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دو شنبه  ۳۰ جدی ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۸۹۰

چرا سکوت؟
نهادهای  هم  که  است  هفته  دو 
حقوق  بشری و هم حکومت افغانستان 
و  هنجارشکنانه  اظهارات  برابر  در 
درهرات  مولوی  یک  زن ستیزانه ی 
اظهارات  و  اقدامات  کرده اند.  سکوت 
ترویج  انصاری  مجیب الرحمان  مولوی 
نقض  و  زنان  علیه  خشونت  آشکار 
حاکمیت قانون است، زیرا تنها حکومت 
افغانستان  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و 
مصداق  کنند.  قانون  اعمال  دارند  حق 
می سازد.  مشخص  قانون  تنها  را  جرم 
به عبارت دیگر قانون صالحیت رسمی 
قضایی را به محاکم داده است. هرکسی 
رسمی  محاکم  از  خارج  بخواهد  که 
قضایی افغانستان اعمال صالحیت کند، 
حرکت موازی با دستگاه قضایی و نقض 

حاکمیت قانون است. 
مولوی  اقدام های  و  اظهارات 
و  غیرمسئوالنه  انصاری  مجیب الرحمان 
نقض  هم  این کار  زیرا  است،  خطرناک 
ترویج  هم  و  است  قانون  حاکمیت 
آشکار خشونت علیه زنان. این روحانی 
نهی  و  معروف  به  امر  گروه  مذهبی، 
با  کرده  اعالم  و  داده  تشکیل  منکر  از 
کسانی که دست به دزدی بزنند و یا در 
شوند،  دیده  اخالقی  مفاسد  انجام  حال 

برخورد خواهد کرد...
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حدود ۵۵۰۰ شکایت استینافی نزد کمیسیون 
شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده است

ضرورت نهادینه سازی حقوق کودکان 
و کارزار حمایت از »18 سالگی« 
بـه عنوان پایـان سن کـودکی 

مرد نامیرا؛ موسیقی و مرگ احمد ظاهر »جمعه بازار« طالبان درفراه؛ 
متاع این بازار بیشتر جنگ افزار 

نیروهای دولتی است 

دو دهه پیش، زمستان ها که هوا سرد می شد 
تا چهارشنبه  از شنبه  ما  برف،  از  پوشیده  و زمین 
در مسجد قریه جمع می شدیم و مالی قریه ما را 
خواندن و نوشتن یاد می داد. این برنامه ی آموزشی 
از  هم  داشت  جریان  ظهر  از  قبل  طرف  از  هم 
کم ازکم شش ساعت  روز  از ظهر. هر  بعد  طرف 
در مسجد بودیم. ساعات و روزهای فراغت، تنها 

سرگرمی ما تُشله بازی بود...

دوم  معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
و  اظهارات  به  واکنش  در  ریاست جمهوری 
عمل کردهای اخیر مولوی مجیب الرحمان انصاری 
نادیده  و  زنان  به  توهین  که  می گوید  هرات  در 
با  صریح  مغایرت  در  آنان  انسانی  حقوق  گرفتن 
معارف »مترقی و انسانی« دین قرار دارد و جامعه و 

خانواده را به تباهی سوق می دهد.
آقای دانش که دیروز )یک شنبه، 29 جدی( در 

مراسم »رونمایی استراتژی محافظت از...

دست کم در سه سال گذشته نام فراه با ناامنی ها و طالبان 
معموال  که  نظامی  تجهیزات  با  طالبان  است.  خورده  گره 
اساس  بر  است.  مجهز  است،  افغانستان  پلیس  دراختیار 
گزارش ها در سه سال این گروه تلفات زیادی به نیروهای 
افغان وارد کرده است. یکی از دالیل اصلی شکست یا تلفات 
نیروهای دولتی همواره کمبود جنگ افزار و تجهیزات نظامی 

گزارش شده است. 
به تازگی یافته های یک هیئت اعزامی مجلس نمایندگان 
از تجهیزات  زیادی  نشان می دهد که بخش  فراه  به والیت 
فروش  و  خرید  طالبان  بازار«  »جمعه  در  دولتی  نیروهای 
تجهیزات  کمبود  با  دولتی  نیروهای  اکنون  هم  و  می شود 

جنگی روبه رو هستند.
شورای والیتی فراه هم می گوید، جنگ افزارهای که...

دنیا  به  دیگری  ظاهر  احمد  هیچ گاهی  نمی کنم  »فکر 
بیاید«

از هر افغان که نظرش را درباره ی احمد ظاهر بپرسی، 
احتماال مانند پدر و مادر من )و فهرست طوالنی دوستان و 
خویشاوندان( خواهد گفت که او پادشاه موسیقی افغانستان 
است. از هر افغان که سراغ احمد ظاهر را بگیری، احتماال 
آهنگی از او را برای شما پخش و ترانه های او را به تشریح 
خواهد گرفت. اگر متوجه شود که شما عالقه مند احمد ظاهر 
شده اید، شاید ساعت ها را با آهنگ های احمد ظاهر با شما 
افغانستان«  پریسلی  »الویس  را  احمد ظاهر  برخی  بگذارند. 
می خوانند. آخر از نظر آن ها، احمد ظاهر از دهه 1960 به 
برای  است.  بوده  افغانستان  خواننده ی  تاثیرگذارترین  بعد، 
بسیاری از افغان ها، احمد ظاهر بیش از یک موزیسین است. 
او در طول زندگی خود به یک پدیده ی فرهنگی بدل شده 

بود و افغان ها نسل اندرنسل، حتی...

جنجال بر سر قانون حمایت از حقوق کودکان افغانستان 
و  حقوق  بشری  نهادهای  دولت،  اقدام  دارد.  ادامه  هنوز 
سازمان های بین المللی هنوز مخالفان تصویب این قانون را 
راضی نکرده است. مخالفان قانون  بر اسالمی بودن جامعه و 
تاکید دارند.  اولویت داشتن »شرع اسالم« بر قوانین دنیوی 
در تازه ترین مورد، کارزار »قانون حمایت از حقوق کودکان« 
راه اندازی شده و کاربران در شبکه های اجتماعی با دست به 
دست کردن آن، خواهان تصویب این قانون شده اند.آنان با 
امضای دادخواستی از مجلس نمایندگان خواسته اند که این 

قانون را به تصویب برساند.
دادخواست چه؟

شماری از شهروندان افغانستان کارزاری جمع آوری ده 
هزار امضا به خاطر تصویب قانون حمایت از... فراغتم مبارک! | طنز

انتقاد دانش از مولوی انصاری: 
توهین به زنان جامعه را 
به تباهی سوق می دهد
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پیکر جان باختگان 
اوکراینی پرواز ۷۵۲ 

به وطن بازگشت
و  کارکنان  پیکر  روز:  اطالعات 
در  باخته  جان  اوکراینی  مسافران 

حادثه ی سرنگونی...
۶

کارزار ترویج پول افغانی 
به جای تومان ایرانی 
در فـراه آغـاز شـد

در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
ترویج  کارزار  آغاز  از  فراه  والیت 

پول افغانی به جای تومان...
۲

ستایش فاوره از هت تریک 
هالند در اولین بازی

لوسین فاوره سرمربی دورتموند بعد 
مقابل  شاگردانش   3-5 پیروزی  از 

آوگسبورگ گفت از...
۷

تاتنهام،  سرمربی  مورینیو،  ژوزه 
مقابل  تیمش   0-0 تساوی  از  بعد 

واتفورد، اعالم کرد...

مورینیو: 
می خواهم به بازیکنانم 

وفادار باشم

۷



صفحه ویـژه جـوانان
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او از حامیان و پیروانش خواسته که 
یک  در  کنند.  اقدام  »مفسدین«  علیه 
اقدام دیگر او با نصب تابلوهایی در 
به صورت آشکار  خیابان های هرات 
زنان  علیه  ترویج خشونت  به  دست 
زده است. درنشست خبری ای هم که 
صراحت  به  داشت،  گذشته  هفته ی 
او  بعدی  اقدامات  که  کرد  اعالم 
و  اقدامات  خواهدبود.  فراگیرتر 
اظهارات این روحانی مذهبی، تخطی 
آشکار از حاکمیت قانون است. معنای 
هیچ  که  است  این  قانون  حاکمیت 
نیرویی دیگر نمی تواند در کنار قانون 
هم  کند.  قانون  اعمال  خودش  برای 
نهادهای حقوق  بشری و هم حکومت 
افغانستان تا حاال سکوت کرده اند. این 
در  دولت  ضعف  معنای  به  سکوت 
قانون و چشم پوشی  تامین حاکمیت 
نهادهای حقوق  بشری در برابر نقض 
به  پس  است.  زنان  حقوق  آشکار 
طور قاطع باید با این گونه رفتارهای 
جلو  تا  شود  برخورد  قانون شکنانه 

هرج و مرج در جامعه گرفته شود.
زنان  به ویژه  افغانستان،  مردم 
هنوز  هست.  خبابانی  محاکم  قربانی 
از یادها  محکمه ی صحرایی فرخنده 
حکم  با  چگونه  که  است  نرفته 
کشیده  آتش  به  خیابانی  محکمه 
درهرات  این بار  این که  از  قبل  شد. 
دادگاه  قربانی  دیگر  بی دفاع  زن  یک 
و  مرکزی  حکومت  شود،  صحرایی 
محلی هرات باید جلو این خودسری 
حقوق بشری  نهادهای  بگیرند.  را 
سکوت  مهر  نیز  زنان  از  حمایت  و 
قانون  با حاکمیت  تقابل  بشکند.  را  
زیر نام تطبیق شریعت توجیه ندارد. 
قوانین افغانستان برگرفته از شریعت 
است و در قانون اساسی این موضوع 
صراحت دارد. آقای انصاری می تواند 
او  کند.  انتقاد  قانون  تطبیق  عدم  از 
خود  شهروندی  حقوق  از  می تواند 
استفاده کند و روی نهادهای عدلی و 
در جایی  اگر  که  آورد  فشار  قضایی 
تطبیق  قانون  نمی شود،  تطبیق  قانون 
بر  آستین  خود  نمی تواند  اما  شود، 
بزند و اداره ی امر به معروف و نهی 
از منکر بسازد و دست به محاکمه  ی 
پیروانش  و  حامیان  از  یا  بزند  افراد 
اقدام  »مفسدین«  علیه  که  بخواهد 
می شود  همان  این  کار  نتیجه ی  کنند. 
اتفاق  فرخنده  بر  پیش  که چند سال 
محاکم  با  تفاوت  این کار  افتاد. 

صحرایی طالبان ندارد. 
اگر هرکسی با خوانش شخصی 
صورت  به  بخواهد  دین  از  خود 
خود  فرهنگ  و  ایدئولوژی  سلیقه ی 
دیگر  بر  شریعت  تطبیق  نام  زیر  را 
ممکن  هم  دیگران  کند،  تحمیل 
به  دست  ناگزیری  روی  از  است 
طریق  این  از  و  بزنند  متقابل  عمل 
و کشمکش شروع خواهد شد  نزاع 
و سرانجام به هرج و مرج در جامعه 
منجر خواهد شد. پس هیچ کسی حق 
برداشت شخصی اش  و  تفسیر  ندارد 
تلقی  قانون  به عنوان یک  را  از دین 
کند و آن را به منصه ی اجرا بگذارد. 
انصاری  مجیب الرحمان  مثل  افراد 
باید به یاد داشته باشند که مردم هم 
داد  نخواهند  اجازه ی  چنین  آن ها  به 
و  زندگی خصوصی  حوزه ی  در  که 
فردی شان تعیین تکلیف کنند. هرچند 
و  حکومت  گذشته  هفته ی  دو  در 
سکوت  مهر  بشری  حقوق   نهادهای 
زده اند، اما مردم با موج از انتقادها و 
واکنش های گسترده، منطق تندروانه ی 
مجیب الرحمان انصاری را به بن بست 
کشانده اند. معنایش این است که در 
نسل  گذشته  دهه ی  دو  به  نزدیک 
پرسش گری روی کار آمده است که 
نه چشم بسته چیزی را قبول می کند و 
نه اجازه ی دخالت و تعیین تکلیف در 
زندگی خصوصی و عمومی خودشان 
را به کسی خارج از چارچوب قانون 

می دهد. 
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حدود ۵۵۰۰ شکایت استینافی نزد کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده است
کمیسیون  روز:  اطالعات 
شکایات  به  رسیدگی  مستقل 
تا کنون در  انتخاباتی می گوید که 
شکایت   500 و  هزار  پنج   حدود 
استینافی نزد این کمیسیون به ثبت 

رسیده است.
از  کاکر،  حقجو  زرمینه 
رسیدگی  کمیسیون  سخن گویان 
دیروز  انتخاباتی  شکایات  به 
روزنامه  به  جدی(   29 )یک شنبه، 
اطالعات روز گفت که این تعداد 
تیم  سه  توسط  استینافی  شکایات 
محمداشرف  رهبری  به  انتخاباتی 
گلبدین  و  عبداهلل  عبداهلل  غنی، 

حکمتیار به ثبت رسیده است.
مشخص  کاکر  خانم  هرچند 
شکایات  تعداد  چه  که  نکرد 

مربوط کدام تیم مشخص 
رحمان  نور  اما  می شود، 
بخش  رییس  اخالقی، 
جلوگیری  و  نظارت 
و  ثبات  تیم  تقلب  از 
رهبری  به  همگرایی 
عبداهلل عبداهلل گفته است 
که این تیم چهار هزار و 
370 شکایت استینافی را 
در کمیسیون رسیدگی به 
ثبت  انتخاباتی  شکایات 

کرده است.
از سویی هم، زرمینه 
که  گفت  کاکر  حقجو 

فراد  استینافی  ثبت شکایات  روند 
به  زیرا  می یابد،  ادامه  نیز  دوشنبه 
از  شماری  فیصله های  او،  گفته ی 

بیست وپنجم  تاریخ  به  والیات 
تأکید  او  است.  شده  ابالغ  جدی 
آمار  افزایش  امکان  که  کرد 

نیز  استینافی  شکایات 
وجود دارد.

قانون،  براساس 
انتخاباتی  تیم های 
روز  سه  دارند  حق 
تصامیم  ابالغ  از  پس 
کمیسیون  والیتی  دفاتر 
شکایات  به  رسیدگی 
انتخاباتی، اعتراضات شان 
را نسبت به این فیصله ها 

به ثبت برسانند.
مرکزی  کمیسیون 
شکایات  به  رسیدگی 
 15 خالل  در  انتخاباتی 
آن  به  ثبت شکایات،  از  پس  روز 

رسیدگی خواهد کرد.
شکایات  به  رسیدگی  روند 

در  گذشته  هفته ی  دوشنبه  روز 
رسید.  پایان  به  کشور  والیات 
به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون 
شکایات انتخاباتی اعالم کرد که از 
5۴5 شکایت  و  هزار   16 مجموع 
نُه  کمیسیون،  این  نزد  ثبت شده 
دلیل  به  شکایت   ۸66 و  هزار 
ارایه ی  عدم  و  نبودن«  »موجه 

مدارک، رد شده است.
رییس  شینواری،  بیان  زهره 
شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون 
هفته ی  سه شنبه  روز  انتخاباتی 
خبری  نشست  یک  در  گذشته 
همچنان گفت که پس از رسیدگی 
و  پنج هزار  آرای  شکایات،  به 
به  نیز  والیت   21 در  محل   316

بازشماری راجع شده است.

شماری  روز:  اطالعات 
امضای  با  کشور  شهروندان  از 
کل  دادستانی  از  دادخواستی 
مورد  در  که  خواسته اند  کشور 
رسمی  و  قانونی  صالحیت های 
انصاری،  مجیب الرحمان  مولوی 
شریف  گازرگاه  مسجد  امام  مال 
اداره ای تحت  ایجاد  در هرات در 
از  نهی  و  معروف  به  »امر  عنوان 

منکر« تحقیق کند.
عنوانی  دادخواست  این 
کل،  دادستان  حمیدی  محمدفرید 
و  عدلیه  وزیر  انور  عبدالبصیر 

رییس جمهوری  غنی  محمداشرف 
کشور ثبت و امضا شده است.

در این دادخواست آمده است 
عمل کردهای  و  صالحیت ها  که 
اداره ی  ایجاد  در  انصاری  مولوی 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
کشور  رسمی  قوانین  براساس 
این  براساس  است.  نشده  تعریف 
دادخواست، اداره ی امر به معروف 
کشور  شهروندان  منکر  از  نهی  و 
تهدید  به مجازات »خودسرانه«  را 

کرده است.
دادخواست  این  امضاکنندگان 

همچنان برخورد قانونی و منصفانه 
و  وظیفه  را  انصاری  مولوی  با 
مسئولیت مشترک رهبری حکومت، 
قوه قضاییه، نهادهای تطبیق کننده ی 
قانون و دادستانی کل دانسته و از 
آنها خواسته اند که »برای پاسداری 
از  ممانعت  و  قانون  حاکمیت  از 
هرچه  جامعه،  در  مرج  و  هرج 

سریع تر در این زمینه اقدام کنند«.
در بخشی از دادخواست آمده 
افغانستان  است: »مطابق به قوانین 
باید  مقامات  و  شهروندان  همه ی 
یکسان  به طور  قانون  برابر  در 

پاسخ گو باشند. ارعاب و مجازات 
خودسرانه و غیرقانونی شهروندان 
به  جمله  از  مختلف،  بهانه های  به 
بهانه ی نقض حدود شرعی  تحت 
و  نیست  قبول  قابل  هیچ شرایطی 
اساسی  قانون  با  آشکار  تضاد  در 

افغانستان قرار دارد.«
اخیرا  که  است  حالی  در  این 
انصاری،  مجیب الرحمان  مولوی 
مال امام مسجد گازرگاه شریف در 
تابلوها در اطراف  با نصب  هرات 
پرداخته  زنان  حجاب  به  گازرگاه 
است. در این تابلوها که از آدرس 

نهی  و  معروف  به  امر  اداره ی 
شریف  گازرگاه  مسجد  منکر  از 
که  است  شده  گفته  شده،  نصب 
مرد  بی غیرتی  از  زن  حجابی  »بد 
مرزبانان  باحجاب،  زنان  است، 

شرف مردها اند«.
نصب این تابلو با واکنش های 
اجتماعی  شبکه های  در  گسترده 
واکنش ها،  دنبال  به  شد.  همراه 
نشست  یک  در  انصاری  مولوی 
موضع هایش  از  هرات  در  خبری 
گسترش  از  و  کرده  دفاع 

فعالیت هایش خبر داده است.

درخواست از دادستانی کل: 
مولوی انصاری را تحت پیگرد قانونی قرار دهید

اطالعات روز: دادگاه استیناف رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی دو 
نفر را به اتهام اختطاف و قتل یک کودک 13 ساله به اعدام محکوم کرده است.

اتهام  به  میراجان  فرزند  جان  نبی  و  علی احمد  فرزند  اسماعیل  قضایی  جلسه ی 
اختطاف و قتل فیصل 13 ساله فرزند نجم الدین دیروز )یک شنبه، 29 جدی( به گونه ی 

علنی برگزار شد. 
دادستانی کل در اعالمیه ای گفته است که اسماعیل و نبی جان متهم اند که در تاریخ 
دهم اسد سال جاری خورشیدی فیصل 13 ساله را از مربوطات ناحیه ی هشتم شهر کابل 

ربوده و در بدل رهایی او مبلغ 100 هزار دالر امریکایی پول تقاضا کرده بودند.
براساس اعالمیه، یافته های دادستان موظف پرونده و ارگان های کشفی نشان می دهد 
که افراد متهم پس از ربودن فیصل، نخست او را کشته و به دنبال آن طی تماس تلفنی 

از خانواده اش در بدل رهایی او پول تقاضا کرده بودند.
دادستانی کل همچنان گفته است که این افراد در تاریخ نهم قوس سال جاری از 

سوی دادگاه ابتداییه حوزه ی سوم شهر کابل نیز به اعدام محکوم شده بودند.
در اعالمیه ی این اداره به نقل از نجم الدین، پدر فیصل آمده است: »گرچند فیصله ی 
محکمه/دادگاه فرزند مرا برگردانده نمی تواند، اما اعدام قاتالنش سبب پند عبرت برای 

دیگران خواهد شد.«

افغانی  پول  ترویج  کارزار  آغاز  از  فراه  مقام های محلی در والیت  اطالعات روز: 
به جای تومان ایرانی در چهار ولسوالی این والیت خبر می دهند.

مسعود بختور، معاون والی فراه دیروز )یک شنبه، 29 جدی( به روزنامه اطالعات 
روز گفت که این کارزار در ولسوالی های »انار دره«، »پشت کوه«، »شیب کوه« و »الش 

جوین« این راه اندازی شده است.
آقای بختور از باشندگان فراه نیز خواست که با استفاده از پول افغانی، به افزایش 

بهای این پول در بازارهای فراه کمک کنند.
چندین  بزرگان  با  دیدار  هنگام  گذشته  روز  نیز  فراه  والی  ثابت،   محمدشعیب 
با  ولسوالی فراه گفته بود که در حدود 90 درصد داد و گرفت در ولسوالی های فراه 

تومان ایرانی انجام می شود.
در حال حاضر کارزار ترویج پول افغانی به جای تومان ایران در والیت نیمروز نیز 
جریان دارد. مقام های محلی در والیت های فراه و نیمروز امیدوارند که با ادامه ی این 

کارزار، تمامی داد و گرفت در این والیات با پول افغانی انجام شود.
این در حالی است که در شماری از والیات جنوبی، شرقی و جنوب شرقی کارزار 
ترویج پول افغانی به جای کلدار پاکستانی نیز ادامه دارد. ننگرهار و غزنی دو والیتی اند 
که این کارزار در آن به شکل گسترده جریان دارد و از ماه بدینسو تطبیق نیز شده است.

کارزار ترویج پول افغانی 
به جای تومان ایرانی در فراه آغاز شد

قاتالن یک کودک ۱۳ ساله 
از سوی دادگاه استیناف به اعدام محکوم شدند

دوم  معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
و عمل کردهای  اظهارات  به  واکنش  در  ریاست جمهوری 
می گوید  هرات  در  انصاری  مجیب الرحمان  مولوی  اخیر 
که توهین به زنان و نادیده گرفتن حقوق انسانی آنان در 
مغایرت صریح با معارف »مترقی و انسانی« دین قرار دارد 

و جامعه و خانواده را به تباهی سوق می دهد.
آقای دانش که دیروز )یک شنبه، 29 جدی( در مراسم 
بشر در  مدافعین حقوق  از  استراتژی محافظت  »رونمایی 
افغانستان« صحبت می کرد، همچنان گفت که تفرقه و دامن 
زدن به آتش تعصب مذهبی و نژادی کشور را یکبار دیگر 

به پرتگاه سقوط می کشاند.
بر  مبتنی  نظام  از  پس  سال  هجده  که  کرد  تأکید  او 
دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان، هنوز هم تبعیض 
و  افراطی  قرائت های  پناه  در  مذهبی  و  نژادی  جنسیتی، 
کشور  در  رواداری  و  تساهل  برابری،  عدالت،  با  مغایر 

به طور علنی مطرح می شود.
نژاد و برخی  او، هنوز هم برخی به خاطر  به گفته ی 
حقوق شان  از  و  تحقیر  که  تنها  نه  مذهب  به خاطر  دیگر 
عامل  مذهبی  و  نژادی  تبعیض  بلکه  می شوند،  محروم 

ناامنی و بی ثباتی در کشور نیز تلقی می شود.
از  انتقاد  ضمن  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
تطبیق  چگونگی  مورد  در  افراط گرایانه  برداشت های 
شریعت و احکام فقه اسالمی، به برخورد با خبرنگاران زن 

در والیت هرات نیز واکنش نشان داد.
آقای دانش گفت: »در چنین حالتی هم قانون اساسی 
نقض شده و هم قانون رسانه ها و هم قانون دسترسی به 
اطالعات و هم به صورت صریح حقوق بشری زنان نادیده 
گرفته شده و به زن بودن و انسان بودن آنان توهین صورت 

گرفته است.«
او در عین حال از عمل کرد خبرنگاران مرد در نشست 
خبری مولوی انصاری نیز انتقاد کرد. دانش افزود: »جالب 
هم این است که خبرنگاران مرد که باید خود منادی آزادی 
باشند، در چنین حالتی فقط تماشاچی  بیان و حقوق زن 

هستند و سکوت می کنند.«
به گفته ی او، نهادهای دولتی و غیردولتی نیز در این 
پیشه  سکوت  بی مورد«  سنجی های  »مصلحت  با  زمینه 
فرهنگی،  نهادهای  به ویژه  افغانستان  مردم  از  او  کرده اند. 
علمی، علما، استادان و نویسندگان خواست که در مقابل 

»چنین حرکت های جاهالنه« به روشنگری بپردازند.
مجیب الرحمان  مولوی  اخیرا  که  است  در حالی  این 
انصاری، مال امام مسجد گازرگاه شریف در هرات با نصب 
تابلوها در اطراف گازرگاه به حجاب زنان پرداخته است. 
در این تابلوها که از آدرس اداره ی امر به معروف و نهی از 
منکر مسجد گازرگاه شریف نصب شده، گفته شده است 
که »بد حجابی زن از بی غیرتی مرد است، زنان باحجاب، 

مرزبانان شرف مردها اند«.
نصب این تابلو با واکنش های گسترده در شبکه های 
اجتماعی همراه شد. به دنبال واکنش ها، مولوی انصاری در 
یک نشست خبری در هرات از موضع هایش دفاع کرد. او 
خبری اش  نشست  در  زن  خبرنگاران  از حضور  همچنان 

جلوگیری کرد. 

انتقاد دانش از مولوی انصاری: 
توهین به زنان جامعه را به تباهی سوق می دهد

عیسا قلندر

اعزامی مجلس نمایندگان ابراز نظری نکرده است، اما مسعود، 
بختور، معاون والی فراه به روزنامه اطالعات روز می گوید: 
نمی تواند که هر چی  این چشم پوشی کرده  از  »هیچ کس 
سالحی که دست طالبان است، سالحی است که از ارگان های 
ما بیرون شده است. اینکه پوسته سقوط کرده این ها ]طالبان[ 
گرفتن، اینکه قومندان پوسته خودی آن ها ]طالبان[ جور بوده 

و سالح فروخته.«
»جمعه بازارها«ی سالح

طالبان با دستیابی به سالح های نیروهای دولتی، دامنه ی 
گونه ی  به  گذشته  سال  چهار  طی  فراه  در  را  جنگ شان 
چشم گیری افزایش داده اند. حتا نزدیکی های ساختمان اداره ی 
محلی فراه نیز در این مدت از گزند حمالت طالبان در امان 

نمانده است.
مجلس  در  فراه  مردم  نماینده ی  حسینی،  عبدالستار 
نمایندگان می گوید که طالبان تجهیزات نیروهای دولتی را در 

»جمعه بازارها« به قیمت پایین به فروش می رسانند.
منابع معتبر به اطالعات روز می گویند که طالبان بیشتر 
تجهیزات جنگی که در »جمعه بازار« ولسوالی های خاک سفید 
و بکوا خرید و فروش می کنند، سالح های دولتی است و بیشتر 

مربوط به پلیس است.
خیرمحمد نورزی، عضو شورای والیتی فراه به روزنامه 
اطالعات روز می گوید که بزرگترین »جمعه بازار« طالبان برای 
خرید و فروش سالح در روستای دیوار سرخ ولسوالی خاک 
سفید هست. او می افزاید: »طالبان در منطقه شاگی در بکوا 
جمعه بازار دارند. در منطقه ی موسوم به پیره دنبال ولسوالی 
باالبلوک هم جمعه بازار سالح دارند، اما کمی سالح خرید 
و فروش می شود.« به گفته ی او، هر نوع سالح و تجهیزات 
جنگی نیروهای افغان در این »جمعه بازارها« به آسانی پیدا 

می شود. 
به  افغانستان  دیگر  والیت های  از  »طالبان  می گوید:  او 
جمعه بازارهای فراه برای فروش سالح های که از نیروهای 
امنیتی ما گرفته اند، می آیند. در فراه خرید و فروش سالح بازار 

خوبی دارد.«
این عضو شورای والیتی فراه می گوید حتی طالبان رینجر 

و تانک های هاموی را خرید و فروش می کند. 
نمایندگان مردم فراه خواستار از بین بردن جمعه بازارهای 
تجهیزات جنگی شده اند، تا دسترسی به این تجهیزات محدود 
شود، اما فرید بختور، معاون والی فراه می گوید که به دلیل 
حضور غیرنظامیان در »جمعه بازارها«، عملیات هوایی در این 
مناطق راه اندازی نمی شود. او می گوید: »در کل ولسوال ها که 
طالبان حاکمیت دارند، جمعه بازار دارند. مردم عادی در جمعه 
بازار هستند، ما نمی توانیم که به خاطر چندین میل سالح و 

دو دهه پیش، زمستان ها که هوا سرد می شد و زمین پوشیده 
از برف، ما از شنبه تا چهارشنبه در مسجد قریه جمع می شدیم 
برنامه ی  این  یاد می داد.  نوشتن  ما را خواندن و  قریه  و مالی 
آموزشی هم از طرف قبل از ظهر جریان داشت هم از طرف 
بودیم.  مسجد  در  ساعت  کم ازکم شش  روز  هر  ظهر.  از  بعد 
بود.  تُشله بازی  ما  سرگرمی  تنها  فراغت،  روزهای  و  ساعات 
مالی قریه بارها اعالم کرده بود که تُشله بازی گناه است. برای 
هردو  کرده ایم،  بازی  تُشله  ما  که  می شد  مطلع  مال  اگر  همین 
درس خواندن  برای  مال  پیش  که  دخترانی  چادر  با  را  ما  پای 
می آمدند، می بست و با چوب می زد. البته مال تنها فردی نبود 
بلکه  کند،  مجازات  تُشله بازی  به خاطر  را  ما  داشت  حق  که 
تمام مردان قریه اجازه داشتند که اگر ما را دور خط تُشله بازی 
که  بفهمانند  به ما  سیلی  با  یا  بدهند  گوش مالی  می کردند،  گیر 
داریم کار اشتباهی انجام می دهیم. ما اغلب دور از چشم مال و 
بزرگان قریه و معموالً در جای بسیار گوشه ای که گذر بزرگان 
نیفتند، بازی می کردیم، اما بدی کار این جا بود که مالی قریه 
ما  از جنس خود  این جاسوسان، کودکانی  جاسوس داشت و 
بود. ما نمی فهمیدیم چه کسی جاسوس است، برای همین اغلب 
اوقات گزارش بازی ها ما به مال می رسید و ما یک روز در میان 
حتمًا سوز و درد چوب مال را متحمل می شدیم. من به خاطر 
را  صفیه  اسم  به  دختری  یک بار  قریه،  مالی  چوب کاری های 
به خاطر  مرا  که هر وقت مال  انداختم، چرا  داخل حوض آب 
به دست  را  از دیگران چادرش  تنبیه می خواست، صفیه زودتر 

مال می رساند که پاهای مرا ببندد و بزند. 
ما را حرام می دانست و آن را سرآغاز  تنها سرگرمی  مال 
قمارزدن می پنداشت. به جایش همواره تالش می کرد بچه ها را 
فزیکی  لحاظ  به  من  کند.  تشویق  کشتی گرفتن  به  مسجد  در 
ضعیف بودم و تمام هم سن وسال هایم در کشتی، از من قوی تر 
از  چیزی  هم  قریه  مالی  خود  حتا  کسی،  کم تر  آن زمان  بود. 
رقابت و پیشی گرفتن نمی دانست و اگر هم می دانست به برد 
و باخت کشتی گیری در مسجد خالصه می شد. هیچ گاهی نشد 
که در قریه ما مسابقه ی خطاطی، رسامی، حل معادالت ریاضی 
و اثبات فرضیه های هندسی برگزار شود. من در خطاطی خوب 
بودم و خط هیچ کسی از هم سن و سال هایم در قریه بهتر از من 
تمام  از  بعد  بودم که  این وجود، من همان پسری  با  اما  نبود، 

پسران دیگر قریه، قوی بودم. 
نفر  دو  هر  که  بود  طوری  مسجد  در  کشتی گیری  قانون 
که  کسی  و  می گرفتند  کشتی  باهم  مسجد  مالی  انتخاب  به 
می باخت، باید آب وضوی کسانی که در مسجد وضو می گرفتند 
را از چشمه می آوردند. برای همین، هر یکی از بچه ها دوست 
داشتند رقیب من شوند، چون مطمئن بودند که برنده می شوند 
و از زحمت آب کشیدن از چشمه راحت می شدند. من اغلب 
وضع  مال  که  اجباری  از  چون  نمی رفتم  مسجد  به  روزها 
می کرد متنفر بودم. به جایش دوست داشتم خود مردان که زور 
بیشتری داشتند و سرعت بهتری؛ می رفتند و آب وضوی شان را 
می آوردند. دوست داشتم نه تنها من که تمام بچه های قریه از 
این اجبار فارغ باشند و حق داشته باشند باهم ساعت تیری کنند، 
بزرگان  این مال و  نداشتیم.  را  این حق  ما  اما  کنند.  تُشله بازی 
قریه بود که برای ما تعیین تکلیف می کردند. ما توان سرپیچی 
برخورد  و  با خشونت  نداشتیم، چون در صورت سرپیچی  را 
از چشمه  برای خیلی ها، آب کشیدن  فزیکی مواجه می شدیم. 
بهتر از سیلی خوردن و چوب خوردن بود، اما چیزی که آن زمان 
مرا خیلی آزار می داد، همسویی مردان قریه با حماقت های مالی 
حرف های  و  خواست ها  می توانستند  قریه  مردان  بود.  مسجد 
اما  کنند،  فارغ  اجباری  کارهای  از  را  بچه ها  و  نپذیرند  را  مال 
همه ساکت بودند و همواره از ما می خواستند که مالی مسجد 
را ناراحت نکنیم. یک رقمایی فکر می کردند که بی احترامی به 
مال، گناه است و کسی که حرف مال را رد کند، حتمًا شیطان 

مانعش شده. 
من از همان دوران کودکی ام از مال متنفر شدم. اول این که 
با تنها سرگرمی ما مشکل داشت، دوم این که ما را وادار به انجام 
مال  می کردند  فکر  همه  این که  سوم  می کرد،  اجباری  کارهای 
مقدس است. کمی که بزرگ تر شدم، یاد گرفتم چه گونه مالی 
قریه را بپیچانم. باری در یک زمستان خیلی سرد، مالی قریه از 
من خواست که آفتابه  را از آب گرم پر کرده و در دست شویی 
بگذارم تا او بعد از رفع حاجت شرم گاهش را بشوید و پاک 
به  و  کردم  پر  داغ  خیلی  آب  از  را  آفتابه  عمد،  به  من  کند. 
تشناب بردم. مال رفت و اندکی بعد، با خشم به مسجد برگشت. 
از سوختن شرم گاهش شکایت  پدرم رفت و  پیش  یک راست 
به صورتم  محکم  سیلی  چند  مسئله  آن  به خاطر  هرچند  کرد. 
خورد، اما از شر مال فارغ شدم. بعد از آن تا چند روز دیگر، هی 

به خودم می گفتم فراغتم مبارک، فراغتم مبارک!

دست کم در سه سال گذشته نام فراه با ناامنی ها و طالبان 
گره خورده است. طالبان با تجهیزات نظامی که معموال دراختیار 
پلیس افغانستان است، مجهز است. بر اساس گزارش ها در سه 
سال این گروه تلفات زیادی به نیروهای افغان وارد کرده است. 
یکی از دالیل اصلی شکست یا تلفات نیروهای دولتی همواره 

کمبود جنگ افزار و تجهیزات نظامی گزارش شده است. 
به تازگی یافته های یک هیئت اعزامی مجلس نمایندگان 
تجهیزات  از  زیادی  بخش  که  می دهد  نشان  فراه  به والیت 
فروش  و  خرید  طالبان  بازار«  »جمعه  در  دولتی  نیروهای 
می شود و هم اکنون نیروهای دولتی با کمبود تجهیزات جنگی 

روبه رو هستند.
شورای والیتی فراه هم می گوید، جنگ افزارهای که در 
نیروهای  به  بیشترشان مربوط  به فروش می رسد  بازار سیاه 
پلیس افغانستان است. به گفته ی نمایندگان شورای والیتی فراه 
این عامل تلفات نیروهای افغان را در این والیت افزایش داده 

است. 
عبدالستار حسینی، رییس هیئت اعزامی مجلس می گوید، 
در  سیاه  بازار  در  دولتی  نیروهای  جنگی  تجهیزات  فروش 
از  آماری  مجلس  عضو  این  است.  »فاجعه بار«  فراه  والیت 
فروش جنگ افزارهای نیروهای دولتی در فراه ارایه نمی کند، 
اما می گوید: »قبل از چهارماه، خیلی سالح و مهمات به دست 
که  بگویم  که  اما می توانیم  نداریم،  آمار  است.  افتاده  طالبان 

سالح های زیادی به دسترس مخالفان قرار گرفته است.«
ستار حسینی، مدعی است هنگامی که غالم محی الدین 
خیرخواه، فرمانده پیشین پولیس فراه بود، تجهیزات جنگی 
افراد خوشحال سادات  از  الدین  فروخته شده است: »محی 
بود. در زمان او سالح فروخته شده، پوسته ها و بیزها تحویل 
دشمن شده، اعاشه و اباطه سربازان حیف و میل شده، مهمات 
از داخل قومندانی به فروش رسیده و بیشتر از 250 نفر از 

بهترین افراد به شهادت رسیده اند.«
صدیقی،  رحمت اهلل  خیرخواه،  محی الدین  از  پیشتر 
فرمانده پولیس فراه بود. ستار حسینی، عضو مجلس نمایندگان 
می گوید که در زمان آقای صدیقی افزون بر افزایش سقوط 
پاسگاه ها به دست طالبان، 1500 سالح به دست طالبان افتاده 

است.
در  رحمت اهلل صدیقی؛  و  خیرخواه  محی الدین  تاکنون 
مورد این ادعاها ابراز نظری نکرده اند. با استناد به یافته های 
هیئت اعزامی مجلس نمایندگان، با گماشته شدن فضل احمد 
سروری، به عنوان فرمانده پولیس فراه و صمد شمس، به عنوان 
رییس امنیت ملی فراه، طی چهار ماه اخیر تجهیزات جنگی به 

دست طالبان نیافتاده است.
با تالش پی هم، اما پولیس فراه در مورد اتهامات هیئت 

مهمات تمام بازار خراب کنیم.«
و  امنیتی  نیروهای  چالش های  بررسی  برای  که  هیئت 
دفاعی در فراه به این والیت سفر کرده بود، از حضور گسترده 
نفوذی های »دشمن« در میان این نیروها نیز انتقاد کرده است. 
این هیئت یکی از دالیل دستیابی طالبان به تجهیزات نظامی را 

حضور این نفوذی ها می داند. 
نمایندگان مردم فراه می گویند که در مدت چهارماه، شمار 
زیادی از نفوذی های طالبان شناشایی شده اند و باید این روند 

به سرعت ادامه داشته باشد. 
ابراز نظر نکرده  وزارت داخله هنوز در مورد این ادعا 
است. سخنگوی وزارت داخله به تماس اطالعات روز پاسخ 

نداد. 
دست و سفره ی خالی نیروهای امنیتی

هیئت اعزامی مجلس نمایندگان به فراه، گفته است که 
نیروهای امنیتی در این والیت با کمبود نیرو، امکانات جنگی 
و غذا مواجه اند. این هیات از وزارت  داخله خواسته است که 
لباس زمستانی برای نیروهای پولیس و مواد سوخت برای گرم 
کردن پاسگاه ها فراهم سازد. این هیئت می گوید که سربازان 
در فصل سرما از پول شخصی شان مواد سوخت شان را تامین 

می کنند.
اما مسعود بختور، معاون والی فراه می گوید که تالش 
بر  نیروهای دولتی در بخش غذا  تا مشکالت  خواهند کرد 

طرف شود. 
شمرده  والیت  ناامن ترین  افغانستان،  غرب  در  فراه 
می شود. طالبان در بخش های وسیعی از این والیت حضور 
گسترده و فعالی دارند. نمایندگان مردم فراه می گویند که هم 
اکنون ولسوالی های شیب کوه، گلستان، بکوا و خاک سفید به 

گونه ی کامل در اختیار طالبان قرار دارد.
آگاهان نظامی معتقدند که باید نیرو و تجهیزات بیشتر به 
فراه ارسال شود تا جلو حمالت طالبان گرفته شود و عامالن 
فروش این تجهیزات به طالبان نیز به نهادهای عدلی و قضایی 

معرفی شوند. 
امنیتی  نیروهای  نظامی  تجهیزات  فروش  از  نیز  قبال 
افغانستان گزارش هایی به نشر رسیده است. هفته ی پیش، مرکز 
خبرنگاری تحقیقی پیک در یک گزارش تحقیقی افشا کرد که 
بیش از 12هزار جنگ افزار )سبُک( و بیش تر از یک هزار و 
100 موتر نظامی )عادی و زرهی(، از فرماندهی پولیس والیت 

هلمند در همسایگی فراه ناپدید است.
بر بنیاد سندهای که پیک به آن دست یافته، بیش از یک  صد 
نفر )افسر و ساتنمن پلیس، مشمول 12 تن از فرماندهان و 
جنراالن( در پیوند به مسئولیت و پاسخ  دهی تجهیزات ناپدید 

شده، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده  اند. 

فراغتم مبارک!

واجد روحانی 

»جمعه بازار« طالبان درفراه؛ 
متاع این بازار بیشتر جنگ افزار نیروهای دولتی است 

را تیرباران کرده اند. به گفته ی او، در این رویداد شش عضو 
این خانواده به شمول زنان، کودکان و مردان کشته و دو نفر 

دیگر )یک زن و یک کودک( زخمی شده اند.
سخن گوی قول اردوی 209 شاهین در ادامه گفت که 
آقای  است.  نشده  مشخص  رویداد  این  انگیزه ی  کنون  تا 
در صفوف  خانواده  این  هیچ عضو  که  کرد  تأکید  رضایی 
نیروهای امنیتی شامل خدمت نبوده و جنگ جویان طالبان 

از این منظر هیچ دلیلی برای کشتن آن ها نداشته اند.
اندخوی،  شهر  کیلومتری  شش  در  »خانقاء«  روستای 
معلومات  براساس  دارد.  موقعیت  اندخوی  ولسوالی  مرکز 

اطالعات روز: منابع امنیتی در شمال کشور می گویند 
والیت  اندخوی  ولسوالی  در  خانواده  یک  که شش عضو 
فاریاب از سوی جنگ جویان گروه طالبان تیرباران شده اند.

 209 اردوی  قول  سخن گوی  رضایی،  محمدحنیف 
رویداد  این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  شاهین 
 2۸ )شنبه،  گذشته  شب  دقیقه ی   7:15 ساعت  حوالی 
داده  رخ  اندخوی  ولسوالی  »خانقاء«  روستای  در  جدی( 

است.
گروه  جنگ جویان  که  گفت  همچنان  رضایی  آقای 
طالبان وارد یک منزل مسکونی شده و اعضای یک خانواده 

سخن گوی قول اردوی 209 شاهین، طالبان بر این روستا 
گونه  این  به  دست  پنهانی  به گونه ی  اما  ندارند،  حاکمیت 

اقدامات تروریستی می زنند.
در  گروه  این  است.  کرده  را  ادعا  این  طالبان  گروه 
آن را یک مسأله ی شخصی عنوان کرده و گفته  اعالمیه ای 

است که به جنگ جویان این گروه ربط ندارد.
والیت فاریاب در شمال افغانستان یکی از والیت های 
طالبان  گروه  جنگ جویان  می آید.  حساب  به  کشور  ناامن 
فعالیت  و  این والیت حضور  ولسوالی های  از  در شماری 

تروریستی دارند.

طالبان شش عضو یک خانواده را در والیت فاریاب تیرباران کردند
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جلیل رونق

در 14 جون سال 1979، روز تولد 
33 سالگی احمد ظاهر، جسد 
وی را در موترش پیدا می کنند. 
مرگ او مانند زندگی اش سوژه ی 
فولکلور و افسانه قرار می گیرد. 
برخی مرگ ظاهر را به حادثه ی 
می دهند.  نسبت  ترافیکی 
دیگران نظرات گوناگونی دارند؛ 
خانواده ی  این که  جمله  از 
همسر اولش آدم کشی را برای 
کشتن ظاهر اجیر کرده بوده، 
یا این که می گویند یک جنرال 
کمونیست او را ترور کرده و یا 
دیگری  عجیب وغریب  گمان 
که می گوید یک شوهر حسود 
بالی جان ظاهر گردیده. مرگ 
افغان ها  بین  در  ظاهر  احمد 
اما  است  معما  همچنان یک 
کرد،  پنهان  نمی توان  را  آنچه 
وی،  هواداران  پایگاه  واکنش 
یعنی کابل، به مرگ وی است.

عجم میدیا کولکتیفـ  ویس حامد

مترجم: جلیل پژواک

صدراعظم ظاهرشاه، کنترل دولت را به دست گرفت 
و خودش را رییس جمهور و صدراعظم اعالم کرد. 
خلق  دموکراتیک  حزب  اعضای   ،197۸ سال  در 
به  خانواده اش  همراه  به  را  خان  داود  افغانستان 
بیشتر  نابسامانی  ترور،  این  حاصل  رساندند.  قتل 
جماهیر  اتحاد  حمله ی  آن  اوج  و  افغانستان  برای 
شوروی به افغانستان در 2۴ دسامبر 1979 بود. اکثر 
و  تهاجم  همین  نتیجه ی  در  افغانستان  دیاسپورای 
جنگ های داخلی پس از آن در اوایل دهه 19۸0 از 

کشور فراری شده اند.
در نظر گرفتن زمینه مرگ احمد ظاهر با توجه 
به اوضاع افغانستان در آن زمان، برای درک روایت 
پدرم مهم است. در سال 1979، افغان ها شاهد مرگ 
شمار  به  آن ها  محبوب  ملی  نماد  که  بودند  کسی 
ظاهر،  صدای  خاموش شدن  دنبال  به  می رفت. 
داخلی  جنگ  و  خارجی  تهاجم  کام  به  افغانستان 

خونین فرو رفت.
»اگر به یکی از آهنگ های احمد ظاهر گوش دهم، 
سه روز طول می کشد تا بر حس غربت و دل تنگی 

برای وطن فایق آیم«
بود،  ماهری  آوازخوان  ظاهر  احمد  این که  در 
این  برای  پدرم  با  صحبت  از  پس  نیست.  شکی 
مرکزی  عنصر  ظاهر  احمد  که  متوجه شدم  مطلب، 
ظاهر  است.  افغانستان  دیاسپورای  جامعه  تخیل 

به  و  شد  گذاشته  مجلس  رأی  به  قوس   1۸ تاریخ 
تصویب رسید.

تعیین  اختالفات روی  دلیل  به  اما  این مصوبه، 
مجلس  ناکافی  نصاب  و  آن  در  کودکی  سن  پایان 
جنجالی  دوباره  قانون،  این  تصویب  هنگام  در 
پایان  تعیین  که  است  این  مخالفان  استدالل  شد. 
با  مخالفت  در  تصویب شده،  قانون  کودکی  سن 
ارزش های دین اسالم قرار دارد. در ماده ی سوم آن 
گفته شده که کودک »کسی است که سن 1۸ سالگی 
را تکمیل نکرده باشد.« اما موافقان  استدالل می کنند 
جلوگیری  راستای  در  ارزنده  گامی  قانون  این  که 
با  برخورد  ویژه  به  کودکان،   حقوق  به  تجاوز  از 

کودک همسری است. 
گره کار

تعیین پایان سن کودکی در این قانون از موارد 
است.  بوده  مجلس  نمایندگان  میان  اختالفی  اصلی 
یکی از کسانی که همواره با این قانون مخالفت کرده 
کمیسیون  رییس  حنفی،  نذیراحمد  مولوی  است، 
که  می گوید  او  می باشد.  نمایندگان  مجلس  تقنینی 
براساس فقه اسالم، 9۸ درصد کودکان در افغانستان 
در ختم 15 سال قمری به بلوغ می رسد: »و یا هم 
عالیم بلوغ )احتالم برای پسر و عادت ماهوار برای 

دختر( در او مشاهده شود.«
در  موضوع  این  که  می کند  تأکید  حنفی  آقای 
اسالمی  مذاهب  فقهای  اکثر  نظر  »مسلمان«  بلوغ 
می باشد. به همین خاطر او این قانون را در مخالفت 
با ماده ی سوم قانون اساسی می داند. در ماده ی سوم 
این قانون گفته شده است که هیچ قانونی در کشور 
اسالم  دین  احکام  و  معتقدات  مخالف  نمی تواند 

باشد.
از  که  دیگر عضو مجلس  ناصری،  غالم حسین 
به منظور  قانون  این  که  می گوید  است،  آن  موافقان 
حمایت از کودکان در افغانستان تدوین و تصویب 
ندارد.  نافذه  قوانین  با  مخالفتی  گونه  هیچ  و  شده 
قانون  این  در  کودکی  سن  پایان  تعیین  او  باور  به 
براساس حمایت مدنی مدنظر گرفته شده است، نه 

مکلفیت های فقهی.
سن بلوغ در فرقه های مذاهب مختلف اسالمی 
کمیسیون  عضو  شفایی،  عبداهلل  می باشد.  متفاوت 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد متفاوت بودن 
دیدگاه در مورد سن بلوغ در این مذاهب می گوید: 
»تنها در فقه مذهب حنفی ما دو روایت داریم که در 
یکی سن بلوغ پسر 1۸ سال و دختر 17 سال گفته 
شده است. یک نظر دیگر نیز در این فقه گفته شده 
که سن بلوغ دختر و پسر 15 سال می باشد. همین 
طور در مذاهب مالکی، 17 سال و در مذاهب حنبلی 

و شافعی نیز 15 سال گفته شده است.«
مختلفی  روایت های  نیز  شیعه  مذهب  فقه  در 
به عنوان  بلوغ وجود دارد؛  به سن  در مورد رسیدن 

ملکی  خدمات  و  کار  قانون  زنان،  و  کودکان  علیه 
معیار  را  شمسی  سال   1۸ سن  تکمیل  افغانستان، 

تکمیل حقوقی یک فرد دانسته است.
از  حمایت  قانون  بی اعتبارکردن  حال  این  با 
واکنش های  نمایندگان  مجلس  توسط  کودکان 
سین  شیما  است.  داشته  همراه  به  نیز  را  بین المللی 
کودکان  از  حمایت  صندوق  سرپرست  گوپتا، 
از  افغانستان  در  )یونیسف(  متحد  ملل  سازمان 
نگرانی  ابراز  قانون  این  تصویب  مورد  در  جنجال 
کرد. او از مجلس نمایندگان افغانستان خواست که 
فنالند،  سفیران  برساند.  تصویب  به  را  قانون  این 
نیز  افغانستان  ناروی، سویدن، دانمارک و هالند در 
این  که  است  خواسته  کشور  نمایندگان  مجلس  از 

قانون را تصویب کنند.
سرنوشت این قانون چه خواهدشد؟

پس از بی اعتباردانستن قانون حمایت از کودکان 
از سوی هیأت ده نفری مجلس نمایندگان، مجلس 
بگذارد.  رأی  به  را  قانون  این  تا  است  نشده  موفق 
که  می گوید  مجلس  این  عضو  اخالقی،  محمدعلی 
دارد:  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  هم اکنون  قانون  این 
تصمیم  مخالفان  و  موافقان  کنون  تا  آن  مورد  »در 
مجلس  سوی  از  قانون  این  هنوز  ولی  نگرفته اند، 

تصویب شده دانسته نمی شود.« 
جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش،  سرور 
نافذ  اکنون  کودکان  از  حمایت  قانون  که  می گوید 
است و ادارات دولتی و مردم نباید نگران آن باشند.. 
با آن هم آقای دانش از مجلس نمایندگان افغانستان 
خواست که به طی مراحل این قانون سرعت بدهند 

تا به گونه ی نهایی تصویب و نافذ شود.
حقوق دانان  اتحادیه ی  عضو  فرزه ای،  وحید 
بود  گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به  افغانستان 
این  مورد  این  در  نمایندگان  مجلس  مصوبه ی  که 
قانون  این  او،  گفته ی  به  است.  تطبیق  قابل  قانون 
در  فرستاده شود.  به مجلس سنا  بررسی  برای  باید 
صورتی که مجلس سنا این مصوبه را خالف شرع 
و قانون اساسی بداند و رد کند، دادگاه عالی مرجع 

باصالحیت تصمیم گیری می باشد.
خورشیدی   1373 سال  در  افغانستان  دولت 
در  و  کرد  امضا  را  کودک  حقوق  بین المللی  میثاق 
کمیته ی حقوق  به  آن  اجرای  مورد  در   13۸۸ سال 
آن  از  بعد  داد.  گزارش  متحد  ملل  سازمان  کودک 
حقوق  کمیته ی  خورشیدی   1390 سال  دلو  ماه  در 
کودک سازمان ملل متحد در شهر »جینوا«ی سویس 
افغانستان خواست که برای بهبود شرایط  از دولت 
و  تدوین  جامعی  قانون  کشور،  در  کودکان  زندگی 
تصویب کند. یک سال پس از آن وزارت عدلیه ی 
به  توجه  با  افغانستان  دولت  که  کرد  اعالم  کشور 
این  طرح  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  شرایط 

قانون را روی دست گرفته است.

گفته    15 و   13  ،9 سنین  دختران  بلوغ  نمونه سن 
با  آقای شفایی در صحبتی  این حال  با  شده است. 
اجماع  نبود  به دلیل  که  می کند  تأکید  روز  اطالعات 
در  نمی تواند  خاصی  سن  تعیین  اسالم،  در  نظر 

مخالفت با احکام و ضروریات اسالم قرار گیرد.
عبداهلل شفایی تأکید می کند که تعیین سن بلوغ 
در فقه اسالم از سوی فقها، یک امر موضوعی است، 
نه حکمی. به همین دلیل هیچ کسی نمی تواند شارح 
با  مغایرت  در  تا  کند  تعیین  مورد  این  در  حکمی، 
قوانین  و  اسالمی  مذاهب  یا  و  اسالم  دین  احکام 

نافذه ی افغانستان واقع شود.
از سویی هم، محمد محق با اشاره به نظر فقهای 
می گوید:  کودکی  پایان سن  تعیین  مورد  در  اسالم، 
حجت  ذاتا  که  است  افراد  نظر  فقط  فقها  »رأی 
شمرده  »معصوم«  اسالمی،  مذاهب  در  و  نمی باشد 
در  فقهی  دیدگاه های  در  آن،  بر  افزون  نمی شود. 
به ظاهر برخی  تنها  پایان سن کودکی،  مورد تعیین 
روایات و تغییرات عضوی اکتفا نشده، بلکه پختگی 
عقلی،  جسمی،  ابعاد  در  انسان  شخصیت  متکامل 

عاطفی و اجتماعی معیار قرار گرفته است.«
آقای محق همچنان با اشاره به مسائل عبادی و 
حقوق مدنی در قانون حمایت از کودکان می گوید 
که در این دو قانون این دو موضوع با هم خلط شده 
براساس آن در  است؛ درحالی که مسائل عبادی که 
دینی  و  اخالقی  وجدان  به  مربوط  شده،  گفته  فقه 
آدمیان می شود، اما تکیه گاه مسائل حقوقی و مدنی، 
می کند  تأکید  او  می باشد.  اجرایی  دستگاه  و  دولت 
که برای حمایت از افراد دارای زیر سن 1۸ سال در 

افغانستان، تصویب این قانون الزمی می باشد.
تعیین  مورد  در  نیز  اسالمی  کشورهای  در 
رسیدن به سن بلوغ، سنین مختلفی معیار قرار گرفته 
 17 دختر  برای  در سوریه،  نمونه  گونه ی  به  است؛ 
و  پسر  برای  عراق  در  سال،   1۸ پسر  برای  و  سال 
دختر 1۸ سال و در مراکش هم 1۸ سال برای پسر 
و 15 سال هم برای دختر مدنظر گرفته شده است.

میثاق های  و  پیمان نامه ها  از  بسیاری  براساس 
پیوسته است،  به آن  افغانستان  بین  المللی که دولت 
افراد زیر 1۸ سال کودک به شمار می روند، از جمله 
کنوانسیون حقوق کودک که افغانستان در سال 1373 
نخست  ماده ی  در  است.  پیوسته  آن  به  خورشیدی 
این پیمان  نامه آمده: »این پیمان نامه، تمامی افراد زیر 
می شناسد؛  رسمیت  به  کودک  به عنوان  را  سال   1۸
پایین تر  برخی کشورها،  در  قانونی  که سن  هرچند 
تعیین شده است، اما کمیته ی حقوق کودک سازمان 
از دولت ها  پیمان نامه،  این  بر  ناظر  نهاد  ملل متحد، 
می خواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریف شده 
در کشورهای شان زیر 1۸ سال است، آن را به 1۸ 

سال افزایش دهند.«
خشونت  منع  قانون  جزا،  کد  مدنی،  قانون 

بسیاری از افغان ها در آن زمان نادر و تازه بود و این 
تازگی، ظاهر را در عصری که شاگرد مکتب بود، به 

محبوبیت می رساند.
پدرم خاطره ای از احمد ظاهر دارد. در آن زمان، 
شاگردان دوره لیسه مکتب حبیبیه تصمیم می گیرند 
با بس به برخی از والیات افغانستان سفر کنند. در 
ترانه هایی  با خواندن  این سفر طوالنی، ظاهر  طول 
می زداید.  و سفر  راه  برای هم دوره هایش، خستگی 
هم سفرانش  می کند،  عوض  ترانه  ظاهر  که  بار  هر 
با  پدرم  می کنند.  تشویق  را  او  و  می آیند  وجد  به 
دلی پر شور می گوید: »شنیدن آهنگ های او مرا به 
یاد سفرها، خنده ها و اوقات خوب و خوش مان در 

افغانستان می اندازد.«
ستاره ی  با یک  بودن  مانند  ظاهر  احمد  با  »بودن 

پاپ بود«
دارالمعلمین  وارد  ظاهر  حبیبیه،  لیسه  از  پس 
کابل و پس از چندی از آنجا فارغ التحصیل می شود. 
بود و  اول و آخر ظاهر موسیقی  این حال، عشق  با 
بنابراین تصمیم می گیرد که موسیقی را ادامه دهد. او 
و دوستانش در حبیبیه، قبال گروه موسیقی آماتوری 
داستان  مثل  درست  ظاهر  بودند.  انداخته  راه  به  را 
ستاره شدن بسیاری از ستاره های پاپ، به تک خوانی 
رو می آورد. این جاست که او می رود تا ستاره شود. 
زندگی  طول  در  و  بوده  پرکاری  خواننده ی  ظاهر 

منتقدان، موسیقی  آلبوم ضبط کرده است.  خود 19 
اشعار  ادغام  و  او  صدای  دلیل  به  را  ظاهر  احمد 
می کردند.  تحسین  ترانه هایش،  در  فارسی  محبوب 
ظاهر از عشق می خواند، از دل شکستگی می خواند 

و حتی سیاست را از هنرش بی نصیب نمی گذارد.
موسیقی او تحولی با خود به نسلی از افغان ها 
به همراه  اوایل دهه 1970  اواخر دهه 1960 و  در 
می آورد. موسیقی احمد ظاهر از کابل فراتر می رود 
دانشگاهیان  را تسخیر می کند. مکتبی ها و  و کشور 
افغانستان،  پشتوزبان در جنوب  کندهار، والیتی  در 
این که  با  می کنند،  ظاهر  موسیقی  شنیدن  به  شروع 
رغم  به  کندهار  در  می خواند.  دری  زبان  به  او 
قرار  عامه  پسند  مورد  پشتوزبان  آوازخوانان  این که 
و  می آورند  رو  ظاهر  موسیقی  به  جوانان  داشتند، 
جذب تازگی و نوآوری او می شوند. محبوبیت ظاهر 
آن زمان  در  می رسد؛  خود  اوج  به   1970 دهه  طی 
منطقه ای در افغانستان نبود که در آن نام و موسیقی 
در  می توان  را  کمتر کسی  نباشد.  احترام  مورد  وی 
تاریخ افغانستان سراغ کرد که چنین شاهکاری رقم 
خیلی   و  رسید  راه  از   1979 این حال  با  باشد.  زده 

چیزها تغییر کرد.
آن  بودند،  پوشیده  سیاه  همه  می گریستند،  »همه 

روز عزای ملی بود«
در 1۴ جون سال 1979، روز تولد 33 سالگی 
احمد ظاهر، جسد وی را در موترش پیدا می کنند. 
مرگ او مانند زندگی اش سوژه ی فولکلور و افسانه 
حادثه ی  به  را  ظاهر  مرگ  برخی  می گیرد.  قرار 
نظرات گوناگونی  ترافیکی نسبت می دهند. دیگران 
اولش  همسر  خانواده ی  این که  جمله  از  دارند؛ 
یا  بوده،  کرده  اجیر  ظاهر  کشتن  برای  را  آدم کشی 
ترور  را  او  کمونیست  جنرال  یک  می گویند  این که 
کرده و یا گمان عجیب وغریب دیگری که می گوید 
مرگ  گردیده.  ظاهر  جان  بالی  حسود  شوهر  یک 
معما  یک  همچنان  افغان ها  بین  در  ظاهر  احمد 
است اما آنچه را نمی توان پنهان کرد، واکنش پایگاه 

هواداران وی، یعنی کابل، به مرگ وی است.
من  به  می لرزد،  صدایش  حالی که  در  پدرم 
کردند.  عزاداری  او  برای  دانشگاه  »کل  می گوید: 
دانش جویان حس می کردند عضو خانواده ی خود را 
از دست داده اند. تمام صنف ها خالی بود.« روز مرگ 
یک  از  بخشی  مرگ  روز  پدرم،  برای  ظاهر  احمد 
بود؛  برای نسل پدرم ستاره  بوده است. ظاهر  نسل 
استعدادهای  از  بود نسل جدیدی  قرار  شخصی که 
را  افغانستان  موسیقی  و  دهد  پرورش  را  افغانستان 
با  را  پیش بینی ها  این  تمام  وی  مرگ  کند.  فراملی 

خاک یک سان می کند.
روایت  متن  در  ظاهر  مرگ  به  که  است  مهم 
سیاسی افغانستان نیز نگاه کنیم. پیش از دهه 1970، 
پادشاهی  و  نظام سلطنتی  با  بود  افغانستان کشوری 
محمد ظاهر شاه. در سال 1973، محمد داود خان، 

»فکر نمی کنم هیچ گاهی احمد ظاهر دیگری به 
دنیا بیاید«

از هر افغان که نظرش را درباره ی احمد ظاهر 
فهرست  )و  من  مادر  و  پدر  مانند  احتماال  بپرسی، 
که  گفت  خواهد  خویشاوندان(  و  دوستان  طوالنی 
افغانستان است. از هر افغان که  او پادشاه موسیقی 
سراغ احمد ظاهر را بگیری، احتماال آهنگی از او را 
برای شما پخش و ترانه های او را به تشریح خواهد 
احمد  عالقه مند  شما  که  شود  متوجه  اگر  گرفت. 
ظاهر شده اید، شاید ساعت ها را با آهنگ های احمد 
ظاهر با شما بگذارند. برخی احمد ظاهر را »الویس 
آن ها،  نظر  از  آخر  می خوانند.  افغانستان«  پریسلی 
تاثیرگذارترین  بعد،  به   1960 دهه  از  ظاهر  احمد 
از  بسیاری  برای  است.  بوده  افغانستان  خواننده ی 
است.  موزیسین  یک  از  بیش  ظاهر  احمد  افغان ها، 
فرهنگی  پدیده ی  یک  به  خود  زندگی  طول  در  او 
حتی  نسل اندرنسل،  افغان ها  و  بود  شده  بدل 
تاثیر موسیقی و هنر وی  هم سن وساالن من، تحت 
ناگسستنی  ارتباط  احمد ظاهر  قرار گرفته اند. مرگ 
با تاریخ سیاسی افغانستان و حافظه جمعی نخستین 
اشغال  طی  که  دارد  افغانستان  دیاسپورای  موج 
افغانستان به دست شوروی )از 1979 تا 19۸6( از 

کشور فراری شده اند.
افغان-امریکایی،  دوم  نسل  عنوان  به  من 
خواستم فرصت را غنیمت شمرده و داستان احمد 
پدرم  کنم.  بازگو  شما  برای  پدرم  زبان  از  را  ظاهر 
در  او  اوج گرفتن  و  ظاهر  احمد  هم دوره ی  نه تنها 
بوده  ـ  بعد  به  اواخر 1960  از  ـ  موسیقی  عرصه ی 
سقف  یک  زیر  وی  با  آن،  از  قبل  دهه  یک  بلکه 
درس خوانده. من با این که به خاطر دارم در کودکی 
اما به آن  با موسیقی احمد ظاهر به خوب می رفتم 
هرگز به عنوان چیزی که بخواهم بیشتر توجه کنم، 
فکر نکرده بودم. با این حال، وقتی بزرگ شدم و به 
سنی رسیدم که والدینم در آن سن افغانستان را ترک 
کرده بودند، شیفته ی زندگی و خاطرات نسل پدر و 
مادرم در افغانستان شدم؛ شیفتگی ای که چرایی اش 
را نمی دانم. امیدوارم که این مصاحبه با پدرم بتواند 
درک بهتری از دوران نوجوانی وی به من بدهد و 
یاد  به عنوان »وطن«  آن  از  پدرم  آنچه  به  دقیقا  مرا 
می کند و در عین حال مطمئن نیست وطن برای او 
چشمان  از  خواسته ام  کند.  وصل  چه،  یعنی  واقعا 

پدرم به افغانستان و احمد ظاهرش نگاه کنم.
احمد  از  پدرم و هم نسالنش  هرچند خاطرات 
استفاده  مورد  فراگیرتر  تاریخ  تدوین  برای  ظاهر 
فراوان  از  یکی  تنها  این  اما  گرفت  خواهد  قرار 
شکل  را  افغانستان  جمعی  حافظه  که  دیدگاه هایی 
مهمی  نقش  خانوادگی  شفاهی  تاریخ های  می دهند. 
در ساخت هویت به ویژه هویت در جوامعی دارد 
خاطره  یادآوری  شده اند.  آواره  خود  خانه ی  از  که 
مناطق  و  نسل ها  بین  مشترک  تجربه  آن،  انتقال  و 
جغرافیایی است زیرا خاطرات پدرم از افغانستان به 
بخش جدایی ناپذیر درک خود من از گذشته و حال 
که  شد  باعث  پدرم  با  مصاحبه  است.  شده  تبدیل 
میراث احمد ظاهر را برای خودم شخصی سازی و 
تحلیل کنم و بدانم که چرا و چگونه پدر من و سایر 
افغان های هم عصر او، این قدر احمد ظاهر را گرامی 
همان  به  و  ظاهر  احمد  زندگی  آهنگ  می دارند. 
از  بسیاری  قلب  در  وی،  مرگ  صدای  مهم  اندازه 
دیاسپورای افغانستان همچنان پخش و جاری است.
ما  مکتب  در  اولین بار  که  بود  ساله   15-14 »او 

آواز خواند«
دهه  شاگردان  دو  هر  ظاهر  احمد  و  من  پدر 
1960 لیسه حبیبیه در کابل بودند. پدرم احمد ظاهر 
را در مراسم ترانه و سرودخوانی در مکتب می بیند. 
و  داشته  اجرا  برنامه ها  این  در  مرتب  ظاهر  احمد 
که  نمی گذرد  دیری  می خوانده.  ترانه  آکاردئون  با 
تمام شاگردان احمد ظاهر و هنرش را می شناسند. 
پاپ  نسل جوان، خوانندگان  »برای  می گوید:  پدرم 
خوانندگان ایده آل بودند و احمد ظاهر یکی از آن ها 
را  جوانان  سلیقه ی  بود  توانسته  ظاهر  احمد  بود.« 
از موسیقی عامه پسند  کند. جوانان آن عصر  کشف 
لذت می بردند. پدرم می گوید: »او چیز جدیدی ارائه 
کرده بود و همین باعث محبوبیت او نزد شاگردان 
موسیقی  مکتب،  شاگردان  برای  بود.«  شده  مکتب 
احمد ظاهر غیرمتعارف، با تِم جوان پسند، سیاسی و 
عاشقانه بود. آنچه را احمد ظاهر ارائه می کرد برای 

حقوق  از  حمایت  قانون  سر  بر  جنجال 
دولت،  اقدام  دارد.  ادامه  هنوز  افغانستان  کودکان 
بین المللی  سازمان های  و  حقوق  بشری  نهادهای 
نکرده  راضی  را  قانون  این  تصویب  مخالفان  هنوز 
و  جامعه  بودن  اسالمی  بر  قانون   مخالفان  است. 
اولویت داشتن »شرع اسالم« بر قوانین دنیوی تاکید 
حمایت  »قانون  کارزار  مورد،  تازه ترین  در  دارند. 
در  کاربران  و  شده  راه اندازی  کودکان«  حقوق  از 
آن،  کردن  دست  به  دست  با  اجتماعی  شبکه های 
امضای  با  شده اند.آنان  قانون  این  تصویب  خواهان 
دادخواستی از مجلس نمایندگان خواسته اند که این 

قانون را به تصویب برساند.
دادخواست چه؟

کارزاری  افغانستان  شهروندان  از  شماری 
قانون  تصویب  به خاطر  امضا  هزار  ده  جمع آوری 
جدی(   19( پنج شنبه  روز  را  کودکان  از  حمایت 
راه اندازی کردند. آنان یک روز بعد دادخواستی به 
یک  از  بیش  هنوز  رساندند.  ثبت  به  منظور  همین 

هزار نفر این دادخواست را امضا کرده اند. 
بیشتر  که  دادخواست  این  در  امضاکنندگان 
مدنی  فعاالن  و  دانش جویان  دانشگاه،  استادان 
قانون  تصویب  که  کرده اند  استدالل  می باشند، 
نابه سامانی های  کاهش  به خاطر  کودکان  از  حمایت 
در  است.  الزامی  افغانستان  در  اجتماعی  و  تربیتی 
دادخواست همچنان گفته شده است که قانونی کردن 
کودک،  تکمیلی  عنوان سن  به  سال   1۸ تعیین سن 
آنان  حق  در  اجحاف«  و  »ظلم  از  جلوگیری  سبب 

می شود.
استدالل  دادخواست  این  در  امضاکنندگان 
کودکان  از  حمایت  قانون  تصویب  که  می کنند 
اجتماعی  و  تربیتی  نابه سامانی های  کاهش  به خاطر 
در افغانستان الزامی است. در فراخوانی که کاربران 
و  کودک  »حقوق  عنوان  با  اجتماعی  شبکه های 
می کنند،  دست به دست  آن«  نهادینه سازی  ضرورت 
نیز گفته شده است که قانونی کردن تعیین سن 1۸ به 
عنوان سن تکمیلی کودک، سبب جلوگیری از »ظلم 

و اجحاف« در حق آنان می شود. 
و  فراخوان  این  آغازکنندگان  از  محق،  محمد 
دادخواست می گوید که قانونی کردن تعیین سن 1۸ 
می کند  کمک  کودکان،  تکمیلی  عنوان سن  به  سال 
در  بزرگ ساالن  و  کودکان  میان  تفکیک  فرهنگ  تا 
جامعه نهادینه شود. از این طریق به کودکان فرصت 
داده می شود تا »کودکی را چنان که حق شان است، 
دوره   این  عاطفی و روحی  نیازهای  و  کرده  تجربه 
او،  باور  به  هم زمان  شود«.  برآورده  عمرشان  از 
ازدواج های  از  می تواند  موضوع  این  قانونی شدن 
ناخواسته و زودهنگام کودکان، ورود زودهنگام آنان 
به بازار کار و سوءاستفاده از توانایی های بدنی آنان 

توسط استفاده جویان جلوگیری کند.
خاتول نظری، از امضاکنندگان این دادخواست 
جهان  همه ی  در  طفل  حقوق  که  است  گفته 
و  می شود  رعایت  اسالمی  کشورهای  به شمول 
براتی  علی  شود.  رعایت  نیز  افغانستان  در  باید 
می گوید،  او  است.  کرده  امضا  را  دادخواست  نیز 
سوی  از  کودکان  از  حمایت  قانون  بی اعتبارکردن 
مجلس نمایندگان »غیرانسانی« است. او با اشاره به 
این موضوع گفته است که در مواردی  منفی  پیامد 
داده  به شوهر  1۸ سال  از  پایین تر  در سن  دختران 
و  کودکی  دوران  بخش های  نتیجه  در  و  می شوند 
از  او  می گیرند.  زندگی شان  از  را  نوجوانی شان 
به  که  است  خواسته  نمایندگان  مجلس  اعضای 
خاطر حمایت از کودکان، قانون حمایت از کودکان 

را تصویب کنند.
جنجال بر سر چیست؟

بار از  قانون حمایت از کودکان تا کنون چهار 
شده  فرستاده  نمایندگان  مجلس  به  سوی حکومت 
است، اما بخش جنجالی این قانون،  تعیین 1۸سالگی 
به عنوان سن پایان دوره ی کودکی است که دست 
بین المللی  میثاق های  اجرای  برای  را  افغانستان 
باز  همسری  کودک  از  جلوگیری  و  کودک  حقوق 
می کند. مجلس به دلیل اختالف نظر در مورد تعیین 
کرده  خودداری  آن  تصویب  از  کودکی،  سن  پایان 
 10۸ و  فصل   16 در  که  طرح  این  سرانجام  است. 
ماده ترتیب شده است، پس از گذشت دو سال در 

و  پدر  برای  بلکه  پاپ  فرهنگ  پرچم دار  نه تنها 
هم نسالن وی، نمادی از ثبات و صلح بوده است. او 
برای پدر و هم نسالن وی نماد پیشرفت بوده است. 
پدرم می گوید: »موسیقی ظاهر مرا به یاد افغانستانی 
می اندازد که در آن زمان در آن زندگی می کردیم.« 
انقالب،  شاهد  افغانستان  آن  در  که  دهه هایی  طی 
برای  بود، ظاهر  اجباری  تهاجم، جنگ و مهاجرت 
دیاسپورای افغانستان از یک آوازخوان پاپ به نماد 
به  بازگشت  اشتیاق  و  زمان  آن  افغانستان  از  دوری 

آن عصر، تبدیل شده است.
پدرم در جایی از مصاحبه صدای خود را پایین 
می آورد و با دلی تنگ می گوید: »نمی توانم همیشه به 
احمد ظاهر گوش دهم. موسیقی او مرا به یاد دوران 
و  داشتیم  خوبی  بسیار  زندگی  ما  می اندازد.  مکتبم 
احمد  موسیقی  می شوم.«  غمگین  می بینم،  که  حاال 
ظاهر حس غربت و دل تنگی برای وطن را نزد پدرم 
بیدار می کند. او نه تنها برای موسیقی ظاهر دل تنگ 
می شود بلکه به یاد افغانستان گذشته می افتد. پیوند 
و  یاد  در  او  است.  ناگسستنی  پدرم  نسل  با  ظاهر 
است.  جاویدان  وی  هم نسالن  و  پدر  خاطرات 
موسیقی ظاهر برای کسانی که از ریشه ی شان کنده 
شوند،  بزرگ  بی وطنی  در  شده اند  مجبور  و  شده   
راهی برای احیای معصومیت دوران کودکی است. 
من اینجا خودم را در  نظر می گیرم. مادر و پدرم در 
سن و سال من مجبور بودند به دنبال ثبات و برای 
ساختن آینده ی خانواده به چندین کشور مهاجرت 
با  و  نشسته  محله ام  کافی شاپ  در  من  حاال  کنند. 

لپ تاپی که آن ها برایم خریده اند، کار می کنم.
خود  پسرکاکای  با  مطلب  این  نوشتن  برای 
کردم.  صحبت  می کند،  زندگی  افغانستان  در  که 
کشور  از  داخلی  جنگ  جریان  در  وی  خانواده ی 
در  مهاجر  عنوان  به  سال  چندین  و  شدند  آواره 
بود  پاکستان  پاکستان زندگی کردند. پسرکاکایم در 
که مجذوب احمد ظاهر شد و به بررسی موسیقی 
و تاثیر وی در افغانستان پرداخت. او در این راه به 
از عکاسان مشهور ظاهر که مصروف فروش  یکی 
نگاتیو تصاویر ظاهر بوده، بر می خورد. پسرکاکایم 
تمام آن ها را خریده و افتخار نشر آن ها را به »عجم 
میدیا کولکتیف« می دهد. بسیاری از این عکس قبال 
هرگز دیده نشده اند و عجم افتخار این را دارد که 

برای اولین بار این عکس ها را منتشر می کند.
موسیقی احمد ظاهر برای من که از پدر و مادری 
مبارزه خواهد  و  تالش  نماد  همیشه  مهاجر هستم، 
افغانستانی  با  خودم  دادن  پیوند  برای  تالشی  بود؛ 
که والدینم به خاطر دارند و کشوری که از آن جدا 
گوش دادن  از  که  حسی  که  است  بدیهی  افتاده ام. 
با حس  می آید،  من  سراغ  ظاهر  احمد  موسیقی  به 
قابل مقایسه  آن ،  شنیدن  از  مادرم  و  پدر  دل تنگی 
برای  راهی  ظاهر  احمد  موسیقی  من،  برای  نیست. 
درک افکار و احساسات مردمی است که معصومیت 
شده  گرفته  نزدشان  از  ناگهان  آرمان گرایی شان  و 
مرا  داستان هایش  و  موسیقی  ظاهر،  احمد  است. 
ظاهر  موسیقی  با  من  می کند.  وصل  خانواده ام  به 
مردمی  مشترک  تجربه ی  با  منتظره ای  غیر  طور  به 
که در دهه ها، نسل ها و مسافت های طوالنی از هم 
پراکنده شده اند وصل می کند. خاطرات، تاریخ ها و 
تاریخچه ها، چه فردی، چه خانوادگی و چه ملی، در 
تقاطعی که احمد ظاهر و موسیقی وی آن را شکل  

داده، به هم می رسند. 

ضرورت نهادینه سازی حقوق کودکان و کارزار مرد نامیرا؛ موسیقی و مرگ احمد ظاهر
حمایت از »18 سالگی« به عنوان پایان سن کودکی 

 23 تاریخ  در  گاردین  روزنامه 
عقرب به نقل از موسا محمودی 
گزارش  حمیدی  احسان الله  و 
دانش آموز   546 که  بود  کرده 
پسر در شش مکتب این والیت 
از  متشکل  حلقه ی  سوی  از 
آموزگاران، دانش آموزان بزرگ تر 
و افراد قدرتمند مورد بدرفتاری 
آقای  گرفته اند.  قرار  جنسی 
محمودی پیش تر به رسانه ها 
گفته بود که بیش از 100 ویدیو 
از این ادعاها در اختیار دارد.

بررسی عادالنه و حرفه ای این 
قضیه توسط نهادهای مسئول 
و  اعتراف  تابوی  طرفی،  از 
قربانی شدن مضاعف قربانیان 
را می شکند و به اصالح فرهنگ 
»انکار جنایت« کمک می کند و 
از طرف دیگر، اعتماد مردم به 
در  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
خصوص رسیدگی به شکایات 
را  جنسی  آزارهای  به  مربوط 

جلب می کند.
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نبردی که پس از ماه ها به کشته شدن بیش از 2000 نفر منجر شد.
پس از آن تالش هایی برای برقراری آتش بس با حمایت ترکیه و روسیه 
صورت گرفت و از 12 ماه جاری این آتش بس به مورد اجرا گذاشته شده است.

نیروهای جنرال حفتر خود را ارتش ملی می خوانند و از پشتیبانی مصر، 
اردن، روسیه و امارات متحده عربی برخوردارند.

در حال حاضر دولت وفاق ملی در طرابلس و دولت خودخوانده جنرال 
حفتر در طبرق مستقر هستند.

از سال 2011 میالدی و پس از سرنگونی حکومت جنرال معمر قذافی لیبی 
با جنگ داخلی رو به روست.

آستانه  در  ترکیه،  رییس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب  روز:  اطالعات 
"گامی  برداشتن  به  نسبت  لیبی،  اوضاع  درباره  بین المللی  کنفرانسی  برگزاری 
مهم" در محکم کردن آتش بس شکننده در این کشور در جریان این نشست 

ابراز امیدواری کرده است.
قرار است این نشست امروز با حضور طرف های درگیر در لیبی و روسای 
جمهور روسیه و ترکیه که در تالشند در برقراری آتش بس در این کشور نقش 

میانجی داشته باشند، برگزار شود.
آقای اردوغان در جمع خبرنگاران قبل از سفر به برلین گفت: "ما امیدواریم 
که این نشست بتوان قدمی مهم در برقراری آتش بس و ایجاد راه حلی سیاسی 

برای لیبی برداشت."
به گزارش بی بی سی فارسی، او همچنین افزود که پیشرفت در تالش های 
صلح پس از آتش بس ماه جاری میالدی "نباید قربانی جاه طلبی ها و هرج و 

مرج ها شود."
ترکیه به شدت از دولت مستقر در طرابلس به ریاست فائز سراج حمایت 

می کند و اخیرا نیرو و تجهیزات به این کشور فرستاده است.
برای در  را  آوریل سال گذشته میالدی حمالتی  جنرال خلیفه حفتر در 
است،  جهانی  جامعه  تایید  مورد  دولت  مقر  که  طرابلس  شهر  گرفتن  اختیار 

آغاز کرد.

نشست برلین درباره لیبی؛ ابراز امیدواری ترکیه از دستیابی به آتش بس و راه حل سیاسی

مهلت تعیین شدن برای تشکیل دولت پایان می یابد، ادامه خواهد داشت.
اعتراضات ضد دولتی در عراق در اول ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد و 

معترضان، مقام های کشور را به »بی کفایتی« و »فساد« متهم کردند.
بر اساس سازمان شفافیت بین الملل، عراق از نظر فساد مالی دستگاه های 

حکومتی، دوازدهمین کشور در میان فاسدترین کشورهای جهان است.
اعتراض های بغداد، در این مدت سه ماه و بیست روز، حدود ۴60 کشته و 
بیش از 25 هزار زخمی برجای گذاشته که جراحت بسیاری از زخمی شدگان 

به معلولیت آنان انجامیده است.
همچنین برای ایجاد ارعاب در میان معترضان، بسیاری از فعاالن سیاسی 

عراقی از سوی افراد ناشناس، ربوده شدند یا به قتل رسیدند. 
بر سر  نتوانسته  ایران است، هنوز  به  طبقه ی حاکم در عراق که نزدیک 

جانشین عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق به توافق برسد.
فراخوانی  شیعه،  پرنفوذ  روحانی  صدر،  مقتدا  که  است  حالی  در  این 
برای برگزاری تظاهرات ضد امریکایی در روز جمعه ی آینده صادر کرده که 

مهم ترین خواسته ی آن خروج نیروهای امریکا از عراق است.
نیروی قدس سپاه پاسداران  از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده  پس 
در حمله ی امریکا در عراق، پارلمان این کشور با مصوبه ای خواستار خروج 

نیروهای امریکایی از عراق شد.

اطالعات روز: در آستانه ی پایان یافتن مهلت معترضان عراقی به مقام های 
این کشور برای تشکیل دولت و همچنین پاسخ گویی به مطالبات، درگیری هایی 
پایتخت و همچنین خیابان های شهر  از پل های  برخی  داد و  بغداد روی  در 

نجف مسدود شده اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانسه، معترضان عراقی روز 
مسدود  را  نجف  شهر  خیابان های  الستیک ها  زدن  آتش  با  دی،   29 یکشنبه 

کردند. 
درگیری هایی  شده،  پخش  العربیه  شبکه ی  از  که  تصاویری  اساس  بر 
گاز  با شلیک  امنیتی  نیروهای  و  داده  بغداد روی  در  در صبح روز یک شنبه 

اشک آور در تالش برای متفرق کردن معترضان بوده اند.
به گزارش ایران اینترنشنال، همچنین معترضان عالوه بر بستن پل سنک 
در مرکز بغداد و بر پا کردن چادرهایی روی آن، با »جوشکاری« ورودی برخی 

از ادارات دولتی را مسدود کردند.
گروه های معترض در والیت های جنوب عراق نیز با انتشار بیانیه ای اعالم 
کردند که اگر تا مهلت تعیین شده، به خواست آنان توجه نشود، »تظاهرات 

بی سابقه ای« را به راه خواهند انداخت. 
العربیه، معترضان عراقی شامگاه شنبه دفتر مرکزی حزب اهلل  به گزارش 

عراق، از گروه های شبه نظامی نزدیک به ایران را به آتش کشیدند.

با  بغداد  در  معترضان  میان  درگیری  با  از روز جمعه  اخیر  درگیری های 
نیروهای ضد شورش آغاز شد که منجر به کشته شدن یک نفر از معترضان و 

زخمی شدن  2۴ معترض دیگر انجامید.
تا روز دوشنبه، که  اعتراض های شان  معترضین عراقی اعالم کرده اند که 

درگیری در بغداد و مسدود شدن خیابان  های نجف در آستانه ی پایان مهلت معترضان

جنگ یمن: 
حوثی ها ۷۰ سرباز ارتش را کشتند، منصور هادی اعالم آماده باش داد

به  حوثی  شورشیان  موشکی  حمله ی  روز:  اطالعات 
دست  صنعا،  شرق  در  نظامی  اردوگاه  یک  در  مسجدی 
حمله  این  به دنبال  کشت.  را  یمن  ارتش  سرباز   70 کم 
به  حوثی  شبه نظامیان  با  مقابله  برای  یمن  ربیس جمهوری 

ارتش اعالم آماده باش داد.
براساس اعالم منابع خبری و نظامی شورشیان حوثی 
شامگاه شنبه 1۸ جنوری با موشک یک اردوگاه نظامی را در 
مارب، 170 کیلومتری شرق صنعا هدف گرفتند. به نوشته ی 
گاردین این حمله به وقت نماز عشا انجام شد و بر اثر آن 

دست کم 70 سرباز کشته و ده ها نفر زخمی شدند.
رویترز هم به نقل از یک منبع پزشکی در بیمارستان 
که  گفت  او  کرد.  تایید  را  کشته شدگان  شمار  مارب  شهر 
رقم  است  ممکن  زخمی ها  وضعیت  وخامت  به  توجه  با 
کشته شدگان افزایش پیدا کند. اردوگاه نظامی فوق متعلق به 

نیروهای وفادار به عبد ربه منصور هادی، رییس جمهوری 
یمن است.

به نقل از رادیو زمانه، هادی در واکنش به این حمله 
در  او  »تروریستی« خواند.  »بزدالنه« و یک حمله ی  را  آن 
منتشر  او  از  نقل  به  سبا  رسمی  خبرگزاری  که  اظهاراتی 
کرده است، شبه نظامیان حوثی را »ابزار کم ارزش جمهوری 
ننگین  »اقدامات  گفت:  و  نامید  منطقه«  در  ایران  اسالمی 
آن ها  این که  بر  تاکیدی ست  بدون شک  شبه نظامیان حوثی 
چیزی  نابودی  و  مرگ  جز  که  چرا  نمی خواهند  را  صلح 

نمی شناسند.«
به  نیز  جدی   29 یکشنبه  روز  یمن  رییس جمهوری 

ارتش برای مقابله با شورشیان حوثی اعالم آماده باش داد.
حوثی ها هنوز درباره ی این حمله و پذیرش مسئولیت 

آن ابراز نظر نکرده اند.

از  یکی  به  گذشته،  سال های  در  یمن  سیاسی  بحران 
شده  تبدیل  معاصر  جهان  انسانی  بحران های  بزرگ ترین 
است. جنگ داخلی یمن پس از تصرف صنعا ــ پایتخت ــ 
به دست حوثی ها، برکناری عبد ربه منصور هادی و مداخله 
نظامی ائتالف عربی به رهبری عربستان سعودی و امارات 
قدرت  دو  بین  نیابتی  جنگی  به  و  شد  آغاز  عربی  متحده 
جمهوری  شد.  بدل  ایران  با  فارس  خلیج  حوزه ی  عربی 

اسالمی از حوثی ها حمایت می کند.
شیعیان  با  کشمکش  در  حامیانش  و  یمن  دولت 
حوثی  اند. سازمان های بین المللی و منطقه ای هم در تالش 
هستند تا آن ها را به پایان  دادن به جنگ پنج ساله در یمن 
را ویران کرده، موجب سوء  کنند. جنگی که یمن  متقاعد 
را  بسیاری  و  شده  کشور  این  در  بیماری  شیوع  و  تغذیه 

بی خانمان کرده است.

پیکر جان باختگان اوکراینی پرواز ۷۵۲ به وطن بازگشت
اطالعات روز: پیکر کارکنان و مسافران اوکراینی جان 
بوئینگ  مسافربری  هواپیمای  سرنگونی  حادثه ی  در  باخته 
وارد  ایران  از  یکشنبه  روز  اوکراین  هوایی  خطوط   737
فرودگاه کی یف، پایتخت شد و طی مراسمی ویژه از سوی 
مقامات دولتی و کارکنان سازمان هواپیمایی اوکراین مورد 

استقبال قرار گرفت.
اولکسی  رییس جمهوری،  زلنسکی،  ولودیمیز 
دولتی  مقامات  از  تعدادی  و  نخست وزیر  هونچاروک، 
جان  پیکرهای  از  استقبال  مراسم  در  اوکراین  بلندپایه 

باختگان در فرودگاه حاضر بودند.
گریان  چشمانی  با  فرودگاه  در  مراسم  در  حاضران 
کردند.  بدرقه  را  خود  هموطنان  و  همکاران  پیکر  تابوت 
سوئد،  کانادا،  اوکراین،   کشورهای  پرچم  مراسم  این  در 
دست  در  فرودگاه  در  بریتانیا  و  آلمان  ایران،   افغانستان، 

نظامیان اوکراینی و به احترام جان باختگان برافراشته بود.

 737 بوئینگ   PS752 پرواز  یورونیوز،  از  نقل  به 
روز  بامداد  سرنشین   176 با  اوکراین  هوایی  خطوط 
چهارشنبه 1۸جدی از فرودگاه امام خمینی تهران به مقصد 
کی یف پرواز کرد، اما هرگز به مقصد نرسید. این هواپیما 
بنا به اعالم مقامات ایرانی ساعتی بعد از حمالت موشکی 
»اشتباه«  به  عراق  در  امریکایی  نیروهای  پایگاه  به  تهران 

هدف پدافند موشکی سپاه قرار گرفت و سرنگون شد.
کلیه ی سرنشیان این هواپیما از جمله 11 تبعه اوکراینی 
که اغلب آنها را کارکنان هواپیما تشکیل می دادند در این 
حادثه جان باختند. 9 نفر از قربانیان اوکراینی این حادثه را 

خلبان و خدمه ی پروازی تشکیل می دادند.
را  آن  وقوع  حادثه  از  پس  روز  سه  تا  ایران  مقامات 
ناشی از نقص فنی عنوان و اطالعات مربوط به هدف قرار 
گرفتن آن توسط موشک را رد می کردند. ستاد کل نیروهای 
جدی   21 شنبه  روز  صبح  که  اطالعیه ای  در  ایران  مسلح 

منتشر شد به صورت رسمی هدف قرار گرفتن هواپیمای 
اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه را تایید کرد.

در این اطالعیه اعالم شد که حادثه »بر اثر بروز خطای 
در  زیرا  است،  داده  روی  غیرعمد«  صورت  به  و  انسانی 
هوایی  تحرکات  بی سابقه ی  »افزایش  به  توجه  با  زمان  آن 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  منطقه،  در 
منظور پاسخگویی به تهدیدات احتمالی در باالترین سطح 

آماده باش« قرار داشتند.
هواپیمای  سیاه  جعبه ی  گزارش ها،  آخرین  اساس  بر 
برای  ایرانی  مقامات  تایید  با  است  قرار  دیده  سانحه 
اوکراینی  مسئوالن  به  بیشتر  تحقیقات  انجام  و  بازخوانی 

تحویل داده شود.
اوکراینی و در راس آن ها ولودیمیر زلنسکی  مقامات 
پیش از این ضمن تاکید بر انجام تحقیقات شفاف و مستقل 

خواستار محاکمه ی عامالن اصلی این حادثه شده بودند.

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی »پروژه خریداری 2546 قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحدهای دومی آن برای سال مالی 1399 در دو الت« اشتراک 
نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل مبلغ )500( افغانی و حافظه یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط 
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23/11/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره داوطلبی MOEW/PD/G008-99/NCB تدویر می گردد.

اعالن تدارکات

از تساوی  تاتنهام، بعد  ژوزه مورینیو، سرمربی 
0-0 تیمش مقابل واتفورد، اعالم کرد اصراری برای 
به  خواهد  می  و  ندارد  جدید  مهاجم  یک  خرید 

بازیکنان فعلی تیمش وفادار باشد.
دیدار  در  تاتنهام،  گلزن  مهاجم  کین،  هری 
مقابل ساوتهمپتون از ناحیه همسترینگ دچار آسیب 
دور خواهد  میادین  از  ماه  سه  برای  و  دیدگی شد 

بود.
همین مسئله شایعاتی در مورد احتمال پیوستن 
زی  میالن،  از  پیانتک  کریشتوف  مانند  بازیکنانی 
لوئیس از پورتو و فرناندو تورنته از ناپولی به تاتنهام 
منتشر شد. مورینیو در کنفرانس مطبوعاتی پیش از 

دیدار مقابل واتفورد این موضوع را رد نکرد.
بعد از تساوی بدون گل مقابل واتفورد، مورینیو 
مهاجم  یک  یا  کین  هری  حضور  با  که  کرد  تایید 
درجه یک، تیمش می تواند در این دیدار به پیروزی 
برسد اما در عین حال، اعالم کرد که می خواهد به 

بازیکنان فعلی تیمش وفادار باشد.
او در گفتگو با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی 
ممکن  اگر  گفت:"  جدید،  مهاجم  خرید  مورد  در 
باشد، بله و اگر ممکن نباشد نه. همه ما بهترین ها 
را برای تیم می خواهیم و برای باشگاه. این واضح 
ممکن  که  بدهیم  انجام  را  کاری  باید  ما  اما  است. 
باشد. این کار درست است. این آخرین بازی تاریخ 
دیگر  بازی  یک  ما  بعد  چهارشنبه  نیست.  تاتنهام 

داریم و فصل بعد هم بازی های زیاد دیگر.
ما باید آرامش مان را حفظ کنیم؛ به این بچه ها 
وفادار باشیم و به آنچه آنها تالش می کنند تا انجام 

بدهند، احترام بگذاریم."
شکست  با  ای  فاصله  دیدار  این  در  تاتنهام 
گرفتن  با   70 دقیقه  در  گاسانیگا  پائولو  اما  نداشت 
البته  شد.  تیمش  شکست  مانع  دینی،  تروی  پنالتی 
را  شاگردان مورینیو هم یک موقعیت بسیار خوب 

در ثانیه های پایانی از دست دادند.
بازی  که  بازیکنانی  مورد  در  دادم  قول  من   "
نکردند، صحبت نکنم و باید تالش کنم تا اینکار را 
نکنم. می دانید که آنها چقدر برای ما مهم هستند. 
این از آن بازی هایی بود که بگویم باید می بردیم 
اما از آن بازی هایی بود که اگر گلزن داشتیم، کسی 

که گل را بو می کشد، احتماال پیروز می شدیم."

مورینیو: 
می خواهم به بازیکنانم 

وفادار باشم

تیمو ورنر  دارد  لیورپول قصد  باشگاه  میرر  به گزارش 
یورویی  میلیون  قراردادی 70  با  را  الیپزیش  آلمانی  مهاجم 
جذب کند اما در این راه با رقیب قدرتمندی به نام چلسی 

روبرو است.
انگلیسی  باشگاه  دو  می گوید  میرر  انگلیسی  روزنامه 
آلمانی  مهاجم  ورنر،  تیمو  جذب  برای  چلسی  و  لیورپول 
باشگاه الیپزیش در رقابتی تنگاتنگ درگیر شده اند. چلسی 
حتی مذاکره با باشگاه آلمانی درباره ورنر را آغاز کرده است. 
در  الیپزیش  برای  بازی   17 در  فصل  این  در  که  مهاجمی 

بوندس لیگا 1۸ گل به ثمر رسانده است.
بر اساس این گزارش یورگن کلوپ سرمربی لیورپول 

از مدتها پیش شیفته بازی تیمو ورنر بوده و حاال از مدیران 
لیورپول خواسته که برای جذب او تالش کنند. البته کلوپ 
ابتدا قصد داشته ورنر را در فصل تابستان جذب کند ولی 
وقتی متوجه شده که چلسی در ماه جنوری برای خرید او 
اقدام خواهد کرد، لیورپول هم برنامه های خود را جلو انداخته 
و در همین ماه خواهان به خدمت گرفتن مهاجم آلمانی است.
ورنر پیش از این اعالم کرده بود که بازی در لیگ برتر 
انگلیس را دوست دارد. ولی این احتمال همچنان وجود دارد 
که الیپزیش که امسال شانس قابل توجهی برای قهرمانی در 
بوندس لیگا دارد برای حفظ مهاجم گلزن خود تالش کند و 

نگذارد او راهی یکی از این دو باشگاه انگلیسی شود.

لیورپول و چلسی؛ رقابت بر سر ماشین گلزنی آلمانی

پیروزی 3-5  از  بعد  فاوره سرمربی دورتموند  لوسین 
ارلینگ  هت تریک  از  گفت  آوگسبورگ  مقابل  شاگردانش 
هالند در اولین بازی خود برای دورتموند شگفت زده شده 

است.
بعد از آنکه در بازی شنبه شب بوروسیا دورتموند و 
نروژی  پدیده  هالند  ارلینگ  بوندس لیگا،  در  آوگسبورگ 
میدان  به  ذخیره  بازیکن  عنوان  به  تیم  این  به  پیوسته  تازه 
فرستاده شد و توانست در اولین بازی خود با پیراهن این 
تیم هت تریک کرده و سه گل به ثمر برساند، لوسین فاوره از 
او به عنوان ستاره  ای درخشان یاد کرد و گفت از هت تریک 

او شگفت زده شده است.

دورتموند به لطف درخشش هالند در حالیکه با نتیجه 
3-1 از حریف عقب افتاده بود موفق شد با کامبکی رویایی 
در نهایت با نتیجه 5-3 به پیروزی برسد. هالند در دقیقه 56 
ثانیه بعد از  به جای لوکاش پیشک به میدان رفت و 1۸3 

ورود به میدان توانست اولین گل خود را به ثمر برساند.
فاوره سرمربی دورتموند در پایان بازی به خبرنگاران 
گفت:" هالند خیلی خوب شروع کرد. او بالفاصله قدرت 
خود را با دویدنهای سریع به پشت مدافعین حریف نشان 
داد و سه گل زد که واقعا فوق العاده است. او بین خطوط 
اقتدار  ما  به  حمله  زمان  در  این  و  می کند  حرکت  عالی 

می دهد. او شنبه شب عالی بود و فوق العاده کار کرد".

ستایش فاوره از هت تریک هالند در اولین بازی

دو شنبه  ۳۰ جدی 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۸۹۰دو شنبه  ۳۰ جدی 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۸۹۰

رئال تیمی برای همه جام ها
زیدان و کشف راه حل زندگی بدون رونالدو

زین الدین زیدان یک سال و نیم پس 
از جدایی رونالدو از رئال تیمی ساخته است 
که راه زندگی بدون گل های او را به خوبی 

یاد گرفته است.
از  پس  مادرید  رئال  آاس،  از  نقل  به 
جدایی کریستیانو رونالدو با ضعف آشکاری 
در گلزنی مواجه بود. فصل گذشته برای رئال 
اسف بار سپری شد و این باشگاه در طول 
سال 2019 تنها 100 گل به ثمر رساند که 
فاصله ای آشکار با سال های گذشته داشت.

پس از بازگشت زیدان در ماه مارچ، او 
وعده داد که رئال مادرید متفاوتی در فصل 
20-2019 خواهیم دید و در نهایت همین 
اتفاق نیز رخ داد. مرد فرانسوی حاال فرمول 
زندگی بدون رونالدو را کشف کرده است و 
رئال او جسورانه برای کسب همه جام ها 

پیش می رود.
سال 2020 برای رئال مادرید با ۴ برد 
ها  بازی  این  در  رئال  شد.  شروع  متوالی 
هشت گل به ثمر رسانده و جالب اینکه هر 
ثمر  به  را مدافعان و هافبک ها  هشت گل 
رسانده اند. نه بنزما، نه رودریگو و نه یوویچ 
بازیکنان  ولی  ماندند  ناکام  گلزنی  امر  در 
دیگر در پست های متفاوت این نقیصه را 
برطرف کردند. در برتری 3-0 مقابل ختافه، 
واران دو گل زد و مودریچ نیز یک گل به 

ثمر رساند. در نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا 
رئال با گل های ایسکو، مودریچ و کروس 
توانست والنسیا را شکست دهد و در بازی 
شنبه شب برابر سویا نیز کاسیمیرو زننده هر 

دو گل رئال بود.
و  بنزما  کریم  سوپرکاپ،  بازی  دو  در 
گرت بیل غایب بودند و شنبه شب نیز بنزما 
از 25 دقیقه پایانی وارد زمین شد ولی زیدان 
توانسته از رئال تیمی بسازد که نیاز چندانی 

به گلزنی مهاجمان ندارد.
رئال  رونالدو  حضور  دوران  در  اگر 

های  گلزنی  با  قهرمانان  لیگ  فتح  استاد  به 
متوالی او بدل شده بود، حاال زیدان از رئال 
تیمی ساخته است که ابتدا در دفاع به لطف 
درخشش کورتوا و مدافعان خوب عمل می 
کند و سپس برایش مهم نیست که در حمله 

چه بازیکنانی حضور دارند.
آمار  لحاظ  از  هرچند  مادرید  رئال 
گلزنی، درخشش دوران حضور رونالدو را 
در  گل خورده  با 13  دفاع  در  ولی  نداشته 
اسپانیا  تیم  بهترین  اتلتیکو  از  باالتر  اللیگا 

محسوب می شود.

تیم زیدان به هر طریقی می تواند به گل 
برسد. یک روز کریم بنزما و مهاجمان گلزنی 
و  مدافعان  به  نوبت  دیگر  روز  و  کنند  می 
هافبک ها می رسد. زیزو به همین دلیل بود 
که در نشست خبری شنبه شب سینه سپر 
می  من  تیم  در  بازیکنی  هر  گفت:»  و  کرد 
تواند در خط حمله تفاوت ها را رقم بزند.«

اشاره او به گلزنی های اخیر مدافعان و 
هافبک ها بود. شنبه شب نوبت به کاسیمیرو 
مثل یک مهاجم عمل کند. زیدان  تا  رسید 
از کروس و مودریچ خواسته بود که جای 
این  برزیلی  ستاره  و  کنند  پر  را  کاسیمیرو 
اجازه را نداشت تا مثل یک مهاجم 9 کاذب 
در حمالت شرکت کند. او به لطف آمادگی 
بدنی عالی اش، به موقع نیز در دفاع حاضر 
این  حتی  و  کرد  دبل  کاسیمیرو  شد.  می 
شانس را داشت تا هت تریک کند. اتفاقی 

کم سابقه برای یک هافبک دفاعی.
 29 جاری،  فصل  در  رئال  گل   53 از 
رودریگو،  بنزما،  مهاجمان)  توسط  گل 
لوکاس  و  هازارد  یوویچ،  وینیسیوس،  بیل، 
واسکز( به ثمر رسیده است و 2۴ گل دیگر 
را مدافعان و هافبک ها به ثمر رسانده اند. 
فوق  کامل  طور  به  دیگر  حاال  زیدان  رئال 
ستاره پرتگالی را به دست فراموشی سپرده 

است.
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علیه  خشونت  قضیه ی  بیشترین 
جنوب شرق  حوزه ی  در  خبرنگاران 
و  است  رسیده  ثبت  به  کشور 
شرق  حوزه ی  در  هم  آن  کم ترین 
از  است.  رسیده  ثبت  به  کشور 
مجموع 105 قضیه، 30 قضیه ی آن 
قضیه   21 جنوب شرق،  حوزه ی  در 
 17 کابل،  و  پایتخت  حوزه ی  در 
قضیه در حوزه ی جنوب، 9 قضیه 
در حوزه ی غرب و هشت هشت 
شمال،  حوزه های  در  هم  قضیه 
شمال شرق و مرکزی به ثبت رسیده 
است. همچنان چهار قضیه هم در 
حوزه ی شرق کشور به ثبت رسیده 

است.

جلیل رونق

خشونت علیه خبرنگاران در 2019 کاهش یافته، 
اما عامل بیشتر خشونت ها حکومت افغانستان است

)1۸ نفر( نیز زنان می باشند.
خبرنگاران  علیه  خشونت  قضیه ی  بیشترین  همچنان 
و  است  رسیده  ثبت  به  کشور  جنوب شرق  حوزه ی  در 
رسیده  ثبت  به  کشور  شرق  حوزه ی  در  هم  آن  کم ترین 
است. از مجموع 105 قضیه، 30 قضیه ی آن در حوزه ی 
 17 کابل،  و  پایتخت  حوزه ی  در  قضیه   21 جنوب شرق، 
و  غرب  حوزه ی  در  قضیه   9 جنوب،  حوزه ی  در  قضیه 
هشت هشت قضیه هم در حوزه های شمال، شمال شرق و 
مرکزی به ثبت رسیده است. همچنان چهار قضیه هم در 

حوزه ی شرق کشور به ثبت رسیده است.
این نهاد براساس تفکیک والیات نیز تصریح کرده که 

مرگ بار برای خبرنگاران شناخته شده است.
میزان  کاهش  که  می گوید  نیز  شریفی  نجیب اهلل 
پیش رفت  یک   ،2019 سال  در  خبرنگاران  بر  خشونت 
مثبت است، اما به هیچ وجه به معنای بهبود وضعیت کلی 

تهدید علیه خبرنگاران و رسانه ها نیست.
نوعیت خشونت ها و عامالن آن

از مجموع 105 قضیه ی خشونت علیه خبرنگاران و 
کارمندان رسانه ای، پنج مورد آن مربوط به قضایای قتل، 1۸ 
مورد دیگر هم شامل قضایای مجروحیت، 25 مورد مربوط 
به قضایای تهدید و 12 مورد هم شامل قضایای لت وکوب 
مصئونیت  کمیته ی  گزارش  براساس  همچنان  می شود. 
خبرنگاران افغان، 33 مورد مورد توهین و بدرفتاری، یک 
مورد اخراج غیرقانونی، یک مورد برخورد غیرقانونی، سه 
مورد بازداشت غیرقانونی و هفت مورد اختطاف نیز شامل 
در جریان  که  علیه خبرنگاران می شود  قضایای خشونت 

سال 2019 به ثبت رسیده است.
گفته  خشونت ها  این  عامل  با  اشاره  با  گزارش  در 
شده است که عامل ۴2 قضیه ی خشونت علیه خبرنگاران 
طالبان،  جنگ جویان  آن  قضیه ی   33 افغانستان،  حکومت 
آن  قضیه ی  هفت  و  ناشناس  افراد  هم  دیگر  قضیه ی   1۴
هم زورمندان محلی می باشند. همچنان جنگ جویان گروه 
داعش عامل چهار قضیه خشونت علیه خبرنگاران در سال 
و  آن  قضیه ی  یک  مسئول  هم  دزدان  کشور،  در   2019

مسئوالن رسانه ها نیز عامل چهار قضیه می باشند.
در همین حال نجیب شریفی افزود: »تنها از پنج مورد 
قتل خبرنگاران، دو مورد آن توسط گروه طالبان، یک مورد 
هم توسط گروه داعش و دو مورد دیگر را هم زورمندان 

محلی انجام داده اند.«
کمیته ی مصئونیت خبرنگاران افغان گفته است که ۸3 
درصد )۸7 نفر( قربانی این خشونت ها مردان و 17 درصد 

بیشترین این قضایا در والیت کابل با رقم 19 مورد به ثبت 
خبرنگاران  علیه  قضایای خشونت  کم ترین  است.  رسیده 
و کارمندان رسانه ای با رقم یک یک مورد در والیت های 
قندوز، غور، فراه و کنر به ثبت رسیده است. گفتنی است 
که از جمع 3۴ والیت کشور در 15 والیت هیچ قضیه ی 
خشونت علیه خبرنگاران توسط کمیته ی خبرنگاران افغان 

به ثبت نرسیده است.
دالیل کاهش 13 درصدی خشونت ها

با  افغان  خبرنگاران  مصئونیت  کمیته ی  گزارش  در 
در  خبرنگاران  علیه  خشونت ها  کاهش  دالیل  به  اشاره 
افغانستان گفته است که جریان مذاکرات صلح، تضعیف 
به  خبرنگاران  مجهزشدن  افغانستان،  در  داعش  گروه 
وسایل محافظتی و کاهش حضور خبرنگازران خارجی در 

افغانستان خوانده است.
رییس کمیته ی مصئونیت خبرنگاران افغان با اشاره به 
عامل مذاکرات صلح در کاهش خشونت ها علیه خبرنگاران 
گفت که گروه طالبان در جریان سال 2019 در تالش بوده 
اندام کنند: »با  تا به عنوان یک گروه سیاسی عرض  است 
وصف اینکه طالبان جنگ و خشونت را تشدید بخشیدند، 
مگر در میدان سیاسی بیشتر تالش کردند که تصویر نظامی 
این گروه را به تصویر سیاسی مبدل کنند. به همین دلیل 
طالبان تالش کردند که از حمالت صریح بر خبرنگاران و 
رسانه ها خودداری کنند.« به گفته ی او، حمله ی طالبان بر 
رسانه ها و خبرنگاران سبب تحریم پوشش برنامه های این 

گروه توسط رسانه ها می شد.
نیز  داعش  گروه  تضعیف  مورد  در  نجیب اهلل شریفی 
آسیب  دولتی  نیروهای  حمله ی  با  گروه  این  که  گفت 
و  عملیاتی  توانمندی های  خاطر  همین  به  و  دید  جدی 

تروریستی اش شدیدا کاهش یافته بود.
متوقف شدن فعالیت 40 رسانه

این  افغان همچنان در  کمیته ی مصئونیت خبرنگاران 
گزارش خود گفته است که در جریان سال 2019 میالدی 
در حدود ۴0 رسانه از فعالیت باز مانده است. عمده ترین 
دلیل این موضوع هم مشکالت مالی و بعد از آن وجود 
خشونت ها علیه رسانه ها و خبرنگاران خوانده شده است.

ابراز نگرانی از ادامه ی این روند آمده  با  در گزارش 
به   2019 سال  در  رسانه ها  مالی  محدودیت های  است، 
وضعیت  »اگر  که  بود  یافته  افزایش  توجه  قابل  گونه ی 
در جریان سال جاری  ممکن  یابد،  ادامه  منوال  همین  به 
میالدی، رسانه های بیشتری از فعالیت باز ماند«. در همین 
حال رییس این کمیته تأکید کرد که این محدودیت مالی 
دارند،  فعالیت  شهرها  حومه های  در  که  رسانه های  برای 

جدی تر است.
افغانستان  دولت  از  شریفی  نجیب اهلل  حال  همین  در 
و جامعه ی جهانی خواست که حمایت از رسانه ها را در 
کار  از  حمایت  در  و  دهند  قرار  کاری شان  اولویت های 
گزارش  در  کنند.  ایفا  فعال  نقش  بیان  آزادی  و  رسانه ای 
حکومت  از  نیز  افغان  خبرنگاران  مصئونیت  کمیته ی 
از  مالی  حمایت  »برای  است:  شده  خواسته  افغانستان 
تمام  بین  مساویانه  به گونه ی  حکومتی  اعالنات  رسانه ها، 
رسانه های ملی، دولتی و خصوصی تقسیم شود. حکومت 

باید در این زمینه مقرره ای ایجاد کند.«
به  تأ کید کرده است که در صورت رسیدن  نهاد  این 
یک توافق صلح، باید دولت افغانستان و جامعه ی جهانی 
جدی  گونه ی  به  رسانه ها  آزادی  و  رسانه ها  فعالیت  از 
حمایت کنند. در گزارش همچنان گفته شده که حکومتی 
که قرار است در نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری سال 
و  خبرنگاران  با  مشورت  در  باید  آید،  کار  روی   ،139۸
جامعه ی رسانه ای با جدیت روی میکانیزم برای حمایت 

از رسانه ها و آزادی بیان کار کند.
سال  جریان  در  که  است  گفته  نهاد  این  حال  این  با 

2019، 25 رسانه ی دیگر نیز آغاز به فعالیت کرده است.

یافته های یک گزارش نشان می دهد که میزان خشونت 
علیه خبرنگاران در جریان سال گذشته ی میالدی )2019( 
در مقایسه با زمان مشابه در سال 201۸، بیست و دو الی 

سیزده درصد کاهش یافته است. 
از  جدی(   2۸ )یک شنبه،  دیروز  که  گزارشی  در 
نشر  به  افغان«  خبرنگاران  مصئونیت  »کمیته ی  سوی 
دست کم   ،2019 سال  جریان  در  که  است  آمده  رسیده، 
105 مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای 
این  است.  رسیده  ثبت  به  نهاد  این  توسط  افغانستان  در 
اختطاف،  تهدید،  مجروحیت،  قتل،  قضایای  شامل  قضایا 
بازداشت های غیرقانونی، لت وکوب، توهین و بدرفتاری و 

اخراج و برخورد غیرقانونی می شود.
نجیب اهلل شریفی، رییس این نهاد پس از نشر گزارش 
به خبرنگاران گفت که در جریان سال گذشته ی میالدی 
پنج خبرنگار و کارمند رسانه ای کشته و 1۸ خبرنگار دیگر 
زخمی شده اند. او تأکید کرد که با وصف افزایش عمومی 
خشونت در کشور، قتل و مجروحیت خبرنگاران در سال 
2019، در نسبت به سال های پیش کاهش یافته و افغانستان 
خبرنگاران  برای  خطرناک  کشورهای  جمع  در  هم اکنون 

قرار ندارد.
به ثبت رسیده  خشونت های  رقم  اما،   201۸ سال  در 
نهاد در  این  علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای توسط 
 17 سال  این  جریان  در  می رسید.  مورد   121 به  کشور، 
خبرنگار و کارمند رسانه ای در کشور کشته شده بودند. در 
سال های 2017، هفده خبرنگار و در سال 2016 میالدی 

هم، ده خبرنگار در افغانستان کشته شده اند.
 )RSF( با این حال، سازمان گزارش گران بدون مرز
در تاریخ 23 قوس سال جاری اعالم کرده بود که افغانستان 
پس  میالدی،   2019 سال  در  خبرنگار  پنج  کشته شدن  با 
به عنوان سومین کشور  از  کشورهای مکزیک و سوریه، 


