـرده  کمـک  افغانسـتان 

توییتـی  در  جـوزا   10 دوشـنبه  روز  سـفارت 

منظـور  بـه  کمـک  ایـن  کـه  اسـت  نوشـته 

آسـیب  افغان هـای  از  محافظـت  و  حایـت 

جمعیـت  فعالیت هـای  و  جنـگ  از  دیـده 

اسـت. شـده  داده  تخصیـص  هالل احمـر 

آملـان در کنفرانـس بین املللـی جنیـوا برای 

تـداوم همـکاری بـا دولت افغانسـتان وعده کرد که سـطح 

کمک هـای مالـی اش را در سـال ۲۰۲۱ بیشـرت از ۵۱۰ 

میلیـون دالـر کند. 

هایکـو مـاس، وزیـر خارجـه فـدرال آملـان وعده کـرده بود 

کـه ایـن مبلـغ تـا سـال ۲۰۲۴ بـه همیـن انـدازه ادامـه 

خواهـد یافـت. ایـن مقـام آملانـی گفتـه بـود، افغانسـتان 

بایـد در کنـار رشایـط دیگـر، نشـان بدهـد کـه در رونـد 

دسـت  چشـمگیر  هـای  پیرفـت  بـه  صلـح  گفتگوهـای 

می آبـد.

هـر  افغانسـتان  بـه  کمک دهنـده  کشـورهای  کنفرانـس 

چهـار سـال یـک بـار برگـزار می شـود. نشسـت جینـوا بـه 

بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون   

اعـالم  نگرانـی  ابـراز  بـا  افغانسـتان 

کـرده اسـت که از تاریخ 6 تا 8 ما جـوزا 24 غیرنظامی 

در نقـاط مختلـف کشـور قربانـی خشـونت ها و جنـگ 

شـدند.

انتشـار  بـا  جـوزا   10 دوشـنبه  روز  کمیسـیون  ایـن 

اعالمیـه ای ترصیح کرده اسـت کـه یافته هـای ابتدایی 

نشـان  افغانسـتان  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

روان،  جـوزای  مـاه   8 تـا   6 تاریـخ  از  کـه  می دهـد 

رسپـل،  والیت هـای  در  جداگانـه  رویـداد  هفـت  در 

هلمنـد، پـروان، ننگرهار و کاپیسـا و هم چنیـن بزرگراه 

کابل ـ هـرات، براثـر حملـۀ هوایـی ، فیر هاوان و اسـلحۀ 

 24 جـاده،  در  کارگذاری شـده  ماین هـای  و  سـنگین 

تـن غیرنظامـی کشـته شـدند.

در اعالمیـه کمیسـیون آمـده اسـت کـه ایـن رقـم پنـج 

زن و هفـت کـودک را نیـز شـامل می شـود. در اعالمیه 

غیـر   43 رویدادهـا  ایـن  در  کـه  اسـت  شـده  عـالوه 

نظامـی دیگـر زخمـی شـده انـد کـه در جمع آنـان 11 

کـودک نیـز شـامل انـد.

در اعالمیـه حقـوق بـر آمـده اسـت کـه از جمـع 24 

نیروهـای  هوایـی  حملـه  یـک  در  نفـر  پنـج  قربانـی 

کشـته  کاپیسـا  والیـت  در  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی 

شـدند.

نظامـی  غیـر   21 متباقـی  اعالمیـه،  اطالعـات  طبـق 

گـروه  تهاجمـی  و  انفجـاری  حمـالت  اثـر  در  دیگـر 

قتـل  بـه  دولتـی  نیروهـای  علیـه  جنـگ  در  طالبـان 

رسـیدند.

مـردم  کـه  اسـت  گفتـه  اعالمیـه اش  در  کمیسـیون 

افغانسـتان از این همـه خشـونت، کشـتار و بی رحمـی 

اعالمیـه  ایـن  در  کمیسـیون  آمده انـد.  سـتوه  بـه 

خـربی از طرف هـای درگیـر خواسـته اسـت حملـه بـر 

غیرنظامیـان، مراکـز آموزشـی و تاسیسـات عامـه بایـد 

مبتالیـان بـه بیـاری کویـد19، نوشـته بـود کـه از 2944 

فـرد مشـکوک آزمایش گرفته شـد کـه نتیجـه 929 تن آنان 

مثبـت اعـالم شـد. یـک روز پیـش از ایـن نیـز مشـابه ایـن 

آمـار بـود.

وزارت صحـت عامـه همچنیـن در گزارش روزانه اش نوشـته 

اسـت کـه 30 تـن در والیت هـای کابـل، بلـخ، ننگرهـار، 

جـان  جوزجـان  و  غزنـی  لوگـر،  وردگ،   هلمنـد،  بغـالن، 

باخته انـد. ایـن آمـار یـک روز پیـش، 25 تـن بـود.

بـه نقـل از گـزارش وزارت صحت، شـار جـان باختگان در 

رسارس کشـور بـه 2974 تـن رسـیده و میـزان مبتالیـان در 

حـال حـارض بیـش 73 هزار تن شـده که بیـش از 57 هزار 

وزارت صحـت عامـه در پـی ایـن افزایـش اعـالم کـرد کـه 

بـه منظـور جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا، مرکزهـای 

آموزشـی دولتـی و خصوصـی 16 والیـت از روز )8 جوزا( به 

مـدت دو هفتـه تعطیـل اسـت.

مـوج  بـا  مبـارزه  پـالن  اسـاس  »بـر  وزارت می  گویـد:  ایـن 

و  ویـروس  گسـرتش  کاهـش  منظـور  بـه  و  کرونـا  سـوم  

کنـرتول وضعیـت موجـوده، متـام دانشـگاه ها، مکتب هـا و 

آموزشـگاه های دولتـی و خصوصـی، در والیت هـای کابـل، 

غـزين، هلمنـد، کندهـار، لوگـر، ننگرهـار، پکتیـا، پـروان، 

وردک، پنجشـیر، بلـخ، لغـان، بدخشـان، کاپیسـا، کندز، 

نیمـروز از هشـتم جـوزا به مـدت دو هفته رخصت شـد تا از 

گسـرتش بیشـرت ویروس کرونا در کشـور جلوگیری شـود.«

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد: »افزایـش روز افـزون 

مریضـان کویـد۱۹ نگرانی جدی سـکتور صحـت و دولت را 

در پـی دارد، هـر شـب و روز بر تعـداد مبتالیـان و مریضان 

کرونـا افـزوده می شـود و ایـن یعنی بـه صدا در آمـدن زنگ 

خطـر جدی در کشـور.«

وزارت تاکیـد کـرده: »همـکاری متـام هموطنـان گرامـی را 

در زمینـه رعایـت اصـول وقایـه از ویروس کرونـا چون حفظ 

فاصلـه اجتاعـی، شسـن دسـت ها و پوشـیدن ماسـک، 

خواهانیم.«

کشـور  عامـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت  مجـروح،  وحیـد 

همچنیـن گفتـه اسـت که »هر چنـد جز انتقـاد، هرگز برای 

شـنیدن پیـام، خواهـش، تقاضـا و هشـدار، گوش شـنوایی 

نیافتـه ایـم ولـی باز هـم، هشـدار!«

آقـای مجـروح بـا نر گـزارش واقعـات مثبت ویـروس کرونا 

هشـدار داده و خطاب به شـهروندان گفته اسـت که »حاال 

خـود،  سـالمت  از  حفاظـت  کلیـد  شاسـت،  بـا  انتخـاب 

خانـواده و جامعـه، در اختیـار خـود شاسـت.« او تاکیـد 

کـرده اسـت کـه نـکات بهداشـتی را رعایـت کنیـد.

وزارت صحـت همچنیـن در گزارشـی جداگانـه اعـالم کرده 

کشـور  رسارس  در  تـن  هـزار   700 بـه  نزدیـک  کـه  اسـت 

کرده انـد. دریافـت  را  کویـد19  واکسـین 

داعـش  نابـودی هسـته های  بـرای  زیـادی  والیـت تالش هـای 

توسـط نیروهـای امنیتـی کشـور انجـام اسـت، امـا حـوادث و 

دسـتگیری های اخیـر نشـان می دهـد کـه داعـش همچنان در 

ننگرهـار نفـوذ قدرمتنـدی دارد.

ناامنـی هـای گسـرتده موجـب شـده اسـت کـه زمینـه فعالیـت 

بـرای گـروه هـای تروریسـتی در کنار گـروه تروریسـتی طالبان 

نیـز فراهم شـود.

حکومـت افغانسـتان گـروه طالبـان را چـرت اصلـی فعالیت های 

تروریسـتی سـایر گـروه هـای افراطـی توصیف می کند. پیشـرت 

رئیـس جمهـور غنـی گفتـه بـود کـه در افغانسـتان 20 گـروه 

افراطـی فعالیت هـای تروریسـتی و تخریبـی دارنـد و عامـل و 

حامـی بـروز و ظهـور همـه ایـن گروه هـا افـراط گـرا، رشایطـی 

اسـت کـه گـروه طالبـان پدیـد آورده اسـت.

در قریـه قـوش تپـه در والیت قنـدز 5 نفر آزاد شـده اند.

شـده  آزاد  افـراد  کـه  اسـت  نشـده  ترصیـح  امـا  خربنامـه  در 

نظامـی. یـا  انـد  غیرنطامـی 

ایـن عملیـات 12 جنگجـوی  در  کـه  عـالوه می کنـد  خربنامـه 

گـروه طالبان کشـته شـدند و هشـت جنگجـوی دیگر ایـن گروه 

زخمـی شـده اند.

در حالـی کـه در دوسـال اخیر تالش هـای زیادی صـورت گرفته 

اسـت کـه برای معضـل چهل سـاله افغانسـتان راه حـل پایداری 

پیـدا شـود و کشـورهای زیـادی تـالش کـرده انـد تـا رونـد صلـح 

را کمـک کننـد، خشـونت ها امـا در افغانسـتان پیوسـته گـراف 

صعودی داشـته اسـت.

در یـک مـاه پسـین که خـروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان 

گـروه  سـوی  از  خشـونت ها  و  درگیری هـا  اسـت،  شـده  آغـاز 

ارگان هـای  اسـت.  گرفتـه  شـدت  بی سـابقه  به طـور  طالبـان 

امنیتـی امـا می گوینـد کـه در چنـد مـاه اخیـر بـه خصـوص در 

در  را  سـنگین  شکسـت های  طالبـان  گـروه  گذشـته  مـاه  یـک 

میـدان نـربد نصیـب شـده و ایـن امـکان وجـود دارد کـه در میـز 

گفتگوهـای صلـح نیـز تغییراتـی وارد شـود.

يـك عمليات مشـرتك بـا پوليس كابـل از نزد اختطاف گـران آزاد 

شـد.  اختطـاف و ادم ربایـی در شـهر کابـل یـک مشـکل جـدی 

محسـوب می شـود کـه ایـن امـر باعث شـده اسـت شـاری زیاد 

از رسمایه گـذاران احسـاس امنیـت نکنند و کشـور را ترک کنند.

در  سـاله   10 حـدود  کـودک  عبدالـروف  پیـش  مـاه   8 حـدود 

والیـت بلـخ ربـوده شـد و تاکنـون حکومـت و نهادهـای دولتـی 

بیابنـد. او  از  ردپایـی  کـه  نتوانسـته اند 

و  فرهنگیـان  مدنـی،  فعـاالن  از  شـاری  بـار  ده هـا  تاکنـون 

خربنـگاران، بـا راه انـدازی کمپاینـی در توییـرت خواهـان رهایی 

یـک کـودک از نـزد ربایندگانش شـده اند اما نتیجـه بخش نبوده 

است.

دلیـل پاندمـی کرونا امسـال به شـکل مجازی تدویر شـد. 

ایـن کنفرانـس کـه از سـوی دولـت افغانسـتان، سـفارت 

فنلنـد در کابـل و سـازمان ملـل متحـد بـه گونـه مشـرتک 

حکومـت  هـای  مقـام  بـر  افـزون  بـود،  شـده  میزبانـی 

بیـن  سـازمان  و ۳۲  کشـور  افغانسـتان، مناینـدگان ۶۶ 

بودنـد. کـرده  اشـرتاک  آن  در  املللـی 

در نشسـت کشـورهای کمک دهنـده به افغانسـتان که در 

سـال ۲۰۱۶ در شـهر بروکسـل، در بلجیـم برگـزار شـده 

بـود، منایندگان کشـورهای مختلف جهـان ۱۵.۵ میلیارد 

دالـر بـرای چهـار سـال گذشـته بـرای افغانسـتان تعهـد 

بودند. کـرده 

متوقـف شـود. فـورا 

محکـوم  را  حمـالت  ایـن  حقوق بـر  کمیسـیون 

همـدردی  ابـراز  قربانیـان  خانواده هـای  بـا  و  کـرده 

جامعـۀ  و  ملـل  سـازمان  از  اعالمیـه  در  اسـت.  کـرده 

بین املللـی خواسـته شـده اسـت کـه از حقوق بـری 

مـردم افغانسـتان حایـت شـود و از متامـی ظرفیت ها 

بـه  درگیـر  طرف هـای  کـردن  واردار  بـرای  شـیوه ها  و 

برقـراری آتش بـس دایمی و حـل مسـائل از راه مذاکره 

بایـد کار گرفتـه شـود.

در اعالمیـه اضافـه شـده است:»کمیسـیون از حکومت 

و گـروه طالبـان مجدانـه می خواهـد کـه خشـونت ها را 

متوقـف کننـد و بـه حـق حیـات و دیگـر حقوق بری و 

شـهروندی مـردم احـرتام بگذارند. آسـیب نرسـاندن به 

مـردم ملکـی را در رأس فعالیت هـا و کارزارهـای خـود 

قـرار دهند.«

ایـن کمیسـیون خاطـر نشـان کـرده اسـت کـه بدیهـی 

شـامل  ضدبـری  و  جنگـی  جنایت هـای  کـه  اسـت 

مـرور زمـان منی شـود و عامـالن در هـر زمانـی و تحـت 

هـر رشایطـی در برابـر اعـال خـود پاسـخگو خواهنـد 

بـود. کمیسـیون حقـوق بـر افغانسـتان در حالـی از 

کیفـر عامـالن جنایـات جنگـی و ضـد بـری صحبـت 

می کنـد کـه در سـال گذشـته بیـش از 5هـزار زندانـی 

دولتـی  منابـع  شـدند.  رهـا  زنـدان  از  طالبـان  گـروه 

می گوینـد کـه در جمـع آن زندانی هـای گـروه طالبـان 

ده هـا قاچاقـرب مـواد مخـدر نیـز آزاد شـدند.

بـار دیگـر آزادی 7هـزار زندانـی اش را  گـروه طالبـان 

کـه در چنـد مـاه اخیـر بازداشـت شـده انـد، یکـی از 

رشط هایـش  بـرای ادامـه گفتگوهـای صلـح توصیـف 

کـرده اسـت. منابـع دولتـی ترصیـح می کند که شـار 

زیـادی از زندانیـان گـروه طالبان کـه در ماه های اخیر 

بـا  قبـل  کـه سـال  انـد  انـد، کسـانی  دسـتگیر شـده 

ضانـت از زنـدان رهـا شـده بودنـد.

چهار عضو داعش در ننگرهار و کنر بازداشت شدند

وزارت دفاع ملی: 156 جنگجوی گروه طالبان در شبانه روز گذشته کشته شدند

یک کودک 5 ساله در والیت تخار از بند اختطاف گران آزاد شد 
آلمان 2 میلیون یورو به هالل احمر افغانستان کمک کرد

کمیسیون حقوق بشر؛
 تنها در سه روز، 24 غیرنظامی در کشور قربانی خشونت شدند 

محمد هدایت 

سرمقاله

آیا صلح یک پروژه 
خارجی است؟ 



 

اسلامی  هلای  کشلور  میلان  در  افغانسلتان 

بلزرگ  هلای  دسلتآورد  دارد.  درخشلان  تاریلخ 

هلا  گذشلته  در  خطله  ایلن  متدنلی  و  فرهنگلی 

هویداسلت و سلهم ایلن رسزمیلن در ثبلات فرهنگی 

اسلت.  ارزنلده  و  بلارز  اسلامی  متلدن  تقویلت  و 

در  کله  سلاز  هلای متلدن  و شلخصیت  هلا  پدیلده 

ایلن جغرافیلا بله متلدن کهن سلال دنیای اسلامی 

خدملت منلوده انلد کلم نیسلتند. شلاعران بلزرگ و 

فیلسلوفان مشلهور دنیای اسلامی در گذشته های 

تاریلخ ایلن ُمللک گام هلای اسلتوار و مانلدگار در 

متلدن و فرهنلگ اسلامی برداشلته انلد. افتخلارات 

عظیلم تاریخلی – متدنلی که در این خطله حله¬ی 

مناطلق  و  هلا  کشلور  نلادر  اسلت،  پوشلیده  ظهلور 

از دنیلای اسلام منونله آن را در کارنامله تاریخلی 

دارد.  خویلش 

فرهنگلی  اشلراکات  اسلام  دنیلای  حلقله  در 

و تاریخلی عمیلق میلان افغانسلتان و کشلور هلای 

در  هملواره  مشلرکات  ایلن  و  دارد  وجلود  دیگلر 

مناسلبات نیک و سلازنده سلهم قوی داشلته اسلت. 

نظلام هلای مختللف سیاسلی که در صد سلال اخیر 

در افغانسلتان تجربله شلده اسلت تسلهیل کننلده 

کشلور  میلان  روابلط  کله  اسلت  بلوده  مطللب  ایلن 

هلای اسلامی و افغانسلتان بله شلکل بهلر تامیلن 

در  سلنتی  نظلم  و  گذشلته  شلاهان  باشلد.  شلده 

افغانسلتان ایلن روابلط را به نحوی حفلظ منوده بود 

و از مزایلای آن در ابعلاد مختلف اسلتفاده می شلد. 

گسسلت نظلم سلنتی در افغانسلتان و ایجاد فضای 

بحلران در نیلم قلرن اخیلر تاریلخ کشلور، فرصت ها 

و زمینله هلای زیلادی را از ملردم افغانسلتان ربلود 

و هلرج و ملرج هلای را سلبب گردیلد. املا بلا آملدن 

دو  ایلن  در  افغانسلتان  در  سیاسلی  جدیلد  فصلل 

دهله و اسلتقرار نظلام سیاسلی جمهوریلت و ایجلاد 

مسلیر  در  افغانسلتان  و جدیلد،  قانونلی  مناسلبات 

قلرار گرفتله اسلت کله احیلای دوبلاره روابلط نیک و 

سلازنده فراهلم گردیلده اسلت. 

نظلام هلای سیاسلی کله در دوران بحلران در 

افغانسلتان اکلرا برقلرار بلود در میلان کشلور هلای 

اسلامی  هلای  مللت  از  کثیلر  علده¬ی  اسلامی 

بسلیار  محلدوده¬ی  در  و  تراشلید  ملی  دشلمن  را 

خلورد بلا چنلد کشلور دنیلای اسلام رابطه داشلت. 

بحلث  ایلن  واضلح  منونله  طالبلان  گلروه  املارت 

در  تنهلا  نله  افغانسلتان  طالبلان  دوران  در  اسلت، 

انلزوای جهانلی قلرار داشلت، بلکه در دنیای اسلام 

بله سلود  کله  تعاملات سیاسلی  بلود.  منلزوی  نیلز 

افغانسلتان بلوده باشلد در آن دوران هرگلز در میان 

افغانسلتان و کشلور هلای اسلامی دیده منی شلد. 

بلا  افغانسلتان  حاکلان  عنلوان  بله  طالبلان  گلروه 

را  دشلمنی  جهانلی  سلطح  در  زیلادی  کشلورهای 

اعلان منلوده بلود و در ایلن میلان خیللی از کشلور 

جهلان  گردیلد.  ملی  شلامل  نیلز  را  اسلامی  هلای 

اسلام به صلورت قطع با افراطیت و خشلونت ورزی 

در سلطح کشلور هلا و در منطقله مخاللف اسلت؛ از 

ایلن جهلت تضلاد دیلدگاه بله صلورت واضلح میلان 

گلروه طالبلان و کشلور هلا و مللل اسلامی بوجلود 

خویلش  قبلال  در  متضلاد  بینلش  ایلن  بلود.  آملده 

کنلش هلای مخالفت بلر انگیز را در آن زملان ایجاد 

منلود و سلبب شلد افغانسلتان در میان کشلور های 

اسلامی نیلز در حاشلیه قلرار گیلرد. 

نظلام  همچنلان  و  تاریخلی  تجربله  بنابرایلن 

پلی  در  دارد  کله  ماهیتلی  بلا  جمهوریلت  سیاسلی 

ایجلاد زمینله هلای سلازنده تعاملل بلا کشلور هلای 

اسلامی و منطقله اسلت. رواداری، تسلاهل، کلرت 

گرایلی و اصاللت بله حقلوق اساسلی مردم شلاخص 

هلای بنیادیلن نظلام سیاسلی جمهوریلت اسلت؛ بلا 

توجله بله ایلن مولفلات، نظلام جمهوریلِت رایلج در 

مناسلبات  سلازی  عمللی  و  تلاش  در  افغانسلتان 

اسلامی  بلا حلقله کشلورهای  و دوسلتانه  متعلادل 

داشلن  جمهوریلت  سیاسلی  نظلام  اسلت.  بلوده/ 

روابلط سلازنده و تعاملل بلر مبنلای منافلع مللی بلا 

کشلور هلای اسلامی و دنیلای اسلام را یلک اصلل 

اساسلی بلرای مردم و دولت افغانسلتان ملی پندارد 

آن همیشله سلعی عمللی منلوده  پلی تحقلق  و در 

دیپلاتیلک  و  سیاسلی  روابلط  در  تلوازن  اسلت. 

میلان کشلور هلای اسلامی از خاصیلت هلای نظام 

سیاسلی جمهوریلت افغانسلتان ناشلی ملی گردد و 

ایلن موضلوع هملواره مطملح نظلر در پالیسلی های 

عمللی افغانسلتان بلوده اسلت. 

افغانسلتان بلا نظلام جمهوریلت در این دو دهه 

اخیلر در حوزه های مختلف با کشلور های اسلامی 

تعاملل مثبلت و نیلک داشلته اسلت و بلدون تردیلد 

پیلدا خواهلد کلرد. کشلورهای  تلداوم  فرآینلد  ایلن 

اسلامی کله در همسلایگی افغانسلتان قلرار دارنلد 

در حلقله اول سیاسلت گلذاری هلای متعلادل نظام 

جمهوریلت در این بیسلت سلال بلوده و خواهد بود. 

روابلط دوسلویه و چنلد جانبله کله میان افغانسلتان 

روحیله  بله  منلوط  اسلت،  قلرار  بلر  و همسلایگانش 

مسلاملت آمیلز اسلت کله نظلام سیاسلی جمهوریت 

آن را تقویلت و حایلت ملی منایلد. 

رشق  حلوزه  در  افغانسلتان  روابلط  همینطلور 

آسلیا با کشلور هلای بلزرگ اسلامی ماننلد اندونزیا 

و مالزیلا از حسلنیت برخلوردار بلوده اسلت. ایلن دو 

کشلور بلزرگ اسلامی کله در رشق آسلیا قلرار دارد 

موفقیلت  افغانسلتان  بلا  شلان  سیاسلی  مناسلبات 

آمیلز و هملواره نظلر شلان در ارتبلاط بله افغانسلتان 

اسلت.  بلوده  پایلدار  صللح  تامیلن  راسلتای  در 

همچنلان کشلور هلای اسلامی آسلیای مرکلزی در 

موجودیلت نظلام جمهوریلت در افغانسلتان رضایلت 

دیپلاتیلک داشلته انلد و از صللح فراگیلر و ایجلاد 

خونیلن  جنگ هلای  تاریلخ  از  سلال  چهلل  گذشلت 

افغانسلتان، ایلن بلاور را در ضمیلر نسلل جدیلد این کشلور 

نهادینله سلاخته اسلت کله به جز داشلن یک نظلام مقتدر 

سیاسلی در قاللب جمهوریلت، راهلی جهلت بقلا و زیسلت 

عزمتندانله در ایلن ملرز و بلوم بلرای افغان هلا باقلی منانلده 

اسلت. نسلل جلوان افغانسلتان بلا درک از ایلن واقعیلت که 

کشلور ملا در طلول چهلار دهله، محلل آزمایلش نظام هلای 

اسلتخباراتی  حلقلات  توسلط  کله  اسلت  بلوده  فرمایشلی 

مجلرای  از  و  گردیلده  طلرح  مرزهلا  از  خلارج  در  بیگانله 

نیروهلای نیابتلی شلان در ایلن کشلور تحمیلل منلوده اند. 

پس از شکسلت شلاهی مرشوطه که افغانستان در آن زمان 

از ثبلات نسلبی الزم برخلوردار بلود؛ املا مطللوب نبلود، این 

کشلور سلال بله سلال در باتلاق بلی ثباتلی فلرو رفلت. در 

آن زملان ظاهلر شلاه، بخشلی از اختیلارات اش را در قاللب 

تدویلن قانلون اساسلی منلوده و آن را بله جامعله سیاسلی 

مرشوطله  نقلش  البتله  کله  منلود  پیشلکش  افغانسلتان 

خواهلان مدنلی را در ایلن تغییلر نیلز منی تلوان نلا دیلده 

گرفلت و آگاهلی مفصلل در این زمینه در قالب این نوشلتار 

کوتلاه منی گنجلد. از بُعلد سیاسلی در آن مقطلع تاریخلی، 

ایلن تغییر محسلوس در نظام سیاسلی افغانسلتان بود؛ هر 

چنلد نظلام شلاهی بود؛ املا دسلت مداخلات بیرونی ها در 

املور داخللی کشلور بله ایلن پیانله بلاز نبود.

با کودتای داوود خان علیه این نظام، شیشله ی تابوی 

قتل و قتال شکسلت و دیری نگذشلت که جمهوریت داوود 

خلان نیلز بلا کودتلای نیروهلای وابسلته بله اتحلاد جاهیر 

شلوروی، بله صلورت وقیح تلر سلقوط منلود و خونبارتلر از 

کودتلای قبللی تغییر قدرت شلکل گرفت. آنچله را که تاریخ 

نگاشلته اسلت، داوود خلان جمهوریلت اش را در جغرافیای 

افغانسلتان بله علت ختم سلسلله نظام شلاهی پایله گزاری 

کلرد و خلودش در قاللب ایلن نظلام، بله صورت اسلتبدادی 

عملل می کلرد، وی بله این باور بلود که بلوغ سیاسلی مردم 

افغانسلتان بله حلدی قابلل توجهی شلگوفا نگردیده اسلت 

کله بتوانلد خیلر و رش تصامیم سیاسلی را محاسلبه منوده و 

مبتنلی بلر رأی و نظر آنان تصمیم به انکشلاف کشلور اتخاذ 

گلردد؛ از ایلن رو وی بله صلورت تک رأیی تصمیلم می گرفت 

و نیلت اش ارائله خدمات اجتاعی سلازگار بلا واقعیت های 

جامعله افغانلی بلود، بله هلر حلال، او اولیلن عاملل شلکل 

گیلری جمهوریلت در افغانسلتان بلود کله قضلاوت رفتلار و 

حکوملت داری  نحلوه  در  الزم  اطاعلات  و  وی  نیت هلای 

اش در صفحلات تاریلخ بله وفلور قابلل دسرسلی اسلت. 

کودتاچیلان خللق و پرچلم که وابسلتگی شلدید به شلوروی 

سلابق داشلتند علت این کودتا را در دیکتاتوری وی اعان 

منلوده بودنلد؛ املا واقعیت غیلر از آن چیزی بود کله آنان به 

زبلان ملی آوردند. 

با پیروزی خلق و پرچم، افغانستان وارد فاز جدیدی از 

تحلوالت خونیلن گردید. جریان های وابسلته به شلوروی در 

میلان خلود نیز بلر رس حکوملت داری دچار اختاف شلدند 

و یکلی پشلت دیگلری توطئه می منودنلد و کودتا بله عنوان 

یلک علرف سیاسلی برانلدازی نظلام در افغانسلتان نهادینه 

گردیلد و چندیلن بلار آنلان نیلز بلا روش هلای خشلونت آمیز 

کودتلا، روسلای جمهور وابسلته به خلود را به قتل رسلاندند 

و دیگلری زعاملت حکوملت داری را بله عهلده می گرفت. از 

ایلن زملان بله بعلد، قباحلت و تابلوی خونریزی رنلگ باخت 

دارد.  ادامله  املروز، همچنلان  بله  تلا  و سلسلله ی کشلتار 

نظام هلای وابسلته بله روسلای جمهلور جریان هلای خللق و 

پرچلم نیلز عنلوان »جمهوریلت« را بلا خلود داشلت؛ املا در 

واقلع، نشلانه ی از جمهوریلت واقعلی در آن دیده منی شلد. 

آنچنلان کله مفهلوم جمهوریت را همه میدانیلم که به معنی 

حکومت »اکریت« اسلت و در چنین نظام، باید سلاز و کار 

آن بله گونله ی عمللی گلردد کله رضایلت جامعله را بلا خلود 

در پلی داشلته باشلد؛ زیلرا مبنای شلکل گیلری جمهوریت 

بلر اسلاس جامعله و ارزش هلای اجتاعلی اسلت در غیر آن 

دوام نخواهد آورد و به زودی دچار فروپاشلی خواهد شلد. با 

توجه به اینکه کشلور افغانسلتان یک کشلور اسلامی است 

و ارزش هلای دیلن اسلام، اسلاس رفتار سیاسلی و عنعنات 

مللی ایلن کشلور را تهداب گلزاری منوده اسلت جریان های 

خللق و پرچلم، پسلوند » اسلامی« را در جمهوریلت شلان 

نداشلتند؛ نله تنهلا کله چنیلن نبلود؛ بلکله در بسلا ملوارد 

بلر علیله ارزش هلای دینلی ملردم ایسلتادگی منلوده و مانع 

برگلزاری بسلیاری از محافل و مجالس دینلی می گردیدند؛ 

از ایلن رو، زمینله نارضایتلی اجتاعلی را روز بله روز برعلیله 

نظلام شلان وسلعت دادنلد، تلا اینکله خیلزش عموملی در 

از  آنلان صلورت گرفلت و پلس  برعلیله  افغانسلتان  رسارس 

سلال ها جنگ و درگیری، سلسلله حکومت شلان از اسلاس 

فلرو ریخلت و کشلور به دسلت نیروهلای »جهادگلرا« افتاد.

مجاهدیلن بلا تشلکیل یلک حکومتی کله به بلاور آنان 

سلازگار  افغانسلتان  جامعله  ارزش هلای  و  هلا  واقعیلت  بلا 

اسلت یلک آدرس رسلمی نهلاد دوللت را شلکل دادنلد؛ املا 

آنلان بدتلر از حاکمیلت خللق و پرچلم میلان خلود دچلار 

اختلاف شلدند و پلس از چندیلن بلار نشسلت ها و تفاهلم 

پیراملون اشلراک در بدنله قلدرت، بلر رس تقسلیم قلدرت با 

هلم سلازگار نشلدند و چنان جنگلی را علیه همدیگلر به راه 

انداختنلد کله تباهی هلای خللق و پرچلم در مقایسله بلا آن 

بله فراموشلی سلپرده شلد. کوچله پلس کوچه هلای کابلل و 

کان شلهرها بله حلام خلون مبلدل گردیلد و بلرای اولیلن 

بلار در تاریلخ سیاسلی افغانسلتان، جنلگ خانله بله خانله 

آغلاز گردیلد چله بسلا برادرانی که متوللد از یک پلدر و مادر 

بودنلد بر رس تعلق گروهی، توسلط همدیگر کشلته شلدند. 

دامنله فجایع در دوران حکومت مجاهدین به حدی وسلیع 

تاریخلی  افغانسلتان یلک رشم  بله  یلاد آوری آن،  بلود کله 

می گلردد. محسلوب 

و  عقایلد  از  اسلتفاده  ترفنلد  بلا  طالبلان  آن  از  پلس 

باورهای مردم افغانسلتان، با حالت قرآن به دسلت با شلعار 

صللح و نجلات ملردم افغانسلتان از مرزهلای جنوبی کشلور 

وارد ایلن آب و خلاک گردیلد و بخشلی از ملردم خسلته از 

جنلگ ایلن رسزمیلن بله گلان اینکه آنلان فرشلته ی نجات 

کشلور انلد از ایلن گلروه پذیرایلی منلود و در ملدت کوتاهی 

خلود را بله دروازه هلای کابلل رسلاندند و بلا تلرف کابلل، 

برق آسلا شلال و شلال رشق کشلور را نیز ترف منودند 

بامنلازع  را حکوملت  اسلامی، خلود  املارت  اعلان  بلا  و 

ایلن رسزمیلن معرفلی منودنلد. حکوملت طالبلان صفحه ی 

دیگلری از سلیاهی های تاریلخ ایلن رسزمیلن بلود کله همه 

میداننلد و نیلاز بله رشح و تفصیلل در ایلن زمینه محسلوس 

. نیست

در  جمهوریلت  نظلام  بدینسلو،   2001 سلال  از 

رنج هلای  پلی  در  نظلام  ایلن  گردیلد،  مسلتقر  افغانسلتان 

تاریخلی کله افغان ها متحمل گردیدند به طور بی سلابقه ی 

ملورد پذیلرش ایلن ملردم قلرار گرفلت، اکنلون کله بیسلت 

سلال از ایلن نظلام سیاسلی می گلذرد، نسلل جدیلدی در 

این کشلور رس بر افراشلته اسلت که مجهز به علوم و دانش 

روز می باشلند. ایلن نسلل از منظلر جهلان بینلی و دانلش 

روز، بی سلابقه ترین نسلل سیاسلی در افغانستان است که 

هلر گونله رفتلار و عملل سیاسلی را با مقیاس عقلل و جهان 

بینلی املروزی تجزیله و تحلیلل می کننلد. 

نسلل نو افغانسلتان هیچ نظام سیاسلی را برتر از نظام 

جمهوریلت منی بیننلد؛ آنلان می داننلد کله نظلام سیاسلی 

می توانلد در یک کشلور ماندگار باشلد که سلازگاری واقعی 

بلا ارزش هلای دینلی، علرف و عنعنلات ملی داشلته باشلد و 

همینطلور بله پیانله ی از ظرفیلت برخوردار باشلد کله توان 

تعاملل بلا نظلام بین امللل و سلائر کشلورهای جهلان را نیز 

در دل خلود جلا داده باشلد، نظلام سیاسلی جمهوریلت از 

ایلن ظرفیلت برخوردار اسلت که هلم پاسلخگوی واقعیت ها 

و ارزش هلای حاکلم در جامعه افغانسلتان و هم تعامل نیک 

بلا دیگلر کشلورها را برقلرار منایلد. بله اثلر تعاملات نظلام 

جمهوریلت با سلائر ملل جهان اسلت که املروزه جویندگان 

دانلش، در معتربتریلن دانشلگاههای جهلان در جای جای 

نظلام  برقلراری  انلد،  کلره خاکلی در حلال تحصیلل  ایلن 

جمهوریلت اسلت کله جهلان در سلاخت و سلاز افغانسلتان 

پلی  در  کله  خرابی هایلی  متلام  و  منلود  ایفلا  بلارز  نقلش 

جنگ هلای ویرانگلر چنلد سلاله در ایلن کشلور بله وقلوع 

پیوسلته بلود ترمیلم و ایلن کشلور بله محلل اقاملت درخلور 

شلأن بله سلاکنین اش مبلدل گردید.

را  اجتاعلی  طیلف  و  فلرد  هیلچ  جمهوریلت  نظلام 

از دسرسلی بله حقلوق اساسلی و انسلانی شلان محلروم 

دریلغ  تلاش  هرگونله  از  آن  تأمیلن  در  بلکله  منی کنلد؛ 

منلی ورزد. 

دسرسلی زنلان بله تعلیلم و تحصیلل و سلهیم شلدن 

در  هنلود  اهلل  همچلون  مذهبلی   – دینلی  اقلیت هلای 

بدنله قلدرت و سیاسلت رصفلا از فیللر جمهوریلت ممکلن 

اسلت کله هلم اکنلون مصادیلق را عینلا شلاهدیم، از این رو 

نسلل جدیلد کله از ظرفیلت دو بُعلد دانلش و جهلان بینلی 

در مقیلاس وسلیعی برخلوردار اسلت هیلچ قالبلی از نظلام 

سیاسلی را بله جلز جمهوریلت منی توانلد پذیلرا باشلد؛ زیرا 

آنلان زیلر همیلن چلر رشلد منلوده و بله ارزش هلای دسلت 

منی گنجیلد  افغانسلتان  ملردم  رویلای  در  کله  نیافتنلی 

دسلت یافتله انلد، ایلن نسلل بله ایلن ملی اندیشلند کله 

اقتلدار جمهوریلت را از هلر زاویه ی ممکن تحکیم بخشلند، 

طالبان و هر جریان سیاسلی که رشلد سیاسلی شلان را در 

گلرداب رش و خونریلزی می بیننلد املروز بلا نسللی رو بله رو 

انلد که خود شلان سلالها از منظر بلاور و فکر با آنلان تفاوت 

دارنلد، از ایلن رو، نظلام و حاکمیتلی کله غیلر از جمهوریت 

در افغانسلتان پیشلنهاد گلردد، ریشله ی اجتاعی نلدارد و 

هلر حاکمیتلی که در جامعه اسلاس نداشلته باشلد هانند 

حکومت هلای خللق و پرچلم و حکومت طالبلان در دهه نود 

محکلوم به شکسلت اسلت، این را اگلر جنگجویلان طالبان 

درک منی تواننلد رهلربان شلان بله خوبی بله آن واقلف اند.

پشلتبانی  افغانسلتان  در  آمیلز  مسلاملت  فضلای 

هلای  کشلور  همله  سلود  بله  ایلن  اسلت.  کلرده 

اسلامی اسلت که افغانسلتان دارای نظام سیاسلی 

ملردم سلاالر و قانونی باشلد و در دنیای اسلامی با 

توجله بله مشلرکات فرهنگلی و تاریخی کله موجود 

اسلت روابط سلازنده و مبتنلی بر منافع ملی کشلور 

هلا، داشلته باشلیم. 

قانلون  و  جمهوریلت  سلیای  بلا  افغانسلتان 

محلوری همیشله تقلای ایلن را داشلته اسلت کله 

در حلوزه خلاور میانله بلا متلام کشلور هلای دنیلای 

اسلام تعاملات سیاسلی و مناسلبات همله جانبله 

در  باشلد  اسلامی  هلای  مللل  همله  سلود  بله  کله 

پیلش بگیلرد؛ اینلکار خوشلبختانه در فصلل جدیلد 

دو دهله  ایلن  در  یعنلی  افغانسلتان  معلارص  تاریلخ 

از  دارد  تلاش  افغانسلتان  اسلت.  افتلاده  اتفلاق 

تنلش هایلی کله در خلاور میانه اسلت کاسلته شلود 

ایلن گیلر و دار هلا  افغانسلتان در  و ضمنلا کشلور 

در جهلت خلاص قلرار نگیلرد، که تلا اکنلون اینگونه 

شلده اسلت. داشلن روابط نیک سیاسلی با کشلور 

های اسلامی خلاور میانله از طرف افغانسلتان مهم 

تعمیلل آن تلاش  و  تعریلف  و در  تلقلی ملی شلود 

گردیلده و سلعی همله جانبله خواهلد شلد. 

در  اسلامی  هلای  کشلور  منلوال  همیلن  بله 

خارجلی  سیاسلیت  حیطله  در  نیلز  افریقلا  شلال 

سیاسلی  نظلام  بنلای  زیلر  بلا  افغانسلتان  دوللت 

تعاملات  و  گردیلد  ارزیابلی  مثبلت  جمهوریلت 

سلازنده موجلود اسلت و این زیر سلاخت هلا تقویت 

شلد.  خواهلد 

بلدون  اسلامی  هلای  کشلور  و  اسلام  دنیلای 

شلک، املروز یکلی از حلوزه هلای قوی در سیاسلت 

گلزاری هلای بیلن امللللی اسلت. این مسلاله کاما 

روشلن اسلت کله نظلم سیاسلی و اقتصلادی جهلان 

در نبلود حلقله کشلور هلای اسلامی ناقلص اسلت. 

از ایلن جهلت دنیلای اسلام و کشلور هلای متعلدد 

در  اسلت  تاریخلی  عمیلق  مشلرکان  دارای  کله 

تعییلن مناسلبات و سیاسلت گلزاری هلای جهلان و 

بله خصلوص دنیلای اسلام و منطقله رول اساسلی 

ملی توانلد داشلته باشلد. در ایلن میلان افغانسلتان 

بله عنلوان یلک عضلو و یلا واحلد سیاسلی کله جلز 

کشلور هلای اسلامی محسلوب ملی گلردد از ایلن 

مسلاله  ایلن  گلردد؛  مسلتفید  توانلد  ملی  فرصلت 

در صلورت املکان پذیلر اسلت کله  نظلام سیاسلی 

متعلادل و مطابلق بلا پروتوکل های نظلم آور جهانی 

مرشوعیلت  و  تسللط  افغانسلتان  در  منطقلوی  و 

داشلته باشلد. بلا ایلن وصلف و تحلیلل افغانسلتان 

بلا چهلره سیاسلی جمهوریلت ملی توانلد از فرصلت 

گلردد.  برخلوردار  اسلام  دنیلای  و  جهانلی  هلای 

تعبیله  را  رشایلط  ایلن  جمهوریلت  سیاسلی  نظلام 

منلوده اسلت کله افغانسلتان در تعاملات سیاسلی 

و  کار  وارد  اسلام  دنیلای  هلای  بلا کشلور  سلازنده 

روابلط باشلد. 

سیاسلی  هلای  نظلام  افغانسلتان  در  گرچله 

هلای  تجربله  آن  اسلت،  شلده  تجربله  مختللف 

تاریخلی و سیاسلی ایلن درس علربت آمیلز را بلرای 

ملردم افغانسلتان القلا سلاخته اسلت کله از دیلدگاه 

هلای تنلش آلود برحلذر بوده و در تلوازن رفتار های 

سیاسلی و تعاملل مبتنی بلر منافع ملی افغانسلتان 

کار و تلاش منایلد. 

افغانسلتان با داشلن نظام سیاسلی جمهوریت 

ایلن فرصلت و زمینله را بلرای متاملی کشلور هلای 

اسلامی و خلود شلان مسلاعد سلاخته و ملی سلازد 

کله از امکانلات خلوب سیاسلی در چارچلوب روابط 

هلای سیاسلی نیلک کار گرفتله شلود. ایلن املر هم 

بله سلود افغانسلتان و کشلور هلای اسلامی و هلم 

در نظلم کللی منطقله و دنیلای اسلام کملک ملی 

کند. افغانسلتان بلا نظام جمهوریلت کنونی اش در 

ایلن راسلتا متعهدانله گام بر ملی دارد و تعامل های 

سلازنده را میلان مللل های اسلامی رضورت و اصل 

سلود آور تلقلی ملی مناید.  

 

جمهوریت و تعامل سازنده با کشورهای اسالمی
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اقتدار جمهوریت رویای  و  ــتان  افغانس نسل جدید 
 سید لطیف سجادی

 مهدی بابک



 

هـدف

8

7

6

5

4

3

2

1

HGFEDCBA

32
88

    
    

    
    

د   
دا

 اع
ی با

باز
ب 

وا
 ج


34
87

    
    

    
    

ه   
مار

 ش
و 

وک
ود

 س
ب 

وا
ج

 بازی با اعداد              3289
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3184    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3460
وزیرسفید را در خانه  b1 حرکت دهید. 

3489

جواب هدف         2937
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ثور
امروز اگر به دنبال شغلی می گردید، شغل جدیدی را پیدا خواهید کرد. کاریزما 
به شما کمک می کند که در شرایط ظریف با سیاست برخورد کنید. باید زمان 

تان را مدیریت کنید تا از به هدر رفتن انرژی تان جلوگیری کنید.

جوزا
تــا زمانی که بیش از حد از اطرافیان تان انتقــاد نکنید می توانید مزایای زیاد 
مالی دریافت کنید. آرامش خود را حفظ کنید تا از درگیری ها جلوگیری کنید. 

امشب، یکی از بستگان سالمند برای شما اخبار خوبی می آورد.

سرطان
مشــکالت مالی به نظر می رسد که بر روی مود خوبی که دارید تاثیر نمی 
گذارد.و همینطور در محیط کاری مصمم هســتید. دستاوردهای حرفه ای 

تان به زودی مزایای خوبی را برای شــما به ارمغان می آورد

اسد
مســافرت های تجاری امروز برای شما مطلوب است. فرصتی دارید تا مشکالت 
عاطفی که مدت ها شما را اذیت کرده است را حل کنید. این روزها درامد کمی 

دارید مثبت فکر کنید و خوشبینی تان را از دست ندهید.

سنبله
امروز صبح یک کار نیمه وقت برای شــما سودآور خواهد شد و از سمت همکاران 
تان قدردانی خواهید شد. احتماال فرصتی برای سرمایه گذاری داشته باشید. نباید 

سفری که برای امروز برنامه ریزی کرده بودید را به زمان دیگری موکول کنید

حمل
به نظر می رسد که سرشار از انرژی و ایده های عالی هستید. در تجارت و سفر 

موفق خواهید شد. امتحانات و روابط اجتماعی بسیار مطلوب است.

میزان
زمــان صحیحی برای اجرای برنامه های می باشــد و به مرحله باالتر صعود 
خواهیــد کرد. فرصتی دارید تا کارهایی که در بخش های اجتماعی و مالی 
دارید به بهترین نحو به انجام برســانید. روابط با همکاران تجاری تان بسیار 

عالی پیش خواهد رفت.

عقرب
امروز فرصتی دارید مشکالت کاری تان را حل کنید. تمام کارهایی که مدت 
ها پیش شروع کرده بودید با مدیریت خوب به پایان خواهید رساند. مشکالت 

مالی تان به نظر می رسد که امروز ساده تر حل می شوند.

قوس
فرصتــی دارید که در جامعه ســود مالی زیادی را به دســت آورید. رئیس و 
همکاران تان از این مدیریت و خالقیت در کار قدردانی خواهند کرد. شایعاتی 

که توسط یک خانم در اطراف تان شکل گرفته است را نادیده بگیرید.

جدی
امروز صبح ممکن است مجبور باشید که به یک سفر کاری بروید. به همین 
دلیل تمام برنامه های تان تغییر خواهد کرد. اما نباید که شــما را ناراحت 
کند. این ســفر تغییرات عمده ای را در بخش های عاطفی برای شــما به 

ارمغان می اورد

دلو
امروز درامد اضافی از یک کار نیمه وقت دریافت خواهید کرد. تمام کارهای سخت 
تان را می توانید با کمی مدیریت به انجام برسانید. بهتر است که از هر گونه حدس 

و گمان اجتناب کنید. تا از به هدر رفتن زمان تان جلوگیری کنید.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 7 کلمه: خوب 

 14 کلمه: متوسط 
 21  کلمه: عالی 

شهرـ  شهرتـ  شرـ  شکر 
ـ تشکر ـ رشته ـ ترش ـ 
شرکت ـ کشتی ـ شیر ـ 
ریش ـ ریشــه ـ اشک ـ 
کاشـ  شاهـ  رهایشـ  شی 

ـ شکـ  رشک.
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 غضنفر کاظمی

حوت
اگر به شما پیشنهاد یک کار جدید داده شد جواب منفی ندهید شانس باشماست. 
جواب های مثبت و منفی را کامال در نظر بگیرید. چشم انداز جالبی را پیدا خواهید 

کرد. شریک عاطفی تان به شما توصیه های مفیدی خواهد کرد.

 شطرنج                     3461

ا

آسمانـ  احادیثـ  باورمندـ  پانسمانـ  تاکتیکـ  ثباتـ  جرایدـ  چنانچه 
ـ حذف ـ خرده ـ دغدغه ـ رسام ـ زیرک ـ ژوژه ـ سراج ـ شرق ـ صهبا ـ 
ضربتـ  طراحـ  ظرفیتـ  عالمهـ  غلیطـ  فرهمندـ  قصابـ  کنجـ  گوشه 

ـ الجرم ـ میمون ـ نوساز ـ وصول ـ هیکل ـ یکنواخت.
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که زنده و رسحال است. وگرنه هیچ آدمی منی تواند در حال زندگی کند 

و به اتفاقات پشت رس و پیش رویش نظر افگنده و از زندگی اش خوشحال 

و شادمان هم باشد. با آن که این رسیال نیز خود داستان و خیال پردازی 

درازی آمیخته با واقعیت است، در البالی سکانس ها نیز می شود سخنانی 

در مورد این که هیچ چیزی جز داستان آدم ها را رس پا نگهداشته منی تواند 

یافت. 

در فصل هشتم رسیال بازی تاج و تخت که جنگ با ارتش مردگان جریان 

دارد، پادشاه این ارتش برای نابودی انسان ها تصمیم دارد یکی از پرسان ند 

استارک که تبدیل به زاغ سه چشم شده و متام تاریخ انسان ها را در ذهن 

دارد بکشد، چون با کشنت آن، نسل انسانی  قصه گو و انسانی که گذشته اش 

چیزی جز داستان نیست نابود می شود.

زمستان در راه است

»زمستان در راه است« شاید یکی از معروف ترین و البته خطرناک ترین 

جمله ی است که بی شامر در رسیال بازی تاج و تخت تکرار می شود. این 

موضوع برای بینندگان که این رسیال را دیده اند بسیار روشن و عیان است. 

در جهان خیالی زندگی مردمان وسرتوس و اسوس، زمستان های بسیار دراز 

دامن و خطرناکی وجود دارد. زمستان های که می آیند و ده ها سال باقی 

 می مانند، از مردم تلفات و زندگی بسیار گرفته و به سختی می روند. طوری 

که این زمستان در راه است همیشه به عنوان یک تهدید در بخش بخشی 

از رسیال قصه می شود. جدای از زمستان واقعی و باریدن برف و دیگر 

چیزهایی که پی اش می آیند به باور من این جمله چیزهایی دیگری را نیز با 

خود حمل می کند. 

زمستان خود منادی از سیاهی و تباهی است. جدای از زمستان واقعی، 

زمستان  های با شکل و چهره های گوناگون بر زندگی و وضعیت مردمان 

رسزمین وسوس و اسرتوس و نیر بر روی زندگی تک تک آدم های این 

داستان بار بار سایه می افگند.

 تیریون لنیسرت مغز متفکر رسیال

به نظر من از تکنیک  های بسیار خیرکننده ای رسیال می توان به این موضوع 

اشاره کرد که با مخاطبش رک حرف می زند. در این رسیال ساخت قهرمان 

و ضد قهرمان وجود ندارد. یکی مدتی قهرمان است، اما بر خالف تفکر و 

رفتار رایج که در بسیاری از فلم ها مشاهده می کنیم، مدتی بعد می بینیم که 

قهرمان یا مرده است و یا هم دیگر آن کسی نیست که ما در ذهن  خود از او 

قهرمان ساخته بودیم. رسیال با این کار ما را با واقعیت های تلخی رو به رو 

می سازد که قبل از این شاید در هیچ فلمی با آن رو به رو نشده ایم.  

پیرت دینکلیج در نقش تیریون لنیسرت از شخصیت های مرکزی رسیال با 

متام بی رحمی ها و کاستی های که دارد یکی از کسانی است که برای 

همیشه در ذهن بیننده می ماند. او با آن که شخصیت صد در صد مثبت و 

آدمی ایده آلی نیست، اما نقش متفاوت و بازی بسیار جذابی دینکلیج باعث 

می شود که چنین شخصیت ماندگاری شود. 

بی دلیل هم نیست که پیرت دینکلیج با بازی در این رسیال جایزه های 

بسیاری را نیز برای خودش به ارمغان آورده است. در سال ۲۰۱۱ او برای 

بازی در همین رسیال موفق به دریافت جایزه امی و گلدن گلوب شد. 

هم چنین او بار دیگر در سال ۲۰۱۵ برای بازی در رسیال بازی تاج و تخت 

موفق به دریافت جایزه امی شد؛ و بار دیگر در سال ۲۰۱۸ نیز برنده این 

جایزه شد. در سال ۲۰۱۹ او توانست دوباره این افتخار را تکرار کند و 

چهارمین امی خود را ثبت کند.

رسیال »بازی تاج و تخت« را برای بار دوم دیدم. با آن که از من بسیار 

وقت گرفت، اما حقیقتا لذت بخش و رسگرم کننده بود. این رسیال 

مناسبات پیچیده ، جذاب و در عین حال خطرناک چند سلسله ای را 

به منایش می گذارد که هرکدام به دلیلی طالب تاج و تخت اند. 

داستان رسیال بر اساس مجموعه رمان »ترانه یخ و آتش« نوشته 

جرج آر. آر. مارتین است و در قاره های خیالی وسرتوس و اسوس 

در نزدیکی پایان یک تابستان ده ساله اتفاق می افتد. این رسیال 

جذاب توسط دیوید بنیاف و دی. بی. وایس کارگردانی شده است. 

داستان این رسیال به جنگ بین خانواده های ارشافی می پردازد که 

همه برای به دست آوردن تخت آهنین در تالش اند. جنگ چندین 

خانواده ارشافی، نزدیک بودن زمستان طوالنی و یورش وحشی های 

شامل و نیز جنگ با ارتش مردگان از موضوعاتی است که در رسیال 

با جزییاتی بسیار به آن ها پرداخته می شود. 

این رسیال هم زمان چندین خط داستانی را دنبال می کند و از 

طریق اشخاصی که اخالقیاتی مبهمی دارند، حول مسایلی چون 

طبقات اجتامعی، مذهب، وفاداری، فساد، جنگ داخلی و مجازات 

دور می زند. اگر بخواهم از امیال و عالقمندی های خودم در مورد 

رسیال های که تاهنوز دیده ام بگویم که البته بسیار بوده اند، هیچ 

رسیالی برایم جذاب تر و خواستنی تر از این رسیال نبوده است. البته 

به جز رسیال »قانون شکن« که موضوع و ژانرش با این رسیال کامال 

تفاوت دارد.

رسیال بازی تاج و تخت دارایی تصاویر و رویدادهای بسیار 

هیجان انگیز و شخصیت های مرموز و غیر قابل پیش بینی است. 

بازیگران این رسیال از یک جمع بازیگران خربه تشکیل و از رسارس 

جهان جمع آوری شده و هرکدام به گونه  ای در نقش شان فرو 

می روند که گویی خود هامن زندگی را داشته اند. آدم گاهی حتی 

تصور می کند که هیچ کس به جز این بازیگران منی توانسته چنین 

نقش هایی را به درستی پیش بربند. شخصیت ها در این رسیال 

هر کدام دارای سبک و پرستیژ خاصی هستند که می شود از طرز 

زندگی و رفتارشان تفسیر و معانی بسیاری را استنباط کرد. 

دیدار دوباره این رسیال آن هم با این حجم زیاد حقیقتا چیزهایی 

بسیاری را برایم روشن ساخت. این که شخصیت ها و مناسبات را بهرت 

شناختم و نیز پی بردم که در دیدن اول حتی بسیاری از سکانس ها 

را بدون این که درست بفهمم تعبیرهای غلط و آبکی از آن  ها کرده ام. 

جالب است که شخصیت های مورد عالقه ام در این دفعه کال تغییر 

کردند و این بار شخصیت ها را با طرز فکر و رفتارهای کامال متفاوت 

از قبل می پسندیدم. به باور من این کار یک معنی دارد و آن هم 

این است که افکار و خواسته های من در طول این مدت یک صد و 

هشتاد درجه تغییر کرده  است. 

داستان  آدم ها را زنده نگه می دارد

از دیگر چیزهایی که در دیدار دوم این رسیال برایم دارای اهمیت 

شد، قصه است. به باور من آدمی یک موجود قصه گو است. موجودی 

که با قصه گویی زندگی می کند، با خیال بافی خوشحال شده و 

این که متام نواقص و کاستی هایش را مرفوع و خودش را راضی نگاه 

می دارد. در واقع خیال بافی و داستان پردازی است که آدم را رسپا 

نگه می دارد. آدم با خیال پردازی و داستان های گذشته و آینده است 

یادداشت

کتابخانه ملی ارسائیل پس از سال ها کار فرشده، مجموعهای از 

دست نوشته ها، نامه های شخصی و طراحی های فرانتس کافکا، 

نویسنده چک را ترمیم، فهرستنگاری و دیجیتال کرده و در اینرتنت 

در دسرتس همگان قرار داده است. این مجموعه دیجیتال شامل سه 

پیش نویس داستان »تدارک عروسی در روستا«، دفرتچه یادداشتی که 

کافکا برای مترین زبان عربی استفاده می کرد و صدها نامه شخصی، 

طراحی و یادداشت  سفر است.

کافکا سال اول دانشگاه بود که استعداد طراحی خود را شناخت؛ 

بیشرت طراحی های او کاریکاتورهای عجیب و غریب »گروتسک« از 

آدم هایی بود که می دید یا اینکه خودش را می کشید. کافکا همه دست 

نوشته هایش را به دوستش، ماکس برود، سپرده و از او خواسته بود بعد 

از مرگش همه را بسوزاند.

اما ماکس برود به وصیت کافکا که در سال ۱۹۲۰ درگذشت گوش 

نکرد و آثار او را منترش کرد و به این ترتیب کافکا به عنوان یکی از 

بزرگرتین نویسندگان قرن بیستم به شهرت رسید. بعد از مرگ ماکس 

برود در سال ۱۹۶۸، مجموعه آثار کافکا ناپدید شد و کتابخانه ملی 

ارسائیل در یک جستجو و جدال حقوقی ۱۱ ساله موفق شد که این 

مجموعه را دوباره جمع آوری و به کتابخانه منتقل کند. محققان این 

مدارک و کاغذها را در صندوق  امانات بانک هایی در آملان، سوئیس و 

ارسائیل یافتند.

آخرین بخش این یادداشت ها که سالیان سال در گاوصندوق های 

بانک سوییسی یو بی اس در زوریخ نگهداری می شدند، دو سال پیش 

به ارسائیل رسیدند. کافکا بدون تالش دوستش، ماکس برود، بدون 

تردید به فراموشی سپرده می شد.

کافکا در سال ۱۹۲۴، در ۴۱ سالگی و پس از هفت سال مبارزه با 

بیامری سل درگذشت.

حدود ۱۵ سال بعد، ماکس برود که خود یک نویسنده چک یهودی 

بود مجبور شد از چکسلواکی آن زمان به فلسطین آن روز فرار کند. او 

دست نوشته های کافکا را در چمدان با خود برد. او بعدها بسیاری از 

آثار کافکا را منترش و نامش را جاودان کرد.

کافکا رابطه دشوار خود با پدرش و وحشتی که از او در دوران کودکی 

داشته را در این نامه توصیف کرده است. او این نامه را برای پدرش 

نفرستاد. ماکس برود این مجموعه را پیش از مرگ خود به منشی اش 

اسرت هوف واگذار کرد و از او خواست آنها را به کتابخانه ملی ارسائیل 

برساند.

با این همه اسرت هوف این مجموعه را تا زمان مرگ خود در سال 

۲۰۰۷ نگه داشت. او در سال ۱۹۸۸ دست نویس محاکمه را دو 

میلیون دالر فروخت، بخشی از یادداشت ها را در آپارمتان خود در 

تل آویو پنهان کرد و بخشی دیگر را در چند گاوصندوق در بانک های 

ارسائیل و سوئیس.

بعد از مرگ خانم هوف، کتابخانه ملی ارسائیل از دخرتان او خواست 

به وصیت ماکس برود احرتام بگذارند و باقی یادداشت ها را به این 

کتابخانه بدهند. آن ها این خواسته را نپذیرفتند و در عوض سال 

بعد، دعوای حقوقی خود را بر رس این یادداشت ها آغاز کردند. نهایتا 

دیوان عالی ارسائیل به نفع کتابخانه ملی این کشور رای داد و حکم 

به انتقال این مجموعه به این کتابخانه داد. با صدور حکم، جستجو 

تازه آغاز شد و کارآگاهان اجازه یافتند آپارمتان اسرت هوف در تل آویو 

را بگردند، جایی که به محل خانه گربه ها شده بود حتی گزارش شد 

برخی از مدارک در آنجا آسیب دیده اند.

اورن واینربگ مدیر کتابخانه ملی ارسائیل می گوید: »این 

دست نوشته های کافکا به میلیون ها سند دیگری اضافه شده اند که ما 

در سال های اخیر در اینرتنت منترش کرده ایم و بخشی از تالش ماست 

برای حفظ و انتقال میراث فرهنگی به نسل های بعد.«

»اکنون مفتخریم که این آثار آزادانه در دسرتس پژوهشگران و 

میلیون ها عالقمند کافکا در ارسائیل و رسارس دنیا هستند.«

بـا اکـران فلـم جدید »یک مکان سـاکت« رکورد فـروش در اولین آخر 

هفته اکران در سـینامهای آمریکا در دوران پاندمی شکسـته شد.

بـه گزارش ورایتی، مدیران اسـتودیویی رسارس هالیوود نفس راحتی 

کشـیده اند چون بعد از سـالی سـخت برای سـینامها، باکس آفیس 

آمریکای شـاملی دوباره دارد نشـانه هایی از زندگـی بروز می دهد.

ایـن امیـدواری تـا حـدود زیـادی بـه خاطـر اکـران قسـمت دوم فلـم 

»یـک مـکان سـاکت« سـاخته جـان کرازینسـکی ایجـاد شـده کـه 

توانسـت بیـن جمعه و یکشـنبه فروش چشـمگیر ۴۸ میلیـون دالری 

را رقـم بزنـد و بـا ثبـت بزرگ تریـن فـروش سـه روز افتتاحیـه در کل 

دوران پاندمـی، از همـه انتظارهـا فراتـر بـرود.

ایـن فلـم محصـول پارامونـت پیکچـرز در حـال حـارض در ۳۷۲۶ 

سـالن سـینام پخـش می شـود و انتظـار مـی رود تـا پایـان دوشـنبه 

کـه در آمریـکا روز یادبـود و تعطیـل رسـمی اسـت، ۵۸ میلیـون دالر 

بفروشـد.

ایـن رقـم قابل توجه اسـت چـون فاصله زیـادی با رقم فروشـی ندارد 

کـه انتظـار می رفـت پیـش از پاندمـی بتوانـد کسـب کنـد. فلـم در 

ابتـدا قـرار بـود مـارچ ۲۰۲۰ پخـش شـود اما بـه تعویـق افتاد.

فلـم اول »یـک مـکان سـاکت« توانسـته بـود در سـال ۲۰۱۸ در سـه 

روز اول خـود در باکـس آفیـس ۵۰ میلیـون دالـر بفروشـد کـه بـرای 

فلمـی کـه پیش زمینـه ای در ذهن مخاطـب ندارد خیلی خـوب بود. 

بـه نظـر می رسـد تصمیـم به تاخیـر انداخنت اکـران فلم دوم درسـت 

بـوده چـون فلـم اول فقط ۱۷ میلیون دالر هزینه داشـت اما سـاخت 

فلـم دوم بـا بودجـه ای ۶۱ میلیـون دالری انجام شـد.

در قسـمت دوم فلم ژانر وحشـت »یک مکان سـاکت«، امیلی بالنت، 

میلیسـنت سـیموندز و نـوآ جوپه همگـی به نقش های خـود در قالب 

خانـواده ای بازمی گردنـد کـه مجبور اسـت در سـکوت محض زندگی 

کنـد چـون هیوالهایـی وجود دارند کـه به صدا جذب می شـوند.

نمایش اینترنتی نامه های شخصی
 و طراحی های فرانتس کافکا

»یک مکان ساکت ۲« رکورددار 
افتتاحیه در دوران کرونا شد

دیدن دوباره؛ سریال »بازی تاج و تخت« برای من چه داشت؟

سینما

رویداد



رسخیـو آگوئـرو، سـتاره آرجانتاینـی، بـا عقـد 
بارسـلونا  بـه   2023 سـال  تـا  قـراردادی 
پیوسـت. از مدت هـا قبـل مشـخص شـده بود 
کـه رسخیـو آگوئـرو بعـد از یـک دهـه حضـور 
تبدیـل  و  منچسرتسـیتی  در  شـگفت انگیز 
ایـن  گلـزن  بهرتیـن  و  اسـطوره  بـه  شـدن 
باشـگاه، از جمـع سـیتیزن هـا جـدا خواهـد 

شـد و بـه تیـم دیگـری مـی پیونـدد.
سـتاره آرجانتاینـی امیـدوار بود که بـا بهرتین 
قهرمانـان  لیـگ  فتـح  یعنـی  ممکـن  خاطـره 
اروپا از منچسرتسـیتی جدا شـود اما شکست 
ایـن تیـم در فینال ایـن فصل مسـابقات مانع 

از رقـم خـوردن ایـن اتفاق شـد.
امـا در ماه های گذشـته شـایعات بسـیاری در 
رابطـه بـا تیـم بعـدی رسخیـو آگوئـرو مطـرح 
شـد. از حضـور در یـک تیـم انگلیسـی دیگـر 
مثـل چلسـی گرفتـه تـا انتقـال احتاملـی بـه 
فوتبـال آسـیا؛ بـا ایـن حـال اخیراً یک شـایعه 
دربـاره آگوئـرو بیـش از بقیه شـنیده شـد و آن 
هـم چیـزی نبـود مگـر عالقـه شـدید بارسـلونا 

منابـع  روز گذشـته  بازیکـن.  ایـن  بـه جـذب 
در  آگوئـرو  از حضـور رسخیـو  کاتاالنـی خـر 
شـهر بارسـلون دادنـد تا بـه نوعی انتقـال این 
بازیکـن بـه بلوگرانـا قطعـی شـود. در همیـن 
اتفـاق  ایـن  باالخـره  پیـش  دقایقـی  راسـتا 
آگوئـرو  رسخیـو  و  داد  رخ  رسـمی  شـکل  بـه 
سـتاره  ایـن  قـرارداد  پیوسـت.  بارسـلونا  بـه 
آرجانتاینـی بـا بارسـا تـا سـال 2023 اعتبـار 

داشـت. خواهـد 

رسمی؛ سرخیو آگوئرو به بارسلونا پیوست

ورزش
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اسـرتاق سـمع خطـوط تلفـن و اینرتنت به وسـیله سـازمان های 

جاسوسـی ایـاالت متحـده منتـر کـرد.

دولـت امریـکا آقـای اسـنودن را بـه دزدی اسـناد دولتی، انتشـار 

غیرقانونـی اطالعـات مربـوط بـه دفـاع ملـی و انتشـار عمـدی 

اطالعـات طبقـه بنـدی شـده متهـم کـرد.

ادوارد اسنودن به روسیه پناهنده شد.

ادوارد  رادیـو،  دمنارکـس  جدیـد  گـزارش  انتشـار  پـی  در 

اسـنودن، جـو بایـدن، رییـس جمهـوری امریـکا را بـه دسـت 

داشـن در ایـن عملیـات در زمانی که معـاون رییس جمهوری 

امریـکا بـود، متهـم کـرده اسـت.

مرکـزی  اطالعـات  سـازمان  پیامنـکار  کـه  اسـنودن  آقـای 

امریـکا بـود، در سـال ۲۰۱۳ اطالعـات گسـرتده ای را دربـاره 

یـک سـازمان جاسوسـی در دمنـارک بـه همـکاری بـا ایـاالت متحـده در 

جاسوسـی علیـه مقـام هـای اروپایـی از جملـه آنـگال مـرکل، صدراعظـم 

آملـان متهم شـده اسـت.

بـر اسـاس گـزارش های منتر شـده در رسـانه هـای دمنارک، سـازمان 

اطالعـات دفاعـی ایـن کشـور در فاصلـه سـال هـای ۲۰۱۲ تـا ۲۰۱۴ 

کـه بـاراک اوبامـا، رییـس جمهـوری امریـکا بود، بـا سـازمان امنیت ملی 

ایـاالت متحـده همـکاری کرده اسـت.

بـه گـزارش شـبکه رادیویـی دمنارکـس رادیـو، عـالوه بـر خانـم مـرکل و 

فرانـک والـرت اسـتاین مایـر، وزیـر خارجـه وقـت آملـان، مقام های ارشـد 

فرانسـه، سـویدن و نـاروی هـم هـدف این همـکاری اطالعاتی بـوده اند.

پیـش از ایـن در اسـناد فـاش شـده بـه وسـیله ادوارد اسـنودن در سـال 

پـرده  امریـکا  بـه وسـیله  مـرکل  آنـگال  تلفـن  اسـرتاق سـمع  از   ۲۰۱۳

برداشـته شـده بـود.

در آن زمـان کاخ سـفید بـدون تاییـد یـا رد ایـن خـر اعـالم کـرد در حال 

اسـرتاق سـمع از خانـم مـرکل نیسـت و ایـن کار در آینـده هـم صـورت 

گرفت. نخواهـد 

در گـزارش جدیـد که در اختیار چند سـازمان خـری اروپایی قرار گرفته 

اسـت، سـازمان امنیـت ملـی امریـکا اطالعـات مربـوط بـه پیامـک های 

تلفـن همـراه و مکاملـات تلفنـی مقـام هـای ارشـد اروپایـی را گـردآوری 

کـرده اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش، ایـن اطالعـات از طریـق نفـوذ در 

خطـوط ارتبـاط اینرتنـت در دمنـارک صـورت گرفته اسـت.

وزارت دفـاع دمنـارک و سـازمان اطالعـات دفاعـی ایـن کشـور بـه ایـن 

گـزارش واکنـش نشـان نـداده انـد.

مشاور دولت بریتانیا : موج سوم کرونا شروع شده است 

خط و نشان سرمربی هنگ کنگ 
برای ایران و دیگر رقبا

تغییر سیاست تنظیم خانواده در چین؛ فرزند سوم هم مجاز شد 

یک مـوج تـازه اسـت."

بـا ایـن حـال بـه گفتـه پروفسـور گوپتـا تعـداد 

ایـن  و  شـده اند  واکسـینه  بریتانیـا  در  زیـادی 

موج هـای  از  دیرتـر  مـوج  ایـن  می شـود  باعـث 

قبلـی بـارز شـود و "ایـن ممکـن اسـت تـا مدتی 

احسـاس امنیـت کاذب ایجـاد کنـد کـه باعـث 

نگرانـی مـا اسـت."

تعـداد کسـانی کـه هـر دو نوبـت واکسـن کرونـا 

از ۲۵  اکنـون  بریتانیـا دریافـت کرده انـد  را در 

میلیـون نفـر گذشـته اسـت.

محدودیت هـا  پایـان  گفـت  گوپتـا  پروفسـور 

بهـرت اسـت "چنـد هفتـه بـه تأخیـر بیفتـد" تـا 

شـود: جمـع آوری  بیشـرتی"  "اطالعـات 

"اگـر بـه سـود و زیان آن فکـر کنید، بـه نظر من 

کفـه تاخیـر بسـیار سـنگین تر اسـت و بـرای من 

ایـن نکته اصلی اسـت."

بـرای  بریتانیـا  دولـت  برنامـه  نهایـی  مرحلـه 

برداشـن متـام محدودیت ها از جملـه ارتباطات 

اجتامعـی قـرار اسـت ۲۱ جـون یعنـی بیسـت و 

دو روز دیگـر باشـد.

محیـط  وزیـر  یوسـتیس  جـورج  حـال  ایـن  بـا 

زیسـت بریتانیـا می گویـد دولـت بایـد "قـدم بـه 

انجـام دهـد: را  ایـن کار  قـدم" 

"مـا منی توانیـم هیـچ چیـزی را منتفـی بدانیـم. 

می دانیـم کـه ایـن همه گیـری دشـوار و وضعیت 

متغیـر بـوده اسـت. امـا بایـد دو هفتـه قبـل از 

موعـد مقـرر قضـاوت نهایـی را بکنیـم."

تصمیـم نهایـی در مـورد لغـو محدودیت هـا ۱۴ 

جـون گرفتـه خواهـد شـد چـون "فقـط آن موقع 

اسـت کـه تأثیـر کاهـش اخیـر محدودیت هـا را 

خواهیـم دیـد کـه دو هفتـه پیـش رشوع شـد."

می گویـد  بریتانیـا  دولـت  مشـاوران  از  یکـی 

نشـانه هایی وجـود دارنـد کـه بریتانیـا احتـامال 

در مراحـل اولیـه مـوج سـوم کرونـا اسـت.

به گفته پروفسـور راوی گوپتا، اسـتاد دانشـگاه 

کمریـج و عضو هیات مشـاوران دولـت بریتانیا 

در زمینـه خطـر ویروس هـای تنفسـی نوظهـور 

یـا در حـال ظهـور، اگرچـه فعـال ابتـالی جدید 

جهش یافتـه ای  نـوع  امـا  اسـت  کـم"  "نسـبتاً 

کـه ابتـدا در هنـد شناسـایی شـد باعـث "رشـد 

تصاعـدی" آمار شـده اسـت.

او معتقـد اسـت پایـان کامـل محدودیت هـای 

کرونـا در بریتانیـا کـه قـرار اسـت بیسـت و دو 

روز دیگـر باشـد بایـد بـه تعویـق بیفتـد.

وزیـر  یوسـتیس  جـورج  رابطـه  همیـن  در 

محیـط زیسـت بریتانیـا هـم گفتـه اسـت دولت 

ایـن  کـه  کنـد  رد  را  احتـامل  ایـن  منی توانـد 

بیفتـد. عقـب  اسـت  ممکـن  تاریـخ 

بـرای پنجمیـن روز متوالـی  دیـروز )یکشـنبه( 

بیـش از ۳۰۰۰ ابتـالی تـازه در بریتانیا گزارش 

شـد، باالتریـن آمـار در پنجـاه روز اخیـر.

سـوم  مـوج  آیـا  اینکـه  دربـاره  گوپتـا  پروفسـور 

شـده  رشوع  هم اکنـون  بریتانیـا  در  شـیوع 

رشـد  ابتـال  آمـار  "بلـه،  گفـت:  بی بی سـی  بـه 

ایـن  و حداقـل سـه چهـارم  تصاعـدی داشـته 

مـوارد از نـوع جدیـد ویـروس کرونـا هسـتند که 

شـد." شناسـایی  هنـد  در 

"البتـه تعـداد مـوارد تـازه در حال حارض نسـبتاً 

کـم اسـت، همـه امـواج شـیوع بـا تعـداد کـم 

رسوصـدا  پس زمینـه  در  کـه  می شـوند  رشوع 

می کننـد و بعـد منفجر می شـوند. نکتـه اصلی 

االن ایـن اسـت کـه آنچـه می بینیـم عالئـم آغاز 

در حاشـیه  رشکـت در نهمیـن نشسـت موسـوم بـه "قلب 

آسـیا - رونـد اسـتانبول" در شـهر دوشـنبه در اواخـر مـاه 

مـارچ گذشـته بـا رئیـس جمهوری تاجیکسـتان دیـدار و 

گفـت وگو داشـت. جزییـات زیادی از جریـان دیدارهای 

مقامـات دو کشـور تاکنـون رسـانه ای نشـده اسـت.

در اخبـار رسـمی تنهـا بـه صـورت عمـوم گفتـه می شـود 

کـه دو کشـور وضعیـت کنونـی و دورمنـای همکاریهـای 

تاجیکسـتان و ایـران را بررسـی کردنـد.

ایـران در پـی تروریسـتی اعـالم  روابـط تاجیکسـتان و 

سـوی  از  تاجیکسـتان  اسـالمی  نهضـت  حـزب  شـدن 

دادگاه عالـی ایـن کشـور در پاییـز سـال ۲۰۱۵ بـه طور 

بی سـابقه ای تیـره شـد، بـه حـدی کـه بسـیاری از مراکز 

فرهنگـی ایـران و رشکـت هـای ایرانـی در تاجیکسـتان 

تعطیـل شـدند. از آن سـال بـه بعـد، رسـانه های دولتـی 

تاجیکسـتان بارها جمهوری اسـالمی ایران را به حامیت 

از حـزب نهضـت اسـالمی و تـرور چهره هـای فرهنگـی 

تاجیـک در سـالهای جنـگ داخلـی ایـن کشـور متهـم 

کرده انـد. مقامـات رسـمی ایـران همـواره ایـن اتهامـات 

را "بی پایـه" خوانـده و بـر پایبنـدی بـه گسـرتش روابـط 

و همـکاری بـا "کشـور دوسـت و همزبـان" تاجیکسـتان 

تأکیـد می کننـد.

)کشـور(  داخلـی  کارهـای  وزیـر  رحیـم زاده،  رمضـان 

تاجیکسـتان صبـح روز دوشـنبه، ۳۱ مـی بـرای انجـام 

اسـت. تهـران شـده  عـازم  "کاری"  دیـدار  یـک 

وب سـایت وزارت کشـور تاجیکستان و خرگزاری دولتی 

"خـاور" ضمـن انتشـار ایـن خـر نوشـتند کـه در جریان 

دیـدار آقـای رحیـم زاده و هیـات همراهانـش از ایـران او 

بـا مقامـات ارشـد ایـران در خصـوص "همـکاری هـای 

دوجانبه در سـمت )بخش( امنیت، مبارزه با تروریسـم و 

افراط گرایـی " مالقات هایـی انجـام خواهـد داد.

کشـور  وزیـر  دیـدار  پایـان  در  منابـع  ایـن  گفتـه  بـه 

توافـق  چنـد  کشـور  دو  میـان  ایـران  از  تاجیکسـتان 

رسـید. خواهـد  امضـا  بـه  همـکاری 

مقـام  دومیـن  رحیـم زاده  رمضـان  اخیـر  مـاه  دو  طـی 

بلندپایه تاجیکسـتان اسـت که از ایـران بازدید می کند. 

دفـاع  وزیـر  میـرزا،  شـیرعلی  اپریـل  مـاه  ابتـدای  در 

تاجیکسـتان هـم بـه ایـران رفتـه بـود.

رحامنـی  عبدالرضـا  فـروری  مـاه  در  نیـز  پیشـرت 

فضلـی، وزیـر کشـور ایـران بـه تاجیکسـتان سـفر کـرد 

و  تاجیکـش  همتـای  بـا  را  کشـور  دو  همکاری هـای  و 

امامعلـی رحـامن، رئیس جمهوری تاجیکسـتان بررسـی 

کـرد. محمدجـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجـه ایـران نیـز 

رسمی؛ برازیل میزبان کوپا آمه ریکا شد

تیم فوتبال افغانستان برای شرکت در بازی های مقدماتی جام جهانی وارد دوحه  شد

دربـاره  گزارشـی  اخیـرا  چیـن  مرکـزی  بانـک 

کـرده  منتـر  کشـور  ایـن  در  جمعیتـی  تحـوالت 

اسـت. بـه بـاور کارشناسـان بانک مرکـزی کاهش 

نـرخ رشـد جمعیـت در چیـن و بـه مـوازات آن پیـر 

در  اقتصـادی  رکـود  بـه  می توانـد  جامعـه  شـدن 

از میـزان  بـر آن  افـزون  بزنـد.  ایـن کشـور دامـن 

بـه  منجـر  حتـی  و  بکاهـد  خانوارهـا  پس انـداز 

گـردد. مـردم  دارایی هـای  ارزش  کاهـش 

از سـوی دیگـر کارشناسـان بانـک مرکـزی بـر این 

بازنشسـتگی  بیمـه  پرداخـت  سیسـتم  کـه  باورنـد 

ایـن کشـور نیز بر اسـاس رونـد پیر شـدن فزاینده 

تـداوم  صـورت  در  و  نشـده  تنظیـم  چیـن  جامعـه 

بـا  بازنشسـتگی  حقـوق  پرداخـت  رونـد،  ایـن 

دشـواری روبـه رو خواهـد شـد.

بـه عنـوان منونـه سـهم افراد مسـن تر از ۶۵ سـال 

نیـم  و   ۱۳ بـر  بالـغ   ۲۰۲۰ سـال  در  چیـن  در 

درصـد بـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه ده 

سـال   ۶۵ از  مسـن تر  افـراد  آن،  از  پیـش  سـال 

کمـرت از نـه درصـد جمعیت این کشـور را تشـکیل 

می دادنـد.

اسـت. ممکـن  هـم  کـودک 

یافتـه  نزولـی  نـرخ رشـد جمعیـت در چیـن سـیر 

اسـت. جامعـه چیـن در حـال پیـر شـدن اسـت. 

بـر شـامر افـراد مسـن تر از ۶۵ سـال همـه سـاله 

تحـول  ایـن  بـه  واکنـش  در  می شـود.  افـزوده 

اجتامعـی دولـت چیـن سیاسـت تنظیـم خانـواده 

اسـت. داده  تغییـر  مجـددا  را  خـود 

خرگـزاری رسـمی چیـن اعـالم کـرده اسـت کـه 

بـه زودی هـر خانـواده چینـی می توانـد سـه فرزند 

داشـته باشـد. چنیـن سیاسـتی در واکنـش به پیر 

شـدن مسـتمر جامعـه چیـن اتخـاذ شـده اسـت. 

تـا بـه حـال هـر خانـواده چینـی مجـاز به داشـن 

تنهـا دو فرزنـد بـود.

بیـش  هفتـه ای  چنـد  چیـن  رسشـامری  زمـان  از 

منی گـذرد. نتایـج رسشـامری حکایـت از کاهـش 

نـرخ زاد و ولـد در چیـن داشـته اسـت.

نتایـج ایـن رسشـامری نشـان می دهـد کـه هر زن 

در چیـن بـه طـور متوسـط ۳ / ۱ کـودک بـه دنیـا 

مـی آورد. ایـن در حالی اسـت کـه روند پیر شـدن 

جامعـه شـتاب گرفته اسـت.

جامعـه چیـن در حـال پیـر شـدن اسـت و نـرخ زاد 

چیـن  دارد.  کاهـش  بـه  رو  کشـور  ایـن  در  ولـد  و 

از  اسـت.  داده  تغییـر  را  خـود  خانـواده  سیاسـت 

خانواده هـا  بـودن  فرزنـدی  تـک  الـزام  لغـو  زمـان 

سـه  داشـن  اکنـون  منی گـذرد.  زیـادی  مـدت 

پاتالینـن گفـت: " مـن به خاطـر داشـن این تیم 

بسـیار خوشـحال هسـتم؛ یـک تیـم بـا بازیکنـان 

جنگجـو، نگـرش خارق العـاده و در واقـع می توانم 

بگویـم آنهـا هـامن چیـزی هسـتند کـه مـن مـی 

خواهم. ما در این مسـابقات با سـه حریف سـطح 

بـاال روبرو خواهیم شـد اما مـن از نگرش بازیکنان 

راضی هسـتم. همـه کامالً متعهد هسـتند. مدت 

هاسـت کـه از جمع شـدن مـا در کنار هم سـپری 

شـده و مـن خوشـحامل کـه شـاگردانم را دوبـاره 

می بینـم. بایـد بـا آنهـا صحبت کنیـم و بـرای این 

رویـداد آماده شـویم."

بـرای  هرگـز  "مـن  گفـت:  ادامـه  در  پاتالینـن 

شکسـت پا بـه یک مسـابقه فوتبـال منی گـذارم؛ 

هرگـز. مـن می خواهـم یک تیـم مبـارز را ببینم و 

بازیکنانی را مشـاهده کنم که متـام تالش خود را 

بـرای تیم انجام خواهنـد داد. آنها تنها مانند مرغ 

هـای بـی رس در حـال دویـدن نیسـتند و من می 

خواهـم از نظر تاکتیکی، نحوه حرکت و چگونگی 

ایجـاد مشـکل برای حریفـان خوب عمـل کنیم."

شـد و در ادامـه آرجانتایـن نیـز اعـالم کـرد بـه 

کرونـا رشایـط  ویـروس  شـیوع گسـرتده  علـت 

میزبانـی

از ایـن رقابـت هـا را نـدارد. در حالیکـه اخباری 

کوپـا  افتـادن  تعویـق  بـه  احتـامل  مـورد  در 

آمـه ریـکا شـنیده مـی شـد، در نهایـت برازیـل 

میزبانـی ایـن تورمننـت را بـه عهـده گرفـت.

جالـب اینجاسـت ایـن کشـور در سـال 2019 

نیـز میزبـان کوپـا آمه ریکا بـود و این شـاگردان 

تیتـه بودنـد کـه در خانـه بـه عنـوان قهرمانـی 

دسـت یافتند. حاال دو سـال بعد باز هم برازیل 

میزبـان دیگـر تیم هـای قاره اسـت و هـواداران 

فوتبـال در این کشـور امیدوار به تکـرار اتفاقات 

سـال 2019 هستند.

میخـو پاتالینـن، رسمربـی تیـم ملـی هنـگ 

هـای  رقابـت  در  هـا  آن  گویـد  مـی  کنـگ، 

باختـه  پیـش  از  جهانـی  جـام  مقدماتـی 

بـود. نخواهنـد 

هـای  رقابـت  در  هنگ کنـگ  ملـی  تیـم 

مقدماتـی جـام جهانی روی کاغذ کار بسـیار 

دشـواری مقابـل ایـران، عـراق و بحرین پیش 

ایـن حـال رسمربـی  بـا  رو خواهـد داشـت. 

هنـگ کنـگ یعنی میخـو پاتالینـن می گوید 

آنهـا هرگـز به شـکل از پیش شکسـت خورده 

پـا بـه مسـابقات نخواهنـد گذاشـت.

تیـم ملـی هنـگ کنـگ چنـد بازیکن خـود را 

بـه دلیـل حضـور در لیـگ چیـن در اختیـار 

نـدارد. در واقـع باشـگاه های چینـی به دلیل 

اجـازه حضـور  قرنطینـه  بـه  مربـوط  قوانیـن 

مقدماتـی  رقابت هـای  در  را  بازیکنـان  ایـن 

جام جهانـی نـداده امـا بـا این همـه پاتالینن 

نظـر  بـه  راضـی  تیمـش  رشایـط  از  کامـالً 

می رسـد.

در نهایـت کشـور برازیـل به عنـوان میزبان 

رقابـت هـای کوپـا آمـه ریکا معرفی شـد.

حـدود دو هفتـه تـا آغـاز رقابـت هـای جـام 

ملـت هـای آمریـکای جنوبی باقـی مانده و 

تـا همین امـروز نیز برگزاری این مسـابقات 

در هالـه ای از ابهـام قـرار داشـت. امـا در 

نهایت سـاعتی قبـل کنفدراسـیون فوتبال 

ایـن قـاره اعـالم کـرد برازیـل میزبانـی ایـن 

رقابـت هـا را بـه عهـده خواهـد داشـت و 

نیـز  تورمننـت  ایـن  پایـان  و  رشوع  تاریـخ 

کشـور  دو  ابتـدا  کـرد.  نخواهـد  تغییـری 

آرجانتایـن و کلمبیـا به عنـوان میزبان کوپا 

آمـه ریـکا معرفی شـده بودنـد. نارامی های 

کشـور کلمبیـا باعـث انـراف ایـن کشـور 

انتقال ستاره فرانسوی چلسی به میالن قطعی شد
در  در  میـالن  باشـگاه  شـد  مدعـی  گل 
ژیـرو  الیویـه  مناینـدگان  بـا  آتـی  روزهـای 
دیـدار خواهد داشـت تا حضـور این بازیکن 

را در سـن سـیرو نهایـی کنـد.
تنهـا یـک مـاه تـا منقضـی شـدن قـرارداد 
و  مانـده  باقـی  چلسـی  بـا  ژیـرو  الیویـه 
ایـن  شـدن  مانـدگار  از  ای  نشـانه  هیـچ 
سـتاره فرانسـوی در جمـع آبـی هـای لندن 
مشـاهده منـی شـود. همچنیـن گفتـه مـی 
شـود کـه تومـاس توخـل رسمربـی آملانـی 
چلسـی نیـز بـا جدایـی مهاجـم فرانسـوی 

اسـت. موافـق  خـود 
ایـن بازیکـن 34 سـاله کـه بـه چلسـی در 
لیـگ  برتـر  تیـم  چهـار  جمـع  بـه  رسـیدن 
لیـگ  و کسـب دومیـن مقـام قهرمانـی در 
قهرمانـان اروپـا کمـک کـرد، اکنـون عالقـه 
بـه خـود جلـب کـرده و امیـدوار  میـالن را 
اسـت کـه بـا انتقالـی آزاد راهی سـن سـیرو 

شـود.
در همیـن راسـتا وب سـایت معتـر گل در 
قـرار اسـت در  گزارشـی مدعـی شـده کـه 
روزهـای آینـده مالقاتـی بیـن رسان میـالن 
و  بگیـرد  ژیـرو شـکل  الیویـه  و مناینـدگان 

نهایتـا توافـق بـرای انتقال سـتاره فرانسـوی 
قهرمانـان  لیـگ  پرافتخـار  تیـم  دومیـن  بـه 

اروپـا صـورت پذیـرد.
اسـتفانو  و مشـخصاً  میـالن  اسـت  گفتنـی 
پیولـی بـه دنبـال ایـن هسـتند کـه تجربه را 
بـه خـط حملـه خـود اضافـه کننـد چـرا کـه 
آنهـا قـرار اسـت بعـد از هفـت سـال دوبـاره 
در لیـگ قهرمانـان اروپـا حـارض شـوند و در 
دارنـد کـه حضـور قدرمتنـدی  واقـع قصـد 
در ایـن مسـابقات داشـته باشـند و در ایـن 
ایـده  گزینـه  می توانـد  ژیـرو  الیویـه  راسـتا 

آلـی بـرای آنهـا باشـد.

سفر وزیر کشور تاجیکستان به ایران 
برای انجام 'چندین توافق همکاری'

روپایی ا مقام های  ــنود  ش برای  امریکا  ــا  ب دنمارک  همکاری 

داد.
بازیکنـان تیـم ملـی فوتبـال کشـور قـرار اسـت روز 
پنـج شـنبه در مقدماتـی جـام جهانـی و جـام ملـت 

هـای آسـیا، بـا بنگالدیـش دیـدار کننـد.
برابـر  جـون  یازدهـم  خراسـان  شـیران  همچنـان 
عـامن و نیـز پانزدهـم همیـن مـاه بـا هنـد مصـاف 

کـرد. خواهنـد 
پیشـرت، شـاگردان انـوش دسـتگیر اردوی مترینـی 
ده روزه و نیـز دو دیـدار دوسـتانه برابـر تیـم هـای 
اندونیزیـا و سـنگاپور را در امارات برگـزار کرده اند.

تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان از امـارات بـه دوحـه 
پایتخـت قطـر برای رشکت در بازی هـای مقدماتی 
جـام جهانـی سـال ۲۰۲۲ قطـر و جـام ملـت هـای 

آسـیا ۲۰۲۳ چیـن، رفته اسـت.
ایـن رقابـت هـا پـس از ۱۸ مـاه تعویـق بـه دلیـل 

میشـود. برگـزار  جهـان  رسارس  در  کرونـا  شـیوع 
رقابـت  کـه  اسـت  گفتـه  آسـیا  فوتبـال  فدراسـیون 
بـرای کسـب مقـام اول بیـن قطـر و عـامن برگـزار 
خواهـد شـد. افغانسـتان، هنـد و بنـگالدش بـرای 
کسـب مقـام هـای سـوم بـا هـم مسـابقه خواهنـد 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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الیحه موافقتنامه ارتباط بین المللی راه آهن بین ایران 
و افغانستان تصویب شد 

طالبان، آب زراعتی بیش از 800 خانواده را در ولسوالی 

ارگو بدخشان قطع کرده اند 

هزاران کارمند افغان نظامیان 
بریتانیایی به بریتانیا انتقال 

می یابند 

 دیدار مسئوالن لیسه سیدالشهدا با معاون رئیس جمهور؛ 

دانش: شخصا مطالبات  تان را پیگیری می کنم

تنش بین اداره اترا و شهرداری کابل؛ 
اترا: از اظهارات غیرمسئوالنه خودداری کنید 

 مناینـد گان مجلـس ایـران الیحـه موافقتنامه بین ایران و افغانسـتان در خصوص 

ارتبـاط بین املللـی راه آهن را به تصویب رسـاندند.

در جریـان جلسـه علنـی دیـروز )دوشـنبه ۱۰جـوزا( مجلس، گزارش کمیسـیون عمـران در مورد 

الیحـه موافقتنامـه بیـن دولـت ایران و دولت افغانسـتان در خصـوص ارتبـاط بین املللی راه آهن 

را بررسـی کـرده و در نهایـت بـا آن موافقت کردند.

بـر اسـاس مـاده ایـن الیحـه، موافقتنامـه دولـت ایـران و دولـت افغانسـتان در خصـوص ارتبـاط 

بین املللـی راه آهـن مشـتمل بـر یک مقدمـه و ۱۲ ماده به رشح پیوسـت تصویب و اجـازه مبادله 

اسـناد آن داده می شـود.

بـر اسـاس مـاده ۱ ایـن الیحـه دو طـرف موافقت کردند بـا هدف انجـام حمل و نقـل بین املللی 

مسـافر و کاال بیـن کشـورهای خـود ارتبـاط مسـتقیم راه آهنـی برقـرار منایند. همچنیـن طرف ها 

موافقـت منودنـد نسـبت بـه پذیـرش و ارائـه خدمـات مربـوط بـه مسـافر و کاال، از جملـه گـذر 

هنـگام انجـام عملیـات حمـل و نقـل راه آهنـی بین دو کشـور اقـدام منایند.

سـید الـرز حسـینی، سـخنگوی کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـامی ایـران بیـان کـرد 

کـه ایـن توافق نامـه در توسـعه فعالیت هـای اقتصـادی کشـورها تاثیـر مثبتـی بـه همـراه خواهد 

داشـت. وی همچنـان در ادامـه گفتـه اسـت کـه اهـداف ایـن الیحـه ایجاد بسـر مناسـب برای 

اسـتفاده بیشـر از ظرفیـت بخـش خصوصـی در بحـث اجـرای پروژه هـای زیربنایـی اسـت.

شـماری از مسئوالن و اسـتادان لیسه سیدالشهدا و نمایندگان 
مردمی سـاحه مکتب سیدالشـهدا با سـرور دانـش معاون دوم 

رئیـس جمهور دیـدار و گفتگو کردند.
در ایـن دیـدار کـه روز دوشـنبه 10 جـوزا برگـزار شـد، ضمـن ابـراز قدردانی 
از تالش هـای معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، گفتنـد کـه حملـه بـر مکتـب 
سیدالشـهدا در غـرب کابـل یکـی از رویدادهـای خونبـاری بـود کـه ایجـاب 
فاجعه بـار، حکومـت  این گونـه حـوادث  تکـرار  از  بـرای جلوگیـری  می کنـد 
افغانسـتان و بـه خصوص نهادهـای امنیتی تدابیـر پیشـگیرانه امنیتی را روی 

گیرند. دسـت 
دفتـر مطبوعاتـی معاونـت دوم ریاسـت جمهـوری با نشـر خبرنامه ای نوشـته 
اسـت کـه آنان در مورد رسـیدگی به زخمیـان فاجعه و خانواده هـای قربانیان 
حادثـه حملـه بـر مکتـب سیدالشـهدا، تامیـن امنیـت مکتـب سیدالشـهدا و 
دیگـر مکاتـب و مراکـز آموزشـی غـرب کابـل، بررسـی نیازمندی هـای لیسـه 
سیدالشـهدا و سـایر مکاتـب غـرب کابـل و دیگر مـوارد الزم معلومـات داده و 

پیشنهادات شـان را بـا معـاون رئیـس جمهـور در میان گذاشـتند.
آقـای دانـش در ایـن نشسـت، حادثـه مکتب سیدالشـهدا را در نـوع خود یک 
فاجعـه بـزرگ خوانـد کـه در داخـل و خـارج از کشـور واکنش های گسـترده 

 اداره تنظیـم خدمـات مخابراتـی )اتـرا( در واکنـش بـه 
نشـر ویدیـوی شـهرداری کابـل می گویـد کـه از اظهارات 

غیرمسـئوالنه و جلوگیـری کنیـد.
شـهرداری کابـل سـه روز پیـش ویدیویـی را منتشـر کرده کـه آنتن های 
مخابراتـی در مناطـق مسـکونی ضررهـای محیـط زیسـتی و بهداشـتی 

دارد و مـرگ تدریجـی بـه بار مـی آورد.
اداره ی اتـرا روز دوشـنبه، 10 جـوزا گـزارش ویدیویی شـهرداری کابل را 
غیرمسـئوالنه و تأسـف بار خوانـده و گفتـه کـه معلومـات آن فاقد اهمیت 
صحـی  کنوانسـیون های  مطالعـات  و  تحقیقـات  درنظرداشـت  بـدون  و 
بین المللـی؛ به ویـژه مطالعـات علمـی امـواج الکترومقناطیسـی اسـت و 

اذهـان عامـه را مغشـوش می کنـد.
در خبرنامـه آمده اسـت کـه جوانب آگاه در سراسـر جهان بـر این باورند 
کـه آنتن هـا و امـواج مخابراتی براسـاس اسـتندردها تنظیم شـده و هیچ 
نـوع ضـرر صحی به همـراه نـدارد. اترا گفته اسـت که این موضـوع مورد 

تأییـد وزارت صحت عامه  هـم قرار دارد.

ملـی و بیـن المللـی را بـه همـراه داشـت و باعـث همبسـتگی و همـدردی 
امیـدوار کننـده در میـان مردم افغانسـتان شـد.

او مسـئوالن لیسـه و نمایندگان مردمی اطمینان داد که پیشـنهادات و سـایر 
مطالبـات آنهـا را شـخصا از طریـق ادارات مسـئول دولتـی تعقیـب و پیگیری 

می کنـد.
بـه نقـل از خبرنامـه، معـاون  رئیـس جمهـور در خصـوص رسـیدگی ها بـه 
خانـواده قربانیـان و کمـک بـه زخمیـان مخصوصا اعـزام شـماری از زخمیان 
بـه خـارج از کشـور، اجـراآت در راسـتای ترمیم مکتـب سیدالشـهدا و تدارک 
لـوازم مکتـب و دیگـر نیازمندی های آن بـه دیدارکنندگان نیـز معلومات داد.

آقـای دانـش همچنیـن در رابطـه به طـرح تامیـن امنیت غرب کابل، بررسـی 
نیازمندی هـای مکاتـب غـرب کابـل و سـایر موضوعـات مرتبـط بـه تفصیـل 
صحبـت کـرد و افـزود کـه طـرح مربوطـه در مشـوره بـا مـردم و نهادهـای 
مردمـی و  پـس از بررسـی های الزم امنیتـی و چگونگـی تأمیـن منابـع مورد 

نیـاز تهیـه شـده و بـه رئیـس جمهـور غنی ارایه شـده اسـت.
وی گفـت ضمـن آنکـه چگونگـی طـی مراحـل و تطبیق طـرح مذکـور را پی 
گیـری می کنـد، تاکیـد کـرد که حکومـت افغانسـتان اقدامـات الزم را در این 

زمینـه ها روی دسـت خواهـد گرفت.

ایـن اداره تأکید کرده اسـت: »شـهرداری کابل نه مسـئولیت بهداشـت و 
نـه هـم دارای تخصـص مخابراتی اسـت. این نـوع ادعاها و سـخنان باالتر 
از محـدوده ی مسـئولیت ایشـان اسـت و بـرای سـکتور مخابـرات که در 
آن تقریبـاً سـه میلیارد سـرمایه گذاری صـورت گرفتـه، مشـکالت جـدی 

می کند.« ایجـاد 
در همیـن حـال، در خبرنامـه بـه نقـل از گفته هـای عمرمنصـور انصاری، 
رییـس عمومـی اداره ی اتـرا نیز آمده اسـت: »مـن واقعا متحیر شـدم که 
از یـک مرجـع معتبـر دولتـی این چنیـن پیام بی اسـاس می بینـم.« او از 
رهبـری شـهرداری کابل خواسـته که این پیـام ویدیویـی را از کانال های 

ارتباطـی ایـن نهاد حـذف کند.
همچنیـن آقـای انصـاری خواهـان اتخـاذ اقدامـات بـرای »جبـران ایـن 

اشـتباه« از سـوی شـهرداری کابـل شـده اسـت.
امـا شـهرداری گفتـه اسـت کـه بایـد هرچـه زودتـر آنتن هـای مخابراتی 
از مناطـق مسـکونی پاکسـازی شـود. ایـن نهـاد از شـهروندان نیـز در 

پاکسـازی آن هـا از مناطـق مسـکونی کمـک خواسـته اسـت.

 شـبکۀ خـری اسـکای نیوز گـزارش کرده اسـت کـه بریتانیـا 

هـزاران افغـان را کـه بـا نظامیـان ایـن کشـور در افغانسـتان 

کار کرده انـد، بـه بریتانیـا انتقـال می دهـد.

بـر بنیـاد ایـن گـزارش کـه بـه روزدوشـنبه )۱۰ جـوزا( منترش 

شـده امـده کـه بیشـر ایـن کارمنـدان کسـانی هسـتند کـه 

سـال های  در  بریتانیایـی  نظامیـان  بـا  ترجـان  به عنـوان 

بـا  افغانسـتان کار کرده انـد و به علـت کار کـردن  جنـگ در 

ایـن نیروهـا، تهدیدهایـی متوجـه جـان آنـان و خانواده هـای 

شـان می باشـند. گـزارش افزوده اسـت کـه ایـن ترجانـان با 

خطـر انتقـام جویـی از سـوی طالبان پـس از پایـان مأموریت 

سـال  در  هلمنـد  والیـت  در  بریتانیایـی  نیروهـای  جنگـی 

۲۰۱۴ روبـه رو انـد؛ امـا این خطـر پس از کامل شـدن خروج 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، بیشـر خواهـد شـد.

پیـش از ایـن هـم، صدهـا ترجـان افغـان نظامیـان بریتانیـا 

در افغانسـتان بـه علـت مواجـه بـودن بـه تهدیدهـا، از سـوی 

حکومـت بریتانیـا بـه آن کشـور انتقـال داده شـده اند.

پخـش  و  افغانسـتان  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  تشـدید 

گزارش هایـی مبنـی بـر تکمیـل شـدن خـروج ایـن نیروهـا تـا 

کارمنـدان  نگرانی هـای  میـادی،  روان  سـال  سـپتمر   ۱۱

بیشـر  را،  افغانسـتان  در  خارجـی  نیروهـای  افغـان 

. سـت خته ا سا

شـار  کـه  گفته اسـت  بریتانیـا  دفـاع  وزیـر  واالس،  بـن 

قراراسـت  کـه  آنـان  خانواده هـای  و  افـراد  ایـن  مجموعـی 

بـه زودی بـه بریتانیـا منتقل شـوند، به سـه هزار تن می رسـد.

افغانسـتان،  از  غربـی  قدرت هـای  خـروج  »بـا  افـزود:  او 

تهدیدهـا بیشـر شـده و می شـوند کـه ایـن تهدیدهـا شـامل 

می باشـند.« طالبـان  سـوی  از  حمله هایـی 

طریـق  از  آنـان  کـه  می شـود  سـبب  »ایـن  افزایـد:  مـی  او 

بریتانیـا بـه مصوونیـت برسـند، آنانـی کـه بـا نیروهای مسـلح 

بریتانیـا و دولـت این کشـور در سـال های گذشـته، همکاری 

کردنـد. آنانـی کـه حـال حـس می کننـد در خطـر اسـتند و 

ایـن کامـاً درسـت اسـت تـا در کنـار آنـان بی ایسـتیم.«

افغـان  ترجانـان  بـا  کـه  بریتانیایـی  رسبازانـی  از  بسـیاری 

شـان در افغانسـتان یکجـا کار کرده انـد، در میـان کسـانی 

هسـتند کـه بـرای حقـوق آنـان تـاش ورزنـد تـا بـه بریتانیـا 

شـوند. منتقـل 

افغـان  کارمنـدان  و  ترجانـان  از  تـن  ده هـا  ایـن،  از  پیـش 

گردهایـی  یـک  در  کابـل  در  فرانسـه  نظامـی  نیروهـای 

روبـه رو  فزاینـده  تهدیدهـای  بـا  آنـان  کـه  کابـل، گفتنـد  در 

درخواسـت  های  بـه  فرانسـه  حکومـت  تـا  اسـت  نیـاز  و  انـد 

کنـد. فـوری  رسـیده گی  شـان  پناهنده گـی 

ایـن کارمنـدان نیروهـای خارجی بـا اظهار نگرانـی از نزدیک 

شـدن مـاه سـپتمر – مهلت خـروج متامی نیروهـای خارجی 

از افغانسـتان – ابـراز کردنـد کـه پـس از تکمیل شـدن خروج 

کامـل نیـرو هـای خارجـی، زنده گـی آنـان بـا مـرگ روبـه رو 

نیروهـای  پیشـین  کارمنـدان  ایـن  از  برخـی  شـد.  خواهـد 

برای شـان  درافغانسـتان  مانـدن  کـه  می گوینـد  خارجـی 

تهدید هـای  آنـان،  به گفتـۀ  زیـرا  می مانـد  کابـوس  ماننـد 

دریافـت  خارجـی،  نیروهـای  بـا  کـردن  کار  به علـت  پی هـم 

دیگـری  گـروه  یک شـنبه  روز  حـال،  همیـن  در  کرده انـد.  

بـا  افغانسـتان  در  کانـادا  نظامیـان  افغـان  کارمنـدان  از 

گردهایـی در برابـر قنسـلگری سـفارت کانـادا در کابـل از 

حکومـت کانادا و سـازمان ملـل متحد، خواهـان پناهنده گی 

در کشـورهای غربـی شـدند.

و  تهدیـد شـده اند  مـرگ  بـه  بارهـا  کـه  افـراد گفته انـد  ایـن 

پـس از خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، منی تواننـد 

در ایـن کشـور زندگـی کننـد.

در  خارجـی  نیروهـای  آمـدن  زمـان  از  افغـان  هـزاران 

افغانسـتان پـس از سـال ۲۰۰۱ بـه ایـن سـو، بـا ایـن نیروها 

از  دقیقـی  رقـم  کـه  کرده انـد  کار  مختلـف  بخش هـای  در 

نیسـت. دسـرس  در  کارمنـدان،  ایـن  مجموعـی  شـار 

بسـیاری از ترجانـان و کارمنـدان افغانـی نیروهـای خارجی 

در افغانسـتان بـه علـت همـکاری بـا ایـن نیروهـا، از سـوی 

گروه هـای مختلـف مـورد تهدیـد قـرار گرفته انـد.

شـاری از کشـورهای خارجـی کـه در ۲۰ سـال گذشـته زیر 

چـر ناتـو در افغانسـتان فعالیـت داشـتند، بـرای بسـیاری از 

افغانانـی کـه بـا آنـان کار کرده بودنـد، ویزه هـای مهاجرتی را 

فراهـم کرده انـد تـا از تهدیدهـا در امـان مبانند.

 منابـع محلـی در والیـت بدخشـان می گویند کـه جنگ جویان گـروه طالبان در ولسـوالی ارگوی 
ایـن والیـت آب زراعتی بیـش از ۸00 خانواده را قطـع کرده اند.

نیک محمـد نظـری، سـخن گوی والـی بدخشـان دیروز )دوشـنبه، 10 جـوزا( گفت کـه طالبان از 
چنـد روز قبـل بـه ایـن طـرف آب زراعتی سـاکنان روسـتای »شـاه مری« ولسـوالی ارگـو را قطع 

کرده انـد.
آقـای نظـری افـزود کـه به دلیـل قطـع آب زراعتی، سـاکنان این قریه با مشـکالت و سـختی های 

زیـاد روبـه رو اند. گـروه طالبـان تاکنون در ایـن مورد چیزی نگفته اسـت.
ایـن درحالـی اسـت که در تاریـخ ۵ جوزا، مقام های محلـی همچنان گفته بودنـد که جنگ جویان 
طالبـان بـر خانه هـای مسـکونی و غیرنظامیـان در ولسـوالی یفتـل پایـان این والیـت حمله کرده 

و بیـش از ۵00 فامیـل را از خانه های شـان بیـرون و آواره کرده اند.
سـخن گوی والـی بدخشـان گفتـه بـود کـه فامیل هـای آواره شـده از سـوی طالبـان، در مرکـز 
ولسـوالی یفتل، روسـتاهای همجوار آن ولسـوالی و شـهر فیض آبـاد، مرکز والیت بدخشـان تحت 

پوشـش کمک هـای دولـت قـرار گرفته انـد.
او افـزوده بـود کـه طالبـان در ولسـوالی یفتـل پایـان از غیرنظامیـان به عنوان سـپر نیز اسـتفاده 
می کننـد. والیـت بدخشـان در شمال شـرق کشـور از والیت هـای ناامـن اسـت کـه جنگ جویـان 
گـروه طالبـان در بخش هایـی از ایـن والیـت از جملـه ولسـوالی ارگـو حضـور و فعالیت گسـترده 

دارنـد. ایـن گـروه اخیـرا بـه حمالتش در این والیت شـدت بخشـیده اسـت.


