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 انتقاد مشترک چین و روسیه از 
تحریم های کشورهای غربی

 کرونا؛ اعمال شدیدترین 
محدودیت ها در آلمان

 چیـن و روسـیه برخی کشـورهای غربـی را بـه دلیل آنچه 
مداخلـه در امـور داخلی شـان خواندنـد، مـورد انتقـاد قـرار 
داده انـد. ایـن دو کشـور همچنیـن از امریـکا خواسـتند تـا 
سـال  هسـته ای  توافـق  بـه  پیش شـرطی  هرگونـه  بـدون 

۲۰۱5 بـا ایـران برگـردد....

 آلمـان سـخت ترین مقـررات را بـرای مقابلـه بـا مـوج 
سـوم کرونـا اعمـال و محدودیـت  و تعطیلی هـا را سـه 
هفتـه دیگـر ۲۹ حمـل تمدیـد می کند. به ایـن ترتیب 
در تعطیـات عیـد پـاک تقریبـا تمـام فعالیت هـا در 

آلمـان متوقـف خواهند شـد....

افزایش معاش معلمان 
از اول حمل اجرا و تا 

وسط سال عملی می شود

وزیر خارجه امریکا:

4

4

 برندگان جوایز انجمن 

نویسندگان در سال ۲۰۲۱؛ 

 ،Promising Young Woman

بهرتین فلم نامه اورجینال

 تاکید سرپرست وزارت اطالعات 
و فرهنگ بر آغاز هرچه زودتر کار 

استحکام منارجام

هنری

 فلـم Promising Young Woman بـه نویسـندگی 

و کارگردانـی امرالـد فنـل یکـی از مهم تریـن جوایـز 

 ۲۰۲۰ سـال  آثـار  بیـن  آمریـکا  در  نویسـندگی 

میـادی را دریافـت کـرد.

زنگ مکاتب و لزوم توجه 
جدی به بخش معارف

همسویی جهانی و منطقوی 
با نظام مردم ساالر در

 افغانستان 

طرح دولت انتقالی صلح؛ نقض 
حاکمیت ملی و فقدان صلح 

پایدار در افغانستان 

دیـروز زنـگ مکتـب سـال ۱4۰۰ ه ش به صـدا در آمد. 
شـاگردان مکاتـب از دیـروز بـا یونیفـورم مکاتـب شـان 
وارد مکتـب شـدند و در صنوف درسـی شـان بـه تعلیم 
پرداختنـد.  در افغانسـتان تعلیم شـاگردان در مکاتب با 
چالـش هـای جدی مواجـه می باشـد که توجه بـه آنها 

در آغـاز سـال تعلیمی یک ضـرورت...
۲

سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

۲

رئیس جمهور: 

۲

در زمان مناسب 
را ترک  افغانستان 
خواهند کرد 

3

3



رئیس جمهور:  
  افزایش معاش معلمان از اول حمل اجرا و تا وسط سال عملی می شود

 

وزارت دفاع ملی: یک فرد 
برجسته طالبان در میدان وردک 

کشته شد
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 محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور در مراسـم 

زنـگ مکتـب گفـت کـه معـاش معلـان از اول 

 1400 اواسـط  تـا  و  اجـرا  خورشـیدی  جدیـد  سـال  حمـل 

می شـود.  عملـی 

وی در ایـن مراسـم کـه روز سه شـنبه 3 حمـل برگـزار شـده 

بود، اعالم کرد که در سـال 1400 خورشـیدی 1173 بسـت 

نـو معلمـی اعـالم می شـود و این بسـت ها به شـکل شـفاف و 

عادالنـه در رسارس کشـور توزیـع می شـود.

میلیـون کـودک  یـک  کـه در سـال جدیـد حـدود  او گفـت 

شـامل مکتـب شـده و قـرار اسـت 1800 مکتـب جدیـد نیـز 

درایـن سـال اعـار شـود.

و  دولتـی  مطابـع  اکنـون  کـه  کـرده  عـالوه  جمهـور  رئیـس 

خصوصـی کشـور بـه ایـن ظرفیت رسـیده اسـت کـه از عهده 

چـاپ کتـاب مـورد نیاز معارف کشـور براینـد. وی از دونرهای 

چـاپ  بـرای  بـه  دیگـر  کـه  کـرد  تقاضـا  نیـز  بین املللـی 

نرونـد. همسـایه  کشـورهای  رساغ  بـه  معـارف  کتاب هـای 

رئیـس جمهـور گفـت کـه بـار اول اسـت کـه کاغذ بـا کیفیت 

سرمقاله

دیـروز زنـگ مکتـب سـال 1400 ه ش بـه صـدا در آمـد. 

شـان  مکاتـب  یونیفـورم  بـا  دیـروز  از  مکاتـب  شـاگردان 

تعلیـم  بـه  شـان  درسـی  در صنـوف  و  شـدند  مکتـب  وارد 

پرداختنـد.  در افغانسـتان تعلیـم شـاگردان در مکاتـب بـا 

چالـش هـای جـدی مواجـه مـی باشـد کـه توجـه بـه آنهـا 

در آغـاز سـال تعلیمـی یـک رضورت حیاتـی و انـکار ناپذیـر 

مـی شـود. محسـوب 

رییـس جمهـور در مراسـم زنـگ مکاتـب اعـالم کـرد کـه در 

سـال 1400 خورشـیدی 1173 بسـت نـو معلمـی اعـالم 

در  عادالنـه  و  شـفاف  شـکل  بـه  بسـت ها  ایـن  و  می شـود 

عـالوه  جمهـور  رئیـس  می شـود.   توزیـع  کشـور  رسارس 

بـه  کشـور  خصوصـی  و  دولتـی  مطابـع  اکنـون  کـه  کـرده 

ایـن ظرفیـت رسـیده اسـت کـه از عهـده چـاپ کتـاب مـورد 

نیـاز معـارف کشـور براینـد. وی از دونرهـای بین املللـی نیز 

تقاضـا کـرد کـه دیگـر به بـرای چـاپ کتاب هـای معـارف به 

نرونـد. رساغ کشـورهای همسـایه 

رئیـس جمهـور گفـت کـه بار اول اسـت کـه کاغذ بـا کیفیت 

در داخـل کشـور توسـط بخـش خصوصـی تولید می شـود و 

وی بنـا دارد کـه بـرای کاغذهـای وارداتـی 20 درصـد تعرفه 

اضافـه وضـع گردد.

هانطـوری کـه رییـس جمهـور اشـاره کـرد در بعـد معـارف 

بـه لحـاظ کمـی کار قابـل توجـه صـورت گرفتـه اسـت؛ امـا 

در بخـش کیفیـت هنوز معارف کشـور از مشـکالت اساسـی 

رنـج مـی بـرد و احسـاس می شـود کـه بایـد کارهای بسـیار 

بیشـری صـورت بگیرد.

  تعلیـم و تربیـه یکـی از مهم تریـن و بنیادی تریـن مسـایلی 

اسـت کـه زیربنای توسـعه یک کشـور را تشـکیل مـی دهد. 

توسـعه و پیرشفـت یـک کشـور بدون توسـعه معـارف ممکن 

نیسـت، بـرای غلبـه بر مشـکالت دیگر در مرحله اول کشـور 

بایـد بـه لحـاظ فرهنگـی رشـد کنـد و مشـکل بی سـوادی و 

کم سـوادی در جامعه حل شـود. اگر امروز افغانسـتان جزء 

عقـب مانده تریـن و توسـعه نیافته ترین کشـورهای جهان به 

شـار مـی رود، اگـر به لحـاظ اقتصـادی مـردم آن در فقر و 

بیچارگـی بـه رس مـی برنـد و بیـش از هفـده میلیـون نفر آن 

از تغذیـه سـامل بهـره منـد نیسـتند، اگـر جنـگ دوامـدار و 

سلسـله وار دامنگیـر مـردم گردیـده و هیـچ راه حلـی بـرای 

دلیلـش  نیسـت،  متصـور  خامنانسـوز  جنـگ  ایـن  پایـان 

ایـن اسـت کـه مـردم از نظـر فرهنگـی و تعلیـم و تربیـه بـه 

رشـد الزم نرسـیده انـد.  معـارف و بهبـود تعلیـم و تربیـه در 

افغانسـتان اسـاس پیرشفـت، صلـح و آرامـش در کشـور بـه 

حسـاب مـی آید و جـا دارد که دولـت و مردم افغانسـتان در 

ایـن زمینـه توجـه جـدی مبـذول دارند.  

معـارف  بخـش  در  فسـاد  و  دولـت  توجهـی  کـم  متأسـفانه 

یکـی از مهـم تریـن چالش هـا در راه توسـعه معـارف و تعلیم 

و تربیـه مـی باشـد. مشـکالت دیگـر در ایـن بخـش بیشـر 

ناشـی از کـم توجهی، بـی برنامگی و عدم نگاه اسـراتژیک 

بـه معـارف می باشـد. وضعیت جنگـی در افغانسـتان باعث 

گردیـده اسـت کـه توجه دولـت را از معارف دور و به مسـائل 

امنیتـی معطـوف سـازد. بـا توجـه بـه نیازهـای افغانسـتان 

بایـد در سـالهای اخیـر بیشـرین بودجـه بـه بخـش معـارف 

اختصـاص پیـدا مـی کـرد؛ امـا مسـایل امنیتـی دولـت را از 

ایـن امـر بازداشـته و حجـم عظیمـی از بودجـه بـه سـکتور 

امنیتـی اختصـاص داده مـی شـود.

چالـش دوم در مسـیر رشـد و توسـعه معـارف نـگاه تبعیـض 

قانـون  یـا  و  قانـون  نشـدن  رعایـت  اسـت.  آن  بـه  آمیـز 

گریـزی، تقـدم روابـط بـر ضوابـط و در نظـر گرفتـه نشـدن 

اصـل شایسـته سـاالری در اسـتخدام مدیـران و معلـان، 

امـروزه  اسـت.  افغانسـتان  در  معـارف  جـدی  معضـالت  از 

مدیـران کم سـواد و غیر حرفـه ای در سـاختار وزارت معارف 

و بدنـه آن جـا گرفتـه اسـت و ایـن عنـارص سـد راه بهبـود 

کیفیـت معـارف گردیـده و اجـازه منـی دهـد کـه معـارف از 

رشـد کیفـی خوبـی برخـوردار گـردد. 

عـالوه بـر حجـم بزرگـی از کمـک هـا در بخـش معـارف، اما 

هنـوز مـا بـا کمبـود مکاتـب در پایتخـت و والیـات مختلـف 

روبـرو هسـتیم. بسـیاری از صنـوف درسـی در زیـر خیمـه 

هـا و یـا حتـا در فضـای بـاز برگـزار مـی شـود. نبـود فضـای 

مناسـب و امکانـات الزم در مکاتـب جلـوی رشـد معـارف را 

گرفتـه و شـاگردان آن طـور کـه بایـد از مکاتـب چیـزی یـاد 

منـی گیرند. در بسـیاری از مکاتب شـاگردان صنوف شـش 

و هفـت قـدرت خوانـدن و نوشـن را ندارنـد.

فعـال گردیـده  معـارف  زمینـه  در  بخـش خصوصـی  امـروز 

درس  شـاگردان  بـه  بلنـد  فیـس  برابـر  در  مکاتـب  اسـت. 

بخـش  البتـه مشـارکت بخـش خصوصـی در  مـی دهنـد. 

معـارف یـک پیرشفت خـوب برای معـارف به شـار می آید. 

چنانچـه بخـش خصوصـی منـی بـود، دولت هرگز به سـطح 

بـاالی متقاضیـان تعلیـم و تربیه پاسـخ داده منی توانسـت. 

در نتیجـه بسـیاری از اطفـال از مکاتـب بـاز مـی ماندنـد. 

امـا متأسـفانه مکاتـب خصوصـی نیـز با مشـکالت بسـیاری 

مواجـه مـی باشـند. نـگاه تجـاری و اقتصـادی بـه مکاتـب 

یکـی از معضـالت مهـم در ایـن بخش مـی باشـد. صاحبان 

مکاتـب خصوصـی تنهـا در فکـر پـر کـردن جیـب شـان انـد 

و در جهـت بـاال بـردن کیفیـت در مکاتـب توجهـی ندارنـد. 

اسـتخدام معلانـی بـا ظرفیت پاییـن و حقوق کـم و محروم 

کـردن اطفـال از امکانـات آموزشـی الزم در مکاتـب، مانـع 

عمـده ای را در مسـیر رشـد کیفـی مکاتـب خصوصـی قـرار 

داده اسـت. 

معـاش پاییـن معلـان، ضعف و نارسـایی در نصاب تعلیمی 

مکاتـب  هـای  فعالیـت  از  دقیـق  نظـارت  عـدم  معـارف، 

اسـت  دیگـری  هـای  کاسـتی  از  خـوری  رشـوه  و  فسـاد  و 

کـه بخـش معـارف را از رشـد کیفـی بازداشـته اسـت. اگـر 

دولـت بـا همـکاری بخـش خصوصـی در جهـت بـاال بـردن 

کیفیـت معـارف توجـه نکننـد، فـردا مـا بـا فارغـان مکاتبـی 

برخـوردار  الزم  و  کافـی  سـواد  از  کـه  روبـرو خواهیـم شـد 

نباشـند. کیفیـت پاییـن معـارف، خـود بخـود سـبب پاییـن 

آمـدن کیفیـت در تحصیـالت عالـی نیز می شـود. چـون راه 

یافتـگان دانشـگاه از سـواد و ظرفیـت الزم بـرای فراگیـری 

نیسـتند. برخـوردار  تخصصـی  دروس 

فـرد  یـک  کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت   

برجسـته گـروه طالبـان در والیت میـدان وردک 

کشـته شـد.

اعالمیـه ای  نـرش  بـا  حمـل  سـوم  سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

می گویـد کـه در پـی یـک عمیلیـات کوماندوهـا در ولسـوالی 

نـرخ والیـت میـدان وردک طالبـان قـاری مصباح اللـه یکی از 

افـراد برجسـته گـروه طالبـان کشـته شـد.

گذشـته،  روز  می گویدکـه  دیگـری  اعالمیـه  در  وزارت  ایـن 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی در قریـه ده شـفیع ولسـوالی زاول 

والیـت هـرات هراس افگنـان را هـدف قـرار دادنـد کـه در این 

عملیـات سـه جنگجـوی گـروه طالبان کشـته شـدند و هشـت 

جنگجـوی دیگـر این گـروه مجروح شـدند. در اعالمیـه اضافه 

شـده اسـت مقـداری از سـالح و مهات گروه طالبـان تخریب 

. شد

ایـن وزارت می افزایـد کـه چهـار جنگجـوی گـروه طالبـان در 

درگیـری میـان نیروهـای امنیتـی و جنگجویـان گـروه طالبان 

در ولسـوالی میـزان والیـت زابل کشـته شـدند و در یک حمله 

دیگـری نیروهـای امنیتـی کشـور، دو جنگجوی دیگـری گروه 

طالبـان در ولسـوالی قرغه یـی والیـت لغان کشـته شـدند.

ایـن درحالیسـت کـه بـا توجـه بـه عـدم پیرشفـت رونـد صلـح 

و  کشـور  امنیتـی  ارگان هـای  اخیـر  موضع گیری هـای  و 

گـروه طالبـان، احتـال مـی رود در هفته هـای آینـده جنـگ 

میـان نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور و گـروه طالبـان در 

بگیـرد. شـدت  مختلـف  والیت هـای 

 پولیـس کابـل هشـدار داده اسـت کـه پـس از 

فاقـد  موترسـایکل های  بـا  کسـانی که  بـا  ایـن 

اسـناد گشـت و گـذار می کننـد و یـا از موترسـایکل دو پشـته 

اسـتفاده می کننـد، برخورد جـدی و قانونی صـورت می گیرد.

از كسـانی كه  آن عـده  بـا  اسـت:»  آمـده  پولیـس  اعالمیـه  در 

گـذار  و  گشـت  از  جلوگـري  پرامـون  پوليـس  اعالميـه  بـه 

بـه  اسـتفاده  عـدم  و  پليـت  منـر  بـدون  سـايكل هاي  موتـر 

شـكل دوپشـته در شـهر کابـل، توجـه نكردند، برخـورد جدي 

مي شـود.«

اعالمیـه ای  نـرش  بـا  حمـل  سـوم  سه شـنبه  کابـل  پولیـس 

ترصیـح کـرده اسـت کـه تخطـي از هشـدار پوليـس، سـبب 

مي شـود. سـايكل  موتـر  مصـادره  و  تخريـب 

در اعالمیـه پولیـس اضافه شـده اسـت که این رونـد به منظور 

جلوگیـری از  جرایـم جنایـی و تروریسـتی در شـهر کابل قبال 

آغـاز گردیـده بـود و در آینـده نیز ادامه خواهد داشـت.

در کلیپـی کـه همـراه بـا ایـن اعالمیـه منشـر شـده اسـت، 

توسـط  موترسـایکل  چندعـراده  کـه  می شـود  داده  نشـان 

می شـوند. تخریـب  برقـی  اره هـای  توسـط  پولیـس 

در ایـن کلیـپ کـه چنـد تـن از شـهروندان صحبـت می کننـد 

نیـز از برخـورد پولیـس بـا متخلفـان اسـتقبال می کننـد و این 

جنایـی  و  تروریسـتی  جرایـم  کاهـش  سـبب  را  پولیـس  کار 

می داننـد.

و گـذار  بـود کـه گشـت  اعـالم کـرده  کابـل  پولیـس  پیشـر 

طـور  بـه  تاریـخ  آن  از  پـس  اسـناد  بـدون  موترسـایکل های 

جـدی ممنـوع اسـت و پولیـس بـا افـراد کـه بـه شـکل دونفره 

از موترسـایکل اسـتفاده می کننـد نیـز برخـورد جـدی خواهـد 

. کرد

در همیـن حـال وزارت داخلـه در اعالمیـه دیگری گفته اسـت 

کـه پولیـس ملـی در یـک عملیـات اپراتیفـی از انفجـار یـک 

عـراده موترسـایکل مبـب گـذاری شـده و چنـد حلقـه مایـن 

کارگـذاری شـده، در والیـت لغـان جلوگیـری کـرده اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه طـی سـال های اخیـر جرایـم جنایـی و 

حمـالت تروریسـتی توسـط موترسـایکل های بدون اسـناد در 

شـهرهای عمـده کشـور بـه خصـوص در شـهرکابل بـه شـدت 

افزایـش یافته اسـت.

طـی ماه هـای اخیـر و بعـد از ایجـاد میثـاق امنیتـی جرایـم 

جنایـی تاحـدی در شـهرکابل کاهش یافته اسـت ولـی جرایم 

تروریسـتی نـه تنهـا کاهـش نیافتـه کـه افزایـش را نیـز نشـان 

می دهـد. ترورهـای هدفمنـد، جرایـم تروریسـتی و اسـتفاده 

شـدت  بـه  اخیـر  ماه هـای  در  مقناطیسـی  ماین هـای  از 

باشـندگان کابـل را نگـران کـرده اسـت.

در داخـل کشـور توسـط بخـش خصوصـی تولیـد می شـود و 

وی بنـا دارد کـه بـرای کاغذهـای وارداتـی 20 درصـد تعرفـه 

اضافـه وضـع گردد.

رئیـس جمهـور خطـاب بـه مـردم افغانسـتان گفـت کـه ایـن 

مـردم بایـد انتخـاب کند که بـرای کارمنـدان ارشـد موترهای 

کـه  افـزود  وی  می سـازند؟  مکتـب  یـا  می کننـد  تهیـه  زره 

خـودش امـا مکتـب می سـازد. 

بـه قـول رئیـس جمهـور در سـکتور معـارف بـه لحـاظ کمیـت 

کار زیـادی انجـام شـده اسـت ولـی روی کیفیـت نیـاز مـرم 

احسـاس می شـود کـه بایـد کار بیشـر صـورت گیـرد.

وی اشـاره به امتحان های دانشـگاه ها گفت که شـانس سـوم 

توهیـن آشـکار بـه ملت اسـت، باید به جای کسـانیکه در فکر 

شـانس سـوم اسـت برای فرزندان مستعد کشـور فرصت داده 

شـود. رئیـس جمهـور عـالوه کـرد کـه آنچـه را دانشـگاه های 

افغانسـتان تولیـد می کننـد، بـرای کار در اداره هـا آمادگـی 

ندارنـد. دانشـگاه های افغانسـتان بایـد مطابـق نیـاز مارکـت 

تولیـد کنند.

رئیـس جمهـور خطـاب بـه رسپرسـت وزارت معارف افـزود که 

در گذشـته بدبختانـه منابـع در وزارت معـارف عادالنـه توزیع 

نشـده، بعـد ازا یـن بایـد منابـع عادالنه توزیـع گردند.

رئیـس جمهـور ایـن مراسـم گفـت کـه در قـرن بیسـت و یـک 

هـر طفـل باید به زبان مادری خود دسرسـی داشـته باشـد، 

عـالوه بـر ایـن کـه زبان هـای رسـمی کشـور را بیامـوزد و بـه 

زبان هـای بین املللـی نیـز دسرسـی کامـل داشـته باشـد. 

افغانسـتان  دیجتیال سـازی  سـال  امسـال  کـه  افـزود  او 

خواهـد بـود و عرضـه خدمـات دیجتالـی بـرای دانش آمـوزان 

برنامه هاسـت. صـدر  در  دانشـجویان  و 

بـرای  کـه  شـد  آور  یـاد  صحـت  وزارت  بـه  جمهـور  رئیـس 

پیش گیـری از مـوج سـوم کرونـا در معارف کشـور توجه جدی 

الزم اسـت. رئیـس جمهـور خطـاب بـه وزارت معـارف افـزود: 

»فرهنـگ رضـا کاری بایـد در کشـور ما به وجـود بیاید، وزارت 

تـا ختـم سـال چنـد هـزار درخـت  معـارف چلنـج دارد کـه 

توسـط شـاگردان مـی کارد، چقـدر آب مدیریـت می شـود و 

چـه مقـدار چمـن ایجـاد می شـود.«

جرګـې تـه معـريف يش. ځینـې یـادې ادارې لـه شـاوخوا یـو 

کال راهیسـې په داسـې حال کې د رسپرسـتانو لـه خوا اداره 

کېـږي چـې د رسپرسـتۍ قانـون له مخـې د یادو رسپرسـتانو 

کار بایـد لـه دوو میاشـتو ډېـر دوام ونـه کړي.

پـه ولـي جرګـه کـې د بدخشـان د خلکـو اسـتازي شـکور 

واقـف حکیمـي پـه مـي شـورا کـې خریاالنـو تـه وویـل، پـه 

ادارو کـې د رسپرسـتانو د کار دوام د اسـايس قانـون او پـه 

هېـواد کـې د نافـذه قوانینو خـالف دی او د حکومت دغه کار 

د نظـام مرشوعیـت تـر پوښـتنې النـدې راوسـتلی دی.

د نومـوړي پـه خره، د کابینې د غړو په ټاکلو کې د ولسـمرش 

پـر صالحیـت او حـق رسبېره ولـي جرګه هـم مکلفیت لري. 

پـه هغـه صورت کې چې کسـان د رسپرسـتانو په توګـه کار ته 

دوام ورکـړي ولي جرګه هـم دلرسده کیږي.

هغـه لـه ولسـمرش څخه وغوښـتل چـې ژر تر ژره هغـو ادارو ته 

نومانـدان معـريف کړي چې د رسپرسـتانو له خـوا اداره کېږي 

څـو د کابینـې غـړي خپل مرشوعیت ترالسـه کړي.

پـه دې جرګـه کـې د غـور د خلکـو اسـتازي عبدالظاهر متیم 

وویـل: ))کلـه چې د یوې ادارې مرشتابه رایه ترالسـه نه کړي، 

مرشوعیـت نـه لـري، پـر ولسـمرش غږ کـوو چې رسپرسـتي له 

منځـه یـويس، څـه چـې د قانـون خـالف دي د خلکـو په خیر 

دي.(( نه 

هغـه زیاتـه کـړه: ))د رسپرسـتانو د کار دوام رسبېـره پـر دې 

چـې د نظـام مرشوعیـت تـر پوښـتنې النـدې راويل فسـاد تـه 

تـه رسـېدلی  پـه ادارو کـې فسـاد اوج  برابـروي،  هـم زمینـه 

دی.(( د هغـه پـه خـره، هغـه ادارې چـې د رسپرسـتانو لـه 

خـوا اداره کېـږي مـي شـورا تـه ځـواب ویونکـې نـه دي، د 

رسپرسـتانو د کار دوام د خلکـو او حکومـت پـه خیر نه دی، او 

ژر تـر ژره دې د رسپرسـتانو پـر ځـای نـور کسـان دې جرګـې 

تـه د بـاور رایـې ترالسـه کېـدو لپـاره معـريف يش.

د جرګـې څـو نـورو غړو هـم دې جرګې ته د باور رایو اخیسـتو 

لپـاره د نومانـد وزیرانو د ژر معريف کېدو غوښـتنه وکړه.

خـو د ولسـمرش مرسـتیال ویانـدې فاطمـې مورچـل وویـل، د 

نومانـد وزیرانـو پـر ټاکلـو کار روان دی او ډېر ژر بـه د باور رایو 

اخیسـتو لپـاره ولـي جرګې تـه معريف يش.

 د ولـي جرګـې یـو شـمېر غـړي پـه حکومتـي ادارو کـې د 

رسپرسـتانو د کار پـر دوام نیوکـه کـوي او وايـي، لـه قانـون 

څخـه دغـې رسغړونـې د نظام مرشوعیـت تر پوښـتنې الندې 

راوسـتلی او فسـاد تـه یـې زمینـه برابـره کـړې ده.

ولـي جرګـې د تېـر کال د تلـې پـه ۳۰ مـه د ولسـمرش لـه 

خـوا د ۲۵ معـريف شـوو نوماندانـو لـه ډلـې د مالیـې، عامـې 

روغتیـا، کورنیـو چـارو او مـي دفـاع وزارتونـو او مـي امنیـت 

ریاسـت د نوماندانـو پـه ګـډون د ۱۹ وزارتونـو نوماندانـو تـه د 

بـاور رایـه ورکـړه، خـو د پوهنـې، اطالعـات او فرهنـګ، ښـځو 

چـارو، کلیـو پراختیـا وزارتونـو او د افغانسـتان بانـک ریاسـت 

نومانـدان یـې رد کـړل.

وزیـر  مالیـې  د  کـې  میاشـت  مرغومـي  پـه  ولسـمرش  خـو 

یـې  پـر ځـای  او  دنـدې ګوښـه  لـه  ارغندیـوال  عبدالهـادي 

محمـد خالد پاینـده د دغه وزارت رسپرسـت وټاکه او د عامې 

روغتیـا وزیـر محمـد جـواد عثـاين یې هم لـه دندې لـرې او 

پـر ځـای یـې وحیدالله مجـروج د دغـه وزارت د رسپرسـت په 

توګـه وټاکـه. دغـه راز ولسـمرش تېـره جمعـه د کورنیـو چـارو 

وزیـر مسـعود انـدرايب پـر ځـای حیـات اللـه حیـات د دغـه 

وزارت رسپرسـت او د مـي دفـاع د وزیـر اسـدالله خالـد پـر 

ځـای یې محمد یاسـین ضیـا د دغه وزارت رسپرسـت وټاکل.

پـه دې اسـاس اوس مهـال اتـه وزارتونـه، د افغانسـتان بانک، 

لویـه څارنـوايل او افغـاين رسه میاشـت د رسپرسـتانو لـه خـوا 

اداره کېـږي او د سـرې محکمـې د عـايل شـورا د غړیتـوب 

درې نومانـدان هـم بایـد د تاییـد رایـې اخیسـتو لپـاره ولي 

وکیالن: په ناقانونه توګه د رسپرستانو د کار دوام فساد ته زمینه برابره کړې کارتون

زنگ مکاتب و لزوم توجه 
جدی به بخش معارف

حفیظ اهلل زکی

  

وزیـر خارجـه امریکا بیان داشـت کـه امریکا و ناتـو می خواهند 

اطمینـان حاصـل کننـد که افغانسـتان دیگر هرگز بـه پناهگاه 

امن تروریسـتان مبدل نخواهد شـد.

ینـس اسـتولتنرگ، دبیـرکل ناتـو نیـز گفـت کـه امریـکا و ناتو 

در مـورد خـروج رسبـازان از افغانسـتان نیاز به مشـورت نزدیک 

دارند.

براسـاس توافقنامـۀ امریـکا – طالبـان کـه در دهم حوت سـال 

1398 خورشـیدی در دوحـه، پایتخـت قطـر بـه امضـا رسـید، 

اول مـاه مـی به عنـوان رضب االجل خـروج نظامیـان خارجی از 

افغانسـتان تعیین شـده اسـت.

مقـام  دو  قـول  از  ان بی سـی  خـری  شـبکه  تازگـی  بـه  امـا 

امریکایـی آگاه گـزارش داده اسـت کـه احتـال متدید حضور 

رسبـازان امریکایـی در افغانسـتان حداقـل بـرای شـش مـاه 

تحـت بررسـی قـرار دارد.

قـوای  متـام  امریکا-طالبـان،  دوحـه  توافقنامـۀ  اسـاس  بـر 

تـرک  را  افغانسـتان  اول مـی سـال 2021  تـا  بایـد  خارجـی 

کننـد.

در ایـن گـزارش آمـده کـه پیـش از ایـن، آقـای بایـدن همـواره 

در برابـر پذیرفـن پیشـنهاد وزارت دفـاع بـرای متدیـد حضـور 

رسبـازان امریکایـی در افغانسـتان مقاومـت کـرده بـود، امـا به 

تازگـی مایـل بـه پذیرفـن ایـن پیشـنهاد شـده اسـت.

بـا ایـن حـال،  منابعـی که با شـبکه خـری ان بی سـی صحبت 

کـرده انـد،  می گوینـد کـه هنـوز هیـچ تصمیـم نهایـی در ایـن 

رابطـه گرفته نشـده اسـت.

امـا پیـش از ایـن آقـای بایـدن گفتـه بـود کـه خـروج رسبـازان 

امریکایـی در اول مـاه مـی از افغانسـتان، دشـوار خواهـد بود.

ادامـه  کـه  دادنـد  هشـدار  طالبـان  اظهـارات،  ایـن  بدنبـال 

جـدول  از  فراتـر  افغانسـتان  در  امریکایـی  رسبـازان  حضـور 

داشـت.  خواهـد  ناگـواری  پیامدهـای  شـده،  تعییـن  زمانـی 

براسـاس اعالمیـه ایـن فـرد کـه در تعقیـب پولیس قرار داشـت 

پـس از انجـام یـک عمـل رسقـت در روز نـوروز دسـتگیر شـد. 

در کلیپـی ویدیویـی کـه از شـخص رئیـس فهیـم منتـرش شـده 

اسـت وی بـه ارتـکاب جرایـم جنایـی و رسقت هـای مسـلحانه 

اعـراف می کنـد و می گویـد کـه معاونـان وی جعفـر و نـارص 

قبـال دسـتگیر شـده بودنـد اکنـون در زنـدان بـه رس می برنـد.

منطقـه  در  می کنـد:»  اعـراف  کلیـپ  از  بخشـی  در  او 

باغبان کوچـه دو نفـر را لـوچ کردیـم، از آن بـه بعـد پولیـس بـه 

تعقیـب مـا بـود، ده روز بعد جعفـر و نارص را گرفتنـد. دیروز که 

اول سـال نـو بـود، رفتـه بودیـم هانجـا پنج- شـش نفـر را لوچ 

کردیـم، وقتـی بـاال رفتیم پولیـس و کارمندان حـوزه اول آمدند 

نیـم سـاعت برخـورد مسـلحانه کردیـم.«

رئیـس فهیـم کـه در ایـن کلیـپ بـا دسـت خـود از گـوش خود 

می گیـرد می گویـد کـه توبـه کـرده اسـت و دیگـر بـه چنیـن 

کارهـای دسـت نخواهـد زد.

امنیتـی  میثـاق  آغـاز  از  بعـد  اندکـی  کـه  درحالیسـت  ایـن 

کوچـه پس کوچه هـای  در  مسـلحانه  و رسقت هـای  رهزنی هـا 

کابـل کاهـش یافتـه بـود،

اخیـرا امـا دوبـاره رهزنی هـا و رسقت هـای مسـلحانه در نقـاط 

مختلـف شـهرکابل افزایـش یافتـه اسـت و سـبب نگرانی شـده 

است.

 آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـۀ امریـکا می گویـد کـه نیروهـای 

نظامـی ایـن کشـور و سـازمان ناتو، یکجـا به افغانسـتان آمده اند 

و در زمـان مناسـب باهـم از افغانسـتان خـارج می شـوند.

کـه آقـای بلینکـن دیـروز سه شـنبه )3 حمـل( پـس از نشسـت 

وزیـران خارجـۀ ناتـو در یـک نشسـت خـری مشـرک بـا ینـس 

اسـتولتنرگ، دبیـرکل ناتـو گفـت کـه امریـکا بـا متحـدان ناتـو 

در تـالش اسـت تـا به جنـگ افغانسـتان به گونۀ مسـئوالنه پایان 

داده شـود.

او همچنـان گفـت کـه امریـکا در مشـورت و هاهنگـی کامـل 

بـا ناتـو دربـارۀ آینـدۀ نیروهـای خارجـی در افغانسـتان تصمیـم 

می گیـرد.

پولیـس کابـل می گویـد کـه رئیـس فهیـم رسگروه 

یـک  در  کابـل  در  مسـلح  دزدان  از  گـروه  یـک 

اسـت. شـده  دسـتگیر  پولیـس  عملیـات 

اعالمیـه ای  نـرش  بـا  حمـل  سـوم  سه شـنبه  روز  کابـل  پولیـس 

گفتـه اسـت کـه رئیـس فهیـم در چندیـن قضیه رسقـت و رهزنی 

سـبب  و  داشـت  دسـت  کابـل  مختلـف  نقـاط  در  مسـلحانه 

بـود. شـده  کابـل  شـهریان  از  مجروحیـت شـار 

 شـورای امنیـت ملی کشـور به دنبـال نـرش گزارش ها مبنی 

نومـر در  تـا مـاه  امریکایـی  بـر احتـال حضـور رسبـازان 

افغانسـتان، می گویـد کـه از همـکاری جامعـه جهانـی در 

مبـارزه بـا تروریـزم اسـتقبال می کنـد.

سه شـنبه  دیـروز  شـورا  ایـن  سـخنگوی  انـدر،  رحمت اللـه 

)سـوم حمـل( بـا فرسـتادن پیامـی بـه رسـانه ها گفـت کـه 

پـس از امضـای توافقنامـه میـان امریـکا و طالبـان در دوحه 

– در 29 فـروری 2020 – نیروهـای خارجی در افغانسـتان 

اند. مصـوون 

آقـای انـدر افـزود کـه افغان هـا هنـوز هـم کشـته می شـوند 

و جنـگ جـاری در ایـن کشـور بـر نظامیـان افغـان متمرکـز 

است.

سـخنگوی شـورای امنیت ملی با اشـاره به اینکه اکنون 96 

درصـد انجـام عملیـات نظامی بـه دوش نیروهـای امنیتی و 

دفاعـی افغانسـتان اسـت، گفـت:« دفـاع از خـاک و مـردم 

بـرای مـا یـک مکلفیـت دایمـی اسـت. اگـر جامعـۀ جهانی، 

ایـاالت متحـده و یـا هـر کشـوری دیگـر بـا مـا در مقابلـه بـا 

تروریـزم همـکاری می کننـد، از آن اسـتقبال می کنیـم.«

ایـن در حالـی اسـت که بـه تازگی شـبکه خری ان بی سـی 

کـه  اسـت  داده  گـزارش  آگاه  امریکایـی  مقـام  دو  قـول  از 

احتـال متدیـد حضـور رسبـازان امریکایـی در افغانسـتان 

حداقـل بـرای شـش مـاه تحـت بررسـی قـرار دارد.

قـوای  متـام  امریکا-طالبـان،  دوحـه  توافقنامـۀ  اسـاس  بـر 

خارجـی بایـد تـا اول مـی سـال 2021 افغانسـتان را تـرک 

کننـد. 

در ایـن گـزارش آمـده که پیـش از ایـن، آقای بایـدن همواره 

در برابـر پذیرفـن پیشـنهاد وزارت دفاع بـرای متدید حضور 

رسبـازان امریکایـی در افغانسـتان مقاومت کـرده بود، اما به 

تازگـی مایـل بـه پذیرفـن این پیشـنهاد شـده اسـت. با این 

حـال،  منابعـی که با شـبکه خـری ان بی سـی صحبت کرده 

انـد،  می گوینـد که هنـوز هیچ تصمیـم نهایی در ایـن رابطه 

گرفته نشـده است.

امـا پیـش از ایـن آقـای بایـدن گفته بـود که خـروج رسبازان 

امریکایـی در اول مـاه مـی از افغانسـتان، دشـوار خواهـد 

بود. 

بدنبـال ایـن اظهـارات، طالبـان هشـدار دادنـد کـه ادامـه 

حضـور رسبـازان امریکایـی در افغانسـتان فراتـر از جـدول 

زمانـی تعییـن شـده، پیامدهـای ناگـواری خواهـد داشـت. 

هشدار پولیس به متخلفان 
موترسایکل سوار

وزیر خارجه امریکا:
امریکا و ناتو در زمان مناسب افغانستان را ترک خواهند کرد 

یک سرگروه دزدان مسلح در کابل بازداشت شد

شورای امنیت ملی از احتمال 
تاخیر خروج نظامیان امریکایی از 

کشور استقبال کرد 
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تاریـخ سیاسـی افغانسـتان شـاهد دگرگونی هـای 

شکسـت  از  بعـد  اجتامعیسـت.  معمـول  غیـر  و  زیـاد 

ترویـج  افغانسـتان  و دیرینـه¬ی کـه در  نظـم سـنتی 

شـده بـود، تغییـرات زیـادی در عامل و فضای سیاسـی 

خلـق گردید. کودتاهـا دگرگونی های عمیـق و از پیش 

دقیقـا  در جامعـه شـکل می دهـد.  را  ناشـده  تعریـف 

همیـن اصل در جامعه افغانسـتان مصـداق عینی پیدا 

منـود. ایجـاد جریان هـای تغییـر آور در جامعـه منـوط 

بـه رشایـط و داده هـای اسـت کـه در امتـداد سـالهای 

متـامدی در سـاختار جامعـه تبـارز می کنـد؛ امـا اگـر 

تحـول بزرگ و ژرف ناشـی از کودتـا و یا عامل دگرگون 

بنیاد هـای  دهـد،  ُرخ  جامعـه  در  دیگـر  کننـده¬ی 

سـنتی را دچـار تغییـرات اساسـی می کنـد. در تاریـخ 

سیاسـی نیـم قـرن اخیـر افغانسـتان از این نـوع تحول 

خلـق شـد و شـالوده های جامعـه را تـکان داد. 

تغییـر نظـام سیاسـی از شـاهی مطلقه به شـاهی 

در  جدیـد  نسـبتا  رشایط هـای  ایجـاد  و  مرشوطـه 

افغانسـتان، همچنـان برانـدازی نظـام شـاهی و آمـدن 

نظـام سیاسـی جدیـد بنـام جمهوریـت بـا واقعیت های 

عینـی در بسـر جامعـه خیلـی همخوانـی و همسـوی 

نداشـته اسـت. از هـامن جهـت بـود کـه در پذیرش آن 

از جانـب توده هـای مردمی بـا مشـکالت رو بـرو گردید. 

رفتار هـای  بـه  کـه  اجتامعـی  نظـم  و  سیاسـی  ثبـات 

سـنت شـده در جامعه افغانسـتانی مبدل شـده بود در 

رشایـط نویـن قـرار گرفـت و از شـکنندگی های متأثـر 

شـد. به تداوم آن کودتای احزاب چپ در کشـور شـکل 

پیـدا کـرد و نظام سیاسـی بـا ایدئولوژی نـو و میکانیزم 

بـر تغییـرات قبلـی گردیـد.  افـزون  حکومتـی جدیـد، 

بعـد از حکومت هـای جمهـوری کمونیسـتی، دولـت و 

جریان هـای دینـی بـا رویکـرد و جهـان بینـی مذهبـی 

در کشـور حاکـم گردیـد. بسـر جامعـه تحوالت بسـیار 

محـزون کننـده و دگرگـون کننـده را تجربـه منودنـد و 

تـا اینکـه گـروه طالبـان حکومـت منحـط و افراطیـت 

دینـی را در افغانسـتان مسـتحکم سـاخت. ایـن فرآیند 

وقتـی بـه دقـت تاریخـی تحلیـل و تجزیـه گـردد، یـک 

نکتـه اساسـی بـه صـورت آشـکار جایش خالیسـت، آن 

اینکـه در تحکیـم پایه هـای نظـام سیاسـی در جامعـه 

کـه  اسـت  مردمی نبـوده  رفرانـدوم  یـک  افغانسـتانی، 

نوعیـت نظـام را تعییـن منایـد. بلکـه تحکم سیاسـی و 

قـدرت از بـاال بـه پایین همواره در کشـور تطبیق شـده 

اسـت. افغانسـتان کنونـی در رشایط غیر از گذشـته ها 

قـرار دارد و تحـوالت نیـم قـرن اخیر بسـر مردمی را در 

کشـور طـوری سـاخته اسـت کـه دیگـر خیلـی سـخت 

اسـت کـه نظام هـای خـود خوانـده بـر رس ایـن مـردم 

مردمی حـق  توده هـای  بـه  توجـه  منایـد.  حکومـت 

آشـکار آنان اسـت.

دارد  را  خـود  اقتضـاأت  جامعـه  جدیـد  رشایـط 

خواهـان  کنونـی  اوضـاع  در  افغانسـتان  مـردم  یعنـی 

ایـن اسـت کـه حکومت هـای مـردم سـاالر و مبتنـی بر 

قـرارداد جمعی بر افغانسـتان حاکمیت داشـته باشـد. 

قانونـی  پشـتوانه¬ی  بـا  دموکراتیـک  سیاسـی  نظـام 

بخشـی اعظم از خواسـته های مردم افغانسـتان اسـت. 

حکومـت و دولـت کـه بتواند حقوق انسـانی عامه مردم 

افغانسـتان را احرام و در نظر داشـته باشـد. همچنان 

حقوق زنان و آزادی های انسـان محور و اسالمی پسـند 

مطمـح  و  مطـرح  جمهـوری  نظـام  در  امـروز  کـه 

افغانسـتان  مـردم  اصلـی  مطالبـات  جـز  اسـت،  نظـر 

می باشـد. مـردم بـه عنـوان بسـر حکومـت مسـتحق 

این اسـت که خواسـته های انسـانی و شـهروندی شان 

از جانـب دولـت در نظـر گرفته شـود و در جهت تعمیل 

قانـون در کشـور  بـر  مبتنـی  و  بـه شـکل عادالنـه  آن 

اقـدام شـود. واضـح اسـت ایـن امـر تنهـا بوسـیله¬ی 

حکومت هـا و نظام هـای مردمی امـکان پذیـر اسـت، نه 

افراطـی و متحجـر. نظام هـای 

کشـور،  کنونـی  رشایـط  در  افراطـی  نظام هـای 

افغانسـتان را بـه بـن بسـت های غیـر قابـل توصیـف و 

آنچـه کـه واقعیت هـای  بـرو می کنـد. زیـرا  تعریـف رو 

جامعـه آن را مقتضـی اسـت، آن هـا در نظـام سیاسـی 

منحـط و انحصـار گر برآورده منی شـود، از هامن لحاظ 

بسـر حکومتـی بـا نـوع دولـت در تقابـل قـرار خواهـد 

گرفـت. ایـن خطر بزرگیسـت بـرای وحدت افغانسـتان 

در  افغانسـتان  مـردم  افغانسـتان.  سیاسـی  حیـات  و 

سـطح ملـی متامیـل بـه برقـراری نظـام سیاسـی مردم 

سـاالر اسـت، کـه امـروز در قالـب جمهوریت در کشـور 

وجـود دارد. چنیـن نظـام سیاسـی می توانـد حـد اقـِل 

بـرآورده  را  افغانسـتان  مـردم  شـهروندی  مطالبـات  از 

سیاسـی  نظـام  و  دموکراسـی  مسـتحق  مـردم  سـازد. 

قانـون گـرا در کشـور و در جامعـه می باشـد. احـرام 

بـه حقـوق اساسـی هـر فـرد انسـانی مطابـق قانـون و 

اصالـت بـه اراده¬ی جمعـی ابتدایـی ترین حِق اسـت 

کـه دولت هـا بـرای شـهرندان یک کشـور در نظـر دارد. 

نظام هـای افراطـی در اوضـاع کنونـی مـورد تنفـر 

و  افراطـی  بینـی  جهـان  اسـت.  منطقـه  در  کشـور ها 

ابـزار  و  واسـایل  بـه  اگـر  قـدرت  بـه  افراطیـت  نگـرش 

ثبـات  بـرای  یقیـن  بـه  پیـدا منایـد  قـدرت دسرسـی 

سیاسـی منطقـه خطـر بـزرگ خواهـد بـود. بنابرایـن 

افغانسـتان  منطقـوی  حـوزه  در  یعنـی  دوم  الیـه  در 

نیـز کشـوری نیسـتند کـه از نظـام سیاسـی بـا دیدگاه 

بـه  ایـن موضـوع  افراطیـت حامیـت منایـد.  بینـش  و 

صـورت خیلـی آشـکارا در نشسـت مسـکو ابـراز گردید. 

مهـم  کشـور های  کـه  مسـکو  نشسـت  نامـه  قطـع  در 

منطقـه حضـور داشـتند برگشـت امـارت اسـالمی را بـه 

درآمد

کشـورهای طـرف ایـن میثـاق؛ در مقدمـۀ میثـاق بین 

اقتصـادی، اجتامعـی و فرهنگـی چنیـن  املللـی حقـوق 

بیـان داشـته انـد:

بـا توجـه بـه ایـن کـه بـر طبـق اصولـی کـه در منشـور 

سـازمان ملل متحد اعالم گردیده اسـت شناسـایی حیثیت 

ذاتـی و حقـوق یـک سـان و غیر قابـل انتقال کلیـه اعضای 

خانـواده بـرش بـر مبنـای آزادی، عدالـت و صلـح در جهـان 

اسـت. بـا اذعان بـه این کـه برطبـق اعالمیۀ جهانـی حقوق 

بـرش کـامل مطلـوب انسـان آزاد رهایـی یافتـه و از تـرس 

و فقـر در صورتـی حاصـل مـی شـود کـه متتـع هرکـس از 

حقـوق اقتصـادی، اجتامعـی و فرهنگـی خـود و هم چنیـن 

از حقـوق مدنـی و سیاسـی او ایجـاد شـود. بـا توجـه به این 

کـه کشـورها بـر طبق منشـور ملـل متحد بـه ترویـج احرام 

جهانـی و مؤثـر حقوق و آزادی های برش ملزم هسـتند. با در 

نظـر گرفـن ایـن حقیقت کـه هر فرد نسـبت به افـراد دیگر 

و نیـز نسـبت بـه اجتامعی کـه بدان تعلـق دارد عهـده دار و 

ظایفـی اسـت و مکلـف اسـت به این کـه در ترویـج و رعایت 

حقـوق شـناخته شـده بـه موجب ایـن میثاق اهتـامم مناید 

بـا مـواد زیـر موافقت دارند: مـاده یکم؛ 1. کلیـه ملل دارای 

حـق خـود مختـاری هسـتند. بـه موجـب حـق مزبـور ملـل 

وضـع سیاسـی خـود را آزادانـه تعییـن و توسـعه اقتصـادی، 

می کننـد.  تأمیـن  آزادانـه  را  خـود  فرهنگـی  و  اجتامعـی 

2. کلیـه ملـل مـی تواننـد بـرای نیـل بـه هدف هـای خـود 

بـه  اخـالل  بـدون  خـود  طبیعـی  ثروت هـای  و  منابـع  در 

الزامـات ناشـی از همـکاری اقتصـادی بین املللـی مبتنی 

بـر منافـع مشـرک و حقـوق بیـن امللـل آزادانـه هرگونـه 

از  را  ملتـی  منی تـوان  مـورد  هیـچ  در  بنامینـد.  ترصفـی 

وسـایل معـاش خـود محـروم کرد. 3. کشـورهای طـرف این 

میثاق از جمله کشـورهای مسـوول اداره رسزمین های غیر 

خـود مختـار تحـت قیمومیـت مکلف انـد، تحقق حـق خود 

مختـاری ملل را تسـهیل و احرام این حـق را طبق مقررات 

منشـور متحـد رعایـت کننـد. مـاده دوم؛ 1. هرکشـور طرف 

ایـن میثـاق متعهـد می گـردد بـه سـعی و اهتـامم خـود و از 

طریـق همـکاری و تعاون بیـن املللی به ویـژه در طرح های 

اقتصـادی و فنی، با اسـتفاده از حداکرث منابع موجود خود 

بـه منظـور تأمیـن تدریجـی اعـامل کامـل حقـوق شـناخته 

شـده در ایـن میثـاق با کلیه وسـایل مقتضی بـه خصوص با 

اقدامـات قانون گـذاری اقـدام مناینـد. 2. کشـورهای طرف 

ایـن میثـاق متعهـد می شـوند کـه اعـامل حقوق مذکـور در 

ایـن میثـاق را بـدون هیچ نـوع تبعیض از حیث نـژاد، رنگ، 

جنـس، زبـان، مذهـب، عقیـده سیاسـی یـا هرگونـه عقیده 

دیگـر. اصـل و منشـاء ملـی یـا اجتامعـی، ثـروت، نسـب 

یـا هـر وضعیـت دیگـر تضمیـن مناینـد. 3. کشـورهای در 

حـال رشـد بـا توجـه الزم بـه حقـوق بـرش و وضـع اقتصادی 

ملـی خـود می تواننـد تعیین کننـد کـه تا چـه انـدازه حقوق 

بیگانـه  اتبـاع  بـاره  در  را  میثـاق  ایـن  در  شـده  شـناخته 

تضمیـن خواهندکـرد. مـاده چهـارم؛ کشـورهای طـرف این 

میثـاق معرفنـد کـه در متتـع از حقوقی کـه مطابـق ایـن 

میثـاق در هرکشـوری مقـرر می شـود آن کشـور منی توانـد 

حقـوق مزبـور را تابـع محدودیت هایـی جز بـه موجب قانون 

بنامیـد و آن هـم فقـط تـا حدودی کـه با ماهیـت این حقوق 

سـازگار بـوده و منظـور آن منحـرصاً توسـعه رفـاه عامـه در 

یـک جامعـه دموکراتیـک باشـد. مـاده پنجـم؛ 1. هیـچ یک 

از مقـررات ایـن میثـاق را منی تـوان بـه نحـوی تفسـیر منود 

کـه متضمـن ایجـاد حقـی برای کشـور یـا گروهی یـا فردی 

گـردد کـه به اسـتناد آن به منظـور تضییع هریـک از حقوق 

و آزادی هـای شـناخته شـده در ایـن میثـاق و یـا محـدود 

منـودن آن پیـش از آن چـه در ایـن میثـاق پیش بینی شـده 

اسـت مبـادرت وفعالیتـی بکند و یـا اقدامی بعمـل آورد. 2. 

هیچ گونـه محدودیـت یـا انحـراف از هریـک از حقـوق بـرش 

کـه بـه موجـب قوانیـن، مقاولـه نامـه هـا، لوایـح یـا عـرف و 

عـادات در هرکشـور طـرف ایـن میثاق به رسـمیت شـناخته 

شـده یـا نافـذ و جـاری اسـت بعـذر ایـن کـه ایـن میثـاق 

چنیـن حقوقـی را به رسـمیت نشـناخته یا این کـه به میزان 

کمـری بـه رسـمیت شـناخته، قابـل قبـول نخواهـد بـود. 

بنابرایـن، آن چـه در میثـاق بیـن املللی حقـوق اقتصادی، 

اجتامعـی و فرهنگـی ذکـر شـد و مطابـق تعهـد کشـورها و 

دولـت هـای عضـو این میثـاق چنین اظهـار داشـته اند: 1. 

تأمیـن صلـح و امنیـت جهانـی را بـه صـورت کامـل رعایـت 

کننـد. 2. احـرام گذاشـن بـه ارزش هـای حقـوق بـرش، 

حقـوق مدنـی و سیاسـی همـۀ کشـورها و دولت هـای عضو 

متعهـد اسـت و یکـی از اصـول اساسـی پذیرفتـه شـده ای 

سـازمان ملـل متحـد می داننـد. 3. بـه رسـمیت شـناخن 

حـق مختـاری و اسـتقاللیت همـۀ کشـورها و دولـت هـای 

عضـو ایـن میثـاق یـک اصـل انـکار ناپذیـر مـی باشـند. 4. 

صلـح  تأمیـن  و  اجتامعـی  عدالـت  گسـرۀ  آزادای،  حـق 

پایـدار بـرای زیسـت انسـانی در کلیـۀ جوامـع بـرشی یکی 

از مهم تریـن و فوری تریـن نیـاز همـه کشـورها و دولت هـای 

بـه  گذاشـن  احـرام   .5 می باشـند.  میثـاق  ایـن  عضـو 

حاکمیـت ملـی، متامیـت ارضـی، قانـون اساسـی، حقـوق 

شـهروندی، حقوق اساسـی اتباع و نظام سیاسـی کشـورکه 

مبتنـی بـر ارادۀ آزاد انسـان اسـتوار اسـت، اصـل اساسـی 

و حقـوق بنیادیـن همـۀ کشـورها و دولت هـای عضـو ایـن 

میثـاق می باشـند. 6. مبـارزه بـا تروریسـم بیـن املللـی و 

دهشـت افگنـان، پایـان دادن بـه کلیۀ جنگ هـا، منازعات 

و رفتارهـای خشـونت آمیـز داخلـی و بیـن املللـی، از مهـم 

تریـن تعهـدات جامعۀ جهانی، سـازمان هـای بین املللی و 

سـازمان ملـل متحد می باشـند و بـرای تأمین صلـح پایدار، 

از مؤلفه هـا  کاهش خشـونت ها و آتـش بس دایمـی؛ یکـی 

و شـاخصه های اصلـی اسـتقرارصلح در کشـورهای دچـار 

منازعـه می باشـند.

گفتـاریکـم:آتشبسدایمـیوهمهجانبهطـرحدو

لتانتقالیصلحآمریـکا؛مغایـربـاقوانیـنبیـناملللـی

وقانوناساسـی؛

نظـام  آینـده  بـرای  صلـح  انتقالـی  دولـت  طـرح  در 

سیاسـی افغانسـتان که از سـوی دولت آمریکا؛ بـرای دولت 

جمهـوری اسـالمی افغانسـتان و گـروه تروریسـتی طالبـان 

پیش کـش شده اسـت دارای سـه بخـش می باشـند؛ بخـش 

اول آن؛ اصـول رهنمـودی بـرای آینـده افغانسـتان در نظـر 

گرفتـه شده اسـت کـه در قسـمت اول مقالـه  در روز نامـه 

افغانسـتان مـا منتـرش و مـورد نقـد و ارزیابـی قـرار گرفـت و 

بخـش دوم آن؛ تحـت عنوان حکومت انتقالی صلح و نقشـه 

راه سیاسـی؛ در قسـمت دوم مقالـه مـورد نقـد قـرار گرفتـه 

اسـت. بخش سـوم؛ طرح دولت انتقالی صلـح: تحت عنوان 

آتـش بـس دایمـی و همـه جانبه می باشـند که در قسـمت 

سـوم مقالـه مـورد نقـد و بررسـی قرارخواهـد گرفـت و در 

اختیـار خوانندگان قـرار داده و نظـرات اصالحی مخاطبان 

بسـیار مهـم خواهنـد بـود زیـرا اسـتقرارصلح در افغانسـتان 

و نقطـۀ پایـان گذاشـن بـه همـۀ جنگ هـا و منازعـات و 

رفتارهـای خشـونت آمیـز علیـه دولت و مـردم افغانسـتان از 

سـوی گروه تروریسـتی طالبـان صـورت گرفتـه و می گیرنـد، 

تحقـق صلـح دایمـی و پایـدار، یکـی از نیازهـای فـوری، 

حیاتـی و آرزوهـای دیریـن شـهروندان افغانسـتان اسـت. 

در بخـش سـوم؛ رشایـط آتـش بس در طـرح دولـت انتقالی 

صلـح چنیـن آمده انـد؛ الف. »هریکـی از طرفیـن بال فاصله 

)در ظـرف xx سـاعت( پایـان متـام عملیات هـای نظامی و 

تهاجمـی و فعالیـت های خصامنـه را اعـالن و آن را تطبیق 

مـی نایـد. هیـچ یـک از طرفین، تحـت هیچ رشایطـی نباید 

بـه طـور پیـش گیرانـه علیـه افـراد و یـا واحدهـای مرتبط با 

طـرف دیگـر حملـه کنـد. اگـر هـر یـک از نظـر طرفیـن در 

دفـاع از خـود علیـه دیگـری اقدامـی انجـام دهـد، بایـد بال 

فاصله برای کاهش خشـونت کوشـش منوده به کمیسـیون 

آتـش بـس اطـالع دهـد. حکومـت صلـح موافقـت مـی کند 

کـه بـا هرگونـه مخالفت مسـلحانه علیـه تطبیق ایـن توافق 

رسگیـری  از  جلوگیـری  بـرای  و  خواهدکـرد  مقابلـه  نامـه 

خصومـت هـا بیـن دو طـرف اقدامـات الزم را خواهدگرفت. 

ب. سـایر تحریکات خشـونت آمیز ممنوعه شـامل ذیل می 

باشـد: 1. بسـیج نیروها غیر مجاز از سـوی اداره اجرای، 2. 

ایجـاد پوسـته های غیـر مجـاز، 3. آزار و اذیت مردم محلی، 

تعبیـه   5 شـهروندان،  گـذار  و  گشـت  آزادی  از  انـکار   .4

مایـن هـای زمینـی و سـایر خطـرات بـرای غیـر نظامیـان، 

6. گزمـه هـای غیـر رضوری، 7 تهدیـد اعـامل قـوه، و یا 8. 

سـایر اقداماتـی کـه از جانـب دیگر تهدیـدی قابل مالحظه 

علیـه صلـح و امنیـت افغانسـتان تلقـی گـردد. ج. طالبـان 

متعهـد مـی گردنـد کـه تشـکیالت نظامـی دفاتر خـود را از 

کشـورهای همسـایه بـه افغانسـتان منتقـل منـوده روابـط 

نظامـی خـود را بـا کشـورهای خارجـی قطـع می نایـد. هم 

چنـان طالبان متعهد می گردند که از گسـرش تشـکیالت 

نظامـی و رسبازگیـری خـود داری مناینـد. د. هـر دو طـرف 

متعهـد مـی گرنـد که بـرای تطبیـق موافقت آمیـز آتش بس 

و اصالحـات مربـوط بـه بخـش امنیتـی، بـه شـمول ادغـام 

جملـه  از  صلـح،  حکومـت  مربوطـه  مسـؤلین  بـا  نیروهـا، 

بـورد مشـرک نظامـی و پولیـس کـه از سـوی رئیـس دولت 

ایجـاد مـی گردد، همـکاری مناید.« رشایط آتـش بس طرح 

دولـت انتقالی صلـح؛ کامالً جنایات جنگـی و جنایت علیه 

برشیـت سـه سـالۀ گـروه تروریسـتی طالبـان را کـه علیـه 

دولـت و مردم افغانسـتان انجـام داده اند را تربئه کرده اسـت 

و در یـک کفـه تـرازو قـرار دادن گـروه تروریسـتی طالبـان 

و دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان؛ در نـوع خویـش 

و  اساسـی  قانـون  و  ملـی  حاکمیـت  نقـض  و  جنایـت 

ارزش هـای حقـوق بـرشی، نظـام انتخاباتـی، دموکراسـی و 

خـالف کلیـه موازین قوانیـن و مقررات بیـن املللی، حقوق 

بیـن امللـل و میثاق هـا و کنوانسـیون ها و معاهـدات بیـن 

انتقالـی  دولـت  طـرح  این گونـه  کـه  می باشـند؛  املللـی 

صلـح؛ مخالـف رصیـح اسـتقرارصلح پایـدار در افغانسـتان 

اسـت. بنابرایـن، اوالً؛ دولـت و نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

کشـور همیشـه در حالـت دفاعی قـرار داشـته اند و هیچ گاه 

آمیـز  رفتارهـای خشـونت  و  منازعـات  در متـام جنگ هـا، 

علیـه گـروه تروریسـتی طالبـان پیـش گام نبوده و نیسـتند، 

انجـام  درحـال  همیشـه  طالبـان  گروه تروریسـتی  دومـاً؛ 

دادن شـدیدترین حمـالت تروریسـتی، انتحـاری، انفجاری 

و تهاجمـی علیـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی و شـهروندان 

ملکـی دولـت و مـردم افغانسـتان قـرار داشـته انـد؛ سـوماً؛ 

دولـت و نیروهـای امنیتـی هیـچ گاه و تحـت هیـچ عنـوان، 

بـرای تخریـب و زیـر سـاخت های کشـور بـه بهانـۀ رسکوبی 

گـروه تروریسـتی طالبـان از قـوۀ قهریـه و حمـالت نظامـی 

حالـی  در  ایـن  چهارمـاً؛  نکرده انـد،  اقـدام  طالبـان  علیـه 

اسـت کـه گـروه تروریسـتی طالبـان از هیـچ نـوع عملیـات 

و تخریـب زیـر سـاخت های کشـور و شـهروندان ملکـی را 

دریـغ نکرده اسـت و متـام نیرو و تـوان خویـش را در نابودی 

مراکـز  و  دانشـگاه ها  طبیعـی،  منابـع  انسـانی،  نیروهـای 

آموزشـی و عـام املنفعـه بـه کار انداخته انـد و از هرگونـه 

اقدامـات تروریسـتی و اقدامات نظامی و ضد انسـانی علیه 

دولـت و مـردم افغانسـتان بـه کار انداختـه اسـت. بنابراین؛ 

و  سیاسـی  تشـکیالت  کلیـۀ  طالبـان؛  تروریسـتی  گـروه 

نظامـی خود را خارج از کشـور افغانسـتان طراحـی و برنامه 

ریزی کـرده و می کننـد؛ بـه عبـارت دیگـر قـوام و اسـتمرار و 

فلسـفۀ وجودی گروه تروریسـتی طالبان به خارج از کشـور 

وابسـته اسـت و ایـن مطلـب بیان گـر آن اسـت کـه تصمیـم 

تروریسـتی  گـروه  افغانسـتان  و  اصلـی در جنـگ  گیرنـدۀ 

طالبان نیسـتند، کشـورهای هسـتند که هسـتۀ مرکزی نرم 

افزاری و سـخت افزاری سیاسـی و نظامی گروه تروریسـتی 

طالبـان را تشـکیل می باشـند بایـد طـرف و مخاطب اصلی 

ایـن طـرح دولـت انتقالـی صلـح قـرار می گرفـت.

نظـارت و ایجادکمیسـیونتطبیق دوم: گفتـار

و ملـی خالفمصالـح سیاسـی، فریـب برآتشبـس؛

بیناملللـی؛ قوانیـن

کمیسیون تطبیق و نظارت برآتش بس عبارت اند از: 

الـف. یـک کمیسـیون مشـرک تطبیـق و نظـارت بـر 

فـوری  صـورت  بـه  بـس«(  آتـش  )»کمیسـیون  بـس  آتـش 

منازعـات،  بررسـی  و  نظـارت  بـس  آتـش  از  نظـارت  بـرای 

می گـردد.  ایجـاد  ادعاشـده  تخطی هـای  یـا  و  حـوادث 

کمیسـیون آتـش بـس متشـکل از نـه؛ )9( عضـو می باشـد 

کـه هـر یـک از طرفین چهـار )4( عضـو را معرفـی می مناید 

و عضـو نهـم از سـوی رئیـس دولـت تعییـن می گـردد. بـر 

عـالوه اعضـای داخلـی ایـن کمیسـیون سـه )3( نفـر ناظـر 

مسـتقل بیـن املللـی کـه توسـط )سـازمان ملـل متحـد( 

بـرای مشـورت دهی شـامل می باشـد.  معرفـی می گردنـد 

توافق نامـه  ایـن  )ج(  ضمیمـه  در  این کمیسـیون  اعضـای 

کمیسـیون  توافق نامـه،  ایـن  اول  روز  در  ب.  اسـت.  درج 

آتـش مجموعـه از دسـتور العمل هـا و قواعـد اخالقی کتبـی 

را بـرای تطبیـق آتـش بـس صـادر می نایـد تـا بـه صـورت 

فـوری اجـرا گـردد. کمیسـیون آتـش بـس هشـت )8( واحد 

هـای مشـرک سـاحوی و 34 والیتی و در صـورت لزوم دید 

در سـطح ولسـوالی ها، تشـکیل و از آن نظـارت می منایـد. 

متـام ایـن واحدهـا بـرای کمک با تطبیـق و نظـارت از آتش 

بـس بـا نهادهای محلی مسـتقل در افغانسـتان، به شـمول 

گروه هـای مذهبی، قبیله ای و سـایر گروه های جامعه مدنی 

هامهنگـی می منایـد و...« بنابرایـن، طرح ایجاد کمیسـیون 

مشـرک تطبیـق و نظارت بر آتش بـس؛ فاقد هرگونه تطبیق 

عملیاتـی شـدند آن از سـوی گـروه تروریسـتی طالبـان مـی 

باشـند و از جامعیـت و وجاهـت علمی و منطقـی و عقالنیت 

تروریسـتی  گـروه  اوالً؛  زیـرا؛  نیسـتند؛  برخـوردار  سیاسـی 

طالبـان، باورمنـد و معتقـد بـه تحقـق صلـح و آشـتی ملـی 

نیسـت و نـگاه طالبـان به اسـتقرارصلح پایدار در افغانسـتان 

و هـم پیامنـان گروه تروریسـتی طالبان یک پروسـۀ سیاسـی 

و معاملـۀ ننگین سیاسـی بیـش نبوده و نیسـتند؛ دوماً؛ گروه 

تروریسـتی طالبـان صداقـت و راسـتی آزمایـی خویـش را بـه 

اثبـات رسـانیده اسـت، یعنـی بیـش از یـک سـال اسـت کـه 

از موافقـت نامـه امضـاء آوردن صلـح در افغانسـتان در دو 

حـه قطـر مـی گـذرد در آن توافـق نامـه هـم طالبـان متعهـد 

بـه کاهـش خشـونت و آتـش بـس شـده بـود ولـی عمـالً نـه 

نگرفتـه  انجـام  نظامـی  عملیـات  و  خشـونت  کاهـش  تنهـا 

اسـت، بلکـه چندیـن برابـر شـدت و افزایش پیداکرده اسـت؛ 

سـوماً؛ دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان؛ همیشـه برای 

پیـش گام  نشسـت ها  و  گفت وگوهـا  و  پایـدار  اسـتقرارصلح 

بـوده و کلیـۀ موازیـن تحقـق صلـح و موافقت نامه هـای صلح 

را عملیاتـی کرده اسـت ولـی گروه تروریسـتی همیشـه نقض 

فاحـش و گرسدۀ کلیـۀ موازیـن مفـاد پیـامن نامه هـای صلـح 

را انجـام داده اسـت و مرتکـب شـدیدترین جنایـات جنگـی، 

جنایـت علیـه برشیـت، قتل های زنجیـره ای و سیسـتامتیک 

و  دولـت  علیـه  را  انسـانی  ضـد  و  خشـونت بار  رفتارهـای  و 

آزمایـی  آزمـون راسـتی  از  افغانسـان شـده اند و  شـهروندان 

بنابرایـن، طـرح دولـت  برآمـده اسـت.  نـاکام  تحقـق صلـح 

انتقالـی صلـح از سـوی دولـت آمریـکا، بـرای تحقـق صلـح 

افغانسـتان، هـم از لحـاظ قوانین بین املللـی و هم از لحاظ 

قانـون اساسـی و قوانیـن داخلـی دولـت جمهـوری اسـالمی 

افغانسـتان محکـوم اسـت و خـالف موازیـن و مقـررات بیـن 

و  می باشـند  صلـح  معاهـدات  و  کنوانیسـیون ها  و  املللـی 

ارضـی  و متامیـت  ملـی  آشـکار حاکمیـت  نقـض  واقـع  در 

کشـور و نقـض قانـون اساسـی و در حقیقـت دخالـت رصیح 

و تصمیم گیـری بـه تعییـن رسنوشـت سـی و پنـج میلیـون 

انسـانی افغانـی اسـت و ایـن عمـل بـا هیـچ معیـار و منطـق 

جهـت،  ایـن  از  نـدارد.  رسسـازگاری  پایـدار  اسـتقرارصلح 

سـکوت غیر مسـؤوالنۀ سـازمان ملل متحد که تأمین صلح و 

امینت بین املللی از وظایف اصلی آن سـازمان می باشـند؛ 

جایـی بـس تأمل دارنـد کـه؛ چـرا جلوگیـری از زورگویی هـا و 

تحمیـل طرح هـای ظاملانـه و ضد تحقق صلـح و امینت بین 

املللـی را منی گیرنـد؟ آیـا دولت و مردم افغانسـتان حق این 

را ندارنـد، کـه از سـازمان ملـل متحـد، کشـورهای همسـایه، 

کشـورهای منطقه ای، کشـورهای خارجـی، اتحادیـه اروپـا و 

جامعـۀ جهانـی و رشکای بین املللی و اسـراتیژیک خویش 

بخواهنـد کـه پیـش کـش منـودن هرگونـه طـرح تحمیلـی 

در آن سـوی مـرز افغانسـتان خـالف قانـون اساسـی، نقـض 

حاکمیـت ملـی و زیـر سـؤال بـردن اسـتقالل کشـور و دولت 

و مـردم افغانسـتان اسـت؟ حداقـل انتظـار می رونـد، کـه در 

برابـر ایـن طـرح اظهـار نگرانـی خویـش را بـه صـورت رصیح 

بیـان مناینـد؛ درواقـع؛ بنیادهـای تحقـق صلـح پایـدار را در 

افغانسـتان سسـت و لـرزان می مناینـد. 

عنـوان یـک دولـت در افغانسـتان غیـر قابـل پذیـرش 

دانسـتند. ایـن نکتـه واضـح می سـازد کـه بـرای صلـح 

و ثبـات منطقـوی موجودیـت حکومت های تروریسـتی 

و منحـط بـا روحیـه و تفکـر افراطیـت خطر بزرگیسـت. 

همچنـان در سـطح جهانـی نیـز ایـن واکنـش تند 

و قاطـع قدرت هـای بـزرگ دنیاسـت کـه جهـان عـاری 

نفـع همـه اسـت. جریان هـای  بـه  تـرور و وحشـت  از 

تنـدرو سیاسـی بـا منطـق خـون و خشـونت هرگـز بـه 

سـود ثبـات سیاسـی در جهان نبـوده و نیسـت. جهان 

بایـد  متامی انسـان ها  مشـرک  خانـه¬ی  عنـوان  بـه 

تهـی از کشـتار و خشـونت ها شـود. قسـمت بـزرگ نـا 

بسـامانی ها و جنگ هـای تبـاه کننـده در جهان منشـأ 

افراطیـت دارد. 

از  کـه  اسـت  نفـع همـه¬ی جهـان  بـه  بنابرایـن 

افراطیـت در جهـان  افراطـی و سیسـتم ها  گروه هـای 

و  روسـیه  امریـکا،  متحـده  ایـاالت  نشـود.  پشـتبانی 

چیـن و اتحادیـه اروپـا از نظام هـای سیاسـی افراطـی 

و دولت هـای خشـین و کشـنده در افغانسـتان حامیت 

منی کنـد. برگشـت حکومت هـا بـا دیـدگاه تنگنظرانـه 

و متحجـر ثبـات سیاسـی جهـان را بـا مخاطـره مواجـه 

می سـازد. از ایـن لحـاظ اسـت کـه قدرت هـای بـزرگ 

توجـه  قاطعیـت  و  بـا جدیـت  را  مسـاله  ایـن  جهانـی 

می کنـد.  

متبـارز  را  افغانسـتان  واقعیـت  مسـکو  نشسـت 

سـاخت، مـردم افغانسـتان از نظـام حامیـت می کنـد 

آن  در  کـه  می خواهـد  افغانسـتان  در  را  حکومـت  و 

ایـن  متامی شـهروندان  انسـانی  امتیـازات  و  حقـوق 

ملـک مـورد احـرام قـرار گیـرد. مـردم افغانسـتان اعـم 

نظـام  کـه  هسـتند  ایـن  تـالش  در  مـردان  و  زنـان  از 

افغانسـتان  قانـون محـور در  و  مـردم سـاالر  سیاسـی 

ترویـج و نهادینه شـود. مردم افغانسـتان بیزار از جنگ 

و نـا امنی هـای تبـاه کننـده اسـت. ثبـات سیاسـی و 

آرزو و  تحکیـم نظـام سیاسـی عادالنـه و دموکراتیـک 

خواسـت ایـن مـردم اسـت. احـرام بـه حقـوق بـرش، 

محرم شـمردن حقـوق زنان و متامی انسـان ها و ارزش 

قایـل شـدن بـه آزادی هـای انسـانی هـر فـرد، در ایـن 

جامعـه جـز مطالبـات اساسـی مـردم در کشـور اسـت. 

لـذا نظام سیاسـی کـه بتواند چنیـن فضای انسـانی را 

خلـق منایـد و مبتنـی بـر ارزش هـای انسـانی بـه متـام 

شـهروندان ایـن کشـور حقـو و حقـوق انسـانی قایـل 

شـود واجـد رشایـط ایـن مـردم اسـت. 

نظـام جمهـوری اسالمی افغانسـتان در تناسـب با 

خواسـته های مـردم افغانسـتان و متناسـب بـا رشایط و 

مطالبـات منطقـوی و جهانـی ایـن ظرفیـت را می تواند 

بـر  و  اساسـی  قانـون  اسـاس  بـر  کـه  باشـد  داشـته 

شـالوده های مـردم سـاالری در افغانسـتان حاکمیـت 

منایـد. ایـن فرصـت خوبیسـت کـه در رشایـط کنونـی 

کنـار  در  منطقـوی  و  جهانـی  الیه هـای  افغانسـتان، 

واقعیت های ملی در سـطح کشـور از نظام مردم سـاالر 

و قانونـی در افغانسـتان حامیـت می کنـد. نظام هـای 

انسـان ها  تحقیـر  راسـتای  در  را  قـدرت  کـه  سیاسـی 

و  منطقـه  انداخـن  خطـر  در  و  جامعـه  بدنـه¬ی  در 

جهـان بـه مـرصف می گیـرد، خوشـبختانه مـورد نفـرت 

قطعنامـه¬ی  و  مسـکو  نشسـت  انسان هاسـت.  همـه 

مشـرک چنـد کشـور بزرگ دنیـا و منطقه ایـن واقعیت 

را بـه صـورت روشـن آشـکار سـاخت کـه نظام سیاسـی 

خشـین و همـراه بـا زجر و شـکنجه های انسـان ها مورد 

آینـده  افغانسـتان  نیسـت.  جهانـی  جامعـه  حامیـت 

بایـد از چنیـن نظام هـای کـه بـوی خون و خشـونت در 

نهـاد شـان خانـه زده اسـت بـدور باشـد. واقعیت هـای 

امروزیـن افغانسـتان، منطقـه و جهان در هر سـه حلقه 

مـردم  سیاسـی  نظـام  افغانسـتان  در  کـه  اسـت  ایـن 

سـاالر مـورد حامیـت قـرار گیـرد.  

مهدی بابک

همسویی جهانی و منطقوی با نظام مردم ساالر در افغانستان
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 بازی با اعداد              3242
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3137    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3412
شاه سفید را در خانه  h3 حرکت دهید. 

3441

جواب هدف         2890
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ثور
برنامــه ریزی کرده اید که امروز تغییراتــی را در خانه ایجاد کنید و قطعا انجام 
خواهید داد. باید به همراه شــریک عاطفی تان به خرید بروید تا در زمان صرفه 
جویی کنید و سوتفاهم ها را حل کنید. قبل از اینکه خانه را ترک کنید تصمیم 

بگیرید که چه چیزی نیاز دارید.

جوزا
ممکن اســت هدیه ای با ارزش برای خانه خود دریافت کنید. امروز به نظر می 
رســد که کمی مشغول هستید، اما آخر وقت از انجام تمام کارهای تان رضایت 
خاطر دارید. امروز بعد از ظهر را در خانه می مانید و دوســتان تان نیز به شــما 

کمک خواهند کرد.

سرطان
به نظر می رســد که مصمم هســتید تا تغییراتی را در خانــه ایجاد کنید. 
یکی از اعضای ســالمند خانواده به شــما کمک خواهد کــرد اما همچنان 
تمایــل دارد که دیدگاهش را به شــما تحمیل کند. امشــب اخبار هیجان 

انگیزی را از بســتگان خارج از شهر دریافت می کنید.

اسد
به نظر می رســد که نگران برخی از وظایف خانگی هســتید. فرصتی دارید تا 
ملکی را بخرید و یا اموالی را مبادله کنید. شــریک عاطفی تان از ابتکارات شما 
حمایت خواهد کرد. از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید! می توانید به حس 

ششم تان اطمینان کنید.

سنبله
تا قبل از ظهر ممکن است مبلغ عمده ای پول به دست آورید تا تغییراتی که برای 
خانه برنامه ریزی کرده بودید را اجرا کنید. زمان خوبی برای تعمیرات و ســاخت 

و ساز است. از دعوا با شریک عاطفی تان در ارتباط با هزینه ها اجتناب کنید.

حمل
تغییراتی را در خانه ایجاد می کنید. باید توصیه های شــریک عاطفی تان را در 
نظر بگیرید. االن زمان خوبی برای برنامه ریزی آینده می باشــد. از درگیر شدن 

با چندین کار در یک زمان اجتناب کنید. 

میزان
ممکن است بخواهید که مالقات های کاری را به زمان دیگری موکول کنید. 
زیرا امروز به نظر می رســد که حس و حال خوبــی ندارید. باید همچنین 

گرفتن تصمیمات مهم را به زمان دیگری موکول کنید. 

عقرب
به نظر می رسد که مصمم هستید تا بر روی خانواده و خانه تان تمرکز کنید. 
تمایــل دارید که یک چیز گرانقیمتی را برای خانه بخرید. یکی از بســتگان 
نزدیک به شــما توصیه هایی می کند که بســیار مفید است ممکن است در 

دادن مبلغی پول به شما کمک کند.

قوس
اگر می خواهید تغییراتی را در خانه ایجاد کنید زمان مناسبی برای این عمل 
است. می توانید به حمایت دوستان و بستگان اعتماد کنید. زمان مناسب برای 

بازسازی، تعمیرات و تغییر دکوراسیون می باشد.

جدی
گرچه مشــکالت زیادی برای حل کردن دارید باید مواظب خودتان باشید 
ســعی کنید که بیشتر استراحت کنید. ممکن اســت تغییراتی را در خانه 

ایجاد کنید که به بهبود زندگی عاطفی تان کمک ویژه ای می کند.

دلو
اگر فرصتی برای رفتن به ســفری کوتاه به همراه شریک عاطفی تان فراهم شد 
حتما بروید! به شما کمک می کنند که بهم نزدیک تر شوید. ایده های تان توسط 

اطرافیان مورد تحسین قرار می گیرد. 

2891

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

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 16 کلمه:  خوب
 24  کلمه: عالی 

نمایش ـ گام ـ نامه ـ امن 
ـ ایمن ـ نام ـ شام ـ گاه 
ـ هنگام ـ امین ـ میان ـ 
نامی ـ اهم ـ هما ـ ماه ـ 
ـ  گناه  ـ  ماشین  ـ  ماهی 
ناشی ـ شما ـ ما ـ نگاه ـ 

شانه ـ گمان.
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حوت
زمان عالی برای زندگی عاطفی تان است و تمام کارهای خانگی با موفقیت به اتمام 
می رسد. امروز صبح ممکن است مجبور باشید که سفر کاری تان را لغو کنید. 
بنابراین، زمان عالی است که برای خانه برنامه ریزی کنید. امشب دوستان تان را 

مالقات خواهید کرد.

 شطرنج                     3413

ا

آبدوغ ـ احســان ـ بامداد ـ پشتوانه ـ تاراجگر ـ ثقیل ـ جالل ـ چوپان ـ 
حجابـ  خالفـ  دوگانهـ  ذواتـ  رابطهـ  زلفـ  ژالهـ  ســعادتـ  شنزارـ  
صنعتـ  ضمایرـ  طعامـ  ظنینـ  عاقلـ  غیابتـ  فرمایشـ  قسمتـ  کالغ 

ـ گناه ـ لیسه ـ مصاحبه ـ نیایش ـ وکیل ـ همدل ـ یاسمین.

ق ت ب ا ی غ ی ا س م ی ن

ل س د ر ا ز ن ش ی ا ی ن

ه ی م ا گ غ ا ل ک ن چ ف

ب پ س ت ع ج ذ و ا ت ا ش

ح ه ع ه غ س ا س ز ل ف ی

ا ن ب ل ن و ح ر خ ر ج ا

ص ا گ ا د ا د م ا ب آ م

م گ پ ژ ج ث و ب ا ت غ ر

ق و ن ل ق ح ط ت آ ع ی ف

چ د ی ی ق ه ذ ط ش ا ط ض

ژ ک ل گ ن ا ه ژ م پ غ آ

و آ ح ژ ث ظ ع ض ه م د ل

ا

• فصـل سـوم رسیـال Ozark بـه نویسـندگی الرا دیلـی، بیـل دبیـوک، 

پـل کالسـبی، میلـی جانسـون، کریـس ماندی، جـان شـینب، نینگ جو 

و مارتیـن زیمرمن

• فصـل دوم رسیـال The Mandalorian به نویسـندگی ریـک فاموییوا، 

جان فـاورو و دیـو فلونی

• فصـل پنجـم رسیـال Better Call Saul بـه نویسـندگی ان چرکیـس، 

وینـس گیلیـگان، پیـر گولد، اریـل لوین، هـر ماریون، توماس اشـنوتز، 

گـوردون اسـمیت و آلیسـون تتالک

• فصـل دوم رسیـال The Boys بـه نویسـندگی اریـک کریپکـی، الـی 

موناهـان، انسـلم ریچاردسـون، کـرگ روزنربگ، میشـل سـالتزمن و ربکا 

سانشاین

بهرتین نویسندگی اپیزود رسیال درام

• قسمت Eric Kripke از رسیال Ozark به نویسندگی میکی جانسون

بـه   Better Call Saul رسیـال  از   Bad Choice Road قسـمت   •

اشـنوتز تومـاس  نویسـندگی 

• قسـمت JMM از رسیـال Better Call Saul بـه نویسـندگی آلیسـون 

ک تتال

• قسـمت Something Unforgivable از رسیـال Better Call Saul بـه 

نویسـندگی پیـر گولـد و اریل لوین

بـه   Euphoria رسیـال  از   Trouble Don’t Last Always قسـمت   •

لوینسـون نویسـندگی سـم 

بهرتین نویسندگی رسیال جدید

• فصـل اول رسیـال Ted Lasso بـه نویسـندگی جیـن بکـر، لیـن بوئن، 

بـرت گلدسـتین، برندن هانت، جـو کلی، بیل الرنـس، جیمی لی، فیبی 

والـش، بیل روبل و جیسـون سـودیکیس

• فصـل اول رسیـال Lovecraft Country به نویسـندگی میشـا گرین، شـنون 

هوسـتون، جاناتـان کید، کوین الئـو، ایهوما آفوردی، وس تیلور و سـونیا وینتون

تونـی  الکسـاندر،  ونسـا  نویسـندگی  بـه   The Great رسیـال  اول  فصـل   •

وود جیمـز  و  وال  گرتـل  روپـر،  املیـا  موریـس،  تـس  مک نامـارا، 

• فصـل اول رسیـال The Flight Attendant بـه نویسـندگی کارا لـی کورتران، 

مایـکل فولی، رایـان جنیفر جونـز، تیکونا اس. 

جـوی، مردیث لوندر، جس میر، دنیله نیتنسـون، مارسـی یولیـن، ایان وایرنیک 

و استیو یاکی

• فصـل اول رسیـال Dave بـه نویسـندگی دیـو بـرد، ونسـا مک گـی، سـاالدین 

پرسـون، الو راکـی، الکـس راسـل، جـف شـیفر، مکـس سـیرل و یامـارا تیلور

بهرتین نویسندگی رسیال کمدی

• فصـل اول رسیـال Ted Lasso بـه نویسـندگی جیـن بکـر، لیـن بوئـن، بـرت 

گلدسـتین، برنـدن هانـت، جـو کلـی، بیـل الرنـس، جیمـی لـی، فیبـی والش، 

بیـل روبـل و جیسـون سـودیکیس

• فصـل دوم رسیـال What We Do in the Shadows بـه نویسـندگی جیـک 

بنـدر، جمیـن کلمنـت، زک دان، جـوزف فیـوری، شـانا گاد، سـم جانسـون، 

کریـس مارسـیل، ویلیـام منـی، سـارا نفتالیـس، اسـتفانی رابینسـون، ماریـکا 

سـویر و پـل سـیمز

تونـی  الکسـاندر،  ونسـا  نویسـندگی  بـه   The Great رسیـال  اول  فصـل   •

وود جیمـز  و  وال  گرتـل  روپـر،  املیـا  موریـس،  تـس  مک نامـارا، 

• فصـل دوم رسیـال PEN15 بـه نویسـندگی الیسـا دای مـاری، مایا ارسـکین، 

انـا کانـکل، جـاش لویـن، گیب لیدمـن، ریچـل لیـن، ورا سـانتاماریا، دایانا تی 

و سـم ازوایبلمن

• فصـل ۱۰ رسیـال Curb Your Enthusiasm بـه نویسـندگی لـری دیویـد، 

جاسـتین هرویتـز، اسـتیو لـف، کارول لیفـر و جـف شـیفر

بـه نویسـندگی و   Promising Young Woman افغانسـتان مـا: فلـم

کارگردانـی امرالـد فنـل یکـی از مهم ترین جوایـز نویسـندگی در آمریکا 

بیـن آثـار سـال ۲۰۲۰ میـالدی را دریافـت کـرد.

به گـزارش هالیـوود ریپورتـر، در حالی کـه رسیـال Better Call Saul بـه 

یـک جایـزه هـم نرسـید، رسیـال Ted Lasso خـوش درخشـید. ایـن اثر 

جـذاب و انسـانی کـه مخاطبـان زیـادی را خندانـد و گاهـی هـم به فکر 

فـرو بـرد، برنـده ی دو جایـزه ی بهریـن رسیـال جدیـد و بهریـن رسیال 

کمدی شـد. در همین حین رسیال The Crown شـبکه نتفلیکس هم 

بـه درخشـش بی پایـان خود در فصـل جوایز ادامـه داد و بهرین رسیال 

درام سـال نـام گرفـت. در آن سـو هـم رسیـال Ozark جایـزه ی بهریـن 

نویسـندگی یـک اپیزود در رسیـال درام را دریافت کرد. جایزه ی بهرین 

 ،The Queen›s Gambit تقدیـم رسیـال نیـز  اقتباسـی  مینی رسیـال 

بهریـن رسیال سـال ۲۰۲۰ میالدی به انتخـاب مخاطبان متاکریتیک 

شـد. راسـتی دسـت فصـل آخـر بوجـک هورسـمن هـم خالـی منانـد و 

سـازندگان آن به عنـوان بهریـن نویسـندگان یـک انیمیشـن در سـال 

۲۰۲۰ میـالدی انتخاب شـدند.

در جوایـز سـینامیی اصلی نیز چند سـاعت قبل باالخـره همه پذیرفتند 

کـه فلـم Promising Young Woman، اثـر الیـق توجـه امرالـد فنـل 

بیشـرین شـانس بـرای کسـب اسـکار بهریـن فلـم اورجینـال را دارد. 

زیـرا بـر هیچ کـس پوشـیده نیسـت کـه بسـیاری از اعضـای تیـم داوری 

تشـکیل  آمریـکا  نویسـندگان  انجمـن  اعضـای  را  اسـکار  در  فلم نامـه 

می دهنـد. جوایـز سـاالنه ی انجمـن نویسـندگان یکـی از معتربتریـن 

جوایز سـینامیی/تلویزیونی هالیوود به حسـاب می آید و قطعا کسـب آن 

افتخـاری بـزرگ بـرای امرالـد فنـل به حسـاب می آیـد که امسـال رقیب 

سـختی همچـون آرون سـورکین داشـته اسـت.

بهرتین فلم نامه اورجینال

• فلم Promising Young Woman به نویسندگی امرالد فنل

• فلم The Trial of the Chicago 7 به نویسندگی آرون سورکین

• فلم Palm Springs به نویسندگی اندی سیارا

• فلـم Judas and the Black Messiah بـه نویسـندگی ویـل برسـون و 

شـاکا کینگ

• فلم Sound of Metal به نویسندگی داریوس ماردر و آبراهام ماردر

بهرتین نویسندگی برای مستند

• فلم The Dissident به نویسندگی مارک مونرو و برایان فوگل

• فلم Herb Alpert Is به نویسندگی جان شاینفیلد

جـک  نویسـندگی  بـه   All In: The Fight for Democracy فلـم   •

یانگلسـون

• فلم Red Penguins به نویسندگی گیب پولسکی

• فلم Totally Under Control به نویسندگی الکس گیبنی

بهرتین فلم نامه اقتباسی

• فلـم Borat Subsequent Moviefilm بـه نویسـندگی ساشـا بـارون 

کوهـن، آنتونـی هاینـز، دن سـوئیمر، پیـر بینـام، اریـکا ریوینوجـا، دن 

میـزر، جنـا فریدمـن و لـی کرن

• فلـم Ma Rainey’s Black Bottom بـه نویسـندگی روبـن سـانتیاگو-

هادسون

• فلـم News of the World بـه نویسـندگی پـل گرینگـرس و لـوک 

دیویـس

• فلم One Night in Miami به نویسندگی کمپ پاورز

• فلم The White Tiger به نویسندگی رامین بحرانی

بهرتین نویسندگی رسیال درام

• فصـل چهـارم رسیـال The Crown بـه نویسـندگی پیـر مـورگان و 

جاناتـان ویلسـون

برندگان جوایز  انجمن نویسندگان در سال 
۲۰۲۱؛ Promising Young Woman، بهترین 

فلم نامه اورجینال

بهرتین نویسندگی اپیزود رسیال کمدی

• قسـمت The Great از رسیـال The Great بـه نویسـندگی تونـی 

مک نامـارا

• قسـمت Pilot از رسیـال Ted Lasso بـه نویسـندگی جیسـون 

سـودیکیس و بیـل الرنـس

 Awkwafina Is Nora از رسیـال Grandma & Chill قسـمت •

from Queens بـه نویسـندگی کایـل الئو

بـه   Dead to Me از رسیـال  It’s Not You, It’s Me قسـمت  •

هاچینسـون کلـی  و  فلدمـن  لیـز  نویسـندگی 

• قسـمت The Tank از رسیال Grace & Frankie به نویسـندگی 

الکـس کاوالیرو

• قسـمت Trick از رسیـال High Maintenance بـه نویسـندگی 

اولیور آیـزاک 

بهرتین نویسندگی رسیال با قسمت های کوتاه

• رسیال FREERAYSHAWN# به نویسندگی مارک مائورینو

 Better Call Saul Employee Training: Legal رسیـال   •

لویـن اریـل  نویسـندگی  بـه   Ethics with Kim Wexler

• رسیال Most Dangerous Game به نویسندگی نیک سانتورا

بهرتین نویسندگی مینی رسیال یا فلم تلویزیونی اقتباسی

• رسیـال The Queen’s Gambit بـه نویسـندگی اسـکات فرانـک 

و الن اسـکات

هریـس  نویسـندگی  بـه   Little Fires Everywhere رسیـال   •

دانـاو، رزا هندملـن، شـنون هیوسـتون، اتیـکا الک، رامـال محمـد، 

ایمـی تاکینگتـون، لیـز تایـگالر و نانسـی وان

• رسیـال The Good Lord Bird بـه نویسـندگی جف آگوسـتین، 

ایـن هـاک، اریکا ال. 

جانسون، مارک ریچارد، کریسن سابرا و الرن سینیورینو

• رسیال Clouds به نویسندگی کارا هالدن

• فلم Bad Education به نویسندگی مایک مکاوسکی

تلویزیونـی  فلـم  یـا  مینی رسیـال  نویسـندگی  بهرتیـن 

ل ورجینـا ا

• رسیـال Mrs. America بـه نویسـندگی تانیـا بارفیلـد، جاشـوا 

گریفیـت، شـارون هافمـن، بـو کیلـربو، مایـکا رشفت، ایپریل شـی 

و داوی والـر

بـه   Dirty John: The Betty Broderick Story رسیـال   •

نویسـندگی ارون کـرو، الکسـاندرا کانینگهام، لکـس ادنس، کوین 

جـی. 

هاینز و جولین لشینسکی-روین

• رسیـال Hollywood بـه نویسـندگی ایـان برنـان، جنـت مـاک، 

رایـان مورفـی و ریلی اسـمیت

• فلم Safety به نویسندگی نیک سانتورا

• فلم Uncle Frank به نویسندگی الن بال

بهرتین نویسندگی انیمیشن تلویزیونی

• قسـمت Xerox of a Xerox از رسیـال BoJack Horseman بـه 

نویسـندگی نیـک آدامز

• قسـمت Three Dreams Denied از رسیال The Simpsons به 

نویسـندگی دنیل وایزبرگ

• قسمت I, Carumbus از رسیال The Simpsons به نویسندگی 

موزارییگز سزار 

بـه   The Simpsons از رسیـال   Bart The Bad Guy قسـمت  •

وبـر دن  نویسـندگی 

 A Springfield Summer Christmas For Christmas قسمت •

از رسیال The Simpsons به نویسـندگی جسیکا کانرد

 Bob’s از رسیـال  Prank You for Being A Friend قسـمت •

Burgers بـه نویسـندگی کیتـی کـرون

رویداد

افغانسـتان مـا: محمـد طاهـر زهیـر رسپرسـت وزارت اطالعـات 

و فرهنـگ بـر آغـاز کار اسـتحکام منـار جـام تاکیـد کرده اسـت.

محمـد طاهـر زهیـر رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ، روز 

دوشـنبه 2 حمـل در نشسـتی بـا هیئـت اتحـاد بین املللـی برای 

حفـظ میراث هـای فرهنگـی در کشـورهای درگیـر جنـگ )الیف( 

و موسسـه یونسـکو؛ بـر آغـاز کار منـار جـام، پیکره هـای بـودا و 

پـارک باستانشناسـی در بامیـان، تاکیـد کـرد.

بـه گـزارش آژانـس باخـر، در این نشسـت درحالی کـه مهندس 

عبداالحـد عباسـی رسپرسـت معینیـت فرهنـگ و هـرن و نـور آغـا 

نیـز  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  باستانشناسـی  رییـس  نـوری 

حضـور داشـتند، محمـد طاهـر زهیـر، برآغـاز هرچـه زودتـر کار 

پـارک  و  بـودا  پیکره هـای  غـور،  جـام  منـار  مرمـت  و  اسـتحکام 

تاکیـد کـرد. بامیـان  باستانشناسـی در 

آبده هـای  بـه  رابطـه  در  فرهنـگ،  و  اطالعـات  وزارت  رسپرسـت 

بـه  جـدی  نیـاز  کـه  کشـور  فرهنگـی  میراث هـای  و  تاریخـی 

اسـتحکام، مرمت و بازسـازی دارد، معلومات داد و از بی توجهی 

نهـاد  آن  بـه  کـه  پروژه هایـی  کار  آغـاز  عـدم  زمینـۀ  در  یونسـکو 

سـپرده شـده اسـت، یـاد کـرد.

زمینـۀ  در  )الیـف(  نهـاد  همـکاری  خواهـان  وی  همچنـان 

ناملمـوس  و  بازسـازی میراث هـای ملمـوس  و  ترمیـم  حفاظـت، 

شـد. فرهنگـی، 

و  اسـتحکام  بـه  توجـه  فرهنـگ،  و  اطالعـات  وزارت  رسپرسـت 

حفاظـت سـاحات باسـتانی مـس عینـک، تپـۀ نارنج و قلعۀ سـید 

رسورخـان در کابل، اسـتوپه های امرخیل و بحرآبـاد در ننگرهار، 

خانقـای  فـراه،  فریـدون  قعلـۀ  ننگرهـار،  هـدۀ  باسـتانی  سـاحۀ 

مـالی کالن در هـرات، مقـربۀ حـرت محمـود غـازی و مقـربۀ 

حـرت واقـف در تخـار، لشـکری بـازار در هلمنـد، تخـت رسـتم 

سـمنگان، چهـل بـرج و کاروان رسای بامیان و همچنان مسـتند 

سـازی و معرفـی میراث هـای ناملمـوس فرهنگـی کـه در حالـت 

خطـر قـرار دارد ماننـد کاشی سـازی و مس گـری و مستندسـازی 

برخـی از میراث هـای ناملمـوس را، امـر مهـم دانسـت.

از  یکـی  فرهنـگ،  و  اطالعـات  وزارت  رسپرسـت  همچنـان 

عرصـۀ  در  باستانشناسـی  کارمنـدان  آمـوزش  را  اولویت هـا 

باستانشناسـی، ترمیـم آثـار باسـتانی، معـامری و مرمـت کاری، 

دانسـت.

بعـد، رییـس هیئـت نهـاد )الیـف( در رابطـه بـه برنامه هـای ایـن 

نهـاد معلومـات داد و گفـت: مـا در حـال حـارض در افغانسـتان 

روی 12 پـروژۀ فرهنگـی کار می کنیـم و از همکاری هـای بیشـر 

نهـاد مربـوط بـا وزارت اطالعـات و فرهنـگ اطمینـان داد.

فهرسـت  فرهنـگ،  و  اطالعـات  وزارت  کـه  کـرد  تاکیـد  وی 

قـرار  آن هـا  اختیـار  در  دارد،  قـرار  اولویـت  در  کـه  پروژه هایـی 

دهـد.

همچنـان در ایـن نشسـت مناینـدۀ یونسـکو، اطمینـان داد کـه 

هرچـه زودتـر کار پروژه هایـی که به آن نهاد سـپرده شـده اسـت، 

آغـاز می کننـد.

تاکید سرپرست وزارت اطالعات 
و فرهنگ بر آغاز هرچه زودتر کار 

استحکام منارجام 

خبر



چـزاره پراندلـی دیگـر سـمتی در فیورنتینـا نـدارد و از 

ایـن جدا شـده اسـت.

چزاره پراندلی، رسمربی ایتالیایی و باتجربه تنها چند 

مـاه بعـد از پذیـرش هدایـت تیـم فیورنتینـا از سـمت 

خـود اسـتعفا داد. بپـه یاکینـی بـه جـای او رسمربـی 

بنفـش هـا خواهـد شـد. فیورنتینـا پـس از گذشـته 

28 هفتـه در رسی A در جایـگاه چهاردهـم قـرار دارد 

و چـزاره پراندلـی، رسمربـی سـابق تیم ملـی ایتالیا از 

سـمت خود به عنوان رسمربی فیورنتینا اسـتعفا داده 

اسـت. پراندلی که در اواسـط فصل و همین چند ماه 

پیـش هدایـت بنفش هـا را بـه عهده گرفته بـود، پس 

از کسـب تنهـا سـه پیـروزی در 11 بـازی اخیـر لیـگ 

اسـتعفا داده و بپـه یاکینـی دوباره به عنـوان رسمربی 

جدیـد فیورنتینـا در ادامه فصل انتخاب خواهد شـد. 

یاکینی پیش از پراندلی رسمربی فیورنتینا بود و حاال 

بعـد از او دوبـاره عهده دار این سـمت شـده اسـت.

چزاره پراندلی در اولین دوره حضور خود روی نیمکت 

فیورنتینـا در حـدود یـک دهه قبـل نتایج درخشـانی 

گرفتـه و حتـی تـا یک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانان 

اروپـا نیـز پیـش رفته بـود، اما ایـن بار رشایـط مطابق 

میـل ایـن رسمربـی باتجربـه و ایتالیایی پیـش نرفت. 

فیورنتینـا که در گذشـته یکـی از قدرت هـای فوتبال 

ایتالیـا بـود، در سـال هـای اخیـر دوران خوشـی را 

تجربـه نکرده اسـت.

رسمی؛ چزاره پراندلی از فیورنتینا جدا شد

ورزش
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افغانسـتان هـم اسـتقبال کردنـد و خواهـان ترسیـع در رونـد 

شـدند. صلـح  مذاکـرات 

موضـع تنـد پکـن و مسـکو در حالـی اخیرا اعالم می شـود که 

خربگـزاری رویـرز بـه محتـوای نامـه ای دسـت یافتـه کـه بـر 

اسـاس آن ایـران، چیـن، روسـیه و ۱۳ کشـور دیگـر از جملـه 

سـوریه و ونـزوال در تالشـند تـا یـک ائتـالف بیـن املللـی ضد 

تحریم هـای یکجانبه تشـکیل دهند. بر اسـاس ایـن گزارش، 

ایـن کشـورها معتقدنـد اساسـنامه سـازمان ملل مـورد هجمه 

بی سـابقه یکجانبه گرایـی و تحریم قرار گرفتـه و این تهدیدی 

بـرای صلـح و امنیت جهانی اسـت.

هرگونـه قیـد ورشطـی به توافق هسـته ای برگـردد و از ایران 

نیـز خواسـتند کـه مفـاد برجـام را بـه طـور کامل اجـرا کند 

و نقـش بیشـری در منـع گسـرش سـالح های هسـته ای 

بـازی کند.

نیـز  امریـکا  بیـان می شـود کـه  اظهـارات در حالـی  ایـن 

بازگشـت بـه برجـام و رفـع تحریم هـای ایران را به بازگشـت 

کامـل تهـران بـه تعهـدات برجـام مـروط کـرده و از ایـران 

خواسـته کـه اول بـه غنـی سـازی ۲۰ درصـدی اورانیـوم 

پایـان دهـد.

صلـح  رونـد  از  کشـور  دو  هـر  دوجانبـه،  دیـدار  ایـن  در 

چیـن و روسـیه برخـی کشـورهای غربی را بـه دلیل آنچـه مداخله در 

امـور داخلی شـان خواندنـد، مورد انتقاد قـرار داده اند. این دو کشـور 

همچنیـن از امریـکا خواسـتند تا بدون هرگونـه پیش رشطی به توافق 

هسـته ای سـال ۲۰۱۵ با ایران برگردد.

انتقـاد تنـد مسـکو و پکـن به شـاری از کشـورهای غربـی در جریان 

دومیـن روز سـفر رسگئـی الوروف وزیـر خارجـه روسـیه بـه چیـن ابراز 

. شد

آقـای الوروف گفـت روابـط اتحادیـه اروپا و روسـیه بـا تصمیات یک 

جانبه بروکسـل تخریب شـده اسـت.

وانـگ یـی همتـای چینـی او نیـز گفـت کـه دوران مداخلـه در امـور 

داخلـی چیـن "بـرای همیشـه" بـه پایـان رسـیده اسـت.

اتحادیـه اروپـا، ایـاالت متحـده، بریتانیـا و کانـادا بـه طـور مشـرک 

چیـن را بـه دلیـل رفتـار بـا اقلیـت مسـلان اویغـور تحریـم کردنـد.

دولـت چیـن اویغورهـا را در اردوگاه هایـی در منطقـه سـین کیانگ در 

شـال رشق این کشـور نگه می دارد و به شـکنجه آزار جنسـی و وادار 

کـردن آنها بـه کار اجباری متهم اسـت.

دولـت چیـن بـا تحریم چنـد مقام و نهـاد اتحادیـه اروپا به ایـن اقدام 

غربی هـا واکنش نشـان داده اسـت.

چیـن آزار اویغورهـا را را رد می کنـد و مدعـی اسـت کـه اردوگاه هـای 

سـین کیانگ محـل "بازآمـوزی" بـرای مقابلـه با تروریسـم اسـت.

'امریکا بدون پیش رشط به برجام برگردد'

وزرای خارجـه چیـن و روسـیه همچنیـن از امریـکا خواسـتند بـدون 

بـا  جهانـی  فدرت هـای  هسـته ای  توافـق  بـه  پیش رشطـی  هرگونـه 

تهـران برگـردد.

از  وانگ یـی دربـاره مسـایل جهانـی  و  روز گذشـته رسگـی الوروف 

جملـه توافـق برجـام نیـز گفت وگـو کردنـد.

در ایـن دیـدار وزاری خارجـه دو کشـور از امریـکا خواسـتند بـدون 

انتقاد مشترک چین و روسیه از تحریم های کشورهای غربی 

مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز در کابل آغاز می شود

افشای " ویدیوهای جنسی " در پارلمان 
استرالیا؛ یک کارمند اخراج شد

رسمی؛ سرمربی بایرلورکوزن برکنار شد

کرونا؛  اعمال شدیدترین محدودیت ها در آلمان 

نیـز تجربه شـان را در مـورد آزار و تعـرض جنسـی 

در اسـرالیا بیان کردند و اعراضات گسـرده ای 

رسارس اسـرالیا را فـرا گرفـت. سـازمان دهندگان 

راهپیایی هـای هفته گذشـته ایـن اعراضات را 

"بزرگریـن خیـزش رسارسی زنـان در اسـرالیا" 

توصیـف کـرده بودند.

ویدیوهای جدید چیست؟

سـابق  کارمنـدان  از  یکـی  توسـط  فلم هـا  ایـن 

دولـت بـه رسـانه های اسـرالیا درز کـرده اسـت.

ایـن  از  زیـادی  تعـداد  می گویـد  افشـاگر  فـرد 

ویدیوهـا دریافـت کـرده اسـت. او می گویـد در 

ایـن ویدیوهـا افـراد از اتـاق عبادت برای سـکس 

اسـتفاده می کردنـد و حتـی کارگـران جنسـی را 

بـه پارملـان می آوردند. فرد افشـاگر ایـن موضوع 

را بـه عنـوان "فرهنـگ مردانـی" توصیف کـرد که 

"فکـر مـی کننـد هـر کاری بخواهنـد می تواننـد 

انجـام دهنـد". انتشـاردهنده ویدیوهـا برخـی از 

همـکاران خـود را "از نظـر اخالقـی ورشکسـته" 

دانسـت.

افشـای ویدیوهایـی که برخـی از کارکنان پارملان 

اسـرالیا را در حال اعال جنسی نشان می دهد، 

سیاسـت اسـرالیا را بیـش از پیـش در بحـران فرو 

بـرده اسـت. در حـال حارض یـک کارمنـد پارملان 

در همیـن رابطه اخراج شـده اسـت. در هفته های 

اخیـر طرح اتهام هایی درباره آزار و تعرض جنسـی 

بـه زنان به ویژه از سـوی سیاسـت مداران خربسـاز 

شـده بود. در یکی از ویدیوهای افشـا شـده، یکی 

از کارمنـدان پارملـان، بر روی میز یک مناینده زن 

در حال انجام عمل جنسـی اسـت.

اسـکات موریسـون نخسـت وزیـر اسـرالیا فلم هـا 

را 'رشم آور ' توصیـف کـرده اسـت. ایـن اتفـاق پس 

از آن روی می دهـد کـه ریتنـی هیگینـز یکـی از 

کارکنـان سـابق اعـالم کـرد کـه یکـی از مدیـران 

ارشـد در سـال ۲۰۱۹ در محـل دفـر کار بـه او 

تجـاوز کـرده اسـت. خانـم هیگینـز می گویـد بـه 

خاطـر بیم از دسـت دادن شـغلش ایـن موضوع را 

بـه پولیـس گـزارش نکـرده بـود. در هفته  گذشـته 

بـه دنبـال اظهـارات خانـم هیگینـز، زنـان دیگری 

یک چهارم کل قربانیان 
غیرنظامی جنگ یمن کودک هستند 

کـرد. بـر اسـاس ایـن گـزارش تنهـا در بـازه زمانی 

بین سـال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ در جریان جنگ یمن 

بیـش از ۲۳۰۰ کـودک جـان باخته انـد. همیـن 

قربانیـان  واقعـی  شـار  کـه  می افزایـد  گـزارش 

جنـگ یمـن بیـش از آمـار اعـالم شـده اسـت.

بـه ایـن ترتیـب یـک چهـارم قربانیان جنـگ یمن 

تشـکیل  کـودکان  را  یادشـده  زمانـی  دوره  در 

می دهنـد. خاویـر جوبـرت، رئيـس ایـن صنـدوق 

گفتـه اسـت: »کـودکان یمن بیش از شـش سـال 

در کابوسـی بی پایـان و رشایطـی هولناک زندگی 

کرده انـد. کـودکان در یمن تقریبا همـه روزه در اثر 

جنـگ کشـته و زخمـی می شـوند.«

گفته می شـود تالش های بین املللی بـرای پایان 

دادن بـه جنـگ یمـن تـا کنـون نتیجـه ای در پـی 

نداشـته اسـت. روز دوشـنبه ۲۲ مارچ، شورشـیان 

حوثـی طـرح صلـح پیشـنهادی عربسـتان را رد 

کردنـد. دولـت امریـکا بـر تالش خـود بـرای پایان 

دادن بـه جنـگ یمـن افزوده اسـت.

بـه وقـت محلـی روی داده اسـت. گفتـه می شـود فـرد 

مهاجـم از ناحیـه پـا مجـروح شـده اسـت. پولیس شـهر 

بولـدر، توضیح بیشـری پیرامـون این حملـه در اختیار 

رسـانه ها قرار نداده اسـت.جن سـاکی، سـخنگوی کاخ 

سـفید با انتشـار یک پسـت توییـری اعالم کرده اسـت 

کـه جـو بایدن در جریـان ایـن حادثه قرار گرفته اسـت. 

جـرد پولیـس، فرمانـدار ایالـت کلـورادو از ایـن حمله به 

عنـوان یـک "فاجعه بی معنـی" یاد کـرده اسـت. امریکا 

هفتـه گذشـته نیز شـاهد حمله مشـابهی بود. فـردی با 

حملـه به یک سـالن ماسـاژ اقدام بـه تیرانـدازی کرده و 

باعـث کشـته شـدن هشـت نفر شـده بود. شـش نفـر از 

قربانیـان آن حملـه زنـان آسـیایی تبار بودند.

صنـدوق نجـات کـودکان در گـزارش خـود درباره 

جنـگ یمـن اعـالم کـرده کـه تنهـا بیـن سـال 

۲۰۱۸ تـا سـال ۲۰۲۰ بیـش از ۲۳۰۰ کـودک 

چهـارم  یـک  ترتیـب  ایـن  بـه  شـده اند.  کشـته 

قربانیـان غیرنظامـی جنـگ یمـن در ایـن سـه 

سـال کـودکان بوده انـد. جنگ یمن بیـن ائتالف 

نظامـی تحـت رهـربی عربسـتان بـا شورشـیان 

حوثـی کـه از پشـتیبانی ایـران برخـوردار اسـت، 

همچنـان قربانـی می گیـرد. یونیسـف )صنـدوق 

کـودکان ملـل متحـد( هفتـه گذشـته از کشـته 

شـدن هشـت کودک و مجروح شـدن ۳۳ کودک 

دیگـر در اسـتان تعز و حدیده در مـاه جاری خرب 

داده بـود. درگیـری بیـن نیروهـای متخاصـم در 

ایـن منطقـه ظـرف هفته هـای گذشـته تشـدید 

شـده اسـت. بـه دنبـال انتشـار گزارش یونیسـف 

دربـاره کشـته شـدن کـودکان در جنـگ یمـن، 

 )Save the Children( صنـدوق نجـات کـودکان

گزارشـی پیرامـون قربانیـان جنـگ یمـن منتر 

فـردی بـا ورود به یک سـوپرمارکت در ایالـت کلورادوی 

امریـکا به مشـریان شـلیک کرد و باعث کشـته شـدن 

مامـور  یـک  نفـر شـد. گفتـه می شـود  دسـت کم ۱۰ 

پولیـس نیـز در بیـن قربانیـان ایـن حمله خونیـن بوده 

اسـت. فرد مهاجم دستگیر شده است. ماریس هرولد، 

رئیس پولیس در شـهر بولدر خرب کشـته شـدن یکی از 

مامـوران خود را در جریـان تبادل آتش بین فرد مهاجم 

و پولیـس تاییـد کـرده اسـت. پـس از رشوع تیرانـدازی 

در شـعبه ای از سوپرمارکت زنجیره ای "کینگ" ماموران 

پولیـس بـرای بازداشـت فـرد مهاجـم در منطقـه وارد 

عمـل شـدند. پولیـس از دسـتگیری فـرد مهاجـم خـرب 

داده اسـت. حملـه در بعدازظهـر روز دوشـنبه ۲۲ مارچ 

شوک به رئال مادرید؛ ستاره منفور به دنبال بازگشت!
گـرت بیل، سـتاره ولزی تاتنهام قصـد دارد فصل بعد دوباره در رئال مادرید بازی کند.

گـرت بیـل در تابسـتان سـال گذشـته و بعـد از جنجـال هـای فـراوان به صـورت قرضی و 

بـه مـدت یـک فصـل از رئـال مادریـد جـدا شـده و بـه پیشـنهاد تیـم سـابق خـود تاتنهام 

پاسـخ مثبـت داد. رابطـه گـرت بیـل بـا زیـن الدیـن زیـدان در سـال هـای پایانـی حضور 

در رئـال مادریـد شـکرآب شـده بـود و سـتاره ولـزی حتـی جایـی روی نیمکـت ذخیـره 

هـای ایـن تیـم نیـز نداشـت تـا باالخـره سـال بعـد از جمـع بازیکنـان ایـن تیم جدا شـد. 

رفتارهـای عجیـب گـرت بیل باعث شـده هواداران رئال مادرید دل خوشـی از او نداشـته 

باشـند، امـا ایـن بازیکـن بـه دنبـال بازگشـت بـه مادرید اسـت.

گـرت بیـل گفـت: "هرگـز حـواس مـن پـرت چیـزی نیسـت و متـام مترکـزم را روی کارم 

قـرار داده ام. مـن فکـر مـی کنـم دلیـل اصلـی انتقـال مـن در این فصـل به تاتنهـام این 

بـود کـه قبـل از هـر چیـز فوتبـال بـازی کنـم. مـن مـی خواسـتم بـرای حضـور در ترکیب 

تیـم ملـی ولـز بـرای حضـور در رقابـت هـای یـورو 2020 در رشایـط خـوب و آرمانـی قرار 

داشـته باشـم. برنامـه اصلـی مـن انتقـال برای یک فصـل و بازی کردن اسـپرز بـود و بعد 

از یـورو هنـوز یـک سـال از قـراردادم بـا رئـال مادریـد مانـده اسـت. حـاال نیـز برنامـه من 

بازگشـت دوبـاره بـه رئـال مادریـد اسـت و تـا آنجـا کـه مـن مربـوط باشـد چنیـن قصـدی 

بـرای فصل بعـد دارم."

ایـن بدتریـن خـرب ممکـم بـرای رئـال مادریـد خواهـد بـود. دسـتمزد سـنگین گـرت بیـل 

باعـث مـی شـود برنامـه هـای ایـن تیـم بـرای جـذب سـتاره هـای جدیـد ماننـد ارلینـگ 

هالنـد بـا کیلیـان امباپـه تحـت تاثیـر قـرار بگیـرد و از طرفـی دیگـر آنهـا احتـاال دوبـاره 

شـاهد حواشـی رنگارنـگ و مختلـف گـرت بیـل در پایتخـت اسـپانیا خواهنـد بـود. البتـه 

گـرت بیـل در هفتـه هـای اخیـر در ترکیـب تاتنهـام عملکـرد خوبـی داشـته و بـه یکـی از 

بازیکنـان موثـر ایـن تیـم تبدیل شـده اسـت.

آسـیایی خواهد شـد. در سـطح باشـگاهی راهـی رقابت هـای جـام فوتبـال 

مسـابقات لیـگ قهرمانـان فوتبال کشـور امـروز چهار شـنبه  4 حمل 

در کابـل آغـاز  می شـود.

 ۳ دیـروز  کشـور  فوتبـال  فدراسـیون  سـخنگوی  مشـعوف،  فیـروز 

حمـل گفـت کـه ایـن لیـگ فـردا سـاعت ۴عـر بـا دیـدار تیم هـای 

جبل الـرساج پـروان و کلوب اتالن خوسـت در کابل آغاز خواهد شـد.

از۶  باشـگاهی  تیـم  لیـگ ۱۲  ایـن  در  کـه  افـزود  آقـای مشـعوف، 

منطقـه کشـور اشـراک می کننـد. در دور نخسـت ایـن رقابت هـا، 

کـه بـه میزبانـی کابـل برگـزار می شـود، تیم هـای اسـتقالل کابـل، 

جبل الـرساج پـروان، کلـوب اتـالن خوسـت و جوانـان لغـان حضـور 

خواهنـد یافت. در این مسـابقات چهار روزه ۶ مسـابقه برگزار خواهد 

شـد. دور دوم ایـن رقابت هـا از ۱۰ حمـل بـا رشکـت تیم هـای زون 

شـال و شـال رشق کشـور بـه میزبانـی بلـخ آغـاز خواهـد شـد و ۵ 

روز ادامـه خواهـد یافـت. دور سـوم ایـن لیـگ ۱۵ حمـل بـا رشکـت 

تیم هـای هـرات، فـراه، هلمنـد و کندهـار برگـزار می شـود.

در ایـن لیـگ ۶۶ بـازی اجـرا می شـود کـه ۱۸ بـازی آن قبـل از مـاه 

رمضـان و ۴۸ بـازی آن بعـد از مـاه رمضـان برگـزار خواهـد شـد.

قهرمـان ایـن رقابت ها در صورتی که بتواند معیاری الزم باشـگاه های 

حرفـه ای را بـه دسـت آورد، بـه عنـوان نخسـتین مناینـده افغانسـتان 

کرونـا در چنـد هفتـه اخیـر در اروپـا شـیوعی بسـیار یافته در 

حالـی کـه دولت هـا بـا وجـود تاخیـری کـه در واکسیناسـیون 

بـه دلیـل کمبـود واکسـین ایجـاد شـده سـعی دارنـد هـر چه 

رسیعـر جمعیـت بیشـری را واکسـینه کننـد.

در لهسـتان، کشـور همسـایه آملـان، آمـار شـیوع تقریبـا سـه 

برابر اسـت. در حالی که هزاران لهسـتانی برای کار به آملان 

می رونـد اکنـون ورود آنهـا بـه آملـان ممنوع اسـت مگـر اینکه 

آزمایش کرونایشـان در ۴۸ سـاعت گذشـته منفی باشـد.

لهسـتان از مـوج سـوم کرونـا بیشـرین آسـیب را دیـده اسـت 

ابتـالی جدیـد شناسـایی شـد کـه  و دیـروز ۱۴۵۷۸ مـورد 

۳۴ درصـد بیشـر از هفتـه پیـش از آن بـود. هشـتاد درصـد 

مبتالیـان بـه سـویه ای کـه ابتـدا در بریتانیـا شناسـایی شـد 

امریـکا،  از  اروپـا  در  کرونـا  واکسیناسـیون  بوده انـد.  آلـوده 

بریتانیـا و ارسائیـل بسـیار عقب تـر اسـت و بخشـی بـه ایـن 

دلیل اسـت که واکسـین اسرازنکا/آکسـفورد به انـدازه کافی 

در اختیـار ایـن کشـورها قـرار نگرفتـه و ایـن تبدیـل بـه یـک 

دعـوای سیاسـی بـزرگ و طوالنـی بیـن بریتانیـا و اتحادیـه 

اروپـا شـده اسـت. اتحادیه اروپـا اکنون در نظـر دارد صادرات 

تولیـد  اروپـا  خـاک  در  کـه  را  اسرازنکا/آکسـفورد  واکسـین 

می شـود ممنـوع کنـد. آنهـا اعـراض دارند بیشـر واکسـینی 

کـه در ایـن اتحادیـه تولیـد می شـود بـه بریتانیا و کشـورهای 

دیگـر مـی رود تـا بـه خـود اروپـا.

برگـزاری مراسـم مذهبـی نیز متوقف می شـود و بیشـر از 

دو خانـواده یـا پنـج نفـر منی تواننـد در خانه هـا دور هـم 

جمـع شـوند. از کارکنـان مدرسـه ها و دانش آمـوزان نیـز 

هفتـه ای دوبـار آزمایـش کرونـا گرفته می شـود.

خانـم مرکل گفت آملان در رشایطی"بسـیار وخیم" اسـت 

در حالـی کـه تـالش می کنـد هـر چـه رسیعـر جمعیـت 

بیشـری را واکسـینه کند:

"مـوارد ابتـال تصاعدی بـاال می روند و بخش هـای مراقبت 

ویـژه )آی سـی یو( دوبـاره پـر شـده اند." شـیوع کرونـا بـه 

بیش از صد نفر در هر صدهزار نفر رسـیده اسـت. در ۲۴ 

سـاعت گذشـته ۷۴۸۵ مبتالی جدید شناسـایی شـده و 

۲۵۰ نفـر جـان باخته اند.

خانـم مـرکل گفـت نـوع جدیـد ویـروس کرونا که ابتـدا در 

بریتانیا شناسـایی شـد اکنون سـویه غالب در آملان است 

کـه در عمـل بایـد آن را "یـک همه گیـری جدیـد" در نظـر 

گرفت:

"در اصـل، مـا ویـروس جدیـدی داریم، بسـیار کشـنده تر، 

مرسی تـر و بـا عفونت زایـی طوالنی تـر."

اعـالم  ایـن محدودیت هـای جدیـد در آملـان در حالـی 

می شـود کـه تقریبـا سـه هفتـه پیـش مسـئوالن ایالتـی 

و  کننـد  کـم  را  محدودیت هـا  بتدریـج  گرفتنـد  تصمیـم 

بگیرنـد. رس  از  را  فعالیت هـا 

کرونـا  سـوم  مـوج  بـا  مقابلـه  بـرای  را  مقـررات  سـخت ترین  آملـان 

دیگـر ۲۹ حمـل  هفتـه  را سـه  تعطیلی هـا  و  و محدودیـت   اعـال 

متدیـد می کنـد. بـه ایـن ترتیـب در تعطیـالت عیـد پاک تقریبـا متام 

متوقـف خواهنـد شـد. آملـان  فعالیت هـا در 

آنـگال مـرکل صدراعظـم آملـان پـس از نشسـتی یـازده سـاعته و در 

بعضـی مواقع پرتنش با مسـئوالن ۱۶ ایالـت آملان، در یک کنفرانس 

خـربی گفت بیشـر فروشـگاه ها از جمله فروشـگاه های مـواد غذایی 

در پنـج روز تعطیلـی عید پـاک )۱۲تا ۱۶ حمل( بسـته خواهند بود. 

کـرد که با پیر بوش قطع همـکاری کرده و از این 

پـس او روی نیمکـت ایـن تیـم نخواهـد نشسـت. 

همچنیـن بر اسـاس اعالم باشـگاه آملانـی از این 

بـه بعـد هانس ولـف هدایت لورکـوزن را بـر عهده 

خواهـد داشـت. ولـف پیـش از ایـن در تیم هـای 

و  کـرده  رسمربیگـری  هامبـورگ  و  اشـتوتگارت 

آخریـن تجربـه او در ایـن زمینه به حضـور در لیگ 

بلژیـک و هدایـت باشـگاه خنـک برمـی گـردد.

هواداران خارجی ۶۳۰ هزار تکت را از طریق انرنت 

پارااملپیـک  و  املپیـک  مسـابقات  متاشـای  بـرای 

توکیـو خریـده بودند. اما قرار اسـت کمیتـه برگزاری 

ایـن رقابت هـا با توجه عـدم حضور این متاشـاچیان 

و جلوگیری از گسـرش ویروس کرونا، پول این افراد 

را دوبـاره مسـرد کنـد. قرار بـود بازی های املپیک و 

پارااملپیک در سـال ۲۰۲۰ به میزبانی توکیو برگزار 

شـود، اما به دلیل شـیوع ویروس کرونا یک سـال به 

تعویـق افتاد. قرار اسـت این بازی ها در سـال جاری 

میـالدی بـا همین نـام برگزار شـود.

پیـر بوش، رسمربـی بایرلورکـوزن، از هدایت 

در  کـه  شـد.بایرلورکوزن  برکنـار  تیـم  ایـن 

ابتـدای فصـل نتایـج فوق العـاده ای کسـب 

کـرده بـود، اخیراً بـا افتی فاحش مواجه شـد 

و در واقـع نتوانسـت به روند خـوب خود ادامه 

دهـد؛ موضوعـی کـه باعـث شـد ایـن تیـم از 

منطقـه کسـب سـهمیه لیـگ قهرمانـان اروپا 

فاصلـه بگیـرد و اخیـراً در رتبـه ششـم جدول 

قـرار گرفـت. دو شکسـت اخیـر بایرلورکـوزن 

مقابـل تیـم های آرمینیا بیلفیلـد و هرتابرلین 

پیـر  بـه  نسـبت  انتقـادات  کـه  باعـث شـد 

بـوش اوج بگیـرد و بسـیاری از هـواداران ایـن 

تیـم خواهـان برکنـاری ایـن رسمربی شـوند؛ 

اتفاقـی کـه لحظاتـی پیش به شـکل رسـمی 

پیـش  دقایقـی  ارتبـاط  همیـن  داد.در  رخ 

باشـگاه بایرلورکـوزن بـه شـکل رسـمی اعالم 

کـه  داده انـد  گـزارش  ورزشـی  رسـانه های 

لیورپول به دنبال جذب جانشین واینالدوم از یوونتوس

شایعات در مورد ژابی حقیقت دارد؟ 

در  دارد  قصـد  لیورپـول  باشـگاه  می رسـد  نظـر  بـه 

تابسـتان آرون رمـزی را از یوونتـوس به خدمت بگیرد.

بـه نظر می رسـد که باید جدایی جورجینیـو واینالدوم 

از لیورپـول را قطعـی تلقـی کـرد. هفتـه هاسـت کـه 

هافبک هالندی پاسـخی به پیشـنهاد متدید قرارداد 

قرمزهـا نـداده و در واقـع گزارشـات حاکی از آن اسـت 

کـه او تصمیـم نهایی خـود را اتخاذ کرده و قصـد دارد 

در پایان فصل آنفیلد را به مقصد بارسـلونا ترک کند.

بـه طور قطـع در صـورت جدایـی واینالـدوم، لیورپول 

بـرای جـذب جانشـین او اقـدام خواهـد کـرد. در این 

بین کالچیو مرکاتو مدعی شـده که باشگاه انگلیسی 

رشایـط جـذب سـتاره ولـزی باشـگاه یوونتـوس یعنی 

بـر خـالف شـایعات هنـوز توافقـی بیـن ژابی آلونسـو و 

باشـگاه گالدبـاخ انجام نشـده اسـت.

چنـدی قبـل بـود کـه مارکـو روزه، رسمربـی گالدبـاخ 

رسـا اعـالم کـرد بـرای هدایـت باشـگاه دورمتونـد در 

فصـل بعـد بـه توافـق رسـیده و از فصـل بعـد در ایـن 

باشـگاه مشـغول بـه کار خواهـد شـد. در هفتـه هـای 

اخیـر اخبـاری در مـورد جانشـین مارکـو روزه شـنیده 

شـده بـود و دیـروز نریه بیلد در گزارشـی مدعی شـد 

گالدبـاخ بـا ژابـی آلونسـو، مربـی دو تیم سوسـیداد به 

توافق رسـیده اسـت. ژابی آلونسـو در تیم هـای بزرگی 

در جهـان فوتبـال بـازی کـرده، شـحصیتی معقـول و 

محبـوب به شـار می آیـد و زیر نظر رسمربیـان بزرگی 

بـازی کرده اسـت. ژابی آلونسـو در سـال هـای اخیر با 

تـالش فـراوان در حال فراگیری الفبـای مربیگری بوده 

آرون رمـزی را بررسـی قـرار مـی دهـد و قصـد دارد در 

تابسـتان پیـش رو ایـن بازیکـن را به خدمـت بگیرد.

آرون رمـزی بعـد از نزدیـک بـه یـک دهـه حضـور در 

آرسـنال نهایتاً تابستان 2019 این تیم انگلیسی را به 

مقصد یوونتوس ترک کرد اما که هرگز نتوانسـته تا به 

اینجا روزهای خوبی را در بیانکونری پشت رس بگذارد 

و اکـرا بـا مصدومیـت هـای پیاپـی و نیمکت نشـینی 

دسـت و پنجـه نـرم کـرده اسـت؛ موضوعـی کـه باعث 

انتقـاالت  و  نقـل  در  یوونتـوس  از  او  جدایـی  شـده 

تابسـتانی پیش رو بسـیار محتمل به نظر برسد و حاال 

شـواهد حاکی از آن اسـت که لیورپـول یکی از اصلی 

تریـن مشـریان رمزی محسـوب می شـود.

و بسـیاری آینده ای درخشـان برای این رسمربی جوان 

در نظـر گرفتـه انـد. همچنیـن ژابـی آلونسـو بـه لطـف 

سـال هـای حضـور در بایـرن مونیـخ بـه خوبی بـا زبان 

آملان و کار کردن در بوندسـلیگا آشـنا بوده و می تواند 

خیلـی رسیـع خـود را بـا محیط جدید تطبیق بخشـد.

امـا نریـه کیکر امـروز فاش کـرد اخبار در مـورد توافق 

ژابـی آلونسـو بـا گالدبـاخ حقیقـت نداشـته و در واقـع 

هنـوز مذاکـرات جـدی بیـن طرفین آغاز نشـده اسـت. 

چنـدی قبـل مـارک ابـرل، مدیـر ورزشـی گالدبـاخ در 

مصابـه ای مدعـی شـد چنـد نامـزد در تیـررس ایـن 

باشـگاه قـرار دارنـد، اما هنوز با شـخص خاصـی توافق 

نشـده اسـت. هنـوز مدیـران گالدبـاخ در مـورد آینـده 

تصمبـم نگرفتـه انـد و به نظر می رسـد پروسـه انتخاب 

رسمربـی جدیـد بـه پایـان فصـل موکول شـده اسـت.

بازگرداندن پول ۶۳۰ هزار خریدار 
تکت المپیک و پارا المپیک توکیو

در حمله به سوپرمارکتی در ایالت 
کلورادو ۱۰ نفر کشته شدند
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داخلـه   وزارت 

کـه  می گویـد 

فـردی کـه متهم بـه تجـاوز بر یک 

دخرت هشـت سـاله اسـت، توسط 

اسـت. شـده  بازداشـت  پولیـس 

وزارت  سـخنگوی  آریـن  طـارق 

داخله در تویتی نوشـته اسـت که 

کسـی که بـر دخرت ۸ سـاله تجاوز 

کـرده بـود بازداشـت شـد.

در تویـت آریـن آمـده اسـت:»این 

دخـرت خردسـال از سـوی ذکرالله 

را  خـود  کـه  عبداالحـد  فرزنـد 

معرفـی  محصـل  و  چوکـی دار 

جنسـی  تجـاوز  مـورد  می کنـد، 

اسـت.«  گرفتـه  قـرار 

ایـن  کـودک،  خانـواده  گفتـه  بـه 

رویـداد در ناحیـه سـوم در منطقه 

کارتـه سـخی اتفاق افتاده اسـت. 

آرین می گوید که دوسیه متهم به سارنوالی محول می شود. 

در عکس هـای کـه از فـرد متهـم در شـبکه های مجـازی دسـت به دسـت می شـود، گفتـه 

شـده اسـت کـه فـرد متهـم قـاری قرآن اسـت و ایـن دخرت بـرای فراگرفـن خوانـدن قرآن 

بـرای ثبـت نـام نـزد ایـن فـرد مراجعه کـرده بود. طبـق ادعـای کـودک قربانی فـرد متهم 

پـس از آنکـه دهـان او را بسـته بـر وی تجـاوز کرده اسـت.

گفتـه می شـود کـودک قربانـی هم اکنـون در شـفاخانه اسـقالل بسـرتی شـده اسـت. 

مـادر ایـن دخـرت بـه رادیـو آرمـان گفته اسـت کـه چـون توانایی پرداخـت هزینـه عملیات 

دخـرتش نـدارد، گوشـی مبایلـش را در شـفاخانه گـرو گذاشـته اسـت.

این درحالیسـت که شـفاخانه اسـتقالل یک شـفاخانه دولتی و تداوی در شـفاخانه های 

دولتـی افغانسـتان طبق قانون رایگان اسـت.

افزایـش  از  مشـرتک  بیانیـۀ  یـک  در  جهـان  کشـور  سـی وپنج   

خشـونت ها و قتل هـای هدفمنـد در افغانسـتان ابـراز نگرانـی کرده و 

شـده اند. تروریسـتی  رویدادهـای  ایـن  عامـالن  پیگـرد  خواهـان 

»دوسـتان  گـروه  نـام  زیـر  فرامنطقـه  و  منطقـه  کشـورهای  ایـن 

افغانستان/دوسـتان زنـان در افغانسـتان« در بیانیـه مشـرتک شـان، 

شـده اند. هدفمنـد  حمـالت  فـوری  توقـف  خواهـان 

در ایـن بیانیـه آمـده کـه افزایـش خشـونت ها و قتل هـای هدفمنـد 

توسـط طالبـان، شـبکۀ حقانـی، داعـش، القاعـده و یـا هـر گروهـی 

دیگـر، چشـم انداز صلـح را تاریـک، آزادی بیـان و فضـای مدنـی را 

تضعیـف و مانـع ارائـۀ خدمـات اساسـی بـه افـراد نیازمنـد می شـود.

در این بیانیۀ مشـرتک به گزارش سـازمان ملل اشـاره شـده که در آن 

آمـده اسـت؛ از سـپتامرب 2020 تـا جنوری 2021 میالدی دسـت کم 

و کارمنـد رسـانه ای در قتل هـای هدفمنـد  بـر  فعـال حقـوق   11

کشـته شـده اند. پـس از نـر ایـن گـزارش، تـا کنـون سـه کارمنـد 

رسـانه ای دیگـر )مرسـل وحیـدی، سـعدیه سـادات و شـهناز رووفـی( 

در والیـت ننگرهـار کشـته شـده اند.

براسـاس گزارش سـازمان ملـل، از اول جنـوری 2018 تا 31 جنوری 

2021 میـالدی دسـت کم 65 فعـال حقـوق بـر و کارمند رسـانه ای 

در افغانسـتان کشـته شده اند.

35 کشـور جهـان در بیانیـه ی مشرتک شـان گفته انـد کـه از مـردم 

افغانسـتان و امیـد و توقـع آنـان بـرای صلـح، عدالـت و پیرفـت این 

کشـور حامیـت می کننـد. ایـن کشـورها تأکیـد کرده انـد کـه از رونـد 

دهـه ی  دو  دسـت آوردهای  آن  در  کـه  می کننـد  حامیـت  صلحـی 

گذشـته حفـظ و تقویـت و حضـور زنـان در متـام مراحـل آن معنادار و 

مسـاویانه باشـد. در بیانیـه آمـده اسـت:«زنان در افغانسـتان در صف 

جلـوی جامعـه قـرار دارنـد، جوانان عامـل تغییرند و رسـانه های آزاد و 

مسـتقل نقـش مهـم و اساسـی در یـک افغانسـتان دموکراتیـک بازی 

ارزش هـای مشـرتک جامعـه  بـه  آنـان، حملـه  بـه  می کننـد. حملـه 

جهانـی و مـردم افغانسـتان اسـت«.

در ایـن بیانـه از متامـی طرف هـای دخیـل خواسـته شـده اسـت کـه 

بـه متامـی رشایـط قوانیـن بردوسـتانۀ بین املللـی، به ویـژه قوانینی 

مرتبـط  و کمک هـای بردوسـتانه  از غیرنظامیـان  بـا حفاظـت  کـه 

ایـن کشـورها یک بـار  بیانیـۀ مشـرتک  بگذارنـد. در  احـرتام  اسـت، 

دیگـر بـر کاهـش فـوری خشـونت کـه منجر بـه آتش بس شـود، تأکید 

شـده اسـت. ایـن کشـورها گفته انـد کـه نیـاز اسـت تـا بـه درگیـری 

در افغانسـتان از طریـق توافـق سیاسـی پایـان داده شـود؛ توافقـی 

کـه بـه گفتـه ی آنـان، آزادی، متامیـت ارضـی، اتحـاد و افغانسـتان 

دموکراتیـک و صلح آمیـز را تضمیـن کنـد. در ایـن بیانیـه از بازیگـران 

دخیـل در رونـد صلـح افغانسـتان نیـز خواسـته شـده اسـت کـه بـا 

حسـن نیـت در رونـد صلـح رشکـت کـرده و تعهدات شـان در قبـال 

صلـح را بـا اقدامـات قابـل ملس، نشـان دهنـد. امریکا، افغانسـتان، 

اسـرتالیا، بلجیـم، کانـادا، فرانسـه، آملـان، جاپـان، قطـر، سـویدن، 

ترکیـه، ترکمنسـتان، امـارات متحـده ی عـرب، بریتانیـا و چند کشـور 

دیگـر از امضاکننـدگان ایـن بیانیـه ی مشـرتک هسـتند.

نـام برخـی از کشـورهای منطقـه و همسـایه ی افغانسـتان از جملـه 

پاکسـتان، ایـران و تاجیکسـتان در جمـع امضاکننـدگان ایـن بیانیـه 

بـه چشـم منی خـورد. 

پولیس: فرد متهم به تجاوز بر یک کودک هشت ساله 
بازداشت شد 

بیانیه مشترک 35 کشور جهان؛ 
عامالن قتل های هدفمند در افغانستان تحت پیگرد قرار گیرند

معاون رئیس جمهور: 

بدون آتش بس، 
هیچ امید و اعتمادی

 به پروسه صلح نیست 

جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور   

می گویـد کـه اگر گـروه طالبـان بـه آتش بس تن 

ندهـد، هیـچ نوع امید و اعتامدی نسـبت به پروسـه صلح شـکل 

گرفت. نخواهـد 

آقـای دانـش، روز سه شـنبه 3 حمـل در مراسـم معرفـی نیـالب 

مبـارز، رسپرسـت جدیـد جمعیـت هـالل احمـر افغانـی، گفـت 

کـه »صلـح یـک پروسـه دو جانبـه اسـت و تـا زمانـی کـه جانـب 

مقابـل و حامیـان آن تصمیـم جدی به تفاهم و راه حل سیاسـی 

نداشـته باشـند و گام هـای عملـی و معنـا دار بر ندارنـد، به ویژه 

اگـر بـه آتش بـس تن ندهنـد، هیچ نـوع امید و اعتامدی نسـبت 

بـه پروسـه صلـح شـکل نخواهـد گرفت.«

مـورد  در  جـدی  بحـث  از  هنـوز  طالبـان  گـروه  کـه  افـزود  او 

طفـره  افغانسـتان،  صلـح  رونـد  بـه  مرتبـط  اصلـی  موضوعـات 

مـی رود.

همـه  تاکنـون  افغانسـتان  حکومـت  کـه  گفـت  دانـش  آقـای 

گام هـای الزم را بـرای نشـان دادن حسـن نیـت خـود در رونـد 

صلـح برداشـته و آمادگـی کامل برای گفتگـو در مورد موضوعات 

گوناگـون داشـته اسـت، امـا گـروه طالبـان از زمـان آغـاز ایـن 

رونـد، بیـش از هـر وقت دیگر دسـت به حمالت گسـرتده زده اند 

و افـراد ملکـی، زنـان، علـام، فعالیـن حقـوق بر، خربنـگاران و 

اعضـای جامعـه مدنـی را بـه شـهادت رسـانده اند.

معـاون رئیـس جمهـور تأکیـد کـرد کـه حکومـت افغانسـتان از 

صلحـی حامیـت می کنـد کـه عادالنـه و پایـدار باشـد و تـداوم 

مـردم  اخیـر  سـال  بیسـت  دسـتاوردهای  و  اساسـی  قانـون 

کنـد. تضمیـن  را  افغانسـتان 

او افـزود کـه حکومت افغانسـتان همچنین از هرنـوع طرح صلح 

اینکـه  بـه  امـا مـروط  اسـتقبال می کنـد،  و منطقـی  معقـول 

کشـور مـا را دچـار فروپاشـی، انقطـاع و گسسـت نسـازد و بـه 

گذشـته  های تاریـک و سـیاه بـاز نگردانـد.

دانـش بـا اشـاره بـه کنفرانسـی کـه چنـد روز قبـل در مسـکو 

در رابطـه بـه رونـد صلـح افغانسـتان برگـزار شـد، گفـت کـه مـا 

بـر تأمیـن صلـح در  ایـن نشسـت کـه در آن  پایانـی  بیانیـه  از 

افغانسـتان از طریـق مذاکـره و توافـق سیاسـی و عـدم حامیـت 

اسـتقبال  اسـت،  شـده  تأکیـد  اسـالمی  امـارت  بازگشـت  از 

. می کنیـم

معـاون رئیـس جمهـور افزود کـه با توجه بـه نکاتی کـه در بیانیه 

پایانـی نشسـت مسـکو ذکـر شـده، انتظـار مـی رود کـه جامعـه 

و  ثبـات  گرفـن  نظـر  در  بـا  منطقـه  کشـورهای  و  بین املللـی 

امنیـت پایـدار منطقـه، بـه یـک اجـامع و وحـدت نظـر دسـت 

یابنـد و گـروه طالبـان را وادار بسـازند کـه صلح عادالنـه و پایدار 

را بـه معنـای واقعـی آن بپذیرنـد.

او همچنیـن گفـت کـه گـروه طالبـان نیـز بایـد بدانـد، رسـیدن 

بـه صلـح در افغانسـتان بـه جـز از طریـق توافق سیاسـی ممکن 

نیسـت و آنهـا از طریـق نظامـی و تشـدید جنگ و خشـونت، جز 

ویرانـی کشـور و کشـتار مـردم بی گنـاه، بـه هیـچ هـدف دیگـر 

دسـت منی یابنـد.

معـاون رئیـس جمهـور در بخش دیگر از سـخنان خـود گفت که 

طرف هـای جنـگ بایـد ملزم شـوند کـه قواعـد خاصـی را رعایت 

کننـد کـه از ایـن قواعد امـروز به عنـوان حقوق بردوسـتانه یاد 

می شـود و نقـش هـالل احمرهـا و صلیـب رسخ هـا نیـز دقیقـا 

انسانی سـازی جنـگ و تأمیـن حقوق بردوسـتانه اسـت.

معـاون رئیـس جمهـور همچنیـن بـا اشـاره بـه اصـول و اهـداف 

ایجادجمعیت هـای هـالل احمـر و صلیـب  رسخ هـا در جهـان 

گفـت کـه جمعیـت هـالل احمـر افغانی امـروز در کشـور ما، هم 

وظیفـه حامیـت از صلـح را بـه عهـده دارد و هـم وظیفـه حامیت 

از حقـوق بـر دوسـتانه افـراد را در مناطق جنـگ زده و یا تحت 

تسـلط گـروه طالبان.

آقـای دانـش از جمعیـت هـالل احمـر افغانـی خواسـت کـه بـه 

مناطـق جنگـی توجـه بیشـرت کنـد، زیـرا در آن مناطـق هیـچ 

نـوع خدماتـی بـه مـردم ارائـه منی شـود و یـا اینکـه سـطح ارائـه 

خدمـات بسـیار انـدک و پاییـن اسـت.

وی همچنیـن از گـروه طالبـان خواسـت کـه بـه جمعیـت هـالل 

احمـر افغانـی و نهادهـای امـداد رسـان اجـازه بدهنـد کـه بـه 

مـردم خدمـات عمومـی و کمک هـای بر دوسـتانه ارائـه کنند.

معـاون رئیـس جمهـور گفـت کـه گـروه طالبـان از نـگاه حقوقی 

مکلـف هسـتند کـه قواعـد حقوق بردوسـتانه را رعایـت کنند و 

از حملـه بـر افـراد ملکی و تأسیسـات عامه بپرهیزنـد، زیرا حمله 

بـر افـراد ملکـی و تأسیسـات عامـه مصـداق جنایـت ضـد بری 

محسـوب می گردد.اسـتاد دانـش گفـت که حکومت افغانسـتان 

از جمعیـت هـالل احمـر افغانـی حامیـت کامـل می کنـد و از 

مسـئوالن ایـن نهـاد خواسـت که با اتحـاد و هامهنگـی الزم و با 

بی طرفـی کامـل فعالیت هـای خـود را در متام نقاط افغانسـتان 

بـه پیش بربنـد و بـه افـراد آسـیب پذیر کمـک کنند.

نیـالب مبـارز، رسپرسـت جدیـد جمعیت هالل احمـر افغانی در 

سـخرنانی خـود گفـت کـه با توجـه به اصـول و اهـداف جمعیت 

هـالل احمـر، برای مردم آسـیب پذیر در هرگوشـه و کنار کشـور 

فعالیـت خواهد کـرد. وی افزود که جمعیت هـالل احمر افغانی 

بـا بی طرفـی و اسـتقالل کامـل در متـام ولسـوالی های کشـور 

فعالیـت می کنـد و وی تـالش خواهـد کرد کـه ایـن فعالیت ها را 

تقویـت کنـد و مؤثرتر بسـازد.

خانـم مبـارز گفت بر اسـاس هدایت رسور دانـش، معاون رئیس 

جمهـور در کمیتـه اضطراری جلوگیری از شـیوع ویـروس کرونا، 

جمعیـت هـالل احمـر افغانی شـفاخانه مرکـزی خـود را به مرکز 

رسـیدگی بـه بیـامران مبتـال بـه ویـروس کرونـا تبدیل کـرد و در 

رسارس کشـور بـرای بیـش از نیم میلیـون نفر کمـک کردند.

وی همچنیـن گفـت حاکمیت قانون، تعدیل اساسـنامه، تعدیل 

بخش هـای از قانـون جمعیـت هـالل احمـر افغانی بـرای بهبود 

بـورد  انتخـاب  و  عمومـی  مجمـع  تدویـر  نهـاد،  ایـن  کار  رونـد 

رهـربی و تـالش بـرای رعایـتs حقـوق بـر دوسـتانه افـراد از 

اولویت هـای کار او خواهـد بـود.

رئیـس  اوریاخیـل،  نرسیـن  داکـرت  همچنیـن  مراسـم  ایـن  در 

شـورای طبـی افغانسـتان صحبـت کـرد و فعالیت هـای جمعیت 

هـالل احمـر افغانـی را در راسـتای رسـیدگی بـه افـراد آسـیب 

پذیـر در کشـور، مهـم و مؤثـر دانسـت.


