
اعضای نشست مسکو با برگشت 

Embassy of Pakistan, Kabul  
 
 

Open Tender Notice 
 
 

The Embassy of Pakistan, Kabul is seeking bids from reputable Afghan 

companies/firms for construction of two story Consular facility/building with 

multi rooms, washrooms and kitchen as per its specific requirements.  

 

Two stage bidding procedure would be followed as per relevant PPRA 

rules. At the first stage bidders would submit, according to the required 

specifications of the Embassy of Pakistan in Kabul, a technical proposal 

without price. The technical proposal will be evaluated in accordance with the 

specified evaluation criteria and will be discussed with bidders following 

which bidders will submit final bids with price.  

 

Bidders may collect tender documents, design and other building 

specifications from HOC, Embassy of Pakistan in Kabul during office hours 

(0900 to 1600 hours Sunday to Thursday) and could submit technical 

proposals in sealed envelopes addressed to Procurement Committee, Embassy 

of Pakistan in Kabul latest by 1100 hours on 19 April 2021 which will be 

opened the same day at 1200 hrs. Final bids with price could then be submitted 

at a mutually agreed date between bidders and the Embassy.  

 

Embassy of Pakistan 

Kabul 

18 March 2021 
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 جنگ لفظی در اولین دیدار 
مقامات امریکا با همتایان چینی

 هشدار روسیه: در صورت اقدام 
بوسنی برای پیوستن به ناتو 

»مجبور به واکنش« خواهیم شد
 اولیـن دیـدار مقام هـای دولـت بایـدن بـا مقام هـای چیـن 
بـا مشـاجره ای تنـد همـراه شـد. دو طـرف یکدیگـر را بـه 
فعالیت هـای بی ثبات کننـده متهـم کردنـد. امریـکا تصریـح 
کـرد درباره سیاسـت اقتصـادی »تهاجمی« چین و مسـائل 

حقوق بشـر سـکوت ...

 سـفارت روسـیه در بوسـنی و هرزگوین روز پنج شـنبه 
اعـام کرد کـه در صورت گام برداشـتن عملِی بوسـنی 
بـرای پیوسـتن بـه ناتـو، مسـکو ایـن اقـدام را »عملـی 

خصمانـه« تلقـی کـرده و واکنش نشـان خواهـد داد.
بوسنی و هرزگوین از مدتها ...

 

ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور   

جمهـوری همزمـان بـا برگـزاری نشسـتی 

در  خربنـگار  روز  از  تجلیـل  مناسـبت  بـه 

ارگ، گفـت کـه حکومـت اجـازه منی دهد 

بـار دیگـر نظـام شـاق و طنـاب دار جـای 

بگیـرد. را  بیـان  آزادی 

آقـای دانش کـه بعد از ظهر روز پنج شـنبه 

می کـرد،  صحبـت  ارگ  در  حـوت(   28(

گفـت که آزادی رسـانه ها تنها در چواکات 

نظـام کنونـی افغانسـتان ممکـن اسـت و 

مـردم افغانسـتان صلحـی می خواهنـد که 

پیامـد آن هیچ گونه انحصارگرایی نباشـد.

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری گفـت: »مـا 

آمـاده هر نـوع قربانی هسـتیم؛ اما وظیفه 

خـود می دانیم کـه از آزادی بیـان و آزادی 

اجـازه  مـردم  کنیـم؛  حامیـت  رسـانه ها 

منی دهنـد کـه بـار دیگـر قلم ها بشـکند و 

نظـام شـاق و تنـاب دار در کشـور حاکـم گـردد.«

آقـای دانـش افـزود، امـروزه بایـد همـه فعـاالن رسـانه ها بـدون هیـچ خـوف و 

خطـری جبهـه آزادی بیـان را تقویت کننـد. حفظ آزادی بیان، مبـارزه دوامدار 

می طلبـد. 

بـه گفتـه او، مـردم هامنطـوری کـه در برابر خشـونت مقاومت کرده انـد، بازهم 

بـرای رسـیدن بـه یـک صلـح پایـدار بـرای حفـظ آزادی هـای منـدرج قانـون 

اساسـی، مبـارزه خواهنـد کـرد.

بیـان  آزادی  مسـیر  در  هـم  هنـوز  کـه  شـد  یـادآور  همچنیـن  دوم  معـاون 

خربنـگاران بـا مشـکات زیـادی مواجـه انـد. در راس همه مشـکات، حمات 

هدفمنـد بـر علیـه فعـاالن رسـانه ها قـرار دارد کـه به شـکل بی سـابقه افزایش 

یافتـه و مـردم مـا را نگـران سـاخته اسـت.

عـدم  رسـانه ها،  مسـووالن  ای  سـلیقه  برخوردهـای  و  شـغلی  امنیـت  عـدم 

دسـتیابی خربنـگاران بـه آموزش هـای مسـلکی و تخصصـی، نبـود کدرهـای 

فـراراه  چالش هـای  از  رسـانی  اطـاع  در  نارسـایی ها  و  نیرومنـد  و  قـوی 

نشده اسـت. حـل  هنـوز  کـه  اسـت  خربنـگاران 

آقای دانش یادآور شـد که همه پرونده های خشـونت، قتل و یا ترورخربنگاران 

زیـر برسـی قـرار دارد و یـا بررسـی شـده اند و هیـچ پرونـده ای از دیـد دولـت 

پنهـان منانده اسـت.

طاهـر زهیـر رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنگ نیز در این نشسـت گفت که 

در سـال جـاری شـامر اندک رسـانه ها لغو جواز کـرده اند؛ امـا در مقابل ده ها 

رسـانه مختلف جواز فعالیـت گرفته اند.

گفتنـی اسـت کـه اخیـراً فعـاالن رسـانه یی و مدنـی بـه صـورت گسـرده مـورد 

حمـات هدفمنـد قـرار گرفتـه و از نزدیـک بـه چهار ماه بـه این طـرف بیش از 

ده خربنـگار و فعـال مدنـی در رسارس کشـور تـرور شـده اند. 

دانش: اجازه نمی دهیم بار دیگر قلم ها بشکند و نظام شالق و طناب دار حاکم شود 

نظام امارت اسالمی 

هسته ی تبلیغ و جلب  و جذب 

2

امنیت ملی: 

4

4

جشن نوروز؛ هم نوایی 
انسان و طبیعت 

سرپرست وزارت اطالعات و 
فرهنگ: نوروز نماد هویت تاریخی 

و فرهنگی مردم کشور است 

هنری

 نـوروز نخسـتین روز سـال خورشـیدی برابـر بـا یکم 

فرودین/حمـل و یکی از کهن ترین جشـن ها اسـت. 

نـوروز در ایـران و افغانسـتان آغاز سـال نو محسـوب 

یعنـی  کشـورها  از  دیگـر  برخـی  در  و  می شـود 

قزاقسـتان،  قرقیزسـتان،  روسـیه،  تاجیکسـتان، 

سـوریه، عـراق، گرجسـتان، جمهـوری آذربایجـان، 

آلبانـی، چیـن، ترکیـه، ...

 وقتی اراده ای برای 
صلح نیست!

 طرح دولت انتقالی صلح؛ نقض 
حاکمیت ملی و فقدان صلح 

پایدار در افغانستان

جشن نوروز، هلهله ی پایان 
ناپذیر رقص طبیعت 

کشـورهای  نماینـدگان  حضـور  بـا  مسـکو  نشسـت   
روسـیه، امریـکا، چین، پاکسـتان و حکومت افغانسـتان 
و طالبـان برگـزار شـد. هرچنـد در جریـان این نشسـت 
نرسـید؛  مشـاهده  بـه  چشـمگیری  هـای  پیشـرفت 
امـا اعامیـه پایانـی نشسـت بـرای بسـیاری از ناظـران 

بـود... امیدوارکننـده  سیاسـی 

3

3

2

سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

در والیت فاریاب دستگیر شد

مخالفت کردند 

گروه داعش 



اعضای نشست مسکو با برگشت نظام امارت اسالمی مخالفت کردند 

امنیت ملی: افراد گروه داعش در 
ربودن کودک ۹ ساله بلخی 

دست دارند 

2
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 مناینـدگان چهار کشـور روسـیه، چیـن، آمریکا 

بـا  و پاکسـتان کـه در یـک نشسـت یـک روزه 

مناینـدگان هیـات دولـت و گروه طالبان در مسـکو داشـتند، 

بـا برگشـت دوبـاره امـارت اسـامی مخالفـت کردنـد.

ایـن نشسـت بـا نـام »ترویـکای گسـرده« روز پنجشـنبه 28 

حـوت در مسـکو بـا سـخرنانی رسگئـی الوروف، وزیـر خارجه 

روسـیه افتتـاح شـد. او از آمریـکا و طالبـان خواسـت کـه بـه 

تعهـدات خـود در توافـق نامـه دوحـه پایبنـد مباننـد.

آقـای الوروف در سـخنان آغازیـن خـود گفـت کـه ناامنـی در 

افغانسـتان منطقـه را تهدیـد می کنـد و باعث رشـد تروریسـم 

خواهد شـد.

رسانجـام در پایـان ایـن نشسـت در بیانیـه ای مشـرک کـه 

توسـط مناینـدگان ایـن چهـار کشـور ارایـه شـد از طالبـان 

خواسـته شـده که بـرای پیشـگیری از تلفـات غیرنظامیان در 

پـی عملیـات بهـاری مثـل سـال های گذشـته نباشـد.

همچنیـن در ایـن بیانیـه آمـده کـه بنـا بـه قطعنامـه ۲۵۱۳ 

سـال ۲۰۲۰ شـورای امنیـت سـازمان ملـل در مـورد پایـان 

»امـارت  بازگشـت  از  کشـورها  ایـن  افغانسـتان  در  جنـگ 

منی کننـد. حامیـت  اسـامی« 

در بیانیـه آمـده که مـا از طرف های گفتگوهـای بین االفغانی 

می خواهیـم کـه فـورا در مورد مسـائل اساسـی از جمله بنیاد 

سرمقاله

 نشسـت مسـکو بـا حضـور مناینـدگان کشـورهای روسـیه، 

امریـکا، چیـن، پاکسـتان و حکومـت افغانسـتان و طالبـان 

پیرشفـت  نشسـت  ایـن  جریـان  در  هرچنـد  شـد.  برگـزار 

هـای چشـمگیری بـه مشـاهده نرسـید؛ امـا اعامیـه پایانی 

نشسـت بـرای بسـیاری از ناظـران سیاسـی امیدوارکننـده 

بود.

در اعامیه مشـرک نشسـت مسـکو بر حفظ دسـتاوردهای 

دو دهـه اخیـر تأکیـد شـده و امـارت اسـامی را بـرای مردم 

افغانسـتان قابـل قبول ندانسـته اسـت. در ایـن اعامیه  به 

برقـراری آتـش فـوری در افغانسـتان تأکیـد شـده اسـت و از 

طرفیـن خواسـته شـده کـه روند صلـح را رسعت بخشـند.

خـود  از  نشسـت  ایـن  در  طالبـان  کـه  شـود  مـی  گفتـه 

رسسـختی نشـان داده و بـر پیـروزی خـود بـر امریکا اشـاره 

کـرده و خواهـان خـروج نیروهـای امریکایـی در مـاه مـی 

آینـده شـده اسـت. از سـوی دیگـر ایـن گـروه تـاش کـرده 

اسـت تـا توافقنامـه دوحـه را بـه عنـوان مبنـای مذاکـرات 

آینـده بـر طـرف هـا بقبوالننـد.

بـا ایـن وجود نشسـت مسـکو بـه لحـاظ سیاسـی و حقوقی 

کامـا بـه رضر طالبـان متام شـده و بر کشـورهای اشـراک 

کننـده نشسـت، آشـکار گردیـد که گـروه طالبان یـک گروه 

بـر  ناپذیـر بـوده کـه تنهـا و تنهـا  انعطـاف  ایدئولوژیـک و 

خواسـته های نامعقول خود پافشـاری می کنند و خواسـته 

هـای مـردم و دولـت افغانسـتان بـرای آنهـا اهمیـت ندارد. 

اشـراک کننـده در نشسـت مسـکو، چنانچـه  کشـورهای 

منصفانه جریان نشسـت مسـکو را به تحلیـل بگیرند، کاما 

واضـح اسـت کـه گـروه طالبـان هیـچ اراده ای بـرای صلح و 

آتـش بـس در افغانسـتان ندارنـد. ایـن گـروه همچنـان بـر 

امـارت اسـامی  تأکیـد مـی کنـد و در پـی ایجـاد نظـام 

امارتـی در افغانسـتان مـی باشـد.

اشـراک طالبان در نشسـت های صلح، برای همنظری در 

مـورد نظـام و چگونگی مشـارکت آن گروه در نظام سیاسـی 

آینـده نیسـت؛ بلکـه هـدف طالبـان از مذاکـره اوال؛ خـارج 

کـردن نیروهـای خارجی از افغانسـتان اسـت. ثانیا؛ گرفنت 

نهایـت  در  و  اسـت  نظامـی  غلبـه  و  زور  راه  از  حاکمیـت 

برقـراری نظـام امـارت اسـامی می باشـد.

طبـق یـک گـزارش، مـا بـرادر گفتـه اسـت کـه طالبـان، 

امریـکا را شکسـت داده و اکنون در تـاش حاکمیت امارت 

مذاکـره  هیـأت  دیگـر  عضـو  اسـتانکزی  اسـت.  اسـامی 

نیروهـای  اگـر  کـه  اسـت  گفتـه  قطـر  در  طالبـان  کننـده 

خارجـی در مـاه مـی افغانسـتان را تـرک نکننـد، ایـن گروه 

نیروهـای خارجـی را نیـز مـورد حملـه قـرار خواهـد داد.

مجموعـه ای ایـن گفتـه هـا و نشـانه هـا بـه صـورت آشـکار 

مـی رسـاند کـه صلـح بـا طالبـان در رشایـط فعلـی ممکـن 

نیسـت. گفتگوهـای صلـح وقتـی سـازنده و نتیجـه بخـش 

اسـت کـه طـرف هـای صلـح بـه ایـن نتیجه رسـیده باشـند 

کـه پایـان جنـگ از راه غلبه نظامـی ممکن نیسـت و این را 

هـم درک کـرده باشـند کـه راه مذاکـره و گفتگـو بهریـن و 

آسـان ترین راه برای رسـیدن به اهداف سیاسـی اسـت. در 

ایـن صـورت اسـت که طرف هـای صلح با درک واقـع بینانه 

و سـعی  گفتگـو شـده  وارد  امنیتـی  و  اوضـاع سیاسـی  از 

مـی کننـد کـه گفتگوهـا تحـت هیـچ رشایطـی به شکسـت 

نینجامـد. متأسـفانه طالبـان هنوز به این درک نرسـیده اند 

و ایـن گـروه فکـر مـی کننـد کـه آنها نیروهـای خارجـی را با 

شکسـت مواجـه کرده انـد و با خـروج این نیروهـا، نیروهای 

امنیتـی افغانسـتان تـوان مقابلـه بـا طالبـان را ندارنـد و در 

نهایـت دولـت افغانسـتان نیـز شکسـت مـی خـورد و ایـن 

طالبـان اسـت کـه دوبـاره زمـام امـور کشـور را بـه دسـت 

مـی گیرنـد. بـا ایـن تصـور، چگونـه مـی تـوان طالبـان را با 

واقعیـت هـای سیاسـی موجـود آشـنا سـازیم؟

هـدف ایـن نشسـت آن طـوری کـه از اعامیـه معلـوم مـی 

شـود، دوچیـز بـوده اسـت:

1- برقراری آتش بس

2- ترسیع روند صلح

امـا ایـن نشسـت بـه هیـچ یـک از اهـداف مـورد نظـر خـود 

نرسـید. نـه طـرف طالبـان بـه آتـش بـس روی خوش نشـان 

داد و نـه رسعـت رونـد صلـح را پذیرفـت. تأکیـد طالبـان در 

رونـد صلـح این اسـت کـه توافقنامه دوحه میـان این گروه و 

امریـکا مبنـای مذاکـرات قرار گیـرد. توافقنامـه ای که هیچ 

ارتباطـی بـا دولـت و مـردم افغانسـتان ندارد.

متـام رویکردهایـی کـه از سـوی حکومـت، امریـکا و جامعه 

جهانـی بـرای راضـی کـردن طالبـان بـه گفتگوهـای صلـح 

صـورت گرفتـه تـا کنـون نـاکام بـوده اسـت. آزادی زندانیان 

جبهـات  در  مامشـات  و  اقتصـادی  امتیـازات  طالبـان، 

نظامـی و اعـام آتـش بس های یـک طرفه، هرگز نتوانسـته 

انعطافـی در مواضـع سیاسـی ایـن گـروه رومنـا سـازد. حتا 

امریـکا نیـز با همـه امتیازات سیاسـی و اقتصـادی که برای 

طالبـان اختصـاص داد، نه تنهـا این گروه را بـه گفتگوهای 

واقـع بینانـه ای صلـح حـارض نتوانسـت کـه ایـن امتیـازات 

یکجانبـه، تصـورات نادرسـت را  در نـزد ایـن گـروه بـه وجود 

بـر  پیـروزی  احسـاس  و  غـرور  و  بینـی  بـزرگ  خـود  آورد. 

بزرگریـن قـدرت نظامـی جهـان )ناتـو( دیگـر هیـچ راهـی 

باقـی  بـرای طالبـان  آمیـز  بـه سـوی گفتگوهـای صلـح  را 

نگذاشـته اسـت. 

رهـران و فرماندهـان طالبـان بـدون شـک بـاور دارنـد کـه 

وقتـی آن گروه نیروهـای خارجی را با آن تجهیزات و آموزش 

هـای پیرشفتـه بـا شکسـت مواجـه سـاخته اسـت، غلبـه بـر 

نیروهـای دولتـی  بـرای آن گـروه کار مشـکل بـه حسـاب 

منـی آیـد. ایـن غـرور و تصـورات غلـط اسـت کـه طالبـان 

همچنـان بـر پیـروزی نظامـی و امـارت اسـامی پافشـاری 

مـی کننـد. اگـر دولـت و جامعـه جهانـی می خواهنـد گروه 

کننـد؛  تشـویق  صلـح  واقعـی  گفتگوهـای  بـه  را  طالبـان 

چـاره ای جـز فشـار آوردن نظامـی، اقتصـادی و سیاسـی 

بـر طالبـان ندارنـد. هـدف این فشـارها هموارسـازی مسـیر 

صلـح بـرای مـردم افغانسـتان و پـی بـردن اطـراف صلـح به 

واقعیـت هـای سیاسـی ایـن کشوراسـت.

 ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی مدعی اسـت کـه گروه تروریسـتی 

داعش در ربودن کودک ۹ سـاله در والیت بلخ در شـامل کشـور 

دارد. نقش 

ایـن کـودک ۹ سـاله حـدود ۵ مـاه قبـل در راه مکتـب در شـهر 

مزاررشیـف توسـط مـردان مسـلح ناشـناس ربـوده شـد و خانواده 

ایـن کـودک می گویـد آدم ربایـان در بـدل رهایـی او یـک و نیـم 

میلیـون دالـر درخواسـت کرده انـد.

در اعامیـه  امنیـت ملـی آمـده که تاکنـون ۵۵ عضو گـروه داعش 

را در ارتبـاط با این قضیه بازداشـت شـده اسـت.

امنیـت ملـی مدعـی شـده کـه گـروه داعـش بـه دلیـل کاهـش 

منابـع درآمـد اقتصـادی بـه ربـودن افـراد غیرنظامـی،  کارمنـدان 

و رسمایـه داران دسـت می زنـد. بازرگانـان  دولتـی، 

در اعامیـه ایـن نهـاد آمـده کـه افـراد گـروه داعـش خانواده های 

خارجـی داعشـی را کـه از والیـت ننگرهـار در رشق بـه والیت بلخ 

فـرار کـرده، نگهـداری می کننـد. مسـئولیت انتقـال منابـع مالی 

گـروه داعـش را از خـارج بـه افغانسـتان نیـز برعهـده ایـن افـراد 

است.

بـه  بلـخ  از سـوی شـهروندان  ایـن رویـداد اعراضـات گسـرده 

همـراه داشـت. معرضان خیمـه اعراضی در مقابـل دفر والیت 

بلـخ بـر پـا کردند.

رباینـدگان چندیـن بـار ویدیـوی این کـودک را همرسـانی کردند 

کـه برهنـه در محلـی تاریـک، بـا دسـت و پـای بسـته بـه زنجیـر و 

چشـامنش نیز با پارچه ای بسـته شـده اسـت. این کودک در این 

ویدیـو از پـدرش می خواهـد او را هـر چـه زودتر نجـات دهد که از 

رسدی هوا مریض شـده اسـت.

بـا نـرش ایـن تصاویـر مـردم در والیـت بلـخ تجمـع اعراضـی بـر 

ایـن  رهایـی  در  مسـئوالن  ناتوانـی  بـه  اعـراض  در  کردنـد.  پـا 

یـک کـودک ربـوده شـده، شـاهراه شـهرک حیرتـان به شـهر مزار 

رشیـف، مرکـز والیـت بلـخ را بسـتند.

مسـئوالن  بـه  جمهـور  رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد  آن  از  بعـد 

امنیتـی والیـت بلـخ هشـدار داد کـه اگـر این کـودک رها نشـود، 

همـه آنهـا را از وظیفـه برکنـار خواهـد کـرد.

از طـرف دیگـر، نیروهـای ویـژه امنیـت ملـی از بازداشـت »هسـته  

تبلیـغ و جلـب  و جـذب« گروه داعـش در والیت فاریـاب خرداده 

اند.

بـه گفتـه ایـن نهـاد، هسـته مذکـور مسـئولیت »تبلیـغ و دعـوت 

بـه جهـاد را بـر عهـده داشـتند »و  اعضـای تبلیغـی را بـه سـایر 

می فرسـتاد. کشـور  والیت هـای 

»تحـرکات  بـه  را  مـردم  آنـان  کـه  اسـت  مدعـی  ملـی  امنیـت 

تروریسـتی و جرایـم سـازمان  یافتـه تشـویق می کردنـد« و  در کار 

در  اسـتخدام  و  و جـذب  باج گیـری، جلـب  ربـودن شـهروندان، 

افـراد بـرای گـروه داعـش در والیـت فاریـاب فعالیـت داشـتند. 

 مجمـع عمومـی حـزب جمعیـت اسـامی افغانسـتان بـه رهری 

سـید عنایـت اللـه شـاداب، بـه منظـور انتخـاب رئیس حـزب، در 

کابـل برگـزار شـد و رسانجـام عطامحمـد نـور بـه عنـوان رئیـس 

انتخـاب شـد. امـا صـاح الدیـن ربانـی کـه بعـد از مـرگ پدرش 

رسپرسـتی حـزب بـه عهـده او واگـذار شـده بـود، این نشسـت را 

»شـبه کودتـای سـفید« خوانده اسـت.

جمعیـت  حـزب  چهره هـای  از  شـامری  کـه  نشسـت  ایـن  در 

هامننـد محمـد اسـامعیل خـان، وزیـر پیشـین انـرژی، محمـد 

یونـس قانونـی، معـاون پیشـین رئیـس جمهـور و شـامری دیگـر 

از اعضـای حـزب جمعیـت حضور داشـتند. رشکت کننـدگان در 

نهایـت عطـا محمـد نـور، والـی پیشـین بلـخ را بـه عنـوان رئیـس 

ایـن حـزب انتخـاب کردنـد.

در آغـاز نشسـت کـه روز پنجشـنبه 28 حـوت برگـزار شـده بـود، 

برگـزاری مجمـع عمومـی شـنیده  از محـل  تیرانـدازی  صـدای 

شـد ولـی مسـئوالن گفتنـد کـه علـت آن تنـش میـان محافظـان 

بـوده اسـت. شـامری از رسـانه ها گـزارش داده کـه در درگیـری 

مسـلحانه در محـل برگـزاری شـامری کشـته و زخمی شـده اند.  

صـاح الدیـن ربانـی کـه بعـد از کشـته شـدن پـدرش، برهـان 

الدیـن ربانـی مسـئولیت حـزب جمعیـت اسـامی را بـه عهـده 

دارد، در نشسـت دیـروز رشکـت نکـرده بود ولی دیر هنگام شـب 

بـا نـرش اعامیـه ای گفـت کـه »دسـته ای کـه چنـد مـاه قبـل از 

جمعیـت اسـامی افغانسـتان انشـعاب منـوده و عضویـت برخی 

پنجشـنبه ۲۸ حـوت  بـود،  تعلیـق درآمـده  بـه حالـت  آن هـا  از 

تجمعـی را تحـت عنـوان ›مجمـع عمومـی جمعیـت اسـامی › 

برگـزار کردنـد کـه هیـچ تعلقی بـه جمعیت اسـامی افغانسـتان 

نداشـته و اعتبـار حقوقـی نیـز نـدارد و از دیـد ایـن حـزب مردود 

مجمـع  برگـزاری  رشایـط  کـه  آمـده  اعامیـه  ایـن  در  اسـت.« 

عمومـی جمعیـت اسـامی و چگونگـی انتخـاب اعضـای آن، در 

اساسـنامه ایـن حـزب بـه صورت واضح بیان شـده کـه تجمع روز 

گذشـته هیچگونـه مطابقـت بـا آن نداشـت. آقای ربانـی اعضای 

حـزب جمعیـت را در مرکـز و والیـات بـه اتحـاد، همبسـتگی و 

یکپارچگـی فـرا خوانـده و نشسـت دیـروز را نیز »شـبه کودتاهای 

سـفید« خوانـد.

ایـن  برگـزاری  گذشـته  شـب  دیرهنـگام  نیـز  نـور  محمـد  عطـا 

نشسـت را »تحقـق رویـای دیریـن برهـان الدین ربانـی رهر این 

حـزب خوانـد« و افـزوده کـه رهـری ایـن حـزب امانـت بزرگـی 

اهـداف، مرامنانـه و  آرمـان،  از  پاسـداری  بـه  را  و »خـود  اسـت 

می دانـد.« متعهـد  حـزب  ایـن  اسـاس نامه 

او افـزوده »آنانـی کـه بـا همـه تلـخ کامـی از رشکـت در مجمـع 

عمومـی امتنـاع ورزیدنـد، تحـوالت در زندگـی حـزب جمعیـت را 

بـه آنهـا و خانواده هایـش تریـک می گویـد.« آقـای نـور خطـاب 

بـه کسـانی کـه در نشسـت حضـور نداشـتند، گفتـه »آنـان هـر 

زمانـی کـه بخواهنـد دروازه ایـن خانـه بـزرگ بـر روی همه شـان 

بـاز اسـت و آمـاده اسـت کـه مجمـع عمومـی را قبـل از وقـت، 

یک سـال و حتـا شـش مـاه دوبـاره، برگـزار و از موقـف خـودش 

کنـار رود.« 

»دولـت آینـده صلح آمیـز و پایـدار« و آتـش بـس همه جانبـه 

گفتگـو کننـد. همچنیـن تاکیـد شـده کـه در توافـق صلـح؛ 

کـودکان،  مـردان،  زنـان،  جملـه  از  افغان هـا  متـام  حقـوق 

قربانیـان و اقلیت هـا حفـظ شـود.

اعضـای هیـأت طالبـان کـه به مسـکو سـفر کـرده، روز جمعه 

29 حـوت در واکنـش بـه اعامیـه مشـرک آمریـکا، روسـیه، 

چیـن و پاکسـتان )ترویـکا توسـعه یافتـه( کـه با ایجـاد »نظام 

امـارت اسـامی« مخالفـت کـرده بـود، گفتنـد کـه بایـد بـه 

مـردم افغانسـتان ایـن حـق داده شـود کـه چه نـوع نظامی را 

انتخـاب می کننـد.

از سـوی دیگـر عبدالله عبداللـه، رئیس هیات افغانسـتان در 

نشسـت مسـکو گفتـه بود که هیـچ گروه و جریانـی منی تواند 

بـا جنـگ و بـه زور »اراده خـود را بـر دیگـران تحمیـل کند« و 

تاکیـد کـرده که »صلـح بازنده ای نـدارد و جنـگ برنده ای.«

آقـای عبداللـه گفـت که »حامیت خـود را از اجاس مسـکو و 

اجـاس ترکیـه درباره  افغانسـتان اعـام می کنیم.«

او افزود که »طرف جمهوری اسـامی افغانسـتان آماده اسـت 

تـا بـا تحریـک طالبـان در هـر سـطح و در بـاره  متـام قضایا و 

موضوعـات مـورد عاقـه  دو طـرف بـدون کـدام پیش رشطـی 

وارد بحـث و مذاکره شـود.«

امـا مـا عبدالغنـی بـرادر، معـاون سیاسـی رهـر طالبـان در 

از روی  برقـراری آتش بـس پـس  سـخرنانی خـود گفـت کـه 

کار آمـدن »نظـام جدیـد اسـامی« ممکـن خواهـد بـود و »به 

افغانهـا اجـازه داده شـود رسنوشت شـان را خودشـان تعییـن 

. کنند«

جانـب  دو  تعهـدات  دوحـه،  توافقنامـه  در  کـه  افـزوده  او 

مشـخص شـده و طالبـان متعهـد بـه آن بـوده اسـت و جانـب 

مقابـل )آمریـکا( نیـز بایـد پایبنـد مبانـد. او تاکیـد کـرد کـه 

سـطح عملیات هـای طالبـان بـه طـور چشـمگیری کاهـش 

یافتـه اسـت.

آقـای بـرادر گفـت با آنکـه طالبـان، عملیات هایـش را کاهش 

داده امـا جانـب مقابـل )آمریـکا( بـه مسـئولیت هایش به طور 

کامـل عمـل نکـرده اسـت و بارهـا آن را نقض کرده اسـت.

شـیخ عبدالحکیـم حقانی، رئیس تیم مذاکـره کننده طالبان 

نیـز گفـت کـه بـدون »قانـون اسـامی« صلـح در افغانسـتان 

نخواهـد آمـد. و مدعـی شـد کـه هـر نظـام دیگری که باشـد، 

»افغان هـا علیـه آن جهـاد خواهنـد کـرد«.

ایـن نشسـت در حالی برگزار شـد که قرار اسـت کـه به زودی 

نشسـت اسـتانبول درباره افغانسـتان در کشـور ترکیـه برگزار 

شـود. ایـن نشسـت را قرار اسـت سـازمان ملل متحـد رهری 

کنـد. امـا تاکنون مشـخص نیسـت که رهـران گـروه طالبان 

در ایـن نشسـت رشکـت می کنند یـا خیر.

نوامـر میاشـتې پـورې  پـه افغانسـتان 

حضـور  د  ځواکونـو  امریکایـي  د  کـې 

څېـړي. امـکان 

غـړی  پـاوي  مرکچـي  د  طالبانـو  د    

سـهیل شـاهین وایي چې کـه امریکایي 

لـه  کـې  میاشـت  مـې  پـه  ځواکونـه 

لـه  ډلـې  ددې  ونوځـي  افغانسـتانه 

يش. مـخ  بـه  رسه  غرګـون 

خـو په افغانسـتان کـې د امریـکا حضور 

یـوازي کورنـی اړخ نـه لـري، پـه سـیمه 

کـې ځينې هېوادونـه هم په افغانسـتان 

نـه  خـوښ  حضـوره  لـه  امریـکا  د  کـې 

بریښـي.

د چیـن د بهرنیـو چـارو وزارت وايي چې 

د ترهګـرۍ پـر وړانـدې د امریکا متحـده ایالتونو جګړې د رس 

او مـايل خـورا ډیر زیانونـه لريل دي.

لیجیـان  ژائـو  ویانـد،  وزارت  چـارو  بهرنیـو  د  چیـن  د 

پوښـښ  تـر  حقونـو  بـرشي  او  ډموکراسـۍ  د  ویيل:» امریـکا 

النـدې پـه نـورو هېوادونـو کـې السـوهنه کـوي. لـه دوه زرو 

لومـړي میـادي کال راهیسـې امریـکا د نـړۍ پـه څـه باندې 

اتیـاوو هېوادونـو کـې د ترهګـرۍ ضـد نومـي عملیـات تـررسه 

پـه  پنځـه دیـرش زره ملکیانـو  کـړي دي چـې د درې سـوو 

ګـډون د څـه بانـدې اته سـوه زره تنو د وژل کېدو المل شـوي 

دي. لسـګونه میلیـون تنـه اړ شـوي دي چـې خپـل کورونـه 

پرېـږدی. تـر اوسـه لـه افغانسـتان، سـوریې او عـراق او ځنیـو 

نـورو هېوادونـو نـه نـږدې یـو ویشـت میلیـون تنـه بـې ځایـه 

شـوي دي او سـخت ژونـد لـري.«

وویـل  ورځ  پـر  چهارشـنبه  د  جوبایـډن  ولسـمرش  امریـکا  د 

بهرنیـو ځواکونـو  نیټـې د  لومـړۍ  تـر  چـې د مـې میاشـتې 

وتـل څېـړي، خـو منـي چـې دا کار بـه سـخت وي او کـه دا 

مـوده وغځـول يش زیاتـه بـه نـه وي. ځینـې پوځـي امریکانـو 

هـم ویـيل دي چـې د لوژسـټيکي سـتونزو لـه املـه بـه د مـې 

میاشـتې تـر لومـړۍ نیټـې د امریکایـي ځواکونـو وتـل خـورا 

وي. سـخت 

 د ام ریـکا ان يب يس رسـنۍ وايـي چـې د امریـکا متحـده 

ایاالتـو ولسـمرش، جـو بایـډن د دوحـې هوکـړې لـه مخـې د 

ورکړل شـوي مهلت څخه شـپږ میاشـتې وروسـته، افغانستان 

کـې د امریکايـي رستېـرو پاتـې کېـدل څېـړي.

لـه  رسچینـو  دوو  د  ټلویزیـون  نیـوز  يس  يب  ان  امریـکا  د 

هوکـړه  د  دوحـې  د  لـوري  لـه  امریـکا  د  وایـي چـې  خولـې 

لیـک د څېړلـو پـه لـړ کـې د امریکا متحـده ایاالتو ولسـمرش، 

جوبایـډن پـه افغانسـتان کـې د خپلـو ځواکونـو د حضـور لـه 

دی. کـړی  مخالفـت  رسه  دوام 

د راپـور لـه مخـې پنټاکـون جـو بایـډن تـه وړاندیـز کـړی چې 

افغانسـتان کـې د امریکايـي ځواکونـو پاتـې کېـدل د دوحې 

هوکړې له مخې د ټاکل شـوې مې وروسـته شـپږ میاشـتې او 

یـا تـر نامالومې مـودې وغځوي.

پـه همـدې حـال کې پنټاګـون هغـه تـه دوه وړاندیزونـه کړي 

دي چـې د مـې میاشـتې پـر لومـړۍ او یـا هغـې ته پـه نږدې 

نېټـه کـې د امریکایـي ځواکونـو وتـل او د نامحـدودې مـودې 

او یـا د مشـخصې مـودې لپـاره چـې د بایډن له لـوري وټاکل 

يش پـه افغانسـتان کـې د امریکایـي ځواکونـو پاتـې کېـدل 

دي.

پنټاګـون ویـيل دي چـې طالبانـو د دوحـې هوکـړه لیـک تـه 

ژمـن نـه دي پاتې شـوي او کـه له افغانسـتانه ټـول امریکایي 

بـه  څـه  نشـته چـې  تضمیـن  دا  ووځـي؛  بیـړه  پـه  ځواکونـه 

کیـږي.

لـه همـدې املـه اوسـمهال جوبایـډن د روان میـادي کال تر 

راپور: بایډن افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدې څېړي
کارتون

وقتی اراده ای برای 
صـلح نیست!

حفیظ اهلل زکی

  

بشـیر بـه گـروه داعـش دعـوت شـده بودنـد و بـرای ایـن گـروه 

فعالیـت می کردنـد. ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی می گویـد 

کـه  می دهیـم  را  اطمینـان  ایـن  افغانسـتان  شـهروندان  بـه 

هسـته های گروه هـای تروریسـتی شناسـایی شـده اند و هیـچ 

و  عملیاتـی  نیروهـای  تیـررس  از  تروریسـتی  گـروه  و  هسـته  

قطعـات رزمی این ریاسـت دور نیسـت. هیچ مانعـی منی تواند 

سـد راه عـزم و اراده ی ایـن ریاسـت در برخـورد بـا گروه هـای 

باشـد. تروریسـتی 

اطمینـان اداره ترافیـک تاریـخ سـوم حمـل توزیـع کارت هـای 

خـاص امنیتـی بـرای موترهـای دسـت غلـط )دسـت راسـت( 

آغـاز شـود. حدود پنجـاه هزار اسـتیکر رمزدار و ویـژه در خارج 

از کشـور بـه ایـن منظور چـاپ و عنقریب به اسـاس یک قراراد 

مختلـط در اختیـار اداره ترافیـک قـرار می گیـرد.

آقـای صالـح افـزوده، تـا آن زمـان از همـه کسـانیکه ایـن نـوع 

موترهـا را در اختیـار دارنـد خواسـته می شـود کـه از اسـتفاده 

آن در جاده هـا ابـا ورزنـد ورنـه وسـایط شـان توسـط نهادهای 

امنیتـی مصـادره میگـردد.

او بـه گمـرک کابـل و دیگـر شـهرهای بـزرگ کشـور هشـدار 

داده کـه از ثبـت موترهـای یک کلیـد و بی اسـناد ابـا ورزنـد.

از سـوی دیگـر، آقـای صالـح گفتـه کـه مطابـق بـه دسـتورات 

شـهر  در  مارکیت هـا  و  منزل هـا  بلنـد  متـام  امنیتـی  میثـاق 

کابـل بایـد کمره هـای امنیتـی را مطابـق بـه توصیـه ریاسـت 

امنیـت ملـی کابـل در بخش هـای مشـخص نصـب کننـد.

رسپیچـی  امنیتـی  توصیه هـای  از  بناهـا  ازیـن  شـامری 

می مناینـد. امید اسـت کـه این هشـداریه جدی گرفته شـود.

امنیـت ملـی کشـور اعـام کـرده اسـت کـه   ریاسـت عمومـی 

در  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت  خـاص  قطعـات  نیروهـای 

تبلیـغ  نفـرى   ۱۸ هسـته ی  یـک  شـده،  طرح ریـزی  عملیاتـی 

و جلـب و جـذب گـروه داعـش را در والیـت فاریـاب بازداشـت 

کردنـد.

ایـن ریاسـت روز جمعـه 29 حـوت بـا نـرش خرنامـه ای گفتـه 

داعـش  گـروه  هسـته ی  اعضـای  عملیـات  ایـن  در  کـه  اسـت 

عبدالحـق، حسـیب الله، سـید عبدالعزیـز فرزنـد محمد یوسـف، 

عبدالبصیـر فرزنـد حفیـظ الله، سـخی محمد فرزنـد آغا محمد و 

بشـیر احمـد فرزنـد آغـا رحیـم، بازداشـت شـدند.

دعـوت  و  تبلیـغ  مسـئولیت  هسـته  ایـن  خرنامـه،  از  نقـل  بـه 

بـه جهـاد را بـر عهـده داشـتند و  اعضـای تبلیغـی را بـه سـایر 

والیـات افغانسـتان جهـت دعـوت مـردم بـه گـروه داعش ارسـال 

را  مـردم  هسـته  ایـن  کـه  می گویـد  ملـی  امنیـت  می کردنـد. 

تشـویق بـه تحـرکات تروریسـتی و جرایـم سـازمان  یافته تشـویق 

شـهروندان  تـرور  و  اختطـاف  ماننـد  اعاملـی  در  و   می کردنـد 

ملکـی، کارمنـدان دولتـی و تاجـران، باج گیـری، جلـب و جـذب 

فعـال  سـهم  فاریـاب  والیـت  در  داعـش  گـروه  در  اسـتخدام  و 

نیروهـای  کـه  شـده  نوشـته  همچنیـن  خرنامـه  در  داشـتند. 

قطعـات خـاص ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی، بعـد از تثبیـت و 

شناسـایی ، اقـدام بـه بازداشـت ایـن هسـته ی کردنـد.

شـامری از عاملـان دینـی و شـهروندان والیـت فاریـاب حـدود 

بودنـد کـه  پیـش در یـک گردهامیـی اعراضـی گفتـه  ده روز 

ریاسـت امنیـت ملـی شـامری از عاملـان دینـی را بـدون هیـچ 

دسـتگیر  کـه  اعرافاتـی  امـا  اسـت.  کـرده  دسـتگیر  سـندی 

شـدگان کـرده اسـت، می گوینـد کـه توسـط فـردی به نـام قاری 

پنجـاه هـزار  ریاسـت جمهـوری گفتـه کـه حـدود  اول  معـاون 

اسـتیکر رمـزدار بـه عنوان سـند امنیتی به موترهای دسـت چپه 

در شـهر کابـل توزیـع خواهـد شـد.

امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری گفتـه کـه قـرار 

بـه  از چنـد سـال  پکتیـا  والیـت  آریـوب  زازی  ولسـوالی  در 

این سـو بنـگ کشـت می شـود و در کنـار قاچاق چـرس تولید 

شـده به بیرون از این ولسـوالی، شـامر زیـادی از جوانان این 

ولسـوالی نیـز معتـاد بـه چرس شـده اند.

بـه تازگی باشـندگان منطقه »سـورانی خیل« ولسـوالی زازی 

آریـوب بـا برگـزاری جرگـه قومی فیصلـه کردند، هر آن کسـی 

کـه پـس از ایـن در زمیـن خـود بنـگ کشـت کنـد، یـک صـد 

هـزار افغانـی پـول نقـد جریمه خواهد شـد.

عیسـی جـان یـک بـزرگ قومـی این منطقـه بـه رادیـو آزادی 

گفـت، تعـداد زیـادی از جوانـان منطقـه سـورانی خیـل در 

سـال های اخیـر بـه چـرس معتـاد شـده اند، بـه همیـن دلیل 

جرگـه را برگـزار و بـر ضـد کشـت بنـگ فیصلـه کردنـد.

عیسـی جـام می گویـد: »در منطقـه مـا شـش صـد خانـواده 

اسـت و مـا یک شـورای ده نفـری داریم، یک ملـک داریم. ما 

همـه فیصلـه کردیـم که پـس از این بـر زمین های خـود بنگ 

کشـت نکنیـم، تـا رِش مـا بـه مـردم نرسـد و جوانـان مـا معتاد 

نشـوند. حـال جرگـه قومـی مـا فیصلـه کـرد، هـر آن کسـی 

کـه بـر زمیـن خـود بنـگ کشـت کنـد، یـک صدهـزار افغانی 

جریمـه خواهـد شـد.« بـه گفته بـزرگان قوم، در گذشـته تنها 

در منطقـه سـورانی خیـل باالی سـه هـزار جریـب زمین بنگ 

کشـت می شـد، کـه سـاالنه حـدود ۲،۰۰۰ تُـن چـرس از آن 

بدسـت می آمـد، امـا حـال بجـای آن سـبزی کشـت کـرده و 

باغه هـای میـوه سـاخته شـده اسـت.

محمـد عمـر جـان کـه از چند سـال بـه این سـو در زمین های 

خـود بنـگ کشـت می کـرد، امـا حـال به کشـت سـبزی ها رو 

آورده اسـت. عمـر جـان گفـت: »مـا خواهـان بدسـت آوردن 

تُخم هـای زراعتی خوب تـر و کودهای کیمیاوی اسـتیم. باید 

بـا مـا در بخـش بدسـت آوردن حاصـات بدیـل بنـگ کمـک 

صـورت گیرد. اگر چنین شـود، هیچکـس در زمین خود بنگ 

کشـت نخواهـد کرد.«

ریاسـت زراعـت والیـت پکتیـا از ایـن فیصلـه جرگـه قومـی 

اسـتقبال می کنـد و از سـایر اقـوام در ایـن والیـت می خواهد 

کـه بـر ضـد بته هـای نشـه آور فیصلـه صـادر کننـد.

عثـامن خروتـی آمـر بخـش زراعتـی ریاسـت زراعـت پکتیـا 

ترویـج کشـت های  بـرای  را  بیشـری  پروژه هـای  می گویـد، 

بدیـل بنـگ و ایجـاد فرصت هـای کاری در پکتیا روی دسـت 

دارنـد. خروتـی گفـت: »بـه تـازه گـی ۲۹ تُـن تُخـم اصـاح 

شـده گندم را به ولسـوالی زازی آریوب فرسـتادیم. همچنان، 

حـد اقـل هشـت سـبز خانه )گریـن هـوس( در این ولسـوالی 

دهقانـان  بـرای  تـا  می کنیـم  تـاش  شـد.  خواهـد  سـاخته 

کشـت های بدیل را آماده سـازیم و کشـت بنگ کمر شـود.«

بـه گفته اعضای شـورای والیتی پکتیا، به شـمول بخش های 

احمدابـا،  ولسـوالی های  در  آریـوب،  زازی  ولسـوالی 

احمدخیـل، میرزکـه و سـید کـرم والیـت پکتیـا بنـگ کشـت 

می شـود و چـرس بدسـت آمـده از آن بـه سـایر والیت هـای 

می شـود. قاچـاق  افغانسـتان 

انتخاب عطا محمد نور به ریاست 
حزب جمعیت اسالمی افغانستان؛ 
ربانی مجمع عمومی را ›کودتای 

سفید‹ خواند 

امنیت ملی: هسته ی تبلیغ و جلب  و جذب گروه داعش در 
والیت فاریاب دستگیر شد

پنجاه هزار استیکر رمزدار به موترهای دست چپه توزیع می شود

جرگه قومی در زازی آریوب پکتیا 
کشت بته های نشه آور را ممنوع کرد
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درآمد

در مقدمـۀ اعالمیه جهانی حقـوق برش مصوب 10 

دسـامرب 1948 مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد 

چنیـن آمـده اسـت: »از آن جـا کـه شناسـایی حیثیـت 

ذاتـی کلیـه اعضـای خانـواده برشی و حقوق یک سـان 

و انتقـال ناپذیـر آنـان اسـاس آزادی، عدالـت و صلـح را 

در جهـان تشـکیل می دهد. از آن جا که عدم شناسـای 

و تحقیـر حقـوق بـرش منتهـی بـه اعـال وحشـیانه ای 

گردیـده اسـت کـه روح برشیـت را بـه عصیـان واداشـته 

و ظهـور دنیایـی کـه در آن افـراد بـرش در بیـان عقیـده، 

آزاد و از تـرس و فقـر، فـارغ باشـند بـه عنـوان باالتریـن 

آمـال برش اعالم شـده اسـت. از آن جا که اساسـاً حقوق 

انسـانی را بایـد بـا اجـرای قانـون حایـت کـرد تـا بـرش 

بـه عنـوان آخریـن عـالج بـه قیـام بـر ضـد ظلـم و فشـار 

مجبـور نگـردد. از آن جـا کـه اساسـاً الزم اسـت توسـعه 

روابـط دوسـتانه بیـن امللـل را مـورد تشـویق قـرار داد. 

آن جـا کـه مـردم ملـل متحـد، بـاور خـود را بـه حقـوق 

اساسـی بـرش و مقـام و ارزش فـرد انسـانی و تسـاوی 

حقـوق زن و مـرد مجـدداً در منشـور، اعـالم کرده انـد 

و تصمیـم راسـخ گرفته انـد کـه بـه پیرشفـت اجتاعـی 

کمـک کننـد و در محیـط آزاد، وضـع زندگـی بهـر بـه 

وجـود آورنـد. از آن جـا کـه دول عضـو متعهـد شـده اند 

و  بـرش  حقـوق  واقعـی  رعایـت  و  جهانـی  احـرام  کـه 

آزادی هـای اساسـی را بـا همـکاری سـازمان ملل متحد 

مشـرکی  تفاهـم  حسـن  کـه  آن جـا  از  کننـد.  تأمیـن 

نسـبت بـه ایـن حقـوق و آزادی هـا بـرای اجـرای کامـل 

ایـن تعهـد کـال اهمیـت را دارد. مجمـع عمومـی این 

اعالمیـه جهانـی حقـوق بـرش را آرمـان مشـرکی بـرای 

متـام مـردم و کلیـه ملـل اعالم می کنـد. تا جمیـع افراد 

و همـه ارکان اجتـاع ایـن اعالمیـه را دایـاً مـد نظـر 

داشـته باشـند و مجاهـدت کننـد کـه به وسـیله تعلیم و 

تربیـت، احـرام بـه ایـن حقـوق و آزادی هـا توسـعه یابد 

و بـا تدابیـر تدریجـی ملـی و بیـن املللـی شناسـایی و 

اجـرای واقعـی و حیاتـی آن هـا چـه در میـان خـود ملل 

و عضـو و چـه در بیـن مـردم کشـورهایی کـه در قلمـرو 

تأمیـن گـردد.« مـاده یکـم؛ اعالمیـه  آن هـا می باشـند 

جهانـی حقـوق بـرش اظهـار می دارنـد کـه: »متـام افراد 

بـرش آزاد بـه دنیـا می آینـد و از لحاظ حیثیـت و حقوق 

باهـم برابرنـد، همـه دارای عقـل و وجـدان مـی باشـند 

رفتـار  بـرادری  روح  بـا  دیگـر  یـک  بـه  نسـبت  بایـد  و 

کننـد.« در مـادۀ دوم اعالمیـه چنین آمده انـد: »هرکس 

می توانـد بـدون هیچ گونـه متایز، مخصوصـاً از حیثیت 

نـژاد، رنـگ، جنـس، زبـان، مذهـب، عقیده سیاسـی یا 

هـر عقیـده دیگر و هم چنیـن ملیت ها وضـع اجتاعی، 

ثـروت والدت یـا هـر موقعیـت دیگـر از متـام حقـوق و 

اعالمیـه حـارض ذکـر شـده  آزادی هایـی کـه در  کلیـه 

اسـت بهره منـد گـردد. بر عـالوه هیچ تبعیضـی به عمل 

اداری،  بـر وضـع سیاسـی،  مبتنـی  کـه  آمـد  نخواهـد 

قضایـی یـا بیـن املللـی کشـور یـا رس زمینـی باشـد که 

شـخص بـه آن تعلـق دارد، خـواه ایـن کشـور مسـتقل، 

تحـت قیمومـت یـا غیـر خـود مختـار بـوده یـا حاکمیت 

آن بـه شـکلی محـدود شـده باشـد.« 

گفتار یکم: اتخاذ سیاست عدم انسالک؛ فقدان 

احرتام به حاکمیت ملی از سوی کشورهای خارجی؛

اول:  بخـش  افغانسـتان؛  صلـح  نامـه  توافـق   

اصـول رهنمـودی بـرای آینـده افغانسـتان، در بنـد 8 

چنیـن بیـان داشـته اسـت: »افغانسـتان سیاسـت عدم 

انسـالک خواهـد داشـت و خواهـان روابـط دوسـتانه با 

همـه کشـورها و جامعـه و جامعـه جهانـی خواهـد بـود. 

افغانسـتان متعهـد بـه قانـون بیـن املللـی، بـه شـمول 

باشـد،  طـرف  یـک  آن  در  افغانسـتان  کـه  تعهـدات 

خواهـد بـود. بـه هیـچ کـس اجـازه نخواهد داده شـد تا 

از خـاک افغانسـتان بـرای تهیـدات امنیت همسـایگان 

منایـد.  اسـتفاده  دیگـری  کشـور  یـا  و  افغانسـتان 

تـا هیـچ کشـوری در  افغانسـتان ارصار خواهـد منـود 

امـور داخلـی آن مداخلـه منایـد.« مهم تریـن انتقـادات 

وارده بـر ایـن بنـد 8 طـرح دولـت انتقالـی صلـح ایـن 

اسـت که: اوال؛ دولـت، کشـور و مـردم افغانسـتان هیـچ 

گاه در امـور داخلـی کشـورهای همسـایه، کشـورهای 

منطقـه، جامعـۀ جهانـی و رشکای بیـن املللـی خویش 

دخالـت نداشـته اند، بـه عبـارت دیگـر سیاسـت عـدم 

بـه  افغانسـتان  اسـالمی  را دولـت جمهـوری  انسـالک 

صـورت کامـل رعایت کرده انـد، اما در عوض کشـورهای 

همسـایه، کشـورهای منطقه و جامعـۀ جهانی و رشکای 

بیـن املللـی بـدون در نظر داشـت؛ رعایـت اعالمیه ها، 

منشـورها، میثاق هـا، کنوانسـیون های کـه افغانسـتان 

و  دومـاً  اسـت؛  مانـده  متعهـد  داشـته  را  آن  عضویـت 

مهم تـر از همـه پیش کـش منودن طـرح دولـت انتقالی 

صلـح بـرای دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، آن 

هـم در رشایطـی کـه افغانسـتان دارای نظـام سیاسـی 

مسـتقل و دموکراتیـک می باشـند؛ پیامـد منطقـی آن 

نقـض حاکمیـت ملـی و نقـض قانـون اساسـی دولـت 

ملـی  کالن  مصالـح  و  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 

میـدان  افغانسـتان،  کشـور  سـوماً؛  اسـت؛  مردمـی  و 

سوی کشـورهای  از  نیابتـی  جنگ هـای  و  رقابت هـا 

منطقـه و جهـان در طـول تاریـخ سیاسـی افغانسـتان 

بوده اسـت و مخصوصاً در دوران حاکمیت سـیاه امارت 

تروریسـتی طالبـان؛ عمـالً کشـورهای  اسـالمی گـروه 

ذکـر شـده در بـاال؛ منافـع سیاسـی و اقتصـادی خـود 

از  آمیـز؛  خشـونت  رفتارهـای  و  منازعـه  جنـگ،  در  را 

طریـق عوامـل داخلـی شـان ماننـد گـروه تروریسـتی 

طالبـان دنبـال کرده و می کنند. حال، سـؤال اساسـی 

انسـالک  عـدم  سیاسـت  اتخـاذ  آیـا  اسـت که:  ایـن 

الزامـاً یـک طرفـه از سـوی دولـت جمهـوری اسـالمی 

افغانسـتان اعـال می شـود؟ یـا کشـورهای که متعهـد 

متـام  بـه  گذاشـن  احـرام  و  رعایـت  بـه  مکلّـف  و 

قوانیـن و مقـررات بیـن املللـی و حقـوق بیـن امللـل 

می باشـند هـم بایـد مـورد احـرام بـه حاکمیـت ملـی و 

متامیـت ارضی کشـورهای عضـو قـرار بگیرنـد؟ ایـن در 

حالـی اسـت کـه دولـت آمریـکا، رشکای بیـن املللـی و 

اسـراتژیک افغانسـتان؛ بـا ارائـه طـرح دولـت انتقالـی 

خارجـی،  سیاسـت  نقـض  و  آشـکارا  دخالـت  صلـح، 

حاکمیـت ملـی، قانون اساسـی و نظام سیاسـی مبتنی 

بـر آراء مـردم افغانسـتان را زیـر سـؤال برده اسـت و این 

عمـل خصانـه و مداخلـه جویانـه در مغایریـت بـا متام 

کنوانسـیون های  و  منشـورها  میثاق هـا،  اعالمیه هـا، 

هسـتند کـه همـه دولت هـا و کشـورهای کـه عضویـت 

آن را دارنـد، اسـتقاللیت کشـورها و دولت هـای عضـو 

را بـه رسـمیت شـناخته اسـت نقـض مـی کننـد و در 

مغایریـت کامـل عملیـات تحقـق صلـح پایـدار بـا گـروه 

تروریسـتی طالبـان مـی باشـند. بنابرایـن، طـرح دولت 

انتقالـی صلـح، که در آن سـوی مرزهای افغانسـتان در 

غیـاب دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان و مردمـی 

کـه در طـول 42 سـال فقـط قربانـی داده انـد، متـام 

مـرز  بـه  را  کشـور  انسـانی  نیروهـای  و  زیرسـاخت ها 

تدویـن می شـوند؛  و  ترسـیم  اسـت،  نابـودی رسـانیده 

گـروه  بـا  پوشـالی  صلـح  تحقـق  بـه  دسـتیابی  بـرای 

فاقـد  انسـانی،  ارزش هـای  فاقـد  تروریسـتی طالبـان، 

وجاهـت علمـی، منطقـی و عقالنیـت سیاسـی و مغایـر 

املللـی،  بیـن  کنوانسـیون های  و  معاهـدات  متـام  بـا 

حقـوق  و  املللـی  بیـن  مقـررات  و  قوانیـن  میثاق هـا، 

بیـن امللـل و خـالف رصیـح تطبیـق عدالـت انتقالـی 

درحـق مرتکبـان جنایـت کاران جنگـی و جنایـت علیـه 

احـرام  کـه  داشـت،  توجـه  بایـد  می باشـند.  برشیـت 

گذاشـن بـه اسـتقاللیت کشـورها، حاکمیـت ملـی و 

متامیـت ارضـی آنـان، بـا معیارهـا و ارزش هـای حقـوق 

طبیعـت در حال سـبز شـدن اسـت و گلهـای بهاری 

لبخنـد  طبیعـت  روی  بـه  صحراهـا  و  کوه هـا  دامنـه  در 

زده و در حـال غنچـه گشـودن اسـت، پرنـدگان مهاجـر، 

پـر  بهـار  اسـتقبال  بـه  کنـان  رقـص  فضـای طبیعـت  در 

می گشـایند و بـا رس دادن نغمه هـای بهـاری، بـه طبیعت 

درختـان  می بخشـند.  مضاعـف  زیبایی هـای  هسـتی  و 

دوبـاره  جـان  زمسـتانی  اسـراحت  از  پـس  سـبزه ها  و 

گرفتـه و بـا پخـش منـودن ارتعـاش سـبز، محیـط زیبـا و 

دلنشـین را بـه سـاکنین زمیـن هدیـه می کنـد. جویبارهـا 

و چشـمه ها تولیـد طبیعـی آب زالل را از رسگرفتـه و بـا 

حرکـت مارپیچـی بـه سـبزه زار و طبیعـت زیبایـی خـاص 

می بخشـد. خورشـید بـا پرتوهـای رنگارنـگ نـور دلنشـین 

اش لبخنـد زنـان از پشـت کوههـای رس بـه فلک کشـیده 

زمیـن و هسـتی را نـوازش داده و سـوغات بهـاری اش را 

بـه مـردم بـا خلـق منـودن طوالنی تریـن روزهـا در مسـیر 

سـال هدیـه می بخشـد. نسـیم بهـاری بـه صـورت مالیـم 

بـه وزیـدن در آمـده و عطـر گلهـای بهـاری را در محیـط 

طبیعیـت برای سـاکنین آن پخش می کنـد. نوروز هدیه ی 

الهـی بـه سـاکنان زمیـن اسـت کـه هـر کشـور بـه زعـم 

خـودش فـرا رسـیدن فصـل بهـار را خـوش آمـد می گوید. 

در  کشـورها،  همـه  از  بیـش  نـوروز،  جشـن  از  اسـتقبال 

میـان کشـورهای حـوزه متدنـی پـارس بـا مراسـم تاریخی 

و ویـژه ی اسـتقبال می گـردد. در مورد پیشـینه ی برگزاری 

دارد  وجـود  تاریخـی  مختلـف  روایت هـای  نـوروز  جشـن 

برخـی آن را به جمشـید نسـبت می دهند کـه او در جهت 

مبـارزه بـا سـتمگران رسمایـه دار، بـه مبـارزه برخواسـت و 

رسانجـام آنـان را شکسـت داد و به پاس همین دسـتاورد، 

روز اول حمـل را بـه جشـن و پایکوبـی پرداخـت و برخـی 

هـم  ریشـه های تاریخـی آن را بـه تقدس گرایـی نسـبت 

داده انـد و معتفـد انـد کـه "اهـورا مـزدا" بـه سـبب خلقت 

جهـان هربـار بـه دیـدن انسـان های نیک رسشـت می آید 

یـک  ایـن  امـا  اسـت.  نـوروز  روز  در  دیـدار  ایـن  زمـان  و 

واقعیـت اسـت کـه جشـن نـوروزی، یکـی از سـنت هـای 

باسـتانی اسـت کـه بـا سـیر تحـوالت تاریخـی و بـا توجـه 

بـه رشایـط ویـژه فرهنگـی و جغرافیایـی بـه شـیوه هـای 

متفاوتـی اجـرا می شـود، از ایـن جهـت این مقالـه نگاهی 

مختـر بـه معرفـی و نحـوه اجرای مراسـم جشـن نوروزی 

در افغانسـتان می انـدازد. مـردم افغانسـتان ماننـد ديگـر 

باسـتاين  عيـد  ايـن  از  پـارس  حـوزه متدنـی  كشـورهاي 

بـه گرمـي اسـتقبال مـي كننـد و بـا برپـايئ جشـن هـاي 

مختلـف، روزهـاي آغاز بهار را گرامي مـي دارند و برگزاري 

اين جشـن ها در شـهر مزاررشيف و زيارتگاه كارته سـخي 

شـهر كابل با شـور و شـوق بيشـري مشـاهده مي شـود.

نـوروز و آيـن هـاي تولـد دوبـاره بهـار در افغانسـتان 

بـه رغـم قدمـت بلنـد آن كـه بـه قبـل از اسـالم بـاز مـي 

گـردد، در گـذر از دهليـز تاريـخ، رنـگ اسـالمي گرفتـه و 

بـا نـام مبـارك حـرت عـي )ع( پيونـد خورده اسـت و در 

بـاور عاميانـه مـردم افغانسـتان روز اول نـوروز بـا سـالروز 

بـه خالفـت رسـيدن آن حـرت تقـارن دارد و از همـن 

رو جشـن نـوروز بـا شـكوه خـايص برگـزار مـي شـود و بـه 

همیـن مناسـبت " جنـده سـخی" کـه َعلَـم منسـوب بـه 

حـرت علـی اسـت در زیارتـگاه کارتـه سـخی و زیارتـگاه 

در  نـوروز  می شـود.  بلنـد  ویـژه  مراسـم  بـا  رشیـف  مـزار 

چـون  هايـي  نـام  بـا  گذشـته،  دهه هـاي  در  افغانسـتان 

»جشـن نـوروز«، »عيـد جمشـيدي« يـا »نـوروز سـلطاين« 

ناميـده مـي شـد و امـروزه نيـز بـا نـام هايي چون »جشـن 

نـوروز«، »نـوروز باسـتان«، »ميلـه گل رسخ« و »عيـد نوروز« 

خوانـده مـي شـود. 

جشـن گل رسخ يـا ميلـه گل رسخ يـك جشـن ويـژه 

اسـت كـه در شـهر مـزار رشيـف برگـزار مـي شـود كـه در 

40 روز اول سـال جديـد بـه مناسـبت روييـدن اللـه هـاي 

رسخ در طبيعـت اجـرا مـي شـود، در ايـن مـدت مردماين 

از ديگـر نقـاط کشـور خـود را بـه مـزار رشيف مي رسـانند 

بـه  نـوروز  جشـن  كننـد.  مـي  رشكـت  جشـن  ايـن  در  و 

بخـش  توسـط  كـه  بـزرگ  هـاي  جشـن  از  يـي  عنـوان 

فرهنگـي سـازمان ملـل متحـد نيـز بـه رسـميت شـناخته 

شـده اسـت در كشـورهاي مختلفـي در محـدوده حـوزه 

متدنـی پـارس بـا شـور و عالقـه فـراوان برگـزار مـي شـود 

و  دارد  آن وجـود  دربـاره خاسـتگاه  متفـاويت  كـه داليـل 

آگاهـان مسـائل فرهنگـي هـم روايت هـاي متفـاويت ارائه 

اند.  كـرده 

جشـن باسـتانی نـوروز از زمـان هـای قدیـم تاکنون، 

در ایـن رسزمیـن بـه نحـوی ویـژه برگـزار می شـود. زیـرا 

ایـن جشـن از یـک سـو نویدبخـش پایـان زمسـتان و از 

سـوی دیگـر الهـام آور بهـار و نوزایی طبیعت اسـت. بدین 

جهـت مطالعـه تاریـخ کهـن افغانسـتان نشـان می دهـد 

کـه ایـن جشـن در طـول تاریخ از نسـلی به نسـلی منتقل 

و بـه صـورت میـراث گرانبهـا بـه جـا مانـده اسـت و ضمنـا 

ایـن جشـن در هـر مقطـع تاریخـی، بـه تناسـب رشایـط 

و نظـام هـای سیاسـی آن بـه شـیوه هـای خاصـی برگـزار 

شـده اسـت. هـان طـور که قبـال بیان شـد، آیین جشـن 

نـوروزی بـا تحـوالت تاریخـی و نظـام هـای سیاسـی و بـا 

توجـه بـه رشایـط فرهنگـی و جغرافیایـی تغییـر یافتـه امـا 

بـه  بـرای  مشـرک  مراسـم  رسی  یـک  کشـور  سـطح  در 

خانـه  قبیـل  از  می پذیـرد،  صـورت  رفـن  نـوروز  پیشـباز 

تکانـی، شستشـوی فـرش هـای منـزل، نظافـت حویلـی، 

و نیـز بـه قـدر تـوان مالـی، تهیـه لبـاس هـای نـو بـرای 

اعضـای خانـواده، آجیـل و شـیرینی هـای خشـک، انـواع 

آییـن  مراسـم های  ایـام  در  کـه  نیازهـا  سـایر  و  میـوه... 

نـوروزی رضوری انـد. 

بدیـن ترتیـب از قبـل همـه بـرای خـوش آمدگویی به 

بهـار و نـوروز خودشـان را آمـاده می کننـد و هـر خانـواده 

تـالش می کنـد کـه بـا چهـره هـای شـاداب و لـب هـای 

خنـدان به اسـتقبال جشـن باسـتانی نوروزی بـرود. پیش 

از تحویـل سـال، سـفره هـا را بـا هفـت سـین و یـا هفـت 

میـوه رنگیـن سـاخته و یـک جلـد قـرآن کریـم را نیـز روی 

سـفره گذاشـته و همـه اعضـای خانـواده بـر گـرد سـفره 

جمـع شـده و منتظـر حلـول نـوروز و سـال نـو می شـوند. 

در ایـن هنـگام بـزرگ خانواده بـر صدر مجلس نشسـته و 

در حیـن تحویـل سـال نو دعـای نوروز را قرائـت می کند و 

سـایر اعضای خانواده دسـت ها را به نشـانه سپاسـگزاری 

از بـارگاه خداونـد بـرای اسـتجابت دعـا اعضـای خانـواده 

بـه سـه گروه)کـودکان، نوجوانان، زنـان و مردان( تقسـیم 

می شـوند: نخسـت گـروه کـودکان و نوجوانان عـازم منزل 

بـزرگ فامیـل و یـا قبیلـه همچـون کاکاهـا و یـا مامـا هـا 

مـردان  معمـوال  می کننـد.  دریافـت  عیـدی  و  می شـوند 

قبیلـه پـول خـرد و زنـان شـیرینی و خشـکبار را بـه عنوان 

هدایـای نـوروزی بـه کـودکان و نوجوانـان می دهنـد و نیز 

از روز اول عیـد، همـه مـردان یـک قبیلـه در یـک مـکان 

دور هـم جمـع شـده و سـپس بـرای ادای احـرام و گفن 

تربیـک عیـد نـوروزی به منزل ریش سـفید قبیلـه می روند 

و شـیرینی رصف می کننـد. ایـن دیدوبازدیـد تـا سـه روز 

اول بـرای سـایر فامیـل هـا انجـام می گیـرد و بعـد از روز 

سـوم، زنـان یـک فامیل دور هم جمع شـده و بـرای گفن 

تربیـک عیـد نـوروز، بـه منـزل هـان ریـش سـفید قبیلـه 

دیگـر  هـای  فامیـل  دیـدن  بـه  هفتـم  روز  تـا  و  می رونـد 

می رونـد و نیـز قـدری سـبزی از بـاغ هـا و یـا کشـتزارهای 

رس راه خـود چیـده و بـه در منـزل فامیـل خـود بـه عنـوان 

بعدازظهـر  زنـان  همچنیـن  می کننـد  نصـب  رسسـبزی 

پنجشـنبه هفتـه اول نـوروز، هرکسـی بـه قـدر امکانـات و 

تـوان مالـی خـود، غـذا پخته، بـه قربسـتان می رونـد و در 

آن جـا بعـد از خوانـدن دعـا، غذاها را مشـرکا رصف و در 

صـورت وجـود مسـافری، بـه او نیـز نـذری می دهنـد. در 

صورتـی کـه اعضای فامیـل و خانـواده، از همدیگـر دورتر 

و یـا در شـهرهای دیگـر زندگـی کننـد، اگـر خانواده هـا 

از تـوان و اسـتطاعت مالـی الزم برخـوردار باشـند بعـد از 

هفتـم بـه آن جـا رفتـه و بـه یکدیگـر عیـد نـوروز را تربیک 

ویـژه  مراسـم  شـهر  یـا  و  والیـت  هـر  البتـه  می گوینـد. 

خـاص خـود را دارد کـه در ایـن نوشـته ظرفیـت پرداخـن 

بـه یکایـک آن وجـود نـدارد؛ امـا در عمـوم برپایـی جشـن 

بـرای  خوشـی  و  لبخنـد  مایـه ی  افغانسـتان  در  نـوروز 

سـاکنان ایـن مـرز و بـوم اسـت. در کشـوری کـه رنج هـا 

از  را  و مصیبت هـای تحمیلـی، رمـق آسـایش و خوشـی 

نهـاد ایـن مـردم زدوده اسـت جشـن و خوشـی هایی کـه 

سـبب خلـق لبخند بـر لبان اهالـی این آب و خـاک گردد 

میمـون و مـرت بخـش اسـت. هانطوری که پیشـینه ی 

تاریخـی آن بـه درازای متـدن پارسـی ریشـه دارد، تـداوم 

آن نیـز همسـان بـا طـول حیات نسـل های مختلـف آینده 

تـداوم یافتـه و همـه سـاله شـور و هلهلـه ی نشـاط آور را 

بـه مـردم هدیـه خواهد منـود. ضمن خـوش آمـد گویی از 

سـال جدیـد خورشـیدی، ایـن ایـام خجسـته را بـه عمـوم 

هموطنـان عزیـز تربیـک و تهنیـت عرض منوده و سـال پر 

از خوشـی، میمنـت و صلـح را بـرای شـان متنـی داریـم.

امللـل،  بیـن  مقـررات  و  امللـل  بیـن  حقـوق  بـرشی، 

و  املللـی  بیـن  سـازمان های  میثاق هـا،  و  منشـورها 

امنیـت  و  صلـح  کـه  متحـد  ملـل  سـازمان  مخصوصـاً 

بیـن املللـی از وظایـف اصلـی آن می باشـد، یـک اصل 

انـکار ناپذیر اسـت، زیرا بقـاء و اسـتقرارصلح پایدار؛ در 

منطقـه و جهـان می باشـند؛ یعنـی عـدم توجـه بـه آن 

قوانیـن و مقـررات بیـن املللـی خالف قانون اساسـی و 

حقـوق بیـن امللـل مـی باشـند، تأمیـن صلـح و امنیت 

بیـن املللـی بـا چالش هـا و مخاطـرات جـدی مواجـه 

جهانـی  اعالمیـه   )30( سـی ام  مـادۀ  در  می شـوند. 

از مقـررات  یـک  آمده انـد: »هیـچ  بـرش چنیـن  حقـوق 

اعالمیـه حـارض نبایـد طوری تفسـیر شـود کـه متضمن 

حقـی بـرای دولتـی یـا جمعیتـی یـا فـردی باشـد که به 

موجـب آن بتوانـد هریک از حقـوق و آزادی های مندرج 

در ایـن اعالمیـه را از بیـن بـربد و یـا در آن راه فعالیتـی 

کشـورهای  سیاسـت  و  عمکردهـا  بنابرایـن،  بنایـد.« 

خارجـی و جامعـۀ جهانـی عکس مـادۀ سـی ام را در بر 

دارنـد، زیـرا بعـد از حمـالت یازدهـم سـپتامرب 2001 و 

فروریخـن برج هـای دوقلـو در نیـورک در اثـر حمـالت 

تروریسـتی، آمریـکا جامعـۀ جهانـی و شـورای امنیـت 

خـاک  در  نظامـی  حمـالت  بـرای  را  متحـد  سـازمان 

افغانسـتان علیـه گـروه تروریسـتی طالبـان و القاعـده 

حمـالت  و  جنـگ  کـه  کـرد  اعـالم  و  کردنـد  متقاعـد 

مسـتقیم نظامـی مـا علیـه گروه تروریسـتم بیـن املللی 

گـروه ترویسـتی طالبـان و القاعده اسـت. حـال، دقیقاً 

از آن رویـداد تاریخـی،  از گذشـت بیسـت سـال  بعـد 

بـا آن جحـم عظیـم از وحشـت و دهشـت کـه جهـان را 

رس درگریبـان فـرو بردنـد و بـار دیگـر جهـان را متوجـه 

تروریسـم بیـن املللی سـاخت که در تاریخ برش سـابقۀ 

نداشـت و سـنگینی و وحشـت و دهشـت و خسـارات 

آن بـه حـد و انـدازۀ سـنگین و باالبودنـد کـه دو جنـگ 

جهانـی اول و دوم رس تعظیـم در برابـر آن حمالت فرود 

آوردنـد. بنابرایـن، وقـت پـای منافـع کشـورها در میـان 

باشـند، خـالف همـۀ قوانیـن و مقـررات بیـن املللـی، 

حقـوق بیـن امللـل، اعالمیه هـا، کنوانسـیون های بیـن 

املللـی و میثاق هـای بیـن املللی عمـل می کنند؛ زیرا 

هـان عبـارت معروف که می گویـد »دنیای سیاسـت نه 

دوسـت دایمـی دارد و نـه دشـمن دایمـی« دقیقـاً در 

مـورد عملکـرد آمریکا در مـورد گروه تروریسـتی طالبان 

صـادق اسـت و پروسـۀ اسـتقرارصلح بـا گـروه طالبـان 

بهانـۀ دروغیـن و فریـب سیاسـی بیش نیسـت؛ واقعیت 

در طوالنی تریـن جنـگ  آمریـکا  کـه  اسـت  آن  مطلـب 

خویـش در افغانسـتان علیـه گـروه تروریسـتی طالبـان 

شکسـت خـورده و زمیـن گیـر شـده اسـت. 

عدالـت  تطبیـق  دشـواری های  دوم:  گفتـار 

بازتولیـد  و  پایـدار  صلـح  تحقـق  عـدم  انتقالـی؛ 

افغانسـتان؛ در  دیگـر  بحـران 

در بخـش دوم: حکومـت انتقالی صلح و نقشـه راه 

سیاسـی؛ در احـکام عمومـی بخـش دوم چنیـن آمـده 

اسـت: الـف. »حکومـت انتقالـی صلـح از تاریـخ آغـاز 

ایـن توافق نامـه تأسـیس می شـود. حکومـت صلـح تـا 

زمانیکـه قـدرت را پـس از تصویب قانون اساسـی جدید 

و انتخابـات ملـی بـه حکومت دایمی منتقـل کند، دوام 

می منایـد. ایـن انتقـال قـدرت حد اکـر طـی )xx( ماه 

از تاریـخ ایـن توافق نامـه انجـام می گیـرد.« ج. امنیـت. 

مسـلح  نیروهـای  اعـالی  رسقومانـدان  دولـت  »رئیـس 

می باشـد. تحـت رهـربی رئیـس دولـت، اداره اجرایـی 

مسـئول تأمیـن امنیـت داخلـی و خارجـی افغانسـتان 

بـوده و بـر متـام واحدهـای نیروهـای مسـلح فرماندهی 

بـورد  یـک  دولـت  رئیـس  داشـت.  خواهـد  کنـرول  و 

کـه  خواهدکـرد-  ایجـاد  را  پولیـس  نظامـی  مشـرک 

خواهـد  نامـه  توافـق  ایـن  طرفیـن  مناینـدگان  شـامل 

بـود- تـا اصالحات الزم را در سـاختار فرماندهی معرفی 

منایـد و سـایر اصالحـات بخـش امنیتـی، بـه شـمول 

پالیسـی در مـورد ادغـام نیروهـا، را پیشـنهاد منایـد.« 

روابـط  رأس  در  دولـت  »رئیـس  خارجـی:  روابـط  د. 

در  صلـح  حکومـت  می باشـد.  افغانسـتان  خارجـی 

مـوارد ذیـل تعهـد مـی ناید: 1. سیاسـت عدم انسـالک 

و ساسـت عـدم مداخلـه در امـور سـایر کشـورها، 2. از 

دهشـت افگنـان مـی زبانـی منی کنـد و بـه هیـچ نـوع 

فعالیت هـای مرتبـط بـا دهشـت افگنـی در خـاک خود 

اجـازه نخواهـد داد تـا سـایر کشـورها را تهدیـد منایـد، 

3. خواهـان روابـط مثبـت بـا جامعـه بیـن املللـی تا در 

بـرای بازسـازی افغانسـتان کمـک مناینـد و 4. افزایش 

کمیته هـای  ذ.  فرامـرزی.«  رسمایه گـذاری  و  تجـارت 

مشـرک: »درطـی )xx( مـاه از تاریخ ایـن موافقت نامه، 

تأسـیس خواهـد  اجرایی کمیته هـای مشـرکی را  اداره 

کـرد- بـا متثیـل عادالنـه طرفیـن ایـن توافـق نامـه- تـا 

پالیسـی های ملـی را در مـورد سـایر موضوعـات حیاتی 

 .1 جملـه  از  منایـد،  ایجـاد  آشـتی  و  مصالحـه  بـرای 

عدالـت انتقالـی، بـا تأکید بر حقـوق قربانیـان طرفین، 

و  معیشـت  ملکی سـازی،   .2 آشـتی؛  و  حقیقت یابـی، 

ادغـام جنگ جویـان سـابق؛ 3. توسـعه اقتصـادی؛ 4. 

مبـارزه بـا مـواد مخـدر؛ 5. مهاجریـن و بیجاشـدگان؛ 

موضوعـات.«  سـایر   .7 و  عنعنـوی  منازعـات  حـل   .6

انتقالـی  دولـت  طـرح  شـدن  عملیـات  بـا  بنابرایـن، 

صلـح بـرای اسـتقرارصلح پایـدار بـا گـروه طالبـان در 

در  را  جدیـد  چالش هـای  و  دشـواری ها  افغانسـتان، 

فـراروی زندگـی جمعـی و حیـات سیاسـی افغانسـتان 

بـه وجـود مـی آورد و آغـاز فصـل جدیـد از بحران هـا در 

داخلـی کشـور خواهد شـد. بنابرایـن، اوال؛ افغانسـتان 

یـک کشـور چند قومـی و مذهبی می باشـند؛ سـاختار 

سیاسـی و نظامـی در افغانسـتان، هان گونـه کـه در 

کذشـته عادالنـه نبـوده این بـار در دولـت انتقالی صلح 

نیـز عادالنه نخواهد بود؛ دومـاً؛ اجرایی منودن و تأمین 

امنیـت بـدون همکاری هـای نیروهای بیـن املللی ناتو 

بـود،  نخواهـد  پذیـر  امـکان  آمریکای هـا  نیروهـای  و 

دوحـه  موافقت نامـه  مطابـق  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 

فربیـوری  در 29  طالبـان  گـروه  و  آمریـکا  میـان  قطـر 

آمریـکای  نیروهـای  و  نیروهای خارجـی  کلیـه   2020

تـرک  را  افغانسـتان  مـی سـال 2021 کشـور  مـاه  تـا 

طالبـان  تروریسـتی  زندانی های گـروه  سـوماً،  کنـد، 

افغانسـتان  بایـد دولـت  آمده بـود  موافقت نامـه  کـه در 

آزاد می کـرد و دولـت بـا حسـن نیـت آزاد کـرد و حـال 

آن کـه آن زندانی های گـروه طالبـان دوبـاره بـه میادیـن 

جنـگ برگشـته اسـت، یعنـی عـدم پای بنـدی بـه کلیـه 

طالبـان  گـروه  رابعـاً؛  اسـت.  قطـر  موافقت نامـه  مفـاد 

متعهـد بودنـد کـه بـه صـورت فـوری کاهـش خشـونت 

و  را علیـه دولـت  انفجـاری  و  انتحـاری  هـا و حمـالت 

مـردم افغانسـتان متوفـق می کننـد، ایـن تعهـد نـه تنها 

تروریسـتی  حمـالت  و  کاهش خشـونت ها  بـه  منجـر 

بـه صـورت  نشـدند بلکـه مـوج جدیـد و شـدیدتری را 

سـازمان دهی شـده و سیسـتاتیک علیه دولـت و مردم 

عملیـات  هیچ گونـه  و  اسـت  داده  انجـام  افغانسـتان 

دوش  بـه  را  آمیـز  خشـونت  رفتارهـای  و  تروریسـتی 

منی گیرنـد و همیشـه در جلـو رسـانه ها رد کرده اسـت، 

بـا وجـود این کـه آمریکای ها و جامعۀ جهانـی و اتحادیه 

اروپـا بارهـا تکـرار کـرده و اظهـار نگرانـی منوده انـد که 

گـروه طالبـان بـه هیچ یـک از مفـاد موافقت نامـه دوحه 

الزامـات حقوقـی و سیاسـی آن را  قطرعمـل نکـرده و 

زیـر پـا گذاشـته اسـت. تطبیـق برنامـه عدالـت انتقالی 

بـا تأکیـد بـر حقـوق قربانیـان؛ یکـی از بندهـای طـرح 

دولـت انتقالـی صلـح مـی باشـد؛ حـاال سـؤال بنیـادی 

تحقـق  بـرای  را  انتقالـی  آیـا عدالـت  کـه:  اسـت  ایـن 

حقـوق قربانیـان جنـگ و خشـونت در طول سـی سـال 

کـه از سـوی گـروه تروریسـتی طالبـان علیـه دولـت و 

مـردم افغانسـتان انجـام داده انـد و این روزهـا هم چنان 

انجـام می دهنـد چگونـه قابـل تطبیـق بـرای مرتکبـان 

جنایـت کاران جنگی گروه تروریسـتی طالبان هسـتند؟ 

مکانیسـم های تطبیـق عدالـت انتقالـی برای التیـام بـه  

قربانیـان  خانواده هـای  بی پایـان  رنج هـای   و  دردهـا 

چکونـه  برشیـت،  علیـه  جنایـت  و  خشـونت  و  جنـگ 

عملیاتـی و قابـل اجـرای می باشـند؟ اگـر واقعـاً طـرح 

دولـت انتقالـی صلـح؛ به دنبـال اجرای منـودن عدالت 

انتقالـی اسـت، چرا برای گـروه تروریسـتی طالبان؛ این 

همـه مرشوعیـت بیـن املللـی و سـهم برابـر در تقسـیم 

قـدرت و رشیـک سـاخن در سـاختار نظـام سیاسـی 

نیسـت(  بیـش  تروریسـتی  )گـروه  یـک  افغانسـتان که 

برابـر در نظرگرفته انـد؟  سـهم 

اگـر ارائـه کننـدگان طـرح دولـت انتقالـی صلـح 

بـرای نظـام سیاسـی آینده افغانسـتان صادق هسـتند، 

اسـت  ایـن  اقـدام  فوری تریـن  و  نخسـتین  و  اولیـن 

جنایـت  مرتکبـان  و  طالبـان  تروریسـتی  گـروه  کـه 

کاران جنگـی و جنایـت علیـه برشیـت را بـه پـای میـز 

محاکمـه بکشـانند و مـورد بـاز خواسـت و پاسـخگویی 

جـدی قـرار بدهنـد، ایـن حـق طبیعـی دولـت، مـردم و 

خانواده هـای قربانیـان جنـگ و خشـونت سـی سـاله 

طـرح  بنابرایـن،  هسـتند.  طالبـان  تروریسـتی  گـروه 

بـا  پایـدار  صلـح  تحقـق  بـرای  صلـح  انتقالـی  دولـت 

بنیـاد خـراب اسـت و رصفـاً جهـت  از  گـروه طالبـان، 

خالی کـردن نیروهای خویـش و خروج نسـبتاً آبرومندانه 

از افغانسـتان اسـت، نـه اسـتقرارصلح پایـدار، زیرا هیچ 

آمریـکا،  اجـرای در دسـتور کار دولـت  گونـه ضانـت 

و  منطقـه ای  کشورهای همسـایه،  جهانـی،  جامعـۀ 

تطبیـق  و  تضمیـن  بـرای  املللـی  بیـن  سـازمان های 

بـرای  صلـح؛  انتقالـی  دولـت  طـرح  چنیـن  عادالنـه 

اسـت.  نشـده  نظرگرفتـه  در  افغانسـتان 

 مصطفی شفیق

طرح دولت انتقالی صلح؛ 
نقض حاکمیت ملی و فقدان صلح پایدار در افغانستان- بخش دوم
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سید لطیف سجادی

جشن نوروز، هلهله ی پایان ناپذیر طبیعت
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 بازی با اعداد              3240
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3135    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3410
شاه سفید را در خانه  b2 حرکت دهید. 

3439

جواب هدف         2888

  

 
گ

شی

ر
ا

هنرو

ثور
شــاید برای رفتن به سفری آماده شوید. باید توصیه های بستگان سالمند را در 
نظر بگیرید. امروز بعد از ظهر به یک مهمانی دعوت خواهید شد اما احساس می 
کنید که باید این دعوت را رد کنید. امروز مواظب اسناد و مدارک خود باشید.

جوزا
می توانید در هر کار خانگی موفق شــوید. ممکن اســت به یک ســفر کوتاهی 
دعوت شــوید، اما ترجیح می دهید که این دعــوت را نپذیرید و بهترین کار را 
هــم انجام می دهید. اجازه ندهید که شــریک عاطفی تان نیز درباره این قضیه 

صحبتی کند.

سرطان
اگــر برنامه ای دارید که دوســتان تان را مالقات کنید، ممکن اســت بهتر 
باشــد که قبل از اینکه خانه را ترک کنید حتما تمــاس بگیرید و مطمئن 
شــوید که خانه هستند. ممکن اســت امروز بعد از ظهر حال خوبی نداشته 

باشید و نیاز داشته باشــید که به دکتر مراجعه کنید.

اسد
امروز صبح ممکن است بسیار مشغول باشید و مشکالت زیادی برای حل کردن 
مخصوصا مربوط به خانواده و کســب و کار داشته باشید. بهترین کار این است 
که آرام باشــید. اگر بستگان از شما در خواست کمک کردند برای کمک کردن 

به آن ها دریغ نکنید.

سنبله
امروز صبح ممکن اســت مشکالت ســالمتی را تجربه کنید که مانع قرار مالقات 
های شما شود. ممکن اســت ناراحت باشید از اینکه نمی توانید در یک مهمانی 

شرکت کنید.

حمل
مهارت های برقراری ارتباطی تان خیلی خوب نیســت، و روابط تان مخصوصا با 
شریک عاطفی تان ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد. بهترین کار این است که 

سر صحبت را باز کنید و صحبت کنید.

میزان
امروز در تکمیل کردن کارهایی که اخیرا شــروع کرده بودید موفق خواهید 
شد. خانواده تان ممکن است از این که کار جدیدی شروع کرده اید ناراحت 

شوند. تمایل دارید که به سختی کار کنید.

عقرب
احتماال مود خوبی نداشــته باشید، حتی عصبی باشید زیرا که معامله تان به 
خوبی پیش نرفته اســت. این موضــوع را وارد جو خانوادگی تان نکنید. بهتر 

است سعی کنید که دالیل شکست خود را شناسایی کنید.

قوس
شــریک عاطفی تان به دالیل بی دقتی شما را سرزنش خواهد کرد. احتماال 
بخواهید که بیشــتر به خانواده و خانه توجه کنیــد. همچنین نیاز دارید که 

بیشتر استراحت کنید.

جدی
ممکن اســت قضاوت نادرستی شریک کاری تان نسبت به شما داشته باشد 
و بحث کردن بی فایده اســت. بهتر اســت آرام باشــید و سوتفاهم ها را از 
بین ببرید وگرنه مشــارکت ها از بین خواهد رفت. امروز بعد از ظهر یکی از 

دوستان تان به شما کمک خواهد کرد

دلو
دوستان تان ممکن است برنامه ای بریزند و بعد از ظهر را با شما سپری کنند که 
سوپرایز خواهید شد. امشب با شریک عاطفی تان بحثی خواهید داشت. آرامش 

خود را حفظ کنید.

2889

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

وجود داشته باشد.
  9 کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 

گــردش ـ گــرد ـ در ـ 
دیر  ـ  دری  ـ  رد  ـ  دیگر 
ـ شــاگرد ـ شاد ـ شاید 
ـ داش ـ دریــا ـ دیار ـ 
شیدا ـ گدا ـ گردن ـ ندا 
نادی ـ دانش ـ دین ـ  ـ 
داین ـ رند ـ نادر ـ رشاد 

ـ رشید ـ رشد ـ راشد.
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حسین معرفت

حوت
نباید برنامه ی مهمی برای امروز داشته باشید زیرا که حوادث غیر منتظره ای رخ 
خواهد داد که مانع از حفظ برنامه های تان شود. ممکن است اخبار ناخوشایندی 

را دریافت کنید و شخصی در خانواده نیاز به کمک شما داشته باشد.

 شطرنج                     3411

ن

اختراع ـ برومند ـ پریدوش ـ تیــوری ـ ثریا ـ جراید ـ چنبر ـ حوادث ـ 
خلبانـ  دخالتـ  ذلیلـ  ردیفـ  زیباییـ  ژولیدهـ  ساریـ  شمعـ  صداقت 
ـ ضیافت ـ طریقه ـ ظاهر ـ عدلیه ـ غوزه ـ فردا ـ قند ـ کعبه ـ گرجستان 

ـ لولو ـ موازی ـ نمایش ـ وارث ـ هوش ـ یاد.
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جشـن سـمنک يکي ديگر از رسـم و رواج هاي نوروزي اسـت که در برخی 

از مناطـق افغانسـتان در شـب اول سـال يـا شـب نـوروز برگـزار مـي شـود. 

ايـن جشـن از ويژگـي خـايص برخـوردار اسـت و در ايـن شـب زنـان گـرد 

ديـگ سـمنک جمـع شـده و تا نزديکـي هاي صبـح دم دفچه زنان شـادي 

و رسور بـر پـا مـي کننـد و بيت مي خواننـد. در مناطق مرکزی افغانسـتان 

پخـن »حلـوای رسخ« نیز مرسـوم اسـت. 

خانه تکانی

روزهـای پیـش از نـوروز معمـوال بـه خانه تکانـی اختصـاص دارد. در ایـن 

روزهـا خانواده هـا مـروف پـاک کاری خانـه، شسـن فرش هـا و ترتیـب و 

تنظیـم خانـه اند. 

میله و رسگرمی

در روز نـوروز، در هـر شـهر و ديـار، در جايگاه هـاي مخصـوص كـه معمـوالً 

زيارتگاه هـا اسـت، مـردم بـه نـام ميلـه نـوروز، روز دهقـان، مراسـم خـويش 

و شـادماين برپـا مـي کننـد. در ايـن ميله هـا منايش هـاي، مـرغ جنگـي، 

زراعتـي،  آالت  سـامان  قلبه یـي،  گاوهـاي  منايش هـاي  و  سـگ جنگي 

اسـب هاي بزكـي و اسـب هاي سـواري، نيزه بـازي، شـردواين و سـاير 

و  هـا  بـازی  هم چنیـن،  مي گـرد.  صـورت  كننـده  رسگـرم  بازي هـاي 

رسگرمـی هـای نوروزی دیگری چون  بزکشـی، کشـتی پهلوانی، تخم مرغ 

جنگی،گـودی پـران بـازی، چهارمغـز بازی،کبک جنگی و خـروس جنگی 

نیـز در میـان مـردم افغانسـتان رواج دارد.

کوه نوردی و گردش در طبیعت

در ایـن روز مـردان، زنـان و اطفـال بـه مناطـق سـبز و مرتفـع و دامنـه ي 

کوههـا بـاال ميشـوند و قبـل از آنکـه مراسـم نـوروزي را به گونه رسـمي آغاز 

مناينـد، صبـح هـان روز بعـد از اداي منـاز مـردان بـه دعاخـواين در مسـاجد 

ميپردازنـد و بعـد از يـک دعـاي عمومي به خانه هايي که مرده تازه داشـته باشـند 

رفتـه دعـا مـي خواننـد و بـه ايـن شـکل نـوروز را جشـن ميگرند.

میله ی گل رسخ مزار

سـفرهای نـوروزی و میلـه گل رسخ یکـی از برجسـته تریـن و با شـکوه ترین آیین 

هـای نـوروز در افغانسـتان اسـت. میلـه گل رسخ در مـزار رشیـف بـرای چهـل 

روز برگـزار مـی شـود کـه سـبزه لگـد کـردن، بخشـی از آن می باشـد. بلنـد کردن 

جهنـده زیـارت سـخی، برگـزاری مسـابقات ورزشـی و جشـن دهقـان در روزهـای 

نـوروز از دیگـر آییـن هـا و فرهنـگ نـوروزی در افغانسـتان مـی باشـد.

رفنت به گورستان ها

یکـی از سـنت های نـوروزی در افغانسـتان، رفـن بـه گورسـتان ها اسـت. چـون 

مـی شـود.  احسـاس  بیشـر  مناسـبت های خوشـی  در  مـردگان  جـای خالـی 

زردشـتی ها روز نـوروز را نـوروز مـردگان گوینـد کـه بـه بـاور آنهـا فروهـر هـا »ارواح 

مـردگان« سـالی یکبـار در طلیعـۀ فروردین »مـاه فروهرها« به زمین بـر می گردند.

حالل و حرام؛ نوروز و تفسیرهای مذهبی

جشـن نـوروز در افغانسـتان بـا واکنش هـای مختلـف مذهبـی همراه بوده اسـت. 

پیـش از آمـدن طالبـان بیشـر نـوروز رنـگ و بوی اسـامی داشـته اسـت. اکنون 

نیـز پـاره ی از واکنش هـای مذهبـی نسـبت بـه آن مثبـت اسـت. از جمله، جشـن 

نـوروز بـا عنـارص دینی-مذهبـی چـون دعای تحویـل سـال پیوند محکمـی دارد. 

از سـوی دیگـر، نـدای مخالفـت و حتـا تکفیـر نیز علیه نـوروز کم نیسـت. عده ای 

آن را حـرام دانسـته و برگزارکننـدگان نـوروز را حتـا تکفیـر کرده انـد. روی هم رفتـه 

آییـن نـوروز بـا فرهنگ مردمان این رسزمین ریشـه ی عمیـق دارد و به مثابه ی یک 

عنـر ملـی، فرهنگـی، تاریخـی و هویتـی دارای اهمیت حیاتی اسـت.

نـوروز نخسـتین روز سـال خورشـیدی برابـر با یکـم فرودین/حمـل و یکی 

از کهن تریـن جشـن ها اسـت. نـوروز در ایـران و افغانسـتان آغـاز سـال 

نـو محسـوب می شـود و در برخـی دیگـر از کشـورها یعنـی تاجیکسـتان، 

روسـیه، قرقیزسـتان، قزاقسـتان، سـوریه، عـراق، گرجسـتان، جمهـوری 

و  پاکسـتان  هنـد،  ترکمنسـتان،  ترکیـه،  چیـن،  آلبانـی،  آذربایجـان، 

ازبکسـتان تعطیـل رسـمی اسـت و مردمـان آن جشـن را برپـا می کننـد.

به روایتـی، جغرافیـای نـوروز با نـام نوروز یـا مشـابه آن، رسارس خاورمیانه، 

بالـکان، قزاقسـتان، تاتارسـتان، در آسـیای میانـه چین غربی )ترکسـتان 

چیـن(، سـودان، زنگبـار، در آسـیای کوچـک رسارس قفقاز تا آسـراخان و 

نیـز آمریـکای شـالی، هنـد، پاکسـتان، بنـگادش، بوتان، نیپـال و تبت 

را شـامل می شـود.

نوروز، با عنوان رسـمی »روز بین املللی نوروز«، توسـط یونسـکو به عنوان 

میـراث فرهنگـی و معنـوی بـر بـه ثبـت جهانـی رسیده اسـت. ایـن روز 

همچنیـن یکـی از روزهـای مقـدس و اعیـاد مذهبی زرتشـتیان و بهاییان 

نیز به شـار مـی رود.

در افغانسـتان ایـن جشـن باسـتانی در بسـیاری از والیـات و به ویـژه در 

شـال، مرکـز و غـرب افغانسـتان تجلیـل می شـود.

پیشینه ی تاریخی

در دوره ی باسـتان از نـوروز به عنـوان »نـاوا رسِدا« بـه معنـای سـال نـو یـاد 

می شـده اسـت. سـغدیان و خوارزمیـان، نـوروز را نوسـارد و نوسـارجی، به 

معنـای سـال نـو می نامیدند.

برخـی از روایت هـای تاریخـی، آغـاز نـوروز را به بابلیان نسـبت می دهند. 

بـر طبـق ایـن روایت هـا، رواج نـوروز در ایران به ۵۳۸ سـال قبـل از میاد 

یعنـی زمـان حمله کورش بـزرگ به بابـل بازمی گردد.همچنیـن در برخی 

از روایت هـا، از زرتشـت به عنـوان بنیان گـذار نـوروز نـام برده شده اسـت. 

در برخـی از من هـای کهـن ازجمله شـاهنامه فردوسـی و تاریـخ طربی ، 

جمشـید و در برخـی دیگـر از من هـا، کیومـرث به عنـوان پایه گـذار نوروز 

معرفـی شده اسـت. فردوسـی کـه از منابـع پهلـوی اسـتفاده کـرده پدیـد 

آورنـده نـوروز را در شـاهنامه، بدیـن گونـه روایت کرده اسـت که جمشـید 

در حـال گذشـن از آذربایجـان، دسـتور داد تـا در آنجـا بـرای او تختـی 

بگذارنـد و خـودش بـا تاجـی زریـن بـر روی تخت نشسـت. با رسـیدن نور 

خورشـید بـه تـاج زریـن او، جهـان نورانی شـد و مـردم شـادمانی کردند و 

آن روز را روز نـو نامیدنـد.

 جهان انجمن شد بر تخت اوی

 فرومانده از فرّه بخت اوی

  به جمشید برگوهر افشاندند 

مرآن روز را روز نو خواندند

  چنین روز فرّخ از آن روزگار 

مبانده از آن خرسوان یادگار

برخـی نـوروز را به آیین زردشـتی نسـبت می دهند اما به بـاور برخی دیگر 

نـوروز خـود بـه هیـچ دینـی رابطـه نـدارد. به بـاور آنهـا شـواهد محسـوس 

از  پیـش  قرنهـا  خاورمیانـه  متدنهـای  کـه  می دهنـد  گواهـی  تاریخـی 

زردشـت ایـن روز را تجلیـل مـی کردنـد.

آیین های نوروزی در افغانستان

هفت سین، سمنک و لباس نو

خانـواده هـا روز نـورزو پيـش از تحويـل سـال، سـفره ها را بـا هفـت سـن 

يـا هفـت ميـوه رنگـن مي سـازند، سـبزي، سـمنک و شـريني رس سـفره 

مـي چيننـد. برخي ها شـمع  نيز روشـن مي كننـد. همه اعضـاي خانواده 

خصوصـا کـودکان لبـاس هـاي نـو و رنگارنـگ بـه تن کـرده بر گرد سـفره 

جمـع ميشـوند و منتظـر تحويل سـال مي باشـند. 

جشن نوروز؛ هم نوایی انسان و طبیعت
اطاعـات  وزارت  رسپرسـت  زهیـر  طاهـر  محمـد  مـا:  افغانسـتان 

و فرهنـگ روز چهارشـنبه 27 حـوت در مراسـمی کـه بـه مناسـبت 

رومنایـی کتـاب »نـوروز، سـنت تکوینـی یـا بدعـت تریعی« نوشـته 

خواجـه بشـیر احمد رشکـت کرده بود، نـوروز را منـاد هویت تاریخی 

و فرهنگـی مـردم کشـور دانسـته اسـت. 

رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ گفتـه اسـت کـه مهندسـی 

فرهنگـی بـه زیـان جامعـه اسـت. 

آقـای ظهیـر هم چنیـن روی برنامه هـای مدون فرهنگـی و تولید فکر 

و اندیشـه فرهنگـی بـه خاطـر رشـد و توسـعه فرهنگی تاکیـد کرده و 

یـادآوری کـرده اسـت کـه وزارت اطاعـات و فرهنگ در این راسـتا از 

تعهـد و اراده قـوی برخوردار اسـت. 

جشـن نـوروز يکـي از جشـن هـاي باسـتاين مردم افغانسـتان اسـت 

کـه قدامـت تاريخـي چندهزارسـاله دارد. ايـن جشـن کـه آغازگـر 

بهـار مـي باشـد، از نسـي بـه نسـي به مـراث رسـيده و در هـردوره 

تاريخـي، بـه تناسـب رشايـط و زمـان به شـکل هـاي مختلـف برگزار 

شـده اسـت. در بسـياري از واليت هاي افغانسـتان به ويژه در کابل، 

مزاررشيـف، هـرات، بدخشـان، باميـان، قندهار به صـورت خايص از 

ايـن روز تجليـل مي شـود.

امسـال نیـز بـه خاطـر گرامی داشـت از آغازیـن نـوروز سـال ۱۴۰۰ 

خورشـیدی، کمیسـیون ملـی برگـزاری جشـن نـوروز تحـت ریاسـت 

ایـن  و  اسـت  شـده  ایجـاد  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  رسپرسـت 

کمیسـیون برنامه هـای گوناگـون فرهنگی را در کابل، مـزار رشیف و 

سـایر شـهرهای کشـور روی دسـت گرفتـه اسـت.

یادداشت

دربـاره  مسـتند  فلـم  یـک  انتخـاب  دنبـال  بـه  مـا:  افغانسـتان 

ناآرامی هـای سیاسـی هنگ کنـگ در میـان نامزدهای اسـکار نود و 

سـوم، دولت چین خواسـته اسـت پوشـش رسـانه ای مراسـم اسکار 

بـه صـورت مسـتقیم انجـام نشـود.

بـه گـزارش ددالیـن، بـا انتخـاب فلـم مسـتند »جـدا نشـوید« دولت 

چیـن دسـتور داد رسـانه های ایـن کشـور مراسـم اسـکار را پوشـش 

ندهند.

آنـدرس هامـر کارگـردان و تهیه کننـده این فلم کوتاه مسـتند گفته 

اسـت: بـا توجـه بـه این کـه اوضـاع در هنگ کنـگ از نظـر آزادی 

بیـان مطبوعـات رو بـه وخامـت گذاشـته، این دسـتور چیـن خیلی 

تعجب آور نیسـت.

بـه  توجـه  بـا  اسـت  از رسـانه های داخلـی خواسـته  دولـت چیـن 

اسـکار ۲۰۲۱  نامـزد  کارگـردان  ژائـو  کلویـی  پیشـین  گفته هـای 

بـرای فلـم »رسزمیـن آوارگان« و نیـز نامـزدی مسـتند کوتـاه »جـدا 

نشـوید«، تـا آن جـا کـه ممکـن اسـت از پوشـش گسـرده مراسـم 

اسـکار خـودداری کننـد.

بلومـربگ نیـز با اسـتناد به مطالبـی که در مطبوعـات داخلی چین 

منتـر شـده نوشـته اسـت بخـش تبلیغـات حـزب کمونیسـت ایـن 

دسـتور را بـه متـام رسـانه ها داده اسـت و خواسـته تـا مراسـم بـه 

صـورت مسـتقیم پخش نشـود.

بـه  زیـادی  اسـتقبال  چیـن  در  آوارگان«  »رسزمیـن  فلـم  از  ابتـدا 

عمـل آمـد امـا بـا یـادآوری گفته هـای ژائـو در سـال ۲۰۱۳ کـه در 

مصاحبـه ای از چیـن بـه عنـوان کشـوری یـاد کـرده بـود کـه همـه 

برابـر ژائـو موضـع گیـری صـورت  جـای آن دروغ وجـود دارد، در 

گرفـت.

»رسزمیـن آوارگان« امسـال در چنـد بخـش از جملـه بهریـن فلم و 

بهریـن کارگردانی نامزد اسـکار شـده اسـت.

فلـم مسـتند کوتـاه »جـدا نشـوید« سـاخته آنـدرس هامـر فلم سـاز 

نـروژی تظاهـرات ضـد چینـی هنگ کنـگ در سـال ۲۰۱۹ را در 

برگرفتـه و نگرانـی از نفـوذ چیـن در ایـن رسزمیـن را تصویـر کـرده 

است.

دولـت چیـن هنـوز بیانیـه رسـمی مبنـی بـر پوشـش ندادن اسـکار 

بـه صـورت  اخیـر  امـا مراسـم اسـکار در ۲ سـال  نکـرده،  منتـر 

مسـتقیم از ۲ سـایت تابـع تلویزیـون مرکـزی چیـن به صـورت زنده 

پخـش شـده بـود.

رییـس هیـات داوران هفتـاد  بـه عنـوان  پیـش  روز  لـی  اسـپایک 

گـزارش  بـه  شـد.  انتخـاب  کـن  فلـم  جشـنواره  دوره  چهارمیـن  و 

ددالیـن، اسـپایک لـی کـه سـال پیـش بـه عنـوان رئیـس هیـات 

داوران جشـنواره فلـم کـن انتخـاب شـده بـود، در نهایـت بـه دلیل 

برگـزار نشـدن جشـنواره با شـیوع کرونا، موفق به انجـام این وظیفه 

نشـد. از همین رو امسـال مسـئوالن جشـنواره فلم کن وی را برای 

ریاسـت دوره بعـدی جشـنواره برگزیدنـد. هفتـادو چهارمیـن دوره 

جشـنواره فلـم کـن ۲۰۲۱ قـرار اسـت از ۶ تـا ۱۷ جـوالی برگـزار 

شـود. این جشـنواره که همیشـه در ماه می میزبان سینادوسـتان 

بـود امسـال نیـز بـرای کرونا بـه تعویق افتاده اسـت. بخش رسـمی 

و بقیـه اعضـای هیـأت داوران اوایـل جـون معرفـی می شـوند.

ماه هـای  در  اسـت:  گفتـه  جشـنواره  ایـن  مدیـر  لسـکور  پی یـر 

پرابهامـی کـه به تازگـی سـپری کردیـم، اسـپایک لـی همـواره بـه 

مـا دل گرمـی داد. ایـن حایـت رسانجـام در حـال نتیجـه دادن 

اسـت و مـا برای ترسـیم دوران سـخت خـود منی توانیم شـخصیتی 

دبیـر  فرمـو  تی یـری  باشـیم.  داشـته  اختیـار  در  او  از  قدرمتندتـر 

جشـنواره هـم از شـور و اشـتیاق اسـپایک لـی بـه سـینا گفتـه و 

افـزوده اسـت: ایـن شـوق انـرژی مـا بـرای آماده سـازی ایـن رویداد 

بـزرگ را کـه همـه در انتظـارش هسـتند، افزایـش داده اسـت.

ادامـه پاندمـی در اروپـا و مشـکاتی که در تزریق واکسـن رخ داده 

اسـت برگـزاری کـن ۲۰۲۱ در مـاه جـوالی را هـم چنـدان قطعـی 

منی کنـد و ایـن احتـال وجـود دارد کـه جشـنواره بـاز هـم عقـب 

. بیفتد

سینما

رویداد

سایه ی جنجال های سیاسی
 بر سر اسکار؛ چین اسکار را پوشش 

مستقیم نمی دهد

خبر
سرپرست وزارت اطالعات و  

فرهنگ: نوروز نماد هویت تاریخی 
و فرهنگی مردم کشور است

اسپایک لی باردیگر 
رییس جشنواره کن شد



بایـرن  ورزشـی  مدیـر  حمیدزیـچ،  صالـح  حسـن 

در  پاری سـن ژرمن  تیـم  ایـن  قرعـه  بـه  مونیـخ، 

مرحلـه یـک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان اروپـا 

مراسـم  پیـش  لحظاتـی  داد.  نشـان  واکنـش 

لیـگ  نهایـی  چهـارم  یـک  مرحلـه  قرعه کشـی 

قهرمانـان اروپـا پایـان یافـت و مشـخص شـد کـه 

تیم هـای حـارض در ایـن دور از مسـابقات بـا چـه 

حریفانـی روبـرو خواهنـد شـد؛ جایـی کـه شـاهد 

بـود. خواهیـم  جـذاب  العـاده  فـوق  بـازی  چهـار 

 امـا یکـی از جـذاب تریـن قرعـه هـا بـه تقابـل دو 

تیـم بایرن مونیخ و پاری سـن ژرمـن در مرحله یک 

چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان اروپـا بـر می گردد. 

گذشـته  فصـل  فینـال  در  بـار  آخریـن  تیـم  دو 

چمپیونزلیـگ رو در روی یکدیگـر قرار گرفته بودند 

کـه در آن مسـابقه بایـرن مونیـخ بـود کـه توانسـت 

بـا تک گل سـتاره فرانسـوی خـود یعنـی کینگزلی 

و صاحـب  پیـدا کنـد  پیـروزی دسـت  بـه  کومـان 

مهمرتیـن جـام فوتبـال اروپـا شـود.

در همیـن ارتبـاط حسـن صالـح حمیدزیـچ، مدیر 

بـا  تیـم  ایـن  برخـورد  بـه  مونیـخ،  بایـرن  ورزشـی 

واکنـش  چهـارم  یـک  مرحلـه  در  پاری سـن ژرمن 

ژرمـن  سـن  پـاری   " می گویـد:  و  داده  نشـان 

مائوریسـیو پوچتینـو را بـه عنـوان رسمربـی جدیـد 

در  ای  فوق العـاده  بازیکنـان  آنهـا  دارد.  خـود 

اختیـار دارنـد. بـا وجـود امباپـه، پـاری سـن ژرمن 

بازیکنـی را در ترکیـب خـود مـی بینـد کـه همـه 

اسـت." خطرنـاک  بسـیار  البتـه  و  دارد  چیـز 

CL در یک چهارم PSG واکنش بایرن مونیخ به تقابل با

ورزش
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تجارتـی" شـدند؛ برخـی از جمهوری خواهـان نگـران بودند 

کـه جـو بایدن سیاسـتی بیـش از حـد مالیـم در برابر چین 

اتخـاذ کنـد.

بـار در متاسـی  اولیـن  بـرای  مـاه پیـش  بایـدن یـک  جـو 

تلفونـی بـا شـی جین پینـگ رهـر چیـن گفت وگـو کـرد.

او در نخسـتین متـاس خـود مسـائلی ماننـد نقـض حقـوق 

بـر، ناآرامی هـا در هنگ کنـگ و تنـش در تایـوان را مطرح 

کـرد. در برابـر، رهـر چیـن ایـن مسـائل را مسـائل داخلـی 

چیـن دانسـت و از رئیـس جمهـور امریـکا خواسـت کـه بـه 

حـق حاکمیت ملـی و متامیت ارضی چین احـرتام بگذارد.

امـا از "رقابـت" اسـتقبال خواهـد کرد.

طـرح  هنـگام  آسوشـیتدپرس،  خرگـزاری  گـزارش  بـه 

مسـائل حقـوق بـر از سـوی دیپلامت هـای امریکایـی، 

متهـم  ریـاکاری  بـه  را  متحـده  ایـاالت  مقام هـای چیـن 

کردنـد. 

بـه خاطر این مشـاجره نشسـت اولیه "معارفـه" که معموال 

یـک  از  بیـش  منی کشـد،  طـول  دقیقـه  چنـد  از  بیـش 

سـاعت بـه درازا کشـید.

روابـط  امریـکا،  قبلـی  جمهـور  رئیـس  ترامـپ،  دونالـد 

"جنـگ  وارد  دو کشـور  و  داشـت  بـا چیـن  تنش آلـودی 

بـا  چیـن  مقام هـای  بـا  بایـدن  دولـت  مقام هـای  دیـدار  اولیـن 

مشـاجره ای تنـد همـراه شـد. دو طـرف یکدیگـر را بـه فعالیت های 

بی ثبات کننـده متهـم کردنـد. امریـکا ترصیـح کرد درباره سیاسـت 

اقتصـادی "تهاجمـی" چیـن و مسـائل حقوق بر سـکوت نخواهد 

کرد.  

دیپلامت هـای بلندپایـه چیـن و امریـکا در اولیـن نشسـت رسـمی 

مناینـدگان جـو بایـدن بـا جمهـوری خلـق بـه شـدت از یکدیگـر 

انتقـاد کردنـد.

کـه  کشـور  دو  بلندپایـه  مقام هـای  روزه  دو  نشسـت  اولیـن  در 

پنجشـنبه )۱۸ مـارچ( در آالسـکا رشوع شـد، هـردو طـرف الفـاظ 

تنـدی بـه کار بردنـد.

آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده، و جیـک سـالیوان، 

مشـاور امنیـت ملـی در دیـدار بـا یانـگ جیچـی، مسـئول روابـط 

خارجـی حـزب کمونیسـت و وانـگ یـی، وزیـر خارجـه چیـن بـه 

شـدت از سیاسـت های چیـن در عرصه هـای داخلـی و خارجـی 

انتقـاد کردنـد.

بلینکـن اظهار داشـت: »مـا نگرانی خـود را از رفتارهـای چین ابراز 

خواهیـم کـرد، هـم در رابطـه بـا سـین کیانگ، هنگ کنـگ، تایوان 

و هـم در ارتبـاط بـا حمـالت سـایری بـه ایـاالت متحـده و فشـار 

اقتصـادی بـر متحـدان مـا. هرکـدام از ایـن رفتارها نظـم و ترتیب و 

همچنیـن ثبـات و امنیـت جهانـی را درهـم می ریـزد«.

آنتونـی بلینکـن تاکیـد کـرد کـه دولـت بایـدن بـه همـراه متحـدان 

عرصـه  در  قدرت طلبانـه چیـن"  و  مسـتبدانه  "اقدامـات  بـا  خـود 

مقابلـه می کنـد. بین املللـی  مسـائل  و  داخلـی 

جیـک سـالیوان، مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید نیـز گفـت کـه 

چیـن "ارزش هـای جهـان شـمول بنیادیـن" را پایامل کرده اسـت. 

او تأکیـد کـرد کـه ایاالت متحده به دنبال نزاع و کشـمکش نیسـت 

جنگ لفظی در اولین دیدار 
مقامات امریکا با همتایان چینی 

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا؛ غول ها سرشاخ می شوند

قرنطینه ۲۱ میلیون فرانسوی؛ 
نخست وزیر واکسین آسترازنکا می زند

میزبانی رئال از لیورپول در هاله ای از ابهام

هشدار روسیه: در صورت اقدام بوسنی برای پیوستن 

به ناتو»مجبور به واکنش« خواهیم شد 

از رسگیـری اسـتفاده از واکسـین آسـرتازنکا

از  اسـتفاده  کـه  اروپایـی  کشـورهای  از  شـامری 

واکسـین آسـرتازنکا را طی روزهای گذشـته متوقف 

ایـن  بـا  واکسیناسـیون  اسـت  قـرار  بودنـد  کـرده 

محصول را از رس بگیرند. فرانسـه، آملان و ایتالیا از 

جمله کشـورهایی هسـتند که بـه دنبـال اعالم نظر 

اداره دارویـی اروپـا مبنـی بـر »ایمـن و موثـر« بـودن 

واکسـین آسـرتازنکا در نظـر دارنـد اسـتفاده از ایـن 

واکسـین را بـار دیگـر آغـاز کننـد.

بسـیاری از کشـورهای اروپایی طی روزهای اخیر به 

دنبـال دریافـت گـزارش هایی مبنی بر لخته شـدن 

خـون چنـد نفـر از افراد واکسـینه شـده با واکسـین 

آسـرتازنکا تصمیـم گرفتـه بودنـد کـه تزریـق ایـن 

محصـول را موقتـا متوقـف کنند.

نخسـت وزیر فرانسـه شـامگاه پنجشـنبه اعـالم کرد 

کـه در نظـر دارد روز جمعـه بـا واکسـین آسـرتازنکا 

کنـد.  واکسـینه  کرونـا  ویـروس  برابـر  در  را  خـود 

تصمیمـی کـه در راسـتای جلب اعتامد شـهروندان 

بـه تزریـق ایـن واکسـین اتخـاذ شـده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه سـویدن و نـاروی در نظـر 

دارنـد تـا بـرای تصمیـم گیـری در مـورد اسـتفاده 

از واکسـین آسـرتازنکا تـا هفتـه آینـده صـر کننـد. 

گروهـی از کادر درمـان در نـاروی اعـالم کـرده کـه 

اسـتفاده از واکسـین آسـرتازنکا با لخته شـدن خون 

افـراد واکسـینه شـده مرتبـط بـوده اسـت.

ایمنـی واکسـین هـا در سـازمان  کمیتـه جهانـی 

جهانـی صحت قـرار اسـت روز جمعه نظر مشـورتی 

و  آسـرتازنکا  واکسـین  از  اسـتفاده  دربـاره  را  خـود 

عـوارض جانبـی آن اعـالم کنـد.

یـک سـوم  بـرای حـدود  قرنطینـه  مقـررات  اجـرای 

جمعیت فرانسـه در حالی از جمعه شـب آغاز خواهد 

شـد که ژان کاسـتکس، نخسـت وزیر این کشور قرار 

اسـت همزمـان بـا از رسگیـری اسـتفاده از واکسـین 

آسـرتازنکا بـا ایـن محصـول در برابـر بیـامری »کووید 

۱۹« واکسـینه شـود.

نخسـت وزیر فرانسـه شامگاه پنجشنبه اعالم کرد که 

بـه دلیـل شـیوع مجـدد ویـروس کرونـا ۱۶ دپارمتان 

)شهرسـتان( ایـن کشـور بـه مدت یـک مـاه قرنطینه 

خواهنـد شـد. بـه ایـن ترتیـب پاریـس، لیـل و نیـس 

از جملـه شـهرهایی هسـتند کـه سـاکنان آنهـا طـی 

یـک مـاه آینـده تنهـا اجـازه رفت و آمـد در شـعاع ۱۰ 

کیلومـرتی محـل سـکونت خـود را خواهند داشـت.

اجـرای مقـررات قرنطینه برای ۲۱ میلیون فرانسـوی 

بـه گفتـه برونـو لومـر، وزیـر اقتصـاد ایـن کشـور در 

رضر  یـورو  میلیـون   ۲۰۰ و  میلیـارد  یـک  مجمـوع 

اقتصـادی به بـار خواهد آورد. بنـا به تصمیم مقامات 

فرانسـه مـدارس در مناطـق قرنطینـه شـده تعطیـل 

شـد. نخواهند 

تصمیم دولت فرانسـه بـرای اجـرای محدودیت های 

جدیـد بـه دنبـال مـوج سـوم شـیوع بیـامری »کووید 

۱۹« کـه بـا افزایـش شـامر بیامران بسـرتی شـده در 

بخـش مراقبـت هـای ویژه بیامرچتـان ها همـراه بود 

اتخاذ شـد. فرانسـه روز جمعه برای دومین روز پیاپی 

شـاهد شناسـایی بیـش از ۳۰ هـزار مـورد ابتـالی 

جدیـد بـه ویـروس کرونـا بـود. ایـن در حالـی اسـت 

کـه ایـن کشـور بـه تدریـج بـه مـرز ۱۰۰ هـزار جـان 

باختـه بـر اثـر ابتـال بـه بیـامری »کوویـد ۱۹« نزدیک 

می شـود. دو دسـتگی بین کشـورهای اروپایی برای 

گزارش ایران از سرنگونی هواپیمای اوکراین؛ کانادا 
خواستار اصالح قوانین تحقیقات سوانح هوایی شد  

چنیـن پرونده هایـی شـود؛ یعنـی زمانی کـه نظامیان 

یـک دولـت در حادثـه سـقوط هواپیـامی غیرنظامـی 

دارند.« نقـش 

در صـورت انجـام ایـن تغییـرات، امـکان اسـتفاده از 

کارشناسـان و ناظران مسـتقل همچنین منایندگانی 

از کشـورها فراهـم می شـود؛ ماننـد مـوردی کـه پیـش 

از این در جریان سـقوط یکـی از هواپیامهای خطوط 

هوایـی مالـزی بـر فـراز اوکرایـن روی داد و بـا موافقت 

کی یـف، هالند کنرتل تحقیقـات را برعهده گرفت. در 

جریان رسنگونی هواپیامی اوکراینی در جنوری سـال 

۲۰۲۰ میالدی در نزدیکی تهران و با شـلیک سـامانه 

دفاع موشـکی ایران، همه ۱۷۶ رسنشـین آن از جمله 

بسـیاری از افراد مقیم یا شـهروند کانادا کشته شدند.

سـازمان هواپیامیـی ایران رسانجام روز گذشـته یعنی 

۱۴ مـاه پـس از وقـوع حادثـه، گـزارش نهایـی انجـام 

تحقیقـات را منتـر کـرد و در ایـن گـزارش، اختـالل 

در رادار موشـک انـداز همچنیـن خطـای یـک اپراتـور 

دفـاع هوایـی ایـران را بـه عنـوان دالیـل رسنگونی این 

هواپیـام برشـمرد.کانادا در واکنـش، ایـن گـزارش را 

رصفـا »توضیـح آنچـه روی داده« توصیـف کـرد و افزود 

کـه در این گزارش، شـواهد و مـدارک الزم برای اثبات 

ادعاهـای ایـران وجـود نـدارد. دولـت اوکرایـن نیز این 

گـزارش را تالشـی بدبینانـه بـرای پنهان کـردن دالیل 

واقعـی وقـوع این حادثـه خواند.

سـازمان فعـال در بخـش ایمنـی هوایـی کانـادا بـه 

دنبـال انتقادهـای گسـرتده از گـزارش نهایـی ایـران 

مسـافربری  هواپیـامی  رسنگونـی  حادثـۀ  دربـارۀ 

قوانیـن  در  اصالحـات  انجـام  خواسـتار  اوکراینـی، 

جهانـی حاکـم بـر تحقیقـات سـوانح هوایـی شـد.

کتـی فاکـس، رئیـس هیـأت ایمنـی حمـل و نقـل 

کانـادا )TSB( روز پنج شـنبه اعالم کـرد که این آژانس 

»در هفته هـا و مـاه هـای پیـش رو« قصـد دارد موضوع 

انجـام این اصالحات را در آژانس هواپیامیی سـازمان 

ملـل متحـد مطرح کند تا از انجام تحقیقات مسـتقل 

در حوادثـی کـه نظامیـان دولتـی در سـقوط هواپیام 

نقـش دارنـد، اطمینـان حاصـل شـود.کتی فاکـس 

اعـالم کـرد ایـران بـا تکیـه بـر مفـادی از کنوانسـیون 

عنـوان  تحـت  معمـوال  کـه  هواپیامیـی  بین املللـی 

می شـود،  شـناخته  شـیکاگو ۱۹۴۴«  »کنوانسـیون 

توانسـت کنـرتل کامل خـود بر تحقیقات ایـن حادثه 

را حفـظ کنـد؛ حتـی بـا وجـود آنکـه نظامیـان ایـن 

کشـور در وقـوع ایـن حادثـه نقـش داشـتند و یـک 

وضعیـت »بی سـابقه ای« را بوجـود آورده بودند.خانـم 

فاکـس کـه در کارنامـه حرفـه ای خود سـابقه فعالیت 

پـرواز و کنـرتل  بـه عنـوان خلبـان، چرتبـاز، مربـی 

کننـده ترافیک هوایـی را دارد، در ادامـه افزود: »آنچه 

کـه مـا می خواهیـم، انجـام تغییراتـی در ضمیمه ۱۳ 

اسـت کـه موجـب شـفافیت و اسـتقالل بیشـرت در 

بازگشت اسطوره رم به تیم ملی ایتالیا
هافبـک سـابق تیـم ملـی فوتبـال ایتالیـا بـرای ایفـای نقشـی جدیـد در این تیم بـه جمـع الجوردی 

پوشـان برگشـت.دانیله ده روسـی هافبک سـابق تیم فوتبال رم از بازگشـت به تیم ملی ایتالیا برای 

فعالیـت بـه عنـوان دسـتیار روبرتو مانچینـی در کادر فنـی این تیم خـر داد.

ده روسـی 37 سـاله که دو سـال پیش از رم جدا شـد و پس از یک فصل حضور در تیم بوکاجونیورز 

بـه دوران بازیگـری اش پایـان داد. کاپیتـان سـابق تیـم رم در گفت و گـو با سـایت رسـمی فدراسـیون 

فوتبـال ایتالیـا دربـاره فرصتـی کـه بـرای کسـب تجربـه در ایـن زمینـه و ایفای نقـش به عنـوان مدیر 

فنـی آتـزوری به دسـت آورده اسـت، گفـت:» برای مـن رشوع حرفه  مربیگری در تیم ملـی مایه افتخار 

اسـت و بابـت ایـن فرصـت از گابریلـه گراوینا )رئیس فدراسـیون فوتبال ایتالیـا(، همینطور مانچینی 

بـه خاطـر اعتـامدش تشـکر می کنـم. بازگشـت بـه کوورچانو )کمـپ تیم ملـی ایتالیـا( هیجان انگیز 

اسـت. بـرای مـن کوورچانـو ماننـد خانـه ای اسـت کـه بـه آن برگشـته ام و در آن بـا تعـداد زیـادی از 

هم تیمی هـای سـابق و دوسـتان کـه در کادر فنـی و اجرایـی ایـن تیـم دارم مالقـات خواهـم کـرد. 

بی صرانـه منتظـر رشوع کارم هسـتم.«

روبرتـو مانچینـی نیـز در خصوص ملحق شـدن ده روسـی بـه او در کادر فنی تیم ملـی ایتالیا گفت:» 

مـن از اینکـه دانیلـه بـه مـا ملحق می شـود بسـیار خوشـحامل. مطمئنـم که او بـا حضـورش می تواند 

سـهم بسـزایی در پیرفت عملکرد بازیکنان داشـته باشـد و امیدوارم اولین تجربه کاری او در زمینه 

مربیگـری بـرای آینـده او مفیـد باشـد.« اولیـن بـازی تیـم ملـی ایتالیـا کـه ده روسـی در کنـار سـایر 

اعضـای کادر فنـی ایـن تیـم قـرار خواهد گرفت روز جمعه ششـم فروردین اسـت که در آن آتـزوری در 

چارچـوب دیدارهـای انتخابـی جـام جهانـی 2022 میزبـان ایرلند شـاملی خواهد بود.

بگیرنـد.  را  نهایـی  دیـدار  در  پیـش  سـال  سـه  شکسـت 

بـه  توجـه  بـا  کـه  دورمتونـد  و  منچسرتسـیتی  تیم هـای 

عملکـرد  خـود  توامننـد  فنـی  کادر  و  ارزشـمند  مهره هـای 

خوبـی در ایـن فصـل داشـته و می تواننـد بـه عنـوان پدیـدِه 

مراحـل پایانـی مسـابقات عالقمندان بـه فوتبـال را غافلگیر 

کننـد در مرحلـه یـک چهـارم نهایـی بـه مصاف هـم خواهند 

رفـت.

رئـال مادریـد و لیورپـول انجـام خواهنـد داد. 

ایـن مسـابقه در واقـع تکـرار فینـال رقابت هـای لیگ 

قهرمانـان اروپـا در فصـل ۲۰۱۸-۲۰۱۹ اسـت که در 

نهایـت بـا قهرمانـی ماتادورهـا به پایان رسـید.

یـک  مرحلـه  در  اکنـون  کلـوپ  یورگـن  شـاگردان 

چهـارم نهایـی فصـل تـازه ایـن رقابت  هـا ایـن فرصـت 

را خواهنـد داشـت تـا بـا حـذف رئـال مادریـد انتقـام 

هشـت تیـم راه یافتـه به مرحلـه یک چهـارم نهایی مسـابقات فوتبال 

لیـگ قهرمانـان اروپـا پـس از قرعه کشـی روز جمعـه حریفـان خـود 

را در ایـن مرحلـه شـناختند. بـه موجـب ایـن قرعه کشـی کـه طـی 

مراسـمی در مقـر یوفـا واقـع در شـهر نیـوِن سـوئیس انجـام شـد دو 

تیـم بایـرن مونیـخ و پاری سـن  ژرمـن کـه هـر دو از بخت هـای اول 

کسـب قهرمانـی در ایـن دوره بـه شـامر می رونـد بـه مصـاف هـم 

رفت. خواهنـد 

جدال فینالیست های فصل قبل

پاریسـی ها کـه فصـل گذشـته بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ ایـن 

باشـگاه بـه فینـال لیـگ قهرمانـان اروپا راه یافتـه بودند در مسـابقه 

نهایـی مقابـل باواریایی هـا تـن به شکسـت داده و از تحقـق رویایی 

کسـب نخسـتین قهرمانـی بازمانـده بودند. 

دیـدار متاشـایی و جـذاب میـان دو قـدرت فوتبـال فرانسـه و آملان 

ایـن  بـار قـرار اسـت در مرحلـه چهـارم نهایـی ایـن رقابت هـا تکـرار 

شـود تـا یکـی از دو مدعـی در نهایـت از گردونـه مسـابقات کنـار 

رونـد. شـاگردان مائوریسـیو پوچتینـو، مربـی کارکشـته آرجانتاینـی 

کـه پـس از برکنـاری تومـاس توخـل هدایـت پاریسـی ها را برعهـده 

گرفتـه در مرحلـه یک هشـتم با منایشـی خیـره کننده بارسـلونا را از 

پیـش رو برداشـته بودنـد. 

مسـابقه رفـت میـان بایـرن و پاری سـن ژرمـن شـش یـا هفتـم اپریل 

در آملـان برگـزار خواهـد شـد و دیـدار برگشـت در یکـی از دو تاریخ 

۱۳ یـا ۱۴ اپریـل در پاریـس برگـزار خواهد شـد.

مصاف شاکردان زیدان و کلوپ

دیـدار حسـاس دیگـر ایـن مرحلـه را دو تیـم صاحب نـام و پرقـدرت 

می شـود و طرفـدار روسـیه اسـت نیـز از دیگـر مخالفـان اصلی 

چنیـن برنامه ای اسـت.

در بیانیـه سـفارت روسـیه در بوسـنی آمـده اسـت: »در صـورت 

نزدیـک شـدن عملِی بوسـنی و هرزگوین و ناتو، کشـور ما باید 

بـه ایـن عمـل خصامنـه واکنش نشـان دهد.«

در ادامـه ایـن بیانیـه آمـده اسـت که هـدف اصلی ناتـو در این 

منطقـه »مبـارزه بـا روسـیه« اسـت و پیوسـن بـه ناتـو، سـارایوو 

را مجبـور خواهـد کـرد کـه در یـک »تقابـل نظامی- سیاسـی« 

جانب یک طرف را بگیرد. بوسـنی و رصبسـتان تنها دو کشـور 

بالـکان غربی هسـتند کـه همچنان خـارج از پیـامن ناتو باقی 

مانده انـد. ایگـور کاالبوهـوف، سـفیر جدید روسـیه در بوسـنی 

روز پنج شـنبه بـا زلیکو کومسـیچ، عضو کروات هیأت سـه نفره 

ریاسـت جمهوری بوسـنی که طرفدار ادغام این کشـور در این 

پیـامن اسـت، دیدار کـرد. در بیانیۀ دفرت كومسـیچ به موضوع 

صحبـت دو طـرف دربـاره پیوسـن این کشـور به ناتو اشـاره ای 

نشـده و تنهـا اعـالم شـده اسـت کـه آنهـا دربـاره اصالحاتـی 

گفتگـو کرده انـد كـه بایـد در بوسـنی بـرای نزدیكـرت شـدن بـه 

اتحادیـه اروپـا انجـام شـود. روسـیه مدت هاسـت کـه مخالفت 

خود را با پیوسـن بوسـنی  هرزگوین به ناتو اعالم کرده اسـت.

بوسـنی مخالف این اسـرتاتژی هسـتند و ترجیح می دهند 

کـه کشورشـان از ایـن اتحـاد نظامـی کـه ایـاالت متحـده 

کلیدی تریـن عضـو آن اسـت، دور مبانـد.

میلـوراد دودیـک، رئیـس هیأت سـه نفرۀ ریاسـت جمهوری 

بوسـنی و هرزگویـن کـه از رصب هـای بوسـنی محسـوب 

سـفارت روسـیه در بوسـنی و هرزگوین روز پنج شـنبه اعالم کرد که در 

صورت گام برداشـن عملِی بوسـنی برای پیوسـن به ناتو، مسـکو این 

اقـدام را »عملـی خصامنه« تلقی کـرده و واکنش نشـان خواهد داد.

بوسـنی و هرزگویـن از مدتهـا پیش پیوسـن به ناتـو و اتحادیـه اروپا را 

بـه عنـوان اهداف اسـرتاتژیک خـود تعریف کرده اسـت امـا رصب های 

اعـالم کـرده اسـت و ایـن محدودیـت 30 مـارچ 

بـه امتـام خواهـد رسـید ولـی ممکن اسـت برای 

ششـمین بـار متدیـد شـود. در این صـورت رئال 

منـی توانـد میزبـان لیورپول باشـد و باید زمینی 

بـی طـرف را انتخـاب کنـد. مشـابه اتفاقـی کـه 

اتلتیکـو رخ داد و مجبـور شـد  بـرای  دور قبـل 

در بخارسـت رومانـی از حریـف انگلیسـی خـود 

چلسـی میزبانـی کنـد. رئـال امـا بـرای ورود بـه 

خـاک انگلیس مشـکلی نـدارد و مـی تواند برای 

بـازی برگشـت بـه لیورپول بـرود.

چهـارم  یـک  در  لیورپـول  و  مادریـد  رئـال 

هـم  مصـاف  بـه  قهرمانـان  لیـگ  نهایـی 

خواهنـد رفـت و رئـال در بازی رفـت میزبان 

اسـت.

یـک  مرحلـه  کشـی  قرعـه  پیـش  سـاعاتی 

انجـام  بـه  قهرمانـان  لیـگ  نهایـی  چهـارم 

و  مادریـد  رئـال  اسـاس  ایـن  بـر  و  رسـید 

کردنـد. برخـورد  یکدیگـر  بـه  لیورپـول 

دیـداری کـه یـادآور بـازی فینال فصـل 18-

2017 لیـگ قهرمانـان اسـت. فینالـی کـه 

در شـهر کیـف برگـزار شـد و رئـال مادریـد 

توانسـت بـا برتـری 3-1 بـرای سـیزدهمین 

بـار فاتـح لیـگ قهرمانـان شـود.

تقریبـا سـه هفتـه  اسـت  قـرار  رفـت  بـازی 

مادریـد  اسـتفانو  دی  ورزشـگاه  در  دیگـر 

برگـزار شـود امـا میزبانـی رئـال در هالـه از 

اسـت. ابهـام 

از 22 دسـمر گذشـته، کشور اسـپانیا ورود 

اتبـاع بریتانیایـی بـه خـاک خـود را ممنـوع 

صالح این بار نزدیک راموس هم نمی شود!

دروازه بان تاتنهام حذف تیمش را تبریک گفت!

اسـطوره رئـال مادریـد بـه برخـورد بـا لیورپـول در یک 

چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان واکنش نشـان داد.

کمـرت از سـه هفتـه دیگر رئـال مادریـد و لیورپـول در 

یـک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان بـه مصـاف هـم 

خواهنـد رفـت. بازی رفـت در مادرید برگزار می شـود 

و بـدون شـک توجهـات بـه دوئـل رسخیـو رامـوس و 

محمـد صـالح دوختـه خواهد شـد. 

در فینـال سـال 2018 کیـف، صـالح پـس از برخورد 

بـا رامـوس مصـدوم شـد و بـه بیـرون زمیـن رفـت تـا 

لیورپـول در نهایـت 3-1 بازنده شـود. روبرتـو کارلوس 

اسـطوره رئـال در مـورد دوئل مجدد رامـوس و صالح و 

به شـوخی گفت:»)بـا خنده( مطمئنم ایـن بار صالح 

بـه رامـوس نزدیـک هـم نخواهـد شـد. قطعـا هـر چه 

جو هارت گلر ذخیره تاتنهام به اشـتباه حذف تیمش 

برابـر دینامـو زاگـرب را تریـک گفـت. تاتنهـام تیـم 

هدایـت ژوزه مورینیـو در بازی رفت یک هشـتم نهایی 

لیـگ اروپـا در مقابـل دیناموزاگـرب بـا نتیجـه دو بـر 

صفر پیروز شـد اما شکسـت سـه بر صفر در کرواسـی 

آنها را کامال شـوکه کرد و به این ترتیب تیم انگلیسـی 

از مسـابقات کنـار رفـت.  دبـل میسـالو اورشـیچ در 

نیمـه دوم باعـث شـد تا بازی بـه وقت اضافه کشـیده 

شـود و ایـن بازیکـن در دقیقـه 106 گل سـوم را زد تا 

شـب فاجعه بـاری برای تاتنهام رقم بخـورد. جو هارت 

دروازه بـان  ذخیـره تاتنهـام  بـازی شـب گذشـته را از 

روی نیمکـت متاشـا مـی کـرد. ایـن بازیکـن در پایان 

بازی مرتکب گاف عجیبی شـد و تصویـری از پیروزی 

بـه بـازی نزدیـک تـر شـویم، در مـورد اتفاق سـه سـال 

پیـش، بسـیار صحبـت خواهـد شـد.« کارلـوس ادامه 

داد:» برابـر تیمـی خـوب بـازی داریـم و بـازی اول هم 

در خانـه اسـت و بایـد کار را متـام کـرد. رشایـط رئـال 

بسـیار بهـرت از لیورپـول اسـت و نبایـد کار بـه آنفیلـد 

گفـت:»  زیـدان  مـورد  در  کارلـوس  شـود.«  کشـیده 

مهـم اسـت زیـدان همـه بازیکنانش را تـا روز بـازی در 

اختیـار داشـته باشـد. مصدومان بایـد زودتـر برگردند 

و اینگونـه شـانس پیـروزی مـا افزایـش خواهـد یافت. 

زیـدان خوشـحال اسـت که مربی چنین تیمی اسـت 

و بـرای او کار در رئـال بـا چنیـن بازیکنانی سـاده تر از 

تیـم دیگـری خواهد بود. باید نگران لیورپـول بود ولی 

شـک نـدارم کـه آنها بیشـرت نگران هسـتند.«

دینامـو بـا نتیجه سـه بـر صفر منتـر کرد و نوشـت:» 

ماموریـت انجـام شـد!« دروازه بـان سـابق تیـم ملـی 

انگلیـس، رسیع پسـت خـود را حـذف کـرد اما خیلی 

رسیـع شـبکه هـای اجتامعـی از گاف او پـر شـد. در 

حقیقـت برخـی کاربـران بـه شـوخی مـی گفتنـد که 

هـارت در ایـن سـال هـا بـه حـدی بـازی نکرده اسـت 

کـه فرامـوش کـرده در چه تیمی بازی مـی کند و فکر 

کـرده در دینامـو تـوپ می زنـد. در هر حال مشـخص 

نیسـت کـه جـو هـارت کـدام بـازی را مـی دیـده کـه 

نفهمیـده تیمـش حذف شـده اسـت! جو هـارت چند 

سـالی اسـت که در تیم های مختلف نیمکت نشـین 

بوده و با روزهای اوجش در منچسرتسـیتی و تیم ملی 

انگلیـس فاصله زیـادی دارد.
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وزارت داخله: مانع دستیابی طالبان و قاچاقبران مواد مخدر 
به بیش از ۶۱ میلیون دالر شدیم 

بانک جهانی ۶۰ میلیون دالر را به خاطر
 خرید و تطبیق واکسین کرونا به افغانستان کمک کرد 

تاکید دوباره رئیس  جمهور بر آزادی بیان: آزادی بیان در روند صلح قابل معامله نیست 

یونیسف: بیش از ده میلیون نفر در افغانستان به خدمات ابتدایی آب دست رسی ندارند 

جان آرنولت نماینده ی شخصی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان شد

 افغانسـتان در سـال ۱۳۹۹ شـاهد ۳۷ درصـد افزایـش در کشـت 
کوکنـار بـود و بـاالی ۲۲۳ هزار هکتار زمین کوکنار کشـت شـده 
بـود، اما دولت افغانسـتان نتوانسـت میزان تولید تریـاک را در این 

سال روشـن کند.
هرچنـد حکومـت افغانسـتان توانسـته کمتـر از یـک هـزار هکتار 
مزرعـه کوکنـار را تخریـب کنـد، امـا وزارت داخله می گویـد، آنان 
در بخـش مبـارزه بـا کشـت کوکنـار و تولیـد تریـاک موفـق بوده 

ند. ا
فاضـل وسـیط معـاون ملکـی معینیـت مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
می گویـد، پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر با اجـرای بیش از سـه 
هـزار عملیـات، مانـع دسـت یافتـن طالبـان و شـبکه های قاچـاق 
مـواد مخـدر بـه ۶۱ میلیـون و ۴۸۲ هـزار دالـر امریکایـی شـده 

. ست ا
وسـیط گفـت: »۳،۷۰۲ عملیـات مبـارزه بـا مـواد مخدر در سـال 
۱۳۹۹ اجـرا شـده، ۴،۳۷۷ مظنـون دسـتگیر شـده، ۲۲ البراتـوار 
پروسـس مـواد مخـدر، ۱۷ کارخانـه تولید مشـروبات الکولی و ۲۱ 
ذخیـرگاه مـواد مخـدر تخریـب شـده اسـت. مقـدار ۵۶۵ متریک 

تُـن مـواد مخدر ضبط شـده اسـت.«
آقـای وسـیط می گوید، سـاالنه تنها چهـار صد میلیـون دالر عواید 
مـواد مخـدر به گروه هـای مسـلح و مافیایی مواد مخـدر در داخل 
افغانسـتان می رسـد و این عاید سـبب دوام جنگ شـده اسـت. به 
تازگی سـرمفتش امریکا از بازسـازی افغانسـتان )SIGAR( ُهشدار 
داده اسـت کـه مـواد مخدر از جمله شـش تهدید جدی اسـت که 
در سـال ۲۰۲۱ نیـز امنیـت و ثبـات افغانسـتان را تهدیـد خواهـد 

کرد.
در گـزارش سـیگار آمده که مبارزه با کشـت کوکنـار و تولید انواع 

 هیـأت مدیـره ی بانـک جهانـی کمـک بالعـوض ۶۰ میلیـون 
دالـری اداره انکشـاف بین المللـی به افغانسـتان را به خاطر خرید 

و تطبیـق واکسـین کرونـا تصویـب کرده اسـت.
در اعالمیـه ی بانـک جهانـی آمـده اسـت کـه بسـته ی کمکـی 
از طریـق  کـه  اسـت  دالـری  میلیـون  از کمـک ۱۱۳  بخشـی 
پـروژه مقابلـه اضطـراری با کوویـد۱۹ و آمادگی سیسـتم صحی 

افغانسـتان بـه مصـرف می رسـد.
بـه نقـل از اعالمیـه، ایـن کمـک جدیـد مالـی برنامـه ی ملـی 
دولت افغانسـتان برای دسترسـی سـریع و مسـاویانه ی مردم به 

خدمـات صحـی و واکسیناسـیون را تقویـت خواهـد کـرد.
بانـک جهانـی افزوده اسـت که این بسـته ی کمکی مالی شـامل 
۵۰ میلیـون دالـر کمـک بالعوض صندوق بازسـازی افغانسـتان 
و سـه میلیـون دالـر کمک بالعـوض برنامـه ی مدیریت سـکتور 

انرژی اسـت.
طبـق اعـالم ایـن بانـک، این بسـته ی مالـی کمک خواهـد کرد 
تـا بیـش از ۱۷ درصـد جمعیـت افغانسـتان واکسـین کووید۱۹ 

را دریافـت کنند.

مـواد مخـدر در افغانسـتان موفـق نبـوده اسـت، امـا وزارت داخله 
افغانسـتان مبـارزه بـا کشـت کوکنـار و تولیـد تریـاک را موفـق 
می دانـد و می گویـد کـه قاچـاق مـواد کیمیـاوی از کشـورهای 
همسـایه سـبب شـده تا تولیـد هیروییـن و شیشـه افزایـش یابد.

وزارت صحـت عامـه دسترسـی آسـان بـه مـواد مخـدر را سـبب 
افزایـش شـمار معتـادان عنـوان می کنـد و می گویـد کـه شـمار 
اسـتفاده کننـدگان هیروییـن، شیشـه و تابلیت هـای نشـه آور بـا 

گذشـت هـر مـاه افزایـش می یابـد.
وحیـد مجـروح سرپرسـت وزارت صحـت عامـه می گوید، بـا توجه 
بـه افزایـش شـمار معتـادان، دولـت افغانسـتان تـوان مقابلـه بـا 

مشـکل اعتیـاد را نـدارد.
مجـروح گفـت: »از میـان حـدود دو نیم صد شـفاخانه کـه داریم، 
۸۲ شـفاخانه مـا بـه معتـادان موادمخـدر اختصـاص یافتـه و بـه 
تـا ۴۰ فیصـد شـفاخانه های مـا در بخـش  اینگونـه حـدود ۳۰ 
تـداوی معتـادان کار می کنـد و از ۲۰ هـزار تخـت کـه در ایـن 
شـفاخانه ها اسـت، ۴،۰۰۰ تخـت آن بـه معتـادان مـواد مخـدر 
اختصـاص داده شـده اسـت. مـن بـه عنوان یـک مسـوول میگویم 
کـه مـا قطعاً ظرفیت پاسـخگویی به ایـن مصیبت را نداریـم، ما از 
هـر صـد معتـاد، تنها ظرفیت بسـتری کـردن یک معتـاد را داریم. 
ایـن مصیبـت در شـفاخانه قابـل درمـان نیسـت، بسـتر اساسـی 

رسـیدگی بـه ایـن مصیبـت جامعـه و خانواده اسـت.«
ایـن در حالـی اسـت کـه سـازمان ملـل متحـد از شـیوع سـریع 
اعتیـاد در میـان جوانـان افغـان ُهشـدار داده و یک سـروی وزارت 
صحـت عامـه در رابطه بـه معتادان بی سـرپناه نیز نشـان می دهد 
کـه تعـداد معتـادان مـواد مخـدر از سـال ۲۰۱۵ میـالدي تا حال 

چنـد برابـر افزایش یافته اسـت

همچنان گفته شـده اسـت که ایـن کمک مالی افغانسـتان را در 
بهبـود خدمـات ضـروری صحـی کمـک و در امـر  بیرون رفت از 

تأثیـرات شـیوع ویـروس کووید۱۹ حمایـت خواهد کرد.
هینـری کرالـی، رییـس دفتـر بانک جهانـی در افغانسـتان گفته 
اسـت کـه ایـن بانـک یکجـا بـا دیگـر شـرکای انکشـافی، دولت 
افغانسـتان را در قسـمت مقابلـه ی موثـر بـا ویـروس کووید۱۹، 
بهبـود ظرفیت هـای تسـت و درمـان و تقویـت عمومی سیسـتم 

صحـی افغانسـتان همـکاری نزدیـک کرده اسـت.
بانـک جهانـی در ادامـه گفته اسـت، برنامـه ی دولت افغانسـتان 
در بخـش ارائـه ی واکسـین کوویـد۱۹ شـامل یک موافقـت نامه 
از جمعیـت  بـرای ۲۰ درصـد  آن  براسـاس  COVAX کـه  بـا 

افغانسـتان واکسـین کوویـد۱۹ فراهـم می شـود.
همچنـان، بانـک انکشـاف آسـیایی خریـداری واکسـین بـرای 
نزدیـک بـه ۱۱ درصـد از جمعیـت افغانسـتان را تأمیـن خواهد 
کـرد کـه بـا اضافه شـدن بسـته ی کمـک مالـی جدید از سـوی 
جمعیـت  از  نیمـی  بـه  نزدیـک  مجمـوع  در  جهانـی،  بانـک 

 رئیـس جمهور غنـی میگوید برای پاسـداری از قربانی افغانسـتان واکسـین کوویـد۱۹ را دریافـت خواهنـد کـرد.  
خبرنـگاران فرمـان تصویـب مـدال آزادی بیـان را بـه 
کابینـه میدهـد و به معـاون اول ریاسـت جمهوری نیز 
دسـتور ایجـاد شـهرک بـرای خانواده هـای خبرنگارانی 

را داد کـه در راه آزادی بیـان قربانـی داده انـد.
رئیـس جمهـور غنی در مراسـم بزرگداشـت از روزملی 

 آلیـس آکونـگا، نماینـده ی اداره ی حمایـت از کودکان 
سـازمان ملـل متحـد )یونیسـف( در افغانسـتان اعـالم 
کـرده اسـت که بیـش از ده میلیـون نفر در این کشـور 

بـه خدمـات ابتدایـی آب دست رسـی ندارنـد.
یونیسـف در اعالمیـه ای گفتـه اسـت که افغانسـتان در 
سـال های گذشـته گام های بلنـدی برای توانمندسـازی 
مـردم از جملـه در اجتماعـات بسـیار آسـیب پذیر در 

مناطق روسـتایی برداشـته اسـت.
براسـاس ایـن اعالمیه، شـمار افرادی که ده سـال پیش 
در افغانسـتان بـه آب مناسـب دسترسـی نداشـتند، از 
۸۰ درصـد بـه ۳۰ درصـد کاهش یافته اسـت، امـا باید 

کارهـای بیشـتری در ایـن زمینه انجام شـود.
آلیـس آکونـگا تأکیـد کرده اسـت که یونیسـف با دولت 
کار  همـکاران  دیگـر  و  تمویل کننـدگان  افغانسـتان، 
می کنـد تـا بـرای ارائـه ی راهکارهـای پایدار و مناسـب 
برنامه ریـزی کنـد و همچنـان تـالش دارد تـا در آینـده 

نیـز بـه ایـن چالش هـا رسـیدگی کند.
در همیـن حال، پوپل حبیبی، معیـن برنامه های وزارت 
احیـا و انکشـاف دهات افغانسـتان گفته اسـت که از هر 
چهار کودک، یک کودک در سـاحات روسـتایی کشـور 
هنـوز بـه آب کافـی بـرای بـرآورده سـاختن نیازهـای 
را  بایـد مسـیر طوالنـی  و  نـدارد  روزمـره دست رسـی 

بـرای آوردن آب بپیمایـد.
او تأکیـد کرده اسـت که بـا این وضعیت، صحت، رشـد 
و پیشـرفت ایـن کـودکان در معـرض خطـر احتمالـی 

دارد. قرار 
بـه گفتـه ی او، تغییـر اقلیـم نیـز باعـث شـده اسـت تا 

کـودکان در معـرض بیشـترین آسـیب قـرار بگیرنـد.
معیـن وزارت احیـا و انکشـاف دهات عالوه کرده اسـت 

متحـد  ملـل  سـازمان  دبیـرکل  گوتـرش،  آنتونیـو   
جـان آرنولـت را »نماینـده ی شـخصی اش« در امـور 

افغانسـتان و منطقـه تعییـن کـرده اسـت. 
آقـای گوتـرش در بیانـه ای از جـان آرنولـت خواسـته 
اسـت تـا در حـل منازعـه ی افغانسـتان و رسـیدن به 

یـک توافـق سیاسـی کمـک کند. 
امـور  در  شـخصی اش  نماینـده ی  از  همچنـان  او 
افغانسـتان خواسـته کـه از نزدیک با هیـأت معاونیت 

خبرنـگار بـار دیگـر بـه حفظ دسـتاوردهای چند سـال 
پسـین در مذاکـرات صلح تاکیـد کرد.

او گفـت کـه حاضربـه قربانـی خـودش در ایـن رونـد 
اسـت، امـا آزادی بیـان و قانـون اساسـی را بـه معاملـه 

نخواهـد گذاشـت.
او بـا اشـاره بـه آمـاج قرارگرفتـن خبرنـگاران از سـوی 
ی  ه هـا و گر
افگـن  هـراس 
کـه  گفـت 
جـان  امنیـت 
از  خبرنـگاران 
ی  یت هـا لو و ا
اسـت  حکومت 
پـاس  بـه  و 
ی  نی هـا با قر
خبرنـگاران  که 
انـد  داده 
دسـتور تصویب 
آزادی  مـدال 
ایجـاد  و  بیـان 

کـه دولـت افغانسـتان تـالش می کنـد تـا سـال ۱۴۰۹ 
خورشـیدی به تمام شـهروندان کشـور آب پاک برساند.
 همزمـان بـا ایـن، یونیسـف گفتـه اسـت کـه براسـاس 
 ۱.۴۲ از  بیـش  اداره،  ایـن  جدیـد  تحلیـل  و  تجزیـه 
میلیـارد نفـر در سـطح جهـان از جملـه ۴۵۰ میلیـون 
نـگاه  از  کـه  می کننـد  زندگـی  سـاحاتی  در  کـودک 
دسترسـی بـه آب دارای آسـیب پذیری بـاال یـا شـدیدا 

اسـت. باال 
یونیسـف افزوده اسـت کـه ایـن وضعیـت بیان کننده ی 
ایـن اسـت کـه در سـطح جهـان از هـر پنـج کـودک، 
یـک کـودک آب کافی بـرای تأمین نیازهـای روزمره ی 

سـازمان ملل متحد در افغانسـتان )یوناما( و همکاران 
منطقـه ای کار کنـد.

آقـای آرنولـت از تجربـه ی ۳۰ سـاله در بخش هـای 
میانجی گیـری  بـه  متمرکـز  بین المللـی  دپلماسـی 
و حـل منازعـه برخـوردار اسـت. او پیـش از ایـن در 
کشـورهای  در  ملـل  سـازمان  مختلـف  بخش هـای 
از جملـه  و آسـیایی  امریکایـی  اروپایـی،  آفریقایـی، 

افغانسـتان کار کـرده اسـت.

شـهرک بـرای بازمانـدگان ایـن خبرنـگاران را میدهد.
آزادی  مـدال  تصویـب  »بـرای  افـزود:  دانـش  آقـای 
بیـان بـه کابینـه فرمـان می دهـم و از معـاون صاحـب 
شـهدای  بازمانـدگان  بـه  کـه  میکنـم  خواهـش  اول 
آزادی بیـان توزیـع نمـرات را اولویـت بدهـد و بـرای 
ایجـاد شـهرک از پـول صنـدوق حمایـت از خبرنگاران 
می تواننـد بـه سـاخت  خانه هـای شـان اسـتفاده کنند.

والیت هـا  در  محلـی  مقام هـای  بـه  غنـی  آقـای 
هشـدارداد کـه در صـورت کارگیـری از خشـونت در 
برابـر خبرنـگاران فرمـان عـزل شـان را صـادر خواهـد 

کـرد.
او همچنیـن گفـت کـه بـرای حمایـت از خبرنـگاران 
۸۴۳هـزار دالر از کمک شـخصی خـودش، بانوی اول و 
سـکتور خصوصی گرد آوری شـده اسـت، اما در هزینه 
ایـن پـول بـرای نیازهـای خبرنـگاران باید شـفافیت و 

حسـابدهی وجود داشـته باشـد.
غنـی در پاسـخ به خواسـت شـماری از خبرنـگاران که 
بایـد در اولویـت حکومـت در مذاکـرات  آزادی بیـان 
صلـح باشـد گفـت کـه تمـام صلـح بـه آزادی بیـان 

نمی شـود. خالصـه 

نـدارد. خود 
هنریتـا فـور، رییـس اجرایـی یونیسـف گفته اسـت که 
تغییـرات اقلیمـی بحـران آب را بدتـر خواهـد کـرد که 
بزرگ تریـن قربانیـان ایـن بحـران کـودکان می باشـند.

بـا ایـن حـال، یونیسـف گفته اسـت کـه در ۳۷ کشـور 
»بحران زده« از جمله افغانسـتان، بورکینافاسـو، اتیوپیا، 
هایتـی، کنیـا، نایجر، نایجریا، پاکسـتان، پاپـوآ گینه نو، 
سـودان، تانزانیـا و یمـن شـرایط از نقطـه نظـر تعداد و 
میـزان کـودکان متأثرشـده از بحران آب، بسـیار وخیم 
اسـت. ایـن اداره بر بسـیج منابع و حمایت هـای جهانی 

جهـت اقـدام فـوری تأکید کرده اسـت.


