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 اعتراضات در میانمار؛ 
غلبه خشم بر ترس

 امریکا خواستار توقف 
حمالت حوثی ها و آغاز 
مذاکرات صلح یمن شد
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میراث های فرهنگی افغانستان؛ 
اسارت، آوارگی و خطر

نهمین برنامه فرهنگی »شبی با 
بودا« در بامیان افتتاح شد 

هنری

 بگذاریـد از اینجـا رشوع کنـم: می دانیـم کـه تفاوت 

نـوع برش با دیگـر حیوانات در فرهنگ نهفته اسـت. 

از نظر بیولوژیک انسـان موجودی اسـت مانند دیگر 

می خوابـد،  می آشـامد،  و  می خـورد  زنده  جان هـا؛ 

ایـن  انجـام  بـرای  و  مـی رود  راه  می کنـد،  سـکس 

فعالیت هـا سیسـتم ها و اعضـای مشـخصی در بـدن 

دارد کـه کم وبیـش بـا انـواع دیگر زنده جان ها شـبیه 

اسـت. وجـه متایـز امـا فرهنگی ...

 امریکا و انحراف از 
جاده صلح

صلح افغانستان و متغیر های 
اساسی آن 

زنان؛ آینده ی نا روشن 
و ضرورت هم صدایی و 

ایستاده گی! 

آلـود  خشـم  واکنـش  بـا  امریـکا  وزیرخارجـه  نامـه   
سیاسـتمداران و شـهروندان کشـور مواجـه شـد. مـردم 
زیـادی  انتظـارات  و  توقعـات  امریـکا  از  افغانسـتان 
داشـتند. امریـکا بـه عنـوان بزرگتریـن حمایـت کننده 
مـردم افغانسـتان در دو دهـه اخیـر شـناخته مـی شـد 

کـه پـس از ...

بیـش از یـک مـاه اسـت کـه مـردم معتـرض در میانمـار 
علیـه کودتـای نظامـی در ایـن کشـور بـه خیابان هـا آمـده 
و تظاهـرات می کننـد. طبـق بـرآورد سـازمان ملـل در پنج 
سـرکوب  جریـان  در  نفـر   5۰ دسـت کم  گذشـته  هفتـه 
معترضـان در میانمـار کشـته  شـده اند. تظاهرکننـدگان در 
میانمـار علیرغم خشـونت بیش از انـدازه پولیس و نیروهای 

ارتـش همچنـان بـه اعتراضاتشـان ادامـه می دهنـد...

امریـکا بـا محکـوم کـردن حوثیـان بـه دلیـل حمـات 
طرفیـن  سـوی  از  آتش بـس  رعایـت  خواسـتار  اخیـر 
جنـگ در یمـن شـده و از حوثیـان یمـن خواسـته بـه 
جـای حملـه بـه سـراغ مذاکـره برونـد. دولـت تـازه بر 
سـر کار آمـده امریـکا در یکـی از اولیـن اقدامـات خود 

در زمینـه  ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

 اشتراک بانوان در یک رقابت 
دوچرخه سواری در کابل

مسابقات انتخابی بسکتبال روی 
ویلچر در کابل برگزار شد 

 دومیـن دور پیکارهـای دوچرخـه سـواری تحت عنـوان »جام 

گوهرشـاد« با اشـراک بانـوان از چهار والیت کشـور در کابل 

برگـزار شـد. ایـن بانـوان از بهـر بزرگداشـت از هشـت مـارچ، 

روز جهانـی زن از مقـر کمیتـه ملـی املپیـک تـا به ولسـوالی 

ملـی  تیـم  عضـو  حکیمـی،  نرگـس  زدنـد.  رکاب  را  پغـان 

دوچرخـه سـواری بانـوان، گفـت: »با وجـود اینکه خـودم یک 

مـادر هسـتم امـا در ایـن مسـابقات اشـراک کـردم تا نشـان 

بدهـم بـه ورزش خانـم هـا ارزش قابـل هسـتم.« ...

بخـش  دو  در  ویلچـر  روی  بسـکتبال  انتخابـی  مسـابقات   

برگـزار شـد. کابـل  در  )۱۹ حـوت(  امـروز  زنـان  و  مـردان 

نادرشـاه حیـدری، رئیـس پارااملپیـک هـرات دیـروز گفت در 

ایـن رقابت هـا ده تیـم از ۱۰ والیت هـای کشـور بـه شـمول 

هـرات اشـراک کرده انـد. بـه گفتـه آقـای حیـدری، در اولین 

دیـدار این مسـابقات تیـم ...

ورزش
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دانش:

2

 وزارت مالیـه کشـور اعـام کـرده اسـت کـه 

در دو هفتـۀ نخسـت مـاه حـوت سـال مالـی 

جـاری 5 میلیـارد و 544 میلیـون افغانی عوایـد ملی جمع 

آوری شـده اسـت.

از  کـه  اسـت  نوشـته  خربنامـه ای  نـرش  بـا  وزارت  ایـن 

افغانـی  میلیـون   614 شـده،  جمـع آوری  مبلـغ  جملـه 

افغانـی  میلیـون   346 و  میلیـارد  یـک  مسـتوفیت ها،  از 

غیـر  عوایـد  از  افغانـی  میلیـون   801 مالیاتـی،  عوایـد  از 

بخـش  از  افغانـی  میلیـون   782 و  میلیـارد   2 و  مالیاتـی 

اسـت. آمـده  دسـت  بـه  گمـرکات 

وزارت مالیـه در خربنامـه اش نوشـته اسـت که از آغاز سـال 

 450 و  میلیـارد   29 مبلـغ  حـوت   15 الـی  جـاری  مالـی 

میلیـون افغانـی عوایـد جمـع آوری شـده اسـت.

عبدالهـادی ارغندیـوال، وزیـر مالیـه پیشـین گفتـه بـود که 

ایـن وزارت تـاش دارد تـا از طریـق عملی کـردن اصاحات 

مالـی  اسـتقال  بـه  را  افغانسـتان  عایداتـی،  منابـع  در 

تقلیـل  افغانـی  میلیـارد   ۱۷۷ هـدف  بـه  آن،  اجتاعـی  و 

یافـت. مجیب الرحـان شـیرزاد، معیـن عوایـد و گمـرکات 

وزارت مالیـه امـا گفتـه بـود کـه صنـدوق بین املللـی پـول 

برسـاند.

آقـای ارغندیـوال، افـزود کـه تاکنـون اصاحات زیـادی در 

وصـل  اسـت.  شـده  انجـام  مالیـه  وزارت  کاری  چارچـوب 

کـردن سیسـتم های جامـع الکرونیکـی بـا بانـک مرکـزی، 

ایجـاد  گمـرکات،  قیمت گـذاری  رونـد  الکرونیک سـازی 

بهره بـرداری  و  نصـب  و  مالیاتـی  منازعـات  حـل  بـورد 

سیسـتم هوشـمند گمرکـی از اصاحاتـی اسـت کـه وزیـر 

مالیـه از آنهـا نـام بـرد.

بـا ایـن وجـود، ایـن مقـدار در حالـی جمـع آوری می شـود 

میلیـارد   208 مالیـه  وزارت  کـه  مالـی  کـه سـال گذشـته 

افغانـی عوایـد، هـدف تعییـن کـرده بود، نتوانسـت بـه این 

هـدف برسـد.

گفتـه  مالـی  سـال  پایـان  بـا  هم زمـان  وقـت،  مالیـه  وزیـر 

جمـع آوری  خورشـیدی،   ۱۳۹۹ مالـی  سـال  در  کـه  بـود 

بـود،  شـده  تعییـن  هـدف  عوایـد  افغانـی  میلیـارد   ۲۰۸

امـا بـا شـیوع ویـروس کرونـا و تحلیـل وضعیـت اقتصـادی 

بـرای جمـع آوری عوایـد ملـی، ۱۷۳ میلیـارد افغانـی هدف 

تعییـن کـرده بـود کـه وزارت مالیـه توانسـته اسـت از ایـن 

هـدف عبـور کنـد.

 کشـور روسـیه می خواهد در رابطه به صلح افغانسـتان، یک کنفرانس دیگر 

را در مسـکو راه انـدازی منایـد؛ بـه همیـن خاطـر برخـی سیاسـیون افغـان را 

دعـوت کـرده اسـت. ایـن در حالیسـت که سـفیر روسـیه در افغانسـتان، طی 

چنـد روز گذشـته بـا رهـربان سیاسـی مختلف افغـان ماقات منوده اسـت.

دفـر مطبوعاتـی سـفارت روسـیه در کابل، گفت کـه به ابتـکار امریکا، چین، 

روسـیه و پاکسـتان، پان راه اندازی يک نشسـت دیگر را ترتیب کرده اسـت. 

منبـع افـزوده اسـت کـه در حـال حـارض، در ایـن مـورد کارهـای هاهنگـی 

از سـوی  نگرفتـه اسـت.  نهایـی صـورت  تاهنـوز فیصلـه  امـا  آغـاز گردیـده؛ 

دیگـر، فریـدون خوځـون سـخنگوی شـورای عالـی مصالحـۀ ملی، مـی گوید 

کـه داکـر عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای مصالحۀ ملـی، به ایـن کنفرانس 

دعـوت شـده کـه در حال حـارض رهربی کشـور، در مورد این دعـوت مرصوف 

مشـوره مـی باشـد. وی نیـز تاییـد کـرد که برخـی سیاسـیون دیگر کشـور نیز 

بـه ایـن کنفرانس دعـوت شـده اند.

از سـوی دیگـر، یـک منبـع کـه نخواسـت نامـش در گـزارش ذکـر شـود، بـه 

آژانـس خـربی پـژواک گفت که قرار اسـت ایـن کنفرانس، به تاریـخ ۱۸ مارچ 

در مسـکو راه انـدازی شـود. منبـع افـزود کـه رهـربی دولـت، داکـر عبداللـه 

عبداللـه رئیـس شـورای مصالحـۀ ملـی، حامـد کـرزی رئیـس جمهور سـابق، 

طالبـان، گلبدیـن حکمتیـار رئیـس حزب اسـامی افغانسـتان، کریـم خلیلی 

رئیـس حـزب وحدت اسـامی، مارشـال دوسـتم رئیس حزب جنبـش و برخی 

سیاسـیون دیگـر، بـه ایـن کنفرانـس دعوت شـده اند.

منبـع گفـت ایـن کنفرانـس را امریـکا، روسـیه، چین و پاکسـتان مشـرکاً راه 

انـدازی مـی کننـد کـه در خصوص صلـح افغانسـتان، در آن بحث هـا صورت 

خواهـد گرفـت؛ امـا وی یـادآور نشـد کـه کنفرانـس ذکرشـده، چنـد روز ادامه 

خواهد داشـت و مقامات کدام سـطح کشـورهای ذکر شـده، در آن اشـراک 

خواهند داشـت. یوسـف سـها مسـئول مطبوعاتی رئیس جمهور سابق، گفت 

کـه تاهنـوز در ایـن مـورد چیزی نهایی نشـده اسـت.

بـه صلـح  رابطـه  در  دو کنفرانـس  نیـز  ایـن  از  قبـل  کـه  یادآوریسـت  قابـل 

افغـان و طالبـان،  انـدازی شـده کـه سیاسـیون  افغانسـتان، در مسـکو راه 

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه 

طالبـان  گـروه  جنگجـوی   61

در سـه والیـت کشـور در درگیـری بـا نیروهـای 

امنیتـی و دفاعی کشـور بـه هاکت رسـیده اند 

کـه در میـان آنـان پنـج تـن از رسگروپـان ایـن 

گـروه نیـز شـامل انـد.

در  حـوت   19 سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

یـک عملیـات  اسـت کـه در  اعامیـه ای گفتـه 

حایـت  بـا  امنیتـی  نیروهـای  تصفیـه وی 

زوال  ولسـوالی  در  کشـور  هوایـی  نیروهـای 

والیـت هـرات، 31 جنگجـوی طالبـان بـه قتـل 

رسـیدند و 16 جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه زخم 

برداشـتند. در اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه 

در ایـن میـان پنـج رسگـروپ جنگجویـان گـروه 

انـد. شـده  کشـته  نیـز  طالبـان 

عملیـات  ایـن  در  کـه  می گویـد  دفـاع  وزارت 

سـاحات وسـیع ایـن ولسـوالی از وجود دشـمن 

در آن رشکـت کـرده بودنـد. پـس از مذاکـرات بطـی صلـح میـان دولـت و 

طالبـان، بررسـی توافـق دوحـه از سـوی امریکا و سـفر خلیلزاد به افغانسـتان 

و کشـورهای منطقـه بخاطـر صلـح افغانسـتان، بـار دیگـر بـه ترسیـع رونـد 

مذاکـرات صلـح، امیـدواری هـا بیشـر شـده اسـت.

در کنـار کنفرانـس در مـورد صلح افغانسـتان در روسـیه، قرار اسـت بـه تاریخ 

۲۷ مـاه مـارچ در انقـره پایتخـت ترکیـه نیـز به اشـراک سیاسـیون درجه اول 

افغانسـتان و برخـی کشـورهای منطقـه، یـک کنفرانس راه اندازی شـود.

پیـش از ایـن، وزارت امور خارجـۀ امریکا امریکا بخاطر ترسیـع روند مذاکرات 

صلـح و بـه نـام همـکاری، بـه رهـربی دولـت افغانسـتان یـک نامـه فرسـتاده 

اسـت؛ امـا برخـی مقامات حکومتـی، این نامـه را آمرانه خوانـده و از اظهارات 

آنهـا دیـده مـی شـود کـه بـا آن مخالفـت دارنـد. خلیلـزاد یـک هفتـه قبـل از 

ایـن نامـه، در ماقـات بـا مقامـات دولـت و برخـی سیاسـیون مطـرح کشـور، 

در کابـل بـا آنهـا یـک طـرح تشـکیل حکومـت مشـارکتی را رشیـک کـرده و 

خواسـتار نظـر آنهـا در ایـن مـورد شـده اسـت. ایـن طـرح در قطـر بـا طالبـان 

نیـز رشیک شـده اسـت.

اسـت. پاکسـازی شـده 

اسـت  گفتـه  دیگـری  اعامیـۀ  در  وزارت  ایـن 

کـه 21 جنگجـوی دیگـر گـروه طالبـان در یـک 

امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  دیگـر  عملیـات 

ولسـوالی های  در  هوایـی  قـوای  حایـت  بـا 

ارغنـداب و ژیـری والیـت قندهـار بـه هاکـت 

رسـیدند و 13 جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه زخم 

برداشـتند.

ایـن وزارت می افزایـد کـه در دو حملـه هوایـی 

دیگـر در ولسـوالی میـزان و قـات مرکـز والیـت 

زابـل 9 جنگجـوی طالبـان کشـته شـدند و دو 

جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه مجـروح شـدند.

وزارت دفـاع در اعامیـه اضافـه کـرده اسـت که 

در ایـن عملیات هـا بـه تعـداد 45 حلقـه مایـن 

کارگـذاری شـده توسـط طالبـان نیـز از سـوی 

تیـم انجنیـری اردوی ملی کشـور کشـف و خنثا 

است. شـده 

وزارت مالیه: 
در دو هفته ماه حوت، 5/5 میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده است

روسیه پالن برگزاری نشست دیگر در رابطه به صلح افغانستان
 را تهیه کرده است

کشته شدن 61 جنگجوی گروه طالبان در سه والیت

بر  محدودیت هایی 
موترسایکل ها وضع کرد

امنیـت
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  در ساختار پسا صلح باید مشارکت عادالنه اقوام وجود داشته باشد 
جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور 

می گویـد کـه در حکومتـی کـه قـرار اسـت پس 

از صلـح شـکل گیـرد، مشـارکت عادالنـه اقـوام وجود داشـته 

باشد.

آقـای دانـش روز سه شـنبه19 حـوت بـا متـه نودسـن، معاون 

سیاسـی مناینده دبیر کل سـازمان ملل متحد در افغانسـتان 

در کاخ صـدارت در کابـل دیـدار و در مـورد حکومـت پسـا 

صلـح گفتگـو کرد.

آقـای دانـش در این دیدار گفت که اگر در سـاختار سیاسـی 

پسـا صلـح، مشـارکت عادالنه و حضـور متوازن اقـوام، پیروان 

مذاهـب، احـزاب و جریان هـای سیاسـی و زنـان و گروه هـای 

اجتامعـی دیگـر در نظـر گرفتـه نشـود، این رس آغـاز جنگ و 

خشـونت دوباره خواهد شـد.

او همچنین می گوید که سـاختار سیاسـی در افغانسـتان در 

صورتـی موفـق اسـت که مشـارکت عادالنه متام اقـوام و گروه 

سرمقاله

آلـود  خشـم  واکنـش  بـا  امریـکا  وزیرخارجـه  نامـه   

مـردم  شـد.  مواجـه  کشـور  شـهروندان  و  سیاسـتمداران 

افغانسـتان از امریـکا توقعـات و انتظارات زیادی داشـتند. 

مـردم  کننـده  حامیـت  بزرگرتیـن  عنـوان  بـه  امریـکا 

افغانسـتان در دو دهـه اخیـر شـناخته مـی شـد کـه پـس 

از حادثـه یازدهـم سـپتمرب بـا وعـده هـای کالن نابـودی 

تروریسـم و حامیـان آنهـا، تأمیـن امنیـت، برقـراری ثبـات 

سیاسـی و کمک به بازسـازی این کشـور، وارد افغانسـتان 

شـد و مـورد اسـتقبال و حامیـت مـردم قـرار گرفـت.

متأسـفانه در دو دهه اخیر، سیاسـت های امریکا و جامعه 

افغانسـتان یـک رونـد شـفاف را طـی نکـرده  جهانـی در 

اسـت. با آن هم مردم سیاسـت های امریکا در افغانسـتان 

را بـه نفـع امنیـت، صلـح و ثبـات در کشـور ارزیابـی مـی 

کردنـد و از کنـار بسـیاری از رویدادهای مشـکوک امنیتی 

مـی گذشـتند و آنهـا را نادیـده مـی گرفتند.

تـرک  را  افغانسـتان  القاعـده  و  در سـال 2001 طالبـان 

کردند و تشـکیالت شـان از هم پاشـیدند و از ترس تعقیب 

نیروهـای بیـن املللـی در شـهرهای کویته و پشـاور پنهان 

شـدند، امـا از سـال 2005 ملیشـه هـای طالـب دوبـاره از 

مرزهـای جنوبـی و رشقـی وارد کشـور شـد. در حالـی کـه 

آن زمـان رسـانه هـا و مـردم از ورود دوبـاره طالبـان اظهـار 

نگرانـی مـی کردنـد؛ امـا مسـؤوالن نظامـی ناتـو همـواره 

بـه مـردم اطمینـان مـی دادنـد کـه جلـو پیـروی دوبـاره 

طالبـان را بـه خـاک افغانسـتان خواهنـد گرفـت؛ ولـی در 

را  عمـل چنیـن نشـد؛ طالبـان قریـه هـا و ولسـوالی هـا 

تـرف کردنـد و تـا نزدیکـی مرکز والیـات پیـش آمدند. آن 

وقـت امریـکا اعـالم کـرد کـه مبـارزه علیه تروریسـم شـامل 

طالبان منی شـود. طالبان دشـمن امریکا نیسـت و جنگ 

حکومـت افغانسـتان بـا طالبان یک مسـأله داخلی اسـت.

از آن پـس سیاسـت هـا و رویکردهـای آن کشـور همـواره 

در ارتبـاط بـا افغانسـتان تغییـر می کـرد. فـراز و فرودهای 

ناموجـه و رویکردهـای گنـگ، پیچیـده و متناقـض امریـکا 

در برابـر طالبـان، بـه ایـن گـروه فرصـت داد تـا خـود را از 

هـر نظـر تجهیـز کنند و پایـگاه های خـود را در میان مردم 

سـازند. مستحکم 

افغانسـتان  درمـورد  امریـکا  سیاسـت  اخیـر،  دوسـال  در 

بـا اوضـاع داخلـی امریـکا از یـک سـو و بـا سیاسـت هـای 

منطقـه ای پاکسـتان از دیگـر سـو گـره خـورد. 

بنابرایـن سـنگ بنـای سیاسـت امریـکا در ارتبـاط صلـح، 

از هـامن آغـاز کـج گذاشـته شـد و بـر همین مبنـای کج و 

نـا اسـتوار، مذاکـره میـان امریـکا و گـروه طالبـان در قطـر 

رشوع شـد. در ایـن گفتگوهـا حکومـت افغانسـتان غایـب 

بـود و حتـا مناینده امریـکا معلومات درسـت از مذاکرات را 

نیـز در اختیـار حکومـت قرار منی داد. رونـد صلح با ابهام، 

تردیـد، فشـار و دورویـی و دوگانگـی سیاسـی بـه راه افتـاد 

و باالخـره در اخـر فـربوری سـال گذشـته توافقنامـه صلـح 

میـان امریـکا و طالبـان بـه امضـا رسـید. ایـن توافقنامـه 

نیـات واقعـی امریـکا در رابطـه بـا افغانسـتان را برمال کرد.

حکومـت جدیـد امریـکا امیـدواری هایـی را در افغانسـتان 

بـه وجـود آورد. مـردم انتظـار داشـتند کـه رییـس جمهـور 

جدیـد بـا رویکـرد تازه به مسـایل پیچیـده افغانسـتان نگاه 

کنـد و متـام ابعـاد مسـأله را در گفتگوهـای صلـح مـد نظر 

قـرار دهـد؛ امـا طـرح صلـح امریـکا و نامـه وزیـر خارجه آن 

کشـور نشـان داد کـه رویکـرد امریکا نسـبت به افغانسـتان 

تنهـا بـه تصمیم ترامپ مربوط منی شـد؛ بلکـه این رویکرد 

در قالـب اسـرتاتژی سیاسـت خارجـی امریکا تعریف شـده 

و حکومـت جدیـد نیـز ملزم بـه تعقیب آن اسـت.

مـردم افغانسـتان اکنـون از مقامـات امریـکا مـی پرسـند 

کـه هـدف از صلـح مورد نظـر امریکا چیسـت؟ آیا برگشـت 

دوبـاره طالبـان بـه قدرت اسـت؟ یا هدف، برقـراری امنیت 

و صلـح پایـدار در ایـن کشـور می باشـد؟

نیسـت؛  افغانسـتان  مـردم  قبـول  مـورد  اول  هـدف 

و  جنـگ  تشـدید  و  سیاسـی  فشـار  بـا  امریـکا  چنانچـه 

کشـتار در کشـور بخواهـد بـه آن هـدف برسـد، بـه یقیـن 

کـه سـناریوی یـک جنـگ خونیـن داخلـی دیگـر را در این 

زد. کلیـد خواهـد  کشـور 

اگـر هـدف دوم مدنظر باشـد. مـردم افغانسـتان از هرگونه 

منجـر  آرامـش  و  صلـح  امنیـت،  بـه  کـه  صلحـی  طـرح 

شـود، اسـتقبال مـی کننـد. طـرح صلحـی کـه بـه ایجـاد 

دوسـتی و همبسـتگی میـان مـردم منجـر شـود و تبعیـض 

و بـی عدالتـی را از بیـن بـربد و بـه شـکل گیری یـک نظام 

مطلـوب، فراگیـر، مشـارکت پذیـر و پاسـخگو بینجامد؛ اما 

چنیـن صلحـی بـا زور، تهدیـد، تحقیـر و نادیـده انـگاری 

واقعیـت هـای ایـن کشـور میـر منـی شـود.

رسـیدن  و  صلـح  ملـی  گفتـامن  ایجـاد  صلـح  الزم  رشط 

بـه اجـامع از طریـق قانـع شـدن جوانـب مختلـف اسـت. 

قراردادهـای  و  قانـون  مبنـای  بـر  تنهـا  ملـی  گفتـامن 

اجتامعـی شـکل مـی گیـرد. بـدون قانـون، گفتامنـی بـه 

وجـود منـی آیـد. پـس هـر طرحـی کـه بـه نفـی نظـام و 

قانـون اساسـی منجـر شـود، اجـامع ملـی را در پـی منـی 

آورد؛ وقتـی اجـامع ملـی بـه وجـود نیایـد، صلـح معنـا پیدا 

منـی کنـد.

ثانیـا؛ صلـح نیازمنـد یـک میانجیگـر منصف و دلسـوز می 

باشـد کـه بـا حوصله نظریات طـرف ها را شـنیده و یک راه 

حـل میانـه و معقـول را بـرای آنهـا پیشـنهاد کنـد. میانجی 

بایـد مـورد اعتامد همـه طرف ها باشـد.

متأسـفانه امریـکا بـا ایـن رویکردهـای قلدرمآبانـه، رشایـط 

یـک میانجیگـر منصـف را نیـز از دسـت مـی دهـد و طـرف 

هـای مهـم قضیـه صلـح، منـی تواند بـه نیات آن کشـور در 

افغانسـتان، اعتـامد و اطمینـان داشـته  آینـده  بـا  رابطـه 

و  پیچیده تـر  را  صلـح  رونـد  اعتـامدی  بـی  ایـن  و  باشـد 

دشـوارتر مـی سـازد.

 زملـی خلیلـزاد مناینده خـاص امریکا برای صلح افغانسـتان، 

در رابطـه بـه پیرفـت هـای اخیـر و پیشـنهادات جدیـد رونـد 

صلـح، بـا فرمانـده ارتـش پاکسـتان گفتگو کرده اسـت.

در یـک خربنامـه کـه از سـوی فـوج پاکسـتان به نر رسـیده، 

باجـوه  جـرال  بـا  راولپنـدی،  در  خلیلـزاد  کـه  اسـت  آمـده 

فرمانـده ارتـش و جـرال حمیـد رئیـس ادارۀ اسـتخباراتی آی 

اس ای مالقـات کـرد.

منبـع افـزوده اسـت کـه در ایـن مالقـات، هـر دو جانـب در 

خصـوص پیرفـت هـای اخیـر رونـد صلـح، بحـث کـرده انـد.

ایـن مالقـات نـر نشـده  امـا در خربنامـه، جزئیـات بیشـرت 

اسـت.

از سـوی دیگر، در خربنامه اى که از سـفارت امریکا در اسـالم 

آبـاد نـر شـده، آمـده اسـت کـه خلیلـزاد در ایـن مالقـات، بر 

تریـع رونـد صلـح تاکید کرده اسـت.

وی افـزوده اسـت که پاکسـتان در پیروزی رونـد صلح و تامین 

آتـش بس، نقـش خود را بـازی مناید.

صلـح  بـه  رابطـه  در  خـود  تـازۀ  هـای  تـالش  در  خلیلـزاد 

رئیـس  بـا  و  شـده  کابـل  وارد  گذشـته  هفتـۀ  افغانسـتان، 

جمهـور غنـی، داکـرت عبداللـه عبداللـه، حامد کـرزی و برخی 

کـرد. مالقـات  دیگـر  سیاسـیون 

وی بخاطـر تریـع رونـد صلـح، یـک تعـداد طرح هـای جدید 

را بـا مقامـات افغـان رشیک کرده اسـت.

از سـوی دیگـر، انتونـی بلنکیـن وزیـر خارجـۀ امریـکا، در یک 

نامـه، از رئیـس جمهـور غنـی خواسـتار تطبیـق ایـن طـرح ها 

است.  شـده 

 منابـع محـى در دايکنـدى مـى گويند کـه در حملـۀ طالبان 

بـاالى پوسـته هـاى اردوى محلـی در ولسـواىل پاتـو در ايـن 

واليـت، چهـار تـن از اين نريوها کشـته شـده و شـش تن ديگر 

زخـم برداشـته اند.

محمـد علـی ارزگانـی معـاون والی دایکنـدی، گفت کـه نيمه 

شـب روزگذشـته، طالبـان مسـلح بـاالى پوسـته هـاى اردوى 

محلـی در تپـه افغـان بيسـم در ولسـواىل پاتـو حملـه کردنـد، 

کـه درگـريى شـديد ميـان دو طـرف تـا حـواىل صبـح ادامـه 

داشت.

وى افـزود کـه در ايـن درگـريى، چهـار تـن از نريوهـاى اردوى 

محلـی کشـته و شـش تـن ديگـر زخمـى شـده اند.

موصـوف افـزود کـه زخميـان ايـن رويـداد، بـه شـفاخانۀ زهـرا 

بيـات انتقـال يافتـه و تحـت تـداوى قـرار دارنـد.

از چنـدی  ايـن واليـت،  پاتـوى  ارزگاىن، ولسـوالی  بـه گفتـۀ 

دارد.  قـرار  امنیتـی  تهدیـدات شـدید  تحـت  بدینسـو 

 وزارت دفـاع ملـی از تلفـات سـنگین طالبـان در هـرات خـرب 

داده و گفتـه کـه در یـک حملـه هوایـی در ولسـوالی زوال این 

والیـت 31 طالـب بـه شـمول 5 رسگـروپ ایـن گـروه کشـته 

شـده اند.

وزارت دفـاع ملـی دیـروز سه شـنبه )19 حوت( با نـر اعالمیه 

گفتـه کـه نیرو هـای دفاعـی و امنیتی با حامیت قـوای هوایی 

در مربوطـات ولسـوالی زوال والیـت هـرات عملیـات تصفیوی 

را راه انـدازی کردند.

در نتیجـه ایـن عملیـات، 31 طالب به شـمول 5 رسگروپ این 

گـروه کشـته و 16 تن آنان زخمی شـدند.

در اعالمـه تاکیـد شـده کـه سـاحات وسـیع ایـن ولسـوالی از 

وجود دشـمن پاکسـازی شده، یک میل کالشـینکوف، 1 میل 

پیـکا و دو عـراده موتـر سـایکل نیـز در ایـن عملیات به دسـت 

نیروهـای امنیتـی افتاده اسـت.

همچنیـن، 21 حلقـه مایـن طالبان که جهت آسـیب رسـاندن 

بـه مـردم ملکـی و نظامـی در ولسـوالی یادشـده جابجـا شـده 

بـود، نیـز کشـف و خنثی شده اسـت. 

هـای اجتامعی در آن تأمین شـود

معـاون رئیـس جمهـور در ایـن دیـدار همچنین از نقشـی که 

بـرای سـازمان ملـل در طـرح تـازه ارائـه شـده دولـت امریـکا 

بـرای صلـح افغانسـتان، تعریـف شـده اسـت، اسـتقبال کرد.

سـازنده  و  گـذار  اثـر  نقـش  ایفـای  بـر  تأکیـد  ضمـن  او 

سـازمان ملـل متحـد در پروسـه صلـح افغانسـتان، در مـورد 

طـرح تـازه ارائـه شـده دولـت امریـکا نیـز گفـت ایـن طـرح 

کـه پیچیدگی هـای خـاص خـود را دارد، از جانـب رهـربی 

دارد. قـرار  بررسـی  تحـت  افغانسـتان  حکومـت 

و  مشـورتی  جلسـات  جمهـور،  رئیـس  معـاون  گفتـۀ  بـه 

سیاسـی  بـزرگان  و  حکومـت  رهـربی  هیـأت  بررسـی های 

کشـور در رابطـه بـه ایـن طـرح و نیـز ایجـاد انسـجام دربـاره 

پروسـه صلـح افغانسـتان از قبـل آغاز شـده و همچنـان ادامه 

دارد.

آقـای دانـش همچنیـن تأکید کرد کـه در هرگونـه طرح صلح 

و سـاختار سیاسـی پـس از آن، تأکید حکومت افغانسـتان بر 

ایـن اسـت که قانـون اساسـی، ارزش های چون دموکراسـی، 

حقـوق بـر، حقـوق زنـان، انتخابـات، آزادی مدنـی، آزادی 

بیـان و آزادی رسـانه ها بایـد حفظ شـود.

در ایـن دیـدار، خانـم متـه نودسـن، معـاون مناینـده دبیرکل 

سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان، از آمادگـی آن نهاد برای 

ایفـای نقـش در پروسـه صلـح افغانسـتان خـرب داده گفـت 

کـه سـازمان ملـل متحـد آماده اسـت که بـرای تأمیـن صلح و 

ثبـات سیاسـی افغانسـتان تـالش کند.

صلـح  رونـد  پیرفـت  چگونگـی  کـه  گفـت  همچنیـن  وی 

افغانسـتان نیـاز بـه بررسـی و دقـت الزم دارد؛ زیـرا عنـارص 

افغانسـتان  در  سیاسـی  ثبـات  تأمیـن  فراینـد  در  مختلـف 

دخیـل اسـت و ایـن تالش هـا باید به گونۀ سـازماندهی شـود 

که بتواند در سـطح گسـرتده از مردم و شـهروندان این کشور 

منایندگـی کنـد.

اسـتازولۍ  سـيايس  ملتونـو  ملګـرو  د  کـې  افغانسـتان  پـه   

)يونامـا( لـه خـوا د کـب پـه 19مـه پـه يـوه خپـره شـوې لنـډه 

خربپاڼـه کـې راغـي چـې د دې ادارې مـره ډيبـورا الينـز 

د قطـر پالزمېنـې دوحـې تـه تللـې، څـو هلتـه د افغانسـتان 

اسـالمي جمهوریـت لـه مرکچي پالوي او طالب اسـتازو رسه د 

سـولې راتلونکـو ګامونـو پـه تـړاو خـربې وکـړي.

رسچينـې زياتـه کـړې، مېرمـن الينـز به پـه دوحه کـې د افغان 

د  بهیـر  سـولې  د  رسه  نړیوالـو  او  خـواوو  ښـکېلو  لـه  سـولې 

راتلونکـو ګامونـو پـه تـړاو هـر اړخیـز بحثونـه ولـري.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې يونامـا پـه داخـل کـې هـم 

د سـولې پـه تـړاو ليدنـې کتنـې پيـل کـړې او د دې ادارې 

 دغـه راز د سـيمه ييـزو ارګانونـو د ښـاروالۍ برخـې حقوقـي او 

تقنينـي امـر عبدالبشـري راتـب وويـل چـې د دغه اپليکېشـن په 

مرسـتيالې د جمعيـت  ګونـد لـه مر صالح الديـن رباين رسه 

نـن ليـديل دي. په افغانسـتان کې د ملګرو ملتونو د سـيايس 

دفـرت )یونامـا( مـرې داسـې مهـال دوحې ته سـفر کړی چې 

پـه دې وروسـتیو کـې افغـان سـولې لپـاره د امریـکا ځانګـړي 

اسـتازي زملـي خلیلـزاد کابـل تـه په خپل سـفر کې پـه ترکیه 

کـې د ملګـرو ملتونـو په مرسـته د یوې جوړېدونکـې غونډې او 

ټولشـموله انتقـايل حکومت طرحـه راوړې.

بلېنکـن  انتـوين  وزیـر  چـارو  بهرنیـو  د  امریـکا  د  راز  همـدا 

ولسـمر محمـد ارشف غنـي او د مصالحـې عـايل شـورا مر 

عبداللـه عبداللـه تـه یـو لیـک اسـتولی او غوښـتنه یـې کـړې 

چـې د نـوو خـربو پـر وړانـدې خپـل مثبت نظـر څرګنـد کړي.

ډانلـوډ رسه د يـادو ښـارونو اوسـېدونکي کوالى يش د ښـاروالۍ 

اړونـد ټـول معلومـات لکـه بودجـه، تشـکيل، عامـه خدمتونـه او 

نـور ترالسـه کـړي. نومـوړى وايـي چـې د همـدې اپليکېشـن پـه 

اسـاس خلـک کـوالى يش د ښـاروالۍ اړوند شـکايتونه هم ثبت 

کړي.

د هغـه پـه وينـا، د دغه اپليکېشـن په اسـاس خلـک کوالى يش 

د ښـاروالۍ اړونـد اعالنونـه او خربونـه هم ترالسـه کړي.

د يادونـې ده، دغـه اپليکېشـن )زمـا ښـار( نومېـږي او تـر دې 

وړانـدې د ښـاروالۍ پـه برخه کې دوه نور اپلکېشـنونه د )ښـاري 

ماشـوم او شـهروند خـوب( پـه نومونـو هـم فعالـه شـوي دي.

 د امريـکا لـه خـوا پـه افغـان سـوله کـې د ملګـرو ملتونـو د 

غـوره رول لـه غوښـتلو وروسـته پـه افغانسـتان کـې د يونامـا 

مـره قطـر تـه تللـې، څـو پـه دې تـړاو د دولـت او طالبانـو 

لـه مذاکـرايت ټېمونـو رسه وګـوري. د امريـکا لـه خـوا د افغان 

سـولې پروسـې تـه د چټکتیـا ورکولو پـه موخه په نـوو طرحو او 

وړانديزونـو کـې يـو دا هم دی چـې ملګري ملتونـه دې په دې 

پروسـه کـې برجسـته رول ولوبوي او په دې تـړاو دې يو نړيوال 

کنفرانـس را وغـواړي.

د امريـکا ځانګـړي اسـتازي زملي خليلـزاد دا نـوي وړانديزونه 

او طرحـې تېـره اوونـۍ کابـل تـه د خپـل سـفر پـر مهـال لـه 

حکومتـي چارواکـو او افغان سياسـيونو رسه رشيک کړي دي.

 د سـيمه ييزو ارګانونو ادارې په ګرځنډه ټيلېفون کې د داسـې 

يـوه نـوي اپليکېشـن لـه فعالولـو خـرب ورکـړ چـې لـه مخـې يـې 

خلـک کـوالى يش د ښـارواليو اړونـد ټـول معلومـات په اسـانۍ 

رسه ترالسـه کړي.

د سـیمه ییزو ارګانونو ادارې د ښـارواليو برخې مرستیال صبعت 

اللـه د کـب پـه ۱۹مـه کابـل کې د يـاد اپليکېشـن په پرانيسـت 

غونـډه کـې وويـل چې دغه اپلکېشـن بـه د لومړي ځـل لپاره په 

هـرات، مزاررشيـف، کندهار او جالل اباد ښـارونو کې پى يش. 

ده وويـل چـې اپليکېشـن به وروسـته د هېـواد نـورو واليتونو کې 

تـه هـم وغځـول يش، څـو خلـک په اسـانۍ رسه وکـوالى يش د  

ښـاروالۍ اړونـد معلوماتو تـه الرسىس پيدا کړي.

په سوله کې د ملګرو ملتونو رول؛ د يوناما مرشه دوحې ته تللې ده

د ښاروالیو اړوند معلوماتو ترالسه کولو لپاره نوی اپلیکېشن جوړ شو

کارتون

امریکا و انحراف از 
جاده صلح 

حفیظ اهلل زکی

  

داخلـه بـه موترسـایکل های ورزشـی رصفـا بـه درخواسـت 

رسـمی کمیتـه ملـی املپیـک منـرب پلیـت و جـواز سـیر 

ورزشـی  تـازه وارد  موترسـایکل های  بـه  و  می کنـد  توزیـع 

در  گشـت وگذار  سـیر  جـواز  و  منربپلیـت  کوهسـتانی،  و 

بـزرگ صـادر منی کنـد.« شـهرهای 

در اعالمیـه عـالوه شـده کـه  وضـع قیود روی گشـت وگذار 

موترسـایکل در کابـل و سـایر والیت ها، مـروط به فیصله 

بـا  والیـت  هـامن  نظامـی  شـورای  و  داخلـه  امـور  وزارت 

درنظرداشـت اوضـاع و رشایـط خـاص تنظیـم می شـود.

وزارت امورداخلـه، اعتبـار از تاریـخ نـر ایـن اطالعیـه، به 

می منایـد  ابـالغ  اسـناد  فاقـد  موترسـایکل های  مالـکان 

را  خـود  موترسـایکل های  کاری  روز   ۶۰ طـی  کـه 

در  جـواز سـیر  و  پلیـت  اخـذ منـرب  و  بایومرتیـک  جهـت 

مدیریت هـای ترافیـک ثبـت کنـد در غیـر آن پولیـس بـه 

گونـه جدی از گشـت وگذار چنین موترسـایکل ها در شـهر 

جلوگیـری منـوده و موترسـایکل های فاقـد اسـناد ضبـط 

می شـود.

حمـالت  اخیـر  سـال های  طـی  کـه  حالیسـت  در  ایـن 

شـهری،  دزدی هـای  هدفمنـد،  ترورهـای  و  تروریسـتی 

و  مبایـل  قاپیـدن  پس کوچـه ای،  چپاولگری هـای 

بکسـک های خانم هـا و مـوارد دیگـر توسـط موترسـایکل 

می شـود. انجـام 

افغانسـتان  در  هـر چنـد  موترسـایکل  بـا  پدیـده جنایـت  

پیشـینه چندانـی نـدارد ولی در دو سـال اخیـر این پدیده 

بـه شـدت موجـب نگرانـی مـردم شـد و روزانه صدهـا مورد 

جنایـت دزدی و قاپیـدن و حتا حمالت تروریسـتی توسـط 

موترسـایکل هـای دو نفـره انجام شـده اسـت.

 وزارت امـور داخلـه کشـور اعـالم کـرده اسـت 

و  از موترسـایکل  اسـتفاده  ایـن،  از  کـه پـس 

خریـد و فـروش ایـن وسـیله نقلیـه در متـام رسارس کشـور با 

محدودیت هـای قانونـی همـراه خواهـد بـود. 

اعالمیـه ای  نـر  بـا  حـوت   19 شـنبه  سـه  داخلـه  وزارت 

از فیصلـه شـورای  برگرفتـه  ایـن تصمیـم  گفتـه اسـت کـه 

و  گشـت  قانون مند سـازی  هـدف  بـه  کشـور  ملـی  امنیـت 

گـذار موترسـایکل های و جلوگیـری از حوادث تروریسـتی و 

اتخـاذ شـده اسـت. جنایـت 

در بنـد نخسـت ایـن اعالمیـه آمـده اسـت کـه گشـت وگذار 

موترسـایکل های فاقـد اسـناد و خریـد و فـروش خودرسانـه 

موترسـایکل جـدا ممنـوع می باشـد.

در اعالمیـه عـالوه شـده اسـت کـه متـام ادارات دولتـی و 

اشـخاص حقیقـی مکلـف انـد تـا موترسـایکل های خـود را 

سـجل منـوده و بـرای آن هـا از مدیریت هـای ترافیـک منـرب 

پلیـت و جـواز سـیر تقاضـا مناینـد.

حمـالت  کـه  صورتـی  در  اسـت  شـده  قیـد  اعالمیـه  در 

صـورت  موترسـایکل  توسـط  جرایـم  سـایر  ویـا  تروریسـتی 

گیـرد، مسـئولیت متوجـه فردی خواهد بود کـه منرب پلیت و 

جـواز سـیر بـه اسـم او صـادر شـده اسـت.

در ایـن اعالمیـه گشـت وگذار موترسـایکل دارای منرب پلیت 

و جـواز سـیر یـک والیـت در والیـت دیگـر، ممنـوع اعـالم 

است. شـده 

وزارت داخلـه می گویـد کـه اسـتفاده دو تـن بـه شـکل هـم 

در شـهرها  بـه خصـوص  موترسـایکل  از  پشـته(  )دو  زمـان 

ممنـوع اسـت.

در بنـد ششـم ایـن اعالمیه اضافه شـده اسـت: »وزارت امور 

 مسـئوالن امنیتـی والیـت غزنـی می گویند که رسپرسـت 

قوماندانـی امنیـۀ ولسـوالی ده یک این والیـت، در انفجار 

ماین کشـته شـده است.

مـل پاسـوال محمد عثـامن جانباز قومانـدان امنیۀ غزنی، 

گفـت کـه عـر روز گذشـته، در منطقـۀ تاسـن ولسـوالی 

ده یـک، بـاالی موتـر حامـل عبدالرحمـن فاتـح قوماندان 

امنیـۀ ایـن ولسـوالی، انفجـار ماین صـورت گرفت.

وی افـزود کـه در ایـن انفجـار فاتـح کشـته شـده؛ امـا بـه 

کسـی دیگـر آسـیب نرسـیده اسـت.

بـه گفتـۀ قومانـدان، بـه اتهـام ایـن رویـداد تاهنـوز کسـی 

بازداشـت نشـده؛ اما تحقیقات در این رابطه جریان دارد.

همچنـان نعمت الله یک تن از باشـندگان منطقۀ تاسـن، 

کـه در جریـان گزمـه، بـر موتـر حامـل قومانـدان امنیـه 

انفجـار مایـن صـورت گرفتـه اسـت.

وی افـزود کـه قومانـدان امنیـه در محـل رویـداد کشـته 

شـده و در مـورد تلفـات دیگـر آن معلومـات نـدارد.

طالبان، مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته اند.

ذبیـح اللـه مجاهـد سـخنگوی طالبـان مسـلح، در صفحۀ 

موتـر  روز گذشـته  طالبـان  کـه  اسـت  نگاشـته  تویـرتش 

عبدالرحمـن قومانـدان امنیـه ولسـوالی ده یـک، را هدف 

انفجـار مایـن قـرار داده انـد.

وی افـزود اسـت کـه در ایـن انفجـار، بـه شـمول قوماندان 

چهـار پولیـس کشـته شـده انـد؛ سـه پولیـس دیگـر زخـم 

برداشـته و یـک عـراده تانـک آنهـا تخریـب گردیده اسـت.

خلیلزاد در رابطه به پیشرفت های 
اخیر روند صلح با فرمانده ارتش 

پاکستان گفتگو کرده است

چهار تن از نیروهای اردوی محلی 
در دایکندی کشته شدند

تلفات سنگین طالبان در هرات؛ 
31 جنگجو به شمول 5 سرگروپ 

این گروه کشته شدند

وزارت داخله برای تامین امنیت
 محدودیت هایی بر موترسایکل ها وضع کرد

سرپرست قوماندانی امنیۀ ولسوالی 
ده یک غزنی کشته شد

The Daily Afghanistan-e-Ma
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موضـوع  افغانسـتان  در  امنـی  نـا  و  جنـگ 

بسـیار پیچیـده¬ی اسـت کـه در نیـم قـرن تـار و 

پـود جامعه را فراگرفته اسـت. پدیـده جنگ آنگاه 

در جامعـه متبـارز می گـردد کـه نظم سیاسـی در 

آن جامعـه بـا گسسـت قطعـی رو بـرو شـود. در 

نبـود نظـم سیاسـی هـرج و مـرج جامعـه را فـرا 

می گیـرد و در نهایـت نـا بسـامانی بـه پدیـده¬ی 

را مـردم  ایـن موضـوع  جنـگ منتهـی می شـود. 

بـه  خویـش  تاریـخ  گذشـته¬ی  در  افغانسـتان 

صـورت آشـکار آزمـوده اسـت. رضبـه بـه پایه های 

سیاسـی  نظـم  بـردن  بیـن  از  و  سیاسـی  نظـام 

بـدون در نظـر داشـت بدیـل مسـتحکم بـرای آن، 

رسنوشـت جامعـه را محکـوم بـه فرآینـد می کنـد 

کـه افغانسـتان در ایـن چهـل و چند سـال تجربه 

افغانسـتان  کنونـی  اوضـاع  لـذا  اسـت.  منـوده 

کـه  اسـت  سیاسـی  بینی هـای  کوتـه  محصـول 

در گذشـته ها صـورت گرفتـه اسـت. امـا برقـراری 

نظـم سیاسـی در دو دهـه پسـین قسـمتی از این 

مشـکالت را کـم تـر سـاخته اسـت. بدیـن معنـا 

اسـتوانه های  بـا  نظامی سیاسـی  موجودیـت  کـه 

دموکراتیـک آن، سـتون فقـرات ایجـاد نظـم را در 

جامعه ترسـیم منوده اسـت. تردیـدی وجود ندارد 

اینکـه هـر نظامی سیاسـی – اجتامعـی نیـاز منـد 

اصالحات اسـت و روند رفـورم در جامعه، مطمنئ 

تریـن روشـی اسـت بـرای بهبـود نظـم عمومـی. 

امـا پدیده هـای سیاسـی و اجتامعـی همواره 

معلـول متغییر هـای چندگانـه و متفـاوت اسـت. 

بـرای درک دقیق و تحلیل عمیق از اوضاع جاری 

در کشـور، پدیـده¬ی جنـگ را با همسـانی صلح 

متکـی بـه علل هـا در ابعـاد مختلـف آن بررسـی 

و  بیرونـی  الیه هـای  افغانسـتان  جنـگ  گـردد. 

جنبه هـای  ایـن  از  واضـح  تعریـف  دارد،  درونـی 

مـردم  دارد  دخالـت  افغانسـتان  جنـگ  در  کـه 

افغانسـتان را کمـک می کنـد در پروسـه صلـح و 

صلـح سـازی در کشـور. بـه بـاور نویسـنده جنگ 

افغانسـتان در سـطح ملی، در الیه منطقوی و در 

سـطح جهانی ریشـه دارد. این سـه متغییر بزرگ 

وقتـی بـه صورت کامل شـناخته نشـود و نقش آن 

در نا بسـامانی های افغانسـتان تشـخیص نگردد، 

دشـوار اسـت از راهـکار رفـن بـه صلـح صحبـت 

طرف هـای  داخلـی  کشـمکش های  منـود. 

در  تروریسـتی  گروه هـای  موجودیـت  و  سیاسـی 

افغانسـتان عامـل درونـی بوده اسـت بـرای تداوم 

جنـگ و نـا امنی هـای کشـور. در گذشـته وقتـی 

نظـم سـنتی دوران شـاهی در افغانسـتان از بیـن 

رفـت، بدبختانـه اینکار با شـیوه¬ی غیـر متعارف 

نظامـی در  کودتاهـای  گرفـت.  صـورت  سیاسـی 

برابـر نظـام سیاسـی سـبب شـد فضـای متشـنج 

تندروی هـای  منایـد.  خلـق  افغانسـتان  در  را 

رشایـط  داشـت  نظـر  در  بـدون  ایدئولوژیـک 

افغانسـتان زمینـه  فرهنگـی در بسـر حاکمیـت 

را بـرای تقابـل مـردم بـا دولت هـا فراهم سـاخت. 

دیدگاه هـای  برابـر  در  مذهبـی  گرایـی  بنیـاد 

جدیـد سیاسـی در میـان مردم افغانسـتان تزریق 

گردیـد. این هـا همـه عوامـل عمـده¬ی بودند که 

در سـطح ملـی سـنگر های جنگ را مسـتحکم تر 

سـاخت و بـر ویرانه هـای ایـن ُملـک افـزود. 

افغانسـتان صحبـت  در  از صلـح  کـه  امـروز 

متغییر هـا  ایـن  کـه  اسـت  ناگزیـر  می شـود، 

رشایـط  بـه  متناسـب  و  شـود  واکاوی  دقیـق 

سیاسـی  تسـامح  روحیـه  بـا  افغانسـتان  امـروز 

بـه تحلیـل آنـان سـعی گـردد. یکـی از اساسـی 

آن  روی  ملـی  سـطح  در  کـه  شـالوده¬ی  تریـن 

می تـوان عـامرت صلـح افغانسـتان را بنـا منـود، 

اسـت.  شـمول  همـه  و  سیاسـی  اجـامع  آوردن 

منافـع  درنظرداشـت  بـا  جمعـی  توافـق  هـرگاه 

ملـی افغانسـتان در سـطح ملـی و در میـان عامه 

افغانسـتان گام نخسـت را  مـردم صـورت گیـرد، 

در جهـت آوردن صلـح برداشـته اسـت. همسـوی 

موجودیـت  در  کشـور  در  سیاسـی  طرف هـای 

فعلیـت  امـکان  پذیـر  نظـام سیاسـی همـه  یـک 

نـدارد  را  ایـن  تحمـل  افغانسـتان  مـردم  دارد. 

کـه نظام هـای منحـط و متحجـر و انحصـار گـر 

تنهـا  گـردد.  حاکـم  آنـان  بـر رسنوشـت  بـاره  دو 

نظـام سیاسـی کـه بـه عنـوان محـور بتوانـد مردم 

افغانسـتان را قانـع سـازد و بـدور آن جمـع مناید، 

نظـام سیاسـی دموکراتیـک با متام شـاخص های 

مردمـی آن اسـت. این یـک واقعیت عینـی جامعه 

در  ملـی  اجـامع  کـه  اسـت  افغانسـتان  کنونـی 

تعریـف  قابـل  نظـام سیاسـی جمهوریـت  محـور 

آمـدن  بنابرایـن  دیگـری.  نظام هـای  نـه  اسـت، 

صلـح و موفقیـت صلـح در افغانسـتان متکـی بـه 

کـه  همچنـان  اسـت.  مهـم  بسـیار  متغییـر  ایـن 

اصلـی  عامل هـای  از  یکـی  افغانسـتان  جنـگ 

شـان موضوعـات اسـت که در سـطح ملـی مطرح 

رضورت  افغانسـتان  صلـح  پروسـه  پـس!  اسـت. 

اجـامع ملـی را دارد تـا ایـن اتفاق صـورت نگیرد، 

صلـح و فرآینـد صلـح سـازی در حیطـه¬ی خیال 

بـود.    خواهـد 

پروسـه صلـح  بـر  تأثیـر گـذار  و  مسـأله دوم 

کشـور های  منطقه¬یسـت،  اجـامع  افغانسـتان 

همسـایه افغانسـتان کـه در جریـان کمـر از نیـم 

قـرن در تحـوالت افغانسـتان نقـش داشـته انـد، 

بـدون شـک امـروز در بحـث صلـح می تواند نقش 

اساسـی داشـته باشـد. وادار منـودن کشـور های 

همسـایه افغانسـتان در همسـوی بـا آنچـه کـه به 

نفع مردم افغانسـتان اسـت کاریسـت دشـوار، اما 

ممکـن اسـت اینـکار صورت گیـرد با دیپلوماسـی 

در  کـه  منطقه¬یـی  محور هـای  ایجـاد  و  قـوی 

نهایـت بـه سـود جمعـی و ملـی افغانسـتان ختـم 

شـود. افغانسـتان بـا نظـام سیاسـی مـردم سـاالر 

کـه رهـری می شـود مسـؤلیتش ایـن اسـت کـه 

سیاسـت های  در  را  همسـوی  نقـش  منطقـه  در 

خارجی اش در پیش داشـته باشـد. خوشـبختانه 

       در مراسـم های تجلیـل از هشـتم مـارچ "روز 

جهانـی همبسـتگی زنـان" امسـال  توقـع می رفـت کـه 

زنـان بـا تحلیـل و تجزیه ی تحـوالت جاری کشـور به این 

بـاور رسـیده باشـند کـه شـعارهای زودگـذر و میـان تهی 

زنـده بـاد زن و زنـده بـاد صلـح بـه تنهایی کافی نیسـت، 

صداهـای انفـرادی و پراگنـده از آدرس هـای ضعیـف نیز 

نتیجـه ای بـرای حضـور، مشـارکت و نقـش زنـان در پـی 

نخواهد داشـت، لذا زنان می بایسـت در 8 مارچ امسـال 

زنـان  بسـیج عمومـی  و  تدویـن طـرح جامـع  در صـدد 

شـده، بـرای هم صدایـی و ایسـتاده گی جهـت تضمیـن 

بقـاء و آینـده ی خویـش کار می کردنـد. در فضای جاری 

کشـور کـه تالش هـا شـدت یافتـه تـا کشـور را در مسـیر 

آینـده ی نـا روشـن قـرار دهد؛ بعیـد به نظر منی رسـد که 

از دل ایـن تحـوالت یـک سیسـتم توزیـع قـدرت مردانـه 

و  نقـش  جای پـا،  هیـچ  آن  در  زنـان  کـه  شـود  بیـرون 

حضـوری نداشـته باشـند. 

در جـدال امارت و جمهوریت؛ امـارت خواهان زنان 

را مسـتحق قـدم زدن در جاده هـای شـهر منی داننـد چه 

رسـد بـه اینکـه حضـور و مشارکت شـان در قـدرت را از 

را  زنـان  آن هـا  بپذیرنـد.  ایدئولوژیک شـان  تنـگ  دیـد 

در  نبایـد  کـه  می داننـد  ناقص العقـل  دسـته ی  هنـوزم 

اجتـامع حضـور داشـته باشـند.  هرچنـد کارنامـه دولـت 

افغانسـتان در مسـئله ی جایـگاه زنـان بعـد از تحـوالت 

مشـارکت  بحـث  در  نبـوده؛  درخشـان  چنـدان   2001

سیاسـی زنان در سـطح رهری و مدیریت کالن کشوری 

طی دو دهه ی گذشـته کار چشـم گیر و بسـنده ای نشد؛ 

اما قدم های برای مشـارکت سیاسـی زنان برداشـته شـد 

کـه در تاریخ سیاسـی کشـور بی پیشـینه اسـت. البته نه 

ایـن کارکرد دولت خیلی درخشـان باشـد؛ بلکه گذشـته 

غم انگیـزه  و  سـیه  بـس  زنـان  قسـمت  در  حکومتـداری 

است. 

زنان افغانسـتانی که در درازنای تاریخ سـیاه کشـور 

مجبـور بودنـد آتـش ذوق و قریحـه استعدادهای شـان را 

در کنـج تاریـک پسـتوی  خانـه ی شـوهران رسکـرده بـه 

هـدر دهنـد؛ الاقـل در مقطـع از تاریـخ مـان کـه امـروز 

قابـل  بخـش  رسـیده ایم؛  آن  نقطـه ی  دشـوار ترین  در 

مالحظـه ی از بانـوان در مراکـز مهم تصمیم گیری کشـور 

حضـور پیـدا کرده انـد.

 در ترکیـب مناینـده گان دو اتـاق پارملـان چیـزی 

در حـدود 25درصـد بانـوان حضـور دارنـد، در سـطوح 

محسـوس  زنـان  حضـور  دولتـی  ادارات)وزارتخانه هـا( 

اجتامعـی  معاونیـن  محلی)والیـات(  ادارات  در  اسـت، 

بـه بانـوان اختصـاص یافتـه، ریاسـت های امـور زنـان در 

سـطح محلـی منحیـث نهادی کـه اختصاصی بـرای زنان 

کار می کننـد، وجـود دارد، بیـش از 36 درصـد متعلمین 

مکاتـب کشـور از جملـه نـه میلیـون شـاگردان مکاتب را 

دخـران تشـکیل می دهنـد، 

رسـانه ای،  فعالیت هـای  مهـم  و  عمـده  بخـش 

مدنـی، فرهنگـی، اقتصادی-سیاسـی را بانـوان مدیریت 

می کننـد؛ از همـه مهمـر در صفـوف نیروهـای امنیتـی 

کشـور  شـجاع  بانـوان  از  تـن  هـزاران  کشـور  دفاعـی   -

حضـور دارنـد که بخشـی ازمسـئولیت جنگ با تروریسـم 

را بـدوش می کشـند؛ ایـن حضـور زنـان در تاریـخ کشـور 

بی پیشـینه بـوده کـه بایـد تقویت شـده و گسـرش یابد.

بـا اذعـان بـه ایـن مسـئله کـه در کشـور مشـکالتی 

از قبیـل فسـاد اداری، ناامنـی، بیـکاری، فقـر، مهاجرت 

رونـد  فـراروی  مشـکالت  و  موانـع  دارد،  وجـود  و.... 

مشـارکت و حضـور سیاسـی- اجتامعی- اقتصـادی زنان 

فـراوان اسـت وکارهـای انجـام شـده بـرای ایـن بخـش 

از جامعـه بسـنده و کافـی نیسـت؛ امـا تالش هـا ولـو بـا 

دادن نقـش انـدک جهـت تقویت حضور بانـوان در قالب 

میکانیزم هـای سیسـتم  اداری – سیاسـی کشـور جریـان 

داشـته؛ نبایـد ایـن تالش هـا از جانـب زنـان و گروه هـای 

طرفـدار مشـارکت زنـان، مدافعیـن حقـوق زنـان نادیـده 

گرفتـه شـود. بـا قبـول اینکـه رشایـط فعالیـت بانـوان در 

سـالیان اخیـر ایـده آل نبوده، امـا خفقان حکومت سـیاه 

طالبـان کـه ناشـی از دگم اندیشـی، تیـره و تاربینـی و 

اندیشـه ی طـرد نفـی بلد کـردن زنان انـد؛ خطری جدی 

و آینـده ی ترسـناک را در مقابـل زنـان قـرار داده اسـت. 

در رشایطـی کـه گفتگوهـای صلـح از یک طـرف جریـان 

خشـونت ها  توقـف  و  کاهـش  بـرای  تالش هـا  و  داشـته 

دارند. ادامـه 

افراطـی  گروه هـای  قربانیـان  بخـش  عمده تریـن 

تلویزیـون  در  کارمنـد  بانـوی  سـه  انـد.  زنـان  میـان  از 

انعـکاس تازه تریـن قربانیـان بنیادگرایـی و امارت طلبـی 

بلنـد  بـا  نخشـکیده.  خون های شـان  هنـوز  کـه  اسـت 

کـردن صداهـای پراگنـده ای، انفـرادی و ضعیـف و هـم 

از  انتقادهـای بـدون انسـجام و نظامنـد  مطـرح کـردن 

ایـن کـه نقش زنـان در رونـد صلح کمرنگ اسـت؛ ضمن 

اینکـه شـنیده نخواهـد شـد؛ آینـده ی تـار را بـرای زنـان 

رقـم خواهـد زد. در تحـوالت تـازه، تعدادی از کشـورها و 

قدرت هـای منطقـه ای و جهانـی با تغییر رویکـرد و اتخاذ 

سیاسـت نادیـده انـگاری دسـت آوردهای دو دهـه اخیـر 

از جملـه حضـور و جایـگاه زنان افغانسـتان کـه محصول 

مبـارزه ی طوالنی و دشـوار اسـت؛ مباحثـی را طرح کرده 

جایـگاه  تثبیـت  بـرای  زنـان  می کنـد؛  ایجـاب  کـه  انـد 

خویـش در آینـده  وارد اقدامـات فوری شـده و برای دفاع 

از خودشـان ایسـتاده گی کننـد.

شـاید در برداشـت فـوری تعـدادی فکر کننـد که با 

جابجایی هـای احتاملـی، بحـث رفـن یـا مانـدن افـراد 

در قـدرت مطـرح باشـد؛ کـه ای کاش این گونـه می بـود، 

ایـن اسـت کـه در بحـث  امـر  امـا شـوربختانه واقعیـت 

طـرف امـارت و حامیـان منطقـه ای و جهانـی اش نـوک 

پیکان شـان را بـه سـوی نظـام نشـانه رفتـه اسـت؛ و ایـن 

خطـر بزرگـی را متوجه مردم افغانسـتان خصوصاً اقشـار 

آسـیب پذیر منجملـه زنـان می سـازد. 

نـوع  میـان  کـردن  سـنگین  و  سـبک  بحـث  در 

حکومـت جمهوریـت و امـارت، فقط جمهوریـت می تواند 

مدافـع حقـوق زنـان باشـد و اال امـارت و حکومت هـای 

شـبه امـارت را مـردم افغانسـتان تجریـه کـرده انـد. در 

نظام هـای انارشـیک و بـی بندوبـاری نـوع امـارت محـل 

محاکمـه زنـان صحرایـی خواهـد بـود و جایـگاه زنـان در 

آن هرگـز تعریـف نشـده بلکـه بـه شـکل بی رحامنـه ای 

نادیـده گرفته خواهد شـد. به صورت خالصـه؛ در جدال 

قدرت منایی هـای  آسـتانه ی  در  امـارت  و  جمهوریـت 

مربـوط بـه امتیازگیـری بـر رس میـز گفتگوهـای صلـح، 

در صـورت سـکوت و ناهامهنگـی زنـان؛ اگـر قـرار باشـد 

بازنـده ای وجـود داشـته باشـد؛ یکـی از ایـن بازنـده گان 

زنـان خواهنـد بـود؛ اما این مسـئله قابل مدیریت اسـت.

 حال چه باید کرد؟

موضع گیـری  تـازه، رضورت  تحـوالت  و  در رشایـط 

هامهنـگ، هدفمنـد و منسـجم زنـان تـوام بـا طرح هـای 

عملـی بـرای آینده ی سیاسـی- اجتامعی شـان بس مهم 

دهـه ِ ی  دو  دسـت آوردهای  حفـظ  بـرای  مبـارزه  اسـت. 

اخیـر، البی گیـری منسـجم و سـازمان یافته بـا نهادهای 

حقـوق  بـر،  حقـوق  حامـی  بین املللـی  و  داخلـی 

از  جـدی  حامیـت  و  مردم سـاالری  بیـان،  آزادی  زنـان، 

حصـول  راه هـای  از  یکـی  می توانـد  نظـام  جمهوریـت 

اطمینـان از عـدم به راه افتادن سـناریوی سـقوط دولت 

در دهـه هفتـاد و تکـرار تجـارب تلـخ باشـد. 

سـازمان ملـل متحـد کـه در تالش هـای تـازه قـرار 

اسـت به عنـوان تسـهیل کننـده گفتگوهـای صلح نقش 

یافتـه،  سـازمان  حرکت هـای  توسـط  بایـد  کنـد،  بـازی 

پررنـگ، ملـی و همه شـمول زنـان تحت فشـار قـرار داده 

شـود؛ این فشـارها بایـد از مجرای موضع گیـری واحد در 

برابـر طرفیـن گفتگوهای صلـح خصوصاً اعامل فشـار بر 

دولـت جهـت افزایـش حضـور زنـان در تصمیم گیری هـا 

در میـز مذاکـرات صلـح نیـز عملی شـود. 

بـرای  زنـان  صـف  سـاخن  طوالنـی  و  تقویـت 

حساسـیت به رسنوشت شـان مروعیت هـر گفتگوی در 

غیـاب آنـان را می توانـد مـورد سـوال قـرار دهـد؛ و ایـن 

رونـد بـا ایسـتاده گی بـرای حفظ نظـام و دولـت در برابر 

طالبـان نتیجـه خواهـد داد. بـا حفـظ ارزش هـای جدید 

جامعـه،  آسـیب پذیرت  اقشـار  ترغیـب  سـا الری،  مـردم 

تشـویق اقلیت هـای قومـی- مذهبـی در برابـر طالبـان؛ 

مـردم  رسنوشـت  بـر  امـارت  ایـده  پیـروزی  از  می تـوان 

افغانسـتان جلوگیـری کـرد. امـروز بیـش از هـر زمانـی 

دیگـر ایجـاب می کند که زنـان آرام نگیرنـد وگرنه میدان 

باخـت.  خواهنـد  را  خویـش  دسـت آوردهای  و  مبـارزه 

تغییـر  افغانسـتان  کـه  بفهامنـد  بـه جهـان  بایـد  اینـان 

این هـا حضـور دارنـد و مانـع تسـلط اسـتبداد  کـرده و 

خواجـه  قـول  بـه  شـد.  خواهـد  خویـش  رسنوشـت  بـر 

شـیراز:  شیرین سـخن 

» حافـظ وظیفـه تـو دعا گفن اسـت و بـس، در بند 

آن مبـاش که نشـنید یا شـنید«.

از سـوی دولـت و نظـام  الگـوی رفتـاری  چنیـن 

کشـور های  قبـال  در  افغانسـتان  بـر  حاکـم 

صـورت  بـه  افغانسـتان  اسـت.  و  بـوده  همسـایه 

مشـخص بـا کشـور های جمهـوری اسـالمی ایران 

و جمهـوری اسالمی پاکسـتان در الیـه همسـایه 

داری، دارای سیاسـت واقـع بینانـه و مبتنـی بـر 

منافـع دوسـویه داشـته/ دارد. 

و  جـدی  صـورت  بـه  وقتـی  موضـوع  ایـن 

متناسـب بـه فکتور هـای مـورد احـرام دو طـرف 

در حـوزه فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی مطمـح 

نظـر باشـد، به یقین بـه پروسـه¬¬ی صلح کمک 

شـایان خواهـد منـود. 

دولـت و مـردم افغانسـتان منطقـه¬ی امـن و 

عـاری از وجـود تـرور و وحشـت را خواهان اسـت، 

این بنیاد پالیسـی های نیک اندیشـانه¬ی اسـت 

خویـش  همسـایگان  بـه  نسـبت  افغانسـتان  کـه 

دارد. لـذا توقـع مـردم افغانسـتان نیـز بـه همیـن 

کشـور های  از  اصـل  همیـن  بنیـاد  بـر  و  پیامنـه 

اسـالمی ایران و اسالمی پاکسـتان نیـز این اسـت 

کـه در جهـت آمـدن و حفظ صلـح در افغانسـتان 

افغانسـتان  مـردم  همچنـان  مناینـد.  همـکاری 

نسـبت بـه همسـایگان شـاملی و شـامل رشقـی 

خویـش نیـز دیـدگاه کامـال دوسـتانه و مبتنـی بر 

اصـل همسـایداری نیـک دارد. برایـن اسـاس از 

چهـار کشـور دوسـت و همسـایه¬ی خویـش این 

مـردم  موفقیـت صلـح  کـه در  اسـت  را خواهـان 

افغانسـتان را یـاری منایـد. زیـرا منطقـه امـن و 

بـدون جنـگ بـه نفـع همـه اسـت و در فضـأ آرام 

سیاسـی همـه می تواننـد در مناسـبات سیاسـی، 

یکـی  متغییـر  ایـن  لـذا  برنـد.  سـود  اقتصـادی 

از مهـم تریـن فکتور هـای اسـت کـه صلـح را در 

افغانسـتان ضامنـت خواهـد منـود. 

قضیه افغانسـتان و نا بسـامانی های سیاسی 

کشـور های  دارد.  نیـز  جهانـی  بعـد  کشـور  ایـن 

امریـکاه  متحـده  ایـاالت  ماننـد  جهـان  بـزرگ 

مسـایل  در  دخیـل  اروپـا  اتحادیـه  و  روسـیه  و 

افغانسـتان اسـت. توجـه بـه ایـن حلقـه¬ی مهـم 

رفـِن  الیـه  ایـن  در  همسـوی  ایجـاد  و  جهانـی 

افغانسـتان را بـه صـوب صلح کمـک خواهد کرد. 

از بیـن بـردن بسـر های تروریسـتی و گروه هـای 

تنـدرو در افغانسـتان بـدون تردیـد بـه نفـع دنیـا 

زیـرا  بـود.  خواهـد  جهانـی  بـزرگ  کشـور های  و 

افغانسـتان  موجودیـت گروه هـای تروریسـتی در 

می توانـد ثبـات دنیـا را از بیـن بـرد. همینطـور 

بـه  افغانسـتان هرگـز  در  آرامـش  و  آمـدن صلـح 

بـود.  بـزرگ جهانـی نخواهـد  رضر هیـج قـدرت 

بنـا افغانسـتان کـه در آن صلـح و امنیـت بیایـد، 

الزمـه اش ایـن اسـت کـه در این حلقـه¬ی بزرگ 

صادقانـه  همیاری هـای  و  همـکاری  سیاسـی 

نسـبت بـه افغانسـتان ایجـاد گـردد. قدرت هـای 

از  افغانسـتان  مـورد  در  هـرگاه  جهانـی  بـزرگ 

سیاسـت های همسـو بـا منافع مـردم افغانسـتان 

حامیـت نکنـد، صلـح پایـدار و جـؤ آرام سیاسـی 

در افغانسـتان تجربـه نخواهـد شـد. توقـع مـردم 

افغانسـتان از امریـکاه، روسـیه و اتحادیـه اروپـا 

می توانـد  کـه  دیگـر  قدرت هـای  همچنـان  و 

ایـن  باشـد  داشـته  فعـال  نقـش  عرصـه  ایـن  در 

اسـت کـه از ثبـات سیاسـی در افغانسـتان و از 

فرآینـد صلـح سـازی در کشـور بـا در نظرداشـت 

انسـان مـدار  ارزش هـای  و  منافـع عمومی مـردم 

انسـانی و حقـوق بـری حامیـت  آزادی هـای  و 

در  صلـح  وصـف  ایـن  بـا  مناینـد.  پشـتبانی  و 

بـزرگ  حلقـه¬ی  سـه  بـه  وابسـته  افغانسـتان 

سیاسـی اسـت که هر کـدام آن از اهمیت بسـیار 

مهـم بـر خـوردار اسـت. اجـامع ملـی در سـطح 

جهانـی  اجـامع  و  منطقه¬یـی  اجـامع  کشـور، 

هـامن  واقـع  در  افغانسـتان  صلـح  بـه  نسـبت 

متغییرهـای کلیـدی اسـت کـه می توانـد صلـح را 

برسـاند.  پیـروزی  بـه  افغانسـتان  در 

  مهدی بابک

  شیرمحمد انتظار

زنان؛آیندهیناروشنوضرورتهمصداییوایستادهگی!

صلحافغانستانومتغیرهایاساسیآن
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 بازی با اعداد              3234
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3129    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3404
شاه سفید را در خانه  b4 حرکت دهید. 

3433

جواب هدف         2882
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ثور
امروز صبح ســردرگم هســتید و نمی توانید پیام های اطرافیان را درک کنید. 
ســعی کنید که ایده های خود را مرتب کنید! اگر تمایل دارید که یک وســیله 
گرانقیمت را بخرید، ســعی نکنید که با این کار شــریک عاطفی تان را سوپرایز 

کنید! 

جوزا
گرچه احساس خیلی خوبی دارید، اما ظاهرا ممکن است کارآمد نباشید. به نظر 
می رســد که امروز واقع بین نیســتید. نباید به چیزی اصرار بورزید، زیرا که به 

بحث های شدیدی تبدیل می شود.

سرطان
ممکن اســت مبلغ عمــده ای پول از یک فامیل ســالمند دریافت کنید، و 
شــروع به برنامه ریزی در ارتباط با آینده کنیــد. امروز تصمیمات عجوالنه 
نگیریــد. زیرا کــه به نظر می رســد فاقد حس عملی هســتید، و منجر به 

شد. خواهد  شکست 

اسد
امروز صبح با مشکالتی در محیط کار مواجه می شوید زیرا نمی توانید به خوبی 
تمرکز کنید. باید شــایعه اطراف تان را نادیده بگیرید – شــما را دچار مشــکل 

خواهند کرد. مود خوب امروز بعد از ظهر به سمت تان باز می گردد.

سنبله
امروز صبح ســردرگم هســتید و مود خوبی ندارید. باید از ریسک کردن اجتناب 
کنید، زیرا که شــانس تان بسیار کم اســت. از هر فرصتی برای استراحت کردن 

استفاده کنید! مواظب خودتان باشید!

حمل
زمــان خوبی بــرای برخورد با کارهای چالش برانگیز نمی باشــد – به نظر می 
رســد که فاقد حس عملی هســتید. امروز نباید هیــچ کاری مربوط به تجارت 

انجام دهید.

میزان
برنامــه های عالی دارید، مخصوصا از نظــر مالی، اما ظاهرا نمی توانید هیچ 
نشانه تشــویق کننده ای ببینید. صبور باشید و ســعی کنید که زمان تان 

را مدیریت کنید. به جزئیات توجه کنید که کلید موفقیت تان می باشد.

عقرب
امروز صبح بیش از حد حســاس هستید و همه چیز به نظر غیر ممکن است. 
سعی کنید که در اسرع وقت این مشکل را برطرف کنید وگرنه به روابط تان 

آسیب می رساند.

قوس
زمان خوبی برای مالقات دوســتان یا امضای قراردادهای کاری نمی باشــد. 
ممکن است عصبی شوید و روی مود صحبت کردن با اطرافیان نباشید. خرید 

کردن و سرمایه گذاری را به زمان های دیگر موکول کنید! 

جدی
ســعی کنید که مســئولیت های بیش از حد به عهده نگیرید! موفقیت در 
اطراف تان نیســت. خوشبختانه، از جایی که اصال انتظار ندارید حمایت می 
شــوید. امشب ممکن است دوستان تان را مالقات کنید و تمام نگرانی های 

روزانه خود را فراموش خواهید کرد.

دلو
امروز صبح سردرگم هستید و در برقراری ارتباط دچار مشکل خواهید شد. نمی 
توانید به حس ششــم تان اطمینان کنید، نباید از شانس تان نیز استفاده کنید. 
بهتر است که نیازتان را به استراحت کردن نادیده نگیرید. واقعا نیاز به شارژ باطری 

تان دارید.

2883

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

وجود داشته باشد.
  10 کلمه: متوسط 

 21 کلمه:  خوب
 31  کلمه: عالی 

ـ  عادل  ـ  ـ عــدل  علی 
عدالتـ  عالیـ  عیدـ  دعا 
ـ عیادت ـ عدیل ـ عاید ـ 
عادی ـ عدم ـ عیال ـ اعم 
ـ میعاد ـ عمل ـ عامل ـ 
علم ـ عالم ـ تعلیم ـ تعلم 
ـ علت ـ عادت ـ متعال ـ 
عمید ـ داعی ـ متعدی ـ 
تعادل ـ معتدل ـ تعامل ـ 

عالمت.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4172   چهار شنبه   20  حوت  1399   10  مارچ  2021 
4

حسین معرفت

حوت
امروز برای خرید و فروش و برنامه ریزی برای آینده مطلوب است. از سمت دیگر، 

زندگی عاطفی تان رضایت خاصی برای شما به ارمغان می آورد.

 شطرنج                     3405

د

آتشفشانـ  اتفاقـ  بخشایشـ  پاداشـ  ترکیبـ  ثوابـ  جواهرـ  چنانچهـ  
حتیـ  خواجهـ  دوبالژـ  ذخیرهـ  رایجـ  زمینـ  ژنرالـ  سرودـ  شکارگاهـ  
صیادـ  ضرباتـ  طراوشـ  ظلمتـ  عکاسـ  غیابتـ  فریباـ  قبایلـ  کاینات 

ـ گرماسنج ـ لیوان ـ مدهوش ـ نوین ـ وطواط ـ همانا ـ یاسا.
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بـرای هـزاران تـن زمینـه ی کار فراهـم می شـود. مکان های تاریخـی نیاز به 

بودجـه نـدارد کـه دولت بـرای آن اختصاص دهـد، ولی از درآمـد خودش به 

منظـور حفاظـت از هرکـدام ده هـا تـن صاحب شـغل می شـوند.

از نظـر حقوقـی، دسرتسـی بـه میـراث هـای فرهنگـی حـق بـری افـراد 

اسـت و ازیـن رو حفاظـت و نگهـداری آن تکلیـف عمومـی خصوصـاً دولـت 

هـا می باشـد. اعالمیـه جهانـی حقـوق بـر، میثـاق ها و سـایر اسـناد بین 

املللـی حقـوق بـر، حـق دسرتسـی بـه میـراث فرهنگـی را بـه عنـوان 

مصداقـی از حقـوق فرهنگـی بـه رسـمیت شـناخته اسـت. در عیـن حـال 

کنوانسـیونها و قواعـد عرفـی حقوق بر دوسـتانه بین املللـی نیز، تخریب 

و تـرف میـراث هـای فرهنگـی را در هنـگام جنـگ و منازعـات مسـلحانه 

ممنـوع منـوده و حفاظـت از آن را از تکالیـف طرفهـای منازعـه مـی دانـد. 

میـراث  تخریـب  مـارچ 2017   ملـل متحـد در  امنیـت سـازمان  شـورای 

فرهنگـی را »جنایـت جنگی« خواند. این شـورا قطعنامـه ای را تصویب کرد 

تـا بـا آن حفاظـت از میـراث فرهنگـی کـه در مناطـق جنگـی قـرار دارنـد، 

تقویـت شـود. در ایـن قطعنامـه آمـده اسـت کـه عامـالن تخریـب میـراث 

فرهنگـی مـی تواننـد به عنـوان جنایتکار جنگی تحـت پیگرد قـرار بگیرند.

در قوانیـن داخلـی کشـورها، از جمله قوانیـن داخلی افغانسـتان، تخریب، 

انهـدام و تـرف میـراث هـای فرهنگـی ممنـوع و جـرم انـگاری شـده و 

مرتکبـان جرایـم علیـه میـراث هـای فرهنگـی مسـتوجب مجـازات دانسـته 

شـده انـد. در مـاده دوم » قانـون حفـظ آثـار تاریخـی و فرهنگی«بـه تأسـی 

از مـاده نهـم قانـون اساسـی آمـده اسـت: »آثـار تاریخـی و فرهنگی کشـور متعلق 

بـه مـردم افغانسـتان بوده و مظهر سـهم گیری ایشـان در سـیر تکامـل میراث های 

فرهنگـی عمـوم بریـت می باشـد. حفظ آثـار فرهنگـی و تاریخی وظیفـه دولت و 

مردم افغانسـتان اسـت.« بر مبنای مواد هشـتم، نهم و بیست وسـوم و پنجاه وهفتم 

ایـن قانـون انتقـال غیرمجـاز، تـرف و کاوش غیرمجـاز، خریـد و فـروش و تجارت 

غیرمجـاز آثـار تاریخـی ممنوع اسـت. 

2. میراث های فرهنگی افغانستان

افغانسـتان بـه دلیـل حایـل بـودن میـان متـدن شـبه قاره و ایـران، سـیر تحولـی 

زیـادی را از عـر پارینـۀ سـنگی تـا متـدن بین النهریـن در دل خـود جـای داده 

اسـت. در وبسـایت UNESCO )سـازمان آموزشـی، علمـی و فرهنگـی سـازمان 

ملـل متحـد( آمـده اسـت: افغانسـتان کـه در یـک محـل مهـم اتصـال جاده هـای 

ابریشـم باسـتان واقـع شـده اسـت و از زمان بسـیار قدیـم محل تالقـی فرهنگ ها 

بـوده اسـت. میـراث فرهنگـی بـی نظیـر آن بازتاب دهنـده ی تاریخـی اسـت که با 

برخوردهـای بومـی پیچیـده بیـن ایـران هخامنشـی، یونان اسـکندریه، بودیسـم، 

هندوئیسـم و اسـالم مشـخص شده اسـت. با این وجود، به دلیل سـال ها بی ثباتی 

سیاسـی، جنـگ و ناامنـی میراث های فرهنگی افغانسـتان آسـیب بسـیاری دیده 

اسـت. طالبـان بـا ویران کردن مجسـمه های بودا افغانسـتان را از داشـن یکی از 

میراث هـای فرهنگـی و متدنـی مهم جهان محروم سـاختند. آنها هم چنان، شـار 

زیـادی از آثـار ارزشـمند باسـتانی و فرهنگی کشـور را کـه دارای تصاویر انسـان یا 

جانـوران بـود، از بیـن بردند. 

امروز بیسـتم حوت از سـوی دولت افغانسـتان »روز حفاظت از میراث های 

ایـن  در  روز،  ایـن  به مناسـبت  نام گـذاری شده اسـت.  کشـور«  فرهنگـی 

فرهنگـی،  میـراث  اهمیـت  و  چیسـتی  بـه  کوتاهـی  مـرور  در  مطلـب 

آنهـا می پردازیـم. و وضعیـت  افغانسـتان  فرهنگـی  میراث هـای 

1. میراث فرهنگی چیست و چه اهمیتی دارد؟

بگذاریـد از اینجـا رشوع کنـم: می دانیـم کـه تفـاوت نـوع بـر بـا دیگـر 

حیوانـات در فرهنـگ نهفتـه اسـت. از نظـر بیولوژیـک انسـان موجـودی 

اسـت ماننـد دیگـر زنده  جان ها؛ می خورد و می آشـامد، می خوابد، سـکس 

می کنـد، راه مـی رود و بـرای انجـام ایـن فعالیت هـا سیسـتم ها و اعضـای 

مشـخصی در بـدن دارد کـه کم وبیـش بـا انـواع دیگـر زنده جان هـا شـبیه 

اسـت. وجـه متایـز امـا فرهنگی بـودن نـوع بر اسـت؛ این که مـا تخیل و 

تفکـر داریـم، دربـاره ی خـود و پیرامـون خود فکـر می کنیم، سـازمان های 

پیچیـده ی بـرای اداره ی زندگـی جمعـی خویـش ایجـاد می کنیـم، ارزش 

و هنجـار تعریـف می کنیـم و بـرای اداره ی آن قانـون می سـازیم و بـرای 

فراگیـری آن نظـام آموزشـی تعریـف می کنیـم، رسـم و آییـن و روش طـرح 

می کنیـم و ...

ایـن فرهنگـی بـودن ما یک سـویه ی دیگر هـم دارد و آن تاریخـی بودن ما 

اسـت. مـا فکـر می کنیـم و دربـاره ی خـود و پیرامـون خـود می اندیشـیم و 

بخشـی از ایـن خـود و پیرامـون را گذشـته تشـکیل می دهـد. ما ریشـه در 

گذشـته داریـم. نظـام اخالقـی، باورهـا، ارزش هـا و خالصـه  همـه ی ابعـاد 

معنـوی مـا ریشـه در گذشـته دارد. ما محصول فرهنگی هسـتیم که در آن 

رونـد اجتاعـی شـدن را سـپری کردیـم و ایـن فرهنگ یک جریان اسـت؛ 

جریـان سـیال و متداومـی که از گذشـته وجود داشـته اسـت.

آن چـه کـه گذشـته را بـرای مـا قابـل دسـت یابی می سـازد و مـا را بـرای 

بررسـی، یـادآوری و ارتبـاط بـا گذشـته کمـک می کنـد، میـراث فرهنگـی 

اسـت. به عبارتـی، میـراث  فرهنگـی آثـار باقی مانـده از گذشـته اسـت کـه 

ارزش فرهنگـی داشـته باشـد. یعنـی رابطـه ی مهمـی بـا فرهنگ گذشـته 

داشـته باشـد، یـادآور عنـر مهمـی از فرهنـگ گذشـته باشـد یـا منـادی 

از داشـته های فرهنگـی گذشـته باشـد ... میـراث فرهنگـی می توانـد آثـار 

باسـتانی چـون بناهـا و آبدات تاریخی باشـد یـا آداب و رسـوم یک جامعه.

میراث هـای فرهنگـی بخـش اساسـی هویـت جمعـی بـر اسـت. حفـظ 

فرهنگـی  میراث هـای  از  حفاظـت  بـا  جامعـه ای  هـر  فرهنگـی  هویـت 

ممکـن می شـود. هم چنـان امـکان حیاتـی بـرای درک گذشـته اسـت. 

همین طـور، مکان هـای تاریخـی، سـنت های بومـی و ارزش هـای معنـوی 

و دسـت نخورده مردمـان بومـی منبـع مطمیـن و موثق برای پژوهشـگران، 

اسـت.  تاریخ نـگاران  و  مردم شناسـان 

نظـر  از  فرهنگـی  میراث هـای  تاریخـی،  و  فرهنگـی  اهمیـت  بـر  عـالوه 

اقتصـادی بسـیار بااهمیـت اسـت؛ فرصـت مهمـی اسـت بـرای صنعـت 

گردش گـری. طـی شـش دهـه گذشـته گردش گـری یـک توسـعه و تنـوع 

پیوسـته را تجربـه کـرده و بـه یکـی از بزرگرتیـن بخش هـای اقتصـادی در 

جهـان تبدیل شده اسـت. براسـاس آمـار سـازمان گردش گـری ملل متحد 

)UNWTO( در سـال 2017 جهـان حـدود 1200 میلیـارد دالر از بخش 

گردش گری درآمد داشـته اسـت. در این میـان، مکان های تاریخی مقصد 

اصلـی گردش گـران را در جهـان تشـکیل می دهـد. بـا رشـد گردش گری، 

میراث های فرهنگی افغانستان؛ اسارت، آوارگی و خطر
از سـویی هم، غارت اشـیای تاریخی افغانسـتان موجب شـده اسـت 

کـه افغانسـتان بیـش از سـایر کشـورها و مناطـق درگـر در جنـگ، 

میـراث فرهنگـی و باسـتانی خـود را از دسـت بدهـد. گزارش هـای 

زیـادی در ایـن زمینـه نـر شـده حاکـی از آنسـت که اشـیاء قیمتی 

و تاریخـی موزه هـای کشـور توسـط قاچاق چیـان بـه رسقـت بـرده 

شـده و قاچـاق می شـوند. به همین علـت موجودیت آن اشـیاء و آثار 

قیمتـی و باسـتانی در موزه هـا بـه شـدت کاهـش یافته اسـت. 

غـارت و قاچـاق آثـار باسـتانی و فرهنگی کشـور حتـا در دوره پس از 

طالبـان نیـز جریـان داشـته اسـت. چندی پیـش خربهایـی از خطر 

قاچاق گنجینه ی طالی باخرت شـایع شـد و سـبب نگرانی گسـرتده 

در میـان شـهروندان گردیـد. جـدا از درسـت و دقیق بـودن یا نبودن 

آن، ایـن نگرانی هـا باتوجـه بـه پیشـینه ی قاچـاق آثـار باسـتانی در 

جهـان  موزیم هـای  چندگاهـی  از  هـر  اسـت.  درک  قابـل  کشـور، 

بخشـی از آثـار قاچـاق شـده از افغانسـتان را بـه ایـن کشـور تحویـل 

می دهنـد.

اگرچـه پـس از سـال 2001 در افغانسـتان کارهایـی بـرای ترمیـم 

دولـت  اعالمیـه  براسـاس  و  اسـت  گرفتـه  تاریخـی صـورت  آبـدات 

افغانسـتان در مـاه قـوس سـال جـاری، 159 آبـده تا سـال 2014 و 

161 آبـده ی تاریخـی دیگر از سـال 2014 تا کنون ترمیم شـده اند. 

بیشـرت ایـن کارهـا در هاهنگـی و همـکاری بـا منایندگـی ادارۀ 

یونسـکو در کابل، بنیاد فرهنگی آقاخان، مؤسسـه فیروز کوه، اچکو 

و هافـو صـورت گرفتـه اسـت. همین طور براسـاس ایـن معلومات، به 

تعـداد ۷ آبـدۀ تاریخی که شـامل قر جبل الرساج و تخت اسـتالف 

در والیـت پـروان، قـر تـاج بیـک در کابل، دیـوار احاطه تپـۀ کلوله 

پشـته، گـدام هـای تاریخـی والیـت هـرات، قـر شـاهی جالل آبـاد 

و قـر بـاال بـاغ ولسـوالی پغـان می باشـد، احیـا و زیـر مرمـت قرار 

دارنـد. افـزون بـر وزارت اطالعـات و فرهنگ، نهادهایی چـون وزارت 

شهرسـازی و اراضـی، اداره زون پایتخـت، اداره عملیاتـی و حایوی 

ریاسـت جمهـوری در ایـن بخـش فعالیـت دارند.

واقـع ایـن اسـت که در مقایسـه با زمینه هـا و فرصت ها تـالش کافی 

والزم بـرای حفـظ میراث هـای فرهنگـی افغانسـتان صـورت نگرفتـه 

میراث هـای  کنوانسـیون  بـه   ۱۹۷۹ سـال  از  افغانسـتان  اسـت. 

جهانـی یونسـکو پیوسـت و تـا کنون دو میـراث فرهنگی افغانسـتان 

منـار جـام و مجسـمه های بـودا در بامیان ثبـت میراث هـای جهانی 

ایـن سـازمان شـده اسـت. افـزون بـر آن چهـار سـایت دیگـر ) شـهر 

باسـتانی بلـخ، هـرات، بندامیـر و بـاغ بابـر( در فهرسـت آزمایشـی 

قـرار گرفتـه اسـت. از ایـن میـان، هم اکنـون منـار جـام کـه دومیـن 

منـار بلنـد خشـتی در جهـان اسـت، در وضعیـت فاجعه بـاری قـرار 

دارد. هم چنـان در مـاه قوس سـال جـاری هرن مینیاتور در فهرسـت 

جمهـوری  ترکیـه،  ایـران،  به نـام  یونسـکو  جهانـی  میراث هـای 

آذربایجـان و ازبیکسـتان ثبـت شـد و نامی از افغانسـتان برده نشـد. 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ افغانسـتان پـس از آن بـا اعـرتاض و ادعا 

واکنـش نشـان داد. به یاد دارم که برای بازسـازی مجسـمه های بودا 

هـم واره وعده هایـی از سـوی مقامـات داده شـده اما تا کنون شـاهد 

اقـدام عملـی در ایـن زمینـه نبوده ایـم.

فرهنگـی  میراث هـای  دربـاره ی  جملـه  یـک  در  بخواهیـم  اگـر 

افغانسـتان چیـزی بگوییـم، از دیـد مـن ایـن خواهـد بـود کـه ایـن 

میراث هـا یـا در اسـارت قاچاق بـران بوده انـد یـا آواره در موزیم هـای 

خـارج از کشـور و یـا هـم مانند منـار جـام در خطر فروپاشـی. دولت 

افغانسـتان مطابـق قانـون و بـا توجه بـر منافع فرهنگـی و اقتصادی 

کشـور مکلـف به شناسـایی، ثبـت و حفاظت از این میراث ها اسـت. 

اگرچـه در رشایـط جنگـی و نابسـامان قـرار داریـم امـا علی رغـم آن 

نهادهـای مربـوط بایـد بـا درک ایـن مکلفیـت و توجـه بـر رضورت و 

اهمیـت کار، طرح هـای جـدی و عملـی را روی دسـت بگیرنـد. 

یادداشت

نهمین برنامه فرهنگی 
»شبی با بودا« در بامیان افتتاح شد

افغانسـتان ما: دیروز سـه شـنبه به تاریخ 20 حوت برنامه فرهنگی 

»شـبی بـا بـودا« در بامیان افتتاح شـد. ایـن مراسـم فرهنگی که به 

مناسـبت سـال روز تخریب بودا برگزار شـده است شـامل افتتاحیه، 

گفتـان علمـی، پیـاده روی اعرتاضـی، منایـش سـه بعـدی بـودا، 

منایشـگاه کتاب، نقاشـی و شـام فرهنگـی می گردد. گـروه طالبان 

مخالفـت  وجـود  بـا  را  بـودا  پیکـره  دو   ۲۰۰۱ حـوت  نوزدهـم  در 

گسـرتده جهانیـان منفجـر و نابـود کردنـد. صلصـال بـا ارتفـاع ۵۳ 

مـرت و شـهامه بـا ارتفـاع 35 مـرت میـان سـال های ۳۰۰ تـا ۷۰۰ 

میـالدی سـاخته شـده بودنـد. امسـال مصادف اسـت با بسـیتمین 

برنامـه  و  طالبـان  توسـط  بامیـان  مجسـمه های  تخریـب  سـالروز 

گرامی داشـت از تخریـب ایـن دو مجسـمه همـه سـاله در والیـت 

بامیـان برگـزار می گـردد. بـه گفتـه ی وزارت اطالعـات و فرهنـگ 

قـرار اسـت از ایـن روز بـه طـور ویژه در متامـی والیات تحـت عنوان 

»بزرگرتیـن جنایـت فرهنگـی قـرن« گرامی داشـت صـورت گیـرد. 

در اعالمیـه ی کـه در صفحـه فیسـبوک وزارت اطالعـات و فرهنـگ 

فرهنـگ  و  اطالعـات  رياسـت های  کـه  اسـت  آمـده  شـده  منتـر 

واليت هـا بـه مناسـبت روز ملـی حفاظـت از مراث هـای فرهنگـی، 

بـزرگ ملـی،  پـروژه  بـه عنـوان  بنـد کـال خـان  افتتـاح  و  نـوروز 

و  کتـاب  منایشـگاه  در  گرنـد.  دسـت  روی  ويـژه اي  برنامه هـای 

نقاشـی کـه دیـروز در والیـت بامیـان بـه همیـن مناسـبت افتتـاح 

هم چنیـن  و  مختلـف  نـارشان  از  کتـاب  جلـد   860 حـدود  شـده 

صدهـا نقاشـی، خطاطـی، حکاکی و سـوخته کاری از هرنمندان به 

منایـش در آمـده اسـت. گفتنـی اسـت که برنامـه فرهنگی شـبی با 

بـودا تـا دو روز دیگـر ادامـه خواهـد داشـت.

در راسـتای توسـعه تعامالت فرهنگی میان کشورهای فارسـی زبان، دسرتسی 

محتـوای محصـوالت فیلیمـو برای مخاطبان کشـور افغانسـتان ایجاد شـد. به 

گـزارش روابـط عمومـی فیلیمو، یکـی از ویژگی های هرن تصویـر نزدیک کردن 

مولفه های فرهنگی و شـناخت بیشـرت میان مردمان کشـورهای فارسـی زبان 

اسـت. هانطـور کـه از دیربـاز تا امروز کشـور ایران شـاهد اشـرتاکات فرهنگی 

بسـیاری بـا ملـت افغانسـتان اسـت، از امـروز بـه مـدت سـه مـاه دسرتسـی بـه 

محصـوالت فیلیمـو بـه منظـور همگرایی بیشـرت میـان دوکشـور اجرایی شـد. 

فیلیمو با گسرتش فعالیت های خود در نظر دارد، با افزودن حدود ۲۵ میلیون 

فارسـی زبـان مخاطبـان خود را گسـرتش دهد و قدمـی بلند در راسـتای رونق 

کسـب و کار رسگرمـی و توسـعه اقتصـاد هرن بر پایـه فناوری های نوین بـردارد.  

همچنیـن ایـن پلتفرم تـالش دارد در بازار گسـرتده پلتفرم های منایش خانگی 

کـه در سـطح بیـن املللـی فعالیـت می کننـد سـهم خـود را از بـازار مشـرتک 

منطقـه کـه بـر پایـه زبـان فارسـی اسـتوار اسـت بـه دسـت بیـاورد. ایـن اتفـاق 

می تواند بر توسـعه مناسـبات فرهنگی و هرنی میان کشـورهای فارسـی زبان 

کمـک کنـد و در آینده شـاهد تولیدات مشـرتک با تکیه بـر ظرفیت هرنمندان 

بومی و جغرافیای کشورهای همسایه بهره بربیم. گفتنی است پلتفرم فیلیمو 

قصـد دارد ضمـن ایجاد فضایی برای عضویت شـهروندان فارسـی زبان کشـور 

افغانسـتان، به منظور همراهی بیشـرت مخاطبان این کشـور به مناسـبت آغاز 

سـال جدید شمسـی اشرتاک سه ماهه رایگان فیلیمو را در اختیار اعضای تازه 

وارد کشـور افغانسـتان بگذارد تا پس از آشـنایی با این خدمت به مرور فرهنگ 

تامیـن اشـرتاک برای اسـتفاده از محصوالت فرهنگی بر خـط را تجربه منایند.

) به بهانه ی روز حفاظت از میراث های فرهنگی کشور (

خبر

فلم
فیلیمو میزبان مردم افغانستان/ بهار ۱۴۰۰ 

فیلیمو برای کشور افغانستان رایگان شد

علی نعیمی



بـا  گالسـکورنجرز  هـواداران  قهرمانـی  جشـن 

انتتقـادات زیـادی در اسـکاتلند و بریتانیـا همراه 

شـد. دو روز پیش باالخره گالسـکو رنجرز توانست 

بـه یـک دهـه سـلطه سـلتیک در لیگ اسـکاتلند 

رقابـت  پایـان  از  قبـل  هفتـه  دو  و  دهـد  پایـان 

هـا، ایـن تیـم بـا هدایـت اسـتیون جـرارد عنـوان 

قهرمانی لیگ فوتبال اسـکاتلند را به دسـت آورد.

بعـد از ایـن قهرمانی، هـواداران رنجرز بـه خیابان 

هـا ریختنـد و سـاعت هـا بـه جشـن و پایکوبـی 

وزیـر  نخسـت  اسـتورجن  نیکـوال  پرداختنـد. 

اسـکاتلند بـا انتقاد از رفتار این هـواداران در زمان 

بحـران کرونـا گفـت:» مـن بـه هـواداران رنجـرز به 

خاطـر کسـب عنـوان قهرمانـی تربیک مـی گویم 

و مـی دانـم کـه ایـن لحظـه لحظـه ای تاریخـی 

بـرای طرفـداران ایـن تیـم  اسـت امـا جمع شـدن 

در میـان جمعیـت فقـط در حال حـارض زندگی را 

بـه خطر مـی اندازد  و می توانـد خروج از قرنطینه 

را بـرای دیگـران طوالنـی تر کند. اگر کسـانی که 

جمـع می شـوند در مـورد امنیت دیگران و کشـور 

مراقبـت کننـد مسـاله حـل مـی شـود و راحـت تر 

مـی توانـد ایـن دوران را سـپری کنیـم. پولیس در 

حـال حـارض بـه انـدازه کافـی کار سـختی دارد. 

از باشـگاه مـی خواهـم بـه هـواداران بگویـد لطفاً 

بـه خانـه برونـد.« پولیـس اسـکاتلند تأییـد کـرد 

کـه 28حکـم بازداشـت و جریمـه بـرای هـواداران 

امتنـاع  دسـتورات  بـه  پایبنـدی  از  کـه  متخلـف 

ورزیدنـد صـادر شـد تـا جشـن قهرمانـی رنجـرز با 

حواشـی زیـادی همـراه باشـد.

ادامه انتقادات به جشن قهرمانی پرحاشیه رنجرز

ورزش
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شـده اسـت. او در هنـگام اصابـت گلولـه تـی رشتـی بـر تن 

داشـت کـه روی آن نوشـته شـده بـود: "همـه چیـز درسـت 

می شـود"..

نیروهـای امنیتـی ادعـا کرده انـد کـه ایـن گلولـه از سـوی 

پولیـس یـا نیروهـای ارتـش شـلیک نشـده بـوده اسـت.

فرمانـده نظامـی کـه از روز اول فـربوری بـا کودتـا قـدرت را 

در میامنـار در دسـت گرفتـه، یـک نفـر را مامور رسـیدگی و 

تحقیـق دربـاره ایـن موضـوع کـرده اسـت. آری بن مناشـه، 

یـک تاجـر سـابق اسـلحه اسـت کـه بـرای موگابـه دیکتاتور 

نظامـی سـودان و نیـز کاندیداهـای ریاسـت جمهـوری در 

کشـورهای ونزوئال، تونس و قرقیزسـتان کار می کرده است.

ایـن فـرد اکنـون مأمـور شـده تا بـه انجـام تحقیقـات درباره 

"وضعیـت واقعـی در کشـور" کمـک کند.

تظاهرکننـده   ۲۰۰ پولیـس  میامنـار،  شـهر  بزرگرتیـن 

مسـاملت جو را دسـتگیر کرد. نیروهای ارتش در بسیاری 

از شـهرها اردو زده و بـا ورود بـه شـفاخانه  هـا باعث ایجاد 

رعـب و وحشـت میـان پزشـکان، کادر درمانـی و بیـاران 

می شـوند.

موبایـل  گوشـی های  خیابان هـا  در  امنیتـی  نیروهـای 

مـردم را کنـرتل می کننـد. تـا کنـون مجـوز چهـار روزنامه 

لغـو شـده اسـت. به گفتـه گزارشـگر شـبکه اول تلویزیون 

آملـان ایـن بـدان معنی اسـت که ارتـش بـه آزادی بیان و 

آزادی نـر اطالعـات پایـان بخشـیده اسـت.

نبش قرب جوان ۱۹ ساله

از سـوی دیگـر بـرای جوان ۱۹ سـاله ای کـه در تظاهرات 

بـا شـلیک گلولـه کشـته شـد، دسـتور نبـش قـرب صـادر 

بیـش از یـک ماه اسـت که مردم معـرتض در میامنار علیـه کودتای 

نظامـی در ایـن کشـور بـه خیابان هـا آمـده و تظاهـرات می کننـد. 

طبـق بـرآورد سـازمان ملـل در پنج هفته گذشـته دسـت کم ۵۰ نفر 

در جریـان رسکـوب معرتضـان در میامنار کشـته  شـده اند.

تظاهرکنندگان در میامنار علیرغم خشـونت بیـش از اندازه پولیس 

و نیروهـای ارتـش همچنـان بـه اعرتاضاتشـان ادامـه می دهنـد. 

گزارشـگر شـبکه اول تلویزیـون آملـان صـف تظاهرکننـدگان را کـه 

بـرای مقابلـه بـا حمـالت پولیـس سـپرهای دست سازشـان را بـر 

روی رس می گیرنـد، بـه "آرایـش جنگـی الک پشـتی" متعلـق بـه 

لژیونرهـای روم باسـتان تشـبیه کـرده اسـت.

تنهـا در روز گذشـته )هشـت مـارچ / ۱۸ حـوت( در شـال میامنار 

پولیـس کشـته شـدند.  اثـر شـلیک  بـر  دیگـر  تظاهرکننـده  سـه 

تظاهرکنندگانـی کـه پولیس به آنها شـلیک می کرد بـه طعنه فریاد 

می زدنـد: "سـال نو مبـارک!" مسـاملت جویی تظاهرکننـدگان اما 

پولیس را از اعال خشـونت باز منی دارد. در شـبکه های اجتاعی 

ویدیوهایـی منتـر شـده کـه در آن پولیس بـا باتوم به کسـانی که 

روی زمیـن نشسـته اند، حملـه کـرده و بـه طـرف تظاهرکننـدگان 

گاز اشـک آور پرتـاب می کنـد. تظاهرکننـدگان سـعی می کننـد بـا 

اسـتفاده از کپسـول آتش نشـانی و کـف جلـوی اثـرات گاز اشـک 

آور را بگیرنـد. پولیـس همچنـان اقـدام به بازداشـت های گروهی یا 

دسـتگیری شـبانه مـردم در خانه هایشـان می کنـد.

مرگی که مردم را شوکه کرد

"لیـگ  سـوچی  سـان  آنـگ  حـزب  مهـم  اعضـای  از  یکـی  مـرگ 

دموکراسـی"، مـردم را شـوکه کـرد. گزارشـگر شـبکه اول تلویزیـون 

را  مقتـول  سیاسـتمدار  ایـن  خونیـن  عکـس  میامنـار،  در  آملـان 

هـر  و  زمـان  هـر  در  "ارتـش  کـه  دانسـته  ایـن  از  روشـنی  نشـانه 

حالتـی می توانـد مـردم را زندانـی کـرده و کامـال بـدون دلیـل آنهـا 

را بکشـد". با این حال خشـم مردم از ترسشـان بیشـرت اسـت. آنها 

در خیابان هـا فریـاد می زننـد: "ایـن وظیفـه ماسـت". در یانگـون 

اعتراضات در میانمار؛ غلبه خشم بر ترس

اشتراک بانوان در یک رقابت دوچرخه سواری در کابل

نادیا، دختر ایزدی که انگیزه پاپ برای سفر به عراق شد

مسابقات انتخابی باسکتبال روی ویلچر در کابل برگزار شد

امریکا خواستار توقف حمالت حوثی ها و آغاز مذاکرات صلح یمن شد

۲۰۱۴ ماننـد دیگـر ایزدی هـای سـاکن سـنجار، 

می گذرانـد.  روزگار  عـراق،  شـال  در  منطقـه ای 

در روسـتای کوچـو بـا ۲۰۰۰ شـهروند بـه مدرسـه 

رفـت و بـرای آینـده خـود نقشـه ها در رس داشـت؛ 

می خواسـت آمـوزگار تاریـخ شـود یـا یـک سـالن 

آرایـش باز کنـد. رؤیاهایش چندان دیرپـا نبودند؛ 

حملـه  آنهـا  روسـتای  بـه  داعـش  تروریسـت های 

کردنـد، حـام خـون بـه راه انداختنـد و در پیـش 

چشـان او شـش بـرادرش را و مـادرش را بـه طـرز 

وحشـتناکی کشـتند. دلیلـش هم این بـود که آنها 

از گرویـدن بـه اسـالم خـودداری کردنـد. نادیـا که 

زنـده مانـده بـود بـه همـراه دیگـر کسـانی کـه از 

ایـن حـام خـون جـان سـامل بـه در بردنـد، اسـیر 

داعـش شـدند و بـه موصل فرسـتاده شـدند. یکی 

از داعشـی ها آنهـا را بـه عنـوان "هدیـه" دریافـت 

کـرد؛ هتـک حرمت و شـکنجه اسـیران کار هر روز 

جنگجـوی داعشـی بـود.

نادیا به آملان پناه می برد

در  می مانـد  بی نتیجـه  کـه  فـرار  بـرای  تالشـش 

اینکـه  بـه  مجبـور  و  می کننـد  حبسـش  اتاقـی 

لخـت شـود. نگهبانـان، مـردان مسـلان داعشـی 

زمانـی  یـک  کـه  آنقـدر  می کننـد،  تجـاوز  او  بـه 

بیهـوش می شـود. او بعدهـا در مجلـه "تایـم" در 

داعـش  بـرده  کـه  دورانـی  دربـاره  گفت وگویـی 

کنـم،  خودکشـی  »منی خواسـتم  گفـت:  بـود، 

امـا می خواسـتم کـه آنهـا مـرا بکشـند.« سـه مـاه 

بعـد موفـق می شـود فـرار کنـد. او بـه آملـان پنـاه 

سـیاه  دوران  ایـن  از  خاطراتـش  روی  و  مـی آورد 

کار می کنـد. وقتـی می بینـد کـم کـم رسنوشـت 

ایزدی هـا در تیرتهـای خربی به فراموشـی سـپرده 

می شـود، خـودش دسـت بـه قلم می شـود و رشوع 

می کنـد بـه نوشـن جنایاتـی کـه بـر ایزدی هـا روا 

شـده اسـت. می نویسـد بـرای فرامـوش نکـردن و 

فرامـوش نشـدن و بـه ایـن ترتیـب سـفیر ایزدی ها 

می شـود. تالش هایـش آنقـدر جـدی اسـت کـه در 

سـال ۲۰۱۶ سـفیر ویـژه سـازمان ملـل در مبـارزه 

بـا قاچاق انسـان می شـود. کوفی عنـان، دبیر کل 

پیشـین سـازمان ملل، در هنگام اعـالم انتصاب او 

گفتـه بود که از شـنیدن رسگذشـت ایـن زن جوان 

و همچنیـن از "قـدرت، شـجاعت و عـزت" او "بـه 

گریـه افتـاده اسـت".  نادیـا مـراد، رسگذشـتش، 

پـاپ  سـفر  انگیزه بخـش  تالش هایـش  و  کتابـش 

سـال  مـارچ  در  مـراد  شـد.  عـراق  بـه  فرانسـیس 

۲۰۱۷ در حاشـیه مراسـمی در میدان سن پیر در 

واتیـکان دیـدار کوتاهـی بـا پاپ داشـت. دسـامرب 

پـاپ  بـا  رسـمی  طـور  بـه  مـراد  نادیـا  بعـد  سـال 

فرانسـیس دیـدار کـرد. آنهـا گفت وگویـی بـا هـم 

داشـتند کـه واتیـکان بعدهـا هیچ گونـه جزییاتـی 

از ایـن گفت وگـوی دونفـره منتـر نکـرد. اکنـون 

بـا کنفرانـس مطبوعاتـی اخیـری که پـاپ در پرواز 

داشـت دربـاره ایـن دیـدار بیشـرت می دانیـم. حاال 

پـاپ در سـخرنانی هایش در عـراق  اینکـه  دلیـل 

بارهـا از رسگذشـت ایزدی هـا نـام بـرد، بـرای همه 

مشـخص اسـت. پـاپ وقتـی کـه در "اور"، شـهر 

ابراهیـم  زادگاه  میانـرودان،  جنـوب  در  باسـتانی 

)در کتـاب مقـدس(، سـخرنانی کـرد تنهـا از یـک 

گـروه مشـخص نـام بـرد از ایزدی هـا.

جلـوی  را  مـادرش  و  بـرادر  شـش  داعشـی ها 

دیـن  نشـدند  حـارض  چـون  کشـتند،  چشـانش 

اسـالم را بپذیرنـد؛ سـخن از نادیـا مـراد، دخـرتی 

ایـزدی، بازمانـده خانواده ای اسـت که داعـش او را 

به بردگی گرفت. پاپ از مصائب او شـنید و تصمیم 

گرفـت بـه عـراق سـفر کند.اینکـه پـاپ بـه کـدام 

کشـور سـفر می کنـد یـا بـا چـه شـخصیتی دیـدار 

می کنـد، پیـرو قانـون مشـخص و مکتوبـی نیسـت. 

دولتمـردان،  سیاسـتمداران،  شـار  نیسـت  کـم 

مقامـات کلیسـا یا دیگـر رهربان مذهبـی در جهان 

کـه به دیـداری بـا رهـرب کاتولیک های جهـان امید 

بسـته اند تـا بـه یمـن ایـن دیـدار از جملـه در افکار 

عمومـی جهـان مطرح شـوند. اما بهانه دیـدار اخیر 

پـاپ فرانسـیس از عـراق یـک کتـاب بـود؛ کتابـی 

نوشـته یـک زن جـوان. نادیـا مـراد کـه در آملـان 

زندگـی می کنـد در سـال ۲۰۱۷ در کتابـی کـه در 

بسـیاری کشـورهای جهـان منتر شـد، رسنوشـت 

خـود و رسنوشـت ایزدی هـا را بـا واژه هـا بـه تصویـر 

"آخریـن  ایـن کتـاب چنیـن اسـت:  کشـید.عنوان 

دخـرت". حاال پـاپ فرانسـیس، رهـرب کاتولیک های 

جهـان در مسـیر برگشـت از بغـداد بـه رم تعریـف 

کـرده اسـت کـه خوانـدن کتـاب مـراد انگیـزه سـفر 

 ۸ گذشـته،  روز  اسـت.  شـده  کشـور  ایـن  بـه  او 

مـارچ، روز جهانـی زن بـود و ایـن خـرب و همزمانـی 

تصادفـی آن بـا ایـن روز بـه مثابـه تعظیـم در برابـر 

زن جوانـی بـود کـه رسگذشـت اش جهـان را تحـت 

تأثیـر قـرار داد. 

هواپیـا  در  کـه  مطبوعاتـی  کنفرانـس  در  پـاپ 

برگـزار شـد بـه بسـیاری تالش هـا از سـوی مقامات 

رسـمی عراقی اشـاره کرد که او را بـه دیدار از عراق 

ترغیـب می کردنـد. پـاپ بـه ارصار شـخصیت های 

عراقـی کـه از او بـرای سـفری به عراق دعـوت کرده 

در  عـراق  سـفیر  ماننـد  شـخصیت هایی  بودنـد، 

ایتالیـا یـا رئیـس جمهـور عـراق اشـاره کـرد و ادامه 

بـه  بـرای سـفر  او  امـا دلیـل اصلـی تصمیـم  داد، 

عـراق نـه ایـن ارصارها کـه خوانـدن کتابـی از نادیا 

مـراد بـه نـام "آخریـن دخـرت" بود کـه یـک خربنگار 

زن بـه او هدیـه داده بـود. پـاپ در کنفرانس خربی 

در پـرواز گفـت: »کتـاب را بـه ایتالیایـی خواندم که 

علیرغـم  پـاپ  بـود.«  ایزدی هـا  رسگذشـت  دربـاره 

"چیزهـای وحشـتناکی" کـه در ایـن کتـاب روایـت 

شـده اند، خوانـدن آن را توصیـه می کنـد. او گفـت: 

»شـاید در برخـی مـوارد غریـب بـه نظـر برسـد امـا 

بـرای مـن دلیـل اصلـی تصمیـم ام ]بـرای سـفر بـه 

بـود.« عراق[ 

مـادر و بـرادران نادیـا مـراد بـه دسـت داعش به 

قتل رسـیدند 

در  روشـنگری ها  و  تالش هـا  پـاس  بـه  مـراد  نادیـا 

مـورد رسنوشـت ایزدی هـا در سـایه داعش در سـال 

۲۱۰۶ جایـزه ویـژه حقـوق بـری "واسـالو هـاول" 

را دریافـت کـرد. افـزون بـر ایـن جایـزه در هـان 

سـال نادیـا مراد جایـزه سـاخاروف پارملـان اروپا را 

هـم کسـب کـرد. او در اکتـرب سـال ۲۰۱۸ برنـده 

جایـزه صلـح نوبـل شـد و سـوای همـه ایـن جوایـز 

و افتخـارات حـاال او و کتابـش دلیـل اصلـی سـفر 

پـاپ بـه عـراق شـده اند. نادیـا مـراد کـه در سـال 

سـال  اوت   ۱۵ تـا  اسـت،  شـده  متولـد   ۱۹۹۳

برابری حقوق زنان و مردان در ورزش؛
 بیشترین فاصله در فوتبال وجود دارد

یک تحقیق توسـط بخش ورزشـی بی بی سـی نشـان می دهد که برگزارکنندگان بیشـرت ورزش ها به زنان و مردان 

بـه یـک میزان جایزه می دهند. در این تحقیق ۴۸ ورزش بررسـی شـده اند کـه از میان آن هـا ۳۷ ورزش جایزه نقدی 

پرداخـت می کننـد و فقط سـه ورزش هسـتند که جایزه برابر بـه مـردان و زنان در رقابت های مهـم خود منی دهند.

بیشـرتین فاصله جایزه مادی بین زنان و مردان در ورزش های فوتبال، گلف و بسـکتبال اسـت. نایجل هادلسـتون، 

وزیـر ورزش بریتانیـا گفـت: "ورزش زنـان پیرفـت فوق العاده ای دارد. کار بسـیار درسـتی اسـت که جوایـز ورزش ها 

یکسان سـازی شـده اند و مـا در سـال های اخیر پیرفـت محسوسـی را در این زمینه شـاهد بوده ایم."

"ما باید بازهم برای مشارکت، اشتغال، موقعیت های تجاری و دیده شدن بیشرت ورزش زنان در رسانه ها تالش کنیم 

و این موج را ادامه دهیم." نسـبت به آخرین تحقیق بخش ورزشـی بی بی سـی در مورد جوایز ورزش ها که در سـال 

۲۰۱۷ انجام شـد، ورزش هایی مانند: هاکی، شـیرجه از صخره، موج سـواری و کشـتی جوایز مادی خود در بخش 

زنـان و مـردان را یکسان سـازی کرده انـد. بـا این حـال ورزش کریکت بزرگ تریـن گام را برای از بیـن بردن این فاصله 

برداشته است. مسابقات "۱۰۰ توپه" که زیر نظر شورای کریکت انگلیس و ولز رو برگزار می شود اعالم کرده در سال 

۲۰۲۱ بـه زنـان و جایـزه برابـر می دهد. این در حالی اسـت که در اسـرتالیا زنان و مـردان از فصـل ۱۸-۲۰۱۷ جایزه 

مادی برابر می گیرند. پس از سـال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۴، این سـومین باری اسـت که بخش ورزشـی بی بی سـی در 

این زمینه تحقیق می کند. تحقیق سال ۲۰۲۱ بی بی سی تنها روی جایزه مادی که قهرمانان مسابقات می گیرند 

متمرکـز اسـت و شـامل حقـوق، مزایـا و درآمد حامیان مالی نیسـت. بعضی از رشـته ها ماننـد راگبـی و قایقرانی در 

مسـابقات اصلـی مـردان و زنان خـود به قهرمانان جایزه نقدی پرداخت منی کنند. مـردان و زنـان می توانند در کنار 

یکدگیـر در مسـابقات اسـبدوانی رشکـت کنند. در رشـته هایی مانند دارت و اسـنوکر نیز اگر زنـان بتوانند از مرحله 

انتخابی عبور کنند، می توانند در تورمننت های مردان حارض شوند. در فوتبال مردان و زنان کاکان فاصله زیادی 

بین جایزه مادی وجود دارد. جام جهانی ۲۰۱۹ زنان آخرین تورمننت مهم فوتبال زنان بود که بیشرتین بیننده در 

تاریخ را داشـت و به رکورد یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون نفر رسـید. با این وجود تعداد بییننده  های آن یک سـوم جام 

جهانـی ۲۰۱۸ مـردان بـود و جایـزه نقـدی آن هم ۹ برابر کمرت بود. تیم فوتبـال زنان امریکا که قهرمان جام جهانی 

شـد ۴ میلیـون دالـر گرفت در حالی که فرانسـه، قهرمان جام جهانی روسـیه ۳۸ میلیون دالر جایزه گرفـت. این در 

حالـی اسـت کـه جایـزه نقـدی آن جام جهانی نسـبت به جـام جهانـی ۲۰۱۵ زنـان، دو برابر شـده بود. فدراسـیون 

جهانـی فوتبال گفته اسـت که در جام جهانـی ۲۰۲۳ نیز جایزه قهرمـان را دو برابر خواهد کرد.

کردند. کسـب  فریبـا و افسـانه بـه ترتیـب مقـام هـای دوم و سـوم را 

دومین دور پیکارهای دوچرخه سـواری تحت عنوان »جام گوهرشـاد« 

با اشـرتاک بانوان از چهار والیت کشـور در کابل برگزار شـد.

ایـن بانـوان از بهر بزرگداشـت از هشـت مارچ، روز جهانـی زن از مقر 

کمیتـه ملـی املپیـک تا به ولسـوالی پغـان را رکاب زدند.

نرگـس حکیمـی، عضـو تیم ملـی دوچرخه سـواری بانـوان، گفت: »با 

وجـود اینکـه خـودم یک مـادر هسـتم اما در این مسـابقات اشـرتاک 

کـردم تـا نشـان بدهـم بـه ورزش خانم هـا ارزش قابل هسـتم.«

بانـوان، گفـت:  ژالـه رسمسـت، عضـو تیـم ملـی دوچرخـه سـواری 

مـردم  بـرای  نورمـال  غیـر  پدیـده  یـک  هـا  خانـم  رانـی  »بایسـکل 

افغانسـتان هسـت. مـا اشـرتاک کردیـم تـا این بـه یک مسـاله عادی 

بـه مـردم تبدیل شـود.« مسـووالن فدراسـیون دوچرخه سـواری با راه 

انـدازی ایـن پیکارهـا امیدوارنـد بتواننـد شـار دخـرتان رکاب زن را 

افزایـش بدهنـد و بـا برگـزاری ایـن پیکارهـا، تجربه دوچرخه سـواران 

بانـو بـرای حضـور در برنامـه هـای ملـی و بیـن املللی بیشـرت شـود.

فضـل احمـد فضلـی، رییس فدراسـیون دوچرخـه سـواری می گوید: 

"بـا چنیـن برنامـه هـا بانـوان را آماده مسـابقات می سـازیم. زنـان در 

ایـن برنامـه اشـرتاک کردند تا اسـتعداد خـود را به دنیا نشـان بدهند 

کـه زنـان افغانسـتان از دیگر زنـان دنیا کم نیسـتند"

در پایان این پیکارها، یولدزهاشـیمی مقام نخسـت را به دسـت آورد، 

پس از جدایی لوو؛ آینده بیرهوف چه خواهد شد؟
مدیـر فنی تیم ملی آملان به احتال فـراوان بدون 

توجـه بـه کنـاره گیـری یوآخیـم لـوو، بـه کارش در 

مانشـافت ادامه خواهد داد. ساعاتی پیش یواخیم 

لـوو رسمربـی تیـم ملـی آملـان اعـالم کـرد کـه بعد 

از رقابـت هـای یـورو 2020، از هدایـت تیـم ملـی 

آملـان کناره گیـری خواهد کرد. لوو که بعـد از جام 

جهانـی 2006 هدایت ژرمن ها را برعهده گرفت و 

بـا ایـن تیـم در رقابت هـای جام جهانـی 2014 به 

قهرمانـی رسـید، اکنون اعـالم کرد کـه رقابت های 

یـورو 2020 آخریـن حضور او روی نیمکت این تیم 

خواهـد بـود. یوآخیـم لـوو امـروز  ضمن اعـالم خرب 

غیرمنتظـره کناره گیـری از تیم ملی آملـان، گفت: 

"مـن خیلـی آگاهانـه و رسشـار از غـرور و سـپاس 

فـراوان ایـن قـدم را برمـی دارم امـا در عیـن حـال 

وقتـی صحبت از مسـابقات یـورو به میـان می آید 

همچنان بسیار پرانگیزه به کارم ادامه خواهم داد. 

در پـی این اتفاق غیرمنتظره، بالفاصله گانه زنی 

هـا در مـورد آینـده اولیور بیروهـوف مدیر فنی تیم 

ملـی آملـان نیـز رشوع شـد. اینکـه او نیز همچون 

لـوو پـس از یـورو از مانشـافت جـدا خواهد شـد یا 

خیـر؛ ولـی طبـق ادعـای وبسـایت گل، بیروهوف 

کـه تـا 2024 با فدراسـیون فوتبال آملان قـرارداد 

بـا  و  مانـد  خواهـد  باقـی  خـود  پسـت  در  دارد، 

رسمربـی جدید همـکاری خواهـد کرد.

متحدامنـان حوثـی هـا باید عالقه خود را به رشکت در پروسـه 

سیاسـی نشـان دهنـد. بایـد خیلـی سـاده دسـت از حملـه 

بردارنـد و مذاکـره را اغـاز کننـد. و تنهـا درایـن صـورت اسـت 

کـه مـا مـی توانیم به راه حل سیاسـی که به دنبالش هسـتیم 

خواسـته  درگیری هـا  طـرف  دو  از  امریـکا  شـویم."  نزدیـک 

آتش بـس را رعایـت کننـد و زیـر نظـر سـازمان ملـل متحـد در 

کنـار مناینـده ویـژه امریـکا در یمن در مذاکـرات صلح رشکت 

کننـد. بنـا بـر اعـالم حوثـی هـا، ایـن گـروه بـا ۱۴ پهپـاد و ۸ 

موشـک بالسـتیک در روز یکشـنبه بـه عربسـتان حملـه کرده 

اسـت. حمـالت اخیـر حوثی ها به تاسیسـات نفتی عربسـتان 

قیمـت نفـت در بازارهـای جهـان را بـه باالتریـن حد خـود در 

دو سـال گذشـته رسـانده اسـت. تنش هـای تـازه در حالـی 

بـاال گرفتـه کـه امریکا و سـازمان ملـل متحد در تالشـند آتش 

بسـی را میـان عربسـتان و یمـن برقـرار کننـد که بتوانـد راه را 

بـرای از رسگیـری گفتگوهـای سیاسـی بـاز کنـد و بـه جنـگ 

شـش سـاله یمـن پایـان بدهـد. ائتـالف عربسـتان در جنـگ 

یمـن در بیانیـه ای گفتـه اسـت تصمیـم دولـت جـو بایـدن در 

خـروج حوثی هـا از طبقه بنـدی گروه هـای تروریسـتی، ایـن 

گـروه را در حملـه به اهداف و منافع عربسـتان جسـورتر کرده 

اسـت. حوثی هـا می گویند حمـالت تازه در پاسـخ به حمالت 

ائتـالف عربسـتان بـه مواضـع آنها در صنعاسـت.

یمـن و شورشـیان حوثـی که از حایـت ایـران برخوردارند 

در جریـان اسـت و تنهـا در ۲۴ سـاعت منتهـی بـه روز 

شـنبه، ششـم مارچ و90 نفـر از نیروهای دو طـرف در این 

خشـونت ها کشـته شـدند. درسـت در روزهایی که امریکا 

و سـازمان ملـل متحـد در تالشـند تـا آتش بسـی را میـان 

حوثی هـا و عربسـتان برپـا کننـد دور تـازه ای از حمـالت 

موشـکی و پهپـادی، تنش هـا را دوبـاره بـاال بـرده اسـت. 

ائتالف عربسـتان سـعودی در جنگ با یمن می گوید یک 

موشـک بالسـتیک حوثی ها را که به سـوی شـهر خمیس 

مشـیط شـلیک شـده بود پیـش از اصابـت به هـدف نابود 

کـرده اسـت. امـا حمـالت روز یکشـنبه حوثی هـا از جمله 

بـه تاسیسـات نفتـی عربسـتان سـعودی، واشـنگن را بـه 

وزارت  پرایـس، سـخنگوی  نـد  اسـت.  واداشـته  واکنـش 

حمـالت  مـارچ،  هشـتم  دوشـنبه،  روز  امریـکا  خارجـه 

پهپـادی و موشـکی حوثی هـا علیـه تاسیسـات آرامکـوی 

عربسـتان در ظهـران و راس التنـوره و همین طـور خمیس 

مشـیط و جـده را محکـوم کـرد و آنهـا را غیرقابـل قبـول و 

خطرنـاک خوانـد. آقـای پرایس گفت این حمـالت زندگی 

غیرنظامیـان و شـهروندان امریکایی را بـه خطرمی اندازند 

اسـت  کـه مدعـی  از گروهـی  و گفـت چنیـن حمالتـی 

و  مـا  نظـر  از   " اسـت رس منی زنـد.  بـه صلـح عالقمنـد 

امریـکا بـا محکـوم کـردن حوثیـان بـه دلیـل حمـالت اخیر خواسـتار 

رعایـت آتش بـس از سـوی طرفیـن جنـگ در یمـن شـده و از حوثیان 

یمـن خواسـته بـه جـای حملـه بـه رساغ مذاکـره برونـد. دولـت تـازه 

بـر رس کار آمـده امریـکا در یکـی از اولیـن اقدامـات خـود در زمینـه 

تروریسـتی  فهرسـت  از  را  یمـن  حوثیـان  گـروه  خارجـی  سیاسـت 

وزارت خارجـه خـود خـارج کـرد و اعـالم کـرد حایـت خـود از ائتالف 

عربسـتان در جنـگ یمـن را متوقـف هـم خواهـد کـرد.

در چنـد هفتـه اخیر، درگیری شـدیدی میـان نیروهـای حامی دولت 

اشـرتاک کرده انـد.  وی افزود فـردا تیم های هرات 

برابـر یکدیگـر قـرار می گیرنـد. و جالل آبـاد در 

این مسابقات تا ۲۶ حوت ادامه می یابد.

آقـای حیـدری افـزود کـه هـدف از برگـزاری ایـن 

مسـابقات انتخـاب چهره هـای برتر بـرای عضویت 

تیـم منتخـب ملی کشـور اسـت.

مسـابقات انتخابی باسـکتبال روی ویلچر در 

دو بخـش مـردان و زنان امـروز )۱۹ حوت( در 

کابل برگزار شـد.

نادرشـاه حیـدری، رئیـس پارااملپیـک هرات 

از  تیـم  ده  رقابت هـا  ایـن  در  گفـت  دیـروز 

هـرات  شـمول  بـه  کشـور  والیت هـای   ۱۰

اشـرتاک کرده انـد. بـه گفتـه آقـای حیـدری، 

در اولین دیدار این مسـابقات تیم باسـکتبال 

برابـر  در   ۴۶ توانسـت  هـرات  ویلچـر  روی 

کابـل،  بدهـد.  شکسـت  را  پـروان  تیـم   ۲۹

مزاررشیـف،  هـرات،  جالل آبـاد،  پـروان، 

بامیـان، جوزجـان، دایکنـدی، کنـدز و فـراه 

از والیت هـای هسـتند کـه تیم هـای آن ها در 

مسـابقات انتخابـی باسـکتبال روی ویلچـر 

برابـر زیمبابـوی قـرار می گیـرد. تسـت در 

تیم هـای  میـان  تسـت  بـازی  آخریـن  و  دومیـن 

افغانسـتان و زیمبابوی امروز چهارشـنبه به میزبانی 

امـارات متحـده عربی در اسـتدیوم ورزشـی ابوظبی 

می شـود.  آغـاز 

بـازی  هـم  آرمـان  خـان  راشـد  رقابت هـا  ایـن  در 

. می کنـد

وی در بازی قبلی به دلیل مشـکل صحی نتوانسـت 

کند. اشرتاک  افغانسـتان امـروز ۱۰ مـارچ در دومیـن بـازی 

افغانستان امروز در دومین بازی تست در برابر زیمبابوی قرار می گیرد

فراموش نکنید که من هنوز بازیکن رئال هستم
لـوکا یوویـچ از درخشـش بـرای رئال ناامید نیسـت 

و خوشـبین اسـت در آینرتاخـت فرانکفـورت به فرم 

خوبـش برگـردد تـا بتواند هـان بازیکنی شـود که 

رئـال برایـش 60 میلیـون یورو پرداخـت کرد.

لـوکا یوویـچ بعد از یک سـال و نیم ناموفـق در رئال 

و در بازگشـت بـه آینرتاخت فرانکفـورت خیلی زود 

قابلیـت های فـوق العاده خود را در این تیم نشـان 

داد و در بـازی هـای اخیـر کـه بـه شـکل جانشـین 

وارد زمیـن شـده، 3 گل بـه مثـر رسـانده اسـت امـا 

نکتـه قابـل توجـه در مـورد یوویچ نیمکت نشـینی 

های اوسـت.  

بـه دلیـل  برخـی معتقدنـد رسمربـی فرانکفـورت 

قرضـی بـودن انتقـال یوویـچ بـه او در ترکیـب ثابت 

میـدان منـی دهـد و این مهاجم رصب تابسـتان به 

رئـال بـاز مـی گـردد. یوویـچ در مصاحبـه بـا نریه 

بیلـد گفـت:» فشـار روی بازیکـن در فوتبـال حرفـه 

ای یـک امر طبیعی اسـت و هرگـز ناکامی به ذهن 

مـن خطور نکرده و نخواهد کرد. من هیچ مشـکلی 

بـا انتقادات و فشـاری کـه رویم وجـود دارد، نـدارم. 

همیشـه عاشـق چالـش هـای جدیـد هسـتم و از 

رقابـت لـذت می بـرم. مـی دانم چـه ارزشـی دارم و 

اینکـه توانایـی هایـم در چه انـدازه ای اسـت.«



بـه   کـه  می گویـد  کشـور  مالیـه  وزارت 

 2.8 زنـان،  توامنندسـازی  و  تقویـت  منظـور 

میلیـارد افغانـی از بودجـه ملـی سـال مالـی 1400 بـرای 

اسـت. شـده  گرفتـه  نظـر  در  زنـان  توامنندسـازی 

نذیـر کبیـری، معیـن وزارت مالیـه روز سه شـنبه 19 حـوت 

در نشسـت ملـی توامننـد سـازی اقتصـادی زنـان در کابل با 

اشـاره بـه آنکـه برنامـه ملـی توامننـد سـازی اقتصـادی زنـان 

در بودجـه ملـی سـال مالی ۱۴۰۰ خورشـیدی وجـود دارد، 

گـف کـه ۲.۸ میلیـارد افغانـی از وجـوه اختیـاری و خارجی، 

بـه هـدف برنامـه تقویـت و توامنندسـازی اقتصـادی زنان در 

نظـر گرفته شـده اسـت.

وزارت امـور زنـان »کنفرانـس ملـی توامنند سـازی اقتصادی 

وزارت هـای  معینـان  کشـور،  اول  بانـوی  حضـور  بـا  زنـان« 

مالیـه، اقتصـاد، زراعـت، مالـداری و آبیاری و بانـوان تجارت 

پیشـه و متشـبث در کابـل برگـزار کـرد.

حسـینه صافـی، رسپرسـت وزارت امـور زنـان، هـدف از راه 

انـدازی کنفرانـس ملـی توامننـد سـازی اقتصـادی زنـان را 

تعییـن نقشـه راه ملـی بـه منظـور توامننـد سـازی زنـان بـه 

سـطح کشـور، در هامهنگـی بـا وزارت های مالیـه، اقتصاد و 

زراعـت، آبیـاری و مالـداری عنـوان کـرد.

در ایـن نشسـت محمـد نبـی رسوش، معیـن مسـلکی وزارت 

اقتصاد نیز بودجه مرصفی موسسـات غیردولتی در کشـور را 

یکـی از فرصت ها بـرای برنامه توامنندسـازی اقتصادی زنان 

 اداره هوانـوردی ملکـی می گوید که از شـانزده روز بدنیسـو 

یـک هواپیـامی رشکـت هوانـوردی آریانـا، بـه اتهـام اینکـه 

بـدون اجـازه اداره گمرکـی روسـیه حریـم گمرکـی میـدان 

را تـرک کـرده اسـت، درمیـدان هوایـی »رشمتیـووا« روسـیه 

متوقـف سـاخته شـده اسـت.

اداره هوانـوردی می پذیـرد کـه پرونـده ایـن هواپیـام اکنـون 

بـه دادگاه روسـیه راجع شـده اسـت.

منابـع بـه طلوع نیـوز می گویند کـه بربنیاد قوانیـن گمرکی 

روسـیه، هواپیامهای کـه پیش ازاجازه اداره گمرکی روسـیه 

میـدان را تـرک کنـد، بـا جرایـم گـزاف میلیون هـا دالـری 

روبرو شـده اسـت.

هواپیـامی  ایـن  کـه  میگوینـد  هوانـوردی  اداره  مسـووالن 

بویینـگ ۷۳۷ بـا اتهـام تـرک یکـی ازمیـدان هـای هوایـی 

روسـیه پیـش از اجـازه اداره گمـرک هـای فدرتیـف روسـیه 

روبروسـت.

در این نامه که ازسـوی اداره هوانوردی به اداره ترانسـپورت 

هوایی روسـیه فرسـتاده شـده اسـت، برای حل مشـکل این 

هواپیام درخواسـت شـده است.

مسـئوالن اداره هوانـوردی توقـف هواپیـامی رشکـت آریانا را 

از سـوی اداره گمرک های روسـیه خالف مقـررات هوانوردی 

می دانـد و میگویـد کـه در صـورت حل نشـدن ایـن موضوع 

خواهـان کمک از سـازمان جهانی هوانوردی خواهند شـد .

محمـد قاسـم وفایـی زاده  رییـس اداره هوانـوردی ملکـی 

گفـت: »مـا ایـن را در مکتـوب خـود واضـح بـه اداره فـدرال 

هوانوردی روسـیه نوشـتیم کـه اقدام عاجل بکننـد در رابطه 

بـه آزادسـازی طیـاره رشکـت هوایـی اریانا.«

گفـت:  کشـور،  خارجـه  امـور  وزیـر  امتـر،  حنیـف  محمـد 

»فیصلـه بـه این شـده کـه دولـت افغانسـتان اگر الزم باشـد 

یـک وکیـل مدافـع را بگیـرد و موضـوع را در محکمـه دنبال 

بکنـد.«

مسـووالن رشکـت آریانـا هرچند در این بـاره در برابر دوربین 

چیـزی منی گوینـد امـا می پذیرنـد کـه پرونـدۀ ایـن هواپیام 

به دادگاه روسـیه فرسـتاده شـده است.

ازسـویی هـم منابـع بـه طلـوع نیـوز میگوینـد کـه بربنیـاد 

قوانیـن گمرکـی روسـیه هواپیامیـی که پیـش ازاجـازه اداره 

تـا  کنـد  تـرک  را  هوایـی  کشـورمیدان  ایـن  هـای  گمـرک 

میتوانـد. روبـرو شـده  برابـرارزش هواپیـام  جریمـهء چنـد 

رشکـت آریانـا رشکـت سـهامی هوانـوردی دولتـی اسـت کـه 

در حـال حـارض تنهـا دو هواپیـام در اختیـار دارد.

منابـع از ایـن رشکـت میگویند کـه توقف هواپیامی سـومی 

ایـن رشکـت در روسـیه بـرای رشکـت آریانـا زیان بار اسـت و 

در ایـن بخـش از منابـع دیپلوماتیـک افغانسـتان و روسـیه 

بـرای حـل این مشـکل کمک خواسـته شـده اسـت. 
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تفاهم نامه ی همکاری های زراعتی و مالداری میان افغانستان و ترکیه امضا شد

مسئولین: طالبان مکاتب دختران را در دو ولسوالی لوگر مسدود کردند

وزارت زراعـت و مالـداری اعـالم کرده اسـت  

کـه یـک سـند تفاهـم همکاری هـا در بخش 

زراعـت و مالـداری میـان وزارت هـای زراعـت افغانسـتان و 

شـد. امضـا  ترکیـه  جمهـوری 

ایـن سـند کـه بـه نـام »یادداشـت تفاهـم میـان حکومـت 

جمهـوری ترکیـه و حکومـت جمهوری اسـالمی افغانسـتان 

در زمینـه ی همکاری هـای تخنیکـی، علمـی و اقتصـادی 

 مسـئولین حکومتـی در لوگـر می گویند که طالبان مسـلح، 

مکاتـب دخرتانـه را در دو ولسـوالی لوگر مسـدود کرده و آنها 

را بـه مرگ تهدید منـوده اند.

 صـادرات ایـران بـه افغانسـتان بـه حـدود »چهـار میلیـارد 

دالـر » رسـیده و میـزان صـادرات افغانسـتان بـه ایـران تنهـا 

بیـن ۴۰ الـی ۵۰ میلیـون دالـر  اسـت.

مسـؤالن اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری افغانسـتان و ایـران 

دیـروز سـه شـنبه )۱۹ حـوت( در جلسـه ای آنالیـن در مـورد 

و  بحـث  کشـور  دو  میـان  تجـارت  راه کارهـای  و  فرصت هـا 

تبـادل نظـر شـد.

مسـئوالن ایرانـی در این جلسـه گفته اند کـه »طبع مرصفی« 

در افغانسـتان بـا ذائقـه ایرانی ها مشـابه اسـت و افغانسـتان 

از نظـر اقتصـادی یـک رشیک خـوب برای ایران اسـت.

سـایت اتـاق تجـارت و صنایـع افغانسـتان بـه نقـل از مظفـر 

ایـران و افغانسـتان از  اتـاق مشـرتک  علی خانـی، دبیـرکل 

ایـن جلسـه آورده کـه »ایـران تـا مـرز چهارمیلیـارد دالـر بـه 

بیـن ۴۰  تنهـا  افغانسـتان صـادرات داشـته در حالـی کـه 

الـی ۵۰ میلیـون دالـر، افغانسـتان به کشـور ایـران صادرات 

داشـته اسـت.« 

ازارزش  متفـاوت  آمارهـای  کشـور  دو  مختلـف  نهادهـای 

صـادرات ایـران بـه افغانسـتان ارایـه کـرده انـد، امـا آنچـه 

در همـه آمارهـا مشـرتک اسـت این کـه در سـال های ایـران 

جایگاه نخسـت صادرات کاال به افغانسـتان را داشـته است.

معـاون  عظیمیـان،  احمدسـعید  جلسـه،  ایـن  در 

از  هـرات  رسمایه گـذاری  و  تجـارت  اتـاق  رسمایه گـذاری 

گمـرک  آتش سـوزی  حادثـه  در  ایـران  آتش نشـانی  کمـک 

اسـالم قلعه قدردانـی کـرد و آن را »سـبب اسـتحکام روابـط 

دانسـت. کشـور«  دو  میـان  اقتصـادی  و  تجـاری 

جلسـه  ایـن  از  گزارشـی  در  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  سـایت 

مشـرتک  اتـاق  رئیـس  سـلیمی،  حسـین  سـید  از  آنالیـن 

بازرگانـی ایـران و افغانسـتان نقـل کـرده که بـا بهره گیری از 

کشـور  مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت  وزارت   

می گویـد کـه در کمپاین/ کارزار نهال شـانی 

در والیـت سـمنگان، بیـش از 310 هـزار نهـال غرس شـده 

است.

ایـن وزارت روز سه شـنبه ۱۹ حـوت بـه نـر خربنامـه ای بـه 

نقل از ریاسـت زراعـت، آبیاری و مالداری والیت سـمنگان، 

از  بیـش  نهال شـانی،  ملـی  روز  مناسـبت  بـه  کـه  نوشـته 

۳۱۰هـزار نهـال در رسارس ایـن والیـت غـرس شـده اسـت.

و  آبیـاری  زراعـت،  اداره  رییـس  ارغندیـوال  محمدرحمـن 

نهال شـانی  کمپایـن  »در  می گویـد:  سـمنگان  مالـداری 

سـال روان در مرکـز و ولسـوالی های شـش گانـه سـمنگان 

کـه در مـاه قوس آغاز شـده تا اکنـون بیش ۳۱۰هـزار اصله 

نهـال غـرس شـده اسـت.«

بـه نقـل از خربنامـه، آقـای ارغندیـوال می افزاید نـود درصد 

نهال هـای  شـامل  و  اسـت  مثمـر  شـده  غـرس  نهال هـای 

بـادام، زردآلـو، سـبیب، گیـالس، شـفتالو و انگور می شـود. 

او گفـت از جملـه ی نهال هـای غـرس شـده، سـی هزار آن 

از طریـق قوریه هـای ریاسـت زراعـت، ده هـزار آن از طریـق 

انجمـن  طریـق  از  دیگـر  نهـال  ۲۷۰هـزار  و  موسسـات 

قوریـه داران تهیـه و غـرس شـده اسـت.

والیـت  در  نهال شـانی  کمپایـن  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل 

می شـود. رشوع  قـوس  مـاه  از  سـاله  همـه  سـمنگان، 

هم چنیـن ریاسـت زراعـت سـمنگان، میلـه ای بـه مناسـبت 

روز ملـی نهال شـانی بـا حضور مسـووالن محلـی این والیت 

در شـهر ایبـک مرکـز والیت سـمنگان برگـزار کرد.

در خربنامـه نوشـته شـده کـه محمـدداوود کلکانـی والـی 

سـمنگان، از میلـه نهال شـانی بـه عنـوان یک رسـم تاریخی 

یـاد کـرده گفت که همه سـاله شـهروندان کشـور بـه منظور 

رسسـبزی محیـط خـود در زمین هـای شـخصی، پارک هـای 

و  آبیـاری  را  آن  و  شـانده  نهـال  جاده هـا  کنـار  تفریحـی، 

می کننـد. پـرورش 

والـی سـمنگان گفـت: »میلـه کمپایـن نهال شـانی امسـال 

در کشـور تحت شـعار »ما در افغانسـتان صلح می خواهیم« 

آغـاز شـده و در ایـن کمپایـن هـر باشـنده والیـت سـمنگان 

و  محیط زیسـت  نگهداشـن  پـاک  به منظـور  دارد  وظیفـه 

رسسـبزی وطن شـان یـک نهـال را بـه خاطـر خـود و یـک 

تربیـه  و  آینـده خویـش غـرس  بـرای نسـل  را  نهـال دیگـر 

منـوده و وجیبـه ملـی و وطنـی خویـش را ادا مناینـد.«

همـه سـاله چنـد میلیـون نهـال در نقـاط مختلـف کشـور 

غـرس می شـود، امـا بـه دلیـل نگهـداری بـد، شـامری زیـاد 

از نهال هـای غـرس شـده از بیـن می رونـد.

در عرصـه زراعـت« یـاد می شـود، میـان انوارالحـق احـدی 

وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری کشـور و بکـر پاکدمیرلی 

وزیـر زراعـت و جنـگل داری جمهـوری ترکیـه و در ترکیـه 

شـد. امضا 

وزارت زارعـت و مالـداری کشـور روز سه شـنبه 19 حـوت 

بـا نـر خربنامـه ای نوشـته کـه ایـن تفاهم نامـه همـکاری 

میـان دو کشـور در بخش هـای نباتـات و حفظ الصحـه ی 

شـاپور عـرب سـخنگوی ریاسـت معـارف لوگـر، دیـروز سـه 

شـنبه گفـت کـه طالبـان مسـلح، در ولسـوالی هـای چـرخ و 

بـره کـی بـرک متـام مکاتب باالتـر از صنـف چهـارم دخرتان 

ظرفیت هـای کشـور افغانسـتان، می توان بسـیاری از صنایع 

نیمـه فعـال کشـور را فعـال کـرد.

سـلیمی بـه واردات گوشـت قرمـز از برازیـل و اسـرتالیا در 

کشـور اشـاره کـرده و گفتـه کـه »طعم گوشـت قرمـز وارداتی 

بـه دلیـل تفـاوت نـژاد دام هـای برزیـل و اسـرتالیا بـا ذائقـه 

ایرانی هـا همسـان نیسـت؛ امـا بـا توجـه بـه اینکـه نـژاد دام 

افغانسـتان بـه دام هـای ایرانـی نزدیک تـر اسـت می توانیـم 

تولیـد دام در افغانسـتان را ترویـج کـرده و گوشـت آن را بـه 

کشـور وارد کنیـم کـه ایـن اقـدام بـه افزایـش قـدرت خریـد 

کمـک  کشـور  ایـن  بـه  مـا  صـادرات  افزایـش  و  افغان هـا 

می کنـد.«

او کاالهـای صادراتـی ایران به افغانسـتان گفتـه که »کفش، 

فـرش ماشـینی، محصـوالت چرمی و مـواد غذایی بیشـرتین 

حجـم صـادرات مـا بـه افغانسـتان را تشـکیل می دهـد چون 

طبـع مرصفی بـرادران افغانسـتانی با ذائقه ایرانی ها مشـابه 

است.«

آقـای سـلیمی درباره مشـکالت تجـارت با افغانسـتان گفت: 

مهم تریـن مشـکل مـا تبادالت بانکـی اسـت. در حال حارض 

موضـوع تهاتـر کاال بـه کاال تا زمـان برقراری تبـادالت بانکی 

به عنـوان راه حـل مؤثر مطرح شـده اسـت. 

از سـوی دیگـر افغان هـا نیز مشـکالتی همچون صـدور ویزا، 

تأمیـن ارز و اخـذ اقامـت ایـران دارنـد کـه باید بـرای رفع آن 

تـالش کنیم.

آقـای سـلیمی گفتـه کـه »ایـران ۳ میلیـارد دالر  صـادرات به 

افغانسـتان دارد و رقبایـی از چیـن، پاکسـتان و ترکیـه نیز به 

ایـن بـازار ورود کرده انـد؛ امـا اگـر در جهـت حفـظ ایـن بازار 

تـالش نکنیـم، بازار بـه رقبـا واگذار خواهد شـد.«

و  اتاق هـا  امـور  مدیـر  مهرانـی،  فـرزاد  جلسـه،  ایـن  در 

حیوانـی،  صحـت  نسـل گیری،  و  مالـداری  نباتـی، 

تحقیقـات،  آبیـاری،  زراعتـی،  میکانیـزه ی  ماهی پـروری، 

ترویـج و آموزش هـای زراعتـی، انکشـاف دهـات و صنعـت 

غذایـی امضـا شـده اسـت.

بـه نقـل از خربنامه، آقـای احدی وزیر زراعت کشـور ضمن 

سپاسـگزاری در مـورد تفاهمنامـه ی امضـا شـده گفـت که 

ایـن تفاهم نامـه آغـاز خوبـی بـرای تقویـت هم آهنگی هـا و 

همکاری هـا میان دو کشـور اسـت.

وزیـر زراعت افغانسـتان یادآور شـد: »ترکیه پـس از ۲۰۰۱ 

را  افغانسـتان  زراعـت،  ویـژه  بـه  مختلـف  عرصه هـای  در 

کمـک کـرده اسـت و خوش حالیم کـه امـروز تفاهم نامه ای 

امضـا  همکاری هـا  و  هم آهنگی هـا  تقویـت  منظـور  بـه  را 

جانبـه،  همـه  شـکل  بـه  تفاهم نامـه  ایـن  در  و  می کنیـم 

بـه موضوعـات مرتبـط بـه زراعـت پرداختـه شـده اسـت و 

می توانـد باعـث تقویـت روابـط شـود، زیـرا تجـارب زراعتی 

ترکیه می تواند برای رشـد زراعت افغانسـتان مؤثر باشـد.«

وزیـر زراعت افغانسـتان گفـت: »محتـوای تفاهم نامه عالی 

شـکل  بـه  را  تفاهم نامـه  ایـن  کـه  داریـم  برنامـه  و  اسـت 

بهـرت آن تطبیـق کنیـم. همـکاران مـا در وزارت زراعت کار 

ایـن تفاهم نامـه بـه شـکل بهـرت آن تطبیـق  تـا  می کننـد 

شود.«

را مسـدود کـرده انـد.

مکتـب   30 شـده  یـاد  هـای  ولسـوالی  در  کـه  افـزود  وی 

دخرتانـه از ده روز بـه ایـن سـو مسـدود مـی باشـد و بخاطـر 

دارد. تـالش جریـان  آنهـا  دوبـاره  بازگشـایی 

وی عـالوه منـود: “آمریـن مکاتـب، معلمیـن و متعلمیـن را 

تهدیـد کـرده انـد کـه اگر مکتـب بروند، یا کشـته می شـوند 

یـا مکتـب آتـش زده می شـود.”

نامـربده گفـت که این موضـوع را به مقام والیت و مسـئولین 

امنیتـی رشیـک کردنـد؛ امـا تـا اکنـون کـدام راه حـى برای 

آن پیـدا نکـرده اند.

درهمیـن حال، شـیام زرگـر رئیس امور زنان لوگـر، به پژواک 

گفـت کـه اگـر حکومـت بخاطر بـاز شـدن دوبـاره مکاتب در 

ولسـوالی هـای چـرخ و بـره کی برک کوشـش نکنـد، هزاران 

دخـرت از آمـوزش محروم می شـوند.

او عـالوه کـرد: “تـا اکنـون ده هـا مـادر از ولسـوالی های یاد 

شـده، بـا مـا ارتباط گرفتـه و گفته انـد که بخاطر بازگشـایی 

پـس از آن، بکـر پاکدمیرلـی وزیـر زراعـت و جنـگل داری 

جمهـوری ترکیـه در ایـن مالقـات گفـت کـه زراعـت یـک 

سـکتور کالن بـرای هـر دو کشـور اسـت و ایـن تفاهم نامـه 

یـک آغـاز خـوب بـرای درمیان گـذاری و تبادلـه معلومـات 

میـان دو کشـور اسـت تـا از تجربه هـای همدیگر به شـکل 

خـوب آن اسـتفاده کننـد.

وزیـر زراعـت و جنـگل داری ترکیـه نیـز گفـت کـه ترکیـه و 

افغانسـتان روابـط خـوب و دیرینـه دارنـد و در چنـد سـال 

ایـن  و  را همـکاری کـرده اسـت  افغانسـتان  ترکیـه  اخیـر 

تفاهم نامـه می توانـد دو کشـور را کمـک کنـد. زراعـت بـه 

همـکاری کشـورهای مختلـف بـا هـم رشـد پیـدا می کند و 

مـا می خواهیـم افغانسـتان را کمـک کنیـم.

سـند تفاهـم زراعتـی و مالـداری میـان جمهوری اسـالمی 

تیـم  مـاده توسـط  ترکیـه در ۱۰  افغانسـتان و جمهـوری 

مشـرتک دو کشـور تهیـه و بـه منظـور هم آهنگـی بیش تر و 

افزایـش همکاری هـای زراعتـی امضـا شـد.

در ایـن مراسـم عزیـز احمـدزی رییـس اداره ی ملـی نورم و 

اسـتندرد، ولیـد اکرب رسوری رییس انسـجام واحد حقوقی 

قراردادهـا و زیربناهـا در اداره ی امـور ریاسـت جمهـوری، 

وزارت  رییسـان  از  شـامری  و  خارجـه  وزارت  مناینـده ی 

زراعـت نیـز حضـور داشـتند.

مکاتـب اقـدام شـود.” جمیـل یک تـن از باشـندگان منطقه 

بـره کـى راجان ولسـوالی بـره کی بـرک، به پـژواک گفت که 

طالبـان بـا تهدیـد مکاتـب دخرتانه را مسـدود کـرده و چهار 

دخـرتش از درس محروم میباشـند.

وی اضافـه کـرد: “بـه تاریـخ دهـم حـوت امتحانـات رشوع 

شـده؛ امـا طالبـان مکاتـب دخرتانـه را مسـدود کـرده انـد و 

گفتـه انـد کـه کسـی بـه مکتـب نـرود و هـر کـس کـه بـرود، 

کشـته مـی شـود.”

از سـويی هـم، ویـس عبدالرحیمـزی ولسـوال بره کـی برک، 

بـه پـژواک گفـت کـه ازده روز بـه ایـن سـو طالبـان مکاتـب 

دخرتانـه را در ایـن ولسـوالی مسـدود کـرده انـد.

ولسـوال افـزود تـالش مـی کننـد کـه توسـط بـزرگان قومـى 

قابـل  بسـازند.  حـل  را  شـده  یـاد  مشـکل  موسـفیدان،  و 

یادآوریسـت کـه سـال گذشـته، طالبـان مسـلح در والیـت 

آمـوزگاران مسـدوده  بـه روی  نیـز  را  مـدارس دینـی  لوگـر، 

بودنـد.  کـرده 

شـوراهای مشـرتک اتاق ایران نیـز گفته که بازار افغانسـتان 

ایـن مزیـت را دارد کـه رقبـای خارجـی در آن کمـرت فعالیـت 

می کننـد، و »مـا آمادگـی داریـم تـا هـم ازنظـر حجـم کاال 

افزایـش  را  افغانسـتان  بـه  و هـم خدمـات، صـادرات خـود 

دهیـم.«

از عبـاس خالقی تبـار، مدیـر کل  ایرنـا، دیـروز  بـه گـزارش 

تجـارت  توسـعه  تجـاری سـازمان  اطالعـات  دفـرت خدمـات 

ایـران گفتـه کـه »۶.۷ درصـد از ارزش صـادرات غیـر نفتـی« 

ایـران بـه افغانسـتان اسـت.

سـال گذشـته، اداره آمار افغانسـتان کل واردات افغانسـتان 

را در سـال ۸.۳ میلیـارد دالـر  اعـالم کـرد و گفـت کـه بعد از 

ایـران، کشـورهای کـه بیشـرتین صـادارات را بـه افغانسـتان 

دارنـد، بـه ترتیـب عبارتنـد از چیـن و پاکسـتان و بعـد از آن 

کشـورهای ازبکسـتان، قزاقستان و ترکمنسـتان نیز هرکدام 

سـاالنه حـدود ۵۰۰ الـی ۴۰۰ میلیـون دالـر  بـه افغانسـتان 

دارند. صـادرات 

بیش از ۳۱۰هزار نهال
 در سمنگان غرس شده است

متوقف شدن یک هواپیمای
 شرکت آریانا در روسیه

صادرات ایران به افغانستان به حدود 4 میلیارد دالر رسیده است

 ریاسـت افغان پسـت، به مناسـبت روز هشتم 

مـارچ )روز جهانـی زنـان( یـک قطعـه تکـت 

پسـتی را رومنایـی کـرد. در ایـن مراسـم روال غنـی، همـر 

رئیـس جمهـور نیـز حضـور داشـت.

خانـم غنـی در ایـن مراسـم کـه روز سه شـنبه 19 حـوت در 

ارگ برگـزار شـده بود، ضمـن تربیکی روز جهانـی زن گفت: 

جـای خوشـی اسـت کـه افغـان پسـت بـا نـر تکـت پسـتی 

جدیـد تحـت نـام روز جهانـی زنـان، اهمیـت ایـن روز را دو 

برابـر کـرد. ایـن تکـت پسـتی نشـان دهنـده تنـوع قومـی 

کشـور عزیـز مـا افغانسـتان اسـت.

او افـزود: از افغـان پسـت اظهار سـپاس و قدردانی می کنیم 

کـه بـا نـر ایـن تکـت پسـتی، یـک تصویـر مثبـت از جامعه 

افغانـی را بـه جهـان ارائـه می کند.

افغـان  خدمـات  کـه  کـرد  خاطرنشـان  کشـور  اول  بانـوی 

خانواده هـای  میـان  اتصـال  وسـیله  یـک  تنهـا  نـه  پسـت 

افغـان در داخـل کشـور و افغان هـای کـه بیـرون از کشـور 

زندگـی می کننـد، اسـت، بلکـه باعث شـده تـا با مردم سـایر 

باشـند. ارتبـاط  نیـز در  کشـورهای جهـان 

در ایـن مراسـم، احمـد وحیـد ویـس رئیـس رشکـت دولتـی 

دوره  وارد  پُسـتی  خدمـات  اکنـون  گفـت:  پسـت  افغـان 

پیرفـت  و  شـگوفایی  دوره  ایـن  در  اسـت.  شـده  طالیـی 

خدمـات پُسـتی بنابـر توجه رئیـس جمهور یکبـار دیگر رونق 

گرفتـه که شـامل توسـعه، عـرصی سـازی و دیجیتال سـازی 

خدمـات پُسـتی مطابـق بـه اسـتندرهای بین املللـی اسـت.

او افـزود کـه بـه منظـور انکشـاف و عرضـۀ خدمـات پُسـتی 

مطابـق شـاخص هـای بین املللـی و ایجـاد فضـای رقابتـی 

سـامل در راسـتای ارائـه خدمـات پُسـتی در کشـور؛ ریاسـت 

افغـان پُسـت وزارت مخابـرات بنابـر حکـم رئیـس جمهـور به 

رشکـت دولتـی افغـان پُسـت تغییر شـخصیت حقوقـی کرده 

است.

در  نهـاد  ایـن  اقدامـات  مـورد  در  پسـت  افغـان  رئیـس 

رشـد  بـرای  کـه  گفـت  کشـور،  زنـان  از  حامیـت  راسـتای 

وضعیـت اقتصـادی زنـان؛ رشکـت افغـان پُسـت در انتقـال 

منونه هـای تجارتـی و بسـته های مراسـالتی در سـطح ملـی 

و بیـن املللـی بـا اتـاق تجـارت زنان افغانسـتان از شـش ماه 

اسـت. همـکار  بدینسـو 

وی همچنـان در مـورد بازاریابـی و حامیت از متشـبثین زن، 

اشـتغال زایی، ایجـاد فضـای مصئـون کاری، توامنند سـازی 

زنـان، تدویـر برنامه هـای آموزشـی و ایجاد فرصـت کارآموزی 

تجـارت  خدمـات  مدیریـت  و  رهـربی  سـپردن  آنـان،  بـه 

الکرتونیکـی بـه یکـی از خانم هـا، رهربی خدمات مشـرتیان 

از سـوی خانم هـا و اختصـاص ۳۰ تـا ۴۰ درصـد بسـت های 

افغـان پسـت بـه زنـان، معلومـات ارائـه کرد.

بـه  مراسـم هایی  دولتـی  اداره هـای  متامـی  سـاله  همـه 

مناسـبت روز هشـتم مـارچ برگـزار می کننـد و کارکردهـای 

می دهنـد. قـرار  بررسـی  و  نقـد  مـورد  را  دولـت 

دانسـت و خواهـان ایجـاد هامهنگی وزارت امـور زنان با این 

موسسـات بـه هـدف مسـیردهی مـرصف بودجـه موسسـات 

غیردولتـی در برنامـه توامنندسـازی اقتصادی زنان شـد.

وآبیـاری  مالـداری  زراعـت،  وزارت  معیـن  امیـری،  شیرشـاه 

نیـز تعهـد ایـن وزارت را در راسـتای برنامـه توامنندسـازی 

اقتصـادی زنـان اعـالم کـرد و افزود که در پنج سـال گذشـته 

پوشـش  تحـت  زن در رسارس کشـور  هـزار  از ۲۷۴  بیشـرت 

برنامه هـای آموزشـی زراعتـی قـرار گرفتـه انـد.

روال غنـی، بانـوی اول کشـور، نیـز بـا تأکید بـر اهمیت نقش 

زنـان در اقتصـاد خانواده هـا گفـت: تا هنوز نقـش و اهمیتی 

دارنـد،  خانواده هـا  اقتصـاد  در  خانـه  زنـان  فعالیـت  کـه  را 

درسـت سـنجیده نشـده است.

وجـود  بـا  کـه  متشـبث  زنـان  فعالیـت  از  قدردانـی  بـا  او 

مثبـت  نقـش  خانواده هـا  اقتصـاد  تقویـت  در  چالش هـا 

گسـرتش  بـرای  سـازی  زمینـه  خواسـتار  می کننـد،  ایفـا 

انـدازی تجارت هـای کوچـک در  فعالیت هـای زنـان در راه 

شـد. کشـور  رسارس 

کنفرانـس ملـی توامننـد سـازی اقتصـادی زنـان، بـرای دو 

تخنیکـی  موضوعـات  آن  طـی  و  یافـت  خواهـد  ادامـه  روز 

پنل هـای  در  زنـان  سـازی  توامننـد  چگونگـی  بـه  مربـوط 

مختلـف، مـورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت و تجـارب موجـود 

در ایـن راسـتا به هـدف رسارسی سـاخن این برنامـه، میان 

اشـرتاک کننـدگان مبادلـه خواهـد شـد.

یک تکت پستی به مناسبت هشتم مارچ، رونمایی شد وزارت مالیه: 2/8 میلیارد افغانی از بودجه برای توانمند سازی 
زنان در نظر گرفته شده است


