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امریکا: دیپلماسی با ایران به طور 
غیرمستقیم شروع شده است 

 بازماندگان جورج فلوید ۲۷ 
میلیون دالر غرامت می گیرند

 جیـک سـالیوان، مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید گفتـه 
اسـت، ایاالت متحده دیپلماسـی غیرمسـتقیم بـا جمهوری 
اسـامی را از طریـق کانـال اروپایی هـا و کانال هـای دیگـر 
بـرای احیـای برجـام شـروع کـرده اسـت. او تأکیـد کـرد، 

هنـوز راهـی دشـوار در پیـش اسـت ...

 شـورای شـهر مینیاپولیـس به خانـواده جـورج فلوید، 
برخـورد  جریـان  در  کـه  آفریقایی تبـاری  امریکایـی 
غرامـت  دالـر  میلیـون   ۲۷ باخـت،  جـان  پولیـس 
می پـردازد. ایـن باالتریـن غرامتـی اسـت کـه در تاریخ 

... »خون بهـا«  عنـوان  بـه  امریـکا  دادگسـتری 

سرمایه گذاری 

 

 

۲

آمـدن  دسـت  بـه  بـرای  جهانـی  تالش هـای  کـه  حالـی  در   

یـک توافقنامـه صلـح و پایـان دادن بـه چندیـن دهـه جنـگ 

ادغـام  از  کـه  کـرد  اعـالم  روسـیه  دارد،  ادامـه  افغانسـتان 

می کنـد. حامیـت  افغانسـتان  موقـت  دولـت  در  طالبـان 

اعـالم موضـع دولـت روسـیه همزمـان اسـت بـا نزدیک شـدن 

رضب االجـل خـروج کامـل نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان 

مقام هـای  کـه  آن  بـا  میـالدی.  جـاری  سـال  مـی  مـاه  در 

آمریکایـی و نیروهـای ناتـو از احتامل تاخیـر این رضب االجل 

سـخن گفته انـد، امـا وزیـر خارجـه آمریـکا اخیـرا در نامـه ای 

بـه محمـد ارشف غنـی، رئیس جمهـوری افغانسـتان گفت که 

ممکـن اسـت ایـن تصمیـم آمریـکا پابرجـا مبانـد.

در ایـن نامـه همچنیـن بـه رسعـت بخشـیدن رونـد صلـح بـا 

طالبـان و تشـکیل »دولـت فراگیـر« تاکیـد و از بدتـر شـدن 

وضعیـت امنیتـی در افغانسـتان هشـدار داده شـده بـود.

همچنیـن قـرار اسـت نشسـتی دربـاره صلـح افغانسـتان در 

هفتـه آینـده )۱۸مـارچ( در مسـکو برگـزار شـود.

ماریـا زاخـارووا، سـخنگوی وزارت خارجه گفته اسـت: »ایجاد 

ادغـام  بـرای  منطقـی  حلـی  راه   فراگیـر  موقـت  دولـت  یـک 

طالبان در فضای مسـاملت آمیز سیاسـی افغانسـتان اسـت«.

او امـا اضافـه کـرد کـه ایـن تصمیم باید توسـط خـود افغان ها 

و  ملـی  مصالحـه  برنامـه  طریـق  از  توافـق  و  شـود  گرفتـه 

مذاکـرات بـه دسـت بیایـد.

همچنیـن جـو بایـدن، رئیس جمهـور آمریکا، در حـال تکمیل 

بازنگـری توافقنامـه دولـت قبلـی آمریـکا بـا طالبـان اسـت که 

خـروج کامـل نیروهـای خارجـی از افغانسـتان هـم بخشـی از 

است. آن 

براسـاس ایـن توافقنامـه کـه »توافقنامـه دوحه« خوانده شـده 

اسـت، گـروه طالبـان نیـز بایـد تضمین کنـد که بـه گروه های 

تروریسـتی پنـاه نخواهـد داد، خشـونت ها را کاهـش دهـد، 

بـه  و  کنـد  متوقـف  را  آمریکایـی  نیروهـای  بـه  حمالتـش 

مذاکـرات صلـح بـا دولـت افغانسـتان ادامـه دهـد.

زملـی خلیلـزاد، مناینـده آمریـکا در امـور صلـح افغانسـتان 

افغانسـتان، پاکسـتان و قطـر داشـت.  بـه  اخیـراً سـفرهایی 

او پـس از پایـان سـفرش بـه کابـل در بیانیـه ای گفـت تـالش 

مناینـده آمریـکا ترسیـع رونـد صلـح و یافنت راه حل سیاسـی 

نظـام افغانسـتان بـا طالبـان و یـک آتش بـس دایمـی بـوده 

اسـت. او در ایـن سـفر طـرح پیشـنهادی آمریـکا بـرای آینـده 

سیاسـی افغانسـتان را نیـز بـه مقام هـای افغـان داد.

موقـت  دولـت  ایجـاد  بـا  همـواره  افغانسـتان  دولـت 

محمـدارشف  اخیـرا  امـا  اسـت  کـرده  مخالفـت  اظهـار 

غنی،رئیس جمهـوری، گفتـه اسـت کـه هـر تغییـری در نظـام 

بگیـرد. صـورت  انتخابـات  طریـق  از  بایـد  کشـور  ایـن 

مشـاور امنیـت ملـی او نیـز گفتـه کـه هـر توافقـی را جامعـه 

جهانـی بایـد تضمیـن کنـد. 

 شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد مـی گویـد کـه در 

قتـل هـای هدفمنـد در افغانسـتان، افراد ملکـی و دیگر 

اشـخاص کشـته مـی شـوند و این حمـالت بایـد متوقف 

گردد.

شـورای امنیـت سـازمان ملل متحـد، روز گذشـته با نرش 

یـک خربنامـه گفته اسـت کـه در قتـل هـای هدفمند به 

شـمول زنـان؛ ماموریـن ملکـی، اعضای بخـش قضایی، 

مدافعیـن  و  صحـی  کارمنـدان  مطبوعاتـی،  کارمنـدان 

حقـوق بـرش، هـدف قـرار مـی گیرند.

شـورای امنیـت، از افزایـش ایـن حمـالت ابـراز نگرانـی 

کـرده و خواسـتار متوقـف شـدن فـوری آن شـده اسـت. 

ایـن شـورا تاکیـد ورزیـده اسـت کـه عامـالن قتـل هـای 

هدفمنـد بایـد محاکمـه شـوند.

شـورای امنیـت ملـل متحـد، همچنـان از طـرف هـای 

درگیـر در افغانسـتان خواسـته اسـت کـه بـه قوانین بین 

املللـی احـرام بگذارند کـه مصئونیت مردم عـام نیز در 

آن شـامل اسـت.

خربنامـه افـزوده اسـت کـه بـه قتـل رسـاندن مـردم عـام 

بـه شـکل قصـدی، ممکن جنایت جنگی حسـاب شـود.

منبـع همچنـان تاکیـد کـرده کـه صلـح دوامـدار تحـت 

رهـربی افغان هـا، از طریق مذاکرات همـه جانبه و همه 

شـمول تامیـن شـده مـی تواند.

شـورای امنیـت، بـر اشـراک زنـان در رونـد مذاکـرات 

صلـح نیـز تاکیـد کـرده اسـت.

ایـن شـورا در حالی از قتل های هدفمند در افغانسـتان 

هـا  ده  اخیـر،  مـاه  چنـد  در  کـه  کـرده  نگرانـی  ابـراز 

خربنـگار، ماموریـن ملکـی، فعـاالن حقـوق بـرش و افـراد 

دیگـر تـرور شـده انـد.

قابـل یادآوریسـت کـه چنـد روز قبـل، افـراد مسـلح در 

شـهر جـالل آبـاد، سـه کارمنـد زن تلویزیـون خصوصـی 

انعـکاس را بـه قتـل رسـاندند. 

 مقام هـا در وزارت دفـاع امریـکا گفتـه که پـالن خروج 

نیروهـای امریکایی تکمیل شـده و تطبیـق آن منتظر 

تصمیـم جوبایـدن رییس جمهور این کشـور اسـت.

ایـن مقـام کـه نامـی از آن گرفتـه نشـده ، گفتـه کـه 

بربنیـاد ایـن پـالن، وزارت دفـاع امریکا آماده اسـت تا 

مـاه می متامـی نیروهای خـود را از افغانسـتان خارج 

. کند

در ایـن گـزارش گفته شـده که جوبایدن تـا ماه اپریل 

راهـربد خود را در افغانسـتان اعـالم خواهد کرد.

ایـن مقـام وزارت دفـاع امریکا یاد آور شـده که بربنیاد 

طـرح آمـاده شـده بـرای خـروج رسبـازان امریکایـی، 

بسـیاری از نیروهـا و تجهیـزات آنـان از طریـق هـوا از 

افغانسـتان خـارج و پایگاه هـای نظامـی ایـن نیروهـا 

تخریـب خواهنـد شـد تـا بـه دسـت طالبـان نیافتند.

ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن وزارت دفـاع 

ایـن  نیروهـای  کـه خـروج  بـود  کـرده  اعـالم  امریـکا 

کشـور از افغانسـتان وابسـته بـه رشایـط خواهـد بود، 

زیـرا طالبـان بـه تعهـدات خـود در توافقنامـه دوحـه 

عمـل نکـرده و رابطه خود را با القاعـده و داعش قطع 

نکرده انـد. 

روسیه:
 از ادغام طالبان در دولت موقت افغانستان حمایت می کنیم

ملل متحد:
قتل های هدفمند در افغانستان فوراً متوقف شود

سی ان ان: پالن خروج نیروهای امریکایی تکمیل شده است

که شاخه ها و طوایف یک قوم 
به عنوان اقوام مستقل 

معرفی شوند

تاجران اکراینی عالقمند
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 رفتن به مکتب؛
 دریچه ی رو به دنیایی جدید

خانه پدیر

تیم های کندهار و کندز قهرمان 
رقابت های دومین لیگ ملی 

بزکشی شدند 

 بارسلونا و منچستر به دنبال 
پدیده ترک تبار راپید

اسناد تاریخی و نسخه های خطی 
را به آرشیف ملی اهدا کنید 

هنری

ورزشی

از  بخـش  یـک  و  خاطـرات  از  بـزرگ  بخـش  یـک   

بـه  رفـنت  همیـن  را  دلتنگـی  و  خوشـی  و  زندگـی 

در  می دهـد.  تشـکیل  آن  درگیری هـای  و  مکتـب 

روسـتاها مکتب جدیدترین و شـاید هـم جالب ترین 

هفت سـالگی  از  پـس  بچه هـا  کـه  اسـت  محیطـی 

و  رفـنت  مکتـب  خاطـرات  می کننـد.  تجربـه  را  آن 

صنفی هـا و درگیری هـای خـوب و بـد در ایـن دوره 

از جالب تریـن نوسـتالژی های زندگـی مـن اسـت و 

مطمینـن در طـول زندگـی ...

 تیم هـای کندهـار و کنـدز در دیدار نهایـی دومین لیگ 

ملـی بزکشـی در برابـر هـم تسـاوی کردنـد و هـر دو تیم 

به گونـۀ مشـرک به عنوان قهرمـان این پیکارها شـناخته 

روز  بزکشـی،  ملـی  لیـگ  دومیـن  رقابت هـای  شـدند. 

جمعـۀ هفتـۀ گذشـته بـا اشـراک چاپ انـدازان از چهار 

زون و ۱۶ والیت در کابل آغاز شـدند و پس از هفت روز 

پیـکار، جمعـه،۲۲ حـوت به ...

 یوسـف دمیـر سـتاره 17 سـاله راپیـد ویـن مـورد توجـه 

دو باشـگاه بزرگ بارسـلونا و منچسـریونایتد قـرار گرفته 

اسـت. بـه نقـل از اسـپورت، کمـر از 4 مـاه دیگـر بـه 

هـای  باشـگاه  و  باقیامنـده   2020-21 فصـل  امتـام 

اروپایـی از حـاال بـه فکـر تقویـت خـود بـرای فصـل بعـد 

هسـتند. در بارسـلونا کـه اخیـرا خـوان الپورتـا بـه عنوان 

رئیـس آن انتخـاب شـده نیـز  ...

عمل فرا قانونی 
و تفرقه افگنانه اداره احصاییه 

احترام به اراده مردم در 
چارچوب جمهوریت 

صلح با طالبان؛ امکان اجماع 
عدالت با صلح پایدار در 

افغانستان 

تذکـره  در  درج  بـرای  اقـوام  شـده  منتشـر  لیسـت   
بـا  معلومـات  و  احصاییـه  اداره  سـوی  از  الکترونیکـی 
واکنـش تند شـهروندان افغانسـتان مواجه شـد. در این 
لیسـت بـه گونـه ای غیـر مسـلکی نـام طوایف و شـاخه 

هـای برخـی اقـوام بـه عنـوان قـوم مسـتقل ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

درست نیستمعاون دوم رئیس جمهور:

هستند در کشور 
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درست نیست که شاخه 
ها و طوایف یک قوم 

به عنوان اقوام مستقل 
معرفی شوند

 رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهوری در 

واکنـش بـه نـر اعالمیـه اداره ملـی احصائیـه 

در مـورد درج نـام اقـوام در شناسـنامه برقـی گفته اسـت که 

نام گـذاری طایفه هـا بـه نـام قوم نادرسـت اسـت.

دفـر مطبوعاتـی معـاون دوم رئیـس جمهـور روز شـنبه 23 

نـر  بـا  احصاییـه  ملـی  اداره  اعالمیـه  نـر  از  بعـد  حـوت 

پیامـی گفتـه اسـت که آنچـه از طـرف اداره ملـی احصائیه و 

معلومـات بـه عنـوان لیسـت اقـوام بـرای درج در شناسـنامه 

برقـی نـر شـده، فاقـد جنبـه مسـلکی و علمـی اسـت.

در اعالمیه آمده اسـت: »درسـت اسـت که افغانسـتان کشور 

کثیرالقومـی اسـت و ایـن تنـوع از زیبایی هـای فرهنگـی و 

اجتامعـی کشـور مـا اسـت و هـر قومـی هـم حـق دارد که با 

هویـت خـود به رسـمیت شـناخته شـود، اما این هم درسـت 

نیسـت کـه شـاخه ها و طوایـف متعـدد یـک قـوم و تبـار، بـه 

عنـوان اقـوام مسـتقل و متعـدد معرفی شـوند.«

در اعالمیـه بـه نقل از آقای دانش نوشـته شـده که شـناخت 

و  تاریخـی  علمـی،  مسـلکی،  کار  یـک  قومـی  هویت هـای 

فرهنگـی الزم دارد و نبایـد بـه سـادگی و شـتابزده تصمیـم 

سرمقاله

 لیسـت منتـر شـده اقـوام بـرای درج در تذکـره الکرونیکـی از 

شـهروندان  تنـد  واکنـش  بـا  معلومـات  و  احصاییـه  اداره  سـوی 

افغانسـتان مواجـه شـد. در ایـن لیسـت بـه گونـه ای غیر مسـلکی 

نـام طوایـف و شـاخه های برخی اقـوام به عنوان قوم مسـتقل ذکر 

است. شـده 

تکـر قومـی در افغانسـتان یـک اصـل پذیرفتـه شـده اسـت و جزؤ 

زیبایـی هـای ایـن کشـور بـه حسـاب مـی آیـد. ولـی متأسـفانه 

حاکـامن مسـتبد ایـن رسزمیـن بـه جـای ایـن کـه از ایـن تنـوع و 

تکـر در راه پیرفـت، ترقـی، توسـعه و غنـای فرهنگـی اسـتفاده 

کننـد، بـه غیریـت سـازی هویت هـا تأکیـد کردنـد و خـودی و غیـر 

مبنـای  بـر  را  عدالتـی  بـی  و  تبعیـض  و  کردنـد  درسـت  خـودی 

تفاوت هـای قومـی و هویتـی اعـامل کردنـد.

حاکـامن بـر اسـاس بینـش و فهـم ناقـص شـان از اقـوام بـه جـای 

ایـن کـه روی همپذیـری و برابـری اقـوام تکیـه و تأکیـد کننـد و بـه 

ایـن صـورت بنیـان ملـت سـازی در کشـور را اسـتحکام بخشـند، 

سیاسـت هـای خـود را بر دشـمنی میـان اقوام اسـتوار سـاختند و 

قتـل هـای سیسـتامتیک، غصـب زمیـن، کـوچ اجبـاری و حذف و 

کتـامن هویـت هـای قومـی را در پیـش گرفتنـد.

و  مناسـبات سیاسـی  در  هنـوز  تـا  ناروایـی  و  تبعیـض  ایـن  آثـار 

اجتامعـی قابـل مشـاهده مـی باشـد. امـروز مـا بـا دو خواسـت 

افغانسـتان  اقـوام محـروم  از یـک طـرف  متضـاد روبـرو هسـتیم؛ 

تـالش مـی کنند تا بـر مناسـبات خصامنه میـان اقوام پایـان داده 

شـود و همـه اقـوام بـه عنوان شـهروندان ایـن رسزمیـن از حقوق و 

وجایـب مسـاوی و برابـر برخوردار باشـند و طبقه بندی شـهروندان 

بـه درجـه یـک، درجـه دو و درجـه سـه از بین بـرود؛ از سـوی دیگر 

بـه  یـک نـگاه نوسـتالوژیک در میـان برخـی شـهروندان نسـبت 

گذشـته وجود دارد که رویکرد برگشـت افغانسـتان به اقتدارگرایی 

قومـی را تعقیـب و دنبـال مـی کننـد.

بسـیاری از اختـالف هـا و کشـمکش هـای سیاسـی، اجتامعـی و 

فرهنگی در کشـور ناشـی از همین نگاه و رویکرد دوگانه اسـت که 

فضای سیاسـی و فرهنگی کشـور را پوشـانده اسـت.

جنجـال درج اقـوام در تذکـره الکرونیکـی نیـز از همیـن رویکـرد 

نشـأت مـی گیـرد. برخـی تالش مـی کنند تـا نفوس یک قـوم را به 

لحـاظ آمـاری بیشـر و نفـوس اقـوام دیگـر را کمر نشـان بدهند. 

مبنـای ایـن تـالش هـا و رویکردهـای ناهمگـون، این اسـت که در 

افغانسـتان سـاختارها تـا حـدودی بر مبنای سـهم و میـزان نفوس 

اقـوام تشـکیل مـی شـود و سـهم هـر قـوم در تصمیـم گیـری های 

کالن نیـز بـر اسـاس نفـوس و قـدرت قومـی تعییـن مـی شـود. بـر 

ایـن اسـاس بـرد بـا قومـی اسـت کـه از نفـوس باالتـری برخـوردار 

باشد.

اگـر مـردم افغانسـتان بتواننـد از مـرز قومـی عبـور کننـد و متـام 

سـاختارها و بافتارهـا بـر مبنای حقوق شـهروندی و اصل عدالت و 

شایسـته سـاالری تشـکیل گـردد، رقابت اقـوام بر رس نفـوس نیز تا 

ایـن حـد مهـم، حسـاس و جدی شـکل منـی گیرد.

تبعیـض و نابرابـری میان اقـوام و نگاه برتری جویانـه و اقتدارمآبانه 

برخـی اقـوام، پدیـده قـوم را از یـک امـر اجتامعـی، فرهنگـی و 

تاریخـی بـه یـک پدیـده سیاسـی تبدیـل کـرده اسـت. امـروز در 

و  اسـتفاده سیاسـی مـی شـود  بیشـر  اقـوام  نـام  از  افغانسـتان 

سیاسـتمداران بـا برجسـته سـازی تفـاوت هـای قومی، سـعی می 

کننـد نـان خودشـان در تنـور قـوم بپزند و جایـگاه خودشـان را در 

سـاختار قـدرت پیـدا کننـد.

امـا بـه لحـاظ قانونـی، آیـا اداره احصاییـه و معلومـات ایـن حـق را 

دارد کـه بنابـر درک، فهـم و سـلیقه ای خـود، بـه شناسـایی اقـوام 

پرداختـه و هویـت هـای قومـی در افغانسـتان را شناسـایی کنـد؟

اداره ملـی احصائیـه و معلومات اعالم کرده اسـت کـه متامی اقوام 

کشـور )غیـر از 14 قومـی کـه در قانـون اساسـی ذکـر شـده( در 

تذکـره الکرونیکـی ثبت می شـود.

ایـن اداره بـا نـر اعالمیـه نوشـته اسـت کـه »ادارهٔ  ملـی احصائیه 

بـا در  اقـوام و  بـزرگان  بـر اسـاس درخواسـت مکـرر  و معلومـات 

نظرداشـت تفسـیر بنـد سـوم مـادۀ )۴( قانـون اساسـی کـه ذریعٔه 

قـرار قضایـی شـامره )۲۷( مـورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ توسـط شـورای 

عالـی سـره محکمـه جمهوری اسـالمی افغانسـتان صـورت گرفته 

و چنیـن مشـعر اسـت: »ترصیـح اقـوام چهـارده گانـه بـه مفهـوم 

حـرص نبـوده و عبـارت »سـایر اقـوام« شـامل اقـوام دیگـر غیـر از 

اقـوام چهـارده گانـه نیـز مـی گـردد و درج آن در تذکـرۀ تابعیـت، 

مطابـق احـکام قانـون مامنعـت نـدارد«، تصمیـم اتخـاذ منـود تـا 

نام هـای اقوامـی را کـه از طریـق مراجـع مختلـف رسـمی بـه ایـن 

اداره مواصلـت ورزیـده، درج سیسـتم تذکـرٔه الکرونیکـی کنـد.«

بـر اسـاس اعالمیـه اداره احصاییـه، ترصیـح اقـوام چهـارده گانـه 

در قانـون اساسـی بـه معنـای حـرص نیسـت و نـام اقـوام دیگـر نیز 

اداره  امـا  ایـن درسـت؛  گـردد،  تابعیـت  تذکـره  درج  تواننـد  مـی 

احصاییـه نگفتـه کـه ایـن اداره بـر اسـاس کـدام مـاده قانونـی، به 

خـود اجـازه داده کـه بنابـر سـلیقه خـود و یـا بـر اسـاس مکتـوب 

مراجـع رسـمی، نـام اقـوام را درج تذکـره الکرونیکـی کنـد؟ آیـا 

قانـون ایـن صالحیـت را بـه اداره احصاییـه داده اسـت؟ عـالوه بـر 

آن اداره احصاییـه روشـن نکـرده اسـت کـه کـدام مراجـع رسـمی 

برای آنها در این رابطه مکتوب فرسـتاده اسـت؟ آن مراجع رسـمی 

آیـا صالحیـت تعییـن و تشـخیص هویـت هـای قومی را بر اسـاس 

قانـون داشـته اسـت یـا نـه؟ اگـر داشـته کـدام قانـون؟

حکـم رییـس جمهـور در سـال 1396 مبنـی بـر ایجاد کمیسـیون 

ویـژه در رابطـه بـا شناسـایی اقـوام افغانسـتان و نیـز حکـم رییـس 

جمهـور درمـورد قـوم سـادات نشـان مـی دهـد کـه اداره احصاییـه 

صالحیـت تعییـن و تشـخیص اقـوام را نـدارد. بنابرایـن تصمیـم 

اداره احصاییـه یـک عمـل فـرا قانونـی بـوده کـه در حیطـه وظایف 

و صالحیـت ایـن اداره تعریـف منـی شـود و بایـد هرچـه زودتر این 

تصمیـم لغو شـود.

ثانیـا مـردم افغانسـتان و بخصـوص اقوامـی کـه بـا انـواع دسـایس 

سیاسـی مواجـه می باشـند، بایـد در این گونه موارد خود هوشـیار 

باشـند و تحـت تأثیر برخی شـعارهای احساسـی، رسنوشـت آینده 

خـود را بـه مخاطـره نیندازنـد که فردا پشـیامنی سـودی نـدارد. بر 

متامـی شـهروندان الزم اسـت کـه در برابـر ایـن دسیسـه اعـراض 

کننـد و تـا زمان اصالح نـام اقوام از گرفنت تذکـره خود داری کنند 

و یـا متحـد و یکپارچـه بر خـالف تصمیـم اداره احصاییـه، همه نام 

قـوم خـود را در تذکـره درج کننـد و نـه نـام هـای کوچـک طایفـه 

ناکامـی  اصلـی  مـردم رشط  ایسـتادگی  و  بیـداری  را.  منطقـه  و 

سیاسـت هـای تبعیـض آمیـز قومی در افغانسـتان اسـت.  

اسـت   اعـالم کـرده  امـور داخلـه کشـور  وزارت 

وسـایط  حـوت(   23 )شـنبه  پـس  ایـن  از  کـه 

بی اسـناد کـه در کابـل گشـت وگذار کننـد، ضبـط می شـود.

ایـن وزارت روز شـنبه 23 حـوت بـا نـر اعالمیـه ای نوشـته 

اسـت کـه »از ایـن پـس متامـی موترهـای فاقـد اسـناد ضبـط 

می گـردد. نظـارت جـدی بـر گشـت وگذار وسـایط وجـود دارد 

و در صورتیکـه موتـر بـدون اسـناد تشـخیص شـود به طـور آنی 

توقـف داده می شـود.«

در اعالمیـه نوشـته شـده کـه کابـل همـواره در آسـتانه سـال 

جدید خورشـیدی میزبـان هموطنان ما از والیات دیگر اسـت 

کـه از ایـن مسـیر تعدادی جهـت تفریح عازم شـهر مزاررشیف 

می شـوند بـه اطـالع رسـانیده می شـود، در صورتیکـه کسـی 

بـا اسـتفاده از موتـر فاقـد اسـناد قصـد ورود بـه کابـل را کند، 

واسـطه اش از سـوی پولیـس توقـف و خودش زیر نظـارت قرار 

می گیـرد.

وزارت داخلـه می گویـد کـه اخیـراً دیـده شـده که تروریسـتان 

و اختطاف چیـان  نیـز بـا اسـتفاده از موترهـای فاقـد اسـناد 

دسـت بـه جنایـت می زننـد. امنیـت   و آرامـش مـردم اولویـت 

اساسـی اسـت پـس بـا پولیـس تـان همـکار باشـید.

اسـناد  بـدون  موترهـای  ثبـت  رونـد  کشـور  مالیـه ی  وزارت 

گمرکـی و ترافیکـی یـا یـک کلیـد روز شـنبه ۱۰ عقـرب آغـاز 

کـرد. ایـن رونـد تـا 27 قـوس ادامه داشـت امـا به دلیـل متام 

نشـدن متامـی موترهـای بی اسـناد، ایـن رونـد تـا پایـان مـاه 

حـوت متدیـد شـد.

امـا وزارت امـور داخلـه در اعالمیـه اش نوشـته اسـت »زمـان 

متدیـد ثبـت موترهـای فاقـد اسـناد قبال پایـان یافته اسـت.«

مسـئوالن وزارت مالیـه زمـان ثبـت موترهای بدون سـند گفته 

بودنـد کـه کارمنـدان ایـن وزارت تـا بـه حـال روزانـه ۸۰۰ تـا 

۹۰۰ عـراده موتـر یـک کلیـد را ثبـت و محصـول می کردنـد.

 شـامری از نهادهـای حامـی حقـوق معلـوالن 

غرفه هـای  کابـل  شـهرداری  کـه  می گوینـد 

اسـت. کـرده  تخریـب  را  معلـول   1170 دست فروشـی 

بشـیر دیـره معـاون شـورای افـراد دارای معلولیـت روز شـنبه، 

۲۲ حـوت در یـک نشسـت خـری در کابل بـا انتقـاد از اقدام 

شـهرداری کابـل گفـت کـه ایـن نهـاد، ۱ هـزار و ۱۷۰ فـرد 

دارای معلولیـت در شـهر کابـل مرصوف دست فروشـی بودند؛ 

امـا شـهرداری کابـل غرفه هـای آنـان خـراب کـرده و کسـب و 

کار آنـان را از بیـن بـرده اسـت.

آقـای دیـره همچنیـن افزود کـه ۸۰ هـزار فـرد دارای معلولیت 

مـادرزادی از حقوق شـان محـروم انـد و دولـت تبعیض آشـکار 

را عیلـه آنـان اعـامل می کند.

او همچنیـن اشـاره کـرد کـه در ایـن اواخـر حلقـه ای خـاص 

پنـج نفـری در وزارت شـهدا و معلولیـن ایجـاد شـده کـه بـه 

منایندگـی از افـراد دارای معلولیـت به ارگ ریاسـت جمهوری 

دعـوت شـده و ایـن حلقـه قصـد دارنـد بـه نـام افـراد دارای 

معلولیـت بـه اهـداف شـخصی خـود برسـند.

در ایـن نشسـت خـری، شـامری دیگـر از نهادهـای حامـی 

حقـوق معلـوان نیـز از تبعیـض آشـکار حکومـت علیـه معلوالن 

انتقـاد کردنـد و گفتنـد کـه دولت حقـوق و امتیـازات ۴۷ هزار 

فـرد دارای معلولیـت را از سـال ۹۴ تـا کنـون پرداخـت نکـرده 

است.

دارای  افـراد  انسـجام  نهـاد  رئیـس  ملکـزاده،  محمـد  ملـک 

معلولیـت گفـت که نابرابری و نابسـامانی های زیـادی در برابر 

افـراد دارای معلولیـت وجـود دارد و آنـان سـه ماه اسـت که در 

مقابـل دروازه ورودی شـورای ملـی چـادر تحصـن و اعـراض 

برپـا کـرده؛ اما هیـچ ارگان دولتی صـدای عدالت خواهی آنان 

را تـا کنـون نشـینده اسـت. آقـای ملکـزاده افزود کـه حکومت 

بایـد بـر اسـاس قانـون، سـه درصـد افـراد دارای معلولیـت را 

خدمـات  و  اداری  اصالحـات  مسـتقل  کمیسـیون  طریـق  از 

ملکـی اسـتخدام کنـد. یکـی از معلوالنـی کـه در این نشسـت 

خـری حضور داشـت، نیـز گفت که شـامری اشـخاص دارای 

امـا در  از ظرفیت هـای خوبـی برخـوردار هسـتند؛  معلولیـت 

ادارات دولتـی، سـطوح تصمیم گیـری و پروسـه صلـح به دلیل 

تبعیـض اعـامل شـده از سـوی حکومـت حضـور و مشـارکت 

داری  افـراد  اجتامعـی  نهادهـای  نشسـت،  ایـن  در  ندارنـد. 

معلولیـت از حکومـت خواسـت کـه بایـد ماموران وزارت شـهدا 

و معلـوالن هامننـد وزارت امـور زنـان ۵۰ درصـد افـراد دارای 

معلولیـت و ۵۰ درصـد از خانـواده شـهدا اسـتخدام شـوند.

پیـش از این کمیسـیون حقوق بر افغانسـتان در روز جهانی 

افـراد دارای معلولیـت گفتـه بود که ۱۳درصد جمعیت کشـور 

را افـراد دارای معلولیـت تشـکیل می دهند. این کمیسـیون از 

عـدم حضـور افـراد دارای معلولیـت در برنامه هـای اجتامعی، 

اقتصـادی و سیاسـی انتقـاد کـرده و گفت که زمینه مشـارکت 

سیاسـی افـراد دارای معلولیـت هنـوز از سـوی دولـت تامیـن 

نشـده است.

شـود. گرفته 

کـه  اسـت  شـده  اضافـه  جمهـور  رئیـس  معـاون  پیـام  در 

جمهـور  رئیـس  حکـم  بـه  رابطـه  ایـن  در   1396 سـال  در 

و  نتیجـه  بـه  کمیسـیون  آن  امـا  شـد  توظیـف  کمیسـیونی 

نرسـید. نهایـی  تصمیـم 

در ایـن پیـام افـزوده شـده اسـت: »مـا تنهـا در مـورد قـوم 

رسـمی  حکـم  بـا  کـه  گرفتیـم  تصمیـم  »سـادات«  محـرم 

بـه عنـوان هویـت مسـتقل شـناخته شـود.  رئیـس جمهـور 

بـرای سـایر مـوارد نیـز بایـد یـک تحقیـق مسـتقل علمـی و 

تاریخـی صـورت بگیـرد و بـر اسـاس آن تصمیـم گرفته شـود 

وگرنـه تصمیم هـای عجوالنـه هـم حکومـت را مـورد پرسـش 

قـرار می دهـد و هـم در میـان مردم مـا تفرقـه و بی اعتامدی 

می کنـد.« ایجـاد 

در ایـن اعالمیـه از اداره ملـی احصاییـه و معلومـات کشـور 

خواسـته شـده اسـت کـه در مـورد ایـن تصمیـم، بازنگـری 

انجـام دهـد.

اداره ملـی احصائیـه و معلومـات روز شـنبه 23 حوت با نر 

اعالمیـه نوشـته اسـت: »ادارۀ  ملـی احصائیـه و معلومـات بر 

اسـاس درخواسـت مکـرر بـزرگان اقـوام و بـا در نظرداشـت 

تفسـیر بنـد سـوم مـادۀ )۴( قانـون اساسـی کـه ذریعـۀ قرار 

قضایـی شـامره )۲۷( مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ توسـط شـورای 

عالـی اسـره محکمـه جمهوری اسـالمی افغانسـتان صورت 

گرفتـه و چنیـن مشـعر اسـت: -ترصیـح اقـوام چهـارده گانـه 

بـه مفهـوم حـرص نبـوده و عبارت »سـایر اقـوام« شـامل اقوام 

دیگـر غیـر از اقـوام چهـارده گانـه نیـز مـی گـردد و درج آن 

در تذکـرۀ تابعیـت، مطابـق احـکام قانـون مامنعـت نـدارد-، 

تصمیـم اتخـاذ منـود تـا نام هـای اقوامـی را کـه از طریـق 

مراجـع مختلـف رسـمی به ایـن اداره مواصلـت ورزیده، درج 

سیسـتم شناسـنامه برقـی کنـد.«

لیسـتی کـه از آدرس ایـن اداره اکنـون در فضـای مجـازی 

دسـت به دسـت می شـود، به شـمول چهـارده قوم درج شـده 

در قانـون اساسـی، از 71 قـوم نـام بـرده شـده اسـت.

آگاهـان امـور اجتامعـی بـاور دارنـد کـه اکـر نـام هـای که 

در اعالمیـه اداره ملـی و احصائیـه آمده اسـت، قوم نیسـتند 

بـل نـام طوایفـی انـد مربـوط اقوام کشـور.

وسـله والـو تـه مـرګ ژوبلـه اوښـتې ده او ځای پر ځای شـوي 

ماینونه کشـف او شـنډ شوي دي.

د  وروسـته چـې  هغـه  لـه  وايـي،  مسـافر  او  موټـر چلوونکـي 

کندهـار پـه یـو شـمېر ولسـوالیو کـې جګـړې پيـل شـوې، د 

کندهـار- هـرات لویـې الرې امنیـت هـم خـراب شـوی دی.

هغـوی د دې الرې پـه خالصـون خـوښ دي او د خوندیتـوب 

غوښـتنه یـې کوي.

محمـد ابراهیـم چـې د کندهـار- هلمنـد ترمنـځ موټـر چلوي، 

پـژواک اژانـس تـه وویـل، ډېـر مهـال د الرې پـه اوږدو کـې 

ماینونـه ښـخ شـوي وي او ځینې وختونه بیـا د طالبانو له خوا 

تـړل کېـږي چـې عـام ولس ته یـې لـوی رسخوږی جـوړ کړی 

دی. دی زیاتـوي، تېـره یـوه اوونـۍ چـې دغـه الر پـه ژېـړۍ 

ولسـوالۍ کـې تـړل شـوې وه، موټـر چلوونکـي او خلـک اړ وو 

پـر نـورو فرعـي خامـو الرو تـګ راتګ وکـړي او لـه دې امله له 

سـختو سـتونزو رسه مـخ وو.

نومـوړی چـې نـن سـهار پـر همـدې الر لـه هلمنـده کندهـار 

تـه راغلـی، د الرې پـه پرانیسـتل کېـدو خوشـحاله دی خـو 

غوښـتنه کـوي چـې د الرې امنیـت دې خونـدي يش.

د دې الرې یـو مسـافر نقیـب اللـه پـژواک اژانـس تـه وویل، د 

الرې د بندولـو تـر ټولـو ډېـر زیان خلکو ته رسـېږي، په کار ده 

طالبـان له الرې بندولـو ډډه وکړي.

دی وايـي، همـدا اوس پـر دې الر د خطرونـو او نـورو سـتونزو 

لـه املـه د خلکـو تـګ راتـګ کم شـوی، که ډېـر اړ نـه يش پر 

دې الر تـګ راتـګ نـه کوي.

د الرې  کـوي چـې  امنیتـي ځواکونـو غوښـتنه  لـه  نومـوړی 

سـاتنې پـه موخـه پـر دې الر خپلـې ګزمـې او نـور فعالیتونـه 

ډېـر کـړي، څـو خلـک وکـوالی يش پـه ډاډه زړه پـر دې الر 

تـګ راتـګ وکـړي. وسـله والـو طالبانـو تـر اوسـه پـه دې اړه 

څـه نـه دي ویـي. امنیتـي چارواکـي وايـي چـې نـه یـوازې د 

الرې خوندیتـوب پـه موخـه یـې عملیـات دوام لـري، بلکـې 

پـه ژیـړۍ، ارغنـداب او پنجوايـي ولسـوالیو کـې یـې چاڼیـز 

عملیـات پیـل کـړي څـو دغـه سـیمې د وسـله والـو له شـتون 

څخـه پاکـې يش.

د ۲۰۵ اتـل قـول اردو ویانـد زیاتـوي، تېـره شـپه پـه ارغنداب 

او ژېـړۍ ولسـوالیو کـې د ګـډو ځواکونـو پـه عملیاتـو کې ۲۸ 

وسـله وال وژل شـوي او ۷ نـور ټپيـان شـوي دي.

د ده پـه خـره، پـه عملیاتـو کـې د وسـله والـو یـو موټـر، درې 

موټرسـایکلونه، ۱۳ بـورۍ چاودېدونکـي توکـي، ۵۰ خـزې او 

یـوه انـدازه وسـلې او مهامت لـه منځه وړل شـوي او ۱۱ کړۍ 

ماینونه کشـف او شـنډ شـوي دي.

وسـله  لویـه الر چـې  هـرات  کندهـار-  د  امنیتـي ځواکونـو   

والـو طالبانـو لـه تېـرې یـوې اوونـۍ راهیسـې د دغـه والیـت 

پـه ژېـړۍ ولسـوالۍ کـې تړلـې وه، د عملیاتـو پـه تـرڅ کـې 

ده. پرانیسـتې 

چارواکـي وايـي، پـر دې لویـه الر لـه تېـرې شـپې راهیسـې د 

موټـرو تـګ راتـګ پیل شـوی دی.

پـه کندهـار کـې د مـي اردو د ۲۰۵ اتـل قـول اردو ویانـد 

د  وویـل،  تـه  اژانـس  خـري  پـژواک  علـوي  یحیـی  خواجـه 

کندهـار- هـرات لویـه الره د دغـه والیت په ژېړۍ کې د وسـله 

والـو طالبانـو لـه خـوا د خلکـو پـر مـخ تـړل شـوې وه.

هغـه زیاتـه کـړه، وسـله والـو په دې سـاحه کـې ماینونـه ځای 

پـر ځـای کـړي وو، خلک اړ شـوي وو چې پر نـورو فرعي خامو 

الرو تګ راتـګ وکړي.

الرې  دې  د  ځواکونـو  ګـډو  دفاعـي  او  امنیتـي  وايـي،  دی 

خالصولـو پـه موخـه عملیـات وکړل چـې په پایله کـې یې ۳۷ 

وسـله وال وژل شـوي او ۱۲ نـور ټپيـان شـوي دي.

دغـه راز ده وویـل چـې پـر دې الر د وسـله والـو لـه خـوا خښ 

شـوي ۲۲ کـړۍ ماینونـه هـم کشـف او لـه منځـه وړل شـوي 

دي.

الر  دې  پـر  راهیسـې  شـپې  تېـرې  لـه  چـې  ورکـړ  خـر  ده 

امنیـې  کندهـار  د  دی.  شـوی  پیـل  راتـګ  تـګ  موټـرو  د 

قوماندانـۍ ویانـد لومـړی څـارن جـامل نـارص بارکـزی هـم د 

کندهـار- هـرات لویـې الرې خالصېـدو خـر ورکـوي او وايي، 

پـر دې الر د پخـوا پـه څېر د موټرو تګ راتګ پيل شـوی دی.

دی هـم وايـي چـې د الرې خالصولو په عملیاتو کې لسـګونه 

د کندهار- هرات لویه الره بېرته پرانیستل شوه
کارتون

عمل فرا قانونی و تفرقه 
افگنانه اداره احصاییه

حفیظ اهلل زکی

  

آقـای غوریانـی همچنـان از آمادگـی ارایـه تسـهیالت الزم بـه 

رسمایـه گـذاران خارجـی جهـت رسمایـه گـذاری در شـهرک 

افغانسـتان اطمینـان داد. هـای صنعتـی 

و  تجـارت  اتـاق  رئیـس  شـژیکوف،  گنـدی  نشسـت  ایـن  در 

صنایـع اوکرایـن از عالقمنـدی تاجران کشـورش جهت رسمایه 

گـذاری و همچنـان کار بـا تاجـران افغانسـتان یـاد آوری کـرد.

رئیـس اتـاق تجـارت اوکرایـن تاکید کـرد که پس از ایـن روابط 

تجارتـی میـان افغانسـتان و اوکراین تقویت خواهد شـد و برای 

ادامـه آن همکاری صـورت میگیرد.

بـه نقـل از خرنامـه، عطااللـه نصیـب، رئیـس واحـد تسـهیل 

عمومـی  رئیـس  منـان  حـارث  و  امـور  اداره  گـذاری  رسمایـه 

اسـالمی  جمهـوری  ریاسـت  امـور  اداره  پـالن  و  پالیسـی 

افغانسـتان نیـز از فرصـت موجـود در افغانسـتان و حامیـت از 

رسمایـه گـذاران داخلـی و خارجـی در کشـور یـاد آور شـدند.

همچنـان ذبیـح اللـه زیارمـل، رئیـس مرکز تجارت بیـن املللی 

کابـل بـه منایندگـی از سـکتور خصوصـی افغانسـتان صحبت 

و  افغانسـتان سپاسـگذاری  از همـکاری هـای دولـت  و  کـرد 

برنامـه هـا و میکانیـزم های مورد نظـرش را بـرای تقویت روابط 

سـکتورهای خصوصـی افغانسـتان و اوکرایـن بیـان کرد.

نقـاط  بارندگـی در  اسـت کـه مقـدار  قیـد شـده  اعالمیـه  در 

بینـی  پیـش  مـر  ملـی    ۴۰ الـی   ۱۰ بیـن  کشـور  مختلـف 

شـده اسـت. ایـن درحالیسـت که سـال جدیـد خورشـیدی در 

افغانسـتان خشک سـالی نیـز پیش بینـی شـده اسـت. حـاال با 

توجـه بـه خشک سـالی و پیش بینی هـای سـیالب های ناشـی 

از باران هـای موسـومی باغـداران در رسارس کشـور نسـبت بـه 

آسـیب های ناشـی از ایـن برف بـاری و ژالـه در نقـاط مختلـف 

و  بـرف  وقـوع  گذشـته  سـال های  در  دارنـد.  نگرانـی  کشـور 

باران هـای شـدید در فصـل بهـار سـبب سـیالب های مدهـش 

از  کشـور  رسارس  در  نیـز  دهقانـان  اسـت،  شـده  کشـور  در 

دارنـد. نگرانـی  سـیالب ها  آسـیب های 

کـه  می گویـد  کشـور  تجـارت  و  صنعـت  وزارت   

عالقمنـد  اوکراینـی  گـذاران  رسمایـه  و  تاجـران 

هسـتند. کشـور  در  گـذاری  رسمایـه 

نثاراحمـد غوریانـی وزیـر صنعـت و تجـارت کشـور کـه در راس 

یـک هئیـت عالـی رتبـه بـه کشـور اوکرایـن سـفر کـرده بـود روز 

جمعـه 22 حـوت بـا رئیس و مسـئوالن اتاق تجـارت و صنایع آن 

کشـور دیـدار و گفتگـو کـرد.

وزارت صنعـت و تجـارت بـا نـر خرنامـه ای نوشـته کـه در ایـن 

نشسـت نثـار احمـد غوریانـی وزیـر صنعـت و تجـارت بـا گنـدی 

شـژیکوف، رئیـس اتـاق تجارت و صنایـع اوکرایـن روی همکاری 

هـای تجارتـی و رسمایه گذاری سـکتورهای خصوصی دو کشـور 

بحـث و تبـادل نظـر کردند.

 در ایـن دیـدار نثـار احمـد غوریانـی وزیـر صنعـت و تجـارت از 

اصالحـات و فرصـت هـای جدیـد بـه میان آمـده در عرصـه های 

تجـارت، ترانزیـت و رسمایه گذاری در افغانسـتان یاد آوری کرد.

وزیـر صنعـت و تجـارت از رسمایـه گـذاران اوکراینـی و همچنـان 

در  تـا  خواسـت  اوکرایـن  مقیـم  افغانسـتان  گـذاران  رسمایـه 

افغانسـتان بـا اسـتفاده از فرصـت هـای بـه میـان آمـده، رسمایه 

گـذاری مناینـد.

 اداره هواشناسـی افغانسـتان از وقـوع بـرف و باران هـای شـدید 

در روز یک شـنبه در اکر والیت های کشـور هشـدار داده اسـت.

ایـن اداره شـنبه 23 حـوت بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه اسـت کـه 

فاریـاب،  بادغیـس،  هـرات،  دروالیت هـای  بارندگـی  میـزان 

بامیـان،  کنـدز،   بلخ،سـمنگان،  جوزجـان،  رسپـل،  غـور، 

دایکنـدی، ارزگان، غزنـی، میـدان وردک، لوگـر، پکتیـا، زابـل، 

خوسـت،پکتیکا،  پروان، پنجشـیر، کاپیسـا، لغامن، جالل آباد ، 

بـود. نورسـتان، بدخشـان، تخار،کـر و کابـل زیـاد خواهـد 

از قسـمت های  در اعالمیـه اضافـه شـده اسـت کـه در برخـی 

هلمنـد، فـراه و سـالنگ ها نیـز میـزان بارندگـی شـدید خواهـد 

بود. 

 وحید عمر مشـاور روابط عامه و اسـراتیژیک در واکنش 

به مکتوب افشـا شـده از آدرس ریاسـت معارف شـهرکابل 

گفتـه اسـت کـه قانـون اساسـی کشـور حقـوق،  وجایب و 

آزادی هـای فـردی و جمعـی اتباع کشـور را تضمین کرده 

است. 

وی شـنبه 23 حـوت درتویتـی اضافـه کـرده اسـت کـه 

برخـالف روحیـه  تـا  نـدارد  اجـازه  نهـادی  یـا  فـرد  هیـچ 

بـرای شـهروندان کشـور حـدود  اساسـی کشـور  قانـون 

کنـد. تعییـن 

در  معـارف  وزارت  رهـری  بـا  کـه  می گویـد  عمـر  آقـای 

را  خـود  موضع گیـری  مـورد  ایـن  در  تـا  اسـتیم  متـاس 

کنـد. روشـن 

ریاسـت معارف شـهر کابـل هفته پیش اعالمیـه را منتر 

کـرد کـه برمبنـای دخران باالی سـن 12 سـال نباید در 

مراسـم عمومـی و انظـار عامه رسود و ترانـه اجرا کنند.

ایـن مکتـوب ریاسـت معـارف واکنش هـای گسـرده ای 

مجـازی  شـبکه های  در  اکنـون  داشـت.  پـی  در  را 

خواهـم  رسود  مـن  می مانـد،  صـدا  تنهـا  هشـتگ های» 

خوانـد، بـار بـار آزادی« بـه راه افتـاده اسـت و بـه صـورت 

می شـود. به دسـت  دسـت  گسـرده  و  وسـیع 

ریاسـت  اعالمیـه  ایـن  بـه  واکنـش  در  بریتانیـا  دولـت 

مـورد  در  بریتانیـا  کـه  اسـت  گفتـه  شـهرکابل  معـارف 

تحقیـق خواهـد کـرد و در مـورد ادامـه کمک هایـش بـه 

کـرد. خواهـد  فـوری  تظـر  تجدیـد  افغانسـتان  معـارف 

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان نیـز در مورد 

اعالمیـه ریاسـت معـارف شـهرکابل واکنش نشـان داد.

را  بیـان  آزادی  و  آمـوزش  اینکـه  ایـن کمیسـیون ضمـن 

حـق متـام شـهروندان کشـور تعریـف کـرده اسـت، عالوه 

کـرده اسـت کـه ایجـاد هـر نـوع محدودیـت بـر حقـوق و 

آزادی هـای کـودکان، خـالف اصول عمومـی حقوق بر، 

کنوانسـیون حقـوق کـودک و قوانیـن ملـی افغانسـتان، 

به ویـژه قانـون اساسـی و قانـون حامیـت از حقـوق طفل، 

است.

وزارت معـارف کشـور امـا در پاسـخ بـه واکنش هـا گفتـه 

اسـت کـه این تصمیم معارف براسـاس خواسـت والیدین 

گفتـه  معـارف  وزارت  اسـت.  گرفتـه شـده  دانش آمـوزان 

کـه  می خواهنـد  آمـوزان  دانـش  والیدیـن  کـه  اسـت 

نخواننـد.  ترانـه  عمومـی  مراسـم های  در  دخران شـان 

ایـن وزارت همچنیـن گفتـه اسـت کـه مجلـس سـنا نیـز 

در ایـن مـورد بـه وزارت معـارف سـفارش کـرده اسـت کـه 

دخران دوره های متوسـطه و لیسـه نباید در مراسـم های 

عمومـی ترانـه بخوانند.

وزارت داخله: وسایط بی اسناد در 
کابل ضبط می شود

انتقاد معلوالن از شهرداری؛ 
غرفه های دست فروشی 1170 

معلول تخریب شده است

تاجران اوکراینی عالقمند سرمایه گذاری در کشور هستند

هشدار اداره هواشناسی از وقوع برف و باران شدید

وحید عمر:
 قانون اساسی آزادی های فردی 
و جمعی را تضمین کرده است
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معـارص  سیاسـی  تاریـخ  دقیـق  مطالعـه 

متبـارز  را  ارزشـمند  نکته هـای  افغانسـتان 

از  افغانسـتان  سیاسـی  سیسـتم  می سـازد. 

دچـار  سـو  ایـن  بـه  میـادی  نـوزده  قـرن  آغـاز 

نظـام  ابتـدا  از  اسـت.  گردیـده  دگرگونی هـای 

سـلطنتی بـا مـدل شـاهی مطلقـه حاکـم اسـت 

و بـه تدریـج و بـه تأسـی از جریان هـای نوگـرا در 

اطـراف افغانسـتان آن روز، رژیـم مطلقـه شـاهی 

و شـاهی  داده  نشـان  از خـود  پذیـری  انعطـاف 

مرشوطه بوسـیله¬ی مبـارزات مرشوطـه خواهان 

گردیـد.  برقـرار  افغانسـتان  در 

ایـن تغییـرات اساسـی و دگرگـون کننـده در 

آخـر قـرن نـوزده و اوایـل قـرن بیسـت در تاریـخ 

سیاسـی افغانسـتان ظهـور یافـت و بـه شـکِل در 

پیـدا منـود.  تـداوم  طـول قـرن بیسـتم میـادی 

از نظـام شـاهی مطلقـه و برقـراری  بعـد  اگرچـه 

مـدل شـاهی مرشوطه، خیلـی تغییـرات بنیادین 

در نـوع نـگاه سیاسـی و بسـر مردمی حاکمیـت 

در افغانسـتان شـکل پیـدا نکـرد؛ امـا تجربه هـای 

مواجـه  آن هـا  بـا  افغانسـتان  کـه  بـود  جدیـدی 

گردیـد. نظام شـاهی مرشوطـه به صـورت واضح، 

در افغانسـتان عمـر کوتاهـی داشـت، بـا آن هـم 

حـوزه  در  را  جدیـدی  دیدگاه هـای  توانسـت 

اجتـاع و سیاسـت در دنیـای افغانسـتان شـکل 

بدهـد. 

آنچـه مهـم بـه نظـر می رسـد ایـن اسـت کـه 

پـای  رد  کـه  اسـت  در فضـای شـاهی مرشوطـه 

تعییـن حاکمیـت  و  سـاختار سیاسـی  در  مـردم 

ایـن مسـأله سـبب  در کشـور مطـرح می گـردد. 

را  مـردم  یـا  حاکمیـت  بسـر  انجـاِد  می گـردد 

در برابـر سیاسـت و دولـت داری در جامعـه ذوب 

بکنـد. مـردم در دوران مرشوطـه اسـت که رشایط 

و ابتـدای تریـن مطالباتـش را بـه جانـب دولـت 

ابـراز مـی دارد و از تابعیـن بـی چون و چـرا دولت 

بـه رشط گـزاران تبدیـل می گـردد، تـا بتوانـد در 

مردمی سـازی پالیسـی های دولـت تأثیـر گـزاری 

پیـدا منایـد. 

فراهـم  را  زمینـه  کـه  اسـت  مرشوطـه  نظـام 

می سـازد تـا مـردم حکومـت را بـر مبنای قـرارداد 

جمعـی بخواهـد و در اعـار سـکو های قـدرت از 

طریـق قانـون اساسـی سـهیم شـود. 

مـردم  کـه  اسـت  سیاسـی  نظـام  چنیـن  در 

بـرای خـود حـق قایـل می شـود و این جسـارت را 

پیـدا می کنـد کـه حـق نظـارت بـر دولـت را از آن 

مـردم بدانـد و در پـی تحقـق ایـن موضـوع بـرای 

ایجـاد پارملـان سـعی می کند. این شـاخص های 

حکومت و دولت اسـت که از دورن نظام مرشوطه 

دولـت  مؤلفـات  همیـن  می کشـد.  بیـرون  رس 

مرشوطـه وقتـی در جامعـه بـه پختگـی خویـش 

قـرار  شـدن  نهادینـه  منصـه¬ی  در  و  می رسـد 

می گیـرد؛ بسـر بـرای خلـق دولـت و حاکمیـت 

مردمی را آهسـته مهیا می سـازد. این فرآیندیسـت 

کـه در خیلـی از جوامـع بـه شـکل طبیعـی گونـه 

سـاری شـده اسـت؛ ولی در افغانسـتان قسـمتی 

از ایـن پروسـه در تاریـخ سیاسـی معـارص کشـور 

پـی در پـی دیـده می شـود، امـا نه به صـورت یک 

رونـد رو بـه تکامـل کـه متـام گردنه هـای هاننـد 

جوامـع دیگـر را طـی منـوده باشـد. 

بـه هرحـال ایـن نـکات در تاریـخ افغانسـتان 

در جریـان ایـن دو قـرن اخیـر قابـل تأمـل اسـت. 

از میـان ایـن تحـوالت سیاسـی و تغییـر آور کـه 

افتـاده  اتفـاق  کشـور  در  اخیـر  دو سـده¬ی  در 

اسـت، ظهـور انقاب هـای نیمـه دوم قرن بیسـتم 

از  بعـد  سیاسـی  مرج هـای  و  هـرج  و  میـادی 

انقابـات حائـز اهمیت اسـت. در ایـن میان آنچه 

بـه عنـوان دسـت آورد مفیـد و قابـل ارزش بـرای 

مـردم افغانسـتان به حسـاب می آید فصـل جدید 

تاریخ افغانسـتان در تداوم آن فصوِل گذشته اش 

اسـت. افغانسـتان در قرن بیسـت و یکـم میادی 

بعـد از شکسـت گـروه طالبـان، دارای یـک نظـام 

جایـگاه  و  نقـش  آن  در  کـه  مردمی می شـود 

عامـه¬ی مـردم برخاف روال سـنتی افغانسـتان 

از اهمیـت بخصوصـی برخـوردار می شـود. قانون 

اساسـی در ایـن فصـل تدویـن شـده اسـت که بر 

بنیـاد مطالبات مردمی و اتقـان بر اصل حاکمیت 

از آن مـردم بنیـان نظام سیاسـی را سـازمان داده 

اسـت. ایـن یگانـه تجربـه¬ی سیاسـی اسـت کـه 

در طـول تاریخ معارص افغانسـتان، مـردم از آن به 

صـورت دموکراتیـک سـهیم اسـت. 

بـا ایـن تحلیـل نظـام جمهوریـت بـر مبنـای 

مناسـب  دموکراسـی  متثیـل  و  اساسـی  قانـون 

در  هنـوز  تـا  کـه  اسـت  سیاسـی  نظـام  تریـن 

افغانسـتان بـه منصـه¬ی عملـی و ظهـور رسـیده 

اسـت. 

در نظـام جمهوریـت بحث اساسـی رس بنیاد 

مردمی بـودن آن اسـت، کـه در افغانسـتان پسـا 

بُن در سـاختار سیاسـی از آن اسـتفاده می گردد. 

جمهوریـت اراده¬ی مـردم را در تعیین رسنوشـت 

سیاسـی کشـور یک اصل انکار ناپذیـر می داند و 

از همیـن جهت اسـت کـه مرشوعیـت و مقبولیت 

نظـام وابسـته بـه اراده¬ی عـام مـردم اسـت نـه 

دیگری.  مسـأله¬ی 

نـوع  ایـن  مردمـی در  جایـگاه  و  نقـش  لـذا 

نظـام از اهمیـت حیاتـی برخـوردار اسـت. ارداه 

و تصمیـم مـردم بوسـیله¬ی میکانیـزم انتخابـات 

عملـی می گـردد و شـالوده¬ی دولـت و حکومـت 

را بنـا می گـذارد. آنچـه کـه در نظـام جمهوریـت 

بـا اسـتوانه مـردم سـاالری آن مشـاهده می شـود 

ایـن اسـت کـه دولـت مـردان و حاکـان در ایـن 

اقتـدار مـردم اسـت. مـردم  امانتـدار  نـوع نظـام 

گونـه  معـار  نقـش  جمهوریـت  نظـام  بنیـاد  در 

دارد و بـا تصامیـم خویـش پیکـر دولت را سـامان 

اندیشـۀ تحقـق صلـح پایـدار، یکـی از مهم تریـن و 

جوامـع  شـده ای  گـم  آرمان هـای  و  آرزوهـا  دیرینه تریـن 

بـه  و  بوده انـد  انسـانی  تفکـر  تاریـخ  طـول  در  بـرشی 

تدریـج ایـن آرمان هـا توسـط فیلسـوفان صلـح، متفکـران 

سیاسـی و مصلحـان بـزرگ اجتاعـی در ادوار مختلـف 

بـه عبـارت دیگـر،  یافتـه اسـت.  تاربخـی تحقـق نسـبی 

اسـتقرارصلح پایـدار و دایمـی بـرای ختـم و پایـان یافـن 

بحران هـای ویرانگـر جنایت کارانـۀ جنگ هـا، منازعـات و 

رفتارهـای خشـونت آمیز علیـه انسـان ها در جوامع برشی 

اقدامـات  هرگونـه  و  اسـت  بـوده  انسـانی  زیسـت  بـرای 

جنـگ، منازعـه و رفتارهـای خشـونت بـار را بـه هرقیمتـی 

کـه شـده اند؛ بایدکنـار بگذارنـد و بـه جـای آن؛ ادبیـات 

صلـح آمیـز، آشـتی و مصالحـۀ ملـی و همدیگـر پذیـری 

تسـاهل،  آمیـز،  مسـاملت  مسـلط  گفتـان  قالـب  در  را 

تسـامح و مـدارای اجتاعـی می باشـند. بنابرایـن، اگـر 

بـرای تحقـق صلـح پایـدار و دایمـی در جوامـع انسـانی، 

صلحـی  بگذاریـم،  کنـار  را  عقانیـت  و  عدالـت  عنـر 

بـه وجـود آمـده فاقـد همـۀ ارزش هـای انسـانی، حقـوق 

اسـتقرارصلح  و  می باشـند  شـهروندی  حقـوق  و  بـرشی 

بـه  صلـح  اساسـاً  عقانیـت؛  و  عدالـت  مفاهیـم  بـدون 

معنـای واقعـی کلمـه نیسـت، بلکـه یـک معاملـه ننگیـن 

فوریـت  و  اهمیـت  اسـت.  زود گـذر  و  سیاسـی، مقطعـی 

انسـانی،  زیسـت  بـرای  انـدازۀ  بـه  پایـدار  صلـح  تحقـق 

بخـش  حیـات  و  مهـم  بـرشی؛  جامعـه  سیاسـی  حیـات 

اقتصـادی  اجتاعـی،  سیاسـی،  نظام هـای  کـه  اسـت 

و فرهنگـی جهـت اسـتمرار و بقـاء خویـش و الزامـاً همـۀ 

نظام هـای سیاسـی و اجتاعـی بـه صـورت کلـی عنـارص 

عدالـت و عقانیـت را در رگه هـا و بدنه هـای اصلـی آن 

زیـرا  مناینـد  سـازی  نهادینـه  و  سـازی  فرهنـگ  ترویـج، 

قـوام صلـح پایـدار اسـتخوان بنـدی و شـاخصۀ اصلـی و 

بنیـادی صلـح را عدالـت اجتاعی در کلیت خـود در دل 

خویـش داشـته وماندگاری صلـح پایدار نیازمند و وابسـته 

جهـت،  ایـن  از  می باشـند.  عدالـت  کامـل  تحقـق  بـه 

جنگ هـا،  اساسـی  و  اصلـی  جوهـرۀ  و  ماهیـت  تحلیـل 

منازعـات و رفتارهـای خشـونت آمیـز و ضـد انسـانی در 

جوامـع مختلـف را دو عنـر کلیـدی تشـکیل می دهنـد، 

یکـی عنـر دینـی، مذهبـی و ایدئولوژیکـی )جنگ های 

مذهـی حـق علیـه باطل( و دیگـری عنر سیاسـی یعنی 

بـه قـدرت مطلـق سیاسـی و تسـلط  دسـتیابی کامـل و 

بـر منابـع اقتصـای و طبیعـی )جنگ هـا و تنش هـا بـرای 

دسـتیابی بـه قـدرت مطلـق سیاسـی و تسـلط بـر منابـع 

صلـح  و  جنـگ  بنابرایـن،  طبیعی(اسـت.  و  اقتصـای 

باهمیـن  داخلـی  مختلـف  جریان هـای  بـا  افغانسـتان 

ارزیابـی  و  تفسـیر  و  تحلیـل  قابـل  عنـارص  و  ویژگی هـا 

می شـوند، از جملـه جنـگ و اسـتقرارصلح پایـدار بـا گروه 

تفسـیر  دقیق تریـن  در  اخیـر؛  دهـه ای  سـه  در  طالبـان 

خـود، هـم جنبۀ مذهبـی و ایدئولوژیکـی دارد و هم جنبه 

و ماهیـت دسـتیابی به قدرت مطلق سیاسـی و اقتصادی 

داشـته اسـت و هـم اکنون دارنـد و در آیندۀ اسـتقرارصلح 

افغانسـتان ایـن فراینـد هم چنـان بـه قـوت خویـش باقـی 

خواهنـد مانـد. جنگ هـا، منازعـات و رفتارهـای خشـونت 

آمیـز گـروه تروریسـتی طالبـان؛ در قالـب شـدیدترین و 

وحشـیانه ترین حمـات تروریسـتی، انتحـاری و انفجاری، 

کشـور،  زیرسـاخت های  تخریـب  و  چسـپکی  ماین هـای 

حملـه بـر دانشـگاه ها، مراکـز آموزشـی و اماکـن عمومی؛ 

جنـگ  و  اسـت  برشیـت  علیـه  جنایـت  آشـکار  مصـداق 

متـام عیـار علیـه دولـت و مـردم افغانسـتان انجـام داده 

اسـت و بـا ایـن نـوع تفکـر طالبانیسـم بـه زندگـی فردی، 

زندگـی جمعـی و حیـات سیاسـی، اسـتقرارصلح پایـدار 

بـی معنـا تریـن مفهـوم در ادبیـات تحقـق صلـح و نظـام 

کـه  اسـت  سـال  یـک  از  بیـش  اسـت.  کشـور  سیاسـی 

و  طالبـان  باگـروه  صلـح  آوردن  موافقت نامـۀ  امضـاء  از 

خـاص  مناینـدۀ  صلـح(  سـیار  )سـلطان  خلیلـزاد  زملـی 

وزارت امـور خارجـه ایـاالت متحـده آمریـکا در امـور صلـح 

افغانسـتان؛ بـا حضورکشـورهای منطقـه ای، جامعـۀ بیـن 

املللـی، سـازمان های بیـن املللـی و مخصاصـاً سـازمان 

اسـت  جهـان  در  صلـح  منافـع  حافـظ  کـه  متحـد  ملـل 

می گـذرد، گـروه تروریسـتی طالبـان اندک تریـن تعهدات 

از خـود در قبـال موافقـت نامـه صلح نشـان نداده اسـت. 

از ایـن منظـر، گـروه تروریسـتی طالبان تا هنـوز هیچ یک 

از مفـاد موافقت نامـۀ یـک جانبـه و پنهانـی تحقـق صلـح 

عملیاتـی  و  حقوقـی  و  سیاسـی  الزامـات  گونـه  هیـچ  و 

خشـونت ها،  کاهـش  هانـا  کـه  را  صلـح  پیان نامـۀ 

و  انفجـاری  و  انتحـاری  تروریسـتی،  حمـات  کاهـش 

رفـن بـه سـوی آتـش بـس دامئـی و آغـاز گفت وگوهـای 

مسـتقیم مذاکـرات صلـح بیـن االفغانـی بـا هیئـت دولـت 

را  خویـش  پای بنـدی  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری 

حمـات  شـدیدترین  نتیجـه،  در  اسـت.  نـداده  نشـان 

تروریسـتی، انتحـاری، انفجاری و ترورهای سیسـتاتیک 

و  قضـات  نـگاران،  روزنامـه  خربنـگاران،  منـد  هـدف  و 

و  دولـت  علیـه  سیسـتاتیک  کشـتارهای  و  سـارنواالن 

روزهـا  ایـن  و  اسـت  داده  انجـام  افغانسـتان  شـهروندان 

شـدت بیشـر بخشـیده اسـت و مهم تر از همه این اسـت 

کـه ایـن جنایـات ضـد بـرشی را بـه گـردن نگرفتـه اسـت 

یعنـی  ایـن  و  می کننـد  رد  الفـاظ  بی رشمانه تریـن  بـا  و 

این کـه اسـتقرارصلح بـا گـروه طالبـان؛ نـه عملی اسـت و 

نـه امـکان پذیـر و گفت وگوهـای تحقـق صلـح را عمـاً به 

انسـداد سیاسـی و بـه حـد امتنـاع رسـانیده اسـت.

صلـح؛  یـا  عدالـت  مبانـی  تحلیـل  یکـم:  گفتـار 

جامعـه  در  سـازی  صلـح  مقدمـۀ  امتنـاع؛  یـا  امـکان 

انسـانی؛

از مدت هـا قبـل ایـن پرسـش مطـرح بـوده اسـت که 

در کشـورهای درگیـر منازعـه بایـد بـه صلـح اولویـت داد 

یـا عدالـت.؟ پرسـش دیگـری که مرتبـط به پرسـش قبلی 

مطـرح می شـود این اسـت کـه اولویت دهـی فعالیت های 

بـه صلـح  عدالـت خواهانـه چـه پیامدهایـی دارد و اگـر 

سـازی اولویت داده شـود چه پیامدهایی خواهد داشـت؟ 

در ایـن جـا الزم اسـت کـه بـه مجموعـه اسـتدالل های دو 

طـرف بـه صـورت جداگانـه پرداخته شـود:

1. طرفـداران عدالـت و پاسـخگویی روی اهمیت آن 

تأکیـد دارنـد. نخسـت دالیل هنجـاری و کیفـری عدالت؛ 

کسـانی کـه مرتکـب خطـا شـده اند بایـد مجـازات شـوند. 

دیگـران معتقدنـد کـه مجـازات بنـا برقابلیـت بازدارندگی 

آن باید اجرا شـود تا جلو سـوء اسـتفاده های بیش ترگرفته 

شـود. طرفـداران اجـرای عدالـت انتقالـی باوردارنـد کـه 

عـاوه بـر تحـت پیگـرد قـرار گرفن عامـان جنایـت، باید 

اسـتفاده  حقیقت یـاب  کمیتـه  ماننـد  مکانیسـم هایی  از 

صـدای  تـا  شـود  فراهـم  زمینـه  دیگـر  سـوی  از  و  شـود 

قربانیـان بـه گـوش همـگان برسـد. آن هـا معتقدنـد کـه 

قراینـد پاسـخگویی یکـی از نیازمندی هـای صلـح سـازی 

در دراز مـدت اسـت. هـرگاه افـراد خطـاکار مـورد پیگـرد 

قـرار نگیـرد ایـن امـر باعث می شـود که مرشوعیـت دولت 

جانشـین زیـر سـؤال بـرود. معافیـت از مجـازات در قبـال 

عامـان اصلـی جنایـات، موجـب می شـود کـه بـاور مردم 

بـه حاکمیـت قانون تضعیف شـود و فرهنـگ را بنا نهد که 

در آن احـرام بـه قانـون تضعیـف شـده اسـت.
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جوامـع منازعـه زده بر این هسـتند که هرگاه پاسـخگویی 

در قبـال اعـال گذشـته بـه صـورت جـدی مطرح باشـد، 

فعالیت هـای صلـح سـازی بـا اختـاف رو بـرو می شـود. 

پاسـخگویی، کسـانی را هـدف قـرار می دهـد کـه نقـش 

مسـتقیم در انعقـاد قـرار داد صلـح دارند. آن هـا برای این 

توافـق دسـت  بـه  نگیرنـد منی خواهنـد  قـرار  کـه هـدف 

پیـدا کننـد و از همیـن رو منازعـه دوام دار می شـود زیـرا 

آن هـا انعقـاد قـرار داد صلـح را بـه مثابـه بـی پنـاه شـدن 

خـود در برابـر پیگـرد می بیننـد. مذاکـره کننـدگان اغلبـاً 

متکـی بـه عفـو هسـتند تـا بتواننـد توافـق نامـۀ صلـح را 

تضمیـن کننـد. هم چنـان ممکـن اسـت اعارکننـدگان 

صلـح، مکانیسـم های عدالـت انتقالـی را در کوتاه مدت و 

میـان مـدت به عنوان مانـع برقراری امنیـت و توافق صلح 

بداننـد و یـا آن را بـی اثـر کننـده اقدامـات صلـح سـازی 

تلقـی کننـد. وقتـی پـای عمـل در میـان می آیـد دیـدگاه 

تحلیل گـران و سیاسـت گـذاران بـه راحتـی بـه ایـن دو 

کـه  تـاش می کننـد  آن هـا  تقسـیم منی شـوند.  دیـدگاه 

میـان خواسـت ها و سیاسـت های متفـاوت تـوازن ایجـاد 

کننـد. صلـح سـازی یـک فراینـد چنـد وجهـی اسـت و به 

همیـن ترتیـب عدالـت انتقالـی بـه دنبـال تحقـق چندین 

هدف اسـت کـه این اهـداف در برخی مواقع هم پوشـانی 

دارنـد. در ایـن جـا تـاش مـا ایـن اسـت کـه دریابیـم کـه 

اقدامـات  و  سـازی  صلـح  فعالیت هـای  مـوارد  کـدام  در 

عدالـت انتقالـی می تواننـد بـه عنـوان مکمـل هـم عمـل 

کننـد. بـه راحتـی ایـن امکان وجـود ندارد کـه میان صلح 

و عدالـت یکـی را انتخـاب کنیـم زیـرا فرمـول مشـخص 

در ایـن راسـتا وجـود نـدارد کـه زمـان و پیامدهـای دقیـق 

هرکـدام را مشـخص کنـد زیـرا هرکدام وابسـته بـه رشایط 

خـاص خـود اسـت. مطالعـه مقایسـه ای میـان برنامه های 

گذشـته و جـاری مـا را قـادر می سـازد اقداماتـی را کـه 

بـه طـور هم زمـان بـرای صلـح سـازی و عدالـت انتقالـی 

مناسـب اسـت، تشـخیص دهیـم. ایـن بسـیار مهم اسـت 

کـه نقـاط مشـرک و هم پوشـان این دو حوزه را تشـخیص 

کنیـم. چندیـن مأموریـت عملیـات صلـح مـورد مطالعـه 

قـرار گرفتـه تـا مسـئله عدالت انتقالـی، حاکمیـت قانون، 

بسـیج  رفـع  سـاح،  خلـع  امنیتـی،  بخش هـای  اصـاح 

مـورد رسـیدگی  ادغـام مجـدد جنگ جویـان  و  عمومـی  

قـرار گیـرد. به عنـوان مثـال مأموریت سـازمان ملل متحد 

در کـوزوو و تیمـور رشقـی وظیفـه داشـتند در عرصه هـای 

بیاورنـد.  اصاحـات  زندان هـا  امـور  و  پلیـس  قضایـی، 

صلـح  برقـراری  بـرای  بنابرایـن،   .)3 )ناجـی،1399، 

سـازی در افغانسـتان بـا گـروه طالبـان؛ همیـن فرمـول تا 

حـدود عملیاتـی و امـکان پذیـر اسـت، زیـرا اسـتقرارصلح 

پایـدار بـدون تحقـق عدالـت انتقالـی بـا گـروه طالبـان، 

نادیده گرفـن حقـوق قربانیـان جنـگ و خشـونت، فقدان 

تأمیـن حقـوق زنـان و آسـیب دیدگان در طول سـی سـال 

گذشـتۀ جنـگ، منازعـه و خشـونت های مسـتقیم و غیـر 

مسـتقیم از سـوی طالبـان علیـه دولت و مردم افغانسـتان 

انجـام داده اسـت و فراینـد صلـح سـازی را بـا خطر جدی 

مواجـه سـاخته اسـت.

گفتـار دوم: توسـعه و گسـرش عملیـات صلـح 

سـازی؛ پیـش درآمـدی بـرای صلـح پایـدار در جامعه؛

پـس از پایـان جنـگ رسد، فعالیت هـای جامعۀ بین 

املللـی بـه منظـور صلح سـازی، حفظ صلـح و بنای صلح 

بـه لحـاظ عـددی، پیچیدگـی و محتوایـی بسـیار دشـوار 

رشـدکرده اسـت. عملیات بنای صلح سـازمان ملل متحد 

بـر اسـاس فصـل ششـم منشـور ملـل متحـد صـورت مـی 

گیـرد کـه در آن ابعـاد متعـدد صلح سـازی مدنظر اسـت. 

ورود بازیگـران خارجـی در منازعـۀ داخلی یا شـبه داخلی 

دولـت هـا نـه تنها به امـر تکراری تبدیل شـده اسـت بلکه 

سـطوح اجبـار و تهدیـد را نیـز افزایـش داده اسـت و از 

جانـب دیگـر مسـئله حاکمیت دولت هـا را نیز زیر سـؤال 

بـرده اسـت. در گذشـته مأموریـت حفظ صلح طـوری بود 

کـه منازعـه یـک امـر داخلـی دولت پنداشـته می شـد اما 

امـروزه بـرای بنـای صلـح پایـدار الزم اسـت کـه اقدامـات 

تهاجمـی تـر در راسـتای صلـح سـازی درکشـورهای پسـا 

منازعه اتخاذ شـود. چنان که دبیرکل سـازمان ملل متحد 

بیـان داشـته اسـت کـه فعالیـت هـای صلـح سـازی رصفاً 

بـه منظـور جلوگیـری از بـاز گشـت منازعـه نیسـت بلکـه 

سـاختارهای ملـی کشـور بـه سـوی جامعـه دموکراتیـک 

بایـد تغییـر یابـد. مهم ترین اقدامات صلح سـازی شـامل 

خلـع سـاح جنـاح هـای درگیـر منازعـه، تأمیـن امنیت و 

حاکمیـت قانـون، توقیـف و نابـودی سـاح هـا، بازگشـت 

پناهنـدگان، ارائـه مشـورت و آموزش به کارکنـان امنیتی، 

نظـارت بـر انتخابـات، تـاش هـای گسـرده بـه منظـور 

حایـت از حقـوق بـرش، اعـال اصاحـات در نهادهـای 

حکومتـی و حایـت رسـمی و غیـر رسـمی از مشـارکت 

سیاسـی اسـت. ایجـاد کمیسـیون صلـح سـازی سـازمان 

ملـل متحـد و ایجـاد صنـدوق بنـای صلـح سـازمان ملـل 

نـوآوری هـای نهـادی بـه شـارمی رود.  متحـد از جملـه 

سـازی مانند حاکمیت  مکانیسـم های صلح  در این جـا 

قانـون، خلـع سـاح، رفـع بسـیج عمومی و ادغـام مجـدد 

صـورت  بـه  امنیتـی  بخش هـای  اصـاح  و  جنگ جویـان 

جداگانـه بـا عدالـت انتقالـی مـورد بحـث و تحلیـل قـرار 

سـازی  صلـح  بنابرایـن،   )4 می گیرد. )ناجـی،1399، 

و تحقـق صلـح پایـدار بـا گـروه طالبـان، نیازمنـد فراهـم 

سـازی پیش رشط هـا، پیش نیازهـا و بسـرهای سیاسـی، 

پروسـۀ  در  فرهنگـی  و  اقتصـادی  حقوقـی،  اجتاعـی، 

اعـار صلـح پایـدار انـکار ناپذیـر اسـت، یعنـی بـدون در 

بنیادیـن  و  اساسـی  پیش رشط هـای  ایـن  نظرداشـت 

جمهوریـت  حفـظ  اساسـی،  قانـون  از:  مراقبـت  ماننـد 

حفـظ  انتخاباتـی،  نظـام  دموکراسـی،  سیاسـی،  نظـام 

حقـوق شـهروندی، احـرام به حقـوق برش، تأمیـن حقوق 

خانواده هـای قربانیـان جنـگ و خشـونت و حقـوق زنـان؛ 

تحقـق صلـح پایـدار امـکان پذیـر نیسـت. تطبیـق برنامـه 

عدالـت انتقالـی و پاسـخگویی بـرای مرتکبـان جنایـات 

و  مهم تریـن  از  یکـی  برشیـت،  علیـه  جنایـت  و  جنگـی 

ماندگاتریـن ارکان اساسـی و اصلـی تحقـق صلـح پایـدار 

در جامعـۀ درگیـر منازعـات طوالنـی مـدت، میـان مـدت 

و کوتـاه مـدت جامعـۀ افغانـی می باشـند، زیـرا حایـت 

و پشـتوانۀ بازیگـران و سیاسـت گران داخلـی و خارجـی 

از پروسـۀ اعـار صلـح سـازی دولـت و مـردم افغانسـتان 

باگـروه طالبـان؛ از مهم تریـن نقـاط قـوت ایـن مذاکـرات 

صلـح سـازی می باشـند. بنابرایـن، تـا زمانی کـه تعریـف 

مشـخص و واضـح از پروسـۀ اسـتقرارصلح با گـروه طالبان 

اصلـی  گیرنـدۀ  تصمیـم  زمانی کـه  تـا  باشـیم،  نداشـته 

گفت وگوهـای تحقـق صلـح پایدار بـا گروه طالبـان دولت 

جمهوری اسـامی افغانسـتان و با نظارت و حایت قاطع 

رشکای  و  منطقـه ای  کشـورهای  همسـایه،  کشـورهای 

بیـن املللـی و مهم تـر از همـه مـردم و کلیـۀ شـهروندان 

افغانسـتان طرف اصلی پروسـۀ صلح سـازی قـرار نگیرند، 

اسـتقرارصلح پایـدار در غیـاب ایـن سـه تا عنر اساسـی 

و کلیـدی تحقـق صلـح پایـدار و دایمـی؛ رؤیـا و خیـاالت 

و توهـات بیـش نخواهنـد بـود و تیـره بختـی هم چنـان 

افغانسـتان  در زندگـی جمعـی و حیـات سیاسـی مـردم 

سـایۀ سـنگین خویـش را گسـرش خواهنـد داد و تـداوم 

بحران هـای مزمـن؛ بـه مثابـۀ امـر انـکار ناپذیـر و تهدیـد 

جـدی و مخاطره آمیـز در برابرصلـح سـازی خواهنـد بـود.

نظـام  در  حاکـان  دیگـر  سـوی  از  می بخشـد. 

مـردم  خـادم  و  مدیـون  را  خـود  نیـز  جمهوریـت 

دانسـته و در راسـتای احقـاق حقـوق و عزمتندی 

مسـؤل  را  خـود  مـردم  مـال  و  جـان  حفاظـت  و 

می دانـد. ایـن برازندگـی نظـام جمهوریـت اسـت 

کـه حاکمیت را بر اراده مردم بنا گذاشـته اسـت. 

را رابطـه  نظـام جمهوریـت، قانـون اساسـی 

ایـن  و  می دانـد  ملـت  و  دولـت  میـان  اساسـی 

ثغـور  و  حـدود  کننـده  تعریـف  جمعـی  قـرارداد 

صاحیـت و مسـؤولیت های دولـت اسـت. نظـام 

و  دموکراتیـک  روحیـه  اسـامی با  جمهـوری 

ظرفیـت قانونـی که دارد در مقایسـه بـا متام آنچه 

معـارص  افغانسـتان  در  کنـون  تـا  کـه  نظام هـای 

آزمـوده شـده اسـت، نظـام انسـانی و نزدیـک بـه 

در  بایـد  کـه  اسـت  منصفانـه¬ی  خواسـته های 

جامعـه ترویـج و نهادینـه گردد. دولـت و حکومت 

کـه بر نهـاد نظام سیاسـی جمهوریـت و پایه های 

قانونـی و دموکراتیـک سـازمان بخشـیده شـده و 

اجـاع نظر قاطع مردم افغانسـتان در آن تجسـم 

پیـدا منـوده اسـت، همـواره احـرام بـه مطالبـات 

کـه  معنـا  بدیـن  دارد.  و  داشـته  خویـش  بسـرِ 

نظـام جمهوریـت اراده هـای مـردم را بـه عنـوان 

پالیسـی اساسـی خـود مطمـح نظـر دارد و آنچـه 

کـه مسـلم اسـت اینکـه مـردم افغانسـتان انزجـار 

قوی از تشـدید ناامنی، کشـتار مـردم و نبود نظم 

سیاسـی و گسسـت نظـام سیاسـی ابـراز داشـته/ 

دارد.    

دو پایه اساسی برای اعامر جمهوریت

مـردم سـاالری و جمهوریـت اجـزای الینفـک 

در افغانسـتان کنونـی اسـت. بـدون تردیـد ایـن 

یـک دسـت آورد عظیـم برای مـردم افغانسـتان در 

ایـن نیم قـرن اخیر اسـت. بنابراین خواسـته های 

نظـام  تقویـت  هـم  افغانسـتان  مـردم  اصلـی 

جمهوریـت اسـت و هـم حایـت از میکانیزم های 

دموکراتیـک در جهـت نهادینـه شـدن ایـن نظـام 

را  ایـن  افغانسـتان  مـردم  می باشـد.  کشـور  در 

پذیرفتـه اسـت کـه مـردم سـاالری در چارچـوب 

جمهوریـت پاسـخ گـوی مطالبـات آنان می باشـد 

از همیـن لحـاظ اسـت کـه نظـام جمهوریـت را با 

رویکـرد اصاحـی و پویـا که منجر بـه محو منودن 

کجی هـا و بدی هـا در جامعه و در سیسـتم باشـد 

قبـول داشـته و از آن حایـت می کننـد. سـازمان 

سیاسـی برآمـده از نظـام سیاسـی مـردم سـاالر و 

قانـون گـرا دغدغـه¬ی اساسـی شـان رضایـت و 

سـامت رسنوشـت مـردم اسـت. به همیـن خاطر 

احـرام  و  تعهـدات  بنیـاد  بـر  افغانسـتان  دولـت 

کـه بـه اراده، رسنوشـت و تصمیـم مـردم دارد بـر 

مسـاعی  جمهوریـت  نظـام  جانبـه  همـه  تقویـت 

بخـرح می دهـد و ایـن امر را نخسـتین مسـؤولیت 

و ابتـدای تریـن حـق مـردم می دانـد کـه دولـت و 

یـا سـازمان سیاسـی در افغانسـتان کنونـی به آن 

معتقد اسـت. با در نظرداشـت همیـن نکات مهم 

و ارزنـده، مـردم افغانسـتان حـق دارد از دنیـا و 

جامعـه جهانـی تقاضـا منایـد که در تقویـت نظام 

دموکراتیـک و نظام سیاسـی جمهوریـت، با مردم 

افغانسـتان در همسـوی قـرار بگیرند، زیـرا تجربه 

منـوده  ثابـت  بوضـوح  افغانسـتان  در  سیاسـی 

اسـت کـه غیـر از نظـام جمهوریـت کـه احـرام 

بـه ارزش هـای انسـانی مـردم قایـل اسـت، سـایر 

نظام هـا از چنیـن خصلتـی و ظرفیتـی برخـوردار 

عنـوان  بـه  افغانسـتان  مـردم  نیسـت. رسنوشـت 

و  اساسـی  حقـوق  رشایـِط  واجـد  انسـان های 

حقـوق بـرشی ایـن را ایجـاب می کنـد کـه نظـام 

مردمـی و  تهداب هـای  بـا  جمهوریـت  سیاسـی 

قانونـی آن در افغانسـتان نهادینه گردد. این حق 

مـردم افغانسـتان اسـت کـه دارای نظام سیاسـی 

را  مـردم  صـدای  بتوانـد  کـه  منصـف  و  معتـدل 

در سـطح  مـردم  اوضـاع  و  بـه رشایـط  و  بشـنود 

افغانسـتان بـدون درنظر داشـت تبعیضـات توجه 

و رسـیدگی منایـد؛ اینـکار تنها بوسـلیه¬ی نظام 

سیاسـی جمهوریـت و بـا میکانیزم مردم سـاالری 

در ایـن کشـور مسـجل می شـود.   

  مهدی بابک

صلح با طالبان؛ امکان اجماع عدالت با صلح پایدار در افغانستان

احترام به اراده مردم در چارچوب جمهوریت
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 بازی با اعداد              3236
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3131    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3406
شاه سفید را در خانه  c4 حرکت دهید. 

3435

جواب هدف         2884
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ثور
امروز صبح ممکن اســت کمی عصبی باشــید زیرا تغییرات ناگهانی در محیط 
کاری و یا در رابطه با همکاران تان پیش آمده اســت. حتی اگر شــرایط جدید 
باعث شد که عادالنه رفتار نکنید زمان خوبی برای تغییرات نیست زیرا که امروز 

بحث و درگیری های زیادی خواهید داشت. 

جوزا
یکی از همکاران تان ممکن اســت شــما را به دلیل موفقیت در پروژه ای که با 
یکدیگر کار کرده اید تشــویق کند. نباید ایستادگی کنید زیرا که در خطر دعوا 

و درگیری هستید و هیچ چیز را حل نخواهید کرد.

سرطان
ممکن اســت با ســوپرایز های ناخوشــایندی توســط یکی از دوستان تان 
مواجه شــوید که نامید شــوید و مود تــان را خراب کند. باید بیشــتر از 
هــر روزی امروز احتیــاط کنید و خریدن چیزهای گــران قیمت و گرفتن 

تصمیمــات مهم را به زمان دیگری موکول کنید.

اسد
احتماال مجبور هســتید که به دلیل اشــتباه یکی از همکاران تان سخت تر از 
همیشه کار کنید. زمان خوبی برای گرفتن تصمیمات مهم نمی باشد زیرا که در 

بهترین حالت فکری نیستید و در تمرکز کردن مشکل دارید.

سنبله
با توجه به ستاره شناسی امروز، ممکن است که کارهای حرفه ای و بحث هایی که 
در ارتباط با کار و زندگی حرفه ای تان مربوط می شود را به زمان دیگری موکول 

کنید. امشب یک شخص نزدیک از شما در خواست پول می کند. 

حمل
ممکن است به دلیل مسائل احساسی مود خوبی نداشته باشید روابط با همکاران 
تان و یا شرکای کاری تان هم به دلیل یکسری سوتفاهم ها با تنش مواجه شود. 

زمان آن نیست که همه چیز را روشن کنید،

میزان
ستاره شناسان می گویند که امروز همه را در حالت سختی انتقاد می کنید. 
ســعی کنید که این اخالق را کنار بگذارید وگرنه دوستان و همکاران تان با 

شما برخورد خواهند کرد.

عقرب
به نظر می رسد که روابط خوبی با همکاران تان ندارید. سعی کنید که گرفتن 
تصمیمــات مهم را به زمان دیگری موکول کنید و فقط امروز را به برخورد با 

کارهای اورژانسی اختصاص دهید. باید آرام باشید و بیشتر استراحت کنید. 

قوس
به دلیل برخی مشکالت در زندگی عاطفی تان ممکن است زمان سختی را در 
محیط کاری داشته باشید و نتوانید تمرکز کنید. سعی کنید گرفتن تصمیمات 

مهم و صحبت های مهم را به زمان دیگری موکول کنید. 

جدی
امروز صبح بدون هیچ دلیل ناراحت و آشــفته هســتید. احتماال با خانواده 
و دوســتان تان بحث خواهید داشــت. باید خودتان را کنترل کنید وگرنه 

کارهایی را انجام می دهید که بعدا پشیمان می شوید

دلو
امروز صبح ممکن است اخبار ناخوشایندی از بستگان نزدیک دریافت کنید. نباید 
سریعا نتیجه گیری کنید زیرا که وضعیت کمی دشوارتر به نظر می رسد. هرگونه 

اختالف نظر را با شریک عاطفی و اعضای خانواده حل کنید. 

2885

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 21  کلمه: عالی 

جوش ـ خروش ـ شوخ ـ 
خــوشـ  روشـ  رویشـ  
شیر ـ شر ـ شور ـ شوری 
ـ روشن ـ جشن ـ نشر ـ 
شیـ  ریشـ  شنـ  خشن 
ـ جوشنـ  شینـ  نوشینـ  

نوشـ  نیش.
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غضنفر کاظمی

حوت
نباید مســئولیت های زیادی در محیط کار به عهده بگیرید، و از هر گونه تالش 
بیش از حد فکری و جســمی بپرهیزید. سعی کنید که بیشتر مواظب خودتان 

باشید و بیشتر استراحت کنید. 

 شطرنج                     3407

چ

آشپزـ  اعراقـ  بیتابـ  پنجگانهـ  تشریفـ  ثانیهـ  جمالـ  چراگاهـ  حریت 
ـ خزیدن ـ دندانه ـ ذی روح ـ رباط ـ زندگی ـ ژنده ـ ســربلند ـ شیعه ـ 
صورت ـ ضرر ـ طبله ـ ظهور ـ عارف ـ غیابت ـ فراســو ـ قوه ـ کامران ـ 

کثافت ـ لیلی ـ مودل ـ نوازش ـ وداع ـ هدیه ـ یاسین.
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بـودم، فـردای آن روز هـرکاری کردند قبول نکردم مکتب بـروم. بچه ها قصه 

می کردنـد کـه روزی کـه مـن نرفتـه بـودم، معلم برایم یک بسـته رنـگ برای 

نقاشـی جایـزه آورده بـود. مـن تا بعدها فقـط حرست مکتب رفـن و چیزی 

آموخـن را نـه بلکـه تنهـا حـرست هـان یک بسـته رنـگ را می خـوردم که 

چـرا آن روز نرفتـم و بدسـتش نیـاوردم. 

بعدهـا یـک شـعبه ی مکتـب را به روسـتای کوچک خـود ما منتقـل کردند. 

معلـم پیـدا کردنـد و درس هـا رشوع شـد. این بـار اما وضعیت کمـی بهرت از 

قبـل بـود. ایـن معلـم مـا تنها دشـمنی شـدید با تنبل هـای صنف داشـت. 

تنهـا پنـج - شـش نفـر از بچه هـای صنـف مـا روزگار مناسـبی نداشـتند. 

روزهایـی بـود کـه بـه نوبـت دو - دو نفر پیـش روی تخته بلندشـان می کرد، 

بعـد بـه هـر دو دسـتور مـی داد که یک دیگرشـان را سـیلی بزننـد. آن ها هم 

بـه زور و رضـا بـه سـیلی زدن هـم دیگـر ادامـه می دادنـد، روی هـا رسخ و 

اشـک ها جـاری می گشـت، تـا این کـه معلـم رونـد را متوقـف می کـرد. یـا 

پـس از سـوال و جـواب در صنـف کـه همـه روزه و پیـش از رشوع درس 

بـه دنبـال  را  انجـام می گرفـت، هرکـس کـه منی توانسـت جـواب بدهـد 

چوبـی باریـک کـه رشط می گذاشـت تـر هـم بایـد باشـد، بـه روی زمین هـا 

می فرسـتاد و پـس از آوردن، ایـن معلـم تـا کـه می توانسـت بـر رس و جـان 

بچه هـا می کفـت، در حـدی که چوب می شکسـت و دیگـری را می گرفت و 

آن یکـی هـم می شکسـت. یا همین معلم در زمسـتان، تشـتی بزرگـی را پر 

از بـرف در گوشـه ای از صنـف می گذاشـت، بعـد یکی یکی بچه ها را پشـت 

رس هـم روی بـرف ایسـتاده می کـرد، طوری که این ایسـتادن نیم سـاعت و 

حتـی بیشـرت از یـن دوام می کـرد. 

پـس از گذشـت چندسـال و بـا پشـت رس گذاشـن معلمیـن و خاطـرات 

دورتـر  روسـتای  بـه  می رفتیـم  بایـد  بـاره  دو  سـال ها،  ایـن  از  بی شـار 

از روسـتای مـا در هـان مکتـب قدیمـی. بـا ایـن تفـاوت این بـار کمـی 

بزرگ تـر شـده بودیـم و کمـرت اذیـت می شـدیم. حـاال دیگـر کالن شـده و 

از دهکده هـای دیگـر دوسـتانی یافتـه بودیـم کـه ایـن سـختی و دوری راه را کمرت 

می کـرد. آن سـال ها مکاتـب بسـیار خـوب اکـال می شـدند. یکـی از ایـن کارهـا 

توزیـع بی شـاری بسـکویت و خرمـا بـه شـاگردان مکتـب بـود. حقیقتـا یکـی از 

دل خوشـی های جـدی بچه ها شـاید همیـن بود. پـس از امتام درس، بسـکویت و 

خرماهـا از سـوی اداره توزیـع می شـد و مـا هـم با رسخوشـی متـام تا خانـه خورده 

و زده می رفتیـم.  بعدهـا کـه تـا صنـف نـه خواندیـم، ظرفیـت مکتـب مـا همیـن 

بـود و بایـد سـه صنـف دیگـر را یـا در مرکـز شـهر و دور از خانـه می خواندیـم و یـا 

هـم می رفتیـم بـه مکتبـی که بیشـرت از سـه سـاعت از روسـتای ما فاصله داشـت. 

عـده ای کمـی انتخـاب کردیـم که به شـهر برویـم و اتـاق بگیریـم و درس بخوانیم، 

دیگـران هـان سـختی ها را تحمـل می کردنـد و سـه سـاعت راه را طـی کـرده و 

سـه سـاعت دیگـر پـس برمی گشـتند. بعدهـا همیـن دوری راه، تلـف کـردن وقت 

و بیـکاری پـس از آن باعـث شـد کـه بچه هـا مکتـب را تـرک گفتـه و بـه کارهـای 

روزمـره بپردازنـد و عـده ای هـم بـه خاطـر گـذران زندگی، سـفر کردند به شـهرها و 

کشـورهای دیگـر.  از وضعیـت مکتـب رفن دخرتان روسـتا بگویم. دخـرتاِن کمی 

هـم کـه در خـود روسـتا بـه مکتـب می آمدنـد پـس از انتقـال مکتـب بـه روسـتای 

دیگـر درس را رهـا کردنـد و فقـط پنـج - شـش نفـر بـا مـا آن همـه راه را می آمدنـد 

کـه بعدهـا خانواده های شـان بـه دلیـل ایـن کـه دخرتان شـان جـوان شـده اسـت 

دیگـر نگذاشـتند بـه مکتـب برونـد. حتـی تـا اکنون هـم این گونـه اسـت. بچه ها و 

دخـرتان خردسـال تـا صنـف سـه درس می خوانند، بعد مجبـور اند بـرای خواندن 

صنف هـای بـاال در قریـه ی دیگـر برونـد. خیلـی از خانواده هـا از همیـن مرتبـه، 

دیگـر منی گذارنـد دخرتان شـان پـا را فراتـر از خانه شـان بگذارنـد و عـده ای هـم 

بـا خوانـدن چنـد صنـف باالتر موافقـت می کنند و بعـد از لحظه ی که فکـر کردند 

جـوان شـده اسـت، دیگـر منی گذارنـد بـه مکتـب بـرود. اگـر برونـد هـم مکتـب 

متوسـطه اسـت و دیگـر هیـچ لیسـه ای در نزدیکـی ها نیسـت. دور رفـن دخرتان 

بـرای چنـد مـاه و چنـد سـال از خانـه ی پـدر و شـوهر هـم کـه خـط رسخ مردمان 

است.  روسـتا 

یـک بخـش بـزرگ از خاطرات و یک بخـش از زندگی و خوشـی و دلتنگی 

را همین رفن به مکتب و درگیری های آن تشـکیل می دهد. در روسـتاها 

مکتـب جدیدتریـن و شـاید هم جالب ترین محیطی اسـت کـه بچه ها پس 

از هفت سـالگی آن را تجربـه می کننـد. خاطـرات مکتب رفـن و صنفی ها 

و درگیری هـای خـوب و بـد در ایـن دوره از جالب تریـن نوسـتالژی های 

زندگـی مـن اسـت و مطمینـن در طـول زندگـی بسـیار فـراوان بـه یـادش 

آورد.  خواهم 

مـن و هم دوره هایـم از خوانـدن سـی پاره، قرآن، حافظ و کریا فارغ نشـده 

بودیـم کـه رو آوردیـم بـه مکتـب و آمـوزش و پـرورش تخصصی تـر و مـدرن. 

ایـن خـود یـک پرشـی بود کـه تا اکنون در روسـتا کسـی تجربه نکـرده بود 

و وقـف دادن بـا ایـن رشایـط، هـم بـرای بچه  ها و هـم برای والدین سـخت 

بـود. گاهـی حتـی قصـه می شـد کـه مکاتـب جدیـد بـا کتاب هـای نـو از 

سـوی کافـران فرسـتاده شـده تا مسـلانان را از قـرآن و سـنت های پیامرب 

دور کنـد. مـن فقـط مدتـی را در حضـور پـدر کالن سـی پاره کـه مراحـل 

اولیـه یـاد گرفـن قـرآن اسـت را خوانـده ام، امـا بچه هـای بزرگـرت از مـن و 

آدم هـای روسـتاهای دیگـر کـم و بیـش در حوزه های علمیه و مدرسـه های 

دینـی درس می خواندنـد. 

پـس از روی کار آمـدن حکومـت جدیـد، یک بـاره وضعیـت تغییـر کـرد و 

کـور سـوراخی بـرای درس و تعلیـم بـرای مردم روسـتا باز شـد. موسسـات 

خارجـی در روسـتاهای دور و اطـراف کورس هـای چنـد ماهـه را بـه منظور 

رسـیدن شـاگردان عقب مانـده کـه سن شـان بـاال اما صنف شـان کـم بود، 

راه انداختـه بـود. مـردم دهکـده مـا از منی دانم کجـا معلمی را اسـتخدام 

کـرده بودنـد کـه ایـن معلـم بـه دلیـل بـدی و بی رحمـی رسآمـد همـه و در 

روسـتا زبانـزد بـود. هیچ روزی نبـود که یکی- دو نفـر را در صنف لت وکوب 

نکنـد کـه ایـن زجـر دادن هـا گاهـی حتـی تـا رسحـد شکسـن دسـت و 

خـون شـدن بینـی و صـورت هم می رسـید. خـوب بـه یـاد دارم روزهایی را 

کـه یکـی از بچه هـا را تنهـا از دو گوشـش گرفتـه و بـه آسـان بلنـد کـرده 

بـود. ایـن فـرد از فـرط سـنگینی یکـی از گوش هایـش پـاره شـده بـود و 

حتـی تـا بعدهـا صداهـا را منی توانسـت بشـنود. بـه خاطـر مـی آورم روزی 

را کـه یکـی دیگـر از هم صنفی هـا را خط کـش بیـن ناخن هـای دسـتش 

گذاشـته و فشـار داده بـود. دسـت ایـن آدم از چندجـای شکسـته و در 

هـان لحظه خون بسـیاری فـوران کرده بـود. مدتی وضعیـت همین گونه 

پیـش می رفـت. بعدهـا امـا بدتـر شـده رفـت. روزهـای بـود که صبـح وقت 

تخته هـای سـیاهی کوچـک در دسـت هرکدام به سـوی مکتـب در حرکت 

بودیـم. روسـتای مـا از مکتـب کـه در روسـتای مجـاور بـود بیشـرت از یـک 

سـاعت مسـافت داشـت و این، کار را شـدیدا سـخت می کرد. خصوصا که 

صبح هـای دهکـده چـه در بهـار و چـه در خـزان و حتـی در تابسـتان هـوا 

رسد اسـت. مـا از ترس معلم، کار خانگی که شـب انجـام می دادیم را فردا 

بـا تـرس و لـرز بسـیار از این که در راه تباشـیر رویش پاک نشـود، تا مکتب 

بی هیچ دسـت خوردگی و شـوخی به مکتب می رسـاندیم. این کار تقریبا 

همـه روزه انجـام می شـد و ایـن یکـی از کابوس های وحشـتناک هر صبح 

مـا بـود. منی دانـم که این همـه ظلم و لت و کـوب از دل سـوزی اش بخاطر 

یادگیـری بچه هـا نشـآت می گرفت یا چیـزی دیگری در جریان بـود. اما به 

هرحـال هرچیـزی کـه بود بسـیار وحشـتناک و آزار دهنـده بود. 

یکـی از روزهـا کـه برنامـه پرس وپـال از درس های گذشـته جریان داشـت، 

پرسـیدن سـوال بـه مـن رسـیده بـود. مـرا بلنـد کـرده و از مـن چیزهـای 

پرسـید و مـن بـا تـرس و لـرز فـراوان فکـر کنـم جـواب داده بـودم. آن روز 

از خطـر جسـته بـودم، امـا از تـرس زیـادی کـه هـان زمـان تجربـه کـرده 

رفتن به مکتب؛ دریچه ی رو به دنیایی جدید
دیـروز  فرهنـگ  و  وزارت اطالعـات  محمـد طاهـر زهیـر رسپرسـت 

تاریخـی  آثـار  و  خطـی  نسـخه های  منایشـگاه  افتتـاح  مراسـم  در 

در آرشـیف ملـی، از متـام مـردم تقاضـا کـرد در صورتـی کـه اسـناد 

تاریخـی آرشـیفی نـزد شـان باشـد، بـه آرشـیف ملـی اهـدا کننـد. 

بـه گـزارش باخـرت، در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور محمـد علـم ایـزد 

یـار نایـب اول مرشانـو جرگه، اسـتاد حبیـب الله رفیع عضـو اکادمی 

علوم افغانسـتان، مسـوول بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی 

ایـران در کابـل، و شـاری از شـخصت های فرهنگـی و مسـووالن 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ برگزارشـد، رسپرسـت وزارت اطالعـات 

و فرهنـگ در صحبتـی برگـزاری ایـن منایشـگاه را دسـت آورد بـزرگ 

دانست. 

آقـای زهیـر خاطرنشـان کـرد کـه آثـار ایـن منایشـگاه شـامل بیـش 

از 400 نسـخۀ خطـی و اسـناد تاریخـی اسـت و پـس از فراخـوان 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ مبنـی برخریـداری و اهـدای آثار تاریخی 

افغانـی  میلیـون  مبلـغ 46  در مجمـوع  آن  بخـش  یـک  آرشـیفی، 

خریـداری شـده اسـت و قسـمت دیگـر آن را مـردم بـه آرشـیف ملـی 

کرده انـد.  اهـدا 

رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ از حایـت و توجـه ویژۀ رییس 

جمهـوری کشـور بـه منظـور اختصـاص بودجـه بـه خاطر خریـداری 

آثـار تاریخـی آرشـیفی کشـور، بـه آرشـیف ملـی، سپاسـگزاری کرد و 

همچنـان از تالش هـا و زحـات کمیسـیون تشـخیص و خریـداری 

آثار تاریخی آرشـیفی، کسـانی که اسـناد تاریخی را به آرشـیف ملی 

اهـدا کرده انـد و مسـووالن و کارمندان آرشـیف ملی بـه قدردانی یاد 

کرد. 

رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ گفـت کـه حـدود 5 هـزار آبدۀ 

تاریخی در وزارت اطالعات و فرهنگ ثبت اسـت که بیشـرت این آثار 

بـا خطـر مواجه اسـت و نیاز بـه حفاظت و مرمـت دارد.

وی همچنـان از متـام مـردم خواسـت، در صورتی که اسـناد تاریخی 

و نسـخه های خطـی نـزد شـان باشـد، آن را بـه آرشـیف ملـی اهـدا 

کننـد، تـا بـه عنـوان رسمایه هـای ملـی از آن حفاظـت و نگهـداری 

بهـرت صـورت بگیرد. 

بعـد، محمـد علـم ایـزد یـار نایـب اول مرشانـو جرگـه در صحبتش از 

توجـه وزارت اطالعـات و فرهنـگ و کسـانی که در جمع آوری اسـناد 

تاریخـی و نسـخه های خطی آرشـیفی تـالش کرده انـد و به خصوص 

آنانـی کـه اسـناد تاریخـی را بـه آرشـیف ملـی اهـدا کـرده انـد، بـه 

قدردانـی یـاد کرد. 

ایزدیـار، خاطرنشـان کـرد: بـا آن کـه بـه وزارت اطالعـات و فرهنـگ 

وزارت تالش هـای  ایـن  تیـم جدیـد  در  اسـت،  توجـه شـده  کمـرت 

ارزشـمند و موثـر بـه مشـاهده می رسـد. 

وی حایـت شـورای ملـی بـه ویژه مجلس سـنا را بـا وزارت اطالعات 

و فرهنـگ ابـراز کـرد و از موجودیـت یـک آرشـیف در ارگ ریاسـت 

جمهـوری و یکـی هـم آرشـیف ملـی یـاد کرد و گفـت که بهرت اسـت 

جلـو اداره هـای موازی گرفته شـود و در راسـتای تامیـن امنیت بهرت 

و حایـت آرشـیف ملـی تـالش صـورت بگیرد. 

همچنـان معـاون مجلس سـنا گفت که در اضافه از 40 سـال جنگ 

در کشـور، بخش فرهنگی بیشـرت صدمه دیده اسـت و شـار زیادی 

از میراث هـای تاریخـی و فرهنگـی به تاراج برده شـده اسـت. 

وی تأکیـد کـرد کـه بایـد مـردم افغانسـتان در حفاظت و حراسـت از 

میراث هـای فرهنـگ و آبده هـای تاریخـی بکوشـند. 

سـپس محمـد افـرس رهبیـن رییـس آرشـیف ملـی در رابطـه بـه آثـار 

ایـن منایشـگاه معلومـات داد و خاطرنشـان کـرد کـه 90 در صـد 

آثـار ایـن منایشـگاه بـه زبـان فارسـی اسـت و از لحـاظ تاریخـی در 

برگیرنـدۀ 9 قـرن اسـت. 

وی افزود که شـاری از این آثار از جمله بهرتین اسـناد آرشـیفی در 

سـطح منطقه و جهان به شـاری می رود. 

بـه همیـن ترتیـب در جریـان ایـن مراسـم، میرمحمد فاضـل یک تن 

از شـخصیت های فرهنگـی، 14 قلـم نسـخه های خطـی و اسـناد 

تاریخـی را بـه آرشـیف ملـی اهـدا کرد. 

وزارت  سـتایش نامه های  و  سـپاس نامه ها  مسـووالن،  همچنـان 

اطالعات و فرهنگ را برای کسـانی که اسـناد تاریخی و نسـخه های 

کمیسـیون  اعضـای  انـد،  کـرده  اهـدا  ملـی  آرشـیف  بـه  را  خطـی 

کارمنـدان  و  مسـووالن  و  آرشـیفی  اسـناد  خریـداری  و  تشـخیص 

آرشـیف ملـی، اعطـا کردنـد. 

در اخیـر ایـن مراسـم رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ و نایـب 

اول مرشانـو جرگه، منایشـگاه نسـخه های خطی و اسـناد تاریخی را 

افتتـاح کردنـد و اشـرتاک کنندگان از آن دیـدن کردنـد. 

ایـن منایشـگاه یـک هفته به صـورت رایگان بـه روی عالقمنـدان باز 

است.

خانه ی پدری

رئیس انسـتیتوت ملی موسـیقی افغانسـتان می گوید که تصمیم وزارت 

معـارف دربـاره ممنوعیـت دخـرتان دانـش آمـوز باالتـر از ۱۲ سـال از 

اجـرای ترانـه و رسود، عـالوه بر نقـض قوانین ملی و بیـن املللی، ناقض 

حقـوق بـرشی و حقـوق شـهروندی دخـرتان دانش آموز اسـت.

در روزهـای گذشـته وزارت معارف افغانسـتان اعالم کرد کـه اجرای ترانه 

و رسود از سـوی دانش آمـوزان دخـرت باالتـر از ۱۲ سـال در مراسـمی که 

»بـا حضـور مردان برگزار می شـود« ممنوع اسـت.

ایـن اقـدام تاکنـون واکنش هـای زیـادی را بـه همـراه داشـته اسـت. 

به تازگـی دولـت بریتانیـا هـم اعـالم کـرد که به طـور فـوری کمک هایش 

را بـه مکاتـب افغانسـتان بررسـی و بازنگـری می کنـد.

احمـد نـارص رسمسـت، رئیـس انسـتیتوت ملی موسـیقی به بی بی سـی 

گفتـه اسـت کـه وزارت معـارف در مکتـوب جدیـدش حقوق موسـیقی و 

دسرتسـی پـرسان باالتـر از دوازده سـال را هـم محـدود کرده اسـت.

در مکتـوب جدیـد منسـوب بـه وزارت معارف آمـده کـه »از مکتوب قبلی 

ایـن نهاد سـوء تعبیر شـده اسـت«. ایـن وزارت در این ابالغیـه افزوده که 

متـام شـاگردان دوره ابتدائـی ) از صنـوف/کالس اول تـا پنجـم( دخـرت 

و پـرس می تواننـد بـا تاییـد والدیـن شـان و در صورتـی کـه »مشـکلی در 

دروس   آنهـا ایجـاد نشـود« در گروه هـای ترانـه خوانـی رشکـت کنند.

آقـای رسمسـت در اعـرتاض بـه ایـن کار کمپینـی را نیـز بـه راه انداختـه 

است.

موسیقی
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان: ممنوعیت 
اجرای ترانه توسط دختران، نقض قانون است

رویداد
خواست وزارت اطالعات و 

فرهنگ از مردم: 
اسناد تاریخی و نسخه های خطی 

را به آرشیف ملی اهدا کنید



حـذف  از  بعـد  روز  چنـد  رونالـدو  کریسـتیانو 

یوونتـوس از رقابت هـای لیـگ قهرمانـان اروپـا بـه 

ایـن موضـوع واکنـش نشـان داد. چنـد روز پیـش 

بـود کـه یوونتـوس در دیـدار برگشـت مرحلـه یک 

هشـتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در تورین رو در 

روی پورتـو قـرار گرفـت. 

ایـن بـازی در وقت هـای قانونـی بـا نتیجـه 1-2 

بـه سـود بیانکونـری خامتـه یافـت تـا بـازی بـه 

امـا  پایـان  در  شـود.  کشـیده  اضافـه  وقت هـای 

بـازی بـا نتیجـه 3-2 بـه سـود یوونتـوس خامتـه 

یافـت ولـی ایـن پورتـو بـود که بـر حسـب گل زده 

بیشـر در خانـه حریف به مرحله بعـد صعود کرد. 

بعـد از حـذف تلـخ یوونتـوس از لیـگ قهرمانـان 

اروپـا بسـیاری از انتقـادات نسـبت به فوق سـتاره 

پرتگالـی این تیم یعنی کریسـتیانو رونالدو مطرح 

شـد زیـرا گل دوم پورتـو روی جایگیـری و حرکـت 

اشـتباه او در هنـگام رضبـه آزاد حریـف رخ داد. 

از طرفـی طـی روزهـای گذشـته شـایعات دربـاره 

کریسـتیانو رونالـدو بـه اوج خـود رسـیده و حتـی 

ممکـن  او  کـه  انـد  مدعـی شـده  منابـع  برخـی 

اسـت بـه رئـال مادریـد بازگـردد؛ مسـئله ای کـه 

البتـه تاییـد نشـده و دور از انتظار نیـز به نظر می 

رسـد. رونالدو اکنون و بعد از گذشـت چند روز به 

حـذف یوونتـوس از لیگ قهرمانان واکنش نشـان 

داده و در صفحـه اینسـتاگرام خود نوشـته اسـت: 

" مهـم تـر از تعـداد زمیـن خـوردن هـای شـا در 

زندگـی این اسـت کـه با چه انـرژی و رسعتی روی 

پاهـای خود مـی ایسـتید. قهرمانـان واقعی هرگز 

منی شـکنند! مترکز ما در حال حـارض روی بازی 

کالیـاری، در مسـابقات رسی آ، فینال کوپا ایتالیا 

و همـه چیزهایـی اسـت کـه مـی توانیـم در ایـن 

فصـل بـه دسـت آوریم. 

درسـت اسـت کـه گذشـته بـه موزه هـا تعلـق دارد 

امـا خوشـبختانه فوتبال حافظـه دارد ... و من هم 

همینطـور! تاریـخ قابـل حذف نیسـت. هـر روز با 

مقاومت، روحیه تیمی، پشـتکار و سـخت کوشـی 

نوشـته می شـود. و کسـانی که این را درک نکنند 

هرگـز بـه شـکوه و موفقیت نخواهند رسـید. " 

در واقـع بـه نظر می رسـد بخـش دوم حرف هایی 

که کریسـتیانو رونالدو در این پست اینستاگرامی 

مطرح کرده مسـتقیاً خطاب به منتقدانش است 

کـه بـه نوعـی گذشـته فـوق العـاده ایـن بازیکـن 

را در رقابت هـای لیـگ قهرمانـان اروپـا فرامـوش 

کـرده انـد. فـوق سـتاره ای کـه پیـش از ایـن پنـج 

مرتبه با منچسـر یونایتد و رئـال مادرید فاتح این 

تورنومنـت شـده و چندیـن بـار نیز به عنـوان آقای 

گلـی رقابت هـا را از آن خـود کرده اسـت.

سکوت کریستیانو رونالدو باالخره شکست 

ورزش
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پول هـای بلوکـه شـده و تحـت تحریـم ایـران در بانک هـای 

کـره جنوبـی موافقـت نخواهـد شـد.

محمدجـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجـه جمهوری اسـامی 

توییـری گفـت:  پیامـی  بلینکـن در  از موضـع  انتقـاد  در 

امریـکا تنها در حرف مدعی اسـت که دیپلاسـی را ترجیح 

می دهد.ظریـف انتقـاد کـرد کـه ایـاالت متحـده در عمـل 

ادامـه  ترامـپ"  "فشـار حداکـری  بـه سیاسـت  همچنـان 

می دهـد.

امریـکا نشـان داده اسـت کـه بـرای تحقـق هـدف اصلـی 

جمهـوری  ایـن  علیـه  تحریم هـا  برچیـدن  یعنـی  ایـران 

اسـامی شـتابی ندارد. یک روز قبل آنتونی بلینکن، وزیر 

خارجـه ایـاالت متحـده، گـزارش برخـی از خربگزاری هـا 

مبنـی بـر آزاد شـدن بخشـی از دارایـی بلوکـه شـده ایران 

در بانک هـای کـره جنوبـی را تکذیـب کـرد.

اجـرای  جهـت  در  ایـران  کـه  زمانـی  تـا  گفـت  بلینکـن 

تعهدات هسـته ای خـود گام برندارد، امریکا با آزادسـازی 

جیک سـالیوان، مشـاور امنیت ملی کاخ سفید گفته است، ایاالت 

متحـده دیپلاسـی غیرمسـتقیم بـا جمهـوری اسـامی را از طریق 

کانـال اروپایی هـا و کانال هـای دیگـر بـرای احیـای برجـام رشوع 

کـرده اسـت. او تأکیـد کـرد، هنـوز راهی دشـوار در پیش اسـت.

جیـک سـالیوان، مشـاور امنیت ملی کاخ سـفید، جمعـه ۱۲ مارچ 

بـه خربنـگاران گفـت: »دیپلاسـی بـا ایـران جریـان دارد، امـا در 

حـال حـارض نـه به طـور مسـتقیم«.

او ترصیـح کـرد: »ارتباطاتی از طریق اروپایی هـا و کانال های دیگر 

وجـود دارد تـا مـا بتوانیم به ایرانیـان بگوییم، موضع مـا در رابطه با 

تعهد متقابل چیسـت و از موضع آنها باخرب شـویم. در حال حارض 

منتظر پاسـخ ایرانیان هسـتیم که ببینیم چه قصـدی دارند.«

سـالیوان افـزود: »ایـن کاری سـاده و آسـان نیسـت ولی بـاور داریم 

کـه هاکنـون در رونـدی دیپلاتیـک قـرار داریـم کـه می توانـد ما 

را بـه هدفـان برسـاند و آن عبارت اسـت از جلوگیری از دسرسـی 

ایران به سـاح هسـته ای.«

بـه گفتـه مشـاور امنیت ملی کاخ سـفید، ایاالت متحـده قصد دارد 

کـه "از راه دیپلاسـی به این هدف برسـد".

جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری امریـکا در جریـان کارزار انتخاباتـی 

خـود اعـام کـرده بـود، کـه در صـورت پیـروزی پیـان هسـته ای 

قدرت هـای بـزرگ بـا ایـران )برجـام( را احیـا خواهـد کـرد. بایـدن 

نیـز تأکیـد ورزیـده کـه ایـن مسـئله چندان سـهل و آسـان نیسـت.

رئیـس جمهـوری امریـکا گفتـه اسـت کـه بـرای بازگشـت امریـکا 

بـه برجـام، نخسـت ایـران بایـد بـه نقض مفـاد توافـق پایـان داده و 

پایبنـدی کامـل خـود بـه برجـام را نشـان دهـد.

در برابـر جمهـوری اسـامی گفته اسـت چنانچه امریـکا ابتدا متام 

اقدامـات تحریمـی را لغـو کنـد، ایـران نیـز در برابر حارض اسـت به 

متـام تعهدات خـود در چارچـوب برجـام عمل کند.

امریکا: دیپلماسی با ایران به طور غیرمستقیم شروع شده است

تیم های کندهار و کندز قهرمان رقابت های دومین لیگ ملی بزکشی شدند

محموله امدادی امریکا به یمن برگشت خورد

بارسلونا و منچستر به دنبال پدیده ترک تبار راپید

بازماندگانجورجفلوید۲۷میلیوندالرغرامتمیگیرند

بایـدن مصمم اسـت یاری به نیروهـای امداد را 

کـه در شـال یمن فعال بودنـد را از رس بگیرد.

جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری امریـکا ترصیـح 

کـرده کـه جنگ یمـن باید پایان یابـد. او تاکید 

کـرده کـه بـه همیـن دلیل نیـز هرگونـه حایت 

امریـکا از جنـگ در یمن را متوقف کرده اسـت، 

از جملـه فـروش سـاح بـه عربسـتان سـعودی. 

بایـدن هم زمـان حوثی هـای یمن را از فهرسـت 

تروریسـتی ایـاالت متحـده خـارج کـرد تـا برای 

ارسـال کمک های انسـانی بتوان بـا آنها معامله 

کـرد. جو بایـدن برخاف دونالـد ترامپ، رئیس 

جمهـور پیشـین، بـه حایـت یکجانبـه از دولت 

موضـع  امـا  اسـت؛  داده  پایـان  یمـن  مرکـزی 

بایـدن و تاش هـای او تاکنـون بـر شورشـیان 

حوثـی هیـچ تأثیری نداشـته اسـت.

کمبـود سـوخت در کنـار تـورم و گرانـی شـدید 

در یمـن، هـزاران نفـر از شـهروندان را بـه فقر و 

گرسـنگی شـدید رانده اسـت.

کـودکان  ملـل شـار  سـازمان  ارزیابـی  طبـق 

سـوءتغذیه  دچـار  کـه  سـال   ۵ زیـر  یمنـی 

هسـتند، احتـاال در سـال جاری میـادی ۲۲ 

درصـد نسـبت بـه سـال قبـل افزایـش یافتـه به 

دو میلیـون و ۳۰۰ هـزار کـودک خواهد رسـید. 

سـال  در  کـودک  هـزار   ۴۰۰ تعـداد  ایـن  از 

جـاری میـادی در وضعیت گرسـنگی شـدید و 

خطـر مـرگ خواهنـد بـود.

محموله هـای امـدادی امریـکا کـه بـرای مقابلـه 

بـا گرسـنگی بـه یمـن ارسـال شـده بود، بـا مانع 

روبـرو شـده و به مقصد نرسـیده اسـت. سـازمان 

ملـل از همـه کشـورها خواسـته بـود بـرای پایان 

دادن بـه "بزرگ تریـن فاجعـه انسـانی" بـه مردم 

یمـن یـاری کنند.

کـرد،  اعـام  مـارچ   ۱۲ جمعـه  متحـده  ایـاالت 

محموله هـای امـدادی کـه بـرای کمک بـه مردم 

یمن ارسـال شـده بود، به مقصد نرسـیده است. 

بـه گفتـه امریـکا شورشـیان حوثـی مانـع اصلـی 

در راه امـداد رسـانی بـه مـردم یمـن هسـتند.

سـازمان ملـل هشـدار داده بـود چنانچـه هرچـه 

نرسـد،  یمـن  اصلـی  بنـدر  بـه  سـوخت  زودتـر 

از پیـش وخیـم خواهـد شـد. وضعیـت بیـش 

تیـم لیندرکینـگ، فرسـتاده ویـژه جـو بایـدن در 

امور یمن ابراز تأسـف کرده اسـت که شورشـیان 

حوثـی به جای رسـیدگی بـه وضعیت نابسـامان 

مـردم، بیشـر به پیرشفـت نظامی فکـر می کنند 

را  خـود  موقعیـت  مـأرب  تـرصف  بـا  بتواننـد  تـا 

بخشـند. تحکیم 

او بیـش از دو هفتـه بـه ایـن کشـور سـفر کـرده 

آتش بـس،  برقـراری  بـا  کـه  امیـد  ایـن  بـه  بـود 

رشایـط را بـرای صلـح و آشـتی در ایـن کشـور 

کنـد. فراهـم  جنگـزده 

سـارا چارلـز، از کارمنـدان بلندپایـه در خدمـات 

امـدادی ایـاالت متحـده گفتـه اسـت کـه دولـت 

کودتای میانمار؛ هشت نفر دیگر 
در اعتراضات خیابانی کشته شدند

سـازمان ملـل اعـام کـرده کـه تاکنـون دولـت 

نظامـی حاکـم در میامنار دسـت کـم ۷۰ نفر را 

در جریـان اعراضـات مخالفان کشـته و هزاران 

نفـر را هـم بازداشـت کـرده اسـت.

گروه هـای حقـوق بـرش از جملـه عفـو بین امللل 

از دولـت نظامـی خواسـته اند کـه از توسـل بـه 

زور علیـه معرضـان خـودداری کنـد.

میامنـار، کـه با نام برمه هم شـناخته می شـود، 

اسـتقال خـود از بریتانیـا را در سـال ۱۹۴۸ به 

دسـت آورد و بیشـر تاریـخ بعـد از اسـتقال را 

تحـت حکومـت نظامیان گذرانده اسـت.

 ۲۰۱۰ سـال  از  سیاسـی  هـای  محدودیـت 

در سـال  و  یافـت  کاهـش  تدریـج  بـه  بعـد  بـه 

محدودیـت  بـدون  و  آزاد  انتخابـات   ۲۰۱۵

نامزدهـا برگـزار شـد و در سـال بعد، یـک دولت 

غیرنظامـی بـه رهربی آنگ سـان سـوچی، رهرب 

را  امـور  زمـام  بـرای دموکراسـی،  اتحـاد  حـزب 

ارتـش   ،۲۰۱۷ سـال  در  گرفـت.  دسـت  در 

میامنـار در واکنـش بـه حملـه گروهـی از شـبه 

نظامیـان روهینگیایـی به پاسـگاه هـای پولیس 

منطقـه ای، بـه رسکوب شـبه نظامیان مسـلان 

فـرار  آن،  نتیجـه  کـه  زد  دسـت  روهینگیایـی 

بیـش از نیـم میلیـون مسـلان روهینگیایـی به 

بنـگادش بـوده اسـت. سـازمان ملـل اقدامـات 

"منونـه  را  مسـلانان  مـورد  در  میامنـار  ارتـش 

اسـت. قومـی" خوانـده  پاکسـازی  کامـل 

در ادامـه اعراضـات در میامنار، هشـت تظاهر 

کننـده توسـط نیروهای امنیتی بـه رضب گلوله 

کشـته شـدند. از زمـان کودتـای نظامیـان در 

مـاه گذشـته میـادی و برکنـاری دولـت آنـگ 

سـان سـوچی، ایـن کشـور صحنـه اعراضـات 

گسـرده مخالفان بوده اسـت. دو نفر در جلوی 

ایسـتگاه پولیس در شـهر یانگون کشته شدند. 

ایـن دو بـه همـراه شـاری دیگـر بـا تجمـع در 

شـده  معرضانـی  آزادی  خواسـتار  محـل  ایـن 

بازداشـت  گذشـته  روز  چنـد  در  کـه  بودنـد 

شـهر  در  کـه  بـود  زنـی  سـوم،  نفـر  شـده اند. 

گزارش هـای  براسـاس  شـد.  کشـته  ماندالـی 

اجتاعـی،  شـبکه های  در  شـده  منتـرش 

پولیـس در ایـن شـهر بـه روی معرضانـی کـه 

در تجمعـی صلـح آمیـز رشکـت کـرده بودنـد، 

اجتاعـی  شـبکه های  تصاویـر  گشـود.  آتـش 

همچنیـن چندیـن نفـر را نشـان می دهـد کـه 

در ایـن راهپیایـی به شـدت مجروح شـده اند. 

تولیدکننده چمن هالندی جام جهانی قطر را تحریم کرد
هندریکـس گرازسـودن، تولید کننده چمن هالندی مسـابقات قهرمانـی جام جهانی فوتبـال ۲۰۲۲ 

قطر را تحریم کرد. علت این تحریم رشایط غیرانسانی شغلی کارگران خارجی در قطر اعام شده که 

به مرگ بیش از شـش هزار و ۵۰۰ تن انجامیده اسـت. رشکت هندریکس گرازسـودن که در هیتویزن 

هالند واقع شـده اعام کرد به دلیل وضعیت حقوق برش در قطر تصمیم گرفته اسـت برای زمین های 

بازی اسـتادیوم های این کشـور چمن تولید نشـود. مدیران این رشکت از شار تلفات در بین کارگران 

به شـدت متاثر شـده و تصمیم بر تحریم قطر گرفته اند. آنها به گزارشـی اسـتناد کردند که در روزنامه 

"گاردیـن" در اواخـر فوریـه منتـرش شـده اسـت. در این گزارش آمده اسـت در ظرف ۱۰ سـال گذشـته 

حـدود شـش هـزار و ۵۰۰ کارگـر در جریان ساخته شـدن اسـتادیوم ها جان خـود را از دسـت داده اند. 

پیـش از ایـن نهادهـای حقـوق بـرشی گـزارش داده  بودند که کارگـران خارجی در رشایط غیرانسـانی 

شـغلی در قطر کار می کنند.هرنیک گرازدسـون یک رشکت خانوادگی اسـت که در گذشته برای سه 

مسـابقه فوتبال جام ملت های اروپا و همچنین مسـابقه قهرمانی جام جهانی فوتبال سـال ۲۰۰۶ در 

آملـان نیـز چمن تولیـد کرده اسـت. این رشکت در اسـتادیوم های املپیک مونیـخ و ورزشـگاه روتردام 

نیـز چمن گذاری کرده اسـت.

واکنش قطر به گزارش گاردین 

دفـر مطبوعاتـی حکومت قطر در پاسـخ بـه روزنامه گاردین اطاع داده اسـت که یک میلیـون و ۴۰۰ 

هـزار نفر از پنج کشـور آسـیایی هند، پاکسـتان، نپال، بنـگادش و رسیانـکا در قطر زندگی می کنند 

که شـامل دانشـجویان، افراد کهن سـال و کارگران رشکت های مختلف صنعتی می شوند. میلیون ها 

تـن دیگـر نیـز در ده سـال اخیر در قطر زندگـی می کرده اند که دوباره به کشـورهای خود برگشـته اند.

بـه گفتـه دفـر مطبوعاتی حکومت قطـر از جمع ایـن میلیون ها تن فقـط "یک درصـدی خیلی کم" 

از آنهـا وفـات کرده انـد. حکومـت قطـر گفتـه اسـت که ایـن میزان مـرگ و میـر در میـان این جمعیت 

بـزرگ می توانـد قابـل تصـور باشـد. قطـر همچنیـن اعـام کـرده کـه در سـال های گذشـته ضمـن 

تطبیـق اصاحـات، وضعیـت کارگـران بـه وضـوح بهبـود یافته اسـت. نهادهـای مدافع حقـوق بیرش 

"پیرشفت هایـی در زمینـه ایـن اصاحـات" را تأییـد کرده انـد، امـا گفته انـد که ایـن اصاحـات به طور 

کافی عملی نشـده اند. جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قرار اسـت از ۲۱ نوامرب تا ۱۸ دسـامرب ۲۰۲۲  در 

کشـور قطر برگزار شـود.

شـیوع ویـروس کرونـا نیمه متـام مانـد و جام قهرمانـی هم به 

هیـچ تیمـی داده نشـد.

جایـگاۀ سـوم ایـن رقابت هـا را از آن خـود کـرد.

لیـل  بـد  بـه  ایـن رقابت هـا  پیـش، دورنخسـت  سـال 

تیم هـای کندهـار و کنـدز در دیدار نهایی دومین لیگ ملی بزکشـی 

در برابـر هـم تسـاوی کردنـد و هـر دو تیـم به گونـۀ مشـرک به عنوان 

قهرمان این پیکارها شـناخته شـدند.

رقابت هـای دومیـن لیـگ ملـی بزکشـی، روز جمعـۀ هفتۀ گذشـته با 

اشـراک چاپ انـدازان از چهـار زون و ۱۶ والیت در کابل آغاز شـدند 

و پـس از هفـت روز پیـکار، جمعـه،۲۲ حوت به پایان رسـیدند.

دیـدار نهایـی ایـن پیکارهـا برای پنج سـاعت و با کشـمکش تیم های 

مارشـال  رسانجـام  امـا  یافـت  ادامـه  تسـاوی  بـا  کنـدز  و  کندهـار 

عبدالرشـید دوسـتم هـر دو تیـم را بـا نتیجـۀ تسـاوی سـه – سـه، 

کـرد. اعـام  قهرمـان  به عنـوان 

دوسـتم کـه یکـی از عاقه منـدان ورزش بزکشـی اسـت می گویـد که 

ایـن ورزش در کشـور نباید سیاسـی شـود: »همه چیز سیاسـی شـده 

روان اسـت؛ امـا بزکشـی را سیاسـی و قومـی نکنیـد. ایـن یـک بازی 

ملی اسـت.«

دو تیـم قهرمـان پـس از اعـام پیـروزی در ختـم پیـکار، بـه رقـص و 

پرداختنـد. پایکوبـی 

بـا ایـن همـه اما، مناینـده گان دو تیـم هر دو ادعـای پیـروزی در این 

دارند. رقابت هـا 

تیـم بزکشـی کابـل کـه قـرار بـود در دیـدار رده بنـدی ایـن رقابت هـا 

مقابـل تیـم بلـخ به میـدان بـرود حارض نشـد به ایـن ترتیـب، تیم بلخ 

از شـهر مینیاپولیـس  ناحیـه ای  بـه  یادشـده  پـول  از 

تعلـق می گیـرد که مرگ جـورج فلویـد در آن روی داد.

شـورای  رأی  اعـام  هنـگام  فلویـد  خانـواده  وکیـل 

شـهر گفـت: »ایـن پیامـی قـوی اسـت تـا همـه بدانند 

زندگـی سـیاهان ارزش دارد و خشـونت پولیـس علیـه 

یابـد.« پایـان  بایـد  سیاه پوسـتان 

ایـن وکیـل بـا ایـن گفتـه بـه عبـارت "جـان سـیاهان 

اهمیـت دارد" اشـاره کرد که شـعار اصلی در بسـیاری 

از حرکت هـای مدنـی و تظاهراتـی بود که در بسـیاری 

از شـهرهای امریـکا در اعـراض بـه مرگ جـورج فلوید 

برگـزار شـد. عکسـی از جـورج فلویـد، در حالـی کـه 

زانـوی یک پولیس سفیدپوسـت به نام دریک شـووین 

روی گردنـش بـود، بـه طـور گسـرده در شـبکه های 

اجتاعی منترش شـده و خشـمی رسارسی برانگیخته 

بود.

زانـوی افرس پولیـس ۹ دقیقه روی گـردن جورج فلوید 

بـود و مـرگ او در جریـان بازداشـت اعراض گسـرده 

بـه نقـض حقـوق سـیاهان را در رسارس جهـان در پـی 

داشت.

مـارچ بـا وکیـان خانـواده جـورج فلویـد بـه توافـق 

رسـید کـه مبلـغ ۲۷ میلیـون دالـر بـه خانـواده او 

پرداخـت کنـد. اعضای شـورای شـهر مینیاپولیس 

در نشسـتی مبتنـی بر اصل حقـوق مدنی به اتفاق 

آرا پرداخـت مبلـغ مزبـور را تصویـب کردنـد.

بنـا به تصمیم شـورای شـهر مبلـغ ۵۰۰ هـزار دالر 

شـورای شـهر مینیاپولیس به خانواده جورج فلوید، امریکایی 

آفریقایی تبـاری کـه در جریـان برخـورد پولیـس جـان باخت، 

۲۷ میلیـون دالـر غرامـت می پـردازد. ایـن باالتریـن غرامتـی 

اسـت کـه در تاریـخ دادگسـری امریکا بـه عنـوان "خون بها" 

می شـود. پرداخت 

شـورای شـهر مینیاپولیـس در ایالـت مینه سـوتا جمعـه ۱۲ 

کنـد. رقـم انتقال او بین 5 تا 15 میلیون یورو تخمین 

زده می شـود و باید دید رقابت بین بارسـا و منچسـر 

بـرای جـذب وی بـه سـود کـدام متـام خواهـد شـد. 

برخـی منابـع حتـی از عاقه منچسرسـیتی به دمیر 

نیـز خـرب داده اند.

سـتاره آرجانتاینـی در کانـال توئیـچ خـود و در مـورد 

شـایعات فراوان پیوستنش به بارسـلونا گفت:» بارسا، 

بارسـا، بارسـا. هر جا مـی روی در مـورد انتقامل به این 

تیـم نوشـته اند اما کمی دسـت نگه داریـد. من هنوز 

بازیکن سـیتی هسـتم و مترکزم روی بازی های پیش 

است.« رو 

آگوئـرو در  واقـع  اولیـن مـورد اختـاف بیـن خـوان 

الپورتـا و رونالد کومان رسمربی بارسلوناسـت. کومان 

خواهـان جـذب ممفیـس دیپـای اسـت ولـی الپورتـا 

بـرای حفـظ مسـی قصـد دارد آگوئـرو را کـه دوسـت 

صمیمـی اوسـت، جـذب کنـد. 

یوسـف دمیـر سـتاره 17 سـاله راپیـد ویـن مـورد 

توجه دو باشگاه بزرگ بارسلونا و منچسریونایتد 

قرار گرفته اسـت.

به نقل از اسـپورت، کمـر از 4 ماه دیگر به امتام 

هـای  باشـگاه  و  باقیانـده  فصـل 2020-21 

اروپایـی از حـاال بـه فکر تقویت خـود برای فصل 

بعد هسـتند. در بارسـلونا که اخیرا خـوان الپورتا 

بـه عنـوان رئیـس آن انتخـاب شـده نیـز رشایـط 

یکسـان اسـت و آبـی اناری ها قصـد دارند تیمی 

باکیفیـت تر از همیشـه را تـدارک ببینند. دقیقا 

هدفی که منچسـریونایتد مدنظـر دارد.

طبـق گـزارش ESPN، یوسـف دمیـر کـه یکی از 

پدیده های این فصل اروپاسـت، چشـم باشـگاه 

هـای بـزرگ را به خود خیره کـرده و در راس همه 

بارسلونا و منچسـریونایتد قرار دارند.

یوسـف دمیـر تـرک تبـار بـا ملیـت اتریشـی از 

دسـامرب 2019 به تیم اول راپید وین اضافه شـد 

و در ایـن مـدت توانسـته بـا وجود سـن اندکش، 

28 بـازی انجـام دهـد. فصـل جـاری او در 23 

بازی برای سـبز و سپیدپوشـان وینـی 6 گل زده 

و 2 پاس گل داده اسـت. دمیر چپ پاسـت و در 

پسـت هافبـک تهاجمـی بازی مـی کند.

او 2 ژوئـن قـدم در 18 سـالگی خواهد گذاشـت 

و مـی توانـد اولین قرارداد حرفـه ای خود را امضا 

ناگلزمن: به بارسلونا و بایرن بی احترامی نکنید

رسمربـی آملانـی قصـد نـدارد بـه گانه زنـی های 

مربـوط بـه حضـور در بارسـا یـا بایـرن ورود کند.

روز گذشـته بـود کـه کادنـا رس ادعـا کـرد خـوان 

الپورتـا رئیـس جدیـد بارسـلونا اعتقـاد چندانـی به 

رونالـد کومـان نـدارد و بـه احتـال زیـاد در پایـان 

فصـل بـا کادر فنـی فعلـی قطـع همـکاری خواهد 

کـرد. ایـن منبـع حتـی از یولیـان ناگلزمـن مربـی 

آملانـی باشـگاه الیپزیـش بـه عنـوان گزینـه اول 

جانشـینی کومـان نـام بـرد.

ناگلزمـن تنهـا بـا 33 سـال سـن توانسـته خـود را 

بـه عنـوان یـک مربـی مطـرح معرفـی کنـد و حتی 

دو سـال پیـش گزینـه هدایـت رئـال مادریـد بـود. 

همچنیـن در آملـان گانـه زنـی هایی اسـت که او 

فصل بعد جانشـین هانسـی فلیـک رسمربی بایرن 

شـد. خواهد 

رسمربـی آملانـی کـه در نشسـت خـربی بـازی بـا 

فرانکفـورت رشکت کـرده بود، در واکنش به انتشـار 

ایـن شـایعه گفـت:» ببینیـد، نـام بـردن از باشـگاه 

هایی چون بایرن و بارسـلونا بی احرامی مطلق به 

کادر فنـی آنهاسـت. البته درک می کنـم که در هر 

صـورت ایـن یک مـورد رسـانه ای اسـت و قضیه ای 

جـذاب بـرای دوسـت داران فوتبال.

من از طرح این سـوال عصبانی نیسـتم و زمانی که 

خـودم بـه ایـن شـایعات دامـن بزنـم، بـی احرامی 

بزرگـی خواهـد بود. مـن هرگـز وارد این قضایا منی 

شوم.«



اعرتاض هـای  پـی  در  کشـور  معـارف  وزارت 

گسـرتده مبنـی بـر منع دخـرتان باالتـر از 12 

سـال در اجرایـی برنامه هـای فرهنگـی، گفتـه اسـت کـه این 

موقـف وزارت معـارف نیسـت.

ایـن وزارت، روز شـنبه 23 حـوت بـا نـر خربنامـه ای نوشـته 

 معـاون شـورای عالـی مصالحه ملـی افغانسـتان می گوید که 

کمیتـه موظف این شـورا بـه بحث هایش در بـاره طرح امریکا 

دیـروز شـنبه )۲۳ حوت( هم ادامـه می دهد.

مولـوی عطاالرحمـن سـلیم بـه رادیـو آزادی گفـت کـه ایـن 

کمیتـه ۱۵ عضـو دارد و دیـدگاه هایـش را در مـورد طـرح بـه 

زودی بـه کمیتـه رهـربی شـورا پیشـکش خواهـد کـرد.

او افـزود: »امیدواریـم کـه امروز ما جمع بندی داشـته باشـیم 

و در یکـی - دو روز دیگـر کـه نشسـت کمیتـه رهربی شـورای 

عالـی مصالحـه ملـی برگـزار می شـود، دیـد خـود را بـا ایـن 

کمیتـه رشیـک سـازیم و کمیته رهـربی در رابطه بـا این طرح 

نظـر واحـد خود را داشـته باشـد تا اگر خدا خواسـته باشـد از 

ایـن فرصـت به نفـع ثبات، امنیت، رفاه و آسـایش افغانسـتان 

بهـره خوبی گرفته شـود.«

زملـی خلیـل زاد مناینـده ویـژۀ ایـاالت متحـده امریـکا بـرای 

حکومـت  رهـربان  بـه  را  طرحـی  اخیـراً  افغانسـتان  صلـح 

افغانسـتان، چهره هـای سیاسـی و مناینـدگان طالبـان ارائـه 

کـرد.

 ولسـی جرگـه در پنجمیـن روز انتخابات  هیـأت اداری، موفق 

به انتخاب نایب دوم این جرگه نشـد و قراراسـت فردا میان دو 

نامزد پیشـتاز امـروز، انتخابات مجدد برگزار شـود.

اجـاس دوره هفدهـم سـال سـوم تقنینـی شـورای ملـی، در 

شـانزدهم حـوت افتتـاح شـد.

در مادۀ ۸۷ قانون اساسـی آمده اسـت: »هر یک از دو مجلس 

شـورای ملـی، در آغـاز دورۀ کار، یـک نفر از اعضای خـود را به 

حیـث رئیـس بـرای یـک دورۀ تقنینیـه؛ و دو نفـر را بـه حیـث 

نایـب اول و دوم؛ و دو نفـر را بـه حیـث منشـی و نایـب منشـی 

بـرای مـدت یـک سـال انتخاب مـی کنند.«

بـر بنیـاد ایـن مـاده، تاکنـون جاویـد جیحون بـه عنـوان نایب 

اول، کریـم اتـل بـه حیـث منشـی و حجـت اللـه خردمنـد بـه 

عنـوان نایـب منشـی ایـن جرگـه انتخـاب شـده انـد.

بـرای  رای  در نشسـت دیـروز ولسـی جرگـه، صنـدوق هـای 

نیابـت  احرازکـرىس  بـرای  دور  سـومین  در  جدیـد  نامـزدان 

دوم میـان )نجیـب اللـه نـارص مناینـده مـردم کابـل، شـاه گل 

واقـف حکیمـی  عبدالشـکور  غزنـی،  مـردم  رضایـی مناینـده 

مناينده مردم بدخشـان و حیات الله سـمنگانی مناینده مردم 

سـمنگان( برگزارشـد؛ اما هیـچ یک از آنهـا آرای الزم را برای به 

دسـت آوردن کرسـی نیابـت دوم بـه دسـت نیاوردنـد.

جاويـد جیحـون نایـب اول ولسـی جرگـه کـه ریاسـت نشسـت 

نتایـج  ازاعـام  بعـد  داشـت،  برعهـده  را  جرگـه  ایـن  امـروز 

انتخابـات امـروز، گفـت کـه قـرار اسـت فـردا میـان دو نامـزد 

پیشـتاز امـروز، برای پُسـت نیابـت دوم انتخابات مجـدد برگزار 

شـود.

بـه گفتـۀ موصوف در نشسـت امروز، ۲۲۰ تـن رای دادند و هر 

املللـی  بیـن  تجـارت  اتـاق  مسـؤول  یـک   

آسـرتالیایی  رشکـت  کـه  می گویـد  درکابـل 

»فورتیسـکیو«  قرار اسـت کارش را در افغانسـتان در بخش 

مطالعـات فنـی در بـارۀ شـاری ازمعدن هـا آغـاز منایـد.

وی می گویـد کـه  مسـؤوالن رشکـت »فورتسـکیو« بـه آنـان 

گفته انـد کـه قـرار اسـت ایـن رشکـت سـاالنه تـا ده درصـد 

مفـادش را درافغانسـتان رسمایه گـذاری کنـد.

از سـویی هـم، شـاری از آگاهـان اقتصـادی از حکومـت 

افغانسـتان می خواهنـد که برای جلـب رسمایه گذاری های 

بـزرگ، برنامه هـای جامـع بـا نهادهـای توان منـد مدیریتی 

بسـازد. مسـؤوالن اتـاق تجـارت بیـن املللـی می گویند که 

درنشسـتی بـا مناینـده گان رشکـت »فورتیسـکیو« کـه بـه 

تازه گـی توافق  نامـۀ چارچوبـی در بخش معدن های کشـور 

بـا حکومـت امضا کرده  اسـت، روی برنامه هـای این رشکت 

درافغانسـتان گفت وگـو کرده انـد.

حجـت اللـه فضلـی، رییس هیئـت عامل اتاق تجـارت بین 

املللـی گفت:»بـر اسـاس معلوماتـی کـه اینـا ارائـه کردنـد 

ایـف  بـه  ایـم جـی  ایـف  سـاالنه ده فیصـد مفـاد رشکـت 

آی آی میـره و در اونجـه بـرای متویـل پروژه هـای معـادن 

افغانسـتان اسـتفاده میکنـه.«

امضـای توافـق  نامه  هـای چارچوبـی و تفاهم نامه ها به گونۀ 

معدن هـا،  جملـه  از  گونه  گـون  بخش هـای  در  انحصـاری 

رئیـس  اخیـراً  کـه  »مکتوبـی  کـه  نوشـته شـده  در خربنامـه  

کننـده  منعکـس  اسـت،  کـرده  صـادر  کابـل  شـهر  معـارف 

موقف و پالیسـی رسـمی وزارت معارف نیسـت. وزارت معارف 

پروسـه  تکمیـل  از  پـس  و  بـوده  موضـوع  بررسـی  حـال  در 

بررسـی، نتایـج آن را رشیـک خواهد سـاخت. در صورت نیاز، 

وزارت معـارف متوسـل بـه اقـدام انضباطی نیز خواهد شـد.«

هفتـه گذشـته ریاسـت معـارف کابـل، مکتوبی را صـادر کرد 

کـه در آن نوشـته شـده بـود دخـرتان بـاالی 12 سـال حـق 

اجـرای ترانـه و یـا رسود خوانی در محافلی کـه مردان حضور 

دارنـد، را ندارند.

ایـن موضـوع باعـث واکنش هـای گسـرتده ای در شـبکه های 

بعدتـر  کمـی  شـد.  سیاسـی  سـطح  در  حتـی  و  اجتاعـی 

مکتـوب دیگـری در شـبکه های اجتاعـی بـا امضـای احمـد 

ضمیـر گـورا، رئیـس معارف کابل همرسـانی شـده کـه در آن 

آمـده »از مکتـوب قبلـی ایـن نهـاد سـوء تعبیـر شـده اسـت«. 

او در ایـن اباغیـه افـزوده کـه متـام شـاگردان دوره ابتدائـی 

) از صنـوف اول تـا پنجـم( دخـرت و پـر می تواننـد بـا تاییـد 

والدین شـان و در صورتی که »مشـکلی در دروس   آنها ایجاد 

نشـود« در گروه هـای ترانـه خوانـی رشکـت کنند.

سـهم  از  تنهـا  نـه  کـه  می گویـد  معـارف   وزارت  امـا  اکنـون 

ترانـه  گیـری متعلمیـن در فعالیـت هـای اجتاعـی ماننـد 

اشـرتاک خواهـد کـرد و یا نه.

از  نقـل  بـه  رویـرتز  خربگـزاری 

طالبـان  بـه  نزدیـک  منبـع  یـک 

نامـش ذکـر نشـده گـزارش  کـه 

عضـو  پنـج  یـا  چهـار  کـه  داده 

دفـرت سیاسـی طالبـان در دوحۀ 

قطر در نشسـت مسـکو اشـرتاک 

کـرد. خواهنـد 

چـاووش  مولـود  دیگـر  سـوی  از 

روز  ترکیـه  خارجـه  وزیـر  اوغلـو 

گفـت  حـوت(   ۲۲  ( جمعـه 

تـا  دارد  نطـر  در  کشـورش  کـه 

گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان را بـه درخواسـت مقام هـای 

کنـد. میزبانـی  اپریـل  مـاه  در  طالبـان  و  افغـان 

پیـش از ایـن در بخشـی از نامـۀ انتونـی بلینکن وزیـر خارجه 

ایـاالت متحـده کـه بـه رئیـس جمهـور محمـد ارشف غنـی 

فرسـتاده گفته شـده بود کـه امریکا از ترکیه خواهد خواسـت 

تـا نشسـتی را بـه سـطح بـاال در خصـوص صلـح افغانسـتان 

کند. میزبانـی 

خوانـی، سـارندوی و فعالیت های ورزشـی حایـت می کند، 

بلکـه اشـرتاک دل خواهانـه همـه متعلـان مـا را در چنیـن 

فعالیت هـا تشـویق کرده و اشـرتاک شـان را در فعالیت های 

خـارج از نصاب فرصتی برای رشـد اسـتعداد هـای متعلمین، 

دخـرت و پـر، مـی داند.

بـه  معـارف  وزارت  کـه  شـده  نوشـته  همچنیـن  اعامیـه  در 

ارائـه خدمـات  رونـد  بـه  عامـه سـکتوری  اداره  یـک  عنـوان 

تعلیمـی بـا کیفیـت بـه متـام متعلمیـن کشـور ادامـه داده و 

در پـی کسـب حایـت متـام شـهروندان کشـور و همـکاران 

بیـن املللـی بـرای تامیـن دسرتسـی متعلمیـن بـه محیـط 

مصـوون آموزشـی مـی باشـد؛ تـا متعلمیـن از توانایـی هـای 

کامـل خویـش اسـتفاده مناینـد. در پـی اعـام ممنوعیـت 

رسودخوانـی دانش آمـوزان دخـرت در کشـور، دولـت بریتانیـا 

بـه  را  کمک هایـش  فـوری  طـور  بـه  کشـور  ایـن  کـه  گفتـه 

بازنگـری خواهـد کـرد. و  بررسـی  افغانسـتان  مکاتـب 

یـک سـخنگوی وزارت خارجـه بریتانیـا گفتـه اسـت کـه ایـن 

کشـور تحقیـق خواهد کرد کـه آیا این ممنوعیـت در مکاتبی 

که با کمک مالی بریتانیا سـاخته شـده، اعال شـده اسـت.

ایـن  بـه  نیـز  افغانسـتان  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

موضـوع واکنـش نشـان داده بـود و گفتـه بـود کـه ایـن نـگاه 

جنسـیتی بـه شـاگردان بحـران افریـن و خطرنـاک اسـت.

ادارۀ  کـه  اسـت  حالـی  در  دیپلوماتیـک  تاش هـای  ایـن 

ایـاالت متحـده رسگـرم بررسـی  بایـدن رئیـس جمهـور  جـو 

اسـت. طالبـان  و  امریـکا  توافق نامـۀ 

هیئت هـای  میـان  گفت وگـو  توافق نامـه،  ایـن  اسـاس  بـر 

مذاکراتـی دولـت افغانسـتان و طالبـان در ۱۲ مـاه سـپتامرب 

پارسـال در دوحـه آغاز شـد. ایـن گفت وگوها از حـدود دو ماه 

بـه این طـرف بـه کنـدی بـه پیـش رفتـه اسـت.

 حمداللـه محـب مشـاور شـورای امنیـت ملـی می گویـد که 

اسـتانبول  و  مسـکو  نشسـت های  در  افغانسـتان  حکومـت 

مطابـق بـه سـطح هیـات جانب مقابـل رشکت خواهـد کرد.

آقـای محـب کـه بعـد از ظهـر دیـروز شـنبه )23 حـوت( در 

یـک نشسـت خـربی در کابـل صحبـت می کـرد، گفـت:« 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی و وزارت خارجـه  کار می کنند 

معلـوم  را  و طالبـان  اشـرتاک دیگـر کشـور های  تـا سـطح 

کـرده بـه اسـاس آن رشکـت کنیـم«.

آقـای محـب افـزود، اشـرتاک هیـات حکومـت افغانسـتان 

مطابـق سـطح هیات هـای جانـب مقابـل خواهـد بـود، اگـر 

در سـطح هیـات گفتگـو کننده طالبان باشـد هیـات گفتگو 

رشکـت  هسـت،  دوحـه  در  کـه  افغانسـتان  صلـح  کننـده 

خواهـد کـرد.

قـرار اسـت نشسـت اسـتانبول ترکیـه 27 مـارچ و نشسـت 

روسـیه اواخـر هفته جـاری در مـورد صلح افغانسـتان برگزار 

شود.

دربـاره  ریاسـت جمهـوری  ملـی  امنیـت  همچنیـن مشـاور 

گفـت:  هـم  موقـت  حکومـت  ایجـاد  بـر  مبنـی  گفته هـای 

»تشـکیل حکومـت موقـت دردی را دوا منی کنـد حکومـت 

تامیـن  خواهـان  کسـانیکه  می خواهـد   صلـح  افغانسـتان 

مطـرح  را  موقـت  حکومـت  نیسـت  افغانسـتان  در  صلـح 

می کنـد.«

او یـاد آور شـد کـه عملکـرد طالبـان نشـان می دهنـد کـه 

آنهـا بـرای تامیـن صلـح واقعی آماده نیسـتند و از سـوی هم 

بار هـا تاکیـد کردیـم کـه تنهـا گفتگـو بـا طالبان مـا به صلح 

منی سـازد موضـوع اصلـی نـزد پاکسـتان اسـت کـه بایـد بـا 

آنهـا هـم صحبت شـود.

آقـای محـب گفـت: »مـا در ایـن ارتبـاط در سـفر بحریـن بـا 

مقامـات نظامـی و اسـتخباراتی پاکسـتان صحبـت کردیـم 

مـا  ایـن نشسـت ها و صحبت هـای  ایـن شـد کـه  بـر  قـرار 

ادامـه داشـته باشـد.«

در همیـن حـال مسـعود اندرابـی امـور داخلـه در ارتبـاط 

جنـگ بهـاری طالبـان گفـت: »مـا آمادگی ویژه بـرای جنگ 

سـال آینـده داریـم و اگـر طالبـان راهـربد جنـگ را انتخاب 

کننـد قطعـآ شکسـت خواهنـد خـورد.«

وی بیـان داشـت، ارزیابی هـای ایـن وزارت در سـال جـاری 

نشـان می دهنـد کـه طالبـان به هیـچ هدفی خویش دسـت 

بـه  منی توانـد  هـم  آینـده  درسـال  شـدند  نـاکام  و  نیافتـه 

اهـداف خویـش برسـند.

از سـوی هـم احمـد ضیـا رساج رییـس عمومـی امنیت ملی 

گفـت کـه طـی یـک هفتـه اخیـر77 تن تنهـا در شـهر کابل 

در ارتبـاط ترور هـای هدفمند بازداشـت شـدند. 
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معـاون  و  کانـادا  پیشـین  سـفیر  الکسـاندر،  کرسـتین   

پیشـین یونامـا در کابـل هشـدار می دهـد تـا زمانـی کـه 

پاکسـتان جنـگ نیابتـی پنهانـش را در برابـر افغانسـتان 

پایـان ندهـد، در کشـور صلـح نخواهـد آمـد.

ایـن مقـام  پیشـین کانادایـی تاکیـد دارد کـه شورشـیان 

یعنـی  همسـایه  کشـور  یـک  ارتـش  سـوی  از  طالـب 

پاکسـتان و سـازمان اسـتخباراتی آن کشـور »آی اس آی« 

می شـوند. پشـتیبانی 

آقـای الکسـاندر در یـک گفتگو با طلوع نیـوز می گوید که 

شورشـیان طالب از سـوی »آی اس آی« تجهیز می شـوند 

و برای جنگ به افغانسـتان فرسـتاده می شـوند.

او در مـورد صلـح افغانسـتان گفـت: »امریـکا در نخسـت 

افغان هـا را وادار سـاخت کـه بـا مناینـد گان طالبـان بـر 

 اداره ملـی احصائیـه و معلومـات اعـام کرده 

اسـت کـه متامـی اقـوام کشـور )غیـر از 14 

قومـی در قانـون اساسـی ذکر شـده( در تذکـره الکرتونیکی 

ثبـت می شـود.

ایـن اداره روز شـنبه 23 حـوت با نر اعامیه نوشـته اسـت 

کـه »ادارهٔ  ملـی احصائیـه و معلومـات بر اسـاس درخواسـت 

مکرر بزرگان اقوام و با در نظرداشـت تفسـیر بند سـوم مادۀ 

)۴( قانـون اساسـی کـه ذریعـٔه قـرار قضایـی شـاره )۲۷( 

مـورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ توسـط شـورای عالـی اسـرته محکمه 

جمهوری اسـامی افغانسـتان صورت گرفته و چنین مشـعر 

اسـت: »تریـح اقـوام چهـارده گانـه بـه مفهوم حـر نبوده 

و عبـارت »سـایر اقـوام« شـامل اقـوام دیگـر غیـر از اقـوام 

چهـارده گانـه نیـز مـی گـردد و درج آن در تذکـرۀ تابعیـت، 

اتخـاذ  تصمیـم  نـدارد«،  مانعـت  قانـون  احـکام  مطابـق 

منـود تـا نام هـای اقوامـی را کـه از طریـق مراجـع مختلـف 

رسـمی بـه ایـن اداره مواصلت ورزیـده، درج سیسـتم تذکرٔه 

کند.« الکرتونیکـی 

بـا آغـاز رونـد صـدور تذکره هـای الکرتونیکـی، شـاری از 

اقـوام کشـور کـه نام شـان در قانـون اساسـی ذکـر نشـده 

بـود، خواسـتار درج قوم شـان در تذکره الکرتونیکی شـدند.

در پـی اعرتاض هـای فـراوان، حدود دو سـال پیـش، محمد 

ارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور فرمانـی را صـادر کـرد 

کـه بـر مبنـای آن قومـی بـه نـام »سـادات« در تذکره ها درج 

شود.

بـه دنبـال ایـن اعـرتاض، شـاری دیگـر از اقـوام کشـور نیز 

خواسـتار درج قوم شـان در تذکره های الکرتونیکی شـدند و 

تاکنـون ده هـا نشسـت اعرتاضـی بر پـا کرده اند.

اما شـاری از شـهروندان کشـور، این اقدام را توطیه ای در 

برابـر ملـت شـدن می داننـد و بـر ایـن بـاور هسـتند کـه این 

اقـدام کشـور را بـه سـمت تکه تکه شـدن سـوق می دهد.

اقوام کشـور بـه دلیل اینکه، امتیازهای سیاسـی و پسـت ها 

بلنـد رتبـه دولتـی طبـق قـوم تقسـیم می شـوند، خواسـتار 

درج قوم شـان هسـتند تـا بتواننـد از این طریـق حقوق خود 

بگیرند. را 

گفتنـی اسـت کـه در تقسـیات بـزرگ کشـور فقـط چهـار 

قـوم، ازبـک، تاجک، پشـتون و هزاره نقش برجسـته ای دارد 

و سـایر اقـوام در حاشـیه قـرار دارند.

مناینده گـی  بـه  کـه  طالبانـی  بنشـینند؛  گفتگـو  میـز 

سـخن  خودشـان  از  منایندگـی  بـه  حتـا  و  افغان هـا  از 

منی گوینـد. طالبانـی کـه همچـون رهـربان یـک نیـروی 

نظامـی برگزیـده شـده اند کـه بـه جـز آوردن خشـونت بـه 

افغانسـتان هـدف دیگـری نـدارد. گروهـی کـه از سـوی 

ارتـش یک کشـور همسـایه یعنـی پاکسـتان و آی اس آی 

حایـت، متویـل، آموزش و بسـیج و فرسـتاده می شـود.«

ایـن دیپلومـات کانادایـی هشـدار می دهـد تـا  هنگامـی 

کـه پاکسـتان جنـگ نیابتی پنهـان و مداخلـه نظامی اش 

صلـح  افغانسـتان  در  ندهـد  پایـان  افغانسـتان  در  را 

نخواهـد آمـد.

او افـزود: »فکـر می کنـم کـه ایـاالت متحـده بایـد بـر این 

جهانـی  جامعـه  اگـر  مـن  دیـد  از  کنـد.  مترکـز  مسـاله 

بسـازد،  آشـکار  را  پاکسـتان  غیرقانونـی  رفتـار  موضـوع 

آمـد.« خواهنـد  تغییراتـی 

 ایـن در حالیسـت کـه نزدیـک بـه دو هفتـه پیـش محمـد 

امـور  در  رییس جمهـور  ویـژۀ  مناینـدۀ  داوودزی  عمـر 

پاکسـتان نیـز بـه اسـام آبـاد رفتـه بـود و طـرح حکومـت 

افغانسـتان را در بـارۀ صلـح بـا حکومـت ایـن کشـور در 

میـان گذاشـته بـود.

همزمـان بـا ایـن، گلبدیـن حکمتیـار رهرب حزب اسـامی 

بـه دعـوت سـناتور رساج الحـق رهـرب جاعـت اسـامی 

پاکسـتان، بـه ایـن کشـور رفتـه  و قـرار اسـت امروز شـنبه 

الهـور  در  حـزب  ایـن  هـواداران  از  شـاری  میـان  در 

سـخرنانی کنـد. 

اداره احصاییه:
 نام تمام اقوام در تذکره الکترونیکی 

ثبت می شود

محب: 
در نشست های مسکو و ترکیه

 اشتراک می کنیم

سفیر کانادا:

اسـت کـه وزارت معـارف بـه حایـت از حـق تعلیـم و حـق 

انتخـاب متامـی متعلـان دخـرت و پـر جهـت اشـرتاک در 

برنامه هـای فرهنگـی، هـرنی و ورزشـی متعهـد اسـت. ایـن 

وزارت قصـد نـدارد تـا حقـوق قانونـی و تعلیمـی متعلـان را 

محـدود کنـد.

برمبنـای ایـن طرح، حکومت موقـت تا زمانیکه در بـارۀ قانون 

اساسـی جدیـد توافـق صـورت گیـرد و انتخابات برگزار شـود، 

جایگزیـن حکومت فعلی افغانسـتان خواهد شـد.

رئیـس جمهـور محمـد ارشف غنـی قبـاً بـه تکـرار بـا ایجـاد 

حکومـت موقـت مخالفـت کـرده و گفتـه کـه انتقال قـدرت از 

طریـق انتخابـات برایـش یـک اصـل غیرقابـل معاملـه اسـت.

ماریا زخارووا سـخنگوی وزارت خارجه روسـیه دیروز جمعه در 

نشسـت خـربی گفـت: »در باره ایجـاد یک حکومـت ائتافی 

موقـت بایـد توسـط خـود افغان هـا در جریـان گفت وگوهـای 

مصالحـۀ ملـی تصمیـم گرفتـه شـود. در عیـن حـال یـادآور 

می شـویم کـه یـک اداره موقـت و فراگیر یـک راه حل منطقی 

بـه مسـئلۀ ادغـام طالبـان در زندگی سیاسـی مسـاملت آمیز 

افغانسـتان خواهـد بود.«

ایـن در حالـی اسـت کـه روسـیه در نظـر دارد تـا نشسـتی را 

در بـاره صلـح افغانسـتان روز پنج شـنبه ایـن هفته در مسـکو 

کند. میزبانـی 

حکومـت افغانسـتان تـا حال رسـاً نگفته که در این نشسـت 

نامـزد باید ۱۱۱ رای را به دسـت می آورد.

نـارص  اللـه  امـروز؛ نجیـب  انتخابـات  جیحـون گفـت کـه در 

۷۷رای، شـاه گل رضایـی ۶۳ رای، واقـف حکیمـی ۳۲ رای و 

حیـات اللـه سـمنگانی ۲۸ رای را بـه دسـت آوردنـد.

نایـب اول ایـن جرگـه گفـت کـه بـا توجـه بـه اصـول وظایـف 

داخلـی، فـردا میـان نجیب الله نارص و شـاه گل رضایی دو تن 

از نامـزدان پیشـتاز، انتخابـات برگـزار می شـود.

قابـل ذکـر اسـت در صورتـی کـه فـردا نیـز انتخابات میـان دو 

نامـزد پیشـتاز بـی نتیجه پایان یابـد، انتخابات میـان دو تن از 

نامـزدان نيابـت دوم که در سـه دور انتخابات آرای بیشـرتى را 

بـه دسـت آورده انـد، برگزار می شـود.

در  ولسـی جرگـه،  داخلـی  وظایـف  اصـول  مـاده هشـتم  در 

خصـوص انتخابـات بـه منظورتعییـن رییـس و اعضـای هیـات 

اداری ایـن جرگـه آمـده اسـت: »انتخابـات نهایتـاً تا سـه نوبت 

تکـرار می شـود، هـرگاه هیچ یک از نامزدان نتوانسـت در سـه 

نوبـت جدیـد، اکرثیـت حـارض را بـه دسـت بیـاورد، رای گیری 

میان دو نامزدی که بیشـرتین فیصدی آراء را در ادوار مختلف 

بـه دسـت آورده انـد، دایـر و عضـوى برنـده اعام می گـردد که 

از  آرای اکرثیـت حـارض را کسـب منایـد. هـرگاه هیـچ یـک 

نامـزدان نتوانسـت اکرثیـت حـارض را کسـب منایـد، از این دو 

تن، نامزدی که بیشـرتین آراء را به دسـت آورده اسـت، به رای 

گیـری علنـی جهـت رد و یـا تاییـد گذاشـته مـی شـود.« ایـن 

درحالـی اسـت کـه در نتیجـۀ انتخابـات شـانزدهم و هفدهـم 

حـوت، محمـد علـم ایزدیـار نایـب اول، محمد اکرب سـتانکزی 

نایب دوم، راحله دوسـتم منشـی و فیصل سـمیع نایب منشی 

مرانوجرگـه انتخـاب شـده اند. 

بندسـازی و بهداشـت با  رشکت«فورتیسـکیو« واکنش های 

گونه گونـی را بوجـود آورده اسـت .

سـید مسـعود، کارشـناس امور اقتصادی در این بـاره بیان 

داشـت:»هدف اولـی اش هـدف سیاسـی اسـت بـه منظور 

ایجـاد یـک باورمنـدی هـای کان ملـی، منطقـوی و بیـن 

املللـی ونشـان دادن ای کـه رشکت هـای بیـن املللـی که 

بسـیار مقتدر اسـتند میتانند در افغانسـتان رسمایه گذاری 

کننـد و رشایـط رسمایه گذاری در افغانسـتان آرام تر اسـت 

و دولـت حاکمیت و کنـرتول داره.«

صمیـم صـارم، اسـتاد اقتصـاد در ایـن بـاره گفت:»دولـت 

افغانسـتان تـا زمانیکه در بخـش قرارداد معـادن کادرها ره 

نکنـه منـی تانـه که اسـتفاده بهینـه بکنه...بهرتین روشـی 

کـه دولـت افغانسـتان میتانـه در کوتـه مدت اسـتفاده کنه 

بخـش عقـد  کـه در  نهادهـای خارجـی  از  کـه  اسـت  ای 

قـرارداد معـادن تجربه الزم ره دارند از اونا اسـتفاده بکنه.«

شـاری از آگاهـان اقتصـاد بـا درنظرداشـت مشـکات در 

درسـال های  کـه  افغانسـتان  بـزرگ  معدنـی  پروژه هـای 

گذشـته بـه پیـان کاران بـزرگ واگذارشـده اند می گوینـد 

همچـو  جـذب  بـرای  الزم  برنامه هـای  حکومـت  کـه 

نـدارد.  را  رسمایه گذاری هـا 

در ایـن بـارۀ نتواسـتیم نظرمسـؤوالن وزارت معـادن و ادارۀ 

امور را داشـته باشـیم. 

وزارت معارف: منع دختران در برنامه های فرهنگی، موقف این وزارت نیست

شورای عالی مصالحه ملی: کار ارزیابی طرح امریکا آغاز شده است

شرکت »فورتیسکو« به زودی مطالعات فنی روی معادن را آغاز می کنددر انتخابات ولسی جرگه هیچ نامزدی به کرسی نیابت دوم راه نیافت

 تا زمانی که پاکستان جنگ
 پنهان نیابتی اش را پایان ندهد

  در افغانستان نمی آید
  صلح
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