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در  که  دزدی  تان  به  نظر 

به  کابل،  شهر  پس کوچه های 

می کشد،  آدم  تفنگ چه  با   راحتی 

به  تفنگ چه  زمانی  چه  نخستین بار 

دست گرفته است؟ 

در شهرخوانی امروز، تالش می شود 

در مورد نقش اسباب بازی جنگی در 

ناامنی های  و  کودکان  تبه کارشدن 

شهر بحث شود. 

قاتل شدن ساده نیست. ما هرچند 

اما  نشناسیم،  دقیق  را  هم دیگر 

فرد  که  می دانیم  روبه روشدن  با 

خانواده  و  است  انسان  ما  مقابل 

دارد. مهم تر از همه این  که چه بسا 

همه ی آدم ها زندگی دوست استند و 

یابد.  ادامه  زندگی  شان  می خواهند 

زندگی کسی، حذف  به  پایان دادن 

نشاندن  ماتم  به   و  مقتول  مطلق 

پایان دادن  است.  آدم ها  از  گروهی 

به  پایان دادن  فرد،  زندگی  به  

خوشی ها و آرامش...

؛  ختگی سا تفنگ 
اسباب بازی ای که به 
پرورش خشونت در 

جامعه می انجامد

اداره ی جو بایدن تصمیم گرفته تا توافق نامه ی 
صلح افغانستان –توافق ماه فبروری سال گذشته 

میالدی امریکا و طالبان- را بازنگری ککند...

نشست کمیته ی تهیه و توحید 
پکیش نویس طرح صلح، با...

شرکت افغان پست، سیستم 
آنالین خدمات عامه اش را فعال 

کرد. این سیستم...

ابتکار عمل صلح افغانستان  
در دستان بایدن

محمـد  جمهوررییـس  هېـواد  د 
اشـرف غنـي وایـي د کنـدزد امنیـت 
پاملرنـه  ځانګـړې  تـه  ټینګښـت 
کیـږي او پـه ښـار کـې بـه د امنیتـي 
ډېروالـی  کـې  شـمېر  پـه  حـوزو 

راشـي.
لـه  والیـت  کنـدز  د  غنـي  ښـاغلي 
قومـي مشـرانو سـره پـه کتنـه کـې 
ویلـي چـې د شـېرخان بنـدر – کندز 
د اورګاډي پټلـۍ د تاجیکسـتان پـه 
پانګونـه جوړېـږي او د آمـو سـیند د 
بـه هـم  پـه اړه  غـاړې د ټینګښـت 

واضـح اقدامـات وشـي.
د  جمهوررییـس  وایـي  ارګ 
یکشـنبې پـه ورځ د کنـدز لـه قومـي 
مشـرانو سـره کتلـي او دوی تـه یـې 
یـې  بـه  سـتونزې  چـې  ورکـړی  ډاډ 

شـي. حـل 
د کنـدز قومـي مشـرانو پـه دې کتنه 

کې  د ۲۱۷ پامیر قول اردو د ساتنې 
او تمویـل، امنیـه قومندانـۍ کـې د 
اصالحاتـو ، حلقوي سـړک، امنیتي 
امنیـت،  د  الرو  لویـو  د  کمربنـد، 
د  تـه  مالونـو  دوی  د  او  کوچیانـو 
پاملرنـې، د خـان ابـاد برېښـنا بنداو 
د کنـدز د کدرونـو د اسـتخدام پـه 
اړه خپـل وړاندیزونـه  لـه ولسمشـر 

سـره شـریک کـړي دي.
جمهـور رییـس د کرنـې او مالـدارۍ 
وزیـر تـه الرښـوونه کـړې چـې کنـدز 
پـالن  واضـح  د  ټیـم   یـو  دې  تـه 
برابرولـو لپـاره واسـتوي او بیـا دې 
یـې لـه دوی سـره  شـریک کـړي. 

سـیمه  د  راز  همـدا  غنـي  ښـاغلي 
ییـزه  ارګانونـو خپلواکـې ادارې تـه 
د کنـدز د کدرونـو د نوملـړ د ترتیـب 
او پـه مناسـبو ځایونـو کې د هغوی 

د اسـتخدام الرښـوونه کـړې ده .

غني: تاجیکستان د شیرخان بندر _کندز 
د اوسپنې پټلۍ جوړوي

شهر خوانی
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 4 و  شـاه   18 شـده ی  مومیایـی  اجسـاد 

باسـتان،  ملکـه ی فرعـون قدرت منـد دوران 

رفتنـد. رژه  مـر  جاده هـای  در 

در مراسـمی کـه شـنبه شـب )14 حمـل/ 3 

اپریل(، بـرای انتقال 22 فرعـون قدرت مند، 

از موزیـم قدیمـی مر به موزیـم ملی متدن 

بـود،  شـده  برگـزار  قاهـره  شـهر  در  مـر، 

اجسـاد این شـاهان قدرت منـد از جاده های 

قاهـره انتقـال داده شـدند.

نـام  بـه  کـه  فرعون هـا  اجسـاد  جابه جایـی 

»رژه ی طالیـی فرعون هـا« نام گـذاری شـده 

بـا  بـود، در میـان تدابیـر شـدید امنیتـی و 

رییس جمهـور  سیسـی،  عبدالفتـاح  حضـور 

و مصطفـا عبداللـه، نخسـت وزیر مـر و بـا 

سـازمان  کل  دبیـر  ازولـه،  اودره  همراهـی 

شـد. برگـزار  یونسـکو،  بین املللـی 

انتقـال اجسـاد مومیایـی شـده ی فرعون هـا 

ترتیـب  بـه  کشـید،  طـول  سـاعت  نیـم  کـه 

و  شـد  انجـام  شـاهان  ایـن  سـلطنت  زمـان 

جسـد تائـو دوم، مشـهور بـه تائـو شـجاع از 

 1600 کـه  فرعون هـا  هفدهـم  دودمـان 

داشـت،  سـلطنت  میـالد  از  پیـش  سـال 

یافـت  انتقـال  کـه  بـود  جسـدی  نخسـتین 

و جسـد مومیایـی شـده ی رامسـس چهـارم 

مـر و رامسـس دوم و ملکـه حتشپسـوت از 

قدرت مندتریـن پادشـاهان مر باسـتان، از 

دیگـر جسـدهایی بـود کـه بـه موزیـم جدیـد 

یافتنـد. انتقـال 

جریـان  در  بهـر  حفاظـت  بـرای  جسـدها 

نایـروژن  در جعبه هـای مخصـوص  انتقـال 

و  و جاده هـا هـم همـوار  بودنـد  قـرار شـده 

از نـو بازسـازی شـده تـا کـدام مشـکلی در 

انتقـال آن هـا بـه وجـود نیایـد. جریـان 

این اجسـاد مومیایی شـده که در سـال های 

تبـس  منطقـه ی  دو  در   1898 و   1881

پایتخـت مر باسـتان کشـف شـده بـود، در 

بـه  را  یـک قـرن اخیـر گردش گـران زیـادی 

خـود جلـب کـرده اسـت.

دولت مر در سـال 2017 میالدی تصمیم 

قرهـای  شـبیه  موزیـم  یـک  سـاخت  بـه 

پادشـاهان قدرت منـد گذشـته گرفـت و حاال 

ایـن موزیـم جدیـد، جایگاه اجسـاد مومیایی 

و  باسـتان اسـت  پادشـاهان دوران  شـده  ی 

قـرار اسـت تـا هفتـه ی دیگـر بـه روی عمـوم 

شـود. باز 

انتقال  بر  مبنی  خربهایی  نرش  از  پس 

مکان  به  مکان  یک  از  فرعون ها  اجساد 

دیگر، کاربران عرب در شبکه های اجتامعی 

»#لعنة_الفراعنة«  عنوان  با  را  هشتگی 

که  اند  باور  این  به  آن ها  کردند.  راه اندازی 

بسته شدن کانال سویس، تصادف مرگ بار 

در  ساختامن  یک  فروریخنت  و  قطار  یک 

قاهره، نفرین فرعون ها به خاطر جابه جایی 

است.

 1920 سال  در  نیز  این  از  پیش 

آمون،  توت عنخ  قرب  که  باستان شناس هایی 

یکی از پادشاهان و فرعون های مشهور مر 

مرموزی  شکل  به  کردند،  کشف  را  باستان 

جان باختند و مردم مر به این باور رسیدند 

که آن ها به نفرین فرعون ها گرفتار شدند.

مصر ی  ه ها د جا ر  د یی ها  میا مو رژه ی 
جهان خبر

آموزش وپرورش 

در سال کرونایی؛ 

ن  زا نش آمو ا د
ند ا خته  مو نیا ی  چيز

ما  نه ی  زما
صلح به  ز  نیا و 

 هزاره ی سوم میالدی، در رشایطی 

آغاز شده است که جامعه ی جهانی 

در  جدی  چالش های  با  هم چنان 

زمینه ی دست یابی به صلح و امنیت 

بین املللی روبه رو است. موارد نقض 

شده  موجب  برش،  حقوق  متعدد 

فکر  به  جهان  دولت های  که  است 

جلوگیری  منظور  به  راه حلی  یافنت 

از وقوع چنین پیش آمدهایی باشند. 

ترویج و اشاعه ی فرهنگ حقوق برش 

مناسبی  گزینه ی  جوامع،  میان  در 

راه های  از  یکی  و  می رسد  نظر  به 

بسیار مؤثر برای ترویج حقوق برش و 

برش،  فرهنگ حقوق  جهانی ساخنت 

آموزش حقوق برش است. 

آموزش حقوق برش بر پایه ی افزایش 

حقوق برشی  مهارت های  و  دانش 

استوار شده است و به دلیل تأثیری 

که بر اطالعات و...
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ین  آنال ت  ما خد سیسـتم 
ن پست  فغا ا شـرکت 

فت یا یش  گشـا
خطر انقراض گونه  های کم یاب حیوانی؛ 

ر  گرفتا ن  لغما ر  د که  پلنگی  ی  جرا ما
د می شو ه  رد و آ بل  کا حش  غ  و با به  و 

تهیه  کمیتـه ی  نشسـت 
یس  پیش نو حیـد  تو و 

شـد ر  برگزا صلح  ح  طر

4 77

طرح جمهوریت برای نشست استانبول؛ 

حفظ قانون اساسی و انتخابی بودن نظام 
حکومت افغانستان می گوید که در طرح دولت برای صلح، محور اول، حفظ و تداوم قانون اساسی 

به منظور جلوگیری از گسست، فروپاشی و انقطاع نظام است...
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صلح  گفت وگوهای  که  می شود  سال  یک   به  نزدیک 

گفت وگوهای  این  که  با  دارد.  جریان  دوحه  در  افغانستان 

افغانستان  افغانستان بحث راهربدی برای حل منازعا  صلح 

است؛ اما با گذشت نزدیک به یک سال، تا هنوز اسراتژی 

پیشنهاد  دولت  سوی  از  افغانستان  صلح  برای  مشخصی 

نشده و تیم جمهوری از نداشنت طرح واحد رنج می برد.

یکی از چالش های عمده ی فراروی صلح افغانستان، تأکید 

طالبان روی ساختار نظام بود؛ اما به تازگی ها مشخص شد 

نبود اسراتژی  از  نیز  تیم جمهوری  اندازه ی طالبان،  به  که 

می برد.  رنج  افغانستان  صلح  برای  واحد  طرح  مشخص و 

این مورد، یکی از چالش های دیگر فراروی صلح افغانستان 

فرارروی  ممکن  امارت خواهی،  اندازه ی  به  که  است  و  بود 

گفت وگوهای صلح ایستاده باشد. 

نظر  مورد  نکات  افغانستان،  صلح  گفت وگوهای  در  طالبان 

جمهوری  تیم  اما   می کنند؛  بیان  رصیح  را  توافق  شان  و 

صلح  گفت وگوهای  میدان  در  واحد  طرح  نبود  در  اسالمی، 

طالبان  پله ی  می توانست  مسئله  این  شد.  وارد  افغانستان 

از  دارد؛  نگه  سنگین  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  در  را 

قراین و جریان گفت وگوهای صلح در دوحه و نشست مسکو، 

همین طور به نظر می رسد.

برای آغازگفت وگوها، یافنت روش مشخص، قابل قبول برای 

از  یکی  جمهوری،  تیم  میان  واحد  طرحی  به  دست یابی 

الزامات مهم بود. دولت افغانستان با فرصت سوزی و کم کاری 

باعث شد که طالبان در میدان گفت وگوهای صلح افغانستان 

با البی پاکستان قدرت مند به نظر برسند.

در  طالبان  برابر  در  جمهوری  تیم  مشکالت  از  دیگر  یکی 

ریاست جمهوری  میان  توافق  عدم  گفت وگوها،  جریان 

بود.  قدرت مند  احزاب  و  مصالحه  عالی  شورای  افغانستان، 

تیم جمهوری، نشان  توافق نظر در میان  و عدم  تعدد طرح 

اما چندی پیش،  بود؛  ناکامی دولت در گفت وگوهای صلح 

ریاست جمهوری افغانستان طرح انتخابات زودهنگام را برای 

صلح پیشنهاد کرد. نه تنها که شورای عالی مصالحه در این 

رابطه، چیزی در چانته نداشت که طالبان نیز در برابر این 

طرح هیچ واکنش نشان نداد؛ اما معلوم است آن چه از سوی 

افغانستان پیشنهاد شود، مورد پذیرش طالبان نخواهد بود.

طرح  پیش نویس  توحید  و  تهیه  کمیته ی  نشست  تازگی  به 

شورای  رهربی  عضو  قانونی،  محمدیونس  ریاست  با  صلح، 

مصالحه ی  عالی  شورای  شد.  برگزار  ملی  مصالحه ی  عالی 

است  گفته  اعالمیه ای  در  حمل(،   1۵( یک شنبه  روز  ملی، 

که در این نشست، طرح پیشنهادی احزاب سیاسی، اعضای 

نهادهای  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  رهربی  کمیته ی 

مدنی و شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای  و  سیاسی  حزب   2۵ اکنون  تا  اعالمیه،  اساس  بر 

طرح شان  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  رهربی  کمیته ی 

این کمیته فرستاده اند که شامل 30 طرح  به  برای صلح  را 

می شود و قرار است دولت افغانستان با ایجاد یک طرح واحد 

از درون آن، در نشست استانبول اشراک کند.

 برخی از رسانه ها، به نقل از منابع شان گزارش داده اند که 

شد.  خواهد  برگزار  اپریل  شانزدهم  در  استانبول،  نشست 

گفته می شود که این نشست، برای 10 روزه بوده و در آن، 

در باره ی حکومت آینده ی افغانستان بحث و گف وگو خواهد 

شد.

اگر قرار بر این باشد که نشست استانبول در شانزدهم اپریل 

برگزار شود؛ تیم جمهوری در سیزده روزی که به برگزاری این 

این  افتاده است و در  به یاد طرح واحد  تازه  نشست مانده، 

نظام  تشکیل  برای  تلفیق 30 طرح  با  را  روز طرحی  سیزده 

آینده ی افغانستان با اشراک طالبان، پیشنهاد کند.

ترکیه  یا  استانبول  نشست  که  می رساند  دیگر  گزارش های 

نشست،  این  در  و  می کند  مشخص  را  افغانستان  رسنوشت 

معلوم می شود که افغانستان با اشراک طالبان چه نظامی 

خواهد داشت؛ اگر چنین باشد، در این سیزده روز پیش رو، 

افغانستان  صلح  برای  را  طرحی  چه  مصالحه  عالی  شورای 

پیشنهاد خواهد کرد؟

 در قدم نخست، طرحی که در مدت سیزده روز برای آینده ی 

یک حکومت پیشنهاد شود، با اطمینان کامل گفته می شود 

اگر  حتا  داشت؛  خواهد  بی شامری  کم وکاستی های  که 

طرح های متعدد پیشنهادی از سوی دولت و احزاب باشد.

در قدم دوم؛ گفت وگوهای صلح افغانستان به منظور چانه زنی 

و دریافت نظر واحد میان طالبان و دولت افغانستان بر رس 

آینده ی نظام سیاسی کشور برگزار خواهد شد؛ طالبان این 

طرح را نخواهند پذیرفت و طرح دیگری را پیشنهاد خواهند 

داد و یا بر رس امارت باز هم چانه زنی خواهند کرد.

اگر طالبان از امارت خواهی دست بکشند و با اندکی اعامل 

مصالحه ی  عالی  شورای  پیشنهادی  طرح  همین  بر  دیدگاه 

افغانستان، توافق کنند، آیا طرحی که در سیزده روز نوشته 

افغانستان  ارزش های  حامی  می تواند  شود،  پیشنهاد  و 

پساطالبان باشد؟ پاسخ روشن است که؛ این طرح جامع و 

مانع نخواهد و بدون شک، طرح کارسازی برای آوردن صلح 

در افغانستان نیز نخواهد بود.

به شمول حامد کرزی -رییس جمهور پیشین افغانستان-، 

کریم خلیلی و سیاست مداران دیگر و هم چنان شامری از 

اعضای گروه طالبان خواستار برگزاری این نشست پس از 

ماه رمضان شده اند.

افزایش24درصدیخشونتها

هم زمان با رای زنی ها در مورد برگزاری نشست استانبول 

نظامی حکومت  مقام های  افغانستان،  با محوریت صلح 

افغانستان تاکید دارند که طالبان، برای صلح هیچ قدمی 

برنداشته و به  جای کاهش خشونت ها، سطح خشونت ها 

افزایش یافته است. 

حمدالله محب -مشاور امنیت ملی افغانستان- روز شنبه ی 

نخست  رده ی  مقام های  با  خربی  نشست  در  هفته  این 

می خواهند  هنوز  طالبان  که  گفت  کشور،  این  امنیتی 

قدرت را از راه زور به دست آورند. 

او تاکید کرد که طالبان یک قدم پیش نگذاشته و تا اکنون 

هیچ کاری برای رسیدن به صلح نکرده اند؛ اگر برای چند 

روزی خشونت ها را کاهش داده است، دوباره در چند روز 

دیگر دو برابر آن از نیروهای امنیتی تلفات گرفته است. 

او افزود: »زمانی که هیئت مذاکراتی دولت رفت و با طالبان 

نشست، طالبان جز اهانت و این که نشان دهند، هیچ 

و جز قدرت هیچ چیزی منی خواهند،  نکرده اند  تغییری 

]طالبان[هامن  نداشتند.  دیگری  چیزی  بحث  برای 

مردمی استند که افغان ها را می کشند و تاسیسات را ویران 

می کنند. در نشست اخیر روسیه نیز آن ها به رهربان افغان 

توهین کردند.«

امنیت  عمومی  -رییس  رساج  ضیا  احمد  هم،  سویی  از 

ملی افغانستان-، در این نشست مشرک خربی گفت که 

طالبان در سال جاری برای جنگ آماده شده اند و هیچ 

اراده ای برای برقراری صلح ندارند. به گفته ی آقای رساج، 

 24 خشونت ها،  کاهش  دوره ی  در  طالبان  حمله های 

درصد افزایش داشته است. 

این مقام ارشد امنیتی تاکید می کند که تعریف مشخصی 

اخیر،  ماه های  در  و  ندارد  جود  و  خشونت ها  کاهش  از 

دست کم 9۵8 جنگ جوی طالبان در پیوند به این حمله ها 

بازداشت شده اند. 

حیات الله حیات، رسپرست وزارت امور داخله ی افغانستان 

بهار  فصل  آغاز  با  طالبان  که  گفت  نشست  این  در  نیز 

حمالت شان را در برخی شهر های بزرگ این کشور شدت 

داده اند.

تغییرشتابزدهیقدرتثباتمنیآورد

هم زمان با شدت گرفنت آمادگی ها برای برگزاری نشست 

برای  امریکا  برنامه  و  افغانستان  استانبول در مورد صلح 

اتحادیه ی  افغانستان،  در  انتقالی  حکومت  یک  ایجاد 

اروپا می گوید که تغییر شتاب زده ی قدرت به معنای آمدن 

ثبات در افغانستان نیست و این مسئله سبب آوردن صلح 

هیئت  معاون  پاولز«،  »آرنوت  منی شود.  افغانستان  در 

اتحادیه ی اروپا در افغانستان، در مصاحبه ای با آریانانیوز 

افغانستان، به این  گفته است که تغییر فوری قدرت در 

کشور ثبات منی آورد.

او تاکید کرده است: »ما از هیچ گونه تغییر فوری قدرت 

طرف داری منی کنیم. مسئله قدرت نیست؛ چیزی است 

که در طوالنی مدت می توان به این کشور آورد. بنا بر این، 

انحصار قدرت از سوی یک طرف یا جانب دیگر، به ثبات 

منجر منی شود.«

از رییس جمهور  اروپا، هم چنان  اتحادیه ی  معاون هیئت 

غنی خواسته است که تالش ها را برای پیشربد روند صلح 

و  مردم  منافع  که  کند  حاصل  اطمینان  و  کرده  تقویت 

کشور، در اولویت قرار دارد.

صلح  برای  آمریکا  ویژه  –مناینده ی  خلیل زاد  زملی 

افغانستان- در نخستین سفرش پس از روی کار آمدن جو 

بایدن به عنوان رییس جمهور آمریکا، طرح صلحی را هم راه 

با نامه هایی از سوی آنتونی بلینکن -وزیر خارجه ی امریکا- 

به  برای ارشف غنی و عبدالله عبدالله در اول ماه مارچ 

کابل برد.

افغانستان،  رییس جمهور  به  بلینکن  آقای  نامه ی  در 

برگزاری نشست صلح افغانستان در ترکیه پیشنهاد شده 

بود و هم چنین در طرح صلح پیشنهادی، ایجاد »دولت 

انتقالی صلح« پیش بینی شده است.

رییس جمهور  که  می گوید  اما  افغانستان  حکومت 

انتخابات  برگزاری  صورت  در  است  حارض  غنی 

بعدی  حکومت  به  را  قدرت  ریاست جمهوری، 

داد.  نخواهد  تن  فشارها  به  اما  کند؛   واگذار 

حمدالله محب -مشاور امنیت ملی افغانستان- می گوید که 

حکومت به  دلیل ترس از فشارها، از مسئولیت خود شانه 

به سمت  داد کشور  نخواهد  اجازه  و  نخواهد کرد  خالی 

بحران برود. او گفت که حکومت تحت فشار عمل نخواهد 

کرد و هر نوع فشاری که اعامل شود، تحمل می کند.

با این که از تالش های صلح امریکا و  پیشر آقای غنی 

اما  کرده؛  استقبال  استانبول  در  صلح  نشست  برگزاری 

گفته بود: »به هیچ صورت ایجاد دولت موقت را منی پذیرد 

و تنها حارض است قدرت را به یک دولت منتخب انتقال 

دهد.« 

گفت  گذشته  روز  نیز،  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 

که دولت حارض است در جریان سه تا شش ماه آینده، 

انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند و آقای غنی قبال 

گفته که او در این انتخابات نامزد نخواهد بود. او تاکید 

کرد که دولت افغانستان یک دولت منتخب است و تنها در 

صورت یک انتخابات دیگر می تواند قدرت را به یک دولت 

جدید منتقل کند. البته گفتنی است که به اساس قانون 

اساسی افغانستان، در صورت برگزاری انتخابات نیز، آقای 

غنی حق ندارد خود را نامزد ریاست جمهوری کند.

حکومت افغانستان می گوید که در طرح دولت برای صلح، 

محور اول، حفظ و تداوم قانون اساسی به منظور جلوگیری 

از گسست، فروپاشی و انقطاع نظام است. 

رسور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، روز 

گذشته )یک شنبه، 1۵حمل( در مراسم معرفی ذبیح الله 

افغانستان  کل  دادستانی  رسپرست  عنوان  به  کلیم 

تاریخ، هر زمانی که  افزود که در طول  صحبت می کرد، 

حکومت های جدید بر رس کار آمده اند، قانون اساسی لغو 

شده و قانون اساسی جدید جایگزین آن شده و انقطاع 

سیاسی به وجود آمده است.

آقای دانش اما افزود که حکومت افغانستان به خاطر صلح، 

آماده ی تعدیل قانون اساسی بوده و تعدیل آن نیز باید با 

هامن راه کاری صورت گیرد که در خود قانون اساسی در 

نظر گرفته شده است.

در ماده ی صدوچهل ونهم قانون اساسی افغانستان، آمده 

است که اصل پیروی از احکام دین مقدس اسالم و نظام 

ماده،  این  در  استند.  تعدیل  غیرقابل  جمهوری اسالمی 

به  اتباع رصف  اساسی  تعدیل حقوق  آمده که  هم چنین 

منظور بهبود حقوق آن ها مجاز است.

تجارب  به  نظر  قانون،  این  محتویات  دیگر  تعدیل 

مواد  مندرج  احکام  رعایت  با  عر،  ومقتضیات 

با  اساسی،  قانون  این  صد وچهل وششم  و  شصت وهفتم 

ملی  شورای  اعضای  اکرثیت  یا  رییس جمهور  پیشنهاد 

انجام می شود.

گفته می شود که یکی از موارد اختالفی میان طرف های 

گفت وگوهای صلح در افغانستان -طالبان و دولت- شکل 

نظام سیاسی آینده است. طالبان به ایجاد دولت اسالمی 

بدون پسوند جمهوریت تاکید دارند و حکومت افغانستان 

نیز، قانون اساسی را مبنا قرارداده که جمهوریت در آن غیر 

قابل تعدیل است.

آقای دانش هم چنان تاکید کرد که محور دیگر در نقشه ی 

راه صلح دولت؛ انتخابی بودن نظام و کارگزاران نظام است. 

به گفته ی او هر نظامی که متکی به آرای مردم باشد و از 

مرشوعیت مردم برخوردار باشد؛ متکی به انتخابات است.

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان توضیح داد که این 

انتخابات در هر فرصتی که موافقت نامه صلح نهایی و به 

تایید مردم افغانستان برسد، امکان برگزاری آن وجود دارد.

قبل از این، محمد ارشف غنی -رییس جمهور افغانستان- 

برای  انتخابات  طریق  از  قدرت  انتقال  که  بود  گفته  نیز 

حکومت او یک اصل غیر قابل معامله است. به گفته او، 

افغانستان در سال های گذشته چندین بار شاهد تغییر 

قانون اساسی بوده که هر بار منجر به فروپاشی نظام شده 

داشته  هم راه  به  خونینی  جنگ های  نیز  فروپاشی  هر  و 

است.

از سویی هم، کمیته ی تهیه و توحید مسوده ی طرح صلح 

دیروز  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  رهربی  کمیته ی 

مورد  در  ارایه  شده  دیدگاه های  حمل(،   1۵ )یک شنبه، 

صلح افغانستان را، برای توحید نظریات مورد بررسی قرار 

داده است. 

و  سیاسی  حزب   2۵ اکنون  تا  کمیته،  این  گفته ی  به 

ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  رهربی  کمیته ی  اعضای 

طرح و دیدگاه شان را برای صلح به این کمیته فرستاده اند 

که شامل 30 طرح می شود.

در اعالمیه ی شورای عالی مصالحه ی ملی در این مورد 

آمده است: »قرار است حکومت افغانستان با طرح واحد به 

نشست بعدی صلح در ترکیه اشراک کند. آتش بس و ختم 

و حقوق  ارزش های حقوق برشی  دایمی جنگ،  و  کامل 

اساسی شهروندان، مشارکت عادالنه  در قدرت و ساختار 

نظام سیاسی از موارد درشت این طرح استند.«

زمانبرگزارینشستاستانبول

که  اشت  نوشته  معترب،  منبع  یک  از  نقل  به  بی بی سی 

که  کرده  اند  توافق  متحد  ملل  سازمان  و  امریکا  ترکیه، 

نشست »رسنوشت ساز« استانبول در مورد صلح افغانستان، 

قرار است در شانزدهم اپریل -27 حمل-، سال روان برگزار 

شود. 

به گفته ی این منبع، این نشست برای ده روز ادامه خواهد 

یافت و در آن تالش خواهد شد تا دولت افغانستان، گروه 

طالبان و گروه های مختلف سیاسی روی »آینده سیاسی« 

افغانستان به توافق برسند.

از سویی هم، شامری از اعضای کمیته ی رهربی شورای 

هیئت  اعضای  و  افغانستان  ملی  مصالحه ی  عالی 

تایید  رسانه ها  به  افغانستان،  حکومت  گفت وگوکننده ی 

کرده اند که قرار است این نشست در 27 حمل در ترکیه 

برگزار شود؛ اما شامری از سیاست گران دیگر افغانستان، 

سرمقاله

می  کا نا به  لت  و د مگی  بی برنا
کند می  کمک  صلح  ی  ها گفت وگو

از سویی هم، کمیته ی تهیه و توحید 
مسوده ی طرح صلح کمیته ی رهبری 

شورای عالی مصالحه ی ملی، دیروز 
)یک شنبه، 51 حمل(، دیدگاه های 

ارایه  شده در مورد صلح افغانستان را، 
برای توحید نظریات مورد بررسی قرار 

داده است. 
به گفته ی این کمیته، تا اککنون 52 حزب 

سیاسی و اعضای کمیته ی رهبری شورای 
عالی مصالحه ی ملی، طرح و دیدگاه شان 

را برای صلح به این کمیته فرستاده اند که 
شامل 03 طرح می شود.

گزارش

علی شیر شهیر
گزارشگر

طرح جمهوریت برای نشست استانبول؛ 

حفظ قانون اساسى و انتخابی بودن نظام 
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آموزش وپرورش در سال کرونایی؛ 

ند ا خته  مو نیا ی  چيز ن  زا نش آمو ا د

تفنگ  آن ها  برای  شان  فامیل  اعضای  کودکی ها،  در 

می کنند  تالش  جوان شدن،  با  می آوردند،  تفنگ چه  و 

تفنگ ها و تفنگ چه های واقعی پیدا کرده و در نقش های 

واقعی عمل می کنند.

بعضی از چنین جوانانی جذب نیروهای دولتی می شوند. 

سخت  آموزش  مورد  اگر  جوانانی،  چنین  که  تاسف  با 

می شوند؛  نظامی  ظاهر  به  تنها  نگیرند،  قرار  نظامی 

گویی،  که  می کنند  برخورد  مردم  با  چنان  عمل  در  اما 

رییس مافیا باشند. ویدیوی مصطفا پغامنی را اگر دیده 

گرایش  نسبت  به   که  است  جوانانی  از  منونه ای  باشید، 

زیر  اگر  جوانان  این  شده.  پولیس  جذب  تبه کاری  به  

آموزش های طوالنی مدت و شدید نظامی قرار نگیرند، در 

قالب نیروهای دولتی نقش تبه کار را بازی خواهند کرد.

جوانان و نوجوانانی که گرایش جدی به تبه کاری داشته 

مافیایی  راحتی جذب گروه های  به  باشند، ممکن است 

نشوند. در نتیجه آن ها با به دست گرفنت سالح غیرقانونی 

باشد،  موجود  خانه ها  از  بعضی  در  است،  ممکن  که 

افراد  گونه  این  اول،  مراحل  در  می آفرینند.  نقش  خود 

و  می شوند  رشیک  سه نفری  یا  دو  کوچک  گروه های  در 

بدون شک، دزدی و راه زنی دم دست ترین نقشی است که 

آن ها می توانند اختیار کنند. فایده ی اقتصادی و کشش 

درونی فرد به تبه کاری، باعث می شود که حتا شخص به  

دزدی ادامه داده و تبدیل به آدم کش حرفه ای شود. 

مطمین باشید، دزدی که با متام بی رحمی اشخاص را در 

اولین بار اعضای  به  قتل می رساند،  پس کوچه های کابل 

خانواده اش، به او تفنگ چه داده و او از هامن روز به  راه 

دزدی و آدم کشی جهت داده شده است.

زیادی  طرف داران  کابل  شهر  در  خشن،  بازی چه های 

دارد؛ حتا بعضی از بازی چه هایی که مواد آتش زا نیز در 

و  خرید  جوانان  و  کودکان  توسط  می شود،  استفاده  آن 

فروش می شوند.

شهر  خصوص  به  افغانستان،  قسمت های  بیشر  در 

بازی چه های خشن  برای کودکان شان  کابل، خانواده ها 

که  گفت  باید  خانواده ها  این  برای  می کنند.  خریداری 

سوی  به  را  کودکان تان  خشن،  بازی چه های  خرید  با 

اگر  می دهید.  سوق   ... و  باج گیری  دزدی،  آدم کشی، 

می خواهید کودکان تان سامل بار آمده و در آینده تبدیل 

آن ها  برای  پس  شوند،  مهربانی  مردان  یا  و  زنان  به 

هر  جنگی،  بازی چه های  نخرید.  جنگی  بازی چه های 

تاثیری بر کودک و آینده ی او داشته باشد، مثبت نیست؛ 

هم خود آن ها و هم جامعه را آسیب پذیر می کند.

کودک  موترک،  خریدن  با  شود.  قایل  تفاوت  اصلی 

می داند که موتر او رصف بازی چه است و موترهای واقعی 

هر  واقع  در  باارزش تر.  و  قیمت تر  کالن تر،  است  چیزی 

پدر و یا مادر با خریدن بازی چه به فرزند خود، ارزشی را 

در ذهن او خلق می کند.

با خریدن کالشینکوف پالستیکی، کودک تان را به  شام 

ارزش مندی  چیز  کالشینکوف  که؛  می رسانید  باور   این 

کالشینکوف  قرارگرفنت  ارزش  برای  چیزی  هیچ  است. 

بازی چه  کودک  که  همین   نیست.  الزم  کودک  ذهن  در 

را دیده و نوعیت آن  را تشخیص کند، کافی است. چنین 

نیست.  معلومات  دادن  یا  و  توصیه  هیچ  نیازمند  فرایند 

خشن،  فلم های  دیدن  با  کودک  که  فعلی  دنیای  در 

خربهای جنگ و حتا دیدن نیروهای نظامی، به راحتی 

می دانند که کالشینکوف چیست و از آن در چه زمینه  ای 

کار گرفته می شود، کودک به  راحتی به کارکرد و نوعیت 

بازی چه های خشن پی  می برد. به همین سان، تفنگ چه، 

راکت و... وارد ارزش های کودکان تان می شود.

با  کودک  که  است  وقتی  تاثیرگزاری،  مرحله ی  دومین 

بازیچه های خشن تفریح می کند. او در هامن کوچکی با 

فیرکردن بازیچه هایش آشنا می شود. کودکان هم دیگر را 

می زنند و اکت واداهای کشنت، مردن و زخمی شدن را از 

خود نشان می دهند.

بازی چه های  از  می توانند  کودکان  می کنید،  فکر  اگر 

به  صورت مثبت استفاده کنند، اشتباه می کنید.  خشن 

با بازی چه هایی؛ مانند تفنگ، نارنجک، تفنگ چه، راکت، 

چه کاری می شود کرد، جز متثیل کشنت، خراب کردن و 

کشته شدن؟! 

در مرحله ی استفاده از بازی چه های خشن، کودکان در 

گروپ های مختلف، نقش  بازی می کنند. در واقع متثیل 

نقش، به  نوعی آموخنت آن است. کودک به  دلیل این که 

دوست دارد بزرگ شود و نقش های واقعی را بازی کند، 

دزد،  مافیا،  رییس  هم چون،  نقش هایی  متام  شوق  با 

آدم کش و ... را می آموزد. 

اعتامدبه نفس  جوانی،  مرحله ی  به   شدن  وارد  با  کودک 

بیشری پیدا کرده و به  دنبال تحقق رویاهایش می رود. 

سالح های  با  کودکی هایش  که  نوجوان  رویاهای 

پالستیکی سپری شده باشد، به  احتامل خیلی زیاد، به 

 دست گرفنت سالح واقعی و نقش بازی کردن با آن است. 

رییس  مقتول،  قاتل،  نقش های  کودکی ها  در  چون  فرد 

مافیا، عضو گروه  مافیایی و ... را متثیل کرده، در اولین 

فرصت، در یکی از نقش های واقعی وارد عمل می شود. 

شهر خوانی

طاهر احمدی

لیال یوسفی
گزارشگر

کودکانی که با سالح های پالستیکی بازی و ساعت تیری 

می کنند، نه  تنها سالح های واقعی وارد رویاهای آینده ی 

برای  نیز  به تفنگ  بلکه نقش های متکی  آن ها می شود، 

به   دست رسی  که  شهری  در  می شود.  ارزش مند  شان 

که  کسانی  نیست،  سخت  خیلی  تفنگ چه  و  تفنگ 

به  کابل،  شهر  پس کوچه های  در  که  دزدی  تان  به  نظر 

با تفنگ چه آدم می کشد، نخستین بار چه زمانی   راحتی 

تفنگ چه به دست گرفته است؟ 

نقش  مورد  در  می شود  تالش  امروز،  شهرخوانی  در 

اسباب بازی جنگی در تبه کارشدن کودکان و ناامنی های 

شهر بحث شود. 

دقیق  هم دیگر را  هرچند  ما  نیست.  ساده  شدن  قاتل 

ما  مقابل  فرد  که  می دانیم  روبه روشدن  با  اما  نشناسیم، 

که چه  این   از همه  مهم تر  دارد.  و خانواده  است  انسان 

می خواهند  و  استند  زندگی دوست  آدم ها  همه ی  بسا 

کسی،  زندگی  به  پایان دادن  یابد.  ادامه  زندگی  شان 

از آدم ها  حذف مطلق مقتول و به  ماتم نشاندن گروهی 

است. پایان دادن به  زندگی فرد، پایان دادن به خوشی ها 

و آرامش روانی خانواده ی او نیز است. هر انسان عاقلی 

چنین چیزی را درک می کند. دزدانی که در پس کوچه های 

را درک می کنند؛  نیز، چنین چیزی  آدم می کشند  شهر 

را  کار شان  و پشت صحنه ی  دارند  نیز عقل  آن ها  چون 

درک می کنند. اگر آن ها اشخاصی با تاخر عقلی یا دیوانه 

می بودند، منی توانستند راه پول درآوردن و دزدی را حتا به  

قیمت جان انسان ها انتخاب کنند. به دست گرفنت سالح 

مسئله ی  است.  و هوش  عقل  نیازمند  باج گیری، خود  و 

اصلی این است که فرد در چه فرایندی قرار می گیرد که 

به دزدی و آدم کشی روی می آورد.

روند قاتل شدن شخص ساده نیست؛ بدون شک، تعداد 

قابل توجهی از دزدان و آدم کشان شهر کابل با توجه به 

بیکاری، فقر و دشواری های زندگی شان به این کار روی 

می آورند؛ اما دشواری های زندگی در این شهر تنها عامل 

دزد و تبه کار شدن نیست. اگر ما فقر و بیکاری را یگانه 

عامل دزدی بدانیم، پس در این شهر، ممکن است دها 

هزار نفر فقیر و بیکار باشد؛ اما چرا همه ی آن ها به دزدی 

و تبه کاری روی منی آورند؟!

دزد ها و آدم کش های شهر کابل که تقریباً بیشر مطلق 

آن ها جوانان استند، بدون شک اولین بار در کودکی های 

شان تفنگ و تفنگ چه به  دست گرفته اند. این تفنگ و 

به آن ها داده شده  نیز توسط اعضای خانواده،  تفنگ چه 

است. 

اشیای  و  بازیچه ها  میان  که  دارد  را  توانایی  این  کودک 

؛  ختگی سا تفنگ 
اسباب بازی ای که به پرورش خشونت در جامعه می انجامد

آموزش از راه دور را پیش گرفت؛ از این پیش این روش در 

پیشینه  دولتی  آموزشی  نهادهای  در  کم ازکم  افغانستان 

نداشته است. 

که  می گوید  آموزش و پرورش-  -کارشناس  پوپل زی  احمد 

آموزش از راه دور، برای این که محدودیت زمانی و مکانی 

خوبی  روش  می دارد،  بر  میان  از  دانش آموزان  برای  را 

به  افغانستان  در  که  این  برای  اما  است؛  یادگیری  برای 

برق  به  دانش آموزان  بیشر  خانوار،  پایین  اقتصاد  دلیل 

و انرنت دست رسی ندارند، نتیجه ی این روش در کشور 

قابل قبول نبوده است. 

اقای پوپل زی ادامه  می دهد که؛ آموزش در زمان کوتاه، 

از  دانش آموزان  همه ی  که  است  اثربخش  صورتی  در 

برداشت  برای  و  بوده  آگاه  پیش  از  آموزشی  برنامه ی 

نیاز است  از سویی هم،  باشند.  آمادگی داشته  درس ها 

آموزش  منظور  به  نیز،  آموزشی  مکان های  کارگزارن  که 

بهر برنامه ریزی داشته باشند. 

شامری از دانش آموزان مکاتب با شکایت از روش درسی 

تکمیل نشدن  که  می گویند  معارف،  گذشته ی  سال 

برنامه های درسی در سال گذشته، باعث شد که تسلسل 

و  برود  میان  از  ریاضیات  بخش  مضمون های  زنجیره ای 

در سال روان نیز با مشکل یادگیری در ریاضیات روبه رو 

باشند.

»در   می گوید:  معارف-  وزارت  –سخنگوی  آرین  نجیبه   

شده  تدریس  فیصدی  اساس  به  مضامین   1399 سال 

است. در مضامین اجتامعی مشکل زیادی وجود ندارد؛ 

شکل  به  چون  ریاضیات  مضمون های  قسمت  در  اما 

زنجیره ای باهم پیوند دارد، باقی مانده ی کتاب ها در سال 

1400 در مکتب ها به شکل تشدیدی مرور خواهد شد.« 

آرین، مدعی  ادعای خانم  این  برخالف  اما  دانش آموزان 

اند که از درس های سال گذشته، در سال روان چیزی به 

آن ها تدریس نشده است. مینا حسینی، دانش آموز صنف 

یازدهم، می گوید: »ما هیچ درسی از سال قبل نخواندیم؛ 

در حدود ده روز درس خواندیم، اما از درس های تشدیدی 

سال گذشته خربی نیست.«

از  نیز  آموزگاران  از  شامری  دانش آموزان،  کنار  در 

همه گیری  جریان  در  معارف  وزارت  درسی  برنامه ی 

آموزگار در مکتب  کرونا، شکایت دارند. بصیره احمدی، 

امام خمینی در غرب کابل، می گوید: »در سال گذشته 

هیچ برنامه ی درستی برای شاگردان وجود نداشت؛ قرار 

او  بود.«  حرف  حد  در  فقط  که  شود  تدریس  آنالین  بود 

برای  معارف  وزارت  که  ماهی  دو  در  می گوید؛  ادامه  در 

گذاشت،  وقت   1399 سال  درسی  برنامه های  تطبیق 

برای تطبیق برنامه های درسی، از سوی آموزگاران کافی 

نبوده. »صنف ها ارتقا داده شد؛ اما این ارتقا بدون هیچ 

دست آوردی برای شاگردان است.«

با این حال، شامری از دانش آموزان دوره ی لیسه به ویژه 

اند  نتوانسته  که  این  برای  دوازدهم،  دانش آموزان صنف 

برنامه های درسی بخش ریاضیات شان را به پایان برسند 

و از سویی هم به دلیل فقر منی توانند به مراکز آموزشی 

خصوصی برای کانکو آمادگی بگیرند، نگران آن اند که در 

کانکور با مشکل جدی روبه رو شوند؛ زیرا بخش زیادی از 

پرسش های کانکور از ریاضیات تهیه می شود.

فیصدی،  اساس  به  صنف  هر  »از  می گوید:  آرین  خانم 

وزارت  مشرک  کمیته  است.  کانکور  شامل  سواالتی 

معارف با همکاری اداره ی ملی امتحانات کار می کند. در 

کانکور امسال  از صنف دوازده فقط موضوع هایی شامل 

است که در مدت چند ماه تدریس شده است.«

پایان نرسیده و یا هم شامری از مضمون ها اصال تدریس 

نشود.  

ضیا، که هشت سال دارد و سال دوم آموزشی اش را در 

مکتب آصف مایل در غرب کابل سپری کرده، می گوید: 

»د ای سال فقط چند روز مکتب رفتیم؛ استاد ماهم زیاد 

منی آمد؛ از چند ورق کتاب ها امتحان گرفت. هیچ چیزی 

ر یاد نگرفتیم و هیچ کسی امسال ناکام مناند.« 

در کنار دانش آموزان، شامری از خانواده ها نیز از برنامه ی 

تشدیدی وزارت معارف را در سال گذشته ناکام خوانده 

و خواهان تکرار درس های مهم برای فرزندان شان است.

عارفه حسینی -مادر ضیا- می گوید: »پرسم ر صنف اول 

ثبت نام کردم از متام سال فقط دو ماه درس خواند که از 

الفبا فقط چند حرف ر یاد گرفته؛ همین!« برای این که 

ضیا نتوانسته در سال گذشته چیزی بیاموزد، می خواهد 

او صنف اول را برای بار دوم بخواند. 

روش   1399 سال  در  نخستین بار  برای  معارف  وزارت 

شد  باعث  گذشته،  سال  در  قرنتین  محدودیت های 

سیستم  کشور،  در  بخش ها  دیگر  تعطیلی  کنار  در  که 

چند  هر  بیاید.  در  تعلیق  حالت  به  نیز  آموزش وپرورش 

راه  از  آموزش  با  کرد  تالش  سال  این  در  معارف،  وزارت 

برق  کمبود  دلیل  به  اما  کند؛  پر  را  آموزشی  خالی  دور 

و دست رسی نداشنت بیشر دانش آموزان به انرنت این 

روش نیز راه به جایی نربد.

عبدالهادی  لیسه  در  یازدهم  صنف  دانش آموز  محمد، 

دو  در  را  درسی  سال  »یک  می گوید:  کابل،  شهر  داوی 

ماه خواندیم؛ از هر مضمون سه یا چهار فصل خواندیم. 

امتحان آخر سال را در حالی سپری می کنیم که  برنامه 

شاگردان  برای  فایده ای  هیچ  سال،  این  در  وزارت 

نداشت.«

کرونا،  ویروس  همه گیری  دلیل  به   1399 سال  در  

دانش آموزان  روی  ماه  دو  برای  برنامه ی درسی یک ساله 

به  درسی  مضمون های  که  شد  باعث  این  شد.  تطبیق 

وزارت معارف برای نخستین بار در 
سال 1399 روش آموزش از راه دور را 

پکیش گرفت؛ از این پکیش این روش 
در افغانستان کم ازکم در نهادهای 

آموزشی دولتی پکیشینه نداشته است. 
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این  آزادی  برای  که  می گوید  کرده،  پیگیری  جدی  گونه ی 

رییس  و  زراعت  ریاست  سوی  از  افغانی  هزار   200 پلنگ، 

محل  مردم  به  و  تهیه  افغانستان  در  پشه ای  قوم  رستارسی 

تسلیم داده شده است.

در  که  منی کردند  قبول  محل  »مردم  گفت:  هامیون  آقای   

بدل 200 هزار افغانی این پلنگ را تسلیم کنند؛ اما محرم 

غم خور، رییس قوم پشه ای در رسارس افغانستان، قول داده 

بدهد.  آن ها  به  و  کرده  جمع  تاجران  از  بیشری  پول  که 

بالخره فیصله نهایی همین شده که پلنگ تسلیم شود.«

به  لغامن-  زراعت  -رییس  خوش حال  جمیل  هم،  سویی  از 

روز  گرفتارشده،  پلنگ   که  می گوید  کابل،  صبح  روزنامه ی 

یک شنبه )1۵حمل(، به این ریاست تحویل داده می شود تا 

از طریق هوا به باغ  وحش کابل انتقال داده شود.  

بر اساس معلومات آقای خوش حال، نوک پاهای این پلنگ 

دلیل  به  نیز  دیگرش  جای  چند  و  پا  پنجه ی   و  شده  قطع 

اصابت گلوله زخم برداشته که نیاز برای تداوی بیشر دارد 

و برای همین منظور به باغ  وحش کابل انتقال داده شود. 

با این حال، او در مورد پولی که در مقابل رهایی پلنگ به 

طوری  مسئله  »این  می گوید:  چنین  می شود،  داده  مردم 

نیست که  به مردم محل امتیاز داده شود، یا این که پلنگ 

پرداخت می شود،  به مردم محل  خریداری شود؛ چیزی که 

در جریان 16- 17  محل  مردم  که  است  مصارفی  هزینه ی 

روز گذشته برای تداوی پرداختند. در حقیقت اجره تداوی 

است.« 

از سوی هیئت و  تا یکی دو روز دیگر  پلنگ  این  قرار است 

انتقال داده شود. در فرمان  به باغ وحش کابل  تیم موظف 

آن  نگه داری  برای  ویژه  ای  جای  که  آمده  ریاست جمهوری 

در باغ  وحش کابل فراهم شود، تا این پلنگ در آجا مداوا و 

دوباره به طبیعت باز گردانده شود. 

در حالی که شکار حیوانات در حال انقراض در افغانستان 

محیط زیستی،  فعاالن  اما  است؛  شده  داده  قرار  منع 

می گویند که پرداخت پول در برابر آزادی دوباره ی حیوانات 

شکارشده، می تواند به یک فرهنگ بد در جامعه مبدل شود. 

آقای هامیون می گوید: »اگر ما با شکارچیان معامله کنیم و 

مبدل  فرهنگ  به یک  این  قرار دهیم،  آن ها  اختیار  در  پول 

می شود. نشود که متامی مافیا بیدار شوند و دست به این 

عمل بزنند و این راه کار، راه کار کارسازی نیست.«

با توجه به این که افغانستان، جزو کشورهای کوهستانی به 

جغرافیایی  پیچیده ی  ساختارهای  دلیل  به  می رود،  شامر 

مختلف  انواع  پرورش  زمینه ی  متفاوت،  اقلیمی  رشایط  و 

زنده جان ها را در فصل های گوناگونی را در خود فراهم کرده 

است. 

با این حال اما جنگ های دوام دار داخلی و شکار غیرقانونی 

این حیوان ها باعث شده است که شامر این گونه ها روز تا روز 

کمر شده و با خطر نابودی کامل این گونه ها در افغانستان 

و  مارکوپولو  آهوی  پلنگ،  گونه ها؛  این  بیشر  بینجامد. 

زندگی  افغانستان  بلند  ارتفاعات  در  که  است  مارخوار  بز 

می کنند.

از شکار گونه های در  به  منظور جلوگیری  افغانستان  دولت 

حال انقراض، قانونی وضع کرده و شکار آن را منع قرار داده 

است. در این قانون، متناسب به نوعیت جرم، برای عامالن 

کشتار حیوان ها از جریمه های نقدی تا شش ماه زندان در 

نظر گرفته شده است.

جالل الدین نارصی -رییس میراث های طبیعی اداره ی ملی 

حفاظت از محیط  زیست-، به روزنامه ی صبح کابل می گوید 

که بر اساس بررسی های آن ها، 149 گونه ی از موجودات 

در افغانستان در حال انقراض است؛ این گونه ها نه  تنها که 

مزاحمت  نیز  شان  زندگی  به  نباید  بکله  شوند،  شکار  نباید 

شود تا نسل گیری شان به حالت عادی برگردد.

از  یکی  در  رویدادی  چنین  که  نیست  نخستین بار  این 

یک  نیز،  پیش  چندی  می دهد.  رخ  افغانستان  والیت های 

پلنگ کم یاب در والیت ننگرهار، با دادن زهر، از سوی برخی 

از دام داران کشته شد. عطاالله خوگیانی -سخن گوی والی 

که  بود  کابل گفته  روزنامه ی صبح  به  زمان  آن  در  ننگرهار- 

این پلنگ در منطقه ی دره ی پرانگ ولسوالی ُدربابا، زمانی 

از سوی دام داران کشته شد که تعدادی از مواشی آن ها را 

خورده بود.

همین گونه، بارها گزارش هایی از والیت بدخشان نرش شده 

سوی  از  مارکوپولو  آهوی  مانند  کم یابی؛  حیوان های  که 

بزرگان  از   شامری  پیش،  چندی  است.  شده  شکار  مردم 

بدخشان،  واخان  و  اشکاشم  منجان،  کران  ولسوالی های 

و  دولتی  مسلح  افراد  سوی  از  وحشی  حیوان های  شکار  از 

غیردولتی در این ولسوالی ها خرب داده بودند. 

آهو-  –بیشر  وحشی  حیوان های  شکار  آن ها،  گفته ی  به 

این ولسوالی ها است و حکومت  رسگرمی روزانه ی مردم در 

مردم،  سوی  از  حیوان ها  این  شکار  از  جلوگیری  برای  نیز 

که  می گویند  محیط  زیست،  مسئوالن  ندارد.  برنامه ای 

والیت بدخشان با داشنت کوه های بلند، جای مناسبی برای 

نگه داری انواع حیوان های بومی است. 

از  برفی  پلنگ  و  هایبکس  بز  مارخور،  بز  مارکوپولو،  آهوی 

زندگی  والیت  این  کوه های  در  که  است  گونه هایی  شامر 

می کنند؛ اما در سال های اخیر به دلیل شکارهای بی رویه، 

شامری از آن ها به کشورهای همسایه کوچ کرده اند. 

چند  عضویت  افغانستان  که  است  حالی  در  همه  این 

و  منطقه  در  را  کم یاب  حیوان های  شکار  منع  کنوانسیون 

زیست  برای  را  مناسبی  فضای  تا  است  ملزم  و  دارد  جهان 

وحش و گونه های بومی در حال نابودی فراهم کند. رییس 

محیط  زیست،  از  ملی حفاظت  اداره ی  طبیعی  میراث های 

می گوید که آن ها هامهنگی های الزمی را برای جلوگیری و 

شکار غیرقانونی حیوانات و پرندگان به میان آورده است. با 

این همه، به دلیل پایین بودن سطح فرهنگی و دوام جنگ، 

باعث شده است که شامر زیادی از شهروندان کشور، روزانه 

را  زیادی  پرندگان  همین گونه  و  نابودی  حال  در  گونه های 

شکار کنند.

حفاظت  رییس  هامیون،  کاظم  پیش،  دوهفته   دست کم 

را در  پلنگ زخمی  از یک  ویدیویی  از محیط  زیست کابل، 

برگه ی فیسبوکش نرش کرد که در آن دیده می شود، انبوهی 

از مردم دور این پلنگ گرد آمده و او را با تکه ای پیچانده اند. 

لغامن  والیت  دورافتاده ی  روستاهای  از  یکی  از  ویدیو  این 

است که باشندگان آن –روستا- ادعا کرده بودند، این پلنگ 

پس از آن که به مواشی شان حمله کرده بود، به رضب گلوله 

زخمی و گرفتار شده است. 

نابودی  حال  در  گونه های  جزو  پلنگ  این  که  آن جایی  از 

اعالم شده، نرش  غیرقانونی  آن  و شکار  است  افغانستان  در 

رسانه های  در  را  شدیدی  واکنش های  آن،  از  ویدیوی هایی 

همگانی به هم راه داشت. در پی این واکنش ها، رییس جمهور 

غنی، فرمانی را برای انتقال این پلنگ زخمی به باغ  وحش 

کابل صادر کرد. 

به دنبال فرمان رییس جمهور غنی، روز جمعه )13 حمل(، 

پالیسی،  معاون  متیل،  محمدابراهیم  رهربی  به  هیئتی 

رییس  ثاقب،  عزیزگل  و  ریاست جمهوری  بررسی  و  تفتیش 

از کابل  باغ،  این  به  پلنگ  این  آوردن  برای  باغ  وحش کابل 

به لغامن رفت. 

بر اساس معلومات ریاست حفاظت از محیط  زیست کابل، 

باشندگان  و  محیط زیست  زراعت،  مسئوالن  با  هیئت  این 

لغامن دیدار کرده و از وضعیت صحی پلنگ اطمینان حاصل 

کرده اند. آقای هامیون، روز جمعه )13 حمل(، گفت: افرادی 

و  ناخن ها  برنامه داشتند که  بودند،  را گرفته  پلنگ  این  که 

پوست آن را به قیمت باالتر از ۵0 هزار دالر به فروش برسانند 

که ریاست زراعت این والیت دست به کار شده و از فروش 

آن پیشگیری کردند. 

که  استند  مدعی  کرده اند،  گرفتار  را  پلنگ  این  که  افرادی 

باید  و  شده  دریده  حیوان  این  سوی  از  آن ها  مواشی   ده ها 

غرامت آن پرداخت شود. روی این دلیل، در روزهای نخست، 

مردم از تحویل آن به هیئت دولتی رس باز بزنند؛ حتا تا آن 

آگاهی  نیز  زخمی  پلنگ  این  از جنسیت  دولتی  هیئت  روز 

نداشت. 

آقای هامیون، می گوید که با تالش اداره ی محلی لغامن و 

ریاست زراعت این والیت، اکنون وضعیت پلنگ رو به بهبود 

هامیون  آقای  دارد.  شکم  در  نیز  –توله-  چوچه  دو  و  است 

هدایت  و  شده  بیرون  نگرانی  از  پلنگ  »وضعیت  گفت: 

نشست  یابد.  انتقال  کابل  به  که  است   این  رییس جمهور 

که  صورتی  در  و  رفته  پیش  خوبی  به  محل  مردم  با  هیئت 

خون ریزی نداشته باشد، تا یکی دو روز آینده توسط طیاره 

به کابل انتقال می یابد. در باغ  وحش کابل تداوی اش بیشر 

می شود.«

200هزارافغانیبرایمردممحلپرداختمیشود

باشندگان روستای »سامی دره«؛ جایی که این پلنگ در آن ، 

از  آن ها،  بز   3۵ که  می کنند  ادعا  شده،  نگه داری  روز   14

سوی پلنگ خورده شده و حکومت باید تاوان آن را بپردازد. 

رییس حفاظت از محیط  زیست کابل که این موضوع را به 

باشندگان روستای 
»سامی دره«؛ جایی 

که این پلنگ در آن ، 
14 روز نگه داری 

شده، ادعا می ککنند 
که 35 بز آن ها، از 

سوی پلنگ خورده 
شده و حکومت 

باید تاوان آن را 
بپردازد. ریکیس 

حفاظت از محیط  
زیست کابل که این 

موضوع را به گونه ی 
جدی پکیگیری کرده، 

می گوید که برای 
آزادی این پلنگ، 200 
هزار افغانی از سوی 

ریاست زراعت و 
ریکیس سرتاسری 

قوم پشه ای در 
افغانستان تهیه 
و به مردم محل 

تسلیم داده شده 
است.

خطر انقراض گونه  های کم یاب حیوانی؛ 

د می شو ه  رد و آ بل  کا حش  غ  و با به  و  ر  گرفتا ن  لغما ر  د که  پلنگی  ی  جرا ما

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر
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تحکیـم صلـح مؤثر باشـد یـا خیر و اگر مؤثر اسـت، این 

تأثیـرات بـه چـه صـورت اسـت؟

بخشنخست:کلیاتصلح

مبحث1: مفاهیم صلح و امنیت

مفاهیـم صلـح و امنیـت در ایـن مبحـث قابـل تبییـن 

اسـت.

بند1:مفهومصلح

انـدازه قدمـت دارد کـه حیـات قدمـت  جنـگ هـامن 

دارد و صلـح  بـه هـامن میـزان قدمـت دارد کـه جنگ. 

از دیـر بـاز تصـور رهایـی از جنـگ و نـزاع مـرادف بـا 

در  صلـح  واژه ی  اسـت.  شـده  گرفتـه  نظـر  در  صلـح 

جوامـع گوناگـون بـا معانـی متفاوتـی مـورد اسـتفاده 

برداشـت های  روشـن تر،  عبـارت  بـه  می گیـرد.  قـرار 

افـراد از ایـن واژه و تعبیـری کـه از آن ارایـه می کننـد، 

آن  کانـون  در  کـه  اسـت  متعـددی  متغیرهـای  تابـع 

عوامـل سیاسـی و فرهنگـی قرار دارد و نشـان دهنده ی 

جنبه هـای مختلفـی از مفهوم گسـرده ی صلح اسـت.

بـه طـور کلـی دو برداشـت از مفهـوم صلح وجـود دارد: 

و مفهـوم صلـح  یـا حفـظ صلـح  مفهـوم صلـح منفـی 

مثبـت یـا تحکیـم صلـح.

بـه حـد یـک وضعیـت  را  صلـح  الـف:صلـحمنفـی؛

نبـود جنـگ پاییـن مـی آورد. ایـن صلـح فقط بـر پایه ی 

بـی دوام اسـتوار اسـت یـا به وسـیله ی ابزارهـای منفی؛ 

هم چـون تهدیـدات، موانـع یـا فقـدان اراده یـا توانایی 

امـکان  و  درگیـر شـدن در خشـونت، حفـظ می شـود 

توسـل بـه جنـگ بـه صـورت واقعـی هم چنـان وجـود 

دارد. بنـا بـر ایـن، کشـمکش اصلـی و ریشـه ای بـدون 

ایـن کـه کامـالً حـل شـود، هم چنـان باقـی می مانـد. 

ترس بازگشـت به اسـتفاده از زور همیشـه وجود دارد و 

توسـل بـه جنـگ از اسـراتژی و سیاسـت طرفیـن کنار 

منی شـود.  گذاشـته 

ب:صلـحمثبـت؛ این مفهوم بیان موقعیتی اسـت که 

عـالوه بر فقـدان جنـگ، دارای عوامـل و ضامنت هایی 

دموکراتیـک  و  عدالت منـد  سـازنده،  را  آن  کـه  اسـت 

می کنـد. در جريـان فرآينـد صلـح مثبـت، نه تنهـا نريوي 

نظامـي كشـورها جنـگ بـا يك ديگـر را متوقف مي سـازد، 

بلكه وضعيت اختالل اقتصادي و تشـويش سـيايس را به 

رشايـط مسـاعد بـر مي گرداننـد. در این وضعیـت، صلح 

یـک پدیـده ی ایسـتا نیسـت؛ بلکـه یـک هـدف پویـای 

جوامـع ملـی و بین املللـی اسـت.

فقـر، گرسـنگی و اشـکال مختلـف خشـونت، اجـزای 

گوناگـون سـاختار روابـط اجتامعـی را شـکل می دهند 

و از همیـن رو، پژوهش گـران از آن بـه نـام »خشـونت 

بـه  از جنگ هـا  بیـش  یـاد می کننـد، کـه  سـاختاری« 

مـردح آسـیب زده اسـت. 

صلـح مثبـت، مجموعـه ی عملیاتی محسـوب می شـود 

کـه معمـوالً شـامل حـذف خشـونت سـاختاری اسـت 

کـه از دالیـل بـروز درگیری هـا قلـم داد می شـود. بنا بر 

ایـن، تعریف مضیـق و منفی از صلـح، غیرکافی به نظر 

می رسـد و بـا راه یافـت عدالـت در تعـارض اسـت. بایـد 

گفـت صلـح مثبـت در تـالش تغییـرات جزیـی نبـوده و 

بـه دنبـال تغییـر کل سیسـتم اسـت. اگر صلـح به طور 

مضیـق، رصفـاً بـه عنـوان تهدید یا توسـل بـه زور، علیه 

متامیـت ارضی یا اسـتقالل سیاسـی هر دولـت تعریف 

شـود یـا به عبـارت دیگر به معنـای نبود تهدیـدی برای 

وضـع موجـود یـا عـدم نقـض آن؛ یعنـی »صلـح منفـی« 

بخش هایـی  شـامل  امنیـت،  واژه ی  می شـود.  تلقـی 

خواهـد بـود کـه معمـوالً از آن بـه عنـوان مفهـوم صلـح 

مثبـت یاد می شـود. 

آرچیبالدمـک لیش -یکی از نویسـندگان اسـاس نامه ی 

یونسـکو- معتقد اسـت : »صلح مورد نظر اسـاس نامه ی 

یونسـکو، یـک جریـان و مجموعـه ی رشایـط اسـت، نـه 

یـک هـدف سـاکن کـه گـه گاه بـه دسـت می آیـد و از 

دسـت مـی رود. صلح، وضعیتی اسـت ناشـی از اعتامد 

متقابـل، هامهنگی در مقصود و همکاری در اقداماتی 

کـه در پرتـو آن زن و مـرد از یـک زندگـی رضایت بخـش 

طریـق  از  صلـح،  همیـن  لطـف  بـه  اسـت.  برخـوردار 

برقـراری هدف منـد و پویـای نظـم انسـانی و اجتامعی 

میـان مـردم جهان، از وقوع جنگ پیشـگیری می شـود 

و هم چنیـن، گرایـش بـه جنـگ از طریق دسـت یابی به 

رشـد معنـوی و انسـانی بی اثـر می شـود.

امـروزه ثابـت شـده اسـت کـه حفظ صلـح بـدون تأمین 

ایـن،  بـر  بنـا  نیسـت.  امکان پذیـر  عدالـت،  حداقـل 

اجـرای  بـرای  شـد  وسـیله ای  متحـد،  ملـل  سـازمان 

بـه  بی عدالتـی  کـه؛  سـاده  دلیـل  ایـن  بـه  عدالـت 

شـورش، جنـگ داخلـی، دخالـت بیگانـگان و جنـگ 

بین املللـی منجـر می شـود. از ایـن رو، مجمع عمومی 

سـازمان ملـل متحد، پشـت رس هـم، بر ارتبـاط نزدیک 

میـان تقویـت صلـح و امنیـت بین املللـی از سـویی و 

خلـع سـالح، اسـتعامرزدایی و توسـعه از سـوی دیگـر 

تأکیـد کـرده اسـت.

مهـم  ابزارهـای  از  یکـی  هـم،  عملیـات حفـظ صلـح   

سـازمان ملـل بـرای حفـظ صلـح و امنیـت بین املللـی 

اسـت کـه در زمینـه ی آموزش حقـوق برش بسـیار فعال 

بـه  میزبـان  کشـورهای  در  برنامـه،  ایـن  اسـت.  بـوده 

ارایـه ی آمـوزش حقـوق برش بـرای عموم مـردم، گروه ها 

و مؤسسـه های مختلـف دولتـی و غیردولتـی در قالـب 

پرداختـه  محـدود  یـا  وسـیع  مقیـاس  بـا  برنامه هایـی 

عمل کـرد  بهبـود  جهـت  مـواردی  در  حتـا  اسـت؛ 

نیروهـای  و  کارکنـان  بـرای  صلـح،  حافـظ  نیروهـای 

خویـش نیـز آمـوزش حقوق بـرشی ارایـه کـرده اسـت. 

بند2:مفهومامنیت

صاحب نظـران رشـته ی روابـط بین امللـل، هیـچ گاه بـر 

مفهـوم واقع گرایانـه ی محـض امنیـت، اجـامع نداشـته 

و همیـن امـر موجـب شـده تـا در چند دهه ی گذشـته، 

شـود.  داده  دسـت  بـه  امنیـت  از  مختلفـی  مفاهیـم 

از  اسـت  عبـارت  خـود،  معنـای  عام تریـن  در  امنیـت 

رهایـی از خطـر و در معنـای ذهنـی آن، رهایی از ترس 

است. 

در نخسـتین چالـش، مفهوم سـنتی »امنیت مشـرک« 

مطـرح شـد و ایـن دیـدگاه مـد نظـر قـرار گرفـت که هر 

چـه کشـوری امن تـر باشـد، ایـن وضعیـت بـه امنیـت 

کشـورهای دیگـر نیـز کمـک خواهـد کـرد و بـه عبـارت 

دیگـر، امنیـت کشـورها در هم دیگـر مؤثـر واقـع مـی 

شـوند و هـر گونـه خللـی در امنیـت یـک کشـور منجـر 

بـه ورود خلـل بـه امنیـت سـایر کشـورها خواهـد شـد. 

چالـش  جامـع«  »امنیـت  مفهـوم  ارایـه ی  بـا  بعد هـا 

ریشـه ای تری نسـبت بـه مفهـوم امنیـت ایجـاد شـد. 

در ادبیـات نویـن، »مفهـوم امنیـت انسـانی«رواج پیـدا 

کـرد کـه به معنـای ایمنـی از تهدیدهای جـدی دنیای 

امـروز؛ نظیـر گرسـنگی، بیـامری، سـتم دیدگی و آثـار 

و تبعـات زیان بـار و ناگهانـی ناشـی از شـکل زندگـی 

امنیـت،  عمیق تـر  مفاهیـم  اسـت.  معـارص  جهـان 

می شـوند: شـامل  را  متنوعـی  جنبه هـای 

الـف- امنیـت سیاسـی: رهایـی از دکتاتـوری و دیگـر 

خودرسانـه؛ حکومت هـای 

 ب- امنیـت اقتصـادی و اجتامعـی: رهایـی از فقـر و 

؛ ز نیا

ج- امنیـت فرهنگـی: رهایـی از غلبـه و تسـلط قومـی 

یـا مذهبـی؛ 

 د- امنیـت زیسـت محیطی: رهایـی از تخریـب محیـط 

زیسـت و کم یابـی منابـع؛

در یـک کالم، امنیـت بـه معانی و پدیده هـای زیر گفته 

می شود.

الـف- حفـظ متامیـت ارضـی، حفظ جـان مـردم، بقای 

ادامـه ی سیسـتم اجتامعـی و حاکمیت کشـور؛

ب- حفظ و ارتقای منابع حیاتی کشور؛

ج- فقـدان تهدیـد جـدی از خـارج نسـبت بـه منافـع 

ملـی و حیاتـی کشـور.

ادامه دارد.

اسـت. عفـو بین امللـل آمـوزش حقـوق بـرش را چنیـن 

بـه  برنامـه ای  بـرش،  آمـوزش حقـوق  تعریـف می کنـد: 

حقـوق  مـورد  در  درک  و  دانـش  فراهم کـردن  منظـور 

بـرش و تالش بـرای معرفـی ارزش هـای حقوق برشی در 

برنامه هـا و آموزش هـای رسـمی و غیـر رسـمی اسـت. 

مجمـع عمومـی سـازمان ملـل، آمـوزش حقـوق بـرش را 

»فرآینـدی مسـتمر و پویـا  کـه از ره گـذر آن همـه مـردم 

در هـر سـطحی از توسـعه کـه قـرار داشـته باشـند و در 

هـر قـرشی که باشـند رعایت کرامـت و حیثیت دیگران 

را بیاموزنـد و یـاد بگیرنـد کـه روش هـا و ابـزار تضمیـن 

رعایـت و احـرام بـه حقـوق برش کـدام اسـت«، تعریف 

اسـت.  کرده 

از  مسـتمر  پیشـگیری  رونـد  در  بـرش  حقـوق  آمـوزش 

تجـاوز بـه حقوق بـرش، بـروز جنگ های شـدید و ترویج 

برابـری و توسـعه ی پایـدار و باالبـردن سـطح مشـارکت 

مـردم در فراینـد تصمیم گیـری در یـک نظـام سیاسـی 

دموکراتیـک نقـش اساسـی دارد. 

دلیـل وجـودی هر سیسـتم آموزشـی، تحقق بخشـیدن 

بـه اهـداف آن نظام اسـت. دالیـل زیادی بـرای آموزش 

حقـوق برش وجـود دارد؛ آمـوزش حقوق بـرش، می تواند 

منجـر بـه ایجـاد تغییراتـی شـود کـه بعضـی از آن هـا 

عبـارت اند از:

1. ایجاد تغییر در ارزش ها و دیدگاه ها؛

2. ایجاد تغییر در رفتار؛

3. ایجاد قدرت برای عدالت اجتامعی؛

گروه هـا،  میـان  یک پارچگـی  توسـعه  و  گسـرش   .4

ملت هـا؛ و  جوامـع 

۵.  گسرش دانش و مهارت های تحلیلی.

آمـوزش حقـوق بـرش، تالشـی آگاهانـه بـرای اثرگـذاری 

بـر فرهنگ هـای انسـانی بـه جهت رسـیدن بـه فرهنگ 

حقوق بـرشی اسـت، کـه هـر چنـد در روش هـا، تابـع 

قالب هـای آموزشـی نویـن اسـت؛ امـا از جهـت هـدف 

آمـوزش بـه دنبـال ایجـاد بسـری مناسـب بـرای رشـد 

اجتامعـی  زندگـی  ابعـاد  کلیـه  در  انسـان  تعالـی  و 

اسـت. بـرای رسـیدن بـه فرهنـگ حقـوق بـرش، انسـان 

بایـد مـورد آمـوزش قـرار گیـرد و محـور ایـن آموزش هـا، 

بـه  را  آمـوزش حقوق بـرشی اسـت کـه می توانـد بـرش 

مسـائلی آگاه کنـد کـه او را حاکـم بـر رسنوشـت خـود 

می کنـد.

پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ گویی  صـدد  در  مقالـه  ایـن 

اسـت کـه؛ آیـا آمـوزش حقـوق بـرش می تواند بـر فرایند 

بخشنخست

چکیده

 هـزاره ی سـوم میـالدی، در رشایطـی آغـاز شـده اسـت 

کـه جامعـه ی جهانـی هم چنـان بـا چالش هـای جـدی 

در زمینـه ی دسـت یابی بـه صلـح و امنیـت بین املللـی 

بـرش،  حقـوق  متعـدد  نقـض  مـوارد  اسـت.  روبـه رو 

فکـر  بـه  جهـان  دولت هـای  کـه  اسـت  شـده  موجـب 

یافـنت راه حلـی بـه منظـور جلوگیـری از وقـوع چنیـن 

فرهنـگ  اشـاعه ی  و  ترویـج  باشـند.  پیش آمدهایـی 

حقـوق بـرش در میان جوامع، گزینه ی مناسـبی به نظر 

می رسـد و یکـی از راه هـای بسـیار مؤثـر بـرای ترویـج 

حقـوق بـرش و جهانی سـاخنت فرهنـگ حقـوق بـرش، 

آمـوزش حقـوق بـرش اسـت. 

و  دانـش  افزایـش  پایـه ی  بـر  بـرش  حقـوق  آمـوزش 

بـه  و  اسـت  شـده  اسـتوار  حقوق بـرشی  مهارت هـای 

دلیـل تأثیـری کـه بـر اطالعـات و مهارت هـای اقشـار 

در  تغییـر  بالقـوه ی  تـوان  دارای  می گـذارد،  مختلـف 

جامعـه، دیگرپذیـری، درک سـایر ملت هـا و در نهایـت 

تقویـت صلـح اسـت. حـق بـر صلـح، از حقـوق نسـل 

سـوم حقـوق برش اسـت کـه در کمیسـیون حقـوق برش 

تکویـن یافـت. ایـن مقالـه، در نظـر دارد نقـش عامـل 

آمـوزش حقـوق بـرش را در فرآینـد صلـح بررسـی کنـد.

واژگان کلیـدی: آمـوزش حقـوق بـرش، صلـح، حـق بـر 

صلـح، نسـل سـوم حقـوق بـرش.

مقدمه

تقویـت  آینـده،  بـرای  کلیـدی  و  بـزرگ  چالـش 

پایه گـذاری  طریـق  از  بـرش  حقـوق  جهانی سـازی 

ایـن حقـوق در سـنت های فرهنگـی مختلـف اسـت و 

آمـوزش در ایـن زمینـه، ابـزار بسـیار مهمـی در جهـت 

نقـش  اسـت.  بـرش  حقـوق  فرهنـگ  جهانی سـاخنت 

آمـوزش بـه عنـوان بنیـادی بـرای فرهنـگ حقـوق برش، 

در اجـالس کنفرانـس جهانـی آموزش وپرورش در سـال 

اسـت.  بـه رسـمیت شـناخته شـده  ژنـو  در   1994

اسـناد  در  کـه  اسـت  بـرشی  حـق  یـک  آمـوزش  حـق 

حقـوق برش اعالم و شناسـایی شـده اسـت کـه هم بعد 

سـلبی و هـم بعـد ایجابـی، بـرای آن قابل تصور اسـت. 

هامن گونـه که اعضای سـازمان ملل متحد در مقدمه و 

مـاده ی ۵۵ منشـور احرام به حقوق بـرش و آزادی های 

امنیـت در جهـان  و  مبنـای تحقـق صلـح  را  اساسـی 

معرفـی کرده انـد، در مقدمـه ی اعالمیـه جهانـی حقوق 

بـرش نیـز آمـده اسـت: »از آن جا کـه شناسـایی حیثیت 

ذاتـی کلیـه اعضـای خانواده بـرشی و حقوق یک سـان 

و انتقال ناپذیـر آن هـا، اسـاس آزادی، عدالـت و صلـح 

از  دیگـری  قسـمت  می دهـد«.  تشـکیل  جهـان  در  را 

مقدمـه خواسـتار آن اسـت که »همه افـراد و ارگان های 

اجتـامع ایـن اعالمیه را همیشـه در نظر داشـته باشـند 

و بکوشـند کـه بـه یـاری آمـوزش و پـرورش، احـرام بـه 

ایـن حقـوق و آزادی هـا توسـعه یابد.«

بنـد 2 مـاده 26 اعالمیـه جهانـی حقـوق بـرش، چنیـن 

بیـان می کنـد: »آمـوزش بایـد طـوری هدایـت شـود که 

شـخصیت انسـانی هـر کـس را بـه حـد کامـل رشـد آن 

برسـاند و احـرام حقـوق و آزادی هـای بـرش را تقویـت 

کنـد. آموزش وپـرورش بایـد حسـن تفاهـم، گذشـت و 

احـرام عقایـد مخالـف و دوسـتی میـان همـه ملـل و 

جمعیت هـای نـژادی یـا مذهبـی و هم چنین توسـعه ی 

فعالیت هـای ملـل متحد را در راه حفظ صلح، تسـهیل 

کند.«

یکـی از بهریـن راه هـای ترویـج حقـوق بـرش و احـرام 

بـه آزادی هـای اساسـی، درونی کـردن و نهادینه کـردن 

بـه منظـور  ارزش هـا و اصـول حقـوق بـرش اسـت کـه 

تحقق یافـنت آن، آمـوزش حقـوق بـرش رضوری اسـت. 

متعـددی  کنفرانس هـای  امـر،  ایـن  اجـرای  بـرای 

تشـکیل شـده و اسـناد مختلفـی بـه تصویـب رسـیده 

اسـت. هم چنیـن به سـبب اهمیـت آموزش در پیشـربد 

رعایـت حقـوق بـرش، سـازمان ملـل متحـد، سـال های 

199۵ تـا 2004 را دهـه ی آمـوزش حقـوق بـرش اعالم 

کـرد و »برنامـه اقدامـی« برای آن تصویـب کرد. بر طبق 

ایـن برنامـه، دولت هـا مؤظـف شـده انـد که یـک »طرح 

عمـل« ملـی بـرای آمـوزش حقـوق بـرش در کشـور خود 

طراحـی کننـد.

جهـاين  اعالميـه  در  بـرش«  حقـوق  »آمـوزش  بـه  نيـاز 

مـورد  بني امللـي  اسـناد  از  بسـياري  و  بـرش  حقـوق  

تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت. مقـررات ايـن اسـناد بيـان 

مي دارنـد. 

الهـام  اساسـی  ایـده ی  ایـن  از  بـرش  حقـوق  آمـوزش 

می گیـرد کـه؛ پیشـگیری بهـر و کم هزینه تـر از درمـان 

صلح به  ز  نیا و  ما  نه ی  زما
جوان شاه بهکوش، کارشناس علوم سیایس

»آموزش باید طوری هدایت شود 
که شخصیت انسانی هر کس را به 
حد کامل رشد آن برساند و احترام 

حقوق و آزادی های بشر را تقویت ککند. 
آموزش وپرورش باید حسن تفاهم، 

گذشت و احترام عقاید مخالف و 
دوستی میان همه ملل و جمعیت های 

نژادی یا مذهبی و هم چنین توسعه ی 
فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ 

صلح، تسهیل ککند.«
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بـا  ترامـپ  اداره ی  کـه  اسـت  ایـن  واشـنگنت  در  باورهـا 

افغانسـتان  از  نیروهایـش  خـروج  نهایـی  زمـان  تعییـن 

دچار خطا شـده اسـت. بـه دلیل این مالحظـات، اداره ی 

بایـدن تصمیـم گرفتـه تا بـا طالبان بیشـر چانه زنی کند. 

یکـی از دالیـل هـم، نداشـنت متایـل طالبـان بـه کاهـش 

را  فشـارها  نیـز  غنـی  بـاالی  امریـکا  اسـت.  خشـونت ها 

افزایـش داده اسـت؛ غنی در واشـنگنت بیشـر بـه عنوان 

یـک چالـش در رونـد صلـح شـناخته می شـود تـا یـک راه 

 .  حل

دوم؛ واشـنگنت بـاالی طالبـان فشـار وارد کـرده اسـت تـا 

حـد اقـل برای 90 روز خشـونت ها را کاهـش دهند و این 

فضـا را بـرای بهبـود صلـح، همـوار می کند.

 سـوم؛ بحـث روی چارچـوب نظام پسـاصلح اسـت. زملی 

خلیـل زاد، طـرح نوشته  شـده ی صلـح را برای هـردو طرف 

-دولـت افغانسـتان و طالبـان- تسـلیم کـرده اسـت تـا در 

یـک نشسـت تازه  -نشسـت ترکیـه- مطرح شـود.  بلنیکین 

-وزیـر خارجـه امریـکا-، در نامـه ی جداگانه بـه غنی گفته 

تعییـن  افغانسـتان  بـرای  را  زمـان مشـخصی  کـه  اسـت 

و کشـانیدن  تأمیـن صلـح  بـرای  امـا  کـرده منی تواننـد؛ 

طرف هـای مخالـف بـه گفت وگـو و پایـان دادن بـه چالش 

افغانسـتان، تالش هـای جـدی را روی دسـت دارنـد کـه 

یـک  روی  توافـق  و  عمومـی  آتش بـس  یـک  بـه  رسـیدن 

رویکـرد  در  بنیـادی  گزینه هـای  از  عبـوری،  حکومـت 

سیاسـی امریـکا اسـت.  

چهـارم؛ دولـت امریکا از ترکیه خواسـته تا بـا برگزاری یک 

نشسـت در رابطـه بـه رونـد مذاکـرات صلـح افغانسـتان، 

عنـوان  بـه  ترکیـه  وارد شـدن  بگیـرد.  را  نهایـی  تصمیـم 

بازیگـر در رونـد مذاکـرات صلـح افغاتسـتان، برخی هـای 

را شـگفت زده کـرد؛ امـا پاکسـتان از ایـن رونـد حامیـت 

می کنـد کـه نشـان دهنده ی رابطـه ی نزدیـک اسـالم آباد 

و انقـره اسـت.  

پنجـم؛ ایـاالت متحـده ی امریـکا از سـازمان ملـل متحـد 

 – ترکیـه  ایـن نشسـت – نشسـت  تـا در  خواسـته اسـت 

وزیـران خارجـه ی چیـن، پاکسـتان، روسـیه، ایـران، هنـد 

صلـح  گفت وگوهـای  رونـد  تـا  کنـد  دعـوت  را  امریـکا  و 

بگیـرد.  بیشـری  رسعـت  افغانسـتان، 

برگردان

شـامر اندکـی ممکـن روی موفقیـت روند مذاکـرات صلح 

مالحظاتـی داشـته باشـند؛ البتـه ایـن کار نگرانی هـای 

دادن  پایـان  دارد.  دنبـال  بـه  را  شـکنندگی  و  سیاسـی 

بـه جنگ هـای داخلـی، خیلـی سـاده اسـت؛ امـا اکنـون 

در  بیرونـی  قدرت هـای  نفـوذ  لیـل  بـه  فرصتـی  چنیـن 

میـان گروه هـای متفـاوت، خیلـی سـخت اسـت. البته در 

بسـته ی طـرح اداره ی بایـدن بـرای افغانسـتان و طالبـان 

بـه آن اشـاره نشـده اسـت.  

دولـت افغانسـتان در چند سـال گذشـته انـرژی و فرصت 

زیـادی را بـرای کشـانیدن طالبـان بـه صلـح هزینـه کرده 

اسـت؛ امـا اکنـون بـه ایـن نتیجه رسـیده کـه ایـن کارها، 

کـه  طالبـان  گـروه  اسـت.  بـوده  زمـان  هـدردادن  تنهـا 

زیـر نفـوذ پاکسـتان قـرار دارد و بـه رونـد نظـام کنونـی 

-بـه  اسـالمی  نظـام  روی  نیسـت،  باورمنـد  افغانسـتان 

قرائـت خـود – تأکیـد دارد و نظـام اسـالمی فعلـی را، بـا 

منی پذیـرد. افغانسـتان  دولـت  فشـار 

بـه نظـر می رسـد هر دو طـرف روی رشیک  شـدن و ایجاد 

یـک اداره ی جدیـد، برگـزاری انتخابـات و  تعدیـل قانـون 

اساسـی، دیـدگاه متفاوتی دارد.  

نظـام  بـه   رفـنت  و  موقـت  اداره ی  ایجـاد  روی  توافـق 

آینـده، یکـی از چالش هـا در میـان طرف هـای درگیـر در 

رونـد صلـح اسـت و ایـن بـه یـک بن بسـت میـان دولـت 

اسـت. مطرح بـودن  تبدیـل شـده  و طالبـان  افغانسـتان 

منافـع قدرت هـای منطقـه ای و حضـور نظامـی امریکا در 

ایـن کشـور، سـبب شـد تـا اداره ی بایدن در تـالش یافنت 

یـک روزنـه ی کوچـک بـرای پایـان به تنـش و ایجـاد صلح 

در ایـن کشـور شـود. 

ایـن چانـس را امتحـان می کنـد،  بایـدن  در حالـی کـه 

بـرای شـامر زیـادی ایـن غیـر قابـل بـاور اسـت کـه جنگ 

نظامـی  مداخلـه ی  20سـاله  بـا  افغانسـتان  40سـاله ی 

امریـکا پایـان یابـد؛ امـا اداره ی بایـدن تـالش می کند که 

صفحـه ی جدیـدی را بـرای پایـان دادن بـه نـزاع تاریخی 

توافـق  کـه چشـم انداز  حالـی  در  کنـد.  بـاز  افغانسـتان 

میـان طالبـان و دولـت افغانسـتان خیلـی زیبا اسـت؛ اما 

در رابطـه  بـه ایـن کـه نظـام فعلـی دولـت افغانسـتان کـه 

پـس از سـقوط رژیـم طالبـان روی کار آمـده، اقناع کننده 

نیسـت، بحثـی وجـود نـدارد.   

روند  کنیم؛  نتیجه گیری  که  است  سخت  این  البته 

قربانی دادن از جنگ در افغانستان متوقف می شود؛ اما 

کمر کشوری را در جنوب آسیا رساغ داریم که در چند 

افغانستان انکشاف داشته باشد.  اندازه ی  سال اخیر به 

این کشور نسبت به نیم قاره ی هند، توسعه یافتگی را در 

بین املللی  روابط  و  داخلی  سیاست  توسعه  ی  راستای 

نسبت به چهار دهه ی اخیر، بیشر تجربه کرده است. 

قابل  شک  بدون  افغانستان،  نظام  چارچوب  در  تغییر 

کشورهای  همه  برای  خوبی  پیامد  و  است  پذیرش 

همسایه، به ویژه پاکستان و هند خواهد داشت. 

یادداشت: استاد راجا ماهان، رییس انستیتوت مطالعات 

جنوب آسیا ) ISAS( است که در یک نهاد پژوهشی در 

زیرمجموعه ی  دانشگاه ملی سنگاپور است. 

آسیا در 2004 در دانشگاه  انستیتوت مطالعات جنوب 

ملی سنگاپور بینان گذاشته شد. 

 برگردان: ابوبکر صدیق
نویسنده: چالم کوری راجا ماهان

منبع: یوروشیا ریویا – انستیتوت 
مطالعات جنوب آسیا 

اداره ی جـو بایـدن تصمیـم گرفتـه تـا توافق نامـه ی صلـح 

افغانسـتان –توافـق مـاه فـربوری سـال گذشـته میـالدی 

امریـکا و طالبـان- را بازنگـری کند. در حالـی که در مورد 

پیشـنهاد تـازه ی امریـکا نگـرش سیاسـی متفـاوت وجـود 

دارد؛ ممکـن اسـت نـه مـورد پذیـرش طالبان قـرار گیرد و 

نـه دولـت افغانسـتان آن را بپذیـرد؛ یـا ممکن هـردو طرف 

آن را رد کننـد.

هـر تغییـری در چارچـوب نظـام سیاسـی افغانسـتان یک 

از  همسـایه،  کشـورهای  بـرای  ملمـوس  و  خـوب  پیامـد 

جملـه پاکسـتان و هنـد خواهـد داشـت. 

وضعیـت  یـک  در  امریـکا-  -رییس جمهـور  بایـدن  جـو 

افغانسـتان  صلـح  رونـد  بازنگـری  سیاسـی،  حسـاس 

در  کـه  خلیـل زاد  زملـی  اسـت.  گرفتـه  دسـت  روی  را 

امـور  در  ویـژه   فرسـتاده ی  عنـوان  بـه  ترامـپ  اداره ی 

نیـز  بایـدن  اداره ی  افغانسـتان گامشـته شـد، در  صلـح 

شـگردهای  او  می دهـد.  ادامـه  خویـش  وظیفـه  ی  بـه 

دیپلامتیـک را در کشـورهای منطقـه  از رس گرفته اسـت و 

طـرح جدیـدی را بـرای رسـیدن بـه توافق میـان طالبان و 

کـرد. مطـرح   2021 فـربوی  در  افغانسـتان،  دولـت 

افغانسـتان و طـرح  بـه رهـربان دولـت  بلنیکیـن  نامـه ی 

تـازه ی امریـکا، از رویکردهـای تـازه ی اداره  بایـدن بـرای 

دولـت افغانسـتان اسـت. ایـن اقدامـات جدید واشـنگنت 

بـرای پایـان دادن بـه تنـش نافرجـام افغانسـتان اسـت. 

مسـئولیت صلـح شـکننده  بـه دوش هیـچ کسـی نیسـت؛ 

ایـن بـر می گـردد بـه واشـنگنت کـه چـه انـدازه ظرفیـت 

دارد، تـا طرف هـای مخالـف را بـرای پایـان دادن بـه تنش 

افغانسـتان متحـد کنـد.  

بـدون شـک کـه ایجـاد یـک نظـام مشـرک میـان دولـت 

سـخت ترین  از  یکـی  طالبـان،  و  افغانسـتان  فعلـی 

گزینه هـا میـان دو طـرف اسـت. از یـک نظـر دشـوارترین 

کار بـرای تسـهیل کنندگان، همین نکته ی کلیدی اسـت 

بـه دوام جنگ هـای فاجعه بـار داخلـی شـده  کـه منجـر 

اسـت.

  

پنجنکتهیمهمروندصلحافغانستان

اسـت؛  امریـکا  داخلـی  اداره ی  رویکردهـای  نخسـت 

راهـربد صلـح بایـدن، حفـظ 2۵00 نظامـی امریکایی در 

افغانسـتان، بیشـر از زمـان تعییـن شـده در توافق نامه ی 

امریـکا و طالبـان اسـت. بـا توجه بـه توافق نامـه ی امریکا 

و طالبـان، ایـاالت متحـده ی امریـکا تعهـد کـرده بـود کـه 

نیروهـای خویـش را تـا اول مـاه می 2021 از افغانسـتان 

بیـرون می کنـد.

پیش بینـی  قابـل  غیـر  امریـکا  بـرای  افغانسـتان  جنـگ 

اسـت و »گـروه بایـدن« منی تواننـد اهمیـت آن را در خاور 

میانـه نادیـده بگیرنـد. بـه همیـن دلیـل بـود کـه اداره ی 

کـرد:  منشـر  را  اعالمیه هـا  از شـدیدترین  یکـی  بایـدن 

خـروج نیروهـا از افغانسـتان بایـد مسـئوالنه انجـام شـود.  

ن ید با ن  ستا د ر  د ن   نستا فغا ا صلح  عمل  ر  بتکا ا

توافق روی ایجاد اداره ی موقت و رفتن 
به  نظام آینده، یکی از چالش ها در 

میان طرف های درگیر در روند صلح 
است و این به یک بن بست میان دولت 
افغانستان و طالبان تبدیل شده است. 

مطرح بودن منافع قدرت های منطقه ای و 
حضور نظامی امریکا در این کشور، سبب 

شد تا اداره ی بایدن در تالش یافتن یک 
روزنه ی کوچک برای پایان به تنش و 

ایجاد صلح در این کشور شود. 

طـنـز

حکایت غار ایمن حکمتیار 
و خلعت یافنت شاه حسین 

از سوی شهنشاه

پیر برنا، شاعر دانا و سعدی توانا، مستقبالن را به 
خوش کالمی با حکایت و اندرز بسیار بر آراسته و 
خرد را رس لوح زندگان دانسته است؛ چون سخن 
از شکر گفتار قند پارسی به میان آمد؛ حکایتی از 
او به خوانش همی گیرم و با حکیامن دنیای دون 

در قیاس همی  آورم!
»مشک آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید. 
دانا چون طبله ی عطار است، خاموش و هرنمنای؛ 

و نادان خود طبل غازی، بلندآواز و میان تهی«
حکیامن فی الحال را چون غالمان و خدمت گذاران 
بلند آواز  غازی  طبل  چونان  داشتی؛  بی شامر 
طبل  بر  بسیار  حواریون  و  بودی  میان تهی  و 
کذب های شان همی کوبیدندی و در سخن علم و 

عمل حکمیان حال را بزرگ می منودندی. 
وسعت  که  حکیمی ست  را  ما  روزگار  اند؛  آورده   
آسامن را برای عقابان تنگ همی  کرده و آگاه بر 
همی  سخن  به  لب  چون  ماضی ست؛  و  مستقبل 
آورند؛  فرود همی  تعظیم  به  گشاید، حکیامن رس 
چون خورشید در آسامن حکمت درخشنده و اهل 
خرد از وجود آن حکیم تازه  اند و در نبودش پژمرده. 
وی، همت  بر طبع ده ها مجلد کتاب همی کرده، 
حکمت از طبع او فروزان همی  است و مستولی بر 

فصاحت و بالغت.
با  و  برننهاد  رس  سالطین  درگاه  به  هرگز  اوشان، 
آورد.  همی  لرزه  به  را  سلطنت  شکوه ی  حواریون 
رسوی ست از صفات آزادگی برخوردار و لیک او را 
و  مرغان  آشیانه ی  او  بام  که  فراوان  نعمت چونان 

خوان او، اقامت گاه انسان و حیوان است.
آنقدر  را حواریون خدمت گذار  که حکیم  آورده اند 
فراوان که  پنداشتندی، حکیم همی بزرگ تر و با 
همت تر از حاتم طایی ست و خلق را موجب اطعام 

و انفاس.
اطاعت  او  فرامین  از  غالمان،  چونان  خلق 

همی کردی و رستگاری همی یافتندی.
فنون فضل حظی  از  یار حکمت،  و  برنا  پیر  چون 
را  نیکوی حکیم  اوصاف  نافر،  و طبع  وافر داشت 
شامرش نتوانندی و با این همه نیک رسشتی، در 
است،  قلمرو  هفت  سلطان  آن که  شاه غنی  ستیز 

بدر شدی.
حکمت  در  نیز  او  که  آورده اند  شاه غنی  باب  در 
حکیم  بودی.  عمل  و  علم  رسآمد  و  مستولی 
در  دو  هر  و  دیدی  خویش  دشمنی  در  را  بزرگ 
و  غالمان  بر  استوار  شاه  چون  شدندی.  ستیز 
جنگ جویان بی شامر و ثروت وافر بودی و گفتندی 
را  حکمت  یار  و  نشاید  را  آسامن  خورشید  دو  که 
عزلت نشین بکردی و اما حکیم را خدمت گذاران 
آدینه روز  حواریون  با  و  نگذاشتی  عزلت  در 

خیابان های شهر را بستندی.
چونان که حکیم را دشمنی با شاه شد، حواریونش 
و  درباریان  بیم  از  اما؛  و  بگرفت  خیابان ها 
آمدی  ایمن  غار  با  خیابان  در  شاه،  جنگ جویان 
شاه،  جنگ جویان  آوردی.  تزلزل  به  شاه  بارگاه  و 
دهان  بر  حیرت  کِلک  بدیدی،  ایمن  غاری  چون 

بربدی و از قتل حکیم عاجز به دربار برگشتندی.
سپاهش  دید،  بزرگ  بس  را  دشمن  شاه  چون 
را  او  که  سپاهش  از  رسداری  و  بی افزود  بس  را 
شاه حسین نام بودی و چیره بر فیسبوک و بالغت؛ 
مجازی  فضای  در  فالور  هزاران  را  او  که  چونان 
تعقیب همی کردندی، یار حکمت را در فیسبوکش 
چنین بخواندی که تنها رهرب را جان عزیز است و 
حواریون را مرگ سزاوار؛ چون شاه غنی این سخن 
بشنید، حسین را با خلعت آراسته و صلت ها عطا 
بنمود و او را در کنار خویش بخواند و بوسه ای از 

لبان پیشانی اش بستاند.
و اما شاه حسین لب را در فیسبوک چنان به سخن 
هم شأن  و  هم خوان  شاه غنی  انگار؛  که  بگشودی 

رعیت بودی.
حکیم  حکمت  از  رعیت  یافت،  پایان  غایله  چون 
نام های   و  افتادندی  حیرت  به  دانا  شاه  و  بزرگ 
بنوشتندی؛  آسامن  طاق  بر  زرین  خط  با  شان 
چنین  که  کردندی  همی  سپاس  هزاران  را  خدا 
رشف  یافتگان را حکیم و شاه بر ایشان دانستندی 
این  دیگر  یک  بر  و  زیستندی  شادمانه  سال ها  و 

حکایه ی سعدی بخوانندی: 
همی خواند.  قرآن  بلند  بانگ  به  آوازی  ناخوش   «
مشاهره  را  تو  گفت:  بگذشت  برو  صاحب دلی 
زحمت  این  پس  گفت:  هیچ.  گفت:  چندست؟ 
خود چندین چرا همی دهی؟ گفت: از بهر خدای 

میخوانم. گفت: از بهر خدای مخوان«.
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د عامې روغتیا وزارت د کرونا 
درېیمې څپې ته چمتووالی نیسي

د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د والیتونو د عامې روغتیا رییسانو ته 

یې سپارښتنه کړې چې د کرونا ویروس د درېیمې څپې د خپرېدو پروړاندې 

مبارزې ته چمتو والی ونیيس.

د  ورځ  په  یکشنبې  د  مجروح  وحید  ډاکټر  وزارت رسپرست  روغتیا  عامې  د 

والیتونو د عامې روغتیا له رییسانو رسه په انالین غونډه  کې د بیړنیو حاالتو 

د کمیټې، رسویالنسونو، البراتوارونو او پوهاوي ورکولو مسوولینو او د عامې 

روغتیا رییسانو خپل کاري رپوټونه وړاندې کړل او د کرونا ویروس د درېیمې 

څپې پروړاندې مبارزې ته یې چمتو والی وښود.

او کمیټو د  د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه وزارت رسپرست د والیتونو 

رپوټونو تراورېدو وروسته اړونده مسوولینو ته سپارښتنه وکړه چې د والیتونو 

ستونزو د حل په موخه  ژر ترژره اقدام وکړي.

 ښاغيل مجروح همدا راز د اړونده ادارو له مسوولینو غوښتي چې د کرونا 

ویروس د درېیمې څپې پروړاندې د مبارزې په موخه له نورو ارګانونو رسه په 

همغږۍ اغیزناکې برنامې چمتو او پلې کړي.

 هغه همدا راز په روغتونو کې د اکسیجن پلنت سیستم د لګولو برنامې د 

تعقیب، روغتیایي کارمندانو ته د روزنیزې برنامې د پیلولو، په ولسوالیو کې 

اړه هم  په  لیږلو  ته  مرکز  او  اخیستنې  د سمپل  ناروغانو  د  ویروس  کرونا  د 

سپارښتنې کړې دي.

په  واکسینو  ضد  ویروس  کرونا  د  چې  کړی  ټینګار  وزارت  روغتیا  عامې  د   

اړه د  په  ته دې د کرونا ویروس  او خلکو  تطبیق کې د چټکتیا راوستل يش 

پوهاوي پیغامونه خپاره يش، ترڅو خلک په دې برخه کې له دغه وزارت رسه 

همکاري وکړی.

اخته  د  ویروس  کرونا  په  کې  هېواد  په  چې  ده  کې  حال  داسې  په  دا 

د  وزرات  روغتیا  عامې  د  دی.  کې  حال  په  لوړېدو  د  شمېر  کیدونکوکسانو 

کسان   ۴۱ کې  ساعتونو  څلورویشتو  په  مخې  له  خربپاڼې  د  ورځې  یکشنبې 

په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته شوي او ۱۱ کسان له دې امله مړه 

شوي دي. 

په دې رسه په هېواد کې په کرونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمېر ۵۶۷۱۷ 

کسانو ته رسیږي. د کرونا ویروس د خپرېدو له وخته تراوسه په هېواد کې ټول 

۲۵۰۸ کسان په دې ویروس مړه شوي دي.

د چارو اداره: ۱۷ والیتونه له 
متوازنې پراختیا بې برخې دي

فضيل  محمود  فضل  رییس  ادارې  چارو  د  ریاست  جمهوري  د  افغانستان  د 

وایي په تېرو اتلسو کلونو کې د کندهار په ګډون په ۱۷ والیتونو کې متوازنه 

پرمختیا موجوده نه وه چې له امله یې خلکو ته د دوی د غوښتنې مطابق 

خدمتونه نه دي رسیديل.

ښاغيل فضيل چې په کندهار کې د سیمه ییزو مسوولینو په ګډون د سکتوري 

رییسانو په غونډه کې خربې کولې ټینګار وکړ چې د ښوونځیو له پاره د ودانیو 

د نشتوايل او ښوونکو د تشکیل د کموايل ستونزه به په جدي توګه تعقیب کړي.

کندهار والیت  د  وویل  غونډه کې  په دې  خانزاده  الله  روح  وايل  کندهار  د 

او  مور  د  کموالی،  څلورزره ښوونکو  د  لري چې  ستونزې  ډېرې  اوسیدونکي 

ماشوم د ځانګړي روغتون نشتوالی او په ولسوالیو کې د روغتیایي خدمتونو 

کموالی یې ترټولو اړین دي.

د کندهار والیتي مسوولینو مرکز ته د صالحیتونو لیږدول، د ښوونځیو د ودانیو 

او کتابونو نشتوالی او نور د ستونزو په توګه یاد کړل او له هغه څخه یې د 

حل غوښتنه وکړه.

د چارو ادارې رییس خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هر مسوول مشخصې ستونزې 

او وړاندیزونه یې یاداشت کړي او په مرکز کې به یې د حل په برخه کې له 

وزارتونو او اړونده نورو ادارو رسه کار وکړي، ترڅو دا ستونزې حل يش.

 

خصوصي سکتور د سپین زر پرځمکه 
سل میلیونه افغانۍ پانګونه کوي

د کندز د سپین زر تصدۍ پرجایداد خصويص سکټور پانګونه کوي. په کندز 

کې محيل مسوولین وایي په دې تړاو د یکشنبې په ورځ د سپین زر تصدۍ د 

رییس ذبیح الله زاهد او خصويص سکټور د استازي محمد یوسف نایل ترمنځ 

هوکړه لیک السلیک شو.

د دغې هوکړې له مخې به د سپین زر تصدۍ په ۳۵ جریبه ځمکه درې لوی 

مارکیټونه جوړیږي او په دې رسه به ۸۵۰ کسانو ته د کار زمینه برابره يش.

د کندز د وايل ویاند عصمت الله مرادي صبح کابل ورځپاڼې ته وویل په دې 

ځمکه د ودانیزو موادو، موټرو او ماشینونو د پرزو د پلور مارکیټونه او مسرتي 

خانې جوړې يش.

په ورته وخت کې  د کندوز ښاروالۍ، سپني زر رشکت او د آغاخان پراختیايي 

بنسټ استازي ترمنځ دری اړخیزه هوکړه لیک هم السلیک شو.

زره  د ۶۰  په ۵۱۰ مرته مربع ځمکه  زر  به د سپني  له مخې  د دغه هوکړې 

امریکايي ډالره په ارزښت د سبو د پروسس مرکز جوړیږي چې مايل لګښت 

يې د آغاخان دفرت پرغاړه دی.

رسور دانش -معاون دوم ریاست جمهوری- می گوید؛ 

اگر صلحی که قرار است در افغانستان برقرار شود، 

دیگری  جنگ  به  زودی  به  نباشد،  پایدار  و  عادالنه 

خواهد انجامید.

آقای دانش که روز یک شنبه )1۵ حمل(، در مراسم 

نامزد  و  رسپرست  عنوان  به  کلیم  ذبیح الله  معرفی 

رهربی  که  گفت  می کرد،  صحبت  کل  دادستانی 

حکومت افغانستان، نقشه ی راه صلح را تدوین کرده 

تا با استفاده از آن، صلح عادالنه و پایدار در کشور 

برقرار شود.

به گفته ی او، محور اول نقشه ی راه صلح، مسئله ی 

حفظ قانون اساسی و تداوم آن است تا از یک نوع 

گسست و انقطاع جلوگیری شود.

آقای دانش افزود: »هر وقت فروپاشی به وجود آمده، 

جدید  قانون  را  آن  جای  و  شده  لغو  اساسی  قانون 

و  گسست  معنای  اساسی  قانون  لغو  است.  گرفته 

فروپاشی را با خود دارد و به همین دلیل به حفظ آن 

آن نظر مثبت داریم.  تعدیل  به  اما  تاکید می کنیم؛ 

قانون اساسی نیاز به بازنگری و تعدیل دارد.«

او گفت که صلح ارزش آن را دارد که به خاطر رسیدن 

به آن، تعدیل قانون اساسی پذیرفته شود؛ اما تعدیل 

قانون  لویه جرگه ی  و  مردم  رای  درنظرگرفنت  با  باید 

اساسی افغانستان انجام شود.

آقای دانش، گفت که یکی دیگر از محورهای نقشه ی 

راه صلح، انتخابات و انتخابی بودن نظام و کارگذاران 

نظام است.

زیربنای  و  اصل  یک  »انتخابات  کرد:  تریح  او 

که  نظامی  است.  دنیا  کشورهای  متام  در  کلیدی 

که  ندارد  معنایی  هیچ  باشد،  مردم  آرای  به  متکی 

یا  صلح  در  اگر  نباشد.  عمومی  انتخابات  به  متکی 

برای  انتخابات یک عنر کلیدی  باشیم،  در جنگ 

نظام سیاسی است و به همین دلیل رهربی حکومت 

تاکید به برگزاری آن دارد.«

رهربی  که  گفت  ریاست جمهوری،  دوم  معاون 

رسیدن  برای  است،  حارض  افغانستان  حکومت 

شود،  نهایی  توافق نامه  که  زمانی  هر  در  صلح،  به 

انتخابات را زیر نظر جامعه ی جهانی برگزار کند.

به  ارزش ها،  همه ی  مبنای  باید  که  کرد  تاکید  او 

در  تغییرات  و  جنگ  صلح،  حکومت داری،  شمول 

نهادهای حکومتی، عدالت باشد.

این در حالی است که برخی از رسانه ها، به نقل از 

منابع شان گزارش داده اند که نشست استانبول، در 

شانزدهم اپریل برگزار خواهد شد. گفته می شود که 

این نشست، برای 10 روزه بوده و در آن، در باره ی 

حکومت آینده ی افغانستان گفت وگو خواهد شد.
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خبرونه سرور دانش: لغو قانون اساسی، فروپاشی نظام را در پی خواهد داشت

خبرهای داخلی

طرح  پیش نویس  توحید  و  تهیه  کمیته ی  نشست 

رهربی  عضو  قانونی،  محمدیونس  ریاست  با  صلح، 

شورای عالی مصالحه ی ملی برگزار شد.

 1۵( یک شنبه  روز  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای 

حمل(، در اعالمیه ای گفته است که در این نشست، 

کمیته ی  اعضای  سیاسی،  احزاب  پیشنهادی  طرح 

نهادهای  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  رهربی 

مدنی و شهروندان مورد بررسی قرار گرفت. 

و  سیاسی  حزب   2۵ اکنون  تا  اعالمیه،  اساس  بر 

مصالحه ی  عالی  شورای  رهربی  کمیته ی  اعضای 

کمیته  این  به  صلح  برای  را  طرح شان  ملی، 

فرستاده اند که شامل 30 طرح می شود.

توحید  و  تهیه  کمیته ی  که  است  آمده  اعالمیه  در 

توحید  و  جمع آوری  روی  صلح،  طرح  پیش نویس 

اعضای  سیاسی،  احزاب  دیدگاه های  و  نظریات 

و  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رهربی  کمیته ی 

شهروندان کار کرده است.

 شورای عالی مصالحه ی ملی گفته است که در این 

ارایه  شده  دیدگاه های  واحد  پیش نویس  نیز  نشست 

نظریات،  توحید  تا  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 

نشست های این کمیته ادامه خواهد داشت.

در اعالمیه آمده است که قرار است دولت افغانستان 

با طرح واحد در نشست استانبول اشراک کند. 

که  است  گفته  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای 

حفظ  جنگ،  دایمی  و  کامل  پایان  و  آتش بس 

ارزش های حقوق برشی و حقوق اساسی شهروندان، 

مشارکت عادالنه  در قدرت و ساختار نظام سیاسی، 

از موارد درشت طرح صلح خواهد بود.

این در حالی است که برخی از رسانه ها، به نقل از 

منابع شان گزارش داده اند که نشست استانبول، در 

شانزدهم اپریل برگزار خواهد شد. گفته می شود که 

این نشست، برای 10 روزه بوده و در آن، در باره ی 

حکومت آینده ی افغانستان گفت وگو خواهد شد.

فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه، گفته است که تالش ها 

و  شوراها  طریق  از  غیرقضایی  عدالت  تا  دارد  جریان 

جرگه ها، قانونی شود.

آقای معنوی، این موضوع را روز یک شنبه )1۵ حمل(، 

در دیدار با یانا زمپ، معاون دفر کمک های انکشافی 

اشاره  با  او،  است.  کرده  مطرح  افغانستان  در  سویس 

به دسرسی مردم در نقاط دوردست به عدالت، گفته 

است که وزارت عدلیه باالی قانون جرگه ها و شوراها کار 

می کند تا از این طریق، عدالت غیرقضایی قانونی شود 

و نیز این روش با روحیه مردم نزدیک باشد.

ادارات  افزوده است که در حال حارض،  آقای معنوی، 

حقوق از طریق مصالحه به نحوی این کار را می کنند 

تطبیق  زمینه ی  بگیرد،  صورت  جدی  همکاری  اگر  و 

عدالت غیرقضایی بیشر فراهم می شود.

وزیر عدلیه، تاکید کرده است که مردم نباید در ادارات 

رسگردان  شان  مشکالت  حل  برای  قضایی  و  عدلی 

باشند. او گفته است که موجودیت شوراها و جرگه در 

و  حقوقی  مشکالت  حل  برای  رسمی  نهادهای  کنار 

همکاری با ادارات حقوق مهم است.

باید  کار  این  که  است  افزوده  همچنان  معنوی،  آقای 

درست مدیریت شود و نباید به گونه ای باشد که حقوق 

افراد را نقض کند.

که  است  گفته  دیدار  این  در  زمپ،  یانا  از سویی هم، 

دسرسی به عدالت در نقاط دور دست و نزدیک سازی 

از  رسمی،  عدالت  دستگاه  با  جرگه ها  و  شوراها 

مسایلی است که دفر کمک های انکشافی سویس در 

افغانستان به آن توجه دارد.

خدمـات  آنالیـن  سیسـتم  افغان پسـت،  رشکـت 

قابلیـت  سیسـتم  ایـن  کـرد.  فعـال  را  عامـه اش 

عرضـه ی انـواع خدمـات عامـه ادارات دولتـی را دارا 

اسـت.

وحیـد ویـس -رییـس عمومـی رشکـت افغان پسـت- 

نشسـت  یـک  در  حمـل(،   1۵( یک شـنبه  روز  کـه 

خـربی صحبـت می کـرد، بـا اشـاره بـه ایـن کـه در 

حـال حـارض، تنها بـا وزارت خارجـه تفاهم نامه امضا 

بـرای  نیـز می تواننـد  دولتـی  ادارات  و سـایر  شـده 

ایـن  بـا  افغان پسـت،  از طریـق  ارایـه خدمات شـان 

کننـد. امضـا  همـکاری  تفاهم نامـه ی  رشکـت 

با  می توانند  افغانستان  شهروندان  او،  گفته ی  به 

مراجعه به وبسایت رشکت افغان پست، وارد سیستم 

آنالین خدمات عامه شده و وثایق، سند تحصیلی و 

تصدیق  دریافت  منظور  به  را  شان  شناس نامه ی  یا 

کرده  مراحل  طی  سیستم  مطابق  خارجه  وزارت 

آن ها  برای  سیستم  که  محدودی  مهلت  از  پس  و 

از  را  تعیین می کند، اسناد طی مراحل شده ی شان 

نزدیک ترین پسته خانه به دست آورند.

افغان پست  رشکت  که  داد  اطمینان  ویس،  آقای 

عرضه ی  ظرفیت  آنالین،  خدمات  سیستم  ایجاد  با 

انواع خدمات عامه در رسارس افغانستان را از طریق 

پسته خانه های خود در مرکز و والیت ها دارد.

که  کرد  تریح  افغان پست،  رشکت  عمومی  رییس 

و  شناسایی  را  عامه  خدمات  نوع   1۵0 رشکت  این 

در سیستم آنالین خدمات عامه اش، جاگزین کرده 

است.

خدمات  آنالین  سیستم  از  استفاده  او،  گفته ی  به 

شهروندان  برای  را  فراوانی  سهولت های  عامه، 

فراهم می کند که مهم ترین آن پیش گیری از تجمع 

مراجعان در یک نقطه و دریافت خدمات از چندین 

بودوباش  محل  پسته خانه ی  نزدیک ترین  یا  نقطه 

متقاضی خدمات عامه است.

تلفات  افزایش  برش،  حقوق  مستقل  کمیسیون 

غیرنظامیان را نگران کننده خوانده و از طرف های 

درگیر خواسته است تا از غیرنظامیان محافظت 

کنند.

از  حمل(،   1۵( یک شنبه  روز  که  اعالمیه ای  در 

سوی کمیسیون مستقل حقوق برش منترش شده، 

نتیجه ی  در  حمل،  سیزدهم  در  که  است  آمده 

جنگ جویان  و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری 

علیشنگ  ولسوالی  کوتالی  منطقه  در  طالب 

 10 و  زن    8 شمول  به  نفر   21 لغامن،  والیت 

کودک زخمی شده اند.

که  است  گفته  برش،  حقوق  مستقل  کمیسیون 

برای حفاظت از غیرنظامیان، باید گفت وگوهای 

صلح شدت یافته و آتش بس دایمی برقرار شود.

آغاز  با  همزمان  طرف،  این  به  ماه  چندین  از 

سطح  افغانستان،  صلح  گفت وگوهای  رسمی 

خشونت ها نیز افزایش یافته است.

نیروهای  میان  همه روزه  نربدهای  کنار  در 

امنیتی افغانستان و طالبان که در جریان آن به 

غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد می شود، در جریان 

و  هدف مند  ترورهای  سطح  گذشته،  ماه  چند 

انفجار ماین های مقناطیسی نیز در کابل و سایر 

والیت ها افزایش یافته است.

هرچند نهادهای امنیتی، بارها از بازداشت افراد 

به اتهام دست داشنت در ترورها و ماین گذاری ها 

خرب داده؛ اما این کار، تاثیر چندانی روی کاهش 

فعالیت های تروریستی نداشته است.

نشست کمیته ی تهیه و توحید پکیش نویس طرح صلح برگزار شد

فضل احمد معنوی: تالش داریم تا عدالت غیرقضایی از طریق شوراها و جرگه ها قانونی شود

سیستم خدمات آنالین شرکت افغان پست گشایش یافت

نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان
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مرحله، در صورت داشنت رشایط، مورد قبول قرار می گیرد.

این جرنال ارتش که در آن زمان به عنوان دگروال در بدخشان 

وظیفه اجرا می کند، توسط شهنواز تنی، وزیر دفاع حکومت 

نجیب، به کابل خواسته و به جای او، فرد دیگری به بدخشان 

فرستاده می شود. تعیین دگروال ها، از صالحیت های وزارت 

خودش  مهره های  جابه جایی  دنبال  به  تنی،  و  است  دفاع 

بتواند  تا  می کند  جابه جا  را  افرادی  مختلف،  والیت های  در 

هم زمان همه ی قوت های نظامی در والیت ها و کابل را تسخیر 

با  تبانی  در  که  برساند؛ کودتایی  پیروزی  به  را  کودتا  و  کند 

گلبدین حکمت یار، رهرب حزب اسالمی و استخبارات پاکستان 

در هم کاری تنی علیه دولت نجیب به راه  انداخته می شود و 

هدف آن، به قدرت رساندن حکمت یار است.

چهره های  از  افغانستان،  ارتش  سابق  جرنال  تنی،  شهنواز 

جنجالی نظامی در افغانستان بوده که یک کودتا را رهربی و در 

کوتای دیگری نقش فعال داشته است. تنی، در کوتای هفت 

به عهده  را  ارتش  نیروهای کامندوی  فرماندهی  ثور 13۵7، 

جمهوری  علیه  کمونیست،  حزب  توسط  که  کوتایی  داشت؛ 

قدرت  و خانواده اش،  داوود  قتل  با  و  افتاد  راه  به  داوودخان 

را به حزب دموکراتیک و نورمحمد ترکی انتقال داد. او، یازده 

افغانستان  سال بعد، در زمان حکومت نجیب که وزیر دفاع 

است، کودتای دیگری را علیه نجیب به راه می اندازد و برای 

بر  زمین،  و  هوا  از طریق  انواع سالح سنگین  بار،  نخستین  

ارگ ریاست جمهوری و محالت دیگری در داخل شهر فرود 

می آید. این کودتا، توسط نیروهایی که طرف دار رژیم استند، 

به ناکامی می انجامد و شهنواز تنی با یک هواپیامی نظامی 

به پاکستان فرار می کند. فوزی، یکی از 24 نفر تأثیرگذار در 

خنثاسازی کودتا، از حکومت نجیب رتبه ی جرنالی دریافت 

می کند.

وارد  به عنوان رسباز  این که در سال 13۵7  از  بعد  فوزی، 

امروز،  تا  افغانستان  بدبختی های  همه  در  می شود،  نظام 

پاکستان را مستقیم و غیر مستقیم دخیل می داند؛ از بسیج 

مجاهدان علیه نظام کمونیستی، راه اندازی کودتا علیه داکر 

احزاب  اختالفات  به  دامن زدن  تنی،  شهنواز  توسط  نجیب 

سیاسی در دهه ی هفتاد در کابل، ورود طالبان به کابل و 

دیگر  و  طالبان  فعالیت های  ادامه ی  هم چنان  و  افغانستان 

گروه های تروریستی که تا هنوز در افغانستان فعالیت دارند. 

»چوچه ی  و  تاریخی  هویت  بدون  کشوری  را  پاکستان  او، 

انگلیس« می خواند که هم واره به دنبال پاشیدن تخم نفاق در 

افغانستان بوده و تالش کرده است، مانع به وجودآمدن صلح 

در افغانستان شود.

اما خطرناک  دیوار؛  و  در  دیرزمانی هم سایه ی  از  پاکستان، 

افغانستان بوده است. در کنار منازعه ی تاریخی-جغرافیایی 

در  مرفی،  و  درمانده  افغانستان  موجودیت  دیورند، 

همسایگی پاکستانی که تالش دارد به یکی از اقتصادهای 

به  هم چنان،  و  بوده  کشور  این  نفع  به  شود،  تبدیل  جهان 

گرایش های  افغانستان،  در  دولت مردان  متعددی،  دالیل 

در  که  گرایش هایی  داشته اند؛  پاکستان  نسبت  بیشری 

مسایل  به  مداخله گر  کمر  و  دیگر  هم سایه های  مقابل 

این  دالیل  از  یکی  شاید  است.  نداشته  وجود  افغانستان، 

تاریخی،  اطالعات  از  استفاده  با  گفت وگو  این  یادداشت: 

تحلیل و بازنویسی شده است. 

بخشسوم

حزبی  گرایش های  بدون  و  رسباز  عنوان  به  فوزی،  هامیون 

نظامی  دانشگاه  از  فراغت  از  بعد  و  خوانده  نظامی  درس 

نظام  منافع  تأمین  برای  باید  که  ارتشی می شود  وارد  کابل، 

حزبی-کمونیستی در افغانستان بجنگد. او، مثل صدها رسباز 

حزب  نیروهای  مستقیم  نظارت  زیر  ارتش،  در  دیگر  افرس  و 

ارتش  افرسان  شکنجه ی  و  اذیت  از  فوزی،  است.  کمونیزم 

را  آن ها  شب ها،  که  می گوید  حزب  ویژه ی  نیروهای  توسط 

می بردند و زیر شکنجه می گرفتند که آیا مخالف سیاست های 

حزب استند یا نه! این فشارها، بارها باعث می شود که فوزی 

برای  راهی  اما  بیفتند؛  نظام  از  فرار  فکر  به  هم سنگرانش  و 

فرار نیست. رسانجام، آن ها که وظیفه ی شان نظامی گری و 

درخواست  می شوند  مجبور  است،  فرماندهان  از  فرمان بری 

عضویت به حزب بدهند؛ عضویتی که بعد از سپری کردن چند 

پاکستان،  به  نسبت  افغانستان  دولت مردان  ارادت  حسن 

مرزی  در خط  که  باشند  پشتوزبانی  هزار خانواده ی  صدها 

زندگی  امروز  پاکستان  به  مربوط  و  افغانستان-پاکستان 

می کنند؛ کسانی که، به پناه گاهی برای حفظ قدرت قومی 

در افغانستان و ادامه ی جنگ در افغانستان توسط پاکستان 

تبدیل شده اند.

به گفته ی هامیون فوزی، کشورهای مختلفی از جمله امریکا 

زمین گیرکردن  برای  شان  کمک های  سعودی،  عربستان  و 

نظام کمونیستی شوری در افغانستان را، از طریق پاکستان 

فوزی  که  کمک هایی  می رساندند؛  مجاهدین  گروه های  به 

می رسید  مجاهدان  به  آن  از  ناچیزی  مقدار  می گوید؛ 

تعلق  پاکستان  ارتش  به  به دردبخور،  نظامی  امکانات  و 

می گرفت. 

هامیون  تنی،  شهنواز  کوتای  شدن  خنثا  از  پس  مدتی 

کرده  دریافت  جرنالی  رتبه ی  که  نظامی ای  چهره ی  فوزی، 

عنوان  به  بدخشان،  مردم  درخواست  اساس  به  است، 

را  بدخشان  مردم  او،  فرستاده می شود.  والیت  این  به  والی 

راضی از فعالیت های نظامی اش در این والیت می داند. در 

آخرین  نجیب،  حکومت   است،  بدخشان  والی  او  که  زمانی 

نفس هایش را می کشد. گروه های مختلف مجاهدین اطراف 

کابل رسیده اند و کابل، در محارصه ی نظامی به رس می برد. 

دندان  کابل  ترف  قصد  به  قومی-مذهبی،  گروه  چندین 

تیز کرده و هر کدام، تالش دارند قدرت بیشری در کابل به 

منایش بگذارند. در همین زمان است که هامیون فوزی، به 

اساس درخواست جرنال دوستم، رهرب حزب جنبش، به مزار 

می رود و به عنوان رییس  ارکان فرقه ی دوستم، به فعالیت آغاز 

می کند. خواسنت فوزی توسط دوستم، بیان گر یارگیری های 

قومی در افغانستان است و به اقوام مختلفی که پس از یک 

دهه رسکوب به میدان برگشته اند، هشدار می دهد که باید 

کنار اقوام شان مبانند تا بتوانند فرصت بیشری برای زندگی 

بخرند. فوزی نیز، وظیفه ی ملکی در بدخشان را رها و دوباره 

به صف نظامی گری بر می گردد؛ نظامی گری در کنار دوستم 

که متام امکانات نظامی دولت در شامل را در اختیار دارد.

پس از سقوط دولت توسط احزاب مختلف به خصوص حزب 

اسالمی که پیش از همه ارگ ریاست جمهوری و وزارت دفاع 

نظامی  تجهیزات  و  امکانات  همه ی  است،  کرده  اشغال  را 

شامل، در اختیار جرنال دوستم می ماند؛ چون در آن زمان، 

دوستم رهربی عملیات نظامی دولت در شامل را به عهده 

دارد و مهره ی کلیدی دولت در شامل و شامل رشق است. 

حیرتان  در  دولت  نظامی  پایگاه  می کند،  سقوط  که  دولت 

جنبش  حزب  اخیتار  در  همه  نظامی،  تجهیزات  دیگر  و 

با هزاران رسباز  و هوا  از زمین  قرار می گیرد؛ تجهیزاتی که 

جنبش و جمعیت، وارد کابل می شود و حکمتیار را از ارگ 

ریاست جمهوری، وزارت دفاع و دیگر ادارات کلیدی دولتی، 

به چهار آسیاب کابل مجبور به عقب نشینی می کند.

ادامه دارد...

خط اول

شهنواز تنی، جنرال سابق ارتش 
افغانستان، از چهره های جنجالی 

نظامی در افغانستان بوده که یک 
کودتا را رهبری و در کوتای دیگری 
نقش فعال داشته است. تنی، در 

کوتای هفت ثور 1357، فرماندهی 
نیروهای کماندوی ارتش را به 

عهده داشت؛ کوتایی که توسط 
حزب کمونیست، علیه جمهوری 

داوودخان به راه افتاد و با قتل 
داوود و خانواده اش، قدرت را به 

حزب دموکراتیک و نورمحمد ترکی 
انتقال داد.

؛  ست ا ن  نستا فغا ا جنگ  صلی  ا مل  عا ن  کستا پا
گفت وگو با همایون فوزی، جنرال بازنشسته ی ارتش

زاهد مصطفا

قـــــاب
روح الله طاهری
عکاس

پارک ملی بند امیر- بامیان

اشتراک در روزنامه

www.1sada.com ایستگاه	خبری	افغانستان			

+93774002604

یک سالشش ماهاشتراک ککنندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی

www.subhekabul.com
fb.com/subhekabul
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