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 2023مارچ  09پنجشنبه                                  ترجمه: فریده نوری  تهیه، ترتیب و        

 خالصۀ اخبار یک ماه اخیر 

 ــ از نظر سیاسی  ۱

 ــ مسئولین طالبان در نظر دارند تا مال هبت هللا آخندزاده را از رهبری طالبان بیرون نمایند. 

هار نمود که »دنیا باید افغانستان را "جهت  ظــ سراج الدین حقانی در هنگام یک جلسه در کابل ا 

به "بشریت احترام گذاشته  احترام به بشریت" کمک کند«. همچنین عالوه نمود که جامعۀ جهانی باید  

 " و افغانستان را حمایت مالی نماید. 

 با جنرال های دولت پیشین مالقات نمود.  ــ وزیر دفاع ملی امارت اسالمی

طالبان مال هبت هللا آخند زاده: »اگر ملت بر علیه ما می بود، آن ها از قبل علیه ما  ــ رهبر بزرگ  

 اقدام می کردند.« 

 از تحریک حذف شدند. اخاذی غور به اتهام  ــ یک تعداد از اعضای تاجک تحریک طالبان والیت 

ه تقاضای مشروع  هار نمود که رژیم فعلی باید بظ، ایمــ شهاب الدین دالور وزیر معادن و پطرول

 ملت توجه نماید. 

اعالم نمود که "خواسته های    پایۀ طالبان،  د بلن  افراد ــ مال محمد یعقوب، وزیر دفاع ملی و یکی از  

 د جواب مثبت دریافت نماید و از "غرور و تکبر" باید اجتناب گردد.یا بمشروع ملت افغان" 

در مورد منع نمودن لیسه ها برای دختران و  طالبان از فرمان رهبر شان مال هبت هللا آخندزاده،  

بسته نمودن پوهنتون ها برای زن ها و تحمیل نمودن قیودات متفرقه هم در کار و هم در زندگی  

 رضایتی نشان دادند. روزمره شان از خود نا

طالبان  ــ اختالفات در بین طالبان: بعد از انتقاد های واضح و ضمنی بعضی از مسئولین    در کابل 

سخنگوی دولت طالبان اعالم نمود که : » در بین ما    ،بزرگ شان مال هبت هللا آخندزاده  علیۀ رهبر 

 اختالفات وجود ندارد.« 
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 طرفداری و تبعیض" اجتناب کنند. ــ رهبر طالبان از مدیریت گروه تقاضا نمود که از "

ی رهبری  که توسط اعضا برای نجات افغانستان، توسط یک پالن جدید    (ُملی )ــ شورای مقاومت ملی

تاکید برای آغاز مذاکره با طالبان برای خارج ساختن کشور از بحران    ید شده است،ئ این شورا تا

 کنونی، گردیدند. 

منشی عمومی ملل متحد  سر    تان، حامد کرزی با معاون نمایندۀ خاص سافغان   ــ رئیس جمهور سابق 

 مالقات نمود.   Markus Potzelبرای افغانستان  

 د و خورد بین مسئولین وزارت تحصیالت عالی طالبان به وقوع پیوست. ــ ز

حقوق اساسی    رایراه اندازی »انقالب زنان افغان« را به هدف مبارزه بیک گروه از زنان اعالن  ــ  

 مرد و زن در کشور نمودند. 

 توسط طالبان دوام دارد.می زنند، به تظاهرات دست که   یــ  دستگیر کردن زنان 

 امنیت و قربانی: ـــ  ۲

 عودی سفارت خود را در کابل مسدود نمود. ســ به دلیل تهدید های امنیتی، عربستان 

 ید می کند. ئ حمله بر پوستۀ طالبان در والیت پروان را تا  ( ُملی)ــ جبهۀ مقاومت ملی

در ناحیۀ  مامورین امنیتی طالبان باالی یک مخفیگاه بزرگ و مهم داعش    ، با یک عملیات خاص ــ  

 هشتم والیت کابل حمله نمودند.

  هیچ راهی طالبان انجام شد،    رهبریکه توسط    یتحقیقات  تعقیب   بیح هللا مجاهد، اعالم نمود که بهذ ــ  

حملۀ درون امریکا کشته شده  ، رهبر القاعده در یک  که ایمان الظواهریه شود  گفت  وجود ندارد که  

 است.

 ــ گفته می شود که طالبان برادر رئیس صحت عامه قبلی را در کابل کشته اند. 

 در افغانستان دارد.  جنگجو ۶۵00فته می شود که دولت اسالمی یا داعش در حدود  گــ  

ت پیدا  ، مقاومت از پنجشیر بطرف شرق و جنوب افغانستان وسع  ( SIGARــ قرار راپور سیگار )

 نموده است. 

را که در آن رفت    تورخم  طالبان پوستۀ سرحدی  بعد از آنکه ا  ، دوشنبهــ مسئولین منطقوی می گویند 

است  مملکت زیاد  دو  بین  در  آمد  بین  تیر  ،نمودند   مسدود   ،و  افغانستان و  اندازی و حمالت  قوای 

 .درگرفت  تورخم   -خط دیورند در   پاکستانی ها

 ی طالبان کشته شدند. ــ در یک انفجار در کابل چهار تن از اعضا 

 یک بانک از بین برده شد.  مقابل ــ در والیت بدخشان یک انتحاری در 
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 . ند قومندان های بسیار مهم دولت اسالمی ـ خراسان کشته شد ، ــ در اثنای یک حمله در کابل

 لین قبلی دولت را دستگیر نمودند. سؤوالیت هلمند نزده نفر مــ طالبان در 

 ـــ صحنۀ بین المللی: ۳

 که گفت  ،سراج الدین حقانی وزیر امور داخلۀ طالبان در اثنای یک جلسۀ بزرگ در والیت خوست 

 متعهد به وعده های خود می باشد. به طور کامل همزمان با تعامل با بقیه جهان،  این گروه 

ضمیر کابلوف گفته است که طالبان با انتقاداتی روبرو هستند  ــ نمایندۀ خاص روسیه برای افغانستان  

 که می تواند سبب فروپاشی رژیم شان گردد. 

 واشنگتن باید با مخالفان سیاسی طالبان تعامل داشته باشد.  ــ

به طالبان مشروعیت    ( می گوید که کمک بشری امریکا برای افغانستان ناخواستهSIGARسیگار )ــ  

   می دهد. 

 واشنگتن تحریم های جدید علیۀ طالبان اعالن نمود.  ـــ

 ـــ ممالک همسایه:  ۴

 کستان نباید به خاطر اشتباهات خود دیگران را سرزنش کند. پایک وزیر طالبان اظهار نمود که،  ــ 

افغانستان از نو    تا ــ وزیر امور خارجۀ افغانستان اعالم نمود که طالبان دیگر اجازه نخواهند داد  

 گردد. نگ بین قدرتمندان بزرگ ج میدان 

 ــ پاکستان بعد از حمله به مسجد خواهان مداخلۀ رهبر طالبان افغان گردید. 

قوش    کانالامارت اسالمی افغانستان اعالن نمود که افغانستان حق دارد که از آب دریای آمو برای  ــ  

 تپه استفاده نماید. 

 ـــ تعلیم، صحت، جامعه:  ۵

 ــ یک مسئول بلند پایۀ طالبان از ممنوعیت تعلیم برای دختران انتقاد نمود. 

 شفاخانۀ اصلی هرات با کمبود داکتران زن مواجه است.ــ 

به جواب بیانات نمایندۀ پاکستان، نصیر احمد فایق، رئیس هئیت افغانستان در ملل متحد اظهار  ــ  

 نمود که منع تعلیم و کار برای طبقۀ اناث هیچ نوع رابطه به فرهنگ ملت افغان ندارد. 

 خود معذرت خواست.  اظهارات ــ نمایندۀ پاکستان در ملل متحد از 

 ، دستگیر شد. انتقاد نمود  این که از منع تعلیم برای اناث ــ یک استاد مکتب بعد از 

فقر گسترده    است و   داکتران بدون سرحد اعالم نمودند که سیستم صحی رو به زوال   ، ــ در یک راپور

 و به حاشیه راندن زنان، به بحران بشری فعلی در افغانستان دامن می زند. 
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 حاملگی را ممنوع قرار دادند. طالبان فروش هر نوع دوا و وسایل ضد ــ 

سمینار   یک  هنگام  در  افغانستان،  اسالمی  امارت  صدراعظم  معاون  حنفی  عبدالسالم  مولوی  ـــ 

رول استادان در جامعه و تعلیم و تربیه جوانان در کشور    در مورد ،  و علمی در پوهنتون کابل مذهبی 

 ابراز نظر نمود. 

  پائین تر از پنج سال   ت سوء تغذی در اطفال  مشکال  ،(OMSسازمان جهانی صحت )  پورارقرار  ــ  

طفل به دلیل   3۱22در حدود تقریباْ  ازدیاد یافته و  2023جنوری  و تا  2022در افغانستان در سال 

 سوء تغذی در شفاخانه بستر شده اند. 

 . پوهنتون به دلیل اقتصادی فعالیت های خود را مسدود نمودند   3۵ــ 

 خواستار ادامۀ کمک به افغانستان شد. ( UNHCRعالی پناهندگان سازمان ملل متحد )   یونــ کمیس

 صد ها طفل در افغانستان از سبب سرما جان های خود را از دست دادند.ــ 

 ــ هزار فامیل در هرات کمک نقدی می شوند. 

 .ــ یکی از وزیران هند اظهار داشت که هند هیچ وقت افغانستان را رها نخواهد کرد 

( نام نویسی دختران در  L’agence de presse Reutersآژانس خبری رویتر ) قرار راپور  ــ  

رو به افزایش   ،تب به روی دخترانامذهبی در افغانستان به دلیل بسته شدن دروازه های مک  مدارس

 است.

افغانستان  ید نمود که سیستم صحی در  ئ( تا UNICEFــ صندوق سازمان ملل متحد برای اطفال ) 

 تحت فشار است الکن سقوط نکرده است. 

 . است  د ــ تعداد اطفال مصاب به مریضی سینه و بغل رو به ازدیا

امسال به    ، ملیون افغان، زن و مرد   2۸( زیادتر از  PAMقرار راپور پروگرام غذایی جهان )ــ  

  . کمک بشری احتیاج دارند و اکثریت جمعیت نان شکم سیر نمی خورند 

 .هوشدار داد دسترسی به تداوی عدم   از( MSFراپور داکتران بدون سرحد )  ـــ یک

راپور می    روانی یک منبع، از شفاخانۀ والیتی زرنج، مرکز والیت نیمروز، از افزایش مریضی ــ  

 دهد.

   دوباره باز نمودن مکاتب شدند. دختران خواستار ،ــ با نزدیک شدن سال نو تعلیمی

طب اعالن گردید، اما طالبان افزودند که فعالً برای   ځین هپو  ذکورشاگردان  اخیر    ت ج امتحاناــ نتائ 

"پالن فوری" ندارند. همچنان طالبان تدریس مذهبی را در پوهنتون ها تقویت    اناث امتحانات اخیر   

 بخشیدند. 
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 ـــ باز سازی و اقتصاد:  ۶

امارت اسالمی افغانستان از کمک دو صد  ــ استعمال از انرژی آفتاب در کابل رو به افزایش است. 

 هندی برای انکشاف افغانستان اظهار خوشنودی نمود.  ۀ ملیون روپی

تبه مالیه گرفتن  دو مر  از سیاست    ، قرار آنپاکستان و افغانستان یک معاهدۀ را امضأ نمودند که  ــ  

 ارتباطات اقتصادی بین دو کشور، صرف نظر کنند.  تقویت جهت 

  آنان روسیه اعالن نمود که    ملیون دالر امریکایی به افغانستان فرستاده می شود،  ۱20ته  ــ در هر هف 

را    ند حاضر سالنگ  اقتصادی  بازسازیتونل  بحران  مقابل  در  پاکستان  به  نسبت  افغانستان    ، کند. 

محافظت شده است. وزیر مالیۀ طالبان اعالن نمود که درآمد گمرگی بسیار بلند رفته است، »صد  

طالبان افزود که درآمد گمرکی از صادرات زغال    ۀهمچنان وزیر مالی  ارد افغانی در یازده ماه«.ملی

 افغانستان بطرف پاکستان رو به افزایش است. 

 . از پنج هزار دالر را از افغانستان ممنوع قرار دادند  بیشترــ طالبان خارج ساختن 

 وزیر مالیه خواستار شفافیت در جمع آوری مالیات شد. 

افغانستان، اظهارات وزیر امور خارجۀ پاکستان را در   ــ وزیر صنایع و تجارت امارت اسالمی 

 مورد تاثیر منفی اوضاع فعلی افغانستان در ترانزیت مال التجارۀ پاکستانی، بی اساس خواند.   

 ــ افغانستان برای صنعت آهن و فوالد خواستار کمک شد، 

 . ند ود نمود د پاکستانی را قبول می کردند، مس  ۀی را که روپیئزگان مغازه هامقامات اُر  ــ

نمود و در سال  ــ   انکشاف  افغانستان و چین بسیار سریع  بین  اقتصادی  ، چین    2023ارتباطات 

در  معادن    سرمایه گذاری چین در صنعت استخراج   شریک دوم تجارتی بعد از پاکستان خواهد بود.

    افغانستان، امید ها را برای بهبود اقتصادی افزایش می دهد. 

می گوید که در    عربی   ۀر افغانستان در امارات متحد رئیس شورای اموخیل  حاجی عبیدهللا صدرــ  

     افغان در امارات متحدۀ عربی مقیم می باشند.  300000حدود 

اعالن   پروژ  آغاز ــ  چندین  اسالمی    ۀ شدن  امارت  صدراعظم  اقتصادی  مشاور  توسط  زیربنایی 

 افغانستان. 

شاهراه کابلـ  قندهار در بدل استخراج معادن  ید عامه اعالن کرد که آمادۀ دوباره سازی  ــ وزارت فوا

 می باشد. 

بانک مرکزی افغانستان را بکنند.    یی ها ئقربانیان یازده سپتامبر نمی توانند ادعای تصرف دارا  ــ  

 )قاضی امریکا(. 
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که بعد   را حکومت طالبان از امریکا درخواست دوباره برگردانیدن سرمایۀ بانک مرکزی افغانستان 

 نمود. آن را منجد ساخت،  202۱در سال آنان سیدن اقتدار ر از برسر 

 . خبر داد  ،ــ مقامات محلی بدخشان از شروع پروگرام کار در مقابل مواد خوراکه

به  فیصد آن از هرات    90ــ حاصالت زعفران امسال افغانستان به بیست و یک تُن رسیده است که  

 دست می آید. 

 ـــ طبیعت، محیط زیست، آلودگی هوا:  ۷

پلنگ ای را که در  طالبان  .ند پرندگان وحشی در والیت فراه رها شد نوع مختلف  300از   بیشتر ــ 

 دام افتاده بود دوباره آزاد کردند.

 ــ مواد مخدر:  ۸

تاجکستان بسیار  از زمان ایکه طالبان به قدرت رسیدند، قاچاق مواد مخدر از افغانستان به طرف  ــ  

 تریاک در سرحد نیمروز مستفید می شوند.   طالبان از قاچاق    افزایش یافته است.

عملیات برای از بین بردن مواد مخدر در تمام کشور به    ۴000مجادله علیه مواد مخدر: تقریباً    ـــ

 راه انداخته شد. 

 ــ پناهندگان، حقوق بشر، عدالت: ۹

بدین سوء تقاضای درخواست پناهندگی از    20۱۶وکراین... از سال  ا افغانستان،  سوریه،    از جانب ــ  

 افزایش یافته است. اتحادیه اروپا

 در والیت هلمند ُدره زدند.  مجرم رامقامات طالبان شانزده نفر  ــ

 ــ فرهنگ، تاریخ، میراث های باستانی:  ۱۰

 . ند خطر سقوط مواجه ا  بای به آثار تاریخی: برج های قلعۀ تاریخی غزنی  هبی توج ــ 

 دوباره آغاز شود.  موزیم خاص مس عینک  آن اند تا پروژۀ  خواهانباشندگان لهوگر ــ 

 یک بازمانده یا نجات یافتۀ طالبان، سیاحت مجازی را در افغانستان رهنمایی می کند. ــ 

رد  ذ ــ صحنۀ تمثیل یا تیاتر تحت حکمروایی طالبان: از رسیدن طالبان به قدرت یک و نیم سال می گ

 د. ه انافغانستان را ترک نمود  هنرمندان زیادی از شخصیت های فرهنگی و  و در این مدت تعداد 

 ــ رسانه ها:  ۱۱

)   ــ   بدون سرحد  افغانستان: خبرنگاران  و  RSFتربیون  تلویزیون  ،  هرسان   ۱۴(  و  منجمله رادیو 

کابل   در  که  را  بهبودی  مرتضی  خبرنگار  آزادی  تقاضای  از طالبان  نمودند.  زندانیست فرانسه،   ،



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

یک قانون جدید برای رسانه ها    ، ونمودند   مسدود طالبان وبسایت صدای امریکا و رادیو آزادی را  

 ند. کرد وضع 

 زندگی روزمره، واقعات متفرقه: ــ  ۱۲

شیر    ، ین وزارت امور خارجهعچوکات اسالم، شغل و تعلیم به دست خواهند آورد. مزن ها در  ــ  

محمد عباس ستانکزی اظهار نمود که امارت اسالمی دسترسی به کار و تعلیم را برای تمام اتباع  

 کشور و مخصوصاً زنان و دختران فراهم خواهد کرد. 

ار داده شد: "یک شعار تبلیغاتی  ( از طرف طالبان ممنوع قرSaint-Valentinروز عاشقان )ــ  

    غربی ها". 

باشندگان فاریاب از غصب زمین های شان از طرف کوچی ها که از حمایت طالبان برخوردار    ــ

 هستند، شکایت دارند.  

پا  ــ پایتخت،  باشندگان  بهار،  نزدیک شدن  بودن  ئیبا  نشان    سطحن  های زیرزمینی را خاطر  آب 

 نمودند.  

 شورای ملی خبر داد. سابق  عضو  ،مرسل نبی زاده ــ پولیس کابل از دستگیری قاتل  

     

 

 

 

 


