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بایدن معامله با ۵۹ شرکت 
چینی را ممنوع کرد 

فرانسه رابطه نظامی خود را 
با مالی قطع کرد 

 رئیـس جمهـور امریـکا بـا افـزودن ده هـا شـرکت دیگـر 
چینـی بـه لیسـت سـیاه، دامنـه تحریم هـای دولـت ترامپ 
را گسـترش داد. تولیدکننـدگان فناوری های مورد اسـتفاده 
در نقـض حقـوق بشـر و سـرکوب مـردم بـه فهرسـت قبلی 

اضافـه شـده اند...

 در پـی کودتـای هفته گذشـته در مالی، فرانسـه رابطه 
نظامـی خـود را با این کشـور به حالت تعلیـق در آورده 
اسـت. فرانسـه اعالم کرده تـا زمانی که برای بازگشـت 
ایـن کشـور بـه حکومـت غیرنظامـی ضمانتـی دریافت 

نکنـد این رابطه را از سـر ...

 

طـی روزهـای اخیر چهار انفجـار در غرب کابل  

بـه وقـوع پیوسـت کـه در نتیجـه آن نزدیـک بـه 

20 غیرنظامـی کشـته و بیـش از 20 تـن دیگـر زخمی شـدند.

کاسـر  یـک  جـوزا(   3 و   2( پنجشـنبه  و  روزهـای چهارشـنبه 

مسـافربری، دو عـراده تونـس مسـافربری و یـک رساچـه هدف 

مایـن مقناطیسـی قـرار گرفـت کـه 20 تـن کشـته و 21 تـن 

دیگـر زخمـی شـدند.

در اولیـن رویـداد، شـامگاه روز چهارشـنبه یـک عـراده کاسـر 

مسـافربری هـدف قـرار گرفـت کـه بـه گفتـه پولیـس 10 تـن 

کشـته و 12 تـن دیگـر زخمـی شـدند. نیـم سـاعت بعـد از این 

رویـداد، یـک عـراده موتـر دیگـر هـدف قـرار گرفـت.

حوالـی  جـوزا(   3 )پنجشـنبه  رویـداد،  ایـن  از  بعـد  روز  یـک 

سـاعت یـک و 45 دقیقـه، یـک عـراده تونـس در رسک فیـض 

کـه  پولیـس گفـت  گرفـت.  قـرار  کاتـب هـدف هـدف  محمـد 

چهـار نفـر کشـته شـدند و بیـش از چهـار نفـر دیگـر زخمـی 

شـده اند. 

تونـس  عـراده  یـک  پنجشـنبه  روز  عـر  دیگـر،  رویـدادی  در 

تـن   4 پولیـس  گفتـه ی  بـه  کـه  گرفـت  قـرار  مسـافری هـدف 

کشـته و 5 تـن دیگـر زخمـی شـدند. در ایـن رویـداد گوینـده 

آریانـا کشـته شـدند. و  آریانانیـوز  رادیـو  خـر 

تلویزیـون آریانـا روز )جمعـه 4 جـوزا( اعـام کـرد کـه آزمایـش 

دی ان ای جان باختـگان انفجـار شـام روز پنجشـنبه در منطقـه 

میـدان شـهید مـزاری کابـل تأییـد می کنـد کـه مینـا خیـری، 

گوینـده رادیوهـای آریانانیـوز و آریانا با مـادرش در این رویداد 

جـان باخته اسـت.

خواهـر  آریانانیـوز،  و  آریانـا  گوینـده  ایـن  خانـواده  گفتـه  بـه 

مینـا خیـری نیـز در انفجـار شـام گذشـته بـه گونه شـدید زخم 

بـه رس می بـرد.  برداشـته و در شـفاخانه 

تلویزیـون آریانـا بـه نقـل از خانـواده خانـم خیـری نوشـته کـه 

گونـه  بـه  گذشـته  شـام  انفجـار  در  نیـز  خیـری  مینـا  خواهـر 

شـدید زخـم برداشـته و اکنـون در شـفاخانه بـه رس می بـرد.

مینـا خیـری از مـاه مـی سـال ۲۰۱۷ بـه ایـن سـو، گرداننده و 

گوینـده برنامه هـای رادیویـی و تلویزیونـی بـا شـبکه های آریانا 

و آریانانیـوز کار می کـرده اسـت. 

تاکنـون مسـئولیت ایـن رویدادهـا را کسـی بـه عهـده نگرفتـه 

. ست ا

روز  کابـل  در  اروپـا  اتحادیـه   سیاسـی  منایندگـی   

اسـت:  نوشـته  توییـرش  در  جـوزا(   ۱۳ )پنج شـنبه، 

“کشـتار هزاره هـا بایـد متوقـف و جرایـم علیـه آنـان هـم 

شـود.” تحقیـق  بایـد 

منایندگـی سیاسـی ایـن اتحادیـه در کابـل ایـن موضوع 

را همزمـان بـا اعـام دیـدار تومـاس نیکلسـون، مناینـده  

بـا دانش آمـوزان  افغانسـتان  بـرای  اروپـا  اتحادیـه   ویـژه  

دخـر مکتـب سیدالشـهدا کـه در تاریـخ ۱۸ ثـور، مـورد 

حملـه قـرار گرفـت،  مطـرح کرده اسـت.

منایندگـی سیاسـی اتحادیـه ی اروپـا در کابل بـه نقل از 

گفته هـای دانش آموزانـی کـه از ایـن حملـه جـان سـامل 

بـه در برده انـد، گفتـه کـه آنـان متوقـف منی شـوند و بـه 

راه شـان ادامـه می دهنـد.

ایـن درحالـی اسـت کـه روز شـنبه، ۱۸ ثـور ابتـدا یـک 

موتـر مبـب گـذاری شـده در نزدیکـی مکتـب دخرانـه 

مایـن   ۲ بعـد  و  “سیدالشـهدا” در غـرب کابـل منفجـر 

کارگـذاری شـده نیـز دقایـق بعـد از آن منفجـر شـد.

در ایـن حملـه خونیـن، بیـش از ۸۶ تـن جـان باختنـد و 

بیـش از ۱۴۰ تـن دیگـر زخمـی شـدند. اکـر قربانیـان 

ایـن حادثـه، دانـش آمـوزان دخـر ایـن مکتـب بودند.

موترهـای  بـر  کـه  انفجـار  دو  در  نیـز  قبـل  روز  چنـد 

مسـافربری در نزدیکـی مسـجد اهل بیـت در غرب کابل 

بـه وقـوع پیوسـت، ده تـن جـان باختند و تعـدادی دیگر 

نیـز زخمـی شـدند.

همچنـان شـام روز گذشـته در دو انفجـار مایـن در غرب 

کابـل دسـت کم ده تـن جـان باختند. 

دو روز، چهار انفجار؛ 
به شمول یک گوینده خبر، 20 غیرنظامی دیگر کشته شدند

اتحادیه اروپا خواستار توقف کشتار هزاره  ها شد
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 تیم سامبو کورش افغانستان 
به ازبیکستان رفت

ورزشی

بـه   ۲۰۲۱ سـال  بین املللـی  بوکـر  ادبـی  جایـزه   

بـرای  فرانسوی-سـنگالی  نویسـنده  دیـوپ  دیویـد 

رمـان »شـب ها همـه خون هـا  سـیاهند« اهـدا شـد.

برخـاف دیگـر زمـان ها امسـال مراسـم ایـن برنامه 

بـه صـورت مجـازی از  ...

 ریاسـت باسـتان شناسـی افغانسـتان اعـام کـرده 

اسـت کـه از ۴۰۰۰ سـاحه باسـتانی کـه در کشـور 

شناسـایی گردیـده انـد، تنهـا ۲۲۰۰ سـاحه آن بـا 

نهـاد  ایـن  اطاعاتـی  بانـک  ثبـت  جزییـات  متـام 

گردیـده و از سـایر سـاحه هـا ...

ــی  در قبال نسل کش امنیتی  نهادهای 
در غرب کابل هر چه سریع تر

اقدام کنند  
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 جایزه ادبی بوکر به دیوید 
دیوپ نویسنده فرانسوی رسید

از چهار هزار ساحه باستانی 
در کشور تنها صد ساحه کاوش 

شده اند 

هنری

آیا حمالت تروریستی در غرب 
کابل نسل کشی است؟ 

نقش سیستم پرداخت 
الکترونیک در رشد و توسعه 

اقتصادی افغانستان 

 تحقق صلح حتمی است 
باید از مطالبات برحق مردم 

افغانستان دفاع نمود

 دیـروز در نوشـته کوتاهـی کـه معـاون دوم ریاسـت 
جمهـوری در صفحـه شـخصی خود نشـر کرد و سـپس 
در صفحـه مطبوعـات معاونـت دوم ریاسـت جمهـوری 
منتشـر شـد، یـک بـار دیگـر حمـالت تروریسـتی در 

غـرب کابـل بـه عنـوان نسـل کشـی ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

معاون دوم ریاست جمهوری:



 

نهادهای امنیتی 
در قبال نسل کشی 
در غرب کابل هر 
چه سریع تر اقدام 

کنند
 رسور دانـش، معاون دوم ریاسـت جمهوری 

وسـایط  بـر  حملـه  رشـته  چنـد  پـی  در 

غیرنظامیـان در غـرب کابـل، گفتـه اسـت کـه »نهادهـای 

مسـتقیم  طـور  بـه  حکومـت  در  کـه  کسـانی  و  امنیتـی 

مسـئولیت تأمیـن امنیـت را به دوش دارند، مکلف هسـتند 

کـه در قبـال حـوادث مکـرر کشـتار و نسل کشـی کـه در 

غـرب کابـل صـورت می گیـرد، هر چـه رسیع تر اقـدام کنند 

و بـه مـردم پاسـخگو باشـند.«

بـا نـر پیامـی گفتـه  آقـای دانـش روز جمعـه 14 جـوزا 

اسـت: »تنها در سـه حوزه 6،  13 و 18 کابل، یک میلیون 

و شـش صـد هزار انسـان، در معـرض تهدید سـازمان یافته 
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 نـن د کندهـار والیـت پـه بېابېلـو سـیمو کـې پـه درېیـو جـا 

هـديف بریدونـو کـې یـوه ښـځینه پولیسـه، د ډنـډ ولسـوالۍ د 

پخـواين امنیـه قومانـدان عبداللـه ورور او یـو ملکـي وګـړی وژل 

شـوي دي. د یـادو هـديف وژنـو لومـړۍ پېښـه د کندهـار ښـار د 

۱۵مـې امنیتـي حـوزې اړونـد د بلوڅانـو کاچـې پـه سـیمه کې 

شـوې ده. د کندهـار د امنیـې قوماندانـۍ ویانـد جـال نـارص 

بارکـزي پـژواک تـه وویـل چـې وسـله والـو موټرسـایکل سـپرو نن 

لـه غرمـې مخکـې پـه یـاده سـیمه کـې د ذاکـرې پـه نوم پـر یوې 

ښـځینه پولیسـې ډزې کـړي او ځـای پـر ځـای یـې وژلـې ده.

هغـه زیاتـه کړه، یادې شـوې پولیسـې په پنجوايي ولسـوالۍ کې 

 د ختيځـو واليتونـو يـو شـمېر قومي مرانو پر وسـله والـو طالبانو 

د اوربنـد غـږ وکـړ او لـه افغـان حکومـت او طالبانـو يې وغوښـتل 

چـې د سـولې بـن االفغـاين خربو اتـرو تـه زمينه برابـره کړي.

دوی پـه ورتـه وخـت کـې پـه يـو شـمېر واليتونـو کـې د جګـړې د 

شـدت پـه اړه هـم اندېښـنه وښـوده چـې پـه خـربه یې دا چـاره د 

سـولې د خـربو پـر وړانـدې خنډونـه ال زياتولـی يش.

دغـه قومـي مـران د غربګـويل په ۱۴مـه د ننګرهـار مرکز جال 

ابـاد ښـار کـې راټـول شـوي وو او د يـوې ولـي غونـډې پرمهـال 

يـې دا څرګندونـې وکړې.

د ولـي جرګـې غـړي حـرت عـي چـې دغـې غونـډې تـه يـې 

خـربې کولـې، اندېښـنه يـې رشيکـه کړه چـې د جګړې د شـدت 

لپـاره پـه ۲۰زره تازه دمو وسـله والو طالبانو وسـلې وېشـل شـوې 

دنـده لرلـه او د جمعـې ورځـې رخصتـۍ پـه موخـه کندهـار ښـار 

تـه راغلـې وه چـې د وسـله والو تـر برید النـدې راغلـه. دی وايي، 

بریدګـر تښـتېديل خـو پولیسـو یـې لټون پيل کـړی دی.

پـه یـوه بلـه پېښـه کـې بیـا د ډنـډ ولسـوالۍ د پخـواين امنیـه 

وژل شـوی دی. بریـد کـې  یـو  پـه  ورور  قومانـدان 

د ډنـډ ولسـوالۍ یـوې امنیتـي رسچینـې پـژواک ته وویـل، نن له 

غرمـې مخکـې شـاوخوا لـس بجـې د دې ولسـوالۍ پـه میانجوی 

سـیمه کـې د دې ولسـوالۍ د پخـواين امنیـه قومانـدان عبدالله 

ورور د وسـله والـو پـه یـوه بریـد کې وژل شـوی دی.

دغـه راز د کندهـار پـه سـپن بولدک ولسـوالۍ کې بیا نن سـهار 

دي، خـو دا چـې چـا دغـه وسـلې ورکـړي او چېرتـه پـرې تقسـيم 

شـوې دي، څـه ونـه ويل. 

لـه نومـوړي رسه دا اندېښـنه هم ده که وسـله وال طالبان سـولې 

تـه حـارض يش او سـوله ويش، خـو بيـا هـم پـه افغانسـتان کـې 

د جګـړو کمښـت تـه هيلـې کمـې دي ځکـه وايـي، داعـش ډلـه 

همـدې تـه روزل شـوې چې له طالبانو رسه تر سـولې وروسـته به 

پـه افغانسـتان کـې جګـړو تـه دوام ورکوي.

هغـه لـه وسـله والـو طالبانـو د جګړې بندېدو غوښـتنه وکـړه او له 

حکومـت یـې وغوښـتل، کـه طالبـان د سـولې خربې نـه مني، نو 

د سـولې د راتلونکـو خـربو پرځـای دې لـه هېواد څخـه د دفاع په 

پـار په ولـي ماتـړ طالبانو رسه جګـړه وکړي.

د کونـړ واليـت قومـي مـر احسـان اللـه عمـري هم لـه حکومت 

اووه بجـې یـو ملکـي وګـړی وژل شـوی دی. یوه امنیتـي رسچینه 

واِیـي، وسـله والـو د کندهـار د سـپین بولـدک ولسـوالۍ پـه بازار 

کـې پـر یـوه ملکي کـس ډزې کـړي او وژلـی یې دی.

نـه ده  انګېـزه معلومـه  تـر اوسـه د دې پېښـې  د ده پـه خـربه، 

خـو پولیسـو یـې پـه اړه پلټنـې پيـل کـړې دي د یـادو بریدونـو 

مسـوولیت تـر اوسـه چـا نـه دی منلـی.

پـه کندهـار کـې لـه ډېره وختـه د هديف وژنـو لړۍ روانـه ده چې 

کلـه ورو او کلـه ګړنـدۍ يش.  ډېـر مهـال پـه دغـو بریدونـو کـې 

نظامـي چارواکـي، رستېـري، قومي مخور او په دې وروسـتیو کې 

بلوڅـان په نښـه کېږي.

او طالبانـو څخـه د اوربنـد او سـولې مذاکراتـو د چټـک کېـدو 

غوښـتنه وکـړه او پـه حکومـت یـې هـم غـږ وکـړ چـې تـر هـر څـه 

ژر دې د جګـړې پـای تـه رسـېدو او د ادارې پيـاوړي کېـدو تـه 

ځانګـړی پـام وکـړي. د لغـان واليـت قومـي مـر محمـد اصـف 

وويـل، پـه جګـړه کـې يواځـې افغانـان قربـاين ورکـوي، خـو ګټـه 

يـې نـورو هېوادونـو تـه رسـېږي، بايـد وسـله وال طالبـان نـور لـه 

جګـړو الس پـه رس يش او د سـولې خـربو تـه زمينـه برابـره کړي.

دغـو قومـي مرانـو دا شـان پـه ننګرهـار او لغـان واليتونـو کـې 

د جګـړې پـر شـدت هـم اندېښـنه وښـوده او لـه حکومـت څخـه 

يـې وغوښـتل چـې د دغـو جګـړو د مهـار لپـاره دې د منايـي 

اقداماتـو پرځـای اوږدمهـايل پانونـه جوړ او جګړو تـه دې د پای 

کېـږدي. ټکی 

کندهار کې په هديف بریدونو کې د یوې ښځینه پولیسې په ګډون درې تنه ووژل شول

د ختيځو واليتونو يو شمېر قومي مرشانو د اوربند غوښتنه وکړه

کارتون

 

ریاسـت  دوم  معـاون  کـه  کوتاهـی  نوشـته  در  دیـروز   

جمهـوری در صفحـه شـخصی خـود نـر کرد و سـپس در 

صفحـه مطبوعـات معاونـت دوم ریاسـت جمهـوری منتـر 

شـد، یـک بـار دیگـر حمـات تروریسـتی در غـرب کابل به 

عنـوان نسـل کشـی قلمـداد شـد و از نهادهـای امنیتـی 

خواسـته شـد کـه از نسـل کشـی هـزاره هـا در غـرب کابل 

جلوگیـری کننـد. ایـن موضـع معـاون دوم رییـس جمهـور 

کـه قبـا نیـز در اعامیـه هـای مطبوعاتـی وی تذکـر رفته 

حتـی  شـد.  مواجـه  ای  گسـرده  هـای  واکنـش  بـا  بـود 

اجتاعـی  هـای  شـبکه  در  حکومتـی  مقامـات  از  برخـی 

واکنـش نشـان دادنـد و اسـتدالل کردنـد کـه کشـتار در 

رسارس افغانسـتان جریـان دارد امـا چـرا تنهـا غـرب کابـل 

نسـل کشـی باشـد؟ 

مـن واقعـا نگرانـی تعـدادی از هموطنـان خـود را در مـورد 

شـود  معرفـی  گروهـی  یـک  عنـوان  بـه  طالبـان  کـه  ایـن 

جنایـت  مرتکـب  گذشـته  سـال  سـی  طـی  در  بارهـا  کـه 

علیـه بریـت و مرتکـب نسـل کشـی شـده و بـرای نسـل 

کشـی صدهـا بـار طـرح ریختـه و اجـرا کـرده اسـت درک 

منـی توانـم. طالبـان از روزی کـه ظهـور کـرده اسـت و بـه 

عنـوان رشیـک اصلـی گروه هـای تروریسـتی زمینـه جنگ 

و تـداوم آن را تـا کنـون فراهـم کرده اسـت کاری جز نسـل 

کشـی و جنایـت علیـه بریـت نداشـته اسـت. هیچکـس 

بامیـان،  یکاولنـگ،  شـالی،  مزاررشیـف،  کشـتارهای 

در  اخیـر  هـای  سـال  هدفمنـد  کشـتارهای  میرزاولنـگ، 

غـرب کابـل را فرامـوش منـی کنـد و هیچ کسـی هم شـک 

نـدارد کـه متـام ایـن مـوارد نسـل کشـی آشـکار و جنایـت 

علیـه بریـت بـوده اسـت. 

نسـل کشـی بـر اسـاس قوانین بیـن املللی به طـور واضح 

بـه مـواردی گفتـه می شـود که اعضـای یک گروه انسـانی 

یـا بـه دالیـل نژادی و یـا به دالیـل مذهبـی و ایدئولوژیکی 

آسـیب  یـا  و  شـوند  عـام  قتـل  جمعـی  دسـته  صـورت  بـه 

هـای جـدی جسـمی و روانـی ببیننـد. بـه عبـارت دیگـر 

افـراد معیـن هـدف نیسـتند بلکـه بـه خاطـر این کـه تعلق 

بـه یـک گـروه قومـی و یـا مذهبـی و دینـی خـاص دارنـد 

هـدف قـرار مـی گیرنـد و در آن زن، مـرد، یپـر، جـوان و 

رسـند.  مـی  قتـل  بـه  جمعـی  دسـته  صـورت  بـه  کـودک 

البتـه نسـل کشـی دامنـه وسـیع تـری نیـز دارد که شـامل 

نابـودی فرهنـگ هـا و متـدن های بـری و مظاهـر حیات 

اجتاعـی انسـان هـا نیـز مـی گـردد. 

اگـر شـاخص هـای تعریـف نسـل کشـی را کـه در حقـوق 

بیـن امللـل بـه صـورت واضـح ذکـر گردیده اسـت مـد نظر 

قـرار دهیـم، بخـش اعظـم کشـتارهایی کـه در سـال های 

گذشـته طالبـان مرتکـب شـده انـد از مصادیـق روشـن و 

آشـکار نسـل کشـی بـه شـار مـی رونـد. آیـا کسـانی کـه 

در یکـه ولنـگ بـه صـورت دسـته جمعـی قتـل عـام شـدند 

جـز ایـن کـه تعلـق بـه یـک کتلـه قومـی و مذهبـی دارنـد، 

دیگـر چـه گناهی داشـتند. آیا مردم شـالی کـه زندگی و 

محیـط حیات شـان تبدیل بـه رسزمین سـوخته گردید جز 

ایـن کـه متعلـق بـه قـوم خـاص بودند دیگـر چـه گناهی را 

مرتکـب شـده بودنـد؟ قتـل عـام مـزار رشیف کـه گفته می 

شـود در یـک شـب ده هـزار نفـر قتـل عـام شـدند و جـاده 

هـای مزاررشیـف تـا روزها شـاهد جنـازه های مـردم عادی 

و ملکـی بودنـد جـز نسـل کشـی چـه چیـزی گفتـه مـی 

شـود؟ از کشـتارهایی کـه در سـال هـای اخیـر رخ داده 

اسـت کـه در متـام  آن هـا افراد ملکـی به شـمول کودکان 

و زنـان بـوده انـد تنهـا اگـر حملـه بـر مکتـب سیدالشـهدا 

را در نظـر بگیریـم آیـا عنوانـی غیـر از نسـل کشـی بـر آن 

بـه  تروریسـتی  مکتـب حملـه  ایـن  در  کنـد؟  مـی  صـدق 

صـورت آگاهانـه و هدفمندانـه بـه گونـه ای طراحـی شـده 

بـود کـه بیشـرین کشـتار را از میـان دخـران دانـش آموز 

در پـی داشـته باشـد. بـرای بـار نخسـت یـک موتـر مملـو 

از مـواد منفجـره مـی شـود و سـپس مایـن هایـی کـه در 

مسـیر خروجـی دانـش آمـوزان از مکتـب جاسـازی شـده 

بـود انفجـار داده شـد. در پـی ایـن انفجـار بیـش از صـد 

تـن دخـر دانش آموز شـهید شـدند و بیـش از 170 دیگر 

آسـیب هـای جدی جسـمی و روانی دیده انـد. تعدادی از 

آنـان در وضعیـت بسـیار وخیـم از لحـاظ روانی بـه رس می 

برنـد و هسـتند کسـانی کـه هنوز به حـرف نیامـده اند و از 

حادثـه ای کـه دیـده انـد وحشـت زده انـد. 

بـا توجـه بـه مـواردی کـه یـاد شـد حمـات تروریسـتی بـر 

مردمـان غـرب کابـل نسـل کشـی متام عیـار اسـت و هیچ 

تردیـدی در آن نیسـت. البتـه ایـن مسـاله بـه ایـن معنـی 

نیسـت کـه طالبـان در دیگـر نقـاط افغانسـتان بـا مـردم 

برخـورد انسـانی دارنـد. ایـن گـروه وحشـی و انسـان کش 

در رسارس کشـور مرتکـب جنایـت شـده اسـت و بـه تکـرار 

کـه حمـات  کنیـم  اذعـان  بایـد  امـا  اسـت.  داده  انجـام 

تروریسـتی در غـرب کابـل بسـیار متفاوت از سـایر جنایت 

هـای ایـن گـروه اسـت. جنایـت هایـی کـه در غـرب کابـل 

در ایـن روزهـا در حـال انجـام اسـت تنهـا به دلیـل تفاوت 

هـای قومـی و مذهبی اسـت کـه در این سـاحه وجود دارد 

ایـن  و گـروه هـای تروریسـتی بـه همیـن دلیـل مردمـان 

سـاحه را هـدف قـرار مـی دهنـد. حملـه بر مردمـان عادی 

در مکتـب، شـفاخانه، مسـجد، سـالن عرسـی و اکنـون در 

موترهـای عمومـی و ملـی بـس هـا تنهـا بـه دلیـل تفـاوت 

هـای قومـی و مذهبـی اسـت کـه ایـن مـردم دارنـد. 

 

 

 

 

ارشـد  مشـاور  گفتـه محمـد محقـق،  پـی  در  ایـن سـخن 

رییس جمهـور کـه در صفحـه ی فیسـبوکش نوشـته اسـت 

کـه طـرح امنیتـی برای غـرب کابل »رد« شـده اسـت، ایراد 

بـرای غـرب  امنیتـی  آقـای محقـق رد طـرح  شـده اسـت. 

اسـت. پرسـش برانگیز خوانـده  را  کابـل 

در  جنایت کارانـه  حـوادث  کـه  بـود  نوشـته  محقـق  آقـای 

در  انفجـار  توسـط  روزه  همـه  کـه  کابـل  برچـی  دشـت 

موترهـای غیرنظامیـان انجام می شـود، دشـمنی بـا مردم و 

برخورد خشـونت آمیز قومی از سـوی دشـمنان مردم اسـت.

آقـای دانـش امـا می گویـد کـه مـا از آدرس معاونـت دوم 

ریاسـت جمهـوری موضـوع را پیوسـته تعقیـب می کنیـم و 

 والـی هـرات از کشـته و زخمی شـدن پانزده تـن از نیروهای دولتی 

بـه شـمول رسپرسـت قوماندانی امنیه ولسـوالی فرسـی این والیت، 

سـقوط یـک پوسـته بـه دسـت طالبـان و کشـته و زخمی شـدن ۲۹ 

طالـب مسـلح در ایـن والیت خرب مـی دهد.

طالبـان تـا حـال در ایـن مـورد چیـزی نگفتـه انـد، امـا یـک فعـال 

مدنـی در هـرات مـی گویـد کـه در ولسـوالی فرسـی، سیدشـفیق 

جاهـد قومانـدان امنیـه ایـن ولسـوالی بـا هشـت تـن از نیروهـای 

امنیتـی کشـته و ولسـوال فرسـی با دو تـن دیگر از نیروهـای دولتی 

زخمـی شـده انـد.

سـید عبدالوحیـد قتالـی والـی هـرات مـی گویـد کـه شـب گذشـته 

جنگجویـان گـروه طالبـان بـاالی ولسـوالی هـای فرسـی، گلـران و 

ادرسـکن ایـن والیـت حملـه کردنـد.

بـه گفتـۀ وی، در این حمله طالبان در ولسـوالی فرسـی این والیت، 

قومانـدان امنیـه این ولسـوالی با یک تـن دیگر از نیروهـای امنیتی 

جـان باختـه و پنـج تن دیگـر از نیروهای امنیتی زخمی شـده اند.

او مـی گویـد کـه در ایـن درگیـری، سـیزده طالبـان مسـلح جـان 

باختـه و شـش تـن دیگـر آنـان زخمـی شـده انـد.

امـا برخـی از فعـاالن مدنـی در ولسـوالی فرسـی هـرات مـی گویند 

بـه  پروازهایـش  درصـدی  چهـل  افزایـش  بـا  ایرالینـز  ترکیـش   

افغانسـتان، پـس از ایـن هرهفتـه از اسـتانبول بـه کابـل و دوباره به 

داشـت.  خواهـد  پـرواز  ده  اسـتانبول، 

بـه  اداره هوانـوردی ملکـی می گویـد کـه مجـوز پروازهـای بیشـر 

شـده  داده  مسـافران  تقاضـای  افزایـش  پـی  در  ایرالینـز  ترکیـش 

اسـت.  ترکیـش ایرالینـز بـه روز پنجشـنبه بـرای نخسـتین بـار در 

یـک روز دو پـرواز بـه کابـل و از کابـل به اسـتانبول انجـام داد. آنچه 

کـه پـس از ایـن هفتـه سـه بـار تکـرار خواهـد شـد و ریاسـت میدان 

هوایـی بیـن املللـی حامـد کـرزی می گوید که بـا افزایش هـر پرواز 

از ۳ هـزار و ۵۰۰ دالـر تـا ۵ هـزار و ۵۰۰ دالـر درامـد بیشـر بـه 

دسـت خواهـد آورد. محمـد عیسـی صادقـی، رسپرسـت معاونیـت 

عملیاتـی میـدان هوایـی بیـن املللـی حامـد کـرزی، گفـت: »قبـاً 

پروازهـای ترکـش ایرالینـز در هفتـه هفـت پـرواز بـود، دیلـی فایت 

بـود، امـا از ایـن کـه بعـداً تقاضای مشـریانش زیاد شـد، سـه پرواز 

دیگـر را اضافـه کردنـد کـه طبعـاً این یک دسـتاورد بسـیار بـزرگ به 

اداره هوانـوردی ملکـی و همچنـان بـه بخش عوایت میدان اسـت.«

بـا سـه پـرواز بیشـر ترکیش ایرالینـز، موازنـه  ای که میـان پروازهای 

رشکـت ترکیـش ایرالنیـز و پروازهـای رشکت هـای داخلـی بـه ترکیـه 

بـود برهـم می خورد.

ترکیـش ایرالینـز بـا یـک هواپیـای ایربـس ۳۳۰ دیگر، در مقایسـه 

بـا گذشـته، هرهفتـه ۸۴۰ مسـافر بیشـر را بـه اسـتانبول انتقـال 

خواهـد داد. 

امـا رشکـت هوانـوردی آریانـا می گویـد کـه ایـن کار به زیـان رشکت 

هـای داخلی متـام خواهد شـد. 

عمـر فراسـت، معـاون بازرگانی رشکت هوانـوردی آریانـا، گفت: »در 

هـر سـکتور خارجـی کـه اجـازه پـرواز بـرای رشکـت هـای خارجـی 

 تومـاس نیکاسـون مناینده ویـژه جدیـد اتحادیه اروپا 

از  پـس  خشـونت ها  کـه  می گویـد  افغانسـتان  بـرای 

توافـق صلـح امریکا بـا طالبان و اعام خـروج نیروهای 

ایـن  و  اسـت  شـده  بیشـر  افغانسـتان  از  خارجـی 

متوقـف شـوند. بایـد  خشـونت ها 

بـا طلـوع نیـوز از بیشـر شـدن تلفـات  او در گفتگـو 

غیرنظامیـان ابـراز نگرانی می کند و می گوید، کسـانی 

غیرنظامیـان  بـر  افگنانـه  کـه در حملـه هـای هـراس 

همچـون حملـه بـر دانـش آمـوزان مکتب سیدالشـهدا 

دسـت دارنـد بایـد شناساسـی شـوند.

همزمـان بـا ادامـه خشـونت ها و افزایـش حمله هـا بـر 

غیرنظامیـان، اتحادیـه اروپـا از طالبـان می خواهـد که 

بایـد بـه خشـونت ها پایـان دهنـد و آتـش بـس کننـد. 

تومـاس نیکاسـون، مناینـده ویـژه اتحادیه اروپـا برای 

افغانسـتان، گفت: »خواسـت اول ما آتـش بس فوری و 

همـه جانبـه اسـت. ایـن تنهـا از بهـر این نیسـت که به 

سـود ماسـت، بـل از بهر آن اسـت که همـه افغانان رنج 

مـی برنـد. مـورد دوم ایـن اسـت کـه بـا کاهـش سـطح 

خشـونتها و بـا توافـق روی آتش بس، شـا یک تعهد را 

نشـان مـی دهیـد و نشـان می دهیـد که بـرای مذاکره 

 رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی کشـور مـی گویـد 

کـه مـردم افغانسـتان، بـار دیگـر آمادگـی بـرای آمـدن 

صلـح در کشـور را نشـان دادند؛ اگـر طالبـان فکر کنند 

صلـح  بـه  کشـور،  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  بـا  کـه 

آنـان  تاریخـی  و  بـزرگ  اشـتباه  ایـن  نیسـت؛  رضورت 

خواهـد بـود.

داکـر عبدااللـه عبداللـه رئیس این شـورا، این سـخنان 

جـان  سـالروز  اولیـن  از  یادبـود  مراسـم  در  دیـروز   را 

باخـن دکتـور محمـد ایـاز نیـازی یـک تـن از عاملـان 

دیـن در کابـل بیـان کـرد. 

وی گفـت کـه صلـح در کشـور، بحـث سیاسـی و آرزوی 

محـض نیسـت، بلکـه صلـح خواسـت و رضورت اصلـی 

مـردم افغانسـتان اسـت.

آمادگـی  افغانسـتان،  مـردم  بازهـم  کـه  گفـت  عبداللـه 

آمـدن صلـح درکشـور نشـان دادنـد.  بـرای 

نیروهـای  رفـن  بـا  کـه  کنـد  فکـر  مقابـل  طـرف  اگـر 

خارجـی از افغانسـتان، دیگـر بـه صلـح رضورت نیسـت 

و از طریـق جنـگ مـی شـود کـه پا را بـه جایی برسـاند، 

یـک اشـتباه بسـیار بـزرگ و تاریخـی خواهـد بـود و یک 

و  خـدا  برابـر  در  کـه  اسـت  بزرگـی  بسـیار  مسـئولیت 

مـردم، یـک مجموعـه یـا گروهـی بـه عهـده و بـه شـانه 

خـود مـی گذارنـد.

بـار دیگـر شـفاخانه صـد  عامـه  وزارت صحـت   

بسـر محمـد علـی جنـاح در غـرب کابـل را بـه 

داد. اختصـاص  کرونایـی  بیـاران 

عامـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت  مجـروح  وحیـد 

اختصـاص  هنـگام  جـوزا(   13( پنج شـنبه  روز 

شـفاخانه محمدعلـی جنـاح بـه بیـاران کویـد 

19 گفـت کـه صد بسـر در ایـن شـفاخانه برای 

در صـورت گسـرده شـدن  کـه  ایـن  بـر  مبنـی 

شـیوع ویـروس کرونـا در مـوج سـوم، بیـاران بـا 

وجـود  شـد  خواهنـد  مواجـه  آکسـیجن  کمبـود 

در  خصوصـی  سـکتور  او،  گفتـه  بـه  زیـرا  دارد؛ 

می کننـد. ارصاف  آکسـیجن  مـرف 

مجـروح همچنیـن از وخامـت اوضـاع در نتیجـه 

گسـرش موج سـوم کرونا در کشـور ابراز نگرانی 

هسـتند و هـر روز قربانـی می دهنـد.

در روزهـای چهارشـنبه و پنجشـنبه )2 و 3 جـوزا( چهـار 

واسـطه مسـافربری )کاسـر و تونـس( در غـرب کابـل مورد 

حملـه قـرار گرفـت کـه 20 کشـته و 21 تـن دیگـر زخمـی 

شدند.

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری در پیامش همچنین نوشـته 

اسـت کـه طرحی که چنـدی پیش بعد از رویـداد دلخراش 

از  اسـتفاده  بـا  و  مـردم  مشـوره  بـا  سیدالشـهدا  مکتـب 

تجربیـات گذشـته، تهیه شـده بـود 31 ثـور 1400 به مقام 

ریاسـت جمهـوری و نهادهـای امنیتی ارائه شـد که اکنون 

تحت بررسـی و کارشناسـی قرار داشـته و رد نشـده اسـت.

بـاز هـم به مشـوره های خـود با مردم، شـورای علا و سـایر 

نهادهـای مردمـی ادامـه مـی دهیم.

نهادهـای  کـه  اسـت  نوشـته  جمهـوری  ریاسـت  معـاون 

امنیتـی مـا هم یـا طرح هـای ارائه شـده از سـوی نهادهای 

مردمـی را بپذیرنـد و یـا خـود طـرح مناسـبی را تهیـه و بـا 

کمـک مـردم تطبیـق کنند. متام اقشـار مردم حـارض به هر 

نـوع همـکاری هسـتند. 

آقـای دانـش می گویـد کـه مـردم افغانسـتان برخـاف یک 

عـده افـراد ماجراجـو و فرصـت طلب کـه تنها دنبـال منافع 

شـخصی و رقابت هـای منفـی خـود هسـتند، واقعیت هـا و 

مشـکات را می داننـد و منطـق را مـی پذیرنـد. مـردم غرب 

کابـل هـم بـرای دفـاع از جمهوریت و نظـام آمادگـی دارند 

و همـواره هـم دفـاع و حایـت کرده اند و هـم می توانند در 

مقابـل هر گروه تروریسـت و مـزدور بیگانـه مقاومت کنند و 

از خـود دفـاع کننـد و امنیـت منطقه خـود را تأمیـن کنند.

اسـت  نوشـته  همچنیـن  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون 

کـه بـا کـال تأسـف و برخـاف انتظـار، صلـح تبدیـل بـه 

رسابـی شـده کـه همـه تشـنه لبـان دنبـال آن می گردنـد 

و در مقابـل دشـمنان ایـن رسزمیـن، بـه تـرع و التـاس 

می پردازنـد و بـه همـه توصیـه می کننـد کـه چیـزی نگویید 

کـه مغایـر صلـح باشـد، امـا دشـمن جری تـر و جسـورتر از 

پیـش، بـه کشـتار همیشـگی خـود ادامـه می دهـد و بـرای 

ایـن کـه آسـان تر بـه اهداف شـوم خود برسـد، افـراد ملکی 

و گروه هـای خـاص قومـی و مذهبـی و علای دیـن را مورد 

حملـه قـرار می دهـد.

او گفتـه اسـت کـه وظیفـه همه ما اسـت که فریـب ترفندها 

و جنگ هـای روانـی دشـمن را نخوریـم و از جمهوریـت و 

نظـام سیاسـی و منافـع ملـی و دسـتاوردهای 20 سـاله 

خـود بـا قوت و شـجاعت دفاع کنیم و در عیـن حال وظیفه 

اساسـی و بنیـادی حکومـت اسـت که با متام تـوان از جان 

و مـال و زندگـی مـردم دفـاع کنـد. در دو روز )چهارشـنبه 

و پنجشـنبه( هفتـه گذشـته چهـار مایـن مقناطیسـی کـه 

 20 جـان  بـود،  شـده  جاسـازی  مسـافربری  وسـایط  بـر 

غیرنظامـی را گرفـت و بیش از 21 تن دیگر زخمی شـدند.

که شـب گذشـته سـید شـمس الدین ولسـوال فرسـی و سیدشفیق 

نیروهـای  از  شـاری  بـا  ولسـوالی  ایـن  امنیـه  قومانـدان  جاهـد 

بـرای  امنیتـی”  هـای  نیـروی  “سـنگر  یـک  داخـل  در  امنیتـی 

دفـع حملـه طالبـان حضـور داشـتند کـه سـه فـرد نفـوذی طالبـان 

بـاالی آنـان، شـلیک کردنـد. محمـد آصـف فیضیـار فعـال مدنی در 

ولسـوالی فرسـی بـه پـژواک گفـت کـه در ایـن رویـداد سیدشـفیق 

جاهـد با هشـت تـن از نیروهای امنیتی کشـته و ولسـوال فرسـی با 

دو تـن دیگـر از نیروهـای امنیتـی زخمـی شـده انـد.

بـه گفتـۀ وی، ایـن سـه فـرد نفـوذی طالبان نیز از سـوی یـک تن از 

نیروهـای امنیتی کشـته شـده اند.

والـی هـرات مـی گوید که طالبان شـب گذشـته بر ولسـوالی گلران 

ایـن والیـت نیـز حملـه کردنـد کـه در آن دو تـن از نیروهـای امنیـت 

ملـی کشـته و شـش تـن دیگـر زخمـی شـده انـد. او گفـت کـه در 

ایـن درگیـری هشـت طالـب مسـلح نیـز کشـته و دو تـن دیگـر آنان 

زخمـی شـده اند.

والـی هـرات مـی گویـد کـه در ولسـوالی ادرسـکن هـرات نیـز یـک 

پوسـته نیروهـای امنیتـی بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرده اسـت.

او افزود که نیروهای کمکی به این ولسوالی ها اعزام شده اند. 

داده مـی شـود، یـک نظریـات مـا را بایـد بگیـرد کـه آیـا بـاالی لـود 

ایـن  اگـر  آیـا  یـا منفـی،  تأثیـرات مثبـت مـی گـذارد  فکتـور شـا 

پروازهـا عملـی شـوند، شـا بـاز مـی توانیـد ادامـه بدهیـد؟« 

در ایـن میـان اتحادیـه رشکت های سـیاحتی با اسـتقبال از افزایش 

افزایـش  گذشـته  در  کـه  می گوینـد  ایرالینـز  ترکیـش  پروازهـای 

پروازهـای ایـن رشکـت، کاهـش بهـای تکـت هـای آنـرا از ۴۰۰ دالر 

بـه ۲۲۰ دالـر در پـی داشـته اسـت.  مسـعود بینـا، معـاون اتحادیـه 

رشکـت های سـیاحتی، گفت: »مسـافرین ترکش ایرالین مسـافرین 

اروپـا و امریـکا اسـتند، بیشـر از قـاره هـای دیگـر اسـت کـه رشکت 

هوایـی آریانـا و کام ایـر آنـان را انتقـال داده منـی توانـد.«

اداره هوانـوردی ملکـی می گویـد کـه رشکت هـای داخلـی تـا کنـون 

خواهـان افزایـش پروازهـای شـان بـه ترکیه نشـده اند.

بربنیـاد اطاعاتـی ایـن اداره ۹۵ درصد از مسـافرانی کـه با ترکیش 

ایرالنیـز سـفر می کنند، مسـافران ترانزیت اسـتند که به کشـورهای 

سـومی می روند. 

جدی اسـتید.«

بـا آن کـه امریـکا و ناتـو بـر خـروج متامـی نیروهـای 

شـان تـا سـپتمرب امسـال تاکیـد کـرده انـد، ایـن مقام 

اتحادیـه اروپـا از ادامـه کمک های اتحادیـه اروپا برای 

قـرار  کـه  گویـد  مـی  و  میدهـد  اطمینـان  افغانسـتان 

اسـت بـرای گفتگـو دربـاره صلـح افغانسـتان بـه برخی 

از کشـورها بـه شـمول بـه قطـر و پاکسـتان سـفر کنـد. 

اقـای نیکاسـون گفـت: »نیروهـای نظامـی در حـال 

و  یـی  توسـعه  همـکاران  امـا  اسـتند  شـدن  بیـرون 

اتحادیـه اروپـا آمـاده اند که بـه همکاری شـان با مردم 

بدهنـد.« ادامـه  افغانسـتان  و حکومـت 

ایـن مقـام اتحادیـه اروپـا  راه بیـرون رفـت از اوضـاع 

دانـد.  اتحـاد سیاسـت گـران مـی  را،  کنونـی 

او افـزود: »ایـن یکـی از لحظـه هـای حیاتـی اسـت که 

اگـر در آن رهـربی باشـد و حکومـت بتوانـد منسـجم، 

مـی توانـد حتـا در برابـر مشـکات بسـیار جـدی تـاب 

آورد.«

اتحادیـه اروپـا از حکومـت افغانسـتان می خواهـد کـه 

در برابـر فسـاد مبـارزه جدی منایـد و برتعهداتش برای 

تامیـن حقـوق زنـان و کـودکان پابند باقـی مباند. 

موصـوف افـزود: “صـدای همـه مـردم یـک چیـز اسـت 

کـه مـا صلـح بـا عـزت مـی خواهیـم و صلحی کـه درآن، 

همـه عـزت را احسـاس کننـد و هیچ شکسـت خورده در 

آن وجـود نداشـته باشـد و کسـی بـرای برندگـی جنـگ 

هـم  بـا  افغـان،  و  مسـلان  حیـث  بـه  و  نکنـد  افتخـار 

کشـور خـود را بسـازند.”

وی عـاوه کـرد هـر کشـوری کـه امروز بـه جایی رسـیده 

و در جهـان بـرای خـود جایگاهی پیدا کرده اسـت، اول 

مـردم آن در بین خود مشـکل شـان را حـل کردند، بعداً 

آنهـا توانسـتند کـه احـراز موقعیـت بکننـد و بـرای دیگـر 

کشـورها مصدر کمک شـوند.

بـه گفتـه وی، امـروز ایـن آرزو در دسـرس اسـت؛ اگـر 

یـک طـرف بخواهد این آرزو را برهم بزنـد و پایال بکند 

و مسـئولیت ادامـه جنـگ در کشـور را بـه عهـده بگیرد، 

جنـگ بـا کشـتار مـردم بیگنـاه و بـا پافشـاری و لجاجت 

در موضـوع از هـر طرفـی کـه بـاش ، خامته پیـداه کرده 

منـی توانـد. اشـراک کننـدگان ایـن محفـل، خواسـتار 

بررسـی قضیـۀ قتـل ایـاز نیازی شـدند. 

ایـاز نیـازی اسـتاد پوهنځـی رشعیـات پوهنتـون کابل و 

خطیـب مسـجد محمـد وزیراکربخـان شـهرکابل، سـال 

گذشـته همیـن روز در نتیجـۀ یک انفجـار در داخل این 

مسـجد، جـان باخت. 

بیـاران کرونایـی افـزوده شـده اسـت.

بـا  جنـاح  شـفاخانه  کـه  افـزود  مجـروح  آقـای 

کویـد  بیـاران  از  مراقبـت  امکانـات  متامـی 

19 مجهـز شـده و آکسـیجن مـورد نیـز در خـود 

می شـود. تولیـد  شـفاخانه 

او همچنیـن بیان داشـت کـه در کابل 7 فابریکه 

نگرانی هـا  امـا  دارد؛  وجـود  آکسـیجن  تولیـد 

کـرد و بـا اشـاره بـه بی احتیاطـی مـردم گفـت: 

»گلـوی مـا بخاطـر صـدا کـردن مبنـی بـر ایـن 

از  وقایـه  مراتـب صحـی جهـت  کـه شـهروندان 

گسـرش ویـروس کرونـا را رعایـت کننـد، دیگـر 

یارایـی نـدارد.«

او عـدم توجـه مـردم بـه مراتـب صحـی را یگانـه 

مشـکل وزارت صحـت عامـه در مبـارزه با ویروس 

اگـر همـکاری  کرونـا خوانـد و هشـدار داد کـه 

شـیوع  سـنگین  حجـم  بـا  افغانسـتان  نشـود؛ 

ویـروس کرونـا مواجـه خواهـد شـد.

بـد خواهیـم  هفتـه  تـا چهـار  »دو  او،  گفتـه  بـه 

داشـت و نیـاز بـه خـرد جمعـی اسـت کـه بـرای 

درآینـد.« حرکـت  بـه  فاجعـه  از  جلوگیـری 

گفتنـی اسـت که پیـش از این نیـز وزارت صحت 

بـه  کرونـا  سـوم  مـوج  کـه  داده  هشـدار  عامـه 

مراتـب خطرناک تـر از موج اول و دوم شـیوع این 

ویـروس در کشـور خواهـد بـود. 
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شفاخانه صد بستر محمدعلی جناح به بیماران کرونایی اختصاص داده شد

تأکید نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر توقف بی درنگ خشونت ها در کشور
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و  الکرتونیـک  هـای  پرداخـت  نظـام  از  بحـث 

بـر آن یـک  مزایـای اقتصـادی- اجتامعـی مرتتـب 

موضـوع بـه روز و نیـاز در حـال رشـد بـرای جوامـع 

انسـانی در عـر اطالعـات و ارتباطـات می باشـد. 

انجـام تحقیـق پیرامون ایـن موضوع بـا برنامه های 

و  مـدرن  هـای  دولـت  تکنولوژیکـی  و  ای  توسـعه 

توسـعه گـرا سـازگار اسـت. از آن جایی کـه تاثیرات 

دنیـای  مختلـف  هـای  حـوزه  بـر  مجـازی  فضـای 

اقتصـادی  هـای  فعالیـت  حـوزه  ویـژه  بـه  حقیقـی 

هـا  پرداخـت  نظـام  نادیـده گرفـت،  تـوان  را منـی 

مـی توانـد بیـن دنیـای حقیقـی و دنیـای مجـازی 

پیونـد ایجـاد کنـد؛ از ایـن رو پرداخـن بـه آن مـی 

توانـد عالقمنـدان را بـا آخرین نوآوری هـا در عرصه 

را  مـا  و  منایـد  آشـنا   )Fintech( مالـی  تکنولـوژی 

بـه سـمت اسـتفاده بهینـه از ابزارهـای متنـوع آن 

رهنمـون شـود. مزایـای نهفتـه در پـول الکرتونیـک 

بر آسـیب های ناشـی از آن می چربد و اگر آسـیب 

هـای احتاملـی از اجـرای آن بـه طـور کامـل قابـل 

توانـد حداقـل سـازی شـود.  نباشـد، مـی  کنـرتل 

نظـام پرداخـت هـای الکرتونیـک بـا توسـعه بخـش 

مالـی، حـوزه کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط 

متحـول  توانـد  مـی  را  کارآفرینـی  اصطـالح  بـه  و 

بـر  مبتنـی  رشـد  افغانسـتان  شـود  سـبب  و  کنـد 

نـوآوری را آنگونـه کـه شـومپیرت مـی گفـت تجربـه 

منایـد. نتایـج تحقیقـات پیرامـون ایـن موضـوع که 

و تجربیـات  از مبانـی نظـری موجـود  اسـتفاده  بـا 

توسـعه  کـم  و  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  از  برخـی 

بـه دسـت مـی آیـد، مـی توانـد در حـوزه سیاسـت 

مـی  نـوآوری  جنبـه  از  شـود.  واقـع  مفیـد  گـذاری 

نـوع تحقیقـات در  ایـن  بـودن  بـه کاربـردی  تـوان 

فضـای افغانسـتان اشـاره کرد. شـومپیرت مـی گوید 

یکـی از عوامـل اصلـی توسـعه اقتصـادی، خالقیت 

محصـول  عرضـه  و  تولیـد  طراحـی،  در  نـوآوری  و 

جدیـد بـه بـازار اسـت. از نظـر وی ظهـور و افـول 

گروهـی بـه نـام کارآفرینـان علـت بـه وجـود آمـدن 

چرخـه هـای تجـاری مـی گـردد. کارآفرینـی دارای 

ریسـک  نـوآوری،  خالقیـت،  چـون  هایـی  مولفـه 

پرداخـت  نظـام  اسـت.  گرایـی  فرصـت  و   پذیـری 

محصـوالت  از   )E-Payment( الکرتونیـک  هـای 

تکنولـوژی اطالعـات و ارتباطـات )ICT(، توانسـته 

آورد.  وجـود  بـه  را  جدیـدی  ایکوسیسـتم  اسـت 

و  کننـدگان  عرضـه  پیونـد  طریـق  از  نظـام  ایـن 

فرصـت  مجـازی  فضـای  بسـرت  در  کننـدن  تقاضـا 

هـای اقتصـادی متعـددی را تاکنـون بـرای دولـت 

هـا، شـبکه هـای مخابراتـی، طراحـان اپلیکیشـن، 

خـرده فروشـان و بانـک هـا فراهـم کـرده اسـت. در 

هـای  پرداخـت  نظـام  از  اسـتفاده  معـارص  دنیـای 

مبـادالت  در  آن  مختلـف  ابزارهـای  و  الکرتونیـک 

تجـاری بـه یکی از منابـع اصلی رشـد اقتصادی در 

کشـورهای توسـعه یافتـه و کم توسـعه تبدیل شـده 

رسعـت،  افزایـش  باعـث  الکرتونیـک  پـول  اسـت. 

سـهولت، شـفافیت و ارتقـای کارایـی در معامـالت 

سیسـتم  ایـن  از  اسـتفاده  گـردد.  مـی  اقتصـادی 

کاهـش  و  داده  افزایـش  را  هـا  مالیـات  همچنیـن 

ابزارهـای  دارد.  دنبـال  بـه  را  دولـت  هـای  هزینـه 

بـه کار رفتـه در ایـن نظـام عبارتنـد از کارت هـای 

پایانـه فـروش )POS(، موبایـل بانـک و  اعتبـاری، 

ارزهـای دیجیتال. مشـرتیان، فروشـندگان، شـبکه 

هـای مخابراتـی، طراحـان سیسـتم، بانـک و دولت 

و  رونـد  مـی  شـامر  بـه  نظـام  ایـن  نفعـان  ذی  از 

هـر کـدام نقـش برجسـته ای در پیشـرد فعالیـت 

ارائـه  از طریـق  تواننـد  مـی  هـا  دولـت  دارنـد.  آن 

زیرسـاخت هـای فیزیکـی، قانونـی و فرهنگی نقش 

تسـهیل گـر و ترسیـع گـر را در ایـن فراینـد بـازی 

و کار  بـر اسـاس شـاخص سـهولت کسـب  کننـد. 

بانـک جهانـی، یکـی از موانـع کارآفرینـی و کنـدی 

رشـد اقتصـادی در افغانسـتان دسرتسـی محـدود 

کارآفرینـان بـه منابـع اعتبـاری جهـت راه انـدازی 

و توسـعه کسـب و کارشـان اسـت. نظـام پرداخـت 

هـای الکرتونیـک مـی تواند از طریق توسـعه بخش 

مالـی و دسـرتس پذیـری خدمـات بانکـی حتـی در 

مشـکل  ایـن  رفـع  بـه  افغانسـتان  نقـاط  دورتریـن 

کمـک کنـد. در ایـن راسـتا برنامـه موبایـل بانـک 

)همـراه بانـک( بـا نظارت بانـک مرکزی افغانسـتان 

و شـبکه هـای مخابراتـی در حـال اجرا اسـت. ولی 

بـا مشـکالت عدیـده ای روبـرو اسـت و بررسـی این 

مشـکالت و ارائـه راه حـل هـای مناسـب مـی تواند 

ذیدخـل  نهادهـای  تحقیقاتـی  بودجـه  از  بخشـی 

را بـه خـود اختصـاص دهـد. یکـی دیگـر از موانـع 

کارآفرینـی در افغانسـتان نبـود پیونـد بیـن بخـش 

واقعـی و بخـش مالـی در بسـرت فضـای مجـازی و 

کاربـران  رسیـع  رشـد  رغـم  علـی  اسـت.  اینرتنـت 

شـبکه هـای مجـازی و کسـب و کارهـای آنالیـن، 

عـدم انجـام تراکنـش هـای مالـی از طریـق درگاه 

هـای بانکـی )وب( سـبب شـده اسـت فرصـت های 

اقتصـادی زیـادی بـدون اسـتفاده مباننـد. بحـران 

کرونـا خـود شـاهد بـر مدعا اسـت. در حـال حارض 

تنهـا بازاریابـی از طریـق اینرتنـت انجـام مـی شـود 

صـورت  فیزیکـی  شـکل  بـه  پـول  و  کاال  تحویـل  و 

مسـیر  در  شـده  انجـام  اقدامـات  از  گیـرد.  مـی 

تـوان  مـی  افغانسـتان،  اقتصـاد  سـازی  دیجیتـال 

اسـت  قـرار  کـه  کـرد  اشـاره    )PAISA( پـروژه  بـه 

دولـت افغانسـتان تا سـال 2024 آن را با همکاری 

پـروژه  ایـن  اجـرا منایـد. هـدف  بانـک جهانـی  بـا 

پرداخـت حقـوق کلیـه کارمنـدان دولتـی بـه روش 

اعتبـار الکرتونیـک بـه جـای پرداخـت نقـدی مـی 

را  صلـح  پروسـه  بخواهنـد  کـه  هرچنـد  طالبـان 

دور زده و شـانس شـان را از میلـه ی تفنـگ بیازماینـد 

کـرد.  نخواهنـد  کسـب  زمینـه  ایـن  در  را  موفقیتـی 

حـدود بیسـت سـال اسـت که صـدای دلخـراش تفنگ 

در مناطـق مختلـف ایـن رسزمیـن گـوش هـا را آزرده و 

قربانیـان زیـادی از خود بجا گذاشـته اسـت؛ اما نتیجه 

هـامن اسـت کـه قبـال بـود، هیـچ تغییـری در دیـدگاه 

مـردم افغانسـتان مبنـی بـر اینکه جهـت فروکش کردن 

جنـگ قـدرت را بایـد بـه طالبـان تحویـل داد مشـاهد 

منی گـردد؛ بلکـه اراده آهنیـن ایـن مـردم در حامیت از 

نظـام جمهـوری، روز بـه روز افـزون تر گردیـده و عطش 

بـوم  و  مـرز  ایـن  جوانـان  کشـور،  توسـعه  و  انکشـاف 

را بیشـرت در محـراق کسـب دانـش و تأکیـد بـر حفـظ 

دسـتاوردهای افغانسـتان متمرکـز سـاخته اسـت. 

پـود  و  تـار  در  هنـوز  طالبـان  جنگجویـان  اگـر 

و حوریـان  بـه طمـع جنـت  ایدئولـوژی خـود سـاخته 

یقیـن  مسـئله  ایـن  بـه  شـان  رهـران  می جنگنـد،  آن 

دارنـد کـه جنـگ کنونـی جنـگ بـر رس قدرت اسـت آن 

هـم جنگـی کـه تـداوم آن هیـچ برنـده ی نـدارد؛ بلکـه 

بـه هسـته های درگیـر جنـگ طالبـان  بیشـرتین رضر 

می گـردد کـه نـه از منظـر رشـد و شـگوفایی چیـزی را 

عایـد منی گردنـد و نـه از جهـت اجـر و ثـواب بهـره ی 

نخواهنـد داشـت. رهـران طالبـان می داننـد اسـتفاده 

از کارت دیـن، هیـچ اسـاس و مبنـای رشعی نـدارد، در 

تطابـق بـا هـر آمـوزه ی اسـالمی اگـر این جنگ بررسـی 

گـردد هیـچ عقالنیـت دینـی و عرفـی بـه اعتبـار آن مهر 

تأییـد منیزنـد بلکه آن را برادر کشـی خوانـده و مغایرت 

آن بـا هرگونـه ارزش اعـم از دیـن و عنعنـات ملـی ثابت 

می گـردد.

طالبـان در فاصلـه زمانی توقـف گفتگوهای صلح، 

میدان جنگ و وحشـت را به این نیت گرم نگهداشـتند 

کـه حضـور شـان را در کشـور تثبیـت نگهدارنـد، انگیزه 

بـه  کـه  آن  از  ناشـی  وحشـت  و  رعـب  و  جنـگ  ایـن 

صـورت کـور و پارتیزانـی بـر صفـوف مختلـف نیروهـای 

برجسـته  رصفـا  و  رصفـا  گردیـد  تحمیـل  اجتامعـی 

نگهداشـن رخ سـیاه و وحشـت انگیـز شـان بـود کـه از 

ایـن مجـرا می خواهنـد همچنان خـود را به عنـوان یک 

قطـب مطالبـات سیاسـی پـا برجـا نگهدارنـد. رهـران 

طالبـان بـه ایـن نکتـه بـه خوبـی واقف انـد که آنـان در 

برنامه هـای شـان منی تواننـد از جهـت سـاخت و سـاز 

و کمـک بـه مـردم و گرایـش بـه امـور مثبت، خـود را در 

میـان مـردم بـه چهره هـای خدمتگـزار معرفـی مناینـد؛ 

زیـرا ماهیـت و مبنای این گروه از وحشـت و بر وحشـت 

بنـا نهاده شـده اسـت، طالبی که از این مسـئله دسـت 

بـردارد، در وضعیـت کنونی افغانسـتان فلسـفه وجودی 

شـان عمـال بـه فراموشـی سـپرده می شـود؛ زیـرا جهت 

اعـالم حضـور و حفـظ چهـره ی سـیاه شـان، تخریـب 

تأسیسـات عـام املنفعـه و کشـتار مـردم بی گنـاه یگانه 

ابـزاری اسـت کـه می توانـد ایـن چهـره را همچنـان بـه 

نگهـدارد.  زنـده  مـردم  ضمیـر  در  وحشـتناک  صـورت 

موجودیـت  در  قـدرت  تـرف  کـه  می داننـد  طالبـان 

نیروهـای خـره امنیتـی امـری بعیـد و غیر قابـل تحقق 

قابـل  سـند  کنـون  تـا  گذشـته  سـال  بیسـت  اسـت، 

اعتـامد بـر ایـن مدعـی اسـت که نتوانسـته اسـت حتی 

یکـی از والیـات کشـور را در کنـرتل خـود در آورنـد.

حمـالت  صلـح  زمانـی  فاصلـه  در  جهـت  ایـن  از 

بـر  بنـا  بتواننـد  کـه  می بخشـند  وسـعت  را  خویـش 

قـدرت  امتیـاز  بـه  مذاکـره  میـز  در  شـان  محاسـبات 

یابنـد. هـر دو روی سـکه ی فعالیـت  یبشـرتی دسـت 

طالبـان در مناسـبات سیاسـی افغانسـتان تنهـا بر این 

علـت تکیـه زده اسـت کـه در وضعیـت جنـگ و صلـح 

کنونـی کـه مـی رود امتیـازات تقسـیم گـردد و دولـت 

اشـرتاکی شـکل گیـرد آنـان بـه مزیـت قابـل توجهـی 

دسـت یابنـد کـه حد اقـل بتوانند بـار جنایـات ارتکابی 

دو دهـه ی اخیـر را از روی دوش خـود سـاقط منـوده و 

تعهـد بـه عـدم مجـازات در دادگاههـای بیـن املللـی و 

حـذف نام شـان از لیسـت سـیاه سـازمان ملـل متحد را 

کامیـی مناینـد؛ البتـه در ایـن میـان حفظ رهـران این 

گـروه بـر بخشـی از اریکـه قـدرت در نظـام کنونـی نیـز 

بـه هـامن پیامنـه قابـل توجـه آنان اسـت، نه دسـتیابی 

بـه کل قـدرت.

گـروه طالبـان بـه این نتیجه رسـیده اسـت که دنیا 

از دسـت آنـان بـه سـتوه آمـده اسـت و هیـچ کشـوری 

حامیـت از نظـام خـود خوانـده آنـان نخواهـد کـرد، اگر 

به اظهارات، مقامات پاکسـتان، علامی جهان اسـالم و 

کشـورهای اسـالمی، اتحادیـه اروپا و هر کشـوری دیگر 

توجـه الزم منـوده باشـیم بـه ایـن مهـم به خوبی دسـت 

می یابیـم کـه نظـام طالبـان مطـرود اسـت و هیچگونـه 

حامـی ملـی و بیـن املللـی را بـا خـود نـدارد. همیـن 

چنـد روز پیـش وزیـر خارجـه پاکسـتان و قبـل از آن، 

لـوی درسـتیز ایـن کشـور رصاحتـا اعـالم کـرد کـه ایـن 

کشـور، تـرف قـدرت را از مجـرای نظامـی به رسـمیت 

نخواهـد شـناخت. مراکز معتـر دینی در جهان اسـالم 

پشـت  اعالمیـه  کـرات  بـه  مـر  االزهـر  خصـوص  بـه 

اعالمیـه صـادر می کننـد کـه » جنـگ طالبـان مطلقـا 

حـرام اسـت و بـرادر کشـی محسـوب می گـردد« سـائر 

کشـورهای جهـان که رس جای خودش چـون هیچگونه 

فشـارهای  اینهـا  ندارنـد.  افراطیـت  بـا  سـازگاری  رس 

ماهـوی اسـت کـه بر روح و روان هسـته رهـری طالبان 

اثـرات قابـل توجه بـه جا می گـذارد و رهـران این گروه 

بـا متـام وجـود ایـن فشـارها را حـس می مناینـد.

اندیشـند  مـی  کـه  چیـزی  تنهـا  بـه  آنـان  اکنـون 

بقـای تشـکیالتی شـان درون نظـام اسـت کـه هامننـد 

دیگـر احـزاب سیاسـی افغانسـتان، زیـر چـرت نظـام هم 

بتواننـد خـود را محفـوظ نگهداشـته و از گزنـد افـکار 

عمومـی در امـان باشـند. قرائـن موجـود هامننـد آئینـه 

نشـان می دهـد کـه تحقـق صلـح امـری حتمـی اسـت، 

هرچنـد بـه فـرض محـال ایـن گـروه هـم اگـر خواهـان 

صلـح نباشـد، جـر زمـان ایـن پدیـده ی میمـون را بـر 

آنـان تحمیـل خواهـد کـرد. طالبـان اگر خواهـان صلح 

نبودنـد و یـا زمـان تاریـخ مـرف شـان منی گذشـت، 

حامیـان شـان بـه آنـان پشـت منی کـرد، همینکـه ایـن 

انگیـزه  در  می گردنـد  حـارض  مذاکـره  میـز  در  گـروه 

پنهانـی شـان صلح نقش بسـته اسـت، حاال علـت آن را 

هـر امـری کـه بپنداریم این یـک واقعیت اسـت که تنها 

کلمـه و بـاور بـه » صلـح« باعث ایجـاد میز گفتگو شـده 

اسـت نـه کـدام پدیـده ی غیـر از آن.

بـا ایـن حـال، درک زبان صلـح و پـروردن باورهای 

صلـح تنها گزینه ی اسـت کـه این پدیـده را می تواند به 

رسعـت قابـل توجـه بـه کرسـی عمل تکیـه دهـد. مردم 

افغانسـتان هـم بـه قـول عامیانـه اش »چارچشـمه« بـه 

ایـن پروسـه می نگرنـد تا هر چـه عاجل بسـته ی میمون 

صلـح بـه آنـان هدیه گـردد. در ایـن صورت تنها رشـد و 

تنقیـح بـاور صلـح در درون هیـأت هـای مذاکـره باعـث 

رسعـت در ایـن پروسـه می گـردد. واژه صلـح هرچنـد به 

ظاهـر یـک مفهومـی اسـت کـه آسـانی در زبـان جـاری 

می گـردد؛ امـا آنقـدر وسـیع و پر بار اسـت کـه اگر متام 

وجـود را بـا ایـن ارزش مزیـن ننامییـم بسـیار بـه کندی 

می تـوان بـه آن دسـت یافت. 

از ایـن رو، وقتیکـه باورهـا در درون هـر دو هیـأت 

بـه  جانبیـن  منایـد،  رشـد  دیگـر  زمـان  هـر  از  بیـش 

همدیگـر اعتـامد منـوده و از مطالبـات غیـر منطقـی و 

برهـم زدن ایـن پروسـه پرهیـز می مناینـد و متـام مترکز 

حـواس شـان بـر ایـن اسـت کـه بـه هـر قیمـت ممکـن 

بایـد بـه ایـن مهـم دسـت یافـت.

در ایـن پروسـه واضـح اسـت کـه مطالبـات بر حق 

دیگـر  سیاسـی  خواسـته ی  هـر  بـر  افغانسـتان  مـردم 

بـه  کـه  دولـت  هیـأت  رو،  ایـن  از  می کنـد،  سـنگینی 

منایندگـی از ایـن مـردم در میـز مذاکـره حضـور یافتـه 

اسـت بسـیار به شـجاعت می تواند بسـته ی پیشنهادی 

بگـذارد.  میـز  روی  ملـی  پروسـه  ایـن  در  را  مـردم 

مطالبـات ایـن مـردم هـامن چیـزی اسـت کـه طالبـان 

هـم بـه آن بـاور دارنـد، حفظ نظـام و دسـتاوردهای آن، 

حفـظ و برقـراری روابـط و تعامالت نیک بـا ملل جهان، 

آتـش بـس رسارسی در جریـان مذاکـرات و احـرتام بـه 

حقـوق زنـان ایـن مرز و بوم کـه پیـش از حاکمیت نظام 

جمهـوری همـواره حقـوق شـان را صاحبـان قـدرت و 

سیاسـت پامـال منـوده بودنـد. یقینـا که ایـن مطالبات 

امـا  دارد؛  قـرار  دولـت  هیـأت  برنامه هـای  صـدر  در 

خواسـن آن بـه منایندگـی از یـک ملـت بـا شـجاعت و 

روحیـه ملـی امـری اسـت کـه باعـث می گـردد جدیـت 

ایـن  و  صلـح  قبـال  در  را  افغانسـتان  مـردم  و  هیـأت 

خواسـته های برحق برجسـته سـازد و مسـیرهای بعدی 

آن بـه راحتـی قابـل دسـرتس باشـد، منایندگـی مقتدر 

در میـز مذاکـره باعـث دلگرمـی ملـت به دولـت خواهد 

. شد

باشـد. 

در حال حارض تعدادی از ریاسـت های وزارت 

کار امـور اجتامعـی شـهدا و معلولین افغانسـتان از 

مخابراتـی  رشکـت   )M-PAISA( خدمـات  طریـق 

روشـن حقـوق شـان را به شـکل اعتبـار الکرتونیک 

در بیالنـس سـیم کارتهایشـان دریافـت مـی کننـد 

کـه ایـن پـروژه بسـیار موفـق بـوده و سـهولت هـای 

بـه  تـوان  مـی  مثـال  بطـور  کـه  دارد  نیـز  خوبـی 

تبدیـل بیالنـس بـه پـول نقـد در متامی اقسـا نقاط 

رشکـت   )M-PAISA( منایندگـی  کـه  افغانسـتان 

مخابراتـی روشـن باشـد اشـاره کـرد.

گرچـه  افغانسـتان  خصوصـی  هـای  بانـک 

وب،  طریـق  از  را  الکرتونیـک  بانکـداری  خدمـات 

موبایـل و کارت هـای اعتباری ارائـه می دهند ولی 

بـه خاطر فقدان آپشـن هـای متعدد، نبود سیسـتم 

یکپارچـه بانکـی و عـدم امـکان تراکنـش هـای بین 

بانکـی از طریـق دسـتگاه هـای خودپـرداز و پایانـه 

هـای فـروش )POS(، فعـاالن بخـش خصوصـی بـه 

ویـژه خـرده فروشـان ترجیح می دهنـد در معامالت 

خـود همچنـان از پـول نقد اسـتفاده کننـد. مزایای 

اجـرای نظـام پرداخت ها بـرای اقتصاد افغانسـتان 

بـه خصـوص بخـش مالی از طریق دسـرتس پذیری 

رسعـت  اعتبـارات،  هزینـه  کاهـش  اعتبـارات، 

و رسـمی کـردن  انـداز  پـس  بهبـود  پـول،  گـردش 

تراکنـش هـای مالـی اسـت. البتـه بایـد تحقیقاتی 

موجـود  مشـکالت  بررسـی  بـه  تـا  بگیـرد  صـورت 

توسـعه  زیـرا  بپـردازد.  آن  موفـق  اجـرای  فـراروی 

و  زایـی  اشـتغال  کارآفرینـی،  باعـث  مالـی  بخـش 

رشـد اقتصـادی مـی گـردد. در ایـن بیـن بایـد بـه 

توسـعه  درجـه  در  کـه  کشـورهایی  دسـتآوردهای 

هـا  آن  مطالعـه  و  انـد  افغانسـتان  شـبیه  یافتگـی 

مـی توانـد بـه اجـرای موفقیت آمیـز نظـام پرداخت 

هـای الکرتونیـک در محیـط افغانسـتان اثـر بخـش 

باشـد، پرداختـه شـود. در ایـن مـورد کشـور کینیـا 

مثـال خوبـی اسـت. پیشـنهادات مطالعاتـی بـرای 

هـای  پرداخـت  عرصـه  در  پژوهـش  عالقمنـدان 

الکرتونیـک مـی توانـد مـوارد ذیـل باشـد: 

هـای  پرداخـت  نظـام  جایـگاه  بررسـی  الـف( 

توسـعه  و  رشـد  و  کارآفرینـی  در  الکرتونیـک 

افغانسـتان.  اقتصـادی 

ب( چگونگـی اثرگـذاری نظـام پرداخـت هـای 

الکرتونیـک بـر توسـعه کارآفرینـی و رشـد و توسـعه 

اقتصـادی. ج( بررسـی جایگاه نظـام پرداخت های 

مکانیـزم  د(  اسـالمی.  بانکـداری  در  الکرتونیـک 

توسـعه  بـر  الکرتونیـک  هـای  پرداخـت  اثرگـذاری 

افغانسـتان.  بانکـداری در  بخـش مالـی و صنعـت 

ه( تحلیـل و بررسـی عوامـل و موانـع اجـرای نظـام 

تـوان  مـی  پایـان  در  الکرتونیـک.  هـای  پرداخـت 

نظـام  اجـرای  کـه  کـرد  ادعـا  خاطـر  اطمینـان  بـا 

افزایـش  طریـق  از  الکرتونیـک  هـای  پرداخـت 

شـفافیت و کاهـش فسـاد اداری، دسـرتس پذیـری 

بیشـرت و بهـرت بـه خدمـات مالـی، کاهـش فاصلـه 

گسـرتش  کننـده،  مـرف  و  تولیدکننـده  بیـن 

مجـازی،  فضـای  طریـق  از  نـوآوری  و  خالقیـت 

کاهـش هزینـه معامـالت و باالبـردن رسعت گردش 

و رشـد  توسـعه کارآفرینـی  بـه  در معامـالت منجـر 

گـردد. مـی  افغانسـتان  در  اقتصـادی 

نقش سیستم پرداخت الکترونیک در رشد و توسعه اقتصادی 
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 بازی با اعداد              3291
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3186    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3462
وزیرسفید را در خانه  d2 حرکت دهید. 
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ثور
بســیار مشــغول هســتید و دیگران را نادیده می گیرید. ممکن است حتی با 
دوســتان نزدیک تان نیز بحث کنید. به شما توصیه می کنیم که آرام بمانید و 

از بحث کردن اجتناب کنید.

جوزا
احتماال شــرایط استرس زایی بدون هیچ گونه دلیلی داشته باشید. تمایل دارید 
که بدون اینکه کنترل کنید نســبت به دوســتان و شریک عاطفی تان واکنش 
نشــان دهید. به شــما توصیه می کنیم که درگیر کارهای تجاری و اجتماعی 

نشوید.

سرطان
احساس ذوق و شــور زیادی دارید. اطمینان حاصل کنید که وظایف خود 
را تمام کردید. زمان آن اســت که با مشکالت احساسی تان برخورد کنید. 

به دقت به پیشنهادات شــریک عاطفی تان گوش دهید و درک کنید.

اسد
ممکن اســت مجبور باشــید که به سفری بروید که برای شــما سود زیادی به 
ارمغان می آورد. احســاس می کنید که شانس زیادی دارید. احتیاط کنید و از 
حدس و گمان مالی اجتناب کنید. دریغ نکنید و از اشخاص سالمند درخواست 

کمک کنید.

سنبله
تغییرات مهمی به کمک دوستان و خانواده تان در بخش های اجتماعی و عاطفی 
زندگی تان ایجاد خواهید کــرد. خالقیت و مهارت های برقراری ارتباطی تان به 

شما کمک می کند که خودتان را اثبات کنید.

حمل
تمایل شــدیدی به پاسخ به مســائل جزئی دارید. احتماال نیاز باشد که بیشتر 
اســتراحت کنید زیرا که اســترس بر سالمتی شــما تاثیر می گذارد. فرصتی 

خواهید داشت که به سفری به همراه شریک عاطفی تان بروید.

میزان
به شما توصیه می کنیم که محتاط و با سیاست باشید. با وجود تالش های 
فراوان امروز متقاعد کننده نیســتید. هرچه بیشتر اصرار کنید افراد کمتری 

شما را باور خواهند داشت.

عقرب
مســئولیت های جدیدی در خانواده به عهده خواهید گرفت. شریک عاطفی 
تان از شــما حمایت می کند. ممکن است فرصتی برای پیوستن به مشارکت 

جدید تجاری داشته باشید که بسیار سودآور است. 

قوس
همکاران تان به دلیل اینکه رئیس تان بیش از اندازه به شما توجه می کند به 
شما حسادت می کنند. روابط عاطفی تان ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد 

اگر بیش از حد کار کنید و خانواده و شریک عاطفی تان را نادیده بگیرید. 

جدی
به شــما توصیه می کنیم که مســئولیت های زیادی را بــر عهده نگیرید 
مگر اینکه مطمئن شــدید که می توانیــد تمام آن ها را انجام دهید. روابط 

با شریک عاطفی تان امروز بعد از ظهر به حالت عادی باز خواهد گشت.

دلو
امــروز صبح نامیدی را تجربه می کنید که از انجام مســئولیت های اجتماعی 
جلوگیری می کند. به عبارتی مشکالت ارتباطی و برقراری ارتباطی تان باید حل 

شود. به شما توصیه می کنیم که غرور خود را کنترل کنید.

2940

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

وجود داشته باشد.
 8 کلمه: خوب 

 16 کلمه: متوسط 
 23  کلمه: عالی 

حیات ـ حیدر ـ حیه ـ دایره 
ـ  یار ـ ریا ـ تیر  ـ دیار ـ رای 
ـ  حیرت ـ یاد  ـ تیار ـ تیره 

ـ هادی ـ دری.
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حوت
امروز صبح چندین کار حرفه ای را انجام خواهید داد، اما همچنین باید با مدیریتی 
که دارید مشکالت شخصی تان را نیز حل کنید. امروز بعد از ظهر عصبی هستید 

و تمایل دارید که بیش از حد واکنش نشان دهید. 
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آتشپارهـ  اهرامـ  بادکشـ  پالتوـ  تبدیلـ  ثابتـ  جدالـ  چاره سازـ  حجله 
ـ خشکسار ـ دوش ـ ذرات ـ رعیت ـ زیارت ـ ژیان ـ سازش ـ شاه گون ـ 
صوتـ  ضرورتـ  طیبـ  ظلمتـ  علماـ  غمزاتـ  فرسخـ  قیمتیـ  کمبود 

ـ گالب ـ الری ـ موقت ـ نگاریدن ـ ولت متر ـ هاضمه ـ یاسا.
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آن هیچوقت درباره اش حرف نزد.

رمان داستان یک رسباز سنگالی است که در جنگ جهانی اول برای فرانسه 

می جنگد.

۱۳۵ هزار سنگالی در جنگ جهانی اول در خاک اروپا برای فرانسه جنگیدند 

و ۳۰ هزار نفر از آنها کشته شدند. خدمت رسبازان مستعمره ها در جنگ های 

قدرت های اروپا در تاریخ نویسی غرب کامبیش مغفول مانده است.

دیوپ می گوید که سکوت جدش درباره رخدادهای جنگ باعث شد که او با 

تخیل خود داستان او را بازسازی کند.

جایزه بوکر بین املللی، هرساله به یک رمان غیر بریتانیایی اهدا، و جایزه ۵۰ 

هزار پوندی اش، به طور مساوی، میان نویسنده و مرتجم اثر، تقسیم می شود. 

جایزه بوکر یکی از مهم ترین جوایز ادبی دنیاست که هر سال به بهرتین رمان 

جدید انگلیسی زبان اعطا می شود. این جایزه تا سال ۲۰۱۴ تنها به نویسندگان 

کشورهای مشرتک املنافع، انگلیسی ها و ایرلندی ها تعلق می گرفت؛ اما از سال 

۲۰۱۴ متام آثار نوشته  شده به زبان انگلیسی حق رشکت در آن را پیدا کرده اند. 

نام برنده این جایزه به  طور وسیعی در مطبوعات آورده می شود و بنابر این بردن 

جایزه بوکر تأثیر فراوانی در فروش کتاب می گذارد.

افغانستان ما: جایزه ادبی بوکر بین املللی سال ۲۰۲۱ به دیوید دیوپ 

نویسنده فرانسوی-سنگالی برای رمان »شب ها همه خون ها  سیاهند« 

اهدا شد.

برخالف دیگر زمان ها امسال مراسم این برنامه به صورت مجازی از 

کلسیای جامعه کاونرتی آنالین پخش شد و دیوید دیوپ نویسنده و آنا 

موسکوواکیس مرتجم کتاب به انگلیسی، برنده این جایزه معترب شدند. 

دیوید دیوپ و مرتجم آمریکایی اش آنا الیزابت موسکوواکیس برای 

دریافت این جایزه معترب بریتانیایی، با نویسندگان دیگری از شیلی، 

روسیه، هلند، و آرژانتین رقابت کردند.

دیوپ اولین نویسنده فرانسوی و اولین آفریقایی تبار است که برنده این 

جایزه شده است. البته پیشرت سلف جایزه فعلی یعنی »من  بوکر« در 

سال ۲۰۰۶ به چیوآ آچبه نویسنده نیجریایی بابت یک عمر دستاورد 

ادبی داده شده بود.

دیوید دیوپ ۵۵ سال دارد و متولد پاریس است از پدری سنگالی و 

مادری فرانسوی. او در دانشگاه ادبیات تدریس می کند و این کتاب را با 

الهام از جدش نوشته که در جنگ جهانی اول در اروپا جنگید اما بعد از 

رویداد

حراج کریستی لندن اعالم کرده است قصد دارد دست نوشته ای 

کمیاب از اسحاق نیوتن، ریاضیدان بزرگ انگلیسی و کاشف نیروی 

جاذبه، را به فروش برساند.

به گزارش یورونیوز این اوراق بازنگری ها و اصالحات نیوتن بر چاپ 

دوم کتاب پرآوازه اش »اصول ریاضی فلسفه طبیعی« را شامل می شود. 

نیوتن در سال ۱۶۸۷ این کتاب را منترش کرد و با طرح نظریه گرانش 

و معادالت ریاضی نوینی که پایه فیزیک مدرن را تشکیل می دهند، 

درک جدیدی از جهان به دست داد.

از کتاب منترشه توسط نیوتن معموال به عنوان بزرگرتین کتاب تاریخ 

علم یاد می شود.

اثر حراج شده شامل یک صفحه و نیم منت دست نویس به زبان التین 

است که در حد فاصل مه تا جوالی ۱۶۹۴ به تحریر درآمده است.

۳۹ خط این سند مربوط به نیوتن و ۱۴ خط و ۲ منودار متعلق به 

دیوید گریگوری، ریاضیدان و ستاره شناس اسکاتلندی، است که برای 

آماده کردن چاپ دوم با نیوتن همکاری می کرد.

این یادداشت ها مربوط به زمانی هستند که نیوتن پس از یک دوره 

مشکالت عصبی و ناراحتی های روانی رفته رفته به زندگی عادی 

بازمی گشت.

اسحاق نیوتن در طول زندگی خود به شهرت زیادی دست یافت. وی 

به دلیل خدمات علمی اش به عنوان رئیس آکادمی علمی انجمن 

سلطنتی برگزیده شد و توسط ملکه نیز به مقام شوالیه نائل آمد.

پیشرت در سال ۱۹۳۶ یک نسخه خطی از دست نوشته های وی درباره 

کیمیاگری و الهیات در حراج ساتبی فروخته شده بود.

انتظار می رود دستنوشته های تازه حراج شده نیوتن در روز ۸ جوالی تا 

قیمت ۹۰۰ هزار پوند به فروش رود.

جـودی فاسـرت بـه  عنـوان دریافـت  کننـده نخـل طـالی افتخـاری کـن 

۲۰۲۱ معرفـی شـد.

بـه گـزارش  ورایتی، هفتاد و چهارمین جشـنواره فلـم کن با اهدای نخل 

طـالی افتخـاری ۲۰۲۱ بـه جـودی فاسـرت، از ایـن بازیگر، کارگـردان و 

تهیـه کننده تجلیـل می کند.

جـودی فاسـرت هـم چنین بـه عنوان مهـامن افتخـاری مراسـم افتتاحیه 

در ایـن مراسـم حضـور می یابد.

جـودی فاسـرت کـه دو جایزه اسـکار در کارنامـه دارد و به عنـوان بازیگر، 

کارگـردان و تهیه کننـده شـناخته شـده اسـت، از سـوی جشـنواره کـن 

بـه عنـوان چهـره ای بـا یـک کارنامـه درخشـان هـری معرفـی شـده کـه 

تعهـدی جـدی نسـبت به مسـایل مهـم دارد.

فاسـرت بـا تشـکر از دریافـت این جایزه گفته اسـت این جشـنواره به طور 

کل زندگی و مسـیر کاری او را تغییر داده اسـت. وی نخسـتین بار سـال 

۱۹۷۶ در جشـنواره کـن حضـور یافـت و در ایـن زمـان تنهـا ۱۳ سـال 

داشـت. او برای اکران اول فلم »راننده تاکسـی« اسکورسـیزی که در آن 

در کنـار رابـرت دنیـرو نقش آفرینـی کـرده بـود و برنـده نخـل طـالی کن 

شـد، در جشـنواره رشکت کرد.

وی افـزوده اسـت: گرچـه پیش تـر کارگردانـی کـرده بـودم، امـا اولیـن 

حضـورم در کـن لحظـه ای رسنوشت سـاز برای مـن بود. منایـش یکی از 

فلم هایـم در ایـن جشـنواره همـواره برایم رویـا بوده و افتخـار می کنم که 

کـن بـه مـن فکر کرد و بـا این افتخار ایـن امکان را پیـدا می کنم تا چند 

کلمـه پندآمیـز برای نسـل جدید فلمسـازان بگویم.

فاسـرت دو بـار بـرای فلم هـای »متهم« در سـال ۱۹۸۸ و »سـکوت بره ها« 

در سـال ۱۹۹۱ جایزه اسـکار را دریافت کرده اسـت.

هفتـاد و چهارمیـن دوره جشـنواره کـن از ۶ تـا ۱۷ جـوالی بـا حضـور 

برگـزار  رقابتـی  بخـش  داوران  هیـات  رییـس  به عنـوان  لـی  اسـپایک 

می شـود.

بـه دنبال مثبت شـدن تسـت کرونای یکـی از عوامل تولیـد، فلمربداری 

»ماموریـت غیرممکـن ۷« یک بار دیگر متوقف شـد.

بـه گـزارش ورایتـی، جدیدتریـن فلـم »ماموریـت غیرممکن« با بـازی تام 

کـروز کـه در حـال فلمـربداری در بریتانیـا اسـت بـه دلیـل تسـت مثبت 

یکـی از گـروه کارکنـان متوقف شـد.

سـخنگوی پارامونـت و اسـکای دنـس تاییـد کرد کـه تولید این پـروژه از 

۱۴ جـون دوبـاره از رس گرفتـه می شـود.

در بیانیـه ایـن کمپنـی آمده اسـت: بـه دلیل مشـاهده جـواب مثبت در 

آزمایـش ویـروس کرونـا تولیـد ایـن فلـم را بـه طـور موقـت تـا ۱۴ جـون 

متوقـف کردیـم. متامـی پروتکل هـای ایمنـی را دنبـال می کنیـم و بـر 

وضعیـت کار تولیـد نظـارت کامـل داریـم.

مانند بیشـرت تولیدات بـزرگ هالیوودی، تولیـد »ماموریت غیرممکن ۷« 

نیـز بـرای رسـیدن به پرده نقره ای با مسـیر سـختی روبه رو شـده اسـت. 

ایـن فلـم نخسـتین بـار در فـربوری ۲۰۲۰ و در حالـی که تنهـا چند روز 

بـا رشوع فلمـربداری اش در ونیز فاصله داشـت، مجبور شـد تا کار تولید 

را متوقـف کنـد. در نهایـت پـس از چنـد بـار تـالش ناموفـق فلمـربداری 

ایـن فلـم از پاییـز گذشـته رشوع شـد امـا در مـاه اکتـرب بـا مثبت شـدن 

تسـت ۱۲ نفـر از عوامـل تولیـد در ایتالیـا، کار متوقف شـد. در دسـامرب 

هـم ضبـط و پخـش صـدای داد و فریـاد تام کروز کـه عوامل تولیـد را به 

دلیـل نقـض پروتکل های کرونا شـامتت و تهدید می کرد، خربسـاز شـد.

فلـم هفتـم از مجموعـه »ماموریـت غیرممکـن« را کریسـتوفر مک کـوری 

کارگردانـی می کنـد. وی پیـش از ایـن »ملـت رسکـش« و »فـال  اوت« از 

ایـن مجموعـه را کارگردانـی کـرده اسـت و قـرار اسـت بـرای فلم هشـتم 

نیـز روی صندلـی کارگردانـی فلم بنشـیند.

دست نوشته ای کمیاب از اسحاق نیوتن 
در حراج لندن به فروش می رسد

نخل طالی کن 
به جودی فاستر اهدا می شود

کرونا باردیگر 
»ماموریت غیرممکن ۷« را متوقف کرد

جایزه ادبی بوکر به دیوید دیوپ نویسنده فرانسوی رسید

جشنواره

سینما

رویداد

گفته است: »آن زمان در علم باستان شناسی ظرفیت ها کم بود و آنقدرها 

ظرفیت وجود نداشت. همین باعث شد که امتیازها را به دولت وقت فرانسه 

بدهند.«

این تفاهم نامه برای شصت سال قابل تطبیق بود؛ اما امروز حکومت افغانستان 

منی داند که در آن شصت سال چی شامر بازمانده ها کشف و چه شامر آن 

به فرانسه تحویل داده شده اند. زیرا همه سندهای مربوط به آنها در جریان 

جنگ های داخلی در کشور نابود شدند.

سلطان مسعود مرادی، ترمیم کننده آثار باستانی اظهار کرده است: »متامی 

آثاری که به دست می آیند چون هزاران سال از این ها می گذرد، از همین 

سبب به اکساید و بعضی از آلوده گی های دیگر ملوس و آلوده می شوند.«

محمد ربیع صابری،  رییس بخش ترمیم آثار ریاست باستان شناسی نیز ابراز 

داشته است: » ۳ هزار و ۵۳ قلم اثر در سال ۱۳۹۹ به البراتوار دیپارمتت 

ترمیم ریاست باستان شناسی به منظور ترمیم ، پاک کاری و وقایه و ثبت و 

سجل انتقال شدند.«

در نزدیک به صد سال گذشته  بیش از ۱۰ هزار سکه طال و نقره در کنار 

بازمانده های دیگر در جریان کاوش ها، از ساحه های باستانی کشور به دست 

آمده اند.

حسین علی حیدری، یکی از رسوی کننده گان بخش آثار باستانی گفته است: 

»مغاره ها را ما هیچ زمانی از روی تصویرهای ستالیت دیده منی توانیم. نزد ما 

ثبت استند اما فقط موقعیت و معلومات دقیق آن پیش ما نیست.«

گفتنی است در حال حارض در ۷ والیت کشور ۱۰ ساحه باستانی زیر کاوش 

های حکومت قرار دارند.

افغانستان ما: ریاست باستان شناسی افغانستان اعالم کرده است 

که از ۴۰۰۰ ساحه باستانی که در کشور شناسایی گردیده اند، تنها 

۲۲۰۰ ساحه آن با متام جزییات ثبت بانک اطالعاتی این نهاد گردیده 

و از سایر ساحه ها معلومات دقیق در دسرتس نیست.

به گزارش طلوع نیوز با اینکه بیش از ۲۲۰۰ ساحه باستانی ثبت 

ریاست باستان شناسی اند؛ اما در ۱۰۰ سال گذشته تنها در حدود 

۱۰۰ ساحه کاوش شده اند.

بر بنیاد سندهای تاریخی، آغاز کاوش  های باستان شناسی حرفه ای 

در افغانستان به دوره شاه امان الله بر می گردد.

حکومت افغانستان در سال ۱۳۰۱ هجری خورشیدی با حکومت 

فرانسه تفاهم  نامه ۳۰ ساله را به امضا رسانید که بر بنیاد آن، باستان 

شناسان فرانسه ای به افغانستان آورده شدند و در جریان کاوش های 

شان از هر دو اثر که به دست می آوردند، فرانسه مالک یکی از آنها 

دانسته می شد.

امضای این سند زمینه را به آغاز کاوش های حرفه ای باستان شناسی 

در کشور فراهم کرد. به گونه ای که این تفاهم نامه با ۱۳ فصل و با 

سی سال اعتبار، به ۱۹ باستان شناس فرانسه ای اجازه داد تا به 

افغانستان بیایند.

در فصل هفتم تفاهم نامه مذکور آمده  است که جز اشیای نفیس، 

سایر بازمانده هایی که به دست می آیند، نیمی از آن به فرانسه داده 

می شوند.

خیرمحمد خیرزاده، آمر حفریات ریاست باستان شناسی در این مورد 

ازچهارهزارساحهباستانیدرکشورتنهاصدساحهکاوششدهاند
گزارش 



اریـک ماکسـیم چوپو-موتینـگ، مهاجـم بایـرن 

مونیـخ، قـرارداد خـود را بـرای دو سـال دیگـر بـا 

باواریایـی هـا متدیـد کـرد.

چوپو-موتینـگ تابسـتان گذشـته و بـا قـراردادی 

یـک سـاله بـه بایـرن مونیـخ پیوسـت و اکنـون بـا 

امضـای متدیـد قـرارداد مـدت حضـور خـود در 

باواریـا را تـا سـال 2023 افزایـش داده اسـت.

فصـل  در  کامرونـی  پـوش  ملـی  مهاجـم  ایـن 

گذشـته در 32 بـازی در متـام رقابـت هـا بـرای 

بایـرن بـه میدان رفت و به همـراه این تیم نهمین 

عنـوان قهرمانـی پیاپـی در بوندسـلیگا را کسـب 

کـرد. چوپو-موتینـگ پـس از متدیـد قـرارداد بـا 

بایـرن گفـت: "بـه اینکـه اینجـا هسـتم افتخـار 

مـی کنـم. بایـرن باشـگاه بسـیار خاصـی اسـت، 

باشـگاه شـاره یـک در آملـان و یکـی از بهرتیـن 

اینجـا  اولیـن سـال مـن  باشـگاه هـای جهـان. 

فـوق العـاده بـود، هـم روی چمـن و هم خـارج از 

زمیـن بـازی، با هـم خیلی خـوش گذراندیم. می 

خواهـم کـه بـه کسـب موفقیت بـا این تیـم ادامه 

دهـم. دوسـت دارم تـا بـه فینـال جـام حذفی در 

برلین برسـم و امیدوارم کـه بتوانیم چمپیونزلیگ 

را بربیم." حسـن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشـی 

بایـرن مونیـخ، نیـز افـزود: "خیلـی خوشـحامل که 

بـا مـا مـی  بـرای دو سـال دیگـر هـم  ماکسـیم 

مانـد. او بـرای مـا بازیکـن بسـیار مهمـی اسـت، 

فصـل پیـش منایـش قدرمتنـدی داشـته و گل 

هـای زیـادی زده اسـت. از ماکسـیم مـی شـود 

در پسـت هـای مختلفـی اضافـه کـرد، او تکنیک 

بسـیار خوبـی دارد، تجربه زیادی دارد و همیشـه 

خطـری روی دروازه حریفـان اسـت.

جـدای از توانایـی و کیفیت ورزشـی، ماکسـیم به 

عنـوان یـک فـرد نیـز بـرای تیم مـا مهم اسـت. او 

بـه مـا کمک خواهد کـرد که در دو سـال آینده به 

اهداف خود برسـیم."

رسمی: چوپو-موتینگ تا 2023 با بایرن تمدید کرد

ورزش
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بسـیاری از رشکت هایـی کـه در لیسـت جدیـد قـرار دارنـد در 

فهرسـت قبلـی نیـز بودنـد از جملـه رشکـت خدمات شـبکه و 

تولیـد گوشـی موبایل هـواوی، موبایـل چین، تله کـوم چین، 

نیـز سـومین  و  رشکـت دوربین هـای مداربسـته هیک ویـژن 

.CNOOC کمپانـی نفتـی دولتـی بـزرگ چیـن

رشکـت سـازنده گوشـی هوشـمند شـیائومی پیش تـر بـا رأی 

دادگاهـی در واشـنگنت از لیسـت سـیاه تحریم هـای دولـت 

ترامـپ حـذف شـده بـود و در فهرسـت جدیـد دولـت بایـدن 

نیسـت. نیز 

را کـه ارزش هـای دموکراسـی یـا امنیـت ایـاالت متحـده و 

هـم پیانانـش را زیـر پا می گذارند، در مقیاسـی مشـخص 

ممنـوع کنـد.«

کاخ سـفید قانـون جدیـد را منطبق با وظایـف دولت بایدن 

بـرای حفاظـت از ارزش هـای دموکراسـی و منافـع امنیـت 

کـه  شـده  گفتـه  اسـت. همچنیـن  دانسـته  امریـکا  ملـی 

لیسـت رشکت هـای مشـمول تحریـم بـه طـور مرتب بـه روز 

می شـود و مسـئول ایـن امـر نیـز وزارت مالیـه خواهـد بود؛ 

نـه ماننـد زمـان ترامـپ وزارت دفـاع.

بـه  افـزودن ده هـا رشکـت دیگـر چینـی  بـا  امریـکا  رئیـس جمهـور 

داد.  را گسـرتش  ترامـپ  تحریم هـای دولـت  دامنـه  لیسـت سـیاه، 

تولیدکننـدگان فناوری هـای مـورد اسـتفاده در نقـض حقـوق بـر و 

رسکـوب مـردم بـه فهرسـت قبلـی اضافـه شـده اند.

جـو بایـدن، رییـس جمهـوری امریکا، پنج شـنبه سـوم جـون فرمانی 

اجرایـی صـادر کـرد کـه بر اسـاس آن انجـام معامـات و خریـد اوراق 

بهـادار۵۹ رشکـت چینـی ممنـوع خواهـد بـود. ایـن رشکت هـا در 

زمینه هـای دفاعـی یا تکنولـوژی کنـرتل و نظارت فعالیـت می کنند.

بـه گفتـه وزارت مالیـه امریـکا این اقـدام دامنه دسـتور دولـت ترامپ 

را گسـرتش می دهـد و ادامـه یـا بـه روزرسـانی فرمان قبلی اسـت.  

دولـت بایـدن در ماه نوامرب سـال گذشـته بیـش از ۴۰ رشکت چینی 

را کـه بـه صنایع نظامی مرتبط هسـتند در لیسـت سـیاه امریـکا قرار 

داد.

مجموعـه   حایـت  از  را  امریکایـی  رشکت هـای  بایـدن  دسـتور 

صنایـع نظامـی، ارتـش و سـازمان های اطاعاتـی و امنیتـی چیـن و 

برنامه های توسـعه این کشـور باز مـی دارد. تحریم هـای جدید بایدن 

غیـر از صنایـع نظامـی، در برگیرنـده رشکت هایـی نیـز هسـت کـه 

فناوری هـای آنهـا در خدمـت نقض حقـوق بر و رسکوب شـهروندان 

اسـت.  ایـن تحریم هـا از دوم مـاه اگوسـت اجرایـی می شـوند.

انتقاد شدید چین

دولـت چیـن پیـش از بـه جریـان افتـادن فرمـان، بـا آن بـه شـدت 

کـه  وزارت خارجـه چیـن گفتـه  اسـت. سـخنگوی  کـرده  مخالفـت 

ایـاالت متحـده بـه حقایـق بی توجـه اسـت و بایـد "اشـتباهاتش را 

تصحیـح کـرده و وارد کـردن خسـارت بـه بازارهـای مالـی و منافـع 

کنـد." متوقـف  را  رسمایه گـذاران 

کاخ سـفید گفتـه اسـت: »قانـون جدیـد بـه دولـت اجـازه می دهـد 

چینـی  رشکت هـای  دسـته  آن  در  امریکایی هـا  رسمایه گـذاری  کـه 

تنش در فضای سیاسی ترکیه 
به دنبال افشاگری یکی از رهبران مافیا

تیم سامبو کورش افغانستان به ازبیکستان رفت

راشد خان: 
کپتانی در مسابقات جهانی بیست آووره را رد کردم

فرانسه رابطه نظامی خود را با مالی قطع کرد

از جملـه  اتهـام جرایـم مختلـف  بـه  آن  از  پـس 

یـک  "تشـکیل  و  "تهدیـد"  قتـل"،  بـه  "تحریـک 

زنـدان  بـه  بارهـا  سـازمان یافته"  جرایـم  شـبکه 

افتـاد. او آخریـن بـار در ۲۰۱۴ از زندان آزاد شـد 

و پـس از آن کوشـید خـود را بـه عنـوان تاجـری 

بر دوسـت بـه تصویـر بکشـد.

قتـل  بـه  تهدیـد  دنبـال  بـه   ۲۰۱۶ سـال  پکـر 

ترکیـه  دانشـگاهی  شـخصیت های  از  شـاری 

کـه بـه عملیات هـای امنیتـی دولـت در مناطـق 

عمدتـا کردنشـین جنـوب رشقـی کشـور انتقـاد 

قـرار  توجه هـا  مرکـز  در  دوبـاره  بودنـد،   کـرده 

گرفـت. پکـر بـه آن هـا گفتـه بـود: "در خون شـا 

حـام خواهیـم کـرد." در ۲۰۲۰ پکـر اعـام کرد 

از کشـور  بـه خـارج  بـرای "تحصیـل و تجـارت" 

رفتـه اسـت. او همچنیـن ادعـا کـرد هـدف بـرات 

دامـاد  و  ترکیـه  پیشـین  دارایـی  وزیـر  البیـرق، 

کشـور  رییس جمهـوری  اردوغـان،   طیـب  رجـب 

قـرار گرفتـه؛ اتهاماتـی که البیرق نسـبت به آن ها 

اظهـار نظـر نکـرده اسـت.

اردوغـان  از  در حایـت  بارهـا  در گذشـته  پکـر 

راهپیایـی بـه راه انداختـه و در کانـال یوتیوبش 

دولت گـرا  سیاسـت های  و  ملی  گرایـی  بـر  هـم 

طیـف  بـه  خـود  ویدئوهـای  در  او  دارد.  تاکیـد 

و مذهبـی  تاریخـی  از شـخصیت های  متنوعـی 

اشـاره می کنـد و حرف هایش را با اعـام وفاداری  

پایـان  بـه  ترکیسـم  پـان  ایدئولـو ژی  بـه  نسـبت 

می رسـاند.

صـدات پکـر، رییس  یک گـروه تبهـکار در ترکیه 

بـا طرح اتهامات سـنگین علیه برخی مسـئولین 

عالـی رتبـه کنونـی و پیشـین کشـور، لـرزه بـر 

انـدام سیاسـتمداران تـرک انداختـه اسـت.

پکـر کـه ادعـا کـرده در امـارات متحـده عربـی 

از  ویدئـو  مـاه مـی، ۷  روز ۲  از  سـکونت دارد، 

کاربـری اش  حسـاب  در  را  خـود  صحبت هـای 

در یوتیـوب منتـر کـرده کـه هـر یـک از آن هـا 

شـده اند. دیـده  بـار  میلیون هـا 

اتهامـات او مبنـی بـر همدسـتی مسـئوالن در 

جنایاتـی نظیـر قاچـاق مـواد مخـدر، اخـاذی، 

تجـاوز بـه عنـف و قتـل عمـد، بـه شـکل گیری 

بحث هـای جـدی در مـورد ارتبـاط میـان دولت، 

رسـانه ای  چهره هـای  و  تبهـکار  گروه هـای 

داشـنت  قـرار  اسـت.  شـده  منجـر  ترکیـه  در 

ترکیـه در مرکـز  وزیـر کشـور  سـلیان سـویلو، 

فضـای  در  تنش هـا  بـه  پکـر  افشـاگری های 

سیاسـی ایـن کشـور بیـش از پیـش دامـن زده 

اسـت. بـا ایـن کـه مسـئولین اتهامـات صـدات 

پکـر را رده کرده انـد، امـا ایـن ویدئوهـا، باعـث 

شـکل گیری گانه زنی هـا در رابطـه بـا افزایـش 

دشـمنی و اختـاف نظـر در حـزب حاکم کشـور 

اسـت. شـده 

صدات پکر کیست؟

پکـر در فضـای آشـفته و پـر از التهـاب ترکیـه در 

دهـه ۹۰ میـادی بـه یـک چهره شـناخته شـده 

در دنیـای تبهـکاران تبدیل شـد و در سـال های 

یـک  رسنشـین  دو  ایـن  شـدند.  دسـتگیر  مـی 

هواپیـای مسـافربری بودنـد کـه از آتـن راهـی 

امـا  بـاروس  مقامـات  بـود.  لیتوانـی  پایتخـت 

مبب گـذاری  بـه  تهدیـد  بهانـه  بـه  را  هواپیـا 

بـه فـرود اضطـراری در مینسـک وادار کردنـد.  

ایـن دو مخالـف لوکاشـنکو کـه از او بـا عنـوان 

"آخریـن دیکتاتـور اروپا" یاد می شـود، دسـتگیر 

شـدند.

اتحادیـه اروپـا پـس از ایـن ماجـرا، آسـان خود 

را بـر روی پروازهـای بـاروس بسـت. امریکا نیز 

۹ رشکـت دولتـی بـاوس را تحریـم کرد. 

در  لوکاشـنکو  منتقـد  پروتاسـویچ،  رومـان 

بـاروس مقابـل دوربیـن تلویزیـون ایـن کشـور 

بـرای  "تـاش  بـه  اقـرار  ضمـن  و  شـد  ظاهـر 

متجیـد  دولـت  رئیـس  اقدامـات  از  رسنگونـی" 

کـرد. او و دوسـت دخـرتش در عملیاتـی شـبیه 

شـدند. دسـتگیر  هواپیاربایـی 

اجبـاری  اعرتافـات  بـاروس  تلویزیـون 

وباگ نویسـی را کـه توسـط یک عملیات شـبیه 

به هواپیاربایی دسـتگیر شـده بـود پخش کرد. 

رومـان پروتسـاویچ در ایـن فیلـم اقـرار می کنـد 

لوکاشـنکو،  علیـه  تظاهـرات  بـه  را  مـردم  کـه 

از  او  اسـت.  کـرده  تشـویق  بـاروس  دیکتاتـور 

می کنـد.  تقدیـر  نیـز  لوکاشـنکو  عملکـرد 

بـه خربگـزاری فرانسـه  ایـن وباگ نویـس  پـدر 

گفتـه کـه پرسش احتـاال تحت شـکنجه مجبور 

بـه ایـن اعرتافات شـده اسـت.

بـاروس  در  بـری  حقـوق  نهـاد  یـک  مدیـر 

محـض"  "پروپاگانـدای  را  پروتاسـویچ  سـخنان 

خوانـده اسـت.  بـه گفتـه او، این وبـاگ نویس 

زندانـی بـا اتهاماتـی ناعادالنـه و بسـیار جـدی 

روبروسـت و الاقـل از نظـر روحـی تحت فشـار و 

قـرار دارد. آزار 

 ۲۳ در  زندگـی اش  رشیـک  و  پروتاسـوویچ 

کمیته المپیک توکیو تاخیر 
در مسابقات المپیک تابستانی را رد کرد

رقابت های راه یابی به جام جهانی:  تساوی افغانستان دربرابر بنگله دیش

خرابـکاری در دوره گـذار مالـی بوده انـد.

رییـس جمهوری و نخسـت وزیر مالی در پـی تغییراتی در 

کابینه دسـتگیر شدند.

نیـز  گذشـته  سـال  اگوسـت  مـاه  در  گویتـا،  رسهنـگ 

کودتایـی دیگـر را رهـربی کـرد که طـی آن ابراهیـم بوبکر 

برکنـار شـد. کیتـا، رییـس جمهـوری منتخـب مالـی 

حـاال آقـای گویتا وعـده داده ظـرف چند روز نخسـت وزیر 

تـازه را معرفـی خواهـد کـرد و انتخابـات کـاکان طبـق 

برنامـه در سـال آینـده برگـزار خواهـد شـد.

بـاه نـداو و مختـار وان هـر دو در مقـام رئیـس جمهـوری و 

نخسـت وزیری دولت انتقالی را در دسـت داشـتند و خود 

در پـی کودتای سـال گذشـته به قـدرت رسـیده بودند.

کودتـای قبلـی در مالـی بـه سـال ۲۰۱۲ منجر بـه قدرت 

گرفـنت پیکارجویـان اسـامگرا و اشـغال مناطـق شـالی 

ایـن کشـور در آن زمـان شـد. در نهایـت آن موضـوع بـا 

ایـن  بازپس گیـری  و  فرانسـه  نظامـی  نیروهـای  دخالـت 

حمـات  چنـد  هـر  شـد  همـراه  پیکارجویـان  از  مناطـق 

نامنظـم از سـوی ایـن گروه هـا همچنـان ادامـه دارد.

اسـت.

فرانسـه اعـام کـرده تـا زمانـی کـه بـرای بازگشـت ایـن 

کشـور بـه حکومـت غیرنظامـی ضانتـی دریافـت نکنـد 

ایـن رابطـه را از رس نخواهـد گرفـت.

نیروهـای نظامـی فرانسـه از ارتش مالی، چـاد، موریتانی، 

نیجـر و بورکینافاسـو در جنـگ با شـبه نظامیان در منطقه 

سـاحل حایت کرده اسـت.

رسهنـگ آسـیمی گویتـا، فرمانـده ارتش مالـی در ۲۵ ماه 

مـی علیـه دولت این کشـور کودتـا کرد.

بـه  را  مالـی  عضویـت  آفریقـا  اتحادیـه  جـاری  هفتـه  در 

آورد. در  تعلیـق 

بـه  منطقـه  در  عملیـات  بـه  نیروهایـش  گفتـه  فرانسـه 

می دهـد. ادامـه  تنهایـی 

رسهنـگ  مالـی،  قانون اساسـی  دادگاه  گذشـته،  جمعـه 

گویتـا را رهـربدوره گـذار مالـی اعـام کـرد.

و  جمهـوری  رییـس  نـداو،  بـاه  برکنـاری  از  گویتـا  آقـای 

مختـار وان، نخسـت وزیـر ایـن کشـور دفـاع کـرده و گفته 

اسـت آنهـا در وظایـف خـود کوتاهـی کرده اند و بـه دنبال 
رابطـه  فرانسـه  مالـی،  در  پـی کودتـای هفتـه گذشـته  در 

نظامـی خـود را بـا ایـن کشـور بـه حالـت تعلیـق در آورده 

مسـابقات،   بـر  عـاوه  می شـود  گفتـه 

سـمینارهای داوری و مربیگـری هـم قبـل از 

می شـود. برگـزار  مسـابقات  آغـاز 

شـده. برگزیـده 

خانـم هاشـیموتو افزود کـه اگر این گونـه وضعیت پیش 

نیایـد، بازی ها لغو نخواهد شـد.

ایـن درحالـی اسـت کـه بـه گـزارش خربگـزاری رویرتز، 

کاتسـو نوبـو کاتو، رییـس سـکرتریت کابینه جاپـان در 

سـوم مـاه جـون گفت، کـه مشـکلی جـدی در برگزاری 

مسـابقات نخواهـد بود.

او افـزود: “رییـس اجرایی املپیک توکیـو ۲۰۲۰ گفت 

کـه از میـان هشـتاد هـزار داوطلـب حـدود ده هـزار تن 

آن هـا از سـهم گیری در بازی ها خـودداری کرده اند، اما 

از آن جایی کـه رونـد سـاده شـده و داوطلبانـی هسـتند 

کـه به املپیـک و پاراملپیک ثبـت نام کـرده می توانند، 

مشـکل مشـخصی در اجـرای بازی ها نخواهـد بود.”

قرار بود که مسـابقات املپیک توکیو در سـال گذشـته 

میـادی برگـزار شـود، امـا بنابـر همـه گیـری ویـروس 

کرونـا بـه بیسـت و سـوم مـاه جـوالی امسـال بـه تاخیر 

افتاد.

ایـن در حالـی اسـت که جاپـان با مـوج چهـارم ویروس 

کرونـا مقابلـه می کنـد و در بسـیاری از بخش هـای این 

کشـور به شـمول توکیو وضعیت اضطراری برقرار اسـت.

بـرای  افغانسـتان  کـورش  سـامبو  تیـم 

بـه  آسـیایی  مسـابقات  در  رشکـت 

رفـت ازبیکسـتان 

بدنـی  تربیـت  عمومـی  ریاسـت 

گفتـه  خربنامـه ای  نـر  بـا  افغانسـتان 

اسـت کـه مسـابقات آسـیایی بـه تاریـخ 

برگـزار  تاشـکند  میزبانـی  بـا  جـوزا   ۱۳

شـد. خواهـد 

در این مسـابقات ورزشـکاران ۳۰ کشور 

آسـیایی اشـرتاک خواهند کرد.

افغانسـتان  بدنـی  تربیـت  اعامیـۀ  در 

 ۴ بـا  افغانسـتان  تیـم  کـه  اسـت  آمـده 

ایـن  در  داور   ۳ و  ۲مربـی  ورزشـکار، 

دارنـد۔ حضـور  مسـابقات 

راشـد خان، ستارۀ شـناخته شده کریکت 

پیشـنهاد  کـه  می گویـد  افغانسـتان 

در  برایـش  کشـور  ایـن  بـورد  کریکـت 

مـورد ایفـای نقـش کپتـان در بازی هـای 

جهانی بیسـت آوورۀ کریکـت را نپذیرفته.

بـا وب سـایت  راشـد خـان در گفت وگـو 

کـرِک انفـو گفته اسـت که اگر الزم باشـد 

بـه حیـث معـاون کپتـان کار می کنـد.

کریکـت بـورد افغانسـتان دوشـنبه اعـام 

معـاون  حیـث  بـه  خـان  راشـد  کـه  کـرد 

آووره  بیسـت  جهانـی  بازی هـای  کپتـان 

سـایکو هاشـیموتو، رییس کمیتـۀ تنظیم املپیک 

توکیـو امـروز )پنج شـنبه ۱۳جوزا( لغـو یا به تاخیر 

افتادن بیشـرت مسـابقات املپیک تابسـتانی را رد 

کـرد، مگر این که بسـیاری از تیم ها برای اشـرتاک 

در مسـابقات به جاپان سـفر نتوانند.

ایـن در حالـی اسـت کـه سـازمان دهنـدگان ایـن 

مسـابقات گفتـه انـد کـه حـدود ده هـزار تـن از 

تـرس ویروس کرونـا از کار داوطلبانه در این بخش 

دسـت کشـیده اند.

درسـت پنجـاه روز پیـش از گشـایش مسـابقات 

املپیـک توکیـو، رییـس کمیتـۀ تنظیـم املپیـک 

توکیـو می گویـد کـه بازی هـا برگـزار خواهـد شـد، 

مگـر این کـه به گفتۀ او، همـه گیری ویـروس کرونا 

مانـع سـفر بسـیاری از تیم هـا بـه توکیـو شـود.

او امـروز بـه روزنامـۀ ورزشـی نیـکان گفـت کـه در 

صورتـی کـه کشـور های گونه گـون وضعیت هـای 

بسـیار جدی را تجربه کنند و هییت ها از بسـیاری 

از کشـورها بـه جاپـان سـفر نتواننـد، مسـابقات را 

برگـزار کـرده نخواهند توانسـت.

آشتی کنان مسی و مدل در مقدماتی جام جهانی
دیـدار آرجانتایـن و شـیلی در مرحلـه مقدماتـی 

شـد،  برگـزار  امـروز  بامـداد  کـه  جهانـی  جـام 

صحنـه رویارویـی دوبـاره لیونـل مسـی، کاپیتان 

آرجانتایـن، و گـری مـدل، کاپیتـان شـیلی، نیـز 

بـود کـه خاطـرات خوبـی از یکدیگـر نداشـتند.

آرجانتایـن شـب گذشـته در دیـداری از مرحلـه 

مقدماتـی جـام جهانـی قطـر بـه مصـاف شـیلی 

رفـت و دو تیـم در پایـان بـه تسـاوی 1-1 رضایت 

دادنـد. لیونل مسـی در دقیقه 23 تنها گل آلبی 

سلسـته را از روی نقطـه پنالتـی بـه مثر رسـاند و 

الکسـیس سـانچز نیز گل تسـاوی را برای شیلی 

در دقیقـه 36 وارد دروازه آرجانتایـن کـرد.

ایـن بـازی امـا صحنـه اتفاقاتـی خـارج از جریان 

بـازی نیـز بـود کـه آن را تبدیـل بـه یـک بـازی 

احساسـی بـرای دو طـرف کـرده بـود.

نوامـرب سـال  از  بـار  بـرای نخسـتین  آرجانتایـن 

2020 بـه میـدان مـی رفـت و ایـن اولیـن بـازی 

آلبـی سلسـته از زمـان درگذشـت دیگـو مارادونـا 

بـود. بازیکنـان آرجانتایـن قبـل از مسـابقه برابـر 

از  و  آمدنـد  هـم  گـرد  ورزشـگاه  بیـرون  شـیلی، 

مجسـمه مارادونـا رومنایـی کردند. پـس از پایان 

ایـن بـازی مسـی و گـری مـدل، بازیکن شـیلی، 

کـه در کوپـا آمه ریـکا 2019 بـا یکدیگـر درگیـر 

شـده بودند، یکدیگر را در آغوش گرفتند و نشـان 

دادنـد کـه مشـکلی بین شـان وجـود نـدارد. در 

سـال 2019 دو تیم شـیلی و آرجانتاین در دیدار 

رده بنـدی کوپـا آمه ریـکا بـه مصـاف یکدیگر رفته 

شـیلی،  کاپیتـان  بـازی   34 دقیقـه  در  بودنـد؛ 

گـری مـدل در نزدیکـی دروازه ایـن تیـم در حـال 

مشـایعت توپ بـه بیرون از زمین بود که مسـی از 

پشـت رس وارد چالش با او شـد تا برای به دسـت 

آوردن تـوپ تـاش کنـد امـا مـدل نسـبت بـه این 

حرکت مسـی واکنشـی خشمگینانه نشـان داد و 

او را هـل داده و دسـت هایـش را بـاال بـرد.

پخش اعترافات وبالگ نویس 
مخالف لوکاشنکو از تلویزیون بالروس

کرد ممنوع  ا  ر ــی  شــرکت چین  ۵۹ با  معامله  بایدن 

در نیمـه دوم نیـز افغاسـتان تیـم  برتر میدان بـود تا اینکه 

در یـک حرکـت تیمـی از سـمت راسـت میـدان، امرالدین 

رشیفـی دروازه بنگادیـش را باز کرد.

بـا اینکـه انتظـار میرفت که ملی پوشـان کشـور پیـروز این 

میـدان باشـند اما ایـن بازیکنـان بنگادیش روی اشـتباه 

بازیکنـان دفـاع در دقایـق پایانـی بـازی گـول تسـاویی را 

زدنـد و ایـن بـازی بـا نتیجه یک بر یـک به فرجام رسـید و 

افغانسـتان تنهـا یـک امتیاز ایـن دیدار کسـب کرد.

قـرار اسـت ملـی پوشـان کشـور در ادامـه ایـن پیکارهـا به 

روز هـای ۲۱ و ۲۵ جـوزا بـه ترتیـب در برابر عـان و هند 

بخـت آزمایـی کنند.

تیـم ملی فوتبال کشـور در ادامه دور برگشـت رقابت های 

راه یابـی بـه جـام جهانـی ۲۰۲۲ قطـر و جـام ملـت های 

آسـیاد شـام پنجشـنبه در ورزشـگاه جاسـم بـن حمـد در 

قطـر در برابـر تیـم ملـی فوتبـال بنگادیـش بـه میـدان 

رفـت و در پایـان ۹۰ دقیقـه بـا نتیجـه ۱ بـر ۱ تـن بـه 

تسـاوی داد.

بـازی را رسخ پوشـان ملی پوش کشـور خوب آغـاز کردند 

و تـوپ و میـدان را در اختیـار داشـتند و چندین موقیعت 

گـول زنـی را نیـز روی دروازه حریـف ایجـاد کردنـد امـا 

بـا متـام برتـری شـیران خراسـان نیمـه نخسـت بـازی بـا 

نتیجـه بـدون گـول بـه پایان رسـید.

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 



 عبداللـه عبداللـه، رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملی گفته اسـت که خـروج نیروهـای خارجی 

از ایـن کشـور ممکـن اسـت روی وضعیـت آن تأثیـر بگـذارد، امـا رشایـط کنونـی در مقایسـه بـا 

خـروج نیروهـای شـوروی از افغانسـتان متفاوت اسـت.

آقـای عبداللـه در مراسـمی کـه روز )پنجشـنبه، ۱۳ جـوزا( بـه مناسـبت دهمیـن سـالگرد مـرگ 

جـرال داوود داوود و شـاه جهـان نـوری، فرماندهـان پیشـین ارتـش در کابـل برگـزار شـده بـود 

گفـت در زمـان خـروج نیروهای شـوروی در اواخر دهه هشـتاد میالدی نه تنها مشـکالت داخلی 

وجـود داشـت، بلکـه افغانسـتان در سـطح بین املللـی »کامالً منـزوی« بود. رئیس شـورای عالی 

مصالحـه ملـی بیـان کـرد کـه در حـال حـارض جامعـه بین املللی بـا افغانسـتان در متاس  اسـت 

و از ایـن کشـور حامیـت می کند.

و  افغانسـتان  امـور  بنـون سـوان، مناینـده پیشـین سـازمان ملـل در  حـدود یـک هفتـه قبـل 

پاکسـتان گفتـه بـود حامیـان دولـت افغانسـتان بـا تـرک این کشـور، دولـت محمـد ارشف غنی 

را بـه حـال خـودش رهـا خواهنـد کـرد و دولـت کنونی بـا مشـکالت مشـابه دولـت نجیب الله در 

دهـه نـود میـالدی روبـرو خواهـد شـد.

آقـای سـوان در گفتگـو بـا دویچـه ولـه، وضعیـت فعلـی افغانسـتان را بـه دوره خـروج نیروهـای 

شـوروی از ایـن کشـور تشـبیه کـرده و گفتـه بـود دولت کنونی هم از سـوی کسـانی کـه حامیت 

می شـد رهـا شـده اسـت. او اضافه کـرد که در گفتگوها بـا طالبان و گفتگوهـای دوجانبه، دولت 

در حاشـیه قـرار گرفتـه و نظـاره می کنـد کـه چـه اتفاقـی می افتد.

آقـای سـوان با اشـاره بـه اختالفـات جریان های سیاسـی در افغانسـتان با همدیگـر گفت زمانی 

کـه نیروهـای بین املللـی از افغانسـتان بروند، ائتالف های جدیدی در این کشـور شـکل خواهد 

گرفت.

امـا آقـای عبداللـه گفت:«اختالفـات وجـود دارد، امـا مـا بایـد اتحاد را بیـن خود ایجـاد و تقویت 

کنیـم، یکدیگـر را متقاعـد کنیـم و به طور مشـرک از سـقوط احتاملی جلوگیـری کنیم. رشایط 

فعلـی خواسـتار تصمیـامت جمعـی اسـت، تالش هـا در حـال انجـام اسـت و انشـاالله نتیجـه 

خواهـد داد.«

›از صلـح فاصلـه داریـم‹ رئیـس شـورای مصالحه ملی همچنیـن درباره روند جـاری صلح گفت با 

آنکـه گفتگوهـای صلـح آغاز شـده، اما افغانسـتان هنوز به اندازه گذشـته از صلـح فاصله دارد.

آقـای عبداللـه تأکیـد کـرد کـه اکنـون نیـاز اسـت کـه »مسـایل شـخصی« کنـار گذاشـته شـود و 

بـرای بیـرون رفـت از وضعیـت موجـود، تدبیـر سـنجیده شـود.

وی تأکیـد کـرد کـه نیروهـای خارجـی در حـال بیرون شـدن از افغانسـتان هسـتند و اکنون نیاز 

اسـت تـا دولتمـردان برای بیرون شـدن موفق از این آزمـون، از »تاکتیک، تدبیـر، مقاومت، مردم 

سـاالری و شجاعت« اسـتفاده کنند.

ایـن اظهـارات در حالـی صـورت می گیـرد کـه بـه تازگـی هیـأت مذاکره کننـده صلح افغانسـتان 

بـرای از رس گیـری گفتگوهـای صلـح بـه قطر سـفر کرده اسـت.

فرماندهـی مرکـزی ایـاالت متحـده آمریـکا )سـنتکام( اعـالم کـرد که حـدود ۳۰ تـا ۴۴ درصد از 

رونـد خـروج نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان تکمیل شـده اسـت.

ایـن نهـاد اعـالم کـرده کـه از زمـان تصمیـم جـو بایـدن، رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده آمریـکا، 

وزارت دفـاع ایـن کشـور توسـط ۳۰۰ فرونـد طیـاره سـی ۱۷، محمولـه نیروهـای آمریکایـی را از 

افغانسـتان خـارج کرده اسـت.

جـو بایـدن، رئیـس جمهور ایاالت متحـده آمریکا و ینس اسـتولتنربگ، دبیرکل پیـامن آتالنتیک 

شـاملی )ناتـو( اعـالم کرده انـد کـه نیروهـای شـانرا تـا ۱۱ سـپتمرب ۲۰۲۱ از افغانسـتان خـارج 

می کننـد.

مقامـات آمریکایـی گفته انـد ممکن اسـت خـروج نیروهای آنان پیـش از زمان تعیین شـده انجام 

شود.

پیـش از ایـن، دسـت کـم شـش پایـگاه نیروهـای خارجـی در والیت های قندهـار، هلمنـد، بلخ، 

کابـل و شـامری از والیت هـای دیگـر بـه نظامیان افغان سـپرده شـده اسـت.

حمداللـه محـب، مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان قبالً گفتـه بود کـه نیروهای خارجـی به ارزش 

یـک میلیـارد دالر تجهیزات شـان را بـه نیروهـای افغانسـتان می گذارند. 
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عبدالله:
 وضعیت کنونی با زمان خروج نیروهای شوروی 

از افغانستان فرق دارد

نشست سه جانبۀ افغانستان، 
چین و پاکستان روی گسرتش 

همکاری ها متمرکز بود

پاسخ افغانستان به مقامات پاکستان:

 مخربان صلح آنهایی اند که به خون ریزی ادامه می دهند

بیست و شش کیلومرت کانال در سمنگان ساخته شد

 وزارت خارجله افغانسلتان بلرای نخسلتین بار به کاربرد اصطلاح »مخربان 
صللح« در اظهلارات مقاملات پاکسلتانی واکنلش نشلان داده و گفته اسلت 
ادامله  افغانسلتان  در  خون ریلزی  بله  کله  انلد  آنهایلی  صللح  »مخربلان 

داده اند.«
وزارت خارجله افغانسلتان دیلروز )جمعه، ۱۴ جوزا( با نشلر اعامیه ای گفته 
»مخربلان صللح آنهایلی اسلتند کله به خواسلت برحق ملردم افغانسلتان و 
ایلن  را تشلدید کرده انلد.«  بلرای صللح جلواب رد داده و جنلگ  جهلان 

وزارتخانله تصریلح کلرده کله مخربلان صللح را همه می شناسلند.
مقاملات پاکسلتانی پلس از آغلاز گفتگوهلای صلح افغانسلتان همیشله ادعا 
کرده انلد کله »مخربلان صللح« در داخلل و خلارج از افغانسلتان کوشلش 

دارنلد پروسله صللح افغانسلتان نلاکام شلود و بله پیشلرفتی دسلت نیابد.
خارجله  وزیلر  قریشلی،  محملود  شلاه  پیلش  روز  سله  ملورد  آخریلن  در 
پاکسلتان در دیلدار بلا میلر رحملان رحمانلی، رئیلس مجللس نماینلدگان 
افغانسلتان در پاکسلتان گفتله اسلت بایلد در برابر نقش مخربلان صلح، چه 
در داخلل و چله در بیلرون از افغانسلتان هوشلیار بلود. او همچنیلن تأکیلد 
کلرده کله بایلد محیط سلازنده و مسلاعد برای پیشلبرد اهداف مشلترك را 
حفلظ کلرد. بلا آنکله مقامات پاکسلتان به طلور واضح از شلخص یا کشلور 
خاصلی بله عنلوان مخربلان صللح نلام نبلرده، وللی تصلور می شلود اشلاره 
آنهلا بله هندوسلتان و شلماری از مقاملات در راس دولت افغانسلتان باشلد.

اکنلون وزارت خارجله افغانسلتان بلرای نخسلتین بار بله اظهلارات مقامات 
پاکسلتان در ملورد تخریب کننلدگان صللح واکنلش نشلان داده و بلا نشلر 
اعامیله ای گفتله »وارد کلردن اتهاملات در ایلن مرحلله حسلاس سلازنده 

نیسلت و بله نفلع صللح و ثبلات در افغانسلتان و منطقله نمی باشلد. »
افغانسلتان کله منافلع  ایلن اعامیله همچنلان آملده اسلت صللح در  در 
کشلورهای منطقله به ویلژه پاکسلتان نیلز بله آن وابسلته اسلت، تنهلا بلا 

بلا سلاخت حلدود ۲۶ کیلومتر کانلال در مرکز و ولسلوالی حضرت سللطان 
والیلت سلمنگان، مشلکات مدیریلت آب هلای زراعتلی بیلش از ۳۵۰۰ 

هکتلار زمیلن حل شلد.
محملد قاسلم یحیلی معلاون دفتر برنامله تقویت آبریلزه و مدیریلت آبیاری 
کله مسلئولیت تطبیلق ایلن پلروژه هلا را بلر عهلده دارد، ضملن بیلان این 
مطللب گفلت که ایلن کانال ها در مناطق قوشلپره و آسلیاب آباد ولسلوالی 

نمی شلود. برقلرار  بیانیه هلا  و  اعامیه هلا  صلدور 
وزارت خارجله افغانسلتان گفتله ملردم این کشلور و  جامعه جهانلی منتظر 
»اقداملات عمللی و نتیجه محلور« پاکسلتان بلرای آغلاز مذاکلرات معنی دار 

صللح و رسلیدن به صللح پایدار هسلتند.
کلید صلح افغانستان در پاکستان است؟

ایلن اعامیله وزارت خارجله یلک روز بعلد از چهارمیلن نشسلت سله جانبه 
وزیلران خارجله افغانسلتان، چین و پاکسلتان منتشلر شلده اسلت.

دیروز این سله کشلور، پس از نشسلت مجازی وزرای خارجه شلان، اعامیه 
مشلترکی را در ملورد تأمیلن صللح و ثبلات دایملی در افغانسلتان، منطقه، 
مبلارزه مشلترك بلا تروریسلم، مقابلله با ویلروس همه  گیلر کرونلا و تقویت 

بیش تلر همکاری هلا بله هلدف اتصلال منطقله ای صلادر کردند.
براسلاس اعامیله ای کله وزارت خارجله پس از این نشسلت صلادر کرد، هر 
سله جانلب بلا تأکیلد بلر رعایلت قطعناملۀ ۲۵۱۳ شلورای امنیت سلازمان 
مللل، گفته انلد از احیلای امارت اسلامی در افغانسلتان حمایلت نمی کنند.

فصلل  و  حلل  گفته انلد  همچنلان  کشلور  سله  خارجلۀ  املور  وزرای 
آنهلا  اسلت.  مهلم  افغان هلا  مالکیلت  و  رهبلری  بله  مسلالمت آمیز جنلگ 
همچنلان خواهلان برقلراری آتش بلس فلوری و همه جانبله، آغلاز مذاکرات 

منطقله، شلدند. و  افغانسلتان  در  پایلدار  تأمیلن صللح  و  معنلادار 
مقاملات افغانسلتان در روزهلای اخیلر از سیاسلت های پاکسلتان در ملورد 
افغانسلتان بلا لحلن تنلد انتقلاد کرده انلد. حملداهلل محب، مشلاور شلورای 
امنیلت مللی هفتله گذشلته بله روابلط پر تنلش دو کشلور اذعان کلرد و با 
صراحلت گفلت روابلط بیلن دو کشلور خلوب نیسلت. پیلش از آن بخلش 
انگلیسلی صلدای آمریلکا به نقلل از »منابلع دیپلماتیک« گلزارش داده بود 
کله کله تماس هلای رسلمی این کشلور بلا حملداهلل محلب، مشلاور امنیت 

مللی افغانسلتان متوقف شلده اسلت. 

حضلرت سللطان و قریله جوی زنلدان مرکز سلمنگان، به کملک مالی اداره 
انکشلافی ایاالت متحده امریکا سلاخته شلده اسلت.

او هزینله ایلن پلروژه هلا را مشلخص نکلرد؛ املا گفلت کله بلا اعملار ایلن 
کانلال هلا آب هایلی کله در زراعلت اسلتفاده ملی شلود، بله طلور عادالنله  

تقسلیم ملی گلردد و همچنلان از ضایعلات آب جلوگیلری ملی شلود.
وی خاطرنشلان کلرد کله از طریلق ایلن برنامله، ۵۵ قطعه زمین آزمایشلی 
سیسلتم آبیلاری قطلره یی جهلت آملوزش مدیریت آب 
در مزرعله، بلرای دهاقیلن تاسلیس شلده و بلرای بیش 
از ۵۰۰ زن،  از چهلار هلزار دهقلان بله شلمول بیلش 

آملوزش هلای الزم داده شلده اسلت.
داملا خیرمحملد یلک از دهاقیلن قریله آسلیاب آبلاد، 
بلا اظهلار خرسلندی از سلاخت کانلال در منطقلۀ خلود 
گفلت: »از اثلر سلرازیر شلدن سلیاب هلا، کانلال ملا 
تخریلب می شلد، وقتی کله آب را در کانلال جریان می 
دادیلم، در مسلیر آن مقلدار زیلادی آب ضایلع میشلد و 
چکباشلی هلم آب را بله زمین دهقانان درسلت تقسلیم 
نملی کلرد و در بعضلی اوقلات، بله زمیلن هلای پائیلن 

حلق آبله نمی رسلید.«
او بلا اظهلار خرسلندی گفلت که اکنلون این مشلکات 

حل شلده اسلت. 

 در نشسـت وزرای خارجـۀ افغانسـتان، پاکسـتان و چیـن، بـا 

تاکیـد بـر مبـارزه مشـرک بـا تروریـزم، جرایـم سـازمان یافتۀ 

بین املللـی و ویـروس همه گیـر کرونـا و همچنـان گسـرش 

همکاری هـا در زمینـه هـای مختلـف پایـان یافـت.

کـه  اسـت  آمـده  کشـور  خارجـه  امـور  وزارت  خربنامـه  در 

چهارمیـن نشسـت سـه جانبۀ وزرای امـور خارجۀ افغانسـتان، 

چیـن و پاکسـتان روز پنجشـنبه بـه صـورت مجـازی برگـزار 

گردیـده و بـا صـدور اعالمیـۀ مشـرک در مـورد تأمیـن صلـح 

مشـرک  مبـارزٔه  منطقـه،  و  افغانسـتان  در  دایمـی  ثبـات  و 

و  بـا ویـروس همه گیـر کوویـد – ۱۹  علیـه تروریـزم، مبـارزه 

منطقه یـی،  اتصـال  هـدف  بـه  همکاری هـا  بیشـر  تقویـت 

یافـت. پایـان 

افغانسـتان،  خارجـۀ  امـور  وزرای  کـه  افزایـد  مـی  منبـع 

پاکسـتان و چیـن بـا توجـه بـه خـروج نیروهـای خارجـی از 

بـر  و جهـان  ایـن کشـور  روابـط  و فصـل جدیـد  افغانسـتان 

کردنـد. گفتگـو  صلـح  محوریـت 

بـر بنیـاد معلومـات منبـع، در ایـن نشسـت، سـه جانـب بـا 

جدیـد  فصـل  و  قاطـع  حامیـت  نیروهـای  خـروج  بـه  توجـه 

روابـط افغانسـتان و جهـان بـر محوریـت صلـح را مـورد بحـث 

قـرار دادنـد.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه وزرای امـور خارجـۀ سـه کشـور 

همچنـان بـر اهمیـت حـل و فصـل مسـاملت آمیـز جنـگ بـه 

رهـربی و مالکیـت افغان هـا تأکیـد منوده و خواهـان برقراری 

و  معنـادار  مذاکـرات  آغـاز  جانبـه،  همـه  و  فـوری  آتش بـس 

تأمیـن صلـح پایـدار در افغانسـتان و منطقـه، گردیدنـد.

وزیـر امـور خارجـۀ پاکسـتان از تعهـد دولـت متبـوع اش در 

اتصـال  بـه  منجـر  کـه  اقتصـادی  کالن  پروژه هـای  تطبیـق 

منطقه یـی، راه انـدازی پروژه هـای خـط آهـن و ایجاد شـاهراه 

هـا می شـود، اطمینـان داده یـادآور شـده اسـت کـه جنـگ 

افغانسـتان راه حـل نظامـی نـدارد و اسـالم آبـاد از توسـل بـه 

مذاکـره و اسـتفاده از راهکارهـای سیاسـی بـرای حـل ایـن 

می کنـد. حامیـت  بحـران، 

منبـع مـی افزیـاد کـه هـر سـه جانـب بـا تأکیـد بـر رعایـت 

خاطـر  ملـل،  سـازمان  امنیـت  شـورای   ۲۵۱۳ قطعنامـۀ 

نشـان منودنـد کـه از احیـای امـارت در افغانسـتان حامیـت 

. منی کننـد

در خربنامـه تذکـر رفتـه اسـت کـه وزرای خارجـۀ سـه کشـور، 

یافتـۀ  سـازمان  جرایـم  تروریـزم،  علیـه  مشـرک  مبـارزه  بـر 

نقـش  کـرده،  تأکیـد  کرونـا  همه گیـر  ویـروس  و  بین املللـی 

بـرای  را  شـانگهای  سـازمان همکاری هـای  و  ملـل  سـازمان 

رفـع چالش هـای مشـرک و تأمیـن صلـح و رفـاه در منطقـه، 

مهـم دانسـته انـد.

ایـن نشسـت همچنـان روی حضـور  بنیـاد خربنامـه، در  بـر 

افغانسـتان بـه عنـوان عضو ناظـر در کنفرانـس وزرای خارجه 

سـازمان همکاری هـای شـانگهای کـه قـرار اسـت در آینـدۀ 

نزدیـک در تاجیکسـتان برگـزار شـود، و اشـراک وزیـر امـور 

ایـن  خارجـٔه  وزرای  حاشـیوی  نشسـت  در  کشـور  خارجـٔه 

سـازمان بـه محوریـت اسـتقرار صلـح پایـدار در افغانسـتان، 

بحـث شـده اسـت.

سـه جانـب همچنـان تأکیـد کـرده انـد کـه در امـر مبـارزه بـا 

تروریـزم بـدون تبعیـض مبـارزه کننـد.

وزارت امـور خارجـه افغانسـتان مـی نویسـد کـه کشـورهای 

چیـن و پاکسـتان از حامیـت همه جانبـۀ شـان از رونـد صلـح 

همکاری هـای  توسـعۀ  بـرای  و  داده  اطمینـان  افغانسـتان 

اقتصـادی و تجـاری بـا هـدف تقویـت حضـور افغانسـتان بـه 

عنـوان دهلیـز همکاری هـای اقتصـادی و اتصـال منطقه یی، 

اظهـار آمادگـی کردنـد.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه هـر سـه طـرف همچنـان توافـق 

منودنـد تـا بـا اسـتفاده از دیالـوگ و گفتگوهـای مـداِوم در 

سـطح مناینـده گان خـاص سـه کشـور، راه هـای گسـرش و 

توسـعٔه هرچـه بیشـر همکاری هـای سـازنده در زمینـه هـای 

مختلـف را جسـتجو مناینـد.

مفـاد  از  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـور  خارجـۀ  امـور  وزارت 

ایـن اعالمیـه مشـرک اسـتقبال منـوده و نوشـته اسـت کـه  

افغانسـتان ضمـن ابـراز تعهـد کامـل بـرای دریافـت راه حـل 

سیاسـی و آغـاز مذاکـرات معنـادار صلـح، بر اقدامـات عملی 

جهـت تحقـق تعهدات انجام شـده در چارچوب ایـن اعالمیه، 

می کنـد.  تأکیـد 


