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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

) وزارت نمود دارید دیهللا شه حیشهرک ذب جاشدگانیبلخ، با ب تیدر سفرش به وال نیامور مهاجر ریوز

 4 ------------------------------------------------------------------------------------------ (نیامورمهاجر

 5 ----- (نی) وزارت امورمهاجربلخ را استماع نمود تیوال میمق جاشدگانیمشکالت ب نیامور مهاجر ریوز

 5 ------------------------------------- نقش هند در روند صلح افغانستان گفتگو کردند یرو یو مود یغن

 تیوضع ـنیمسـوول ا یرهبـران حکـومت وحـدت ملـ :کشور جهان شد/ شهروندان نیترافغانستان ناامن

 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ انـد

 9 ------------------------------------------------ جهان یقیرو به موس یااحمد ظاهر و افغانستان؛ پنجره

 13 ------------------------------------------- ندیصلح افغانستان هماهنگ تالش نما یر ها برا: کشویغن

 14 -------------------- حضور داردند زین 2020 کایدر کوپا امر ایقطر و استرل ایفوتبال اس ونیکنفدراس

 14 --------------------------------------------------------------------- روا باشد دیبعد از ع یهشت شوخ

 17 ------------------------------------- زنان کارفرما" در آلمان شد یبرا تیخالق یمهاجر سابق "الگو

 20 ------ دندیافغان به توافق نرس انیاخراج پناهجو شیآلمان در مورد افزا االتیداخله فدرال و ا رانیوز

 22 --------------------------------- مؤثر باشد تواندیم یاالفغان نیب یدر آغاز گفتگوها ی: ناروزادلیخل

 23 ------------------------------------------- کند؟یم تیریرا مد یرانیضد ا یهاتوطئه «یب میت»چگونه 

 25 ------------------------------------------------------------------ خودساخته یدموکراس کیتولد آرام 

 28 ------------------------------- ستین یها کافمتهم حمله به نفتکش افتنی یبرا کایآمر یدئویآلمان: و
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 مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به والیتسیدحسین عالمی بلخی وزیر امور 

جوزای سال روان در شهرک بیجاشدگان ذبیح هللا شهید  23بلخ، روز پنجشنبه 

  .یافته و وضعیت ساکنان آن شهرک را بررسی نمود حضور

خانواده  330ولسوالی نهرشاهی والیت بلخ موقعیت دارد،  دراین شهرک که در

نماید و قبال از طرف موسسات و ریاست امور زندگی می  بیجاشده والیت فاریاب

  .آنان کمک رسانی صورت گرفته است مهاجرین والیت بلخ به

ن بیجاشدگان مذکور از وزارت امور مهاجرین خواهان فراهم سازی زمینه کار، مسک

  .دائمی، اعمار مکتب و مرکز صحی گردیدند

 ارت تالش نموده باوزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بیان نمود که این وز

نموده  خانواده را با اعمار شلتر فراهم 170المللی زمینه اسکان دائمی موسسات بین

ر دمکتب  و برای حل مشکالت سایر خانواده ها نیز تالش می نماید. پیشنهاد اعمار

  .ساحه مذکور به وزارت احیا و انکشاف دهات ارسال گردیده است

 مقیم والیت بلخ (UNHCR)گان سازمان ملل متحدوی از همکاری های اداره پناهند

 اندر بخش ارایه خدمات به بیجاشدگان ساحه ذبیح هللا شهید قدردانی نموده خواه

که  دهمکاری بیشتر آن اداره گردیده، به ریاست امور مهاجرین والیت بلخ هدایت دا

 .به مشکالت بیجاشدگان ساکن در ساحه مذکور رسیدگی بیشتر نمایند
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 سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به والیت

دت عو جوزای سال روان در دیدار با جمع بیجاشدگان داخلی و 23بلخ، روز پنجشنبه 

 .ن والیت مشکالت آنان را استماع نمودکنندگان در آ

ی شهرک ها و بیجاشدگان که در نقاط مختلف والیت والیت بلخ زندگی م نمایندگان

ر خواهان رسیدگی بیشتر وزارت امور مهاجرین گردیده، مسکن موقت، اعما نمایند،

ا مسجد در شهرک قالین بافان و تکمیل کار اعمار مسجد پروژه استقالل ر یک باب

  .امور مهاجرین خواستار شدند زارتو از

 وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به این بیجاشده ها وعده همکاری داده به

 ریاست امور مهاجرین والیت بلخ هدایت داد که موضوع کمک های بشری آنان را

 تعقیب نموده و بعد از سروی به خانواده های مستحق کمک رسانی نمایند. وی

عودت و ادغام مجدد وزارت امور مهاجرین هدایت داد که  همچنان به ریاست

 اعمار مساجد پیشنهاد شده و به ریاست تثبیت بیجاشده ها هدایت داد که موضوع

 .مسکن موقت بیجاشدگان والیت بلخ را تعقیب و تکمیل نمانید موضوع

  طلوع نیوز ١٣٩٨جوزا  ٢٤

رییس جمهور اشرف غنی در دیداری با نرندرا مودی نخست وزیر هند در 

  .قرغیزستان در باره روند صلح و وضعیت افغانستان گفتگو کردند

گوید که در این دیدار آقای مودی گفت که هند آماده سخنگوی وزارت خارجه هند می

 .است در این روند با افغانستان همکاری کند

https://baztab.news/source/20
https://baztab.news/source/20
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گوید که در این دیدار هر دو طرف روی مبارزه جمهور در یک خبرنامه میریاست 

های اقتصادی و ترانزیتی و یی، گسترش همکاریبا هراس افگنی، اتصال منطقه

 .یی در خصوص صلح افغانستان بحث و تبادل نظر مفصل کردنداجماع منطقه

ای عرصه ه هند در آقای غنی در این دیدار ضمن قدردانی از کمک و همکاری

مختلف به افغانستان، گفت که صلح باعزت و پایدار خواست اساسی افغان ها و 

اولویت و مسئولیت مهم حکومت است و کشورهای منطقه در خصوص پروسۀ صلح 

  .همکاری شان را هماهنگ و منظم کند

های مختلف با در این دیدار آقای مودی با اشاره به کمک های کشورش در بخش

ث ، یکبار دیگر از همکاری های خویش اطمینان داده، گفت که هند منحیافغانستان

  .دوست و همکار راهبردی افغانستان در کنار این کشور قرار خواهد داشت

ها االفغانی تحت رهبری و مالکیت افغاناو گفت که هند از گفتگوهای صلح بین

 .کندپشتیبانی می

با جاللتمآب رییس جمهور اشرف » در همین حال، آقای مودی در یک توییت گفت:

روابط دوستي  غنی، در بیشکیک مالقات خوبی داشتیم. برای تقویت و تحكیم بیشتر 

حمایت صلح  برای  میان هند و افغانستان بحث و گفتگو نمودیم. هندوستان همواره 

 «.كندو رفاه مردم افغانستان تالش می

  روزنامه ماندگار ١٣٩٨جوزا  ٢٤

https://baztab.news/source/37
https://baztab.news/source/37
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بندی انستیتوت جهانی صلح و اقتصاد، افغانستان در جایگاه نخست ترین رهدر تازه

وریه در ردۀ نخست این ر گرفته است. در سال گذشته، سترین کشور جهان قراناامن

بندی قرار داشت. در کنار افغانستان و سوریه، به ترتیب سودان جنوبی، یمن و رده

بند، ایسلند، نیوزیلند، اند. در این ردهترین کشورها شناخته شدهعراق هم جزو ناامن

 .ترین کشورهای جهان معرفی شده اندپرتغال، اتریش و دانمارک، به ترتیب امن

دست شد بههای اجتماعی هزاران بار دستندی در دو روز گذشته در شبکهباین رده

ن به و واکنش تند شهروندان را نیز در پی داشته است. شهروندان از صعود افغانستا

ترین کشور جهان ابراز تأسف کرد و مقصر اصلی و نخستین چنین عنوان ناامن

 .مداران کشور دانسته اندوضعیت را حکومت و سیاست

 عقوب یسنا، نویسنده و پژوهشگر به نشر این خبر واکنش نشان داده و در صفحۀی

 رسمی فیسبوکش از شرمنده بودن خودش از چنین حالتی یاد کرده است. آقای یسنا

گان اصلی خود افغانستان نوشته است که در ناامنی افغانستان، سهم نخست را باشنده

مداران ها خود ما استیم. سیاستاین ناامنیدارند. به باور آقای یسنا: مسوول و مقصر 

 .های ما و همۀ شهروندان مقصریمما، حکومت

بیند؛ شود و آسیب میهر کس که کشته می»کند: این نویسنده و پژوهشگر تصریح می

مداران مقصر است و سپس هر شهروند و نخست حکومت مقصر است، بعد سیاست

مدارن فروخته شده، بداخالق و تجامعه مقصر است. مقامات حکومتی و سیاس

 .«اده اندترین کشور جهان تقلیل دا به ناامنپرست، کشور رمنفعت

ل در سوی دیگر، محمدجواد رحیمی، پژوهشگر و نویسنده به این باور است که مسوو

اصلی قرار گرفتن افغانستان در ردۀ نخست کشورهای ناامن جهانی، سران حکومت 

ی در یاداشتی در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که وحدت ملی اند. آقای رحیم

خواهی، یی، سیاست و ارادۀ مبهم برای جنگ و صلحداری سلیقهحکومت»

سبب شد که افغانستان تبدیل به کشور « پرستی آقای غنیفریبی و چوکیعوام

 .خطرناک شود

ترین اکاو در ادامۀ یادداشتش نگاشته است که افغانستان در حالی به عنوان خطرن

شود که آقای غنی، وحدت ملی را شدیداً متضرر کرده، اجماع کشور جهان شناخته می

ترین فاصله میان ملت و حکومت را سابقهسیاسی داخلی را کامالً نابود کرده و بی

 .نیز ایجاد کرده است
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های گی و حیف و میل پولآقای رحیمی همچنان حکومت پیشین را نیز متهم به ناکاره

سال گذشته، ضمن  1۸دارد که در جریان کند و اظهار میشده به افغانستان میکمک 

های بیلیون دالر کمک ۹00حضور گرم جامعۀ جهانی در افغانستان، بیشتر از 

اند هزار شهروند کشور کشته شده 200خارجی در کشور به مصرف رسید، حدوداً 

تنها کدام ت پیشین نهو هزارها تن دیگر به ممالک خارجی متواری شدند، حکوم

طرح ملی و عملی برای پایان قتل و کشتار ملت نداشتند، بلکه دموکراسی، 

دیگرپذیری مردم افغانستان را نابود و افغانستان را به عنوان ساالری و هممردم

 .ترین کشور جهان مبدل کردندخطرناک

ضمن تأمین  افغانستان نیازمند یک رهبری سالم است که» :به گفتۀ این پژوهشگر

 وحدت و مشارکت ملی و با ایجاد اجماع سیاسی و ارج گذاشتن به منافع و مصالح

ملی کشور، برای بهبود وضعیت ملت و کشور تالش کند و افغانستان را به سوی 

جمهوری بهترین فرصت برای مردم انتخابات ریاست .فردای بهتر سوق دهد

نند تصمیم خواهد گرفت، نه اشخاص ماافغانستان خواهد بود و این بار، ارادۀ ملی 

 .«جان کری

گی سازمان ملل گانی شده است که پیش از این، نمایندهبندی در حالی همهاین رده

سال « ترینخونین»میالدی  201۸متحد در افغانستان در گزارش اعالم کرد که سال 

لل آمده گی سازمان مبرای غیرنظامی در افغانستان بوده است. در گزارش نماینده

تن  71۸۹های مسلحانه و غیرنظامی در نتیجۀ جنگ 3۸0۴بود که در این سال، 

 .دیگر زخم برداشته اند

در کنار این، مسووالن در کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعالم کرده =اند که 

ز درصدی تلفات غیرنظامی بوده است. ا 1۹افغانستان در سال گذشته شاهد افزایش 

ندی سال گذشتۀ انستیتوت صلح و اقتصاد، سوریه به عنوان بسوی هم، در رده

 .ترین کشور جهان شناخته شده بودناامن

های برای پایان جنگِ افغانستان نیز گفتنی است که در سال جاری میالدی تالش

های متعددی در سطح منطقه از بهر های گذشته نشستسرعت گرفته است. در ماه

رسد که تان برگزار شده است. چنین به نظر میپایان بخشیدن به جنگِ افغانس

های شان در پیوند به های اخیر تالش دارند تا دیدگاهکشورهای جهان و منطقه در ماه



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

9 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

جنگ و صلح افغانستان را توحید کنند و به جنگ چهل سالۀ این کشور نقطۀ پایان 

 .بگذارند

  بی بی سی ١٣٩٨زا جو ٢٤

ان احمد ظاهِر هنرمند، هر چند مرزهای زمانی را درهم شکسته است و فراتر از زم

خود در حرکت است و هرچند در همان زمان خود مرزهای مکانی را در هم شکسته 

صیت هنری او در زمان و بود و چهرۀ پذیرفتنی و خواستنی موسیقی بود، اما شخ

  .محیطی ویژه ساخته شد و سلیقۀ هنری او را شکل داد

ایم و های عاطفی سفر کردهبا صدای احمدظاهر از مرزهای سیاسی تا متن

حساس و عاطفه را در رگِ دریافت و بافت روان خویش اوار سفرنامۀ -ناصرخسرو

نم؟ کدام نغمه در انحنای خواند این عاشق دیرینۀ ترانه و ترایم. چه میدرنوشته

ها تا در اش تعبیه شده بود که ریشه در جان نسل خودش پرورد و این ریشهحنجره

های آینده نیز به این صدا که از دانیم شاید نسلدو نسل بعد از او دامن گسترد. چه می

 .ت گوش بنهند و دل بسپارندهای عشق عبور کرده اسدهلیز

 زمان زندگی احمد ظاهر

خورشیدی  ۵0و  ۴0های های پر درخشش دههای در آسمان سالظاهر، ستارهاحمد 

هایی از دانش امروزین و تفکرهای رایج در ها افغانستان شبکهاست. در این سال

های اجتماعی در شهرهای بزرگ، مردم را به داری و اندیشههای حکومتسیستم

  .کشیدندسوی خویش می

https://baztab.news/source/33
https://baztab.news/source/33
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ها کاربرد ها و دانشگاهکه در مکتب/مدرسهآموزی بود روشنفکری، لغت دست

های مادی و وافری داشت. در این برهه الزمۀ روشنفکری پشت نمودن به داشته

گیری سبک انگاشتن دستاوردهای موقعیتی بود. زمان او دهه دموکراسی، شکل

های های سیاسی، به رخ کشیدن تفاوتاحزاب سیاسی، رنگ و رونق گرفتن بحث

ها، چاپ کتاب و مجله و روزنامه بود. گرفتن در برابر نابرابری طبقاتی، موضع

های ارزشمندی بود که روزمره ها و مجالت و کتابهمچنین دوران وفور روزنامه

  .شدنداز ایران به افغانستان سرازیر می

ها های پیش از احمد ظاهر سنگ بنای ایستادگی و عصیان بودند. از آنچه آننسل

یشتر بین نسل، نسل بعد از دو جنگ جهانی و تقسیم جهان به دو قطب، کمتر داشتند، ا

 .های به آگاهی رسیده بوددانست. او ادامۀ نسلمی

 تابو شکنی

های دیاحمد ظاهر لبریز از توانا شدن و باز یافتن خود بود. آنقدر نسبت به توانمن

ای از خویش مطمئن بود که برای بودنش نیاز به قالب دیگری غیراز قالب ه

ر صدراعظم، وابسته به طبقه فرادست جامعه، او پس .شدۀ اجتماعی داشتتعیینقبل

توانست عمری به نام پسر صدراعظم خوش بزیید و شاد تحصیل یافته بود. او می

ناپذیری زد بگذراند اما به نام و شهرت اعتباری پشت کرد و خود دست به بنای خلل

می  یابی به این منظور دو تابو را یکجا بایدکه "احمدظاهر" نام داشت. برای دست

  .شکست و شکست

تابوی نخست مربوط به آوازخوان شدن اوست. در فرهنگی که خوانندگی را پیشه 

شمارد شمارد و آنرا مربوط طبقه فرودست؛ در فرهنگی که خوانندگی را شرم میمی

د، اینک احمد ظاهر پندارارج میو وسیله تفنن فرادستان؛ خواننده را مسخره و بی

  .همان تابویی را که هنوز سنگ بودنش را محکم حفظ کرده بود، شکست

همان تابوکه پیش از او صادق فطرت ناشناس شکسته بود و خوانندگی را معادل 

ار آگاهی و فهم معنی کرده بود، احمد ظاهر باردیگر آن باور سنگ شده را فرهادو

 .به تیشه زد و فروافگند
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ه پدر او از آن برخوردار دولتی بود ک -تابوی قدرت و موضع بلند سیاسی تابوی دوم، 

ام از بود. در چنین حاالتی معموالَ افراد خانواده برای حفظ عزت و آبروی رسمی مق

گزینند تا مباد خسی به دامن شهرت آن مقام بنشیند. در دنیای فردی خویش دوری می

ود که به چشم سنت و عنعنعه ناشایست شد باین مقام حتی اگر احمد ظاهر معلم می

دارد و از وادی پسر صدراعظم کشور معلم مکتب شده است. اما او گام بلندی بر می

کند. او به مقامی دل می بندد تا ای صعود میدنیای اعتبار به قله نام و نشان دگرگونه

 .شوددر دل همه خانه کند و چنین می

 های فکری احمد ظاهررابطه

دانم. را موثر ترین بخش در ساختن احمدظاهری که امروز می شناسیم میاین بخش 

های عرصه ادب و سخن و هنر پیوند او را به قول بیدل "ذوق رسا"یش به بهترین

 .داد

 او از پی اندیشوران و سخنوران آمد و صدای عصر خود را شنید. کارش خوانندگی

ویی رژی و همیشه صدایش رخ به سبرای تففن نبود، کاراو همیشه متفاوت بود و باان

تازه  داشت. گاه از عشق و ترس از جدایی و فراق خواند، اما نه کلیشه و مکرر بلکه

ها خواند، با جستجوی سختگیرانه در دیوان شاعران و ابتکاری و گاه از نابرابری

 .کالسیک و معاصر

خزاد از فروغ فراگر از خلیل هللا خلیلی خواند، همان دادخواهی را فریاد شد. اگر 

گویند احمدظاهر شعرهای با بار خواند، باورهای خرافاتی را داد زد. برخی می

گویم چه خوب شد که خواند"از جسم خویش خواند، من میزنانگی فروغ را نباید می

  ."خسته و بیزارم

 نوآوری ها و سنت گریزی ها

د. اما ادامه آن احمدظاهر، در آوازخوان شدن، سنتی را شکست و از آن عبور کر

خواند بلکه با حرکات شاد و های او بود که او نه تنها آواز میگریزی کنسرتسنت

آورد. در افغانستان کنسرت کمتر آوازخوانی پیش از او آزاد همه را به رقصیدن می

اینچنین جوانان را به سوی تاالر کشانده و پیش از روز برگزاری تکت/بیلت هایش 
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زار سیاه شده است. این به خاطری بود که او روی صحنه مثل تمام شده و حتی با

 .یکی از صدها تماشاچی در جشن بود. با همه بود و همه با او بودند

 نوآوری در گزینش شعر و ترانه

اما موسیقی ما که رنگ گرفته از موسیقی هند است در یک نوای خاص که برابر 

  .بودن انتره و آستایی باشد شکل می پذیرد

ی وای باران باران" منظومه بلندی است از حمید مصدق، که در اوزان نیمای" شعر

های به سبک هندی که سروده شده است. استفاده از شعر نیمایی در ساختار آهنگ

 موسیقی افغانستان از آن متاثر است، هنر میخواهد چرا که موسیقی سبک هند در

  .گیردیک نوای خاص و بیشتر یکنواخت شکل می

د بر ای آهنگ "وای باران باران"، احمد ظاهر تنها چند مصراع از آن منظومه بلنبر

ها، مفهومی را در محور عمودی کالم چیده است. با همان کوتاهی و بلندی مصراع

گنجانده است و خیلی پرتحرک اجرا کرده است. او این تغییرات را در شعرهای 

 م بیتی خودش افزوده است و مثلشاعران دیگر هم وارد کرده است، مثال جایی نی

  .خواندترجیع بند به تکرار می

 های مختلفتلفیق سازها و سبک

ن او با موسیقی هندی، ایرانی و غربی به گونۀ مشهود آشناست. برای هندی بهتری

های شاعران قدیم و جدید خواهد و یا از دیوانشعرها را یا از دوستان شاعرش می

کوشد تا گزیند و میهای ایرانی را که بر میواند. آهنگخجوید، می یابد و میمی

ما در الهجه فارسی تهران را به لهجه فارسی کابل تبدیل کند و کمی متفاوت بخواند. 

 .کند، گاه از شعر های نیماییهای غربی گاه از شعر منثور استفاده میآهنگ

وت ب صدا های متفااحمد ظاهر در تمام این مدت از تلفیق سازها غافل نیست. ترکی

ورد ساز یکی از ویژه گی های سبک اوست. صدای کالرینت که جاز را به یاد آدم میا

در بیشتر آهنگ هایش بلند است. نوای اکوردئون که آهنگ های محلی روسی را 

یق صدا تداعی میکند و صدای جاز که با تبله در هم میامیزد نشان از توان او در تلف

  .ها دارد
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ای رو به موسیقی جهان است. با او نگاه مخاطبانش در این ستان پنجرهبرای افغان

یقی کشور، به جهان پر پهنای موسیقی باز شد. در عین حال احمد ظاهر هیچ گاه موس

 .داخل وطنش را نفی نکرد بلکه به آن پرداخت

  آژانس افغان خبر ١٣٩٨جوزا  ٢٤

رئیس جمهورغنی در دیدار با رئیس جمهور ازبکستان از تالش های آن کشور 

روند صلح افغانستان تشکر کرده وتاکید نموده که تمام کشور های برای صلح 

  .افغانستان منظم و هماهنگ تالش کنند

رئیس جمهور کشور طی دیداری با شوکت  به گزارش افغان نیوز: محمد اشرف غنی

جمهور ازبکستان، با وی در خصوص همکاری های دوجانبه در میرضیایف رئیس

 عرصه های تجارتی، ترانزیتی و اتصال منطقوی بحث و تبادل نظر نمود.

کید در این دیدار که در شهر بیشکیک پایتخت قرغیزستان انجام شد، هر دو جانب تا

ور گام تطبیق پروژه ها و تفاهم نامه های امضاء شده میان دو کشکردند تا در زمینه 

 های سریع برداشته شود.

جمهور غنی ضمن تشکر از نقش و کمک اوزبیکستان در خصوص صلح رئیس

تان افغانستان گفت که تمام کشورها همکاری های خویش را در رابطه به صلح افغانس

 هماهنگ، مشترک و منظم نمایند.

https://baztab.news/source/94
https://baztab.news/source/94
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ن، است که شماری از کشور ها از جمله آمریکا، روسیه، هند، پاکستااین در حالی 

ن امارات، قطر و به تازگی چین عالقه مندی شان را به روند صلح افغانستان نشا

 داده اند.

رای باما هر کدام این کشور ها میخواهند به صورت جداگانه بدور از دیگر کشور ها 

 صلح افغانستان کاری انجام دهند.

اند فغانستان به این باور است که تالش های منظم و هماهنگ کشور ها میتوحکومت ا

 در روند صلح افغانستان نتیجه بخش باشد.

  پاسبانان ١٣٩٨جوزا  ٢٤

تاحیه رقابت های کوپا مریکا که قرار است بامداد روزشنبه آغاز می شود و بازی افت

یورو  را نیز برزیل و بولیوی برگزار می کند. این رقابت ها به منظور یکجا شدن با

الم سیا اعسال بعد نیز برگزار می شود. در همین حال سرپرست کنفدراسیون فوتبال آ

ن این کرد که سال بعد دو تیم قطر و استرلیا نماینده های آسیا نیز به حیث مهمانا

 .رقابت ها حضور خواهند داشت

ا این در حالیست که در چند سال اخیر جاپان در این رقابت ها اشترک می کرد ام

در  نامسال به منظور تکمیلی تیم ها نمی تواند که در این رقابت ها اشترک کند چو

کشور اشتراک می کند و برای گروه بندی ضرور بود که دوتیم  10این رقابت ها 

د که اشتراک کند. و به همین حیث قطر قهرمان کنونی آسیا و استرالیا تصمیم گرفتن

 .در این رقابت ها اشتراک کند

  روزنامه اطالعات روز ١٣٩٨جوزا  ٢٤

 ردم ساالری را پدید می آوردم -روزنامه اطالعات روز 

 عیسا قلندر

https://baztab.news/source/121
https://baztab.news/source/32
https://baztab.news/source/121
https://baztab.news/source/32
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گفته است که تعداد زیادی از  اش با زندگی مردمترین شوخیاشرف غنی در تازه .1

ها که شمارشان کمی از آن طالبان آزادشده، سفیران صلح خواهند شد. هرچند که تعداد

بوومی بووم هایح بگیرند، واسکتشود، ممکن دوباره سالتر مییشاز صدها نفر ب

 .که همیشه در دم بال هستید، قربانی بگیرند بپوشند و از شما ملت شریف

برای  دادنی قربانیبار دیگر نشان دهند که آمادهاشرف غنی از مردم خواسته یک

های شما، قربانیصلح هستند. وی با اطمینان گفته که حکومت وحدت ملی از این 

اگر یک جهان کافی نیست، من و داکتر صاحب عبدهللا »کند و را سپاس می یک جهان

 «.کنیممی دو جهان را سپاس

شد،  هندای از طالبان که سفیران صلح خواعدهجمهور عالوه کرده آنهمچنان رییس

ند کرد. ای خوب میان نیروهای امنیتی و طالبان ایجاد خواهدر چندین والیت رابطه

 این

ی اول ممکن در سطح انتقال معلومات و کوردینات از دفاتر و رابطه در مرحله

نیتی این نیروهای امنیتی به طالبان باشد، اما اگر مردم و نیروهای ام هایپایگاه

اران ی شروع خواهد. هرچند خبرنگای دیگربگذارند، مرحله مرحله را پشت سر

جمهور ا رییسجدید معلومات حاصل کنند، ام یی مرحلهاصرار ورزیدند که درباره

 .تان قبول فرماییداز ما به کرم زیر بار نرفت و خاطرنشان کرد که این قلیل را

های خود از مردم خواسته که مواظب شوخی ترین گزارشوزارت داخله در تازه .2

های که در این اواخر سطح شوخی ای این وزارت آمدهباشند. در اعالمیهمسلحانه 

خاطر، اگر شما با افراد  های کابل باال رفته است. به همینکوچهمسلحانه در پس

خواهند که شما می ها به شوخی ازشوید و آنرو میمسلح با چاقو و تفنگچه روبه

که وزارت داخله  نکنید لطفا. برداشتی ها بدهید، تعللموبایل و پول نقدتان را به آن

را از بدن  رنگیها به شوخی مایع سرخ دهد که این گروهاز این افراد دارد، نشان می

پشیمانی سود  وقتاید و آنبینید که مردهآیید، میکنند. تا شما به خود میشما خارج می

 هانان در کوچهندارد. همچنان این وزارت از مردم خواسته که اگر شاهد قتل جوا

خاطر یک موبایل هستید، لطفا به فامیل مقتول خبر بدهید و کوشش کنید در امر به

رسانی طرفی در امر اطالعطرف عمل کنید. چرا که قانون حکم بر بیبی خبررسانی،

رسانی داخله در اخیر هشدار داده که با کسانی که در امر اطالع کرده است. وزارت

 .عمل کنند، برخورد قانونی خواهد شد ل جانبدارانهای مقتوبه خانواده
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گیریم، اک را از طالبان پس میخآخرین وجب  که وزارت دفاع ملی گفته تادرحالی .3

دفاع ملی گفته که آدرس را بلدید یا  ای خطاب به وزارتنامهطالبان با نشر شوخی

ریز است؟ اگر جل از جلریز خوب ما مکتوبی برای تان بفرستیم؟ از کجا شروع کنیم،

 .بلدند هاز مردم بامیان و بهسود بپرسید. آنفهمید کجاست، ارا نمی

ست. اما ابا کسی شوخی ندارد، امنیت ملی  کردمیکی از نهادهایی که من فکر می .۴

ت ملی، فرار ایوبی از زندان امنی الدیناین نهاد به شوخی اعالم کرد که قاری صالح

 الدینخبرها آمد که قاری صالح که بعداکرده است. درحالی

اند که بخیر بروی قاری صیب. باز نگویید ها به او گفتهاز شیرپور آزاد شده و بعضی

 .امنیت ملی باکسی شوخی ندارد که

 مردم فراه امسال در یک شوخی کامال .۵

جمهوری در جدید، قیمت یک کیلو تربوز را یک افغانی اعالم کردند. ارگ ریاست

صورت جدی در این جلسه ظاهر شد و جمهور بهجلسه دایر کرد. رییس این رابطه

د کرد تا سال دیگر، تربوز را به سمبول قیمت ملی تبدیل خواه با خشم اعالم کرد که

ام را به وزارت زراعت و وزارت امور سرحدات، اقو و در این زمینه، هدایات الزم

ت رد که این کار وزاروعده سپ جمهورو قبایل سپرد. وزارت زراعت به رییس

 .زراعت است نه کار وزارت سرحدات

یستان دری و شوخی تسلط کامل دارد، با ترور والی قندهار که به سه زبان، پشتو، .۶

ها خواسته که صبور این دیدار از آن در وشده در این والیت دیدار نموده بازداشت

لرو.  مونگ یو بل عید همکه،  باشند. وی به شوخی به عید قربان اشاره کرده و گفته

 .وارخطا مه اوسی. خدای دی وکلی چی تاسو هم برابر سی

آمار خویش اعالم کرده که بیست  وزارت اطالعات و فرهنگ در جدیدترین .7

اند. اما و بغل سرک خسته درصد شهروندان کابل از انداختن کثافات در جوی و دریا

عات و وزارت اطال آورین شوخی شرممردم کابل این شایعه را رد کرده و گفته که ا

وسایل  پاسخ نخواهد ماند. در همین حال کارمندان شهرداری از کمبودفرهنگ را بی

 اندها شکایت دارند و از وزارت مالیه خواستهها و سرکبرای انتقال کثافات از کوچه

 .که از هر وزارت فقط یک لندکروزر را کم کند و برای شهرداری الری بخرد
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مغال نکردند؛ رلمان غالگذشته در پا یساعت در هفتهمایندگان عزیز ما برای نیمن .۸

ان نکردند. اما یک وکیل جو به هم تهمت و کنایه نگفتند؛ چکش و خشت هم استفاده

 ویرکه روی میز خودش مشت بکوبد، جای اینرسم اعتراض بهبه

سم وکال به شوخی قشود میز یک وکیل دیگر کوبید. دوباره شروع شد. گفته می

 .کار صحیح انجام ندهند. اوضاع به شما بهتر معلوم است اند کهخورده

یدار نوشته هشت شوخی بعد از عید روا باشد اولین بار در روزنامه اطالعات روز پد

 .شد

1.  

 دویچه وله ١٣٩٨جوزا  ٢٤

 

ایی هپس از یک روز کاری دشوار نادیه به خانه می آید تا برای پذیرایی از مهمان 

مه بزرگی که قرار است بیایند آماده شود. ابتدا صندوق پستی را باز می کند و پاکت نا

ه شدرا بیرون کشیده و باز می کند. برگه را که می خواند، اشک از چشمانش جاری 

 .و دیگر احساس خستگی نمی کند

https://baztab.news/source/56
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ی هر سال حکومت فدرال آلمان یکی از زنان کارفرما را به عنوان نمونه و سرمشق

این عنوان  201۹برای دیگر زنان کارفرما در این کشور معرفی می کند. در سال 

 به نادیه قانع رسید که یک شرکت پرستاری از بزرگساالن در شهر فرانکفورت با

 .داردکارمند  ۵3

هستند  نادیه قانع می گوید کارمندان وی آلمانی ها و انسان هایی با پیشینه مهاجرت

ین یکی از نقاط قوت شرکت ما ا» :که یک محیط کار چندفرهنگی را ایجاد کرده اند

هنگ، است که با استفاده از کارمندانی که پیشینه مهاجرت دارند، با درنظرداشت فر

د را اجر نیز خدمات ارائه می کند. البته که این موارسنت و زبان به کهنساالن مه

 .«برای خدمات به آلمانی ها هم درنظر داریم

ای برای زنان مهاجر افغان به اشتراک گذاری برنامه 13:28فایل صوتی را بشنوید 

 رانکفورت غان در فای برای زنان مهاجر افبرنامهدر فرانکفورت 

 .ددر میان کارمندان شرکت وی فقط پنج تن مرد هستند و متباقی همه زنان می باش

نادیه قانع یک فعال اجتماعی، حقوق مهاجران و مخصوصا زنان مهاجر می باشد. 

او در هماهنگی نزدیک با وزرات زنان آلمان تالش می کند خدمات بهتری برای 

ده و ودتر زبان بیاموزند، در جامعه ادغام شزنان مهاجر فراهم شود و زنان هرچه ز

 .از نظر اقتصادی مستقل شوند

نادیه خودش مادر است و دو فرزندش را سال ها به تنهایی بزرگ کرده است؛ به 

همین دلیل تمرکزش روی زنان مهاجر و مادران تنها است. او در شرکتش زمینه 

 برخی از آنان»می کند: آموزش زنان را در قسمت پرستاری از بزرگساالن فراهم 

ارند پس از دوره آموزشی ما را ترک کرده و برای خودشان کار می کنند. البته حق د

 .«برای استقالل مالی شان هرجایی که می خواهند کار کنند

رتی، یک زن افغان است که از پنج سال به این سو در این شرکت کار می افسانه عش

او که مادری تنها با سه فرزند است، کارآموزی را در همین شرکت آغاز کرد  .کند

کدام حرفه ای نیاموخته بودم و ابتدا برایم بسیار »و حاال یک کارمند ثابت است: 

حاال افسانه «. نم سرپرستی کنمسخت بود که فرزندانم را با وضع اقتصادی آن زما

دوست »از نظر اقتصادی خودکفا شده و نادیه را به عنوان یک الگو پذیرفته است: 

 .«دارم در آینده مثل نادیه قانع یک شرکت پرستاری از خودم داشته باشم
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 در آلمان نیز "قانع در کنار مشغول بودن در شرکتش صاحب امتیاز اتحادیه "زن

کفورت به زنان مهاجری که تازه می آیند دوره های آموزش هست. در دفتر فران

زبان، کمپیوتر و صنایع دستی فراهم می کند. در این بخش تمرکز بیشتر باالی 

 وآموزش زبان برای زنان مهاجریست که به زبان مادری شان نمی توانند بخوانند 

 .بنویسند

 کارمند زن دارد به این باور است 17ه که صنم عنبرین، مشاور حقوقی این موسس

ه کطبعا زنانی مثل نادیه »که بانوان از همجنس شان بهتر الگوبرداری می کنند: 

ی آیند کارفرما هستند در زندگی زنان نقش مهمی دارند. مثال زنانی که به اتحادیه م

اً برای شان دوره های کار عملی و کارآموزی در شرکتش فراهم می کند و نهایت

 .«خودکفا می شوند

  "کتاب "من یک آلمانی از افغانستان هستم

وبی کنادیه قانع از طریق اتحادیه زن با سازمان هایی حمایتی چون جمپ، برهامی و 

 .در آلمان در قسمت توانمندسازی زنان و دفاع از حقوق مهاجران فعالیت می کند

تصاد ند و سپس در وزارت اقنادیه که مکتب را در لیسه جمهوریت کابل به پایان رسا

بور ساله بود، مج 1۹زمانی که فقط  1۹۸0افغانستان مشغول به کار شد. او در سال 

شد کشورش را ترک کند و به آلمان پناهنده شد؛ چراکه قشون سرخ شوروی سابق 

 .به افغانستان یورش برده بود

ت خودش داده، سرگذشنادیه قانع در کنار همه تالش هایی که از آن زمان به بعد انجام 

وی  را در کتابی تحت عنوان "من یک آلمانی از افغانستان هستم" نوشته است. کتاب

ایش در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت برای اولین بار به نم 2010در سال 

 .گذاشته شد
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 دویچه وله ١٣٩٨جوزا  ٢٤

 

های آلمان که روز چهار شنبه در شهر نشست سه روزه وزرای داخله فدرال و ایالت

گر کیل آغاز شده بود، امروز )جمعه( پایان یافت. محور این نشست را در کنار دی

داد. هجویان به افغانستان و سوریه تشکیل میموضوعات بحث در مورد اخراج پنا

ها به افغانستان نیز وجود داشت، اما هرچند یک پیشنهاد در مورد افزایش اخراج

 .وزرای داخله در این مورد به توافقی دست نیافتند

ت بوریس پیستوریوس، وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن آلمان از حزب سوسیال دموکرا

وافق ما در مورد افغانستان به هم نزدیک نشده ایم و به ت»)اس پی دی( گفته است: 

« هم دست نیافته ایم. در این زمینه هیچ کس حاضر نیست که از موضع اش برگردد.

نجا مردم بیگناه" را به آ"افغانستان کشوری نیست که بشود »پیستوریوس افزود که 

 «.اخراج کرد

وکرات )اس پی دی( رهبری حکومت ایالت نیدرزاکسن که از سوی حزب سوسیال دم

شوند و یا خطرناک شود، گفته که در آینده نیز تنها افرادی را که مرتکب جرم میمی

 .به شمار می روند به افغانستان اخراج خواهد کرد

https://baztab.news/source/56
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هانس یوآخیم گروته، وزیر داخله ایالت شلسویگ هولشتاین )از حزب دموکرات 

طرآفرینان و افرادی را به افغانستان الفکاران، خخ خواهد فقطمسیحی آلمان( نیز می

 .کننداخراج کند که هویت واقعی شان را پنهان می

ار اما هورست زیهوفر وزیر داخله فدرال آلمان با این موضوع مخالفت کرده و اظه

 .داشته که اخراج مهاجران رد شده به صورت عموم به افغانستان ممکن است

 ماناما هورست زیهوفر وزیر داخله فدرال آل

های در این زمینه حکومت آلمان فدرال و جناح»هورست زیهوفر اظهار داشت: 

ان پس ائتالفی در پارلمان خط مشی روشنی دارند و قرار شده پناهجویانی به افغانست

 وی اضافه کرد که اخراج« فرستاده شوند که تقاضای پناهندگی شان رد شده است.

 حدود نشده است و حکومت ائتالفی اینپناهجویان به خالفکاران و خطرآفرینان م

ر سیاست را بر اساس تحلیل وضعیت امنیتی افغانستان توسط وزارت خارجه آلمان د

 .پیش گرفته است

ها به غیر از بایرن تنها پناهجویانی را به افغانستان اخراج در حال حاضر تمام ایالت

 و با اداره های آلمانیروند اخته شده اند، خطرناک به شمار میکنند که مجرم شنمی

 .کنندشان همکاری نمیدر راستای تثبیت هویت

های پیستوریس، شمار ماموران پولیس که مهاجران اخراجی را بر اساس گفته

و اظهار داشته که انفر افزایش یاید.  2000تن به  1300کنند باید از همراهمی می

 .روند اخراج نباید به خاطر کمبود پولیس ناکام بماند

پولیس آلمان  ۵0های آلمان همچنان توافق کرده اند که ماموریت وزاری داخله ایالت

 .برای حمایت از نیروهای پولیس افغانستان باید همچنان ادامه یابد

وان راین وزیران در مورد تمدید ممنوعیت اخراج پناهجویان سوریایی تا پایان سال 

ی کرده در این زمینه هم ابراز نگرانتوافق نظر داشتند. اما برخی از وزیران داخله 

 .اند



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

22 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 رادیو اروپای آزاد ١٣٩٨جوزا  ٢٤

 

زاد نماینده خاص وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا برای صلح زلمی خلیل

ستان دیروز )چهاردهم جون( با پیر البرت مسئول امور سیاسی و شارژدافیر افغان

 .سفارت ناروی در کابل مالقات کرد

است، ناوری تجربه طوالنی کمک با افغانستان زاد از طریق تویتر نوشتهآقای خلیل

را دارد و از جمله کشورهای شناخته شده در عرصه فراهم ساختن شرایط مذاکرات 

 .شودها، محسوب میانبرای حل بحر

است، حمایت و تجربه ناروی نماینده خاص وزارت خارجه امریکا همچنان نوشته

 .تواند موثر باشدها برای آغاز گفتگوهای بین االفغانی میدر تالش

گان طالبان را انجام داده و قرار تا اکنون زلمی خلیلزاد شش دور گفتگو با نماینده

 .گان طالبان در قطر دیدار کندایندهاست برای هفتمین بار با نم

زاد دوازدهم جون با رئیس جمهور افغانستان، شماری از رهبران سیاسی آقای خلیل

 .استگان شبکه زنان این کشور نیز گفتگو کردهو نماینده
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 آوا -صدای افغان  ١٣٩٨جوزا  ٢٤

 

شنبه در دو نفتکش در دریای عمان، شورای سوزی روز پنج برای بررسی آتش

 .ای اضطراری برگزار کردامنیت سازمان ملل متحد پشت درهای بسته جلسه 

، جاناتان کوهن؛ سفیر امریکا در سازمان ملل متحد که در این جلسه شرکت داشت 

 .دهدگفت امریکا به فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران ادامه می در پایان آن 

او با تکرار سخنان وزیر امور خارجه امریکا گفت که کشورش ایران را در 

خواند و افزود ایران باید با دیپلماسی در برابر امریکا  انفجارهای تازه مقصر می

 ویا رد کرده است.قمی که ایران ها." اتها حاضر شود و "نه با ترور و انفجار نفتکش

وجه تپیشتر از او، مایک پومپئو؛ وزیر خارجه امریکا نیز گفته بود که کشورش با  

کاررفته و پیچیدگی حمالت" به این  به "اطالعاتی که به دست آورده، نوع سالح به

 .ها در دریای عمان استنتیجه رسیده که ایران مسؤول حمالت به نفتکش 

رای امنیت سازمان ملل درباره ایران اما بار دیگر بی نتیجه پایان یافت؛ نشست شو 

یک شکست دیگر برای دیپلماسی ایران هراسی امریکا و دامن زدن به بحرانی 

مرگبار در خاور میانه. با این حال، از اظهارات مقام های امریکایی پیداست که آنها 

دارند؛ این همان چیزی است که دست از تالش برای توطئه های ضد ایرانی برنمی 
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می خواهد: بنیامین نتانیاهو، جان بولتون، بن سلمان و بن زائد. آنها « گروه بی»

 .محور شرارت در خاور میانه هستند

ه گروه بی هر روز یک توطئه تازه را سازمان دهی می کند تا در نهایت، جنگی ب 

، تنها ال تحت سلطه امریکا استوقوع بپیوندد. انفجار نفتکش ها در منطقه ای که کام

به  می تواند کار سنتکام باشد؛ اما سازمان دهی این سناریو و بعد نسبت دادن آن

 .دایران، کاری است که می تواند به هدف گروه بی یعنی راه اندازی جنگ، کمک کن

دف گروه بی معلول اتحاد اعراب و اسراییل است؛ اتحادی نامتجانس که تنها یک ه 

از  دارد: تغییر نظام ایران. آنها می خواهند رویای تغییر نظام ایران رامشترک 

را  طریق راه اندازی جنگ، تعبیر کنند؛ اما بدون تردید، اشتباه مهلک و مرگباری

مرتکب می شوند. نتانیاهو می خواهد با پول اعراب و سالح های امریکا، بساط 

اور رژیم اسراییل را بر سراسر خایران را برچیند و به این ترتیب، سلطه سراسری 

یرا میانه و دنیای اسالم گسترش دهد؛ اما او این آرمان را به گور خواهد برد؛ ز

ا ممکن است اعراب حاضر به هزینه کردن برای جنگ علیه ایران باشند؛ اما امریک

 .هرگز زیر بار این اشتباه مرگبار نخواهد رفت

ان مپ با تمام نفرت و عصبیتی که از ایردرست به همین دلیل است که دونالد ترا 

ران دارد، زبان دیپلماتیک برگزیده و نخست وزیر جاپان را برای میانجیگری به ته

 .فرستاد

 او در نقطه مقابل گروه بی قرار دارد. با وجود آنکه مشاور امنیت ملی اش یک

، عنصر جنگ ساالر و به شدت طرفدار جنگ به منظور تغییر نظام ایران است

 .ترامپ نمی خواهد وارد باتالق جنگ با ایران شود

بولتون مدت ها پیش در همایش مجاهدین خلق که گروهی ضد دولت ایران است،  

قالب سالگی اش را جشن بگیرد. نظام ایران و ان ۴0گفته بود که دولت ایران نباید 

 سالگی اش را هم جشن گرفت؛ اما بولتون همچنان در حسرت جنگ ۴0اسالمی 

 .برای تغییر نظام ماند
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سیدن رگروه بی نیز در نهایت به همین سرنوشت دچار خواهد شد؛ اما بدون تردید، تا 

ریوهایی به این نتیجه، باید هزینه های زیادی پرداخت شود که یکی از آنها انجام سنا

ه مانند انفجار نفتکش ها است تا سران دولت های غربی به ویژه دونالد ترامپ ک

 .جنگ هستند، به ورود به جنگی ناخواسته، ترغیب شوند مخالف

 گروه بی موفق نخواهد شد و توطئه های ضد ایرانی نیز یکی پس از دیگری خنثی 

را تا خواهند گردید؛ اما خاور میانه همچنان بحرانی و پرخطر باقی خواهد ماند؛ زی

نسوتر زاران مایل آزمانی که این منطقه، جوالنگاه نیروهای بیگانه ای است که از ه

لطه سآمده اند تا منطقه را به آشوب بکشند و از آب های گل آلو خلیج فارس، ماهی 

باتی ثو منافع شان را صید کنند، هرگز روی آرامش و ثبات را نخواهد دید. عامل بی 

 .و بحران در خاورمیانه، ایران نیست، امریکا و هم پیمانان آن هستند

  خبرگزاری افق ١٣٩٨جوزا  ٢٤

ان نتایج همس استقالل از سلطه استعمارگران نو و کهن، همواره برای همه کشورها1

ستن شکدرهم نهادهای سیاسی، اشیهمراه ندارد. فروپو غالبا موفقی به

در حوزه  های اجتماعی و رکود و هرج و مرج و ابهام نسبت به آیندهزیرساخت

 .اقتصادی، از پیامدهای جدی پسااستقالل برای کشورهای استعمارزده است

 ون بهدر آسیای میانه نیز این روزهای دشوار را از سر گذرانده؛ ولی اکن قزاقستان

به  هااست. همه اینیگانش بدل شدهیگر همساای موفق و کشوری نمونه برای دتجربه

 ناست. نام نورسلطاکوش و پرتالش میسر شدهیمن داشتن رهبری دلسوز و سخت

 نظربایف با سه دهه تحوالت شگرف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در

 .استقزاقستان پسااستقالل گره خورده

انسداد سیاسی  ستبداد وقدرت، دیکتاتوری، سرکوب، ا اش او را به انحصارمخالفان

در داخل قزاقستان هم  ای اندک است که حتیاندازهها بهار آنکنند؛ اما شممتهم می

 .شنودشان را نمیکسی صدای
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تنها رییس جمهور قزاقستان نبود؛ او معمار جغرافیای  نورسلطان نظربایف،

ه تسلیحات اتمی میالدی، به آزمونگا ۹0هه از استقالل در د ای بود که پیشآیندهبی

 .بودشده شوروی پیشین، بدل

سیاسی، تنها کشور  اللیافتن به استققزاقستان پس از فروپاشی شوروی پیشین و دست

ر موشک کروز د 370ای و کالهک هسته 1000مسلمان در منطقه بود که بیش از 

آزمایش ۴۵۶مرکز  ، مناطق شمالی قزاقستان،1۹۸۹تا  1۹۴۹اختیار داشت.از سال 

و میلیون به د ها سلطه شوروی بر نزدیکی از میراث سالای بود.این بخشتههس

نورسلطان نظربایف  همین دلیل، برایشد. بهکیلومتر سرزمین قزاقستان محسوب می

قطب غربی قدرت جهان  شوار بود که بر نگاه خصمانهرهبری او، بسیار دو دولت به

ای عنوان آزمایشگاه تسلیحات هستهبه تانقزاقس به کشورش، غلبه پیدا کند و از پیشینه

داری این تسلیحات فاصله بگیرد؛ اما نگه شوروی و زرادخانه بزرگ ذخیره و

سادگی قزاقستان را از این معبر نظربایف، به سیاست هوشمندانه رییس جمهور

ای، به مرجعی هسته تا از کشوری دارای سالح مرگبار گذر داد و به آن کمک کرد

 .آمیز بدل شوداهداف غیرنظامی و صلح ای برایخیره سوخت هستهبرای ذ

ای و ذخایر اورانیوم شوروی های هستهکالهک با انتقال 1۹۹۵نظربایف در سال 

غرب را جلب کرد و روابط خود با امریکا و  از قزاقستان به روسیه، نظر مثبت

 .اروپا را توسعه و بهبود بخشید

ت برتر جهان یعنی روسیه و چین واقع شده، کشوری که در بین دو قدر برای

ن روابطی دوستانه با غرب، تنها در سایه تدابیر یک رهبر خردمند، ممک برقراری

 .بود

ردم در آن زمان به دموکراسی نیازی نداشت؛ زیرا نخستین اولویت برای م قزاقستان

 سییپلمانوبنیاد آن پس از استقالل، رفع موانع بازدارنده در برابر یک د و دولت

 .خارجی فعال و پویا بود

های نفسگیر برای ایجاد زیرساخت رییس جمهور نظربایف، افزون بر کاری سخت و

داخل کشورش و غلبه بر تبعات  سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی الزم در

ای قدرتمند، پایدار و وسیع از شبکه ویرانگر پس از استقالل، همزمان نیازمند ایجاد
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ای معقول میان شرق و غرب هم بود؛ موازنه المللی با رویکرد ایجادارتباطات بین

 .به روسیه، با سرعت و موفقیت، انجام شد ایکاری که با انتقال تسلیحات هسته

کلی از آن غافل باشد؛ چیزی نبود که رهبر قزاقستان به با این حال، دموکراسی هم

های الزم برای تولد و استقرار یک نیاز داشت تا زیرساخت اما او سه دهه زمان

صورت وجود آورد؛ فرایندی که نه بهشده را بهبومی دموکراسی خودساخته و

؛ بلکه در داخل قزاقستان و بربنیاد تاریخ یا امریکا وارد شود شده از روسیهبندیبسته

 .باشدیب قومی آن کشور، تولید شدهسیاسی، بافتار فرهنگی و ترک کهن، سنت

 صورت عجوالنه و کامال نمادین و فرمالیته، یک نسخهبههمانند افغانستان،  قزاقستان

 سرعت شاهد شکست واجرا نگذاشت تا به دموکراسی وارداتی و غیربومی را به

 نظربایف .اش باشدایفروپاشی آن به دلیل ناسازگاری با سنت سیاسی و اهداف توسعه

یکی از  سازی کند و دموکراسی همچیز را بومیسعی کرد تا پس از استقالل، همه

 .همان موارد بود

گرفت؛ تصمیمی که بسیاری  کناره صورت غیرمنتظره از قدرت،او چندی پیش، به

ف، زمان تولد آرام یک دموکراسی نظربای زده کرد؛ اما از نظر نورسلطانرا شگفت

 .بودخودساخته فرارسیده

گیری او، انتخابات ریاست جمهوری برگزار و در نتیجه آن، قاسم ر پی کنارهد

 .توکایف؛ نامزد پیشتاز برنده شد

وقت شنبه بهگیری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان، صبح روز یکرای روند

رفت، آقای توکایف که سرپرست مقام ریاست جمهوری آغاز شد و انتظار می محلی

 .ن انتخابات شودبود، برنده ای نیز

نست روز سه شنبه اعالم شد و توکایف توا نتایج انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان

را از آن خود  ریاست جمهوری این کشور دست آورد و کرسیدرصد آرا را به 71

 .کند

 .استدرصد آرا در مقام دوم قرار گرفته 1۶امیرجان قوسانوف با کسب بیش از 
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سال زمامداری نورسلطان  30دومین رییس جمهوری قزاقستان پس از  توکایف

ود آقای توکایف نیز از نامزدان مورد حمایت نورسلطان نظر بایف ب .نظربایف است

او از قدرت، سرپرستی ریاست جمهوری قزاقستان را برعهده  کناررفتن که پس از

 .گرفت

ثمرنشستن یکی د، شاهد بهشوخوانده می« رهبر ملت»نورسلطان نظربایف که  حاال

سازی در یک کشور لتم –دهه دولت های نفسگیرش طی سهاز تالش دیگر

مانده از استعمار شوروی پیشین است: تولد آرام یک میراثبه گسیختهازهم

 .خودساخته دموکراسی

 یورو نیوز ١٣٩٨جوزا  ٢٤

 

ریای عمان منتشر کرده، ه آمریکا از حمله به دو نفتکش در دگوید ویدئویی کآلمان می

 .برای متهم کردن ایران کافی نیست

خرداد در جریان دیدار از  2۴ماس، وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه  هایکو

 این ویدئو کافی نیست. البته چیزی که در این»پایتخت نروژ این زمینه گفت:  اسلو،

آن  ن که بتوان ازشود قابل فهم است، اما به نظر من برای آویدئو نشان داده می

 «.کندگیری کرد، کفایت نمینتیجه
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آمریكا، سنتكام روز جمعه تصاویری را منتشر کرد  ستاد فرماندهی مركزی ارتش

کش آتش گرفته در دریای عمان بالفاصله از دو نفت که قایقی را در نزدیکی یکی

 .دهدنشان می شنبهپس از حمالت روز پنج

کردند تا یک مین عمل ین قایق ایرانی بودند و تالش میبه ادعای سنتکام، سرنشینان ا

 .ها جدا کنندکشنشده را از بدنۀ یکی از نفت

 تصاویر ساعاتی پس از آن منتشر شد که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا ایران این

 .کش در دریای عمان مسئول دانسترا در حادثۀ حمله به دو نفت

 ند نفتکش در دریای عمان و در نزدیکی سواحل ایرانشنبه به دو فروبامداد پنج حمله

سوزی در این دو شناور تجاری شد، اما خدمه هر در جنوب بندر جاسک باعث آتش

 کشتی نجات یافتند. این رویداد در ادامه تنش فزاینده میان ایران و آمریکا دو

 .های جهانی زیادی را به دنبال داشته استواکنش

 


