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 سخنگوی وزارت خارجه ایران: 
از گفتگو با عربستان استقبال 

می کنیم

روسیه ۲۰ دیپلمات جمهوری 
چک را اخراج کرد

 سـعید خطیـب زاده، سـخنگوی وزارت خارجـه ایـران، در 
کنفرانـس خبری دیـروز خود با اشـاره به انتشـار خبرهایی 
در رسـانه های بین المللـی در خصوص مذاکـرات رو در روی 
ایـران و عربسـتان در عراق گفت: »درخصـوص گزارش های 

ضـد و نقیض ...

 دولـت روسـیه اعـام کرد کـه ۲۰ دیپلمـات جمهوری 
چـک را در اقدامـی متقابـل از مسـکو اخـراج می کنـد. 
روز شـنبه جمهوری چک ۱۸ دیپلمـات روس را اخراج 
اطاعاتـی جمهـوری چـک  بـود. سـازمان های  کـرده 

می گوینـد ایـن ...

 پابلـو پیکاسـو کـه خیلـی خـوب بـا هـر آشـنا بـود، 

گفتـه اسـت کـه »هـدِف هـر ایـن اسـت کـه غبـار 

ایـن  البتـه  مـا بشـوید«.  رواِن  از  را  زندگـی روزمـره 

امـا  اسـت،  دوست داشـتنی  و  شـاعرانه  توصیفـی 

واقعـا مبنـای مفیـدی برای طـرح یک نظریـه علمی 

دربـاره هـر نیسـت. یک چیـز که علـوم رفتاری طی 

4یـک قـرن گذشـته بـه مـا یـاد...
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چرا هنر خلق می کنیم و از 
آن لذت می بریم؟ 

کمرنگ شدن نقش زنان در 
فلم های پرفروش هالیوودی 

هنری

 ضرورت تجدید نظر در روابط 
با ایاالت متحده

صف جمهوریت، صف مردم 
افغانستان است 

 فرصــت بــه وجــود آمــده نبایــد 
از دســت بــرود

 پـس از نزدیـک به بیسـت سـال حضـور در افغانسـتان 
اکنـون ایـاالت متحـده تصمیـم گرفتـه اسـت کـه تـا 
مـاه سـپتامبر سـال جـاری تمـام نیروهـای خـود را از 
افغانسـتان خـارج کنـد. پـس از اعـان ایـن موضـوع از 
سـوی جوبایدن، کشـورهای عضـو ناتو نیز یکـی پس از 

دیگـری اعـان کردنـد ....
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سرمقاله

 محمد هدایت

 

 جـک سـولین مشـاور امنیـت 

امریـکا گفتـه اسـت کـه  ملـی 

بدتـر  افغانسـتان  حـاالت  اگـر 

بایـدن  جمهـور  رئیـس  شـود، 

عسـاکر  کـه  نیسـت  حـارض 

ایـن  وارد  را دوبـاره  امریکایـی 

منایـد. کشـور 

در  را  اظهـارات  ایـن  نامـرده 

مصاحبـه بـا شـبکۀ تلویزیونـی 

و  کـرده  بیـان  نیـوز  فاکـس 

گفتـه اسـت کـه اگـر حالت در 

افغانسـتان بدتـر شـود، رئیـس 

جمهـور بایدن ارادۀ فرسـتادن 

دوبـارۀ نیروهـای امریکایـی به 

نـدارد. را  افغانسـتان 

وی افـزوده اسـت: “اگـر پـس از خـروج نیروهـای امریکایـی 

در افغانسـتان نیـز حالتـی بـه میـان آیـد کـه پـس از اخـراج 

بـود؛  آمـده  عـراق  در   ۲۰۱۱ سـال  در  امریکایـی  عسـاکر 

رئیـس جمهـور بایـدن، هیـچ اراده نـدارد کـه دوباره عسـاکر 

امریکایـی را وارد افغانسـتان منایـد.”

پـس از خـروج نیروهـای امریکایـی از عراق، دولت اسـامی 

یـا داعـش، اکرثیـت مناطـق ایـن کشـور را تـرف کـرد و 

بـارک اوبامـا رئیـس جمهور وقـت امریـکا مجبور شـد که بار 

دیگـر نیروهـای امریکایـی را وارد افغانسـتان منایـد.

سـلیوان گفتـه اسـت: “من تضمیـن داده منی توانـم که در 

داخـل افغانسـتان چـه اتفـاق خواهـد افتـد، هیـچ کس این 

کار را کـرده منـی تواند.”

مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید امریـکا، همچنـان افـزوده 

اسـت کـه کشـورش در بخـش فراهـم منـودن منابـع بـرای 

مـردم و حکومـت افغانسـتان، بلنـد بـردن ظرفیـت و تجهیـز 

نیروهـای افغـان، تـا حـد تـوان خـود کار کـرده اسـت.

نامـرده گفتـه اسـت: “اکنـون وقـت آن اسـت کـه عسـاکر 

مـردم  و  برگردنـد  شـان  کشـور  بـه  دوبـاره  امریکایـی 

مناینـد.” دفـاع  شـان  کشـور  از  افغانسـتان، 

خامتـۀ  قبـل،  روز  چنـد  امریـکا  جمهـور  رئیـس  جوبایـدن 

جنـگ ۲۰ سـاله در افغانسـتان و خروج نیروهـای امریکایی 

را از ایـن کشـور اعـام کـرد.

رئیـس جمهـور غنـی در واکنـش بـه ایـن اعـام گفتـه اسـت 

کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان، قـدرت دفاع از 

کشـورش را دارند و از دو سـال بدینسـو، ۹۶ فیصد عملیات 

از سـوی نیروهـای افغـان راه انـدازی می شـود. 

 : وزارت داخلـه کشـور اعـام کـرده اسـت کـه شـش تـن در 

میـدان هوایـی بین املللـی کابـل و میـدان هوایـی موالنـا 

جال الدیـن محمـد بلخـی در بلـخ بـه اتهـام قاچـاق مـواد 

مخـدر بـه خـارج از کشـور بازداشـت شـده انـد.

گفتـه  خرنامـه ای  در  حمـل   30 دوشـنبه  روز  وزارت  ایـن 

اسـت کـه نیروهـای پولیـس رسحـدی میدان هـای هوایـی 

موالنـا  بین املللـی  هوایـی  میـدان  و  کابـل  بین املللـی 

را  تـن  شـش  بلـخ،  والیـت  در  بلخـی  محمـد  جال الدیـن 

بـه اتهـام قاچـاق مـواد مخـدر نـوع »هیروئیـن« بـه خـارج از 

کرده انـد. بازداشـت  کشـور 

افـراد  ایـن  از جمـع  کـه  اسـت  در خرنامـه تریـح شـده 

پنج تـن کـه مقداری چهـار کیلوگـرام »هیروئیـن« را در بطن 

شـان جاسـازی کـرده بودنـد، از والیـت بلـخ و یک تـن دیگر 

کـه مقـداری نزدیک بـه یـک کیلوگرام«هیروئیـن« را به گونه 

از میـدان  بـود،  بیـک سـفری جاسـازی کـرده  ماهرانـه در 

هوایـی کابـل، توسـط نیروهـای امنیتـی موظـف درایـن دو 

ایـن درحالیسـت  میـدان هوایـی کشـور بازداشـت شـدند. 

کـه قبـا سـیگر یـا اداره بـازرش ایاالمتحـده امریـکا بـرای 

هوایـی  میـدان  در  کـه  بـود  گفتـه  افغانسـتان  بازسـازی 

کابـل فسـاد وجـود دارد. ایـن اداره در گزارشـی گفتـه بـود 

کـه از ترمینـل VVIP ایـن میـدان هوایـی بـه دلیـل اینکـه 

هیچ گونـه تاشـی و بازرسـی ای در آن وجـود نـدارد، پـول 

نقـد و طـا قاچـاق می شـود. به تعقیب آن سـید عمـر صبور 

و  رفـت  از وظیفـه اش کنـار  مسـئول میـدان هوایـی کابـل 

چنـدی بعـد محمـد قاسـم وفایـی زاده رئیـس اداره ملکـی 

توسـط  اسـتعفا  هـردو  داد.  اسـتعفا  نیـز  هوانـوردی کشـور 

ریاسـت جمهـوری پذیرفتـه شـد، اما مشـخص نشـد واقعیت 

در پـس ایـن دو اسـتعفا چـه بـود؟

 رییـس و شـاری از اعضای مجلـس مناینده گان در 

نشسـت دیروز )دوشـنبه، ۳۰ حمل( از سـازمان ملل 

متحـد می خواهنـد کـه بر طالبان فشـار بیـاورد تا در 

نشسـت ترکیـه رشکـت کننـد و بـه جنـگ جـاری در 

کشـور، پایـان بدهند. 

دیگـر  روز  چهـار  تـا  مـی رود  انتظـار  کـه  حالـی  در 

باشـد،  افغانسـتان  صلـح  نشسـت  میزبـان  ترکیـه 

رییـس مجلـس مناینـده گان می گویـد کـه طالبـان 

بدهنـد.  از دسـت  را  فرصـت  ایـن  نبایـد 

مناینـده گان  مجلـس  رییـس  رحانـی،  میررحـان 

گفـت: »از کشـور هـای اثـر گـذار منطقـه و سـازمان 

نشسـت  آسـتانه  در  کـه  خواهیـم  مـی  متحـد  ملـل 

ترکیـه طالبـان را ترغیـب منـوده تـا در ایـن نشسـت 

رشکـت مناینـد.«

از سـوی دیگر، کمیسـیون حقوق برش و زنان مجلس 

مناینـده گان در یـک اعامیه یـی می گوینـد کـه اگـر 

طالبـان می خواهنـد مـردم بـر ایـن گـروه بـاور کنـد، 

بایـد بـه حقـوق بـرش بـه ویـژه حقـوق زنـان حرمـت 

بگذارنـد و اجـازه بدهنـد دخـران در بخش های زیر 

تـرف شـان، بـه مکتـب بروند.

یـک  را  طالبـان  کمیسـیون  ایـن  اعامیـه  ایـن  در 

کـه  می افزایـد  امـا  گفته اسـت،  جامعـه  واقعیـت 

حاکـم  کشـور،  در  زور  راه  از  منی تواننـد  طالبـان 

شـوند.

 ناهیـد فریـد، رییـس کمیسـیون حقـوق بـرش و زنان 

مجلـس مناینـده گان گفـت: »حقـوق بـرش و حقـوق 

زنـان را طالبـان در برنامـه های شـان متثیـل کنند و 

بـرای اولیـن گام مکاتـب دخرانـه را در نقـاط تحـت 

کنـرول خـود بـاز منایند.«

هم زمـان بـا اعام خـروج نیروهای خارجی از کشـور، 

شـاری از اعضـای مجلـس حضـور و مأموریـت ۲۰ 

سـاله ایـن نیروهـا را در کشـور، نـاکام می دانند.

نصیـر فراهـی، عضـو مجلـس مناینـده گان از والیـت 

را  ایـن  بایـد  اش  متحدیـن  و  »امریـکا  گفـت:  فـراه 

بداننـد کـه جنـگ افغانسـتان آنـان آغاز کـرده بودند 

و آنـان بایـد ایـن جنـگ را ختـم کننـد.«

میرویـس خـادم، عضـور دیگـر مجلـس مناینـده گان 

از والیـت هلمنـد نیـز گفـت: »حکومـت میتوانـد کـه 

از متـام افغانسـتان از متامیـت ارزی آن دفـاع کند.«

کـه  دارنـد  وجـود  نگرانی هایـی  دیگـر،  سـوی  از 

کشـور،  از  خارجـی  نیروهـای  شـدن  بیـرون  بـا 

ایـن  پایگاه هـای  در  تأسیسـات  و  زیربناهایـی 

نیروهـا در افغانسـتان سـاخته ویـران خواهنـد شـد و 

تجهیـزات آنـان نیز از کشـور بیـرون سـاخته خواهند 

شـد.

خان آغـا رضایـی، رییس کمیسـیون امنیتـی مجلس 

مناینـده گان در ایـن بـاره گفت: »وسـایط و وسـایلی 

را کـه انـان بجـا مـی ماننـد یـا ازبیـن میرنـد یـا بـه 

قیمـت ناچیـز بـه فـروش مـی رسـانندکه بـه کشـور 

هـای همسـایه انتقـال مـی کنـد.«

میرحیـدر افضلـی، رییس کمیسـیون دفاعی مجلس 

مناینـده گان نیـز گفـت: »در صورتی کـه امریکای ها 

خـارج مـی شـوند ایـن بسـیار فرصت مناسـب اسـت 

کـه میـدان هوایـی بگـرام را تبدیـل شـود بـه میـدان 

هوایـی ملکی.«

امریـکا اعـام کرده اسـت کـه تـا یازدهم ماه سـپتمر 

نیروهایـش را از افغانسـتان بیـرون می کنـد، اکنـون 

در  طالبـان  و  جمهوریـت  کـه  دارنـد  انتظـار  مـردم 

فاصلـۀ زمانـی پنـج مـاه، بـه یـک توافق صلح دسـت 

بند.  یا

کاخ سفید: سربازان خود را مثل عراق دو باره به افغانستان نمی فرستیم

وزارت داخله: شش تن به اتهام قاچاق هیرویین بازداشت شدند

تأکید مجلس نماینده گان بر شرکت طالبان در نشست ترکیه

5

5

 نوریه تابش، کاپیتان تیم هندبال 
›صلح آوران‹ در شمال افغانستان 

کشته شد؛

 مسابقات فوتسال جام رمضان
 در سمنگان برگزار شد

ورزشی

 فدراسـیون ملـی هندبـال افغانسـتان تاییـد کـرده کـه 

نوریـه تابش کاپیتـان تیم »صلـح آوران« والیت رسپل در 

شـال این کشـور کشـته شـده اسـت.

بـه  فدراسـیون  ایـن  فنـی  معـاون  صدیقـی،  فیـاض 

قبـل،  شـب  یـک  مسـلح  افـراد  کـه  گفـت  بی بی سـی 

از... قبـل  لحظاتـی 

 رقابت هـای جـام فوتسـال رمضانـی در والیت سـمنگان 

آغـاز شـد. فیروز مشـعوف سـخنگوی فدراسـیون فوتبال 

افغانسـتان می گویـد کـه ایـن مسـابقات میـان ۲۰ تیـم 

فوتسـال در ۵ گـروه چهـار تیمـی برگـزار شـده اسـت که 

در شـب نخسـت ایـن بازی هـا، دو بـازی برگزار شـد و در 

نخسـتین بـازی تیم فوتسـال اسـتقال با نتیجـه ۷ بر ۶ 

تیـم فوتسـال دره ژوندون...

اعالم خروج همه نظامیان خارجی 

۲

افغانســتان »تغییر دهنده بازی« است از 

رئیس جمهور: 



 : رئیس جمهور

اعالم خروج همه 
نظامیان خارجی
افغانستان  از   

»تغییر دهنده بازی«
 است
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اعلام  کشلور،  جمهلور  رئیلس  غنلی  ارشف  محملد   

خلروج همله نیروهلای خارجلی را از افغانسلتان تغییر 

می دانلد. بلازی 

محملد ارشف غنلی رئیلس جمهلوری افغانسلتان می گویلد کله اعلام 

خلروج نیروهلای خارجلی از افغانسلتان برای او موضوع قابل محاسلبه 

بلود و از دو سلال پیلش، بلرای آن آمادگلی کاملل گرفته اسلت.

آقلای غنلی در گفت وگویلی بلا فریلد ذکریلا در سلی ان ان، ایلن فیصله 

را به نلام »تغییلر دهنلده بلازی« یلاد کلرد کله بله گفتله ی او طالبلان و 

دیگلران فکلر آن را هلم نکلرده بودند. رئیلس جمهور اطمینلان داد که 

بلا خلروج نیروهلای خارجلی، نظلام افغانسلتان بلا هیلچ خطلری روبرو 

منی شلود.

او افلزود نیروهلای افغلان به ویلژه کامنلدو و نیروهلای هوایلی حاملی 

جمهوریلت انلد و می تواننلد از نظلام خلود حفاظلت کننلد.

آقلای غنلی بلار دیگلر وضعیلت جلاری را لحظله انتخلاب بله طالبلان و 

خواند . پاکسلتان 

غنلی گفلت: »اکنلون زملان محاسلبه مجلدد اسلت. بلرای ملا این یک 

فرصلت اسلت، اما یک لحظله انتخاب برای طالبان و پاکسلتان اسلت 

کله می تواننلد بله عنوان یک رشیلک قابل اعتامد جهانلی یا اخال گر 

در صللح و آتش بلس در قلب آسلیا نقش داشلته باشلند. بهانله طالبان 

بلرای وجلود نیروهلای خارجلی در افغانسلتان متلام شده اسلت، ایلن 

جنلگ مرشوعیلت دینلی نلدارد و نیلاز بله یلک توافلق سیاسلی دارد. 

اکنلون تلوپ در زمیلن طالبلان و طرفلداران آنان قلرار دارد.«

او در کنلار تاکیلد بله انتقلال قلدرت از راه انتخابلات، بر حلل جنگ  از 

راه سیاسلی نیلز تاکیلد کرد.

ارشف غنلی افلزود: »چیلزی که ملن برای آنان دوسلت دارم این اسلت 

کله فصلل تازه ی ارتباط ایجاد شلود که آن یک سیسلتم ملی سیاسلی 

را می سلازد و راه را بلرای ادغلام آنلان در دوللت، جامعله و اقتصلاد بلاز 

می کنلد. ملا یلک حکوملت صللح را بلرای یلک زملان کوتلاه تشلکیل 

ایلن  می کنلد.  فراهلم  بعلدی  انتخابلات  بلرای  را  زمینله  کله  دهیلم، 

انتخابلات زیلر نظلارت بین امللللی خواهد بلود. ما برای حلل منازعات 

۴۰ سلال گذشلته، بله ویژه ۲۰ سلال اخیر، بله توافق نیلاز داریم و هر 

توافقنامله صللح بایلد در لویله جرگله تاریخلی ما تایید شلود.«

طالبلان و مقام های پاکسلتانی تلا اکنون در مورد اظهلارات تازۀ رئیس 

جمهلور غنی تبلره نکرده اند.

املا شلاه محملود قریشلی وزیلر خارجله پاکسلتان روز یکشلنبه )۲۹ 

حملل( در توییلر نوشلت کله در متلاس بلا همتلای افغانلش محملد 

حنیلف امتلر، اطمینان داده که پاکسلتان از مصالحه در افغانسلتان و 

پیرشفلت در پروسلۀ اسلتانبول حامیلت می کنلد.

از  را  ناتلو  و  امریکایلی  نیروهلای  خلروج   حاللی  در  جمهلور  رئیلس 

افغانسلتان، فرصتلی بلرای رسلیدن صللح می دانلد که جک  سلالیوان 

مشلاور امنیلت مللی رئیلس جمهلور امریلکا در گفتگویلی بلا شلبکه 

نیروهلای  از خلروج  امریلکا می گویلد کله پلس  نیلوز  خلری فاکلس 

امریکایلی از افغانسلتان، هیلچ تضمینی بلرای آینده این کشلور وجود 

نلدارد.

املا او تاکیلد می کنلد ایلاالت متحلده بله آن خطرهلای توجله می کنلد 

کله منبع آن در افغانسلتان باشلد.

سلالیوان گفلت: »ایلن از دیلد ملن ایلن یلک تفلاوت بلزرگ اسلت، ملا 

می توانیلم سلناریویی را ایجلاد کنیلم کله بله وسلیله آن بتوانیلم از این 

کشلور حفاظلت کنیلم، بلدون این که برای دهه سلوم درگیلر جنگ در 

این کشلور باشلیم.«

مشلاور امنیلت مللی رئیلس جمهلور امریلکا در مصاحبله ی بلا فاکلس 

نیروهلای خلود  نلدارد  بایلدن قصلد  نیلز گفتله رئیلس جمهلور  نیلوز 

را بله افغانسلتان بازگردانلد. انتظلار ملی رود کله امریلکا و ناتلو همله 

روان  سلال  سلپتمر  یازدهلم  تلا  ملی  ملاه  آغلاز  از  را  نیروهای شلان 

میلادی از افغانسلتان بلرون کننلد. آن چه کله طالبلان آن را رسپیچی 

در  کله  دوحله  توافق نامله  بربنیلاد  می داننلد.  دوحله  توافق نامله  از 

دهلم حلوت ۱۳۹۹ میلان امریلکا و طالبلان امضا شلد، همله نیروهای 

خارجلی بایلد در ملاه ملی افغانسلتان را تلرک کننلد. 

سرمقاله

 پس از نزدیک به بیسلت سلال حضور در افغانسلتان 
اکنلون ایلاالت متحلده تصمیلم گرفتله اسلت کله تلا 
ملاه سلپتامر سلال جلاری متلام نیروهلای خلود را از 
افغانسلتان خلارج کنلد. پلس از اعلان ایلن موضلوع 
از سلوی جوبایلدن، کشلورهای عضلو ناتلو نیلز یکلی 
پلس از دیگلری اعلان کردنلد کله نیروهلای خلود را 
از افغانسلتان خلارج ملی کننلد و افغانسلتان را مثلل 
گذشلته یلک بلار دیگلر به حلال خلود رها ملی کنند. 
در ایلن کله افغانسلتان طلی بیسلت سلال گذشلته با 
حامیلت جامعله جهانی و بله خصوص ایلاالت متحده 
مسلیر کنونلی را پیملوده اسلت تردیدی وجلود ندارد. 
سیاسلی،  عمیلق  مناسلبات  سلال  بیسلت  ایلن  در 
امنیتلی و حقوقلی میلان دو کشلور بله وجلود آملده 
اسلراتژیک  و  امنیتلی  پیلامن  دو  حداقلل  اسلت. 
هلای  سلال  در  افغانسلتان  و  متحلده  ایلاالت  میلان 
گذشلته بله امضا رسلیده اسلت کله عمق اسلراتژیک 
مناسلبات دو کشلور را ترسلیم می کرده است. اکنون 
پرسلش این اسلت که رسنوشلت ایلن دو پیلامن و نیز 

رسنوشلت مناسلبات دو کشلور چله خواهلد شلد؟ 
در ایلن کله در ملن موافقلت نامله امنیتلی و پیلامن 
اسلراتژیک میلان ایلاالت متحلده و افغانسلتان چله 
ملواردی وجلود داشلت و چله تکالیلف و حقوقلی را بر 
هلر دو کشلور وضلع می کلرد مهم نیسلت. بلکله مهم 
ایلن اسلت کله ایلاالت متحلده اکنلون بلا تصمیلامت 
امضلای  و  طالبلان  بلا  صللح  ملورد  در  جانبله  یلک 
موافقتنامله بلا ایلن گلروه بله جای دوللت افغانسلتان 
از  نیروهایلش  کاملل  خلروج  بلر  مبنلی  تصمیلم  و 
افغانسلتان بلر متام مناسلبات گذشلته و قراردادهای 
ایلن کشلور با افغانسلتان خط بطان کشلیده اسلت. 
در موافقتنامله امنیتلی کله میلان ایلاالت متحلده و 
افغانسلتان پلس از بله قلدرت رسلیدن رییلس جمهور 
غنلی در سلال 1393 خورشلیدی در کابلل بله امضلا 
مبنلای  کله  داشلت  وجلود  اساسلی  نکتله  دو  رسلید 
بله  احلرام  را شلکل ملی داد.  مناسلبات دو کشلور 
حاکمیلت مللی افغانسلتان و دفلاع از کشلور در برابلر 
تهدیدهلای امنیتلی روح موافقتنامله امنیتی میان دو 
کشلور را تشلکیل ملی سلاخت. بله همین خاطلر نوع 
مناسلبات نیلز متفلاوت بلود. املا اکنلون بلا توجله بله 
نادیلده گرفلن ایلن دو هلدف اساسلی در مناسلبات 
دو کشلور و تصمیلامت یلک جانبله اخیلر بله نظر می 
رسلد زملان تغییلر در مناسلبات میلان دو کشلور نیلز 

فرا رسلیده اسلت. 
واقعیلت ایلن اسلت کله در طلول دو سلال گذشلته 
ایلاالت متحلده در روند مذاکرات بلا طالبان و برخورد 
بلا دوللت افغانسلتان بله گونله ای عملل کلرده اسلت 
اسلت.  گرفتله  نادیلده  را  قواعلد سیاسلی  کله متلام 
ایلاالت متحلده در ایلن ملدت برخلاف متلام موازیلن 
بیلن امللللی و برخلاف روح موافقت نامله های میان 
دو کشلور بلا طالبلان بله عنوان یلک گروه تروریسلتی 
کله هیلچ مرشوعیتلی در نظلام سیاسلی افغانسلتان 
نلدارد توافقنامله صلحلی را بله امضلا رسلانده اسلت 
کله حتلی موجودیلت دوللت افغانسلتان را بلا تهدیلد 
جلدی مواجله می سلازد. در این ملدت دولت مرشوع 
بله  مذاکلرات  رونلد  متلام  در  افغانسلتان  قانونلی  و 
حاشلیه رانلده شلد و در ملن توافقنامله دوحله امارت 
اسلامی، هرچنلد بله طلور ضمنلی، در برابلر نظلام 
سیاسلی موجود به رسلمیت شلناخته شلد. این عمل 
سلبب گردیلد کله گلروه طالبان کله هم چنان دسلت 
ملی  افغانسلتان  ملردم  علیله  و خشلونت  انفجلار  بله 
زنلد تبدیلل بله یلک گلروه سیاسلی مدعلی حاکمیت 

افغانسلتان شلوند. 
بلا امضلای توافقنامله میلان ایلاالت متحلده و گلروه 
طالبلان و توافقلات پنهانلی فراتلر از ایلن توافقنامله 
سیاسلی  نظلام  موجودیلت  کله  رسلد  ملی  نظلر  بله 
افغانسلتان در خطلر افتلاده اسلت. ایلن خطلر تنها از 
طریلق صللح و مذاکلرات جلاری و نادیلده انگاشلن 
تلاش  بلکله  نیسلت.  افغانسلتان  اساسلی  قانلون 
جلدی از سلوی طالبلان بلا حامیت کشلورهای حامی 
ایلن گلروه اکنلون در جریلان اسلت تلا بخلش هایلی 
از افغانسلتان را بله تلرف خویلش درآورد. گلزارش 
هلای جلدی امنیتلی وجلود دارد کله گلروه طالبلان 
بلا حامیلت برخلی از کشلورهای همسلایه تصمیلامت 
جدیلد نظاملی گرفتله اسلت و قصلد رشوع یک جنگ 
متلام عیار علیله نیروهای امنیتی افغانسلتان را دارد. 
تشلدید جنلگ و خشلونت از سلوی طالبلان در حیلن 
رونلد مذاکلرات نشلان دهنلده تهدیلد جلدی امنیتی 
افغانسلتان از ورای مرزهلای کشلور ا سلت. در حاللی 
کله در موافقتنامله امنیتلی میلان دو کشلور تریلح 
شلده بلود کله در چنیلن حاالتی ایلاالت متحلده باید 
املا  کنلد  حامیلت  افغانسلتان  امنیتلی  نیروهلای  از 

اکنلون ایلن حامیلت عملا بلر داشلته ملی شلود. 
مبنلی  متحلده  ایلاالت  تصمیلم  بلا  صلورت  هلر  در 
برخلروج کاملل از افغانسلتان و زیلر پا گذاشلن متام 
مناسلبات حقوقلی و قانونلی میلان دو کشلور بله نظر 
هلای  چارچلوب  ایجلاد  بلرای  زملان  کله  رسلد  ملی 
جدیلد حقوقلی میان دو کشلور نیز فرا رسلیده اسلت. 
ایلاالت  منویلات  بله  پلس  ایلن  از  نبایلد  افغانسلتان 
متحلده بله خصلوص در رونلد صللح متکیلن کنلد و 
بله طلور یلک جانبله ملواردی را بله اجلرا بگلذارد کله 
آن  بلاره  در  قانونلی  و  حقوقلی  چارچلوب  هیچگونله 
هلا وجلود نلدارد. از ایلن رو روابلط بلا ایلاالت متحلده 
تغییلر جلدی در چارچلوب هلای حقوقلی،  نیازمنلد 

اسلت.  اسلراتژیک  و  سیاسلی 

هغه وويل، چې د نظام د بقاء او د سلولې او ثبات د ټينګښلت 

پله خاطلر دې دغله سياسليون خپلې شلخصې غوښلتنې يوې 

خواتله کلړي او د حکوملت ترڅنلګ دې ودريلږي. دی وايلي: 

))کلله چلې وزيلر وي، بيلا دوللت هلم ښله دی، رئيلس جمهور 

هم ښله سلړی دی، حکومت هم ښله دی هيڅ مشلکل نشلته، 

خلو کلله چلې لله وزارت نله للرې يش، بيلا نلو نظام هلم خراب 

دی، رئيلس جمهلور هم ښله سلړی نله دی او هيڅ هلم نه دي 

ښله. ټوللو تله بله دا جوتله وي او معلومله بله وي، دا اوس يلې 

وينلو پله سلرګو.(( دينلي علامل محمدعلارف عرفلان بيلا دغې 

راټوليدنلې تله پله خپللو خلرو کلې پله هېواد کلې د جهلاد تر 

نامله النلدې روانله جګړه نلاروا وبللله او ويې ويل، چلې د خپل 

ورور لله وينلو تويوللو پرتله بلله هېلڅ ګټه نله لري.

لومړنلۍ  وللس  افغلان  د  اوربنلد  او  سلوله  چلې  وويلل،  هغله 

پله طالبانلو غلږ کلوي چلې لله جګلړې الس  او  غوښلتنه ده 

واخلي. هغله زياتله کلړه: ))اې افغانانلو! ديلن ملو يلو، مذهب 

ملو يلو، اسلام ملو يو، قلرآن ملو يلو، پيغمر مو يلو، پله څه رسه 

وژنلو. مسللامن يلم افغلان يلم، بلس خاصله خلره ده. نلوره 

بايلد لله ورور وژنلې رسه تېلر شلو.(( د ځوانانلو پله اسلتازيتوب 

د ځوانانلو د علايل شلورا غلړي حبيب الله اسلامعيل خېل هم 

وويلل، لله يلو څلو مشلخصو کسلانو پرتله چلې د هغلوی خپلې 

ګټلې پله کلې خونلدي دي، نلور هېڅلوک هلم پله هېلواد کلې 

جګلړه نله غلواړي.

نوملوړي زياتله کلړه، د سلولې پله برخله کلې اوسلنۍ السلته 

راغللی فرصلت بايلد لله السله ونله وځلي او د مخاملخ ناسلتو 

لپلاره زمينله برابلره يش، څلو دا وينله تويېدنله بنلده يش. د 

غونلډې ګډونواللو دغله راز پله خپللو خلرو کلې پله زېربنايلي، 

د بيارغونلې پلروژو، د بندونلو جوړوللو پله برخله کلې د افغلان 

حکوملت لله وروسلتيو پرمختګونلو څخه ماتړ څرګنلد کړ او له 

خلکلو يې وغوښلتل چې د حکومت ترڅنلګ ودريږي او د دغو 

پلروژو سلاتنه وکړي.

 پله خوسلت کلې لسلګونو قوملي مرشانلو او دینلي عاملانلو 

پله یلوه راټولېدنله کلې پلر ځینلو سیاسلیونو انتقلاد وکلړ چلې 

د حکوملت د تخریلب هڅلې يلې پيلل کلړې دي. دغلو قوملي 

لله حکوملت څخله یلې  نلوم وانخیسلت، خلو  مرشانلو د چلا 

وغوښلتل چلې مخنیلوی یلې وکلړي. بلل لورتله بيلا پله يلاده 

غونلډه کلې دینلي عاملانلو د افغلان حکومت پرضلد د طالبانو 

روانله جګلړه نلاروا وبللله او ویلې ویلل چلې دا جهاد نله، بلکې 

افغلان وژنله ده او لله طالبانلو يلې وغوښلتل چلې لله جګلړې 

الس واخلي. دغه راټوليدنه د ولسلمرش محملدارشف غني له 

خلوا د ملي پلروژو د پلي کېلدو، بندونو جوړولو او د سلولې په 

پروسله کلې د هغله کړنو او هلو ځلو د سلتاينې پله موخه جوړه 

شلوې وه. قوملي ملرش رسلول محمد تڼلي دغلې راټوليدنې ته 

وويلل، چلې خلکلو لله نظلام او حکوملت څخله پله عملل کلې 

ماتلړ کلړی، خلو د نظلام دننله يلو شلمېر سياسليون د خپللو 

شلخيص ګټلو لپلاره د نظلام تخريلب کلوي.

 د عاملې روغتيلا وزارت وايلي چلې پله تېلرو ٢٤ سلاعتونو کلې 

د کرونلا 139 مثبتلې پېښللې ثبلت شلوي او پنځله تنله يلې له 

املله ملړه شلوي دي. د عاملې روغتيا وزارت له للوري د وري په 

3٠ مله پلژواک خلري اژانس تله په رالېږل شلوې خرپاڼه کې 

راغلي چلې پله تېلرو ٢٤ سلاعتونو کې د هېلواد پله البراتوارونو 

کې د کرونا ويروس 1٨3٠ شلکمنې پېښلې معاینه شلوې چې 

139 يلې مثبتلې دي. رسچينله وايلي چلې د يلادو پېښلو پله 

ثبتېلدو رسه پله هېلواد کلې پلر کرونلا ويلروس د اختله کسلانو 

شلمېر ٥٨٠3٧ تله لوړ شلو. د عاملې روغتيلا وزارت د معلوماتو 

لله مخلې، پله تلازه پېښلو کلې ٥٦ کسلان پله ننګرهلار، ٢٥ په 

کابلل، 1٤ پله لغلامن، 9 پله پکتيا، ٨ پله هرات، ٧ پله کونړ، ٦ 

پله کندهلار، ٥ پله بللخ، ٤ پله بغلان، ٢ پله اروزګان او 1-1 په 

کنلدوز، دايکنلډى او نورسلتان واليتونلو کلې پله کرونلا ويلروس 

اختله شلوي دي. خرپاڼله کلې زياتله شلوې چلې په تېلرو ٢٤ 

سلاعتونو کلې ٧٢ کسلان لله کرونلا ناروغلۍ بېرتله روغ شلوي 

چلې لله دې رسه پله هېلواد کلې لله کرونلا ويروسله د بېرتله 

روغ شلوو کسلانو شلمېر ۵۲٢٤٢ تله ورسلېد. د عاملې روغتيلا 

وزارت د خرپاڼلې لله مخلې، په تېرو ٢٤ سلاعتونو کې د کرونا 

ويلروس لله املله پنځله کسلان ملړه شلوي چلې پله دې رسه له 

دې ناروغۍ د ټولو مړه شلوو کسلانو شلمېر ٢٥٥٠ ته ورسلېد.

د يادونلې ده چلې تلر اوسله پله ټولله نلړۍ کلې څله بانلدې 

1٤٢ ميليلون کسلان پله کرونلا اخته شلوي چې له دې شلمېر 

څخله 11٦ ميليونله يلې بېرته روغ شلوي، خو څله باندې درې 

ميليونله نلور يلې لله املله مړه شلوي دي.  

  “ځینو سیاسیونو د حکومت د تخریب هڅې پيل کړې دي”

تر اوسه افغانستان کې څه باندې ٥٨ زره کسان په کرونا اخته شوي

کارتون

ضرورت تجدید نظر در روابط 
با ایاالت متحده

محمد هدایت

 

پدیلده رسقلت و چپاولگری هلای پس کوچه یی همچنلان ادامه 

دارد و هلر ازگاهلی در نقلاط مختللف شلهر کابلل  ایلن دزدان 

شلبیخون می زننلد و مبایل هلا و جیب هلای ملردم را بله غلارت 

می برنلد.

برخلی از متلرران بلاور دارنلد کله در پلس همه ایلن دزدی ها 

ایلن  جنایلی  آملران  و  امنیتلی  حوزه هلای  آملران  دسلت 

حوزه هلا قلرار دارد. احسلان کریملی کله قبلا توسلط دزدان 

پس کوچه یلی چپلاول شلده اسلت بلا توجه بله جریلان دزدی و 

شلکایت خلود بله حلوزه هجدهلم امنیتی شلهر کابلل می گوید 

کله او یقیلن دارد کله هنوز هلم میان دزدان و آملران حوزه های 

امنیتلی رابطله ای دقیلق و محاسلبه شلده وجلود دارد.

او از مقام هلای ارشلد حکومتلی توقلع دارد کله اگلر بنلا دارنلد 

دزدی در کابلل قطلع شلود، بایلد در برابر هر قضیله دزدی آمر 

حلوزه امنیتلی و مسلئول امنیلت مللی در هلامن منطقله، مورد 

بازپلرس قلرار گیرنلد. بله عقیلده وی در غیر این صلورت دزدی 

و چپاولگری هلای پس کوچه یلی در کابلل بله طلور کاملل قابل 

مهار نیسلت.

کله  کرده انلد  نگرانلی  اظهلار  افغانسلتان  در  خلود  هملکاران 

دوللت آمللان گفتله اسلت کله وظیفله خلود می دانلد تلا پلس از 

خلروج رسبازانلش از افغانسلتان، از هملکاران افغلان نیروهایش 

محافظلت کنلد. آمریلکا نیلز چنلد سلال اسلت برنامله ای بلرای 

اسلکان افغان هایلی دارد کله بلا آمریکایی هلا در افغانسلتان کار 

کرده انلد. املا آقلای ادریلس می گویلد برخلی مرجامنلی کله با 

ارتلش بریتانیلا کار کرده انلد حتلی ده سلال اسلت درخواسلت 

داده انلد وللی منتظلر هسلتند تلا زمینله انتقلال آنهلا بله بریتانیا 

مهیلا شلود. در همیلن حلال روز گذشلته باالتریلن مقلام ارتلش 

ابلراز  افغانسلتان  از  خلروج  بلرای  آمریلکا  تصمیلم  از  بریتانیلا 

ناامیلدی کلرد و گفلت کله »این تصمیمی نبلود که انتظلارش را 

داشلتیم«. جلرال رِس نیلک کارتلر، رئیس سلتاد ارتلش بریتانیا 

در مصاحبله بلا بی بی   سلی گفلت کله خلروج متاملی نیروهلای 

ائتلاف بین امللللی از افغانسلتان پس از دو دهه، ممکن اسلت 

بله بازگشلت »جنگسلاالران« بینجاملد. او املا گفت کله طالبان 

در ایلن ۲۰ سلال متحلول شلده، در ایلن مدتلی کله ملا در آنجا 

حضلور داشلتیم، فکلر می کنلم طالبلان درک کلرده کله نیلاز به 

»مرشوعیت سیاسلی« دارند. این در حالی اسلت که منایندگان 

اسلامی« می نامنلد کله  »املارت  را  گلروه  ایلن  طالبلان هنلوز 

یلادآوری دوره حاکمیت شلان بلر بخش هلای عملده افغانسلتان 

پیلش از سلقوط براثلر حملله آمریلکا بله افغانسلتان اسلت. 

اسلت. ذکریلان رحیملی رئیلس معلارف هلرات در ایلن مراسلم 

ادرسلکن  ولسلوالی  دسلت  دور  مناطلق  در  کله  اسلت  گفتله 

سلاختامن 3٤ مکتب دیگر نیز زیر کار اسلت. او وعده سلپرده 

اسلت کله بله زودی متباقلی سلاختامن های مکاتلب دیگلر نیز 

بله بهلره بلرداری سلپرده خواهلد شلد. خرنامله می افزایلد کله 

ایلن ٢٤ سلاختامن بلا هزینله مجموعلی ۱۷ ملیلون افغانلی 

ولسلوالی  افتلاده  دور  روسلتاهای  در  اقلراء  برنامله  طریلق  از 

ادرسلکن سلاخته شلده اسلت. با اکامل این سلاختامن ها در 

حلدود ۹ هلزار دانلش آملوز از نعملت فضای آموزشلی مناسلب 

برخلوردار شلده انلد.

افغانسلتان آغلاز می کنلد. 

در حلال حلارض در حلدود 13٠٠ رسبلاز آملانلی در افغانسلتان 

حضلور دارنلد و کارمنلدان محللی ماموریلت نظاملی آمللان بله 

حلدود 3٠٠ نفلر می رسلد. 

پیلش از ایلن یلک روزنامله آملانلی بله نقلل از وزیلر داخلله ایلن 

کشلور گلزارش کرده بود کله احتامالً دفاتر ویلژه ای در کابل و در 

مزاررشیلف بلرای طلی مراحل مهاجرت این افراد بله آملان ایجاد 

شلود. جلدا از این نیز، آمللان برنامه ای برای پذیرش شلهروندان 

افغانسلتان دارد کله بلا نظامیلان ایلن کشلور در افغانسلتان کار 

کلرده انلد و براسلاس گزارش ها، از سلال ٢٠13 تلا حال بیش از 

٧٨٠ نفلر در همیلن طریلق به آملان رفته اند. آمللان اعام کرده 

کله در نظلر دارد تلا اواسلط ماه آگسلت، متام رسبازان خلود را از 

افغانسلتان بیرون کند.

 پولیلس کابلل اعلام کلرده اسلت کله 11 تلن به 

بازداشلت شلده  اتهلام جرایلم جنایلی در کابلل 

اند. این اداره روز دوشلنبه 3٠ حمل در خرنامه ای گفته اسلت 

کله پولیلس قوماندانلی امنیه والیلت کابل با راه انلدازی چندین 

عملیلات اوپراتیفلی ۱۱ تلن را بله اتهلام انجام جرم هلای جنائی 

از نقلاط مختللف کابلل بازداشلت کرده اسلت.

بله  پیونلد  در  افلراد  ایلن  اسلت:»  شلده  اضافله  خرنامله  در 

جرم هلای چلون مجروحیلت، دزدی موتلر، انتقلال اسللحه غیلر 

قانونلی، دزدی موبایلل، فریبلکاری، دزدی املوال، فلروش ملواد 

مخلدر و دزدی منلر پلیلت از ناحیله هلای سلوم، ششلم، هفتم، 

هشلتم، دوازدهم و ولسلوالی چهار آسلیاب کابل توسلط پولیس 

شناسلائی و بازداشلت شلده انلد.« 

خرنامله اضافله می کنلد کله از نلزد افلراد بازداشلت شلده یلک 

میلل اسللحه کملری دوعراده موتر رسقت شلده و یلک قاب منر 

پلیلت به دسلت پولیلس آمده اسلت.

وضعیلت  امنیتلی،  میثلاق  برنامله  آغلاز  از  ملاه  چنلد  ملدت  در 

امنیتلی کان شلهرهای کشلور در حلال بهبلود بلوده اسلت. اما 

مرجلامن افغان در بریتانیا هشلدار داده اند کله اگر زمینه انتقال 

و اسلکان هملکاران شلان پس از خلروج این نیروهلای بریتانیایی 

از افغانسلتان در ملاه سلپتامر مهیلا نشلود، جلان شلان در خطلر 

خواهلد بلود. عیلدی ادریلس کله بلا نیلروی ویلژه بریتانیایلی کار 

می کلرد و اکنلون در بریتانیلا زندگلی می کند به بی بی سلی گفت 

کله مرجلامن باقی مانلده در افغانسلتان نه تنها از سلوی طالبان 

کله از سلوی برخلی ملردم هم بلا تهدیلد مواجه اند.

او از دوللت بریتانیلا خواسلته همله مرجامنلی را که بلا ارتش این 

کشلور کار کرده انلد، بله بریتانیلا منتقل کند.

چهلار روز پیلش جلو بایلدن، رئیلس جمهلور آمریلکا تصمیلم بله 

خلروج باقیامنلده نیروهلای نظاملی آمریلکا از افغانسلتان تلا ۱۱ 

سلپتامر، را اعلام کلرد. پلس از این اعلام، گزارش شلد که ۷۵۰ 

رسبلاز بریتانیایلی نیلز خلروج از افغانسلتان را از ملاه آینلده آغلاز 

می کننلد. ایلن رسبلازان در چارچلوب فرماندهلی ناتلو موسلوم به 

»ماموریلت قاطلع« در افغانسلتان حضلور دارنلد.

در همیلن حلال، در تازه تریلن واکنش، آنتونی بلینکلن، وزیر امور 

خارجله آمریلکا از تصمیلم اخیلر ایلن کشلور دفلاع کلرده و گفتله 

اسلت کله حلاال جلای »تهدیلد تروریسلم« را ملوارد دیگلری گرفته 

اسلت و واشلنگن نیلاز بله مترکلز مجلدد بلر روی چالش هایلی 

ماننلد چیلن و همه گیلری کرونلا دارد.

از  برخلی  نامشلخص  وضعیلت  از  حاللی  در  افغلان  مرجلامن 

 وزارت معلارف اعلام کلرده اسلت کله سلاختامن 

٢٤ مکتلب در ولسلوالی ادرسلکن والیلت هلرات 

بله بهلره برداری رسلید و توسلط مسلئوالن محلی 

هلرات افتتاح شلد.

ایلن وزارت روز دوشلنبه 3٠ حملل بلا نلرش خرنامله ای می گوید 

کله سلاختامن ۲۴ بلاب مکتلب در ولسلوالی ادرسلکن والیلت 

هلرات توسلط زاهلد عبدالوحیلد قتاللی واللی والیلت هلرات و 

ذکریلا رحیملی رئیلس معلارف هلرات افتتلاح و بله بهره بلرداری 

سلپرده شلد. واللی هلرات ایلن مکاتلب تلازه افتتلاح شلده را از 

کلرده  توصیلف  هلرات  ملردم  و  معلارف  وزارت  دسلت آوردهای 

 وزیلر دفلاع آمللان می گویلد که کشلورش شلامری 

بله آمللان  بله زودی  را  افغلان خلود  از کارمنلدان 

انتقلال خواهلد داد. انگریلت کرمپ کارنبلاور، وزیر دفلاع آملان به 

خرگلزاری دی پلی ای گفتله اسلت که برخلی از کارمنلدان محلی 

کله بلا نیروهای آملانلی همکار بوده انلد با تهدیلدات امنیتی روبرو 

انلد، بله زودی بله آمللان انتقلال داده می شلوند. 

خانلم کارنبلاور گفلت: »حلرف از کسلانی اسلت کله بلرای سلال ها 

در کنلار ملا کار کلرده و امنیلت خلود را بله خطلر انداختله انلد، 

هم چنیلن کسلانی کله یکجلا بلا ملا جنگیلده و سلهم خلود را ایفلا 

کلرده انلد.« او افلزود: »حلس می کنلم آمللان عمیقلاً مکلف اسلت 

کله هنلگام خروج )از افغانسلتان(، این افلراد را تنها نگلذارد.« این 

در حاللی اسلت کله آمللان، در کنار سلایر کشلورهای عضلو ناتو و 

ایلاالت متحلده امریلکا، از اول ملاه ملی خلروج رسبازان خلود را از 

کله  می گویلد  افغانسلتان  بلرش  حقلوق  مسلتقل  کمیسلیون   

در پنلج روز هفتله  گذشلته، 39 غیرنظاملی در نتیجله  انفجلار 

کشلته  کشلور  والیلت  چهلار  در  مسللحانه  حملله  و  ماین هلا 

شلده اند.

در  حملل(   3٠( دوشلنبه  دیلروز  بلرش،  حقلوق  کمیسلیون 

خرنامله ای گفتله کله ایلن غیرنظامیلان از تاریلخ ٢1 تلا ٢٥ 

حملل در 1٢ رویلداد ناشلی از انفجلار ماین هلای مقناطیسلی 

و کنارجلاده ای و حملله  مسللحانه در والیت هلای فلراه، پلروان، 

ننگرهلار و قندهلار کشلته شلده اند. در اعامیله آمده اسلت که 

در جملع کشته شلدگان چهلار زن و هشلت کلودک نیلز شلامل 

می باشلد.

ایلن  در  کله  اسلت  گفتله  بلرش  حقلوق  کمیسلیون  همچنلان 

رویدادهلا ٤٠ غیرنظاملی دیگر از جملله چهار زن و 1٧ کودک 

شلده اند. زخملی 

ایلن کمیسلیون تأکیلد کلرده اسلت کله عاملان ایلن رویدادها 

جنگ جویلان گلروه طالبلان و افلراد ناشلناس بوده انلد.

ایلن در حاللی اسلت کله محملدارشف غنلی رییلس جمهلور 

کشلور بلا فلرا رسلیدن ملاه مبلارک رمضلان، خواهنلا برقلراری 

 مسلئوالن محللی هلرات، از رهایلی و انتقلال  ۳۵ زندانلی 

بله شلمول 13 زن افغلان از ایلران بله محبلس ایلن والیلت، 

خلر میدهنلد.

مراسلم  در  دیلروز  هلرات،  محبلس  رییلس  نلورزی  امراللله 

آزادی ایلن شلامر زندانیلان گفلت کله بلر اسلاس تفاهم نامه 

میلان دوللت افغانسلتان و ایلران، در یک ماه گذشلته ۶۰۹ 

زندانلی افغلان از زنلدان های ایلران، به زنلدان والیت هرات 

انتقال شلده اسلت.

بله گفتلۀ موصلوف، از مجملوع ۶۰۹ زندانی انتقال شلده از 

ایلران بله زنلدان هلرات، اکنلون دوسلیه هلای ۳۵ تلن طلی 

مراحلل شلده و امروز آزاد شلدند.

بله گفتلۀ وی، از مجملوع ۳۵ زندانلی رهلا شلده، ۱۳ تلن 

شلان زنلان ملی باشلند.

رئیلس زنلدان مرکلزی هلرات گفلت کله در حلال حلارض، 

ایلران  هلای  زنلدان  در  نیلز  افغلان  دیگلر  زندانلی  هلزاران 

زندانلی انلد و از حکوملت ایلران خواسلت کله رونلد انتقلال 

ببخشلد. رسعلت  را  زندانیلان 

نصیلر احملد بهیلر رسپرسلت ریاسلت څارنوانلی اسلتیناف 

هلرات گفلت کله از دو روز بله ایلن سلو، از ۶۰۹ زندانلی 

رونلد  هلرات،  مرکلزی  زنلدان  بله  ایلران  از  یافتله  انتقلال 

آتش بلس در کشلور شلده و از گلروه طالبلان خواسلته بلود کله 

بله خواسلت برحلق ملردم مبنلی بلر آتش بلس دایملی، لبیلک 

بگویلد.

بیلدار شلود و ایلن واقعیلت را کله امریلکا در افغانسلتان دیگلر 

حضلور نظاملی نلدارد درک کند، حضلور امریکا در افغانسلتان 

بلرای رقابلت بلا برنامه هلای بلند ملدت قدرت های دیگلر نبود. 

اگلر خلدای نکلرده افغانسلتان بله یلک میلدان جنلگ نیابتلی 

تبدیلل شلود عواقلب منفلی آن همله را آسلیب می رسلاند.”

از سلوی دیگلر مشلاور امنیلت مللی امریلکا درگفتگو بلا فاکس 

نیلوز گفتله اسلت کله پلس از خلروج نیروهلا هیلچ کسلی آینده 

افغانسلتان را تضمیلن کلرده منلی تواند.

جلک سلالیوان، مشلاور امنیلت ملی امریلکا، در این بلاره گفته 

اسلت که:”ملن منی توانلم هیلچ تضمینلی بدهم کله در داخل 

افغانسلتان پلس از خروج چله اتفاقی خواهد افتلاد، هیچ کس 

منی توانلد چنین تضمینلی بدهد.”

مطلرح  حاللی  در  خارجلی  رسبلازان  خلروج  از  نگرانی هلا 

می شلوند کله طالبلان بله تازه گلی گفتله انلد که در نشسلت ها 

افغانسلتان رشکلت نخواهلد کلرد.  بلاره صللح  در 

رسلیدگی بله دوسلیه هلای ۳۶۰ تلن جریلان دارد کله در 

مرحلله نخسلت، دیلروز ۳۵ تلن شلان طلی مراحلل و آزاد 

شلدند.

نیلز  زندانیلان  متباقلی  مراحلل  طلی  رونلد  وی،  گفتلۀ  بله 

آزاد  آینلده  روزهلای  در  آنلان،  از  شلامری  و  دارد  جریلان 

شلد. خواهنلد 

محملد رشیلف فانلی رئیلس محکمله هلرات نیلز گفلت کله 

دوسلیه هلای زندانیلان انتقلال یافتله از ایلران، مطابلق بله 

ملدت  کله  زندانیانلی  و  شلده  تعدیلل  افغانسلتان  قوانیلن 

حبلس شلان را سلپری کلرده باشلند، رهلا و شلامری از آنان 

ملدت حبلس شلان را سلپری خواهنلد کلرد.

بله گفتلۀ مسلئوالن محللی هلرات، بیشلر زندانیلان انتقال 

یافتله، بله جلرم قاچلاق ملواد مخلدر در ایلران زندانی شلده 

انلد. در همیلن حلال، شلامری از زندانیان رها شلده با ابراز 

خرسلندی از رهایلی شلان، امیدوارانلد کله بله دوسلیه های 

دیگلر زندانیلان نیز رسلیدگی شلود.

ایلن درحالیسلت کله چنلد روز پیلش، شلامری از زندانیلان 

انتقلال شلده از ایلران بله محبلس هلرات، در یلک اعلراض 

در ایلن زنلدان، از کندی در روند رسلیدگی به دوسلیه های 

شلان شلکایت کردنلد و خواهلان حلل اين مشلکل شلدند. 

بازداشت 11 تن به اتهام جرایم جنایی در کابل

مترجمان افغان در بریتانیا: 
نگران جان همکاران خود پس از خروج نیروهای خارجی هستیم

وزارت معارف: ساختمان 24 مکتب در والیت هرات افتتاح شد

کمیسیون حقوق بشر:آلمان شماری از کارمندان افغان خود را به زودی به این کشور انتقال می دهد
 تنها در 5 روز 39 غیرنظامی در چهار والیت کشور کشته شده اند

35 زندانی انتقال شده از ایران به محبس هرات رها شدند



 

وقتـی بـه تاریـخ افغانسـتان نیـک نگرسـته شـود، این 

واقعیـت بـه متـام قد آشـکار اسـت کـه مـردم افغانسـتان در 

متحمـل  را  هـا  قربانـی  بیشـرین  خویـش  تاریـخ  درازای 

گردیده اسـت. تغییرات سیاسـی و دگرگونی های ناشـی از 

مدیریـت سیاسـی، همـواره رضبه بـر پیکر مردم افغانسـتان 

میـان  بـه  و  گذشـته  هـای  گردیشـی  پادشـاه  اسـت.  زده 

آمـدن بـی نظمـی هـا و نـا بسـامانی هـای سیاسـی، نظم و 

آرامـش مـردم افغانسـتان را مـی ربـود. همچنـان زیـر و زبـر 

شـدن نظام های سیاسـی و تحـوالت بزرگ سیاسـی هزینه 

هـای سـنگین را بـر مـردم افغانسـتان بـار مـی آورد. در ایـن 

پچیده¬گـی هـای تاریخـی نظـام هـای سیاسـی متعـدد و 

مختلـف روی صحنـه سیاسـت افغانسـتان آمـده و بـر مـردم 

ایـن کشـور حاکمیـت منـوده اسـت. مـردم این رسزمیـن در 

خاطـرات تاریخـی خـود شکسـت و اُفـت هـای زیـادی را از 

منظـر سیاسـی و حاکمیـت نظـام های سیاسـی بیـاد دارد. 

بدبختانـه اکـر ایـن خاطـرات تلـخ کامی مـردم را بیشـر از 

پیش سـاخته اسـت. نظم سـنتی در قالب شـاهی خاندانی 

مـردم  انتظـار  هـا شکسـت،  انقـاب  و  بـا کودتـا  زمانیکـه 

افغانسـتان ایـن بود که شـاید به نا بسـامانی های سیاسـی 

پایـان داده شـود؛ امـا چنین اتفـاق هرگز تحقق پیـدا نکرد. 

بحـران هـای مدیریتـی و نـا امنـی هـای کشـنده در رسارس 

افغانسـتان بـر اسـاس این تزلـزل های قدرت و نظـام بوجود 

آمـد. نزدیـک بـه نیـم قـرن اسـت کـه ناامنـی و جنـگ دامن 

مـردم افغانسـتان را فراگرفتـه اسـت و بـر غـم و انـدوه مـردم 

افـزوده می شـود. 

بـی ثباتـی سیاسـی بعـد از کودتـای هفتم ثـور 1357 

متـام تـار و پـود دولـت و نظام سیاسـی را آفت زده سـاخت و 

نتیجه¬ی آن تشدید و گسرش جنگ در رسارس جغرافیای 

افغانسـتان شـد. نظـام های سیاسـی بـا ایدئولـوژی چپی و 

ایدئولـوژی افراطـی بـا قدرت گیری شـان همه داشـته های 

افغانسـتان را بـه آتش کشـید. شـعله های جنـگ خرمن هر 

خانواده افغانسـتانی را سـوزاند و دشـمنی های عمیق را در 

جامعه بوجود آورد. این منوال تا نخسـتین سـال هزاره سـوم 

میـادی در افغانسـتان و بر رس مردم این خیطه کهن سـال 

تاریخـی، سـلطه¬ی شـومش را مسـتمر سـاخته بـود. پنـچ 

سـال حاکمیـت چـوب و چـاق طالبانـی روزگار سـیاه را بر 

زندگـی مـردم قرار داده بـود. افراطیت و دشـمنی با معارف، 

بـا زنـان، بـا پیرشفـت، با مکتب، کتـاب، فرهنگ و رسـانه ها 

شـاخص هـای فربـه ایـن دوران تاریـِک تاریـخ افغانسـتان 

اسـت. النه منودن گروه های تروریسـتی و دحشـت افگنان 

جهانـی در افغانسـتان و ترشیـک گـروه طالبـان در فعالیت 

هـای آنـان زمینـه را طـوری فراهـم سـاخت کـه افغانسـتان 

بـه النـه هـای امـن، محـل پـرورش و گسـرش گـروپ هـای 

تروریسـتی در سـطح جهانـی گردیـد. اینـکار سـبب شـد 

افغانسـتان در انـزوای کامل جهانی قرار گیـرد و خطر بزرگ 

بـرای امنیـت متـام منطقـه و جهان بـه صورت عملـی تلقی 

شود. 

فاجعـه یازدهـم سـپتمرب سـال 2001م دنیـا را بیـدار 

سـاخت و متوجـه منـود که امنیت جهانـی را مـی تواند یک 

کشـور و یـک گـروه تروریسـتی بـه راحتـی بـه خطـر مواجـه 

تاریـخ  در  تحـول جدیـد  کـه  اسـت  اسـاس  برایـن  سـازد. 

سیاسـی افغانسـتان رو منـا گردید. جلسـه تاریخـی بُن این 

زمینـه را مسـاعد منـود که افغانسـتان تجربه نوین را داشـته 

زندگـی  بتوانـد  آن  روشـنی  در  افغانسـتان  مـردم  و  باشـد 

انسـانی داشـته باشـند و همچنـان جغرافیـای افغانسـتان 

دیگـر محـل زایـش، رشـد و گسـرش دحشـت افگنـی و 

تروریسـم نباشـد. نظـام سیاسـی جدیـد مبتنی بـر دو اصل 

اساسـی، مـردم سـاالری و قانون گرای زیر عنـوان جمهوری 

اسـامی افغانسـتان عرض وجود منـود. مردم افغانسـتان از 

دنیـای نـا امیـدی و نا امنی و بحران به فضای دعوت شـدند 

کـه در آن امنیـت، صلح، و نظام سیاسـی مـورد نظر و خدوم 

بـر اسـاس رأی و تصمیـم مـردم، چر بـزرگ سیاسـی را می 

سـاخت. ده ها هزار افغانسـتانی آواره از کشور های همسایه 

و جهان مشـتاقانه به کشور برگشـت منودند. سیاست رونق 

یافـت و در کنـار آن اقتصاد، معـارف، صحت عامه و امکانات 

ابتدایی زندگی در شـهرها و روسـتا های افغانسـتان از نظم 

نسـبی برخـوردار گردیـد. انتخابـات که راه و شـیوه اساسـی 

در  افغانسـتان  سیاسـی  نظـام  در  مـرشوع  قـدرت  کسـب 

چارچوب جمهوریت تعریف شـده اسـت، در یک منظره¬ی 

بی پشـینه در میان مردم افغانسـتان به منصه عمل گرایید. 

قانـون اساسـی افغانسـتان با افتخار اسـامی بـودن و 

مطابـق بـا اصـول و ارزش هـای اسـامی در کشـور از جانب 

مـردم افغانسـتان تصویـب و نافـذ گردیـد. مردم افغانسـتان 

بـا صـدای واحـد نظـام سیاسـی جمهوریـت و پیکـر واحـد 

افغانسـتان را بـه عنـوان خانـه مشـرک همـه افغانسـتانی 

هـا محـرم شـمردند/ مـی شـارند. ایـن وثیقـه¬ی ملـی 

در چـوکات جمهوریـت بـه متامـی ارزش هـای اسـامی و 

انسـانی، آزادی های انسـان محور و ارزشـمند مهر صحه زد. 

مطابـق ایـن قـرارداد جمعی، کلیت شـهروندان افغانسـتان 

مالـک اصلـی کشـور و نظـام سیاسـی مـروج در آن اسـت. 

حاکمیـت از آن مـردم افغانسـتان اسـت، برای کسـب قدرت 

اصـل انتخـاب شـدن و انتخـاب منـودن راهـکار منطقـی 

و قانونـی پذیرفتـه شـد و در مطابقـت بـه آن نظـم سیاسـی 

دموکراتیـک برقـرار گردیـد. جمهوریـت متامی ایـن ظرفیت 

هـا را بـا خـود دارد و ایـن امـکان را بـه صـورت واقعـی و 

عملـی فراهـم مـی تواند که بسـر اساسـی حاکمیـت مردم 

افغانسـتان اسـت. اصالـت دادن و ارزش قایـل شـدن بـه 

تصمیـم و اراده مـردم در تعیین رسنوشـت سیاسـی مملکت 

در حـوزه جمهوریـت مـی گُنجد و این را به نحـوی در این دو 

دهـه در افغانسـتان مـردم آزمـوده اسـت. 

جمهوریـت نهـاد سیاسـت را مردمـی مـی سـازد، مردم 

هسـتند کـه زعیـم کشـورش را تعییـن می کنـد. مـردم باید 

پـس از اعـام جدول زمانـی خـروج نیروهای بین 

املللـی از افغانسـتان، گانـه زنی هـا بـر ایـن اسـت 

کـه طالبـان بـا اسـتفاده از خـأ موجـود نـه تنهـا از 

مجـرای مذاکـرات وارد پروسـه صلـح نخواهنـد شـد؛ 

بلکـه آمادگی هـا را مضاعـف می سـازند تـا در غیـاب 

نیروهـای بیـن املللی با اسـتفاده از مجرای خشـونت 

و خونریـزی قـدرت را تـرف مناینـد. محافـل مختلف 

را  چنینـی  ایـن  نگرانی هـای  اجتاعـی  و  سیاسـی 

مطـرح می سـازند، روحیـه عمـوم بر این اسـتوار اسـت 

ثبـات  و  نظـم  املللـی  بیـن  حامیـان  فقـدان  در  کـه 

یکبـار  افغانسـتان  و  بـه شـدت آسـیب دیـده  کنونـی 

دیگـر در کام هیـوالی تروریـزم جویـده خواهـد شـد.

نگرانی هـا  هـر چنـد در صـورت مسـئله، چنیـن 

بـه حـق و نزدیـک بـه واقعیـت پنداشـته می  شـود، زیـرا 

در نبـود حایـت بیـن املللـی، تروریزم با اسـتفاده از 

عقبـه حایتی شـان مشـکاتی را فـرا راه مردم و نظام 

سیاسـی موجـود خلـق خواهند کـرد؛ امـا واقعیت این 

اسـت کـه دهـه نـود میادی بـا حـال حـارض از لحاظ 

شـکل و محتـوی دچـار تفاوت هـای فاحش اسـت. در 

آن زمـان کـه طالبـان افغانسـتان را تـرف منودنـد، 

دولـت فراگیـر ملـی بـه مثابه دولـت کنونی کـه دارای 

بـه  مـردم  آراء  دل  از  و  باشـد  رستـارسی  مرشوعیـت 

وجـود آمـده باشـد نبـود، گروههـای قومـی کـاکان 

بـه رس و صـورت همدیگـر میزدنـد، دولـت مجاهدیـن 

بیشـر  باشـد،  مردمـی  اینکـه  از  قبـل  زمـان  آن  در 

چنـد  و  صدایـی  چنـد  بـود،  محـور  فـرد  و  جناحـی 

آدرسـی در سـطح تصمیـم گیرنـدگان ملـی بـه وفـور 

قابـل مشـاهده بـود، جناح هـای جهـادی قـدرت را در 

اختیـار داشـتند؛ تعـدادی در صف دولـت مجاهدین، 

تعـدادی هـم برعلیـه دولـت، امـا از دل چالش هـای 

آن  و  بـود  برجسـته  و  مهـم  مسـئله  یـک  زمـان  آن 

اینکـه هیـچ جریانـی غیـر از جهادگرایـان در دولـت 

نداشـت؛  وجـود  شـان  دولـت  مخالـف  و  مجاهدیـن 

بلکـه هـردو جانـب جریان هـای جهادگـرا بـود، جنـگ 

مشـخصی  اسـراتژی  یـک  فقـدان  در  درگیری هـا  و 

کـه تأمیـن کننـده منافـع ملـی در سـطح عموم باشـد 

کـاکان تلفـات و تخریـب بجـا می گذاشـت، بـه قـول 

یکـی از بـزرگان کـه می گفـت بسـیاری از جریان های 

جهـادی بودنـد فقـط بـه ایـن نکتـه تکیـه داشـتند که 

می جنگیـم؛ امـا اینکـه هـدف از جنـگ چیسـت و در 

پسـتوهای آن بـه کـدام اهداف و امتیـازات کان ملی 

دسـت یابیـم هیچکسـی جـواب نداشـت.

در آن زمـان، آنارشـیزم بـه گونـه ی واقعـی اش در 

کل کشـور حاکـم بـود، فضـای جنگـی حاکـم بـر آن 

زمـان، انتظـار ظهـور هـر گونـه جریـان و گـروه بدیـل 

را در انظـار برجسـته می سـاخت، گروههـای جهـادی 

حتـی بـر رس تقسـیم و یـا انتصـاب یـک ولسـوال هـم 

و زد و خـورد مسـلحانه می پرداختنـد،  بـه در گیـری 

امنیـت  کننـده  تأمیـن  کـه  ملـی  مسـلح  نیروهـای 

نظامـی  نیروهـای  نداشـت،  وجـود  باشـد  عمومـی 

بـود  مجاهدیـن  اسـامی  دولـت  پوشـش  تحـت  کـه 

شـمولیت متـام اقـوام افغانسـتان را در ترکیـب خـود 

نداشـت بـه کار گیـری از آنـان نیز در راسـتای اهداف 

شـخصی قابل اسـتفاده بود این کار را دولت اسـامی 

انگیـزه ی  و  بـود، حـس  بـه کـرات منـوده  مجاهدیـن 

واقعـی کـه بیانگـر روحیـه همـکاری مـردم بـا دولـت 

باشـد در میـان اعضـای جامعـه موجـود نبـود، بیشـر 

گفتـان  مردمـی،  نیروهـای  میـان  ضدیـت  و  تقابـل 

مسـلط آن فضـا را رقـم زده بـود، از ایـن جهت بسـر و 

زمینـه بـرای آمـدن طالبـان کامـا هموار بـود، زیرا در 

آن زمـان مـردم دین بـاور و سـنتی افغانسـتان کامـا 

منتظـر دسـت غیـب بودند تا صلـح و همپذیـری را در 

کشـور نهادینه سـاخته و به سـان هدیه ی آسـانی به 

آنـان پیشـکش مناینـد، وقتیکـه اسـتخبارات منطقـه، 

وضعیـت حاکـم بـر افغانسـتان را بـر وفـق مرادشـان 

ارزیابـی منودنـد طالبـان را وارد آشـفته بازار سیاسـی 

منودنـد، ایـن گـروه در یـک دسـت قـرآن و در دسـت 

دیگـر تفنـگ بـا حمـل پرچم سـفید، مـردم را بـه صلح 

و بـرادری دعـوت می منـود و مـردم خسـته از جنـگ 

نیـز حضـور آنـان را غنیمت شـمرده و بـدون هیچگونه 

مقاومتـی سـاحات شـان را بـه آنان تحویـل می دادند.

اکنـون نسـبت بـه آن زمـان تفاوت هـای فاحـش 

امـروز  نسـل  شـاهدیم،  مختلـف  ابعـاد  و  سـطوح  در 

جدیـد  تکنولـوژی  و  نویـن  علـوم  بـه  افغانسـتان 

تحصیـات  از  منـدی  بهـره  انـد،  یافتـه  دسرسـی 

معیـاری در دانشـگاههای داخلـی و خارجـی خطـوط 

ارزشـی دیگـری بـه آنـان ترسـیم منـوده اسـت، ایـن 

عـذاب  و  ثـواب  مقیـاس  بـا  را  حکومـت داری  نسـل 

ارزش هـای  بلکـه  منی گیرنـد،  سـنجش  بـه  الهـی 

فـردی،  آزادی هـای  بـرش،  حقـوق  همچـون  نوینـی 

حقـوق سیاسـی، حقـوق شـهروندی و ... در قامـوس 

بسـته  نقـش  ارزش هـا  جدیدتریـن  پیلـه ی  بـا  آنـان 

کان  امـور  جدیـد،  نسـل  باورهـای  منظـر  از  اسـت. 

حکومـت داری در قالـب اسـراتژی های خـرد و کان 

کـه در آن فرصت هـا و امکانات موجود سـنجیده شـده 

باشـد، خأهـا و کمبـودات ملـی نیز محاسـبه گردیده 

و در صـدد رفـع آن باشـیم و مهمـر از همـه بـاور بـه 

تقـدم منافـع ملـی بـر منافـع شـخصی، جلوه هایـی از 

حکومـت داری ملـی و بـا برنامـه اسـت کـه رصفـا در 

موجودیـت چنیـن حکومتـی، اعتـاد از دسـت رفتـه 

اعـاده گردیـده و انتظـار آینده ی درخشـان را می توان 

داشـت. بـا ایـن حـال و در عر جدیـد اگر ایـن گروه 

داشـته  رس  در  را  مجاهدیـن  حکومـت  خـام  خیـال 

باشـند کامـا یـک خیـال واهـی و بـه دور از واقعیـت 

اسـت. طالبـان کنونـی گروهـی اسـت کـه نزدیـک بـه 

سـی سـال اسـت کامـا خود را بـا طول و عرض شـان 

بـه مـردم افغانسـتان و جامعـه جهانی شناسـانده اند، 

پذیـرش ایـن گـروه در جامعـه بـه مثابـه یـک هموطن 

مـردم  بـرای  دارنـد  را  خـاک  و  آب  ایـن  تابعیـت  کـه 

افغانسـتان قابـل هضـم انـد، آن هـم در صورتـی کـه 

آنـان تعهـد بسـپارند کـه متـام تشـکیات شـان را در 

بدنـه نظـام و دولـت مـرشوع کنونـی هضـم می منایند 

و بـا انجـام ایـن مقدمـه، زمینـه ورود شـان را در بدنـه 

نظـام و حکومـت داری را همـوار مناینـد، اگـر نـه آنان 

بـه فکـر خیال خـام » فتـح« و ترف کشـور از مجرای 

زور باشـند بـا هـر گونـه عقبـه حایتـی خارجی شـان 

هـم وارد میـدان معرکـه شـوند ایـن فرصـت و زمینـه 

شـکل گیری  زیـرا  شـد،  نخواهـد  فراهـم  شـان  بـرای 

مجـرای  دو  از  امـروزی رصفـا  دنیـای  در  حکومت هـا 

عقبـه حایتـی داخلـی و بیـن املللـی قابـل تحقـق 

میلـه ی  زور  بـا  اینکـه  فـرض  بـه  آن  غیـر  در  اسـت، 

تفنـگ هـم اگـر جغرافیایـی را متـرف شـوند وقتیکه 

باشـند  نداشـته  املللـی  بیـن  و  داخلـی  ریشـه های 

بـه عنـوان حکومـت رسـمی ایـن کشـور عـرض انـدام 

منی تواننـد، از ایـن رو، بهریـن فرصـت جهـت تحقـق 

یـک حکومـت و نظـام فراگیر اشـراکی، تـاش جهت 

برگـزاری هرچـه رسیع تـر پروسـه صلـح افغانسـتان در 

ترکیـه اسـت. هـم اکنـون پنـج قـدرت امتـی دنیـا بـه 

اضافـه سـازمان ملـل متحد و متـام کشـورهای منطقه 

از ایـن نشسـت حایت هـای همـه جانبـه منـوده اند، 

زمینـه ی شـکل گیری یـک حکومـت مـرشوع ملـی کـه 

و  جنـگ  بـدون  املللـی  بیـن  و  داخلـی  پشـتوانه  بـا 

درگیری هـای مضاعـف، کامـا فراهـم گردیده اسـت.

آنچنـان کـه همـه میدانیـم و خـود طالبـان بهـر 

از مـا می داننـد کـه جنـگ آنـان بـه جـز دسـتیابی بـه 

نـدارد،  ماورایـی  و  قداسـت  جنبـه  هیچ گونـه  قـدرت 

اگـر بهـم وصـل و جمـع مناییـم  تـه آن را هـم  رس و 

» قـدرت  در یـک کام خاصـه می گـردد کـه هـان 

جهـت  زمـان  بهریـن  رو  ایـن  از  اسـت،  سیاسـی« 

اسـت؛  حـارض  حـال  سیاسـی،  قـدرت  بـه  دسـتیابی 

بنـا بـر ایـن انتظـار مـی رود کـه طالبـان بـه ایـن درک 

سیاسـی رسـیده باشـند کـه عـزت و اقتـدار جمعی در 

گـرو تشـکیل حکومـت فراگیـر ملـی از راه دیپلاسـی 

جنگ هـای  و  خشـونت  تشـدید  نـه  اسـت  مذاکـره  و 

ایـن پیانـه از درک  بـه  ایـن گـروه اگـر  بـی هـدف، 

امـکان هضـم  باشـند  نرسـیده  و سیاسـی  اجتاعـی 

شـان در بدنـه جامعـه و دولـت بسـا پـر چالش اسـت. 

پشـت هـر جنگـی هدفـی نهفتـه اسـت، واضـح اسـت 

کـه جنـگ طالبـان در افغانسـتان بر رس دسـتیابی به 

قـدرت اسـت کـه روزانـه ایـن همـه خـون انسـان های 

بـی گنـاه ریختـه می شـود و تأسیسـات عـام املنفعـه 

تخریـب می گـردد، اکنـون اگر ایـن گروه واقعا تسـلط 

بـر عمـوم شـاخه ها و زیـر مجموعه هـای شـان دارنـد 

طـی فراینـد گفتگوهـای کنونی که موعـد برگزاری آن 

در ترکیـه به توافق همگی رسـیده اسـت حضـور یافته 

و خواسـته های شـان را بـا حضـور طرف هـای افغانـی 

و جامعـه جهانـی مطـرح مناینـد، ایـن تنهـا گزینـه ی 

را  اشـراکی  قـدرت  زمینـه ی  می توانـد  کـه  اسـت 

ورنـه  منایـد  فراهـم  درگیـری  سـال  بیسـت  از  پـس 

اگـر ایـن گـروه بـه چیـزی غیـر از قـدرت می اندیشـند 

دیالـوگ صلـح و گفتگـو کـه گاهی آنـان بـه آن دیکته 

می کردنـد میـان تهـی و فاقـد بـار ارزشـی اسـت، بنـا 

بـر ایـن فرصت به وجـود آمده صلح در تاریخ سیاسـی 

کشـور کم نظیـر اسـت، طالبـان اگـر ایـن فرصـت را از 

دسـت بدهنـد و یـا بـه هـر نحـوی آن را تلـف مناینـد، 

فـاز جنـگ وارد یک بـازه ی زمانـی نا مشـخص خواهد 

گردیـد کـه هیـچ برنـده ی هـم نخواهـد داشـت.

از زعیم کشـورش و از سـازمان سیاسـی حاکم بر افغانستان 

حسـاب بگیـرد. مردم افغانسـتان بـا اراده¬ی آزاد شـان پای 

صنـدوق هـای رأی مـی رونـد و مطابـق تحلیـل و تصمیـم 

فـردی شـان بـه کسـی یا کسـانی قـدرت مـی بخشـند. جؤ 

سیاسـی کـه مـردم بتوانـد در آن سـهیم شـوند و رسنوشـت 

شـان را با اراده¬ی شـان رقم زننـد در موجودیت جمهوریت 

مصـداق پیـدا مـی کنـد. مـردم سـاالری و مراجعـه بـه آرای 

مـردم افغانسـتان بـه عنـوان بسـر و تهـداب اصلـی کسـب 

قـدرت و اعـال قـدرت، خصیصـه¬ی بنیادیـن جمهوریـت 

صـف  شـود  مـی  گفتـه  کـه  اسـت  جهـت  ایـن  از  اسـت، 

جمهوریـت صـف مـردم افغانسـتان اسـت. در موجودیـت 

نظـام جمهوریـت اسـت کـه داد سـخن از نهاد ها و سـازمان 

هـای حقـوق بـرشی در جامعه اسـت. جمهوریت این بسـر 

را بـرای رشـد و شـکوفا شـدن ترویـج، نهادینه شـدن حقوق 

بـرش و حقـوق اقلیـت هـای مذهبی و حقـوق زنـان و اطفال 

در جامعـه مسـاعد مـی سـازد. از اینکـه ایـن نکتـه هـا حـق 

مسـلم مردم اسـت، بنابراین جمهوریت با ساماندهی پدیده 

هـا ایـن مجـال را مسـبب می شـود تا عامـه مردم بـه حقوق 

اساسـی شـان دسـت پیدا مناید و برای تحقق حقوق شـان 

بتوانـد آشـکارا و سـازمان¬یافته صـدای بلنـد کنند. 

در موجودیـت نظام جمهوریـت با رویکرد دموکراتیک و 

قانـون محور اسـت که سـازمان هـای جامعه مدنـی، احزاب 

سیاسـی، انجمـن هـای دفـاع از حقـوق صنـوف مختلـف 

مـردم فرصـت تبـارز را مـی یابـد. تـوده هـای مـردم روحیـه 

آرام و قانـون مـدار را در جامعـه مـی آمـوزد و از طـروق هـای 

منطقـی و گفتـان هـای کـه در آن چارچـوب هـا امـکان 

صـورت بخشـیدن بـه خود می گیـرد، رشوع بـه حق خواهی 

و ابـراز مطالبـات قانونـی شـان مـی کنـد. جامعه و مـردم به 

همپذیری و روحیه مسـاملت آمیز دعوت می شـود و مطابق 

قانـون و اصـول هـای مـروج، خواسـته هـای مردم بـه عنوان 

حـق شـان قابلیـت مطـرح شـدن را در متامـی بخـش هـا و 

سـطوح دولـت دارد. دولـت خـود را ملـزم بـه پاسـخگویی در 

برابـر مـردم مـی دانـد زیـرا قـدرت و حاکمیـت از آن مـردم 

است. 

تأمیـن عدالت اجتاعـی در میان جامعه جـزء وظایف 

اصلـی حکومت و زعیان سیاسـی اسـت. این امـر در بنیاد 

نظـام سیاسـی جمهوریـت نهفته اسـت. برنامه هـا و کارکرد 

هـای دولـت در بخـش هـای مختلـف بایـد مطابق قانـون و 

بـر اسـاس نیـاز هـای اساسـی مـردم باشـد. رضایـت خاطـر 

عامـه مـردم افغانسـتان بزرکریـن فیدبـک اسـت کـه دولت 

و حکومـت در نظـام سیاسـی جمهوریـت بایسـت در نظـر 

داشـته باشـد. دولت و سازمان سیاسـی بیرون شده از نظام 

سیاسـی جمهوریـت بـا نگرش مـردم سـاالری خـادم ملت و 

مـردم اسـت، نه حاکم بدون پرسـش و پاسـخ. بلکـه مردم در 

نظـام سیاسـی جمهوریـت ایـن حـق شـان محفـوظ اند که 

حاکـان خویـش را بـه چالـش بکشـاند و مورد پرسـش قرار 

دهـد. ایـن ها هسـتند کـه صف مـردم را با صـف جمهوریت 

یکـی می سـازد. 

 مهدی بابک

صف جمهوریت، صف مردم افغانستان است
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 بازی با اعداد              3259
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3154    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3430
وزیرسفید را در خانه  f5 حرکت دهید. 

3458

جواب هدف         2907

  

 
گ

م
ن

ج د

هنرو

ثور
ممکن است مشــکالت جدی در انجام کارهای عملی پیدا کنید. بهتر است که 
امروز فقط کارهای روزانه خود را انجام دهید. از سمت دیگر، فرصت خوبی دارید 

تا در کارهایی که نیاز به الهام و حس ششم دارند موفق شوید. 

جوزا
امروز صبح ممکن اســت بیشــتر از هر روز دیگری حساس باشید، در حقیقت 
روابط تان را با شــریک عاطفی و رئیس تان را تحت تاثیر قرار می دهد. به شما 
توصیه می کنیم که امــروز به حس عمل خود تکیه نکنید و اگر نمی توانید بر 

عهد و پیمان خود وفا کنید قولی ندهید.

سرطان
ممکن اســت مبلغ عمده ای پول از جایی که اصال انتظار نداشتید دریافت 
کنید. احتماال کمک مالی و یا وامی از ســمت بســتگان تان باشــد. با این 
حــال خیلی هیجان زده می شــوید، زمان خوبی بــرای برنامه ریزی آینده 

نمی باشــد، مخصوصا زمانی که می خواهید خرید و فروش انجام دهید.

اسد
امروز می توانید به حس ششم تان اطمینان کنید. ستاره شناسان می گویند که 
امروز نیازمند خالقیت و الهامات اســت. اگر هنرمند هستید زمان آن رسیده که 

استعدادهای خود را در دید دیگران قرار دهید و خواهید درخشید. 

سنبله
به نظر می رســد که می خواهید پروژه جدید تجــاری و یا کاری را برنامه ریزی 
کنیــد. روز خوبی برای پیدا کردن راه حل های خالقانه اســت، اما نه برای اقدام 

کردن فنی.

حمل
امروز خالقیت شما در بهترین حالت است و می توانید از آن در انجام پروژه ها 
کمک بگیرید. امور فکری امروز بســیار مطلوب است، زیرا که دارای حس ششم 

و الهامات هنری می باشید. 

میزان
ممکن است امروز صبح آن چنان تمرکز نداشته باشید. بهتر است که امروز 
چیزی را شــروع نکنید، زیرا که اشــتباهاتی مرتکب خواهید شد که هزینه 
بــر خواهد بود. زمانی که نیاز دارید، می توانید به توصیه های همکاران تان 

گوش دهید زیرا که به شما کمک می کند.

عقرب
امروز صبح ممکن اســت کمی سردرگم باشید و روز سختی باشد. روز خوبی 
برای مذاکره و بحث در ارتباط با هزینه ها نمی باشد. ممکن است بهتر باشد 

که هر گونه مالقات و دیدن دوستان تان را به زمان دیگری موکول کنید. 

قوس
امروز ستاره شناسان می گویند تمرکز کردن برای شما سخت است. اگر نیاز 
دارید تا مســائل و مشکالت پیچیده را حل کنید بهتر است که بر روی کمک 
همکاران تان حساب کنید. زمان خوبی برای بهبود روابط تان با شریک عاطفی 

تان می باشد.

جدی
امروز به نظر می رسد که روز دشواری است، زیرا که کارایی شما در بهترین 
حالت نمی باشــد. ممکن است بهتر باشــد که هرگونه تصمیم در ارتباط با 

کسب و کار و یا محل کار خود را به زمان دیگری موکول کنید.

دلو
روز عالی بــرای خالقیت، نوآوری و تعامالت می باشــد. فرصت خوبی دارید تا 
استعدادهای هنری خود را به نمایش بگذارید. امروز بعد از ظهر شخص خاصی را 

مالقات می کنید که از نظر هنری شما را حمایت می کند.

2908

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

وجود داشته باشد.
  10 کلمه: متوسط 

 20 کلمه:  خوب
 31  کلمه: عالی 

سیب ـ بس ـ سبا ـ بسیار 
ـ لباس ـ لب ـ بال ـ بال ـ 
کابل ـ کبر ـ اکبر ـ کبرا ـ 
کبیر ـ بیک ـ برای ـ بار ـ 
ابر ـ رب ـ باک ـ کسب ـ 

کاسبـ  بالک.
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 مارک لیری 
 استاد روان شناسی و علوم اعصاب، دانشگاه دوک، آمریکا

حوت
امروز صبح از یک مالقات کاری نامید خواهید شــد. بهتر است که عجله نکنید. 
فرصت های عالی تر بر ســر راه تان خیلی زود خواهد آمد. حدس و گمان مالی 
باعث از دست دادن پول تان خواهد شد. ساعات دلپذیری را با شریک عاطفی تان 

سپری خواهید کرد.

 شطرنج                     3431

ا

آویختنـ  اساطیرـ  بشقابـ  پوستینـ  تخفیفـ  ثعبانـ  جویبارـ  چوپان 
ـ حکیمـ  خسرانـ  دامداریـ  ذکاوتـ  روح اهللـ  زیارتـ  ژندهـ  سبحان 
ـ شــفاعت ـ صالحیت ـ ضعیف ـ طایفه ـ ظلمــت ـ عصرانه ـ غمفزا ـ 
فرصت ـ قدر ـ کتاب ـ گزند ـ لطف ـ متعلم ـ نثار ـ هاله ـ وحدت ـ یخن.

ه ج ش ق ث ت ص ر ف ب م ه
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ل ا ی س ز ی ا ر ت د ح و

ا د خ گ و ح ط چ ب ج س ع

ح م ن آ گ پ ک ا و ط ب ص

ی ا ظ ز ر ف ق ی س پ ح ر

ت د ن ا ی ش ب د م ا ا ا

ژ د ث ع ب ا ن ث ر پ ن ن

آ ن ض پ ر و ح ا ل ل ه ه

ر

خود را ابراز کنند؟ چرا آدم ها اندیشه و احساِس درون شان را نگه منی دارند؟ 

البته که این انسانی نیست. چون آدم ها دوست دارند خود را ابراز کنند تا 

دیگران نیز آن ها و افکار و احساس شان را بشناسند  ــ  اما معلوم نیست چرا. 

ابراز وجود واقعا چه چیزی نصیِب ما می کند که این قدر برای برش اهمیت 

دارد؟ و چرا مردم گاهی ترجیح می دهند به شیوه ای هرنی خود را ابراز کنند، 

تا این که فقط احساس یا اندیشه خود را به طور رصیح تر و کمرت منادین به 

دیگران بگویند؟ اگر جواب این پرسش را پیدا کنیم، شاید راز هرن را بهرت 

درک کنیم.

تجربه غرقگی

این احتامل هم هست که مردم بیشرت برای آن که رونِد خلِق یک نتیجه یا 

محصول را تجربه کنند، دست به فعالیت های هرنی بزنند. خلِق هرن اغلب 

نیازمند تجربه غرقگی است: یک وضعیِت روانی که گاهی وقتی آدم ها کامال 

غرق فعالیتی می شوند رخ می دهد. در جریاِن غرقگی، آدم ها چنان مجذوِب 

آن چه انجام می دهند می شوند که کامبیش خودآگاهِی خود را از دست 

می دهند، و گذشت زمان را حس منی کنند، و حتی شاید به کاری که در آن 

لحظه انجام می دهند هشیارانه فکر نکنند.

هرنمندان اغلب می گویند که مدتی طوالنی در کار خودشان  ــ  خواه نوشنت یا 

نقاشی یا رقص  ــ  گم شده اند. غرقگْی تجربه ای فوق العاده لذت بخش است، 

برای همین، عده ای برای ورود به حالت غرقگْی کاِر هرنی انجام می دهند. 

ضمنا ممکن است بعضی ها ناخواسته در حین تجربه هرن، لذِت غرقگی را 

تجربه کنند  ــ  مثِل غرق شدن در یک اجرای موسیقایِی تاثیرگذار، یا هنگام 

خیره شدن به یک نقاشی زیبا، یا موقع خواندن شعر.

  خودانگیختگِی هرن

شاید بپرسید که چرا جواب دادن به سواِل ظاهرا ساده »چرا آدم ها هرن 

خلق می کنند؟« این قدر مشکل است. بررسِی هرنِ خودجوش در رشایط 

آزمایشگاهِی کنرتل شده  ــ  که امکان کالبدشکافی این تجربه و علل آن را 

فراهم کند  ــ  کار بسیار سختی است، و بخشی از مسئله همین است. وقتی 

آدم ها می دانند که جزِو یک پژوهش علمی هستند، جریان های ذهنِی عادی 

که در رفتارهای هرنِی آن ها نقش دارند، معموال ناپدید می شود؛ در این 

رشایط، انگیزه فعالیت هرنی برای افراد، هامن دالیِل پرداخنت به هرن در 

زندگِی عادی نیست. بسیاری از رازهایی که بحث کردیم، دقیقا به همین 

دلیْل راز باقی می مانند. برخی جنبه های فکری، عاطفی، و رفتارِی آدم ها را 

به سختی می توان »بنا به تقاضا« بازتولید کرد، و ما منی توانیم به راحتی آن ها 

را در رشایِط کنرتل شده آزمایشگاهی تجربه و کاوش کنیم.

هرن همه جا هست، و از ماقبل تاریخ وجود داشته است. آدم ها 

نقاشی می کنند، طراحی می کنند، مجسمه می سازند، می رقصند، 

می نویسند، و موسیقی و منایش اجرا می کنند. مردم از انجام کارهای 

هرنی لذت می برند؛ در عین حال از متاشا و تجربه هرنِ دیگران هم 

لذت می برند. اما کسی واقعا منی داند چرا.

  

»هرن از برای هرن«

پابلو پیکاسو که خیلی خوب با هرن آشنا بود، گفته است که »هدِف 

هرن این است که غبار زندگی روزمره را از رواِن ما بشوید«. البته این 

توصیفی شاعرانه و دوست داشتنی است، اما واقعا مبنای مفیدی برای 

طرح یک نظریه علمی درباره هرن نیست. یک چیز که علوم رفتاری 

طی یک قرن گذشته به ما یاد داده، این است که تقریبا هر کاری که 

هر کسی در هر فرهنگی روی زمین انجام می دهد، باید کارکرِد مهمی 

در عرِص ما داشته باشد یا مثره بقا و بازتولید در گذشته تکاملِی ماست 

 ــ  یا گاهی هر دو مورد. اگر بخواهید غیراحساسی برخورد کنید، هرن 

ظاهرا رَصِف زماِن آدم ها به شیوه ای غریب است و به  نظر منی رسد 

که در خدمِت هیچ کدام از نیازهای بقا باشد، و معلوم نیست آدم ها از 

هرنی که زمان و انرژی و پول شان را خرج می کند، چه چیزی گیرشان 

می آید.

  لذت بردن از هرن

پاسِخ پیش فرض و تکراری این است که »مردم لذِت زیادی از هرن 

می برند«. ولی چه چیزی در هرن وجود دارد که آن را لذت بخش 

می کند؟ ما معموال از چیزهایی لذت می بریم که نتیجه مهمی برای 

ما داشته باشند. یکی از توضیحاتی که در مطالب علمِی این حوزه 

مطرح شده، این است که هرن کارکردهای اجتامعِی مهمی دارد. 

گرچه استثنائاتی وجود دارد، بیشرت اَشکاِل هرن، یا گروهی هستند 

 ــ  مثل خوانندگی و رقص  ــ  یا برای دیگران انجام می شوند، مثل 

وقتی که هرنمندان هرنهای تجسمی آثارشان را به منایش می گذارند 

یا هرنمندان هرنهای منایشی در حضور متاشاچیان می خوانند، 

می رقصند، یا موسیقی می نوازند.

این یعنی از دیدگاه نقاشان، موسیقی دانان، رقصندگان، یا 

منایشنامه نویسان، احتامال هرن مولِد روابط اجتامعی با بقیه مردم 

است: خواه رابطه با بقیه هرنمندان )نقاشان، موسیقی دانان، 

رقصندگان…(، یا رابطه با کسانی که برای دیدِن هرن می آیند. عده 

کمی هستند که خودشان در تنهایی فعالیت هرنی می کنند و هرگز 

اجازه منی دهند هیچ کِس دیگری از آن باخرب شود؛ اما این نادر است.

نه تنها این، بلکه لذت هرن معموال در اجتامعات احساس می شود. 

افراد اغلب همراِه افراِد دیگر به دیدن موزه، منایشگاه، کنرست و دیگر 

منایش ها می روند، و هرن به موضوع گفتگو و هویت اجتامعی آن ها 

بدل می شود. به این ترتیب، هر نظریه صحیحی از هرن، احتامال باید 

کارکردهای اجتامعِی آن را هم در نظر بگیرد.

»هرن برای زندگی«، دیدگاهی رایج نسبت به هرن است.

هرن برای ابراز وجود

اما یک جنبه بیانی هم در هرن وجود دارد. هرنمندان اغلب می گویند 

که از هرن برای ابراز خودشان استفاده می کنند. چرا آدم ها مجبورند 

نتایـج یـک مطالعـه جدیـد از کاهـش چشـمگیر حضـور قهرمانـان 

زن در فلم هـای پرفـروش هالیـوود در سـال ۲۰۲۰ حکایـت دارد.

تحقیقات مرکز مطالعات زنان در فلم و تلویزیون دانشـگاه سـن دیه 

  )Center for the Study of Women in Television and Film( گو

روی ۱۰۰ فلـم پرفـروش سـال ۲۰۲۰ نشـان داد تنهـا ۲۹ درصـد از 

ایـن فلم هـا، نقـش اول زن دارنـد. نرخ قهرمانان زن سـینام در سـال 

گذشـته میـالدی در مقایسـه بـا سـال ۲۰۱۹ از ۴۰ درصـد بـه ۲۹ 

درصـد کاهـش یافـت و از سـال ۲۰۱۷ کـه زنـان نقش هـای اصلـی 

تنهـا ۲۴ درصد از فلم های گیشه پسـند بودند، به پایین ترین سـطح 

خود رسـید. منظور از قهرمان در این مطالعه، کاراکرتهایی هسـتند 

کـه داسـتان فلـم از دید آنهـا روایت می شـود. مارتا لـوزن بنیان گذار 

و مدیـر اجرایـی ایـن مرکـز تحقیقاتـی بـا اشـاره بـه نتایـج پژوهـش 

اخیـر گفـت: میـزان حضـور زنـان در نقـش قهرمانـان سـینامیی، 

کـرد. پرسفـت   ۲۰۲۰ سـال  در  متوالـی،  رشـد  سـال  دو  از  پـس 

در  می تـوان  را  چشـمگیر  کاهـش  ایـن  بازتـاب  لـوزن،  گفتـه  بـه 

بـرای اسـکار بهرتیـن فلـم  بـا قهرمـان زن  تعـداد فلـم هایـی کـه 

امسـال نامـزد شـدند هـم دیـد. تنهـا دو نامـزد امسـال، رسزمیـن 

دارنـد. زن  قهرمانـان  دار،  آینـده  و زن جـوان  هـا  بـه دوش  خانـه 

نتایـج ایـن مطالعـه همچنیـن نشـان داد در ۶۰ درصـد از فلم هایی 

اصلـی  نقـش   اسـت،  زن  فلمنامه نویسشـان  یـا  کارگـردان  کـه 

در اختیـار زنـان اسـت و در آثـاری کـه بـه دسـت مـردان سـاخته و 

می رسـد. درصـد   ۱۷ تنهـا  بـه  میـزان  ایـن  شـده اند،  پرداختـه 

محققـان در بخـش دیگـری از ایـن مطالعـه، حضور بازیگـران زن در 

نقش هـای اصلـی را از لحـاظ سـن، نژاد/قومیـت، وضعیـت تاهـل و 

شـغل نیـز مورد بررسـی قرار دادنـد و به نتایج جالبی دسـت یافتند. 

فلمهـای سـال  پرفروش تریـن  دوربیـن  رنگین پوسـت جلـوی  زنـان 

۲۰۲۰ غیبت محسوسـی داشـتند؛ در جایی که ۷۱ درصد از نقش 

اول فلم های مورد بررسی زنان سفیدپوست بودند )۳ درصد افزایش 

نسـبت به سـال ۲۰۱۹(، آمار حضور زنان سیاهپوسـت، التین تبار و 

آسـیایی در ایـن نقش هـا به ترتیب بـه ۱۷، ۶ و ۶ درصد محدود بود.

بـه دسـت  نتایـج  بنابـر  بـود؛  کننـده ای  تعییـن  فاکتـور  سـن هـم 

دهـه  در  زن  اول  نقـش  بازیگـران  عمـده  مطالعـه،  ایـن  از  آمـده 

سـوم و چهـارم زندگی شـان بودنـد و اگرچـه بازیگـران ۴۰ سـال بـه 

ایـن  را تشـکیل می دادنـد  از کاراکرتهـای مذکـر  بـاال ۵۲ درصـد 

آمـار بـرای بازیگـران زن ۴۰ سـال بـه بـاال، تنهـا ۳۲ درصـد بـود.

لـوزن می گویـد: چنـد بانـوی سـن و سـال دار در فلم هـا می بینیـم 

اسـت  افـول  بـه  رو  هالیـوود  در  سـن گرایی  می کنیـم  تصـور  و 

امـا )حقیقـت ایـن اسـت کـه( اگـر مریـل اسـرتیپ یـا فرانسـیس 

کار  سـن  ایـن  در  کـه  ایـن  احتـامل  نباشـید،  دورمنـد  مـک 

بازیگـران  از  اسـتفاده  بـه  متایـل  اسـت.  ضعیـف  خیلـی  بگیریـد 

در  زن  بازیگـران  رشـد  کـه  نکتـه  ایـن  بـر  فلم هـا  در  جـوان  زن 

قربانـی  حرفـه ای  و  شـخصی  قـدرت  بـه  آن هـا  رسـیدن  و  سـینام 

ارزش گـذاری بـر جوانـی و ظاهرشـان می شـود، صحـه می گـذارد. 

صنعـت فلم سـازی در سـال ۲۰۲۰ بـه طـور گسـرتده تحـت تاثیـر 

شـیوع ویـروس کرونـا قـرار گرفت و بسـیاری از فلم هایی کـه قهرمان 

زن داشـتند و پیش بینـی می شـد گیشـه را بـه تسـخیر خـود درآورند 

)فلم هایـی چـون بیوه سـیاه، زن شـگفت انگیر ۱۹۸۴ و مـوالن( یا با 

تعویق در اکران روبه رو شدند، یا هم روی پرده و هم در رسویس های 

اینرتنتی اکران شدند و یا فقط به صورت آنالین به منایش درآمدند.

اســت کــه  ایــن  و تکــراری  پاســِخ پیش فــرض 
ــه  ــی چ ــد«. ول ــر می برن ــادی از هن ــذِت زی ــردم ل »م
چیــزی در هنــر وجــود دارد کــه آن را لذت بخــش 
ــم  ــذت می بری ــی ل ــوال از چیزهای ــا معم ــد؟ م می کن
ــی  ــند. یک ــته باش ــا داش ــرای م ــی ب ــه مهم ــه نتیج ک
ــوزه  ــن ح ــِی ای ــب علم ــه در مطال ــی ک از توضیحات
ــای  ــر کارکرده ــه هن ــت ک ــن اس ــده، ای ــرح ش مط
ــود  ــتثنائاتی وج ــه اس ــی دارد. گرچ ــِی مهم اجتماع
ـ   ــا گروهــی هســتند  ـــ ــر، ی ــکاِل هن دارد، بیشــتر اَش
ـ  یــا بــرای دیگــران انجــام  مثــل خوانندگــی و رقــص  ـــ
ــای  ــدان هنره ــه هنرمن ــی ک ــل وقت ــوند، مث می ش
ــا  ــد ی ــش می گذارن ــه نمای ــان را ب ــمی آثارش تجس
ــاچیان  ــور تماش ــی در حض ــای نمایش ــدان هنره هنرمن
می خواننــد، می رقصنــد، یــا موســیقی می نوازنــد.
ایــن یعنــی از دیــدگاه نقاشــان، موســیقی دانان، 
احتمــاال  نمایشنامه نویســان،  یــا  رقصنــدگان، 
هنــر مولــِد روابــط اجتماعــی بــا بقیــه مــردم 
ــان،  ــدان )نقاش ــه هنرمن ــا بقی ــه ب ــواه رابط ــت: خ اس
ــانی  ــا کس ــه ب ــا رابط ــدگان…(، ی ــیقی دانان، رقصن موس
کــه بــرای دیــدِن هنــر می آینــد. عــده کمــی 
ــری  ــت هن ــی فعالی ــان در تنهای ــه خودش ــتند ک هس
هیچ کــِس  نمی دهنــد  اجــازه  هرگــز  و  می کننــد 
ــت. ــادر اس ــن ن ــا ای ــود؛ ام ــر ش ــری از آن باخب دیگ

یاد داشت

جایـزه انجمـن فلمـربداران آمریـکا در حالـی به »منک« رسـید 

کـه برنـده آن در دهـه اخیـر چندیـن بار برنـده اسـکار بهرتین 

فلمـربداری هـم بوده اسـت.

اریـک مرسشـمیت فلمربدار فلم سـیاه و سـفید »منـک« جایزه 

بهرتیـن فلـم را در رویـداد مجازی سـی و پنجمیـن دوره جوایز 

انجمـن فلمـربداران آمریـکا دریافت کرد. 

ایـن فلـم سـاخته دیویـد فینچـر در دهـه ۱۹۳۰ می گـذرد و 

زندگینامـه هرمـن منکویتـس بـه عنوان نویسـنده »همشـهری 

کیـن« را روایـت می کنـد.

کـه  گرفـت  جایـزه  زمینـه  ایـن  در  حالـی  در  مرسشـمیت، 

»رسزمیـن   ،»۷ شـیکاگو  »دادگاه  مثـل  آثـاری  فلمـربداران 

آن  در  جهـان«  »اخبـار  و  »گیـالس«  خانه به دوش هـا«، 

»رسزمیـن  »منـک«،  فلم هـای  می کردنـد.  رقابـت  بخـش 

 »۷ شـیکاگو  »دادگاه  و  جهـان«  »اخبـار  خانه به دوش هـا«، 

بـه همـراه »یهـودا و مسـیح سـیاه پوسـت« نامزدهـای بخـش 

هسـتند. اسـکار  فلمـربداری 

در دهـه گذشـته جوایـز سـینامیی، ۶ فلم سـینامیی که جایزه 

بهرتیـن فلـم را از انجمـن فلمربداران آمریکا گرفتـه اند، موفق 

بـه کسـب جایـزه بهرتیـن فلمـربداری از آکادمـی اسـکار نیـز 

شـده اند. 

از جملـه سـال گذشـته کـه راجـر دیکنـز بـرای فلم سـینامیی 

»۱۹۱۷« سـاخته سـم منـدس هـر دو جایـزه را تصاحـب کرد. 

بـه همـراه همـرس و دسـتیارش جایـزه  امسـال راجـر دیکنـز 

بهرتیـن فلـم را اهـدا کردنـد.

جایـزه اسـپات الیـت کـه جایـزه ای بـرای فلم هـای مسـتقل و 

خارجـی زبـان اسـت، بـه »دو نفـر از مـا« رسـید. جایـزه بخـش 

مسـتند هـم بـه وسـیله الـن کـوراس بـه گریگـوری کرشـاو و 

مایـکل دوک بـرای »شـکارچیان ترافـل« رسـید.

در شـاخه رسیالـی هـم جایزه بخـش رسیال کوتاه بـه »گامبی 

»رسزمیـن  و  »تـاج«  بـه  سـاعته  یـک  رسیـال  جایـزه  وزیـر«، 

مـادری« و جایـزه رسیـال نیـم سـاعته هـم بـه »ماندالوریـان« 

رسـید.

جوایـز انجمـن فلمـربداران آمریـکا، آخریـن انجمنی اسـت که 

جایـزه اش را پیـش از برگزاری اسـکار در ۲۵ آوریل اعطا کرده 

است.

سینما

کمرنگ شدن نقش زنان 
در فلم های پرفروش هالیوودی

جایزه ای مهم برای فلم 
جدید دیوید فینچر

چرا هنر خلق می کنیم و از آن لذت می بریم؟

سینما

منبع: مجله نبشت



رئـال مادرید شـب گذشـته در زمیـن ختافه متوقف 

شـد تا یـک بار دیگر بارسـلونا برای قهرمانی دسـت 

باالتـر را پیدا کند.

بارسـلونا شـنبه شـب در الکارتوخا 4 گل بـه بیلبائو 

زد و فاتـح کوپـا دل ری شـد. جامـی کم اهمیت که 

بـه دالیـل زیادی بـرای بارسـا اهمیت فراتـر از همه 

سـال های گذشـته داشت.

رئیـس  پیـش  هفتـه   6 کـه  الپورتـا  خـوان  بـرای 

بارسـلونا شـد، ایـن جـام بسـیار حائـز اهمیـت بـود 

و پـس از قهرمانـی گفـت کـه ایـن رشوعـی بـر یـک 

لیونـل مسـی هـم کـه جـام  دوران جدیـد اسـت. 

را بـاالی رس بـرد، گفـت کـه کوپـا دل ری بـرای او 

جـام ویژه ای اسـت تا نشـان دهـد که بارسـا انگیزه 

باالیـی بـرای رشوعـی مجـدد دارد.

بـازی  هشـت  بـه  راحـت  خیالـی  بـا  حـاال  بارسـا 

باقیامنـده خـود در اللیـگا فکـر مـی کنـد و پـس 

از توقـف رئـال در زمیـن ختافـه هدیـه ای دیگـر از 

کهکشـانی هـا دریافـت کـرد. بارسـایی کـه هفتـه 

گذشـته ال کالسـیکو را باخته بود، امید داشـت که 

تیـم نصفـه و نیمـه رئـال با انبوهـی غایـب در زمین 

ختافـه متوقـف شـود تـا بـار دیگـر بـرای قهرمانـی 

همـه چیز در دسـتان خودش باشـد و همیـن اتفاق 

نیـز رخ داد.

رئـال حـاال در سـه امتیـازی صـدر اسـت و بـا یـک 

بارسـا دارد  از  بیـش  نیـز  امتیـاز  بـازی بیشـر، دو 

ولـی آبـی انـاری هـا در صـورت برتـری در هشـت 

بـازی باقیامنـده خـود و بـدون توجـه بـه نتایـج رئال 

و اتلتیکـو مـی تواننـد قهرمان اللیگا شـوند. یکی از 

این هشـت بـازی برابر رقیب مسـتقیم یعنی اتلتیکو 

اسـت که قطعـا تعیین کننـده خواهد بـود. دیداری 

کـه 8 مـی برگـزار مـی شـود.

بـازی بعدی بارسـا پنجشـنبه شـب در نوکمـپ برابر 

ختافه اسـت.

با توقف رئال؛ قهرمانی اللیگا در مشت بارسلونا

ورزش
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کـه دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور وقـت، امریـکا را یکجانبـه از 

توافـق هسـته ای ایـران و قدرت هـای جهـان خـارج و تحریم های 

فلـج کننـده ای را علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران اعـامل کـرد. 

ولیعهـد عربسـتان حامـی رسسـخت کمپیـن فشـار حداکـری 

دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور سـابق امریـکا، علیـه ایـران بود.

از معرضـان بـه ایـن اعـدام بـه سـاختامن سـفارت عربسـتان 

حملـه کـرده و آن را بـه آتـش کشـیدند. دو کشـور یکدیگـر را 

بـه بـی ثبـات کـردن منطقـه متهـم کـرده و پـس از آن روابـط 

دیپلامتیـک خـود را قطـع کردند.

تنـش بین دو کشـور در سـال ۲۰۱۸ شـدت یافت، پـس از آن 

سـعید خطیـب زاده، سـخنگوی وزارت خارجه ایـران، در کنفرانس خربی 

دیـروز خـود بـا اشـاره بـه انتشـار خربهایـی در رسـانه های بین املللـی 

در خصـوص مذاکـرات رو در روی ایـران و عربسـتان در عـراق گفـت: 

"درخصـوص گزارش هـای ضـد و نقیض رسـانه ای اظهارنظـر منی کنیم."

آقـای خطیـب زاده در عیـن حـال گفـت کـه "نقـل  قول هـای متضـادی 

در ایـن خصـوص منتـر شـده، ایـران همـواره از گفت وگـو با پادشـاهی 

سـعودی اسـتقبال کـرده و آن را بـه نفـع مـردم دو کشـور و صلـح و ثبـات 

منطقـه ای" می دانـد.

همزمـان دیـروز خربگـزاری رویـرز گزاش داده اسـت که یک مقام ارشـد 

ایرانـی و دو منبـع در منطقـه بـه ایـن خربگـزاری گفته انـد کـه مقامـات 

ایـران و عربسـتان مذاکراتـی را در عـراق و با هدف کاهش تنشـها انجام 

داده انـد. روز گذشـته روزنامه بریتانیایی فایننشـال تایمز از "گفتگوهای 

مسـتقیم" بین مقامات "ارشـد" ایران و عربسـتان سعودی در تالش برای 

اصـالح روابـط فی مابین دو کشـورخرب داد. این گفتگوها پنج سـال پس 

از قطـع روابـط دیپلامتیـک بیـن دو کشـور صـورت گرفتـه اسـت. به نظر 

می رسـد ایـن مذاکـرات کـه در ماه جـاری و در بغداد انجام شـده اسـت، 

اولین گفتگوهای مهم سیاسـی بین دو کشـور از سـال ۲۰۱۶ باشـد.

فایننشـال تایمـز بـه نقل از یکـی از مقامات گفتـه کـه دور اول مذاکرات 

نهـم اپریـل در بغـداد انجـام شـده و شـامل گفتگوهایـی دربـاره حمالت 

حوثی هـا بـوده و ایـن مذاکـرات "مثبـت" ارزیابی شـده اسـت.

روابط عربسـتان سـعودی و ایران، دو رقیب منطقه ای در جنوری ۲۰۱۶ 

در پـی حملـه بـه سـفارت عربسـتان در تهـران بـه پایین تریـن حـد خـود 

رسـید. پـس از اعدام شـیخ منـر النمر، روحانی برجسـته شـیعه، گروهی 

هندبال  تیــم  پیتان  کا تابــش،  یه  نور
شد؛ کشته  فغانســتان  ا شــمال  در  وران'  آ صلح  '

سوریه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند

مسابقات فوتسال 
جام رمضان در سمنگان برگزار شد

قهرمانی مقتدرانه 
یانگ بویز در لیگ سوئیس 

روسیه ۲۰ دیپلامت جمهوری چک را اخراج کرد

بشـار اسـد نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

می شـود.

دوره ریاست جمهوری در سوریه ۷ سال است.

ایـن دومیـن انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت 

کـه از زمـان آغاز جنـگ داخلی در سـال ۲۰۱۱ 

می شـود. برگزار 

کنـون  تـا  سـوریه  درگیری هـای  آغـاز  زمـان  از 

بیـش از ۳۸۸ هـزار نفـر جـان خـود را از دسـت 

داده انـد.

عـالوه بـر بحران انسـانی، جنـگ و تحریم  باعث 

ویرانی اقتصاد این کشـور شـده اسـت.

حموده صباغ، رئیس پارملان سـوریه روز یکشنبه 

تاریـخ برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری آینده 

ایـن کشـور را اعـالم کـرد. ایـن انتخابـات قـرار 

اسـت روز ۲۶ مـاه مـی برگـزار خواهد شـد.

رئیـس پارملـان سـوریه همچنیـن اعـالم کـرد که 

جمهـوری  ریاسـت  نامزدهـای  دوشـنبه  روز  از 

نـام کننـد. می تواننـد ثبـت 

بشـار اسـد کـه از زمـان مـرگ پـدرش در سـال 

جمهـوری  ریاسـت  کنـون  تـا  میـالدی   ۲۰۰۰

سـوریه را برعهـده دارد در ایـن انتخابـات رشکـت 

خواهـد کـرد. ایـن بـرای چهارمیـن بـار اسـت که 

بحـث در ایـن موضـوع در پارملان اسـت.

در  فرانسـه  ضـد  تظاهـرات  و  تجمـع  چندیـن 

چندین شـهر پاکسـتان از هفته گذشـته تاکنون 

برگـزار شـده و بـه خشـونت گراییـده اسـت بـه 

طـوری کـه شـش نیـروی پولیـس در درگیری هـا 

کشـته شـدند و سـفارت فرانسـه نیز از اتباع خود 

خواسـت تـا پاکسـتان را بـه طـور موقـت تـرک 

. کنند

بـه گفتـه فـردوس عاشـق اعـوان، » برخـی افـراد 

مسـلح به کوکتـل مولوتف و بطری های اسـید به 

کالنـری نوان کـوت حملـه کردند.«

لبیـک  تحریـک  حـزب  اعضـای  حـال  ایـن  بـا 

پاکسـتان کـه فعالیـت آن در ایـن کشـور ممنوع 

شـده اسـت روز یکشـنبه اعالم کردند که چندین 

عضـو جنبـش آن هـا نیـز در درگیری هـا کشـته 

شـده اند.

عالمـه محمـد شـفیق امینـی رهـرب ایـن حـزب 

در الهـور در ویدئویـی اعـالم کـرد »تـا زمانـی که 

سـفیر فرانسـه اخـراج نشـود مـا آن هـا را دفـن 

کـرد.« نخواهیـم 

تحریک لبیک و دیگر احزاب اسـالمگرا در اکترب 

سـال گذشـته سـخنان امانوئـل ماکـرون، رئیس 

جمهـوری فرانسـه را محکـوم کردنـد و گفتند که 

او سـعی داشـت کـه از انتشـار کاریکاتـور پیامرب 

اسـالم بـه عنـوان آزادی بیان دفاع کنـد. ماکرون 

در آن زمـان از چاپ کاریکاتورهای پیامرب اسـالم 

در نریـه شـارلی ابـدو دفاع کـرده بود.

سـخنگوی پولیس پاکسـتان گفت که دسـت کم 

هفـت نیـروی پولیـس ایـن کشـور روز یکشـنبه 

۱۸ اپریـل از سـوی معرضـان عضـو یـک حـزب 

تنـدروی اسـالمی در الهـور بـه گـروگان گرفتـه 

شدند.

رنـا عـارف، سـخنگوی پولیـس در الهـور گفـت: 

»اعضـای حـزب تحریـک لبیـک پاکسـتان، پنـج 

پولیـس و دو عضـو سـپاه تـکاور را بـه گـروگان 

اعـوان، سـخنگوی  گرفته انـد.« فـردوس عاشـق 

مطـرح  را  احتـامل  ایـن  پنجـاب  محلـی  دولـت 

کـرد کـه تا ۱۲ نیـروی پولیس ربوده و به مسـجد 

حـزب تحریـک لبیک پاکسـتان در الهـور منتقل 

شـده باشـند. در این مسـجد صدها معرض ضد 

فرانسـه جمـع شـده اند.

پس از بازداشـت هفته گذشـته سعد رضوی رهرب 

تحریـک لبیـک پاکسـتان، هـواداران ایـن حـزب 

بـه خیابان هـا  پاکسـتان  مختلـف  در شـهرهای 

آمدنـد. طبـق گفتـه پولیـس، بازداشـت رضوی با 

هـدف حفـظ نظـم و قانون صـورت گرفته اسـت. 

آقـای رضـوی خواسـتار اخـراج سـفیر فرانسـه از 

پاکسـتان شـده و تهدید کرده بود اگـر این اقدام 

انجـام نشـود تظاهـرات گسـرده در رسارس ایـن 

کشـور برپـا خواهـد شـد. وی پیـش از بازداشـت 

گفـت کـه عمـران خـان قـول داده بـود تـا سـفیر 

فرانسـه را تـا قبـل از ۲۰ اپریـل بـه دلیل انتشـار 

کاریکاتـور پیام اسـالم در فرانسـه اخـراج کند. با 

ایـن حـال دولـت گفته اسـت که فقـط متعهد به 

تاتنهام بعد از ۱۷ ماه ژوزه مورینیو را اخراج کرد

رسنخ های تازه از انفجار هفت سال پیش چه بود؟

روز ۱۶ اکتـرب سـال ۲۰۱۴ انفجـار مهیبـی در انبـار تسـلیحات و 

مهـامت در جنگلـی در جمهـوری چـک رخ داد کـه دو کشـته بـه 

جـا گذاشـت. در آن زمـان ایـن انفجـار بـه عنـوان یـک حادثـه در 

نظـر گرفته شـد.

در  واحـدی  سـوی  بـه  را  اتهـام  انگشـت  جدیـد  تحقیقـات  امـا 

اطالعـات ارتـش روسـیه )GRU( نشـانه رفـت کـه گفتـه می شـود 

اسـت. تـرور  و  برانـدازی  آن خرابـکاری،  وظیفـه سـازمانی 

در ایـن تحقیقـات نـام دو مظنـون روس مطـرح شـد کـه قبـال در 

پرونـده حملـه بـه یـک جاسـوس سـابق روسـیه بـا مـاده سـمی 

نوویچـوک در شـهری در بریتانیـا، بـه عنـوان مظنون هـای اصلـی 

معرفـی شـده بودنـد.

پولیـس چـک نـام ایـن دو نفـر را الکسـاندر میشـکین و آناتولـی 

چپیگـوف اعـالم کـرد کـه گفتـه می شـود هـر دو مامـور اطالعـات 

ارتـش روسـیه هسـتند.

مامـوران در جریان تحقیقاتشـان درباره انفجار انبار سـالح به یک 

ایمیـل دسـت یافتنـد که به رشکـت اداره کننده این انبار فرسـتاده 

بود. شده 

گفتـه می شـود ایـن ایمیـل از گارد ملـی تاجیکسـتان فرسـتاده 

شـده بـود و درخواسـت بازدیـد دو نفـر از محـل انبـار در آن مطرح 

بود. شـده 

تصویـر گذرنامـه این دو نفر پیوسـت ایمیل بوده که یکـی از آنها را 

روسـالن تاباروف، از تاجیکسـتان و دیگری را نیکالی پوپا، شهرند 

مولداوی معرفی می کرده اسـت.

خاک روسـیه را ترک کنند. جمهوری چک روز شـنبه ۷۲ سـاعت 

بـرای خـروج دیپلامت های روسـی زمان داد. وزارت خارجه روسـیه 

خصامنـه"  "اقدامـی  و  "بی سـابقه"  را  چـک  جمهـوری  تصمیـم 

توصیـف کـرد. ایـن وزارتخانـه در بیانیـه ای گفـت: "دولـت چـک 

در تـالش بـرای جلـب رضایـت امریـکا و بـا پس زمینـه تحریم های 

ایـاالت متحـده علیـه روسـیه، از اربابش در آن سـوی اقیانوس هم 

پیشـی گرفـت." وزارت خارجـه امریکا پیشـر با تحسـین "واکنش 

قاطـع علیـه اقدامـات خرابکارانـه روسـیه در خـاک چـک" اعـالم 

کـرده بـود کـه در کنـار جمهـوری چک می ایسـتد.

دولـت روسـیه اعـالم کـرد کـه ۲۰ دیپلـامت جمهـوری چـک را در 

اقدامـی متقابل از مسـکو اخـراج می کند. روز شـنبه جمهوری چک 

۱۸ دیپلـامت روس را اخـراج کـرده بـود.

سـازمان های اطالعاتـی جمهـوری چـک می گویند ایـن دیپلامت ها 

"عوامـل اطالعاتـی" دولـت روسـیه و مظنـون بـه دسـت داشـن در 

انفجـار یـک انبـار مهـامت در سـال ۲۰۱۴ بودند.

وزرای خارجـه اتحادیـه اروپا امروز در نشسـتی دربـاره این اتهامات و 

تنش هـای  دیپلامتیک گفت وگـو می کنند.

مسـکو بعـد از اخراج دیپلامت هـای چک به آنها یـک روز فرصت داد 

در دومیـن بـازی هم تیم جاویدان بـا نتیجه ۷ بر 

۲ تیـم آزادی نوین را مغلوب کرد.

پیکارهـا  ایـن  ادامـه  در  گفـت  مشـعوف  آقـای 

امشـب تیم هـای فوتسـال آزادی بـا امیـر علـی 

شـیر نوایـی و پیـروزی بـا رضـوان بـازی خواهنـد 

کـرد.

بـه  آمادگـی  رقابت هـا  ایـن  برگـزاری  از  هـدف 

مسـابقات فوتسـال در زون شـامل و رشـد ورزش 

فوتسـال میـان ورزشـکاران در ایـن والیـت گفتـه 

شـده اسـت.

شـاگردان جـراردو سـیونه بـا کسـب پیـروزی در 

امتیـازی شـدند و در  مسـابقه روز گذشـته 66 

فاصلـه چنـد هفتـه مانـده بـه پایـان مسـابقات 

لیـگ سـوئیس قهرمانـی خـود را قطعـی کردنـد. 

ایـن اتفـاق در حالی رخ داد کـه دیگر تیم مطرح 

لیـگ سـوئیس یعنی بازل بـا 42 امتیـاز رده دوم 

جـدول را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

نکتـه جالـب دربـاره قهرمانـی یانگ بویـز این که 

جانلـوکا گائودینـو، بازیکـن سـابق بایـرن و پـر 

مائوریتزیـو گائودینـو کـه از جنـوری 2019 بـه 

تیـم سوئیسـی پیوسـته بـود، نقـش مهمـی را در 

قهرمانـی قاطعانـه ایـن تیـم ایفـا کرد.

منچسـر یونایتد، چلسـی و آرسـنال( اعـالم کرد 

کـه بـه سـوپر لیـگ اروپـا ملحـق شـده اسـت.

ژائـو سـاکرامنتو، نونـو سـانتو، کارلـوس اللیـن و 

جووانـی رسا، سـایر اعضـای کادر فنـی مورینیـو 

نیـز همـراه بـا او از تاتنهـام اخـراج شـدند.

دنیـل لـوی، رئیـس تاتنهـام گفـت: "ژوزه و کادر 

مربیـان در یکـی از چالش انگیز تریـن دوران های 

یـک  ژوزه  بودنـد.  مـا  همـراه  باشـگاه  تاریـخ 

حرفـه ای متـام عیـار اسـت کـه در دوران شـیوع 

کرونـا انعطـاف زیـادی از خـود نشـان داد."

مـن  بـرای  او  بـا  کـردن  کار  شـخصی  نظـر  "از 

لذت بخـش بـود و متاسـفم کـه اوضـاع آن طوری 

کـه هـر دوی مـا انتظـار داشـتیم، پیـش نرفـت. 

درهـای اینجـا همیشـه بـه روی او بـاز خواهد بود 

و بایـد از ژوزه و همکارانـش بـه خاطـر همـکاری 

آن هـا بـا باشـگاه تشـکر کنـم."

مورینیـو ایـن فصـل بـرای اولیـن بـار در دوران 

حرفه ایـش در یـک فصـل لیـگ، ده بار شکسـت 

خـورد. هیـچ تیمـی در لیـگ برتـر در حالـی کـه 

تیـم پیـروز میـدان بـوده، بـه انـدازه تاتنهـام )۲۰ 

امتیـاز( بـازی را به حریـف واگذار نکـرده و امتیاز 

از دسـت نـداده اسـت.

آخرین مسـابقه ای که تاتنهام بـا هدایت مورینیو 

بـه زمیـن رفـت دیـدار روز جمعـه مقابـل اورتـون 

بـود کـه بـا تسـاوی ۲-۲ متام شـد.

رایـان میسـون، هافبـک قدیمـی تاتنهـام کـه در 

حـال حارض در رده جوانان باشـگاه کار می کند، 

از امـروز بـه طـور موقـت مترین تیم اصلـی را هم 

زیـر نظـر می گیرد.

رقابت های جام فوتسـال رمضانـی در والیت 

سـمنگان آغاز شد.

فدراسـیون  سـخنگوی  مشـعوف  فیـروز 

ایـن  کـه  می گویـد  افغانسـتان  فوتبـال 

مسـابقات میان ۲۰ تیم فوتسـال در ۵ گروه 

چهـار تیمـی برگزار شـده اسـت که در شـب 

نخسـت ایـن بازی هـا، دو بازی برگزار شـد و 

در نخسـتین بازی تیم فوتسـال اسـتقالل با 

نتیجـه ۷ بـر ۶ تیـم فوتسـال دره ژونـدون را 

درهـم کوبیـد.

بـه  کامـل  اقتـدار  بـا  بویـز  یانـگ  باشـگاه 

قهرمانـی رقابت هـای لیگ فوتبال سـوئیس 

یافـت. دسـت 

در حالـی کـه هنـوز چنـد هفتـه بـه پایـان 

رقابت هـا باقی مانده، روز گذشـته قهرمانی 

باشـگاه یانگ بویـز در لیگ سـوئیس رنگ و 

بـوی رسـمی بـه خـود گرفت.

یانـگ بویـز روز گذشـته در چارچـوب رقابت 

هـای هفتـه بیسـت و نهـم لیـگ سـوئیس 

میزبـان لوگانـو بـود و موفق شـد در مسـابقه 

ای یـک طرفـه حریـف خـود را بـا سـه گل 

شکسـت دهـد.

ژوزه مورینیـو، رسمربـی پرتگالی تاتنهام بعد 

از ۱۷ مـاه حضـور در ایـن تیـم اخـراج شـد. 

"آقـای خـاص" کـه نوامـرب ۲۰۱۹ جانشـین 

مائوریتسـیو پوچتینـو روی نیمکـت ایـن تیم 

لندنـی شـد، فصـل قبـل تاتنهـام را بـه رتبـه 

ششـم لیـگ برتـر فوتبـال انگلیس رسـاند.

لیـگ  رتبـه هفتـم جـدول  تاتنهـام االن در 

برتـر اسـت و از سـه بـازی اخیـرش در ایـن 

رقابت هـا فقـط دو امتیـاز گرفتـه اسـت. این 

تیـم در مـاه مـارچ از رقابت هـای لیـگ اروپـا 

حـذف شـد.

تاتنهـام در حالـی رسمربـی خـود را اخـراج 

کـرد کـه یکشـنبه آینـده )۲۵ اپریـل( بایـد 

در فینـال جـام اتحادیـه فوتبـال انگلیـس با 

منچسـر سـیتی بـازی کنـد.

بـزرگ  تیـم  پنـج  کنـار  در  دیـروز  تاتنهـام 

فوتبال انگلیس )لیورپول، منچسـر سیتی،   

تالش باشگاه های معتبر 
فوتبال جهان برای ساخت لیگ تازه

دوازده باشـگاه معتـرب فوتبـال جهـان شـامل سـه 

باشـگاه اسـپانیایی، شش باشـگاه انگلستانی و سه 

باشـگاه ایتالیایـی می خواهنـد یـک لیـگ تـازه زیـر 

نـام سـوپر لیـگ اروپا بسـازند و قـرار اسـت پنج تیم 

دیگـر بـه جمـع شـان بپیوندد.

باشـگاه رئـال مادریـد بـا صـدور بیانیـه یـی ازایـن 

ایـن لیـگ  بـه عنـوان بنیانگـزاران  دوازده باشـگاه 

یـاد کـرده اسـت و می گویـد قـرار اسـت نخسـتین 

رقابت هـای سـوپر لیگ با حضور بیسـت تیـم تا ماه 

اگسـت سـال جـاری آغـاز شـوند.

باشـگاه های  و  اتحادیه هـا  حـال رسان  همیـن  در 

فوتبال جهان و نخسـت وزیران انگلسـتان و فرانسه 

بـا ایـن اقـدام مخالفت کـرده اند.  

ایـن لیـگ بـا بیانیه رسـمی باشـگاه رئـال مادرید از 

تابسـتان سـال جاری رشوع به فعالیت خواهد کرد. 

در ایـن بیانیـه دوازده باشـگاه بـه عنـوان موسسـان 

سـوپرلیگ جدیـد اروپایی نام برده شـده انـد که در 

واقـع دربرابـر لیـگ قهرمانـان یوفا قرار مـی گیرد.

رئـال مادریـد، منچسـریونایتد، آرسـنال، چلسـی، 

بارسـلونا،  لیورپـول،  منچسرسـیتی،  تاتنهـام، 

و  میـالن  سـی  اِ  اینرمیـالن،   مادریـد،  اتلتیکـو 

یوونتـوس باشـگاه هـای موسـس سـوپرلیگ اروپـا 

اسـتند.  سـوپرلیگ با حضور ۲۰ تیم از ماه اگسـت 

سـال جـاری آغـاز خواهـد شـد. 

در بیانیـه ریـال مادریـد نیـز آمده اسـت که باشـگاه 

های موسـس سـوپرلیگ بـا یوفا و فیفـا گفتگوهایی 

خواهنـد داشـت تـا به بهریـن راه حل ممکـن برای 

برگـزاری ایـن تورمننـت برسـند. امـا ایـن اقـدام  بـه 

بوریـس   ، فوتبـال  مقام هـای  انتقـاد  مـورد  شـدت 

انگلسـتان  رهـربان  مکـرون  امانوئـل  و  جانسـون 

سـوپرلیگ  رییـس  اسـت.  گرفتـه  قـرار  فرانسـه  و 

فلورنتینوپـرز رئیـس باشـگاه رئـال مادریـد انتخـاب 

شـده اسـت و جـو گلیزر مالـک منچسـریونایتد نیز 

نایـب رئیـس خواهـد بـود.

معترضان ضد فرانسه در پاکستان 
دست کم ۷ پولیس را به گروگان گرفته اند

یران:  ا وزارت خارجه  ســخنگوی 
می کنیم ــتقبال  اس ــتان  عربس با  گفتگو  ز  ا

حمـل به قتل رسـیده 

او گفـت کـه خانـم تابـش قبـال از شـوهر خـود جدا 

شـده بود و شـوهرش یکی از مظنونـان تحت پیگرد 

پولیس اسـت.

آقـای فیضـی گفـت کـه یـک زن و یـک مـرد دیگـه 

نیـز در ایـن حادثـه زخمـی شـدند.

ایـن  از  بعـد  قاتـل  کـه  افـزود  پولیـس  سـخنگوی 

حادثـه بـه مناطـق تحت کنـرل طالبان فـرار کرده 

اقدامـی  منی توانـد  او  دسـتگیری  بـرای  دولـت  و 

بکنـد.

طالبان تاکنون در این باره ابراز نظری نکرده اند.

فدراسـیون ملـی هندبـال افغانسـتان تایید کـرده که نوریه 

تابـش کاپیتـان تیـم "صلـح آوران" والیت رسپل در شـامل 

این کشـور کشـته شـده است.

فیـاض صدیقی، معاون فنی این فدراسـیون به بی بی سـی 

گفـت کـه افـراد مسـلح یـک شـب قبـل، لحظاتـی قبـل از 

زمـان افطـار وارد خانـه ایـن زن ورزشـکار شـدند و خانـم 

تابـش و زن بـرادر او را بـه قتـل رسـاندند.

بـه گفتـه او دو عضـو دیگـر خانـواده نیـز در ایـن حادثـه 

شـده اند. زخمـی 

همچنیـن نـور آقا فیضی، سـخنگوی پولیس رسپـل درباره 

ایـن حادثـه بـه بی بی سـی گفت کـه خانم تابش شـب ۲۸ 



معنـای  بـه  نظامیـان  خـروج  کـه  بداننـد  طالبـان  اسـت.  کنونـی 

سـقوط نظـام نخواهـد بـود. مـردم از نظـام دفـاع می کننـد، نـه از 

کسـانی کـه قـدرت را در انحصـار دارنـد. در چنیـن رشایـط بایـد 

وحـدت ملـی را به معنای واقعـی اش متثیل کننـد، در غیر آن مردم 

مجبـور می شـوند تصمیـم سـوم را شـاید بگیرنـد.« سـعی کردیم در 

ایـن بـاره دیـدگاه حکومـت افغانسـتان را نیـز داشـته باشـیم، امـا 

موفـق نشـدیم.

امـا پیـش از ایـن مقام هـای حکومت به شـمول رئیـس جمهور غنی 

گفتـه اند کـه نیروهـای امنیتی و دفاعـی افغانسـتان توانایی کامل 

پیشـرد عملیات هـای نظامـی را دارنـد و منی گذارنـد کـه کشـور به 

یـک جنگ  داخلـی برود.

بربنیـاد تصمیـم اخیـر امریـکا قرار اسـت روند خـروج نظامیـان این 

کشـور در اول مـاه مـی سـال روان آغاز شـود و آخرین رسبـازان این 

کشـور در یازدهـم سـپتامر افغانسـتان را تـرک خواهند کرد.

ایـن حـال، هـم مقا م هـای امریکایـی و هـم رهـران حکومـت  بـا 

افغانسـتان بـر ایـن تأکیـد دارند کـه با خـروج نیروهـای بین املللی 

افغانسـتان درگیـر جنـگ داخلـی نخواهـد شـد.

بـا آن کـه رهـران حکومـت و برخـی از چهره هـای سیاسـی، خـروج 

نیروهـای بین املللـی از افغانسـتان را بـرای نظـام و امنیـت کشـور 

کـه  می گوینـد  از مناینـدگان  امـا شـاری  خطرنـاک منی داننـد، 

خـروج ایـن نیروهـا بـه نگرانی مـردم دربـاره احتال جنـگ داخلی 

دامـن زده اسـت.

 سال پانزدهم  شماره 4198   سه شنبه   31 حمل 1400   20 اپریل 2021  

بامیانکابل جالل آبادقندهارهراتمزار 19
7

10
2

25
17

28
12

31
14

29
15

www.dailyafghanistan.com
facebook.com/The.Daily.Afghanistan
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com
Phone #: +93 799 005 019 / 777 005 019

 

معـاون مسـلکی اداره ملـی احصاییـه و معلومـات گفـت کـه 

بـه   ۱۳۹۹ مالـی  سـال  در  جنایـی  جرایـم  واقعـات  تعـداد 

۱۷۹۰۳ واقعـه می رسـید کـه نظـر بـه سـال قبـل ۱.۶ درصـد 

می دهـد.  نشـان  را  کاهـش 

آقـای موحـد همچنـان اضافه کرد کـه تعداد حـوادث ترافیکی 

در همیـن سـال، ۲۶۱۹ واقعـه ثبـت گردیـده اسـت کـه نظـر 

بـه سـال قبـل ۱۱.۹ درصـد کاهـش را نشـان می دهـد. تعداد 

انـدازه  بـه  مالـی ۱۳۹۹  سـال  در  مایـن  بـا  ملـوث  سـاحات 

۱۳۵۴ کیلومـر مربـع تثبیـت گردیـده اسـت کـه از آن جملـه 

بـه  نظـر  کـه  اسـت  گردیـده  پاک سـازی  مربـع  کیلومـر   ۸۳

می دهـد،  نشـان  را  افزایـش  درصـد   ۴.۴ تقریبـاً  قبـل  سـال 

در حالی کـه بـه دلیـل عـدم دریافـت بودجـه از طـرف متویـل 

صـورت  پاک سـازی  والیـات  اکـر  در  ناامنـی  و  کننـده گان 

نگرفتـه اسـت.

ارقـام صحـت عامـه کشـور نیـز نشـان می دهـد کـه در سـال 

مالـی ۱۳۹۹ مراکـز صحـی به ۲۷۳۶ باب می رسـد. در سـال 

افغانسـتان  در  مرکـز صحـی  بـاب  تعـداد ۲۷۴۵  بـه   ۱۳۹۸

وجـود داشـته کـه ۰,۳ درصـد کاهـش را نشـان می دهـد. این 

مراکـز صحـی شـامل مراکـز فرعـی، مراکـز اساسـی و مراکـز 

می گـردد.  جامـع 

معلومـات می گویـد  و  احصاییـه  ملـی  اداره  مسـلکی  معـاون 

کـه تسـهیالت مذکـور ماننـد سـال مالـی ۱۳۹۸ کافـی نبوده 

و بـرای هـر ده هـزار نفـر ۴ بسـر و ۳ داکـر وجـود دارد. وقوع 

امـراض سـاری ماننـد مالریـا، توبرکلـوز و ایـدز در سـال مالـی 

۱۳۹۹ در افغانسـتان وجـود داشـته در حالی کـه واقعـات ایدز 

در سـال مالـی ۱۳۹۹ افزایـش یافتـه اسـت. تعـداد مبتالیـان 

بـه مـرض ایدز در سـال ۱۳۹۹ به ۳۰۶۶ نفر می رسـد که نظر 

بـه سـال قبـل ۵ فیصـد افزایـش را نشـان می دهد.

ارقـام و معلومـات منتـرۀ سـالنامۀ احصائیـوی بـه همـکاری 

وزارت ها، ادارات دولتی و سـکتور خصوصی توسـط کارمندان 

شـدٔه  جمـع آوری  ارقـام  اسـت.  شـده  جمـع آوری  اداره  ایـن 

هـر بخـش در رابطـه بـا پیرفت هـای اخیـر بـا در نظرداشـت 

اهـداف و پالیسـی دولـت بـرای سـکتور مربـوط تحلیـل شـده 

از  توضیحـات  و  طبقه بنـدی  تصنیف هـا،  تعریف هـا،  در  و 

آمـده اسـت. به عمـل  بین املللـی اسـتفاده  معیارهـای 

 

۱۳۹۹ نسـبت به سـال گذشـته ۷ درصد افزایش یافته اسـت.

او اضافـه کـرد، ارقـام مربـوط بـه تولیـد و توریـد انـرژی بـرق 

در کشـور نشـان می دهـد کـه تولیـد و توریـد بـرق از ۶۱۹۷ 

میلیـون کیلـووات سـاعت در سـال مالـی ۱۳۹۸ بـه ۶۱۸۲ 

میلیـون کیلووات سـاعت در سـال مالـی  ۱۳۹۹ کاهش یافته 

است.

در آمـار اداره ملـی احصاییـه و معلومـات در رابطـه بـا تجـارت، 

آمـده کـه مجمـوع واردات ثبـت شـده اجنـاس در سـال مالـی 

۱۳۹۹ بـه ارزش ۶.۵ میلیـارد دالـر و صـادرات کشـور ۷۷۶ 

میلیـون دالـر بـوده اسـت. ایـن رقـم در سـال مالـی ۱۳۹۸ 

واردات ۶.۷ میلیـارد دالـر و صـادرات ۸۶۳ میلیـون دالـر بود. 

معـاون مسـلکی اداره ملـی احصاییه و معلومـات گفت که این 

ارقام نشـان دهنده آن اسـت که واردات کشـور در سـال مالی 

۱۳۹۹ نسـبت بـه سـال گذشـته ۲۳۹ میلیـون دالـر و یـا ۳.۵ 

درصـد کاهـش یافته اسـت، صادرات نیز به انـدازه ۸۷ میلیون 

دالـر و یـا ۱۰ فیصـد کاهـش منـوده اسـت. قابـل تذکر اسـت 

کـه در مجمـوع ارزش واردات در سـال مالـی ۱۳۹۹ بـه ارزش 

۲۵۳.۵ میلیـون دالـر واردات بـرق نیز شـامل می باشـد.

واردات خدمـات در سـال مالـی ۱۳۹۹ در حـدود ۱.۱ میلیارد 

دالـر بوده که نسـبت به سـال مالـی ۱۳۹۸ به انـدازه ۹ درصد 

و  اجنـاس  واردات  مجمـوع  در  می دهـد.  نشـان  را  کاهـش 

خدمـات در سـال مالـی ۱۳۹۹ بـه ارزش ۷.۶ میلیـارد دالـر 

بـوده کـه نسـبت بـه سـال مالـی ۱۳۹۸ بـه میـزان ۴.۴ درصد 

کاهـش را نشـان می دهـد.

صـادرات خدمات در سـال مالـی ۱۳۹۹ حـدود ۶۹۹ میلیون 

دالـر بـوده که با مقایسـه به سـال مالـی ۱۳۹۸ به میـزان ۷.۳ 

درصـد افزایـش رومنـا گردیـده اسـت. در مجمـوع صـادرات 

 ۱.۴ ارزش  بـه   ۱۳۹۹ مالـی  سـال  در  خدمـات  و  اجنـاس 

میلیـارد دالـر بـوده که نسـبت به سـال مالـی ۱۳۹۸ در حدود 

۲,۶ فیصـد کاهـش منـوده اسـت.

اداره ملـی احصاییـه و معلومـات می گویـد کـه در بخش حمل 

و نقـل هوایـی ارقـام احصائیـوی سـال مالـی ۱۳۹۹ نشـان 

می دهنـد کـه خـط هوایـی دولتـی )آریانا( بـه مقـدار ۵۸۶ تن 

امـوال را انتقـال داده اسـت. از جانـب دیگـر خطـوط هوایـی 

خصوصـی به تعـداد ۸۶۰ هـزار مسـافر را انتقـال داده اسـت.

سطح تحصیل کارمندان دولت

نشـان  دولـت  کارمنـدان  تحصیـل  درجـه  بـه  مربـوط  ارقـام 

می دهـد کـه از مجمـوع ۳۲۴۶۲۰ کارمنـدان خدمات ملکی، 

دولتـی ۴۰۸ نفـر دوکتـورا، ۹۰۴۲ نفـر ماسـر، ۸۸۴۸۷ نفـر 

در  لیسـانس  درجـه  از  پائین تـر  نفـز   ۲۲۶۶۸۳ و  لیسـانس 

چـوکات دولـت ایفـای وظیفـه می کننـد.

ارقـام تحصیـالت عالـی کشـور بیان گـر آن اسـت کـه در سـال 

۱۳۹۹ مجمـوع محصـالن دانشـگاه های دولتـی و موسسـات 

تحصیـالت عالـی خصوصـی بالـغ بر ۳۸۷ هـزار نفـر می گردد 

نشـان  را  فیصـد   ۸.۶ کاهـش  قبـل  سـال  تناسـب  بـه  کـه 

طالبـان هسـتند. مـردم نگران باشـند که جنگسـاالر ما را می کشـد 

یـا طالـب وطن فـروش. حاکـان هـم امـروز دیگـر در فکـر مـردم و 

نجـات نظامـی و غیـر نظامی اسـت، بـه رخ یک دیگر می کشـند که 

کدام کشـور در عقب من اسـت، پوسـت و گوشـت مردم را خوردید، 

دیگـر در ایـن کشـور حـق ندارید متحد شـوید.«

خـان آغـا رضایـی، عضـو دیگـر ولسـی جرگه هـم بـه ایـن نگرانی هـا 

اشـاره کـرد: »مـردم می ترسـند. نگرانـی مـردم از دسـت رفـن نظام 

می دهـد. از آن جملـه ۲۷۹ هـزار تـن آن را محصـالن پـر 

و ۱۰۸ هـزار تـن آن را محصـالن دخـر تشـکیل می دهـد. 

تعـداد  کـه  می گویـد  معلومـات  و  احصاییـه  ملـی  اداره 

و  خصوصـی  عالـی  تحصیـالت  موسسـات  و  دانشـگاه ها 

دولتـی در سـال ۱۳۹۹ بـه ۱۶۷ بـاب رسـیده کـه ۱۲۸ آن 

خصوصــــی و ۳۹ آن دولتـی می باشـد، کـه ۱ بـاب موسسـه 

تحصیـالت عالـی خصوصی نسـبت بـه سـال ۱۳۹۸ افزایش 

یافتـه اسـت.

اسـتادان دانشـگاه های دولتـی و خصوصـی در سـال ۱۳۹۹ 

بـه ۱۸۹۹۸ نفـر رسـیده کـه از آن جملـه ۲۶۱۷ نفـر زن و 

۱۶۳۸۱ نفـر مـرد می باشـد و ۰.۵ درصد نسـبت بـه مجموع 

اسـتادان سـال ۱۳۹۸ افزایـش را نشـان می دهـد.

افزایـش 35 درصـد خشـونت علیـه زنان و کاهـش جرایم 

یی جنا

بـر اسـاس آمـار و ارقـام اداره ملـی احصاییـه و معلومـات، در 

سـال مالـی ۱۳۹۹ مجموع خشـونت ها علیه زنـان و دخران 

بـه ۴۵۳۱ واقعه می رسـد که نظر به سـال قبـل ۳۵.۹ درصد 

افزایـش را نشـان می دهد. 

نـر  بـا  معلومـات  و  احصاییـه  ملـی  ادارۀ   

تازه تریـن آمـار، گفتـه اسـت کـه درآمـد رسانـه 

کشـور در سـال 1399 خورشـیدی کمـی بیشـر از 45 هزار 

افغانـی بـوده اسـت.

احصاییـه  ملـی  اداره  مسـلکی  معـاون  موحـد،  حسـیب الله 

»ارقـام،  نـر  هنـگام  حمـل   30 دوشـنبه  روز  معلومـات  و 

شـاخص ها و معلومات احصاییوی سـال مالـی ۱۳۹۹« گفت 

کـه در سـال مالـی ۱۳۹۹، تولیـد ناخالص داخلی کشـور به 

انـدازه ۱۵۲۰ میلیـارد افغانی )معـادل 19.7 میلیارد دالر( و 

تولیـد ناخالـص داخلـی رسانـه ۴۵۷۵۴ افغانـی بوده اسـت.

آقـای موحـد افزود که تولید ناخالص داخلی کشـور در سـال 

1398 خورشـیدی 18.8 میلیـارد دالـر بـوده اسـت کـه در 

سـال 1399 افزایش داشـته اسـت.

او ادامـه داد کـه رشـد تولیـد ناخالص داخلـی حقیقی منفی 

۱.۹ درصـد بـوده اسـت کـه سـکتورهای زراعـت، صنعـت و 

خدمـات در تولیـد ناخالـص داخلـی بـه ترتیـب )۲۷(، )۱۲( 

و )۵۶( درصـد سـهم داشـته انـد.

بانـک جهانـی و آی.ام.اف پیـش از ایـن گـزارش اعـالم کرده 

بودنـد کـه رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی را 5.5 اعـالم کـرده 

بودنـد. آقـای موحـد این آمـار ایـن دو نهاد را نادرسـت خواند 

و گفـت کـه آمـار مـا »حقیقی« اسـت.

و  آمـار، شـاخص ها  ایـن  معلومـات  و  احصاییـه  ملـی  ادارۀ   

معلومـات احصائیـوی را کـه طـی یـک نریـه تحـت عنـوان 

سـالنامۀ احصائیـوی سـال ۱۳۹۹ نـر کـرده: ارقـام مربوط 

محاسـبات ملی،  صحـت،  معـارف،  زراعـت،  نفـوس،  بـه 

انـرژی،  و  مــعادن  سـاختان ها،  صنعـت،  قــیم،  شـاخص 

خدمـات، تجـارت خارجـی، احصائیه های پولـی و کمک های 

را احتـوا می کنـد. خارجـی کشـور 

بـر اسـاس ایـن گـزارش، شـاخص قیـم مسـتهلک کشـور در 

سـال ۱۳۹۹ نشـان می دهـد کـه میـزان تـورم ۵.۶ درصد که 

۱۰ درصـد در مـواد غذایـی و ۱.۴ درصد در مـواد غیرغذایی 

بوده اسـت.

آقـای موحـد گفت که در سـال ۱۳۹۹ میزان تورم به مقایسـه 

سـال قبـل کـه ۲.۳  درصد بـوده، افزایش را نشـان می دهد. 

بـه اسـاس قیمـت مسـتهلک بلندترین سـطح تـورم در والیت 

هـرات بـه انـدازه ۱۳.۲ درصـد بـوده و بـه تعقیـب آن والیـت 

ننگرهـار بـه انـدازه ۱۲.۳ درصد قـرار دارد.

افزایش تولید گندم و کاهش تولید برق

معـاون مسـلکی اداره ملـی احصاییه و معلومـات می گوید که 

ارقـام وزارت زراعـت نشـان می دهـد کـه در سـال ۱۳۹۹ بـه 

مقـدار ۵.۲ میلیـون تُـن گنـدم تولید شـده اسـت که نسـبت 

به ســال گذشــته ۶ درصـد افزایش دارد. 

آقـای موحـد افـزود، افزایـش تولیـدات گنـدم عمدتـاً ناشـی 

 ۱۳۹۹ سـال  در  گنـدم  زرع  تحـت  سـاحه  در  افزایـش  از 

می باشـد. سـاحات تحـت زرع غلـه جـات و حبوبات در سـال 

 مناینـدگان مجلـس از خـروج نظامیـان خارجـی از کشـور ابـراز 

نگرانـی کردنـد و احتـال دادنـد کـه یک جنـگ داخلـی دیگر در 

کشـور بـه جریـان در آید.

ایـن نگرانـی در جلسـه عمومی دیروز دوشـنبه )۳۰ حمل( ولسـی 

جرگـه مطـرح شـد. میـر رحان رحانـی، رئیس مجلـس گفت که 

افغانسـتان در وضعیـت دشـواری قـرار دارد. او بـر حفـظ اتحـاد 

مـردم تأکیـد کرد.

دارد.  قـرار  دشـواری  رشایـط  در  »کشـور  می گویـد:  رحانـی 

تبلیغـات بـرای تضعیـف روحیـه مـردم و تبلیغات از منابع آشـکار و 

پنهـان پخـش می شـود تا چنـد دسـتگی میان اقـوام ایجـاد کنند 

نیابتـی  بـه جغرافیـای جنگ هـای  بـار دیگـر  را  ایـن رسزمیـن  و 

داخلـی تبدیـل کننـد. از سـخنانی کـه اتحـاد ملی را صدمـه زند، 

بایـد دوری کنیـم.«

بـا آن کـه رهـران حکومـت و برخـی از چهره های سیاسـی، خروج 

نیروهـای بین املللـی از افغانسـتان را بـرای نظـام و امنیت کشـور 

خطرنـاک منی داننـد، امـا شـاری از مناینـدگان می گوینـد کـه 

خـروج ایـن نیروها بـه نگرانی مـردم درباره احتـال جنگ داخلی 

دامن زده اسـت.

بلقیـس روشـن یکـی از ایـن منایندگان اسـت. به گفتـه او، برخی 

آغـاز  قدرت منایـی  بـه  حـاال  همیـن  از  سیاسـی  چهره هـای  از 

کرده انـد.

روشـن گفـت: »مـردم نگـران جنگ هـای داخلـی جنگ سـاالران و 

 بـا توقـف صـادرات کشـور از راۀ دهلیـز هوایـی، صـادر 

کننـده گان قالیـن می گوینـد کـه تـا ۹۰ درصـد صـادرات 

قالیـن  کننـده گان  صـادر  یافته انـد.   کاهـش  شـان 

بـرای صـادر  دالـر   ۱۴ کـردن  هزینـه  بـا  کـه  می گوینـد 

کـردن هـر مـر مربع قالیـن به اروپـا و چین، اینـکار برای 

شـان سـودآور نیسـت، از همین رو قادر نیسـتند که قالین 

های شـان را از راۀ دهلیـز هوایـی، صـادر کننـد. 

محمدهـادی حسـینی، عضو انجمـن رشکت های تولیدی 

را  قالین هـا  مقـدار  »یـک  می گویـد:  قالیـن  و صادراتـی 

مـا بـه کشـور چیـن و اروپـا از طریـق دهلیزهـای هوایـی 

ایـن  حـاال  متأسـفانه  کـه  می کردیـم  صـادر  اتاق هـا  و 

دهلیزهـا بسـته اسـتند.«  پیـش از ایـن، صـادرات از راۀ 

دهلیـز هوایـی بـا پرداخـت ۸۰ درصـد هزینه هـای انتقال 

از سـوی حکومـت متویـل می شـد و صادرکننـده گان هـر 

مـر مربـع قالیـن را به چین بـا هزینه ۶۰ سـنت دالر و به 

اروپـا بـا هزینـه ۵۰ سـنت دالـر، صـادر مـی کردنـد. 

امـا؛ اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری می گوید کـه با هزینه 

شـدن ۳۴۵ میلیـون افغانـی بودجـه سبسـایدی، امسـال 

حکومـت بـرای دهلیزهـای هوایـی، بدهـکار رشکت هـای 

هوانـوردی شده اسـت و صـادرات از راه دهلیزهای هوایی 

متوقـف گردیده اسـت . 

و  تجـارت  اتـاق  اجرایـی  رییـس  عطایـی،  شـفیق الله 

بـه  هوانـوردی  »رشکت هـای  گفـت:  رسمایه گـذاری 

هیـچ عنـوان حـارض نیسـتند کـه در چـوکات سبسـایدی 

خـارج  بـه  را  افغانسـتان  تجارتـی  کالهـای  و  محموله هـا 

انتقـال بدهنـد. دلیـل هـم ایـن اسـت کـه باقیـات شـان 

از یـک میلیـون دالـر تـا سـه میلیـون دالـر، هنـوز بـاالی 

حکومـت پـا بـر جـا اسـت. » 

مشـکل  کـه  بـود  گفتـه  مرکـزی  بانـک  ایـن،  از  پیـش 

صـادر  امـا؛  شـده اند،  حـل  هوایـی  دهلیـز  پرداخت هـای 

حـل  مشـکل  ایـن  هنـوز  تـا  کـه  می گوینـد  کننـده گان 

تجـارت  و  صنعـت  وزارت  میـان،  ایـن  در  نشده اسـت.  

می گویـد کـه قراراسـت بخشـی از هزینـۀ صـادرات قالیـن 

کنـد.  سبسـایدی  را 

اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری می گوید کـه انتظار می رود 

پـس از تعدیـل بودجـۀ ملی تـا بیـش از دو ماه دیگـر، روند 

صـادرات از راۀ دهلیـز هوایی از رس گرفته شـود. 

فـواد احمـدی، سـخنگوی وزارت صنعـت و تجـارت بیـان 

بـه زودی بسـتۀ تشـویقی  کـرد: »وزارت تجـارت و صنعـت 

۶ درصـدی بـه سـکتور قالیـن را جهـت افزایـش صـادرات 

ایـن محصـوِل دسـت بافت بـه خـارج کشـور رسـمن افتتاح 

می کنـد.«  انجمـن رشکت هـای تولیـد و صـادرات قالیـن 

می گویـد کـه تولیـد هـر مـر مربـع قالیـن بـرای شـان ۷۰ 

بـا بهـای در  دالـر متـام می شـود و در نهایـت می تواننـد 

حـدود ۹۰ دالـر در چیـن و ۱۰۰ یـورو در اروپـا بـه فـروش 

برسـانند. 

اداره احصاییه:

 درآمد سرانه کشور در سال
 99 خورشیدی، 45 هزار 

افغانی بوده

کاهش ۹۰ درصدی صادرات قالین با توقف کار دهلیز هوایینگرانی ولسی جرگه از خروج نیروهای امریکایی و احتمال جنگ داخلی در کشور


